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 أيها المنتدون الكرام،
 

عميقة في الوضع المشرقي  علمي العريق، على تصديه إلشكاليةواإلمتنان لهذا الصرح البدايًة أتوجه بالشكر 
لدى كل جدًا، على أمل توسع هذه المبادرات الجدية والهادفة  ودقيقةٍ  والمسيحي الراهن، ومن زاوية علميةٍ 

النسيج اإلجتماعي في المنطقة العربية التنوع في  الحفاظ على لما فيه مصلحةمراكز األبحاث والجامعات، 
 والقبول باآلخر المختلف.

 
 مقدمة

ننفَذ إلى أن  من المفيد  "خطاب القيادات المسيحية السياسية في زمن األزمات"،لكي نحاول اإلطاللة على 
ة في أزم اليوم هو الغارقو  هذا الموضوع من الزاوية التاريخية لمعضلة الدور المسيحي في المشرق العربي،

المسيحية له ابتداًء من أواخر القرن التاسع  ومقاربة النخب السياسية والفكرية ،تتراوح بين التراجع واإلستنهاض
 عشر وأوائل القرن العشرين. 

 
إنَّ دور المسيحييين تاريخيًا ومنذ العصور اإلسالمية األولى شكَّل قيمة مضافًة لمجتمعات المنطقة، في لعب 

الخلفاء والحكام إلى جانب أثرى الحضارة العربية اإلسالمية  دور متميز في التفاعل الحضاري اإليجابي الذي
بدأ يتراجع في العصر العباسي مع تراجع العنصر العربي  العرب والمسلمين. لكن هذا الدور النهضوي

المؤثر، لصالح دخول العنصر غير العربي ومنه الفارسي والتركي إلى دوائر صنع القرار في الخالفة 
ضًا تراثًا حضاريًا ونافسوا أهل البلد المسيحيين العباسية والتأثير عليها، ذلك أن الوافدين الجدد حملوا معهم أي

 لحضارات والثقافات.في لعب الدور الوسيط بين ا
 

نذ أيام "النهضة" مإشكالية المساواة التامة والمحافظة على الوجود والدور الفاعل في هذه الشرق  بدأ طرح
إلى البحث عن  عربيةحية الالنخب المسيبادرت  حين ،في النصف الثاني من القرن التاسع عشر العربية

كانت هذه وبينما طنة العثمانية والمنطقة العربية. في ظلِّ متغيرات كانت تعصف بالسلحلول لهذا التحدي، 
المساواة التامة والحفاظ على الوجود النخب السياسية والفكرية المسيحية متفقة على المبادئ األساسية، 

: رئيسيان هداف. وبرز اتجاهاناعه في سبيل تحقيق هذه األ، اختلفت حول النهج الذي يجب اتبوالمصير
أصحاب هذا  التي كانت صاعدة في الغرب وشكلت في نظرتجاهات رفع لواء اإليديولوجيات واإلاألول 
تطبيقها في  واأرادفكالقومية واإلشتراكية والشيوعية،  ،لمسألة إدارة التنوع اإلجتماعي تبدو ناجحةحلوًال  اإلتجاه

. أما فيما بينهم المساواةحفظ حقوق جميع المواطنين و و مجتمعات المنطقة  الندماجالمشرق العربي كوسيلة 
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ع صية المجتمعية والثقافية وعلى مواقالحفاظ على الخصو  في لبنان، ورأى أنَّ  ةً فنشأ خاصالثاني اإلتجاه 
 المسيحيين ودورهم الفاعل. في النظام السياسي، هو السبيل للحفاظ على وجود ةرئيسي

 
تلك المرحلة التي سادت في بداية القرن العشرين، أظهرت في ذلك الوقت جانبًا كبيرًا من صحة وجهة نظر 

إال  (ما عدا لبنان) اإلتجاه الذي رفع لواء القوميات واإليديولوجيات. فلم يكن المسيحيون في الدول العربية
ربية، ولعبوا أدوارًا مهمة في نشر هذا اإلتجاه وتعزيزه، وبرزت شخصيات مرحبين بالمساعي لتحقيق الوحدة الع

 خفف، في الحركات والتكتالت واألحزاب، ما من أجل اإلستقاللعديدة في تلك المرحلة والحقًا في النضال 
ل معضلة الدور المسيحي الفاعل، وأظهر في المقابل أنه باإلمكان إحياء هذا الدور من خالحدة كثيرًا من 

القيادات القبطية في مصر ناضلت  ،من ضمن هذا اإلطارالمواطنية ورفع لواء المطالب القومية والوحدوية. 
لمعت والعراق أدوارًا رئيسية في الحراك الوطني، وفي سوريا  والعبةً الستقالل بالدها،  ساعية ضد اإلنتداب

أسماء عدة، سواء في التجمعات الوطنية الليبرالية أو سواء في األحزاب القومية العلمانية، وأبرزها حزب 
أما الحالة اللبنانية فمختلفة  العربي اإلشتراكي والحزب السوري القومي اإلجتماعي والحزب الشيوعي.البعث 

ي، على الرغم من وجود تحديات عدة يواجهها إلى حد كبير نظرًا للدور المسيحي الفاعل في النظام السياس
 ن.في لبناالمسيحيون 

 
 المسيحيون "العرب"

يبلغ عدد المسيحيين في مصر ، خارج لبنان في نظرة سريعة إلى واقع الوجود المسيحي في المشرق العربي
الكنيسة القبطية، لكن على الرغم من عددهم الكبير نسبيًا فإنهم يعانون من  أرقام ماليين نسمة بحسب 8نحو 
كان  ، في ظل تهميش سياسي وتشدد في بناء الكنائس وترميمها. وفي العراقكبير على كل الصعد تمييز
إلى نحو نصف  اليوم، وتراجع يقارب المليون نسمة 2003المسيحيين قبل اإلجتياح األميركي عام  عدد

ا غياب اآلمن. أما في سورياستهدافهم من حركات أصولية تمددت بفعل في ظل عمليات الهجرة بسبب  مليون
كانوا يعيشون في ظل مساواة ووضع  بلغ عدد المسيحيين نحو مليوني مواطنوقبل اندالع األزمة الحالية، ف

 جيد من حيث المبدأ. 
 

، ويبلغ عامة نتيجة إلجراءات األسرة المالكةحياة الأما في األردن فوضع المسيحيين جيد وموقعهم متميز في ال
ألفًا موزعين بين الضفة الغربية  50 اقل منوفي فلسطين تراجع عددهم كثيرًا ليبلغ  ألفًا. 250عددهم نحو 

0Fوقطاع غزةالشرقية  والقدس

1.  
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اإلنقالبات العسكرية التي كانت في المؤثرة على المسيحيين بداية التغير في األجواء السياسية واإلجتماعية 
إذ إنَّ الحكم السلطوي العسكري الذي  ، من سوريا إلى مصر فالعراق.1948أعقبت نكبة فلسطين في العام 

أقيم على أثر اإلنقالبات، كان له تأثيرات سلبية على المسيحيين ونخبهم المتأثرة بالنمط الليبرالي السياسي 
ل بتداعيات المنعطف السلبي األساسي تمثّ لكن  .ع تدريجي في دورهم، ما أدى إلى تراجواإلقتصادي والثقافي

. ، وكانت أكثر خطورة مما سبقها من تحوالتت أمورًا كثيرة في العالم العربيقلبالتي ، 1967هزيمة 
فالحركات اإلسالمية السياسية التي قمعتها األنظمة، بدأت تبرز بعد ذلك التاريخ ويتصاعد نفوذها، نظرًا لفشل 

، فطَرَحت في في مواجهة إسرائيل وفي تحقيق التنمية اإلقتصادية منه، القومي واليساريالسلطوي، نموذج ال
وهو تساهل األنظمة المهزومة  توسع هذه الظاهرة،لساعد موهناك عامل . "اإلسالم هو الحل"المقابل شعار 

و"ميلها المستجد لمنافسة هذه الحركات على قواعدها  إلبعاد خطرهاوالمزايدة عليها  مع الشعارات اإلسالمية
1Fييد ورضا الرأي العام اإلسالمي"الشعبية وعلى كسب تأ

2.  
 

ترافقت بعض التدابير الرسمية "، وحيث تصاعد الفكر المتشدد ،في مصرالتجسيد األبرز لهذا الواقع كان 
2Fالمسيحيين جسديًا في أكثر من مناسبة"بحق القيادات الدينية المسيحية مع موجات أصولية استهدفت 

3 ،
  ومبارك. السادات خاصة في عهديوحصل تهميش لما تبقى من دور سياسي للمسيحيين في الدولة، 

 
فنعَم المسيحيون بمساواة من  ،على الحكم حزب البعث العربي اإلشتراكي حيث سيطر أما في سوريا والعراق

حيث المبدأ مع مواطنيهم المسلمين، لكن هذه المساواة على الصعيد الرسمي وٕاقامة الشعائر اقترنت بمساواة 
بالتالي غياب الطموح وانعدام و أيضًا وانعدام حرية التعبير التي تشاركوا بها مع سائر مواطنيهم،  تسلطفي ال

 ، وهذه ميزات ضرورية من أجل ان يبقىكافةً لمبادرة الفردية على الصعد فرص الوصول بالقدرة الذاتية وا
في الدولة واألحزاب الحاكمة،  عديدةفلمعت شخصيات  أما في مجال الدور السياسي .فاعل الدور المسيحي
  .بقرار النظام والحاكم مرتبطاً  بقي لكن هذا الدور 

السياسية المسيحية حتى في ظل وجود شخصيات مؤثرة في كل األحوال، غاب أي خطاب خاص بالقيادات 
في  غالي بطرس بطرس ،في العراق ، طارق عزيزفي سوريا والعراق ل عفلقالنظام (ميشي في محيط

)، ألن الخطاب السائد والذي تدافع عنه هذه الشخصيات هو خطاب النظام والحزب الحاكم وليس ...مصر
لم تسمح األنظمة في معظم دول المشرق العربي ببروز  إليها. خطابها الشخصي أو المكونات التي تنتمي

قيادات سياسية ممثلة للمسيحيين أو لغيرهم من المكونات على أساس الخصوصية الطائفية. لكن الحالة 

                                                           
 .  2011مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية،   ،218ص  كتاب "ال عروبة من دون المسيحيين"،أنطوان سعد،    2
 المصدر نفسه.  3
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المصرية كانت مختلفة، إذ كان األقباط أكثر محافظة على خصوصيتهم وٕاعالًء للصوت من غيرهم من 
وسجلوا تحركات اعتراضية مختلفة عندما كانوا ة فاعلة للبابا الراحل األنبا شنودة، بقياد هذه الدولمسيحيي 

 .التعسفية بحقهم يريدون التعبير عن موقف معين إزاء سياسات السلطة
 

واليوم ، 2003بعد اجتياح العراق في العام وعندما بدأت األزمات الحادة تواجه مسيحيي المشرق، وباألخص 
ووصول اإلسالم السياسي إلى الحكم، ارتفع السلطوية فيما عرف ب"الربيع العربي"  انهيار األنظمةد بع

 مسيحية من ضمن اإلنتماء الوطني،منسوب الخصوصية لدى المسيحيين وباتوا يعّرفون أنفسهم بالهوية ال
بعدما كانت هذه الخصوصية غائبة في الفترات السابقة، الهادئة نسبيًا، نتيجة لحملهم الخطاب القومي 

هم أيضًا، فإن العبء العروبي واليساري. ونتيجًة للتصحير السياسي الذي ساد الدول العربية، وفي مجتمعات
 مرتكز الى ينية، التي تحولتوقع على القيادات الد األساس للحفاظ على المصير والدور والتعبير عنه

 .، خاصًة في سوريا والعراقمسيحية لطرح القضايا والهواجسالديناميكية ال
 

زيد من خوف المسيحيين على الوجود والمصير في فكل التغيرات التي حصلت في العالم العربي، أتت لت
اطنة، وفي ظل انتشار أفكار ال تكرس المساواة على قاعدة المو  جديدة في ظل إعداد دساتيروخاصًة الشرق، 

الهم األساس في الجماعات المسيحية العربية وبات  .، واستمرار الهجرةمتشددة تكفيرية لآلخر المختلف
الحفاظ على الوجود واإلستقرار، وٕان أمكن الحفاظ على دور سياسي محدود من خالل الطبقة أو األنظمة 

 الحاكمة.
 

إشكاليًة " ،الى حّد بعيداليوم  المسيحيين المشرقيين وتفعيل دورهم، باتمصير إن فالمراقبين بعض وبحسب 
تتعلق بمدى رغبة النخب السياسية والدينية اإلسالمية وٕارادتها في حفظ الوجود المسيحي والقبول  3F4"إسالمية

 ياة الوطنية على قاعدة المساواة.بدور فاعل له في الح

 
 المسيحيون في لبنان

ال بل منعزًال ومتمايزًا عن أوضاع مسيحيي المشرق العربي  تشكل نموذجًا مختلفاً الحالة المسيحية اللبنانية 
الكبير نتيجة  1920في العام  لبنان تأسيسأتى  إلى األمس القريب. اللبنانيةوبقيت منهمكة بقضاياها 

 بناء دولة تكرسو  ه وليس وطنًا مسيحيًا،للمسيحيين يعيشون بأمان في لديناميكية مارونية وٕارادة بتأسيس وطن
المسيحي في لبنان منذ  ارتبط الدورو  .اطيةاحترام الحريات واآلخر المختلف والحفاظ على التنوع والديموقر 

                                                           
 .2013"بقاء المسيحيين في الشرق خيار إسالمي"، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع، أنطوان سعد،   4
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بانقسام سياسي بين كتلتين كبيرتين  الثالثيناتفترة وتميزت في السلطة السياسية. الفاعل ، بالدور ذلك الحين
من في ذلك الحين كن ولم تعامٍة مسيحية، إذ إنَّ السلطة آنذاك كانت بأرجحية مسيحية. من النخب كلتاهما بز 

تأسيس الدولة وقبول مع ، فقد تراجع خطر الوحدة العربية اللبناني مظاهر للهواجس في الخطاب المسيحي
فهذا الميثاق أتى نتيجة لتفاعل لبناني  .1943ميثاق مسلمين بالكيان اللبناني بعد تحقيق اإلستقالل و ال

داخلي، وبعد أن برز لدى المسيحيين اتجاهان، األول تمسك بحماية اإلنتداب الفرنسي، والثاني اختار طريق 
التعاون مع المسلمين اللبنانيين واإلستقالل عن فرنسا، في مقابل التخلي اإلسالمي عن طلب الوحدة العربية، 

 .الوطني قق في الميثاقتحاعتُبر أنه وهذا ما 
 

المد صعود و  1956بعد حرب السويس عادت لتبرز في الخمسينات  بالنسبة للمسيحيين مظاهر الخطر
، فأدت التفاعالت 1958عام  جمال عبد الناصر والذي توج بالوحدة بين مصر وسورياالقومي العربي ل

بين المسيحيين والمسلمين، على أساس الصراع شرخًا لبنانيًا التي خلقت  1958أحداث  العربية واللبنانية إلى
، قبل أن لنحو عقد من الزمنبعد نهاية األحداث استكان المسيحيون و ومية العربية. بين الوطنية اللبنانية والق

ت تنفيذ عمليات فدائية التي بدأ تحدي المنظمات الفلسطينية المسلحةالستينات  النصف الثاني منفي  يبرزَ 
حول سيادة  الخالف بين اللبنانيينكان ف. ،1967 نكسةانطالقًا من جنوب لبنان، وازدادت وتيرتها على أثر 

وٕاصالح  المتوازنة المشاركة والذي تدرج الحقًا في السبعينات ليطال مسائلالدولة وحرية العمل الفدائي، 
 النظام السياسي. 

 
وتفكك الدولة والجيش، بدأ ينحسر  1977-1975حرب السنتين أثناء وبعد  ديفي هذه المرحلة وبالتحد

الخطاب الوطني اللبناني لدى الزعامات المسيحية ليبرز مكانه خطاب مسيحي صريح، ينحو في اتجاه 
وجودهم  م الحفاظ علىهذه الحلول تكفل لهُ  طروحات الفدرالية الجغرافية والتقسيم ولبنان الصغير، اعتبارًا أنَّ 

 المسلمين في لبنان أو قسمًا كبيرًا منهم يتعاون مع أخيه المسلم بعيدًا عن أنَّ اعتبروا أمنهم وحريتهم، وبعدما و 
قسم كبير من الحالة المسيحية  تحالفوارتبطت هذه المرحلة أيضًا، ب .الرابطة الوطنية مع شركائهم موجبات

هذا  اعتقادًا أنَّ ، المناطق المسيحية والتهديدات بالحسمفي ظل الحصار المطبق على  العسكرية مع إسرائيل
المعركة التي  خصومهم، وبعدما اعتبروا أنَّ  السبيل يكفل لهم الدعم العسكري الكافي والحماية في وجهِ 

 .دفاع عن الوجود والمصيريخوضونها هي 
 

الهزائم العسكرية وانحسار وجودهم فقد شابتها ، 1982أما المرحلة التي أعقبت اإلجتياح اإلسرائيلي في العام 
ترافق و وصل اإلجتياح إلى الجبل وقسم من البقاع، . ، والصراعات الداخلية على السلطةالتاريخي في الجبل
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وجدت بعد اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، ف القوى المسيحيةزم في العالقة بين إسرائيل و تأمع انحساره 
 مع إسرائيل وازداد التأزم مع رفض لبنان الرسمي معاهدة سالم ية وسياسية.نفسها في مآزق عسكر هذه القوى 

 من المناطق التي كانت تحتلها مفاجئ في شكل  باالنسحاب تل أبيب فقامتوالتمسك باتفاق أمني مكانها، 
أسهم ، ما أو القوات المتعددة الجنسيات السلطات اللبنانيةمن دون تنسيق مع و  بتنسيق مع اخصام المسيحيين

 .الجبل الجنوبي واقليم الخروب وشرقي صيدا مسيحيي في تهجير قسم كبير من
 

كانت فاصلة في التي محطة أواخر الثمانينات تبع ذلك مرحلة صراعات مسيحية داخلية، إلى حين الوصول ل
 تتفق القوى والشخصيات علىلم  1988اسة الجمهورية عام مسار المسيحية السياسية. ففي انتخابات رئ

وبعد اندالع المحاوالت السورية واألميركية لفرض إسم الرئيس، فوقع الفراغ الرئاسي.  فشلت، و مرشح رئاسي
الموجود  بين الحكومة العسكرية اإلنتقالية والجيش السوري وحرب التحرير الداخلية بين المسيحيين النزاعات
 خريفمحطة اتفاق الطائف في  نتهت إلىا، بدأت محاوالت عربية ودولية لحل االزمة اللبنانية، في لبنان

الدخول  لكن في النهاية تمّ  المسيحي حول هذا اإلتفاق بين معارض ومؤيد.دت إلى زيادة اإلنقسام أو   1989
الد، وتحت رعاية سوريا التي تفردت بالوصاية على لبنان في مرحلة جديدة أصبح فيها الطائف دستور الب

 .تحرير الكويتوتطبيق الطائف بتفويض أميركي وسعودي، بعد مشاركتها في حرب 
  

التي اعتبر فريق من المسيحيين أنها لطائف للوصول إلى تسوية امن جهة كان اإلنقسام المسيحي دافعًا 
عامًال من عوامل إنهاء الحرب وتحقيق استقرار أمني نسبي والحفاظ ، ومن جهة ثانية تضمنت تنازالت كبيرة

  على ما تبقى.
 

بدايًة لتراجع كبير في السلطة السياسية. فعلى الرغم من أن اإلتفاق لحظ مناصفة فعلية  مرحلة الطائف شكَّلت
قيادات بفعل الوصاية السورية وتقاسم التمثيل المسيحي الحقيقي ُغيب  إنَّ في مجلسي النواب والوزراء، ف

رافق  ى تقليص صالحيات رئاسة الجمهورية في الطائف، وماوأدّ تركة المسيحية السياسية.  المذاهب األخرى
ما إلى بروز  ، وسن قوانين انتخابية غير عادلة،الوصاية السورية من تغييب للحريات والديموقراطية الحقيقية

انكفاء المسيحيين واعتراضهم  ي خيمت على خطاب تلك المرحلة، في ظللتاالمسيحي "اإلحباط" سمي ب
، وفي ظل ازدياد الهجرة في ، وبعد نفي قياداتهم الرئيسية وسجنهاعلى اإلدارة السياسية للنظام الجديد

 تناميبأشخاص رؤسائها وبروز مصطلح "الترويكا"، و  الرسمية أضف إلى ذلك اختصار المؤسسات .صفوفهم
الرئيس  ما منحه إياه الطائف، في خالل توليمؤسسة مجلس الوزراء و على حساب  الحكومةدور رئيس 

  .رئاسة الحكومات المتعاقبة، بما كان يمكله من دعم اقليمي وقوة مالية الراحل رفيق الحريري
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ذلك الحين. لم تكن دقيقة في تعبيرها عن الديناميكيات السياسية للجماعة المسيحية في "اإلحباط" لكن عبارة 
مقاطعة اإلنتخابات النيابية باستثناء شريحة قليلة، تطور تراض الصامت والنهج السلبي خاصة في إذ إن اإلع

، وسياسية قادتها بكركي والشباب الطالب سار فيهامع السنوات إلى حركة اعتراض إيجابية في الشارع 
ي أيلول من العام نفسه، والذي استتبع النداء الشهير فمع  2000بعد اإلنسحاب اإلسرائيلي عام خاصة 

حزابهم للحفاظ افعًا لتعاون زعماء المسسيحيين وأكانت تلك الظروف د .2001عام  تأسيس لقاء قرنة شهوانب
بكركي التي رعت في ذلك الحين الحركة اإلعتراضية، ما ساهم في تعزيز  على الوجود والدور، بالتعاون مع

 .ووحدته مع فئات من الطوائف اإلسالمية على قاعدة تحقيق سيادة لبنان والسعي للتالقيداخلي اللحراك ا
 

، أمًال القاضي بانسحاب القوات السورية 1559المرحلة الجديدة التي بدأت بعد صدور القرار حملت معها 
أواخر  ابتداء منوانعكس التالقي المسيحي اإلسالمي . بتحقيق السيادة واستعادة الحياة الديموقراطية الحقيقية

رأس الحربة في الحراك السياسي والشعبي لتحقيق  اعتبروا أنفسهم، اطمئنانًا لدى المسيحيين الذين 2004
المطالب المنشودة، وصوًال إلى منعطٍف حاسٍم ومؤثر في مسار األحداث في لبنان هو اغتيال الرئيس رفيق 

على الخطاب السياسي  طغتري. مهد الطريق الحتجاجات شعبية وانسحاب الجيش السو  الذي الحريري،
التفاؤل بولوج ئهم في الوطن، من ضمن كاوالتالقي مع شر  شعارات التمسك بالوحدة الوطنية ي آنذاكالمسيح

يقود، بحسب ما اعتقدوا، إلى تحررهم من الوصاية والقمع وٕالى تمثيل صحيح لهم، والعودة إلى  عصٍر جديد
 سياسية. المشاركة الحقيقية والوازنة في السلطة ال

 
إلى درجة تغاضوا فيها عن الكثير من المحاوالت التي كانت  التفاؤل المسيحي أوجد حاًال من اإلطمئنان

وهذا . تحصل دوليًا إقليميًا وداخليًا من أجل استعادة تجربة التسعينات لجهة عدم وجودهم كفاعل رئيسي
لمسيحي عمومًا بعد حصول التحالف اإلطمئنان هو ما جعل المفاجأة والصدمة يخيمان على الوجدان ا

، والذي اعتبر استمرارًا لفترة الوصاية السورية 2005عشية انتخابات ي بين القوى اإلسالمية الرئيسية الرباع
 وظاهرها السياسي.

 
مقوالت فريق رافض للتحالف الرباعي، طغت على خطاب قياداته انقسمت القوى المسيحية السياسية بين 

فريق من بكركي التي أيدتها في هذه المواقف، وبين  مدعوماً  التهميش" و"التمثيل الصحيح"،"التوازن" و"رفض 
  .التي وحدها تضمن حقوق المسيحيينأن األولوية هي لتثبيت الوحدة الوطنية  التحالف الرباعي، واعتبر ساير
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نة بين السُ  2003مع واقع اإلنقسام اإلسالمي المتزايد منذ حرب العراق  رافقاإلنقسام المسيحي كان يت
تحالف مع أكثرية سنية فريق مسيحي ي س اإلنقسام السياسي في لبنان بينتكرّ  2006وفي العام والشيعة. 
أصبحت هذه اإلنقسامات هي المحرك األساسي و ، تحالف مع أكثرية شيعيةفريق مسيحي يودرزية، و 

 ريقفكل ف ، مع بعض التغييرات والتمايزات في هذا المعسكر أو ذاك.السياسية حتى اليوم للديناميكيات
فاعل في  ن األفضل لتمثيل المسيحيين وعودتهم إلى لعب دورٍ هي من يؤمِّ اعتبر أن تحالفاته ونهجه  مسيحي

ابتداًء  تدريجياً  أن تعود إلى المعادلة السياسية استطاعت القوى المسيحية. ونتيجة لهذا الواقع، النظام السياسي
والبدء بمسار تصحيح التمثيل النيابي والحكومي، على الرغم من الخالفات فيما  ،2005من انتخابات العام 

فاإلنقسام الداخلي اللبناني واإلقليمي بين السنة والشيعة، عزز من الحاجة إلى المسيحيين في  بينها.
، 2005رغم من التمثيل الضئيل لألحزاب المسيحية الفاعلة في أول حكومة بعد انتخابات وعلى الالتحالفات. 

وتشكيل ) 2000ايار (بعد اتفاق الدوحة  التطورات الالحقة أدت إلى تحسين نوعية التمثيل المسيحي، فإنَّ 
 .حكومة وحدة وطنية ارتفع فيها تمثيل القوى المسيحية األساسية من الفريقين

 
إظهار فاعلية كل طرف لخطاب السياسي المسيحي آنذاك التنافس بين القوى والقيادات على طغى على ا

لتحالفاته ومدى تعبيرها عن متطلبات الوجدان المسيحي اللبناني في الحفاظ على السيادة واإلستقالل، وعن 
 مساهمة هذه التحالفات في تثبيت الدور المسيحي في النظام وعودة التوازن.

 
 خالصة

 ؟اليوم حال المسيحيين في لبنان هوما 
بداية يجب اإلشارة إلى عامل مؤثر ومهم هو المواقف اإلسالمية من الحضور المسيحي في لبنان. فالنخب 

في لبنان  ين ودورهمالمسيحي التمسك بوجودتصر على  وبعض القوى األصولية،، السياسية والفكرية اإلسالمية
بلد عربي  عها بأن لبنان من دون المسيحيين ال معنى له ويصبح كأيِّ وتعلن ذلك صراحة، تأكيدًا عن اقتنا

آخر، وبأن التعددية في النسيج اللبناني هو مصدر غنًى يكرس الحرية واإلعتراف باآلخر المختلف ويمنع 
ذلك، بحسب اعتقاد األفرقاء  نَّ أغير  على الطوائف األخرى. مكون من المكونات اللبنانية سطوة أيّ 
حقهم في لالمسيحيين  واستعادةال يقترن بالضرورة بالتخلي عن مكتسبات مرحلة التسعينات ن، المسيحيي

  التمثيل السياسي الكامل.
 

ح و المسلمين في لبنان على اختالف مذاهبهم يترا يظهر الواقع اللبناني والمسح للوجدان الجماعي لطوائفه، أنَّ 
، وهم السيد المستقل وٕاقليمية إسالمية وبين انتمائهم إلى لبنانموقفهم بين عالقاتهم الوثيقة بقوى عربية 
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يدركون جيدًا ان هذا التنوع في لبنان منحهم تميزًا خاصًا عن إخوانهم المسلمين في العالم العربي، وغنى 
ن الحماية من الغرب هي مصدر أرون كانوا لوقت قريب يعتب ،ينالمسيحيجهة من حضاري بالغ األهمية. 

 والمصالح لكن التجارب التاريخية والتحوالت للحفاظ على وجودهم ودورهم ومواجهة التحديات.طمئنان ا
 كمن في الداخل وليس في الخارج أيًا يكن.لبقاء المسيحيين واستعادة دورهم تالدولية تؤكد أن الضمانات 

 
بتعبيرات وسياسات خطاب واحد لكن ب اليوم إن المسيحيين اللبنانيين على اختالف شرائحهم، يتمسكون

والحفاظ على دورهم  سيادة لبنان والمشاركة المتوازنة في السلطةما زالت هي هي، األساسية  همثوابتمختلفة. ف
الفاعل. لكن خالفهم هو حول آلية تحقيق هذه األهداف، وانقسامهم يدفع كل فريق منهم إلى اعتبار أن 

وبما أنه لم يبقى لهم سوى اإلعتماد على أنفسهم  نشودة.تحالفاته السياسية هي األمثل لتحقيق الغايات الم
الركيزة األساس  والشؤون الوطنية هو دولةللحفاظ على الوجود والدور، فإن تكريس دورهم الفاعل في ال

مثل قانون انتخاب عادل والالمركزية اإلدارية ومحاربة بيع  عالقة لحمايتهم واستمرار دورهم. وتبدو ملفات
ح مرسوم التجنيس وغيرها ذات أولوية كبيرة، وتساهم في تمهيد الطريق لبقائهم في لبنان األراضي وتصحي

 واستعادة الثقة بقدراتهم وٕامكاناتهم.
 

 2003والتغيرات اإلقليمية المؤثرة التي بدأت مع حرب العراق إلى ذلك، أدت التحديات الكبرى في المنطقة 
لخاصة بمسيحيي التمايز بين الهموم المسيحية اللبنانية وتلك ا نسبة إلى انخفاضوصوًال إلى الربيع العربي، 

 إذ بات اإلشتراك في الهواجس والحفاظ على الدور والوجود عامًا ومشتركًا، نتيجة لنوعية المشرق خارج لبنان.
 وخطورة التحديات الداهمة على النسيج المتنوع في المشرق العربي وعلى الوجود المسيحي.

 
إن مسؤولية المسيحيين التاريخية تقتضي منهم بذل كل الجهود للحفاظ على دورهم المميز في المنطقة، والذي 
لعبوه تاريخيًا وساهم في الثراء الحضاري للعالم العربي والوصل بين الثقافات والحضارات، ومواصلة التشجيع 

باآلخر المختلف  واالعتراف والحرية طنةعلى اإلنخراط في مسار الحداثة والتصالح معها، ونشر قيم الموا
والعدالة والحفاظ على التنوع وحقوق اإلنسان. وهذا يتطلب منهم جهودًا على الصعد المختلفة، والتشبيك بين 
مختلف مرجعياتهم ومؤسساتهم، والتمتع بالحنكة والذكاء الالزمين الستشراف التحديات المقبلة ومحاولة 

 معالجتها.
 

المرحلة الراهنة تحمل معها الكثير من الغيوم والهواجس في المنطقة العربية،  ته من كونويكتسب ذلك اهمي
التي تبذلها الجامعات ومراكز  استمرار هذه الجهود دعيتما يس والكثير من احتماالت الصراعات والفتن
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من أيِّ وقٍت مضى نحو مراقبة مستمرة ومركزة للواقع المسيحي ولخطاب قياداته، في زمن يبدو أكثر  األبحاث
 محمًَّال بالنزاعات واألزمات.

 
 


