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إداري
مخترص
ّ
املسيح ّيون يف مختلف أنحاء العامل يعانون االضطهاد الذي تقوم
به ،إ ّما حكومات الدّ ول اإلسالم ّية والشّ يوع ّية واألنظمة الدّ ين ّية
القوم ّية والعلامن ّية ،أو األفراد املستقلّون عن الدّ ولة ،كالعنارص الدّ ين ّية املتط ّرفة.
أ ّما ردود املسيح ّيني عىل هذا االضطهاد فيمكن تصنيفها يف ثالث فئات :األوىل تشمل
حرصا عىل بقاء الجامعة .والثّانية ،اسرتاتيج ّية املشاركة ،بإقامة روابط
اسرتاتيج ّية ال ّنجاة ً
دعم لصمودهم يف وجه االضطهاد .والثّالثة ،اسرتاتيج ّية املجابهة ،وبها يتح ّدون
مع غريهمً ،
االضطهاد عل ًنا ،أو يثابرون عىل الوالء لعقائدهم مهام بلغ الثّمن ولو االستشهاد.
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الر ّد عىل االضطهاد
اإلداري
املخترص
ّ

قام الباحثون التّابعون ملرشوع "تحت سيف القيرص" بدراسة نوع ّية لتلك ال ّردود يف خمسة
وعرشين قط ًرا من أقطار العامل ،إضاف ًة إىل الغرب .فأسفرت دراستهم عن مثاين نتائج:
 .1يف الفئات الثالث اآلنفة الذّكر ،تنهج الجامعات املسيح ّية
يف معظم األحيان منهج ال ّنجاة .ومع أ ّن هذا املنهج يفتقر
إىل وسيلة الستباق االضطهادّ ،إل أنّه ال يخلو من االبتكار
والتّصميم والشّ جاعة.
 .2منهج املشاركة يأيت يف املرتبة الثّانية يف تصنيف ردود الفعل.
وفيه تحاول الجامعات املسيح ّية أن تصون ح ّريّتها الدّين ّية،
بإقامة روابط تعاون مع غريها من الجامعات املسيح ّية وغري
املسيح ّية والجهات العلامن ّية.
 .3يأيت منهج املجابهة يف املرتبة الثّالثة من ردود الفعل.وفيه
يشهد املسيح ّيون إلميانهم ،ويستنكرون الظّلم ،ويستنفرون
سواهم إلنهائه واستبداله بالح ّريّة الدّين ّية.
 .4تتّسم ال ّردود املسيحيّة عىل االضطهاد مبيزة تسرتعي ال ّنظر ،هي
اللعنف إلّ يف ما ندر ،وهذا يعني أنّها تتج ّنب األعامل اإلرهابيّة.
ّ

اللهوت ّية ،ال س ّيام الهوت األمل والكنيسة
 .5إ ّن االعتبارات ّ
والثّقافة ،مت ّيز ر ّد الجامعة املسيح ّية.
 .6الربوتستانت اإلنجيل ّيون وال َع ْن َصيّون مع َّرضون لالضطهاد
أكرث من الطّوائف الربوتستانت ّية ال ّرئيس ّية والكاثوليك
واألرثوذكس وسواهم من املسيح ّيني املنتمني إىل الكنائس
القدمية .ففي الر ّد عىل االضطهاد ،مييل املسيح ّيون اإلنجيل ّيون
وال َع ْن َصيّون إىل منهج البقاء عىل الحياة والتح ّدي ،بدال من
منهج املشاركة .بينام مييل معظم الربوتستانت والكاثوليك
واألرثوذكس إىل منهج املشاركة.
ُفس ّإل جزئ ًّيا مبدى حدّة
 .7ال ّردود عىل االضطهاد ،ال ميكن أن ت َّ
االضطهاد.
 . 8من العسري تقدير مدى ال ّنجاح الذي أحرزته هذه ال ّردود ،ومع ذلك
فقد أسفرت عن بعض ال ّنتائج امللموسة القيّمة.

خلقة ،تتميّز بجهود قصرية املدى لضامن األمن ،وإحراز
يتّضح عمو ًما من التّقرير أ ّن ال ّردود عىل االضطهاد تـنطوي عىل اساليب عمليّة ّ
مزيد من الق ّوة بإنشاء روابط اجتامعيّة ،وأحيانًا أيضً ا مبعارضة الحكومة اسرتاتيجيًّا.
إ ّن كون هذه الجهود عمليّة ،ينبغي ّأل يُنسينا أ ّن املضط َهدين غالبًا ما يتّخذونها بإميان عميق ،وبراعة ،وقناعة الهوتيّة ،عىل أمل أن
يفوزوا يو ًما ما بح ّريّتهم.
واملؤسسات املتع ّددة
ويف الختام ،ينطوي التّقرير عىل توصيات للجامعات املضط َهدة ،وللمنظّامت غري الحكوميّة ،وللحكومات
ّ
ومؤسسات األعامل ،ال ّراغبة يف
األطراف يف الخارج ،وللكنائس والجامعات املسيحيّة الخارجيّة ،ووسائل اإلعالم ،واألكّادمييّات
ّ
تقديم املعونة ألولئك املسيحيّني.
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كيف ير ّد املسيح ّيون عىل االضطهاد؟ قام محلّلون كثريون بجمع الوثائق
عن اضطهاد املسيح ّيني يف ش ّتى أنحاء العامل ،غري أن عد ًدا ً
قليل منهم
تساءل كيف ير ّد املسيح ّيون يف الواقع ،عندما ُيستباح حقّهم يف الح ّر ّية
الدّ ين ّية استباح ًة صارخة.
إنّ هذا ال ّتقرير ينطوي عىل نتائج األبحاث التي قام بها فريق مرشوع
املسيحي عىل االضطهاد ”.وهو أ ّول تحقيق
“تحت سيف القيرص :الر ّد
ّ
عاملي ،يف ردود الجامعات املسيح ّية عىل االضطهاد .وقد حاول
منهجي ّ
ّ
القامئون باملرشوع أن ينجزوا تف ّه ًم أفضل لتلك ال ّردود ،بهدف مساعدة
املسيح ّيني املضط َهدين ،وجميع الذين يرغبون يف ال ّتضامن معهم.
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عاملي،
متخص ًصا يف املسيحيّة عىل نطاق
نهض فريق يض ّم سبعة عرش عامل ًا
ّ
ّ
بهذا املرشوع ،فأجروا أبحاث ًا ميدانيّة نوعيّة ،تتض ّمن مقابالت مع املسيح ّيني
املضط َهدين ،بني

وجاء يف تقرير لوزارة الخارجيّة األمريكيّة ،أ ّن املسيحيّني يتع ّرضون لالضطهاد يف أكرث
الصادرة عن مركز
من ستّني قط ًرا من أقطار العامل .كام ورد يف التّقارير السنويّةّ ،
املسيحيي كانوا أكرث الجامعات الدّينيّة تع ّرضً ا
پْيُو لألبحاث بني  2007و ،2014أ ّن
ّ
العاملي.
للمضايقات عىل ال ّنطاق
ّ

وقد ركّز الباحثون اهتاممهم عىل األحداث املعارصة ،ومل ينقّبوا يف التّاريخ ّإل بقدر
رضوري لفهم األوضاع ال ّراهنة .ويشمل التّقرير خمسة وعرشين بلدًا ،مبا
ما هو
ّ
فيها األقطار التي بلغ فيها االضطهاد أشدّه .ففي كثري من تلك األقطار ،تعاين
جامعات مسيحيّة متن ّوعة االضطهاد ،وغالبًا ما تر ّد عليه بطُ ُرق مختلفة.

لعل أعظم ما يدعو إىل القلق بشأن هذه االضطهادات ،هو
ّ

ترشين األ ّول/أكتوبر  2014وترشين الثّاين/نوفمرب .2015

ملاذا يركّز هذا التّقرير عىل املسيح ّيني؟ جوابنا املوجز هو أ ّن الجامعات املسيح ّية
عاملي.
هي أكرث ال ّناس تع ّرضً ا لالضطهاد ،وقد عانت منه األم َّرين عىل نطاق ّ
ففي شباط/فرباير  ،2015اقتادت عنارص تابعة للدّولة اإلسالم ّية واحدًا وعرشين
رجل ،معظمهم من املسيح ّيني األقباط ،إىل أحد شواطئ ليبيا وقطعت رؤوسهم،
ً
وكان بينهم شقيقان ،هام بيشوي كامل وصموئيل كامل.
الشق األوسط ،أعلن شقيقهام
ويف أثناء مقابلة مص ّورة ت ّم بثّها يف جميع أنحاء ّ
الثّالث بشري أنّه يصفح عن القتلة.
الشيط مئة ألف شخص عىل صفحات
وإ ْن هي إلّ بضع ساعات ،حتّى شاهد ّ
الفيسبوك.
مسيحي قضَ وا يف سبيل
مل تكن هذه املجزرة سوى جزء صغري من مجموع 7،100
ّ
إميانهم خالل  ،2015حسب إحصاء أجرته مؤسسة “األبواب املفتوحة” .يستفاد
من هذا اإلحصاء أ ّن عدد القتىل ازداد أكرث من  %300عن عام  2013حيث كان
2،123شخصا ،وذلك ال يشمل حاالت التّهديد والعنف التي مل
مجموع الضّ حايا
ً
تسفر عن وفيات .من العسري جمع معلومات موث ّقة عن أنواع االضطهاد الذي
ال يؤدّي إىل القتل .لك ّن أضعف التّقديرات تشري إىل أ ّن  %60من تلك الحاالت
التي حدثت يف شتّى أنحاء العامل ،استهدفت السكّان املسيحيّني .وتقدِّر الجمعيّة
مؤسسة غري حكوميّة ،مق ّرها يف فرانكفورت  -أ ّن
الدوليّة لحقوق االنسان  -وهي ّ
 %80من أعامل التمييز الدّيني يف العامل لعام  2009استهدفت املسيحيّني .وت ُق ّر
هذا اإلحصاء ،املنظّامت الفرديّة املستقلّة التي ت ُع َنى مبراقبة وضع حقوق االنسان.
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الصحف العامليّة .ومع أ ّن عددا من العلامء
أنّها ال تحظى مبا يكفي من ال ّنرش يف ّ
املسيحيي ،فإ ّن معظم وسائل
والصحفيّني أجروا أبحاث ًا موث ّقة لظاهرة اضطهاد
ّ
اإلعالم ومنظّامت حقوق االنسان مل ت ُولِها سوى قليل من االهتامم .وقام ال ّناهضون
مبرشوع البحث يف الح ّريّة الدّينيّة يف جامعة جورجتاون بتحليل  323تقري ًرا رئيسيًّا،
نرشتها هيئة “مراقبة حقوق االنسان” ،وهي من أه ّم املنظّامت املعنيّة بحقوق
فتبي
االنسان نفوذًا يف العامل  ،يف فرتة ثالث سنوات ونصف ( بني  2008و ّ ،)2011
ّيني من أي نوع كان ،مل يح َظ ّإل باهتامم مثانية من تلك
لهم أ ّن االضطهاد الد ّ
التقارير ( ،أي ما يشكّل نحو  %2.5منها).
ليست املسيح ّية بأي حال من األحوال الدّين الوحيد الذي يتع ّرض أتباعه
لالضطهاد .بل سبق لها أن كانت الجانب املضطهٍد ،ال سيام يف الحقبة املمتدّة
السابع عرش .إ ّن انتهاك الح ّريّة الدّين ّية هو انتهاك
من القرن الرابع إىل القرن ّ
لكل انسان .فحيثام حدث هذا االنتهاك وكيفام حدث وض ّد
تحق ّ
للكرامة التي ّ
إي انسان حدث ،فإنه يستوجب االهتامم والتّقويم .غري أن العدالة تقتيض م ّنا
ّ
أيضً ا االعرتاف باملساهامت املتعدّدة التي قدّمها املسيح ّيون ملساندة الح ّريّة خالل
التّاريخ ،ويف عرصنا ،حتّى يف األقطار التي هم فيها أقل ّية.
أ ّما اليوم ،فاملسيح ّيون أصبحوا يف معظمهم عرضة لالضطهاد .وإ ّن دراسة ردودهم
أول أن نطّلع عىل الطُ ُرق
عىل االضطهاد ،التي هي موضوع تقريرنا هذا ،ستتيح لنا ً
العا ّمة التي ينهجها معظمهم يف الردّ ،وثان ًيا أن نقارن بني ردود الجامعات
واللهوت والتحدّيات التي
املسيح ّية التي يتم ّيز بعضها عن بعض يف التّاريخ ّ
تجابهها واملق ِّومات .إن التّحقيق الذي قمنا به يف ال ّردود املسيح ّية عىل االضطهاد،
أي فرد أو
دروسا تفيد الجامعات الدّين ّية األخرى ،والذين يقلقون لتع ّرض ّ
يلقّننا ً
فئة من ال ّناس لالضطهاد.

ظروف االضطهاد
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الحق الذي يضمنه اإلعالن
لحق االنسان يف الح ّريّة ال ّدينيّة .وهذا ّ
إ ّن االضطهاد باملعنى ال ّديني ،ينطوي دامئًا عىل انتهاك خطري ّ
والسياسيّة ،عالوة عىل االتّفاقات القانونيّة
العاملي لحقوق االنسان ،وامليثاق ّ
الصادر عن األمم املتّحدة بشأن الحقوق املدنيّة ّ
ّ
الحق اإلنسا ّين يف مامرسة الح ّريّة ال ّدينيّة ،يعلن الحصانة املعنويّة واملدنيّة لألفراد والجامعات ال ّدينيّة،
الدوليّة الكربى ،هذا ّ
ض ّد اإلكراه أو العنف ،بسبب معتقداتهم ال ّدين ّية ومامرستها .كام يضمن الحامية ل ُنظُمهم اإلداريّة وممتلكاتهم ومدارسهم
متس العدالة واملصلحة العا ّمة.
وم ّرباتهم ،و نرش رسالتهم ،ومشاركتهم يف الحياة ّ
السياس ّية ملجتمعاتهم ،ال س ّيام يف الشّ ؤون التي ّ
أي عمل ظامل من األعامل العدائ ّية ال ّناجمة عن القمع املنظَّم أو
إ ّن ال ّدكتور تشارلز ِ
تيجي يح ّدد االضطهاد ال ّديني بأنّه “ ّ
كل عمل من هذه األعامل،
التح ّرش غري املنظَّم ،أو التّمييز الذي يسبّب األرضار املتن ّوعة من وجهة نظر الضحيّة ،عىل أ ْن يكون ّ
والسجن،
ً
اميّ ،
ديني ”.وتشمل أنواع االضطهاد االعتقال ّ
اهي الظّامل ،والعمل اإللز ّ
في ،واالستجواب اإلكر ّ
التعس ّ
ناجم عن دافع ّ
ظلم ،والهجوم عىل الكنائس
ّ
والضب ،والتّعذيب ،واالختفاء ،والطّرد من املنزل ،واالستعباد ،واالغتصاب ،والقتل ،واإلعدام ً
والسياسة بتلك األعامل أو تش ّجع عىل
وتدمريها ،كام تشمل التّهديد الج ّد ّي باتخاذ تلك اإلجراءات .وكث ًريا ما تسمح القوانني ّ
امي الباهظ ال ّنفقة ،والقوانني التي تح ّرم التّبشري.
يني اإللز ّ
االضطهاد .من أمثلة ذلك :قوانني التّجديف ،وأنظمة التّسجيل ال ّد ّ
ويشمل ذلك التّحديد لالضطهاد ،أنواع التّمييز الظّامل الذي مينع األقل ّيات ال ّدين ّية من العمل أو املناصب يف ال ّدوائر االقتصاديّة
أو الحكوم ّية ،أو يش ّوه سمعتها يف املجتمع عن يد فئات مع ّينة .هذا التّمييز هو نوع خطري من الظّلم ،ي ُؤول إىل افتقار أقل ّيات
بر ّمتها .وكث ًريا ما يؤ ّدي إىل العنف.
كام توضح الخريطة التّابعة ،أ ّن معظم اضطهاد املسيحيّني يف العامل ،يت ّم ضمن رشيط جغرا ّيف يبدأ حواىل ليبيا ويتّجه رشقًا
الصني وإندونيسيا
الشق األوسط ،ث ّم ميت ّد ً
إىل مرص ،ومنها إىل ّ
شامل إىل روسيا  ،وجنوبًا إىل رسيالنكا ،ويتابع سريه رشقًا إىل ّ
الشيط عد ًدا من األنظمة القمعيّة األخرى ككوبا.
وكوريا الشّ امليّة .كام نجد خارج ذلك ّ
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يف معظم تلك األقطار ال يشكّل املسيح ّيون سوى أقل ّية ضئيلة ،ال حول لها وال ق ّوة،
مثل ،حيث يحظى باألغلب ّية
سيايس .هنالك حاالت شاذّة ،كروسيا ً
أي نفوذ
وال ّ
ّ
املسيح ّيون األرثوذكس .أما الكنائس املسيح ّية األخرى ،وغريها من الطّوائف
الدّين ّية ،فهي أقل ّية ضئيلة وتعاين متيي ًزا شديدًا .كذلك القول يف كوبا التي شذّت
هي أيضً ا عن القاعدة .أغلب ّية سكّانها كاثوليك ،ومع ذلك فهم يخضعون لوطأة
إجراءات ثقيلة ات ّخذتها الحكومة الشّ يوع ّية التي تتقلّد زمام األمور منذ زمن بعيد.
ويف كينيا ،معظم السكّان مسيح ّيون ،ومع ذلك يتع ّرضون لالضطهاد عن يد منظّمة
«الشّ باب» االسالم ّية املجاهدة.
َمن يقوم باالضطهاد يف نطاق األقطار التي يتناولها بحثنا؟ عىل ال ّرغم من أ ّن
املعلّقني الغربيّني يلومون االسالم عادة ،فإ ّن األنظمة التي تضطّهد املسيحيّني
متن ّوعة جدًّا .ال ّ
السعوديّة وإيران
شك أ ّن الدّولة يف األنظمة اإلسالميّة كالعربيّة ّ
يتول االضطهاد .أ ّما الفريق الثّاين فنجده يف األنظمة
تشكّل الفريق األ ّول الذي ّ
كالصني وفْ ٍيتْنام والوس وكوبا وكوريا الشّ امليّة .وال ّنوع الثّالث هو الهند
الشّ يوعيّة ّ
ورسيالنكا وروسيا ،حيث تتّخذ القوميّة الدّينيّة أشكاال متن ّوعة ،تنصهر فيها الدّولة
والعقيدة الدّينيّة والقوميّة ،عىل نح ٍو ييسء إىل األقليّات املسيحيّة .وهنالك نوع
رابع يشمل األنظمة التي تفرض إيديولوجيّة صارمة ،كالجمهوريّات التي كانت
السوفييتي يف آسيا الوسطى.
فيام مىض تابعة لالت ّحاد ّ
من املستغ َرب أن تقوم أحيانًا أنظمة دميوقراطيّة بإيواء اإلرهاب ،وحتّى بالتّشجيع
السافر ض ّد املس ّحني .فالهند مثال ،التي هي أكرب
عىل انتهاج العنف والتمييز ّ
اطي يف العامل ،وتشتهر بسمعة تستحقّها يف ميدان املساملة الدّينيّة
نظام دميوقر ّ
السليمة ،قد انتخبت حكومة هندوسيّة وطنيّة ،لها ِصالت وثيقة
والتعدّديّة ّ
بجامعات ناشطة متط ّرفة ،تنهج أساليب العنف ض ّد األقليّة املسيحيّة واالسالميّة.

إسالمي يف العامل ،لها ٍ
ماض عريق يف مجال التّسامح
وكذلك إندونيسيا ،أكرب بلد
ّ
اطي ،وقطاعات معيّنة من
ّيني .ومع ذلك فإ ّن آليّتها يف التّمثيل الدّميوقر ّ
الد ّ
بريوقراطيّتها ،متكّن ال ّناشطني اإلسالميّني من اضطهاد املسيحيّني والطّائفة
األحمديّة وسواها من املسلمني.

السيف ض ّد املسيحيّني يف
ليس « القيرص» (أي الحكومة) هو الذي يشهر ّ
إندونيسيا ،بل العنارص غري التّابعة للدّولة ،أي بعض الفئات الشّ عبيّة ،والجامعات
املنظّمة ،مبا فيها الجهات الدّينيّة املتط ّرفة اإلرهابيّة ،هي املسؤولة غالبًا عن أعامل
القمع .فالفئات الهندوسيّة املتط ّرفة يف الهند ،ومنظّمة بوكو حرام يف نيجرييا،
الصومال وكينيا ،هي أمثلة من املنظّامت املستقلّة عن الدّولة،
وجامعة الشّ باب يف ّ
الضورة.
والتي ال تعرتف للدّولة بحقّها يف ان تستأثر باستعامل وسائل العنف عند ّ

الصغار» يف سبيل االضطهاد ،كام
غال ًبا ما نرى « القيرص» يتعاون مع «القيارصة ّ
أ ّن الفئات التي متلك األغلبية بني السكّان وال تتسامح مع األقل ّيات ،كث ًريا ما
تساند األنظمة القمع ّية الحاكمة .وعىل ال ّنقيض من ذلك ،كثريا ما تقوم األنظمة
التي تعتنق إيديولوج ّيات متز ّمتة ،بتربير رشع ّية الفئات غري القانون ّية ،وأحيانًا
الشع ّية من ال ّنهوض باالضطهاد .وعندما تلتقي إيديولوج ّية
متكّن عل ًنا الفئات غري ّ
ال ّنظام الحاكم مع الثّقافة واملواقف الشّ عب ّية ،فإنّها تشكّل جبهة متينة مقتدرة
ض ّد األقل ّيات .تلك هي الحال يف أفغانستان ،حيث ا ّن منظّمة طالبان التي تف ّرعت
من الثّقافة املنترشة يف شامل الباكستان وأفغانستان ،تستم ّد ق ّوتها من قوانني
البلدَين املذكورين ،وتشكّل طاقة قامعة هائلة ض ّد األقل ّية املسيح ّية.
وبالعكس ،عندما تفرض ال ّنخبة املسيطرة ،إيديولوجيّة ال ّنظام الحاكم ،دون أن
تحظى بتجاوب الشّ عب ،فإ ّن الدّولة تضطلع باالضطهاد وحدها.
ويف بعض الحاالت ،متيس الفئات املتط ّرفة القامئة عىل العنف هي ذاتها
«القيرص» ،إ ْذ تشكّل نظا َم حكمها ،كام فعلت الدّولة االسالميّة ،بعدما نجحت
السيطرة عىل رقعة واسعة من سورية والعراق ،ابتداء من عام  .2014ولنا
يف ّ
حي يف التّعاون الذي جرى يف مرص ،بني الدّولة واملجتمع ،من  30حزيران/
مثَل ّ
يونيو  2012حتّى  3متّوز/يوليو  .2013ففي تلك الحقبة شغل اإلخوان املسلمون
الحكم بقيادة محمد مريس كرئيس .ومع أ ّن منظّمة اإلخوان املسلمني مل ت َ ْد ُع
عل ًنا إىل اضطهاد األقليّة املسيحيّة القبطيّة يف مرص ،التي تشكّل ما بني  5و%10
الشيعة ،كان
من السكّان ،بيد انّها حاولت أن تفرض نو ًعا محافظًا من ُحكم ّ
من شأنه أن يجعل األقباط أكرث ضعفًا .وقبل ذلك ،كان األقباط يف عهد الرئيس
حسني مبارك ،الذي حكم مرص من عام  1981حتّى أطاحت به االنتفاضة
الشعبيّة عام  ،2011يعيشون كمواطنني من الدّرجة الثّانية ،لك ّنهم كانوا يحظون
بنوع من الحامية الحكوميّة.
ويف عهد مريس ،شعر فريق من العلامء املسلمني ،بتأييد الرئيس لهم ،فوقّعوا
عمل باآلية القرآنيّة
املسيحيً ،
رسالة يف آب/أغسطس  2012دعوا فيها إىل قتل
ّ
القائلة« :قاتلوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوم اآلخر( ».سورة التوبة.)29 :
ويف الواقع ،بعدما نرش اإلسالميّون ال ّرسالة بساعات ،أخذ املسلمون يقتلون
بالصعيد,
املسيحيّني يف أسيوط ّ
إ ّن األنظمة التي تقوم باالضطهاد متن ّوعة ،وكذلك القول يف َمن ينفّذونه ،كام أنّه
قد يكون عىل درجات متفاوتة من القسوة .وقد وضعت منظّمتان ناشطتان يف
الدّفاع عن قضيّة املسيحيّني املضط َهدين ،هام « إغاثة الكنيسة يف الضّ يق» وم ّربة
«األبواب املفتوحة» ،معيا ًرا لقياس تلك الشدّة ،أوردناها يف الصفحة .16
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واملتوسط
األقطار ذات االضطهاد العايل
ّ
املتوسط
االضطهاد
ّ

االضطهاد العايل

إغاثة الكنيسة يف الضّ يق ،يف موقع:
religious-freedom-report.org
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من أه ّم ما أمثره بحثنا “تحت سيف القيرص” تصنيف ال ّردود املسيح ّية عىل
االضطهاد .تتض ّمن هذه ال ّردود ثالثة أنواع مرتاوحة بني ر ّدة الفعل واستباق
الحدث .وهي :ال ّنجاة واملشاركة واملجابهة .وال ب ّد هنا من تحذير :إ ّن قولنا
أخالقي بشأن الطريقة
أي حكم
“ر ّدة الفعل واستباق االحداث” ال يتض ّمن ّ
ّ
التي ير ّد فيها املسيح ّيون عىل ظروف عسرية مر ّوعة .فمخطّط ال ّنجاة قد
يسمو أحيانَا إىل درجة البطولة ،كمواصلة التج ّمع للعبادة يف املنطقة التي
تدور فيها الحرب .إ ّن ما قصدنا من تصنيف ال ّردود عىل االضطهاد ،هو فهم ما
يفعله  -أو قد يفعله  -املسيح ّيون عندما يتع ّرضون لل ّنار.
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ال ّنجاة
السبيل الذي ينهجه املسيح ّيون للبقاء عىل قيد الحياة
الر ّد عىل االضطهاد بال ّنجاة هو ّ
الس ُبل وأبسطها هو الهرب ،إ ّما إىل جهة أخرى داخل
وصيانة جامعاتهم .وأ ّول هذه ُّ
البلد ،أو إىل خارج حدود دولتهم .وهذا ما غال ًبا يفعله املسيح ّيون يف حالة نشوب
الحرب أو بوادر أعامل العنف ،كام يجري ذلك حال ًّيا يف العراق وسورية وليبيا وشامل
السعوديّة
نيجرييا .ومث ّة ر ّد بسيط آخر ال يخلو من الخطر واملغامرة ،يتّخذونه يف ّ
رسا  -خالفًا لرغبة مضطهديهم
وإيران وأفغانستان وفْ ٍيتْنام ّ
والصني ،وهو أن يواصلوا ًّ
 -األنشطة املسيح ّية الرئيس ّية كالعبادة ،وتربية األوالد ،والعناية بأعضاء جامعتهم.

ويف بعض الحاالت ،تنهج الجامعات املسيح ّية سبيل التأقلم الثّقا ّيف ،كالتكلّم بلغة
يقبلها ال ّنظام ،وإظهار وطن ّيتهم خارج الكنيسة ،أو حتّى كتم إميانهم بالخداع او
مثل
مسيحي .فالجامعات املسيح ّية الضّ ئيلة يف إيران ً
التّظاهر باالرتداد إىل دين غري
ّ
تتكلّم لغة مختلفة خارج الكنيسة ،كام تقوم الكنائس الربوتستانت ّية يف روسيا بإظهار
نظامي .يف حاالت أخرى ،تعقد الجامعات املسيح ّية تحالفًا تكتيك ّيا
وطن ّيتها عىل نحو
ّ
السلطات بتقليص أنشطتها ،أو تقيم تعاونا
ُريض
ت
أو
ة،
ي
أغلب
ذات
ة
مع جامعة دين ّي
ّ
ّ
مشرتكًا مع األنظمة والجهات لتي تضطّلع باالضطهاد.

املشاركة
املشاركة هي خطوة الستباق األحداث .فهي ترمي إىل هدف أبعد من ال ّنجاة ،إ ْذ
تنطوي عىل إقامة عالقات ،وجسور ،ورشاكات داخل القطر .فالجامعات املسيحيّة
الكاثوليكيّة والربوتستانتيّة مثال يف شامل نيجرييا ،أقامت عالقات مسكونيّة وروابط
املتفش ،الذي تنهنجه منظّمة بوكو
وثيقة مع القيادة االسالميّة ،ملجابهة العنف
ّ
حرام .كام يقيم قادة الجامعات املسيحيّة أيضً ا روابط مع جهات خارج القطر ،مبا
فيها أعضاء كنيستهم ،والهيئات الدّفاعيّة ،والحكومات األجنبيّة .من ردود املشاركة
أيضً ا ،أ ّن الجامعات املضط َهدة تقوم بتأمني الخدمات االجتامعيّة ،ليس فقط كوسيلة

ملامرسة إميانها ،بل أيضا لكسب املصداقيّة وإقامة جسور بينها وبني العنارص املعادية.
عىل سبيل املثل ،عندما تنهض الكنائس الربوتستانتيّة يف روسيا بربامج ملعالجة
املدمنني عىل املسكرات ،فإنّها تحظى برىض الحكومات املحلّيّة .وعمال بوصية الكتاب
السالم.
املقدّس ،ميارس املسيحيّون املضط َهدون املغفرة كوسيلة لدعوة مناوئيهم إىل ّ
ففي باكستان مثال ،صفح بولس بهايت عن ال ّناشطني املسلمني الذين اغتالوا شقيقه
شاهباز ،بسبب ال ّرسالة التي كان شقيقه ينهض بها لصالح األقليّات املسيحيّة ،عندما
ّحادي لشؤون األقليّات.
كان يشغل منصب الوزير االت ّ

املجابهة
ختا ًما ،إ ّن اسرتاتيجيّة املجابهة هي التي ينهجها املسيحيّون عل ًنا ،تح ّديًا
للحكومات أو األفراد املستقلّني عن الدّولة ،الذين يقومون باالضطهاد .وهي قد
السجن واالستشهاد ،نتيج ًة لوالئهم الدّيني .كان شهباز بهايت
تتض ّمن قبولهم ّ
شبه متأكّد من أنّه سيتع ّرض إىل االغتيال ،بسبب العمل الذي كان ينهض به
لصالح األقلّيّات .ومع ذلك قَبِل طو ًعا أن ميوت يف سبيل شهادته املسيحيّة .ويلجأ
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السالح ملجابهة الحكومة أو الفئة االجتامعيّة
املسيحيّون يف حاالت نادرة إىل حمل ّ
املنافسة .لك ّنهم يف معظم األحيان ،يقومون بتوثيق حاالت امتهان حقوق االنسان،
ليك يحصلوا عىل دعم من املحاكم أو منظّامت الذّود عن حقوق االنسان ،سواء
أكانت محلّيّة أم أجنبيّة .كام أنّهم يشرتكون أحيانًا يف مظاهرات خالية من
العنف ،احتجا ًجا عىل ظلم الحكومات أو الهيئات االجتامعيّة ،أو كلتَي الجهتني.

الر ّد عىل االضطهاد
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ليك نفهم ال ّردود املسيح ّية عىل االضطهاد ،علينا أن نلقي نظرة ثاقبة
السائدة التي متيل عليهم تلك ال ّردود.
عىل الظّروف ّ
البلدان الخمسة والعرشون ،التي تناولها الباحثون ،تتض ّمن معظ َم
األقطار التي تحدث فيها االضطهادات عىل أش ّدها ،ال جمي َعها .فكوريا
الشّ امل ّية مثال ،التي ير َّجح أنها تنهض بأعنف االضطهادات ،يتعذّر
عىل الباحثني أن يحقّقوا فيها .كذلك القول يف بلدان مثل إريرتيا
والصومال واليمن .ال ّ
شك أ ّن فيها اضطهادات عنيفة ،لك ّنها تقع
ّ
خارج نطاق البحث الذي قمنا به .بيد أ ّن املعاناة يف هذه األقطار
تستوجب م ّنا التّعاطف التّام ،أسو ًة بسواها من بلدان العامل.
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الشق األوسط
ّ
وشامل أفريقيا
سورية والعراق
يف العراق وسورية ،يُضطَّهد املسحي ّون عىل نطاق واسع ،فيام تدور رحى الحرب
األهليّة .ففي آذار/مارس  2016أعلنت وزارة الخارجيّة األمريكيّة أ ّن املسيحيّني
واليزيديّني والشّ يعة يتع ّرضون لإلبادة عن يد الدّولة اإلسالميّة.
تبي منه أ ّن املسيح ّيني
يف عام  1987أجرت الحكومة العراق ّية إحصاء عا ًّماّ ،
يشكّلون  %8من مجموع السكّان .وأ ّن  %70من املسيح ّيني هم كلدان كاثوليك،
وما تبقّى يتناول أتباع الكنائس التاريخ ّية القدمية من أرمن أرثوذكس وآشوريّني.
املسيحي يف سهل نينوى يرجع إىل أكرث من ستة عرش قرنًا ،كام ا ّن بعض
إ ّن الوجود
ّ
امليالدي .لهذه الجامعات املسيح ّية
الجامعات املسيح ّية ترتقي إىل القرن الثّاين
ّ
تاريخ حافل بتع ّرضها لالعتداء ،ومنها محاولة استئصال األرمن واآلشوريّني يف مطلع
القرن العرشين ،ومسعى صدّام حسني المتصاص املسيح ّيني يف أ ّمة عراق ّية عرب ّية
بني  1974و  ،1989وما قام به املجاهدون املسلمون يف أعقاب حرب العراق لعام
 .2003وقد انطوت االعتداءات األخرية عىل ش ّن هجامت عىل الكنائس ،أحيانًا
ووسعت نطاقها
أثناء الخدمات الدّين ّية .وواصلت الدّولة االسالم ّية تلك االعتداءات ّ
بعدما استولت عىل رقعة كبرية من غرب العراق يف صيف .2014

خيتهم بني اعتناق
وحيثام سيطرت الدّ ولة االسالم ّية عىل املسيح ّيني ،فقد ّ
اإلسالم ،أو اإلعدام ،أو ال ّنفي أو البقاء برشط دفع الجزية( .وهنالك
من يشكّ يف أنّ دفع الجزية كان اختيا ًرا حقيق ًّيا ).كام أقدمت الدّ ولة
الصلب.
االسالم ّية عىل ارتكاب مجازر جامع ّية ،مبا فيها ّ
تاريخ ًّيا ،كان املسيح ّيون يف سورية أوفر حظًّا  ،فقد نعموا بحامية نسب ّية ،ومبكانة
اجتامع ّية مرموقة للطّبقتني الوسطى والعليا ،مع انهم اختربوا االضطهاد يف حقبات
مع ّينة من تاريخهم .وكانوا حواىل عام  1920يشكّلون  %30من مجموع السكّان .ويف
أعقاب االنتفاضات التي جرت ض ّد حكومة الرئيس بشّ ار األسد عام  ،2011نشبت
حرب أهل ّية أضعفت وضع املسيح ّيني .فقد ش ّنت عليهم الفئات اإلسالم ّية ال ّناشطة يف
صفوف املعارضة هجامت ضارية .ومن تلك الفئات ،الدّولة اإلسالم ّية ،التي ات ّخذَت
أصل من القاعدة .وقد
الرقّة عاصمة لها يف  .2014وجبهة ال ّنرصة التي تف ّرعت ً
السوريّني ،عىل غرار ما عاملت مسيح ّيي العراق.
عاملت هذه الفئات املسيح ّيني ّ

الرئييس ملسيحيّي العراق .قبل االجتياح األمرييك عام 2003كان
كان الهرب الر ّد
ّ
عدد املسيحيّني يقارب مليونًا ونصف املليون ،فهبط يف عام  2006إىل 700،000
وبقي يتدهور إىل أن بلغ  400،000عام  .2016غري أ ّن الخرباء هم عىل خالف يف
املسيحي ينعدم متا ًما يف الرقعة التي تسيطر
تقدير هذه األعداد ،ويكاد الوجود
ّ
عليها الدّولة االسالميّة .فقد نزح معظمهم إىل املناطق الكرديّة والشّ يعيّة ،عىل
أمل أن يعودوا فيام بعد إىل ديارهم ،بينام ف ّر آخرون إىل املخيّامت القامئة يف
األردن ولبنان وتركيا .وآخرون إىل ما وراء البحار .أ ّما الذين ظلّوا يف العراق ،فإنّهم
والصالة .وقام بعضهم بتشكيل
قلّصوا أنشطتهم كث ًريا وقرصوها عىل العبادة ّ
كتائب مسلّحة ،الستعادة أراضيهم وثروتهم وجامعاتهم  -ومنها مثال :فرقة سهل
نينوى  -ويف حاالت معيّنة ،يقوم املسيحيّون مبحاربة الدّولة اإلسالميّة منخرطني
يايس يف األمم املتحدة والدّول
يف صفوف األكراد .ولجأ بعضهم إىل ال ّنشاط ّ
الس ّ
الغربيّة ،مطالبني برقعة آمنة أو منطقة مستقلّة يف سهل نينوى .ومنهم من يقوم
بتوثيق انتهاكات حقوق االنسان ،أو بتقديم الخدمات االجتامعيّة كإغاثة غريهم
من الالجئني .والجدير بالذّكر أن التعاون بني الجامعات املسيحيّة متني جدًّا.
ويف سورية أيضً ا هرب ال ّناس بكرثة من مناطق القتال ،فالتجأ بعضهم إىل دمشق،
وبعضهم إىل املنطقة الغرب ّية من سورية ،وآخرون إىل املخ ّيامت يف األقطار املجاورة،
املسيحي يف املدن الها ّمة كحلب وحمص،
وبعضهم إىل أوروبا .إ ّن عدد السكّان
ّ
مسيحي بني
ل
ت
تك
أكرب
تأوي
دمشق
ال
ز
ت
وال
ًا،
حيث يحتدم القتال ،ال يزال ملحوظ
ّ
ّ
السوريّة .منذ  2011حتّى اآلن غادر ثلثا املسيح ّيني حلب ،فهبط عددهم من
املدن ّ
القومي ،فقد تضاءل عدد املسيح ّيني
طاق
ن
ال
عىل
ا
م
أ
.
30،000
إىل
2010
يف
110،000
ّ
ّ
ّ
حتى أصبح يقدّر بنحو  5أو  %6من مجموع السكّان ،نظ ًرا لحركة الهجرة ،وتقلُّص
نسبة املواليد .ويبلغ اآلن عدد املسيح ّيني نحو  %3من سكّان سورية .أ ّما يف العراق،
فقد شكّل بعض املسيح ّيني كتائب مسلّحة لحامية مدنهم ،بينام يقوم آخرون
بتقديم الخدمات االجتامع ّية ،وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان ،وتنشيط التّعاون
اليسوعي باولو دالوليو قد نظّم لقاءات بني مختلف
بني الجامعات .وكان الكاهن
ّ
الطّوائف الدّين ّية يف أحد األديرة طوال ثالثني عاما .كام حاول أن يقيم حوا ًرا بني
السوريّة طردته ألنّه اجتمع بعنارص من
األديان أثناء الخالف املسلّح .لك ّن الحكومة ّ
املعارضة .وبعدما أمىض نحو سنة يف الخارج ،عاد إىل سورية .لك ّن الدّولة االسالم ّية
وربا أعدمته ،غري أ ّن وفاته مل تتأكّد بعد.
اعتقلتهّ ،
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تركيا
يف غضون القرن املايض ،تقهقرت املسيحيّة تقهق ًرا ملحوظًا يف تركيا (ومن
قبل تأسيس تركيا ،يف االمرباطوريّة العثامنيّة ).كانت املسيحيّة فيام مىض
عامرةً ،تنبض بالحياة .أ ّما اليوم فتجد نفسها عىل وشك االنقراض .ومل ّا خاضت
االمرباطوريّة العثامنيّة الحرب العامليّة األوىل إىل جانب الدّول الوسطى عام
 ،1914كان عدد املسيحيّني يف املنطقة ،التي أصبحت تركيا فيام بعد ،أربعة
التكيّة،
ماليني ونصف املليون .لك ْن يف عام  1923الذي تأسست فيه الجمهوريّة ّ
كان عددهم قد هبط إىل ربع مليون ،بينام كان مجموع سكّان تركيا يبلغ 12
مليونا ونصف املليون .أ ّما اليوم فنجد يف تركيا خمس طوائف دينية :املسيحيّني
اليونان األرثوذكس :ما بني 1،700و  2،000نسمة .املسيحيّني األرمن األرثوذكس:
 60،000نسمة املسيحيّني األرمن اآلخرين :ما بني  15،000و  30،000نسمة.
اللتني 3،500 :نسمة الربوتستانت :حواىل  4،000نسمة.
املسيحيّني الكاثوليك ّ
والسكّان املحيطون بهم هم مسلمون بنسبة .%98
الرئييس لهذا التقهقر ،فيعود إىل االضطهاد الذي ات ّخذ شكل القمع
أ ّما السبب
ّ
الصارخ .ففي اثناء الحرب العامل ّية األوىل ،قُتل مليون ونصف
العنيف والتّمييز ّ
من املسيح ّيني األرمن ،محاول ًة الستئصالهم من الوجود .ويف غضون االثنتي عرشة
التك ّية ( )1935-1923تع ّرض املسيح ّيون للقمع
سنة األوىل من إنشاء الجمهوريّة ّ
املستم ّر ،عن يد نظام الحكم القائم عىل إيديولوج ّية قوم ّية علامن ّية عدوان ّية.
واتّسمت العقود التّابعة مبزيد من أحداث العنف ،مبا فيها مجزرة ألتباع الكنيسة
اليونان ّية األرثوذكس ّية يف أزمري واسطنبول ،نظّمتها الدّولة وقام ال ّرعاع بتنفيذها.
وتلتها اعتداءات يف  1963و  1974ناجمة عن الخالف الذي نشب بني اليونان
وتركيا بشأن قربص .كام شهد العقد األخري أعامل عنف استهدفت األقل ّيات
يك الالتيني ،األب أندري َيا سانتورو ،عام
املسيح ّية ،ومنها اغتيال الكاهن الكاثولي ّ
األرمني ْهرانت ِدي ْنك عام  2007عن
الصحفي
 ،2006عن يد قاتل مسلم .واغتيال
ّ
ّ
وطني ،إىل غري ذلك من حوادث االغتيال.
يد قاتل تريكّ
ّ
العنرصي والقمع غري العنيف ،التي استهدفت
زد عىل ذلك سياسة التّمييز
ّ
تخفيض عدد الجامعات املسيح ّية ،وال تزال قامئة حتّى يومنا هذا .وقد نهضت
دعم إليديولوج ّيتها العلامن ّية ،ورغبة منها يف إرضاء مطالب
الحكومة بتلك األعامل ً
الحركات اإلسالم ّية املتط ّرفة .فقد تع ّرض املسيح ّيون واليهود أ ّولً إىل إجراءات
تعسف ّية واسعة ال ّنطاق ترمي إىل إضعافهم اقتصاديًّا ،ومنها اشرتاع قوانني التّمييز
ّ
يف الوظائف ،ومصادرة املمتلكات ،وفرض رضائب مال ّية باهظة .وثان ًيا تدخّلت
الحكومة الرتك ّية تدخّال ساف ًرا يف إدارة الجامعات املسيح ّية ،وح ّريّة العبادة،
األرثوذكيس
والتبية ،والبناء .كام قامت عام  1971بإغالق املعهد الالهو ّيت اليونا ّين
ّ
ّ
يف َخل ِْك .ثالثًا ،ش ّجعت الحكومة حركة تحويل الكنائس وبعض املمتلكات إىل
مؤسسات إسالم ّية .راب ًعا ،تقاعست الحكومة عن معاقبة العنارص التي تقوم
ّ
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خامسا ،قام نظام الحكم منذ نشأته ،بفرض رموز
املسيحي.
بأعامل العنف ض ّد
ً
ّ
السيطرة عليها.
فارقة عىل أعضاء األقليّات املسيحيّة واليهوديّة وال َعلَويّة بقصد ّ
وكان كثري من املسيحيّني يأملون يف أ ّن حزب العدالة والتّنمية ،بقيادة رئيس
السابق ،الرئيس الحايل رجب طيّب إردوغان ،سيدعم ح ّريّة املسيحيّني
الوزراء ّ
الدّينيّة ،بعدما تقلّد زمام الحكم يف  .2002لك ّن آمالهم خابت يف معظمها.

ردًّا عىل هذا االضطهاد ،لجأ املسيح ّيون إىل األساليب الثّالثة اآلنفة
يك
الت ّ
ال ّذكر :ال ّنجاة واملشاركة واملجابهة .وقد أتاح لهم نظام الحكم ّ
شبه املنفتح ،القيام بها ،لكن ال يزال املسيح ّيون يعانون من انحسار
التعسف ّية التي ي ّتخذها نظام الحكم بحقّهم،
عددهم ،واإلجراءات
ّ
ً
فضل عن البيئة الشّ عب ّية املعادية لهم.
وقد واظب املسيح ّيون عىل العبادة ،عىل ال ّرغم من املصاعب ال ّناجمة عن القوانني
والسياسات الجائرة .ففي غضون القرن املنرصم ،هربوا من البالد بأعداد كبرية ،ال
ّ
س ّيام ات ّقا ًء للمجازر .وال تزال حركة ال ّنزوح مستم ّرة حتّى يومنا هذا .كام حاولوا أن
السلطات مبساندتهم العلن ّية لسياسة ال ّنظام ال ّرامية إىل الدّخول يف
يحظوا برضا ّ
االت ّحاد األورو ّيب ،عىل أمل أ ّن هذا االنضامم س ُيسفر عن مزيد من الح ّريّة الدّين ّية.
وكذلك اضطُ ّروا إىل تقليص نشاطاتهم الثّقاف ّية والح ّد الكبري من شعائر العبادة.
وحاولت الكنائس يف تركيا أن تع ّزز موقفها بات ّباع أساليب املشاركة .فقام عدد
ونخص بالذّكر البطريرك املسكوين للكنيسة اليونان ّية األرثوذكس ّية ،بإقامة
منها،
ّ
روابط مسكون ّية مع الطّوائف املسيح ّية األخرى يف داخل البالد ،وعىل ال ّنطاق
الدو ّيل .وال يزالون يحاولون التّعاون مع املنظّامت القانون ّية ،مبا فيها الجهات التي
التك ّية
تدعم حقوق اإلنسان .كام أنّهم ال يكفّون عن توجيه نداءات إىل الحكومة ّ
للحصول عىل مزيد من الح ّريّة ،لكن دون نتائج تُذكر .وهم يجهدون ،عىل نحو
الصفح واملصالحة،
محدود ،لتقديم الخدمات االجتامع ّية .ويدعو بعضهم إىل ّ
األرمني ْهرانت ِدي ْنك الذي اغتيل عام .2007
الصحفي
ومنهم مثال
ّ
ّ
ونجد يف تركيا أمثلة ملجابهة االضطهاد ،لك ّنها قليلة .ف ْهرانت ِدي ْنك مثال كان
يذود عن العدالة ،مع أنه كان يعلم ِعلم اليقني أ ّن ذلك ال ّنشاط يع ّرض حياته
إىل الخطر .وقد قبل االستشهاد طو ًعا .وال يُق ِْدم أحد من األقلّ ّيات عىل االحتجاج
لمي وال املسلّح .ويقوم املسيح ّيون عاد ًة بتوثيق انتهاكات حقوق االنسان ،كام
ّ
الس ّ
انّهم يلجأون إىل الطُ ُرق القانون ّية .ومع أنّهم مل يصلوا حتّى اآلن إىل نتائج ملموسة،
فإنّهم يواصلون املطالبة بحريّتهم الدّين ّية.

الر ّد عىل االضطهاد
الردود عىل االضطهاد بال ّتصنيف الجغرايفّ

مرص وليبيا وغ ّزة
يف هذه األقطار الثّالثة ،يتع ّرض املسيح ّيون للعنف عن يد ال ّناشطني املسلمني ،ال
س ّيام يف مرص وليبيا حيث تزايد العنف من ج ّراء االنتفاضات العرب ّية يف .2011
تفيد مصادر مختلفة أن املسيحيّني يشكّلون ما بني  5و %10من مجموع السكّان يف
مرص .ا ّن  %90من هؤالء املسيحيّني هم أقباط ويعانون من أعامل العنف التي تقوم
بها الجامعات اإلسالميّة املتط ّرفة ،ومن التّمييز الذي تؤيّده الحكومة وتسانده البيئة
الشعبيّة ،وذلك منذ عقود .فالحكومة مثال تح ّد حدًّا كب ًريا من ح ّريّة بناء الكنائس
وترميمها .وعقب االنتفاضة الشّ عبيّة التي جرت عام  ،2011تزايدت االعتداءات
عىل املسيحيّني  ،ومنها القتل وتدمري الكنائس ،واالختطافات ،والتّحريض الخطا ّيب
عىل املسيحيّني يف وسائل اإلعالم .وش ّجع ال ّنظام يف عهد مريس تلك االعتداءات عن
السلطات يف حامية
السياسيّة األمنيّةّ ،
مم أدّى إىل فشل ّ
طريق الخطابة واإلجراءات ّ
املسيحيّني .وعقب سقوط مريس عام  2013ش ّن أتباعه املتط ّرفون حملة اعتداءات
عىل املسيحيّني ،تناولت  64من أماكن العبادة وذلك يف خالل اثنتي عرشة ساعة
السييس زمام الحكم يف حزيران/يونيو  ، 2014فإنّه
فقط .ولكن منذ أن تقلّد اللّواء ّ
املسيحي
بذل جهدًا أكرب لحامية املسيحيّني .فوضع مثال حراسة مسلّحة لحامية
ّ
األقباط ليتمكّنوا من العبادة يف مأمن من اعتداءات اإلخوان املسلمني .ومع ذلك
استم ّرت أعامل العنف التي تستهدف املسيحيّني.
عمل نزحوا
ويف ليبيا ،يشكّل املسيحيّون ما بني  3و  %5من السكّان ،ومعظمهم ّ
إىل ليبيا من الخارج.
يف ُحكم مع ّمر القذّايف كان املسيحيّون ينعمون عمو ًما بح ّريّة كافية تَقيهم مضايقات
الصارخ ،ومتكّنهم من مامرسة شعائرهم الدّينيّة .غري أ ّن هذه الح ّريّة سقطت
التّمييز ّ
الدكتاتوري .وع ّمت الفوىض ليبيا .وأضحت الكتائب املسلّحة و الفئات
مع سقوط نظامه
ّ
الشيعة ،وال ّنرصة ،والدّولة
القبليّة تتحكّم بال ّناس ،ومنها عنارص إسالميّة متط ّرفة كأنصار ّ
اإلسالميّة واإلخوان املسلمني .فعاىن املسيحيّون كثريا عن يدها ،كالهجوم عىل الكنائس،
واالعتداء عىل رجال الدّين ،واالختطاف ،إىل غري ذلك من أعامل العنف .كام أ ّن األقباط
املسيحيّني الواحد والعرشين ذُبحوا عىل أحد شواطئ ليبيا.
امليالدي .ومع
ا ّن الجامعة املسيحيّة املقيمة يف غ ّزة يرتقي أصلها إىل القرن الرابع
ّ
ذلك فال تع ّد اآلن أكرث من  1،300نسمة ،حسب تقديرات  .2014وال يزال هذا
العدد يتقهقر نظ ًرا لضآلة نسبة املواليد ولحركة الهجرة .وقد جرت انتفاضة يف غ ّزة
عام  2011فقُم َعت ،األمر الذي أدّى إىل زيادة نفوذ اإلخوان املسلمني يف القطاع.

يل من
ويتع ّرض املسيح ّيون هنالك إىل الضّ غط بسبب الحصار
ّ
االقتصادي اإلرسائي ّ
جهة ،وبسبب الجامعات اإلسالم ّية التي تعترب نفسها مسؤولة عن األمن ،ونظام
اإلسالمي ،الذي ميارس التّمييز ضدّهم ،من جهة ثانية.
ُحكم حامس
ّ
وقد لجأ املسيحيّون يف تلك األقطار الثّالثة إىل أساليب ال ّنجاة ردًّا عىل القمع.
فقد غادر مرص تحت حكم مريس عرشات ألوف من األقباط ذوي ّ
الثوات
الضّ خمة ،هربًا من الظّلم.

السييس الحامية عىل األقباط ،ونال
ومنذ سقوط ُحكم مريس ،عرض الرئيس ّ
مقابل ذلك تأييد البابا توادروس له.
السالح دفا ًعا عن أنفسهم ،وأن يتحالفوا مع
وقد رفض األقباط أن يحملوا ّ
ً
جهات خارج ّية ،بل أبرزوا وطن ّيتهم صيانة لكنائسهم وجامعاتهم من االعتداء.
مل ّا ع ّمت الفوىض ليبيا ،حاول كثري من األقباط وسواهم من املسيحيّني أ ّوال أن يبقوا
يف البلد ويحموا ذواتهم من الخطف ،عائشني كاملطا َردين .لك ّنهم يف النهاية نزحوا
جامعيًّا .ويقدّر عدد املسيحيّني الذين غادروا ليبيا بني  2011و 2015مبئتَي ألف نسمة.
الخارجي،
لقد حاولت الجامعة املسيحيّة يف غ ّزة ،التي تقطعها إرسائيل عن العامل
ّ
الدّخول يف حوار مع القادة املسلمني ،وأبرزت تأييدها للقضيّة الفلسطينيّة .وهي
التبية يف مقاومتها ما تتع ّرض له من ضغط النتحال اإلسالم.
تعتمد عىل ّ
السائدة يف املنطقة ،فإنّنا نجد أيضً ا حاالت
وعىل ال ّرغم من أ ّن أساليب ال ّنجاة هي ّ
الشق األوسط.
من املجابهة ،ال سيّام يف مرص التي تع ّد أكرب نسبة من املسيحيّني يف ّ
ويف أعقاب حركة  2011نظّم األقباط مسريات وسهرات ،احتجاجا عىل املظامل التي
تستهدفهم ،وانض ّموا إىل االحتجاجات التي أدّت إىل سقوط مريس عام  .2013كام أن
ال ّنساء يف مرص وغ ّزة قاومن ما يتع ّرضن إليه من ضغوط للبس الحجاب.
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السعود يّة
إيران والعرب ّية ّ
السائدة يف
هام دولتان إسالم ّيتان كبريتان ،يف ّرق بينهام خالف مرير بني الشّ يعة ّ
السائدة يف العرب ّية السعوديّة .ولكّل منهام حكومة دين ّية تقمع
إيران ،والس ّنة ّ
بشدّة الجامعات املسيح ّية .عىل سبيل املثَل :يف كانون األول/ديسمرب  2012قامت
قوى األمن اإليران ّية باجتياح منزل واعتقلت أربعة أشخاص مسيح ّيني ،وحكمت
عليهم بال َجلد مثانني جلدة ،بتهمة رشب الخمر ،التي يرتشفها املسيح ّيون يف
املناولة ،وامتالك هوا ّيئ لألقامر الصناع ّية .يرتاوح عدد املسيح ّيني يف إيران ما بني
 240،000و  370،000من مجموع السكّان البالغ  77مليون نسمة .وصفوفهم
تأصلت جذورها يف بالد فارس
آخذة يف االزدياد .منهم َمن ينتمي إىل كنائس ّ
منذ األيّام األوىل لنشأة املسيح ّية .ومنهم َمن يتبع كنائس حديثة العهد ،ال
السعوديّة ،فاألغلب ّية
س ّيام الطائفة اإلنجيل ّية والطّائفة ال َع ْن َصيّة .أ ّما يف العرب ّية ّ
الساحقة من املسيح ّيني تتألّف من املوظّفني القادمني من جنوب آسيا ورشقها.
ّ
ويرتاوح عددهم بني مليون وربع ،وثالثة ماليني ونصف من مجموع السكّان البالغ
 29مليون نسمة .ويف البلدين كليهام ،تعامل الحكومة املسيح ّيني كمواطنني من
الدّرجة الثّانية ،وال تسمح لهم مبامرسة شعائرهم الدّين ّية ّإل وراء أبواب مغلقة،
كل ما
وخاصة ّ
ّيني،
ّ
علني عن انتامئهم الد ّ
أي انّها عمل ًّيا متنعهم من أي إعراب ّ
يشبه التّبشري من قريب أو بعيد .فاملسيح ّيون يعيشون يف خطر دائم للتع ّرض
الصارم .ففي عام  2004وحده اعتقلت إيران نحو
والسجن ّ
إىل املضايقة واالعتقال ّ
مسيحي .ومام يذكر أ ّن اإلنجيل ّيني ،الذين يتّهمهم ال ّنظام بأ ّن تسجيلهم غري
500
ّ
رشعي وأنّهم يقومون بالتّبشري ،يتع ّرضون إىل القمع الشّ ديد.
ّ
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كام منعت الحكومة املسيح ّيني من استعامل اللغة الفارس ّية يف العبادة ،وسمحت
لهم باستعامل اآلشوريّة واألرمن ّية .ويواجه املسيح ّيون يف كال البلدين متيي ًزا شديدًا
يف التّوظيف واملجاالت األخرى .ويف كال البلدين تقوم منظامت شبه عسكريّة ،ال
املسيحي واالعتداء عليهم.
تراقبها الحكومة مراقبة ج ّديّة ،مبضايقة
ّ

املسيحي يف مثل هذه الظّروف ينحرص يف معظمه يف
إنّ ر ّد
ّ
أساليب ال ّنجاة ،ال س ّيام تج ّنب كل ما من شانه أن يسرتعي انتباه
السلطات.
ّ
فهم يتالفون انتقاد الحكومة ،ويتج ّنبون الشكوى من القيود ،وميتنعون عن إبداء
ميت بصلة إىل الدّول الغربيّة ،أل ّن كلتا
بحق مناوئيهم ،وعن قول ّ
كل ما ّ
نوايا سيّئة ّ
أجنبي ،غر ّيب .كام ميتنعون أن يصلّوا
الدّولتني اعتادت أن تصف املسيحيّة بأنّها دين
ّ
السعوديّة ،والفارسيّة يف إيران ،ألنّهام لغتا األغلبيّة اإلسالمية.
باللغة العربيّة يف ّ
املسيحي عن إيران ،مبوافقة الحكومة ،واستق ّروا يف أقطار أخرى.
وقد نزح بعض
ّ
إننا ال نعلم عدد أولئك ال ّنازحني ،إنّ ا تفيد الحكمة األملانيّة أنّها يف عام 2012
منحت اللجوء إىل  4،384إيرانيًّا ،كثريون منهم مسيحيّون.

الر ّد عىل االضطهاد
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األقطار األفريقية
الواقعة جنوب الصحراء
تناول البحث املسيحيّني يف ثالثة من األقطار األفريقيّة الواقعة جنوب الصحراء،
والسودان .املسيحيّون هنالك يعانون من اضطهاد
وهي :نيجرييا وكينيا ّ
الجامعات اإلسالميّة املتط ّرفة يف شامل نيجرييا ،حيث يشكّل املسلمون األغلبيّة،
الشيعة االسالمية سائدة يف  12والية من مجموع الواليات النيجرييّة
علم أن ّ
ً
وعددها  .36ويف كينيا  %82من األهايل هم مسيحيّون و  %11مسلمون .أ ّما
السودان ،فإ ّن الحكومة هي التي تضطهد املسيحيّني يف الدّرجة األوىل .إ ّن
يف ّ
منظّمة بوكو حرام يف نيجرييا ،ومنظّمة الشّ باب يف كينيا ،تستهدفان املسيحيّني
الخاصة .ويقدّر
و َمن تعتربهم أصحاب ِبدَع من املسلمني ،نظ ًرا ملعتقداتهم
ّ
رشدتهم
عدد الكنائس التي د ّمرتها منظّمة بوكو حرام مبئتني ،واألشخاص الذين ّ
يف الدّاخل مبليون ونصف ،والذين ح ّولتهم إىل الجئني مبئتَي ألف نسمة ،عالوة
عىل  13،000قتيل ،ما عدا ال ّنساء املسيحيّات ،اللّوايت اختطفًته ّن واستعبدَته ّن
رسي .كام تفيد التّقديرات أن عدد القتىل املسيحيّني من ج ّراء االضطهاد يف
للتّ ّ
نيجرييا لعام  2013يفوق مجموع جميع الضّ حايا املسيحيّني يف العامل كلّه .كذلك
القول يف منظّمة الشّ باب التي ارتكبت جرائم مامثلة ولكن عىل نطاق أضيق.
خاصة بعد انفصال الجنوب عام  ،2011ر ّوجت الحكوم ُة القوميّ َة
السودانّ ،
يف ّ
مسلم .واستنادا إىل
الدّينيّة ،مؤكّدة أ ّن املواطن ال ميكن أن يكون سودانيًّا إلّ إذا كان ً
هذا املبدأ ،اضطهدت الحكومة املسيحيّني اضطهادًا كان أحيانا عنيفًا قتّاال ،لك ّنه يف
معظم األوقات ،كان يقترص عىل جعل العبادة العلنيّة صعبة ،بشتّى الوسائل ،كهدم
الكنائس واالقتصاص بالتّمييز واملضايقات.
أما ر ّد املسيحيّني يف شامل نيجرييا (حيث يبلغ العنف أشدّه) فكان يقترص
عمو ًما عىل ال ّنجاة ،فهرب معظم املسيحيّني من مناطق العنف وأصبحوا
رشدين داخل بالدهم أو الجئني.
م ّ

ويف نيجرييا وكينا ع ّزز القادة املسيح ّيون العالقات بني الكنائس
وسعوا إىل إقامة جسور ال ّتفاهم مع قادة الجامعات اإلسالم ّية،
وذهبوا أبعد من ذلك فأعلنوا عىل املأل أنّهم يصفحون عن
اإلساءات ،لتسهيل الحوار مع املجاهدين.
كل من
وقد أسفرت هذه الجهود عن بعض ال ّنتائج ،منها مثال أ ّن املسلمني ،يف ّ
والسودان ،قاموا أحيانا بإخفاء املسيحيّني عن املهاجمني املسلمني.
نيجرييا ّ
ويف األقطار الثّالثة ،و ّجه القادة املسيحيّون نداء إىل الحكومات لوقف العنف
الذي يقوم به املتط ّرفون ،وإلفساح مزيد من الح ّريّة للمسيحيّني .كام يناقش
السلطات الحكوميّة إىل القوى املسلّحة
املسيحيّون يف نيجرييا وكينيا إمكان لجوء ّ
لوقف املجاهدين .ويشعر القادة املسيحيّون يف نيجرييا بخيبة أمل مريرة لتقصري
السودان ،و ّجه القادة املسيحيّون نداء إىل املؤسسات
الحكومة يف حاميتهم .ويف ّ
تبي فيام بعد أ ّن
الدوليّة إلخالء سبيل األرسى ،فأحرزوا بعض ال ّنجاح .ولكن ّ
املطالبة مبزيد من الحريّات الدّينيّة قد حملت الحكومة عىل معاقبة املطالبني.
وقام عدد ضئيل من املسيحيّني يف األقطار املذكورة بانتهاج املجابهة العلنيّة ردًّا
السالح دفا ًعا عن
عىل االضطهاد .ففي نيجرييا ،حملت جامعة من املسيحيّني ّ
كل من نيجرييا وكينيا،
نفسها .وحاول القادة املسيحيّون أن يُخجلوا الحكومة يف ّ
السودان انتقد القادة
بواسطة وسائل اإلعالم الدوليّة ،لنيل التأييد
العاملي .ويف ّ
ّ
السجون.
املسيحيّون الحكومة عل ًنا ،فام كان منها إلّ أن ز ّجتهم يف ّ

وكث ًريا ما ر ّد القادة املسيحيّون أيضً ا باملشاركة ،فكانت هذه الخطّة ف ّعالة يف
بعض الحاالت.
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جنوب
آسيا
الهند ورسيالنكا
يف كل من الهند ورسيالنكا ،تعاين األقل ّيات املسيح ّية من اضطهاد
األغلب ّية الدّ ين ّية املحيطة بها ،إ ْذ يدّ عي املتحدّ ثون باسم األغلب ّية أنّ
املسيحي بينهم دخيل.
البالد وطن لهم و حدهم ،وأن الوجود
ّ
الوطني بقيادة الحكومة املركزيّة عام  .2014أ ّما
الهندويس
يف الهند ،فاز الحزب
ّ
ّ
القومي “ماهيندا راجاپاكشا” يف االنتخابات يف
يف رسيالنكا فانهزم الرئيس البوذي
ّ
كانون الثّاين/يناير  .2015ويف كال البلدين ،يعاين املسيحيّون من القمع القانو ّين عن
السلطات الحكوميّة ،ومن أعامل العنف عن يد العنارص غري التّابعة للدّولة.
يد ّ
ويف الهند ،حيث تقدِّر املصادر ال ّرسم ّية عدد املسيح ّيني مبليونني وثلث املليون ،أق ّر
ست
مجلس القضاء األعىل قوانني مضادّة لالرتداد ،تح ّد من ح ّريّة املسيح ّيني يف ّ
واليات .كام يتع ّرض املسيح ّيون سنويًّا لبضع مئات من حوادث التّهديد والتّخريب
ولعل أشهر تلك األحداث،
الجسدي ،عن يد الجامعات الهندوس ّية الوطن ّيةّ .
والعنف
ّ
أعامل الشّ غب التي وقعت يف كَ ْندهَامال بوالية أوديشا يف  2007و  .2008وأسفرت
يقل عن خمسني مسيح ًّيا ،واالعتداء رضبًا عىل عدد من األشخاص أكرب
عن قتل ما ال ّ
اللجئني.
بكثري ،وترشيد نحو  30،000شخص أُرغموا عىل الفرار إىل معسكرات ّ
ويف هذه األثناء ،تتّهم حكومة رسيالنكا املسيح ّيني الذين يشكّلون  %8من السكّان،
املسيحي .وتلجأ الحكومة إىل أنظمة التّسجيل،
بتشجيع املواطنني عىل اعتناق الدّين
ّ
لتَحرِم الجامعات املسيح ّية حقَّها يف بناء الكنائس ،وتع ّرض ممتلكاتها إىل التّخريب،
وأعضاءها إىل املضايقات .كام تشهد الجامعات املسيح ّية تخريب املمتلكات التّابعة
لكنائسها ،وانتهاك حرمة األواين املقدّسة ،واالعتداء عىل اعضائها .وتفيد اإلحصاءات
أن  103حوادث من هذا ال ّنوع جرت يف  ،2013و 111حادث ًا يف . 2014
وقد لجأت الجامعات املسيح ّية يف كال البلدين إىل أنواع كثرية من أساليب الر ّد
اطي لكال البلدين،
الثّالثة  -ال ّنجاة واملشاركة واملجابهة  -ال س ّيام وإ ّن الطّابع الدّميوقر ّ
يس ّهلها جزئ ًّيا .ففي املناطق التي عظمت فيها أعامل العنف كوالية أوديشا ،رحل
املسيح ّيون إىل أماكن أخرى معظمها يف الهند .كام بذل املسيح ّيون جهودًا واسعة
ال ّنطاق إلقامة تعاون بني شتّى الكنائس من جهة ،وبينهم وبني القادة الهندوس ّيني
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واملسلمني من جهة أخرى .وأبرزوا ما بينهم من ِقيَم مشرتكة وتعاون يف سبيل تقديم
العلني الجازم،
الخدمات االجتامعيّة .ومييل املسيحيّو ن إىل تقليص التّبشري الخطا ّيب
ّ
ويدافعون عن حقوقهم باملظاهرات واإلرضابات ومبساندة األحزاب املعارِضة للحزب
الحاكم .ويف أثناء أعامل الشّ غب التي وقعت يف كَ ْندهامال ،لجأ املسيحيّون إىل الر ّد
عىل العنف مبثله ،إنّ ا عىل نطاق محدود ،فد ّمروا  120منزال للهندوسيّني ،وهو عدد
أقل بكثري من الخسائر املاديّة الجسيمة التي تكبّدوها.
ّ
أ ّما يف رسيالنكا ،فاستنبطوا أساليب جديدة مبتكرة لل ّنجاة ،إذ أضفَوا عىل
كنائسهم طابع مراكز لتقديم الخدمات االجتامعيّة ،وبذلك تخلّصوا من القانون
الذي يحتّم الحصول عىل رخصة ،كام سايروا الثّقافة البوذيّة باالحتفال بأعيادها.
وات ّفقت الكنائس املسيحيّة كلّها ،ومنها الكنيسة الكاثوليكيّة التي تشكّل  %80من
مجموع املسيحيّني ،واإلنجيليّة ،وال َع ْن َصيّة ،إلقامة جسور للحوار والتّفاهم فيام
بينها ،ومع األديان األخرى ،بتقديم الخدمات االجتامعيّة .كام نهضت الكنائس
التبية املدنيّة بني أعضائها ،وساهمت يف إرساء أُ ُسس
املسيحيّة بحمالت لنرش ّ
السالم يف رسيالنكا
ّ
بعد انتهاء الحرب األهليّة يف عام .2009
وقد التزمت الكنائس املسيحية ،متعاون ًة مع منظّامت أخرى
كال ّرابطة الوطن ّية املسيح ّية اإلنجيل ّية يف رسيالنكا ،بالسعي إىل اكتساب تأييد
دو ّيل للح ّريّة الدّين ّية يف رسيالنكا.
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باكستان وأفغانستان
إ ّن املسيح ّيني املقيمني يف باكستان ،الذين يشكّلون  %2من مجموع السكّان،
يعانون األم َّرين من ج ّراء التّمييز  ،وما يتع ّرضون إليه من ضغط العتناق اإلسالم،
وشتّى االنتهاكات ال ّناجمة عن قانون التّجديف ،الذي يتّسم بأش ّد ما ميكن من
السواء .لقد ظهرت
ّ
الصامة .ويتك ّبدون االضطهاد من نظام الحكم واملجتمع عىل ّ
باكستان إىل ح ّيز الوجود عام  1947وأعل َنت ذاتها جمهوريّ ًة إسالم ّية يف دستورها
السبعينات .وهكذا
األ ّول عام  .1956وتتابعت فيها القوانني اإلسالم ّية ّ
الصارمة يف ّ
تشكَّل إطار قانو ّين يش ّجع اإلساءة إىل املسيح ّيني وأتباع الشّ يعة واألحمديّة.
من أمثلة هذه اإلساءة ،التّمييزالعنرصي ض ّد املسيح ّيني .إ ّن معظم الباكستان ّيني
املسيح ّيني هم بروتستانت ،أصلهم من البنجاب ،من الطّبقة االجتامع ّية الدُّنيا،
مه ّمتهم القيام باألعامل الوضيعة ،يف مجال التّنظيف والخدمة املنزل ّية.
وهنالك جامعة ضئيلة من الكاثوليك تـنتمي إىل الطّبقة الوسطى .ويعاين
املسيحيّون التّابعون للطبقة الوسطى كث ًريا من التمييز ،ال سيّام إذا تحالف عليهم
كل منهام باآلخر ،ال سيّام ض ّد ال ّنساء
ّيني ،فيتع ّزز ٌّ
التّمييز
الطبقي مع االنتامء الد ّ
ّ
اللوايت ينلن أسوأ معاملة.
كام يتع ّرض املسيحيّون إىل الضّ غط العتناق اإلسالم كرهًا .وتفيد اإلحصاءات أ ّن 1،800
فتاة مسيحيّة تُختطَف سنويًّا ،وت ُرغَم عىل اعتناق اإلسالم وال ّزواج من املختطف املسلم.
السواء،
السلطات بصورة منتظمة مبالحقة املسيحيّني واملسلمني عىل ّ
وتقوم ّ
لينص عىل إعدام من تثبت
مبوجب قانون التّجديف ،الذي ت ّم تعديله عام ّ 1991
إدانته .من أمثلة ذلك ،قضيّة آسيا بيبي ،وهي امرأة باكستانيّة فتيّة
بي مح ّمد.
ُحكم عليها عام  2010باإلعدام ،بتهمة شتم ال ّن ّ
وقد أثار ذلك الحكم موجة دول ّية من االحتجاج ،ومل يصادق مجلس القضاء األعىل
السجن .واغتيل اثنان من كبار
عىل الحكم حتّى اآلن ،لك ّن املرأة ال تزال قابعة يف ّ
املسؤولني يف الدّولة بسبب مساندتهم لقض ّيتها ومعارضتهم لقانون التّجديف .وهام
سلامن ت َِسري ،حاكم البنجاب ،وشاهباز بْهايت ،أ ّول وزير باكستا ّين لشؤون األقل ّيات.
وقد ردّت الجامعة املسيح ّية يف باكستان عىل االضطهاد بج ّد ونشاط ،اذ ات ّخذت
يايس الذي
مجموعة من االجراءات الهادفة ،التي أتيحت لها مبوجب ال ّنظام ّ
الس ّ
يسمح بالطّعن ،عىل ال ّرغم من قوانينه القمع ّية .ومن الوسائل األخرى التي استعملها
املسيح ّيون الباكستان ّيون ،اللجوء إىل وسائل اإلعالم للفت االنتباه إىل املظامل التي
السياس ّية ،وكسب عطف املسلمني،
يجابهونها ،ودعم نفوذهم يف األحزاب ّ

ومعارضة طمس تراثهم يف الكتب املدرس ّية واملؤلّفات التاريخ ّية ال ّرسم ّية ،واسرتعاء
الرأي العام الدّويل إىل مظاملهم (وهي اسرتاتيج ّية مركّبة من املشاركة واملجابهة).

كام حاول املسيح ّيون الباكستان ّيون إقامة جسور بينهم وبني
يني ،وتحسني وضع األحياء الفقرية ،واملساهمة
املسلمني ،بالحوار الدّ ّ
حل الخالفات (أسلوب املشاركة).
يف ّ
املسيحي يف َر َوالبندي الكنائس عىل إيجاد
وعىل سبيل املثل ،يساعد مركز األبحاث
ّ
مكان لها يف دولة إسالم ّية ،واملساهمة يف بناء األ ّمة الباكستان ّية ،عىل أساس من
ّيني ،ومتكني ال ّنقاشات واملجادالت ،مبعزل عن ال ّرقابة.
االنسجام الد ّ
يايس والدفاع
وعىل صعيد املجابهة ،يقوم املسيحيّون الباكستانيّون باالحتجاج ّ
الس ّ
املعنوي والقانو ّين عن قضيّتهم ,ومن الطُّ ُرق التي ينهجونها ،إنشاء منظّامت سياسيّة
ّ
تضغط عىل الحكومة إلقناعها بتغيري سياستها ،ومعالجة التّمييز عىل نحو جد ّّي .كام
اللحقة
يلتزمون باالحتجاج ،واملشاركة يف التّجم ُهر واملسريات ،احتجا ًجا عىل املظامل ّ
بهم ،كالخطف ،واالت ّهامات الباطلة املتعلّقة بقانون التّجديف .ومن األساليب األخرى
الهنديس” كبناء ن ُُصب بشكل صليب يف كراتيش يبلغ
التي ابتكروها “االحتجاج
ّ
ارتفاعه  140قد ًما (نحو  42مرتًا).
وفيام يضمن الدستور الباكستا ّين ح ّريّة العبادة ،فإنّه يف الوقت ذاته يح ّد منها
عمليًّا ،بينام يقوم الدّستور األفغا ّين بتحرميها ،كام تقوم الحكومة األفغانيّة بفرض
صيغة رشعيّة صارمة .وهذا حمل املسيحيّني عموما عىل االنضواء وراء
باي
عبوا عن انتامئهم الدّيني ّ
أبواب مغلقة ،نظ ًرا للخطر الذي يتع ّرضون إليه ،إذا ّ
أي إحصاء عام للسكّان منذ
علني .وعىل ال ّرغم من أ ّن أفغانستان مل تُ ْج ِر ّ
شكل ّ
 ،2001فإ ّن التّقديرات تفيد أ ّن عدد املسيحيّني يرتاوح بني
االسالمي
 500و  . 8،000إنّهم قلّة ومعظمهم مهتدون ،علام أ ّن ترك الدّين
ّ
يعاقَب باإلعدام.
ئييس عىل االضطهاد يف أفغانستان هو كتامن الهويّة وال ّرحيل ،
إ ّن ر ّد املسيح ّيني ال ّر ّ
الفردي
وكالهام نوع من أساليب ال ّنجاة .ومنهم َمن يواصلون التّبشري عىل املستوى
ّ
املحل ،مع ّرضني حياتهم للخطر .وكثريون من الذين غادروا البالد ذهبوا إىل الهند،
أو ّ ّ
ال س ّيام وا ّن عدد الكنائس يتزايد يف نيو دلهي.
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إند ونيسيا
يشكّل املسلمون يف إندونيسيا  %87،2من مجموع السكّان
واملسيح ّيون ( %9،9منهم  %7بروستانت و  %2،9كاثوليك) .ويعاين املسيح ّيون
من أعامل العنف التي تقوم بها
الجامعات االسالميّة ال ّناشطة ،تش ّجعها عىل ذلك القوانني وبعض األوساط
دميوقرطي يف
إسالمي
الحكوميّة ،عىل ال ّرغم من ا ّن إندونيسيا هي أكرب بلد
ّ
ّ
العامل ،ولها منهج عريق وطيد يف االنسجام والتّعايش بني األديان املتن ّوعة.
فعندما فازت باالستقالل عام  1945أق ّرت دستو ًرا يقوم عىل فلسفة
“پانْتْشاسيال” (املبادئ ألساسيّة الخمسة) ،كام يسمح بخمسة أديان ،منها الدّين
والربوتستانتي .ث ّم ت ّم تعديل هذا ال ّنظام يف عام 2000
يك
اإلسالمي والكاثولي ّ
ّ
ّ
ظل هذا ال ّنظام ،ازدهر املسيحيّون وازداد عددهم ثالثة
سادسا .ويف ّ
ليشمل دي ًنا
ً
أضعاف وشغلوا مكانة تفوق نسبتهم العدديّة يف الطبقة االجتامعيّة الوسطى،
واألعامل ،والفنون ،وسواها من القطاعات العامة .وأعظم الحركات االسالمية
والسياسيّة واالجتاعيّة يف إندونيسا ممثّلة يف حزبني“ :علامء نَ ْهدالتول”
ّ
و”املح ّمديّة” ،وكالهام يؤمن إميانًا وطيدًا مببادئ “پانْتْشاسيال” والدّميوقراطيّة
والتّسامح والح ّريّة الدّينيّة .وقد أسفرت مظاهرات املطالبة بالدّميوقراطيّة عام 1998
عن سقوط الدكتاتور سوهارتو الذي حكم اندونيسيا ثالثة عقود .وكان أ ّول رئيس
الشيعة ،وكان كفيف البرص ،ويؤيّد سياسة
منتخَب عبد الرحمن واحد ،أحد علامء ّ
الح ّريّة الدّينيّة والتّسامح تأييدًا تا ًّما.
ومع ذلك ،بقي املسيحيّون والفئة اإلسالميّة التي تعتربها األغلبيّة “منحرفة”
ومم سبّب
والشّ يعة واألحمديّة ،يتكبّدون أعامل العنف وحرمان الح ّريّة الدّينيةّ .
أساسا ،إصدار قانون التّجديف عام  ،1965ونظام  1969املتعلّق مبراقبة
هذا القمع ً
الحكومي عام ،1975
بناء دُور العبادة ،وتأسيس مجلس العلامء االندونيسيّني شبه
ّ
والتبية وغريها من األمور .ومعظم تلك
ومه ّمته إصدار الفتاوى بشأن ال ّزواج ّ
إسالمي.
الفتاوى ذو طابع
ّ
السنوات التي تلت سقوط سوهارتو .كام
تزايد االضطهاد عىل نحو ملحوظ يف ّ
تزايدت الحركات اإلسالم ّية املتط ّرفة
عددًا ورشاسة ،فد ّمرت مئات من الكنائس ،وش ّجعت التّمييز
ض ّد املسيح ّيني وقتلهم ،وسط أعامل الشغب املحل ّية ،ال س ّيام بني  1999و.2003
بروتستانتي
قسيس
وعىل سبيل املثل ،ذاتَ ليلة يف أيلول/سبتمرب  ،2008كان ّ
ّ
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جالسا يف مكتبه يف إقليم آسه ،عندما اقتحمت جامعة من املسلمني داره .فج ّروا
ً
القسيس إىل خارج املنزل وأمروه بأن يعتنق اإلسالم .فرفض .قطعوا إصب ًعا من
ّ
فظل
أصابعه ،فرفض االنصياع .قطعوا يده .فثبت عىل الرفض .قطعوا ذراعه ّ
صامدًا .حينئذ نرشوا ساقيه .وأخ ًريا قطعوا رأسه .ولق َيت زوجته املصري عينه.
خصوصا دعم
وت ّم ذالك العنف االجتامعي بتشجيع من بعض قطاعات الدّولة،
ً
سمي ملوظّفي
الرئيس لفتاوى مجلس العلامء االندونيس ّيني ،والتّواطؤ غري ال ّر ّ
الحكومة ،والتّناقض يف تطبيق القانون ،وس ّن قانون آخر يف عام  2003يُكره
املدارس الدّين ّية عىل تدريس سائر األديان ،إضاف ًة إىل عرشات من األنظمة
املحل.
الشيعة عىل ال ّنطاق ّ
الدّاخل ّية التي تفرض حكم ّ

وكانت ال ّردود املسيح ّية الغالبة ،عىل هذه التط ّورات ،هي
املشاركة وال ّتحالف مع معظم املسلمني املص ّممني عىل صيانة
مبادئ “پانْ ْتشاسيال”.
وعىل سبيل املثل :بعد سلسلة من االعتدءات عىل الكنائس يف رشق جاوا حواىل
سنة  ،2000طلب املسيح ّيون ال ّنجدة من “علامء نَ ْهدالتول” ،فوضع هؤالء
ح ّر ًاسا مسلمني حول الكنائس ،وواصلوا ذلك حتى آخر  .2016وأحيانًا ،ال س ّيام
يف غضون أعامل العنف التي اندلعت بني  1999و  ،2003ألّف املسيح ّيون
كتائب مسلّحة دفا َعا عن أنفسهم .وشاع هذا الر ّد عمو ًما ين الكنائس
الربوتستانت ّية املحل ّية ،دون أن يشمل القادة الربوتستانت ّيني والكاثوليك ّيني ،الذين
السالم بالحوار بني مختلف األديان.
متكّنوا من مواصلة دعم ّ
يايس املعارض ،عندما انتقدوا عل ًنا التّرشيع
وخاض القادة املسيحيّون املعرتَك ّ
الس ّ
الصف مع الهندوسيّني
التبوي لعام  2003منذ اللّحظة األوىل القرتاحه ،فو ّحدوا ّ
ّ
والبوذيّني واملسلمني التقدّميّني يف مجلس “علامء نَ ْهدالتول” واملح ّمديّه .وقام
املسيحيّون أحيانًا باملظاهرات ،عندما رفضت الحكومة  -مثال -منح ُرخَص
لبناء الكنائس.
وهذا يعني أ ّن ال ّردود كانت يف معظمها من نوع املشاركة .وهو ما تتّسم به
اطي.
األقليّة املسيحيّة التي تعاين القمع يف إطار ُحكم دميوقر ّ
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رشق آسيا
يوعي
الشّ ّ
لصني
ا ّ
الصني الشّ عب ّية حال ًّيا ازديادًا رسي ًعا يف عدد املسيح ّيني ،وكذلك
تشهد جمهوريّة ّ
الصين ّية تحاول
والحكومة
1949
عام
ة
ي
يوع
الشّ
ّورة
ث
ال
فمنذ
يف اضطهادها لهم.
ّ
ّ
القضاء عىل املسيح ّية ،بل عىل سائر األديان .ويف الخمسينات فرضت عىل جميع
الكنائس الربوتستانت ّية أن تخضع لهيئة وطن ّية اسمها “الحركة القوم ّية املثلّثة
االستقالل “ ,كام فرضت عىل جميع الكنائس الكاثوليك ّية أن تخضع “للجمع ّية
أي رباط مع الفاتيكان .ومنذ
القوم ّية الكاثوليك ّية” املحظور عليها أن يكون لها ّ
الصين ّيني إىل الكنائس “الرسم ّية” التي تحظى
ذلك العهد انتمى بعض املسيح ّيني ّ
مبوافقة الهيئتني القوم ّيتني املذكورتني ،بينام انض ّم آخرون إىل الكنائس “البيت ّية”
الرسيّة ،وبقي بعضهم يتأرجح ين الحلّني.
ويف غضون الثّورة الثّقافيّة (من  1966إىل )1979
يوعي مخطّطًا الستئصال املسيحيّة.
بارش ال ّنظام الشّ ّ
غري أ ّن الكنائس املسيحيّة صمدت ،فبقي عدد الكاثوليك عىل حاله أي  3ماليني ،بينام
ارتفع عدد الربوتستانت من مليون إىل ثالثة .ومنذ عام  1979آثرت الحكومة أن تتغاىض
عن وجود املسيحيّة ،إنّ ا فرضت عليها قيودًا وعمدت إىل املضايقة واالضطهاد .أ ّما
الصني فمتفاوتة كث ًريا .لكن يستفاد من تقدير يرجع إىل
تقديرات عدد املسيحيّني يف ّ
بروتستانتي .أ ّما الكنائس
عام  2010أ ّن عددهم يبلغ  5،5مليون كاثولييكّ ،و  23مليون
ّ
بروتستانتي.
السيّة فتض ّم  11مليون كاثولييك ،وما يرتاوح بني  46و 69مليون
ّ
ّ
الصني ثالثة أشكال عا ّمة ،معظمها يت ّم عن يد
ويتّخذ اضطهاد املسيحيّني يف ّ
اإليديولوجي الذي يجري يف جميع املدارس،
الحكومة .الشّ كل األول هو االستئصال
ّ
وذلك بدروس إلزاميّة لتلقني اإللحاد ،من املرحلة االبتدائيّة ،حتّى املستوى
الجامعي ،وبأنشطة خارج املدرسة ،تنهض بها منظّامت الشّ بيبة .كام أن الحزب
ّ
يوعي ينرش الدّعايات اإللحاديّة
الشّ ّ
علم أن استخدام وسائل اإلعالم مح ّرم عىل جميع األديان.
بجميع وسائل اإلعالمً ،
يايس .فمن املحظور عىل رجال الدّين أن
والشّ كل الثّاين لالضطهاد هو القمع ّ
الس ّ
يوعي ،وبالتّايل فهم محرومون من أن يشغلوا مناصب
ينتسبوا إىل الحزب الشّ ّ
املبشين
الشّ
حكوم ّية .ويف غضون الحكم
يوعي ،ش ّنت الحكومة حمالت الستئصال ّ
ّ
والقادة الدّين ّيني فسجنتهم وارسلتهم إىل معسكرات األشغال الشاقّة ،وعذّبتهم،
السافر يتقهقر ،غري أ ّن الحكومة
وأحيانًا قضت عليهم .ومنذ  ،1997أخذ االضطهاد ّ
تستخدم مخطّطات غري مبارشة ،كات ّهام رجال الدّين زو ًرا بارتكاب جرائم اقتصاديّة

شخصا .ويف
وجنس ّية .ويقدَّر عدد رجال الدّين الذين ُسجنوا يف عام  2015بـ ً 260
إقليم زيجيانغ قامت القوى الحكوم ّية بتحطيم أكرث من  1،500صليب وتدمري
حواىل اربعامئة كنيسة منذ .2013
االقتصادي :فاملسيحيّون الذين يرفضون االمتثال
أ ّما ال ّنوع الثّالث للقمع فهو القصاص
ّ
لتعليامت الحكومة ،ميكن أن يُغ َّرموا ،أو يُع َزلوا من وظائفهم ،أو يُج َّردوا من ممتلكاتهم،
أو ت ُ َخفَّض ُرت َبهم .وبالتّايل يصبح هؤالء املؤمنون عرضة لل ُعزلة واالفرتاء والتّشهري.
أ ّما الر ّد عىل االضطهاد فيتّخذ هو أيضً ا أشكاال متن ّوعة ،منها أ ّن بعض القادة
رسا أو عل ًنا .فمنهم
يوعي ،إ ّما ًّ
املسيحيّني أصبحوا يتعاونون بنشاط مع ال ُحكم الشّ ّ
متسك بإميانه ،لك ّنه يعترب الشّ يوعيّة نظا ًما تقدّميًّا
َمن ّ
تخل عن إميانه ،ومنهم من ّ
عادلً  .وعىل سبيل املثَل :ينشط عدد من القادة املسيحيّني داخل “الحركة القوميّة
أقل انتشا ًرا يف صفوف
املثلّثة االستقالل” يف التّعاون مع الشّ يوعيّة .غري أ ّن هذا الر ّد ّ
املسيحي الجديد.
ال ّنشء
ّ
السلطات الشّ يوعيّة  -وهذا ما حصل
والر ّد الثّاين الشّ ائع يف هذه األيّام ،هو إرضاء ّ
للسجن أو التّعذيب  -بغية املحافظة عىل ال ّرسالة
يف بعض الحاالت ،نتيجة ّ
املسيحيّة والتّبشري .وقد انض ّم كثري من القادة املسيحيّني إىل “الحركة القوميّة
املثلّثة االستقالل” و “الجمعيّة القوميّة الكاثوليكيّة” يف إطار هذا الردّ.

لك ّن غريهم من املسيح ّيني رفضوا املساومة واتّبعوا مخطّطًا ثالثًا هو
املقاومة ،مبامرسة العبادة والخدمة وال ّتبشري يف الخفاء ،مع أنّهم
بوعي تا ّم العواقب التي ستأيت من الدّ ولة.
يتوقّعون ٍ
هنالك نوع آخر من املجابهة ،أكرث اعتداال ،وهو قيام املحامني املسيحيّني برفع
القضايا املتعلّقة بالحقوق املدنيّة واالنسانيّة إىل القضاء .وقد أقدم عدد ضئيل من
املسيحيّني عىل انتقاد الحكومة ردًّا عىل قمعها للدّين.
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ْف ٍي ْتنام والوس
كل
السبعينات .ومع أن الحكومة يف ّ
يوعي يف فْ ٍيتْنام والوس يف ّ
انترش ال ّنظام الشّ ّ
االقتصادي ،فإنّهم ال يزالون
امليدان
يف
ة
ي
ّينين
ل
ال
ة
ي
املاركس
العقيدة
منهام تخلّت عن
ّ
ّ
ّ
االجتامعي .ويف
ظام
ن
ال
عىل
ا
ر
خط
ا،
خصوص
ة
ي
واملسيح
ا،
م
عمو
ّ
ً
يعتربون الدّين ً
ً
ّ
ّ
فْ ٍيتْنام يشكّل املسيح ّيون  %10من السكّان الذين يبلغ عددهم  93مليون نسمة،
أقل من  %3يف الوس ومجموع سكّانها  7ماليني .ويف هذين
بينام املسيح ّيون هم ّ
قسم املسيح ّيون قسمني :الكاثوليك والربوتستانت.
القطرين يُ َ
وقد ش ّنت الحكومة ال ْف ٍيتْناميّة ،منذ تولّيها زمام األمور ،حمالت الستئصال املسيح ّيني
بإكراههم عىل جحد دينهم ،وسجنهم ،وتعذيبهم ،وإرسالهم إىل معسكرات األعامل
خصوصا
السواء ،لك ّنها تستهدف
ً
الشاقّة ،شامل ًة الكاثوليك والربوتستانت عىل ّ
الربوتستانت اإلنجيليّني املنترشين يف الفئة العرقيّة “الجبليّة” يف املرتفعات الوسطى
من البالد.
ومنذ صدور القانون املتعلّق بالدّين عام  ،2004انتقلت الحكومة من سياسة
الصارخ،
“االستئصال” إىل سياسة “االحتواء” ،لك ّنها تواصل القمع الشّ ديد والتّمييز ّ
ومنه
رفض إعطاء ال ُّرخَص لبناء الكنائس ،والهويّات الشّ خصيّة
التي ال غنى عنها يف كثري من الخدمات املقدّمة لألفراد.
يوعي ،أل ّن القادة املسيح ّيني
غري أ ّن االضطهاد ّ
أقل يف ال وس ،رغم انتشار ال ّنظام الشّ ّ
ف ّروا من البالد .لكن عنام نشأت الكنيسة اإلنجيل ّية من جديد يف الوس ،اعتقلت
وإل
الحكومة قادتها ،وأغلقت كنائسها ،وفرضت عىل املسيح ّيني الق ََسم بجحد دينهم ّ
تحسن وضع املسيح ّيني منذ عام  ،2000لك ّنهم ال
تع ّرضوا للمالحقة القضائ ّية .ث ّم ّ
يزالون عرضة لالعتقال والتّغريم وإغالق الكنائس.
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كان الر ّد السائد للمسيح ّيني يف فْ ٍيتْنام والوس ،اتّباع أسلوب
رصا جوهريًّا من عنارص
ال ّنجاة واالحتامل ّ
والصرب عىل االضطهاد ،باعتباره عن ً
الحياة املسيحيّة ،مع مواصلة العبادة والتّبشري .لك ْن بينام ارتأى أساقفة الكنيسة
الكاثوليكيّة انتهاج نوع من الحوار مع الحكومة ،بقيت الكنائس اإلنجيليّة متارس
رسا مبعزل عن سواها.
العبادة ًّ
لقد هرب املسيحيّون اإلنجيليّون التّابعون عرقيًّا “لل ْهمونغ” يف أعقاب االجراءات
الصارمة التي ت ّم ات ّخاذها ض ّد كنائسهم البيتيّة يف التسعينات ،وكذلك فعل
السنوات األوىل من
اإلنجيليّون بعدما قمعت الحكومة مت ّرد “الجبليّني” يف ّ
القرن الحادي والعرشين.

وجحد بعض املسيح ّيني اإلميان نتيجة للمضايقات ،لك ّن بعضهم
تاب فيام بعد.
يوعي يف البلدَين ،قام بعض املسيحيّني بالهرب إىل الخارج.
وبعدما انترش الحكم الشّ ّ
أخ ًريا ،لجأ املسيحيّون إىل أنواع كثرية من الدّفاع القانو ّين واملقاومة .فرفعوا قضيتهم
السلطة الدّستوريّة والقضائية ،وأجروا مفاوضات مع الحكومة ،ونظّموا
بهدوء إىل ّ
مسريات كربى لتخجيل املسؤولني الذين ارتكبوا مظامل شنيعة ب ّحقهم ،واكتساب تأييد
الكنائس وغريها من املنظّامت يف الخارج .ومن أمثلة ذلك ،أ ّن ال ّناشطني املسيحيّني
وصلوا إىل محفوظات الدّولة واكتشفوا مخطّطات الستئصال املسيحيّة من فْ ٍيتْنام.
بعد ذلك عقد ال ّناشطون اتفاقات مع مؤيّديهم يف الخارج ،وحصلوا عىل سيل من
العرائض املناوئة للحكومة يف الدّاخل والخارج .لك ّن نتيجة اللجوء إىل الوسائل
القانونية وإىل االحتجاج كانت محدودة.
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روسيا
وآسيا الوسطى
روسيا
يف عهد فالدميري بوتني ،بلغت العالقة بني الكنيسة األرثوذكس ّية والدّولة الروس ّية أوثق
ما ميكن أن تكون عليه منذ عهد القيارصة .فأمىس املسيح ّيون غري األرثوذكس ّيني،
الذين يشكّلون  %5من مجموع السكّان ،هم الذين يَشْ كون من املضايقات .وهذا
يشمل طوائف كثرية ،منها الربوتستانت والكاثوليك واملرمون وشهود يهوه .صحيح أ ّن
الصني أو العرب ّية السعوديّة .لك ّن الحكومات
االضطهاد ليس ظاه ًرا كام هي الحال يف ّ
القوم ّية واالقليم ّية واملحلّ ّية يف روسيا ،تح ّد الكثري من الح ّريّة الدّين ّية .أما هدفها
الرئييس فهو أن تح ّد أيضً ا من زيادة عدد اإلنجيليّني وحيويّتهم ،ومن املعونة التي
ّ
يتلقّاها بعضهم من الغرب.
هنالك نوع من القمع يدعو إىل القلق بشكل خاص ،وهو الطريقة االنتقائيّة
السلطات يف معاملة
املتفاوتة التي تختارها ّ
الجامعات املسيحيّة .فالقانون الذي صدر عام  1997يجعل التّسجيل يف الكنيسة
املبشين .والقانون الذي صدر عام
عس ًريا ويتّخذ إجراءات صارمة ض ّد نشاط ّ
السلطات إىل هذا التّرشيع
 2012يح ّد كميّة األموال الواردة من الخارج .وتستند ّ
يسا بروتستانتيًّا
قس ً
لتمنع األنشطة الدّينيّة وتالحقها قضائيًّا .من أمثلة ذلك أن ّ
يبش يف
وسجن يف شبه جزيرة القرم يف نيسان/أبريل عام  ،2015ألنّه كان ّ
اعتُقل ُ
الشّ ارع ،ث ّم أُطلق رساحه بعد ثالثة أيّام .وكان واحدا من الكثريين الذين يتع ّرضون
للمضايقات يف البالد .ومن أنواع القمع أيضً ا املضايقات التي تقوم بها الدّولة،

العلني لبعض الكنائس .أخ ًريا ،مث ّة عدد من التحدّيات ناجم عن مبالغة
وتحقريها
ّ
الدّولة يف دعم الكنيسة ال ّروس ّية األرثوذكس ّية ،وإغداق املال عليها ألنّها صخرة
الهويّة القوم ّية .وذلك الدّعم ليس يف الواقع سوى متييز ض ّد الكنائس املسيح ّية غري
األرثوذكس ّية ،املحرومة من هذا املورد املا ّيل.
إ ّن معظم ردود األقليّة املسيحيّة عىل هذه التّحدّيات يقع يف صنف املشاركة .فقد
ألّفوا مجموعة من املنظّامت الواقية لرفع أصواتهم املشرتكة احتجا ًجا عىل هذه
والسياسيّة ،ال سيّام مسألة حريّتهم الدّينيّة .كام يشاركون
االجراءات القانونيّة ّ
رشدين
بكثافة يف تقديم الخدمات االجتامعيّة ،املرتاوحة بني توفري املأوى للم ّ
ومعالجة مدمني الخمر واملخ ّدرات ،والشبيبة املع ّرضة للمخاطر .كل ذلك ي ُؤول
إىل إعالء شأن سمعتهم يف املجتمع ،و مساندتهم يف إنشاء روابط مع شتّى
السياسيّة
املجتمعات والحكومات املحليّة .أخ ًريا ،تقدّم هذه الكنائس املساندة ّ
الخاصة  -وهي يف معظمها اجتامعيّة محا ِفظة  ،كشؤون األرسة  -األمر
للقضايا
ّ
خاص أن
الذي يُثبت وطنيّتها ووالءها لحكومة الرئيس بوتني .كام يه ّمها بنوع ّ
ت ُثبت أنّها ليست ِم َج ّسات للغرب ،خالفًا لالت ّهامات ،التي غالبًا ما يو ّجها إليها
ال ّروس املتط ّرفون يف وطنيّتهم .ويف بعض الحاالت ،تلجأ هذه الكنائس إىل ردود
كالتست واالجتامع يف الخفاء.
أقرب إىل ال ّنجاة
ّ
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الجمهور يّات اآلسيو يّة ال ُوسطى
كان املسيح ّيون يف الجمهوريّات اآلسيويّة الوسطى الخمس أوزباكستان
وت ُركامنستان وطَجاكستان وكَزاخستان وكِريجستان – يعيشون تحت وطأة
القمع الشّ ديد يف الحقبة السوفييت ّية .وقد بقي املسيح ّيون يعانون من ح ّد
حريّاتهم ،بعدما نالت هذه الجمهوريّات استقاللها عقب انهيار االت ّحاد
السوفييتي عام  .1991ويشكّل املسلمون أكرث من  %90من سكّان هذه األقطار،
ّ
باستثناء كًزاخستان حيث تهبط النسبة إىل  . %70والذين هم روس عرق ًّيا
ويعتربون أنفسهم مسيح ّيني أرثوذكس ،يشكّلون  %25من سكّان كزاخستان،
كل من الجمهوريّتني الباقيتني.
وأقل من  %5يف ّ
وأقل من  %7،7يف كريجستان ّ
ّ
أ ّما باقي املسيح ّيني من كاثوليك وكثري من الكنائس الربوتستانت ّية ،فيشكّلون
نسبة ترتاوح بني  1و  %5من األهايل .وهنالك ظاهرة رئيس ّية ملحوظة برزت
املبشين
إىل ح ّيز الوجود يف تلك املنطقة من آسيا يف التّسعينات ،وهي تكاث ُر ّ
التّابعني لإلنجيل ّيني وال َع ْن َصيّني وشهود يهوه واملرمون ،الذين توفدهم مئات
من املنظّامت التّبشرييّة ،وكثري منها يتلقّى موارده املال ّية من الغرب .وأش ّد
املبشين ،وقد ازداد عنفًا بني
اضطهاد الدّولة للمسيح ّيني ينحرص يف هؤالء ّ
العرش والخمس عرشة سنة األخرية ،وأحرز نتائج كربى ،لكن غري كاملة ،يف
بشريي.
القضاء عىل املجهود التّ
ّ

جميع أنظمة الحكم يف تلك البقعة هي علامن ّية ،وتسيطر سيطرة
شديدة عىل جميع األديان .وكلّها تشعر بالقلق من ج ّراء تكاثر
السنوات األخرية ،كام أنّها تخىش ال ّنفوذ
الحركات االسالم ّية يف ّ
اطي
ر
البريوق
بالخنق
شبيه
فهو
ه،
ن
تش
الذي
الغر ّيب .أ ّما االضطهاد
ّ
ّ
السوفييت ّية.
الذي كان سائدً ا يف الحقبة ّ
املبشين
إ ّن هذه الحكومات الخمس تفرض نظام التّسجيل ،وتصدر قوانني ض ّد ّ
وض ّد التنشئة الدّينيّة للشبيبة ،بغية القضاء عىل هذه الكنائس التي ترى فيها
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نسبي ،وتقيم معها ومع
أخطا ًرا ،بينام تعامل الكنيس َة ال ّروس ّية األرثوذكس ّية بلني
ّ
القادة املسلمني الس ّنيني تحالفًا هادفًا .كام يعاين املسيح ّيون متيي ًزا صارخًا من
ِق َبل األهايل ،الذين يستبعدونهم عن الوظائف ويضايقونهم ويعاملونهم بجفاء.
لقد ر ّد املسيحيّون عمو ًما عىل هذا االضطهاد بأساليب ال ّنجاة .أ ّما اعتامد الر ّد
يايس باملشاركة واملجابهة ،فقد كان متفرقًا ومحدودًا .ومنذ الثّامنينات،
ّ
الس ّ
املتمسكني بالعادات العريقة
أقدم كثري من الكاثوليك والربوتستانت
ّ
(كاللوثريّني) وال ّروس األرثوذكس  ،عىل الهجرة من تلك املنطقة ،ألسباب ال
تقترص عىل الدّين بل تعود أيضً ا إىل اعتبارات عرقيّة واقتصاديّة.
الس ّي .كام
واستم ّرت بعض الكنائس يف مواصلة العبادة يف الخفاء والتّبشري ّ ّ
أ ّن يف معظم تلك األقطار ،كنائس تقدّم قسطًا من الخدمات االجتامعيّة ،لك ّنها
تخضع لرقابة مشدّدة .ودخلت منظّامت دينيّة أخرى املنطقة بذريعة تنشيط
االقتصادي .غري أ ّن الكنائس املحليّة تكره اللجوء إىل خارج حدود البالد
النم ّو
ّ
طلبًا للمساعدة ،مع أ ّن بعضها يقيم عالقات مع الهيئات التي تذود عن حقوق
والسفارات األمريكيّة ،واملنظّامت القانونيّة
االنسان ،ومع وسائل اإلعالم الدّوليّةّ ،
لقامئة ما وراء البحار .وهنالك حوار محدود ال ّنطاق بني الكنائس والحكومات،
وبني الكنائس ذاتها ،وبني الكنائس واألديان األخرى ،لك ْن فقط يف كريجستان
أقل قم ًعا من الحكومات األخرى.
وكزاخستان ،اللتني هام نسبيًّا ّ
القمعي الكنيسة الروسيّة األرثوذكسيّة،
نستثني من هذا ال ّنمط
ّ
التي تحظى بعالقة تعاونيّة مع حكومات تلك املنطقة .وذلك ميكّنها من
السابق،
ويس ّ
اسرتجاع املمتلكات التي كانت قد صودرت يف عهد االستعامر ال ّر ّ
والقيام بنشاطها بح ّريّة،
وعرقلة الكنائس املنافسة .كام أن ذلك ميكّن الحكومات من إرضاء روسيا،
رويس ،والحصول عىل مساعدة منها للقضاء
وإيقاف مغادرة الذين هم من عرق
ّ
املبشين الربوتستانت ،الذين يعتربونهم عمالء للغرب.
عىل ّ
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مالحظة بشأن
“الغرب”
نشأت يف اآلونة األخرية يف الغرب ،نزعات للح ّد من ح ّريّة املسيحيّني الدّينيّة،
تبعتها نقاشات حادّة بشأن تلك امليول.
للفظة “الغرب” مفهوم غامض واسع ال ّنطاق ،يشمل الجوانب الثّقاف ّية
والجغراف ّية .أ ّما يف بحثنا هذا ،فاملقصود هو
الدّميوقراط ّيات املتح ّررة القامئة عىل أُ ُسس دستوريّة متينة يف العامل ،ومعظمها
يقع يف املناطق اآلهلة بأغلب ّية مسيح ّية يف أوروبا الغرب ّية والوسطى ،والواليات
املتّحدة وكندا ،ومعظم أقطار أمريكا الالتين ّية ،وأُسرتاليا وآسيا الجنوب ّية .ومعظم
هذه الدّميوقراط ّيات تشغل أعىل مرتبة يف العامل مبامرسة الح ّريّة الدّين ّية .ونكاد ال
أي منها ،انتهاكًا للح ّريّة الدّينية وحقوق االنسان ،عىل ال ّنحو الذي دعوناه
نجد يف ٍّ
اضطهادا .نستثني من هذه الدّميوقراط ّيات كوبا ،حيث ال يزال نظام حكمها
يوعي يح ّد بشدّة من سلطة الكنائس املسيح ّية وأنشطتها .وكولومبيا حيث
الشّ ّ
قُتل مئات من املسيح ّيني يف نزاع مسلّح يدور منذ عقود .واملكسيك حيث ال تزال
السابقة عىل الدّين ،وال يزال
قوانينها تتض ّمن عنارص من سيطرة الدّولة العلامن ّية ّ
كبار ت ّجار املخ ّدرات يقتلون املسيح ّيني الذين يعرتضون سبيلهم ،ويقوم الكاثوليك
املتز ّمتون يف بعض أنحاء البالد مبضايقة الذين انشقّوا عن الكنيسة الكاثوليك ّية.
املسيحي يف الغرب ال يعانون عمو ًما قم ًعا قاس ًيا ،لك ّنهم يتع ّرضون إىل ح ّد
إ ّن
ّ
العقائدي من شؤون
مبوقفهم
ّق
ل
يتع
ما
يف
ام
ي
س
ال
ة،
ي
ّين
د
ال
تهم
ي
حر
من
ّي
د
ّ
ّ
ج ّ
ّ
ّ

الجنس وال ّزواج وقُدسيّة الحياة البرشيّة .وتفيد تقارير مركز پْيُو لألبحاث،
للفرتة املمتدّة من  2007إىل  ،2013أ ّن القيود الحكوميّة املفروضة عىل الح ّريّة
الدّينيّة ،قد زادت يف  37بلدًا من مجموع  43بلدًا يف أوروبا ،وكذلك يف كندا
االجتامعي يف  38بلدًا من جموع .43
والواليات املتحدة ،بينام ازداد العداء
ّ
وقد وصف البابا فرنسيس تلك القيود بأنّها “اضطهاد مهذّب” ،مل ّم ًحا بذلك إىل
وربا أيضً ا من حيث حدّتها.
السافر ،من حيث نوعهاّ ،
أنّها مامثلة لالضطهاد ّ
ا ّن اإليديولوج ّية العلامن ّية هي سبب فرض تلك القيود التي تنطوي ضم ًنا
لتمسكهم بعقائدهم
عىل نفقات ماديّة باهظة للمؤمنني املسيح ّيني ،نظ ًرا ّ
التّقليديّة ،وهي ت ُثقل كاهل الت ّجار والجامعات واملدارس والطّلبة وذوي
املناصب العا ّمة واملوظّفني واملواطنني الذين إ ّما ُعزلوا من وظائفهم أو ُغ ّرموا أو
بأي شكل آخر من أن
ُحرموا من ُرخصهم أو طُردوا من ال َح َرم
الجامعي أو ُمنعوا ّ
ّ
يعيشوا مبوجب معتقداتهم .أ ّما املسيح ّيون فردّوا عىل تلك اإلجراءات باملشاركة
واملجابهة التي تتيحها الدّميوقراط ّيات املنفتحة :التّقايض وسواه من الوسائل
القانون ّية ،واملساندة املعنويّة ،واملساعي الستصدار قوانني ترشيع ّية وإداريّة
مالمئة ،والتّعاون ،والتّساوم  -ال س ّيام بشأن اإلعفاءات التي تقتضيها حرمة
الفكري ،والعمل عىل تكييف الثّقافة.
والتبية والجدال
الضّ مريّ -
ّ
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ما هي النتائج الرئيسيّة التي أسفرت عنها هذه ال ّدراسة بشأن ال ّردود املسيحيّة
عىل االضطهاد؟ نفتتح الجواب برسد األرقام التي توضح نسبة ما وجدنا من ردود
يف الفئات الثّالث التّالية :ال ّنجاة واملشاركة واملجابهة.

تواتر اسرتاتيج ّية ال ّردود
املجابهة
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املشاركة
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ال ّنجاة

الر ّد عىل االضطهاد
ال ّنتائج الرئيس ّية

ال ّنتيجة األوىل

اسرتاتيج ّيات ال ّنجاة

يف معظم األحيان ،تعتنق الجامعات املسيح ّية اسرتاتيج ّية ال ّنجاة .من الواضح أن هذه االسرتاتيج ّية هي أضعف نوع للوقاية من االضطهاد،
لك ّنها غالبا ما تولّد االبتكار وال ّتصميم والبسالة.
ففي معظم األحيان يلجأ املسيح ّيون إىل طُ ُرق ال ّنجاة ردًّا عىل االضطهاد .وهذه
الطُّ ُرق تشكّل  %43من مجموع ال ّردود .وال عجب يف ذلك .فعندما تتع ّرض
الجامعات املسيح ّية إىل االضطهاد ،يحاول كثريون أن يضمنوا البقاء عىل قيد
الحياة ،يف الدّرجة األوىل .وهم مييلون إىل االعتقاد أنّه ال سبيل لهم سوى هذا
االختيار.
نرى أ ّن هذه االسرتاتيجيّة هي أضعف نوع للوقاية من االضطهاد .وهذا يعني
اقل ح ّد ممكن من العمل الف ّعال املبارش ملضادّة الجانب املضطهِد .
أنّها تقتيض ّ
ولنئ كانت اسرتاتيجيّة ال ّنجاة أضعف وسيلة للوقاية من االضطهاد ،فال يجوز أن
حل كسول .صحيح أنّها ال تجابه املضط َهد .ولك ّنها غالبًا ما
نستنتج من ذلك أنّها ّ
والتأن.
تكون مبعثًا لالبتكار والبسالة والحنكة ّ
يل يف
إ ّن أساليب ال ّنجاة
ّ
تستحق التّقدير ،عندما يختارها املسيحيّون بعد تفكري م ّ
أثناء ال ّنزاعات املسلّحة وحاالت القمع الشّ ديد .ففي كل من العراق وسورية ،آثر
بعض املسيحيّني البقاء عىل الهرب من القتال املحيط بهم ،وذلك صيان ًة لبقاء
جامعاتهم يف وطنهم .فهذه الجامعات التي يرتقي تاريخها إىل القرون املسيحيّة
األوىل ،تحمل تراث ًا تاريخيًّا ال يقدَّر بثمن ،فضال عن حياة اإلميان التي تحياها .ويف
العراق ،أمر البطريرك روفائيل ساكو األ ّول الكهنة الذين هربوا إىل ما وراء البحار
بأن يرجعوا إىل العراق للبقاء مع جامعاتهم املسيحيّة.

السجن،
غدًا؟” .وفيه يه ّيئ املؤمنني ألن يكونوا مستعدّين لالعتقال والذّهاب إىل ّ
وينص كتابه حتّى عىل تحضري حقيبة صغرية توضع فيها األدوات
كام حدث لهّ .
اللزمة ،ليأخذها املضط َهد معه دومنا تأخّر!
الضورية ّ
الشّ خص ّية ّ
عندما يتكيّف املسيحيّون ملجاملة األنظمة القمعيّة ،فإنّهم قد يع ّرضون صفاء
إميانهم وشهادتهم للشّ بهات ،لك ّنهم غالبًا ما يفعلون ذلك بأساليب مبتكَرة .ففي
السعوديّة يحاولون أن يُظهروا والءهم لألنظمة الحاكمة واستياءهم
إيران والعربيّة ّ
الصني ،يتّسم املسيحيّون الذين اختاروا ّأل
من االستعامر الغر ّيب الجديد .ويف ّ
السلطات الحاكمة .ويف إيران،
يختبئوا بكثري من املهارة واللّباقة يف التّعاطف مع ّ
غالبًا ما يُخفي املسيحيّون إميانهم ،فيتج ّنبون اإلعراب عنه ،باذلني وسعهم ليك ال
االسالمي.
يُبدوا أي فارق بينهم وبني املحيط الثّقا ّيف
ّ
حتم االشتباه يف إميانهم .فالرسالة
إن هذه االجراءات ليس من شأنها أن تثري ً
الثّانية إىل ديوغنيتوس التي ترتقي إىل القرن الثّاين ،تحثّ املسيحيّني عىل أن
السامء.
يشاركوا يف ثقافة املحيط الذي يعيشون فيه ،ولو كان وطنهم
الحقيقي يف ّ
ّ
للسلطات الحاكمة ،ليك يتمكّنوا من
ويف أيّامنا يقوم املسيحيّون بإبداء االحرتام ّ
العبادة اآلمنة األصيلة وراء أبواب مغلقة.

ويف عدد من األقطار التي تناولها بحثنا ،لجأت الكنائس املسيحيّة إىل الخفاء للبقاء
بحق
عىل قيد الحياة .مثال ،بعدما ات ّخذت حكومات آسيا الوسطى إجراءات صارمة ّ
العلني ،واصلت بعض الكنائس العبادة ،وتدريس
الكنائس التي متارس التّبشري
ّ
الصني وصلتنا رواية رائعة عن
رسا .ومن ّ
الكتاب املقدّس ،وتوزيع ال ّنرشات ،لك ْن ًّ
الكنائس الربوتستانتيّة التي واظبت عىل التّبشري أثناء الثّورة الثّقافيّة ،بينام كانت
الحكومة تحاول إغالق الكنائس املسيحيّة .هذه البطولة أدّت إىل من ّو الكنيسة
املسيحيّة يف تلك الفرتة ،وهيّأت الظروف املؤاتية الزدياد هذا النم ّو فيام بعد.
وأظهر بحثنا أ ّن القساوسة املسجونني يف إيران وفْ ٍيتْنام وسواهام

الحقيقة أ ّن أساليب البقاء عىل قيد الحياة غالبًا ما تكون تفاعليّة .ويجدر بنا
أن نك ّرر هنا نقطة أرشنا إليها أعاله ،وهي أ ّن هذا البحث يقترص عىل وصف
األخالقي ،والحكم عىل االختيارات التي
األحداث ،دون أن يتناول التقييم
ّ
يتّخذها املسيحيّون يف ظروف عسرية مرهقة .فمع أ ّن الكنائس يف آسيا الوسطى
السنوات األوىل من القرن الحادي والعرشينّ ،إل أنّها قلّصت
واصلت التّبشري يف ّ
املسيحي أن يهربوا من سورية والعراق
نشاطها .وقد فضّ ل عرشات ألوف من
ّ
وليبيا ونيجرييا وإقليم أوديشا يف الهند وغري ذلك من األقطار .بينام سواهم من
املسيحيّني أعلنوا ُمك َرهني والءهم للدكتاتوريّني مع ّمر القذايف يف ليبيا وصدّام
حسني يف العراق ،وبشّ ار األسد يف سورية ،وحسني مبارك (واآلن عبد الفتّاح
ييس) يف مرص ،نظ ًرا ملا قدّمه أولئك الحكّام من حامية لهم ولو كانت غري كافية
ّ
الس ّ
ومتقلّبة.

أ ّن هذا الر ّد الوقا ّيئ عىل االضطهاد الطّاغي ،كث ًريا ما تأهّبوا له بتوقّعهم حدوثه،
املسيحي .وقد
اللهوت
ينص عليه ّ
وتصميمهم عىل االبتهاج يف العذاب ،طبقًا ملا ّ
ّ
سبق للرسول بولس الذي تح ّمل االضطهاد هو أيضً ا أن حذّر الكنائس بقوله”:
ا ّن جميع الذين يريدون أن يحيوا حياة التّقوى يف املسيح يسوع يُضطَّ َهدون2( ”.
القس ِدنْه ث ْيان تو ،الذي كان يخدم كنيسة بيت ّية يف
تيموثاوس  .)12:3وذهب ّ
فْ ٍيتْنام ،إىل ح ّد أنّه ص ّمم دورة تدريب ّية للقادة املسيح ّيني بعنوان “متى لو أىت دورنا

اصطف املسيح ّيون عل ًنا إىل جانب الحكّام الذين يضطّهدونهم.
ويف بعض الحاالت،
ّ
الصني ،اعتنق بعض
ففي العقود األوىل القليلة من قيام الجمهوريّة الشّ عب ّية يف ّ
القادة املسيح ّيني بحامس التّجربة الشّ يوع ّية ( مستندين أحيانا إىل تعليم االنجيل
االجتامعي) وأعلنوا والءهم لنظام الحكم .لك ْن ال نرى من أمثالهم إلّ القليل
ّ
حال ًّيا .كذلك القول يف آسيا الوسطى ،حيث تتعاون الكنيسة ال ّروس ّية األرثوذكس ّية
الصغرى.
تعاونًا وثيقًا مع الحكومات العلامن ّية يف قمع الكنائس التّبشرييّة ّ

املسيحي.
جلديهم أن يعتنقوا اإلميان
ردّوا عىل االضطهاد أحيانًا بإقناع ّ
ّ
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الر ّد عىل االضطهاد
ال ّنتائج الرئيس ّية

ال ّنتيجة الثّانية

اسرتاتيج ّيات املشاركة

إن اسرتاتيج ّيات املشاركة تأيت يف املرتبة الثّانية بني ال ّردود الشّ ائعة .ففي هذه الحاالت ،تحاول الجامعات

املسيح ّية ضامن ح ّر ّيتها الدّ ين ّية بإقامة روابط مع غريها من مختلف األطراف ،مبا فيها الجامعات املسيح ّية األخرى ،واألديان غري املسيح ّية،
والشخص ّيات العلامن ّية.
إ ّن الجامعات املسيح ّية املع ّرضة إىل االضطهاد ،غال ًبا ما تتخطّى اسرتاتيج ّيات البقاء،
وتحاول أن تضمن ح ّريّتها الدّين ّية بإنشاء شبكات للتّواصل ،وإقامة عال قات ،وإنشاء
مؤسسات ،وابتكار أساليب عمل جديدة .وإنّنا لنجد اسرتاتيج ّيات املشاركة عىل جميع
مستويات االضطهاد ،لك ّنها أنجح ما تكون يف البيئات التي يتزامن فيها االضطهاد ،مع
توفّر الفُرص املالمئة للعمل والتّعبري عن الرأي ،كباكستان والهند ورسيالنكا ونيجرييا
وكينيا وإندونيسيا .وهذه االسرتاتيج ّيات تشكّل  %38من مجموع ال ّردود.
إ ّن العزلة هي من أش ّد العقبات التي تجابه الكنائس املضط َهدة .لذا تحاول
األنظمة املضطهِدة وأعوانها من الجامعات املسلّحة ،أن ترغم الجامعات املسيح ّية
الصدفة ،أن تكون كوريا
عىل البقاء يف العزلة والخفاء والظّالم .ليس إذن من قبيل ّ
الشّ امل ّية هي البلد الذي يضطّهِد املسيح ّيني إىل اقىس حدّ ،ويف الوقت ذاته البلد
الذي نكاد ال نعرف شيئًا عن محنة املسيح ّيني املضط َهدين فيه,
وباسرتاتيج ّيات املشاركة ،تكافح الجامعات املسيح ّية العزلة ،إذ ت ُنشئ ات ّصاالت
السياس ّية ،واملنظّامت
بالكنائس املسيح ّية األخرى ،واألديان األخرى ،واألحزاب ّ
ال ّناشطة غري الحكوم ّية ،والحلفاء خارج البالد ،مبا يف ذلك األمم املتّحدة ،ومنظّامت
الذّود عن حقوق االنسان ،والحكومات األخرى ،واألعضاء املنتمني إىل الكنيسة
املضط َهدة .ويف روسيا ،تغلّبت الكنائس الصغرى غري ال ّروسية األرثوذكس ّية ،عىل
التّمييز وحرمان الح ّريّة ،بإقامة مظلّة من املشاركات .ويف اندونيسيا ،كانت أه ّم
اإلسالمي ،هي
والتعصب
اسرتاتيج ّية نهجتها الكنائس املسيح ّية ملكافحة العدوان
ّ
ّ
تقوية روابطها مع الفئات اإلسالم ّية األهل ّية  -ومنها املنظّامت اإلسالم ّية الكربى
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 امللتزمة بالتّسامح العريق الوارد يف مبادئ الپانْتْشاسيال .وكث ًريا ما أسفرت هذهال ّروابط عن استنكارات لالضطهاد تثري أعمق املشاعر يف القلوب ،كالتي حصلت يف
مرص ،عندما تط ّوع املسلمون وط ّوقوا الكنائس املسيح ّية لحامية األقباط يف أثناء
عبادتهم ،كام تطو ّع األقباط وردّوا عىل املكرمة مبثلها ،لحامية املسلمني يف مطلع
ّيني.
 2011عندما احتدمت أعامل العنف الد ّ
ومن األشكال التي تتّخذها اسرتاتيجية املشاركة ،تقديم الخدمات االجتامع ّية.
ونظ ًرا لل ّرسالة االنسان ّية التي تضطّلع بها الجامعات املسيح ّية ،فإنّها مز ّودة عىل
نحو خارق ،مبا يلزم ملعالجة العاهات االجتامع ّية ،كاملشايف ومراكز التأهيل ،وإغاثة
رشدين ،إىل غري ذلك من الخدمات .وعندما يقدّم
املدمنني ،واملياتم ،و مآوي امل ّ
املسيح ّيون هذه الخدمات ،فإنّهم يُنشئون روابط اجتامعية ويضطلعون مبها ّم
تقدّرها الحكومات ،األمر الذي يؤول إىل دعم ح ّريّتهم.
الصفح هو جزء من اسرتاتيج ّية املشاركة ،ألنّه يفرتض
وال يغرب عن بالنا ،أ ّن ّ
والتخل عن الثّأر ،إضاف ًة إىل دعوة املذنب إىل االهتداء،
ّ
التغلّب عىل الضّ غينة،
وذلك نوع من بناء املشاركة .من أمثلة ذلك ،أ ّن كريستيان دوشريجِه ،رئيس
فعل مع
رهبان تِبهريين يف الجزائر ،الذي كان يتوقّع االستشهاد ،واستُشهِد ً
رفاقه يف اضطرابات عام  ،1996كتب رسالة إىل املزمعني أن يقتلوه ،يصفح فيها
عنهم مسبقًا ،ويدعوهم إىل مستقبل من التّعايش املشرتك يف ج ّو من الح ّريّة.
فاملغفرة هي أسمى ما تتم ّيز به ال ّردود املسيح ّية عىل االضطهاد ،إذ يرى فيهاَ ،من
أصيل باملسيح.
ميارسونها ،اقتدا ًء ً

الر ّد عىل االضطهاد
ال ّنتائج الرئيس ّية

ال ّنتيجة الثّالثة اسرتاتيج ّيات املجابهة
أقل ال ّردود شيو ًعا .وهدفها الشّ هادة لإلميان ،وفضح املظامل وإنهاؤها ،واستنفار ال ّناس ملعارضة الظّلم
إنّ اسرتاتيج ّية املجابهة هي ّ
واستبداله بالح ّر ّية الدّ ين ّية.
أقل ال ّردود انتشا ًرا ،وتشكّل  %19من مجموع ال ّردود.
واسرتاتيجيّة املجابهة هي ّ
ميارسونها عىل أمل فضح املظامل ،واستنفار اآلخرين ملعارضة الظّلم ،واأله ّم من كل
يشء ،لوقف الظّلم واستبداله بالح ّريّة الدّينيّة.

وتجسم التّعبري عن الح ّريّة املسيحيّة عىل أكمل وجه ،مؤكّدة أ ّن ذلك اإلميان ال
ّ
كالصفح واملغفرة ،هو
ميكن استئصاله ،حتّى وال باملوت .إ ّن االستشهاد ،متا ًما ّ
عمل ب ّناء ألنّه نداء إىل إقامة عامل عادل .فعندما وافق القادة الصينيّون الكاثوليك
الصيغة
والربوتستانت ،عىل أن يُس َجنوا طوال عقود ،جزا ًء لرفضهم االنتساب إىل ّ
الصينيّة ،وكذلك عندما انربى شاهباز
الكنسيّة الرسميّة ،التي ابتدعتها الحكومة ّ
بهويت يف باكستان يدافع عن األقليّات املضط َهدة ،وهو يعلم متام العلم ،أ ّن مصريه
قد يكون االستشهاد ،فإنّهم أدّوا شهاد ًة ليس إللههم فحسب ،بل أيضً ا لكرامة
جميع ال ّناس ،مسيحيّني كانوا أم غري مسيحيّني.

هذه االسرتاتيجيّة نجدها عىل جميع مستويات االضطهاد مع بعض الفروق ال ّناجمة
السياسيّة التي هي منفتحة نسبيًّا ،تتّخذ
عن اختالف الظّروف .ففي أنظمة الحكم ّ
املجابهة غالبًا شكل مظاهرات ،وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان ،أو اللجوء إىل
الحق إىل نصابه .ويف ستّة أقطار  -هي سورية والعراق ونيجرييا
القضاء إلعادة ّ
وكينيا وإندونيسيا والهند -ات ّخذت املجابهة شكل مقاومة مسلّحة ،غري مو ّجهة إىل
نظام الحكم ذاته ،بل ض ّد الجامعات املسلّحة التي أخفقت الحكومة يف حامية
الجامعات املسيحيّة منها.

ومع ذلك ،فإ ّن هذه األمثلة املفجعة املثرية لالنتباه ،تبقى نادرة .أ َجل ،ليس من ال ّنادر
أن يُقتل كثري من املسيحيّني سنويًّا من أجل إميانهمّ ،إل انّه من غري املألوف أن نرى

اسرتاتيجيّة املجابهة هي ايضً ا أخطر ال ّردود ومن شأنها أن تج ّر الدّولة إىل القمع.
وال ريب أ ّن ذلك ينطبق أكرث ما يكون

املحل أو الدّويل ،عىل نح ٍو ميكّنه باستشهاده من الضّ غط
شهيدًا يشتهر عىل ال ّنطاق ّ
الجد ّّي عىل الحكومة املضطهِدة.

والسجن (اللذين يشكّالن ردًّا ،ال مص ًريا) عندما يعلن املسيح ّيون
عىل االستشهاد ّ
إميانهم عىل املأل ،مع وعيهم الكامل للعواقب ،وموافقتهم التّا ّمة عليها .إ ّن كلمة
“استشهاد” يف اللغات األوروب ّية مشتقّة من لفظة يونان ّية معناها “شهادة”
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ال ّنتيجة ال ّرابعة

ّ
الل عنف

ال ّردود املسيح ّية عىل االضطهاد تبهر ال ّنظر بكونها خالية من العنف ،وال تنطوي عىل أعامل إرهاب ّية ّإل يف ما ندر.
إ ّن البحث الذي يستند إليه هذا التّقرير ،يوضح أنّه ناد ًرا ما تلجأ الجامعات
السالح ضد مضطهِديها .ومل ّا كانت الجامعات املسيحيّة عمو ًما
املسيحيّة إىل حمل ّ
ضئيلة ،فقد يبدو بديهيًّا للوهلة األوىل أنّها ستلجأ إىل اإلرهاب ،الذي هو عادة
سالح الضّ عيف ،دفا ًعا عن نفسها ض ّد االعتداء .والواقع أ ّن املسيحيّني ،إذا لجأوا إىل
وسائل العنف ،فإنّهم يفعلون ذلك عادة ليدافعوا عن أنفسهم ض ّد االعتداءات
املكشوفة التي تقوم بها جامعات مسلّحة .وغالبًا أيضً ا ما يعيشون جنبًا إىل جنب
ويتجادلون مع سواهم من املسيحيّني الذين ينبذون العنف.
مثل ،حيث وقعت معظم اعتداءات بوكو حرام عىل املسيح ّيني،
ففي شامل نيجرييا ً
يقوم هؤالء مبناقشة أخالقيّة استعامل الق ّوة ،ملعرفة ما قد تنطوي عليه من حنكة
السالح سوى أقليّة ضئيلة،
اسرتاتيجيّة وطاقة قَرسيّة .لك ْن يف نهاية املطاف ،مل يحمل ّ
بينام اختارت األغلبيّة الحوار بني األديان .وقد جرت مناقشات مامثلة بني مسيحيّي
إندونيسيا أثناء أعامل العنف التي جرت يف مالوكو بني  1999و .2003
ويف العراق وسورية ،حيث تدور رحى حرب أهل ّية واسعة ال ّنطاق ،شكّل بعض
املسيح ّيني كتائب مسلّحة دفا ًعا عن أنفسهم ،واسرتجا ًعا ألراضيهم وثرواتهم ،واث ّئا ًرا
من الدّولة االسالم ّية ،وإلقامة منطقة آمنة للمسيح ّيني وسواهم من األقل ّيات الدّين ّية.
ويف معظم األحيان ت ّم اتّخاذ هذه اإلجراءات
بالتّنسيق مع ما تقوم به الحكومة ،أو إضاف ًة إىل ما تقوم به ،لحاميتهم من
أي نظام حكم قائم .ويف بعض
املعتدين غري التّابعني للدّولة ،وليس ملعارضة ّ
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الحاالت ال ّنادرة ،أقدم املسيحيّون يف إندونيسيا عل قتل املدنيّني ،مبا فيهم
املسلمني ،أثناء االشتباكات التي جرت بني  1999و ،2003وذلك ردًّا عىل ما قام به
الهندوسيّون من أعامل الشغب يف كِ ْندهامال ،ويف حالة خارجة عن نطاق هذا
التّقرير ،حدث ذلك أيضً ا يف جمهوريّة أفريقيا الوسطى.
كيف ميكن تفسري هذا املستوى املنخفض من العنف ردًّا عىل االضطهاد؟
من األجوبة املحتملة ،انتشار نظريّة الحرب العادلة بني املسيحيّني ،ال س ّيام
املتمسكة بالتّقليد ،وهي نظريّة تجيز استخدام
الكاثوليك وطائفة الربوتستانت
ّ
الق ّوة املسلّحة ،لكن فقط دفا ًعا عن ال ّنفس ض ّد اعتداء عىل الجامعة ،فضال عن
أي قتل متع َّمد للمدنيّني.
أنّها تح ّرم ّ
السالم
أ ّما املسيح ّيون الذين يعارضون نظريّة الحرب العادلة ،فهم عمو ًما من دعاة ّ
الذين ينبذون القتل بأي حال من األحوال .ومع أ ّن املسيح ّيني قادرون عىل استخدام
العنف ،حتّى ض ّد األبرياء أحيانًا ،فإ ّن عقيدتهم املتعلّقة باستخدام الق ّوة املسلّحة،
تح ّرم عليهم اللجوء إىل العنف يف معظم حاالت االضطهاد .ومن األجوبة املحتملة
األخرى أ ّن األعراف املسيح ّية العريقة وال ّروحان ّية املسيح ّية ،تنطوي عىل تعاليم
الحق إىل
تتيح للمسيح ّيني أن يـبتكروا أشكالً بديلة للر ّد  ،من شأنها أن تعيد ّ
نصابه ،بدال من مواصلة العنف.
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ال ّنتيجة الخامسة تأثري ّ
اللهوت
وخوصا ّ
إنّ ّ
اللهوت املتعلّق بالجامعة املسيح ّية املتألّمة والكنيسة والثّقافة ،يؤثّر يف ر ّد الجامعة عىل االضطهاد.
اللهوت،
ً
هنالك عوامل كثرية تساعد عيل تفسري ال ّردود املسيح ّية عند االضطهاد ،ومنها
السكّان الذين
مستوى االضطهاد ونوعه ،وحجم الجامعة املسيح ّية نسب ًة إىل ّ
يحيطون بها ،وتاريخ الجامعة يف البقعة املع ّينة ،ونوع ّية القيادة امل ُرشفة عل تلك
الجامعة.
اللهو ّيت بشأن التّبشري ،والحوار بني األديان،
ومث ّة عامل ها ّم آخر هو التزام الجامعة ّ
واستخدام الق ّوة ،وهدف الدّولة
املضطهٍدة ،واملفهوم الثّقا ّيف ،ودور االضطهاد يف الحياة املسيح ّية .إ ّن بعض
الجامعات املسيح ّية ترى يف االضطهاد إرادة الله ،ومحنة علينا أن نتح ّملها وفقًا
وربا رأت فيه أيضً ا عالمة لنهاية العامل ،حيث سيعود
ملا ورد يف الكتاب املقدّسّ ،
رش عنوةً ،ويخلّص أتباعه املضط َهدين.
الس ّيد املسيح ليغلب ال ّ

لك ّن منهم أيضً اَ ،من يؤ ِّول االضطهاد ،ليس كإرادة لله ،بل
رش ينبغي علينا أن نقاومه بجميع الوسائل املرشوعة ونهزمه،
ك ّ
َّ
ح ّتى لو كان متوق ًعا.

وكام ذكرنا يف ال ّنتيجة ال ّرابعة ،فا ّن الجامعات املسيح ّية
تعتمد أيضً ا عىل معرفة الوسائل التي ميكن تربيرها يف الر ّد عىل االضطهاد ،فمنهم
اللعنف ،و منهم من يُجيز استخدام
َمن يح ّبذ استخدام الق ّوة ،ومنهم َمن يفضّ ل ّ
الق ّوة .كام يختلف املسيح ّيون أيضً ا يف جدوى الحوار بني األديان ،ويف ما للّغة
والثّقافة والقواعد االجتامع ّية القياس ّية يف بلدهم من معنى وقيمة.
يف أماكن كثرية ،نرى أ ّن الجامعات املسيح ّية التي لها مفاهيم الهوت ّية مختلفة
السياس ّية ،تر ّد بشكل مختلف عىل االضطهاد .ففي نيجرييا ،يختلف
بشأن األمور ّ
ّيني واستخدام الق ّوة .غري
د
ال
الحوار
عىل
ام،
ر
ح
بوكو
يجابهون
الذين
املسيح ّيون
ّ
أ ّن الكاثوليك والطّوائف الربوتستانت ّية ال ّرئيس ّية ،يح ّبذون ،بشكل متفاوت ،الحوار
ّيني وإقامة روابط مع املسلمني ،بينام اإلنجيل ّيون منقسمون بني َمن يرغب يف
الد ّ
السبيل الذي يدعو
هام
ّأر،
ث
ال
عن
واإلمساك
هادة
الشّ
ن
أ
يرى
ن
م
و
الح
الس
ّ
َ
ّ
حمل ّ
الكتاب املقدّس املؤمنني إىل نهجه .أ ّما يف فْ ٍيتْنام والوس فقد اعتنق اإلنجيل ّيون
السياس ّية ،منذ انقسام فْ ٍيتْنام عام  ،1954بينام
مبدأ عدم التدخّل يف الشّ ؤون ّ
يحتج عل ًنا عىل املظامل ،و َمن ُيسك عن االحتجاج.
ينقسم الكاثوليك بني من ّ
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األقل شيو ًعا.
النتيجة السادسة انّ اسرتاتيج ّية املجابهة هي ّ
واملسيح ّيون اإلنجيل ّيون وال َع ْنرص ّيون هم أكرث احتامال يف أن يتع ّرضوا إىل االضطهاد من باقي الربوتستانت والكاثوليك واألرثوذكس وسواهم
من املسيح ّيني املنتمني إىل الكنائس القدمية .أ ّما يف الر ّد عىل االضطهاد ،فانّ املسيح ّيني اإلنجيل ّيني وال َع ْن َص ّيني هم أكرث احتامال أن ينهجوا
سبيل البقاء عىل قيد الحياة أو سبيل املجابهة ،من أن يلجأوا إىل اسرتاتيج ّية املشاركة .بينام معظم املسيح ّيني الربوتستانت والكاثوليك
واألرثوذكس هم أكرث احتامال أن يردّوا باملشاركة.
وتفيد مجموعة واسعة من مناذج ال ّردود تشمل العامل ،ا ّن الربوتستانت
اإلنجيليّني وال َع ْن َصيّني ،مييلون إىل الر ّد عىل االضطهاد مبجابهة األنظمة
والفئات االجتامعيّة التي تنكر الح ّريّة ال ّدينيّة عىل املسيحيّني ،أكرث من
مسيحيّي الكنائس األخرى .وميكن تفسري هذا املوقف بثالثة أسباب .األ ّول
هو أنّهم نسبيًّا حديثو العهد يف الوصول إىل أقطار كثرية .لذا مل يُنشئوا وسائل
تواصل مع السكّان والحكومات ،كسواهم من سائر الكنائس التي لها تاريخ
ُ
ينطوي عىل بضعة عقود أو قرون يف مناطق معيّنة .والسبب الثّاين هو أ ّن
الحكومات املضطهِدة غالبًا ما تعتقد أ ّن اإلنجيليّني وال َع ْن َصيّني ،يتلقّون
دعم من الغرب وأ ّن لهم فيه حلفاء.
ً
والسبب الثّالث هو أن اإلنجيل ّيني وال َع ْن َصيّني مييلون إىل االعتقاد أ ّن التّبشري
يتمن أحيانًا بشكل مثري .وبالتّايل فإنّهم
واالهتداء حدَثان متزامنان ،مل ّحانّ ،
يتوقّعون االضطهاد ويتأهّبون ألن يتح ّملوه.
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ميل إىل اعتبارهم
نظ ًرا لجميع هذه األسباب فإ ّن الحكومات وشعوبها هي أكرث ً
خط ًرا يهدّد البالد.
منوذجي ،وليس ترابطًا كامال بني األسباب وحاالت
ما قدّمناه هو مج ّرد عرض
ّ
االضطهاد .إ ّن مسيح ّيي الكنائس األخرى يقومون بالتّبشري هم أيضً ا ،وأحيانًا بثمن
باهظ ،بينام يحاول اإلنجيل ّيون وال َع ْن َصيّون أحيانًا أن يقيموا عالقات تعاون مع
الحكومات .و هنالك عدد كبري من مختلف الكنائس يلجأ إىل الوسائل القانون ّية
للمطالبة بالعدالة ،وينهض بالخدمات االجتامع ّية  .غري أ ّن ما قلناه آنفًا عن ر ّد
موذجي ،ينطبق متا ًما عىل وضعهم يف روسيا وجمهوريات
اإلنجيل ّيني وال َع ْن َصيّني ال ّن
ّ
آسيا الوسطى ،حيث يقوم اإلنجيل ّيون وال َع ْن َصيّون بنشاطات تبشرييّة منذ انتهاء
الحرب الباردة .كام ينطبق ج ّيدًا عىل وضعهم يف إيران حيث يعانون قم ًعا مستم ًّرا
الصني ازداد عدد الربوتستانت رسي ًعا بالتّبشري خالل الثّورة الثّقاف ّية
بأقىس األشكال .ويف ّ
اللحقة .كذلك القول يف من ّوهم يف نيجرييا وكينيا والهند ورسيالنكا.
والعقود ّ
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ال ّنتيجة السابعة أكرث من ضحايا
تفس ال ّردود املسيح ّية ّإل جزئ ًّيا.
كثافة االضطهاد ال ّ
ال ريب أن املستوى وال ّنوع لالضطهاد الذي تعانيه الجامعات املسيحيّة ،يؤثّران
يف اختيار ال ّر ّد وف ّعاليته وحدوده .ففي أقىس حاالت القمع ،كام هي الحال يف
ألي ر ّد ناجع غري اسرتاتيجيّة ال ّنجاة .وكذلك
إيران والعربيّة السعوديّة ، ،ال مجال ّ
يف املجتمعات التي مت ّزقها الحروب كالعراق وسورية ،تتغلّب اسرتاتيجيّة ال ّنجاة
السالح للمقاومة .وعىل
عىل باقي ال ّردود .ومع ذلك فإ ّن بعض املسيحيّني حملوا ّ
نقيض ذلك ،ففي املجتمعات التي تتيح مجاال لل ّنقاش وح ّريّة التّعبري ،إذا قامت
الدّولة بحرمان املسيحيّني من الح ّريّة الدّينيّة ،فإ ّن الجامعات املسيحيّة تجد فُ َر ًصا
الستخدام اسرتاتيجيّة املشاركة وبعض أنواع املجابهة.
لك ّن لهذا التّحليل حدودًا ،كام يتّضح بجالء من الحاالت التي تجابه فيها الجامعات
املسيح ّية نفس املضايقات وتر ّد عليها بأشكال مختلفة .روينا آنفًا ،يف معرض الكالم
عن نيجرييا ،كيف ا ّن الجامعات املسيح ّية املع ّرضة العتداءات بوكو حرام ،اختلفت
السالح.
يف االختيار بني الحوار الدّيني وحمل ّ
كام رأينا أيضً ا ،يف حديثنا عن جمهوريّات آسيا الوسطى ،الفرق الشّ اسع بني
الكنيسة ال ّروس ّية األرثوذكس ّية التي انشأت عالقات وطيدة مع أنظمة الحكم،
الصني الشّ يوع ّية،
وباقي الكنائس التي التجأت إىل العمل يف الخفاء .ويف تاريخ ّ

نهجت الجامعات املسيحيّة ُسبُ ًل مختلفة ،منها التّعاون بحامسة مع ال ّنظام
يوعي ،والقيام كُرهًا بإرضاء الحكّام ،عن طريق املشاركة العمليّة مع
الشّ ّ
املؤسسات،
املؤسسات ال ّرسميّة ،والقيام ّ
الصيح برفض املشاركة مع تلك ّ
للسجن والتّعذيب وغري ذلك من املضايقات .ويف إندونيسيا،
ّوعي ّ
واإليثار الط ّ
عندما نشبت االضطرابات يف إقليم مالوكو ،شاركت الكنيسة الكاثوليك ّية غريها من
السالم ،بينام انقسمت الجامعة الربوتستانت ّية
األديان يف ات ّخاذ مبادرات إلحالل ّ
بني ات ّخاذ تلك املبادرات وتنظيم وحدات للدّفاع عن ال ّنفس .كام ا ّن املسيح ّيني يف
السياسة،
فْ ٍيتْنام منقسمون بني الربوتستانت اإلنجيل ّيني الذين يتج ّنبون التدخّل يف ّ
السياس ّية.
والكاثوليك املختلفني فيام بنهم عىل جدوى االلتزامات ّ

وبإيجاز ،ليست الجامعات املسيح ّية مج ّرد ألعوبة يف يد
مضطهِديها ،بل لها مم ّيزاتها الشّ خص ّية والتزاماتها والهوتها.
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ال ّنتيجة الثّامنة ال ّردود ال ّناجحة
من العسري أن نحدّ د مفهوم ال ّنجاحّ ،إل أنّ بعض االسرتاتيج ّيات التي اس ُتخدمت يف الردّ ،أسفرت عن نتائج ملموسة جديرة باالقتداء.
فام هي االسرتاتيجيّات التي اعتُمدت يف الر ّد عىل االضطهاد ونجحت؟ إ ّن
اإلجابة عىل هذا السؤال ليست بسهلة .فام هو ال ّنجاح؟ هل هو إنهاء
انتهاكات الح ّريّة الدّينيّة؟ بهذا املعيار ،قليلة هي االسرتاتيجيّات التي ميكن
مثيل لل ّنفوذ الهائل الذي سخّره
مثل ،أن نجد ً
اعتبارها ناجحة .فمن ال ّنادرً ،
يوعي يف بولونيا يف الثّامنينات.
البابا يوح ّنا بولس الثّاين للقضاء عىل ال ّنظام الشّ ّ
خف.
ّ
ولعل معنى ال ّنجاح أ ّن حدث ًا معيّ ًنا ،أو جز ًءا من القمع ،قد توقّف أو ّ
ورمبا كان معنى ال ّنجاح أ ّن اسرتاتيجيّة معيّنة قد اكتملت ،كأن تتمكّن جامعة
باش حوار بني األديان ،أو يت ّم توثيق انتهاكات حقوق االنسان.
من الفرار ،أو يُ َ
لكن حتّى هذا املقياس لل ّنجاح ال يخلو من تعقيد.

وماذا عن االستشهاد؟ هل هو نجاح؟ جواب العالَم هو ّ
“كل” ،أ ّما
ّ
املسيحي فيت ّوج الشّ هيد بإكليل الظّفر .فكم من م ّرة أدّى
اللهوت
ّ
االستشهاد إىل اهتداء الج ّزارين ،وآل إىل ازدهار الكنائس املسيح ّية.
ولعل أوضح األمثلة عن ال ّنجاح ،هي الحاالت التي أسفرت فيها اسرتاتيجيّة
ّ
السياسة أو تخفيف من حدّة ال ّنزاع .وإليكم بعض األمثلة
تحسن يف ّ
الر ّد عن ّ
الجديرة باالعتبار:
•يشري القادة املسيح ّيون اإلندونيس ّيون إىل انتخاب الرئيس جوكو ويدولو
عام  ،2014وهو زعيم يؤيّد تأييدًا تا ًّما التعدّديّة والتّعايش بني
مختلف األديان.وهم يسوقون هذا املثل برهانًا عىل نجاح اسرتاتيج ّية
التّعاون مع الحركات االسالم ّية الرئيس ّية املؤتلفة ،يف تعلّقها مببادئ
الپانْتْشاسيال .وقد اختار ويدولو الذي يدين باإلسالم ،نائب رئيس
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مم سبّب اغتام ًما يف صفوف املسلمني املتط ّرفني ،ومع ذلك
مسيحيّ ،
ّ
انترص يف االنتخابات.
ويس املحرتم ،خامفوين پونثاپانيا ،عدة سنوات يف
القس ّ
•أمىض ّ
الل ّ
َ
تصادق مع س ّجانيه .ومل ّا خرج من
السجن ومعسكرات التأهيل ،حيث
ّ
السجن أصبح األم َني العام لكنيسة الوس اإلنجيليّة ،وهو منصب مكّنه
ّ
من التّفاوض واملرافعة باسم كنيسته ،وتحسني حامية الدّولة لألقليّات
املسيحيّة .وقد ت ّم إحراز هذا ال ّنجاح عىل ال ّرغم من الكره العام الذي
السياسة يف تلك املنطقة.
يك ّنه اإلنجيليّون للتّعاون مع رجال ّ
الصحف إلقناع الحكومة بتسمية
•يف باكستان ،سخّر املسيح ّيون ّ
املسيح ّيني “ ”Masihiإشارة إىل أ ّن يسوع هو املسيح ،بدال من
(عيساوي) وهو اسم يشري ضم ًنا إىل إنكار
تسميتهم “”Isai
القيامة .كام طالبوا الحكومة بأن تعرتف بعيد الفصح عطل ًة رسم ّية.
ونجحوا يف املطلبني ،فأدّى ذلك االنتصار إىل تشجيع كبري للمسيح ّيني
الباكستان ّيني.
•يف أعقاب صدور قانون يف روسيا عام  1997يجعل معاملة التّسجيل
الصغرية ،غري الروس ّية
عسرية عىل األقل ّيات الدّين ّية،قامت الكنائس ّ
األرثوذكس ّية ،باالنضامم إىل مجموعة من املنظّامت الوطن ّية للكنائس،
وغال ًبا ما أسفر ذلك عن ال ّنجاح يف التّسجيل.
يك لعموم الهند يف بنغالور ،مب ّد أيديهم
•ويف الهند ،قام فرع االتّحاد الكاثولي ّ
إىل أيدي املسلمني والهندوس ّيني ذوي امليول العلامن ّية ،ليهزموا حزب
القومي ،يف انتخابات  ،2009وذلك يف أعقاب
الهندويس
بهاراتيا جاناتا
ّ
ّ
أعامل الشّ غب التي نهض بها الهندوس ّيون املتط ّرفون يف والية كَ ْرنَتاكا.
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ال ّنتائج
العا ّمة
هل ت ُربز عربة أو نتيجة عا ّمة من هذا البحث يف اضطهاد املسيحيّني؟ وماذا ينبغي
أن نعلم عندما نتضامن مع
املسيحي املضط َهدين؟ إن كان لنا أن نجازف يف إحارة جواب ،لقلنا إ ّن املسيحيّني،
ّ
يف معظم الحاالت وأفضلها ،يناضلون عن قضيّة حريّتهم ،باتّباع اسرتاتيجيّات
عي ،وتدعم مواقفهم ،وذلك بإنشائهم عالقات مع
عمليّة ،تع ّزز وضعهم ّ
الش ّ
الشعي”
األطراف األخرى ،وأحيانًا أيضً ا مب ّد يد التّعاون إىل الحكومات“ ( .وضعهم ّ
والتبية،
يعني ضم ًنا قدرتهم عىل مامرسة األنشطة التي متيّزهم يف العبادةّ ،
والحياة ال َجامعيّة ،وأحيانًا يف التّبشري).
وعىل ال ّنقيض من ذلك ،فإ ّن اسرتاتيجيّات املجابهة العلنيّة ،والتّم ّرد املسلّح،
بوي ،ولو كانت مثرية وجديرة بأن يس ّجلها التّاريخّ ،إل أنّها تبقى
والشّ جب ال ّن ّ
نسبيًّا نادرة .هذا ال يعني أنّنا نتجاهل ما يف تلك االسرتاتيجيّات من بطولة أو ننكر
ما قد تحرزه أحيانًا من نجاح ،إنّ ا نقصد أن نقول فقط إنّها نادرة االستخدام.

الساعة من التّاريخ،
والسعادة يف الحياة اآلتية فحسب ،بل أيضً ا يف َّ
ليس يف الثّواب ّ
التي ستقيض فيها األنظمة والجامعات املضطهِدة أ َجلها ،لتَ ِثب الكنيسة إىل الحياة،
بعزم جديد .قد ال يستطيع مبتكرو ال ّردود املسيحيّة ومخطّطوها أن يروا تحقيق
هذا األمل ،لك ّنهم سيشهدون وال ّ
شك آونة “ينسجم فيها األمل والتّاريخ م ًعا” عىل
ح ّد قول الشّ اعر سيموس ِهيني .حدثَ أحيانًا يف تاريخ الكنيسة أمل مامثل أثناء
القرون األوىل التي عاشتها املسيحيّة يف االمرباطوريّة ال ّرومانيّة .وبقي ذلك األمل
حيًّا رغم االضطهاد ،وموجات االستشهاد التي جرت يف القرن الثّالث ومطلع القرن
ال ّرابع ،إىل أن اهتدى االمرباطور قسطنطني أخ ًريا إىل املسيحيّة ،فأنهى اضطهاد
املسيحيّني وأدخل الكنيسة إىل االمرباطوريّة.
ولجميع ال ّراغبني يف التّضامن مع املسيحيّني املضط َهدين ،أن يقتدوا بأسلوبهم
يل األمني امل ُبدع.
العم ّ

ا ّن الفكرة املهيمنة عىل هذا التّقرير هي أنّه ال يجوز لنا أن نُغفل ما تنطوي عليه
هذه االسرتاتيجيّات الخصبة من بسالة ،وعبقريّة ،ولباقة ،وقناعة الهوتيّة .أ َجل ،إ ّن
منافعها قد تبدو قصرية األمد وضئيلة .غري أ ّن النهوض بها عامر بأمل طويل األمد،
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السابق ،نو ّجهها إىل شتّى
فيام ييل توصيات للعمل ،مستم َّدة من التّحليل ّ
ال ِقطاعات ،منها الجامعات املضط َهدة ،واملنظّامت غري األهليّة أو غري
واملؤسسات الخارجيّة املتع ّددة األطراف،
الحكوميّة املتع ّددة الجنسيّات،
ّ
والكنائس الخارجيّة ،والجامعات املسيحيّة ،واألكّادمييّني ،ورجال األعامل.
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الجامعات
املضط َهدة
1

نش ّجع املسيح ّيني املضط َهدين ،ال س ّيام القادة ،أن يجتمعوا كمتساوين ،مع
الذين يكابدون االضطهاد يف أوضاع مامثلة ،لوضع أفضل مخطّطات للعمل،
وذلك عىل غرار ال ّناشطني يف كثري من أقطار جنوب آسيا ،الذين اتّحدوا
للمناقشة والعمل املشرتك ،بغية مقاومة قانون التّجديف والقوانني التي
تحظّر االهتداء ،يف بلدان ال ّرقعة الجغرافية التي يعيشون يه.

2

املحل ف ّعال جدًّا ،إذا ت ّم بهدوء واحرتام ،عىل أن يضطّلع به
الدّفاع ّ
الصعيد
القادة املسيحيّون ،الذين أقاموا عالقات طيّبة مع املسؤولني عىل ّ
والقومي ،كام جرى يف الوس وفْ ٍيتْنام.
املحل
ّ
ّ

3

عىل املسيحيّني الذي اهتدوا إىل اإلميان ،أن يفكّروا يف املواظبة عىل
االحتفاالت املحليّة ،ويتقيّدوا باللّباس والعادات وال ّرموز الثّقاف ّية التي ال
تتعارض وإميانهم الجديد.
املحل ،إذا كان ينسجم مع
كام ميكن التق ّيد بنمط العبادة ّ
املعتقات والتّعاليم املسيح ّية.

4

رصا نابضً ا بالحياة يف
عىل الكنائس املضط َهدة ،إن أمكن ،أن تكون عن ً
املجتمع ،بدال من أن تبقى ُج ُز ًرا معزولة وترفض االت ّصال باألديان األخرى.
وعليها أن تشارك يف قضايا املجتمع املحلّ ّية ،والخدمات االجتامع ّية .ويف
مقدور الكنائس أن ت ُثبت للسلطات ،بحضورها وأعاملها ،أنّها تساهم يف
دعم الوئام واملصلحة العا ّمة .وإن هي فعلَت ،فإنها تستطيع أن تكافح
االفرتاءات ال ّرائجة بأنها “طابور خامس” وعميلة للغرب.

5

كل ما من شأنه أن يُهني ال ّناس،
عىل الكنائس املضط َهدة أن تتحاىش ّ
أو يستدرج اضطهادا ميكن َد ْرؤه ،وذلك بأن تتّخذ  -حيثام أمكن -
الضوريّة لتج ّنب التوت ّر.
الخطوات الثّقافيّة ّ
املكبات
وعىل سبيل املثل ،ميكن للكنائس أن تحول دون ارتفاع صوت ّ
أثناء العبادة ،وأن تتج ّنب إقامة حفالت يف األعياد الدّينيّة املحليّة ،وأن
تعتمد بقدر املستطاع عىل القيادة املحلّيّة ،وتتالىف التّعليقات امل ُشينة
بحق الدّيانات األخرى.
ّ

6

حل
السعي إىل ّ
عىل الكنائس املضط َهدة أن تشارك األديان األخرى يف ّ
خاصة يف املناطق التي تعاين تخلّفًا يف التّنمية،
مشكلة الفقر والتّهميشّ ،
أل ّن هذا التّخلّف يساعد املجاهدين عىل تجنيد ما يحتاجون إليه من
الشقي من نيجرييا ومن كينيا).
عنارص (كام هي الحال مثال يف الشّ امل ّ

7

عىل الكنائس املضط َهدة أن تشارك الجامعات األخرى يف االحتفال
السالم
بأعيادها ال ّدينيّة ،وأن تساهم يف املشاريع املشرتكة لدعم ّ
والتّنمية االجتامعيّة ،حيثام كان ذلك يتّفق وإميانها (كام هي الحال
يف الهند وباكستان).

8

عىل الكنائس املضط َهدة أن تفكّر -حيثام كان ذلك ممك ًنا -يف تركيب
أجهزة محليّة تنذر بوشوك االعتداءات ،ومتكّنها من الفرار قبل وقوعها
(كام هي الحال يف نيجرييا) ،وعليها أن تشرتك يف أجهزة االنذار الدّوليّة.

9

والسجلت للكنائس واملعاهد اإلكلرييك ّية
ّ
إ ّن املحافظة عىل التّاريخ
وغريها من األماكن املقدّسة املد َّمرة ،ميكن أن يحول دون محوها من
التّاريخ( .وقد نجح هذا املخطّط يف تركيا).

10

ماسة إىل توازن بني االسرتاتيج ّيات القصرية األمد
هنالك حاجة ّ
(مثال إنشاء كنائس غري مركزيّة ،قليلة االت ّصال فيام بينها) وبني
االسرتاتيج ّيات الطويلة األمد (مثال ،التّضامن بني الكنائس ملقاومة
االضطهاد ،والوقوف صفًّا واحدًا يف حالة التع ّرض إىل االعتداء).

11

عىل الطّوائف املسيحيّة ،أيًّا كان انتامؤها ،أن تتعاون تعاونًا وثيقًا ،ملؤازرة
بعضها بعضً ا ،وأن تظهر وحدة صفّها لغري املسيحيّني ،حيثام كان وكلّام
كان ذلك ممك ًنا.
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املنظّامت غري الحكم ّية وغري
املتعددة الجنس ّيات
األهل ّية أو
ّ
6

أنشئوا شبكات اتّصال تض ّم منظّمتكم والكنائس املضط َهدة ومجموعة
واسعة من املؤسسات العامل ّية ،ليك تتمكّنوا من نقل خربة الكنائس
املضط َهدة املع ّينة ،إىل باقي انحاء العامل مبا يف ذلك الكنائس املضط َهدة
يف أماكن أخرى.
حيثام يكون ذلك ممك ًنا ،ش ّجعوا الكنائس عىل املساهمة يف الحياة
املدنيّة للجامعات املحلّيّة ،لس ّد احتياجات الجامعة ،وخدمة املصلحة
العا ّمة.

1

ِ
السعي ألجل األفراد والجامعات الكنس ّية املضط َهدين .وقوموا
واصلوا ّ
بتوثيق االنتهاكات .وتأكّدوا مبنتهى الدّقة من ص ّحة املعلومات.

2

للصالة من
إنهضوا بحمالتكم بروح التّضامن ،وج ّندوا الرأي العام ّ
السجناء ومراسلتهم.
أجل الذين يتألّمونُ ،مظهرين تضامنكم بزيارة ّ
إجمعوا اإلمدادات للجامعات املضط َهدة ،مبا يف ذلك ن َُسخ من الكتاب
املق ّدس ،وتدريب للقساوسة وسواهم من القادة ،وتقديم اإلغاثة
االنسانيّة ،ومساندة التّنمية.

7

3

املساندة للكنائس املضط َهدة يجب دامئًا أن تت ّم عن يد املنظّامت غري
الحكوميّة ،وفقًا لحاجة املضط َهدين.

8

ج ّندوا الجامعات ال ّنازحة من األقطار التي يجري فيها االضطهاد ،إىل بالد
االنتشار (مثال  :يف بريطانيا ،املواطنني الذين هم من أصل باكستاين ،ويف
صيني) ليك تدافع عن
الواليات املتّحدة ،املواطنني الذين هم من أصل ّ
املسيحيّني يف أوطانها األصليّة

9

يف التصدّي للحكومات املضطهِدة ،إختاروا اسرتاتيج ّية مالمئة ،تشمل شتّى
الوسائل الف ّعالة ،من “التّخجيل” إىل تقديم املقرتحات الهادئة الب ّناءة،
كتشجيع تلك الحكومات عىل ات ّخاذ خطوات صغرية إصالح ّية .وأوضحوا
لها أ ّن الح ّريّة الدّين ّية تخدم مصالحها الحيويّة.

ص ّمموا توجيهات عا ّمة لكيف ّية تحرير املنشورات “عىل نحو ال يُيسء”.
مثال :ال تنرشوا ما من شأنه أن يع ّرض الكنائس املضط َهدة إىل الخطر،
إلّ إذا هذه األخرية طلبت رصاحة أن تنرشوا أخبارها أو تحت ّجوا باسمها.
نفّذوا ما تطلبه الكنائس املضط َهدة ألنّها أدرى بحاجتها من سواها،
حتّى إذا كانت رسائلها مح ّررة عىل نحو ال تستوعبه املنظّامت غري
الحكوم ّية بسهولة.

4

يجب أن تت ّم مساندة الكنائس املضط َهدة عىل نحو ينسجم مع
ثقافة البلد الذي تعيش وتعمل فيه ،ال س ّيام يف الوثائق العا ّمة.
عم يعني
مثال :كلمة “ح ّريّة” لها يف تلك البالد مفهوم يختلف كث ًريا ّ
يف ال ّدميوقراط ّيات املتح ّررة .تج ّنبوا استخدام التّعابري التي من شأنها
الشق ّية العريقة من تراثها التّاريخي ،وتؤيّد
أن تج ّرد الكنائس ّ
االفرتاءات ال ّزاعمة أنّها

10

“طابور خامس” للدّول الغربيّة .ويف األقطار التي يسود فيها ال ّنظام
املؤسسات غري الحكوميّة
ّبقي ،يجب عىل موظّفي ّ
الط ّ
أن يفهموا وضعها ويتالفوا سوء فهم األسباب التي تؤدّي إىل االضطهاد
ّيني.
والتمييز الد ّ

5
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أقيموا مشاركات محليّة بني املنظّامت األهليّة ،كاملؤسسات غري
الحكوميّة ،والكنائس املضط َهدة ،لتوفري املعلومات والتّضامن ،والتثبّت
من أ ّن املتحدّث مكلَّف رسميًّا بأن ينطق باسمها.

11

دافعوا أيضً ا عن األقل ّيات الدّين ّية األخرى ،أسو ًة باألقل ّيات املسيح ّية.
مثال :عن املسلمني يف رسيالنكا والهند وبورما .وعن البهائ ّيني واملسلمني
الذين ال ينتمون إىل الشّ يعة يف إيران .إ ّن ذلك يجذب عطف املسؤولني
السياس ّيني ،ويجعل من العسري عىل املضطهِدين أن يستهدفوا األقل ّيات
ّ
املؤسسات املسيح ّية
الدّين ّية واحدة فواحدةً .
وأصل ،إ ّن من واجب ّ
غريالحكوم ّية( ،وسائر املسيح ّيني عمو ًما) ،بتوصية الكتاب املقدّس و ُحكم
اللهوت ،أن يعملوا عىل دعم الح ّريّة الدّين ّية للجميع.
ّ
حيثام أمكنكم ذلك ،تحدّثوا إىل الحكومات واملنظّامت الدّوليّة بصوت
واحد ،باسم جميع االنتامءات والجامعات الدّينيّة ،أل ّن من شأن الجهود
املنسقة عىل املستوى املسكو ّين أن تؤث ّر فيها تأث ًريا أبلغ.
ّ

الر ّد عىل االضطهاد
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12

أنشئوا أحالفًا قامئة عىل اإلميان وغري اإلميان ،لالهتامم بقضايا معيّنة،
حيث يكون ذلك مالمئًا .تحالفوا مع الهيئات التي تدافع عن حقوق
االنسان وتعاونوا معها دفا ًعا عن تلك الحقوق يف األقطار التي تنتهكها،
أل ّن التقدّم يف احرتام حقوق االنسان ،يؤدّي دامئًا إىل منفعة الح ّريّة
املؤسسات املدنيّة غري الحكوميّة التي ت ُعنى بحقوق
الدّينية .ساعدوا ّ
االنسان عىل أن تدرك ،أ ّن املجتمع الذي ال يحمي الح ّريّة الدّينيّة ،ليس
من املحت َمل أن يحمي الحقوق االنسانيّة.

13

تأهّبوا الستخدام اساليب أخرى ،ال تستند إىل حقوق االنسان،
الصني والهند
والسالم واالستقرار ،ال سيّام يف ّ
بل تعتمد املصلحة الوطنيّة ّ
وروسيا واألقطار التي يشكّل املسلمون فيها األغلبيّة ،وغريها من البلدان
التي تشتبه بحقوق االنسان الدوليّة وتعاديها.

14

أبرزوا ال ّنتائج االجتامع ّية اإليجاب ّية العا ّمة ال ّناجمة عن دعم
الحريّات ال ّدين ّية ،ال س ّيام تلك التي تظ َهر للعيان بشكل بارز ،كالنم ّو
الصني) ،أو تخفيض أعامل العنف التي يقوم بها
االقتصادي (يف ّ
ّ
املتط ّرفون (يف العراق).

15

خاص ًة يف املناطق التي يحتدم فيها ال ّنزاع وتفشل الدّولة يف معالجة
ّ
السالم واملصالحة ،الستعادة
الوضع ،ينبغي العمل عىل إرساء قواعد ّ
االستقرار الذي ال ب ّد منه لحامية الح ّريّة الدّين ّية وتنميتها.

16

ّيني ،إ ْذ
آزروا املسؤولني ّ
السياسيّني يف الغرب لرفع مستواهم الثّقايف الد ّ
يحاولون أن يفهموا عاملنا الحا ّيل الذي يلعب فيه الدّين دو ًرا يكاد يكون
السياسيّني عىل فهم الفوائد
عىل الدّوام حيويًا .وعالوة عىل ذلك ،ساعدوا ّ
بالسياسة
العمليّة للح ّريّة الدّينيّة ،وكيف ترتبط الح ّريّة الدّينية ارتباطًا وثيقًا ّ
الخارجيّة الرئيسيّة وتساهم يف وضعها ويف األمور التي ته ّم األمن.

17

السياسيّة .وعىل سبيل
ال تحرصوا ضغطكم يف الحكومات واملنظّامت ّ
الشكات الدوليّة لدعم قضايا الح ّريّة
املثل :حاولوا أن تضغطوا عىل ّ
املؤسسات
الدّينيّة يف األقطار التي تنشط تلك ّ
الشكات فيها .وتعاونوا مع ّ
غري الحكوميّة لدعم حقوق االنسان واملسؤوليّات ال َجامعيّة.

18

يف األقطار التي فيها أقل ّيات دين ّية وعرق ّية ،ش ّجعوا تطوير كتب التّاريخ
الوطني .واضمنوا نرش هذه
لتشمل مساهمة األقل ّيات يف ُصنع التّاريخ
ّ
السلطات الحاكمة بقيمة تلك الجامعات
املساهمة يف تلك األقطار لتذكري ّ
السياسة
الدّين ّية ،وكذلك يف العامل الغر ّيب ليتمكّن املسؤولون عن وضع ّ
من أن يربزوا للحكومات املضطهِدة أهم ّية تلك املساهمة .إ ّن تأريخ
مساهمة األقل ّيات يساعد أيضً ا عىل صيانة ذكرى تراث األقل ّيات املسيح ّية
الذي يتع ّرض إىل الضّ ياع.

الحكومات الخارج ّية
املتعددة األطراف
واملؤسسات
ّ
ّ
1

ال تقعوا يف الف ّخ الذي يس ّول لكم أ ّن دعم الحقوق االنسانيّة والح ّريّة
رض “بالعالقات الطيّبة” القامئة بينكم وبني الدّول املضطهِدة،
الدّينيّة م ٌّ
والصني
السعوديّة ومرص ّ
فهذا الف ّخ هو الذي تو ّد حكومات العربيّة ّ
وفْ ٍيتْنام والوس أن توقع الدّميوقراطيّات الغربيّة فيه .بل بعكس ذلك،
رصوا عىل التأكيد أ ّن حقوق االنسان و”العالقات الطيّبة” مرتابطة.
أ ّ
وعىل سبيل املثل ،استخدموا حقوق االنسان والح ّريّة الدّينيّة كوسيلة
السياسيّة واالقتصاديّة.
للمساومة عىل املكاسب ّ

2

خاصة ،وال ت َد ُعوها تذوب
أكّدوا ما “للح ّريّة الدّينيّة” من أهميّة ّ
يف تعابري مطّاطة غامضة كقولكم “ال ّروابط الدّينية” ،عندما تقومون
للسياسة الخارجيّة والتّعبري عنها وتنفيذها .وعىل ال ّرغم من
بالتّخطيط ّ
قيمة التّحاور مع ال ّزعامء الدّينيّني والجامعات الدّينيّة ،فإ ّن أه ّم ما يف
املسيحي املضط َهدين  -واملجتمعات التي يعيشون
املوضوع بال ّنسبة إىل
ّ
فيها  -هو الح ّريّة الدّينيّة.
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11

3

يف نقاشاتكم مع الدّول التي تنتهك حرمة الح ّريّة الدّينيّة ،تأكّدوا من أنّها
تدرك أ ّن الحكومات الخارجيّة تعترب حقوق االنسان والح ّريّة الدّينيّة ،أم ًرا
أساسيًّا إلقامة نظام دو ّيل متناغم ،وأ ّن الح ّريّة الدّينيّة مرتبطة ارتباطًا
وثيقًا باالستقرار واالزدهار.

4

عندما تتحاورون مع الدّول األخرى املعادية للقانون الدّو ّيل الذي
يحمي حقوق االنسان ،أو امل ُشتبَه فيها أنّها تفعل ذلك ،فكونوا
الخاصة بتلك الدّول
مستع ّدين أن تستخدموا حقوق االنسان واملصالح
ّ
كوسيلة إلقناعها.

12

5

كالصني،
إذا تحاورتم مع ال ّدول التي تنعم بطاقة اقتصاديّة عظمى ّ
أدرجوا دامئًا يف حواركم قض ّية حقوق االنسان والح ّريّة ال ّدين ّية يف
جدول األعامل .وال تقعوا يف ف ّخ التّضحية بها لتحقيق مكاسب
سياس ّية واقتصاديّة.

13

6

تذكّروا أ ّن املداخلة “البارعة” ،التي تستخدمون فيها األساليب
املالمئة يف ظروف مع ّينة ،استنادًا إىل مصلحة املجتمع الذي
تقصدونه ،هي عادة أكرث املداخالت ف ّعال ّية ،ألنّها غال ًبا ما تكون
قامئة عىل اعتبارات محلّ ّية متينة.

14

تحسن مصداق ّيتها ،إذا اهت ّمت أ ّوال “بعقر
تستطيع الحكومات أن ّ
دارها” ،أي إذا قامت بتحسني وضع الح ّريّة الدّين ّية يف داخلها ،وذلك بأن
تتع ّهد ببذل وسعها ،لتعزيز الح ّريّة الدّين ّية لألقل ّيات التي فيها.

7

تثبّتوا من أ ّن قضيّة الكنائس املحليّة املضط َهدة هي ُمدر َجة يف جدول
للسياسة الخارجيّة واالجراءات األمنيّة التي تعتزمون ات ّخاذها.
مناقشتكم ّ

15

8

واصلوا الضّ غط عىل الحكومات املعنيّة ليك ت ُويل الح ّريّة الدّينيّة حامي ًة
أفضل ،كروسيا مثال ،حيث يتأث ّر كبار القادة تأث ّ ًرا كب ًريا مبثل تلك
الضّ غوط.

عىل الحكومات أن توفّر الظّروف املالمئة لتتيح للمسيحيّني أن يبقوا يف
أوطانهم ،وتقدّم املساعدة للمسيحيّني ال ّراغبني يف العودة إىل أوطانهم،
تخصص نسبة مالمئة من فُ َرص اللّجوء لل ّراغبني
وعليها يف الوقت ذاتها أن ّ
منهم يف الهجرة.

16

9

عىل الحكومات واملنظّامت الدّول ّية أن تجعل من الح ّريّة الدّين ّية موضو ًعا
محوريًّا كلّام ق ّيمت وضع حقوق االنسان يف منطق ٍة ما.

األسايس
عىل الحكومات أن تعرتف بأن انتهاك الح ّرية الدّينيّة هو السبب
ّ
ألزمة الهجرة ،كام هي الحال يف سورية والعراق ونيجرييا وسواها .وعليها
أن تدرج الح ّريّة الدّينيّة يف برنامج تأييدها لقضيّة املهاجرين.

17

تخصص موارد أكرب ملساعدة مواطنيها املهاجرين
عىل الحكومات أن ّ
كعمل ،الذين يتع ّرضون إىل املضايقات بسبب إميانهم ،كام هي حال
ّ
السعوديّة وغريها من أقطار الخليج.
الفيلي ّبين ّيني يف العرب ّية ّ

18

عىل الحكومات ألّ تشارك يف ال ّندوات الدّين ّية املتعدّدة األطراف ،كتلك
املؤسسات ،إلّ إذا نوقشت فيها
التي يدعمها أمراء الخليج وبعض ّ
قض ّية االضطهاد أيضً ا.

10
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اغتنموا ال ُف َرص للتّحالف مع األقل ّيات الدّين ّية املنتمية إىل شتّى االديان
الصارخ ،كاألحمديّة وسواها من الطّوائف
واملع ّرض َة لالضطهاد والتّمييز ّ
الصني والهند ،واليهود يف أوروبا.
يف
واملسلمني
اإلسالم ّية يف إندونيسيا
ّ

تبصوا يف اإلمكانات االجتامعيّة واملعنويّة ،التي قد تكون متوفّرة محليًّا،
ّ
والتي من شأنها أن تش ّجع املبادرات املحليّة
وتجعل القانون الدّويل لحقوق االنسان مقبوال ،وبالتّايل ف ّعاال ،كام
يتمسكون
هي الحال مثال يف إندونيسيا ،حيث نجد كثريا من املسلمني ّ
باألعراف العريقة التي تق ّر املواطنيّة املتعدّدة األجناس واألديان.
وفّروا التّدريب لكبار املوظّفني املسؤولني عن مناطق جغرافيّة معيّنة
وشؤونها املحليّة ،ليكونوا “دينيًّا عىل اطّالع” ويَعوا كيف أ ّن الح ّريّة
السياسة ال ّرامية إىل توطيد
الدّينيّة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بنجاح ّ
االستقرار واألمن واالزدهار.
إ ّن الضّ غط الذي يت ّم بواسطة األحالف الدّول ّية والشبكات اإلدارية
رشعني واملسؤولني عن الح ّريّة الدّين ّية) ،غال ًبا ما يكون له تأثري أكرب
(كامل ّ
من الضّ غط الذي تقوم به الدّول املنفردة ،ال س ّيام إذا كانت الدّول
الواقعة يف نصف الكرة األرض ّية الجنو ّيب هي املقصودة.

الر ّد عىل االضطهاد
توصيات للعمل

الكنائس والجامعات
املسيح ّية الخارج ّية
1

عىل الكنائس ان تعي مسؤوليتها عن املسيح ّيني املع ّرضني إىل االضطهاد
وأن تو ّحد كلمتها ،شامل ًة جميع الفئات املسيح ّية ،لدعم األقل ّيات
خاص ،عىل إقامة جسور تفاهم تصل
املضط َهدة .وينبغي ّ
التكيز ،بنو ٍع ّ
الكنائس الربوتستانت ّية التّقليديّية والكاثوليك ّية واألرثوذكس ّية بالكنائس
اإلنجيل ّية وال َع ْن َصيّة.

2

الشق األوسط العريقة يف ال ِقدَم ،ينبغي عىل القادة
فيام يتعلّق بكنائس ّ
املسيحيّني يف الغرب ،أن يقدّموا ألتباعهم الهوت ًا مسكونيًّا ،يـربز مساهمة
الشقيّة.
تلك الكنائس يف الكنيسة الجامعة ،ويف املجتمعات ّ

3

عىل الكنائس املسيحيّة العامليّة أن تدعو إىل مؤمترات أكادمييّة تشرتك
فيها الكنيسة األرثوذكسيّة واألقليّات الدّينيّة املنتمية إىل بلدان كروسيا،
تشجي ًعا ملا يف الكنيسة األرثوذكسيّة من أصوات تؤيّد الح ّريّة الدّينيّة
والحامية لألقليّات الدّينية املسيحيّة.

4

فيام يتعلّق بآسيا الوسطى ،ينبغي عىل الكنائس املسيح ّية العامل ّية أن
تس ّهل الحوار بني الربوتستانت والكاثوليك من جهة ،وقادة املسلمني
املجتمعي ض ّد
من جهة أخرى ،لتحسني العالقات والقضاء عىل التّمييز
ّ
الربوتستانت والكاثوليك.

5

عىل الكنائس الخارج ّية أن تش ّجع الثّقة بني أتباعها املحلّ ّيني،
بغية ال ّنظر يف مسائل “االقتناص” أي استاملة أفراد من طائفة إىل أخرى،
وذلك تسهيال للتّضامن مع املضط َهدين.

6

دروسا يف
املؤسسات غري الحكوميّة التي تنظّم ً
عىل الكنائس أن تدعم ّ
الصالة ،والخدمات االجتامعيّة ،والتّتل ُمذ
الكتاب املقدّس ،وتدعو إىل ّ
دعم وتشجي ًعا للمؤمنني اذين
املسيحي ،ولو بواسطة اإلذاعة ،وذلك ً
ّ
السعوديّة.
يعانون العزلة يف أقطار كالعربيّة ّ

7

املؤسسات شبه الكنس ّية كإغاثة
عىل الكنائس أن تدعم بشتّى الوسائلّ ،
العاملي ،واألبواب املفتوحة،
املسيحي
الكنيسة يف الضّ يق ،والتّضامن
ّ
ّ
الساح الدّويل.
وصوت الشّ هداء ،وإطالق ّ

8

عىل الذين يساندون املسيحيّني املضط َهدين ،أن يُ َو ّعوا الجمعيّات يف
األقطار التي تُتيح الح ّريّة الدّينيّة يف العامل،
ويلقّنوا تلك الجمعيّات التّضامن مع الكنائس املضط َهدة ،وما ميكن
أن تتعلّم منها .وعليهم أن يحثّوا املسيحيّني عىل زيارة الكنائس
املضط َهدة ،حيثام أمكن ذلك .وأن يقيموا روابط مع الكنائس
الواقعة يف خ ّط ال ّنار .وأن يش ّجعوا الكنائس عىل مساعدة املسيحيّني
املضط َهدين بالوسائل العمليّة ،كإعادة توطني األفغانيّني امله َّجرين
يف الهند ،بإمدادهم باملعونة املاديّة وامليدانيّة ،وذلك بالتّعاون مع
مساندي الكنيسة يف الهند .ويجب أن يت ّم ذلك دامئًا بالتّعاون مع
الكنائس واملنظّامت املطّلعة عىل أوضاع الكنائس املضط َهدة.

9
10

عىل الكنائس يف املناطق التي تنعم بالح ّريّة الدّين ّية يف العامل ،أن تنظّم
دورات إعالم ّية عن االضطهاد ،يف ال ّندوات املالمئة التي تعقدها.
عىل الكنائس أن تضمن وصول أصوات الكنائس املضط َهدة إىل
الوطني والدّو ّيل.
املؤمترات التي تدعو إليها الكنيسة عىل ال ّنطاق
ّ

11

يف كثري من الدّول ،تستطيع الكنائس ،بل ِمن واجبها ،أن تس ّهل الحوار بني
الحكومات والقادة الدّينيّني ،للقضاء عىل خوف الحكومات من الدّين.

12

باستطاعة الكنائس الخارجيّة ،أن توفّر فُ َر ًصا للكنائس وسواها من
املنظّامت الدّينيّة ،لتجري اتّصاالت باملسؤولني
املحلّيّني ،بغية ال ّنهوض بنشاطات خرييّة واجتامعيّة لصالح الجامعات.
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13

إ ّن الكنائس التي تساعد املسيحيّني املضط َهدين من الخارج ،تستطيع أن
ترفع شأن سلطتها املعنويّة ومصداقيّتها ،إذا اعرتفت باخطائها املاضية،
كسوء معاملتها األقليّات أو املعارضني ،ودعوتها إىل اغتنام ال ُف َرص ،الت ّخاذ
موقف أش ّد حز ًما ،يف دعم الح ّريّة الدّينيّة .ومن أمثلة ذلك ،الكنيسة
الكاثوليكيّة التي بارشت مسرية طويلة استغرقت عدّة قرون ،إىل أن
أصدرت عام  1965ترصيحها املؤيّد للح ّريّة الدّينيّة يف وثيقة “الكرامة
االنسانيّة”.

14

عىل الكنائس ان تش ّجع الجهود الدّينيّة املتعدّدة األطراف
لتنشيط التّنمية االقتصاديّة والعالقات القامئة عىل االحرتام املتبادل
يف األقطار التي تنترش فيها الحركات املتط ّرفة ،كبوكو حرام يف نيجرييا
والشّ باب يف كينيا .فهام تج ّندان ما يلزمهام من األتباع يف املناطق الفقرية
السالم واملصالحة.
أو امله ّمشة .كام يجب أيضا تشجيع العمل عىل إحالل ّ

15

عىل الكنائس أن تكون واعية للمسؤوليّة واملخاطر ال ّناجمة عن التط ّرف
رصف .فعليها
يف التّبشري يف نصف الكُرة الجنو ّيب ،حيث أساء ّ
املبشون الت ّ
أن تشجب تلك التّجاوزات،
صيان ًة لسمعة الكنائس املحليّة.

16
17

عىل الكنائس ّأل تشارك يف ال ّنشاطات الدّينيّة املتعدّدة األطراف ،كالتي
ومؤسساتهمّ ،إل إذا تض ّمنت التزا ًما
الفاريس
ينهض بها أمراء الخليج
ّ
ّ
مبعالجة مصالح الكنائس املضط َهدة معالجة ًمستفيضة.
عىل الكنائس أن تربم أحالفًا وقائ ّية ين األديان للحيلولة دون
وقوع االضطهاد ،وليس فقط يف حال نشوب أزمة .وعليها أن تؤكّد مبدأ
حرصا عىل املصلحة العا ّمة .ويجب أن تستعني
الح ّريّة الدّين ّية للجميعً ،
بأُناس من خارج الكنيسة لينشطوا يف تنمية الجامعة ،مبا يف ذلك وسائل
اإلعالم وسواها من القطاعات

وسائل اإلعالم
والصحف ّيون
1

عىل وسائل اإلعالم أن تسعى بجدٍّ ،لنقل أخبار الخالفات املثرية للجدل،
كال ّنزاع بني املسلمني واملسيحيّني يف نيجرييا ،وأن تدقّق يف ص ّحة األنباء
تالفيا للتحيّز ،وأن تستوعب اآلراء والخلفيّات للجامعات الدّينيّة القاطنة
الصحافة املحلّيّني.
يف تلك املناطق ،ورجال ّ

2

عىل الصحف ّييني الغرب ّيني أن يفهموا أن الدّين يلعب دو ًرا حيويًّا يف
لحل ال ّنزاعات
رئييس ّ
حياة الشّ عوب يف معظم أنحاء العامل ،وأنّه عامل
ّ
السالم.
قواعد
وإرساء
ة،
ي
ّ
ولل ّنهوض بالتّنمية االقتصاديّة ،ودعم الدّميوقراط ّ
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3

عىل الصحفيّني الغربيّني أن يجدّوا يف االطّالع عىل العوامل الدّينيّة ،أسو َة
مؤسسة غري حكوميّة
السياسيّة واالقتصاديّة .وال ريب أن ّ
بالعوامل ّ
ّيني،
د
ال
املجال
يف
ني
ي
الصحف
لتثقيف
تسعى
التي
لإلعالم”،
مثل “الپيدو
ّ
ّ
الصدد.
تستطيع أن تقدّم مساعدة يف هذا ّ
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الجامع ّيون (األكّادمي ّيون)
1

رصفوا بنزاهة يف ما يضطّلعون به من أبحاث لتوثيق
عىل الجامعيّني أن يت ّ
وضع الح ّريّة الدّينيّة يف بلد أو بقعة معيّنة.

6

ولعل أفضل طريقة ملساندة الجامعات املضط َهدة ،كشف ال ّنقاب بصورة
ّ
واضحة وموضوع ّية عن قيام الحكومة أو املجتمع باإلساءة إىل املؤمنني.

2

األساطري املختلَقة ،والتّشويهات ،واملبالغات التّاريخ ّية ،املتعلّقة بتلك
االضطهادات .وعليهم أن يربزوا خطر الطّمس ال ّنها ّيئ للتّقاليد املسيح ّية
الشق األوسط.
العريقة يف بعض أنحاء ّ

عىل الجامع ّيني أن يؤث ّروا يف املعاهد السياس ّية الحكوم ّية،
العاملي.
ومجالس املفكّرين لدعم الح ّريّة الدّينيّة عىل ال ّنطاق
ّ

3

السعي لوضع الهوت واضح يعالج
عىل ّ
اللهوتيّني الجامعيّني أن يواصلوا ّ
االضطهاد ،ويالئم ُمعطَيات الظّروف ال ّراهنة.

4

ميت
اللهوت
عىل ّ
الجامعي أن يُربز ال ّروابط بني اضطهاد املسيحيّني وما ّ
ّ
إليه ب ِ
الكنيس،
اريخ
ت
وال
ة،
ي
واألخالق
ة،
ي
والعقائد
،
يب
الكتا
فسري
ت
ال
يف
لة
ِص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التطبيقي ،والتّبشرييّة.
هوت
والل
ّ
ّ

5

اللهوت ّيني وعلامء الدّين أن يُدرجوا القضايا ال ّناشئة عن االضطهاد
عىل ّ
األخالقي :م ّربرات الدّفاع عن ال ّنفس وتطبيقها
وتعليمهم
أبحاثهم
يف
ّ
وحق
السليم ،املست َند ّ
اللهويت لل ّردود غري العنيفة عىل االضطهادّ ،
ّ
الفرد يف تغيري دينه.

املتخصصني أن يواصلوا كتابة تاريخ جديد دقيق لالضطهاد،
عىل العلامء
ّ
يتّسم بال ّنزاهة ،ليس فقط يف نقل تاريخ االضطهادات التي قامت بها
الكنيسة ،بل أيضً ا يف نقل

7

8

الخاصة،
عىل علامء االجتامع أن يواصلوا أبحاثهم يف قرائن االضطهاد
ّ
ٍ
بأبحاث مقا َرنة يف أسباب االضطهاد وظروفه .ذلك أ ّن األبحاث
ويقوموا
املوث ّقة التي يقوم بها علامء االجتامع يف االضطهاد ،تزيد من ثقة رجال
والسياسة ،كام أ ّن العلامن ّيني ينظرون إىل تلك األبحاث نظرة
اإلعالم ّ
ج ّديّة.
إ ّن الهيئات الجامعيّة التي ت ُع َنى باالجتهادات القانونيّة ،والعلوم
السالم ،ينبغي أن تشمل أيضً ا
السياسيّة ،والعالقات الدّوليّة ،ودراسات ّ
ّ
قضايا الح ّريّة الدّينيّة يف أبحاثها.
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األعامل
1

عىل املسؤولني يف مجال األعامل أن يكونوا مطّلعني عىل األعراف
الدوليّة ،التي تؤيّد الح ّريّة الدّينيّة وتنبذ التّمييز ،كام هي مب ّينة
السياسيّة
يف وثيقة إعالن حقوق اإلنسان ،وامليثاق الدّو ّيل للحقوق ّ
واملدنيّة ،ومنظّمة العمل الدّوليّة.

2

الشكات سياساتها لدعم حقوق االنسان ،فإنّه ينبغي
عندما تحدّد ّ
عليها أن تؤكّد أهم ّية الح ّريّة الدّين ّية ،وت ُعدّها جز ًءا من التزامها العام
بدعم حقوق االنسان.

3

الشكات أن تكون مطّلعة عىل الروابط بني الح ّريّة الدّينيّة
يجب عىل ّ
من جهة ،وازدهار االقتصاد واألعامل من جهة أخرى ،كام أبرزت ذلك
مؤسسة الح ّريّة الدّينيّة واألعامل.
ّ

4

الشكات أن يَطّلعوا ويُطلعوا موظّفيهم ،عىل وضع الح ّريّة
عىل قادة ّ
الدّينيّة يف البلد الذي يعملون فيه ،أو يخطّطون أن يعملوا فيه ،وأن
يعيدوا ال ّنظر يف ذلك الوضع بصورة منتظمة ،وأن يفكّروا فيام ميكن أن
يعملوا لتحسني الوضع.
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5

خاصة عندما
الشكات أن تستنكر عل ًنا ّ
عىل ّ
كل انتهاك للح ّريّة الدّينيّةّ ،
الشكة أن يحرتموا الح ّريّة الدّينيّة ملوظّفيهم
ميس موظّفيها .وعىل قادة ّ
ّ
وللذين يتعاملون معهم .وعليهم أن يد ّربوا طاقم املوظّفني واملديرين
عىل كيفيّة تطبيق مبادئ حقوق االنسان والح ّريّة الدّينيّة ومامرساتها.
وعليهم أن يسمحوا بالعبادة الدّينيّة يف أماكن العمل.

6

الشكات أن تقتيض من مقاوليها ورشكائها احرتام القواعد املتعارف
عىل ّ
عليها دول ًّيا لصيانة حقوق االنسان والح ّريّة الدّين ّية.

7

السلطات املحلّيّة والوطنيّة املعنيّة،
عىل ّ
الشكات أن تواصل الحوار مع ّ
املؤسسات غري الحكوميّة.
ومع ّ

8

الشكات أن تتثبّت بصورة منتظمة ،هل سياساتها وأعاملها مطابقة
عىل ّ
ألفضل األعراف واملبادئ ،كتوجيهات
األمم املتّحدة بشأن األعامل وحقوق االنسان ،واملبادئ األساسيّة
املنصوص عليها يف االت ّفاق الدّويل لرشعة األمم املتّحدة.

ما هو بحث “تحت سيف
القيرص”؟
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العاملي ،يف الكيفيّة التي ير ّد بها املسيحيّون ،إذا تع َرضت
املسيحي عىل االضطهاد” هو مرشوع تعاو ّين ،يبحث عىل ال ّنطاق
تحت سيف القيرص :الر ّد
ّ
ّ
حريّتهم الدّين ّية إىل انتهاك خطري .بورش البحث يف أيلول /سبتمرب  2014بفضل منحة قدرها  1،1مليون دوالر ،ت ّربعت بها م ّربة ِتْ ِپلْتون لألبحاث الدّين ّية.
واشرتك يف البحث مركز األخالقيّة والثّقافة التّابع لجامعة ن ُْتديم ،ومعهد الح ّريّة الدّينيّة ،ومرشوع البحث يف الح ّريّة الدّينيّة التّابع لجامعة جورجتاون.
املتخصصني يف الشّ ؤون املسيحيّة عىل ال ّنطاق العاملي ،قاموا ببحث مبارش يف ال ّردود املسيحيّة عىل االضطهاد،
اشرتك يف إنجاز البحث فريق من العلامء
ّ
ُ
العاملي عىل ردود املسيح ّيني عىل االضطهاد،
العام
الرأي
ْالع
ط
إل
البحث،
هذا
نتائج
م
م
يع
أن
ّدة،
د
متع
ق
ر
ط
ب
املرشوع
يف خمسة وعرشين بلدًا .ويحاول
ّ
ُ
ّ
املسيحي عىل االضطهاد،
وتشجيع التّضامن مع املضط َهدين .ويف روما ،بتاريخ  ،10/12/2015استضاف مرشوع تحت سيف القيرص ،مؤمت ًرا دوليًّا بشأن الر ّد
ّ
عرض فيه العلامء نتيجة أبحاثهم .ويف  1ترشين الثّاين /نوفمرب  ،2016نرش املرشوع فيلام وثائقيًّا بعنوان “تحت سيف القيرص” .كام أنشأ املرشوع
موق ًعا تفاعل ًّيا عىل اإلنرتنِت حول ال ّردود املسيح ّية عىل االضطهاد .وقد نُرش التّقرير الحا ّيل يف ربيع  2017وت ّم تقدميه للجمهور يف ندوة عا ّمة أقيمت
التبويّة وامل ُنتَديات العا ّمة ،كام
يف واشنطن العاصمة بتاريخ  20نيسان /أبريل  .2017وسيضع املرشوع أيضً ا منها ًجا للمدارس والكنائس واملؤمترات ّ
سينرش هذا التّقرير عىل اإلنرتنت ،إضاف ًة إىل مجلّد يتض ّمن مقاالت يح ّررها فريق العلامء التّابعني للمرشوع .وباستطاعة َمن يشاء ،أن يطّلع عىل هذه
نص التّقرير الحا ّيل ،يف موقع مرشوع البحثucs.nd.edu :
املبادرات ،وعىل ّ

وإليكم قامئة العلامء الذين استُعملت نتائج أبحاثهم يف وضع هذا التّقرير ،مع األقطار التي درسوها:
تْشاد باو َمن ،األستاذ املساعد يف علوم الدّين ،بجامعة باتلر (الهند ورسيالنكا)
السياسيّة ،بجامعة ِم ّنيِسوتا (أوزباكستان
كاثلني كولِنز ،األستاذة املساعدة للعلوم ّ
وتركامنستان وطاجاكستان وكَازاخستان وكِريجزستان)
ڤ ،األستاذة املساعدة للعالقات الدّوليّة يف جامعة أمريكا
ماريان كوزميانو ال ْ
الكاثوليكيّة (الشّ بكة ال َع ْبدَوليّة)
يِكات ِْيينا دونايِيفا ،املحارضة يف جامعة إيُوت ْفوس لوراند ،يف بودابست باملجر
(روسيا)
پول فريستون ،أستاذ العلوم الدّينيّة والثّقافة يف جامعة ويلفريد لوريِيه
اللتينيّة)
(أمريكا ّ
روبرت هيفرن ،أستاذ ِعلم االنسان (أنرثوپولوجيا) يف جامعة بوسطن (إندونيسيا)
كِنت ر .هيل ،املدير لتّنفيذي يف معهد الح ّريّة الدّينيّة (العراق وسورية)
السياس ّية بجامعة ن ُْتديم (روسيا)
كا ّري كوزل ،األستاذ املساعد يف العلوم ّ
جوشوا النديس ،األستاذ املساعد يف الدّراسات الدوليّة بجامعة أوكالهوما
(العراق وسورية)
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پول مارشال ،ال ّزميل األقدم ،مركز الح ّريّة الدّينيّة يف معهد هادسون
(أوروبا الغربيّة وشامل أمريكا)
جيمس پونياه ،األستاذ املساعد يف قسم ال ّدراسات املسيحيّة ،بجامعة َمدراس
(الهند ورسيالنكا)
حل ال ّنزاعات ،يف كليّة فْليترش
إليزابيت پْرودْرومو ،األستاذة املساعدة ال ّزائرة يف ّ
للقانون والدّبلوماسيّة بجامعة تَفْت (تركيا)
ريدجينالد رامير ،ال ّرابطة اإلنجيل ّية العامل ّية (فْ ٍيتْنام والوس)
ساره سينغا ،زميلة ما بعدالدّكتوراه ،يف جامعة جورجتاون (باكستان وأفغانستان)
ماريز تادروس ،زميلة يف دراسات التّنمية بجامعة ساسيكس (مرص وليبيا وغ ّزة)
كريستيان فان غور ِدر ،األستاذ املساعد يف علوم الدّين ،يف جامعة بايلور
السعوديّة)
(إيران والعربيّة ّ
فينغانغ يانغ ،أستاذ العلوم االجتامع ّية يف جامعة پِرديو
(الصني)
ّ

الر ّد عىل االضطهاد
ما هو بحث “تحت سيف القيرص”؟

ملحة عن التقرير
نوعي ،يتض ّمن املقابالت مع أعضاء
أجرى العلامء البحث عىل نحو مبارش ّ
الجامعات املسيحيّة املضط َهدة.
أ ّما املراجع املتعلّقة باألرقام وغريها من املعلومات ،الجديرة بأن يُذكَر أصحابها،
فقد وردت يف وثيقة منفصلة ،نُرشت عىل االنرتنِت إىل جانب التّقرير الحا ّيل يف
موقع املرشوع
()ucs.nd.edu
إ ّن الجدول الوارد يف الصفحة  16يشري إىل ال ّردود املسيحيّة عىل االضطهاد يف
مختلف األقطار  .ويجدر بنا أن نحيص أيضً ا عدد كل نوع من األجوبة.
ويظهر الجدول مختلف الردود التي اختارتها الجامعات املسيحيّة املضط َهدة يف
كل
مختلف األقطار .لكن ما ال يوضحه التّقرير هو الر ّد الذي وقع عليه اختيار ّ
جامعة مسيحية ،يف األقطار التي تض ّم جامعات مسيحيّة مستقلّة بعضها عن
بعض .ففي آسيا الوسطى مثال ،يختلف ر ّد الكنيسة ال ّروسيّة األرثوذكسيّة كث ًريا عن
رد الكنائس اإلنجيليّة الربوتستانتيّة.

كل واحدة منها ميكن أن تشكّل
الصنيّ ،
“للحركة القوميّة املثلّثة االستقالل” يف ّ
جامعة مسيحيّة متامسكة .وحتّى ضمن الكنيسة الواحدة( ،مثال :الكنيسة
االنكليكانيّة يف نيجرييا) ميكن لجامعات محليّة معيّنة أن تر ّد ردًّا مختلفًا عن
سواها.
فنظ ًرا لهذه الصعوبات ،ارتأى واضعو التّقرير أ ّن أفضل طريقة للعرض  -ولو مل
تَخ ُْل من القصور  -هي أن نعتمد البلد كوحدة يتناولها البحث.
لكل فئة من األجوبة –  43لل ّنجاة و  38للمشاركة و 19
والحال أ ّن ال ّنسبة املئويّة ّ
لكل فئة من الفئات
للمجابهة  -ال تأخذ بعني االعتبارعدد االختالفات يف األجوبة ّ
الثّالث أي  .5 ،7 ،7لذا قد تبدو ال ِّن َسب املئويّة حسابات غري متكافئة .أ ّما إذا
كل فئة ،مبوجب عدد االختالفات بني األجوبة ،لحصلنا
اعتمدنا مجموع ال ّردود يف ّ
عىل ال ِّن َسب التّالية %41 :للنجاة ،و %35للمشاركة و  %24للمجابهة .فال ّنتائج إذن
ال تختلف جوهريًّا.

وهنالك صعوبة منهج ّية يف تحديد مفهوم الجامعة املسيح ّية عىل وجه دقيق.
فكنيسة مع ّينة يف ٍ
بلد ما ،ورع ّية أو جامعة محل ّية من املؤمنني ،وكنيسة َع ْب َد ْول ّية
رسيّة ،ومنظّمة شبه كنس ّية ،أو منظّمة مامثلة
ة”
ي
منزل
عامل ّية ،و”كنيسة ّ ّ
ت ّم تحرير هذا التّقرير بإرشاف ال ّزمالء الرئيس ّيني املشرتكني يف مرشوع “تحت
سيف القيرص”:

والسامح
تعاونت معنا تعاونًا وثيقًا يف تحرير هذا التّقرير وإخراجه وتوزيعهّ ،
بنرش خريطة االضطهاد العاملي،

دانيال فيلپوت ،أستاذ العلوم االجتامع ّية يف جامعة نوت ْرديم.

م ّربة “إغاثة الكنيسة يف الضّ يق”.

توماس فَ ْرّ ،رئيس معهد الح ّريّة الدّين ّية ،مدير مرشوع الح ّريّة الدّين ّية ،يف مركز
والسالم ،والشّ ؤون العامل ّية ،واألستاذ املساعد يف مامرسة
بريكيل للشّ ؤون الدّينية ّ
الدّين والشّ ؤون الدّول ّية يف كل ّية ُولْش للخدمة الخارج ّية بجامعة جورجتاون.
تيمويث ساميُوِيل شاه ،املستشار املتقدّم واملدير لفريق العمل يف الجنوب والجنوب
الشقي من آسيا ،واملدير املساعد ملرشوع بحث الح ّريّة الدّينيّة يف مركز بريكيل
ّ
والسالم ،والشّ ؤون العامليّة ،بجامعة جورجتاون.
للشّ ؤون الدّينية ّ

الرئييس ملس ّودة التّقرير.
كان دانيال فيلپوت املح ّرر
ّ

وساهم ديفيد تايلور وشان أوليفر ِد ْي يف تحرير املس ّودة ،ال سيّام التّوصيات.
وقام مبراجعة دقيقة لصيغة التّقرير :توماس فَ ّر وتيمويث سا ْميُويل شاه وكينت
ر .هيل ،املدير التّنفيذي ملعهد الح ّريّة الدّينيّة .وجريميي بيكر ،مدير األعامل يف
معهد الح ّريّة الدّينيّة .ويوپ كوپامن ،مدير االتصاالت يف م ّربة إغاثة الكنيسة يف
الضّ يق .وكريستي هاس ،مديرة مرشوع تحت سيف القيرص .ومرغريت كبانيس،
العلمي يف مركز األخالق والثّقافة بجامعة نُوترديم .وأرشفت
مديرة برنامج البحث
ّ
كريستي هاس عىل إخراج التّقرير بر ّمته.
وكان ملركز األخالق والثّقافة يف جامعة نوترديم دور حاسم يف إخراج التّقرير ،نظ ًرا
لرعايته ملرشوع تحت سيف القيرص ،بإدارة كارتر ْسنيد.
وقام كريس ستيوارت ،نائب رئيس قسم املِ َنح يف م ّربة متپلتون لألبحاث الدّينيّة،
بتقديم الدّعم للمرشوع بثبات والتزام .أ ّما ترتيب األقطار الذي وضعته مؤسسة
األبوب املفتوحة ،واملذكور يف الصفحة ( ،)16فيمكن أن يجده القارئ يف ال ّرابط
التّايل:
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list
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املسيحي عىل االضطهاد
الر ّد
ّ

لنص التّقرير املتعلّق مبرشوع “تحت سيف القيرص”
ّ
التجمة العرب ّية ّ
االنكليزي إىل اللّغة العرب ّية املعارصة ،مشكو ًرا،
يل
َ
ّ
نقل ال ّن ّص األص ّ
األب علم ،يف شباط/فرباير 2017
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تحت سيف القيرص

املسيحي عىل االضطهاد
الر ّد
ّ

