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 هكذا خاطب السيد املسيح تالميذه 
خطابنا  ي���ك���ون  أن  ي��ج��ب  وه���ك���ذا 
ف��ي هذه  املسيحني  ال��ع��رب  ل��أخ��وة 
به  تفّوه  ما  مدة  قبل  البالد، غاظني 
السلطة  م��ن  رج��وب  جبريل  السيد 
أبناء  إلى  تطّرق  عندما  الفلسطينية 
فلسطني  ف��ي  املسيحية  ال��ط��وائ��ف 
وفي إسرائيل بقوله: "أنتم جماعة 
ال���ك���ري���س���م���اس".. وك�������أَن ه����ؤالء 
وال  ال��ع��رب  على  دخيلون  اجلماعة 

ميتّون إليهم بصلة وكان شأنهم في 
عرًبا  املسلمني  كشأن  ليس  االنتماء 
الكالم  أوالً ودينينًا ثانيًا. أقول هذا 
أن  مبناسبة األعياد املسيحية وبعد 
ذكرهم أكثر من صفحي في اجلرائد 
عنوانني:"ليبق  حت��ت  األس��ب��وع��ي��ة 
"وابقوا  األرض"،  ملح  اإلن��س��ان 
زي��ن��ة ع��ل��ى ج��ب��ني ه���ذه ال���ب���الد" و 
إسرائيل  ف��ي  املسيحي  "ال���وج���ود 
جماعة  "أنتم  و  الضمان"  محدود 

د  مليال ا عيد  سبة  مبنا
ية  د مليال ا لسنة  ا س  أ ر و
ض ر أل ا ملح  نتم  أ

أين نحن؟؟؟

بقلم: د. محمد حبيب الله

ال��ك��ري��س��م��اس"، ان م��ا أرم���ي إل��ي��ه في 
هذا املقال هو مبثابة رد اعتبار ألخوتنا 
ينتمون كاملسلمني في  الذين  املسيحني 
هذه البالد إلى شجرة العروبة الباسقة 
والتي متتد جذورها عميًقا عمق التاريخ 
النبي  وزم���ن  املسيح  السيد  زم��ن  إل��ى 
املسيحيون  ك��ان  حني  )صلعم(  محمد 
ال��ع��رب وحتديًدا  ف��ي ج��زي��رة  األوائ����ل 
اليمن واقصد بهم نصارى جنران  في 
والشام  سوريا  في  الغساسنة  وقبيلة 
وآخ���رون ف��ي ان��ح��اء اجل��زي��رة العربية 
الرسول  التقى  وق��د  فلسطني...  وف��ي 
بن  أم��ث��ال "ورق���ة  ببعضهم  )ص��ل��ع��م( 
فترة  طيلة  املسيحيون  ك��ان  ن��وف��ل".. 
يتجزأ من  اإلس��الم��ي ج���زًءا ال  احل��ك��م 
اإلسالم  قيام  فعند  اإلسالمية،  الدولة 
البقاء  بني  ُخيّروا  الفتوحات  زمن  وفي 
اإلسالمي  الدين  دخ��ول  أو  دينهم  على 

مثلهم في ذلك مثل اليهود وقد اختاروا 
اإلسالم  فاحترمهم  دينهم  على  البقاء 
ذكروا  ال��ذي��ن  الكتاب  أه��ل  باعتبارهم 
ف��ي ال��ق��رآن، وج���اءت س���ورة "مرمي" 
وسورة  عيسى  بالنبي  حملها  وقصة 
"يوسف" واألحداث التي مّرت باليهود 
اثباًتا على موقف اإلسالم من املسيحية 
اللحوم  أك��ل  الله  حلل  وق��د  واليهودية، 
ناهيك  وال��ي��ه��ودي..  املسيحي  ذب��ح  من 
التي  ال��واق��ع��ة  ع��ن  يحدثنا  ال��ت��اري��خ  ان 
حدثت في املدينة املنورة زمن الرسول، 
حني حضر وفد من نصارى جنران إليه 
وليقرروا  اإلسالم  الدين  عن  ليسمعوا 
ف��ي اإلس���الم، وكان  أو عدمه  ال��دخ��ول 
وعندما  دينهم..  على  البقاء  اختيارهم 
حان وقت صالتهم طلبوا من الرسول 
بالصالة  لهم  َفسمح  به  يصلون  مكاًنا 
في املسجد.. هكذا كان املسيحيون طيلة 

فترة احلكم اإلسالمي عرًبا أوالً ومسيحيني ثانيًا وهذا األمر 
أضاف قوة للدولة اإلسالمية التي نادت بالتعددية واحترمتها 
وكان شأنهم في هذا شأن اليهود والشعوب واألقوام األخرى 
وللمسيحيني  العرب  لغير  بالنسبة  اإلسالم  فكان  الدولة،  في 
واليهود دفيئة يتوّفر فيها منو النبتة اإلنسانية أّيًا كانت تعيش 
بحرية في التعبير والفكر ومن ثّم في اإلبداع. هكذا تطورت، 
احلضارة العربية اإلسالمية، بكل مركباتها في العلم والدين 
خليًطا  علماؤها  وك��ان  إلخ  والرياضيات...  والكيمياء  والفلك 
من عرب وغير عرب ومن مسيحيني ومسلمني ويهود وبهذا 
أْثَرت وأْغنَت العالم فيما بعد ومهدت للحضارات واالكتشافات 
العصرية اليوم. وقد ساهم وجود التعددية واملناخ املناسب في 
تطورها وفي رسم لوحة جميلة متكاملة من الفسيفساء تزينها 
التعددية، من حيث االنتماء الديني والقومي والعرقي واللغوي، 
دون تفريق بني إنسان وآخر، وما كان يجمع بني جميع هذه 
املتشابه  ال��دم  ول��ون  إنسان  كل  داخ��ل  في  اإلن��س��ان  املركبات 
عندهم جميًعا ونحن هنا في إسرائيل كأقلية قومية اصالنية 
االنتماء  ونؤكد  أوالً  والقومي  العربي  االنتماء  ألنفسنا  نؤكد 
الطائفي مسلمني ومسحيني  االنتماء  ثانيًا ونؤكد  الفلسطيني 
مأمون  األخ  خاطبهم  كما  املسيحيني  اخوتنا  ونخاطب  ثالثًا.. 
فاعور في مقاله في "حديث الناس" أخيًرا حيث يقول: "لتبقوا 
زينة على جبني هذه البالد" هادًفا من وراء ذلك تأكيد أهمية 
الوجود املسيحي في مهد املسيح" إذ ال ُيعقل ان نتصّور خلو 
مهد املسيح من املسيحيني، متاًما كما هو ليس منطقيًا ان نتخيل 
مكة واملدينة دون مسلمني ونحن بدورنا نؤكد لهم قول السيد 
املسيح: "أنتم ملح هذه األرض"... أنا ال أسعى من وراء ذلك 
نيل وسام أضعه على صدري أو تاج أزّين به جبيني بل أقول 
ذلك مقتنًعا وبروح القرآن الكرمي والدين اإلسالمي احلقيقي 

واحلديث النبوي الشريف.
    أقول ذلك ألني أرفض التوجه العنصري الضيق الذي يصدر 
عن بعض املسلمني املتزّمتني وأرفض مقولتهم بأن الدين عند 
الله اإلسالم، ألن هذا الكالم انطبق في حينه على غير اليهود 
وغير املسيحيني حني خيّروا بني دخول اإلسالم أو القتل وال 
ينطبق على املسيحيني واليهود الذين جاء االعتراف بهم من الله 
الله  الكرمي بأن دياناتهم مقبولة عند  القرآن  تعالى وورد في 
ومقبولة علينا نحن املسلمني املتنورين. لقد أعجبتني في الفترة 
األخيرة الهبّة املباركة التي بادر إليها بعض املسلمني في املساجد 
واملراكز اجلماهيرية من حيث مشاركة املسلمني املسيحيني بعيد 
جمهور  وبحضور  باملوضوع  تتصل  فعاليات  وإقامة  امليالد 
ورجال دين من الطرفني. وعلى سبيل املثال أذكر ما قامت به 
بلدية الناصرة وما عملته احتفاًء بعيد امليالد، وما قام به شيخ 
إعبلني و "جمعية السالم" حيث أُقيمت أمسية ميالدية فريدة 
في جامع القرية وحضرها جمهور غفير من الناس ومن رجال 
الفعالية تسهم في اضفاء  املسيحيني واملسلمني، وهذه  الدين 
روح احملبة والتسامح بني الناس على اختالف عقائدهم واملتوقع 
مستقبالً ان تقوم الكنيسة بفعالية مشابهة كان تكون رمضانية 
أو مبناسبة عيد "األضحى واملولد النبوي". هذا باإلضافة إلى 
دور اإلعالم في ذلك وتخصيص خطبة اجلمعة للتكلم عن ميالد 
املسيح وامه مرمي كما حدث في األسبوع املاضي في اجلامع 
خالل  من  األثير  على  الناس  وسمعها  الناصرة  في  األبيض 

إذاعة "الشمس".
وعودة إلى موضوعنا الرئيسي في هذا املقال وتأكيد ضرورة 
التغلّب على األفكار املسبقة عند كل طرف من أطراف الديانات 
الثالثة التي تسود هذه البالد. فإن االنتماء الوطني والقومي 
يجب أن يكون سائًدا ومتقدًما على االنتماء الطائفي، فاالنتماء 
األول مشترك للجميع واالنتماء الثاني يؤكد العامل املختلف بني 
الناس وكما قيل الدين لله والوطن للجميع، ووجود انتماءات 
متعددة في املجتمع ظاهرة صحيّة ومفيدة أّكدها القرآن الكرمي 
في اآلية التي تقول: ".. وخلقناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا"، 
ولنا فيما حدث في القرن التاسع عشر والقرن العشرين الدليل 
على ذلك، فقد كان العرب يعيشون في ظلمة وليل حالك حتت 
حكم األتراك ومحاولة تتريك العرب.. حيث لعبت اإلرساليات 
العلم  إلى الشرق دوًرا كبيًرا في نشر  التي وصلت  املسيحية 
والثقافة، فقد عملوا على فتح املدارس التي تعلّم فيها مسلمون 
العربية  النهضة  دعاة  منها  السواء وتخّرج  على  ومسيحيون 
والفكر احلديث الذين ساهموا في نشر الثقافة بني الناس في 
لبنان وسوريا ومصر وفلسطني، واألسماء التي ساهمت كثيرة 
نذكر منها على سبيل املثال جورجي زيدان وخليل مطران ومي 
زيادة وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وعائلة البستاني 
ومسيحيني  مسلمني  يجمعنا  ما  فكان  اليسوعيني...  واآلب��اء 
أن  دون  واح��د  وطني  وانتماء  واح��دة  قومية  أبناء  ع��رب  اننا 
يكون للدين دور سلبي للتفريق بيننا وكان وما زال شعارنا 
التفرقة  إلى  تدعو  التي  السياسات  أم��ام  الوقوف  اليوم  حتى 
املشترك  والقومي  الوطني  العامل  اغفال  وإلى  متزيقنا  وإلى 
الهوية  طمس  حملاوالت  التّصّدي  هو  اليوم  املطلوب  ان  بيننا. 
اآلرامية.  بالهوية  املسيحيني واستبدالها  العربية عند  القومية 
وليبق  ومسيحيني  مسلمني  عروقنا  في  جتري  العروبة  لتبق 
بعضنا  عالقتنا  في  يحركنا  ال��ذي  األس��اس  هو  فينا  اإلنسان 
بعًضا ولتبقوا أنتم أخوتنا املسيحيني ملح األرض دائًما وزينة 

على جبني هذه البالد.
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الطالب الموهوبون والمتفوقون من صفوف الثامن والتاسع

التسجيل لربامج 
مركز " علماء اِّـستقبل" َّـ أوجه!

www.madaney.net :لتفاصيل اضافية وللتسجيل

برامج عرض " ألفا"
برنامج بحث في مجاالت علمية

صفوف الثامنصفوف الثامن

صفوف التاسع

صفوف التاسع

للبنات فقط

برامج عرض " اوديسياه"
( علماء ومكتشفوا المستقبل سابقاً)

برنامج للتعليم االكاديمي في العلوم

برامج عرض " ايدياه"
برنامج بحث في مجال العلوم االنسانية

معهد فايتسمان للعلوم
15.1.17| يوم االحد|20:00 – 16:30

جامعة تل أبيب 
15.1.17 |يوم االحد| 19:00-20:30

جامعة تل أبيب 
15.1.17| يوم االحد| 17:00-18:30

جامعة بن غوريون في النقب 
19.1.17| يوم الخميس| 17:00

التخنيون معهد العلوم التطبيقية االسرائيلي
20.1.17| يوم الجمعة | 11:00

جامعة بن غوريون في النقب
19.1.17 |يوم الخميس| 17:00

جامعة أرئيل 
18.1.17 |يوم االربعاء | 17:30

الجامعة العبرية في القدس 
17.1.17| يوم الثالثاء | 18:00

التخنيون معهد العلوم
 التطبيقية االسرائيلي

20.1.17 |يوم الجمعة| 09:00
جامعة تل أبيب 

15.1.17| يوم االحد | 19:00-20:30

مركز علماء المستقبل


