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  مؤتمر

 الالعنف والسالم

  لالعنف والتزامه م المسيحيّ و فهمالتعميق 

  2016نيسان  13- 11روما، 
 
 نداء

  ة إنجيل الالعنفمركزيّ بة لتجديد التزامها إلى الكنيسة الكاثوليكيّ 

  
 ون إىل اختّ نا مسيحيّ مبا أننا مدعواذ موقف ون ملتزمون ببناء عامل فيه مزيد من العدل والسالم، فإن

 ذه القناعة، وبوحيٍ . أشكال العنف ناشط ومبدع، ونبذ كلّ  صريح من أجل عمل العنفي سنة من
بلدان، يف مؤمتر الالعنف عّدة اليت أعلنها البابا فرنسيس، اجتمعنا، من  "سنة الرمحة"اليوبيل، 

وما، يف الفرتة ، يف ر "سالم املسيح"للعدل والسالم، وحركة   والسالم العادل، برعاية الس البابويّ 
  . 2016نيسان  13-11بني 

  
 ن و مؤمن فيهال مجاعتنا شعب اهللا من أفريقيا واألمريكتني، وآسيا وأوروبا والشرق األوسط وأوقيانيا، و متث

ا يعيشون يف مجاعات كثريون من . ة وكهنة وأساقفةن وأعضاء مجاعات رهبانيّ و ن، والهوتيّ و علمانيّ 
نشكر البابا فرنسيس لرسالته إىل املؤمتر . ل والسالمدنعمل يف سبيل العنا وكل . تعرف العنف والظلم

ة الالعنف الفاعل، هي مسامهة أفكاركم حول إحياء أساليب الالعنف، وبصورة خاصّ  إنّ : "وقوله
  ". حنن حباجة إليهاة إجيابيّ 

 
  ...إذا نظرنا إلى عالمنا اليوم

وهي مرتبطة بظاهرة العسكرة . ستمرّةوف يف النفوس مآثار الرعب واخل. إنّنا نعيش يف زمن آالم رهيبة
 يف هذا السياق أصبح .  البيئة، والكثري الكثري من صور العنف األخرىوباملظامل االقتصادية وبتغري

ة مدُعو إىل التأكيد ن يستلهم التقاليد املسيحيّ مَ كّل ف. ة به بصورة عاديّ ا ومعموًال ا طبيعي العنف أمرً 
ة، ويف الالعنف يف رؤية ورسالة يسوع املسيح، ويف حياة وممارسات الكنيسة الكاثوليكيّ ة على مركزيّ 
  .  ألرضلكوكب اة لتقدمي الشفاء واملصاحلة، لإلنسان و دمية واملستمر قدعوتنا ال
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ة ألناس ملتزمني العمل من أجل السالم يف أحناء العامل، وقد نا لسماع اخلربات الكثرية والغنيّ رْ رِ سُ 

شاركونا خربام ومفاوضام الشجاعة مع أطراف . ا روايات العديدين منهم يف أثناء املؤمترمسعن
 حة يف بالد مثل أوغندا وكولومبيامسل . قة بالسالم يف ومنهم العاملون لتثبيت املادة التاسعة املتعل

شئة على السالم يف الدستور الياباين، ومنهم برنامج املرافقة يف فلسطني، ومنهم العاملون على التن
ته يف وعلى قوّ  ا على طابع اإلبداع يف العمل الالعنفيّ تلك اخلربات تلقي ضوءً  كل . رحاب الفيليبني

ديدة جة دت أحباث أكادمييّ أك . ظروف خمتلفة ويف صراعات يسودها العنف، أو ميكن أن يسودها
  .املقاومة العنيفة فعالّيةة هي ضعف ات املقاومة الالعنفيّ ة اسرتاتيجيّ فعاليّ  أنّ 
 

 ةِ ة لتنمية روحانيّ ة واملاليّ ا من اجلهود البشريّ ا وأن تبذل مزيدً ا حي حان الوقت لكنيستنا أن تكون شاهدً 
 يف كلّ . الةة فعّ ة يف ممارسات العنفيّ ال، ويف تنشئة وتدريب مجاعاتنا الكاثوليكيّ الالعنف الفعّ  وممارسةِ 

  .هو ملهمنا ومثالنااملسيح هذا يسوع 
 

  يسوع المسيح والالعنف

ة اهللا غري ل يف حمبّ متأص  "بال عنفٍ "العنف، نادى يسوع بنظام جديد، نادى  بقواعديف زمنه، املشبع 
، أي إىل إىل احرتام صورة اهللا يف  )44: 5مىت (ة أعدائهم دعا يسوع تالميذه إىل حمبّ . احملدودة

، وأن يكونوا صّناع سالم )39: 5مىت (ا هم شر ، وأن ال يقوموا مبقاومة عنيفة ملن يصنع إلينسانكّإل 
الة ظهر يسوع الالعنف مبقاومته الفع أ). 7-5مىت (وأن يغفروا ويتوبوا، وأن يكونوا كثريي الرمحة 

، )6- 1: 3مرقس ( ملـا حتدى شريعة السبت وشفى مشلول اليد ته، مثًال لتجريد اإلنسان من إنسانيّ 
 نوملـا حتدى بسالم وحبزم الرجال الذي ،)22-13: 2يوحنا (وطهر اهليكل وكذلك ملـّا قاوم الرؤساء 

غمده  إىلسيفه يعيد ة موته، أن ، وأخريًا ملـا أمر بطرس، عشيّ )11-1: 8يوحنا (َشَكوا املرأة الزانية 
  ).52: 26مىت (
 

برؤيته وبعمله، . لفاعلا ة احلبّ الالعنف عند يسوع مل يكن ضعًفا وال تقاعًسا عن العمل، بل كان قوّ 
 وبناء على كلّ . هذه حقيقة يلقي عليها النور الصليب والقيامة: أوحى وأظهر صورة اهللا الالعنيف

  .  هذا فهو يدعونا لننمي فينا فضيلة صنع السالم بال عنف
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 أو  ل أبًدا لتربير العنفستعمَ  تُ وجيب أن نقول بوضوح كامل إّن كلمة اهللا، وشهادة يسوع، جيب أال
ة يف اإلجنيل، ملـّا هذه الرسالة اجلوهريّ مرّات كثرية شعب اهللا خالف  وحنن نعرتف أنّ . الظلم واحلرب

  . شارك يف احلروب واالضطهادات والظلم واالستغالل والتمييز العنصريّ 
 

 لدعم احلرب "احلرب العادلة"ة ت مدة طويلة نظريّ لَ عمِ استُ . "حرب عادلة"إنّنا نؤمن أنّه ال توجد 
القائل  احلرب العادلة أمر ممكن هو نقض لألمر األخالقيّ  القول إنّ . أكثر منها  ملنعه أو للحّد منه

  .بتطوير الوسائل واألساليب والكفاءات لتبديل الصراع بطريقة العنفية
 

هناك طريق خمتلف عن العنف يظهر . حنن حباجة إىل إطار ينسجم مع الالعنف كما هو يف اإلجنيل
احلرب ليست الطريق  أنّ  23كتب البابا يوحنا . الكاثوليكيّ  حديثًا يف التعليم االجتماعيّ بوضوح 

ال : "والبابا بولس السادس ربط بني السالم والتنمية، وقال يف هيئة األمم. املناسبة السرتداد احلقوق
. مضى تاريخٌ احلرب هو من مآسي املاضي، وهو : وقال البابا يوحنا بولس الثاين". حرب بعد اليوم

: وقال البابا فرنسيس. ةالثورة املسيحيّ  قلبة األعداء هي حمبّ  إنّ : وقال البابا بندكتس السادس عشر
. فقاناإلميان والعنف ال يت . عنف واحلقيقة، وهي اليت تؤّدي إىل نبذ كلّ  ة احلبّ هي قوّ  ة املسيحيّ قوّ 

  .ونادى بإلغاء احلرب
 

س على إجنيل ة من باب السالم العادل املؤس ة يف هذه القضيّ يّ نقرتح أن تنظر الكنيسة الكاثوليك
ه، ات لبناء السالم وملنع الصراع العنيف، وحلل وأخالقيّ  م رؤيةً يقد الذي السالم العادل . الالعنف

 هذه األخالقيّ . ضرر ناجم عنه ولشفاء كل ا بكرامة اإلنسان وعالقات ناجحة بني ن التزامً ات تتضم
وإننا نعرتف أن . ة، وفضائل، وممارسات ومبادئ توجه عملناعلى مقاييس خاصّ  يةً الشعوب مبن

  .السالم يقتضي العدل وأن العدل يفرض صنع السالم
 

  العيش بحسب إنجيل الالعنف والسالم العادل

املفهوم،  فق وهذا لالعنف الفاعل وألعمال تت  ذه الروح نلزم أنفسنا بتعميق الفهم الكاثوليكيّ 
أمامنا يف رأْينا أيًضا  انولكن يات، وأمامنا حتد  .نريد أن نكون تالميذ للمسيح. كطريق للسالم العادل

  : ها إىلوبناء عليه ندعو الكنيسة اليت حنب .  وشجاعةام مناذج متألنا أمًال هذه األيّ 
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ه نداءنا بصورة ج ونو . عن الالعنف االجتماعيّ  أن تستمر يف تطوير التعليم الكاثوليكيّ  -
ة عن الالعنف والسالم ه إىل العامل رسالة عامّ ة إىل البابا فرنسيس، نسأله أن يوج خاصّ 

  .العادل
ل إجنيل الالعنف بصورة صرحية يف احلياة، مبا يف ذلك حياة األسرار، وعمل دخِ أن تُ  -

ات واإلكلريكيّ سات واملدارس واجلامعات عن طريق األبرشيات، والرعايا واملؤس  ،الكنيسة
  .ة وغريهاعيّ ات التطوّ والرهبنات واجلمعيّ 

عيد األمور ة، والعدل الذي يُ املقاومة الالعنفيّ (ة ات الالعنفيّ أن تدعم املمارسات واإلسرتاتيجيّ  -
ل، وحتويل الصراع، ز ني العُ ة، ومحاية املدني النفسيّ الرعب ، وشفاء آثار إىل نصاا

  .)ات لصنع السالمسرتاتيجيّ إو 
مع أتباع الديانات األخرى، ومع و  يف الالعنف يف داخل الكنيسة، ا شامًال أن تبدأ حوارً  -

 اتِ سرتاتيجيّ إو  لألزمات الكثرية يف زمننا، وذلك من خالل رؤيةِ  استجابةً  ،العامل األوسع
  عادل  وسالمٍ  العنفٍ 

مل يف سبيل إلغاء الع تمر س، وأن ي"احلرب العادلة"أن ال تعلم وال تستعمل بعد اآلن نظرية  -
  .ةاحلرب واألسلحة النوويّ 

-  ى به سلطات العامل، وتدعم وحتمي الناشطني الالعنفيا تتحدني أن ترفع الكنيسة صوتًا نبوي
  .عملهم يف سبيل السالم والعدليعرضون حيام للخطربسبب الذين 

  
ومن مث، للجواب . يات العصرحتد  واجهيف كل العصور، أنعم الروح القدس على الكنيسة باحلكمة لت

أو ( "حروب على مراحل"اه البابا فرنسيس على صعيد الكون، والذي مسّ املنتشر على وباء العنف 
نا وإنّ . اذ القرارات احلامسة، حنن مدعوون إىل االبتهال والصالة والتعليم واختّ ")على احلساب"حروب 

ه، لنشر يسة يف العامل كل نوالك الرسويلّ  رسيّ كاون مع المتابعة التعإىل ماتنا، ع، مع مجاعاتنا ومنظ نتطلّ 
  .إجنيل الالعنف

 

 

 


