
  

 

 

 .العربي االصالح لمبادرة العربي العلمي البحث دعم برنامج من بدعم إنجازه تم    - المشرق دار في النشر قيد كتاب *

  .الفرنسية غرنوبل جامعة من االنسان حقوق في الدكتوراه شهادة على وحائز قانوني خبير جرجس، نائل *

 

 
 األولى الدورة – العربي البحث دعم برنامج

 

 

 المشدرق فدي المسديحيون" بعندوان جدرجس نائدل األكداديمي الباحدث كتداب تقدديم المقال هذا يتضمن

 بشدكل الكاتد  اعتمدد   وقدد. اللبنداني المشدرق دار قريبا   سينشره والذي" المواطنة دولة نحو: العربي

 والمنشدور 2012 العدا  فدي الصدادر كتابد  مدن الفرنسدية النسدةة على الكتاب هذا إعداد في أساسي

 مداران لدويس جدائزة علدى حداز   والدذي Presse Universitaire d'Aix Marseille طدر  مدن

 مدن أجدزا  ترجمدة إلدى فباإلضدافة. L’Académie des sciences d’outre-mer تمنحهدا التي

 السياسدية التطورات ظل   في والسيما جوهرية وتعديالت مهمة أبحاثا   الكات  أجرى الفرنسي، كتاب 

 المسديحيين وضد  الكتداب هدذا يعدالج. العربدي المشرق دول مؤخرا شهدتها التي الجذرية والقانونية

 احترا  مدى إلى الكات  فيتطرق. ومصر واألردن ولبنان سورية خاصة العربي، المشرق دول في

 المعمول وتشريعات  الدين دور على أساسي بشكل الضو  مسلطا   الدول، هذه في  المسيحيين حقوق

 .  المواطنة مبدأ تقويض في ودورها الحاكمة األنظمة سياسات عن فضال   بها،

  2016 مارس/آذار
  *المواطنة دولة نحو: العربي المشرق في المسيحيون

 *جرجس نائل

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  



2 

 تقديم الكتاب ومحاوره الرئيسية وخالصاته

األقليدات الدينيدة وإرسدا  دعدائم الديمقراطيدة فدي دول  وانددما هذا الكتداب قدرا ة  لكشدكاليات المتعلقدة بالحريدة الدينيدة  يُتيح

. فيُحلِّددل بعددض الجواندد  السياسددية والقانونيددة علددى ضددو  ومصددر واألردن، وبشددكل خددار سددوريا ولبنددان المشددرق العربددي

مبادئ حقوق اإلنسان والشريعة اإلسالمية، دون تهميش دور سياسات األنظمة الحاكمة وبعدض العوامدل التاريةيدة والدوليدة 

  واإلقليمية والوطنية المؤثرة في هذا الصدد. 

شدرق العربدي تحدوالت سياسدية واسدتراتيجية كبيدرة، مترافقدة مد  تنداق  ملفدت يأتي هذا الكتاب في وقت تشهد في  بلدان الم

وهو ما قد يقضي على وج  المشرق العربي المتعدد، وقد يدؤدي إلدى إفدرا   ألعداد المسيحيين، قد تسفر عن انعدا  وجودهم

سديحيين بشدكل أكبدر علدى إثدر اليدو  مسدألة وجدود المفتُطدرح هذ المنطقة، التي هي مهدد المسديحية، مدن قاطنيهدا األصدليين. 

 تفتدأ عدن تكفيدر المسدلمين المتطرفدة التكفيريدة التدي ال التيداراتوتندامي  فدي منطقدة المشدرق العربدي اندالع نزاعات مسلحة

وهذا ما يدعو للتساؤل عن مستقبل المسيحيين في ظل  التحوالت التي تشهدها هذه المنطقدة وإمكانيدة صدمودهم فيهدا.  .أنفسهم

رة إلى وعي الكثير من المثقفين المسلمين إلى أهمية استمرار وجود المسيحيين في المشرق، معتبدرين رحديلهم، وتجدر اإلشا

ليس فقط ضربة للتندوع والنندى الثقدافي، إنمدا أيضدا  اسدتنزا  للكفدا ات والقددرات العلميدة وفدي الوقدت نفسد  انتعدا  لثقافدة 

   سيزيد من اإلسالموفوبيا.االننالق وتعزيز لصورة اإلسال  الرافض لآلخر مما 

يقد   هذا الكتاب  تحليل علمي وموضوعي لمسألة األقليات الدينية وبةاصة المسديحية فدي المشدرق العربدي، ممدا يقودندا إلدى 

يسدمح هدذا أيضدا  باألخدذ . سفهم لوضعها القانوني والسياسي بما في ذلك تشةي  مشاكلها والوقو  على جدذورها وأسدبابها

إصدالحات فعليدة قدد تبددأ فدي دول المشدرق  ةهم في دولهم، السيما في إطدار أي دالعناصر الرئيسية الضامنة الندماجبالحسبان 

يهد  الكتاب إلى اإلسها  في الرقي بمبدادئ حقدوق اإلنسدان وحفده الهويدة الدينيدة والثقافيدة لاقليدات المةتلفدة فدي فالعربي. 

  طنة واالنتقال الديمقراطي.المشرق العربي والعمل على تعزيز مفهو  الموا

احترا  حقوق اإلنسان والمواطنة بما في ذلك تعزيز مبدأ الحريدة الدينيدة والمسداواة ووسدائل الحكدم الرشديد إلى  يدعو الكتاب

كمددا ال ينددادي الكاتدد  بتدددعيم حقددوق  وتددداول السددلطة، وهددي مددن ركددائز تحقيددط حريددة المددواطنين وكددرامتهم دون اسددتثنا .

غيرهم من األقليات على حساب الحد  من حقوق بقية أفراد المجتم ، فحقوق جميد  المدواطنين متكاملدة ويجد  المسيحيين أو 

ن . وم  هذا تجدر اإلشارة إلى تعدر  المسديحييثنيةاألالعرقية أو  أن تكون متساوية بصر  النظر عن انتما اتهم الدينية أو

عدن كتد  أخدرى يُظهدر مؤلفوهدا بدأن  المسديحيين ضدحية اضدطهاد مسدتمر  هذا الكتابيةتلف  و. لالنتهاكات بصفتهم الدينية

يسددمح باتبدداع طددرح  ينطبددط علددى الواقدد  بنظرنددا، مددن ناحيددة، وال وغيدر منقطدد  مددن طددر  اإلسددال  والمسددلمين، وهددو مددا ال

 موضوعي ومنهجية علمية لفهم وض  المسيحيين ومساهمتهم ودورهم في بنا  أوطانهم، من جهة أخرى. 

تفاوت وضعية األقلية المسيحية في المشرق العربدي تبعدا  للظدرو  التاريةيدة والسياسدية واالجتماعيدة. فهداجس لكات  يبين ا

استمرار وإضفا  الشرعية على األنظمة الحاكمة ترك وال يزال بصمات  على وض  مسيحيي المشرق. لذلك تةتلف وضعية 

إنمددا أيضدددا بحسدد  الدولدددة المعنيددة نظدددرا  الخددتال  التشدددريعات المسدديحيين لدديس فقدددط تبعددا الخدددتال  الحقبددة التاريةيدددة، 

، غم مددن وجددود بعددض القواسددم المشددتركة. فعلددى الددروالقانونيددة واالجتهددادات القضددائية والمعطيددات السياسددية واالجتماعيددة

هدذا التفداوت بشدكل  تتفاوت درجة احترا  مبدأ المساواة والحريدة الدينيدة مدن دولدة إلدى أخدرى فدي المشدرق العربدي. ويبدرز
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خار في إطار إقامة شعائر األديان واستقاللية األحدوال الشةصدية لنيدر المسدلمين، ونصدور قدرارات المحداكم فدي إطدار 

ا  دراسدة مسدتقلة   هذا االختال  إجدرالقضايا الدينية التي تتعلط بأشةار منتمين إلى طوائف أو أديان مةتلفة. وبذلك تطل  

ا  مقارنددة بينهمددا لتسددليط الضددو  علددى أوجدد  التشدداب  واالخددتال . وقددد يكددون الددنهج القضددائي قبددل إجددر لكددل بلددد علددى حدددة

إلددى تطبيقدد  فددي البلدددان  دعددا الكاتدد والتشددريعي المتبدد  فددي إحدددى هددذه الدددول أقددرب إلددى شددرعة حقددوق اإلنسددان، وهددو مددا 

لعناصر المعززة لعملية اندما  األقليات فدي كدل المجاورة التي يكون نهجها  أكثر دينية وتمييزا . وبذلك يقتضي األمر تحديد ا

بلد، وتبني المنهج الوصفي والتحليلي المقارن بما يتةلل  توضيح للوض  القانوني لاقلية المسيحية في كل بلد وتأثيرها علدى 

لعربي واألسدباب ط هذا الكتاب الضو  على المشكالت المةتلفة التي يُعاني منها مسيحيو المشرق ايسل  النظا  على نحو عا . 

يُعدالج القسدم المباشرة وغير المباشرة لها قبل أن يطرح مجموعدة مدن التوصديات الكفيلدة باإلسدها  فدي حدل  هدذه المشدكالت. 

عد الوطنية واإلقليمية والدولية قبل أن  القسدم  يتفح األول من الكتاب مةتلف الضمانات القانونية لحقوق األقليات على الصُّ

هذه الضمانات وإعمالها في دول المشرق العربي ومعالجة وض  المسيحيين الدذي يتدراوح بدين االنددما   الثاني مدى احترا 

 واإلدما  القسري. 

 القسم األول: حماية حقوق األقليات

دز هددذا القسددم علددى دراسددة الحمايدة القانونيددة لحقددوق األقليددات وبةاصددة الدينيدة فددي مةتلددف الصددكوك الدوليددة واإلقليميددة  يرك 

المعتمددة فدي إطدار  بالصككو  الدوليكةنية. حيث يعالج المبحث األول نظا  الحماية الذي وضع  المجتم  الدولي ممثال  والوط

فدي إطدار  وذلك، المستوى اإلقليميهيئة األمم المتحدة، بينما سيتطرق المبحث الثاني إلى مسألة حماية حقوق األقليات على 

ت انتددلالدددول العربيددة ومنظمددة التعدداون اإلسددالمي الات اإلقليميددة والسدديما جامعددة مددبعددض المنظ صددكوك حقددوق إنسددان  اأعددد 

لحقدوق األقليدات،  الوطنيكةلحمايكة موازية، إن لم نقدل منافسدة، للصدكوك الدوليدة المدذكورة. سديعالج المبحدث الثالدث أخيدرا  ا

فدي هدذا  تلدف الضدمانات التشدريعيةالدذكر، مد  التطدرق إلدى مة سدالفةالدوليدة واإلقليميدة  الصدكوكوالسيما تأثرها بكل مدن 

 . الصدد

 المبحث األول : الحماية الدولية لحقوق األقليات

ويمكنندا التمييدز مدن  الوثيقدة بحقدوق األقليدات الدينيدة.الصكوك الدولية واآلليات ذات الصلة  يتطرق هذا المبحث إلى مةتلف

الصكوك بين معاهدات ذات قوة قانونية ملزمة للددول المصدادقة عليهدا وإعالندات ال تنضدوي علدى هذه خالل االطالع على 

العهدد الددولي الةدار بدالحقوق المدنيدة والسياسدية، كدل مدن  يعالج الكات  في هدذا اإلطدارأي  قوة قانونية وإنما فقط معنوية. 

، اتفاقيدة حقدوق الطفدل، اإلعدالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان، العهد الدولي الةار بالحقوق االقتصادية واالجتماعيدة والثقافيدة

إعالن بشأن القضا  على كدلِّ أشدكال التعصد  والتمييدز القدائمين علدى أسدا  الددين أو المعتقدد وكدذلك إعدالن بشدأن حقدوق 

مدن خدالل  سكتلل ي  (. 1992)إعالن األقليات لعا   األشةار المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولنوية

ية عنددى بحقددوق المنتمددين إلددى األقليددات الدينيددة، منهددا مدنيددة وسياسددمعالجددة هددذه الصددكوك وجددود العديددد مددن الحقددوق التددي تُ 

الحط في الحريدة الدينيدة والمسداواة أمدا  القدانون والقضدا  وفدي تقلدد الوظدائف العامدة وفدي : كواقتصادية واجتماعية وثقافية

 . وياُلحده بدأن  هدذه الحقدوق بمجملهدا فرديدةالحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمنتمين إلى أقليداتمجال العمل، والحط في 

مدن حقدوق جماعيدة لاقليدات الدوليدة ألشةار المنتمين إلى أقليات، بينما تكداد تةلدو نصدور االتفاقيدات حيث تتعلط فقط با
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هدذا  ،ووحددتها للدول التدي تتدذرع بالحفداظ علدى اسدتقالل أراضديهابصفتها هذه. ويعود ذلك لنياب اإلرادة السياسية الالزمة 

فإن تعزيز على الرغم من أن  النزعة االنفصالية ياُلحه نموها لدى األقليات التي تُعاني من اضطهاد وتمييز، وعلى العكس؛ 

حقيدط االسدتقرار السياسدي سدهم فدي تعزيدز انددماجهم بمجتمعداتهم وبالتدالي توحماية حقوق األشةار المنتمدين إلدى أقليدات يُ 

 واالجتماعي وتجن  الصراعات.

هذه اآلليدات حه اتسا  ياُلوإلى اآللية الدولية المتبعة إلعمال هذه الحقوق وضمان احترا  تطبيقها.  أيضا  يتطرق هذا المبحث 

اسدتثنا  مدا تنضدوي عليد  بنياب العقوبات الالزمة على الدول المنتهكة اللتزاماتها، وكذلك طرق الطعدون الملزمدة قانونيدا، ب

ينتهدي آلية البرتوكول الثاني الملحط بالعهد الةار بالحقوق المدنية والسياسية والذي لم تصادق علي  أغلد  الددول العربيدة. 

تةل دل هدذه  ومدا الدوليدة لحقدوق اإلنسدانالصدكوك فدي إعدداد  العربيهذا المبحث بتسليط الضو  على مشاركة دول المشرق 

على استصدار التحفظات ت السياسة واأليدولوجية والدينية، األمر الذي يتبين من خالل عتباراتأثيٌر واضٌح لالمن المشاركة 

مدن جهدة  والنسدا ،، والرجدال مدن جهدةغيدر المسدلمين المسدلمين و المسداواة بدينالددين، كبمجموعة من القضايا ذات الصلة 

 أخرى. 

 سانالثاني: الحماية اإلقليمية لحقوق اإلن المبحث

متواضعة للناية مقارنة م  ما وصلت إلي  آليدات  مجال تعزيز حقوق االنسان الجهود اإلقليمية في يؤكد هذا المبحث على أن  

حماية حقوق اإلنسان سوا  أكان على الصعيد الدولي أو اإلقليمدي فدي الكثيدر مدن منداطط العدالم، ومنهدا مدا تدم  اعتمداده علدى 

بين نوعين من الحماية اإلقليمية للحقوق األساسدية للمدواطنين، يتمثدل أولهمدا فدي إطدار  هذا المبحث يميز .المستوى األفريقي

دز الكتداب علدى  ة،لحماية حقدوق األقليدات الدينيدفي اإلطار اإلسالمي إسالمي بينما يتركز ثانيهما في إطار عربي.  تعددد يرك 

القرا ات ألحكا  اإلسال  وتطبيقات  وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل جذري على وض  غير المسلمين في الددول ذات النالبيدة 

حيين بمقتضدى الشدريعة اإلسدالمية يالوض  القانوني العدا  للمسد تم  معالجةاإلسالمية، سوا  إيجابيا  أو سلبيا . في هذا السياق، 

هدذه . منظمة التعاون اإلسالمي استنادا  إلى مبادئ هذه الشريعةالحديثة لحقوق اإلنسان التي تبنتها دراسة الوثائط اإلسالمية و

قدرا ة معاصدرة لكسدال  الكثيدر مدن المفكدرين اإلسدالميين الدذين يندادون بلدم تدر  تقليدية قرا ة فقهية الوثائط المستندة إلى 

ترسيخ مبدأ المواطنة واالحترا  الكامل لحقوق األقليات الدينيدة فدي ولوض  غير المسلمين في ، األمر الذي يمكن أن يؤس س ل

المتمثلدة الليبرالدي، كتلدك التيدار  ايواجهد المةتلفدة التدي التحديات. وم  ذلك جدرت اإلشارة إلى الدول ذات النالبية اإلسالمية

السياسدية وهدذا مدا أد ى إلدى نمدو تيدار ديندي بقيا  أنظمة االستبداد خالل العقود الماضية بتنيي  ثقافة حقوق اإلنسدان والحيداة 

كمدا كدان النتشدار الفقدر  .هدذه متطر  نجح بجذب شريحة شعبية واسعة، بددعم مباشدر أو غيدر مباشدر مدن أنظمدة االسدتبداد

والجهددل وفشددل الحركددات القوميددة مددن النهددو  بالعددالم العربددي وتحقيددط شددعاراتها فددي الوحدددة والحريددة، دوٌر فددي تعزيددز  

جية الدينية ولنمو حركات اإلسال  السياسدي وحتدى العنفدي. يُضدا  إلدى ذلدك معانداة المسدلمين الليبدراليين مدن تقييدد األيديولو

حريتهم في التعبير والرأي سوا  من طر  األنظمدة المسدتبدة أو المتطدرفين، وهدو مدا عدر   بعضدهم للسدجن وحتدى القتدل 

لتوافدط مضدمون الصدكوك المعتمددة مد   اإلقليميدة دة صياغة الحمايدةإعايةتتم هذا المبحث باإلشارة إلى ضرورة واإلعدا . 

الشدرعة الدوليدة لحقدوق اإلنسدان، وهدو مددا يمكدن تحقيقد  مدن خدالل عدد  التقيددد بدالتطبيط الحرفدي للنصدور الدينيدة وكددذلك 

يدط حقدوق اإلنسدان فدي السياسية و األيديولوجية التي تعرقدل تطب األسباب تجاوزالتفسير الحديث لمبادئ اإلسال ، فضال  عن 

الدة فدي الددول العربيدة بمدا فيهدا اسدتقبال الشدكاوى الفرديدة ينادي الكات  بالمنطقة العربية. وفي هذا الصدد،  اعتمداد آليدات فع 
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وتفعيل دور محكمة إقليمية مةتصة بمراقبة احترا  حقوق اإلنسان، فضال  عن دعم منظمات المجتم  المدني وتعزيز دورها 

 . المنشود حقيط االنتقال الديمقراطيبما يسهم في ت

 المبحث الثالث: الحماية الوطنية لحقوق األقليات الدينية

تنب  الحماية الوطنية لحقوق األقليات بشكل أساسي مدن مةتلدف التشدريعات القانونيدة الدسدتورية والداخليدة الضدامنة لحقدوق 

 حمايدةوعلدى الصدعيد الدسدتوري، تتمثدل المواطنين، فضال  عدن إعمدال مبدادئ الحكدم الدديمقراطي وتعزيدز سديادة القدانون. 

باإلضدافة إلدى الضدمانات المسداواة.  بمبددأ وثانيدا   الُمعتق دد، ةيدبُحر أوال   لحقوق، تتعلطا من رئيسيتين فئتين الديني ة في األقلي ات

علدى نصدور تضدمن حمايدة حقدوق األقليدات لدول المشرق العربي الدستورية المذكورة أعاله، تشتمل التشريعات الداخلية 

ات واألفعدال المؤديدة إلدى المحاسبة ضد الدعو الدينية، ال سيما حط المساواة والحريات الدينية باإلضافة إلى بعض ضمانات

هشاشدة  بشكل أساسدي يعالج هذا المبحثالطائفية والكراهية الدينية التي تنتهك بشكل أساسي حقوق األقليات الدينية. العنف و

ومدا يتبعد  ذلدك مدن  والسياسدة التشدريعات هذه الحماية في دول المشرق العربي، وهو مدا يتبدين مدن خدالل تدأثير الددين علدى

انتهاكات مةتلفة لحقوق أتباع هذه األقليات، فضال  عن هيمنة أنظمة استبدادية على الحكم وغياب الحياة والحريات السياسدية 

وتزداد أوضاع األقليات تعقيدا  نظدرا للتددخالت الةارجيدة التدي تزعدزع الالزمة من أجل صياغة حقوق المواطنة وتطبيقها. 

استةدا  بعض الدول لقضايا األقليات كوسيلة ضنط لتحقيط مصدالها السياسدية وهدو مدا يدنعكس  والسيما، االستقرار الوطني

عددد  تطبيددط نصددور الشدرعة الدوليددة لحقددوق اإلنسددان علددى . ويسترسدل هددذا المبحددث فددي انتقداد بشدكل سددلبي علددى حقوقهددا

بددورها ال تحدوي علدى اآلليدات الالزمدة لرقابدة  الصعيد الداخلي واستبعادها في حال التعار  م  التشريعات المحليدة التدي

، مدن ناحيدة على القانون الدولي   القانون بسمو   صراحة هذه الدول تعتر فال احترا  الضمانات التشريعية.   وال يدتم، الوطني 

تةلدو ف أخدرى. فدي ذلدك الدسداتير، مدن ناحيدة بمدا التشدريعات الداخليدة، وإدرا  أحكامها فدي الدولية الية االتفاقياتضمان فع  

التشريعات المحلية من العديد من الحقوق والحريات المنصور عليها في االتفاقيات الدولية. فنذكر على سبيل المثال بعدض 

ي دة27الفقرات الواردة في العهد الدولي الةدار بدالحقوق المدنيدة والسياسدية، كحمايدة المنتمدين إلدى أقليدات )المدادة   (، وحر 

ة (قيود  اعتناق  دون أو ما معتقد أو نبدي يدين أن في الشة   إلى (، إضافة14 المادة(القضا   أما  المساواة (، حط  18الماد 

(. واألمدر كدذلك 23المدادة (الطالق  وعند الزوا  وخالل االقتران في الحقوق والمسؤوليات حيث من الزوجين بين المساواة

الطفدل(. كمدا تةلدو هدذه  اتفاقيدة حقدوق مدن الثانيدة والمدادة مدن هدذا العهدد 24المدادة (تمييدز  دون األطفدال فيما يتعلط بحمايدة

من ضمانات واضحة تتعلط بداحترا  مبددأ فصدل السدلطات وترسديخ مبدادئ الديمقراطيدة والحكدم الرشديد وتدداول التشريعات 

 السلطة وحرية التعبير واستقاللية القضا ، الخ. 

 الندماج واإلدماجالقسم الثاني: مسيحيو المشرق العربي بين ا

. الثقافيدة والدينيدة للمسديحيين المسداواة وحمايدة الهويدة حدطيضدمن االنددما   ،ا  يبعكس اإلدما  الذي غالبا  ما يأخذ شكال  قسدر 

أشدكال التمييدز بحقهدم وضدمان حقدوقهم فدي المواطندة كافدة يندمج المسيحيون فدي المشدرق بشدكل كامدل فدي ظدل  استئصدال ف

عدالج المبحدث األول يُ وض  مسيحيي المشدرق الدذي اليدزال يتدراوح بدين االنددما  واإلدمدا  القسدري.  القسمهذا بين يكاملة. 

التأثير المسيحي على دول المشرق بما يعني تأكيد هويتهم و استقاللهم في مجال األحدوال الشةصدية، فضدال  عدن مشداركتهم 

قد تسببت سياسدات األنظمدة الحاكمدة وتهمديش لهم. وم  ذلك في مةتلف جوان  الحياة وهو ما أسهم ويسهم في عملية اندماج
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ة تقف عثرة في اندما  المسيحيين في  العربي، بل وتسهم في إدماجهم القسري كمدا  المشرقدولة المواطنة إلى مصاع  جم 

 الثاني. مبحث بين  الي

 المبحث األول: تأثير األقليات المسيحية في دول المشرق العربي

التشدريعية والقضدائية فدي مجدال األحدوال تأثير المسيحيين في دولهدم عدن طريدط اسدتقالليتهم إلى  يتطرق هذا المبحث

فيتم تسليط الضو  على التطدور الدذي شدهدت  بعدض الحقد  التاريةيدة، والسديما العثمانيدة وفتدرة االنتدداب الشةصية. 

برز هذا المبحث الةدال  بدين أنصدار علمندة االستقالل القضائي والتشريعي في الحقبة الراهنة. يُ  معالجةاألجنبي قبل 

والدذي اختيار مصادر القوانين المسديحية ب من ناحية، والةال  المتعلط التشريعات المطبقة على المسيحيين ودينيتها،

علدى بعدض  المسديحيين، مدن ناحيدة ثانيدة. فدي هدذا اإلطدار، يدتم تسدليط الضدو  مسدألة طدالقيؤثر بشكل أساسي على 

المواطندة.  ةالكنسية في المشرق العربي التي تشكل تحديا  على صعيد احترا  حقدوق اإلنسدان وتعزيدز دولدالتشريعات 

على مسدألة الدزوا  المةدتلط و تنييدر  أيضا   يقف الكات ، إنما طارهذا اإلفمشكلة الطالق ليست الوحيدة التي تُثار في 

صدحيح أن  هدذه االسدتقاللية سدب بت والتدزال . "طاعدةال"و "عذريدة المدرأة" قضديتيالدين وحقوق المدرأة بمدا فدي ذلدك 

عزل للمسيحيين داخل مجتمعاتهم، لكن شعورهم باالنتما  ألوطانهم حف زهم على تأكيد أنفسهم ثقافيا وفكريا  وسياسديا، 

. وفدي إطدار ال سيما عن طريط تطوير أفكار وطنية وعربية وبديناميكية سياسية نشطة في ظل  حكدم األنظمدة الراهندة

إسدهامات المسديحيين وتدأثيرهم فدي بلددانهم مدن خدالل تسدليط الضدو  علدى دورهدم الرائدد فدي يبرز هذا المبحث  ذلك 

مشداركة المسديحيين وكذلك على  ،ضد االستعمار األجنبيترسيخ مفهو  القومية العربية وما تةللها من مقاومة شعبية 

   السياسية.وفي الحياه الثقافية 

 المسيحيين في المشرق العربي المبحث الثاني : ذمية

ذمي ددة المسدديحيين فددي المشددرق العربددي بمددا فددي ذلددك سياسددة األسددلمة التددي تط بددط علدديهم  يشددتمل هددذا المبحددث علددى اسددتعرا 

كدان واليدزال فقدد والدذي يتمثدل فدي انتهاكدات لحقدوقهم المةتلفدة.  هممارس  أنظمة دول المشرق العربي تجاهالذي تُ والتمييز 

يعدزى التددهور الحاصدل فدي وضد   كماتأثير التشريعات الدينية اإلسالمية دوٌر في االستمرار في تدني أوضاع المسيحيين. 

غيددر مباشددر، مددن ازديدداد  المسدديحيين فددي المشددرق العربددي أيضددا  إلددى وجددود أنظمددة اسددتبدادية ومددا سددبب ت ، بشددكل مباشددر أو

وتنددامي التنظيمددات اإلرهابيددة التددي يددذه  ضددحيت ه ا المسددلمون والمسدديحيون علددى  التطددر  واندددالع الصددراعات المسددلحة

السوا . فنياب الحريات السياسية، وبةاصٍة حرية تأسيس األحزاب وحرية التجم ، أسهم في تعميط التقوق  الطائفي وغياب 

ضدا  خصدبة للتطدر . يضدا  إلدى ذلدك شعور االنتما  الوطني. كما شدك ل الشدعور بدالتمييز والظلدم ونمدو الفقدر والبطالدة أر

مسدداوئ األنظمددة التعليميددة المتمثلددة لدديس فقددط بعددد  تثقيفهددا بدددين اآلخددر ليددتم تقبلدد ، إنمددا أيضددا  بتنييدد  ثقافددة حقددوق اإلنسددان 

دز نظدا  الحكدم، إلدخ.  ايدلوجيدةوالمواطندة والحدض علدى التمييدز ضدد غيدر المسدلم وفدر   هدذا المبحدث علدى الثندرات يرك 

لناتجة عن نظا  التعددية في األحوال الشةصية وما يتضمن  من انتهداك للحقدوق األساسدية للمسديحيين، مد  تسدليط الرئيسية ا

. فنالبا  ما يتم اعتنداق اإلسدال  مدن أجدل الحصدول علدى حكدم القضائيالتشريعي و الضو  على األسلمة التي يتبعها الجهازان

بالطالق، لكس  قضية حضانة األطفال واختيار ديانتهم أو للزوا  من إمرأة مسلمة. ويلحه الكات  اختال  التعامل م  هدذه 

ا  للنظدا ، تمدنح سدوريا صدراحة فبينما تُشك ل المساواة بين مةتلف الجماعات الدينية في لبنان ركنا  أساسيالقضايا تبعا  للدولة. 
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األولوية للقانون اإلسالمي وللمسلمين. ويسير األردن باالتجاه ذات  في سوريا، لكن م  األخذ بالحسدبان مبددأين مدن الصدع  

دا مصدر، فتشدك ل حالدة اسدتثنائية فدي العدالم العربدي،  أن ينسجما م  بعضهما، أي حيادية الدولة وأولوية القانون اإلسالمي. أم 

لك عبر أسلمتها الشديدة لنظا  التعددية والسيما إلنائها للمحاكم المسيحية، مدن ناحيدة، وتطبيدط أحكدا  الشدريعة اإلسدالمية وذ

 على المسيحيين المةتلفين في الملة والطائفة، من ناحية أخرى.

لمتهم، فتبدو دونيتهم أيضدا  فدي إن  نظا  التعددية في مجال األحوال الشةصية ليس األداة الوحيدة للتمييز ضد المسيحيين وأس

اضطهاد المسيحيين في بعض الفترات إلى حد  التصدفية الجسددية، كمدا  وصلمناحي أخرى، والسيما السياسية والعامة. وقد 

 مدات اإلرهابيدة المنتظمدة ضدد أقبداط، وأيضدا  الهج1860حدث خالل مجدازر تعدر  لهدا المسديحيون فدي دمشدط فدي العدا  

يحيين في سوريا والعراق من طر  الجماعات اإلرهابية. كما تظهر أشدكال أخدرى للقمد  مدن خدالل مصر وحاليا  ضد المس

 والضدنط االجتمداعي والسياسدي، ومشدكالت ،وممارسدة الشدعائر الدينيدة التمييز في مجداالت العمدل، وانتهداك حريدة العبدادة

األحدداث، تددهور وضد  المسديحيين فدي كدل دولدة علدى حددى، مستعرضدا  ينداقش الكتداب الحكم والمشداركة السياسدية، إلدخ. 

 . تدهورهذا الوبةاصة السياسية منها، التي أسهمت في 

 خاتمة 

دت معالجتهدا مد  بعدض االسدتنتاجاتيُ  دز الباحدث علدى العامدة ةتتم هذا الكتاب بعر  بعض المحاور الرئيسدية التدي تم  . يرك 

حسدين ت بمدا يدؤدي إلدى خلدط مشدرق عربدي قدائم علدى التعديدة الدينيدة والسياسديةأهمية اتةاذ خطوات ومبدادرات مدن شدأنها 

الشةصددية  ألحددواليسددتعر  الكاتدد  لمسدداوئ منظومددة ا .وغيددرهم مددن المددواطنين الوضدد  القددانوني والسياسددي للمسدديحيين

علدى أشدةار ال وضدرورة عدد  فرضدها وصها التي تتعدار  مد  حقدوق اإلنسدان بعض نصخاصة  الدينية المطبقة حاليا،

ع هده القوانين هم رجدال ديدن وليسدت الدولدة الممثلدة للشدع  والتدي مدن المفتدر  أن تكدون   يؤمنون بها والسيما وأن  مشر 

شةصدية خالٍيدة مدن صدياغة قدوانين أحدوال ل وفدي إطدار ذلدك يددعو الكاتد   صاحبة الحدط األساسدي و الحصدري بالتشدري .

مدد  مراعدداة مددا ورد فددي االتفاقيددات الدوليددة وخاصددة العهددد الدددولي للحقددوق المدنيددة والسياسددية واتفاقيددة  كافددة   أشددكال التمييددز

 الككاواج المككدنيإقددرار قددانون يُتدديح  وأيضددا  ، القضددا  علددى جميدد  أشددكال التمييددز ضددد المددرأة واتفاقيددة حمايددة حقددوق الطفددل

 ن انتمائهم.للمواطنين بصر  النظر ع

دز الكتدداب علددى أهميددة بمددا يسدهم فددي تعزيددز التسددامح والديمقراطيدة وثقافددة حقددوق اإلنسددان،  مراجعكة المنككاال التعليميككة يرك 

لكي تكون هدذه  حوار األديانتكثيف الجهود المتعلقة بقضايا . يدعو أيضا  إلى ةاصة قيم العدل والمساواة والحريات العامةوب

األخيرة وسيلة لتحقيط التعايش الديني ونبذ العنف والتطر ، وليكدون الددين عنصدر قدوة ولديس تفرقدة وليسدهم فدي نشدر قديم 

المحبة والعدالة والمصدالحة والسدال  مدن أجدل الحدد  مدن التدوترات الدينيدة والطائفيدة وحتدى العرقيدة فدي المشدرق. وفدي هدذا 

 ة أو تفسير ما ينطوي علي  اإلسدال  مدن تشدريعات دينيدة بشدكل يسدهم فدي تعزيدز حقدوق اإلنسدان اإلطار، البد  من إعادة قرا

د الكات  أيضا  على أهمية  .هاواحترام دز الكاتد  علدى أن   كمدا .لتحريدر المشدرق العربدي أساسديةويعتبرها  العلمانيةيؤك  يرك 

االقتصددادية واالجتماعيددة والسياسددية، وبالتددالي تنددامي التطددر  لظددرو  ا  لتدددهور سددبباودولددة القددانون  الديمقراطيككةغيدداب 

رهدداب والعنددف الددذي يحصددد أرواح المسدديحيين وغيددرهم مددن المددواطنين. فالديمقراطيددة هددي الضددمانة المثلددى إلاإلسددالمي وا

 ينتقد الكاتد . ةارسا  السال  والعدالة في هذه المنطقة، وللوصول إلى اجتثاث للعنف، من أجل حياة سياسية عمادها المساوإل
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الديمقراطيدة أساسدية علدى ين ولم ترسخ دول المواطنة، وبالتالي تبقدى لمسيحيتعزز من مواطنة الم  االستبدادية التي األنظمة

 صعيد تأمين االندما  والحماية الدائمة للمسيحيين. 

 الحدال بالنسدبة يالعربدي، كمدا هدالجماعدات المسديحية فدي المشدرق وجودة لدى بعدض مال الناعة االنفصالية يرفض الكات 

ع  بعدض القدوى النربيدة التدي تدرى فدي هدذه لشريحة مدن ا ألقبداط واآلشدوريين والمدارونيين. هدذا الندوع مدن المشداري  تشدج 

من المعرو  أن المسيحيين يبحثون عن اسدتقاللية واالنقسامات واالضطرابات وسيلة لكي تبقي على سيطرتها في المنطقة. 

ال يمكن أليدة دولدة أن تكدون ديمقراطيدة وأن . كما ها  بالوطن يظل هو اآلخر أكبر تجاه السلطات اإلسالمية، لكن ارتباطهم 

ال وهدو ألن ذلدك سديؤدي وبشدكل حتمدي إلدى هدد  مبددأ أساسدي أ ؛سوا  أكانت دينية أو عرقية أو هوية معينة ايدلوجيةتحمل 

دد  المواطنة، الكفيل وحده باستئصال التمييز في المجتم  واحترا  جمي  مواطني  بصر  النظر عن انتمدا اتهم المةتلفدة. يؤك 

يةلدو  المسدلمون المتندورون الدذين ال ينةرط بهدا، إنما معركة تحرر المشرقن ليسوا وحيدين في ييأن  المسيحأخيرا الكات  ب

كما أن  النضال من أجدل الحداثدة، والعلمانيدة،  على السوا . الحداثة اليو  المسلمين والمسيحيينالمشرق العربي. فتمس  منهم 

والحريات العامة والسياسية، والمساواة، وتوحيد قوانين األحدوال الشةصدية، واعتمداد الدزوا  المددني، هدي عناصدر تصد   

كاألقليددات الدينيددة المحظددورة  لمستضددعفةلفئددات ابعددض ا وبةاصددةٍ  كافددةلدديس فقددط فددي مصددلحة المسدديحيين، إنمددا المددواطنين 

 والنسا . 

 



    

 الكاتبعن 

 غرنوبل جامعة من االنسان حقوق في الدكتوراه شهادة على وحائز قانوني خبير جرجس، نائل

 المؤتمرات من بالعديد وشارك الحكومية غير الحقوقية المنظمات من العديد م  عمل  . الفرنسية

 .وأجنبية عربية مجالت في العلمية المقاالت من العديد نشره إلى باإلضافة العلمية،

 

 الدورة األولى –عن برنامل دعم البحث العربي 

يهد  البرنامج إلى تنمية مهارات البحث لدى الجيل الجديد منعلما  االجتماع والعلو  السياسي ة 

والسياسات العامة واالقتصاد السياسي في الدول العربية. و تعطى األولوية للبحوث المبتكرة 

العلمية، والمرتبطة بالتحوالت الديمقراطية العربية ال سيما في تونس ومصر والمستندة إلى األدلة 

 .وليبيا واليمن وسوريا

 
 عن مبادرة اإلصالح العربي

"مبادرة اإلصالح العربي" هي مؤسسة عربية رائدة ومستقلة للبحوث الفكرية، تأسست عا  

لصياغة برامج منبثقة عن المنطقة من أجل تحقيط التنيير الديمقراطي. تلتز  المبادرة في  2005

باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة االجتماعية. وتقو  

يشر  على عمل "مبادرة اإلصالح  والشابة. وتقد  في الوقت نفس  منبرا  لاصوات المتمي زة

 العربي" مجلس األعضا  وهيئة تنفيذية.

  نقو  بإنتا  بحوث أصيلة يقدمها خبرا  محليون، ونتشارك م  مؤسسات عربية

 وعالمية لنشرها وتوزيعها.

 فيز األفراد والمؤسسات على تطوير رؤيتهم الةاصة للحلول السياسيةنسعى لتح 

 واالجتماعية.

 .نقو  بحشد األطرا  المعنية لبنا  تحالفات تسعى لتحقيط التنيير 

 .نهد  ألن تشهد الدول العربية صعود مجتمعات ديمقراطية عصرية 
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