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 شهادة الكويكرز للسالم

 

 

 بقلم ماري لو ليفيت

، المعروفون (شئت، انتمى أم ال ينتِم إلى جمعية الفرندز الدينية )الكويكرزاسأل من 

والتي يؤمنون  لسالملالتاريخية شهادة العن معتقداتهم الجوهرية وستسمع عن  ،باألصدقاء

. المميزةفهم " ال يقاتلون في الحروب" وهذا ما قد يقوله الناس عن هذه الطائفة . بها

في عالم و"األصدقاء" يرفضون بشدة أن يحدد أهدافها مذهب أو عقيدة. وعالوة على ذلك، 

يعتبر فيه مقبوال ، بل جديرا بالثناء ، ان نذهب إلى الحرب ونقتل بعضنا البعض من أجل 

فوز ان تالنجاح أو تكديس الثروات أو  ان نحددوفي عالم تعلمنا فيه ، السالم أو العدالة

ألنهم ُهزموا،  (والذين نصفهم باألعداء)عقائدنا على حساب اآلخرين الذين هم مثلنا 

ويسلط الضوء  سندرك الحقيقة أن "الكويكرز هم صانعو سالم" وهو ما يميز الفرندز

 عليهم.

، صالحة لكل العصورإليمان ال، بمعنى انها شهادة اوشهادة السالم لألصدقاء ليست عقيدة

 بمعنى مجموعه من القوانين التي يجب على األصدقاء  ،ال هي تعتبر مرسوم للتصرف

وعلي ابسط المستويات ، فان "الشهادة" . ا  أو جماعي ان يلتزموا بها بشكل فردي (زكريوك)

العثور عليه في البيانات والتراث الطويل لألصدقاء بالشهود للسالم يمكن تعني "الشهود" 

، ، في رفضهم حمل السالح في أوقات النزاع المدني والدوليالعامة والتامالت الشخصية

جرد عالمات ولكن هذه مفي سلوك المواجهة الغيبية ودبلوماسية المصالحة الهادئة. و

للقناعة الداخلية. تنبع هذه القناعة من روح حية، تهذبها التجربة اإلنسانية  ظاهريه ومرئية 

تنمو وتتجدد في كل حياة،  ياتها واإلرشادات التألولئك الذين يحاولون فهم واتباع توجيه

 في كل جيل.وفي كل مجموعة عبادة، 

 في كل الناس-بذره الروح-في قلب هذه القناعة هي تجربه األصدقاء ان هناك شيء من هللا

، الكويكرز يعتقدون انه يمكن إنجاز المزيد من خالل مناشده لهذه القدرة علي الحب والخير

آلخرين، أكثر مما يمكن أن نأمل في تحقيقه بالتهديد بالعقاب أو االنتقام. افي انفسنا وفي 

. وإنما لندرك أن الوسيلة الفعالة لمكافحة الشر ليست باألسلحة وجود الشر لجاهتهذا ليس ل

، علي ذلك يجب ان ننتقل بدال منالتي تؤذي أو تقتل أولئك الذين يعمل الشر من خاللهم. 

، والسماح هلل ان يصل من خاللنا إلى هللا ، إلى "أسلحه الروح"حد تعبير األصدقاء األوائل

. "األسلحة الروحية" هي المحبة، وقول الحق، معهمن في صراع حالذين نالذي بداخل  في

 والالعنف، والخيال، والضحك: األسلحة التي تعالج وال تدمر.



ا حقًّا؛ وأغلب  تناوله جدًّا. شهادة السالم ليست شيئا ي عادية عواقبهكل هذا يبدو عظيم 

الكويكرز عن الرف وينفضون الغبار عنه وقت الحروب أو في أوقات األزمات الشخصية 

أو السياسية. معايشة شهادة السالم يجب أن ترتبط بخياراتنا اليومية لألعمال التي نقوم بها، 

، وكيف نربي ه، وما نشتريفي السياسة اقف الذي نتخذهاوالمووالعالقات التي نقيمها، 

نا. خياراتنا بكل أبعادها هُمها تعزيز العالقات واألنظمة الشخصية والدولية لتصبح أطفال

قوية وذات مصداقية وصحية بما فيه الكفاية الحتواء الصراع إذا نشب، وحله باإلبداع 

 الكامن والمخزون في العقيدة والشهادة. 

الرؤى التي هي واضحة  .ىخرا مجموعة، مثل أي الواقعيفي العالم  يعيش الكويكرز 

بشكل مجيد في الروح تترجم إلى كلمات أو أفعال تبدو مشوشه وناقصه. من وقت ألخر 

القناعة نا. ولكي نقبل على وجه اليقين، ف، ونراوغ، ويلحقنا األذى، ونؤذي غيرنحن نفشل

شهادة السالم ال تكون مخرجاتها مؤكدة. وال يمكننا أن نضمن  ترتكز عليها الروحية التي 

هذه أولئك الذين نتقاسم معهم أبد ا، أو على األقل أننا لن نمارس العنف مع أننا لن نَقتل 

وسعينا الدائم إليجاد حلول إبداعية ألذى القيام با. كما أننا ال نستطيع، برفضنا األرض

ن وال يمكننا اال ا للصراع، أن نضمن سالمتنا الشخصية أو انتصار القضايا التي ندعمها

الِقيَم التي نعيش بموجبها نختار العيش يوما بعد يوم كما لو كان من الممكن دائما الدفاع عن 

 .الشفاءإمكانات  هتواكبوإذا حصل ضرٌر فيجب أن ضرر متعمد حِل النزاعات دون و

وإذا ما اخترنا ان نحاول ذلك ، فاننا لسنا وحدنا. أولئك الذين عاشوا وشهدوا امامنا )بأي 

الذين هم على منا ووهؤالء ( تركوا لنا أمثلة تُحتذى. حال من األحوال كل منهم الكويكرز

في المعضالت نفسها ويمكن أن يوفروا الراحة والشجاعة يناضلون اآلن قيد الحياة 

غير قابل أمر شائع واألمن  . لقد بدأنا ندرك أنونريوالدعم بعضهم لبعض. ونحن كث

العسكرية. إن السعي للعيش في هكذا زمن في  وسائلللتجزئة، وأنه ال يمكن ضمانه بال

اة والسلطة التي تنزع جميع فرص الحرب لم يعد )هذا إذا كان في أي وقت تلك الحي

ا بعيد المنال. إنه اآلن حتمية ملحة وعملية .    مضى( بديال  طاهر   
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