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المشترك اإلبراهيمي منطلقا
الئتالف األديان السماوية

٣

فيصل الحضرمي

ال �سالم يف العامل �إال بال�سالم بني الأديان ،وال �سالم بني الأديان �إال بوجود �أخالق عاملية تت�ضمنها تلك الأديان .تلك هي الأطروحة العامة لالهوتي
الكاثوليكي هانز كينغ� ،أحد �أبرز الداعني للحوار بني الأديان ،و�صو ً
ال �إىل حتقيق االئتالف فيما بينها ،و�إر�ساء ال�سالم الذي ين�شده العامل .وهي
الأطروحة التي تدور يف فلكها مقالة الباحث اللبناين ر�ضوان ال�سيد ،املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «الديانات الإبراهيمية من االختالف
�إىل االئتالف».
يُكر�س ر��ض��وان ال�سيد مقالته املهمة لتتبع �أب��رز املحطات
يف ال �ط��ري��ق ال �ط��وي��ل ال ��ذي ق�ط�ع��ه احل� ��وار ب�ي�ن ال��دي��ان��ات
الإب��راه�ي�م�ي��ة ،م�سته ً
ال �إي��اه��ا ب��الإ��ش��ارة �إىل ح��داث��ة ت�سمية
«الديانات الإبراهيمية» التي مل تر النور �إال مع انت�صاف
ال�ق��رن املن�صرم ،حيث راح املنفتحون م��ن علماء ال�لاه��وت
الكاثوليك ي��دع��ون �إىل ال�ت�ق��اء �أت �ب��اع ال��دي��ان��ات ال�سماوية
ال� �ث �ل�اث ،امل���س�ي�ح�ي��ة وال �ي �ه ��ودي ��ة والإ�� � �س �ل��ام ،حت ��ت مظلة
الإبراهيمية امل�شرتكة فيما بينها .وم ّثل جممع الفاتيكان
ال �ث ��اين ب�ي�ن ع��ام��ي  1962و 1965ذروة ه ��ذه ال ��دع ��وة على
اعتبار �أ َّن االتفاق احلا�صل بني الأدي��ان الثالثة يف الأ�صل
الإبراهيمي و�أ��ص��ول �أخ��رى من �ش�أنه فتح احل��وار وتذليل
العقبات التي تعرت�ض جهود حتقيق ال�سالم يف العامل.
يخربنا الكاتب �أ َّن ه��ذه ال��دع��وة ك��ان لها �أث��ر �إيجابي على
امل�سلمني الذين مل يتوانوا يف التفاعل معها انطالقاً من
كونها «هي دعوى القر�آن الكرمي ودعوته» .كما �أنها جاءت
من�سجمة مع ت�صور العرب للتاريخ ،ومع ا�شتمال �شعائرهم
التعبدية على فري�ضة احل��ج التي يفد فيها امل�ؤمنون على
البيت الذي بناه �إبراهيم وابنه �إ�سماعيل .وقد ث ّبت الن�ص
ال�ق��ر�آين �إبراهيمية الإ��س�لام يف �أك�ثر م��ن �آي ��ة ،نذكر منها
الآي ��ة ال�ساد�سة وال�ستني م��ن ��س��ورة �آل ع �م��ران} :م��ا كان
�إبراهيم يهودياً وال ن�صرانياً ولكن كان حنيفاً مُ�سلماً وما
كان من امل�شركني� .إن �أوىل النا�س ب�إبراهيم للذين اتبعوه
وهذا النبي والذين �آمنوا واهلل ويل امل�ؤمنني{.
ومنذ البداية توجه القر�آن الكرمي �إىل �أهل الكتاب اليهود
وامل�سيحيني بخطاب ثنائي ال�صيغة يح�ضهم ،من جهة� ،إىل
العمل بالإبراهيمية كما وردت يف كتبهم ،متو�سماً �أن يكفل
ل�ه��م ذل��ك ال��ول��وج �إىل روح الإب��راه�ي�م�ي��ة ،وي�سهل بالتايل
عملية انفتاحهم على الإ�سالم .ويدعوهم ،من جهة �أخرى،
�إىل «�إع�ل�انٍ م�شرتكٍ » يرتكز على املنطلقات الإبراهيمية،
ويتغا�ضى عما عداها من اختالفات ،ليكون مبثابة اللبنة
الأوىل يف م�شروع «التوافق واللقاء».
جند م�صداق ال�صيغة الأوىل يف الآية الثامنة وال�ستني من
��س��ورة امل��ائ��دة} :ق��ل ي��ا �أه ��ل ال�ك�ت��اب ل�ستم على ��ش��يء حتى
تقيموا التوراة والإجنيل وما �أنزل �إليكم من ربكم وليزيدن

كثرياً منهم ما �أنزل �إليك من ربك طغياناً وكفراً فال ت�أ�س
على ال�ق��وم ال�ك��اف��ري��ن{ .بينما تتجلى ال�صيغة الثانية يف
الآي��ة الرابعة وال�ستني من �سورة �آل ع�م��ران} :ق��ل يا �أهل
الكتاب تعالوا �إىل كلمة �سواء بيننا وبينكم �أال نعبد �إال اهلل
وال ن�شرك به �شيئاً وال يتخذ بع�ضنا بع�ضاً �أرب��اب�اً من دون
اهلل ف�إن تولوا فقولوا ا�شهدوا ب أ� َّنا م�سلمون{.
وبح�سب الكاتب ،ف�إن هاتني ال�صيغتني ،الداعيتني �إىل دين
واح��د يف ظل امل�شرتك الإبراهيمي ،مل جت��دا ا�ستجابة من
�أه ��ل ال�ك�ت��اب ال��ذي��ن ��س�ت��دور بينهم وب�ين متكلمي الإ��س�لام
ج��داالت طويلة لعدة ق��رون .و�أ�سا�س امل�شكلة �أن اليهودية،
من جانبها ،حت�صر ال��دع��وة الإبراهيمية على نف�سها دون
ال��دع��وت�ين الأخ ��ري�ي�ن� .أم ��ا امل�سيحية ف�ل��م ت��ر يف الإ� �س�لام
�إال ه��رط�ق� ًة ع��رب�ي� ًة ت�ه��دف �إىل ا�ستبدال امل�سيحية �أو منع
انت�شارها بني ظهراين العرب.
�إن كتابات يوحنا الدم�شقي ال�ع��ائ��دة �إىل الع�صر الأم ��وي،
وكتابات تيودور �أبي قرة العائدة �إىل الع�صر العبا�سي الأول،
تقدمان الدليل على تزايد حدة اخلالف العقدي بني الأديان
ال�ث�لاث��ة منذ ال���س�ج��االت الأوىل يف ال�ق��رن الأول للهجرة.
لقد �أنكر الدم�شقي انتماء الإ��س�لام �إىل الإبراهيمية ،كما
اتهمه بالدعوة �إىل العنف والقول باجلربية .ويرى بع�ض
امل�ؤرخني �أن النقا�ش الإ�سالمي حول م�س�ألة القدر يف الفرتة
التاريخية نف�سها ميكن ع ��زوه ج��زئ�ي�اً �إىل ت��أث��ر امل�سلمني
ب��ات �ه��ام امل���س�ي�ح�ي�ين ل�ه��م ب��اجل�بري��ة .م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت��زام�ن��ت
كتابات تيودور �أبي قرة مع ظهور وا�صل بن عطاء ،م�ؤ�س�س
االع �ت��زال ،وك��ان ق��د �أخ��ذ على عاتقه ال��رد على امل�سيحيني
وبقية �أتباع الفرق املخالفة للإ�سالم.
كما �شكلت ر�سالة اجلاحظ يف الرد على الن�صارى �سنة 252
هـ ور�سائل القا�سم بن �إبراهيم والكندي الفيل�سوف وكتابات
�أبي عي�سى ال��وراق �أبرز الأمثلة على ال��ردود التي �أ�سهم بها
امل�سلمون يف ال�سجال املحتدم بني الأدي ��ان الثالثة .هكذا،
بح�سب الكاتب ،انتقل النقا�ش اجل��دايل من حماولة جمع
�أت�ب��اع ال��دي��ان��ات ال�ث�لاث حت��ت مظلة الإبراهيمية ،يف �صدر
الإ�� �س�ل�ام� ،إىل ن�ف��ي ي �ه��ودي��ة ون���ص��ران�ي��ة �إب��راه �ي��م و�إث �ب��ات
�إ�سالميته ،يف الع�صر العبا�سي.

وق ��د ت���ض�م�ن��ت ال� � ��ردود الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ع �ل��ى امل���س�ي�ح�ي��ة �أرب ��ع
م�سائل رئي�سية متثلت يف طبيعة امل�سيح ،والأقانيم ،ورواية
الأناجيل ،ونظام الكهنوت امل�سيحي .وكانت الغاية من هذه
الردود �إثبات خروج امل�سيحية على الوحدانية وعلى املنطق
ال�سليم .باملقابل ،مل ي�ت��وان املفكرون امل�سيحيون ع��ن ال��رد
على �شبهات امل�سلمني -مثلما فعل يحيى ب��ن ع��دي يف رده
ع�ل��ى ال� ��وراق -و�إن ك��ان��ت ردوده ��م م�شوبة ب��احل��ذر ،ويغلب
عليها الدفاع ال الهجوم.
ً
يرى كاتب املقالة �أن اجلدال العقدي ظل م�ستعرا بني �أتباع
الأدي��ان الثالثة ،و�أن الدفاع عن امل�شرتك الإبراهيمي ظل
غ��ائ�ب�اً ع��ن ثقافة جميع الأط ��راف خ�لال ف�ترة اال�ستعمار
التي �شهدها القرنان املا�ضيان .ب��ل و�أدى ا�ستيالء الغرب
امل�سيحي على ب�ل��دان ال�ع��امل الإ��س�لام��ي �إىل ازده ��ار ثقافة
الردود التي ر�أت يف اال�ستعمار وجهاً م�سيحياً تب�شريياً .كما
�أحيت الظروف امل�صاحبة لال�ستعمار يف الذاكرة الإ�سالمية
الأهوال التي �شهدتها �إبان احلروب ال�صليبية.
ورغم ما اعرتى العالقة بني الديانات الثالث من �صراعات
عرب التاريخ� ،إال �أن العقود ال�سبعة املا�ضية �شهدت توجيه
ع��دد م��ن الكنائ�س الربوت�ستانتية وامل�ف�ك��ري��ن الكاثوليك
وامل�ست�شرقني دعوات خمتلفة للحوار مع امل�سلمني .وبح�سب
الكاتب ،ف�إنه على الرغم من جميع امل�ساعي التي بذلت يف
هذا ال�سياق منذ خم�سينيات القرن الع�شرين� ،إال �أن التحول
م��ن احل ��وار ال���ش�ف��اف ب�ين الأدي � ��ان ال���س�م��اوي��ة �إىل حتقيق
االئ�ت�لاف فيما بينها مل يكتب له احل��دوث بعد .وال�سبب،
ب ��ر�أي ��ه ،ع��ائ��د �إىل ث�لاث��ة ع��وائ��ق� ،أول �ه ��ا :م���س��أل��ة ح�صرية
اخلال�ص يف �شخ�ص امل�سيح ،وثانيها :حدوث �أمرين جللني،
�أحدهما ث�ق��ايف ،والآخ ��ر ا�سرتاتيجي ،هما �أط��روح��ة �صدام
احل �� �ض��ارات ،وه �ج��وم ال�ق��اع��دة ع�ل��ى ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ع��ام
 ،2001وثالثها :افتقاد امل�ؤ�س�سات الدينية والعلماء امل�سلمني
للمبادرة.
وي��دع��و ال�ك��ات��ب يف خ��امت��ة مقالته ل�ل�ع��ودة �إىل الأط��روح��ة
الإبراهيمية للقر�آن ،والتي يرى �أن امل�سلمني قد تخلوا عنها
«�إىل حد بعيد» ،وذل��ك يف �سبيل �أن «تكون لنا حياة ،وتكون
حيا ًة �أف�ضل».
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