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!كرابم دحأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ناك ،عوسي لوح ،كانه .لكيهلا :وهو ،اهيف ناكم سدقأ ىلإ ،ميلشروأ ىلإ انذخأي مويلا ليجنإ
،21 اقول) "ِةَنَسَحلا ِةَراجِحلاِب نَّيَزُملا" ريبكلا ءانبلا كلذ لامج ىلع نومّلكتي صاخشألا ضعب
نِم رَجَح ىلع ٌرَجَح هنِم َكَرتُي نل ٌماَّيَأ يتأتَس هيَلِإ َنورُظنَت يذَّلا اذه" :عوسي ّبّرلا مهل لاقف .(5
،خيراتلا يف اًبيرق ءيش ّلك راهنيس فيك حضوأو ،ةعرُجلا َداز ّمث .(6 ةيآلا) "ضَقنُي نَأ ِريَغ
هّنأك .(17-9 تايآلا عجار) تاداهطضاو ةئبوأو ،تاعاجمو لزالزو ،بورحو تاروث كانه نوكتس :لاقف
،نكل ،ةميكح تاملك اهّنإ .لوزت يتلا ةّيضرألا قئاقحلا يف ةريبك ةقث عضن اّلأ بجي :لوقي
عوسي ّبّرلا فيضي اذاملف ،ةريثك رورش ملاعلا يف :ةرارملا نم اًئيش انيف ثعبت نأ نكمي
ديري هّنإ ،رخآ ٌرمأ يه لب ،ةّيبلس تسيل ُهُتَّيِن ،عقاولا يف ؟اذه لثم اَّيبلس اًمالك اًضيأ اهيلإ
اننكمي فيك ؟جَرخَملا وه امف .تابارطضالا هذه ّلك نم جُرخَن فيك يأ ،اًغيلب اًسرد انيطعي نأ
؟دوجو هل ىقبي الو لوزي يذلا عقاولا اذه نم جرخن نأ

،ليجنإلا نم ةريخألا ةلمجلا يف حيسملا اهفشك .انئجافت دق امّبر ةملك يف نمكي هّنإ
ةملكلا ريشت ؟وه امو .تابّثلا .(19 ةيآلا) "مكَسُفنَأ َنوبِسَتكَت مُكِتابَثِب مكَّنِإ" :لاق امدنع
انّنأ انسفنأ ربتعنف ،انسفنأ عم ؟ىنعم ّيأب ،ةدش ةّيأ ،نكل ،“اًّدج نيديدش” نوكن نأ ىلإ
بلط .ال اًضيأ اذه ؟نينرم ريغو نيبّلصتم حبصُنف ؟نيرخآلا عم .ال ؟ىوتسُملا ىلع انسل
ىلعو ،هل ةبسّنلاب ّمهم وه ام ىلع نيرباثمو ،نيصلخمو ،“نيديدش” نوكن نأ عوسي اّنم
ءالؤه لثم نوكن ،ًةداع :انمامتها ّدشي ام عم قفاوتي ال اًبلاغ ،اًّقح ّمهي ام ّنأل .ةّمهملا رومألا
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ةّينيدلا انديلاقتو ،انتاحاجنو ،انيديأ لامعأل ةّيولوألا نوطعي نيذلا ،لكيهلا يف ساّنلا
ٌرومأ اهّنإ .ةريبك ةّيولوأ اهيطعن انّنكل ،دّيج اذه .ةّيعامتجالاو ةسّدقملا انزومرو ،ةّيندملاو
نأ بّنجتن يكل ،ىقبت يتلا رومألا ىلع زّكرن نأ انيلع هّنإ لوقي عوسيو .ةلئاز اهّنكل ،ةّمهم
ال ام ينبن نأ ىَسنَنو ،لكيهلا كلذ لثم ،كلذ دعب مدهُيس ٍءيش ءانب يف انتايح سّركن
نيديدش نكنلو ،نيتباث نكنل .ريخلا ىلعو ،ةّبحملا ىلعو ،هتملك ىلع ينبن نأ ،راَهنَي
.لوزي ال ام ىلع ءانبلا يف نيمزاعو

،ريخلا يف نيتباث ىقبن نأ وه تابّثلا .موي ّلك ريخلا عنصن نأ :تابّثلا هينعي ام اًذإ وه اذه
ّنأ ملعأ :ةلثمألا ضعب ِطعُنِل .رخآ ٍرمأ لمع ىلإ انب ُطيحُي يذلا عقاولا انعفدي امدنع اًصوصخ
.ةالّصلا لّجؤأ كلذلو ،ةريثك لامعأ اًمئاد ّيدل ،رخآ ٍصخش ّيأ لثم ،اًضيأ انأ نكل ،ةّمهم ةالّصلا
نيذلا “ةاَهُّدلا” نم ريثكلا ىرأ وأ .“اًقحال كلذ لعفأس ،عيطتسأ ال ،لوغشم انأ نآلا ،ال”
،اهب مازتلالا نع اًضيأ انأ فّقوتأف ،دعاوقلا نوفلاخيو “نوغواري” نيذلاو ،فقاوملا نوّلغتسي
اورذحا .“اًضيأ انأ كلذ لعفأسف ،كلذ ةاَهُّدلا ءالؤه لعف نإ” .ةّيعرشلاو ةلادعلا يف تابّثلا نعو
يف نيريثك اًسانُأ ّنأ ىرأ نكلو ،ءارقفلاو ةعامجلا لجأ نم ،ةسينكلا يف ُمدخأ :رخآ ٌرمأ !كلذ نم
.مهلثم لعفأو فّقوتأ نأ يف ةبغّرلا ينيتأتف ،عاتمتسالا يف طقف نورّكفي مهغارف تاقوأ
.اًديعس تسل وأ للملاب رعشأ وأ يدهجل جئاتن ىرأ ال ينّنأل

،تباث انأ له ؟يتابث فيك :انسفنأ لأسنل .ريخلا يف ىقبن نأ وه تابّثلا ،ىرخأ ةيحان نم
رمألا تيأر نإو .يِّلَصُأ ،يلاب ىلع ءاج نإ ؟فورظلا بسحب ةّبحملاو لدعلاو ناميإلا شيعأ مأ
لهف ،دحأ ينركشي مل نإو ،ٍضار ريغ ُتنك نإ اّمأ .مودخو رضاحو ،ميقتسم انأف ،يل اًبسانم
ٍتباث ٍبلق ىلع مأ فورّظلا ىلع نادمتعي يتمدخو يتالص له ،راصتخاب ؟كلذ لعف نع فّقوتأ
ثادحأ يف ال ،هفاخن ءيش انيدل سيل ،انتَبَث نإ :اًلئاق عوسي انرّكذي ؟عوسي ّبّرلا يف
.ريخلا يف نيخسار ّلظن انّنأل ،انلوح نم هارن يذلا ّرّشلا يف الو ،ةئّيسلاو ةنزحملا ةايحلا
ّنأل ،اًضيأ هاياطخب ناسنإلا اوّبحأ ،رشبلا اياطخ نم اوفاخت ال" :يكسفيوتسود بتك
3 ،6 بابلا ،2 ءزجلا ،فوزاماراك ةوخألا) "ضرألا ىلع ةّبحملا ةّمق وه ،اذه ةّيهلإلا ةّبحملا ساكعنا
رّيغتت الو ،ةتباث يهو ،ةقداص هللا ةّبحم ّنأل ،ملاعلا يف هللا ةّبحم ساكعنا وه تابّثلا .(ز
.اًدبأ

لامعأ عجار) ةالّصلا يف ةتباّثلاو عوسي ّبّرلا ةمداخ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ،انتابث يِّوقتل
.(14 ،1 لسّرلا
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زّزعت يتلا ،(Laudato si) “اًحبسم نك” ةّصنم قالطإل ىلوألا ةّيونّسلا ىركذلا اًدغ فداصي
:ةردابملا هذه ىلإ اومضنا نيذلا عيمج رّكشأ .اهعم ةقفاوتملا ةايحلا طامنأو يئيبلا رّيغتلا
ةينيد تاسّسؤمو تاكرشو تاّيعمجو تالئاعو دارفأ مهنيب نم ،كراشم فالآ ةتس يلاوح كانه
ةخرصل ةباجتسالا ىلإ فدهي تاونس عبس هتدم راسمل ةزاتمم ةيادب اهّنإ .ةّيحصو ةّيفاقثو
،ةّيرشبلا لبقتسمل ةمساح ربتعُت يتلا ،ةلاسرلا هذه عّجشأ ينّنإ .ءارقفلا خارصو ضرألا
.ةقيلخلا ةياعرل ّيلمعلا مازتلالا زيزعت نم نكمتت ىّتح

تاوطخ ذاختا ّمتي نأ لمآ .رصم يف ةدقعنملا ،COP27 خانملا ةمق ركذأ نأ ّدوأ ،روظنملا اذه نم
.سيراب قافتا باقعأ يف ميمصتو ةعاجشب مامألا ىلإ

نماضّتلاو ةالّصلاب نيبيرق .ةبذعملا ايناركوأ يف انتاوخأو انتوخإ نم نيبيرق اًمئاد َقبنل
.برحلل ملستسن ال !نكمم مالّسلا .ّيلمعلا

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