
 ن يبتغ غير الوحدة الوطنية نهجًاوم

 فلن يقبل منه، وهو في الدنيا من المفسدين

 

 سميح غنادري

 

شرف على ساحة المدينة التي مبنى يبمحاذاة كنيسة البشارة لالتين في الناصرة، وعلى عرض واجهة 

نجليزية، اآلية إللعربية والوان مكتوب عليها، باصبح اسمها المتداول ساحة شهاب الدين، توجد الفتة باألأ

 (.58:آل عمران ) "سالم دينًا فلن ُيقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرينيبتغ غير اإلومن ": القرآنية

المدينة،  –مركز  –الالفتة معلقة هناك منذ سنوات، قرب الكنيسة مقابل الشارع الرئيسي في وسط 

يراها، يوميًا تقريبًا، كل مواطن نصراوي  ال أنإأي ال بد  .وبمحاذاة شارع الكازانوفا الذي يقود نحو السوق

وفي هذه المنطقة تتوقف فرق السواح األجانب يوميًا، بسبب تاريخها . وكل زائر للمدينة أو عابر سبيل فيها

 .وكنيستها

 ن، أوالمسلمين ينياألول، أن على مواطني الناصرة العرب المسيح. يؤلمني ويستفزني أمران

خاطىء باطل، وما  الدين المسيحيأن ( تفسير الحرفي الشعبوي المتداول لتلك اآليةحسب ال)وا يوميًا أيقر

ينوية في دوإال سيكون مصيرهم جهنم ونارها األبدية حين تأتي ساعة ال. سالمهمى المسيحيين إال إجهار إعل

فيسترسل ، (نجليزية أيضًاالمكتوبة باإل)وقد صدمتهم اآلية  والثاني، هو رؤية السواح األجانب. اآلخرة

نه حتى في بلد المسيح وقرية والدته مريم ين أضشدقين ومحرتارحين مشاإلسرائيليون اليهود هم ومرشد

ي العالم إما أن تسلموا أو ييها العرب ولمسيحيالعذراء، وفي مدينة مختلطة، يقول مسلمو المدينة لمسيح

في  ...عامل، وكيف يعامل هؤالء اليهودنت "إرهابي"مع أي إسالم  أن تتخيلوا ولكم. تحرقوا في نار جهنم

تطالبوننا بتوقيع سالم مع هؤالء، فليوقعوه أوال مع أهل مدينتهم  –يواصل المرشدون –فكيف . ليدولة اسرائ

 . العرب المسيحيين في مدينة المسيح

بأي حق يسمح البعض لنفسه بتشويه الدين اإلسالمي الحنيف بهذا الشكل القبيح أمام : نتساءل

لم يكتف العقل المريض والعنصري الطائفي، الواقف وراء  ؟، وبهذا المس بمشاعر أهالي المدينةلمينالعا

نزالهم لتلك ض إمنذ سنوات من قبل العقالء وفْر ويظهر أن عدم ردعهم. تعليق تلك اآلية، بهذه الفعلة

د، الفتتان جديدتان معلقتان على احتفاًء بعيد الميالاستقبلت المسيرة التقليدية،  إذ. ادونالالفتة، جعلهم يتم

المسيحيين والمسيرة " تعايدان" تحمالن آيتين الفتتان. طرف الساحة بمحاذاة رصيف الشارع الرئيسي



الحركة  ...المسيرة، بمن تصدرها، شخصيات قيادية دينية وسياسية من تقد تصدر توكان. التقليدية

، !(؟)احترام الدين اآلخر والوحدة الوطنية علنًاو التعايشسالمية أيضًا، تأكيدًا منها على طقس وتمثيلية اإل

 .نزالها من قبلهمالالفتات، أو السكوت عنها وعدم إ سرًا بتعليق تلك التوجيهإلى جانب 

الحق من . إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون": تقول اآليتان

قل هو اهلل أحد، اهلل " و (. المشككون -الممترون تعني( )85:انآل عمر) "ربك فال تكونن من الممترين

" يعايد"الذي عّلق هاتين اآليتين قصد أن (. 4-1:خالصاإل) "يولد، ولم يكن له كفوًا أحدالصمد، لم يلد ولم 

ن ن المسيح ابنه، علمًا بأإوتقولون  اهلل الواحد األحد بوحدانيةأنتم تشككون : مسيحيي المدينة بقوله لهم

 .عيسى مثله مثل آدم خلقه اهلل من تراب

قبل هذا وبموازاته، على مدى سنوات عديدة سابقة وحتى اليوم، تتبدل شهرًا بعد آخر شعارات 

يعلقونها في تلك . تختبىء بعضها وراء آيات قرآنية يفسرها أصحابها كما يحلو لهم ويخدم سياستهم

. تحيطه أربعة مداخل ،في وسط الشارع الرئيسي على شجرة تتوسط دّوار سير محاٍذأيضا و ،المنطقة

وأخرى . األديان واألنبياء اآلخريناألطهر من بين كل هو نبي أي األفضل و أي دين هوشعارات تبلغنا 

، وأن ..."أو يعلنون... أو يقولون ...يطالبون( 45وأحيانًا مسلموا الـ )مسلموا الناصرة "ن تنص على أ

وحين . الخ!(...في إسرائيل، وفي الناصرة؟)سالم، والسعي لبناء دولة الخالفة علينا جميعًا اتباع هدى اإل

تقول شعارات معلقة على لألماكن المقدسة، استفاقت المدينة  هفي رحلة حج بنديكتوسزار الناصرة البابا 

  ".الناصرة إسالمية. هال وال سهاًلال أ": باسمها

لسنا في مجال  :أجيبكم .شرذمتنا طائفيًا وعنصريًاهدف إلى تهذه مؤامرة صهيونية : سيقول بعضكم

فالذي يقوم بهذا هو منا وفينا ومن أحزابنا، . "ِهمن عوِد ُهدوَد"ولكن ". فرق تسد"المزاودة بخصوص سياسة 

ستارًا ومبررا لنهجه المتخلف ( يا للفحش) ويتخذ من ديننا الحنيف  ،ةيبل ويشارك في قيادة هيئاتنا الوطن

 .تنا القومية ووحدتنا الوطنية الجامعتينوالمدمر لهوي

 

 ...المدينة (غابة)غابت 

ز الجغرافي العام للمدينة، بدون حق أو إذن أو تخويل من أحد، وبشكل منهجي يجري أمامنا إحتالل للحّي

سوأ هو هذا االغتصاب والتشويه الديني والعقائدي والنفسي لعقليات واأل. ثابر واستفزازي دون ردع أحدم

ومية والوطنية والنصراوية الجامعة، ولوحدتهم الوطنية على شتى انتماءاتهم قعر الناس ولهويتهم الومشا

أن يفهم دينه كما نسان الفرد، بذاته ولذاته، الحاصل هنا ليس حق وحرية اإل. فيةاالجتماعية والدينية والطائ

وإنما سعي مجموعة . ة الجامعةهويته الدينية على ما عداها من مركبات أساسية للهوي يريد، وأن يبرز



لتشويه الدين واستعماله مطية وآداة وستارًا لخدمة أجندة سياسية واجتماعية رجعية وهدامة، ومحاولة 

 .فرض هذا على الفضاء الثقافي العام للمدينة

النقاش مع هؤالء والتصدي لهم ليس نقاشًا مع المتدينين، وال مع خيار الفرد في فهم  ، فإنلذلك

زورًا  ،بوا أنفسهمهم يريدون جّرنا إلى هذه الزاوية بعد أن نّص. سة دينه لذاته، وال تصديًا للدينوممار

ومن ثم . ، ومن أنفسهم ناطقين باسمهجاعلين منه ملكية خاصة لهم ،واغتصابًا، قيمين على الدين وتفسيره

 .يريدون تعميم وفرض خيارهم الخاص على المدينة وجعله عامًا

فالمسيحيون يبقون في نهاية المطاف . سالم والمسلمين أواًل، ال للمسيحيينن لإلهؤالء مغتصبو

ال يريدون  وهم. ومعروف حكم المرتد. فهو مرتدأما المسلم الرافض التباع غّيهم وتضليلهم ". أهل الذمة"

 .أسلمة المسيحي وإنما تسييس إسالم المسلم من خالل تشويه واغتصاب اإلسالم

عب بهذه النار الطائفية العنصرية في مدينة متعددة األديان والطوائف، قد يقود لكن حين يجري الل

وكانت . المدينة وتحويلها إلى غابة مدنيةوإلى تغييب ورد فعل معاكس، طائفي  توتيراألمر أيضًا إلى 

 ويظهر أنه ال(! غابة)وضعا شعر فيه أهلها أن المدينة غابت  عاما 18قرابة الناصرة قد عايشت قبل 

حزابنا ومؤسساتنا الوطنية وعدم ردعهم له، إال جّرنا رجال الدين وأبصمت بعض، بعد أن استقوى يروق لل

 .ثانية إلى تلك الغابة التي ظننا وحلمنا بأنها غابت

أن فكر ونهج الحركة على يجب التنبيه هنا، وبمنتهى الصراحة، إلى خطورة االتكال النصراوي 

ما زال  -(األخوان والسلفيون: اسبة آن األوان لتسميتها وأطيافها باسمها الحقيقيبالمن) -االسالمية بأطيافها

، وأن األصولية الطائفية غير منتشرة في الوسط !(لهذه التسميات ًابت) محدود التأثير في الوسط اإلسالمي 

. لسطح قد تنفجرأواًل، ليس هكذا هو الواقع، وهنالك تراكمات تجري تحت ا!(. تبا لهذه التسميات)المسيحي 

وحتى الكافر، احتقانات ... دينصولي والعلماني وغير المتأوثانيًا، تتراكم عند المسيحي الالطائفي والال

قبل . حقاد وتوترات قد تولد ردود فعل غاضبة، ال يستطيع أحد أن يتكهن اليوم أي منحى قد تتخذ مستقباًلوأ

لكن أصبح بعضنا اليوم . ر وبالتفاخر بانتمائه الدينيكان النصراوي يخجل حتى بالجه ،أقل من ثالثة عقود

 .يجاهر ويتفاخر ويتواقح حتى بالمس بدين اآلخر

 .تلك الشعارات التي ذكرناها سابقًا ،فيها أوالدها وشبابها الصاعدبما يوميا، أهل المدينة  يشهد

ويستمعون لخطابات . اويقرأون في الصحف بعض مقاالت لقادة في الحركة اإلسالمية ال تقّل سوءًا عنه

وبعضها يصلنا إلى بيوتنا عنوة  .(ال أقول كلو)في بعض الجوامع ( وال أقول كل)ئمة يلقيها بعض األمماثلة 

، وأنا جالس على شرفة بيتي، بأني كافر، إذا "علمتني"حداها وإ. كبرات الصوت في أيام الجمعةمن خالل م



. سلم إذا كنت أنشد الجنة في اآلخرةن األجدى بي أن ُأوم. وبالصلب وقيامة المسيح بالثالوثكنت أؤمن 

 .صلب وقيامة السيد المسيح -بعيد الفصح" معايدة"كانت تلك خطبة 

 

 !أنت كافر يا شيخ

 وار بين األديان بخصوص معتقدات وإيمان كلهذه المسألة ال تخص النقاش الالهوتي والفقهي، وال الح

م بصدق في بيته وجامعه وكنيسته، عّلترض على حق أحد في أن ُيحد يمنع أحدًا أو حتى يعأوما من . منا

. وكل على دينه اهلل يعينه. وفي دروسه الدينية، أسس إيمانه الديني وحتى مالحظاته على دين اآلخر

في الحيز العام بهدف تسخيف  ونشرها خطورة القضية تكمن في وجود الفتات وشعارات يجري تعليقها

 .، ال بهدف تعليم أسس الدين في الساحات العامةرهم والمس بهممعتقدات اآلخرين وتكفي

بالمحبة والتسامح  فالدين في جوهره، أي دين، ينادي. ه ويهين دينه أواًليشّوو مسَمْن يفعل هذا ي

والدين اإلسالمي بالذات نّص على عدم جواز التكفير . والتعايش واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 إن أكرمكم عند اهلل ،قبائل لتعارفواوجعلناكم شعوبا و"... اهلل وحده يجوز له هذا األمر للناس، وعّلم أن 

ما  اهللولو شاء (. " 45المائدة " )...لو شاء اهلل لجعلكم أمة واحدة"... و (. 11: الحجرات" )اتقاكم

ن هم يأن المسيحي على" القرآن"ونّص  (.101االنعام ")أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت بوكيل

وأمر (. 58المائدة ...")ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى"... األقرب مودة للمسلمين 

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو "، (44آل عمران " )...وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن"

 (.188النحل ..." )عظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وبالوحدة الوطنية  بتعاليم ووصايا دينه،من ال يلتزم بتعاليم هذه اآليات الكريمة أعاله يكفر 

لذلك، دفاعا عن . أخفى انتماءه الحزبي وراء حجاب تسمية ذاته بالشيخ فالن والديمقراطية لشعبه حتى لو

يلوا تلك الالفتات من ساحة أز: نقول للمتاجرين بالدين ودعاة تسييسه وتحزيبه" القرآن"اإلسالم وعن 

فما من كفر أشد كفرًا من استغالل آيات الذكر الحكيم في سبيل . إن كنتم حقًا مسلمين مؤمنين -المدينة

والدين أطهر وأشرف من أن يحيله البعض إلى طائفة، ومن ثم يحيل الطائفة إلى حزب . سقيمالباطل ال

 -نه ملكية خاصة وأداة ومطية أجندته السياسيةسياسي يشوه الدين ويحتكر فهمه وتفسيره، ويجعل م

 .االجتماعية، المتخلفة والهدامة

لو فقد بعض مسيحيي الناصرة ( لحزب ال الدينامشايخ " )مشايخ"ثم ماذا كان سيكون موقفكم يا 

سالمي ا الفتات تطعن بمصداقية الدين اإلاعصابهم وقاموا بالرد عليكم بمثل بضاعتكم؟ أقصد أن يعلقو

وأن . ن مصير نار جهنمأة الرسول محمد، وتشيد بعلوية الدين المسيحي وتكفر من ال يتبعه، وتتوعده بوبنبو



ثناء مرور أيعلقوها، مثلكم أيضًا، في ساحة المدينة وقرب الجوامع وعلى رصيف الشارع الرئيسي و

 .، وأن يرددوها في وعظاتهم في كنائسهممسيرة االحتفاء بعيد األضحى

 -وإنما مدينة باسم شعب. لعارف بالجواب، ليس باسم المسيحيين وال دفاعا عنهمأتساءل سؤال ا

قصاء والشرذمة في عقر دار سياسة التمييز العنصري، واإلأصبح أقلية في وطنه ويعاني  -بقية شعب

. ن، باسم الدين واألصوليةبل أكوابا من ماء آس ،ليزيد الطين بّلة" همن عود هدودو"الصهيونية، ويأتيه 

 .زاء هكذا اصولية على عداءدياناتنا من هذا براء، وأصالتنا إ

يا أمة ضحكت من جهلها "الدين ليس أن نحف شواربنا وال أن نطيل لحانا، شيوخا كنا أم كهنة، 

. ي وجوهنا صوب المشرق والمغرب، ليس أن نوّل111اآلية  -واإليمان، كما علمتنا سورة البقرة". األمم

يسعى بالذات، إلى تفرقتنا على أساس ديني وإلى  ْنأما َم. والتقوى وعمل المعروف وإنما أن نلتزم بالبر

ويكون كافرا بجوهر تعاليم الدين . احترابنا فهو قد يكون من المؤمنين كالما، لكن من المفسدين فعاًل

ر ال كالما فاإليمان فعل وانتصار للحق وللخي. رابيا -كاهنا -لشعب، حتى لو كان شيخالبالوحدة الوطنية و

 .وثيابا

 جريمة... الصمت

زالة تلك الالفتات التي تغتصب تناع بلدية الناصرة حتى اآلن عن إلى حد ما، وال أقول أتفهم كليا، امإأفهم 

ن تؤدي ة من أة البلدييفسبب االمتناع قد يعود إلى خش. هدف الصالح العامدون إذن وال بالملكية العامة 

 18قبل  "زمة شهاب الدينأ"ـدة إلى األجواء السيئة التي رافقت تفجر ما عرف بزالة إلى التوتير والعواإل

عصابه دوما، واإلنسان قد ال يحتمل ضبط أ. قلوبلكن األجواء متوترة اليوم في العقول وال. عاما تقريبا

ن الجو العمل على إقصائه االجتماعي والثقافي والنفسي مويرى . بدين اآلخروهو يقرأ يوميا المس بدينه و

وواجب البلدية، بصفتها سلطة محلية، . العام السليم والنقي للمدينة التي هي ملكه وهو ابنها ومن مواطنيها

لصالح جميع المواطنين، وعدم السكوت عن مغتصبية  ز العام جغرافيا وثقافيا وأجواًءصيانة وحفظ الحّي

 .ومفسديه

أزمة ساحة  -زمة شهاب الدينلتوافقي ألبالحل الوسط ا طاحةاالعتداء على واإل وه لثم الحاص

براز مقام شهاب البلدية، وفقا لمخططها األصلي، بإصالح وإوقامت  .قبل عقد ونّيف بنيت الساحة. المدينة

من استولى عليها باسم ساحة عامة للمدينة ولراحة أهلها، وإنما هي ساحة لخدمة  لكن الساحة ليست. الدين

أهالي . لل وغير مسقوفائم كجامع مفتوح مظء جامع هناك، ولكن الجامع قونعم لم يتم بنا. الدين زورًا

وهذه  (.خصوصا أيام الجمعة)بكل معنى الكلمة  هذا جامع. المدينة ال يزورون الساحة وال يجلسون فيها

أي جرى هنا اغتصاب حتى الحل التوافقي . ساحة لجامع ومكان لالفتات وإعالنات ذكرنا فحواها سابقًا



وتتحكم بالساحة، عمليًا وأجواًء، الحركة  .إلى منبر للتحريض الطائفي ة العامةساحالوتحويل الوسطي 

منه "لكن، سّمور أٌخ لحّمور، بل . وُيقال إن بعض التحكم انتقل مؤخرا للجناح السلفي منها. اإلسالمية

  .، وإن كان أكثر تشددا وتطرفا"وفيه

إذا ما قررت ... لى تحركها ضد هذا االغتصابال أحسد بلدية الناصرة ال على صمتها وال ع

وكل أحزابنا، وكل اللجان الشعبية والهيئات  ،ءالكن ال أفهم وال أتفهم صمت اللجنة القطرية للرؤس. التحرك

ن فهمنا أو تفهمنا هذا، كيف إو. وهي ترى عدم االلتزام به... افقيلك الحل التوالتي كانت وراء التوصل لذ

وليس دينيا كما )الصمت الرهيب للجميع بخصوص استغالل الساحة من قبل تيار سياسي نفهم أو نتفهم هذا 

القيام بهذا على نار واطئة وبالهمس  ، يا كل العقالنيين،تريدون. للمس بدين اآلخر وإقصائه وتكفيره( يدعي

، آمال كم خمس سنوات وأنا حامل بمقالي هذا دون أن أكتبهتانتظر. في غرف مغلقة؟ حسنا، قوموا به

 ...، فانطقنا خرسكم علكم تنطقون"للجريمة"أصبح صمتكم خادما وغطاء . بتحرككم

. ، ليس فزعًا منها وال تجنبًا لمواجهتها فكريًا...لم أذكر أعاله الحركة اإلسالمية، بأخوانها وسلفييها

لحاصل وتبريرها، بالهمس والوشوشة، أن من يفعل هذا هم وال ينطلي علينا خرس اإلسالمية على ا

" عصا"فـ. فهي الفاعلة والبادئة، وهي الخرساء إزاء من يواصل فعلها ويجعله أكثر تطرفا. السلفيون

بل أتهمها . خير، وال الفهم والتفهمال الألني لم أعد آمل منها لم أذكر اإلسالمية . السلفيين من عصي الحركة

ارها وبنهجها، وبممارساتها، وبما غرسته في أجيالنا الطالعة من أفعال فئوية طائفية وإقصائية، أنها هي بأفك

 . كانت الدفيئة لكل ما هو حاصل وتطرقنا له في هذا المقال... للدينوتطييفها  خلفية تسييسها وتحزيبهاعلى 

طالبتنا لها بأن ترتدع سالمية وإنما معها وفي مواجهتها، وبمقضيتنا وحلها ليست عند الحركة اإل

. تباعها غير آبهين بمخاطر تسميم أجواء ومستقبل أجيالها الصاعدةأوتردع من يلعب بالنار من قادتها و

سالمية قطريا ونصراويا، فليقم قادة اإل. هذا هو نداء اإلسالم للصالة -، ال على الطالح"حّيا على الفالح"

يهمهم فهم وتفهم الناس وعدم كان نزال تلك الشعارات إذا ما قبل اليوم، بدخول ساحة المدينة وإوالبارحة 

زاء شعبنا ء دينهم أواًل، مثلما هو واجبهم إزاإهذا واجبهم . لهم بالطائفية وتحميلهم مسؤولية الحاصل دمغهم

 .ومدينته ووحدتنا ووحدتها الوطنية

ن المسلمين وكذلك للمشايخ األفاضل من رجال الدي. وأوجه الندء بعدم الصمت والتحرك أيضًا

، من شخصيات اجتماعية ومثقفين (العلماني ال تعني الملحد)خوتي من متدينين وعلمانيين مسلمين أ سائرل

واعذروني إن خاطبتكم، ألول . أكثر فال يعقل السكوت .فيين وسائر الناس العادييناوأكاديمين وكتاب وصح

. الموقف وفي العمل لبا وقالبا الستعمال هذه الهوية فيأنا الرافض ق... مرة في حياتي، باسم هويتكم الدينينة

للتصدي للطائفية هي أن يتصدى اإلنسان أواًل اجتماعيا  ما دامت الوسيلة األسلم واألنجع  لكن ما العمل



وكلنا يعلم أن محاربة طائفية اآلخر مع السكوت عن طائفية الذات هي رعاية . للطائفية في ساحته الدينية

 .باسم  محاربتها هال عيرللطائفية وتس

ي كتب قبل شهور عديدة مقااًل عن الموضوع يخص تلك اآلية على نارأعرف أن زميلي فتحي فو

مكانكم تذكيري إال ا هنالك حاجة بتذكيركم أنه ليس بإوإنم. لذلك ما من حاجة بتذكيري بهذا. واجهة العمارة

أال . شيوعي وديمقراطي -ماني ونشيط جبهويري علاوفتحي يس. ي ابن حيفارانبمقال المربي والكاتب فو

بكل  ،كنائسنا، وكل مؤسساتنا التمثيلية والثقافية ومدارسناوفتح صفحات صحفنا، ومنابر جوامعنا تتفل

بعض لديانتنا ولتراثنا العربي أطيافها السياسية والفكرية، لفيض من مساهمات وفتوحات تطيح باحتالل ال

 .سالمي الجامعاإل

فلننطق بشجاعة ودون تأتأة ومواربة قبل أن يصبح الوقت . ن وتشجيع للجريمةسكوت عالصمت 

ما بينها  لية فيبولتكن أول الناطقين أحزابنا الوطنية العلمانية، بداًل من تفضيل بعضها للعداوات الق ،متأخرا

 !د التهامها معًامواجهتها للتيار الطائفي، بل ومسايرته بأمل كسبه في معاداتها لبعض، علمًا بأنه يقص لىع

 

 :على بدء وٌدَع

 !ال تفتروا على اإلسالم

بما فيه اجتهاد الفقهاء والعلماء المسلمين في  فهم . أجاز اإلسالم االجتهاد في فهم وتفسير النص الديني

. واختلف هؤالء، بمن فيهم األولون منذ القرن الثامن والتاسع والعاشر، في تفسير بعض آياته. وتفسير آياته

فما من مقدس ومنزل ومنزه إال .  يعتبر اإلسالم تفسير أي مفسر منزاًل ومقدسًا ومنزها عن أي خطأوال

في تفسير الكتب ...( ا كثيرًاوأخطأو)هاء والهوتيين، قد يخطئون أما البشر، حتى لو كانوا فق. النص القرآني

 .المقدسة

ولة المسلمين فد. ين هذا الثالوثهنالك اختالفات جوهرية بو. ثم اإلسالم هو دين ودولة وثقافة

افة اإلسالمية بما فيها الثقافة الشعبوية والعامة قكذلك هي الث ،ليست بالضرورة هي دولة الدين والقرآن

الحزبي لهذا التعقيد المركب في التفسير، نالحظ أن  -وإذا أدخلنا عامل اإلسالم السياسي. للناس المسلمين

ونّبهنا  .بعض آيات القرآن لصالحهم موهمين أنها التفسير السليمبعض المتحزبين يطّوعون تفسيرات 

الثالثي الالمقّدس للسلطة السياسية، وللطغمة : القرآن الكريم إلى تدّخل وإفساد فرعون وقارون وهامان

 .المالية، وللسلطة الدينية

التفسير المتداول .". ..ومن يبتغ غير اإلسالم: "لنأخذ مثاًل اآلية التي أوردناها في مطلع مقالنا هذا

الديانات األخرى أن  عوالشعبي والذي يتبادر أواًل إلى الذهن، وقال به حتى بعض الفقهاء، هو أن على اتبا



ولهذا، وبهذا المعنى والقصد، جرى . يستبدلوا دينهم ويعتنقوا اإلسالم حتى ال يلقوا بئس المصير في جهنم

تنفيه آيات ... لكن هذا تفسير خاطىء وباطل لتلك اآلية. لناصرةتعليق هذه اآلية على الفتة في وسط مدينة ا

 . العديدة األخرى، عدا عن نفيه من قبل العديد من الفقهاء" القرآن"

فإذا أنت أسلمت  .هي تعني تسليم األمر هلل. قتصر عليهاتكلمة اإلسالم ال تعني الدعوة المحمدية و

. بناًء عليه جدنا إبراهيم، حسب القرآن، هو أول المسلمين. ًاأمرك هلل تكون مسلمًا، كنت يهوديًا أم مسيحي

وكل األنبياء لكل الديانات التوحيدية أخوة ومن مّلة واحدة، (. التالميذ)كذلك هو المسيح والحواريون 

 .فجميعهم مسلمون

أنزل إلينا  وقولوا آمنا بالذي: "... إليكم نزرًا صغيرًا من كم كبير آليات قرآنية تؤكد ما ذكرناه أعاله

وقولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما (. "44العنكبوت " )نمووأنزل إليكم وإلهنا والهكم واحد ونحن له مسل

النبيون من  موسى وعيسى وما أوتي ل وإسحق ويعقوب واألسباط وما أوتيأنزل إلى إبراهيم وإسماعي

يا ولكن وما كان إبراهيم يهوديا وال نصران" (. 114البقرة " )ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون

آل " )وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"... :ويقول إبراهيم عن ذاته(. 45-41مران آل ع" )كان حنيفا مسلمًا

وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وقالوا "وعلى لسان المسيح جاء في القرآن (. 141-141عمران 

قال من " :فيجيبونه( التالميذ)ويسأل المسيح الحواريين (. 111المائدة )" شهد بأننا مسلموناآمنا و

د القرآن وحّد(. 88آل عمران " )أنصاري إلى اهلل، قالوا نحن انصار اهلل آمنا باهلل واشهد بأنا مسلمون

سى ينا به إبراهيم ومووحينا إليك وما وّصأى به نوحا والذي ع لكم من الدين ما وّصوشّر"شرعية األديان 

 (.11الشورى ..." )وعيسى أن إقيموا الدين وال تتفرقوا

كل هؤالء الذين سّلموا أمرهم هلل هم مسلمون، من أيام إبراهيم إلى يومنا هذا وإلى  ، فإنبناء عليه

ولن يكون مصيرهم جهنم، بغض النظر عن أية دعوة . ولن يكونوا في اآلخرة من الخاسرين. أبد اآلبدين

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون والنصارى ومن آمن باهلل واليوم اآلخر " :وندينية توحيدية يتبع

 :وتتكرر هذه اآلية حرفيًا في سورة البقرة(. 45 المائدة" )وعمل صالحًا فال خوف عليهم وال هم يحزنون

يجعل اتباعه  المسيح، حسب القرآن، أن بل ويعد اهلل السيَد". فلهم أجرهم عند ربهم"، باضافة 48اآلية 

فيعدونهم  ،الناصرةمجموعة ما من المتحزبين المتأسلمين في أما ) ...فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

إذ قال اهلل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلّي ومطهرك من الذين " :(بجهنم إن لم يستبدلوا تبعيتهم للمسيح

أقربهم مودة "... و (. 88آل عمران ..." )لقيامةكفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم ا

 (.58المائدة ..." )للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى

 



 النقاش ليس فقهيًا

 ...وال الهوتيا

بها اإلسالم السياسي مسيحيي الناصرة بمناسبة عيد الميالد، فقال لهم أنتم " عايد"بقيت اآليتان التي 

يكمن . مسيح ليس ابن اهلل بل هو بشر مثله مثل آدم وخلقه اهلل من ترابمشككون باهلل الواحد األحد، وال

ومن . الفقهي في معايدة اآلخر بدال من احترام دينه -العار والقصد السيء هنا في إقحام النقاش الالهوتي

الفقهي بخصوص ثنائية  -جهتنا بصفتنا علمانيين وطنيين، نرفض خندقتنا في بوتقة االختالف الالهوتي

وهل المسيحية أم اإلسالم هو األصح  في شخص المسيح الواحد،( من إله)والهوت ( من إنسان)سوت نا

حداها لمواقف المختلف عليها دون تكفير إتوجد العديد من ا فبين الديانات التوحيدية الثالث .بهذا الخصوص

 .شادة بهذا وإبرازهللدين اآلخر، أو التنكر لمئات المواقف المتشابهة إلى حد التطابق أحيانا واإل

ولهذا . لهه، فاهلل واحد أحدآلامن ة ثن المسيحية ال تقول بوجود ثالإلخطأ متداول نقول  لكن دحضًا

ال تقصد األبوة البيولوجية، فاهلل ال  ، فإنهان المسيح هو ابن اهللوعندما تقول المسيحية إ. ن توحيديهي دي

الروح القدس  وإنما تقصد أن الالهوت تجسد ناسوتا بحلول .واهلل ليس هو ابن مريم البتول ،يلد وال يولد

األب واالبن  واحد أحد تجلى في ثالثة أقانيم هماهلل هو  ،وبناء عليه. رادة من اهللعلى مريم العذراء بإ

 . والروح القدس

وعرفت المسيحية . هذه أمر يكاد يكون عصيا عن الفهم المنطقي والفلسفي العلمي" الثالوث"مسألة 

لكن قام أحد الالهوتيين القدامى . بدايتها فرقا اختلفت وتصارعت بشأن الثالوث، قبل ظهور اإلسالم في

( الروح القدس)تشع حرارة ( اهلل الواحد)فالشمس الواحدة . بمحاولة تيسير المسألة من خالل  مثال الشمس

 -الثالثة واحدة تجلت في مظاهرهافاهلل واحد تجلى في ثالثة أقانيم كما أن الشمس (. السيد المسيح)ونورًا 

 .قرص الشمس والنور والحرارة

أن يمس هذا بالجانب الديني العقائدي اقتنع بعضنا أم لم يقتنع بهذا، ماذا يهم األمر ولماذا يجب 

بين كل الديانات  التوحيدية؟ وهل يقتنع كل المسيحيين أصاًل بوجود القرآن منذ األزل  المشترك خالقيواأل

ن الرسول أسرى من القدس وعرج على السماء وعاد إلى ى ألواح في السماء السابعة، وأعل محفوظا

 الجزيرة في يوم واحد؟ وهل يجوز لهم، بسبب عدم قناعتهم بهذا، الطعن بدعوة الرسول وتعاليمه السامية؟

من أو" :الذي يبطل مسيحية المسيحي إن لم يؤمن به، بهذه الكلمات ييبدأ دستور اإليمان المسيح

ينتبه الفقيه العالمة محمد ...". له واحد ضابط الكل، خالق السماء واألرض وكل ما ُيرى وما ال يرىبإ

تباعها يفلسفون م أن المسيحية دين توحيدي، لكن أحسن فضل اهلل لهذا الدستور، ويقرر كما يقّر اإلسال

 ".باسم األب واالبن والروح القدس"األمور ويعقدونها فيقول 



لكن سبحان اهلل، لم يجدوا من عشرات اآليات . اإلسالم السياسي كل ما أوردناه أعاله يعرف قادة

، تفسيرًا أو الخالفية اتالقرآنية التي تشيد بالسيد المسيح ووالدته مريم لمعايدة المسيحين إال تلك اآلي

آية ( 181)في سورة و( 114)سورة من أصل ( 81)علمًا أنه يرد ذكر المسيحية في القرآن في . عقائديا

( 11)نجيل مرة واإل( 14)مرات ومريم العذراء ( 10)ويرد ذكر المسيح باالسم (. 4814)من آياته الـ 

 .مرة

: إليكم قلة قليلة من تلك اآليات، ونبدأ باعتبار القرآن لمريم العذراء المصطفاة وأطهر نساء العالمين

(. 48آل عمران " )صطفاك على نساء العالمينوإذا قالت المالئكة يا مريم إن اهلل اصطفاك وطهرك وا"

آل " )يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون"...نه ي البتول التي تلد بمشيئة اهلل ألوه

و (. 81-14مريم ..." )فتمثل لها بشرا سّويا"ة من روحه وهي تلد ألن اهلل أرسل لها نفخ(. 41عمران 

إنما المسيح عيسى ابن (. "18التحريم " )فرجها فنفخنا فيه من روحنامريم ابنة عمران التي أحصنت "

وآتينا عيسى بن مريم البينات ( 111النساء ..." )لقاها إلى مريم وروح منهأمريم ورسول اهلل وكلمته 

المائدة " )اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أّيدتك بروح القدس"...و (. 51البقرة " )وأيدناه بروح القدس

أما المسيح عيسى بن مريم فليس فقط (. 108النحل " )قل نزله روح القدس من ربك بالحق(. "110

 -..."ونزله الروح القدس من الرب بالحق... ومؤيدًا بروح القدس... وكلمته... وروح منه... رسول اهلل"

إذ قالت المالئكة يا مريم "كما قرأنا في اآليات السابقة، وإنما أيضًا هو المقرب  والوجيه في الدنيا واآلخرة 

آل " )إن اهلل يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين

نتساءل ألم يكن من األجدى (. 18مريم " )عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا موسال(. " 48عمران

 .د؟ ننتظر الجواب من اإلسالم السياسيتعليق إحدى هذه اآليات في ساحة المدينة يوم الميال

لذلك كله، فإن النقاش ليس نقاشا فقهيا والهوتيا، وال يخص االختالفات العقائدية بين االديان، وال 

ل ضمن النقاش وغني عن البيان أن ساحات المدن وتعليق الالفتات عليها ال تدخ. الحوار بين أتباعها

عتقدات اآلخر إلى حد تكفيره، واستيالء على الحيز العام الذي يحدث هو مس بم. والحوار العقائدي

وخلفيته النويا السيئة . الجغرافي واالجتماعي والنفسي للمدينة، باسم الدين ومع سبق اإلصرار والترّصد

من "، و "إياك أن تفتن نصرانيا عن نصرانيته: "وللرسول نفسه الذي أوصى. والمسيئة للمدينة ولوحدتها

 ".ذانيآذى ذميا فقد آ
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 المسيحية . الدين، أي دين، نقيض للتقوقع والعنصرية والتعصب، ونهي عن المنكر وأمر بالمعروف

تحويل الدين إلى طائفة وجعل الطائفة حزبًا سياسيًا، ". دعوة للعالمين"، واإلسالم "بشارة لألمم"

اهلل " تحزيب"و ( من طائفة) "تطييف"وإدعاء الحزب عندها أنه قّيم على الدين، يعني ليس فقط  

" الدينية"والتصدي لألحزاب . ورسله، وإنما االعتداء على اهلل واألديان واألنبياء والبشر عمومًا

 .التي تقوم بهذا، ال يعني التصدي للدين وإنما تحريره من احتالل تلك األحزاب له

 ذوه المطلقة عربي فلسطيني ال ينقسم شعبنا بين أقلية وغالبية مسلمة أو مسيحية بل هو بغالبيت 

أو  أغلبيةوال تقطن الناصرة . نسانية جامعة، على تعدد أديانها وطوائفهاإهوية قومية ووطنية و

 .عربية مطلقة أغلبيةأقلية مسيحية أو مسلمة، وإنما تقطنها 

  ي منذ هكذا ه. مدينة السيد المسيح ووالدته مريم العذراء –" مدينة البشارة"الناصرة، تاريخيا، هي

السنة االولى للميالد، وهكذا ستبقى إلى دهر الداهرين، حتى لو شكل العرب المسيحيون واحد 

كذلك مكة، تاريخيا، ستبقى مدينة المسلمين المقدسة حتى لو كان تسعة . بالمائة من سكانها فقط

هذا يعتدي ومن ال يراعي . وهكذا ستبقى إلى يوم الدين, وتسعون بالمائة من سكانها عربا مسيحيين

 . الدين... على المدينتين وعلى تاريخهما وعلى

  الذي يريد خلق هويات طائفية متصارعة لشعبنا، وجّره نحو قبلية الطوائف وطائفية القبائل وزرع

وذلك حتى يسيطر هو حزبيا وسياسيا من خالل . يلعب بالنار... وتسعير االختالف والخالف الديني

والذي يرد على . به وشوهه منّصبا نفسه قّيمًا عليه وناطقا باسمههويات ابتدعها، ودين هو اغتص

هكذا ال نحمي الوطن وال الشعب وال حتى الذات الفردية . هذا بالمثل يسكب الكاز على النار نفسها

فال يحمي الوطن وأهله إال الوحدة . لكل منا، عداك عن الذات والهوية الجماعية الجامعة لنا كشعب

 . الوطنية ألبنائه

 لن ُيقبل منه، وهو في الدنيا من المفسدينفمن يبتغ غير الوحدة الوطنية نهجًا، و . 

Samih.gha@gmail.com 

 

     


