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 خطاب الجماعات المسيحية في زمن المحنة حول

 

 ه�ذه الن�دوة ، اس�توقفتني اش�كاليةعندما طلب مني االب الرئيس سليم دكاش المشاركة في 

 ".األزماتفي العنوان المقرر ، وهو "خطاب الجماعات المسيحية في زمن 

ية اإلش��كالية ت��دور ح��ول عب��ارة "الجماع��ات المس��يحية" . أع��رف ان هن��اك كن��ائس مس��يح

 ؟األزمةمتعددة . ولكن اال يشكل اتباع هذه الكنائس جماعة مسيحية واحدة حتى في زمن 

 اإلشكالية ألنها تقع في اساس الموضوع الذي سأتناوله فيما بعد . أطرح هذه

. وأعرف ان المس�يحية انتص�رت عل�ى م�ا  واألزمةاعرف ان هناك تالزماً بين المسيحية 

شراقاتها األولى حتى اليوم .. من االمبراطور الروم�اني محن ، منذ اأزمات وواجهته من 

، الى االمبراط�ور س بالموت صلباً ورأسه الى األسفلنيرون الذي حكم على القديس بطر

 قسطنطين الذي اعتنق المسيحية  وجعلها دين الدولة ورأسه الى األعلى .

لف�تح  خطاب�اً  -منه�اوجعل�ت –ومنذ ان آمنت المسيحية بالمحبة ودعت اليها  ، وج�دت فيه�ا 

 المغلقة . هكذا حدث في المجمع الفاتيك�اني الث�اني ال�ذي ق�دم خطاب�اً ط�وى األزماتأبواب 

العالق�ات  وأزم�ة،  العص�ر متغيراتالكرسي الرسولي مع  أزمة:  عديدة أزماتصفحات 

 اليهودية واالسالم . من وأزمة الموقفالكنائس األخرى مع 

السؤال الكبير : أي�ن  في هذا الوقت بالذات ، شكالية تطرحفان هذه االمهما يكن من أمر ، 

 مجلس كنائس الشرق األوسط مما يواجه�ه المس�يحيون الي�وم  م�ن تح�ديات ؟ وأي خط�اب

 .؟ كان ينتظر ان يصدر عنه  الحالية والذي األزمةتفتقده 

تك�اد الت�ي اذا كان البدر يفتقد ف�ي الليل�ة الظلم�اء ، ف�ان المجل�س يفتق�د ف�ي لي�الي التح�ديات 

منفردين أحياناً ، ومع المس�لمين أحيان�اً تتحول الى محن .. والتي يواجهها مسيحيو الشرق 

 .  أخرى 
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المس��يحية . وبغياب��ه أص��بحنا  الجماع��ةخط��اب  ف��ينبح��ث كمس��لمين بوج��ود المجل��س كن��ا  

الجماع�ة المسيحية . م�ن ه�ذه الجماع�ات م�ثالً  الجماعات أو عن خطب خطاب عننبحث 

 القدس خاصة والتي تواجه محنة االحتالل االسرائيلي . في ة في فلسطين  والمسيحي

اب موح��د م��ن خ��الل وثيق��ة "كلم��ة ح��ق" بخط��ه��ذه المحن��ة المتع��ددة  واجه��ت الكن��ائسق��د ف

يحية بصورة مباشرة لالس�رائيليين ان  وج�ودكم س(كايروس) . وفي هذا الخطاب قالت الم

وقال�ت   ال يجتمع�ان . المس�يحي يمانالحتالل واإلقالت للكنائس في العالم ان ااحتاللي . و

المقدس��ات ل��يس ش��أناً اس��المياً ان تحري��ر االرض وومباش��رة بص��ورة واض��حة للمس��لمين 

ولكنه شأن مسيحي أيضاً . وقالت للعالم كل�ه ان الس�كوت ع�ن االح�تالل االس�تيطاني  فقط،

 يتناقض مع كل القيم االنسانية والمواثيق الدولية .

أو سيحي ف�ي زم�ن محن�ة . دوى عالي�اً ، ولك�ن م�ن ه�م ال�ذين اس�تجابوا ل�ه ؟ هذا خطاب م

التع��رض  مج��ّرد ف��ي األزم��ة. ليس��ت  اً نه��م وق��راذا ياس��تمعوا ل��ه ؟ أو س��معوا ب��ه ؟ ك��أن ف��

وعن�دما  وتعميقها ، مبررات استمرارها تكون عندما تُختلَقاألزمة حالة خطيرة ..  ولكن ل

 . تحول بذلك الى محنة للتخلص منها . وهي تالمخارج  تسد

فه��م ل��م يطلب��وا االجتي���اح م���ثالً عل��ى ذل��ك .  م��ا تع��رض ل��ه مس��يحيو الع��راق يش��كلان 

هرول��ت  وطني��اً وديني��اً أيض��اً . فق��د . ول��م يس��تقووا ب��ه . ب��ل ك��انوا م��ن ض��حاياه األميرك��ي

حركات التبشير االنجيلية االميركية من خلف ال�دبابات العس�كرية حامل�ة االنجي�ل المق�دس 

،  الكاثولي�ك واألرث�وذكس فوف�اً بالمس�اعدات االنس�انية ال�ى كن�ائس األش�وريين والكل�دانمل

 ،وكأنهم لم يعرفوا المسيحية من قبل ، وكأنهم يس�معون بإس�م الس�يد المس�يح للم�رة األول�ى

م�ر ح�رق بع�ض كنائس�هم ، ودُ من الجماعات المسيحية األول�ى . م�ع ذل�ك أُ  في الواقع وهم

ه�م ف�ي من�ازلهم عل�ى أي�دي بع�ض ش�ركاء ل منجماعات ووحداناً قراهم ، وهجروا  بعض

له�م الرعاي�ة والحماي�ة  أن ي�وفر  -في أزمته الداخلي�ة – استطاعوطنهم ال  ولكنالوطن .. 

. فوقع��وا ب��ين مطرق��ة االجتي��اح األميركي��ةق��وات الم��ن  م��ن المحن��ة ، وال ه��م طلبوه��اف��ي ز

.. فك��ان خط��ابهم  م��ن األزم��ة وس��ندان التط��رف ، مم��ا س��د ف��ي وج��وههم أب��واب الخ��روج
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. المعنى المباشر والبس�يط ه�و ال�دفاع  في وقت واحد نمعنييْ يحمل  الهجرة .. وهو خطاب

 السلبي عن النفس بمعنى االنكفاء وطلب السالمة الذاتية . 

ب�أنهم ال يعمل�ون  ،المباشر واألعمق فه�و اته�ام اآلخ�رين م�ن م�واطنيهم  الثاني ىاما المعن

 انهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم .بما يؤمنون . و

ان ينقل الى العالم رس�الة ذات مض�مون س�لبي  ، من شأن هذا الخطاب المدوي بصمتهان 

 عن عقيدتهم . حتى المواطنين اآلخرين ون هؤالء ع

ان المحنة ف�ي الع�راق ل�م تك�ن مس�يحية فق�ط . وان الض�حايا المس�لمين م�ن  يترددكثيراً ما 

اكثر عدداً بما ال يقاس . وهذا ص�حيح  ، ب واألكراد والتركمانرومن الع ، السنة والشيعة

سياس��ي أو م��ن ب��الطبع . ولك��ن المس��يحيين ف��ي الع��راق ل��م يكون��وا ج��زءاً م��ن الص��راع ال

  التنافس على السلطة .

حس�ناً ، .  في الشرق العراق كانت استثناء في ينمحنة المسيحيان  ، كثيراً ما تردد أيضاً و

؟ وم��اذا ع��ن ا ع��ن محن��ة األقب��اط ف��ي مص��ر وإن ووجه��ت باالس��تنكار الجم��اعيم��اذولك��ن 

وم��اذا ع��ن قف��ز   ؟. تجابَ��ه باإلنك��ار الجم��اعي  معان��اة المس��يحيين ف��ي س��وريا وإن كان��ت

حرك��ات االس��الم السياس��ي ال��ى مقاع��د الس��لطة ف��ي مص��ر وت��ونس وليبي��ا ؟ وم��اذا ع��ن 

ك�أن التع�دد ال�ديني غي�ر موج�ود ف�ي الشعارات التي ترفعها هذه الحرك�ات والت�ي ت�وحي و

 المنطقة ؟.

يعيش العالم العربي حركات اعتراض واحتجاج وتغيي�ر واس�عة النط�اق . ولك�ن ل�يس ك�ل 

الكثير من ال�ورد  تفتـّح. وفي أمثالنا العامة ان وردة ال تصنع ربيعاً . مع ذلك  اً تغيير ربيع

 ال�ى س�لطنة عم�ان .. ولك�نوم�ن المغ�رب  ، من تونس ال�ى مص�ر ، وم�ن ليبي�ا ال�ى ال�يمن

لم يزرعوه . وت�دمي  نفي الوقت ذاته الكثير من الشوك . يتمتع برائحة الورد الذي انتصب

دون أش�واك .. ونع�رف ان األش�واك  األشواك أصابع الزارعين . نع�رف أن ال ورود م�ن

 تتس�اقط قب�ل أوانه�ا  . ونع�رف ك�ذلك ان ال�ورد ال�ذيأو   عندما تذبل الورود لب عوداً صت

نتوق الى عطره يتمثل ف�ي س�قوط االس�تبداد السياس�ي . ونع�رف أيض�اً ان الش�وك نعشقه و
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في احتكار الحقيقة ومص�ادرة ال�رأي ، وأن أكث�ر األش�واك إيالم�اً  يتمثلالذي يدمي أيادينا 

. واالستبداد ال�ديني ه�و كظل�م ذوي  سياسيالستبداد البا الدينياستبدال االستبداد  تكمن في

د مضاض��ة عل��ى ال��نفس م��ن وق��ع الحس��ام المهن��د" ، عل��ى ح��د ق��ول الش��اعر القرب��ى ،" اش��

 طرفة بن العبد .

 أزم��ة االنتق��ال م��ن االس��تبداد السياس��ي ال��ى االس��تبداد ال��دينيه��ذا  وق��وعاحتم��ال  يش��كل

مس��يحية تحت��اج تالي��اً ال��ى خط��اب مس��يحي . وذل��ك ألن االس��تبداد ال��ديني يض��رب أول م��ا 

 أزم��ةه��ي ، ف��ي جوهره��ا األزم��ة ه��ذه ي��ة . غي��ر ان الحري��ة الدين أس��س وقواع��ديض��رب 

وذل��ك ألن  .مس��يحي  -مس��يحية تحت��اج ال��ى خط��اب وطن��ي اس��المي  –وطني��ة اس��المية 

كل�ه . وه�و أكث�ر م�ا يك�ون  س�يء. فاالس�تبداد وألن الحرية ك�لٌّ ال يتج�زأ . االستبداد أعمى

السياس��ي بعم��ل م��ا ، بموق��ف ،  . يمك��ن التص��دي لش��ر االس��تبدادعن��دما يك��ون ديني��اً  س��وءاً 

، بكلمة ، أو حتى بنكتة تهكمي�ة . ولك�ن كي�ف يمك�ن التص�دي الس�تبداد يم�ارس باس�م برأي

هللا ؟ ان االس��تبداد ال��ديني ، او االس��تبداد ال��ذي تمارس��ه س��لطة ديني��ة ، ال ينته��ك الكرام��ة 

م تقل�ه ، ويحك�م االنسانية وحقوق المواطن فقط ، ولكنه فوق ذلك يقّول ال�ذات اإللهي�ة م�ا ل�

 بما لم تأمر به ، ويسيء الى من أحسنت اليه .

ي�دافع  من هنا ، عندما تواجه الحريات أي محنة من هذا النوع ، ال بد من خط�اب مش�ترك

ب�ين  ال تمليه فق�ط المواطن�ة ووح�دة المص�ير ، ولك�ن تملي�ه أيض�اً العالق�ة اإليماني�ة عنها ،

ن الكريم أسسها في بع�ض آيات�ه ، والت�ي ترجمه�ا التي حدد القرآالمسلمين والمسيحيين ، و

، وبص��ورة خاص��ة ف��ي عه��ده ال��ى س��لوكهالس��الم ف��ي و الص��الة  رس��ول هللا محم��د علي��ه

 نصارى نجران .
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 ثم�ة موج�ة ص�اخبة م�ن التط�رف ال�ديني يعاني مسيحيو الشرق م�ن الش�عور ب�أنواليوم ، 

 أكث�ر م�ن أزم�ة . ان�ه يص�نع  يفج�ر التط�رفان . موج�ة تس�تهدفهم ال . وان هذه  االسالمي

يع�اني مس�لمو الش�رق م�ن الش�عور ب�أن مس�يحيي الش�رق غي�ر مع هذه المعان�اة ، محنة . و

بالتالي محنة مشتركة اخرى تتطل�ب انها أيضاً ، و معهم مقتنعين بأن هذه المحنة تستهدفهم

 وفي هذه الحال فإن الالموقف ليس موقفاً . .وموقفاً مشتركاً  خطاباً مشتركاً 

 أزم��اتمس��يحية تتطل��ب خطاب��اً مس��يحياً ، ف��ان هن��اك  أزم��اتاذا كان��ت هن��اك ن هن��ا ، م��

 –خطاب�اً اس�المياً هن�اك أزم�ات مس�يحية تتطل�ب و ، مسيحية اخرى تتطلب خطاباً اسالمياً 

لق�ي تُ  م�ثالً  الهجرة المسيحية الواسعة من العديد من دول العالم العرب�ي أزمة. ان مسيحياً 

الكب�ار م��ن  نالتص�دي له�ا ألنه�م س�يكونون الخاس�ريية مواجهته�ا وعل�ى المس�لمين مس�ؤول

 تداعياتها السلبية ...

على تفكيك نسيج المجتعات العربي�ة وربم�ا تفكي�ك دوله�ا أيض�اً ، كم�ا  تهمخسارال تقتصر 

ال تقتص��ر عل��ى فق��دان ه��ذه المجتمع��ات لث��روة ال تع��وض م��ن الكف��اءات الفكري��ة والعلمي��ة 

 الهج��رة– ة والوطني��ة ، ولكنه��ا اض��افة ال��ى ذل��ك كل��ه ، تش��كلواالقتص��ادية واالجتماعي��

 .  غيره  مضبطة اتهام لالسالم بأنه يرفض اآلخر وانه ال يقبل التعايش  مع -المسيحية 

ض المس�لمين للمعامل�ة بالمث�ل ف�ي ، ويع�رّ االس�المية وهو اتهام غير صحيح يشوه العقيدة 

، شأناً مس�يحياً فق�ط المسيحية الهجرة أزمةت . لذلك ليسدول األجنبية التي استوطنوا فيهاال

حي ك�ذلك يمس� –ولكنها شأن اسالمي أيضاً يتطل�ب خطاب�اً اس�المياً . وه�ي ش�أن اس�المي 

 مسيحياً مشتركاً . -يتطلب خطاباً اسالمياً 
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. واألم�ن ال�وهمي  ف�ي الهج�رة أم�ن وهم�يحالً . انها أزمة في ح�د ذاته�ا . ليست الهجرة ف

استس��الم ؛ وانس��حاب م�ن المش��ترك ف��ي الحي��اة العام��ة  فه��ي  االطمئن��ان . ه�و أس��وأ أن��واع

. انه��ا مختل��ف معه��ا  م��ن ه��و التط��رف االحتكاري��ة للح��ق وللحقيق��ة واإللغائي��ة لك��ل لحرك��ة

خ��روج م��ن ال��وطني الع��ام  ن المس��ؤولية الوطني��ة ف��ي التص��دي لألزم��ات ، وه��يتخ��ٍل ع��

لمس�يحية وم�ع دوره�ا ال�ذي تمي�زت ا ج�وهر مم�ا يتن�اقض م�ع. تقوقع في الذات الخاص و

 على مدى التاريخ . بادائه في المشرق

ي��دة الت��ي تتن��اول حري��ة ممارس��ة العق ه��يوأش��دها خط��راً  األزم��اتان أخط��ر ال ش��ك ف��ي 

نق��رأ خطوط��ه خطاب��ا م��ن ن��وع آخ��ر  األزم��ةه��ذه  تتطل��بوحري��ة التعبي��ر ع��ن اإليم��ان . 

قداس��ة الباب��ا  عه��اس��ط الت��ي وقّ ف��ي وثيق��ة االرش��اد الرس��ولي ح��ول الش��رق األو العريض��ة

 .الماضي 2012أيلول  14بنيدكتوس السادس عشر في لبنان في 

التس�امح اساس�اً  ص�يغةب وتطع�ن، فالوثيقة تؤك�د عل�ى مب�دأ الحري�ات الفردي�ة  والجماعي�ة 

 وتقول .أن يكون المسيحي مواطناً من الدرجة الثانية  للعيش الوطني ، استكماالً لرفضها 

قبل خطاب قال به هذا الوواطنة من حيث هي مساواة في الحقوق والواجبات . بالم الوثيقة

ل�ى ان�ه ال دول�ة حي�ث أك�د عق ال�ثالث الت�ي أعلنه�ا ، ئفي الوث�ا أيضاً  هر الشريفاألزذلك 

ودع�وة لما يقول به االس�الم  ه تاكيد، ولكن بدعة جديدة هذا القول . لم يكندينية في االسالم

 به. لإللتزام يةتجديد

ن مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات متنوعة . وفي المجتمع المتنوع يك�ون الوج�ود ال�ذاتي ا

ويكون الحق الذاتي جزء من الحق المشترك . ويك�ون األم�ن . جزء من الوجود المشترك 

ف�ي  التن�وع. ويتجسد  التنوعفي  االختالفالذاتي جزء من األمن المشترك . ولذلك يتجسد 

 الوحدة .
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ين هامتين ؛ تتمث�ل الظ�اهرة عقد األول من القرن الواحد والعشرين عن ظاهرتكشف اللقد 

بالمائة من البشرية الت�ي  84في استعادة الدين لدروه المؤثر في الحياة العامة . ان  األولى

ينتم�ون ال�ى دي�ن  مليارات انس�ان ،  6، اي ما مجموعه  يبلغ عددها سبعة مليارات انسان

 .عقيدة معينة الى أو 

مليون�اً .  ولك�ن  200بالمائ�ة ، أي م�ا مجموع�ه ملي�ارين و 31،5شكل المسيحيون م�نهم ي

آسيا وافريقي�ا في ثلثي هؤالء المسيحيين يعيشون في دول العالم الثالث : أميركا الالتينية و

حيث يستوطن االسالم . وكان ثمانون بالمائة منهم حتى الق�رن التاس�ع عش�ر يعيش�ون ف�ي 

ج�زء م�ن ه�و جنوب�اً .. والع�الم العرب�ي  تتم�ددوه�ذا يعن�ي ان المس�يحية أميركا وأوروبة . 

 المحنة . -األزمة  . وهنا موقع هجرة مسيحية واسعة  مع األسف يشهدهذا الجنوب الذي 

 600الع�الم ، اي م�ا مجموع�ه ملي�ار و ش�عوببالمائ�ة م�ن  23،2اما المسلمون فيشكلون 

ه��ذه  تتعام��لفكي��ف  مع��ات غي��ر اس��المية .مجتف��ي ملي��ون انس��ان . يع��يش ثل��ثهم ف��ي دول و

 ه��ؤالء المس��لمين اذا وص��متهم الهج��رة المس��يحية ب��رفض اآلخ��ر م��ع ال��دول والمجتمع��ات

 ؟. المسيحي

فتتمث�ل ف�ي تق�دم ال�دين الت�ي كش�ف عنه�ا العق�د األول م�ن ه�ذا الق�رن ، اما الظاهرة الثانية 

، الكثي��ر م��ن التعص��ب  م��انيقلي��ل م��ن االالوتراج��ع اإليم��ان . فهن��اك الكثي��ر م��ن الت��دين و

خاص�ة ،  بص�ورة ، مسلمين ومسيحيين. وهذه ظاهرة تضعنا جميعاً  والقليل من الروحانية

 .  أيضاً  تتطلب خطاباًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ جديداً ومشتركاً  مشتركة أزمة أمام 

أفض�ل  ةالمحن� -األزم�ة لمواجه�ة ه�ذه خط�اب يمك�ن اعتم�اده  ه�ل م�ن ومن هنا الس�ؤال :

.  ؟ طاب الحوار والتالقي وبناء جسور التف�اهم والثق�ة .. وص�والً ال�ى المحب�ةخ وأفعل من

    المحبة . خطاب خطاب أقوى من ضعف ال  على انهلقد دلت التجربة االنسانية .. 

 

 محمد السماك                                                                              


