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تابعت  لقد 
عن كثب � 
=�لعاملية  �لعربية  �لصحافة 
 tلشا�� فعل   �=��
 Eإلسالمي، جتا� تصر¸ا�
�لسا��  بندكت  �لبابا 
 Kإلسال�  Zحو عشر 
=كذلك   ،Kإلسال�  Ôن=
 xل� �لغامضة   Eالعتذ����
قدمها �لبابا بعد �� �لفعل 
�لغاضبة �لx �جتاحت �لعا� 
تباينت  =قد  �إلسالمي. 
��=� �لفعل �إلسالمية بني 
�لفاتيكا�  �ستدعا� سفر�� 
باالعتذ��  �لبابا  =مطالبة 
جتا�  موقفه  =توضيح 
�لديانة �إلسالمية - =هي 
طبعا  �ملقبولة  �لر�=�  من 
=من حق �ملسلمني �ملطالبة 
ִדديد   ?� -  =صوال  ֲדا 
�لبابا باالنتقاK منه �جة 3نه 
¾ب قتل من يتهجم على 
=كذلك  =نبيه،   Kإلسال�
=قتل  للكنائس  �لتعر« 
=هي  =حا�سها.  ��هبة 
ال   xل� �لفعل   �=�� من 
ميكن �لقبوZ ֲדا =ال ميكن 
حيث  عليها،   Eلسكو�

 Kإلسال�  ?� متت  ال  �¼ا 
شأ¼ا  من  بل  بصلة، 
مصلحة   � تصب   �3
Yكرها   xل�  Eالִדاما�

.Kلبابا �ق �إلسال�
�حلديث  ظل  هذ� �  كل 
 Eحلضا��� حو��  عن 
3هـل  بني  =�حلـو�� 
�ملختلـفة،   Eلديـانا�
عليه  يؤكد   oلذ�=
�إلسالمي  �لطرفني  كال 
=�ملسيحي من 3جل جسر 
 Eجها= =تقريب   ��و
�ستوقف�  =قد  �لنظر. 
حو��  عن  �حلديث  هذ� 
 �  Eلديانا�=  Eحلضا���
3ثا�ִדا   xل� �ملعمعة  خضم 
متسائال  �لبابا   Eقتباسا�
عن مد� �لصد_ � هذ� 
=�لنتيجة   Kملزعو� �حلو�� 
من  كا�   �� منه   �ملتوخا
 o3  ?�  Zلوصو� �ملمكن 

نتيجة فيه؟ 
تقبُّل  �لصعب  ملن  �نه 
عن  �لبـابا  حديـث 
بعد   Eحلضا��� حو�� 
3=��ها   xل�  Eالقتباسا�
=�لنÔ 9مد    Kإلسال� ضد 

حوار 
احلضارات
والديانات،

حقيقة أم نفاق؟

بقلم: �لدكتو� 3مين عو� (هولند�)
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3ثا�ִדا   xل� =�لضجة   �
كما  �إلسالمي،  �لعا�   �
3نه من �لصعب �3 يصد_ 
 xل� Eملسلمو� �العتذ����
Yلك سو��  بعد كل  3تت 
كانت غامضة 3= =�ضحة، 
=Yلك أل� �قحاK �لبابا تلك 
�ملقتبساE خالZ 9اضرته 
جتاهها  �3يه  �بد��   �=�
ال  نفسها،   �ملحاضر  �
يتبناها  3نه  �ال  فهمه  ميكن 
للتر=يج  يعمل   �3 =يريد 
من  3ماK حشد  �ا خاصة 
�ملثقفني � جامعة 3= كلية 

3يا كانت. 
بد  ال   xل�  �ملر �حلقيقة 
�ليها �3 �لبابا  من �إلشا�
عر«   � سباقا  يكن   �
هذ� �الִדاماE ضد �لدين 
ليس  =هو  �إلسالمي، 
�مليد��،  هذ�   � �لوحيد 
�آل=نة   � نشهد  �ننا  بل 
 Kموجًة من ��جو �ألخ>
 Kالسال� على   tYلال�
�لقسس  بعض  قبل  من 
=�جاالE �لدين �ملسيحي، 
�ملثقفني  =بعض  بل  ال 
=�لسياسيني �لغربيني �لذين 

على  �لتهجم  من  جعلو� 
�لشاغل  شغلهم   Kالسال�
 ?�3 xل� Eبنفس �الִדاما
 xل� 9اضرته   � �لبابا  ֲדا 

تتلخص مبا يلي:
 oمو� �ين   Kإلسال�  .١
=يشجع  ¸ض  ��ها· 

على قتل �ألبريا�. 
يعتر�  ال   Kإلسال�  .٢
=�حلرية   o3لر� �رية 
�آلخرين  ُيكر�  بل  �لدينية 

على �لدخوZ فيه.
 بقو �نتشر   Kإلسال�  .٣

�لسيف. 
يتمشى  ال   Kإلسال�  .٤
مع �ملنطق =�لعقل بل مينع 
3تباعه من �لتساZÓ � ش¬ 

�ألمو�.

٥. �لتعر« للقر�³ �لكرمي 
 Ùمن حيث �للغة =�لنصو
مصد�قيته   � =�لتشكيك 

 .Kبشكل عا
9مد   Ôللن �لتعر«   .٦

صلى �هللا عليه =سلم. 
 Eִדــامـا� =كذلك 
=�عتر�ضاE 3خر� *تلفة. 
�لشرسة  �ملوجة  هذ�   ��
�لفكرo على   Kجو�� من 
 xل� �إلسالمية  �لديانة 
�لبابا   Eتصر¸ا توَّجتها 
 =ليد ليست  بنفسه، 
 ?� تعو�  �¼ا  بل  �لساعة 
ما قبل مئاE �لسنني كما 
�لبابا  �قتبا�  من  يظهر 
من  �لبيزنطي  لالم�Rطو� 
�لعصو� �لوسطى، =لكنها 

جديد�  ækا   E3خذ
=كب>� 3=�خر �لقر� �لثامن 
عشر =بد�ية �لقر� �لتاسع 
عشر � مناطق *تلفة من 
�لغر�  غز�  عندما  �لعا� 
�يله  �لشرقية   Z=لد�
صحبته  حيث  =�جله، 
 Eثلة من �لقسس =�جاال
 xل� �ملسيحي  �لدين 
عملت جاهد على تنص> 
 Z3مثا بأكمله  �لشر_ 
فاند�  �لدكـتو�  �لقس 
 oلذ�   (DR C.G.Pfander)

�ملسيحي  �لتبش>  عمل � 
=لعب  كما  ��ند.   �
�ملستشرقو� 3مثاZ جو� 
فعاال   ��=�  ok=�= سيل 
�لفكرية  ��جمة  هذ�   �

واليوم يسعى تالميذ هؤالء من رجاالت الدين واملثقفني 
للنيل من اإلسالم ونبيِّه بعرض نفس هذه االتهامات من 
جديد بصورة أقوى وأكa مما كانت عليه من قبل نظرا 
لالستعانة بطرق اإلتصال احلديثة كالفـضائيات واإلنhنت 
وهو ما �عل هذه املوجة أقوى وأخطر مما كانت عليه سابقا.
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حيث   Kإلسال� على 
 Eالִדاما� �ذ�  �=جو� 
=سعو�  كب>  بشكل 
تـشويه  على  جاهدين 
صياغة  =صياغته  �لتا�يخ 
تشويه  3جل  من   جديد
للديانة  �حلقيقية   �لصو�
يسعى   Kليو�= �السالمية. 
 Eتالميذ هؤال� من �جاال
من  للنيل  =�ملثقفني  �لدين 
�إلسالK =نبيِّه بعر« نفس 
هذ� �الִדاماE من جديد 
مما   R3ك= 3قو�   بصو�
كانت عليه من قبل نظر� 
 Zإلتصا� بطر_  لالستعانة 
 Eكالفـضائيا �حلديثة 
¾عل  ما  =هو  =�إلنترنت 
هذ� �ملوجة 3قو� =3خطر 

مما كانت عليه سابقا.
�لقسرية   Zألعما� �� هذ� 
للنيل من �لديانة �إلسالمية 
�ملساحة  هذ�  مثل   �
=ֲדذ�  �لزمن  من  �لو�سعة 
ال  =�لشر�سة   �لضر�=
¿ر�  تكو�   �3 ميكن 
من   ��و� لبعض  هو�ية 
�لدين   Eجاال�= �لعلما� 
بل �¼ا تؤكد �3 �ملؤسسة 

جعلتها  �ملسيحية  �لدينية 
من 3جندִדا �ليومية =تعمل 
تد�يسها  =على  عليها 
 بصو� =متبعيها  ملريديها 
منهجية،  غ>   =3 منهجية 
بل =3خشى �3 تكو� قد 
للتسابق  مضما��  جعلتها 
علينا  يطل   فتا� بينها 
 =تا� �لقبطي  �لقّمص 
=كأ�  �لكاثوليكي  �لبابا 

=�لطـو�ئف  �لكنائس 
�ختالفاִדا  على  �ملسيحية 
قا»ا  �ا   Eجد=  �لكب>
مشتركا =هو �لتهجم على 

.Kإلسال�
�لشر�    Kجو�� هذ�  كل 
 �3 له  =من  ما�Y؟   يتبعه 
�حلديث عن  يصد_؟.... 
يا   ....  Eحلضا��� حو�� 

للسخرية =يا للمفا�قة.
 Oال يظنن 3حد 3ن� لكو=

 Kִדا� على   Eمسلما عمد
�ملسيحية  �لدينية  �ملؤسسة 
=حتميلها =حدها �ملسؤ=لية 
 xل�  Eجما�� هذ�   ��k�
تشن على �لدين �السالمي 
من قبل 3تباعها بل �� جز�� 
من �ملسؤ=لية � �3يي يقع 
3نفسهم  �ملسلمني  على 
=باألخص �ملؤسسة �لدينية 
 éتتو� ال   xل� �إلسالمية 

هي �ألخر� عن �حلديث 
 Eحلضا��� حو��  عن 
 Eحلو�� بني 3هل �لديانا�=
كما ظهر من ��=� �لفعل 
 Eإلسالمية على تصر¸ا�
للمسلمني  فكيف  �لبابا. 
�لدينـية  =للمؤسـسة 
�إلسالمية �3 تتحد¡ عن 
هذ� �حلو�� مع كو� �لكث> 
=�ألفكا�   Eلنظريا� من 
 Rتعـت  xل� �إلسالمـية 

�لفكر  يتجز3 من  جز�� ال 
 xل� �ملعاصر  �إلسالمي 
تؤمن ֲדا �لكث> من �لفر_ 
ما  على  حتث  �إلسالمية، 
يهدK =ينقض هذ� �حلو��؟ 
 Eلنظريا� هذ�  =باعتبا� 
 Eملسلما� من  =�ألفكا� 
�لثابتة � �لفكر �إلسالمي 
على  �لكث>=�   Óر¾ ال 
�لتحد¡ عنها =�العتر�« 
عليها �غم 3¼ا لو ��ست 
موثقة  �ستقر�ئية  ���سة 
 ?� متت  ال  3¼ا   Eلوجد
 oلذ� �حلقيقي   Kإلسال�
 � 9مد  سيدنا  به  جا� 
من  هنا  بد  =ال  بصلة، 
على  �ألمثلة  بعض  ضر� 

:Eهذ� �لنظريا
١. مسألة �جلها� مبفهومها 
بني  �لسائد  �لسطحي 
=�إلميا�  �ملسلمني،  عامة 
�د  �نتشر   Kإلسال� بأ� 
عنه  ترتب  =ما  �لسيف، 
�لعلما�   Kبقيا �لزمن   Rع
�لعا�  بتقسيم  �ملسلمني 
�حلر�   ��� قسمني،   ?�
 =ضر=�  ،Kإلسال�  ���=
�خضاt ��� �حلر� حتت 
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.�لسلطة �إلسالمية بالقو
عن  �ملرتد  قتل  نظرية   .٢
ال   xل� =هي   ،Kإلسال�
تتيح للمسلم �3 يغ> �ينه 
=تقيد�  تفك>�  من  =حتد 
�حلقيقة  عن  �لبحث  من 
حقيقة  يشك �  كا�   ��

�ينه.
 xل� �لتكف>  مسألة   .٣
 o3تقبل �لر Kحتض على عد
 K� هد����آلخر �? ��جة 
 � =�ملعا�ضني  �ملخالفني 
�لرo3 =هو ما ترتب عليه 
=نتج عنه معظم �ملصائب 
�هر�_ �لدما� � �لتا�يخ =

�إلسالمي. 
�لنـاسخ  نـظرية   .٤
�لقـر�³   �  çملنسو�=
بني  من   xل� �لكرمي 
نتائجها �لسلبية على �لفكر 
من  تقو«  3¼ا  �إلسالمي 
�لسلمية  �لتعاليم  �3كا� 
�لقر�³  عليها  ¸ث   xل�

�لكرمي.
3فكا�   ?� باإلضافة  هذ� 
 Zا¿ ال  3خر�   Eنظريا=
من  بد  =ال  هنا.  لذكرها 
هذ�   �3  ?� هنا   �إلشا�

�لنظرياE خاصة �جلها�ية 
متتـطيها   xل� هي  منها 
بعض �حلركاE �إلسالمية 
من  =�لسياسية  �لدينية 
3جل شرعنة 3عماZ �لعنف 
ֲדا،   Kتقو  xل� �ملختلفة 
=�ستخد�مها للقو �لx قد 
�ألبريا�  ضحيتها  يذهب 
نفسها  =هي  �لنا�،  من 
�? هذ�  Ek3فر xلتعاليم �ل�
 oلعا� بن ال�� =�لظو�هر�
ممن  =غ>هم   o=لز�قا�=
لتحقيق   Kإلسال� ميتطي 
مصاÇ سياسية *تلفة.كما 
 xل� Eلنظريا� =هي نفس 
 =3 �لسياسيني  لبعض  تتيح 
ح¬ �حلركاE =�ألحز�� 
�عتد�ال  �ألكثر  �لدينية 
تصبغ   �3 ال��  بن  من 
�لسياسية   Eلصر�عا�
�إلسالمي  �لعا�  تعم   xل�
�سالمية،  �ينية  بصبغة 
 �3 شأنه  من   oلذ� �ألمر 
�لدين  =كأ�  للعا�  يظهر 
 Z=ملسؤ� هو  �إلسالمي 
 Zألعما� هذ�  عن   Z=أل�
�لx يذهب ضحيتها ³ال� 
�ألبريا� =هو ما صبغ �لدين 

2ر��  بصبغة  �إلسالمي 
3نه  بأسر�  للعا�  =3ظهر� 
=سفك  �إل�ها�  �ين 

�لدما�.
�ألفـكا�  هذ�   ��  
تؤمن   xل�  Eلنظريا�=
 Eقطاعا من  بعض  ֲדا 
من  =3فـر��   EاعاI
�لذ�يـعة  هي  �ملسلمني 
 xل�  Eللهجما �لرئيسية 
�ملسلمني  غ>  يشنها 
�إلسالمية،  �لديانة  على 
هؤال�  يستخدمها  حيث 
�ملغرضو� من 3جل عر« 
كله  =كأنه   Kإلسال�
 Eلنظريا� ֲדذ�  يتلخص 
بعني  �ألخذ   �=� �لبالية 
 Eإلعتبا� 3¼ا ¿ر� نظريا�
=�جتها��E خاطئة لعلما� 
=�ذ�  �إلسالمي.  �لدين 
�ملسؤ=لية  من  جز��  فإ� 
- منها  كب>�  =جز��  بل 

�لx تشن  � هذ� ��جمة 
 - �إلسالمية  �لديانة  على 
يقع على ��3 مثل هؤال� 
�لغر�   tقنا�= �ملسلمني 
بالنية  �ملسيحيني   =�إلخو
 tلنو� ֲדذ�   Kللقيا �لصافية 

من �حلو��؟ فكيف ميكنهم 
�إلسالمي  �لدين  عر« 
للعا� بأسر� على 3نه �ين 
 =�ألخو =�ملحبة   Kلسال�
نفس   �  ،o3لر� =حرية 
به  يأخذ=�   oلذ� �لوقت 
=�لتفاس>   Eلنظريا� ֲדذ� 
 Kإلسال� ?�– �لx ال متت 
 -  بعيد  =3 قريبة  بصلة 
من  =ضعت  3¼ا  ملجر� 
ِقبل هذ� �لعا� p�Y =3 قبل 
 Kلقيا�  �=�  عديد قر=� 

بعملية نقدية نزيهة �ا. 
على  3خر�  ناحية  =من 
�ملسيحية  �لدينية  �ملؤسسة 
باإلعال�  تكتفي  ال   �3
�ملرجو  للحو��  =�لتر=يج 
بل   Eلديانا� 3هل  بني 
بعملية   Kتقو  �3 عليها 
 xل� للتعاليم   Æ�Y نقد 
مبا  �ا  =تر=  ֲדا  تؤمن 
�إلسالمي  �لدين  ¦ص 
=�3 تقـا=K بنفسها تلك 
��جمة �لشرسة �لx تشن 
ضد �لديانة �إلسالمية من 
 Zقبل بعض �لقسس =�جا
�لدين �ملسيحي =Yلك مبنع 
 Zلرسو� �لتعر« لشخص 
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ِعرضه  =على   � 9مد 
3توقع  ال  �ن�  =3خالقه. 
 Kمن هذ� �ملؤسسة �3 تقو
�لدين  عن  �فاعية  بعملية 
على  =لكن  �إلسالمي 
 Kألقل �3 حتافظ على �حتر��
 � �إلسالمية   Eملقدسا�
o3 نقد توجهه ضد�. =�3 
 xمتتنع عن نشر �ألفكا� �ل
مشاعر  تث>   �3 شأ¼ا  من 
3ما  �لعا�،   � �ملسلمني 
�لعملية  ֲדذ�  تقم   �  �Y�
فسيبقى حديثها هي 3يضا 
عن حو�� �حلضا��E ¿ر� 

مد�هنة =�يا�.
3هل  بني  �حلو��   ��
3مر � غاية  �لدياناE �و 
Iيع  من  بد  =ال  �ألÏية 
على  �لعمل  �ألطر�� 
3جل  من  =تطوير�  �نشائه 
�3 يفهم كل طر� حقيقة 
 Eلديانا�= �آلخر  �لطر� 
�ال  ֲדا،  يؤمن  ال   xل�
 �3 ¾ب  �حلو��  هذ�   �3
¿ر�  على  يقتصر  ال 
لزعما�  �لشكلية   Eللقا���
=ما  �ملختلفة   Eلديانا�
 Kلطعا� ير�فقها من مآ�� 

 xلشكلية �ل� Eالحتر�ما�=
تعو�نا عليها. بل �� هذ� 
 o�3 حتو بد  ال   Eللقا���
 Eملعتقد�� عن  بنا�  نقاشا 
�لدينية لد� كلتا �لديانتني، 
طر�  كل   Z=ا¸ �يث 
�ينه حسب  9اسن  تبيا� 
�ألسئلة  طر�  مع  �3يه 
�آلخر  للطر�   �لناقد
�ألجوبة  تلقي  3جل  من 
توجيه   �� عليها.  �لشافية 
o3 نقد جتا� o3 �يانة هو 
 K�� لك ماY حق ملن يريد
 Ä=شر ير�عي  �لنقد  هذ� 
يوجب   oلذ� �لبنا�  �لنقد 
�آلخر،  �لطر�   Kحتر��
 Kحتر�� �ألخص  =على 
�ملختلفة  �أل�يا�  مؤسسي 
سو�� � مضمو� �لنقد 3= 

يعر«   oلذ� باألسلو� 
 � Zملثا� فعلى سبيل  فيه. 
هذ�   =3 �حلو��  هذ  مثل 
 �3 للبابا  ¸ق   Eللقا���
 xل�  Eإلنتقا��� يعر« 
ساقها � 9اضرته للطر� 
مد�  عن  متسائال  �ملسلم 
 tمصد�قيتها، من 3جل »ا
ما عند �لطر� �آلخر من 
�� عليها، لُيترp �ألمر � 
�لنهاية للمأل للحكم � هذ� 
 tموضو o3 =3  tملوضو�
هذ�  مثل   � يطر_  ³خر 
بني  ما  فشتا�   ،Eملناسبا�
 xل� =تلك  �لوضعية  هذ� 
بتصر¸اته  �لبابا  ֲדا   ?�3
 �3  �=�=  �Rم  o3  �=�
جتاهها،  �3يه  عن   Rيع
 �3 شأنه  من   oلذ� �ألمر 

يومئ بأنه يقف من =��ئها 
=يؤيدها.

نو�يا   � 3شكك  ال  �ن� 
�لكث>ين من 3هل �لديانتني 
 Kلقيا� على  نياִדم  بصفا� 
من   tلنو� هذ�  مبثل 
�حلو��، =لكن كل �جلهو� 
 = هبا�  تذهب  سو� 
تقم   �  �� �لريا�   ���3
�لدينيـتا�  �ملؤسـستا� 
=�ملسيحية  �إلسالمية 
بعملية نقد Æ�Y مسبقة، من 
3جل �لتخلص من �ألفكا� 
�لعد�ئية �لx حتتضنها جتا� 
�لدين �آلخر، =�� � تفعل 
Yلك سيبقى كل حديثها 
عن �ألخو =�لتسامح بني 
متلق  ¿ر�   Eلديانا� 3هل 
=مد�هنة =نفا_ ليس �ال. 

إن� ال أشكك j نوايا الكثJين من أهل الديانتني بصفاء نياتهم 
على القيام مبثل هذا النوع من احلوار، ولكن كل اجلهود سوف 
تذهب هباء و أدراج الرياح إن � تقم املؤسـستان الدينيـتان 
أجل  من  مسبقة،  ذا�  نقد  بعملية  واملسيحية  اإلسالمية 
التخلص من األفكار العدائية الi حتتضنها جتاه الدين اآلخر...




