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هل اإلسالم دين حرب أم سالم
القسيس بيلي كرون
التجاني بولعوالي*
هُ ناك من الكتاب يف الغرب من ال يزال وفي ًا للجدل الالهوتي التقليدي الذي كان يجري بني املُ�سلمني و�أهل الكتاب من الن�صارى واليهود ،ال�سيما يف الع�صرين
الأموي والعبا�سي والحق ًا يف الأندل�س.
ول�ع� َّل ه��ذا ه��و دي��دن الق�سي�س الأم��ري�ك��ي بيلي ك��رون يف كتابه
املو�سوم بـ :هل الإ�سالم دين حرب �أم �سالم؟ الذي ي�ستح�ضر فيه
الأحكام ال�سلبية القدمية حول الإ�سالم والقر�آن والنبي حممد
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،و ُي�ع�ي��د �إنتاجها ب�شكل غ�ير مو�ضوعي
يتعار�ض واملكا�سب التي حققها احلوار الإ�سالمي امل�سيحي من
جهة ،ونظريات التعددية واملواطنة الفاعلة من جهة �أخ��رى.
و�أك�ثر من ذل��ك ،فهو يح�شو كتابه ب�شتيت من املُغالطات التي
قد ينك�شف عوارها لكل من يلم ب�أ�سا�سيات الدين الإ�سالمي،
غري �أنها يف املقابل قد ت�شكل خطورة على من ال معرفة �أولية
له بالإ�سالم ،دون �إغفال كون �أحزاب اليمني املتطرف واحلركات
املناوئة ملا هو �إ�سالمي تتغذى على مثل هذه الأفكار الهدامة.
ويظل الكتاب منذ �ألفه �إىل يائه م�سكوناً بالتخويف من انت�شار
الإ�سالم لي�س يف الواليات املتحدة الأمريكية فقط ،بل يف �أوروبا
والعامل قاطبة .ي�ستهل الكاتب م�ؤلفه مبجموعة من املفاهيم
الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي تتعلق ب��الإ� �س�لام ،ك ��اهلل وال��ر� �س��ول واخلليفة
والقر�آن واجلنة والنار وال�شيطان واجلهاد واملر�أة ،يقوم ب�شرحها
لقاعدته ال�شعبية ب�شكل ت��أوي�ل��ي ذات ��ي يخلو م��ن املو�ضوعية
التي تقت�ضيها مثل هذه امل�صطلحات .ثم �إ ِّن��ه يحاول تقوي�ض
�أي ت�ق��ارب مفهومي ب�ين م��ا ه��و كتابي وق ��ر�آين؛ ب�ين اليهودية
والن�صرانية من ناحية والإ��س�لام من ناحية �أخ��رى ،رغ��م �أ َّنها
كلها تن�ضوي حتت الأديان الإبراهيمية التوحيدية .لذلك نراه
ينتقد ب�شدة مفهوم  Chrislamالذي طرحه الالهوتي ريك
وارن ،وهو يعني �أ َّن امل�سيحية والإ�سالم ميكن لهما �أن ي�سريا معاً
بطريقة م��ا ،لأ َّن هناك الكثري من القوا�سم امل�شرتكة بينهما.
وينعت ك��رون هذه الر�ؤية باحلمق وال�سخافة ،لأ َّن الن�صرانية
والإ�سالم يتعار�ضان ب�شكل مُطلق .و�سوف يت�ضح فيما ي�أتي كيف
�أنه يقف على طرف نقي�ض من ذلك التيار الفكري الذي يقدم
الإ�سالم ب�شكل مو�ضوعي ومُن�صف ،وعادة ما يطلق عليه حكماء
الغرب الذين يركزون على القيم الدينية الإن�سانية اجلامعة
بني الأديان والفل�سفات الكونية على اختالف �أ�صولها وم�شاربها
ومعتقداتها.
وتتوزع الكتاب �سبعة ف�صول ،تناول فيها الكاتب ب�أ�سلوب نقدي
وتقوي�ضي على التوايل :تاريخ الإ�سالم ،غزو عرب الهجرة ،غزو
عرب الأ�سلمة� ،أ�سا�سيات العقيدة� ،أرك��ان الإ�سالم ،ال�شهادة على
امل�سلم ،هل كان باراك ح�سني �أوباما م�سلماً؟ وال يخلو كل ف�صل
م��ن �أ�سلوب الرتهيب م��ن الإ� �س�لام ،ال��ذي انت�شر ع�بر التاريخ
بال�سيف والقوة والغزو ،وهو مر�شح ليهيمن يف امل�ستقبل على
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الكرة الأر�ضية برمتها� ،إذا مل ي�ستدرك امل�سيحيون هذا الأمر
اخلطري ،على حد تعبريه.
تزييف حقائق الإ�سالم
ُي�ؤ�س�س بيلي ك��رون �أط��روح�ت��ه املناوئة للإ�سالم على فر�ضية
عجيبة يجهد يف حتويلها �إىل م�سلمة مطلقة يقنع بها �أتباعه
ومريديه ،وفحواها �أ َّن الإ��س�لام ال ميكن �أن نعتربه ديناً مثل
الن�صرانية التي انت�شرت بروح اهلل ،بينما انت�شر هو بالعنف وعرب
ا�ستعباد النا�س .فالعبودية تتجذر يف طبيعة الإ�سالم الذي يحتم
على النا�س اخل�ضوع املطلق هلل والقر�آن والر�سول .وعلى العك�س
من ذلك ،فالن�صرانية تدعو �إىل املحبة والرحمة ،حيث اهلل يف
مقام الأب ،واالبن يفدي بنف�سه ليكفر عن اخلطيئة الأ�صلية،
ويخل�ص الإن�سانية من ال�ضالل والعذاب.
ومي�ضي على هذا النحو ،وهو ي�ش ّرح خمتلف احلقائق القر�آنية
والنبوية مبب�ضع ال�ت��أوي��ل ال�شخ�صي دون �إع�م��ال املو�ضوعية
وحتري احلياد املنهجي .يذهب �إىل �أن حممدا لي�س ر�سوال ،و�أنه
مل يتلق الوحي من امللك جربيل ،بل ويتهكم من كون �أنه تلقى
القر�آن منجماً خالل  23عاما ،و�أنه حفظه عن ظهر قلب ،وهو
يت�ساءل :من م ِّنا يحفظ ما تلقاه قبل  23دقيقة! لذلك ،فكل
ما يف الأم��ر هو �أن حممدا كان حتت ت�أثري جني� ،سوف يطوره
على �أ�سا�س املعلومات التي كانت متوفرة يف عهده عن اليهودية
والن�صرانية� ،إىل دين �أطلق عليه الإ�سالم ،وهو ال يختلف عن
الأنبياء املزيفني الذين ظهروا الحقاً ،كجوزيف �سميث الذي
عا�ش يف القرن التا�سع ع�شر وزعم �أنه نبي تلقى الوحي من ملك
ا�سمه موروين ،وهو يعرف مب�ؤ�س�س الديانة املورمونية.
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ذل � ��ك ،ه �ن ��اك ع �� �ش ��رات احل �ق ��ائ ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة
والالهوتية التي يعر�ضها الكاتب ب�أ�سلوب متتزج فيه الأحكام
الذاتية بالتهكم والتغليط .عندما يتناول ال�صدام الذي ح�صل
بني اليهود والنبي يف املدينة فهو ينتقي من املُعطيات ما يخدم
خطابه اجل��ديل ،كتغيري اجت��اه القبلة املفاجئ �إىل الكعبة بدل
امل�سجد الأق���ص��ى ،وت�صفية ال�ي�ه��ود ،وبغ�ض امل�سلمني املطلق
لليهود ،وهلم جرا .وهكذا يف�صل املتلقي العادي كليا عن ال�سياق
احلقيقي لذلك ال�صراع ،وال ي�شري بتاتاً �إىل الإط��ار التعددي
ال��ذي �أر��س��اه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �أ�سا�س عهدة
املدينة التي �ضمنت حقوق اجلميع مبا فيهم اليهود ،بل ويحرق
كل الفرتات التاريخية التي �شهدت تعاي�شاً مثالياً بني امل�سلمني
و�أهل الكتاب.
وبعد مُقارنته بني نظرة الإ�سالم والن�صرانية �إىل بع�ض امل�سائل

اخل�لاف�ي��ة ،ك�صلب امل�سيح ،وك ��ون عي�سى اب��ن اهلل ،واخلطيئة
اليكن �أن يلتقيا
الأ�صلية ،يخل�ص �إىل �أن الإ�سالم والن�صرانية ُ
ويتعاي�شا �أب �دًا� .إذا كان الكتاب املقد�س يدعو �إىل حب الأع��داء،
ف�إن القر�آن يعلم امل�سلمني قتل كل من يقف �ضد الإ�سالم ،وذبح
غري امل�سلمني .و�إذا كان الكتاب املقد�س يدعو �إىل حب اجلريان،
ف�إ َّن امل�سلمني ي�ؤمنون بقطع ر�ؤو�سهم .ثم �إن امل�سيح مل يرد ال�شر
بال�شر ،يف حني �أن �إله امل�سلمني يحث على احلرب.
انت�شار الإ�سالم عرب الهجرة
يف تناوله لظاهرة االنت�شار ال�سريع للإ�سالم تاريخيا ويف املرحلة
املعا�صرة ي�ع��زو بيلي ك ��رون ذل��ك �إىل ث�لاث��ة ع��وام��ل جوهرية،
وهي :التو�سع الدميغرايف والأ�سلمة واجلهاد.
فيما يتعلق بالت�صاعد العددي لدميغرافية امل�سلمني عرب العامل،
فهو ال يني يزرع الرعب يف قلوب الغربيني من متدد الإ�سالم عرب
القارات اخلم�س ،ويوظف خمتلف الإح�صائيات لت�أكيد ادعائه
وتو�صيل ر�سالته �إىل ال�ق��راء وامل�ت��اب�ع�ين ،ومنها الإح�صائيات
املتعلقة بارتفاع ن�سبة اخل�صوبة بني �أو�ساط امل�سلمني يف �أوروبا
و�أمريكا .منذ  1990حقق املهاجرون امل�سلمون  %90من النمو
ال��دمي�غ��رايف على ال�صعيد الأوروب� ��ي .يف فرن�سا يتحدد معدل
الأط�ف��ال لكل �أ��س��رة يف ن�سبة  ،1،8وت�صل ه��ذه الن�سبة �إىل 8،1
لدى الأ�سر امل�سلمة! وتبلغ الن�سبة العمرية املحددة يف  20عاماً
و�أق��ل لدى الأطفال امل�سلمني �إىل  %45يف امل��دن الكربى كني�س
ومار�سيليا وباري�س .ويف حدود � 2027سوف يكون واحداً من كل
خم�سة فرن�سيني م�سلماً .ويف غ�ضون � 39سنة فقط �سوف ت�صبح
فرن�سا جمهورية �إ�سالمية! �أما يف هولندا ،ف�إ َّن  %50من املواليد
اجلدد م�سلمون ،وبعد � 15سنة فقط �سوف ي�صبح ن�صف ال�سكان
مُ�سلمني .ولعل هذا ما ينطبق � ً
أي�ضا على بلجيكا ،حيث  %50من
املواليد اجلدد مُ�سلمون ،وقد �صرحت احلكومة البلجيكية �أنه
بعد � 17سنة ،وبالتحديد انطالقاً من � 2025سوف يكون واحداً
م��ن ك��ل ث�لاث��ة م��وال�ي��د ج��دد م��ن عائلة م�سلمة على امل�ستوى
الأوروب ��ي .وه��ذا ما ي�سري �أي�ضاً على بقية البلدان الأوروب�ي��ة
كربيطانيا ورو�سيا و�أمل��ان�ي��ا وغ�يره��ا� .أم��ا يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ف�سوف يبلغ عدد امل�سلمني بعد ثالثني عامًا �إىل 50
مليون ن�سمة ،وه��ذا ما ت�ؤكده الأرق��ام الأخ�يرة التي ت�شري �إىل
�أ َّن عدد امل�سلمني انتقل من  8ماليني عام � 2008إىل  12مليون
اليوم.
يف مقابل ذلك ،يذهب الكاتب �إىل �أن الإح�صائيات املتعلقة بعدد
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امل�سيحيني يف العامل غري �صحيحة ،فعدد امل�سيحيني �أقل بكثري
من مليارين ،لأنه لي�س كل من يدعي �أنه م�سيحي فهو م�سيحي.
لذلك ،فهو يدق ناقو�س اخلطر �أم��ام تراجع التدين امل�سيحي
وه �ج ��ران الكني�سة .وي�ست�شهد يف ه ��ذا ال���ص��دد باملعمدانيني
امل�سيحيني اجلنوبيني ال��ذي��ن تناق�ص ع��دده��م م��ن  16مليون
�إىل  15،5م�ل�ي��ون ،وه ��ذا ال�ع��دد مر�شح لأن ي�تراج��ع �إىل �أرب�ع��ة
ماليني ،وبعدها �إىل مليون ،ثم لن يتبقى يف الأخ�ير �إال 250
�ألف معمداين م�سيحي .هذا يح�صل رغم الأموال الطائلة التي
ت�صرف يف بعثات التب�شري والتن�صري من طرف منظمة الكنائ�س
املعمدانية اجلنوبية ،وتبلغ هذه الأموال حوايل  1،2مليار دوالر.
�أ�سلمة املجتمع الغربي
مل يكتف امل�سلمون الذين هاجروا �إىل �أوروب��ا و�أمريكا بالعمل
والعي�ش العادي ،بل �سعوا حثيثاً �إىل �أ�سلمة املجتمعات الأوروبية
والغربية التي ا�ستقروا فيها .و ُتنفذ ه��ذه الأ�سلمة على �شتى
الأ� �ص �ع��دة ،م��ن ��ش��ري�ع��ة وت�ع�ل�ي��م و��س�ي��ا��س��ة واق�ت���ص��اد وغ�يره��ا.
يذهب الكاتب �إىل �أن الن�صرانية ق�ضت ب�شكل مُطلق على نظام
العبودية يف �أوروبا و�أمريكا والعامل ،وخي» ،وهو حرق الزوجات
بعد م��وت الأزواج ،لكن بف�ضل التب�شري امل�سيحي مت الق�ضاء
نهائياً على تلك ال�ع��ادة� .أم��ا امل�سلمون امل�ه��اج��رون ،فقد ج��ا�ؤوا
بقانون ال�شريعة ال��ذي يدعو �إىل قتل النا�س وقطع �أيديهم،
وهذا ما ي�سعون �إىل ا�سترياده وتطبيقه يف �أمريكا وغريها من
البلدان الغربية .فالذي ي�سرق تقطع يده اليمنى ،والذي يرتد
عن الإ�سالم يُقتل ،والذي ي�شجع على ردة املُ�سلمني يُقتل ،وغري
امل�سلم الذي يتزوج م�سلمة يُقتل ،والبنات يزوجن قا�صرات ويتم
ختنهن بالإكراه ،واملر�أة يجب عليها الزواج من رجل واحد ،بينما
للرجل احلق يف ال��زواج من �أرب��ع وميكن تطليقهن متى ي�شاء.
ولل�شريعة الإ�سالمية وج��وه �أخ ��رى ،حيث امل ��ر�أة ال ي�سمح لها
ب�سياقة ال�سيارة ،وال ي�سمح لها احلديث مع رجل �أجنبي ،وميكن
للم�سلمني الكذب عن طريق ا�ستعمال التقية ،وغ�ير ذل��ك من
املغالطات التي ال يت�سع املجال جلردها.
ومت�ت��د ا�سرتاتيجية الأ��س�ل�م��ة �إىل التعليم حيث �أ��ص�ب��ح يحق
للطلبة امل�سلمني ال�صالة واالحتفال ب�أعيادهم الدينية داخل
ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات التعليمية يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
حيث مينع امل�سيحيون من ال�صالة با�سم امل�سيح .ويتم �شراء ذمم
ال�سيا�سيني لتنفيذ خمطط الأ�سلمة� ،إذ يعترب بيل كلنتون �أول
رئي�س �أمريكي �أقام عام  1996م�أدبة ع�شاء مبنا�سبة عيد الفطر.
ثم �إ ِّن��ه يتم الرتويج للإ�سالم عرب خمتلف الآل�ي��ات ال�سيا�سية
والرتبوية والإعالمية ،بل وحتى املو�سيقى الإ�سالمية �أ�صبح
ت��أث�يره��ا عجيبا .ك�م��ا �أن ��ه ال مي�ك��ن �إغ �ف��ال الأ��س�ل�م��ة اجل��ذري��ة
التي ت�شهدها ال�سجون الأمريكية ،حيث �إن  %80من ال�سجناء
الأم��ري�ك�ي�ين ال��ذي��ن اع�ت�ن�ق��وا دي �ن �اً �أث �ن��اء وج��وده��م يف ال�سجن
ي�صبحون م�سلمني.
احلل هو التن�صري!
ي���ش��دد ب�ي�ل��ي ك ��رون يف �أك �ث�ر م��ن م��و��ض��ع م��ن ال �ك �ت��اب ع�ل��ى �أن
الطريقة الأجن ��ع للحد م��ن انت�شار الإ��س�لام و�أ�سلمة املجتمع
هي تن�صري امل�سلمني ال غري .ولن يتحقق ذلك بوا�سطة «العني
بالعني وال�سن بال�سن» ،بل ال نحتاج �إىل ا�ستعمال ال�سيف كما

يفعلون ه��م؛ م��ا ه��و احل��ل �إذن؟ �إن�ه��م يحتاجون بب�ساطة �إىل
امل�سيح� ،إىل �أن ي�صبحوا م�سيحيني؛ م�سيحيني حقيقيني .ولعل
الطريقة الأمثل هنا هي حب امل�سلمني ،لأننا نحن امل�سيحيني
م��دع��وون حل��ب �أع��دائ�ن��ا مب��ا يف ذل��ك ك��ل امل�سلمني .و�سعيا �إىل
حتقيق هذا املبتغى يقرتح الكاتب جملة من الآليات الدعوية
لإق�ن��اع امل�سلمني ،ال�ت��ي ال تختلف ك�ث�يرا عما ك��ان �سائدا لدى
الالهوتيني الأوروبيني القدامى.
يخاطب ال�ك��ات��ب ق ��راءه وم��ري��دي��ه ب��أن�ه��م �أم ��ام معركة روحية
ح�سا�سة ،حيث ميكن مقارنة عمل امل�سيحي التب�شريي جتاه
امل�سلمني بذلك الطفل ،موزع اجلرائد الذي عليه و�ضع اجلرائد
يف مكانها املُحدد دون �أن يطلب من النا�س قراءتها ،فنحن نن�شر
الإجنيل الذي يعني اخلرب اجليد ،وال يلزمنا �أن نحدثهم عما
يجب الإمي ��ان به �أو عما ينبغي قبوله� .إن املطلوب م ِّنا هو �أن
نعر�ض عليهم ه��ذا فقط ،ثم نذهب �إىل ح��ال �سبيلنا .كما �أنه
يجب علينا ال��دع��اء لهم ،لأننا ال ن�ستطيع �أن نغري قلب �أح��د،
فاهلل وحده الذي ي�صنع ذلك ،وهو وحده الذي ينقذ ويخل�ص.
ثم �إنه ال ينبغي لنا جمادلة امل�سلمني �أو مواجهتهم ،و�إذا تكلمنا
معهم علينا �أن نزن كالمنا ونحدد عباراتنا ب�شكل دقيق ،ونتفادى
التحدث معهم يف جماعة ،بل فردا فردا.
وما دام �أن القر�آن الكرمي ي�شكل �أك�بر حتدٍ لأه��ل الكتاب عامة
وللن�صارى خا�صة ،ف�إن الق�سي�س بيلي كرون يو�صي املب�شرين ب�أال
يقرتبوا �أبداً من مو�ضوع القر�آن ،فهذا ال يناق�ش عند امل�سلمني.
وهذا ما ي�سري �أي�ضا على الق�ضايا ال�سيا�سية والتاريخية املعقدة،
كاحلروب ال�صليبية التي يرى �أنها لي�ست م�س�ألة م�سيحية ،بل
تتعلق بالدرجة الأوىل بالكني�سة الكاثوليكية الرومانية .ثم
ينهي كالمه يف هذا الباب ب�أهمية الكالم على امل�سيح يف ح�ضرة
امل�سلمني ،لأنهم يقدرونه �إىل حد كبري.
هل باراك ح�سني �أوباما م�سلم؟
يختم بيلي كرون م�ؤلفه بف�صل كامل حول الرئي�س الأمريكي
ب��اراك �أوباما حم��اوال �إبطال عالقته العقدية بالن�صرانية من

جهة ،و�إث �ب��ات كونه يف الأ��ص��ل م�سلما م��ن جهة �أخ ��رى ،لذلك
فهو ي�صفه �صراحة ب�أنه حمل يف لبا�س ذئب مفرت�س! ويعتمد
الكاتب يف ال��دف��اع عن فر�ضيته على جمموعة من التربيرات
التي يف�سرها كما العادة تف�سريا ذاتيا يفتقد �إىل املو�ضوعية،
ونلخ�ص �أهمها فيما ي�أتي:
يربر كون �أوباما م�سلماً ب�أ�صله الكيني ،الذي ي�ؤكده هو نف�سه يف
�أكرث من منا�سبة ،ويك�شف عن والئه الكامل لوطنه الأ�صل كينيا
على ح�ساب الواليات املتحدة الأمريكية التي يعترب رئي�سا لها.
يف�سر والءه التام للإ�سالم كونه ينحدر من عائلة كلها مً�سلمة،
وال ي�ستبعد �أن ي�ك��ون �أوب��ام��ا م�سلما �أي���ض��ا .ث��م �إن ��ه يتعاطف
كثريا مع �أخيه مالك املح�سوب على الإخ��وان املُ�سلمني ،الذين
ا�ستقبلهم يف البيت الأبي�ض ،علماً ب�أنهم ارتكبوا �أب�شع املجازر
�ضد امل�سيحيني .ثم �إن �أخاه ح�ضر م�ؤمترا يف اخلرطوم �أ�شرف
عليه �آنذاك الرئي�س عمر الب�شري املطلوب دولياً.
يرى �أن �أوباما عندما يلتقي امل�سلمني ويخاطبهم ي�صرح با�سمه
ال�ث�لاث��ي ال�ك��ام��ل (ب ��اراك ح�سني �أوب ��ام ��ا) ويفتخر ب��ذل��ك �أمي��ا
افتخار ،وهذا ما يحيل على جذوره الإ�سالمية احلقيقية ،لكن
عندما يكون يف جمال�س غ�ير خا�صة بامل�سلمني فهو ي�ستعمل
ا�سمه الثنائي (باراك �أوباما).
ال يح�ضر الطابع امل�سيحي بتاتاً �سواء يف �شخ�صية �أوباما �أو يف
خطابه ،و�إال كيف يف�سر اعتماده قوانني تتناق�ض مع امل�سيحية
احلقيقية ،فهو �أول رئي�س يقر زواج املثليني ،ويدعم الإجها�ض
مبيزانية  50مليون دوالر لقتل الأط �ف��ال الأب��ري��اء يف اخل��ارج
حفاظاً على �صحة املر�أة ور�شاقتها.
ال ي�ساند �أوباما �إخوانه امل�سيحيني ،ف�إدارته تعترب الأكرث مُواجهة
للم�سيحيني يف تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية ،وعلى العك�س
من ذلك ،فهو يتعاطف دوماً مع امل�سلمني ويحتفل ب�أعيادهم.
خ�لا��ص��ة ال �ق ��ول ،مي�ك��ن اع �ت �ب��ار ت�ع��اط��ي ال�ق���س�ي����س الأم��ري �ك��ي
بيلي ك��رون مع الإ�سالم ا�ستمرارية للجدل الكالمي امل�سيحي
التقليدي ،الذي كان يهدف �إىل �إبطال ثوابت العقيدة الإ�سالمية
كاهلل والقر�آن والنبي وغريها ،ومن ثم تقوي�ض الإ�سالم و�إحالل
الن�صرانية حمله .وعادة ما يفتقد ذلك اجلدل �إىل املو�ضوعية
واحل �ي ��اد امل�ن�ه�ج��ي وي�ت���ض�م��ن خم�ت�ل��ف امل �غ��ال �ط��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
وامل �ع��رف �ي��ة ،م��ا يجعله ي�ق��ف ع�ل��ى ال�ن�ق�ي����ض م��ن دع ��اة احل ��وار
الإ�سالمي امل�سيحي وفال�سفة التعددية يف �سياقنا املعا�صر.
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