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 الدور النهضوي للعرب المسيحيين

 منذ ظهور المسيحية وحتى العصر الراهن

 الناصرة  - سميح غنادري

samih.gha@gmail.com 

المسيحيون وربيع : "في البدء ُأعلن تحفظي من العنوان الذي ُأعطي لورشة العمل االقليمية هذه

الدور :"العنوان الذي ُأعطي لمحاضرتي في الورشة ولورقة العمل المكتوبة هذه ، وكذلك من"العرب

ألن المسيحيين العرب هم عرب اواًل، قبل ان يصبحوا  وذلك". العرب للمسيحيين النهضوي

 .والعروبة هي انتماؤهم اإلثني والقومي والثقافي قبل وبعد اعتناقهم للمسيحية .مسيحيين

. ة في التاريخ في نص أشوري يعود إلى القرن التاسع عشر قبل الميالدالول مر "عرب" تظهر كلمة

وأطلق االغريق واالمبراطورية الرومانية فيما بعد . البدو -وكان المقصود بها سكان الصحارى

على بالد العرب في البادية وعلى الجزيرة العربية وبادية الشام منذ القرن الخامس قبل  "أرابيا" تسمية

على البادية العراقية والجزيرة الفراتية اللتين  "طيايا" ا االمبراطورية الفارسية فأطلقت تسميةام. الميالد

العربية التي قطنت تلك المناطق مع غيرها من " طيء"فصلتا بينها وبين الرومانية، وذلك نسبة إلى قبيلة 

المسيحي في القرون المبكرة األولى كل تلك المناطق العربية المذكورة أعاله وصلها التبشير .قبائل عربية

 .لظهور المسيحية

 المسيحية نبتة مشرقية أصيلة وأصالنية

فلسطين مهدها، وسائر البالد السورية والهالل الخصيب . للسيد المسيح وللمسيحية جغرافيا وتاريخ

مسيحية من الشرق االوسط ال" يستورد"لم . واليمن وشبه الجزيرة العربية أوطانها االولى( العراق)

اذهبوا وتلمذوا جميع : "ومن أنطاكيا السورية انطلق التبشير بها في العالم. اوروبا، وانما صّدرها لها

 .، وفيها جرت تسمية الدين الجديد بالمسيحية"االمم

جرى  الناصرة في. في فلسطين ومن أهلها( األبن)اختار اهلل، حسب المعتقد المسيحي، أن يتجسد 

في بيت لحم ُولد، وفي عرس في قانا الجليل قام بعجيبته األولى، . بوالدة الطفل يسوع اءمريم العذر تبشير
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وإلى . عانى وصام اربعين يومًا أريحا مشى، وفي صحراء( بحيرة طبريا) بحر الجليل وعلى سطح مياه

بيتي بيت :"مدخل وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد الباعة وواجه أحبار اليهود مخاطبًا اياه القدس الهيكل في

وفي أزقة القدس حمل صليبه سائرًا في طريق (. 11:11مرقس ")الصالة، وانتم جعلتموه مغارة لصوص

 )...(.اآلالم نحو الجلجلة حيث ُصلب 

تأسست ( القدس)وفي اورشليم ". األناجيل"وجرى تدوين  "العهد الجديد"في تلك البيئة المشرقية ُولد

األديرة  م، وتبعتها سائر الكنائس في البالد السورية وتركيا، وكذلك 33م عا –أم الكنائس - الكنيسة األولى

وفي بلدات ومقاطعات االراضي المقدسة وسوريا ومصر والعراق والجزيرة العربية . االولى والرهبانيات

وفيها تأسست المدارس . األوائل وسيَم الكهنة واألساقفة والمطارنة االوائل الشهداء المسيحيون سقط

هنا جرى شرح . في العراق والرهاونصيبين في سوريا وانطاكيا في مصر االسكندرية–هوتية األولى الال

 .وتفسير التعاليم المسيحية واألناجيل ووضع اللبنات األولى والمركزية لالهوت المسيحي وللنظام الكنسي

 التغريب والغربة للعرب المسيحيين

المشرقية والعربية التاريخية للمسيحية أو عدم ابرازها، اال لتجاهل حقيقة البيئة " تبرير"ال أجد من 

لم تهتم مؤسستها الكنسية الغربية في حقب تاريخية سابقة بإبراز " تغربنت"تفسير أن المسيحية بعد أن 

كذلك . هذا ما فعلته الهيمنتان الكنسيتان، اليونانية والالتينية على مدى عدة قرون سابقة. جذورها العربية

ألطر وللمؤسسات االسالمية دور في هذا التنكر ألصالنية العرب المسيحيين، اذ جرى دمغ العرب كان ل

هكذا وبمساعدة مؤسستي الدينين المسيحي واالسالمي، جرت بوادر . عمومًا بالجاهلية قبل ظهور االسالم

يرهم وكأنهم العرب المسيحيين عن العروبة وعن تاريخهم وأوطانهم، ومن ثم تصو تغريب وغربة عملية

 .على الشرق العربي( الفرنجة)اتباع للغرب المسيحي، او حتى من مخلفات الحمالت الصليبية 

بمعنى أن العديد من  غربة بمعنى وجود ممارسات ومواقف تقصد التغريب، وكلمة تغريب أذكر كلمة

ما زالت هذه العملية  ولألسف. العرب المسيحيين قد ذّوتوا الغربة وأصبحت هذه جزء من عقليتهم ونفسيتهم

ان تكون . جارية إلى حد ما في أيامنا من قبل أوساط دينية وأخرى علمانية وحتى على الصعيد الشعبي

لقد . هذا ما يظنه غالبية البشر العاديين في العالم، خصوصًا في دول الغرب –عربيًا يعني أن تكون مسلمَا 

الغربة على الصعيد الشعبي في البلدان العربية والعالم  آن األوان ومنذ زمن لوضع حد لهذا التغريب ولهذه

علمًا بأن االبحاث االكاديمية أيضًا، بهذا . أجمع، وليس على صعيد البحث االكاديمي الضيق فقط

 .الخصوص، ما زالت شحيحة جدًا
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 شهادات عن مسيحية العرب

والدته العذراء مريم وجماعة انه حين اجتمع تالميذ المسيح و( 2:2-4أعمال ( )أعمال الرسل)يرد في 

في اليوم العاشر لصعود المسيح إلى السماء،  33المؤمنين األوائل في علّية صهيون في أورشليم، عام 

 .بما فيها العربية، وكان بينهم عرب تحدثوا هم والجمهور خارج مكان االجتماع بلغات مختلفة

بالد  ذهبت على الفور إلى"من دمشق وأنه هرب " إلى كنائس غالطية"في رسالته بولس الرسوليذكر

وبقي . التي كان يحكمها يومها الحارث الرابع األنباط بالد العرب هذه هي دولة(. 1-11-11" )العرب

لذلك يحق لنا القول أن أعظم مبشر في . بولس الرسول في بالد العرب لشهور، وطبعًا ليس لشأن السياحة

 .ن بّشر بين العربهو أول م -رسول االمم  –تاريخ المسيحية 

أن الرعاة الذين زاروا بيت لحم ( 161استشهد عام ) يوستينوس يؤكد المؤرخ لتاريخ الكنيسة القديمة

والملك األول في العالم الذي تنّصر عربي،هو ملك . لرؤية الوليد الطفل يسوع كانوا من العرب االنباط

طنطين لم يكن أول أمبراطور اعتنق وقس. 222وذلك عام ( 224-141)االبجر التاسع  مملكة الرها

 (.241-244)فيليب العربي  –اعتنقها قبله سريًا االمبراطور فيليبوس   ، إذ(312عام )المسيحية 

، إلى (33عام ) يعقوب يعود اصل سمعان، االسقف الثاني على كنيسة أورشليم بعد رئيسها األول

وكذلك اخرون، بمن فيهم (. 134عام ) سمعان وأسقفهاايليا عربيًا من نجد كان أيضًا اسقفها. العرب

هو الذي سلم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب ابان . من سوريا (عبد اهلل)صفرونيوس  البطريرك

 ".العهدة العمرية"، وله أعطى عمر 636فتحها عام 

 326عام الذي يترك صعيد مصر ويأتي إلى غزة ( 311-211)الغزي  هيالريون أما الناسك اليوناني

وتشير العديد من . "قبائل برمتها من العرب"ويتنسك في دير هناك، فكانت قد اهتدت بوعظاته وسيرته

. السوري من بلدة صيص، عربي أو من أصول عربية( 411-361)سمعان العمودي المصادر أن الناسك

ًا جموعًا يحطمون اذ كان يزوره هؤالء آتين من صحراء الشام جموع. لكن األهم أنه كان محبوب العرب

 .أصنامهم ويشهرون مسيحيتهم

وننّوه أن العديد من االسماء العربية المسيحية المشهورة بما فيها أسماء سامتها الكنيسة قديسين ترد 

في الكتب والوثائق الكنسية بصيغة يونانية، ألن اللغة اليونانية كانت اللغة الكنسية ولغة كتبها المقدسة،بحكم 

من  ذوجوموسنصادف مثاًل ورود اسم القديس. ية الرومانية والبيزنطية هي الحاكمةكون االمبراطور
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على بني " ملكا"الذي كان  ضجعم بعد التمحيص نكتشف انه ما هو اال. جنوب فلسطين و شمال الجزيرة

ماء كره الد"انه ترك الملك و" نسب معد واليمن الكبير"عنه كتب ابن الكلبي في . سليح من قبيلة الضجاعمة

 ".والدنيا وتعبد في نصرانيته

كانون أول، الستشهاده في  24الذي تحتفل الكنيسة العالمية بذكراه بتاريخ  ايريثيوس أما القديس

الحارث بن  شهيد وشهيدة رفضوا االرتداد عن مسيحيتهم، فما هو إال العربي 322اخدود حرقا مع 

وردت قصة .في كل من نجران وظفار ومنحا، 123أو  122الذي استشهد وأبناء من عشيرته عام  كعب

كوسماس  والقديسان(. 12-1البروج ) "القرآن" استشهاد هؤالء الشهداء العرب المسيحيين في

هما عربيان سوريان الهوتيان وطبيبان وصيدليان لم يقبضا االجرة مقابل ( قزما والدمياني) ودميانس

". ديننا ينهانا عن هذا"وية سامة بهدف القتل، ألنورفضا تركيب أد". الزاهدان بالفضة"العالج وُسّميا

نكتفي بهذه االمثلة مع انه توجد .إبان حكم االمبراطور ديوقلتيانوس 322أيلول عام  21استشهدا بتاريخ 

 .اسماء شهيرة اخرى

 مواطن وممالك العرب المسيحيين االوائل

صالنيين الذين عرفوا السكن اال القحطانيين يعود أصل ونسب العرب المسيحيين االوائل للعرب

الجزيرة  موطن العرب المسيحيين في. عاش هؤالء حياة حضرية إلى حد ما.الثابت وليس المتنقل فقط

سماهج وقطر وهجر )وفي أطرافها الشرقية " اليمن السعيد"كان في جنوبها في االساس، في  العربية

مقبرة "و " موقف النصارى"في مكة وتواجد .وفي وسطها حيث أسست قبيلة كندة مملكة...( والخط

قطن العرب المسيحيون في بلدات وصحاري  البالد السوريةوفي. على طريق الحج إلى عرفات" النصارى

 .العراقهذا باألضافة إلى سكنهم وترحالهم في بلدات وصحراء. سوريا ولبنان وفلسطين واالردن

تخوم وبين اكبر وأرقى أمبراطوريتين في بهذا يكون العرب المسيحيون والوثنيون قطنوا ضمن وعلى 

 .الرومانية والفارسية: ذاك التاريخ

شمال صحراء الشام ) والتدمريون(جنوب فلسطين واالردن) االنباط في البالد السورية استقر العرب

شرق وجنوب شرق دمشق جهة العراق، وجبل صفا وجبل ) والصفئيون(حتى تدمر

أما في (. تى حدود تبوك غربًا وثيما شرقا ودومة الجندل شمااًلشمال الحجاز ح)والتموديون ،(حوران

 .العراق فقطن العرب في الجزيرة الفراتية وفي الصحراء
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للبالد  –في الجوالن  الجابية :كان للعرب المسيحيين مراكز وعواصم حضرية متطورة، نذكر أهمها

هذا عدا عن وجود العرب المسيحيين . يةللجزيرة العرب –ونجرانلبالد ما بين النهرين، والحيرة السورية،

او قطنوا فيها /واّسسوا وحكموا ممالك عربية مسيحية و. في مقاطعات فلسطين األولى والثانية والثالثة

وكانوا من بناتها ومن المبشرين بالمسيحية فيها وفي المناطق المتاخمة لها،وذلك في المناطق 

 .والفارسية( الرومانية اليونانية)ن االمبراطوريتين البيزنطية ضمن أو على تخوم وما بي والممالك والمراكز

قاد هذا إلى تأثرهم الكبير بأعظم حضارتين في تلك الحقبة من التاريخ، ومن ثم إلى نشرهما وان كان 

العربية، التي سنذكرها ادناه،حاضنة للمسيحية ولنهضويتها  ممالكهموكانت. بشكل محدود بين سائر العرب

 .ولمدنيتها

تأسست منذ القرن السادس قبل الميالد ووصلت أوج تطورها ابان حكم الحارث الرابع : مملكة األنباط

واالنباط عرب . عاصمتها البتراء الشهيرة. امتدت جنوب فلسطين إلى دمشق شمااًل(. م 42 –م .ق 1)

ل أن االنباط كانت ال نقصد القو. عرفوا المسيحية منذ قرنها االول، وعندهم اختبأ بولس الرسول وبّشر

 .مملكة مسيحية، وانما كانت وثنية بغالبية سكانها، لكن بعضهم تنّصر

وكانت تتبع االمبراطورية .امتدت من تدمر في سوريا إلى جنوب فلسطين واالردن:مملكة تدمر

المسيحية  ازداد إنتشار المسيحية بين قاطنيها العرب مع ان ملوكها كانوا وثنيين لكنهم لم يعادوا. الرومانية

 .من أشهر ملوكها أذنيه، ملك العرب الذي هزم ملك الفرس شابور. ولم يمنعوا إنتشارها

يعود تأسيس ساللة وإمارة الغساسنة . هي مملكة عربية مسيحية، بقاطنيها وبملوكها: مملكة الغساسنة

شمال سوريا عبورًا امتدت مملكة الغساسنة من . إلى ملكهم جفنة بن عمر الملقب بماء السماء( آل جفنة)

 .بفلسطين وصواًل إلى العقبة

من أشهر ملوكهم . وآخرعواصمهم كانت بلدة الجابية في الجوالن. تنّصر الغساسنة منذ القرن الرابع

(. 163-162)والنعمان ابن المنذر ( 162-161)والمنذر ابن الحارث ( 161-121)الحارث بن جبلة 

 .هم ماريا وسلمى وإثنتان باسم هندحكمت الغساسنة أحيانًا نساء ملكات، من

تعّصب الغساسنة الستقالليتهم وحاربوا روما في سبيل هذا وصمدوا وانتصروا، فاضطرت تلك 

مملكة الغساسنة المملكة العربية المسيحية األولى واالكبر . التخاذهم حليفة لهم ضد الفرس والمناذرة
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ئل عربية وثنية أو بطون لها جاورتها أو سكنت ضمن واالكثر تمدنًا وحضارة،وأيضًا المبادرة لتنصير قبا

 .مناطقها

تقضي روما المسيحية على الدولة العربية المسيحية االولى، النها ال تريدها قوية مستقلة والنها تتهمها 

بأنها تهادن أحيانًا فارس والمناذرة وال تحاربهم كما يجب، وألنها تتهم الغساسنة بالهرطقة العتقادهم 

ثم تنفي بعده ابنه . 162تحتل روما مملكتهم وتنفي المنذر إلى صقلية عام . ة الواحدة للسيد المسيحبالطبيع

 .163ووريثه النعمان عام 

. حسب الفرس" عربايا"، وهي مملكة "الحيرة"هي الوريثة للمملكة الحضرية القديمة : مملكة المناذرة

وإذا كان من . استمر حكم المملكة ثالثة قرون.لقبلينسبة إلى أصلها ا" اللخميين"وهناك من يسميها مملكة 

العادة ومن الطبيعي أن يكون الناس على دين ملوكهم، فالمناذرة العرب المسيحيون قلبوا هذه العادة رأسا 

حاول ملكهم النعمان بن قاسط . كانوا بغالبيتهم الساحقة مسيحيين، بينما كان ملوكهم وثنيين –على عقب 

لكن ملك المناذرة . منع تنصرهم لكنه فشل في هذا وتراجع عنه خوفًا على عرشهأن ي( 416 – 422)

! أصبح الملوك على دين رعيتهم. تخلى عن وثنيته وتنصّر( 622-162أبو قابوس )االخير النعمان الثالث 

 .في أثناء فتح العرب المسلمين لبالد الفرس 633خالد بن الوليد يقضي على مملكة المناذرة عام 

 قبائل ومراكز عربية مسيحية

وردت سليح الشام فغلبت تنوخ وتنصرت فملكها الروم على ":"مروج الذهب"يكتب المسعودي في 

تنصرت من اليمن طيء ومدجج وبهراء وسليح وتنوح ":"التاريخ"ويذكر اليعقوبي في كتابه ". الشام

ويورد . لقائمة قبيلة تغلب، مضيفا على ا"صورة االرض"ويؤكد هذا حوقل في كتابه". وغسان ولخم

اياد دانت لغسان "ان بني كتانة وبني منذر وبني الجوشن تنّصروا، وان " فتوح البلدان"البالذري في

تنّصر بني " االغاني"ويذكر االصفهاني في . ، ويضيف لخم وبني عذره وبلي وعاملة وجذام"وتنصروا

. تنصر قبيلة كلب في دومة الجندل وتبوك" برالع"ويذكر ابن خلدون في (. منهم الشعراء العذريون)عذرة

 ".المطارنة"و" اليعاقبة"مثل -ووصلت نصرانية قبيلة جذام إلى حد اطالق أسماء مسيحية على بطونها

ويرد في الكتب التراثية عن تاريخ وجغرافية وشعر العرب، في صفحات مختلفة، عن تنصر قبائل أو 

طيء وكلب وتميم وتنوح وتغلب وربيعة وبكر وعنزة وضبيعة مدجج وُحمير و: بطون قبائل في العراق هي

إياد وربيعة وكندة : أما في الجزيرة العربية فيرد ذكر قبائل أو بطون. وشبيان وذهل وتميم والالت وقيس
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جمهرة أنساب "، حسب تأكيد بن حزم في كتابه "كلهم نصارى"فهؤالء  -وبكر وتغلب والنمر وعبد القيس

، هذا عدا عن قبائل أو بطون أسد (آل نجران و آل حارث)ة هي قبائل أو بطون كنده كذلك مسيحي". العرب

 .وتميم وخزارة وحنيفة واالزد وغطفان

وصل البعض منها إلى درجة  عدة مراكز وبلدات مسيحية قديمة تجدر االشارة كذلك إلى ورود ذكر

( هرمز)ظفار وعدن ومرضه :البلدات –نذكر من تلك المراكز .االسقفية في المبنى الهرمي الكنسي

وسماهج وقطر والبحرين وهجر والخط ونجران والجابية والحيرة واالنبار والرها ونصيبين وكريت 

نذكر أديرة ايليا ويوحنا وحنظلة وعلقة  االديرة العربية المسيحية ومن .وصندودا والس و عانه، وغيرها

لملقب بآكل المرار، وهي زوجة النعمان الثالث المعروف ومريم وحنا ودير هند الكبرى ابنة عمر الكندي ا

ودير هند الصغرى ابنة النعمان، وأديرة الجزعة وبنو مرينا واالعور بن أياد ". إبن ماء السماء"بإسم

رهبانية هند الكبرى  – رهبانيات نسائية وتأسست حتى(. العدل والقضاء)وبنوقرة والجماجم والسواء 

 .هبانية بكارى العبادينورهبانية هند الصغرى ور

وبرز واشتهر شعراء عرب مسيحيون في الجاهلية قبل ظهور اإلسالم وآخرون مخضرمون، وكذلك 

المهد "ي كتابي /انظر. )العرب الشعري" ديوان"وكان لبعضهم دور بارز في . في دولة الخالفة االسالمية

 (.ءشاعرا من هؤال 12، اوردت هناك أسماء 321و  326صفحتي " العربي

 -(لكونها تجمع ممثلي المسيحية في كل المسكونة) -"المجامع الكنسية المسكونية السبعة"تؤكد وثائق

في هذه المجامع تحدد الهوت اسس العقيدة المسيحية . مشاركة ممثلي العرب المسيحيين واسقفياتهم فيها

خاض بعضهم نقاشًا الهوتيًا شارك العرب في تلك المجامع من أولها إلى آخرها، و. وكذلك النظام الكنسي

انعقدت أول خمسة مجامع منها قبل ظهور اإلسالم في . حادًا مع أو ضد االنشقاقات التي جرت على اثرها

و  661أما المجمعين السادس والسابع فانعقدا في سنتي . 113و  411و  431و  361و  321سنوات 

161.  

 الدين االسالميتلخيص للدور النهضوي للعرب المسيحيين قبل ظهور 

المسيحية عمومًا، بما فيها المسيحية العربية المشرقية، ليست نبتة غريبة في الشرق وال           ·

هنا جغرافيتها وتاريخها، . هي بنت ونتاج اصالني وأصيل لهذا الشرق .دخيلة وال طارئة أو عابرة أو مؤقتة

 .والعرب من أوائل من اعتنقها. ومن هنا جرى االنطالق لتبشير االمم الوثنية بها في العالم بأسره
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بهذا نشروا بين . كان للعرب المسيحيين دور بارز في نشر المسيحية بين القبائل العربية          ·

، ونبذ الجاهلية ،والتأسيس "خالق وضابط الكل"ثنيين فكرة ونهضة التوحيد، االيمان باهلل الواحدالعرب والو

 .إلنتماءات أوسع من القبلية

وإنما عدا عن نشرهم للمسيحية في . لم يكن العرب المسيحيون مجرد مؤمنين سلبيين          ·

كان منهم كهنة وأساقفة وحتى مطارنة و. مناطقهم، أسسوا وبنوا كنائس وأديرة ورهبانيات وأسقفيات

وسقط منهم شهداء، وسيم من بينهم قديسون، وأسسوا . للكنيسة األولى في العالم كنيسة أورشليم -وبطاركة 

وكان من بينهم شعراء وخطباء وحكماء مشهورون لهم . ممالك وإمارات وحضريات عربية مسيحية

 .من تخلف الجاهليةتأثيرهم في تأسيس اللبنات األولى لنهوض العرب 

تعلم بعض العرب المسيحيين االوائل القراءة والكتابة وعلموها، بسبب الحاجة لقراءة الكتب           ·

والرومانية والفارسية، خصوصًا ( اليونانية)واطلع بعضهم على الثقافات والحضارات الهيلينية . المقدسة

ونقلوا هذا . البيزنطية والفارسية -يتين الرومانية هؤالء منهم الذين عاشوا ضمن مناطق نفوذ االمبراطور

 .بشكل محدود إلى العرب

بناء على كل ما سبق، نعتقد ان من يبحث في الدور العربي المسيحي ومساهمته في النهضة           ·

 العربية منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى بدايات القرن العشرين، ال يتجنب الحقيقة حين يؤكد أن بذور

اذ كانوا، بلغة عصرنا، طالئعيين ونهضويين في .هذه المساهمة تعود إلى القرون األولى لاللفية االولى

استيعاب ونشر ولو بشكل محدود في مجتمعهم الجاهلي والقبلي المتخلف،حضارات وتمدنًا من االرقى لتلك 

 ادة األصنامالحقبة التاريخية، عدا عن االيمان باهلل الواحد والتخلي عن الوثنية وعب

 العرب المسيحيون في الخالفة االسالمية

 :مدخل

العديد من النصارى العرب، وربطته ببعضهم ( 632-112)عرف الرسول العربي الكريم محمد 

هكذا أيضا كانت عالقة العديد من صحابة الرسول وآل البيت . عالقات الصداقة واالحترام والقربى العائلية

بعد بالعرب المسيحيين القاطنين في الجزيرة العربية من جنوبها إلى شمالها، بما  والخلفاء الراشدين فيما

 .وفي أسواق مكة كان ُيلقي القس ساعده االيادي خطاباته ومواعظه. فيها مكة
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دعوة التوحيد وااليمان باهلل الواحد االحد، وانما  –لم يضمر العرب المسيحيون العداء للدعوة المحمدية 

وفي يثرب . يثرب هاجر المسلمون االوائل، بتوصية من الرسول بعد أن جار عليهم قومهم وإلى. ساندوها

وبملك الحبشة النجاشي المسيحي احتموا . استقبلتهم، من بين من استقبلهم، قبيلة االزد النصرانية

إلسالم بهذا يكون العرب المسيحيون قد دعموا النهضة االيمانية والحضارية التي اتى بها ا. واستجاروا

 .لمجتمع جاهلي عاداه في بدايات انتشار دعوته

. سورة، بشكل مباشر 23آية في  121في " القرآن"يرد ذكر النصارى في : القرآن الكريم والنصارى

وُتذكر (. 41آل عمران " )الوجيه في الدنيا واآلخرة"عشر مرات، هو( السيد المسيح)ويرد ذكر عيسى 

فيرد " االنجيل"اما(. 42آل عمران ")هرك واصطفاك على نساء العالمينط"مرة، اهلل 34العذراء مريم 

 (.46المائدة ")وموعظة للمتقين... هدى ونور"وفيه . مرة 13ذكره 

والنصارى ومن آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا فال خوف : "... قيّم اإلسالم المسيحية عاليا

وما أوتي موسى ... امنا باهلل ما أنزل الينا"و(. 62لبقرة ا" )لهم أجرهم عند ربهم"و(. 61المائدة ")عليهم

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين :"... واهلل يقول لعيسى(.. 136البقرة " )ال نفرق بين أحد منهم... وعيسى

العنكبوت ")آمنا بالذي ُأنزل إلينا وُأنزل اليكم والهنا والهكم واحد"و(. 11آل عمران ")كفروا إلى يوم القيامة

46.) 

وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي "... "أهل الكتاب"والمسيحيون كما جاء في القرآن، هم 

لتجدن "... و(. 121النحل " )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"و( 46العنكبوت ")أحسن

 (.62المائدة ...")أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى

قرنا، من  13عاش العرب المسيحيون في ظل حكم الخالفة االسالمية ما يقارب الـ :ةفي ظل الخالف

، بدًء بالخالفة الراشدة ومن ثم االموية والعباسية وحكم المماليك إنتهاًء بالخالفة 1116إلى سنة  633سنة 

عرف بالتمدن وساهموا، مع غيرهم من مسيحيي إثنيات اخرى، مساهمة كبرى في بناء ما اصبح ُي. العثمانية

 .العربي االسالمي او بالحضارة العربية االسالمية

بل وقاتلوا إلى جانبها . استقبل العرب المسيحيون واقباط مصر الفتوحات االسالمية بالترحاب عمومًا

وبسبب اطالع المسيحيين العرب، . رغم كون الروم مسيحيين مثلهم( بيزنطيا" )الروم"ضد الفرس وضد

الد السورية والعراق، على الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية وعلى لغاتها، خصوصًا قاطني الب
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كانوا ثروة علمية وثقافية ألمة عربية اسالمية انطلقت من بداوة وجاهلية الصحراء لصناعة تمدنها 

 .وحضارتها

يحيي أثنيات ما من مجال علمي وحضاري، تمدني ونهضوي، إال وكان للعرب المسيحيين ولمس          

الذين نقلوا للعربية، عن اليونانية  التراجمة يبرز هنا بشكل خاص دور. اخرى دور بارز في نشره وتعميمه

( المعلم الثاني بعد ارسطو) الفارابي يقول. والفارسية والسريانية، امهات كتب الفلسفة وشتى العلوم

 .الفضل يعود للنصارى في تعليم المسلمين الفلسفة ان

والمالية ( الوزارات)تعلم العرب في دولة خالفتهم االسالمية بناء وادارة الحكم والدواوين هكذا 

الرسم والنقوش والموسيقى )والفلسفة وعلوم الطب والكيمياء والحساب والفلك والبناء والعمارة والفنون 

 .عدا عن صناعة السالح وبناء السفن والتجارة والزراعة وشتى الِحرف( والغناء

يكن العرب المسلمون مجرد متلقين وناسخين لتلك الحضارة،وإنما كانوا مطوّرين لها ومبدعين ولم 

وانجازاتهم العظيمة في مختلف المجاالت العلمية والحضارية شكلت فيما بعد مقدمة غنية ألوروبا . فيها

 .لصناعة نهضتها الحديثة بعد السبات والتخلف الطويل للقرون الوسطى

االسالمي والالهوتي الفقهي، فلقد كان ايضًا للعرب المسيحيين  –لديني المسيحي اما في المجال ا

وللحوارات الدينية مع المسلمين في العقود االخيرة للخالفة االموية والقرون األولى للخالفة العباسية، تأثير 

للتفسير الرمزي بارز للمنطق الالهوتي المسيحي على علم الكالم االسالمي، وللرهبانية على الصوفية، و

هذا عدا عن مسائل االرادية والجبرية وحق االجتهاد وتغليب العقل . التأويلي ال الحرفي للكتب المقدسة

 .على النسخ والنقل

 النهضة االوروبية كخلفية لنهضة العرب المسيحيين

لكنه . شرُيعيد المؤرخون والباحثون عصر التنوير والنهضة االوروبية إلى بدايات القرن السادس ع

كانت تلك نهضة عارمة، فكريًا . اكتسح عموم أوروبا ونضج وتبلَور في القرنين الثامن والتاسع عشر

نهضة ارتبطت بثورات اجتماعية ضد أنظمة االقطاع . وعلميًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا

صناعية واكتشافات واختراعات علمية والملكية المطلقة وهيمنة المؤسسة الكنسية المتحالفة معها، وبثورة 

وتكنيكية، وبحركة فكرية فّوارة أخضعت كل شيء إلى محكمة العقل، فإما أن يثبت حقه في الوجود أو 

 .يزول
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. ما يشبه الدين ألوروبا يومها" الحرية واألخاء والمساواة:"1616أصبح شعار الثورة الفرنسية عام 

للعقد " االقانيم المقدسة الثالث"االجتماعية وفصل الدين عن الدولة واصبحت الديمقراطية والعدالة 

. 1646 – 1642االوروبية، سنوات " ربيع الشعوب"ومن الطبيعي ان يقود كل هذا إلى .االجتماعي الجديد

فانهارت امبراطوريات واستقلت شعوب وقامت دول قومية وطنية جديدة، إذ أن حق تقرير المصير 

 .وحتى حرية الفرد الذات أيضًا أصبحا من المقدسات للشعوب االوروبية

أما الشرق العربي فكان يغط يومها في سبات وتخلف وركود عميق، في ظل هيمنة خالفة عثمانية 

لم يعد الشرق منتجًا للحضارة ومصّدرًا لها، بل متلقيًا لبعض فتاتها من أوروبا ". رجاًل مريضًا"اصبحت 

وليس باالمكان لثقافة القنانة واالقطاع واالستبداد المطلق ان تصمد . قتسامهحديثة تتطلع إلى استعماره وا

 .امام ثقافة رأسمالية صاعدة حطّمت المسلمات القديمة وجعلت العلم ملكية عامة وقوة انتاجية جبارة

لذلك تضطر إلى . لم يعد بإمكان السلطنة العثمانية ان تنعزل عن العالم، ما دامت تريد البقاء

وفتح اسواقها لالستيراد وللتصدير، ومدنها وموانئها للقنلصيات وللممثليات  امتيازات ومنح معاهدات توقيع

ترافق هذا مع ما ُعرف . فرنسا وانجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا، وكذلك المريكا -االوروبية

، طوائف ومذاهب ، بموافقة السلطنة"حمايتها"إذ كانت كل دولة اوروبية عظمى تضع تحت "الحماية"بنظام

 .دينية مسيحية ويهودية

الدينية التبشيرية االوروبية واالمريكية على اختالف مذاهبها إلى  االرساليات تبع هذه االجراءات قدوم

بابوية التينية، وكاثوليكية، وانجيليكية، ) –بالد العثمان والسماح لها باقامة مؤسسات فيها 

تح مئات المدارس وبناء مؤسسات للخدمات الصحية وقامت تلك االرساليات بف(.واورثوذكسية

 .واالجتماعية

" بالمّلة"والمقصود . "المّلة"أعقب هذه السماحات والفرمانات العثمانية لجوء السلطنة إلى تعميم نظام

،جرى السماح لها بأن تدير شؤونها (غير مسلم)مجموعة لرعية من المواطنين من أتباع مذهب ديني آخر 

المذهبي انتماء  –بهذا يصبح االنتماء الديني . طائفية بقيادة رجال الدين –صة باستقاللية دينية الداخلية الخا

 .هوّياتي خاص يتمتع ببعض االستقاللية واالدارة الذاتية

اصالحات ( معاهدات، امتيازات، حماية، ارساليات، مّلة)وكان قد سبق ورافق كل ما ذكرناه سابقًا 

عام " خطي شريف همايون"و 1631عام " خطي شريف كلخانة:"ذكر اهمهان.دستورية عثمانية عميقة
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أبطلت هذه . إبان خالفة السلطان عبد الحميد الثاني 1616، ومن ثم إعتماد دستور جديد عام 1116

االصالحات الدستورية عمليًا اعتماد الشريعة االسالمية كأساس ملزم للتشريع وللقضاء بحق المسيحيين 

 .الجزية وضريبة الخراج وسمحت بخدمتهم في الجيش، أو دفع البدلوأعفتهم من دفع 

هكذا وصلت بعض شذرات واشعاعات النهضة االوروبية إلى داخل السلطنة، وتراكمت عقدًا بعد آخر 

من طالئعها وروادها  العرب المسيحيون وأصبح. المقدمات المادية والثقافية األولية لحركة التنوير العربية

هذا دون التنكر، قيد أنملة، لحركة . رز واألعمق واألبعد في تبنيها ومالئمتها للوضع العربياالكثر واالب

حاكم مصر محمد علي، واألمراء المعنيون والشهابيون في )االصالح والتنوير العربية االسالمية وروادها 

 (.لبنان، واالفغاني والكواكبي والطهطاوي وآخرون

ُيجمع المؤرخون والباحثون على تحديد عصر التنوير العربي الحديث من  :التنوير العربي          ·

، اي منذ بداية حملة نابليون على مصر وانتهاء بانهيار الخالفة العثمانية 1122إلى سنة  1116سنة 

بيكو وبدء حكم االنتداب البريطاني والفرنسي على بالد الشام  –وتجزئة العالم العربي وفق اتفاق سايكس 

حيث قطنت غالبية العرب المسيحيين هي المهد  –لبنان اوال وسوريا وفلسطين  -وكانت بالد الشام. اقوالعر

كذلك مصر ايضًا، لما توّفر عندها من نهضويين عرب مسلمين وتحت تأثير هجرة متنورين . للتنوير

لقرن التاسع لكن نضوج مجاالت وطروحات التنوير العربي جرى منذ اواسط ا. لبنانيين وسوريين اليها

 .عشر وحتى عشية اواسط القرن العشرين

وكأّن االنسان حتى يكون . ال يعود الدور الريادي والطليعي للعرب المسيحيين لكونهم مسيحيون

الذي يصنع التنوير ال بّد إال . موقف كهذا عنصري بجوهره ويتنافى مع العلم. متنورًا يجب ان يكون مسيحيًا

ويجيد اللغات االجنبية، حتى يكون بامكانه االطالع على منجزات النهضة أن يكون متعلمًا ومثقفًا 

هذا عدا عن انتمائه، اقتصاديًا واجتماعيًا، للفئات المتوسطة ومن ذوي المهن الحّرة ومن . االوروبية

 .اصحاب القدرة على التأليف واالبداع

حية بفضل ما ذكرناه سابقًا من كل تلك المقّومات للعملية التنويرية توافرت لدى طليعة عربية مسي

معاهدات وامتيازات وإجراءات أتاحتها السلطنة العثمانية لدول أوروبية، وبفضل اإلرساليات التي قامت 

وغني عن البيان أن الدول األوروبية وكذلك كنائسها أولت اهتمامًا خاصًا . التنوير" نشر"بدور خاص في 

يميًا وإعدادًا مهنيًا وتوظيفيًا في مؤسساتها واجهزتها، وحتى بالمسيحيين العرب ضمن دولة الخالفة، تعل

 .كوكالء لشركاتها االقتصادية
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 مجاالت ومساهمات المتنّورين والنهضويين العرب المسيحيين

يصعب، وال من متسع لهذا أصاًل في ورقة بحث، تعداد كل مجاالت وحقول التنوير وِذكر جميع 

نستطيع القول انه ما من مجال ثقافي وادبي وتعليمي وعلمي . دة في صناعتهاألعالم العربية المسيحية الرائ

نكتفي أدناه . واجتماعي، بما فيه السياسي واالقتصادي والفكري والقومي والوطني، اال وطرقه هؤالء

 :بإيراد المجاالت االساسية

وية في عشرات البلدات حيث قامت االرساليات بفتح مئات المدارس االبتدائية والثان -التعليم          ·

اللغة العربية وآدابها والحساب والتاريخ  –وتنّوعت فيها مواضيع التدريس . يتواجد عرب مسيحيون

كل مدرسة إلرسالية درّست لغة (. االنجليزية والفرنسية والروسية وااللمانية وغيرها)واللغات االجنبية 

حدث هذا في دولة سلطنة ندرت فيها المدارس . كذلك جرى فتح مدارس مهنية. الدولة التي تتبع لها

 .واقتصرت فيها مواضيع التدريس على اللغة والدين ومبادىء اولية في الحساب

، بطرس مبارك على يد الكاهن 1134عام  –عين طورا  –جرى تأسيس اول مدرسة ارسالية في لبنان 

المدارس االمريكية االنجيلية وحدها  بلغ عدد. في بيروت 1633وتّم فتح اول مدرسة ثانوية للبنات عام 

مدرسة في مطلع القرن  122، وعدد المدارس الروسية في بالد الشام 1661مدرسة حتى عام  312

. ينتبه المتنورون العرب المسيحيون ألهمية المدارس فيسارعون إلى فتح مدارس وطنية. العشرين

، "الحكمة"مدرسة  يوسف الدبس نويؤسس المطرا 1663مدرسة وطنية عام  بطرس البستاني يؤسس

 .وهكذا يفعل آخرون

الجامعة االمريكية في بيروت عام  –اول جامعتين في الشرق العربي وتؤسس ارساليتان امريكيتان

معهدين العداد وتخريج  اما الروس فيفتتحون. 1614وجامعة القديس يوسف عام  1666

والثاني للمعلمات في بيت جاال عام  1666عام  ، االول دار للمعلمين في الناصرة(سيمينار) المدرسين

1612. 

مهما بالغ المرء في تقدير دور تلك المدارس في محو األمية واكساب الطالب ملكية إتقان اللغات   

يكفي ان . االجنبية، يبقى مقّصرًا في اإلحاطة باعدادها للقاعدة المادية والثقافية النطالق النهضة التنويرية

ف المتعلمين في عموم دولة الخالفة العثمانية، في القرن التاسع عشر، من خّريجي تلك نشير إلى ان نص

وكذلك مئات العرب المسيحيين الذين قصدوا امريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا لمواصلة . المدارس
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ن هذا عدا عن مئات األكاديميين والمدرسين والتراجمة الذين تخرجوا من الجامعتي. دراستهم الجامعية

االمريكيتين في لبنان ومن المعهدين الروسيين العداد المعلمين، ومن جامعات في امريكا وفرنسا وانجلترا 

 .وروسيا

وعلى سبيل المثال ال الحصر، نشير إلى ان من المدارس الروسية في بالد الشام ومن جامعات روسيا 

وفارس نمر واسكندر الخوري ميخائيل نعيمه وبندلي الجوزي وخليل بيدس ونسيب عريضه  تخّرج

وبفضل مدارس ومعاهد وجامعات االرساليات ظهرت كوكبة واسعة من المترجمين . البيتجالي وغيرهم

بهذا .الذين نقلوا إلى العربية عن اللغات األوروبية شتى المقاالت واالبحاث العلمية والفكرية والكتب االدبية

ية في شتى المجاالت بما فيها االبداع االدبي الحديث أوصلوا لشعبهم العربي منجزات النهضة األوروب

 .الروائي والقصصي والمسرحي والشعري

وال نبالغ ان قلنا ان المدرسين واالطباء والمحامين والمحاسبين والمفكرين النهضويين االوائل، 

الصحفيين  وال ننسى أيضًا. خصوصًا في بالد الشام، كانوا من خريجي تلك المدارس والمعاهد والجامعات

واللغويين والمترجمين او االدباء والكتاب المؤرخين وشتى مؤلفي مختلف االبحاث، وكوكبة الشخصيات 

 .التي اسست للفكر القومي والوطني العروبي

من حلب، بمساعدة  عبد اهلل الزاخر يؤّسس الشماس السوري:الطباعة والصحافة          ·

وتقوم ارساليتان امريكيتان . دير الشورفي 1134ربية األولى سنة دّباس المطبعة الع اثناسيوس البطريرك

، يكون 1614-1611وتتابع بناء عدة مطابع عربية بين االعوام . 1646وعام  1634بفتح مطبعتين عام 

حنا الروماني وخليل طوري وابراهيم النجار ويوسف شلفون وجرجس شاهين وبطرس  بعض مؤّسيسها

بفضل هذه المطابع العربية جرت طباعة الكتب المدرسية .وخليل سركيس البستاني وحنا جرجس غروزي

 .والصحف واعادة ونشر كتب التراث وكتب االنتاج االدبي والفكري والسياسي الحديث

أما على صعيد اصدار الصحف والمجالت فيكون اول من يصدر دورية عربية غير رسمية، أي غير 

ويليه في اصدار . 1611وذلك سنة  "مرآة األحوال" ويسّميها رزق اهلل حسونتابعة للسلطنة،

. 1611عام  "حديقة االخبار" -وخليل خوري ،1611عام " السلطنة"صحيفة  –اسكندر شلهوب الصحف

اول مجلة للمرأة  1612في مصر عام  هند نوفل وتصدر. فارس الشدياق وبطرس البستاني ثم يليه

 ".مجلة الفتاة" هي
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، اذ 1616و  1612من قبل المتنورين العرب المسيحيين بين اعوام تنشط حركة اصدار الصحف 

" الهالل"و"لسليم وبشارة تقال، " االهرام"نذكر منها .صحيفة ومجلة في كل من لبنان ومصر 11يصدرون 

لسليم " الجنة"لبطرس البستاني، و" الجنان"البراهيم اليازجي، و" الضياء"و" البيان"الجرجي زيدان، و

مصر "و" مصر"ليعقوب صروف وفارس نمر، و" المقتطف"لخليل سركيس، و" لسان الحال"البستاني، و

للقس لويس الصابونجي، " النجاح"و" النحلة"للكاهن لويس شيخو، و" المشرق"ألديب اسحق، و" الفتاة

 .1122اما اول مجلة مختصة باالدب فيصدرها خليل مطران عام . وغيرها من صحف ومن مصدرين لها

عام  لنجيب نصار" الكرمل" مطالع القرن العشرين في فلسطين صحف ومجالت، هي وتصدر في

لسعيد " المنادي"و،1111 –لعيسى العيسى" فلسطين"و1126 –لحنا العيسى" األصمعي"و ،1126

تخصص تلك االصدارات حّيزًا واسعًا من صفحاتها للتحذير من الخطر الصهيوني . 1112 –جاراهلل

لوطنية الفلسطينية التي بدأت تتأسس ولنقد ممارسات القيادة الدينية في البطريركية ولتدوين نشاط الحركة ا

 .المقدسية وللدعوة لوحدة االمة العربية وتحقيق االستقالل لشعوبها

يولي النهضويون العرب المسيحيون اهتمامًا خاصًا إلحياء اللغة  :اللغة والتراث واألدب          ·

وعاء وأداة الثقافة، ولتخطي التفرقة والتجزئة الجغرافية والقبلية بلهجاتها المحلية  العربية الفصحى بصفتها

هذا إلى جانب إحياء التراث العربي . ولغتها العامية، وكذلك لعصرنة اللغة وللتأسس للغة الصحافة

ى كوكبة من والملفت للنظر ان من فعل هذا اواًل هم رجال دين مسيحيين وفي اديرتهم، باالضافة إل.القديم

 .باحثين عرب مسيحيين وادباء انتجوا ادبيًا وترجموا ادبًا غربيًا ونقلوا للعربية منجزات النهضة األوروبية

هكذا جرى وضع واصدار كتب القواعد والنحو وشتى قواميس اللغة العربية واعادة اصدار امهات 

العرب القديم وعن التمدن كتب التراث، عدا عن وضع مؤلفات وابحاث عن االدب العربي وتاريخ 

وكأّن بالعربي المسيحي يطلقها صرخة نهضوية عروبية .والحضارة العربية االسالمية في عصور الخالفة

عليها نعتمد . هذه لغتنا وهذه خلفيتنا التراثية والثقافية والتاريخية ومنجزاتنا الحضارية:في زمن التتريك

ة بدون انعزال عن التواصل والتالقح مع مكتسبات ومساهمات ومنها ننطلق لبناء ثقافتنا العروبية الحديث

 .التنوير األوروبي

ناصيف اليازجي وابراهيم اليازجي وبطرس البستاني وسليم وسليمان  هذا، أعاله ما اّسس له وانتجه

البستاني وجورجي زيدان وفارس الشدياق ولويس سيخو وجرماُنس فرحات وماري انسطاس الكرملي 

 .تقال وفارس نمر ويعقوب صروف،وغيرهم وسليم وبشارة
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جبران خليل جبران ":الرابطة القلمية"وال يفوتنا ذكر المساهمات األدبية الراقية ألدباء وكتاب

وميخائيل نعيمة وايليا ابو ماضي وفوزي معلوف وأمين الريحاني ونسيب عريضه وندره حداد والياس 

أما أعالم الرواد . تعود بداية التأسيس للفن السينمائي روألسيا داغ .وغيرهم من اعضاء الرابطة... فرحات

مارون وسليم النقاش وخليل القباني وجورج ابيض ونجيب حداد ويوسف :للفن المسرحي فيبرز منهم

 .واسكندر فرح واديب اسحق

المتنورين العرب المسيحيين، بدون   العديد من الموضوع  اشغل هذا :الدين وآفة التعصب          ·

الدين . ان ينطلقوا من كونهم مسيحيين وانما من منطلق عروبتهم ووطنيتهم وانتمائهم للوطن الواحد والجامع

بالنسبة لهم قيم وأخالق سامية، وبين االديان المختلفة من المشترك والجامع اكثر بما ال يقاس من االختالف 

اما التعصب الديني والطائفية فما هما اال آفة تهدد وحدة األمة . لطقوس والمعتقدات الدينيةفي الجزيئات وا

ومن واجب المتدينين عموما ورجال الدين خصوصًا ابراز القيم .وتعاضها القومي والوطني واالجتماعي

 .والمبادىء المشتركة

أن ... ن تكون ّأمة وتحافظ على وحدتهاأما األمة عمومًا، كما يؤكد المتنورون، فمن واجبها إذا أرادت أ

تعتمد تاريخها وحضارتها المجيدة، ال انتماءاتها الدينية والطائفية المختلفة واالختالفات فيما بينها وتسعير 

أي ان . وعلى الدولة ان تفصل بين الدين والسياسة إلى جانب ضمانها لحرية األديان. العداوات بخصوصها

 .ة ومدنية، بلغة عصرناتكون دولة مواطنة علماني

". الجنان"ويجعل هذا القول شعارًا يتّوج صحيفته " حب الوطن من االيمان:"بطرس البستاني يقول

، بحق المسيحيين، ُينشىء افتتاحية في صحيفته 1662وحين تقع الفتنة الطائفية االهلية في لبنان عام 

". الوطن للجميع"ل أديان اهلل عن السياسة ألن ، مناديًا بفص"يا أبناء الوطن:"مخاطبًا فيها الناس بدعاء

، مستلهمًا اياه من شعارات "تحيا االمة، يحيا الوطن"اول من قال ونشر بالعربية شعار اديب اسحق ويكون

ويدعو اسحق إلى اعتبار اللغة والتاريخ والحضارة المجيدة القديمة للعرب، . 1161الثورة الفرنسية عام 

 .خوة العربية، مضيفًا أن االخالص للوطن يجعلنا جميعًا إخوةال الديانات، اساسًا لأل

وال بّد لضمان االصالح إال . انه ليس بإمكان الدين أن ُيصلح أوضاع الناس والوطن فرح انطون ويرى

ان تفصل الدولة بين الدين والسياسة وتسعى لبناء االشتراكية وضمان العدالة، وتقاوم النفود األجنبي، وان 

ويضيف انه يجب عدم .اساس الوحدة القومية والوطنية البنائها على اختالف اديانهم وطوائفهم تقوم على

تسليم الحكم لسلطة دينية النها ستظلم اآلخرين وتخدم اتباع دينها، ألن كل دين يّدعي ملكيته للحقيقة 
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اء األمة، علمًا بان لذلك يجب فصل الدين عن الدولة لمنع الظلم ولتحقيق المساواة التامة ألبن.المطلقة

فيعتقد ان التعصب الديني والطائفية هما العائق  يعقوب صروف أما. المساواة تتعدى الفروق بين األديان

 .االكبر في طريق اصالح حال األمة وبناء وحدتها الوطنية

، لكنه يكون اكثر جرأة وحدة في طرحها وتبريرها شبلي الشمّيل يؤكد هذه المواقف الواردة اعاله

مبررًا أن كل االديان تتفق في الكليات وتختلف في الجزيئيات، لكن وبسبب التركيز على االختالفات 

ويصل الشمّيل . والجزيئيات تفشل في جعل الدين دينًا واحدًا والوطن وطنًا واحدًا للجميع في العالم بأسره

ن األمة، وال يصلح حال األمة اال ال يقوى شأن الديانة اال حين ينحط شأ: إلى حد الحسم االعتقادي التالي

 .اذا ضعفت فيها الديانة

كان النهضويون العرب المسيحيون الرّواد والطليعة  :االنتماء القومي والوطني العروبي          ·

االبرز في التنظير والدعوة للقومية العربية ولالستقالل الوطني ولوحدة االمة، على اختالف اقطارها 

 .وانطلقوا دوما من كونهم عربا اواًل، ال من انتمائهم الديني. ية والمذهبيةوانتماءاتها الدين

وبعكس االفتراءات بحقهم، هم رفضوا نظام المحاصصة الطائفية واعطاء مراكز ومواقع في الدولة 

كذلك لم يدعوا وانما تصدوا لدعوات اقامة دولة قبطية او فرعونية . للمسيحيين العرب بصفتهم مسيحيون

ورأوا في الحضارة . ر، وبابلية في العراق، وفينيقية في بالد الشام، او مسيحية في سوريا ولبنانفي مص

العربية االسالمية وتمدنها الغابر في زمن الخالفة حضارة لهم ساهم اجدادهم االوائل في صناعتها، ومنها 

 .انطلقوا

دامى منذ القرون األولى لظهور بهذا واصل النهضويون العرب المسيحيون استلهام تراث اسالفهم الق

فأجدادهم كانوا مع التمدن في زمن الجاهلية، ودعموا وحموا الدعوة المحمدية ورحّبوا . المسيحية

وكانت مساهمتهم . بالفتوحات العربية االسالمية وحاربوا إلى جانب العرب المسلمين ضد الروم المسيحيين

ن العربي االسالمي وتطعيمه بمنجزات الحضارات اكبر من كبيرة في المشاركة في وضع صروح التمد

 .اليونانية والرومانية والفارسية

حمالت الحتالل الشرق العربي  1212إلى سنة  1216من سنة " المسيحية"وحين شّنت أوروبا 

، لتحرير الشرق من المسلمين واعادة حكم المسيحيين، حارب العرب "الصليبية"وسّمتها زورًا الحرب

. ة للحمالتالمسيحيون يومها إلى جانب المسلمين ضد أوروبا المسيحية وبابويتها وكنيستها الداعية والراعي
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لألقطار العربية، والستبداد " المسيحي"هكذا تصرفوا ايضًا في التاريخ الحديث بتصديهم لالستعمار الغربي

ودعموا الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي وابنه فيصل عام . وتتريك السلطنة العثمانية

1116. 

الشجرة االصيلة التي شربت من وتشربت  هذا الغصن النهضوي العربي المسيحي الحديث من تلك

المؤتمر القومي العربي االول في باريس  ومن هذا الماء وعلى هذه التربة جرى التداعي لعقد. بماء العروبة

كان الهدف منه الجمع بين مختلف ممثلي وجمعيات وشخصيات األطر القومية  .1113في حزيران سنة 

أقّر المؤتمر مطلب االستقالل اإلداري . وطنية نهضوية عربيةالوطنية لوضع البرنامج السياسي لحركة 

وكان من المبادرين لعقد المؤتمر والمساهمين االبرز في .إلى حد االنفصال واقامة الدولة العربية المستقلة

 .شكري غانم واسكندر عمون وندره المطران وشارل دباس وجميل معلوف مداخالته كل من

في اربعينات القرن  "حركة القوميين العرب" بارز في تأسيس وقيادةوكان للعرب المسيحيين دور 

وكذلك في تأسيس وقيادة حزب البعث العربي االشتراكي واالحزاب الشيوعية في الشرق . الماضي

 .المصري بقيادة سعد زغلول" الوفد"بما فيها حزب  –العربي، ولعدة احزاب وطنية وقومية وتقدمية اخرى 

للعروبة نّظرت صحف وادبيات واهتمامات النهضويين العرب المسيحيين باللغة وبالعروبة تشربت و

وكان العرب المسيحيون النهضويون من اوائل من (. تطرقنا لهذا سابقًا)وبالتراث والموقف من االديان 

يقظة "لنجيب عازوري و" يقظة االمة العربية" نذكر منها كتاب. نّظر ووضع مؤلفات عن القومية العربية

 .بعد عقود قسطنطين زريق وهذا ما واصله. لجورج عالف" نهضة العرب"لجورج انطونيوس، و" لعربا

العربي للقومية العربية اجماع اصحابه على كون اإلسالم من " المسيحي"والملفت في التنظير 

فصلوا بين  هم.مكونات الهوية القومية العربية باالضافة إلى اللغة والتراث والتاريخ المشترك والجغرافيا

لم يقولوا أبدا . القومية واالنتماء الديني، مؤكدين ان االمم والدول تقوم على اساس قومياتها بتعدد اديانهاهم

أنه يجب أن تكون مسلما حتى تكون عربيًا، وانما كونك عربيا يعني ان اإلسالم وثقافته من مقوّمات هويتك 

لذلك ما من .دت وعشت وشاركت وتثقفت واصبحت أّمهالقومية، إذ في ظل تاريخه وحضارته وتراثه ُوِل

يدعوه فيها إلى اعتماد مفهوم األمة عبد القادر الجزائري رسالة إلى يوسف كرم غرابة في أن يكتب المتنّور

وما من تناقض بين هذه الدعوة السليمة وبين تأكيد كرم نفسه بأّن اإلسالم أحد . على أساس قومي ال ديني

 .ومية هو العربي المسيحيمكّونات هويته الق
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لقد . يكتب الناقد مارون عبود، أن في أسلوبه الكتابي الصارم تقليد للقدامى ناصيف اليازجي عن ادب

طمح ألن يكون الجاحظ في القرن التاسع عشر، وقلد عصر االزدهار العربي القديم في عصر االنحطاط 

على يد راهب مسيحي يظنه انه عاش في ومن ال يعرفه كمسيحي سوري لبناني تتلمذ .الحديث للعرب

 .الجزيرة العربية ولم يخرج منها

رواية عن  22ويكون مشروعه األدبي تأليف . ، ال الصليب"الهالل"مجلته  جورجي زيدان يسمي

في  نجيب نصار وحين ينّبه. تاريخ االسالم، ويضع مؤلفات عن الحضارة والتمدن العربي اإلسالمي

إلى وجوب نهضة العرب والخروج عن صمتهم وتقاعسهم وتصديهم  1132سنة " الكرمل"افتتاحية مجلته 

 ".سّيدنا وزعيمنا محمد..."للظالم الغربي، يذكّرهم بالمبادىء التي رسمها لنا

 :العرب على النهوض من سبات اشتاقته المقابر، داعيا للهبة ناصيف اليازجي ويحث

 فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب                  تنبهوا واستفيقوا ايها العرب

 شكا المهد واشتاقتكم الترب                    اهلل واكبر ما هذا المنام فقد

 ":جديد"فيدعو إلى دين سليم الخوري اما الشاعر القروي

 دين العروبة واحد ال اثنان                 يا مسلمون ويا نصارى دينكم

 قلبي على سبحاتها ولساني                   اني على دين العروبة واقف

 :ويؤثر الكفر الذي يوّحد على دين يفّرق

 واهال وسهاًل بعده بجهنم                      سالم على كفر يوّحد بيننا

 :ويتساءل الياس فرحات

 قم نغسل القلب مما فيه من وضر                 فيما التقاطع واالوطان تجمعنا

وتكون مجمل  لماذا تخّلف العرب ونهض االوروبيون؟ :العرب المسيحيونيتساءل المتنورون 

استبداد وفساد الحكام المتخلفين وخدمتهم السيادهم في الغرب، وجمود : اجوبتهم عن اسباب تخلف العرب

التفكير، وانزال العقل عن عرشه وسقوطه في الخرافات، وغياب االجتهاد وحرية الرأي، والتخلي عن 
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م ونشر التعليم، وغياب المساواة والتكافؤ، وعيش الناس في ذل وشقاء الفقر وتنازع البقاء، اعتماد العل

والتعصب الديني، واضطهاد المفكرين والمصلحين، وسيطرة األضاليل واخالق وطقوس الرياء 

 .والمجامالت

العرب في  ويشن النهضويون حربًا ال هوادة فيها ضد هذه المفاسد للقومية وللوطن، مستذكرين نهضة

ال يقع هؤالء النهضويون في العدمية القومية .القرون الوسطى وتصديرها ألوروبا الغارقة في جهلها يومها

، وانما من باب اعتماده كمنطلق لما يجب أن "...كّنا"و" كّنا"والنهلستية،ويتغنون بالماضي ليس من باب 

النهضة االوروبية ومالئمتها للوضع  ويدعون في الوقت نفسه إلى دراسة وتبني منجزات. نكون عليه

 .العربي، أي ينادون باالنفتاح على الحضارة الغربية العادة انتاج الحضارة العربية

القومية  :لذا يلجأ المتنورون العرب المسيحيون إلى استعارة وتبني عوامل الغرب في نهضته

ويضيف اليساريون والتقدميون . العرب لن تتحقق نهضة "الثالوث"ألنه بدون هذا .والديمقراطية والعلمانية

اجتماعيًا منهم عوامل العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة،بما فيها حق المساواة للمرأة وتوفير 

 .فرص التعليم للجميع وسيادة القانون العادل

ون كونها وال يعتبر المتنورون العرب المسيحيون نهضة الغرب نتاجًا لثقافة مسيحية، وانما يبرز  

وفي دعوتهم . تأتت في ظل محاربة هيمنة الكنيسة واالكليروس ونزع سيطرتهما على الدولة والمجتمع

بل تبرز عندهم استعارة .لالستفادة من النهضة االوروبية ال تشوبهم شائبة االذدباب والتبعية للغرب

 .ة على مقدرات امتهم العربيةسالح الغرب في نهضته، ايضًا لمحاربة سعيه الستعمارهم وللهيمن" ثالوث"

هو يدعو العرب لالعتماد على حضارتهم . في التعبير عما ورد اعاله امين الريحاني أجاد النهضوي

الشرقية القديمة إلى جانب النهل من افكار النهضة االوروبية، ويطالب بمواجهة االستبداد والتخلف 

الفة السلطنة العثمانية ويحكم العرب االنتداب وحين تنهار خ. العثماني دون ان يرى في الغرب منقذًا

من "... السعيد"انتقلنا من عصر عبد الحميد إلى عصر االنتداب :"البريطاني والفرنسي، يكتب الريحاني

ظلم ظاهر مختل إلى ظلم خفي منظم، من ظلم يحمل النبوت والكرباج فيتقيهما الناس إلى ظلم يحمل 

 ".الدساتير والمعاهدات

 لمساهمات ولدورالنهضويين العرب المسيحيينتلخيص 
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نكتفي بهذا القدر الذي اوردناه سابقًا عن مجاالت ومساهمات المتنورين من عرب مسيحيين، علمًا 

بأنهم أبدعوا في مجاالت الثقافة والحضارة والمهن الحّرة والعمل الوطني والحياة االجتماعية، والمسألة 

نقد النظام السياسي القائم وطرح البدائل ومحاربة اإلستبداد، والدعوة  القومية والدين والتدُين، عدا عن

كذلك كان لهم دور طليعي بارز في . للديمقراطية، وتأسيس جمعيات وتنظيمات وأطر بما فيها السرية

ولم يتورع بعضهم عن النشر للفكر . والشيوعية ايضًا، وفي قيادتها  تأسيس االحزاب القومية والوطنية

 .او، مثاًل، لنظرية داروين عن نشوء األجناس، في مجتمع اعتبرا هذا كفرًا الشيوعي

تحدى هؤالء النهضويين الرجعية العربية وركود مجتمعهم وتخلفه،لم يهابوا معاداة مجتمع إعتاد   

منذ إنهيار الخالفة العباسية ودخول هوالكو إلى بغداد وحرق وإغراق حضارتها  –تخلفة منذ قرون 

وكانوا على . وتصدوا الستبداد الحكام والسالطين االتراك ووالتهم في المقاطعات العربية .ومكتبتها

. استعداد لدفع ضريبة الظلم والمالحقة والهجرة و السجون واإلستشهاد في مواجهة التعسف العثماني

. لهم العربييضيق الخناق عليهم في بالد الشام فيهاجر بعضهم إلى أمريكا وفرنسا ليواصل من هناك حمل ا

التنوير " عدوى"ويهاجر آخرون إلى مصر التي أتاحت لهم فسحة أوسع من الديمقراطية فينقلون اليها 

 .والنهضة

كانوا من رّواد وطليعة النهضة العربية الحديثة ومن مؤسسي بداياتها وطروحاتها، ثقافيًا وسياسيا 

لمدارس واالهتمام بالعلوم ونشرها، وإحياء التراث فعلوا هذا من خالل االهتمام بالتعليم وفتح ا. واجتماعيًا

هذا عدا عن تأسيهم . المجيد للحضارة العربية اإلسالمية وللغة العربية وآدابها، وتأسيس المدارس الوطنية

للمطابع واصدار الصحف والمجالت، والتأليف والترجمة ونشر اإلنتاج األدبي والعلمي، وبناء الجمعيات 

قاموا بهذا من خالل اطالع واسع على منجزات النهضة األوروبية، مع ارتكاز متين . والمكتبات العامة

 .على أصالة حضارتهم العربية

وكان بعضهم طليعة في طرح الفكر القومي الديمقراطي واليساري والتقدمي سياسيًا واجتماعيًا،   

الدولة ومحاربة التعصب الديني،  ودعوا لفصل الدين عن. ال الهوية الدينية. وأعلوا شأن االنتماء العروبي

ولم يتهاونوا في . دون المس بمبادىء وقيم الدين أو التنكر للتراث اإلسالمي في بناء الهوية القومية العربية

بهذا كله كانوا رّوادًا طالئعيين في وضع األسس لنهضة . مسألة التقدم االجتماعي وحقوق ومساواة المرأة

 .ينشل الشرق العربي من مستنقع تخلفه ويجدد حضارته قومية ولنظام سياسي ديمقراطي
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أرادت أن تكون جزء من األغلبية  "ألقلية نصرانية" لم يكن طرحهم للفكرة القومية العربية نتاج جهد  

يستطيع الشيخ القرضاوي وغيره من بعض منظرين إسالميين، أن . من خالل إضعاف الهوية اإلسالمية

هذا تنظير يداعب الطائفية بهدف المس . ئس وغير علمي وغير صادق تاريخيًايختبئوا وراء هكذا تنظير با

بالفكر القومي النهضوي، من منطلق التباكي على خالفة فاسدة ومتخلفة كانت مسكونة بحتمية انهيارها، 

 .وكان األتراك والعرب المسلمون من السعداء لتخلصهم منها وثاروا ضدها

إنما هو نتاج موقف يرى في القومية عمومًا . مسيحيًا -ليس إسالميًاالنقاش واالختالف بهذا الخصوص 

بدعة ومؤامرة مسيحية من نتاج الغرب، ويرى في العربية بدعة ومؤامرة من نتاج العرب المسيحيين، 

وال يخص النقاش . وذلك في مواجهة موقف قومي عروبي لعرب ينتمون إلى الديانتين اإلسالمية والمسيحية

ية اإلسالمية واعتبارها أحد مكونات الهوية العربية، وإنما إنكار الهوية العربية القومية وإحالل احترام الهو

 .الهوية الدينية مكانها وجعلها هي األيديولوجيا واالنتماء والهوية النقيض للقومية

مركزي،  لم يتنكر القوميون العرب المسيحيون للحضارة العربية اإلسالمية وال لإلسالم عمومًا كمّكون

هم بدأوا أصال حركتهم النهضوية بإعادة إحياء تلك . تاريخيا وثقافيًا، من مكونات الهوية القومية العربية

وسعوا دوما للتجسير بين الهوية العربية، على اختالف ديانات . الحضارة ولغتها وتراثها وآدابها وتاريخها

الساطعة في أدبيات القوميين العرب وممارساتهم  الذي يتنكر لهذه الحقيقة. العرب ومللهم، وبين اإلسالم

 .يفتري ويتجنى ليس على المسيحيين العرب فقط، وإنما على العروبة عمومُا، بمسلميها ومسيحييها

رفض النهضويون العرب المسيحيون تحويل الديانات، وأوال الديانة المسيحية، من دين وايمان إلى 

إلى مّلة ومن ثم جعل  –ا كذلك تحويل المذهب العقيدة، إلى طائفة ورفضو. هوية بديلة عن الهوية القومية

لكنهم لم يتنكروا للحظة لكون اإلسالم، . ورأوا بالمسيحية مكّونا من مكّونات هويتهم الثقافية. المّلة هي األمة

ي الغالبة تاريخيا وحضاريا وثقافيا، مكونا من مكونات هويتهم القومية والثقافية الجامعة كعرب، فالعروبة ه

، بل توجد غالبية عربية مطلقة " هم"و" نحن"و" أكثرية"و" أقلية"وفي العروبة ال توجد . بالنسبة لهم

بانتماءات دينية مختلفة تخص عالقة اإلنسان بخالقه، في مجتمع يجب أن يفصل الدين عن السياسة وعن 

 .فالدين هلل والوطن للجميع –الدولة 

في ( والمسلمون طبعًا)ونّظر له النهضويون والقوميون العرب المسيحيون هذا، الوارد أعاله، ما قاله 

كانت العروبة علمهم ونبراسهم .القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وهذا ما مارسوه في عروبتهم

في مواجهة الطائفية وفي طرح المطالب الوطنية للعرب والتصدي للتبعية ولالستبداد والتمييز واالستعمار 
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ً  "مسيحيًا"كان أم " إسالميًا"األجنبي  وعلى هذا استحقوا . فرنسيًا –، عثمانيًا تركيا أم انتدابًا بريطانيا

ويستحقون كل التقدير من أمتهم العربية، بصفتهم دعاة طالئعيين لقومية ووطنية نهضوية تحّدت وتعّدت 

 .المفاهيم السائدة في العالم العربي في ذلك العصر

: ما تقدم، نّلخص ان النهضويين العرب المسيحيين تجنّبوا وبنجاح الوقوع في ثالثة مآزقبناًء على   

ثانيًا، مأزق النسخ الذليل . اواًل، مأزق اإلنضواء واالنطواء تحت سقف وفي شرنقة الطائفية المسيحية

مأزق الذوبان أو ثالثًا، . لحضارة الغرب والتبعية العمياء له وفقدان هويتهم وحضارتهم العربية المجيدة

أو اإلثنية محل الهوية القومية /أو الطائفة و/التقوقع ضمن أمة إسالمية أو مسيحية متخّيلة تحّل الدين و

 .الجامعة والواحدة

 النهضويون المسيحيون والربيع العربي

ومن المطلوب مني، في اطار مداخلتي عن ". المسيحيون وربيع العرب"عنوان ورشتنا االقليمية هذه

لكن دعونا اواًل نقّيم ". الربيع العربي"الدور النهضوي للعرب المسيحيين، أن أتطرق أيضًا لدورهم في ظل

 ...ما آل اليه هذا الربيع

االوروبية في سنوات " ربيع الشعوب"، فهي منسوخة من"الربيع العربي" –أتحفظ أواًل من التسمية 

ربيعنا "تختلف نتائج ذاك الربيعين عن  -الحالتينوفي . 1166عام " ربيع براغ"، ومن 1642-1646

" الربيع"دولة عربية إقليمية طال 22بـ " ننعم"يجري الحديث بينما  عربي ثم، ثانيًا، عن أي ربيع". العربي

األخرى  16او لنقل ان الدول ال ... أربع دول منها فقط، ولم تكن هي بالضرورة األحوج لربيع منشود

إقليمي هذا، مصري وتونسي وليبي ويمني، ال ربيع عربي " ربيع."لم يكن أكثر ليست أقل حاجة له، إن

أي أن حاله مثل حال دولنا، فهي االخرى ليست دولة عربية واحدة وجامعة وانما دول إقليمية سايكس . عام

 .بيكويه –

إسالموية باعتقادنا جرى االلتفاف على ومن ثم السرقة والمصادرة لهذا الربيع من قبل حركات وأطر 

وبلغتي الصحفية، كتبُت قبل اكثر من سنة، انه . أصولية وأخرى رجعية، وبدعم وتدخل امريكي واضح

اي فقدان العقل وبوصلة " الخرفنة"وبمعنى . لهذا الربيع، بمعنى تحويله إلى خريف" تخريف"تجري عملية 

صل بما تكتبه الشركات الحا" الربيع"وأشّبه اليوم. العمل الوطني والتحرري والنهضوي المنشود

لقد جرى تحويل الهّبة ". قليل الدسم سريع الذوبان: "االقتصادية على منتوجاتها من معلبات الحليب الناشف
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هو ربيع ماليين المنتفضين من العرب الذين "الربيع العربي"واالساس الذي تبقى من. الربيعية إلى رّدة

، "الشعب يريد اسقاط النظام: "عربية الغاضبة بالهتافقطعوا حاجز الخوف ومألوا الشوارع والساحات ال

 .وطرحوا البديل المنشود

مشروعية اصالح حال الوطن واالطاحة بنظام الفساد واالفساد واالستبداد، وحق تحصيل الحقوق 

السياسية والعدالة االجتماعية، وضمان الديمقراطية وحرية القول والفعل، وتعزيز الهوية القومية والوطنية 

ال تعني مشروعية تفسيخ المجتمع وتفكيك الوطن والتأسيس لحروب ... الجامعة لألمة على اختالف أطيافها

أهلية ولنزاعات إقليمية، والتبعية لألجنبي واإلستنجاد واالستقواء به عسكريًا ضد ابناء االمة، واقامة 

 .فدراليات وكانتونات

ال يعني ... اته من شوائب سياسية دنيويةوتحرير الدين من عسف السلطة ومما علق به وبمؤسس

تسعير الطائفية والعداوات بين المذاهب والفرق االسالمية نفسها، وتجاه المسيحية وحرق كنائسها والهجرة 

واالمراء "القسرية ألتباعها، وإغراق المجتمع بسيل من فتاوى جاهلية لجهالء بالدين نصّبوا أنفسهم هم 

ن ومالكين له ملكية خاصة وناطقين باسمه ومفّسرين أحاديين لكالم اهلل قّيمين على الدي" والمرشدون

هذا تسييس وتطييف وتحزيب للدين، بمعنى تحويل الدين إلى طوائف والطوائف . واحاديث رسوله وسّنته

 .إلى احزاب

مع االعتذار )فأي ربيع عربي هذا؟ ربيع بأي حال عدّت يا ربيع، بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟ 

. توعّدتنا بها االدارة االمريكية إبان رئاسة بوش اإلبن( األصح مدّمرة" )فوضى خاّلقة"هذه (. تنبيللم

واصبح الحق بالمقاومة وتحصيل السالح لها ودعمها والمشاركة . اصبحت األمة أممًا دينية وطائفية وإثنية

طنها، ال تحرير فلسطين وحرق و -( ال اسرائيل) -يخص الدولة السورية وقطع العالقات بها... فيها

 ".ربيع"اسرائيل اصبحت دولة شقيقة في ربوع هكذا . وقدسها وجامع االقصى من نير احتالل صهيوني

واستحال حلم الشعوب العربية بربيع عربي يوّحدهم وينهي إقليمية أقطارهم ويجعلهم حقًا أّمة عربية 

بائس ينشد مجرد اإلبقاء على دولهم اإلقليمية واحدة ذات رسالة خالدة تنشىء دولة عربية جامعة، إلى حلم 

 .القائمة ال تفسيخها وإعادة تقسيم المقّسم وتجزيء المجزء
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لذلك كله اتحفظ من السؤال المطروح عّما يريده المسيحيون العرب من الربيع العربي وما هو موقفهم 

هو كموقف سائر ابناء شعبهم السؤال األصح هو ماذا يريد العرب من الربيع؟ ألن موقف المسيحيين . منه

 .العربي

، أي بمسلميهم ومسيحييهم، أن يقود الربيع إلى بناء دولة عروبية "بمسليحييهم"يريد غالبية العرب 

دولة مواطنة تضمن . مدنية وعلمانية وديمقراطية تفصل الدين عن السياسية وتكون موحدة وجامعة وطنيًا

دولة تتبنى دستورًا . بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم وإثنياتهمالمساواة التامة بين المواطنين وحريتهم 

ديمقراطيًا ومدنيًا يفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ويضمن حق تداول السلطة وحرية 

دولة تلتزم بحقوق اإلنسان، كما نّصت علهيا المواثيق الدولية، وتحقق . التنظيم الحزبي والمجتمعي المدني

 .دالة االجتماعيةالع

ال نتنكر، بما اوردناه أعاله من سمات الدولة العربية الربيعية المنشودة، لخصوصية بعض مطالب 

لكن تحقيق الدولة لتلك المواصفات والسمات . العرب المسيحيين بناء على خصوصية هويتهم الدينية

 .م الدينية والطائفية واالثنيةالمذكورة اعاله ينفي مطالب خصوصية عديدة لمواطنيها على اساس هويته

ولو استشرنا المتنورين والنهضويين العرب المسيحيين الذين استعرضنا مواقفهم في ورقة البحث 

الهوية الحضارية للعرب المسيحيين هي العروبة تراثيًا : هذه، عّما يريده العرب المسيحيون، ألجابونا

نا قد طالبنا دوما برفع التمايزات إلى مصاف وك. وتاريخيًا وتطلعات، وهي تحتضن شتى الخصوصيات

ونظّرنا منذ القرن الثامن عشر حتى عشية اوساط القرن العشرين لتحقيق . الوطن الواحد والوطنية الجامعة

لذلك من المؤسف ان يستمر طرح . هذا، متخذين القومية والديمقراطية والمساواة والعدالة بوصلة ونهجا

ني من القرن الحادي والعشرين، وان تبقى النهضة الربيعية للعرب منشودة، ال السؤال نفسه في العقد الثا

 .واقعًا قائمًا

  

 


