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أودُّ  فـــي البدايـــة أن ُأعـــرَب عـــن تقـــديري للـــدعوة  

للتحدث إليكم في مؤتمركم السنوي. فالمناسـبة مهمـٌة 
ش حلولـه ، وهناك الكثير مما يجُب أن ُيقاَل ويجري النقا

معكــم. وهــذا المنبــر ، فيمــا أرى ، بــين أفضــل ا��مــاكن ، 
للتشـــاور وتبـــاُدل الـــرأي فيمـــا يخــــتصُّ بالع��قـــات بـــين 
ــين المســيحية وا��ســ��م ،  المســيحيين والمســلمين ، وب
وبـــين الو��يـــات المتحـــدة والعـــرب ، ثـــم فيمـــا يخــــتص 
بالتحديات التي ُتواجهنا نحن المؤمنين في عاَلم اليوم ، 

ف يمكــن التوصــل إلــى تقــاُرٍب وتشــاُرِك فــي رؤيــة وكيــ
القضايا والمشك��ت ، من أجل العمل معـاً ، دخو�ـ�ً فـي 
المجــرى العــاّم ل��هــداف ا��نســانية الكبــرى فــي الحريــة 

 والتقدم والعدالة والس��م.
وقــد يكــوُن مفيــدا فــي هــذا المــدخل تحديــُد فهمنــا  

تـي لمصطلحين أساسيين َوَرَد أحُدهما في مقدمـة كلم
 هـــــــذه  ، وأعنـــــــي بـــــــه مصـــــــطلح رؤيـــــــة العـــــــاَلم 

وا�ـ�خر هـو عنـواُن   Weltomshauung – World viewأو 
مؤتمركم أو موضوع البحث فيه ، وأعني به مصطلح أو 



 2 

ـــر  . وأنـــتم تعلمـــون بحكـــم   Public Theologyتعبي
اختصاصكم ، باعتباركم في ا�ـ�عّم ا��غلـب أسـاتذة فـي 

ة أو السياسات العامة ال��هوت أو ا��خ��قيات أو الفلسف
ـــَل فـــي العقـــود  ـــِة العـــاَلم" هـــذا ُحّم أّن مصـــطلح "رؤي
الماضية ، وبخاصٍة خ��ل ِحقبة الحـرب البـاردة َحمو�ـ�ٍت 
أيديولوجيــًة ُكبــرى ، بحيــث صــار المتحــدث عــن النظــام 
الرأســمالي أوالنظــام ا��شــتراكي ، كأنمــا يتحــدُث عــن 

أّن ك�ــ�ً  جنسـين ب�ــ�يين مختلفـين ، �ــ� ع��قـة بينهمــا إ�ـ�ّ 
منهما يسـعى علـى قـدمين . ولسـُت ُأريـُد هنـا التقليـل 
ــ�ف  ـــتيجة اخت� ــي الب�ــ� ن ــين بن مــن شــأن ا��خت��فــات ب
البيئـــات الطبيعيـــة وا��قتصــــادية والدينيـــة والثقافيــــة 
ـــول  ـــي ا��ُص ـــوض ف ـــدون الَخ ـــي وب والسياســـية ؛ لكنن
ــــدون  ــــة والفلســــفية للمصــــطلح المــــذكور ، وب النظري

ـــتحبّ  ـــر المس ـــا ، أرى  التبســـيط غي ـــ�  -أيض ـــنكم � وأظ
أّن هنـاك مشـتركاٍت قيميــًة  -تختلفـون معـي فـي ذلــك 

عامة تقُع في أصل إنسانية ا��نسـان ، ومـا عـاد ممكننـاً 
ا��خت�ــــ�ُف فيهــــا وهــــي الحريــــُة والُمســــاواُة والعدالــــُة 
والس��م ، وهي مبادئ أساسيٌة وردت كما نعلـم جميعـا 

ع�ــ�ن الثــورة ، فــي إع�ــ�ن ا��ســتق��ل ا�ــ�مريكي ، وفــي إ
ـــ�ن  ـــدة ، وا��ع� ـــ�ُمم المتح ـــاق ا� ـــي ميث الفرنســـية ، وف
العالمي لحقوق ا��نسان ، وبيانات حركات التحـرر بآسـيا 
ــك ا��ع��نــات والدســاتير  ــا. وقــد اعُتبــرت فــي تل وإفريقي
والمواثيق حقوقا طبيعية ؛ في حـين نعتبُرهـا نحـن أهـل 

ــة ا��نســانية" ال ــة أســاَس "الكرام ــان ا��براهيمي ــي ا��دي ت
 خّص هللا سبحانه وتعالى بها بني الب��.

فالفقهــاء المســلمون يقولــون إّن هنــاك حقوقــا أو  
مصالَح ��ورية للنـاس ، �ـ� يسـتمرُّ النـوع ا��نسـاني إ�ـ� 
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بحفظها ، وإنما جاءت ا��دياُن وال�ـ�ائُع ا��لهيـُة لصـونِها 
وهــي : حــقُّ الحيــاة ، وحــق العقــل ، وحــق الــدين ، وحــق 

ملـــك . وإذا كانـــت هـــذه المقـــدمات النســـل ، وحـــق الت
صحيحًة ؛ فالذي أراُه أنه �� اخت��ف بـين بنـي الب�ـ� فـي 
ــات  ــ�ُف حــول آلي ــة العــاَلم" وإنمــا ا��خت� أساســيات "رؤي
ـــأقول : إّن  ـــا أن أســـتطرَد ف ـــا. وأودُّ هن ووســـائل تحقيقه
ا��تفــــاق علــــى ا��هــــداف ا��نســــانية العامــــة أو علــــى 

ــ�وريات  ــاء ا –ال� ــب تعبيــر الفقه ــلمين بحس �ــ�  –لمس
يقلـــل مـــن شـــأن ا��خت��فـــات علـــى وســـائل التحقـــق 
والتحقيــق ، و�ــ� حاجــة للتــدليل علــى ذلــك. فحتــى بعــد 

م 1948إقـــرار ا��ع�ـــ�ن العـــالمي لحقـــوق ا��نســـان عـــام 
ــرة ،  ــاُت الحــروب والنزاعــات الصــغيرة والكبي نشــبت مئ
ــوَل  ــإّن الق ــك ف ــع ذل ــدها. وم ــاردة وبع ــرب الب ــ�ل الح خ�

وعــاَلم واحــد ، فكــرٌة متقدمــٌة �ــ� يصــُح بإنســانيٍة واحــدٍة 
ــُل مــن شــأنها ، وإنمــا ينبغــي  ــ� التقلي ــا ، و� ــاُزل عنه التن
العمُل دائماً من أجل زيادة الوعي بها ، وتطوير وزيـادة 
فعاليـــة المرجعيـــات التـــي تـــدعم مســـألَة ا�ـــ�لتزام بهـــا. 
والمعروُف أّن المسؤوليَة القانونية في عالم اليـوم تقـُع 

وطني علـى عـاتق ا��نظمـة الوطنيـة ، في المسـتوى الـ
وفـي المسـتوى العـالمي علـى عـاتق المجتمـع الــدولي 
المتمّثــل فــي المؤسســات الدوليــة ، والقــانون الــدولي. 
ــٌل  ووقــوُع النزاعــات الداخليــة وا��قليميــة والدوليــة ، دلي
على أن تكل المرجعيات تفشُل فـي الكثيـر مـن ا��حيـان 

ــة و ــاء بمســؤولياتها الوطني ــاك فــي الوف ا��نســانية. وهن
يأتي الَدور على الحديث في المصطلح أو التعبير الـذي 

 Publicجعلتمــــوُه عنوانــــا لمــــؤتمركم هــــذا العــــام : 
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Theology   وأنــا أفُهُمــه باعتبــاره حــديثاً فــي َدور الــدين
 في الحياة العامة والشأن العاّم.

َتُسوُد لدينا ولديكم في مجالنا الثقـافي ، ومجـالكم  
ــــين الثقــــافي ،  ــــدٌة عــــن ا��خت��فــــات ب ُمَســــلَّماٌت عدي

ـــــك المســـــّلمات أن  ـــــين تل المســـــيحية وا��ســـــ��م. وب
المسيحية تفِصُل بين الدين والدولة ، وأنه �� َفْصَل فـي 
ا��ســ��م بينهمــا. ويســـتدلُّ المست�ــ�قون وأيـــديولوجيو  
ـــريم  ـــرآن الك ـــأن الق ـــك ب ـــى ذل ـــات ا��ســـ��مية عل الحرك

ُتعنى بالشأن العـاّم ،  وا��س��م بعامة ، فيهما ت��يعاتٌ 
ــ�ف  ــذي أراُه أّن ا��خت� ــي المســيحية. وال ــا ف ــر له ــ� نظي �
ـــل عـــن التطـــور  ـــدينين ؛ ب ـــيس ناجمـــا عـــن أصـــول ال ل
المختلــف للع��قــة بــين الــدين والدولــة فــي المجــالين 
الحضاريـين. فُكلُّ جماعٍة دينيٍة مهما َصُغَر جحُمهـا ��بـد 

أمورًة دينيـا أن تعتني بشأنها العام ، حتى لو لـم تكـن مـ
بذلك ؛ وإ��ّ فهي ُعرضٌة ل��نقراض. فنحن نعـرُف جميعـا 
أن المسـيحيين ا��وائـل مـا كــانوا يتـدخلون فـي الشــؤون 
ـــة  ـــك فقـــد اضـــطهدتهم ا��مبراطوري العامـــة ، ومـــع ذل
ــــذي أراُه أن   ــــذلك فال ــــا. ول ــــة إضــــطهادا عنيف الروماين
ــاَلم  ــة المســيحية فــي الع ــا والتجرب ــين تجربتن ــوارق ب الف

ــ ــة الغرب ــة عناي ــي كيفي ــُن ف ــي هــذا الموضــوع تكُم ي ف
الجماعــة الدينيــة بالشــأن العــام ، وهــل يكــوُن ذلــك فــي 
مؤسســـٍة أوفـــي مؤسســـتين ؛ أي هـــل تكـــوُن هنـــاك 
مؤسسٌة للعناية بالشأن الدنيوي وأخرى للعناية بالشـأن 
الـديني ، أو أن هنـاك مؤسسـًة واحـدًة ُتريـُد الجمـَع بــين 

يـة الرومانيـة تـرى أن مـن ا��مرين وقد كانـت ا��مبراطور 
حقها أن تحدد لمواطنيها ليس الشـأن العـام فقـط ؛ بـل 
والشــأن الــديني أيضــا. ولــذلك اضــطهدت المســيحية ، 
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كما اضطهدت اليهودية مـن قبـل. وحـدث العكـُس بعـد 
القرن التاسع المي�ـ�دي حيـث أرادت المؤسسـة البابويـُة 
أن تسيطرعلى الشـأن السيا�ـ� أيضـا. واسـتمر ال�ـ�اُع 
كمـــا تعلمـــون لحـــين حـــدوث ا��صـــ��ح البروتســـتانتي. 
واختلف ا��مُر في التجربـة ا��سـ��مية الوسـيطة. إذ بعـد 
ــورت  ظهــور ا��ســ��م بحــوالي القــرن ونصــف القــرن تبل
ـــب المؤسســـة السياســـية ،  ـــى جان ـــٌة إل مؤسســـٌة ديني
ــا ُيشــبُه قســمًة  ــديني ، فيم ــإدارة الشــأن ال واســتقلت ب

جعيـة العليـا ، أي أنـه مـا للعمل ، مـع بقـاء ا��سـ��م المر 
كان هناك فصٌل بين الدين والدولـة ، بـل بـين السياسـة 
وال��يعة ، مع استمرار التجاُذب على أطراف المجـالين 
، أي الخ��ف في بعض المسائل حول ما هو دينـي ومـا 
هو سيا�ّ� . ولـذلك مـا َحـَدث نـزاٌع مشـهوٌد بـين الـدين 

مــع اســتمرار والدولــة فــي التــاريخ ا��ســ��مي الوســيط ، 
تباُدل التأثير طبعا بـين المجـالين ، باعتبـارأن المؤسسـة 
الدينيــة فــي ا��ســ��م القــديم مفتوحــٌة كقــوٍة مــن قــوى 
المجتمــــع المــــَدني ، وتملــــُك ســــلطًة أخ��قيــــًة كبــــرى 
تســـتطيُع مـــن خ��لهـــا المراقبـــة والتعبيـــر عـــن مصـــالح 
الفئات ا��جتماعية. وهنـاك تفاصـيُل واسـتثناءاٌت كثيـرٌة 

مجاَل للتعرض لها ا��ن. بيد أن مـا ُأريـُد الوصـوَل إليـه �� 
ـــذه ،  ـــل ه ـــوَم ، أي بقســـمة العم ـــذلك الي ـــوعي ب أن ال
مختلٌف تمامـا فـي مجالنـا الثقـافي. فهنـاك اقتنـاٌع لـدى 
فئات من الجمهور اليوم ، ومن ُدعاة ا��سـ��م السيا�ـ� 

أن ا��س��م ديٌن ودولـة ، وأنـه ��ُبـّد أن يسـيطر رجا�ـ�ُت ، 
ـــ� يكتفـــون ال�ـــ�  يعة أو الـــدين فـــي المجـــال العـــام ، و�

. بالمراقبة والتأثير أخ��قيـا ، لكـي ُتعتبـر الدولـة إسـ��مية
وهنا أرى مرًة ُأخرى أن هـذا الـوعي الجديـَد لـيس سـبُبه 
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اخت�ــ�ف طبيعــة ا��ســ��م عــن طبيعــة المســيحية. فهــذا 
أي ظهور الحركات الدينية ا��صولية المسيّسـة التطور ، 

بالمجــال ا��ســ��مي كمــا تعلمــون ؛ لكنــه  ، لــيس خاصــاً 
أكثر حدًة وظهوراً في بعض البلدان العربية وا��س��مية 

ــ�خرى ــة  ا� ــة ، وبالتجرب ــن جه ــة م ــة الهوي ، ��تصــاله بأزم
السياســية الحديثــة فــي العــالمين العربــي وا��ســ��مي. 
ــي  ــان ف ــذان العاَلم ــَع ه ــيين َوَق ــرنين الماض فطــواَل الق

. وشـــاركت كـــلُّ القــــوى قبضـــة ا��ســـتعمار ا�ــــ�وروبي
ا��جتماعيــة ، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الدينيــة ، فــي 
حركـــات التحـــرر . وقامـــت الـــدوُل والكيانـــاُت العربيـــُة 
وا��س��ميُة في ظّل النظـام الـدولي الجديـد الـذي ظهـر 
في حقبة ما بين الحربين ، واكتمـل بعـد الحـرب الثانيـة. 
وهكـــذا َحـــَدث انزيـــاٌح هائـــٌل لـــيس علـــى المســــتوى 
السيا�ـــ� فقـــط ؛ بـــل وعلـــى المســـتوى ا��جتمـــاعي 
والثقافي. وواجهنا منذ الث��ثينيات من القرن الع�ـ�ين ، 
بل قبل ذلك بقليل مسألة التغريب ، التي َشعرت معها 
فئاٌت اجتماعيٌةُ◌ معتبرٌة أن هويتهـا مهـّددة. ومـا أمكـن 
ـــاح لقضـــايا  ـــا بنج ـــدة أن تتصـــدى دائم ـــات الجدي للكيان

، وَخــرط الفئـات المتدينــة والحّساســة التنميـة والتطــوير 
في العملية ا��قتصـادية والسياسـية الجديـدة. وُيضـاُف 
لذلك أن منطقة ال��ق ا��وسط والخليج بالذات ، كانت 
م��حاً مهمـاً مـن مسـارح ال�ـ�اع فـي الحـرب البـاردة ، 
بسـبب الــنفط مــن جهــة ، والموقــع ا��ســتراتيجي المهــّم 

�ن الصـيني والهنـدي. على كتف ا��تحاد السـوفياتي وا�ـ
وفـي ظــروف النزاعــات وا��زمـات هــذه ، بــين مشــك��ت 
الكفاح من أجل ا��ستق��ل ، والتـدخ��ت الدوليـة ، وقيـام 
دولة إ��ائيل في قلب المنطقـة ، وا��حسـاس بالتبعيـة 
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ـــُة ا��ســـ��مية"  ـــرت "ا��حيائي ـــيش ، ظه ـــة والتهم والُغرب
القويـة تعبيراً عن الخـوف علـى الهويـة ، والَتـوق للدولـة 

ــة  التــي عليهــا أن تحــّل كــل المشــاكل. وأســاُس  عقائدي
ا��حيائية هذه أن ا��مة في خطر ، وأن الدين في خطر ، 
وأن هناك غضبا إلهيـاً ينـزُل بنـا ، بسـبب إخـراج ا��سـ��م 
مــن المجتمــع ، بعــد أن ُأخــرج  بالتغريــب والتبعيــة مــن 
الدولة. و�� حاجة لمتابعـة تفاصـيل القصـة إلـى نهاياتهـا 
ــا فــي  ــي بلغــت ِذروته ــا ، والت ــي تعرفونه المأســاوية الت

م. فمنـذ الخمســينات مــن القــرن الع�ــ�ين ، 9/11/2001
صـار ا��سـ��م ا��حيــائي أو ا��صـولي قــوًة معارضـًة فــي 
ــرب  ــي الح ــتخداُمه ف ــرى اس ــم ج ــية. ث ــة رئيس دول عربي
ــــده ضــــدَّ  ــــة وصــــو��ً لتجني ــــاردة باتجاهــــات مختلف الب

اكتســب خبـرًة قتاليــة. السـوفيات فـي أفغانســتان حيـث 
وبعدما اعتقد أنه انـت�� على الماركسية الكافرة ، اتجـه 
ل��ب َطرٍَف التغريب ا��خر ، ومحاولة إسقاط ا��نظمـة 
ـــز للغــرب فــي  العربيــة وا��ســ��مية ، التــي أعتبرهــا ركائ
ـــات  ـــه الو��ي ـــت علي ـــذي أجاب ـــ�مر ال ـــو ا� ـــا ؛ وه منطقتن

 المتحدُة والعاَلم بالحرب على ا��رهاب.
 

 أيها السادة ..
ــل    -بعــض ال�ــ�  -مــا ع��قــة هــذا العــرض الطوي

التي أردُت من وراء التحدث عنهـا  Public Theologyبالــ
 مشــــــــــــــــــــــــاركتكم ا��هتمــــــــــــــــــــــــام بهــــــــــــــــــــــــا 
ــذلك فــي القســم  فــي مــؤتمركم هــذا ؟ ســوف أعــوُد ل
ــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه المحا�ــــــــــــــــ�ة.  ــــــــــــــــث م  الثال
ومـا أودُّ أن أعرَِضـه فــي القسـم الثــاني ا��زمـُة الحاصــلُة 

ـــي ال ـــداث ف ــــتيجة أح ـــة نـ ـــات ا��مريكية/العربي  11ع��ق
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ســــبتمبر ، والع��قــــات المسيحية/ا��ســــ��مية ، وكيــــف 
تعاملنـــا ونتعامـــُل مـــع القضـــايا والُمشـــك��ت القديمـــة 

 والمستجّده.
سبتمبر ظهر الحديُث في الو��يـات  11قبل أحداث 

المتحــدة وأوروبــا عــن "الخطــر ا��خ�ــ�" وعــن "�ــ�اع 
ـــد تلـــك ا� ـــارات". وبع ـــا مســـؤولون الحض ـــداث دعان �ح

أمريكيـــون وأوروبيـــون إلـــى القيـــام بإصـــ��ٍح إســـ��ميٍ ، 
 وإص��حاٍت في إدارة الشأن العام.

وفي الواقع نحن نشهُد عندنا مثلمـا تشـهدون فـي  
الو��يات المتحدة ، وبقاع أخرى من العاَلم صحوًة دينيـة 
كبــرى. وا��صــولية العنيفــُة جــزٌء  منهــا. أمــا فــي ا��غلــب 

ـــ�عّم ف ـــي ا� ـــالمين العرب ـــي الع ـــارٌف ف ـــاٌل ج ـــاك إقب هن
ــ��مية ،  ــة الشــعائر ا��س ــد وتأدي ــى التعبُّ وا��ســ��مي عل
ـــاة  ـــاة ا���ـــ�ية الوديعـــة ، وبقـــيم الحي وا��هتمـــام بالحي
العائلية ، والمظاهر ا��جتماعية ل��لتزام الديني. وتزدهـُر 
اليــوَم أيضــا الحركــاُت الصــوفية التــي �ــ� ُتعنــى بالشــأن 

تبرها بعـض الُمـراقبين الغـربيين ا��سـ��م العام ، وقد اع
المرغــوَب للمســتقبل. وأنــتم تعلمــون أن الحيــاة الدينيــة 

ـــة  ـــديانات ا��براهيمي ـــي ال ـــا ا��ســـ��م –ف ـــصٌّ  -ومنه : ن
وتقليد.  والتقليُد هو الذي ُيعنى بوضع النص المقـّدس 
في سياقاته التاريخيـة وا��جتماعيـة. وقـد تحـدث بعـُض 

 Imention ofالتقليـــد"  مـــؤرخي الـــدين عـــن "تجديـــد
Tradition  ــداخل ــب ب ــ�عّم ا��غل ــي ا� ــرى ف ــا ج ــو م ، وه

ا��س��م اليوم . وقد سبقته حركاٌت إصـ��حيٌة كبـرى منـذ 
، أي  ا��جتهــادأكثـر مــن قــرن ، جــّددت مــا ُيســّمى عنــدنا 

القيام بجهٍد نظري وعملي مـن أجـل ُم��ءمـة النصـوص 
ُأسـامة بـن  وتأوي��تها مع الوقـائع المتغيـرة. وقـد تحـّدث
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ــر والحــرب ،  ــ�دن عــن الفســطاَطين ، أي معســكر الكف �
ومعسكر ا��يمان . وهذا تنظيٌم فقهٌي أو قانونٌي قديم ، 
�ــ� يســتنُد إلــى القــرآن ، بــل إلــى التقاليــد ا��مبراطوريــة 
ـــة فـــي العصـــور الوســـطى. وقـــد ســـبق للحركـــة  للدول
ا��ص��حية أن تجاوزتـُه منـذ قـرٍن عنـدما اعتبـرت الجهـاَد 

واســتنادا لنصــوص  –ا دفاعيــة وحســب ؛ وقالــت حربــ
إّن العالم واحد ، وإن الع��قـة با�ـ�خر غيـر  –قديمة أخرى 

المعتدي ع��قـُة وٍد وتعـاوٍن ودعـوة. واستشـهدت علـى 
ـــ�ٍد إســـ��مية فـــي العـــالم المعا�ـــ�  ذلـــك بـــأن أكبـــر ب�
ــل  (إندونيســيا) مــا وصــل  إليهــا ُجنــديٌّ مســلٌم واحــد ، ب

ـــا ا��ســـ��ُم   ـــدعوة انت�ـــ� فيه ـــارة وال ـــق التج ـــن طري ع
الســـلمية. وقـــال ا��صـــ��حيون المســـلمون ومـــا يزالـــون 
يقولون إن ا��س��م ليس مهدداً و�ـ� مغلوبـا علـى أمـره ، 
بدليل أن المسلمين يبُلُغون ُخمَس سكان العالم اليوم ، 
ــٌد بــين المفكــرين  ــادة. ولــيس هنــاك واح ــم إلــى زي وه

ك��ت بيننـا المسلمين المعـروفين اليـوم يعتبـر أّن المشـ
وبين العاَلم هي مشك��ٌت دينيٌة ؛ بل هناك إجماٌع علـى 
أنها مشك��ٌت اقتصاديٌة وسياسـيٌة واسـتراتيجية. ويأمـُل 
المفكـــــرون المســـــلمون أن تكـــــوَن تجربـــــُة الجاليـــــات 
ــا والو��يــات المتحــدة وأوســتراليا ،  ا��ســ��مية فــي أوروب
وهــي تجـــاُرب ناجحـــٌة فـــي العــيش مـــع ا�ـــ�خر الـــديني 

قافي ، عام��ً ُمساعداً في تجديد الحياة ورؤية ا�ـ�خر والث
 11فـي مجتمعاتنـا ا��صـلية. ولــذلك فقـد أثـارت جريمــة 

ســبتمبر انزعاجــا شــديد فــي ســائر ا��وســاط ، باعتبارهــا 
تتسبُّب في مصاعب للمسلمين في الغرب ، ولنا ايضـا 
ــك أن  ــ�خر. ذل ــا با� ــا وع��قاتن ــات تطورن ــُل عملي ؛ إذ تعرق
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تمعــاٌت تعدديــٌة مــن النــاحيتين الدينيــة مجتمعاتنــا مج
 وا��ثنية.

ــه   ومــا حــدث أن كــان كــلُّ العــرب مســلمين ، كماأن
ليس هنـاك بلـٌد إسـ��مٌي فـي آسـيا وإفريقيـا لـيس فيـه 
ــات أخــرى.  مســيحيون ويهــود وبوذيــون وهنــدوس وديان
ــون مــن  ــة عــام مواطن ــذ ث��ثمائ ــدنا فــي ُعمــان ومن وعن

ن مـذاهب وأعـراٍق ديانات أُخـرى ، كمـا أن المسـلمين مـ
ــين  ــات ب ــي الع��ق ــٌة واحــدٌة ف ــا حــدثت أزم ــة. وم مختلف
الفئات المختلفة في مجتمعاتنا. فهناك َتوٌق شديٌد لدى 
غالبية العرب والمسلمين للتواُصـل الصـحي والُمسـالم 
مــع العــاّلم. وعنــدما حــدثت أزمــُة الحــرب علــى العــراق ، 
ــا والو��يــات ــي أوروب ــخمة ف ــاُهرات الض ــدلعت التظ  وان
المتحــدة ضــّد الحــرب ، شــعر النــاُس عنــدنا بــأن العــالم 
واحــٌد ، وأن ّ المجتمعـــات الغربيـــة ُتحــسُّ بهـــم ، وتريـــُد 
التعامل معهـم علـى قـدم المسـاواة والعدالـة. وعنـدما 
صــدرت مقالــة هنتنعتــون عــن "�ــ�اع الحضــارات" عــام 

م ، ما بقـي مفكـٌر عربـيٌّ أو 1996م ، ثم كتابه عام 1993
دَّ علــى ذلــك مفجوعــاً أو مســتغربا. بيــد أن مســلٌم إ�ــ�ّ ور 

ــت  ــا  ريتشــارد بولي ــ�مريكي بجامعــة كولومبي ــب ا� الكات
ــوان :  ــب بعن  The cane for Christian Muslimكت
Ciniligation    ــاك غــودي ــ�نثروبولوجي ج  Goodyو ا�
التـي ذهـب فيهـا إلـى   Islam in Europeكتب رسـالته : 

ــين المســلمين وال ــزاع الحاصــل ب ــون أن الن ــد يك ــرب ق غ
 سبُبه شدة التشابه �� شدة ا��خت��ف.

ومنذ أكثر مـن قـرن تـدور حـواراٌت بـين المنظمـات  
والهيئات المسيحية الغربية مـن جهـة ، وا��سـ��مية مـن 
جهٍة ثانية. وهناك مؤسساٌت تربوية كبرى فـي الم�ـ�ق 
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ــــتانتية  ــــائس بروتس ــــأتها كن ــــي وا��ســــ��مي أنش العرب
 وكاثوليكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

كبيـــرا فـــي عمليـــات النهـــوض العربـــي وقـــد أدت دورا 
وا��س��مي. وقـد تجـاوزت تلـك الكنـائس أيـام التبشـير ، 
لتقـــيم ع��قـــات  تواُصـــل وحـــوار مـــع الفئـــات العربيـــة 
وا��س��مية المختلفة. وقد حمل دارسون عرٌب وغربيون 
على ا��ست��اق ، وقالوا إن دورّه كان سلبيا. لكن الواقع 

ف بالحضارة ا��س��مية أنه أدّى خدمات كبرى في التعري
ــــ�مريكيين بالحا�ــــ� العربــــي  ــــرّف ا�ــــ�وروبيين ا� ، وع
وا��س��مي ، وبالع��قات القائمة مع العالم منذ ع��ات 
القــرون ،  كمــا �ــ� أن�ــ� أن أذكــر الكنيســة ا��صــ��حية 
وعملهــا فــي ُعمــان قبــل ع�ــ�ات الســنين علــى هــذا 

 المنوال.
ٌت بين إّن هذا كّله �� يعني أنه ليست هناك مشك�� 

ــ�وروبيين. لكــن  ــين العــرب وا� ــ�مريكيين ، أو ب العــرب وا�
تلك المشك��ت ليست دينية كما يـزُعم ا��ُصـوليون مـن 
الطــرفين. والمشــك��ت مــن ناحيــٍة ثانيــٍة موجــودٌة و�ــ� 
ينبغي التقليل من شـأنها. إنمـا كمـا ُقلـُت ، ليسـت ذات 
ــروف مايكــل  ــر المع ــاٍب للمفك ــي كت ــة. فف ــة ديني طبيع

 The Universal Hungerقبل عام بعنوان :  نوفاك صدر
for Liberty   ـــ�خر ـــذكّرنا ا��ســـتاذ نوفـــاك بالجانـــب ا� ي

الغربي من إدراكـات الما�ـ� وآ��مـه. فـنحن نشـكو مـن 
ــون  ــذكرون  –كمــا قــال  –الحــروب الصــليبية ، والغربي يت

ــة ، و��ســبانيا ،  غــزو العــرب والمســلمين للجــزر ا��يطالي
لمين ل��سـتي��ء علـى أوروبـا ومحاو��ت العثمانيين المس

كّلِها. والواقع أن هذه الوقائع �� ُيمكُن إنكاُرها ، لكنني �� 
أظُن أنها ما تــزال مؤثرًة في الوعي تأثيرا حقيقيـا عنـدنا 
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أو عندكم. كما أننـي �ـ� أظـنُّ أّن حـروَب ا��سـتعمار فـي 
القرنين الماضيين لهـا ع��قـٌة بالثـأر ��سـبانيا أو ا��نــتقام 

 كيا الُعثمانية.من تر 
ــ� تســويغ لجريمــة   ــر و� ــ� تبري ــي 11� ســبتمبر ، والت

ــ�  ــى � ــ�ولى حت ــا أن نعمــل نحــن العــرب بالدرجــة ا� علين
ـــع غيرهـــا.  ـــدة ، و�ـــ� م ـــع الو��يـــات المتح ـــرر �ـــ� م تتك
فالمشــــك��ت ا��مريكيــــُة مــــع الصــــين فــــي السياســــة 
وا��قتصاد أكبُر من مشك��تنا مع النظام العالمي ؛ ومع 

أن  الصينيين من أجل ذلك سُيغيرون على  ذلك �� أظنُّ 
الو��يات المتحدة. إن علينا أن نعمل على إصـ��ح شـأننا 
العام ، كما أّن علينا الُم�ّ� ُقُدماً في عمليات ا��صـ��ح 
ا��ســـ��مي. ويكـــون علـــى الو��يـــات المتحـــدة ، وعلـــى 
النظـــام العـــالمي ، أن ُيســـاعدنا بالوصـــول إلـــى حلـــوٍل 

ـــزعٌج للمشـــك��ت. فمشـــكلُة فل ـــازٌف وُم ســـطين ُجـــرٌح ن
للب��ية كّلِها ، و�� نستطيُع حّلها بمفردنا دو��ً أو شعوبا. 
فقــد أقــام الم�ــ�يون وا�ــ�ردنيون ســ��ماً مــع إ�ــ�ائيل ، 
ومع ذلك فقد اسـتمرت المشـكلُة فـي فلسـطين. فكمـا 
أنتجــت حــروب أفغانســتان ابــن �ــ�دن والقاعــدة ، كــذلك 

ري مـا سـُتنتج بعـد. انتجت حرُب العـراق الزرقـاوي و�ـ� أد
وُخ��صة ا��مر أننا �� نريُد أن نكوَن ظالمين و�ـ� ضـحايا ، 

نـا  –وهذا واجُبنا تجاه شعوبنا ، ُتجاه العـالم  كمـا أنـه حقُّ
 على المجتمع الدولي ، وعلى الو��يات المتحدة.

نحن نــرى أّن ُثــــُلث مسـتقبل الب�ـ�ية علـى ا��قـّل  
ــر  ــة ا��نســانية الكبي ة ، وهــذا المجتمــع فــي هــذه التجرب

المفتوح ، في الو��يات المتحدة. و�� مصـلحة ��حـٍد فـي 
عاّلم اليوم ، أن ُتصـاب الو��يـات المتحـدُة ، هـذا الُحـــُلم 
ا��نساني الكبير بأّي سوء. بيد أن النجاح ا��مريكّي بقـدر 
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ــا تكُبــــُر  ــدر م ــا ، وبق ــو مســؤوليٌة أيض ــل ، ه ــو أم ــا ه م
�نسـاني بالو��يـات المتحـدة ، المسؤوليُة ، يظلُّ ا��مُل ا�
 وبالحضارة الغربية ،  كبيرا.

 
 
 

 أيها السادة ..
  Hans Kungحـددَّ  المفكّـر الكـاثوليكي ا��صـ��حي  

في كتابه : "م��وع أخ��قي عالمي ،  دور الديانات فـي 
الس��م العـالمي"  برنامجـه للسـ��م العـالمي فـي ث�ـ�ث 

مــن دون عبــارات مترابطــة هــي : �ــ� تعــاُيش إنســاني 
أخ��ق عالمية ، و�� س��م بين ا��مم مـن دون سـ��ٍم بـين 
الديانات ، و�� سـ��َم بـين الـديانات مـن دون حـواٍر بينهـا. 
وأيـا� يكــن رأيـُــــنا فــي هــذا البرنــامج ، فأنــا أرى أنــه يصــُلح 

 .Public Theologyمدخ��ً للتحدث مرًة ُأخرى في الـ
الب�ــ� فــي إّن مفتــاح رؤيــة العــاَلم والع��قــات بــين  

القـــرآن الكـــريم ا��يـــة المشـــهورة : {يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا 
خلقنـــاكم مـــن ذكـــٍر وُأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل 

ــاكم} فالتعــاُرف ، أي  لتعــارفوا ــد هللا أتق ــرمكم عن ، إن أك
ـــــ�ف.  ـــــاَدل هـــــو فلســـــفُة إدارة ا��خت� ـــــ�عتراف المتب ا�
والمقصوُد ليس إلغاء ذاك ا��خت��ف ��نـه لـيس ممكنـا. 

ـــن ع ـــة لك ـــى المعرف ـــائم عل ـــ�عتراف الق ـــى أســـاس ا� ل
الصـــحيحة والنزيهـــة با�ـــ�خر المختِلـــف ، تـــأتي الخطـــوة 
ـــرات} ، أي أّن  ـــة ُأخـــرى : {فاســـتبقوا الخي التاليـــة فـــي آي
الدرجــة ا�ــ�على ل�ــ�عتراف هــي التنــاُفس با��ســهام فــي 
ــافس  ــدخل التن ــا ي ــدُّمهم ا��نســاني ، هن ــر الب�ــ� وتق خي

ي التعاونُ  والتضاُمُن بين ا��قتصادي وغيره . وبذلك يأت



 14 

الب�� المختلفين با�ـ�لتزام المتبـاَدل بالسـعي المشـترك 
وصــو��ً للخيــر ا�ــ�على. ثــم إّن للتعــارف  وا��ســتباق أو 
التناُفس مقاييس وموازين يرى القرآن الكريم أنها تتوافُر 
بالقــدر ا�ــ�كبر لــدى أهــل الكتــاب ، َوَرثــة وأتبــاع الــدين 

صُّهم ب��ورة تحمُّل المسـؤولية ا��براهيمي ؛ ولذلك يخُ 
ا��نسانية : {قل يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـٍة سـواٍء 
بيننــا وبيــنكم أ�ــ�ّ نعبــد إ�ــ� هللا و�ــ� ُن�ــ�ك بــه شــيئا ، و�ــ� 
ــــا مــــن دون هللا}. فالب�ــــ�  ــــنا بعضــــا أرباب يتخــــذ بعُض
ــام هللا  ــي ا��نســانية ، وهــم أم ــون متســاوون ف المختِلف

م با��يمــــان بــــا� الواحــــد ، ســــواء ، وتســــتقيُم ُطــــُرُقهُ 
وبالمســاواة بــين النــاس فــي  كرامــة الخلــق ، وكرامــة 
ا��يمان ، وكرامـِة العمـل ا��نسـاني المسـتند إلـى القـيم 
الدينيــــة وا��خ��قيــــة الســــامية : {إن هللا يــــأمر بالعــــدل 
وا��حســـان وإيتـــاء ذي الُقربـــى ، وينهـــى عـــن الفحشـــاء 

 ن}.والمنكر والبغي ، يعُظُكم لعلكم تذكّرو
ــين   ــة للعــاَلم وللع��قــات ب اســتناداً إلــى هــذه الرؤي

الب�ـ� ، والقـيم التـي تحُكُمهــا ، مـا هـي مهمـُة الجماعــُة 
المؤمنة إذن  أو ماهي أدواتها لتحقيق الرسالة ؟ القـرآن 
الكريم يحدد مهمة ا��س��م كّلها ، ومهمة المؤمنين في 
 عبارتين قصيرتين : ا��مر بالمعروف والنهي عـن المنكـر
. وتتنـــّوع تعبيـــراُت القـــرآن أو يتنـــوُع خطاُبـــه حـــول َمـــن 
يتوّلى أمر الدعوة للمعروف ، والنهي عن المنكـر. ففـي 
ــر  ــى الخي ــدعون إل ــٌة ي ــنكم أم ــتكن م ــات : {ول إحــدى ا��ي
ويأمرون بالمعروف وينَهون عن المنكر  ويؤمنون با�}. 

ــرين ،  ــذه ا��يــة تتضــمن أم تحديــد المعــروف  ا�ــ�ولفه
ن معناُهمـا الخيـر ا��نسـاني ، وهـذا مضـمون والمنكر بأ

فيعنـــي أّن هنـــاك جماعـــًة  ا�ـــ�مر الثـــانيالـــدعوة. أّمـــا 
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ــتند  ــد اس ــؤمنين. وق ــة الم ــدعوة ضــمن أم ـــتّصًة بال مخ
بعــُض ال�ــ�هوتيين إلــى هــذه ا��يــة فــي �ــ�عية قيــام 
المؤسسة الدينية. وقد قامت مؤسسٌة دينيـٌة فع�ـ�ً فـي 

مهامَّ أداء الشعائر العصور ا��س��مية الوسطية مارست 
والتعلــيم الــديني والفتــوى. بيــد أن الخطــاب موّجــه فــي 
أكثر ا��يات لجماعة المؤمنين ، وليس لفئٍة معينـٍة منهـا 
أو مــن خارجهــا ؛ ولــذلك فقــد بقيــت المؤسســُة الدينيــة 
جماعًة وظيفيـًة ، ومـا تحولـت إلـى هرميـة مركزيـة كمـا 

يميـة. فالتجربـُة في الكاثوليكية وأكثر ا��ديان غير ا��براه
ــــة  ــــى التجرب ــــى إل ــــي هــــذا الصــــدد أدن ا��ســــ��مية ف
البروتسـتانتية ، والتـي تؤكــُد علـى المسـؤولية الفرديــة ، 
والع��قة المبا��ة بين هللا والعبد ، كما أنهـا َتضـُع إدارَة 
ــذلك  ــة المــؤمنين. ول ــدة جماع ــي ُعه ــاّم ف ــ�ص الع الَخ�

عـــة فرُجـــُل العلـــم والـــدعوة فـــي ا��ســـ��م ممّثـــٌل للجما
وليس � عّز وجل ، وهو يكتسب من ال��عية بقـدر مـا 
يحظى بَقبول الناس الذين يعّلمهم أو ُيفتيهم أو يـؤّمُهم 

 في الشعائر.
هكذا يت��قى خطان في "رؤيـة العـاَلم" فـي القـرآن  

كرامـــة ا��نســـان القـــائم علـــى إنســـانيته  خـــّط الكـــريم : 
 واستخ��فه في ا��رض من أجـل إعمارهـا ، وال�ـ�وريات
ــق إنســانيته.  ــا أن يحّق ــن خ��له ــتمكُن م ــي ي الخمــس الت

التعاُرف والتناُفس بين الب�� من أجل ن�� الخير ،  وخّط 
ـــ� هـــذه الرؤيـــة أو  ـــاذ مهمـــات ا��عمـــار. وأداُة ن� وإنف
الرســالة داخــل المجتمعــات المؤمنــة وخارَجهــا : ا�ــ�مر 
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، والــذي تتو�ــ�ُه جماعــُة 

ريقــــٍة مبا�ــــ�ٍة فــــي ع��قتهــــا با�ــــ�ُمم المــــؤمنين بط
ــالمعروف والنهــي عــن  ــ�مر ب والجماعــات المختلفــة. فا�
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 , Callingالمنكر يـدُخ��ن فـي حيّـز الرسـالة أو التكليـف 
Berufung  ــك ــر عــن ذل وأرى أن  Max Weber، كمــا عبّ

أي رؤيــة أهــل  Public Theologyذلــك هــو موضــوُع الـــ
، وُتجاه ا��ديـان ا��يمان وممارساتهم بداخل مجتمعاتهم 

ــ�هوت الشــأن  ــرُة � ــ�خرى . وفك ــات والشــعوب ا� والثقاف
العاّم ليست جديدًة مادامت مستندة للتكليف ا��لهي ، 
والمســؤولية ا��خ��قيــة. لكــن علينــا نحــن أهــَل الــدين أن 
ــــة  ــــرف بالتقصــــير فــــي أداء هــــذه الرســــالة ا��لهي نعت
وا��نســانية ، وتقــدم القــائلين بــالحق الطبيعــي ل��نســان 
علينا فـي البحـث عـن المشـتركات ، وفـي تحويلهـا إلـى 
مواثيق عالمية ملزِمة. لكّن الواقـع أننـا تأخرنـا كثيـرا فـي 
الوفاء بمتطلبات القيم الدينية وا��خ��قية الكبرى ��ربعة 

ا��نشـغال بح�ـ�ية الخ�ـ�ص ، أي أّن هـذا  أوُلهاأسباب : 
الدين أو هذا المذهب بالذات هو الـذي يمتلـك الحقيقـة 
المطلقة ؛ وبذلك �� داعي للقول بمبادئ إنسانية عامة. 

ا��نشغال بمصارعة الدولـة علـى جسـد ا��نسـان  وثانيها
وروحــه ؛ فــي حــين كــان بوســٍعنا دفــع عمليــة التقــدم 
ا��نســاني بالعنايــة بالحيــاة ا��خ��قيــة ل��نســان ، ون�ــ� 
فكــرة ا��نســانية الشــاملة التــي تقــُع فــي أســاس إيماننــا 

ــد��ً مــن تركهــ ــاا للف��ســفة المــاديين. ب ا��نشــغال  وثالثه
بال��اع فيما بيننا نحن أتباع الميراث ا�ـ�براهيمي ، وكـم 
كســبنا لــديننا الخــاّص فــي آســيا وإفريقيــا ، وأخيــرا فــي 

خـوُض  ورابعهـاأمريكا ال��تينية و��ق أوروبا ، والبلقان . 
ــب  ــى جان ــاردة إل ــرن الع�ــ�ين الســاخنة والب حــروب الق

وقد أدّى ذلـك إلـى تخلـي الكثيـرين عـن الدول الوطنية. 
الــدفاع عــن حقــوق ســائر بنــي الب�ــ� وطموحــاتهم فــي 

 الحرية والعدالة والس��م.
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اليوَم ، وبعد انقضاء الحـرب البـاردة ، نمُلـك فرصـًة  
جديدًة للعمل المشترك من أجل خير الب�ـ�ية وتقـدُّمها 

النهوُض الديني الكبير فـي  أوُلها؛ وذلك لث��ثة أسباب : 
سائر ا��ديان ، وبذلك فنحن نملك القـدرة علـى الضـغط 
ــا  ــي الباب ــا ف ــاَلمي. ولن ــوطني والع ــى المســتويين ال عل
يوحنــا بــولس الثــاني نمــوذج صــالح للد��لــة علــى ذلــك. 
فقد استطاع التأثير في التسعينات مـن القـرن الما�ـ� 
ســـواٌء علـــى مســـتوى الـــدعوة لحفـــظ القـــيم ا��ُ�ـــ�ية 

الــدعوة للســ��م والعدالــة.  والعائليــة ، أو علــى مســتوى
وقـد يختلـُف الـبعُض معـه فـي بعـض التفاصـيل ؛ لكــّن 
ــ�ة ،  ــون ا��� ــدعوة لَص ــى ال ــه عل ــف مع ــن يختل ــداً ل أح
وحفظ خيرات الكون ، ومكافحة الفقر والظلم ، ومجابهة 
ــ� تنفــُع حتــى فــي الــدفاع عــن مطالــب  الحــروب التــي �

ـــه.  ـــالم وأمن ـــدّد ســـ��م الع ـــت ته ـــة إذا كان ـــانيعادل  وث
��سباب التي تدفُعنا ل��عتقاد أننا نملـك فرصـة للعمـل ا

المشترك تفاُقم المشك��ت العالميـة المتصـلة بالبيئـة ، 
والمتصــلة بالعولمــة ، والمتصــلة بعجــز النظــام الــدولي 
عن التصدي لقضايا ا��ستقرار والكفاية والعدالة ؛ وذلك 
ــي  ــا ف ــرون من ــد شــارك كثي ــة. وق ــ�رادة الدولي ــنقص ا� ل

ماضيين في مؤتمرات إقليميٍة وعالميٍة حـول العقدين ال
الســـكان والتنميـــة وقضـــايا نقـــص المـــوارد ، وأمكـــن 
بالتعاون بـين الجهـات الدينيـة التوصـل لقـرارات مفيـدٍة 
ومهمٍة تتخطى التنظيمات الوطنيـة وا��قليميـة وأحيانـا 

الـــذي يـــدفُعني للقـــول إننـــا  والســـبُب الثالـــثُ الدوليـــة. 
لة ا��تصــال فيمــا بيننــا ، نمتلــك ُفرصــًة مــن جديــد ســهو

وإجراءات المشاروات ، وتنسـيق المبـادرات. وقـد كانـت 
هنــاك مــن َقبــل عوائــق بعضــها نف�ــ� وبعضــها مــادي. 



 18 

ونحن نعرُف ا��ن أنـه �ـ� غنـى ��حـٍد عـن ا�ـ�خر ، ويمكـُن 
ــي  ــه ف ــادر وأن يجــد اســتجابًة مــن زم��ئ ــا أن يب ــل من لك

 الفكرة وفي المسؤولية.
أختبـر ُأطروحـة "�ـ�هوت الشـأن ولذلك ُأريُد هنـا أن  

ــى فقــرات  ــا عل لكــن مــن  Hans Kungالعــاّم" بتطبيقه
ـــين  ـــ� ســـ��َم ب ـــده تقـــول : � ـــارُة الثالثـــة عن ـــ�خر. فالعب ا�
ــي  ــارُة صــحيحٌة ف ــا. والعب ــواٍر بينه ــديانات مــن دون ح ال
اعتقادي ، ��ّن الحوار معرفٌة وتعاُرف ، وا��نسان عدوُّ ما 

يننا نحن أتباع الديانات جهل. وقد قامت حواراٌت ضيقٌة ب
ــد اختلفــت  ــان. وق ــين ســائر ا��دي ــة ، وُأخــرى ب ا��براهيمي
مســـتوياُت النجـــاح فـــي الحـــوار ا�ـــ�براهيمي ، ��ســـباب 
��هوتيٍة وتاريخيٍة وسياسيٍة. وا��سباُب السياسيُة يمكـُن 
استيعاُبها إذا انطلقنا من القيم المشتركة ، ومن قـررات 

أحــٌد منــا نفســه ممث�ــ�ً ال�ــ�عية الدوليــة ، ومــا اعتبــر 
ــُم أيضــا أّن ا��ســباب  ــة . ونعل ــه الوطني لسياســات دولت
التاريخية لسوء الع��قة جرى التصدي لها با��عتـذار تـارًة 
، وبــالتغيير ال�ــ�هوتي أو التطــوير ال�ــ�هوتي تــارًة ُأخــرى. 
وفي الواقع ؛ فإن الكنـائس المسـيحية بـادرت لخطـوات 

مصــاعب الما�ــ� واســعة باتجــاه تجــاوز الــدوغمائيات و
وُمشــــك��ته. ومــــع ذلــــك فــــإن الحــــوار بــــين الــــديانات 
ا��براهيميـة لـم يسـتقم تمامــا بسـبب الثـوران ا��صــولي 
لــدى ا�ــ�نجيليين والمســلمين واليهــود. فعقائديــة الهويــة 
ــ�ص ،  ــول بح�ــ�ية الخ� ــودة للق ــة هــذه ، والع الطهوري
والخوف من ا�ـ�خر  المختلـف ؛ كـلُّ ذلـك يـدفُعنا للقـول 

 نا المزيَد من العمل من أجل التأهُّل للحوار.بأن علي
أّما  الحواُر مـع الـديانات غيـر ا��براهيميـة ، فيشـكو  

أيضاً من عقباٍت خطيرة. هناك ت��يحات (للدا��ي ��ما) 
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بعد هدم تمثالي بوذا فـي باسـيان بأفغانسـتان ، يشـكو 
فيهـا مـن اسـتئثار المسـيحيين والمسـلمين ، واعتبـارهم 

�فكار والديانات الصحيحة. وهو �ـ� يعنـي أنفَسهم أهل ا�
بذلك ا��عتداء علـى الميـراث البـوذي القـديم فقـط ؛ بـل 
��ن المسيحية وا��س��م دينان تبشيريان وهما يستمران 
في ا��متداد حتى اليوَم في نواٍح كانت بوذية مـن قبـل. 
ومع ذلك فالـذي اعتقـُده أّن �ـ� مشـك��ت كبـرى حا�ـ�ة 

وان يكونـوا هـم أيضـا ُيعـانون  مع البوذيين والهنـدوس ؛
من ا��صـوليين فـي أوسـاطهم وبخاصـًة الهنـدوس. و�ـ� 
حقَّ ��حـٍد فـي ا��صـل بالتـدخل فـي ا��عتقـاد الفـردي أو 
الجمــاعي لفئــة معينــة. لكــن القطيعــة والُعزلــة واختيــار 
العنف سبي��ً أو اللجوء في التبشير لضغوٍط  با��غراء أو 

كوُت عنـه ، و��بـد مـن بالترهيب ؛ كلُّ ذلك يصـُعُب السـ
اســـتنكاره ، و��بـــد مـــن بـــذل جهـــوٍد إصـــ��حيٍة ل��نفتـــاح 

 والرؤية المتوازنة وا��نسانية ل��خر.
الثانيـة فهـي : �ـ� َسـ��َم  Kungأما ُأطروحُة أوعبارة  

بين ا�ـ�مم مـن دون سـ��ٍم بـين الـديانات . وهـذا صـحيٌح 
ســـواٌء أكـــان ذلـــك واقعـــا أو أنـــه مســـتقرٌّ فـــي الـــوعي. 

ــدام الحضــارات ، وحــول فأطروحــ ــون حــول ِص ة هنتنجت
عدوانية ا��سـ��م مـا أمكـن دفُعهـا تمامـا بعـد أن بـدا أّن 
ـــ�دن باســـم ا��ســـ��م يمكـــن أن تشـــكل  هجمـــات ابـــن �
ــاك  ــْد هن ــم َتُع ــه ل ــذي أراه أن ــك فال ــع ذل ــا. وم دلي��ًعليه
ــيري ،  ــالنزاع التبش ــان. ف ــين ا��دي ــوُتر ب ــٌة للت أســباٌب قوي

يانات ا��خرى مـا عـاد موجـودا وا��متداد على حساب الد
ــدوء وا��ســتقرار.  ــه لله ــ�مور تتج ــ�ن أّن ا� بشــده. وأرى ا�
فــالواقُع أن التــوُتر الــديني فــي كثيــر مــن ا��قطــار بآســيا 
وأفريقيـا وأمريكـا ال��تينيـة ســبُبه سـوُء الع��قـة بالنظــام 
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السيا�� القائم ممـا يوّلـد خوفـا علـى المصـير ، ولـيس 
لصـالح ديانـٍة أخـرى . والـذي  خوف ا��نقراض أو ا��نفراط

أراُه أخيرا إن الحواَر ال�ـ�يح والنزيـه بـين الـديانات َحـريٌّ 
 بأن يطمئن حتى ذوي التوّجهات ا��صولية.

وتبقى ا��ُطروحة ا��ولى لهانس كيـنج والقائلـة : �ـ�  
عالميــٍة بــين ا�ــ�مم.  أخ�ــ�قٍ تعــاُيش إنســاني مــن دون 

ٌة فـــــي وفكـــــرُة  ا��خ�ـــــ�ق العالميـــــة موجـــــودٌة وقويـــــ
ــوق  ــ�ن العــالمي لحق ــة ، وفــي ا��ع� المؤسســات الدولي
ا��نسان ، وا��ع��نـات والعهـود والمواثيـق ال��حقـة. وقـد 
ــدين  ــذات أهــل ال ــ�نا نحــن بال ــا قّ� ــل أنن ــرُت مــن قب ذك
ا��براهيمي ، وكانت النتيجُة ظهور جوانـب ومبـادئ فـي 
تلك ا��ع��نات القائمة على "الحق الطبيعي" �� يعتبرها 

ـــدي ـــع فطـــرة المت ـــًة أو متفقـــًة م نون صـــالحًة أو ملتزم
ــــاٌت مســــيحيٌة  ــــرت إع��ن ــــد ظه ــــذلك فق ا��نســــان. ول
وإس��ميٌة  في العقود الث��ثة ا�ـ�خيرة ُتضـيُف أو ُتـنقُص 
أو تفّ�ـــ� بعـــض تلـــك المبـــادئ تفســـيرا مختلفـــا. لكـــّن 
ـــَل إلـــى مشـــتركاٍت أخ��قيـــٍة دينيـــٍة عالميـــٍة أمـــٌر  التوصُّ

ر عـــن المـــؤتمر العـــالمي ممكـــٌن بـــدليل البيـــان الصـــاد
. ولدينا مبدئيا مشـَترك مسـّلٌم بـه هـو 1993ل��ديان عام 

التعـــاُرف وا�ـــ�عتراف. وأهـــداٌف متفـــٌق عليهـــا : الحريـــة 
ــم  ــة والســ��م. وقــد قّس  P.L.Bergerوالمســاواة والعدال

التقاليــد الدينيــة الكبــرى والحيــة فــي  العــالم إلــى ث��ثــة 
وهي ذات طابع وهي : الديانات ذات ا��صل السامي ، 

نبــوي كاليهوديــة والمســيحية وا��ســ��م. والــديانات ذات 
ا��صــل الهنــدي ، والتــي تحــّدد نفســها بالســعي للوحــدة 
ــديانات ذات ا��صــل  ــذات. وال ــى ال ــوج إل ــ�ل الول مــن خ�

 الصيني ، وهي تحمُل طابعا حكيما.
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ــاييس أو   ــة مق ــد ث��ث ــُت مــن جــانبي تحدي لقــد حاول
ــد الكُ  ــات تســتوعُب التقالي ــرى هــذه ، وتضــُعنا فــي آلي ب

ـــدل  ـــل والع ـــي : العق ـــب المشـــترك ا��نســـاني ، وه قل
وا��خ��ق. فالعقـل معنـٌي بالمعرفـة مـن جهـة ، وبالتـدبُّر 
والحكمة والتجديد من جهٍة ثانية. والعـدُل مبـدٌأ للتـوازن 
ـــة ،  ـــنفس الب�ـــ�ية مـــن جه ـــين دواخـــل ال ـــة ب والموازن

ــٍة ثانيــة. وا��خ�ــ�ق ــة ا��نســانية مــن جه ُتعنــى  والعالمي
بــالقيم الدينيــة وا��نســانية الكبــرى التــي ُنريــُد بمقت�ــ� 
إيماننــا ، وبمقت�ــ� إنســانيتنا ، وبمقت�ــ� مســؤوليتنا ، 
التوّصُل �ـ�ن تسـُوَد فـي التعاُمـل فيمـا بيننـا مـن جهـة ، 
وفــي دعوتِنــا أو رســالتنا أو تكليفنــا المشــترك مــن جهــٍة 

بهـذه أخرى. و�� طريق أو طريقة ��نجاز م��وٍع مشترٍك 
ا��ليات أو المبادئ إ�� بالحوار ، والذي أرجـو أن أكـون قـد 
أســهمُت بإيضــاح بعــض قضــاياه و�ــ�وراته فــي هــذه 

 المحا��ة.
 

 السيد رئيس المؤتمر
 السادة ا��فاضل ..

جـــاء فـــي القـــرآن الكـــريم : {والـــذين جاهـــدوا فينـــا  
ـــُد فيــذهُب  ــُبَلنا} ، وجــاء أيضــا : {أمــا الَزبـــَــ لنهــدينهم ُس

اًء ، وأّما ما ينفُع الناَس فيمُكُث في ا�ـ�رض}. وهكـذا ُجف
يضـــُع القـــرآن الكـــريم �ـــ�طين ��نجـــاز العمـــل الـــديني 

 وا��نساني الرفيع : ا��خ��ص ، وإرادة نفع الناس.
لقد أتيُت من ُعمـان للتحـدث إلـيكم فـي مـؤتمركم  

السنوي هذا ، ونحُن نعمُل في ُأفٍق مفتـوٍح علـى سـ��م 
، وعمِلها من أجل خير النـاس وتقـدمهم ا��ديان وحوارِها 

واســتقرارهم وســ��ِمهم. إن منطقتنــا التــي ظهــرت فيهــا 
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الـديانات ا��براهيميـة الث�ـ�ث ، تأمـل أن تحقـق بع��قاتهــا 
ــدل وا��خ�ــ�ق.  ــل والع ــة بالعق ــادئ الث��ث ــر المب ــع الغي م
ــ�قكم ،  ــب عــونكم وأخ� ــُب تضــاُمنُكم ، ونطل ونحــن نطل

 حياًة أفضل. لكي تكون لنا حياة ، وتكونَ 
 

 والس��م عليكم ..


