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افتتاحّية العدد

نحو حوار إسالمّي– مسيحّي مشرقّي
ديان ي�سلك م�سار�ً عاملّيًا ت�سعى فيه �جلماعات �لدينّية �إىل  منذ فرتة غري وجيزة و�حلو�ر بني �لأ

خرى، ويف  نّية كّل جماعة جتاه �جلماعة �لأ �إبر�ز ح�سن  �لبع�ض، عرب  �لتعّرف على بع�سها 

 من �أجل �إن�ساء 
ّ
حو�ل، تهيئة بع�ض �ملفرد�ت و�ملو�سوعات ذ�ت �لطابع �لالهوتي �أف�سل �لأ

 فكرّي بحيث �عتربت جماعة لهوتّية �أّن على �لالهوتّيني يف �أوروبا، ومب�ساركة 
ّ
حو�ر ديني

، �عتقاد�ً منهم �أّن 
ّ
رجال دين من كاّفة �لجّتاهات �لدينّية، �لتح�سري ملقّدمات �حلو�ر �لديني

هذ� �حلو�ر مل يحن موعده بعد، و�أّن هناك مقّدمات منهجّية ومو�سوعات وم�سائل وظروف 

ديان. �تية حلو�ر �لأ نف�سّية ودينّية ينبغي �أن تتجّهز لتكوين ظروف موؤ

�لتعّددّية  قو�مه   
ّ
غربي ثقايّف  ملناخ  ي�ستجيب  �أّنه  �حلو�ر  هذ�  حركة  يف  �مللفت  �أّن  �إّل 

ديان غري �مل�سيحّية هي �أقّلّيات يف �لغرب. فال بّد للمو�سوعات �حلو�رّية �أن  �لعقيديّة، و�أّن �لأ

تلّبي �لبحث يف تكييف تلك �جلماعات مع �لبيئة �لغربّية. هذ� ف�ساًل عن �أّن �ملق�سود باحلو�ر 

�سالم. ديان، �لتي من �سمنها �لإ ديان هو حو�ر �مل�سيحّية مع بقية �لأ بني �لأ

�لغرب  للم�سيحّية يف  يوفِّر  �أّن مثل هذ� �حلو�ر  �أ�سل �حلو�ر، ورغم  �أهّمّية  هذ�، ورغم 

ديان فيه، �إّل �أّن نقل مثل هذ� �حلو�ر بروحّيته وبيئته ومنهجّياته  ح�سور�ً �إيجابّيًا مع بقّية �لأ

و�سط، �أثبت   ومنطقة �ل�رشق �لأ
ّ
ومو�سوعاته، ف�ساًل عن مقا�سده وغاياته، �إىل �لعامل �لعربي

�سباب عديدة نذكر منها: ، لأ
ّ
– �مل�سيحي

ّ
�سالمي اًل و�سعف فاعلّية يف حركة �حلو�ر �لإ ترهُّ

�سا�ض، حم�سور�ً  �سل و�لأ و�سط يكاد �أن يكون، بالأ  يف �ل�رشق �لأ
ّ
�أّواًل: �إّن �حلو�ر �لديني

ديان. حّتى  �سالم و�مل�سيحّية. فال حاجة عملّية لرتتيب مقّدمات �إدخال بقّية �لأ فيما بني �لإ

مر  �إمكانّيته وجدو�ئّيته، �لأ �إىل نقا�ض يف  �ليهودّية ودخولها يف مثل هذ� �حلو�ر يحتاج  �إّن 

ديان هنا خارج �إطار �ملنهجّيات �لغربّية �لتي تطّل على �ملو�سوع  �لذي يجعل من حو�ر �لأ

ديان �لعاملّية، و�عتبارها ظاهرة �جتماعّية، �إذ ل بّد من در��سة منهجّيات م�سرتكة  من ز�وية �لأ
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للديانتني �ملتحاورتني تعرّب عن نظامهما وطبيعتهما وموقعهما يف حياة �سعوب �ملنطقة.

لتح�سيل  ُبل  �ل�سُ قّلة  من  تعانيان  ل  و�مل�سيحّية(  �سالم  )�لإ �لدينّيتني  �جلماعتني  �إّن  ثانياً: 

كانتا  – و�إن  �لدينّية  �لقيم  �حلياة على وفق  به حو�ر  – ونق�سد  بينهما  بّناء  مقّدمات حو�ر 

على  �أنتجت،  و�لتي  ملنطقتنا،  �لثقافّية  �لبيئة  عماد  هي  �لتي  �لع�سبّية  م�سكلة  من  ُتعانيان 

�سكالّية فيما يتعّلق  ، �لع�سبّيات �لطائفية. هذ� يعني �أّن لدينا خ�سو�سّيتنا �لإ
ّ
�مل�ستوى �لديني

.
ّ
باملو�سوع �لديني

د جتاهها،   موحَّ
ّ
ثالثاً: �إّن هناك م�ساحات جمتمعّية و�سيا�سّية و��سعة حتتاج �إىل موقف ديني

�ل�سيا�سة  م�سكالت  م�ستوى  على  �أو  و�ل�سلطة،  �حلكم  و�إد�رة  �أنظمة  م�ستوى  على  �سو�ًء 

و�لجتماع من مثل م�ساكل �لهجرة، و�لفقر و�جلهل و�ل�ستبد�د وغري ذلك كثري مّما حتتاجه 

.
ّ
ن�سايّن و�لوطني جمتمعاتنا لتنتقل من مرحلة �لنحطاط �إىل مر�حل من �لنهو�ض �لإ

ون �إ�سالمّية وم�سيحّية  �سباب، ولغريها، ل بّد من مقاربة جديدة للتد�ول يف �سوؤ لهذه �لأ

�أن  ديان  �لأ �إّن على  يقول:  مور  �لأ ّن منطق  للدين، لأ  
ّ
�سيا�سي �أّي توظيف  ترف�ض  وجمتمعّية 

رهن  فيه  �مل�ستقبل  بات  عامل  يف  ن�سانّية  �لإ �لقيم  �ساأن  لرفع  �ل�سيا�سّية  �حليثّيات  من  ت�ستفيد 

ديان و�أنبيائها ملنافحتهم ون�رشة ق�سّية  قوياء، وهم �لفئة �لتي �إّنا جاءت ر�سل �لأ �إر�دة ظلم �لأ

ن�سان يف �أر�ض �هلل �سبحانه. �لإ

مــــع العــدد
ي�سدر �لعدد �لتا�سع ع�رش من جمّلتكم خمتلفًا )نوّد لو نقول متطّور�ً، �إّل �أّن �حلكم لكم( يف 

�سكله و�أبو�به، ورمّبا م�سامينه. فال�سكل، بطبيعة �حلال، يحكم �مل�سمون، و�مل�سمون، ولو 

ّن كالهما يتحّركان باجّتاه هدٍف و�حٍد، فاإّن  كان و�حد�ً، يختلُف وْقعًا بح�سب َقَو�ِلِبه، ولأ

�أّي تغيرٍي ل يعتني بكليهما ياأتي، بنظرنا، قا�رش�ً. 

ُنعالج يف ملف �لعدد مو�سوعًا قدميًا جديد�ً، ل يفتاأ �أن يخبت حّتى ت�سعد به �إىل �ل�سطح 

 
ّ
�سالمي ، �لإ

ّ
حاجات عامٍل يزد�د �زدحامًا باأهله وتباعد�ً بينهم، وهو مو�سوع �حلو�ر �لديني

ب�سكٍل  ماجد،  �أحمد  �ستاذ  �لأ بها  يتقّدم  �لتي  �لتاريخّية  �ملعاجلة  وُتربز  حتديد�ً.   
ّ
�مل�سيحي

ب عادل  �ّس�سني–، وكذلك �لأ ، ود. تيم وينرت– يف معاجلته للت�سّور�ت �ملتباَدلة للموؤ
ّ
�أ�سا�سي

 
ّ
�لتاريخي �مل�سار  �سالم–  �أّن  ية �مل�سيحّية )�لكاثوليكّية( لالإ – يف حتليله للروؤ تيودور خوري 

فق لَزخمًا لو يعرفون ��ستعماله، وتقاربًا لو  لتحاور �لفريقان يّتجه �سوب �للقاء، و�أّن يف �لأ

بقاء عليه. كما يحوي �مللّف مقاربًة َتقّدم بها د. �أديب �سعب لفل�سفٍة جديدة  ي�ستطيعون �لإ
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و�حلاجة  �مل�سرتكة  ن�سانّية  �لإ �أ�سا�ض  على  �للقاء  �إىل  وتدعو  �لعن�رشّيات  تنبذ   
ّ
�لديني للحو�ر 

)�لد�ئمة( �إىل رحمة �هلل تعاىل. 

�أن  ن�ستطيع  كيما  �لتنّوع  من  مزيد�ً  فيه  توّخينا  فقد  ودر��سات«،  »�أبحاث  باب  �أّما 

در��سة.  �إىل  حتتاج  �لتي  �مل�سائل  من  �أكرب  عدد�ً  ونعالج  متابعينا،  من  �أكرب  عدٍد  �أذو�ق  نلّبي 

�إ�سالمّية، وهي �جلزء �لثاين من  لذ� تنّوعت �ملو�سوعات بني در��سٍة مل�ساألٍة تقليدّية، فل�سفّية 

 
ٍّ
ٍل فل�سفي مُّ

مقالة د. خنجر حمّية حول �لجّتاه �لنقدّي عند �أبي �لربكات �لبغد�دي���، وبني تاأ

�ل« بقلم �ل�سيخ �سفيق جر�دي، ومعاجلتني �ثنتني ملو�سوع �إ�سالح  وجودّي يف معنى »�ل�سوؤ

؛ كانت �أولهما بقلم د. علي فّيا�ض على خلفّية مناق�سة م�رشوع �ل�سّيد حمّمد 
ّ
�لفكر �لديني

مني وثانيتهما لد. ما�سيمو كامبانيني على خلفّية مناق�سة كتاٍب لن�رش حامد �أبي زيد  ح�سن �لأ

 .
ّ
�سالمي حول �إ�سالح �لفكر �لإ

كما ي�ستمل �لعدد، يف باب »مقاربات منهجّية«، على قر�ءٍة لفكر �ل�سيخ حمّمد جو�د 

�ستاذ حممود حيدر مع وجهة نظر �ل�سيخ بخ�سو�ض �لفل�سفة يف حني �أبرز  مغنّية، فتعاطى �لأ

 �لت�سخريّي مو�طن �لتقريب يف فقهه وكتاباته �ملختلفة.
ّ
�ل�سيخ حمّمد علي

نكليزيّة عّلها تو�سل �ملحّجة �إىل  هنا �ألفت �إىل وجود ملّخ�سات لكامل �ملقالت يف �لإ

جمهوٍر �أو�سع، وتفتح لها �آفاقًا �أرحب.

ختامًا ل بّد من توجيه �لتحّية ل�سماحة �ل�سيخ حمّمد زر�قط �لذي عمل كثري�ً على تطوير 

�ملحّجة، وهو �سيبقى مر�فقًا لها يف هيئة �لتحرير. ول بّد من �لتاأكيد على حاجة �ملحّجة �إىل 

مزيٍد من �لتفاعل مع قارئيها و�إىل �سماع �آر�ئهم و�قرتحاتهم.

ّول يف �لعدد �ل�سابق من جمّلة �ملحّجة. ُن�رش �جلزء �لأ  )�(




