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 ... إعالن عمان"

 خريطة طريق لمستقبل أفضل لمسيحيي البلدان العربية"

 عمان، األردن 

 4102تشرين الثاني / نوفمبر 

 

، التقت  ماتاا الشياتياا الوط يتة 4102وتشرين الثاني نوفمبر  4102من أيلول / سبتمبر  خالل الفترة الممتدة
من كتل متن ماتر والعتراو وستوريا واألردن  نيابية ونشطاء حقوقيين،المسيحية، من رجال دين وقادة سياسيين وأعضاء مجالس 

في سلسلة من المؤتمراا اإلقليمية والوط ية، ناقش  خاللها جملة التحدياا التي تجابه مسحيي المشرو  ولب ان وفلسطين،
الترييس متن مكونتاا بتعوه هتذه م ظما  لهذا المكون  م هجيا   والبلدان العربية، في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد استهدافا  

 .واالقتاادي واالجتماعيالم طقة، والذي لطالما لعب دورا  تأسيسيا  ورياديا  في ص ع حضارتها وثقافتها وم جزها الفكري 

وإذ الحتتا المشتتاركون والمشتتاركاا فتتي هتتذه اللقتتاءاا، تفاوتتتا  ملحولتتا  فتتي مكانتتة المستتيحيين وم ظومتتة حقتتوقه  
ية وأخرى باختالف نظمهتا السياستية وتبتاين الستياقاا التاريييتة الياصتة ب شتأتها وتطورهتا، فقتد توقفتوا وحرياته  بين دولة عرب

، حيت  تاتاعدا بشتكل  يتر مستبوو فتي تتاري  بشكل ختا  في كل من سوريا والعراووال  أمام ما يتعرض له المسيحيون مط
، وبالتذاا فتي كتل متن ستوريا والعتراو الك تايس ورجتال التدينالم طقة، عملياا القتل الجماعي والتهجير القستري واستتهداف 

وكل ما يمكن أن ي درج في إطار جراي  الحره والجراي  ضد اإلنسانية التتي تعاقتب عليهتا كافتة الشترايع الستماوية والوضتعية، 
، كمتا ا األساستيةحفتا حياتته وممتلكاتته وصتون حقوقته وحرياتهتبما تمثله من تعتد  صتارع علتل الحقتوو األساستية ل نستان فتي 

توقفوا باهتمام بالغ أمام ما يتعرض مسيحيو فلسطين والقتد  واألراضتي المقدستة، متن مظتاهر التمييتز واالستتهداف والتهجيتر 
الم هجتتي المتت ظ ، متتن قبتتل ستتلطاا االحتتتالل اإلستتراييلي، وفتتي ستتياو ت فيتتذ ميطتت  "يهوديتتة الدولتتة" التتذي يت كتتر لحقتتوو 

 .قيامة والمهد والبشارةالمسيحيين ووجوده  في بلد ال

لاهرة الهجترة والتهجيتر التتي تفشت  فتي أوستاي مستيحيي هتذه البلتدان ختالل د وتوقف المشاركون والمشاركاا ع 
الس واا العشر األخيرة، وبشكل مركز وكثيف، م ذ تااعد حركة االحتجاجاا والثوراا التي اجتاح  الم طقة في الس واا 

يعرف باس  ثوراا الربيتع العربتي، وعبتروا عتن عميتق قلقهت  متن استتمرار هتذه الظتاهرة، التتي  األربع األخيرة، في سياو ما باا
ت تذر بفقتتدان الم طقتتة لواحتد متتن أهتت  مكوناتهتا التاريييتتة، وحرمتتان بتعوبها ومجتمعاتهتتا، متتن تعتدديتها الماثريتتة لتراثهتتا وثقافتهتتا 

المهتاجرين والمهجترين إلتل أوطتانه  األصتلية، المستيحيين ادة وروحها، واعتبروا أن مسؤولية وقف هذه الظاهرة، والعمل الستع
هي مسؤولية كبرى تقع علل عاتق حكوماا هذه الدول في المقام األول، فضال  عتن كونهتا مستؤولية المجتمعتاا العربيتة بكتل 

بمقولتة " بتأن متا حاتل  السياسية والحزبية والمدنية والثقافية واألهلية، مشددين علل وجتوه "عتدم التستلي الدي ية و مكوناتها 
 فق . اتجاه واحد وإن طريق الهجرة ذوقد حال، 
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ستتتريان وكلتتتدانيين أرمتتتن و وفتتتي معتتترض تحلتتتيله  للتحتتتدياا التتتتي أحاطتتت  بحاضتتتر مستتتيحيي الم طقتتتة، متتتن عتتتره 
 علل ما يلي:والمشاركاا ، أجمع المشاركون وآبوريين

المتساوية" المدنية الديمقراطيتة التعدديتة، كتان ستببا  حاستما   أوال : إن فشل الدولة الوط ية العربية ب اء "دولة المواط ة
في خلق م اخاا متن التمييتز ضتد بترايا أساستية متن المتواط ين والمكونتاا، ولقتد عتانل مستيحيو هتذه البلتدان، متن أبتكال 

أو لجهتة تمتتعه   بتل من هذا التمييتز، علتل المستتوى الدستتوري والقتانوني، أو علتل مستتوى المشتاركة والتمثيتل السياستيين،
 بقدر أقل من الحقوو والحرياا، وتحديدا  في مجال الحرياا الدي ية.

وإذ أقر المشاركون بأن بعوه هذه الم طقة، بميتلف مكوناتها، قد عان  ما عان ، جراء تفشي حالة الركود ثانيا : 
تبداد، فقد أجمعوا علل أن "ال حل مسيحيا  في الم طقة، ألكثر من ثالثة عقود، في لل أنظمة اتسم   البيتها بالفساد واالس

لمشكالا المسيحيين"، وأن الحل إنمتا يتمثتل فتي انيتراي بتعوب ا ومجتمعات تا، بقواهتا الحياتة، فتي ال ضتال الستلمي متن أجتل 
تقتف علتل  دولتةالديمقراطيتة،  –نشر قي  الديمقراطية والتعددية واحترام ثقافة حقوو اإلنسان، وب اء الدولة الحديثتة، المدنيتة 

تمتاءاته  السياستية مسافة واحدة من جميع مواط يها، رجاال  ونساء، بارف ال ظر عن ألوانه  وأعراقه  ومذاهبه  وأديانه  وان
 ها ومكوناتها.يضام ة لم ظومة الحقوو والحرياا الفردية والجماعية لميتلف مواط والفكرية... دولة كافلة و 

عتتتن رفضتته  القتتاطع، لكتتتل المحتتاوالا التتتتي تبتتذلها أوستتاي عديتتتدة فتتي دول تتتا عباتتر المشتتتاركون والمشتتاركاا ثالثتتا : 
ومجتمعات ا، وألسباه وأهداف ميتلفة، لتاوير المسيحيين علتل أنهت  ع اتر ستلبي فتي حركتة التاييتر واإلصتالج التتي تجتتاج 

  المستتيحيين كتتت "لهيتتر الم طقتتة، وتطالتتب بهتتا بتتعوبها متتن أجتتل اللحتتاو بقطتتار العاتتر والحداثتتة، كمتتا رفضتتوا محتتاوالا تقتتدي
خلفي" ألنظمة وحكوماا وقوى مستبدة وفاسدة، فالمسيحيون من أب اء وب اا هذه الم طقة، كتانوا علتل التدوام، دعتاة نهضتة 
وت تتتوير، وم اصتتترين أبتتتداء للوحتتتدة الوط يتتتة فتتتي دولهتتت  ومجتمعتتتاته ، ومستتتاهمون أساستتتيون فتتتي ب يانهتتتا الحضتتتاري والثقتتتافي 

 واالجتماعي واالقتاادي.

تتت  أقتتل إن المجتمعتتاا العربيتة، وتحديتتدا  فتتي العقتود الثالثتتة األخيتترة، قتد باالحتتا المشتاركون والمشتتاركاا، رابعتا : 
، خاوصا  في لل انتشار قراءاا متطرفة وباذة لتعالي  الدين اإلسالمي الح يف، وتفشي مظاهر تسامحا  حيال بعض مكوناتها

طتتاول علتل حقوقتته ومحاولتتة م عته متتن ممارستتة هتذه الحقتتوو، والمؤستتف أن هتتذه آلختتر والتاإلقاتاء والتكفيتتر وعتتدم االحتترام ل
ومتن ، ، وأحيانا  بتشجيع  متن بعضتهاالظاهرة نشأا وتفاقم ، تح  سمع وبار معظ  إن ل  نقل جميع حكوماا هذه الدول

واحتترام التعدديتة الدي يتة  تيذ ما يكفي من اإلجراءاا، لتكريس ثقافة التساما والعتي  المشتترو واالعتتراف بتا خرأن يا دون 
 والفكرية والثقافية والسياسية، والتادي لمدار  الالو والتطرف في العقيدة والفكر والممارسة.

توقف المشاركون أمام لاهرة صعود حركاا اإلسالم السياسي في ميتلف الدول والمجتمعاا العربيتة، وإذ : خامسا  
وعتزل عدم وضعها جميعتا  فتي ستلة واحتدة، فقتد أجمعتوا علتل وجتوه محاربتة بددوا علل ضرورة التمييز بين هذا الحركاا، و 

، ال لكونهتتا تستتتهدف المستتيحيين فحستتب، بتتل وألنهتتا تستتتهدف ميتلتتف مكونتتاا بتتعوب ا لتيتتاراا التكفيريتتة واإللااييتتة م هتتاا
إلل تب تي خطتاه واضتا داال ، تدعوة الحركاا األكثر اعومجتمعات ا، وتلحق أفدج الضرر باورة العروبة واإلسالم،  كما قرروا 
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عتن الحتدي  عتن حقتوقه  وحريتاته  ومشتاركته  حيال المكون المسيحي في الم طقة، واالبتعاد عن اللاة الضبابية والمراو تة 
وتمثتتيله ، ذلتت  أن مثتتل هتتذه المقاربتتاا، لتت  تعتتد مجديتتة، ال فتتي تعزيتتز "مواط تتة المستتيحيين" وال فتتي محاربتتة تيتتاراا الالتتو 

 والتطرف.

ا : عبار المشاركون والمشاركاا عن رفضه  الشتديد، لكتل المحتاوالا البايستة، التتي تقتوم بهتا جهتاا متطرفتة سادس
وإقاايية، لل ظر إليه  كت "أقلياا" ثانوية، أو "جالياا" وافدة، أو "أهل ذمة"، فه  ملا هذه األرض، وه  من أهتل حضتارتها 

" فتتي دولهتت  ومجتمعتتاته ،  يتتر قابلتتة للمقايضتتة أو المستتاومة أو القستتمة أو وثقافتهتتا وتراثهتتا، و"متتواط ته  الفاعلتتة والمتستتاوية
 االنتقا .

سابعا : عبر المشاركون والمشاركاا عن إدانته  واست كاره  لكل ال ظتراا والمحتاوالا، التتي تتعامتل متع مستيحيي 
وسريان وكلدان وآبوريين، بوصفه  "امتدادا " أو "جيوبا " للدول الاربية، وباألخص، حين يجري أخذ وأرمن الم طقة، من عره 

المسيحيين في بعض دول الم طقة، بجريرة المواقف والسياساا التي تادر عن دول  ربية، واستتذكروا صتفحاا ناصتعة متن 
لتتوط ي، حيتت  تاتتدر مفكتترون وقتتادة مستتيحيون كثتتر، تتتاري  هتتذه الم طقتتة، ونضتتاالا بتتعوبها فتتي ستتبيل االستتتقالل والتحتترر ا

حركاا التحرر واالستقالل عن االستعمار، وكانوا رواادا  في حركة ال هضة والت وير، وعابتوا حقبتا  تاريييتة، متن التتاخي والعتي  
 المشترو، مع ميتلف مكوناا بعوه هذه الم طقة. 

د متتن التتدول العربيتتة، الحتتا المشتتاركون تباي تتا  فتتي درجتتة ا : ولتتدى مراجعتتة الدستتاتير والتشتتريعاا الستتارية فتتي عتتدثام تت
اعترافها وكفالتها لحقوو المسيحيين وحرياته ، أفرادا  وك تايس وجماعتاا، وهتي تتراوج متا بتين الت كتر لهتذه الحقتوو، أو عتدم 

الا، فقتد تلمتس االتيان علل ذكتر هتذا المكتوان وتستميته باستمه الاتريا، أو االنتقتا  متن حقوقته وحرياتته، وفتي جميتع الحتا
الحاجتتة لتتت "دستتترة"  المشتتاركون والمشتتاركاا، األهميتتة القاتتوى لت قتتيا وتعتتديل هتتذه الدستتاتير والتشتتريعاا، بمتتا ي ستتج  متتع

بمتتا يتمابتتل متتع مبتتادإل حقتتوو اإلنستتان والمعتتايير الدوليتتة الياصتتة بحقتتوو و المتستتاوية"، الفاعلتتة و مواط تتة لمفهتتوم " و"قون تتة"
 .األقلياا الدي ية

وإذا أكتتد المشتاركون والمشتتاركاا، أن المجتمعتاا المستتيحية فتتي الم طقتة، بتتأنها بتأن ميتلتتف المكونتتاا  ا :تاستع
المجتمعية، تتميز بتعددية مذهبية وفكرية وسياسية واجتماعية، وإذ أكدوا رفضه  ال ظر إليهتا بوصتفها "كتراا ماتمتة" عاتية 

ا الحتتد األدنتتل" لميتلتتف تيتتاراا ومتتدار  المستتيحية العربيتتة علتتل الت تتوال واالختتتالف، فقتتد بتتددوا علتتل أهميتتة ب تتاء "توافقتتا
بلتدان انتشتاره، وألستباه متن والمشرقية، في هذا الظرف الدقيق بالذاا، حي  يواجه هذا المكون تهديدا  وجوديا ، فتي عتدد 

واحتدة، لتيس  .. في هذا اإلطار، بداد المشاركون والمشتاركاا، علتل أن اجتمتاال مستيحيي الم طقتة حتول كلمتةوعوامل بتل.
فعتتال  موجهتتا  ضتتد ا ختتر، الشتتري  فتتي التتوطن، أو م اقضتتا  لتته، بتتل هتتي محاولتتة لتكتتريس التعدديتتة والت تتوال وحفظهمتتا، تج بتتا  

 لمحاوالا اإللااء وفرض لون  واحد  علل م طقة ابتهرا تاريييا  بت وعها الثري.

ا التي بيا  بعض الظواهر السلبية التي ا : أصال المشاركون والمشاركاا باهتمام بالغ، لعشراا المداخالعابر 
القايمتتة بتتين الك يستتة ورعيتهتتا، تعتمتتل داختتل المجتمعتتاا المستتيحية، وم هتتا بشتتكل ختتا ، متتا وصتتفه مشتتاركون بتتت "الفجتتوة" 
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خاوصتتا  األجيتتال الشتتابة م هتتا، وطتتالبوا رجتتال التتدين المستتيحي بتتاالقتراه أكثتتر متتن الهمتتوم والمشتتكالا التتتي تواجتته أب تتاء 
 ، وتشجيعه  علل االنيراي الفاعل في العمل الوط ي العام بميتلف أبكاله وميادي ه المشروعةالك يسة

: كمتتا أصتتال المشتتاركون والمشتتاركاا، وباهتمتتام بتتالغ أيضتتاذ، لمصتتواا المحتتذرة متتن ت تتامي اتجاهتتاا حتتادي عشتتر
ن والتروحيين، علتل بتذل أكبتر الجهتود، متطرفة وانعزالية، داخل المجتمعاا المسيحية، وحثوا قادة هذه المجتمعاا السياسيي

لتفادي الوقوال في دايرة "الفعل وردة الفعتل"، أو الترد علتل التطترف بتطترف مقابتل، ومتن م طلتق اإليمتان العميتق، بتأن مجابهتة 
ديمقراطتتتي جتتتامع، فتتتت "ال حتتتل مستتتيحيا  لمشتتتكلة  –التحتتتدياا التتتتي تعتتتترض مستتتيحيي الم طقتتتة، إنمتتتا يكتتتون فتتتي إطتتتار وط تتتي 

 . "حيينالمسي

مشاركاا، الجهود التي بذلتها أطراف عديدة في المجتمع التدولي لتقتدي  الاتو  ثاني عشر: إذ ثمان المشاركون وال
والعتون اإلنستانيين لماتاا ألتوف ال تاوحين والالجاتين متن مستيحيي دول الم طقتة، وبتاألخص ستوريا والعتراو، وإذ الحظتوا متيال  

لتثبيتتت   القاتتتوىولويتتتة طتتتاء األوجتتتوه إعلتستتتهيل هجتتترة هتتتؤالء إلتتتل مهتتتاجر وملتجتتتاا قريبتتتة أو بعيتتتدة، فقتتتد أجمعتتتوا علتتتل 
والعمتل متع دول المسيحيين في أوطانه  األصلية، وتتوفير بتبكة أمتان لهت  فتي مواجهتة الميتاطر والتحتدياا التتي تعترضته ، 

 ، من أجل حفا الوجود المسيحي فيها وتعزيزه.فيها حكوماتها وميتلف األطراف ذاا الالةالم طقة ب

 

 خريطة طريق للمستقبل

المستقبل، مست دة إلل هذا الفه  المشترو للتحتدياا التتي تجابته مستيحيي الم طقتة، توافتق المشتاركون وب ظرة إلل 
 والمشاركاا، علل خطة عمل و"خريطة طريق" للمرحلة المقبلة، تتووال علل المحاور التالية:

 

 علل المستوي اإلقليمي والدولي:

 فتتي البلتتدان العربيتتةيتتة إلدراج قضتتية المستتيحيين تقتترر توجيتته رستتالة إلتتل األمتتين العتتام لجامعتتة التتدول العرب ،
وباألخص في سوريا والعراو علل جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في القتاهرة فتي متار / 
آذار المقبل، واتيتاذ متا يلتزم متن قتراراا وإجتراءاا إلنهتاء معانتاة المستيحيين وتتوفير بتبكاا أمتان لهت ، 

ي دول انتشتتاره ، وتثبيتت  وجتتوده  فتتي دولهتت  ومجتمعتتاته ، وحتت  التتدول وحفتتا حقتتوقه  وحريتتاته  فتت
تقترر أن يقتوم المشتاركون كمتا األعضاء علل اتياذ كل ما يلزم من خطواا متن أجتل تحقيتق هتذه الاايتة...  

والمشتتاركاا، وكتتل فتتي حتتدوده ومجالتته، باالتاتتال بمكاتتتب الجامعتتة العربيتتة وكبتتار المستتؤولين فتتي التتدول 
 للااية ذاتهااألعضاء 

  تقرر توجيه رسالة إلل األمين العام لم ظمة المؤتمر اإلسالمي لحثه علل إيالء هذا الموضوال االهتمام الذي
ما يتعرض له المسيحيون في دول يستحق، وقيامه بدوره بإدراج هذه القضية علل جدول أعمال الم ظمة، ف
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ا، سيما وأن كثير من التعدياا التي يتعرض لها أعضاء في الم ظمة، يملي عليها اتياذ ما يلزم من إجراءا
 المسيحيون في هذه الدول، إنما يتدثر بلبو  إسالمي، فيما اإلسالم براء من هذه األفعال ومقترفيها.

  قتتترر المشتتتاركون والمشتتتاركاا، توجيتتته رستتتايل وإجتتتراء اتاتتتاالا متتتع ممثلتتتي ميتلتتتف األطتتتراف اإلقليميتتتة
ل قتل مضتامين رستالته  يب األحمتر التدولي واليونستكو واليونيستيف، بمن فيهتا الاتلوالدولية ذاا الالة، 

المشتركة، التي يتضم ها هذا اإلعالن، وإيالء أهمية خاصتة، لالتاتال بالعواصت  الاربيتة، لحثهتا علتل ويتادة 
والمستاهمة فتي معاجلتة  مساعداتها اإلنسانية، والعمل لوقتف الهجترة التتي تستت زف المجتمعتاا المستيحية

وجتتود المستتيحي فتتي التتدول العربيتتة، واحتتترام قواعتتد ، وبتتذل كتتل جهتتد ممكتتن لتثبيتت  الستتبابهاجتتذورها وأ
القتتانون التتدولي اإلنستتاني ومواثيتتق حقتتوو اإلنستتان فيمتتا ختتص الالجاتتين والمهجتترين قستترا  عتتن أوطتتانه  أو 

 داخلها.
 المشتتركة، وحثهتا  مياطبة كافة الم ظماا الحقوقيتة، اإلقليميتة والدوليتة، بت ص وروج ومضتمون هتذه الر يتة

في المسيحيون علل است فار طاقاتها لكشف وتعرية الممارساا المجافية لحقوو اإلنسان التي يتعرض لها 
، بعيتدا  عتن أيتتة بعتض دول الم طقتة، واإلستهام فتي حشتد الترأي العتام التتدولي ل اترة المطالتب المحقتة لهت 

 .إضعاف الثقة بدور هذه الم ظماا ورسالتها "معايير مزدوجة" أو أية انحياواا سياسية مسبقة، من بأنها
  ،حتت  الم ظمتتاا الدوليتتة، وبشتتكل ختتا  اليونيستتكو، للعمتتل علتتل حمايتتة التتترا  المستتيحي فتتي بلتتدان ا

باعتبتتاره جتتزءا  أصتتيال  متتن التتترا  اإلنستتاني العتتالمي، ستتيما فتتي عمليتتاا االستتتهداف والتيريتتب المتت ظ ، 
إلتل ماتاا الست ين، وتتدمير محتوياتهتا وميطوطاتهتا، التتي تعتد   لعشراا ومااا الك ايس التي يعود تارييها

 ك زا  تراثيا  ل نسانية جمعاء.

 

 الحكوماا والبرلماناا العربية

الدول المع ية، للقيام بمتا تمليته عليهتا والياتهتا الدستتورية،  حكوماا وبرلمانااعلل ضرورة ح  اركون، توافق المش
علتل أستتس بتين المتتواط ين متن مستتؤولياا لحمايتة الوجتتود المستيحي، وتعزيتتز مواط تة المستتيحيين، وإلاتاء كافتتة مظتاهر التمييتتز 

واحتتترام ا ختتر والقبتتول  دي يتتة، ومحاربتتة التطتترف والالتتو ونزعتتاا اإلقاتتاء واإللاتتاء، وتعمتتي  ثقافتتة التستتاما والعتتي  المشتتترو
 الدي ية والسياسية والفكرية واالجتماعية، وفي هذا السياو، أجمع المشاركون علل التوصياا التالية: بالتعددية

  حتتت  حكومتتتاا دول الم طقتتتة، علتتتل التتتتزام استتتتراتيجية بتتتاملة، لمحاربتتتة الالتتتو والتطتتترف واإلرهتتتاه بكتتتل
ية المعالجاا األم ية وال تتوقف ع تدها أو ت حاتر فيهتا، أبكاله ومظاهره وماادره، استراتيجية تلحا أهم

االقتاادية واالجتماعية والثقافية والفكرية والتربوية والدي ية التي  السياسية بل تلحا أيضاذ معالجة األسباه
أستتهم  وتستته  فتتي تشتتكيل هتتذه الظتتواهر وتفشتتيها ... استتتراتيجية ال تقاتتر علتتل الحكومتتاا بتتدوايرها 

هتتتا الميتلفتتتة، بتتتل تلحتتتا أدوار ميتلتتتف مكونتتتاا الدولتتتة والمجتمتتتع، متتتن أحتتتزاه سياستتتية وووراتهتتتا وأذرع
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ومؤسستتتاا مجتمتتتع متتتدني وأجهتتتزة وعتتتا وإربتتتاد ومثقفتتتين وكتتتتاه وأكتتتاديميين وحركتتتاا نستتتوية وبتتتبابية 
 و يرها.

 "لكتل  دعوة حكوماا دول ا وبرلماناتها للعمل علل "دسترة" و"قون ة" مفهوم "المواط تة الفاعلتة والمتستاوية
أب ايهتتا وب اتهتتا، متتن دون تمييتتز علتتل أستتا  الجتت س أو التتدين أو اللاتتة أو العتترو أو اللتتون، ومتتن ضتتم ه  

 المسيحيين، وباورة تتجاوو كافة مظاهر اإلنكار أو التجاهل أو التاييب أو التهمي .
  علتل إصدار تشريع خا  "ضد التمييز" بميتلف أبكاله وصتوره، وعلتل أي أستا  جتاء، وتشتجيع العمتل

 إنشاء هيااا أو مفوضياا مستقلة، تسهر علل محاربة كافة أبكال التمييز ضد المواط ين.
  دعتوة الحكومتاا والبرلمانتاا العربيتة، إلتل تب تي واعتمتتاد "ترتيبتاا سياستية وقانونيتة" ختا ، تضتمن حفتتا

حتتل ال تتكترر الت وال، وتكفل المشاركة الفاعلة، وتحول دون تاكل التمثيل السياسي لميتلف المكونتاا، 
األخطاء المأساوية التي اقترف  في بعض التجاره العربية، وكان من نتيجتها، إلحاو للت  فتادج بمكونتاا 

 تارييية من مكوناا مجتمعات ا، لمجرد أنها "ميتلفة" في الدين أو اللاة أو القومية.
  لعملية التعليمية والتربوية، في ميتلف مراحل ادعوة حكوماا دول ا علل إعادة ال ظر في الم هاج الدراسية

لت قيحهتتا متتن كتتل متتا يمكتتن أن يكتتتون قتتد علتتق بهتتا متتن أفكتتتار متيلفتتة ومفتتاهي  تمتتس بتتالعي  المشتتتترو 
والتستتتاما واإلختتتاء، وتاذيتتتة هتتتذه الم تتتاها بقتتتي  الحريتتتة والعدالتتتة والتستتتاما واالعتتتتراف بالتعتتتدد والت تتتوال 

 يثةوالمواط ة المتساوية والفاعلة والتربية المدنية الحد
  تستتره األفكتتار المتطرفتتة دعتتوة حكومتتاا دول تتا علتتل ويتتادة إبتترافها علتتل التتوعا واإلربتتاد، للحيلولتتة دون

والتكفيرية إلل هذا الجهاو بتالغ األهميتة والتتأثير، والعمتل علتل تعميتق المضتامين المدنيتة والديمقراطيتة فتي 
لتل التحلتي بمزيتد متن الجترأة فتي عوتدريبه ، وتشتجيعه  األيمة والوعاظ  وتأهيلخطاه الوعا واإلرباد، 

مواجهتتتة األفكتتتار الشتتتاذة والاربيتتتة علتتتل روج اإلستتتالم وتعاليمتتته الستتتمحاء، ونشتتتر ثقافتتتة األختتتوة والتستتتاما 
 بالكلمة الطيبة والموعظة الحس ة. والعي  المشترو، وتعمي  قي  الحرية والتعددية

   علتل إبتراو الشتباه وال ستاء ، بشتكل ختا إطالو ورباا حتوار وط تي لتعمتي  هتذه المفتاهي ، والحتر
ا وط يتة عريضتة حتول هتذه القتي  والمبتادإل، ا، من أجل خلق توافقتعلل المستويين الوط ي واإلقليمي فيها

البيااا الشعبية عدم إبقاء هذه الحواراا في اإلطار ال يبوي، من خالل التوجه إلل وإيالء اهتمام خا ، ب
 ا حاض ة لثقافة الكراهية والتطرف والالوالتي تحوال بعضها، ألسباه عديدة، إلل بياا

  ح  الحكوماا علل ت قية اليطاه اإلعالمي، الرستمي واألهلتي، علتل محاربتة ثقافتة الكراهيتة والتحتريض
علل الع ف واحتقار المعتقداا األخرى، وتحويل الم ابر اإلعالمية إلل م اراا للت وير والمعرفة، والتادي 

والتكفير وتحرض علل الع تف وإلاتاء ة التي تعمل علل نشر الفكر الظالمي للفضايياا والمواقع االلكتروني
 ا خر وتتهدد وحدة مجتمعات ا وهويتها الوط ية الجمعية.
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  حتت  حكومتتاا الم طقتتة للعمتتل سياستتيا  وإعالميتتا  علتتل إبقتتاء قضتتية المستتيحيين العتتره والمشتترقيين، علتتل
 جدول أعمال مجتمعات ا والرأي العام في دول ا. 

 

 اإلسالمية:والحركاا علماء والمرجعياا ال

ألن الحره علل قوى التطرف والالو الظالمية، هي حره علل عقول المواط ين وأفادته ، وألن التكفير ال يقاوم إال 
يطتتالبون علمتتاء التتدين اإلستتالمي ومرجعيتتة األوهتتر وكافتتة المفكتترين اإلستتالميين  التفكيتتر، فتتإن المشتتاركين والمشتتاركاابإعمتتال 

 والحركاا اإلسالمية العمل علل ما يلي:

  التاتتدي بحتتزم، فكريتتا  وفقهيتتا ، للفكتتر الظالمتتي التكفيتتري، التتذي لتت  يعتتد يستتتعدي  يتتر المستتلمين علتتل
نفسته، إلتل بتيع وقبايتل، يحترض المستلمين أنفسته ، وأهتل المتذهب الواحتد  اإلسالم فحسب، بل ويفترو

 بعضها علل بعض، ويقتل بعضها بعضا  
  استحضار وتعمي  الافحاا المشرقة في التاري  العربتي واإلستالمي، وتعمتي  التوعي بهتا علتل أوستع نطتاو

ممكن، لمحاربة ثقافة الجهل والتجهيل التي تعتمدها القوى الظالمية والمتطرفة، والعمل الستتذكار األدوار 
التتتي لعبهتتا المستتيحيون فتتي تتتاري  هتتذه الم طقتتة وحاضتترها، وبمتتا يستتاعد علتتل ب تتاء مستتتقبل مشتتترو  البتتاروة

 يستجيب لتطلعاا بعوب ا وأمانيها.
  تظهير قي  العتي  المشتترو وحقتوو المستيحيين و يتر المستلمين فتي اليطتاه اإلستالمي، وتأصتيل حقتوو

وحتتتدي ، متتتن دون خضتتتوال البتتتتزاو  المستتتيحيين متتتن م ظتتتور إستتتالمي مت تتتور، متتتدني وديمقراطتتتي، عاتتتري
 أصحاه األصواا المتطرفة العالية، التي تسيء ل سالم بأكثر مما تسيء لاير المسلمين.

 علمتتاء التتدين والمؤسستتاا الدي يتتة وحركتتاا والمشتتاركاا األدوار التتتي يضتتطلع بهتتا المشتتاركون  وإذ ثمتتن
مضتاعفة الجهتود العلميتة إلتل  فقتد دعتوافي الدفاال عن صورة اإلسالم ورسالته،  اإلسالم السياسي المعتدل

عتتزل التيتتاراا المتطرفتتة المتتتدثرة باإلستتالم، وتبيتتان خطورتهتتا علتتل مستتلمي والفكريتتة والفقهيتتة، الراميتتة إلتتل 
 الم طقة ومسيحياها بل وميتلف مكوناتها.

  حركتاا اإلستالم السياستي خطتاه بعتض  التذي طترأ علتلوإذ لحا المشاركون والمشاركاا، بعتض التطتور
إلتل تبديتد "الم تاطق الرماديتة" فتي خطابهتا السياستي والفكتري حيتال حيال المستيحيين فقتد دعتوا  ةلمعتدلا

، فالحتدي  عتن التتاخي المستيحي اإلستالمي، لت  يعتد  بياصة، وميتلف أوجه حقتوو اإلنستانالمسيحيين 
طلوه اليوم، أكثر من كافيا ، ولاة العمومياا الضبابية ل  تعد صالحة لمواجهة طوفان التطرف والالو، والم

فتال أي وق  مضل، هو الحدي  عن "مواط ة المسيحيين" الفاعلة والمتساوية، وتسمية األبياء بأستمايها، 
تستتق  عتتن أول محتت  أو اختبتتار عملتتي  ل الشتتعاراا العامتتة، التتتي ستترعان متتايجتتوو استتتمرار االختبتتاء حتتو 

 ملمو .
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 من م ابر اإلسالم المعتدل، س ية كان  أم بيعية، ا م، و يرهومرجعية ال جف األبرف ندعو مشيية األوهر
أم إلل أي مذهب من مذاهب المسلمين انتم ، إلل إطالو ورباا عمل فكريتة وفقهيتة، وقيتادة حتواراا 
وط يتتة بتتاملة، للتاتتدي للع تتف والتطتترف واإلرهتتاه، المتيتتذ متتن اإلستتالم  طتتاء لتته، ونشتتر رستتالة الستتماء 

 مدني بديل عن اليطاه الظالمي. –اطي السمحاء، وتطوير خطاه إسالمي ديمقر 
  بتتدد المشتتاركون والمشتتاركاا، علتتل األهميتتة القاتتوى الستتتا اف حركتتة اإلصتتالج التتدي ي التتتي بتتدأا قبتتل

أكثتتتر متتتن مايتتتة عتتتام، علتتتل أيتتتدي علمتتتاء ومفكتتترين إستتتالميين، وفتتتتا بتتتاه االجتهتتتاد والتحتتتدي ، لمواكبتتتة 
الفقهتتي فتتي هتتذا المجتتال، حتتتل ال تظتتل ستتاحاا مشتتكالا العاتتر وتحدياتتته، وتشتتجيع اإلنتتتاج الفكتتري و 

 الفكر والفقه، مستباحة من قبل أيمة التكفير والتطرف واإلقااء.

 

 المثقفون ومؤسساا المجتمع المدني:

  ح َّ المشاركون والمشاركاا المثقفين والمفكرين والحقوقيين واألكاديميين من ميتلف التياراا السياسية
والفكرية، من يسارية وقومية وليبرالية وعلمانية، علل القيام بأدواره  التارييية المطلوبة، في تظهير وتعميتق 

وال ال هضتتوي العربتتي، القتتاي  علتتل مبتتادإل ثقافتتة التعتتدد والت تتوال واحتتترام حقتتوو اإلنستتان، واستتتا اف المشتتر 
الديمقراطية، والتمييز بين فضاء الدين وفضاء الدولة، ومن علل قاعدة أن "الدين  –الدولة العادلة، المدنية 
 هلل والوطن للجميع".

  بدد المشاركون والمشاركاا، علل األهمية القاوى التي يضطلع بها المجتمع المدني بم ظماتته ال ستايية
وال قابية والعمالية، وميتلف أبكال الت ظي  المدني الحدي ، في التاتدي للالتو والتطترف واإلرهتاه متن 

 جهة، وفي مقاومة مظاهر الفساد واالستبداد من جهة ثانية.
  أولتتل المشتتاركون والمشتتاركاا، اهتمامتتا  خاصتتا  بالتاتتدي لكتتل محتتاوالا اإلستتاءة والتمييتتز ضتتد المتترأة فتتي

تمعتاا، مستلمة كانت  أم مستيحية، أم ألي ديتن أو ثقافتة أو قوميتة انتمت ، ستيما تلتت  هتذه البلتدان والمج
تحتت  ذرايتتع المحتتاوالا التتتي تستتتهدف إعتتادة ال ستتاء إلتتل عاتتور الظتتالم والتيلتتف والجهتتل واالستتترقاو، 

 دي ية ال تامد طويال  أمام العقل والم طق، وال أمام المقاصد ال بيلة للشرايع السماوية.

 

 المسيحية: المجتمعاا

علما  بكل ما عرض في المؤتمراا الوط ية واإلقليمية لممثلي مجتمعاته  المسيحية والمشاركاا إذ أخذ المشاركون 
في الدول الس ، من قراءاا في "حاضر المسيحيين ومستقبله "، وما تجابهه هذه المجتمعاا من تحتدياا وصتعاه، فقتد 

 توافقوا علل العمل من أجل:
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  وقتف عمليتتاا التهجيتر القستري التتي تواجههتتا المجتمعتاا المستيحية فتتي بتذل كتل جهتد ممكتتن متن أجتل
بعض الدول العربية، وما يااحبها من جراي  قتل وتدمير وإحراو للممتلكاا ودور العبتادة ومتن مضتايقاا 

ن كرامتاا أم ية واقتاتادية واجتماعيتة، ومتن ماتادرة للحقتوو والحريتاا، ومتن خطتواا تستتهدف ال يتل مت
المستتيحيين وإنستتانيته ، بالتعاضتتد والتضتتامن متتع ميتلتتف القتتوى الفاعلتتة فتتي دول تتا ومجتمعات تتا، والستتعي 

فتتي أوطتتانه  أو فتتي التتدول القريبتتة م هتتا، إلتتل حتتين  لتتتوفير متتالذاا آم تتة مؤقتتتة لالجاتتين وال تتاوحين متت ه 
 ر حق.األصلية التي أخرجوا م ها بايتمكي ه  من العودة إلل مدنه  وقراه  

  وقتتف عمليتتاا الهجتترة وال زيتتف التتتي تتعتترض لهتتا المجتمعتتاا المستتيحية، بتتذل كتتل جهتتد ممكتتن متتن أجتتل
والتتتي تتتت  عتتادة ألستتباه اقتاتتادية أو اجتماعيتتة، وأحيانتتا  أختترى لحيتتف أو جتتور أو تمييتتز فتتي التشتتريعاا 

طقتتتو  الدي يتتتة، والقتتتوانين المعمتتتول بهتتتا، أو لتتت قص فتتتي مستتتاحاا الحريتتتة المتاحتتتة لمماستتتة الشتتتعاير وال
 وبالتضامن والتعاضد أيضا  مع ميتلف الجهاا ذاا الالة في الدولة والمجتمع

 ل شتت  فتتي ال ضتتال السياستتي والحقتتوقي، المتتدني والستتلمي، متتن أجتتل "دستتترة" حقتتوو تشتتجيع االنيتتراي ا
 المستتيحيين و"قون تهتتا"، والقضتتاء علتتل ميتلتتف أبتتكال التمييتتز ضتتده ، فتتي التشتتريع والممارستتة والعمتتل
وتتتولي الولتتايف العامتتة والم اصتتب الميتلفتتة، وإدارة الشتتؤون الك ستتية والدي يتتة، وإعمتتال مفهتتوم "المواط تتة 
المتساوية"، كل ذل  فتي إطتار وط تي ديمقراطتي، يت هض علتل الق اعتة المترستية بتأن المستيحيين هت  جتزء 

يتة الديمقراطيتة، الحديثتة رييس من مكوناا أوطانه ، وأن "ال حل مسيحيا " لمشكالته ، وأن الدولة المدن
والعارية، دولة جميع أب ايها وب اتها من دون تمييز، هي الحل للمشكالا ال اجمة عن اختالل العالقة بين 

 الدولة ومواط يها.
  تعددية المجتمعاا المسيحية، فكريا  وسياسيا  واجتماعيتا وك ستيا ، فتإن ومن دون اإلخالل أو االنتقا  من

، التي تكفل "الداخلية "ب اء الحد األدنل من التوافقاا ، تعهدوا العمل علل قاعدةالمشاركين والمشاركاا
له  القدرة علل جبه التحتدياا والتاتدي للمشتكالا التتي تعترضته  فتي هتذه المرحلتة االنتقاليتة الحرجتة 

 في تاري  الم طقة بأسرها.
 ين الك يستتة والرعيتتة، أو بتتين العمتتل علتتل تجستتير الفجتتواا القايمتتة داختتل المجتمعتتاا المستتيحية، ستتواء بتت

الك تتتايس الميتلفتتتة، وإيتتتالء اهتمتتتام ختتتا  باألجيتتتال الشتتتابة وال ستتتاء، والتاتتتدي فكريتتتا  وروحيتتتا  وسياستتتيا  
إلرهاصاا التطرف والالو التي بتدأا تتستره إلتل هتذه المجتمعتاا، وإعتالء بتأن ثقافتة العتي  المشتترو 

علتتل ا ختتر واحتتترام التعدديتتة، ونشتتر القتتي  الروحيتتة والتستتاما واألختتوة فتتي التتوطن والمواط تتة، واالنفتتتاج 
 السامية للمسيحية.

  ،وباالست اد إلل الدور المميز الذي لعبه مسيحيو ال هضة واألنوار في التجسير بين الشرو وفي هذا اإلطار
ل يتب االمشتاركون والمشتاركاا  حت َّ التشجيع علل التثاقف وحوار الحضتاراا واألديتان، فقتد والاره، و 

ستتيحية علتتل استتتا اف التتدور الت تتويري التتذي بتتدأه أستتالفها قبتتل أويتتد متتن مايتتة عتتام، والتاتتدي لل ظتتراا الم
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االنطواييتتة، المعبتترة عتتن بعتتض مظتتاهر الييبتتة واإلحبتتاي، التتتي بتتدأا تتستتلل إلتتل خطتتاه بعتتض القيتتاداا 
 المسيحية الروحية والسياسية.

 لعمتل المشتترو علتل المستتويين التوط ي واإلقليمتي، العمل لب اء أطر وهياكل للت ستيق والتعتاون والتشتاور وا
 القضتتايالت فيتذ متتا يجتتري التوافتتق عليتته وبشتتأنه، متتن توجهتتاا وتوصتتياا، وت ظتتي  الحتتوار واالختتتالف حتتول 

 .في إطار المشروال الوط ي الديمقراطي الميتلف عليها، لضمان فاعلية أكبر للاوا المسيحي

 

 لج ة متابعة

  خريطة طرو لمستقبل أفضتل لمستيحيي البلتدان إطالو اس  "إعالن عمانقرر المشاركون والمشاركاا ...
متن توصتياا لت فيذ ما ورد فيهتا  "إعالن عمان متابعة هياة"ل تشكيو العربية" " علل وثيقته  اليتامية هذه، 

ومهام، علل أن تتشكل من ثالثة أو أربعة ممثلين عن كل تجمع مسيحي في الدول الس ، وتضتع ل فستها 
، وقتتد كلتتف المشتتاركون والمشتتاركاا، مركتتز القتتد  للدراستتاا السياستتية حتترو فتتي المرحلتتة المقبلتتةخطتتة ت

وباتتتتورة تلحتتتتا تمثيتتتتل التيتتتتاراا بالتشتتتتاور متتتتع ميتلتتتتف األطتتتتراف ذاا الاتتتتلة، بتشتتتتكيل هتتتتذه الهياتتتتة، 
 واالتجاهاا األكثر فاعلية وتمثيال  في الدول الس ، ومراعاة تمثيل ميتلف الك ايس.

  باالجتمتتاال فتتي أقتتره فرصتتة ممك تتة، وتضتتع ل فستتها خطتتة عمتتل وتحتترو، تلحتتا االحتياجتتاا  هياتتةالتقتتوم
الفوريتتة الطاريتتة لمستتيحيي العتتراو وستتوريا، متتن أم يتتة وإ اثيتتة وسياستتية وحقوقيتتة، وتضتتع البتتراما الت فيذيتتة 

 ليريطة الطريق التي تضم ها إعالن عمان من أجل مستقبل أفضل لمسيحيي البلدان العربية.


