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  املسيحيون العرب

  رصالشام وم دوفكرة القومية العربية يف بال

)١٩١٨ -١٨٤٠(  

  فدوى أمحد حممود نصريات 

  

تكمن أھمية ھذه الدراسة في أنھا دراسة تتناول دور المسيحيين العرب في بالد الشام ومصر في 
اھم في نشأة الفكر القومي العربي، وذلك في ضوء معطيات الصحف والمجالت التي أسسھا أو س

به تأسيسھا المسيحيون العرب، باإلضافة إلى المذكرات واألدبيات واألرشيف الذي احتفظت 
على الكتابة المعاصرة التي تبلورت في سياق البحث عن  الجمعيات على وجه الخصوص، فضالً 

بنية ة العميقة في أفق جديد للحياة العربية في تلك الفترة العاصفة باألحداث أو التحوالت الجوھري
ً جتماعيوا اً المجتمع ثقافي ً واقتصادي ا وكان الباعث األساسي الختيار ھذا الموضوع ھو . اً وسياسي ا

الكشف عن الدور التاريخي الذي قام به المسيحيون العرب في التبشير باألفكار القومية وتفعيلھا 
لحقيقي من خالل في سياق الحياة العربية، ال سيما بعد أن كشفت القومية التركية عن وجھھا ا

  .نزعتھا الطورانية المتطرفة

  )١٩١٨-١٥١٦(أوضاع المسيحيين العرب في ظل الحكم العثماني : أوالً 

 اً ولة العثمانية، التي عاملتھم وفقمن رعايا الد اً غدا المسيحيون العرب جزء ١٥١٦ام ابتداء من ع
تألفت الرعية في الدولة العثمانية ؟ إذ  لنظام الملة المستنبطة قواعده من أحكام الشريعة اإلسالمية

واعتبرت الفئة الثانية، ال سيما المسيحيون، من أھل الذمة، . المسلمين وغير المسلمين: من فئتين
وھم الذين يتعھدھم السلطان بالحماية، وذلك بالمحافظة على حياتھم وحرياتھم وأموالھم، والسماح 

يتعھد الذميون بدفع  وفي المقابل. ة العسكريةلھم بممارسة طقوس دياناتھم، وإعفائھم من الخدم
الجزية، وااللتزام ببعض القيود التي تجعل منھم طبقة من المواطنين ولكنھم في درجة أدنى من 

  . درجة المسلمين

الروم : لطوائف الدينية، أبرزھاوالمسيحيون العرب في بالد الشام ينقسمون إلى العديد من ا
  .ألقباط في مصرا اً ، وأخير ، البروتستانت لموارنةن، األرماألرثوذكس، الكاثوليك، ا

لقب  ، وعلى الشخص المسؤول عن إدارتھا"ةلّ م"عثمانيون على ھذه الطوائف اسم وأطلق ال
عطي ، وبالتالي كان على كل طائفة أن تخضع لرئيسھا، كالبطريرك الذي أُ "ميليت باشي "

ديرة، وھو ما أدى إلى اتساع نطاق إشرافه سلطات واسعة في إدارة أمالك وأموال الكنائس واأل
  .على شؤون الكنيسة ورعاياھا الدينية والمدنية واالجتماعية والثقافية والقضائية
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أي  -ونتيجة لھذا النظام، أبعدت ھذه الطوائف عن مواقع الھيئة الحاكمة، األمر الذي جعلھا
ولھذا فقط لعب ھؤالء دور . دولةتتجه نحو االعتماد على التجارة والخدمة المالية لل -الطوائف

ونتيجة لھذا النظام .  والمشتري المحلي -األوروبيين  أي - الوسيط التجاري بين الصانع الرئيسي
ً أيض قبل األوروبيين الذين قدموا لھم التعليم عن طريق  حصل المسيحيون على الحماية منا

ة والمصالح الدبلوماسية البعثات التبشيرية وأعدوھم بشكل خاص ليخدموا كوكالء للتجار
األوروبية ، فسيطروا على زمام األمور المالية من خالل المصارف التي تقرض الحرفيين 

وھو ما أعطى المسيحيين ضمانة لتقدمھم االجتماعي واالقتصادي والمالك والفالحين المسلمين ، 
ً وأدت ھذه األوضاع أيض. والتعليمي ات شبه مستقلة يل مجموعإلى عزلة ھذه الطوائف، وتشك ا

ً تمارس نمط   .اً ي كانت تثير نقمة المسلمين أحيانمن الحياة الخاصة الت ا

ولقد رصدت لنا المصادر التاريخية وضع المسيحيين العرب االجتماعي والسياسي قبيل حكم 
وبين الكثير من األحداث سوء المعاملة التي كانوا يلقونھا من .  محمد علي لمصر وبالد الشام

وبحسب شاھد عيان على أحداث العصر، وصل .  كان والسلطات على حد سواءعامة الس
ذالل، فكان المسيحي حيثما مر التعصب الديني مداه، وصار المسيحيون عرضه لإلھانة واإل

وذھب المؤلف أبعد ". رفس يُ فع ويُصقلب عمامته، وتُ حتقر، ويُ شتم صليبه، ويالكافر، وعت بين"
الخراج، ومنعه من ارتداء  المسيحي الذي لم يقم بدفع الجزية أومن ذلك عندما أشار إلى قتل 

وحرم على المسيحيين حمل السالح وتقلد . س الملون وركوب الخيل، وزيادة الضرائب عليهاللبا
ومما . إلخ...  السيوف، وفرضت عليھم القيود في مجال بناء الجديد من أديرتھم وبيعھم وكنائسھم

ت االعتداء التي وقعت على المسيحيين العرب كانت من الجند يجدر ذكره ھنا أن اكثر حاال
وتذكر المصادر أن ھناك جماعة من الفقھاء المسلمين لم يرضوا عن ھذه المعاملة، ). واألوباش(

  . ، لھذا لم يكن لھم تأثير يذكر لرد األذى عن المسيحيين لكنھم كانوا قلة

وھو  ، م محمد علي باشا لمصر وبالد الشامفي مرحلة حك اً جديد اً دخل المسيحيون العرب عھد
ة حديثة ترتكز على بناء جيش قوي الحكم الذي تميز بانفتاحه تجاه الغرب، وقيامه ببناء دول

. ادخال التعليم العصريو بالزراعة واستحداث صناعات جديدة إلدارة والنھوضظيم ااعادة تنو
أبناء البالد المحليين من مسلمين ولقد استعان محمد علي في ذلك كله بالخبراء األجانب و

ع لھا بعض الرعايا، ومنح حرية القوانين التمييزية التي كان يخضلھذا قام بإلغاء . ومسيحيين
انشاء المدارس والكنائس، واستعان بھم في إدارة ور الدينية المسيحية جھارة، ممارسة الشعائ

وفي ما يتعلق بالحياة .  اليمالشؤون المالية، وشغل عدد منھم وظائف حكام لعدد من األق
االجتماعية، فقد أزيلت الحواجز بين المسيحيين والمسلمين كافة، فلبسوا اللباس الملون، وركبوا 

نحوا الحرية الدينية، ومثلوا في المجالس االستشارية بنسب متساوية م، و الخيل، وحملوا األسلحة
 ه إبراھيم باشا في بالد الشام، وانتشروامتدت سياسة التسامح ھذه إلى عھد ابن.  مع المسلمين

، األمر الذي مھد الطريق إلزالة  بالفتن والكره والتعصب اً العدل والتسامح في جو كان مشحون
الحاتھما في تحرير المسيحيين وقد شكلت إص.  كل أنواع االضطھاد التي مارسھا األتراك ضدھم

ھدت السبيل في ما بعد لمن قالوا بفصل الدين في الترويج لفكرة القومية العربية، وم اً كبير اً دور
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وتتابع تحسن أوضاع المسيحيين العرب من بعد خروج محمد علي باشا من بالد . عن الدولة
كولخانه عام  طتھا الدولة العثمانية، من مثل خالشام، وذلك على إثر الفرمانات التي أصدر

التي  ١٨٧٤الجديدة عام ، وخط اإلصالحات والتنظيمات ١٨٥٦، وخط ھمايون عام ١٨٣٩
اال خسروا الدعم وء على االمتيازات التي منحت لھم شددت على حسن معاملة المسيحيين واإلبقا

  .السياسي األوروبي

 ومن المھم اإلشارة إلى أن التنظيمات ساھمت في ظھور قلق اجتماعي تطور إلى توتر وسفك
إذ  ؛ جابية تذكر من الناحية الفكريةإيالشھيرة، التي كان لھا  ١٨٦٠إلى أحداث  دماء وصوالً 

نبھت الناس إلى ما ينجم عن الجمود العقلي من أضرار وجعلھم يدركون أضرار العداوة الطائفية، 
األمر الذي جدد السعي إلى إنشاء المدارس، ودفع المفكرين إلى تحرير الوطن من الحكم التركي، 

لجيل الذي بعث الحياة في تراث العرب ابراھيم اليازجي، وھما من اوومنھم بطرس البستاني 
  .الثقافي وبذر بذرة الوطنية األولى التي تطورت إلى حركة تتمثل أھدافھا في القومية ال الطائفية

  إلرساليات التبشيريةا: اً ثاني

التبشيرية،  فقد تعددت اإلرساليات ؛شاط التبشيري في بالد الشام ومصرفي ھذه الفترة، ازداد الن
  :ھاوأبرز

بعثات منھا إرساليات اليسوعيين واللعازاريين التي ھي من أقدم ال:  اإلرساليات الكاثوليكية -١
ً ئل القرن السابع عشر، وطورت نظامإذ قدمت إلى المنطقة في أوا ؛التبشيرية إلى بالد الشام   ا

ً تعليمي رس سواء ھدفه خدمة احتياجات الموارنة والطوائف الكاثوليكية، وافتتحت العديد من المدا ا
سست جامعة القديس يوسف التي قامت بدورھا اإلناث في عينطورة وعين ورقة، وأللذكور أو 

يون مجال عملھم، فامتد إلى عع اليسوووس. بتعليم اللغات القديمة والحديثة واألدب والطبيعيات
دمشق وحلب وفلسطين واألردن ومصر، ودخلوا ميدان الطباعة، وبنوا المستشفيات والمؤسسات 

  .الخيرية

 ١٨٢٠يعود تاريخ بدء نشاط اإلرساليات البروتستانتية إلى العام :  اإلرساليات البروتستانتية -٢
في القدس، ومن ثم تركز ذلك النشاط في بيروت وما حولھا، حيث قامت بتأسيس العديد من 

تأسيس  ومن اكثر اإلنجازات أھمية للبعثات األمريكية. المدارس للذكور واإلناث على حد سواء
ست العلوم الطبية والطبيعية رّ ، وھي الكلية التي د١٨٦٦روت عام الكلية السورية اإلنجيلية في بي

وكرست . وكان التدريس باللغة العربية من أھم ميزاتھا. والدينية والعقلية واألدبية والفلسفية
، وجرى تأسيس مطبعة اإلرسالية في بيروت لطباعة الكتب الدينية والتعليمية باللغة العربية

جامعات في مصر وتركيا كان لھا دور أساسي في تطور ونمو األفكار والحركات السياسية 
أما اإلرساليات البروتستانتية البريطانية، فقد انتشر نشاطھا في القدس وسورية واألردن . المحلية

ورام هللا وامتد نشاطھا إلى القدس والناصرة والسلط ويافا   C. M.Sإذ تأسست جمعية " مصرو
  .وغزة وعكا والرملة والكرك
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عت بين روسيا والدولة العثمانية قحت اتفاقية كوجك قينارجه، التي وأتا:  اإلرساليات الروسية -٣
، الفرصة لبدء النشاط التبشيري األرثوذكسي في القدس، وقامت بتأسيس جمعية ١٨٨٤عام 

ي الروسي في القدس، وتبنت والثقافبقصد دعم النشاط الديني  ١٨٣٧فلسطين اإلمبراطورية عام 
ً برنامج . لتعليم األرثوذكس في مدن الناصرة ورام هللا وحيفا ويافا، وعلمت باللغة العربية ا

ونلخص أھم اآلثار التي تركتھا ھذه البعثات في المسيحيين العرب بأنھا ساعدت على تعلم اللغات 
ما من العلوم الحديثة، سة وطب وغيرھاألوروبية الحديثة، وركزت على التعليم المھني من ھند

ً مھم اً ولعبت دور وا الحضارة الغربية في تخريج جيل أو طبقة من المدنيين المثقفين الذين تشرب ا
ً في الشرق، األمر الذي كان منطلق جي فكرة اإلصالحوّ وأضحوا من مر لتكوين اتجاه فكري  ا

ز بطروحاته القومية ودعواته اتجاه تمي ؛ مو عبر الجمعيات والمجالت والصحفسياسي سين
  .الليبرالية والعلمانية

  النھضة الفكرية: اً ثالث

أن نتبين  ويمكن.  متواصالً  طويالً  اً القومي عند المسيحيين العرب طابعاتخذت حالة يقظة الوعي 
الثقافية والسياسية واالجتماعية : مالمح ھذه اليقظة منذ القرن التاسع عشر وعلى جميع المستويات

  .القتصاديةاتعليمية ووال

  :ولقد برزت مالمح التحول لدى المفكرين المسيحيين العرب من خالل وسائل متعددة تمثلت في

  الجمعيات الثقافية -١

افي رافق النھضة التعليمية في بالد الشام إنشاء الجمعيات والنوادي األدبية التي كان لھا دور ثق
، وتدرب المثقفون فيھا على  حاضرات المختلفةلقيت فيھا المفقد ا ؛وسياسي واجتماعي مھم 

جريئة عن أنظمة الحكم، متأثرين باآلراء  اً البرلمانية ونشروا دعوات وأفكار الحياة والنظم
  :والفلسفات الغربية، وأبرز ھذه الجمعيات

وكان يھدف إلى تھذيب العقل واكتساب المعرفة ونشرھا، مع عدم : )١٨٤٦(مجمع التھذيب  - أ
وھو أول جمعية ثقافية عربية لم تقتصر على .  ى المسائل الدينية والسياسيةالتعرض إل

احياء أمجاد و ، مثل الوطنية موضوعات لغوية وأدبية بل تجاوزتھا إلى مناقشة موضوعات
  . الماضي

قامت على فكرة رفع مستوى  ):١٨٥٢ -١٨٤٧(الجمعية السورية الكتساب العلوم والفنون  - ب
وحدد دستور الجمعية مجموعة األھداف التي يتوخى تحقيقھا .  ماعي منظمالمعرفة ببذل جھد ج

الفوائد أما .  في مجال العلوم والفنون، وأھمھا العمل على إنھاض الرغبة في اكتساب العلوم
  .فية في األديان واألحكام، فھذه أمور ال تتعلق بنشاط الجمعيةالالمجردة عن المسائل الخ

أنشئت في بيروت وبمساعدة اآلباء اليسوعيين، وھي علمية : )١٨٥٥(الجمعية المشرقية  - ج
  .لعربيةلمعرفة، وجرت مباحثاتھا باللغة اأدبية، وھدفھا األساسي العمل على نشر العلوم وا
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أنشئت في بيروت، واشترك فيھا زعماء العرب : )١٨٦٨ -١٨٥٧(الجمعية العلمية السورية  -د
رة الوعي الوطني في النفوس للعمل على بعث التراث من جميع األديان، وكانت غاياتھا إثا

  .العربي واالعتزاز به، ونشر العلوم في البالد دون التعرض إلى المسائل السياسية أو الدينية

   حافةصال -٢ 

ومن المسلم به .  ساھمت الصحافة الدورية العربية بدور ملحوظ في تطور الوعي القومي العربي
كتاف المسيحيين العرب في بالد الشام ومصر، وكان لھا دور أعلى أن الصحافة العربية قامت 

مكمل لما بدأته الجمعيات الثقافية من نشاطات، لكن بشكل أوسع وأشمل، باإلضافة إلى سعة 
ومن أبرز الموضوعات التي .  انتشارھا، األمر الذي حقق اكبر األثر في نشر الوعي القومي

  :الفترة ركزت عليھا الصحافة العربية في تلك

اعادة إحيائھا من جديد بحيث تصبح لغة عصرية تواكب و اللغة العربية وضرورة التمسك بھا -أ
لتي انفردت بھا عن اللغات العلم الحديث، وذلك من بيان مميزات اللغة العربية وخصائصھا ا

من  وتقديم الشروحات واألدلة على أھمية اللغة في حياة األمم والشعوب ألنھا تعد ؛ األخرى
اصرار و ؛ وتتقوض أركان الھيئة االجتماعية عوامل الوحدة بين األفراد، ودونھا تنقطع العالقات

" المتفرنجين "حاربة اب المسيحيين على ضرورة تعليم العلوم المختلفة باللغة العربية، ومتالك
اب تء الكإن ھؤالحتى .  إلى الخلط بين اللغة العربية واللغات األجنبية األخرى نالذين يعمدو

ً ية التعريب، أبرزھا أن يكون عارفلمن أراد القيام بعمل اً وضعوا شروط باللغة التي يعرب عنھا،  ا
، "العجمة" ـوقواعدھا حتى ال يكون ھناك أثر لألصولھا  اً ة التي يريد أن يعرب إليھا، متقنواللغ
داتھا، وأن يتم تصوير الحث على االشتغال بعلوم اللغة العربية والتعمق في معرفة مفر اً وأخير

  .المعاني الخليقة بھا، واستنباط األوضاع المالئمة لھا

المسيحيون العرب  إذ بحث ؛ بأمجاده السابقة وأخالقه المميزةالفخر بالجنس العربي والتغني  -ب
في أصل الجنس العربي وصفاته األخالقية من مثل الكرم والشجاعة، وتغنوا بمجد العرب 

  . وب األخرى، والخدمات التي قدموھا إلى الحضارات األخرىومكانتھم بين الشع

اب المسيحيون عبر صحفھم المختلفة عند ضرورة تتوقف الك: ة إلى األلفة والتضامنالدعو - ج 
لصيغة التقدم  اً دف بناء مجتمع متماسك يكون نموذجاالتحاد واأللفة بين أفراد المجتمع، وذلك بھ

فاأللفة ھي المحور الذي يدور  ؛ على اختالف طوائفھا ومللھا اً داألمة العربية تحدي المنشود لدى
  .عليه خير الوطن، واليد الجامعة ألفراد األمة، وأساس التمدن، ودونھا ال تقوم للوطن قائمة

تبلور ھذا الشعار في سياق الحملة التي شنھا الكتاب : رفع شعار حب الوطن من اإليمان - د
ديني للوطن، فكان ال بد من إحالل بدائل روحية مكان الرابطة العرب المسيحيون على البعد ال

 ابتومن ھنا نشأت لدى الك. ة األديانوحري الدينية، من مثل الحس الوطني، والمواطنة الصالحة،
الوطن على رابطة الدين في جميع مسارات عرب رغبة عميقة في تقديم رابطة المسيحيين ال

  . اةالحي
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المسيحيون العرب على شدد الكتاب :  القومي ا في تنبيه الوعيالمرأة العربية ودورھ -ھـ
سة التي يجب إعادة فھي المدر ، إصالح المرأةب إذ إن صالح األمة يبدأ ؛  المرأة مضرورة تعلي
  .، األمر الذي نحتاج إليه من أجل تقدم األمةاً ومعرفي اً تأھيلھا ثقافي

، من مثل النقد القائم على أسس  مم المتمدنةالدعوة المستمرة إلى األخذ بأسباب تقدم األ -و
ومبادئ صحيحة ھدفھا الصالح العام، ونشر ثقافة التقدم، والتطلع إلى األمام من خالل الصحف 
والدوريات والتيقظ وحسن اإلدارة، واالبتعاد عن التشيع المذھبي والتعصب الديني، والتركيز 

قويم المبادئ ووحدة األفكار، واالقتباس من على دور مفكري األمة وقادتھا الذين بمقدورھم ت
احترام اآلخر، ولكنھم ة والعزم، والثبات و، وتدقيق البحث، والتحلي بالمروءالغرب، وتعلم اللغات

  .بكل عناصره اإليجابية والسلبية اً القتداء بالغرب، وبأن نفھمه تمامنبالغ في ا طالبوا بأال

ى إعداد األمة للحياة القومية، وتوحيد األمة ومساعدتھا األخذ بالتربية القومية التي تقوم عل -ز
على تأدية رسالتھا إلى اإلنسانية، فالتكافل والتكامل بين القوى االجتماعية، سواء كانت إسالمية 
أو مسيحية، ضروريان، وارتقاء المسيحيين منوط بالمسلمين، والعكس صحيح، ولكون الرسالة 

  .، وھذا ال يتأتى إال بالتربية الصالحةھذه تحقق السعادة والرقي للمجتمع

  لمؤلفاتا -٣

ويالحظ أن العناية باللغة كانت في جوانبھا صدى . تطور التأليف في اللغة واألدب والنقد والبالغة
اثبات و ، لظاھرة أعم ھي تنبيه الوعي العربي واالتجاه إلى إبراز مقومات األمة العربية

ھم الكثير من األدباء واللغويين في إحياء اللغة العربية ومن ھنا سا. شخصيتھا أمام التحديات
ت بأفكارھا ومضامينھا عن بدايات الوعي رّ رصد الكثير من المؤلفات التي عب وآدابھا، وتم

في بناء الدولة الحديثة، القومي لدى الكتاب المسيحيين العرب، من مثل الدعوة إلى التمثل بالغرب 
، والثورة على الواقع  ية إلى إقامة العدل والحرية والمساواةألنظمة الدستورية الداعوخاصة ا

االجتماعي والتعليمي الذي يعيشه العرب، والتركيز على فكرة الرابطة القومية بمعناھا الحديث 
لھا من الرابطة  اً اآلمال والطموحات المشتركة تمييزعلى أساس اللغة والجنس والثقافة والتاريخ و

: وال بد من اإلشارة إلى أن ھذه الكتابات جاءت على أشكال مختلفة. ةاإلسالمية أو العثماني
اصالحية، وعلى فترات زمنية مختلفة خالل و وايات ومسرحيات وكتابات اجتماعيةقصص ور

  : ومن ھذه الكتابات. القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

  مسرحية عنترة - أ

ً من التراث العربي، متوخيمادتھا  واستلھم ١٨٩٨وضعھا شكري غانم عام  بث  من خاللھا ا
الدعاية للقضية العربية ووحدة البالد العربية، وذلك بمحاولة توجيه أحداث المسرحية نحو فكرة 

وماتھم توحيد القبائل العربية وجمعھا تحت سقف واحد وسيد واحد، وحث العرب على نبذ خص
  .اً واحد اً للوقوف في وجه أعدائھم صف
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  )١٨٦٥(غابة الحق  - ب

اش إلى محبة وطنية منزھة عن أغراض الدين، حيث يذھب إلى رّ لمدعا مؤلف الكتاب فرنسيس ا
وطالب بمحاربة الحاكم المستبد . أن األحقاد الطائفية والدينية من أخطر نتائج الجھل والتوحش

، ، التي تقيد حرية اإلنسان" الخشونة والبربرية"محاربة دولة  والثورة عليه، واكد ضرورة
دعا من خالل الكتاب الجميع إلى ضرورة محبة الوطن والعمل من أجل مصلحته والدفاع  اً وأخير

  .عنه، ألن ذلك واجب على كل من يتمتع بخيراته

  )١٨٦٧(رحلة باريس  - ج

ً اش أيضرّ كد فيه فرنسيس المأ  اً قدم وصف ولھذا. ضرورة التقدم واللحاق بركب الحضارة الغربية ا
ً دقيق س، وكيف أن الجميع ھناك يتسابقون من أجل التقدم والمنافسة في جو من الوفاق لمدينة باري ا

والمحبة وھم يد واحدة، ومنضمون إلى قوة واحدة، ومتنبھون إلى أن التھاون يقود إلى التأخر 
والبطالة، فھم يمتلكون الحرية الكاملة في تصرفاتھم، ويعيشون دون خوف من أي سلطة أو 

  .حاكم

  ربيةالعلم والت -د

يملك اإلنسان ويميل إليه ويكلف به "أشار خليل زينية من خالله إلى أھمية الوطن، فھو كل ما 
أما الوطنية، فھي عاطفة سامية تعلم المرء أن نفسه ". وھو موضع مجد وعز وافتخار المواطن 

ية تنم وركز المؤلف على أھمية اللغة في. ليس له بل ھي لألرض التي ولد فيھا وينتمي إليھا
د أن كل أمة ال تحب لغتھا ليست خليقة بأن ترفع إلى مقام األمم الحية كوا اإلحساس القومي،
  .والشعوب المتمدنة

  )قأديب إسح" (الدرر" ، وكتاب  الجتماعيةالكتابات السياسية وا - ھـ

دعا فيھما أديب إسحق إلى إعادة إحياء التراث العربي والمجد العربي، واالبتعاد عن التعصب 
إال بالقوة، والقوة "ديني الذي ھو سبب أساسي في تأخرنا، والى ضرورة اإلصالح الذي ال يأتي ال

ال تحصل إال باالتحاد وال اتحاد إال بالمساواة وال مساواة إال بالعدل وال عدل إال بالعلم وال علم إال 
كز على وحرض إسحق في كتاباته الناس على الثورة وعدم السكوت عن الظلم، ور". بالحرية
ً ة العربية داعيعلوم اللغ   .إلى االعتزاز بھا ا

  غرائب المكتوبجي -و

دافع من خالله سليم سركيس عن العرب، ودعا إلى الوقوف في وجه السلطان العثماني، وطالب 
بالتقدم عن طريق منح الحرية، حرية القول والفعل، وھو بھذا ضد سياسة الدولة العثمانية في 

  .البالد العربية
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  ليّ مؤلفات شبلي الشم -ز

إلى  تأثر الكاتب االجتماعي شبلي الشميل بأفكار الثورة الفرنسية، وتبلورت أفكاره الداعية
كتابات السياسية واإلصالحية، اإلصالح في كتبه فلسفة النشوء واالرتقاء، حوادث وخواطر، ال

ربية ومحاولة دفعھا للسير ل قد ساھم بأفكاره في إثارة العقلية العيّ ويمكن القول إن الشم. يرھاغو
في طريق التقدم، من مثل الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، والثورة على القيود االجتماعية، 
والتحرر من القيود التي نشأ عليھا الفرد في البيت والمدرسة، والمناداة بضرورة االھتمام بتعليم 

إلى التعاون الحقيقي على العمران المبني العلوم الطبيعية، والدعوة إلى األخوة والتسامح الداعيين 
أما المرأة، فقد كان . رافاتعلى معرفة الحق والواجب لدى جميع األفراد، ونبذ األوھام والخ

ل مع إعطائھا حريتھا، وخاصة في التعليم، ألنھا ھي المسؤول األول عن فساد األسرة يّ الشم
  .وبالتالي األمة

  يقظة األمة العربية - ح

مؤلف لمؤلفه نجيب عازوري أول دعوة صريحة من قبل مسيحي عربي إلى تضمن ھذا ال
  . االنفصال عن الدولة العثمانية، وتشكيل دولة عربية برئاسة حاكم عربي

  منتخبات -ط

يحاول الكاتب نجيب حداد في ھذا المؤلف أن يزرع األمل القوي في نفوس العرب من أجل إعادة 
وتمدن األخالق والبعد عن التعصب الديني والجنسي، واألخذ بناء الوطن من خالل الوحدة والعلم 

  .بأسباب تقدم األمم حتى تكون أمة يحق أن يقال لھا األمة العربية

  التيار العروبي: اً رابع

العرب في كتابات عصر يمكن تلخيص أبرز الموضوعات القومية التي تطرق إليھا المسيحيون 
  : الموضوعات التاليةت عن االتجاه العروبي، برّ النھضة، وعب

  اللغة العربية والتركيز عليھا كوحدة جامعة بين العرب -

 ؛في بناء اإلحساس القومي وتنميته تنبه المسيحيون العرب إلى أھمية ھذا العنصر وفاعليته 
  . فالعربي ھو كل من ينتمي إلى التراث الثقافي العربي ويعتبر اللغة العربية لغته األم

  عربي والتغني بأمجاد العربإحياء التراث ال -

التفت العرب المسيحيون في نھضتھم األدبية والفكرية الحديثة إلى الماضي البعيد يستلھمون منه 
مد فارس وفي ھذا السياق تبرز أمامنا شخصيات أدبية مثل أح. القيم والمعاني وطرق التعبير

فاتھم األدبية واللغوية التي تعبر ابراھيم اليازجي، الذين اشتھروا بمؤلوالشدياق وناصيف اليازجي 
عن عمق اإلحساس بالعروبة والثقافة العربية، إذ استثاروا الحمية العربية للدفاع عن اللغة 

  .والتراث، وذلك عبر تذكير العرب بماضيھم التليد والتمسك بلغتھم ألنه ال بقاء لألمة إال بلغتھا
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  المطالبة بخالفة عربية -

ً تراك بالخالفة رسميب األطالب المسيحيون العر إليمانھم بأن العرب وارثو العقيدة وحماة  ا
ً بمنصب الخالفة، فھي متصلة جوھري الشريعة اإلسالمية، وھم األولى بما قام به العرب في  ا

ً ليفة النبي العربي الھاشمي سلطان، وال يمكنھم أن يتصوروا كيف يكون خ مالسبيل اإلس من  ا
وكان أبرز من نادى .  ھم، حيث ازداد االنحراف عن تعاليم اإلسالمالتتر، ال سيما في أواخر دولت

  .بھذه األفكار أحمد فارس الشدياق ولويس الصابونجي ونجيب عازوري

  جدلية التالزم بين اإلسالم والعروبة -

اعتز  ولقد. اعتبر القوميون العرب اإلسالم وليد التراث العربي، فلم يرغبوا في االنفصال عنه
كد بصورة خاصة عظمة اللغة العربية، وحفظ أباإلسالم ألنه  - فيھم المسيحيونا بم -معظمھم

بر اإلسالم من مقومات القومية العربية؟ تولھذا اع. الكريم نابع العربي لألمة من خالل القرآالط
المسلمين من  عالكريم نزل بالعربية، مما دف نمن شبه الجزيرة العربية، والقرآفاإلسالم خرج 

على الثقافة  اإلسالمية، فضالً  -الثقافة العربيةب إلى تبني اللغة العربية والمساھمة في غير العر
  .اإلنسانية

  الدولة العثمانية ىالدعوة إلى التمرد عل -

وأشھر الدعوات إلى التمرد جاءت عبر بائية اليازجي، التي بعثت الشعور القومي العربي، 
  :مانية، حيث يقولوكانت عامل تحريض للثورة على الدولة العث

  فقد طمى السيل حتى غاصت الركب               تنبھوا واستفيقوا أيھا العرب               

مقاومة سلطان :  وتدور حول ثالث نقاط " العرش والھيكل"جبرائيل الدالل  وھناك قصيدة
  . الدعوة إلى الحكم الجمھوري ؛مقاومة استبداد الملوك  ؛الكھنوت 

  ينلعلماعروبي االتيار ال -١

  : األسس التي ارتكز إليھا التيار العلماني العروبي

  الدين عن الدولة فصل - أ

اب العرب المسيحيون ضرورة فصل الدين عن الدولة، وذلك بسبب األضرار الناجمة عن تاكد الك
المزج بين السلطتين وتعرض كل منھما لمصالح األخرى، وبسبب تحكم السلطة الدينية بالسلطة 

دنية، واستحالة الوحدة الدينية نتيجة التنوع واالختالف بين البشر وھما السبب المباشر للكثير الم
وطالب ھؤالء بتنظيم القوانين والقواعد التي . من الفتن واالضطرابات في اإلسالم والمسيحية

سية ال تلتئم بھا دولة اإلسالم مع سائر الدول بالنظر إلى ھذه األمور الدنيوية والمصالح السيا
بالنظر إلى المعتقد واآلراء الدينية، وذلك ليتمكن العرب من االتحاد ومجاراة التمدن األوروبي، 
وإلطالق الفكر اإلنساني من كل قيد خدمة لمستقبل اإلنسانية وللمساواة بين أبناء األمة، بقطع 
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نية وال تساھل وال فال مد" "النظر عن المذھب أو المعتقد حتى يكونوا أمة واحدة يشعر كل باآلخر
عدل وال أمن وال حرية وال علم وال فلسفة وال تقدم في الداخل إال بفصل السلطة الدينية عن 

  ".المدنية

  الدعوة إلى حكم ديمقراطي حر - ب

من عدل  اب المسيحيون إلى ضرورة تبني نظام الحكم الذي يقوم على أسس ديمقراطية،تدعا الك
وحرية ومساواة، أي على غرار الدول األوروبية التي كانت قد استقرت تجاربھا الديمقراطية بعد 

ً عنيف مع رجال الدين، وذلك انطالقصراعھا ال بمشاركة الشعب في  -أي العرب -من إيمانھم ا
 حقوقھم وواجباتھم الحكم ووضع التشريعات التي يجب أن تطبق على الجميع وتؤھلھم لمعرفة

ادانة السلطة السياسية المطلقة، وضرورة تقييد سلطة الملك بالدستور وسيادة وتجاه الدولة، 
من قبل  القانون، واالھتمام بالصالح العام، والحكم المقيد بشرائع من وضع األمة، وانتخاب الملك

ً ونادى الكتاب أيض. األمة   .بضرورة التربية العقلية الخاصة بالنظام السياسي ا

  دنالتم - ج

توجه األوائل من رواد النھضة العربية إلى مراقبة معالم التمدن الغربي، وتحديد ما يمكن األخذ 
ومن ھذه الزاوية انتقد رواد النھضة مظاھر . به من ثقافة الغرب ونظمه السياسية واالجتماعية

. دورات للتمدن المنشوصطلقوا في مرحلة الحقة إلى صوغ تالتخلف في الوطن العربي، ثم ان
فالتمدن لديھم يدل على التھذيب الداخلي والخارجي والتزين بالمعرفة واألدب والفضيلة، وھو 

  ".يزيد عز البالد وخيرھا"صفة مشتركة بين الرجال والنساء، والغاية منه أنه 

  :والتمدن يقوم على أسس ومرتكزات منھا

وحب الوطن، العدل والتسوية، البعد الديانة السماوية، الحكم الديمقراطي، التعليم، األلفة المدنية 
عن التعصب الديني، االھتمام بالوقت للعمل واإلنتاج واالبتعاد عن الملذات واالعتقاد بالخرافات، 

ألخالق العامة، النظافة، سلوك المنھج العلمي في عقل وتحسين العادات والتقاليد واتثقيف ال
  .جباتما له من حقوق وما عليه من واسان التفكير، احترام القانون والنظام، معرفة اإلن

  الحرية -د

ة األفراد، والحرية ، وتشمل حري"إلضرار بغيره دون ا يتمتع اإلنسان بكل ما فيه نفع له"ھي أن 
ألدبية، والحرية السياسية، فعبر الحرية يمكن للفرد أن يحقق اإلبداع على المستوى الشخصي ا

  . ومن ثم الوطني

  راكيالتيار العروبي االشت -٢

. فقيرة، والعطف على حالتھمدعا المفكرون المسيحيون العرب إلى إنصاف الطبقات االجتماعية ال
ما كانت ھذه الدعوات مصحوبة بتحذيرات من مخاطر الثورة االجتماعية، وتسويغ ھذه  اً وكثير
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الثروات الثورة كوسيلة أخيرة إلقامة العدالة االجتماعية بالقضاء على التفاوت الصارخ في توزيع 
على أساس مكافأة العامل على عمله مكافأة منصفة، ومن خالل التنوير واألعمال الخيرية 

  .والتعاون في سبيل الخير العام

فاالشتراكية ھي المذھب االقتصادي االجتماعي الذي يمنح السعادة للمواطن، ويضمن حاجاته، 
نسان، ويعلمه أنه عضو نافع في ويصون حقوقه بعد أن يفرض عليه واجباته، ويرفعه إلى مقام إ

ل المجتمع، وأن تبادل المنفعة ينبغي أن يكون على قدر العمل، والھدف من االشتراكية ھو العد
  .اصالح مركز اإلنسان في العمرانوفي تقسيم المنفعة بين العمال، 

 ،"رفع ظلم القوي عن الضعيف، ومد الضعيف بالقوة ليعيش بأمن وسالم "فمن واجب الحكومة 
يب والمساعدة وذلك عن طريق مؤسسات الدولة التي يمكنھا أن تخلق المساواة بالتعليم والتدر

ھنا تتحقق العدالة االجتماعية من خالل االشتراكية . اطالق طاقاته الكامنةووتجديد وعيه بذاته 
 حھاالتي ستسلمه معامله ومصانعه ومتاجره ومزارعه، وتشغله فيھا تحت إدارتھا، وتوزع أربا

ً عليه، وفي كبره تعين له راتب   .اً يكفيه حتى ال يموت جوع ا

اذا كانت األمة ھي و.  فاألمة المتعلمة ھي التي تحدد معالم االشتراكية الصالحة للتغيير السلمي
قاعدة االشتراكية والخير العمومي ھو ھدفھا، فإن المناقب القومية ھي سبيل تحقيق االشتراكية 

وسائل االنتاج ورأس المال مالك الشرعي والوحيد لمصادر الثروة وفاألمة ھي ال ؛ ةالناجح
ً انطالق   .من موقف أخالقي يرفض العنف ويدعو إلى المحبة والمساواة واإلخاء والحرية ا

  ١٩٠٧ -١٨٧٥الجمعيات العربية في الفترة : اً خامس

ر إلى ظھور العديد قادت ظاھرة انتشار المجالس األدبية والجمعيات الثقافية في بالد الشام ومص
من التنظيمات السياسية المحلية ذات الطابع القومي بأھداف وغايات مختلفة مثل تشجيع األدب 

ان الدراسة و. الكريمة، وإحياء التراث العربيوالخطابة، وتھذيب الناشئة وترويج األخالق 
ً فكان يخفي وراء أھدافه تلك أھدا المدققة ألعمال ھذه الجمعيات تظھر أن جلھا قومية عربية غير  ا

معلنة، ويعتمد نشر الثقافة العربية والتمسك باللغة العربية والتربية الوطنية وسائل للوصول إلى 
وال بد من اإلشارة إلى أنه قد تشكلت على يد العرب المسيحيين أولى الجمعيات . تلك األھداف

  :الدولة العثمانية وأھمھا السرية العربية التي نددت بالحكم التركي، وطالبت باالستقالل عن

  )١٨٧٥(جمعية بيروت السرية  -١

تأسست على يد بعض الطالب في الكلية األمريكية السورية البروتستانتية، وضمت إليھا 
وقد انحصرت نشاطاتھا في االجتماعات السرية من . شخصيات من مختلف األديان والطوائف

الب ونشر أفكارھم، ولصق المنشورات أجل تبادل اآلراء، ووضع الخطط الالزمة لعمل الط
  .المنددة بالحكم التركي، وحض العرب على الثورة والمطالبة باالستقالل
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  )١٨٧٨(جمعية الحزب الوطني  -٢

أنشأھا فريق من علماء مصر طالب بمنع تغلغل النفوذ األوروبي، وبالنضال من أجل حياة 
  .الحات الضروريةدستورية، ھـاشراك نواب األمة في الحكم، وإجراء اإلص

  )١٨٨١(جمعية حفظ حقوق الملة العربية  -٣

نشأت في بيروت على يد متحمسين من المسيحيين والمسلمين، وقامت دعوتھا على أساس الدفاع 
ق األمة العربية، والمساواة بين العرب ورب مھما اختلفت مذاھبھم، وحفظ حقعن حقوق الع

لبالد العربية، واستقالل كل والية من الواليات ا ياجراء اإلصالحات الالزمة فوك، واألترا
  .العربية بماليتھا، وتخصيص واليتھا بوالي عربي أو معاون عربي

  )١٨٩٥(الجمعية الوطنية العربية  -٤

سست على يد خليل غانم في باريس، وأخذت بتنظيم دعوة ثورية ضد الحكم التركي، وتوزيع تأ
  .المنشورات لھذا الغرض

  )١٨٩٧(العثمانية  جمعية الشورى -٥

من أجل  وتمثل ھدفھا في العمل. أسست في القاھرة بھدف مكافحة استبداد السلطان عبد الحميد
وحدة جميع القوميات في الدولة العثمانية لتحقيق أمر واحد وھو نظام قانوني، أي دستوري بحكم 

  .عبد الحميد

  )١٩٠٤(جمعية جامعة الوطن العربي  -٦

وري، والھدف الذي أعلنته ھو تحرير بالد الشام والعراق من السيطرة نشأت على يد نجيب عاز
ً وقد نشرت حوالى خمسين نداء عنيف .التركية   .تدعو فيھا العرب إلى الثورة على األتراك ا

  )١٩٠٦(جمعية النھضة العربية  -٧ 

قومية تأسست في إسطنبول ثم انتقلت إلى دمشق، وتعد ھذه الجمعية الوطنية السرية أول جمعية 
لسعي وراء سعادة عربية منظمة نشأت في سياق الوعي بالفكر القومي، وتمثلت أھدافھا في ا

احياء اللغة العربية، والمطالبة وي، وتوحيد أبناء األمة العربية، احياء المجد العربواألمة العربية، 
  .بنظام حكم المركزي يضمن للعرب حقوقھم داخل السلطنة

  )١٩٠٧(ية ة التھذيبنشأعية الجم -٨

نشأت في حلب، وھدفھا التحريض من أجل إنشاء الجمعيات لبث روح الرقي العلمي واألدبي في 
  .الناشئة الحلبية
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  )١٩١٨-١٩٠٨(الجمعيات العلنية والسرية في العھد الدستوري : اً سادس

  )١٩٠٨(جمعية اإلخاء العربي العثماني  -١

كانت مفتوحة ألبناء العرب العثمانيين . ستورسست بعد إعالن الدأھي أول جمعية عربية علنية ت
على اختالف مللھم ونحلھم، وتمثلت أھدافھا في التعاون مع جمعية االتحاد والترقي للحفاظ على 
أحكام الدستور وجمع كلمة جميع الملل دونما نظر إلى الفروق الدينية والجنسية، والسعي إلى بث 

  .رالعدل والحرية والمساواة بين جميع العناص

أما أھدافھا القومية، فتمثلت في النھوض بالعرب والمحافظة على حقوقھم، واالھتمام بنشر العلوم 
والمعارف وتأسيس المدارس، ورفع المستوى االقتصادي بين السكان، ومساعدة أبناء العرب 

  .على التعاون مع العثمانيين لتأسيس الشركات التجارية والصناعية والزراعية

  )١٩٠٨(ثمانية العصبة الع -٢

ولكن . اتأسست في باريس، وانطلقت من مبدأ دعم ونشر الھدف السامي للعناصر الحرة في تركي
 اً وة إلى االرتباط بالعثمانية طموحنزعة إقليمية سورية تسترت بالدع فالنداء الذي وجھته لم يخ

تحديد جغرافي  للعب دور قيادي في الدولة والمجتمع المحليين في إطار سورية، ودون اً نخبوي
  .معين لھذا التعبير

  )١٩٠٨(الجمعية المركزية السورية  -٣

ً إداري دعت إلى استقالل سورية استقالالً  بنفسه  ، دولة بعلم واحد، وكل يدير شؤونه الداخليةا
وكان من أھداف الجمعية توطيد المصالح السورية واألمة . ويطور ثقافته بطريقته الخاصة

  .العربية

  )١٩٠٩(لعربي المنتدى ا -٤

تمثلت أھدافه في جمع الشباب العرب في اآلستانة، وانتزاع حقوق العرب من األتراك، وبث 
. المبادئ السامية بين الشباب العربي في اآلستانة وخارجھا، ونشر الدعوة إلى القضية القومية

ة واسعة النطاق أقبل الشباب العربي بقوة لالنضمام إلى المنتدى، واستقر رأيھم على القيام بدعاي
األمة العربية أمة واحدة فقدت مجدھا : تبث في جميع األقطار العربية تقوم على األسس التالية

واستقاللھا لتسلط األجانب عليھا، والبالد العربية بالد غنية يطمع فيھا األقوياء ويعملون على 
في الدولة العثمانية وجعله  استعمارھا، وال سبيل إلى تعديل ھذه الحالة إال بتقوية العنصر العربي

  .على الدفاع عن حياته اً قادر

وقد ھدف المنتدى من نشاطاته كلھا إلى إيقاظ الحس القومي لدى األمة العربية التي كانت تغط في 
  .سبات عميق من جراء االستعباد التركي
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  )١٩٠٩(الجمعية القحطانية  -٥

وقد تمثلت أھدافھا في إيقاظ . ثمانيلفھا عسكريون في الجيش العأإذ  ؛ بولتأسست في إسطن
العرب من سباتھم وتذكيرھم بماضيھم المجيد وبكيانھم القومي الحاضر، والعمل على رفع 
مستواھم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، وحثھم على التضامن، والمطالبة بما لھم من حقوق 

  .مضاعفة في الدولة العثمانية

  )١٩٠٩(جمعية النھضة اللبنانية  -٦

سست في بيروت وتلخصت أھدافھا في تمھيد السبيل لفرنسا لالستيالء على سورية ووضعھا تأ
ً مكون اً وتمثلت أھميتھا في أنھا شكلت جزء. تحت الحماية من حركة التحرر ضد السيطرة  ا

وكان الوطنيون العرب يتعاونون مع ھذه الجمعية، وفي وقت الحق تركت نظرات قادة . التركية
ة جوھرية على قرار لجان اإلصالح في بيروت ودمشق وحزب الالمركزية ونتائج الجمعية بصم

  .عمل المؤتمر العربي األول في باريس

  )١٩٠٩(الجمعية العربية الفتاة  -٧

تمثل ھدفھا األسمى في بلوغ . تأسست في باريس، ووسعت نطاق عملھا في العواصم العربية
وكان مبدأ الجمعية القومي الذي يقسم العضو اليمين . ألمماألمة العربية المكانة التي تستحقھا بين ا

". بذل كل جھد إليصال األمة العربية إلى مصاف األمم الراقية الحرة المستقلة الكبرى"عليه 
نھا وكان ھدف الجمعية السياسي نيل االستقالل العربي داخل إطار اإلمبراطورية العثمانية، ولك

ر الثوري من أجل االنفصال عن تركيا، خاصة بعد علمھا بقرار ي الخيانتحولت في ما بعد إلى تب
  .االتحاديين تشتيت شمل العرب

  )١٩١٢(ر ضجمعية العلم األخ -٨

أنشئت في اآلستانة لتقوية الروابط الوطنية بين الطالب العرب في المدارس العليا، وتوجيه قواھم 
  .النتشال أمتھم من الحال التي ھي فيھا

  )١٩١٢(ة اإلدارية العثماني حزب الالمركزي -٩

ظ على اإلمبراطورية العثمانية من األخطار الخارجية المحدقة بھا تأسس في القاھرة بھدف الحفا
خالص ومن المنازعات الداخلية، وخلق الشعور بالوالء لوحدة اإلمبراطورية العثمانية، واإل

كزية في السلطنة العثمانية، د وھو العرش العثماني، وبيان حسنات اإلدارة الالمرحللرمز المو
وكان نشاط أعضاء . زيةوالمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة تؤسس على قواعد الالمرك

ً عربي اً الحزب قومي اع يرمي إلى يقظة األمة العربية، وتمكين العرب من حقوقھم في الدولة باتب ا
  .عثمانية وقوتھازي فيھا، األمر الذي يؤدي إلى شد أزر الدولة المركالنظام الال
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  )١٩١٢(الجمعية اإلصالحية البيروتية  -١٠ 

لغة  تراف باللغة العربيةعاال:  لإلصالح يتلخص في ما يلي اً تأسست في بيروت، وقدمت برنامج
أن تعين العاصمة رؤساء الدوائر العارفين باللغة العربية  ؛ رسمية في دوائر الوالية الحكومية

تأليف مجلس تمثيلي في الوالية له سلطات  ؛ من أبناء الوالية موظفي الدوائر وأن تكون بقية
ومية تعيين مستشارين أجانب في دوائر الوالية الحك ؛ سعة، منھا إقرار ميزانية الواليةمحلية وا

أن يقضي أبناء الوالية الخدمة العسكرية فيھا أيام " وتعيينھم  متوافق العاصمة على اختيارھ
  .السلم

  )١٩١٣(جمعية العھد  -١١

تأسست في الجيش العثماني، ومن األسباب التي استدعت تأسيسھا فشل مساعي اإلصالحيين 
تمثلت أھدافھا في السعي نحو االستقالل . العرب مع االتحاديين بعد المؤتمر العربي األول

 الداخلي للبالد العربية، على أن تكون متحدة مع حكومة اآلستانة اتحاد المجر مع النمسا، وبقاء
الخالفة اإلسالمية وديعة مقدسة في أيدي آل عثمان، والدفاع عن اآلستانة في وجه مطامع الدول 

دفاع عن الشرق في وجه األجنبية، وأن يكون العرب القوة االحتياطية الداعمة لألتراك من أجل ال
ن األمة ال عن تنمية المزايا المحمودة وبث الدعوة إلى التمسك باألخالق الفاضلة أل الغرب، فضالً 

  .تحتفظ بكيانھا السياسي القومي ما لم تكن مميزة باألخالق الصالحة

  )١٩١٣(المؤتمر العربي األول : اً سابع

: ما إن حلت الجمعية اإلصالحية في بيروت حتى فكر خمسة من الشباب العرب في باريس، وھم
مد المحمصاني، في عبد الغني العريسي وعوني عبد الھادي وتوفيق الناطور وجميل مردم ومح

الدھم في عقد مؤتمر عربي تدعى إليه المنظمات العربية، العلنية منھا والسرية، لمناقشة أوضاع ب
وحددت أبحاث المؤتمر على . عن اإلرھاب الذي نشره االتحاديون فيھا اً الدولة العثمانية، بعيد

رة ضرو ؛ العثمانية لمملكةحقوق العرب في ا ؛ الحياة الوطنية ومناھضة االحتالل: النحو التالي
ولوحظ في تشكيل لجنة المؤتمر . المھاجرة من سورية واليھا ؛ اإلصالح على قاعدة الالمركزية

  .تمثيل المسلمين والمسيحيين بالتساوي

ً وتوضيح لتي ا لدور المسيحيين العرب في ھذا المؤتمر، يتوجب علينا اإلشارة إلى أھم األفكار ا
قيت في سياق أعمال المؤتمر، حيث يمكن اإلشارة إلى النقاط لتي ااشتملت عليھا كلماتھم ال

أن العرب أمة  التشديد على ؛ دم االنفصال عن الدولة العثمانيةالتشديد على ع: الجوھرية التالية
في كيد وحدة المسلمين والمسيحيين أت ؛ أجنبي رفض ومقاومة كل تدخل ؛ متميزة لھا حقوقھا

  .ح عن طريق الالمركزيةقومي أو وطني، اإلصالإطار 

قيقية واجبة وفي الجلسة الختامية للمؤتمر اتخذت قرارات كان منھا أن اإلصالحات الح 
ً السرعة، ومن المھم أن يكون مضمونفيجب أن تنفذ بوجه  ؛ وضرورية للمملكة العثمانية  للعرب ا

ً ة اشتراكاإلدارة المركزية للمملك التمتع بحقوقھم السياسية، وذلك بأن يشتركوا في ً يفعل ا ، وأن ا
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تنشأ في كل والية عربية إدارة مركزية تنظر في حاجاتھا وعاداتھا، وأن تكون اللغة العربية لغة 
اذا لم تنفذ و. العسكرية في الواليات العربية رسمية في الواليات العربية، وأن تكون الخدمة

إلى لجان اإلصالح العربية عن القرارات التي صادق عليھا المؤتمر، يمتنع األعضاء المنتمون 
  .قبول أي منصب في الحكومة العثمانية

 اً ء المؤتمرين أن المؤتمر كان قومييتضح لنا من خالل ھذه القرارات ومن الرجوع إلى أسما
ً عربي يضم المسلم والمسيحي، وأن قراراته في جملتھا ال تتعدى المطالبة باالشتراك في الحكم  ا

وقھم القومية في دولة ھم العربية لغة رسمية، وأن يتمتع العرب بحق المركزي، وأن تكون اللغة
  .ثر من نصف السكانكفيھا ا

  ور المسيحيين العرب في الثورة العربية الكبرىد: اً ثامن

  الدور السياسي -١

العربية تجتاز مرحلة محفوفة بالحيرة  -بدأت الحرب العالمية األولى فيما كانت العالقات التركية
ية أمام أخطار ذلك أن دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا كان قد وضع الحركة العرب. والتردد

ً جديدة، وكان طبيعي وكانت تلك الخطوة . ي المشرقأن يفكر العرب في مصير البالد العربية ف ا
ً أساسي عامالً   ومما أدى إلى تفاقم الوضع الخطوات التي اتخذھا. في تغذية االتجاه نحو االستقالل ا

العرب في مختلف أنحاء الدولة  طالشام من بعثرة الجنود والضبا األتراك ضد العرب في بالد
عاليه، وتعقب رجاالت العرب وشبابھم  فيشكيل الديوان العرفي العسكري وجبھات الحرب، وت

يرة من رجال العرب وأسرھم، الذين برزوا على مسرح الحركة العربية، ونفي وتشريد طائفة كب
ومنھا حملة  -سورية والمظالم التي ارتكبھا في حق رجاالت العرب في كم جمال باشاح اً وأخير

إلعالن الثورة  التي لم يميز بھا بين مسلم ومسيحي، األمر الذي شكل العامل الحاسم -اإلعدامات
للشريف حسين على بدء العمل بحسب ما تم االتفاق عليه بين  اً إذ كانت حافز ؛ضد األتراك 
ت في عضويتھا المسلم والمسيحي التي ضم - العھد والفتاة -لعربية السرية في الشامالجمعيات ا

ً إذ وضعت لنفسھا أھداف اً ؛مع   .جديدة من السعي إلى االستقالل ا

الذي تضمن مطالب الزعماء العرب  ١٩١٥ح ھذه األھداف من خالل ميثاق دمشق لعام وتتض
ا، باإلضافة إلى مطلب االستقالل، إلغاء من بريطانيا من أجل المضي في الثورة، ومن ضمنھ

جميع االمتيازات االستثنائية التي منحت لألجانب بمقتضى االمتيازات األجنبية، وعقد معاھدة 
دفاعية بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة، وتقديم بريطانيا وتفضيلھا على غيرھا من الدول 

ياسية، فقد تعھد الشريف بإعالن الثورة العربية، أما من الناحية الس. في المشاريع االقتصادية
ي نخالفة العربية حال قيامھا، والثااألول ھو االعتراف بال: وتعھدت بريطانيا بأمرين واضحين

  .ھو االعتراف باستقالل العرب ضمن منطقة معينة، وحماية ھذا االستقالل

بدء اإلجراءات اإلرھابية ھذه ھي أھم اآلراء التي كانت تجول في صدور متنوري العرب بعد 
ً ارك فيھا المسلمون والمسيحيون معالتي قام بھا جمال باشا، وھي اآلراء التي تش وبإعالن . ا
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لة العمل الجاد، وكان الھدف ، تجاوز العرب مرحلة األفكار النظرية إلى مرح١٩١٦الثورة عام 
ونجد واليمن وأبناء سورية فقد ضمت قوات الثورة أبناء الجزيرة العربية من الحجاز  اً ؛واحد

  .وفلسطين والعراق، وقاتل فيھا المسيحيون إلى جانب المسلمين أبناء جنسھم

إن موقف المسيحيين العرب من الثورة العربية شأنه في ذلك شأن موقف المسلمين العرب، وذلك 
، اً ي معالمسيحويتھا المسلم وھدت السبيل إلى الثورة ضمت في عضألن الجمعيات العربية التي م

  .اً ك في اتخاذھا المسلم والمسيحي معوالقرارات التي صدرت عنھا شار

ومن األسماء التي شاركت في الثورة أمين يزبك، إميل الخوري، فريد الخازن، سعيد عمون، 
وكان ذلك إما من خالل . فؤاد سليم، نعيم الخوري، خليل السكاكيني، نعمان ثابت، أمين معلوف

  .و القيام بأعمال الترجمة، وتشكيل اللجان من أجل الدعاية للثورة في الخارجاألعمال العسكرية أ

  يمالدور الثقافي واإلعال -٢

تمثل دور المسيحيين العرب الثقافي واإلعالمي، في ما يخص الثورة العربية الكبرى، في 
فاألشعار . ھااألشعار والقصائد التي قيلت في مدح الثورة كحدث تاريخي، واإلشادة بأھدافھا وقائد

تھا حول الحض على عاون العرب في الثورة دارت موضووالقصائد التي قالھا الشعراء المسيحي
الن تأييدھم لقيام اعو، والتغني بالقومية العربية، ١٩١٦مايو / أيار ٦الثورة، وتمجيد شھداء

  .مدح قائد الثورة الشريف حسين بن علي اً الثورة، وأخير

إذ نشر الروح القومية العربية، وحض العرب  ؛شعراء إيليا أبو ماضي ء الويأتي في طليعة ھؤال
ً االستقالل عن األتراك، ومنھم أيضعلى الثورة و صبوا الدماء على "رفيق رزق سلوم بقصيدته  ا

  ".قبري 

الخوري، حليم  وأخذ الشعراء يرثون الشھداء ويصفون المأساة، ومنھم جورج أطلس، فارس
  .، بشارة الخوري، خليل مطراندموس، رشيد سليم الخوري

وفي مرحلة الحقة شخص الشعر العربي ھوية الثورة العربية القومية، ثم ركز على ھويتھا 
ومن ھؤالء . الدينية، فالعروبة مقترنة باإلسالم، والثورة قامت من أجل خدمة العرب واإلسالم

ولحنه وأصبح نشيد الثورة،  اً وطني اً ، وخليل السكاكيني الذي وضع نشيدالشعراء أمين الريحاني
فيھا  رّ تحية أرسلھا إلى الشريف حسين وعبالتي كانت " شريف مكة"ورشيد أيوب في قصيدته 

  .اعجابه بقائدھاو فرحته بقيام الثورة وتأييده لھا عن

غيرته على الدين، وتحريره وأبرز الشعراء العرب المسيحيون ھيبة الشريف حسين الدينية، و
ومن ھؤالء الشعراء مراد الخوري، قسطنطين يني، أمين .  جرائم االتحاديين انقاذھم منوللعرب 

  .الشويري، الياس طعمة، أسعد داغر، وغيرھم الكثير
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  خاتمة

  : ھذا، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

ً ام ضمن أوضاع اجتماعية قاسية نوععاش المسيحيون العرب في مصر وبالد الش - ١ إذ  ؛ ماا
اسة الدولة العثمانية في درجة أدنى من درجة المسلمين، وذلك بسب التشريعات وضعتھم سي

األمر الذي اتخذته . إلخ... والقوانين التي فرضت عليھم التمييز في اللباس والتجمع والمساكن
الدول األوروبية ذريعة من أجل التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية، والعمل على فرض 

الطوائف المسيحية المختلفة بحجة حمايتھا والحفاظ على حقوقھا، وھو ما أدى إلى الوصاية على 
ً ؛وتعليمي اً ضع مميز للمسيحيين العرب اقتصاديخلق و اتصاالتھم بالغرب وفرت لھم إذ إن  ا
ً اطالع على ثقافة الغرب وحضارته، ودفعتھم إلى تبني التيارات الفكرية السائدة في  اً واسع ا

  .من ضمنھا الفكرة القوميةالغرب آنذاك، و

لماذا تبنى المسيحي : خلصت الدراسة إلى نتيجة يمكن صوغھا على شكل السؤال التالي - ٢
؟ وھل كان ذلك خدمة لمصالح الدول االستعمارية في المنطقة  العربي فكرة القومية العربية

اء إلى األمة العربية والقضاء على فكرة الدولة اإلسالمية آنذاك أو بسبب إحساس المسيحي باالنتم
ال يتجزأ من مكوناتھا، شأنه شأن  اً السنين، والتي يعتبر نفسه جزء التي عاش في ظلھا مئات

  المسلم العربي الذي يرتبط بھا من خالل اللغة والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد المشتركة؟

قومات الفكرة القومية لقد نظر المسيحي العربي إلى الدين اإلسالمي كمقوم أساسي من م -٣ 
ألن من عمل على نشر  -العربية، وذلك من خالل اعتقاده أن عز اإلسالم لن يعود إليه إال بالعرب

  .اً أن تكون في يد المسلم العربي حصروأن الخالفة يجب  -اإلسالم ھم العرب

ي ن العرب، وأبرزھم ناصيف اليازجأسس لفكرة القومية العربية عدد كبير من المسيحيي - ٤
وفرح أنطون وأديب إسحق ابراھيم اليازجي وبطرس البستاني وسليمان البستاني وجبر ضومط و

  .الشدياق ونجيب عازوري، وغيرھم الكثير ساش وأحمد فاررّ وفرنسيس الم

تمثلت طموحات المسيحيين العرب من خالل تبني فكرة القومية العربية في تحقيق الوحدة  - ٥
العرب، وذلك  ، وبالعيش بسالم وعلى قدم المساواة مع المسلمينالعربية بين بالد الشام ومصر

سس من التقدم والتمدن الحديث ليصلوا إلى ما وصلت إليه الدول اء الدولة العربية القائمة على ألبن
  .األوروبية من تقدم وتطور على المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية كافة

عبر التيار  إذ برزت أوالً  ؛ مية العربية عبر تيارات مختلفةلعرب فكرة القوتبنى المسيحيون ا - ٦
  .العروبي االشتراكي اً م التيار العلماني العروبي وأخيرالعروبي ومن ث

ً وأساسياً مبكر اً لعب المسيحيون العرب دور - ٧ سية السياوالتنظيمات في تشكيل الجمعيات ا
واستبعاد عيش المشترك، لوالمسيحي العربي لتحقيق ا لمن المسبيالقائمة على فكرة المساواة 
قومية بداية من لاعرھم وعقولھم، وتوحيد األھداف امشلديني من المذھبية والطائفية والتعصب ا
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واالبتعاد  ، اصرةلمعلوم العر تبني ابتقدم عرب من تمدن ولغحقيق ما وصل إليه اتالتطلع إلى 
للتخلص من  ومن ثم التنظيمات السياسية التي مھدت. ةالمختلفما ھو تقليدي في العلوم  عن كل

وعبر الجمعيات التي سعت إلى التخلص من الحكم  ١٩١٤ -١٩٠٨الحكم التركي في الفترة 
  .  ١٩١٤ التركي ما بعد العام

على الرغم من قلة المعلومات المتوافرة حول موقف المسيحيين العرب من الثورة العربية  - ٨
ً ولقول إن المواقف قد تباينت سياسيع االكبرى، فإننا نستطي إذ وجد من كان في صف  اً ؛اعالميا

عن ذلك من خالل المشاركة السياسية والعسكرية في أعمالھا، واألشعار التي قيلت  رالثورة وعبّ 
ً قف تحقيق االستقالل باالتجاه كليوھناك من تبنى مو. في مدح الثورة وقائدھا نحو الغرب لبناء  ا

  .يثة تحت حمايتهالدولة الحد

كان ھناك عدد من المسيحيين العرب ممن اتجھوا بأنظارھم نحو الغرب لتحقيق طموحاتھم  - ٩
في التخلص من الحكم التركي، وبالتحديد في لبنان الذي كان زعماؤه يطمحون إلى وضعه تحت 

على بناء الحماية أو الوصاية األجنبية، وحجتھم في ذلك أن العرب غير قادرين في ھذه الفترة 
، لكن ھذا الموقف ال يمكن اً وعلمي اً خاللھا من اللحاق بالغرب اقتصاديالدولة التي يتمكنون من 

  .د الشام ومصراليع المسيحيين العرب في بتعميمه على جم

إن أغلب الدراسات التاريخية الحديثة المتخصصة في تطور فكرة القومية العربية توقفت  -١٠
د الرحمن الكواكبي وساطع الحصري، لكنھم لم يتوقفوا عند الشخصيات عند الرواد من أمثال عب

التي ساھمت في بلورة الفكرة القومية، وعملت على إغنائھا، ولم يبرزوا الدور الفاعل والمؤثر 
الذي لعبوه في تحريك الفكرة القومية من مستوى التفكير إلى مستوى اإلرھاص، ثم إلى مستوى 

لغويين وصحافيين  -الرواد األوائل -لرغم من أھمية المسيحيين العربالتبلور والتنظيم، على ا
  .  في بناء الفكرة القومية العربية وسياسيين،

......................................................................................  


