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 نبثاقإبين لحظتي   حوار الدهشة والرهبة
 

 حمد ماجدأ
 

املسيحي، يقتضي الرجوع إىل اللحظة األوىل النبثاق الدعوة -الوقوف على احلوار اإلسالمي
ة سائدة يف الكثري من أحناء ، ولكن ه مل خيُل من تقاليد ديني  ة، فهي جاءت يف حميط جاهلي  اإلسالمي  

وهذا البحث سيحاول رصد موضوع  ة،ة واملسيحي  ء مع اليهودي  اجلزيرة العربية، حيث جرى اللقا
عنه، حيث سيعرض مساره ومراحله، ويقف  ة كمثال حي  أن يأخذ اإلسالم واملسيحي  احلوار، على 

هذا الكالم يستدعي استحضار  ه يؤرخ هلذا احلوار، ألن  عي أن  ة فيه، وهو ال يد  ات أساسي  يف حمط  
 ت هذا اجلان،، وهي من األمور اليت تحتا  إىل هجهود كبري ومساحة ات اليت عاجلالوثائق واألدبي  

ديث عن احلوار يستدعي احلديث احل أن  العلم  عواسعة ال ميكن ملثل هذا البحث أن يقوم به. هذا م
، كما هو حيتا  إىل اعيةته وغاياته، وحباجة إىل تدقيق يف املصطلح يف املنظومات الدسرتاتيجي  إعن 

ض للتبديل وللتغيري؟ ه تعر  ل، أم أن  له األو  ة، لريى الباحث، هل بقي املصطلح على تشك  معاجلة داللي  
من  طالقه؟ وهل هو؟ وما الغاية من إفما يعرض اليوم يف هذا اجملال هل هو حوار باملعىن احلقيقي  

بري عن ر على أزمة الديانات الداعية إليه؟ أم هو تعهل هو مؤش  ة؟ أم عتقادي  نتا  املنظومات اإل
 ة تريد أن تعومل األديان؟ حداثة ديني  

هبذا املوضوع حبذر  ص هذا املوضوع، تستدعيه إىل الغو أسئلة كثري، تثار يف وجه الباحث يف
الذي حياول أن ينطلق  ،عن التنظري العقائدي   دبعواأل يعطي الصورة األقر  إىل الواقع ة، حت  ودق  

 مثل.من الذات الباحثة، ليعترب نظرته هي األ
  

 يالحوار في البعد القرآن
قة باحلوار، ة الكرمية املتعل  ر املراجعة لآليات القرآني  ظه  تُ ة كبرية، حيث ي  وىل القرآن الكرمي احلوار أه  أ

حوار الناس مع باإلضافة إىل  3والعباد 2األنبياءو  1حوار اهلل مع الشيطان نرى إذد هجاالته، تعد  

                                                 

 
َدَم َفَسَجُدوا إ اَل إ بْل يَس ملَْ قال تعاىل: 1 َيُكْن م َن }َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُُثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُُثَّ قُ ْلَنا ل ْلَمالَئ َكة  اْسُجُدوا ِل 

د يَن * قَاَل َما َمنَ َعَك َأاَل َتسْ  ْنُه َخَلْقَتِن  م ْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه م ْن ط نٍي* قَاَل فَاْهب ْط السَّاج  ُجَد إ ْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخي ٌْر م 
عَ  َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تَ َتَكب ََّر ف يَها فَاْخرُْ  إ نََّك م َن الصَّاغ ر يَن* قَاَل أَْنظ ْرِن  إ ىَل يَ ْوم  يُ ب ْ ن ْ م َن  ثُوَن* قَاَل إ نَّكَ م 

رَاَطَك اْلُمْسَتق يَم * ُُثَّ الَت يَ ن َُّهْم م ْن بَ نْي  أَ  ِ ه ْم َوَعْن اْلُمْنظَر يَن* قَاَل فَب َما أَْغَويْ َتِن  الَقْ ُعَدنَّ هَلُْم ص  ْيد يه ْم َوم ْن َخْل
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هو ما عدد من املصطلحات، و برتبط احلوار يف القرآن الكرمي ة، اناحية الداللي  الومن  .4الناس
ردت كلمة "قال" انعكس يف حقل معجمي دال على احلوار من خالل بعض األلِاظ والعبارات، فو 

مرة كلمة "قالوا". كما وردت كلمة  355ة كلمة "قال"، ومر   549مرة، منها  1713اهتا ومشتق  
 .5مرات ثالث "حوار"مرة، ووردت كلمة  13" حا َّ " كلمةووردت  مرة.  29"جادل" ومشتقاهتا 

أن نِهم العقل اإلسالمي  اهذه املعطيات تظهر احلوار كأن ه كلمة مِتاحية، نستطيع من خالهل
 ىلإنسان هذا من احملِزات، اليت تدفع اإل مه، ولعلَّ املنِتح على اِلخر الراغ، بالتعاطي معه وتِه  

 ما فيه. واستكشافمعاجلة هذا املوضوع 
 الحوار ومعناه -1

 من حال إىل حال، فقد حار حيور شيء تغري   احلوار من احلور وهو الرجوع إىل الشيء وعنه. وكل  
أي لن يرجع واملراد الرجوع  7{إ نَُّه َظنَّ َأْن َلْن حَيُورَ }وقال تعاىل:  .6واحملاورة: مراجعة الكالم ،احور  

 نوع من وأشار إىل ،9ةات بصيغة الِعلي  وار بلِظه ثالث مر  وقد ورد احل .8ه للحسا  واجلزاءإىل رب  
للحوار يظهر  البعد احلقيقي  ه، ولكنه مل يشر إىل احلوار ببعده العملي، فتبادل الكالم ومراجعت أنواع

                                                                                                                                     

 

ُهْم اَلْماَلنَّ َجَهنََّم أمَْيَاِن  ْم َوَعْن ََشَائ ل ه ْم َواَل َتَ ُد َأْكثَ َرُهْم َشاك ر يَن* قَاَل اْخرُْ  م   ن ْ َها َمْذُءوما  َمْدُحورا  َلَمْن تَب َعَك م  ن ْ
ْنُكْم َأْْجَع نَي{ سورة   .18إىل  11، اِلياتاألعرافم 

َيْطَمئ نَّ قَ ْلِب  قَاَل } َوإ ْذ قَاَل إ بْ رَاه يُم َر ِّ أَر ِن  َكْيَف تُحْي ي اْلَمْوَتى قَاَل أَوملَْ تُ ْؤم ْن قَاَل بَ َلى َوَلك ْن ل   قال تعاىل: 2
ن ُْهنَّ ُجْزءا  ُُثَّ اْدُعُهنَّ يَأْ  ت يَنَك َسْعيا  َواْعَلْم أَنَّ اهلَل َعز يٌز َفُخْذ أَْربَ َعة  م َن الطَّرْي  َفُصْرُهنَّ إ لَْيَك ُُثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل م 

 .260، اِلية البقرةَحك يٌم{ سورة 
يتَ َها وََكَذل َك اْليَ ْوَم  } قَاَل َر ِّ  قال تعاىل: 3 ريا  * قَاَل َكَذل َك أَتَ ْتَك آيَاتُ َنا فَ َنس  مل َ َحَشْرَتِن  أَْعَمى َوَقْد ُكْن ُت َبص 

 .126إىل  125: اِليات طهتُ ْنَسى{ سورة 
ب ه  َوُهَو حُيَاو رُُه أَنَا َأْكثَ ُر م ْنَك مَ  قال تعاىل: 4 َِرا {سورة }وََكاَن لَُه ََثٌَر فَ َقاَل ل َصاح   . 34: اِلية الكهفاال  َوأََعز  نَ 
-73(، الصِحتان 1994)بريوت: دار النِائس،  مقدِّمة إلى الحوار اإلسالمّي المسيحيّ حممد السماك،  5

74 . 
 (، ماد ة "حار". 1984)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  لسان العربابن منظور،  6
 .14: اِلية االنشقاقسورة  7
، تصحيح وإشراف الشيخ حسني األعلمي )بريوت: دار الميزان في تفسير القرآنحسني الطبطبائي، حممد  8

 . 243، الصِحة 20(، اجلزء 1997األعلمي، 
َِرا { سورة  9 ب ه  َوُهَو حُيَاو رُُه أَنَا َأْكثَ ُر م ْنَك َماال  َوأََعز  نَ  . 34اِلية  ،الكهفقال تعاىل: }وََكاَن َلُه ََثٌَر فَ َقاَل ل َصاح 

ٍَِة ُُثَّ َسوَّاَك َرُجال   وقال تعاىل: ُبُه َوُهَو حُيَاو رُُه َأَكَِْرَت ب الَّذ ي َخَلَقَك م ْن تُ رَاٍ  ُُثَّ م ْن نُْط { سورة }قَاَل َلُه َصاح 
َها َوَتْشَتك ي 37، اِلية الكهف َع اهلُل قَ ْوَل الَّيت  َُتَاد ُلَك يف  َزْوج  إ ىَل اهلل  َواهلُل َيْسَمُع تَحَاُورَُكَما . وقال تعاىل:}َقْد َسَ 

رٌي{ سورة  يٌع َبص   .1، اِلية المجادلةإ نَّ اهللَ َسَ 
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عرب احلوار  بالدين اإلسالمي   10قناع اِلخرمة لكل  عمل غايته إحيث يصبح مقد  ، يف آيات أخرى
، لذلك هو وسيلة للتعارف 12واحلِاظ عليه ستقرار اجملتمع البشري  إإىل ، الذي يهدف 11ئاهلاد

اهلل والعمل ة اإلميان ب، ولكن على أرضي  14، واهلدف منه إجياد املساحات املشرتكة13وركن للمعرفة
 .15والصرب الصاحل والتواصي باحلق  

ة، جيابي  إ امل آثار  ، حيمه القرآن الكرمي من خالل الواقع العملي  كما قد    ،احلوار الحظ أن  يُ و  
، لذلك وصف تالميذ عيسى بن مرمي عليه السالم قوم على أسس حمددة ال توحي باملخاصمةوهو ي

 ني، واحلوار يف القرآن يقوم على األركان التالية: باحلواري  
  التمهل والتفكر قبل الرد  -1

اخلصم لينهي حديثه،  م وجهة نظر اخلصم وعدم التعجل بالرد عليه، وانتظارعلى احملاور أن يتِه  
، وعليه أن يتكلم 16تاٍ  ُمنرٍي{ومن الناس َمن جُياد ُل يف اهلل بغري علٍم وال هدى وال كقال تعاىل: }

 .17ج، أن يقول ال أعلم أو اهلل أعلمفإن مل يعرف مبا جيي، لقصور علمه، في، مبا يعلم
 حاورة بأفضل األسماء واأللقاب وأجمل ألوان الخطابم -2

لعناصر النِسية املهمة، اليت تحِظ الود  واحملبة بني املتحاورين، وهذا ما تدل عليه القصة وهذا من ا
ظُُه يا بِن ال تشرك عإذ قال لقمان البنه وهو ي} القرآنية حول حوار لقمان مع ابنه، إذ يقول تعاىل:

                                                 

 
َ الر ْشُد م َن اْلَغيِّ{ سورة  10  . 256، اِلية البقرةقال تعاىل: }الَ إ ْكرَاَه يف  الدِّين  َقْد تَ بَ نيَّ
يٌم{ سورة  قال تعاىل: } اْدَفْع ب الَّيت  ه َي َأْحَسُن فَإ َذا11 ٌّ َحَ  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِل  َنَك َوبَ ي ْ  . 34، اِلية فّصلتالَّذ ي بَ ي ْ
ََِسَدت  األْرُض َوَلك نَّ اهلَل ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلم  12 نَي{ سورة قال تعاىل:} َوَلْواَل َدْفُع اهلل  النَّاَس بَ ْعَضُهْم ب بَ ْعٍض َل

 . 251، اِلية البقرة
َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اهلل   : }يَا أَي  َها النَّاُس إ نَّا َخَلْقَناُكْم م ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا  َوقَ َبائ َل ل تَ َعاَرُفوا إ نَّ قال تعاىل 13

 . 13، اِلية الحجراتأَتْ َقاُكْم إ نَّ اهللَ َعل يٌم َخب رٌي{ سورة 
َنُكْم{ سورة قال تعاىل: }ُقْل يَا أَْهَل اْلك َتا 14 نَ َنا َوبَ ي ْ  . 64، اِلية آل عمران   تَ َعاَلْوا إ ىَل َكل َمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
ا  فَ َلُهْم قال تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوالَّذ يَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاب ئ نَي َمْن آَمَن ب اللَّه  َواْليَ ْوم  اَِلخ   15 ر  َوَعم َل َصاحل 

 . 62، اِلية البقرةْنَد َرهبِّ ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{ سورة َأْجُرُهْم ع  
 . 8، اِلية الحجسورة  16
، 1( )دار النهضة اإلسالمية، الطبعة الحوار في القرآن الكريم )المناظرة والجدل والمحادةأمني حلمي،  17

 .  43(، الصِحة 1997
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ة النِب يوسف عليه عن دعو  ما اِلية اليت تتكل. وهذا ما تظهره أيض  18مٌّ عظيم{باهلل إن  الش رَك لظل
 .19 السجنالسالم لصاحَِب 

 الهدوء في أثناء الحوار -3
وهو من املبادىء اهلامة يف كل عمل حواري، حت يستطيع املتحاورون إيصال أفكارهم هبدوء ودون 

 .20األصوات  َلَصوُت احلمري{ رواغضض من صوتَك إنَّ أنك} انِعال، ويقول تعاىل:
 بسط الوجه  -4

ر َخدَّك وال ُتصغ  } ظهار املودة واللطف معه، قال تعاىل:إر بسط الوجه للخصم و ن آدا  احلواوم
 .21ل لناس {
 عدم التعصب ونشدان الحقيقية  -5

نَّا إو } ومن آدا  احلوار التزام املوضوعية والعدل واإلنصاف، وقد أرشد القرآن إىل هذا األمر بقوله:
أن يعرتف  ،ضالة املؤمن وعليه إذا وصل إليها، فاحلق  هو 22إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني{و 

}والَّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنِسهم ذكروا اهلل فاستغِروا لذنوهبم ومن يغِر  :هبا، قال تعاىل
ونلمح الكثري من األمثلة حول هذه . 23الذنو  إال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون{

ا ر معهم وإظهار احلق على الرغم ممفهم أص روا على احلوا النقطة كحوارات األنبياء من قومهم،
 وجدوه من إصرار على الباطل.

 إبراز الحقائق الثابتة  -6
ة ى باملوضوعية يف عرض رأيه، واعتماد البينة، فال يتكلم املؤمن دون قرينحيث على احملاور أن يتحل  

منوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن }يا أيها الذين آ :حت ال يظلم الناس، يقول تعاىل ثباتإأو 

                                                 

 
 . 13: اِلية لقمانسورة  18
قول تعاىل على لسان  النِب يوسف: }يا صاحَِب السجن أأربا  متِرقون خري أم اهلل الواحد القهار{ سورة ي 19

 .39، اِلية يوسف
 .15، اِلية لقمانسورة  20
 .18، اِلية لقمانسورة  21
 .24، اِلية سبأسورة  22
 . 135، اِلية عمران آلسورة  23
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}قل هاتوا برهانكم إن كنتم  :ا. وقال أيض  24جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني{ اتصيبوا قوم  
 .25صادقني{

 فهو جدل.  عن هذا احلد   احلوار إذا خر 
 الجدل  -2

لة. وجدلته دال أي خصم صخصام، والِعل جادل جيادل هجادل هج  ل، ويقال رجل جد  دَ اجلدل من جَ 
، فهو حيمل معىن املغالبة " أي صرعتهجدلته َتديال  "ا، وأكثر ما يقال: ، فادجدل صريع  جدال  

اجلدل املِاوضة واملنازعة يف القول على سبيل "ق من أحد على اِلخر، من هنا قيل: والسيطرة والتِو  
 اهلل  َوُهَو َشد يُد اد ُلوَن يفَوُهْم جيَُ }، فقوله: 26"املغالبة، وأصله من جدل ت احلبل إذا أحكم ت فتله

جيادلون يف  ،ني، وإليهم وجه الكالم يف إلقاء هذه احلججالوثني   أن   -واهلل أعلم-معناه  27{اْلم َحال  
ك بدأ  آبائهم واهلل سبحانه شديد املماحلة ة أرباهبم كالتمس  ة على ربوبي  ته تعاىل بتلِيق احلج  ربوبي  
َوم َن النَّاس  َمْن جُيَاد ُل يف  اهلل  ب َغرْي  ع ْلٍم َواَل ُهد ى َواَل }: تعاىل وقوله،28ه عليم مبساويهم ومعايبهمألن  

 ة يصح  ة بغري حج  ة واأللوهي  يف الربوبي   ،ته تعاىله جيادل يف وحداني  ن  إ ،معىن قولهف 29{ك َتاٍ  ُمن ريٍ 
إ اَل الَّذ يَن َكَُِروا َفاَل يَ ْغُرْرَك تَ َقل بُ ُهْم يف   َما جُيَاد ُل يف  آيَات  اهلل  }قوله: و  .30الركون إليها بل عن تقليد

 .هي اجملادلة إلدحاضها ودفعها وهي املذمومة ،املراد باجملادلة يف آيات اهلل 31{اْلب اَلد  
ة إذا كان ت ا إجيابي  ا يأخذ جوانب  بشكل مطلق، إن   ِبٌّ لجلدال سااملوقف من  وهذا ال يعِن أن  

قَاُلوا يَا نُوُح }تمدوا هذا املنهج يف بعض األحيان، قال تعاىل: ة اهلل، فاألنبياء اعبراز كلمإالغاية منه 
َن الصَّاد ق نيَ  َا َتع ُدنَا إ ْن ُكْن َت م  َدالََنا فَْأت َنا مب  إىل ألقوه  ا، وهنا نالحظ كالم  32{َقْد َجاَدْلتَ َنا فََأْكثَ ْرَت ج 

 قَ سوْ  ، وهو مسوقٌ بطال ما دعا إليه من احلق  ته وإما عجزوا عن دحض حج  نوح عليه السالم بعد
َا َتع ُدنَا}واملراد بقوهلم:  ،التعجيز  .33أليم يومٍ  ما أنذرهم به يف أول دعوته من عذا    {مب 

                                                 

 
 . 6، اِلية الحجراتسورة  24
 .111ة ، اِليالبقرةسورة  25
 ، مصدر سابق، ماد ة "جدل". لسان العرب 26
 .13، اِلية الرعدسورة  27
 . 317، الصِحة 11، مصدر سابق، اجلزء الميزان 28
 . 8، اِلية الحجسورة  29
 . 229، الصِحة 16، مصدر سابق، اجلزء الميزان 30
 . 4، اِلية غافرسورة  31
 . 32، اِلية هودسورة  32
 .215، الصِحة 10 ، مصدر سابق، اجلزءالميزان 33
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 المحاجة  -3
وهنا  ،34{ُقْل َأتُحَاج ونَ َنا يف  اهلل  }تعاىل: غو كما قال وهو يأيت مبعىن الل  واحلوار قد يكون احلجا ، 

ا تهم لغو   وجه اإلنكار، كون حماج  نيِّ املسلمني يف اهلل سبحانه وقد ب ُ   ة أهل الكتاج  حملا ارإنك لدينا
ُقْل فَل لَّه  احلُْجَُّة اْلَبال َغُة فَ َلْو َشاء هَلََداُكْم }قال تعاىل: يأيت مبعىن الدليل، فكما   .35وباطال  
 .36{َأْْجَع نيَ 

، على املتحاورين االلتِات إليه، وهو يقوم جي للحوار يف اإلسالم وجه إجيايبٌّ  ،باخلالصة
 .اا أو حجاج   أو لغو  ى هذا األمر يكون جدال  على أسس وحدة اهلل واإلخالص له، وإذا تعد  

  
 المسيحية والحوار

قد ذهب ت إىل احلديث عن وحدة الكينونة بني األشياء، وألغ ت  ة، دجد املسيحي  ة املقابلةعلى الضِ  
املسيح هو هيكل اهلل، بالتاِل فقد  م على مستوى الوجود، فهي ترى أن  املسافة بني نطاق احملر  

من هنا  .أي غدت يف عامل الباطن ،ةوالنجاسة الشرعي   مِهوم احلرم الطقسي   ل ت عنانتقل ت وتحو  
، ويف ة امللكوت اإلهلي  ة وتقوم على َشولي  ثنائي   فهي ترفض كل   فهي ال ترى حقيقة خار  الكنيسة، 

فهي تعيد تأسيس حياة اإلنسان عرب القربان الذي ينقل من الكنيسة،  ابدو العامل جزء  هذا السياق ي
يح  َيُسوَع الْ ألَنَُّه يف  : "، وهلذا قال بولساإلنسان إىل حياة جديدة عرب املشاركة يف كنيسة املسيح َمس 

ُع َشْيئا  َواَل اْلُغْرَلُة، َبل  اخْلَل يَقُة اجلَْ  َِ  الرسول يعلم بأن   ا جاء أن  . ويتضح مم  37د يَدُة"لَْيَس اخلْ َتاُن يَ ن ْ
ة يف العهد اجلديد نِس املكانة اليت كان ت للختان يف العهد القدمي. وهذا ما توضحه للمعمودي  

مصدر  نتشال من اهلالك وإعادة السالمة. ومبا أن  ه:" االف بأن  ر  عة للخالص، حيث يُ الرؤية املسيحي  
ر من اخلطيئة واملوت. خلالص احلقيقي  الروحي  هو التحر  أو ل عناصر ااهلالك هو اخلطيئة واملوت، ف

مصدره فصح يسوع املسيح، وهذا  يف هُ إن  اخلالص الذي حصل ت عليه البشرية استحق ه ونالَ 
يف  ر املسيحي من اخلطيئة ويشاركث حيرَّ على كل  واحد يف املعمودية ويف اإلميان حي يسرياخلالص 

ة واملشاركة يف ة بعد املوت، بالقيامة العام  يف احلياة األبدي   بدخول املسيحي   م  احلياة اإلهلي ة، ويت
الكنيسة هي . ف38على املعمودية واإلميان" وسِينة اخلالص تدل   ،ة سِينة اخلالصأورشليم السماوي  

                                                 

 
 . 139، البقرةسورة  34
 . 313، الصِحة 1، مصدر سابق، اجلزء الميزان 35
 .366، الصِحة 7، مصدر سابق، اجلزء الميزان 36
 .15: 6 غالطّيون 37
 .204(، الصِحة 1994)بريوت: دار املشرق،  المسيحيّ  اإليمان معجمصبحي َحوي،  38
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مل ي ال تحتا  إىل العااألصل، اليت تحتوي احلقيقة الكاملة عرب َتسيدها جلسد املسيح، وبالتاِل ه
ال خالص خار  " يعتمد على العبارة التالية: احلصري   التقليدي   والتِكري الالهويت   .اخلارجي

هذا يف املنتمني  اخلالص ة إطارَ الروماني   ةبل مع مرور األي ام، حصرت الكنيسة الكاثوليكي   ،الكنيسة"
ني غري الكاثوليك املسيحي   ،عن أتباع الديانات األخرى فضال   ،دون سواها، إذ أقص ت عنهليها إ

 .39ني عنهاعتربهتم منشق  االذين 
 :نيإَتاهتجاذبه ة، وإن كان الواقع يومسألة احلوار مل تتطرق إليها النصوص التأسيسي  

ة، وهذا ما يف الدعوة التبشريي   ال  العنف ليس أص أن  أصحابه  اعتربموقف املساملة: و  -1
يس باسيليوس الكبري، الذي رفض رغبة الِم والقد   ا الذهِب  يوحن  بولس الرسول و ذه، إليه 

 اإن  َث ة جنود  ". وقال ترتليانوس: 40ى اجلنود الذين قتلوا يف احلر  شهداءسم  األمرباطور يف أن يُ 
م كانوا يرفضون القتالمسيحي   ، ويف هذا "بسب، من ذلك استشهد كثريون ،ني كثريين غري أِن 

وبخ بطرس على قطعه أذن جندي عىن أن  املسيحيني ال  مة أورجيانوس إن  السي د مل ااملنحى قال العال  
 .41حيق  هلم أن حيموا أنِسهم من أعدائهم وأن نا ال نأخذ السيف ضد  أم ة وال نتعلم احلر 

ا ها خطوة بامنهجي   ولكن هذا احلوار والسل م، ليسا أصال   نقل فكرة َتس د السي د  َتاها، إن 
وضع ت مبشروعها اخلالصي النظام على مسار تارخيي يربط  املسيح وبالتاِل اخلالص، فاملسيحية

داخلي ة تصل إىل روحي ة  اةختيار شخصي حليااإلله املتجس د، ودع ت الِرد إىل مصري اإلنسان مبصري 
 ، شرط أن تكون هذا الدعوة قائمة على اإلميان النقي:42حدود التضحية بالذات من أجل اِلخرين

ِة، بذلك اخل داع الباطل القائم على ُسنَّة الناس وأركان العامل، ال "إيَّاكم أن يأسركم أحد بالِلس
قناع إرضي واإلهلي، إال أن ه يف سبيل بني األ فاصال   اومع أن  بولس وضع حد  ، 43على املسيح"

، وهذا ما فعله وسط هجمع احلكماء اليونانيني اِلخر، يذه، إىل نصوصه ومرجعياته الستمالته
فيه حياتنا وحركتنا  .." ندما استشهد ببي ت شعري من أقليانتس يقول فيه:املسمى األرياباغوس ع

                                                 

 
)بريوت:  المسيحيّ -واقع الحوار اإلسالميّ يان غري املسيحي ة"، جوزف كميل جبارة، "عالقة الكنيسة باألد 39

 . 36دار املشرق(، الصِحة 
 . 12(، الصِحة 1996)البلمند: جامعة البلمند،  الدين والدنياجور  خضر،  40
 .13املصدر نِسه، ص 41

42  Catéchisme de l´Eglise Catholiquem cite du Vatican, Mame- Plon, n 
522. 

 . 4: 2 قولسي 43
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أن ينقل من هنا يصبح على احملاور أن يتِه م ثقافة اِلخر ليستطيع  ،44"وكياننا فنحن من ساللته
، 45جلميع الناس حت  أربح أكثر" ا"جعل ت من نِسي عبد  يقول بولس الرسول: . ه بشارة املسيحإلي

بح وجذ  اِلخر إىل ساحة املسيحي ة، ويضيف: "وصرت للناس كل هم كل  شيء فاملنطق هو الر 
 . وأضاف يف نِس السياق:46ألخل ص بعضهم بكل  وسيلة. أعمل هذا كله يف سبيل البشارة"

شريعة كالذي بال شريعة، مع أن  ِل شريعة من الر   خبضوعي لشريعة  صرت للذين بال"
ن  األصل يف احلوار مع اِلخر وفهمه ليس احلوار للتوافق ، ويستشف  من هذه النصوص أ47املسيح"

ا هو السعي لضم   لذلك ل بالكنيسة، ه إىل الرعي ة واملشاركة جبسد املسيح املتمث  حول نقاط حمد دة، إنَّ
عتزازه بالِلسِة اليونانية، من ا، فتحو ل اا متجسد  صادر يوستينوس فكرة اللوغس وجعل منها وجود  

عندما يواجه الداعي صعوبة يف إبالغ الدعوة، ، و 48وغس إىل العيش وفق اللوغسالتِكري حبس، الل
 .49رها الر   عليه بالتوق ف عنها ألن  املدعو مرتبط خبطيئة ال ميكن أن يطه  

من  ابتداء  و ة، أن الكنيسة هي صاحبة احلق واحلقيق موقف املواجهة: واعترب أصحابه -2
لسلطة السياسية، وما يدعم هذا األمر األحداث اليت شهدهتا ومبؤازرة ا ،لكنيسةأخذت ا هجمع نيقية

رفض ت املدينة بسكاِنا  القدس واإلسكندري ة على أثر قرارات هجمع خلقيدونية. فِي القدس،
رسال قو ات إورة عنيِة دفع ت باألمرباطور إىل ستقبال األسقف الذي عي نه اجملمع فقام ت ثإورهباِنا 

أم ا يف القسطنطنية، فقد وصل األمر  50فُذب َح الكثري من الرهبان ت بالقو ةمسلحة لِرض القرارا
صدار مرسوم يعاق، باملوت كل  من إإىل  بيوستنيانوس، وتح ت شعار الوحدة بني الكنيسة والد ولة،

ذلك أن  النخبة املثقِة يف املدينة، كان ت ال تزال تحمل  يرتد  إىل الوثنية بعد أن يكون قد تعم د.
مينع مبوجبه  ار إىل حد  أصدر اإلمرباطور قرار  ووصل األم 51ألفكار الِلسِية القدميةباطني ا بعض ا

 .52952 التعليم الِلسِي ، وأغلق آخر مدرسة للِلسِة اليونانية يف أثينة سنة
                                                 

 
)رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم، بريوت:  فلسفة الدين كسبيل إلى الحوار لمسيحي اإلسالميفريد غيث،  44

 .14اجلامعة اللبنانية(، الصِحة 
 . 19: 9 كورنثوس األولى 45
 . 23و 22: 9كورنثوس األولى  46
 .21: 9كورنثوس األولى  47
 . 20، مصدر سابق، الصِحة فلسفة الدين كسبيل إلى الحوار لمسيحي اإلسالمي 48
 .20: 15 أعمال الرسل 49
 .55)بريوت: دار الساقي(، الصِحة  مصائر الفلسفة بين المسيحّية واإلسالمجور  طرابيشي،  50
 .62املصدر نِسه، الصِحة  51
 . 65إىل  64املصدر نِسه، الصِحات  52
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على  على فرض الدين املسيحي   عمل ت ةهلا إىل املسيحي  و  تح عندذلك أن  النخبة  رويُظه
من هنا ميكننا أن ة. ة، اليت تستهدف تعميم التبشري باملسيحي    الدفاعي  ت مِهوم احلر رعاياها، وأقر  

أصدر ثيودوسيوس،  نرصد الكثري من األحداث اليت جرت بعد انتصار الكنيسة املسيحية، حيث
وأقصاهم عن جتماع وَحاية أمالكهم وأشخاصهم، مينع اليهود من حق  اال امرسوم   393سنة 

جديدة، ومن الزوا  من مسيحيات  عري. وحظر عليهم بناء هجاممرباطو وظائِهم يف البالط اإل
حتِال اليهود والدخول إىل هجامعه أو اإلوشراء عبيد مسيحيني. وحظر على املسيحيني مصادقة 

يحيني املخالِني للكنيسة . ومل يقف هذا املوقف السلِب من اليهود، إنا تعداه إىل املس53بأعيادهم
 .الرَسية

 م والمسيحيةاللقاء بين اإلسال
ا مرَّ مبراحل م على التسامح واحلوار بشكل دائمة، يقو سالم واملسيحي  مل يكن اللقاء بني اإل ، إنَّ

ة كيِي  ملامة سريعة، تظهر العالقة بني هذين الدينني و هذا البحث على إ وسنكتِي يف خضم  دة، متعد  
 تأرجحها.
  مرحلة الدعوة -1

، وهنا زت بكوِنا مرحلة دعوة إىل الدين اإلسالمي  ة الشريِة، ومتي  وهي املرحلة اليت تل ت البعثة النبوي  
ام، ودعاهم إىل ك  صل ى اهلل عليه وآله وسل م الرسل إىل احلُ  ه النِب  نالحظ مبادرات عدة، حيث وج  

أو ل  ن  أذا األمر يف النصوص الالحقة حيث ر هاهلل. وقد تطو  أو اللقاء حول توحيد  دخول اإلسالم
د صل ى اهلل عليه وآله وسلَّم وفد حمم   بني املسيحي ة واإلسالم كان حني استقبل النِب   لقاء رَسي  

ف مع اِلخر يف احلوار، حيث مل ة التصر  وهذا اللقاء َحل معه معامل كيِي  مسيحي ي دجران يف املدينة، 
الصالة يف املسجد ن هلم بوملا حضر وق ت الصالة، أذ   .ة، بل بثياهبم العاديةيستقبلهم بثياهبم الرَسي  

مع املسلمني متث ل  اا بعد دعوة املباهلة وعقدوا صلح  على الرغم من اعرتاض بعض الصحابة، وتوافقو 
ة مل تأت  من فراغ، فاإلسالم قد اعرتف باإلرث ة اإلسالمي  وهذه الروحي   .54فيما بعد مببدأ اجلزية

                                                 

 
 .129، الصِحة 3 (، اجلزء1988)القاهرة: دار الثقافة،  تاريخ الكنيسةجون لورمير،  53
إىل  70)دمشق: دار القلم(، الصِحات  العالقات اإلسالمّية النصرانّية في العهد النبويّ فاروق َحادة،  54

. وجاء يف وصي ة النِب  صل ى اهلل عليه وآله وسل م: "أوصيكم بتقوى اهلل ومبن معكم من املسلمني خري ا"، أو 75
ا، وإذا لقي ت عدوك فادعهم إىل قال: "اغزوا باسم اهلل، فقاتلوا من كِر ب اهلل، ال تغدروا وال تغل وا وال تقتلوا وليد 

إحدى ثالث فأيتهن  ما أجابوك فاقبل منهم واكِف عنهم، ادعهم إىل الدخول يف اإلسالم، فإن فعلوا فاقبل 
فإن فعلوا منهم واكِف عنهم؛ ُث  ادعهم إىل التحو ل من دارهم إىل دار املهاجرين وإن دخلوا يف اإلسالم، 

م  فأخربهم أن  هلم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، وإن دخلوا يف اإلسالم واختاروا دارهم فأخربهم أِن 
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  اسلبي   اموقِ   مل يقف من املسيحي ةقرآن ال الحظ أن  ويُ  .ره، وجعله مرحلة من مراحل تطو  اإلبراهيمي  
َدنَّ أَقْ َربَ ُهْم َمَودَّ } :كدين َدنَّ َأَشدَّ النَّاس  َعَداَوة  ل لَّذ يَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَّذ يَن َأْشرَُكوا َولََتج  ة  ل لَّذ يَن َلَتج 

ا  أثىن على الرهبان55{وا إ نَّا َنَصاَرىآَمُنوا الَّذ يَن قَالُ  نَي َورُْهَبانا  َوأَن َُّهْم اَل } ، إن  ُهْم ق سِّيس  ن ْ َذل َك ب َأنَّ م 
ُونَ  َن احلَْقِّ يَ قُ َيْسَتْكرب  َن الدَّْمع  مم َّا َعَرُفوا م  ِ يُض م  ُعوا َما أُْنز َل إ ىَل الرَُّسول  تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َت وُلوَن * َوإ َذا َسَ 

َنا َمَع الشَّاه   ة، ات املسيحي  السلوكي   إَتاهة ، وهذه اِليات تظهر نزعة إجيابي  56{د ينَ َرب ََّنا آَمنَّا فَاْكُتب ْ
 ة. هلم رؤيتهم العقائدي   وإن مل يقر  

 
 مرحلة الخالفة الراشدة -2

، فقد أقر  اخللِاء ما جاء به ةة املسيحي  يف العالقات اإلسالمي   اكبري    ال  مل تشهد هذه املرحلة تحو  
أعطاها الرسول صل ى اهلل عليه وآله للنصارى، وهذا ما تشهد عليه وا العهود اليت سالم، وأقر  اإل

"هذا ما كت، به عبد اهلل،  فقد جاء يف عهد أيب بكر:من تلك احلقبة،  ةلواردا الكثري من النصوص
ة د رسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله وسل م ألهل دجران، أجارهم اهلل جبوار اهلل، وذم  أبو بكر خليِة حمم  

نِب رسول صل ى اهلل عليه وآله وسل م على أنِسهم، وأرضهم ومساكنهم، وأمواهلم، د الحمم  
ما تح ت أيديهم  وحاشيتهم وعبادهتم، وغائبهم، وشاهدهم، وأساقِتهم، ورهباِنم، وبيعهم، وكل  

ته،  أسقف من سقيِاه وال راه، من رهباني  من قليل أو كثري، وال حيشرون، وال يعشرون، وال يغريَّ 
د النِب صل ى اهلل عليه وآله وسل م، وعلى ما يف هذه الصحيِة جوار اهلل ما كت، حمم   م بكل  ووىف هل

، 57"د صل ى اهلل عليه وآله وسل م، وعليهم النصح واإلصالح فيما عليهم من احلق  ة حمم  وذم  
 ييز املسيحينية حيث جرى متة عربي  ادر نزعة أقوامي  ظهر بو هذه املرحلة، أخذت ت واملالحظ أن  

 فلم تأخذ منهم اجلزية. العر ،
 اإلسالم خارج جزيرة العرب -3
ة ة املسيحي  ة، عرف ت العالقات اإلسالمي  دها إىل خار  اجلزيرة العربي  ة، ومتد  ع الدول اإلسالمي  ومع توس  

ام املسلمني على الكِاءات حيث اقتض ت ضرورات تسيري الدولة اعتماد احلك  مرحلة جديدة، 

                                                                                                                                     

 

يكونون كأعرا  املسلمني جيري عليهم حكم اإلسالم، وال يكون هلم من الِيء وال يف القسمة شيء، إال  أن 
اجلزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، واكِف عنهم فإن أبوا فاستعن  جياهدوا مع املسلمني، فإن أبوا فادعهم إىل إعطاء

 .57عليهم باهلل وقاتلهم".  املصدر نِسه، الصِحة 
 .82، اِلية المائدةسورة  55
 .83و  82، اِلية المائدةسورة  56
 . 119، مصدر سابق، الصِحة العالقات اإلسالمية النصرانية في العهد النبوي 57



 

 

11 

ز ا، وقد حِ  كبري    ا ديني  ة يف الدول البائدة، وهذا التماس بني الديانتني أوجد جدال  ة واإلداري  العلمي  
ى إىل أد   ه، وهو ماة نِسها عن سب، هذا الواقع الذي وجدت نِسها بهذا اجلو سؤال املسيحي  

اليت تعترب  ا الدمشقي  . فكان ت كتابات يوحن  ملواجهة اإلسالم واحلِاظ على الذات استنِار العقول
ة، وأطلق عليه لق، هرطقة ديني  كاإلسالم   إلسالم، حيث نظر إىللة املسيحي   انتقاداتأوىل 

َساعيل إىل الصحراء خاِل إبراهيم عليه السالم، اليت أرسل ت إ نسبة إىل سارة زوجة النِب   السراقيِن  
األوثان  اولون عبادةيز  "كان العر  :ظهور اإلسالم قائال  بشأن  الوفاض، ويكت، يوحنا الدمشقي  

)النبو ة( اَسه  إىل عهد هرقليوس. ومنذ هذا العهد وحت  أي امنا هذه، قام يف ما بينهم نِب  منتحلٌ  اعلن  
ة بعد أن تعر ف بالصدفة على العهدين القدمي واجلديد، وبعد هرطقته اخلاص  قد أنشأ  يحمم د، والذ

، سبب ت الكثري من ا الدمشقي  وحن  ي ، وهذه النظرة اليت أشاعها 58..." أن تحاور مع راه، آريوسي
ة، ة لإلسالم، فهي وبسب، رغبتها يف الدفاع عن العقيدة املسيحي  اللبس املتعلق بالنظرة املسيحي  

 ا. ا وثني  عد  ة، وتعطيها بُ ور اإلسالمي  الكثري من األم لو  ئأخذت تُ 
 َتاها ةن  كراهي  ة، بقي يكوعلى الرغم من عمله يف حضن الدولة اإلسالمي   ،ا الدمشقي  فيوحن  

يس سابا  بعد تقاعده وارخراطه يف دير القدِّ إىل العيان إال   هذه النظرة املسلمني، رمبا مل تظهرالعر  
ا من خالل ي  بالنصر على األعداء، متمن    البيزنطي   لإلمرباطوربِلسطني. حيث كان يدعو يف صالته 

ه كان يقصد بالربابرة هنا شك أن   منيوجد  والالربابرة" بقدميه.  أم ةشِاعة الثيوتوكوس، أن يسحق "
املوغل يف  ، وهذا اجلو  59"ناني، الذين حياربون ضد  لي  يم شع، اإلَساعإِن  " :املسلمني، حيث يقول

ة املتقن للِلسِة ة ثيودور أبو قر  رت به، فظهرت شخصي  ة تأث  العداء لإلسالم، أنتج بيئة ثقافي  
ة، عندما أراد أن يناقش اإلسالم، ذه، إىل تعبريات شعبي   ،ة، والذيما األرسطي  ال سي  ، ةاليوناني  

نتشار السلمي  األكويِن يف أحد كتبه ما بني اال ويقارن توماة. عن العلمي   اوتكل م بلغة السوق بعيد  
املؤمنني  نتشار اإلسالم على أساس أن  ار ظاهرة نتشار اإلكراهي  لإلسالم. فهو يِس  ة واالللمسيحي  

كانوا من الناس اجلهلة البسطاء، العائشني يف الصحراء والذين مل يسبق   ،أو ال   ،لعريب  بدعوة الرسول ا
ة الناس يف املنطقة د بقي  هلم أن عرفوا أي  تعليم أو عقيدة إهلي ة. وعن طريق أولئك البدو، أجرب حمم  

 .60ة السيفلشريعته بقو   متثالعلى اال

                                                 

 
 . 33، مصدر سابق، الصِحة ان غير المسيحيةعالقة الكنيسة باألدي 58
)القاهرة: مصر العربي ة للنشر والتوزيع،الطبعة  المسلمون في الفكر المسيحّي العصر الوسيططارق منصور،  59
 .81(، الصِحة 2008، 1
)بريوت:  واقع الحوار اإلسالمي المسيحّي عشية المجمع الفاتيكاني الثانيصالح أبو جودة اليسوعي،  60
 .33املشرق(، الصِحة  دار
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لد نوع جديد ة وُ وثيودور أبو قر   ا الدمشقي  بات يوحن  اه من خالل كتوهكذا ميكن القول، أن  
وهذا ما تبلور يف وق ت الحق من  .د الشام مناهض يف جوهره لإلسالميف بال من األد  الديِن  

، أو املراسالت خالل املناظرة اليت دارت بني عبد امللك بن مروان وراه، يدعى ميخائيل السايب  
عمر بن عبد العزيز  جيِوند، بني اخلليِة األموي   رميِن  خ األة، اليت حِظها املؤرِّ الرَسي  -ةالديني  

 ة، كحوار بني ساراقيِن  ة الشعبي  ، أو احملاورات الديني  ليو الثالث اإليسوري   واإلمرباطور البيزنطي
 -عمر بن عبد العزيز مع ليو الثالثا جملادلة أو تالي   اه كان معاصر  الذي من احملتمل أن  - ومسيحي  

رهتم ني الذين استشهدوا على أيدي املسلمون كما صو  يسني املسيحي  هداء والقد  قصص الش اوأخري  
 .61سريهم

ة، فشاع ت ة يف مواجهة الكتابات املسيحي  ة، انربت األقالم اإلسالمي  ويف مقابل املسيحي  
ة، للرد على الكتابات املسيحي  عة من علماء املسلمني انربوا و ة، فنقرأ عن هجمالكت، اجلدلي  

 ضد   إسالمي  -ل عمل جدِل  بن عمرو القاضي الذي كت، أو  املصادر عن أعمال ضرار ث تحد  تو 
، 62لة قصرية تتحدث عن مِهوم التثليث والتوحيدضمن رسا الرسي   إبراهيمة، والقاسم بن املسيحي  

للحديث  اكان  أفرد يف تارخيه م ، واليعقويب  63على النصارى الرد   الذي ترك رسالة أَساهاواجلاحظ 
 التنبيه رسالةة يف واملسعودي تناول املسيحي  ، 64ث عن األناجيل األربعةة، وتحد  سيحي  عن امل

ر وسائل اجلدل، كان ت تتطو    ة يف التعايش اإلسالمي  م الِرتة الزمني  ما كان ت تتقد  ، وكل  شرافواإل
 اآلثارتابه ها وأعيادها يف كق  رَ ة وف  حيث دجد أبا الرحيان البريوِن، قد استِاض باحلديث عن املسيحي  

ا حول امللل والنحل أسه، فيه باحلديث عن ، وكت، ابن حزم كتاب  65الباقية عن القرون الخالية
ة، وكت، أبو حامد الغزاِل رسالة يف هذا ة عن املسيحي  ة وحاول من خالله تقدمي صورة واقعي  املسيحي  

 عبيدة األنصاري كتا  ، وكت، ابن66ة عيسى بصريح اإلنجيلالجميل إللهيّ  الرد   املوضوع أَساها
ة وابن م اجلوزي  ، باإلضافة إىل أعمال كتبها ابن قي  على عبدة األوثان مقاطع الصلبان في الردّ 

 تيمية.

                                                 

 
 .84املصدر نِسه، الصِحة  61
 .2(، اجلزء 1972)القاهرة: دار الكتا  العريب،  الرسائل التوحيديّةحممد عمارة،  62
 ، )بريوت: دار اهلالل(. الرسائل الكالمّيةاجلاحظ،   63
 . 1ء )بريوت، دون تاريخ(، اجلز  تاريخ اليعقوبيّ أَحد بن أبو يعقو  بن جعِر اليعقويب ،  64
 (. 2000، تحقيق خليل عمران املنصور )بريوت، اآلثار الباقية من القرون الخاليةأبو رحيان البريوِن،  65
 (. 1999)بريوت: املكتبة العصرية،  الرد الجميل إللهّية عيسى بصريح اإلنجيلأبو حامد الغزاِل،  66
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من  اأن نرصد عدد  وميكن البح ت،  العقائدي   طابعهاويالحظ القارىء هلذه النقاشات 
 يف تلك املرحلة:  ز احلوار الديِن  النقاط اليت متي  

ال  كل  منهماة حول اِلخر، و خلاص  ة، كل  طرٍف حيمل رؤيته ال مسائل ديني  هو حوار حو  -1
ة، وترفض األخذ م اللغة اليوناني  ة كان ت تتكل  فاملسيحي   .اِلخر م هباة اليت يتكل  الهوتي  يِقه اللغة ال

، عريب  الوجود الاملوضوعات على الرغم من  ث حول هذهة تتحد  بغريها، ومل يكن هناك مراجع عربي  
ة ة السائدة يف بالد الشام، بينما كان ت املسيحي  حقيقة املسيحي  فهم هذا األمر أبعد املسلمني عن و 

ة، على الرغم من فهم مل يعودوا إىل النصوص العربي  ة، ة والالتيني  تعتمد على النصوص اليوناني  
وجود أخطاء كبرية  عة ماليوناني   إىل رْج تتُ  استقوا معلوماهتم من شذرات اإن  اللغة،  همعرفتهم هلذ

 فيها على صعيد الرتْجة. 
إىل بالد الشام  ايدما أتواملسلم عن ز مكان النزاع، فالعريب  ة للحي  التناقض يف الرؤية التارخيي   -2

 .ضهإىل أرض مرياث إبراهيم، بالتاِل فهي عودة إىل أر  ن العودةايريد اكان  إىل العامل، اومنها انطلق
، من هنا مل سة الشهداء الذين سقطوا عليهاتلك األرض من خالل قداة نظرت إىل املسيحي   ولكن  

من أن يزول  ال بد   الذي من العقا  اإلهلي   اا اعتربته نوع  ، إن  تستطع أن تِهم االنتصار اإلسالمي  
 مع عودة حكام بيزنطية إىل رشدهم. 

طرف على  اعتبار احلوار ملتقى لتسجيل النقاط واملواقف على اِلخر، حيث عمل كل   -3
 .اار مع اِلخر، واعتبار نِسه منتصر  تسجيل احلو 

يف املرحلة األوىل طرح ت بعض على مرحلتني،  املسيحي   ر احلوار اإلسالمي  ولقد تطو  
وت م ،ة املسيحلوهي  أ ،وأسباهبما ة اخلري والشرِّ ، وهي: قضي  ا الدمشقي  أثارها يوحن   القضايا، اليت

 تعميد املسيح. و  ،دودة يف اجلرحن التكو  ، عيسى أو الثيوتوكوس
ة املسيح فشمل ت املوضوعات التالية: ألوهي   ،اليت ابتدأت يف القرن التاسعو املرحلة الثانية،  اأم  

د يف ذكر حمم   ،مسألة اخلتان ،اِل  واألبن وروح القدس ؛مسألة األقانيم الثالث ،وعالقته باِل 
 ،د صل ى اهلل عليه وآله وسل محمم   ة النِب  ن من نبو  و موقف املسيحي   ؟هل هذا األمر حقيقي ؛األناجيل

تحريف  ،دة حمم  ني بنبو  ة عدم اعرتاف املسيحي  عل   ،يح وموته وقيامته من بني األمواتصل، املس
موضوع اإلباحية يف  ،العنف يف اإلسالم ،موضوع القرآن ،مسألة القضاء والقدر ،اإلدجيل والتوراة

   يانات السابقة. عالقة اإلسالم بالدو  ،اإلسالم
ا أخذت تتمظهر مبظهر الكتابات  هذه النقاشات شكلها الالهويت  ومل تأخذ  البح ت، إنَّ

ة لبعض مسحة فلسِي  عطاء إ، الذي جلأ إليها يف سبيل ة يف اجلان، املسيحي  ة خاص  الِلسِي  
 ]مسيحي [ فِي القرن التاسع استخدم حبي، بن خدمة أيب رائطة التكرييت   .ةاملقوالت الديني  

ِ  الوسائل اجلدلي ة والرباهني املنطقي   بات علم ا إي اها مع متطل  ة املعروفة عند فالسِة اليونان مكي  
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م كانوا يريدون أن 67ة التوحيد والثليثالكالم يف عصره فكان ت له مساهات يف حبث قضي   ، وكأِنَّ
وهم يريدون من خالل الِلسِة ، ام  متقد   اة موقع  نزعة الكالمي  يوجدوا عنصر تِاضل بعدما بلغ ت ال

 أن يزدروا تلك النزعة عرب العمل على قطاع متر سوا به.
 الحروب الصليبية 

و  قبل الدخول يف احلرو  الصليبية ال بد من التوقف عند شخصية شارملان، الذي باشر احلر 
ء على خرا  املسلمني من أوروبا، وهذه احلرو  حَِّزت الشعراإالدينية ضد املسلمني من أجل 

التغِن هبا يف امللحمة التارخيية "أنشودة روالن"؛ واليت يصور فيها الشاعر التضحيات اليت قدمها 
مشوهة مر يبدأ بتقدمي رؤية الدين والقتال. ويف خضم هذا األ رملان من أجل تحقيق املثل العلياشا

املسلمني األد   اهَتاعن اإلسالم تصوره كديانة هرطوقية إباحية، وهكذا يدخل الكره األورويب 
يسعى إىل اسرتداد كل ما فتحه العر ، وهو ما  .عرب عن مكمون يف النِس األروربيةالشعِب لي

 تعكسه خامتة أنشودة روالن من سقوط مدينة سرقسطة األندلسية وهزميته للمسلمني هناك.
ويب إىل وهذه الرؤية اليت أطلقتها العقلية األوروبية، متظهرت من خالل تدفق العنف األور 

ن املرحلة،  ت القطيعة مع اِلخر عنوالنقطة الذروة، حيث مث  لصليبية شكل ت احلرو  او  الشرق،
 ويقول ا أشاعه بعض املسيحيون املشرقيون من صورة سلبية لإلسالمفانطلق األوروبيون مم

 وإذا كنا نتِق على واقعة أن التصورات األوروبية لإلسالم تشكل ت ما بني القرنني" جورافسكي:
ن ت يف كثري الثاِن عشر والرابع عشر للميالد، فإننا جي، أن نشري إىل حقيقة أن هذه التصورات تكو  

 .68من جانبها وخطوطها الكربى على خلِية التِسري املسيحي الشرقي للعقيدة اإلسالمية"
و  ة  شع، اهلل احملب"يا شع، الِردج الرتكاز لشن احلمالت الصليبية، يقول البابا أوربانوس:ا

 العين   اطنطنية، أنباء حمزنة تعلن أن جنس  لقد جاءت من ختوم فلسطني، ومن مدينة القس  املختار
ه فيها من بالد املسيحيني، وخرهبا مبا نشر  ؛، قد طغى وبغى يف تلك البالدأبعد ما يكون عن اهلل

بعد أن ولقد ساقوا بعض األسرى إىل بالدهم وقتلوا بعضهم اِلخر  ،أعمال السل، وباحلرائق
فليثر  نائس، بعد أن يدنسوها برجسهم،عذبوهم أشنع التعذي،. وهم يهدمون املذابح يف الك

هتكم ضريح املسيح املقدس ربنا ومنقذنا، الضريح الذي متتلكه اِلن أمم دجسة، وغريه من األماكن 

                                                 

 
)البلمن  د:  لررة بررين المسرريحّيين والمسررلمينالنظرررات المتباد، ’املس  يحي ون الش  رقي ون واإلس  الم‘ط  ارق م  رتي،  67

 . 89(، الصِحة 1997جامعة البلمند، 
 .70(، الصِحة 1986، )موسكو: دار التقدم، الصليبيون في الشرقميخائي زابوروف،  68
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رة األوروبية ، باإلضافة إىل ما أثارته عقلية الشعراء من مالحم شوه ت النظ69ث ت"و  املقدسة اليت لُ 
  إىل املسلمني. 

لدخول وهذه الدعوة وإن كان ت تحمل يف طياهتا أمر تعبوي يهدف إىل إثارة َحاس املسيحي ل
زت بصورة نطية عن اإلسالم لو مل تكن قد عز   إىل املعركة ضد املسلمني، ما كان ت لتجد صدى هلا

يقول راه، دومينياكاِن،  ،طانية. فاإلسالم بالنسبة هلم كان حركة شيونبيه تظهره كديانة وثنية
" مبا أنه مل تكن للشيطان قدرات ذاتية   :اد إىل أوروبا حبكاية خرافيةمعاصر لدانيت، زار بغداد وع

، ميثل حلقة وسطى بني العهدين القدمي اق اخرتع كتاب  كافية لوقف  انتشار املسيحية يف الشر 
من طبيعة الشيطان ذاته. أما الكتا  فهو  اواجلديد ، واستخدم ألجل هذه الغاية الشريرة وسيط  

 . 70الذي جيسد دور املسيح الدجال"[ ...] القرآن، بينما الوسيط هو النِب
فاملسيحية الغربية مل تكن رحيمة مع اإلسالم، فهي اعتربته عدوها األول، وهذا األمر مل 

سه ، وهذا ما يعكةتستأثر به كنيسة دون أخرى، فحت الكنائس اإلصالحية َحل ت بذور هذه الرؤي
حماولة انقاذ ، وال جدوى من اه عسكري  ن اإلسالم ينبغي أن يواجَ أ" :رأي الالهوتيون الذين اعتربوا

 .71تباعه عن طريق التبشري"أأرواح اهلالكني من 
 ويالحظ الباحث يف موضوع احلوار اإلسالمي املسيحي أثناء احلرو  الصليبية األمور التالية: 

 مسيحية.اإلسالم هرطقة  -1
 النِب واملسيحية. -2
 اإلسالم ديانة عنف.  -3
 اإلسالم دين شهواِن.  -4

 .ة، فدفعته للتِكر بطبيعة اإلسالما على الكنيسا، أن احلرو  الصليبية، ترك ت أثر  يذكر أخري  
على  اموقع اليأس من ضر  اإلسالم عسكري  وهذا ما دفع ثالثة من كبار الالهوتيني الغربيني من 

. وكان أول هؤالء يوحنا السيجويف، الذي جاهد يف طريقة سلمية الستيعا  املد  اإلسالمي التِكري
ا لعقد مؤمتر إسالمي مسيحي، م إىل الالتينية، متهيد  1455 لرتْجة القرآن الكرمي ثانية عام طويال  

أي  ا العتناق الدين الصحيح،شامل يدعو فيه الالهوتيني الكاثوليك الذين عرفوا اإلسالم جيد  

                                                 

 
 . 32و  31املصدر نِسه، الصِحتان  69
، 215 املعرف ة رق م ، تعري، خل ف اجل راد ) الكوي  ت: سلس لة ع املاإلسالم والمسيحيةاليكسي جورافسكي،  70

 . 74(، الصِحة 1996اجمللس الوطِن للثقافة والِنون، 
(، 1984)بريوت: معهد اإلناء العريب،  صورة اإلسالم في أوروبا في العصور الوسطىريتشارد سوذرن،  71

 . 17و  16الصِحتان 
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الكاثوليكية. وكان ثاِن هؤالء نيقوالس فون كيس، الذي استجا  لنداء يوحنا صديقه، فكت، 
  ِ جدهلم مع  للكهنة املسيحيني يف ادرس فيه النص القرآِن دراسة داخلية مِصلة، ارشاد   اضخم   امؤل

استجا   ِن، فقدينياس سلِيوس، الذي صار بابا بعد ذلك باسم بيوس الثاإاملسلمني. أما ثالثهم 
بارسال رسالة بشوشة إىل السلطان حممد الِاتح يدعوه فيها إىل اعتناق املسيحية  النداء يوحنا أيض  

 .72مقابل السيادة على العامل
وكأن األمر عبارة عن  ،لتقاءاواملسيحية مل تعرف نقطة قد يوحي الكالم السابق أن اإلسالم  

 ،العديد من املواقف اليت تت سم ببعض املرونةهناك  .ئمة بني منظومني من عوامل صختلِةحر  دا
-1078) طرفني، فهناك موقف فبيار أبيالروأبرزها ما جاء عن أصحا  النزعة الروحية يف ال

أ للخالص، ووصف أن يكون املسيحي وحده مهي   الالهوت المسيحي ( رفض يف مؤلِه1142
وأرسل البطريرك فوتيوس رسالة إىل  .73عتقاد بأنه مناف للعقل فاهلل عنده حي، ْجيع البشرهذا اال

أن  الثبات يف العقل " اخلصال احلسنة بني الناس، يقول:اخلليِة املقتدر حيدثه عن كيِية التقاء 
 اتثري عند الذين حيبون اخلري حب   يت تزي ن الطبيعة البشريةوالسلوك واإلنسانية وغريها من اخلصال ال

ا عند . وهذه املقاربة دجده74ف يف اإلميان بينهم"حنو الذين هلم اخلصال نِسها، رغم االختال
ن تناظر مع املسلمني يف إحدى رسائله الرعائية، حرص على إبقاء إغريغوريوس باالماس الذي، و 

أمام التالقي وذلك من خالل إبرازه الوجه اإلجيايب ملا يقول اإلسالم عن املسيح  االبا  مِتوح  
منزلة اإلسالم يف املقاصد اإلهلية من حيث تأكيده على واملسيحية. كما دجد عنده إشارات إىل 

 .75الوحدانية ضد الوثنية وعلى حنو يِوق ما جاء يف احلكمة اليونانية
(، عزز العالقة بينه وبني ملك موريتانيا، 1142-1073) كما أن البابا غريغوريوس السابع

 على حمبة اهلل، م األخرى مثاال  "جي، علينا حنن وأنتم أن نعطي لألم ووجه إليه رسالة يقول فيها:
حه ونعبده كل يوم كخالق األزمنة كلها وسيد ألننا نؤمن ونعرتف بإله واحد ولو بطرق صختلِة، ونسب  

 . 76هذا العامل"
 والمسيحية المشرقية سقوط القسطنطينة

                                                 

 
ي ة للنشر والتوزيع، )القاهرة: مصر العرب المسلمون في الفكر المسيحّي العصر الوسيططارق منصور،  72 72

 (، الطبعة األوىل.2008
 .108(، الصِحة 2004) بريوت: الدار العربية للعلوم،  اإلسالم بعيونلطِي احلداد،  73
 . 93مصدر سابق، الصِحة  المسيحيون الشرقيون واإلسالم، 74
 .93املصدر نِسه، الصِحة  75
 . 109، مصدر سابق، الصِحة اإلسالم بعيون 76
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تكوين أحدث سقوط القسطنطنية واحلرو  الصليبية هزة عنيِة يف املسيحية املشرقية، مما دفعها إىل 
هويتها اخلاصة املندهجة مبجتمعاهتا، فِي السنة اليت سقط ت فيه، كت، جور  الرتيبيزوندي إىل 

يشرتك فيه أهل الشرق كل ه مسيحي -يح عليه أن يدعو إىل هجمع إسالمالسلطان حممد الثاِن يقرت 
ى أن اهلل النهاية إىل وحدة اجلنس البشري تح ت راية إميان واحد. وتتأسس هذه الدعوة علبويهدف 

وأما السبيل إليها فهو انشاء أعطى القسطنطينية للسلطان الشا  لكي حيقق هذه الرسالة النبيلة. 
ة للشع، الرتكي"تطعم" الشجرة ذات اجلذور العميقة أي مرباطورية شرقية عظيمة حيث القوة الِتي  إ

 .77احلضارة البيزنطية املسيحية
ى أن املسلمني واملسيحيني على اتِاق يف واملسيحية املشرقية، عمل ت على الربهنة عل

األساسي ات وأن اخلالفات يف معظمها ترد إىل عدم االنِتاح على اِلخر، مع احلِاظ على املسيحية  
 هو ما يؤكد عليه جور  أمريوتزاس.كجذر حضاري يستطيع أن يستوع، اإلسالم، و 

تثبي ت بعدها، وهذا  إَتاهتتعايش املسيحية املشرقية يف بيئتها، كان ت تذه، ب  توكل ما كان
 األمر جعلها تأخذ مواقف معادية لالتني والكنيسة الغربية. 

 
 الخاتمة

وهكذا، انته ت املرحلة األوىل من حوار الدهشة والغربة، فاملسيحي املندهش من واقعه كان عليه 
ة مريبة بصور عن هواجسه وقلقه، واستحضر اِلخر  ، وعرب  امرغم   العيش يف غربة اِلخر والقبول به

الذي  خار  حدود الذات إىل اِلخر منوهذا التصور نقله  .لته إىل وحش يريد االنقضاض عليهحو  
 يقظ ت املسلم وأدهشته ونقلته إىل غربة السؤال ومنِى القلق.أاستخدمه ليربر حروبه، اليت 

    الخروج إلى عصر النهضة
ستعمار بدأ يتقدم ن االأنية يف حني السلطنة العثما تصِية َتاهاالعامل كان خيطو خطوة كبرية ب

وار فاحلبالتاِل ، امرتبص   ا، والغر  غازي  اوقف املسلم يف تلك الِرتة مشدوه  وحيتل األرض اإلسالمية، 
مل يعد من املمكن العامل اإلسالمي،  َتاهااملرة، غر  يتمدد ب هني صختلِني هذإَتاهاانطلق من 

يف حال دهشة واستغرا ، ال  سلمونوم ،ربية القدميةمي بنِس اِلليات الغصخاطبة العقل اإلسال
 .يعرفون كيف يتصرفون إزاء هذا الواقع اجلديد

انية تحدث عن إمكأخذ يالبعض  آخر، احلوارات تأخذ شكال   بدأتومن هذه اخللِيات 
منذ ِناية القرن التاسع  ،بوادر احلوار اإلسالمي املسيحي ونتلمس .توحيد الديانات اإلبراهيمية

، ودع ت إىل ضرورة إجراء حوار جدي  التلميحات اليت أشار إليها األفغاِن ضمن خالل بع ،رعش
                                                 

 
 .97مصدر سابق، الصِحة  شرقيون واإلسالم،المسيحيون ال 77
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"لقد الح ِل بارق أمل   وحيدها، ويقول األفغاِن:اإلبراهيمية الثالث من أجل تبني أبناء الديانات 
ذا اإلتحاد تحدت األديان يف جوهرها وأصلها وغايتها، وهباتحد أهل األديان الثالثة، مثلما أن ي كبري

إن  األديان الثالثة املوسوي ة والعيسوية " وقال: .78يكون البشر قد خطوا حنو السالم خطوة كبرية"
من أمور اخلري املطلق  ءوالغاية، وإذا نقص يف الواحد شي تِاق يف املبدألى متام االواحملمدية ع

ر بِكره الشيخ وقد تأث   .79أمل كبري أن يتحد أهل األديان" استكمله الثاِن، وعلى هذا الح بارق
فوه مع ْجاعة من اإليرانيني، الذين عر   ا يف مدينة بريوتوعمل عليها أثناء وجوده منِي   حممد عبدة،

 ثباتتِسري اإلمام ميه د ِل الطريق إل إن" الذي اعترب يف رسالة له:و على القس إسحاق تيلور، 
ويذكر حول هذه  .آن مع املؤمن باإلدجيل"الوحدة بني الديانتني، يف وسط يلتقي فيه املؤمن بالقر 

 ملسيحيني إىل تقدمي ذواهتم من أجل( اليت دع ت ا1916-1858) احلقبة آراء شارل دي فوكو
 .أخواِنم املسلمني

 العريب، لكن هذا احلوار بني الديانتني تعرض ألزمة كبرية مع دخول احللِاء املباشر إىل العامل
، عندما دخل اجلنرال 1917فِي عام  .الغازية ا قادة اجليوشوما تردد من مواقف متعجرفة ألقاه

اِلن انته ت احلرو  " بعد احلر  العاملية األوىل، أعلن بتبجح: ،الربيطاِن اللنِب مدينة القدس
، عندما دخل مدينة دمشق بعد معركة ميسلون اغطرسة وتعص ب   . وكان اجلنرال غورو أشد  "الصليبية
وزاد من  ."ها قد عدنا يا صالح الدين": صالح الدين وهو يرددذ رفس ضريح ، إ1920يف عام 

، حيث وقِ ت بعض األحداث يف بالد الشام طاع أواصر احلوار بني الطرفني بعدحدة التوتر وانق
يف لبنان على عمل ت اجملموعة املسيحية و  مشق،اجملموعات الدينية يف مواجهة احلكومة العربية يف د

دعم من احلكومة الِرنسية، وانته ت هذه املواقف باحلملة الِرنسية على املطالبة باستقالل لبنان ب
بعض املناطق  ، وسلخ ت منهاجلنو ، اليت أسِرت عن خسائر كبرية أرهق ت اجملتمع اجلنويب

بعض اجلمعيات الِرنسية رفض ت مقررات املؤمتر الِلسطيِن األول،  كما أن  .  وأضيِ ت إىل فلسطني
 إىل سوريا باعتبارها اجلزء اجلنويب من سوريا، وأرسل ت إىل مؤمتر الذي نادى بضرورة ضم  فلسطني

 .80فِلسطني للِلسطينني ؛فرساي بضرورة إبقاء فلسطني مستقلة
يف فرنسا رغبة بإعادة إحياء موضوع احلوار اإلسالمي زت ستعمارية، حِ  هذه الِرتة االو 

ملِاوضة  1932ني عنها سنة بإرسال ممثلت يف هذا اجملال، حيث قام ت املسيحي، فنشط ت الدعوا
حضره مستشرقون  1933عق، هذا املؤمتر بآخر سنة، أُ رجال األزهر يف فكرة توحيد األديان الثالثة

                                                 

 
 .65(، الصِحة 1972)بريوت: دار احلقيقة،  خاطرات األفغانيْجال الدين األفغان،  78
 ، املصدر نِسه. خاطرات األفغاني 79
 (. 1978)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  موجز تاريخ فلسطينعبد الوها  الكياِل،  80
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م انعقد مؤمتر 1935يف عام . من فرنسا، وإدجلرتا، وسويسرا، وأسباِن، وبولونيا، وتركيا وأمريكا
  م ن األستاذينمصط ِى امل  راغ  ي كال  يف بروكسل، وأوفد شيخ األزهر حممد  تاريخ األديان الدولي

الم في سصلة اإل، وهناك ألقى أمني اخلوِل دراسة تح ت عنوان مصط  ِى عبد الرازق، وأمني اخلوِل
يف لندن  مؤتمر العالمي لألديانالد ام انعق1937و 1936 ييف عامتبعه ، 81المسيحية إصالح

 .ربونو يف جامعة الس
صصة للحوار، بسب، األزمات اليت شهدهتا أوروبا، ولكن ِ ت بعد ذلك املؤمترات املختوق  

مع األديان احلوار لتنظريات الالهوتية الداعية إىل اغىن ب، أن هذه الِرتة عرف ت البد من املالحظة
الهوت األديان يف ثالثينات القرن العشرين، عام واإلسالم بشكل خاص، وهنا نالحظ  بشكل

وجود  ،وجود فكرة األلوهية املواصِات التالية: من االق  تحديد معىن الدين انطعلى والذي عمل 
وجود مؤسسة دينية أو كنيسة تحرس و  ،وجود نظام للعبادات، نظام الهويت وأخالقي يقوم عليها

هوت األديان، عرب موقِه ا يف نشأة الا مميز  دور   ل بارتولعب ت أفكار كار  املنظومة، وتدافع عنها.
 ، واحلوار معها واج، إدجيلي. هتمام، وهي جديرة هبذاحق االها تستأن األديان ْجيع فيه الذي رأى

ة قسنطين حيث عقد يف مدينة، على دور املرأة املسلمةه الِرتة، َحل ت الرتكيز ذكما أن ه
م، ومل تكن املرأة اجلزائرية أو العربية حاضرة يف 1934املؤمتر الدوِل للمرأة األوروبية عام باجلزائر 

حيث اقرتح ت النساء األوروبيات أن يطلنب من  ،عها مل يغ، عن معدي الربنامجاملؤمتر لكن موضو 
، أن يتم تقنيني الشريعة اإلسالميةاحلكومة الِرنسية يف اجلزائر أن ترفع سن الزوا  للِتاة اجلزائرية، و 

إىل وأن يهتم بتعليم املرأة اجلزائرية. وقررت مندوبة السويد البقاء يف اجلزائر مدة أطول للدعوة 
 .82ةالسِور وإىل تعلم املرأ

ويف إطار تطوير النظرة الالهوتية، ظهر يف الكنيسة الربوتستنتية تيار  ،ويف األربعينات
ينتشر يف ديانات  ي، الذ"املسيحي الغِل"فكري، وس ع من مِهوم اخلالص املسيحي، وتحدث عن 

ِنا كذلك، من هنا بدأ العمل من دون أن يعرف معتنقوها أمثل اليهودية واإلسالم والبوذية، عدة 
مؤتمر عقد املستشرقون  . ويف نِس الوق تعلى إنشاء تحالف دوِل بني الديانات ملواجهة الشيوعية

م. ومن 1948 عام متوز(يف باريس يف شهر يوليو) مستشرقين الدولي الحادي والعشرونال
ية، والتاريخ، واِلدا ، احملاور اليت تناوهلا املؤمتر "اإلسالميات" وقد ضم ت الدراسات القرآن

                                                 

 
(. ويف الكلمة 1992)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتا ،  اإلسالم باصالح المسيحية صلةامني اخلوِل،  81

اليت ألقاها، ركز على االتصال املادي بني الدينني، ُث انتقل إىل االتصال الديِن، ليخلص بعد ذلك إىل النتائج 
 مركز ا على أثر اإلسالم يف اإلصالح الربوتستنيت.

 ه.ق(. 1409)جد ة: دار الريشة،  العربي بين االستعمار واالستشراق المغربمازن مطبقاِن،  82
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تطور  نوانبعة والِلسِة حيث ألقي ت فيها حماضرات حول اللهجات فكان ت حماضرة املستشرق باسي
 حماضرة بعنوان  (Brunot)م املستشرق الِرنسي برونو. وقد  الدروس البربرية منذ مؤتمر بروكسل

حماضرة يف (Roux)  ، وقدم املستشرق روية الدخيلة في اللهجات العربيةالتعابير الفرنس
 غر  مراكش. -املخطوطات الرببرية باحلرف العريب يف جنويب

د لألحاديث وحاضر يف هذا احملور كل من املستشرق يوسف شاخ ت حول تقييم جدي
ومن  .جديد لنصّين من نصوص القرآن الكريمتِسري حماضرة بعنوان اإلسالمية وألقى شرتن 

لشؤون املصرية، والدروس السامية، وعلم الشؤون اِلشورية احملاور األخرى يف هذا املؤمتر: علم ا
والدروس اإليرانية، وعلم الشؤون اهلندية. وقد أضيف حمور جديد يف هذا املؤمتر هو حمور الشرق 
والغر  لبحث املوضوعات اليت تدل على الصلة بني الشرق والغر ، وقد تركزت على القضايا 

وكان من توصيات املؤمتر إعادة النظر يف دائرة املعارف  ق.النصرانية والرتاث اليوناِن يف الشر 
، وجعل اللغة العربية لغة ثالثة الشرق املسيحي يف املؤمتر املقبلاإلسالمية، وإحداث شعبة خاصة ب

 .83بول باإلضافة إىل اللغة الرتكيةنطاملؤمتر املقبل الذي سيعقد يف اسمع الِرنسية واإلدجليزية يف 
، هو موقف املستشرق وة جرت يف األربعينات من القرن العشرينولكن يبقى أبرز خط

يف إقناع املؤسسة الكاثوليكية بواج، احلوار مع  اا كبري  سي لويس ماسينيون، الذي لع، دور  الِرن
وقام  يف إطار سلسلة الديانات اإلبراهيمية، اا متميز  روحي   ااملسلمني على أساس أِنم ميثلون مسلك  

األ  جور  قنوايت بتأسيس ْجعية اإلخاء الديِن يف اإلسكندرية، وضم ت هذه ماسينيون مبشاركة 
ولقد تأثر الكثري من املرسلني الغربيني بأعمال  اجلمعية يف عضويتها عدد من علماء األزهر.

 (1905-1994) ماسينيون، وانتشر تأثريه من القاهرة إىل بريوت، حيث قام األ  جور  قنواِن
تعريف الِكر الديِن والِكر ، حيث عمل على األيام الدومينيكية ت عنوان حلقة حبثية تح بتأسيس

 الِلسِي اإلسالمي واملسيحي.

                                                 

 
السنة الثانية واألربعون المشرق، فؤاد افرام البستاِن، "مؤمتر املستشرقني الدوِل احلادي والعشرون"، هجل ة  83

رية . ويالحظ أن املؤمتر اهتم بالشؤون الربب500إىل  481(، الصِحات 1948كانون األول   –)تشرين أول 
وهي من القضايا اليت يوليها اإلستشراق منذ القدمي كل اهتمامه ملا تسببه من إحداث الِرقة بني أبناء األمة 
الواحدة. فال غرابة أن تنشىء فرنسا معهد الدراسات الرببرية يف باريس كما أن معظم املنادين بِصل الرببر عن 

هذه املؤمترات هتتم أيض ا بالقوميات واحلضارات اليت سبق ت غريهم إنا هم من املثقِني يف فرنسا. كما يالحظ أن 
بعثة الرسول صلى هلل عليه وآله وسلم ومن ذلك اإلهتمام بالِراعنة واِلشوريني والكلدانيني والِينيقيني وغريها من 

 القوميات القدمية.
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ل املستشرق لويس ماسينيون أن يِهم اإلسالم من داخل تقاليده، وكان لنتائج وقد حاو 
عد الصويف. لبدلي ة ذات البالضيافة املقدسة وا يف الغر ، وهو قام بتطوير فكريت اكبري    اأعماله تأثري  

الِكرة األوىل استلهمها من الوصي ة اإلسالمية بالضيافة اليت تِرتض، بنظر ماسينيون، قبول كل  
هذه الِضيلة يف حياة إنسان وخدمته من دون السعي لتغيريه. وإذ يشدد ماسينيون على تأص ل 

يتكلم ضدَّ هتجري  هوجعلت املسيح، جيُد فيها األساس املتني للتعايش السلمي  بني صختلف الديانات،
 عر  فلسطني. 

إلنسان أن يكِ ر عن خطايا اِلخرين من طريق ل، فتستند إىل اعتقاده بأنه ميكن أم ا البدلي ة
تقدمي آالمه من أجلهم. ومن اجللي  أن  هذه الِكرة يغذ يها عمل املسيح نِسه، الذي خل ص البشر 

 لي،.لصامن اخلطيئة بواسطة آالمه على 
، وقد شعر هبذه بقو ة التضر ع من أجل اِلخرين، أي الصالة من أجلهم اسينيونوآمن م

 ال سي ما عندما اهتدى إىل املسيحي ة.القوة من داخله، 
عن املسلمني، ال لكي  سينيون أن يهدي حياته كلها بدال  من هذه املقاربة، أراد ما اطالق  ان

   من خالهلم. يهتدوا بالضرورة إىل املسيحية، بل لكيما تتحق ق مشيئة اهلل
وبعد انتهاء احلر  العاملية الثانية، بدأت تعود حيوية احلوار اإلسالمي املسيحي، حيث أسس 

رافق ت اإلحتالل أت هذه اجلمعية اليت شولكن ظروف ن ني،املري برجر ْجعية األصدقاء األمريكي
ه اجلمعية على ومع ذلك عمل ت هذ ،وهلالقاء الكثري من الظالل حإإىل  تالصهيوِن لِلسطني أد  

، وحبث يف موضوعات هلا 84ل عقد يف ضاحية حبمدون اللبنانيةاألو  ,إجراء حلقات من احلوار
الصيغة الدينية والدنيوية يف اجملتمع   نسان وكرامته،حية لإلسالم واملسيحية، وقدر اإلعالقة بالقيم الرو 

إلسالم لنقل هذه القيم الروحية إىل ما هي الطرق الكِيلة يف اة اجلماعية والِردية يف اجملتمع، والصيغ
ا م ما هي الطرق الكِيلة يف املسيحية لنقل هذه القيم الروحية إىل اجليل احلديث؟ اجليل احلديث؟

السيد كاشف  هافرفض ن يتعاونا مبوجبها لتحقيق هذا اهلدف؟أهي الوسائل اليت ميكن للطرفني 
وكأِنا كان ت  ،توقيتها ويف الداعي إليها وهة يفها مشبا، واعترب الغطاء والشيخ مصطِى السباعي

 .85الحتالل فلسطني اا تربيري  تحمل بعد  

                                                 

 
ص، )بريوت: دار ، تحقيق هاِن فحالمثل العليا في اإلسالم ال في بحمدونحممد حسني كاشف الغطاء،  84

  الغدير(.

، يف اإلسكندرية، تح ت عنوان 1955ومع ذلك عقد املؤمتر، ودعي إىل مؤمتر آخر، عقد يف اإلسكندرية عام  85
وصدر يف ختامه بيان أكد  على القيم الروحية املشرتكة بني الدينني  لجنة العمل للتعاون اإلسالمي المسيحي

دع ت اللجنة الدائمة إىل مؤمتر ثان يعقد يف  1956نسان. ويف عام ودورها يف إقامة العدل وبناء سعادة اإل
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ك الِرتة قد وصل إىل هتمام باإلسالم يف تلن اإلأإىل موضوع آخر، يالحظ  نتقالاإلوقبل 
م ليكون مؤسسة للبحث 1947تأسس معهد الشرق األوسط يف واشنطن عام ذروته، حيث 

ف تقدمي وجهات نظر متوازنة حول قضايا الشرق األوسط، وهو العلمي حول الشرق األوسط هبد
مؤسسة خاصة ال تتبع حلكومة الواليات املتحدة وإن كان ت تحاول أن تقدم وجهات نظرها 

ا يتناول سنوي   اللحكومة األمريكية للمساعدة يف وضع سياساهتا حول املنطقة. ويعقد املعهد مؤمتر  
 :ذ  من هذه املؤمترات السنويةنا فيه صختلف القضايا. وفيما يأيت

مارس  10و 9، اإلسالم في العالم الحديثبعنوان  1951ملؤمتر السنوي لعام ا
، وولِرد   ملستشرقني ومن هؤالء بايرد دود ،وقد شارك فيه عدد من كبار ا .م1951 وفيلي، حيت 

 .Philip W. Irelandو فيلي، أيرالند  Wilfred Cantwell Smithكانتول َسي ت 
  .86هموغري 

العامل أن ، واليت اعتربت 1953، ظهرت آراء هوبن عام 1953ويف الِرتة نِسها من العام 
ا لألوساط اليت ركزت على الُبعد السياسي خالف   ،ا من تارخيه. ولكناإلسالمي يعرب فرتة حرجة جد  

 افكري   اظام  ا إىل طبيعة اإلسالم الذي ول د نيف تلك األزمة، يعترب هوبن أن  جوهرها ديِن ، نظر  
بالربط بني  ا عضوي  ا هو، يف الوق ت عينه ديِن وسياسي . أو بكالم آخر، تتصل األزمة اتصاال  تقليدي  

واملقصود بالتيوقراطي ة أشكال  .وقراطي ة اليت نتج ت من هذا الربطالدين والدولة يف اإلسالم، وبالتي
على السواء. وال جيد هوبن  والديِن احلكم ذات الصِة اإلهلية اليت اتسم ت باالستبداد السياسي

 لتلك احلالة إال  الدميقراطية مبِهومها الغريب. اصخرج  
وهنا طرح هوبن ضرورة إجراء تغيريات جذرية على العقيدة اإلسالمية، وهذا األمر لن يتم إال 

قيدة م مسيحية على العدخال قيإ إلسالمي عرب ممثليه أو عرب املِكرين إىلمن خالل دفع اجملتمع ا
 نتا  ِنضة إسالمية، تنطلق من أسس جديدة تزرعها املسيحية يف اإلسالم. إبغية  اإلسالمية،

واخلطوة األوىل للوصول إىل هذا احلل االندماجي األوِل، هو تغيري أسس التعليم يف املدارس 
لى هذا اإلسالمية، وهنا تقع املسؤولية على املؤسسات التعليمية الكاثوليكية، لكي تبدأ العمل ع

                                                                                                                                     

 

حزيران  18إىل  15القدس غري أن احلكومة األردنية رفض ت الرتخيص لالجتماع فنقل إىل حبمدون يف الِرتة بني 
ملنطقة، من العام نِسه، وحضره ثالثون مندوب ا وقاطعه املسلمون نظر ا لألجواء السياسية اليت كان ت هتيمن على ا

واملالحظ أن القوميني السوريني قد شاركوا يف تلك الِرتة هبذه احلوارات بسب، ارتباطهم حبلف بغداد، ومعارضتهم 
 للناصرية واإلَتاهات القومية العربية. 

86 Islam in The Modern World  .edited by Dorothea Seelye Franck 
(Washington: Middle East Institute, 1951) 
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الصعيد، وهو األمر الذي يبث القيم من جهة، ويعمق الِهم الكاثوليكي باإلسالم من جهة 
 أخرى. 
انطلق ت حركة ثقافية كاثوليكية يف بريوت بتأثري من لويس غاردية، عرف ت  1956يف سنة  

قافة الثلقة دراسية تح ت عنوان ج ت أعماهلا بعقد حباسم االتحاد الكاثوليكي ملثقِي لبنان، تو  
،، فيلي، نبعة، نيسان، وشارك فيه أوليِيية الكوم 7إىل  1يف الِرتة املمتدة من والثقافات

اصة، بدأت مرحلة جديدة اليت قام ت هبا مؤسسات خ ،هذه الِاعليات دطريرك املعوشي، وبعبوال
 ساه ت فيها مؤسسات رَسية.  من احلوار

سي أندريه دالِرِن، حيث حدد أفكار الِرن 1956ويف نِس هذا اإلطار، ظهرت يف عام 
اإلسالم يف إميان الكنيسة الكاثوليكية، واعترب دالِرِن أن الكنيسة ال تنظر إال إىل املسيحية كديانة 

 هز، وكل ما نستطيع أن نقولحق معرتف هبا، ومن غري املمكن أن تشاركها بقية الديانات هبذا احلي  
نزوع اإلنسان حنو نسان، وهي تؤشر إىل عنها أِنا ديانات طبيعية فحس،، أي من عمل اإل

مبعىن آخر هي انعكاس مليله الداخلي  ليعرتف بوجود  .كثر من تعبريها عن الديانة احلقةالقداسة، أ
ال طابع إهلي له. وهو ال يِرتق عن  ؛قوى سامية. واإلسالم هو من هذه الديانات الطبيعية

 يونانية القدمية. الديانات الوضعية األخرى كالبوذية واهلندوسية وال
واحلياة األبدية واخللق واملالئكة وتاريخ   تشي عن نزعة متعمقة كالوحدانيةأما النظريات اليت

اخلالص، فهي تظهر العبقرية اإلنسانية اليت صاغتها، واليت تستحق اإلعجا ، ولكن الكنيسة ال 
واضع خيالف الكتا  ن املرب اإلسالم ديانة منزلة، فهو يف الكثري متتستطيع أن تنطلق منها لتع

نه يف تلك الِرتة من أويالحظ  نه ينكر التجسد واخلالص والثالوث األقدس.أاملقدس، كما 
إظهار ختلف الشخصية  إَتاهمخسينات القرن العشرين كان الرتكيز الِكري، يذه، بشكل كبري ب

 والغربية. اإلسالمية، وضرورة إعادة صياغتها لتصبح أكثر قربا  من الشخصية املسيحية 
ندوة يف مدرسة عقدت  م1953ايو م 30و 29يف سقوط القسطنطينية ومبناسبة 

الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن بالتعاون مع السِارة اليونانية إلحياء ذكرى مرور مخسمائة 
بعنوان  االتاريخ اإلسالمي باملدرسة حبث   سنة على سقوط القسطنطينية. وقد قدم برنارد لويس أستاذ

ورد )القسطنطينية والعر ( تحدث فيه عن احملاوالت املتكررة من اخللِاء املسلمني لِتح املدينة وأ
من األحاديث اليت تذكر أن املسلمني سيِتحون املدينة. ولكنه اختار هذه األحاديث من   اعدد  

الذي اختذه كتا  كنز العمال دون اإلشارة إىل درجة هذه األحاديث من الصحة والضعف األمر 
 .ااء هبذه األحاديث وباحلديث عموم  لويس وسيلة لالستهز 

حول كتابة التاريخ اإلسالمي عام  اعقدت مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية مؤمتر  و 
بإشراف برنارد لويس الذي كان يرأس قسم التاريخ باملدرسة يف ذلك احلني. وقد دعي  1957
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 من أحناء العامل اإلسالمي. ومن هؤالء بعض الذين درسوا يف حلضور املؤمتر عدد كبري من الباحثني
كمال صليِب، وعبد العزيز الدوري، وْجال الشيال. وشارك   لمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية مث
نبول وأَحد الشيال من طامعة القاهرة وكوران من جامعة اسيف املؤمتر كل من حلمي أَحد من ج

 جامعة القاهرة .
در طومس أوم حيث أص ،لنقاشات حول اإلسالم يف األوساط الثقافية املسيحيةواستمرت ا

عن املسلمني والكاثوليك، بغية تكوين موقف كاثوليكي جديد إزاء اإلسالم.  اكتاب    1961يف العام 
يشري أوم بكل  صراحة إىل أن  غالبية الكاثوليك، منذ القرن السابع عشر حت القرن العشرين، كانوا 

إىل اإلسالم نظرة عداء وخصومة، بل عدو ه العدو  املمي ت واخلصم األخطر يف اإلطالق، ينظرون 
ومنهم من كان يِكر يف معارك، بل ويف تنظيم َحالت صليبية ضد املسلمني. وُيشري األ  أوم إىل 

اإلسالم دينان ينِي أحدها حية و يأنه حت يف زمانه هنالك من الكاثوليك من يعتربون أن  املس
. ،  خراِل  كما أن  النور ينِي الظلمة واخلري ينِي الشر 

ُث يالحظ أن ه منذ بداية منذ بداية القرن العشرين حت  مطلع الست يني ات، وبرزت شخصي ات 
مسيحية رائدة وهجموعات ومبادرات سع ت كل ها وال تزال تسعى لتؤث ر يف الرأي الكاثوليكي الشائع 

 لتلك الديانة.  َتاه اإلسالم، ممه دة لِهم موضوعي  
ئق ويف هذا السياق حيرص أوم، الذي يكت، إىل املسيحيني، على عدم املساومة على حقا

، فيشد د على أن  اإل دجيل القد يس إكما جاء يف   الطريق إىل اهلل هو يسوع املسيح ميان املسيحي 
م، هي املسيحية. أما فالديانة التامة واحلقيقة، حبس، أو  ،87أنا هو الطريق واحلق  واحلياة"" يوحنا:

اإلسالم فليس ديانة اليت علمها اهلل وأوحاها وأمر هبا. لذا، فثم ة واج، على املسيحي ني َتاه 
 مقصون عن املسلمني، وهو أن يعلنوا هلم البشرى. ولكن، مع هذا كل ه، ال يعترب اُوم بأن  املسلمني

لة. بل ا مضل  بادته وتقاليده أمور  من يرى يف عقائد اإلسالم وأحكامه وع اخلالص، كما يرفض رأي
 هو يرى يف اإلسالم ديانة صادقة وإن كان ال يساوم على املسيحي ة بصِتها الديانة الكاملة. 

ويف هذه الصدد يعرتف أوم بالتحد يات اليت ميثلها اإلسالم لإلميان املسيحي  يف ما خيص  
 ،قوموا بِحص ضمريي املسيحيني لتاريخ اخلالص. إضافة إىل ذلك، فإن اإلسالم ميثل نداء  إىل

جلهة ما أحلقوه باملسلمني من سوء. لذا، فاإلسالم مناسبة ليربز املسيحي ون يف حياهتم جوهر 
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يحيون َتاه سبالروح واحلق . وبالتاِل، فالروح اليت جي، أن يتحل ى هبا املإمياِنم، أال وهو عبادة اهلل 
   . 88ح الصداقة واإلخاء والتِه م والتعاوناملسلمني ليس ت روح العداوة والتنافر، بل رو 

 الفاتيكان والحوار
للبابا بيوس الثاِن عشر،  ابابا لروما، خلِ   23انتخ، يوحنا  1958تشرين األول من العام  28يف 

والثاِن  ،21عن عزمه على الدعوة النعقاد هجمع فاتيكاِن، وهو اجملمع املسكوِن  1959فأعلن يف 
افتتح البابا الدورة األوىل  1962تشرين األاول 11ويف يوم اخلميس  .نالذي عقد يف الِاتيكا

للمجمع، وقد ركز فيها على احلوار بني الديانات وبالذات بني املسيحية واليهودية واإلسالم، ودعا 
وقبل إعالن مقررات . فاعلة للعلمانيني وقضايا العصرإىل تأطري جديد للمؤمنني يستوع، مشاركة 

ِ   لبابااجملمع تويف ا له، فواصل أعمال السلف ولكن اإلدارة  اوانتخ، البابا بولس السادس خل
 ،مواجهتهم علىكرادلة العامل الثالث   معطور فكرة احلوار، فعمل البابا التقليدية حاول ت إعاقته ملنع ت

- احلهالنقاشات حول القضايا املطروحة، واستطاع البابا أن يقل، ميزان القوى لص هكذا استمرت
وساط املعارضة للبابا وللكردينال بيا، اصدرت كتابا اهتمتمهما هنا َتدر املالحظة أن األو 

 ية واملاسونية.بالصهيون
عمل خالل اجملمع الِاتيكاِن الثاِن انتصار التيار التجديدي، الذي  ظهر بشكل جلي من

 ئيسية:ات ر إَتاهللحوار، الذي أخذ ثالث رة نظرته من خالل اجمللس البابويب على بلو 
 عالقات دبلوماسية :أوال  

رَسي مع ويتميز هذا احلوار بطابع  تقوم على مبدأ إقامة عالقات دبلوماسية مع الدول األسالمية،
. وزيارة للمرجعية الدينية يف النجف 1968ية لألزهر عام زيارة رَساجلهات احلكومية، وهنا نالحظ 

باإلضافة إىل سوريا  1985 عام غر وامل 1974وزيارة السعودية عام  1972 عام األشراف
 ولبنان واجلزائر. 

 عالقات بحثية مع مؤسسات رسمية ا:ثاني  
مع األزهر يف ندوة  1970يف عام وهنا دجد ندوات مع جهات رَسية، وهي أخذت الشكل التاِل: 

 األزهر يفعمل مشرتك مع و  ،الة االجتماعية والتربية الدينيةاإليمان والعدالقاهرة تح ت عنوان 
ندوة مع  1974 عام يلول، ويف أاتحاد المؤمنين لمجابهة اإللحاد ، تح ت عنوان1970العام 

                                                 

 
نشرت أحباث املؤمتر يف كتا  أشرف على إعداده كل من لويس و . إم هول ت ونشرته جامعة أكسِورد.  88

وقد تناول لويس يف حبثه نقد املستشرقني يف كتابتهم للتاريخ اإلسالمي ولعله أراد أن يوضح هلم القضايا اليت ينبغي 
هلم األدوات الالزمة لدراسة التاريخ. وبالرغم من أنه قدم انتقادات جيدة االهتمام هبا من هذا التاريخ كما أوضح 
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إسبانيا تح ت ية املسيحية وهجلس كنائس للصداقة اإلسالم ةسبانيرابطة العامل اإلسالمي واجلمعية اإل
ندوة مع رابطة العامل اإلسالمي  1978ويف آذار  ،أزمة اإليمان في العالم الحديث عنوان

باإلضافة إىل مكت، االعالم  إسبانياللصداقة اإلسالمية املسيحية وهجلس كنائس  ةسبانيواجلمعية اإل
 ، ويف عامالتعريف باإلسالم بطريقة أفضل في كتب التعليم الديني ة العربية تح ت عنوانيف اجلامع
سيحية وهجلس  اإلسالمية املللصداقة  سبانيةبطة العامل اإلسالمي واجلمعية اإلندوة مع را 1993
 1976ويف عام  ،المسلمون والمسيحيون أمام مشكالت العالم المعاصر بعنوان إسبانياكنائس 

شارك فيه الِاتيكان إىل جان، اجلمعية العاملية للدعوة اإلسالمية،  عقد مؤمتر يف طرابلس الغر 
حممد  ةبنبو  شهد بعض النقاشات احلادة عندما طال، الليبيون من اجلان، الِاتيكاِن اإلعرتاف

صل ى اهلل عليه وآله وسل م، وعلى الرغم منذ ذلك، فقد نتج عن هذا املؤمتر مؤمترين، األول مؤمتر 
دعى . 1993، ومؤمتر التعايش والتسامح يف مالطا عام 1990التبشري والدعوة يف روما عام 

املسلمني يف إىل لقاء أورويب عقد يف النمسا لبحث مشكلة الالجئني  1976الِاتيكان يف عام 
بدأت يف  كان ت قدمع مؤسسة أهل البي ت يف عمان،   عقد الِاتيكان ندوات متعددةوقد  .أوروبا
حول 1990مبؤمتر حول التعليم الديِن يف اجملتمع احلديث، ومؤمتر يف عمان عام  1989روما 

 .1992 عام حقوق الطِل يف اإلسالم واملسيحية، ومؤمتر روما
 مع جامعات ومراكز أبحاث : األنشطة المشتركةاثالث  

 ،منوبةيف  )عميد كلية اِلدا  رئيسها سعد غرا  ،املسيحية-ة األحباث اإلسالميةامعج -1
فرنسا بدءا  -تونس( وأمينها العام روبري كسبار، وهي ولدت من لقاءات دينية صوفية يف دير سنينكا

السنوية خالل فصل  ، واختذت اجملموعة طابع احللقة الدراسية الِكرية1974عام صيف من 
 ،اا حمدد  الصيف، حيث تشارك هجموعة من اخلرباء واملختصني يف الشأن الديِن مبناقشة موضوع  

 .89اوتستمر يف نقاشه حت الوصول إىل صياغات ِنائية تنشرها علن  
جامعة أنقرة وجامعة الِاتيكان، تاله عقد عدد من املؤمترات اإلسالمية  اتِاق بني -2

 .90واملسيحية
 .91جتماعية يف اجلامعة التونسيةقتصادية واإلِاق مع مركز الدراسات والبحوث اإلعقد ات -3

                                                 

 
اإليمان (؛ 1989) الدولة-الدين-العلمنة(؛ 1987) تلك الكتب التي تستنطقنا: القرآن اإلنجيل 89

 الخطيئة والمسؤولية األخالقية.(؛ 1993) والعدالة
(. 1990) التسامح-الثقافة-الدين(. 1989) ايصال القيم إلى شباب القيممن هذه احملاضرات:  90

 (. 1992) العدالة اإلجتماعية(، 1991) المسيحية -العالقات اإلسالمية
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 .1985عام  اإلسالم والشرق األوسطفيالنوفا يف عقد ندوة تح ت عنوان املشاركة مع معهد  -4
 مجلس الكنائس العالمي

نطالق من إلمن مؤسسات متعددة، كان ت نقطة ا هجلس الكنائس العاملي عبارة عن مؤسسة تطورت
الذي أعلن والدة هجلس التبشري العاملي الذي عرض ت فيه مشكلة غري  ،1910 عام مؤمتر أدنربة

شكل هجلس التبشري  1930املسيحيني يف اجملتمع اإلسالمي، وكيِية التواصل معهم وتبشريهم، ويف 
ا إىل جلنة خاصة برئاسة وليم هوكغ لبحث هذا املوضوع، فدع ت اللجنة بعد دراسات قام ت هب

مواصلة التبشري، على أن يقوم على جهد لِهم وتقدير تقاليد وتراث األديان، كما أشار على أهية 
 التسامح من منطلق أخالقي والهويت.

ير األساسي، الذي وعقد بعد ذلك، مؤمتر تامبارام يف اهلند، وأعد هندريك كرمير التقر 
رت الِكرة الرئيسية فيه عن كيِية تعامل ودا سالة المسيحية في عالم غير مسيحيالر  َحل عنوان

 د املؤمتر ورقة كرامير،مع اإلميان بأن اخلالص ال يتم خار  الكنيسة، أي   املسيحيني مع غري املسيحيني
شتماِل والثاِن حصري. وهكذا استمر تطور إطلق عليه اسم أني األول إَتاها بني ولكنه شهد خالف  

النخبة اليت رَس ت وقادت عملية تشكيل هجلس الكنائس  الِكرة، ومن خالل هذه اجلمعية، ولدت
( ووليام 1969-1874) ( وجوزف أولدهام1955-1861) العاملي، من أمثال جون موط

ات إَتاهكة املسكونية يف الغر  من ثالثة (، مبعىن آخر، اندفع ت احلر 1944-1881) تامبل
 متناغمة متكاملة:

 (1910 )مؤمتر أدنربة وهجلس التبشري العامليرسالية العاملية وتيار احلركة اإل إَتاه  -1
 (.1925وتيار املسيحية العملية لتنظيم احلركة االجتماعية )مؤمتر استوكهومل  إَتاه  -2
 (.1927 مؤمتر لوزان) ن ودستورايما وحيد الكنيسةوار الالهويت لتوتيار احل إَتاه  -3

تانتية كنيسة بروتس  147من  1948 عام وهكذا ولد هجلس الكنائس العاملي
قي الِاتيكان خار  برثوذكسية إىل اجمللس و انضم ت الكنائس األ 1961. ويف عام دجليكانيةإو 

، وعمل اجمللس بعد ذلك على تِعيل إطار 1961من مشاركته فيه كمراق، عام  اجمللس على الرغم
 1955 عام دع ت إىل مؤمتر ،ة خاصة للتبشري والدراسات التبشرييةر احلوار الديِن، وأسس دائ
مسألة احلوار بني األديان، ومن خالله قادة الكنائس، وكان بالون اختار استمر أربعة أيام حضره 

 تبلورت األمور التالية: 
                                                                                                                                     

 
معاني (، 1974)الضمير اإلسالمي والضمير المسيحي تجاه مسائل التنمية من احلاورات اليت جرت:  91

 الروحانية من متطلبات عصرنا(، 1982) حقوق اإلنسان(، 1979) وياتهماالوحي والتنزيل ومست
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 وجود وعي متزايد بضرورة قيام دراسة أساسية حول عالقة املسيحية ببقية األديان.  -1
جديدة، تكون  داياتبيت دارت يف مؤمتر تامبارام إىل بتعاد عن األطر التقليدية الاإل -2

 .امعات إنسانية أصبح ت أكثر انِتاح  مقبولة يف هجت
مراعاة الثقافات واألمم والشعو  والعالقات الدولية والتقاء األديان، ومواكبة  -3

 التنظريات الالهوتية املستحدثة، وما ترتكه من تأثريات كبرية وخطرية.
كلمة اهلل في  عنوان َحل ادراسي   اات دفع ت اجمللس إىل تكوين مشروع  ري وهذه التنظ

ال اليت ظهرت وأبرز األعم .1971العام وحت  1955استمر من العام  األديان الحية للبشر
قد هذا و  .سالم ومعتنقيهوهو دعوة إىل فهم اإل ،نداء المئذنة كنيث كراغيف ذلك احلني كتا   

 -2مستوى دوِل. تنظيم مؤمترات حوار على -1احتوى برنامج احللقة الدراسية النقاط التالية: 
فهم اِلخر، وكيِية  َتاهاخرى ودفعها بواد وأدوات للعمل مع الكنائس األتقدمي دراسات وم

تسهيل التِكري والنظر الالهويت املسيحي حول القضايا اليت تثريها التعددية -3 التعامل معه.
ارية، إنا أنتج ت وقائع حو  مل تثمر من املؤمترات واحلوارات، الس عدد  . وقد أقام اجمل92والتعايش

 الثالثة: ات الالهوتية َتاهداخل الربوتستنتية، فظهرت اإل اا الهوتي  صراع  

                                                 

 
 أبرز املؤمترات اليت عقدت:  92

 املسيحي.-الذي خرح بقرار تشجيع احلوار اإلسالمي 1966مؤمتر برمانا اإلستشاري عام  -1
المسيحيون في حوار مع أبناء الديانات وان تح ت عن 1967مؤمتر كاندي سريالنكا عام  -2

 . الحية
الذي أرسى اخلطوط العريضة للحوار بني الديانات وال سيما  1969مؤمتر جنيف عام  -3

الوحدة اإلسالم، وأوصى بإنشاء وحدة خاصة للحوار اإلسالمي املسيحي أطلق عليها تسمية 
 ، وقسم عملها على ثالث هجاالت:يةالفرعية للحوار مع شعوب المعتقدات واإليديولوجيات الح

 اهلندوسية والبوذية. -أ
 اإلسالم والديانات التقليدية. - 
 اليهودية.  - 

واملالحظ، أن املؤمترات الثالثة شك ل ت نقطة بداية النطالق املؤمترات الِعلية للحوار، وهي: كارتيِن، جنيف، 
: حوار بني شعو  املعتقدات 1970نان آذار : حماورات إسالمية مسيحية. عجلتون، لب1969سويسرا، آذار 

: حبث ا عن الِهم والتعاون، وهذان املؤمتران لقيا معارضة عنيِة خاصة من قبل 1972احلية. برمانا، لبنان متوز 
: حنو اجلماعة العاملية. ليغون، غانا 1974اإلمام موسى الصدر واملِيت حسن خالد.كولومبو، سريالنكا نيسان 

: املسلمون واملسيحيون يف اجملتمع. 1975اهلل وْجاعة البشر. هونغ كونغ كانون الثاِن  : وحدة1974متوز 
: اخلطوات املقبلة 1976: اإلميان والدعوة. كارتيِن، سويسرا تشرين األول 1976شامبيزي،  سويسرا حزيران 
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حنصاري: وهو األكثر قوة وسيطرة، وهو الذي يرى املسيح الطريق التيار اإل -1
مهما كان ت تحمل من ن األديان ضالة وركيكة البنيان. أاخلالص، وهم يرون الوحيد حنو 

اختاذ احلوار  ،وهي تقوم بِعل التبشري ،على املسيحية ة،الق احلميدات الطيبة واألخالني
التبشري، الذي ال حرتام والتسامح كوسائل يف معركتها، أما اهلدف األساسي فهو واإل

 يقبل املساومة.
نكليكاِن يف أبرز ممثليه آالن رايس،  وهو أحتوائي الشموِل: و التيار اإل -2

 أن يبحث عن مسيحيني هجهولني يف بقية الدياناتحياول  َتاهجامعة كن ت، وهذا اإل
اجملمع   عنهالعام للكاثوليكية كما عرب   َتاهيف اإلسالم. وهذا التوجه يالقي اإل اوخصوص  

ولكن  . عنه كارل راهنر عندما اعترب املسيحية فريدة وِنائيةالِاتيكاِن الثاِن، والذي عرب  
إِنا الطريق العادية  ستحقون اخلالص.دهم يستطيعون أو يهذا ال يعِن أن أعضاءها وح

حنو اخلالص، مع وجود طرق غري عادية ظاهرة يف العامل وناْجة عن القوة اخلالصية 
 سوع املبثوثة يف التاريخ البشري.لي

وأبرز وجوه هذا التيار جون هيك، الذي دعا إىل نسف التعددي:  َتاهاإل -3
ن اهلل هو احملور بدل املسيح، وبنظره الِهم القدمي لالهوت، واستبداله بِهم جديد يكو 

فهذه الثورة متاثل الثورة اليت قام هبا كوبرنيك، حني جعل الشمس هي احملور بدل 
 األرض.

ي طرح على يف الكاثوليكية هو الالهويت هانس كونغ، الذ َتاهولعل  أبرز ممثل عن هذا اإل
اهلل؟ هل القرآن من سول من هل حممد ر  هل اإلسالم طريق للخالص؟ ؛املسيحيني ثالثة أسئلة

 وحي من اهلل؟
سيحية. فاعترب اإلسالم طريق للخالص على غرار الديانة امل ،أجا  هو عن األسئلة الثالث

عوته سلطته ود ؛واصِاته مع األنبياء األوائلمن اهلل، ألنه يتطابق مع م واعترب النِب حممد رسوال  
                                                                                                                                     

 

شامبيزي، سويسرا  لبشرية.:   اإلميان، العلم، التكنولوجيا ومستقبل ا1977للحوار. بريوت، لبنان تشرين الثاِن
: العبش كمؤمنني يف هجتمع 1980: املسلمون واملسيحيون يعيشون مع ا. بوسي، سويسرا حزيران 1979آذار 

. كولومبو، سريالنكا آذار ونيسان  بورتوه نوفو، بنني آذار : القيم والسلوكيات يف برامج التنمية. 1982متغري 
: التقدم مع ا للقرن املقبل. كوليمباري، اليونان 1986يا كانون األول : الدين واملسؤولية. باِل، أندونيس1986
: تحدي التعددية. مالطا نيسان 1988نيووندسور، ماريالند، أمريكا آذار  : الدين واجملتمع. 1987أيلول 

: الدين والشريعة واجملتمع. 1992جنيف كانون األول  : املهجرون والالجئون: آفاق وعمل مشرتك. 1991
طشقند: العيش  : حقوق اإلنسان.1995. مالطا أيلول 1994جنيف تشرين الثاِن  .1993ف متوز جني

 املشرتك. 
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 ،رة ترى نِسها تحمل رسالة إهلية وتستسلم هلاشخصيته قوية ومؤث ،مستمدة من عالقة خاصة باهلل
بشري ونذير وصوت اهلل وداعية هلل  ،ثورية تواجه الطواغي ت والتقاليد ودعوة تقوى وشغف باحلق

قة الطاعة املطل (،الرَحن الرحيم احلاكم احلكيم) وعدم الشرك به متجيد اهلل وحده ،وليس لنِسه
نسانية، تربط اإلميان باهلل ويوم احلسا  لإلحيدية وة التو الدع، هليةواالستسالم الكامل لإلرادة اإل

 بطل، العدل.
من األسئلة السابقة، وباعرتاف بأن التاريخ  اسؤال الثالث، فيجي، عليه انطالق  أما عن ال

 .املهما ومله م   ايقة أن القرآن كان وما يزال كتاب  للشك يف حق نساِن ال يدع هجاال  اإل
 مجلس كنائس الشرق األوسط

نشأ مركز كنائس الشرق األوسط ، واقتصر على الكنائس الربوتستانتية، تبعه تأليف  1932يف عام 
اليت ما لبث ت أن عمل ت مع  ،يف الوعي املشرقي اكبري    االشبيبة األورذوكسية لتلع، دور   حركة

شخصيات الهوتية كاملطران جور  خضر واأل  كوسيت البندِل، وضم ت بني أعضائها غربيال 
شبيبة لإلئتالف مبجلس  وطارق مرتي وجور  ناصيف ودجاة نعيمي، وهذه اجملموعة دفع ت ال حبي،

، ومنذ تأسيسه اهتم اجمللس باحلوار اإلسالمي 1974ق األوسط  يف آخر أيار كنائس الشر 
ونيقوسيا  1977املسيحني وهو ما انعكس يف أول ْجعية عمومية، كما يف مؤمترات برمانا 

ع الندوة اللبنانية ورئيسها ميشال األَسر، وهذا ظهر من خالل احملاضرات ، ويف التنسيق م1980
اليت ألقاها اإلمام موسى الصدر والشيخ صبحي الصاحل واأل  يواكيم مبارك واأل  جور  خضر 

حسن صع، ونصري سله،. وساهم و  ية التور، والسادة يوسف أبو حلقةواأل  فرنسوا دوبر 
 7منعاملية للمسيحيني من أجل فلسطني بريوت الندوة الات منها: هجلس الكنائس، بعدد من املؤمتر 

، وكان ت اللجنة تضم غربيال حبي،، سليم نصر، أوجني صخلوف، ماري روز 1970ايار  10اىل 
تح ت عنوان اإلميان والعامل )بالتعاون  1972 عام ندوة برمانا متوزبولس، نبيل عبود، وجان كوربون.

من منظور  ر يف برمانا تح ت عنوان مستقبل العالقات اإلسالمية املسيحيةمؤمت مع الندوة اللبنانية(.
مؤمتر أثينا ، ومصري اإلنسان التقنية 1977عام ندوة برمانا الثانية ، 1975 عام الشهادة املسيحية

مكاناته إو ندوة بريوت احلوار وآفاقه ، خوة والتعاون بني أبناء الديننيروابط األ 1978 عام باليونان
، ويف هذا املؤمتر جرى طرح أسئلة حقيقية عن مستقبل احلوار 1980عام  قبلية تشرين الثاِناملست

قدم ت ورقة عمل من كوادر هجلس كنائس الشرق األوسط  1984 عام ويف حزيران .بني الدياناتني
نتج عنه تشكيل فريق  نحو برنامج خاص باإلسالم والعالقات اإلسالمية المسيحية تح ت عنوان

ويقوم بلقاءات وحلقات دراسية وندوات ومؤمترات  ،اري خيتص بتطوير ورقة العمل هذهستشإعمل 
عنوان االنتماء عقد يف قربص لقاء تح ت  1985ويف عام لتعميق رؤية اجمللس وملوضوع احلوار. 

أسهم اجمللس يف  1992و 1990الدين يف اجملتمع. ويف عامي  1987ويف عام  ،الديِن واملواطنة
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ار، وعقد ملتقيات احلوار يف للبناِن عرب تشكيل اللجنة الوطنية اإلسالمية املسيحية للحو دفع احلوار ا
 . كما أسهم يف تأسيس امللتقى العريب املشرتك للحوار اإلسالمي املسيحي.قربص

 المجموعة األوروبية
دول، حيث هتا إىل القف احلوارات اإلسالمية بني اجملموعات الدينية فحس،، إنا تعد  تو تمل  :أوال  

سالمي املسيحي، نزعة أوروبية تدعو إىل احلوار اإل ،1973 عام منذ حر  تشرين ،أخذت تتبلور
فِي فرنسا أسس مؤمتر أساقِة فرنسا الكاثوليك يف ذلك العام األمانة العامة للعالقات مع 

ت اجلمعيا اإلسالم. وتتال ت-لكنيسةا ية اإلدجيلية يف فرنسا جلنة باسماإلسالم، كما أسس ت الِدرال
 .93واملؤسسات حت وصل ت إىل أكثر من مئة مؤسسة هتتم هبذا املوضوع

ووصل ت إىل  1973يف هولندا، أخذت تتطور فكرة احلوار بني اإلسالم واملسيحية منذ  :اثاني  
عن الكنائس املسيحية  امندوب   11ة هولندية تضم حيث أسس ت هيئة رَسي 1986ذروهتا عام 

احلضور اإلسالمي يف د األإسالمية، واهتم ت هذه املؤسسة بعملية عن اجلمعيات واملساج 11و
 تلك البالد .

ة بعد قضية املرتد سلمان يف السويد والنرو  والدانارك، شكل موضوع احلوار مادة ملح   :اثالث  
 ك البالد.لرشدي، وحبث ت على أرضية سياسية وحماولة استيعا  األقلية اإلسالمية يف ت

ا، وحبكم الرتكيبة اإلجتماعية ووجود أقليات كبرية ال سيما إسالمية، بدأ بريطاني يف :ارابع  
جلنة للحوار مع بقية  1977ام حيث أسس ع ايث عن احلوار يف فرتة مبكرة نسبي  احلد

عريضة أو توجهات للحوار والعالقات مع  اخطوط   1981ونشرت هذه اهليئة عام  ديان،األ
الكنيسة الكاثوليكية يف بريطانيا جلنة حوار خاصة  أسس ت 1984الديانات الكربى. ويف عام 

املؤسسات اليت اعتن ت ومن أبرز  .امركز   60ك اجلمعيات حت وصل ت إىل لون ت بعد ذهبا، 
هجلس  ،يف اإلسالمي يف لبناناملركز الثقا ،مساجد اململكة املتحدة وإيرلندا هجلس ،هبذا اجلان،

 94معهد سللي أوك للحوار اإلسالمي املسيحيو  ،البي تالرابطة العاملية ألهل  ،املساجد واألئمة

                                                 

 
هجموعة الصداقة  -3ْجعية احلوار اإلسالمي املسيحي.  -2ْجعية اإلسالم والغر .  -1من هذه اجلمعي ات:  93

هجموعة  -5إلسالم يف سرتاسبورغ. هجموعة الدراسات حول ا -4األخوة اإلبراهيمية.  -3اإلسالمية املسيحية. 
اجلمعية الِرنسية للحوار اإلسالمي املسيحي وقد أسسها األ  ميشال لولون  -6الدراسات اإلسالمية املسيحية. 

وترأسها الدبلوماسي املصري عادل عامر ُث علي السَّمان، وقام ت بتنظيم عدد من املؤمترات منها، العلم والتقدم 
   التأمل باملنظور اإلسالمي. (،والعمل و 1986والدين )

وهذا املركز أطلقته شركة الشوكوال كادبوري عندما تبن ت بعض املخطوطات السريانية والعربية، اليت أتى هبا  94
فأوسع ت له مكان ا قر  مصانعها، فتتطور إىل أهم مركز لألحباث اإلسالمية املسيحية بعد أن مت التنسيق مع 
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 1978، فِي عام ساه ت مشكلة الالجئني يف تطوير احلوار اإلسالمي املسيحي أوروباويف  .
 1976انعقد يف سالزبورغ املؤمتر االستشاري األول جمللس كنائس األوروبية، وهو امتداد ملؤمتر 

أسس اجمللس  1979ويف عام  ،لمني يف أوروباالذي دعا إليه الِاتيكان، وحبث موضوع املس
هيئة مشرتكة بني  1986انبثق عنه عام  ،ستشارية حول اإلسالم يف أوروباإستشاري هيئة اإل

الِدرالية األوروبية للمؤمترات األسقِية الكاثوليكية وهجلسى الكنائس األورويب وذلك على 
ود عضوين مراقِب من اجمللس عضو من اجمللس مع وج 14أعضاء من الِدرالية و 10أساس 

الحضور  بعنوان اتقرير   1991البابوي للحوار بني األديان، وهذه اهليئة أصدرت عام 
 .اإلسالمي في أوروبا واإلعداد الالهوتي لألساقفة والكهنة

 المؤسسات األهلية األوروبية
متعددة يف أهلية انشغل ت األوساط العلمية األوروبية األهلية مبوضوع احلوار، وأنشأت مؤسسات  

تح ت عنوان  اايطاليا، اليت أقام ت مؤمتر   ،البندقية يف مؤسسة جوفاِن سييت ،سبيل هذه الغاية، منها
تح ت  امؤمتر    تباملؤمترات، فأقام  تعنيأملانيا،  ،بونيف مؤسسة أديناور و  ،اإلسالم والحضارة الغربية

الكامريون تح ت عنوان يف ياوندي  ، ومؤمتر1981عام  الدين والثقافة والحقوق السياسيةعنوان 
معهد و  ،1985ل الرتبية والقيم الدينية ومؤمتر مراكش حو  ،1983 التنمية والتعاون بين الشعب

سسة مؤ و  ،1989عام  حول حقوق اإلنسان واألديان اعقد مؤمتر   قدروبرت شومان ألوروبا، و 
، 1989عام  لمون األوروبيونالمس تح ت عنوان اايطاليا، عقدت مؤمتر   ،تورينويف  جوفاِن أنيلي

ز مركو  ،خصصة باحلوار للناطقني بالِرنسيةفرنسا، وهو مؤسسة مت، مركز اجلبل العاِل يف موفوو 
 يأسسه روجية غارودالذي مركز حوار احلضارات ، و 95صقليةيف  نادي بالريمو الثقايف املتوسطي

نظم ت مؤمتر ، شركة وتحرير، يةحلركة اإليطالاو وهو يهتم مبوضوع اإلميان اإلبراهيمي.  1987عام 
مركز خدمة العالقات اإلسالمية املسيحية يف و  ،1987أيلول  يف التقاليد الدينية والعصر احلاِل

 يف مركز الكلمة الثقايف ،وحلوار الديِن يف اجملتمع الِرنسيمؤمتر ا 1990 عام سرتاسبورغ نظم
 جل السالمأالعاملي لألديان من  املؤمتر، و 1989صدر نشرة منذ عام بلجيكا، وهو يُ  ،بروكسل

 .1970عقد مؤمترات متعددة منذ العام 
 المؤسسات الدينية

                                                                                                                                     

 

ة واملنظمات اإلسالمية، وهو يصدر نشرة أخبارية باإلضافة إىل نشرة نصف شهرية الكنائس الربيطانية واألوروبي
 عن احلوار اإلسالمي املسيحي.

العلم والتقدم والدين،  1986اإلنسان ومصريه، وعام  1985الطبيعة، عام -اإلنسان-اهلل 1984عام  95
 العمل والتأمل باملنظور اإلسالمي. و 
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معهد اِلدا   ،وبلدية قرطبة سبانياللصداقة اإلسالمية املسيحية الكنيسة اإل ةسبانياجلمعية اإل
األفارقة( وله )اِلباء البيض  وهو تابع لإلرساليات الِرنسية يف َشال إفريقيا ،تونسيف  والِنون العربية

نشاط ودور كبري بالتعاون مع اجلامعة التونسية ومثقِني من املغر  واجلزائر وهو يعمل وسط املغاربة 
يصدر  ،قاطبة يف أوروبا. املعهد البابوي للدراسات العربية واإلسالمية، وهو أبرز مؤسسات احلوار

 العام منذ دراسات عربية وهجلة فصلية اَسها 1974العام منذ  Encounter نشرة شهرية اَسها
يف  معهد دراسة األديان .1975العام منذ   Islamo Chritinanaوهجلة سنوية  1961

نشرة بيبلوغرافيا توثيقية عن حوار  1976صدر منذ العام هولندا وهي تُ  يف جامعة امسرتدام احلرة
وهو يصدر  ،املانيا، انكوفرتاألديان وقضاياه. مركز الدراسات والتوثيق اإلسالمي املسيحي يف فر 

. هجلس الكنائس الربيطاِن قسم احلوار بني األديان لندن، يصدر هجلة 1978نشرة دورية منذ العام 
در نشرة شهرية يص ،إسبانيا، مدريديف العريب، -. مركز التحقيق األسباِن1986ام فصلية منذ الع

ية، وقد تأسس ت يف روما اعة سان ت أجييديو وهي أبرز اجملموعات احلوار . ْج1972منذ العام 
باسم ْجعية اإلميان والبشر، والتق ت يف أحد أحياء روما الشعبية يف كنيسة سان ت  1985عام

الذي دعا له البابا  يوم الصالة من أجل السالم بح ت مركزها, أطل ت على احلوار أجييديو اليت أص
دين من شت  الوحضره رج 1986بولس السادس وانعقد يف مدينة آسيزي يف تشرين األول 

فرنسا  ،تولوزيف الديِن. معهد تولوز الكاثوليكي  للحوار ااألديان يف العامل، وهي تعقد سنويا مؤمتر  
 .96مؤمترات للناطقني باللغة الِرنسيةوهو ينظم 

    الحوار في الضفة اإلسالمية 
 لك، نراهم يركزونمل يشعر املسلمون باحلاجة امللحة اليت شعر فيها املسيحيون يف موضوع احلوار، لذ

على الواقع العملي، وإن كان ت بعض التنظريات اليت تعاط ت مع هذا املوضوع يف ِناية القرن التاسع 
عشر، حاول ت ان تعمل على إجياد مساحة مشرتكة إن مل نقل واحدة بني هاتني الديانتني، ولكن 

احلمالت املوقف، كما أن  هتهم إىل خطورة هذاظهور الديانات التلِيقية كالبابية والبهائية، نب  
 .ط التعايش بني اإلسالم واملسيحيةرتداد حنو العملي، للبحث عن نقااالستعمارية ساه ت يف اإل

ة من أبناء ن األقلية غري املسلمأ مشكالتنا في ضوء النظام اإلسالميرسالته يعترب حسن البنا يف 
 التامة يف كل تعاليمه]اإلسالم[.املساواة كيف َتد الطمأنينة واألمن والعدل و   مالوطن تعلم متام العل

، مسلمني وغري مسلمني، اكرمية بني أبناء هذا الوطن ْجيع  إن التاريخ الطويل العريض للصلة الطيبة ال
ل هلؤالء املواطنني الكرام أِنم يقد رون أن نسج   اإلفاضة واإلسراف، ومن اجلميل حق  يكِينا مؤونة ا

تكن أحكامه   من معاِن قوميتهم وإن مليعتربون اإلسالم معىن  هذه املعاِن يف كل املناسبات و 
                                                 

 
 (.1996)بريوت: دار املنهل اللبناِن،  المسيحي الحوار اإلسالميسعود املوىل،  96
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مل تكن هناك مشكلة أقليات حقيقية يف العامل  فبالنسبة هلذا التيار .وتعاليمه من عقيدهتم
 عندما انسلخ األقباط عن مبادىء اإلسالمي، فِي بلد مثل مصر مل تظهر املشكلة املسيحية إال

شرخ يف العالقة بينهم وبني املسلمني، هناك حدث رين، حيث املنص  فلك  اإلسالم وأوامره وداروا يف
ومل يكن املنص رون وحدهم وراء هذه الِتنة، بل كان معهم هؤالء النِر من األقباط الذين هجروا 

لسليم دجي، القبطي الذي  األقباط عبر التاريخبالد املهجر. ولقد جاء يف كتا   مصر وعاشوا يف
وبابا الكنيسة القبطية يف  ئيس اهليئة القبطية هبا، أن البابا شنودة )بطريركهاجر إىل كندا وأصبح ر 

أثناء الكِاح املسلح ضد  1952يف يناير  مدارس األحد يف هجلة ( كت، مقاال  1971رب فمنو  14
قوا كنيسة اإلدجليز يف قناة السويس، ومنها أراد اإلدجليز أن حيدثوا فتنة بني املسلمني واملسيحيني فأحر 

لعل العلم عرف اِلن أن املسيحيني يف " :، البابا شنودة باحلرف الواحدت السويس، ساعتها كيف
ا وال يعرقل النظام مصر ال مينعون من بناء الكنائس فحس، بل تُحرق كنائسهم املوجودة أيض  

ع معيشتهم من حيث التعيينات والتنقالت والرتقيات والبعثات إنا أكثر من ذلك حيرقون يف الشوار 
 .97أحيانا "

وجاء يف   مل يدخل الدين بعد.وكان البابا شنودة يف ذلك الوق ت اَسه )نظري جيد( رجال   
" برئاسة إبراهيم هالل احملامي، أقيم ت ْجاعة "األمة القبطية 1952 نِس الكتا  أنه يف أيلول

أن  "، احنصرت مطال، تلك اجلماعة يفطال، هذه اجلماعة هي نِس مطال، "نظري جيدوكان ت م
األقباط يشكلون أمة ويطلبون أال يُنص  يف الدستور على أن اإلسالم دين الدولة وأن يكون نائ، 

ا، وكان ا وليس عربي  مصري   ،اا وليس ديني  رئيس اجلمهورية قبطيا، ويطلبون أن يكون الدستور وطني  
اإلدجيل ومكتو  تحته ا يف ا منصوب  ها اخلاصان هبا وكان العلم ميثل صليب  هلذه اجلماعة عَلمها وزي  

إن أرضنا هي مصر وحنن ساللة  ،مصر كلها أرضنا اليت سلب ت منا"س يأيت الي وم"، وك ان شعارها "
 ."نا هو اإلدجيل ولغتنا هي القبطيةالِراعنة وديانتنا املسيحية وسيكون دستور 

فيها املشكل األساس يف كيِية تصرف املسيحيني املشرقيني ويف تحوهلم إىل أداة يتالع، 
الغر  ملصاحله اخلاصة، واحلل ليس يف إجياد البدائل إنا يف إحياء املسيحية املشرقية املناضلة إىل 

ومع  ،وا موضوع األقليات لتحقيق مآرهبميستغل  معاركهم ضد الذين حياولون أنجان، املسلمني يف
اليت دعى إليها  تحماوالها ومنذلك مل تعدم الضِة اإلسالمية العديد من الِاعليات احلوارية، 

 .98مسلمون
                                                 

 

 )الشبكة العنكبوتية(. همسة حوار مع الشيخ حممد عمارة أجراه رفع ت هشام، مدونات مكتو : -97 
حت  72يف العاصمة األندونيسية جاكرتا من حزيران  ةللحوار بني اإلسالم واملسيحية والبوذي لقاء   15:عقد  98

نعقد بطرابلس الغر  املؤمتر العاملي للحوار بني األديان. أسس اَساعيل الِاروقي ا 1976. يف شباط 75نيسان 
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إىل املؤمتر  1974هجموعة الدراسات اإلسالمية يف أكادميية األديان األمريكية وعمل على تحويلها يف العام 
جامعة جورجتاون  اإلسالمي اليهودي املسيحي، الذي تطور فيما بعد إىل مركز التِاهم اإلسالمي املسيحي يف

ق الشيخ حممد مهدي َشس لبواشنطن، وهو من املعاهد اليت تركز على أهية احلوار بني الديانات الثالث. أط
للجنة الوطنية للحوار. هيئة احلوار بني  اي املسيحي يف لبنان، وكان ت منطلق  الدين اللجنة الوطنية للحوار اإلسالم

قاد مؤمترين عامليني كبريين للحوار بدعوة من ْجعية التنمية والسالم وْجعية األديان يف السودان، وهي ولدت أثر انع
. العريب للحوار اإلسالمي املسيحي الصدجاق الشعبية السودانية ومبشاركة عدد كبري من املِكرين. فريق العمل

طالل وهي نظم ت األردن ورئيسها هو األمري حسن بن  ،مؤسسة آل البي ت دميية امللكية للحضارة اإلسالمية،أكا
 عددا  من امللتقيات منها: 

 إدجلرتا:جنة املستقلة للعالقات اإلسالمية املسيحية يف وندسور، لقاءان بالتعاون مع الل 
 ، والعدل، والقومية، وضرورة العمل املشرتك لتعزيز روح التالقي اإلسالم، إضافة إىل العلمانية. مِهوم املادية يف1

 م(.1984/نوفمرب تشرين الثاِن 18إىل  15كة املتحدة، واملصاحلة )وندسور، اململ
 30إىل  28األردن ،عم ان)  هجال األسرة )مع العناية بالَسَنة الدولية للشبا (القضايا والقيم املشرتكة يف -أ. 2

النحو تسعة لقاءات بالتعاون مع املركز األرثوذكسي يف شامبيزي )سويسرا( على  - (. 1985أيلول/سبتمرب 
. اشتمل اللقاء الثاِن على 2 (.1986تشرين الثاِن/نوفمرب  19اىل  17. السلطة، )شامبيزي، سويسرا 1:التاِل

القيم اإلنسانية قه املستقبلية، والثانية بعنوان املسيحي وآفا نموذ  التارخيي للتعايش اإلسالميندوتني، األوىل ال
. السالم 3 (.1987تشرين الثاِن/نوفمرب  23إىل  21)عم ان، األردن  المشتركة للمسلمين والمسيحيين

)إستانبول، تركيا  . التعددية الدينية4 (.1988كانون األول/ديسمرب   15إىل  21)شامبيزي، سويسرا  والعدل
 (.1993متوز/يوليو  28إىل  26)عم ان،  . الشبا  وقيم االعتدال5 م(.1988/سبتمرب أيلول 14إىل  10

م التعليمي يف . النظا7 (.1994 سبتمربأيلول/ 10إىل  8)أثينا، اليونان  عليمخالل الت . التِاهم والتعاون من6
. آفاق التعاون واملشاركة بني املسلمني 8 (1996حزيران/يونيو 5إىل  3)عم ان، األردن  اإلسالم واملسيحية

مون واملسيحيون . املسل9(. 1997يونيو /حزيران5إىل  3)إسطنبول، تركيا واملسيحيني على أبوا  القرن القادم، 
 -  (.1998تشرين الثاِن/نوفمرب  12إىل  10)عم ان، األردن  عاصر: صور اِلخر ومعىن املواطنةيف اجملتمع امل

. التعليم الديِن يف اجملتمع املعاصر 1 ستة لقاءات بالتعاون مع اجمللس البابوي للحوار بني األديان يف الِاتيكان:
ِل . حقوق الط2 (.1989كانون األول/ديسمرب   8إىل  6، إيطاليا روما) ()مع الرتكيز على املعاهد واجلامعات

 اجملتمع، . املرأة يف3 (.1990كانون األول/ديسمرب   15إىل  13األردن  ،عم ان) وتربيته يف اإلسالم واملسيحية
األردن ، انعم  ) . الدين والقوميات4 (.1992حزيران/يونيو  26إىل  24إيطاليا  ،روما) يف اإلسالم واملسيحية

 20إىل  18)روما، إيطاليا  . الدين واستخدام موارد األرض5 (.1994كانون الثاِن/يناير   20إىل  18
ثالثة  -د (.1997كانون األول/ديسمرب   4و 3، األردن عم ان) . الكرامة اإلنسانية6 (.1996نيسان/إبريل 

 عىن السالم يف اإلسالم واملسيحية. حقيقة م1 يا:لقاءات بالتعاون مع اتحاد الكنائس اإلدجيلية يف هانوفر بأملان
 9إىل  7األردن ، عم ان). الدين والعلمانية 2 (.1995تشرين الثاِن/نوفمرب  15إىل  13أملانيا  ،هانوفر)
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 الحوار والخلفيات 
 تكن معرفية، فهو قد جاء ن نقطة البداية فيه ملأاحلوار اإلسالمي املسيحي يالحظ، املراق، ملاهية 

 تارخيية حمددة، وميكن رصد النتائج التالية:  يف حلظات
نف بع وهذه الِرتة تتميز عقا  ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربية ولقاء املسيحية باإلسالم،أيف  -1

ظهار خطأ الرؤية الدينية عند اِلخر، وهي استمرت حت بداية النهضة إاجلدال الديِن فيها، وحماولة 
 األوروبية.

عقم إىل قناعة ب ستعمارية عندما توصل املسيحيونجاءت يف أعقا  املرحلة اإلاملبادرات الثانية  -2
 وبالتاِل كان ال بد من تغيري أسلو  العمل. سياسة التنصري املباشر للدين اإلسالمي، 

بعض هذه احلوارات ترافق ت مع احتالل فلسطني من قبل اليهود، مما يوحي كأن احلوار هو  -3
وإعادة اجلسور مع العامل اإلسالمي، وحماولة رأ  الصدع مع  ملية تسويقية اهلدف منها التغطيةع

 التسوية.  هذا العامل مقدمة لتطويعه فيما بعد عرب عمليات
وبالتاِل  حماولة لزرع بعض القيم يف نِسية احملاور املسلم أو هو حماولة ألسلمة اِلخر،إن احلوار  -4

 العناصر التبشريية غري املباشرة.هو ال خيلو من 
ما طرح ت اجلبهة  اهة الكتلة الشرقية، من هنا كثري  حاجة بالنسبة إىل الغربيني يف مواج  تكان  -5

جدول ومؤشرات  ن  أوضح إذا نظرنا أامللحدة، ولعل  هذا األمر، يصبح ل اجلبهة الدينية يف مقاب
أن نالحظ أن احلوار قد ارخِض ت يف املرحلة اليت تل ت سقوط اإلتحاد السوفيايت، حت ميكن 

هلذا املوضوع يف الوق ت الراهن، وهذا ما نلمحه من خالل   إثارةهي األكثر  اجملتمعات اإلسالمية
ال يوجد فيها مشكلة أقلية  ؛للحوار يف العاملني العريب واإلسالمي، فدولة مثل قطركثافة الدعوات 

عقدت منذ بداية هذا القرن حت اِلن سبع مؤمترات للحوار، ودولة مثل السعودية دع ت  ،مسيحية
 إىل مؤمتر عاملي للحوار.

مما يعِن ضرورة فهم ن احلوار نبع يف جزء منه بسب، توجد جاليات إسالمية كبرية يف أوروبا، أ -6
 .اجلديدة هذه األقلية الدماجها يف هجتمعاهتا

                                                                                                                                     

 

 1أيلول إىل  29)برلني، أملانيا  حيني املشرتك يف بناء عامل متطور. دور املسلمني واملسي3 م(.1997إبريل /نيسان
 (.1999ول تشرين األ


