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بد�8   ،Plألخ� �لسنو��   e
 e ملسيحية منهجا من �لعمل�
�لعاª �لعر� ª يسبق له مثيل. فقد كا� 
عملها e �لعاª �لعر� e �لسابق %د��0، 
�ª تكن جتنح 
� �لنـز�/ �8 �لدخو/ 
e معركة فكرية معلنة مع �إلسالZ� .Lمبا 
�8 حتافظ  
ليه هو  تطمح  ما  8كثر  كا� 
�لعربية  �لبال0   e 0على �جو0ها �ملحد�
عو�مل  بفعل  �تنمحي  تز�/  ال  كي 
�لغربية،  �لبلد��   �
  Pجر�� منها  كثPl؛ 
�منها تدµ نسبة �ملو�ليد ��Zتفا� معد/ 
�8سا¤   e ملحو� بشكل  �لز���  سن 

�ملسيحيني خاصة.
�باألخذ بعني �العتباZ �8 �لزياP0 �لسكانية 
��لوجو0 �ملسيحي e �لعاª �لعر� منو¤ 
تد/  �ملؤشر��  �أل�  فقط،  بالوال��0 
 e �عد0هم  �ملسيحيني  نسبة   µتد  �

 �
 t08 لبال0، فيبد� �8 كل .لك� Yهذ
0& ناقوv �خلطر عند gعما] �ملسيحية، 
�8صبح لز�ما عليهم �8 يقومو� �طو�� 
 e 0بتر�جع حا Zتوقف هذ� �لوضع �ملنذ

�ضع �ملسيحية مع �لوقت.
عر�  %يط   e �ملسيحيني  �جو0  �مع 
�لغالبية ال  تلفو�  
سالمي، �مع كو� 
�مع  �ملسلمني،  من  
خو�Qم  عن  عرقيا 
�جو0 قدZ كبl من �النسجاL ��لتعايش 
�ملشتركة  ��لثقافة   Pجليد� ��لعالقا� 
�تمعهم،   e ��ملسيحيني  �ملسلمني  بني 
 �
 �ملسيحية  من  �لتحو/  كا�  فقد 
 ª� �ملعتا0.  �لغالب   Yالجتا� هو   Lإلسال�
��النسجاL هو  �الجتماعي  �لعامل  يكن 
 �
 بل  �ألمر،  هذ�   e �حلاسم  �لعامل 
مع  �تو�فقها  �إلسالمية  �لعقائد  �ضو¨ 
 Pلفطر� مع  ��نسجامها  ��ا�ا  �لعقل 

ضافة   ،Cألك�  Zلد�� �ا  �إلنسانية كا� 
�إلسالمية  �لقيم  8ثر  بقا]   Zستمر��  �

 sملجتمعا� �إلسالمية، ��ل� e لعظيمة�
�ملسلمني  �بتعا0  بسبب  تر�جعت  مهما 
عن 0ينهم فإQا ال تز�/ متقدمة �ال تز�/ 

حتمل بريقا ملفتا للنظر.
�لعل ما 0�g من .عرهم 8يضا �8 �لتحو/ 

قراءة حتليلية
 J اIجمة املسيحية اجلديدة (١)

 خلفية احلملة وأهدافها

بقلم األستاذ:  متيم أبو دقة *

* كاتب من األردن
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� �إلسالª L يكن مقتصر� على �لبال0 
�لعد0   �
 بل  فقط،  ��إلسالمية  �لعربية 
 e هم Lإلسال� �
�ألكC من �ملتحولني 
خا�Z �لبلد�� �لعربية ��إلسالمية. فكل 
�ملؤشر�� تد/ على �8 �إلسالL هو �لدين 
�ألكثر منو� e �لعاª.. ��فقا للد�Zسا� 
�طو��   lيس  Lإلسال� فإ�  ��ملؤشر�� 

.ªثابتة لكي يصبح بعد عقو0 0ين �لعا
�مع  �لعو�مل،  تلك  كل  ضو]  �على 
�ألخذ بعني �العتباZ �8 �لوجو0 �ملسيحي 
عليه يشكل مصلحة سياسية  ��ملحافظة 
غربية متعدP0 �جلو�نب 8يضا، فقد كا� 
 P08ساليب متعد �
�ملسيحيو� يلجأ�� 
 e �بقائهم  �جو0هم  عن  للدفا� 
�سائلهم  8هم  من  �كا�  �لعر�.   ªلعا�
�لد�خلية هو �إلZها� ��لرعب ��لوعيد 
مبماZسا� �حشية جتاY من 8سلم منهم، 
يز�لو�،  �ال   ��lلكث� ��جهها   sل��
��لs ترتعد منها فر�ئص كل من سولت 
هذ�   .Pخلطو�  Yهذ  طو   �8 نفسه  له 
 ،Lلعا� �لر8<   PZثا
 %ا�لة   �
 
ضافة 
�لشخص   Lسال
 قصة  حتريف  �%ا�لة 
�لذ< ال يستطيعو� �لوصو/ 
ليه، ¬يث 
تبد� كأQا جرمية مت �Zتكاֲדا ¬قه �Q8م 
لكن  �ليصه!  يريد��   �8 عنه  يد�فعو� 
هذ� �إلZها� ال ®د< نفعا �ال ميكن �8 
 �.
يوقف نزيف �خلاZجني من �ملسيحية 

سنحت �م �لفرصة.
 sل� ��جومية  �لدفا�  �سائل  8هم  8ما 

�لCيق  طمس  %ا�لة  فهي  �ا  جلأ�� 
 YZنو 
áا0  �%ا�لة   Lلإلسال �ألخا. 
جذ�  عامل  يشكل  ال  لكي  بأفو�ههم 
خاصة  �ملستشرقو�  فلجأ  للمسيحيني. 
 �
 8يضا  �ملنطقة  من  �ملسيحيني  �بعض 
بعض  يستخرجو�  لكي   Lإلسال� �Z0سة 
من   lتنف عامل  ستكو�   sل� �لنقا¤ 
�ألخا.  لCيقه  طمس  �عامل   Lإلسال�
 Lيو  e  ُب   ª �لذ<  �لعظيم   YZلنو�
�Zفق  �قد  تر�جع.  مهما   Lأليا� من 
�لغربية  �الستعماZية  �حلملة  �الستشر�& 
من  �كا�  ��إلسالمية،  �لعربية  للبال0 
�ملنتظر �8 يتر@ 8ثر� 8كC مما حققه فعليا، 
�ملستشرقني على كل حا/  �لكن عمل 
بيد   Plخ. 8صبح  بل  هباً]،  يذهب   ª
يكو�  لكي  �لعربية  �لبال0   e ملسيحيني�
سال¨ 0فا� سر< يستطيعو� به �حلفا� 
فقد  �لذلك  �بقائهم.  �جو0هم  على 
بينهم  �لنقا¤ فيما  لتلك  كانو� ير�جو� 
ֲדا  يصرحو�  ال  كانو�   �
� �يتعلموQا 
خا�Z %يطهم، مع Q8ا كانت تبد� على 
�لفرصة.  تسنح  كلما  8حيانا  شفاههم 

هي  �لنقا¤  تلك  كانت  فقد  �هكذ� 
�ملسيحية  منه  �ستمد�  �لذ<   vألسا�
بقا]ها. �ال Z08< كيف ª يلتفت عامة 
�الستر�تيجية  تلك  طبيعة   �
 �ملسيحيني 
�لذين  �ZهباQم  8حباZهم  
ليها  جلأ   sل�
تثبيتهم، ليس بإثبا� صحة  عملو� على 
طمس  مبحا�لة  بل  �ملسيحية،  �لعقائد 

!Lحقيقة �إلسال
�ملطاعن  تلك  فقائمة  حا/،  كل  �على 
ألجل  ®تهد��  �gلو�  ما  �هم  طويلة، 
�ستخر�� �جلديد 8يضا، �لكنها كلها ال 
مطلقا،  �إلسالمية  �لعقائد  تناقش صلب 
بل 8كثرها ليس له عالقة بالعقيدP بتاتا. 
 �8 عليها،  0ليل  ال  ُتهم  �ر0  
ما  �هي 
من  �لنقا¤  لبعض  
خر�� � تشويه  �ر0 
 P.شا Z8مو 
ثبا�   �
 �8 جلو]  سياقها، 
 �8 تصح،  ال  �8حا0يث  مر�يا�  من 
8خذ كالL شا. لبعض �لكتا� ��لعلما] 
��ال0عا]   Zلعصو� êتلف  من  �ملسلمني 
بأ� هذ� �لقو/ هو قو/ �ملسلمني عامة.

 Lلإلسال �جهوها   sل� �لتهم  8هم  �لعل 
�0عاäهم �8 مصدª YZ يكن سوt توليفة 

وال أدري كيف ¤ يلتفت عامة املسيحيني إq طبيعة 
ورهبانهم  أحبارهم  إليها  جلأ  ال�  االس�اتيجية  تلك 
صحة  بإثبات  ليس  تثبيتهم،  على  عملوا  الذين 
العقائد املسيحية، بل مبحاولة طمس حقيقة اإلسالم!
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حسب   ،tZلنصا� ��ر�طقة   Z8فكا من 
على  �لتدليل  حا�لو�  �قد  gعمهم، 
8فكاZ هؤال]  .لك بعر³ تطابق بعض 
�ليس  �إلسالمية.   Zألفكا� بعض  مع 
 Z8فكا e صعبا �8 ®د�� بعض �لتطابق
 Zهؤال] �لذين �ִדمو� با�رطقة مع �ألفكا

�هذ�  �إلسالمية، 
هؤال]  غالبية  أل� 
ألQم  �ضطهد��  قد 
 Pلعقيد� عاZضو� 
�لشركية،  �ملسيحية 
Òا�لو�  �كانو� 
بعض  على  �لتأكيد 
�لنقا¤ �ألصيلة مثل 

نسانية � �لوحد�نية 
مما  �غlها  �ملسيح 

عما  �تلف  ال   sل�� �ملسيح،  به  جا] 
�هذ�  ��ملرسلني.  �ألنبيا]  كل  به  جا] 
ميس  8نه  ظاهريا  يبد�  كا�   �
� �ألمر 

ال 8نه 8مر ال عالقة له  ،Lصلب �إلسال
 �8 فاأل��  بطالQا.   �8 �لعقائد  بصحة 
صلى  �لرسو/  به  جا]  ما  مناقشة  يتم 
 �
�هللا عليه �سلم �%ا�لة تبيا� بطالنه 
كانو� يستطيعو� .لك، ال �8 يشككو� 
فإ�  حا/،  كل  �على   .YZمصد  e
�لتطر&  �جتنب   Zملصد�  e تشكيكهم 
للعقائد 
منا يد/ على �عتر�فهم بقوP تلك 
Q8ا  �لقو/  Òا�لو�  جعلهم  مما  �لعقائد 

!PZعقائد مسر�قة �8 مستعا

�e �حلقيقة، فإ� �لعقائد �إلسالمية هي 
من �ملتانة ¬يث �ضطرִדم هم 
� %ا�لة 
عقائدهم  تقريب  �%ا�لة  ֲדا  �لتمحك 
�ضطر��  فمثال  متاثلها.  لكي  �لشركية 
بالوحد�نية  باإلميا�  �ال0عا]  قضية   �

�بالثالو� e �� معا، مع �8 هذ� �ألمر 

متناقض �ال ميكن �جلمع بينه. �لكنهم 
�لتثليث   Pفكر لسخافة  لذلك  �ضطر�� 
�لs كانت فكرP مقبولة e �ملاضي عندما 
�أل�سع   Pلفكر� هو  �آل�ة  تعد0  كا� 
Q8م  �ملتتبع كيف  �نتشا�Z. �قد يالحظ 
يكا��0 يقتلو� 8نفسهم كي يدللو� على 
يبذلو�  �تر�هم  ��حد،  
له  �لثالو�   �8
كل ما e �سعهم لاللتفا{ على حقيقة 
�لثالثة  تكو�   �8 ترفض  بسيطة  منطقية 
تسا�< �لو�حد! بينما لو Q8م ª يلجأ�� 

� .لك ��عترفو� بشجاعة بأQم يؤمنو� 
 Lباالحتر� Zبثالثة ��ة لكا� موقفهم 8جد

��لتفهم.

فكانت   tألخر� �لنقا¤  �صو¦  8ما 
�عتر�ضاִדم ال قيمة �ا حقيقًة، كما يوجد 
عليها كم كبl من �لر0�0 ��لتوضيحا� 
�لs يعلمو� بوجو0ها. �لكنهم يريد�� 
�8 يأخذ�� �لكالL �لشا. �يتناسو� تلك 
�لر0�0 ��لتوضيحا� متاما. �e هذ� 0جل 
متعمد.  �تشويه 
 �8 ��حلقيقة 
لو  �ملسيحيني 
من  ��ثقني  كانو� 
 Ù0مبا  ùسوZ
�من  عقيدִדم 
تعاليمهم  �ا/ 
مسلكا  لسلكو� 
 �
 يستند  êتلفا 
بتلك   lلتبش�
حق  من  كا�  �ملا   ،Ù0ملبا�� �لعقائد 
8حد �8 يعتر³ عليهم. �لكنهم Z08كو� 
�تناقضها،  �لعقائد  تلك  ضعف  حقيقة 
فوجد�� �8 نقض �إلسالL بشبها� ��هية 
سيحوِّ/ �رt �ملعركة �Òمي عقائدهم 
�من  �ملو�جهة.   e يضعها �لفاسدP �ال 
�ملسيحيني  عامة  ينخد�   �8 �لعجيب 
 �8 فدينهم ®ب  �حليلة �يطمأنو�.   Yֲדذ
�ليس  مبا0ئه  �على   Yعقائد على   Lيقو
 Lفلو سلمنا جدال بعد .Ylعلى نقض غ
صحة �إلسالL فال يع .لك مطلقا �8 

.!PZملسيحية هي �لصحيحة بالضر��
�كما .كرنا سابقا، فإ� كل هذ� �لعمل 

واحلقيقة أن املسيحيني لو كانوا واثقني من رسوخ 
لسلكوا  تعاليمهم  *ال  ومن  عقيدتهم  مبادئ 
العقائد  بتلك  التبش¡   qإ يستند  ¨تلفا  مسلكا 
تلك  ضعف  حقيقة  أدركوا  ولكنهم  واملبادئ...... 
اإلسالم  نقض  أن  فوجدوا  وتناقضها،  العقائد 
و�مي  املعركة  ©رى  سيحوِّل  واهية  بشبهات 
املواجهة...  L يضعها  وال  الفاسدة  عقائدهم 
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 �
قد بقي %صوê� �Zفيا �غl معلن 
�لزمن ح� جا] هذ�  من  فتر�� طويلة 
�لوقت. صحيح �8 بعضهم كا� يتشد& 
e �ملاضي مبحا�لة 
ثبا� بعض �لعقائد 
على   Lهجو  ��0 �لقر��  من  �لنصر�نية 
�إلسالL، �لكن هذ� �ألمر ª يكن يو�جه 
كوQم  �ملسلمني  جانب  من  مبعاZضة 
كانو� ير�� فيها �عتر�فا ضمنيا بالقر�� 
�ملنهج  غر�بة  Zغم   ،Lباإلسال� �لكرمي 
بذلك  يقبلو�  �كانو�  �لفهم.  �شذ�. 
�لفكرية  �ملجاملة   �8 �لشفقة  با�  من 

ألبنا] �تمعهم �قومهم.
ُم   �8 �بعد   ،Lأليا�  Yهذ  e 8ما 
�مت  ساحقة،  ما0ية  ֲדز�ئم  �ملسلمو� 
تدمl كياQم �ملا0< بطريقة ª يسبق �ا 
�لعربية  مثيل. �بعد �8 8صبحت �لد�/ 
�لغر�   ªللعا 8كثر خضوعا  ��إلسالمية 
�لغر�  جعل  مما  عليه،  �عتما�0  �8كثر 
يتصر{ فيها �g�� �8 �0�Z ��0. �جد 
�ملسيحيو� �8 تلك هي �لفرصة �لذهبية 
لالنقضا³ على �ملسلمني معنويا بعد �8 
�حلملة   Yهذ فبد�8  ما0يا!  تدمlهم  مت 
e �النطال& كوسيلة هجومية �ا هدفا� 
من   tZلنصا� تثبيت  �أل�/  8ساسيا�؛ 
�لقدمية  �لنقا¤  تلك   PZثا
  P0عا
 خال/ 
 ،Lإلسال�  �
 ينجذبو�  ال  كي  �حلديثة 

ليها  8شرنا   sل� �ملخاطر   [Z0  uبالتا�
 e �ملسيحي  �لوجو0  ִדد0   sل�� سابقا 
بل على  تتر�جع،   ª sل�� �لعر�   ªلعا�

�لعكس تز�يد� e ظل �لظر�{ �لصعبة 
�حلالية (�هذ� ما سنوضحه e مقاال� 
 Lإلسال�  PZصو  lتدم  µلثا��  ،(t8خر
يتخلو�  �ملسلمني كي   vنفو  e لعظيم�
يستمر  ال  �كي  �ألبد،   �
� Qائيا  عنه 
�ملا0<.  كياQم  من  تبقى  ما  حفظ   e
�ستهد�{  حا�لو�  قد  Q8م  عجب  �ال 
�ألقليا� �لعرقية e �لعاª �لعر� �عملو� 
لقيها  مزعومة   ªمبظا تذكlهم  على 
�ملسلمني.  �لعر�  حكم  حتت  هؤال] 
بتحطيم �Zبطة �إلسالL بني  Q8م  �ظنو� 
سيكو�  �لعر�  �بني  �ألقليا�  هؤال] 
بشكل  �لعر�   ªلعا� متزيق  مبقد�Zهم 
ستجد  �ألقليا�   Yهذ  �8 كما   ،C8ك
�لعر�  للتحرZ من  �لطريق  e �ملسيحية 
مكاسب  على  حتصل  �لكي  جهة  من 
�ملسيحية   Yֲדذ يدين  �لذ<  �لغر�  من 
�لظن  �لبعض   طئ  �قد  �يدعمها. 
�ملسلمني   lتبش 8هد�فهم  من ضمن   �8
تد/  �ملؤشر��  كل  �لكن  �تنصlهم؛ 
على �8 هذ� ليس من 8هد�فهم، �.لك 
�لشر�سة   e غاية  �ملتبعة  �لوسائل  أل� 
تبشlية  �سائل  ليست  �هي   lلتنف��
8بد�. فكلماִדم تنم عن حقد عميق لكل 
ما هو عر� �مسلم، �ال ير�� غضاضة 

e تر0يد .لك e كل مناسبة متاحة.
 Lحلملة ال ميكن �8 �د� Yحلقيقة �8 هذ��
 e ملسيحية �ال �ملسيحيني �ال مصاحلهم�
�لعاª �لعر�. فاملسيحيو� هم 8كثر من 

Òتا� 
� مزيد من �النسجاL ��لتفاهم 
�ملسيحيني  تأليب   �
�ملحيط. � مع هذ� 
لكي Òتقر�� عقائد �ملسلمني �يها�وها 
 Pعناصر نافر �

منا يعمل على حتويلهم 
�Zفضة مما سيخلق P0Z فعل e �تمعاִדم 
 lغ� متوتر   ùمنا خلق  على  �يعمل 
مستقر، �هم سيكونو� 8كC �ملتضرZين 

منا  �حلملة   Yهذ  �
 �لتوتر.  هذ�  من 
من  �موعة  يقو0ها  Îقا]  Îلة  هي 
�لذين  �لنظر   >lقص �ملأفونني  �ملتطرفني 
ما  8بعد  �هم  �ألعمى،  �حلقد  Òركهم 
يكو� عن جوهر �لقيم �لدينية �لعامة �8 
عن �لسعي 
� حتقيق مصاô �ملسيحيني 
�لذين يدعو� Q8م قد 8ثا��Z هذY �حلملة 
ألجلها. فعلى �ملسيحيني �8 يتنبهو� �ال 
يقوQ�0م  �لذين  �ؤال]  قيا0هم  يسلمو� 
بالعو�قب. �ֲדني   lغ �هو/   lمص  �


 �
  Zتقد لن  �خلبيثة   Yألفو��  Yهذ  �

�لعكس،  على  بل   ،Lإلسال�  Zنو 
طفا] 
ليعرفو�   vلنا� توجيه  على  ستعمل  
Qا 
�ال  �لناصعة.  �لعظيمة   Lإلسال� حقيقة 
�لفشل  هو  �حلملة   Yهذ  lمص  �8 شك 
بإ.� �هللا، �لكنها ستنتهي ֲדزمية ساحقة 
باخليـبة  �سـتنتهي  للمسيحية، 
�حلملة   Yهذ ألZبا�  ��خلسـر�� 
منها   Lإلسال� �سيخر�  �0عـاִדا، 
8كثر قوP �متاسـكا. �هذ� ما سيكو� 
مشـهو�0 قريبا 
� شـا] �هللا. فاZتقبو� 


نا معكم مرتقبو�.


