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...  يا نصارى الموصل اذھبوا الى دمشق   

 ،النبوية أن الرسول محمد بن عبد هللا كان يشارك رجاالت قريش الورعين، مثل ورقة بن نوفل ةيؤّكد مؤرّخو وكتبة السير
" إقرأ " ث في غار حّرا، وفي ليلة القدر سمع صوتا يدعوه قائال في الصالة والتأمل والتحنّ   1قس مكة وابي أمية بن المغيرة

فحاربه المنتفعون من سياحة عبادة األصنام  والتّجار، ... وعلى إثرھا أخذ يدعو الى تدمير األصنام وعبادة هللا الواحد األحد
      "ظلم عنده أحدھو النجاشي، ال يُ  ألن فيھا حاكم نصراني " ،ضطھاد المؤمنين دعاھم إلى الھجرة إلى الحبشةا ولما اشتّد 

IX/128  " ِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيمٌ لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم ب"  

قـريش بعـثة إلى النجاشي تحمل الھدايا  فأرسلتْ . ثالثا وثمانيـن شخصا ،615، سنة وكان عدد المھاجريـن إلى الحبشة
ولون في ـإنھم يق:  مرو بن العاص للملكـع المحاولة، و قال تْ ـقـفـأخف الثمينة لِرشوته ورشوة حاشيته، كي يتخلى عنھم،

ً ـع  "لبتولوكلمته وروحه ألقاھا إلى مريم العذراء ا هللا ھو رسولان عيسى " : فقال جعفر سألھم النجاشيف .يسى قوالً عظيما
أما القسيسين والرھبان الذين  .وفتح لھم ابواب قصره كما فتح لھم قلبه رأي النجاشي على منح المسلمين اآلمان، قرّ ـواست

                                   :ْت اآلية الكريمة نزلوقد ذرفوا الدموع سورة مريم فل وھو يرتّ  سمعوا قول جعفر واستمعوا إليه

                          الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى يَن آََمنُواأََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً لِلَِّذيَن آََمنُوا اْليَھُوَد َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَھُْم َمَودَّةً لِلَّذِ لَتَِجَدنَّ "
يِسيَن َوُرْھبَاناً َوأَنَّھُْم اَل يَْستَْكبُِرون    V/82"َذلَِك بِأَنَّ ِمْنھُْم قِسِّ

  
في نفوس االحباش لھا ولم تكن الحبشة غريبة عن أھل مكة  إذ كانوا يتاجرون معھا وكسبوا منھا األرباح الطائلة وكان 

اية اإللھية في ھزيمة جيش أبرھة وإنقاذ مكة وبيت هللا تقديس خاص، ومازالت في أذھانھم حادثة الفيل وكيف كان أثـر العن
الحرام من خطر جيش أبرھة فضال عن أن الحبشة كانت تدين بالمسيحية وھي ديانة سماوية تقوم على التوحيد لھذه األسباب 

       .من واألمانحيث مارسوا شعائر دينھم في حرية تامة وتمتعوا باأل... اختار الرسول الحبشة لتكون دار ھجرة للمسلمين

معدودة  في  محصل قـبل ايااإليكم م ،رانيةالنص دار، األمن واألمانوبعد الف واربعمائة سنة من ھجرة الصحابة الى دار 
على الموصل ’الجھادو ّدعم‘ بعد استيالء، زتمو 17الخميس   ليلة:  يةالمسيحظھور عاصمة السريان منذ  ،الموصل

ً بالغ واصدرأ ً ... بِالثياب التي عليھم تموز 19 قبل ظھر يوم السبت المدينة مغادرة النصارى يُلزم  ا  ةرحمالب‘وإمعانا
                                                                 :النصارى الخيارات التالية على  ’ثوار آخر األزمنة‘ عرض’تسامحالو

  وحياتھم مإسالمھم لضمان سالمتھإشھار،  

 على إيمانھم ءدفع الجزية لقاء بقائھم أحيا،  

  بحد السيفالذبح على الطريقة اإلسالمية،  

  الى غير رجعة داراإلسالم مغادرة. 

تأسلموا  أن إّما"  :وسمعوا انذارھم  قرع أربعة مسلحين باب دير مار بھنام، فاستقبلھم الرھبان، تموز 20 ويوم األحد
 توبقي... ساعة ليغادروا مھلة ھمووأعط ."..أن تغادرواقررنا و أو الذبح بحد السيفالديرتركوا ـوا الجزية أو تـأو تدفع

 مكبرات الصوت وانصبوكنيسة ودنّسوا ال انالصلبفّكسروا ...بحوزة المسلحينمخطوطات وايقونات من  الديرمقتنيات 
ائس واألديار المليئة بالمخطوطات ھذه الكن ءابن ومعلوم أن... وھذا ما فعلوه في كنائس الموصل الثالثين... وُرفع اأّلذان

ر،               لذا يعيش مسيحيو المشرق أياما أليمة تفطر قلب البشر وتدمي الحج .يعود الى القرون األولى مسيحية  

  أحبْب قريبك كنفسك" ِل ما يفعله الدخالء المحتلون ِل سكان البالد األصليين الذين علّموا البشرية".                            

 َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَھُْم َمَودَّةً لِلَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى" " ِل ما يحصل للذين قال القرآن فيھم"  V/82 

 ھل محاربة الوجود المسيحي في سوريا والعراق ومصر وسائر بالد المشرق تعيد أراضي فلسطين ؟...         

  ؟ يعيد امجاد األمة اإلسالمية" بالثياب التي عليھم"من الموصل ھم طردوالمسيحيين  ارزاق سرقةھل... 
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  ؟ والعھدة العمرية مع نصارى نجران الرسول بِعھدةألم تسمعوا " ثوار آخر األزمنة" يا... 

   : ھاال تفقھونالتي الكريمة  بِاآلية  ما عساكم فاعلون نا وارضنا وبيوتنا،ديارتمونا من رجھو طردتمونا إذاسألكم ألذا 

X/94 ". ا أَنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَِل الَِّذيَن مَّ ."يَْقَرُؤوَن اْلِكتَاَب ِمن قَْبلِكَ فَإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ        

 ن أل وأنا أدعوكم للقراءة..." إقرأ ؟"  ھي أول كلمة في دستوركمنسيتم أن وجاء في القرآن  لماذا أنتم جاھلون بما:                 

" بسم هللا الرحمن الرحيم"بل كانت   اقتْل، اذبح، اصلبْ  ،اسرْق، انھْب، احرْق، اظلمْ : اولى عبارات القرآن الكريم لم تكن 
 XIII/4اإلنجيل حسب متى " ھناك البكاء وصرير األسنان" ومن يقوم بھذه األعمال مصيره آتون الناراألبدية

  ؟ وأنا أدعوكم للقراءة من أيات بيّنات لماذا أنتم جاھلون بما جاء في القرآن:  

بِِّھْم "                                                                                    II/5 "َوأُْولَـئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ أُْولَـئَِك َعلَى ھًُدى مِّن رَّ

ْكِر إِن ُكنتُ "                                                                   XXI/7" ْم الَ تَْعلَُمونَ َما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِھْم فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

 V/47  "قُونَ َوْليَْحُكْم أَْھُل اإِلنِجيِل بَِما أَنَزَل ّهللاُ فِيِه َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل ّهللاُ فَأُْولَـئَِك ھُُم اْلفَاسِ "

ْكرِ و اْلُمْفلُِحونَ    ...باسم دين بريء منكم نضطھدون وتقتلون وتسرقون وتھّجروھم المسيحيون الذين ت أَْھُل اإلِنِجيلِ و  أَْھَل الذِّ

  أحاديث الرسول أو تناسيتم من  أدعوكم  ِل قراءة ما نسيتم ثّوار آخر األزمنة،‘، يا:   

  ..."أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ألنه  ليس بيني و بينه نبي...  واآلخرةأنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا " ...
  

  قائال اإلسالمي الجيشالصّديق ابوبكر  الخليفة  قد اوصىف ؟نسبه التاريخ للخلفاء لماذا أنتم جاھلون بما               : 

رة وال ـرة مثمـوا شجـطعـقـالت. موا نخلة وال تحرقوھاـقـال تع .شيخاوامرأة او ألوا طفال ـتـقـال ت،كونوا اوفياء ،واـال تبالغ، ونواـال تخ" 
  ".اتركوھم لعباداتھم. سوا نفسھم وحياتھم للتنسك في القاللياشخاصا كرّ  سوف تقابلون. كي تاكلوا رة او جمال االـروا شاة او بقـتنح

  : كتبة التاريخ  ؤكد، يدسفي بيت المق نيسة القيامةـك في اّ رائزبن الخـطاب  ة عمرـكان الخليفحين 
  

  "...كي ال يستولي المسلمون على الكنيسة بعيداً  وصلىوالجـماعة التي كانت ترافـقه، د ـولما حان وقت الصالة ابتع "
  

  ين والعباسيين األمويأيام الخلفاء الراشدين ولماذا أنتم جاھلون ِب ما جاء في التاريخ: 
  

بھم  الخلفاء وثقفالدولة ، بناء شاركوا في و الفرس والبزنطيينر البالد من يحرلتمع المسلمين  السريان النصارى حاربفقد 
ابنه سرجون وحفيده يوحنا المشھور بالقديس ثم منصور بن يوحنا  الذي أصبح وزيراً للمالية  ھممنكان و. واحترموا إيمانھم

العلوم من اليونانية والھندية  وكان منھم ناقلو .في عھد األمويينقد تولّيا ديوان األعمال والجبايات و )م749(يوحنا الدمشقي 
في عھد الخليفة  .وادارة الدواوينالفلك الطب ووھندسة والرياضيات ال في بدعواأو. السريانية ثم الى العربية والفارسية الى

اسرة وثابت بن قرة، وسحق حنين بن او أبو كرم صاعد ابن توما البغداديويوحنا ابن ماسويه، اشتھر ھارون الرشيد 
  ...ترجمين ومؤلفين ومدرسينمووفالسفة  علماءو، ورجاالت الدولة  اطباء العباسية ةفالخالأعطت  التي بختيشوع

 ھل لي أن أذكركم بما يلي ... القريب ؟ في التاريخ لماذا أنتم جاھلون ِب ما جاء:  

تأسس أول مجمع للغة ف. بھمة المسيحيين بين بيروت والقاھرة ودمشق وحلب القرن التاسع عشر في قامت النھضة العربية
وبرزت فكرة االستقالل عن  الھوية العـربيةُبعـثت مشاعر وس والجامعات والمسارح والصحافة العربية و فُـتحت المدار

  . إذ أنھم كانوا من النخبة عالية الثقافةن العرب في النھضة وُيجمع المؤرخون على أھمية دور المسيحيي. العثمانيين

 ويعقوب صروف ’جريدة األھرام‘ تقالوبشارة وسليم ’ الجريدة المصرية‘في الصحافة أّسس جرجس ميخائيل فارس 
والخوري بطرس  جرمانوس فرحاتوالمطران  وبطرس البستاني اليازجيوناصيف إبراھيم ال بّد من ذكر و... ’المقطم‘

وشفيق  وأمين الريحاني ومي زيادة وميخائيل نعيمة جبران خليل جبرانعبد هللا مّراش وو أنستاس الكرمليالتالوي واألب 
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 لأدخ المطران مالتيوس نعمة.. .وبطرس غاليونقوال بك توما  وشكري غانمونجيب العازوري  لياس فرحاتاو معلوف
  ...بغدادوجامعة الحكمة في  والجامعة األميركية في بيروت جامعة القديس يوسفوفُتحت . حلب إلىمطبعة عربية أول 

  ثوار آخر األزمنة‘يا  ھل لي أن أذكركم بما يلي ... الحديث؟ لماذا أنتم جاھلون ِب ما جاء في التاريخ ’: 

، البطريرك          األب لويس شيخو "كما تكونوا يولّى عليكم"أكتفي بذكر بعض رجال الدين المسيحي الوطنيين، انطالقا من مبدأ 
في دمشق،  امية في مسجد بني ’بطريرك كل العرب‘  لزعيم السوري فخري الباروديا عريضة الذي سّماهأنطون بطرس 

شنودة الثالث الذي حّرم على مسيحيي مصر زيارة بيت المقدس طالما ھي تحت اإلحتالل، في حين كان الرئيس انور  البابا
  ...حنا كي والمطران ھيالريون كبوجي والمطران عطا هللابالسادات يصالح ويطّبع مع العدو، البطريرك موسى داوود الن

  سمعتم باآية الكريمة  ھل... ؟حول مريم المقدسة  القرآن الكريملماذا أنتم جاھلون ِب ما جاء في:  

 III/42 ."َوإِْذ قَالَِت اْلَمالَئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ ّهللاَ اْصطَفَاِك َوَطھََّرِك َواْصطَفَاِك َعلَى نَِساء اْلَعالَِمينَ " 

، حسبما جاء فّجرتم كنيسة مريم العذراءولماذا بأي حق استوليتم على دير مار بھنام ودير مار افرام وسائر كنائس الموصل 
وجامع النبي شيت ومرقد النبي " قضيب البان"لماذا فجرتم جامع ومرقد  ...؟ 26.7.2014يوم " السومرية"على موقع 

  ...من أعطاكم التوكيل كي تحلّلوا وتحّرموا؟... أليست كلھا بيوت عبادة وصالة؟ ...؟ومرقد وجامع النبي يونسجرجيس 

 ھل سمعتم ما قاله األب مانويل مسلم رئيس دائرة العالم المسيحي في منظمة التحرير الفلسطيني؟ ...  

  : مالمسلمين قائال لھ اخوانه رسالة الى األب مانويل مسلم بعثردا على استھداف طائرات االحتالل لمساجد قطاع غزة 

  ."رفعوا اآلذان من كنائسنااإذا ھدموا مساجدكم  "  

الرياح السوداء في المشرق حاملةً الفكر الذي يقتل ويكفّر الجميع، وتعّرض المسيحيون لكل انواع اإلرھاب من ذبح وھبّت 
فصل جديد من  ھو ، ويجري في بعض المواقع السورية،يجرى اآلن في الموصل وما .وخطف وتھجير وتعذيب وقتلٍ 

  :وھي  فه الشريرة المعروفة للجميع مؤامرة دولية في ظل صمت عربى غربي مريب، وقد توّضحْت أھدا

  . "تھجير مسيحيي المشرق وخلق دويالت طائفية عنصرية من لون واحد كي يرتاح الطفل المدلل" 

المسيحيـيـون متمسكون بأرض اآلباء واألجداد فھم أصحاب ھذه األرض المقّدسة، منذ كان التاريخ، ولن يتركوھا لمن جائھا 
لقد حّرم علينا انجيلنا قتل أو ذبح أو سرقة أو خطف أو تھجير أو اإلستيالء على مال الغير، ... غازيا أو مستعمرا أو محتاّلً 
  : دفاع عن النفس حين قال لكن انجيلنا لم يمنعـنا من ال

  IV/24أإلنحيل حسب مرقس ."ويزاد لكم بِاْلَكْيِل الَِّذي بِِه تَِكيلُوَن يَُكاُل لَُكمْ " 

واإلستنكار الذي سمعناه حول ما حصل لمسيحيي الموصل ـ حتى ولو كان خافتا  بعض الشيء ـ يؤكد لنا أن ھنالك ضمائر 
 ...الضيم والظلم واإلضطھاد الذي حّل بالعائالت المسالمة البريئة التي ھُّجرْت بثيابھاحيّة  ونفوس طيبة أبْت أن تسكت على 

أحياء في قلوبنا  نوالعذراء سيبقوالصليب واإلنجيل ... إذا كّسرتم الصليب، إذا حرقتم اإلنجيل، إذا فقأتم عيون العذراءو
  .ؤمنينوبين طيّات القرأن وفي قلوب الكثيرين من المسلمين الصالحين الم

. نحن نقول لھم  شكراً و "ب بالصليبيين الفارين من العراقغير مرحّ "علنا  اھقالو في بعلبك أحرار الُسنّة جاء في اإلعالم أن
 ظھرتْ و’ نكلنا مسيحيو‘ حملة  اطلقتْ التي  ’داليا العقيدي‘العراقية المسلمة من القلب اإلعالمية ـرونفّضل أن نسمع ونشك

  : لجريدة النھار  وقالتْ  عنقھاالصليب حول وفي نشرة األخبار 

..."اھل ھذه االرض منذ كان التاريخ ھم ما فائدة التاريخ والحضارة ونحن نعود الى ايام الجاھلية، فالمسيحيون"   
 

م البرنامج عن وضعه لصور ردا علي سؤال مقدِ " ابو ظبي"قناة مع في لقاء  الكاتب البحريني الشيخ ضياء الموسوي،أما 
نعم اضع صور السيد المسيح في منزلي وكلما نظرت إليه أجده يفتح لي مساحات كبيرة :  فقد صّرحالسيد المسيح في منزله 

 ...للشيخ الجليل ذي العقل الكبير كل اإلحترام والتقدير " كم وباركوا العنيكمءأعدا احبو " من السالم والراحة، فھو من قال
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لكن ومع األسف تحققت ... لدى المسيحي ولدى المسلم، كي نتعايش بمحبة وسالم الشيخ الموسوي،  بحاجة ألمثالكم نحن 
وقتل ذبح  اإلرھاب منالمسيحيون لكل انواع  يكفّر الجميع، وتعّرض اً حاملةً فكرالمشرق وھبّت رياح سوداء في  النبوة
ً  "  : ا الحبيب وقد جاء في إنجيل يوحن .تھجيرو                        ".ستأتي ساعة يظّن فيھا كل من يقتلكم انه يقرب  قربانا

                                
ً وصل  قابلت ،لبنان جبل بِ في دير  ً راھبا عائالت غادرْت مأواھا وتركْت مقتنياتھا  نع لوعةحّدثني ب .من الموصلحديثا

 تتفّحصان ـقد فقدْت بريقھاـ وه ناعيكانت ه هللا ودعأستقبل أن هللا بريء منھم ـ  وولمجرمين يّدعون الجھاد في سبيل هللا ـ 
ً  في أي غدٍ  أو إن لم يكن غداً فبعد غدٍ  ،غداً سنرحل" :قال ثم  التاريخستطلع ت اكأنھاألفق و لكن . كل شيء تركسن. آت حتما

أخاف على مستقبل المسيحيين بل اخاف على أنا ال ... ھذا الشرق وظلمه وظالمه؟ المزيد من بؤسغيرماذا سيربحون،
                                                                           ."ملح الوطن وخميرتهبدون المسيحيين، فھم  مستقبل المسلمين

                                                                   
د ضطھاا اشتّد حين  ...واربعمائة سنة الى أيام النبي األفوعدُت ع تركُت راھب الدير وحديثه ونزلت الى أرض الواق 

     واليوم أتساءل ".ظلم عنده أحدفيھا حاكم نصراني ھو النجاشي، ال يُ  ألن" ،لھجرة إلى الحبشةلدعاھم صحابة لالقرشيين ل
بعض أتباعه، يذبحون على أيدي ويھّجرون و الموصل لو كان النبي الكريم  بيننا ما عساه قائال وھو يشاھد نصارى: جدالً 

                                                  ..."أقربھم موّدة للذين آمنوا"...ھم  مضطھدين، في حين أن الوھم لتعاليمه جاحدون
                                                      

:للھجرة الى  النصارى اني لعلى يقين أن النبي المصطفى ما كان ليدعو  
 

 أحد رغم أن فيھا حاكم نصراني ھو ال يُظلم عنده" ...جدا الحبشة ألنھا بعيدة والوصول إليھا مكلف... "   

  ألن حكامھا لم يستقبلوا الجئي المشرق وتركوھم يغرقون أمام سواحل المبيدوزا واليونان... جالخليأوالسعودية... 
 ومآسي الربيع العربي 1948ألنه يتحمل الكثير من مآسي الجئي مجازر األرمن ومظالم الجئي حرب ... لبنان... 
 السياسية بعد أن فقدت دورھا الريادي العربي ھاوتعدد توّجھاتألنھا متعبة من اوضاعھا الداخلية  ... مصر... 
 لتقسيم وللمجاعة رغم مواردهلزال مرشحا ما  ،والحسرة عليه ال حدود لھا، بعد أن جرى تقسيمه... السودان... 
 الخالقةالفوضى " دولة منكوبة سعى الغرب، بالحديد والنار، لنقلھا الى الديموقراطية فجعلھا أرض ... ليبيا"... 
 وال وقت لديھا للنصارى ،نفسه ’بوعزيزي‘أن أحرق منذ ’ الغنوشية‘و’ البورقيبية‘محتارة بين نھج ... تونس... 
 رغم مواقفھا المعتدلة ورغم وطنيتھا المعروفة، تفضل النأي بالنفس عن مشاكل الشرق الطائفية... الجزائر... 
 حكم مليكھا الحالي، تسعى جاھدة لنسيان المشرق ومشاكلهفي أقصى الغرب األفريقي، وفي ظل ... المغرب... 
 في الشرق’ األخ األكبر‘الذي كان يدعى يوما اليمن السعيد، لم يعد سعيدا بفضل جاره الشمالي، صدى ... اليمن... 
 العربي وموقعھا بَُعد عنھا الربيعبسبب فقرھا ... كان هللا في عونھا... موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزرالقمر ... 

  

بالد الشام،  لىبالذھاب ا ظلومينصارى المشرق وكافة المحرومين والمستضعفين والمنصح نيس أرّجح أن رسول هللا كانو
سترّحب بكل من سوريا ال أشك لحظة أن و... يسير نحو النصر المؤزر على أعوان الجھل والجاھلية ،وطن حّر أبي ألنھا

  ...بالد الشامء اكي تعيد بنوبنية طيبة وسوف تتعاون معه شريفا جاءھا حراً 
  

   :تحت عنوان  وكالة رويترزبتوقيع  مقاال نشرت 2010حزيران  11 في الصادر 24070، في عددھا جريدة النھار اللبنانية
  :وھذا بعض ما جاء في المقال  ’منطقة تعّج بالصراعات والمتشّددينالمسيحيون يرون سوريا مالذاً آمناً في ‘
 

ة بدمشق التي تعيش فيھا طوائف مسيحية ترجع جذورھا متمتزج دقات أجراس الكنائس بصوت األذان في المدينة القدي" 
يرى المسلمون أنھم على حق ‘ : فندق في باب تومامديرة  ’مايسة رمان‘وتقول ... .الى ما قبل الحقبة اإلسالمية بفترة طويلة

’  .مع البعص منعنا ھذا من أن نكون جيرانا أو أن نتعامل بعضنايوال  لكننا ال نتشاجر... ويرى المسيحييون أنھم على حق
سوريا ... كثيرة ومسيحيو سوريا يعيشون في سالم مع المسلمين في دولة مالذا آمنا في منطقة تشكو فيھا األقليات من مظالم

  ."أن المسيحيين مثواھم الجنة تماما مثل المسلمين... التي تذكر فيھا الكتب المدرسيةمي الفي العالم اإلس الدولة الوحيدةھي 
  

تّرحب  سوريا " :وباألخص الى نصارى الموصل المشرق معّذبي ھذا لكافة يؤكد  المضياف سورياشعب : خالصة القول و
يفھم الغرب وأتباعه من  العيش معكم، وسوية سنعيد بناء المشرق كيتقاسم لقمة بكم وقلبھا مفتوح لكم وعلى استعداد ِل 

  ..."عربان الجھل والجاھلية الى بني عثمان، جّزاري األرمن والسريان، أن سوريا ال تنحني وال تركع سوى تحت أقدام هللا
  

.والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  
        

28.7.2014لوجانو، يوم عيد الفطر السعيد   

  قسيس      فؤاد عزيز                                     
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