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مراجعة الدكتور عزالدين معميش
أييت كتاب " مفهوم أورواب املسيحية لإلسالم :اتريخ احلوار بني األداين"،
للباحث األستاذ الدكتور عدانن سيالجيتش ،ضمن البحوث اليت تغوص عميقا ومبنهجية
علمية يف اتريخ العالقة بني أوراب املسيحية واإلسالم؛ كدين وحضارة ،وهو ميثل خطوة
كبرية يف جمال البحث العلمي ،وذلك الحتوائه على قدر هائل من احلقائق واملعلومات
واملعارف املستندة إىل دائرة واسعة من الكتب واملصادر واملراجع املسيحية؛ مشلت واثئق
اجملامع الكنسية واملنشورات البابوية ومراجع يف الالهوت والتاريخ والفلسفة واالستشراق،
ويف األدب أيضا .كما أن الكاتب من املتخصصني املتعمقني يف هذا امليدان ،فقد كانت
دراسته العليا يف ختصص العقيدة الكاثوليكية من كلية الدراسات اإلسالمية بسراييفو ،مث
أمتها يف املعهد الكاثوليكي بزغرب وأكمل أطروحة الدكتوراه يف ختصص مقارنة الدايانت
العاملية (اليهودية واملسيحية واإلسالم) يف ابريس ،وهو أستاذ األداين املقارنة بكلية
الدراسات اإلسالمية بسراييفو.
مجعت تفاصيلها يف
وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول وخالصة،
ُ
أربعة حماور ،لتداخل الفرتات الزمنية مع بعض وارتباط مباحث فصول مع فصول
أخرى ،كما يلي:
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احملور األول :جذور العالقات املسيحية اإلسالمية:
افتتح املؤلف الكتاب بفكرة مهمة هلا تبعاهتا على تقهقر احلوار اإلسالمي
املسيحي منذ زمن بعيد ،وهي حماولة قولبة اإلسالم والنيب حممد صلى هللا عليه وسلّم يف
نطاق اتريخ "اخلالص اإلهلي" ومن مث حتديد فهم مسبق عن اإلسالم واحلضارة
اإلسالمية ،وأصبح مثل هذا املوقف صيغة مطلقة ومستمرة للعامل املسيحي جتاه العامل
اإلسالمي لعدة قرون وال يزال إىل اليوم ،لكن هناك تغريات هلا أتثري إجيايب يف االنتقال
إىل حوار موضوعي بناء ونظرة معتدلة موضوعية ،رصد املؤلف أمهها فيما يلي:
 التغريات الثقافية واحلضارية يف العامل احلديث ،واليت تتمثل خصوصا يف تراجعاملنظومة املسيحية القروسطية يف النظر إىل العامل واحلياة.
وتغري داللة اخلالص املسيحي،
 اتساع نظرة الكثري من املسيحيني إىل العاملّ ،ليصبح غري مركزي وميكن أن يشمل دايانت متعددة.

 ظهور العلوم املقارنة لألداين ،مبا جعل الدراسات املسيحية لألداين عموماواإلسالم خصوصا تتسم بنوع ولو قليل من املوضوعية ،بعيدا عن سطوة التبشري وعقيدة
اخلالص.
 التحدايت اجلديدة اليت واجهها اإلنسان املسيحي يف شىت جوانب احلياة يفالتقاليد الروحية والعوامل الثقافية املتنوعة ،وهو ما أدى إىل خشية من اهنيار جديد
للكنيسة ،توصلها إىل االنداثر ،بعد اهنيار مرحلة احلداثة.
 -ظهور تيارات جديدة داخل املنظومة املسيحية تدعو إىل جتاوز فكرة اهلرطقة اليت

كانت حتكمهم يف تعاملهم مع املسلمني ،وذلك بتكييف البحث الالهويت للعامل تكييفا
منهجيا بعيدا عن التوضيح الالهويت الراديكايل.
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املدونون املسيحيون على امتداد التاريخ فيما يتعلق بتناول
فقد اجتاز املؤلفون و ّ
اإلسالم واملسلمني طريقا طويال من التجاهل والعجرفة الكنسية املنغلقة ،ومتت مناقشة
مجيع القضااي املتصلة به مبنظور املركزية الكنسية القروسطية ،ورغم ظهور الكثري من
االنشقاقات واالنقسامات داخل اجلماعة املسيحية نتيجة اجملادالت فيما يسمى
ابلكريستولوجيا ،وهو العلم الذي يبحث يف طبيعة املسيح ،وخاصة كيفية ارتباط األلوهية
واإلنسانية يف شخص املسيح  ،ورغم جنوح جمموعة صغرية للمفهوم اإلسالمي ،فقد
ظلت كل هذه اجلماعات والدوائر تنظر إىل اإلسالم بعني اهلرطقة أو البدعة الكربى ومل
تتغري الصورة هنائيا عن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا ،حىت مع العلمنة
اليت سادت اجملتمع الغريب.
وتعرض املؤلف جلذور هذه املركزية يف اجلزيرة العربية والبالد اإلسالمية عموما،
ّ
ابإلشارة إىل أول احتكاك للجماعات املسيحية الشرقية ابلبيئة اإلسالمية والتعرف على
املبادئ األساسية لإلسالم وتعاليمه ،كان إابن معيشتهم وعملهم ابلدول اإلسالمية،
وتبني مؤلفاهتم دراية ممتازة ابللغة العربية ومعرفة فائقة ابلتعاليم اإلسالمية ،وخري مثال على
ّ
ذلك يوحنا الدمشقي(749 -655م)؛ فقد كان من بني أوائل كبار املفكرين املسيحيني
الذين حبثوا وقدموا أحكاما وتقديرات ذات قيمة من الناحية البيبلوغرافية والتحليلية عن
اإلسالم والنيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،رغم أهنا مل خترج عن املركزية الكنسية ،بل و ّأرخ
خصص كتااب لذلك مساه "املنشقون" افتتحه
وترجم لإلسالم من دائرة اهلرطقة ،حيث ّ
مبقدمة اترخيية عن اهلرطقة وخلفياهتا ،وأتبعها بعلم الدفاع عن املسيحية ،أي علم الكالم
املسيحي واملتضمن لالهوت الصفات اإلهلية للدفاع عن املسيح والعبادة والرموز يف
السياق النصراين ،وقد كان مسبوقا بعلم الالهوت املنظوم وعلم الكريستولوجيا وهو العلم
الذي يدخل كما أشران من قبل ضمن الثيولوجيا املسيحية ويهتم ابلتعليل واحلجاج
الالهويت لشخص املسيح وعمله ،وختم الكتاب بفصل عن اإلسالم ،حيث تناول بعض
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مناذج السور القرآنية مبنهج نقدي يتضمن اهلجوم على العقائد اإلسالمية والرد على كل
ما جاء يف فحوى هذه السور ،مع ختصيص مباحث للشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا،
ابملنهج نفسه الذي خطّه يف العقائد.
وقد كان للمؤلفات اليت صدرت يف وقت مبكر جدا كمؤلفات يوحنا الدمشقي
وغريه من الذين يعيشون يف السياق احلضاري اإلسالمي  ،دور آخر يف ترسيخ النظرة
النمطية السلبية ودعم األكاذيب امللفقة من قبل بسياج حجاجي نقدي ،وخاصة حول
طبيعة املسيح ونبوة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وسالمة القرآن من الوضع واملؤثرات
األجنبية وطبيعة اإلسالم يف عالقته ابألغيار...واليت سامهت يف إشاعة النماذج السلبية
القادحة يف أصالة اإلسالم ،ومن ذلك عقيدة التوحيد وتلقي الوحي ،ويبين ذلك على
حوار متخيّل أطلق عليه عنوان "نقاش بني صقليب ومسيحي" وهو مواجهة جدلية عامة
مع اإلسالم ،ابختياره جلملة مسائل ،منها القضاء والقدر وقدرة اإلنسان وإرادته والعدل
اإلهلي وميالد اإلنسان وخطيئة آدم واملعرفة اإلهلية ومصري اإلنسان ..وغريها.
وتوسعت لتشمل الغرب الالتيين ،وتدعمت مبسار احلكاايت
واستمرت محلة التشويه ّ
والقصص الشعبية اخليالية ،استهدافا للفئات الشعبية املسيحية اليت مل تكن على وفاق يف
موقفها من املسلمني ،خاصة الذين تعايشوا معهم ،وكانت هذه القصص حمفزة من
األساطري املنافية للعقل واليت هلا أساس ثقايف واترخيي يفيض ابلطاقة احملركة لكراهية
شديدة لكل ما له صلة ابإلسالم ،وعلى هذا نفسر اجلحود املستمر للفالسفة والباحثني
الغربيني الذين تلقوا العلوم اهليلينية والطب والفلسفة والفلك وعلوم أخرى عن العرب
املسلمني.
كما وقع الكثري من فالسفة الغرب وقسيسيهم فيما يعرف ابلفصام ،من حيث
االعرتاف بدور املسلمني احملوري يف احلضارة ونقل العلوم والتسامح جتاه الطوائف الدينية،
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ويف الوقت نفسه قاموا جبرائم شنيعة يف حق أبناء اإلسالم ،ومن ذلك ما فعله به فريدريك
الثاين الذي كان حمبا لإلسالم وكان يعترب نفسه يف داره يف العامل اإلسالمي أكثر من كونه
يف أورواب املسيحية ،حيث قام يف الوقت نفسه بشكل منظم بقتل املسلمني وترحيلهم من
صقلية مسقط رأسهم ،كما قام بعض املسيحيني ابضطهاد املسلمني وإابدهتم يف الشرق
األوسط وإبشارة من الكنيسة ،بينما هاجر وجلس إليهم آخرون واكتسبوا شىت املعارف
من علماء املسلمني إبسبانيا ،وكانوا يتعاونون معهم يف مشروع كبري يف نقل العلوم
اإلسالمية إىل الغرب ومنها احلكمة اإلغريقية املرتمجة بلغة العرب .هذه الفصامية ترسخت
لدى املرتمجني واملتناولني للرتاث اإلسالمي حىت وإن ادعى معظمهم الرغبة يف احلقيقة
واحلوار والسالم ،كما جاء ذلك مثال عن أول مرتجم للقرآن الكرمي "بطرس احملرتم" أو
املبجل" أو املرتجم الثاين للقرآن الكرمي وبعض كتب مصادر اإلسالم "بطرس
"بطرس ّ
املتحول إىل املسيحية والذي كان امسه موسى السفاردي؛ حيث
ألفونسو" وهو اليهودي ّ
يتم توجيه احلوار حنو ضرورة االعرتاف ابلقيمة اخللقية لإلسالم دون اإلقرار بنبوة حممد
صلى هللا ليه وسلّم ،ألن معايري النبوة استلهاما من العهدين القدمي واجلديد؛ هي (:احلياة
املستقيمة(الشريفة) ،والتقدمي عن طريق معجزات صادقة ،والقول غري املنقطع أي املستمر
للحقيقة)  ،وهذه املعايري الثالثة تلخص اجلدال املسيحي القروسطي ضد املسلمني ،ومل
يكن إبمكان املؤلفني املسيحيني تصور أقوال خمتلفة من الكتب املقدسة عن الرسل غري
اليت قررت يف الكنيسة كرؤية وعقيدة مركزية ،ولذلك صار القرآن مادة لسخريتهم؛ ألنه مل
يكن مشاهبا لكتاهبم املقدس من أية انحية ،ويف الوقت نفسه ال يقبلون أبدا أي طعن أو
جدال يف كتاهبم املقدس ،فقد كانوا منغلقني داخل أعرافهم اخلاصة ومل يكن مبقدورهم
فتح النافذة والنظر إىل اخلارج ،أي إىل عامل حضارة أخرى وأانس آخرين هلم مفاهيمهم
املغايرة.
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احملور الثاين :الدراسات اجلادة يف عصر التنوير والنهضة الغربية:
ومن احلقيقة السابقة انتقل املؤلف إىل احملور الثاين أين تناول فيه الدراسات اجلديدة
يف العامل املسيحي يف عصر النهضة ،أين أغفل املؤلف ذكر مميزات هذا العهد ،واكتفى
بوصف عام على سبيل االختصار ،وتقرير أن هذا العصر يوضع يف مصاف أهم الفرتات
يف تطور اتريخ البشرية ،ألنه يتعلق بعصر اكتشاف األسس الروحية املنسية منذ زمن
بعيد(حكمة العصور القدمية) وقطع الصلة بصورة العامل املسيحية اإلقطاعية والعقلية
القروسطية املنغلقة ،اليت سجنت اإلنسان يف سياق قامت وبدائي كانت خالله احلكمة
العقلية حمبوسة يف قفص حمكم اإلغالق .ويشري إىل حقيقة مهمة حىت ال نقع يف
مغالطة موضوعية ،وهي أن التنوير األورويب نبت من األصل السياسي والروحي املسيحي
الذي وفقا لطبيعته ،كان علمانيا إىل حد ما ،وذلك ظاهر يف أكثر منظومات كبار
املفكرين؛ أمثال :ديكارت وهيوم وهيجل وحىت هناية اتريخ البشرية لفوكو ايما؛ ابعتبار أن
حبثهم ال خيرج عن اإلميان العلماين املسيحي ابألخروايت ،وهلذا اإلميان العلماين
خصوصيته ضمن النسيج املسيحي ،لكنه يبقى يسري ضمن الدائرة العامة للوعي
املسيحي.
وأهم ما يتميز به الوعي اإلمياين اجلديد ،حماولة التوفيق بني املعتقدات الدينية
املتعارضة وحماولة التنسيق بني نسق الدايانت؛ وخاصة اإلسالم واملسيحية ،أو إخضاعها
مجيعا ملنهج البحث نفسه ،أي منهج نقد املعتقدات والكتب املقدسة ،وهذه املنهجية
تشبه إىل حد ما منهجية التوفيق بني أفالطون وأرسطو ،على الرغم من االختالف
الواضح بني املدرستني ،لذلك أطلق على احلقبة "حقبة التوافق" .فقد كان اإلسالم
ألورواب املسيحية يف عصر النهضة ،ميثّل بدرجة أكرب عنصرا دينيا وسياسيا ،وبدرجة أقل
مشكلة أدبية ،وحاول العقل اجلديد دمج منجزات احلضارة اإلسالمية وإسهاماهتا ،يف
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الرتاثني اهليليين واملسيحي ،وبسبب إحياء تقديس احلضارة الكالسيكية للعصور القدمية يف
أورواب من انحية ،وبسبب التغاضي عن العبقرية اإلبداعية للحضارة اإلسالمية من انحية
أخرى ،جنمت ما بني القرنني اخلامس عشر والسابع عشر فرتة من أجدب الفرتات يف
اتريخ احلوار بني أورواب والعامل اإلسالمي ،رغم الرتاجع الظاهر للعنصر العقدي اخلالصي
يف العالقة ،فظهرت دراسات تقفز على املرحلة اإلسالمية دون أدىن إشارة إىل قيمتها يف
تطويع العلوم ونقلها وتفهمها ،مع أهنا انتقلت إيل حاضرهتا للتعرف على هذه العلوم،
جند ذلك خصوصا عند الباحث "سريايكو" و"بيرتو ديالفال" ،هذا األخري مع اهتمامه
الفائق ابلشرق اإلسالمي ،لكنه عند تعريفه ابإلجنازات ،أشار حصرا إىل اللغات القدمية،
سواء العربية أو الفارسية أو الرتكية ،ومل يشر إىل دور القرآن واإلسالم يف صقل هذه
اللغات وإثراء حضارات شعوهبا وصبغها ابملفاهيم اإلسالمية ،واألمر نفسه مع بعض
الباحثني الغربيني ،الذين جذبتهم أساطري ألف ليلة وليلة دون سواها يف القرن الثامن
عشر ،ومتكنت من الدخول إىل الثقافة األوروبية دون خلفية مفاهيمية أو حضارية ميكن
أن تساهم يف دعم مسار احلوار احلضاري .كما اعتىن آخرون وفقا للعقل العلماين
احملافظ ،بقيم معينة وآماد روحية.
ويشكل موقف لوثر يف ربط اإلسالم ابألتراك ،اسرتاتيجية أراد من خالهلا تضخيم
خطورة اإلسالم يف توسعه وحمولة التهامه كل أورواب .لذلك منذ التوسع اإلسالمي على
يد العثمانيني يف قلب أوراب ،حتول موقف لوثر إىل النقيض ،فبعد أن كان حيرتم اإلسالم
يف شفافيته وطقوسه املرتفعة عن الصور والتماثيل ابملقارنة ابلعقيدة الكاثوليكية ،انقلب
إىل وصفهم بقوله إن " أولياءهم مقدسات شيطانية" ترتبص ابلعامل املسيحي ،وإن
اإلسالم ما هو إال هرطقة لتشوية املسيحية احلقة .لقد لعبت الربوتستانتية كما لعبت
األرثوذوكسية يف مرحلة مبكرة ،مث الكاثوليكية يف معظم املراحل ،دورا غاية يف السلبية يف
تقدمي اإلسالم إىل الشعوب األوربية ،رغم طابعها اإلصالحي ووقوعها يف عصر النهضة
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واحلداثة ،العصر الذي ادعى مقاومة النزعة املركزية يف التفكري ،وستعيش هذا الصورة لفرتة
طويلة يف اخليال األوريب ،بل قد استُخدم املسلمون كعامل إاثرة يف حرب القرون الثالثة
اليت كانت بني الكاثوليك والربوتستانت ،وكان كل فريق يطلق على خصمه من الفريق
اآلخر وينعت أتباعه بـ" املسلمني" ،فبعضهم يصف املسلمني أبهنم "الربوتستانت
احملمديون" ،وخصومهم يصفون املسلمني أبهنم "الكاثوليك احملمديون".
وقد حاول املؤلف مجع بعض النواحي اإلجيابية لكتاابت املرحلة اإلصالحية ،املثقلة
ابألحكام املسبقة اليت رسخت الصورة النمطية السلبية عن املسلمني ،بل ووسعت من
صورة املسلم يف املخيال األوريب السليب إىل درجة العصاب واخلرافة ،حيث أشار إىل
بعض العلماء الربوتستانت يف هولندا واجنلرتا وفيما بعد يف أملانيا ،الذين كانت هلم
مسامهة ضخمة يف الدراسات العربية ،الهتمامهم ابلكتاب املقدس القدمي أي التوراة
العربية ،مبنهج فيلولوجي واترخيي ،ساهم يف حتقيق خمطوطات مثينة ،وكذا للعالقات
التجارية ابملشرق ،واهتمامهم الزائد ابلكنيسة الشرقية اليت كانوا ينظرون إليها كحليف
ممكن يف احلرب ضد الكاثوليك.
احملور الثالث :املرحلة التنويرية األوروبية والنقد الوضعي:
تعترب هذه املرحلة نتيجة طبيعية للرتدي الذي وصلته الكنيسة والطغيان الذي وقعت
فيه ،ومعاداهتا للروح العلمية والنظر العقلي ،يُضاف إليها احلروب املذهبية اليت اشتعلت
بني طوائفها العقدية ،كما أهنا نتيجة لنضال مستمر لرجال العلم الذين كانت هلم مذاهب
خمتلفة كليا عن نظر الكنيسة يف الكون واحلياة واإلنسان .ويف مثل هذا السياق رأى
البعض من فالسفة الغرب أن اإلسالم أكثر النماذج الدينية املنسجمة مع املبادئ العقلية
اليت قام عليها التنوير األوريب على عكس اإلقطاعية الكنسية ،وقد أدى هذا املوقف
برجال الدين املسيحيني إىل الدخول يف مواجهة مع العامل اإلسالمي ،إضافة إىل أمهيته
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البالغة والفريدة يف األحداث الروحية والسياسية لذلك الزمان ،فقد كان اإلسالم هو القوة
املسيطرة يف إفريقيا والشرق األوسط ويف منطقة البحر األبيض املتوسط ،وقد وعى
الكتاب املسيحيون وجود نفوذ دايانت أخرى ومبادئها اليت جتد القبول واالنتشار .وألن
العصر هو عصر حرية واجتاهات فكرية متناقضة ،اتسم كثري منها مبا يعرف يف الغرب
بعقلنة الظاهرة الدينية ،يُضاف إليها تشابكات دينية ومذهبية كثرية يف السياق املسيحي

األوريب ،فقد ظهرت آراء موضوعية ابتعدت عن التأثري الكنسي القروسطي وحتلّت
ابلشجاعة األدبية واملنهجية يف دراساهتا.
وقد ميز املؤلف بني ثالثة أجناس من الكتاابت؛ هي:
 /1الكتاابت الوضعية العقالنية :فقد ظهرت كتاابت تغريت نظرهتا إىل ظاهرة
التديّن ،ومن مث إىل مفهوم "الداينة" ،فتأسيس ما عُرف يف ذلك احلني بعلم األداين
احلديث ،حيث إخضاعها إىل إعادة تعريف كل مفاهيمها وأصوهلا ومظاهرها ،من منظور
يعرب ديكارت) أو
علمي وضعي ،دون وجود للمق ّدس ،وعرب امرباطورية العقل (كما ّ
الوعي األخالقي (عند كانت) ومن خالل النفس البشرية (ويسلي) ،ودون اخلضوع
للمرجعيات التقليدية؛ سواء كانت مؤسسات أو طقوس .ولذلك كانت هناك نتائج
بعيدة عن احلقيقة الدينة ،ومت حصر مفهوم اإلله يف بنية وفلسفة امليتافزيقا الغربية ،أي
قطع الصلة مبا وراء الطبيعة ومسائل الوحي وارتباط العبادات ،ومت إدماج الدين يف الصور
الطبيعية ،فما هو إال مظهر من مظاهر الطبيعة ،فاإلله ذاته ظاهرة طبيعية.
 /2النقد اإلجنيلي الالهويت :ويشار إليهم عادة بعلماء الالهوت اإلجنيليني ،الذين
ورثوا مدرسة مارتن لوثر ،الالهويت اإلصالحي املؤسس للكنيسة الربوتستانتية يف القرن
السادس عشر ،وقد اشتهر عدد ال أبس به يف القرن التاسع عشر ممن تناولوا اإلسالم
وتدارسوه ،لعدة أسباب ،لعل أمهها الصدى اجلديد الذي اكتسبه يف الكتاابت اجلديدة،
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واليت يقدم فيها على أنه دين عقالين يتماشى والطبيعة البشرية والعقل الطبيعي ،يف مقابل
املسيحية املتزمتة واملنغلقة على اخلرافة واألسطورة .وقد قُ ّدم اإلسالم من طرف هؤالء إما
ابعتباره صنيعة يف سلسلة صنائع العقل البشري النامجة عن ضرورة التعرف على الطبيعة
احلقيقية لإلله اجملاوز للطبيعة ،أو كعدو منافس للداينة املسيحية ،خاصة يف كتاابت
علماء الالهوت اإلجنيليني يف إجنلرتا ،حتت أتثري الروح اإلجنيلية اجلديدة اليت بدأها مارتن
لوثر وأمتها األصوليون الربوتستانت يف القرن الثامن عشر ،وقد مزج هؤالء بني دعوى
الفلسفة ورؤية اإلجنيليني اجلدد.
 /3النقد الفلسفي الالهويت :وظهر لدى جمموعة من فالسفة التنوير الذين أسهموا
يف توسيع النزعة اإلنسانية املنكرة لوجود إهلي مفارق ومباين ،وأتسيس ما عُرف بـ "دين
اإلنسانية" أو "التديّن الدنيوي" ،الذي أسهم يف الدور األكرب فيه الفيلسوف األملاين
"إميانويل كانت" ،الذي مزج بني فلسفته النقدية وبني نقد علم الالهوت العقالين،
وحاول العثور على الشروط الكافية للعلوم والفنون واألخالقيات داخل الفاعل نفسه؛ أي
الروح ،دون االكرتاث ابملفعول ،وقد استعرض املؤلف ثالثة مناهج:
ـ املنهج الطبيعي يف دراسة األداين.
ـ املنهج اجلديل التارخيي.
ـ املنهج الفيلولوجي.
احملور الرابع :اإلسالم يف الدراسات املسيحية املعاصرة:
هذا احملور جعله املؤلف يف قسمني ،القسم األول حتدث فيه عن الفرضيات واحللول
اجلديدة اليت ابتدعها الغربيون لتجاوز اخلط الصلييب واملركزية املسيحية الطافحة ابلكراهية،
والقسم الثاين تعرض فيه ملوقف الفاتيكان ابتداء من اجملمع الفاتيكان الثاين سنة .1962
والدراسات املعاصرة عادة ما يُشار إليها ابلكتاابت اليت كانت بعد احلرب العاملية الثانية،
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حيث تفشى شعور عام ورؤية جديدة بعد الظلمة املنتشرة اليت سادت أورواب بعد حربني
عامليتني مدمرتني ،انتهتا بسقوط الكثري من شعارات التنوير واحلداثة ومركزية العقل الغريب
ومسو شعوبه وحتضرها ،ومع أن املؤلف أشار إىل ما قبل هذه الفرتة ،لكنها تعترب امتدادا
للمرحلة السابقة ،والتأريخ الذي يعتمد للدراسات املعاصرة ،هو ما كان بعد اجملمع
الفاتيكاين األول ،لتأثريه يف توجه عديد املدارس الالهوتية والنقدية يف الغرب.
ويظهر على وجه اخلصوص يف هذه املرحلة أمهية الواثئق اخلاصة ابجملمع الكنسي
الفاتيكاين الثاين ،واليت تنبئ عن انتقال الكنيسة من "الهوت احلقيقة" إىل "الهوت
اإلنسان صاحب االعتقادات املتنوعة" ،وابلتايل حتيل إىل موقف أساقفة الكنيسة جتاه
اإلسالم واملسلمني ،وهذا املوقف بين على مراجعات عديدة شكلت هلا جلان استثنائية
متخصصة ،خاصة اللجنة األخرية "جلنة اإلعداد للمجمع الكنسي" واليت عهد إليها
بضبط النقاشات األساسية اليت ستطرح يف اجملمع واملعضالت األساسية اليت تواجهها
الكنيسة الكاثوليكية كوهنا أكرب كنيسة ممثلة للمسيحيني ،و"جلنة إعداد املسودة األوىل من
النص الذي يتحدث عن اإلسالم" .ومما لفت إليه املؤلف هو نتيجة االستبيان الذي
قامت به جلنة اإلعداد للمجلس الكنسي الفاتيكاين الثاين مع منتسيب الكنيسة من
األساقفة وخنبة اجلامعات والقيادات الدينية ،ويعد مهما يف اتريخ مواقف الكنيسة الدينية.
ويف هناايت الكتاب ،أشار املؤلف إىل أمر مهم ويعترب شرطا حامسا وضروراي لنجاح
أي حوار ،حني قال (:وإذا كانت الكنيسة تريد حقيقة احرتام املبدأ املق ّدس للوعي
اإلمياين للمسلمني ،فينبغي عليها يف هذه احلالة أن تكون مستعدة لتقبلهم على طبيعتهم،
بصحبة إمساعيل وحممد والقرآن واألحاديث واحلج ،ابختصار ،ينبغي أن حتكم عليها وفقا
للتصور اإلسالمي للزمن وللتاريخ وللشرع اإلسالمي املتعلق ابلسلوك ،وليس طبقا للتنصري
القسري إلبراهيم ابعتباره مسيحيا مثاليا قبل املسيح).
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