
 
 

  ســواءلكمة 
 ةجمللس الكنائس املسـيحيّ 

 ةة إالسالميّ ت ادلينيّ الهيئاامجلاعات و و 
  فورمتبريغ- ابدن والية يف

السالم والعداةل الزتام يف سبيللبذل اجلـهد   
 
 

  مةمقدّ 
  ٕاىل ٔاسس متينة  للعمل املشرتك. ناحيتاج عامل  ،ف السـيايسّ والتطرّ  عيّ متيف زمن الاسـتقطاب اجمل 

  
 ُ ُ  رمحة الون بئستبعد فيه الالج ويف عرص ي عن حمنهتم، حنتاج ٕاىل مصادر  وخسرية بثتعاىم خب وي

 ركة  للرمحة والاحرتام.ـمشت
  
مثّة حاجة ٕاىل  ،ٕاابدة بشعةٕاىل  ةسانيّ احلياة إالن  فيه ضحقوق إالنسان وتتعرّ  فيهتسـهتان   زمنيف و

 .ةة للسالم والعداةل والكرامة إالنسانيّ أالسس ادلينيّ 
 

، ؤاّهنم ملتـزمون ابحملّبة  سـندمهيعرفون ٔاّن حمّبة هللا ت عىل طريقته،  لكّ  ،ون واملسلموناملسـيحيّ 
  والبرش.

  
ّ ، و الالجئني ةعااناملسامهة يف التخفيف من م – معاً  –ميكهنم ومه حني يتفكّرون يف ذكل،  ب التغل

 ،ودوافعه ادلاخليةقّوة ٕامياهنم من  انطالقاً  ،كام ميكهنم معاً  عىل الظمل واحلرب والقسوة والعنف.
  . والعامليةة لٔالزمات الاجامتعيّ وكذكل ، البرشبني ٕاجياد حلول للزناعات يف  ةاملساعد

 
يأخذوا عىل عاتقهم حتّدي العمل ني ٔان املسلمني واملسـيحيّ وندعو  ،لكمة السـواء هذه، حنن نلتـزم اذل

  .ةلاالسالم والعداملشرتك من ٔاجل 
  

  2016مارس  ،شـتوتغارت
 

 



 
 

I.  املشرتكة... الفناعاتانطالقًا من  
  

جمللس الكنائس  ( ACK   لة "لقاء مع إالسالم" املنمتي ةٔاعضاء اجملموعة اخلاص 2011يلتقي منذ عام 
مية ؤاحصاب املبادرات مرتني يف السـنة يف الفورمتبريغ  مع ممثيل الهيآت ادلينية إالسل-يف ابدن ) املسـيحّية

  - إالساليم عمل العقيدة – الالهويت املسـيحييمنتدى للنقاش 
  

املئة  علامء املسلمنيال رساةل«إبحياء من و ،سـتفيضةم  عقائديةـ ة مناقشات الهوتيّ  عرب املشاركون لتوصّ وقد 
  االٓتية: لكمة السواء ٕاىل) 2007( »والامثنية والثالثني

 
ٔامر لهو هذا ٕاّن املشرتك.  ناياتنا وعيشـ يف ح  ةابلغبأّمهّية  يمتتّع ، ٔاي ديننا،ٕامياننا اب بأنّ  ونقتنعم حنن  .1
  .ني ومسلمنيمسـيحيّ  –كبرش مؤمنني  ٕاليناابلنسـبة  سايسّ أ 

  
يف ما بيننا ليس رضوراّيً حفسب، بل هو   - العقائدي – بأّن التفكّر والنقاش الالهويتّ  ونقتنعم حنن  .2 

  زداد قّوًة. ئاّن اليقني ادليّين لّلك واحد منّا ودافعه أالخالّيق  واحلّق ٔانّنا بذا خربان .ممكن وممثرٔايضًا 
 
زام ـنطوي عىل التٕامياننا اب ي  املشرتك بأنّ ، نتوّصل ٕاىل الاقتناع  - العقائدي – عرب النقاش الالهويتّ . 3

  معالنّيًا. ترمجته فتدفعنا ٕاىلجّيل ابلسالم والعداةل يبقيه صوت الضمري فينا يقظًا. ٔاّما احملّبة يف القلب، 
  
، ةالقوى السـياسـيّ هو، فضًال عن  ،ليف املقام أالوّ ، ما يعّزز السالم والعداةل أنّ ب ونقتنعم حنن  .4

نرفض وحنن سواّيً  .ٕااّيهنشاطر االٓخرين  حني السالم يعمّ ف إالنسانّية ذات أالساس ادليّين. الاقتناعات
  اكئنًا ما اكن. اسـتغالل ادلين ٔالي هدف

 
 عالقاٍت  عرب الً ٔاوّ به عىل حنو متبادل ٕانّام يثبتان ذاهتام والاعرتاف االٓخر قبول  بأنّ  ونقتنعم حنن  .5

ة العالقات اليوميّ ويشّع من هذه ضيافة وانفتاح عىل الغريب. و  عالقات جوارعرب ة، عائليّ ة و خشصيّ 
من  قبول واعرتاف متبادالن يف اجملمتع والعامل )177البقرة  ؛36-10/25(لوقا اليت تربطنا بقريبنا  والعملية
  السالم والعداةل. ٔاجل

  
  
  
  
  



 
 

II.  مام هللا...أ ... يف املسؤولّية  
  
  

، حنن  .1 سواء منظورًة  – نيالعامل هو اخلالق ورّب بأّن هللا  ونقتنعم رمغ ّلك الاختالفات يف فهمنا 
ٔان يسلكوا يف حياة مرضّية   التقرير. ولقد ٔاعطى البرش، بوصفهم خالئقه، حّق غري منظورةٔاو 

ّدان ابحلّريّة والقّوة يف سبيل مت –سالم مع هللا ال  ٔاي – تنا ابعالق  ٕانّ  .ومسؤوةل يف سالم وعداةل
  حتقيق ذكل.

  
  
ابعتبارمه  – ٕالخوتنا البرش و تناحمبّ  . ٕانّ شامةلرمحته  أنّ بو  ،نا حنن البرشهللا حيبّ  بأنّ  ونعمقتنحنن  .2

ّ يه  –اخلليقة يف ٕاخوةً   .)165 البقرة؛ 40- 22/38ة لنا حنن البرش (مىت ة وأالساسـيّ وصية اخلالق املركزي
  اخلليقة.تنا جتاه يّ مبا فهيا مسؤول  –عىل هذا تتأّسس سائر الوصااي وحوهل تمتحور 

 
 

د محمّ  لنيبّ ابقتداء الٕ وا القرآن الكرمي هيدهيم عرب –حبسب رمحته  – واحد ٔاحدهللا  أنّ باملسلمون  ؤمني .3
  ).31آل معران ( ٕاخوهتم يف إالنسانّية جتاهاملسؤولية ل حتمّ  و ٔامرمه  ٕاسالم) ٕاىل  هللا عليه وسملّ (صّىل 

  
 
ّ  املزدوجةالوصية وحتقّق  البرشحنن ة هللا لنا حمبّ  أنّ ب ،حبسب إالجنيل ،ونيؤمن املسـيحيّ  .4 ةل يف املمتث

  .وإالنسان احلّق  يسوع املسـيح، إالهل احلّق يف  اسـتعلناالقريب قد حمّبة ة هللا و حمبّ 
  
  
 ة واملعتقداِت الثقافيّ  والاختالفاِت ٔاّن تنوّع اخلليقة كيف معًا نؤمن وخنترب  ،ني ومسلمنيمسـيحيّ  ٕانّنا، .5

يشّلك حتّداًي يسـتحثّنا عىل تعّرف ٕاىل هللا وٕاىل بعضنا بعضًا وفهم  – ينمن تبا نطوي عليهمبا ت  – ةادلينيّ 
  ).7/26(مرقس وعىل قبول بعضنا بعضًا يف الاختالف ، )15/7؛ رومية 13(احلجرات ٔامعق هلام 

  
  
ٕاّن هذا التحّدي يشّلك ابلنسـبة ٕاىل املسـيحّيني واملسلمني وصّيًة وواجبًا، من هجة، ونعمًة، من هجة  .6

خمتربًا، يف الوقت  السابقةأالحاكم  ٕازاةلٔاسـتطيع  ،ٔاخرى. فبفضل التعّرف ٕاىل القريب ذي الفكر اخملتلف
 يف جوّ  ختالفاتمع الا التعاطي كيفية وتعملّ  ،نا مع بعضلنا التواصل بعض  تيح. هذا ي املبدئّية مواقفي ذاته،

 .كرامة االٓخر من السالم واحرتام



 
 

 
نعرف، سواء مسـيحّيني ٔاو مسلمني، ٔانّه  فٕاننا ،مشرتكة ةدينيّ  جند قوامسٔاّال علينا حتّمت حىت لو  .7

السالم والعداةل عىل نطاق صغري وكبري، وذكل انطالقًا من عالقتنا اب (ٔاي ذود عن يتوّجب علينا ٔان ن
(لكمة » املئة والامثنية والثالثني علامء املسلمنيالرساةل « ٔاّال نعبد سواه). عىل هذا املسـتوى، حنن نتّفق مع

   ).20/3، خروج 64 آل معران؛ 2007 سواء
  
  
ميكهنام ٔان ينبثقا من مبادئ ومواقف  من ٔاجل السالم والعداةلٕاّن الالزتام املشرتك والتعاون العمّيل  .8

  متنّوعة، ؤان يستندا ٕاىل جحج دينيّة متباينة، ؤان يّمت تنفيذهام انطالقًا من دوافع خمتلفة.
  
  
ملزتمني العمل املشرتك يف سبيل السالم ٔالسـباب عّدة ٔابرزها ٔاّن  نعي ذاتنا ،مسـيحّيني ومسلمني ،ٕانّنا .9

قومًا من املسـيحّيني واملسلمني يشاركون يف كثري من الرصاعات عرب العامل، ٔاو مه متوّرطون فهيا ٔاو من 
 مثل هذه الرصاعاتتؤّجج  ،ٔاو جمانبة للصواب ،مثّة مّربرات دينيّة مشكوك فهياحضاايها، سـّيام ؤاّن 

  حلول لها. ٔاو تصّعب العثور عىل، إاىل تفامقه تؤّديو 
  
  

ٕاىل  من دعوة املئة والامثنية والثالثني علامء املسلمنياليف رساةل  وردتبّين ما  علينا ،عىل ذكل بناءً  .10
  ).6/9؛ غالطية 48(املائدة » اخلريات استباق«

  
ٔاّن املثابرة  )2011عام ال(منذ  إالساليمّ العقائدي  -املسـيحيّ  الالهويتّ  حوارلل اانمنتدلقد ٔاظهرت خربات 

 – عىل احلوار ٔامر جدير ابلعمل من ٔاجهل. فاللقاءات املفيدة باأنس مسـتعّدين لالخنراط يف حوار الهويتّ 
واتليًا عىل الفهم والاحرتام  ،عىل مقاربة بعضنا بعضًا بوصفنا قومًا مؤمنني نارصحي تشّجع  عقائدي ظ 

  املتبادلني.
  
  
  
  
  
  
  



 
 

III.  ......ملزتمون معًا  
  
  
واحملافظة عىل  والعداةل السالم عن، يف ٔاملانيا والعامل، معاً ٕاىل اذلود  داعني ٔانفسـنا زمنلحنن  ،هبذا الوعي
ّ واحلرّ  واحرتام كرامة إالنسان اخلليقة   .ة ادلينيةي

   
   
كام ٔانّنا  .عنف وعدوانمبا حيدث من العنفيّة، سواء يف ٔاملانيا ٔاو يف العامل، ونعمل بقلق الرصاعات نرصد  ٕانّنا

. هذه الظواهر من صعوابت يف التعاطي معهذه ندرك املهّمة امللقاة عىل عاتق امجلاعات ادلينيّة وما تواهجه 
ّ و  ّ وذلا،  لية العنف والعدوان.ومسؤ  تتحّملذاهتا زمع بعضهم ٔاّن أالداين نا نرفض لكن  داعني نا نلزم ٔانفسـنافٕان

  ذكل وٕابرازه. ّلك حتقيقه، وٕاىل تعزيز  قدرة عىلادلين من حّض عىل السالم و ما خيزتنه اكتشاف ٕاىل ٕاعادة 
  
  

 اخلطر الاكمن يف تكريس اخلالفات القامئة والقول بوجود خطوط رصاع وبناء تناقضات جديدة. دركنٕانّنا 
ّ ، ذلا ٕاىل العمل املشرتك يف سبيل حّل الزناعات والرتبية عىل السالم، ٕاىل التنوير  داعنينا نلزم ٔانفسـنا فٕان

اجملالني اخلريّي والتعاون يف  سابقةأالحاكم ال والتعييد املشرتك، ٕاىل ٕازاةل ة اللقاءات اليوميّ واحلوار، ٕاىل 
  والتمنوّي.

  
  

برضورة  ٕامياننا اب عرب وصّية احملّبة،، بأنّنا ملزتمون، انطالقًا من ني ومسلمنيمسـيحيّ وٕاذ حنن عاملون، 
عىل حّد سواء ٕاىل التعاضد ة إالسالميّ ة و املسـيحيّ  ساتاملؤسّ مواهجة هذه التحّدايت معًا قدر إالماكن، ندعو 

  ت.التحدايّ  هبذه يف مقاربة املهّمات املرتبطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

IV. قبول التحّدي ...  
  
  

تبّني لنا مجيعًا ٔاّن ما سـبق قوهل ليس  الالجئني يف ٔاورواب وخارهجاملشلكة ٕاّن أالزمة احلالّية املتّصةل ابلتصّدي 
   .ًة جمّردًة، بل هو رضورة معليةفكر 
  
  

كام يتّضح ٔاّن امجلاعات ادلينيّة تضطلع، يف ّلك هذا، مبسؤولّية غاية يف أالّمهّية. فّلك واحدة مهنا تمتتّع برشوط 
عىل  لكّ  يعرفون، ون واملسلموناملسـيحيّ ف مبسؤولّية. امعه طيوالتعا اؤاسـباهب ةالراهن اةلاحلفهم جيّدة تتيح لها 

ني املسـيحيّ لزتمان وصّية احملّبة. ذلا، فٕاّن كرثًا من يو  ةالرمحة إاللهيّ ٔاّن حياهتم وسلوكهم قامئان عىل ، طريقته
  .طبيعيّ يتّرصفون مقّدمني املساعدة عىل حنو  واملسلمني

  
  

يُظهر ٔاّن امجلاعات ادلينيّة قادرة عىل  إالساليمّ -املسـيحيّ  الالهويتّ  حوارلل اانمنتدٕاّن التفكّر املشرتك يف ٕاطار 
وعرب تعاون  معاً  ٕاحراز جناح ٔاكرب يف ما تقوم به من مسامهة يف الاضطالع ابملهّمات احلالّية ٕاذا قامت هبذا

  ملثل هذا التعاون.ذلا، حنن نوّد، عرب هذا البيان املشرتك، ٔان نذكّر ابٔالسس ادلينيّة  واعٍ ومركّز.
  
  

من املمكن  –ٔاي برصف النظر عن الانامتء ادليّين ٔاو املصاحل السـياسـّية  –ابالستناد ٕاىل هذه القاعدة 
ودمعهم وٕاجياد هذه الطرق  اسـتقبال الالجئنييف  العميلالطرق امللموسة للتعاون والواجب البحث معًا عن 

  وتطويرها، مع ما يصاحب هذا التعاون من ٔاشاكل وٕاماكانت. 
  
  

عىل أالنشطة إالنسانّية املرتبطة يف بدلان بأعامل الرمحة وحمّبة القريب، بل تطاول ٔايضًا  ال تقترص هذه املساعدة
يف  اليت تساعد الالجئني سواء الهيئاتودمع  هجرةٕاىل رضورة ماكحفة ٔاسـباب ال تنبيه املسؤولني السـياسـّيني 

  بالد املنشأ ٔاو يف ادلول املضيفة أالخرى.
 
 

و الهيآت ادلينية  (ACK)إالساليم جمللس الكنائس املسـيحية العقائدي املسـيحيمنتدى النقاش الالهويت 
 فورمتبريغ-يف والية ابدن إالسالمية ؤاحصاب املبادرات

 



 
 

 
  املشاركةة إالسالميّ  رابطاتال

  )DITIB(فورمتبريغ و  ، ابدنة إالسالميّ  يّةادلين  ةامجلعيّ • 
  (GfD)فورمتبريغ - وار ابدنمن ٔاجل احلة عيّ امجل  • 
  )IGBWفورمتبريغ (-ة ابدنامجلاعة إالسالميّ • 
  )ةالبوسنيّ  ةعيّ شـتوتغارت (امجل إالسالميّة امجلاعة  -    
  )ةأالفريقيّ  ةامجلعيّ ( مسجد بالل: املركز إالساليمّ  -    
  ة يف ابدن فورمتربغة أاللبانيّ إالسالميّ  ةعيّ امجل  -    
  فورمتبريغ- ة يف ابدنالعربيّ ة ة إالسالميّ امجلعيّ  -    
  بريغفورمت -يف ابدن )IGMG( وروشغة ميل امجلاعة إالسالميّ  اتمجعيّ  -    
  فورمتبريغ- ) يف والية ابدنLVIKZة (ة إالسالميّ لمراكز الثقافيّ ة لالرابطة الوطنيّ • 
  

  بريغفورمت  -يف والية ابدن ةجملس الكنائس املسـيحيّ  أالعضاء يفالكنائس 
  الرسولّية ةة أالرمنيّ الكنيسة أالرثوذكسـيّ  •
  فورمتربغ -ابدنمقاطعة رابطة  :ةة احلرّ إالجنيليّ  اد الكنائساحتّ  •
  أالنلكياكنّية أالسقفيّة يف ٔاملانياجملس الكنائس  •
   جيش اخلالص •
  )Herrnhutإالجنيلّية (أالخويّة  •
  يف ابدن إالجنيلّيةالكنيسة  •
  يف فورمتبريغ جنيلّيةالكنيسة االٕ • 
ّ - ةالكنيسة إالجنيليّ  •   ة يف ابدناللوثري
ّ إالجنيلّية الكنيسة  •    ةامليثودي
  ٔاورواب الوسطى وسـّيةٕاكرسخ ،ٔاملانيا تيّةمرتوبولي  ،ةة اليواننيّ أالرثوذكسـيّ الكنيسة  •
  فورمتربغ-ابدن ، فرعيف ٔاملانيا القداىمٔابرشـية الاكثوليك • 
 ةة احلرّ إالجنيليّ رابطة مولهامي للكنائس  •
 ة فرايبورغٔابرشـيّ الكنيسة الاكثوليكيّة،  •
    شـتوتغارت-روتنبورغ ةٔابرشـيّ  ،ةالكنيسة الاكثوليكيّ • 
•  ّ   ة املسـتقةّل ة إالجنيليّ الكنيسة اللوثري
  جنوب ٔاملانيا ، عامدةٔاورواب الوسطىيف ة الرصبيّ  ةة أالرثوذكسـيّ برشـيّ االٔ  •
  يف ٔاملانياأالنطاكّية للرساين أالرثوذكس الكنيسة  •
  فورمتبريغ- يف ابدن) Mennoniten(السالم رابطة كنائس  •
  املعمتدينإالرسالّية الشعبّية للمسـيحّيني  •
  

  الهيئات املشاركة بصفة استشاريّة
  واجلنوب شاملمنطقة ال فورمتبريغ - ابدن يف ٔاملانيا،احلّرة ة اد الكنائس إالجنيليّ احتّ  •
 ةاد الكنائس امخلسـينيّ احتّ • 

 
 
 
Übersetzung:  
Jun.‐Prof. Dr. Abdelmalek Hibaoui, Mahmoud Riad Ghalaini, Prof. Dr. Assaad Elias Kattan 

 
 
 
 



 
 

 
 


