ين ي ُِح ُّب َ
وَإ ِ ْن أَحْ َب ْب ُتمُ الَّ ِذ َ
ون ُكمْ َ ،فأَ ُّي
ضل َل ُكمْ ؟ َفإ َّن الْ ُخ َط َ
اة أَيْضاً
َف ْ
ِ
ين ي ُِح ُّب َ
ي ُِح ُّبو َن الَّ ِذ َ
ون ُهمْ .

جعل ْ
ْ
َ
نف َ
بينك
سك ميزاناً فيما
إِ
َ
ّ
تحب
لغيرك ما
وأحب
وبين غيرك،
َّ
لنفسك ،واكره له ما تكره لها.

[اإلمام علي ]

[السيد املسيح ]

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد ( )39أيلول  2015م
”لتعارفوا” نشرة شهرية تصدر عن

م�ؤتمر �أثينا لدعم حق��وق المواطنة والتعاي�ش ال�سلمي
بي��ن الم�سيحيي��ن والم�سلمي��ن ف��ي ال�ش��رق الأو�س��ط

�سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية
ال�شيخ عبد اللطيف دريان :

المرجعيات لن ت�سمح بالفتنة
لقد التقينا اليوم بدعوة كريمة من مركز الملك عبد اهلل بن
عب����د العزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات
وبالتع����اون م����ع البطريركية
الم�سكونية وتحت رعاية وزارة
الخارجية اليونانية ،للنقا�ش
والت�ش����اور ح����ول دعم حقوق
المواطن����ة والتعاي�ش ال�سلمي
بي����ن الم�سيحيين والم�سلمين
في ال�شرق الأو�سط.
و�أن����ا ل����ن �أق����دم محا�ض����رة
ف����ي العالق����ات الإ�سالمي����ة
الم�سيحية ،وال في معاناة م�سيحيي ال�شرق .وهي معاناتنا
جميع ًا .وم�صيرنا واح����د ،كما كان تاريخنا واحداً .ولكني
�أود �أن �أ�ؤك����د على عدد من الق�ضايا الت����ي نعتبرها نحن
الم�سلمين من ثوابتنا الإيمانية والوطنية.
الثاب����ت الأول :هو �أن م�سلمي ال�ش����رق وم�سيحيه ي�شكلون
مجتمع���� ًا واحداً في بلدان تتميز بالتع����دد والتنوع ،وهذا
الثابت لدينا منذ نواة الدولة الإ�سالمية النبوية الأولى في
المدينة المنورة حتى اليوم.
الثابت الثاني�:أن الم�سلمين والم�سيحيين في بلدان ال�شرق
الأو�س����ط وغيره �صنعوا ثقافة وانتج����وا ح�ضارة �إن�سانية
واح����دة ،لي�س من خالل الترجمات فق����ط ،ولكن من خالل
الم�ساهمات الفكرية والح�ضارية المبدعة.
الثابت الثالث :ه����و �أن الم�سلمين والم�سيحيين عانوا مع ًا
من ق����وى ا�ستعمارية خارجية في القديم والحديث .و�أنهم
ت�صدوا لال�ستعمار الخارجي وللمطامع ال�صهيونية ،و�أنهم
بن����وا �أوطانهم معا عل����ى قاعدة الحري����ة والم�ساواة في
الواجبات والحقوق في ظل مبد�أ المواطنة.
الثابت الرابع :ه����و �أن الم�سلمين والم�سيحيين يدركون �أن
ال م�ستقبل لأوطانهم من دون العي�ش الإ�سالمي الم�سيحي
الم�شترك ،وال����ذي تكر�سه الدولة الوطني����ة الواحدة التي

الع ّالمة ال�سيد علي الأمين:

البطريرك �أرام الأول :

التعاي�ش ال�سلمي بين الم�سيحيين
والم�سلمين في ال�شرق �أ�سا�س البناء
و�ضرورة البقاء

الحوار بين الأديان لم يعد م�س�ألة
اختيارية �إنما واجب

عا�ش الم�سلمون والم�سيحيون
ف����ي ال�ش����رق الأو�س����ط قرون ًا
عديدة ،وكان التعاي�ش ال�سلمي
فيما بينهم نموذج ًا من نماذج
ال�شراكة ف����ي الوطن والم�صير،
مع ًا بنوا الأوطان وبهم نه�ضت
وتط ّورت ،وبهم مع���� ًا ت�ستمرّ.
وكانوا وما زال����وا في مواطن
تعاي�شه����م عائلة واحدة تنوع
انتماء ابنائها الديني �أو ال�سيا�سي.
ويحدثن����ا التاريخ ع����ن العالقة الأولى بي����ن الم�سيحية
والإ�س��ل�ام ،والتي ح�صل����ت عندما كان الإ�س��ل�ام محا�صراً
ومط����ارداً في مك����ة المكرم����ة ،وعندم����ا �أوذي الم�ؤمنون
بالر�سالة الجدي����دة لخروجهم من الوثني����ة وال�شرك �إلى
عب����ادة اهلل الواحد ،ف�أ�شار النبي عليهم يومئذ ان يهاجروا
ويذهبوا للحب�شة التي كانت تحكمها الم�سيحية ،فقال لهم:
اذهبوا �إلى الحب�شة ف�إن فيها ملك ًا ال يظلم عنده النا�س.
وما �أ�شب����ه الليلة بالبارحة ! ففي �أيامن����ا يف ُّر الم�سلمون
والم�سيحي����ون مع���� ًا من �أوطانهم باحثي����ن عن دول تقبل
�إيواءهم.
�إن م����ا يدفع لهذه الهجرة الأليم����ة والمحفوفة بالأخطار
ه����و ما �أ�صاب النا�س من ظل����م وطغيان وما لحق بهم من
ا�ضطه����اد ب�سب����ب ال�صراعات الجارية ف����ي �أوطانهم بين
الدول والجماعات التي فق����دوا ب�سببها الإ�ستقرار و�صيغة
التعاي�ش ال�سلمي في �أوطانهم.
�إن ما �أ�صاب �صيغ����ة التعاي�ش اليوم من اهتزاز هي حالة
طارئة قامت بها �شرذمة ف����ي العراق و�سوريا تنكّرت لكل
رواب����ط التاريخ والوط����ن ،وخرجت على مب����ادئ الأديان
الداعي����ة للت�سام����ح وكرام����ة الإن�س����ان ،وهي ف����ي �أذاها

في خطابه ف����ي م�ؤتمر �أثينا لـ «دع����م المواطنة وحقوق
الم�سيحيين في ال�ش����رق الأو�سط» ،و�ضع �سيادته ت�أمالته
في النقاط الأربع التالية:
� .1أهمية الحوار بين الأديان.
الم�سيحي����ة والإ�س��ل�ام ه����ي
ديان����ات توحيدي����ة ولكنه����ا
لي�س����ت متجان�س����ة ،فه����ي
مختلفة في كثير من النواحي.
لذلك ف�إن الحوار �ضروري حول
الق�ضاي����ا التي تف�صل بينهما.
الحوار هو �أي�ضا �ضرورة ملحة
في ع�صر العولمة حيث الأديان والثقافات والأعراق تعي�ش
جنب ًا �إلى جنب كجيران.
وينبغي �أن يهدف الحوار �إلى قبول بع�ضهم البع�ض ،والثقة
بع�ضهم بالبع�ض ،والعمل معا على الق�ضايا ذات االهتمام
الم�شترك .وعالوة عل����ى ذلك ،ف�إن �أي حوار هادف يلزم �أن
يجري على �أ�سا�س المبادئ التوجيهية التالية:
تجنب الجزم في المختلفات والت�أكيد على عنا�صر التقارب
واحترام الخ�صو�صيات وتعميق العنا�صر الم�شتركة.
تحديد الم�ساحات الم�شتركة للتفاعل الم�شترك والعمل؛
تحويل التعاي�ش �إلى مجتمع �أو�سع ذات تنوع متما�سك.
 -2لق����د كان ال�شرق الأو�سط مه����د الم�سيحية المتجذرة
بعم����ق في تاريخ وثقافات و ح�ضارات ال�شرق الأو�سط .لذا
الم�سيحية هي جزء ال يتجز�أ من ال�شرق الأو�سط .وقد كان
التنوع دائما ال�سمةة البارزة لهذه المنطقة.
التنوع يعني التعاي�ش .لقد كان التعاي�ش عالمة المنطقة
لقرون في المنطقة �سواء في الحياة الم�شتركة ال�سلمية �أو
مراحل التوتر ،وحتى ال�ص����راع .وعلى الرغم من التجارب
المتناق�ضة
كانت الم�سيحية والإ�سالم قادرين على بناء ثقافة العي�ش

تابع كلمة العلاّ مة ال�سيد علي الأمين
ووحو�ش ّيتها �أ�صابت الم�سيحي ّين والم�سلمين وغيرهم.
�إن����ي �أ�ؤكد على �أنها حالة طارئ����ة و�شاذة غريبة عن قيمنا
الإ�سالمي����ة والم�سيحية ،ولن يكتب لها البقاء و�إن كان ال ب ّد
من مواجهتها.
وقد كان من �أ�سب����اب ن�شوئها وانت�شارها �ضعف الدول التي
تواجدت فيها لي�س على الم�ستوى الأمني والع�سكري فح�سب
،بل في عجز النظام ال�سيا�سي عن �إقامة الدولة على قاعدة
المواطنة الكاملة ،وق�صور ر�ؤيته عن مواجهة ثقافة التط ّرف
ببرام����ج الثقافة والتعلي����م ،وقد �أتاح ه����ذا ال�ضعف لتلك
الجماع����ات �أن ت�سيطر على مناط����ق كبيرة و�أن تعمل على
ن�شر ثقاف����ة الكراهة والعداء بين �شع����وب المنطقة و�ضرب
�صيغة التعاي�ش ال�سلمي فيها وفي العالم.
وال �ش���� ّك ب�أن ه����ذه الظاهرة لم تل����ق المواجهة الالزمة من
المجتمع الدولي الذي اعتبر بع�ضه �أن ما يجري هو لون من
�ألوان ال�صراع الداخلي الذي ينهك المت�صارعين على �أر�ضهم
دون �أن ي�صل �ضرره �إلى الم�شاهدين خارجها.
ولك����ن �أثبتت الأح����داث عك�س ذل����ك ،و�أن الخط����ر وال�ضرر
يتجاوزان حدود منطقة ال�شرق الأو�سط لينت�شر الإرهاب في
�أكثر من مكان في العالم.
وهذه الظاه����رة التي ت�ستهدف �أوطانن����ا وعي�شنا الم�شترك
يجب علين����ا م�سيحيين وم�سلمين مواجهتها بالإ�صرار على
العي�ش الم�شترك والمطالبة بالإ�صالحات التي تر�سخ حقوق
المواطنية ،وفي �أنظمة التعليم التي ت�ساعد على ن�شر ثقافة
الت�سامح والإعتدال.
�إن منط����ق الإ�ستب����داد والظلم والطغيان ال����ذي يدفع لهذه
الهج����رة والتهجير هي هذه الأنظم����ة الإ�ستبدادية التي لم
تنطلق م����ن قواعد المواطنة والإن�ساني����ة التي ت�ساوي بين
جمي����ع المواطني����ن ،وهي الت����ي كانت من �أ�سب����اب والدة
جماعات التط ّرف والإرهاب.
�إن الواج����ب علين����ا �أن ن�سع����ى �إلى تحقي����ق الإ�صالحات
الت����ي تقيم لنا الدولة المدنية الحافظ����ة لحقوق المواطنة
بالت�ساوي دون تمييز ف����ي انتماءاتهم الدينية وال�سيا�سية،
ويجب �أن ي�ستمرّ �سعينا لذلك من �أجل �أن يبقى �أبناء �شعبنا
في �أوطانهم ومناطقهم .
وبذل����ك نحفظ ه����ذا العي�ش الم�شت����رك بي����ن الم�سيحيين
والم�سلمين الذي امتد قرونا و�أجيا ًال و�أ�س�سه الآباء والأجداد
في منطقة ال�شرق الأو�سط
�إن ن�ش����ر القيم الديني����ة الداعية �إلى الت�سام����ح والتعاي�ش
ال�سلمي بين مختلف المكون����ات الدينية والثقافية هو �أمر
واجب علين����ا �أن نعمل له و�أن ندعو �إل����ى تطوير المناهج
التعليمي����ة وتحويل خطاب الإعت����دال والت�سامح �إلى كتاب
يدر�س����ه الطالب في المدار�س والجامعات والمعاهد الدينية
في منطقتنا والعالم.
ويبقى �أن نقول ب�أن منطق الأخوة بيننا في ال�شرق هو الذي
ي�شكل �أ�سا�س نه�ضتنا وخروجنا من فتنة التطرّف والإرهاب،
كما قال ال�شاعر القروي ر�شيد �سليم الخوري:
م�سيحي يذكّركم _ ال ينه�����ض ال�شرقَ �إالّ ح ّبنا
ي����ا قو ُم هذا
ٌّ
الأخوي
ونق����ول لجماعات التكفي����ر والإرهاب التي تري����د �أن تزرع
ب�إرهابها الكراهة والعداوة بيننا:
الحب دينا
بغير
نر�ضى
ولن
مع ًا ع�شنا بهذا ال�شرق دهراً __
ّ
والمطلوب من المجتمع الدولي �أن ي�ساعدنا على �إطفاء نار
الحروب الم�شتعل����ة وال�صراعات الجارية في منطقة ال�شرق
الأو�سط ،لأن الح����روب وال�صراعات هي التي ت�صنع حواجز
الكراهة بين ال�شعوب وتغذّي التطرف والإرهاب الذي يعمل
على �ضرب �صيغة التعاي�����ش ال�سلمي بين �شعوب المنطقة
وفي العالم.
و�أخي����راً ن�شكر القائمي����ن على هذا الم�ؤتمر م����ن البطركية
الم�سكوني����ة ومركز الملك عبد اهلل لحوار الأديان والثقافات،
كما ون�شكر الدولة اليونانية �صاحبة الرعاية لهذا الم�ؤتمر
متمنين لكم النجاح والتوفيق.

تابع كلمة �سماحة المفتي ال�شيخ عبد اللطيف دريان
تعامل �أبناءها ،جميع �أبنائها ،بالعدل والم�ساواة ،وتحترم
حرياتهم الخا�صة والعامة ،وفي مقدمتها الحرية الدينية.
الثابت الخام�س :هو �أن الم�سلمين والم�سيحيين يتعر�ضون
الي����وم معا �إل����ى حملة ت�سته����دف قيمه����م الم�شتركة ،كما
ت�ستهدف �أوطانه����م ومجتمعاتهم .و�أ�سو�أ و�أخطر ما في هذه
الحملة �أنها تجري با�سم الدين .والدين منها براء.
لق����د اعلن الم�سلمون م����راراً في م�ؤتمراته����م الم�شتركة في
الأزهر ال�شريف وفي مكة المكرمة� ،أن الجرائم التي ت�ستهدف
الم�سيحيين ف����ي بع�ض الدول العربي����ة با�سم الإ�سالم هي
جرائم �ضد الإ�سالم.
و�سب����ق لنا �أن اعلنا هذا الموقف المبدئي من دار الفتوى في
بي����روت في قمة روحية �إ�سالمية .وفي قمة روحية م�سيحية
�إ�سالمي����ة .ولم نكت����ف بالإعالن عن ه����ذا الموقف المبدئي،
ولكننا عملنا على تو�ضيح �أ�س�سه وثوابته.
الثاب����ت ال�ساد�س :ه����و �أن الجرائم الت����ي ترتكب بالإرهاب
والعنف هي غريبة عن ثقافتنا وعن قيمنا ومبادئنا وديننا
الإ�سالمي المبني عن المحب����ة والرحمة وقبول الآخر ،وهي
جرائ����م ت�ستهدفن����ا نح����ن الم�سلمين �أي�ض ًا .كم����ا ت�ستهدف
جماعات عقائدية �أخ����رى كالإيزيديين الذين رفعنا ال�صوت
عالي���� ًا �ضد ما تعر�ضوا له من اعت����داءات وح�شية يندى لها
جبين الإن�سانية خج ًال.
الثابت ال�سابع :ه���و �أن الت�صدي بفعالي���ة لهذه الموجة من
الإجرام التدميري يتطلب تعزيز الثقة المتبادلة بين الم�سلمين

والم�سيحيي���ن لتكون �أ�سا�سا ومنطلقا للعمل مع ًا في مواجهة
الع���دوان الذي ي�ستهدفه���م جميع ًا .وكم���ا ت�صدينا م�سلمين
وم�سيحيي���ن مع ًا لالعتداءات الخارجية فحرى بنا �أن نت�صدى
مع ًا �أي�ضا لهذا العدوان الجديد الذي يت�سلل من بين �صفوفنا.
تعم����ل معاول الإج����رام والجهل والتع�ص����ب والتكفير على
تدمي����ر ع�شوائي ل�صروحنا الديني����ة المختلفة ،من م�ساجد
وكنائ�س ودور عبادة .كم����ا يدمرون تراثنا الح�ضاري الذي
نعتز به �أمام العالم كله.
وبذلك تتكام����ل الجريمة في االعتداء عل����ى حياة الإن�سان
ال����ذي كرمه اهلل تعالى وا�ستخلفه ف����ي الأر�ض ،مع االعتداء
على بيوت اهلل ومحرماته ..ومع االعتداء على روائع التراث
الإن�ساني الذي �صنعته �أيادي الإباء والأجداد لتكون نبرا�سا
ومفخرة للأبناء والأحفاد.
من هنا فان ما يجري في ال�شرق الأو�سط ي�ستهدفنا جميعا
م�سلمين وم�سيحيين ،وي�ستهدف حا�ضرنا وم�ستقبلنا وحتى
ما�ضينا الذي نفتخر به.
ومن هنا مرة جديدة ،ن�ؤكد على حتمية المواجهة الم�شتركة
والعم����ل معا ،لأننا نك����ون معا ،م�سلمي����ن وم�سيحيين في
�شرقنا العربي� ،أو ال نكون.

تابع كلمة البطريرك �آرام الأول
معا .هذه الثقافة
م����ن العي�ش معا هي محل تهديد خطي����ر الآن .الم�سيحيون
يغ����ادرون المنطقة .االقت�صاد ،الأم����ن ،العوامل الإجتماعية
وال�سيا�سية خلقت نوع ًا من البيئة حيث الم�سيحيون يجدون
نف�سهم �أمام خيارين :العي�ش في عزلة �أو مغادرة المنطقة.
 .3م�س�أل����ة المواطنة التي ه����ي المو�ض����وع الرئي�سي لهذا
الم�ؤتمر هو م�س�ألة في غاية الأهمية والح�سا�سية و ت�ستحق
مناق�شة �شاملة وجادة
التن����وع يعني التعاي�����ش ،والتعاي�����ش ال�سلم����ي ي�ستلزم
الم�س����اواة في المواطنة .الدين يمي����ز وغالبا ما يف�صل ،في
حين المواطنة توحد .
يجب ان ال تتعار�ض الهوية الدينية والوطنية وال تحديدها
ب�شكل �أعم����ى؛ ينبغي �أن تكون اختياري����ة .المواطنة تعني
واجب����ات وحقوق مت�ساوية ف�ضال عن الم�شاركة الكاملة في
جميع المجاالت وعلى جميع م�ستويات حياة المجتمع.
ه����ذا الت�ص����ور للمواطنة ال يتوافق م����ع الواقع الفعلي في
العديد م����ن الدول في ال�شرق الأو�س����ط .الحرمان من الآثار
المترتبة عل����ى المواطنة للم�سيحيين دفعه����م �إلى هام�ش
المجتمع .حالة الغيتو تولد الخوف وعدم اليقين والي�أ�س.

الأغلبية يجب �أن ال تهدف �إلى عزل الأقليات؛ ولكن عليها
�أن ت�سعى �إلى حمايته����م و الحفاظ عليهم .على الم�سلمين
واجب توفير م�ساحة �أو�سع للم�سيحيين للعب دور ن�شط في
جميع جوانب حياة المجتمع .دون الم�سيحيين �سوف يفقد
ال�شرق الأو�سط غناه والهوية والإبداع.
 -4يواج����ه التعاي�����ش الم�سيحي-الم�سل����م اليوم تحديات
هائلة .هاتين الديانتين عليهما م�س�ؤولية م�شتركة .ا�سمحوا
لي �أن �أذكر بع�ض التحديات الرئي�سية:
*كي����ف يمكننا تطوي����ر نموذج من القي����م الم�شتركة و�إطار
م�شت����رك من الم�س�ؤوليات كمبادئ ن�ستر�شد بها مع ًا للحياة
الم�شتركة؟ �إذا ف�شلنا في تحقيق مثل هذه المهمة الحا�سمة،
�سيبقى التعاي�ش دائم ًا ه�شّ ًا بين الم�سيحيين والم�سلمين.
*كي����ف يمكنن����ا تعزيز نم����وذج للمجتمع يحت����رم حقوق
الإن�س����ان ،ويحم����ي التنوع،وي�ؤكد االلتزام����ات المت�ساوية
والحقوق المت�ساوية لجميع المواطنين؟

غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث لحام:

نقول ب�ألم كبير ونخاطب عالمن����ا العربي والعالم ب�أ�سره،
ال�س َ ّيم����ا كبريات الدول �أميركا ورو�سي����ا واالتحاد الأوروبي
ودول �أميركا الجنوب َ ّية و�أو�ستراليا و�سواها ،ونقول لهم بثقة
كبيرة ورجاءٍ كبير و�ألم كبير ،ه����و �ألم الماليين ،ورجا�ؤهم
و�أملهم و�ألمهم� .أن �أوقفوا نار الحروب في �شرقنا ،ال�س َ ّيما في
�سوري����ة وفي العراق .ونريد �أن نذهب �إلى العالم �أجمع لكي
نطلق ه����ذه ال�صرخة في �أرجاء المعم����ورة كلّها .اجتماعنا
اليوم هو ال�صرخة الأول����ى .ولن ن�صمت! و�سنطلق ال�صرخة
تلو ال�صرخة! و�سن�أخذ المبادرة تلو المبادرة! ولن يكون لنا
راحة! ولن نخاف ولن نهاب!
وم����ن خالل ذل����ك نريد �أن نح ّق����ق كرعاةٍ وق����ادة روحيين
م�سيحيين وم�سلمين طوبى ال�سيد الم�سيح« :طوبى لفاعلي
ال�سالم ،ف�إنهم �أبناء اهلل يدعون ».و�إلى هذا دعا قدا�سة البابا
عموما �أن يكونوا فاعلي �سالم!
فرن�سي�س الم�سيحيين
ً
بهذه القناعة نريد �أن ننطلق �إلى العالم ولي�سجل التاريخ موقفنا!
�آمل �أن تنال ه����ذه الكلمة اهتمامكم .و�آم����ل �أن ن�سارع �إلى
و�ضع خريطة الطريق لكي نقوم بدورنا التاريخي الم�سيحي
الم�شرق����ي ،والم�سيحي الإ�سالم����ي انطال ًقا من لبنان ث َ ّم من
�سوري����ة والعراق ،ولأج����ل م�ستقبل بالدنا مه����د الم�سيح َ ّية
والديانات والح�ضارات.

مما ج����اء في كلمة غبطته :ا�سمحوا
ل����ي �أن �أنق����ل مقطعً ����ا م����ن ر�سالة
موجه����ة �إل����ى بطاركة
و�صلتن����ي ّ
ال�شرق يقترح كاتبها�« :أن تعت�صموا
وت�ضربوا عن الطعام وال�شراب حتى
�إ�شعار �آخر لتجب����روا العالم �أجمع
على �سم����اع �صوتكم عب����ر و�سائل
الإع��ل�ام التي �ست�س����ارع عندها �إلى مواكبتك����م ...اعت�صموا
و�سيعت�ص����م معك����م كل م�سيحي����ي ال�ش����رق و�سيواكبونكم
بال�صالة والدعاء وب�إيمان ورجاء عظيمين».
يحمل ك ُ ّل يوم �أخبار الفظائع والجرائم الال�إن�سان َ ّية المر َ ّوعة،
الت����ي تقوم بها الف����رق التكفير َ ّي����ة ذات الأ�سماء المختلفة،
المروع،
والعالم منق�سم تجاه محاربة هذا الإرهاب والإجرام
ِّ
يبث الرعب ويت�س َ ّب����ب في ويالت كون َ ّية ،ويحمل على
الذي ّ
الهجرة والنزوح والت�ش ُتّت في �أقطار مختلفة .و�آخر الجرائم
هو االعتداء على بلدة القريتين وتهجير �أهلها ،وهدم كني�سة
الق ّدي�س اليان الأثر َ ّية فيها.
م����ع العلم � َ ّأن انق�س����ام العالم حيال هذا الف����رق التكفير َ ّية
هو �سب����ب تماديها و�إمعانها في الإجرام� .أمام هذه الفظائع

العالمة الأمين:
�أيها الم�س�ؤولون خذوا العبرة مما جرى في م�صر
وتون�س وغيرهما!
اللواء-الخمي�س� 3,أيلول 2015

غادر العالم���ة ال�سيد علي الأمين �إلى �أثين���ا للم�شاركة في
م�ؤتمر ترع���اه وزارة ال�ش�ؤون الخارجية ف���ي اليونان تحت
عن���وان (دعم حق���وق المواطن���ة والتعاي����ش ال�سلمي بين
الم�سيحيي���ن والم�سلمين في ال�ش���رق الأو�سط) والذي تقيمه
البطركي���ة الم�سكونية بالتع���اون مع مرك���ز الملك عبداهلل
للحوار.
و�ص��� ّرح قبل المغادرة ب�أن المطلوب من الم�س�ؤولين الإ�صغاء
بتب�ص ٍر �إلى
�إلى المطالب التي يرفعه���ا المتظاهرون ،والنظر
ّ
عواق���ب الأمور ،و�أخذ الدرو�س والعبر من الأحداث التي جرت
في تون�س وم�صر وغيرهما ،وب�إمكان الم�س�ؤولين في الحكومة
والمجل����س النيابي �أن يجنّبوا البالد تلك التجارب والأخطار
من خ�ل�ال العمل ال�سريع عل���ى تنفيذ المطال���ب الحياتية
والرجوع �إلى ال�شعب م�ص���در ال�شرعية وال�سلطات ب�إعالنهم
عن موع���د قريب لإجراء انتخابات نيابي���ة يتبعها انتخاب
رئي�س للجمهورية وت�شكي���ل حكومة جديدة ،وبذلك ت�ستعيد
الم�ؤ�س�سات �شرعيتها وتخرج من دائرة التعطيل والفراغ.

بالعودة �إلى ال�شعب ت�سترجع الم�ؤ�س�سات
�شرع ّيتها والدولة مكانتها
العالمة ال�سيد علي الأمين:

الدكتور في�صل بن معمر خالل م�ؤتمر �أثينا :لدعم
تحقيق المواطنة الم�شتركة في ال�شرق الو�سط
ف����ي كلمت����ه الت����ي �ألقاه����ا خالل
الم�ؤتمر ف����ي �أثينا �أكد الأمين العام
لمرك����ز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
العالم����ي للحوار بين �أتباع الأديان
والثقاف����ات في�ص����ل بن ب����ن معمر
على �أن الهدف الم�شترك لالجتماع
يتجلى في «تحقيق ودعم المواطنة
الم�شترك����ة بين الم�سلمي����ن والم�سيحيي����ن والمجموعات
الدينية الأخرى التي تعي�ش بين مجتمعات ال�شرق �أو�سطية
ب�سالم وطم�أنينة «.
ً
كما ندد بظاهرة التطرف والغلو والإرهاب ،م�ضيفا «الإرهاب
والتطرف الديني وال�سيا�سي وخ�صو�ص ًا ما يرتكب منه با�سم
الدي���ن يتزايد بكل �أ�سف في مناط���ق كثيرة من العالم عبر
ا�ضطه���اد مكونات المجتمع وتهدي���د كثير من المجموعات
الدينية التي تعي�ش في مجتمعات ال�شرق الأو�سط».
و�أكد على �أن مكون����ات المجتمع م�سلمة وم�سيحية مهددة
ب�ص����ور متنوعة في �سوري����ة والعراق من قب����ل ع�صابات
الإج����رام والتطرف التي ال دين لها ،وق����ال «نعلم جميع ًا
ت�ستثن �أح����داً وركزت على بع�ض
�أن ع�صاب����ات الإجرام لم
ِ
من الم�سيحيين والأقلي����ات الدينية الأخرى الذين ي�شكلون
مكون����ات �أ�سا�سية لمجتمعاتن����ا الديني����ة والثقافية منذ
�آالف ال�سني����ن ،حيث تجري محاوالت م����ن قبل الإرهابيين
والمتطرفين لتهجيرهم و�إلغاء وجودهم وهو �إلغاء لوجود
وح�ضارة ال�شرق الأو�سط».
و�أ�ضاف �أن العنف والإرهاب ال ينتمي �إلى �أي دين �أو ثقافة،
وب����كل و�ضوح و�صراحة ف�إن الجمي����ع مهددون بالرغم من
انتمائه����م الحقيقي لأوطانه����م ومجتمعاتهم التي جمعت
بينهم منذ �أمد بعيد والمعلوم �أي�ض ًا للجميع �أن المنظمات
الإرهابي����ة ا�ستهدف����ت الم�سيحيي����ن والم�سلمين حيث قام
الإرهابي����ون بتفجير الم�ساج����د وتخريب الم����دن والقرى
وتهجي����ر مئ����ات الآالف من الأبرياء بحي����ث �أ�صبحت هذه

الأعمال الم�أ�ساوية مهددة للجميع.
ورك����ز على �أهمية الح����وار ،داعيا �إلى �أهمي����ة الإ�سراع في
تطبيقه عل����ى �أر�ض الواقع قائال« :من خ��ل�ال اجتهاداتنا
و�أعمالن����ا نجتمع اليوم لأننا ن�ؤمن جميع ًا ب�أهمية تنوعنا
الدين����ي والثقاف����ي والح�ضاري في مجتمعاتن����ا العربية،
و�أن ه����ذا التنوع له جذور عظيمة ف����ي ح�ضارتنا العربية
والإ�سالمي����ة ،وهو الآن في خطر ج�سي����م �إذا تم �إلغاء هذه
التنوع ،وهذا تهديد خطير للإن�سانية جميعا»
كما دعا �إلى تكثيف الح����وارات الم�شتركة التي تهدف �إلى
تعزي����ز الم�شت����ركات الإن�سانية في الب��ل�اد العربية حيث
ي�سعى هذا االجتماع �إلى تحديد �أف�ضل الطرق للم�ضي قدم ًا
في تحقيق �سبل التعاي�ش والأمن بدعم ركائز المواطنة بين
المجموع����ات الدينية التي تمثل تلك المجتمعات ،وتحديد
الط����رق المنا�سب����ة لمب����ادرات م�شتركة لحماي����ة الن�سيج
االجتماعي وتحقيق تما�سكه.

المطران �إمانويل

من جانبه� ،أع����رب المطران �إمانوئيل ع�ض����و مجل�س �إدارة
مركز الملك عب����داهلل بن عبدالعزيز العالم����ي للحوار بين
�أتب����اع الأديان والثقافات �أن االجتم����اع �شكل فر�صة طيبة
للقي����ادات الدينية الم�شارك����ة لتكثيف عمله����م الم�شترك
لمعالج����ة الو�ض����ع الحرج ال����ذي يواجه����ه الم�سيحيون،
وتواجهه الأقليات الأخرى في العراق و�سوريا ،خا�صة و�أن
العن����ف واال�ضطرابات ال�سيا�سية ف����ي المنطقة قد و�ضعت
المجتمع����ات في خطر كبير ،و�أنه����ا �أ�صبحت تهدد الجميع
م�سلمين وم�سيحيين وغيرهم.
وقال «�إن الم�سيحيين جزء ال يتجز�أ من الن�سيج االجتماعي
المتن����وع لل�ش����رق الأو�س����ط ،ذي الأغلبي����ة الم�سلمة ومن
ال�ض����روري للقيادات الدينية من جمي����ع الأديان والطوائف
التحدث ب�صوت واحد ،ومعالج����ة الأزمة الحالية من �أجل
الحفاظ عل����ى المجتمعات المهددة بالإنقرا�ض ،ولقد عا�ش
الم�سيحي����ون ف����ي هذه المنطق����ة لأكثر م����ن � 2000سنة،
و�ساهم����وا في �شتى �أوجه الحياة في المجتمعات العربية.
خ�سارتهم �ستكون كارثة للتعاي�ش وللمنطقة ب�شكل عام».

خارطة طريق حلل الأزمة اللبنانية

ال�ستقالة الحكومة ومجل�س النواب وتكليف الجي�ش
والقوى الأمنية �إدارة �ش�ؤون البالد مدة �ستة �أ�شهر
الوكالة الوطنية -الثالثاء2015/٨/25-

لقد �أعلنت الطبقة ال�سيا�سية في لبنان
عن ف�شلها في �إدارة الدولة منذ �سنوات
على �أل�سن����ة الم�س�ؤولي����ن فيها ،وقد
�أثبتت ذلك �أي�ض���� ًا الأحداث المتالحقة
في محط����ات عديدة ،وبذلك فقد فقدت
هذه الطبقة الحاكمة ثقة ال�شعب فيها.
والعج����ب العجاب ال����ذي يح ّير �أولي
الألب����اب �أن الذين يعلن����ون عن ف�شلهم يرف�ض����ون مغادرة
المتم�سكين به����ا م�ستخدمين �شتّى
ال�سلط����ة وال يزالون من
ّ
الأ�ساليب وال�شعارات في �سبيل البقاء فيها!.
�إن م����ا يمكن �أن ينج����م عن تفاقم الأو�ض����اع ال�سيا�سية من
�أخط����ار كبيرة على م�صير الدول����ة وال�شعب والوطن مع ما
ي�ضاف �إليه����ا من مخاطر �صراعات المنطق����ة المحيطة بنا
ي�ستدع����ي كل ذلك و�ضع خارطة طريق ت�شكل بداية الخروج
من دوامة الفراغ والتعطيل والمراوحة في نف�س المكان.
وتبت����دئ هذه الخارطة بتقدي����م ا�ستقالة الحكومة ومجل�س
الن����واب لل�شعب والرج����وع �إليه لأنه م�ص����در كل ال�سلطات،
ولأن����ه ال وجود للفراغ في ال�سلط����ة يتكلّف الجي�ش والقوى

00961-70-972841

الأمن ّية ب�إدارة �ش�ؤون الدولة ،ونقترح �أن تكون م ّدة التكليف �شرعيتها المفقودة والدولة مكانتها في الداخل والخارج.
�ست����ة �أ�شهر يتم خاللها الإعداد النتخاب����ات نيابية يتبعها و�أخيراً نذكّر الم�س�ؤولين بقول ال�شاعر:
ّا�س ال �شُ َرطٌ وال �أَن َْ�صا ُر
انتخاب رئي�س للجمهورية وت�شكي����ل حكومة جديدة ،وهي َوا ْل َم ْج ُد �أَنْ َي ْح ِميكَ َم ْج ُدكَ َو ْح َد ُه في الن ِ
فت����رة ق�صيرة المدى ت�شكل فر�صة للذين خ�سروا ثقة ال�شعب
من ا�ستعادتها ،وبالعودة �إلى ال�شعب ت�سترجع الم�ؤ�س�سات
جريدة اللواء  -جريدة الم�ستقبل

www.Al-Amine.org

www.AlAmine.net

بمبادرة م�ش��تركة بين مركز الملك عبداهلل العالمي للحوار وبطريركية الق�س��طنطينية وم�ؤازرة الخارجية اليونانية

قي��ادات �إ�سالمية وم�سيحي��ة تدعو لدعم التعاي�ش وتعزيز الم�شت��ركات الإن�سانية ولنظام �إنذار مبكر
�ض��د الفتن الإثنية وتعزي��ز التعاي�ش بين المكونات الدينية للمجتمع��ات العربية في ال�شرق االو�سط

اجتمعت قيادات دينية ف���ي العا�صمة اليونانية �أثينا م�ؤخراً
القت���راح م�شروعات لدعم حقوق المواطنة والتعاي�ش ال�سلمي
بين الم�سلمين والم�سيحيين وغيرهم من المجموعات الدينية
والعرقي���ة ،حيث تم���ت مناق�شة خطط وم�شروع���ات لتعزيز
التعاي�ش بين المكونات الدينية للمجتمعات العربية خ�صو�ص ًا
في �سورية والعراق بنا ًء على �أ�س�س المواطنة الم�شتركة.
وجاء االجتماع كمبادرة م�شتركه بين مركز الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز العالمي للحوار بين �أتباع الأديان والثقافات في
فيينا وبطريركية الق�سطنطينية الم�سكونية وبم�ساندة وزارة
الخارجية اليونانية.
وقد �ضم االجتماع قيادات �إ�سالمية وم�سيحية حيث �شارك في
االجتماع مفتي عام الجمهورية اللبنانية ال�شيخ عبداللطيف
دريان ومفتي عام الأردن ال�شيخ عبدالكريم الخ�صاونة و د.
�إبراهيم نجم ممثل ال�شيخ �شوقي عالم مفتي الديار الم�صرية
والعالم����ة ال�سيد علي الأمين ،ود� .سامي مندور ممثل الأزهر
ال�شريف ،وممث����ل من منظمة التع����اون الإ�سالمي ،وقيادات
دينية م����ن الروم الأرثوذك�س ،ال�سري����ان الأرثوذك�س ،الأرمن
الأرثوذك�س ،الكاثوليك ،الإنجيليين ،ال�سنة ،ال�شيعة والدروز،
بالإ�ضافة �إلى �أع�ضاء مجل�����س �إدارة مركز الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز العالمي للحوار بين �أتباع الأديان والثقافات ،كما
�شارك في االجتماع ممثلون من وزارات الخارجية في الدول
الم�ؤ�س�س����ة للمركز :المملكة العربي����ة ال�سعودية وجمهورية
النم�سا ومملكة �إ�سبانيا والفاتيكان الع�ضو المراقب.
واعتب����روا �أن �أزمة ال�شرق الأو�س����ط المتفاقمة ،تهدد التنوع
الدين����ي والثقافي في المنطقة ،وتق ّو�����ض التعاي�ش ال�سلمي
بين الم�سيحيين والم�سلمي����ن والجماعات الدينية الأخرى،
منوهين الى ما يتعر�����ض له مئات الآالف من هذه ال�شرائح
من عنف وانتهاكات رهيبة.

ودع����وا ،في بيان �صدر عنهم في اعقاب لقاء حواري عقد في
العا�صم����ة اليونانية �أثينا ،يومي الثاني والثالث من ال�شهر
الجاري ،بعنوان «متح����دون لمناه�ضة العنف با�سم الدين:
دعم حقوق المواطنة والتعاي�����ش ال�سلمي بين الم�سيحيين
والم�سلمي����ن ف����ي ال�شرق االو�س����ط»� ،صانع����ي ال�سيا�سات
وو�سائ����ل الإعالم لعدم ربط �أي عم����ل �إرهابي ،يرتكب با�سم
الدي����ن ،ب�أي من الديانات ،و�إبراز الأ�ص����وات ذات الم�صداقية
للتحدث با�سم الدين.
و�شهدت الح����وارات مناق�ش����ات معمقة ومو�سع����ة ،القتراح
م�شاري����ع لدعم حق����وق المواطنة والتعاي�����ش ال�سلمي بين
الم�سلمين والم�سيحيين وغيرهم م����ن المجموعات الدينية
والعرقي����ة ،وفيه تمت مناق�ش����ة خطط وم�شاري����ع لتعزيز
التعاي�����ش بين المكون����ات الدينية للمجتمع����ات العربية،
خ�صو�ص ًا ف����ي �سورية والعراق ،بنا ًء عل����ى �أ�س�س المواطنة
الم�شترك����ة .و�أك����د االجتماع عل����ى دور القي����ادات الدينية
كو�سطاء لبناء ال�سالم والم�صالحة.
و�شمل����ت خط����ط االجتماع ت�شكي����ل لجنة متابع����ة عالية
الم�ست����وى ،به����دف �إ�شراك �ص ّن����اع الق����رار وال�سيا�سات في
المنطقة ،في تحديد ال�سب����ل المنا�سبة لمكافحة االنتهاكات
الخطي����رة ،التي ترتكب با�سم الدي����ن ،ودعم �أ�س�س التعاي�ش
بنا ًء على المواطنة الم�شتركة.
كما ت����م النظر بو�ضع خطط لدعم التربية الحا�ضنة للتنوع
الدين����ي ،لت�شجيع الت�سام����ح وتعزيز التعددي����ة والحفاظ
عل����ى التنوع ،ا�ضافة لمناق�شة الم�شاريع الم�شتركة للتنمية
االجتماعي����ة ،عل����ى ال�صعي����د المحلي ،من اج����ل م�ساعدة
المجتمعات المختلفة للتعاون وبناء الثقة.
وقال المتحاورون في بيانهم الختامي ،ان االعمال الوح�شية،
الت����ي تنفذ على يد حفنة م����ن المتطرفين العنيفين ،ما هي

�إال ت�صرف����ات تنبع من �أفكار بعي����دة كل البعد عن ثقافاتنا
وتاريخنا ،وتتعار�ض مع التعاليم الدينية الأ�صيلة ،ولكنها
ت�سيء ل�صورة الديانات ،وتدمر روح الأخوة ،لي�س بين �أتباع
الديانات المختلفة و�إنما بين �أبناء الدين الواحد.
و�أعلن����وا �أن كل �إرث ديني وثقافي� ،إنما هو كنز ثمين ،وجزء
ال يتجز�أ م����ن الثقافة العربية وال�ش����رق �أو�سطية ،ومت�أ�صل
بجذورها ،وي�ساهم في تنوع وحيوية هذه المجتمعات.
ودان البي����ان ب�ش����دة ،ا�ضطه����اد الم�سيحيي����ن والم�سلمين
والجماع����ات الدينية والإثنية الأخرى ف����ي ال�شرق االو�سط،
راف�ضي����ن كل من ي�ستخدم الدين لتبري����ر �أعمال العنف �ضد
�أتباع الديانات االخرى ،وينتهك����ون حرمة الأماكن والرموز
المقد�سة.
كما ت���م تبني الدعوة لقيام نظام �إن���ذار مبكر ،للق�ضاء على
محاوالت زرع الفتن���ة واالن�شقاق ما بين الجماعات الدينية،
وت�أجيج ال�صراعات ،ودعم حقوق المواطنة في ال�شرق االو�سط.
ودعا القيادات ال�سيا�سية والدينية ،وكذلك المجتمع المدني،
التخاذ موقف حازم �ض����د الإرهاب والتطرف العنيف اللذين
يهددان قرونا طويلة من التعاي�����ش ال�سلمي ،و�إطالق �سراح
كل الرهائن والمدنيين والقادة الدينيين المختطفين وعودة
النازحين والالجئين �إلى ديارهم.
وج����اء لقاء �أثينا ُمك ّم ًال ومتوائم ًا م����ع بيان فيينّا ومبادرة
مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين �أتباع
الأدي����ان والثقاف����ات بعنوان« :متح����دون لمناه�ضة العنف
با�سم الدين».

