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 كلمة الكاتدرائیة / ألمـــانـــیـا
 

 السید / مطران مدینة آخـــن ..
 أیــھـا األصــدقاء والزمالء ..

 أیــھـا الحفل الكریم ..
 
أودُّ أن أشكر لكم الدعوةَ واالستقبال . وقد سبقتم من قبُل إل�ى مث�ل  

 ھذا الفضل عندما استقبلتمونا بالكاتدرائیة.
في كثیر من نقاط االعتقاد والتجربة ؛  وعندما نتحّدُث عن التالقي  

ف�إّن ذل�ك ال یعن�ي المج��امالت وتغطی�ة فت�رات م��ن الماض�ي ، م�ا كان��ت 
فیھا العالقاُت عل�ى م�ا یُ�رام. فق�د انقض�ت ق�روٌن ح�دثت فیھ�ا مواجھ�اٌت 

ثرت ال��ردود بالالتینی��ة ـعس��كریة ب��ین جی��وٍش م��ن الط��رفین ،  كم��ا ك��
ض���د دیان��ة اآلخ��ر واعتقادات���ھ والیونانی��ة والعربی��ة ،  م���ن ك��ّل جان��ٍب 

 وعاداتھ.
إن تلك الظُروَف التي مرت بھا دیاناتُنا وعالقاتُنا ، وفیھا عص�وٌر  

للس��الم والتع��اون ، وأُخ��رى للجف��اء والنزاع��ات ، ال ینبغ��ي إنكاُرھ��ا وال 
نس��یانُھا ، ب��ل ھ��ي ُدروٌس وِعب��ٌر وتج��ارُب. وأھ��مُّ خص��ائص اإلنس��ان. 

رب ، والقُ�درةَ عل�ى اإلف�ادة م�ن األخط�اء ، القُدرة على اإلفادة من التج�ا
والقُدرةَ على اإلفادة من القیم الُكب�رى الت�ي تحتویھ�ا ال�دیاناُت والم�ذاھُب 
األخالقیةُ السدیدة. جاء في القرآن الكریم : "یا أیھا الن�اس ، إن�ا خلقن�اكم 
من ذكر وأُنثى ، وجعلن�اكم ش�عوبا وقبائ�ل لتع�ارفوا". التع�ارف إذن ھ�و 

لعالقات بین الناس ف�ي نظ�ر الق�رآن ، والق�رآُن ك�ـتاُب المس�لمین مفتاُح ا
الم�وحى والمق�ّدس ، فھ�و ُمْل��ِزٌم لك�لِّ م�ن یعتق�ُد اإلس��الم دین�اً. ل�ذلك فك��لُّ 
مسلم علیھ أن یلتزم من جانبھ االعتراف باآلخر المختلِ�ف . فق�د أوض�َح 

البش��ریة ، الق��رآُن ف��ي اآلی��ات نفِس��ھا أّن الن��اَس ال��ذین تجمُعھُ��م الطبیع��ة 
مختلفون في الجنس ، وف�ي التنظ�یم االجتم�اعي ، وھ�ذا معن�ى التع�اُرف 
أو االعتراف ؛ أي أنھ إقراٌر باالختالف ، وتفاُع�ٌل مع�ھ ، وافت�راض أّن 
البََش��َر اآلخ��رین سیس��تجیبون ل��ذلك فیح��دث اللق��اء المتب��ادل. ورغ��م أن 
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ر الوس�طى الدولة اإلسالمیة األولى ، كانت مثل سائر الدول في العصو
 ف�������ي كثی�������ر م�������ن الن�������واحي ؛ لك�������ن ھ�������ذا التع�������ارف القرآن�������ي 
ھ��و ال��ذي ك��ان یج��ري االحتك��اُم إلی��ھ ف��ي العھ��ود والمواثی��ق الت��ي كان��ت 
تجري بین المسلمین والشعوب األخرى. كان�ت تل�ك العھ�ود ت�نصُّ عل�ى 
الت���زام المس���لمین دول���ةً وبََش���راً بحری���ة ال���دین والتنظ���یم االجتم���اعي 

یوماً أن كانت مجتمعاتُنا مجتمع�اٍت ذات دی�ٍن واح�د لآلخرین. وما حدث 
؛ بل كان ھناك المسیحیون والیھود والزرادشتیون والبوذی�ون ، وال�ذین 
یمارس��ون عب��اداتھم ومع��امالتھم بحری��ة ؛  ب��ل ویحتكم��ون إل��ى قض��اٍء 

 خاٍص بھم.
أم���ا المس���ألةُ األخ���رى الت���ي أودُّ التنوی���ھ بھ���ا فھ���ي أن العص���ور  

ت لقاءات حضاریة ب�ارزةً ب�ین المس�یحیة واإلس�الم الوسطى نفَسھا شھد
ف���ي ع���دة م���واطن مث���ل أس���بانیا والج���زر اإلیطالی���ة. وعن���دما س���قطت 
الحضارةُ األندلسیة واألُخرى الصقلّیة ، ما لجأ إلى دار اإلسالم من تلك 
الن���واحي المس���لمون المغلوب���ون فق���ط ؛ ب���ل والیھ���ود أیض���ا ، وبع���ض 

 المسیحیین الشرقیین.
َم��ان ،  ومن��ذ الق��رن الس��ابع عش��ر ، ل��دینا مواطن��ون ونح��ن ف��ي عُ  

 یھ���������������������������������������ود وھن���������������������������������������دوس ، ویَ���������������������������������������ِرُد 
 إلى سواِحلنا من أجل التجارة والعیش شتى صنوف البشر.

 
 السید المطران ..

 االخوة الحضور ..
بالوس��ع دائم��اً النظ��ر إل��ى النص��ف الف��ارغ م��ن الك��أس. وھ��ذا أم��ٌر  

د شیئا،  وأّدى إل�ى مش�كالٍت جربناه وجّربتموهُ في العقود األخیرة فلم یُفِ 
كثی��رٍة وخطی��رٍة. فالعالق��اُت ب��ین الش��عوب وال��دول واألدی��ان ھ��ي م��ن 
الجّدی��ة بحی��ُث ال یج��وُز وال یحُس��ن التالع��ب بھ��ا أو إیكالُھ��ا إل��ى ذوي 
األمزجة الحاّدة ، أو القصیري النظر ، والذین یتن�اولون األم�ور بنظ�رة 

ل�یس كل�ھ م�ن ت�أمالتي. فق�د جزئیة ولیس بمنظور شامل. وما أقول�ھ ھن�ا 
 Jackقال��ھ األنثرول��وجي المع��روف بجامع��ة كمب��ردج ج��اك ج��ودي 

Goody  ف����ي ك����ـتابھ (اإلس����الم ف����ي أوروب����ا). ق����ال أوالً إن الع����رب
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والمس�لمین ل�م یغیب�وا ع�ن ثقاف�ة أوروب�ا ومجتمعاتھ�ا من�ذ ح�والي األل��ف 
لشرق والخمسمائة سنة ، كما أن األوروبیین ما توقفوا عن الورود إلى ا

، واإلفادة من تُراثھ وحضارتھ وثروات�ھ من�ذ أكث�ر م�ن ألف�ي ع�ام. وبع�د 
التنبیھ إلى المشتركات في الدین والثقافات والع�ادات والذھنی�ة ؛ ق�ال إّن 
 االختالف���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ات 
التي تظھر بین الطرفین ربما كان سببُھا شدة التش�ابُھ ال ش�دة االخ�تالف 

م�رةً بُغرب�ٍة ، وم�ع األوس�اط  ! وأنا أوافقھ على ھذا الرأي ، فما ش�عرتُ 
المتدیّنة بالذات ، في ألمانیا أو إنجلت�را أو فرنس�ا ، لش�دة التش�ابھ فع�الً ، 

 ولأللفة التي قویت أواصرھا بیننا.
 

 السید المطران ..
 االخوة األفاضل ..

ھذا العصر ھو عصر الِحوار ، نطالُب بھ جمیع�اً ، وبخاص�ة ب�ین  
لیھ حتى الی�وم ُزھ�اء الخمس�ة عق�ود ، المسیحیة واإلسالم. وقد مضت ع

وما استقام بع�ض الش�يء إالّ ف�ي العق�ود الثالث�ة األخی�رة ، وبال�ذات بع�د 
م. وال���ذي أراهُ أّن ھ���ذا الح���وار 1965-1962مجم���ع الفاتیك���ان الث���اني 

بالذات یملك حظوظاً   كبیرة : فھو ح�واُر الع�یش المش�ترك ، س�واٌء ف�ي 
لمس�یحیین من�ذ عش�رات الق�رون م�ع العالم العربي حیث یع�یش مالی�ین ا

المس���لمین ، أو ف���ي أوروب���ا ، حی���ث یع���یُش مالی���ین المس���لمین ، ال���ذین 
ی�دخلون الجی�ل الثال��ث عل�ى مش��ارف الق�رن الواح��د والعش�رین. وھن��اك 
حواُر المؤسسات والدول الذي قد ال یتخذ دائما الِسمة الدینیة نمط�اً ل�ھ ؛ 

ثقافاتھ�ا أو دیانتھ�ا وإرادتھ�ا ف�ي لكّن األطراَف ال ت�أتي إلی�ھ مج�ّردةً م�ن 
العیش المش�ترك ، واالعتم�اد المتب�اَدل. وھن�اك أخی�را لق�اُء الق�یم الدینی�ة 
واإلنس���انیة الك���ـبرى. وق���د التقین���ا علیھ���ا ف���ي ع���دة مناس���بات دولی���ة 
ق ھذه اللقاءات باإلرادة القویة والواحدة ، م�ن  ومؤتمرات ، وسنظلُّ نعمِّ

، ونُصرة قضایا الحّق والعدل واألخ�الق ، أجل السالم واألمن الدولیین 
ھ��ا  دخ��والً ف��ي المحاف��ل الدولی��ة ، أو ت��أثیرا علیھ��ا بش��تى الطُ��رق ، وأھمُّ

 محادثاتنا المستمرة  ، ومشاوراتنا المثمرة.
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 السید المطران ..
 الحضور األفاضل ..

نلتقي في ھذه الكاتدرائی�ة ، وف�ي مجلس�نا ھ�ذا ، مظ�اھُر وظ�واھُر  
داث��ة. موروثن��ا الحض��اريُّ یع��یش ف��ي ال��ذاكرة ویزدھ��ر ، العراق��ة والح

وإرادتن���ا ومص���الُحنا تتالق���ى ف���ي حاض���ر الحض���ارة واإلرادة الطیّب���ة 
والمصالح. وما كانت دیاناتن�ا س�ببا ف�ي المش�اكل الك�ـبیرة الت�ي أت�ت بھ�ا 
الحداثة والعولمة ؛ لكـنھا ال تستطیُع البقاَء بمنأى عن اإلسالم في حلِّھ�ا. 

الذي نرجوه أن نظّل على ھذا اإلصرار في التحاور والتالق�ي  ولذلك ، ف
 ، وفي العمل من أجل العدالة والسالم في العالم.

أش��كر لك��م م��رةً أخ��رى ال��دعوة واالس��تقباَل ال��ودود. وس��نكون ف��ي  
غای��ة الس��عادة إن قبل��تم دعوتن��ا إل��ى ُعم��ان ،  للس��یر خط��وةً أخ��رى ف��ي 

 الحوار والتعاون.
 

 والسالم علیكم ،،،


