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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

الوثيقة التي وقعها قداسة الحرب االعظم البابا فرنسيس 
وشيخ االزهر الرشيف االمام االكرب احمد الطيب، عىل 
االماراتية  العاصمة  يف  االنسانية  االخوة  مؤمتر  هامش 
للسالم  عاملية  وثيقة  قطعا  كانت  وان  ابوظبي، 
وثيقة  ايضا  هي  املختلفة،  االديان  ابناء  بني  والتعايش 
"االمان السيايس". جاءت لتطوي سنوات من الكراهية 
بدأت  قد  الدين، وكانت  باسم  ارتكبت  التي  والجرائم 
منذ هجامت 11 ايلول 2001، فيام العامل برمته يستعد 
العالن شبه القضاء عىل تنظيم داعش، الرديف املشابه 

القاعدة واخواته. لتنظيم 

حتام مل يكن البابا فرنسيس واالمام االكرب احمد الطيب 
يف  الحكومات  عن  نيابة  السياسة  مبارشة  اىل  يرميان 
كّلال  ميثل،  ومبا  موقعه،  من  منهام  كال  لكن  العامل. 
عليها  العامل  وقع  مديدة  انتصارا عىل حرب  بوثيقتهام 
منذ بداية االلفية الثالثة، وكادت تزيل دوال برمتها عن 
االبرياء،  الضحايا  االف  عرشات  فيها  وسقط  الخارطة، 
الدميوغرايف،  والتبدل  االقتصادية  باالستنزافات  ناهيك 
واالختناق االجتامعي واالنساين، التي اجهدت حكومات 
امام  يأخذ من  الحرب  االنفاق عىل هذه  فكان  العامل، 

التنمية والتعليم والتطوير والصحة.

االهم يف هذه الوثيقة، انها جاءت فيام كان جانب آخر 
من العامل يقرع طبول الحرب بني اعالن من هنا، وآخر 
عىل  صاروخية  اتفاقات  من  انسحاب  عن  هناك  من 
بهذا  وهي  الصاروخي.  التسلح  اىل  جديد  سباق  طريق 

الفطري  امليل  عىل  العاملي  السالم  لتقدم  جاءت  املعنى 
للدول الكربى ورصاعاتها اىل تسّيد العامل وموارده. وليس 
واالمم  للشعوب  وثيقة  اعتبارها  االطالق  عىل  مغاالة 
التي تؤمن وتسعى اىل االستقرار والتعايش بسالم عادل 

وكامل.

ورد  الذي  البند  ذاك  السياق،  هذا  يف  االنتباه  يثري  ما 
فيها ان "الحوار بني املؤمنني يعني التالقي يف املساحة 
الهائلة للقيم الروحية واالنسانية واالجتامعية املشرتكة، 
التي  العليا  والفضائل  االخالق  نرش  يف  ذلك  واستثامر 
فالجميع  العقيم".  الجدل  وتجنب  االديان،  اليها  تدعو 
كانسان  موقعه  من  اآلخر  مع  يتالقى  ان  اىل  مدعو 
اوال واخريا، وليس انطالقا من هويات ضيقة. ذلك ان 
االعتقاد ومامرسة الشعائر مسألة محض شخصية، "فال 

اكراه يف الدين".

العبور  جسور  من  واحدة  هي  الروحية  القيم  وألن 
التاريخية  الوثيقة  هذه  فان  الحقيقي،  السالم  اىل 
عن  القناع  واسقاط  اوال،  التغيري  اىل  حقيقية  دعوة 
االرهاب الذي يتمرتس بالدين ثانيا، وترتجم التضحيات 
مختلف  بني  واملحبة  الخري  قيم  الرساء  والتطلعات 
اللذين  والعنف  الرش  مواجهة  يف  والثقافات  الشعوب 
سيطرا عىل العامل خالل السنوات املاضية، حيث طغى 

الخطاب الديني العنرصي.

االنتقال بسالسة  االسالمي واملسيحي يف  القطبان  نجح 

من البعد الديني لهذه الوثيقة اىل الحيز السيايس. فهام 
"سواء  يقع  الذي  ذاك  العامل  ان وجع  اعتبار  اىل  ذهبا 
واالنجازات  والتقني،  العلمي  التقدم  مستوى  عىل 
الحديثة،  االعالم  ووسائل  الرقمي،  والعرص  العالجية، 
يعاين  التي  واالالم  والحروب،  الفقر  مستوى  عىل  ام 
مختلفة  مناطق  يف  واخواتنا  اخوتنا  من  العديد  منها 
االجتامعي،  والظلم  التسلح،  سباق  نتيجة  العامل،  من 
االخالقي،  والتدهور  املساواة،  وعدم  والفساد، 
االسباب  من  وغريها  والتطرف،  والعنرصية  واالرهاب، 

االخرى".

موجها  كان  الدقة،  وجه  عىل  السيايس  التكثيف  هذا 
اىل قادة العامل وحكوماته، كام اىل املفكرين والفالسفة، 
من  الحديثة"  "الحضارة  حققته  ما  عند  للتوقف 
ايجابيات. لكن مع التنبه وبدقة، اىل ما خلفته ايضا من 
اثار سلبية دفعت كثريين اىل دوامات التطرف املتعدد 
ال  التطرف  ان  التاريخ  حركة  اثبتت  وقد  املسميات، 
يوّلد اال العنف والكراهيات وحب السيطرة والتحكم.

النفس  وباسم  الله،  باسم  الوثيقة  هذه  انطلقت  واذ 
الفقراء والبؤساء واملحرومني  الطاهرة، وباسم  البرشية 
واملهجرين  واالرامل  االيتام  وباسم  واملهمشني، 
والنازحني، وباسم الشعوب التي فقدت االمن والسالم 
والتعايش، فانها ذهبت اىل االهم حيث ما يقلق العامل 
من  ملزيد  اعدادها  يجري  "اماكن  من  الساعة  حتى 
وضع  يف  الذخائر  وجلب  السالح،  وتكديس  االنفجار، 

عاملي تسيطر عليه الضبابية وخيبة االمل والخوف من 
املستقبل ...". وهذا كله حقيقي وواقعي. لكن املقلق 
النزاعات  توليد  يف  يتكرر  برح  ما  التاريخ  ان  االمر  يف 
ونتائجها  كوارثها  وضوح  من  الرغم  عىل  والحروب، 

وغياب حسناتها.

العكس،  وليس  للسياسة  حاصل  هو  االمن  ان  ومبا 
فان االمان السيايس الذي يرتجى ان تحققه الوثيقة 
احمد  االكرب  واالمام  فرنسيس  البابا  بني  املوقعة 
الكربى  الدول  ارادات  عىل  معلقا  يبقى  الطيب، 
واالقتصادية  الدولية  السياسات  وصناع  وقراراتها، 
العاملية، وكذلك عىل قدرة الطرفني يف كبح التطرف 
معالجة  عىل  القدرة  يف  كذلك  الحاصل.  الديني 
تصاعد التوجهات القومية التي تتبدى يف الكثري من 
الدول، وال يقل خطرها عن مخاطر التطرف الديني، 

وال تبرش بالخري ابدا.

هذه الوثيقة عىل اهميتها، ُيخىش عليها من ان تبقى 
وترشيعية  مادية  بافعال  تقرتن  مل  ما  وثيقة  مجرد 
استخدام  اي  املدنس،  يف  املقدس  استخدام  تطاول 
الدين يف االعيب السياسة وشياطينها ليصبح منظومة 
الحرية،  مبادىء  ارساء  عىل  العمل  املطلوب  عنفية. 
الفتاوى  فوىض  مواجهة  يف  وتعبريا،  واعتقادا  اميانا 
التي يتلطى فيها البعض والتي خرجت عىل كل القيم 

الروحية، وسفكت الدماء يف اصقاع الكرة االرضية. 
بهذا وحده ميكن التأكيد عىل ان االرهاب ليس له دين.

وثيقة "األمان السياسي"


