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وثيقـة ا ألخــوة ا إلنســانية
من أ�جل السالم العاملي والعيش املشرتك
الوثيقة موقعة من البااب فرنسيس وال�شيخ أ�محد الط ّيب يف أ�بو ظيب
بتارخي الرابع من فرباير  2019حيث تعلن:
تبين ثقافة احلوار كو�سيةل
التعاون املشرتك مكبد أ� اثبت
والتفامه املشرتك كسبيل ومرجع

لكمة مدير املركز الكولومباين للعالقات امل�سيحية الإسالمية
خوة الإنسانية من أ�جل السالم العاملي والعيش املشرتك،
يرس املركز الكولومباين للعالقات امل�سيحية الإسالمية تقدمي وثيقة ا أل ّ
للقراءة والتفكري والعمل .فالكتاب يوصون “بإيصال هذه الوثيقة للسلطات والقادة ورجال ادلين يف العامل” .وحنن سعداء
مبؤازرهتم يف هذه املهمة .ويضيفون معلنني ب�أن “ ا ألزهر والكنيسة الاكثوليكية يطلبون ابعامتد هذه الوثيقة كامدة لدلرس والتفكري
يف املدارس واجلامعات ومراكز التن�شئة اكفة” .وندعومك لنرش هذا التعلمي يف حميطمك وحيث أ�مكن ،يف الكنيسة
واجلامع أ�و أ�ماكن العمل ووسائل التواصل الإجامتعي.
حرضة ادلكتور ابتريك ملكنريين
REV DR PATRICK MCINERNEY

خوة الإنسانية تعطي توجهيات عامة لبناء جممتعات عادةل و أ�كرث سالم ًا وانسجام ًا .وتعلن “تبين ثقافة احلوار كسبيل
�إن وثيقة ا أل ّ
ذلكل؛ والتعاون املشرتك كرشعة؛ والتفامه املشرتك كطريق جيب سلوكه ”.وتشدد الوثيقة عىل قمي السالم واحلرية والعداةل
واملساواة .وتدين العنف والإرهاب بلك أ�شاكهل .وتؤكد عىل التساوي يف املواطنة ،وحقوق املر أ�ة ،وا ألطفال ،والعائةل وامل�سنّني.
ونويص املؤمنني من خمتلف ا ألداين ومجيع أ�حصاب ا إلرادة الصاحلة هبذه اخلطوط العريضة ،من
أ�جل السالم والعيش املشرتك .عىس أ�ن ترتخس هذه القمي يف ا ألحياء واملدن يف سبيل حتويل
اجملمتع حنو انسجام مع رغبات هللا من أ�جل السالم العاملي والعيش مع ًا.

املؤمن عىل أ�ن يَ َرى يف الآخَر أ�خًا هل،
حيم ُل ال ُ
إميان َ
ازره ُوي َّبه .وانطالقًا من الإميان ابهلل
عليه أ�ن يُؤ َ
اخلالئق
الكون و َ
الناس مجي ًعا و َخلَ َق َ
اذلي َخلَ َق َ
تعبري عن
املؤمن َمد ُع ٌّو لل ِ
وساوى بينَ م برمح ِته ،ف� َّإن َ
َ
خو ِة الإنسان َّي ِة ابالعتنا ِء ابخلَ ِليق ِة وابل َك ْو ِن
هذه ا ُأل َّ
ُ ِكّه ،وبتقد ِمي ال َع ْو ِن ُ ِّ
إنسان ،ال �س َّيام الضُّ عفا ِء
لك � ٍ
مهنم وا أل ِ
كرث حا َج ًة و َع َو ًزا.
شخاص الأ ِ

مقدمة

وانطالقًا من هذا املعىن املُتسا ِمي ،ويف ِع َّد ِة ٍ
لقاءات
َ
احلديث
شاركنا
خو ِة و َّ
الصداق ِة ت َ َ
سادَها َج ٌّو ُمف َع ٌم اب ُأل َّ
عن أ�فراحِ العامل امل ُ ِ
عاص و أ�حزا ِنه و أ�زما ِته سوا ٌء
التقين ،والإجناز ِات
عىل ُم�س َتوى التقدُّم ال ِع ّ ِ
لمي و ِ ّ
ووسائل الإعال ِم احلديث ِة،
مقي،
ِ
العالجيَّة ،والع ِ
رص َّالر ّ ِ
ُروب ،والآال ِم اليت يُعاين
أ�و عىل م�ستوى الفق ِر واحل ِ
ناطق ُمخت ِلف ٍة
مهنا العديدُ من �إخو ِتنا و أ� َخوا ِتنا يف َم َ

باق التَّسلُّح ،و ُّ
الظ ِمل
الاجامتعي،
من العا ِمل ،نتيج َة �سِ ِ
ِّ
التدهور ا ألخال ِ ّيق،
والفسا ِد ،وعدَ ِم املُساوا ِة ،و
ِ
.وغريها من
وال ِ
طر ِفِ ،
إرهاب ،وال ُع ُنصي َّ ِة والتَّ ُّ
سباب ا ُألخرى.
ا أل� ِ

الل هذه املُحاد ِ
ومن ِخ ِ
َاثت ا أل َخوي َّ ِة الصا ِدق ِة اليت
رشق ُ ِّ
لك
دارت بينَنا ،ويف لقا ٍء يَملَ ُؤ ُه ا أل َم ُل يف غَ ٍد ُم ِ
إنسانُ ،و ِلت فكر ُة «وثيقة ا ُألخ َُّو ِة الإنسان َّي ِة»،
بين ال ِ
وجرى ال َع َم ُل علهيا ب ٍ
لتكون �إعالنً
إخالص وجدي َّ ٍة؛ َ
ُم َ
شت ًك عن نَوااي صاحل ٍة وصادق ٍة من أ�جل دعو ِة
ون يف ُقلوبِ م �إميانً ِ
ُ ِّ
ابهلل وإ�ميانً اب ُألخ َُّو ِة
ك َمن َي ِملُ َ
جل أ�ن تُصب َِح
الإنسان َّي ِة أ�ن ي َ َتو َّحدُ وا ويَع َملُوا م ًعا من أ� ِ
هذه الوثيق ُة ً
دليل ل أل ِ
جيال القا ِدم ِة ،يَ�أخ ُُذمه �إىل ثقاف ِة
الاحرتا ِم املُتباد َِل ،يف َج ٍّو من �إدر ِاك ال ِنّعم ِة ا إلله َّي ِة
اخللق مجي ًعا �إخوة.
ال ُك َربى اليت َجعلَ ْت من ِ
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وثيقـة ا ألخــوة ا إلنســانية
من أ�جل السالم العاملي والعيش املشرتك
املنادون

ش مجي ًعا ُمتَسا ِوين يف
مس هللا َّالي َخلَ َق البَ َ َ
اب ِ
وق والو ِ
اجبات وال َكرام ِة ،ود ُ
َعاه لل َعيْ ِش كإخو ٍة
احلُ ُق ِ
فامي بَيْنَ م ل ُي َع ِّمروا ا أل َرض ،وي َ ُنشوا فهيا
السال ِم.
ِق َ َي اخل ْ َِي وامل َ َح َّب ِة و َّ
مس ِ
النفس البَ َشي َّ ِة َّ
هللا �إزهاقَها،
الطا ِهر ِة اليت َح َّر َم ُ
اب ِ
خب أ�ن َّه َمن َج َن عىل ن َ ْف ٍس واحد ٍة فكأن َّه َج َن
و أ� َ َ
عاء ،و َم ْن أ� ْح َيا ن َ ْف ًسا
عىل البَ َشي َّ ِة َ ْج َ
واحد ًة َ أ
الناس مجي ًعا.
فكنَّام أ� ْح َيا َ
حرو ِم َني واملُه َّم ِش َني َّالين
مس ال ُف َقرا ِء وال ُب َؤسا ِء وامل َ ُ
اب ِ
إحسان �إلهيم و َم ِّد ي َ ِد ال َع ْو ِن للتَّخ ِف ِيف
هللا ابل ِ
أ� َم َر ُ
عهنم ،فرضً ا عىل ُ ِ ّ
إنسان ال �س َّيام
ك� ٍ
ُ ِّ
در و َم ُيس ٍور.
ك ُمقتَ ٍ
مس ا أليتا ِم وا َألرا ِم ِل ،واملُهَ َّجر َين والنَّ ِاز ِح َني من ِد ِاير ِه
اب ِ
ِ
و أ� ْوطانِ مّ ِ ُ ،
وب
والاضطها ِد وا ُّلظ ْ ِل،
وك َضااي احل ُُر ِ
سى وامل ُ َع َّذب َِني
واملُ�س َتض َع ِف َني واخلائِ ِف َني وا َأل ْ َ
ُون �إقصا ٍء أ�و متي ٍزي.
يف ا أل ِرض ،د َ
مس ُّ
السال َم
الش ُع ِ
وب اليت ف َقدَ ِت ا َأل ْم َن و َّ
اب ِ
مار واخل ََر ُاب والتَّنا ُحر.
والتَّعاي ُ َش ،و َح َّل هبا ادلَّ ُ
ش
مس «ا ُألخ َُّو ِة الإنسان َّي ِة» اليت َت َم ُع البَ َ َ
اب ِ
سوي بينَ م.
مجي ًعا ،وتُو ِّحدُ مه وت ُ ِّ
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ابمس تكل ا ُألخ َُّو ِة اليت أ�ر َه َق ْتا �سِ ُ
ياسات التَّ َع ُّص ِب
والتَّف ِرق ِة ،اليت تَع َب ُث مبَصائِ ِر ُّ
وب و ُم َق َّدراتِ م،
الش ُع ِ
و أ� ِنظم ُة ا َّ َلتب ُّ ِح ا َأل ْ َعى والتَّ َو ُّج ُات ا أليدلوجيَّ ِة ال َب ِغيض ِة.
ش َ
هللا ُ ِّ
وفط َر ُه
لك البَ َ ِ
مس احل ّ ُِري َّ ِة اليت َو َهبَ ا ُ
اب ِ
علهيا و َم َّ َي ُه هبا.
مس ال َع ْد ِل و َّالرمح ِة ،أ� ِ
ساس امل ُ ْ ِ
الصالحِ.
ل و َج ْو َه ِر َّ
اب ِ
ك ا أل ِ
مس ُ ِ ّ
شخاص َذ ِوي ا إلراد ِة الصاحل ِة ،يف
اب ِ
ِّ
لك بِقاعِ املَس ُكون َ ِة.
مس ِ
مس ُ ِ ّ
ك ما �سَ َب َق ،يُع ِل ُن ا ألزه َُر
هللا واب ِ
اب ِ
شار ِق ا أل ِ
رض
ون يف َم ِ
الرش ُيف  -و ِمن َح ْو ِل املُس ِل ُم َ
غاربِ ا  -والكنيس ُة الاكثوليكيَّ ُة  -و ِمن حو ِلها
و َم ِ
الاكثوليك من َّ
الش ِق والغ َْر ِب  -ت ِ َّبن ثقاف ِة احلو ِار
شرتك ً
التعاو ِن امل ُ ِ
التعار ِف امل ُ َتباد َِل
سبيل،و ُ
د َْر ًب ،و ُ
نَ ْ ًجا َوط ِريقًا.

دعوة إ�ىل التسامح ووقف العنف

إ�ن َّنا حنن  -املُؤ ِمنني ِ
ابهلل وب ِلقائِه و ِحبسابِه  -ومن
ُم َنطلَ ِق َمس ُؤول َّي ِتنا ّ ِادلينيَّ ِة وا أل َدب َّي ِة ،وعَ ْ َب هذه
الوثيق ِة ،ن ُطا ِل ُب �أن ُف�سَنا وقا َد َة العالَ ِمُ ،وصنَّا َع
ال�سِّ ِ
ياسات ادلَّ و ِل َّي ِة والاقتصا ِد العالَ ِم ّ ِي ،ابلع َم ِل
ِّ
السال ِم،
جد ًّي عىل ن َ ْ ِ
ش ثقاف ِة التَّسا ُم ِح والتعاي ُ ِش و َّ
والتدخ ُِّل فَ ْو ًرا ل ِ
البيئ ِةَ ،وو ْق ِف
إيقاف �سَ ْي ِل ّ ِادلما ِء َ ِ

وص ٍ
وب ِ
اعات
ما ي َشهَدُ ه العالَ ُم حال ًّيا من ُح ُر ٍ
دار ثقا ٍ ّيف و أ�خال ٍ ّيق.
مناخ وا ِحن ٍ
وتَرا ُجع ٍ ِ ٍ ّ
ون َ َتو َّج ُه لل ُمف ِكّر َين وال َف ِ
السف ِة ِور ِ
جال ّ ِادل ِين وال َفنَّا ِن َني
والإعالميِّني واملُب ِد ِع َني يف ُ ِ ّ
ماكن ل ُي ِعيدُ وا
ك ٍ
اك َ
السال ِم وال َع ْد ِل واخل ْ َِي واجل َِامل وا ُألخ َُّو ِة
تشاف ِق َ ِي َّ
شت ِك ،ول ُيؤ ِكّدوا أ�مه َّيتَ ا َكط ْو ِق
الإنسان َّي ِة وال َعيْ ِش امل ُ َ َ
َنا ٍة لل َج ِميعِ ،وليَس َع ْوا
بني ِ
الناس يف ِ ّ
لك ماكن.
يف ن َ ْ ِ
ش هذه ال ِق َ ِي َ

حتاليل يف عامل اليوم

إعالن اذلي ي�أيت ا ِنطالقًا من تَ�أ ُّم ٍل َ ِع ٍيق
� َّإن هذا ال َ
عاص وتقدي ِر جناحا ِته و ُمعاي َش ِة
لواقع ِ عال َ ِمنا امل ُ ِ ِ
�آال ِمه و َم�آ�سِي ِه و َكو ِارِثه  -ل َ ُيؤ ِم ُن �إميانً جاز ًما ب�أ َّن أ� َّمه
الضمري
ِيب
سباب أ�زم ِة العا ِمل ال َي ْو َم ي َ ُعو ُد �إىل تَغي ِ
أ�� ِ
ِ
خالق ّ ِادلينيَّ ِة ،وكذكل ا�س ِتدعا ُء
إنساين وإ�قصا ِء ا أل ِ
ال ِ ّ
النعَ ِة الفردي َّ ِة وال َفلْ َس ِ
فات املا ِ ّدي َّ ِة ،اليت تُ َؤ ِ ّ ُل
َّ ْ
إنسان ،وتَضَ ُع ال ِق َ َي املا ِ ّدي َّ َة ادلُّ نيوي َّ َة َم ْو ِض َع املَبا ِدئِ
ال َ
ال ُعلْ َيا واملُتسا ِمية.
نب ا إلجياب َّي َة اليت حقَّ َق ْتا
إ�ن َّنا ،وإ� ْن ُكنَّا ن ُِّقد ُر اجلوا َ
ضارتُنا احلَ ِديث ُة يف َم ِ
الطب
جال ال ِع ْ ِل وال ِتّقني ِة و ِ ّ
َح َ
وخباص ٍة يف ادلُّ َو ِل امل ُ ِّ
و ِّ
تقدم ِة،
الصناع ِة و َّالرفا ِهي ِةَّ ،
ف إ�نَّ  -مع ذكل  -نُس ِ ّج ُل أ� َّن هذه ال َقفزات التارخي َّي َة
خالق الضَّ ابِط ُة
ال ُكربى واملَح ُمود َة تَرا َج َع ْت معها ا أل ُ
للترص ِ
فات ادلول َّي ِة ،وتَرا َج َع ِت ال ِق َ ُي ُّالرو ِحيَّ ُة
ُّ
و ُّ
ش ُش ُع ٍور
الش ُع ُور ابملَس ُؤول َّي ِة؛ ممَّا أ�سه ََم يف ن َ ْ ِ
عا ٍّم ابل ِ
إحباط وال ُع ْز َ ِل وال َي�أ ِس ،و َدفَ َع ال َك ِثري َين
إحلادي
طر ِف ال ِ ّ
�إىل الا ِخنر ِاط إ� َّما يف د ََّوام ِة التَّ ُّ
يين والتش ُّد ِد
الالديين ،وإ� َّما يف دوامة التَّ ُّ
طر ِف ّ ِادل ِ ّ
و ِّ
البعض �إىل تَبَ ِ ّن أ�شاكلٍ
عص ِب ا ألمعى ،كام َدفَ َع َ
والتَّ ُّ
َامعي.
إدمان والتَّد ِم ِري ِ ّ
من ال ِ
اذلايت واجل ّ ِ

تطرف ونزاع
ّ

القويم
يين و َّ
� َّإن التار َخي يُؤ ِكّدُ أ� َّن ُّ
التطر َف ّ ِادل َّ
التعص َب قد أ�مث َ َر يف العالَ ِم ،سوا ٌء يف الغ َْر ِب أ�و
و ُّ
«حرب
الش ِق ،ما يُم ِك ُن أ�ن ن ُط ِل َق عليه بَوا ِدر ٍ
َّ ْ
عامل َّي ٍة اثلث ٍة عىل أ�جزا ٍء» ،بدَ أ� ْت تَ ِ
كش ُف عن َو ِهجها
ماكن ،وعن أ�وضاعٍ َم�أساوي َّ ٍة
القبي ِح يف كث ٍري من ا أل ِ
ال يُ َعر ُف  -عىل َو ْج ِه ّ ِادلقَّ ِة  -عَدَ ُد َمن خل َّ َف ْتم من
خرى
قَ ْت َل و أ�را ِم َل وثَاكىل و أ�يتا ٍم ،وهناك أ� ُ
ماكن أ� َ
نفجار و ِ
السالح
َي ِري �إعدادُها ملَزي ٍد من الا ِ
تكديس ِ ّ
و َجلْ ِب ا َّذلخائ ِر ،يف َوضْ ع ٍ عالَ ِم ّ ٍي ت ُ ِ
�سيط ُر عليه
مل و ُ
اخلوف من املُ�س َتق َب ِل،
الضَّ باب َّي ُة و َخ ْي َب ُة ا أل ِ
وت َّ ُ
َتحك فيه املَصا ُحل املادي َّ ُة الض ّيِقة.

ا ألزمات ال�سيا�سية والإقتصادية والإجامتعية

ون ُ ِّ
شد ُد أ�يضً ا عىل أ� َّن ا أل ِ
زمات ال�سيا�س َّي َة الطاحن َة،
ِ
و ُّ
للرثوات الطبيع َّية
الظ َمل واف ِتقا َد عَدا ِةل التوزيع ِ
 اليت ي َ�س َت�أ ِث ُر هبا ِق َّ ٌل من ا ألثراي ِء ُوي َر ُم مهناوب ا أل ِ
السوا ُد ا أل َ
رض – قد أ�نْ َت َج
عظ ُم من ُش ُع ِ
َّ
ُ
َ
َ
ويُن ْ ِت ُج أ�عدادًا هائ ًةل من امل ْر َض وامل ْع ِو ِزين وامل ْو َت،
و أ� ٍ
زمات قات ًةل تَشهَدُ ها كثريٌ من ادلُّ َو ِل ،بر ِمغ ما
نوز وث ٍ
َروات ،وما تَم ِل ُكه
تَزخ َُر به تكل البال ُد من ُك ٍ
شباب واع ٍد .و أ�ما َم هذه ا ألزمات
من َسوا ِعدَ قَوي َّ ٍة و� ٍ
اليني ا أل ِ
ُون ُجوعًا ،وتَت َح َّو ُل
اليت جت َع ُل َم َ
طفال ي َ ُموت َ
أ�جسادُمه  -من ِش َّد ِة الفق ِر واجلوعِ � -إىل ما يُ�ش ِب ُه
اك ال َعظم َّي َة البالي َة ،ي َُسو ُد ٌ
الهَ َي ِ َ
مصت
غري مقبولٍ .
عاملي ُ
ٌّ

العائةل

وهنا تَظه َُر رضور ُة ا ُأل َ
رس ِة كنوا ٍة ال ِغىن عهنا لل ُمجمتع ِ
إجناب ا ألبنا ِء وتَربيتِ م وتَعلميِهم َوت ِصينِ م
وللبرشي َّ ِة ،ل ِ
خالق وابلرعاي ِة ا ُألرسي َّ ِةُ ،مف َ
ؤسس ِة
اب أل ِ
هاج ُة امل ُ َّ
No. 82 March 2019 SUPPLEMENT

Bridges

4

ا ألرسي َّ ِة والتَّق ِلي ُل مهنا والت َّ ُ
شكيك يف أ�مه َّي ِة د َْو ِرها
هو من أ� َ
رصان.
خط ِر أ�مراض َع ِ
إ�ن َّنا ن ُؤ ِكّدُ أ�يضً ا عىل أ�مه َّي ِة � ِ
يين
إيقاظ ا ِحل ِ ّس ّ ِادل ِ ّ
واحلاج ِة ل َب ْع ِثه ُمج َّددًا يف ن ُ ُف ِوس ا أل ِ
جيال اجلديد ِة عن
الص ِحيح ِة والتن�شئ ِة ا َّلسلمي ِة و ِ ّ
التحل
طر ِيق َّالتبي ِة َّ
ابلتعالمي ّ ِادلينيَّ ِة ال َق ِومي ِة ملُو َاج ِة
مس ِك
اب أل ِ
خالق والتَّ ُّ
ِ
َّالن ِ
عات الفردي َّ ِة وا ألانن َّي ِة و ّ ِ
طر ِف
الصدا ِميَّ ِة ،والتَّ ُّ
بك أ� ِ
التعص ِب ا ألمعى ُ ّ
شاكل ُوص َو ِره.
و ُّ

دلَ فْع ِ ِ
تيان مبا ال عالق َة هل َبص ِحي ِح ّ ِادل ِين،
الناس ل إل ِ
جل َت ِق ِيق أ� ٍ
هداف �سيا�س َّي ٍة واقتصادي َّ ٍة دُنيوي َّ ٍة
من أ� ِ
فنحن ن ُطا ِل ُب امجلي َع َبو ْق ِف ا�ستخدا ِم
ضَ ّيِق ٍة؛ ذلا ُ
التطر ِف
ا أل ِ
داين يف ت�أجي ِج الكراهي ِة وال ُع ْن ِف و ُّ
مس هللا
و ُّ
التعص ِب ا ألمعى ،وال َك ِّف عن ا�ستخدا ِم ا ِ
لتربي ِر أ� ِ
إرهاب وال َب ْط ِش؛
القتل والترشي ِد وال ِ
عامل ِ
الناس ل ُي َقتَّلوا
لإميا ِننا امل ُ َ َ
شت ِك ب�أ َّن هللا مل َ ْيلُ ِق َ
أ�و ل َي َتقاتَلُوا أ�و يُع َّذبُوا أ�و يُض َّي َق علهيم يف َحياتِ م
و َم ِ
عاشهم ،و أ�ن َّه َ -ع َّز و َج َّل  -يف ِغ ًن َّمعن يُدَ ا ِف ُع
عنه أ�و يُ ْر ِه ُب الآ َخ ِرين اب ِمسه.

حامية احلياة كهبة من هللا

دور ادلايانت يف نرش السالم

صدى الرتبية ادلينية

إميان ابهلل
� َّإن هَدَ َف ا أل ِ
داين ا أل َّو َل وا أل َّمه هو ال ُ
إميان ب�أ َّن هذا
وعبادتُه ،و َح ُّث مجيع ِ البَ َ ِ
ش عىل ال ِ
اخلالق اذلي
الكون يَع َت ِمدُ عىل إ� ٍهل َي ُكُه ،هو ُ
َ
أ� ْو َجدَ ان ِحبمك ٍة �إله َّي ٍة ،و أ�ع َْطانَ ِه َب َة احليا ِة ل ُنحا ِفظَ
إنسان أ�ن ي َ ِزن َعها أ�و يُ َ ِّددَها
علهيا ،هب ًة ال َ ِي ُّق أل ِ ّي � ٍ
رص َف هبا كام ي َشا ُء ،بل عىل امجليع ِ املُحافَظ ُة
أ�و ي َ َت َّ
علهيا ُ
منذ بدايتِ ا وحىت هنايتِ ا الطبيع َّي ِة؛ ذلا ن ُ ِد ُين
ُ َّ
ك امل ُ َامرسات اليت تُ ِّد ُد احلياةَ؛ اكلإابد ِة امجلاع َّي ِة،
وال َع َمل َّي ِ
س ِ ّي ،واملُتا َجر ِة
ات ا إلرهاب َّية ،و ِ
الهتجري ال َق ْ ِ
بشي َّ ِة ،وال ِ
إهجاض ،وما يُطلَ ُق عليه
اب ألعضا ِء ال َ ِ
ِ
املوت (الال) َر ِحمي ،وال
�سياسات اليت تُش ِ ّج ُعها.

تطرف
الكراهية ،العنف وال ّ

داين مل تَ ُك ْن أ�بَدً ا بَ ِريدً ا
كام ن ُ
ُعلن  -و َحبز ٍم  -أ� َّن ا أل َ
وب أ�و ابعث ًة ملَشا ِع ِر ال َكرا ِهي ِة والعدا ِء
لل ُح ُر ِ
التعص ِب ،أ�و ُم ِثري ًة لل ُع ْن ِف وإ�راق ِة ّ ِادلما ِء ،فهذه
و ُّ
املَ� آ ِس َح ِص َ ُ
التعالمي ّ ِادلي ِنيَّة،
يل الا ِحنر ِاف عن ِ
ونتيج ُة ا�س ِت ِ
ياس ِة ،وكذا
غالل ا أل ِ
داين يف ال�سِّ َ
يالت طائف ٍة من ِر ِ
ت�أو ُ
جاالت ّ ِادل ِين  -يف بعض
َمرا ِح ِل التار ِخي  -ممَّن َّ
وظف بعضُ هم ُّ
يين
الش ُع َور ّ ِادل َّ
55

� َّإن هذه الوثيق َة� ،إذ تَع َت ِمدُ ُ َّ
ك ما �س َب َقها من َواثئِ َق
داين يف
عال َ ِم َّي ٍة نَبَّ َ ْت �إىل أ�مه َّي ِة د َْو ِر ا أل ِ
العاملي ،ف�إنَّ ا تُؤ ِكّدُ الآيت:
السال ِم ّ ِ
بِنا ِء َّ

داين
القناع ُة الراخس ُة ب�أ َّن التعال َمي الصحيح َة ل أل ِ
التعار ِف
متسك ب ِق َ ِي السالم وإ�عال ِء ِق َ ِي ُّ
تَد ُعو �إىل ال ُّ
املشرت ِك،
املُتباد َِل وا ُألخ َُّو ِة الإنسان َّي ِة وال َعيْ ِش َ
إحسان ،وإ� ِ
يقاظ نَ ْزعَ ِة
وتكريس ا ِحل ْكَ ِة وال َع ْد ِل وال ِ
شباب؛ محلاي ِة ا أل ِ
جيال
التديُّن دلى الن َّ ْش ِء وال� ِ
اجلديد ِة من �سَ ْي َط َر ِة الفك ِر املا ِ ّد ِ ّي ،ومن خ ََط ِر
�سِ ِ
نون
ياسات الرتبُّح ا ألمعى والال ُمباال ِة القامئ ِة عىل قا ِ
ال ُق َّو ِة ال عىل ُق َّوة القانون.
أ� َّن احلري َّ َة َح ٌّق ُ ِّ
تعبريا
وفكرا و ً
لك � ٍ
إنسان :اعتقادًا ً
َ
والاختالف يف ّ ِادل ِين
و ُم َامرس ًة ،و أ� َّن التَّع ُّد ِدي َّ َة
والل َّ ْو ِن وا ِجل ِنس وال ِع ْر ِق واللُّغ ِة ِحمك ٌة مل َ ِشيئ ٍة �إله َّي ٍة،
بش علهيا ،وج َعلَها أ� ً
صل اثب ًتا تَ َت َّفر ُع
قد َخلَ َق ُ
هللا ال َ َ
ِ
الاختالف،
عنه ُح ُق ُوق ُحري َّ ِة الاعتقا ِد ،وحري َّ ِة
،وجتر ِمي �إكرا ِه ِ
الناس عىل ِد ٍين ب َع ْي ِنه أ�و ثقاف ٍة ُمحدَّد ٍة
سلوب
حضاري ال يَق َب ُل الآخَر.
أ�و فَ ْر ِض أ� ٍ
ٍّ

اجب
أ� َّن العد َل القا َمئ عىل الرمح ِة هو السبي ُل الو ُ
ا ِت ّباعُه ُللو ِ
حيق
صول �إىل حيا ٍة كرمي ٍةُّ ،
ُ ِّ
إنسان أ�ن َ ْي َيا يف َكنَ ِفها.
لك � ٍ
نرش ثقاف ِة التسا ُم ِح وقَ ُب ِ
ول
أ� َّن احلو َار و ُ َ
التفاه و َ
الآ َخ ِر والتعاي ُ ِش بني ِ
الناس ،من ش�أ ِنه أ�ن ي ُسه َِم يف
ِ
احتوا ِء كث ٍري من
املشالكت الاجامتع َّية وال�سيا�س َّية
اص
والاقتصاديَّة والبيئيَّة اليت ُت ِ ُ
ش.
كبريا من البَ َ ِ
ُج ًزءا ً
أ� َّن احلو َار بني املُؤ ِمنني ي َ ِعن التال َيق يف املساح ِة
الهائ ِةل لل ِق َ ِي ُّالروحيَّ ِة والإنسان َّي ِة والاجامتع َّي ِة
ضائل
خالق وال َف ِ
امل ُ َ
ش ا أل ِ
استامثر ذكل يف ن َ ْ ِ
شرتك ِة ،و َ
داينَ ،وتنُّ َب
ال ُعلْ َيا اليت تدعو �إلهيا ا أل ُ
اجلَدَ ِل ال َع ِق ِمي.
ُور العباد ِة ،من َمعابِدَ و َكنائِ َس
أ� َّن حامي َة د ِ
اجب تَك ُف ُل ُ ُّ
و َم ِ
داين وال ِق َ ِي الإنسان َّي ِة
ك ا أل ِ
ساجدَ  ،و ٌ
اثيق وا ألعر ِاف ادلول َّي ِة ،و ُّ
للتعر ِض
وامل َ َو ِ
لك حماو ٍةل ُّ
التفجري
ِ ُل ِور العباد ِة ،وا�سهتدا ِفها ابالعتدا ِء أ�و
ِ
داين،
تعالمي ا أل ِ
ُروج َ ِ
أ�و الهتد ِمي ،يه خ ٌ
صحيٌ عن ِ
وانهتاكٌ وا ٌ
حض للقواننيِ
ادلول َّي ِة.
من ِ
الناسَ ،سوا ٌء
أ� َّن ال َ
إرهاب ال َب ِغ َيض اذلي يُ ِّد ُد أ� َ
الش ِق أ�و الغ َْر ِب ،ويف َّ
الش ِ
َنوب،
امل واجل ِ
يف َّ ْ
الَأس َو ِأ� ،ليس
ويُال ِح ُقهم ابل َف َزعِ و ُّالرع ِْب وتَ َرقُّ ِب ْ
ِنتا ًجا ِّلدلين  -حىت وإ� ْن َرفَ َع ا إلرهاب ُّيون الفتا ِته
ولَب ُِسوا شارا ِته  -بل هو نتيج ٌة َلتا ُكامت ال ُفهُو ِم
داين و�سِ ِ
اخلاطئ ِة ل ُن ُص ِ
ياسات اجلُوعِ وال َف ْق ِر
وص ا أل ِ
و ُّ
الظ ْ ِل وال َب ْط ِش والتَّ ِ
جيب َو ْق ُف د ْ َِع
عال؛ ذلا ُ
احل ََر ِ
اكت ا إلرهاب َّي ِة ِ
ابملال أ�و ابلسالحِ أ�و التخطيطِ

تبار
أ�و التربي ِر ،أ�و ِ
بتوفري ال ِغطا ِء ال ِّ
إعاليم لها ،واع ُ
الس ْ َل
ذكل من اجلَر ِ ِائ ادلول َّي ِة اليت تُ ِّد ُد ا َأل ْم َن و ِ ّ
طر ِف ُ ِّ
بك
العامل َّيني ،وجيب �إدان ُة ذكل التَّ ُّ
أ� ِ
شاكل ُوص َو ِره.
أ� َّن مفهو َم املواطن ِة يقو ُم عىل املُساوا ِة يف الو ِ
اجبات
ُقوق اليت يَن َع ُم يف ِظال ِلها امجلي ُع
واحل ِ
ِ
ابلعدل؛ ذلا َي ُِب العم ُل عىل تر�سي ِخ مفهو ِم املواطن ِة
الاكم ِةل يف ُمج َت َمعا ِتنا ،و ِ ّ
التخل عن الا�ستخدام
إقصايئ ملصطلح «ا ألقل َّي ِ
ات» اذلي َي ِم ُل يف ط َّيا ِته
ال ِ ّ
إحساس ابل ُع ْز َ ِل وادلُّ ون َّية ،ويُمهِّدُ ِل ُب ُذ ِور ال ِف َ ِت
ال َ
ِ
و ِّ
قاق ،ويُصا ِد ُر عىل ا�
وق بعض
ستحقاقات و ُح ُق ِ
الش ِ
املُوا ِطنني ّ ِادلينيَّ ِة واملَدَ ن َّي ِة ،ويُؤ ِ ّدي �إىل
ُمامرس ِة المتيزي ِضد َُّه.
صوى
الش ِق والغ َْر ِب يه َ ُ
أ� َّن العالق َة َ
بني َّ ْ
ضور ٌة ُق َ
َِ
لك ْيام ،ال يُم ِك ُن الا�ستعاض ُة عهنا أ�و َتا ُهلُها،
ل َيغ َت ِ َن الكهام من احلَضار ِة ا ُألخرى عَ ْ َب التَّباد ُِل
ِ
إماكن الغ َْر ِب أ�ن َيِدَ يف
وحو ِار
الثقافات؛ فب� ِ
بعض أ�مر ِاضه ُّالروحيَّ ِة
الرشق ما يُعا ِل ُج به َ
َحضار ِة ِ
املادي،
و ّ ِادلينيَّ ِة اليت ن َت َج ْت عن ُط ِ
غيان اجلا ِنب ِ ّ
كثريا
إماكن الرشق أ�ن َيِدَ يف حضار ِة ِ
الغرب ً
كام ب ِ
حاالت ِ
شال من ِ
ممَّا ي ُسا ِعدُ عىل ان ِت ِ
الضعف وال ُفرق ِة
التقين والثقا ِ ّيف .ومن
و ِّ
الصاعِ و َّالتا ُجع ِ ّ ِ
العلمي و ِ ّ
ارق ّ ِادلينيَّ ِة
ضور ِة الانتبا ِه لل َف َو ِ
امله ّ ِم الت�أكيدُ عىل َ ُ
رصا أ�سا�س ًّيا يف
والثقافيَّ ِة والتارخي َّي ِة اليت تَد ُخ ُل ُع ْن ً
إنسان الرش ِ ّيق ،وثقاف ِته وحضارِته،
تكو ِين خشص َّي ِة ال ِ
احلقوق
والت�أكيدُ عىل أ�مه َّي ِة الع َم ِل عىل تَر�سِي ِخ ِ
امن حيا ٍة
الإنسان َّي ِة العا َّم ِة امل ُ َ
شرتك ِة ،مبا ي ُسهِ ُم يف ضَ ِ
الش ِق والغ َْر ِب بعيدً ا عن
كرمي ٍة مجليع ِ البَ َ ِ
ش يف َّ ْ
�سياس ِة ال َك ْي ِل مبِكيالَ ْ ِي.
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العمل و ُم َامرس ِة
التعلمي و ِ
أ� َّن الاعرت َاف َحب ّ ِق املر أ� ِة يف ِ
ضور ٌة ُم ِل َّح ٌة ،وكذكل
ُح ُقو ِقها ال�سيا�س َّي ِة هو َ ُ
العمل عىل حتري ِرها من الضُّ غ ِ
ُوط التارخي َّي ِة
وجوب ِ
ُ
والاجامتع َّي ِة املُنا ِفي ِة لثَواب ِِت َعقيدتِ ا و َكرامتِ اَ ،وي ُِب
ِحاميتُ ا أ�يضً ا من الا� ِ
اجلنيس ومن ُمعا َملتِ ا
ستغالل
ِّ
جيب ُ
وقف لك
ِكسلع ٍة أ�و أكدا ٍة للمتتُّع ِ والرتب ُّ ِح؛ ذلا ُ
امل ُ َامر ِ
سات الال�إنسانية والعادات املُبت ِذةل ل َكرام ِة املر أ� ِة،
تعديل الترش ِ
يعات اليت َ ُت ُ
ُون
والع َم ُل عىل ِ
ول د َ
ُح ُص ِ
ول النسا ِء عىل اك ِم ِل ُحقو ِق َّهن.
قوق ا أل ِ
طفال ا ألسا�س َّي َة يف التن�شئ ِة ا ألرسي َّ ِة،
أ� َّن ُح َ
اجب عىل ا ألرس ِة
التعلمي والرعاي ِة ،و ٌ
والتغذي ِة و ِ
واجملمتعِ ،وينبغي أ�ن تُوف َّ َر و أ�ن يُدافَ َع عهنا ،و أ� َّل ُي َر َم
ُدان أ�ي َّ ُة ُمامرس ٍة
مهنا أ� ُّي ٍ
طفل يف أ� ِ ّي ٍ
ماكن ،و أ�ن ت َ
ت ُ
َنال من َكرامتِ م أ�و ُ ِت ُّل ُحب ُقو ِقهم ،وكذكل رضور ُة
خاص ًة يف
تعرضُ ون هل من َمخا ِط َر َّ -
الانتبا ِه �إىل ما ي َ َّ
البيئ ِة الرمق َّية  -وجتر ِمي املُتاجر ِة بطفولهتم الربيئ ِة ،أ�و
الص َو ِر.
انهتاكها ب�أ ِ ّي ُصور ٍة من ُّ
قوق املُ�س ِنّني والضُّ ع َفا ِء و َذ ِوي
أ� َّن حامي َة ُح ِ
الاح ِ
اخلاص ِة واملُ�س َتض َع ِف َني رضور ٌة ِدينيَّ ٌة
تياجات َّ
َوفريها و ِحاميتِ ا بترش ٍ
يعات
و ُمجمتع َّي ٌة َي ُِب الع َم ُل عىل ت ِ
اخلاص ِة هبم.
اثيق ادلول َّية َّ
بيق املو ِ
حازم ٍة وبتط ِ

نرش هذه الوثيقة

سبيل ذكل ،ومن ِ
شرت ِك بني
ويف ِ
خالل التعاون امل ُ َ
الكنيس ِة الاكثوليكيَّ ِة وا ألزه ِر الرش ِيف ،ن ُع ِل ُن ون َ َتعهَّدُ
أ�ن َّنا �سنعم ُل عىل � ِ
إيصال هذه الوثيق ِة �إىل ُصنَّاعِ القر ِار
العاملي ،و ِ
ِ
ورجال ّ ِادلين يف العا ِمل،
القيادات املؤ ِثّر ِة
ِّ
وامل ُ َّنظ ِ
امت ا إلقلمي َّي ِة وادلول َّي ِة املَع ِن َّي ِة ،و ُم َّنظ ِ
امت املُج َت َمع ِ
ِ
املؤسسات ادلينيَّة وقا َد ِة ال ِف ْك ِر و َّالر أ� ِي،
املدين ،و
ِّ
جاء هبا من َمبا ِد َئ عىل اكف َّ ِة
و أ�ن ن َ ْس َعى لن ِ
رش ما َ
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امل ُ
ِ
�ستوايت ا إلقلمي َّي ِة وادلول َّي ِة ،و أ�ن ن َد ُع َو �إىل تَرمجتِ ا
�إىل �سِ ٍ
ياسات وقَرار ٍات ون ٍ
ُصوص ترشيع َّي ٍة ،و َمنا َجه
تعلمي َّي ٍة و َموا َّد �إعالميَّ ٍة.
كام ن ُطا ِل ُب ب�أن تُصب َِح هذه الوثيق ُة َم ِ
وض َع ٍ
حبث
ِ
وت�أ ُّم ٍل يف مجيع ِ امل َ ِ
دارس و
اجلامعات واملَعاه ِد التعلمي َّي ِة
والرتبوي َّ ِة؛ لتُسا ِعدَ عىل َخلْ ِق أ�جيالٍ جديد ٍة حتم ُل
حق
السال َم ،وتُدا ِف ُع عن ّ ِ
اخل ْ ََي و َّ
املَقه ُِورين واملَظلُو ِمني وال ُب َؤسا ِء يف ُ ِ ّ
ماكن.
ك ٍ

ختا ًما

لتكن هذه الوثيق ُة دعو ًة لل ُمصالَحة والتَّ� آ ِخ بني مجيع ِ
وغري املُؤ ِمنني،
داين ،بل بني املُؤ ِمنني ِ
املُؤ ِمنني اب أل ِ
لك ا أل ِ
و ِّ
شخاص َذ ِوي ا إلراد ِة الصاحل ِة.
للك َ ِ
يح ي َ ُ
داء ِّ
نبذ ال ُع ْن َف
ض ٍري ٍ ّ
ل َت ُك ْن وثيق ُتنا ِن ً
التطر َف ا ألمعى ،و ِل ُ ِّ
ك ُم ِح ٍ ّب ملَبادئِ
ال َب ِغ َيض و ُّ
داين وتُش ِ ّج ُع
التسا ُم ِح والإخا ِء اليت تدعو لها ا أل ُ
علهيا.
إميان ِ
ابهلل اذلي يُو ِّحدُ
لتكن وثيق ُتنا ِشهاد ًة ل َع َظم ِة ال ِ
إنسان.
لوب امل ُ ّ ِ
تفرق َة وي َس ُمو ابل ِ
ال ُق َ
الش ِق والغ َْر ِب ،و ِ
الشامل
رمزا لل ِع ِ
لتكن ً
ناق بني َّ ْ
اجلنوب ،وبني ُ ِ ّ
ك َمن يُؤ ِم ُن ب�أ َّن هللا َخلَ َقنا
و ِ
َتعاو َن ون َ َتعاي َ َش كإخو ٍة ُمتَحابِّني.
لنَ َ
تعار َف ون َ
هذا ما نَ�أ ُم ُل ونسعى �إىل حتقي ِقه؛ بُغي َة ُالو ِ
صول
عاملي يَنع ُم به امجلي ُع يف هذه احليا ِة.
�إىل سال ٍم ّ ٍ
أ�بو ظيب 4 ،فرباير 2019
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