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 يرس املركز الكولومباين للعالقات املسشيحية الإ�المية تقدمي وثيقة الأخّوة الإنسانية من �أجل السالم العاملي والعيش املشرتك،

يصال هذه الوثيقة للسلطات والقادة ورجال ادلين يف العامل”. وحنن �عداء  للقراءة والتفكري والعمل. فالكتاب يوصون “ابإ

 مبؤازرهتم يف هذه املهمة. ويضيفون معلنني ب�أن “ الأزهر والكنيسة الاكثوليكية يطلبون ابعامتد هذه الوثيقة كامدة لدلرس والتفكري

يف املدارس واجلامعات ومراكز التنششئة اكفة”. وندعومك لنرش هذا التعلمي يف حميطمك وحيث �أمكن، يف الكنيسة

واجلامع �أو �أماكن العمل وو�ائل التواصل الإجامتعي.

ن وثيقة الأخّوة الإنسانية تعطي توجهيات عامة لبناء جممتعات عادةل و�أكرث �المًا وانسجامًا. وتعلن “تبين ثقافة احلوار كسبيل  اإ

ذلكل؛ والتعاون املشرتك كرشعة؛ والتفامه املشرتك كطريق جيب �لوكه.” وتشدد الوثيقة عىل قمي السالم واحلرية والعداةل

واملساواة. وتدين العنف والإرهاب بلك �أشاكهل. وتؤكد عىل التساوي يف املواطنة، وحقوق املر�أة، والأطفال، والعائةل واملسشننّي.

 ونويص املؤمنني من خمتلف الأداين ومجيع �أحصاب الإرادة الصاحلة هبذه اخلطوط العريضة، من

�أجل السالم والعيش املشرتك. عىس �أن ترتخس هذه القمي يف الأحياء واملدن يف �بيل حتويل

اجملمتع حنو انسجام مع رغبات هللا من �أجل السالم العاملي والعيش معًا.

لكمة مدير املركز الكولومباين للعالقات املسشيحية الإ�المية

 حرضة ادلكتور ابتريك ملكنريين
REV DR PATRICK MCINERNEY

 حيمُل الإمياُن املؤمَن عىل �أن يََرى يف الآَخر �أًخا هل،
 عليه �أن يُؤازَره وحُيبَّه. وانطالقًا من الإميان ابهلل
 اذلي َخلََق الناَس مجيًعا وَخلََق الكوَن واخلالئَق

نَّ املؤمَن َمدُعوٌّ للتعبرِي عن  و�اَوى بيَنم برمحِته، فاإ
ِة الإنسانيَِّة ابلعتناِء ابخلَِليقِة وابلَكْوِن  هذه الُأخوَّ

عفاِء نساٍن، ل �شيَّام الضُّ ه، وبتقدمِي الَعْوِن للُكِّ اإ  لُكِّ
منم والأشخاِص الأكرِث حاَجًة وَعَوًزا.

ِة لقاءاٍت  وانطالقًا من هذا املعىن املُتساِمي، ويف ِعدَّ
داقِة تَشاَركنا احلديَث ِة والصَّ  �اَدها َجوٌّ ُمفَعٌم ابلُأخوَّ

 عن �أفراحِ العامل املُعاِص و�أحزاِنه و�أزماِته �واٌء
، والإجنازاِت م الِعلمّيِ والتقيّنِ  عىل ُمسشَتوى التقدُّ

، وو�ائِل الإعالِم احلديثِة، مقّيِ  العالجيَّة، والعرِص الرَّ
 �أو عىل مسشتوى الفقِر واحلُروِب، والآلِم اليت يُعاين
خوِتنا و�أَخواِتنا يف َمناطَق ُمختِلفٍة  منا العديُد من اإ

، مِل الاجامتعّيِ  من العامِل، نتيجَة �شِباِق التَّسلُّح، والظُّ
،  والفساِد، وعَدِم املُساواِة، والتدهوِر الأخاليّقِ
ِف، .وغرِيها من َِّة والتَّطرُّ والإرهاِب، والُعنرُصي

الأ�شباِب الُأخرى.

َِّة الصاِدقِة اليت   ومن ِخالِل هذه املُحاَداثِت الأَخوي
 دارت بينَنا، ويف لقاٍء يَملَُؤُه الأَمُل يف غٍَد ُمرِشق للُكِّ
ِة الإنسانيَِّة«،  بين الإنساِن، ُودِلت فكرُة »وثيقة الُأُخوَّ

عالاًن ٍَّة؛ لتكوَن اإ خالٍص وجدي  وجرى الَعَمُل علهيا ابإ
 ُمشرَتاًك عن نَوااي صاحلٍة وصادقٍة من �أجل دعوِة

ِة ميااًن ابلُأُخوَّ ميااًن ابهلِل واإ  ُكِّ َمن حَيِملُوَن يف ُقلوهِبم اإ
ُدوا ويَعَملُوا مًعا من �أجِل �أن تُصِبَح  الإنسانيَِّة �أن يََتوحَّ
 هذه الوثيقُة دلياًل للأجياِل القاِدمِة، يَ�أُخُذمه اإىل ثقافِة

لهيَِّة دراِك النِّعمِة الإ الاحرتاِم املُتباَدِل، يف َجّوٍ من اإ
الُكرَبى اليت َجعلَْت من اخللِق مجيًعا اإخوة.

مقدمة
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وثيقـة الأخــوة الإنســانية
من �أجل السالم العاملي والعيش املشرتك

املنادون
ي َخلََق البرََشَ مجيًعا ُمتَساِوين يف  ابمِس هللا اذلَّ

 احلُُقوِق والواجباِت والَكرامِة، وَدعامُه للَعيِْش اكإخوٍة
روا الأرَض، ويَنرُشوا فهيا فامي بَيَْنم لُيَعّمِ

الِم. ِقمَيَ اخلرَْيِ واملََحبَِّة والسَّ

زهاقَها، َم هللُا اإ اِهرِة اليت َحرَّ َِّة الطَّ  ابمِس النفِس البرََشي
َّه َجىَن َّه َمن َجىَن عىل نَْفٍس واحدٍة فكأن  و�أخرَبَ �أن

عاَء، وَمْن �أْحيَا نَْفًسا َِّة مَجْ عىل البرََشي
َّام �أْحيَا الناَس مجيًعا. واحدًة فَكأن

ين ِشنَي اذلَّ  ابمِس الُفَقراِء والُبَؤ�اِء واملَحُروِمنَي واملُهمَّ
لهيم وَمّدِ يَِد الَعْوِن للتَّخِفيِف  �أَمَر هللُا ابلإحساِن اإ

نساٍن ل �شيَّام  عنم، فرًضا عىل ُكِّ اإ
ُكِّ ُمقتَدٍر وَميُسوٍر.

ريَن والنَّازِِحنَي من ِدايِرمِه  ابمِس الأيتاِم والأراِمِل، واملُهَجَّ
مْلِ،  و�أْوطاِنم، وُكِّ َضااي احلُُروِب والاضِطهاِد والظُّ

ِبنَي واملُسشَتضَعِفنَي واخلائِِفنَي والأْسَى واملَُعذَّ
يف الأرِض، ُدوَن اإقصاٍء �أو متيزٍي.

الَم ُعوِب اليت فَقَدِت الأْمَن والسَّ ابمِس الشُّ
ماُر واخلََراُب والتَّناُحر. والتَّعايَُش، وَحلَّ هبا ادلَّ

ِة الإنسانيَِّة« اليت َتَمُع البرََشَ ابمِس »الُأُخوَّ
ُدمه وتُسّوِي بيَنم. مجيًعا، وتُوّحِ

ِب ِة اليت �أرَهَقْتا �شِيا�اُت التََّعصُّ ابمس تكل الُأُخوَّ
راهِتم، ُعوِب وُمَقدَّ والتَّفرِقِة، اليت تَعَبُث مبَصائِِر الشُّ
اُت الأيدلوجيَِّة الَبِغيضِة. ُِّح الأْعَى والتََّوجُّ َب و�أنِظمُة الرتَّ

َِّة اليت َوَهَبا هللُا للُكِّ البرََشِ وفَطَرمُه ابمِس احلُّرِي
مُه هبا. َ علهيا وَمزيَّ

الحِ. محِة، �أ�اِس املكُْلِ وَجْوَهِر الصَّ ابمِس الَعْدِل والرَّ

ابمِس ُكِّ الأشخاِص َذِوي الإرادِة الصاحلِة، يف
ّكِ ِبقاعِ املَسُكونَِة.

 ابمِس هللِا وابمِس ُكِّ ما �شََبَق، يُعِلُن الأزَهُر
 الرشيُف - وِمن َحْوهِل املُسِلُموَن يف َمشاِرِق الأرِض

 وَمغاِرهِبا - والكنيسُة الاكثوليكيَُّة - وِمن حوِلها
ِق والَغْرِب - تَبيّنِ ثقافِة احلواِر  الاكثوليك من الرشَّ
َدْراًب، والتعاُوِن املُشرتِك �بياًل،والتعاُرِف املَُتباَدِل

َنًْجا وَطرِيقًا.

دعوة اإىل التسامح ووقف العنف
َّنا حنن - املُؤِمنني ابهلِل وبِلقائِه وحِبساِبه - ومن ن  اإ
ينيَِّة والأَدبيَِّة، وعرَْبَ هذه  ُمنَطلَِق َمسُؤوليَِّتنا ادّلِ
 الوثيقِة، نُطاِلُب �أنُفسشَنا وقاَدَة العالَِم، وُصنَّاَع

، ابلعَمِل وِليَِّة والاقتصاِد العالَِمّيِ  السشِّيا�اِت ادلَّ
الِم، ايًّ عىل نرَْشِ ثقافِة التَّساُمِح والتعايُِش والسَّ  جّدِ
ماِء الرَبِيئِة، وَوْقِف يقاِف �شَْيِل ادّلِ ِل فَْوًرا لإ  والتدخُّ
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ما يَشهَُده العالَُم حاليًّا من ُحُروٍب وِصاعاٍت
. وتَراُجعٍ مناِخٍّ واحِنداٍر ثقايّفٍ و�أخاليّقٍ

يِن والَفنَّاِننَي ُه للُمفكِّريَن والَفالِ�فِة وِرجاِل ادّلِ  ونََتوجَّ
 والإعالميِّني واملُبِدِعنَي يف ُكِّ ماكٍن لُيِعيُدوا

ِة الِم والَعْدِل واخلرَْيِ واجلاَمِل والُأُخوَّ  اكتشاَف ِقمَيِ السَّ
ِك، ولُيؤكِّدوا �أمهيََّتا كَطْوِق  الإنسانيَِّة والَعيِْش املُشرَتَ

جَناٍة للَجِميعِ، وليَسَعْوا
يف نرَْشِ هذه الِقمَيِ بنَي الناِس يف ّكِ ماكن.

حتاليل يف عامل اليوم
ٍل َعِيٍق نَّ هذا الإعالَن اذلي ي�أيت انِطالقًا من تَ�أمُّ  اإ

 لواقعِ عالَِمنا املُعاِصِ وتقديِر جناحاِته وُمعايَشِة
ميااًن جازًما ب�أنَّ �أمهَّ آ�شِيِه وَكواِرِثه - لَُيؤِمُن اإ آلِمه وَم� � 
 �أ�شباِب �أزمِة العامِل الَيْوَم يَُعوُد اإىل تَغِييِب الضمرِي

ينيَِّة، وكذكل ا�شِتدعاُء قصاِء الأخالِق ادّلِ  الإنسايّنِ واإ
ُ َِّة، اليت تَُؤهّلِ ي َِّة والَفلَْسفاِت املاّدِ عَِة الفردي ْ  النَّ

ََّة َمْوِضَع املَباِدِئ نيوي ََّة ادلُّ ي الإنساَن، وتََضُع الِقمَيَ املاّدِ
الُعلَْيا واملُتساِمية.

ُر اجلوانَب الإجيابيََّة اليت حقََّقْتا ْن ُكنَّا نُقّدِ َّنا، واإ ن  اإ
 َحضاَرتُنا احلَِديثُة يف َمجاِل الِعمْلِ والتِّقنيِة والطّبِ

مِة، َوِل املُتقّدِ ٍة يف ادلُّ فاِهيِة، وخباصَّ ناعِة والرَّ  والّصِ
ُل �أنَّ هذه الَقفزات التارخييََّة انَّ - مع ذكل - نُسّجِ  فاإ

اِبطُة  الُكربى واملَحُمودَة تَراَجَعْت معها الأخالُق الضَّ
وِحيَُّة  للترصُّفاِت ادلوليَِّة، وتَراَجَعِت الِقمَيُ الرُّ

ُعوُر ابملَسُؤوليَِّة؛ ممَّا �أ�هََم يف نرَْشِ ُشُعوٍر  والشُّ
 عاّمٍ ابلإحباِط والُعْزةَلِ والَي�أِس، وَدفََع الَكِثرييَن
ِف الإحلادّيِ امِة التَّطرُّ ا يف َدوَّ مَّ  اإىل الاخِنراِط اإ

ِد ييّنِ والتشدُّ ِف ادّلِ ا يف دوامة التَّطرُّ مَّ ، واإ  والالدييّنِ
ىل تَبيَّنِ �أشاكٍل ِب الأعى، كام َدفََع البعَض اإ والتَّعصُّ

. من الإدماِن والتَّدِمرِي اذلايّتِ واجلاَمعّيِ

تطّرف ونزاع
يينَّ والقويمَّ َف ادّلِ ُد �أنَّ التطرُّ نَّ التارخَي يُؤكِّ  اإ

َب قد �أمثََر يف العالَِم، �واٌء يف الَغْرِب �أو  والتعصُّ
ِق، ما يُمِكُن �أن نُطِلَق عليه بَواِدر »حرٍب ْ  الرشَّ

 عامليٍَّة اثلثٍة عىل �أجزاٍء«، بَد�أْت تَكِشُف عن َوِجها
ٍَّة  القبيِح يف كثرٍي من الأماكِن، وعن �أوضاعٍ َم�أ�اوي
ََّفْتم من قَِّة - عََدُد َمن خل  ل يُعَرُف - عىل َوْجِه ادّلِ
 قَْتىَل و�أراِمَل وثاَكىل و�أيتاٍم، وهناك �أماكُن �ُأخَرى

الح عداُدها ملَزيٍد من الانفجاِر وتكديِس الّسِ  جَيِري اإ
خائِر، يف َوْضعٍ عالَِمّيٍ تُسشيِطُر عليه وَجلِْب اذلَّ
بابيَُّة وَخْيَبُة الأمِل واخلوُف من املُسشَتقَبِل، الضَّ

قة. َُّة الضّيِ ُ فيه املَصاحُل املادي وتَتحمكَّ

الأزمات السشيا�شية والإقتصادية والإجامتعية
ُد �أيًضا عىل �أنَّ الأزماِت السشيا�شيََّة الطاحنَة،  ونُشّدِ

مَل وافِتقاَد عَداةِل التوزيعِ للرثواِت الطبيعيَّة  والظُّ
ٌ من الأثرايِء وحُيَرُم منا  - اليت يَسشَت�أِثُر هبا ِقةلَّ

واُد الأعَظُم من ُشُعوِب الأرِض – قد �أنَْتَج  السَّ
 ويُنِْتُج �أعداًدا هائةًل من املَْرَض واملُْعِوِزين واملَْوَت،

َوِل، برمِغ ما  و�أزماٍت قاتةًل تَشهَُدها كثرٌي من ادلُّ
 تَزَخُر به تكل البالُد من ُكنوٍز وثَرواٍت، وما تَمِلُكه
ٍَّة وششباٍب واعٍد. و�أماَم هذه الأزمات  من َ�واِعَد قَوي
ُل  اليت تَعُل َمالينَي الأطفاِل يَُموتُوَن ُجوعًا، وتَتَحوَّ
ِة الفقِر واجلوعِ - اإىل ما يُششِبُه  �أجساُدمه - من ِشدَّ

الهََي�ِكَ الَعظميََّة الباليَة، يَُسوُد مصٌت
عامليٌّ غرُي مقبوٍل.

العائةل
 وهنا تَظهَُر رضورُة الُأَسِة كنواٍة ل ِغىن عنا للُمجمتعِ
َِّة، لإجناِب الأبناِء وتَربيِتم وتَعلميِهم وحَتِصيِنم  وللبرشي

سِة َِّة، مُفهامَجُة املُؤ�َّ  ابلأخالِق وابلرعايِة الُأسي
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يِن، تياِن مبا ل عالقَة هل بَصِحيِح ادّلِ  دَلفْعِ الناِس لالإ
ٍَّة ٍَّة ُدنيوي  من �أجِل حَتِقيِق �أهداٍف �شيا�شيٍَّة واقتصادي

قٍة؛ ذلا فنحُن نُطاِلُب امجليَع بَوْقِف ا�شتخداِم  َضّيِ
ِف  الأدايِن يف ت�أجيِج الكراهيِة والُعْنِف والتطرُّ

ِب الأعى، والَكّفِ عن ا�شتخداِم امِس هللا  والتعصُّ
 لتربيِر �أعامِل القتِل والترشيِد والإرهاِب والَبْطِش؛

لُِق الناَس لُيَقتَّلوا ِك ب�أنَّ هللا مل خَيْ مياِننا املُشرَتَ  لإ
بُوا �أو يُضيََّق علهيم يف َحياهِتم  �أو لَيَتقاتَلُوا �أو يُعذَّ
َّه - َعزَّ وَجلَّ - يف ِغىًن عَّن يَُداِفُع وَمعاِشهم، و�أن

عنه �أو يُْرِهُب الآَخرِين ابمِسه.

دور ادلايانت يف نرش السالم
ذ تَعَتِمُد ُكَّ ما �شَبَقها من َواثئَِق نَّ هذه الوثيقَة، اإ  اإ

ىل �أمهيَِّة َدْوِر الأدايِن يف َْت اإ عالَِميٍَّة نَبَّ
ُد الآيت: ا تُؤكِّ نَّ ، فاإ الِم العاملّيِ ِبناِء السَّ

 القناعُة الراخسُة ب�أنَّ التعالمَي الصحيحَة للأدايِن
ِف عالِء ِقمَيِ التعارُّ ك بِقمَيِ السالم واإ  تَدُعو اإىل المتسُّ

ِة الإنسانيَِّة والَعيِْش املشرَتِك،  املُتباَدِل والُأُخوَّ
يقاِظ نَْزعَِة  وتكريس احِلْكَِة والَعْدِل والإحساِن، واإ

َّْشِء والششباِب؛ محلايِة الأجياِل  التديُّن دلى الن
، ومن َخَطِر ّيِ  اجلديدِة من �شَْيَطَرِة الفكِر املاّدِ

ُّح الأعى والالُمبالِة القامئِة عىل قانوِن �شِيا�اِت الرتب
ة القانون. ِة ل عىل ُقوَّ الُقوَّ

نساٍن: اعتقاًدا وفكًرا وتعبرًيا ََّة َحقٌّ للُكِّ اإ  �أنَّ احلري
يِن ََّة والاختالَف يف ادّلِ ِدي  وُمامَر�ًة، و�أنَّ التَّعدُّ

لهيٍَّة، َّْوِن واجِلنِس والِعْرِق واللُّغِة ِحكٌة ملَِشيئٍة اإ  والل
 قد َخلََق هللُا البرَشَ علهيا، وجَعلَها �أصاًل اثبتًا تََتفرَُّع

َِّة الاختالِف، َِّة الاعتقاِد، وحري  عنه ُحُقوُق ُحري
دٍة كراِه الناِس عىل ِديٍن بَعْيِنه �أو ثقافٍة ُمحدَّ ،وترمِي اإ

�أو فَْرِض �أ�لوٍب حضارّيٍ ل يَقَبُل الآَخر.

َِّة والتَّقِليُل منا والتَّشكيُك يف �أمهيَِّة َدْوِرها الأسي
هو من �أخَطِر �أمراض َعرِصان.

صدى الرتبية ادلينية
ييّنِ يقاِظ احِلّسِ ادّلِ ُد �أيًضا عىل �أمهيَِّة اإ َّنا نُؤكِّ ن  اإ

ًدا يف نُُفوِس الأجياِل اجلديدِة عن  واحلاجِة لَبْعِثه ُمجدَّ
لميِة والتحّلِ ِحيحِة والتنششئِة السَّ بيِة الصَّ  طريِق الرتَّ

ينيَِّة الَقِوميِة ملُواَجِة ِك ابلتعالمِي ادّلِ  ابلأخالِق والتَّمسُّ
ِف داِميَِّة، والتَّطرُّ َِّة والأاننيَِّة والّصِ عاِت الفردي النَّ

ِب الأعى بلُكّ �أشاكهِل وُصَوِره. والتعصُّ

حامية احلياة كهبة من هللا
َل والأمهَّ هو الإمياُن ابهلل نَّ َهَدَف الأدايِن الأوَّ  اإ

 وعبادتُه، وَحثُّ مجيعِ البرََشِ عىل الإمياِن ب�أنَّ هذا
هٍل حَيُكُه، هو اخلالُق اذلي  الكوَن يَعَتِمُد عىل اإ

لهيٍَّة، و�أْعَطااَن ِهَبَة احلياِة لُنحاِفظَ  �أْوَجَدان حِبكٍة اإ
َدها نساٍن �أن يَِنَعها �أو ُيَّدِ قُّ لأّيِ اإ  علهيا، هبًة ل حَيِ

 �أو يََترصََّف هبا كام يَشاُء، بل عىل امجليعِ املُحافَظُة
 علهيا منُذ بدايِتا وحىت نايِتا الطبيعيَِّة؛ ذلا نُِديُن
ُد احلياَة؛ اكلإابدِة امجلاعيَِّة،  ُكَّ املاُمَر�ات اليت هُتّدِ
، واملُتاَجرِة  والَعَمليَّاِت الإرهابيَّة، والتجرِي الَقرْسِّيِ

َِّة، والإجاِض، وما يُطلَُق عليه ابلأعضاِء البرَشِي
ُعها. املوت )الال( َرِحمي، والسشيا�اِت اليت تُشّجِ

الكراهية، العنف والتطّرف
 كام نُعلُن - وحَبزٍم - �أنَّ الأدايَن مل تَُكْن �أبًَدا بَرِيًدا

 للُحُروِب �أو ابعثًة ملَشاِعِر الَكراِهيِة والعداِء
ماِء، فهذه راقِة ادّلِ ِب، �أو ُمِثريًة للُعْنِف واإ  والتعصُّ

يِنيَّة، آِس َحِصيةَلُ الاحِنراِف عن التعالمِي ادّلِ  املَ�
 ونتيجُة ا�شِتغالِل الأدايِن يف السشِّياَ�ِة، وكذا
يِن - يف بعض  ت�أويالُت طائفٍة من ِرجالِت ادّلِ

يينَّ ُعوَر ادّلِ ف بعُضهم الشُّ  َمراِحِل التارخِي - ممَّن وظَّ
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 �أو التربيِر، �أو بتوفرِي الِغطاِء الإعاليّمِ لها، واعتباُر
مْلَ ُد الأْمَن والّسِ  ذكل من اجلَراِئِ ادلوليَِّة اليت هُتّدِ

ِف بلُكِّ دانُة ذكل التَّطرُّ   العامليَّني، وجيب اإ
�أشاكهِل وُصَوِره.

 �أنَّ مفهوَم املواطنِة يقوُم عىل املُساواِة يف الواجباِت
 واحلُقوِق اليت يَنَعُم يف ِظالِلها امجليُع

ُب العمُل عىل تر�شيِخ مفهوِم املواطنِة  ابلعدِل؛ ذلا جَيِ
 الاكمةِل يف ُمجَتَمعاِتنا، والتخّلِ عن الا�شتخدام

 الإقصايّئِ ملصطلح »الأقليَّاِت« اذلي حَيِمُل يف طيَّاِته
ونيَّة، ويُمهُِّد ِلُبُذوِر الِفَتِ  الإحساَس ابلُعْزةَلِ وادلُّ

قاِق، ويُصاِدُر عىل ا�شتحقاقاِت وُحُقوِق بعض  والّشِ
ي اإىل ينيَِّة واملََدنيَِّة، ويُؤّدِ   املُواِطنني ادّلِ

مُه. ُمامر�ِة المتيزي ِضدَّ

ورٌة ُقصَوى ِق والَغْرِب يه رَضُ ْ  �أنَّ العالقَة بنَي الرشَّ
 للِكَهْيام، ل يُمِكُن الا�شتعاضُة عنا �أو َتاُهلُها،

 لَيغَتيِنَ الكهام من احلَضارِة الُأخرى عرَْبَ التَّباُدِل
َد يف  وحواِر الثقافاِت؛ فباإماكِن الَغْرِب �أن جَيِ

وحيَِّة  َحضارِة الرشِق ما يُعاِلُج به بعَض �أمراِضه الرُّ
، ينيَِّة اليت نَتَجْت عن ُطغياِن اجلانِب املادّيِ  وادّلِ

َد يف حضارِة الغرِب كثرًيا ماكِن الرشق �أن جَيِ  كام ابإ
 ممَّا يُساِعُد عىل انِتشاهِل من حالِت الضعِف والُفرقِة

. ومن اُجعِ العلمّيِ والتقيّنِ والثقايّفِ اعِ والرتَّ  والرّصِ
ينيَِّة ورِة الانتباِه للَفَوارِق ادّلِ  املهّمِ الت�أكيُد عىل رَضُ

 والثقافيَِّة والتارخييَِّة اليت تَدُخُل ُعْنرًصا �أ�ا�شيًّا يف
، وثقافِته وحضارِته،  تكويِن خشصيَِّة الإنساِن الرشيّقِ

 والت�أكيُد عىل �أمهيَِّة العَمِل عىل تَر�شِيِخ احلقوِق
ِة املُشرَتكِة، مبا يُسهُِم يف َضامِن حياٍة  الإنسانيَِّة العامَّ

ِق والَغْرِب بعيًدا عن ْ كرميٍة مجليعِ البرََشِ يف الرشَّ
. �شيا�ِة الَكْيِل مبِكيالنَْيِ

 �أنَّ العدَل القاَئ عىل الرمحِة هو السبيُل الواجُب 
ِّباعُه للُوصوِل اإىل حياٍة كرميٍة، حيقُّ  ات

َيا يف َكنَِفها. نساٍن �أن حَيْ للُكِّ اإ

 �أنَّ احلواَر والتفامُهَ ونرَش ثقافِة التساُمِح وقَُبوِل
 الآَخِر والتعايُِش بني الناِس، من ش�أِنه �أن يُسهَِم يف
 احتواِء كثرٍي من املشالكِت الاجامتعيَّة والسشيا�شيَّة

َّة والبيئيَّة اليت حُتاِصُ  والاقتصادي
. ُجزًءا كبرًيا من البرََشِ

 �أنَّ احلواَر بني املُؤِمنني يَعيِن التاليَق يف املساحِة
وحيَِّة والإنسانيَِّة والاجامتعيَِّة  الهائةِل للِقمَيِ الرُّ

 املُشرَتكِة، وا�تامثَر ذكل يف نرَْشِ الأخالِق والَفضائِل
لهيا الأدايُن، وَتنَُّب الُعلَْيا اليت تدعو اإ

اجلََدِل الَعِقمِي.

 �أنَّ حاميَة ُدوِر العبادِة، من َمعاِبَد وَكنائَِس
 وَمساِجَد، واجٌب تَكُفُل ُكُّ الأدايِن والِقمَيِ الإنسانيَِّة

ِض  واملََواثيِق والأعراِف ادلوليَِّة، وكُّ حماوةٍل للتعرُّ
وِر العبادِة، وا�شتداِفها ابلعتداِء �أو التفجرِي  دِلُ

حيٌ عن تعالمِي الأدايِن،  �أو التدمِي، يه ُخروٌج َصِ
وانتاٌك واحٌض للقواننِي

ادلوليَِّة.

ُد �أمَن الناِس، َ�واٌء  �أنَّ الإرهاَب الَبِغيَض اذلي ُيّدِ
امِل واجلَنوِب، ِق �أو الَغْرِب، ويف الشَّ ْ  يف الرشَّ

ْعِب وتََرقُِّب الأْ�َو�أِ، ليس  وياُلِحُقهم ابلَفَزعِ والرُّ
ْن َرفََع الإرهابيُّون لفتاِته ين - حىت واإ  ِنتاًجا لدّلِ
 ولَِبُسوا شاراِته - بل هو نتيجٌة لرَتاُكامت الُفهُوِم

 اخلاطئِة لُنُصوِص الأدايِن و�شِيا�اِت اجلُوعِ والَفْقِر
مْلِ والَبْطِش والتَّعاِل؛ ذلا جيُب َوْقُف َدْعِ  والظُّ

 احلََراكِت الإرهابيَِّة ابملاِل �أو ابلسالحِ �أو التخطيطِ
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قلمييَِّة وادلوليَِّة، و�أن نَدُعَو اإىل تَرمجِتا  املُسشتوايِت الإ
اإىل �شِيا�اٍت وقَراراٍت ونُصوٍص ترشيعيٍَّة، وَمناجَه

عالميٍَّة. تعلمييٍَّة وَموادَّ اإ

 كام نُطاِلُب ب�أن تُصِبَح هذه الوثيقُة َموِضَع حبٍث
ٍل يف مجيعِ املَدارِس واجلامعاِت واملَعاهِد التعلمييَِّة  وت�أمُّ

َِّة؛ لتُساِعَد عىل َخلِْق �أجياٍل جديدٍة حتمُل  والرتبوي
الَم، وتُداِفُع عن حّقِ اخلرَْيَ والسَّ

املَقهُوِرين واملَظلُوِمني والُبَؤ�اِء يف ُكِّ ماكٍن.

ختاًما
آِخ بني مجيعِ لتكن هذه الوثيقُة دعوًة للُمصالَحة والتَّ�

املُؤِمنني ابلأدايِن، بل بني املُؤِمنني وغرِي املُؤِمنني،
وّكِ الأشخاِص َذِوي الإرادِة الصاحلِة.

رٍي يّحٍ يَنبُذ الُعْنَف  لَتُكْن وثيقُتنا ِنداًء للّكِ َضِ
َف الأعى، وِللُكِّ ُمِحّبٍ ملَبادِئ  الَبِغيَض والتطرُّ
ُع التساُمِح والإخاِء اليت تدعو لها الأدايُن وتُشّجِ

علهيا.

ُد لتكن وثيقُتنا ِشهادًة لَعَظمِة الإمياِن ابهلِل اذلي يُوّحِ
الُقلوَب املُتفّرِقَة ويَسُمو ابلإنساِن.

ِق والَغْرِب، والشامِل ْ  لتكن رمًزا للِعناِق بني الرشَّ
واجلنوِب، وبني ُكِّ َمن يُؤِمُن ب�أنَّ هللا َخلََقنا
ِّني. لنَتعاَرَف ونَتعاَوَن ونََتعايََش اكإخوٍة ُمتَحاب

هذا ما نَ�أُمُل ونسعى اإىل حتقيِقه؛ بُغيَة الُوصوِل
اإىل �الٍم عاملّيٍ يَنعُم به امجليُع يف هذه احلياِة.

�أبو ظيب، 4 فرباير 2019

 �أنَّ الاعرتاَف حَبّقِ املر�أِة يف التعلمِي والعمِل وُمامَر�ِة
ٌة، وكذكل ورٌة ُمِلحَّ  ُحُقوِقها السشيا�شيَِّة هو رَضُ

ُغوِط التارخييَِّة  وجوُب العمِل عىل حتريرِها من الضُّ
ُب  والاجامتعيَِّة املُناِفيِة لثَواِبِت َعقيدهِتا وَكرامِتا، وجَيِ

 ِحاميُتا �أيًضا من الا�شتغالِل اجلنيّسِ ومن ُمعاَملِتا
ُِّح؛ ذلا جيُب وقُف ك  كِسلعٍة �أو كأداٍة للمتتُّعِ والرتب

نسانية والعادات املُبتِذةل لَكرامِة املر�أِة،  املاُمَر�اِت الالاإ
والعَمُل عىل تعديِل الترشيعاِت اليت حَتُوُل ُدوَن

. ُحُصوِل النساِء عىل اكِمِل ُحقوِقهنَّ

َِّة،  �أنَّ ُحقوَق الأطفاِل الأ�ا�شيََّة يف التنششئِة الأسي
 والتغذيِة والتعلمِي والرعايِة، واجٌب عىل الأسِة

 واجملمتعِ، وينبغي �أن تُوفََّر و�أن يُدافََع عنا، و�ألَّ حُيَرَم
َُّة ُمامر�ٍة  منا �أيُّ طفٍل يف �أّيِ ماكٍن، و�أن تُداَن �أي
لُّ حُبُقوِقهم، وكذكل رضورُة  تَناُل من َكرامِتم �أو ُتِ

ًة يف ُضون هل من َمخاِطَر - خاصَّ  الانتباِه اإىل ما يَتعرَّ
البيئِة الرمقيَّة - وترمِي املُتاجرِة بطفولتم الربيئِة، �أو

َوِر. انتاكها ب�أّيِ ُصورٍة من الصُّ

عَفاِء وَذِوي  �أنَّ حاميَة ُحقوِق املُسشنِّني والضُّ
ِة واملُسشَتضَعِفنَي رضورٌة ِدينيٌَّة  الاحتياجاِت اخلاصَّ

ُب العَمُل عىل تَوفرِيها وِحاميِتا بترشيعاٍت وُمجمتعيٌَّة جَيِ
ِة هبم. حازمٍة وبتطبيِق املواثيِق ادلوليَّة اخلاصَّ

نرش هذه الوثيقة
 ويف �بيِل ذكل، ومن خالِل التعاون املُشرَتِك بني

 الكنيسِة الاكثوليكيَِّة والأزهِر الرشيِف، نُعِلُن ونََتعهَُّد
يصاِل هذه الوثيقِة اإىل ُصنَّاعِ القراِر َّنا �شنعمُل عىل اإ  �أن

ين يف العامِل، ، والقياداِت املؤثِّرِة ورجاِل ادّلِ  العاملّيِ
امِت املُجَتَمعِ قلمييَِّة وادلوليَِّة املَعِنيَِّة، وُمنظَّ امِت الإ  واملُنظَّ

�أِي، ، واملؤ�ساِت ادلينيَّة وقاَدِة الِفْكِر والرَّ  املديّنِ
 و�أن نَْسَعى لنرِش ما جاَء هبا من َمباِدَئ عىل اكفَِّة
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