الدكتورة  /هايدي هادسيل
سوف أحت ّدث إبجياز عن ثالث طرق ميكن للقادة من خالهلا تشجيع املواطنة والتعايش من منظور مسيحي متأثر مبجايل األكادميي
يدرس اإلسالم والعالقات املسيحية اإلسالمية ،ولديه
أال وهو األخالق املسيحية ،وبسنوات عديدة كرئيسة ملعهد لديه برانمج كبري ّ
هيئة طالبية تبلغ نسبة املسلمني فيها  40يف املائة .لقد مجعت أفكاري ضمن ثالثة أجزاء أال وهي الرؤية ،والقيم والفضائل ،وبناء
اجلسور.
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ينظر املسيحيون إىل حياة اإلنسان يف هذا العامل يف جزء منه كتهيئة للقادم ،ولكن احلياة هي أيضا هدية من هللا لنستمتع هبا
وحنتضنها ،وحنسنّها مىت وأينما كان ذلك ضروراي .هذا يعين أن املسيحيني يفهمون حياة اإلنسان يف ضوء رؤية هللا لإلنسانية واخللق
كافة واالستجابة هلا .وألسباب كثرية ،كثريا ما ال نعيش احلياة وفقا لرؤية هللا ،وجزء من مهمتنا كمسيحيني أن نرى ونستوعب املسافة
بني احلياة اليت غالبا ما نعيشها واحلياة كما ينبغي أن نعيشها مثلما أرادها هللا .حنن مدفوعون إىل األمام ،مضطرون إىل املضي قدما
من جيل إىل جيل ،بدافع من وعينا أبن جزءا من رسالتنا يتمثل يف املساعدة على حتقيق خمتلف جوانب رؤية هللا يف اكتمال احلياة
للبشرية مجعاء واخللق كافة .وهذا يعين أنه ال ميكن للمسيحيني أن يتخلوا عن رؤية ما ميكن أن يكون وينبغي أن يكون ،وذلك من
أجل العيش يف العامل كما منحنا إايه.
وصفت وفهمت رؤية هللا ملا ينبغي أن يكون يف عاملنا االجتماعي البشري بطرق عدة .وتشمل الطبيعة األخالقية للرؤية إحساسا
مشرتكا بكرامة كل كائن وعالقات عادلة داخل الطوائف وبني الطوائف والشعوب واالعرتاف ابلقيمة اجلوهرية لكل إنسان حبيث
ينظر إىل مجيع البشر كغاايت يف حد ذاهتم ،خلقهم هللا ،وليس كوسيلة لتحقيق غاية .الطبيعة أيضاً متتلك قيمة جوهرية ومحايتها من
جشعنا البشري وإمهالنا جزء من رسالتنا اإلنسانية.
دور القائد فيما يتعلق برؤية هللا لكمال احلياة يتمثّل يف وضع الرؤية وإبقائها أمام الناس لريوا ويفهموا الرؤية ودورهم كمشاركني يف
حتقيقها .القائد يذ ّكر الناس برؤية هللا ويدعوهم إىل العودة إىل رؤية هللا وحيافظ على وضوح هذه الرؤية أمامهم ويريهم الطريق حنو
إخالص خيارات املؤسسات والناس للرؤية اليت يضعها هللا أمامنا .ومن خالل رؤية هللا لكيف ينبغي أن نكون وكيف ينبغي أن تكون
عالقتنا مع اآلخرين ومع اخللق كافة ،يفهم الناس معىن مهام املواطنة واحلياة نفسها والغرض منهما .ووفقا لفهم رؤية هللا ،فإن املهام
املختلفة املتعلقة ببناء عالقات تعايش وصداقة بني اجملتمعات هي املهام اليت تكتسي أكثر أمهية يف حد ذاهتا ،وألهنا تساهم يف حتقيق
رؤية هللا لكمال احلياة للبشرية مجعاء واخللق كافة.

القيم والفضائل
القادة الدينيون هم مصادر هامة للغاية للتوجيه حنو القيم والفضائل اليت تساعد يف تكوين البشر وتساعد على توجيه مشاركتنا يف
اجملتمعات البشرية وبناء العالقات بني اجملتمعات البشرية.
القادة خيدمون اآلخرين من خالل مساعدهتم جزئيا على ترمجة حمتوى اإلميان إىل عمل أخالقي يهتدي ابلقيم الدينية .هذه الرتمجة من
اإلميان إىل القيم اليت توجه احلياة يف ظروف ملموسة ليست دائما سهلة واملسيحيون ال يتفقون دائما على معىن العيش يف ضوء
اإلميان يف أوقات وظروف ملموسة .ففي الواقع ،املناقشات القوية هي القاعدة .وبصفة عامة ،التقاليد املسيحية لديها منظور إجيايب
بشأن دور املؤسسات والسلطات احلاكمة املتمثّل يف إعطاء احلياة االجتماعية واالقتصادية لإلنسان نظاماً واستمراريةً وملفهوم املواطنة
عىن .وابلتايل ،يعترب النظام يف اجملتمع والسلطة املسؤولة عموما أفضل بكثري من الفوضى .وابلنسبة لبعض التقاليد املسيحية ،فإن
م ً
النظام مهم للغاية لدرجة أن واجب املواطن املسيحي هو طاعة السلطات احلاكمة بغض النظر عن الطرق اليت قد يسيئون من خالهلا
استخدام هذه السلطة .أما ابلنسبة لتقاليد مسيحية أخرى ،فإن واجب املواطن املسيحي والقادة املسيحيني هو طاعة السلطة احلاكمة
ما دامت هذه السلطة ال تطلب الطاعة بطرق تتعارض مع التعاليم األخالقية املسيحية األساسية .أي أن واجب املواطن املسيحي
انتقل من طاعة السلطة إىل عصيان القوانني اليت ال يسمح ضمري املسيحيني بطاعتها ،أو عندما يكون ذلك ممكنا ،املشاركة يف
اجلهود الرامية إىل تغيري تلك القوانني.
يف التقاليد اإلصالحية ،وهي التقاليد اليت أحندر منها ،وأيضا يف العديد من التقاليد املسيحية ،نذكر بطرق خمتلفة ونتعلم من حلظات
يف اتريخ مقاومة بعض قادتنا الذين وقفوا ضد املمارسات اليت وصفوها أبهنا ممارسات ال ميكن للمسيحيني االخنراط فيها بضمري حي.
نذكر أيضا أولئك الذين أسهموا إسهاما كبريا يف اجملتمعات املدنية اليت ينتمون إليها من خالل إمياهنم الذي تربوا عليه.
القادة الدينيون ال يساعدون فقط يف الرتمجة من اإلميان إىل العمل ،وهي عملية صعبة ومعقدة يف كثري من األحيان ،واملساعدة على
جعل املبادئ األخالقية اجملردة ملموسة حني تطبّق يف احلياة ،بل هم أيضاً مناذج أخالقية لشعوهبم .مجيع األداين لديها فضائل
أخالقية أساسية يتوقع من قادهتا أن جيسدوها ويكونوا أنفسهم أمثلة جيدة لكي يعلموا اآلخرين ممارسة هذه الفضائل األخالقية.
اليسوع هو ابلطبع املثل األعلى للمسيحيني يف القيادة األخالقية من خالل تعاليمه ،ولكن أيضا وهو األمر األهم ،من خالل
شخصيته والطرق اليت جيسد هبا الفضائل األخالقية عند تفاعله مع من حوله ومواجهته العديد من التحدايت واإلغراءات الشديدة.
وهبذه الطريقة ،فإن اليسوع ،مثله مثل أي قائد مثايل ،يعلّم من خالل تصرفاته ،وأيضاً وبنفس القدر من األمهية ،يعلّم من خالل
شخصيته اليت هلا عالقة مباشرة ابلفضائل األخالقية اليت جيسدها.
ميكن للمرء أن يضع قائمة العديد من الفضائل اليت حيبّها املسيحيون ،غري أن التقاليد املسيحية تعلّمنا أن أعظم الفضائل هي اإلميان
واألمل واحملبة .وبينما ينبغي على كل مسيحي ممارسة هذه الفضائل ،هناك أيضاً ابلتأكيد فضائل ذات أمهية خاصة ابلنسبة للقادة

الدينيني الذين عليهم أن جيسدوها ابعتبارها جوهر قيادهتم – وهي أن يكونوا خملصني يف كل ما يفعلونه ويفكرون فيه ويعلمونه ،وأن
يظهروا األمل الذي أييت مباشرة من اليقني والثقة يف سيادة هللا ،حىت عندما ال تبدو ظروف احلياة مفعمة ابألمل ،وأن يبدوا احملبة هلل
من خالل حمبة البشرية بشكل عام وخباصة أولئك الذين يتّبعوهنم ،وعلى وجه اخلصوص ووفقاً للتعاليم املسيحية ،حمبة املستضعفني
فيما بيننا.

من خالل جتسيد هذه الفضائل وممارستها وتعليم قيم اإلميان املسيحي ،يساعد القادة أتباعهم ،ليس فقط يف أن يكونوا مسيحيني
خملصني ولكن يف أن أيخذوا على حممل اجلد التزامات املواطنة وامتيازاهتا ،ألنه من خالل خدمة اآلخرين نتمكن من العيش أقرب
تفرق اجملتمعات البشرية وينشئ عالقات من
للحياة اليت أراد هللا لنا أن نعيشها .ومن خالل حمبة اآلخر ،يتخطى املرء احلدود اليت ّ
االحرتام والصداقة املتبادلة.
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ورد يف القرآن ببالغة يف السورة  ،49اآلية  " :13اي أيُّها النَّاس إ َّان خل ْقناكم ّمن ذك ٍر وأنثى وجعْلناك ْم شع ً
ونقرأ أيضاً يف الكتاب املقدس املسيحي ،من خالل أعمال اليسوع وتعاليمه امللموسة والعديدة ،أنه يشجع أتباعه على االنفتاح على
غري جمتمعاهتم ،بعيداً عن مجيع أنواع التقسيمات البشرية اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت ،وذلك من أجل بناء عالقات من التبادل
واالحرتام املتبادل مع الطرف اآلخر املوجود وراء التقسيمات واحلدود ،سواء بسبب القبيلة أو احلالة االجتماعية أو املرض أو الدين أو
االنقسامات السياسية أو اجلنس .وهذا اإلصرار على ختطي احلدود بني اجملتمعات البشرية وداخلها هو أحد مواضيع اليسوع
األساسية ،ويعود إليها مرارا وتكرارا .وكما أظهر اليسوع ،فإن القدرة على قيادة جمتمع مؤمن ال تكفي لتكون قيادة خملصة .جيب أن
يكون القائد أيضاً قادرا على النظر إىل ما هو أبعد من احلواجز واحلدود والتقسيمات بني اجملتمعات وداخلها ،وأن ينظر لإلنسانية
والكرامة واألخالق املشرتكة مع من هم خارج الطائفة.
وعبور احلدود هذا والتقرب من اآلخر هو ابلتأكيد إحدى أصعب مهام القيادة الدينية .وغالباً ما يكون من ينتمي لطائفة ما حذرا
من أولئك الذين ينتمون لطوائف أخرى ،ويشعرون ابلراحة أكثر يف البقاء داخل طوائفهم .ويف كثري من األحيان ،يرى الناس الفرق
كشيء خميف وليس كشيء ميكن التمتع به أو التعلم منه .وعندما يشعر الناس بعدم األمان ،يراتحون لرؤية األسوار واجلدران العالية
وليسوا حريصني على األبواب أو النوافذ .تبحث الطوائف وتستجيب للقادة الذين يعززون إحساسهم ابنتمائهم للمجموعة ،وغالبا ما
ال يرغب الناس يف أن يضعهم قادهتم أمام العالقات املتبادلة واحملرتمة مع أشخاص خارج جمموعتهم أو طائفتهم أو منطقة راحتهم.
ومع ذلك فإن هذه القدرة على ختطي احلدود ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص حدود الطوائف الدينية ،كانت ابلتأكيد واحدة من
أهم مسات القيادة يف اتريخ جمتمعاتنا وال تزال كذلك حىت اليوم .ومن دون القدرة على رؤية القواسم املشرتكة يف الطرف اآلخر وختطي
احلدود لبناء عالقة مع اآلخر ،ال ميكن للمرء أن يقيم عالقات تواصل وتعايش سلمية مع أشخاص من طوائف خمتلفة.
سيغري إمياهنم
غالبا ما خيشى الناس يف الطوائف الدينية من ختطي احلدود ومن أن ربط عالقات مع أشخاص من طوائف دينية أخرى ّ

أو يضعفه بطريقة أو أبخرى .وتقع على عاتق القادة الدينيني ،الذين تعامل كثري منهم مع قادة آخرين من طوائف أخرى ،مسؤولية
مساعدة أتباعهم يف إدراك أن عبور احلدود بطرق مناسبة من أجل الصداقة والتعاون مع أشخاص من طوائف دينية أخرى ال يعين
تغيري إميان الفرد أو إضعافه ،بل يعين أن الفرد يعيش إميانه وصدقه وإخالصه إلميانه ابلطرق اليت يريدها هللا.
توجد أسفل الشارع الذي أعيش فيه كنيسة أبرشانيونية كبرية .عند املرور أمام هذه الكنيسة ابلسيارة أو سرياً على األقدام ،ميكن رؤية
الفتة كبرية أمام الكنيسة كتب عليها" :حنب جرياننا املسلمني ونرحب هبم ونقف معهم" .توجد مثل هذه الالفتات أمام العديد من

الكنائس يف الوالايت املتحدة اليوم .هذه الالفتات هي احتجاج على سياسات اهلجرة اجلديدة للحكومة األمريكية .وهي أيضا مؤشر
هام يدل على أن قادة هذه الكنائس قد بذلوا ويبذلون قصارى جهدهم ملساعدة أتباعهم على إدراك أن التواصل مع املسلمني أو
غريهم ال يشكل هتديدا إلمياهنم املسيحي ،وإمنا هو جزء ال يتجزأ منه .إهنم ال يتواصلون رغم إمياهنم املسيحي بل بفضله.
أان رئيسة معهد هارتفورد ،وهو معهد عال رائد يف العالقات اإلسالمية املسيحية ألكثر من  100سنة .مع ذلك وإىل يومنا هذا ،ال
زلت أان وأعضاء هيئة التدريس والطالب 40 ،يف املائة منهم مسلمون ،نقضي وقتا طويال ونبذل جهدا كبريا يف مساعدة عامة الناس
يف فهم أنه من خالل التفاعل والدراسة معا ،طالبنا ال يصبحون مسلمني أقل أو مسيحيني أقل ،بل تساعدهم معرفة إميان اآلخر
وتقديره يف أن يصبحوا أكثر درايةً وفخراً بعمق تقاليدهم الدينية.
أعتقد أن قادتنا ،من خالل الصداقة والتفاعل مع بعضهم البعض ،ميكنهم وينبغي عليهم أن يتبادلوا اخلربات ويشجعوا ويساعدوا
بعضهم البعض يف أن يكونوا أفضل قادة قدر اإلمكان .تقاليدان اإلميانية متباينة وخمتلفة ،ولكن صفات القائد الديين اجليد متشاهبة
جدا يف تقاليدان.

