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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

رخآلاو ٌّيسيّرف ٌدحاو ،ناتّيسيئر ناتّيصخش هيف اًلثم انل مّدقي مويلا اّيجروتيل ليجنإ
ىلإ امهالك َدِعَص .ماعلا يأرلا بسحب ئطاخ ناسنإو ،نّيدتم ناسنإ يأ ،(14-9 ،18 اقول عجار) ٌراّشع
ةقيقح ىلإ عضاوتب َلَزَن هّنأل ،هللا ىلإ اًّقح هرظن َعَفر هدحو راّشعلا .اَيِّلَصُيل لكيهلا
يف ةكرحلا ّنإ ،نذإ ،لوقن نأ اننكمي .ِهِرقَفب ،ةعنقأ نود نم ،وه امك هسفن َمَّدَقو ،هسفن
.لزنو َدِعَص :ناَنثا ناَلعِف امهنع ُرِّبعي ،ناتكرح لثَملا

"ايِّلَصُيِل ِلَكيَهلا ىلِإ ِنالُجَر َدِعَص" :يلي امك صّنلا أدب ،عقاولا يف .َدِعَص :ىلوألا ةكرحلا
نأ بجي ّبّرلا لباقن يكل .سّدقملا باتكلا يف ةريثك فقاومب انرّكذي بناجلا اذه .(10 ةيآلا)
ىلإ َدِعَص ىسومو ،ةحيبّذلا مّدقيل لبجلا ىلإ َدِعَص ميهاربإ :هترضح ىلإ “لبجلا” ىلإ دعصن
ةجاح نع دوعّصلا رّبعي .ىّلجت ثيح لبجلا ىلإ َدِعَص عوسيو ،اياصولا مّلستيل ءانيس لبج
انتاوذ لوهس نم عفترنل ،ّبّرلا ءاقلل بهذي يكل ،ةلهس ٍةايح نع لصفني نأل بلقلا
ةرضح ىلإ هلمحنو يداولا يف هشيعن ام عمجنل ،- “انألا” نم انسفن رّرحنل – هللا وحن دعصنو
.دعصن نحن يّلصن امدنعو دوعّصلا وه اذه .ّبّرلا

ةكرحلا ىلإ ةجاحب نحن ،هللا ىلإ عفترنو ،ةالّصلاب رّيغتنو هعم ءاقّللا شيعن يكلو
يف لزنن نأ انيلع ،هللا وحن دعصن يكل ؟ينعي اذامو ؟كلذ فيك .لوزّنلا :يهو ،ةيناثلا
انفعض ىلع ةقداص ًةرظن انايطعُي نيذللا ،انبلق يف عضاوّتلاو قدّصلا عرزنو :انلخاد
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نود نمو ،هللا ىلإ لمحن نأ ىلع نيرداق حبصن عضاوّتلاب ،عقاولا يف .ّيلخادلا انرقفو
نأو ،انبلق لقثُت يتلا يسآملاو اياطخلاو انحارجو اندودح ،عقاولا يف هيلع نحن ام ،رهاظت
عفرن نيذلا نحن انسلو انعفري هللا .انعفريو انيواديو انيفشي يكل هتمحر ىلإ عّرضتن
.ىَلُعلا ىلإ رثكأ هللا انعفر ،رثكأ عضاوتب انلزن امّلك .انسفنأ

- اًلجخ ناك ،برتقي مل – (13 ةيآلا عجار) عضاوتب اًديعب فقو لثملا يف راّشعلا ،عقاولا يف
اًعنتقمو ،هسفن نم اًقثاو ناكو ،هسفن دّجم ّيسيّرفلا نكل .ّبّرلا هعفرف ،ةرفغملا َبَلَطو
دّدعو ،هسفن حّبسو ،طقف هسفن ىلع ّبّرلا عم مّلكتي أدبو فقو .ميلّسلا فقوملا يف هّنأب
هلعفي ام اذه .“...كانه كلذ لثم تسل” :هريغ رقتحاو ،اهعنص يتلا ةحلاّصلا ةّينيدلا هلامعأ
نكمي اًعيمج انّنأل .“؟ّيحوّرلا ءايربكلا نع انيلإ ثّدحتت اذامل ،تبأ اي نكلو” - ّيحوّرلا ءايربكلا
وه اذه .نيرخآلا ىلع مكحت نأو ،دّيج كّنأب نمؤت نأ ىلع كلمحي ءايربكلا .هيف عقن نأ
هذه ىلعو .“...كاذ عنص كاذو اذه عنص اذه :نيرخآلا نم لضفأ انأ ،ريخب انأ” :يحوّرلا ءايربكلا
نودب ةالص هذه .كسفن لوح رودت كّنإ .كهلإ يغلتو كِتاذل دجست تنأ ،كِردُت نأ نود نمو ،لاحلا
.عضاوت

رظننل ،امهيف رّكفن امدنع .برُق نع انمهي ٌرمأ امهالك راّشعلاو ّيسيّرفلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
(9 ةيآ عجار) "ّراب يَّنَأ نيِقَي" ،ّيسيّرفلا يف ناك املثم ،انيف له قّقحتنلو :انسفنأ ىلإ
اًمئاد دّدعنو حيدملا نع ثحبن امدنع ،اًلثم ،كلذ ثدحي .نيرخآلا رقتحن نأ ىلإ كلذ اندوقيف
عقن امدنع ،نوكن امبو ،رهظن امب ّمتهن مك انل رهظي كاذإ ،ةحلاّصلا انلامعأو انتاقاقحتسا
دجملا ىلع نيتّينبملا ،روهظلا ّبحو ةّيسجرنلا نم هّبنتنل .روهظلا ّبحو ةّيسجرنلا ّخف يف
ةملكلا نوكت نأ ىلإ ةفقاسألا نحنو ،ةنهكلا نحنو ،نيّيحيسملا نحن اندوقت اهّنإ ،لطابلا
تمهف انأو ،اذه ُتلق انأو ،اذه تبتك انأو ،اذه تلعف انأ” :“انأ” ؟ةملكلا يه ام .انهافش ىلع اًمئاد
ءالؤه ،يدالب يف ،اندنع .اًليلق دوجوم هللا ،اًريثك “انأ” ـلا دجوت ثيح .كلذ ىلإ امو ،“مكلبق اذه
ةّرم تاذو .سانلا ءالؤه مسا وه اذه ،“انأ طقفو يسفن لجأ نمو يسفن عم انأ” :نوَعدُي سانلا
:نيحزام نولوقي سانلا ناكو ،هسفن يف اًزكرمتم ،وحنلا اذه ىلع ناك نهاك نع ثيدح كانه ناك
.اًكحضم هفقوم حبصي ،حيحص اذه .“هسفن رّخبي وهف ،سكعلاب كلذ لعفي ،رّخبي امدنع ،اذه”

نأ ّبّرلا ّبحي امل ةّيحلا ةروّصلاو ،ةعضاوتملا ّبّرلا ةمداخ ،ةسادقلا ةّيّلك ميرم ةعافش بلطنل
.(52 ،1 اقول عجار) نيعضاوتملا عفريو شورعلا نع ءايوقألا ّطحي وهو ،ّمتي

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةبسانم اهّنإ .“اًدوهُش يل َنونوكتس” هعوضومو ،ّيملاعلا ّيلاسرإلا مويلاب مويلا لفتحُي
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ةداهّشلاب ،ةعماجلا ةسينكلا ةلاسر يف ةكراشملا يف نيدمعملا عيمج ةبغر ظاقيإل ةّمهم
ىتح ،ّيلمعلا نماضّتلاو ةالّصلاب نيّلسرملا معد ىلع عيمجلا عّجشأ .ليجنإلاب ريشبّتلاو
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ناسنإلا زيزعتو ريشبّتلا لمع ةلصاوم نم اونّكمتي

يف ةنوبشل يف ماقُيس يذلا ةبيبّشلل ّيملاعلا مويلل مويلا ليجسّتلا حتفُي
اًضيأ يسفن لّجسأ امنيب انه يعم انوكيل نيَيلاغترب نيَباش توعد دقل .2023 سطسغأ/بآ
َتمق له ،َتنأ .ليجستلاب تمُق ،وه اذه .(يحوللا زاهجلا قوف رقن) ...نآلا كلذ لعفأس .اًّجاح
اهّيأ .انه ايقبا ،وه اذه ...كلذ يلعفا ؟ليجستلاب ِتمق له ِتنأو ...كلذ لعفا ؟ليجستلاب
قانعلا ةحرف فاشتكا هب ديعنس يذلا ءاقللا اذه ىلإ اولجست نأ ىلإ مكوعدأ ،ءاّزعألا بابّشلا
!بايغلا نم ةليوط ةرتف دعب ،اهيلإ ةجاحلا سمأ يف نحن يتلا ،لايجألاو بوعّشلا نيب ّيوخألا

ةّينابهر قافر نم رشع دحأو Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio  بيوطت ّمت ،ديردم يف ،سمألاب
دوهش لاثم .ناميإلل ةيهارك عفادب 1936 ماع يف اينابسإ يف اولتُق نيذلا ،ّيهلإلا ّيدافلا
؛اًناعجشو انناميإ عم نيّيقطنم نوكن نأ ىلإ انعفدي ،مّدلا كفس يف ىتح ،ءالؤه حيسملا
نيّيوابوطلل قّفصنل .ملاعلا يف ليجنإلا عرزل مويلا نوبعتي نيذلا معدت مهتعافشو
!دّدجلا

ّلحي ال فنعلا ّنأ قدصب رّركأ ىرخأ ةّرم .ايبويثإ يف ةرّمتسملا عارّصلا ةلاح فوخب عباتأ
تاّيلوؤسم مهيدل نيذلا عيمج دشانأ ينّنإ .ةّيواسأملا اهبقاوع نم ديزي لب ،تافالخلا
عيمج يف مئاد مالس قيقحتل ةلداع اًلولح اودجيو لزعلا ناكّسلا مالآ فّقوتت ىتح ،ةّيسايس
ةحلاصم راسم ىلإ ماعلا ريخلا نع ثحبلاو راوحلا لجأ نم فارطألا دوهج يدؤت نأ لمآ .دالبلا ءاحنأ
اننماضتو انتاولص ،ةّدشب اوناع نيذلا ،نوّيبويثألا تاوخألاو ةوخإلا صقني اّلأ ىنمتأ .ّيلمع
.ةمزاللا ةّيناسنإلا تادعاسملاو

تبّبستو ةّيقيرفألا نادلبلا نم ديدعلاب تفصع يتلا تاناضيفلا ببسب نيزح ينّنإ
مازتلا ىلإ عّلطتأو ،نيحزانلا نييالم نم بيرق انأو اياحّضلا لجأ نم يّلصأ .رامّدلاو توملا يف
.ثراوكلا هذه عنمل ربكأ كرتشم

مالّسلا لجأ نم ةالصلل مويسولوكلا ىلإ بهذأس ،ربوتكأ/لّوألا نيرشت 25 ءاثالثلا ،دغ دعب
نيعمتجملا ،ملاعلا تانايدو ةّيحيسملا تاعامجلاو سئانكلا يلّثمم عم ،ملاعلاو ايناركوأ يف
ريبكلا لاهتبالا اذه يف اًيحور اودّحتت نأ ىلإ مكوعدأ .“مالّسلا ةخرص” ءاقل روضحل امور يف
ةبذعملا ايناركوأ لجأ نم ةالّصلا يف رمتسنْلو ،ّلصنِل .مالّسلا ةّوق يه ةالّصلا :هللا ىلإ
.اًّدج

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا

 

***********
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