مـقـدمة " النصارى في قلب الرسالة "
السالم عليكم و رحمة ﷲ وبركاته،

البسملة ھي خير ما نبدأ به الكالم  :بسم ﷲ الرحمن الرحيم  :إله واحد آمـيـن.

سماحة المفتي الجليل،
السيد مدير المنطقة المحترم،
حضرات الشيوخ واآلباء األفاضل،
السادة رجال الدولة الكرام،
السيدات والسادة المحترمين،
األخوة األعزاء جميعا،
المحاضر عريفُ الندوة ...لكني فضلت أن أقدّم نفسي بتعابـيـري البسيطة والصريحة ،كي أعرّ فكم
لقد َجـ َرت العادة أن يقـدّم
َ
وأصف لكم الجوّ العائلي الذي عشت ونشأت فيه.
على خلفيـ ّتي الفكرية والدينية
َ
منذ نيـّف وسبعين سنة وُ لِدت في بلد ٍة صغيرة ال يتجاوز عد ُد سكانھا الخمسة آالف نسمة ،أغلبيتھم من المسلمين ...ھذه البلدة
الصغيرة الغالية على قلوبنا جميعا ھي النبك عاصمة ُ القلمون ،والتي نفخر بألفة أبناءھا وتعايش سكانھا عبر السنين ...نشأت
في بيت مسيحي ومؤمن ومنفتح على "الجار" بمحبة واحترام ،متعايش مع "اآلخر" بتفاھم وتقدير...
سعيا ً وراء التحصيل العلمي ،غادرت بلدتي إلى القدس الشريف ،وبعد سنوات انتقلت إلى جبل لبنان لمتابعة دراستي الثانوية
والتخصص بالفلسفة والالھوت المسيحي...لكني لم أصِ ل إلى درجة الكھنوت " ألن المدعـون كثيرون والمخـتارين قـلـيـلون "
حسب قول السيد المسيح...
وأثناء دراستي كانت زياراتي ِل أھلي و إقامتي في بلـدتي متـقـطـعـة لكن مفـيـدة ،إذ أني كنت أرى أثناءھا عمي منير القسيس
برفقة السيد إبراھيم طيفور وخالي داود الياس بصحبة السيد نديم النفـوري وأشاھد مختار حارة أسد أو شـيخ مسجد السوق في
منزول عمي يوسف بولس أبو مشيل ...رحم ﷲ األحياء منھم واألموات ...أمـّا والدي عزيز مھنا القسيس فكان قد انـتـقـل إلى
رحمتـه تعالى ،وأنا في السادسة من عـمري ،وكانت والدتي تروي لنا أن والدي كان يصوم طوال شھـر رمضان مع شريـكـه
المسلم في القدس الشريف...
في سوريا ،كان لي ع ّم واحد /شقيق والدي ،لكني كنت أعـتـ ّز بتوجـيـه كلمة "عمي" إلى مجموعة كبـيـرة من أصدقاء العائـلة
ومعارفھا ،أذكر منھم أبو حسن النفوري ،أبو شاھـر النفوري ،أبو عدنان عبد الرحيم الغزال ،أبو يسار الشيخ عبد الفتاح مالك
وغيرھم كثيرونَ .ر ِح َم ﷲ األحياء منھم والراقدين على اإليمان بالقيامة.
أما أصدقاء الشباب فأذكرمنھم بشوق ٍ وحنين عبد الرحمن األبرص ،فريز متري ،توفيق وعبدو الحبـّال ،صفوح ملحم ،موسى
خلف ،محي الدين الخطيب وموفق النفوري ،وغيرھم .الرحمة الربانية على األحياء منھم والراقدين المؤمنين بالقيامة.
لھذه األسباب ،إني فخورٌ بانتمائي إلى ھذه البلد العامرة والى أھلھا الطيبين...

وحين علمت بـ " جميعة أصدقاء مدينة النبك " لم أتردّد لحظة ً في تـقديم طلب انـتـسابي إليھا ،وأشكر األخ وابن العم محـمـد
النفوري أبو حسام الذي شجّ عني واألخ سليم بولس أبو شاكر كي أقوم بھذه الخطوة وأقف بينكم .لھم مني جميعا جزي ُل الشكر.
ھذه ھي خلفيتي الدينية والفكرية وھذه ھي بلدتي التي أثـرّ جوّ ھا المتسامح في حياتي وفي تعاملي مع الناس إخوتي.
أما معرفتي بالدين اإلسالمي -الذي أحترم -فكانت سطحية ومدرسية ،وإلمامي بالقرآن الكريم -الذي أج ّل -فكان ضعيفا ً حـتى
أوائل عام  ،2002حين أھداني صديق عزيز عددا ً من مجـلـة "صدى اإليمان" )العدد  4كانون األول سنة (2001وأوصاني
بمطالعة مقالة لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والمنشورة تحت عنوان ":حوار اإلسالم والمسيحية"...وكان بعد أحداث أيلول
في نيويورك...و لشدّة إعجابي بھذه المقالة أخذت أطالع بشغ ٍ
ف و مودّة المقاالت والدراسات الديـنـية اإلسالمية ،و أشارك في
ندوات الحوار اإلسالمي المسيحي وأقتني المراجع وأمّھات الكتب – وأولھا القرآن الكريم– كي أحصل ما فاتني من المعارف.
وأثناء إقامتي في لبنان ،كنت أحضر باستمرار الندوات الحوارية الدينية بين مختلف الطوائف المسيحية واإلسالمية ،وتعرفت
على العديد من المفكرين والباحثين في الشأن اإليماني والتواصل بين مختلف المعتقدات.
قبل أن أعرض بحثي " النصارى في قلب الرسالة " اسمحوا لي أن أقرأ عليكم ما أملـتـه عليّ األحداث التي تـعـ ّم العالم العربي
واإلسالمي ،إثر اإلھانات الدنيئة بحق النبيّ الكريم في صحف الغرب  ،تحت العنوان التالي :
" كم من الجرائم ِ ُترتكب ُ باسم ال ُحرية ِ"
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