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اإلسالم واألخوّة:
 أثر إعالن أبو ظبي للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وآفاقه

اير( 2019  ي 4 شباط )ف�ب
ليس من قبيل المبالغة أن نقول إّن البابا فرنسيس واإلمام األك�ب أحمد الطّيب فاجآ العالم �ف

ي 
ّ والعيش مًعا باعتبارها عالمة فارقة �ف حيب بوثيقة األخّوة اإلنسانّية من أجل السالم العالمي ك. تم ال�ت بإعالنهما المش�ت
ف األديان. تّم التوقيع عىل اإلعالن خالل أّول زيارة بابوّية إىل شبه الجزيرة العربّية، مهد اإلسالم. تّمت رحلة  الحوار ب�ي

ي إىل السلطان الملك الكامل، وهو  ف ي الذكرى الثمانمائة لزيارة فرنسيس األس�ي
البابا إىل دولة اإلمارات العربّية المّتحدة �ف

لقاء له قيمته الرمزّية.

ف األديان الذي سبق توقيع الوثيقة، بكلمات تحمل إحساًسا قوًيا باإلرصار، أخ�ب البابا فرنسيس القادة  ي اللقاء ب�ي
�ف

ق الطرق  ي المستقبل مًعا أو لن يكون هناك مستقبل«. عند مف�ت ين أّنه »ال يوجد بديل: إّما أن نب�ف ف الحارصف الديني�ي
ّي« من خالل مساعدة األرسة  ي نزع سالح القلب الب�ش

ّ هذا، ُدعيت أديان العالم إىل »المساهمة بنشاط �ف ي
التاري�ف

ّية عىل تعميق القدرة عىل المصالحة وإيجاد رؤية لألمل وتعزيز مسارات ملموسة من أجل السالم. تدعو وثيقة  الب�ش
ي ثقافة الحوار والتعاون وتعزيز التفاهم 

ي التنّوع. المجتمعات الدينّية مدعّوة لتب�فّ
األخّوة اإلنسانّية إىل رؤية األخّوة �ف

المتبادل. الجميع مدعّوون إلعادة اكتشاف قيم السالم والعدالة والخ�ي والجمال واألخّوة اإلنسانّية والتعايش كمفتاح 
اف بحقوق  ي هذا السياق، تدعم الوثيقة »حرّية المعتقد والفكر والتعب�ي والعمل« وتدعو إىل االع�ت

ّية. و�ف لبقاء الب�ش
ي التعليم والتوظيف والمشاركة السياسّية.

الجميع وحرّياتهم، بمن فيهم النساء، �ف

ي 15 آب )أغسطس( 2019، تّم إنشاء اللجنة العليا لألخّوة اإلنسانّية لتحقيق أهداف وثيقة األخّوة اإلنسانّية. وبعد 
�ف

ا ملموًسا ومظهًرا 
ً

ي باعتباره »تنفيذ ي أبو ظ�ب
ي جزيرة السعديات �ف

ل عائلة ابراهيم �ف ف أربعة أّيام، تّم اإلعالن عن بناء م�ف
( 2020، أعلنت الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة يوم  ي 21 كانون األّول )ديسم�ب

ا، �ف ً ا لوثيقة األخّوة اإلنسانّية«. أخ�ي ماديًّ
ا لألخّوة اإلنسانّية. اير( يوًما دوليًّ 4 شباط )ف�ب

ّ الرابع لـ PLURIEL إىل توف�ي  ف أّنه من الصعب إجراء تقييم كامل لوضع ما زال يتطّور، يهدف المؤتمر الدوىلي ي ح�ي
�ف

منتدى لمناقشة استقبال وثيقة األخّوة اإلنسانية وتقييمها بمناسبة الذكرى السنوّية الخامسة لتأسيسها. ما هو تأث�ي 
 » ف حول العالم؟ هنا يش�ي »التأث�ي ف والمسلم�ي ف المسيحي�ي ق بالتعايش ب�ي

ّ
وثيقة األخّوة اإلنسانّية ح�تّ اآلن فيما يتعل

، إىل  ّ ، ولكن، بشكل أساسي ف ف العقيدت�ي ي تشمل أتباع هات�ي ليس فقط إىل الحّل الكامل لحاالت الرصاع الملموسة ال�ت
ّية. كيف يتصّور إعالن  اعات وعىل توليد األخّوة الب�ش ف ب عىل ال�ف

ّ
وضع عملّيات إبداعّية وتحويلّية تعمل بوعي عىل التغل

ا؟ ما هي مجاالت االهتمام الرئيسّية والتحّوالت  ا ودينيًّ ا وسياسيًّ ي هذه األخّوة اإلنسانّية العالمّية - إجتماعيًّ أبو ظ�ب
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ي يرّوج لها »لطيفة وغ�ي متحّدية،  كة ال�ت ؟ أم أّن القيم ا لمش�ت ّ
المطلوبة؟ هل هذه التحّوالت قابلة للتحقيق بشكل واقعي

ف فور توقيع اإلعالن؟ ق�ي
ّ
وبالتاىلي يتّم تجاهلها بسهولة«، كما أشار أحد المعل

ية، 2022(،  ي صيغة الجمع، 2016؛ اإلسالم واالنتماء، 2018؛ اإلسالم والغ�ي
ي المؤتمرات السابقة )اإلسالم �ف

كما �ف
ف من تخّصصات متعّددة. سيتّم تنظيمها وفًقا لثالثة مجاالت رئيسّية للتحليل، مع  سيجمع المؤتمر وجهات نظر مثّقف�ي

السماح بالتداخالت:

المنظور االجتماعّي القانونّي
ي حظيت بأك�ب ترحيب هو إقرار المواطنة الكاملة باعتبارها السبيل  ربما كان أحد عنارص وثيقة األخّوة اإلنسانّية ال�ت

ّي  ف ي مجتمعات اليوم ذات الثقافات واألديان المتعّددة. ترفض الوثيقة بحزم »االستخدام التمي�ي
ي قدًما �ف

الوحيد للم�ف
لمصطلح األقلّيات« الذي يقال إّنه يولد مشاعر العزلة والدونّية بل ويمّهد الطريق للعداء والشقاق. ومع ذلك، فقد 
ّ والحماية لتجّنب أن تصبح غ�ي مرئّية  ي

اف القانو�ف ت مخاوف من أّن األقلّيات الثقافّية والدينّية بحاجة إىل االع�ت أث�ي
ي الحقوق والواجبات والوزن الساحق لألغلبّية.

تحت عباءة المساواة النظرّية �ف

ي جعل هذا النقاش أساًسا لفحص حاالت محّددة. ما هي األمثلة الحالّية للممارسات الجّيدة والسّيئة 
يرغب المؤتمر �ف

ي ُينظر  ف عىل مجاالت اهتمام معّينة، مثل الحرّية الدينّية ال�ت ك�ي ق بمعاملة األقلّيات الدينّية؟ يمكن أن يؤّدي ال�ت
ّ
فيما يتعل

ام المجتمع لحقوق اإلنسان، إىل زيادة تجسيد هذا التحقيق. يبدو أّن بعض  ّ الح�ت إليها بحّق عىل أّنها اختبار أساسي
ا  ي حرّية العبادة داخل المجتمعات الدينّية الموجودة تقليديًّ

المجتمعات ذات األغلبّية المسلمة تحرص الحرّية الدينّية �ف
ي مجتمعات غربّية 

ي يتمّتع بها المواطن الفرد. بداًل من ذلك، �ف ي مسار تعزيز الحرّية الدينّية ال�ت
فيها، مع تقّدم خجول �ف

ل 
ّ
ي الفضاء العاّم يشك

ّ ووجوده �ف ا بالمسيحّية، يبدو أّن استيعاب الجوانب المجتمعّية للدين اإلسالمي رة تقليديًّ
ّ
معّينة متأث

ي هذه المجاالت االجتماعّية والقانونّية 
ي تعزيز التفك�ي والتغي�ي �ف

صعوبة. هل يمكن أن تساعد وثيقة األخّوة اإلنسانّية �ف
ك  ي بناء مجتمع مش�ت

ي ضوء وثيقة األخّوة اإلنسانّية، كيف يشارك المسلمون والمسيحّيون �ف
األخرى؟ بشكل عاّم، �ف

والحفاظ عىل هوّياتهم الخاّصة؟

المنظور الجيوسياسّي
ي قّدمتها الجماعات الدينّية  ات ال�ت ّ باألديان« وترفض بجرأة »التفس�ي تدين وثيقة األخّوة اإلنسانية »التالعب السياسي
ي قلوب الرجال والنساء من أجل أن يترّصفوا بطريقة ال عالقة 

ت، عىل مدار التاريــــخ، قّوة المشاعر الدينّية �ف
ّ
ي استغل ال�ت

ف أّن هذا البيان يمّثل وجهة نظر داخلّية أو إيمائّية، فإّن الكونجرس سوف يعتمد أيًضا عىل  ي ح�ي
لها بحقيقة الدين ». �ف

، والعلوم  ّ مساهمات التخّصصات مثل دراسات السالم وتحويل الرصاع، ودراسات حقوق اإلنسان، والقانون الدوىلي
ي الرصاعات الحالّية. هل توجد 

ها من أجل فهم أفضل لدور الدين واأليديولوجيا �ف السياسّية، والدراسات األمنّية وغ�ي
ّ وأشكال التعّصب األخرى؟ كيف يمكن للحكومات  ي أمثلة إيجابّية عن عملّيات تسع إىل إزالة آثار التطّرف الدي�ف
كة مثل التنمية المستدامة  اك الجهات الدينّية الفاعلة لتعزيز الطموحات العالمّية المش�ت والمنّظمات الدولّية إرسش

ي للتخفيف من حّدة المنافسة العالمّية عىل الهيمنة 
وحقوق اإلنسان والسالم؟ هل المشاعر الدينّية قوّية بما يك�ف

كة تجاهها؟ السياسّية واالقتصادّية والسيطرة عىل الموارد الطبيعّية من خالل إضفاء الشعور بالمسؤولّية المش�ت

منظور علم األديان والحوار
عات الصالحة والصادقة«، وليس كأطروحة علم 

ّ
ك عن التطل تصف وثيقة األخّوة اإلنسانّية نفسها عىل أّنها »إعالن مش�ت

ّية دعوة فطرّية لألخّوة وأّن هذه األخّوة  أديان منهجّية. إّن أبسط تأكيد لها من منظور علم األديان هو أّن للعائلة الب�ش
ف اإلخوة واألخوات. عىل الفور تقريًبا، أثار بيان  ليست مبنّية عىل توحيد ق�ّي ولكّنها تحتضن التنّوع واالختالف ب�ي

ف  ق�ي
ّ
ي حكمته« إنتقادات المعل

ي األديان واللون والجنس والعرق واللغة أمر هللا �ف
الوثيقة القائل بأّن »التعددّية والتنّوع �ف

ف الذين رأوا هنا خروًجا عن تعاليم الكنيسة السابقة. الكاثوليكي�ي



، يش�ي الجدل إىل سؤال  ّ ف للبابا الحاىلي ف أّن هذه االنتقادات األّولية غالًبا ما تّم التعب�ي عنها من قبل نّقاد معروف�ي ي ح�ي
�ف

به المثل األعىل لألخّوة اإلنسانّية الذي رّوج له إعالن 
ّ
: ما الذي يتطل ّ ّ اإلسالمي ّ حول آفاق الحوار المسي�ي ّ رئيسي ي دي�ف

ي علم األديان وفهمهم للرسالة؟ ح�تّ كلمة »أخّوة« كان 
ف من حيث إعادة التفك�ي �ف ف والمسلم�ي ي من المسيحي�ي أبو ظ�ب

ف  ّ المزعوم للمصطلح، يحتفظ بعض المسلم�ي ي
ف الجنسا�ف ّ ّية وإشكالّية للغاية. باإلضافة إىل التح�ي ف ُينظر إليها عىل أّنها تمي�ي

. هل أّدت وثيقة األخّوة اإلنسانّية  ّ ي ّ إىل ما وراء حدود مجتمعهم الدي�ف ي ي توسيع مدلوله الدي�ف
ّ �ف ّدد أساسي ف ب�ت والمسيحي�ي

ها؟ كيف يمكن للمسيحّية واإلسالم تطوير إمكاناتهما من أجل تعزيز  ي هذه القضايا وغ�ي
ّ �ف

ّ اإلبداعي ي
إىل التفك�ي الالهو�ت

ّية بأكملها؟ مفهوم األخّوة الذي يشمل األرسة الب�ش
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تعليمات

المؤتمر هو باللغة اإلنجليزية، العربية والفرنسية

 يجب أال تزيد مساهمتك عن 2000 حرفًا ، بما في ذلك المسافات

يرجى تحميل الملخص و إرساله عبرهذا البريد اإللكتروني
pluriel@univ-catholyon.fr

  يرجى إرسال الملخصات في مدة أقصاها 23 يناير 2023 (2023/01/23)  

سيتم إعطاء اإلجابات في مارس 2023.

إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال بنا على
pluriel@univ-catholyon.fr


