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 الجمعّية التاسعة، الجلسة العاّمة األولىاألديان من أجل السالم، 

 0202نوفمبر / تشرين الثاني 02فييّنا، 

 

 األديانمشتركة بين للسالم  ؤيةر -إستقبال اآلخر

 مارّيا فوتشه

 رئيسة حركة الفوكوالري

 

، حيال   فالي االالا اليالوم    يالال  األممّيالة  موضالو    إّناله . "األديالان  مشالتركة يالين  رؤية للسالالم   -إستقبال اآلخر"

 .رماباإلمواجهات يسبب االنقسامات العرقّية، والسياسّية، واالقتصادّية؛ ووالصرااات، والحروب، ال

يشّكل يحثًا ان مستقبل أفضل، ومريًا من أوضا  انعدام األمان، والقمع والفقر، موجات الهجرة  تزايدإّن  

فالي  فالمأسالاة األخيالرة التالي جالرت أحالدا ها      . حالّيالاً  ًا من المناقشالات تأخذ حّيزًا كبيرإحدى الظوامر االجتمااّية التي 

 .البحر قبالة شواطئ المبيدوزا في إيطاليا مّزت الرأي العام يشأن مساممة االّتحاد األوروّيي في مشكلة الهجرة

قالوم  التالي ي المبالادرات  مالي  فعديالدة  . الرجالا  االمالات  ومع ذلك، ال يجب أن ُتلهينا تلك األوضا  ان تمييز  

 .هدف ينا  أسس مشتركة من أجل التعايش في وئاميد والمؤّسسات افراأليها 

مذه الغايالة، مالن دون أن ننسالى     للوصول إلىكوسيلة ماّمة  الحوار ما يين األديان وما يين الثقافاتويبرز  

 .السالم أو تخنقهي أّواًل في القلوب، حي  تولد المشاار التي يإمكانها أن تغّذ يبدأالسالم يجب أن  البح  ان أّن

فالي  وفي الواقع، حين داا البايا فرنساليس المالؤمنين إلالى يالوم صالوم وصالالة مالن أجالل السالالم فالي سالوريا،             

 1!"السالم يبدأ في القلب ألّن ، أيضًا أجل السالم في قلوينا من": الشرق الوسط، وفي العالا أجمع، أضاف قائاًل
إذ اليهالالا أن ُتقالالّدم مالالن امالال   لألديالالان،  دور المصالاليرّيالالاليقالالع  ومنالالا. القلالالوب رتالالّدن تملّحالالة ألحاجالالة النعالالا،  

أاماقها القّوة الروحّية لقيادة البشرّية نحو التضامن والسالم؛ اليها أن تحّق  إنجازات قادرة الى تجديالد العالقالات   

اما ؛ فتسال أيضالاً  س والجنسالّية والثقافالة  اجنال يين أشالخا  مختلفالين مالن حيال  األ     يلفحسب فردّي المستوى الال الى 

  .ملة يعضها البعض كإخوة وأخواتاإذا تعّلا الرجال والنسا  مع تأمينهفي ينا  تعايش مسالا يمكن يهذه الطريقة 

فشخصالّيات روحّيالة كبيالرة مالن مختلالا أنحالا  المعمالورة، مثالل         . رؤية األخالّوة مالذه ليسالا يالالفكرة الجديالدة     

 .األخّوة مطبواة في قلب كّل كائن يشرّي أّكدوا يأّن مذهكانوا قد المهاتما غاندي أو مارتين لو ر كن  

 مالن خالالل تحقيال  الحّرّيالة فالي الهنالد،  مالل أن أحّقال  رسالالة األخالّوة يالين البشالر وأن            ": قال المهاتما غاندي
 2."إلى األمام أحملها

يالأتي  أمله يالأن   ة انصرخاّبر ي( لدّي حلا) "I have a dream“، في حديثه الشهير مارتن لو ر كن  
  3."األخّوة إلى مائدة عبيداللكون تالذين كانوا ابيدًا في ما مضى مع أينا  الذين كانوا يم أينا  يوم يجلس فيه

 

األديالان مالن أجالل     " كثيالراً دامالا  كيارا لوييك، مؤّسسة حركالة الفوكالوالري التالي أمّثلهالا اليالوم، والتالي       إّن 
، وجالالذيا العديالالد مالالن أفرادمالالانالالى تنالالّو  يالالذلا حياتهالالا كّلهالالا مالالن أجالالل ينالالا  وحالالدة العائلالالة البشالالرّية، فالالي غ   ،"السالالالم

 .يلتزموا يهذا الهدف كياألشخا  في العالا أجمع 

ليكونالالوا يالالأجمعها ": كيالالارا مالالذا اإللهالالام مالالن صالالالة يسالالو  الالالذي، قبالالل مماتالاله، طلالالب مالالن ال  اسالالتوحاوقالالد  
 (. 00، 01يوحّنا ) "واحدًا

، فالالي اآلخالالر نلتقيالاله رى فالالي كالالّل شالالخ نالالأن  منالالذ يدايالالة الحركالالةنالالا دّوعتلهالالا، امثالالالى ووفالال  تعلالاليا كيالالارا و 

 .أمام النمثل من دونه ال يمكننا أن  ًاسفر، وأخال ًا فيالمختلا اّني، رفيق

 منظالار  البشالرّية يأجمعهالا مالن   إلالى  ن ننظالر  ، أل"االين يساليطة  "تداونا كيارا قبل كّل شي  ألن تكون لالدينا   

 ننظر إلى  للبرىر  ل ،ومن ثّم. بناء عديدينلواحد ألب او اآلكّل شي  نح نوِّجه نظرنا قبلل: "كتبا قائلةفقد . الوحدة
 4".ال: واحدال آلبكأينا  ل الشاملةاألخّوة  إلى )...(يشكٍل مستمٍر لَنُتْ (. )...كأبناء آلب ولحد ّجميعهم

وإذا . جميعالًا أينالا  اآلب الواحالد   كوننالا  ، يل فالي  عّينةنزاة غيرّية مجذورما في محّبة القريب إذًا تغرس ال  

 .نحن إخوة في ما ييننافأينا  اآلب الواحد،  كّنا

: ايالن ال الكلمالة   فياله  نالرى يشالكل خالا ّ    -المساليحّيين يالنسبة إلينا نحالن  و -في كّل إنسان اينًا ل نرى نحن  

كالّل  ه يشكل حّسي، في األمور الصغيرة اليومّية، فالي  أّن نحّبيا ّنمأمامنا في القريب ويطلب  مثليسو  ذاته، الذي ي

 .أخيرًا الكار ة التي أصايا الفيليّبين مثلالكبيرة والعظيمة،  ، كما في األمورةمن حياتنا العادّي لحظة حاضرة
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 :في ما يلي إختباران أرويهما لكا 

، انتقلالا إليهالا اائلالة منتميالة إلالى      المهالاجرين  من% 02من يين سّكانها تعّد في مدينة صغيرة جنويّي فييّنا  

ازداد الخالوف واالدم   . اشتباكات انيفة يالين الشالباب ألسالباب ارقّيالة    ذات يوم اندلعا  ،نامرامقنان لديها ايالحركة 

قالام األمالل، مالع  خالرين     فالي المقايالل،   . هماْيشالرا  يندقّيالة للالدفا  االن نفسال      ضالرورة الثقة يين النالاس، وفّكالر االينالان ي   

يمشالاركة مالن مكتالب الهجالرة فالي       خالوّي، األتعالايش  الينشالاطات اديالدة مالن أجالل تعزيالز       ،روح األخّوة ها يشاركون

، أضالرم شالاب مساللا النالار فالي جنالاح مالن        مسيحّيين ومساللمين يدأوا العمل معًا  في اللحظة التيولكن . أيضًا المدينة

األديان، مشتركة يين لليأس، نّظموا معًا فترة صالة يستسلا مؤال  دون أن من و. الكاتدرائّية التي مي رمز المدينة

األخّوة فقد أّ رت . كان الخشو  وتمجيد ال ملموسينحّقًا : من أجل إاادة ينا  الجناحاألموال لجمع  ًاخيرّي ًانشاطو

 .في القلوب وساما الجميع في النشاط

 

د يحثالًا االالن امالالل واالالن  الكراميالالة، تتالالرئ االائالت اديالالدة الالالبال  نمالوّ فالالي ّالّل احتالالدام الحالالرب و فالي سالالوريا،   

 .ال تنق   إاّل أّن إشارات السالم والرجا. مستقبل أفضل

مشاريع تعليا الخياطة للنسا  المهّجرات، يهدف مساادتهّن الى إيجاد  يتنفيذمصّممة أزيا  شاّية التزما  

امالرأة ينتمالين إلالى كالّل الطوائالا الدينّيالة        52تّسجلا في دورة الخياطالة   0200سنة . فرصة امل إلاالة اائالتهّن

كالان التالوّتر   . ومن كالّل التّيالارات السياسالّية   ( حّية، والعلوّية والدرزّيةكالسّنّية، والشيعّية، والمسي)الموجودة في البلد 

وتلك الصالبّية أيضالًا كانالا تجالد صالعوية فالي أن       . وكّن يرفضن حّتى التواجد في القااة ذاتها: يينهّن واضحًا للعيان

 ،"ألخيالار والالى األشالرار   ُيشالرق شمساله الالى ا    "تبقى دائمًا في المحّبة الحقيقّية، ولكّنها قرأت في اإلنجيالل أّن ال  
ومع مالرور األسالاييع   مذا ما فعلته، . تمّيز يين األشخا  أاّل مي أيضًا اليها ويأّنه يحّبنا من دون تمييز، ويالتالي 

يوضوح  اآلخذة في االزدياد يدأت النسا  يتكّلمن مع يعضهّن البعض، ويقبلن اختالفاتهّن ويتغّلبن الى االنقسامات

ويوم . كن يالهموم واآلالم، ويساادَن يعضهّن مالّيًا أيضًا لسّد حاجات الواحدة أو األخرىيشارورحن . في الخارج

ايد الفطر حّضرت الشاّيات المسيحّيات حفلة صغيرة من أجل المسلمات، والمساللمات فعلالن الشالي  ذاتاله يمناسالبة      

 .الميالدايد 

 

محّبالة ال، محالاولين   لجالد، االمالة ملموسالة    نريد نحن أيضًا أن نكالون فالي العالالا، حيثمالا تواجالدنا أو قالد نتوا       

حمل المحّبة حي  تكون مفقودة، والتغّلب الى كالّل انقسالام، وكالّل نقال  فالي الوحالدة يمالّزق الجمااالة البشالرّية، مالن           

 .مع الجميع وفي كّل مكانالوحدة أجل ينا  جسور 

أاِطنالي رّيالي أن أكالون فالي     [ . ]...أاِطني جميالع مالن ُتشالقيها العزلالة    : "قائلةإلى الرّب كيارا يومًا توّجها  
أن أكون ذراايك اللتْين تضّمان ازلة العالا كّلها وتحرقانهالا فالي نالار    : العالا ِسّر حّبك المتجّسد، ِسّر كيانك المِحّب

 .5"الحّب
 .اائلة واحدة عالاالكّل رجال ونسا   نجعل منيشغا كشغفها يمكننا أن نأمل يأن فقط  

  

   .شكرًا
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