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 نحن من

    عتبرتو السبعينات أواخرفي  البيض اآلباءتأسست سيبيدو من قبل 

لحوار مع ل المخصَّص لمؤتمر األساقفة األلماني، المنتمي قسمال اليوم

 في ألمانيا. سالميةاإل البحوثالمسلمين و

  

 األصلي االلماني االسم لعبارة اختصار CIBEDOسيبيدو كلمة

 kumentationsstelleDo und -gegnungsBe slamischeI-hristlichC  

 ".اإلسالمي-المسيحي والتوثيق اللقاءمركز "لى إوالتي يمكن ترجمتها 

   

 من اليسرى الجهةفي أعلى  يمكن رؤيتها ، التيسيبيدو شعارأيقونة 

إلى  تعود والتي "حبوالعربية "بحكمة  عبارةالحتوي على ت، الصفحة

 نوسترا أيتات". Nostra Aetate    وثيقة المجلس الفاتيكاني الثاني "

   

مساعدة العمال هو كان الدافع الرئيسي وراء المبادرة في البداية  

في  ،والسبعيناتالمسلمين، الذين جاءوا إلى ألمانيا في الستينات 

مع المجتمع األلماني، فضال عن خلق بنية تحتية  التواصلتسهيل 

 .جاءت الغالبية العظمى منهم من تركيا والذين اجاتهم الروحيةالحتي

من المغرب والجزائر ويوغوسالفيا  أيضاكبيرا عددا كذلك جاء 

أكاديمي، أي لتجميع المعلومات  طابع ذا السابقة. وكان الدافع اآلخر

حديثة  ظاهرة آنذاككان اإلسالم  فقد . في ألمانيا رهاإلسالم وتطو حول

العهد في ألمانيا، ألنه قبل الستينيات وألسباب التاريخ االستعماري، 

المملكة في فرنسا و في كما كان الشأنلم يلعب دورا هاما 

 المتحدة، على سبيل المثال.البريطانية 

     

في ألمانيا، بدأ  ةانعدام معرفة إسالمي ومعللتعامل مع الوضع الجديد 

بجمع المواد لتشكيل قاعدة وثائق كبيرة. وتألفت    اآلباء البيض

الوثائق لفترة طويلة من مساهمات مكتوبة ومقاالت في شكل ملفات 

اليوم، مع  حتىستحدث ت  التي حتفظ بها وال تزال م   المواضيع حسب صنفةم  

النظر عن الوثائق،  صرفوب   البيض اآلباء قامإضافات رقمية مؤخرا. 

     الدراسات حول ا  كتاب 12000مكتبة تتألف حاليا من حوالي  ببناء

 تتميز حيث اإلسالمي واإلسالم في ألمانيا-والحوار المسيحي اإلسالمية
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اإلسالمي -الحوار المسيحي مجال في متخصصة مكتبةأكبر باعتبارها اليوم 

  في ألمانيا.

 

االهتمام عاما  20قبل حوالي أدركت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا 

ليس فقط للمسيحيين، بل أيضا  أهميتهاو اضيعالمتزايد لهذه المو

مؤتمر األساقفة  أقسام من أصبح سيبيدو قسماللمجتمع بشكل عام. 

 حيث، 1998اآلباء البيض من المؤسسة في عام انسحاب  قرار إثر األلماني

مكتب سيبيدو في المبنى الرئيسي للمدرسة اليسوعية  حاليايقع 

م أفرانكفورت بمدينة العليا للفلسفة والالهوت سانكت جورجين / 

لدى سيبيدو حاليا خمسة موظفين وسكرتير وأمين مكتبة،  يتوفر .ينام

فضال عن ثالث وظائف أكاديمية، اثنان منهم من علماء الدين وأحدهما 

 عالم إسالمي.

 

 

 اليوم سيبيدول   الرئيسية المهام

 مع البيضاآلباء  هألمواصلة العمل الذي بدللجمهور  بوابهأ قسمال فتح

للباحثين  الممكن من أصبح حيث ،يبيدو كمركز للتوثيق والبحوثس

االتصال بنا  ه،أو المهتمين بفي مجال الحوار واألشخاص الذين يعملون 

تاحة م   االموجودة بهلوثائق نا والحصول على المعلومات. مكتبتل

باإلضافة إلى قدم موقع سيبيدو على االنترنت ي   .للبحث على االنترنت

التجديد المزيد من المواد ذات الصلة، على سبيل المثال ذلك، 

والمبادئ التوجيهية الرعوية حول المسائل المتعلقة  اإلخباري

 .البَيْن ية الدينية() واإلسالم لقاء بين األديانبال

  

 باتي   كتعالوة على ذلك، فإن أنشطة النشر الخاصة بالمركز تتضمن 

 الحوار في سيبيدو مساهمات" بينها من ومبادئ توجيهية ألنشطة الحوار

 ك تاباتسلسلة "كل ثالثة أشهر و الصادر " والمسلمين المسيحيين بين

أو  مواضيع الهوتية هامة للحوار مثل ادعاء إلى المتطرقة "سيبيدو

المسلمين أن الكتاب المقدس، الذي يعتبر الوحي اإللهي  نظرة

 شتغلت. الزمن من مضى فيما ينمن قبل المسيحي تحريفهالحقيقي، تم 

 تلقيسوف  يالت السلسلةلى المجلد الرابع من هذه عحاليا سيبيدو 

 دور القديس بولس في كتابات المسلمين. على الضوء
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صل بين المستويات المحلية والوطنية كما أن سيبيدو تعمل كحلقة وَ 

معظم األبرشيات األلمانية وخاصة مع عدد كبير من السكان  في .للحوار

المسلمين، هناك ممثلون عن تنسيق أنشطة الحوار على الصعيدين 

المحلي واإلقليمي. سيبيدو ليست مسؤولة عن هذه األنشطة بشكل هرمي 

 إلى باإلضافة سيبيدويعقد  لب منها ذلك.ولكنها تقدم المساعدة إذا ط  

تبادل الخبرات حول  أجل من، اجتماعا سنويا لممثلي األبرشيات ذلك

 تحت تيح مؤتمر سنوي آخر نظمته سيبيدو. وي  اإلسالمي-الحوار المسيحي

المتعلقة  اضيعواآلراء حول مختلف الم تبادل "سيبيدو ورشة" تسمية

 نظر كاثوليكية.اإلسالمي، وال سيما من وجهة -بالحوار المسيحي

   

 اتيةؤسسالم   الشبكات من العديد من جزء هي وطنية كمنظمة سيبيدو

 المسيحية للعالقات الفرعية اللجنة مثل واللجان الحوار وأنشطة

 باالتصال سيبيدو تقوم كما. األلمانية األساقفة لمؤتمر اإلسالمية

. الوطني المستوى على ومنظماتها اإلسالمية المنظمات مع والتنسيق

 بين الحوار بشأن أخرى مبادرات في سيبيدو تشارك ذلك، إلى باإلضافة

 "مستديرة طاولة" سمىي   فيما المثال سبيل على ألمانيا، في األديان

 "اإلبراهيمي المنتدى" في أو األديان بحوار خاصة

  

 .والتدريس العلم يشمل المسؤولية مجاالت من آخر مجال هناك

 سانكت والالهوت للفلسفة العليا الدراسات كلية مع فبالتعاون

-المسيحية واللقاءات اإلسالم في التأهيل برنامج سيبيدو تقدم جورجين،

 سيبيدو خبراء أيضا من طلبي   ما كثيراو جورجين سانكت لطالب اإلسالمية

 المتعلقة المواضيع من واسعة مجموعة حول محاضرات أو ندوات عقد

   .اإلسالمي-المسيحي والحوار باإلسالم

 

 


