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Abstract 
Inter-religious dialogue has been among the crucial issues since the early 20th 
century. Seminars and conferences on this issue have been conducted with the 
special agenda to embark on serious ways for building mutual understanding 
between the followers of different religions. Now, inter-religious dialogue has 
become more important as religion has been charged of being the agent behind the 
bloody wars, genocide, and every human catastrophe, such as the tragedy of 9/11. 
Therefore, this article is an attempt to analyse the issues pertaining to the concepts, 
principles, objectives, approaches and organization of inter-religious dialogue in the 
light of the increasing global phenomenon of utilizing this means to promote 
certain vested interests, to dilute cultural identities of certain peoples, and to win the 
“war of ideas”. The main argument in this essay is that for any interreligious 
dialogue to achieve its noble objectives mentioned above, it is necessary that it be 
established on sound and non-partisan principles and guidelines. 
Key terms: inter-religious dialogue, mutual understanding, war of ideas, 
representation, conversion 

  مستخلص البحث
من القضايا البالغة األمهية واخلطورة منذ أوائل القرن العشرين قضية احلوار بني 

                                                
 ملركز إدارة البحوث باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا الذي تكرم بتمويل مشروع أسجل جزيل شكري وفائق تقديري 

 تفضال هذا البحث، كما أشكر زميلي الفاضلني األخ الدكتور عبد احلكيم فرحات واألخ عبد الرمحن احلاج اللذين
 .بقراءة خمطوط هذا البحث وإبداء مجلة من املالحظات املفيدة، راجيا من املوىل عز وجل أن يثيبهما أحسن املثوبة

  ومدير وحدة مساعد يف قسم أصول الدين ومقارنة األديان، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، أستاذ
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فقد انعقد العديد من الندوات واملؤمترات حول هذه املسألة بغية . األديان
وازدادت أمهية . الوصول إىل سبل جادة لبناء التفاهم املشترك بني أتباع األديان

ا ام الدين بأنه كان وراء احلروب الدامية والتصفية احلوار بني األديان حينم
ولذلك فهذا . م2001سبتمرب  11اجلنسية وكل احلوادث املأساوية، كأحداث 

 تنفيذه يف واقع - ومل يزل جيري -املقال حماولة لتسليط الضوء على ما جرى 
احلوار بني األديان اليوم من القضايا املهمة ذات الصلة بإشكاليات رئيسة 

وهي تلك القضايا اليت . خطرية تتعلق باملبادئ واألهداف واملنهج والتنظيم
تبشر، عند التحقيق الدقيق والتحليل العميق الشامل، بظهور ظاهرة غريبة يف 
ساحة العالقات بني األديان، حبيث ال يعدو هذا احلوار يف اية املطاف كونه 

ت الثقافية يف معترك حرب وسيلة خلدمة مصاحل جهات معينة ولتمييع اهلويا
، بعيدا عن رسالته املختلفة، وهي (War of Ideas) "حرب األفكار"يقال هلا 

ومن هنا يتحتم . بناء التفاهم وتوثيق أواصر احملبة بني أتباع األديان املختلفة
علينا أن نقوم بتحليل هذه الظاهرة مع السعي لتقدمي حل بديل نراه مناسبا 

ر احلوار الذي يضمن حتقيق رسالته النبيلة املذكورة مع لتصحيح مفهوم ومسا
 .بقاء هوية اإلنسان احملترمة يف الوقت نفسه

احلوار بني األديان، التفاهم، حرب األفكار، املمثلية،  :الكلمات األساسية
 .التحويل

  ظاهرة قديمة ووعي جديد: مقدمة
د ع والتعـد   والتنو سالمي أن ظاهرة االختالف   اإلنظور  يف امل ضرورة  من املعلوم   

 وهذا يف حـد . إحدى مسات هذا الكون الذي نعيش فيه   والتباين قد كانت وال تزال      
         ا مـن  ذاته من مقتضيات مفهوم التوحيد الذي جاء به ودعا إليه األنبياء والرسل مجيع

ذلك املفهـوم الـذي     . لدن آدم إىل حممد عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم         
 حبيث ال يشاركه فيهـا      ، خصائص اهللا    فردانية والوحدانية من أخص   يقتضي أن ال  

. أحد سواه حبال من األحوال، وأن التنوع والتعدد من مسات الكون واملخلوقات كلها
فضالً عما تواتر تقريره من عدد كـبري  وقد أكدت ذلك الشواهد التارخيية واآلثارية،       

ونظـم  وعالقاا  وعقائدها  ات البشرية   اتمعيف شأن    خاصةًمن آي القرآن الكرمي،     
، فالتنوع والتعدد يف اتمعات البشرية، إذن. املختلفة على مر األزمان والعصورحياا 
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 كما ليس   ، وال هو ظاهرة جديدة كما يظنه البعض،       ليس مما انفرد به العصر احلديث     
مة قدمية قـدم     وإمنا هو ظاهرة عا    اكتشافاً جديداً أسفرت عنه عبقرية العقل احلديث،      

  1.فهو سنة من سنن اهللا تعاىل يف البشر واخللق كله. اتمع البشري ذاته
بيد أن هذه الظاهرة الواضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار قد ال يعي وجودها وال 
يلمس آثارها أناس أصام العمى يف أبصارهم وبصائرهم، إما بسبب اجلهل وإما بـسبب   

 والعداوة واالزدراء اليت تسيطر عليهم يف نظرم إىل اآلخر واليت       استحكام روح االستعالء  
أدت م إىل استعباد معظم سكان العامل واستباحة دمائهم وانتهاك حرمام وأعراضـهم             
وامتهان كرامتهم وحقوقهم اإلنسانية واحتالل أراضيهم وامتصاص خرياا وثرواا بصورة 

فلما أعيتهم املقاومات املسلحة العنيفة .  قرون أو أدىنبشعة ال إنسانية ملدة دامت حنو مخسة
واملعارضات السياسية الشديدة طلباً لالستقالل من قبل الشعوب املستعبدة املظلومة، ويف           
الوقت نفسه كانت خريطة السياسة الدولية قد آلت بسبب ذلك إىل تطور جديد حيث مت     

م مث بعده 1945عام  (United Nations Organization)تأسيس منظمة هيئة األمم املتحدة 
م، حيث مت كذلك اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           1948بثالث سنوات، أي عام     

(Universal Declaration of Human Rights) ، حينئذ بدأ الوعي لوجود اآلخر وإنسانيته
فعهم إىل فهذا الوعي اجلديد املفاجئ قد د. وحقوقه اإلنسانية يشرب إىل عقوهلم وبصائرهم

اللجوء إىل استخدام سياسة أو استراتيجية أكثر براعة ولباقة يف التعامل مع هاته الشعوب              
تلكم السياسة أو االستراتيجية اليت تضمن بقاء مصاحلهم السياسية واالقتصادية          . املستعبدة

ى حمفوظًا إىل أقصى مـد    ،  (Neo-Imperialism)االمربالية اجلديدة     : والثقافية، إن مل نقل   
ممكن، واليت يف الوقت نفسه تمكِّنهم من احلفاظ على ماء وجههم أمام هؤالء الشعوب،              

  . بل وكسب ثقتهم م ومواالم هلم دائما أبدا
                                                

ملزيد . 13: ؛ سورة احلجرات28: ؛ سورة فاطر36: ؛ سورة يس22: سورة الروم: اآلتية انظر اآليات القرآنية 1
مركز البحوث للجامعة : اال ملبوركو (رؤية إسالمية: التعددية الدينية، طه، أنيس مالك: التفاصيل راجعمن 

 .295- 262، ص)2005اإلسالمية العاملية مباليزيا، 
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، أو باألحرى مشوباًا ويف الساحة ومل يزل مصحوب    " الوعي اجلديد "وهكذا ظهر   
يف أرض الواقـع   – وجيري –ما جرى   إن  و. للسيطرةا، بنوايا وأهداف قدمية     مشبوه

  .اليوم من أحداث خلري شاهد بذلك

  الحوار للتفاهم؟
" احلـوار "أصبحت األنظـار تتجـه صـوب        " الوعي اجلديد "يف أجواء هذا    

(dialogue)               ا من دعاته املتسترين وراء بريقه أن حيقق هلم ما هـو مكـشوفطمع 
نـاس قـد   وحمجوب من مآرم القدمية، السيما وأن هذا األمر يف نظر كثري مـن ال         

أضحى يشكل يف عامل اليوم ضرورة من ضرورات العصر للتغلب على العديد مـن              
فإذا كان هذا األمر ملحا يف األمـور غـري   . املشكالت احلياتية على مجيع املستويات  

الدينية، فإنه عندهم أكثر إحلاحا يف العالقات بني األديان، ملا للدين من أثر ال ميكـن                
 من أثـر كـبري      – فوق كل ذلك     –أفرادا ومجاعات، وملا له     جتاهله يف حياة الناس     

فالدين أو ما يقوم    . وفعال يف بناء الوعي الذايت لدى اتمعات البشرية قدمياً وحديثا         
أو ما مساه املتخصصون يف جمال علم الالهوت ودراسة األديان املقارنـة            (مقام الدين   

من األيديولوجيات احلديثـة     (semi-religion) أو   (quasi-religion)" شبه الدين "بـ
، والوطنيـة القوميـة     (Secularism)، والعلمانيـة    (Humanism)اإلنـسانية   : مثل

(Nationalism)   والشيوعية ،(Communism)،    واملاركـسية (Marxism)    ومـا إىل ،
وذلـك  .  هو يف احلقيقة املكون واملقوم األساسي للحضارة اإلنسانية وذاتيتها         1ذلك،
 أنه هو الوحيد الذي يوفِّر هلا ويمدها بالقيم واملثل اليت ا حتقـق وجودهـا                باعتبار

وصريورا وقوا وشرعيتها ودميومتها يف التاريخ واليت بانعدامها خيتل ذلك كلـه إن       
                                                

  : انظر على سبيل املثال 1
Paul Tillich, Systematic Theology (London: Nisbet and Company, 1953); and his 
Christianity and the Encounter of the World Religions (New York and London: Columbia 
University Press, 1963); Ninian Smart, Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the 
World’s Beliefs (London: Harper Collins, 1996); also John E. Smith, Quasi-Religions: 
Humanism, Marxism and Nationalism. (London: The Macmillan Press, 1994). 
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 ومع هذا الدور احملوري للدين يف حياة اتمع البشري، فإنه كثرياً ما جيد              1.مل ينعدم 
 بأنه سبب يف حدوث الصراع والقتال واإلبادة بني اجلماعـات           نفسه يف بؤرة االام   

  .البشرية، وأنه هو املسؤول األول عن وقوع تلك املآسي اإلنسانية
الناس أنظارهم إىل احلوار بني األديان معلقني عليه آماهلم دير فال يستغرب، إذن، أن ي    

عامل رب عن هذا اإلدراك     وقد ع . لتلك املآسي يضع حدا   حل ناجع   كبرية يف الوصول إىل     ال
 عن هذا املعـىن  معرباً  (Hans Küng)الالهوت الكاثوليكي األملاين املعروف هانز كونغ 

ولن . لن يكون هناك سالم بني األمم مامل يكن هناك سالم بني األديان         ":والوعي العام 
  .2 "يكون هناك سالم بني األديان مامل يكن هناك حوار بني األديان

سي الذي يطرح نفسه ن السؤال األسا فإ ،ا البالغ هلذا الوعي العام    مع تقديرن و
 هل هذه املشكلة : هل األديان هي املشكلة األساسية بالفعل؟ مث:هويف هذا الصدد 

  هو احلل؟فعالً حدثت بسبب غياب احلوار فيما بينها؟ هل احلوار 
ة احلـوار   إن كل من له أدىن مسكة من العقل السوي ليس بوسعه أن ينكر أمهي             

 يف حياة اإلنسان اليومية     –ومل يزل جيري    –بل احلوار قد جرى     . وضرورته يف احلياة  
سواء كانوا يشعرون بذلك أم ال، وسواء أرادوه أو ال، وقد اختذ ذلك صوراً وأشكاالً  
متعددة مباشرة وغري مباشرة يف إطار عالقات التواصل والتثاقف بني الشعوب مـن             

وعليه فليست املشكلة يف اعتقادنا هي غياب حتاور        . ئد املختلفة أتباع األديان والعقاا  
بني األديان، وإمنا املشكلة احلقيقية تكمن يف تلك الظاهرة اجلديدة املتمثلة يف الـداء              

                                                
أصاب هانتنغتون يف حتليله الدقيق املثري للجدل احلاد يف األوساط األكادميية والسياسية حول القضية يف كتابه األكثر  لقد 1

  : انظر التفاصيل يف. ذيوعا عن صراع احلضارات حيث قرر أن الدين هو جوهر وأساس أية حضارة
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 
(New York: A Touchstone Book, [1996] 1997). 
2 "No peace among nations without peace among the religions. No peace among the 
religions without dialogue among the religions.” Hans Küng, et al., Christianity and World 
Religions: Path to Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism, translated into English 
by Peter Heinegg (New York: Orbit Books, [1985] 1996), p. xiii; Cf. “No World Peace 
without Religious Peace,” p. 440. 
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السافر لألديان، هذه الظاهرة ما فتئت تزداد حدة منذ هيمنت اإليديولوجيا العلمانية            
الشؤون العامة للمجتمع معلنـة أن الـدين        القائلة بضرورة فصل الدين عن الدولة و      

 وقد عربت هذه ،(the death of God)" موت اإلله"ومبشرةً بـ " أوفيون الشعوب"
املوجة العدائية للدين عن نفسها من خالل جهود مكثفة وحماوالت منظمة مكثفة عرب         

ئر التقارير السياسية الدولية والندوات واملؤمترات والكتب والصحف واالت وسـا         
وسائل اإلعالم املتنوعة، وهي يف كل ذلك تصب مصب واحد، أال وهو رسم صورة              

  . قبيحة ومنفرة لألديان بوصفها مصدر كل الشرور يف العامل
 يف كتابـه   (Charles Kimball)ولعل من أبرز ما ميثل ذلك ما كتبه شارلز كيمبل 

 :When Religion Becomes Evil : بعنوان مثري غاية اإلثارة2002الذي صدر يف عام 

Five Warning Signs )امث )مخس عالمات خطـر : عندما يكون الدين خبيثاً أو شرير ،
 Is Religion Killing:  بعنوان أشد هلجة وهـو 2003الكتاب اآلخر الذي ظهر ىف عام 

Us?: Violence in the Bible and the Qur’an ) يف العنـف  : هل الدين يقتلنـا؟
وهناك كتاب آخـر  . Jack Nelson-Pallmeyerملؤلف يدعى ) قرآنالكتاب املقدس وال

وهـم  ( The God Delusion: حيمل عنوانا ال يقل إثارةً عن الكتابني السابقني، وهـو 
  .2006ونشر يف عام  Richard Dawkins، من تأليف داعية اإلحلاد الربيطاين )اإلله

 القـول يف الـسمات      أما الكتاب األول فقد خصص املؤلف فصوله كلها لتفصيل        
األساسية اخلمس اليت ميكن ا التحقق والتأكد من أن دينا ما خبيث أو شرير ال حمالـة،                 

الطاعـة  "والثانيـة  ، (absolute truth claims)" الـدعوى باألحقيـة املطلقـة   "ألوىل 
ـ " (‘املثايل’تكوين العصر "، والثالثة  (blind obedience)"العمياء عسالً ولبن االذي يدر( 

(establishing the “ideal” time) ، الغاية تـربر الوسـيلة  "والرابعة "(the end justifies 

any means)، إعالن احلرب املقدسة" واخلامسة "(declaring Holy war).1  وأما الكتاب
                                                

  :انظر التفاصيل 1
Charles Kimball, When Religion Becomes Evil: Five Warning Signs (New York: 
HarperSanFrancisco, 2002). 
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الثاين فقد اجتهد مؤلفه يف إثارة الشبهات والتشكيك حول الكتاب املقـدس والقـرآن              
، منوها يف اخلالصة بـضرورة اختـاذ        )تب الدينية ااألخرى تبعا لذلك    وسائر الك (الكرمي  
 منهما ومن نصوصهما ومن أي كتاب مقدس آخـر، علـى            (Doubt) "الشك"موقف  

اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد للوصول إىل حل ناجع ملشكالت العنـف والتطـرف        
وكما يف مستهلِّ القرن احلـادي  املصطبغ أكثرها بالصبغة الدينية واليت أخذت تزداد كيفًا         

   1. السبيل األوحد إلنقاذ البشر مجيعا وجنام وفالحهم– يف رأيه –والعشرين، فذلك 
 للحـرية   اًفالذي يطالع هذين الكتابني وهو خايل الذهن جيد نفسه حتما أسـري           

ا فـور جيد نفسه أشد ن    و أ ،واالرتباك والشك جتاه دينه واألديان كلها إن كان متديناً        
 منها وكرهنهلا وعداء ا وبغضمتدي غري أن الذي ينبغي أن ال يغيب عن . ا إن كان غري

ـ        ال األذهان البتة هو أن ذلك كله      ا  يعين بالضرورة اخلروج على األديان مجيعها كلي
  يف حالةأو (religious detachment) " حترر ديين"حقيقة حبيث يصبح املرء يف حالة 

 Paul)و ما مساه الفيلسوف وعامل الالهوت املسيحي املشهور بـول تيلـيخ   أ" الالدينية"

Tillich)الالمباالة الدينية" بـ "(religious indifference) .  وذلك ألن هذه احلالة عنـد
مرحلة "قيقة ما هي إال      يف احل  هيا، ف  جد يسريةًال تدوم إال مدةً     التحقيق والتحليل الدقيق    

 بـه اإلنسان  من حلظة فقدان دين من األديان التقليدية معناه وثقة           ر ال تدوم أكث   " انتقالية
يف أعماق تفكـري العقـل      " :ويف ذلك يقول تيليخ   . مل يظهر بعد  حيث ما زال البديل     

العلماين، ويف تركيبه كذلك، هناك عناصر دينية برزت يف السطح حينما فقدت األديان 
ة يف التحرر من القيود امللزمة، وحـب        وهذه العناصر هي مثل الرغب    . التقليدية قوا 

العدالة، واألمانة العلمية، والسعي لتحقيق اإلنسانية األكثر تقدما، واألمل يف حتقيق حتول 

                                                
  : يف انظر التفاصيل1

Jack Nelson-Pallmeyer, Is Religion Killing Us?: Violence in the Bible and the Qur’an 
(New York, London: Continuum, [2003] Paperback edition 2005); and see especially 
chapter 7 “Room for Doubt” )مساحة للشك(  (pp. 95-109), and the last chapter, i.e. 9, 

“Saved by Doubt” )نقَذ بالشكم(  (pp. 129-149) 
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فعن هذه العناصر، اليت تشري صوب التقاليد القدميـة،         . اتمع وتقدمه يف اجتاه إجيايب    
  1 ."دة للسؤال عن معىن احلياةظهرت املناهج شبه الدينية اجلديدة آتيةً باألجوبة اجلدي

خر وتنازعهما وتعاقبهما وتالحقهمـا يف       آ مع دين معني  إن القول بتسابق دين     
. فهذا ونستون ل.  تركيب عقل اإلنسان ووعيه الديين قد أكده كثري من العلماء احملققني

ويبدو أنه  ": يقول)لدينا( ”Religion“ يف مقالته بعنوان ،(Winston L. King) كينغ
 وهكـذا،   2."جرد اختفاء دين من األديان من الوجود يظهر آخر ليقـوم مقامـه            مب

حالة دينية تطرأ علـى     الواقع  إمنا هي يف    " االنسالح الديين "أو  " الالمباالة الدينية "فـ
 الدين على ذلكترك دينه عن اقتناع أو شبهه بعدم قدرة ياإلنسان عن غري وعي عندما 

ساسية عن معىن احلياة بشكل عام، فيظن أن نفسه يف هذه األسئلة األتقدمي إجابات عن 
ا االخنالع من وهذ. ا، وليس األمر يف حقيقته كذلكالوهلة قد انسلخت عن الدين متام

، وإمنا يسبقه أو يقارنه تصور عقدي إمياين آخر جديد أيت من فراغ أصالًيال دين سابق 
يد إمنا يأيت لإلنسان إما من دين من وذلك التصور اجلد. يزاحم التصور العقدي األصلي

. احلديثةاألديان املوجودة غري دينه األصلي، وإما من أيديولوجية من األيديولوجيات           
بعـض  وعلى كال االحتمالني، يظل ذلك التصور تصورا دينيا صميماً وإن كـان يف           

ـ أو معا (صوره، يعين االحتمال الثاين، ما يبدو يف الظاهر أنه خالٍ من             فكرة اإللـه   ) د ل
أقول إن ذلك التصور يظل تصورا دينيـا صـميماً          . اليت كانت متثل مقوِّما أساسيا للدين     

هذا باإلضـافة إىل أن     . البتنائه أساسا على املقررات والفرضيات واألسئلة الدينية األصيلة       

                                                
1 “[I]n the depth of technical creativity, as well as in the structure of the secular mind, 
there are religious elements which have come to the fore when the traditional religions 
have lost their power. Such elements are the desire for liberation from authoritarian 
bondage, passion for justice, scientific honesty, striving for a more fully developed 
humanity, and hope in a progressive transformation of society in a positive direction. 
Out of these elements which point back to older traditions the new quasi-religious 
systems have arisen and given new answers to the question of the meaning of life”. Paul 
Tillich, Christianity and the Encounter of the World Religions, p. 9. (emphasis added) 
2 “Yet it also seems that as soon as one form of religion disappears, another rises to take 
its place.”  Winston L. King, ‘Religion’, in Mircea Eliade, (ed.), The Encyclopedia of 
Religion (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), vol. 12, p. 292 
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ر لفـظ الـدين   كل تقرير عن قضية دينية هو تقرير ديين بطبيعة احلال، سواء ورد فيه ذك      
حىت إن مل يرد أصالً، وسواء ذُكرت فيه فكرة اإلله صراحة أم ضمنا             ، و صراحةً أم ضمنا  

، السيما وأن حقيقة مفهوم الدين وفكرة اإلله على حد تعبري           بل حىت وإن مل تذكر أصالً     
الـدين  : "ففي ذلك يقول ،)The ultimate concern(" اهلم األقصى" تيليخ باختصار هي 

ا  األخرى بوصفه منطلقً   موم حالة يسيطر عليها هم أقصى، اهلم الذي حيدد صالحية اهل          هو
لي1".ا، والذي يف حد ذاته حيمل يف طياته اإلجابة للسؤال عن معىن حياتناأو  

بوصفه يف أساس الدين ما قد تعرض القرآن        " اهلم األقصى "ويف احلقيقة، إن هذا     
ى طبيعته يف معرض التحذير من سيطرة اهلوى على نفـس           الكرمي لبيانه والتعرف عل   

: الفرقان (  Ä        Ã  Â  Á   À اإلنسان فيتخذه إهلاً له، كما جاء يف قوله تعاىل 
 ).23: اجلاثيـة  ( !  "  #   $      %  &  '  )  (: ، وقوله جل ذكـره    )43

مبا "  لق املعبود واملألوهمط" فمفهوم اإلله حسب ما ميكن أن يستنبط من هاتني اآليتني هو 
فكان القرآن الكرمي بذلك قد وسع من مفهوم اإلله، وبالتايل الدين، ". اهلوى"يف ذلك 

، وبالتايل مجيع األديان    "اهلموم القصوى "مبا ميكن أن يشمل ويعم مجيع املعبودات أو         
أو  )religions proper(" التقليديـة " األديان –كلها على اختالف أصنافها وأنواعها 

) non-theistic religions(وغري املعترفة بإله ، )theistic religions(األديان املعترفة بإله 

 quasi-religions(" شبه األديان"أو  2)religions without god(أو األديان بدون إله 

  . وغري ذلك) new age(وديانة العصر اجلديد ) semi-religions أو
                                                

1 “Religion is the state of being grasped by an ultimate concern, a concern which 
qualifies all other concerns as preliminary and which itself contains the answer to the 
question of the meaning of our life”. Paul Tillich, op. cit., p. 3. (emphasis added) 

 األديان املعترفة :بعض الباحثني والكتاب صنفوا األديان من حيث وجود فكرة اإلله حتت الصنفني األساسيني ومها 2
 religions(أو األديان بدون إله ) non-theistic religions(وغري املعترفة بإله ، )theistic religions(بإله 

without god .(رجوا البوذية وأديان الصني الطاوية والكونفوشيوسية واإلحلادية والشيوعية والفاشية وغريها  فأد
 Ray Billington, Religion without: انظر مثال[حتت صنف األديان غري املعترفة بإله أو األديان بدون إله 

God, (London, New York: Routledge, 2002) .[ألن حقيقة ؛ غري وجيهغري أن هذا التصنيف يبدو أنه 
 .لم خيل دين من األديان عن  فكرة اإلله أصالفاألمر، كما ثبت يف حتليلنا 



  م2010 / ه1431. العدد السابع والعشرون.   الد الرابع عشر -التجديد   142

 

ال ميكن أن يعيش حلظة واحدة مـن        يتبني أن اإلنسان     من هذا التحليل املوجز   و
أو الوقـوع حتـت سـيطرته       ) القناعة الدينية (حياته بدون االعتماد على دين معني       

  .أم اليدرك ذلك وسطوته سواء كان 

  )War of Ideas(  حرب األفكارقالحوار في سيا
روجيه وتفعيله   وت  له تخطيطالتم  يينقلنا إىل واقع احلوار الذي      السابق   التحليل   إن

) أو الـصوري  (الرمسي  فعندما ننظر إىل تاريخ احلوار الفعلي       . اليومالعاملية  ىف الساحة   
إال يف أوائل القرن    له  بني األديان يف العصر احلديث جند أنه مل يبدأ التخطيط والتنفيذ            

العشرين املاضي مببادرة من الكنائس املـسيحية، سـواء كانـت الكاثوليكيـة أو              
وكان مشروع احلوار يف بداية أمره      ). WCC –جملس الكنائس العاملي    (نتية  الربوتستا

 مث مت تأكيـد هـذه األهـداف      ،قد مت تصميمه ضمن املخططات التبشريية املسيحية      
  1965.1-1962التبشريية للحوار واعتمادها بشكل رمسي يف جممع الفاتيكان الثاين 

، خاصة من خالل عمليات احلوار غري أن املالحظ بشكل واضح من تفعيل هذا األمر
وجتاربه املتكررة واملتنوعة مع املسلمني، أن هذه التجارب قد أوحت إىل الكنيسة ضرورة             

ومن بني هذه االسـتراتيجيات تركيـز      . اختاذ استراتيجيات لضمان لنجاح هذا املشروع     
ـ            خـالق  األ"موضوع احلوار على قضايا األخالق، فيعرف يف أدبيات احلوار فيما بعد ب

وقضايا الفقر والتخلف املادي والثقايف، أو ما يعرف إمجـاالً  ، )Global Ethics" (الكونية
، منفصلة متام االنفصال عن الدين والعقيدة الدينية، وكأـا هـذه    "القضايا اإلنسانية "بـ

القضايا، وقضية األخالق خاصة، ميكن أن تستغين عن الدين أو جتد هلا قاعدة تقوم عليها               
وبعبارة أخرى، إن الكنيسة بذلك قد أخذت بيدها دور ترويج ونشر الثقافـة             . نهمن دو 

                                                
 انظر حتليالً دقيقاً وداراسة مستوعبة لوثائق جممع الفاتيكان الثاين، وخاصة فيما يتعلق باإلسالم ومشروع التنصري والتبشري، 1
تنصري العامل، ؛ وكذلك كتاا )م2001 ،3القدس للنشر واإلعالن، ط: هرةالقا  (الفاتيكان واإلسالمزينب عبد العزيز، : يف

 ).م1995 /ھ1415دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، : مصر/املنصورة ( مناقشة خلطاب البابا يوحنا بولس الثاىن
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يف العامل أمجع، بل مل تقف عند هذا احلد، وإمنا أضفت           ) آنية-أو الْهنا (الالدينية والعلمانية   
على ذلك تسويغاً دينيا الهوتيا، مما أدى إىل ظهور هذه الثقافة وسيادا بـصورة أقـوى         

نا، فليس مبستغرب أن قد واجه احلوار بني األديان مقاومة من هنا وحتفظاً من ومن ه. وآكد
فبالنسبة للمسلمني مل يكن سهالً أن يضربوا صفحا عن املاضي املثقل مبشاعر الريبة             . هناك

والعداء وأن يحلُّوا الثقة حمل الشك بنوايا الكنائس حياهلم، سيما وأن هناك ما يدل صراحة  
ا وممارساا احلوارية ليست إال خدمة مصاحلها التبشريية التنصريية وسعياً          على أن مبادرا  

  .لتحقيق مصاحل القوى اإليديولوجية والسياسية العلمانية اليت تسندها يف الدول العربية
 كان  – باستثناء القليل النادر     –إذن، فاحلوار بني األديان يف العصر احلديث عموما         

ومل تزل هذه االستراتيجية العلمانية سارية املفعول يف        . ع العلمانية منذ البداية لصاحل مشرو   
املنتديات واملؤمترات والندوات اليت تعقد حتت شعار احلوار حىت اآلن على تباين مستوياا             
لعاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية، وعلى خمتلف اجلهات املنظِّمة هلا، حكومية كانت أم غري 

خاصة وأن هذه الندوات واملؤمترات يتم تنظيمها بشكل        . نت أم الدينية  حكومية، دينية كا  
خاص حبيث إن املدعوين املشاركني فيها قد مت اختيارهم وفق شروط ومواصفات خاصة ال 
تنطبق إال على الذين تدربوا وتربوا وتثقفوا بتربية وثقافة علمانية الدينية، وهم أولئك الذين       

غربية أو اجلامعات واملؤسسات التعليمية احمللية اليت تبنت نظام خترج معظمهم يف اجلامعات ال
فهؤالء على حد قول الفاروقي رمحه اهللا، قد كان من املتوقع تعاوم مع             . التعليم العلماين 

   1.هلا" استسالمهم"اجلهة املنظمة للحوار أو باألحرى 
صح أن ميثل هؤالء هل بذلك الوضع ي: والسؤال االذي ال بد من إثارته يف ضوء ذلك

مجاعتهم الدينية منطقيا وشرعيا؟ ولكن يبدو أن قضية التمثيل ألطراف احلوار، ومـا إذا              
قانون "و" حرب األفكار "كانت منطقية وشرعية أم ال، ليست قضية مهمة قطُّ يف منطق            

املهم أن ينفذ املخطط أو يتحقق الغرض األساسي، وهو انتـشار األيديولوجيـة       ". التغيري

                                                
1 al-Fārūqī, IsmāÑīl R., (ed.), Trialogue of the Abrahamic Faiths, (Herndon: IIIT, 1991), p. x.  
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بل إن التجربة الفعلية املشاهدة يف حياتنا اليومية تعلِّمنا درسا مهماً، وهو . العلمانية الالدينية
أن األمر املعضل املعوج املخالف ملا تعارف عليه الناس ونفر منه طبائعهم، إذا تكرر عرضه              

          ا فيـصري   وتروجيه أمام أعينهم وعلى مسامعهم باستمرار وملدة طويلة، فإنه ينقلب تدرجيي
وكذا األمر بالنسبة لقضية التمثيل ألطراف احلوار بني        . مقبوالً ومألوفًا حبكم طول اإللف    

ومن هنا كان من املتوقع واملنتظر أن تنتشر        . األديان وما يراد حتقيقه بواسطته من أهداف      
 واملنافسة  انتشارا هائالً، حبيث تصبح هي القوة املزاحمة      " شبه الدينية "هذه الثقافة العلمانية    

  .بل إا صارت بالفعل دد كيان األديان التقليدية باخلطر والزوال. لألديان التقليدية
ها قـدم  اليت (Paul Tillich)وجيدر بنا يف هذا السياق أن نذكر أطروحة بول تيليخ 

أن السمة  ، وهي   ات من القرن املاضي يف وصف واقع احلوار بني األديان         ييف أوائل الستين  
على األديان التقليدية،   " شبه األديان "ة لواقع احلوار واملواجهة بني األديان هي هجوم         املميز

] حماولـة [يف  ":  قائالً  أكثر تفصيالً  بصورةويؤكد هذا    1.ملعترفة بإله وغري املعترفة بإله    ا
رسم أو تصوير خريطة ملواجهات األديان يف كل أحناء العامل، حنن نؤكد احلقيقة بأن              

 مـن الفاشـية،   – "شبه األديـان "ت سافرةً وملحوظةً هي مواجهات  أشد املواجها 
يعين التقليدية، مثـل    [ مع األديان البدائية واملتقدمة      –والشيوعية، واإلنسانية الليربالية    

  .2"على السواء] املسيحية واإلسالم واهلندوسية وغريها
ليدية بـني بعـضها   لقد انتقل احلوار من معتركه األول، يعين احلوار بني األديان التق   

البعض، إىل معترك جديد أشد تعقيدا وحدةً وعنفًا هو حوار تلك األديـان مـع شـبه                 
طبعا، هذا ال يعين أن املعترك األول مل يعد له أمهية يف احلوار، بـل إن املعتـرك                  . األديان

                                                
  : بول تليخ يف ذلكفيقول 1

“The dramatic character of the present encounter of the world religions is produced by 
the attack of the quasi-religions on the religions proper, both theistic and non-theistic”, 
Paul Tillich, op. cit., p. 8. (Emphasis added). 
2 “In drawing a map of their [religions'] encounters all over the world we emphasized 
the fact that the most conspicuous encounters are those of the quasi-religions -Fascism, 
Communism, liberal humanism- with the primitive as well as the high religions”. Paul 
Tillich, op. cit., p. 49 
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حـه   ولن يتوقع جنا –اجلديد يف احلقيقة مل يزل يتسمى باسم األول ويرتدي رداءه وحلته            
 ولكن مبضمون وبرامج وخطة عمل جديدة يصممها ويديرها         -بغري هذا االسم والرداء     

  . ويتعهدها أناس متخصصون بدعم مايل وسياسي، ال يكاد يتناهى، من قوى عاملية كربى
في البداية، مت تفعيل هذه االستراتيجية اجلديدة بشكل غري مكشوف، ومل يزل            ف

 سـيبتمرب  11ساوية غامضة مشبوهة للغايـة يف   األمر كذلك حىت انفجرت حادثة مأ     
فحينذ بدأت االستراتيجية اجلديـدة جتـري     .9/111 اشتهرت فيما بعد حبادثة      2001

) War on Terrorism(" احلرب علـى اإلرهـاب  : "معلنة مكشوفة حتت عنوان عام

 طاليت انتهت بـسقو   " احلرب الباردة "بقيادة الواليات املتحدة األمريكية لتقوم مقام       
ومبا أن هذا النوع من احلرب ال طائل وال حدود . االحتاد السوفيييتجدار برلني وحتلل 

له واضحة سوى الطرف املستهدف واحملارب، وهو اإلسالم واملسلمني، فإمنا ميكـن            
  ).War of Ideas(" حرب األفكار"حتقيق االنتصار الباهر فيها عن طريق كسب 
 االستراتيجية اجلديدة وطرحها واعتمادها     ويف السياق األمريكي، مت تصميم هذه     

 العـامل  الوصـول إىل استراتيجية ( The Muslim World Outreach Strategy باسم
، حسب ما أفاد به تقرير صحفي موثوق به كتبه كاتـب            2003يف يوليو   ) اإلسالمي

عقول، وقلوب، ( Hearts, Minds, and Dollars ، بعنوانDavid E. Kaplanبارع 
ــار أمريكــا )تودوالرا ــع أخب ــة، وصــدر يف موق ــشبكة العنكبوتي  علــى ال

(www.usnews.com)  ستراتيجية إمنـا    وهذه اإل  2005.2 أبريل   25  بتاريخ يف عددها
 هنا وهناك  مع  شيء من التعديل–هي يف احلقيقة عبارة عن إعادة صياغة الصفحات      

                                                
غامضة مشبوهة للغاية، ومل تكتشف قانونيا حىت اآلن حقيقة هذه احلادثة املمقوتة ومن  9/11/2001 تزل حادثة  مل1

 وهل هذا الوضع هو املقصود بذاته؟. كان وراءها، األمر الذي أدى إىل إثارة تساؤالت واامات ال طائل هلا حوهلا
 :  التقرير بكامله يف هذا انظر2

David E. Kaplan, “Hearts, Minds, and Dollars: In an Unseen Front in the War on 
Terrorism, America is Spending Millions...To Change the Very Face of Islam”, in 
www.usnews.com, 25 April 2005. 
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ال ثالثة عقود قبيل اية  مللفات حرب أمريكا الباردة ضد االحتاد السوفيييت طو- طبعاًً
ومن هنا دخل احلوار بني األديان طوره اجلديد ليؤدي دوره الفعال،           . القرن العشرين 

ا إىل جنب مع الوسائل األخرى املتاحة، يف كسب حرب األفكارجنب.  
فلم تبخل الواليات املتحدة    . وحينما تبينت الغاية واضحة هانت هلا الوسائل والطرق       

 ما جاء يف ذلك التقرير، بإنفاق الباليني من الدوالر وصرفها من أجل ، حسب)وحلفاؤها(
االنتصار على العقول والقلوب، وذلك عن طريق متويل حلفائها، أو باألحرى عمالئها، من 
رجال السياسة واملفكرين املنتسبني إىل املؤسسات احلكومية وغري احلكومية احمللية والدولية، 

ـ        وخاصة الفرقاء منها املنت    اإلسـالم  "سبون إىل اإلسالم، أو ما يدعونه ويزخرفونه كثريا ب
واليت تركز نشاطها األساسي على تعزيز ما يـسمى بــ   ، )Moderate Islam( "الوسط

وهي تلك األفكار اليت حتاول جاهـدة أن تـربر      . وتروجيها" األفكار اإلسالمية الليربالية  "
واة والتعددية والليربالية والعلمانية وحقوق املرأة      األيديولوجية واملُثل الدميوقراطية، من املسا    

وحقوق اإلنسان، تربيرا الهوتيا إسالميا بدون أدىن حتفظ، بل هي مستعدة الرتكاب أي             
فقد أدىل ذلك التقرير أن البيت األبيض قد وافـق          . حتريف أو إساءة تأويل يف سبيل ذلك      

حتـت وزارة  ) public diplomacy (يةعلى زيادة ميزانيته املخصصة للدبلوماسية الـشعب 
هذا باإلضافة إىل ازدياد مصروفات وكالة     . 9/11 منذ حادثة % 40الشؤون اخلارجية بنسبة    

 - U.S. Agency for International Development(الواليات املتحدة للتنمية العامليـة  

USAID (           بليـون   21ن  إثر تلك احلادثة إىل ما يقرب ثالثة أضعافها، حيث بلغت أكثر م
  . دوالر يف ثالث سنوات فقط

والذي يثري االستغراب أكثر أن أكثر من نصف هذا املبلـغ مت صـرفه يف العـامل                 
وتطويرها وتروجيها ونـشرها إىل  " األفكار اإلسالمية الليربالية"اإلسالمي لتمويل مشروع  

رهاب يف املتخصصة يف حتليل قضايا اإل) Zeyno Baran(تقول زينو باران . أقصى حدود
فلتوفروا النقود واجلو الـسياسي     : "مركز نيكسن ومستشارة االستراتيجية يف هذا السياق      
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  1".هلؤالء املسلمني الوسطيني لينظموا أعماهلم وينشروها ويذيعوها ويترمجوها] املناسب[
إن الذي يثري الذهول أن      :يف هذا الصدد  ) Kaplan(وكذلك يقول تقرير كابلن     

ب أمريكا لألفكار ال يأيت من وكالة املخابرات املركزيـة، وال مـن   املبلغ األكرب حلر  
فكانت هذه . وزارة اخلارجية، وإمنا من الوكالة اهلادئة للواليات املتحدة للتنمية العاملية    

الوكالة املمول األكرب لدى احلكومة للمساعدات اخلارجية يف ثالث سـنوات إثـر             
 بليون مـن الـدوالر،      21لغ أكثر من     فقد تضاعف ما قدمه ثالثة أضعاف فب       ،9/11

  2.حيث صرف أكثر من نصف هذا املبلغ يف العامل اإلسالمي
بالطبع، إن هذا املبلغ اهلائل ال يذهب جزؤه األكرب حبال من األحوال إىل قلب العامل               
اإلسالمي مباشرة، وإمنا إىل أطرافه حسب توصية ألحد خرباء االستراتيجية ضمن هـذا             

ركـزوا  " ”Look to the periphery. That's where change will come“ :التقرير قائلة
ويف هذا الصدد اكتـشف    3".فمن هناك يأيت التغيري   . - للعامل اإلسالمي  –على األطراف   

سر تركيز أعمال االستراتيجية اجلدبدة واهتمامها األكرب يإندونيـسيا، يقـول التقريـر             
بالد بصورة أكثر وضوحا كما يف إندونيسيا،       مل تظهر هذه اجلهود يف بلد من ال       : املذكور

على الرغم من أـا     .  مليون نسمة  240أكرب الشعوب املسلمة تعداداً حيث يبلغ سكاا        
كانت حصنا لإلسالم الوسط، فقد تولدت يف حضنها عدد من اجلماعات الراديكالية مبا             

اليت  2002ارات بايل عام    فيها اجلماعة اإلسالمية املنبثقة من القاعدة، واملسؤولة عن انفج        
 اآلن وراء الستار بتمويل  USAIDففي هذا البلد تعمل     .  من الناس  202أسفرت عن مقتل    

إنشاء وسائل اإلعالم، ورشات عمل     : كان من بني الربامج   .  منظمة إسالمية  30أكثر من   

                                                
 .مذكور يف التقرير 1
 .يف التقريركذلك مذكور  2

3 “Many of the shock troops for America's new war of ideas are coming not from the CIA, 
nor from the State Department, but from the low-profile U.S. Agency for International 
Development [USAID]. In the three years since 9/11, spending by the government's top 
purveyor of foreign aid has nearly tripled to over $21 billion, and more than half of that is 
now destined for the Muslim world”. David E. Kaplan, Op.cit. 
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ـ            ات للدعاة املسلمني، وتطوير املناهج الدراسية للمدارس من املعاهد القروية حىت اجلامع
 مدينة، ومقال   40حديث عن اإلسالم والتسامح ينشر عرب حمطات الراديو يف          . اإلسالمية

املراكـز اإلسـالمية   : وكذلك يف قائمة املـنح . أسبوعي يبعث إىل أكثر من مائة جريدة    
للبحث والفكر واليت تعزز البحث العلمي اهلادف أساسا إىل إبراز تناسـب وانـسجام              

  1.وقراطية واحلقوق اإلنسانيةاإلسالم الليربايل مع الدمي

ا لـسياسة   يتم توزيع هذا املبلغ كذلك إال على الفرقاء العمالء حتقيقً          كما أنه ال  
فهذه كلها تذكرنا باستراتيجية قدمية رمسهـا   divide and conquer.(2 ("فرق تسد"

  . يف املاضيواستخدمها الغرب يف حرب اإلسالم واحتالل العامل اإلسالمي 
همنا أن هذا التقرير قد أفادنا مبعلومات يف غاية األمهيـة واخلطـورة عـن       والذي ي 

" حرب األفكار" استراتيجية جديدة للسيطرة على العامل اإلسالمي، وحمورها السعي لكسب 
 )to win the hearts and minds( أو الغزو الفكري عن طريق إخضاع القلوب والعقول

الوقت ، يف   غري حمدود  -ضى األمر ذلك    بل وعسكري إن اقت    -بدعم مايل وسياسي    
 أي دعم مايل من دول اخلليج الغنية ألخواـا  - بل وحترمي  -الذي مت فيه جتميد وإيقاف      

علومات مهمة عن اشتراك عدد من اخلرباء من كبـار          مبكما أفادنا التقرير نفسه     . الفقرية
يمها، مبـن فـيهم     املسؤولني يف إدارة الرئيس بوش يف وضع هذه االستراتيجية وتـصم          

) Colin Powell(وزيرة خارجية، وكولني بويل  )Condoleezza Rice( كوندوليزا رايس

                                                
1 “In no country is the effort more pronounced than Indonesia, the world's largest Muslim 
nation, with 240 million people. A bastion of moderate Islam, the nation has nevertheless 
given birth to several radical Islamic groups that include al Qaeda offshoot Jemaah Islamiyah, 
responsible for the 2002 Bali bombings that killed 202. Working behind the scenes, USAID 
now helps fund over 30 Muslim organizations in the country. Among the programs: media 
production, workshops for Islamic preachers, and curriculum reform for schools from rural 
academies to Islamic universities. One talk show on Islam and tolerance is relayed to radio 
stations in 40 cities and sends a weekly column to over a hundred newspapers. Also on the 
grants list: Islamic think tanks that are fostering a body of scholarly research showing liberal 
Islam's compatibility with democracy and human rights”, David E. Kaplan, op.cit. 

 . نفسه املصدر2
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ول الثاين يف ؤاملس )Paul Wolfowitz( الذي كان يتوىل الوزارة ذاا قبلها، وبول ولفويتز
مستشارة الشؤون اإلسـتراتيجية، وكـارين   ) Zeyno Baran(البينتاغون، وزينو باران 

السكرترية الثانية يف وزارة اخلارجية للدبلوماسية والـشئون  ) Karen Hughes(هيوغس 
. وهذه األخرية كانت هي املسؤولة عن تنفيذ اإلستراتيجية وتفعيلها يف امليـدان            1.العامة

كل ذلك يصور ويرسم لنا خريطة واضحة حلقيقة تلك االستراتيجية اجلديدة، مبا يفيـدنا             
  . بالدراسة والتحليلحق اإلفادة يف تناول املوضوع

اإلسالم الليربايل ما يسمى بتيار ا من خالل النظر الثاقب يف برامج وقد تبني واضح
حليف الغرب الويف وتنفيذها يف الواقع الفعلي، وكذلك من املتابعة واملالحظة الواعية            

تشعبة وغس يف املناسبات املختلفة، أن هذه الربامج املتنوعة امل        يللتقارير اليت أدلت ا ه    
يف احلقيقة تترامى أطرافها يف اعتبار أمهية وضرورة احلوار بني أصحاب األديان والتقاليد 

ا أو غري مباشر، وخاصة حوار أمريكا مع غريها من شعوب املختلفة، سواء كان مباشر
  Radio Free Europe/Radio Liberty (،2( ففي حوارها مع إذاعة احلُرة ألوروبا. العامل
وأقـول  . أركز على حوار أمريكا مع العامل    ":يف وصف مهمتها  وغس  يقالت ه ،  مثالً

لذا . ألين أعتقد أن العامل أحيانا يعتقد بأننا خناطبهم أكثر من أن نستمع إليهم      " احلوار"
  3."حاولنا أن نركز أكثر على االستماع واالشتغال يف احلوار

سب احلرب على اإلرهاب    مث أخذت توضح استراتيجيتها ذات األبعاد الثالثة يف ك        
وهناك  :واستمالة العقول والقلوب وإخضاعها، وتشجيعه عقد احلوار بني األديان، قائلة         

ثالثة أهداف استراتيجية ملا أهتم به، وما أطلب دائماً من موظفي االهتمام به، مـن               
األمر االستراتيجي الثاين هو العمل الدؤوب لتهميش       .... مساعي الديبلوماسية العامة  

                                                
 .املصدر نفسه 1
  : انظر النص الكامل هلذا احلوار يف موقع اإلنترنيت التايل 2

http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/06/b37ec268-416a-4591-abb3-f559920b3411.html  
3 “I'm focusing on America's conversation with the world. And I say "conversation" 
because I think sometimes the world thinks we speak at them, rather than listening to 
them. So I've tried to focus a great deal on listening and engaging in dialogue”, Opcit. 
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. ملتطرفني القساة والقضاء على حماوالم لفرض أيديوجليتهم واستبدادهم علينا مجيعا         ا
، للكالم عن احلقيقة اليت نعتقد بأن       ولذا نعمل جاهدين لتشجيع احلوار بني األديان      

 .1 بقيمة احلياة اإلنسانية، مثال–الناس من كل األديان يشتركون يف معتقدات معينة 

 وأن هذا هـو   أن نسعى لتعزيز احلوار بني األديان     تقد أنه مهم    وأع: "مث استطردت قائلة  
لتلتقي بالزعمـاء  ]: يل[فقال . الذي كان الرئيس بوش أوصاين به حينما تسلمت هذه الوظيفة       

  .2"ا من احلوارات بني األديان وقد حضرت عدد، ولتشجعي احلوارات فيما بينهم،الدينيني
 للحوار املباشر كانت وسائل اإلعـالم هـي         ويف حالة عدم توفِّر الفرصة الساحنة     

األمضى واألضمن يف إيصال الرسالة املطلوب إىل اجلماهري حيث ميكن أن متثل وسـيلة              
يف إجابتها عن   (وكان هذا الدور املهم هو الذي تتمىن هيوغس وتأمل          . حلوار غري مباشر  

كن أن تلعبه دور اإلذاعـة      سؤال إذاعة احلُرة ألوروبا، فيما إذا كان هناك يف رأيها دور مي           
، أن تلعبه دحمطات اإلذاعة ودور النـشر الدوليـة مـن            )والنشر الدولية يف جمال احلوار    

   .3التلفيزيون والراديو
 ما كتبه كابلن يف تقريره مـن معلومـات يف           بصورة أوضح وبذلك فقد تأكد    

 ذلـك التقريـر     بل ازداد ما جاء يف     .منتهى األمهية تتعلق بتلك اإلستراتيجية اجلديدة     
تأكيدا ببحوث وتقارير الحقة أعدا ونشرا مراكز البحوث األمريكية املعتمدة مثل           

RAND  وUSIP و CSIS كما تأكد بالتايل أن احلوار بني األديان قـد مت          . 4 وغريها
                                                

1 I have three strategic goals for the way I look at, the way I constantly ask my staff to 
look at, our public-diplomacy efforts…. A second strategic imperative is to work to 
isolate and marginalize the violent extremists and to undermine their efforts to impose 
their vision of ideology and tyranny on the rest of us. And so we work very hard to 
encourage interfaith dialogue, to talk about the fact that we think people of all faiths 
share certain beliefs - in the value of human life, for example” (emphasis added). 
2And I think it is important that we seek to foster interfaith dialogue and that’s one of 
the things that President Bush asked me when I took this job. He said, “meet with 
religious leaders, foster conversations among religious leaders.” I’ve attended a number 
of interfaith conferences”, (emphasis added).  

 .انظر املصدر نفسه 3
  :املثال سبيل على راجع 4
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وهذه . اخلصوصا، واإلسالم على وجه ا حملاربة األديان عموم فاحشاستغالله استغالالً
قلـدها  وأمن عليهـا    ا بدرجة أوىل إال أا      ا أمريكي ة وإن كانت تصميم   اإلستراتيجي

، مما يربهن علـى صـحة       الغرب بدرجات متفاوتة  معظم دول   ويعمل على تنفيذها    
كما طرحها تيلـيخ  " األديان التقليدية "على   ‘شبه األديان ’هجوم  "ووجاهة أطروحة   

بني أطراف احلوار املتكافئـة     " همالتفا"فلم يكن احلوار يف هذا السياق لغرض        . سابقا
املتعادلة كما هو املرجو واملطلوب واملعلن يف كل حمافله ومؤمتراته وندواته ولقاءاتـه،    

، يعـين   لقوى معينـة  وفرض اهليمنة األيديولوجية    " اإلفهام"أو  " التفهيم"وإمنا لغرض   
عيف  املنـهزم الـض    الطـرف العلمانية، من قبل الطرف السائد القوي الغالب على         

   1". باالقتداء بالغالبمولع دائماً"، كما يقول ابن خلدون، "املغلوب"و. املغلوب
 أليس الدعم اخلارجي املذكور أعاله إمنا كـان لـدعم           :املرءهنا، قد يتساءل    و

الربامج واألنشطة الدينية، من بناء املساجد واملدارس اإلسالمية وتطـوير مناهجهـا            
نعم ذلك ما   ء حمطة التلفاز اإلسالمية وما إىل ذلك؟        الدراسية وتدريب أساتذا وإنشا   

 الـذين   أولئكهذا التساؤل   عن  جابة  اإل ولعل األنسب واألحق ب    يبدو وبادئ النظر،  
ن هذا األمر   إ،  فحسب ما جاء يف تقرير كابلن     . جيةخططوا وصمموا تلك اإلستراتي   

ي بضرورة عدم   ، ذلك ألن القانون األمريكي يقض     قد كان مثار جدل فيما بينهم فعالً      
 ولكنهم يف النهاية اقتنعوا بأن ما قاموا      . تدخل الدولة يف األمور الدينية على اإلطالق      

يقومون به من دعم الربامج واألنشطة اليت يبدو يف الظاهر أا دينية، هو     به ال يزالزون    
  . 2"هدف علماين"يف احلقيقة ال يراد به إال حتقيق 

                                                                                                                  
Angel Rabasa et al., Building Moderate Muslim Networks (Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2007); Angel Rabasa, Radical Islam in East Africa (Santa Monica, CA: 
RAND Corporation, 2009), pp. 37, 39; David smock and Qamar-ul Huda, “Islamic 
Peacemaking Since 9/11” (Special Report), (Washington DC: USIP, 2009). 

 .101، ص)1983دار ومكتبة اهلالل، : بريوت(، حتقيق حجر عاصي مقدمة ابن خلدون، 1
 .تقرير كابلن السابق: انظر 2
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 ترمجته يف أرض الواقع حيث ينـادي هـؤالء          وقد حتقق هذا اهلدف فعالً، ووجد     
يف كل أقطار العامل اإلسالمي ويف الغـرب بالعلمانيـة          " املفكرون املسلمون الليرباليون  "

ويدافعون عنها ويروجوا ويربروا تربيرا إسالميا بأا ليست فقط ال تتعارض مع اإلسالم 
 فهو يأمر   1قول نصر حامد أبو زيد،    على حد   " إن اإلسالم هو الدين العلماين بامتياز     "بل  

املسلمني بضرورة علمنة حيام على حد زعم نور خالص ماجد، أحـد رواد الفكـر                
" املفكرون املسلمون الليرباليون" وخالصة القول غدا هؤالء  2.اإلسالمي الليربايل بإندونيسيا

ـ      ”local hires“ وكالء أو عمالء الغرب، أو الستعارة ما اصـطلح عليـه كـابلن بـ

  .بلدام يف تنفيذ تلكم اإلستراتيجية يف 3،)مستأجرين حمليني(

  ؟يهاالقضاء علالملل أو نحو حل 
؟ ما األطراف   هل احلوار حل  : لذلك فالسؤال الذي ال بد من مواجهته اآلن هو        

املتباينة الىت ترتبطها مصاحل مشتركة، حىت يتسىن لكل طرف فهم سلوك الطرف اآلخر 
 ولكن جناح أي حوار، واحلوار بني األديـان         4.يه إىل حتقيق أهدافه    يف سع  اتهوتصرف

ا على مدى صدق الغرض      أن يؤيت مثاره اإلجيابية، إمنا يتوقف أساس       يفبصفة خاصة،   

                                                
 .37، ص)2003، 4مكتبة مدبويل، ط: القاهرة (نقد اخلطاب الديين نصر حامد أبو زيد، 1
  :يف اإلسالم يف كتاباته الكثرية، ومن أمهها (secularization)  انظر تفاصيل رأيه بضرورة العلمنة2

Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 4th ed, 1991). 
يف احلقيقة، هذه الفكرة اقتبسه نور خالص ماجد، بدون حق واعتراف الزم، وبعد شيء من التعديل املناسب، من 

 The Secular City :يف كتابه الشهري واملثري للجدل والرد املعنون (Harvey Cox) العامل الالهويت األمريكي
 :انظر). املدينة العلمانية(

Harvey Cox, Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective 
(New York: The Macmillan Company, [1965] Revised edition 1967). 
3 David E. Kaplan, op. cit. 
4 "Dialogue by definition is a conversation, a process of communication through speech. It 
is a reciprocal relationship in which two or more parties endeavor both to express accurately 
what they mean and to listen to and to respect what the other person says, however different 
her or his perspective may be". See Charles Kimball, Striving Together, A Way Forward in 
Christian-Muslim Relations (New York: Orbis Books, 1991), p. 86. 
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وإخالص النية وااللتزام بشروط احلوار وأسسه وضوابطه وآدابه الصحيحة الالزمة من     
زامهم كذلك باتباع أنبل الوسـائل      قبل املتحاورين بعضهم البعض، مث على مدى الت       

  . والطرق وأوضح املسالك ومكارم األخالق يف حتقيق أهدافهم
ا، أن  غري أن املالحظ من واقع احلوارات الدينية بصورة واضحة، كما ناقشنا آنفً           

. معظمها كان لألسف الشديد على خالف املطلوب وما ينبغي أن يكون عليه احلوار            
الكنائس املسيحية من أجل التبشري والتنصري، أو العلمانية         رجال   يسعى إليه غالب  فقد  

للحوار ضمن استراتيجية " شبه األديان"إن مل يتيسر التنصري، بينما قد خطط أصحاب         
 حمو ذاتية اإلنسان الدينية التقليدية وهوأكرب وأوسع لتحقيق هدف أكثر شناعة مما قبله  

 "الالمبـاالة الدينيـة  "أو  (religious detachment) "االنسالخ الـديين "تشجيع أو 
(religious indifference) .   ذلك اهلدف الذي يؤدي يف النهاية إىل نتيجـة حتميـة

كلها لتحل حملـها   (religions proper) "التقليدية"وخيمة هي القضاء على األديان 
جترى على نطاق   إذن، فهذه مؤامرة عظيمة منظمة      . (quasi-religions)" شبه األديان "
كلها تتستر وراء قناع القيم الدميوقراطية الرباقة       " األديان التقليدية "ويل للقضاء على    د

من املساواة واحلرية والتعددية والتسامح والتعايش السلمي واالحترام املتبادل وما إىل           
كل من له  إن . إال جاهل أو متجاهليغفل عنها وهذه احلقيقة واضحة جلية ال . ذلك
نفيـذها   ت  وأساليبها ووسـائل   أهدافهاور هذه االستراتيجية اجلديدة و    تطإدراك ل أدىن  

     هناك ف.  مدى وضوح هذه املؤامرة وكرب حجمها   اوتفعيلها يف أرض الواقع يدرك حتم
 من كتابـام وتـصرحيام      استخالصهمؤشرات واضحة تدل على ذلك مما ميكن        

ت والكتابات األكادميية   وفيما خيص الدراسا  . على أكثر من صعيد   وقرارام السياسية   
لتركيـز  هـو ا  الرتعة السائدة    ألديان واحلوارات الدينية، فالتوجه األساسي أو     حول ا 

املتشاة بني األديان وحدها دون التعرض أو الشديد على اجلوانب والعناصر املشتركة      
بل صار هناك نوع من اإلمجاع شبه الرمسي        . ألوجه االختالف األساسية القائمة بينها    
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التعرض هلذه االختالفات الذاتية بني األديان والتوغل فيهـا يف هـذين            " حترمي"على  
وقـد كـان مـن      . واحلوار الديين، خاصة   1االني، أي الدراسات العلمية لألديان    

ـ إمنا  ء  فذاتية الشي فاق غري ما به االختالف والتمييز،       البديهيات أن ما به االت     ددها حت
ـ           تاميخصائصها ومميزاا اليت      وال  هز ا عن غريه من األشياء واليت بدوا ال وجود ل

إىل خنلص  وإذا ثبت هذا، أفليس من الوجيه أن        . وهكذا ذاتية األديان وهويتها   . ذكر
القول بأن هذه اإلستراتيجية اجلديدة فيها ما فيها من أغراض خفيـة مـستورة، وأن          

   وراءها؟ الغرض احلقيقي الذي يثوينتساءل بالتايل عن 
من جامعة مـاربرغ،  ( Michael Pye أن األستاذ ميكائيل بايهنا ير بالذكر جد

يف إحدى مقاالته بأن صرح قد  ،  )IAHRالرئيس السابق لالحتاد العاملي لتاريخ األديان       
نحوان يف آخر املطاف حنو هدف واحد مـشترك         يدراسة األديان واحلوار الديين إمنا      
ا يف كتابنا نبيوقد . يف اتمع (Religious Pluralism)بينهما هو حتقيق التعددية الدينية 

ـ نتائج  ال أن من    الشواهدجج و احلكفاية من   ال مبا فيه    رؤية إسالمية : التعددية الدينية  ذه هل
 ذلك أن التعددية الدينية 2.القضاء على األديان، مما يغنينا عن إعادة ذكر تفاصيله هناالفكرة 

 األديان كلها حىت تتجرد من خصائصها ومميزاا        باختصار شديد تقتضي ضرورة اختزال    
وعن  )absolute truth-claim(الذاتية، ويتخلى بالتايل كل دين عن دعواه باألحقية املطلقة 

وعندها ال يبقى من    . وظائفه االجتماعية ليتوالها ويتعهدها عوضاً عنه نظام آخر ال ديين         
                                                

بل مل يتوقف األمر عند حد عدم جواز التعرض لالختالفات فقط، وإمنا يتعدى إىل ضرورة ترك إصدار أي حكم  1
من أجل احلفاظ على موضوعية " disengagement"، أو ما يسمونه بـعلى دين من األديان حتت الدراسة

: وقد قام الباحث بدراسة وحتليل هذا املوضوع الشيق يف مقالة بعنوان. الدراسة والبحث
Religionswissenschaft Between the Objectivity and Subjectivity of Its Practitioners ،

 Plurality and Representation: Religion in Education, Culture: واليت قدمها يف املؤمتر العاملي

and Society  الذي عقده االحتاد األوريب لدراسة األديان(EASR)  باالشتراك مع االحتاد األملاين لدراسة
 .2007 سيبتمرب 27-23  جبامعة برمين، أملانيا، من (DVRW)األديان

 .189-174 ص،نيةتعددية الديالطه، :  انظر التفاصيل يف2
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ذاتية أو هوية، ولو فرض بقاؤها فهي ليست        األديان كلها، إال أمساء فارغة ال تعرب عن أية          
فالنسبية يف باب . وهذا عمليا هو ايار فكرة القناعة الدينية. أكثر من عناصر نسبية متشاة

  .اإلميان إمنا هي يف وقت نفسه انعدام اإلميان، وهكذا يتم القضاء على األديان
ا فيمـا   ه كابلن أيض  ولعل من أكرب وأفصح ما يؤكد صحة ما قدمناه أكثر ما الحظ           

 بعبـارة ال غبـار      : بوضاح فقال  حيث عرب عن ذلك      ،حيصل لإلسالم يف تقريره السابق    
من أجـل   ... ، أنفقت أمريكا ماليني    جبهة خفية يف احلرب على اإلرهاب      يف" :فيها

هل يبقى من اإلسالم    : يطرح نفسه هو  السؤال الذي   ف. 1"تغيري وجه اإلسالم بالذات   
ذلك ألنه قد صار    .  منه إال االسم فقط    ى يبق ه؟ بالتأكيد، إنه لن   بعد تغيري وجه   ءشي

وهو اإلسالم  .  عن ذاتيته وهويته األصلية، فلم يعد له صلة شرعية ا          شيئا آخر غريباً  
اإلسـالم  "أو  )Reductionist Islam(" اإلسالم االختزايل"الذي ميكن أن نسميه بـ

 أن أو ما حيبذون) Secular Islam(" يناإلسالم العلما"أو ) Hybrid Islam(" اهلجني
  . )Liberal Islam( "اإلسالم الليربايل"يسموه به 

أن احلوار الديين أو اإلميـاين  قرر حلق أن ناومن هنا، فليس من املبالغة وال جمافاة      
 مشكلة جديدة يف عالقات األديـان  هو يف احلقيقة يضيفمن حيث الفكرة والتطبيق   

لمشكالت اليت تواجه أتباعها بعـضهم      ا ل  شافي ن يقدم حال   من أ  بعضها ببعض، بدالً  
سـوى غطـاء    إحالل السالم بني األمم حمل الرتاع والصراع        وليس الزعم ب  ،  ببعض

 وعلى هذا فقد أصبح مـن  .إلخفاء الغرض احلقيقي لتمييع األديان وتذويبها كما بينا    
 املنطقية السليمة   ا أن يوضع للحوار منهج وضوابط قومية وفق األصول        الضروري جد 

ا ملن يريد أن حيقق احلوار غاياته النبيلة حىت ال تعبث به             عام الرصينة لكي تكون دليالً   
وهذا ال يعين ألبتة جتاهل ما قد وضعه بعض اجلهات املعنية بـاحلوار             . قوى العبث يد  

 غري أن من له   . الفاتيكان والكنائس املسيحية األخرى هذا الدليل     ، كما فعل    من دليل 
                                                

1 “In an Unseen Front in the War on Terrorism, America is Spending Millions...To Change 
the Very Face of Islam”David E. Kaplan, op. cit. 
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    ا أن ذلك إمنا وضع من أجل حتقيق مصاحل الكنائس          الفرصة لالطالع عليه يدرك حتم
فتبقى .  من جوع   وال يغين  -إذن–، فال يسمن    1اخلاصة ورسالتها التنصريية التبشريية   

  . ذلك الدليل العام قائمة وماسةمثل احلاجة إىل 
، أحد املفكرين   الفاروقي رمحه اهللا  ه يف هذا الصدد إمساعيل راجي       ولعل ما اقترح  

املهتمني بقضية احلوار واملؤمنني بضرورته واملشاركني النشطني يف ندواته ومؤمتراته، جدير           
بااللتفات إليه واالستفادة منه إذا ما أريد للحوار أن يؤدي دوره اهلام ورسالته النبيلـة وال          

برسالته النبيلة، وهي   وانطالقًا من اإلميان بضرورة احلوار و     . يكونَ جماال لبيع وشراء العقيدة    
اليت أدناها بناء التفاهم بني جمتمع األديان وأعالها إقامة احلق وإذعان الناس مجيعا له، قدم               
الفاروقي ستة أسس عقلية منطقية ملنهج احلوار ضمانا إلصابته اهلدف املنـشود وعـدم              

  . صريورته وسيلة للدعاية وغسل األدمغة والتمويه أو شراء األرواح
 ،)ex cathedra(السلطة  من حواري بأمر صادر اتصال أي ال يتم لك األسس أنوأول ت

أن ال يتعارض االتصال احلواري مع قـوانني   فهو  الثاين  ، أما األساس    خارج عن النقد  
الثالث أن ال يتعارض االتصال احلـواري     األساس  و،  املنطق الرصني، التناسق الداخلي   

الرابع أن ال يتعارض االتصال احلـواري مـع   األساس و، مع قوانني التناسق اخلارجي 
يفترض احلوار حريـة املوقـف إزاء       فاخلامس  أما األساس   و. قانون املوافقة مع الواقع   
والسادس يف احلاالت اليت كان عليها املسلمون واملسيحيون        ،  املقررات الدينية الرمسية  

  .2اليوم، فاألولوية تكون للقضايا األخالقية، ال الالهوتية
ملالحظ أن اهتمام الفاروقي البالغ بقضية األسس املنهجية للحـوار بـني            ومن ا 

 Christian Ethics: A : مذ شرع يف تأليف كتابه املعنـون األديان قد ظهر واضحاً

                                                
1 See: http://www.ccc-cce.ca/english/downloads/DenominationalMaterials.pdf (retrieved 
on February 2, 2008). 

 :انظر التفاصيل يف 2
al-Faruqi, Ismail Raji, Islam and Other Faiths, edited by Ataullah Siddiqui 
(Herndon: The Islamic Foundation and International Institute of Islamic 
Thought, 1998), pp. 250-256. 
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History and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas  )األخالق املسيحية :
، بداية الستينيات من القرن العـشرين       يف) تاريخ وحتليل منهجي ملُثلها العليا السائدة     

حيث نوه يف مقدمة هذا الكتاب بضرورة األخذ يف االعتبار بقوانني املنطق الرصـني،    
يعين التناسق الداخلي والتناسق اخلارجي واملوافقة مع الواقع، يف تناول دين من األديان 

 هي عني ما أكده     -ء   كما يتضح رأينا جبال    - وهذه القوانني    1.بالدراسة والبحث والتقييم  
وال غرابة يف ذلك، إذ إن هذا الكتاب        . الفاروقي يف األسس املنهجية للحوار اآلنفة الذكر      

ذاته إمنا ألفه الفاروقي كمقدمة منهجية للحوار مع املسيحية جتسيدا عمليا لتلك األسـس             
باحلوار عنـها   فالدراسة العلمية الرصينة لألديان بوجه عام، والديانة اليت يراد          . والضوابط

بوجه خاص، على ما يبدو من اإلطار املنطقي الذي وضعه الفاروقي  هي اخلطوة األوىل               
ذلك ألن  . األساسية اليت البد أن يتخذها املرء قبل أن جييز نفسه الدخول يف مائدة احلوار             

 :وليقفهو  ا وأنبله،   ، هو عبارة عن التربية والتعليم يف أوسع معنامه        تعبريهاحلوار، على حد    
 األخرى، فتقبل   ىإنه حتقيق ألمر احلقيقة كي تكون معروفة، حىت تقارن مع الدعاو          "

. إن كانت صحيحة، وتعدل إن كانت قاصرة غري كافية، وترفَض إن كانت زائفـة             
فاحلوار هو إزالة العوائق لتتداول األفكار بني الناس حبرية يف جـو تكـون القاعـدة     

  .2"ترك الدعوى األقوم واألقرب إىل احلق فائزااحلاكمة املطلقة فيه هو 
فلذلك كان احلوار الديين هو الطريق لكشف كل احلقائق الدينية الصحيحة الـىت ال    
تناقض فيها، داخليا كان أم خارجيا، يف دين من األديان اليت جيري احلوار بـشأا بـني                 

وار الديين ال بد أن يفـضي يف        فال يسع الفاروقي، حينئذ، إال أن يعترف بأن احل        . أتباعها
غري أنه سرعان ما يستدرك بـشأن مثـل        ). ) conversionاية املطاف إىل ضرورة حتويل    

                                                
1 al-Fārūqī, IsmāÑīl R., Christian Ethics: A History and Systematic Analysis of Its 
Dominant Ideas (Montreal: McGill University Press, 1967), pp. 11-14 
2  “It is the fulfillment of the command of reality to become known, to be compared 
and contrasted with other claims, to be acquiesced in if true, amended if inadequate, 
and rejected if false. Dialogue is the removal of all barriers between men for a free 
intercourse of ideas where the categorical imperative is to let the sounder claim to the 
truth win”. al-Fārūqī, Islam and Other Faiths, p. 248. (emphasis added) 
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إىل ديين وثقـافيت وأعـرايف ونظـامي        ] حتويل[ليس  :  "... هذه النتيجة احملتملة بقوله   
نظامه السياسي، أو دينك وثقافتك وأعرافك ونظامك السياسي، أو دينه وثقافته وأعرافه و           

إن التحويل املمقوت عند اإلسالم واملـسيحية هـو الـذي مت    . احلقالسياسي، وإمنا إىل  
فالتحويل بوصفه اقتناعـا    . بإكراه، أو شراء، أو خداع عن غري وعي الشخص املطلوب         

 حقا، إنه البديل الوحيد الذي ينسجم مـع         –باحلق ليس فقط أمراً جائزاً بل أمر إلزامي         
  .1"دية والكرامةسالمة العقل واجل

والنقطة الرئيسية فيما قاله الفاروقي هنا هى أن احلوار بني األديان ينبغىي أن يكون أحد 
الطرق ليتفاهم كلٌّ من جمتمع من جمتمعات الديانات املختلفة معتقدات اآلخر، وميكن بعد          

ياراً دون ذلك أن يتعلم مما كان صحيحا وحقا يف الديانات األخرى فيأخذ به طوعيةً واخت            
وهذا الوضع إمنا ميكن حتقيقه فقط عندما تكون كل أطراف احلوار متكافئة متاما، ال . إكراه

  . 2(invited guests) "ضيوفًا مدعوين"واآلخر  (host) "مضيفًا"أن يكون أحدها 

ا إذا كان بإمكام قبول هذا االقتراح معوقد سأل الفاروقي الطرف املسيحي خاصة 
الطرف اآلخر، وهو بأن يؤسسوا حوارهم مع أهل األديان األخرى علـى          الذي جاء من    

أسس عقلية منطقية رصينة صرفة، حىت يكون هذا احلوار الديين فعالً طريقة النكشاف احلق 
ولبناء األخوة العاملية احلقيقية، وبالتايل حىت تكون كلمة اهللا وإرادته، ال كلمة رجال الدين          

 ونفس السؤال واالقتراح ميكن أن نوجهه كـذلك إىل    3.لعليامنهم وإرادم، هي احلق وا    
 مبـا  –رجال السياسة من أساطني العوملة اليت تتحكم يف مسرية البالد والعباد وصريورم    

 بالفعل يف العصر احلديث، حىت لقد قال أحد كبار الباحثني األملانيني، يوسف –فيها الدين 
ية فيمكن أن نقول بأا قد غريت عالقتها مـع  وأما املسيح: "(Joseph van Ess)فان إس 

                                                
1 “…not to my, your or his religion, culture, mores or political regime, but to the truth. 
The conversion that is hateful to Islam and Christianity is a conversion forced, bought 
or cheated out of its unconscious subject. Conversion as conviction of the truth is not 
only legitimate but obligatory – indeed, the only alternative consistent with sanity, 
seriousness and dignity”. IsmāÑīl R. al-Fārūqī, Op. Cit, p 249. 
2 al-Fārūqī, (ed.), Trialogue of the Abrahamic Faiths, p. x. 
3 al-Fārūqī, Christian Ethics, p. 35. 
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وهذا التغيري، مع ذلك، إمنا كان مببـادرة        . بشكل ملحوظ للغاية  ] حنو األحسن [اليهودية  
  .1"ليست من الالهوت بل من األحداث التارخيية والسياسية

من هنا ندرك مدى قوة دور السلطات السياسية املعاصرة وتحكُّمها يف حتديـد             
فاشتغاهلا املباشر ىف عقد احلوار الديين ومؤمتراته وندواته كـان   .  األديان العالقات بني 

. مظنة لسوء االستخدام واالستغالل، بل ذلك هو احلاصل فعالً يف كثري من األحيان            
فال بد للحوار الديين إذن من وجود أسس وشروط وضوابط واضحة املعامل، علـى              

. ة املرجعيـة والـسلطة امللزمـة للجميـع        حنو ما اقترحه الفاروقي آنفًا، تكون مبثاب      
وأحسب أن احلوار الديين ذه األسس والشروط والضوابط املقترحة هـو الوحيـد             
الذي يتفق وكرامة اإلنسان وقداسة الدين معا، فيكون بذلك هو الوحيد الذي ميكن             

  . أن خيدم السالم احلقيقي للبشر مجيعا

  عقيدةالتفاهم واالحترام مع حفظ هوية ال: خاتمة
 املوقف الذي يقره اإلسالم إزاء - فيما حنسب -إن ما قررناه قبل قليل هو نفسه 

ظاهرة تعدد األديان، وهو املوقف الذي يعترب طبيعيا وواقعيا للغاية، إذ إننا إذا نظرنا إىل 
التجربة البشرية يف تاريخ العمران البشري منذ حلظات تشكله األوىل حىت اليوم، بل حىت 

امة، إمنا هي جتربة ال ختلو يوما ما من تصارع القوى املتنافسة يف احتالل تلك يوم القي
بناء على ما  وقد يبدو ألول وهلة أن نظريات التعددية الدينية احلديثة،. املرجعية أو السلطة

تقرر عندها من عقيدة املساواة أو تساوي األديان، حمايدة وغري منحازة يف قضية املرجعية 
. إا ال تفضل دينا على دين، بل ال تسمح ألي دين أن يسود دينا آخرهذه، من حيث 

 جتاه الدين، يف حقيقة أمرها، –العلماين : أو بتعبري أصح-" احملايد"ولكنها ذا املوقف 

                                                
1 “As for Christianity, we can say that it has most notably changed [better] its relation 
to Judaism. This change, though, was initiated not by theology but by historical and 
political events”. Joseph van Ess, “Muhammad and the Qur'an: Prophecy and 
Revelation,” in Küng, et al., op. cit., p. 6. 
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، قد استغلت األديان كلها أسوأ استغالل خلدمة السيادة واهليمنة 1بينا يف مكان آخركما 
ها من مميزاا وخصوصياا وحريتها وصالحيتها للمرجعية العلمانية، عن طريق جتريد

وهذا على عكس ما يراه اإلسالم يف أنه . ليكون النظام العلماين وحده سائدا ومرجعا
حينما أخذ بيده السلطة واملرجعية العليا، ترك األديان على حريتها ألن تعرب عن ذاتيتها 

متتلك مقومات الدميومة والبقاء واالمتداد، وهويتها وأن تقول كل ما تريد أن تقوله وأن 
  . دون أن حياول القضاء على متايزها عن اإلسالم

 كهذه أن تفضى بالضرورة إما إىل إنكار اآلخر، وإما إىل إنكار حماولةإن من شأن 
الذات وكال األمرين يهدمان كرامةاإلنسان وأصالته؛ بل فوق ذلك إما منافيان 

يـة الكونية ذاا يف خلق الكون عامة على سنة التنوع والتعدد  لإلرادة اإلهلومناقضان
!   "  #   : ويف خلق البشر عامة وجعلهم شعوبا وقبائل وأمماً خمتلفني، كما قال تعاىل

'  &  %  $(   +  *  )  ,0  /  .  -  13  2  4   )118: هود-

n  m  l: ، وقال تعاىل)119   k  jo  v  u  t  s   r  q  p   

z   y  x  w{}  |   )كَم بالغة وغايات سامية )48: املائدةففي ذلك ح ،
فهو احلافز للتنافس يف اخلريات، واالستباق يف . وراء هذا االختالف والتعدد والتمايز

الطيبات، والتدافع الذي يقوم ويرشد مسارات أمم احلضارات على دروب التقدم 
وية اإلبداع الذي ال سبيل إليه إذا غاب التمايز وهو املصدر والباعث على حي. واالرتقاء

  .2وطمست اخلصوصية بني احلضارات
التقاتل وسفك الدماء، وما أكثر فما أكثر ما يتساءل الناس عن احلكمة من وراء 

 وال تسفك يف ساحاته الدماء، ا ال يشهد قتاالًا هادئًا ختيل املفكرون والفالسفة عاملًم
                                                

 . الذكرانظر كتابنا السابق 1
-نيسان(ة األوىل ، العدد الثاين، السناجلامعة اإلسالمية، "الرؤية اإلسالمية والتحديات الغربية.. التعددية"، ، حممدعمارة 2

الوحدة والتنوع يف تاريخ " عماد الدين، ،خليل: ا؛ وانظر أيض71-70، ص)ه1414 ذو احلجة -شوال/م1994حزيران 
 .62-60، ص)م1996يولية /ه1417 صفر(، السنة الثانية، العدد اخلامس إسالمية املعرفة، "املسلمني
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 ما دامت املسألة مرتبطة يف جذورها ، هيهات–- كرينكما يقول بعض املف -ولكن 
ا ال مفر منه إذا ما أريد للحياة وما يزال الصراع أمر. بالوجود البشري املتغاير املتنوع

لكي تصل  1اإلنسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والركود والفساد،
ا لعالقات إنسانية الختالف سببإىل املوقف األكثر إجيابية الذي جيعل هذا التغاير وا

متبادلة بني األمم واألقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف، مع بقاء كل 
  2.منها على هويته، يعين مذهبه وجنسه ولونه ولغته وبيئته اجلغرافية

وإذا كان ذلك هو احلكمة والغاية يف االختالف والتنوع والتعدد، فإن الذي 
ذا املضمار ليس احلوار الذي يفضي إىل نظام يلغي االختالف، وإمنا حنتاج إليه يف ه

هو احلوار الذي له القدرة واإلرادة اإلجيابية لتقييم االختالف وإدارته يف حدوده 
املعقولة، حىت يتحقق التعدد والتنوع مبعناه احلقيقي، فيكون إغناًء للتجربة الثقافية 

 .واحلضارية لإلنسانية
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