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ي�شرف عليها غري مكفولة لغري امل�سلمني .فالكثري
م��ن �أت��ب��اع الهندو�سية وال��ب��وذي��ة ي��ع��ان��ون �صعوبات
م���ع امل�����س��ل��م�ين� ،إذ ب��ي��ن��م��ا ي��ع��ت�بر امل�����س��ل��م��ون ال��ي��ه��ود
وامل�سيحيني �أهل كتاب ،يختلف الأمر يف نظرهم �إىل
ه�ؤالء ،وكان �أحد امل�سلمني قد قال له« :ميكنني �أن
�أفهم �أنّ الإن�سان ميكن �أن يكون م�سيح ّياً �أو يهود ّيا،
لكن ال ميكنني �أن ا�ستوعب �أن امل���رء هندو�سي �أو
بوذي .هذا �إميان �ضال».
وي���ق���ول ب�����اول �إنّ الأم������ر ���ص��ع��ب �أك��ث��ر يف امل��م��ل��ك��ة
ال�سعودية ،رغم حاجة ال�سعوديني �إىل اليد العاملة
الأجنبية اخلبرية ،وحديث بع�ض امل�صادر عن �أكرث
م��ن ث�لاث��ة م�لاي�ين ع��ام��ل �أج��ن��ب��ي� ،إ ّال �أن املمار�سة
العلنية للدين امل�سيحي حمظورة ،وال توجد كنائ�س،
� ّأما امتالك رموز م�سيحية �أو �أ�شياء لها عالقة بها
�أو بالإجنيل �أو بال�صليب فهو ممنوع .وقبل ثالث
�سنوات نادى ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل املفتي
العام يف ال�سعودية ،بوجوب هدم جميع الكنائ�س يف
�شبه اجل��زي��رة العربية ،قائ ً
ال �إنّ اجل��زي��رة تخ�ضع
لدين الإ�سالم فقط و�إنّ الر�سول يقول (ال يجتمع
يف جزيرة العرب دي��ن��ان) .ويت�ساءل ب��اول :م��اذا لو
عاملت �أوروبا امل�سلمني باملثل فهدمت م�ساجدهم يف
�أمريكا و�أوروبا؟ وي�شري باول �إىل حقيقة جمهودات
�أمل��ان��ي��ا و���س��وي�����س��را اجل��� ّب���ارة وب��ت��ع��اون م�����س��ت��م��ر مع
ال�سعودية على منع م���آالت ه��ذا الغ�ضب على مثل
هذه الفتوى ،لأنّ املال يفوز على الإميان ،واقت�صاديا
متنح ال�سعودية ل�سوي�سرا �إمكانية اقت�صادية كبرية
ب�سبب �سوقها الكبري ،ف�سوي�سرا ت�ص ّدر ال�ساعات
والآالت واملنتوجات ال�صيدلية ،ومن ناحية �أخرى
تق ّدم ال�سعودية �شروط ا�ستثمار مريحة جداً للدول
الناطقة ب��الأمل��ان��ي��ة ،ب�سبب الإ���ص�لاح��ات الداخلية
ال��ع��م��ي��ق��ة يف ه���ذا ال��ب��ل��د اخل��ل��ي��ج��ي .وح��ال�� ّي��اً تعترب
ال�سعودية ال�شريك ال��ت��ج��اري ال��ث��اين ل�سوي�سرا يف
ال�شرق الأو�سط بعد الإمارات العربية.
يف ّ
كل الأحوال ،وبخ�صو�ص احلديث عن حرية الدين
املق ّيدة ،فعلى الأق��ل يف دول��ة الإم���ارات �أو يف �سلطنة
عمان مل تكن لدى باول �أية م�شاكل ،فلم يتعر�ض قط
لهجوم �أو لعمل عدائي ،وكان �شعوره باحلرية الدينية
يف هذين البلدين الذين �أتاحا له التج ّول باللبا�س
الديني امل�سيحي دون �أي��ة م�شاكل ،كبرية ج�� ّداً ،حتى
�أ�صبح الأ�صدقاء من الأه��ايل ميازحونه لأن لبا�سه
الديني ي�شبه كثرياً الكندورة التي يلب�سها املحليون.
ففي الإمارات ميكن للم�سيحي و�ضع رموز م�سيحية
يف ال�سيارة دون م�شاكل وهو الأمر الذي ي�ستحيل يف
العربية ال�سعودية.
ير ّكز باول هندر يف كتابه على ثالثة مفاهيم �أ�سا�سية
يف احل���وار ب�ين ال��دي��ن امل�سيحي وال��دي��ن الإ���س�لام��ي،
وه���ي م��ف��ه��وم االه��ت��م��ام وم��ف��ه��وم ال��رح��م��ة وم��ف��ه��وم
الالمباالة .ب��دون اهتمام لن يكون هناك بالطبع ال
حوار �أكادميي وال حوار يومي .فمث ً
ال من امل�ؤ ّكد �أنّ
امل�سيحيني ال يطلبون اعرتافاً ر�سمياً ب�أعيادهم ،لكن

االحتفال هو حق م�شروع .هذا ما يتمناه باول �أي�ضا
يف �أمل��ان��ي��ا و�سوي�سرا وال��ب��ل��دان الأوروب��ي��ة بخ�صو�ص
�أع��ي��اد املجموعات الدينية مثل اليهودية والبوذية.
وقد عا�ش باول يف منطقة تورغاو  Thurgauذات
الأغلبية الربوت�ستانتية ،رغم ذلك كان يح�صل ه�ؤالء
على العطلة امل��در���س��ي��ة �أث��ن��اء الأع��ي��اد الكاثوليكية.
وه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ت��ق��اب��ل��ه��ا ال��ي��وم يف ك�لا امل��ن��ط��ق��ت�ين يف
ال�شرق ويف الغرب ثقافة التخويف وثقافة التخوين.
ولكن يبقى الأم��ل كبريا يف ال��ز ّج ب�أ�صوات �أخ��رى يف
احلوار بني الأديان والتبادل مع الثقافات بهدف منع
اال�شتباكات والو�صول �إىل العي�ش امل�شرتك واالبتعاد
ع��ن اح��ت��ق��ار ح��ري��ة ال��ت��د ّي��ن .ف��الأم��ر متعلق ب��احل��وار
التثاقفي ،خا�صة احلوار الديني الذي يجب �أن ي�ؤدي
�إىل احلد من التع�صب والت�شدد.
وي����رى ال��ك��ات��ب الأمل�����اين حم��م��د خ��ور���ش��ي��د يف ك��ت��اب��ه
«الإ�سالم هو الرحمة» �أنّ �أه ّم تيارات وتوجهات ال ّدين
امل��ع��ا���ص��ر تتج ّلى يف �صفة اهلل ك��م��ا ج���اءت يف ال��ق��ر�آن
وهي الرحمة ،فالكلمة العربية م�شتقة من الرحم.
ومفهوم الرحمة له معنى فزيولوجي ومعنى روحي
مرتبط باحلب الأم��وم��ي ،فقد خلق اهلل الب�شر من
رحمته رغبة منه يف �سيادة احلب والرحمة .وجهود
تثبيت «تقليد الرحمة» يف احلياة اليومية �سواء يف
الإ�سالم �أو يف امل�سيحية ميكن �أن تكون �إحدى النقط
املركزية يف ح��وار احلياة بني امل�سلمني وامل�سيحيني.
وي�ؤكد امل�سلم خور�شيد واملطران امل�سيحي كري�ستوف
���ش��ون��ب��ورن  Schönbornع��ل��ى �أن���وث���ة ال��رح��م��ة
الإلهية وربطها ب���الأم� .إن��ه��ا نقطة رب��ط جميلة من
�أجل حوار م�ستمر و�شامل وفهم عميق للرحمة .وهنا
يتح ّدث باول عن �أه ّم م�شكلة لدى امل�سلمني  -ح�سب
وجهة نظره -وتكمن يف �أنه ي�صعب عليهم ا�ستيعاب
وجود �أ�شخا�ص ي�ؤمنون بطريقة خمتلفة عنهم.
وبخ�صو�ص م�شكلة امل�سيحيني ،فقد �أل ّح باول يف بداية
ف�ترة عمله م��ط��ران��اً ،على الأوروب��ي�ين وعلى و�سائل

الإع�لام الأوروب��ي��ة ب���أنّ التد ّين ال ي�ض ّم احلداثة بل
يتعاي�ش معها ،و�أ ّن���ه «علينا �أن نتعلم -ح�سب وجهة
نظري -عدم اعتبار التط ّور الأوروب��ي هو قمة تطور
الب�شرية التي مييل �إليها ويرغب فيها اجلميع .ال
�أ���ش��ك��ك يف قيمنا ،ل��ك��ن ي��ج��ب االن��ت��ب��اه �إىل م��ث��ل ه��ذه
الأم��ور ونكون يف الو�ضع ال��ذي ي�سمح لنا بكل ج��ر�أة
لي�س فقط االعرتاف بالتطورات يف الثقافات الأخرى
�إمن��ا يف بع�ض النقاط االع�ت�راف بالتطورات ب�شكل
�أف�ضل مما هو عندنا».
يقول باول �إن احلوار بني الديانتني ممكن ويجب �أن
يكون ممكنا« :يجب على املرء �أن يالحظ ب�أن احلوار
املتداخل يف الديانات هو طلب له طابع وقائي ،هدفه
ه���و ت�����ش��ي��ي��د ع�ل�اق���ات ج��ي��دة م���ع ال��ن��ا���س ال���ذي���ن لهم
ان��ت��م��اءات دي��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ،وال��ذي��ن ن�����س��اع��ده��م على
العي�ش يف �سالم وتوافق مع بع�ضهم البع�ض».
يرتبط احل���وار بالت�سامح ،وب��االه��ت��م��ام ال���ذي يعني
«احل�������ض���ور وامل�������ش���ارك���ة ،واالخ�����ت��ل��اط» ،ه����ذا ي��ع��ن��ي
االه��ت��م��ام ب��اجل��ذور وب��الإمي��ان ال��ذات��ي كما االهتمام
ب��الأ���ص��ل وب��ال��ق��ن��اع��ات ع��ن��د الآخ���ري���ن ،ودون اهتمام
ال مي��ك��ن لأي ح���وار �أن ي��ت��م .وف��ي��م��ا ي��خ�����ص احل���وار
م��ع الآخ��ري��ن ،ف���إن �ضياع االهتمام ه��و «ال�لام��ب��االة»
التي يف بع�ض الأحيان نخلط بينها وبني الت�سامح.
فالالمباالة ت�ساعد على الت�ش ّدد ،وح�ين نكون غري
مبالني ،نكون نحن �أي�ضا م�شاركني يف الذنب« :لقد
�آمنت دائما ب���أن عك�س احلب لي�س هو الكره ،بل هي
الالمباالة ،وعك�س الإميان لي�س هو الغطر�سةّ � ،إنا
هي الالمباالة ،وعك�س الأمل لي�س هو ال�شك ،بل هي
الالمباالة .والالمباالة لي�ست هي بداية عمل ّية ما،
� ّإنا هي نهاية العملية».
تكمن القيمة العلمية ل��ه��ذا الكتاب يف ك��ون��ه يقارب
م��و���ض��وع��اً ف��ري��داً وي��خ��و���ض �صاحبه م��غ��ام��رة علمية
جريئة مبحاولته الك�شف ع��ن م�سالك احل���وار بني
امل�����س��ل��م�ين وامل�����س��ي��ح��ي�ين م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض��ه وحتليله
للعالقات التاريخية والثقافية وامل�شرتك الإن�ساين
وح���اج���ات ع��امل��ن��ا امل��ع��ا���ص��ر ،وه���ي ك��ل��ه��ا ع��وام��ل جتعل
ال��ع��ي�����ش امل�����ش�ترك واالح���ت��رام امل��ت��ب��ادل ب�ين خمتلف
تخت�ص به جماعة دينية دون
الديانات مطلباً كون ّياً ال
ّ
ّ
ولعل ترجمة
غريها ،بل هو ملك للب�شرية جمعاء،
ً
لهذا الكتاب �إىل اللغة العربية قد تكون م�سلكا مه ّما
�ضمن م�سالك احل��وار التي نحتاجها يف هذه الفرتة
الع�صيبة من تاريخ �أمتنا.
----------------------الكتاب� :أ�سقف يف �شبه اجلزيرة العربية ،جتاربي مع
الإ�سالم.
الكاتب :باول هندر
لغة الكتاب :اللغة الأملانية.
دار الن�شر و�سنة الن�شر :دار ه��ردر ،فرايبورغ ،بازل،
فيينا.2016 ،
* مرتجم وباحث مغربي فـي الدرا�سات الأملانية
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أسقف في شبه الجزيرة العربية لباول هندر
رضوان ضاوي *
للق�س ال�سوي�سري باول هندر  ،Paul Hinderمن الكتب القليلة ال�صادرة حديث ًا باللغة
يعترب كتاب «�أ�سقف يف �شبه اجلزيرة العربية ،جتاربي مع الإ�سالم»
ّ
الأملانية والتي تتناول مبحث احلوار بني امل�سيحيني وامل�سلمني انطالق ًا من م�سيحيي ال�شرق الأو�سط .وتكمن �أه ّمية هذا الكتاب يف ك�شف املجهود احلواري الذي بذله
الأ�سقف باول هندر لتعميق العالقات امل�سيحية الإ�سالمية ميدان ّيا ،يف حني �أنّ معظم الدرا�سات الأخرى على �أهم ّيتها قد ُعنيت بالأمور النظرية ،وهذا ال يعني �أنّ
باول هندر مل ي�ستعن بجهود من �سبقه يف املجال لتدعيم وجهة نظره ،ففي كتابه جنده قد اقتب�س من كتب مه ّمة مثل كتاب الباحث امل�سلم خور�شيد حمند «الإ�سالم
هو الرحمة» ،وكتاب «م�سيحيون عرب ،م�سيحيون يف �شبه اجلزيرة العربية» ملجموعة من امل�ؤلفني الأملان ،وكتاب «حوار مع الإ�سالم» ل�شبريبر وغريها من الكتب.

ويحيل باول على جمموعة من الدرا�سات الأملانية
والغربية و�صف فيها م�ؤ ّلفوها العالقة بني الإ�سالم
وامل�سيحية ال��ل��ذي��ن ي��وج��دان يف مناف�سة ���ش��دي��دة.
وي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ب��ت��ج��ارب��ه ال��ذات��ي��ة
وم��ع��اي�����ش��ات��ه ال��ت��ي ي�����ص��ف��ه��ا ،وه���ي �أو����ص���اف تنطبق
خ�صو�صا على منطقة �شبه اجلزيرة العربية.
ينطلق ال��ب��اح��ث يف ك��ت��اب��ه م��ن ق�ضية حم���� ّددة هي
احلوار املتبادل باعتباره �أحد الكلمات املفاتيح لعاملنا
احل��دي��ث ،ف��احل��وار بني الأدي���ان مهم ج��دا من �أجل
ت�شييد عاملنا ،فال ميكن بالتايل التخلي عنه .ويحيل
ال��ب��اح��ث على م��ا ق��ال��ه ال��ب��اب��ا فران�سي�سكو بو�ضوح
ع��ن احل���وار م��ع الإ���س�لام وال��ع��امل الإ���س�لام��ي حني
خاطب امل�شاركني يف ندوة املعهد البابوي للدرا�سات
الإ�سالمية يف روما قائال ب�أنّ التكوين يبقى �أف�ضل
ح��م��اي��ة ���ض��د ك���ل �أ����ش���ك���ال ال���ع���ن���ف ،وامل�������ش�ت�رك بني
امل�سلمني وامل�سيحيني �أكرب من �أن نح�صيه ،ويكفي
القول ب�أنّ النبي �إبراهيم هو �أب الإ�سالم وامل�سيحية،
وب�أنّ �سب أ� ّ
مت ذكرها يف القر�آن ويف الإجنيل .رغم هذا
�أ�صبح اليمن مقربة للم�سيحيني ،فقبل حترير باول
مت قتل �أرب���ع ّ
لكتابه ه��ذا يف نهاية ّ 2015
مب�شرات
وق�س يف عدن.
ّ
ّ
ي�شري امل���ؤل��ف يف ه��ذا امل�����ض��م��ار �إىل �أنّ احل���وار بني
امل�����س��ل��م�ين وامل�����س��ي��ح��ي�ين ي��ح��ت��اج �إىل ال�����ص�بر و�إىل
التوا�ضع حتى ن�ستطيع التفاعل مع كل اجلماعات
الدينية ،ويجب جتنّب االرجت��ال��ي��ة التي ميكن �أن
تدمر البالد وتقود �إىل الفو�ضى .وي�شكّل امل�سلمون
ّ
وامل�سيحيون �أك�ثر م��ن ن�صف �سكان الأر����ض ،ودون
���س�لام �أو ع���دال���ة ب�ي�ن �أك��ب�ر جم��م��وع��ت�ين دي��ن��ي��ت�ين
ال مي��ك��ن �أن ي�����ص��ن��ع ����س�ل�ام ذو م��ع��ن��ى يف ال���ع���امل،
فم�ستقبل هذا العامل مرتبط بال�سالم بني امل�سلمني
وامل�سيحيني .وبدون حوار بني امل�سلمني وامل�سيحيني
لن يكون هناك تعاي�ش بني الب�شرية.
والأ����س���ق���ف ال�����س��وي�����س��ري ب�����اول ه���ن���در ه���و ال��ن��ائ��ب
امل����ك���� ّل����ف يف ال���ن���ي���اب���ة ال����ر�����س����ول���� ّي����ة جل����ن����وب ���ش��ب��ه
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال�لات��ي��ن��ي��ة Vicariatus



 )Apostolicus Arabiaeم��ن��ذ �أك�ث�ر من
ع�����ش��ر ����س���ن���وات ،وه����ي ال��ن��ي��اب��ة ال��ر���س��ول��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة
للكني�سة الكاثوليكية ال��روم��ان��ي��ة وي��ق��ع م��رك��زه��ا
الإداري يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وتغطي
هذه الوالية الإقليمية لأتباع الطقو�س الالتينية
يف الكني�سة الكاثوليكية الرومانية البلدان التالية
م��ن ���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة:
عمان ،والإمارات العربية املتحدة ،واليمن.
�إىل ذل��ك ي��ه��دف ال��ك��ت��اب �إىل ال��ت���أك��ي��د على حقيقة
الو�ضع الذي يعي�ش فيه امل�سيحيون يف �شبه اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ،في�شري �إىل �أن���ه ي��وج��د يف �سلطنة عمان
مت ّيز عن باقي دول جمل�س التعاون بوجود كنائ�س
ّ
لكل الطوائف امل�سيحية ومعابد لل�سيخ والهندو�س.
ومتار�س اجلاليات امل�سيحية حرية العبادة يف هذه
ال��دول��ة م��ن خ�لال الكنائ�س اخل��ا���ص��ة بكل طائفة،
وب��ه��ذا عك�ست �سلطنة عمان جت�سيداً فعلياً حل��وار
الأدي������ان وح���ري���ة ال���ع���ب���ادات ،وت��رج��م��ت ع��ل��ى �أر����ض
ال��واق��ع لغة العي�ش امل�����ش�ترك .وب�شكل ع��ام ميار�س
امل�سيحيون املقيمون يف دول التعاون �شعائرهم يف
�أع���ي���اد امل���ي�ل�اد ،وب��ح��ري��ة داخ���ل امل��ج��م��ع��ات الكن�سية
ال��ت��ي بنيت ح��دي��ث��اً وت�برع��ت معظم ح��ك��وم��ات دول
املنطقة ب�أرا�ضيها ،با�ستثناء ال�سعودية التي حتظر
هذا الن�شاط .وبطبيعة احل��ال مينع على الكنائ�س
ممار�سة حمالت التب�شري.
من الناحية املنهجية ينبغي �أن ن�شري �إىل �أنّ باول
هندر قد �صنّف �أنواع احلوار املتبادل �إىل �أربعة �أنواع
مرتبطة ببع�ضها البع�ض ،وه��ي .1 :ح��وار احلياة،
وف��ي��ه يعي�ش ال��ن��ا���س يف ج��� ّو م��ن احل��ي��اة امل�����ش�ترك��ة،
وي��ت�����ش��ارك ال��ن��ا���س ف��ي��ه احل����زن وال���ف���رح .2 .ح���وار
ال�سلوك ،وفيه يعمل امل�سيحيون وغ�ير امل�سيحيني
م��ن �أج���ل ال��ت��ط��ور وال��ت��ح��رر ال�شامل للب�شرية.3 .
متخ�ص�صون يف
حوار التبادل الديني ،حيث يجتمع
ّ
حوار الأدي��ان من �أجل تعميق �إرثهم الديني وتع ّلم
كيفية حماية قيمهم امل��ت��ب��ادل��ة .4 .ح��وار التجربة
ال��دي��ن��ي��ة ،وف��ي��ه ي��ت��ق��ا���س��م امل��ت��ع�� ّم��ق��ون يف تقليدهم

الديني ،ثروتهم الروحية وت��د ّي��ن��ه��م .وت��ب��دو هذه
التعريفات تقنية ،لكنها ت�صف جيدا الأوج��ه التي
يجب عليها لقاء املحاورين امل�سلمني .ويقول باول
�إن��ه ا�ستعان بثالثة عنا�صر م��ن خ�لال جتربته يف
ح���واره م��ع امل�سلمني وه��ي :ح��وار ال��ت��ب��ادل الديني،
وحوار احلياة ،وحوار التجربة الدينية وذلك خدم ًة
للفهم املتبادل.
ي��ع��ر���ض امل����ؤل���فّ جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��ج��ارب اخل��ا�ّ��ص��ة
مبو�ضوع احل��وار بني الأدي��ان ،ويقول �إنّ احل��وارات
التي جتري يف الدول الإ�سالمية ال يت ّم فيها احرتام
�أ�س�س احل��وار ،فعقب م�شاركته يف م�ؤمتر يف مركز
ال���دوح���ة حل����وار الأدي������ان ���س��ن��ة  ،2007وب��ع��د خ��ت��ام
اجلل�سة الأوىل ومغادرة امل�شاركني للقاعة وقف يف
كل خمارج قاعة امل�ؤمترات طلبة اجلامعة امل�سلمون
ووزع��وا على امل�شاركني ن�سخاً من ال��ق��ر�آن الكرمي.
وال يعرت�ض باول على هذا الفعل التب�شريي �إذا ما
ّ
مت تبادل الكتب املق ّد�سة بني �أطراف احلوار ،وحني
يكون ه��ذا عر�ضا ح��� ًرا .لكن ال�����س���ؤال امل��ه�� ّم هنا هو
التايل :هل ميكننا �أن نقوم بنف�س العمل بالن�سبة
للإجنيل يف دول التعاون؟ واجلواب هو بالقطع ال.
يف نف�س ال�سنة تلقى البابا بنديكت الثامن ع�شر
ر�سالة من العلماء امل�سلمني يدعونه للحوار ،ون�شر
ورح��ب مب�ضمون الدعوة وقال
الفاتيكان الر�سالة ّ
ب���أ ّن��ه م�ستعد لنقا�ش حقيقي ودي��ن��ي م��ع امل�سلمني.
وهنا يحيل ب�أول على قناعة امل�سلمني ب�أنّ القر�آن هو
كلمة اهلل ،فهم ال يقبلون نقا�شاً عميقاً بخ�صو�ص
ال��ق��ر�آن ،لأ ّن��ه��م يقولون �إ ّن���ه وح��ي م��ن اهلل ،ويقول
ب���اول �إنّ م��ع مثل ه��ذا ال��ت���أوي��ل احلتمي ي��ك��ون من
التو�صل �إىل حوار بنّاء وج ّدي وال ي�ؤدي �إىل
ال�صعب
ّ
حوار تثاقفي وديني دون و�ضع الإميان اخلا�ص بني
قو�سني ،لأنّ االختالف ال يعني العداء ،وامل�سيحيون
مقتنعون �أنّهم مثل امل�سلمني لديهم واجب تربوي
و�أخالقي �ضمن قيم �إن�سانية ،دينية و�أخالقية.
يف جمال اال�ستنتاجات التي يذكرها يف كتابه يرى
امل���ؤ ّل��ف �أنّ حرية التدين يف املنطقة العربية التي

