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بھائھ،  ب للعالم بكلّ یظھر األمازون الحبیَ  .1
كون ی أنأعطانا هللا نعمة  وقد. سّره، ومأساتھو

الذي انعقد في روما بین نودس یالسمحور  األمازون
 بنصّ  تمختُ ا، والذي األّولأكتوبر/تشرین  27و 6

األمازون: مسارات جدیدة للكنیسة  ھعنوان
 .وإلیكولوجیا متكاملة

 معنى ھذا اإلرشاد

مداخالت الإلى نودس یالسخالل لقد استمعت  .2
أن  وأودّ الصغیرة.  الحلقاتوقرأت باھتمام مساھمات 

فّي من أصداء  تھتركَ  امّ ، عرشادھذا اإلأعبّر من خالل 
ھنا جمیع  عرضأَ . لن ھذه تمییزوال الحوار مسیرةُ 

ال وفي الوثیقة الختامیة.  التفصیلبالقضایا المذكورة 
م إطاًرا فقط أن أقدّ  أنوي استبدالھا أو تكرارھا. أودّ 

 ًصاملخّ  ،في واقع األمازون ،دموجًزا للتفكیر یجسّ 
الرئیسیة التي أعربت عنھا في  المخاوفلبعض 

متناغم  لقبولٍ  حّضرالسابقة والتي تساعد وت مستنداتي
 نودس بأكملھ.یومبدع ومثمر لمسار الس

م ھذه الوثیقة قدّ أ أن، عینھفي الوقت  أودّ  .3
ن تعاوَ  قداستنتاجات السینودس، و عطینات فھي :ارسمی� 

الذین یعرفون  األشخاصالكثیر من تحضیرھا  في
الرومانیة مشكلة األمازون،  الكوریا مني وأكثر منّ 

ونھا بشغف. ویحبّ  معھاألنھم یعیشون فیھا ویعانون 
، رشادأقتبس من تلك الوثیقة في ھذا اإل أّال لت فضّ و

 قراءتھا بالكامل. إلىألنني أدعو 
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 إفادة مصدر العمل ھذا یكونأن هللا  أسأل .4
، بتطبیقھ الكھنة یلتزم، وأن بأسرھالكنیسة ل وتحفیز

األمازون،  في ؤمنونوالم ات،سن والمكرّ وسالمكرّ 
  حسنة.ال النوایا ذوي األشخاصجمیع  لھمیُ  وأن

 األمازون لمنطقة أحالم

 الجنسیات،دة مجموعة متعدّ  ھواألمازون  إن .5
 منطقة إحیائیة عن عبارةوصلة ببعضھا البعض، متّ 

تسع دول: البرازیل وبولیفیا وكولومبیا  تتقاسمھاكبیرة 
إقلیم وواإلكوادور وغیانا والبیرو وسورینام وفنزویال 

إلى اإلرشاد  اھ ھذالفرنسي. ومع ذلك، أوجّ  اغویان
مساعدة في إثارة ال بھدفناحیة، فمن  .بأسره العالم
ھذه األرض التي ھي أیًضا لة واالھتمام المودّ 

 رٍّ كس رؤیتھاإلى اإلعجاب بھا و ةدعوال"أرضنا"، و
من ناحیة أخرى، ألن اھتمام الكنیسة بمشاكل وس. مقدّ 

بعض  ،بإیجاز نسترجع أنجبرنا على ھذا المكان یُ 
یمكن أن تلھم والتي  ،ھاسا ننالتي یجب أّال  القضایا

یاتھا مواجھة تحدّ  فيمناطق أخرى من األرض 
   ة.الخاصّ 

بطریقة  یتجّسد أنمھ الكنیسة یجب قدّ ما تُ  كلّ  إن .6
 مكان من العالم، حتى تكتسب عروسُ  لة في كلّ یأص

ر بشكل أفضل ظھِ دة األشكال تُ المسیح وجوًھا متعدّ 
 البشارة على فیجبنضب. یي ال ذالنعمة ال غنى

د، الروحانیة أن تتجسّ  علىد، وتجسّ تأن  باإلنجیل
 بكلّ أجرؤ لذا ود. ھیكلیات الكنیسة أن تتجسّ  علىو
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لتعبیر عن ا علىالموجز،  اإلرشاد اتواضع، في ھذ
 .إیاھا األمازونُ  یلھمني كبیرةأربعة أحالم 

، اءناضل من أجل حقوق الفقریأمازون أحلم ب .7
سمع صوتھم حیث یُ و، والمھمشین، األصلیّةوالشعوب 

 .ز كرامتھمزّ عوتُ 
أحلم بأمازون یحافظ على تلك الثروة الثقافیة 

 أشكالھجمال اإلنسان ب سطعحیث یو، تمیّزهالتي 
 .المتنوّعة

أحلم بأمازون یحمي بغیرة الجمال الطبیعي 
نھ، والحیاة الزاخرة التي تمأل األنھار الساحر الذي یزیّ 

 .والغابات
 الذات بذلمسیحیة قادرة على  بجماعاتأحلم 

منح الكنیسة  منطقة األمازون، إلى حدّ د في والتجسّ 
 .یةأمازون مالمح ذاتوجوًھا جدیدة 
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 األّول الفصل
 اجتماعي حلم

 

ز جمیع أمازون یدمج ویعزّ ب حلمنا ھو حلمٌ  .8
". لكن الكریم العیش" ترسیخنوا من انھ حتى یتمكّ سكّ 

كبیًرا من أجل  جھدًاب صرخة نبویة واألمر یتطلّ 
واجھ یاألمازون  أنّ لفقراء. ألنھ، على الرغم من ا

كارثة بیئیة، تجدر اإلشارة إلى أن "النھج البیئي 
ٍ  نھجٍ  إلىدائًما  تحّولالحقیقي ی ج ردأن یُ  علیھ اجتماعّي

 نداءسمع یَ  كيالعدالة في المناقشات حول البیئة، 
 حفاظٍ  حركةِ  فأيّ . 1"افقرً  كثراأل وصرخة كمااألرض 

تجاھل تولكن  حیائیةاإلمنطقة بال ھتمّ تعلى البیئة "
 .مجدیة غیر ھي 2شعوب األمازون"

 وجرائم ظلم

 نشرتالمصالح االستعماریة التي  إن .9
 -شرعیة وغیر شرعیة  بطریقة – نشر في وساھمت

 ت، والتي طردالمعادن تصنیعاألخشاب و قطع
السواحل،  وسّكان ،األصلیّةالشعوب  توحاصر

صراًخا  ولّدت ،أفریقيالمنحدرة من أصل  الشعوبو
 السماء: إلى یعلو

 التعذیب، سكنحیث  "كثیرة ھي األشجار
                                                           

 الرسولي الكرسي أعمال: 49)، 2015مایو/أیار  24( مسبّحا كنالرسالة العامة  1
107 )2015 ،(866 . 

 . 45 ،العمل وثیقة 2



 
 

6 
 

 .3"ُجرم التي اشتروھا بألف وواسعة الغابات
 

 دى تّجار األخشاب أعضاء في البرلمان،"ل
 ]...أّما األمازون فلیس لدیھ من یدافع عنھ [

  ]...[ نفوا الببغاوات والقرود
 .4"دلن یعو الكستناءحصاد و

 
حركات الھجرة األخیرة  من ھذا زادوقد  .10

 فیھا لم یجدواونحو ضواحي المدن.  األصلیّینللسّكان 
 ،أي تحّرر حقیقي من مأساتھم بل أسوأ أشكال العبودیة

ز بعدم في ھذه المدن، التي تتمیّ ووالبؤس.  ،والخضوع
ان األمازون حیث یعیش معظم سكّ و، فادحةمساواة 
 یزدادو ،الغرباء تجاهكره ال أیًضا یزدادالیوم، 

صرخة  فإنذا لجار بالبشر. واالتّ  االستغالل الجنسيّ 
األمازون ال تنبع من قلب األدغال فحسب، بل أیًضا 

 من داخل مدنھا.
ر ھنا بالنسبة لي أن أكرّ  لیس من الضروريّ  .11

 قبلت مَ دّ قُ و سبقالتي  كاملةوال الواسعة التحلیالت
 ىحدإب ر على األقلّ ذكّ ن لكن. وخاللھالسینودس 

 ارتجّ  بعضمن  نارضرّ ت لقد": تعَ مِ األصوات التي سُ 
 نادھدّ توأخرى.  وأطرافٍ  كماي الماشیة ومربّ الخشب 

یتوافق مع  النموذًجا  تبنيجھات فاعلة اقتصادیة 
 كي بالغابات عنىتُ  شركاتٌ األراضي . تدخل أراضینا

، ولدینا أبنائنا أجل مننعتني بالغابات  نحن، وھاستغلّ ت
                                                           

لیما  ،Lo que no veo en visionesفي  ،“Timareo” تافور، فاریالأنا  3
)1992 .( 

 ،Poesía obreraفي  ،Amazonia solitáriaماركیز،  فیغاخورخي  4
 .  39)، ص. 2009بولیفیا ( ،باندو-كوبیخا
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واألشجار  ،النباتیة واألدویة ،واألسماك المواشي،
 ،ات الطاقة الكھرومائیةبناء محطّ  أّما[…] المثمرة 

ر على النھر وعلى یؤثّ فالمائي  ومشروع الممرّ 
 األراضيمنطقة من صرنا  لقد[...]  األراضي

 .5"بةولالمس
السادس  سبندیكتسلفي، سبق واستنكر  لقد .12
د ھدّ ما ی كلّ ألمازون وا في"الدمار البیئي  ر،عش

الكثیر تم ربط  ھأرید أن أضیف أنو. 6انھ"كرامة سكّ 
 فقد. زائف "أمازونيّ  سّري "طابع إلى المآسيمن 

اشتھرت األمازون منذ العقود األخیرة من القرن 
كثروة و، بھ االھتمامالماضي، بأنھا فراغ كبیر یجب 

یجب  ةھائل بّریة غابةوك، یجب تطویرھا میسورة
نظرة ال تعترف بحقوق  عبرھذا  كلّ و. "اترویضھ"

أو تتجاھلھا ببساطة كما لو كانت  األصلیّةالشعوب 
تلك ال تنتمي إلى  كانتغیر موجودة أو كما لو 

 ربویةالت مجاالبراألراضي التي تقطنھا. حتى في 
 األصلیّین الشعوب، كان یُنظر إلى ةبیلألطفال والشب
حیاتھم ل یھتمّ  أحد ال. نمنتھكوأو  الءعلى أنھم دخ

رون بَ عتَ یُ  بل، الكفاحو الجھاد في تھموطریق مخاوفھملو
أكثر منھم كائنات بشریة  منھا خلّصلتا یجب عقبةً 
شخص  ع بھا أيّ التي یتمتّ  نفسھاالكرامة ب عونیتمتّ 

 .وبحقوق مكتسبةآخر 

                                                           
 ملخص ،برازیل)، REPAMمنطقة األمازون ( عمومالشبكة الكنسیة ل 5

 . 45 ،العمل وثیقة: را. 120. ص السینودس، مساھمات
 10برازیل ( باولو سان ،باكایمبوالبابا خالل اللقاء مع الشبیبة في استاد  كلمة 6

 . 2007 ،(808( III، 1 تعالیم: 2)، 2007مایو/أیار 
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االلتباس، ساھمت بعض الشعارات في ھذا  وقد .13
ال ستعباد االكما لو أن ھذا  ،7"عدم التسلیم" ھامن بین

أن السلطات  فیما، یةخارجبلدان  من یمكن أن یأتي إّال 
ة التنمیة، في تحالفات أیًضا، بحجّ  ھي شاركتیة المحلّ 
 التيأشكال الحیاة و-تدمیر الغابة إلى  تھدف

 ما وغالبًا. حدود دونو عاقبدون أن تُ   -ستضیفھات
البیئة  دمیرَ ت عاجزة، وھي ،األصلیّة الشعوبُ  ھدتش

طعام والشفاء اللھم  نمّ تؤَ  كانتالتي  الطبیعیة
ثقافة  علىوالحفاظ على نمط حیاة و ستمرارواال
، لةھائ ھية ة والمعنى. إن التباین في القوّ ھم الھویّ امنح

الضعفاء موارد للدفاع عن أنفسھم، بینما یملك  الو
 الفقیرة الشعوب"وتبقى  ،شيء كلّ أخذ ب األقوى ستمرّ ی

 .8"غناھا یزداد والغنیة فقیرة،
 العملیاتأن نطلق االسم المناسب على  علینا .14

التي تلحق  ،أو الدولیة منھا الوطنیةاالقتصادیة، 
 األصلیّةالشعوب  الضرر باألمازون وال تحترم حقّ 

في تقریر وأرضھم وترسیمھا،  على السیادةفي 
. ظلم وجریمة ھو: المسبقةالموافقة  فيو ھممصیر

 ،الشركات بعضُ تسیطر على األراضي عندما 
وتحصل على خصخصة  ،سھلةال رباحشة لألالمتعطّ 

حتى میاه الشرب، أو عندما تفسح السلطات المجال 
 أوأو النفط  المعادن تصنیعو یّةالخشب الصناعاتأمام 

 ،ث البیئةر الغابات وتلوّ تدمّ  التي األخرى األنشطة
 سلیمة غیر بطریقةتتحّول العالقات االقتصادیة 
                                                           

 Amazoniaفي  ،“Imaginario amazónico” أراوخو،س.  ألبیرتورا.  7
real: amazoniareal.com.br، 29  2014ینایر/كانون الثاني . 

مارس/آذار  26( الشعوبتـََرّقي القدیس بولس السادس، الرسالة العامة  8
 . 285)، 1967( 59 الرسولي الكرسي أعمال: 57)، 1967
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 غیر سبل ماستخدا یتمّ غالبًا ما و. للقتل أداة تصبحو
ان السكّ  قتل، مثل تجریم االحتجاجات وحتى یةأخالق

في  اب عمدً لمشاریع أو التسبّ لن یعارضمال األصلیّین
 األصلیّینان حرائق الغابات أو رشوة السیاسیین والسكّ 

ذلك انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان  رافقأنفسھم. وی
 بشكل خاصّ  طالتُ عبودیة التي ال من جدیدة أشكالو

رات الذي جار بالمخدّ طاعون االتّ من  اانطالقً النساء، 
جار ، أو االتّ األصلیّینان یسعى إلى إخضاع السكّ 

 إطارھمدوا من رِ الذین طُ  غلّ ستی باألشخاص الذي
ال نقدر أن نسمح بأن تتحّول العولمة إلى  الثقافي.

 . 9"االستعمار من جدید شكل"

 المغفرة وطلب االستیاءعن  التعبیر

موسى  غضب كما، 10نستاءمن الضروري أن  .15
 ،3. مر (را یسوعغضب  وكما، )8 ،11خر  (را.

 ،5 ؛8 -4 ،2 عا الظلم (را إزاءهللا غضب  وكما)، 5
د تعوّ ن أن السلیم). لیس من 40 -38 ،106 ز؛ م12 -7

بأن یخدّروا  سمحد أن ن، ولیس من الجیّ على الشرّ 
 الفضالت،"سلسلة من أن  فیمااالجتماعي  ناضمیر

ض عرّ [...] تُ  سرھامنطقتنا بأ في ،بما في ذلك الموت
موائل  السیماحیاة المالیین من الناس للخطر و

ثیر ت. یجب أن 11"األصلیّینان المزارعین والسكّ 

                                                           
 االجتماعیة للعلوم بریةحال األكادیمیة إلى البابا كلمة الثاني، بولس یوحنا القدیس 9

 . 600 ،)2001( 93 الرسولي الكرسي أعمال: 4 ،)2001 نیسان/أبریل 27(
 . 41 ،العمل وثیقةرا.  10
 أباریسیدا وثیقة ،وجزر الكاریبيساقفة أمریكا الالتینیة أل العام الخامس المجمع 11

 . 473)، 2007یونیو/حزیران  29(
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الظلم والقسوة التي حدثت في منطقة األمازون  قصص
في  علیھا رفًضا عمیقًا، لكن ،خالل القرن الماضي

 نرى حتىأكثر حساسیة  تجعلناالوقت نفسھ أن 
الستغالل البشري، وسوء ا مناألشكال الحالیة 

فیما على سبیل المثال،  سترجعنو. المعاملة والموت
ان معاناة السكّ ة عن ق بالماضي المشین، قصّ یتعلّ 

: في األمازون الفنزویلیة المّطاطعصر في  األصلیّین
 فقطبضائع  بلالمال،  األصلیّینان السكّ  ىعطَ یُ "لم 

 كانواأبدًا [...] دفع ال تّممواولم ی ةمرتفع وبأسعار
علیك  ،أنت«: األصلیّینان لسكّ ا ألحد ویقولون یدفعون

 العمل [...] لقد إلىیعود  أن یھوكان عل ،»یربكدین 
رت بالكامل.  یكوانا أكثر من عشرین قریة دُّمِ

 تلالغتصاب وبتر یكواناضت نساء تعرّ و
 اأمّ . أحشاء الحامالت منھن أُفرغتصدورھن، و

حتى ال عصمین المَ أو  ھمأصابع فقطعتالرجال 
مشاھد أخرى  مع[...]  في القوارب یتمكنوا من التنقل

 .12"الفظیعةة من السادیّ 
 ىشفیُ األلم واالزدراء ال  من التاریخ ھذا إن .16

في كثیر من  بل ف االستعمار، الیتوقّ  مبسھولة. ول
یفقد  م، لكنھ ل13ستخفير ویل ویتنكّ األماكن یتحوّ 

                                                           
دار نشر ،  :El hombre y el cauchoAmazonas أیریبیرتیغي،رامون  12

، كراكاس 4فنزویال، مونوغرافیة، عدد  –النیابة الرسولیة في بویرتو أیاكوشو 
1987 ،307 . 

 Amazônia, das travessias lusitanas à" توبیاّسو، أماریلس. را 13
literatura de até agora في ،"Estudos Avançados،  ّ19 دالمجل، 

). "في الواقع، 2005أبریل/نیسان -الثاني(ینایر/كانون  باولو سان، 53 عدد
بعد انتھاء االستعمار األول، واصلت األمازون مسارھا كمنطقة خاضعة 

ت تخفیفیة جدیدة [...] من قبل عمالء للجشع الدنیوي، في ظل إعدادا
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أشار أساقفة حیاة الفقراء وھشاشة البیئة.  على التسلّط
أنھ  یبیّن"تاریخ األمازون  أنّ إلى  األمازون البرازیلي

على حساب فقر  تستربحیة دائًما أقلّ  ھناك كان
للثروة الطبیعیة  رحمة دون سرقة منو ،األغلبیة

 كھنا تعیشإلھیة للشعوب التي ھي ھبة  التيللمنطقة، 
 خاللمنذ آالف السنین وللمھاجرین الذین وصلوا 

 .14القرون الماضیة"
 بإظھارنسمح فیھ  الذي عینھ،في الوقت  .17

ب على ًما التغلّ ود ر أنھ من الممكن، نتذكّ سلیم غضب
بناء شبكات من  جلأ من یةستعماراال الرؤى مختلف

"التحدي ھو ضمان عولمة  ،التضامن والتنمیة
 بدائل إیجاد. یمكن 15"أحدًا ھملت التضامنیة، عولمة 

والزراعة المستدامة،  الماشیة لتربیة ة،ثغیر ملوِّ 
 اتدمیرً  تتضّمنجدیرة ال  عملمصادر ولطاقة، لاو
 والثقافات. وفي الوقت نفسھ، من الضروريّ لبیئة ل

ر یطوّ  اءلفقرلو األصلیّینان لسكّ ل ةمناسب تربیةضمان 
 تحقیق في ،على وجھ التحدید وھنا. قیّمھمقدراتھم وی

 تھمقدروالسیاسیین  دھاء دور یأتياألھداف،  ھذه
 ،ألمواتل الحیاة إعادة ھولیس  والمطلوبالحقیقیة. 

عویض الت قدیمالحیاة التي ُحرموا منھا، وال حتى ت
 حق�ا الیوم أقلّھ كونن أن إنمالناجین من تلك المذابح، ل

  .ینإنسانیّ 
                                                           

"حضاریین" ال یحتاجون حتى إلى تمثیل كي یقیموا ویضاعفوا األوجھ الجدیدة 
 لإلبادة القدیمة، من خالل الموت البطيء".

 6برازیل ( -سانتاریم ،هللا شعب إلى رسالةأساقفة األمازون البرازیلي،  14
 ). 2012تموز /یولیو

 ،1998 للسالم العالمي الیوم بمناسبة البابا رسالة الثاني، بولس یوحنا القدیس 15
  .150 ،)1998( 90 الرسولي الكرسي أعمال: 3
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، وسط التجاوزات رإذ نتذكّ  تشّجعنف عودن .18
الخطیرة الستعمار األمازون، الملیئة "بالتناقضات 

 مع اإلرسالیّینل العدید من و، وص16"جراحوال
 زاھدةقبول حیاة ل ینمستعدّ اإلنجیل، تاركین بالدھم و

لم  ھم. نعلم أنضعفًا األكثرالمناطق جانب  إلىوصعبة 
 أمینینوا الذین ظلّ  عملین، لكن مثالیّ  كلّھمیكونوا 

أیًضا "تشریعات مثل قوانین جزر الھند  لإلنجیل ألھم
شعوبھم  ضدّ نتھاكات االالتي تحمي كرامة الھنود من 

 كانوانظًرا ألن الكھنة ھم الذین و. 17"وأراضیھم
من اللصوص والمعتدین،  األصلیّینان یحمون السكّ 

 ا بإصرار أّال : "طلبوا منّ ھمأن اإلرسالیّونفقد ذكر 
  .18ة أخرى"نا بالعودة مرّ وعدَ  نالواوى عنھم نتخلّ 

                                                           
 وثیقة بویبال، ایبأمریكا الالتینیة وجزر الكار ألساقفةالمؤتمر الثالث العام  16

 . 6)، 1979مارس/آذار  23(
 الموجز عبر. لقد دان البابا بولس الثالث فكرة العنصریة 6 ،العمل وثیقة 17

واعترف  ،)1537یونیو/حزیران  Veritas ipsa، 2(ھي  الحقیقة الرسولي
 ھم، واعترف بحقیةكرامة اإلنسانبالالھنود، سواء كانوا مسیحیین أم ال،  بحقّ 

مثل اآلخرین، [...] ال یمكن  بشر. أكد: "كونھم استعبادھم منعفي ممتلكاتھم و
 .یسوع المسیح"ب یؤمنون الالذین  حتى، ممتلكاتھمحرمانھم مطلقًا من حریتھم و

 Cumوم الرابع عشر، عبر المرس غریغوریوسثّبت ھذا التعلیم البابا  وقد
Sicuti )28  ؛ وأوربان الثامن في مرسومھ 1591أبریل/نیسان(

Commissum Nobis )22  الرابع عشر في  وبندكتس)؛ 1639أبریل/نیسان
الموّجھ إلى أساقفة البرازیل  Inmensa Pastorum Principisمرسومھ 

 موجزالالسادس عشر في  وغریغوریوس)؛ 1741دیسمبر/كانون األول  20(
)؛ ولیون الثالث 1839دیسمبر/كانون األول  In Supremo )3 رسوليال

 Epístola a los( االستعباد حول البرازیل أساقفة إلى رسالتھعشر، في 
Obispos de Brasil sobre la esclavitud) (5  ؛ 1888مایو/أیار(

 القارة في األصلیین السكان إلى رسالتھوالقدیس یوحنا بولس الثاني، في 
 2 ،15 تعالیم: 2)، 1992أكتوبر/تشرین األول  12( دومینغوان س ،األمریكیة

)1992(، 341- 347 . 
)، دار نشر Carta Pastoral )1909كوستا،  سوزادي  بینیسیو فدریكو 18

Imprenta del gobierno del Estado de Amazonas، ماناوس 
1994 ،83 . 
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في التزاًما  ال ینبغي أن تكون الكنیسة أقلّ  .19
لالستماع إلى صرخات  مدعّوة ھيالحالي، والوقت 

مارس دورھا النبوي ت حتىشعوب األمازون "
في الوقت نفسھ، بما أننا ال نستطیع أن و. 19بشفافیة"

 یناإلرسالیّ وأن  الزؤانننكر أن القمح كان مخلوًطا مع 
لم یكونوا دائًما إلى جانب المظلومین، أشعر بالخجل 

تواضع، لیس فقط عن  ة أخرى "أعتذر بكلّ ومرّ 
 لجرائم المرتكبة ضدّ ا عنالكنیسة نفسھا ولكن  أخطاء

 عنو 20"اغزو أمیركب یسّمى ماأثناء  األصلیّةالشعوب 
لجرائم البشعة التي ارتكبت طوال تاریخ األمازون. ا

: مجدّدًا مھل، وأقول األصلیّةأعضاء الشعوب  أشكر
للضمیر  موّجھةصیحة  تمثّلون م،حیاتك عبر إنكم،"

التي عھد بھا هللا إلینا  رسالةة للحیّ ال ةكراذال كمنإ[...] 
 .21جمیعًا: االعتناء بالبیت المشترك"

 َجماعيّ  حسٌّ 

، ةیّ قدرة أخو یتطلّباالجتماعي  النضال إن .20
یة دون التقلیل من أھمّ  وبالتالي،كة إنسانیة. اوروح شر

 األصلیّةشعوب الالواضح أن  من ،ةیة الشخصیّ الحرّ 
بھذه الطریقة و. قويّ  جماعيّ  حسّ ب تتمتّعاألمازون  في

                                                           
 . 7العمل،  وثیقة 19
سانتا كروس دي ال  ،العالمي الثاني للحركات الشعبیة اللقاءالبابا بمناسبة  كلمة 20

الطبعة  ،رومانو أوسیرفاتوري): 2015یولیو/تموز  9بولیفیا ( -سییرا
 . 5، ص. 2015یولیو/تموز  11اإلیطالیة، 

 19بیرو ( -مالدونادو بویرتو لقاء مع شعوب األمازون،البمناسبة  البابا كلمة 21
 21الطبعة اإلیطالیة،  ،رومانو أوسیرفاتوري): 2018كانون الثاني /ینایر

 . 6، ص. 2018ینایر/كانون الثاني 
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یعیشون "العمل والراحة والعالقات اإلنسانیة 
، شيء مشترك لطقوس واالحتفاالت. كلّ وا

ضئیلة.  ھي -عصرنال ةنموذجی-ة والمساحات الخاصّ 
المھام  وّزعحیث ت عيّ اجممسار  ھيالحیاة 

والمسؤولیات وفقًا للصالح العام. ال یوجد مكان لفكرة 
. 22"أو عن أراضیھ ةعاجمالمنفصل عن الالفرد 

 قات اإلنسانیة بالطبیعة المحیطةھذه العال عشبّ تتو
ھا كحقیقة وینظرون إلی بھا، ألنھم یشعرون بالشعوب

امتداد لجسمھم  وكأنھا، مجتمعھم وثقافتھم دمجت
  والجماعي:سري الشخصي واألُ 

 ذاك النجم یقترب"
 ترفرف أجنحة الطائر الطنان؛و
 ،لمن ھدیر الشال قوىقلبي أ دعْ رَ 

  ھاتینشفتیك  منسقي األرض أ سوف
  .23"احولن نسیم بھدوءال یلھوفل

 
 لفقدانكي التفكّ  المفعولھذا یضاعف من  .21

الذین یضطرون  األصلیّینان السكّ  یعیشھ الذي الجذور
 أحیانًاو ،ستمرارللھجرة إلى المدینة، ویحاولون اال

فردیة للغایة وسط عادات حضریة  ،الئقبشكل غیر 
، بھذا الحجم ضررمعالجة  یمكنوبیئة معادیة. كیف 

 التي شخاصاألأولئك  حیاةإعادة بناء  یمكن وكیف
 ثّمنھذا الواقع، یجب أن ن إزاء؟ جذورھا فقدت

بذلھا العدید من ھذه تالجھود التي  ونرافق كلّ 
                                                           

 . 24 ،العمل وثیقة 22
 .Tamyahuan Shamakupaniلیما، في  لوسیال یانا 23
-http://siwarmayu.com/es/yana-lucila-lema-6-poemas-de .را   

tamyawan-shamukupani-con-la-lluvia-estoy-viviendo/ 
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 االحفاظ على قیمھ أجل من االجتماعیةالمجموعات 
 أن، واالندماج في سیاقات جدیدة دون احیاتھ نمطو

 كمساھمة في الصالح العام. امھ، وتقدّ بل ال، تفقدھا
ویرید  كاملھافتدى المسیح الكائن البشري ب لقد .22

مع اآلخرین.  اتعالق إقامةعلى  فرد كلّ  ةإعادة قدر
المحبّة اإللھیة التي تنبع من قلب  یقترح اإلنجیلو

الوقت  في ھيعن العدالة التي  البحثَ  المسیح وتولّد
حكمة فأغنیة إخاء وتضامن، وحافز لثقافة اللقاء. عینھ 
 حدودال كلّ  نم بالرغم- األصلیّةحیاة الشعوب  نمط
الرغبة. ولھذا  هزنا على تعمیق ھذتحفّ  -تمیّزھم قدالتي 

السبب، طلب أساقفة اإلكوادور "نظاًما اجتماعیًا 
إطار  في ،العالقات األخویة عّززوثقافیًا جدیدًا ی

 ،الثقافات والنظم اإلیكولوجیة مختلفل وتقدیرٍ  اعترافٍ 
على معارضة جمیع أشكال التمییز  اقادرً  نظاًما

 .24"یةوالھیمنة بین الكائنات البشر

   متضّررة مؤّسسات

شيء  ، أنھ "إن كان كلّ مسبًّحا كنرنا في ذكّ  لقد .23
ما  مجتمعٍ  ساتِ یة لمؤسّ ، فإن الحالة الصحّ صًال متّ 

ة الحیاة ر في البیئة وفي نوعیّ تنطوي على عواقب تؤثّ 
ة المستویات االجتماعیة، البشریة [...] ففي داخل كافّ 
م العالقات سات التي تنظّ وفیما بینھا، تتطّور المؤسّ 

شيء قد یُلحق بھا األذى، لھ تأثیراتھ  وأيّ اإلنسانیة. 

                                                           
 Cuidemos nuestro planeta، )20  ،مجلس أساقفة اإلكوادور 24

 . 3)، 2012أبریل/نیسان 
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یة والظلم والعنف. یَحكُم العدید ة، كفقدان الحرّ الضارّ 
من البلدان نظام مؤّسساتي ھش، على حساب معاناة 

 .25الشعب"
سات المجتمع المدني في مؤسّ  حال وكیف ھ .24

السینودس، التي تجمع  عمل وثیقةاألمازون؟ تشیر 
والجماعات في  األفرادالعدید من مساھمات 
ل ساتھا، تتخلّ م الدولة ومؤسّ األمازون، إلى "ثقافة تسمّ 

عات اجمبما في ذلك  جمیع القطاعات االجتماعیة،
نتیجة و. إنھا آفة أخالقیة حقیقیة؛ األصلیّینان السكّ 

ه ا یشوّ لیھا، ممّ سات وممثّ لذلك، فقدت الثقة في المؤسّ 
شعوب مات االجتماعیة. إن السیاسة والمنظّ تماًما 

ضحایاه  باتواالفساد، و نغرباء ع وااألمازون لیس
 .26"ةالرئیسیّ 

أعضاء الكنیسة  بعضَ أن  اإلنكارال یمكننا  .25
 قبول كانوا جزًءا من شبكات الفساد، وأحیانًا إلى حدّ 

ة التزام الصمت مقابل الحصول على مساعدات مالیّ 
 ردتة. لھذا السبب بالتحدید، وأعمال كنسیّ أجل  من

دعو "إلى إیالء اھتمام تمقترحات إلى السینودس 
غیرھا من الفوائد، وكذلك لعات أو التبرّ  مصدرل خاصّ 

سات الكنسیة أو إلى االستثمارات التي تقوم بھا المؤسّ 
 .27ین"المسیحیّ 

                                                           
 . 905 -904)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 142عدد  25
 . 82 عدد 26
 . 83 ،المرجع نفس 27
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 مجتمعي حوار

أن یكون مكانًا للحوار األمازون أیًضا  على .26
المختلفة،  األصلیّةة بین الشعوب االجتماعي، خاصّ 

والنضال المشترك.  كةاالشر لروحإلیجاد طرق 
باحترام  للبحث" وضیفكـ"للمشاركة  مدعوّ  والجمیع

، الحوارثري األمازون. لكن إذا أردنا یُ  للقاء سبلٍ  عن
. یناألخیرنتحاور مع  أنشيء   وقبل كلّ ًال فعلینا أوّ 

حتى  ولیسواإقناعھم،  یجبمحاورین  مجّردھم لیسوا ف
. إنھم ائھمرعلى طاولة نظ ونیجلس ینإضافیّ  اصً اشخأ

م منھم ون، الذین یجب أن نتعلّ المحاورون الرئیسیّ 
 العدالة تفرضھ لما، والذین یجب أن نصغي إلیھم ًال أوّ 

، والذین یجب أن نطلب منھم اإلذن لتقدیم واجب من
 مومخاوفھ موآمالھ مینبغي أن تكون كلمتھومقترحاتنا. 

األمازون،  حولطاولة حوار  أيّ  علىأقوى صوت 
"العیش الكریم"  ھملون كیف یتخیّ  :ھو األكبروالسؤال 

 یتھم؟ذرّ لألنفسھم و
 التفضیليّ  الخیارَ  یمنح الحوارُ  نیجب أ ال .27

شین والمستبعدین فحسب، للدفاع عن الفقراء والمھمّ 
االعتراف  يأ. رئیسیّة شخصیّاتیحترمھم ك أنبل 

تھ وخیاراتھ حساسیّ  مع"كآخر"،  تقدیرهباآلخر و
ما سینتج  فإن، وطریقة عیشھ وعملھ. وإّال  ةشخصیّ ال

 أقلّیةٍ  شروعَ یكون، كما ھو الحال دائًما، "م وفعنھ س
 حول"إجماًعا لم یكن  إذا ھذا، 28"قلّیةاألمن أجل 

                                                           
: 239)، 2013نوفمبر/تشرین الثاني  24( اإلنجیل فرحاإلرشاد الرسولي  28

 . 1116)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
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 كانت. إذا 29یة سعیدة"ألقلّ  زائًال أو سالًما  طاولة
صوت  أن یُسَمعَ  الضروري منف، "األمور ھذهحدث ت

  ون إلسماعھ.ون مدعوّ ، ونحن المسیحیّ 30"نبويّ 
  .التالي الحلم یأتي ھنا ومن

 

                                                           
 . 1110)، 2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي :218 ،المرجع نفس 29
 . المرجع نفس 30
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 لثانيا الفصل
 ثقافيّ  حلم

 
ولكن ھذا ال  :ألمازونا تعزیز ھو المقصد إن .28

 تستفید أنمساعدتھا على  إنمایعني استعمارھا ثقافیًا 
: ربويت عمل رقىھذا ھو معنى أ .لدیھا ما أفضل من
ف ضعِ نُ  أندون  ننّميو ،نحصد أندون نزرع  أن

ات في یتوجد إمكان كماغزو. ن أندون  نعّززوالھویة، 
یحدث أیًضا قد  ھكذاالطبیعة یمكن أن تضیع إلى األبد، 
والتي  اآلن حتىع سمَ مع الثقافات التي لدیھا رسالة لم تُ 

 وقت مضى. دة الیوم أكثر من أيّ مھدّ  ھي

 الوجوه المتعدّد األمازون

ازون العدید من الشعوب یوجد في األم .29
في ھي  التي األصلیّةالشعوب  عدد، وجنسیّاتوال

.  31والعشر المئةیتخّطى  )PIAV( عزلة طوعیة
للغایة ویشعر الكثیرون بأنھم آخر  ةعھم ھشّ اوضأ

، كما لو كان یُسمح لھم باالنقراض مھدّدكنز ل حماة
أن  فیما، یزعجواأّال  شرطقاء على قید الحیاة فقط بالب

ب . یجب أن نتجنّ یتقدّم ما بعد الحداثةاستعمار 
رین". لقد ابتكروا ن "غیر متحضّ یشمتوحّ  اعتبارھم

بساطة ثقافات مختلفة وأشكاًال أخرى من  كلّ ب

                                                           
 . 57 ،العمل وثیقةرا.  31
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إلى مستوى ملحوظ من  اوصلت قدیمً  ،الحضارة
 .32التنمیة"

المأھولة تترّكز  األماكن تقبل االستعمار، كان .30
م االستعمار لكن تقدُّ  ؛والبحیراتعلى ضفاف األنھار 

ر التصحّ والغابة.  داخلان القدامى إلى السكّ ب دفع
 النزوح، إلى امجدّدً الكثیرین ب یدفع حالی�االمتزاید 

المدن أو  ضواحي فيینتھي بھم المطاف بالسكن و
في بؤس شدید، ولكن أیًضا في  أحیانًاو تھاأرصف على

. تساندھم كانتبسبب فقدان القیم التي  ت داخليّ تفتّ 
النقاط المرجعیة والجذور  یفقدون إطار، ھكذا فيو

شعور بالكرامة، الة وھویّ الة التي منحتھم الثقافیّ 
شینالمُ " صفوف إلى ونینضمّ ف  الطریقة وبھذه. "َھمَّ

من  انتقلتللحكمة التي  يالثقاف االنتقال مسیرة تتوقّف
المدن، التي ینبغي أن  .عبر القرون إلى جیل جیلٍ 

تكون أماكن التقاء، وإثراء متبادل، وإخصاب بین 
 مؤلم. الستبعادٍ الثقافات المختلفة، أصبحت مسرًحا 

ن من البقاء في األمازون تمكّ  شعب كلّ  إن .31
د تھ الثقافیة وثروتھ الفریدة في عالم متعدّ بھویّ  یتمتّع

 أقامھاالعالقة الوثیقة التي  فضلالثقافات، وذلك ب
یصعب  -حتميّ  غیر–ان مع بیئتھم، في تعایش السكّ 

 ة خارجیة: أنماط ذھنیّ  واسطةبفھمھ 
 نھر،ال وفیھ منظر، یوم ذاتكان ھناك "
 .هوأشجار ھغیومو، ھحیواناتو

 من أّي جھة، الم یكن ممكنً  ، عندمااأحیانً  لكن
                                                           

 Quando o Amazonas corriaمیراندا،  دي إدواردو إیفاریستورا.  32
para o Pacífico، 93 -83، 2007 بیتروبولیس . 
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 ،هوأشجار همع نھرالمنظر  رؤیة
 .33"الفتىفي ذھن تظھر  أنھذه األشیاء  على كان 

 
  ]... [ النھر دمك من اجعل"
 ،انغرس ثم
 :نموازھر وأَ 

 ألبد،ا إلى في األرض تنغمسدع جذورك 
 في النھایةو

 ،اطوفً و، اقاربً و ،ازورقً  كن
 .34"جًال ورَ  وإناءً  ،وجّرة، اصغیرً  مركبًا
 

المجموعات البشریة وأنماط حیاتھم  تنّوع إن .32
 نظًرااإلقلیم، تنوّع  یشبھعالم، لونظراتھم ل

. مواردھاف مع الجغرافیا والتكیّ  إلى رھمضطراال
 يادصیّ  جماعة مثل تلیس السمك يداصیّ  جماعةف

 المناطق مزارعي جماعةو ،باقي الحیوانات
سھول ال يرعازم جماعة مثل تلیس الداخلیة
عات ا. نجد في األمازون اآلالف من جمیةالفیضان

المنحدرین من أصل أفریقي، و، األصلیّینان السكّ 
التي تختلف  ،المدن سّكان وأوسّكان السواحل 

ًعا وتستضیف تنوّ  ،بدورھا عن بعضھا البعض
رض األمن خالل ى هللا یتجلّ  إنبشریًا كبیًرا. 
من جمالھ الذي ال  ئًاشی ویعكسوخصائصھا، 

 اتّحادینضب. لذلك، فإن المجموعات المختلفة، ب
 الحكمة. من اخاص�  نوًعا تنّميحیوي مع بیئتھا، 

                                                           
 ،Amazonia y otros poemas"، في Paisajes" غالیانو،خوان كارلوس  33

 . 31)، 2011بوغوتا ( ،كلیة كولومبیا الجامعیة
 ، literaturaRevista peruana deفي"، Llamado" إغلیسیاس، خابیر 34

 . 31)، 2007(یونیو/حزیران  6عدد 
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من الخارج أن یراقبون  ،نابین نم ،الذین على
التعمیمات الجائرة أو الخطب التبسیطیة أو  وابیتجنّ 

العقلیة  أنماطنا علىفقط  المبنیّةاالستنتاجات 
 . اختباراتناو

 بالجذور االعتناء

ستھالكیة الرؤیة االأن " إلى ھنا اإلشارة أودّ  .33
عھا آلیات االقتصاد شجّ تلكائن البشري، والتي ا دىل

الحالي المعّولم، تمیل إلى صھر الثقافات في بوتقة 
ع الثقافي الھائل، والذي واحدة وبالتالي إضعاف التنوّ 

بشكل كبیر على ر یؤثّ ھذا و .35ل ثروة لإلنسانیة"یشكّ 
إلغاء االختالفات الخاّصة ، عندما یمیلون إلى "ةبیالشب

وإلى تحویلھم إلى كائنات قابلة للتالعب، ببلد منشئھم، 
إفقار  دینامیكیةب تجنّ  وبھدف. 36"مصنوعة في سلسلة

 أنالجذور و أن نحبّ  ھذه، من الضروريّ البشر 
تجعلنا ننمو ونواجھ  رٍ نقطة تجذُّ بھا، ألنھا "نعتني 

األمازون، وخاصة  ةبی. أدعو شب37"التحدّیات الجدیدة
 ، ألنمسؤولیة الجذور حمل، إلى "األصلیّین السّكان

 تأتية التي ستجعلھم ینمون ویزدھرون ویثمرون القوّ 
من بینھم، تشمل ھذه  دینللمعمّ بالنسبة  .38من الجذور"

                                                           
 الكرسي أعمال: 144)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  35

 . 905)، 2015( 107 الرسولي
)، 2019مارس/آذار  25( یحیا المسیحاإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  36

186 . 
 . 200 ،المرجع نفس 37
-سولوي ،األصلیین السكان لشبیبة العالمي اللقاء بمناسبة المصورة البابا رسالة 38

ینایر/كانون  19 ،رومانو أوسیرفاتوري): 2019ینایر/كانون الثاني  18بنما (
 . 8، ص. 2019الثاني 
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الجذور تاریخ شعب إسرائیل والكنیسة حتى یومنا 
شيء  وقبل كلّ  فرحمصدر  يھ امعرفتھ إنھذا. 

   ة.قیّمشجاعة و لھم أعماًال یُ رجاء  مصدر
ا شعوب األمازون حكمتھ الثقافیة شفھی� نقلت  .34

، روایاتقرون، مع الخرافات واألساطیر والال طیلة
 كانواین الذین البدائیّ  القّصاصینكما كان الحال مع "

قصص من قریة إلى ال لیسردواالغابات یجتازون 
 أتتجزّ  قد لكانت جماعة على فیحافظواأخرى، 

 لِ الحبْ  لوال ،ة التواصلوانحلّت بسبب المسافة وقلّ 
سمح ن" أن المھمّ  فمنذا ل. 39تلك القصص"ل يالسرّ 

ف وأن یتوقّ  40"ًال طوّ مقصص ال یرووا أنب ینمسنّ لل
 .نبعالممن ھذا یرتووا  كي ةبیالشب
، یزداد خطر فقدان ھذه الثروة الثقافیة أن فیما .35

في السنوات بدأت بعض الشعوب هللا على أن  نحمد
. اووصف معنى عاداتھ روایاتھافي كتابة األخیرة 

 ھناك أن واضح، بشكل ،دركتأن  اوبالتالي یمكنھ
 على مؤتمنة اة عرقیة وأنھد ھویّ أكثر من مجرّ 

. یسعدني أن قیّمةذكریات شخصیة وعائلیة وجماعیة 
صال بجذورھم یحاولون أرى أن الذین فقدوا االتّ 

. من ناحیة أخرى، وفي متضّررةالاستعادة الذاكرة 
ة شعور أكبر بالھویّ  ینمو بدأالقطاعات المھنیة أیًضا، 

 الذینحتى بالنسبة لھم، األمازون  أصبحاألمازونیة، و
المھاجرین، مصدًرا  أسرغالبًا ما ینحدرون من 

ي واألدبي والموسیقي والثقافي. كانت لإللھام الفنّ 
                                                           

أكتوبر/تشرین األّول  8مدرید،  ،El Hablador مقدمة یوزا، فارغاسماریو  39
2007 . 

)، 2019مارس/آذار  25( یحیا المسیحالرسولي ما بعد السینودس  اإلرشاد 40
195  . 
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الماء الشعر، مستوحاة من  خاّصةالفنون المختلفة و
ع الصاخبة، باإلضافة إلى التنوّ  تھاوالغابة وحیا
 یات البیئیة واالجتماعیة.الثقافي والتحدّ 

 الثقافات بین ما لقاء

واقع  مثل كلّ  ،ثقافات الداخل األمازوني إن .36
لثقافات الحضریة في الغرب ول ؛ثقافي، لھا حدودھا

النزعة االستھالكیة  مثل ،عوامل ھناكف. ھاا حدودُ أیضً 
 ،غیرھا والفردیة والتمییز وعدم المساواة والكثیر

فترض أنھا أكثر ة للثقافات التي یُ جوانب ھشّ  تشّكل
ثقافیًا  غنًى نّمتعات العرقیة التي ماالجوا. رً تطوّ 

، تالحظ قويّ  جماعيّ  مرتبًطا بالطبیعة، مع حسّ 
م التقدّ  في خضمّ  اھا، التي ال نرالمظلمة جوانبنابسھولة 

 .حیاتھم خبرة نجني أن لنا المفید منلذلك، ف .زعومالم
نجلس على طاولة جذورنا  من انطالقًا .37

 كذامشترك. وھال للرجاءمشتركة، مكان للحدیث و
دًا، دوأو ح حاجًزایكون  قد، الذي االختالف لتحوّ ی

الھویة الثقافیة فإلى جسر. الھویة والحوار لیسا أعداء. 
، المختلف الحوار مع اآلخرب تغتنىو عّمقتتنفسھا 
ر. وبالتالي، لیس قِ فتُ لیس عزلة  یھاعل صیلظ األاوالحف
 بالھویة تعلّقًا األصلیّینالسّكان  علىتي أن أقترح في نیّ 
تاریخي،  اعتبار أيّ  عن خارًجا، بالكامل امغلقً 

یمكن أن  .نوع من أنواع التمازج أيّ یرفض  ،صارًما
وتحاول  ذاتھا على نغلقتصبح الثقافة عقیمة عندما "ت

تغییر  أيّ  ةفضاعفا علیھا الزمن، رحیاة  نماطإدامة أ
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غیر  ھذاقد یبدو  .41مواجھة حول حقیقة اإلنسان" وأ
نفس من الغزو الواقعي، ألنھ لیس من السھل حمایة 

ھذا االھتمام الجمیع  یوليالثقافي. لذلك، یجب أن 
 ناھمغِ ، ألن األصلیّةبرعایة القیم الثقافیة للمجموعات 

ھذا الشعور ال ننمو في  اكنّ إذا و. ناناغِ أیًضا  وھ
ل ع الذي یجمّ التنوّ  تجاهة المشتركة بالمسؤولیّ 

تعیش  التيعات اجمالنستطیع مطالبة  تنا، فالإنسانیّ 
 "الحضارة".على براءة  بكلّ  باالنفتاح اتالغابداخل 

من الممكن في األمازون، حتى بین الشعوب  .38
"عالقات بین الثقافات حیث  نمیةعة، تالمتنوّ  األصلیّة

ر التسلسل الھرمي ع ال یعني التھدید، وال یبرّ التنوّ 
 ،الحوار یعني بل، اآلخرین على البعض ھیمنةل

 إقامةحتفال، واال وفیھرؤى ثقافیة مختلفة،  من انطالقًا
 .42"لرجاءل تجدیدو المتبادلة عالقاتال

  خطر في شعوبدة، ھدَّ ثقافات مُ 

 مباالة، دونو ،یضرّ م االقتصاد المعولَ  إن .39
تفكك والالبشري واالجتماعي والثقافي.  غنىبال

 یؤثّر، الذي یحدث نتیجة للھجرة القسریة، ياألسر
على نقل القیم، ألن "األسرة كانت وما زالت دائًما 

من غیرھا في سة االجتماعیة التي ساھمت أكثر المؤسّ 

                                                           
 ،)1991 أیار/مایو 1( الِمئَة السَّنة العامة الرسالة الثاني، بولس یوحنا القدیس 41

 . 856 ،)1991( 83 الرسولي الكرسي أعمال: 50
 أباریسیدا وثیقة ،المجمع الخامس العام ألساقفة أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي 42

 . 97)، باللغة اإلسبانیة ص. 2007یونیو/حزیران  29(
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 إزاء. باإلضافة إلى ذلك، "43"الحفاظ على ثقافاتنا
الغزو االستعماري لوسائل اإلعالم"، من الضروري 

 انطالقًا] األصلیّة[للشعوب صاالت بدیلة تعزیز "اتّ 
 األصلیّینان لسكّ ل كونوثقافاتھم" و "أن ی تھممن لغا
 .44اإلعالم الحالیة"في وسائل  حضورأنفسھم 

من ألمازون "ا صالحل كانمشروع  في أيّ  .40
عات حقوق الشعوب والثقافات، الضروري تَبَنِّي تطلّ 

 یتطلّبة [...] ر مجموعة اجتماعیّ دراك أن تطوّ اإلوثمَّ 
یة الفعّالة ة المحلّ لجھات االجتماعیّ الجھد المستمر ل

الحیاة ة من ثقافتھم الخاصة. فحتى مفھوم نوعیّ  انطالقًا
ال یمكن فرضھ، وإنما یجب فھمھ داخل عالم الرموز 

. ولكن إذا 45مجموعة بشریة" ة بكلّ والعادات الخاصّ 
 عالقة فيرت وتطوّ األصیلة  الشعوبُولدت ثقافات 

دون  تستمرّ بالبیئة الطبیعیة، فمن الصعب أن  وثیقة
 تلك البیئة. تتضّررضرر عندما 

   .التاليھذا یفتح الطریق أمام الحلم 
 

  

                                                           
 19بیرو ( -مالدونادو بویرتو األمازون، شعب مع اللقاء خالل البابا كلمة 43

 21 اإلیطالیة،الطبعة  ،رومانو أوسیرفاتوري): 2018كانون الثاني /ینایر
 . 6، ص. 2018ینایر/كانون الثاني 

 . e، 123 ،العمل وثیقة 44
 الكرسي أعمال: 144)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالعامة  الرسالة45

  . 906)، 2015( 107 الرسولي
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 الثالث الفصل
 إیكولوجي حلم

 

 واقعمثل  ثقافيّ  في واقعٍ  ةالیومیّ  الحیاة إن .41
األمازون، حیث توجد عالقة وثیقة بین البشر 

تحریر اآلخرین و. "یّةكون" حیاةدائًما  ھيوالطبیعة، 
 ،46من العبودیة یعني االھتمام ببیئتھم والدفاع عنھا

على االنفتاح مساعدة قلب اإلنسان  یعنيكثر باألولكن 
ما ھو موجود، بل  بثقة أمام هللا الذي لم یخلق فقط كلّ 

، الذي یعتني بنا في یسوع المسیح. الربّ ذاتھ لنا  وھب
البیئة التي بنا وأخواتنا، وتمنا أن نعتني بإخو، یعلّ ًال أوّ 
 یوم. ھذه ھي البیئة األولى التي نحتاج كلّ لنا  منحھای

 األمازون، في أفضل بشكل نفھم أن یمكننا. ھاإلی
: "باإلضافة قال عندما عشر السادس بندكتس كلمات
 نایمكن إیكولوجیةك ، ھناالطبیعة إیكولوجیةإلى 

 إیكولوجیة" اب بدورھتطلّ ت والتي، "بشریّةھا "تسمیت
أن  اإلنسانیة [...] على ھھذا یعني أنواجتماعیة". 

لعالقة بین اإلیكولوجیا تضع دائًما في االعتبار ا
واإلیكولوجیا  -أي احترام الطبیعة- الطبیعیة
شيء  ھذا اإلصرار على أن "كلّ  إن. 47البشریة"

                                                           
 حزیران/یونیو 29( الحقّ  في المحبة العامة الرسالة عشر، السادس بندكتس. را 46

 وال فالطبیعةُ،: "687 ،)2009( 101 الرسولي الكرسي أعمال: 51 ،)2009
 أنھا لدرجةِ  والثقافیةِ  االجتماعیةِ  التفاُعالتِ  في مندمجةٌ  ھذا، عصرنا في سیما

لُ  ال ً  ُمستقالً  ُمتغیِّراً  تُشّكِ رِ  واقعَ  إنَّ . تماما  في الزراعيّ  االنتاجِ  وتقلُِّص  التصحُّ
  ."لتخلُِّفھم أو قاطنیھا عددِ  النخفاِض  نتیجةٌ  أیًضا ھو المناطقِ  بعِض 

 ،)II/2 )2006 ،تعالیم ؛8 ،2007 للسالم العالمي الیوم بمناسبة البابا رسالة 47
776. 
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مثل  منطقةعلى  ینطبق بشكل خاصّ   ،48"صلمتّ 
 منطقة األمازون.

ارتباًطا  ترتبطإذا كانت رعایة األشخاص  .42
 اھم� میصبح  ھذا، فبالنظم اإلیكولوجیةبالعنایة  وثیقًا
 یجوز االغابة موردً ة عندما "ال تكون خاصّ  للغایة

. 49تفاعل معھا"نة كائنات ، أو عدّ ا، بل كائنً ھاستغالل
على  تحثّ في األمازون  األصلیّةحكمة الشعوب  إن
واضح  إدراك، مع ھاواحترامبالخلیقة  االعتناء"
اإلساءة إلى الطبیعة ف. إلیھاساءة اإلحدودھا، وحظر ل

الخلق، وألسالف واإلخوة واألخوات، لھي إساءة 
[السكان  یبقى. "عندما 50لمستقبل"ل نرھو، خالقوال

الذین  بالتحدید ھم إنھم، في أراضیھمون] األصلیّ 
 یخدعھم ، شرط أّال 51على أفضل وجھ" اون بھیھتمّ 

 من الخاّصة المصلحة ذاتوالعروض  الساحر الكالم
األضرار التي لحقت  إن[وبالتالي]  .المجموعاتقِبَِل 

 ھم، ألنواضحةعلیھم بطریقة مباشرة ور بالطبیعة تؤثّ 
 ؤھاوھواالبیئة التي خلقھا هللا ماء  نحن" :-یقولون-

 اإلساءةف . لذلك، نطلب أن تتوقّ تھاوحیا ھاوأرض
تنزف،  ھياألرض لھا دم وف. تھاوإباد ألرض األمّ ل

                                                           
، 138، 117، 91، 16)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  48

. 903. 894. 884. 854)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 240
941 . 

 ،السینودس سبقت التي االستشارات. Bolivia: informe paísوثیقة  49
 . 23 ،العمل وثیقة؛ را. 36ص.  ،2019

 . 26 ،العمل وثیقة 50
 الكرسي أعمال: 146)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  51

 .906)، 2015( 107 الرسولي
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نا قطعت عروق أمّ  الجنسیات دةالمتعدّ والشركات 
 .52األرض"

 حلم مصنوع من ماء

، واألنھار السیّدةھي  األمازونالمیاه في  .43
من أشكال الحیاة  شكل والجداول تشبھ األوردة، وكلّ 

 ھا:من تنشأ
ریح  آخر تنطوي، عندما الحارّ الصیف  خالل"ھناك، 

ل بدَ ستَ ، یُ ةالثابت التیارات توقفھا، من الریاح الشرقیة
الرطوبة في تعریف المناخ.  مقیاسالحرارة ب میزان
 وانخفاض رتفاعمؤلم ال تناوب على تعتمد فالحیاة
بھا  الطریقة التي یرتفعواألنھار الكبیرة.  مستوى

نھر األمازون  یفیض. مذھلةا مً ود ھي مستواھم
مستوى میاھھ في غضون  ویرتفع، مجراه متخّطیًا

 وبما. موتفیضان النھر ھو بمثابة وبضعة أیام [...] 
 فھورق"، االزو مراتسجین شبكة "مأن اإلنسان ھو 

، نھایة ذلك الحتمي الموت إزاء ،ممیّز بھدوءینتظر، 
انخفاض و. المرتفعة الحرارة ذاتالشتاء المتناقض، 

 النشاط عودة ویعنيالصیف. فصل  حلول یعنيالمیاه 
الشكل الوحید  ومعاودة ھناك، یعملونلذین لالبدائي 

حدّ  أقصى إلى طفرِ تُ  التيلطبیعة اللحیاة المتوافق مع 

                                                           
وثیقة مساھمات أبرشیة سان خوسیھ دیل غوافیاري وأبرشیة فیالفیسینسیو  52

 . 17 ،العمل وثیقة(كولومبیا)؛ را. سینودس الوغرناطة في 
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 المستحیل منتجعل و المختلفة، ھاتعابیر في
 .53"جھد أيّ بستمرار اال
 تجمع ةبھرالم الكبیرمیاه نھر األمازون  إن .44

 :اشيء من حولھ حیي كلّ تو
 ، هایعاصمة مقاطع الم یا ،"نھر األمازون

 ،ابطریركً  اأبً  یا
 يالخلود السرّ  أنت

 إلخصاب،ل
 . 54الطیور..."كاألنھار  نصبّ تیك ف

 
د: ق ویوحّ الفقري الذي ینسّ إنھ أیًضا العمود  .45

یساعدنا على العیش ودنا، یوحّ  بل"النھر ال یفصلنا، 
. في حین أنھ یوجد 55بین الثقافات واللغات المختلفة"

 أن محورھا أمازون"، إّال " ةفي ھذه المنطقة عدّ 
ابن العدید من ھو  الذي، كبیرالرئیسي ھو النھر ال

 األنھار:
، ةبدیّ األسلسلة الجبال، حیث الثلوج قمم  أعلىمن «
 لحجراعلى جلد  مرتعدًاا ط� خ تسمرَ المیاه و تنطلقا

لحظة.  ولد في كلّ ویلد األمازون. وُ  لحاللو: القدیم
األرض.  في یتنامى كي، كضوء بطيء ومتعّرج ینزل

طریقھ وینمو.  رسمیوخضراء، ال المساحات یجتاز
من  زلالتي تنمیاه ال تعانق كيمیاه جوفیة تظھر و

                                                           
بوینس أیریس  ،)Los Sertones، )Os Sertões كونخا، دا أورلیدس 53

1946 ،65- 66 . 
 .Canto General )1938 ،(I، IVفي  ،»Amazonas« نیرودا،بابلو  54
 Eje deالوثیقة  ).REPAMالشبكة الكنسیة لعموم منطقة األمازون ( 55

Fronteras، 13برازیل ( – تاباتینغامنطقة األمازون،  لسینودس اإلعداد 
 . 8 ،العمل وثیقة؛ را. 3) ص. 2019فبرایر/شباط 
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أحشاء  منالسماء،  من هایالم وتتدفّقجبال األندیز. 
، متّحدةم تقدّ وت. الریح ھاالسحب البیضاء التي تھزّ 

السھل الھائل  تروي، وىحصتُ ال  مجارٍ في  تتضاعفو
ھا في إنھا منطقة األمازون الكبرى، وكلّ […]. 

المدمجة ھا ت، مع غابالمناطق المداریة الرطبة
الحیاة التي ظھرت في  تخفق، حیث ال تزال ةوالمذھل
ھا مسّ یلم  حیثفي أماكن شاسعة  سلیمة،، لمیاها أعماق

خوف  نشأاإلنسان، أن سكنھا  منذاإلنسان أبدًا [...]. و
 غابتھفي أحشاء  وانتشرمن أعماق میاھھ، رھیب 
 في ،رویدًا رویدًاالحیاة،  تكونأن  من خوف: العمیقة
 .56"النھایة نحو طریقھا

ن، الذین وقعوا ولقد حاول الشعراء المشھور .46
 ونشعری جعلھما یعمّ  جمالھ الھائل، التعبیرَ  في حبّ 

، في مرّ ی حیث ینشرھاالحیاة التي  عنوھذا النھر بھ 
األشجار والقوارب. و، واألناكوندا للدالفین،رقصة 

ھؤالء  إنده. ا یستنكرون المخاطر التي تھدّ لكنھم أیضً 
، یساعدوننا على تحریر ونوالنبویّ  ونلیالشعراء، التأمّ 

أنفسنا من النموذج التكنوقراطي واالستھالكي الذي 
 ا:حق�  كریمةٍ  حیاةٍ  من حرمنار الطبیعة وییدمّ 

 ،مّطاطإلى  تحّوالمن قدمین  یتألّم"العالم 
فوالذ  إلى ورأٍس  ،قماش إلى وجسمٍ  ،الجلد إلىوساقین 

إلى بندقیة،  تحّولتمجرفة  من یتألّمالعالم  [...].
الزارع الذي  صورةِ ودبابة حربیة،  إلى ومحراثٍ 

 من ینبت اللھب الذي القذف ت جّرافةصورة  إلىیزرع 

                                                           
 .Amazonas, patria da agua میللو،دي  تیاغو أمادیو 56
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، المتواضع صوتھالشعر، ب وحده. الصحراء إّال  زرعھ
 .57یمكنھ إنقاذ ھذا العالم"

 األمازون صرخة

في التعبیر عن إحساس مؤلم  یساعدالشعر  إن .47
منھا  ا الیوم. والحقیقة التي ال مفرّ شاركھ الكثیر منّ یت

 في ظلّ  الحیاة بتنّوعھا والجمال الباھر، ھي أن
التعامل بھا  یتمّ  التيالطریقة  وإزاءالظروف الحالیة، 

النھایة"، على الرغم من  نحو انسیری"األمازون، مع 
االعتقاد بأن ال شيء مواصلة  یریدونأن الكثیرین 

  یحدث:
 .ھوللد حلقة النھر مجرّ  الذین اعتقدوا أن أخطأ"
 ... النھر ورید رفیع على وجھ األرضف

 .الحیوانات واألشجار بھ ثتتشبّ حبل  ھوالنھر 
 ب بشدّة،حِ إذا سُ 

 ،ینفجر النھر قد
 .58"والدم الماءوجوھنا ب غِسلیَ ونفجر ی قد

 
ة أیًضا على صحّ یعتمد توازن الكوكب  إن .48

 الكونغو في حیائیةاإلمنطقة المع  فھو،األمازون. 
ا ع غاباتھ، التي تعتمد علیھا أیضً تنوّ ب یبھر، والبورنیو

والتوازن المناخي ومجموعة  دورات ھطول األمطار
ة. إنھ یعمل كفلتر عة من الكائنات الحیّ كبیرة ومتنوّ 

                                                           
 أیرس بونس ،Para vivir un gran amor مورایس،دي  فینیسیوس 57

2013 ،166. 
 Amazonia yفي  ،»Los que creyeron« غالیانو،خوان كارلوس  58

otros poemas،  44، 2011كلیة كولومبیا الجامعیة، بوغوتا . 
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 تجنّب، والذي یساعد على لثاني أكسید الكربونكبیر 
 إلى في جزء كبیر منھالتربة  تفتقر .االحترار العالمي

األرض  فوقا ، وبالتالي فإن الغابة "تنمو حق� الدبال
الغابة، ال نقضي على  ما. عند59األرض" منولیس 
 تحتويأرض إنما ھي  بقىیَ  ما ألناستبدالھا،  یمكن

تصبح أرًضا والقلیل من العناصر الغذائیة على 
 ھذا أمرٌ و. الغطاء النباتيإلى  تفتقرصحراویة أو 
في الداخل  ىحصتھناك موارد ال خطیر، ألن 

تكون ضروریة لعالج األمراض.  قد ،ياألمازون
الفائضة تثري  باتوغیرھا من الھ وفاكھتھ ھأسماكو

. إضافة إلى ذلك، في نظام بیئي مثل الغذاء البشري
للحفاظ  ةضروریّ  ھي جزء كلّ  مساھمة إناألمازون، 

والغطاء  األراضي المنخفضة حتى. مجموعةال على
میاه تحملھ معھا  ماإلى التسمید ب تحتاج النباتي البحري

تصل صرخة األمازون إلى الجمیع ألن . األمازون
دان الیوم [...] یھدّ  واستحواذھا"استغالل الموارد 

 باعتبارھا البیئةفالترحیب:  على نفسھا البیئةقدرة 
ال . 60"بیتباعتبارھا  البیئةللخطر ض تعرّ  مورد

 بلقة مصلحة بعض الشركات القویّ  تأتيینبغي أن 
   .جمعاء ةوالبشریّ األمازون  ةصلحم

األنواع  أھمّ  على الحفاظال یكفي االنتباه إلى  .49
أن نأخذ  الضروريّ االنقراض. من ب ھدّدةالم المنظورة

كي تعمل بطریقة  ،النظم اإلیكولوجیة في االعتبار أن
والدیدان ات والطحالب "أیًضا للفطریّ  تحتاج ،دةجیّ 

                                                           
  .60، 1985 بیتروبولیس ،A Amazôniaسیولي،  ھارالد 59
 العالمي المؤتمر في المشاركین إلى البابا كلمة الثاني، بولس یوحنا القدیس 60

 ،)1997( XX، 1 تعالیم :2 ،)1997 آذار/مارس 24( "والصّحة البیئة" حول
521 . 
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والحشرات الصغیرة والزواحف واألنواع التي ال 
ة الدقیقة. فبعض األصناف حصى من الكائنات الحیّ تُ 

دون أن تلفت االنتباه،  النادرة، والتي عادة ما تمرّ 
تلعب دوًرا حاسًما وأساسیًا في تحقیق استقرار توازن 

التغاضي عن ھذا األمر بسھولة عند  یتمّ . 61"مكانال
تقییم األثر البیئي للمشاریع االقتصادیة المتعلقة 
باالستخراج والطاقة واألخشاب وغیرھا من 

 دّ عَ . من ناحیة أخرى، تُ ثر وتلوّ الصناعات التي تدمّ 
األساسیة  موادن الالمیاه، الوفیرة في األمازون، م

 في ھيث التلوّ ، لكن مصادر البشریة الحیاة ستمرارال
 .62مستمرّ  تزاید

باإلضافة إلى المصالح االقتصادیة الواقع،  في .50
یین، ھناك أیًضا لرجال األعمال والسیاسیین المحلّ 

لیس،  . الحلّ 63"المصالح االقتصادیة الدولیة الھائلة"
أكبر  حسّ  في بل، 64، في "تدویل" األمازونبالتالي

لھذا وبالمسؤولیة من جانب الحكومات الوطنیة. 
مات الدولیة، "التزام بعض المنظّ ، فإن السبب

ومنظمات المجتمع المدني، في توعیة الشعوب 
جدیر بالثناء، وھي  ي فیما بینھا ھو أمرٌ والتعاون الجدّ 

 تلجأ أیًضا لوسائل الضغط الشرعیة، كي تقوم كلّ 
حكومة بإتمام واجبھا الخاص، غیر القابل للتفویض، 

                                                           
 الكرسي أعمال: 34)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  61

 . 860)، 2015( 107 الرسولي
 -858)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 31 -28 ،المرجع نفسرا.  62

859 . 
 .862)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 38 ،المرجع نفسرا.  63
 وثیقة أباریسیداالمجمع الخامس العام ألساقفة أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي،  64

 . 86)، باللغة اإلسبانیة ص. 2007یونیو/حزیران  29(
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في المحافظة على البیئة وعلى الموارد الطبیعیة 
یة لدولتھا، دون أن تبیع نفسھا لمصالح ملتبسة، محلّ 

 .65"كانت أم دولیة
 أند باألمازون، من الجیّ  االعتناءمن أجل  .51

، جمع بین حكمة األجداد والمعرفة التقنیة المعاصرةن
على األرض بطریقة  التدّخلإلى نسعى أیًضا  أنولكن 

في الوقت نفسھ على أسلوب حیاة  حافظنومستدامة 
بالنسبة لھم، من المناسب و. 66ھمقیم ةوأنظمان لسكّ ا

 إلى باإلضافة– ي، تلقّ األصلیّةلشعوب لة خاصّ 
افة عن المعلومات الكاملة والشفّ  -األساسیة المعلومات

 مقارنة بھدفع ونطاقھا وآثارھا ومخاطرھا، یراالمش
 كيھذه المعلومات بمصالحھم ومعرفتھم بالمكان، 

إعطاء الموافقة أم ال، أو اقتراح  منبالتالي  نوایتمكّ 
 .67البدائل

ال یرضون أبدًا باألرباح التي  األقویاء إن .52
 للغایة ة تتفاقمة االقتصادیّ یحصلون علیھا، وموارد القوّ 

فینبغي لنا  ولذار العلمي والتكنولوجي. التطوّ  مع
ة إلى "وضع نظام جمیعًا اإلصرار على الحاجة الملحّ 

ر معیارّي یتضّمن حدودًا ال یمكن تجاوزھا ویوفّ 
، قبل أن تمحق األشكال للنظم اإلیكولوجیةحمایة 

-الجدیدة من السلطة، الناجمة عن النموذج التقنيّ 
یة ا الحرّ ، لیس فقط السیاسة بل أیضً االقتصاديّ 

                                                           
 الكرسي أعمال: 38)، 5201مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  65

 . 862)، 2015( 107 الرسولي
)، 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 187، 144، نفس المرجعرا.  66

 .921و 906 -905
 .920)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 183 ،المرجع نفسرا.  67
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 متنبّھ إصغاء تتطلّب. إذا كانت دعوة هللا 68والعدالة"
، فإن 69إلى صرخة الفقراء واألرض في نفس الوقت

شبھ صرخة شعب هللا تاألمازون إلى الخالق  ة"صرخ
). إنھا صرخة العبودیة 7، 3في مصر (را. خر 

 .70یة"الحرّ ب تطالب التيي، والتخلّ 

   التأّمل ةءنبو

ألن  تخدّر،ی بأن للضمیر نسمح ما كثیًرا .53
یسلب منّا شجاعة الوعي بواقِعِ عالٍم  ت المستمرّ التشتّ "

إن ، "ةمن وجھة نظر سطحیّ . 71"محدوٍد وزائل
األمور ال تبدو خطیرة ظاھری�ا وباستطاعة الكوكب أن 
یستمّر في وضعھ الحالّي لوقت مدید. ھذا السلوك 

نتاج المراوغ یسمح لنا بالحفاظ على نمط الحیاة واإل
واالستھالك الذي اعتمدناه. إنھا الطریقة التي یعتمدھا 

ي جمیع رذائل التدمیر الذاتي: بأن الكائن البشري لیغذّ 
 یراھا، وبأن یجاھد كي ال یعترف بھا، وبأن یحاول أّال 

ف وكأن ة، وبأن یتصرّ خاذ القرارات الھامّ ل اتّ یؤجّ 
  .72"ا لم یكنشیئً 
نوع  ر أن كلّ أن أذكّ  ھذا، أودّ  عالوة على كلّ  .54

ذاتھ، ولكن  قیمة في حدّ  یملكمن األنواع المختلفة 
                                                           

 .868)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 53 ،المرجع نفس 68
  .866)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 49 ،المرجع نفسرا.  69
الخاصة لسینودس األساقفة من أجل منطقة  للجمعیةتحضیریة الوثیقة ال 70

  .8 ،األمازون
 الكرسي أعمال: 56)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  71

 .869)، 2015( 107 الرسولي
 .870)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 59 ،المرجع نفس 72
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آالف األصناف من النبات والحیوانات تنقرض "
ن بعد من معرفتھا، ولن یراھا أبناؤنا، سنوی�ا ولن نتمكّ 

فقد انقرضت لألبد. والغالبیة العظمى منھا تفنى 
ق ببعض األنشطة البشریة. فبسببنا آالف ألسباب تتعلّ 

د هللا بوجودھا، ولن تستطیع أن تنقل األصناف لن تمجّ 
 .73"ناة. ھذا لیس من حقّ إلینا رسالتھا الخاصّ 

 التأّمل، یمكننا األصلیّةمن الشعوب  نامتعلّ  إذا .55
 سرّ ھذا الندرك  كي، ااألمازون ولیس فقط تحلیلھب
فقط أن  یسول ھانحبّ الذي یفوقنا. یمكننا أن  قیّمال

اھتماًما عمیقًا  ھذا الحبّ نستخدمھا، بحیث یثیر 
 اتّحادبنشعر  عالوة على ذلك، یمكننا أنووصادقًا. 

بالتالي  ونتبنّىاع عنھا، فدال فقط یسولھا ب وثیق
ل بالعالم، التأمّ . ألن "لنا أمّ  بمثابة ویصبحاألمازون 

من الخارج وإنما من الداخل،  بالنسبة للمؤمن، ال یتمّ 
 جمیععبر اإلقرار باألواصر التي وحدّنا بھا اآلب مع 

 .74"الكائنات
لي الذي الجمالي والتأمّ  دعونا نوقظ الحسّ  .56

 ھر أنذكّ ن. اأحیانً نغفل عن تنمیتھ  الذيهللا فینا و أودعھ
َف للتأّمل بالجمال وتقدیره، التوقّ  المرءم تعلّ یال " حین

الُمستغرب أن یتحّول كلُّ شيء إلى غرٍض فلیس من 
لالستخدام واالستغالل من دون أدنى شعور 

 مع الشراكة روح جمعتنا، إذا المقابل وفي. 75"بالذنب
ھا صوتبسھولة إلى  الغابة، فإن صوتنا سینضمّ 

 كیناشجرة  في ظلّ  ستلقونصالة: "م إلى لتحوّ وی
                                                           

 .860)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 33 ،المرجع نفس 73
 .934)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 220 ،المرجع نفس 74
 .932)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 215 ،المرجع نفس 75
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أغنیة أوراق الشجر  ةالنوریّ  تناصال تقدیمة، غمر
ھو ما  التحّولھذا  مثل اداخلی�  تحّوًال  إن. 76األبدیة"

نصرخ  بأنسیسمح لنا بالبكاء من أجل األمازون و
 .معھ أمام الربّ 

قال یسوع: "أَما یُباُع َخمَسةُ َعصافیَر بِفَلَسْین،  .57
 إن). 6، 12(لو  "وَمَع ذلَك فما ِمنھا واِحدٌ یَنساهُ هللا

ة ال كائن في الكون بمحبّ  خلق كلّ  ب، الذيهللا اآل
سمع صرخة ی كينكون أدواتھ ل ونادعی، متناھیة

 فسوفلتلك الصرخة المروعة،  استجبنااألمازون. إذا 
األمازون.  مخلوقاتالسماوي لم ینَس  اآلب نأ رظھِ نُ 

 یتوّسل الذي ھوین، بالنسبة للمسیحیّ  ،إن یسوع نفسھ
األموات یغمرھا ألن القائم من بین ، "وسطھا من إلینا

. طریقة سّریة ویقودھا نحو مصیر من االمتالءب
فزھور الحقل نفسھا والطیور التي تأّملَھا بإعجاب، 
بعیونھ البشریة، قد امتألت اآلن من حضوره 

المؤمنون في  نحنجد ن. لھذه األسباب، 77"المنیر
هللا نفسھ  ار فیھظھِ یُ  ساحةاألمازون مكانًا الھوتیًا، وم

     .هءبناأ وویدع

 البیئیة والعادات التربیة

وبالتالي یمكننا أن نخطو خطوة إلى األمام  .58
 بتكییف تكتفي ال ملةاكتالم اإلیكولوجیةر أن ونذكّ 

مسائل التقنیة أو القرارات السیاسیة والقانونیة ال

                                                           
 .2000فیسبادن  ،Cantos para el mendigo y el reyسوي یون،  76
 الكرسي أعمال: 100)، 2015مایو/أیار  24( مسبّحا كنالرسالة العامة  77

 . 887)، 2015( 107 الرسولي



 
 

39 
 

دائًما  تتضّمن كبیرةالاإلیكولوجیة  ألنواالجتماعیة. 
عادات جدیدة لدى  تنمیةإلى  قودی ربوی�اجانبًا ت

 فقد ،ولألسفاألشخاص والمجموعات البشریة. 
ان األمازون عادات نموذجیة اكتسب العدید من سكّ 
االستھالكیة  بعمقتجذّرت  قدللمدن الكبیرة، حیث 

 إیكولوجیة. لن یكون ھناك اإلھدار واإلقصاءثقافة و
شيء، إذا لم  أيّ ومستدامة، قادرة على تغییر سلیمة 

نمط حیاة  تبنّي على واعشجَّ إذا لم یُ و، األفرادر یتغیّ 
 ، وأقلّ اا، وأكثر احترامً سة، وأكثر ھدوءً اشر آخر، أقلّ 

 ةً.خوّ أقلقًا، وأكثر 
ما ازداد الفراغ في قلب كلّ " الواقع، في .59

ما ازداد احتیاجھ إلى شراء أشیاء الشخص، كلّ 
وامتالكھا واستھالكھا. في ھذا السیاق، یبدو من غیر 

 [...]الممكن أن یقبل أحدٌ أن یضع الواقع لھ حدودًا 
ة حدوث ظواھر  نفكر فقط في إمكانیّ لذلك علینا أّال 

مناخیة رھیبة أو كوارث طبیعیة كبیرة، وإنما أیًضا 
عیة، ألن الھوس في كوارث ناجمة عن أزمات اجتما

ة عندما یكون متاًحا فقط خاصّ -بنمِط حیاةٍ استھالكي 
ج العنف یمكنھ أن یؤجّ  –لعدد قلیل من األشخاص

 .78"لوالتدمیر المتباد
، المدیدةالكنیسة، بتجربتھا الروحیة  إن .60

لعدالة، لاھتمامھا ود لقیمة الخلق، إدراكھا المتجدّ و
 ربویة،تقالیدھا التو، یناألخیر لصالحخیارھا و

ع من التنوّ  الكثیرةد في الثقافات وتاریخھا المتجسّ 

                                                           
  . 928)، 2015( 107 الرسولي الكرسي أعمال: 204 ،المرجع نفس 78
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أیًضا في المساھمة  بدورھا ریدت ،جمیع أنحاء العالم
 .منطقة األمازون رعایة ونموّ 
 عتزمالذي أوالحلم التالي،  ھذا یبدأ ومع

 المؤمنین الكاثولیك.و لكھنةمشاركتھ مباشرة مع ا
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 الرابع الفصل
 كنسيّ  لمح

 

لسیر مع شعوب األمازون. ل مدعّوةالكنیسة  إن .61
في أمریكا الالتینیة، حظیت ھذه المسیرة  وقد

زة مثل مؤتمر األساقفة في میدلین بتعبیرات ممیّ 
) وتطبیقھ على األمازون في سانتاریم 1968(
)، سانتو دومینغو 1979؛ ثم في بویبال (79)1972(
 المسیرةزال تال و). 2007( ) وأباریسیدا1992(

رغب في ت نتكا، إذا اإلرسالیةالمھمة  على، وةمستمرّ 
وني، أن تنمو في ثقافة كنیسة ذات وجھ أماز نمیةت
ھذا یكون  كي. ولكن 80دي""انسجام تعدّ  نحو لقاءال
 على یتردّدد للكنیسة واإلنجیل ممكنًا، یجب أن تجسّ ال

 .وناإلرسالیّ التي حملھا  ةالعظیم البشارةصدى الدوام 

 األمازون منطقة في الضروریة البشارة

الكثیر من االحتیاجات والقلق الذي  إزاء .62
 عبریصرخ من قلب األمازون، یمكننا أن نستجیب 

مساحات ال، وتقنیةمات االجتماعیة، والموارد الالمنظّ 
ما یمكن  لنقاش، والبرامج السیاسیة، وكلّ ل المفتوحة

 ال كمسیحیین، نحن ،. لكنأن یكون جزًءا من الحلّ 

                                                           
)، في المجمع الوطني ألساقفة 1997( وماناوس) 1972( سانتاریمرا. وثائق  79

 Desafío missionário. Documentos da Igreja na ،البرازیل
Amazônia،  84 -67و  28 -9، ص. 2014برازیل . 

: 220)، 2013نوفمبر/تشرین الثاني  24( اإلنجیل فرحالرسولي  اإلرشاد 80
 .1110)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
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اه من اإلنجیل. ناإلیمان الذي نلجانبًا  نضع أن یمكننا
الوقت عینھ  وفيالجمیع، نناضل إلى جانب  أننرید 

، بھ التقوالذین ا ألنیح. ال نخجل من یسوع المس
 مكنھمیال ورسالتھ،  مع ھونمایعیشون في صداقتھ ویت

حیاة جدیدة: ل ھاقتراحآلخرین ا منحعنھ و كلّمالتإّال 
ر"  ).16، 9 قور 1!" (الَویُل لي إِن لم أبَّشِ

یدفعنا ، منسیّینخیار األصیل لألفقر والال إن .63
ي والدفاع عن حقوقھم، تحریرھم من البؤس المادّ  إلى

الذي  الصداقة مع الربّ  علیھم نقترح أنیعني ضمناً و
ا منّ  نالوا. من المحزن أن یالكرامة منحھمعھم وییشجّ 
 بشارةال بدلأخالقیة،  توصیاتأو  معتقداتالنة مدوّ 

، تلك الصرخة التبشیریة التي ةالعظیم ةالخالصیّ 
. وال یمكننا األمور باقيالقلب وتعطي معنى ل تصیب
رسالة اجتماعیة. إذا بذلنا حیاتنا من أجلھم، ب االكتفاء

ونھا، ال یمكننا من أجل العدالة والكرامة التي یستحقّ 
المسیح  فیھم نرىذلك ألننا ب نقومأن نخفي عنھم أننا 

هللا منحھم إیاھا  تيوألننا نكتشف الكرامة الھائلة ال
 ھم إلى ما ال نھایة.اآلب الذي یحبّ 

 تلكةً ، خاصّ اإلنجیل بشارة یتلقّوا أن لھم حقّ ی .64
ھي  التيو الكرازةتُسّمى  تيال ىاألولالبشارة 

 مجدّدًاالتي یجب أن نسمعھا  تلك، ساسیةاأل الكرازة"
 على علنتُ  أن یجب والتي ،بطرق مختلفةو باستمرار

 شكل تحت المسیحي، التعلیم تلقین خالل ادً مجدّ  الدوام
إنسان،  بال حدود كلّ  إلھ یحبّ ب بشارة ا. إنھ81"آخر أو
من  بَ لِ صُ  ذيفي المسیح ال تماًما ھذا الحبّ  أظھرَ  قدو

ص أجلنا وقام في حیاتنا. أقترح إعادة قراءة ملخّ 
                                                           

 . 1089 -1088)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 164 ،المرجع نفس 81
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الفصل الرابع من  في الموضوع ھذا حولموجز 
 اد صدى ھذ. یجب أن یتردّ یحیا المسیح اإلرشاد
عنھ  ویُعبّرباستمرار في منطقة األمازون،  اإلعالن

بدون ھذا اإلعالن فالمختلفة.  األسالیبالعدید من في 
مة غیر حكومیة بنیة كنسیة منظّ  الشغوف، تصبح كلّ 

لطلب یسوع المسیح:  بالتالي نستجیب ، والإضافیة
اِذَھبوا في العالَِم ُكلِّھ، وأَعِلنوا البِشاَرةَ إِلى الَخْلِق "

  ).15، 16 رمأَجَمعین" (
تنشئة في الحیاة  مشروع أيّ  على یجب .65

، ألن البشارة ھذهالدائم  محورهأن یكون المسیحیة 
 فيق تعمّ الشيء  قبل كلّ  يھ ةالمسیحیّ  التنشئة" مجمل

. إن 82"فضلأ بشكلو فأكثر كثرد أجسّ تتالتي  الكرازة
ھذا اإلعالن، عندما ینجح في  معاألساسي  التفاعل

 تلكخویة، األ المحبّة، ھو مع الربّ  إثارة لقاء شخصيّ 
 ھي التيو ىعظمھي األولى وال التية الجدیدة "الوصیّ 

 الكرازة. وبالتالي، فإن 83"تالمیذكیمیّزنا  مافضل أ
 كاملل ارائعً  ًصاملخّ الن یشكّ  ةاألخوی ةحبّ موال

اقتراحھ في  عدماإلنجیل الذي ال یمكن  مضمون
في أمریكا  ینرالمبشّ  أعظم األمازون. ھذا ما عاشھ

و أو خغروفیویس توریبیو دي مقدّ ال مثلالالتینیة 
 یتا.یكخوسیھ دي أن یسالقدّ 

                                                           
 . 1089)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 165 ،المرجع نفس 82
 . 1087)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 161 ،المرجع نفس 83



 
 

44 
 

  نثقافاال

، الكرازةتعلن مجدّدًا  ماالكنیسة، فیعلى  یجب .66
 اتھھویّ  تجدّد فھي، ولذاأن تنمو في منطقة األمازون. 

، األشخاص مع ھاالدوام عبر إصغائھا وحوار على
. وبھذه الطریقة، ھوقصص تواجدھا مكان وقائعو

ضروریة،  انثقافتطویر عملیة في  االستمراریمكن 
من  ثقافات األمازونتتضّمنھ  ماشيء م حتقر أيّ تال 

 ضوء على الكمال إلى وتقوده تجنیھ بل، صالح
الحكمة المسیحیة  كنزحتقر تال  اأنھو. كما 84اإلنجیل

 تاریختجاھل ال أردنا، كما لو العصور طیلةالمنقولة 
 وجھدة، ألن بطرق متعدّ  من خاللھ ي عمل هللاذال

[...]  لیس فقط من منظور مكانيّ «د الكنیسة متعدّ 
 يّ لكنسا. إنھ التقلید 85"الزمنيّ ولكن أیًضا من واقعھا 

لیس رواسب ثابتة أو قطعة متحف،  الذياألصیل، 
الذي یشھد  . إنھ التقلید األلفيّ 86جذر شجرة متنامیة إنما

                                                           
 فرح الرعائي الدستور من 44 العدد في الثاني الفاتیكاني المجمع یطلبھ ما ھذا 84

 لغات استخدامِ  على عكفت تاریخھا، بدءِ  منذ] الكنیسة: "[یقول حین ورجاء
 فضالً  اجتھدت، أنھا كما المسیح، بشارة عن للتعبیر وكلماتھا المختلفة الشعوب

ً  وذلك: الفالسفة حكمةَ  مستخدمةً  قیمتَھ، تبّین أن ذلك، عن  لتجعل منھا حرصا
ً  الالئقة، الحدود ضمن اإلنجیل،  مقتضیات وبین بینھ موفِقة الجمیع، من مفھوما
 الموحى، الكالم إلعالن الخاصة الطریقة ھذه تبقى أن یجب وبالحقیقة. الحكماء

 من تتمكن لكي أمة كلَّ  تحضّ  أن یمكن المنوال ھذا وعلى. تبشیر لكل قاعدةً 
ً  المسیحیة البشارة عن التعبیر  التبادل ھكذا فینمو تناسبھا، التي للطریقة وفقا
 ". المختلفة والثقافات الكنیسة بین الحي

: 9)، 2019یونیو/حزیران  29( ألمانیا في السائر هللا شعب إلى رسالة 85
  .9 ،اإلیطالیة باللغة ،2019تموز /یولیو 2 -1 ،رومانو أوسیرفاتوري

الفصل  ،Commonitorium primum ،لیرانسرا. القدیس منصور دي  86
 :668، 50 الالتین اآلباء: 23

 «Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, 
sublimetur aetate». 
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 اإلبقاءة شعبھ و "لدیھ مھمّ  وسط على العمل اإللھيّ 
 .87الحفاظ على رمادھا" ال ،ةحیّ  شعلةالعلى 

 مایس یوحنا بولس الثاني أنھ عندم القدّ علّ  لقد .67
"ال تنوي إنكار استقاللیة  ھياإلنجیل، تقترح الكنیسة 

أكبر قدر من لھا  تكنّ على العكس،  بلالثقافة. 
خالص فقط موضوع  یست"ل ألن الثقافة االحترام"

وارتقاء، بل یمكنھا أیًضا أن تلعب دور الوساطة 
الشعوب ذّكر في حدیثھ الموّجھ إلى  قد. و88والتعاون"

، أن "اإلیمان الذي ال في القاّرة األمیركیة األصلیّة
رس دْ یُ  م، ولبالتمامل قبَ یُ  لمیصبح ثقافة ھو إیمان 

یات الثقافات تدعو . إن تحدّ 89ش بأمانة"اعیُ  متماًما، ول
اھتمام  إلىظ، ولكن أیًضا یقِ نقدي  حسّ الكنیسة إلى "

 .90"الثقةب محفوف
أعربت عنھ و سبقتجدر اإلشارة ھنا إلى ما  .68

 یقوم، والذي نثقافاالحول  اإلنجیل فرحفي إرشاد 
ھبة هللا موالثقافة، و فترضأن "النعمة ت القناعةلى ع

                                                           
 :9)، 2019یونیو/حزیران  29( ألمانیا في السائر هللا شعب إلى رسالة 87

 التقلید" :رھلما غوستافإلى  المنسوب قتباساال. را ،رومانو أوسیرفاتوري
  ."الرماد على الحفاظ ولیس المستقبل حمایة ھو

 15( كویمبرا ،الثقافة ورجال الجامعات أساتذة مع اللقاء خالل البابا كلمة 88
 . 1982 ،(1702- 1703( V،2 تعالیم: )1982مایو/أیار 

 القارة في األصلیین السكان إلى رسالتھیوحنا بولس الثاني، في  والقدیس 89
 15/2 تعالیم: 6)، 1992أكتوبر/تشرین األول  12( دومینغوسان  ،األمریكیة

للمشاركین في المؤتمر الوطني للحركة الكنسیة البابا  كلمة ؛346 ،)1992(
) 1982( 5/1 ،تعالیم: 2)، 1982ینایر/كانون الثاني  16( الثقافیة لألعمال

 ؛ 131
 المكرسة الحیاةالقدیس یوحنا بولس الثاني، اإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  90

 -474)، 1996( 88 الرسولي الكرسي أعمال: 98)، 1996مارس/آذار  25(
475 .  
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. نحن ندرك 91"لھاقبّ تی الذي اإلنساند في ثقافة تتجسّ 
أن ھذا ینطوي على حركة مزدوجة. من ناحیة، 

لتعبیر عن اإلنجیل في بادینامیكیة إخصاب تسمح 
 بشارةى مجتمع ما "عندما یتلقّ  ألنھ، مامكان 

ة الخالص، فإن الروح القدس یُخصب ثقافتھ بقوّ 
من ناحیة أخرى، تعیش الكنیسة و. 92"رةالمغیّ إلنجیل ا

زرعھ الروح ول یثریھا بما سبق نفسھا مسار تقبّ 
الروح مل یجّ في تلك الثقافة. وھكذا، " سّریةبطریقة 

 لظھورا من جوانب جدیدة الھ بیّنالقدس الكنیسة، وی
نھایة، الفي یعني  ھذا. 93وجًھا جدیدًا" امنحھیو اإللھيّ 

 ،اإلنجیل الذي ال ینضبب البشارةع شجّ نونسمح  أن
رَ  والذي  تمّ  التي"فئات من الثقافة عبر استخدام  بھ بُّشِ
 .94مع تلك الثقافة" االندماج على، فیھا ھإعالن

في تاریخ الكنیسة، أن نشھد  یمكن، "كما الذ .69
ال ننصف  إنّاو " 95واحد" ثقافيّ  مثال ]لمسیحیة[ل لیس

 الثقافةة ة أحادیّ مسیحیّ ب رنفكّ  عندماد منطق التجسّ 
إلى  رونالمبشّ  یصل عندما. ومع ذلك، 96"والوتر

 نأاالعتقاد بأنھ ال ینبغي لھم  في ھو خطرالمكان ما، 
بل وأیًضا الثقافة التي نشأوا وحسب  اإلنجیل والوصّ ی

ثقافي ق "بفرض شكل فیھا، متناسین أن األمر ال یتعلّ 
. من الضروري أن 97"قدیًمان، مھما كان جمیًال ومعیّ 

                                                           
: 115 )،2013 الثانيتشرین /نوفمبر 24(فرح اإلنجیل  اإلرشاد الرسولي 91

 . 1068)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
 . 1068)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 116 ،المرجع نفس 92
 .المرجع نفس 93
 . 1074)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 129 ،المرجع نفس 94
 . 1068)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 116 ،المرجع نفس 95
 . 1069)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 117 ،المرجع نفس 96
 .المرجع نفس 97
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القادر دائًما على خلق القدس  روحالة جدّ ل بجرأة قبَ تُ 
یسوع المسیح الذي ال ینضب، ألن  كنز منشيء جدید 

 إنما ةصعبمسیرة  فيضع الكنیسة ی االنثقاف"
. صحیح أنھ "على الرغم من أن ھذه 98"ةضروری

نا كثیًرا  أن الخوف یشلّ بطیئة، إّال دوًما  ھيات العملیّ 
 ركود نشھدألن " نتوّصلفي بعض األحیان" و

أجنحة الروح  نّ ال نقطعو، نّ فاخن. ال 99"العقیم الكنیسة
   القدس.

 األمازون في انثقاف مسارات

د لإلنجیل في متجدّ  انثقاف من أجل تحقیق .70
إلى حكمتھ  لإلصغاء، تحتاج الكنیسة األمازون
القیم ب عترافالل، وبالتعبیر مسنّینلل لسماحلالقدیمة، و
، األصلیّةعات اجمة في نمط حیاة الالموجود

 قبللشعوب ا بھذه الخاّصةة لغنیّ القصص ا واسترجاع
أتي ی غنًىفي األمازون ینا تلقّ و سبق وقد .األوان فوات

وس، "مثل االنفتاح على من ثقافات ما قبل كولومب
، والطابع لثمار األرضعمل هللا، والشعور باالمتنان 

الشعور و، وتقدیر األسرة البشریة،للحیاة  سالمقدّ 
، ؤولیة المشتركة في العمل المشتركبالتضامن والمس

                                                           
البابا خالل الجمعیة العامة للمجلس البابوي  كلمةالقدیس یوحنا بولس الثاني:  98

 . 1987 ،(125( X، 1 تعالیم: )1987ینایر/كانون الثاني  17( للثقافة
: 129 )،2013 الثانيتشرین /نوفمبر 24(فرح اإلنجیل  اإلرشاد الرسولي 99

 . 1074)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
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 الحیاة من أبعد، واإلیمان بحیاة العبادةیة وأھمّ 
 .100من القیم األخرى" ، والعدیدیةاألرض

ر شعوب األمازون في ھذا السیاق، تعبّ  .71
 عیشالحیاة األصیلة باعتبارھا "ة عن نوعیّ  األصلیّة

 عائليّ الو شخصيّ النسجام اال یتضّمن" كریم
 ةالجماعیّ طریقة الفي  یظھر، وكونيّ الو مجتمعيّ الو
، وفي القدرة على إیجاد الفرح الحیاة فيتفكیر لل

 وبسیطة، وكذلك في رعایةٍ  زھدیّة في حیاةٍ  ملءوال
مسؤولة للطبیعة التي تحافظ على الموارد لألجیال 

أن تساعدنا في  األصلیّةلشعوب ا باستطاعةالقادمة. 
"لدیھم  الصدد، وبھذا السلیم تّزاناالة إدراك ماھیّ 

. یعرفون كیف یكونون سعداء 101نا"ومعلّ یالكثیر ل
 واراكمی أنهللا الصغیرة دون  اتبھب وینعمونالقلیل، ب

لحاجة، إّال  شیئًارون الكثیر من األشیاء، وال یدمّ 
النظم اإلیكولوجیة ویدركون أن  على یحافظونو

حیاتھم، كمصدر  ظحفتلتھب نفسھا  فیمااألرض، 
 امحفوفً  احنانً  یولّد والديّ  إحساسٌ  لھا، سخيّ 

ھذا وأخذه في االعتبار في  یجب تقدیر كلّ االحترام. ب
 .102التبشیر ةعملیّ 
ون نناضل من أجلھم ومعھم، نحن مدعوّ  فیماو .72
 لنجنيو نفھمھملھم، ل صغاءلإلوكون أصدقاءھم، ن"ل

 من إلینا یوصلھا أنالتي یرید هللا  یةسرّ الحكمة ال
                                                           

وثیقة سان العام ألساقفة أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي،  السادسالمجمع  100
 .17)، 1992 األولتشرین /أكتوبر 28 إلى 12 من(دومینغو

: 198 )،2013 الثانيتشرین /نوفمبر 24(فرح اإلنجیل  اإلرشاد الرسولي 101
 . 1103)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال

 مدرید ،Informe sobre la fe راتسینغر،جوزیف  -میسوري  فیتوریورا.  102
2005، 209- 210. 
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ان المدن إلى تقدیر ھذه الحكمة . یحتاج سكّ 103"خاللھم
النزعة  إزاء" تربیتھم"بإعادة  یسمحوا ألنو

لكنیسة ا وباستطاعةة. الحضریّ  عزلةاالستھالكیة وال
 االسترجاعنفسھا أن تكون وسیلة تساعد على ھذا 

اإلنجیل. باإلضافة  بشارةجمیل مع  تالحمالثقافي في 
ن ألأداة لألعمال الخیریة  الكنیسةإلى ذلك، أصبحت 

عات الحضریة لیست فقط تبشیریة في بیئتھا، اجمال
أیًضا الفقراء الذین یصلون من الداخل  ستقبلولكنھا ت

عات من االجم قرب بفعلِ  أیًضابسبب البؤس. و
ینة لمساعدتھم على االندماج في المد جددالمھاجرین ال

. یقعوا في شبكات التدھور الموجودة فیھا أندون 
ھي  ةحبّ ممن ال عالكنسیة التي تنب األعمالھذه و

  .االنثقافة مسارات قیّمة في إطار عملیّ 
 طبعالب. یجب الملء منحیرفع وی االنثقافلكن  .73
تتمیّز بھا الشعوب األصیلة والتي  التي روحُ الر قدَّ تُ أن 

 التي المّجانیة روح، ترابطھو الخلق تواصلِ ترى 
 إزاءس إلعجاب المقدّ ا روحة، بالحیاة كھ حبّ ت

 ھذا، ولكنمن الحیاة.  فیٍض ب تخّطاناالطبیعة التي ت
ھذه العالقة مع هللا نحّول أكثر فأكثر  نأ أیًضا یعني

الـ "أنت"  ة مععالقة شخصیّ  إلىحاضر في الكون ال
، ىمعنً  منحھایرید أن یوحیاتنا الشخصیة  ساندیالذي 

 نا:حبّ یعرفنا وی" الذي أنت"
 میت. خشب، الظالل يطفو منّ ی"

 أیدي ھذا الطفل، فوق ،ولكن النجم یولد دون عتاب
                                                           

: 198 )،2013 الثانيتشرین /نوفمبر 24(فرح اإلنجیل  اإلرشاد الرسولي 103
  .1103)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
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 تغزو المیاه واللیل. ،ةریخب أیدي 
 تعرفني، كي أن أعرف أننیكفی

 .104"النور أبصر أنقبل  بالكامل،
 

 اإللھوبالمثل، فإن العالقة مع یسوع المسیح،  .74
ص، لیست ر والمخلّ ، المحرّ واإلنسان الحقّ الحّق 

ھذه  زلعالم التي تمیّ لة لھذه النظرة الكونیّ  ةعدوّ 
یخترق  الذي من الموت ، ألنھ ھو أیًضا القائمالشعوب

بحسب  ،كائنات الكون الماديّ  كلّ  إن. "105شيء كلّ 
ة، تَجدُ معناھا الحقیقّي في الكلمة الخبرة المسیحیّ 

د، ألن ابن هللا أخذَ في َشخِصِھ ِجزًءا من الكون المتجسّ 
. إنھ  106"المادّي، حیث أدخل بذور تحّول نھائي

في وفي النھر،  سریّةو ةجیدمَ موجود بطریقة 
الذي  الربّ  ألنھفي الریح، وفي األسماك، واألشجار، 

 ویأخذ الممّجدة،الخلق دون أن یفقد جراحھ  علىیسود 
عناصر الطبیعة  كلّ  ،فخارستیااإل يف ،عاتقھ على

 .الفصحیّةشيء معنى الھبة  ویعطي لكلّ 

                                                           
 » Por el Tocantins Carta de navegar) كزلدالیغا، بیدرو 104

amazónico)»، في El tiempo y la espera، ،1986 سانتاندر.  
 لوجود الثالثیة الطریقة: "التالي النحو على ذلك األكویني توما القدیس یشرح 105

 األخرى وقّوة؛ وجود الجوھر، حیث من مشتركة، األولى: األشیاء في هللا
 أھل إلى الرسالة في" (باالتّحاد المسیح، في فریدة والثالثة،. قدّیسیھ في بالنعمة

 ). II، 2 ،قولوسي
 الكرسي أعمال: 235)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالرسالة العامة  106

 . 939)، 2015( 107 الرسولي
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 وروحي مجتمعي انثقاف

عدد كبیر  لدىي إلى حالة الفقر والتخلّ  انظرً  .75
 االنثقاف اھذلیجب أن یكون ان األمازون، من سكّ 

بالدفاع  زتمیّ ی أنو املحوظً  ااجتماعی�  اابعً طبالضرورة 
 الذيوجھ المسیح  فیسطع، الصارم عن حقوق اإلنسان

. 107"ممیّزبحنان  مع األضعف واألفقر"أراد التماھي 
القائمة  الوثیقةمن قلب اإلنجیل، العالقة  ندرك،" ناألن

 ،، وھذا یعني108"البشریة والتنمیة البشارة إعالنبین 
 وتملكأجل  من العمل ،المسیحیة للجماعاتبالنسبة 
ل العمّ ا منح إنفذا، ول. المستبعدین واألشخاصالعدل 
 العقیدة االجتماعیة للكنیسة حول كافیة تنشئة ینالرعویّ 

  .یةأمر في غایة األھمّ  ھو
اإلنجیل في  انثقاففي الوقت نفسھ، على  .76

دمج بشكل أفضل البعد االجتماعي یاألمازون أن 
 ذھابإلى ال اءالروحي، حتى ال یحتاج الفقر بالبعد
مع  سباتتنة روحانیّ  عن ،الكنیسة جراخ ،للبحث
ن تدیّ لیست مسألة  فھيمتسامي. لذلك، ال ھابعدلتوقھم 

حیاة بة المطالب االجتماعیّ  سكتیُ فردي و منِفر
البعد المتسامي والروحي كما  إلغاء مسألة المة، ویكر

ھذا ال یدعونا وإلنسان. ایكفي  ر الماديّ لو أن التطوّ 
لربطھما بشكل  إنما، وحسب الجمع بین األمرینإلى 

جمال الحقیقي لإلنجیل، ال الطریقة بھذه فیسطعوثیق. 

                                                           
 بویبال وثیقة ،المجمع الثالث العام ألساقفة أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي 107
 . 196)، 1979مارس/آذار  23(
: 178)، 2013نوفمبر/تشرین الثاني  24( اإلنجیل فرحالرسولي  اإلرشاد 108

 .1094)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
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لناس ل الكرامة ملء منحالذي یو، تمامبال یؤنسنالذي 
 ھا.الذي یمأل القلب والحیاة كلّ ووالشعوب، 

 أمازونیةانطالق من أجل قداسة  نقاط

ات قداسة ذات وجھ وھكذا، قد تُولد شھاد .77
ة قداس .نسخ نماذج من أماكن أخرىتست الوني، أماز

، ل والخدمة، والتأمّ تفانيمصنوعة من اللقاء وال
 فَِرح زاناتّ والحیاة المشتركة، من المضیفة  وحدةوال

یبلغ  109"طریقھ حسب "كلّ ونضال من أجل العدالة. 
، الشعوبوھذا ینطبق أیًضا على  إلى ھذه القداسة.

ل تخیّ نة. زممیّ  سمات عبرق د النعمة وتتألّ حیث تتجسّ 
الكنیسة  لتحفیز مدعّوة، یةمیزات أمازون ذاتقداسة 
  .جمعاء

ن مسارات ف، التي ال تتضمّ اثقنة االعملیّ  إن .78
 للشعوبا حب� ب تتطلّ ، ةجماعیّ حسب، بل أیًضا وة فردیّ 
 في كثیرٍ ة بدأت ھذه العملیّ  وقد. مباالحترام والتفھّ  املیئً 

د من مناطق األمازون. منذ أكثر من أربعین عاًما، أكّ 
 ،البشارة ننوعلی الذینأساقفة األمازون في بیرو أن 

الموجودة في تلك  االجتماعیة الفئاتالعدید من  في
 األشكال دةثقافة متعدّ  على ونشأوا" ،المنطقة

 ونیملك مألنھ ،"البدایة في البشارة نالوا قد ،رةومتغیّ 
 وإن حتى، التيشعبیة السمات الكاثولیكیة ال بعض"

 الناس  أنن، إّال ورعویّ  الٌ في البدایة عمّ  ربما روّجھا

                                                           
؛ 11حول الكنیسة،  العالم، نورالعقائدي  الدشتورالمجمع الفاتیكاني الثاني،  109

 . 11 -10)، 2018مارس/آذار  19( وابتھجوا افرحوااإلرشاد الرسولي 
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من  اھوونقل اوحتى قاموا بتغییر معانیھقد تبنّوھا  اآلن
في وصف  بالتالي نّ ع. ال نتسرّ 110جیل إلى جیل"

بعض التعبیرات الدینیة التي تنشأ تلقائیًا عن حیاة 
من  بل الة. أو وثنیّ  یّةخراف أمورأنھا  على ،الشعوب

، زؤانالقمح الذي ینمو بین العلى  التعّرفالضروري 
 انثقف كیف نفھمأن  یمكنألنھ "في التقوى الشعبیة، 

 یواصل وكیف ما ثقافة في لَ قُبِ  الذي اإلیمان
 .111"التناقل

من رموز الشعوب  رمز تبنّيمن الممكن  .79
 بأمرالضرورة ب وصفبطریقة ما دون أن ی األصلیّة

أسطورة مشحونة بالمعنى  تقدیریمكن و. وثنيّ 
ً أن تُعتبر  دونالروحي،  ا. تحتوي وثنی�  دائًما خطأ

س وھي الدینیة على معنى مقدّ  االحتفاالتبعض 
إلى  تھاوإخاء، على الرغم من حاج لقاءمساحات 

 الحقیقير المبشّ  إنلتنقیة والنضج. ا منة بطیئة عملیّ 
 من ظھرالمشروعة التي ت المخاوفاكتشاف یحاول 

أحیانًا غیر كاملة أو والتي ھي  الدینیة التعبیرات خالل
من انطالقًا  ھایلع الردّ حاول یجزئیة أو خاطئة، و

   ثقفة.نة مروحانیّ 
 حول تتمحورة روحانیّ  شكّ  دونتكون  وفس .80

في الوقت نفسھ على قادرة  ھافقط، ولكن هللا والربّ 
التواصل مع االحتیاجات الیومیة لألشخاص الذین 

                                                           
 Segunda asambleaبیرو، " –النیابة الرسولیة في األمازون  110

episcopal regional de la selva 5بیرو ( –"، سان رامون 
 Éxodo de la Iglesia en la)، في 1973أكتوبر/تشرین األول 

Amazonia. Documentos pastorales de la Iglesia en la 
Amazonia peruana، 121، 1976 إیكیتوس . 

: 123)، 2013نوفمبر/تشرین الثاني  24( اإلنجیل فرحالرسولي  اإلرشاد 111
 .1071)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
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یبحثون عن حیاة كریمة، والذین یرغبون في 
إیجاد السالم  وفي، للحیاة الجمیلة بالوقائعاالستمتاع 

عالج أمراضھم، واألزمات األسریة،  حلّ ووالوئام، 
یكون  فقدأسوأ خطر  أّمابسعادة.  نمونی بنائھمرؤیة أو
 المسیح من خالل تقدیمھ كعدوّ بن اللقاء ع بعادھمإ

البشر  تطلّعاتال یبالي بللفرح، أو كشخص 
أن نظھر  أنالیوم  . من الضروريّ 112مخاوفھمو

حیاة أو الة أو قوّ ال"األشخاص من  تحرمالقداسة ال 
 .113فرح"ال

 اللیتورجیا انثقاف

ة في ثقافات ة المسیحیّ الروحانیّ  انثقافإن  .81
قیمة  تفي األسرار مساًرا ذا یجد األصلیّةالشعوب 

 تتّحدالنعمة و، بالكوني فیھایتّحد  اإللھيّ ة، ألن خاصّ 
في األمازون على األسرار  فھمتُ  أنال ینبغي الخلق. ب

بھ  زشكل ممیّ إنھا " بللخلق. ل بالنسبةل افصان اأنھ
لھا إلى وسیطة للحیاة فَائِقة  یتولَّى هللاُ الطبیعة، ویحّوِ

الطبیعة  فیھرفع تللخلق،  إتمام. إنھا 114"الطَّبِیعَة
معانقة العالم "أجل  من، تھاالنعمة وأدامكان  صیرلت

 .115"على صعید مختلف

                                                           
 -126)، 2018مارس/آذار  19( وابتھجوا افرحواالرسولي  اإلرشادرا.  112

127. 
 .32 ،المرجع نفس 113
 الكرسي أعمال: 235)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالعامة  الرسالة 114

 .939)، 2015( 107 الرسولي
 .المرجع نفس 115
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في قّمة ّسر ، أراد هللا "فخارستیااال عبر .82
تجسده، الدخوَل إلى أعماقِنا من خالِل ِكسرة مادَة [...] 

توّحد األرَض بالسماء، وتحتضن وتخترق كّل  فھي
"لكّل  اافزً حكون تأن  ھالھذا السبب یمكن. 116"الخلیقة

مخاِوفِنا التي تخّص البیئة، وتوّجھنا كي نكون ُحراس�ا 
ال ننكر الطبیعة حین نرید " وبالتالي. 117"الخلیقة لكلّ 

 اللیتورجیّافي  لدخِ نُ  بأن. ھذا یسمح لنا 118"با�اللقاء 
في  األصلیّة الشعوب خبرةمن عناصر  العدیدَ 
الحمیم مع الطبیعة وتحفیز التعبیرات  ھمتواصل

في األغاني والرقصات والطقوس  األصلیّة
 المجمعطلب و سبقواإلیماءات والرموز. لقد 

 انثقاف أجل من الجھود ببذلالثاني  يالفاتیكان
أكثر  مرّ  قد، ولكن 119األصلیّةالشعوب  عند اللیتورجیا
في ھذا  ضئیلم ن عاًما ولم نحرز سوى تقدّ یمن خمس

 .120النحو
 مةَ الروحانیة المسیحیة قی ضمّ تیوم األحد، " .83

الراحِة  إدخالالراحة والعید. فالكائن البشري یمیُل إلى 
نافِع، ناسیًا أنھ الُمنتِج وغیِر الغیِر  نطاق فيالتأّملیة 

د العمَل الذي یقوم بھ من أھمّ  شيء:  بھذا التفكیر یَُجِرّ
اني  بُعدٍ  إدراجمن معناه. إننا مدعّوون إلى  ُمنفَتِح وَمجَّ

 هھذ األصلیّة. تعرف الشعوب 121"في تصّرفاتنا

                                                           
 .940)، 2015( 107: أعمال الكرسي الرسولي 236المرجع،  نفس 116
 .المرجع نفس 117
 .939)، 2015( 107أعمال الكرسي الرسولي  :235 المرجع، نفس 118
 -37حول اللیتورجیا المقدسة،  ،المجمع المقدّسالفاتیكاني الثاني،  المجمعرا.  119

40 ،65 ،77 ،81 . 
 قُدَّم اقتراح أثناء السینودس بوضع "طقس أمازوني".  120
 الكرسي أعمال: 237)، 2015مایو/أیار  24( مسبًّحا كنالعامة  الرسالة 121

 .940)، 2015( 107 الرسولي
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 علىینبغي و. سلیمةال ةلیالتأمّ  البطالة هوھذ ةالمجانیّ 
في  االختبار اعلى عیش ھذ ھمأن تساعداحتفاالتنا 

 فخارستیاواإلالكلمة نور  إیجاد علىاألحد و لیتورجیّا
 حیاتنا الملموسة. تنیرالتي 

اإللھ القریب الذي ر وتنقل ظھِ تُ األسرار  إن .84
. لذلك یجب أن ھمقویییشفي أبنائھ و كيیأتي برحمة 

 واحرمیُ  أنیجب  الللفقراء بشكل خاص، و یتوفّروا
، سموح. كما أنھ لیس من الممادّیة ألسبابأبدًا منھا 
 ثنيیست نظام وجود، األمازون يومنسیّ فقراء  إزاء

كنیسة  لِ بَ من قِ  ستبعدونیُ بھذه الطریقة  ألنھمعد، ویستب
في األوضاع الصعبة  ، "بل ال. جماركلت إلى تحوّ 

التي یعیشھا األشخاص األكثر عوًزا، على الكنیسة أن 
ي، وتضّم، متجنِّبةً م عنایة خاصّ تقدّ  ة كي تفھم، وتعّزِ

أن تفرض علیھم سلسلة من القوانین، كما لو كانوا 
 ُمدانون محجارة، فتجعلھم بھذا یشعرون أنّھ

 نقلكون من قِبَِل تلك األّم المدعّوة بالتحدید إلى ومترو
بالنسبة یمكن أن تصبح الرحمة . 122"رحمة هللا إلیھم
د تعبیر رومانسي إذا لم تظھر بشكل للكنیسة، مجرّ 

 .123الرعویة الرسالةملموس في 

                                                           
: 49)، 2016مارس/آذار  19( الحب فرحاٌرشاد الرسولي ما بعد السینودس  122

: 305 ،المرجع نفس؛ را. 331)، 2016( 108 الرسولي الكرسي أعمال
 . 437 -436)، 2016( 108 الرسولي الكرسي أعمال

)، 2016( 108 الرسولي الكرسي أعمال: 308، 296 ،المرجع نفس. را 123
 .438و 431 -430
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 الكھنوتیة الخدمة انثقاف

نعكس بطریقة یوینمو  أنأیًضا االنثقاف  على .85
. الكھنوتیة خدمةالتنظیم الكنسي وال وضعفي  ملموسة

 انثقفإذا و، القداسة انثقفتإذا والروحانیة،  انثقفتإذا 
طریقة التي ال انثقافر في فكّ ن الكیف فاإلنجیل نفسھ، 

األنشطة  إن؟ ونعیشھا الكنسیة الخدمات بھام نظّ ن
، ویرجع ذلك ضئیلةھي  في منطقة األمازونالرعویة 

 كثیر في بلوغھا وصعوبة األراضي سعةجزئیًا إلى 
ع الثقافي الكبیر، والمشاكل التنوّ  إلى، واألحیان من

 خیار بعض الشعوبإلى  أیًضا، والھاّمةاالجتماعیة 
ھذا ل ینغیر مبال نبقىفي العزلة. ال یمكن أن  ذاتھا
 خاّصةاستجابة من الكنیسة ب یتطلّ  ھوو األمر

 وشجاعة.
بحیث  الكھنوتیةمن الضروري تھیئة الخدمة  .86

، حتى في القدادیس من أكبر عدد تأمین تستطیع
في كان ھناك نداء  قدة. خفیّ الو عیدةبالعات االجم

عات في امن الجم كثیرالأنین  سماعلأباریسیدا، 
لفترات یوم األحد  قدّاسمن  ةاألمازون "المحروم

 لخدّام. ولكن في الوقت نفسھ، ھناك حاجة 124طویلة"
  یمكنھم فھم حساسیة وثقافات األمازون من الداخل.

الكھنوتیة  الخدمةحیاة  نظیمطریقة ت إن .87
فروق دقیقة ب تتمیّز، ومتطابقةلیست  تھاوممارس

 ن المھمّ مف ولذامختلفة في أماكن مختلفة على األرض. 
لكاھن، وال یمكن تفویضھ. با خاصّ تحدید ما ھو 

                                                           
 وثیقة ،الكاریبي المجمع الخامس العام ألساقفة أمریكا الالتینیة وجزر 124

 .e، 100)، باللغة اإلسبانیة 2007یونیو/حزیران  29( أباریسیدا
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، الذي المقدّس الكھنوت درجاتفي  ھوالجواب و
. والنتیجة األولى ھي أن الكاھن لمسیحبا یتشبّھ جعلھی

 یةالكھنوت الدرجةمن  ینالھي ذال الحصريّ الطابع  اھذ
. ھذه ھي 125اإللھي بالقدّاس االحتفالمن  وحدهنھ مكّ ی

ة وغیر القابلة للتفویض. والرئیسیّ  الخاّصة خدمتھ
كونھ ، سلطةال يز الكاھن ھیعتقد البعض أن ما یمیّ 

یس یوحنا بولس . لكن القدّ ةعاأعلى سلطة في الجم
عتبر أوضح أنھ على الرغم من أن الكھنوت یُ  قدالثاني 

أعلى من  أنھم عنيال ت الخدمة أن ھذه "ھرمیًا"، إّال 
إلى تقدیس  اموّجھةٌ كلی� تھا ھیكلیّ  إن" بل، خریناآل

 لكاھن ھو عالمةد أن اكّ نؤ. عندما 126"أعضاء المسیح
ھو أن المسیح ھو  "، فالمعنى الرئیسيّ الرأس لمسیحل"

الكنیسة "ألن لدیھ القدرة على  أسمصدر النعمة: إنھ ر
 .127النعمة لجمیع أعضاء الكنیسة" منح
لذلك الرأس الذي یسكب الكاھن ھو عالمة  .88

 بالقدّاسعندما یحتفل شيء  وقبل كلّ  ًال النعمة أوّ 
ة الحیا مصدر وذروة كلّ ھو  الذي، اإللھي

ینالھا  ال، التي العظیمة سلطتھ. ھذه ھي 128المسیحیة
قول: "ھذا ھو ال یمكنھ وحده ولذا. الكھنوت سرّ  من إّال 

                                                           
 إلى Sacerdotium ministeriale را. مجمع عقیدة اإلیمان، الرسالة 125

 6( االفخارستیا دمابخ ةقتعلّ مال مسائلالأساقفة الكنیسة الكاثولیكیة حول بعض 
 . 1009 -1001) 1983( 75الكرسي الرسولي،  أعمال): 1983أغسطس/آب 

 أعمال: 27)، 1988أغسطس/آب  15( المرأة كرامةالرسالة الرسولیة  126
  .1718)، 1988( 80 الرسولي الكرسي

 ).resp، إجابة (a 1، 8م  ،III المجموعة الالھوتیة األكویني،القدیس توما  127
قرار في خدمة الكھنة  ،الدرجة الكھنوتیةرا. المجمع الفاتیكاني الثاني،  128

اإلفخارستیّا حیاةُ ؛ القدیس یوحنا بولس الثاني، الرسالة العامة 5وحیاتھم، 
 95 الرسولي الكرسي أعمال: 22)، 2003أبریل/نیسان  17(الكنیسة 

)2003 ،(448. 
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یستطیع قولھا:  وحدهھناك كلمات أخرى و ."جسدي
 كي وھ الغفران سرّ ". ألن خطایاال مغفرة منحكأ"

 انسرّ ن الاھذو. اإللھي بالقدّاس الحتفالل أھًال  نكون
 .129تھ الحصریةھویّ  محور ماھ انسالمقدّ 
في  والسیما، الخاّصةفي ظروف األمازون  .89

 تأمینأدغالھا وأماكنھا النائیة، یجب أن نجد طریقة ل
یعلنوا  أن ینلعلمانیّ ا باستطاعةھذه الخدمة الكھنوتیة. 

ببعض  واعاتھم، ویحتفلاجم وامینظّ  أنالكلمة، و
مختلفة للتقوى  تعبیراتعن  وااألسرار، ویبحث

بھا كالعدید من المواھب التي یس وانمّ الشعبیة، وی
 اسدّ . لكنھم یحتاجون إلى القعلیھم القدس الروح
إلى  توّصل، ون130"علیھ تقوم الكنیسةألن " اإللھيّ 
ة إذا جماعة مسیحیّ من الممكن إقامة  یس"ل أنھالقول 

. إذا 131"حورھاوم أصلھا ھو اإللھيّ  القدّاسلم یكن 
 تجنّب ا أن ھذا ھو الحال، فمن الضروريّ نعتقد حق� ا كنّ 

حیاة ال غذاء ،حرمان شعوب األمازون من ھذا الغذاء
 الغفران. جدیدة وسرّ ال

جمیع  ة إلى حثّ تقودني ھذه الحاجة الملحّ  .90
أمریكا الالتینیة، لیس فقط  أساقفةة األساقفة، خاصّ 

الكھنوتیة، ولكن  دعواتلصالة من أجل الا تعزیزعلى 

                                                           
، لكونھ مرتبًطا المقدّس نبالدھمن خصائص الكاھن أیًضا أن یمسح المرضى  129

 ). 15، 5 یعارتباًطا وثیقًا بمغفرة الخطایا: "وإذا ارتكب الخطایا فستغفر لھ" (
؛ القدیس یوحنا بولس 1396التعلیم الدیني المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة،  130

: 26)، 2003أبریل/نیسان  17(اإلفخارستیّا حیاةُ الكنیسة الثاني الرسالة العامة 
 لوباك،؛ ھنري دي 451)، 2003( 95 الرسولي رسيالك أعمال

Meditazione sulla Chiesa، 185. ص ،1965 میالنو . 
قرار في خدمة الكھنة وحیاتھم،  ،الدرجة الكھنوتیةالفاتیكاني الثاني،  المجمع 131

6 . 
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رون ظھِ الذین یُ  ھوافیوجّ ، سخاءً أكثر  واكونیأیًضا ألن 
الختیار في تلبیة الدعوة إلى حیاة إرسالیة  الرغبة

مراجعة  المناسب. في الوقت نفسھ، من 132األمازون
 ةالدائم نشئةوالت ساسیةاألالتنشئة  بنیة ومحتوى

 من الالزمةللكھنة، حتى یكتسبوا المواقف والقدرات 
ھذه  علىوثقافات األمازون. حوار مع  فتحأجل 

تنمیة الرحمة  تعّزز وأن ةالتنشئة أن تكون رعوی
 . 133الكھنوتیة

 حیاة مملوءة جماعات

 ھو السرّ  اإللھيّ  اسالقدّ ، إن عینھ الوقت وفي .91
 نحتفل، و134الكنیسة وحدة ویحقّقعظم الذي یعني األ
تین من غرباء ومشتّ نتحّول  أنى لنا، "حتى یتسنّ بھ 

دین  إلىمبالین لبعضنا البعض،  غیرو ومتساوین موحَّ
أن  اإللھيّ  اسدّ یرأس القالذي  وعلى. 135وأصدقاء"

 بلفقیرة،  حدةوَ  لیست التي، الكنسیة شركةبال یھتمّ 
بھا الروح في كلمواھب التي یسلد المتعدّ  غنىب بالرحّ ت

 .ةعاالجم
، كمصدر وذروة، اإللھيّ  اسالقدّ  فإنلذلك،  .92

، كھنة. ھناك حاجة إلى نّوعالمت غنىال اھذ نمیةب تطلّ تی
                                                           

 إلى رسلینمن الالفت للنظر أنھ في بعض بلدان حوض األمازون، عدد الم 132
األمازونیة  اتابینال يأكبر من عدد مساعد ھوحدة أوروبا أو الوالیات المتّ 

  .اأنفسھ
تؤمن التنشئة  إكلیریكیاتأثناء السینودس أیًضا حول االفتقار إلى  التحدّثتّم  133 

  األصلیة.الكھنوتیة ألشخاص ینتمون إلى الشعوب 
 . 3حول الكنیسة،  العالم، نورالعقائدي  الدشتورالفاتیكاني الثاني،  المجمعرا.  134
یونیو/حزیران  17( المسیح جسد عید بمناسبة عظةالقدیس بولس السادس،  135
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- عادة ونالشمامسة الدائمیقوم  أنلكن ھذا ال یستبعد 
 -في األمازون عددًاأكثر  ونینبغي أن یكون ذینال

ة ات مھمّ مسؤولیّ  بتحّملأنفسھم  ینوالعلمانی والراھبات
في ممارسة ھذه  اعات وأن ینضجواالجم نموّ أجل  من

 .مناسبةبفضل مرافقة  مھامال
 عددحضور  ھیلتسلیست مسألة  إنھا، بالتالي .93

. فخارستیااإلبالذین یمكنھم االحتفال الكھنة  منأكبر 
محدودًا للغایة إذا لم نحاول أیًضا كھذا یكون  فھدف
بحاجة إلى تعزیز  إنناعات. احیاة جدیدة في الجم خلق
لنضج في القداسة من خالل او هللا كلمةمع  اللقاء

عملیة  تتطلّبالمتنوعة، والتي  العلمانیة الخدمات
 -يّ وعمل ،وروحيّ  ،عقائديّ و ،يّ كتاب– تحضیر

 .ةالمستمرّ  التنشئةومختلف مسارات 
وجودًا ب تتطلّ ة كنیسة ذات وجوه أمازونیّ  إن .94

 بسلطة یتمتّعون ،ین ناضجینعلمانیّ  مسؤولینمستقًرا ل
ة الروحییعرفون اللغات والثقافات والخبرة  ،136معیّنة

، الجماعة بمختلف األماكن وطریقة العیش في
التي  مواھبد اللتعدّ الوقت عینھ  فيمجال ال ویفسحون

تكون ھناك  حیثألنھ  .یناالروح القدس ف غرسھای
التي الروُح القدس مسبقًا المواھَب  یقدّم، ةة خاصّ حاجّ 

ھذا یفترض أن و. لحاجةا ھذهل باالستجابةتسمح لھ 
جرأة الروح،  أمام الطرق فتحالكنیسة قادرة على 

 خاّصةثقافة كنسیة  نموّ ب وتسمحتثق  أن وعلى
یات منطقة تحدّ ف. واضح علمانيّ  بحضور مطبوعة

                                                           
شخص  إلىیستطیع األسقف، بسبب نقص الكھنة، أن یعھد "إلى شماس أو  136

 األعمالجماعة ما، بالمشاركة في ممارسة  إلىكھنوتیة أو  صفةآخر لیس لھ 
  ).2§ 517 ،الرعویة في رعیّتھم" (مدونة القانون الكنسي
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لتكون  ب من الكنیسة بذل جھد خاصّ األمازون تتطلّ 
 المستویات، وھذا ال یمكن تحقیقھ إّال  حاضرة على كلّ 

شطة والواسعة النطاق االنمن خالل المشاركة 
 .للعلمانیین

 قسًماسین طاقاتھم وكثیر من المكرّ ال بذل لقد .95
هللا في األمازون.  وتحیاتھم من أجل ملككبیًرا من 

 االلتحام خلقوللحیاة المكّرسة، القادرة على الحوار و
ة في ھذا التكوین ة، مكانة خاصّ د والنبوّ والتجسّ 

حتاج إلى ت ااألمازون. لكنھدي والمتناغم لكنیسة التعدّ 
عیة الحیاة الجماإبداع  رظھِ یُ ، االنثقافجھد جدید من 

  . الخاّصة تھاقوّ و تھاوحساسیّ  ة،التبشیری جرأتھاو
خبرة حقیقیة من  األصلیّةعات االجم عاشت لقد .96

المجمعیّة في مسیرة إعالن البشارة في كنیسة 
دمج الدفاع عن ت، عندما عرفت كیف األمازون

 ما وغالبًاوالروحانیة.  بشارةالبالحقوق االجتماعیة 
تالمیذ  ،ین ملتزمین بإیمانھممسیحیّ  تنشئة"ساعدوا في 

لعدید ل السخيّ الذات  بذل، كما یشھد ومرسلین للربّ 
    .137دم"السفك  وحتى، من أفرادھم

ذھا نفّ تة المشتركة التي على تعمیق المھمّ  عأشجّ  .97
) REPAM( األمازون لعموم الكنسیة الشبكة

بھ وثیقة  طالبتتعزیز ما  بھدف، والجمعیات األخرى
، بین الكنائس مشتركةعویة ار أباریسیدا: "تأسیس

یة لمختلف دول أمریكا الجنوبیة، الموجودة في المحلّ 
ھذا و. 138"مع أولویات متباینةحوض األمازون، 

                                                           
 وثیقة ،المجمع الخامس العام ألساقفة أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي 137

 . 178)، باللغة اإلسبانیة ص. 2007یونیو/حزیران  29( أباریسیدا
 . 475 ،المرجع نفس 138
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على العالقة بین الكنائس  ینطبق بشكل خاصّ 
 .المجاورة

أنھ ال یمكننا دائًما التفكیر  ،ر أخیًراأن أذكّ  أودّ  .98
 ل داخليّ تنقّ  ھناكألن  ،ةعات مستقرّ افي مشاریع لجم

 ما غالبًاة في منطقة األمازون، وھجرة مستمرّ كبیر 
 إلىالمنطقة في الواقع تحّولت  قدو" ،اوإیابً  ذھابًا تكون
 یةاألمازونالھجرة  حركةفھم . "لم تُ 139للھجرة" ممرّ 

نظر المن وجھة  فٍ كا شكلب تُحلّل لمد وبشكل جیّ 
 مجموعاتر في یجب أن نفكّ  ولذا. 140"رعویةال

سین المكرّ دعم ادراج ن وأنلة "متجوّ  إرسالیة
. 141"ینستبعدالمو اءفقرالمع  ھملوتجوّ والمكّرسات 

عاتنا الحضریة، اجم یختبرمن ناحیة أخرى، إن ھذا 
ال سیما في و، سخاءو بذكاء يتنمّ أن  علیھاالتي 

 إزاء الضیافةمختلفة من التقارب و ، أشكاًال الضواحي
 الذین یصلون من الداخل. ةبیاألسر والشب

 وموھبتھا المرأة قوة

في األمازون، حافظت على عات اھناك جم .99
 أيّ نفسھا ونقلت اإلیمان لفترة طویلة دون مرور 

ھذا بفضل وجود نساء وكاھن، حتى لعقود من الزمن. 
 يالدین التعلیم نمدن وعلّ عمّ  اللواتيات: أقویاء وسخیّ 

بالتأكید  دعاھنّ ، مرسالت حق�ا نّ ك قدل ،والصلوات
النساء  ساعدتة قرون، . لعدّ نّ دھاالروح القدس وق

                                                           
 . 65 ،العمل وثیقة 139
 . 63 ،المرجع نفس 140
 .d، 2، 129 ،المرجع نفس 141
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في تلك األماكن بتفاٍن رائع  االستمرار علىالكنیسة 
في أدھشننا جمیعًا  قد، نّ أنفسھ نّ . ھان قويّ وإیم

 .نّ السینودس بشھادتھ
 بنتجنّ  كي فقاألھذا یدعونا إلى توسیع  .100

 النوعوظیفیة. ھذا  ھیكلیّاتفھمنا للكنیسة إلى  زالاخت
المرأة  منح یمكن ھإلى االعتقاد بأن یقوداالختزال من 

 حقّ المكانة ومشاركة أكبر في الكنیسة فقط إذا ُمنحت 
من  تحدّ ھذه النظرة  . لكنالكھنوتیة الدرجات نوال في

إلى  كما المرأةإلى  لنظرھنا لوجھات النظر، وتوجّ 
ھ نمقدّ  قدل من القیمة الكبیرة لما وتقلّ  ،اإلكلیروس

    التي ال غنى عنھا. نّ ب في إفقار مساھمتھوتسبّ 
 التي ةعاجملا عریسم یسوع المسیح نفسھ كیقدّ  .101

 الذيرجل المن خالل شخص  ،حتفل باالفخارستیات
. ھذا الحوار بین وحدیرأسھا كعالمة للكاھن األ

س قدّ یو ةعبادال في یعلو الذيوعروسھ  عریسال
جزئیة حول  اتنظریّ في  أسرناال ینبغي أن ی ة،عامجال

ر عن أراد أن یعبّ  الكنیسة. ألن الربّ  داخلالسلطة 
ابنھ  وجھیین: ھ من خالل وجھین بشرّ حبّ و سلطتھ
. مامرأة، مری ةٍ قیخل وجھو ،بشًرا صار الذي اإللھيّ 

 في الكنیسة وفقًا لطریقتھنّ  م النساء مساھمتھنّ تقدّ 
 مریم، ھانانحو مریم ةقوّ استكمال  وعبر ،ةالخاصّ 

ندخل  إنمانھج وظیفي، ب نتقیّد. وبھذه الطریقة، ال األمّ 
بشكل بالتالي  نفھم. والداخلیّة لكنیسةا یةفي ھیكل

أن  وكیفالنساء،  دون الكنیسة تنھار لماذا جذريّ 
تنھار لو لم لعات في األمازون كانت االعدید من الجم

. بھا واالھتمام واحتوائھا لمساندتھاھناك،  النساءتكن 
 زة.الممیّ  نّ قوتھ ما ھي على ھذا یدلّ 
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الشعبیة  المواھبف عن تشجیع ال یمكننا التوقّ  .102
یة في منطقة التي أعطت النساء الكثیر من األھمّ 

عات الیوم ااألمازون، على الرغم من أن الجم
 عصورلمخاطر جدیدة لم تكن موجودة في  ضتتعرّ 

 على نعملا أن ب منّ الوضع الحالي یتطلّ  إنأخرى. 
 بالنساء، ةخاصّ  مواھبخدمات أخرى و إنشاء

ة لشعوب األمازون في تستجیب لالحتیاجات الخاصّ 
 .ةالتاریخیّ الحقبة  هھذ

 ،في كنیسة سینودسیة، یجب أن تكون المرأة .103
 ،األمازونیة اعاتجمالرئیسیًا في  ادورً  تلعب التي

 كنسیة خدماتوحتى كنسیة وظائف ب قیامادرة على الق
وتسمح لھا بالتعبیر عن الكھنوتیة  الدرجةب ال تتطلّ 
 ھذهر أن یذكالتبشكل أفضل. یجب  الخاصّ  مقامھا
واالعتراف العلني  ،االستقرار تتضّمن اتالخدم

یعني أیًضا أن للنساء تأثیر  وھذااألسقف.  تفویضو
 ،القرارات م، وعلى أھمّ ینظتال على الوفعّ  حقیقي

 القیامعن  فالتوقّ  دونعات، ولكن اوعلى توجیھ الجم
 .األنثویة تھنّ لمسَ ب الخاصّ  نمطالب بھ

 أبعد من الصراع ھو ما إلىفاق اآلتوسیع 

في  ینل الرعویّ االعمّ  یرى أن المألوف من .104
لفة تماًما للمشاكل التي حلوًال مخت عیّن،م مكانٍ 

لتنظیم ا منبالتالي أشكاًال یقترحوا  وأنھا، ونواجھی
. عندما یحدث ھذا، من المعاكسة ظاھری�ا الكنسي

 إعالنیات المحتمل أن تكون االستجابة الحقیقیة لتحدّ 
إیجاد طرق باالقتراحین، و ھذین خّطيتبھي  البشارة
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ب على التغلّ  مكن. یمتوقّعة غیرأخرى أفضل، وربما 
طرف  كلّ  یندمجحیث  ،الصراع على مستوى أعلى

 امنھم كلّ  ویبقى ،في واقع جدید الطرفین مع اآلخر من
فظ ایح أسمى"على مستوى حّل  شيء كلّ ل. لذاتھ اأمینً 

. 142"النفیسة المضادّةألقطاب ا قدرات علىفي ذاتھ 
النظر،  بعدنفقد و، "فّخھ في یوقعناالصراع ف، وإّال 

 .143"ةأمجزّ  تلبث انفسھ حقیقةاآلفاق وال تضیقو
من  التقلیل ،حال من األحوال ھذا ال یعني بأيّ  .105
 علىمنھا أو ترك األشیاء  التھّربالمشكالت أو شأن 
الجرأة، أو  تخفیف عبرالحلول الحقیقیة  نجد. ال حالھا

 أسبابمن مطالب ملموسة أو البحث عن  بھرّ تال
تجاوز "، ھاتجاوزبإن المخرج ھو "بل  ال. خارجیة

كیما نستطیع رؤیة الھبة  من الرؤیة الجدلیة التي تحدّ 
ة الجدیدة التي بمن تلك الھو. لنا هللا ھامیقدّ األعظم التي 

عة ة غیر المتوقّ ب، من تلك الھسخاءبشجاعة و نقبلھا
 من كما تنبع، سوف، وكبیًراالتي توقظ إبداًعا جدیدًا 

 تسمحة الجدلیّ تكن  لمالتي  االستجابات ،سخيّ  مصدر
في بدایاتھ، انتشر اإلیمان المسیحي  وقدبرؤیتھا. لنا 

 انطالقًاھذا المنطق الذي سمح لھ،  ابعً تّ م مدھشبشكل 
د في الثقافات الیونانیة تجسّ ی بأنمن مصفوفة عبریة، 

مختلفة. مروره أوجًھا  عندكتسب ی أنو ،الرومانیةو
نا األمازون ثّ التاریخیة، یح الحقبةوبالمثل، في ھذه 

وجھات النظر المحدودة، والحلول العملیة  تخّطي على
یات التي ال تزال مغلقة في جوانب جزئیة من التحدّ 

                                                           
: 228)، 2013نوفمبر/تشرین الثاني  24( اإلنجیل فرح الرسولي اإلرشاد 142

 . 1113)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال
 .1112)، 2013( 105 الرسولي الكرسي أعمال: 226 ،المرجع نفس 143
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لبحث عن مسارات أوسع وأكثر ا أجل منالكبرى، 
 ف.اثقنجرأة لال

 األدیان والمتعدد المسكوني التعایش

دة متعدّ الفي منطقة األمازون یحتاج المؤمنون  .106
والعمل معًا من ث حدّ تاألدیان، إلى إیجاد مساحات لل

 ال یعني أن وھذا. اءفقرال مساعدةأجل الصالح العام و
قناعاتنا ب شغفناأو أن نخفي  "light"  جمیعًا نصبح

رون بطریقة مختلفة. اآلخرین الذین یفكّ مع  نتالقى كي
 عملأن ی ستطیعإذا كان المرء یعتقد أن الروح القدس ی

ذلك یغتني من  أنمختلف، فسیحاول ال الشخص في
 الشخصیةقناعاتھ  عمقمن  قبلھالنور، لكنھ سوف ی

 یّةوقو ةقیمعة الھویّ على قدر ما تكون  ھتھ. ألنوھویّ 
 .خاّصةبمساھمتھا التغني اآلخرین  ھي، غنیّةو

س، ال تقبلھ لدى الكاثولیك كنز في الكتاب المقدّ  .107
قراءتھ  اأحیانً  ستطیعت ااألدیان األخرى، رغم أنھ

 أن نحاولر بعض محتویاتھ. قدّ ت أنھاباھتمام وحتى 
سة لألدیان النصوص المقدّ  إزاءشيء مماثل ب نقوم

"القواعد  تلك نجدعات الدینیة األخرى، حیث اوالجم
من تلك  اا ما تحمل شعاعً غالبً  التيوالتعالیم [...] 

. لدینا أیًضا ثروة 144الناس" الحقیقة التي تنیر كلّ 
ار السبعة التي ال تقبلھا بعض األسركبیرة في 

عات المسیحیة بالكامل أو بنفس المعنى. في اجمال
الذي نؤمن فیھ إیمانًا راسًخا بیسوع  ھنفسالوقت 

                                                           
حول عالقة الكنیسة بالدیانات  ،عصرنا فيالثاني، البیان  الفاتیكاني المجمع 144

 . 2 ،غیر المسیحیة
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 اعمیقً  والء ينمّ لعالم، نلحد وص األباعتباره المخلّ 
في موجودًا  یسلنعلم أن ھذا  أننا من غمروبالھ. ألمّ 

 غنى نقلعر بواجب المسیحیة، فإننا نش طوائفجمیع ال
الذي نشعر و ،األمازونالحاّر إلى  الوالديّ  الحبّ  ھذا

 رشاداإل ا، سأختتم ھذالواقع. في علیھ استؤمنّاقد  أنناب
 ھة إلى مریم.ببعض الكلمات الموجّ 

بروح فأعداء.  إلىھذا  كلّ  یحّولناال یجب أن  .108
ى القدرة على فھم معنى ما حقیقیة من الحوار، تتغذّ 

 تبنّاهنأن  ستطیعنال  ناأن لو حتىیقولھ اآلخر وما یفعلھ، 
بالتالي أن نكون یصبح من الممكن وة. خاصّ ال ناتقناعك

 التحاور اصلنو وأن، بھ ؤمنما ن يخفنُ  ّال أصادقین، و
شيء  قبل كلّ  نواصلصال، ولبحث عن نقاط اتّ وا
ة ما قوّ  إنلعمل والكفاح من أجل مصلحة األمازون. ا

نولي  نحنود جمیع المسیحیین لھا قیمة ھائلة. یوحّ 
 رنقدّ  ال أحیانًاأننا  لدرجةق بیننا، اھتماًما كبیًرا لما یفرّ 

ھو ما یسمح لنا  إنمادنا دنا. وما یوحّ ما یوحّ  وال نقیّم
، ةاألرضی المحایثة تلتھمنا أنأن نكون في العالم دون ب
الفردانیة واألنانیة المریحة، والفراغ الروحي، و

  لذات.ل ةردمّ الماالستھالكیة و
 نحن ،جمیعًا یوّحدنااإلیمان با�  إن .109

نا ب الذي یعطینا الحیاة ویحبّ اآلب اإلیمان ،ینمسیحیّ ك
دنا اإلیمان بیسوع المسیح، الفادي الوحید، حّ یو. للغایة

 توّحدنارنا بدمھ المبارك وقیامتھ المجیدة. الذي حرّ 
ي ذنار الروح ال دناتوحّ خطانا.  شدررغبة كلمتھ التي ت

دنا الوصیة الجدیدة التي . توحّ الرسالة نحو یدفعنا
ة، یسوع، والبحث عن حضارة المحبّ  لناتركھا 

 .معھ ئھلبنا ي یدعونا الربّ ذال وتملكبال شغفوال
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 ةالقناع ادنحّ توالكفاح من أجل السالم والعدالة.  ادنحّ یو
ون مدعوّ  أنناینتھي في ھذه الحیاة، و الشيء  بأن كلّ 

 ناهللا دموعیمسح  سوفإلى العید السماوي حیث 
 لذین یعانون.لما فعلناه  حصدوی

 وكیف ا؟معً  نجاھد ال فكیف. یوّحدنا ھذا كلّ  إن .110
 فقراء عن ندافع كي بید ایدً  ونعمل امعً  ينصلّ  ال

 ونعتني وسالقدّ  الربّ  وجھ نظھر كيو األمازون،
  ق؟الخّال  عملھب
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 ختام
 األمازون منطقة أمّ 

 
الجمیع  حثّ بعض األحالم، أبمشاركة البعد  .111

ل م في مسارات ملموسة من شأنھا أن تحوّ على التقدّ 
ره من الشرور التي تصیبھ. واقع األمازون وتحرّ 

 إیاھا أعطاناالتي  األمّ . مریم نحو نظرنا لنرفعاآلن و
ى في المسیح، رغم أنھا األم الوحیدة للجمیع، تتجلّ 

ان األمازون بطرق مختلفة. نحن نعلم أن "السكّ 
مع یسوع المسیح  ةحیویأنشأوا عالقات  قد األصلیّین

 أكثر ساھم قدمریم  عبر الطریقطرق؛ لكن  عدّة برع
جمال  إزاء. 145في ھذا اللقاء" شيء آخر من أيّ 

إعداد عند  أفضل بشكلاألمازون، الذي اكتشفناه 
 اھذ اختتام، أعتقد أنھ من األفضل وتطّوره السینودس

 :إلیھا متوّجھین اإلرشاد
  ،حشاك الوالديّ  فيیسوع  نالحیاة، لقد تكوّ  أمّ  یا

 ھو رّب الخلق أجمعین.  الذي
 بنوره،  بدّلكِ و الموت، من قام

 . كلّھا اتقوخلمال ملكة وجعلك
 مریم،  یا ،نسألك فإننا لذا
 قلب األمازون النابض.  فيتملكي  أن

 

 جمیع الخالئق،  أمّ  كوني
 جمال الزھور، واألنھر،  في

                                                           
 ألمیركا الثالثة الندوة ،)CELAMالمجلس األسقفي ألمریكا الالتینیة ( 145

أكتوبر/تشرین  27 -23مدینة غواتیماال ( ،الھندي الالھوت حول الالتینیة
 ). 2006األول 
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 الكبیر الذي یجتازه  والنھر
 في غاباتھ.  یرتعدما  وكلّ 

 .من الجمال الروائع ھذه بحبّك واحمي
 

 ھحبّ  یسكب أن یسوع من اطلبي
 فیھ،  یقیمونالرجال والنساء الذین  على
 .بھ ویعتنون یقدّرونھیعرفوا كیف  كي

 

 في قلوبھم  یولد ابنك دعي
 یسطع ھو في األمازون،  كیما

 شعوبھ وثقافاتھ،  فيو
 كلمتھ، وبعزاء محبّتھ،  بنور

 .والعدالة األخّوة رسالة وبرسالتھ،
 

 في كّل افخارستیا،  لیرتفع،
  االنذھالمن  الكثیر كذلك
 .اآلب هللا لمجد

 

 أمنا، انظري إلى فقراء األمازون،  یا
 .دنیئة مصالح بسبب متھدّ ی تھمبی ألن
 من األلم وكم من البؤس،  كم
 من التخلّي وكم من االستقواء  كم
 !بالحیاة والفائضة المباركة األرض ھذه في

 

 ،السلطة أصحاب ةحساسیّ  المسي
 نشعر أنھ قد فات األوان،  اكنّ  وإن حتى ،ألنكِ 

 ننقذ كي إلینا الدعوة توّجھین
 .حی�ا یزال ال ما



 
 

 

 

  القلب، المطعونة األمّ  أیتھا
 المھانین أبنائك في مینتتألّ  التي أنت
 الطبیعة المجروحة،  وفي

 . ابنكو أنتِ  األمازون، على أنتِ  املكي
 بعد أحد یشعر ال حتى املكي

 سیّد على عمل هللا.  أنھ
 

 الحیاة،  أمّ  یا نثق، بكِ 
 في ساعة الظالم ھذه.  اعنّ  يتتخلّ  ال

    .آمین
 
 2 ،الالتیراني یوحنا القدّیس قرب روما، في أعطي
 سنة الھیكل، إلى الربّ  تقدمة عید ،شباط / فبرایر
  .تيلحبریّ  السابعة ،2020
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