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مقــــال

نحن والإ�سالم»
فيما بينهم ،و�أن يت�آزروا من �أجل جميع النا�س ،والعدالة
االجتماعية ،والقيم الروحية ،وال�سالم واحلرية».
جلي �أنَّ الكني�سة الكاثوليكية -م��ع جممع الفاتيكان
ٌّ
ال��ث��اين -ق��د انطلقتْ يف � ْ َ
أن�� َل��ة ال��ع��امل ع�بر م��ا ُيعرف
ب�إ�سرتاتيجية «احل���وار مع الأدي���ان الأخ���رى» ،ملا كانت
ال�شيوعية اخل�صم الأكرب ،وهو ما اقت�ضى جتنيد رفقاء يف
عب التحول يف العالقة بالإ�سالم
تلك املعركة .لذلك ما َّ
ع��ن ُن�ضج يف فل�سفة احل����وار� ،أو يقني ب��وح��دة ال�تراث
الإبراهيمي ،و�إمنا جاء بدافع ك�سب حليف �إ�سرتاتيجي يف
معركة تخ�شى عواقبها ،وهو ما انك�شف الحقا مع ت�شكل
مفهوم «ال�تراث اليهودي امل�سيحي امل�شرتك» ال��ذي �أبقى
امل�سلمني �ضمن «التعبريات الثقافية والدينية» النائية.
وقد كانت الكني�سة يف ذلك امل�سعى ت�صنع فل�سفة احلوار
وحتدِّ د م�ساراتها ،بعد تفريغها من م�ضامني احلوار ال�شامل
وا�ستبدالها باحلوار االجتماعي ،الذي هدف �أ�سا�سا �إىل
�إيجاد مو�ضع قدم للكني�سة الغربية يف ديار الإ�سالم ،بعد
�أن خرجت �آثمة مع الآلة اال�ستعمارية.
ويف �إجابة مارتيني عن تلك الأ�سئلة ،ي ِر ُد �إ�سقاط لديه
ملفهوم الدولة الدينية امل�سيحية على الإ���س�لام ،ليغدو
م�سار العلمانية الذي �أُكرهت عليه الكني�سة يف الف�صل بني
الدين والدولة قدرا ينبغي �أن يواجهه الإ�سالم ،واحلال
�أنَّ لكل دين �سياقه ال�سو�سيولوجي .قائال« :ينبغي �أن
نعمل جاهدين حتى يقبل امل�سلمون بالتمييز بني الدين
وال�سيا�سة» .فا�ستنتاج مارتيني نابع من تعال يتطلع �إىل
تعليم امل�سلمني ُ�س ُبل التمييز بني الدين واملجتمع ،وبني
الدين واحل�ضارة ،وبني الدين وال�سيا�سة ،وهو ما يقود
وفق ر�أي��ه �إىل الدميقراطية العلمانية حيث التعددية
الدينية م��راع��اة .وال��واق��ع �أن هناك �ضروب ًا �شتى من
العلمانية ولي�س ثمة منوذج �أوحد؛ فالعلمانية الأمريكية
التي تخ�ضع لقانون التناف�س بني الأديان وغياب املونوبول
الديني ال تلتقي �أ�صال مع العلمانية الإيطالية التي تهيمن
فيها كني�سة واحدة حتتكر الف�ضاء االجتماعي.
ويف حديثه عن التب�شري يف �أوا�سط امل�سلمني املوجودين يف
الغرب ،يعالج امل�س�ألة �ضمن معطيني:
 كان امل�ؤمتر الأ�سقفي الإيطايل قد �أ�صدر �ضمن توجيهاتهالرعوية �سنة  2000وثيقة بعنوان« :التب�شري بالإجنيل
يف عامل متغري» ،وقد جاء يف النقطة « :58ينبغي �أن نواجه
حمورا م�ستجدا بالغ الأهمية ذلك املتعلق بتن�صري الأفراد
الوافدين علينا عرب الهجرة .نحن مطالبون ب�أداء ر�سالتنا
بني غري امل�سيحيني يف �أر�ضنا .مع �إيالء اهتمام لتقاليدهم
وثقافاتهم ،وينبغي �أن نكون قادرين على تقدمي ال�شهادة
بالإجنيل نحوهم ،وتبليغهم كلمة ال���رب» .ه��ذا الأم��ل
املن�شود الذي راود الكني�سة ،ال �سيما يف �إيطاليا ،مل يتطور
ح�سبما ت�شتهي ،فقد ت�شكلت �شبه مناعة لدى املهاجرين
امل�سلمني بعد احتكاكهم بواقع غربي تنبهوا �إىل العديد
من الهنات فيه ،وق��د لعب الن�شاط اجلمعياتي املهاجر
املتمحور حول امل�صليات املتوا�ضعة دورا بارزا يف حت�صني
الهوية الإ�سالمية ،ومل مت�ض عقود حتى ت�شكلت ظاهرة

م�ضادة؛ مت َّثلتْ يف تزايد عدد املهتدين من الكاثوليك �إىل
دين الإ�سالم ،كان قد ر�صدها عامل االجتماع الإيطايل
�ستيفانو �أليايف يف كتابه «امل�سلمون اجلدد :املهتدون �إىل
الإ�سالم».
 من جانب �آخر ،يتع َّر�ض مارتيني مل�س�ألة الزواج املختلطبني امل�سلمني وامل�سيحيات ،وهي يف احلقيقة م�س�ألة �شائكة
ي�صعب ال�سيطرة عليها؛ الأم��ر الذي دعا رئا�سة امل�ؤمتر
الأ�سقفي الإي��ط��ايل لإ���ص��دار وثيقة توجيه يف ال�ش�أن
بعنوان «ال��زواج بني الكاثوليك وامل�سلمني يف �إيطاليا»،
�سنة ْ � ..2005أع��� َرب م��ن خاللها ع��ن ان�شغاله بق�ضية
الزواج املختلط؛ وذلك بعد �أن َّ
تبي له �أن الطرف امل�سيحي
غالبا م��ا ي��ك��ون خ��ا���س��را يف تلك ال��زي��ج��ة ج���راء حتول
ال�شريك الكاثوليكي �أو الكاثوليكية �إىل الإ�سالم يف كثري
من احلاالت ،ف�ضال عن ن�ش�أة الأطفال يف جو تربوي م�شوب
بالطابع الإ�سالمي؛ مما يجعل فر�ص تعميدهم قليلة.
ي�أتي الق�سم الثاين من الكتاب -وه��و الأق�صر مقارنة
بالق�سم الأول -بعنوان «الإره���اب واالن��ت��ق��ام وال��دف��اع
العادل واحلرب املقد�سة» ،وهي �إ�شكاليات قدمية -وفق
مارتيني -واجهتْ الإن�سان منذ �صراع قابيل وهابيل ،ثم
ينتقل يف معاجلة امل�س�ألة من وجهة نظر م�سيحية من خالل
ما يرد يف �إجنيل لوقا « 5-1 :13ح�ضر بع�ضهم و�أخربوه
(امل�سيح) عن �أهل اجلليل الذين قتلهم بيالط�س ،فخلط
دم��اءه��م بدماء ذبائحهم .ف��رد عليهم قائال� :أتظنون
�أن ه�ؤالء اجلليليني كانوا خاطئني �أكرث من �أهل اجلليل
الباقني حتى القوا هذا امل�صري؟ �أقول لكم :ال ،ولكن �إن
مل تتوبوا �أنتم فجميعكم كذلك تهلكون» .يحاول مارتيني
�أن يربط ذلك احل��دث القدمي زمن امل�سيح ،مبا جرى يف
فل�سطني من «عمليات انتحارية» وما جرى �أثناء احلادي
ع�شر من �سبتمرب يف �أمريكا من قتل وترويع؛ حيث ي�أتي

َم ُق ْو ُله متداخال ومفتقدا للو�ضوح عند التعر�ض للأطراف
املت�صارعة �أكان ذلك ب�ش�أن الفل�سطينيني والإ�سرائيليني �أو
ب�ش�أن اجلهات املورطة واملت�ضررة يف �أحداث احلادي ع�شر من
�سبتمرب .و�إن كان يذهب �إىل �ضرورة �إدانة الإرهاب والعنف،
وباملثل �إىل �ضرورة �إدانة الظلم واحليف ،ف�إن حديثه عن
الظلم واجلور ي�أتي غائما وال يحدد فيه املذ ِنبُ ،م ِق ًّرا ب�أنَّ
ثمة �إجحافا يف العامل يتلخ�ص -ح�سب ما يُ��� ْو ِرد -يف �أنَّ
ثمانني باملئة من �سكان الب�سيطة يعي�شون بع�شرين باملئة من
ثرواته ،و�أنَّ مليارا ومائتي مليون يعي�شون ب�أقل من دوالر
يف اليوم .داعيا �إىل �ضرورة تبني ُ�سلَّم قيم جديد ملواجهة
ال�شر يف العامل؛ يكون �أ�سا�سه :ال�سلم والت�ضامن والتعاي�ش
امل�شرتك ،واالحت�ضان والإن�صات للآخر ،والعفو وامل�صاحلة
واحل��وار الأخ��وي .ليخل�ص �إىل �ضرورة جتريد ال�ضمائر
والقلوب من الغل واحلقد كما هو �ش�أن جتريد الأي��دي من
ال�سالح حتى ال نبقى يف مواجهة دائمة مع الإرهاب.
ي�ستلهم مارتيني موقفه كم�سيحي مما ير ُد
على العموم..
ُ
يف حديث امل�سيح �سابق الذكر؛ من ِّ
حث اجلميع على التوبة
عن خطاياهم -اجل�لاد وال�ضحية -وه��و يف احلقيقة �أم ٌ��ر
يدعو للت�سا�ؤل؛ حيث يبدو «امل�سيح الإجنيلي» �أمام العديد
من ق�ضايا ع�صره ال�سيا�سية واالجتماعية �سلبيا �صامتا،
ال يتخذ موقفا جل ًّيا من ال�صراع الدائر بني احلق والباطل
عب هذا امل�سيح يف
على غرار �أنبياء التوراة ال�سابقني .و�إن َّ
موا�ضع �أخ��رى عن رف�ضه ا�ستعمال القوة بكافة �أ�شكالها،
وهو ما يلوح جل ًّيا يف �إجنيل متى (« :)26:52رد �سيفك �إىل
غمده ،ف�إن الذين يلج�أون �إىل ال�سيف ،بال�سيف يهلكون».
ويف خ�ضم ما يتط َّرق �إليه مارتيني ،يلوح العامل الإ�سالمي
املهج ِر ْين
ُمتهَما بالعنف ،وهو ال��ذي ي�شهد �أك�بر كتلة من َّ
والالجئني يف ع��امل ال��ي��وم ،م��ع �أ َّن���ه �ضحية على كثري من
امل�ستويات ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة .وب��امل��ق��اب��ل ،تبدو
الكني�سة غري قادرة على م�ساءلة نف�سها واالعرتاف بال�شر
حق امل�ست�ض َعفنيَّ ،
ولعل ذلك لي�س يف ِّ
املرتكب يف ِّ
حق امل�سلمني
وح��ده��م ،ب��ل يف ح ِّ��ق �أمم كثرية ت���أت��ي م��ن �ضمنها �شعوب
�أمريكا الالتينية و�إفريقيا؛ لذلك يبقى العن�صر الغائب يف
مقول مارتيني؛ وهو :االع�تراف ال�شجاع بجذور ال�شر؛ �إذ
�صحيح �أنَّ مارتيني يُح ِّمل اجلميع امل�س�ؤولية ،لكنه ال يجر�ؤ
على توجيه اللوم �إىل ذات��ه امل�سيحية ليبقى يف حديث
العموميات على طريقة الوعظ الأخالقي غري اجلريء يف
معاجلة امل�سائل احل�سا�سة.
---------------- الكتاب�« :أبناء �إبراهيم ..نحن والإ�سالم». امل�ؤلف :كارلو ماريا مارتيني. تقدمي :ما�سيمو كات�شاري. النا�شر :من�شورات ال�سكوال (بريت�شا�-إيطاليا) باللغةالإيطالية».
 �سنة الن�شر.2015 : -عدد ال�صفحات� 162 :صفحة.
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«�أبناء �إبراهيم..
عزالدين عناية *
تنبع �أهم َّية كتاب رئي�س �أ�ساقفة مدينة ميالنو الأ�سبق كارلو ماريا مارتيني املعنون بـ»�أبناء �إبراهيم ..نحن والإ�سالم» من َك ْون الرجل من الأعمدة التي قام
ُ
عليها �إكلريو�س كني�سة روما؛ وذلك قبل وفاته �أوا�سط العام 2012؛ فقد كان مرج ًعا و�سلطة داخل الكني�سة ،عالوة على تر�شيحه يف ال�سابق ِّ
لتول من�صب
بتوجه م�ضامينه
الكر�سي الر�سويل يف حا�ضرة الفاتيكان ..الكتاب املعرو�ض يتعلَّق �أ�سا�سا بامل�سلمني ،و�إن جاء معنونا بـ»�أبناء �إبراهيم» ،وهو ما قد ُي ِ
وحي ُّ
�إىل �أتباع الأديان الثالثة (اليهودية ،وامل�سيحية ،والإ�سالم) ،غري �أنَّ حدي َثه يقت�صر على امل�سلمني وامل�سيحيني؛ مما ي�شي ب ُع ْمق م�شاغل الكني�سة جتاه
م�سلمي الغرب ودين الإ�سالم يف الراهن.
ِّ
م�ستهل الكتاب ُتطالعنا كلمة ملا�سيمو كات�شاري ،وهو فيل�سوف �إيطايل معا�صر ذائع ال�صيت ،يتع َّر�ض فيها لغياب �إ�سرتاتيجية لل�سالم بني الأديان ،ج َّراء
ففي
مناخات عدم الثقة ال�سائدة؛ فكافة �أ�شكال احلوار الرائجة -رغم ما �ساهمت به من تقارب -مل تنزع حلدِّ الآن الريبة الكامنة بني الأطراف املتحاورة وفق
كات�شاري؛ حيث َي ْبدو َو ْق ُع احلوارات حمدو َد الأثر ،ملا يعرتي اخلطاب من «ت�ضخُّ م لفظي» ،بعد حتول مفاهيم التعاي�ش امل�شرتك ،وعبادة الواحد الأحد،
ورابطة الأديان الإبراهيمية ،وال�سعي من �أجل ال�سالم�...إىل عبارات خاوية �أحيانا؛ مما ُيلي -وفق كات�شاري� -ضرورة خو�ض نقد ملا يقوم عليه احلوار،
بغر�ض جتاوز الهنات؛ �إذ ال يزال العنف امل�ض َمر بني �أتباع الديانات الإبراهيمية حمافظا على فاعليته ،وهو ما ي�ؤ ِّرق بحق �ضمري امل�ؤمن الواعي بالأن�ساق
االعتقادية اجلامعة.
وتبع ًا ملا يَ�� ْر�ُ��ص��ده كات�شاري ،ف���إنَّ ما خلفته الت�شككات
احلا�صلة يف الر�أ�سمال العقدي والت�شريعي للأديان من
�صححتْ
ت�صدُّ عات متفاوتة ،كان نفعها �أكرث من �ضرها؛ �إذ َّ
ل��دى الإن�����س��ان وع��ي عالقته ب��ال��دي��ن م��ن حيث �إدراك
قوته وا�ستلهامه .مع �أنَّ الأم��ر يف الغرب خلَّف حديثا
عن «تراجع املقدَّ �س» ،وهو بالأحرى تزعزع للمفاهيم
اخلاطئة يف الالهوت الكن�سي ،التي ع َّمقتْ الت�ش ُّكك يف
ال�تراث الإبراهيمي .ومن جانب �آخ��ر ،يتناول كات�شاري
ِّ
متجذر يعود
مقولة «احلرب العادلة» ،وهو مفهوم م�سيحي
�إىل �آباء الكني�سة� ،شهد ت�أ�صيال مع القدي�س �أوغ�سطني
يف م�ؤلفه «مدينة اهلل» ،بعد �أنْ ح�� َّول احل��رب �إىل عمل
ي ِلي مراجعة جريئة من الطرف امل�سيحي؛
�إح�سان ،وهو ما ُ ْ
فاحلرب -وفق كات�شاري -ال عالقة لها مبا هو طبيعي ،وال
مبا هو عادل ،بل مبا هو �سيا�سي .منتقدا يف ذلك حديث
الغرب عن هويته املتمثلة يف الدميقراطية ،قائال« :وهل
دميقراطية الغرب منفتحة على العدالة؟»َّ .
ولعل البارز
يف كلمة كات�شاري قطعها مع الت�أمالت الفل�سفية املجردة،
ومتابعتها لتعاليم الكني�سة ِ�ض ْمن ن�صو�صها املرجعية
امل��ع��روف��ة بـ»نو�سرتا �آي��ت��ات» .يت�ساءل كات�شاري :هل
بالإمكان معاجلة م�س�ألة ال�صراع بالن�سيان ،كما ورد
ذلك ب�ش�أن امل�سلمني (ولئن كان قد وقع ،يف غ�ضون الزمن
كثري من النزاعات والعداوات بني امل�سيحيني وامل�سلمني،
املج َمع يحر�ض اجلميع على ن�سيان املا�ضي).
ف���إن ْ
ُ
االع�تراف بالأخطاء الن�سيانُ ،م ِق ًّرا
قائال :ال َي ْعني
ب�أنْ ال �سبيل للخروج من َب ْوتقة ال�صراع �سوى �إر�ساء
تربية جديدة تهدف لتحوير عميق يف العقول ،بق�صد
بلوغ االعرتاف اجلريء.
يف الق�سم الأول من الكتاب واملعنون بـ»نحن والإ�سالم»،
ُّ
ي�ستهل رئي�س الأ�ساقفة مارتيني قوله مبقطع توراتي
م��ن �سفر التكوين ( )20-21:13يت�ض َّمن حديثا عن
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ممثلي
ول��ديْ �إبراهيم (�إ�سحاق و�إ�سماعيل)؛ ب َو ْ�ص ِفهما
ْ
التفرع اليهودي والإ�سالمي ،ومعتربا ال�شق الأول ي�شمل
ُّ
امل�سيحيني �أي�ضا ،وهي قراءة تر�شح بالعرقية ،ف�أين ن�ضع
الفل�سطيني الكنعاين؟! و�أين ن�ضع ال�شوام امل�سيحيني �أو
مروا من اليهودية �إىل امل�سيحية �إىل الإ�سالم �ضمن
الذين ُّ
�أي �شق؟! لذلك يبدو مفهوم «�أبناء �إبراهيم»� ،أو بالأحرى
«ملة �إبراهيم» ،حا�ضرا يف الرتاث احلنيفي التوحيدي،
ولي�س يف التق�سيمات العرقية املت�أتية من الت�صورات
التوراتية ووريثتها امل�سيحية يف ال��غ��رب؛ حيث ي�شرح
مارتيني �أنَّ امل��راد بـ»نحن» لديه هو جمتمع الكني�سة،
ُمع ِّرجا على الدور الذي يقوم به يف مد يد العون للمهاجر
هاج�س اخرتاق ُيهيمن على املخيال
امل�سلم .واحلال �أنَّ ث َّمة
َ
امل�سيحي َّ
يتلخ�ص يف �أن عمل الإح�سان الكن�سي املوجه
للم�سلمني يبقى اللغة الأكرث مالءمة لإبالغ �شهادة امل�سيح.
ُم ْو ِردا مارتيني �أنَّ املهاجر لي�س من حقه جلب ال�شريعة �إىل
هنا� ،أي �إىل الغرب؛ َك ْون املجتمع علمان ًّيا وفيه ف�صل بني
الدين والدولة .والواقع �أنَّ التوتر احلا�صل يف الغرب بني
املهاجرين امل�سلمني وبع�ض القطاعات ،ذات التوجه الديني
املحافظ واليميني املتطرف ،وهو ما ُي�صبغ ب�صبغة التهديد
لنمط احلياة الغربية ،لي�س قائما حول جلب ال�شريعة
فاجللي �أنَّ امل�سلمني يف الغرب قد �صار
كما يزعم مارتيني.
ُّ
��زءا من تلك ال��دي��ار ،ويتماهى
ال�سوا ُد الأعظم منهم ج ً
معظمهم مع فل�سفتها االجتماعية و�أعرافها املعي�شية.
بجملة من احلقوق ،والتي ت�شكو
و�أنَّ النداءات املطالبة ُ
من مظاهر التمييز �أحيانا ،ال ترتقي �إىل املطالبة بتغيري
النموذج الغربي �أو تهديده ،كما ُي�ص ِّور املغالون ،بل تن�شد
خو�ض �إ���ص�لاح��ات ذات طابع اجتماعي حقوقي؛ كون
امل�س�ألة َّ
تتلخ�ص يف حيف اجتماعي ،قوامه العزل املق�صود
يف ال�شغل ،واال�ستبعاد على وجه ال َع ْمد من مواقع النفوذ،
والت�ضييق املتعمد على ُ�س ُبل الرزق.

ي�شفع مارتيني مقوله بحديث عن تط ُّور �أعداد امل�سلمني
يف الغرب وه��و ما يقلق الكني�سة ،رابطا ذل��ك بهواج�س
الأ�صولية ال��واف��دة وم��ا ت�شكله من خماطر ،واجللي �أن
ال�سياق ال�سو�سيولوجي للمهاجرين امل�سلمني يف الغرب قد
م َّر من «الإ�سالم يف الغرب» �إىل «الإ�سالم الغربي» ،و�إن
بتفاوت بني البلدان الغربية .وقد كان الأجدى احلديث
عن ف�شل بع�ض �سيا�سات الهجرة ال عن ا�ستع�صاء امل�سلمني
على االندماج.
كما يطرح مارتيني ُج ْملة من الأ�سئلة تتخلل كتابه قائال:
هل امل�سلمون ج��اه��زون للحوار؟ و�أي �شكل من العالقة
ينبغي �أن ي�سود يف �أوروبا بني امل�سيحية والإ�سالم؟ وكيف
ينبغي �أن نرى الإ�سالم كم�سيحيني؟ وهل �سيكون الإ�سالم
يف �أوروب��ا �إ�سالما علمانيا تبعا للمثاقفة اجلارية؟ وهل
ينبغي للكني�سة �أن تتخلى عن تقدمي الإجنيل لأتباع
الإ�سالم؟
ُ
ينطلق يف �إجابته عن تلك الأ�سئلة با�ستعرا�ض ن�صو�ص
املجمع الفاتيكاين ( )1965-1962التي تعلَّقتْ �شذرات
منها بامل�سلمني .فقد ورد يف ن�ص «لومن جينتوم»...« :
ب ْيد �أن تدبري اخلال�ص ي�شمل �أي�ضا �أولئك الذين ي�ؤمنون
باخلالق ،و�أولهم امل�سلمون الذين يعلنون �أنهم على �إميان
�إبراهيم ،ويعبدون معنا اهلل الواحد ،الرحمن الرحيم،
ال��ذي يدين النا�س يف ال��ي��وم الآخ���ر» .ووردت الإ���ش��ارة
الثانية يف ن�ص «نو�سرتا �آيتات»« :تنظر الكني�سة بعني
الإجالل �إىل امل�سلمني �أي�ضا الذين يعبدون اهلل الواحد،
احلي القيوم ،الرحمن القدير الذي خلق ال�سماء والأر�ض،
وكلم النا�س ...و�إن��ه��م ،على كونهم ال يعرتفون بي�سوع
�إلها ،يكرمونه نبيا ،ويجلون �أمه العذراء م��رمي ...ولئن
وقع يف ما�ضي الأزمنة كثري من النزاعات والعداوات بني
املج َمع يحر�ضهم جميعا على
امل�سيحيني وامل�سلمني ،ف�إن ْ
ن�سيان املا�ضي ،والعمل باجتهاد �صادق يف �سبيل التفاهم

