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"هِرمَأِب ِنَتعِإ"

سدونيّسلا حورب ءافّشلل بيردت ةقفّشلا

 

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ضيرملا انكرت نإ اًّيناسنإال اًرمأ ريصي نأ نكمي هّنكل .ةّيرشبلا انتربخ نم ءزج وه ضرملا
نأ يعيبّطلا نم ،اًعم ريسن امدنع .ةقفّشلاو ةياعّرلا هقفارت مل نإو ،نالذخلاو ةلزعلا يف
ىلع ثداح ببسب وأ بعّتلا ببسب فّقوّتلا ىلإ رّطضيف ،هبيصي ءوسب اندحأ رعشي
قيرّطلا ىلع ريسن مأ ،اًعم اًّقح ريسن له :ريسن فيك ىرن ،تاظحّللا كلت يف ،كانه .قيرّطلا
؟“مهرومأ نورّبدتي” نيرخآلا كرتيو ةّصاخلا هحلاصمب ّمتهي ،هدرفمب ٍدحاو ّلك نكلو هسفن
،ةّيسدونيس ةريسم طسو يفو ،ضيرملل نيثالّثلاو يداحلا يملاعلا مويلا اذه يف ،كلذل
نأ اننكمي ،ضرملاو فعّضلا ةربخ لالخ نم انّنأ :ةقيقحلا هذه يف ريكفّتلا ىلإ مكوعدأ
.نانحلاو ةقفّشلاو برُقلا وه يذلا ،هللا بولسأ بسحب اًعم ريسن نأ مّلعتن

ىعْرَأ انَأ" :هلإلا ّبّرلا لاق ،يحولا ممق نم ٍةّمِق ،ىربك ةءوبن يفو ،يبّنلا لايقزح ِرفِس يف
َةَروسْكَملا ُرُبجَأو َةَدِراَّشلا ُّدُرَأو ِةَّلاَّضلا نع ُثَحبَأف ،ّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقَي ،اهُضِبرَأ انَأو يفارِخ
ّيعيبط ءزج يه فعّضلاو ضرملاو عايّضلا ةربخ .(16-15 ،34) "لْدَعِب اهاعْرَأو [...] َةَفيعَّضلا يِّوَقُأو
،هلإلا ّبّرلا مامتها زكرم يف انعضت لب ،هللا بعش نم اندعبتست ال يهف :انتريسم نم
ىّتح ،هنم مّلعتن نأ انيلع ،كلذل .هئانبأ نم دحأ ّيأ قيرّطلا يف دقفي نأ ديري الو بأ وه يذلا
.ءاصقإلا ةفاقث انيف رّثؤت نأب حمست اّلأ ىلع ةرداقو ،اًعم ريست ةعامج اًقح نوكن

لثمل ةءارق انيلع حرتقت ،نوملعت امك ،“Fratelli Tutti - ةوخإ انُّلك” ةّماعلا ةّيوبابلا ةلاسّرلا
نوكن يكل ،ٍلُّوَحَت َةَطْقُنو ،ٍلَصْفِم َلْثِم ُهُترتخا .يلاحلا انعضو ىلع قبطنت ،ميحّرلا يرماّسلا
يف .(56 مقر عجار) “اًحتفنم اًملاع قلخنو َرّكفنل”  “قلغم ملاع لالِظ” نم جرخن نأ ىلع نيرداق



ةّوخألا اهب ضَفرُت يتلا ةريثكلا بيلاسألاو اذه عوسي لثم نيب ةقيمع ةقالع كانه ،عقاولا
.قيرّطلا بناج ىلع ىًقلُم هكرت ّمت ،ةقرّسلاو برّضلل ضّرعت يذلا صخّشلا ،اًصوصخ .مويلا
نوجاتحي يتلا ةظحللا يف انتاوخأو انتوخإ نم نوريثكلا كَرتُي اهيف يتلا ةلاحلا لّثمي وهف
ةماركلاو ةايحلا ىلع تاءادتعالا نيب زييمّتلا لهّسلا نم سيل .ةدعاسملا ىلإ اًريثك اهيف
ُةَجَرَد ،ةقيقحلا يف .فنعلاو ملاظملا نم مجنت يتلا كلتو ،ةّيعيبط بابسأ نع مجنت يتلا
،ةّيرشبلا ةئيبلا ّلك ىلع رّثؤي حبصأ ةَّلِقلا حلاصم بيلغتو ،سانلا نيب ةاواسملا ِمدع
ةاناعم ّلك .ةّيعيبط بابسأ نع ةمجان اهّنإ ةبرجت ةّيأ نع لوقن نأ بعّصلا نم حبصأ هّنأ ّدح ىلإ
.اهتاضقانت ببسبو “ةفاقث” راطإ يف عقت

نأ نكمي اًّدج ريطخ ٌرمأ هّنإ .نالذخلاو ةلزعلا نم تالاح دوجوب فارتعالا وه ،انه ّمهي ام ،كلذ عم
نم ةظحل يفكي اهيلع يضقن يكل – لثملا لاق امك - هّنأل ،رخآ ملُظ ّيأ لبق هزواجتن
،نيَنّيدتم نوربتعُي اوناك نيذلا نم نانثا َّرم .ةمحّرلا ،سفنلا لخاد يف ةكرح يفكت ،مامتهالا
ىنتعاو ةقفّشلا هتكّرح ،ءاردزا عوضومو ،يرماس وهو ،ثلاّثلا ،امنيب .افّقوتي ملو حيرجلا اَيَأَر
يف ركفي نأ نودب ىّتح ،ةقيرّطلا هذهب .خألا ةلماعم هلماعو ،قيرّطلا بناج ىلع بيرغلا كلذب
.ةَّوُخأ رثكأ اًملاع قلخو ،رومألا رّيغ ،رمألا

انسل نايحألا نم ريثك يفو .ضرملل اًمئاد نيّدعتسم انسل نحن ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
قوُّسلا ةفاقث انعفدتو ،فعّضلا نم فاخن .رمعلا يف مّدقتلاب فرتعن نأل ىّتح نيّدعتسم
انمهادي امدنع ،ّرّشلا عم هسفن رمألاو .فعّضلل ٌناكم دجوي ال .هراكنإ ىلإ ةرشتنملا
ودبي وأ ،نورخآلا اّنع ىّلختي نأ ،كاذإ ،ثدحي دق .ضرألا ىلع نيدعترُم انكرتي ،انيلع رطيسيو
،ةدحَولا أدبت اذكه .مهيلع اًئبع انسفنأب رعشن ال ىّتح ،مهنع ىّلختن نأ نحن انيلع هّنأ انل
دهتجنو .انهجو يف تَقِلغُأ اهسفن ءامّسلا ّنأ هعم انل ودبي ،ملظلاب ّرُملا ساسحإلا انمّمسُيو
ّمهملا نم ،اذهل .انسفنأ عمو نيرخآلا عم انتاقالع رّمدن امنيب ،هللا عم مالس يف ىقبنل
ِلَثَملا عم ةنراقملاب اهسفن ىلإ اهّلك ةسينكلا رظنت نأ ،ضرملا ّصخي ام يف اًضيأ
اهّنإ ،عقاولا يف :اًحلاص “اًّيناديم ًىفشتسم” ريصت يكل ،ميحّرلا يرماّسلا ِلَثَم ،ّيليجنإلا
انّلك .اهب ّرمن يتلا ةّيخيراّتلا فورّظلا يف امّيس ال ،ةياعّرلا ةسرامم يف اهتلاسر نع رّبعت
،يفشيو ،برتقيو ،فّقوتي فيك فرعي يذلا ميحّرلا مامتهالا اذه ىلإ ةجاحب انّلكو ،ءافعض
ّنأكو نومّدقتي نيذلا فقوتسيو ةالابماللا فقوُي ءادن يه ىضرملا ةلاح ،كلذل .ميقُيو
.تاوخأو ةوخإ مهل سيل

،فدهي لب ،نيمّلأتملا نم بّرقتلا ىلإو ةالّصلا ىلإ طقف وعدي ال ضيرملل يملاعلا مويلا
ريستل يندملا عمتجملاو ةّيحصلا تاسّسؤملاو ،هللا بعش ةيعوت ىلإ ،هسفن تقولا يف
اًّدج ٍساق ٌمكح ،ةيادبلا يف اهانركذ يتلا لايقزح ةءوبن يف .اًعم مّدقتلل ةديدج ةقيرط يف
مكَّنِإ" :بعّشلا ىلع ةّيموكحو ةّيفاقثو ةّيداصتقا ةطلس نوسرامي نيذلا تاّيولوأ ىلع
مل ُفاعِّضلا .فارِخلا َنوَعرَت ال مكَّنِكل ،نيمَّسلا َنوحَبذَتو َفوُّصلا َنوسَبلَتو َنابْلَألا َنولُكأَت
اوثَحبَت مل ُةَلاَّضلاو اهوُّدُرَت مل ُةَدِراَّشلاو اهورُبجَت مل ُةَروسْكَملاو اهوُوادُت مل ُةَضيرَملاو اهوُّوَقُت
سيل .اًمئاد ةرصاعُمو ةرينُم هللا ةملك .(4-3 ،34) "رْهَقو ٍةَوسَقِب اهيَلع مُتطَّلَسَت امَّنِإو ،اهنع
لثم ةمتاخ انيلع حرتقت ،عقاولا يف .حارتقالا ميدقت يف اًضيأ نكلو ،ديدنّتلا يف طقف
ريصتو عّسوتت ّمث ،نينثا نيب ٍءاقلب أدبت ،ةّوخألا ةسرامم نكمي فيك ميحّرلا يرماّسلا
ةلدابتم ةفرعم ىلع ىقبن نأ يف دعولاو ،دوقّنلاو ،قدنفلا بحاصو ،قدنفلا .ةمّظنم ةياعر
لمع يفو ،ةنهكلا ةمدخ يف ،هيف رَّكفُي نأ بجي اذه ّلك :(35-34 ،10 اقول عجار) ليصافّتلا ّلكب
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،موي ّلك مهلضفب نيذلا نيعّوطتملاو براقألا مازتلاو ،نيّيعامتجالا لامعلاو ةّحّصلا يفظوم
.ّرّشلا مواقي ريخلا ،ملاعلا ءاحنأ ّلك يفو

ةّحّصلا لاجم يف موي ّلك نولمعي نيذلل ةبجاولا ركّشلا رعاشم نم ةحئاجلا تاونس تداز
.لاطبألا ميركتب طقف ةريبك ةّيعامج ةاسأم نم جرخن نأ يِفكي ال ،نكل .يملعلا ثحبلاو
دودحلا رهظأو ،ٍساق رابتخا مامأ هذه ةريبكلا نماضّتلاو تاراهملا ةكبش 19-ديفوك َعَضَو
ّلك يف ،طِشَّنلا ثحبلا دادزي نأ بجي ركّشلا عم ،كلذل .ةّيلاحلا هافّرلا ةمظنأل ةّيلكيهلا
هُقحو جالعلا ىلإ لوصولا ناسنإ ّلكل َنَمضُي ىّتح ،دراوملاو تاّيجيتارتسالا نع ،دلب
.ةّحّصلا يف ّيساسألا

ّلكل ديدج نم عوسي اهُهِّجوي .قدنفلا بحاصل يرماّسلا ةّيصو يه (35 ،10 اقول) "هِرمَأِب ِنَتعِإ"
ةلاسّرلا يف ُتدّكأ امك ."كلذ َلْثِم اًضيَأ َتنَأ ْلَمعٱف ْبَهْذِإ" :اًلئاق انّثحي ةياهّنلا يفو ،اّنم ٍدحاو
ةداعإ اهلالخ نم نكمي يتلا تاردابملا يه ام لثَملا انل حّضوي" ،(Fratelli Tutti) ةوخإ انّلك ةّماعلا
ٍعمتجم ءانبب نوحمسي الو ،نيرخآلا فعض نوّنبتي ءاسنو لاجر نم اًقالطنا ،عمتجملا ءانب
ىّتح ،هليهأت نوديعيو هنوميقيو طقسي يذلا نم مهَبرُق نورِهظُي لب ،داعبتسالا ىلع موقي
اّلإ هيلإ لّصوتن ال يذلا ءالتمالاو لامكلا َةَيغُب انقِلُخ" .(67 مقر) "اًكرتشم ريخلا نوكي
.(68 مقر) "اًنكمم اًرايخ سيلف ملألا ءازإ ةالابم ريغب شيعلا اّمأ .ةّبحملاب

سردو ،ةءوبن ىلإ انرظن لثِم دروُل ةدّيس رازم ىلإ رظننل ،اًضيأ 2023 رياربف/طابش 11 يف
نيذلا الو ،طقف نولمعي نيذلا مهملا سيل .ثيدحلا ملاعلا بلق يف ةسينكلا ىلإ لَكوُم
ُّلك ،ةّيناسنإ نع ةءوبن لثم مهعم مّدقتي يذلا ،هللا بعش طسو يف مُه ىضرملا .نوجتني
.دحأ اهنع ىصقُي الو زيزع اهيف ٍدحاو

نوّمتهت نيذلا متنأو ،ىضرملا متنأ ،مكنم ٍدحاو ّلك لكوُأ ،ىضرملا ءافش ،ميرم ةعافش ىلإ
نيذلا متنأو ،يعّوطّتلا لمعلاو يملعلا ثحبلاو لمعلا نكامأ يفو ةلئاعلا يف مهب نونتعتو
ّلك نم عيمجلا ىلإ لسرُأ .ةّيندملاو ةّيسنكلاو ةّيصخّشلا ةّوخألا طباور جسنب نومزتلت
.ةّيلوسرلا يتكرب يبلق
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