
 البحرين لىإ رسولية حلةر

 والعشرين الحادي القرن وتحديات األديان حوار

 المسلمين حكماء مجلس أعضاء مع لقاء

 2022 نوفمبر 4

 أيوسو أنخيل ميغيل الكاردينال نيافة كلمة

 األديان بين حوارال دائرة رئيس

 ،القداسة صاحب

 صاحب الفضيلة،

 الكرام، المسلمين حكماء مجلس أعضاء

 .الفاتيكان وفد باسم أخاطبكم أن يشرفنييسعدني و

 

أن  ، لكني أود  في القرن الحادي والعشرين التحديات التي يجب مواجهتها ، هناك العديد منبالطبع

لعديد من لمصدر  ، والتي هيبيننا نحن المسيحيين والمسلمين بإيجاز على مشكلة مشتركة زأرك  

 .، أال وهي األزمة البيئيةالتحديات األخرى
 

خزلل و النززا  حاالت فيا جليً والذي ظهر  ،بعضنا بعًضاعلى  المتبادل واعتمادنا ضعفنا البشري إن

 رتقزاءالامزن أجز   مًعزا بالعمز  وااللتززام للوحزد  كافيزان سزببان همزاالمستجد،  كورونافيروس جائحة 

 .نسانيةاإلب

 القززرن تحزديات مواجهزة مزن نزتمكن حتزى الجميزع بزين واألخزو  والتضزامن الوحزد  نعززز دعونزا لزذل 

 األزمزة مزن مًعزا نخزر  يكمن فزي أن األم . إن بشجاعة القريب المستقب  وتحديات والعشرين الحادي

 إنسزانية أكثزر مجتمعزات تصبح أن على مجتمعاتنا مساعد  من نتمكن وأن وأقوى أفض  بشك  الحالية

 .بجميع الخلئقو البعض ببعضهمفيها  الناس يهتم أماكن من أج  أن تكون

 إيكولوجيًزا مسزؤول اجتمزاعي نظزام لتعزيزز األديزان من مختلز  المؤمنون يتحد ألن ملحة حاجة هناك

 واالزدهزار والكوكزب بالناس يتعلق فيما البيئة وحماية البيئية األزمة إنحيث  المشتركة القيم على قائم

 .وثيقًا ارتباطًا ببعض بعضها وترتبط األديان لجميع أساسية تُعد أموًرا االجتماعي والعيش والسلم

 أتبزاعهم بزين والسزلوك واآلراء االتجاهزات تشزكي  فيرئيسيًا  دوًرا أيًضا الدينية المجتمعات قاد  يلعب

 علزى عزلو . للجميزع المستدامة وللتنمية الطبيعية للموارد العادل واالستخدام الحكيمة اإلدار  أج  من



 والعزيش العزالمي السزلم أجز  مزن اإلنسزانية األخزو  وثيقة في ورد كما أخلقيًا، واجبًا عليهم فإن ذل ،

  ".عيش المشتركوال اإلنسانية واألخو  والجمال والخير والعدالة السلم قيم"لنشر  ، المشترك

 عصزرنا، فزي المجتمزع يعزم الزذي دينيالز والفزرا  القزيم بأزمزة المطزا  نهايزة في البيئية األزمة ترتبط

 علزى مبنيزة بديلزة نمزاذ  لتقزديم حاجزة هنزاكف ومن ثم  . هو الح  األساسي األديان بين الحوار لذل  فإن

 .دينيةال والمسارات الروحية القيم

 الطبقزة فزي - االختلفزات تجزاوز إلزى الجميزع يدعو والطبيعة البشر بين المتبادل واالعتماد الترابط إن

اإلنسززاني فززي الوقزز  مجتمعنززا  سززلمة لحمايززة مًعززا عمزز مززن أجزز  ال - الثقافززة أو العززر  أو العقيززد  أو

 التغييزر نحزو األولزى الخطزو  اتخزاذ فزي الزدين يسزاعدنا أن يمكزنو. القادمة ألجيالمن أج  او الحاضر

 .الجماعي

 يسزعون وبالتزالي ،البشزر فزي المقزام األول سببها البيئية األزمة أنعلى  اليوم المتدينين من العديد يتفق

يقزول فيز   بحزديث أستشزهد أن أود وهنزا. دينيزةال مسزاراتهم علزى بناءً  للحيا  بديلة نماذ  لتقديم جاهدين

ززاَعةُ  قَاَمزز ِ  إِن  "د: محمزز ززتَطَا َ  فَززإِنِ  فَِسززيلَة ، أََحززِدُكم   يَززدِ  َوفِززي الس  ِرَسززهَا َحت ززى تَقُززومَ  الَ  أَن   اس  ززهَا يَغ  ِرس   "فَل يَغ 

 مزن بالبيئزة للعتنزاء مزدعوون البشزر نحزن ،اأيامنز نهايزة حتزى وهذا يعني أن  )الراوي أنس ابن مال (

  .الحيا ب واالرتقاء حولنا

 هززايمكن التززي الحكمززة األديززان تمتلزز و ،األديززان بززين مشززترك واقززع هززو البيئززي التززدهور إزاء القلززقإن 

 كوكززب أوضززا  تززدهور علززى للتغلززب حياتنززا أنمززاط فززي اللزمززة التغييززرات تلزز  إحززدا  فززي المسززاعد 

 والحيززا  والثقافيززة واالجتماعيززة واالقتصززادية البيئيززة مجززاالتال هززذا التغييززرات كافززة تشززم و األرض،

 .اليومية

 لحوارالماث  ل البيئي التحدي حول نظري وجهة من فيها للتفكير النقاط بعض أشاطركم أن لي اسمحوا

 :األديان بين

 يتحدوا أن األديان جميع ألتبا  ملحة حاجة هناك. من ذل  وتخطى حدودنا النظر لما هو أبعد .1

فيروس كورونا  جائحة ، وتعدالمشتركة القيم على قائم إيكولوجيًا مسؤول اجتماعي نظام بناءل

 زيزاد  إلزى العالميزة البيئيزة المشزكلت تسزار  أدى فقزد لقزد ،ذلز  علزىا واضزح مثزاال المستجد

 .األديان بين لتعاونل الحاجة الملحة

 نسزانيةاإل األسزر  لتوحيزد ضزروري" العالمي التضامن" أن باعتبار البيئية المشكلت معالجة .2

 .ومستدامة متكاملة تنمية عن البحث في

 البيئزي الزوعي لرفع المشتركة التعليمية البرامج خلل من الكوكب واستدامت  بسلمة االهتمام .3

 الزذين األديزان، مختل  من للمؤمنين الكاملة المشاركة خلل من المشتركة المبادرات وتعزيز

 .جنب إلى جنبًا ويعملون يعيشون

 المختلفة، لألديان المقدسة النصوص خلل من والطبيعة نسانيةاإل بين بالصلة الوعي استعاد  .4

 .اليومية الحيا  إلى ممارسات في رجمتهايتم تل



 خزلل مزن الحيزا  وأنماط المواق  وتغيير األخرى الديانات أتبا  مع المشترك االلتزام تعزيز .5

 .جديًدا بيئيًا وعيًا تخلق التي الدينية القيم تل  استعاد 

 بززين العلقززات لزيززاد  وهبززة فرصززة هززي البيئززة، ذلزز  فززي بمززا والعشززرين، الحززادي القززرن تحززديات إن

 .والسلم والوئام والعدالة والمساوا  األخوية المحبة على قائم جديد حيا  أسلوب واعتماد المؤمنين

نا اإليمانيزة، جزذور إلزى نعزود أن، يجزب علينزا فيهزا نغزر  يتزال والفزرا  والخزو  اليقين عدم حالة في

 قزادر ال اللقاء ثقافة خلق  يمكن حقيقي روحي" تجديد" لدينا يكون حتى األساسيات إلى نعود أن يجبو

 .العالم هذا حيا  على عميق والتي لها تأثير ولها واالنقسامات االختلفات تجاوز على

 تجززاا نتشززاركها التززي والمسززؤولية المشززترك ومصززيرنا المشززتركة بإنسززانيتنا الززوعييجززب أن يحفزنززا 

 األسزر  رفاهيزة أجز  مزن األديزان بزين الضروري التضامن هذا تطوير مواصلة على العالمو اآلخرين

 ُكززن  بعنززوان " رسززالت البابززا فرنسززيس فززي  قززالكمززا  بسززخاء، التعززاون مززن مًعززا نززتمكن حتززى ،إلنسززانيةا

 وخبرتز  ثقافتز  عبزر كز    بالخليقزة، العنايزة أجز  مزن هلل كزأدوات التعزاون جميًعا باستطاعتنا: ""ُمَسب ًحا

 .(14 الفقر  -" ُمَسب ًحا ن  الرسالة البابوية "كُ ) ."الخاصة وقدرات  مبادرات  وعبر الخاصة،

 

*** 


