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التمكني امل�شرتك للحوار الديني وامل�ؤمل منه
منال املعمرية
�إن التعاي�ش ال�سلمي بني �أنا�س من خمتلف الأديان والثقافات لهو �أمر ذو حيوية مهمة بالن�سبة �إىل م�ستقبل العامل الذي يتميز ب�شهادته على تغريات عميقة وعلى العوملة .وكل من
ميلك �إرادة ح�سنة مدعو �إىل الإ�سهام يف هذا الإطار .وهذا ينطبق على امل�سيحيني وعلى امل�سلمني بخا�صة ،والذين عليهم �أن يبحثوا عن �سبيل �سواء ،وذلك ملا يكون هذا الأمر ممكنا.
هايرني�ش م�سنغهوف من خالل مقاله «احلوار بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف النظرية والتجربة» املن�شور مبجلة التفاهمُ ،يطمئن ب�أن الكني�سة الكاثوليكية قد قطعت على نف�سها العهد
ب�أن تدعم كل اجلهود التي تبذل بهدف حتقيق هذه الغاية.
يعرج هايرني�ش م�سنغهوف ب��داي��ة على كاتدرائية �آخ��ن يف �أملانيا،
وهي كني�سة �أ�سقفية يعدها رمزا دينيا �ساهم ب�شكل رئي�سي يف تطور
�شعوب �أوروب ��ا .فيذكر ب ��أن ك��ات��درائ�ي��ة �آخ��ن ق��د ا�ست�ضافت اللقاء
ال�ع��امل��ي امل��و��س��ع لإق��ام��ة ال���ص�ل��وات م��ن �أج ��ل ال���س�لام .وال ��ذي �أ�سهم
امل�سلمون فيه بدورهم بلقاء ال�صالة من �أج��ل ال�سالم ،وذل��ك لأن
ه��ذا التجمع ك��ان جتمعاً روح�ي�اً للتقاليد الدينية .ومي�ك��ن �أي�ضا
تف�سري م�شاركة امل�سلمني يف ال�صالة من �أجل ال�سالم ب�آخن بواقعة
�أن العديد من املواطنني امل�سلمني اليوم يحيون بهذه املدينة التي
هي مدينة مو�سومة بقوة بالطابع الكاثوليكي .ولقد حدث �أنه يف
ع��ام 2003م ق��ام م�سنغهوف با�ستقبال ممثلي �أك�بر دي��ان��ات العامل
بالكاتدرائية والرتحيب بهم ،ملقيا بدوره خطابا جاء فيه ما يلي:
« �إمنا الرب رب و�أب لكل بني الب�شر ،و�إمنا هو «ا َّل ِذي ُيرِي ُد �أَ َّن جَ مِي َع
ال� َّن��ا�� ِ�س ُي� َ�خ� َّل���ص��ون» ،و�إن ال��رب ل�يرع��ى ك��ل ال�ن��ا���س ،و�إن ��ه ليحب كل
النا�س ،و�إن الرب لهو رب كل النا�س».
منذ مائة �سنة خلت ما كان بالإمكان االعتقاد ب�أن تكون قد �ألقيت
م�ث��ل ه��ذه ال�ك�ل�م��ات م��ن ل��دن �أ��س�ق��ف ك��اث��ول�ي�ك��ي ،ف�ع�لاق��ة الكني�سة
الكاثوليكية ب��الأدي��ان الأخ��رى كانت تو�صف -يف �أف�ضل �أحوالها-
باالهتمام بهذه الأدي��ان ،لكن مع حفظ امل�سافة فيما بينها .ولئن
ك��ان �أك �ي��دا �أن ه��ذا امل��وق��ف م��ا ك��ان ال�سبب ال��وح�ي��د لل�صراعات يف
املا�ضي؛ ف�إنه �أ�سهم يف �إذكائها!
�إن دعوة الكني�سة �إىل احل��وار بني الأدي��ان والت�أكيد من قبلها على
احلرية الدينية والكرامة الب�شرية يعد منظورا جديدا وتغيريا
جوهريا كونه �أمرا غري م�سبوق!
فالكني�سة ب�ه��ذا املقت�ضى ال ترف�ض م��ا ه��و ح��ق مقد�س للديانات
ك �م ��ا �أن� �ه ��ا ت� �ب ��دي ب �� �ص ��راح ��ة رغ �ب �ت �ه ��ا ب ��امل �� �ص ��احل ��ة واالع � �ت ��راف.
ويف ف�صل متعلق بامل�سلمني ،ح����ض امل�ج�م��ع امل�ق��د���س اجل�م�ي��ع على
�أن يتنا�سوا امل��ا��ض��ي وي�ن���ص��رف��وا ب��إخ�لا���ص �إىل ال�ت�ف��اه��م امل�ت�ب��ادل،
وي���ص��ون��وا وي �ع ��ززوا م�ع�اً ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واخل�ي�ر الأخ�لاق��ي
وال�سالم واحلرية لفائدة جميع النا�س ،واحل��ال �أن ه��ذه الر�سالة
ال ت�شو�ش على التزام الكني�سة وتعلقها بي�سوع امل�سيح ،وال تتقاطع
مع مقت�ضيات الإميان امل�سيحي اخلا�ص بالكني�سة .واحلق �أن �إجنازا
مثل هذا لهو �إجن��از ملفت للنظر بحق .على �أن هذا الأم��ر ما كان
ليلغي اجلداالت الثنائية وخ�صومات املا�ضي ،ولكن ن�ش�أ عنه �إجالل
«جديد» مت �إبدا�ؤه باخل�صو�ص جتاه امل�سلمني.
ويف �إط��ار ال�سعي امل�ستمر لإق��ام��ة مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات املثمرة ،ف��إن
املنتدى الكاثوليكي الإ��س�لام��ي ال��ذي انعقد يف ع��ام  ،٢٠٠٨وال��ذي
�ضم ال��زع�م��اء املمثلني ل�ل�إ��س�لام وممثلي املجمع ال�ب��اب��وي لإق��ام��ة

هذا احلوار بني الأديان� ،أ�صدر بالغا ختاميا َ ِإلقرار م�ؤثر باملحبة
باعتبارها �أ��س��ا���س ال��دي��ن ،وب��احل��ري��ة الدينية وبحماية الأق�ل�ي��ات
الدينية ،كما اع ُترب دعوة �إىل نظام اقت�صادي ومايل �أخالقي .ومبا
وغياه �إىل حال �أف�ضل؛ ف�إن
�أن اجلانبني معا عانيا من و�ضع �صعب ّ
الأزمة كانت لها �آثار �إيجابية على احلوار.
يف ال� � � �ق� � � ��� � � �س � � ��م ال � � � � � �ث� � � � � ��اين م� � � � � ��ن امل � � � � � � �ق� � � � � � ��ال ،ي� � ��� � �س� � �ت� � �ع � ��ر� � ��ض
م � �� � �س � �ن � �غ � �ه� ��وف يف ع � � �ج� � ��ال� � ��ة ع� � � � � ��دة ن � � �ق� � ��اط م � � � ��ن أ�ه � � �م � � �ه� � ��ا:
 .1م� � ��ا ال � � � ��ذي ي� �ن� �ت� �ظ ��ره م� �ع� ��� �ش ��ر امل� ��� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن م� � ��ن احل � � � ��وار.
 .2وم� ��ا ال � ��ذي ي �ت��وق �ع��ون��ه م ��ن ال �� �ش ��رك ��اء امل �� �س �ل �م�ين يف احل� � ��وار.
ي�أمل امل�سيحيون من امل�سلمني �أن يكون هناك تفاهم متنام؛ ذلك
�أن ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات امل�سيحية الإ��س�لام�ي��ة �شهد على حقب تعاون
وتبادل ،ال�سيما يف امل�سائل الفل�سفية والالهوتية؛ لكنه �أي�ضا كان
تاريخ تباعد من الطرفني و�صراعات عنيفة .ويف القرون املا�ضية
�أظ�ه��ر امل�سيحيون وامل�سلمون �أح�ك��ام��ا م�سبقة بع�ضهم ع��ن بع�ض
و�أ�ساء بع�ضهم �إىل بع�ض ،و�أكنوا ال�ضغينة لبع�ضهم بع�ضا ،وهذه
�أم��ور م�شينة عليهم �أن ي�صححوها و�أن يتجاوزوها ب��إج��راء حوار
م �ف �ت��وح .وح�ي�ن ن�ت�ح��دث ب��ان�ف�ت��اح ،وب�ث�ق��ة م�ت�ب��ادل��ة ح��دي��ث �إن���س��ان
لإن�سان ،ومواطن ملواطن ،والهوتي لالهوتي ،ف�إنه ميكننا حينها
�أن نفهم �أفكار غرينا الدينية فهما جيدا.
�إن على كل �إن�سان �أي�ضا �أن يحرتم قناعات الآخر الدينية ،ولن يكون
اتخاذ القرار بالن�سبة �إىل �أتباع �إميان بعينه حقيقيا و�أ�صيال �إال �إذا
بني على فتح وهداية ،وبكل حرية ونزاهة ميكن �أن ي�شرح كل منا
�إميانه للآخر ،وكل دين من حقه فعل ذلك باملثل .وال�سيما عندما
يكون امل�سيحيون يعي�شون يف بلدان ذات �أغلبية م�سلمة �أو حني يكون
امل�سلمون يعي�شون يف بلدان ذات �أغلبية م�سيحية ،ففي كلتا احلالتني
عليهم معا �أن ي�سعوا �إىل �إج ��راء ح��وار فيما بينهم .ولي�س يهدف
احل ��وار �إىل ب�ي��ان درج ��ات االخ�ت�لاف��ات ،و�إمن ��ا يبتغي فهماً �أح�سن
وتعاي�شا �أف�ضل .واحل��ال �أن االح�ت�رام والت�سامح �شرطان قبليان
�ضروريان لهذا الأمر.
وي�ؤمل من مثل هذا احلوار �أن ي�ؤدي �إىل حت�سنات يف ال�سلوك بقدر
ما يتعلق الأمر باجلوانب العملية للعي�ش امل�شرتك .ولهذا الداعي،
ذكر م�سنغهوف �أمثلة ا�ستقاها من بلده ،وقد حتققت فيه منذ �أمد.
�إن بناء امل�ساجد مثال م�س�ألة ح�سا�سة يف القرى واملدن التي انطبعت
�أميا انطباع بالكنائ�س لعهود قد خلت .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن عدد
امل�ساجد �صار ي�صعب ح�صره؛ فف�ضال ع��ن بيوتات ال���ص�لاة ،ثمة
م�ساجد كربى �شيدت .هذا ويتمنى مو�سنغهوف كما يطالب البع�ض
من امل�سيحيني ب�أن تلقى اخلطب يف امل�ساجد باللغة الأملانية ،ذلك �أن

الإ�سالم �صار جزءا من �أملانيا ،ولذلك ينبغي �أن يُدعى �إليه ويوعظ
بل�سان البلد ،حيث ي�شكل امل�سلمون  %٥من ال�سكان.
ونتيجة لذلك ،وبناء على ما �سبق ،ف�إنه ملن املتوقع من امل�سلمني
ت �ك��ري ����س م �ف �ه��وم احل ��ري ��ة ال��دي �ن �ي��ة وت ��وف�ي�ر احل �م��اي��ة ل�ل�أق�ل �ي��ات
ال��دي�ن�ي��ة يف ب�ل��دان�ه��م وذل ��ك ب�ج��دي��ة ت��ام��ة ،ف�م��ن ح��ق الأق �ل �ي��ات �أن
حتظى ب��االح�ترام اخلا�ص بقناعاتها الدينية وممار�سة �شعائرها
يف امل �ج ��ال اخل���ص��و��ص��ي وال �ع �م��وم��ي م �ع��ا .وع �ل��ى ع �ل �م��اء الإ� �س�ل�ام
بدورهم �أن ي�ستخدموا نفوذهم على عامة امل�سلمني لكي يف�سروا
�إىل �أتباعهم �أن الأم��ر املتعلق مبالحقة امل�شركني (ال�ت��وب��ة؛ الآي��ة
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�إىل احلقبة املبكرة من تاريخ الإ��س�لام ما ع��اد �صاحلا اليوم؛ فكل
الزعماء الدينيني من واجبهم الدعوة �إىل ثقافة املحبة والتفاهم
وعدم العنف .على �أننا نحتاج �إىل �أكرث من جمرد االحرتام املتبادل.
�أَ َو ل�سنا ملزمني ب�أن ن�شهد على �إمياننا ب�إله واحد ،ال �سيما يف عامل
مهدد باالغرتاب الديني وبتنامي النزوع االقت�صادي امل��ادي؟ هذا
الإميان من �ش�أنه �أن يجمعنا� .ألي�ست هذه العقيدة امل�شرتكة تدعونا
�إىل ��ض��رورة العمل م��ا �أم�ك��ن ذل��ك �سوية ل�صون احل�ي��اة الب�شرية
وب�ن��اء ع��امل �أك�ث�ر ع ��د ًال و�إق��ام��ة ال���س�لام واحل �ف��اظ على اخلليقة؟
عندما يلتقي امل�سيحيون وامل�سلمون ،ف�إن عليهم �أال يكونوا «وجها
لوجه»؛ و�إمنا «جنبا �إىل جنب» .ينبه هايرني�ش م�سنغهوف �إىل �أن
املرياث الإ�سالمي �إن كان �سيزهر وي�ؤتي ثماره يف �أوروبا ،ف�إن عليه
�أن يعري االنتباه �إىل تاريخ �أوروبا وقناعاتها وجتاربها ور�ؤاها .هذا
وي��أم��ل �أن يعمد امل�سلمون �إىل �إغ�ن��اء احلياة الأوروب�ي��ة يف جانبيها
الثقايف والروحي ويف جماالت اخللق والإبداع والتقومي التحليلي.
ولئن جنح هذا الأمر ،ف�إنه �سوف تعمل هذه ال�سريورة على تغيري
امل�سيحيني وامل�سلمني ،وهذه عملية �ضرورية بالن�سبة �إىل م�ستقبل
جتمع ال�شعوب وتوحدها.
م�ن��ذ ب ��دء ال �ق��رن ال���س��اب��ع امل �ي�ل�ادي �إىل ب��داي��ة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن،
متيز موقف الكني�سة من امل�سلمني -يف جانب كبري منه -بالبعد
والإدانة ،ومنذ ع�صر النه�ضة �أبدت �أوروبا اهتماما جديدا بالإ�سالم
وبال�شرق ،ومهدت ال�سبيل من �أج��ل تغري يف ال��ر�ؤي��ة .وف�ضال عن
ه ��ذا� ،أدت ال�ت�غ�ي�يرات ال���ش��ام�ل��ة �إىل ف�ه��م ج��دي��د ل��وح��دة ال�شعوب
والثقافات ،وال ي�سعنا �إال �أن نكون مدينني لهذا التطور معا�صرين
ل��ه ،ومم�ه��دي��ن ل�ل�ح��وار م��ن جانبنا كم�سلمني ،ن��اب��ذي��ن لكل �أن ��واع
احلدية والتقوقع واالنغالق.
manalalmaamari1@gmail.com

