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حب القوة أو قوة الحب
تغي المناخ والوباء والفقر
ف الوقت الذي يجب علينا جميعا أن نتحد لمواجهة التحديات الت نتعرض لها من ر
وتدمي الموارد الطبيعية ...إذا بالقنابل تسقط كالمطر ف أوكرانيا وتدمر حياة ر
البش .إن العنف لم يكن حال
ر
ر
أبدا ،بل عىل العكس كان سببا ف خلق المزيد من الكراهية واالنتقام ،فكم من األرواح البشية يجب التضحية
بها حت َ
نع هذا؟
أكب ر
ف مواجهة عالم وحش ومخيف حيث بات فيه التميب بي الحق والباطل صعب ر
فأكب ،كيف نفاجأ بأن
ي
ي
ردة فعل األشخاص ال تزال يف االنطواء داخل الهوية ،سواء أكانت هوية جماعية أو قومية أو دينية وهذا ما
والت تعد آفة األمم.
يقودهم حتما نحو الحرب ،ي
الت يقودنا إليه
قد حان الوقت اليوم لنعيد حساباتنا ،لنتجنب ما ال يمكن إصالحه ولنوقف تصعيد الرصاعات ي
الت تسببت يف
حب القوة والفخر وأنانية الدول .ألم يحن الوقت بعد عامي من محنة جائحة الكوفيد  ،19ي
العديد من الصدمات والخسائر يف األرواح ،للتعلم ومراجعة سلوكياتنا؟
الت تضمن السالم واالستقرار العالميي ال تزال غب قادرة
إذا كانت المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية ي
عن تروي ج وتربية العيش معا يف سالم ،فإننا سنواجه أخطر التحديات يف عرصنا :كيف نضمن أال يشعر النساء
الت ال صوت لها ،وبأنهم ليسوا لعبة بي
والرجال بأنهم جردوا من مستقبلهم ،بأنهم جزء من المجموعة الهائلة ي
الت تتجاوزهم؟
أيدي القوى ي
ى
ما الذي تبق لنا إذا لم نرجع إىل قوة الحب؟ إىل تقوية روابط العائلة اإلنسانية وزرع األمل بي األجيال الجديدة،
الت تسب عليها الجمعية العالمية الصوفية العالوية المنظمة الدولية غب
ه المهمة ي
وتربية ثقافة السالم .هذه ي
الحكومية AISA ONG Internationale
إن الجمعية العالمية الصوفية العالوية المنظمة الدولية غب الحكومية  ،AISA ONG Internationaleى
وفية لقيمها
ومقتنعة أنه بفضل الحوار والوساطة والعمل من أجل العيش معا ستتمكن اإلنسانية من النجاح يف مسؤوليتها،
وغت بتنوعه.
وه ترك إرث ألطفالنا يتمثل يف عالم سالم ،عالم مصون
ي
أال ي
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