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 احلفر وراء اجلذور ادلشرتكة بٌن اإلسالم وادلسيحيَّة

 .د. طو جابر العلوينأ

 0202كرسي العلواين_ فًنجينيا_ مارس 

شلا لو أعطى من  ،إّن بٌن "اإلسالم" و"النصرانيَّة" من العالقات والوشائج الشيء الكثًن
امها سائر دعوات الفرقة أوثق العالئق، ولتهاوت أم االىتمام ما يستحقو لقامت بٌن محلة الدينٌن

والتناحر بٌن العادلٌن اإلسالمّي والنصرايّن. ويف ىذه الدراسة الوجيزة سنقدم أمثلة يسًنة على متانة 
ت عليها أفكار دخيلة، ومطامع سياسيَّة وحتريضات من أصحاب مصاحل يف تلك العالقات اليت غطّ 

شلا  ،اإلسالمّي والنصرايّن منذ فرتة طويلة الذي يسود العالقات بٌن العادلٌن ،قض والصراعاىذا التن
نّو لو تضافرت جهود أأعطى فرصة لبقاء رقعة "الوثنية والبدائّية" واسعة على وجو األرض وال شك 

العادلٌن لتحرير البشريَّة من "الوثنية والبدائيَّة" وختليص اإلنسانّية من ىذا العار، واالرتقاء باإلنسان 
فالبداية  -ستوى إنسايّن بقطع النظر عن الدين الذي سوف يتدّين بو بعد ذلكالوثيّن والبدائّي إىل م

ليكون خليفة يف  دمآيف جعلو حبيث يستطيع أن يعي ذاتو ويدرك أنّو آدمّي خلق على صورة أبيو 
ىذه األرض، مؤدتًنا عليها، مسئواًل عن إحيائها وإعمارىا، وجعلها بيًتا واحًدا آمًنا مطمئًنا لألسرة 

اإلسالمّي والنصرايّن على ذلك،  ال شك أّن ذلك شلكن لو تضافرت جهود العادلٌن -كّلها–ريَّة لبشا
عار بقاء ما يقرب من ثلث البشريّة وثنّيٌن وبدائّيٌن يفتك هبم الثالثّي –وال شك أن ىذا العار 

وإن  ،ٌنينايف مبدأ "اخلالص" الذي ىو أمر زلورّي لدى العادل (اجلهل والفقر وادلرض)البغيض: 
 ،اختلفت حقيقتو ووسائلو عند كل منهما إّن ىذا العار يقع على عاتق العادلٌن قبل أّي أحد آخر

 وعلى رجال الدينٌن خاّصة.

ذلك  إلنقاذ -مًعا–جهودمها  إّن اقتالع ىذا العار، وضم العادلٌن اإلسالمّي والنصراينّ 
لثالث، بل بادلعىن احلضارّي الشامل قد العامل "العامل الثالث" ال بادلعىن االقتصادّي الشائع حالًيا ل

مَّة بدأت أحالًما، ورمبا اصلازات البشريَّة الكربى اذليعّده البعض من قبيل األحالم لكن كثًنًا من اإل
ئق بعد حٌن، وضلن ال نستطيع أن نلغي األحالم أو نتجاوزىا ابدأت بتخيُّالت لكنها صارت حق

 من حياتنا. ألّن ذلا وجوًدا يف جوانب عديدة
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إىل مراجعة مبدأ "اخلالص" وإخراجو من دائرة "اخلالص  -مجيًعا–ىذا احللم حيتاج منّا 
 الفردّي" إىل "اخلالص اإلنسايّن الشامل" لتحقيق "اخلالص الفردّي" يف الدار اآلخرة.

خلالص" ورصد األزمات وادلشكالت اليت ىي موضع اىتمام "اإلسالم امث حتديد "أولويّات 
مث التحاور بٌن ادلؤسَّسات ادلختصة يف العادلٌن، للخروج بإطار مؤّسسّي يضم  ،رانّية" مًعاوالنص

ت وعقد لقاءات امث مجع ادلعلومات عن أىم األزم، ىيئات وقيادات دتّثل العادلٌن اإلسالمّي والنصراينّ 
الفريقٌن للوصول إىل مشرتكة لوضع سلَّم أولويّات دلعاجلة ىذه األزمات وتوزيع األدوار ادلشرتكة بٌن 

 احللول وادلعاجلات الالزمة ذلا.

إنَّ رلموعة األزمات الكربى عادليَّة، وىي يف حاجة إىل تكاتف عادلّي يبدأ بتنسيق إسالمّي 
دلعاجلة تلك األزمات، وتقدمي  -كّلها–ة ادلتحّضرة نصرايّن يعقبو تضافر إنسايّن جيمع جهود اإلنسانيَّ 

 نها، ويف مقّدمة تلك األزمات:احللول الالزمة للخروج م

العامل ادلتقّدم وإنسان  نملة إلنسااعب ادلتعّددة الشأزمة اغرتاب اإلنسان ذات الش   .0
 سالميّ إلا نالعوامل ادلتخّلفة، فللتقدُّم أزماتو وللتخلُّف أزماتو، وكّلها هتّدد إنسانًا حيرص الدينا

 على محايتو وخالصو يف الدنيا واآلخرة. والنصراينّ 

وىي أزمة ال تستطيع  ،مة البيئة وادلخاطر اليت هتّددىا يف الرب والبحر واجلوأز  .0
إيقاف سلاطرىا على األحياء واحلياة،  اإلقليميَّةّظمات الدوليَّة واحلدود نالكيانات السياسّية وال ادل

سلاطره عن  اإلسالمّي والنصرايّن للحد منها ودرءتبدأ بتكاتف العادلٌن  ،وىي حباجة إىل جهود عادليَّة
 احلياة واألحياء.

لشامل على حساب توفًن موارد األرض دلقاومة اأزمة سباق التسّلح بأسلحة الدمار  .3
عض الدول ادلختلفة من  باجلوع واجلهل وادلرض. فعلى مستوى التسّلح نستطيع القول إّن ما دتتلكو 
عديدة،  اة واألحياء مرّات  كربى وغًنىا من أسلحة دمار شامل وأسلحة أخرى صار كافًيا لتدمًن احلي

كة وتتزايد مصانعها، ا تطّور األسلحة الفتتويف كل يوم  ،ىذا اجلنون إليقافومل تبذل زلاوالت جاّدة 
ة تزدىر صناعات األسلحة واحلروب الصغًنة يّ وتزدىر صناعتها، وكّلما استفحلت األزمات االقتصاد

 والكبًنة.
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ها ادلناسب من االىتمام حظّ  تأخذ أزمات اجلوع والفقر واجلهل وادلرض اليت مل .4
ة ادلبّددة يف صناعات أخرى، بعضها فاستفحلت وتضاعفت وبالرغم من القدرات البشريَّ  ؛العادليّ 

ّن نسب التصحُّر والتلّوث والتدمًن صارت هتّدد بنقص كبًن يف إضار بالبشريَّة، مهدِّد حلياهتا ف
قدرات األرض على بلوغ حد الكفاية للحاجات اإلنسانيَّة الضروريَّة كافية لكل من خيلق على 

ى إىل بروز ىذا النوع من التهديد وتفريطو حبمايتها قد أدّ ظهرىا، ولكن سوء استعمال اإلنسان ذلا 
  واألزمة.

الدراسات ادلتعمقة ال بد من العناية ادلشرتكة بالبحوث والدراسات فيما يتعلق ب .5
ادلتعلقة بالكتب الثالثة؛ التوراة واإلصليل مث القرآن وادلقارنة يف رلاالت القيم إلبراز ما ىو متفق عليو 

لتصبح ىذه ادلقاصد الثالثة   «التوحيد والتزكية والعمران»بٌن الكتب الثالثة فيما يتعلق مبقاصد 
ة والمساواة العدل والحريّ »وسائل كشف ادلشرتكات بٌن الدنٌن والعادلٌن إضافة إىل قيم  من

 وسائر القيم ادلشرتكة.  «وحقوق اإلنسان

على  عناصر ضغط وتأثًن سلبّ ا ما تشّكل اليت كثًنً  ةفيما يتعلق باألمور التارخييّ  .6
تها وسّ  «بحروب الفرنجة» «ةلسماييّ ة اإلالمصادر العربيّ »يتها الذاكرة ادلعاصرة كاحلروب اليت سّ 

إلضفاء ادلعىن الديين عليها. وكذلك ما حدث  «ةبالحروب الصليبيّ »ة ة األوربيّ رخييّ ادلصادر التا
بأوامر   -أسبانيا-من حتريق وتعذيب وتدمًن دلمتلكاهتم يف األندلس  «المسلمين ينيّ كللموريس»

من إعادة دراسة ىذه القضايا ادلشكلة... حبث ا . ال بد منسوبة إىل الكنيسة أو البابا شخصيِّ 
ا ا ومعيقً ا ال يسمح جبعل ذلك ادلاضي مسيطرً مشرتكة خترج برؤية تعيد تفسًن ىذه القضايا تفسًنً 

 لتحركنا يف احلاضر ضلو التفاىم. 

على القرابة والتقارب واتساع نسبة  «لسورة المائدة»يف  القرآن اجمليد قد نصّ  إنّ  .7
لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَيُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن سلمٌن والنصارى فقال: ادلشرتكات بٌن ادل

ُهْم  َربَ ُهْم َيَودًَّة لِلَِّذيَن آَيُنوا الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِين ْ يِسيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ َأق ْ ِقسِّ
( َوِإَذا لَسِمُعوا َيا أُْنِزَل ِإَلى الرَّلُسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِيَن 28ن َُّهْم ال َيْسَتْكِبُروَن )َورُْىَبانًا َوأَ 

اِىِديَن ) َنا َيَع الشَّ ا َعَرُفوا ِيَن اْلَحقِّ يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا آَينَّا فَاْكتُب ْ ْيِع ِيمَّ ( َوَيا لََنا ال نُ ْؤِيُن بِاللَِّو 28الدَّ
( فَأَثَابَ ُهُم اللَُّو ِبَما قَاُلوا 28َجاَءنَا ِيَن اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا رَب َُّنا َيَع اْلَقْوِم الصَّاِلِحيَن ) َوَيا
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ىذه  . إنّ (80)ادلائدة: َجنَّاٍت َتْجِري ِيْن َتْحِتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنينَ 
 كوا بالسيد ادلسيح على صعيد واحد مع ادلسلمٌن دون أي اختالف. د جعلت الذين دتسّ اآليات ق

ا سببً يقة دّ و الصقتلوه وطعنهم يف أمّ  واعترب القرآن احملرض على قتل ادلسيح، وادعائهم بأهنم 
قَ ْتِلِهُم األَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِييثَاقَ ُهْم وَُكْفرِِىْم ِبآيَاِت اللَِّو وَ يف غضب اهلل تعاىل عليهم: 

َها ِبُكْفرِِىْم َفما يُ ْؤِيُنوَن ِإال َقِليما ) ( َوِبُكْفرِِىْم 511َوقَ ْوِلِهْم قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اللَُّو َعَلي ْ
يَح ِعيَسى اْبَن َيْرَيَم َرلُسوَل اللَِّو ( َوقَ ْوِلِهْم ِإنَّا قَ تَ ْلَنا اْلَمسِ 511َوقَ ْوِلِهْم َعَلى َيْرَيَم بُ ْهَتانًا َعِظيًما )

 ِيْن ِعْلٍم َوَيا قَ تَ ُلوُه َوَيا َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِيْنُو َيا َلُهْم ِبوِ 
( َوِإْن 512ِإلَْيِو وََكاَن اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما ) ( َبْل رَفَ َعُو اللَّوُ 511ِإال ات َِّباَع الظَّنِّ َوَيا قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا )

-055)النساء: ِيْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإال لَيُ ْؤِيَننَّ ِبِو قَ ْبَل َيْوتِِو َويَ ْوَم اْلِقَياَيِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا
059) . 

اب أصح»لتسجيل واقعة  «لسورة البروج»ص سورة كاملة ىي والقرآن الكرمي خصّ 
 ة. وىو ادلؤمنون النصارى الذين اضطهدوا وأحرقوا وقتلوا مبذحبة مجاعيّ  «األخدود
صت للدفاع عنها وبيان طهارهتا ونقائها، وصدق السيد اليت خصّ  «لسورة يريم»وىناك  

 ة عديدة. ادلسيح يف كل ما جاء بو، إضافة إىل ذكرىا وولدىا عيسى ابن مرمي يف سور قرآنيّ 
يَأَي َُّها ة يف السلم كافّ  -امجيعً -لندخل تذكر كل ىذه ادلشرتكات وإحيائها  إىلنا يف حاجة إنّ 

ْيطَاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُيِبينٌ  ْلِم َكافًَّة َوال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ  الَِّذيَن آَيُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ
 . (028)البقرة:

 
ً
 من والسالم. ا حتكمو القيم ادلشرتكة ويسوده األونوجد عادل

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتو


