
 اإلمام الشهيد البوطي  واملسيحية يف مواجهة الوضع الدويل اجلديداإلسالم 

  www.naseemalsham.com  ماشلا ميسن عقو م                                                        1

 اإلسالم واملسيحية

 يف مواجهة الوضع الدويل اجلديد

 حممد سعيد رمضان البوطيد.    

 ((أستاذ جبامعة دمشق))                                            

 
هذا البحث هوو نوا اضاضوال الون مواا مور امل وا  
أا أل يهوووووووووووووووا يف جام وووووووووووووووة ال ووووووووووووووواهال مسوووووووووووووووا  يووووووووووووووووم 

، بوووودمول موووور مصيووووة ا ق  ووووا   يهووووا، 91/6/6006
 إل ائها هناك. غري أا ظا اً طا ئاً حال  وا

وإنه ليس دين أا جيد هوذا البحوث اليووم سوبيصه إ  
آنووذاك، موور مصووه منوول هووذ  ا صووة  مسامووه ووا م   موور 

 الغاا . و   يب أا اخلِيَوَال مصها  يما اخ ا   اهلل.
 

أبدأ حديثي ب اض موجز لصواقع ال وا يي،   أن  وإ إ  بيواا املشواصة ال ائموة،   أضوع بو  
 إ امل رتح.أيديام احل

وهاوووذا  وووثا حوووديثي لووور ياووووا وعووولاً حوووا اً لواقوووع، بوووإ سووو حاول أا أج وووإ مووور الوعووو  
 م دمة لص الج.
 ي ول: مل يس خدم الدير مال مل  ب سياسي، إ  ما  ذلك بالوبال مصه ال ا يي أما الواقع 

أل يوواا الوودير وأعووحابه، ومصووه ال القووة السووا ية بيوونهم وبوو  مووواطنيهم أو حوواو يهم موور ذو  ا
 األخاى.

ولوو أ  نووا أا ن وغي إ  حووديث ال وا يي، وهووو يوورتجم هوذا الواقووع ويسو ن   بووذلك أحدا ووه، 
  س نلد منا وق اً طوياًل، وملا ت ّته تسجيصه إ  يف حصدات.

ول وود نتووات وتوودبات ..  صووم أجوود مووا يوودّل مصووه أا هووذا الواقووع ين بوو  مصووه اإلسووالم  وا 
 اإلسالم، أو ي حيز يف هذا لدير  وا  ير. املسيحية أو مصه املسيحية  وا
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بإ الذ   لت مصيه شوها ل ال وا يي، أنوه مل يوضوع أ  مور اإلسوالم واملسويحية أو اليهو يوة، 
يف مهوود موور ال هووو  يف ميووزاا الاايووة السياسووية، إ  وأووّول يف أيوود  أعووحاب هووذ  الووااى إ  

عحاب النلوذ وامل وا ، قصموا ت ووى و قة هامة نا  ل، حي   الص ب املاها هبا ن ائج سياسية أل
 أ  وسيصة أخاى مصه أ ي ها.

موواا يف موواآل السياسووة وأ باهبووا، إ  خا موواً   أيوواً وب  بووري أوجووز وأوضوو: أقووول: مل يتهووا الوودير 
ألقوى مر يس  يع أا يس خدمه يف مناو اته السياسية. و مبا متزق ب  أمثا مر خمدوم واحود، 

 ية امل  ا ضة مصه مس وى م ساٍو مر الندية امل نا سة.مندما ت  ا ع املذاهب السياس
أمين هبذا أا املسيحية، مصه سبيإ املثال، مل تَوُلْز محصي  ملضإ، لوذا ا، يف نتوا الساسوة 
الغووابي  قوودواً وحووديثاً، وإريووا اخ ووريت  ائموواً يف هووذ  املن  ووة، بوابووة جي ووا وا منهووا، أو سووالحاً 

 أو مبا ي يب هذا السالح ب د ذلك !.. ذ  البوابةبه، غري مبال  مب ري هي ا موا 
 وما ي وله ال ا يي يف هذا مر املسيحية، هو ذاته الذ  ي وله مر اإلسالم.

 وألضاب اآلا ب ض األمثصة احلية، ل جسيد هذ  احل ي ة، وملزيد مر ال ب ري هبا.
 إليام أو ً مر األمثصة ال ا يية، هذ  ال و ل ال امتة:

اض ها ، بإ م سال، منيت هبا املسيحية مصه يود السياسوة والسياسوي ، ذاك يبدو أا أقدم 
 الذ  جاى مصه يد الدولة البيزن ية قبإ اإلسالم، والذ  اس ما مدل قان  مر الزمر.

 ياً هلا، يف ال اا الاابع ب هد اإلملاطو مر امل صوم أا الدولة البيزن ية تبنَّت املسيحية  يناً  مس
لووودى املسووويحي  أا هوووذا احلووود  اهلوووام سوووينهي ذلوووك ال وووا يي  ذلوووك أشووواع تيو وسووويوو. وقووود

 ال ويإ مر ا ض ها  الذ  مين به املسيحيوا مصه أيد  الاوماا.
ولار ساماا ما تبّ  أا ام ناق الاوماا لصدير اجلديد، إريا ماا بدوا ع سياسية  ود  إ  

 ع  يها ب دم  اسخة وسص اا م  .بسط الدولة نلوذها مصه هذ  املناط  ب ساها، وأا تَوَ م ّ 
  مووود طب وووة خاعوووة هبوووا مووور هوووذا الووودير، مصوووه حووود ت بوووري ت وهوووذا هوووو الوووذ   ماهوووا إ  أا

وإ  أا تلووواض مووور هوووذ  ال ب وووة اخلاعوووة موووذهباً هلوووا تلاضوووه مصوووه شووو وب   يا وووو  سوووحاب،
 ل مصه إخلا  املذاهب املسيحية الن ختال  مذهبها الامسي هذا.املن  ة مصها، م اّ 
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هاووووذا، سوووو ت بيزن ووووة سوووو يها الالهووووث إ  إدووووا  وجووووو  سووووائا ال  ائوووود املسوووويحية املغووووايال و 
ملاطوو  يوودمو إليهوا وحيووا  موال موور طايو  ا ووامع الون موواا اإلل  يود ا الامسيووة الون اخ ا  ووا، 

مصووه وجووو   الشخ ووي  يهووا، ومووال بال  وولية اجلسوودية ومالح ووة الاهبوواا حوو  ختوووم ال ووحاا  
اية !.. ويف حز ل بيزن ية واحدل ق صت الدولة يف م ا ما  ي وإ مور موائن ألو  السو ية وامل 

ي وقو   (!.. وملسوموا اليووم بالسواياا ا   ووذوم قب ي مر أن وا  املسويحي  الي اقبوة  مور يُ 
اض ها  بيزن ة لصمسيحي  ال اب، وماا جصهم مر الي اقبة، إ  مندما ام د الل : اإلسالمي 

 لشام.إ  بال  م ا وا
ويف ظوووووإ هوووووذا اللووووو :، وبسووووو ي مووووور الدولوووووة اإلسوووووالمية،   م ووووود ال وووووص: بووووو  ال صوووووة مووووور 

ل وووووا الناووووال مصووووه أيوووود  اخلص يوووودوني  املوووووال  لصاوموووواا والاثووووال الاوووولى موووور الي اقبووووة الووووذير 
الاومووواا. وقووود سوووجإ ال وووا يي ميليوووة ان  وووا  هوووذا ال وووص: مبسوووامي الدولوووة اإلسوووالمية وباه موووام 

 .1بر أيب سلياا شخ ي مر م اوية
*   *   * 

 أما اآلا،  ثليام هذ  ال و ل املناقضة:
جوا  اإلسوالم، بووإ جوا ت الدولووة اإلسوالمية،  اانوت أمثووا اتسواماً لصمسوويحي  ال واب موور 

سوووالمية  أبوووت مصوووه السوووري أوووت  يوووة. والسوووبب يف ذلوووك أا الدولوووة اإلالدولوووة املسووويحية البيزن
ماا مصيها أا تسو خدم السياسوة لسوص اا الودير، مصوه الن ويض مور   قيا ل الدير، ومر     د

 مدم امرتا  الدولة البيزن ية بالدير، ومر   س يها إ  اس خدام الدير لصسياسة !...
 وب اخلاضووو ة لسوووص اا شووو  مبوووا ل الووودير اإلسوووالمي أا مووور حووو  الا ونتوووااً إ  أا مووور أبووو

يدها ومو و ا ا، وأا مصوه الدولوة اإلسوالمية احلضا ل اإلسالمية أا أا ظ مصه م   دا ا وت ال
أا تاوا موناً ل صك الش وب يف محاية ذلوك مصوه،   ود مواا   بوّد لسياسوة احلاوم اإلسوالمي 

 أا تاوا م ماشية ومنسجمة مع هذا املبدأ.

                                                 

انتا تلاعيإ ذلك يف ابر األ ري وال ل  واملس و  .والل وحات اإلسالمية لزيين  حالا، وانتا  مر حيمي املسيحي  ال اب(  (9)
 للا و  سحاب. 
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ومصه الاغم مر أا هذ  احل ي ة م ا ل يف ال واآا ويف السونة النبويوة امل هوال، وحّسودل ت بي واً 
يف ذلك مبا ي وله الدم و   ل اخلصلا  الااشدير ومر ب دهم،  ثنه لي يب يل أا أس شهديف حيا

 أ موا  باط. وهذا هو مالمه بالصلظ واحلا :
لصمووال األو  يف ال ووا يي ان ص ووت  ولووة هوووي  ينيووة يف مبوودئها و ينيووة يف سووبب وجو هوووا،    

اله املخ صلوووة مووور مسوووااية و ينيووة يف هووود ها، أ  وهوووو نشوووا اإلسووالم مووور طايووو  اجلهوووا  ب شووا
قاا  ب ا مر ح  الش وب اخلاض ة لنتامها أا أوا ظ مصوه م   ودا ا اإلوُمثُِصّية وتبشريية، إ  

وت اليووودها وتووواا  حيا وووا. وذلوووك يف  مووور مووواا ي ضوووي املبووودأ السوووائد  يوووه بوووثماا  الامايوووا مصوووه 
 ((1ام ناق  ير مصومهم

قووووع النتووووام اإلسووووالمي الووووذ  انبسووووط ول وووود جووووا ت أحوووودا  اللوووو : اإلسووووالمي،   جووووا  وا
سص انه مصه هذ  البال ، ب د احنسا  املّد البيزن ي منهوا، ت ودي اً ويسويداً هلوذا الونهج الوذ  

 ذما  أ موا  باط.
يووة مامووة ويف ال وودو خاعووة، مانووت ب ص وود شووهد ال ووا يي أا السياسووة البيزن يووة يف الووبال  ال ا 

  الوووديان   الا وووابي  : املسووويحية واليهو يوووة، مووور تاموووي إ  إشووو ال نووورياا البغضوووا  والوقي وووة بووو
ساخ الن مانت ترتامم مصوه ال وخال املشوا ة بو ما مور الاومواا وميوداً لصيهوو  و ذلك األتابة واأل

  ي   ووود ذت وووذيا املاووواا الووو إ وبووووحي مووور السياسوووة الاومانيوووة الوووذير موووانوا يووود  وا بووودو هم 
ا الووووذ  أقيمووووت  وقووووه منيسووووة املاووووا عووووصب  يووووه، وهووووو  املسوووويحيوا أا ميسووووه بوووور مووووام

 ال يامة.
لاغبة أهإ إيصيا ، و خإ ال دو، وم ب م اب ال ص:   صما اس جاب مما بر اخل اب 

امل او ، أقبإ إ  األتابة واألوساخ املرتاممة  وق ال خال، يزحيها با ائه،   قبإ مر حوله مور 
 ماموووة املرتاممووووة بل وووإ اليهووووو  املسوووصم  وغوووريهم يسوووواب ونه إ  ذلوووك ..   ايووووه إ  حيوووث ال

وبوحي مر الاوماا  وق مااا منيسة ال يامة،  باشا إ احة ال مامة منهوا بنلسوه، وموا هوو إ  
 .2أا أقبإ مإ مر مانوا حوله يساب ونه مصه ال مإ ذاته

                                                 

 9199آذا   60تا يي  19( مر م ال يف حصة ال باح ال د  9 

 7/66( انتا البداية والنهاية  بر مثري: 6 
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وهاذا   د ماا ممإ مما بووحي مور شوامة اإلسوالم وحاموه، مودَّ جسوو  ال ورل  وال وا  
الاااهيووة وأسوووباب  حووو  مانووت سياسوووة بيزن ووة تاموووي إ  ت ميوو  مشووواما بوو  الوووديان  ، مصووه

 !..الوقي ة بينهما
*   *   * 

إا موود جسووو  ال وورل  وال ووا  بوو  الووديان  ، هوود  قدسووي تامووي إليووه الشوواي ة اإلسووالمية، 
 وتوظ  لذلك مثري مر األحاام الل هية الن ي ا ها الل ها .

اسوو حباب  ن ووة املسووصم أل  موور م ا  ووه وجريانووه وأقا بووه لن مووة  موور ذلووك مووا هووو م ووا  موور
 شلا  أو  واج أو و  ل،  وا أا ياوا لوحدل الدير أ ا يف ذلك.و دت إليه مر 
عودي ه الا وايب بو وال قايوب لوه  ت زيوة املسوصم جلوا   أوما هو م ا  مر اس حباب ومر ذلك 

لصغوالم اليهوو    ه .. وميا ل  سوول اهللمل يبة طا ت به، واس حباب ميا ته ملاض أملّ ب أو
 املايض م او ة و اب ة يف ال حي:.

ولبنواا، واأل  ا،    إا ال ا يي شهد ب ا الاثال الغالبة مر سوااا سوو ية ال بي يوة  سوو ية،
و صسو  ( ظصووت تن مووي إ  الوودير املسوويحي طوووال  سووة قوواوا موور حاووم الدولووة اإلسووالمية. 

أو نشو اً ملا ي  ضيه النتوام اإلسوالمي السوصيم. بوإ مواا اإلقواا  بوه  ومل يار ذلك الوضع نشا اً 
وال مووإ مصووه  ماي ووه جووز اً   ي جووزأ موور الشووامة اإلسووالمية املنبث ووة موور م وود يه األساسووي : 

احل ي ووووي السووووا   بوووو  اجلمووووام   اإلسووووالمية  ا نسووووجامم أا ذلووووك ا ال وووواآا والسوووونة.  ووووال جوووو
تووام اإلسووالمي الابوواين اجلووامع. ومل تاوور السووبإ السياسووية إ  واملسوويحية، إريووا موواا بوو ما موور الن

 خا ماً ي و  حول هذا املبدأ الاباين باحلماية والاماية.
  أ ل مصه ذلك مر أا قوا ل الغوزو املسويحي األو يب امل مثوإ بواحلاوب ال وصيبية حواولوا أا 

يد،    سوصوا يسو لودم سوالمية، يف حواج شوديوق وا املسيحي  ال اب املنسجم  موع الدولوة اإل
موور قوواا هم الووذ  جيووب أا ي خووذو : أهووو الوقووو  مووع بووين  يوونهم الغووزال الوا وودير، أم الوقووو  
مووع بووين قووومهم املسووصم .  اوواا قوواا  أمثوواي هم السوواح ة، الوقوووَ  يف خنوودق واحوود مووع بووين 

 قومهم املسصم .
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الثوواين، ذلووك ا نسووجام وغووين موور الشوواح والبيوواا أا السووبب الووذ   موواهم إ  اختوواذ ال وواا  
 امل ناغم مع شامة اإلسالم  ونتامه امل ب   طوال  سة قاوا مر مما الل : اإلسالمي.

ومصه الاغم مر أا قصة مور املسويحي  احنوا وا إ  عولو  ال وصيبي ،   ود مواا الغوزو وبوا ً 
ا املسوويحي  مصووه املسوويحي  ًي وواً !.. ويوواى أمثووا املووا خ  أنووه ال امووإ الووذ  أ ى إ  تنوواق

 ب د الغزو ال صييب وام ناقهم اإلسالم.
*   *   * 

 اآلا ن  مإ باملشاصة الدولية ال ائمة:   مونا
مما    يب  يه أا السياسة الغابية الن ت و ها اليوم أماياا بال  اوا موع حصيل هوا ال وهيونية 

 زن ية يف هذ  املن  ة.يال املية، هي الو يث احل ي ي لصنهج الذ  مانت تسري مصيه الدولة الب
هوووووا إ  اليووووووم، ت صووووور يف موووووإ مناسوووووبة ان مائ إدوووووا أ  الو يوووووث امل مثوووووإ يف السياسوووووة الغابيوووووة

املسويحية، ولاور مموا مانوت بيزن ووة ت صور مور ان مائهوا إليهوا. إذ مانووت تواى  يهوا م يوة ذلووو ً 
 إ  أ ي  م احلها يف ال امل مصه،   سيما ال امل ال ايب واإلسالمي.

 ينونوووة اإلنسووواا بال بو يوووة السوووصومية هلل يف أ   الووودير، مووور حيوووث إنوووه ح ي وووة ذاتيوووة ت مثوووإ 
 ايووة هووذا الو يووث اليوووم. ولانّووه موور حيووث إنووه أ ال واوور لووذو  يف لووه ،   قيمووة و  و ا 

اللاموة السياسوية اسوو خدامها ل نليوذ موور هبم وأغااضوهم، لوه يف  ايووة هوذا الو يووث الوو ا ال توويم 
 وال يمة اخل ريل.

  طو تووه  ((النتووام ال وواملي اجلديوود  والسياسووة الغابيووة األمايايووة الوون أمصنووت بوواألم  شوو ا  
، مانووووت و  تووووزال تامووووي إ  يزئووووة هووووذ  املن  ووووة،   إ  تل يووووت ((ال وملووووة  ا  اليوووووم إ  شوووو 

 ا ا؛ قاأنا ذلك ب  األس ا يف مثري مر ال  واحيات ها،   إ  بث أسباب ال ااع ب   أجزائ
واخل ابووووات،   قاأنووووا  عووووااحة يف ال  ايووووا ال ووووا   موووور حصوووو  األموووور ال ووووومي األماياووووي مووووام 

9119. 
 إ تنليذ ذلك، واخل وات الن ت خذ لذلك ب م أميننا.وإنا لناى وسائ
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وإدووا لوسووائإ مثووريل، ولاوور موور أخ اهووا مووا يوو م موور اسوو اثا    ووات اإلسووالمي  واسوو يال  
ب ضهم مر ب ض، وبث مواموإ الشو اق والوقي وة  يموا بيونهم باسوم اإلسوالم ذاتوه. وال موإ يف 

و  يوزال يشواإ اجلوامع املشورتك بو   ( الذ  ماا اإلسالم احلضا   الوقت ذاته مصه تبديد  
يب موامووإ الث ووة الوون مانووت و  و املسوويحية واإلسووالم مصووه ام وودا  هووذ  األ ض املبا مووة،   تووذ

تزال تا   إ  عدق ال  اوا ب  املسصم  واملسيحي ، وأويإ اجلامع اإلواين املشورتك بيونهم 
خوووا، ل غايووووه بووووالصجو ، أو إ  حساسووويات طائليووووة، تب وووث مصووووه اسوووو يحا  موووإ  ايوووو  موووور اآل
 بالاموا، مصه أقإ ت ديا، إ  ال دو ال امع يف م ا  مال اللاي  .

إنين مر أمثا الناو ت ب واً هلوذا الوذ  جيوا ، مور ال الموب مب واين ال واآا وأحااموه، وطمو  
الوقوووووائع ال ا ييوووووة امل مثصوووووة يف أمسوووووه متووووواها ال  ووووواي  املسووووويحي اإلسوووووالمي يف منووووو  احلاوووووم 

اللجة الن ت و ها  ، هذا الذ  جيا  مصه أيد  أو ب ْلُسر   ات مر ذو  ال واط  اإلسالمي
موووواب: الب وووريل وال صوووم، موووع سووو يها إ  ت  يوووع عوووصة ال وووا  بووو  املسوووصم  واملسووويحي   ووووق 

 أوطاننا املشرتمة.
 مصه األعابع األجنبية اخللية الن أامهم طب  خ ة  مست ول صي مر أمثا املااقب  إطالماً 

 يف جن: التالم يف الغاب،   أ سصت ل  ب  مالنية مصه أيد  ها   الزمان  يف الشاق.
مبوور  يهووا قبووإ سوونوات طويصووة يف م ووا، والل نووة الوون  األجانووبومووا انلجووا  حا صووة السووائح  

اخ ُِصَ ت أسباب هلا ب  املسصم  واملسيحي  هناك قبإ  ورتل مور الوزمر، إ  تنليوذ وان يوا  مور 
 ود ها قوا ل م او ووا هنواك .. وال  ود الب يود يُ هول  هنا، ل  صيمات مانت و  تزال جنو  ح

الووذ  يسووّخا لووه هووا   النوواو، هووو أا ي حووول الشوو و  الووديين واإلووواين اجلووامع بوو  املسووصم  
واملسووويحي   ووووق هوووذ  األ ض ال ابيوووة اإلسوووالمية إ  موووداول تس شوووا  بووو  جووووان: موووإ موووور 

  وع سووبيإ ال القوي وال  واوا بينهموا، ولي ووو  الوبوال ب ود ذلوك إ  مووال الل  و  ضود األخواى ل 
الل  وو ، حيووث يلووو  مندئووذ يووا  ال وملووة و ّوا هووا، أول ووك الووذير ي خووذوا موور سووص اا الوودير 

 أينما ماا خا ماً لسص  هم السياسية الن تدو  مصه حمو  أغااضهم وم احلهم يف ال امل.
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سوو حية إ  ت ووو  أا الغوواب إذ يسوو ه إ  الوقووو  يف ويف النوواو اليوووم موور تووذهب هبووم ال
وجه اإلسالم وال ضا  مصيه، إريا يهد  بوذلك إ  أا ت ح و  لصمسوصم  واملسويحي  ال واب، 

 ب يداً مر الدير، وحدل قومية جام ة !!..
الوحووودل الووون واووور هلوووا أا يموووع حوووإ املسوووصم  واملسووويحي  يف  أاإا الغووواب ي صوووم جيوووداً 

مابيوة ممي وة اجلووذو ،  بيوة هوذ ، هوي تصوك الون تنب ووث مور أسو  حضوا ية إسوالميةبال نوا ال ا 
م  وا   ا    ال ايب ب ابع م ميز مر ش وب ال امل مصه، ب  ع النتا مور اإلسوالمت بع الوجو 

 الذ  ي خذ جانباً ينلا  به املسصموا مر هذ  املساحة احلضا ية الواس ة.
سووب م وواحله اج موواع حووإ املسووصم  واملسووويحي  يف اب   ياضوويه و  يناغووونتووااً إ  أا ال

 ية اإلسوالمية اجلام وة. أ   هوو بال نا هذ ،  ثنه يتوإ ماضوياً يف توذويب هوذ  األسو  احلضوا
 يا لي بالس ي إ  ال ضوا  مصوه اإلسوالم الوديين ا م  وا  ، بوإ ي جوه باحلماسوة ذا وا إ   

ي  حيوا ب الصغوة ال ابيوة الل وحه بسوالح ال ضا  مصه اإلسالم احلضا   !.. أ  تاوا إليه م
الصهجووات ال اميووة امل  وود ل !.. أ  توواوا ميوو  حيووا ب الاووواب: األخالقيووة الوون متيووز ح م اتنووا، 

ميووو  حيوووا ب الوجوووداا الوووديين إليوووه  وأوووول  وا اديوووا  قوالوووب األسوووال يف حياتنوووا !.. أ  تووواوا 
ت و  توووزال َتشووواب وتاتوووو  مووور مميووو  اجلوووامع لل اتنوووا وحيووواول اقووو الع جوووذو  الرتبيوووة الووون مانووو

 وجو نا احلضا   امل ميز ؟..
إا الغاب يص: مصه حما بة هذا النسيج احلضا   يف ح م اتنا، ألنه النسويج اجلوامع واملالو  

 ب  ش ا  املواطن : املسصم  واملسيحي  مصه أ ضنا ال ابية اإلسالمية هذ .
ذا النسوووويج احلضووووا   يف أوطاننووووا ال ابيووووة أجووووإ .. إا الغوووواب لووووي صم الوووودو  الووووذ  يص بووووه هوووو

اإلسالمية أًوع، إنوه لوي صم مموا ن صوم أا هوذ  ال يموة احلضوا ية اإلسوالمية اجلام وة هوي مهووى 
 أ  دل املسصم  واملسيحي  ال اب مصه السوا .

مور  وإا من م يف شك مما أقول  ثليام ما ي وله املسيحي الصبناين  يا و  سحاب يف م ابه 
 :(يحي  ال ابحيمي املس
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أ ال ي اب ال ايب املسيحي لبالغة الصغة ال ابية، وقوول الشو ا ال وايب املسوبوك بصغوة ال واآا،   
تسو هويه خ ووط ال موا ل  ؟ أ وال واآينأ ال  ز  املوسي ه ال ابية الغنائية املنحد ل مر ال جويود ال

؟.. أ ووال ا يف الغووابط مووايب   شووبيه ملثصهوو؟.. أ ووال ت  مووإ يف عوود   مواطوو  موور ريوواإلسووالمية
 ؟..صة ملا ي حام ب  إ املسصم ال ايبت حام ب  صه ملاهيم اج مامية ومائصية مما 

مووور  ديراحة الضووو يصة الووون حي صوووه الوووإذا  موووا الوووذ  يلاّقوووه مووور املسوووصم سووووى تصوووك املسووو   
األخاويووووة وال ووووالل وال وووووم واللوووواوض، و  أق وووود ا ق  ووووال  حياتنووووا؟ وأق وووود بالوووودير ال  يوووودل

 ((لي الذ  هو اق  ال سياسي يف ح ي  ه ال ائ
وهاوووذا  وووال بووود أا أموووا  قوووائاًل: منووودما يووونج: الغووواب يف تلايوووك هوووذا النسووويج احلضوووا   
اجلووامع يف ح م اتنووا ال ابيوووة،  صسووو  يووونحط الوبووال مووور جوواا  ذلوووك مصووه موووإ موور املسوووصم  

 واملسيحي  مصه السوا .
*   *   * 

 ج؟وب د ..  ما ال ال
أوً : ينبغووي أا ن صووم أنووه مووالج واحوود لاووإ موور املسووصم  واملسوويحي  أينمووا مووانوا .. إذ إا 

 اخل ا الذ  حيدق باجلمام   خ ا واحد.
الوون تووااو  أذهوواا  ((ال صمانيووة   انيوواً: جيووب أا نسوو ب د موور ال لاووري بنوووع ال ووالج أطاوحووة 

يووة املاسووومة، إذ هووي متثووإ موور جووز  موور اخل ووة الايد األطاوحووةب ووض النوواو، ذلووك ألا هووذ  
وجهوووة نتوووا الغوووابي  إحووودى الضووومانات ل لايوووك ح م نوووا ال وووايب اإلسوووالمي، وتبديووود نسووويجه 
احلضا   اجلامع واملالِّ  مما قصنا ب  ش ايه اإلسالمي واملسيحي، ومم قاأنوا يف ذلوك ت وا يا 

 خلية وم ابات م صنة !..
  إسوووالميةهوووو أا نسووومو مب   وووداتنا الدينيوووة  –يف مصموووة مووووجزل جام وووة  – الثووواً: إا ال وووالج 

مانووووت أو مسوووويحية إ  عوووو يد ال حووووا  موووور ال يووووا ات السياسووووية الوا وووودل، بووووإ نسوووومو هبووووا إ  
. وذلووك بوود ً موور امسوو وى ال يووا ل احل ي يووة الوون تسوو خدم الووااى السياسووية مل ووصح ها وحسوواهب
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ة ال يوا ات السياسوية والصحواق أا ريار اآلخاير مر اهلبوط هبا  أ  ب  ائدنا الدينية( إ  خدم
 هبا ...

أو مسيحية مولت أو عوغات، و ا  تيوا   إسالميةال أا تن ا  ًامة أو ماسسة إنه خل   ق ّ 
خا موواً يوودو  مصووه حمووو   الووديين ها وود   ونومووه، وأا ي ووإ موور م   وودمسياسووي وا وود أيوواً موواا 

منوولاً يرتبووع مصيووه سووص اا !.. إا ذلووك ي ووين أا الوودير قوود غوودا يف ح م اتنووا هووذ  ذلووك ال يووا 
السياسة الغابية املاضية يف ال مإ مصه مزيد مر تل ي نا.   يف ال موإ مصوه أويوإ أوطاننوا هوذ  

 إ  ح ول تز ها مب احلها، وم لل تد ر  يها ح وقنا ب د أا   ر  يها وجو نا احلضا  .
 ال؟ ّ ولار ما الضمانة الن متاننا ًي اً مر ال سامي  وق هذا اخل   ال 
 مهموا تووا ا هوذا ال ودق  الضمانة أا ياووا موإ منوا عوا قاً يف ي ينوه اإلوواين وا م  وا  .

يف امل   وود الووديين، ُوقووي عوواحبه ال ووو ط يف هووذا اخل وو . ومهمووا غابووت مشوواما ال وودق ياهووه، 
وحصّووت يف ماادووا املشوواما والوودوا ع ال  صيديووة، غابووت م هووا الوقايووة الال مووة، وحووإ يف ماادووا 

لوووااإل اإليووووديولوجي الووووذ    بوووّد أا يسوووو  بإ مغايووووات األنشوووو ة السياسوووية الوووون تُزهوووو  ال وووويم ال
،   تَوْنثُووا وتلاووك ميادووا امل وورل  ل  حووول إ    ووات م نووا ال شوو  األمووةوتووذيب قوالووب متاسووك 
 ت يه يف بيدا  الضياع.

. و  نشوك أبوداً  ثا مز مصينا اس  مال هذا ال الج،  صر ي ّز مصينا عودق ا ل جوا  إ  اهلل
، عودق اهلل م وه يف ا سوو جابة واإلحلواحيف أا ال بود املمصووك إذا عودق  بّوه املالوك يف ال صوب 

 وال  ا .
وإين ألقوووول  ووو : مهموووا اخ صلوووت م ائووودنا الدينيوووة، ومهموووا تغوووايات شووواوحنا هلوووا،  وووثا لغوووة 

ث مووور حصوقنوووا ًي ووواً أملنوووا إذ تنبسوووط با    وووا  إ  موووام اهلل لغوووة واحووودل .. وإا نووودائنا املنب ووو
 مندما ي و  بنا الااب، إريا ي اق مر السما  باباً واحداً. ((يا  ب  ب نشو ل 

 صنج ووإ موور أموو  ا   ا نووا إذ تنبسووط إ  اهلل بووذّل، وأنشووو ل  مائنووا إذ تنب ووث موور قصوبنووا 
وإذا س لك مبا   مين  ثين قايب،  وعدق اهلل ال ائإ: ب دق أول مالج ملشاالتنا مصها.

 .جيب  مول الداِع إذا  ماا  صيس جيبوا يل وليامنوا يب ل صهم ياشدواأ
     


