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ةءارقلا يف ستنروق ةعامج ىلإ لوسّرلا سلوب اههّجو يتلا تاملكلا ىَّنبتأ نأ َمويلا ُّدوأ
ِنايَبلا ِرْحِسِب ِهللا َّرِس مُكَغِّلَبُأل مُكِتآ مل ،ةَوخِإلا اهُّيَأ ،مُكُتيَتَأ اَّمَل" :مكمامأ اهدّدرأ نأو ،ةيناّثلا
َحيسملا َعوسي لب ،حيسملا َعوسي َريَغ ،مُكَنيَب انَأو ،اًئيَش َفِرعَأ نَأ ْأَشَأ مل يِّنِإف ،ةَمكِحلا ِوَأ
مساب مكعم انه يدوجو يف ،اًضيأ يفوَخ وه سلوب فوخ ،مَعَن .(2-1 ،2 ستنروق 1) "بولْصَملا
نم بولصملا هلإلا ،عوسي ،هبيلصب مالّسلا قّقح يذلا هلإلاو ،ةّبحملا هلإ ،حيسملا عوسي
نيريثكلا ةايح يف بولصملا ،عوسيو ،نيمّلأتملا يف بولصملا ،عوسيو ،اًعيمج انلجأ
ىلع رصتنملا ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسيو ،دلبلا اذه يف نيريثك ٍصاخشأ يفو ،مكنم
:ءاجر ةراشِب يه حيسملا ةراشِب ّنأل ،هيف مكتِّبَثأُلو ،مكل هنلعُأل مكيلإ ُتيتأ .توملاو ّرّشلا
زِّيمُت يتلا باعِّصلاو حارفألاو ،مكبولق يف اهنولمحت يتلا تاعّلطّتلاو قلقلا فرعي هّنإ
ديشن لثم ،ءامّسلا ىلإ هنوعفرت يذلا ناميإلاو ،مكيلع طغضت يتلا تاملّظلاو ،مكتايح
لّوحتيس ،اًضيأ انل هّنأل ،فاخن اّلأ بجي ،هيف انيقب نإ ،مكّبحيو مكفرعي عوسي .ليللا يف
.صقر ىلإ ىَوكَش ّلكو ،ءاجر ىلإ نزح ّلكو ،ةمايق ىلإ بيلص ّلك

:يهو ،ليجنإلا يف مويلا عوسي انّبر انيلإ اههّجو يتلا ةايحلا تاملك دنع فّقوتأ نأ ّدوأ ،كلذل
ذيمالت نحن ،انل رَوُّصلا هذه لوقت اذام .(14 .13 ،5 ىّتم) "مَلاعلا ُرون مُتنَأ .[...] ضرَألا ُحلِم مُتنَأ"
؟حيسملا
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يذلا يئرملا ريغ نِّوَكُملا هّنإ .ماعّطلل ةهكن يطعُيِل حلملا مدختسُي .ضرألا حلم نحن ،اًلّوأ
ىلع هيلإ ُرظنُي ناك ،ةميدقلا روصعلا ُذنم ،ديدحّتلاب ببّسلا اذهل .ءيش ّلكل اًقاذم يطعُي
اهنود نمو ةايحلل اًمعط يطعت اهّنكل ،ىَرُت ال يتلا ةليضفلا كلت ْيأ ،ةمكحلل ٌزمر هّنأ
حلملا ةروص مدختسا ؟عوسي انمّلكي ةمكح ِّيأ ىلع ،نكلو .قوذ البو ،معط الب ةايحلا حبصت
يه تابيوطّتلا هذه ّنأ مهفن نأ اننكمي ،نذإ :هذيمالتل تابيوطّتلا نلعأ نأ دعب ةرشابم ،هذه
يهف :ضرألا ىلإ ةّيوامّسلا ةمكحلا تابيوطّتلا لمحت ،عقاولا يف .ّيحيسملا ةايح يف حلملا
؟تابيوطّتلا هذه لوقت اذامو .ةّماعلا ريكفّتلا ةقيرطو ملاعلا ريياعم يف ةروث ثدحُت
ءايوقأ نوكن نأ لواحن اّلأ بجي ،ةداعّسلا َمامت ءادعُس ْيأ ،نيّيوابوط نوكنل هّنأ دّكؤت ،راصتخاب
نوكن لب ،دَحأل ّرّشلا عنصن الو ،ءامحرو ءاعدوو نيعضاوتم نوكن لب ،ناطلس باحصأو ءاينغأو
ةهكن يطعُت يتلا يهو ،- عوسي انل لاق - ذيملّتلا ةمكح يه هذه .عيمجلل مالس يعناص
ال ،حيسملا ةمكح اندَّسج نإو ،تابيوطّتلا انسرام نإ :رّكذتنل .اهيف شيعن يتلا ضرألل
.هيف شيعن يذلا دلبللو ،عمتجملل اًضيأ لب ،بسحف انتايحل اًدّيج اًقاذم يطعن

ظفح :يه ،حيسملا نمز يف ةّيرورض ،ىرخأ ةفيظو ُهل ،ةهكن يطعُي هّنأ ىلإ ةفاضإلاب ،حلملاو
ريخ وهو ،“ماعط” كانه ناك هّنإ اًضيأ سّدقملا باتكلا لاقو .دسفي الو فلتي ال ىّتح ماعّطلا
،تاقوألا كلت يف كلذل .هللا عم دهعلا وهو ،رخآ ءيش ّلك لبق هيلع ظافحلا بجي ناك ،ّيساسأ
باتكلا هلوقي ام ىلإ ِغصُنل .حلملا نم ٌليلق عضوُي ناك ،هلل ٌنابرُق اهيف مَّدقُي ناك ٍةّرم َّلك
"اًحْلِم ُبِّرَقُت َكِنيبارَق ِعيمَج عم .َكِهٰلِإ ِدْهَع ِحْلِم نِم َكَتَمِدقَت ِلْخُت ال" :عوضوملا اذه يف سّدقملا
نيمأ هّنأل ،هللا عم طباّرلا ىلع ظافحلل ةّيساسألا ةجاحلاب حلملا انرّكذ ،اذكه .(13 ،2 رابحألا)
،13 يناّثلا رابخألا ؛19 ،18 ددعلا عجار) مئاد وهو ،ُعَطقُي الو ،داسفلل لباق ريغ انعم هدهعو ،انل
يذلاو ،هللا هعطق يذلا دهعلا ىلع دهاش وه ،ضرألا حلم هنوكل ،عوسي ذيملت ّنإف ،كلذل .(5
؛25 ،11 ستنروق 1 عجار) عطقني الو ّيدبأو ديدج دهع :ّيهلإ ساّدق ّلك يف هب لفتحن
.انتنامأ مدع ببسب ىّتح الو عَضعَضَتَت نأ نكمي ال انل ةّبحمو ،(9 نيّيناربعلا

وأ ساّنلا ناك امدنع ،ميدقلا يف .بيجعلا دهعلا اذه ىلع دوهش نحن ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.حلملا نم ليلقلا لدابتب اهنودّكؤي اًرارم اوناك ،مهنيب ام يف تاقادص نوميقُي بوعّشلا
انّنأ رهظُنو ،ركُشو ،حرفب هللا عم دهعلل دهشن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ،ضرألا حلم انّنأل نحنو
،ةدّيج ةّيناسنإ تاقالع ينبنو ،ةّوخألا شيعنو ،ةقادص طباور قلخن نأ ىلع نورداق ٌصاخشأ
.ملظلا ةاسأمو ،ةميثألا لامعألا ةراذقو ،تاماسقنالا ءابوو ،ّرّشلا داسف دوسي نأ عنمن يكل

لامعأو ،حارجلا نم ريثكلا مامأ ،كلذ عمو .دلبلا اذه يف ضرألا حلم مكّنأل مكركشأ نأ مويلا ّدوأ
ودبي نأ نكمي ،رقفلاو ءاقّشلا بّبسي يذلا مارجإلا مامأو ،ةيهاركلا ّمس يّذغت يتلا فنعلا
،نيرداق ريغ مكّنأب روعّشلا ةبرجت مكيلع رطيسُت امدنع ،نكلو .نوزجاعو راَغِص مكّنأ مكل
ىلع هعضن نأ امو ،ريغص نِّوَكُم هّنإ :ةريغّصلا هِتاَبيَبُح ىلإو حلملا ىلإ اورظنت نأ اولواح
.هّلك ماعطلل ةهكن يطعي ديدحّتلاب ةقيرّطلا هذهب نكلو ،بوذيو يفتخي ىّتح ،ماعّطلا قبط
ال انتّوق نأ انل ودبي امدنع ىّتح ،اَنِرَغِصو انفعَض نم مغّرلا ىلع ،نيّيحيسملا نحن ،اذكهو
رييغتل ةمساح ةمهاسم مّدقن نأ اننكمي ،ىمعألا فنعلا ِجَوَهو لكاشملا ِرَبِك مامأ اهل ةّيمهأ
يطعت يكل بوذت يتلا حلملا نم ةّرذ يفكي :حلملا لثم كلذ عنصن نأ ديري عوسي .خيراّتلا
نمو ،ليلقلا كلذ نود نم هّنأل ،عجارتن نأ اننكمي ال ،كلذل .ةَعِمتجُم رومألل ةفلتخم ةهكن
،ّيساسألا نمو ،ليلقلا نم ديدحّتلاب أدبنل .هقاذم ءيش ّلك ُدقفي ،اَنِحلِم نم ليلقلا نود
،هتابيوطتو ،عوسي مسابو :خيراّتلا رّيغي هّنكلو ،خيراّتلا بتك يف رهظَي ال يذلا نمو
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ىلع ْبَّلَغَتَنْلو ،ةّبحملا لامعأو ةالّصلا لمحن يكل ماقتنالاو ةيهاركلا ةحلسأ اًبناج ْعَضَنِل
عضت نأ ناكشوتو نيَتنمزُم ،تقولا رورم عم ،اتحبصأ نيتللا ضغُبلاو ةيهاركلا كلت
حلم حارجلا ىلع عضن نأ ْمَّلَعَتَنْلو ،ضعبل اهضعب ةضراعم يف ةّيقرعلا تاعامجلاو لئابقلا
،اهانيّقلت يتلا تاءاسإلا ببسب انبلق فَزَن نإ ىّتحو .يفشي هّنكل قِرحُي يذلا ،ةرفغملا
،انسفنأ لخاد يف ريخب نوكنسو ،ّرّشلاب ّرّشلا ىلع ّدرلا دبألا ىلإو ةدحاو ةّرم كرتنل
ريخلا ىلع ظفاحنِل .انعم هللا لمعي امك ءاخسو قدصب اًضعب انضعب ّبحنْلو لبقتسنِل
!اندسفي ّرّشلا عدن الو ،هيلع نحن يذلا

تلاق .ملاعلا رون متنأ :روّنلا يهو ،عوسي اهمدختسا يتلا ةيناّثلا ةروّصلا ىلإ لقتننِل
"ضرَألا يصاقَأ ىلِإ يصالَخ َغُلبَيِل ،مَمُألِل اًرون َكُتلَعَج دق يِّنِإ" :ليئارسإ نع ةريهش ةءوبن
،8 اّنحوي عجار) ملاعلا رون وهو ،هنبا لسرأ بآلا هللا ّنأل ،ةءوبّنلا تقّقحت نآلا .(6 ،49 ايعشأ)
دّدبيو ةملّظلا يف ءيضي يذلا روّنلاو ،بعش ّلكو ناسنإ ّلك ريني يذلا ّيقيقحلا روّنلاو ،(12
اًضيأ مُه مهّنإ هذيمالتل لاق ،ملاعلا رون ،هسفن عوسيو .(9 .5 ،1 اّنحوي عجار) مالظ ّلك َبُحُس
،نيرينم ريصنس ،حيسملا وه يذلا روّنلاو ،حيسملا رون انلبق نإ هّنأ ينعي اذه .ملاعلا رون
!هللا رون ّعشنو

،لايكِملا َتْحَت ُعَضوُيَو ٌجارِس ُدَقوُي الو ،لَبَج ىلَع ٌةمئاق ٌةَنيدَم ىفْخَت ال" :اًلئاق عوسي فاضأ
اًضيأ انه عوسي مدختسا .(15-14 ،5 ىّتم) "تْيَبلا يف َنيذَّلا ِعيمَجِل ُءيِضُيَف ،ةَرانَملا ىلَع لَب
ناكو ،لالّتلا ىلع ةمئاق ليلجلا يف ةفلتخم ًىرق تناك :تاقوألا كلت يف ةفولأم اًروص
ىّتح عفترم ناكم يف عضوت تويبلا يف حيباصملا تناكو ،ديعب نم حوضوب اهتيؤر نكمي
ديمرقلا نم ةعطقب ىّطغُت تناك ،اهءافطإ نوديري اوناك امدنع ،ّمث .ةفرغلا اياوز ّلك ءيضت
.ئفطني ىّتح بهّللا نع نيجسكألا بجحي ناك يذلا ،“لايكم” ىّمست

نأ ىلإ نوّوعدم ،هذيمالت ،نحن :ةحضاو ملاعلا رون نوكن يكل عوسي ةوعد ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةرابعب .اًدبأ هتلعش ئفطنت اّلأ بجي حابصم لثمو ،ىلعألا يف ةعوضوم ةنيدم لثم ّعشن
،انلوح نم ءيش ءيضي نأ ىّنمتن نأ لبقو ،انب طيحي يذلا مالّظلا نم قلقن نأ لبق ،ىرخأ
،اهنكسن يتلا نكامألاو ىرقلاو ندملا انلامعأبو انتايحب ءيضن نأو ،َّعِشن نأ اّنم ٌبولطم
ةّوقلا ،ةّوقلا انيطعي عوسي ّبّرلا .اهب موقن يتلا تاطاشنلاو ،مهعم شيعن نيذلا صاخشألاو
انلامعأ اوري نأ ىلع نيرداق اونوكي نأ بجي عيمجلا ّنأل .عيمجلا لجأ نم ،هيف اًرون نوكن نأل
ةيآلا عجار) هنودّجميسو ةشهدب هللا ىلع نوحتفنيس ،- عوسي انرّكذي - اهوأر نإو ،ةحلاّصلا
ُبَلطُي ،كلذل .ءامّسلا يف اًبأ مهل ّنأ سانلا فشتكيس ،ضرألا ىلع ًةوخإو ًءانبأ انشع نإ :(16
لامعأ نيجسكأ يفتخي نأ الو ،انرون ئفطني نأ ْثُدحي الف :ّبحلاب نيِدقَّتم نوكن نأ اّنم
ةليمجلا ضرألا هذه .انتداهش نم يقّنلا ءاوهلا ّرّشلا لامعأ عزنت نأ الو ،انتايح نم ةّبحملا
ٍدحاو ّلك وه يذلا روّنلا ىلإ ،ىرحألاب وأ ،مكنم ٍدحاو ّلك هلمحي يذلا روّنلا ىلإ جاتحت ةبّذعملاو
!مكنم

بونج ىلع ةهكن اوفضُت يكل ءاخسب بوذيو رشتني اًحلم اونوكت نأ ىّنمتأ ،ءاّزعألا اهّيأ
ريخلا رون اولسرُت نأو ،ةرينم ةّيحيسم تاعامج اونوكت نأو ،ّيوخألا ليجنإلا قاذم عم نادوّسلا
نوكي نأو ،ةّيناّجملا شيعن نأ نكممو ليمج هّنأ اورهظُت نأو ،ةعفترملا ندملا لثم ،عيمجلا ىلع
اوربتخت نأ ىّنمتأو مكعم انأ ،يتاوخأو يتوخإ .اًحلاصتم اًلبقتسم اًعم ينبن نأو ،ءاجر انيف
"ءازَع ِّلُك ُهٰلِإ" ،(9 ،4 يبليف) "ِمالَّسلا ُهٰلِإ" ،عوسي ّبّرلا ديري يذلا ،هَرونو هَمعَطو ،ليجنإلا حرف
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.مكنم ٍدحاو ّلك ىلع هضيفي نأ ،(3 ،1 ستنروق 2)

 

***********

 

نادوّسلا بونج ىلإ ةّيلوسرلا ةرايزلا

ةّيماتخلا سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

ابوج يف

2023 رياربف/طابش 5 دحألا

 

ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا يّيحأ .تاملكلا هذه ىلع (Stephen) نفيتس زيزعلا خألا اهّيأ اًركش
،مكنيب هذه ِّجحلا ةلحر ِماتِخ ىلإ نآلا ُتلصو .نيرضاحلا ةّينيدلاو ةّيندملا تاطلُّسلا عيمجو
اهومتلذب يتلا دوهجلا ّلكلو هب ينومتلبقتسا يذلا لابقتسالل يركُش نع رّبعأ نأ ديرأو
.ةرايزلا هذه ريضحتل

،ةفلتخم قطانم نمو ةريبك دادعأب انه ىلإ متيتأ نيذلا ،تاوخألاو ةوخإلا متنأ ،اًعيمج مكركشأ
ىلإ ةفاضإلاب !قيرّطلا ىلع اًمايأ نكي مل نإ ةليوط ٍتاعاس مُتيَضَق مكنم نوريثكلاو
يذلا ريخلا ّلك ىلعو ،مكربص ىلعو ،مكناميإ ىلع مكركشأ ،يِل اهومترهظأ يتلا ةّدوملا
فيك نوفرعتو ،مكتميزع طِبهَت نأ نود هللا ىلإ اهنومّدقت يتلا دوهُجلا ىلعو ،هنوعنصت
امك ،نادوّسلا ةسينكب ةطبترم ةعاجش ةسينك نادوّسلا بونج يف دجوي .اًمُدُق نوضمت
:(Giuseppina Bakhita) اتيخب انيفزوج ةسيّدقلا ةّيصخش َرَكَذ يذلا ،ةفقاسألا سيئر انرّكذ
يذلا ءاجّرلا" :رشع سداّسلا ستكدنب َبَتَك .ءاجر ىلإ اهمالآ ،هللا ةمعنب ،تَلَّوح ،ةلضاف ةأرما
ىلإ لِصَي نأ بجي ناك ءاجّرلا اذه ،اَهِسفَنِل هب ظِفتحت نأ عِطَتسَت مل ،“اهاَدَف”و اهلجأ نم َدِلُو
ةملكلا يه ءاجّرلا .(3 ،نوصَّلخم ءاجرلاب ،ةّماع ةّيوباب ةلاسر) "عيمجلا ىلإ لِصَي نأ ،نيريثك
انرّكذُت امك .اهرمث يتؤت ةَرذِبو ،اهنومساقتت ةّيطع ،مكنم ٍدحاو ّلكل اهكرتأ نأ ّدوأ يتلا
كرابأو ركشأ نأ ّدوأو ،ءاسّنلا يف ةمالع وه ،اًصوصخ انه ،ءاجّرلا ،انيفزوج ةسيّدقلا ةّيصخش
.دلبلا اذه ءاسن ّلك صاخ ٍلكشب

نتساج َّيَوَخَأ عم .مالّسلا :يهو ،ماّيألا هذه ةملك يه يتلا ،ىرخأ ةملكب ءاجّرلا ةملك طبرأ نأ ّدوأ
ةقفارم لصاونسو انه ىلإ انيتأ ،يبلق ّلك نم امهركشأ نيَذللا ،(Justin e Iain) نايإو
،مالس تاوطخ مكتاوطخ نوكت ىّتح اَنِعسِو يف ام ّلك لمعنسو ،اًعم ةثالثلا نحن ،مكتاوطخ
ةريسم ،ةثالثلا نحن انعمو هذه بعّشلا ّلك ةريسم لِكوُأ نأ ّدوأ .مالّسلا وحن تاوطخو
انتقفار .مالّسلا ةكلمو ،اًّدج ةنونحلا ميرم انّمُأ اهّنإ .ىرخأ ةأرما ىلإ مالّسلاو ةحلاصملا
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بونج يف مالّسلا ةّيضق ،اهيلإ لِكوُنو نآلا اهيلإ يّلصن .تماّصلاو فوؤّرلا اهروضحب
يف مالّسلا ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ لِكوُنِل .اهلمكأب ةّيقيرفألا ةّراقلا يفو نادوّسلا
.ةبّذعُملا ايناركوأ لثم ،برح ةلاح يف يه يتلا ةريثكلا نادلبلا يف امّيس الو ،اًضيأ ملاعلا

دقو ،انبلق يف مكلمحنو ،هرقم ىلإ ةثالثلا اّنم دحاو ّلك دوعيس ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ّلك يف نيّيحيسملا بولق يفو ،انبولق يفو ،انبلق يف متنأ :كلذ رّركأ .مكل انتّدوم تداز
مالّسلاو ءاجّرلا ِنُكسَيِل .مالّسلا ءانب ةصرف اوتّوفت الو .اًدبأ ءاجّرلا اودقفت ال !ملاعلا
!نادوّسلا بونج يف مالّسلاو ءاجّرلا ِنُكسَيْلَو ،مكيف
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