األقليات
(حصان طروادة) جديد
لشرق أوسط جديد

بقلم أ.د .ماجد الدرويش
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احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله
وأصحابه أمجعني ،وعلى سائر األنبياء واملرسلني ،وبعد:
منذ فرتة ليست بالبعيدة وحنن نسمع عن األقليات يف العامل وعن ضرورة حفظ حقوقها ،مما يوحي بوجود
ظلم الحق باألقليات يف اجملتمعات املتنوعة.
مث الرتكيز األكرب دائما على منطقتنا العربية اليت تعترب عقر دار املؤمنني ،ألن فيها نسيجا منوعا من عقائد
أحكامه يف التعامل
خمتلفة ،وقوميات خمتلفة ،وما كان هلذا التنوع أن يبقى إىل اليوم لوال عقيدةُ اإلسالم و ُ
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثى َو َج َع ْلنا ُك ْم
مع املخالفني ،من باب تأويل قول اهلل عز وجل :يا أَي َها الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم َخبِيٌ  ،فلم ينب املسلمون حماكم للتفتيش،
عارفُوا إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد اللَّه أَتْقا ُك ْم إ َّن اللَّ َه َعل ٌ
ُشعُوباً َوقَبائ َل لتَ َ
بعضا من غي املسلمني؛ إذا دخلوا بالد املسلمني عنوة
ومل جيربوا أحدا على تغيي معتقده ،بينما وجدنا ً

منتصرين؛ يلجئون إىل (اإلبادة) اليت تطهر البالد من غيهم ،أو يف أحسن األحوال خييون الناس بني
تبديل املعتقد أو الطرد ،إن مل نقل القتل ،وما األندلس ،أو كوسوفا ،أو البوسنة واهلرسك ،وفلسطني ،عنا
ببعيد.
فاإلسالم ابتداءً ليست له مشكلة مع املخالفني ،ولذلك حفظ وجودهم وضمن هلم استقالليتهم
وخصوصيتهم .أما اليوم ،وبعد اضمحالل السلطة السياسية لإلسالم ،فقد بات هذا التنوع ُسبَّة على
املنطقة ،وباعث قالقل وحروب ،ومفتاحا لتقسيم البالد وإضعافها سياسيا وجغرافيا.

ومع معرفيت بأن دراسة هذا املوضوع دراسة علمية تحتا إىل نرر يف قواعد الفقه السياسي ،ونشأة اجملتمع
املسلم ،والضوابط واألصول اليت أصلتها الشريعة يف التعامل مع املخالفني ،وكيف نررت إليهم :هل اعتربهتم
أقليات مبفهوم اليوم؟ أم رعايا؟ أم جاليات؟ أم مواطنني؟
وهل مفهوم املواطنة يف الفقه السياسي الشرعي يتوافق مع مفهوم املواطنة يف الفكر السياسي للمدارس
السياسة املختلفة اليوم؟
وهل منطلقات الفكر السياسي يف تعامل اإلسالم مع املخالفني تشبهها منطلقات الفكر السياسي
للمدارس السياسية املختلفة اليوم؟ بل هل مفهوم الدولة يف اإلسالم يشبهه مفهوم الدولة اليوم؟
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هذه كلها أسئلة تحتا إىل إجابات صرحية وواضحة ألنه على أساسها تكون العالقات بني سائر شرائح
اجملتمع.
طبعا أنا لن أدخل يف متاهة اجلواب عن شيء من هذه األسئلة ،بل أظن أن الفكر السياسي اإلسالمي
اليوم مل يبلغ مرحلة إعطاء أجوبة صرحية واضحة ال لبس فيها هلذه األسئلة ،إال أنين سأعرض للواقع الذي
نعيشه عرضا مبسطًا ،حماوالً البحث عن الدوافع اليت تحرك مفهوم األقليات اليوم ،واإلجابةَ عن بعض
اإلشكاليات اليت تُطرح بدهاء ومكر .لذلك سأبدأ بالتعريف مبصطلح (األقليات) وتاري نشأته ،مث أعر
على الدوافع لربوزه ،حماوالً بيان وجهة نرري يف هذا املوضوع.

مصطلح األقليات ......النشأة والتاري
مل يعرف املسلمون يف تارخيهم ،وال يف كتبهم وال ثقافتهم ،هذا املصطلح ،وإمنا ظهر مع بوادر ضعف
الدولة اإلسالمي ة املتمثلة باإلمرباطورية العثمانية ،وفَ ْق ِد نفوذه ا ،وظهور ما بات يعرف يومها باملسألة
الشرقية ،حيث كانت أوروبا خاصة ،والغرب عامة ،يَعُدون العدة لوراثة الرجل املريض ،فتوسلوا لذلك
الوصاية على اجملموعات األثنية اليت تشكل مع املسلمني نسيج اجملتمع.
يومها ب دأ هذا املصطلح بالرهور ،مع إبراز ضرورة محاية هذه اجملموعات اليت أطلقوا عليها لق( (األقليات)،
وإمنا هي يف احلقيقة نوع من الوصاية املباشرة هبدف التدخل يف الشأن الرتكي والضغط على السلطنة لتقدمي
التنازالت وتقليص نفوذها.
ت فيها الدول األوروبية اجلديدة
وقد برز هذا التوجه جليا يف معاهدة برلني سنة 8181م ،واليت أُلْ ِزَم ْ
املنفصلة عن السلطنة العثمانية ،وهي :بلغاريا ،وصربيا ،واجلبل األسود ،ورومانيا ،باإلضافة إىل السلطنة
العثمانية ،بقبول كل اال لتزامات اليت نصت عليها هذه املعاهدة ويف مقدمتها :محاية احلريات الدينية،
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واملساواة ملصلحة األشخاص املنتمني إىل األقليات .8مما يؤكد القول بأن مصطلح األقليات إمنا هو مصطلح
سياسي جديد بدأ ظهوره واستعمال ه بشكل كبي يف بداية العهد االستعماري احلديث.
ٍ
ٍ
قانونية عامة حىت إنشاء
سياسة
"إال أن محاية حقوق األقليات بقيت جمرد حاالت معزولة ال تعرب عن
عصبة األمم؛ اليت وضعت نراماً دولياً حلماية األقليات؛ طبق يف مواجهة عدد حمدود من الدول.
وبعد فشل نرام العصبة املتعلق حبماية األقليات وانتهاء العمل به؛ بزوال عصبة األمم وحلول األمم املتحدة
عدم اجلدوى من إنشاء نرام خاص
حملها؛ بات مستقراً يف أذهان القائمني على إنشاء األمم املتحدة ُ
حلماية األقليات ،وأن فكرة عاملية حقوق اإلنسان واملساواة كافية لوضع حد ملشكلة األقليات .إال أن
ت بدراسة املوضوع ،فوضعت صكوكاً دولية عديدة هتدف اىل محاية
األمم املتحدة سرعان ما ُشر َع ْ
األقليات".
وبذلك صارت (حقوق األقليات) جزءً من شرعة حقوق اإلنسان ،وصارت وسيلة ضغط فعالة تربر التدخل

يف شؤون الدول حبق وبباطل.

 - 8معاهدة برلني :ملا قبلت روسيا عرض معاهدة سان استفانوس على مؤمتر دويل يعقد يف برلني كت( الربنس بسمارك
تلغرافا إىل الدول كافة يدعوهم فيه إلرسال مندوبيهم لالجتماع يف يوم ( )81حزيران يونيه سنة ()8181م ،فاجتمع
املندوبون ،وتناقشوا أياماً ،وكان ينوب عن الدولة حممد علي باشا وقره تيودري باشا وسعد اللّه بك .وأهم ما جاء يف
املعاهدة :تقسيم بلغاريا إىل القسمني :القسم الشمايل يعطى امتيازاً عادياً ،والقسم اجلنويب مينح نوعاً من االمتيازات .وأن
تستقل رومانياً استقالالً سياسياً ويضاف إىل بالدها مقاطعة دوبرجية ،يف مقابل استيالء الروس على بسارابيا .وأن يضم
إىل الصرب إقليم نيش ،وأن يعطى اجلبل األسود ميناء انتيفاري وثلث األراضي اليت أعطيت له مبوج( معاهدة سان
استفانوس ،وأن تستويل روسيا على بسارابيا اليت كانت انتزعت منها سنة ()8188م ،وأن يضم إىل أمالكها بآسيا قارص
وأردهان وباطوم .وقرر املؤمتر أيضا أن تستويل إيران على إقليم قطور ،والنمسا على فرضة أسبيزا ،وأن تحتل جنودها البوسنة
واهلرسك إىل أجل غي مسمى .وتعهد الباب العايل أن يقبل ،بال متييز بني دين ودين ،شهادة رعاياه= =أمام احملاكم،
وأن ينفذ النرام الذي سن جلزيرة كريت سنة ()8181م ،وأن تدخل نرامات مشاهبة هلا يف مجيع القسم الرتكي األورويب
بعد تحويرها إىل ما يوافق حاجة تلك البالد .وأن يهتم الباب العايل بتنريم بالد األرمن ،وأن حيميهم من تعديات اجلركس
واألكراد ،وأن يبلغ الدول من حين آلخر ما أحدثه من تلك اإلصالحات.
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ومما يؤسف له أن بعض هذه اجملموعات العرقية ،أو األثنية ،أو القومية ،قبلت أن تكون وسيلة ضغط،
متذرعة باخلوف على الوجود واملصاحل ،مع شيء من الطمع بأن تتحول هذه اجملموعات إىل دول ،وما
َد َرْوا أهنم بقبوهلم هذا كانوا ميهدون لقيام الكيان الصهيوين يف فلسطني.

مصطلح األقليات ....تعريف
كون هذا املصطلح ناشئ فإنه ال وجود له يف قواميس السياسة الشرعية عندنا ،وإمنا جنده يف قواميس
السياسة املعاصرة.
وكحال أي مصطلح ناشئ حديث النَّحت ،فإنه يَ ْعتَ ِوُره بعض االضطراب ،والسب( يف ذلك أن تعريفات

ف واضعوها من خالهلا إىل جعلها مفتاحا لتأمني مصاحلهم يف الدول اليت فُص َل هذا
هد َ
هذا املصطلح َ
املصطلح على مقاسها!!!

فمثال املوسوعة الربيطانية تعرف األقليات بأهنم( :مجاعة من األفراد يتمايزون عرقيًا ،أو دينيًا ،أو قوميًا ،أو

يف بالوصف.
لغويًا ،عن بقية األفراد يف اجملتمع الذي يعيشون فيه) .وهذا تعر ٌ

أما املوسوعة األمريكية فتعرف األقليات بأهنم( :مجاعة هلا وضع اجتماعي داخل اجملتمع أقل من وضع
ددا أقل من احلقوق مقارنة
قدرا أقل من النفوذ والقوة ،ومتارس ع ً
اجلماعة املسيطرة يف نفس اجملتمع ،ومتتلك ً

باجلماعة املسيطرة يف اجملتمع .وغالبا ما ُْحيَرُم أفراد األقليات من االستمتاع الكايف حبقوق مواطين الدرجة

األوىل).

وهذا تعريف مبين على اهلدف الذي يسعى إليه واضعوه وهو دغدغة مشاعر املعنيني لفتح باب للتدخل
املباشر .ألن مضمون هذا التعريف مل يوجد إال يف ظل الدول اليت أتت هبا اتفاقية سايكس-بيكو.
أما يف تارخينا اإلسالمي فمضامني هذا التعريف غي موجودة .عدا عن أن احلاكم الذي ميارس سلط ًة
ٍ
حقوق أقل؛ قد ال يكون أكثرية عددية .وهناك جمتمعات تتسلط فيها (األقليات)
أعلى على
جمموعة عندها ٌ
على (األكثريات) وتغتص( حقوقها .وبالتايل فهذا ال يصلح تعري ًفا.
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أما اخلبي اإليطاىل (فرنسيسكو كابوتوريت) 1فقد عرف األقلية يف دراسته املكلَّف هبا من قبل األمم املتحدة،
واليت اعتُ ِمدت يف املنرمة الدولية ،بقوله( :األقلية :هي جمموعة أقل عددا بالنسبة إىل باقي السكان يف
دولة ما ،وىف مركز غي مهيمن يف الدولة اليت ينتمون إليها ،ومتتلك هذه اجملموعة خصائص ثقافية :طبيعية،

أو تارخيية ،أو دين ،أو لغة ،ختتلف عن باقي السكان ،ويعربون عن شعور بالتضامن للمحافرة على
ثقافتهم أو دينهم أو لغتهم).
وهذا التعريف ال خيتلف يف مضمونه عن سابقه لكنه عبارته ألطف .ويقال فيه ما يقال يف سابقه.
وكذلك األمر يف عبارة اخلبي النروجيي "اسبيون أيدى" ،الذي اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم
املتحدة تعريفه يف الدراسة اليت أعدها عام  8919م عن حقوق اإلنسان ،حيث قال( :يقصد باألقلية كل
جمموعة من األشخاص املقيمني يف دولة ذات سيادة ،ويشكلون أقل من نصف السكان يف اجملتمع الوطين،
ويتمتع أفرادها خبصائص مشرتكة عامة ذات طبيعة أثنية أو دينية أو لغوية متيزهم عن باقي السكان) .فلم
يعر على االمتيازات السياسية.
وليس ببعيد عنه التعريف الذي أورده الدكتور سعد الدين إبراهيم يف موسوعته " امللل والنحل واألعراق"
حيث عرف األقليات بأهنا( :أية جمموعة بشرية ختتلف عن األغلبية يف واحد أو أكثر من املتغيات التالية:
الدين ،أو اللغة ،أو الثقافة ،أو الساللة).
ومن خالل هذه التعريفات نلحظ؛ من دون كبي عناء؛ كيف أهنا ال تتفق فيما بينها إال على موضوع
العدد ،واخلصوصية :الثقافية ،أو العرقية ،أو الدينية ،وبعضها يزيد قيودا هتدف إىل دغدغة مشاعر
اجملموعات العرقية والقومية املختلفة ،وكأهنا تحرضها على بعضها البعض .وخباصة إذا علمنا أن كل الصكوك
اضحا،
الرئيسة اليت أصدرهتا األمم املتحدة ،واملتعلقة حبقوق األقليات ،مل تُ َعرف فيها األقليات تعري ًفا و ً
وإمنا أعطت أوصافًا ملا ميكن أن يعترب أقليات.
Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to - 1
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, (United Nations: New York,
 ،)1991فلقد نشرت األمم املتحدة عام 8998م دراسة للمقرر اخلاص فرانسيسكو كاباتوري حيث تتبع تطور مفهوم
األقلية منذ عام 8991م حىت تاري صدور التقرير..
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واعتربت من عندها أن هؤالء عندهم مشكلة مع الغالبية املهيمنة على قرار البلد ،مث بنت على ذلك أنه
ال بد من التدخل املباشر حلماية حقوق هذه األقليات ،لدرجة أنه كانت ختتلق مشاكل وحروب لتربير
فرض هذه احلقوق ،واليت هي يف حقيقتها استعمار من نوع جديد.
مع العلم أنه توجد دول تحكمها أقليات ،مبفهومهم ،وهي متسلطة فيها على األكثريات ،بل ورمبا مارست
ضدها ما يشبه حروب اإلبادة ،فلو نررنا إىل بالدنا العربية مثال لوجدنا دوال تحكمها أقليات ،وتتمتع فيها
بامتيازات ال توجد عند الغالبية ،وهذا بالتايل خيرجها من حيز مصطلح األقليات حبس( التعريفات املعتمدة
اليوم ،وهذا برأيي ينقض هذا التعريف وجيعله غي منضبط ،مع متييزنا بني أقليات وأخرى ،إذ ليس كل
حكم ألقلية يعين أن األمر على ما ُو ِصف ،فقد تحكم األقلية وتكون عادلة ،بنَّاءة ،تعمل للصاحل العام.
صحيح أن كثيا من املشكالت اليت تقع داخل جمتمع فيه أقليات وأكثريات سببه
باإلضافة إىل أنه ليس
ٌ
تسلط األكثرية على األقلية ،وحنن لو استقرأنا تاري املنطقة لوجدنا أن األكثرية السنية كانت عامل استقرار

يف املنطقة ،ومل تكن يوما عامل إثارة قالقل ،ولعل اإلشارة إىل فتنة عام  98181اليت وقعت يف جبل لبنان
ودمشق بني الدروز واملوارنة ،واليت تولت فرنسا كربها ،والوقوف على الدور الذي قامت به األكثرية السنية
احلاكمة يف وقف الفتنة من خالل الدور الذي قام به األمي عبد القادر اجلزائري ،تبني ما أقول.
 - 9جمازر ( )8181يف لبنان هو صراع يف لبنان قام بني املوارنة من جهة والدروز واملسلمني الشيعة من جهة أخرى .بدأ
الصراع بعد سلسلة من االضطرابات توجت بثورة الفالحني املوارنة على اإلقطاعيني ومالك األراضي من املوارنة .وسرعان
ما امتد إىل جنوب البالد حيث تغي طابع النزاع ،فبادر الدروز باهلجوم على املوارنة.
بلغ عدد القتلى من املسيحيني حوايل ( )11،111كما دمرت أكثر من ( )911قرية مسيحية ،و( )881كنيسة .وباملثل
تكبد الدروز واملسلمون الشيعة خسائر فادحة كذلك....
امتدت األحداث إىل دمشق وزحلة وجبل عامل وغيها من املناطق .سقط خالهلا األخوة املسابكيون الذين اعتربهتم
الكنيسة الكاثوليكية طوباويني عام ( .)8181جاءت هذه الفتنة مرحلة ثالثة بعد اشتباكات طائفية أقل حدة حصلت
أيضا.
عامي ( )8181و( )8188بني املوارنة والدروز ً
مت يف هذه الفرتة حرق الكنائس واملدارس التبشيية .وقام بعض المتنفذين من المسلمين بإنقاذ العديد من المسيحيين
من أبرزهم عبد القادر الجزائري الذي أواهم في مقر إقامته وفي قلعة دمشق.

دمرت خالل هذه اجملازر حارة النصارى يف دمشق القدمية واليت كان يسكنها الكاثوليك وكانت تُقيم فيه الطبقة الربجوازية
الصناعية التجارية بشكل كامل ،مبا يف ذلك عدد من الكنائس القدمية ،بينما جنا سكان حي امليدان الفقي خار األسوار
والذي شكل األرثوذكس معرم سكانه بسب( محاية جياهنم املسلمني هلم ( .املرجع :ويكبيديا).
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مصطلح األقليات والسلطة..
ومصطلح (األقلية) ال يقف عند هذا احلد بل جند أنه يتخطاه إىل مفهوم السلطة يف النرام الدميقراطي،
حيث حيكم األكثرية األقلية ،ومتارس األقلية دور املعارضة ،وال يلزم أن تكون املعارضة مقهورة ،إال أن هذا
ال يؤدي إىل املشاكل اليت يؤدي إليها نرام األقليات القائم على القوميات والعرقيات واإلثنيات .فاألول
غالبا يبين ،والثاين غالبا يهدم ويقسم

أمةٌ ..جاليةٌ ..ال أقلية
فإذا كان مصطلح األقليات ال وجود له يف ثقافتنا ،فما الذي أطلق من تسمية على املقصودين بالبحث؟
ال بد من الرجوع لبدايات نشأة الدولة يف اإلسالم ملعرفة كيفية التعامل مع غي املسلمني يف اجملتمع املسلم،
ألن الذي يرسم سياسة التعامل معهم هو الشرع ،لذلك فال بد من النرر يف نشأة جمتمع املدينة املنورة
للنرر يف كيفية التعامل مع أهل الكتاب الذين كانوا يستوطنون املدينة املنورة .وهذا ميكن أن جنده يف وثيقة
املدينة املنورة اليت نرمت حياة الناس ،واليت تعترب أهم وثيقة دستورية يف تنريم حياة اجملموعات املختلفة
يف اجملتمع املسلم الواحد.
وقد نررت الوثيقة إىل يهود على أهنم (أمة) أي جمموعة هلا استقالليتها الدينية الكاملة ضمن اجملتمع
املديين ،واعتُِرب ما اتفق عليه مبثابة معاهدة ،واملعاهدة تكون بني طرفني متمايزين عادة .وقد َعْن َو َن هلا ابن
ِ
ِ
ِ
إسحاق يف مغازيه بقوله " :وَكتَ( رس ُ ِ
صا ِر،
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -كتَابًا بَ ْ َ
ين َواألنْ َ
ول اللَّه َ -
َ َ َُ
ني الْ ُم َهاج ِر َ
واد ِ ِ
أقرهم َعلَى ِدينِ ِه ْم َوأ َْم َواهلِِ ْمَ ،و َشَر َط َهلُ ْمَ ،وا ْشتَ َر َط َعلَْي ِه ْم" .ومما جاء يف الوثيقة:
اه َد ُه ْم ،و َّ
ع فيه يَ ُه َ
َ ََ
ود َو َع َ
(وإِ َّن يهود ب ِين عوف أ َُّمةٌ مع الْمؤِمنِني لِْلي ه ِ
ود ِدينُ ُهم ،ولِْلمسلِم ْ ِ
ني ِدينُ ُه ْم َم َوالِي ِه ْم َوأَنْ ُف ُس ُه ْم ،إالّ َم ْن ظَلم
َ َ ُْ َ َُ
َ َ َْ
ْ َ ُْ َ
َ
ِ
ِ ِ
أهل بَْيتِ ِه.
وأمث ،فَإنَّهُ ال يُوتغ-أي يهلك -إال َ
نفسه ،و َ
َّجا ِر ِمثْل ما لِي ه ِ
وإِ َّن لِي ه ِ
ود بَِين َع ْوف.
ود بَِين الن َّ
َ َ َُ
َ َُ
9

احلا ِر ِث ِمثْل ما لِي ه ِ
ِ ِ ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ َ َُ
َوإ َّن ليَ ُهود بَِين َْ
وإن ليهود بين ساعدة ِمثْل ما لِي ه ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ َ َُ
ود ب ِين جشم ِمثْل ما لِي ه ِ
ِ ِ
ود بَِين َع ْوف.
َوإِ َّن ليَ ُه َ ُ َ َ َ َ ُ
ود ب ِين األوس ِمثْل ما لِي ه ِ
ِ ِ ِ
ود بَِين َع ْوف.
َ َ َُ
َوإ َّن ليَ ُه َ ْ
ود ب ِين ثَعلبة ِمثْل ما لِي ه ِ
ِ ِ
ود بَِين َع ْوف ،إال َم ْن ظَلم و ِأمث ،فَِإنَّهُ ال يُوتِ ُغ إال نَ ْف َسهُ َوأ َْه َل بَْيتِ ِه ).8
َوإِ َّن ليَ ُه َ ْ
َ َ َُ
بطن
وهكذا فقد متتع يهود يف املدينة حبكم ذايت شبه تام ،ووزع والؤهم على قبائل العرب حىت ال يؤخذ ٌ
جبريرة غيه ،وهذا غاية العدل .ولذلك عندما غدر يهود بين قينقاع مل ُْجي َل سواهم ،وكذلك عندما غدر
بنو النضي مل حياس( يهود خيرب ،وهكذا ..إال أن يهود أَبَ ْوا إال أن جيتمعوا على الغدر فجاء احلكم العام
بإجالئهم عن اجلزيرة هنائيًا ،ومن هنا أطلق عليهم فقهاؤنا لق( (اجلالية).

وقد أطلقه علماؤنا ابتداءً على أهل الكتاب خاصة ،مث على كل من كان يف ذمة املسلمني عامة ،فشمل
كل اجملموعات اليت كانت تعيش يف كنف الدولة املسلمة.

يقول اإلمام مرتضى الزبيدي يف معجمه الفريد (تا العروس)« :واجلالِيةُ :الَّذين جلَوا عن أَو ِ
يقال:
طاهنمُ :
َْ َ ْ
َ
ِ
حاحَّ .
ك َّ
بن
استُ ْع ِمل على اجلالِيَة ،أَي على ِج ْزيَِة أ َْه ِل الذ َّم ِة؛ َك َما ِيف الص ِ
وإمنا ُسّوا بذل َ
فال ٌن ْ
ألن عُ َمَر َ
الهم َعن ج ِزيرةِ ِ
اخلَطَّ ِ
َّم ِمن أ َْم ِر النيب صلى اهلل َعلَْي ِه َوسلم
ابِ ،ر َ
ضي اهلل تَ َع َاىل َعنهُ ،أ ْ
العَرب ملَا تقد َ
َ َ َ
َج ُ ْ
فيهم ،8فسموا جالِيةً ،ولَ ِزمهم ه َذا االسم أَين حلوا ،مثَّ لَ ِزم كل من لَ ِزمْته اجلِزيةُ من أه ِل ِ
الك ِ
تاب بكل بلَ ٍد
ْ
َ َ َ
َ ّ َ ْ َ َْ
ُ َْ َ
ُ
وإِن مل ُجيلَوا عن أَو ِ
طاهنم».8
ْْ َ ْ
َ
 - 8سية ابن هشام . 818 / 1
 - 8حلديث (أخرجوا املشركني من جزيرة العرب) ويروى (أخرجوا اليهود) وكأهنا رواية باملعىن ،واملقصود واهلل ألعلم أن
ال يكون للمشركني كيان سياسي مستقل على غرار ما كان لليهود قبل إخراجهم من جزيرة العرب ،وهو من مفهوم
حديث( :ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان) مبعىن أنه ال ينبغي أن تكون من سلطة إال لإلسالم ،ألنا وجدنا أوزاعا من
يهود وغيهم كانوا يف أرجاء من اجلزيرة العربية زمن اخللفاء الراشدين وبعدهم إال أهنم كانوا أجراء ومستخدمني ال جمتمعات
هلا استقالليتها ،إال إذا قلنا بقول اإلمام أمحد إن جزيرة العرب يقصد هبا املدينة وما حوهلا .واهلل أعلم.
 - 8تا العروس من جواهر القاموس :مادة (جلو). 981 / 98 :
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فاإلسالم نرر إىل هذه اجلماعات منذ أول يوم على أهنم أمة مع املؤمنني ،وأهنم جزء أصيل يف اجملتمع،
هلم حقوق وعليهم واجبات ،وإن كنا حباجة لتحرير مفهوم وصف األمة الذي أطلقه عليهم رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم.
وكذلك األمر مع نصارى جنران الذين وفدوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة يف العام التاسع
للهجرة ،ونزلوا املسجد النبوي الشريف ،فعاهدهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكت( هلم كتاباً ،ومما
وذ َّمةُ ٍ
جاء فيه( :ولنجرا َن وحاشيتِها ،جوار اهلل ِ
رسول اهلل على أمو ِاهلم ،وأن ِ
حممد النيب ِ
فس ِهم ،وملّتِهم،
ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ف من
كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثي .ال يغيَّ ُر أُ ْس ُق ٌ
وغائبهم ،وشاهدهم ،وعشيهتم ،وبيَعهم ،و ّ
اه( من رهبانيّته ،وال كاهن من كهانته .وليس عليهم ِرب يَّة ،وال دم جاهلية .وال ُْحي َش ُرون،
أسقفيّته ،وال ر ٌ
ف غي ظاملني وال مرلومني).8
َّص ُ
وال يُ َعش َُّرون ،وال يطأ أرضهم جيش .ومن سأل منهم حقا فبينهم الن َ
خاصا كالذي أعطاه اإلسالم هلذه اجملموعات اليت كانت تشارك املسلمني
وضعا ً
فهل تعرف دساتي اليوم ً

البالد؟!!

وهل ضاقت صدور املسلمني بالتعدد الذي كان يُلَو ُن جمتمعهم ،كما ضاق صدر فرنسا حبجاب تضعه
املسلمة على رأسها ،وباألمس ضاقت شوارعها على رجل يصلي يف الطريق! وضاق صدر سويسرا مبآذن
ترتفع يف سائها؟ أهكذا يكون التسامح وقبول اآلخر؟!!
ويوم على إثر يوم نرى كيف أن صدور املخالفني تضيق بقبولنا ،ولذلك أرى أننا حنن املعنيون أكثر من
ٌ
غينا مبصطلح قبول اآلخر ،مبعىن أن يقبلنا غينا ،فيوم كنا حكام املنطقة ،وحاول خليفة املسلمني أبو

جعفر املنصور إجالء املوارنة من جبل لبنان بسب( ثورة قام هبا بعض شباهبم ،مل يأذن له اإلمام األوزاعي
رمحه اهلل تعاىل بتشتيت الناس وإجالئهم عن أراضيهم ،ومل يسمح له أن يؤخذ الربيء جبريرة املسيء.
ويوم جاء التتار لبالد الشام وأسروا عددا ال يستهان به من املسلمني واليهود والنصارى ،ذه( ل َفكاكهم
شي ُ اإلسالم أمحد بن تيمية رمحه اهلل تعاىل ،وملا أراد السلطان الترتي أن يعطيه أسارى املسلمني فقط
أهل ذمتنا وحنن مسؤولون عنهم.
أهل الكتاب ُ
رفض ،وقال ال أقبل إال بفكاك اجلميع ،ألن َ
 - 8جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة .حممد محيد اهلل احليدر آبادي .ص . 888
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( على أفعال السالطني ،وإمنا على مواقف العلماء ،ألهنا هي الرتمجة َّ
احلقةُ ألحكام
وحنن اليوم ال َ
حناس ُ
الدين ونصوصه ،وإذا كان بعض النصارى ظُلِ َم من بعض احلكامَّ ،
كثيا من املسلمني وأئمتهم وعلمائهم
فإن ً
ظلموا من نفس احلكام أكثر بكثي .ومل حيدث يف تارخينا اإلسالمي َّ
أن علماءنا فرطوا حبقوق أهل الكتاب
عامة ،واملسيحيني خاصة.
وعليه فما نراه اليوم ،أو نسمعه ،ال ميكن تفسيه إال بأنه حقد دفني على اإلسالم واملسلمني ،فهو غي
مربر تارخييا وال آنيا ،ألننا مل نُقصر يوما يف معاملة غينا معاملة تليق هبم.
وسواء اعتُِرب النصارى يف بالدنا جالية أم أقلية أم رعايا ،فالسؤال الذي جي( أن يطرح :هل ظلمهم اإلسالم
ت ِجب ْلب ِ
اب اإلسالم ،إال أننا ال ميكن
يوما؟ وإن كنا نفهم التوجس من األنرمة الراملة املستبدة ،وإ ْن َتَْلبَبَ ْ َ
السين على اإلطالق.
أن نستوع( التوجس غي املربر من اإلسالم ُ

املسيحيون املوارنة يف لبنان
بعد هذه املقدمات السريعة أَلِ ُج إىل لبنان وما فيه من خصوصيات ،ال ألعرض لتاري نشأة لبنان والرروف
اليت شكلته سياسيا ،وإمنا ألتكلم عن امتيازات من يعيشون فيه.

ف من أكثر اجلماعات الدينية اليت استفادت من الوصاية األوروبية على الدولة العثمانية يف القرنني املاضيني:
املسيحيون ،وخباصة املوارنة ،الذين ربطوا أنفسهم بالكنيسة الكاثوليكية استجابة لدعوات اآلباء الكبوشيني،
مث تولَّت فرنسا الضغط على الباب العايل للمطالبة حبق محاية املسيحيني الكاثوليك يف اإلمرباطورية
العثمانية ،1فكانت كل الفرمانات اهلمايونية اليت تصدر ،تراعي وجودهم وخصوصياهتم ،حىت اشتهر املثل
الذي يقول" :هنيئا ملن له مرقد عنزة يف جبل لبنان".
ومنذ أن بدأ التدخل بدأت املشكالت ترهر تباعا بني أطياف اجملتمع اللبناين ،وتارخينا ليس بالبعيد،
وبالتايل فالكل يف ذهنه صور وتطبيقات هلذا التدخل وآثاره ،وإن اختلفت التأويالت.

 - 1ينرر كتاب (اجلاليات األوروبية يف بالد الشام) للدكتورة ليلى الصباغ . 89 / 8 .
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وتنبا لكثي من السلبيات اليت برزت يف تارخينا احلديث ،وبالتحديد منذ ظهور مصطلح األقليات ،توسل
اللبنانيون لذلك مبدأ احلوار ،وباألخص اإلسالمي املسيحي ،وثقافة قبول اآلخر ،وغي ذلك من الطروحات
اليت هدف أصحاهبا إىل إضفاء نوع من الطمأنينة يف قلوب (األقليات) ،وخباصة بعد سلسلة من الصراعات
اليت مل تل( سوى الويالت؛ وإن كان بعض هذه الطروحات يستشف منها اهتام اإلسالم بأنه مقصر يف
ص ُر اليوم يف ما يتعرض له مسيحيّو الشرق
قبول غي املسلمني؛ مث ُتحشد شواهد احلال على ذلك واليت ُختْتَ َ

من تضييق واضطهاد أدى إىل هجرهتم من بالدهم ،لذلك فإن أعدادهم يف تناقص ُمطَّ ِرد يؤذن بشرق

جديد ليس فيه أحد من املسيحيني.

أحدا فيه ُم ْس َكةٌ من مروءة يقبل هبا ،إذ كيف
هكذا يصور األمر ،وطبعا هذه صورة قامتة ،وما أظن أن ً
يُقبل أن يُ َه َّجر إنسان من أرضه وبيته وتارخيه؟ وخباصة أن املسيحية يف الشرق موجودة قبل اإلسالم!!

لذلك فإن االنطباع األول حيال هذا العرض أن املسلمني عليهم أن حيرتموا منطق التاري واجلغرافيا وأن ال
يعملوا على إفراغ الشرق من أبنائه املسيحيني .مع العلم أن واقع احلال والتاري يشهد بعكس ذلك.
ومن أجل تدارك هذا اخللل أنشئت هيئات للحوار اإلسالمي املسيحي ،وانتدب هلا أفاضل الناس من كال
الديانتني ،وكانت الندوات دائما تعرض لتاري العالقة بني اإلسالم واملسيحية كدين ،وبني املسلمني
واملسيحيني كشعوب متجاورة متداخلة ،مث يُدلَف بعد ذلك إىل الواقع األليم الذي وصلت إليه املنطقة
اليوم ،حيث يشهد العامل بشكل عام ،والشرق األوسط بشكل خاص ،تطرفا دينيًا وتزمتًا وتناميًا ملشاعر
العداء :إن بني األديان املختلفة ،أو بني املِلَ ِل والن َح ِل يف الدين الواحد .حىت إن أحد احملاضرين الكرام ربط
بني تنامي ظاهرة التطرف الديين واهلجرة املسيحية يف الشرق.
وبرأيي هذه معادلة ظاملة ألهنا تنايف واقع احلال .إذ التطرف ليس مقصورا على دين بعينه وال شع( بعينه،
وإمنا التطرف سلوك جنده عن الكثيين ويف بالد شىت.
خرجت هذه املنتديات واحلوارات بنوع من التوصيات اليت ميكن أن تعاجل هذا اخللل احلاصل ،منها:
وقد َ

الرتكيز على التاري الناصع للعالقة بني الديانات عرب التاري من خالل تعاليم هذه األديان نفسها ،ألن
هذا النوع من العالقة أمر بدهي طاملا أننا نتشارك األرض نفسها ،أما اجلنة فيقضي اهلل هبا ملن يشاء،
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وحنن -بين البشر -لنا أن خنتار العقيدة اليت نرى أهنا تبلغنا تلك اجلنة املوعودة ،وبالتايل فنحن مسئولون
عن اختيارنا أمام اهلل سبحانه وتعاىل ،وملزمون بعد ذلك بالعمل على وفق هذا االختيار.
هذا املنطق سليم من وجهة نرري..
غي أن بعض الطروحات اليت كانت تعرض كانت غي منطقية وغي واقعية ،وال تعاجل املشكلة ،وإمنا ختلق
وخروجا عن املعاجلة الصحيحة
أزمات جديدة ،وتُ َهيء لصراعات جديدة ،كما أن فيها َحْي َد ًة عن املطلوب،
ً
للمشكلة.

يوما
إذ ال خيفى على ذي ل( أن هذه املشكالت حديثةٌ حدوث مصطلح األقليات ،فالعقائد مل تكن ً

هي املشكلة ،وهذا باعرتاف اجلميع ،إذ الكل يستشهد بالتاري على طي( العالقة بني املسلمني

واملسيحيني.
وقد سبق ذكر إقرار اإلسالم لغي أ تباعه على دينهم ،وعلى لسان نبينا صلى اهلل عليه وسلم ،األمر الذي
ال يدع جماال للتأويل.
وسواء كان املسيحيون ،أو غيهم ،جاليةً أم أقليةً ،فإن اإلسالم راعى خصوصياهتم ،وحفظ وجودهم،
وأخذوا حقوقهم يف ظل حكمه وأكثر.
فإذا كان األمر على ما ذُكِر فما الذي جعل األمور تصل إىل ما وصلت إليه؟
هذا الذي ينبغي أن نسأله ألنفسنا ابتداءً :ما هو سب( هذه املشكلة؟ ذلك أن احلكم على الشيء فرع
عن تصوره.

واملشكلة اليت ينبغي أن نعاجلها هي ذات شقني :الشق األول اهلجرة املسيحية من الشرق ،والشق الثاين
مراهر العداء املتنامي بني املسلمني واملسيحيني ،واليت بلغت أوجها يف تصرحيات غبطة البطرك الراعي يف
فرنسا ،واليت تدل داللة واضحة على ِ
ف باألقليات يف مواجهة اإلسالم السين
تحالف ما بني ما بات يُ ْعَر ُ

تحديدا ذي مساحة االنتشار الواسعة ،وخباصة أهنا تزامنت مع ما يرو له البعض تحت مصطلح (يقرة
السنة يف املنطقة).
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وهذه املواقف ال تحافظ على الوجود املسيحي يف لبنان بل تعرضه خلطر جديد ،وبالتايل يتوج( على
جيدا قبل التصريح به ،وخباصة املرجعيات اليت تحرى يف اجملتمع باحرتام كبي.
العقالء دراسة الكالم ً
ط لبالدنا باسم (الشرق األوسط اجلديد)،
ويف رأيي ،واختصارا للوقت ،أن السب( األساس هو ما ُخط َ

الذي بدأ مع سياسة التدخالت األوروبية يف السلطنة العثمانية يف منتصف القرن التاسع عشر ،والذي
متخض عن دخول العنصر اليهودي على املنطقة من خالل قضية فلسطني ،ومن خالل األنرمة اليت تدعم
َّ
هذا الكيان واليت تسعى إىل إجياد حاالت تطرف لتربير تطرف اليهود ،كما تسعى إىل إجياد حاالت عداء
بني املختلفني :إن يف املعتقد أو يف املذاه( ،إلضعاف ذلك املد املتجانس الذي حييط باليهود يف فلسطني،
سواء بشقه اإلسالمي أم بشقه املسيحي ،وكل ذلك سعيا حنو السيطرة الكاملة على هذه املنطقة املهمة
يف التاري واجلغرافيا ،واليت تسمى (البالد العربية).
وأستطيع أن أَُدل َل على قويل هذا بكلمة قاهلا (ناحوم غولدمان) رئيس املنرمة اليهودية العاملية يف املؤمتر

الذي عُقد يف باريس سنة  8981م بأنه إذا أرادت إسرائيل أن تعيش مطمئنة يف فلسطني فعليهم (تفسي

الشعوب) من حوهلا ،مث أعطى تصورا كيف ميكن أن يصلوا إىل مطلبهم بأنه عن طريق إقامة (دويلة مارونية
يف لبنان) ،و(دويلة علوية يف سوريا) ،و(دويلة كردية يف مشال العراق).
وهذا يعين أهنم سيضربون على وتر :القوميات ،والعرقيات ،واألثنيات .وهو الذي أطلقوا عليه (حقوق
األقليات).
أليس هذا ما تعيشه منطقتنا اليوم؟
ض فيها للمسيحيني ،كالعراق وفلسطني ومصر
وتفنيدا لبعض املزاعم أقول :لننرر إىل أكثر املناطق اليت يُ َّ
تعر ُ

مثال :ففي العراق حنن نعلم أن املسيحيني موجودون قبل املسلمني بدهور ،وقصة نبينا صلى اهلل عليه وسلم

مع ع ّداس الغالم النصراين ،الذي جاءه بقطفة العن( يوم آذته ثقيف يف الطائف ،دليل واضح على ذلك.
وكان عداس من أرض نينوى ،قرية نيب اهلل يونس بن مىت عليه السالم يف العراق.
مث جاء املسلمون ،وبنوا الكوفة والبصرة زمن أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وبأمر منه ،مث
بغداد بأمر من اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور ،ويف كل مراحل تاري العراق اإلسالمي ما سعنا أن
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تعرض للوجود املسيحي ،بل كل كت( التاري تؤكد على أن كثيا من الشخصيات املسيحية كانت
أحدا َّ
لتفجر كنائسهم ويُ َه َّجروا من أرضهم؟ إنه الواقع
هلا حروة عند اخللفاء املسلمني ،فما الذي َّ
تغي اليوم َّ

اجلديد الذي طرأ على العراق ،إنه االحتالل.

ونفس األمر يقال عن الوجود املسيحي يف فلسطني ،فيوم تسلم أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه مفاتيح القدس من بطريكها املسيحي ،والذي كت( هلم العُهدة العمرية ،واليت اشرتطوا ألنفسهم فيها

أحدا تعرض للوجود املسيحي يف فلسطني ،بل أكثر
أن ال يساكنهم فيها يهود!! ومن يومها ما أظن أن ً
من ذلك :حىت عندما احتل الفرجنة أجزاء من العامل اإلسالمي متسرتين بالصلي( ،مل يتعرض املسلمون
ملسيحيي الشرق ألهنم يعلمون أن تلك احلمالت مل تكن دينية وإمنا كانت تستهدف خيات بالد
املسلمني ،بل أكثر من ذلك فإن كثيا من مسيحيي الشرق قاتلوا مع املسلمني ضد القادمني من الغرب
باسم الصلي(.
فما الذي طرأ اليوم لتكون هذه اهلجرة املسيحية من فلسطني؟ إنه االحتالل اليهودي الذي يدعمه النرام
الغريب بكل قوته.
مؤخرا دور النرام الذي كان قائما بأمر االحتالل يف
ويبقى الوجود املسيحي يف مصر ،وقد فضحت الثورة ً
فربكة اخلالفات بني املسلمني واملسيحيني ،وكنيسة ِ
القديس ْ ِ
ني خي دليل.
َ
يتعرض له سائر املسيحيني يف الشرق؟
مث عندنا الوجود املسيحي يف لبنان ويف سوريا ،ملاذا ال يتعرض ملا َّ
ألنه ال يوجد ذلك العنصر امل َفجر وهو االحتالل.
املسيحي يف لبنان له امتيازات تفوق امتيازات املسلمني السنَّةَ يف كثي من دوهلم .وما
مع العلم أن الوجود
َّ
قضية اتفاق الطائف واملناصفة يف احلكم إال ترمجةٌ عمليةٌ إلقرار أرباب السياسة السنة هبذه املعادلة ،لذلك
استغرب اجلميع التصرحيات األخية لغبطة البطرك الراعي يف فرنسا اليت ختوف فيها من املد السين يف بالد
الشام والعراق ،هذا بالرغم من الوضع املتميز الذي يتمتعون به ،مع العلم أنه ليس السنَّة الذين يطرحون
حرصا على املصلحة
املثالثة يف لبنان!! وإمنا الذين جاء هبم النرام الذي أبدى غبطته التعاطف معه ً
واملصي!!!!.
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تفكك املِلَ ِل والن َحل
ولو انتقلنا إىل اجلان( اآلخر من املشكلة ،وهو العداء بني أبناء امللة الواحدة ،ففي العراق مثال يوجد عدَّة
أماكن تعترب مقدَّسة عند الشيعة ،منها مراقد اإلمامني العسكريني يف سامراء ،وسامراء تارخييا مدينة ُسن يَّةٌ

كزا لتجميع أجناد الدولة الذين ضجت منهم
ليس للشيعة فيها وجود ،بناها أمي املؤمنني املأمون لتكون مر ً
ِ
ت مصي ًفا للخلفاء العباسيني.
بغداد ،مث ُاخت َذ ْ
وعرب تاري وجود هذين الضرحيني كانت السنة هم الذين يقومون على خدمة هذه األضرحة ،والكل يعلم
أن ملكيتها تعود لألوقاف اإلسالمية السنية يف بغداد.
يفجر هذان الضريحان؟ ألن هنا
فلم لم يتعرض أحد عبر التاريخ لهذين الضريحين؟ ولم اليوم َّ
واقعا جديدا طرأ على المنطقة هو االحتالل.
وما قلته هنا لست متفردا به ،بل وجدته عند أكثر من مرجع سياسي عند السنة وعند الشيعة وعند
املسيحيني ،فعند الشيعة مثال سعت السيد حممد حسني فضل اهلل يقول؛ سنة  8919م يف بيته يف بئر
العبد قبل أن يوضع له ذلك االنفجار املشئوم" :هناك دول ثالثة يف املنطقة سوف تعطيها أمريكا دورا
مستقبليا ضمن منرومة الشرق األوسط اجلديد :إيران ،وتركيا ،وإسرائيل" .وهذه دول قومية بامتياز ،ودينية
بامتياز.
وسعت عند السنة معايل الوزير سي اجلسر ،يف غداء تكرميي للمكت( الدائم للحقوقيني العرب الذي
انعقد يف طرابلس ،9يذكر ما ذكرته عن أن مشكلة املسيحيني يف املنطقة سببها االحتالل ،بل ورمبا اقتبست
من عباراته.
كما سعته َيعلل بروز التطرف الديين يف املنطقة بأنه لتربير التطرف اليهودي :أنه إذا كان اإلسالم ال يقبل
الوجود املسيحي فلن يقبل الوجود اليهودي ،مما يربر لليهود جعل دولتهم يهودية وطرد املسلمني منها.

 - 9عام  1188م
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وهذا هو املغزى األساس من لعبة األقليات يف منطقتنا .وهذا يعين أن هجرة املسيحيني مطلوبة يهوديا
لتربير يهودية دولتهم.
وسعت األمي حارث الشهايب؛ وهو من أفاضل املوارنة يف لبنان؛ يتكلم بعمق وإسهاب عن تاري العالقة
ٍ
ملشكلة بني املسلمني واملسيحيني،
يوما سببًا
بني املسلمني واملسيحيني ،وأن التعاليم اإلسالمية مل تكن ً
وإمنا لو حلَّْلنا كل خالف حصل تارخييًا بينهم لوجدناه يرجع إىل عنصر خارجي.
هذا كله قيل وأكثر ،إال أن املشكلة احلقيقية تكمن يف أن جمموعات من املسلمني واملسيحيني على
اختالف مذاهبهم التقت مصاحلها مع مصاحل منرومة ال شرق األوسط اجلديد الذي يقوم على أساس
ود َع َم ُهم يف هذا
عرقي ومذهيب ،مما حيوهلم من طائفة إىل دويلة ،فاستغلوا العاطفة الدينية عند الرعاعَ ،
إعالم ضخم َّرو ألفكارهم تروجيًا سلبيًا ،مبعىن رّكز على حاالت العداء املفتعلة ،وظل يربزها ويطمس

غيها حىت ولَّد ذلك ردات فعل عند سائر املسيحيني وجدنا آثارها يف أوسلو .81وجند آثارها كلما حصل
خالف بني السنة والشيعة مهما كان بسيطا.
ومن وجهة نرري أن املسؤول عن هذا الشحن ليس السنة ،بدليل ما يبدونه دائما من مرونة مع غيهم
وخباصة يف لبنان ،وإمنا الذين قبلوا لعبة األقليات َّ
وصدقوا أن اإلسالم قد اضطهدهم منذ أن حكمهم،
وهذا الكالم ال أقوله هباءً ،وإمنا قال يل يوما أحد ضباط املخابرات السورية العلويني الكبار يف أعقاب

نقاش ٍ
حام بيين وبينه بعيد جمزرة باب التبانة سنة 8918م على يد العلويني احملميني من النرام السوري،
واليت ذه( ضحيتها أكثر من مخسمئة شخص ،بني طفل وامرأة ورجل ،قال ( :أنتم حكمتمونا 8811
سنة ،واآلن جاء دورنا لنحكمكم  8811سنة) ،وبالتايل فإن الذين ارتضوا لعبة األقليات يطالبون السنَّة
اليوم بتسديد فواتي الدولة اإلسالمية تاههم على مدى مخسة عشر قرنا.
ولو اسرتسلنا يف الكالم ملا انتهينا من ذكر الوقائع ولكنها مناذ تضعنا أمام األسباب احلقيقية للمشكلة،
وبالتايل فمواجهتها تكون بإزالة أسباب األزمات والرجوع باملنطقة إىل زمن التآلف والتواد وحسن اجلوار،
 - 81أقصد بذلك اجملزرة اليت ارتكبها اليميين املتطرف " اندرس هبرينج " يف شهر متوز من عام 1188م ،واليت ذه(
ضحيتها ( ) 98شابا وشابة كانوا يف خميم أقامه القطاع الشبايب يف حزب العمال احلاكم والذي ضم جمموعة من العرب
واملسلمني ،وقد أشارت التحقيقات إىل أن اجملرم كان مدفوعا بعدائه لإلسالم.
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يوم مل يكن هناك كيان صهيوين ،وال احتالل أمريكي للعراق ،وال استغالل للدين من قبل تار السياسة،
عرف ب ( :األقليات) اليت باتت حجة كل تقسيم وسب( كل صراع.
كما مل يكن يومها ما يُ َ
انتهى
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