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 الحــمُل الصــاُن والعـمــاإلی
 دــدیــٍم جـالــعـةٌ لـوحـتـفـةٌ مــرؤی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مي ل��یس ف��ي بدای��ة ھ��ذه الكلم��ة أن أش��كر س��عادة البروفس��ور نظ��ا دُّ أو
على الدعوة فق�ط ، ب�ل وعل�ى الص�داقة والتع�اون عل�ى م�دى س�نوات 
متطاولة. وعندما أذكر األستاذ نظ�امي ، أذك�ر المؤسس�ة الت�ي ارت�بط 

ُف رّ ، ال��ذي أتش�� اإلس��المیةاس��ُمھُ بھ��ا واس��ُمھا ب��ھ: مرك��ز الدراس��ات 
الیوم . لقد صار المركز بیئةً عریقةً للبحوث  منبرهبالتحدث من على 

العمیق��ة ، ومرك��ز لق��اٍء وتواص��ل للدارس��ین الواع��دین ،  ةمیِ��یاألكاد
ولكب���ار الشخص���یات م���ن الع���المین اإلس���المي والغرب���ي . وللس���ادة 

 ِر تقدیري واحترامي.یالحضور أسمى تعاب
یُح�ّدد الق�رآن الك�ریم العالق�ات ب�ین المس�لمین  أُُسس الرؤیة واللق�اء: .أ

ھ�ة، وف�ي خط�اٍب إل�ى وأھل الكتاب في نداٍء أو دعوٍة للكتابیین م�ن ج
ق�ل {المسلمین من جھٍة أُخرى. ففي النداء أو الدعوة یقول عزَّ وج�ّل:

یا أھل الكتاب تعالَوا إلى كلم�ٍة س�واٍء بینن�ا وبی�نكم أالّ نعب�د إالّ هللا وال 
تولَّ�وا  نُشرك بھ شیئاً، وال یتخذ بعُضنا بعضاً أرباباً من دون هللا، فإنْ 

ف���ي ). أّم���ا 64}( س���ورة آل عم��ران: فقول��وا اش���ھدوا بأنّ��ا ُمس���لمون
ھ الخطاب :  الـموجَّ وال تُج�ادلوا أھ�ل {إلى المسلمین فیق�ول ع�زَّ وج�لَّ

الكتاب إالّ بالتي ھي أَحَسن إالّ الذین ظَلموا منھم. وقول�وا آمنّ�ا بال�ذي 
أُن�����زل إل�����یكم وأُن�����زل إلین�����ا، وإلھُن�����ا وإلھُُك�����ْم واح�����د. ونح�����ن ل�����ھ 

ْلن�ا ال�دعوةَ والخط�اَب ف�ي ). ف�إ46مسلمون}(سورة العنكب�وت:  ذا تأمَّ
ھُما َعقَدي وھ�و ا یقومان على مبدأین اثنین، أحدُ سیاٍق واحٍد نجُد أنھم

 مب��دأُ التش��اُرك ف��ي ال��دین الواح��د أو الق��وُل بوحدانی��ة اإلل��ھ، واآلَخ��رُ 
دنا إلى اآلَخر على قدم الُمس�اواة م�ن ك�لِّ مترتٌِّب علیھ،  وھو نَظَُر أح

الكرام�ة واالس�تقامة ف�ي التعاُم�ل، وع�دم اعتق�اد وجھ، في اإلنس�انیة و
م��ن دون هللا}.  األفض�لیة أو التق��دم: { وال یتخ��ذ بعُض��نا بعض��اً أرباب��اً 

ولنالحْظ أّن مطلَب االبتع�اد ع�ن الِش�ْرك، یوَص�ُف ف�ي الخط�اب بأن�ھ 
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وقَع فالذین وقعوا فیھ وقعوا في الظُلم: { إالّ الذین ظلم�وا م�نھم }  إنْ 
{ إّن  13الى یقول في آیٍة أُخ�رى ف�ي س�ورة لقم�ان: ألنھ سبحانھ وتع

جھ��ة الِش��رك لظل��ٌم عظ��یم}. وھك��ذا یك��وُن ھ��ذا الظُْل��م واقع��اً لجھت��ین: 
ة الخط�أ تُج�اه وح�دة بن�ي البش�ر اإلخالل بمبدأ وحدانیة الخ�الق، وجھ�

ثم إنھ في اآلیتین، أو النداء والخط�اب  .ساویھم أمام هللا وفیما بینھموتَ 
 ین م��ن أھ��لأن��ھ مھم��ا كان��ت رّدةُ فع��ل المخ��اطبھ��ي بك��لٌّ منھم��ا ینت

الكت��اب؛ ف���إّن المس���لمین یظلُّ���ون عل���ى الت���زامھم  بالن���داء والخط���اب 
ومقتض���یاتھما. فف���ي اآلی���ة األُولى:ف���إّن تولَّ���وا فقول���وا اش���ھدوا بأن���ا 
مسلمون. وف�ي اآلی�ة الثانی�ة: ونح�ن ل�ھ مس�لمون، أي نح�ن ملتزم�ون 

ونحن ملتزمون بالكلمة الس�واء العادل�ة بوحدانیة األُلوھیة والربوبیة، 
َس�َك عل�ى والضامنة في أن تُعاِمَل اآلَخَر في ھ�ذه ال�دنیا كم�ا تُعام�ل نف

 ٍل وال إْسراٍف أو إجحاف.قدم المساواة، دونما تَعا
ویجُد ھذا المس�ار المب�دئيُّ تص�دیقاً ل�ھ ف�ي الَع�ْرض الُمنِص�ف لت�اریخ 

ة والت�اریخ، إرش�اداً ألتب�اع الجماعة أو الجماعات المسیحیة في العقید
م��ن  ال��دعوة المحمدی��ة إل��ى كیفی��ات التعاُم��ل م��ع أق��رانھم وش��ركائھم

المس��یحیین ف��ي الزم��ان الجدی��د. فق��د ورث��وا الكت��اَب فك��ان م��نھم َم��ْن 
أحَسن وسبق:{ ثم أورْثٍ◌نا الكتاَب الذین اصطفینا من عباِدنا فم�نھم 

ت ب�إذن هللا، ذل�ك ھ�و ظالٌم لنفسھ ومنھم مقتِصٌد ومنھم س�ابٌق ب�الخیرا
ان أتب�اُع عیس�ى ). وحتّ�ى عن�دما ك�32(سورة ف�اطر: الفْضُل الكبیر}

ك��ان ذل��ك بقْص�ٍد َحَس��ٍن، ودون أن تُف��ارقَھم  نم�اب�ن م��ریم یخطئ��ون، فإ
ا ف�ي ذریتھم�ا ولقد أرسلنا نوح�اً وإب�راھیم وجعلن�أخالقُھُْم السْمحة: { 

ن. ثم قفَّین�ا عل�ى آث�ارھم وكثیٌر منھم فاسقو النبوةَ والكتاب فمنھم ُمھتدٍ 
بُرُسلِنا وقفَّینا بعیسى ابن مریم وآتیناهُ اإلنجیل وجعْلنا في قلوب الذین 

ورھبانی�ةً ابت�دعوھا م�ا كتبناھ�ا عل�یھم إالّ ابتغ�اَء  ورحم�ةً  اتّبعوهُ رأفةً 
رضوان هللا فما رَعوھا حقَّ رعایتھا فآتین�ا ال�ذین آمن�وا م�نھم أَْج�َرھُم 

). وإذا وص��ل األم��ر 27-25} (س��ورة الحدی��د: وكثی�ٌر م��نھم فاس��قون
إلى عصر النبي، ومستقبل األَدھار؛ فإّن المسیحیین ف�ي نظ�ر الق�رآن 
ةً لل�ذین  ھم أھ�ُل الش�راكة األفَض�ل للمس�لمین: { ولتج�دنَّ أق�ربَھم م�ودَّ
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آمنوا الذین قالوا إنّا نصارى ذلك بأّن منھم قّسیسین وُرْھباناً وأنھ�م ال 
تفیُض م�ن  عوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعینَھُمْ یستكبرون. وإذا سم

الدمع مما عرفوا من الح�ّق یقول�ون ربَّن�ا آمنّ�ا فاكتُبن�ا م�ع الش�اھدین} 
). وھكذا ومرةً أُخرى ھناك االعتقاد الواحُد، 83-82(سورة المائدة: 

والمتمثّل بالشراكة في اإلیمان وقیمھ والعمل الصالح، ووحدة النظرة 
نس���ان ب���ین المس���یحیین والمس���لمین، وھم���ا الض���ماُن إل���ى إنس���انیة اإل

والضمانةُ لسواد أخالق المودة والرحمة في العالقة ب�ین الجم�اعتین، 
وف��ي عالئقھم��ا مع��اً بس��ائر بن��ي البش��ر، انطالق��اً م��ن اإلل��زام اإللھ��ي 
بالكلم��ة الس��واء، وااللت��زام األخالق��ي برعای��ة ذل��ك فیم��ا بی��نھم، وم��ع 

 الناس أجمعین.
لكلم��ةَ الس��واء" المؤسَّس��ة عل��ى الوحدانی��ة، والمس��دَّدة ف��ي إّن ھ��ذه " ا

الحی���اة اإلنس���انیة بالُمس���اواة وع���دم التربُّ���ب تحُكُمھ���ا وتحرُس���ھا ق���یٌم 
 وأخ������������������������������������������������������������������الٌق ھ������������������������������������������������������������������ي 

الكرام���ة ل���دى أھ���ل الكت���اب، وھ���ي ذاتُھ���ا ق���یُم  " الوص���ایا العش���ر"
والرحمة والعدل والتع�اُرف والخی�ر الع�اّم، الت�ي تتك�رر عش�رات ب�ل 

رات في القرآن الك�ریم. وھ�ي تَ�ِرُد بثالث�ة أش�كاٍل وس�یاقات. مئات الم
فھي تَِرُد أوالً والمخاطَبون بھا المسلمون إّما لألمر بھ�ا أو باعتبارھ�ا 
ِسماٍت لھم. وھي تَِرُد ثانیاً باعتبارھا من ق�یم التماثُ�ل والش�راكة بی�نھم 

اً أو تنافُس�اً وبین المسیحیین. وھي تِرُد ثالث�اً بوْص�فھا اس�تباقاً أو تس�ابُق
 حمی���داً ب���ین المس���لمین والمس���یحیین ف���ي التعاُم���ل ب���ین الجم���اعتین، 
وفي تعاُملِِھما معاً مع البشر اآلخ�رین، س�واء عل�ى س�بیل ال�دعوة، أو 
عل��ى س��بیل طرائ��ق التعاُم��ل. فالمس��یحیةُ واإلس��الُم ال یتش��اركان ف��ي 

 ین الوحدانی��ة فق��ط؛ ب��ل یتش��اركان أیض��اً باعتبارھم��ا دینَ��ین تبش��یریَّ 
 الُم یعتب���ر نبیَّ���ھ ُمرَس���الً رحم���ةً أو َدَع���ویَّین، بلُغ���ة المس���لمین. فاإلس���

للع��المین، والمس��یحیةُ تعتب��ُر دعوتَھ��ا بُش��رى ب��الخالص. وھك��ذا ف��إّن 
 ال������������������������������������������������������������دعوةَ أو التبش������������������������������������������������������������یر 
أو الشھادة على بني البشر أو أمام هللا، تعني أصالً الحرَص ب�المعنى 

في ھذه الخیرات اإللھی�ة( وھ�ي  اإلیجابي على إشراك اآلَخر العالَمي
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خیراٌت قیمیةٌ وأخالقی�ة ف�ي األس�اس) والت�ي حص�ل علیھ�ا المس�یحيُّ 
 كما حصل علیھا المسلم.

� صراعاُت الھیمنة واخ�تالالت العالئ�ق: .ب د والت�آُزُر إذا ك�ان ھ�ذا التوحُّ
قائم��اً عل��ى مس��توى االعتق��اد وعل��ى مس��توى المنظوم��ة األخالقی��ة، 

وھ�و بالفع�ل اخ��تالٌل عظ�یم. فمن�ذ كان��ت  فكی�ف ح�دث االخ��تالل إذن؟
المس��یحیة، ث��م ك��ان اإلس��الم، ظھ��رت وانتش��رت نزاع��اٌت ھائل��ةٌ ف��ي 
المج����االت المتج�����اورة والمتباع�����دة، وعل����ى المس�����تویات المحلی�����ة 
والعالمیة. وقد اتخ�ذت تل�ك النزاع�ات والص�راعات أس�ماًء وعن�اویَن 

، والح�روب مختلفة، مثل الع�رب والبی�زنطیین، والمس�یحیة واإلس�الم
والش��رق والغ��رب. وق��د أراد ، الص��لیبیة، والعثم��انیین واألوروبی��ین

بعُض المؤّرخین نسبة ذلك إل�ى االختالف�ات ف�ي االعتق�اد. وق�د یمك�ن 
النَظَ��ُر ف��ي ذل��ك، ل��وال أنن��ا نع��رُف أن��ھ حت��ى الح��روب ذات الص��بغة 
 الدینیة، كانت لھا أُص�وٌل وَخْلفی�اٌت ال عالق�ة لھ�ا بأدی�ان المتح�اربین.
ث��م إنن��ا نح��ن جمیع��اً نعل��م أّن ح��روَب أھ��ل ال��دین الواح��د أو االعتق��اد 
الواحد، كانت أفظَع وأعظَم من مثیالتھا مع اآلخرین الذین ال یقولون 
بالعقی��دة ذاتھ��ا، وال ینتم��ون إل��ى الحض��ارة ذاتھ��ا. ول��ذلك ال بُ��دَّ م��ن 
البحث عن أسباٍب أُخرى للنزاعات بین المسیحیین والمسلمین، وب�ین 

الء وأولئك من جھة، وأرباب ال�دیانات والعقائ�د األُخ�رى م�ن أَُم�م ھؤ
ما قال�ھ ال�داالي ـكِّر ب�ف�أُذ . ودعوني أستبق األُمور بعض الشيءالعالم

تماثی�ل  عندما كانت حركة طالبان تقِصُف بالمدفعی�ة 1999ما عام ال
ب��وذا بالبامی��ان، وھ��ي مقاطع��ةٌ بأفغانس��تان دخل��ت إلیھ��ا البوذی��ةُ ف��ي 

الخامس أو السادس للمیالد. قال الداالي الما: لقد مضت علین�ا القرن 
ق��روٌن وق��روٌن ف��ي جن��وب آس��یا وش��رقھا، ونح��ن نش��ھُد ونع��اني م��ن 
صراع المسیحیین والمسلمین فیما بینھم، وعلى دیاِرنا وإنساننا. إنھ�م 
یحب��ون الس��طوة والس��یطرة، وال یس��تطیعون قَب��وَل اآلَخ��ر عل��ى قَ��َدِم 

القتب����اس). فالتش����خیص والتوص����یف الص����حیح نتھ����ى ااالمس����اواة( 
للنزاع��ات ب��ین بن��ي البش��ر حتّ��ى ل��و ك��انوا م��ن أھ��ل ال��دین الواح��د أّن 

الذي ینھانا القرآن الكریم عنھ في آیة الكلمة الس�واء: { وال سببَھا ھو 
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 یتّخ��������������َذ بعُض��������������نا بعض��������������اً أرباب��������������اً م��������������ن دون هللا}، 
ادة الھیمنة ف�ي أي إرادة التربُّب واالستكبار في مصطلح القرآن، وإر

التعبیر الحدیث والُمعاصر. ال شكَّ إذن ف�ي االخ�تالل الحاص�ل ق�دیماً 
هُ  كم�ا  وحدیثاً في العالئق ب�ین األَُم�م واألدی�ان والثقاف�ات، وال�ذي م�ردُّ

إرادة الھیمن��ة م��ن ھ��ذا الجان��ب أو ذاك. وق��د  دس��بق الق��وُل إل��ى س��وا
تص�ادیةٌ وثقافی�ة. ترتبَّت علیھا نزاعاٌت وحروٌب عالمیةٌ عس�كریةٌ واق

ومع أنھ ال یمك�ُن بالفع�ل نس�بةُ ذل�ك ُكلِّ�ھ عل�ى المس�توى الع�المي إل�ى 
المسیحیین والمسلمین وح�دھم؛ لك�ّن الط�رفین ی�تحمالن عل�ى العم�وم 

زاعات؛ وذل��ك ـتالالت والن��ـیة ع��ن االخ��ـأق��داراً كبی��رةً م��ن المسؤول��
ص م�ن م�تالك الم�نھج الش�امل للخ�الا الس�بب األول: - ألسباٍب ثالثة

طریق االعتقاد، ومن طریق التبشیر وال�دعوة، وم�ن طری�ق الش�ھادة 
ل أعباء األمانة. فالمسیحیةُ دیانةٌ عالمیةٌ ف�ي منھجھ�ا ودعواھ�ا،  وتحمُّ
واإلسالُم دیٌن ع�الميٌّ ف�ي نھج�ھ ودع�واه، وك�ال ال�دینَین اإلب�راھیمیَّین 

، یضعان على عاتق أتباعھما مس�ؤولیات الخ�الص والس�عادة والنج�اة
والش��ھادة أم��ام هللا عل��ى البش��ریة، كم��ا الش��ھادة للبش��ریة، م��ن منطل��ق 

عروف ـة واألم���ر بالم���ـاإلیم���ان والف���داء ل���دى المس���یحیین، والرحم���
ضخامة األحج�ام  والسبب الثاني:-والنھي عن المنكر لدى المسلمین.

ھاتین الدیانتین واللتین أّدتا وتؤدیان ھذه المھاّم عل�ى  واألدوار ألتباع
وى الع��المي، من��ذ الق��رون الوس��طى وحت��ى الی��وم. فمن��ذ الق��رن المس��ت

التاس��ع الم��یالدي حقَّق��ت ال��دیانتان انتش��اراً شاس��عاً ف��ي س��ائر ق��ارات 
العالم القدیمة. واألھمُّ من ذلك أن�ھ ك�ان لھم�ا وم�ا ی�زال إش�عاٌع ثق�افيٌّ 
 ض��������������������������������������خٌم، وت��������������������������������������أثیٌر غ��������������������������������������الٌّب 

كم�ا ك�ان في األفكار ومنظوم�ات الق�یم ومن�اھج الع�یش والتص�رف. و
اإلس���الُم تأسیس���يَّ الت���أثیر الَعقَ���دي والثق���افي والسیاس���ي ف���ي ع���والم 
العص��ور الوس��طى؛ ك��ان للمس��یحیة أو المس��یحیات وم��ا ی��زال ت��أثیٌر 
عظ��یٌم ف��ي ع��والم األزمن��ة الحدیث��ة عل��ى مس��توى الع��الم. وھ��ذا كلُّ��ھُ 
 إضافةً لضخامة أعداد المؤمنین بال�دیانتین بم�ا ال یُق�اَرن بھ�ا أيُّ دی�نٍ 
آخ��ر، ال م��ن حی��ث الع��دد، وال م��ن حی��ث الت��أثیر ف��ي ت��اریخ الع��الَم 
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ال�دوُر الكبی�ُر ال�ذي لعب�ھ ال�دینان ف�ي النُقل�ة  والسبب الثالث:وثقافاتھ. 
الكونی��ة الت��ي ش��ھدھا الع��الَم ویش��ھُدھا ب��ین الُرب��ع األخی��ر م��ن الق��رن 
العشرین، والُربع األول من القرن الحادي والعشرین. فقد ك�ان ھن�اك 

فاٌف بروتستانتيٌّ كاثولیكيٌّ إسالميٌّ في مواجھة النظ�ام الع�المي اصط
الثُن��ائّي القُطبی��ة ال��ذي س��اد بع��د الح��رب العالمی��ة الثانی��ة ف��ي الجان��ب 
الجیوسیاسي واالستراتیجي، كما في الجوانب الدینیة والثقافی�ة. وكم�ا 

� ك في كّل مرحلٍة تاریخی�ٍة فاص�لة؛ ف�إّن إرادات الھیمن�ة أدَّت إل�ى تفكُّ
ھذا االصطفاف وتراُجع ثِم�اره ف�ي مج�ال إقام�ة نظ�اٍم ع�الميٍّ جدی�د؛ 

كثیرةٌ ف�ي إع�ادة ترتی�ب  لكّن النُقلة كانت قد تحقّقت، وأفادت منھا أَُممٌ 
 حیاتھا ومصائرھا وسط الظروف والشروط الجدیدة.

َم��رَّ اخ��تالُل العالئ��ق ب��ین ال��دینین والجم��اعتین البش��ریتین الكبی��رتین 
ن ت���اریخیتین مدی���دتَین؛ األول���ى من���ذ الق���رن الس���ابع إذن، بم���رحلتی

المیالدي وحتى الق�رن الس�ادس عش�ر الم�یالدي. والثانی�ة من�ذ الق�رن 
الس��ادس عش��ر وإل��ى أواخ��ر الق��رن العش��رین. ف��ي المرحل��ة األول��ى، 
وعلى مدى تسعة قروٍن على وجھ التقری�ب، ظھ�ر اإلس�الم وانتش�ر، 

الس���یطرة م����ن جان����ب  وحقّ���ق لص����الحھ تغیی���راً اس����تراتیجیاً لجھ����ة
إمبراطوریات�ھ عل��ى أج��زاء واس��عة م�ن آس��یا وإفریقی��ا وأوروب��ا، كم��ا 
الس��یطرة عل��ى المح��یط الھن��دي والبح��ر المتوس��ط. وق��د كس��ب عل��ى 
اإلمبراطوری�ة البیزنطی�ة المس��یحیة عل�ى المس��توى الجیوسیاس�ي ف��ي 
 النھایة. إذ بعد مقاومٍة استمرت حوالَي الثمانمائة عام استطاع الُغ�زاةُ 
العثمانیون فتح القس�طنطینیة عاص�مة اإلمبراطوری�ة. لك�ّن المس�لمین 

والثقافی�ة،  ما استطاعوا تحقیق تقدٍم بالقْدر نفِسھ في المج�االت الدینی�ة
عل��ى األق��ّل بحس���ب م��ا ك��انوا یرغب���ون. إذ كان��ت رغب��تُھُم أو لنقُ���ل 
طموُحھُم أن یعترف بھ�م الالھوتی�ون المس�یحیون باعتب�ار دی�نھم دین�اً 

اھیمیاً مثل المسیحیة والیھودیة. فق�د تب�یَّن م�ن الع�ْرض الس�ابق أّن إبر
النبيَّ محم�داً والق�رآن كان�ا یتوق�ان إل�ى اعت�راٍف ُمتب�اَدٍل عل�ى أس�اس 

القیمی��ة. أّم��ا  االش��تراك ف��ي ال��دین الواح��د أو الوحدانی��ة والمنظوم��ة
ق�د مسیحیو الدیار التي احتلّھا المسلمون في القرنین السابع والثامن، ف
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نظ���روا إل���ى اإلس���الم بوص���فھ َس���وطاً إلھی���اً لمعاقب���ة س���ادتھم م���ن 
البیزنطیین، ومعاقبة المسیحیین أنفُِسِھْم ألنھم أھملوا القی�اَم بواجب�اتھم 
الدینیة. في حین نظر الالھوتی�ون البیزنطی�ون إل�ى اإلس�الم باعتب�اره 

یان الحقَّة. ولذلك فق�د رج�ا الطرف�ان: الس�ر تحریفاً وتشویھاً للمسیحیة
سطوةُ أولئ�ك الب�دو الُغ�زاة ث�م المتعّربون، والبیزنطیون، أن تتضاءل 

ل. ھ�ذان النزوع�ان ب�َجَزریةٌ م�ن قیزولون، كما زالت موجاٌت بدویةٌ 
ج����ُدھُما ف����ي كتاب����ات م����ؤّرخي الُس����ریان والھ����وتییھم، وم����ؤرخي ن

األرثوذكس والبیزنطیین والھوتییھم فیما بین القرنین السابع والتاسع 
. لكْن: أین نجُد رغبة وطموَح المسلمین العت�راف المس�یحیین للمیالد

ب��دینھم؟ نج��د تل��ك الرغب��ة، وذاك الطم��وح ف��ي األعم��ال الكثی��رة ف��ي 
النوع األدبي المع�روف باس�م" ال�رّد عل�ى النص�ارى". فھن�اك أب�واٌب 
طویلةٌ عریضةٌ في تل�ك ال�ردود ف�ي إثب�ات ص�حة نب�وة النب�ي محم�د، 

ة واإلنجی�ل. ویُض�اف ل�ذلك ح�دیٌث طوی�ٌل وأّن ذلك واضٌح في الت�ورا
أیضاً في أھمیة فكرة الوحدانیة لإلسالم، وفي صحة الوْحي القرآني،  
وأنھ أَوضُح لھذه الناحیة وأدّق من العھدین القدیم والجدید. وقد أدرك 
ونة المفّكر الیھودي أھمی�ة ھ�ذا االعت�راف وحساس�یتَھُ بالنس�بة  ابن كمُّ

إلنص���اف لل���دیانات ال���ثالث"، ذاھب���اً إل���ى للمس���لمین، فكت���ب كتاب���ھ: ا
د في األصل اإلبراھیمي، والتكاُمل في الفضائل فیم�ا بینھ�ا. بی�د  التوحُّ
وا علیھ أكث�ر م�ن المس�لمین. وق�د أّدى ذل�ك اإلنك�ار  أّن المسیحیین ردُّ

إلى ظھور اتجاھاٍت رادیكالیٍة لدى مفّكري المسلمین، فكان  المتمادي
 تعترف�ون ب�دیننا، ف�نحن ال نعت�رُف ب�دینكم؛ ھناك َمْن قال: م�ا دم�تم ال

ذلك یخالف صریَح القرآن! ثم ك�ان ھن�اك َم�ْن ق�ال: إّن ال�دلیَل  مع أن
عل��ى ص��حة اإلس��الم أن��ھ حقّ��ق نجاح��اٍت كب��رى ف��ي االمت��داد وع��دد 
األتب��اع، وھ��ذه ب��الطبع ُحّج��ةٌ فیھ��ا م��ا فیھ��ا! وعل��ى أي ح��ال، وعل��ى 

ةُ ق�د اس�تجابت للتح�دي القرن السادس عشر، كان�ت المس�یحی مشارف
بأشكاٍل مختلف�ة، م�ن مث�ل الح�روب الص�لیبیة الس�تعادة قب�ر المس�یح، 
ومن مثل استعادة أسبانیا والبرتغ�ال والُج�ُزر اإلیطالی�ة م�ن الس�یطرة 
اإلس��المیة، واالس��تیالء عل��ى ش��واطئ الجزی��رة العربی��ة، وش��واطئ 
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ف�ي  المغرب. وعندما كان البرتغ�الیون یتجول�ون ف�ي المح�یط الھن�دي
القرن السادس عش�ر، ك�ان الوْض�ع م�ن الناحی�ة االس�تراتیجیة ق�د ب�دأ 
یتعدَّل لصالح أوروب�ا المس�یحیة. أّم�ا م�ن الناحی�ة الالھوتی�ة والثقافی�ة 
في العالقة مع اإلس�الم؛ ف�إّن أيَّ تغیُّ�ٍر باتج�اه االعت�راف باإلس�الم أو 

رن الحوار معھ ما كان قد حصل منذ ظھوره في الربع األول م�ن الق�
 السابع المیالدي. 

ب���دأت المرحل���ة الثانی���ة إذن ف���ي الق���رن الس���ادس عش���ر الم���یالدي، 
وتمیّزت بھجوٍم برتغاليٍّ ف�ي المح�یط الھن�دي. وبع�د البرتغ�الیین ج�اء 
األس����بان والھولن����دیون والفرنس����یون والبریط����انیون واإلیط����الیون. 

ة واقترن ھذا الھج�وم المتع�دد ال�رؤوس خ�الل الق�رون الثالث�ة الالحق�
بأربع��ة ظ��واھر: حرك��ة الكش��وف الجغرافی��ة واالس��تیالء عل��ى الع��الم 
الجدی��د م��ن جان��ب الق��وى األوروبی��ة الناھض��ة، وح��دوث االنش��قاق 

ی��ة بحی��ث أّدى ذل��ك إل��ى فِص��اماٍت ف��ي رؤالكبی��ر ب��داخل المس��یحیة، 
د مشروعات السیطرة على العالم  العالَم، وعالئق الدین بالدولة، وتعدُّ

ةً وباس��م الغ��رب ت��ارةً أُخ��رى. والظ��اھرة الثالث��ة باس��م المس��یحیة ت��ار
سیطرة فكرة الرسالة في س�ائر مش�روعات الھیمن�ة واالس�تیالء عل�ى 
الع��الم، وھ��ي رس��الةٌ مس��یحیةٌ ت��ارةً، ورس��الةٌ حض��اریةٌ ت��ارةً أُخ��رى. 
والظاھرة الرابع�ة س�واد ذھنی�ات التراُج�ع واالنكف�اء ل�دى المس�لمین، 

 َخ�ر رغب�اٌت غالّب�ةٌ ب�االمتالك المعرف�يوالتي قابلْتھا لدى الطرف اآل
ب�دا كأنم�ا تل�ك االندفاع�ةُ الھائل�ةُ  والتبشیري والعسكري. وھكذا، وإنْ 

 بحراً وبراً المقصوُد بھا امتالك العالَم اإلس�المي فیم�ا یُش�بھُ الح�روب
كان أشمل من ذلك، ورم�ى وبَجھ�ٍد واٍع  الصلیبیةَ الجدیدة؛ فإّن األْمرَ 

ى السیطرة على العالم ب�القوة العس�كریة، وب�التفوق ومتصٍل ومنظٍَّم إل
التقن���ي والثق���افي، ث���م التص���اُرع عل���ى اقتس���امھ بالتن���افُس وبالَغلَب���ة 
وبالتشارك في الوقِت نفِسھ. ول�ذلك، فف�ي الوق�ت ال�ذي ك�ان یع�اُد فی�ھ 
ُصْنُع العالَم الجدید المكتش�ف عل�ى ص�ورة الغ�رب المرغوب�ة، كان�ت 

رى: اإلس����المیة والھندی����ة والص����ینیة، الحض����اراُت األس����یویةُ الكب����
تتع���رُض إل���ى جان���ب االس���تیالء إلع���ادة تش���كیل وتركی���ٍب ل����ذاتِھا 
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ووجودھا وأولویاتھا. وق�د أوش�كت ھ�ذه العملی�ةُ أن تُنَج�ز ف�ي أواس�ط 
الق��رن التاس��ع عش��ر ح��ین س��یطرت عل��ى الع��والم األس��یویة الكب��رى 

على  ر محكوماً فكرتا التقدم والتالؤم األوروبیتین أو الغربیتین، وصا
الرافضین للفكرتین أو الُممارستین باالنقضاء أو الفناء باس�م التخلُّ�ف 
عن رْكب الحضارة والنھ�وض الت�اریخي. لق�د س�ادت ب�ین المغل�وبین 
األس����یویین عل����ى الخص����وص فك����رةُ االنحط����اط أو االض����محالل 
الحضاري، وأّن البقاء لألقوى واألصلَح، وأّن ھذا األمر كم�ا یس�ري 

َمم، یسري على األدیان والثقافات. ووْقتَھا راجت لدى النَُخب على األُ 
َجھ��ا االستش��راق ع��ن االنحط��اط  اإلس��المیة الجدی��دة، الفك��رةُ الت��ي روَّ

الخ�روج م�ن  اإلسالمي الطویل، على م�دى ح�والي األل�ف ع�ام، وأنّ 
باالنضمام إلى الرْكب الذي یقوُدهُ الغ�رُب المھ�یمُن  التخلُّف إنما یكونُ 

 مستوى العالمي.على ال
الغرب�يُّ للھیمن�ة  خالل الق�رون األربع�ة الماض�یة، تع�رض المش�روع

على العالم لثالثة تحدیاٍت داخلی�ة: تح�ّدي االنقس�ام ب�داخل المس�یحیة، 
وتح���ّدي الص���راع عل���ى اقتس���ام الع���الَم، وتح���دي القومی���ة األلمانی���ة 

یحیة، والرسالیة الشیوعیة. في الحالة األولى، أي االنقسام داخل المس
ة التوافُق عل�ى إبع�اد ال�دین ع�ن إدارة الش�أن یأمكن بعد حروٍب ضار

العاّم، وإحالل الرابطة القومیة والوطنیة محّل الرابط�ة الدینی�ة. وف�ي 
الحالة الثانیة، أي الصراع على اقتس�ام الع�الَم، أمك�ن بع�د ق�رنین م�ن 

ل إلى إقامة نظاٍم دوليٍّ لتنظیم الع الئق بین التجاُذب والحروب التوصُّ
الوح��دات القومی��ة ذات الس��یادة ف��ي أوروب��ا، وف��ي مس��تعمراتھا عل��ى 

أي التح��دي األلم��اني والس��وفیاتي، م��دى الع��الَم. وف��ي الحال��ة الثالث��ة، 
ج���رت االس���تعانةُ بالوالی���ات المتح���دة األمیركی���ة الت���ي تعاون���ت ف���ي 

القُطبی�ة،  ضرب ألمانیا واستیعابھا، ومشاركة روسیا ف�ي نظ�اٍم ثُن�ائيّ 
ى أن تمّكنت الوالیاُت المتحدةُ وحلفاؤھ�ا قب�ل ُرب�ع ق�رٍن م�ن تفكی�ك إل

االتح��اد الس��وفیاتي ومنظومت��ھ. بی��د أّن محاولتَھ��ا لتس��وید األوحدی��ة 
القُطبی��ة م��ن جدی��د لقی��ت وتلق��ى تح��دیاٍت كب��رى، مم��ا یف��رُض بالفع��ل 
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تط��ویر نظ��اٍم ع��الميٍّ جدی��ٍد، م��ا ت��زال تح��وُل دون بْلورتِ��ِھ تج��ارب 
 ثة األخیرة من الھیمنة االستراتیجیة والثقافیة على العالم.القرون الثال

لقد كان موضوُع ھذه المحاضرة وما یزال منظوم�ة الق�یم والعالق�ات 
بین المسیحیة واإلسالم. وما كانت الصفحاُت األخیرة اس�تطراداً، ب�ل 
إنھا كانت عرض�اً م�وجزاً للمرحل�ة الثانی�ة م�ن مرحلت�ي العالق�ة بع�د 

أما المرحلةُ األُولى فیما بین القرنین السابع والس�ادس حقبة التأسیس. 
اس�یة. عشر، فقد تمیزت بظھور اإلسالم، وسواد  ثقافتھ وكیانات�ھ السی

وفي ح�ین اعتب�ر اإلس�الم نفَس�ھ من�ذ التأس�یس القرآن�ي دین�اً إبراھیمی�اً 
واس����تھدف الس����ْعَي لتأس����یس ش����راكٍة م����ع ال����دیانتین اإلب����راھیمیتین  
األُخ��ریین، وحقّ��ق بع��ض التج��ارب الناجح��ة مث��ل التجرب��ة األندلس��یة 
التي تزامل فیھا المسلمون والیھود والمسیحیون، ما قب�ل الالھوتی�ون 

حیون منذ البدایة االعتراف باإلس�الم، رغ�م التش�ابُھ إل�ى درج�ة المسی
د أحیاناً في االعتقاد ومنظومة القیم. ویعتبر المؤّرخ توبي ھاف  التوحُّ

وص�ل إل�ى  عشر؛ ظھ�ر تع�اُونٌ  أنھ فیما بین القرنین التاسع والسادس
حدود الشراكة بین ثالث حضاراٍت كبرى ھي: الحضارة اإلسالمیة، 

الس�طوة  بید أنّ  .صینیة، والحضارة األوروبیة المسیحیةوالحضارة ال
األوروبیة بعد القرن السادس عشر، تنكَّرت للتجربة السابقة، ونسبت 

الس���یكیة، نفَس���ھا وانتماَءھ���ا إل���ى األزمن���ة اإلغریقی���ة والرومانی���ة الك
رت مش��روعاً للَغلَ  ب��ة والھیمن��ة اتّخ��ذ َم��َدیاٍت َكونی��ة، وك��ان م��ن وط��وَّ

 عالَُم اإلسالم أیضاً. وسیطرتھ تھضمن مجاالت سطو
بی���ة فالغربی���ة أنھ���ا ل���م تك���ن إّن األھ���مَّ ف���ي تجرب���ة الس���یطرة األورو

واستراتیجیةً واقتصادیةً فقط؛ بل ھي سیطرةٌ قیمی�ةٌ وثقافی�ةٌ  عسكریةً 
وأسالیب الحیاة والعیش. ول�ذلك، فكم�ا  أیضاً، أي في األفكار ومناھج

لُّص عل�ى م�دى الع�الم وثقافات�ھ أنھا ووجھت بمقاومٍة ومحاوالٍت لل�تم
ودیاناتھ؛ فإنھ�ا ترك�ت أیض�اً آث�اراً باقی�ةً ل�ن ت�زول ف�ي إع�ادة تش�كیل 
العالم وجغرافیت�ھ وثقافات�ھ بحس�ب نموذجھ�ا الخ�اّص أو عل�ى مثالھ�ا. 

������ر ال������روم  وم������ع أّن أح������د علم������اء  المس������لمین ق������ال: م������ا تنصَّ
 أي األوروبی��������������ون)؛ ب��������������ل إّن النص��������������رانیة تروم��������������ت؛ (
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الع����الم القیم����ي المس���یحي ظ����لَّ ذا ت����أثیٍر كبی����ٍر عل����ى  ف���ال ش����كَّ أنّ 
األوروبی�����ین واألمی�����ركیین ف�����ي م�����واطنھم األص�����لیة، كم�����ا ف�����ي 

وم���واطن امت���داد ھیمن���تھم. وم���ن ھن���اك ت���أتي تل���ك  مس���تعمراتھم،
االزدواجی���ة ف���ي مقارب���ات ووج���وه فھ���م وإدراك أوروب���ا وأمیرك���ا 

ث�م إن�ھ ف�ي الوق�ت  لدیانات العالَم وثقافاتھ وأَُمِمھ وتاریخ�ھ ومص�ائره.
ُل المؤسس��ات الدینی��ة بال��دواخل األوروبی��ة ف��ي  ال��ذي تراج��ع فی��ھ ت��دخُّ
القرن التاسع عشر ومطالع العشرین، ك�ان ھن�اك ان�دفاٌع ملح�وظٌ ف�ي 

 نش��ر الغ��رُب نف��وَذه الت��يحرك��ات التبش��یر باتج��اه س��ائر أنح��اء الع��الَم 
 ، فیھ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا

الع�الم اإلس�المي ومن ضمن تلك األنحاء قارتا آس�یا وإفریقی�ا وبل�دان 
 في القارتین القدیمتین.

: عل��ى اإلس�المي وص�راع الحض�ارات واألدی�ان –الح�واُر المس�یحي   جـ. 
أثَ��ر االنتص��ار ف��ي الح��رب العالمی��ة الثانی��ة، وب��دء الثُنائی��ة القُطبی��ة 
والحرب الباردة، بادرت الكنائُس البروتستانتیةُ الكبرى إلى التواُصل 

بالق�ارة الھندی�ة والش�رق األوس�ط، م�ن مع بع�ض الجھ�ات اإلس�المیة 
أجل الدعوة لشراكة اإلیمان ف�ي وج�ھ الش�یوعیة الُمْلِح�دة، كم�ا ق�الوا. 
وق��د ك��ان واض��حاً أّن تل��ك المب��ادرة إنم��ا ح��دثت ف��ي س��یاق الح��رب 
�ب بع�ُض المس�لمین  الباردة والحرب الثقافی�ة ب�ین الجبَّ�ارین. وق�د رحَّ

 اٍد س���حیقٍة وبخاص���ٍة أنھ���ا ة باعتبارھ���ا األُول���ى من���ذ آم���بھ���ذه الب���ادر
ال تج��ري ف��ي س��یاقات ال��ردود والج��داالت. لك��نھم ط��البوا ب��اعتراٍف 
متباَدٍل على المستوى الدیني، كم�ا ط�البوا بالتض�اُمن ال�دیني والقیم�ي 

آثار االستعمار وتقسیماتھ، ومن  في وجھ الھیمنة، والتعاُون في إزالة
د الفع�ل ل��دى ض�من ذل�ك قض�یتا فلس�طین وكش�میر. وق�د تفاوت�ت ردو

دات. فق��د ك��ان ھن��اك َم��ْن ق��ال إن��ھ ال ت��أثیر  الكن��ائس عل��ى ھ��ذه الت��ردُّ
للكن��ائس عل��ى سیاس��ات ال��دول، كم��ا ك��ان ھن��اك َم��ْن ق��ال إّن تحقی��ق 
م��ةً لبح��ث القض��ایا  الش��راكة ف��ي مس��ألة اإلیم��ان، یمك��ن أن یك��وَن مقدِّ

م��ع التفص��یلیة. وتحقّق��ت خط��وةٌ متقدم��ةٌ فَتََح��ْت مناف��َذ كثی��رةً ف��ي مج
) ال��ذي طُرح��ت فی��ھ للم��رة األول��ى 1965-1962الفاتیك��ان الث��اني(
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مسألةُ النََسب اإلبراھیم�ي، واالعت�راُف بانتم�اء ال�دین اإلس�المي إل�ى 
ھ��ذا النََس��ب. وم��ع أّن اإلس��الَم ال یمل��ُك مؤسَّس��ةً مركزی��ةً تُتَّخ��ُذ فیھ��ا 

یحیة المس� -القراراُت االستراتیجیة، فالمفھوُم أّن العالق�ات اإلس�المیة
اتجھت  للتحسُّن عندما طُرح الملفُّ القیمي في الستینات والس�بعینات 
من القرن الماضي. إنما ما تحقَّق تقدٌم كبیٌر رغم المؤتمرات الكثیرة، 
للفھ���م الُمتف���اوت للنس���ب اإلبراھیم���ي، ولألبع���اد الدینی���ة والسیاس���یة 

ل العس یة الفلسطینیة. وأخطأ الروُس خطأً للقض كري ف�ي كبیراً بالتدخُّ
تس�تانت ومعلٍَن قد ق�ام ب�ین البرأفغانستان، فبدا كأنما ھناك ِحْلٌف غیر 

والكاثولیك والمسلمین بقیادة الوالیات المتحدة لمكافحة الش�یوعیة. ث�م 
م��ا لب��ث ك��لُّ ش��یٍئ أن تعطَّ��ل أو انقل��ب عن��دما ظھ��رت فك��رةُ ص��راع 

ھات الھیمنة بعد انقضاء الح�رب الب�اردة، وعن� دما الحضارات، وتوجُّ
ف�یھم المس�لمون ینتظ�رون التَالق�ي عل�ى المنظوم�ة  ب�ـمنكان الجمی�ع 

 .القیمیة اإلبراھیمیة، والتالقي على نظاٍم عالميٍّ جدید
لق��د ش��ھد العق��دان األخی��ران م��ن الس��نین إحیائی��اٍت كب��رى ف��ي س��ائر 
األدی��ان، وبخاص��ٍة البروتس��تانتیة واإلس��الم والیھودی��ة. وم��ن خ��الل 

وص��راع الحض��ارات وُمجازف��ات التش��دد ش�عارات الخط��ر األخض��ر 
ھ��اً  واألُص��ولیات، اس��تقّر ف��ي أخ��الد مس��لمین كثی��رین أّن ھن��اك توجُّ

عل�ى  عالمیاً كبیراً وغالَّباً لمواجھ�ة اإلس�الم باعتب�اره الخط�َر الجدی�دَ 
الع���الم بع���د انقض���اء الش���یوعیة والثنائی���ة القطبی���ة. وق���د اقت���رن ذل���ك 

باعتبارھم�ا الض�ماَن والض�مانةَ بمقوالت الھیمن�ة واألوحدی�ة القطبی�ة 
للحری���ة والس���الم ف���ي الع����الم ف���ي وج���ھ " اإلرھ���اب اإلس����المي"، 

؛في مواجھ�����ة ق�����یم واالس�����تثناء العرب�����ي، واالس�����تثناء اإلس�����المي
وج�اءت ھجم�اُت القاع�دة ف�ي  الدیمقراطیة وحقوق اإلنس�ان والس�الم.

َل عل��ى األخط��ار الت��ي یش��ّكلُھا كأنم��ا لتُ��دلِّ  2001س��بتمبر ع��ام  11
إلس��الم عل��ى الع��الم. وحت��ى الح��روب الت��ي دارت ض��دَّ اإلرھ��اب، ا

ج���رت تغطیتُھ���ا ل���یس بمكافح���ة العن���ف باس���م اإلس���الم فق���ط؛ ب���ل 
وبضرورة فرض قیم التساُمح واالنفتاح والدیمقراطیة الت�ي ال تنتش�ر 
ثقافتُھا بین المسلمین. وحتّى أولئك الذین ما ك�انوا یقول�ون بالمواجھ�ة 
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بلوا على دعوة المسلمین إل�ى التالق�ي عل�ى ق�یٍم وال یرون جْدواھا، أق
ك�ان واض�حاً ل�دیھم أّن ال�دیانات األُخ�رى  مشتركٍة أو أخالٍق عالمیة،

اإلبراھیمی���ة وغی���ر اإلبراھیمی���ة تملُكھ���ا وھ���ي حاض���رةٌ فیھ���ا، أّم���ا 
المس��لمون فینبغ��ي أن تتط��ور ل��دیھم تل��ك الق��یم واألخ��الق م��ن خ��الل 

ق�ت حرك�اُت التغیی�ر العرب�ي الداعی�ة إصالٍح دینيٍّ رادیكالي! ثم انطل
الكرام��ة والحری��ة والعدال��ة والدیمقراطی��ة، فَتَھ��اوت  لق��یم وش��عارات

ُدفعةً واحدةً أدبیاُت الصراع على مدى العشرین س�نةً الماض�یة. وب�دا 
أّن إرادات الھیمن��ة واس��تراتیجیات الص��راع واالس��تنزاف ھ��ي الت��ي 

تل��ك السیاس��ات  بم��ا كان��تتص��نُع الت��وتُّرات أو ت��دفُع إلیھ��ا. ور كان��ت
رت حدوَث التغییر والتح ول السلمي ھذا على الصراعیة ھي التي أخَّ

 ةً الماضیة!مدى العشرین سن
ھـ) وھ�و 381یقوُل أبو الحسن العامري( رؤیةٌ مفتوحةٌ لعالٍم جدید:  د.

: ن الحادي عشر المیالدي، في كتاب�ھمفّكر مسلم عاش في مطلع القر
م" ُمعلِّ�الً إقب�ال الن�اس عل�ى اإلس�الم وت�ركھم "اإلعالم بمناقب اإلسال

ل��دیاناتھم القدیم��ة: إّن تل��ك األدی��ان كان��ت تقس��ُم الن��اس إل��ى مرات��ب 
 وطبق���������������������������������������ات، وھ���������������������������������������و أم���������������������������������������ٌر 
ال تقبلُ����ھُ النف����وُس األبی����ة. وھ����ذا معن����ى دع����وة الق����رآن للمس����لمین 

م��ن دون هللا.  والیھ��ود أن ال یتخ��ذ بعُض��ھم بعض��اً أرباب��اً  والمس��یحیین
ات ل��یس ب��ین أھ��ل العالق�� س��اتُھاالھیمن��ةُ وممار إراداتُ  لق��د أفس��دت

ھیمی���ة فق���ط؛ ب���ل ب���ین س���ائر البش���ر وعب���ر عص���وٍر ارال���دیانات اإلب
الكلم����ة مس����ؤولیات المس����لمین  ھ����ذه ف����ي راجْع����تُ وق����د  ُمتطاول����ة.

ع��اتھم ف��ي عملی��ات الفس��اد واإلفس��اد، وبخاص��ٍة أّن والمس��یحیین وتبِ 
لُخلُ���ق لتعلی���ل ھ���ذا كثی���رین م���ن رج���االتھم یستحض���رون ال���دین وا

ف   التص�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������رُّ
أم��ٌر یس��تحقُّ االھتم��ام واالحت��رام إذا أُِخ��َذ مأخ��ذ الِج��ّد  أو ذاك. وھ��ذا

 ول��������������������������������یس للتغطی��������������������������������ة أو االس��������������������������������تغالل. 
ففي القرآن الكریم یرد وبصیٍغ مختلفٍة ومئات المرات قولُھُ تع�الى: " 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات" فاإلیمان ینبغي أن یكوَن دافعاً للعمل 
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الصالح، ألنھ یستتبُع منظومةً م�ن الق�یم تتمثّ�ل ف�ي المس�اواة والحری�ة 
. وم�ن طری��ق والكرام�ة والرحم��ة والعدال�ة والتع��اُرف  والخی�ر الع��امّ 

ھذه المنظومة تُصاُن الض�روراُت الخم�ُس الت�ي تح�دَّث عنھ�ا الفقھ�اء 
في المسألة اإلنسانیة، وھي: حقُّ النفس أو الحیاة، وحّق العقل، وحق 

نات ین، وح��ّق النْس��ل، وح��ّق الِمْل��ك. وق��د یق��وُل قائ��ٌل إن��ھ ال ض��ماال��د
ثب�ُت أّن ھ�ذه األَُمم الداخلیة وم�ع األُم�م األُخ�رى، تُ  لتطبیقھا، وتجاربُ 

ھم غلب األحیان، إّما م�ن جان�ب الن�اس بعِض�أما ُروعیت في  الحقوق
ب�ین  وإّما من جانب الُسلُطات تُجاه الناس. وھذا ھو الفرقُ  ،بعضمع 

واألخالقی����ة، والمس����ؤولیات األُخ����رى المدنی����ة  لمس����ؤولیة الدینی����ةا
والسیاسیة. ففي المسؤولیة الدینیة واألخالقیة ھناك ال�دوافُع الداخلی�ة، 
وااللت��زام ال��ذي یص��نُع العم��ل الص��الح م��ن ض��من القْص��د والحری��ة 
واالختیار ووعي ال�دوافع واألھ�داف. والواق�ع أن�ھ كان�ت ھن�اك دائم�اً 

ف��راد المت��دیّنین بھ��ذا االتج��اه أو ذاك، ف��ال یبق��ى م��ن ض��غوطٌ عل��ى األ
خ��الل التجرب��ة غی��ر "الب��اب الض��یّق"، أو كم��ا ج��اء ف��ي الح��دیث إن��ھ 

یك�وُن فی�ھ الق�ابُض عل�ى دین�ھ كالق�ابض عل�ى  یأتي على الناس زم�انٌ 
الَجْم��ر. لك��ّن ش��أَن المؤسس��ة الدینی��ة أو الس��لطة مختل��ٌف ع��ن ش��ؤون 

الغال��ب إل��ى الس��ھولة، والتمْظھُ��ر.  األف��راد. وھ��ذه الجھ��ات تمی��ُل ف��ي
واختی��ار التس��لط والھیمن��ة أس��ھل بكثی��ر م��ن اختی��ار ق��یم وس��لوكات 
األخالق والمسؤولیة والرحمة للناس والعمل من أجلھم. فماكس فیب�ر 
عل��ى س��بیل المث��ال ی��رى أّن أخ��الق المس��ؤولیة ل��دى السیاس��ي ش��اقّة 

كبی��ر والسیاس��ي االتّب��اع، لك��ّن ھ��ذا ھ��و الف��ْرُق ب��ین رج��ل الدول��ة ال
 العادي.

إن التجرب��ة التاریخی��ة ف��ي العالق��ة ب��ین ال��دینین الكبی��رین المس��یحیة 
واإلسالم، بل وتجربة السنوات العشرین الماضیة في المج�ال ال�دیني 
والسیاسي، تشیران إلى ضرورة تجاُوز الھیمنة واإللغاء م�ن الناحی�ة 

نی��ة والثقافی��ة، الدینی�ة م��ن طری��ق التع��اُرف واالعت�راف بالتعددی��ة الدی
كما تؤكدان على االعتراف بتعددیٍة قُطبی�ٍة ف�ي المج�ال السیاس�ي م�ن 
طریق االعت�راف المتب�اَدل ب�الحقوق والمص�الح. فف�ي المج�ال ال�دیني 
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كانت المشكلةُ دائماً اإلیمان بإطالقیة الحقیقة الت�ي یق�وُل بھ�ا، والمی�ل 
والكلم�ةُ الس�واء  الجارف إللغاء اآلخ�ر ال�دیني، واعتب�ار دین�ھ مزیَّف�اً.

في القرآن الكریم تعني االعتراف باآلخر دیناً ووج�وداً إنس�انیاً وع�دم 
إللغائھ. والھیمنةُ السیاسیة كانت تعني وما ت�زال ع�دم احت�رام  االتجاه

حقوق أو مصالح اآلخرین اعتماداً عل�ى ض�عفھم أو ع�دم اس�تحقاقھم. 
ولَّ��د عل��ى ھ��ذا وھ��ا ھ��ي حرك��ات التغیی��ر العربی��ة الجاری��ة تُْثب��ت ك��م ت

لل���ذھاب ف���ي االحتج���اج إل���ى ح���دود اإلقص���اء م���ن م���رارٍة، وإرادٍة 
م��ن أج��ل الكرام��ة المھض��ومة. بی��د أّن م��ا ن��ذكره ال یعتم��د  االستش��ھاد

وحْسب؛ بل یعتم�د أیض�اً عل�ى الت�واُزن والع�دل،  على االقتناع الذاتي
وعدم إمكان االس�تمرار والتم�ادي عل�ى المس�توى المحل�ي أو ال�دولي 

تزایُد الوْعي، وت�داُخل العوام�ل غی�ر المحس�وبة س�لفاً. ولننظ�ر  بسبب
ف��ي تجرب��ة المس��یحیة م��ع اإلس��الم ف��ي األزمن��ة الُمعاص��رة، نج��د أّن 
المسیحیة یكوُن علیھا أن تؤّدي دوراً مھماً في التعاُرف واالعت�راف، 
وفي قضیة فلسطین، وفي رعایة وحفظ العیش المش�ترك، وال یرج�ع 

من���افع، ب���ل إل���ى المس���ؤولیة والش���ھادة، رغ���م أّن ذل���ك إل���ى تب���اُدل ال
االعتب��ار حت��ى ف��ي ال��دین. ث��م إّن ص��رخة ب أخ��ُذھا المص��الح یمك��ن

ال�داالي الم�ا الت�ي ذكرناھ�ا ف�ي مطل�ع الكلم�ة، تش�یر إل�ى ض��رورات 
ٍل نقديٍّ للذات، ما عاد یمك�ن تج�اُوُزهُ أو  وال ش�ّك الس�تغناُء عن�ھ. اتأمُّ

ة الطغیانی��ة غی��ر التعددی��ة القطبی��ة،  أن��ھ ال منج��اة للخ��روج م��ن الھیمن��
وھ��ي األُول��ى ف��ي حف��ظ االس��تقرار والت��واُزن. لق��د ظھ��ر األس��یویون 
 الكب��������ار، وم��������ا ع��������اد یمك��������ن تج��������اُوز الص��������ین أو الھن��������د 
أو الیابان أو إندونیسیا أو تركیا أو البرازی�ل. وھ�ذه" الفلس�فة" لیس�ت 

دانی�ة ف�ي مصلحیة، فقد علمتنا التجارب القدیم�ة والمعاص�رة أّن الوح
القطبی��ة تص��نع الح��روب والفوض��ى، وال ب��د م��ن ع��الٍم جدی��ٍد متع��دد 

 األقطاب.
وعندما كانت حرب فیتنام ما ت�زال مش�تعلة، أص�در  1982في العام 

ج��ون رول��ز كتاب��ھ: "نظری��ة العدال��ة"، فتق��دم وھ��و الفیلس��وف الم��دني 
الھیمن���ة  عل���ى رج���ال األدی���ان ف���ي ھ���ذا الموض���وع القیم���ي. وبع���د
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واالس��تنزاف وص��راع الحض��ارات، یك��ون علین��ا وعل��ى واالس��تئثار 
المس��یحیین، وم��ن أج��ل اإلیم��ان والعم��ل الص��الح االتج��اه للموض��وع 

وللنظر في جدی�د القیمي، لتجاوز اإلنكار والھیمنة واإللغاء من جھة، 
 م�ا اس�تطعنا القی�ام ب�ھ مع�اً ب�ین ال�دینین الكبی�رین  القیام بعمل مش�تركٍ 

لحاضر العالَم ومس�تقبلھ. رغم ضرورة ذلك وال بالتعاون مع العالم ، 
 وذلك من خالل النقاط األربع التالیة:

إّن دراسةً متأنی�ةً ألس�باب االفت�راق ب�ین المس�یحیین والمس�لمین  أوالً:
في التاریخ والحاضر، رغم االتفاق في االعتقاد وفي منظوم�ة الق�یم، 

ف�إّن اإلص�الح تشیر إلى أّن إرادة الھیمنة كانت دائماً وراء ذلك. ولذا 
للعالئق على المستوى الدیني وعلى المستوى االستراتیجي، یقتض�ي 
الع��ودة للتمس��ك بالمنظوم��ة القیمی��ة ل��یس ب��ین المس��لمین والمس��یحیین 
فق��ط؛ ب��ل وف��ي الع��الم أجم��ع؛ وھ��ي تق��وم عل��ى المس��اواة والكرام��ة 
والحری��ة والرحم��ة والعدال��ة والتع��ارف والخی��ر الع��ام. وق��د ج��اء ف��ي 

كریم:{ فإن تولَّوا فقولوا اشھدوا بأنا مس�لمون}، وھ�ذا یعن�ي القرآن ال
اإلص���رار عل���ى االلت���زام بالمنظوم���ة وقیمھ���ا وإن ل���م یس���تجب أھ���ل 
الكتاب لذلك. بید أّن االلتزام برفض التربُّب واالستكبار والھیمنة، إن 
لم یحصل على دعم وموافقة المھیمنین، ف�ال ش�كَّ أن�ھ سیحص�ل عل�ى 

التي عان�ت م�ا یُعانی�ھ المس�لمون أو غی�رھم م�ن  استجابٍة من الجھات
 الھیمن�����������������������ة واالس�����������������������تئثار. ویعن�����������������������ي ذل�����������������������ك 
في المدى المتوس�ط ال�دخول ف�ي تح�الٍُف ب�ین الحض�ارات، ح�ريٌّ أن 
یحص��ل عل���ى اإلجم��اع ف���ي م��دًى منظ���ور عن��دما ی���رى المھیمن���ون 

  استحالة االستمرار منفردین.
لھیمن��ة، ِعلَّتُ��ھُ إّن ھ��ذا اإلص��رار عل��ى مغ��ادرة معس��كرات وترتیب��ات ا

النظر فیما كان زمَن الحرب الباردة، وفي العقدین األخیرین. فالنظام 
الالنظ��ام األول ك��ان فی��ھ توافُ��ٌق عل��ى المن��ع م��ن الحری��ة، والنظ��ام  أو

رة. لق�د فش�لت الھیمن�ة  الثاني كان فیھ تشبٌُّث باألوحدی�ة القطبی�ة الم�دمِّ
ش�أنھم ف�ي  -لمس�لمونكما فشل نظام الحرب الباردة من قبل، ودخ�ل ا

ف��ي زم�ٍن جدی��ٍد ل��رفض الھیمن�ة، ولتس��وید ق��یم  -ذل�ك ش��أن الع�الم كلّ��ھ
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والكرام��ة. وھ��ذه الق��یم الت��ي تنب��ُع ف��ي  والحری��ةالتع��اُرف واالعت��راف 
اإلخالص وااللت�زام والش�ھادة ب�األصل من الدین اإلبراھیم�ي، یمك�ن 

ھود الكبی�رة والدعوة أن تكوَن مناطَ اھتماٍم عالمي. لقد تعّذر رغم الج
إقامة العالقات بین أھل الدین اإلبراھیمي على أساٍس م�ن ھ�ذه الق�یم. 
وینبغي قراءةُ ھذه الحقیقة قراءةً نقدیةً، وع�دم فق�د األم�ل ف�ي التالق�ي 
عل��ى ق��دم المس��اواة، إذا وطَّ��ن ُك��ّل فری��ٍق نفَس��ھ عل��ى مفارق��ة الھیمن��ة 

 ا.واالستكبار واعتقاد التفرد بالحقیقة والسیطرة باسمھ
إّن اإلصرار على االخ�تالف واالعت�راف والمس�المة والتس�ابُق  ثانیاً:

ف����ي الخی����رات ف����ي المج����ال ال����دیني واألخالق����ي، رفض����اً للھیمن����ة 
واالستضعاف والسطوة، یعني أیضاً ومن الناحیة القیمی�ة تعددی�ةً ف�ي 
المجال االستراتیجي العالمي. فالعالم كم�ا ع�انى م�ن س�لبیات الھیمن�ة 

عانى أكثر من سلبیات الھیمنة باسم الحریة أو االس�تقامة باسم الدین، 
السیاسیة أو حفظ األم�ن واالس�تقرار. لق�د ك�ان طم�وح البش�ریة إقام�ة 

اإلنس��انیة والدینی��ة والسیاس��یة، وإقام��ة نظ��اٍم ع��الميٍّ  أنظم��ٍة للحری��ة
یتس�����اوى أطرافُ�����ھُ ویتع�����اونون  ویتض�����امنون ب�����دون ھیمن�����ٍة وال 

م التعددیة الدینیة والثقافیة والسیاس�یة. وق�د استضعاف، بل بالنّدیة وقی
كان ھذا طموح البشریة عشیة االنتصار ف�ي الح�رب العالمی�ة الثانی�ة 

ل�م یَقُ�ْم بس�بب  -كم�ا س�بق الق�ول -على الفاش�یة. لك�ّن النظ�ام الموع�ود
وإننا إذ ندعو إلى تعددی�ٍة  الثُنائیة القُطبیة، ثم الھیمنة األوحدیة بعدھا.

دیني یطلبھ�ا من��ا دینُن�ا اإلبراھیم�ي؛ فإنن��ا ف�ي الع��الم عل�ى المس�توى ال��
اإلسالمي ال ن�رى أم�الً ف�ي الس�الم والع�دل واالس�تقرار إالّ بالتعددی�ة 

 . أیض��������������اً  ف��������������ي المج��������������ال االس��������������تراتیجي الع��������������المي
إنن��ا نش��ھد من��ذ عق��دین ونیِّ��ف ظھ��ور أس��یویین كب��ار، م��ن أَُم��ٍم عان��ت 

ولذا فاألمُل والعم�ُل أن قروناً من الھیمنة واالستضعاف واالستعمار. 
تق��وم تعددی��ةٌ قطبی��ةٌ تش��ارك فیھ��ا أط��راٌف م��ن س��ائر الق��ارات وتُنھ��ي 
ٌر ف��ي  ٌر ف��ي ال��دین، وم��دمِّ الثُنائی��ات واألوح��دیات. إّن االس��تبداد م��دمِّ
األنظمة السیاسیة، وُمدِّمٌر على المستوى العالمي. وھ�ذا أم�ٌر خبرن�اهُ 

 ق والدین لعدم العودة إلیھ.وعانینا منھ، وینبغي العمُل باسم الُخلُ 
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إنن��ا نحت��اج نح��ن المس��لمین إل��ى ُمراجع��ٍة نقدی��ٍة لعم��ل جھاتن��ا   ثالث��اً:
الدینی���ة وعلمائن���ا ف���ي المرحل���ة الماض���یة. فق���د ك���ان االنقس���ام وك���ان 
االس�تكبار س��ائدین ف�ي ك��ّل مك��ان. وق�د أّدى ذل��ك إل��ى خط�أٍ ف��ي الفھ��م 

حیان��اً أُخ��رى. ونح��ن رادیكالی��اٍت س��لبیٍة أوالتش��خیص أحیان��اً، وإل��ى 
اإلس�المي، وف�ي مج�ال العالق�ة م�ع  -محتاجون في المجال اإلسالمي

أھ��ل ال��دین اإلبراھیم��ي إل��ى مراجع��اٍت كبی��رٍة حت��ى ال نظ��لَّ نعم��ل 
بالمعطی��ات القدیم��ة والوق��ائع القدیم��ة: علین��ا التفكی��ر ف��ي كیفی��ة إع��ادة 

راھیم�ي، بناء المشھد اإلسالمي والع�المي، والعالئ�ق بأھ�ل ال�دین اإلب
 وإع������ادة تش������كیل العالق������ة ب������ین ال������دین والدول������ة دونم������ا غلب������ٍة 
وال إقصاء. وكما س�بق الق�ول ف�إّن ھ�ذه المس�ائل جمیع�اً ك�ان یس�ودھا 

الھیمنة واالستكبار. والمقاربة اإلیجابیةُ الی�وم  التطرف أو االنقسام أو
 تقتضي رؤیةً إیجابیةً أو أنھ ال یمكن تصورھا بدون الرؤیة الجدیدة.

، ذات م��وروٍث عری��ق، وعالئ��ق ف��ي المس��لمون أم��ةٌ كب��رى بع��اً:را
سائر األنحاء. لكننا في المائتي عام األخیرة، انكفأن�ا وانكمش�نا بحی�ث 

م���ع ال م���ا تمكنّ���ا م���ن إدارة العالق���ة م���ع أھ���ل ال���دین اإلبراھیم���ي، و
ُمجاورین�ا األوروبی�ین. ف�ال بُ�دَّ م��ن االتج�اه م�ن جانبن�ا نح�ن رج��االت 

إلى نھوٍض جدیٍد ، ورؤیٍة جدیدٍة للعالم ،لكي نتمكن ، الفكر اإلسالمي
ُصْنع ما نُطال�ُب ب�ھ م�ن ندیّ�ٍة وإنص�اف إسھاماً بارزاً في  من اإلسھام

إل�ى عل�ى س�بیل المث�ال ، ال بد من االتجاه  وتعددیةً في الزمن الجدید.
، وإل���ى المس���یحیات وأخالقیاتھ���ا األُم���م األس���یویة وأدیانھ���ا وثقافاتھ���ا

ات الجدیدة في أمیركا الالتینیة. ص�حیٌح أّن ھن�اك تاریخ�اً، واإلنسانوی
ھناك أیضاً متغیراٌت ھائلةٌ حتى لدى أقراننا من المس�یحیین. وال  لكنْ 

ب��د م��ن الفھ��م لك��ي نص��ل للتق��دیر الص��حیح والتعام��ل الص��حیح وبن��اء 
على الجدیدة أو القدیمة إنما بالشروط الجدیدة ،والشراكات الصحیحة 

 مدى العالم.
نن��ا نخ��رج م��ن الھیمن��ة وم��ن رادیكالی��ات االنقس��ام. وال ب��د م��ن إ 

استقبال المستجدات برؤى جدیدٍة وبمناھج جدیدة، س�واء ف�ي العالئ�ق 
فیم�ا بینن��ا نح�ن المس��لمین والمس�یحیین، أو ف��ي العالئ�ق بالع��الم. فھ��ذه 
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البش��ریة الجدی��دة تمل��ك األش��واَق نفَس��ھا، وتس��عى س��عیاً حثیث��اً لتثبی��ت 
مس���تعّدین نح���ن  ریتھ���ا وكرامتھ���ا، وینبغ���ي أن نك���ونَ إنس���انیتھا وح

ل�م  وَ المسلمین والمسیحیین الستقبال ھذا الجدید وللشھادة لھ وعلی�ھ، أَ 
ن�اكم م�ن ذك�ٍر وأُنث�ى ا خلقْ ی�ا أیھ�ا الن�اس إنّ�{یقل هللا سبحانھ وتع�الى: 

. }وجعلن���اكم ش���عوباً وقبائ���ل لتع���ارفوا، إّن أك���رمكم عن���د هللا أتق���اكم
عت�راف ب�االختالف، والت�زام جان�ب النزاھ�ة والتق�وى فبالتعاُرف واال

 نضع األُُسَس الجدیدة لعالٍم جدید.
ال�نظم األَیدیولوجی�ة لقد جربت اإلنسانیة في فترٍة قص�یرٍة ك�لَّ أش�كال 

االقتص��ادیة والسیاس��یة واألخالقی��ة . كم��ا جربن��ا نح��ن أھ��َل األدی��ان و
وال��ذي ن��راه أّن  .، ولع��دة أجی��المس��ائل الح��وار والتش��اُور والتق��اُرب 

، وال یتف��اءُل ب��ذلك  إل��ى تزایُ��دم��ا ت��زال مس��تمرةً  المعان��اة اإلنس��انیة
 من�ا وم�ن المس�یحیین عل�ى الخص�وص فالمطلوب الكثیر من الناس ،

ق��یم  نح��وبعی��وٍن وعق��وٍل جدی��دة إع��ادةُ النظ��ر واإلص��الح والتوج��ھ 
غی���ر  االقتص���ادينظ���اٍم للتب���ادل  الوحدانی���ة واإلل���ھ الواح���د ، ونح���و

إنس��انیة  ع��نمس��تغّل ، والتعددی��ة القطبی��ة ، والمس��ؤولیة األخالقی��ة ال
: (فأم��ا الزب��د فی��ذھب جف��اًء ، وأّم��ا م��ا ینف��ع الن��اس اإلنس��ان وكرامت��ھ

 ) صدق هللا والعظیم .فیمكث في األرض
 
 
 

 والسالم علیكم .، سن استماعكم شكراً لحُ 
 


