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كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

او تشانثیشالم
Cercle(CRN)رئیس ومؤسس de Réflexion des Nations،

)SED-FC(األمین العام لتنمیة الثقافة الصینیة األوروبیة 

المقدمة

"؟ق السالم في العالمحقِّ نـُ ونبني الـجسور بین إنقساماتنانا أن نُ مكِ ـكیف یُ "

Cercle""ستأن أسَّ منذ خاصة وبـِ لقد طرحت ھذه المسألة بشكل مكثف منذ وقت طویل،  de Réflexion des

Nations إنسانیة من أجل بناء مشاریع وقادةلمع برامج تثقیفیة ل1994األمم المتحدة في نیویورك في عامفي
.السالم في العالم

نحن نطبق داخل كل واحد منا،، لذلك لیس ھناك إجابة مطلقة، ولكن بـِحد ذاتھإنھ سؤال وجودي عن وجودنا 
.للحفاظ على توازننا في الحیاةغیر واعیة،أو و/ھذا كل یوم بطریقة واعیة

ه یوم في فھم ھذا كلّ دمً عطیني الشجاعة للمضي قُ تُ يداخلأخیرة فيالیوم. ولكن بقعة إلىاجوابً أنا  ال أمتلك
،"السالمھذا "بناء قُ نـَُحقِّ "كیف"و"متى"و"لماذا"حولملموسة قضایا من خاللالمسألة

جسور بین إنقساماتنا".نبني الـال األقرب إلینا الیوم ھو: "كیفوالسؤ
:من أنّ ؤأأنا 

"اجمعنا معً ـَ ییتخطى إدراكناما وحده

ثقنعم أنا أ؟ ... األمورھذهق بكلّ تعلّ كل ما یلىعنابقلوح افتان، وقوتھ ولمتھتَـجلیاتھ، كھل ھو وجود هللا، 
)OMAY RHIM SWAHA(

.امعً ناجمعیـــَ ،یفوقناما ن أنّ التعبیر عھـُمابتسامتنا الصادقة وفرحنااوالیوم،

توماس ادیسونن قصة مصورة ع

ورقةألمھ وقدم ،من المدرسة،المنزلإلى توماس ادیسونا، عاد صغیرً فالً عندما كان بعد طوألیام افي أحد
؟ماذا جاء فیھا."ئیھا انت فقطقرلت،أستاذي ھذه الورقةانيقال لھا "أمي، أعطو

:ھافلِ طِ لِ عالٍ تقرأ الرسالة بصوتٍ بالدموع وھي إغرورقت عینا األم 
ما یكفي لتدریبھ. یرجى معلمین أِكـفَّاء بـِ بالنسبة لھ ولیس لدیھا جداً صغیرةبنك عبقري. ھذه المدرسةإ"
ِك".سِ فْ نَ بِ یمھ ــعلِ تَ 

.ـتوتوفَّ وھذا ما فعلتھ أمھ إلى أن مِرَضتْ 

.القرنيعرِ ختَ ـمن أعظم مُ ، أصبح توماس إدیسون واحداً تھوالدبعد سنوات عدیدة من وفاة

Ven. Michel Tao Chan



كتبھا معلمھ السابق إلى أمھ في ذلك الیوم.ألتي الـمطویة الرسالة وجدیبحث بین أوراقھا،فیما كان یوم تذا
...ادیسون الرسالةفتح

إلى بالـذھابا السماح لھ م یعد بامكاننلحنُ ـعقلي، ونَ قٍص عاني من نَ یُ بنكِ "إِ كالتالي:الرسالة نص وكان
".دوطرھ منّ إ.بعد اآلندرستنا م

:ھِ في مذكراتِ تبَ كَ َو الرسالة، قراءة عند ادیسون تأثَّر
".أمھ إلى عبقري القرنتھُ ــلَ وَّ حَ وقد عقلال"كان توماس إدیسون طفال ناقص

ان توماس ألفا ادیسون مخترع ورجل أعمال أمریكي،ك
مخترع أمیركا األعظمبأنھ ف ِص الذي وُ 

االستنتاجات
صة توماس ادیسونم من قِ علَّ تَ مكننا أن نَ ـماذا یُ --1

كل واحد منا)؛أممن شجاعة والحب من األم (ال
بـأكَمِلـھا.ماخٍص شَ یاةِ حَ غییرِ في تَ تُسِھمَ ن أن مكِ ـجابیة یُ ـكلمة تشجیع إی

:ھذه القصةرارِ نا الیومیة على غِ یاتِ ــحوفيم الیومَ علَّ تَ نا أن نَ نُ مكِ ـُ ماذا ی--2
.، فذلك ألننا نسینا أننا ننتمي إلى بعضنا البعضإلى السَّالمإن ُكنا نَفتَِقر 

بكاملھا.ماخٍص شَ یاةِ حَ غییرِ في تَ تُسِھمَ ن أنمكِ ـیُ كلمة هللا 

كل أعمال الحب ھي أعمال سالم--3
منا بركات السالمـعالَ حینھا یعرف فحل حب السلطةـالحب مَ سلطة حلُّ تَـفیھ ونحن نتطلع إلى الوقت الذي 

ا نعرف ذلكقریبا جدا ... ألننا جمیعً ھذا سیكونو

،عابرة، والعلوم مؤقتةة ھيالسیاس
دائمفمان والحب) ـن (اإلییْ الدِّ أما 
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