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!ريخلا حابص ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةريسم ،أدبت نأ كشو ىلع ةّيدونيس ةريسم ّنإ ،– !اديدج ائيش سيل اذه – نوملعت امك
ةكراشمو ةكرش :ةّيدونيس ةسينك لجأ نم" :عوضوملا اذهب اهلماكب ةسينكلا اهيف مزتلت
نيرشت ىتحو 2021 ربوتكأ/لّوألا نيرشت نم ماقتس ،لحارم ثالثو ،زئاكر ثالث :"ةلاسرو
دكؤأ نأ دوأو ،لدابتم ءاغصإ ةيمانيد هّنأ ىلع راسملا اذه رّوصت مت دقو .2023 ربوتكأ/لّوألا
بعش عيمج ةكراشمب ،ةسينكلا تايوتسم عيمج ىلع متت ،لدابتم ءاغصإ ةيمانيد :اذه ىلع
،ضعب ىلإ مهضعب ءاغصإلا نيدعاسملا ةفقاسألاو ماعلا بئانلا لانيدراكلا ىلع بجي .هللا
،ضعب ىلإ مهضعب نوغصي نابهرلاو ،ضعب ىلإ مهضعب ءاغصإلا ةنهكلا ىلع بجيو
.ءاغصإ .ضعب ىلإ مهضعب نوغصي عيمجلا مث .ضعب ىلإ مهضعب نوغصي نويناملعلاو
حورلا ىلإ ءاغصإ وه لب ،اًقيقحت سيل اذه .ال ،ءارآ َعمج رمألا سيل .لدابتم ءاغصإو مالكو
.(7 ،2) ِسِئاَنَكْلِل ُحوُّرلا ُهُلوُقَي اَم ْعَمْسَيْلَف ٌنُذُأ ُهَل ْنَم" :ايؤرلا رفس يف لوقي امكو ،سدقلا
دنع هفاقيإو ،هروضح ُلوبقو ،هللا توص عامس بجي .لّوألا مازتلالا وه اذه .يغصنو ،ناذآ انل
،تآجافملا هلإ امئاد وه هللا ّنأ فشتكا هّنأ ايليإ يبنلل ثدح .هنم ةايحلا ةخفن دنعو هرورم
.اهب رهظيو اهب ُّرُمي يتلا ةقيرطلا يف ىتح

يف ُّبَّرلا َنُكَي ملو […] َروخُّصلا ُمِّطَحُتو َلابِجلا غِّدَصُت ٌةديدَشو ٌةميظَع ٌحيرو ٌرِباع ُّبَّرلا اذِإف"
َعِمَس اَّمَلف فيطَل ٍميسَن تِوَص ِراَّنلا َدعَبو .رانلا يف بَّرلا ِنكَي ملو ،ران ِلازْلِّزلا َدعَبو .لازْلِّزلا
.(13-11 ،19 كولم 1) "هِئادِرِب هَهجَو َرتَس ،اَّيليِإ
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توص”ب اًضيأ نورسفملا همجرتي يذلا – “فيطللا ميسنلا” اذه لجأ نمو .هللا انُمِّلكي اذكه
هللا ميسن عمسنل ،ةزهاج انناذآ لعجن نأ بجي - “مَّغنم تمص طيخ”ب نورخآو “فيفخلا تمصلا
.اذه

صخت (2022 ليربأ/ناسين – 2021 ربوتكأ/لّوألا نيرشت) ةريسملا نم ىلوألا ةلحرملا
ةكراشملل ،مكفقسأ ينأل ،انه انأ ببسلا اذهلو .اهدرفمب ةدحاو ّلك ،ةّيشربألا سئانكلا
كراشت مل نإ .ةريسملا هذه يف ةعانق نع امور ةيشربأ مزتلت نأ اًدج مهملا نم هّنأل ،مكعم
ابابلا نع اًئيس اًعابطنا ؟كلذك سيلأ ،اًئيس اًعابطنا يطعي دق ،اهيف اًّيّدج ابابلا ةّيشربأ
.مكنع اًضيأو

سيل ديكأتلابو ،ةسينكلا ملِع يف ٍفَّلؤم يف بَتكُي اًلصف سيل ةّيدونيسلا عوضوم
رّبعت !ال .انتاعامتجا يف هنم ةدافتسالا وأ همادختسا متي اًديدج اًحلطصم وأ اًراعش وأ ةضوم
ةسينكلا ىلع ملكتن اذهل .اهتلاسرو اهجهَنو اهتروصو ةسينكلا ةعيبط نع ةّيدونيسلا
نيب ريكفتلا يف ةقيرطو ،ىرخأ نيوانع نيب نم اًناونع اهرابتعا بّنجتن نكل ،ةّيدونيسلا
امل عابِّتا هّنأل نكلو ،ةيصخش ًةركف الو ،يتوهال يأر هّنأ ىلع اذه لوقأ ال انأ .ىرخأ ةليدب قرط
.لسرلا لامعأ رفس وهو ،مّهألاو لّوألا ةسينكلا ملِعل "ليلدلا" هربتعن نأ نكمي

لسرلا لامعأ رفس .“اًعم ريسلا” :ةرابعلا مهف ىلإ جاتحن ام ّلك ىلع “سدونيس” ةملك يوتحت
ايروس يضارأ يف رمتستو ،ةيدوهيلاو ةرماسلاب رمتو ،ميلشروأ نم أدبت ةريسم ةصق وه
ريست يتلا ةصقلا قيرطلا هذه يورت .امور يف يهتنتو ،نانويلا يف مث ىرغصلا ايسآو
.انعم ريست هللا ةملك .اهيلإ مهناميإو مههابتنا اوهَّجو نيذلا صاخشألاو هللا ةملك اهيف
:اًديج كلذ مهفن نأ بجي .ةيوناث ةيصخش اًدحأ ربتعن نأ نكمي ال ،ةيسيئر تايصخش انّلكو
نودعاسملا ةفقاسألاو ،ماعلا بئانلا لانيدراكلاو ،ابابلا سيل .ةيسيئر تايصخش انّلك
دحاو ّيأ رابتعا نكمي الو ،ةّيسيئر تايصخش اًعيمج نحن :ال .مهريغ نم ربكأ تايصخش
ةطلّسلاو .ةّيقيقح تامدخ لازت ال تناك نمزلا كلذ يف تامدخلا .ةفاضم وأ ةيوناث ةّيصخش
تناك ةطلّسلاو – اًدبأ ،نْيَلِصفنم َريغ – سانلاو هللا توص ىلإ ءاغصإلا نم أشنت تناك
ناك يتلا ،ةايحلا تايوتسم “ىندأ” .اهنولبقي نيذلا ىوتسم ،“ىندألا ىوتسملا” ىلع يقبت
نكامألا يف طقف كرحتت ال ةصقلا هذه نكلو .اهل ناميإلاو ةّبحملا ةمدخ ميدقت يرورضلا نم
قلقلا ،ةيسيئر ةملك هذه :رمتسم يلخاد قلق نع رّبعت اهّنإ .اهزاتجت يتلا ةيفارغجلا
اذهو .ام ءيش هصقني ،هْشِعَي مل اذإ ،يلخادلا قلقلا اذهب رعشي ال يحيسملا ناك اذإ .يلخادلا
امو ،هلمعنل لضفألا وه ام مييقت ىلإ انوعديو يصخشلا ناميإلا نم دلوي يلخادلا قلقلا
نوكي نأ نكمي ال ةكرحلا نع فقوتلا ّنأ ةصقلا هذه انمِّلعُت .هرييغت وأ هيلع ظافحلا بجي
وه ،سدقلا حورلل ةعاطلا ةجيتن يه ةكرحلا .(23 ،ليجنإلا حرف عجار) ةسينكلل ةديج ةلاح
.اًدبأ نوفقوتي الو ،ةقلق ةيسيئر تايصخش لكلا ثيح ،ةصقلا هذهل جِرخُملا

ربكأ قافآ يف ةعرزنم ىؤر امه لب ،ةصاخلا امهعابط امهل نْيَصخش درجم اسيل ،سلوبو سرطب
ةمزأ يف امهعضي عافدنال نادهاش امهو ،ثدحي ام ّلك يف ريكفتلا ةداعإ ىلع نارداق امهو ،امهنم
ةداعإو لاؤسلاو ةأرجلا ىلع امهلمحيو – ةمزألا ةهجاوم :امئاد هركذتن نأ بجي رخآ ريبعت -
.تابوعصلا نم مغرلاب ءاجّرلا ىلع ءيش ّلك لبقو ،اهنم مّلعتلاو ءاطخألا باكتراو ريكفتلا
امهمامأ اًحتاف ،يهلإلا صالخلا ةيفارغج نافشتكي امهلعج يذلا سدقلا حوّرلا اَذيملت امهّنإ
نأ يرورضلا نم ،اذه مامأ .دودحلا نم امهرّرحو ،لسالسلا رَّسكو ،ناردجلا مَّطحو ،ذفاونلاو باوبألا
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.اًعم ريسلاو كرحتلا نم انعنمتو اندِّيقت تاعانق ىلع َبَّلغتنو ،راسملا رّيغنو رداغن

ىلع ،ينثولا ةئاملا دئاق ،سويلينرك تيب ىلإ بهذيل سرطب عفدي حورلا ىرن نأ اننكمي
،ةسجن ربتعُت ًءايشأ لكأي نأ هنم بلُط ثيح ،هتجعزأ ايؤر سرطب ىأر :اوركذت .هددرت نم مغرلا
ّلظ هّنأ اّلإ ،نآلا دعب اًسجن ربتعُي اّلأ بجي هللا هرِّهطي ام ّنأب هل هللا نيمطت نم مغرلا ىلعو
ةيؤر اًضيأ وه ىأر دقو .سويلينرك مهلسرأ نيذلا لاجرلا ىتأ كاّذإ ،مهفي نأ لواحي ناك .اًرئاح
هيف امب اًديج نكي مل هّنكل ،ةيدوهيلا عم اًفطاعتم ،اًّيقت اًّينامور اًطباض ناك .ةلاسرو
ةّينيد دودح ةّيأ هل حمست ةلاح يف نكي مل :اًلماك اًّيحيسم وأ اًّيدوهي نوكي ىتح ةيافكلا
لسري نأ بجي هّنأو ،هللا ىلإ تلصو دق هتاولص ّنأ هيلإ ّيحوأ ،كلذ عمو ،اًّينثو ناك .لوخدلاب
،هكوكشو سرطب ،ةهج نم ،ةرِّيحملا ةلاحلا هذه يف .هتيب ىلإ يتأيل سرطب ربخيل اًصخش
سرطب ةمواقمل اًّدح عضو يذلا حوّرلا وه ،لظلا يف رظتني يذلا سويلينرك ىرخأ ةهج نمو
متَتخُي نينثالا نيب ءاقللاو .اذكه .حوّرلا كّرحتي اذكه .ةلاسرلا يف ةديدج ةحفص حتفو
دنع هسفنب ىقلأو ،سرطب ةلباقمل سويلينرك بهذ .ةّيحيسملا تارابعلا لمجأ ىدحإب
لوقن انّلكو ،(26 ،10 لسرلا لامعأ) "ناَسْنِإ اًضْيَأ اَنَأ ،ْمُق" :هل لاقو هماقأ سرطب نكل ،هيمدق
اَنَأ ،ْمُق" :انّلك ،ةفقاسألا ىتح ،كلذ لوقن نأ اًعيمج انيلعو ،“رشب نحن ،ةأرما انأ ،لجر انأ” :اذه
نوكت نأ بجي .(27 ةيآلا عجار) ةيِّدو ةقيرطب هعم ثّدحت هّنأ صنلا دّكؤيو ."ناَسْنِإ اًضْيَأ
صِّلقُتو تافالتخالا نيب حِلاصُتو ،ةّيناسنإلل ةتِّبثمو ،ةّيناسنإ اًمئاد ةّيحيسملا
طلستلا حور” وه ،اهل داسفإ لب ،ةسينكلا ئواسم دحأ .برقو ةفلأ ىلإ اهلّوحتو ،تافاسملا
نع لصفنملا نهاكلا وأ فقسألا .بعشلا نع فقسألاو نهاكلا لصفي يذلا “يكيريلكإلا
ةلوقم سابتقا بحي سداسلا سلوب سيدقلا ابابلا ناك .اًيعار سيلو ،فظوم وه بعشلا
بيرغ ناسنإلا نم ءيش الو ،ناسنإ انأ" :يهو (Terentius) سويسنريت ينيتاللا بتاكلل
روعشلاب رارقلا ذاختا ىلع عجشو ،ةلكشمل اًّلح دجو سويلينركو سرطب نيب ءاقللا ."ينع
ال َهللا" ّنأ - سرطب تاملك يه هذه - ةعانقلا عم ،ةرشابم نيينثولا ريشبت يف ةّيّرحلاب
ةئيطخ ةقرفتلاو .قِّرفن نأ نكمي ال هللا مساب .(34 ،10 لسرلا لامعأ) "ساَّنلا َرِهاظ يعارُي
ّلك فرعت يتلا ةكرحلا هذه نم نحن ،نوراتخم نحن ،ءايقنأ نحن” :(لوقن انّنأك) اًضيأ اننيب
.اًعم انّلك ،ةسينك نحن .ال .“...نحن ،ءيش

يذلا ،فايضملا عساولا لاجملا اذه ىلإ عوجرلا نود “ةّيكيلوثاكلا” مهف انّنكمي ال ،نورت امك 
ىلإ دوعنو .هذه هللا ةباحر يف لوخدلل قيرط وه ةسينك نوكن نأ .قالطإلا ىلع اًدودح مسري ال
اميس الو ،نييحيسملا نم ديازتملا ددعلا ميظنتب صتخت لكاشم تأشن ،لسرلا لامعأ
نولصوتيس يتلا ةقيرطلاو .لمارألا لامهإ مت هّنأ ضعبلا راشأ .ءارقفلا تاجايتحا ةيبلت
ةعبسلا لاجرلا ءالؤه نييعت رارق اًعم اوذختيل ،ذيمالتلا ةعامج ءاعدتسا يه لحلا ىلإ اهب
.(7-1 ،6 لسرلا لامعأ) ةدئاملا ةمدخ يف ،(ةمدخلا) اينوكايدلا يف تقولا لاوط نولمعيس نيذلا
ةسينكلا يضمت ،حوّرلا ةّوقو ةايحلا عقاو عمو ،تاجايتحالا عمو ،بهاوملل زييمتلا عم ،اذكهو
ةيسيئرلا ىلوألا ةّيصخشلا اًمئاد وه سدقلا حوّرلا نكلو .ةّيدونيس اهّنإ ،اًعم ريستو ،اًمدق
.ةسينكلا يف

ىشخن اّلأ بجيو .ةفلتخملا تاعقوتلاو ىؤرلا نيب ةنراقملا اًضيأ كانه ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
ةعاطلاو حاتفنالا ىلع تامالع اهّنإ !اذكه شقانلا متي نأ ىنمتأ لب .اًضيأ مويلا اذه ثدحي نأ
ةلكشم ةهجاوم يف ثدح امك ،اهتورذ ىلإ لصتو دّتحت تافالخ اًضيأ ثدحت نأ نكميو .حوّرلل
ثدحي امكو .لّوألا عمجملا ،ميلشروأ عمجم هيمسن ام يف رواشتلا َّمت نأ ىلإ ،نيينثولا ناتخ
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يأ ،هتانأ لوطو هللا ربص ىّدحتت يتلا ،فورظلا يف رظنلل ةبلصتم ةقيرط دجوي ،مويلا
،ديعب ىلإ رظني هللا :ةبحّرلا ىؤرلاو ،ةعساولا ىؤرلاو ،ةقيمعلا ىؤرلاب ىذغتي يذلا ربّصلا
ةئيطخ اهّنإ ،هللا ربص دض ةئيطخ وهو رخآ داسف وه يأرلا يف بلصتلا .ةلجع يف سيل هللا
.اذه ثدحي اًضيأ مويلا .هللا ةدايس دض

هّنأب ،ةّيتاذلا مهتيعجرم ىلع اوظفاح ،ةّيدوهيلا نم اودتها نيذلا ضعب َّنأ :وه كلذ دعب ثدح امو
اًداقتنا تناك ةقيرطلا هذه نكل .ىسوم ةعيرشل عوضخلا نود صالخ كانه نوكي نأ نكمي ال
ىلع رّثؤي ناك هلمعل يدصتلاو .عوسي مساب ةرشابم متي صالخلا ّنأ نلعأ يذلا ،سلوبل
ابانربو سلوب خويشلاو لسرلا لسرأ .ءانثألا هذه يف نودتهي اوناك نيذلا ،نيينثولا لوبق
ةلباق ريغ فقاوملا تدب ةلكشملا هذه ةهجاوم يفف :اًلهس رمألا نكي ملو .ميلشروأ ىلإ
هّنأو ،هللا لمع ةّيّرحب فارتعالا يه ةيضقلاو .ةضافتساب اهتشقانم تّمت دقو ،ةيوستلل
مهتلاح وأ مهلصأ ناك امهم ،صاخشألا بولق ىلإ لوصولا نم عنمت نأ نكمي تابقع دجوت ال
هسفن وه ،بولقلا فرعي ،"بولقلا فراع هللا" مالك لوبقب لحلا دِجُو .ةّينيدلا وأ ةّيقالخألا
"اًضْيَأ اَنَل اَمَك َسُدُقْلا َحوُّرلا ُمُهَل اًيِطْعُم ْمُهَل َدِهَشف" ،صالخلل نيينثولا لوبق ةيناكمإ ديؤي
َّمت ةقيرطلا هذهبو .انلثم ،سدقلا حوّرلا نيينثولا حنم اًضيأ اذكهو ،(8 ،15 لسرلا لامعأ)
:سويلينروك عم سرطب ةربخ نم ةدافتسالا ّمتو .تاغلابملا ةّدح تَّفخو ،رعاشملا عيمج مارتحا
ردقي يتلا ةمكحلاو ،تارارقلا ةريسم يف حوّرلا روضح ةداهش ةيئاهنلا ةقيثولا يف دجن اذكه
ِءابعَألا َنِم مكيَلع ىقْلُي َّالَأ انيَدَلو ِسُدُقلا ِحوُّرلا ىدَل َنُسَح دقف" :اهماهلإ ىلع اًمئاد حوّرلا
ريسن سدونيسلا اذه يف :“نحن” .(28 ،15 لسرلا لامعأ) يرورض وه ام اّلإ ،"هُنِم َّدُب ال ام ىوِس
يف نونوكتس مكّنأل ،"انيَدَلو ِسُدُقلا ِحوُّرلا ىدَل َنُسَح دقف" لوقلا ىلع ةردقلا قيرط يف
ال .سدقلا حوّرلا عم راوح يف اًضيأو ،سدقلا حوّرلا لمع ةوقب ،ضعب عم مكضعب رمتسم راوح
ىوِس ِءابعَألا َنِم مكيَلع ىقْلُي َّالَأ انيَدَلو ِسُدُقلا ِحوُّرلا ىدَل َنُسَح دقف" :ةغيصلا هذه اوَسنت
نع ريبعتلا اولواحت نأ مكيلع اذل .انيَدَلو ِسُدُقلا ِحوُّرلا ىدَل َنُسَح دقف :"هُنِم َّدُب ال ام
،سدقلا حوّرلا دجوي مل اذإ .يدونيسلا راسملا اذه يف ،يدونيسلا قيرطلا اذه يف ،مكسفنأ
ةساردب موقن الو ،ّيشربأ ناملربب موقن ال نحن .سدونيس سيلو ،اًيشربأ اًناملرب نوكيس
،سدقلا حوّرلا ىلإ ءاغصإو ضعب ىلإ انضعب ءاغصإ ةريسم يف نحن :ال ،كاذ وأ اذه يف
.ةالص ةقيرط اًضيأ هذهو :سدقلا حوّرلا عم اًضيأ ةشقانمو ،ةشقانمو

- ليدب يسنك ملِع نع ريبعتلاو ،اندحو لمعلا ةبرجت اًمئاد هجاون اَّنكل .“نحنو سدقلا حورلا”
،ءامسلا ىلإ دعص نأ دعب ،عوسي ّبّرلا ّنأ ول امك -ةليدبلا ةيسنكلا مولعلا نم ،ديدعلا دجوي
اَنَأ" :ةحضاو عوسي تاملك !حوّرلا انل كرت عوسي ّبّرلا ،ال .هُؤَلمن نحنو ،هُؤلَم بجي اًغارف كرت
،14 انحوي) ىَماَتَي ْمُكُكُرْتَأ َال [...] ِدَبَألا ىَلِإ ْمُكَعَم َثُكْمَيِل َرَخآ اًيِّزَعُم ْمُكيِطْعُيَف ِبآلا َنِم ُبُلْطَأ
ةسينكلا تناك اّملو" :1 ممألا رون يف ركُذ امك ،ّرس ةسينكلا ّنأب دعولا اذه ذيفنتل .(18 .16
سنجلا ةدحَوو هللاب ميمّصلا داحّتالا يف ةادألاو ةمالعلا ّيأ ،ّرسلا ةباثمب حيسملا يف يه
نورصي نيذلاب ديدنت ،ميلشروأ عمجم ةداهش مضت يتلا ،ةرابعلا هذه يف ."هّتمرب ّيرشبلا
ةّيفاقثلا مهتاعانق ساسأ ىلع ةسينكلا جذومن مهّنأ نومعزيو ،هللا ناكم ذخأ ىلع
فِّدجت تايناحورو ،ةئيطخلاب مهتت “ةيكرمج دودح”و ،ةنَّصحم دودح ىلع اهرابجإو ،ةّيخيراتلاو
ريغ هللا ةّبحمل ،اًلعفو اًلوق ،ةدهاش ةسينكلا نوكت امدنع .لماشلا هللا لمع ةيناجم ىلع
لخادلا نم ،كلذب عفدنتو .اهتيكيلوثاك نع اًقح رّبعت اهّنإف ،فايضملا هدوجلو ،ةطورشملا
َّلَح ىَتَم ًةَّوُق َنوُلاَنَتَس" :حوّرلا نم نايتأي ةردقلاو عافدنالا .نامزو ناكم ّلك روبعل ،جراخلاو
ىَلِإَو ِةَرِماَّسلاَو ِةَّيِدوُهَيْلا ِّلُك يِفَو َميِلَشُروُأ يِف اًدوُهُش يِل َنوُنوُكَتَو ،ْمُكْيَلَع ُسُدُقْلا ُحوُّرلا
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نحن انقيرط يه هذه :اًدوهش نوكنل سدقلا حوّرلا ةّوق لوبق .(8 ،1 لسرلا لامعأ) "ِضْرَألا ىَصْقَأ
.قيرطلا هذه انكلس اذإ ةسينك نوكن فوسو ،ةسينكلا

سدقلا حوّرلا ّنأ يأ - دعولا اذهل ،ةمالعو ةادأ ،ّرس ةسينك ينعت ةّيدونيسلا ةسينكلا
.يتأيس يذلا ملاعلا عمو حوّرلا عم ةميمح ةقالع ةيمنت لالخ نم ىلجتي يذلا - انعم نوكيس
هلل ةملكلا ءاطعإب اهنع ثحبلا بجي لولحلا نكلو .هلل دمحلاو ،تاشقانم اًمئاد كانه نوكتس
ةنيمأ ةايح شيعنو ،انب طيحي ام ّلك ىلع اننيعأ حتفنو يّلصنف ،انطسو يف هتاوصألو
ظفاحي نأ فرعي يذلا ّجَحلا موهفم ىلع ينبم ريسفت أدبم بسحب يحولا لأسنو ،ليجنإلل
أدبم .ريسفتلاو مهفلا ةقيرط :مهم رمأ اذهو .لسرلا لامعأ يف تأدب يتلا ةريسملا ىلع
عمجملا دعب تأدب يتلا ةريسملا .ةريسم يف اًمئاد يأ ،جحلا موهفم ىلع ينبملا ريسفتلا
،ةسينكلا فقوتت امدنع .رمتستو ،لئاوألا لسّرلا عم تأدب يتلا .ال ؟(يناثلا يناكيتافلا)
ليوأت أدبم .سدقلا حوّرلا دِّيقت اهنكل ةليمج ةّيوقت ةيعمج ريصت لب ،ةسينك ىقبت ال
اّلإو .لسرلا لامعأ يف تأدب يتلا ةريسملا ىلع ظفاحي نأ فرعي جحلا موهفم ىلع ينبم
دكأ –ةديدع تارم اذه تلق دقل – (Gustav Mahler )رلام فاتسوج .ةناهإلل ضَّرعُي سدقلا حوّرلاف
لبق” :مكلأسأ انأو .رانلا ىلع ةظفاحملاب نكلو دامرلا ةدابعب موقي ال ديلقتلل ةنامألا ّنأ
،مكتيعمج يأ ،ةسينكلا دامر ظفح ىلإ ؟نوليمت اذام ىلإ ،ةيدونيسلا ةريسملا هذه اوأدبت نأ
انأ - مكب طيحت يتلا ،مكئايشأ ةدابعل اًليم رثكأ متنأ له ؟رانلا ظفح ىلإ مأ ،مكتعومجم وأ
،ىرخألا نم متنأو ،ةيعمجلا هذه نم انأو ،سلوب سيدقلا ةيعر نم انأو ،سرطب سيدقلا ةيعر نم
اًنحلم رلام فاتسوج ناك ؟حوّرلا ران ظفحل نووعدم مكّنأب نورعشت مأ - فقسأ انأو ،نهاك انأ
،ّيهلإلا ّيحولا يف يدئاقعلا روتسدلا دكؤي .لمأتلا اذهب ةمكحلا يف عراب اًضيأ هّنكل ،اًميظع
َءاَبآلا َمَّلَك اَم َدْعَب ،ُهللا" :ّنأ نييناربعلا ىلإ ةلاسرلاب اًدهشتسم ،(8 مقر) "هللا ةملك"
عم مّلكتلا نع فقوتي مل ،(1 ،1 نييناربع) "ٍةَريِثَك قُرُطَو ٍعاَوْنَأِب ،اًميِدَق ِءاَيِبْنَألاِب
ديدس مالك (San Vincenzo di Lérins) سناريل يد روصنم سيدقلل .هنبا سورع ةسينكلا
دّكؤيف ،رخآ ليج ىلإ ليج نم لقتنملا ديلقتلا نيبو هِّوُمن يف ناسنإلا نيب هيف نراقي
،نينسلا عم (ناميإلا) دّتشيف" :مَّدقتت نأ نود “ناميإلا ةعيدو” ىلع ظافحلا نكمي ال هّنأ
:انتريسم بولسأ وه اذه .(9 ،23 ،لّوألا ريسفتلا) ."رمعلا عم جضنيو ،نمزلا عم ومنيو
هايملا نكت مل اذإ :ءاملا لثم ةيتوهاللا عئاقولا ّنإ .ءاملا لثم يهف ،كرحتت مل نإ ،عئاقولا
.داسفلاب أدبت ةدمجتملا ةسينكلا .دسفي ءيش لّوأ تحبصأ ،ةفقاو تناكو ةيراج

ىرن نأ اننكمي ثيح رّمخت ةلاح يف عقاو يه ،رمتخملا نيجعلا لثم يه انديلاقت ّنأ فيك نورت
ةكرشلا ققحي اًعم ريسلا :ةكرحلاب ققحتت يتلا ةكرشلا ىرن نيجعلا يفو ،ومنلا
.تافالتخالا عنمت ال ةكرشلا ّنأ انل رهظُيو ،لسرلا لامعأ رفس اندعاسي ،ىرخأ ةرم .ةّيقيقحلا
ءابرغ اوناك مهّنأ نم مغرلا ىلع :ةبقع نكت مل ةفلتخملا تاغللا ثيح ،ةرصنعلا ةأجافم هذه
.(8 ،2 لسرلا لامعأ) "؟هِدَلَب ِةَغُلِب اَّنم ّلُك مهُعَمسَي" ناك حوّرلا لمع لضفبو ،ضعب نع مهضعب
،ةلاطإلا ىلع ًةرذعم .ةريسملا يف نينماضتم نكلو نيفلتخم ،تيبلا يف انّنأب رعشن نأ
...مالكلاب يسفنل تحمس اذهلو ،داج رمأ سدونيسلا نكل

نمضت اهّنأل ،اًدج ةمهم ةيشربألا ةلحرملا ّنإ .ةيدونيسلا ةريسملا ىلإ ىرخأ ةرم دوعأو
تامواقم دجوت .نمؤن امدنع أطخي ال يذلا “ناميإلا سح” عوضوم مه ،نيدَّمعملا عيمج ىلإ ءاغصإلا
،نيسوؤرملاو ءاسؤرلا نيب مراص لكشب زّيمت ةسينك ةروص ىلع بلغتلا ةدارإ مامأ ةريثك
تلاق :راودألا سكعي نأ بحي هللا ّنأ نوسنيو ،اومّلعتي نأ بجي نيذلاو نومِّلعي نيذلا نيبو
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طخلا فشكي اًعم ريسلا َّنإ .(52 ،1 اقول) "ءاعضولا َعَفرو شورُعلا نع َءايِوقَألا َّطح" ءارذعلا ميرم
:حيسملا سمش هنم قرشت يذلا قفألا ديعُت ةيدونيسلا ةسينكلا .يدومعلا لدب ،يقفألا
عم ريسن ةاعرلا نحن :بعشلا عم نوريسي ةاعرلا .اهتيطغت ينعي ةيمرهلا ةينبألا ُعفَر
ىلع كّرحتي نأ حلاصلا يعارلا ىلع .مهفلخ اًنايحأو ،مهطسو يف اًنايحأو ،مهمامأ اًنايحأ ،بعشلا
يفو ،عيطقلا ةحئار ىسني ال يكو عجشيل طسولا يفو ،دوقيل ةمدقملا يف :وحنلا اذه
،ريسلل ةديدج قرط داجيإل سح هيدل .ريسي فيك فرعيو “سح” هل اًضيأ بعشلا نأل ،فلخلا
يف .ةّيشربألا ةنهكو ةفقاسأل اًضيأو ،اذه ىلع دكؤأ نأ ديرأ .ّلاضلا قيرطلا نع ةدوعلل وأ
مامألا يف ،كّرحتلا وأ ،ريسلا ىلع رداق انأ له نكل” :انسفنأ لأسنل ةّيدونيسلا انتريسم
ةاعر .“؟اصعلا لمحأو جاتلا سبلأو يسركلا ىلع سلجأ طقف ينّنأ مأ ،فلخلاو طسولا يفو
فرعي عيطقلاو ،ةاعر انّنأ فرعي عيطقلا :عيطقلا اوسيلو ،ةاعر نكل ،عيطقلا عم نوجمدنم
مهفلخو سانلا هب رعشي امب روعشلل طسولا يفو ،قيرطلا راهظإل ةمدقملا يف .قرفلا
لضفأ يه نيأ مهسحب اوري نأب سانلل حامسلاو اًليلق ءارو نولازي ال نيذلا ةدعاسمل
.باشعألا

،(35-34 ،ممألا رون عجار) حيسملا عوسيل ةّيوبنلا ةمدخلا ةماركل عيمجلا ناميإلا سح لهؤي
:هبتننل نكل ،فارخلا “سح” هّنإ .رضاحلا تقولا يف ليجنإلا قرط زييمت نم اونكمتي ىتح
مهفنل ةروصلا اندعاست .عوسي ّبّرلا وه يذلا يعارلا مامأ فارخ صالخلا خيرات يف اًعيمج انّنإ
نم ءزجو فارخ نحن :يعامج رخآلاو يصخش لّوألا .“سحلا” اذه يف نامهاسي نيذللا نيدعُبلا
ةالص يف ،تاعاسلا ةالص باتك يف أرقن .ةسينكلا ةلاحلا هذه يف لّثمي يذلا ،عيطقلا
ناذه .“ٍعار انأ مكلو ،فارخلا نم انأ مكعم” :لوقي ثيح ،سنيطسغأل “ةاعرلا” نع ةءارقلا ،تاءارقلا
يف ةكراشم نودب ناميإ سح دجوي نأ نكمي ال :نالصفني ال ،يسنكلاو يصخشلا ،نابناجلا
كلذ ءيش ّلك لبق نوكت نأ بجي لب ،ةّيكيلوثاك تاطاشن درجم تسيل يهو ،ةسينكلا ةايح
.(5 ،2 يبليف) "عوسَي ِحيسَملا يف اًضيَأ وه يذلا" “روعشلا”

هاجت اهلمحن دق يتلا ءارآلا نيب ةنراقملاو لصاوتلا ىلع ناميإلا سح رصتقي نأ نكمي ال
نيناوق نِم ام نوناق يف وأ ةديقعلا نم صاخلا هجولا اذه يف وأ ،كلت وأ ةلأسملا هذه
نأ نكمي الو .ةيبيدأت وأ ةيدئاقع ريباعت اهّنإ ،ةيظفل ريباعت اهّنإ ،تاودأ هذه ،ال .ةسينكلا
حبصأ ةرم مك .ناملربلا يف ثدحي اذه :ةّيلقألاو ةّيرثكألا نيب زييمتلا ةركف دوست
َّمت دقل .نيبيرق اوراص نوديعبلاو (42 ،21 ىتم ؛ 22 ،118 رومزم عجار) ،ةيوازلل اًرجح نوشّمهملا
،25 ىتم عجار) حيسملل (ةمالعو ةادأ) اًّرس اونوكيل نيسئايلاو ءارقفلاو نيشمهملا رايتخا
31-46).

تاعومجملا هذه تناك ،اهريغ نم رثكأ زربت نأ تاعومجملا ضعب تدارأ امدنعو .ةسينكلا يه اذكه
يف اًلثم ركفنل .تاقطرهلا يفو ،صالخلا راكنإ يف ىتح ،ةئيس ةياهن اًمئاد يقالت
ةقطره ّلك .ةينيسناجلا مث ،ةيجاليبلا لثم ،ةسينكلاب مّدقتلا تعَّدا يتلا تاقطرهلا
نأب ُّمتهن نحن .ةسينكلا يف ةرمتسم براجت ةّيجاليبلاو ةّيصونغلا .ءيس ٍلكشب تهتنا
ىهتنا ول ىتح - ديج رمأ اذهو ،ةيجروتيللا تالافتحالا ىوتسم نم عفرلا يف ءيش ّلك مهاسُي
مفلا يبهذلا انحوي سيدقلا نكل - طقف انسفنأ ءاضرإ ىلإ نايحألا نم ريثك يف رمألا انب
يأ ،راقتحا عضوم هؤاضعأ نوكت نأب حمست ال ؟حيسملا دّسج مّركت نأ ديرت له" :انرذحي
،ةّيريرحلا ةشمقألاب ةسينكلا يف انه همركت ال .مهوسكي مهل بوث ال نيذلا ءارقفلا
،“يدسج وه اذه” :لاق يذلا صخشلا .يرعلاو دربلا نم يناعي امدنع جراخلا يف هلهاجتت امنيب
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هذه اولعفت مل ةرم ّلكو .“يِنوُمعْطُت ملف اًعئاج تنك” اًضيأ لاق ،ةملكلاب ةقيقحلا ادكؤم
اي نكل” .(3 ,50 ،ىتم ليجنإ يف ةظع) "يل ىتح هولعفت مل ،راغصلا ءالؤه نم دحاول ءايشألا
نيذلا ءالؤه ّلكو ،تاردخملا ونمدم بابشلاو نولوستملاو ءارقفلا له ؟لوقت اذام ،تبأ
لاق ،كلذ لوقأ ال انأ :يتزيزع اي معن ،يزيزع اي معن “؟سدونيسلا نم ءزج عمتجملا مهلهاجتي
مل اذإ وأ ،ام ةقيرط دجت ملو ،مهُعْدَت مل اذإ كّنأ ةجردل .ةسينكلا نم ءزج مه :عوسي ّبّرلا كلذ
ىتح ،هب نورعشي امل نكلو نولوقي ام عامسل ال ،تقولا نم ةرتفل مهعم نوكتل مهيلإ بهذت
ىلإ لصي سدونيسلا .ديج لكشب سدونيسلاب موقت ال تنأف ،كل اهنوهجوي يتلا تاناهإلا
يسآمو ،مكفقسأ انأ ّيِسآمو ،انيسآم يف راوحلل لاجملا حسفي .عيمجلا لمشيو ،دودحلا
سدونيسلا .تايعمجلا ىلإ نيمتنملاو ،نييناملعلاو ةنهكلا يسآمو ،نيدعاسملا ةفقاسألا
- نيجودزم نيب -عمتجملا ءاسؤب جاردإب مقن مل اذإو !يسآملا هذه عيمج ىلع مّلكتي
رِهظُن نأ نم عنام ال :مهم رمأ اذهو .انيسآم ةيلوؤسم لمحت نم اًدبأ نكمتن نل ،نيدعبتسملاو
!اوفاخت ال .تاريربت نودبو ،راوحلا يف انيسآم

ةحتفنُملا ةيهلإلا دوعولا تَهِّجُو هيلإ ،ريبك دحاو بعش نم ءزج انّنأب رعشن نأ يرورضلا نم 
عيمجل هللا اهّدعأ يتلا ةميلولا يف كراشُي نأ نم عيمجلا نكمتي نأب رظتني لبقتسم ىلع
دجوت نأ نكمي .“هللا بعش” موهفم اًضيأ حّضوأ نأ ّدوأ انهو .(6 ،25 ءايعشأ عجار) بوعشلا
ريسفت يف ثدح امك ،تازايتمالاو دّرفتلا ةركف اهرصاحت ،ةبراضتمو ةددشتم تاليوأت
نأ – اًزايتما رمألا سيل .اًحيحص اًمهف مَهفُي يكل ،ءايبنألا هححص يذلا “رايتخالا” موهفم
ذَخؤت ُةيطعلا ،عيمجلا لجأ نم اهّنإ :ال ؟هلجأ نم ...ام ٌدحأ اهلاني ةيطع يه امّنإو - هللا بعش نوكن
يهف ،نيرخآلا لجأ نم نحن اهانلن ،عيمجلا لجأ نم دحاو اهلاني ةيطع اهنإ .ةوعدلا يه هذه :ىَطعُتل
،هللا مئاظعل طقف مالكلاب سيلو لامعألاب ةداهشلا ةيلوؤسم .ةيلوؤسم اًضيأو ةيطع
:وه لاؤسلاو ةيطع رايتخالا .هصالخ لوبقو هدوجو فاشتكا ىلع سانلا تدعاس تفرُع نإ يتلا
ةلماشلا ةيصالخلا هللا ةدارإ ؟هحنمأ فيكو ،هيطعأ فيك ،ّيحيسم يبهذمو ،اًّيحيسم ينوكب
ةطاسوب ،عيمجلا حبصي يكل ،نبالا دّسجت لالخ نم ،ءاعمج ةيرشبلا لجأ نم ،خيراتلا تلخد
ةلماشلا ةحلاصملا ققحتت ةقيرطلا هذهب .مهنيب ام يف تاوخأو ةوخإو هءانبأ ،ةسينكلا
اهل ةادأو ةمالع ةسينكلا لّكشت يتلا هرسأب يرشبلا سنجلا ةدحَوو ،ةيرشبلاو هللا نيب
يف لّصفملا ريكفتلا جضن ،يناثلا يناكيتافلا عمجملا لبق ىتح .(1 ،ممألا رون عجار)
سنجلا ةدحَو وحنو ،توكلملا غولب وحن هجتي هللا بعش ّنأب ،ءابآلل ةينأتملا ةساردلا
،ةّيلوسرلا ةفالخلا يف ،اهربتخنو اهفرعن امك ةسينكلاو .هّبحأو هللا هقلخ يذلا يرشبلا
حوّرلا هذهب .اهتلاسر لمحت ببسلا اذهلو لماشلا رايتخالا اذهب ةطبترم اهّنأب رعشت نأ بجي
سلوب سيدقلا لاق امك ،ةسينكلا َّنإ .(ةماع ةّيوباب ةلاسر - ةوخأ انّلك) Fratelli tutti تبتَك
.ةَّوخأ ةسردم حبصت نأ مويلا اهفدهو ةّيرشبلل ةملعم يه ،سداسلا

نيعب ذخأي نأ ،ةيدونيسلا ةريسملا يف ءاغصإلا ىلع هّنأل ؟ءايشالا هذه مكل لوقأ اذامل
:اهعقوتن ال ثيح دّسجتت يتلا “سجاوهلا” كلت لك لهاجتي اّلأ بجي نكل ،ناميإلا َّسح رابتعالا
فرعي ال هتيرح يف سدقلا حوّرلا ّنإ .ةيلاعف لقأ سيل نكلو ،“ءابرغ نم ّسح” كانه نوكي دق
تسيلو ،ّيحلا يف عيمجلا تيب يه ةيعرلا تناك اذإو .هدِّيقت نأ تاءامتنالل حمسي الو ،اًدودح
اًدودح اوعضت الو ،ةحوتفم ذفاونلاو باوبألا اوكرتا :مكيصوأ ينّنإف ،نيدودحم ءاضعأل اًيدان
وأ ةّيعرلا يف نوكراشي نيذلا صاخشألا طقف رابتعالا نيعب اوذخأتف مكسفنأ لوح
اوحمسا .رثكأ ال ،ةئملاب ةسمخ وأ ةعبرأ وأ ةثالث نونوكي دق نيذلاو - مكلثم نوركفي
امبرف ،مكولأسي نأب مهل اوحمساو مهئاقلل جورخلاب مكسفنأل اوحمساو ...لخدي نأ عيمجلل
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ال .حوّرلاب اوقث ،حوّرلا مكدوقيس :اًعم ريسلاب مهل اوحمساو ،مكتلئسأ يه مهتلئسأ نوكت
.صالخلا راوح هّنإ :راوحلا ببسب برطضت مكسفنأ اوعدو راوح يف اولخدت نأ اوفاخت

مّلكتت (22 لصفلا) ددعلا رفس يف ةثداح دجوي .تآجافملل اوّدعتساو ،نيطبحم اونوكت ال
ىلإ مهدوقتس يتلا ةليوطلا ةلحرلا ةياهن يف دوهيلا ناك .هلل ةّيبن حبصتس ناتأ ىلع
ءالؤه ّدص يف ماعلب رحاسلا تاردق ىلع دمتعا يذلا بآوم َكلم قالاب مهُرورم َفاخأو .داعيملا ضرأ
اّلأ هل هللا لاق .لعفأ اذام هللا ،هتقيرطب نمؤملا ،رحاسلا لأس .برحلا بّنجت لمأ ىلع ،سانلا
نكل .هاقلت يذلا رمألا ذيفنتل ناتألا بكرو رحاسلا ملستساف ،ّرصأ اذه ّنكل ،كلملا قفاري
.هللا ةضراعم نع اًريبعت كانه فقي لولسم فيسب اًكالم تأر اهّنأل اههاجتا تريغ ناتألا
،مّلكتت ناتألا تأدب ىتح .قيرطلا ىلإ اهتداعإ نم نكمتي نأ نود ،اهبرضو ،ماعلب اهَّدشف
.ةايحو ةكرب ةلاسر ىلإ تومو ةنعل نم هتلاسر لّوحو ،رحاسلا نويع حتف راوح أدبف

نأ نكمي ناتألا ىتح .اًمئاد اًعومسم هتوص لعجيس حوّرلا ّنأب قثن نأ ةصقلا هذه انُمِّلعت
نأ عيطتست ناتألا تناك اذإ .ةئطاخلا انتاهاجتا رّيغتو اننيعأ حتفتو ،هللا توص حبصت
حوّرلاب قثن نأ يفكي .ابابلاو فقسألاو نهاكلاو ةدّمعملاو دّمعملا ىرحألاب مكف ،كلذ لعفت
عمسنل انناذآ يِّقنن نأ طقف انم بلطي :انمّلكيل تاقولخملا ّلك مدختسي يذلا سدقلا
.اًديج

ّنإ مكل لوقأ يكلو دجلا لمحم ىلع ةيدونيسلا ةريسملا هذه اوذخأتل مكعجشأل انه ىلإ تئج
مكئاغصإب هيلإ اوغصأ .انيلإ جاتحي سدقلا حوّرلا :حيحص اذهو .مكيلإ جاتحي سدقلا حوّرلا
ةسينكلاو امور ةيشربأ ديفيس رمالا اذه .مكفلخ وأ اًجراخ اًدحأ اوكرتت ال .ضعب ىلإ مكضعب
ءاطعإو -ةريبك ةعدخ يه هذه - ،اهتايلكيه حالصإ لالخ نم طقف ىَوقَت ال يتلا اهرسأب
،دّيج اذه - ،جماربلاو تاهيجوتلا لضفب وأ ،تارمتؤملاو ةّيحوّرلا تاضايرلا ميدقتو ،تاميلعتلا
ريسي نأ ديري بعش اهّنأ اًدّدجم اهسفن تفشتكا اذإ ةسينكلا ىَوقَت  -رخآ ءيش نم ءزج هّنكل
هل اي :تالاحلا ّلكو بوعشلا ّلك عونت لمشي يذلا امور بعش .ةّيرشبلا عمو اننيب اميف ،اًعم
ةئاملاب ةعبرألاو ةثالثلا ةبسن نم جرخن نأ يرورضلا نم نكل !هعونت يف ،يداع ريغ ىنغ نم
دق نيذلا ،نيرخآلا ىلإ ءاغصإلل كلذ نم دعبأ ىلإ بهذن نأو ،نيبيرقلا صاخشألا لّثمت يتلا
نود ،هيف نوركفي ام عمسن نأ يرورضلا نم نكل ،مكنودرطيو ،نايحألا ضعب يف مكنومتشي
.انمِّلكي حوّرلا كرتنل :انراكفأو انسفنأ ضرف ديرن نأ

.ةيانعلل ،ةمالعو ةادأ ،اًّرس نوكتل ةسينكلا ةلاسر عفدي عوسي ّبّرلا ،هذه ةحئاجلا نمز يف
.هب ينتعي نم ىلإ ةجاحب ملاعلا :هفعض رهظأو ،ملاعلا خارص عفترا دقل

!اًركش !مامألا ىلإو اوعّجشت

 

***********

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

8



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

9


