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حقائق ومغالطات حول تاريخ المسيحية المشرقية
واألس� � � � ��واق ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب �ع �ي �دًا ع� ��ن ال �ق �ط��اع��ات
اإلن�ت��اج�ي��ة ،وال�ت�ح��ري��ر امل��ال��ي ،ال�ت��راج��ع ع��ن دعم
ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،تخلي ال�ح�ك��وم��ة ع��ن دوره ��ا في
ق�ي��ادة االق�ت�ص��اد ال�ت�ن�م��وي )...ساهم ف��ي تباطؤ
االق �ت �ص��اد اإلن �ت��اج��ي أم� ��ام االق �ت �ص��اد ال��ري �ع��ي،
وت�غ�ي�ي��ر ت��رك�ي�ب��ة وم�ل�ام��ح ال �ق��وى وال �ت��وازن��ات
االجتماعية.
وم ��ن امل �ع �ل��وم ب ��أن ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص غ �ي��ر ق ��ادر
وال ي �ع �م��ل ف� ��ي األص� � ��ل ف� ��ي م� �ش ��اري ��ع ت �ن �م��وي��ة
طويلة اآلج��ال التي تحتاج إل��ى رساميل كبيرة
وأرباحها ليست آنية وسريعة ،فهو يعتمد على
م �ش��اري��ع ت�ح�م��ل ال��رب��ح ال �س��ري��ع وح��رك��ة دوران
م��ال��ي س��ري��ع .وم��ن املفيد التنويه ب��أن استمرار
ال�ع�ج��ز ف��ي م �ي��زان امل��دف��وع��ات ي�ج�ب��ر ال�ح�ك��وم��ة
على تبني إج ��راءات انكماشية :تقليص إنفاق
ال �ح �ك ��وم ��ة ،اع �ت �م ��اد م� �ع ��دالت ف ��ائ ��دة م��رت �ف �ع��ة،
اللجوء إل��ى مختلف اإلج ��راءات التي تشدد من
صعوبة حصول أرباب العمل واملستهلكني على
اإلعتمادات املصرفية ،والنتيجة املباشرة لتلك
اإلج��راءات انخفاض حجم االستثمار س��واء في
القطاع الخاص أو في قطاع الدولة ،تباطؤ نمو
اإلنتاج.
إن التبعية االقتصادية واالنفتاح االقتصادي،
أدى في سياق تلبية مصالح أصحاب الرساميل
إلى مزيد من الكوارث االجتماعية .ومن املرجح
بأن األيام املقبلة سوف تحمل مزيدًا من الفواجع
اإلن �س ��ان �ي ��ة إذا ل ��م ي �ت��م ل �ح��ظ ح� �ق ��وق امل ��واط ��ن
ال� �س ��وري وق �ض��اي��ا ال �ت �ن �م �ي��ة .وه � ��ذا ي�س�ت��وج��ب
ال � �ت ��وق ��ف ع � ��ن ت� �ح ��ري ��ر االق � �ت � �ص� ��اد واألس � � � ��واق
واألس� � �ع � ��ار وال� �ت� �ح ��ري ��ر امل� ��ال� ��ي وض� �ب ��ط ح��ري��ة
االس �ت �ث �م��ار وف ��ق ش ��روط وم�ق�ت�ض�ي��ات التنمية
الوطنية ال�ت��ي تحقق األم��ن ال�غ��ذائ��ي للمواطن،
وإط� �ل ��اق ح ��ري ��ة ال �ع �م��ل ال �س �ي ��اس ��ي ،وال �ن �ش��اط
النقابي املستقل ،وإعادة االعتبار لقطاع الدولة
اإلنتاجي بكونه ال��رائ��د الحقيقي ف��ي النهوض
التنموي .وكذلك إع��ادة النظر بمجمل املقررات
التي تتعلق بالدور االجتماعي للدولة ،وكذلك
أسعار املحروقات ،كونها تنعكس على الصناعة
والزراعة واألسعار بشكل عام.
* باحث وكاتب سوري

امل��ذك��ور ،ف��إن واش�ن�ط��ن ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تعمل
رس�م�ي��ًا وع�ل�ن�ي��ًا ع�ل��ى ع�ق��د م��ؤت�م��ر «ج�ن�ي��ف ،»2
وت�ش��ارك ف��ي التحضير ل��ه ،ف��إن دبلوماسيتها
السرية تعمل على إفشاله ،متلطية وراء ستارات
من صنعها مثل ع��دم وح��دة املعارضة ،أو عدم
جهوزية بعض الدول اإلقليمية للمشاركة فيه.
إن التطورات األخيرة التي حصلت سواء لجهة
نزع وتدمير الترسانة الكيميائية السورية ،أو
لجهة االنفراج الحاصل مع إيران ،في ما يخص
ملفها النووي ،وربما غير النووي ،هي ثمرة من
ثمار الدبلوماسية األميركية غير املعلنة ،والتي
كانت مختلفة عما كانت تقوله دبلوماسيتها
ال �ع �ل �ن �ي��ة .وأن ج ��دي ��ة أم� �ي ��رك ��ا ف� ��ي دع � ��م ال �ح��ل
السياسي لألزمة السورية سوف تتوقف إلى حد
كبير على م��ا تنجزه ه��ذه الدبلوماسية ،لجهة
نزع بقية أسلحة النظام اإلستراتيجية ،وضمان
حل مع إسرائيل يكون في صالح هذه األخيرة،
وتغيير السلوك السياسي اإليراني بما ينسجم
مع املصالح األميركية .على هامش ه��ذا املسار
االستراتيجي ،يمكن أن توافق أميركا على دعم
ب�ع��ض امل �خ��رج��ات ال�ث��ان��وي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ه��ا مثل
إيقاف العنف في س��وري��ا ،والتحول نحو نظام
دي �م �ق��راط��ي .وإذ ت ��واف ��ق ع �ل��ى ه ��ذه امل �خ��رج��ات
ال �ث��ان��وي��ة ت �ك ��ون ق ��د ض �م �ن��ت ل �س �ن��وات ع��دي��دة
ع ��دم ال�ت�ع��رض مل�ص��ال�ح�ه��ا ،وم�ص��ال��ح إس��رائ�ي��ل
ف ��ي امل�ن�ط �ق��ة م ��ن ال �ج �ه��ة ال �س ��وري ��ة ،ع �ل��ى األق ��ل،
نتيجة الضرر الكبير الذي ساهمت ،وحلفاؤها
وت ��واب �ع �ه ��ا م ��ن ال� �س ��وري�ي�ن وغ� �ي ��ر ال� �س ��وري�ي�ن،
بإلحاقه بالكيان السياسي السوري ،وبالنسيج
االجتماعي فيه ،وال��ذي س��وف يجعل من اتفاق
الفواعل السياسية السورية على مشروع وطني
ج��ام��ع إلزال �ت��ه ،وإع ��ادة ب�ن��اء س��وري��ا دول��ة قوية
مستقرة وف��اع�ل��ة ف��ي املنطقة أم��را صعبًا ،ربما
لعقود من السنني.
* رئيس مكتب االعالم
في «هيئة التنسيق الوطنية» السورية

الوجـود والـدور
حياة الحريري*
منذ ب��دء م��ا ّ
يسمى «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،تفاعلت
إشكالية األق�ل�ي��ات ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط،
وخ ��اص ��ة ق�ض�ي��ة امل�س�ي�ح�ي�ين وه �ج��رت �ه��م .وم��ن
قضية الوجود ،انطلق املدافعون ،من املسيحيني
ّ
وغير املسيحيني إلى الدفاع ّ
ّ
بالتحول
سمي
عما
ف��ي ال�خ�ط��اب ال�ع�ق��ائ��دي املسيحي م��ن االرت �ب��اط
ب��امل�ش��اري��ع ال�خ��ارج�ي��ة إل��ى ال��وط�ن�ي��ة وال�ق��وم�ي��ة
العربية .يعرض ه��ذا املقال ع��ددًا من املغالطات
ف��ي م��ا ي �خ� ّ�ص امل �ف �ه��وم ال �خ��اط��ئ امل �ن �س��وب إل��ى
امل �س �ي �ح �ي�ين وأص ��ول� �ه ��م ودوره � � ��م ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
واآلثار التي ترتبت عليه.
ال ّ
بد من التوقف تاريخيًا عند ال��دور األساسي
الذي لعبه املسيحيون في النهضة العربية ،وفي
بناء الحضارة العربية اإلسالمية .فاملسيحيني
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،أي م��ع ظ�ه��ور اإلس�ل�امّ ،
تعمقوا
في الديانة اإلسالمية وتعاليمها لجهة االنتماء
العربي ،وانصهروا في مجتمعاتها مع الحفاظ
ع�ل��ى ان�ت�م��ائ�ه��م ال��دي �ن��ي .ول��م ي�ك��ن ه��ذا ال��وج��ود
ّ
شكليًا ،ب��ل شكل املسيحيون م��دم��اك الحضارة
العربية اإلس�لام�ي��ة عبر ال ��دور ال��ذي لعبوه في
حركات الترجمة والتي ساعدت املسلمني على
نشر حضارتهم وثقافتهم ،وفي ّ
تبوء عدد منهم
امل�ن��اص��ب ال��رس�م�ي��ة ع�ل��ى م� ّ�ر ال�ت��اري��خ ف��ي عصر
الخالفة اإلسالمية.
واس �ت �ك �م��ل امل �س �ي �ح �ي��ون دوره � � ��م ال� ��ري� ��ادي ف��ي
ب �ن ��اء وت �ط��وي��ر امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة وت �ع��زي��ز
ث�ق��اف��ة االن �ت �م��اء ال �ع��رب��ي ف��ي مجتمعاتهم على
ال��رغ��م م��ن االض�ط�ه��اد ال ��ذي ع��ان��وه ف��ي ع��دد من
املحطات التاريخية حتى ال�ق��رن التاسع عشر.
إذ منذ ب��داي��ات ه��ذا ال �ق��رن ،ك��ان��وا ّأول م��ن أنشأ
النوادي والجمعيات الثقافية التي شددت على
ض� ��رورة ال�ت�م� ّ�س��ك ب��ال �ت��راث وب��ال �ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة
وم �ح��ارب��ة أي ه�ي�م�ن��ة غ��رب �ي��ة ع �ل��ى امل�ج�ت�م�ع��ات

كانت «الشرارة األولى»
لهجرة المسيحيين مع بداية
المشروع الصهيوني
العربية ،واملساهمة في ّ
تطور ه��ذه املجتمعات
دون ال �ت �ع� ّ�رض ل�ل�ق�ض��اي��ا ال��دي �ن �ي��ة .وه �ن��ا ال ب��دّ
م��ن ال�ت��ذك�ي��ر أن أب ��رز إن� �ج ��ازات امل�س�ي�ح�ي�ين في
ً
املشرق العربي وص��وال إلى مصر كان إدخالهم
الصحافة على املجتمعات العربية ،والتي لعبوا
م��ن خ�لال�ه��ا دورًا ب ��ارزًا ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى اللغة

منذ بدء «الربيع
العربي» تفاعلت
إشكالية
األقليات في
منطقة الشرق
األوسط (أ ف ب)

العربية والتمسك بها ،وفي نشر الوعي القومي
بني جميع مكونات املجتمع العربي عبر الدفاع
عن القضايا العربية الوطنية ،ال سيما محاربة
االحتالالت األجنبية بدءًا من السلطنة العثمانية
ً
وص ��وال إل��ى االن �ت��داب�ين ال�ف��رن�س��ي واإلن�ك�ل�ي��زي،
ف �م �ح��ارب��ة إس��رائ �ي��ل( .وم� ��ن أب� ��رز ال�ش�خ�ص�ي��ات
ال�ت��ي لعبت دورًا ف��ي ال�ن�ه�ض��ة ال�ف�ك��ري��ة األدب�ي��ة
إبراهيم اليازجي ،أحمد فارس شدياق ،ناصيف
اليازجي وغيرهم).
وت��زام�ن��ت ه��ذه النهضة ال�ف�ك��ري��ة ال�ع��رب�ي��ة التي
أس�س�ه��ا املسيحيون ف��ي امل �ش��رق ون�ش��روه��ا في
املجتمعات ال�ع��رب�ي��ة ك��اف��ة م��ع ال ��دور السياسي
البارز الذي لعبوه في بناء الفكر القومي .فمنذ
عهد السلطنة العثمانية ،لم يتقوقع املسيحيون
على ديانتهم ومذاهبهم ،ب��ل ك��ان��وا ن��واة الفكر
القومي في املنطقة في مواجهة البطش والظلم
الذي ّ
تعرضوا له على أيدي األتراك .وعلى الرغم
م ��ن ان�ف�ت��اح�ه��م ع �ل��ى ال �غ ��رب ع �ل��ى م � ّ�ر ال�ع�ص��ور
ّ
ف��ي مختلف امل�ج��االت العلمية وال�ف�ك��ري��ة ،إال أن
ه ��ذا األم ��ر ل��م ي�م�ن��ع وق��وف �ه��م ف��ي وج ��ه امل�ط��ام��ع
الغربية (أي الفرنسية والبريطانية آن��ذاك) في
ب�لاده��م على ال��رغ��م م��ن ان �ج��رار بعض األط��راف
أو امل�ج�م��وع��ات املسيحية م��ع امل �ش��روع الغربي.
ّ
وق��د تجلى ه��ذا الفكر القومي ف��ي ب��داي��ات��ه عبر
الدعوة إلى العلمانية ،إذ كانوا (أي املسيحيني)
ّأول من بلور مبدأ العلمانية في تطويرهم للفكر
ال�ق��وم��ي ال �ع��رب��ي ،وذل ��ك م��ن أج��ل إب �ع��اد الطابع
ال��دي �ن��ي أو ال �ه �ي �م �ن��ة ال��دي �ن �ي��ة ال �ت��ي ق ��د ت ��ؤدي
إل��ى غ��رق امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ش��رق�ي��ة ف��ي ال�ص��راع��ات
الطائفية واملذهبية ،عن االنتماء العروبي الذي
ب��دأ بالظهور آن ��ذاك ،وك��ان أه��م رك��ائ��زه محاربة
ّ ّ
أيا تكن ّ
هويته من أجل حماية استقالل
املحتل
األرض وتاريخها.
وال يغفل ع��ن ال�ق��ارئ وامل�ت��اب��ع أن م��ن بديهيات
سياسة الدول االستعمارية اعتمادها التقسيم
مبدأ من أجل السيطرة على املناطق التي تريد
استعمارها أو احتاللها أو استغاللها .من هنا،
كان على هذه القوى أن تعمد إلى خلق مفاهيم
ت � ��ؤدي إل� ��ى إح� � ��داث خ �ل��ل ب �ن �ي��وي ف ��ي ال��وح��دة
والتعاون املسيحي اإلسالمي الذي ّ
تجلى على
أكثر من صعيد ،وإلى تغليب التمايز والتفرقة
بني مختلف الطوائف العربية .فكان أن عمدوا
إل ��ى اب �ت��داع ت�س�م�ي��ة «أق �ل� ّ�ي��ة» ع�ل��ى املسيحيني.
(م ��ع ع ��دم ال�ت�ق�ل�ي��ل أو إن �ك��ار م�ش�ك�ل��ة ان�خ�ف��اض
ع��دد املسحيني ف��ي املنطقة) .ول��م تنحصر آث��ار
ه ��ذه ال�ت�س�م�ي��ة ع �ل��ى ال �ع��ام��ل ال� �ع ��ددي ف�ح�س��ب،
ب��ل إن التصويب عليها أدى إل��ى ض��رب العمق
ال �ع��رب��ي ال�ط�ب�ي�ع��ي ال ��ذي ان�ب�ث�ق��ت ع�ن��ه ال�ط��ائ�ف��ة
املسيحية منذ التكوين (بدءًا من ظهور الديانة

امل �س �ي �ح �ي��ة ف ��ي ف�ل�س�ط�ين امل �ح �ت �ل��ة) ،ح �ت��ى ب��ات
ّ
يصور املسيحيون على أنهم غرباء عن قضايا
أرض�ه��م الوطنية والعروبية ،وب��ات��وا ف��ي موقع
االت �ه��ام بالتماهي م��ع ال�غ��رب أو «أع ��داء ّ
األم��ة»
ع�ل��ى ح �س��اب امل�س�ل�م�ين وال �ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��دءا
م��ن ال�ن�ك�ب��ة ح �ت��ى األم� ��س ال �ق��ري��ب .ف��ي ح�ي�ن أن
طليعة املدافعني ،كما أشرنا سابقًا ،عن الهوية
ال �ع��رب �ي��ة ك��ان��وا م��ن امل�س�ي�ح�ي�ين أم �ث��ال ج��رج��ي
زيدان ،وخليل مطران ،وقسطنطني زريق ،ومكرم
عبيد ،وميشال عفلق ،وج��ورج حبش ،وأنطون
سعادة ،وكمال ناصر ،واملطران بولس الخوري
وغ�ي��ره��م م��ن الشخصيات ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��روب�ي��ة.
وم ��ا س��اه��م ف��ي ت �ع��زي��ز ه ��ذه ال �ن �ظ��رة ال�خ��اط�ئ��ة
على م� ّ�ر ال�ت��اري��خ حتى ب��ات��ت م��ن املسلمات في
م �ج �ت�م �ع��ات�ن��ا ،ه ��و ال �ت��رك �ي��ز ال ��دائ ��م ع �ل��ى ف�ك��رة
ارتباط املسيحيني باملشروع الغربي وتسليط
ال�ض��وء على املجموعات املسيحية ال�ت��ي كانت
م��أج��ورة خدمة لهذا امل�ش��روع (وه��و أم��ر يحدث
عند جميع الطوائف) في حني كان ّ
يتم تجاهل
املواقف وامل�ب��ادرات الوطنية التي كانت تنبثق
ع ��ن امل �ج �م��وع��ات األخ � � ��رى .ف��ال �ن �ك �ب��ة ل ��م ت�ص��ب
املسلمني وح��ده��م ،ب��ل ه��ي ل��م ت �ف� ّ�رق ب�ين مسلم
وم �س �ي �ح� ّ�ي ،وه ��ي اس�ت�ه��دف��ت وال ت� ��زال كنيسة
املهد كما املسجد األقصى .ولم ّ
يهجر املسلمون
وحدهم من أرضهم في فلسطني في العام ،1948
بل كانت «الشرارة األولى» لهجرة املسيحيني في
ال�ش��رق األوس��ط م��ع ب��داي��ة امل�ش��روع الصهيوني
ف��ي املنطقة ّ
أي النكبة الفلسطينية دون إغفال
دور ال �ك �ن �ي �س��ة امل �ش��رق �ي��ة ف ��ي رف� ��ض االح �ت�ل�ال
واالع�ت��داء على األراض��ي ّ
املقدسة .وعلى سبيل
املثال ال الحصر ،نذكر رسالة البابا شنودة الذي
هاجم فيها اإلسرائيليني ورفض اعتبار الكيان
الصهيوني القائم اليوم «شعب الله املختار»،
مؤكدًا أنهم «احتلوا فلسطني نتيجة وعد بلفور».
كما دحض فكرة «الصهيونية املسيحية» التي
اع�ت�ب��ره��ا «م�ص�ط�ل�ح��ًا س�ي��اس�ي��ًا» ت �ش� ّ�وه جوهر
ال��دي��ن املسيحي ب��اإلض��اف��ة إل��ى رف�ض��ه م�ب��ادرة
ال�س�لام املصرية ـ�ـ اإلسرائيلية ووق��وف��ه ودعمه
ال�ج�ي��ش امل �ص��ري ف��ي ح��رب أك�ت��وب��ر  1973دون
ّ
واستمر التهجير
التمييز بني مسلم ومسيحي.
املسيحي عندما استهدفت ركائز الدولة القومية
ف��ي العالم العربي وان�ت�ش��ار األنظمة الطائفية
ً
بديال عنها ،مرورا بلبنان فالعراق إبان الحرب
األميركية وما رافقها من استهداف للمسيحيني
ً
ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،وص ��وال إل��ى م�ص��ر وس��وري��ا
اليوم ،التي تستهدف املجموعات املتطرفة فيها
الدولة الكيان .كل ذلك ،ال يهدف إال إلى استكمال
املخطط الغربي الذي يهدف إلى إسقاط الهوية
ال �ع��رب �ي��ة ع ��ن امل �س �ي �ح �ي�ين وص � ��وال إل� ��ى ت�ف��ري��غ
املنطقة من وجودهم.
من هنا ،ف��إن األص��وات املسيحية الوطنية التي
ّ
ن�س�م�ع�ه��ا ال� �ي ��وم ف ��ي ك� ��ل م ��ن ف �ل �س �ط�ين وم �ص��ر
والعراق وسوريا ولبنان ،ال يجب أن ينظر إليها
على أنها ت�ب� ّ�دل أو ت�ط� ّ�ور ف��ي امل��وق��ف املسيحي،
ب��ل ه��ي ت �ص� ّ�ب ف��ي ق �ل��ب ام �ت��داده��م وان�ت�م��ائ�ه��م
العربي منذ وجود الدين املسيحي ،والتصويب
ً
على ه��ذا التمايز ليس إال ّاستكماال للمخطط
ً
الغربي في املنطقة الذي يتخذ أشكاال عدة .أما
املجموعات واألف ��راد واألح ��زاب املسيحية التي
ارت �ه �ن��ت ل �ص��ال��ح امل �ص��ال��ح األج �ن �ب �ي��ة وض��رب��ت
عمق ال��دي��ن واالن�ت�م��اء املسيحي ال�ع��روب��ي على
م� ّ�ر التاريخ في دول امل�ش��رق ،فهي ح��االت شاذة
تشبه تلك التي نشهدها على الساحة اإلسالمية
في منطقتنا ،حيث ّ
يتم استخدام وضرب روحية
ال��دي��ن اإلس�لام��ي خ��دم��ة للمشاريع التقسيمية
األجنبية.
ّ
يدق املسيحيون اليوم في الشرق ناقوس الخطر
ع�ل��ى وج��وده��م ،وم��ا امل��ؤت�م��ر امل�س�ي�ح��ي األخ�ي��ر
ال ��ذي ع�ق��د ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �ي��روت إال
ً
دليال على الخطر الحقيقي الذي يشعر به هؤالء
على وجودهم .والخطر املسيحي هو خطر ّ
يهدد
املجتمعات العربية كافة ،املسيحية واإلسالمية.
لذا ،فإن املسؤولية ال تقع على املسيحيني وحدهم
في حماية وجودهم ،بل أيضًا على املسلمني في
الدفاع عنهم ،ألنهم أبناء هذه األرض العربية،
وحاملو قضاياها الوطنية وفكرها القومي منذ
ال �ق��دم .وألن املسيحية واإلس�ل�ام ك�ي��ان واح��د ال
ّ
يتجزأ في روحيته وهويته ،فإن أي ضرر يصيب
أحد أعمدة هذا الكيان سيؤدي حتمًا إلى تفككه
وان �ه �ي��اره ف�ي�م��ا ب �ع��د ،وب��ال�ت��ال��ي ان�ه�ي��ار قومية
الدول العربية وهويتها وزوال تاريخها.
* أستاذة جامعية

