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 خطاب الجماعات المسيحية في زمن المحنة حول

 

 هذه  النذد ، ا اسذفتنيفني الذةاليةعندما طلب مني االب الرئيس سليم دكاش المشاركة في 

 ".األزماتفي العنتان المقرر ا  هت "خطاب الجماعات المسيحية في زمن 

ية اإللذذةالية وذذد ر عذذتة عاذذار، "الجماعذذات المسذذيحية" .  عذذرس ان هنذذا  كنذذائس مسذذيح

 ؟األزمةمفعدد، .  لةن اال يشةل اوااع هه  الةنائس جماعة مسيحية  اعد، عفى في زمن 

 اإللةالية ألنها وقع في اساس المتضتع الهي سأونا له فيما بعد .  طرح هه 

.   عرس ان المسذيحية انفرذرت علذى مذا   األزمةاعرس ان هنا  والزماً بين المسيحية 

لراناوها األ لى عفى اليتم .. من االماراطتر الر مذاني محن ا منه ا زمات   اجهفه من 

ا الى االماراطذتر س بالمتت صلااً  ر سه الى األسيلنير ن الهي عةم على القديس بطر

 نسطنطين الهي اعفنق المسيحية   جعلها دين الد لة  ر سه الى األعلى .

ليذف   خطابذاً  -منهذا جعلذت – منه ان آمنت المسيحية بالمحاة  دعت اليها  ا  جذدت فيهذا 

 المغلقة . هةها عدث في المجمع الياويةذاني الاذاني الذهي نذدم خطابذاً طذت  األزمات بتاب 

العالنذات    زمذةا  العرذر مفغيراتالةرسي الرستلي مع   زمة:  عديد،  زماتصيحات 

 اليهتدية  االسالم . من   زمة المتنفالةنائس األخر  مع 

السؤاة الةاير :  يذن  في هها التنت بالهات ا لةالية وطرحفان هه  االمهما يةن من  مر ا 

 مجلس كنائس الشرق األ سط مما يتاجهذه المسذيحيتن اليذتم  مذن وحذديات ؟   ي خطذاب

 .؟ كان ينفظر ان يردر عنه  الحالية  الهي األزمةويفقد  

وةذاد الفذي اذا كان الادر ييفقد فذي الليلذة الظلمذا  ا فذان المجلذس ييفقذد فذي ليذالي الفحذديات 

منيردين  عياناً ا  مع المسذلمين  عيانذاً وفحتة الى محن ..  الفي يتاجهها مسيحيت الشرق 

 .   خر  
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المسذذيحية .  بغيابذذه  صذذاحنا  الجماعذذةخطذذاب  فذذيناحذذ  كمسذذلمين بتجذذتد المجلذذس كنذذا  

الجماعذة المسيحية . مذن هذه  الجماعذات مذاالً  الجماعات    عن خطب خطاب عنناح  

 القدس خاصة  الفي وتاجه محنة االعفالة االسرائيلي . في ة في فلسطين   المسيحي

اب متعذذد مذذن خذذالة  كيقذذة "كلمذذة عذذق" بخطذذهذذه  المحنذذة المفعذذدد،   اجهذذت الةنذذائسقذذد ف

يحية برتر، ماالر، لالسذرائيليين ان   جذتدكم س)كاير س( .  في هها الخطاب نالت الم

 نالذت   ال يجفمعذان . المسذيحي يمانالعفالة  اإلنالت للةنائس في العالم ان ااعفاللي .  

المقدسذذات لذذيس لذذأناً اسذذالمياً ان وحريذذر االرو   ماالذذر، برذذتر،  اضذذحة للمسذذلمين 

 لةنه لأن مسيحي  يضاً .  نالت للعالم كلذه ان السذةتت عذن االعذفالة االسذفيطاني  فقطا

 يفنانض مع كل القيم االنسانية  المتاكيق الد لية .

   سيحي فذي زمذن محنذة . د   عاليذاً ا  لةذن مذن هذم الذهين اسذفجابتا لذه ؟ هها خطاب م

د فذذي األزمذذة. ليسذذت  اً نهذذم  نذذراذا ياسذذفمعتا لذذه ؟    سذذمعتا بذذه ؟ كذذأن فذذ الفعذذرو  مجذذر 

 عنذدما   وعميقها ا ماررات اسفمرارها وةتن عندما وُخفلَقاألزمة حالة خطير، ..   لةن ل

 . فحتة بهلك الى محنة للفخلص منها .  هي والمخارج  وسد

فهذذم لذذم يطلاذذتا االجفيذذذاح مذذذاالً علذذى ذلذذك .  مذذا وعذذرو لذذه مسذذيحيت العذذراق يشذذةلان 

هر لذذت   طنيذذاً  دينيذذاً  يضذذاً . فقذذد .  لذذم يسذذفقت ا بذذه . بذذل كذذانتا مذذن ضذذحايا  األميركذذي

عركات الفاشير االنجيلية االميركية من خلف الذدبابات العسذةرية عاملذة االنجيذل المقذدس 

ا  الةاكتليذك  األركذتذكس يتفذاً بالمسذاعدات االنسذانية الذى كنذائس األلذتريين  الةلذدانمل

 ا كأنهم لم يعرفتا المسيحية من نال ا  كأنهم يسذمعتن بسسذم السذيد المسذي  للمذر، األ لذى

مذر عذرق بعذض كنائسذهم ا  دُ من الجماعات المسيحية األ لذى . مذع ذلذك  ُ  في التانع  هم

هذم فذي منذازلهم علذى  يذدي بعذض لذركا  ل منجماعات   عداناً نراهم ا  هجر ا  بعض

لهذم الرعايذة  الحمايذة   ن يذتفر  -في  زمفه الداخليذة – اسفطاع طنهم ال   لةنالتطن .. 

. فتنعذذتا بذذين مطرنذذة االجفيذذاح األميركيذذةقذذتات المذذن  مذذن المحنذذة ا  ال هذذم طلاتهذذافذذي ز

.. فةذذان خطذذابهم  مذذن األزمذذة  سذذندان الفطذذرس ا ممذذا سذذد فذذي  جذذتههم  بذذتاب الخذذر ج



3 
 

. المعنى الماالر  الاسذيط هذت الذدفاع  في  نت  اعد نمعنيي  يحمل  الهجر، ..  هت خطاب

 السلاي عن النيس بمعنى االنةيا   طلب السالمة الهاوية . 

بذأنهم ال يعملذتن  االماالر  األعمق فهذت اوهذام ارخذرين مذن مذتاطنيهم  الااني ىاما المعن

 انهم يقتلتن بأفتاههم ما ليس في نلتبهم .بما يؤمنتن .  

ان ينقل الى العالم رسذالة ذات مضذمتن سذلاي  ا من لأن هها الخطاب المد ي برمفهان 

 عن عقيدوهم . عفى المتاطنين ارخرين  ن هؤال  ع

ان المحنة فذي العذراق لذم وةذن مسذيحية فقذط .  ان الضذحايا المسذلمين مذن  يفرددكايراً ما 

اكار عدداً بما ال يقاس .  هها صذحي   ا ب  األكراد  الفركمانر من الع ا السنة  الشيعة

سياسذذي    مذذن بذذالطاع .  لةذذن المسذذيحيين فذذي العذذراق لذذم يةتنذذتا جذذل اً مذذن الرذذراع ال

  الفنافس على السلطة .

عسذناً ا .  في الشرق العراق كانت اسفانا  في ينمحنة المسيحيان  ا كايراً ما وردد  يضاً  

؟  مذذاذا عذذن ا عذذن محنذذة األناذذاط فذذي مرذذر  ان   جهذذت باالسذذفنةار الجمذذاعيمذذاذ لةذذن 

 مذذاذا عذذن نيذذل   ؟. وجابَذذه باإلنةذذار الجمذذاعي  معانذذا، المسذذيحيين فذذي سذذتريا  ان كانذذت

عركذذات االسذذالم السياسذذي الذذى مقاعذذد السذذلطة فذذي مرذذر  وذذتنس  ليايذذا ؟  مذذاذا عذذن 

كذأن الفعذدد الذديني  يذر متجذتد فذي الشعارات الفي ورفعها هه  الحركذات  الفذي وذتعي  

 المنطقة ؟.

يعيش العالم العربي عركات اعفراو  اعفجاج  وغييذر  اسذعة النطذاق .  لةذن لذيس كذل 

الةاير من الذترد  ويفـ  .  في  ماالنا العامة ان  رد، ال ورنع ربيعاً . مع ذلك  اً وغيير ربيع

 الذى سذلطنة عمذان ..  لةذن مذن المغذرب  ا من وتنس الذى مرذر ا  مذن ليايذا الذى الذيمن

لم يلرعت  .  وذدمي  نفي التنت ذاوه الةاير من الشت  . يفمفع برائحة الترد الهي انفرب

د ن  لذتا  ..  نعذرس ان األلذتا   األلتا   صابع اللارعين . نعذرس  ن ال  ر د مذن

 وفسذانط ناذل   انهذا  .  نعذرس كذهلك ان الذترد الذهي     عندما وهبل التر د لب عتداً رو

نفتق الى عطر  يفمال فذي سذقتط االسذفاداد السياسذي .  نعذرس  يضذاً ان الشذت  نعشقه  
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في اعفةار الحقيقة  مرذادر، الذر ي ا   ن  كاذر األلذتا  ايالمذاً  يفمالالهي يدمي  يادينا 

.  االسفاداد الذديني هذت كظلذم ذ ي  سياسيالسفاداد البا الدينياسفاداة االسفاداد  وةمن في

د مضاضذذة علذذى الذذنيس مذذن  نذذع الحسذذام المهنذذد" ا علذذى عذذد نذذتة الشذذاعر القربذذى ا" الذذ

 طرفة بن العاد .

  زمذذة االنفقذذاة مذذن االسذذفاداد السياسذذي الذذى االسذذفاداد الذذدينيهذذها   نذذتعاعفمذذاة  يشذذةل

مسذذيحية وحفذذاج واليذذاً الذذى خطذذاب مسذذيحي .  ذلذذك ألن االسذذفاداد الذذديني يضذذرب   ة مذذا 

  زمذذةهذذي ا فذذي جتهرهذذا األزمذذة هذذه  يذذة .  يذذر ان الحريذذة الدين  سذذس  نتاعذذديضذذرب 

 ذلذذك ألن  .مسذذيحي  -مسذذيحية وحفذذاج الذذى خطذذاب  طنذذي اسذذالمي  – طنيذذة اسذذالمية 

كلذه .  هذت  كاذر مذا يةذتن  سذي . فاالسذفاداد  ألن الحرية كذل  ال يفجذل  . االسفاداد  عمى

السياسذذي بعمذذل مذذا ا بمتنذذف ا  . يمةذذن الفرذذدي لشذذر االسذذفادادعنذذدما يةذذتن دينيذذاً  سذذت اً 

ا بةلمة ا    عفى بنةفة وهةميذة .  لةذن كيذف يمةذن الفرذدي السذفاداد يمذارس باسذم بر ي

هللا ؟ ان االسذذفاداد الذذديني ا ا  االسذذفاداد الذذهي ومارسذذه سذذلطة دينيذذة ا ال ينفهذذك الةرامذذة 

ة الذهات اإللهيذة مذا لذ م وقلذه ا  يحةذم االنسانية  عقتق المتاطن فقط ا  لةنه فتق ذلك يقت 

 بما لم وأمر به ا  يسي  الى من  عسنت اليه .

يذدافع  من هنا ا عندما وتاجه الحريات  ي محنة من هها النتع ا ال بد من خطذاب مشذفر 

بذين  ال ومليه فقذط المتاطنذة   عذد، المرذير ا  لةذن ومليذه  يضذاً العالنذة اإليمانيذة عنها ا

ن الةريم  سسها في بعذض آياوذه ا  الفذي ورجمهذا الفي عدد القرآالمسلمين  المسيحيين ا  

ا  برذذتر، خاصذذة فذذي عهذذد  الذذى سذذلتكهالسذذالم فذذي   الرذذال،  رسذذتة هللا محمذذد عليذذه

 نرار  نجران .
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 كمذة متجذة صذاخاة مذن الفطذرس الذديني يعاني مسيحيت الشرق مذن الشذعتر بذأن اليتم ا 

  كاذر مذن  زمذة . انذه يرذنع  ييجذر الفطذرسان . متجذة وسذفهدفهم ال .  ان هه   االسالمي

يعذاني مسذلمت الشذرق مذن الشذعتر بذأن مسذيحيي الشذرق  يذر مع هه  المعانذا، ا محنة .  

بالفالي محنة مشفركة اخر  وفطلذب انها  يضاً ا   معهم مقفنعين بأن هه  المحنة وسفهدفهم

  في هه  الحاة فسن الالمتنف ليس متنياً . . متنياً مشفركاً  خطاباً مشفركاً 

  زمذذاتمسذذيحية وفطلذذب خطابذذاً مسذذيحياً ا فذذان هنذذا    زمذذاتاذا كانذذت هنذذا  ن هنذذا ا مذذ

 –خطابذاً اسذالمياً هنذا   زمذات مسذيحية وفطلذب   ا مسيحية اخر  وفطلب خطاباً اسالمياً 

لقذي وُ  مذاالً  الهجر، المسيحية التاسعة من العديد من د ة العالم العربذي  زمة. ان مسيحياً 

الةاذار مذذن  نالفرذدي لهذا ألنهذم سذيةتنتن الخاسذريية متاجهفهذا  علذى المسذلمين مسذؤ ل

 وداعياوها السلاية ...

على ويةيك نسيج المجفعات العربيذة  ربمذا ويةيذك د لهذا  يضذاً ا كمذا  وهمخسارال وقفرر 

ال وقفرذذر علذذى فقذذدان هذذه  المجفمعذذات لاذذر ، ال وعذذتو مذذن الةيذذا ات اليةريذذة  العلميذذة 

 الهجذذر،– ة  التطنيذذة ا  لةنهذذا اضذذافة الذذى ذلذذك كلذذه ا وشذذةل االنفرذذادية  االجفماعيذذ

 .   ير   مضاطة اوهام لالسالم بأنه يرفض ارخر  انه ال يقال الفعايش  مع -المسيحية 

و المسذلمين للمعاملذة بالماذل فذي ا  يعذر  االسذالمية  هت اوهام  ير صحي  يشت  العقيد، 

ا لأناً مسذيحياً فقذط المسيحية الهجر،  زمةت . لهلك ليسد ة األجناية الفي اسفتطنتا فيهاال

حي كذهلك يمسذ – لةنها لأن اسالمي  يضاً يفطلذب خطابذاً اسذالمياً .  هذي لذأن اسذالمي 

 مسيحياً مشفركاً . -يفطلب خطاباً اسالمياً 
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.  األمذن الذتهمي  فذي الهجذر،  مذن  همذيعالً . انها  زمة في عذد ذاوهذا . ليست الهجر، ف

اسفسذذالم ؛  انسذذحاب مذن المشذذفر  فذذي الحيذذا، العامذذة  فهذذي  االطمئنذذان . هذت  سذذت   نذذتاع

. انهذذا مخفلذذف معهذذا  مذذن هذذت الفطذذرس االعفةاريذذة للحذذق  للحقيقذذة  اإللغائيذذة لةذذل لحركذذة

خذذر ج مذذن الذذتطني العذذام  ن المسذذؤ لية التطنيذذة فذذي الفرذذدي لوزمذذات ا  هذذيوخذذلع عذذ

لمسذيحية  مذع د رهذا الذهي وميذلت ا جذتهر ممذا يفنذانض مذع. وقتنع في الهات الخاص  

 على مد  الفاريخ . بادائه في المشرق

يذذد، الفذذي وفنذذا ة عريذذة ممارسذذة العق هذذي  لذذدها خطذذراً  األزمذذاتان  خطذذر ال لذذك فذذي 

نقذذر  خطتطذذه خطابذذا مذذن نذذتع آخذذر  األزمذذةهذذه   وفطلذذب عريذذة الفعايذذر عذذن اإليمذذان . 

نداسذذة الاابذذا  عهذذاسذذط الفذذي  ن  فذذي  كيقذذة االرلذذاد الرسذذتلي عذذتة الشذذرق األ  العريضذذة

 .الماضي 2142 يلتة  41بنيدكفتس السادس عشر في لانان في 

الفسذام  اساسذاً  رذيغةب  وطعذنا فالتكيقة وؤكذد علذى ماذد  الحريذات اليرديذة   الجماعيذة 

  وقتة . ن يةتن المسيحي متاطناً من الدرجة الاانية  للعيش التطني ا اسفةماالً لرفضها 

نال خطاب ناة به هها ال تاطنة من عي  هي مسا ا، في الحقتق  التاجاات . بالم التكيقة

لذى انذه ال د لذة عيذ   كذد عق الذاالث الفذي  علنهذا ا ئفي التكذا  يضاً  هر الشريفاألزذلك 

 دعذت، لما يقتة به االسذالم  ه واكيدا  لةن بدعة جديد، هها القتة . لم يةندينية في االسالم

 به. لإللفلام يةوجديد

ن مجفمعاونا العربية هي مجفمعات مفنتعة .  في المجفمع المفنتع يةذتن التجذتد الذهاوي ا

 يةتن الحق الهاوي جل  من الحق المشفر  .  يةذتن األمذن . جل  من التجتد المشفر  

فذي  الفنذتع.  يفجسد  الفنتعفي  االخفالسالهاوي جل  من األمن المشفر  .  لهلك يفجسد 

 التعد، .
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ين هامفين ؛ وفماذل الظذاهر، عقد األ ة من القرن التاعد  العشرين عن ظاهروكشف اللقد 

بالمائة من الاشرية الفذي  41في اسفعاد، الدين لدر   المؤكر في الحيا، العامة . ان  األ لى

ينفمذتن الذى ديذن  مليارات انسذان ا  6ا اي ما مجمتعه  يالغ عددها ساعة مليارات انسان

 .عقيد، معينة الى    

مليتنذاً .   لةذن  211بالمائذة ا  ي مذا مجمتعذه مليذارين   3ا54شةل المسذيحيتن مذنهم ي

آسيا  افريقيذا في كلاي هؤال  المسيحيين يعيشتن في د ة العالم الاال  :  ميركا الالوينية  

عي  يسفتطن االسالم .  كان كمانتن بالمائة منهم عفى القذرن الفاسذع عشذر يعيشذتن فذي 

جذل  مذن هذت جنتبذاً ..  العذالم العربذي  وفمذدد هذها يعنذي ان المسذيحية  ميركا    ر بة . 

 المحنة . -األزمة  .  هنا متنع هجر، مسيحية  اسعة  مع األسف يشهدهها الجنتب الهي 

 611العذالم ا اي مذا مجمتعذه مليذار   لذعتببالمائذة مذن  2ا25اما المسلمتن فيشذةلتن 

هذذه   وفعامذذلفةيذذف  معذذات  يذذر اسذذالمية .مجففذذي مليذذتن انسذذان . يعذذيش كلذذاهم فذذي د ة  

 هذذؤال  المسذذلمين اذا  صذذمفهم الهجذذر، المسذذيحية بذذرفض ارخذذر مذذع الذذد ة  المجفمعذذات

 ؟. المسيحي

فففماذل فذي وقذدم الذدين الفذي كشذف عنهذا العقذد األ ة مذن هذها القذرن ا اما الظاهر، الاانية 

ا الةايذذر مذذن الفعرذذب  مذذانيقليذذل مذذن االال وراجذذع اإليمذذان . فهنذذا  الةايذذر مذذن الفذذدين  

خاصذة ا  برذتر، ا مسلمين  مسيحيين.  هه  ظاهر، وضعنا جميعاً   القليل من الر عانية

ًً جديداً  مشفركاً  مشفركة  زمة  مام  ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً  .   يضاً  وفطلب خطابا

 فضذل  ةالمحنذ -األزمذة لمتاجهذة هذه  خطذاب يمةذن اعفمذاد   هذل مذن  من هنا السذؤاة :

.  ؟ طاب الحتار  الفالني  بنا  جستر الفيذاهم  الاقذة ..  صذتالً الذى المحاذةخ   فعل من

    المحاة . خطاب خطاب  نت  من ضعف ال  على انهلقد دلت الفجربة االنسانية .. 

 

 محمد السما                                                                               


