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التحديات المعاصرة لالئتالف الديني
أسماء القطيبي
عي�ش ُمت�سارع ،فغدا الفرد �أكرث عملية وواقعية يف تدبري �أمور حياته ،وكر�س للعمل
�سعت العوملة خالل العقود القليلة املا�ضية �إىل دفع املُجتمعات التخاذ منط ٍ
وقت ًا �أكرث من � ِّأي �شيء �آخر .وهذا ما جعل املجتمعات تتخلى �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن ُمار�سات دينية فردية وجماعية كانت ت�ضفي �شيئا من الروحانية على اجلو
ال�سائد .ولكن هذا التَّخلي عاد بال�سلب عليها فيما بعد .فربغم توفر املاديات وبذخ العي�ش �شعر النَّا�س بخواء روحي وفراغ نف�سي جعلهم ُيعيدون التفكري يف
للمناداة بالعودة للمقد�س� .أ�صوات مل ت� ِأت من دور العبادة و�إمنا
طريقة معي�شتهم وكيفية ق�ضاء �أوقاتهم .وخالل ال�سنوات املا�ضية بد�أت الأ�صوات ترتفع �أكرث ُ
من النَّا�س مبختلف دياناتهم حول العامل؛ فبد أ� احلديث عن ذلك كنوع من الثقافة وكم�شروع �إن�ساين ،وهو ما دفع رجال الدين واملُهتمني للمطالبة ب�ضرورة احلوار
بني الأديان ،واملناداة بالتنوع الديني باعتباره ثروة ولي�س عقبة يف �سبيل حتقيق م�صالح العامل امل�شرتكة .ويف بحثها (امل�سيحية املعا�صرة وم�سارات االئتالف
الديني) املن�شور يف جملة التفاهم ،تناولت الباحثة يف الالهوت ماريا �أديلي رودجريو م�سارات احلوار واملواقف التي اتخذها الدين امل�سيحي مع الأديان الأخرى
والتحديات التي واجهته وتواجهه وم�ساعي الكني�سة ملواكبة املتغريات التي تتقاطع مع بع�ض ثوابتها.

تعتقد الباحثة الإيطالية ماريا رودجريو �أ َّن �أي حوار
بني الأدي��ان يجب �أن يت�ضمن عدة �شروط حتى ي�ؤتي
ث�م��اره ويحقق غ��اي��ات��ه �أه�م�ه��ا اع�ت�راف امل �ح��اور بدين
الآخ ��ر وب��اخ�ت�لاف��ه ،مبعنى �أال يخ�ضع ال��دي��ن الآخ��ر
لنقده ،بل �أن يقبل به ويعرتف به كما هو مهما بدا
له غري مُقنع� .أما ال�شرط الثاين فهو معرفة املحاور
لديانته واالعتزاز بها ،فالغاية من حوار الأدي��ان كما
يقول جاك ديبوي«:لي�س ت�سطيح الهويات الدينية �أو
نفيها و�إمنا االنفتاح احلواري بق�صد االغتناء امل�شرتك
ع�ب�ر ال �ت �ح ��اور»� .أم� ��ا ال �� �ش��رط الأخ �ي��ر ف �ه��و � �ض��رورة
اع�تراف امل�ح��اور بالت�ساوي بني امل�شاركني يف احل��وار.
وهذا الأخري ح�سب وجهة نظري هو ال�شرط الأ�صعب
لأيِّ ُم�ؤمن يف �أي ديانة وذلك لأنه ت�شرب منذ �صغره
الن�صو�ص الدينية التي توحي له ب��أ َّن دينه هو الذي
مي�ل��ك احلقيقة دون الأدي� ��ان الأخ ��رى و�أن ��ه الطريق
ال��وح�ي��د للخال�ص .كما �أ َّن التن�شئة الدينية ت�سعى
حلماية الفرد من الإعجاب بكل ما ميت لدين الآخر
ب�صلة ،وهو دور تقوم به الأ�سرة �أو ًال ثم تتواله امل�ؤ�س�سة
الدينية .ولكن ال�س�ؤال املهم الآن كيف ميكن �أن يقام
ه��ذا احل ��وار؟ وم��ا ه��ي النتيجة امل��رج��وة م�ن��ه؟ وكيف
نقي�س جناحها من عدمه؟ تقول الباحثة ماريا �أديلي
رودجريو �إ َّن للحوار �أربعة م�ستويات تتخذ �شكل الهرم
فعلى م�ستوى عاملي مثال ف��إ َّن حوار الأدي��ان ميكن �أن
ي�ك��ون ع�ل��ى �شكل م ��ؤمت��رات وجت�م�ع��ات م�ث��ل (امل ��ؤمت��ر
ال�ع��امل��ي م��ن �أج ��ل ال �� �س�لام) ليناق�ش ف�ي��ه ك�ب��ار رج��ال
الدين ق�ضايا ت�شغل العامل ويخرجون فيه بتو�صيات
تقل�ص الهوة بني الأديان وتفيد يف حل امل�شاكل العاملية
الكربى� .أوع��ن طريق �أداء طقو�س دينية رمزية مثل

ال���ص�ل��وات امل ُ���ش�ترك��ة وال �ت��ي ت�ع�بر ع��ن ت�ف��اه��م �ضمني
وتقبل للآخر� .أو يف احلوارات التخ�ص�صية للمهتمني
ب��ال���ش��أن ال��دي�ن��ي م�ث��ل احل ��وار ال�ع�ق��دي وال ��ذي يعنى
ب��ال�ت�ج��ارب ال��ذات�ي��ة يف الأدي ��ان امل�ت�ع��ددة وال �ه��دف منه
االغ�ت�ن��اء ب�ه��ذه ال�ت�ج��ارب واال��س�ت�ف��ادة مب��ا تنتجه من
ان�ف�ت��اح ن�ح��و �أف �ك ��ار يف ��ص�ل��ب ال�ع�ق�ي��دة م�ث��ل االع�ت�ق��اد
ال��ذات��ي يف الأل��وه�ي��ة .وع�ل��ى م�ستوى �أك�ث�ر �شمولية:
حوار املعا�ش وهو يتعلق بواقع التعاي�ش بني النا�س يف
التعامالت اليومية ويف عالقات الن�سب وامل�صاهرة.
ففي كثري م��ن املجتمعات ح��ول ال�ع��امل يعي�ش النا�س
من ديانات خمتلفة يف نف�س املنطقة اجلغرافية ،وهذا
ما يجعلهم يتعاملون مع بع�ضهم البع�ض ب�شكل دائم،
ويخلق ه��ذا التعامل اليومي ح ��وارات وم��واق��ف تبني
مواقفهم من الآخر؛ فبينما يبدي الكثريون انفتاحهم
على الآخرين مل�ستوى ي�صل لعالقات امل�صاهرة يظهر
البع�ض رف�ضه �أو ا�ستياءه من هذا االختالف .وهو ما
ميكن مل�سه يف الدول الأوروبية ذات الأغلبية امل�سيحية
ب�سبب الأع � ��داد ال�ك�ب�يرة م��ن امل�ه��اج��ري��ن ف�ي�ه��ا .ففي
�أمريكا مث ً
ال يتخطى عدد امل�سلمني املليون ويف فرن�سا
خم�سة �أ�ضعافهم ح�سب �أح��دث الإح�صائيات وه��و ما
ُي�شكل حتدياً �أم��ام امل�سلمني يف �إظهار انفتاحهم على
الآخر �صاحب الأر�ض.
يكمن التحدي الأك�بر ل��دى الدين امل�سيحي يف قبول
الآخ� ��ر ه ��و م��وق��ف الأدي� � ��ان ال �� �س �م��اوي��ة الأخ � ��رى من
امل�سيح .فالإ�سالم مث ً
ال يرى امل�سيح على �أنه ب�شر بينما
ترفعه الديانة امل�سيحية ملرتبة الإله .هذا الأمر �أحدث
�إرباكاً يف الكني�سة الالهوتية فهناك من اتخذ موقفا
�أ��ص��ول�ي�اً برف�ض احل ��وار ب�ين الأدي ��ان ورف��ع �شعار (ال

خال�ص خ��ارج الكني�سة)  ،بينما قبل جمموعة منهم
تلك الأدي ��ان التي حتمل ت�شابهًا ما ميكن القبول به
لأنه يت�ضمن روح امل�سيح ،ويف موقف �أكرث ت�ساحماً قبل
جمموعة من الالهوتيني منهم الربوت�ستانتي جون
هيك الأديان جميعها لأنها تدور حول مركز الألوهية
و�أعلن �صراحة ب�أن الأديان ال تدور حول امل�سيحية بل
حول اهلل .الغريب يف الأمر �أننا ميكن �أن نرى مثل هذا
االنق�سام بني امل�سلمني � ً
أي�ضا فهناك التيار الأ�صويل
ال��ذي انبثقت منه اجلماعات املتطرفة ال��ذي يرف�ض
احل � ��وار م ��ع ج�م�ي��ع الأدي� � ��ان وي�ك�ف��ر م ��ن ي�ت���س��اه��ل يف
الأمر .وهناك من يدعو �إىل التعقل واحلوار مع الآخر
يف حدود ما ي�سمح به الدين و�ضمن امل�صالح امل�شرتكة
وهو املوقف املعتدل الذي يتبناه غالبية رجال الدين.
�احم��ا ي��رى �أ َّن (ال �ط��رق �إىل
وه �ن��اك م��وق��ف �أك�ث�ر ت���س� ً
اهلل بعدد �أنفا�س اخل�لائ��ق) ويدعو �إىل االنفتاح على
الديانات كافة دون حماذير.
�إ َّن اخل �ط ��وة الأه � ��م ق �ب��ل ح� ��وار الأدي � � ��ان ه ��ي ال�ف�ه��م
ال���ص�ح�ي��ح ل� ��روح ال ��دي ��ن م ��ن �أت �ب ��اع ��ه ،ومت �ث ��ل قيمه
وم �ب��ادئ��ه .ف ��الأدي ��ان يف روح �ه��ا حم�ب��ة و� �س�لام .لكنها
�سالح ذو حدين فذات الن�صو�ص التي يجدها البع�ض
مقربة للم�سافات ،يراها البع�ض الآخر �سبباً للرف�ض
وال �� �ش �ق��اق .ويف ع ��امل ي��رف����ض احل � ��دود ،ي �ب��دو �أ َّن� ��ه ال
منا�ص للأديان من احلوار الفكري الذي ميهد مل�ؤتلف
عاملي ُيعلي من �ش�أن الإن�سانية ويحتفي بالتنوع .كما
�أن حوار الأديان يبدو هو املخرج الذي �سيخل�ص العامل
من التطرف والإرهاب با�سم الدين ويبني قاعدة من
الت�سامح للأجيال القادمة.
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