
 1 



 2 

 تقدٌم    
 
 االعتداء جرٌمة  حدثت ،  ) * ( المسٌحٌٌنالعرب   هجرة عن  دراستً مقدمة كتابة فٌها انوي كنت التً اللحظة عند"

 أضٌفوا ، والجرحى الشهداء عشرات ضحٌتها ذهب والتً ،  0131/  31/  13 األحد ٌوم ببؽداد النجاة كنٌسة على
 الذٌن ، المجرمٌن وعبث ،  األمرٌكً االحتبلل ضحاٌا كانوا الذٌن  بالوطن إخوانهم العراقٌٌن من اآلالؾ مئات إلى

ثم تلتها جرائم أخرى كانت آخرها  . الدٌنٌة والمقامات والحسٌنٌات الجوامع  من ،عددا   المستوى و بالطرٌقة فجروا
 .  0133ً الساعات األولى من عام جرٌمة كنٌسة القدٌسٌن فً اإلسكندرٌة ف

 بعد ،   0112 عام منذ به  ناأبد الذي الموضوع هذا معالجة عن نتوقؾ هل ، حٌرة فً ائم الجر هذه   أوقعتنا لقد
 .  والصلبان الهٌكل وجدران ، المقاعد على المسفوك والدم والجرٌمة المجزرة ساحة فً معناها الكلمات فقدت نأ
 هذه مثل ترتكب أن ٌمكن  بشرٌة أٌدي  أن  عبادتهم ٌإدون ائسهم كن فً خاشعٌن ٌقفون الذٌن  ببال ٌخطر ٌكن لم

 حٌث   وأهله بالعراق ٌعبثون  هإوعمبل االحتبلل بقً طالما األخٌرة تكون ولن األولى لٌست نهاأ رؼم ، ائم الجر
 ما وكل ، والمإسسات ، واألحٌاء والحدائق المنازل وتنتقل  إلى  ، والطوائؾ الفئات لكل العبادة دور  جرائمهم تطال
وحقوق المواطنة  ؼابت الدولة المدنٌة ، طالماو ،، وطالما بقٌت إسرائٌل والصهٌونٌة تحتل فلسطٌن  ببالهم ٌخطر

 اإلجرام ٌدفقدت  أن، بعد  المذهبٌة وحلت محلها المصلحة الضٌقة التً تؽذٌها النعرات  والمساواة بٌن أبناء األمة ، 
ٌة التً الكارث بالنتائج بل ، والمصابٌن الشهداء بعدد فقط تكن لم ائمللجرة العام اآلثار لكن،  والشعب بالوطن قتهاعبل

بل  أو من مصر  لٌس من العراق العرب المسٌحٌٌن  من جدٌد على هجرة  ها  بعض األقبلم ، خلفتها عندما  استؽلت
ذا إن دل على شًء فهو ٌدل على أن المخطط الذي ارتسم منذ مدة من جمٌع الدول العربٌة التً ٌتواجدون فٌها ، وه

 .طوٌلة بدأ ٌؤخذ مفعوله 
، نعزي  أذهاننا  دوما   ستبقى ماثلة فً ، ، ونجعل منها ذكرى تارٌخٌة ألٌمة ائم ومع ذلك ونحن ندٌن تلك الجر 

كان ال بد من  وعلى ذلك . ء األمة أنفسنا وأسر الضحاٌا ، وندرك أن الخطر ال ٌحٌق بفئة بعٌنها بل بجمٌع أبنا
 .ء علٌها ومتابعتها ، بمتابعة إلقاء الضو العرب  المسٌحٌٌن  متابعة ما بدأناه من مواجهة هجرة

ٌمر الوطن العربً فً الوقت الراهن بمرحلة ، هً  من أخطر المراحل التً  واجهته فً تارٌخه الحدٌث  ، وأخطر  
ئه منه ، هذه الهجرة التً تشمل جمٌع المواطنٌن على اختبلؾ مذاهبهم وأدٌانهم ما فً  هذه المرحلة هً هجرة أبنا

عددهم ، على قلة  المسٌحٌٌن العرب  لكن الظاهرة األكثر خطورة  فً هذه الهجرة هً أنها تشمل أٌضا  . وجنسٌاتهم 
 ة ، ومكون من مكوناتها األساسٌة الحضارة العربٌة اإلسبلمٌوهم أحد  جناحً  

بدأ ٌتناقص بصورة واضحة فقد أخذت هجرتهم تبدو جلٌة أكثر حتى لو  المسٌحٌٌن فً الوطن العربً  ان عدد وإذا ك
كانت جزء  من الهجرة العامة ، وال أحد ٌستطٌع أن ٌحدد سببا  محددا  أو جملة أسباب لهجرة المسٌحٌٌن أو ؼٌرهم ، 

والمواطنة ، حتى  لمٌن فً فسحة من التساوي م المسخاصة فً الدول العربٌة التً ٌعٌشون فٌها إلى جانب إخوانه
 .لو تعرضت هذه الفسحة لبعض االختراقات واألحداث المإسفة حٌنا  والظالمة حٌنا  آخر 

ال  ا نرٌة والتدخبلت الؽرٌبة ، لكنوإذا كان البعض ٌحاول أن ٌلقً تبعٌة هذه األحداث على السٌاسات االستعما
األحداث ،  وٌشجع  ارتكاب مثل هذه اعً والوعً  الذي  ٌبرر ل التؤخر االجتمنستطٌع أن نتجاهل أٌضا  عوام
بفعل هذه  ت، لكن المنطق السٌاسً ٌفترض ان نجاح هذه األحداث حتى لو كان  السٌاسات االستعمارٌة علٌها 

 الفرصة كً تنجح السٌاسات  ال ٌمكن أن  تنجح  لوال وجود الوعً الذي  ٌمنح هذه ،  السٌاسات 
. دأ اهتمامنا بهجرة المسٌحٌٌن  من الوطن العربً فً مرحلة  تعود إلى أواخر الثمانٌنات  من القرن الماضً  ب

 عندما حزمت  بعض العائبلت التً تمُت لنا بالقربى أمتعتها استعدادا  للسفر ، بعضها إلى كندا والبعض ألمرٌكا  
 

 
ٌن ، والمسٌحٌٌن العرب ، وألن وجود العرب ٌسبق وجود المسٌحٌة ، فقد اخترنا التسمٌة األولى أي العرب هناك اختبلؾ حول التسمٌة بٌن العرب المسٌحٌ)  -* 

الوطن العربً وعلٌنا  المسٌحٌٌن  ونحن نقر بوجود أعداد من المسٌحٌٌن  أثروا احتفاظهم بقومٌتهم كاآلشورٌٌن والكلدان ، واألرمن ، وؼٌرهم ، وهم مواطنون فً
 (( .رؼبتهم  وهم جزء من هذه الدراسة  أن نحترم  لهم 

 
والثالثة للسوٌد ، لبللتحاق بعائبلتهم التً هاجرت على دفعات وحصلت عل جنسٌة تلك الدول وأصبح متاحا  لها  

وقد ضمت هذه الدفعة أكثر من خمسة عائبلت ، الكبار منهم  . ألمساعدة  لهجرة بقٌة العائلة بحجة جمع الشمل 
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رفٌعة ، ات وخبرة عالٌة ، بٌنهم األطباء والمهندسٌن والمحامٌن ، ومنهم من كان ٌشؽل وظائؾ متعلمون وذوي كفاء
 .الخ ، مما جعلنا نتساءل ، لماذا ٌهاجرون ؟ دون أن ٌكون هناك جواب شاؾ  ...أو ٌمتلك أراضً ومزارع ومداجن 
ن وتشتتهم ، بٌنما الحسرة تجتاحنا ، بناء الوطال حتى الوقت الحالً ، وهً تؤكل أواستمرت الهجرة على هذا المنو

خاصة وأن بعضهم توفً فً بلد الهجرة بعد فترة قصٌرة دون أن تتاح لهم فرصة العودة للوطن حتى وهم جثامٌن 
بعدها أخذت قضٌة الهجرة تدخل فً مجال المشاعر  إذ لم ٌكن من السهل فقدان هإالء األقارب واألصدقاء  وهم . مٌتة 

 . وفر فرصة تودٌعهم عند سفرهم أو التعزٌة بهم بعد موتهم ٌؽادرون دون أن تت
أتٌحت لً فرصة تقدٌم ورقة عن هجرة المسٌحٌٌن   من الدول العربٌة والدول اإلسبلمٌة   0112فً أواخر عام 

 ستراتٌجٌة بدمشق ، حول اإلصبلحاتنظمها المركز العربً للدراسات اإلاألخرى وبٌان أسبابها ونتائجها ، فً ندوة 
فً الدولة العثمانٌة  ، وضمت عددا  من المثقفٌن ورجال الدٌن من سورٌة إال أن الورقة اعتبرت خارجة عن 

 موضوع الندوة  رؼم أن  قضٌة المسٌحٌٌن  كانت جزءا  من موضوع اإلصبلحات العثمانٌة آنذاك ،
ع خطة متواضعة وض، وو فكرة التصدي للهجرة   مجموعة من المهتمٌن لكن الورقة كانت عامبل  فً  تبنً 

، وبهذه الطرٌقة أصبح باإلمكان إثارة الموضوع على أكثر من صعٌد فً محاولة قد تبدو ٌائسة للحد  لمواجهتها 
منها ، وقد نظمت من أجل ذلك عدة ندوات ولقاءات وكتبت عدة مقاالت ، وهكذا حاز موضوع هجرة المسٌحٌٌن على 

 .ذا الموضوع وإثارته أٌضا  اهتمام أعداد أكبر ساهموا فً تناول ه
خسارة للوطن العربً ألنهم جزء من ثقافته وعنوان  تشكل   العرب  المسٌحٌٌن  ن على أن هجرةإن الجمٌع متفقو

للتعددٌة الثقافٌة واالجتماعٌة ، لكن الخبلؾ ٌجري على العوامل واألسباب التً تقؾ وراء  هذه الهجرة بعضهم 
ٌعمل على تفرٌػ المنطقة من مكوناتها الثقافٌة كً ٌبدو وكؤن الصراع ٌنحصر  ٌراها ضمن مخطط استعماري ؼربً

بٌن الؽرب المسٌحً والشرق المسلم ، بٌنما ٌرى البعض اآلخر أن عوامل هجرة المسٌحٌٌن ال تختلؾ عن عوامل 
  المسٌحٌٌن   أكبر بكثٌر من  ، أعداد بنسبة   ة التً تشمل المسلمٌن  ، الذٌن ٌهاجرون الهجر

الفعالٌات الرسمٌة والشعبٌة ، وخاصة  ن ان تتم إال إذا ساهمت فٌها وعلى كل حال فإن مواجهة هذه الهجرة ال ٌمك
 .المإسسات الدٌنٌة ورجال الدٌن الذٌن ٌمكن أن ٌلعبوا دورا  مهما  فٌها 

التحسر علٌها  حتى ال  بدل ،وعً هذه الظاهرة وبٌان أسبابها الحقٌقٌة ومعالجة هذه األسباب . إن المطلوب اآلن 
 . نستفٌق بعد عقد أو عقدٌن لنجد أننا فقدنا هذا العنصر من حضارتنا 

جٌرات فسبقت التإن المواضٌع المثارة فً هذا الكتاب هً عبارة عن عدد من المحاضرات ألقٌت فً أوقات مختلفة 
خرى فً هذا المجال ، لذلك لم نتطرق األخٌرة التً طالت الكنائس فً العراق ومصر كما سبقت كثٌر من األحداث األ

إلٌها الرسائل التً وجهناها لكل  أفعال متنوعة ، أضفنا ردود  هذه المواضٌع فً حٌنها  أثارتومع ذلك فقد  ،إلٌها 
، نظرا  لتداخل مواضٌع الهجرة بسٌاسات المنطقة  لبرٌطانٌة السابقة من السٌدة مارؼرٌت تاتشر رئٌسة الوزراء ا

 .فضبل  عن بعض المواضٌع التً قد ٌكون لها صلة من بعٌد . خل بشإونها ومحاولة التد
 .إن مساهمتنا محدودة لكنها ٌمكن أن تإسس لمساهمات أكثر فاعلٌة 

الذٌن شاركوا فً عمل  لجنة المبادرة الشعبٌة لوقؾ هجرة المسٌحٌٌن  عضاءمناسبة ال ٌسعنا إال أن نشكر  أوبهذه ال
كما .ا للتصدي لهذه الهجرة ، وهً تدرك أنها محرجة من جهة ومقلقة من جهة أخرى المجموعة التً نذرت نفسه

الذي أتاح لنا فرصا  كثٌرة ,  وأمٌن سره األستاذ حمزة البرقاوي  نشكر االتحاد العام للكتاب والصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن
لقداسة البطرٌرك ؼرٌؽورٌوس لحام   والشكر الكبٌر .  ، وكذلك األستاذ عبد القادر النٌال  للتحدث فً هذا الموضوع

إثارة هذا  ، واألب الٌاس زحبلوي ، الذٌن أتاحوا لنا فرصة مقابلتهم و  بطرٌرك  كنٌسة الروم الكاثولٌك الملكٌٌن 
والشكر لنشرة كلنا شركاء فً الوطن التً  والوسائل الكفٌلة بمعالجتها  ،وتشجٌعهم للمبادرة ، الموضوع  معهم  ،

ساهموا معنا فً الذٌن  ولكل  . كما نشكر الفنان فادي دروٌش على تصمٌمه للؽبلؾ  المواضٌع  نشرت كل هذه 
 آملٌن أن تكلل جهودنا بالنجاح.  معالجتها 

  
 منٌر                                               0131/  33/ 3دمشق فً 

 
            net.org-d.mouner@scs                                                                 
          d.mouner@yahoo.com 

mailto:d.mouner@scs-net.org
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 * وتهمٌش حضارة المنطقة للعرب  المسٌحٌٌن   الواسعةالهجرة 
 

إحدى أهم المخاطر التً ،  ومسٌحًٌ البلدان اإلسبلمٌة ن  من الوطن العربً واسعة للمسٌحٌٌتشكل الهجرة ال
ل بٌن الحضارة العربٌة كحلقة وص افً الذي ٌلعبه هإالء المسٌحٌونتواجهها المنطقة، وذلك بسبب الدور الثق

 .، وفتح إمكانٌة الحوار بٌنهما إلى حد ما الثقافتٌن تمكنهم من استٌعاب وتفهم  والحضارة الؽربٌة، و اإلسبلمٌة
تؤثٌر هذه الثقافة بثقافة الؽرب، بل ب الشرق فً  ثقافة المسٌحٌٌن ارتباط وال ٌمكن القول أن هذه الصلة ناتجة عن  

 . مواد الخام والثروةلل نا  اخزمصدر لئلرهاب، وك ة ،على رإٌة الؽرب لهذا الشرق الذي تتسم ؼالبا بالسلبٌ
على مدى تارٌخها   تؤثٌرا متبادال بٌن الثقافتٌن  عموما  والعرب خصوصا  الشرقٌٌن  لمسٌحٌٌنفة القد مارست ثقا

 بعض الفئات من الطرفٌن فً لدى  الذي كان  ٌظهر اإلسبلمٌة، والمسٌحٌة الؽربٌة، ولعبت دورا فً عقلنة التطرؾ 
 . .التً تعرضت لها بسبب هذا الدورة تفاعلهما مع بعضهما البعض رؼم الظروؾ القاسٌساعدت على  و، الثقافتٌن 
على واقع الهجرة التً أخذت تقلق األوساط االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة فً  نحاول أن نلقً ضوءا   إننا هنا

  . البلدان العربٌة، الحرٌصة على استمرار هذا النموذج الحضاري من أجل مصلحة األمة
فً مصر، لبنان، سورٌة، األردن، العراق، فلسطٌن،  بشكل أساسً فً الدول العربٌةٌتمركز وجود المسٌحٌون  

أما بقٌة  . د العمل واستقروا فٌها صوفً دول الخلٌج والسعودٌة حٌث جاء  المسٌحٌون إلٌها بق . وجنوب السودان
دول المؽرب ، كما فً وهم من بقاٌا   االحتبلل الؽربً  الدول العربٌة فإن وجود المسٌحٌٌن فٌها ٌكاد ٌكون محدودا،

 .عن طرٌق البعثات التبشٌرٌة  ودخلت  المسٌحٌة لجنوب السودان  ولٌبٌا ، العربً
وٌتمركز عدد من المسٌحٌٌن فً الدول المجاورة كتركٌا وإٌران حٌث ٌوجد نحو ربع ملٌون منهم، وقد هاجر قسمهم  

 .األعظم فً السنوات األخٌرة إلى مختلؾ دول العالم
ملٌون نسمة   111نسمة من أصل حوالً  ملٌون  31 –  33بنحو  فً الوطن العربً  وٌقدر عدد المسٌحٌٌن 
خذت على أساس%   3،3 -  2،3،  أي  بنسبة  ه الحالٌون كانس  ً السكان  تقرٌبا، ولكن هذه النسبة تزداد إذا ما أ 

وهكذا، فً %  31 – 8، وفً مصر % 31 – 8، وفً سورٌة % 11القطر الواحد، فهً فً لبنان حوالً  فً 
وانخفضت إما بسبب الحد من . الوقت الذي كانت فٌه هذه النسب أعلى من ذلك بكثٌر قبل منتصؾ القرن الماضً

 . النسل، أو الهجرة
اما توزعهم القومً  .  طوائؾ 1إلى   طائفة ، وٌتوزع  األقباط  أٌضا     33حوالً  وٌنقسم المسٌحٌون طائفٌا  إلى  

بٌن األقلٌات القومٌة كاألشورٌٌن،   ؾ نسبة كبٌرة منهم بانتمائها العربً ، والبقٌةفهو بٌن العرب حٌث تعتر
 .والكلدان، واألرمن، وبعض العائبلت الكردٌة

بٌن بعضها ، بدأت على شكل هجرة داخلٌة  بعض دول المشرق من   وتدل المعلومات أن الهجرة األولى للمسٌحٌٌن  
ها ولكن هذه الهجرة اتجهت فً أؼلب 3832عام  ألحداث الدامٌة فً هذا البلد ا ما اشتعلت عند، بدأت  لبنان  ففً 

لمهاجرٌن مسٌحٌٌن نزلوا فً دول أمرٌكا  قد وردت  بعض األسماء واألرقام نحو مصر وفلسطٌن، وإن كانت 
 هذه الفترة فإن ذلك حصل بعد البلتٌنٌة 

إلى بقٌة  وتبعهم آخرون  عائلة زخرٌا من بٌت لحم، ومن  3881فً البرازٌل عام  نزال  أول مهاجرٌن ٌقال أن و  
بسبب تحسن األوضاع المالٌة لهإالء المهاجرٌن  ،3880ولكن هذه األعداد أخذت بالتزاٌد منذ عام ، دول أمرٌكا 

، ووصل عدد المهاجرٌن إلى البرازٌل 3811 – 3811وبلؽت حدا واسعا فً األعوام  ،والتً أؼرت ؼٌرهم للهجرة 
إلى  3884حتى وصل عند عام  زٌادة سرٌعة  هذا العدد ملٌون مهاجرا، لٌزداد  3.8إلى  3811ى عام وحدها حت

وفق دراسة أعدها عبد هللا باكثٌر أستاذ التارٌخ فً جامعة الرباط إلى . مهاجر ؼالبٌتهم من المسٌحٌٌن ملٌون 3.8
 ..المإتمر القومً العربً

منذ متصؾ  البعض أخذ ٌضفً  قدٌم دراسة أكادٌمٌة بل سٌاسٌة، فإن وبما أننا ال نسعى من وراء هذا البحث ت 
ارٌة حضتفرٌػ المنطقة من مكوناتها ال، بعد أن بدأت تؤخذ بعدها فً  طابعا سٌاسٌا  جرة الهعلى هذه القرن الماضً 

قافات الشعوب عن لتخرٌب ث الوالٌات المتحدة، التً عملت وتعمل سٌاسة  دوما   إلٌهتنوعها الثقافً، وفق ما سعت و
 .طرٌق اقتبلعها من مواطنها األصلٌة وبعثرتها فً العالم

لتً أسست لهجرات أوسع، إذ أصبح صحٌح أن الهجرة كانت فً البداٌة محدودة وفردٌة، ولكنها كانت البداٌة ا 
ر ؼٌرهم بعد أن أن ٌسعوا لتهجٌ بإمكان  المهاجرٌن األوائل الذٌن حصلوا على جنسٌات الدول التً هاجروا إلٌها ،
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هم أقرباء مما  شجعً بلدانهم فتحا هاما، ها فلعمل كانت بالنسبة لؤلعمال التً مارسوتوفرت لهم فرص من ا
 . أٌضاعلى الهجرة  ومعارفهم 

 لقد تعددت أسباب  الهجرة وتنوعت، ولم تقتصر على المسٌحٌٌن بل شملت كل من استطاع إلٌها، وكما ٌذكر األستاذ
ركز العربً للدراسات عن هجرة العلماء والمهنٌٌن العرب، التً أصدرها الم فً دراسته  عٌسى سامً مهنا

ً المشاكل الت، ولكن . سببا للهجرة سٌاسٌة، واقتصادٌة وثقافٌة ودٌنٌة، وؼٌرها 31أن هناك  اإلستراتٌجٌة ،
حققت للمهاجرٌن األوائل  لمزٌد من هجرة المسٌحٌٌن، خاصة بعد أن حصلت فً بعض األقطار العربٌة  كانت تدفع 

 .تظهر بشكلها  الواضح   ونظرا لقلة عدد المسٌحٌٌن  أخذت  هجرتهم . ثقافٌا.  هاستقرارا مادٌا ومعنوٌا أكثر من
حوال فإن من الصعب معرفة األسباب الحقٌقٌة للهجرة نظرا لكونها تبدو وكؤنها ظاهرة شخصٌة بحتة إال وفً كل األ 

 ٌنٌة تدخل فٌها كلها، وتقسمرها األستاذ مهنا، اقتصادٌة كانت أم اجتماعٌة وثقافٌة أو دأن جملة األسباب التً ذك
%  33تكوٌن أسرة وزواج، %  11بسبب العمل،  %  22: هذه الهجرة وفق التالً اإلحصائٌات الرسمٌة أسباب 

اسٌة لهجرة المسٌحٌٌن، لكن  هذه األرقام ال تعكس الحقٌقة األس.  أسباب مختلفة أخرى% 31دراسة وعدم عودة، 
بلؽت الهجرة من سورٌة أوجها واستطاع قسم من الراؼبٌن أن ٌهاجروا عن  3883وال تبٌن أسبابها، ففً عام 

 طرٌق أقرباء لهم أو مقٌمٌن فً بلدان الهجرة، كندا، أمرٌكا، السوٌد، وكان قسما منهم مٌسورا على الصعٌد المادي
أو من ٌشؽل مسإولٌات إدارٌة عالٌة ،   حٌوٌة فً سورٌة ولبنان، وكان بٌنهم، ولهم مشارٌع كالتجار والصناعٌٌن 

 فً بلدان الهجرة من ممارسة هذه المهن  وبعضهم منع  ..الخ.الكفاءات العلمٌة، أطباء مهندسٌن ومحامٌن ٌمتلك  
العمل  أي ( مل باألسود الع) و ٌحصلون علٌه من معونات البطالة   ، واكتفوا بماألن قوانٌنها  ال تسمح لهم بذلك 

تحت حجة اللجوء اإلنسانً حٌث كان المهاجرون ٌحصلون على سمة دخول إلى  وهاجر قسم آخر  ا. بدون ترخٌص
، ومن ثم ٌؽادرون إلى ألمانٌا الؽربٌة بواسطة سماسرة حٌنذاك  إحدى الدول االشتراكٌة، وخاصة ألمانٌا الشرقٌة

) ات بعد أن ٌتخلصوا من أوراقهم الرسمٌة، وٌساقون بعدها إلى معسكر. كأو عن طرٌق أقرباء لهم هنا، ومهربٌن 
( الكامبات ) حتى أنه ٌقال إن أحد   . منها ةمن مختلؾ أنحاء العالم خاصة النامٌ ٌتجمع فٌها مهاجرون ( كامبات 
. من األطفال 111من لبنان بٌنهم  811من المسٌحٌٌن السورٌٌن، و 3111من المهاجرٌن بٌنهم  33111كان فٌه 

سنوات فً هذه المعسكرات وفً ظروؾ معٌشٌة قاسٌة قبل أن تسوى أوضاعهم، وبقً  3وأمضى بعضهم حوالً 
، واعتبارا من عام . عاما قبل أن ٌحصل على الجنسٌة، وبعضهم لم ٌحصل علٌها حتى اآلن 33بعضهم أكثر من 

أو  وء اإلنسانً أو السٌاسً، إال فً حاالت خاصةلم تعد سورٌة ولبنان من الدول التً ٌمنح مواطنوها اللج 3881
 . بالتحاٌل على القوانٌن 

وعلى الرؼم من احتبلل فرنسا لسورٌة ولبنان، وإنكلترا للعراق ومصر، واألردن وفلسطٌن، لم تسجل فً تلك الفترة  
وش هاتٌن الدولتٌن، أو ،  اللهم إال قلة من األفراد والعائبلت التً عملت مع جٌومتمٌزة  للمسٌحٌٌن  هجرة خاصة
لكن موجة واسعة من المهاجرٌن المسٌحٌٌن نزحوا من سورٌة باتجاه لبنان كمحطة أولى فً األعوام . فً خدمتهم

ألؾ هاجروا  011ألؾ من أصل  31وتقدر اإلحصائٌات عددهم بحوالً  ، بعد قرارات التؤمٌم ،.3840 – 3838
، وازدادت الهجرة بعد عام . وت، ثم هاجر قسم منهم إلى الخارجفً تلك الفترة واستقروا بداٌة فً زحلة وبٌر

وبعدها، ثم  3881، وبلؽت ذروتها فً فترة األحداث التً اندلعت بٌن السلطة واألخوان المسلمٌن منذ عام 3841
كانت نسبة  3881ففً عام . انحسرت نسبة المسٌحٌٌن لدرجة ملحوظةف لهجرة حتى بدت واضحة تماما تعاظمت ا

، ولم تكن النسبة هً التً % 31 – 8، انخفضت خبلل ربع قرن إلى % 34.3سٌحٌٌن فً سورٌة حوالً الم
 3،4.بٌنما اآلن ال ٌتعدى هذا العدد ملٌون، 0انخفضت فقط بل العدد نفسه، إذ كان عدد المسٌحٌٌن فً تلك الفترة 

  .ؼٌر دقٌقة لكنها  ملٌون، وهناك إحصائٌة تقدر عددهم بؤقل من ملٌون، 
وتشٌر دراسة األستاذ مهنا السابقة الذكر، أن عدد السرٌان والكلدان الذٌن هاجروا من الجزٌرة السورٌة والعراق 

ألؾ من الكلدان، ولكً ندلل على هذه  304ألؾ، وأن قرٌة تل فائق فً شمال العراق وحدها هاجر منها  311بلػ 
لقد قدم . ضارات التارٌخ، واعتنقوا المسٌحٌة منذ بداٌتهاالمسؤلة نؤخذ هجرة اآلشورٌٌن الذٌن ٌعتبرون من أقدم ح

بعد محاولة انقبلب على  3818هإالء اآلشورٌٌن من شمال العراق بموجب اتفاق بٌن الفرنسٌٌن واإلنكلٌز فً عام 
قد ل. على ضفاؾ الخابور األعلى بٌن رأس العٌن والحسكة، بنوا فٌها بساتٌن أشبه بالجنان ؼازي، وأُسكنوا الملك 

نسمة أؼلبهم  8111 – 3111أكثر من  اآلن  لم ٌبقى منهمو ،  3881ألؾ حتى عام  31كان عددهم ٌقارب أل 
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وفً اعتقادي إن هجرتهم تمت بمخطط مرسوم، . من الشٌوخ بعد أن هاجر الشباب إلى أسترالٌا، ونٌوزٌلندا، وأمرٌكا
 . رٌة والعراقحٌث كانوا ٌشكلون حلقة الوصل والتواصل بٌن المسٌحٌٌن فً سو

 . ألؾ إلى الخارج بعد النكبة 31ألفا هاجر منهم  331حوالً  3828أما فً فلسطٌن، فقد كان عدد المسٌحٌٌن عام 
ألؾ فً فلسطٌن  332ألؾ فً الضفة، و 33ألؾ منهم  211اآلن فإن عدد المسٌحٌٌن المسجلٌن فً فلسطٌن نحو و

 01حوالً  3821ام كانت ع ان نسبة المسٌحٌٌن فً بٌت لحم وحدهوتدل المعلومات أ. المحتلة، والباقً فً الخارج
  .بعد أن هاجر أؼلبهم إلى الخارج%  0ال تزٌد نسبتهم عن واآلن  من السكان % 

من السكان، وانخفضت منذ عام %  20تصل إلى أكثر من  3813أما فً لبنان فقد كانت نسبة المسٌحٌٌن حتى عام 
نسبة الطوائؾ المسٌحٌة من  وزارة المؽتربٌن فً لبنان أعدها أنٌس أبو فراج أن، وتفٌد دراسة ل% 11إلى  3882

من %  38كس، ودولؤلرث%  03و للموارنة%  04بلؽت  3888 - 3813بٌن األعوام  المهاجرٌن المسٌحٌٌن 
ٌش التً تهمالكاثولٌك، وٌعزو بعض المفكرٌن المسٌحٌٌن التوسع فً الهجرة من لبنان إلى عدة عوامل بٌنها حالة ال

سبلم لدى تٌارات ، وعدم رؼبة اآلخرٌن ببقائهم، بٌنما ٌتعلق بعضها بربط العروبة باإلٌشعر بها المسٌحٌون 
 .مما زاد عندهم الشعور بؤزمة الهوٌة ، القومٌة العربٌة خارج إطار  بذلك  المسٌحٌٌن إسبلمٌة، فتجعل 

رب تصل إلى ضعؾ العدد الموجود فً بقٌة األقطار العربٌة، وفً مصر ٌشكل  األقباط أكبر كتلة بٌن المسٌحٌٌن الع 
ملٌون نسمة، وال زال العدد الموجود فً مصر موضع خبلؾ، وأخذ ورد بٌن  3.3عاما  81فقد هاجر منهم خبلل 

إال أن دراسة أعدها  . بلٌٌن نسمةم 8   –4بنحو إحصاءات الكنٌسة واإلحصائٌات الرسمٌة، البعض ٌقدر عددهم 
التقدٌرات   ملٌون أي أقل من ثلث  0.8ٌٌن المصرٌٌن هو بٌن أن عدد المسٌح 3882، تعود لعام   نسًباحث فر

ملٌون نسمة بٌنما  3،4وتقدر اإلحصائٌات  عدد المسٌحٌٌن فً السعودٌة ودول الخلٌج بنحو  .وال نعتقدها صحٌحة 
وتبدو هجرة المسٌحٌٌن من العراق أكثر   .ملٌون ، وهو باعتقادي  رقم مبالػ فٌه   1،3تقدرها إحصائٌة أخرى ب 

، بعد 3883أعدادا كثٌرة هاجرت منهم منذ عام  ملٌون   3،3ٌن فً العراق بنحو لقد قدر عدد المسٌحٌ. كارثة
العدوان األمرٌكً علٌه، حٌث    نزح فً هذه الفترة من شمال العرق إلى سورٌة عدد من العائبلت المسٌحٌة التً 

قاموا فً مخٌمات قبل أن ٌنتقلوا إلى المدن السورٌة، ومن ثم إلى أمرٌكا وكندا، بعد أن حصلوا كانت تسكن هناك وأ
عائلة سافرت دفعة واحدة على متن طائرات مخصصة  031على اللجوء السٌاسً، وكان نصٌب كندا وحدها منهم 

ٌكً األخٌر، واحتبلل العراق، حٌث وازداد نزوح المسٌحٌٌن بعد العدوان األمر. لهذا الؽرض، وال زالوا ٌعٌشون فٌها
ألؾ من المسٌحٌٌن إلى سورٌة واألردن، والخارج بعد أن تعرضوا إلى عملٌات اعتداء على  111نزح حوالً 

محبل على مرأى من قوات االحتبلل،  011محبلتهم خاصة المحبلت التً تبٌع الخمور واأللبسة   ودمر منها حوالً 
تٌات اللواتً ال ٌرتدٌن الحجاب،  وعلى الكنائس فً الفترة األخٌرة، وتعرض عدد كما جرت عملٌات اعتداء على الف
 . منهم لعملٌات القتل ونهب المنازل

 3عددهم فً الداخل، فهناك  ٌفوق   منذ بدء الهجرة  لخارج الذٌن هاجروا من  الوطن العربً لالمسٌحٌٌن إن عدد 
وفً . ملٌون 3.3لمسٌحٌٌن بٌنما لم ٌبقى فً لبنان إال أقل من من ا 1.3مبلٌٌن من المهاجرٌن اللبنانٌٌن بٌنهم 

 مسٌحٌٌن، وفق دراسة أعدها  منذرملٌون من ال 0ملٌون بٌنهم  1الوالٌات المتحدة كان عدد المهاجرٌن العرب 
ً هذا عدا الذٌن ٌتوزعون ف .أؼلبهم من الكفاءات العلمٌة والمهنٌة. 0111سلٌمان للمإتمر القومً العربً عام 

 .دول العالم األخرى 
لقد أدرك المثقفون العرب خطر هجرة المسٌحٌٌن على ثقافة المنطقة وتنوعها الحضاري ودعوا للتصدي لهذه  

ترسٌخ لفكرة الدولة العصرٌة،  المشرق هوالهجرة، فالولٌد ابن طبلل فً جرٌدة النهار ٌرى أن بقاء المسٌحٌٌن فً 
أما . منع استنزاؾ الطاقات العلمٌة، والفكرٌة والثقافٌة فً منطقتنا، و.قراطٌةفً، والتعددٌة، والدٌموالتنوع الثقا

حسنٌن هٌكل فٌرى أن المشهد العربً كله سٌختلؾ حضارٌا وإنسانٌا مع هجرة المسٌحٌٌن، وسٌصبح أكثر فقرا، 
س مسٌحٌو الشرق للتجاهل والتؽافل، وللمخاوؾ،  أي خسارة لو أح الو أن هجرة المسٌحٌٌن ترك أمره وأقل ثراء  

ثم بقً اإلسبلم وحٌدا فً المشرق ال ٌإنسه وحدته ؼٌر وجود الٌهودٌة الصهٌونٌة . أن ال مستقبل لهم وألوالدهم فٌه
 .فً إسرائٌل

لتفاعل الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة لما لهم من  ا  وإذا كان وجود المسٌحٌٌن من وجهة نظر المثقفٌن العرب ضرورٌ 
ائر المعادٌة تحاول أن تلعب على هذه الورقة بحجة االضطهاد الذي ٌتعرضون له للتدخل فً فإن الدو. دور فٌها

 . ال وجود له بشكله العام  رؼم تؤكٌد جمٌع ممثلً الكنائس أن مثل هذا االضطهاد. شإون بلداننا
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الشعور إلى تفوق هناك حقٌقة ٌجب التوقؾ عندها، وهً أن شعورا بالتفوق تولد لدى عامة المسٌحٌٌن، وٌعود هذا 
، ٌقابله رد فعل من قبل المسلمٌن بالتفوق التارٌخً الذي ٌرجعونه لتقدم الحضارة العربٌة المسٌحً  الؽرب

إن كبل الطرفٌن على خطؤ فً هذا الشعور، ذلك إن الطرفٌن ساهما . اإلسبلمٌة، وتفوقها على الؽرب فً تلك الفترة
ٌعنا ننتمً ألمة واحدة وٌتهددنا خطر واحد هو خطر االبتبلع، والنهب وجم ، فً بناء الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة

واالستؽبلل، تلك لٌست مجرد لهجة خطابٌة،  وعلٌنا أن نبحث عن األرضٌة التً بواسطتها ٌمكن أن نبنً مشروعنا 
تٌار الهجرة وإذا كان من الصعب فً الوقت الراهن وقؾ . العربً الذي ٌجعل األمة تنهض من سباتها وٌعزز مكانتها

، ودعوة وضوع بشكل مباشردون تؤمٌن اآللٌة البلزمة لوقفها، فإن الضرورة تقتضً أن تكثؾ الجهود لطرح هذا الم
ورجال الدٌن الفاعلٌن فً هذه  سبلمٌة والدٌنٌة وخاصة المإسسات الدٌنٌة اإل المثقفٌن العرب والفعالٌات السٌاسٌة

 موقؾ واضح ٌدعو لوقؾ هذه الهجرة حتى اآلن  ٌظهر لهذه المإسسات  إذ لم لمواجهة هذه الظاهرة،  المإسسات 
كما أن الضرورة تقتضً مساعدة المهاجرٌن لبقائهم على االرتباط بوطنهم، حٌث تعانً مختلؾ انتماءاتهم ظروفا . 

طات فهم ٌعانون من صعوبة االندماج فً المجتمعات الجدٌدة، ومن السل. صعبة، وأنواع مختلفة من االضطهاد
العربٌة الحاكمة التً ال زالت تعاملهم بنفس الطرٌقة التً تعامل بها المواطنٌن فً الداخل، وبذلك فهً تعمل على 

إجبارهم قطع صلتهم بؤوطانهم، وتمنع عنهم زٌارتها أحٌانا، إما مباشرة أو بإخضاعهم إلجراءات التحقٌق، واألمن، و
تسعى لبث التفرقة وبذور الشك بٌنهم، واستخدام بعضهم ضد  و. نٌدتبدٌل العملة، والتحوٌبلت المالٌة والتجعلى 

البعض اآلخر، فانعدمت النوادي والجمعٌات، والمإسسات التً تجمعهم كما كانت فً بداٌة الهجرات األولى، وتدل 
ضعاؾ جمٌع المعلومات أن عدد النوادي والصحؾ، والمإسسات التً أسسها المهاجرون األوائل على قلتهم، تعادل أ

، مهاجرٌن على صلة بوطنهم، لذلك فإن الضرورة تقتضً العمل بكل الجهود لبقاء هإالء ال. ما هو موجود حالٌا
والضؽط على الحكومات لوضع القوانٌن التً تتٌح لهم هذا التواصل دون عقبات أو إزعاج، حتى ال ٌصبحوا عرضة 

، وتبادل الزٌارات والرحبلت جاد بٌن فئاتهم المختلفة،  وعلٌنا أٌضا أن نعمل لتفعٌل حوار. بلبتزاز واالستؽبلل ل
   . أجل هذا التواصل لشباب بمختلؾ األعمار منهم وإلٌهم منالمشتركة  بٌن ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ونشرت فً العدد   0113/  1/  01محاضرة ألقٌت فً حلقة نقاشٌة ضمت عددا من المثقفٌن والمهتمٌن بتارٌخ *    

 تً تصدر بنٌوٌورك األول  مجلة الحضارة ال
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  (األسباب و الدوافع ) هجرة العرب المسٌحٌٌن 

 
 خاصة  ، والمسٌحٌٌن من الدول اإلسبلمٌة  ةبصور من الوطن العربً  المسٌحٌٌن عندما  نتناول ظاهرة هجرة  

ثٌر السلبً للتؤ ا  ، نظر والوضوح  تحتاج إلى مزٌد من الصراحة مواجهة هذه الهجرة   نإكد أن فذلك كً   عموما   ، 
وبها  حضارة األمة والمنطقة فٌها وجدوا  المسٌحٌٌن كجزء من تنا وثقافتنا ، وأهمٌة وجود على حضار الذي تتركه 

 . . ساهموا 
اٌّغ١ؾ١١ٓ فٟ إٌّطمخ ١ٌغٛا ؽنبسح ِغزمٍخ ػٓ اٌؾنبسح اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ فٟ وً ِب رؼ١ٕٗ  فئْ وذٔب عبثمبً أوّب ٚ 

، ٚعٕٛة   وبْ ٌٍّغ١ؾ١١ٓ فٟ اٌّؾشق اٌؼشثٟ ِٚقش ٚإرا. ..ثً ُ٘ عضء ِٕٙب ِٚىًّ ٌٙب ، ٚاعزّبػ١ب ِؼ١ؾ١ب ٚصمبف١ب

اٌذٚي ِٓ ٚعٛد ٍِّٛط إال أٔٗ ٠ىبد ٠زالؽٝ فٟ ثم١خ  اٌغٛداْ ،إمبفخ ٌٍذٚي ا٢ع٠ٛ١خ وبٌق١ٓ ٚإٌٙذ ٚا١ٌبثبْ 

لذ عجك أْ رٕبٌٕٚب ٘زا اٌّٛمٛع ِٓ ٔبؽ١زٗ ٚ. اٌخ ...ٚإٔذ١ٔٚغ١ب  ، إ٠شاْ ٚرشو١ب ٚثٕغالدػ ٚثبوغزبْاإلعال١ِخ 

 .  اٌجذا٠خ اٌغبدح اٌزٟ أصبسد اٌّٛمٛع ألٚي ِشح  ثؾىً ِٕٙغٟ ثؾش عبثك ، ؽىً  فٟ اٌٛفف١خ

  فقدوا المسٌحٌٌن فً الدول اإلسبلمٌة  أن  المسٌحٌٌن العرب و هذه الهجرة العتقادهم  من أهمٌة  ٌقلل  البعض إن  
وٌعزو هإالء السبب إلى انحٌازهم لهذا الؽرب ، أو انحٌاز ،  ثقافة المنطقة وثقافة الؽربكصلة وصل بٌن  تؤثٌرهم 

التً فاق عددها وتؤثٌرها  أصبحت  تعج بؤبناء الدٌانات  والقومٌات األخرى  المجتمعات الؽربٌة ألن  وأ .الؽرب لهم 
 .جمٌع العرب والمسلمٌن 

الدراسات واألبحاث  التً تعالج أسباب هذه الهجرة  توالت   ا النحو لكن المهم أنه منذ تناول هذا الموضوع على هذ
لكن بعض هذه الدراسات اعتمدت فً .  ، وهً تدل داللة واضحة على الشعور المتزاٌد بخطورتها ، وأهمٌتها  

األسباب إؼفال للتؽطٌة على مشاكلنا وما نلجؤ إلٌها  عادة  تحلٌلها ألسباب الهجرة على نظرٌة المإامرة  التً 
السٌاسة الؽربٌة التً بنت  ا على ت  بهلقوأ  سٌاسٌة كانت أم ثقافٌة أم اقتصادٌة  .الحقٌقٌة لنشوء هذه المشاكل

) "  وسعت لها   المسٌحٌٌن تحدٌدا  هجرة ٌع  تشج فعملت على  ، (فرق تسد ) ي على شعار مشروعها االستعمار
سٌاسة الؽرب فً المنطقة تنطلق من العمل على  ذلك ألن . ( 0114/  33/  8كلنا شركاء " صادق فرعون . د

شعار صراع الحضارات  ، كتؤكٌد لصحة  تفرٌؽها من المسٌحٌٌن حتى ٌسهل علٌها اتهام اإلسبلم بالتطرؾ واإلرهاب
ٌتحول من الخارج إلى داخل  أخذ  الذي عاد ورأى بنفسه فٌما بعد أن هذا الصراعوالذي أطلقه صموئٌل هنتنؽتون، 

أنهم و،  دعم المسٌحٌٌن وعمد بعض أخر إلى اتهام الؽرب بؤنه  . والٌات المتحدة ذات الحضارات المتنوعةال
 .لهذا الدعم وااستجاب

السٌاسٌة وؼٌاب الدٌمقراطٌة وتجاهل حقوق اإلنسان الهجرة إلى العوامل  فً الجانب اآلخر تعزو بعض األطراؾ 
 . الخ... .وضعؾ التنمٌة

وهً  ، داخلٌة أكثر أهمٌة فً هذا المجالالذه التحلٌبلت فهً جزء من المشكلة، لكن العوامل ومهما كانت صحة ه
الفئة  ، مما ولد لدى هذه   فً المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة التً حدثت مإخرا   تتعلق بآلٌة التحوالت اإلٌدٌولوجٌة
تقبل لخوؾ من المسولد لدٌها شعورا   با وهً فً أوطانها،  كماحتى  الدائم  شعورا بؤنها فً دائرة االؼتراب

تروج  و" بعدم اآلمان " التً أخذت تشٌع اإلحساس   المتطرفة فً داخلها االتجاهات   المجهول،  وعزز موقؾ 
 . كً تحمً نفسها  المسٌحٌٌن فً المنطقة كالطٌور التً ال بد لها من الهجرة لمقولة أن 

ظاهرة عامة ٌتطلع إلٌها كل من استطاع إلٌها، كما أن المسٌحٌٌن فً  ظاهرة الهجرة وكما أسلفنا سابقا هًإن  
البلدان العربٌة لم ٌتعرضوا إلى حالة اضطهاد خاصة كما ٌحاول أن ٌدعً البعض، وتنطبق علٌهم كمواطنٌن 

ٌة واألؼلبٌة منهم ٌعٌشون أوضاعا مال، جمٌع المواطنٌن  السٌاسٌة واالقتصادٌة التً تنطبق  على  اإلجراءات
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إلى تفرٌػ المنطقة من إحدى أجنحتها   مرار الهجرة على ما هً علٌه  ستإدي است لكن. وتعلٌمٌة متمٌزة إلى حد ما
 .الحضارٌة وتلقً بها فً المجهول

 .حقٌقتٌن  ٌتجاهلون   فهم وإذا كان البعض ٌعتقد أن الؽرب ٌشرع أبوابه الستقبال المسٌحٌٌن دون سواهم 

ر بكثٌر من المسٌحٌٌن مشرق العربً  إلى ببلد الؽرب  أكثرٌن من المسلمٌن حتى من ببلد الاألولى أن عدد المهاج 
لكن بعضهم بقً ٌعمل ، وٌظهر ذلك جلٌا  فً عدد المتعلمٌن والفنٌٌن والعائبلت  المسلمة التً حصلت على الجنسٌة 

  فً بلده أو ٌقٌم فٌها مإقتا  

نٌنها وفق مصلحة فئة بعٌنها وبالتالً فهً ال تمٌز بٌن المهاجرٌن على أن الدول الؽربٌة ال تضع قوا،  والثانٌة  
ألن صٌاؼة هذه القوانٌن له عبلقة بآلٌة تشكل الدولة فً الؽرب والتشرٌعات التً . أساس هذا االنتماء أو ذاك

ولٌست دٌانة  خاصة وأن المسٌحٌة هً دٌانة إٌمان، تعتمدها فهً ال تعتمد الدٌانة المسٌحٌة أساسا لتشرٌعاتها 
تشرٌع، والدولة فً الؽرب ال ٌمكن أن تسمى دولة مسٌحٌة بل ربما دولة ٌؽلب علٌها فً أحسن األحوال الطابع 

وال ٌؽٌر من هذه الحقٌقة الدور الذي تلعبه بعض القوى  – 3 –كما ٌقول كمٌلٌو مقدسً . الثقافً المسٌحً
لذلك فإن قوانٌن الهجرة تتبع القوانٌن العامة وال . سات فٌهاالمسٌحٌة بتؤثٌر الصهٌونٌة العالمٌة على بعض السٌا

فإن نجاحه ال ٌتوقؾ على رؼبة أصحابه أو من عمل ( فرق تسد ) أما شعار . تخضع لقانون خاص أو فئة خاصة
وال نعتقد أن . ألجله إال إذا وجد المناخ المناسب لؽرسه ورعاٌته فً المجتمع المعنً ومدى استعداده لقبوله

 .ٌاسات الؽربٌة نجحت فً هذا المجال حتى اآلنالس

وإذا كان البعض ٌعتقد أن الؽرب ٌدعم المسٌحٌٌن وهم ٌستجٌبون لهذا الدعم فهم ٌتجاهلون ضمن هذه الفكرة  
 لمواطنٌن ،ؽٌرهم من اٌحٌون أوال من اضطهاد الؽرب لهم ولالخبٌثة حقٌقة التارٌخ فً المنطقة وما عاناه المس

فً الدول .التحالؾ الوطنً الحاسم للتحرر من االستعمار بمختلؾ مراحله، وتحقٌق االستقبلل وٌتجاهلون أٌضا
فً نفس الوقت فإن أصحاب الرأي االقتصادي والسٌاسً  .الخ ...العربٌة مثل مصر وسورٌة  وفلسطٌن والعراق 

جد الوسائل المتناؼمة فً ٌتجاهلون التؤثٌرات الخارجٌة التً ال شك أن لها دورا فً نمو بعض الظواهر وهً ت
 .األوضاع الداخلٌة لتمرٌر مشارٌعها

وإذا كانت بعض الفئات الؽربٌة والمتطرفة تمٌز بٌن المهاجرٌن على أراضٌها فهذا ٌعود إلى اآللٌة التً ٌتبلءم بها  
من ؼٌرهم الذٌن  المهاجرون فً الدول الؽربٌة إذ ٌتبلءم بعضهم مع تلك المجتمعات وثقافاتها ومنهم المسٌحٌٌن أكثر

ٌبقى قسما منهم ٌعٌش اؼترابه الثقافً مما ٌدفع به أحٌانا إلى بعض الممارسات واألنشطة المخالفة لقوانٌن تلك 
الدول، تماما كما ٌحدث فً انتقال العمالة من الدول العربٌة الفقٌرة إلى دول الخلٌج والسعودٌة حٌث ٌجد بعض 

ألوضاع الثقافٌة ال ٌستطٌعون التبلإم كلٌا مع بٌئتها والتؤقلم مع االعمال المسٌحٌٌن أنفسهم فً مجتمعات 
وتبدو اإلحصاءات التً تعلنها أطرافا مختلفة عن عدد المسٌحٌٌن  .واالجتماعٌة  وتوفٌر خٌاراتهم المعٌشٌة فٌها  

 .متناقضة ومختلفة وال تنطبق على الواقع

%  33المسٌحٌٌن فً مصر ولبنان والعراق تصل إلى حوالً لقد أعلنت وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة مثبل أن نسبة  
بٌنما تبٌن دراسة فرنسٌة  . ( 0114/  33/  3كلنا شركاء " لماذا ٌهاجر المسٌحٌون " جمانة نصر ) من السكان 

أن عدد المسٌحٌٌن فً سورٌة  3882الصادر عام " حٌاة وموت المسٌحٌٌن الشرقٌٌن " فً كتاب جان بٌٌر فولون 
وهذا ٌدلل . نصؾ العدد الحقٌقً لهم آنذاك  ألؾ نسمة وهو أقل من  811و  131ن ٌتراوح بٌ 3881م حتى عا

أو أن هناك أهدافا . إما أن هذه الجهات ال تملك المعلومات الحقٌقٌة عن عدد العرب المسٌحٌٌن. على أحد احتمالٌن
 .أخرى وراءها
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ٌث تإكد الكنٌسة القبطٌة أن العدد ٌفوق العشرة مبلٌٌن فً مصر مثبل  هناك اختبلؾ واضح حول عدد األقباط  ح 
، إن التقلٌل الرسمً لعدد األقباط فً مصر ؼالبا   ما  ٌثٌر ملٌون  0.1بٌنما تحدد األوساط الرسمٌة العدد ب 

 . د من توترهمٌزٌو حفٌظتهم  

العدد الكبٌر من مسٌحًٌ بٌنما هاجر  . .فلسطٌن فقد تبلشى وجودهم وانحصر فً بضعة عشرات اآلالؾأما فً  
 .العراق وأصبح عددهم ٌقل عن نصؾ ملٌون 

ٌحٌٌن فً الوطن وباإلجمال فقد كان عدد المس. 3888 – 3813فً الفترة بٌن عام  قد بلؽت الهجرة ذروتها ل
   فإن العدد هو نفسه تقرٌبا   أما اآلن . ملٌون نسمة 311ملٌون نسمة عندما كان عدد سكانه  33العربً ٌزٌد عن 

لدى بعض الفئات من المسٌحٌٌن  قد  وإذا كان الحد من النسل. ملٌون نسمة  111 عن  عدد السكان زاد  بٌنما  
ؼٌر سائدة على نحو واضح فً و رة  قد تبدو صحٌحة فً المدن هذه الظاههاما فً إنقاص عددهم ، لكن   لعب دورا

 .الدور األول فً هذا المجالفإن الهجرة لعبت  كثٌر من األرٌاؾ العربٌة ، ومع ذلك ،

من األصل العربً أو من السكان األصلٌٌن ولٌسوا من بقاٌا البعثات  فً الوطن العربً  المسٌحٌون وٌنحدر  
التبشٌرٌة أو ما شابه وهذا ما ٌدفعنا لفهم تارٌخهم ووجودهم فً المجتمع، فهم مواطنون فً بلدانهم نشؤوا فٌها 

لذلك فإن الحدٌث عن عٌش مشترك . الذي ٌدافع فٌه المواطن المخلص عن بلده ودافعوا عن حقوقها بنفس القدر
وحٌاة مشتركة بدل المواطنة و العٌش الموحد هً دعاوى تقلل من ارتباط المواطن بوطنه ومجتمعه وشعبه وتفتح 

واطنٌن فً البلد أمامه احتمال البحث عن انتماء آخر لم ٌعرفه المسٌحٌون أو ؼٌرهم من أبناء أمتنا، ذلك ألن الم
الواحد ٌعٌشون متحدٌن متكافلٌن متضامنٌن ٌتمتعون بحقوقهم وواجبا تهم وفق ما تفرضه علٌهم صفة 

 . وقوانٌنها .المواطنة

ممارسة حرٌة فٌه  ن تضامن من شؤنه أن ٌخلق وعٌا مجتمعٌا موحدا ٌمك  استٌعاب مفهوم العٌش الموحد وال إن 
ا العٌش المشترك والحٌاة المشتركة التً ٌطرب لها البعض ستدفع بالضرورة فً أم.الفكر واالعتقاد دون أي تمٌٌز

باكستان أو بٌن  التً انقسمت عنها فترات زمنٌة إلى نوع من االنقسام ٌصل حد االنفصال كما حصل فً الهند 
 .ةإلى عدة دول بعد عٌش مشترك دام عقودا طوٌل أو فً ٌوؼسبلفٌة التً تناثرت .باكستان وبنؽبلدش 

لكن الؽرب كان  . ال شك أن األوضاع القاسٌة التً عاشتها المجتمعات العربٌة كانت الدافع وراء الهجرة عموما 
ن الناحٌة الثقافٌة واالجتماعٌة لهم م طة الرئٌسٌة لهجرة المسٌحٌٌن ألن مجتمعاته ونمط معٌشتها تبدو مبلئمة المح

لها عند هجرتهم   حٌث أن القوانٌن فً الدول  ٌة   ٌلجئونست لهم ركائز أسرأس  وأن الهجرات األولى خاصة 
  .لجمع الشمل  الؽربٌة تجٌز للذٌن حصلوا على الجنسٌة     طلب ذوٌهم

إن الهجرة هً الخٌار األكثر صعوبة لئلنسان ألنها تقتلعه من وطنه وأهله وتلقً به فً المجهول فوق أرض قد  
الٌدها وممارساتها الثقافٌة، وهناك مجموعات مهاجرة مضى على هجرتها ٌحتاج إلى عقود لٌتؤقلم مع عاداتها وتق

التً ٌلجؤ  هً الخٌار القاسً  والظالم كذلك فإن الهجرة   . اهرة االؼتراب ومآسٌهاسنوات طوٌلة وال زالت تعانً ظ
لجؤ لكل الوسائل للتؽلب إنها كالفقر ٌجعل المرء ٌ. إلٌها المواطن عندما تسد أمامه سبل الحٌاة الحرة والعٌش الكرٌم

علٌه وإزالة آثاره المدمرة وتعطٌه المبرر لمخالفة القوانٌن دون أن ٌفكر بالعواقب عندما ٌتعلق األمر بلقمة العٌش 
 .دفعه إلى هكذا ممارسةة المسإولٌة فً رعاٌته وحماٌته وتوسد حاجة الجوع، وعندما ٌفقد المجتمع والدول

ماذا تفعل لو جاءك سارق ؟ )) ذه الحقٌقة عندما سؤل نائبه فً أحد األقالٌم قائبل لقد كان الخلٌفة عمر مدركا له 
إن هللا سبحانه تعالى استخلفنا على عباده . فقال عمر وإذا جاءك جائع أو عاطل سوؾ أقطع ٌدك. أقطع ٌده. أجابه 

تجد فً الطاعة عمبل التمست لنسد جوعهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، إن هللا خلق األٌدي لتعمل فإذا لم 
وعندما فرض عمر عطاء لكل مولود وشٌخ من بٌت ((. المعصٌة إعماال فاشؽلها بالطاعة قبل أن تشؽلك بالمعصٌة 
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 " لقد سؤل عمر متسوال ٌهودٌا عن سبب لجوئه للتسول فرد علٌه قائبل)) مال المسلمٌن لم ٌمٌز بٌنهم فً الدٌن 
 . - 0 –(( عمر إلى إسقاط الجزٌة عنه ومنحه عطاء وذلك كحق له ال منة عند ذلك بادر  " . لدفع الجزٌة

اآلن هو الحدٌث عن دولة إسبلمٌة تعتمد الشرٌعة اإلسبلمٌة فً الوطن العربً  المسٌحٌون إن أكثر ما ٌخشاه 
جنوب  فً الدول العربٌة  التً لهم فٌها تواجد ملحوظ  كدول المشرق العربً ومصر و خاصة . كمصدر للتشرٌع

فهً ستعتمد قوانٌن  ، فهم ٌعتقدون إن مثل هذه الدولة مهما كانت الضمانات التً ٌجري الحدٌث عنها . والسودان 
، وتجعلهم وتقٌد نمط حٌاتهم  الشرابوالشرٌعة التً تحد من ممارستهم فً بعض المجاالت كاللباس والطعام 

وتحد من مساهمتهم فً عدد كبٌر ، لحقوق والواجبات ون فً داخلهم أنهم فقدوا صفتهم كمواطنٌن لهم نفس اٌحس
الوطنٌة  تسمٌات المنظمات ذات الحزاب وجتماعٌة التً ٌمارسونها من خبلل األمن النشاطات السٌاسٌة والثقافٌة واال

 .أو تدفع بهم للهجرة ،

 الذي ٌنص " الحد " ٌدعو   تطبٌق جزئً للشرٌعة عرؾ بقانون تقدٌم قانون  3813عام  لقد أدت محاولة األزهر 
إلى تصاعد هجرة األقباط من مصر  .على قطع ٌد السارق ورجم الزانٌة وإعدام المرتد عن اإلسبلم لمجلس الشعب 

وقبل ذلك فشلت دعوة الزعٌم المصري مصطفى كامل لضم  –( 1 ).على نحو واسع قبل أن ٌجري سحبه من التداول
ووجهوا له لوما ألنه استبدل المواطنٌن  ، نحو الجامعة اإلسبلمٌةاألقباط للحزب الوطنً الذي أسسه بسبب مٌله 

ولم ٌشارك فً لجنته اإلدارٌة سوى قبطً واحد لم ٌلبث  ، قومٌة  مسلمٌن من أقطار ال تمت لمصر بصلةب  األقباط
كان  لحزب ون أقل من نصؾ األعضاء بقلٌل ألن هذا اٌشكل، ممثبل منهم  31أن استقال، بٌنما دخل لجنة حزب األمة 

الدٌن " ٌدعو إلى الوطنٌة المصرٌة، وانخرطوا بكثافة فً حزب الوفد الذي أسسه سعد زؼلول ألنه كان ٌرفع شعار 
 – ( 2 )"هلل والوطن للجمٌع 

وهكذا فالوطنٌة كانت العامل الهام فً توحٌد المواطنٌن خبلل عقود طوٌلة من القرن الماضً وكان من أبرز مبلمح  
بحٌث لم ٌتم تمٌٌز األفراد عن . وح االندماج االجتماعً والثقافً على صعٌد البلد الواحد واألمةتلك المرحلة ر

بعضهم بواسطة االسم أو اللباس أو السكن، فاستخدمت األسماء المشتركة بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن فً أؼلب 
ذت تتبلشى منذ نهاٌة القرن عندما عمد أخ ، لكن هذه الظواهر   األقطار العربٌة وتوحد اللباس وشروط السكن بٌنهم

المفكرون العرب من الدٌانتٌن إلى تبنً وجهات نظر مختلفة حول قضٌة الدولة وخاصة الدولة اإلسبلمٌة كما اختلفت 
طبٌعة التنظٌمات السٌاسٌة واألحزاب التً كانت تجمعهم لتتحول إلى تنظٌمات ذات طابع دٌنً سٌاسٌا وإٌدٌولوجٌا، 

 . هجروا أحزابهم الوطنٌة وأسسوا أو انتموا ألحزاب دٌنٌةبل أن بعضهم 
بٌن األمة العربٌة بساحتها الحضارٌة اإلسبلمٌة مع واختلؾ المفكرون العرب أٌضا حول هوٌة دولة الوحدة العربٌة 

  .استقبللٌة مشروعها السٌاسً  وخصائصها القومٌة ، او أن تكون  جزء من األمة اإلسبلمٌة  الواسعة 

  كانوا ٌنطلقون من القضاٌا التالٌة ٌحٌون فكرة القومٌة دما تبنى المفكرون العرب المسوعن –

تشكٌل إمبراطورٌة عربٌة من الفرات إلى قناة السوٌس ، ومن البحر المتوسط إلى المحٌط الهندي ، وهً نفس  – 3
هذه الدعوة جمعٌة الوطن  د تبنت، وقصدر اإلسبلم  الطوٌل   منذ  الحدود التً رسمها العرب لدولتهم فً تارٌخهم

 . ( 3)   3818عام ( نجٌب عازوري ) العربً التً أسسها فً بارٌس 

 . دولة علمانٌة ال تمٌز بٌن مواطنٌها بسبب انتمائهم لكنها ال تعمل على نزع الدٌن من عقول البشر -   0 

ر تفاعبل خاصة وأن الكتل الكبٌرة تتنوع فً إن الكتل البشرٌة كلما زاد عددها قل التوتر فً داخلها وأصبحت أكث –1 
بسبب الخوؾ . اتجاهاتها الفكرٌة على عكس الكتل الصؽٌرة واألقلٌات التً تتحول فً األؼلب إلى طبقات مؽلقة

، هذه النظرٌة كانت العامل الهام فً تبنٌهم لفكرة الوحدة والدولة العربٌة الواحدة ذات األؼلبٌة الوهمً من اآلخر
 إلى خارج بلدان الوطن العربً قد  وإذا كانت المعلومات التً تدل على أن هجرة المسٌحٌٌن.الطبعالمسلمة ب

إلى أدنى مستوٌاتها مقارنة بما قبلها وبعدها، فهذا ٌدلل على  3838انخفضت إبان الوحدة بٌن مصر وسورٌة عام 
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وتكون هذه الوحدة قد ، جمٌع المواطنٌن فٌها أهمٌة الفكرة القومٌة والوحدة العربٌة فً بعث اآلمان واالطمئنان لدى 
 . أظهرت أهمٌتها فً هذا المجال

وفً كل األحوال فإن المفكرٌن العرب من الطرفٌن كانوا على وفاق حول فكرة القومٌة التً لم تتناقض مع أي من 
الذي تمثل فٌه  3831وتجلى ذلك واضحا فً مإتمر بارٌس عام . دعواتهم أو مع االنتماء الدٌنً والمذهبً لهم

المسٌحٌون بعدد كبٌر وكانت قراراته حافزا لهم للتمسك بؤوطانهم كمواطنٌن ٌشعرون بالمساواة فً الحقوق 
على هذا األساس لم ٌسعى المسٌحٌون للهجرة أو ٌتحمسوا لها حتى فً أحلك الظروؾ السٌاسٌة . -( 4)والواجبات 

بل ترسخ وجودهم مع  ، األجنبً مت لهم بعد جبلء المحتلالتً مرت على المنطقة رؼم بعض المؽرٌات التً قد
لكنه  ترسٌخ بعض المفاهٌم التً تتحكم باألوضاع السٌاسٌة علما أن الوعً الشعبً فً تلك الفترة كان أقل تطورا 

وقد رفض أؼلب المفكرٌن المسلمٌن بعض الدعوات التً كان ٌطلقها البعض والتً . كان أقل توترا أو تطرفا أٌضا
وتقضً على  ، عو المسٌحٌٌن الشرقٌٌن لؤلسلمة ألن مثل هذه الدعوة تعتبر تدخبل فً الشإون العقائدٌة للؽٌرتد

 . خرى من جهة أ .التنوع الحضاري والتعدد الثقافً من جهة وتفقدهم الصلة الثقافٌة المباشرة مع الؽرب

هداؾ تشجع المواطنٌن على االنتماء إلٌها على لقد كانت األحزاب السٌاسٌة التً نشؤت فً تلك الفترة ذات طابع وأ 
أساس التوجهات السٌاسٌة والفكرٌة دون أي انتماء آخر ألنها تعطٌهم اآلمان ولم تكن أسماإها تدل على أٌة هوٌة 

، الخ ....، حزب األحرار.دٌنٌة، حزب الوفد، حزب األمة، الحزب الوطنً، حزب االستقبلل، حزب الشعب، حزب البعث
وتقوم  ، بٌنهم كثٌر من رجال الدٌن دون عوائق أو ردود أفعالون وٌتحاورون، ٌتفقون وٌختلفون ، واقشفٌها ٌتن

بٌنما تراجع هذا االندفاع بعد أن أخذت . األحزاب بتبنً ترشٌح أعضائها للمجالس التمثٌلٌة من مختلؾ الفئات
ة، األخوان المسلمٌن، حزب التحرٌر األحزاب الناشئة اآلن تعبر بؤسمائها عن هوٌات دٌنٌة أو طائفٌة صرف

مع أهداؾ سٌاسٌة .  الخ...اإلسبلمً، حزب الشعب اإلسبلمً، حزب الجمهورٌة اإلسبلمً حزب الدعوة وحزب هللا
إلى تشكٌل جمعٌات ومنتدٌات ذات أهداؾ اجتماعٌة وتربوٌة  أٌضا   وفكرٌة تكرس هذه الهوٌة، بٌنما عمد المسٌحٌون

بالمقابل أصبح المسٌحٌون فً بعض الدول العربٌة ٌعجزون عن الفوز  .والطائفٌة  دل على هوٌتهم الدٌنٌةت
مهما بلؽت كفاءاتهم وإمكانٌاتهم إال إذا تمت التً ٌلعب التصوٌت فٌها دوره ،   باالنتخابات فً المجالس التمثٌلٌة 

س الفوز الفردي ولٌس بقوائم خاصة وأن جمٌع االنتخابات تجري على أسا ، تسمٌتهم فً القوائم بصورة استثنائٌة
 . على أساس حزبً ونسبً

إننا ندرك أن األؼلبٌة الساحقة من المواطنٌن فً البلدان العربٌة ال ٌمٌلون إلى إقامة دولة إسبلمٌة على النمط  
ذا ال اإلٌرانً أو األفؽانً بسبب نسبة التطور التً بلؽوها بل أنهم ٌحاولون أن ٌنفوا عنهم أٌة صفة للتطرؾ، لكن ه

ٌنطبق على بعض الحركات السٌاسٌة اإلسبلمٌة التً أخذت تعلن صراحة عن مشروعها هذا وبعضها ٌؽلفه بؽبلؾ 
ترفع بعض  لكن تلك الدعوة الدٌمقراطٌة ال ٌبقى لها معنى عندما. دٌمقراطً لٌبدو مقبوال لتحقٌق الهدؾ األخٌر

حكام شاملة تنظم شإون الناس فً إن اإلسبلم هو أ))   وتتبنى فً عقٌدتها" و الحل اإلسبلم ه"  الحركات شعار  
من كتابات حسن )) ((. واإلسبلم عقٌدة وعبادة ووطن وجنسٌة وروحانٌة وعمل ومصحؾ وسٌؾ . الدنٌا واآلخرة

علما أن اإلسبلم فً حقٌقته دٌن شامل ٌستطٌع أن ٌستوعب (( . البنا الزعٌم الروحً لؤلخوان المسلمٌن فً مصر 
 .وهو ٌنقسم إلى مذاهب عدة لكل منها تشرٌعاتها ضمن التشرٌع العام. جهات وٌحتضنها دون أن ٌرعبهاجمٌع التو

أمام هذه الصورة نعلن صراحة أننا ال نمتلك حلوال ٌمكن أن تحد من هجرة المواطنٌن العرب فً ظل األوضاع  
صر الثقافً ومساهمته فً تدعٌم الحضارة الراهنة والمسٌحٌٌن منهم إال إذا أدركنا مخاطر الهجرة وأهمٌة هذا العن

العربٌة واإلسبلمٌة، والدور البارز الذي ٌلعبونه فً فهم اإلسبلم ونقل هذا الفهم إلى الؽرب ودحض تصوراته 
الخاطئة التً تربط بٌن اإلسبلم واإلرهاب وإفساح المجال أمامهم لبعث هذا الفهم عبر اتصالهم بالعالم الؽربً لهذا 

إن الكبلم وحده ال ٌكفً بل ٌجب أن تنشؤ منظمات وجمعٌات تعمل على خلق . ق المهاجرٌن هناكالهدؾ عن طرٌ
العوامل التً تحد من هذه الهجرة كما ٌمكن تؤسٌس منظمات للحوار الجاد بٌن المفكرٌن العرب مسلمٌن ومسٌحٌٌن 

فاعل مع المفكرٌن المسلمٌن تطلق حوارا جدٌا ٌإسس لفهم جدٌد بٌن المواطنٌن من الدٌانتٌن بالتعاون والت
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لجنة المبادرة الشعبٌة )  وإذا كانت بعض اللجان قد شكلت فً هذا المجال ، والمسٌحٌٌن فً الدول اإلسبلمٌة والؽرب
كما ٌمكن للمهاجرٌن األوائل الذٌن . فهً بحاجة إلى المساندة والدعم (لمواجهة هجرة المسٌحٌٌن العرب مثبل  

التً إذا ما استمرت على هذا النحو سنجد  على الهجرة  ، تشجٌعال ٌلعبوا دورا فً عدم   ب أنٌعانون آثار االؼترا
 .أنفسنا بعد عشرٌن عاما قد فقدنا إحدى عناصرنا الثقافٌة الهامة وأصبحنا نترحم علٌها

 /  0/  2نشرت فً نشرت كلنا شركاء * 
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 ) * (. و سورٌة  هجرة المسٌحٌٌن  من الوطن العربً 
 

ال بد و. ن األوراق التً نتابع فٌها هجرة المسٌحٌٌن وأسبابها ونتائجها مهً واحدة من ثبلثة أوراق  هذه  الورقة 
 الوطن العربً   من ناولت هجرة المسٌحٌٌن من التنوٌه إلى أنه فً السنوات الماضٌة  كتبت ونشرت أبحاث عدٌدة ت

ا البلد على حٌون فً هذالمسٌ واحتبلله  والمعاناة القاسٌة التً تعرض لها  خاصة بعد العدوان األمرٌكً على العراق
 .  .أٌدي االحتبلل من جهة والمتطرفٌن من جهة أخرى  

لكن هذه المواضٌع على أهمٌتها  افتقدت إلى األسالٌب العملٌة التً ٌمكن أن تحد من الهجرة ، ولم تتخذ مبادرة  
ن الناشطٌن فً الحقل عملٌة واحدة فردٌة كانت أم جماعٌة للتصدي لها ، سوى مبادرة واحدة قامت بها مجموعة م

عندما  شكلوا لجنة . اإلسبلمً  –االجتماعً  فً سورٌة  بعضهم ٌنتمً للمإتمر القومً العربً ، والمإتمر القومً 
  ذ بداٌة عملها وتوصلت هذه اللجنة من(( . لجنة المبادرة الشعبٌة لمواجهة هجرة المسٌحٌٌن ))  أطلقوا علٌها ، 

هذا  ٌن تحذرهم من مخاطر الهجرة وتداعٌاتها ، وتدعوهم للتصدي لها ، وقد نشرإلى صٌاؼة نداء لجمٌع المعنٌ
نٌسان ، عدد من المواقع اإللكترونٌة ، وتم توزٌعه فً دورة انعقاد المإتمر القومً العربً فً البحرٌن النداء  فً 

 . ونشرته حٌنها الصحؾ البحرٌنٌة  وحظً باهتمام واسع  ، 0111
 مخاطر لة عدد من رجال الدٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن لحثهم على تبنً هذه المبادرة وإثارة كما وضعت خطة لمقاب 

مثل هذه الهجرة من خبلل المنابر والمواعظ فً الكنائس والجوامع ، والتقت فعبل  ببعض المعنٌٌن الذٌن رحبوا 
 .بالمبادرة وأثنوا علٌها لكنهم لم ٌتخذوا أي إجراء لمساندتها 

وأدرجت فً البٌان (  0118شباط ) لمشكلة على دورة المإتمر القومً اإلسبلمً فً بٌروت وطرحت هذه ا 
 . الختامً 

حتاج إلى ا تإنه. حتاج إلى جهود أكبر من الكتابة والنشرحة القول إن مواجهة هذه الظاهرة تلقد قصدت من هذه اللم
 . د إن لم ٌثمر الٌوم فسٌجدي ؼدا  جه. جهد فاعل وجدي ، ٌرسم مبلمح المشكلة وٌعمل على التصدي لها 

 بعد هذا التوضٌح سؤنطلق من المسلمات التالٌة  وهً تلخص بعض ما جاء فً األوراق السابقة 
مة إن الحدٌث عن هجرة المسٌحٌٌن ال ٌعنً أنهم وحدهم الذٌن ٌهاجرون بل أن الهجرة ظاهرة عا نإكد مجددا ، -3

السورٌٌن ، ات التً نشرت فٌما بعد ، أن عدد الذٌن ؼادروا سورٌة  من أفادت المعلوم) تشمل كل من استطاع لها 
 31/  02أنظر نشرة كلنا شركاء تارٌخ ) ملٌون مؽادر 0،8،   0118و 0112مثبل  بلؽت بٌن األعوام  وألول مرة 

نها ظاهرة تإكد لى لبنان أو األردن أو العراق بهدؾ العمل إال أان قسما  كبٌرا  من هإالء  ؼادر إصحٌح (  0131/ 
ى دورها  فً  ٌعود إل أن تناول هجرة المسٌحٌٌن    صحة عمومٌة الهجرة ، ولٌس هذا هو القصد من ذلك بل للتؤكٌد 

المنطقة  إحدى  الببلد العربٌة و بدرجة كبٌرة تصل أحٌانا حد التبلشً فً بعض المناطق وتفقد    تناقص عددهم 
 .فً تؤسٌسها ودعم ثقافتها   بارز ورالحضارٌة وهً التً كان لها د أجنحتها

هذا الوطن  عاشوا ناء أب بٌنهم ، فهم  حدث عن مسٌحٌٌن ومسلمٌن ال نقصد التمٌٌز أو التفرٌق عندما نت -0
 .وساهموا فً بنائه  كمواطنٌن فٌه 

و بسبب العوامل إن الهجرة حق لكل فرد عندما   ٌرٌد أن ٌختار مكان إقامته سواء كان هذا االختٌار بإرادته أ – 1
حد أن ٌحرمه هذا الحق إال إذا كانت علٌه التزامات ولٌس  أل. بره على هذا االختٌارأو تج. والظروؾ التً تحٌط به 

 . أو حقوق وطنٌة   ال تتعلق  بآرائه السٌاسٌة وتوجهاته الفكرٌة 
 ..ٌة أو باالستقرار والحرٌة، اسالعوامل السٌبن أسباب الهجرة متعددة ومتنوعة سواء تعلقت بالمعٌشة أو إ – 2

هجرة المسٌحٌٌن كانت واسعة  فً الثمانٌنات إال أنها ال تشكل إال جزءا  من هجرة بقٌة الفئات ، ومٌلهم ورؼم أن 
 أسٌا الذٌن ٌحاولون تحقٌقها  للمؽامرة  من أجلها أقل بكثٌر من الساعٌن إلٌها من  أبناء دول المؽرب وأفرٌقٌا وبلدان

 ل وقد تكون حٌاتهم ثمنا  لها   بشتى الوسائ
شجع المسٌحٌٌن على الهجرة ، ومنحهم تسهٌبلت خاصة  لتفرٌػ (  االستعماري ) إن القول بؤن الؽرب  – 3 

، فٌه تجنً على المسٌحٌٌن وطعنا  فً .  بٌن اإلسبلم والمسٌحٌة  ا  المنطقة منهم كً ٌبدو صراعه معنا صراع
إن مثل هذا القول .  تهم هً بناء  على مخطط استعماري ٌخضعون له وٌنفذونهألن ذلك سٌبدو وكؤن هجر، وطنٌتهم

فمن المعروؾ والمكرر أن أبناء . عجز عن مواجهتها لؤلسباب العدٌدة  للهجرة وتؽطٌة علٌها وال لٌس إال تجاهبل  
بناء الدول ٌها أوأمرٌكا ال ٌحصل عل الخلٌج والسعودٌة ٌحصلون على تسهٌبلت كبٌرة عند سفرهم للدول الؽربٌة
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أن عدد  أٌضا   ومن المعروؾ ، فً تلك الدولالعربٌة األخرى مهما كانت دٌانتهم إال ضمن القوانٌن المعمول بها 
أعداد الهاجرٌن المسلمٌن  من كل  المجتمعات هً أكبر بكثٌر من  وكما ذكرنا ، إن   . المسٌحٌٌن بٌنهم قد ال ٌذكر 

ملٌون  من  0والٌات المتحدة نحو تسعة مبلٌٌن مهاجر  من المسلمٌن بٌنهم فً الف ، داد هجرة المسٌحٌٌن أع
وٌبلػ عدد المهاجرٌن من دول المؽرب العربً إلى فرنسا نحو خمسة مبلٌٌن لٌس بٌنهم إال قلة ضئٌلة . المسٌحٌٌن 

ألن %.  3ٌٌن منهم وفً ألمانٌا ثبلثة مبلٌٌن من الهاجرٌن األتراك ال تتجاوز نسبة المسٌح. جدا  من المسٌحٌٌن
ألؾ مهاجر من  111وفً برٌطانٌا نحو . اتجهت نحو أمرٌكا واستقروا  فً شٌكاؼو ونٌوجرسً  من تركٌا  هجرتهم

وهاجر من العراق  قبل االحتبلل   %  31الوطن العربً لٌس بٌنهم إال نسبة ضئٌلة من المسٌحٌٌن ال تزٌد عن 
ٌكً قلة من المسٌحٌٌن الذٌن تصاعدت هجرتهم  بكثافة بعد العدوان األمر وبعده أكثر من ثبلثة مبلٌٌن لٌس بٌنهم إال

 . واالعتداءات التً تعرضوا لها بعده 
وإذا كان عدد العمال السورٌٌن فً دولة اإلمارات ٌبلػ حوالً مئة ألؾ وفق بعض اإلحصائٌات فإن عدد المسلمٌن  

بؤضعاؾ وٌفوق عدد المهاجرٌن  المسٌحٌٌن فً هذه   من السورٌٌن فً السوٌد وهولندا والدانمرك أكبر من ذلك
 ..الدول 

نخلص من ذلك أن الدولة الؽربٌة ال تستند فً قوانٌنها على التشرٌعات الدٌنٌة التً تمٌز بالهجرة بٌن هذه الفئة عن  
س الهجرة وال توجد أدلة عملٌة ملموسة تإكد أن الدولة الؽربٌة مٌزت  خبلل منحها سمات الدخول على أسا. تلك

وال ٌعنً ذلك أن السٌاسة الؽربٌة و األمرٌكٌة لم تحاول أن تستؽل هذه الظاهرة لبث روح التفرقة بٌن . بٌن األدٌان 
. الشعوب وإضعاؾ التٌار القومً ،  لكن عوامل التخلؾ والتؤخر المجتمعً لعبت دورا  بارزا  فً تؤكٌد هذه المقولة

فإن هذا االستشهاد ال ٌشكل أي  ودعم الهجرة  بشٌرٌة كمثال على هذه القضٌةوإذا كان البعض ٌستشهد بالبعثات الت
سند ، ذلك أن البعثات التبشٌرٌة تعمل على تنصٌر الناس ، وخاصة فً أوساط الوثنٌٌن كً ٌبقوا فً المنطقة ركائز 

ً تعمل اآلن  فً الدول الؽربٌة لهم ال أن ٌهاجروا إلى بلدان هذه البعثات ، علما  أن البعثات التبشٌرٌة اإلسبلمٌة الت
ومثلها بعثات الطوائؾ اإلسبلمٌة أو المسٌحٌة .  لنفس األهداؾ ال تقل عددا  وتؤثٌرا  عن البعثات التبشٌرٌة المسٌحٌة 

 . ؤثروا بهم إلى خارج أوطانهم تلكن أي منها ال ٌسعى لتهجٌر من . بٌن بعضها البعض 
عن وطنٌتهم وعروبتهم وبقٌوا ملتصقٌن بها ، وهم ٌعملون مع الجالٌات  إن المسٌحٌٌن المهاجرٌن لم ٌتخلوا – 4

ناك تؤكٌدات كثٌرة حول ذلك  كما أكد على ذلك الدكتور ، وهاإلسبلمٌة والعربٌة فً دعم قضاٌا العرب والمسلمٌن 
إلسبلمٌة فً مروان سعد الدٌن رئٌس أئمة والٌة أرٌزونا فً محاضرته عن العنصرٌة وأوضاع الجالٌة العربٌة وا

 . أمرٌكا ، رؼم أن هذا الدعم ال ٌرقى إلى المطلوب 
تلك الهجرة . بعد ذلك سنؤتً فً هذه الورقة  على  هجرة المسٌحٌٌن من سورٌة كإحدى األمثلة عن الوطن العربً  

تنتشر فً   التً تعود جذورها إلى القرن الثامن عشر عندما اتجهت بداٌاتها إلى أمرٌكا الجنوبٌة والوسطى قبل أن
 الوالٌات المتحدة وكندا 

إلى  الذي ٌفتقد للخدمات  خلٌة من الرٌؾبدأت هجرة المسٌحٌٌن منذ منتصؾ خمسٌنات القرن الماضً كهجرة دا
ومع سنوات الجفاؾ التً تعرضت لها الببلد  . الخدمات وخاصة المدارس والكهرباء  هذه  عمت فٌها المدٌنة التً 

خالٌة من السكان ادت الهجرة نحو المدٌنة زٌادة كبٌرة  و أصبحت بعض  القرى ازد 3843 – 3838من عام 
وخاصة قرى فً الجزٌرة %  83كانت نسبتهم فً بعضها أكثر من  ؼلبٌة  المسٌحٌة  التً ذات األوبٌنهم القرى  

سة واستقروا فً وحوران والسوٌداء ، ثم أخذت هذه الهجرة تتجه نحو الخارج عن طرٌق الطبلب الذٌن ذهبوا للدرا
من الداخل للخارج ولٌس  فٌها شكلت ركائز لجمع الشمل ، هنا بدأت الهجرة  الببلد التً قصدوها ، وأسسوا  عائبلت

لطبٌعة المواسم  وكانت هذه الهجرة تخضع أحٌانا. وعن هذا الطرٌق هاجرت عدة عائبلت إلى أمرٌكا    ، العكس
هذا ما جعل الهجرة تزداد بٌن  أبناء الطبقة و. تقل فً المواسم الجٌدة زداد فً مواسم الجفاؾ والزراعٌة ، حٌث ت

 ..أبناء الرٌؾ الوسطى من
جعلت هجرة المسٌحٌٌن تزداد  3883 – 3881فً جانب آخر فإن  األحداث التً جرت فً سورٌة  فً األعوام من  

 .بالقدر التً تهم الوطن وكل المواطنٌن بشكل واضح علما  أنهم  لم ٌكونوا معنٌٌن بهذه األحداث  بشكل مباشر إال 
وازدادت الهجرة أٌضا  مع األحداث التً . فً هذه الفترة هاجر عدد من العائبلت إلى كندا لٌلتحقوا بعائبلتهم هناك  

جرت فً تركٌا بٌن السلطة وحزب العمال الكردستانً ، حٌث هاجرت  موجات من األكراد إلى سورٌة واستقروا فٌها 
مما . شراء  المساكن واألراضً والمتاجر بؤسعار خٌالٌة ودون وثائق رسمٌة موثقة أو رقابة فاعلة  وشرعوا فً
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أؼرى بعض المسٌحٌٌن وكثٌر من المسلمٌن  الذٌن تهٌؤت لهم سبل الهجرة  إلى  بٌع أمبلكهم  وحولوا أموالهم 
هذا إضافة لما .  وع ر من هذا النللخارج كً ٌستثمروها فً دول الهجرة وخاصة فً كندا التً شجعت االستثما

أن بعض العائبلت تهٌؤت لها فرصة دخول ألمانٌا الشرقٌة آنذاك ثم انتقلت بواسطة المهربٌن  ذكرناه  من 
 هم والظروؾ القاسٌة التً عاشوها  والسماسرة  عبر بوابة بندربورغ إلى ألمانٌا الؽربٌة رؼم المخاطر التً أحاطت ب

نٌا والسوٌد وهولندا قبل أن ٌتوزعوا فً ألما.  وعاشوا دون هوٌات أو أسماء  الرسمٌة  قهمبعد أن تخلصوا من أورا
 . نمارك والدا

تهٌؤت لهم فرص الهجرة  إلى استرالٌا ونٌوزٌلندا  بعد أن  سورٌة   عن هجرة  اآلشورٌٌن منأٌضا   ما ذكرناه ك و
هذا  إضافة إلى .  نسمة أؼلبهم من الشٌوخ  3111ألؾ نسمة سوى حوالً  14ولم ٌبق منهم من أصل . وأمرٌكا 

 قبل وبعد ذلك . العدٌد من األسر األرمنٌة التً هاجرت إلى أرمٌنٌا 
من السكان وهم %  34.3القرن الماضً كانت نسبة المسٌحٌٌن فً سورٌة حوالً من سبعٌنات ال أواخر  فً

األؼلبٌة المطلقة ولم ٌبق  منهم اآلن سوى عدد ٌقٌمون فً مختلؾ المحافظات وفً قرى ومدن كانوا ٌشكلون فٌها 
ففً  مدن  مثل عامودة و  الدرباسٌة فً شمال سورٌة كانت نسبة  . تبلشوا تماما  فً بعضها  أو، قلٌل من العائبلت 

المسٌحٌٌن تزٌد عن النصؾ واآلن لٌس فٌها سوى عائلتٌن أو ثبلثة    ، وكذلك المالكٌة التً شكل المسٌحٌون فٌها 
وهذا ٌنطبق على كثٌر من قرى حوران % .  03ال تزٌد نسبتهم عن  واآلن  ، من السكان%  11ثر من أك

وهكذا فإن إجمالً نسبة المسٌحٌٌن فً سورٌة اآلن ال تزٌد .  والسوٌداء وطرطوس وحمص وإن كانت بنسب أقل 
ن لم ترقن قٌودهم فً   سجبلت علما  أن كثٌر من الهاجرٌ. وفق اإلحصائٌات الرسمٌة والعملٌة%  31 – 8  عن 

 . النفوس 
األوساط المسلمة خاصة فً  صحٌح أن نسبة التزاٌد السكانً انخفضت فً األوساط المسٌحٌة بدرجة أكثر بكثٌر من 

 . لكن للهجرة دور بارز فً انخفاض نسبتهم المدن 
ه المسٌحٌون من حرٌة دٌنٌة تفوق ما وال نستطٌع أن نعزو هذه الهجرة إلى  عوامل التمٌٌز الدٌنً بسبب ما ٌتمتع ب

ففً سورٌة  ، ٌحصل علٌه المسلمون أحٌانا  من حٌث بعض  القوانٌن الشرعٌة وبناء الكنائس والمزارات والمعابد
ألؾ نسمة من مجموع  03طائفة   بحٌث ٌحصل كل  حوالً  33دٌر موزعة على  31كنٌسة كبٌرة و 34حوالً 

وهذه النسبة تزٌد ، ملٌون نسمة  ، وفق إحصاء لسمٌر عبدو  3.4ا أن عددهم المسٌحٌٌن على كنٌسة إذا افترضن
 .فضبل  عن مئات الكنائس والمعابد فً القرى واألرٌاؾ . عن حصة المسلمٌن من الجوامع 

ٌوم عمل إذا افترضنا  30وٌحصل  العاملون فً الدولة على ساعتٌن للصبلة صباح األحد ٌشكل مجموعها  أكثر من  
التً تجري هنا وهناك  والتً تحدث فً  المإسفة  وال ٌؽٌر من هذه الحقٌقة بعض الحوادث. ساعات  8عمل ٌوم ال

 . كل المجتمعات ولكنها ال تشكل قاعدة عامة 
تجعلهم خارج إطار  ضاعهم االقتصادٌة التًوكما ال نستطٌع أن نعزو هجرة المسٌحٌٌن لتدنً مستوى معٌشتهم  وأ

 .  من الذٌن هاجروا من كبار األثرٌاء وأثرٌاء جدا   ا  وكان قسم .الحاجة على األقل  
محٌرة آلن مواجهتها هو تدخل فً أمر إنسانً  شخصً ، . لكننً أقول بصراحة أننا أمام ظاهرة محٌرة ومقلقة  . 

لب تفٌد أؼ عربً خصوصا  تنوعها الحضاري ، وومقلقة ألن استمرارها سٌإدي إلى فقدان المنطقة ، والوطن ال
، وال  . نهم التقدٌرات أن استمرار  هجرة المسٌحٌٌن على النحو التً هً فٌه سٌجعل المنطقة بعد ربع قرن خالٌة م

وفً  .  ةأحد ٌملك الحلول إال فً طل تنامً المشروع القومً العربً الذي ٌعتبر الحاضنة السٌاسٌة لؤلمة العربٌ
 . .ذي ٌستطٌع أن ٌحقق نهضة تجعل أبناءه ٌتمسكون بالبقاء فٌه إطار بناء المجتمع العربً الدٌمقراطً الموحد ال

   
 
 
 
 
 
    9009/  7/  8ورقة قدمث  في ندوة عن هجرة المسيحيين من الىطن العربي  أقامها  اجحاد كحاب فلسطين بدمشق بحاريخ  *  



 17 

 العرب  المسٌحٌٌن  إشكالٌة التقوٌم لدور
 
 

كما ٌفضل البعض  العرب  المسٌحٌون  ) العرب  المسٌحٌون  ا  أو  عن الدور التارٌخً  الذي لعبه كثر  الحدٌث 
، فً القضاٌا الوطنٌة والقومٌة ، ومساهمتهم البارزة فً محاولة النهضة التً جرت منذ القرن الثامن ( تسمٌتهم  

فً بعض الدول  رتكب التً ت بعد اإلساءات الظالمة وما زال هذا الحدٌث ٌتجدد   بل وٌتصاعد أحٌانا   خاصة  عشر ،
 .. والمناقشات التً تإكد على هذا الدور وتشٌد به الندوات  على خلفٌتها  ، فتنعقد م والمسلمٌن إلسبلضد  ا الؽربٌة  

 . عدة وكتابات متنوعة  حول هذا الموضوع وألفت كتب أبرزها  دراسات وقد نشرت فً الفترة األخٌرة . 
رسالة دكتوراة فى ( .  3830 – 3821) عربٌة فً ببلد الشام ومصر المسٌحٌون العرب وفكرة القومٌة ال كتاب 
 .صفحة للباحثة األردنٌة فدوى نصٌرات ، عن مركز دراسات الوحدة العربٌة  281

 
ولكونً عضوا  مإسسا  فً لجنة المبادرة الشعبٌة  لمواجهة هجرة المسٌحٌٌن من الوطن العربً التً لها مساهمات 

لٌس إال  أن االهتمام على هذا النحو بالدور التارٌخً والتذكٌر به. أرى وتعقٌبا  على ذلك  فعالة فً هذا المجال ،
أن األؼلبٌة من  حٌث. و االنتماء لؤلمةومفهوم الهوٌة والمواطنة   دور المسٌحٌٌن عن الفهم الخاطًء ل تعبٌرا   

 . على أي انتماء آخر  ٌتؽلبلعرب والعروبة فً المركز األول  لانتمائهم ل المسٌحٌٌن ٌضعون  
ولٌس عن مسٌحٌٌن فً الوطن العربً  فهذا ٌعنً  دراسات  تتحدث عن العرب  المسٌحٌٌن وطالما أن جمٌع هذه ال

كً ٌبدو دورهم فً النهضة وكؤنه  الم ٌؤتوا من خارجه من أبناء األمة  األصلٌٌن فٌها عاشوا وإلٌها ٌنتمون  أنهم
ارة هذه المنطقة واحد أجنحتها ، ودورهم ال ٌعدو  كونه الدور الطبٌعً الذي مكرمة أو منة ، بل هم جزء من حض

فهم مواطنون لهم حقوق المواطنة وعلٌهم واجباتها ، بؽض النظر عن الظروؾ التً تحصل . ٌقدمه المواطن لوطنه 
ن الفئات األخرى أو المسٌحٌٌن م هنا ٌتجلى الفهم الحقٌقً لدور المسٌحٌٌن العرب. هنا وهناك وبٌن حٌن وآخر 

ومن هذا المنطلق ٌشكل وجودهم ظاهرة راسخة ، وبهذا الشكل فإن  مواطن آخر ، الذٌن لهم نفس الدور كما ألي  
 .حضورهم التارٌخً والقومً  ٌلتقً وٌتفاعل مع حضور المسلمٌن جناح  األمة الثانً  لٌصب فً خدمتها  

لكن هناك اتجاهان فً تقوٌم هذا الدور وخاصة ما ٌتعلق بتبنً  ، وإذا كان اإلقرار بهذا الدور ال ٌختلؾ علٌه أحد
أن تبنً المسٌحٌٌن . األول ٌإٌده عدد  كبٌر من المسٌحٌٌن وأنا منهم وٌرى . المشروع القومً العربً والعروبة  

قبل للمشروع القومً  ودفاعهم عنه هو ألن انتماءهم القومً سبق انتماءهم للمسٌحٌة حٌث أن  العرب وجدوا 
واستقبلوا اإلسبلم  كورٌث للتراث . المسٌحٌة  وال زالت القبائل العربٌة بؤسمائها المعروفة تتردد فً كتب التارٌخ 

تلك لٌست مجرد . العربً برحابة صدر دون أن تبرز معه أٌة مشاكل بل عاشوا معه وساندوه ودعموا مسٌرته 
لبحث عن المشروع السٌاسً الذي تجسد بالمشروع القومً وانتماءهم هذا ٌبرر لهم ا. خطابة بل حقٌقة تارٌخٌة 

عن األهداؾ . الوحدة والتحرر و الحرٌة والعدالة والمساواة والتقدم  لذي عبر بكل ما حمله من مفاهٌم العربً ا
 .  السٌاسٌة لؤلمة العربٌة 

جاء فً راٌتها والدفاع عنها ، وحملهم لقومٌة والعروبة ل   المسٌحٌٌن  العرب  آلخر فٌرى أن تبنً ا االتجاه اأم
لٌه الباحثة نصٌرات وكثٌر من المثقفٌن والكتاب فً هذا الدولة العثمانٌة ، وهو ما تمٌل إمواجهة اإلسبلم داخل 

لدٌن عن الدولة الذي وٌبررون رإٌتهم هذه بؤن المشروع القومً  صناعة ؼربٌة تبناه هإالء لتبرٌر فصل ا. المجال 
لتبلزم بٌنهما ، وأن لهم انتماءات أخرى ؼٌر العربٌة لكنهم وجدوا فً العروبة الفضاء الواسع على ا ٌإكد اإلسبلم 

هذا الرأي ٌشكل إجحافا   لٌس بحق المسٌحٌٌن فقط بل بحق كل العرب الذٌن دعموا هذا المشروع . لتبرٌر دعوتهم  
. 

االتجاه . كتور فٌصل القاسم فً برنامجه على كل حال إن اإلجحاؾ األكبر بحق المسٌحٌٌن ، جاء على لسان الد) )
رؾ أوسكار فٌزبنجر ، تطعندما وجه  للنائب السوٌسري الم.  0118/  30/  8المعاكس على قناة الجزٌرة ، ٌوم 

الذي وقؾ وراء االستفتاء بمنع بناء المآذن فً سوٌسرا والذي استنكرته جمٌع الكنائس المسٌحٌة فً الشرق 
وبالطبع هو  "هو موقفكم لو منعت مصر أو األردن أو المؽرب قرع أجراس الكنائس فٌها ؟ ما : "  والؽرب  سإاله 

 .لٌس الوحٌد فً هذا المجال 
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هً التً . لئلسبلم والمسلمٌن  هأدانت   جمٌع اإلساءات التً توجوكؤن الكنائس فً البلدان العربٌة التً استنكرت و
درك أن عداء السٌاسات الؽربٌة للمسٌحٌٌن العرب والمآسً التً والدكتور القاسم ٌ. وقفت وراء هذا االستفتاء 

 (( .عانوا منها بسبب تمسكهم بوطنٌتهم وهوٌتهم القومٌة ودفاعهم عن مواطنٌهم ٌفوق  كل التصورات  
أهداؾ األمة العربٌة التً حملها المشروع القومً لم تكن للمسٌحٌٌن فقط بل لكل العرب فً مواجهة سٌاسة إن 

ول ستوى األمم األخرى ، وكان الؽرب أنهضتهم التً تضعهم فً م  ولتحقٌق ، التمٌٌز التً مورست ضدهمالقمع و
فالمسٌحٌون هم . من واجه هذا المشروع عندما شعر أنه أصبح ٌشكل خطرا  على مصالحه ، فعمل على إجهاضه 

لذٌن حملوا راٌة اإلسبلم ونشروها ،  كما الذٌن طالبوا أن ٌكون الخلٌفة فً الدولة العثمانٌة  من العرب كونهم هم ا
بؤن الدعوة . وإذا كان البعض ٌرى وخاصة بعد عودة تركٌا لتحسٌن عبلقاتها مع العرب . تإكد الباحثة نصٌرات 

من العرب  ا  لكننا ال نعتقد ان أحد. من جدٌد لبلنفصال عن الدولة العثمانٌة كان خطؤ  وعلٌنا إعادة كتابة تارٌخنا 
و مسلمٌن طالبوا باالنفصال فً البداٌة ،إال بعد أن عجزوا عن تحقٌق اإلصبلحات التً كانت تعد فٌها مسٌحٌٌن ا

خاصة وان خبلفات كانت . واالعتراؾ بهوٌتهم  ومنها منح العرب حقوقهم المشروعة ، السلطة العثمانٌة نفسها 
 .  تحصل بٌن العرب على شكل الدولة بعد االنفصال

مد علً وابنه إبراهٌم فً مصر بعد أن حقق فٌها شقاق األول فً الدولة العثمانٌة الذي قاده محلقد دعم العرب االن
بدعوى أنها تصب فً سٌاسة  إصبلحات  وتوجه لتوحٌد العرب  ، لكن الدولة العثمانٌة عارضت تلك اإلصبلحات 

لكن    . هذا المشروع وإجهاضه وتحالفت مع الدول الؽربٌة التً كانت تعادٌها لمواجهة . االنشقاق عن الدولة 
(  لقد طاب الموت ٌا عرب ) قاق اآلخر  جاء على ٌد الشرٌؾ حسٌن بن علً الذي أطلق صٌحته المشهورة االنش

والذٌن شكل   3834أٌار  4بعد أن سمع بؤنباء اإلعدامات التً نفذتها السلطة العثمانٌة ضد المناضلٌن العرب ٌوم 
وبؽض النظر عمن ساندها فقد شكلت   .منهم ، فاندلعت الثورة فً حزٌران من نفس العام %  81المسلمون 

ولكننا ال نجد ما ٌدل على وجود تؤثٌرات فعالة للمسٌحٌٌن العرب على . االنفصال  األخٌر ونهاٌة الدولة العثمانٌة 
 . الشرٌؾ حسٌن شكلت مقدمات لهذه الثورة كما تذكر الباحثة نصٌرات 

بٌكو وانهٌار الدولة العثمانٌة  -اتفاقٌات ساٌكس وعلى كل حال فإذا كانت  هذه الخبلفات قد انتهت مع تكشؾ 
واستبدالها باالحتبلل االستعماري الؽربً ، ونشوء الدوٌبلت القطرٌة العربٌة بحدودها الحالٌة ، وتكرٌس التجزئة ، 

إذ . ثبل  اإلسبلمً م - إال أن بعضا  من أثارها ال زال قائما  هنا وهناك ، كالجدل الذي دار حول تسمٌة المإتمر القومً
بٌنما ٌجد البعض اآلخر أن التسمٌة الحالٌة تعبر عن كون . اإلسبلمً  –البعض أن ٌسمى بالمإتمر العربً  رأى 

المإتمر ٌضم أعضاء من  تٌارٌن ٌنتمٌان ألمة واحدة التٌار القومً العربً والتٌار اإلسبلمً ،  ولٌس أعضاء من 
 . أمة عربٌة ، وأمة إسبلمٌة  أمتٌن ، 
ذا السٌاق نجد أن المواطنٌن فً الوطن العربً مسلمٌن كانوا أم مسٌحٌٌن ومهما كانت انتماءاتهم األخرى ضمن ه

لٌسوا بحاجة لئلشادة باألدوار التارٌخٌة ، بقدر ما هم بحاجة لتوفٌر مستلزمات الظروؾ والشروط التً تإمن لهم 
راطٌة ومستوى معٌشً الئق كً نجعلهم ٌتمسكون الحٌاة الحرة والكرٌمة بكل ما تحمله من عدالة ومساواة ودٌمق

 بوجودهم وٌفخرون بحضارة أمتهم وثقافتها ، وٌنعمون بخٌراتها  فً مجتمع عربً دٌمقراطً موحد  
                                                                 

   
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 * هجرة المسٌحٌٌن وصراع الحضارات 
 

هذا العنوان ؼرٌبا  للوهلة األولى وٌثٌر سإاال  مشروعا  ، عن العبلقة بٌن هجرة المسٌحٌٌن من الوطن العربً  سٌبدو
ومن الشرق عموما  وبٌن نظرٌة صراع الحضارات التً أطلقها صموئٌل هنتنؽتون بعد انهٌار االتحاد السوفٌٌتً 

 . ب  الصراع مع الرأسمالٌة قط القرن العشرٌن لت  خبلل والمنظومة االشتراكٌة التً شك
 ، إلى صراع دٌنً ت من اقتصادٌة سٌاسٌة تحول ات فً العالم  فترض صاحب النظرٌة أن الصراعبعد هذا االنهٌار  ا
، فاستؽلت السٌاسات الؽربٌة حسب تقسٌمه  ( العالم اإلسبلمً المتخلؾ )و ( المسٌحً  المتمدن ) خاصة بٌن الؽرب 
لٌست إال نتٌجة من نتائج هذا  ن هجرة المسٌحٌٌن من الوطن العربً والدول اإلسبلمٌة روٌج بؤهذه النظرٌة للت

 . الصراع 
ؤن لجنة المبادرة الشعبٌة لمواجهة هجرة العربً   ، فهجرة المسٌحٌٌن من الوطن  عن  وإذا كنا قد تحدثنا سابقا  

تناولت هذا الموضوع واهتمت به إن لم تكن  المسٌحٌٌن  ال زالت  تمارس عملها وهً اللجنة األولى المنظمة التً
 وهً مفتوحة  للمشاركة بها .أول من تناوله على هذا النحو قبل أن  ٌشكل هاجسا  ألطراؾ عدة 

إن هجرة المسٌحٌٌن ال تتعلق بالضرورة بقضاٌا مباشرة كاإلحساس بالؽبن أو المعٌشة أو حتى الشعور بالتفوق ، 
جزء  من هذه النظرٌة   العرب  المسٌحٌٌن هجرة لها ، واعتبار  التفسٌر الؽربًلكن  نظرٌة صراع الحضارات وفق 

لٌست إال زٌفا  ابتدعته السٌاسات الؽربٌة وخاصة سٌاسة الوالٌات المتحدة كً تبقً العالم فً حالة من الفوضى   ،
 .تسهل السٌطرة علٌه 

أحد أجنحة الحضارة  العربٌة واإلسبلمٌة ، ولم  فالعرب المسٌحٌون لٌسوا جزءا  من الحضارة الؽربٌة بقدر ما هم
ٌكونوا ٌوما  فً صراع مع هذه الحضارة   بسبب صلة الوجود التارٌخً ، وصلة التؤثٌر والتؤثر  ، فانؽرست 

وجزءا  أٌضا  من وطنٌتهم  ، مفرداتها   فً نفوسهم وكونت جزء  هاما  من وعٌهم الفكري وممارساتهم العامة
ا مع األخذ باالعتبار أن المسٌحٌٌن  هذ. ح من الصعب نزعها عنهم حتى لو رؼب بعضهم بذلك وأصب. وانتماءهم 

، فهناك المسٌحٌة األرثدوكسٌة فً روسٌا والٌونان ، وهً تختلؾ فً  كما المسلمٌن  لٌسوا فئة أو طائفة واحدة  
 .روتستانتٌة فً الؽرب بكثٌر من توجهاتها عن المسٌحٌة الكاثولٌكٌة أو ال

الجدد  وبتؤثٌر من الصهٌونٌة  المحافظٌن  مرٌكٌة التً تبنت توجهات الٌمٌن المحافظ ، وكن سٌاسة اإلدارات األل
المعادٌة لمشروعنا القومً  استطاعت أن تقنع  بعض السٌاسات األوربٌة األخرى بهذه النظرٌة وتعمل على أساسها 

مكافحة  أسست  لهدا الصراع بدعوى التً  0113أٌلول عام  33فً تعاملها مع الشعوب ، خاصة بعد أحداث 
 .اإلرهاب 

لكن الصراع الذي عادة   ما ٌدفع   بؤطرافه للتحفز واالستعداد   للمواجهة ، جعل بعض السٌاسات الؽربٌة   تستعد 
أن وتتحفز له  لكن  األطراؾ األخرى قابلته  بالبرودة ، وسعت  نحو التهدئة وإحبلل الحوار محل الصراع خاصة و

وتجلت هذه البرودة فً عقد الندوات  ، قوى عدٌدة داخل المجتمعات المسٌحٌة الؽربٌة لم تكن معنٌة بهذا الصراع 
تجعل ل إلٌه   وانجرت   ستؽلت الفئات المتطرفة  دعوات الصراع هذه ابٌنما .  والمإتمرات فً مناسبات مختلفة

 . هدفا  لتحقٌق مآربها  امنه
عموما  أهداؾ السٌاسة الؽربٌة هذه وهً تحاول أن تحول الصراع مع  ب ، والشرقٌون لمسٌحٌون العرو أدرك ا

 ، وتظهر.إلى صراع دٌنً ومذهبًٌ  قوى الهٌمنة واالستعمار والصهٌونٌة  والمقاومة من أجل الوطن والحقوق
لكنهم لم ٌكترثوا لها  .  الهجرة التً شملتهم كما شملت ؼٌرهم مع الفارق بالنسبة والعدد وكؤنها نتٌجة لهذا الصراع

 .بل عملوا على مواجهتها 
لهم القوات األمرٌكٌة وعمبلإها كما رفضوا  العراق مشروع الحماٌة التً عرضت تقدٌمها لقد رفض المسٌحٌون فً 

وهم   الهجرة  وأعلنوا تمسكهم بوطنهم باعتبارهم جزء  من نسٌجه  رؼم  الحوادث المإلمة التً تعرضوا لها
لهم فً سهل نٌنوى ٌتجمعون ( محمٌة ) الذي أٌده رئٌس الجمهورٌة جبلل الطالبانً ، بإحداث  مشروعٌرفضون ال

فٌها بعد االعتداء على كنٌسة النجاة فً بؽداد وما تبلها وبرروا رفضهم ، بؤنهم مواطنون لهم الحق بالتمسك 
 ،.  ٌعانٌه المواطنون من الفئات األخرى بهوٌتهم الوطنٌة وٌعانون من جراء االحتبلل والسٌاسات الموالٌة له ما 

بعض  إن لم تكن  هً التً مارستها مع  تلك االعتداءات  بالوقوؾ وراء لم ٌتوانوا عن اتهام قوات االحتبللوهم 
 .القوى واألفراد الذٌن فقدوا روح الوطنٌة 
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مً بصراع الحضارات وعبلقتها وٌمكن أن نشٌر فً هذا السٌاق إلى عدد من الوثائق والمواقؾ التً تثبت زٌؾ ما س
 .وهً تشمل كل من استطاع لها من الطوائؾ والدٌانات بهجرة المسٌحٌٌن من الشرق 

ووقع علٌها أٌضا  عدد من (  وقفة حق ) الوثٌقة األولى  أصدرها رإساء الكنائس الفلسطٌنٌة فً فلسطٌن بعنوان 
 . 0118/  30/ 33الشخصٌات المدنٌة وأعلنت فً 

بعنوان رسالة من كاهن ) رسالة مفتوحة  وجهها األب الٌاس  زحبلوي إلى  بابا الفاتٌكان   . ثانٌة الوثٌقة ال
  0131/  1/  31ونشرت فً ( كاثولٌكً عربً سوري لقداسة البابا 

وتؤتً هذه الوثائق لترد على محاوالت تشوٌه صورة المسٌحٌة وتحرٌؾ البلهوت لصالح مسائل سٌاسٌة  كما تؤتً 
مسإولٌاتهم تجاه ة ، وٌعون  متمسكون بهوٌتهم الوطنٌة والقومٌ فً الوطن العربً  من جدٌد أن المسٌحٌٌن لتؤكد 

 . أوطانهم 
أما القضٌة الثالثة  فتتعلق بالمعانً اإلنسانٌة  ألسطول  الحرٌة لكسر الحصار عن ؼزة ودالالتها اإلنسانٌة 

للشعب الفلسطٌنً  وما ٌتطلبه من دفاع عن حقوقه الوطنٌة والسٌاسٌة دون أن نجعلها  تحل محل المعنى الوطنً 
ومسإولٌة  هذه  المهمة تقع على عاتق العرب  ،العودة للوطن واألرض فً والسٌاسٌة فً الدولة الوطنٌة وحقه 

لكن المعانً اإلنسانٌة انحصرت . وحدهم ولٌس على عاتق ؼٌرهم   مهما كان ارتباط هذا  الؽٌر بها  والفلسطٌنٌٌن 
 وتقدٌم المعونات له . فً محاولة كسر الحصار عن الشعب الفلسطٌنً فً ؼزة 

   
بٌنهم  ٌنٌة والعرقٌة والمذهبٌة انتماءاتهم الدب ، ٌختلفون األشخاص من نحو أربعٌن دولة  لقد  تجمع آالؾ 

محاولة تبدو الخ ، فً ...المسٌحٌون  بطوائفهم  ، والمسلمون بطوائفهم والبوذٌون والهندوس والصٌنٌون  
حاولت السٌاسات الذي و، الذي تدٌن أؼلبٌته لئلسبلم صار عن  الشعب الفلسطٌنً فً ؼزة مستحٌلة لكسر الح

 . لبلحتبلل ، الؽربٌة دوما  أن تلصق به تهمة اإلرهاب بسبب مقاومته 
قٌق هذا الهدؾ مهما وال ٌملك هإالء من عناصر القوة سوى الروح اإلنسانٌة المشحونة بالتصمٌم واإلصرار على تح

والمشهد المإثر  هو أن الذٌن ( .. للحضارات المتصارعة ) كانت النتائج ودون أن ٌكترثوا للمواقؾ السٌاسٌة أو 
حسبما ذكر .استشهدوا بفعل الجرٌمة اإلسرائٌلٌة  وهم لٌسوا عربا   لفوا بالعلم الفلسطٌنً كشهداء  لهذه القضٌة 

 . أحد الصحفٌٌن 
، وكل ما قٌل عن الجرٌمة التً ارتكبتها إسرائٌل ، فإن الحالة اإلنسانٌة  الوسائل اإلعبلمٌة اإلسرائٌلٌة وإذا تجاوزنا 

التً جسدها أسطول الحرٌة لها أهمٌة بالؽة فً مواجهة مفهوم  صراع الحضارات ورسم توجهات سٌاسٌة 
 .اسة الؽربٌة طمسها وتجٌٌرها لصالحها واجتماعٌة جدٌدة مهما كان تؤثٌرها اآلن وهً التوجهات التً حاولت السٌ

ولم تكن هذه الهزٌمة األولى لتلك النظرٌة فقد .. الحضارات  لقد  شكل أسطول الحرٌة هزٌمة كبٌرة لنظرٌة صراع 
، وهزمت عندما وقؾ مع  0114هزمت عندما وقؾ العالم مع الشعب اللبنانً ضد العدوان اإلسرائٌلً علٌه عام 

وتجسد وقوفه فً تقرٌر ؼولدستون  كشهادة وثقت للجرائم   0118ؼزة إبان عدوان الشعب الفلسطٌنً فً 
 .اإلسرائٌلٌة وعززت الهزٌمة 

وعندما  أعلن من على منبر جامعة القاهرة  .ت شعار التؽٌٌرحوهزمت عندما انتخب أوباما رئٌسا  للوالٌات المتحدة ت
وأشاد بمبادئه ، م هو الجناح اآلخر فً الحضارة اإلنسانٌة ، المصالحة مع العالم اإلسبلمً واالعتراؾ بؤن اإلسبل

نه صفة اإلرهاب ، رؼم إقرارنا  بعجزه عن مواجهة القوى الفاعلة فً المجتمع األمرٌكً السامٌة التً تنفً ع
 . .، كما فعل جمٌع الرإساء األمرٌكٌٌن الذٌن سبقوه وهم فً السلطة إلسرائٌل  ةوالداعم

الحق الفلسطٌنٌة والتً جاءت أٌضا  قً الوقت الذي تنصب فٌه الجهود الصهٌونٌة لبث الخبلؾ  نعود اآلن إلى  وثٌقة
والفرقة بٌن أبناء الشعب الفلسطٌنً على خلفٌات عدة بٌنما تإكد الوثٌقة على وقوؾ هذا الشعب فً مواجهة 

تإكد على تمسك الفلسطٌنٌٌن  العدوان وحث العالم وخاصة المسٌحٌٌن الؽربٌٌن  وكنائسهم على دعم قضٌتنا ، كما
المسٌحٌٌن بوطنهم وهوٌتهم القومٌة لٌس فً مستوى الدعم بل بالمسإولٌة الكاملة  والدفاع عن الحقوق وعدم 

 التفرٌط بها
و هً رسالة حق موجهة إلى الشعوب العربٌة تدعوهم  لٌؤخذوا دورهم بالوقوؾ إلى جانب الشعب الفلسطٌنً بكل 

، هذا الشعب الذي ٌتعرض إلى شتى أنواع 3828وعلى أرض فلسطٌن المحتلة منذ عام  فئاته، فً ؼزة والضفة،



 21 

العذاب   و الحصار بالجدران الفوالذٌة واإلسمنتٌة من األخوة واألعداء  و وإقامة المستعمرات  فً كل ساحة 
 .وطرٌق، والتً تقسم القرٌة الواحدة إلى كانتونات

مبالً  أو المإٌد أو الصامت عن العدوان والجرائم اإلسرائٌلٌة منذ ستة عقود، وهً تناشد الرأي العام العالمً البل 
ت لٌس الفلسطٌنٌٌن فقط بل مواطنٌن من الدول والتً لم تعد مخفٌة أو مضللة ألحد أو مخادعة لهذا الرأي بعد أن طال

 . للحق والعدل التً ٌمثلها هذا الرأي بسبب تؤٌٌدهم  
بعض المسٌحٌٌن فً العالم الذٌن ٌستخدمون الكتاب المقدس أو ٌفسرون البلهوت بما وهً رسالة موجهة أٌضا  إلى 

 .ٌخدم أو ٌبرر هذه الجرائم وعدوانٌة مرتكبٌها، ونصرة الظالم ضد المظلوم
وهً صرخة ورجاء وأمل موجهة لكنائس العالم تطالبهم بالوقوؾ ضد الظلم والتمٌٌز العنصري، وتحثهم على العمل 

 . م وإعادة النظر فً أي الهوت تحرٌفً ٌبرر قتل شعبنا الفلسطٌنً وطرده من وطنه وسرقة أراضٌهمن اجل السبل
 .تقول الرسالة

نعلن نحن الفلسطٌنٌٌن المسٌحٌٌن فً هذه الوثٌقة أن احتبلل أرضنا هو خطٌئة ضد هللا واإلنسان، وإن البلهوت " 
ن التعالٌم المسٌحٌة، حٌث أن البلهوت المسٌحً هو الهوت الذي ٌبرر هذا االحتبلل هو الهوت تحرٌفً وبعٌد جدا  ع

 . “محبة وتضامن مع المظلوم ودعوة إلقامة العدل والمساواة بٌن الشعوب 
وترصد الرسالة المرحلة التارٌخٌة التً تمر بها القضٌة الفلسطٌنٌة، والسبلم العادل والدائم،  الذي ٌتحقق عند 

الفلسطٌنٌة، وكل أنواع التمٌٌز العنصري وإقامة الدولة الفلسطٌنٌة وعاصمتها  انتهاء االحتبلل اإلسرائٌلً لؤلرض
 .، وتعلن  بؤن المقاومة هً حق وواجب  لجمٌع الفلسطٌنٌٌن . القدس

نحن الفلسطٌنٌٌن المسٌحٌٌن، نؤمل من هذه الوثٌقة أن تكون رافعة لجهود كل محبً السبلم فً " تقول الرسالة 
اننا من المسٌحٌٌن   وأن تلقى قبوال  كالقبول  الذي  حظٌت به  وثٌقة جنوب أفرٌقٌا الشهٌرة العالم وعلى األخص إخو

فتكون أداة للنضال ضد الظلم واالحتبلل والتمٌٌز العنصري ألن هذا الخبلص هو فً مصلحة . 3883الصادرة عام 
 .  اإلنسانشعوب المنطقة كافة وآلن القضٌة لٌست قضٌة سٌاسٌة وحسب بل قضٌة ٌدمر فٌها 

 .  وٌقولون .  أي عن  مجمل الشعب الفلسطٌنً( نحن ) على الرسالة ٌتحدثون عن  الموقعون  
ول قرانا ومدننا إلى سجون، وؼزة ما زالت تعٌش فً  -  هو الجدار الفاصل الذي أقٌم على األراضً الفلسطٌنٌة، وح 

 . رافٌا  عن سائر األراضً الفلسطٌنٌةأوضاع ال إنسانٌة تحت حصار مستمر هً وأهلنا فٌها منفصلون جؽ
 . المذلة الٌومٌة التً نخضع لها عند الحواجز العسكرٌة وفً حٌاتنا الٌومٌة - 
والحرٌة الدٌنٌة أصبحت محدودة وحرٌة الوصول إلى األماكن المقدسة محرمة على العدٌد من المسٌحٌٌن  -

ما أن بعض من كهنتنا العرب ٌعانون من منعهم من والمسلمٌن من الضفة وؼزة والقطاع وحتى على المقدسٌٌن ك
 . دخول القدس 

 واألسرى فً السجون اإلسرائٌلٌة هم جزء من واقعنا  -
 .وعملٌة تفرٌػ القدس من سكانها المسٌحٌٌن والمسلمٌن ما زالت مستمرة -
ٌن إلى الهجرة فحرمت والهجرة جزء من الواقع، فؽٌاب كل رإٌة أو بارقة أمل دفع الشباب المسلمٌن والمسٌحٌ -

األرض من أهم مواردها أي الشباب المثقؾ، وتناقص عدد المسٌحٌٌن بصورة خاصة هو من النتائج الخطٌرة لهذا 
 .وللعجز والفشل المحلً والدولً فً إٌجاد حل للقضٌة برمتها. الصراع

نكٌل بالفلسطٌنٌٌن هً دفاع عن وتدعً إسرائٌل إن أعمالها العدوانٌة باالحتبلل والعقاب الجماعً وكل أنواع الت
نعم هناك مقاومة فلسطٌنٌة لبلحتبلل، ولكن لو لم ٌكن االحتبلل ما كانت . وهذا ٌقلب الواقع رأسا  على عقب. النفس

 .هناك مقاومة ولما كان هناك خوؾ وانعدام لؤلمن
ق المفاوضات، وكان هذا موقؾ رد البعض بطر. وتشٌر الرسالة إلى أن الرد الفلسطٌنً على هذا الواقع كان متنوعا  

السلطة الفلسطٌنٌة الرسمٌة، ومع ذلك لم تحصل على أي تقدم فً مسٌرة السبلم، وكان رد بعض األحزاب السٌاسٌة 
اللجوء للمقاومة المسلحة وتذرعت إسرائٌل بذلك للثتهم الفلسطٌنٌٌن باإلرهاب كً تتمكن من طمس المعنى الحقٌقً 

لكن الظلم الذي وقع على الشعب . ر على أنها قضٌة حرب إسرائٌلٌة على اإلرهابللصراع إذ باتت القضٌة تصو
الفلسطٌنً أي االحتبلل اإلسرائٌلً هو شر ٌجب مقاومته، وخطٌئة ٌجب إزالتها وعلى الفلسطٌنٌٌن الواقعٌن تحت 

 .االحتبلل تقع هذه المسإولٌة
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وللوصول للهدؾ . لظالم على وضع حد العتدائهالمقاومة حق وواجب، والطرٌقة الفعالة لوقؾ الظلم وإجبار ا
 .المنشود وهو استرداد األرض والحرٌة والكرامة واالستقبلل

 تؤجٌج لٌة كانت سببا  رئٌسٌا  فً  إال أن األسرة الدو.الكارثة تزداد  بالصراع الداخلً بٌن الفلسطٌنٌٌن أنفسهم 
الشعب الفلسطٌنً التً  عبر  عنها بالطرق الدٌمقراطٌة عندما لم تتعامل  على نحو إٌجابً مع إرادة هذا  الخبلؾ 

 . 0114الشرعٌة فً انتخابات عام 
وتإكد  الرسالة  على  إن وجود الفلسطٌنٌٌن مسٌحٌٌن ومسلمٌن على هذه األرض لٌس طارئا  بل له جذور متؤصلة 

ا ظلم، بؤن الؽرب أراد أن وقد وقع فً حقن. ومرتبطة بتارٌخ وجؽرافٌة هذه األرض، مثل ارتباط أي شعب بؤرضه
ٌعوض عما اقترفه هو بحق الٌهود فً ببلد أوربا فقام بالتعوٌض على حسابنا وفً أرضنا، وحاول تصحٌح ظلمه 

وإذا كان بعض البلهوتٌٌن فً الؽرب ٌحاولون أن ٌضفوا على الظلم الذي لحق بنا شرعٌة . فوقع ظلم جدٌد طالنا
. األرض هً حق طبٌعً ولٌست قضٌة إٌدٌولوجٌة وال مسؤلة نظرٌة الهوتٌة فقطفإننا نقول أن صلتنا بهذه . الهوتٌة

وقد ٌكون هناك من ال ٌتفق معنا أو ٌناصبنا العداء ألننا نرٌد أن نعٌش أحرارا  . هً قضٌة حٌاة أو موت بالنسبة لنا
ت المؽلوطة لبعض فً أرضنا ألننا فلسطٌنٌٌن نعانً من احتبلل أرضنا وألننا مسٌحٌٌن نعانً من التفسٌرا

البلهوتٌٌن، لهذا فإن استخدام الكتاب المقدس لتبرٌر أو تؤٌٌد خٌارات ومواقؾ سٌاسٌة فٌها ظلم ٌفرضه إنسان على 
 .إنسان وشعب على شعب آخر لٌحول الدٌن إلى إٌدٌولوجٌة بشرٌة وٌجرد كلمة هللا من قداستها وشمولٌتها وحقٌقتها

كما تإكد للعالم . ونبذ أنواع التعصب والتطرؾ  ، برسالة المحبة  التً تمٌزهم وتدعو الرسالة  المسلمٌن للتمسك  
وعلى هذا العالم أن ٌنبذ  ، بؤن المسلمٌن أهل سبلم  وحوار ولٌس لهم هدؾ القتال كما أنهم لٌسوا عنوانا  لئلرهاب

واتخاذ ( اإلسبلمافوبٌا ) لمسلمٌن كل أشكال العنصرٌة الدٌنٌة أو العرقٌة سواء كانت فً معاداة السامٌة أو كراهٌة ا
 . .موقؾ حازم من كل مظاهرها  

وهً فً كل األحوال دعوة لكنائس العالم كً تقول كلمة حق وتتخذ موقؾ من االحتبلل اإلسرائٌلً لؤلراضً 
 . الفلسطٌنٌة وهً ترى فً المقاطعة وسحب االستثمارات وسائل ال عنفٌة لتحقٌق العدل واألمن للجمٌع

الرسالة األسرة الدولٌة  الكؾ عن الكٌل بمكٌالٌن وتطبٌق القرارات الدولٌة على جمٌع األطراؾ، ألن تطبٌق  وتدعو  
القانون الدولً على طرؾ دون طرؾ ٌفتح الباب لشرٌعة الؽاب وٌبرر ادعاء جماعات مسلحة ودول عدٌدة بؤن 

 .المجتمع الدولً ال ٌفهم سوى منطق القوة
ٌة كانت أو إسبلمٌة ، تخنق الدولة وتحصرها فً حدود ضٌقة وتجعلها دولة تفضل  مواطن إن الدولة الدٌنٌة ٌهود

لتكن الدولة لكل المواطنٌن مبنٌة على احترام الدٌن ولكن أٌضا  . على مواطن وتستثنً وتفرق بٌن مواطنٌها 
 .ولٌس على السٌطرة العددٌة الدٌنٌة.  المساواة والعدل والحرٌة واحترام التعددٌة

هذه المصلحة . تدعو الرسالة بوضوح إلى وضع حد لبلنقسامات الفلسطٌنٌة الداخلٌة التً تضعؾ الصؾ الفلسطٌنًو
التً هً أهم من مصلحة جمٌع األحزاب كما تطالب المجتمع واألسرة الدولٌة بالمساعدة على هذه الوحدة وباحترام 

 ..إرادة الشعب الفلسطٌنً كما ٌعبر عنها بحرٌة
 رسالة االعتراؾ   ببعض التقصٌر الحاصل فً المرحلة السابقة بالقول وال تؽفل ال

أخً قتل فؤنا المقتول . أخً دمر بٌته فمنزلً هو المدمر. أخً أسٌر فؤنا أسٌر. المحبة تقول للمإمن بالروح والحق
فً حٌن كان  وقد نكون أفرادا  أو رإساء كنٌسة قد صمتنا. نحن جزء من التحدٌات وشركاء فً كل ما حصل وٌحصل
هو زمن توبة عن الصمت وعن البلمباالة وعن عدم . ٌجب أن ٌرتفع صوتنا لٌندد بالظلم وٌشارك فً المعاناة

المشاركة أو ألننا لم نتمسك بشهادتنا على هذه األرض فهجرناها، أو ألننا لم نفكر ولم نعمل بما فٌه الكفاٌة فً سبٌل 
نقضنا بذلك شهادتنا وضعفت كلمتنا توبة الهتماماتنا بمإسساتنا فً التوصل إلى رإٌة جدٌدة موحدة فانقسمنا و

 بعض األحٌان على حساب رسالتنا   
هذه ابرز النقاط التً وردت فً الرسالة والتً وجدنا أنها بحاجة إلى عرض لتوضٌح وجهة نظر الوثٌقة بشكل عام، 

جهة إلى قوى وفئات متعددة فً العالم تحاول أن مع احتفاظنا بوجهة نظرنا حول بعض النقاط فٌها وإدراكنا أنها مو
 . توصل لهم كلمة الحق مع االحتفاظ بالثوابت الوطنٌة التً توحد الفلسطٌنٌٌن

وقد جاء رد الفعل األول على هذه الرسالة من لجنة المبادرة الشعبٌة لمواجهة هجرة المسٌحٌٌن من الوطن العربً 
أصحاب كلمة الحق تإٌد مجمل ما جاء فً الرسالة وتإكد بؤن الصراع وذلك من خبلل الرسالة التً وجهتها إلى 

العربً اإلسرائٌلً كان وال زال وسٌبقى صراعا  بٌن الصهٌونٌة واألمة العربٌة تلك األمة التً ٌشكل العرب 
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سرائٌلً المسٌحٌون مع أخوتهم المسلمٌن أجنحة طٌرانها وبناء حضارتها وأن كل المحاوالت التً بذلها العدوان اإل
 . من ترهٌب وقتل وتدمٌر لم تفلح فً بث الفرقة بٌن أبناء الوطن الواحد وإضعاؾ وطنٌة أبنائه 

إنه ألسؾ شدٌد أن تتسع الهجرة وتشمل المسٌحٌٌن والمسلمٌن لكنها فً النتٌجة تإدي إلى تناقص عدد المسٌحٌٌن 
الدٌنً بدل أن ٌكون نضاال  من أجل الوطن  مما ٌشكل خسارة حضارٌة تجعل السٌاسة الؽربٌة تعطً الصراع بعده

 .واألرض والحقوق 
الشك أن االحتبلل العسكري واالستٌطانً  ألرضنا هو خطٌئة بحق هللا واإلنسان وإن أي تبرٌر الهوتً له ٌستند إلى 

وم ، قراءة تارٌخٌة مزٌفة ، وخطٌئة بحق التارٌخ وبحق المسٌحٌة التً ال تعرؾ إال الحق والتضامن مع المظل
 .وبالتالً نحن معكم فً مقاومة االحتبلل الذي هو مقاومة للشر والعدوان 

/  1/  30الوثٌقة الثانٌة هً الرسالة المفتوحة  التً وجهها األب الٌاس  زحبلوي إلى  بابا الفاتٌكان بتارٌخ 
وثٌقة  والتً تشكل حول سٌنودس كنائس الشرق لمناقشة وضع المسٌحٌٌن المشرقٌٌن وهجرتهم ، 0131

سٌاسٌة وإٌدٌولوجٌة ال تقل فً مضمونها عن المواقؾ التً أسست للثورات الكبرى داخل المسٌحٌة فً 
وإذا كنا ال نرٌد أن نضع هذه الرسالة فً صؾ الموقؾ ( . كلمة الحق الفلسطٌنٌة ) التارٌخ ، تماما  كما فعلت 

لعالم من جهة ونحو العرب والمسلمٌن من اللوثري من حٌث التوجه إلصبلح ما فً الكنٌسة الؽربٌة تجاه ا
فإنها تمثل فً هذا المجال  االتجاهات الفكرٌة والسٌاسٌة لجمٌع المواطنٌن فً  ا  ،جهة أخرى كً ال نستفز أحد

كاهنا  عربٌا  كاثولٌكٌا  من سورٌة ) الوطن العربً مسٌحٌٌن كانوا أم مسلمٌن خاصة وهو ٌبدأ التعرٌؾ بنفسه 
. وللذي ال ٌعرؾ األب زحبلوي نقول . القضاٌا التً خبرها بثقافته ووعٌه وسعة إطبلعه وهو ٌتحسس ( . . 

إنه من أفضل المثقفٌن الذٌن كتبوا فً الرواٌة والمجتمع وعلوم الدٌن والبلهوت والمسرح ، وال أحد من الذٌن 
ح الدٌمقراطٌة التً روقرأوا مسرحٌاته إال وأعجبوا بها أعظم اإلعجاب إذ تعبر على نحو ؼٌر مسبوق عن ال

 .ٌتمتع بها 

لن تعكس واقع الشرق الذي  لذلك لم ٌكن ؼرٌبا  عنه أن ٌدرك مسبقا    أن األوراق التً قدمت للسٌنودس      
طالما أخفٌت أو تجاهلت أو زٌفت الحقائق عنه فً اللقاءات السابقة التً تقتصر عادة على نخب لٌس 

عن هذه المنطقة ، او تعتمد على المعلومات التً ٌعطٌها المسإولون بالضرورة أن تلم بكل جوانب ومشاكل 
هذه الكنائس او دبلوماسٌو الفاتٌكان الذٌن تقتصر لقاءتهم على رإساء كنائس الشرق أو فً حدود 
مسإولٌاتهم دون أن ٌكون لهم لقاءات مباشرة مع الناس العادٌٌن أصحاب المصلحة الحقٌقٌة فً هذه اللقاءات 

إال بٌانات رنانة وقرارات ال تقدم أو تإخر ، وقد تإدي إلى " لً فإن نتائج هذه المإتمرات  لن تكون وبالتا. 
وتخبطات داخلٌة مربكة  لمة من تارٌخٌة مضنٌة وسٌاسات ؼربٌة ظا خٌبات ثقٌلة قد ترهق الشرق أكثر

 واحٌانا  مخزٌة  
أصواتا   جرٌئة " نائس الشرقٌة بل ٌجب أن تضم لكن األهم فً هذا األمر أن ال تقتصر الدعوة على رإساء الك

كاثولٌكٌة وأرثدوكسٌة ، وكهنة وعلمانٌٌن ، إضافة لمختلؾ األطراؾ اإلسبلمٌة ، نظرا  ألن أؼلبٌة سكان 
 ". الشرق من المسلمٌن 

لم أن كل ما ٌحدث فً العا" وتتجسد جرأة الرسالة على نحو واضح عند حدٌثها عن السٌاسات الؽربٌة إذ ترى 
 " وفً الشرق هو من صنع بلدان الؽرب التً تستؤثر بؽنى األرض وتملك وحدها القوة الضاربة فٌها حتى اآلن 

وامتعاضا  من الؽرب ، فهو لٌس إال ردا   صة فً العالم اإلسبلمً ٌلقى جفاء  وإذا كان ما ٌجري فً العالم وخا. 
دفاع عن نفسها وحقوقها بؤسالٌب قد ال تكون مؤلوفة على تلك السٌاسات الظالمة التً دفعت تلك الشعوب إلى ال

اإلرهاب ، إذ أن بعضها شكل  ابٌة استهوت وبالتالً فهً لٌست مجرد حركات إره. لها ولكنها اضطرت إلٌها 
مقاومة من أجل حقوقه كالمنظمات الفلسطٌنٌة التً وصفت من قبل االتحاد األوربً بالحركات اإلرهابٌة ، 

صولٌة لم تكن فً بداٌتها ولبعض حركاتها إال مقاومة للؽزو كالؽزو السوفٌٌتً ألفؽانستان وحتى المقاومة األ
 . والؽزو األمرٌكً ألفؽانستان والعراق وباكستان 

) وهً تجاهل كنائس الؽرب السم فلسطٌن واستبدال هذا االسم . وٌلفت األب زحبلوي النظر لقضٌة هامة 
تقتصر على  األماكن  المقدسة ولٌس  تقلٌصا  للمساحة كً  / نظري   ةالتً تعنً من وجه( باألرض المقدسة 
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على القدس . وهو نفس الخطؤ الذي ٌقع فٌه الذٌن ٌقصرون القدس كعاصمة لدولة فلسطٌن / كل فلسطٌن 
وهً جزء صؽٌر من . الشرٌؾ التً تعنً فً الواقع المناطق المقدسة وتحدٌدا  المسجد األقصى ومحٌطه  

 . القدس 
أي مساس بها هو مساس  ، واعتبار المدن اإلسرائٌلٌة تساوي فً أهمٌتها للسٌاسة الؽربٌة مدن الؽرب  إن

لمدن كما عبرت عنها وزٌرة الخارجٌة األمرٌكٌة هٌبلري كلنتون ، أو المستشارة األلمانٌة مٌركل لٌس بتلك ا
هذه  نهب تمارسها علنا  وبدعم منإال محاباة إلسرائٌل ودعما واضحا  لعدوانها من قتل وتشرٌد وإبادة و

ٌضا  إن تؤٌٌد العدوان من قبل هذه السٌاسات ٌجب أن ٌواجه بنفس المقاومة التً فلماذا ال نقول أ. السٌاسات 
   .ٌواجهها العدوان وإن كان بؤسالٌب ووسائل أخرى  

حاول البابا الراحل وبالتالً فإن صمت الفاتٌكان أو تسطٌحه للمشاكل أو تجاهلها هو من األخطاء التً 
 تجاوزها وكان جرٌئا  فً ذلك ، 

 . زحبلوي بشجاعة كردٌنال بوسطن برنار لو ، لوقوفه بوجه مثل هذه المظالم وٌشٌد األب 
( . األماكن المقدسة ) فإن األساقفة الذٌن زاروا " وإذا كانت صحٌفة الفاتٌكان قد تجاهلت هذه المظالم ، 

وهكذا فقد فقدوا العٌون ، وؼٌبوا العقول ، ولم ٌعودوا . لجبلد اإلسرائٌلً ساووا بٌن الضحٌة العربٌة وا
وهً وطن ٌسوع وما حل بسكانها من مسٌحٌٌن ومسلمٌن  ، ٌعرفون من تارٌخ فلسطٌن ال قدٌمه وال حدٌثه

 " . من قتل وتهجٌر وإبادة 
فهل من مبرر الٌوم أن تراق . د سامٌة قد مارسها الؽرب كنٌسة وسلطة وشعبا  ، حٌال الٌهو وإذا كانت البل

دماء شعوب الشرق العرب وؼٌر العرب ؟ وهل تبرر صمت كنائس الؽرب إزاء هذه المظالم ؟ التً سٌإدي 
وكم .  ؟ إلى محموعة من القتلة بسبب عدوانٌة إسرائٌل وتحوٌله  تشجٌعها إلى اتهام الشعب الٌهودي برمته

 ٌحٌٌه األصلٌٌن ؟رٌػ الشرق من مسسٌإدي هذا التشجٌع إلى تف
واإلسبلمً ، و ما فعلته القوى إن هناك تشابها بٌن ما تفعله القوى الؽربٌة على نطاق العالم والعالم العربً 

وربٌة فً القارة األمرٌكٌة فً أواخر القرن الخامس عشر من إبادة وحشٌة لما ال ٌقل عن أربعٌن ملٌونا  من األ
 . السكان األصلٌٌن 

ٌحٌة مطالبة أن تخرج من سجن صمتها وتقول كلمة اإلنجٌل وتدافع عن المظلومٌن إن الكنائس المس"
 " . والفقراء والجٌاع والمرضى واألسرى الذٌن تماهى ٌسوع بكل حب معهم 

ومطلوب . إنها دعوة صادقة من كاهن ومواطن عربً مسٌحً كاثولٌكً من سورٌة تحسس أالم أمته وشعبه 
 . فقط بل تبنٌها والوقوؾ معها  من جمٌعا  لٌس تؤٌٌد الرسالة

لقد اعتمدت إسرائٌل منذ بداٌة العدوان على دعم الرأي العام العالمً لها مستفٌدة من كل العوامل : والخبلصة 
) الذي ٌنطلق من طبٌعة التجمع اإلسرائٌلً العدوانٌة ترصد حركة هذا الرأي  وكانت فً كل حروبها ، الممكنة 

والذي ال ٌستطع تجاوز شوفٌنٌته وعنصرٌته القومٌة التوسعٌة الناتجة عن كونه   (ادنى مستوى من المجتمع 
تشعر أنها  ، وٌهودٌة روسٌة ، وشرقٌة متطرفة ، خبلصة أقلٌات متنوعة ومتوازنة ٌهودٌة ؼربٌة متعصبة

) فضبل  أن هذا % .  01مؽلوبة ومسلوبة الحقوق إضافة للفلسطٌنٌٌن فً الداخل والذٌن ال ٌقلون عن 
متشابك فً  محٌطه مع أكثرٌة فلسطٌنٌة داخل وخارج فلسطٌن ال زالت مصرة على رفض العدوان ( المجتمع 

واالؼتصاب ألرضها ووطنها وبحر سكانً عربً وإسبلمً  معاد لها  ، مثل هذا المجتمع ال بد أن ٌؤخذ 
ظهرت معطٌات جدٌدة وبوادر  بالحسبان العوامل الخارجٌة لدعمه   بٌنما بقً العرب متجاهلٌن لها،  واآلن

وتبٌن استطبلعات  . مشجعة داخل هذا الرأي إن لم تكن داعمة بالمطلق لنا فهً محاٌدة أو صامتة على األقل
من المستطلعٌن طالبوا بمعاقبة إسرائٌل  وأبدى %  18للرأي على األنترنٌت  بعد جرٌمة أسطول الحرٌة أن 

وألن استطبلعات الرأي صناعة ؼربٌة فإن المستطلعٌن كانوا من إما إدانة الجرٌمة أو الصمت عنها %  43
تلك المجتمعات بٌنما ؼاب العرب والمسلمٌن عنها أو المشاركة فٌها رؼم أن هذه المشاركة كانت سترفع 

 . النسبة بشكل أعلى بكثٌر وخٌرا فعلوا آلن هذه النسبة الؽربٌة  جاءت صدمة إلسرائٌل 
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فبل المسٌحٌون وحدهم الذٌن . زٌؾ ما ذهبت إلٌه نظرٌة صراع الحضارات ٌتبٌن لنا من خبلل ما ذكر 
فً ببلد الؽرب وٌعانً بعضهم أنواعا  من  رتهم بهذه النظرٌة ، وال المسلمون ٌهاجرون وال ترتبط هج

وال أسطول الحرٌة وفٌه من مختلؾ الدٌانات جاء لنجدة المسلمٌن فً ؼزة بل . االضطهاد عادوا إلى ببلدهم 
وال . صرة الشعب الفلسطٌنً الذي ٌعانً الحصار من أطراؾ صهٌونٌة وعربٌة دون النظر النتمائه الدٌنً لن

وثٌقة الحق خصت المسٌحٌٌن بحقوقها ومطالبها بل هً مطالب وطن ٌنتمون إلٌه وٌدافعون عنه وتشكل مع  
الوطن العربً وعبلقتهم  رسالة األب زحبلوي وثٌقة تصحح للكنائس الؽربٌة مفاهٌمها عن المسٌحٌٌن فً

 .لو كان هنتنؽتون حٌا  هل كان سٌتمسك بنظرٌته بعد هذا  : وهنا نتساءل . بوطنهم وأرضهم 
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 ١ش اٌؼشة اٌّغ١ؾ١ْٛ ِٓ اٌٙغشح إٌٝ اٌزٙغ ،

 

ا٢ْ أدسن اٌغ١بع١ْٛ ٚاٌّضمفْٛ اٌؼشة أْ ٚعٛد اٌّغ١ؾ١١ٓ فٟ اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ أفجؼ فٟ خطش ، ٚأْ اٌٙغشح اٌزٟ 

ؽٍّزُٙ ِغ غ١شُ٘   ثؾضبً ػٓ ِغزمجً اػزمذٚا أٔٗ األفنً  ، أخزد رزؾٛي إٌٝ ػ١ٍّبد رٙغ١ش ِزؼّذ ، ثؼذ عشائُ اٌمزً 

 .اٌزٟ رؼشمٛا ٌٙب فٟ اٌفزشح األخ١شح 

إٌٝ ٘غشح أػذاد ِٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ اٌؼشال١١ٓ اٌز٠ٓ وبْ ػذدُ٘  0991ذ أدٜ اٌؾقبس اٌزٞ فشك ػٍٝ اٌؼشاق ِٕز ػبَ ٌم

١ٍِْٛ ِٛاهٓ ، ٌىٓ ٔغجخ اٌّٙبعش٠ٓ ُِٕٙ  ل١بعبً ثجم١خ اٌّٛاه١ٕٓ اٌز٠ٓ صاد ػذدُ٘ ػٓ صالصخ   0،1ٚلزٙب ؽٛاٌٟ 

٘زٖ اٌٙغشح اصدادد ثؼذ االؽزالي األِش٠ىٟ ِٚب خٍفٗ ِٓ ِآعٟ   إال أْ. . ٌىٕٙب ٔغجخ ػب١ٌخ %   01ِال١٠ٓ  ٌُ رض٠ذ ػٓ 

ٌٍؾؼت اٌؼشالٟ ثىً هٛائفٗ ِٚزا٘جٗ خبفخ ثؼذ أْ رؼشمذ اٌىٕبئظ ٚإٌّبصي الػزذاءاد ِزىشسح ، إال أْ إٌغجخ   ثم١ذ 

االؽزالي أ٠نبً إٌٝ  ٚأدٜ.  أ٠نبً ِؾذٚدح إرا لٛسٔذ ثؼذد اٌؼشال١١ٓ اٌز٠ٓ غبدسٚا ٚهُٕٙ ٘شثبً ِٓ اػزذاءاد ِزٕٛػخ 

رؼشك ػذد ِٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ ٌالػزمبي ٚاٌمزً أصٕبء ِذاّ٘بد اٌّذْ ٚاٌمشٜ ، ٚاٌّٛاعٙبد ِغ اٌّمبِٚخ ، ٌىٕٗ ٌُ ٠ىٓ 

٠ؼٍٓ ػٓ ٠ٛ٘زُٙ أٚ ِز٘جُٙ  وُٛٔٙ ِٛاهْٕٛ ٠زؼشمْٛ ٌّآعٟ االؽزالي ِٚب ٔزظ ػٕٗ  وّب ٠زؼشك ٌٙب وً اٌؾؼت 

ي إٌٝ ػ١ٍّخ  رٙغ١ش ٚاعؼخ ِٓ ِذُٔٙ ِٕٚبصٌُٙ إٌٝ ِٕبهك داخ١ٍخ أوضش أِبٔبً أٚ اٌؼشالٟ  ٌىٓ ٘زٖ اٌٙغشح أخزد رزؾٛ

٠ٚؼجش . ٚأفجؼ ٘ذف اٌٙغشح اٌّؾبفظخ ػٍٝ ؽ١برُٙ ٚٚعٛدُ٘ ثؼذ أْ رٙذد ٘زا اٌٛعٛد . إٌٝ اٌذٚي اٌّغبٚسح ٚاٌخبسط 

ٕٗ ثبٌٙغشح ِٓ ٚهٓ أثبئٗ ٚأعذادٖ ، ٌى أؽذ اٌز٠ٓ ٔغٛ ِٓ عش٠ّخ  و١ٕغخ إٌغبح ٌغش٠ذح اٌؾشق األٚعو ، أٔٗ ٌُ ٠فىش أثذاً 

ٚخبفخ ثؼذ اٌزٙذ٠ذ اٌّجبؽش  فٟ اٌّذسعخ ٚاٌج١ذ  اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ٘بعظ اٌخٛف اٌّغزّش ثبٌمزً ٠خؾٝ ا٢ْ ػٍٝ اثٕٗ 

 ثبعزٙذاف ع١ّغ اٌّغ١ؾ١١ٓ ،ٚثؼذ  ؽٛادس اٌمزً فٟ ثغذاد ٚاٌّٛفً  اٌزٟ رٍذ عش٠ّخ اٌى١ٕغخ 

ٍٝ ِذٜ اٌؼمٛد األسثؼخ  اٌّبم١خ إٌٝ صسع ثزٚس االٔؾمبق ٚاٌزٛرش  داخً اٌّغزّغ أِب فٟ ِقش فمذ أدد ع١بعخ إٌظبَ ػ

ِّب دفغ ثؤثٕبئٗ ٌٍجؾش ػٓ ؽ١بح أفنً ٌُٙ . اٌّقشٞ ٚؽشفٗ ػٓ لنب٠بٖ اٌٛه١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ  ِغزف١ذاً ِٓ اٌٛػٟ اٌغبئذ 

 .ٚوبْ ٌٍّغ١ؾ١١ٓ األلجبه ٔغجخ ػب١ٌخ ُِٕٙ .

١خ رىّٓ ٚساء٘ب إسادح ِخططخ ، ٟٚ٘ ١ٌغذ ١ٌٚذح اٌقذفخ ، ٚثبٌزبٌٟ فئْ ٘زٖ إْ األؽذاس اٌزبس٠خ."  ٠مٛي ١٘غً 

األؽذاس إرا أم١فذ إٌٝ اٌزٛرشاد اٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌّقشٞ  ٚاٌشثو ث١ٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ فٟ اٌؼشاق ِٚقش ، عزجذٚ 

شُ٘ ػٍٝ اٌٙغشح ، ٚال ُِٕٙ ، ثبفزؼبي اٌؾٛادس اٌزٟ رغج.ٚوؤٔٙب مّٓ ِخطو أفجؼ ٚامؾبً ٠ٚٙذف إٌٝ رفش٠غ إٌّطمخ 

 .أؽذ ٠غزط١غ أْ ٠ؾضس ِٓ  ُ٘ ٚساء ٘زا اٌّخطو 

ال ؽه أْ أؽذاصبً وض١شح عشد ٚرغشٞ ػٍٝ خٍف١خ ؽٛادس فشد٠خ رىْٛ اٌّغؤ١ٌٚخ ف١ٙب ِزغب٠ٚخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ ف١ٙب ، ٟٚ٘ 

أٚ ران ، ٟٚ٘ ِؾبوً  ال رذفغ ٌّٛاعٙبد ؽبٍِخ إر أْ اٌطشف١ٓ ٠ذسوبْ أْ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثٙب ال ٠ّضٍْٛ ٘زا اٌغبٔت

رؾقً فٟ وً اٌّغزّؼبد ، ٚإرا وبْ اٌّغ١ؾ١ْٛ ٠ؾؼشْٚ ثجؼل اٌم١ٛد ٚاٌؾذٚد ، ٌىٓ اٌّؾىٍخ ٌُ رؼذ ا٢ْ فٟ إهبس 

/  42٘زٖ اٌم١ٛد ثً رؾٌٛذ إٌٝ اٌجؾش ػٓ اٌٛعٛد  وّب ٠مٛي اٌىبرت اٌمطشٞ ػجذ اٌؾ١ّذ األٔقبسٞ فٟ عش٠ذح االرؾبد 

ىِٛبد ٚخبفخ  فٟ ِقش ٚاٌؼشاق أفجؾذ ػبعضح أٚ ِزخٍفخ ػٓ  ؽّب٠خ ِٛاه١ٕٙب ٚاٌّؾىٍخ أْ اٌؾ.  4101/  00

ٓ فٟ ٚ٘زا ِب دفغ عالي اٌطٍجبٟٔ إٌٝ رؤ١٠ذ فىشح إٔؾبء ِؾ١ّخ ٌٍّغ١ؾ١١.ثبٌؾىً اٌزٞ ٠غؼٍُٙ ٠ؤرّْٕٛ ػٍٝ ِغزمجٍُٙ 

ٌجطبٌخ ، ٚاالعزجذاد ، ٚس٘ٓ رؼج١ش ػٓ ؽبٌخ اٌؼغض ٘زٖ   وّب أْ اٌفمش ٚاٌؾبعخ ٚاعًٙ ١ٕٜٔٛ وٛع١ٍخ ٌؾّب٠زُٙ  ٟٚ٘ 

اٌمشاس اٌٛهٕٟ ٌٍخبسط  ٚغ١بة اٌفؼً اٌغ١بعٟ ٚاٌؼذاٌخ  ٚاٌذ٠ّمشاه١خ ، ٚاٌزّغه ثبٌغٍطخ ، ٚاالثزؼبد ػٓ اٌُٙ اٌؼشثٟ 

ٟ٘ ِٓ اٌؼٛاًِ األعبع١خ اٌزٟ ٌٚذد اٌخًٍ داخً ٘زٖ اٌّغزّؼبد ،  خبفخ فٟ ظً فزبٜٚ عب١ٍ٘خ غ١ش ِنجٛهخ رقذس 

ٚاٌّؾىٍخ أٔٙب غبٌجبً ِب رقذس ػٓ سعبي ٌُٙ ِىبٔخ . ٍٝ اٌزفشلخ ٚػذَ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌّٛاه١ٕٓ ػٓ اٌطشف١ٓ ٚرؾشك ػ

ٌىٓ ، ذفغ إٌٝ اٌٙغشح ٘زٖ اٌؼٛاًِ   وبٔذ  ر وً  .د١ٕ٠خ رغؼً اٌؼبِخ ٚفٟ ظً ٚػٟ ِزخٍف ٠قذلٛٔٙب دْٚ ِٕبلؾخ

فغ١ش و١ٕغخ اٌمذ٠غ١ٓ فٟ اإلعىٕذس٠خ  فٟ ؽبدصخ ر) ؽٛادس اٌمزً ٚاٌزفغ١ش ٌٍىٕبئظ ٚدٚس اٌؼجبدح فٟ اٌؼشاق ِٚقش 

ٌُ رىٓ ػٍٝ ، ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ ثذا ثؼنٙب عذ٠بً ؽىً ػ١ٍّخ رٙغ١ش لغش٠خ ٌٍّغ١ؾ١١ٓ (  4100اٌغبػبد األٌٚٝ ِٓ ػبَ 

  .ِب ٟ٘ ػ١ٍٗ ا٢ْ ٚعؼٍذ اٌذٚي اٌغشث١خ رزجٕٝ ٘زٖ اٌٙغشح ثؾغخ ؽّب٠زُٙ 

بفخ فٟ ِؾشلٗ ِٚقش ، ٠خزٍف ػٓ ٚعٛدُ٘ فٟ أفش٠م١ب ػذا اٌؾجؾخ إْ ٚعٛد اٌؼشة اٌّغ١ؾ١١ٓ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚخ

، فُٙ عضء ِٓ اٌغىبْ األف١١ٍٓ اػزٕمٛا اٌّغ١ؾ١خ ِٕز ظٙٛس٘ب األٚي ، ٌُٚ ٠ؼزٕمٛ٘ب ػٓ هش٠ك اٌجؼضبد اٌزجؾ١ش٠خ أٚ 

عجبد ، ٚػبؽٛا ِغ اٌّغ١ٍّٓ وّٛاه١ٕٓ ٌُٙ ُِّ٘ٛٙ اٌٛه١ٕخ فٟ اٌؾمٛق ٚاٌٛا. ثزؤص١ش لٜٛ ا١ٌّٕٙخ اٌغشث١خ 
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٠ؾبسوُٛٔٙ أفشاؽُٙ ٚأؽضأُٙ ٚاعزٕىشٚا ٚأدأٛا ع١ّغ اإلعبءاد اٌزٟ ظٙشد فٟ اٌذٚي اٌغشث١خ مذ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ 

. . 

ٌمذ أفذس ثؼل سعبي اٌذ٠ٓ فٟ ِقش ٚاٌؼشاق فزبٜٚ ِزٕٛػخ وبٌزٟ رؾشَ اٌزؼبًِ اٌزغبسٞ ِغ اٌّغ١ؾ١١ٓ ث١ؼب ٚؽشاًء 

فٟ اٌغبٔت ا٢خش فذسد ػٓ ثؼل اٌّغ١ؾ١١ٓ رقش٠ؾبد . . ٕٙئزُٙ ثٙزٖ األػ١بدوّب رؾشَ ِؾبسوزُٙ ًفٟ أػ١بدُ٘ أٚ ر

عب١ٍ٘خ ٚاعزفضاص٠خ وبٌزقش٠ؼ اٌزٞ أهٍمٗ األٔجب ث١ؾٜٛ فٟ ِقش  ِؼزجشاً أٔٙب ٍِه ٌأللجبه ، ٠ٚطبٌت اٌّغ١ٍّٓ ثبٌزخٍٟ 

ٚال رخٍٛ ٘زٖ اٌفزبٜٚ فٟ . ٓ ػٕٙب ، ٚاللٝ ٘زا اٌزقش٠ؼ االعزٙغبْ ٚاالعزٕىبس ِٓ ع١ّغ اٌّؼ١١ٕٓ ِغ١ؾ١١ٓ ِٚغ١ٍّ

فٟ ٘زٖ اٌّؼّؼخ رمف اٌؾىِٛبد أٚ اٌّؤعغبد . . أؽ١بْ وض١شح ِٓ رٕبٚي اٌطٛائف فٟ وً ِٓ اٌذ٠بٔز١ٓ ثبٌزؾش٠ُ ٚاٌزغش٠ُ

اٌذ١ٕ٠خ  ِزفشعخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ  اٌزٟ رخٌٛٙب ِٕغ ٘زٖ اٌفزبٜٚ أٚ مجطٙب  ٚرذل١مٙب  ألٔٙب عضء ِٓ اٌزؾش٠ل 

 . اٌّز٘جٟ 

فٟ سعبٌخ ٚعٙٙب ثطش٠شن اٌغش٠بْ األٔطبوٟ اغٕبه١ٛط ٠ٛعف اٌضبٌش إٌٝ ٔٛسٞ اٌّبٌىٟ سئ١ظ ٚصساء اٌؼشاق ثؼذ 

٠ٚجذٚ  أْ . )  4112/  4/  49عش٠ّخ اخزطبف اٌّطشاْ ثٌٛظ فشػ سؽٛ سئ١ظ أعبلفخ اٌىٍذاْ فٟ اٌّٛفً ٚلزٍٗ 

ِٓ ٔفظ اٌؼبَ اٌزٟ ر٘ت مؾ١زٙب صّب١ٔخ ِٓ اٌّغؾ١١ٓ ٚثؼذ عش٠ّخ اٌّٛفً أ٠ٍٛي  ( ٚساء اٌغش٠ّخ ِطبٌجخ ثفذ٠خ ِب١ٌخ 

إٕٔب ال ٔغزخٍـ ِٓ ػغضوُ . أٌُ ٠ؾٓ اٌٛلذ ٌىٟ رمَٛ ؽىِٛزىُ فٟ دٌٚخ اٌمبْٔٛ ثّؼبلجخ اٌّغش١ِٓ . " ٠مٛي ف١ٙب . 

 (  ؽغت ِٛلغ ػٕىبٚا " ) عٜٛ اٌزٛاهؤ فٟ ػ١ٍّخ رفش٠غ اٌّٛفً ِٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ اٌمبه١ٕٓ ف١ٙب ِٕز لشْٚ 

٘زا ٘ٛ ؽؤْ اٌؾىِٛبد فئْ اٌّؤعغبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ وبٔذ أوضش ػغضاً ٚرغب٘الً ٌمن١خ ٘غشح  ٚإرا وبْ

 . اٌّغ١ؾ١١ٓ ٚإ٠غبد اٌغجً ٌّٛاعٙخ ٘زٖ اٌٙغشح ٚ٘زا اٌزٙغ١ش ِٕز اٌجذا٠خ

إٌٝ اٌؾشؿ ػٍٝ    عجمّٙب أٚ رالّ٘ب ِٚب أٚ ؽبدصخ و١ٕغخ اإلعىٕذس٠خ  ٌمذ وبْ ِٓ اٌقؼت أْ ٔؼضٚ ؽبدصخ و١ٕغخ ثغذاد

ٓ ؟ ٚإرا ذ٠ذاد، ًٚ٘ وبْ اإلعالَ ثؾبعخ ٌٙفزبر١ٓ اػزٕمزب اإلعالَ   ٚعغٕزب فٟ إؽذٜ اٌىٕبئظ ثّقش وّب أؽبسد اٌزٙ

وبْ ِٓ ِجشس ٌزٌه، فّٓ لبَ ثؼ١ٍّبد اٌمزً ٚاالػزذاء ػٍٝ اٌىٕبئظ ٚإٌّبصي ثؼذ االؽزالي األِش٠ىٟ ٚ اٌزٟ عجمذ ٘زٖ 

ْ ِٓ اٌقؼت ِؼبٌغخ ِٛمٛع اٌفزبر١ٓ ػٓ هش٠ك اٌمنبء اٌّقشٞ ٚثبالعزٕبد إٌٝ اٌمٛا١ٔٓ ٌّٚبرا ؟ ًٚ٘ وب ٛادساٌؾ

 غ اٌفئبد اٌزٟ رجٕذ اٌؼ١ٍّبد اٌىف١ٍخ ثؾّب٠خ اٌّٛاه١ٕٓ ِٓ ِضً ٘زٖ اٌّخبٌفبد، إْ وبْ ٌٙب ٚعٗ ؽك ؟ ثذالً أْ رن

 . ٔفغٙب ؽىّبً فٟ اٌمن١خ ٚٚف١خ ػٍٝ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ

ىبس ٌٙزٖ اٌغشائُ ال رىفٟ ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌؾضْ ٚاألعٝ ثً ٚاٌخغبئش اٌّؼ٠ٕٛخ اٌزٟ أفبثذ اٌؼشة   إْ اإلدأخ ٚاالعزٕ

اٌز٠ٓ رٍقك ثُٙ ٘زٖ األفؼبي ، ٚاٌغ١ّغ ٠ؼٍُ أْ األ٠ذٞ اٌزٟ رشرىجٙب ٟ٘ أوجش ِٓ األ٠ذٞ اٌزٟ .اٌّغ١ؾ١١ٓ، ٚاٌّغ١ٍّٓ

بد ٚدٚس اٌؼجبدح ٌّخزٍف اٌّزا٘ت ٚاٌطٛائف ٌضسع ادػذ أٔٙب ٔفزرٙب ٟٚ٘ ٔفظ األ٠ذٞ اٌزٟ فغشد اٌّغبعذ ٚاٌؾغ١ٕ١

اٌفزٕخ ث١ٓ أثٕبء اٌٛهٓ اٌٛاؽذ ٚأدد ِٕز االؽزالي األِش٠ىٟ إٌٝ ِئبد ا٢الف ِٓ اٌنؾب٠ب األثش٠بء  ٟٚ٘ أ٠ذٞ  خبسع١خ 

 . ٌٙب ِقبٌؾٙب فٟ ٘زٖ اٌفزٕخ 

١ْٛ ثشخٛ ٚ٘ٛ لغ١ظ ِغ١ؾٟ ٚ ٠زوش اٌغ١ذ ػالء اٌذ٠ٓ ؽّذٞ ِٓ ِقش أْ سعبٌخ ٚفٍزٗ ػٍٝ ثش٠ذٖ ِٓ اٌذوزٛس ٌ

أعزبر ثؼٍُ اٌٍغخ ٚاإلػالَ فٟ إؽذٜ عبِؼبد اٌغ٠ٛذ ؽٛي ِؤعبح و١ٕغخ ثغذاد ، ٠ؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ  ف١ٙب ٌٍّخبثشاد 

اإلعشائ١ٍ١خ ٚاألِش٠ى١خ ، ٠ٚؤوذ أْ ارٙبَ اٌؼشة ٚاٌّغ١ٍّٓ ٘ٛ ِؾبٌٚخ ٌزجشئخ  اٌّغجج١ٓ ِٓ اٌغضاح ٚاألؽشاس ، ٚإْ 

اٌّمبٌخ ِٕؾٛسح )اٌخ ...ؼشاق ِٚقش ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ال ٠فىش ف١ٗ عٜٛ اٌذ٘بح ِٓ رٍه اٌّخبثشاد اٌشثو ث١ٓ ِغ١ؾ١ٟ اٌ

ٚال ٕٔغٝ ِب لبٌٗ أؽذ إٌبع١ٓ ِٓ عش٠ّخ اٌى١ٕغخ ٚ٘ٛ ( .فٟ ِٛلغ فٛد اٌؼشٚثخ ثؼٕٛاْ ِٓ ٠مزً ِغ١ؾ١ٟ اٌؼشاق 

ٌىٓ اٌغؤاي ٘ٛ " ٌمذ فؼٍزٙب أِش٠ىب ٚؽىشاً ٌٙب  " ٠خشط ِٕٙب ٍِطخبً ثذِبء ألشثبئٗ ، فٟ دالٌخ ػٓ ؽؼٛسٖ ثبرٙبَ أِش٠ىب 

و١ف ٠ّىٓ ٌٙزٖ اٌفزٓ أْ رؤخز هش٠مٙب ٌٍٕغبػ  إال فٟ ظً ٚػٟ عبٍٟ٘ ِغزؼذ ٌمجٌٛٙب ، ٚوبْ أٌٚٝ ثبٌغٙبد اٌزٟ فذس 

 . ثبعّٙب اٌج١بْ أْ رٕف١ٙب أٚ رؼززس ػٕٙب 

ش اٌؼشة اٌّغ١ؾ١١ٓ ِٓ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ثذأ ٠ؤخز ٌمذ أٚؽذ اٌغشائُ األخ١شح ِٚب أص١ش ؽٌٛٙب ، أْ ِخطو  ٘غشح أٚ رٙغ١

هش٠مٗ ٌٍٕغبػ  خبفخ ثؼذ أْ أػٍٕذ أٌّب١ٔب أٔٙب ػٍٝ اعزؼذاد العزمجبي أػذاد ِٓ اٌّغ١ؾ١١ٓ اٌؼشال١١ٓ والعئ١ٓ ػٍٝ 

أسام١ٙب ، ٚوزٌه فشٔغب ، ٚػشمذ ثؼل اٌذٚي األٚسث١خ أْ رىْٛ ٘غشح اٌّغ١ؾ١١ٓ فٟ ِمبثً ٘غشح اٌّغ١ٍّٓ إ١ٌٙب ، 

ْ اٌغ١بعخ اٌغشث١خ  رش٠ذ أْ رخٍك فشاػبً عذ٠ذاً ، ٚ٘ٛ ِب ٠غت أْ ٔذسوٗ ٚٔؾزس ِٕٗ ٚٔمف فٟ ٚعٙٗ ، فال اإلعالَ ٚوؤ

 .ِغؤٚي ػٓ ٘زٖ اٌٙغشح ٚال اٌّغ١ٍّٓ فٟ أٚسثب ػٍٝ ػاللخ ثٙزٖ األؽذاس 
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ثبٌزذخً فٟ ؽؤْٚ ػٕذِب لبِذ  0211إْ ٘زٖ اٌغ١بعبد رغؼٝ أْ رؼ١ذٔب ِٓ عذ٠ذ إٌٝ اٌّغؤٌخ اٌؾشل١خ ٚإٌٝ ػبَ 

إٌّطمخ ثؾغخ ؽّب٠خ اٌّغ١ؾ١١ٓ، ٚرجٕذ وً ِٕٙب هبئفخ ِؼ١ٕخ وبٔذ ٔز١غزٙب االلززبي اٌّز٘جٟ اٌزٞ ؽقً ث١ٓ األػٛاَ 

0212 – 0281. 

ٚوبسصخ إٔغب١ٔخ ، إر ١ٌظ ِٓ اٌغًٙ الزالع ِٛاهٕبً ِٓ ٚهٕٗ ٚػٍٝ  رٌه  ، إٕٔب أِبَ فبعؼخ اعزّبػ١خ ٚع١بع١خ ػشث١خ

ؼًّ ِٓ أعً ٚلف ٘زٖ اٌٙغشح ثىً ِب ٠زبػ ٌٕب ِٓ ِغبي ٚٔذػٛ اٌّؤعغبد اٌّخزٍفخ  إٌٝ ثزي وً اٌغٙٛد ٠غت أْ ٔجمٝ ٔ

 ع١بع١خ ثبٌذسعخ األٌٚٝ  ٚلٕبػزٟ أْ اٌؾم١مخ  اٌزٟ وشسرٙب ٚال أصاي ٠ٚغت أْ أوشس٘ب ، ٟ٘ أْ ٘زٖ اٌمن١خ ٟ٘.ٌٛلفٙب 

ٚرؾم١ك اٌذ٠ّمشاه١خ   ٘زا  اٌّؾشٚع  ْ  إػبدح رفؼ١ً ٚإ ٚٔز١غخ ِٓ ٔزبئظ رشاعغ ٚأؾغبس  اٌّؾشٚع  اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ 

ٚاٌز١ّٕخ اٌؾم١م١خ فٟ اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ ٘ٛ اٌىف١ً ثئػبدح اٌٛؽذح ٌٙزٖ اٌّغزّؼبد ثؼذ أْ فمذرٙب ٚرفمذ٘ب ٚإال فئْ 

زذخً فٟ رؾذ٠ذ ٟ٘ اٌزٟ  عزؼطٟ اٌّغبي ٌٍمٜٛ األخشٜ أْ ر.اٌّق١ش اٌؼشثٟ وٍٗ ِٙذد ثبال١ٙٔبس ٚإْ غ١بة ٘زٖ اٌؾم١مخ 

 .٘زا اٌّق١ش  

 

                                        4101/  04/  8دِؾك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . إضافة لمىاقع أخري  9020/  29/  7نشرت في كلنا شركاء بحاريخ 
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 األِخ ٚاٌم١ِٛخ عذ١ٌخ اٌخطؤ ٚاٌقٛاة فٟ اٌفىش ٚاٌّّبسعخ
 

ظٌر حول األمة ومفهمها والقومٌة والوطنٌة وما تحمله من دالئل تطلق هنا وهناك،  فإن لكل خبلفا لكل تفسٌر أو تن
أمة خصوصٌتها، وخصوصٌة األمة العربٌة كظاهرة حضارٌة ولٌست عرقٌة أو عنصرٌة هً فً الحضارة الجامعة 

صتٌن، و الخصوصٌة األهم لشعوبها واللؽة التً حفظت هذه الحضارة،  وجؽرافٌتها الممتدة على مساحة هاتٌن الخا
وٌمارس علٌها إما اد الذي ٌشمل جمٌع مكوناتها هذا االضطه ،أنها أمة مجزأة تعانً االضطهاد والنهب واالستؽبلل 

وشوهت سمعتها وتارٌخها بظروؾ مختلفة من  قوى الهٌمنة العالمٌة أة من األنظمة السٌاسٌة التً فرضت علٌها 
 .التعالً أو التفوق على الؽٌرصفة  ٌنزع عن األمة   وهذا ما .
وٌمثل المشروع القومً العربً الحاضنة العملٌة والفكرٌة ألهداؾ األمة وتحقٌق مصالحها وبلورة وعٌها، وٌعانً   

 . الٌوم من أزمة ثقة خلفتها له التجربة العملٌة للحركة القومٌة التً تبنته
ٌتها، وتعمل على حماٌة مصالحها فإن األمة العربٌة تسعى وإذا كانت جمٌع   األمم تسعى لبلورة ثقافتها وصقل شخص

 .لتحررها   ال بل لحماٌة وجودها أوال 
وإذا كان التنوع المجتمعً شامبل لؤلمم فإن األمة العربٌة لٌست أكثرها تنوعا ، وهو محض تكون فً المكان  

وب العربٌة تبدو األكثر تجانسا بل إن شئنا والزمان ، وكانت السباقة لحماٌة ورعاٌة واحترام مكوناتها    ، إن الشع
القول األقل تكسٌرا بٌن شعوب عدة فً تركٌا وإٌران وباكستان وبلؽارٌا وبلجٌكا والصٌن والهند وعدد كبٌر من 

ملٌون  111 عن  عددهم ،   فالسكان الذٌن ٌزٌد .  افظت علٌها الدول األوربٌة التً حققت وحدتها القومٌة وح
 % 81نحو لطائفة السنٌة، وٌقر منهم ٌنتمون  ل  % 81 أكثر من %  81 عن  المسلمون منهم   ،  ٌزٌد نسمة 

 للعروبة أٌضا، بمذاهبهم الدٌنٌة والطائفٌة بؤنهم  ٌنتمون   على األقل  من سكانه 
ألكراد هذا التوزٌع ال ٌلؽً حقٌقة وجود مكونات  قومٌة وعرقٌة ذات وزن كبٌر فً مناطق جؽرافٌة محددة، مثل ا 

مصر واألمازٌػ فً المؽرب العربً والحركة الشعبٌة فً جنوب السودان واألقباط فً  وسورٌة  فً شمال العراق
فإن المشروع القومً هو الذي ، وإذا كان من حق هذه الفئات أن تتمتع بحقوقها  .. والموارنة فً لبنان وؼٌرهم

بالدعوة  لنفسها  الحق  هذه الفئات لقد  منحت . رافهاحظى عملٌا باعتاحتضن هذه الحقوق ودافع عنها دون أن ٌ
بقً  ومع ذلك ((. تارٌخٌة أوجدها االستعمار كذبة )) بٌنما اعتبرت أن الدعوة للقومٌة العربٌة  القومٌة  لمشروعاتها

عن  قالالمشروع القومً متؤثرا بحركة الواقع ومسٌرة العالم ودعم حضارة الشعوب والعمل ألجلها، رؼم كل ما ٌ
 .ا  أو استبدادٌ ا  شوفٌنٌ ا  ملمح شعاراته األساسٌة لم تحمل  شوفٌنٌته واستبداده  لكن 

األولى بلورة الوجود السٌاسً لؤلمة العربٌة بكل فئاتها : لقد وضع المشروع القومً نصب عٌنٌه تحقٌق مهمتٌن  
 دتها على مقدراتها ، إال أن الحركة والعمل على تحررها واستقبللها ،  والثانً تعزٌز هذا الوجود وتحقٌق سٌا

القومٌة بخبرتها المحدودة وممارساتها المتعالٌة لم تستوعب هذه األهداؾ ، وجاء االستعمار الذي  السٌاسٌة 
تناقضت مصالحه مع مصالح األمة لٌعمل ضده بكل قوة وٌجعله ٌتعثر وربما سٌمضً وقت طوٌل قبل أن تتمكن 

وزة األخطاء ، وال الواقع متجا وفقا للمنظورات الحدٌثة التً تفهم ؼة مشروع قومً الحركة القومٌة من إعادة صٌا
تنافى مع وجود خصوصٌاته الحضارٌة وفروقه اإلقلٌمٌة والجؽرافٌة ، تلك المنظورات التً ستخرجه من حٌز ت

 الشعارات والرإى النظرٌة إلى الواقع العملً ،
( بالمشروع النهضوي العربً )  المشروع القومً كمشروع لنهضة األمة وال بد هنا من القول أن الذٌن ٌستبدلون  

إما ٌعجزون عن صٌاؼة هذا المشروع  وفق تلك المنظورات أو ٌتهربون من مواجهة األخطاء التً وقع فٌها وكانوا 
حتضنها جزءا منها ، ذلك ألن أهداؾ أي مشروع نهضوي لن ٌتكلل له النجاح إال إذا استند إلى األهداؾ التً ٌ

وإن إجراء مراجعة شاملة للتجربة القومٌة ستعٌد تقوٌمها وتبٌن إٌجابٌاتها وسلبٌاتها وهً .  . المشروع القومً
 .  ضرورة ملحة اآلن   

بل أفكارا  للنقاش  ، مشروعا جاهزا أننا نمتلك  بهذا القدر أو ذاك فإننا ال ندعً فً هذا المجال  وإذا كنا نساهم 
كً  ، كافة ومكوناتها  وتحاول أن تبلمس المصالح األساسٌة ألبنائها. لراهنة التً تمر بها األمةتفرضها  الظروؾ ا

فً  ها ذوبانهذه المكونات  أو  نصهارواندماجه أوال، دون أن ٌعنً االندماج ، ا تضع مصالحها فً خدمة الوطن 
أو مصادرة تقالٌدها ومنعها من ممارسة هذه ، قافٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة والث ها حقوق، أو إؼفال  بوتقة واحدة 

وإذا كانت قد حصلت بعض اإلشكالٌات وقد حصلت  . ذلك ألن مصلحة هذه الفئات هً مصلحة عربٌة أوال ، الحقوق
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من هنا نرى أن األسس العامة التً ٌطرحها  .فعبل فإن   مصلحة هذه الفئات بقٌت جزءا من المصلحة العربٌة،
 .  ن ترتكز على ما ٌلًالمشروع القومً ٌجب أ

إن الخصوصٌة القومٌة ال تلؽً الخصوصٌة القطرٌة بل تستوعبها وسٌمر وقت طوٌل وربما أجٌال قبل أن تندمج  -3
الخصوصٌة القطرٌة فً المصلحة القومٌة، إن وحدة األمة وتضامنها هو الذي ٌعطً لشعوبها اآلمان وقد أثبتت 

أن الدولة القطرٌة تنطوي بداهة على القمع واالستبداد ضد جماهٌر األمة التجربة التارٌخٌة فً العقود الماضٌة 
 .الوحدوٌة بمن فٌهم األقلٌات  حتى وإن بدا  هذا القمع بصورته النفسٌة والسٌكولوجٌة 

ذات ( الحزب العربً القومً الواحد من المحٌط إلى الخلٌج )) لقد جعلت الخصوصٌة القطرٌة فكرة األداة الواحدة  
نامج الفكري والسٌاسً والتنظٌمً ؼٌر واقعً على نحو عملً مهما كانت رؼباتنا بل أن الظروؾ تدعو إلى البر

وجود األداة ذات األهداؾ العامة والبرامج الخاصة التً تؤخذ بخصوصٌة األقطار واتجاهاتها االقتصادٌة واالجتماعٌة 
 .لةدون أن ٌعنً ذلك نجاحا لؤلحزاب التً اعتمدت القطرٌة الكام

قلٌمٌة بٌن أقطار عربٌة العربٌة هً أنها ضحت بالوحدات اإلإن إحدى األخطاء التً وقعت فٌها الحركة القومٌة  - 0
، وحدة (مصر والسودان ) وحدة ببلد الشام أو سورٌة الكبرى والعراق، وحدة وادي النٌل  –متجاورة أو متوافقة 

الح الوحدة الشاملة، علما أن وحدة من هذا النوع خاصة الوحدة المؽرب العربً، أو الجزٌرة العربٌة والٌمن    لص
والؽرٌب أن . السورٌة كانت ستشكل مركزا متمٌزا للحركة القومٌة العربٌة وقاعدة انطبلق للدعوة إلى وحدة أوسع

ن القوى التً فإ وبالمقابل . بهذه الحقٌقة حتى اآلنالحركة القومٌة العربٌة رؼم إخفاقها فً تحقٌق الوحدة لم تعترؾ 
 . ضحت بالوحدة العربٌة لصالح الوحدة السورٌة وقعت فً خطؤ مماثل

إن المشروع القومً ال ٌلؽً هوٌة اآلخرٌن وهذا ما ٌمٌزه عن جمٌع المشارٌع فً العالم، ولكن بعض األخطاء  - 1
ته العامة ولٌس الخاصة، التً وقعت فٌها الحركة القومٌة العربٌة هً أنها نظرت نظرٌا إلى هذا الموضوع من زاوٌ

عندما اعتبرت توزٌع األقلٌات وفق نسبتها إلى سكان الوطن العربً ولٌس على أساس وجودها الجؽرافً فً كل 
قطر مما ٌحتم أخذها بالحسبان، بالطبع لو أن المواطنة كانت هً األساس فً االنتماء لما كان للكم العددي أٌة أهمٌة 

ة  نسبتهم  عونا ألخذ الخصوصٌة القطرٌة بعٌن االعتبار، إذ ال ٌمكن توزٌع األقباط البالؽفً تقدٌر النتائج، وهذا ما ٌد
وكذلك األكراد فً %.  0.3من سكان مصر على نسبتهم إلى سكان الوطن العربً لتصبح أقل من  %  31أو  8

ئؾ الدٌنٌة ومثلهم الطوا وؼٌرهم. العراق وسورٌة أو البربر فً المؽرب، أو األثنٌات المختلفة فً جنوب السودان
التً  كل والٌة من الوالٌات  األقلٌات على أساس نسبة  حٌث تحسب متجاهلٌن   تجربة الهند مثبل   . األخرى
 .ال على أساس نسبتهم بالنسبة لعدد السكان  الكلً فً الهند   ، فٌها  وٌدلون بؤصواتهم ، هاٌقطنو

اندماج وطنً تجمعهم حضارة واحدة، وكان لكل قوم خصوصٌته التً  لقد عاش العرب واألكراد عبر التارٌخ بحالة 
 تلم تتعدى على خصوصٌة اآلخر وٌعبر عنها فً حٌاته الخاصة كما ٌشاء تحت سقؾ القانون، وال نعتقد أن ما حصل

لٌات الحالٌة ٌمٌزهم عن األق ربٌة  من حقوق فً ظل  األنظمة الحاكمة  العالشعوب  الؽالبٌة الساحقة من  علٌه
إن لم ٌكن العكس فً كثٌر من المناطق، وتفٌد المصادر على سبٌل المثال أن فً بؽداد وحدها بقً نحو  األخرى 

 ولم ٌتعرض لهم أحد أبدا على عكس ملٌون مواطن من األكراد ٌشكلون خمس أكراد العراق لم ٌنزحوا إلى الشمال
، فً الوقت الذي ٌسجل لهم استقبال المهاجرٌن  وكتفعله الحركة السٌاسٌة الكردٌة للعرب واألقلٌات فً كرك

الشمال العراقً الذي كان دوما ملجؤ للمعارضٌن العراقٌٌن هربا من الهاربٌن من االضطهاد من الفئات األخرى  إلى 
ت الحلٌؾ  وكذلك الحركة الشعبٌة السودانٌة التً كان. اضطهاد جمٌع الحكومات التً توالت علٌه منذ االستقبلل

 . من من بطش السلطةاآل الملجؤو لنظام السودانً االمختلفة  فً وجه  باتجاهاتها  لمعارضة ي لالقو
قوق فإننً على اعتقاد تام بؤنه  ومع تنامً دور التٌار القومً وفً هذا المجال ال بد من القول أنه على صعٌد الح

حرمت من حقها فً التمثٌل بالمإسسات أقلٌات . ٌوجد فً الدول العربٌة وعلى خبلؾ مجتمعات عدة العربً لم 
حتى األقلٌات محدودة  ئرها وأفراحها بالشكل الذي ترؼب التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة الرسمٌة أو بإقامة معابدها و شعا

. كما ٌحصل اآلن بعد تراجع تؤثٌر المشروع القومً  العدد جدا، أو فً المحافل والوظائؾ الكبٌرة منها والصؽٌرة،
عن الحرمان من التوظٌؾ هنا وهناك فً بعض الوظائؾ الحكومٌة، فإن العرب الذٌن  عض قد تحدث وإذا كان الب

ما حصل للؽٌر، وكذلك الذٌن ل ٌفوق عددهم ونسبتهم بؤضعاؾ  مضاعفة  حرموا من هذه الوظائؾ ألسباب سٌاسٌة
من التمثٌل فً مجلس األمة أو ، على ذلك ولكً ال ٌحرم األقباط فً مصر . دخلوا السجون والمعتقبلت لنفس السبب

بتسمٌة عددا منهم ٌتناسب مع نسبتهم  قلة نسبتهم، اتخذت الحكومة إجراء  الشعب بسبب عدم تمكنهم بالفوز انتخابٌا ل
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وفً جمٌع االنتخابات التً جرت وتجري فً سورٌة كان لؤلكراد والمسٌحٌٌن ممثلٌن فً القوائم االنتخابٌة ، السكانٌة
حافظة، أما شكل االختٌار فهو ٌنطبق على الجمٌع دون استثناء، ومثلهم بقٌة األقلٌات بٌنما ال وفق نسبهم فً الم

كذلك ال ٌوجد فً أي قطر عربً قانون ٌمنع المواطنٌن من . ٌتوفر مثل هذا اإلجراء فً بلدان كثٌر قرٌبة وبعٌدة عنا
قل كما تفعل بعض الدول والمجتمعات التً تمنع التحدث بلؽتهم القومٌة أو أٌة لؽة ٌرؼبونها أو بمضاٌقتهم على األ

كان من الصعوبة على األصدقاء والجٌران وطبلب المدارس معرفة دٌانة أو  و .أبناءها من التحدث إال باللؽة األم
مً ، ونمو التٌارات المتطرفة والسلوك االنتهازي ومع تراجع المشروع القو. طائفة أو قومٌة المقربٌن منهم 

 . بشكل واضح وهً تإدي لتمزٌق المجتمع  هذه المزاٌا  تتراجع   تذلؤلنظمة  اخ
 

ال أحد ٌدعً االكتمال أو تجاهل األخطاء التً حصلت والتً نتجت عن تصورات مختلفة سواء فً المشروع بالطبع 
تجاوز القومً أو مشروع األقلٌات، ولكن لو عولجت هذه األخطاء من منطلق المصلحة الوطنٌة ومصلحة األمة لتم 

لذلك فإن األقلٌات فً الوطن العربً رؼم كل مشاعر الود والتعاطؾ المشترك . القسم الكبٌر منها دون انفعال أو توتر
صٌرهم بالخارج لحل مشاكل بٌنهم وبٌن أبناء األمة وبعٌدا عن الوصاٌة والتعالً سٌرتكبون خطؤ فادحا إذا ربطوا م

ب العبلقة المتوازنة والمصلحة المشتركة مع الشعوب التً ساهمت معهم على حساها جمٌع أبناء األمة  انٌعخاصة  ٌ
 .  فً بناء حضارة مشتركة وشاركوهم همومهم وأفراحهم وعاشوا معهم بنفس الهموم

إن الدفاع عن القطرٌة والتمسك بها من قبل األنظمة والقوى القطرٌة وتكرٌس التجزئة ٌعطً المبرر لؤلقلٌات  - 2
فً اآلونة األخٌرة  صرح الرئٌس السودانً عمر البشٌر انه سٌطبق الشرٌعة اإلسبلمٌة فً ) ال،المطالبة باالنفص

السودان بعد انفصال الجنوب ،  لٌكون الشعب فٌه موحدا  دٌنٌا  ولؽوٌا  ، بٌنما تصرح الحركة الشعبٌة فً الجنوب 
نً أن الفئات األخرى الؽٌر مسلمة ستلجؤ إما بانها ستجعل منه بلدا  متعدد الدٌانات ، والثقافات وللؽات ، وهذا ٌع

وفً جانب آخر ، أٌد جبلل الطالبانً رئٌس الجمهورٌة فً العراق ، .  لبلنفصال أو للجوء إلى الجنوب ودعمه  
وهذا ما ٌعزز  ، إقامة محمٌة للمسٌحٌٌن فً سهل نٌنوى  شمال العراق لحماٌتهم بعد األحداث والتهدٌدات ضدهم

لتً ٌتعرض لها العراق ، فً الوقت الذي ٌتباهى فٌه األكراد فً شمال العراق باستقبالهم لجمٌع الفئات فكرة التقسٌم ا
هذٌن الموقفٌن ٌعكسان موقؾ األنظمة المسإولة عن . ( الهاربة من االضطهاد ، وتقدٌم جمٌع المساعدات لهم 

المنادٌن  هم ، (  ٌها األمة والقٌمٌن عل زعماء ) فإذا كان      .  حدتها  بتشجٌعها على التقسٌم حماٌة األوطان وو
العلنٌة باالستقالة من األمة العربٌة  ٌز نفسها، إن دعوة العقٌد القذافً فإن األقلٌات ستسعى أٌضا لتمٌ  بتجزئتها ،

لٌها تنسى أمد طوٌل، هذه األنظمة التً تعتبر انتمائها لؤلمة العربٌة عبئا ع ذسبقته إلٌها بقٌة األنظمة بشكل خفً من
 .ٌوفر لها أهمٌتها الدولٌة الذي  أن هذا االنتماء فً عصر التكتبلت الكبٌرة هو

لقد لعبت الكتب المدرسٌة خبلل نصؾ قرن دورا فً تشوٌه مضمون المشروع القومً عندما حملت مبلمح قطرٌة 
ه الكتب بالنظام الحاكم، لذلك فارتبطت هذ ، صاؼتها األنظمة السٌاسٌة وفصلتها على قدها وفق معالجتها فً كل قطر

فإن تخلٌص هذه الكتب من الخصوصٌة الرسمٌة وجعلها فً مصلحة األمة هً مقدمة ضرورٌة إلعادة صٌاؼة 
 .المشروع القومً صٌاؼة تناسب متطلبات العصر

س بها لؽتها أو بإقامة مدارس تدر ا سمحت لؤلقلٌاتستخسر إذ ، العربٌةبال نعتقد أن األمة التً تباهً بؤكثرٌتها  - 3
 .تارٌخها القومً على ؼرار المدارس الطائفٌة والمذهبٌة األخرى والمنتشرة فً مختلؾ األقطار العربٌة

للتجارب  وفً كل األحوال فإن جمٌع التجارب التً مرت بها األمة وسٌاساتها أصبحت بحاجة إلجراء نقد شدٌد 
 .لسبٌل إلعادة صٌاؼة مشروع األمة هذا النقد هو ا ، ألنخوؾ أو مساٌرة  دون  القومٌة  
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      *رسالة إلى السٌدة مارؼرٌت  تاتشر 
 

 تحت عنوان اإلسبلموٌة هً البلشفٌة 0110/  0/  31ردا على المقالة التً كتبتها فً صحٌفة الؽار دٌان بتارٌخ 
 ( ٌجب إنهاء مشكلتنا مع العراق ) الجدٌدة       

آخذٌن باالعتبار بعض التصحٌحات التً  .ونظرا ألهمٌة ما جاء فً هذه المقالة فقد رأٌنا التعلٌق علٌها و مناقشتها   
 آنذاك  وقد نشرت فً جرٌدة الزمان الصادرة فً لندنتتناسب مع التؽٌرات التً حدثت فٌما بعد 

 
 سٌدتً 

، تربٌت فً أسرتً ومع الذٌن ٌحٌطون بً على مبادئ ( لست مسلما فً دٌانتً ) نا مواطن عربً من سورٌة أ    
مكتبتً التً أعتز بها تحتوي على مإلفات لكتاب من جمٌع البلدان واالتجاهات ، . األخبلق و المحبة واحترام اآلخر

لم . نعتدي ٌوما على أحد ، أو نؤخذ شٌئا لٌس لنا  إذن قراءاتً ال تعتمد على لون أو اتجاه واحد  ، لم اعتدي أو
. خوتً عاما أو أ 03ٌن تتجاوز أعمارهم الوكذلك أوالدي الذ. أدخل فً حٌاتً محكمة إال إلنجاز معامبلت عادٌة 

أعٌش فً أوساط اجتماعٌة انتماءاتها متعددة ولكن هذه االنتماءات تبقى شؤنا شخصٌا  ، هوٌتنا الشخصٌة ال تنص 
دٌانتنا ، و أبرز ما ٌمٌزنا هو حبنا لبعض وحبنا للؽٌر ، نتساند ونتعاطؾ مع بعضنا ، لم أتعامل أو لم نتعامل مع على 

زرت عددا من الدول األوربٌة . أفراد مسٌئٌن أو فوضوٌٌن ونحاول دوما أن نبعدهم عنا إن عجزنا عن إصبلحهم 
الجمٌلة والنبٌلة منها ، فؤنا ومن حولً مع الدٌمقراطٌة  وكنت معجبا بما حققوه من تقدم وحضارة ،و تؤثرت بالقٌم

السبلم " تحٌتنا للؽٌر هً عبارة . نتطلع لعالم تسوده المحبة والسبلم .  وحقوق اإلنسان والتطور العلمً الذي تحقق 
 .عبارة تنبع من إٌماننا بها " علٌكم 

لؾ أي قانون من قوانٌن تلك الدول مهما كانت الدوافع تً للدول األوربٌة لم أكن معروفا   ولكننً لم أخاافً زٌار   
واألسباب ألننً لم اعتبر نفسً فٌها مجرد رقم ال قٌمة له بل مواطنا أنتمً إلى أمة عرٌقة أعتز بهوٌتها وعلً أن 

 أحافظ على نقاوة هذه الهوٌة ،
، عندما عرفته لم ٌكن ٌعرؾ فً بارٌس سرقت لً حقٌبة ربما اعتقد السارق أنها تحتوي على أشٌاء  ثمٌنة    

إننا نتعاطؾ مع جمٌع الشعوب التً تتعرض . حرفا عربٌا ومع ذلك  لم أدعً علٌه وسامحته ألننً وجدته محتاجا  
للكوارث والنكبات أٌنما كانوا ، وأقول لك بكل صدق أننا صلٌنا ٌوما ألجلك فً المحنة  التً تعرضت لها عندما تاه 

رئاسة الحكومة البرٌطانٌة  وتمنٌنا من كل قلوبنا أن ٌعود لك سالما دون أن نتؤثر  ابنك فً الصحراء وكنت فً
 .بمواقؾ السٌاسة البرٌطانٌة التً عانى منها شعبنا وأوطاننا خبلل قرن من الزمن  

را ال بد أنك تدركٌن أهمٌة الحضارة التً تركها العرب والمسلمون بالتعاون مع الشعوب التً  فتحوها وتركوا أثا 
كل ما أرٌده من هذه المقدمة القول بؤننا شعوب مسالمة نبحث عن حقوقنا المعتدى علٌها . شاهدة علٌهم حتى الٌوم 

، ونطالب بها ، وهو ما شرعته جمٌع القوانٌن السماوٌة أو البشرٌة ، ال نعتدي على أحد ، إذن لسنا إرهابٌٌن ، وال 
د بعض األفراد الذٌن ال ٌخلوا منهم أي مجتمع من المجتمعات لهم وال ٌؽٌر من هذه الحقٌقة وجو. نعرؾ اإلرهاب 

طرقهم الخاصة فً التعدي على الؽٌر ، وأنت تعلمٌن أنه ال ٌوجد قانون حدٌث فً العالم ٌؤخذ الفرد بجرٌرة ؼٌره 
 اؾ المعنٌة رجا مقبوال لدى األطروفٌها  تسن القوانٌن التً تشكل مخ ، حتى فً التقالٌد القبلٌة المستندة للثؤر

هل ٌمكننا مثبل أن نعتبر جمٌع األمرٌكٌٌن مزورٌن لمجرد أن قامت ابنة أخ الرئٌس بوش بتزوٌر وثٌقة للحصول  
على المخدرات ، أو أنهم قتلة ألن واحدا منهم قام بقتل إبرا هام  لنكو لن أو جون  كندي أو االعتداء على رونالد 

وهل أعدم أهله جمٌعا أم أعدم لوحده وبعد محاكمة استمرت .  اوكبلهوما؟ رٌؽان أو دمر مركز التجارة العالمً فً 
سنوات ؟ هل ٌمكننا أن نعتبر جمٌع أطفال برٌطانٌا قتلة آلن أحدهم هاجم مدرسة وقتل زمبلإه فٌها أو اعتدى على 

/  0/  31ٌان بتارٌخ هنا ٌمكن أن ندخل فً مناقشة مباشرة لتلك المقالة التً كتبتها فً صحٌفة الؽارد. رفٌق له ؟ 
0110 . 

أٌلول واستدعت حلفاءها  33أن أمرٌكا استجمعت قواها بعد )) فً مدخل مقالتك واستنادا إلى كلمات مٌلتون ترٌن 
لتباشر حربا على كامل الكرة األرضٌة تقرٌبا ضد أعدائها وأعدائنا ، وقد أصبحت أمرٌكا القوة العظمى الوحٌدة فً 

 (( الخ  ... مكان للرضى ألن الؽرب وقٌمه معرضون للخطر  وأنه لٌس هناك. العالم 
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وما تبقى هم حلفاإها فبالتؤكٌد لن ٌبقى قوى ( تقرٌبا ) إذا كانت أمرٌكا قد باشرت حربا على كامل الكرة األرضٌة 
 .أخرى فً العالم تصبح أمرٌكا أعظمها 

دة أو بعض المتطرفٌن هنا وهناك منافسون لعظمة هل تعتقدٌن جادة أن طالبان التً تنتمً إلى عصر متؤخر أو القاع 
إرهابٌا لتشن ( تقرٌبا ) هل أصبح كامل الكرة األرضٌة والوالٌات المتحدة حتى تشن حربا الستعادة عظمتها منهم ؟  

علٌه هذه الحرب ؟ ثم كٌؾ ٌتسنى لك وأنت السٌاسٌة البارعة أن تقبلً بشن حرب على ذلك الجزء من كامل الكرة 
وإذا كانت أمرٌكا    ،ة الذي ٌدخل بعضه تحت مظلة الكومنوٌلث البرٌطانً أو فً معاهدات وصداقات معها األرضٌ

هً التً ستشن الحرب ما دور برٌطانٌا التً كانت ٌوما اإلمبراطورٌة التً ال تؽٌب عنها الشمس   وما هو الثمن 
وجودكم تحت الشمس وحلت صت لوذكم وقلالذي ستحصل علٌه ؟ ألٌست أمرٌكا هً التً انتزعت منكم مناطق نف

ال بد أنه قد تؤكد لك ٌا سٌدتً . من مناطق شرق السوٌس وصوال إلى شرق أسٌا ومناطق أفرٌقٌا  ؟  مكانكم بدءا  
أٌلول أن التفوق التكنولوجً لٌس كافٌا لحماٌة أمرٌكا أو أٌة جهة أخرى من العملٌات التً جرت فً  33بعد 

ا قبل أحداث أٌلول  تفجٌر مبنى التجارة العالمً فً أوكبلهوما وسفارات أمرٌكا  فً أفرٌقٌا أبرزه،مناسبات مختلفة 
ولم نكن نتمنى لهذه العملٌات أن تقع  بالطبع ألننا ضد القتل العشوائً الذي  ٌمارس باستمرار على شعوبنا أصبل  

إن عدم وجود مكان للرضى فً . سٌة سواء من قبل إسرائٌل أو من قبل منظمات ساهمتم فً إنشائها ألهداؾ سٌا
 .تحدثٌن ، ٌثٌر أسئلة من نوع آخر العالم كما ت

؟  ماذا ترٌدون من الشعوب كً ترضوا عنها أكثر من التسلٌم ألمرٌكا بتفوقها  ووضع  جمٌع أوراق العالم  فً ٌدها 
ٌبقى لبعضها إال أن تنضم إلى إحدى من أوراق العالم السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة ولم /  88لقد سلمت لها   .

هو الذي ٌشكل التحدي فً نواح عدة كما ( اإلرهاب اإلسبلمً ) وإذا كان . الوالٌات األمرٌكٌة لو رضٌت أمرٌكا بذلك 
تقولٌن لماذا شنت الحرب على  ٌوؼسبلفٌا المسٌحٌة  من قبل  التحالؾ الؽربً ، واستمر قصفها لمدة ال تقل كثٌرا 

تً قصفت فٌها أفؽانستان ، وبقوة عسكرٌة تفوق قوتها بعشرات المرات  ؟ هل كان مٌلوزوفٌتش المبل عن الفترة ال
 .عمر أو بن الدن وجٌشه من قوات طالبان أو القاعدة  ؟ 

أن على الوالٌات المتحدة أن تبذل مجهودا )) إنك ٌا سٌدتً تكرسٌن تبعٌة برٌطانٌا للوالٌات المتحدة عندما تقولٌن  
أكثر من اجتماعً وتترك مهمة تطوٌر المجتمع المدنً والمإسسات الدٌمقراطٌة فً أفؽانستان لبرٌطانٌا و  عسكرٌا

معه ؼزو  الجٌوش واألساطٌل  للبلدان والشعوب بحجة  ي أن عصر االستعمار قد زال  وزالأال تعتقد((.  ولآلخرٌن 
و أصبحت الشعوب تعً مصالحا على نحو واضح ؟ ((   !إعمارها  أو لتحقٌق الدٌمقراطٌة والمجتمع المدنً فٌها  ))  

وال ٌؽٌر من تلك الحقٌقة ما تعانٌه من مشاكل أؼلبها ٌعود لعملٌة النهب واالستؽبلل التً تمارس علٌهم من قبل قوى 
ها وها هً أمرٌكا تجر ذٌول خٌبتها فً العراق وأفؽانستان بعد سبع سنٌن على ؼزوها فقدت فٌ. )) الهٌمنة العالمٌة 

 بعد االحتبلل األمرٌكً للعراق  هذه العبارة  أضٌفت(( .  .اآلالؾ من أبنائها بٌن قتٌل وجرٌح ، دون جدوى تذكر 
ثم عن أي مجتمع مدنً أو مإسسات دٌمقراطٌة تتحدثٌن عنها فً أفؽانستان الدولة التً ال زالت القوانٌن  القبلٌة .  

فٌها ، فضبل عن أن التجارب لم تدل على أن دولة ؼازٌة قامت بمسعى والعشائرٌة والطائفٌة هً القوانٌن السائدة 
تحقٌق  دٌمقراطٌة أو مجتمع مدنً فً البلد المحتل ، وال توجد براهٌن عملٌة خلفها االحتبلل فً هذا المجال حتى 

الفترة فً لقد جرب االتحاد السوفٌٌتً إقامة بعض هذه المإسسات فً أفؽانستان وانتم عاٌشتم تلك .   اآلن  ؟
 . رئاستكم للوزارة البرٌطانٌة ، لكنه خرج مهزوما منها 

إذا كنت ٌا سٌدتً ضد اإلرهاب فما نرٌده منك كلمة واحدة أو موقؾ واحد ٌدٌن عملٌات اإلرهاب والقتل الذي تمارسه 
ٌطالب وٌقاوم إسرائٌل على شعبنا الفلسطٌنً منذ نصؾ قرن وبرٌطانٌا شاهدة علٌه وداعمة له ، هذا الشعب الذي 

وإذا كان مشروعا له . من أجل حرٌته واستقبلله ، وهً جزء هام من المبادئ التً ٌإمن بها الؽرب وٌعمل ألجلها 
المطالبة بحرٌته واستقبلله بالمفاوضات فما هً الوسائل األخرى التً ٌمكن استخدامها إذا لم تحققها له تلك  

أو التً ترفض بتؤٌٌد منكم إرسال قوات  ؟  خزائن األمم المتحدة وال تنفذ ،المفاوضات ، أو القرارات الدولٌة التً تمؤل
ألٌست الحرب امتداد للسٌاسة بوسائل أخرى كما قال كبلوزوفتز ؟ ثم ألم تبعثً بنفسك األساطٌل . دولٌة لحماٌته 

 البرٌطانٌة إلى جزر الفوكبلند السترجاعها من األرجنتٌن عندما فشلت المفاوضات حولها ،
نحن ال نرٌد لشبابنا وأطفالنا أن ٌموتوا مجانا ، لكنك تدركٌن وال شك أن جمٌع السبل سدت فً وجوههم ولم ٌبق  

أمامهم سوى أجسادهم ٌقاومون بها ، آال ٌحق لهم فً هذه الحالة أن ٌحصلوا على السبلح الذي ٌمكن أن ٌحمٌهم 
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التً أقامت الدنٌا  علما أن ( باخرة األسلحة ) سبب ضد الهجمات العشوائٌة على األقل وهو ما تؤخذٌنه علٌهم ب
 .نوعٌة هذه األسلحة ال تشكل نقطة فً بحر األسلحة اإلسرائٌلٌة 

لو تذكري ٌا سٌدتً كٌؾ طلب الجنرال دٌؽول الدعم والمساندة من برٌطانٌا والوالٌات المتحدة فً مقاومة االحتبلل  
ٌة ، وكٌؾ انهالت األسلحة والمساعدات على المقاومة الفرنسٌة ، هل كان األلمانً لفرنسا إبان الحرب العالمٌة الثان

علما أنه لم .وهل كان دٌؽول إرهابٌا ألنه قبلها ؟تشر شل أو روزفلت ٌقودون دوال إرهابٌة بسبب هذه المساعدات 
ى تلصق بإٌران ٌثبت بالدلٌل القاطع رؼم بعض االعترافات من هً الجهة الحقٌقٌة وراء شحنة األسلحة تلك ، حت

لتبرٌر الهجوم علٌها بحجة دعمها لئلرهاب وهً التً ابدت  دوما   استعدادها لدعم الجهود المبذولة لمكافحة 
اإلرهاب ، وإزاحة طالبان التً ارتبطت بها منذ البدء بعبلقات سٌئة للؽاٌة ، وأنت تعلمٌن والبد أن أول من قتل فً 

أما عن سورٌة . بلوماسٌون اإلٌرانٌون ، وإٌران ال زالت تتوق للثؤر لهم م الدٌؾ أثناء دخول طالبان لها همزار الشر
فؤنت تعلمً ٌا سٌدتً أن سورٌة كانت منذ القدم وحدة متكاملة تضم سورٌة ولبنان واألردن وفلسطٌن وأجزاء من 

كناٌة عن هذه الدول  لو عدت إلى اإلنجٌل المقدس لوجدت تعبٌر سورٌة. العراق ، وترتبط ببعضها جؽرافٌا وشعبٌا 
وكان ٌسوع ٌطوؾ كل الجلٌل ٌعلم فً مجامعهم وٌكرز ببشارة الملكوت وٌشفً ))  3و 2حٌث ٌقول فً إنجٌل متى 

أوردنا ذلك لنقول أن الشعب فً تلك البلدان ٌرتبط ( ( . فذاع خبره فً جمٌع أنحاء سورٌة )) كل مرض وكل ضعٌؾ 
بٌكو ، وكانت  –اآلالؾ من تلك األسر التً قسمتها اتفاقٌات ساٌكس مع بعضه بروابط القربى حٌث تعٌش مئات 

إحدى وعود برٌطانٌا للشرٌؾ حسٌن هً إقامة مملكة عربٌة تضم هذه الدول إال أنها نكثت بوعدها ، وساهمت فً 
لداعً تقسٌمها ووضعها تحت االنتدابٌن الفرنسً والبرٌطانً وفق منظور استعماري سهل علٌها تنفٌذ وعد بلفور ا

إن الذٌن ٌقتلون اآلن فً فلسطٌن لهم أقرباإهم فً سورٌة ولبنان واألردن . إلقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن 
والعراق فهل هناك قانون فً العالم ٌمنع القرٌب من مساندة قرٌبه المظلوم وٌعاونه على رد الظلم الواقع علٌه  قتبل 

. ذي تجدٌن ضرورة معاقبته فؤنت لم تذهبً إلى العراق بعد الحرب علٌه أما العراق ال. وتشرٌدا وطردا من أرضه ؟ 
ال شك أنك تعلمٌن أن ؼالبٌة العرب لم تإٌد احتبلله للكوٌت ، وال ندري بالضبط من ورطه فً ذلك ، وبالتالً ال 

ٌلة كً ٌمحى تعرفٌن عن كثب ما ٌعانٌه الشعب العراقً تحت الحصار ، هذه المعانات التً ستحتاج إلى سنوات طو
جزء من آثارها ، أنت لم تزوري المشافً العراقٌة التً أتٌح لنا زٌارتها ولم تشاهدي األطفال المرضى باآلالؾ أو 
الذٌن ٌموتون إما بتؤثٌر الٌورانٌوم المنضب المستخدم فً األسلحة األمرٌكٌة والبرٌطانٌة أو بسبب قلة الدواء 

ٌبحث اآلن عن إطعام شعبه وتؤمٌن الدواء والمدرسة له ، وال ٌبحث عن إن العراق . والرعاٌة الطبٌة والؽذاء 
مواجهات عن طرٌق تطوٌر أسلحة ٌعرؾ سلفا أنكم مصدر موادها األولٌة و أنها مهما بلؽت قوتها لن تصل فً 

تك ماذا هل تساءلت وأنت تكتبً مقال. فعالٌتها إلى جزء ٌسٌر من فعالٌة األسلحة التً تمتلكونها أو تستخدمونها 
فعلت أسلحة العراق فً المواجهة مع قوى التحالؾ ضده  وكم كانت هذه الفعالٌة محدودة ؟  ألٌس ؼرٌبا أن تعلن 
جمٌع المخابرات فً دول عدٌدة خلو العراق من أسلحة الدمار ولكنكم مع الوالٌات المتحدة  كنتم  تصرون على 

أٌلول لٌست العامل الذي ٌدفعكم  33إن أحداث .  ؟ (  باإلرهاب االستراتٌجً) ضرورة معاقبته بحجة ما سمً 
للتحرٌض على العراق لقد تؤكد لكم وللوالٌات المتحدة أن العراق لٌس له أٌة عبلقة بؤحداث أٌلول وأن التحرٌض 
علٌه مستمرا منذ أكثر من عشرة أعوام وأدعوك ٌا سٌدتً أن تطلعً على تقرٌر اللجنة الرئاسٌة الذي أعده معهد 

نطن لسٌاسة الشرق األوسط والصادر قبل أحداث أٌلول وٌدعو إلى تشدٌد الحصار على العراق وزٌادة القصؾ واش
 . الجوي له 

إننا ٌا سٌدتً شعوب نرٌد السبلم ونسعى له وال نسترخص  أرواحنا أو أرواح أبنائنا ، فلماذا ال نسعى سوٌة لبناء 
ر التفوق التكنولوجً فً خدمة البشرٌة وإزالة معاناة األمراض نسخ  عالم تسوده المحبة والعدل والسبلم ، علٌنا أن 

الفتاكة بها كالسرطان أو اإلٌدز ، وفً زٌادة إنتاج الؽذاء لٌتوفر للجمٌع بدال من الدعوة الستخدامها فً القتل 
ع السماوٌة والقوانٌن والتدمٌر  إن الحوار وتكافإ الفرص والعدالة هم الحل الوحٌد لبناء مثل هذا العالم سندا للشرائ

 . اإلنسانٌة
 ولك تقدٌري واحترامً     
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