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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،(7 ،4 ستنروق 2 عجار) فَزَخ نِم ٍةَيِنآ يف ةايحلا زنك لمحن ،سلوب لوسّرلا لاق امك ،اًعيمج نحن
ّيأب بجحت ال انتشاشه ّنأ مهفن نأ ىلإ ةّصاخلا تاجايتحالا يوذل ّيملاعلا مويلا انوعديو
(يه) ةَقِئافلا ةَردُقلا َكلِت" ّنأ انل فشكت لب ،"حيسملا ِدْجَم ِةراشِب َرون" لاكشألا نم لكش
نودبو قاقحتسا نودب ،دحاو ّلك ىطعُي ،عقاولا يف .(7 .4 ،4 ستنروق 2) "انِدنِع نِم ال ِهلِل
مّدقن نأ ىلإ نوّوعدم اًعيمج اّنإ" .هنالعإل ةراّسلا ةّمهملا هعمو ،هلمكأب ليجنإلا ،زيِيمت
هتملك انيطعُيو ،انم برتقي وهو ،انصقاون زواجتي يذلا ،ّيصالخلا هللا ّبحل ةداهش نيرخآلل
ُلقَن .(Evangelii gaudium ، 121- ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "انتايح ىنعمو هتّوقو
ةّيساسأ ةرورض وه لب ،سانلا نم ةليلق ةّلق ىلع رصتقت ةّمهم سيل ،عقاولا يف ،ليجنإلا
.[1] عوسي عم ةقادّصلاو ءاقللا ربتخا دحاو ّيأل

نم ليلقل ةظوفحم تازايتما تسيل ،هتقفر ةّيزعتو ،هنانح ةربخو ،عوسي ّبّرلاب ةقّثلا
ىّتح هتمحر هللا مّدقي ،سكعلا لب .ةليوطو ةقيقد ةئشنت اوقلت نمل تازايتما الو ،سانلا
ىلإ ةجاحلاب نورعشيو مهسفنأب نوقثي ال نيذلا اًّدج ةّصاخ ةقيرطب اهب يقتليو اهفرعي
اًئيشف اًئيش ومنت ةمكح اهّنإ .مهتوخإ عم ةكراشمللو ،عوسي ّبّرلا ىلإ مهسفنأ ميلست
هب يذلا ّبحلل ريّدقلا هللا رايتخا ربكأ لكشب رّدقن نأب انل حمستو ،اندودحل انيعو داز امّلك
بلقلل حمسيو - هتارربم ترثك ولو – يكشتلا نزح نم انرّرحي يعو هّنإ .انفعض ىلع ينحني
هيلإ نولكويو عوسيب نوقتلي نيذلا هجو ألمي يذلا حرفلا .ركّشلاو حيدملا ىلع حاتفنالاب
.ةشاشهلاب مستت ةايح يف هتمايق ةّوق قفدت وه لب ،ةجاذس ةرمث وأ اًمهو سيل مهتايح
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تلعجل ،اهل سانلا عمتسا ول ،فعّضلا ةطلُس ،ةّصاخو ةّيقيقح ،ةّيميلعت ةطلُس اهّنإ
ال زبخ يه ةداعّسلا ّنأ مهفي نأ ىلإ اّنم ٍدحاو ّلكب تراسلو ،ةّوخأو ةّيناسنإ رثكأ انتاعمتجم
نوكتل ،ضعب ىلإ انضعب ةجاحب انّنأ انُيعو اندعاسي مك .هدحو ناسنإ ّيأ هلكأي نأ نكمي
،اهدحو صُلخت ال اًضيأ بوعّشلا ّنأ ةقيقحلا كلذكو !انلوح مه نم عم ةّيئادع ّلقأ انتاقالع
!اهشيعن يتلا ةّيثبعلا تاعارّصلل لولح نع ثحبلا ىلإ اندعاست

يف نوشيعي نيذلا ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ لاجّرلاو ءاسّنلا ّلك مالآ رّكذتن نأ ديرن ،مويلا
يف - صاخشألا نم مك .كراعملا ببسب ةّصاخ تاجايتحا مهيدل حبصأ نيذلا وأ ،برح ةلاح
الو كراعم اهيف يتلا نكامألا يف نينوجسم اولاز ام - ىرخألا برحلا نيدايم يفو ايناركوأ
تادعاسملا ىلإ مهلوصو لّهسن نأو ،اًّصاخ اًمامتها مهيلون نأ بجي !برهلا ىّتح مهنكمي
.ةنكمم ةقيرط ّلكب ةّيناسنإلا

تاجايتحالا ووذ تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ - متنأ مكنكمي اهب ،ةبهوم يه مِّلعت يتلا فعّضلا ةطلُس
،هشيعن يذلا عقاولا رييغت يف مهاسي نأ نكمي" مكروضح :ةسينكلا اونغُت نأ – ةّصاخلا
نل ،اهزواجت بجي تابقع نود نمو ،دودح نود نمو ،فعض نود نم .اًبيّحرتو ةّيناسنإ رثكأ هلعجيو
اهّنأ ترهظأ ةّيدونيسلا ةريسملا ّنأ ديعس انأ اذهلو .[] [2] "ةّيقيقح ةّيناسنإ كانه نوكت
ىلإ لصو ةكراشملا هذه ىدص ّنأو ،اًضيأ مكتوص ىلإ اًريخأ عامتسالل ةيتاؤم ةبسانُم
ةريثكلا ريراقّتلا ريشت" :اهيف ءاج .تاراقلا ىوتسم ىلع ةّيريضحّتلا سدونيّسلا ةقيثو
بلطتو ،ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا ةقفارمل ةبسانملا لئاسولاو ىنُبلا دوجو مدع ىلإ
،اهميلاعت سفن نم مغّرلا ىلع .مهتكراشم زيزعتو مهتمهاسمب بيحرّتلل ةديدج قرط داجيإ
ةقيثولا دِّدعتو .اًبناج صاخشألا ءالؤه عضي يذلا عمتجملا لثم ريصت نأ كشوت ةسينكلا
وأ هيف نوشيعي يذلا ناكملا رايتخا يف ّقحلا مارتحا مدع ،ءاغصإلا مدع :زييمّتلا لاكشأ
.اهريغو ،تاءادتعالاو رحّسلاب ماهتالا ،رارسألا نم نامرحلا ،هعم ةماقإلا نوديري يذلا صخّشلا
ةديلو تسيل يهو ،ةّصاخلا تاجايتحالا يوذصاخشألا هاجت شيمهّتلا ةسايس فصي اذه ّلك
يوذ صاخشألا ءالؤه ةايح ّنأب داقتعالا :هسفن ّيساسألا أدبملا ىلإ دوعت لب ةفدّصلا
.[] [3] "نيرخآلا لثم اهسفن ةميقلا اهل تسيل ةّصاخلا تاجايتحالا

اندعاسي ،ضعب ىلإ انضعب يغصن نأ ىلإو اًعم ريسن نأ ىلإ اًلّوأ انوعدي يذلا ،سدونيّسلا
“نحن” دجوي ال - ةّصاخلا تاجايتحالاب قّلعتي اميف ىّتح - ةسينكلا يف َّنأ مهفن نأ ىلع
ةّصاخلا هبهاوم ٍدحاو ّلك لمحي ثيح ،زكرملا يف حيسملا عوسي عم ،ةدحاو ٌةعامج ،“نحن” لب ،“مه”و
ةفيعّضلا ةّيرشبلا نم ءزج انّلك انّنأ ةقيقح ىلع مئاقلا ،يعولا اذه .ةّصاخلا هتاّيدودحمو
ّلك ةكراشمل بابلا حتفيو ّيئاوشع زييمت ّيأ يغلُي ،اهسَّدقو حيسملا اهاّنبت يتلا اهسفن
ىشالتت نأب حمس ،اًّقح اًلماش سدونيّسلا ناك ثيح ،كلذ نم رثكأو .ةسينكلا ةايح يف دَّمعم
مهفلا مدع ناردج ارسك ناذللا امه ةّوخألاو ءاقّللا ناك ،عقاولا يف .ةرّذجتملا ةقبسملا ماكحألا
تاوخألاو ةوخإلا دوجو ىلع ةّيحيسم ةعامج ّلك حتفنت نأ ىّنمتأ ،اذهل .زييمّتلا ىلع ابّلغتو
.لماكلا جامدنالاو مهب بيحرّتلا ىلع مهل اًمئاد ديكأّتلا عم ،ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ

لكشب ،ةقاعإلا انبيصت امدنع نّيبتي اذهو ،مه سيلو ،نحن انينعت ةلاحلا نوكت امدنع
دحأ وأ انسفنأ نحن قَّوعملا نوكي كاذإ ،ةّيعيبّطلا ةخوخيّشلا ةلحرم انغولب ببسب وأ تقؤم
زجاوحلا رسك ىلإ ةجاحلا كردنو ،ةديدج نويعب عقاولا ىلإ رظنلاب أدبن ،ةلاحلا هذه يف .انئابحأ
تالاح نم ةلاح ةّيأ ّنأب نيقيلا يغلي ال ،كلذ عم ،اذه لك .ةّمهم ريغ قباّسلا يف تدب يتلا
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انتعيبط لاكشألا نم لكش ّيأب رّيغت ال - ةمئاد وأ ةبستكم وأ ةتقؤم - ةّصاخلا تاجايتحالا
يوبألاو ،نونحلا ّبحلا سفنب اًعيمج انّبحي هللا .انتمارك نم رّيغت الو ،دحاو بأل ءانبأ انّنأ
.طورشملا ريغ

يوذل ّيملاعلا مويلا اذه اهب نويحُت يتلا تاردابملا ىلع مكركشأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مكلضف نم مكنم بلطأو ،يبلق نم اًعيمج مككرابأو .يتالصب مكقفارأ .ةّصاخلا تاجايتحالا
.يلجأ نم اوّلصت نأ
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نيرشت 20 ،ةّصاخلا تاجايتحالا يوذل يملاعلا مويلا ةبسانم يف ةلاسر عجار [1]
.2021 ربمفون/يناّثلا

 

،ةّصاخلا تاجايتحالا يوذل ةّصاخلا ةّيدونيسلا ةراشتسالا صّخلم .انتيب ةسينكلا  [2]
ةلئاعلاو نيّيناملعلا ةرئاد عقوم عجار :2 مقر ،ةايحلاو ةلئاعلاو نيّيناملعلا ةرئاد ةياعرب
.ةايحلاو

 

.36 ،ةّيدونيسلا عوضوم يف تاراقلا ىوتسم ىلع ةلحرملل لمعلا ةقيثو  [3]
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