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،ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا

،ّيسامولبدلا كلّسلاو ةموكحلا ءاضعأ

،نيمرتحملا ةّينيدلاو ةّيندملا تاطلّسلا

،نيمرتحملا ةفاقّثلا ملاعو عمتجملا يلّثمم

،يتداس يتاديس

ىلع ،سيئّرلا ةدايس ،كركشأ .انه يدوجول يتداعس مكل يدبُأو ،ةّيبلق ةّيحت مكيّيحأ
،هتّيفارغج يف ريغص دلب ىلإ اًّجاَح تئج دقل .بعشلا ّلك مساب يِل هتمّدق يذلا بيحرّتلا
،مهنيب اميف تطبر لب ،نورقلا ربع ساّنلا لِزعَت مل ةريزج ىلإ تئج .هخيراتب ريبك هّنكلو
قرّشلل ةّيبرغلا ةباّوبلاو ابوروأل ةّيقرشلا ةباّوبلا وه ناكم ىلإو ،اهدودح وه رحبلا ضرأ ىلإو
اهتاذ يف لمحت ،تاراضحلل قرط قرتفم ،صربق عمجي ءانيمو ،حوتفم ٌباب متنأ .طسوألا
.نيفايضملا صربق لهأ عباط اهزّيميو ،ءاقللا ىلإ ةيعيبط ةوعد
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ميركّتلا اذهبو ،سويراكم ةفقاسألا سيئر ،ةّيروهمجلا هذهل سيئر لّوأ ليلق لبق انمّرك
تاملكلا ،(يوابوطلا همسا ىنعمو) سويراكم ،همسا رضحتسي .نينطاوملا عيمج مّركأ نأ ديرأ
وه نم ،سويراكم وه نم .(12-3 ،5 ىّتم عجار) تابيوطّتلا يف ىلوألا عوسي ةظعل ةّيحاتتفالا
عيمجلا ؟اًقيثو اًطابترا ضرألا هذه هب طبترت يذلاو ،يحيسملا ناميإلا بسحب اًقح يوابوطلا
ةعادوب نوشيعي نيذلا ،ةايحلا ىحرجو ،حوّرلا ءارقف امّيس الو ،نييوابوط اونوكي نأ مهنكمي
ءاقدصألا اهّيأ ،تابيوطّتلا .اورهظي نأ نود نم مالّسلا نونبيو لدعلا نوسرامي نيذلاو ،ةمحرو
اًّباش ّلظي نأ ليجنإلل حمسي تابيوطتلا انشيعو .مئاّدلا ةّيحيسملل روتسد يه ،ءاّزعألا
،ملاعلا ءاحنأ ّلك يف ،هّجوت يتلا ةلصوبلا يه تابيوطّتلا .ءاجّرلاب عمتجملا بصخُي نأو اًمئاد
.ةايحلا ةلحر يف نوّيحيسملا اههجاوي يتلا تاراسملا

،ةّراقلا يف ليجنإلل ريبك فاقثنا لّوأ أدب ،قرّشلاو اّبوروأ يقتلت ثيح ،ديدحّتلاب انه نم
امّيس الو ،ةّيحيسملا انلوصأل رابكلا نيلسرُملا ىطُخ يف ديدج نم ريسأ نأ يِل رّثؤمل هّنإو
صربق لهأ اي ،مكعم ريسأ ىّتح مكنيب ٌّجاح انه انأ ،كلذل .سقرمو ابانربو سلوب نيسيّدقلا
تحت اّبوروأ ىلإ حرفلا ةلاسر ،انه نم ،ليجنإلا ىرشُب لمحت نأ يف بغرأو ،اًعيمج مكعم ،ءاّزعألا
ناك ،ةعيدولا حوّرلا ةّوقب ملاعلل لئاوألا نوّيحيسملا هاطعأ ام ،عقاولا يف .تابيوطّتلا ةمالع
لوانتم يف تناك يتلا تابيوطتلا ّنأ اهيف شهدملا ديدجلا ناكو .ةقوبسم ريغ لامج ةلاسر
لوسر وهف ،ىنعملا اذهب ّصاخ ثارت دلبلا اذهل .نيريثكلا تاّيّرحو بولق تحتتفا ،عيمجلا
نم اهيلع ظافحلاو اهتيامح بجيو ،اهيضارأ يف لامجلاب عطست صربق .تاّراقلا نيب لامجلا
يف اًضيأ لامجلا رهظيو .ةرواجملا دالبلا عم ةمجسنمو ةبسانم ةّيئيب تاسايس لالخ
نم ديدعلا يفو ،ةّينيدلا فَرِحلا يفو ،سّدقملا نفلا ةّصاخو ،نفلا يفو ،ةّيرامعملا ةسدنهلا
ةؤلؤل يه ةريزجلا هذه ّنإ ،انب طيحي يذلا رحبلا ةروص نم اًّدمتسم ،لوقأ نأ ّدوأ .ةّيرثألا زونكلا
.طّسوتملا ضيبألا رحبلا بلق يف ةريبك ةميق تاذ

لعجت ىّتح نينس يضتقتو ،تقولا عم نّوكتت اهنأل ،يه ام ةؤلؤللا ريصت ،عقاولا يف
يتلا تافاقّثلا نم ،ضرألا هذه لامج نَّوكت اذكهو .ةعمالو ةكسامتم اهيف ةفلتخملا تاقبّطلا
بوعش :ةديدع بناوج هل ةريزجلا هذه رون ،اًضيأ مويلا .نورقلا ربع تطلتخاو اهيف تقتلا
اًضيأ رّكفأ .ةريزجلا هذه بعشل ناولألا مَّلُس ،ةفلتخم ناولأب ،نونِّوكي نوريثك سانأو ةديدع
.ّيبوروألا داحّتالا لود يف بسنلا ىلعأ نم مهتبسنو ،نيريثكلا نيرجاهملا روضح يف
يف امك ،بّلطتي هّنإ .لهّسلا رمألاب سيل ّلكلل هُجوَألاو ناولألا دّدعتم لامجلا ىلع ظافحلاو
ىلإ عّلطتتو تافاقثلا عّونت قناعت ةعساو ةرظنو ،اًربصو اًتقو ،ةؤلؤللا نيوكت
،عمتجملا تانّوكم نم نّوكم ّلك زيزعتو ةيامح ّمهملا نم ،ىنعملا اذهب .رظن ِدعُبِب لبقتسملا
يتلا ةددعتملا ةّيكيلوثاكلا تاسسؤملا يف اًضيأ رّكفأ .ددعلا ةيحان نم ،تاّيّلقألا ةّصاخو
عمتجملل اهمّدقت يتلا ةمهاسملا نوكتف ،بسانملا يسّسؤملا فارتعالا نم ديفتست دق
.ةّينوناق رظن ةهجو نم حوضوب ةدّدحم ،ةّيريخلاو ةّيميلعتلا ةّصاخو ،اهتطشنأ لالخ نم

ةرايز نم اًنايحأ ةراحملا “يناعت”و ،مالّظلا يف دلوت .ةبعص فورظ يف اهلامج ةؤلؤللا ُرِهظُت
يمحت يكلو .اهدوجو ريثُت لمر ةّبح نم لاثملا ليبس ىلع ،اهتمالس دّدهت ةعّقوتم ريغ
،لامج ىلإ هلّوحتو ،اهيلع بيرغو ريطخ وه ام فّلغتف ،اهب ّرضأ ام باعيتساب ،مواقت ،اهسفن
اهنم بارتقالا راّوّزلا نم ديدعلا عنمف ،اًضيأ ةحئاجلا مالظ طاحأ صربق ةؤلؤلب .ةؤلؤل ىلإ
.ةّيلاملاو ةّيداصتقالا ةمزألا تايعادت مقافت ىلإ ،ىرخأ نكامأ يف ثدح امك ،ىّدأو ،اهلامج ةيؤرو
نمضي يذلا وه دِقُف ام ةداعتسال عافدنالا نوكي نل ،هذه يفاعّتلا ةرتف يف ،كلذ عمو
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لالخ نم امّيس ال ،عمتجملا ليهأت ةداعإ زيزعتب مازتلالا لب ،ةرمتسملاو ةنيتملا ةيمنّتلا
،لاثملا ليبس ىلع ،رّكفأ .ناسنإلا ةماركب ّرضت يتلا تاباصإلاو داسفلل ةمساح ةحفاكم
.رشبلاب راجتإلا يف

هنم تناع يذلا بيهّرلا قّزمتلا نع جتان ،ةصاخ ةروصب ضرألا هذه هنم مّلأتت يذلا حرجلا نكلو
مهتويب ىلإ ةدوعلا نوعيطتسي ال نيذلل ةّيلخادلا مالآلا يف رّكفأ .ةريخألا دوقعلا يف
ّنإ .ةّوق ّلكب هاّنمتأو ،اهّلك ةريزجلا مالس لجأ نمو ،مكمالس لجأ نم يّلصأ .مهتدابع نكامأو
،راوحلا :يهو ةدحاو ةملكب زّيمتي ،ةّوخألا لامج دّدجيو تاعازّنلا يفشي يذلاو ،مالّسلا قيرط
راوحلا ةّوقب نمؤن نأ ىلع انسفنأ دعاسن نأ بجي .سيئّرلا ةدايس ،تاّرم ةّدع اهتدّدر يتلاو
نم هاّيإ نيّدمتسم ،ةرباثملاو ،“فاتكألا ىلع لمحن” نأو ربّصلا ةّوقبو ،عيدولاو روبّصلا
لوصولل لئادب دجوت ال نكلو ،جّرعتمو ليوط هّنإ .اًلهس اًقيرط سيل هّنأ ملعن .تابيوطّتلا
يف ةّوق كانه ّنأل .ةّوقلا لامعأ يف انءاجر ْعَضن الو ،لامعألا ةّوقب ءاجّرلا ِّذغنل .ةحلاصملا ىلإ
،ىوقلا ضارعتساو ماقتنالاب تاديدهّتلاو ةطلّسلا ةّوق سيل :مالّسلا ئّيهت لامعألا ضعب
يف ،لاثملا ليبس ىلع ،رّكفأ .ةّيلمعلا راوحلا تاوطخ يفو ،دشلا ءاخرإ يف ةّوقلا نكلو
ةكراشملا يفو ،لّوألا ماقملا يف ناكّسلا تاجايتحا عضت ةقداص ةهجاومل دادعإلاب مازتلالا
وه ام ةداعتساو ،يفاقّثلاو ينيّدلا ثارّتلا ةيامح يفو ،يلودلا عمتجملل ةديازتملا ةلاّعفلا
يف .ةسّدقملا يناوألا لقألا ىلع وأ نكامألا لثم ،ّصاخ لكشب ساّنلا ىلع زيزع ،ىنعملا اذهب
مالّسلا عورشمل ينيّدلا راسملل” يعيجشتو يريدقت نع برعُأ نأ ّدوأ ،صوصخلا اذه
.نيّينيدلا ةداقلا نيب راوحلا ومني ىّتح ،ديوّسلا ةرافس هل جّورت يذلا ،“يصربقلا

نأ نكمي يتلا تاقوألا ديدحّتلاب يه ،راوحلا دمخَي اهيفو ةمئالم ريغ ودبت يتلا تاقوألا ّنإ
داوم جسنت مالظلا يفو ربّصلاب ةؤلؤل ريصت يهف ،كلذب ةؤلؤللا انرّكذت .مالّسلل رّضَحُت
ْسأين الو ،ةيهاركلا دوست نأ ْحَمسن ال ،ةبعّصلا تالاحلا هذه يف .اهل حرجلا بِّبسم عم ةديدج
،طابحإلا ةبرجت انيتأت امدنعو .نيدوقفملا صاخشألا عضو َسنن الو ،حورجلا ةاوادم نم
ال ،اًكسامتمو اًنواعتمو اًملاسُم اًملاع اوثري نأ يف نوبغري نيذلا ،ةمداقلا لايجألا يف رّكفنل
ّكّشلا ومني هنود نم يذلا ،راوحلا فده وه اذه .ةقلاع ٌتاعازن هثّولت الو ةمئاد ٌتاموصخ هنكست
اًناكم فسألل نآلا حبصأ يذلاو ،انتّيعجرم طّسوتملا ضيبألا رحبلا نكيل .ءايتسالاو
ُّلِطُت يتلا بوعّشلا عيمج ُرْحَبو ،قيمعلا هلامجب اَنُرْحَب هّنإ .ةّيناسنإلا يسآملاو تاعارّصلل
اًّيخيراتو اًّيفارغج ،قرط قرتفم ،صربق .ةمسقنم ال ،اهنيب اميف ةلصّتم نوكت ىّتح هيلع
“اًحوتفم اًعنصم” نكتل .مالّسلا ةّيلمع قيقحت :ةمهملا هذهو عقوملا اذه اهل ،اًّينيدو اًّيفاقثو
.طّسوتملا ضيبألا رحبلا يف مالسلل

- موي ّلك – يمويلا رارصإلا نم نكلو ،ةريبكلا تاّيصخشلا نم اًبلاغ مالّسلا يتأي ال
ةعاجّشلا ىلإو ،ةدحَولاو ةحلاصملا ىلإ ةّيبوروألا ةّراقلا جاتحت .ةريغّصلا تاّيصخشلل
اهيِلمُت يتلا ضقّنلا قوقحو فوخلا ناردج نوكت نل .مامألا وحن ريّسلا لجأ نم عافدنالاو
اهل نمضي هدحو يداصتقالا شاعتنالا الو ،مّدقتلا ىلع اهدعاست يتلا يه ةّيموقلا حلاصملا
اًرامث لابقتسالاو ءاقللا رمثأ فيك َرنلو صربق خيرات ىلإ رظننل .رارقتسالاو نمألا
تناك يتلاو ،ةّيحيسملا خيراتب صتخي اميف طقف سيل ،ليوّطلا ىدملا ىلع ةديفم
لماكّتلا يف هتورث دجو عمتجم ءانبل اًضيأ نكلو ،ةّراقلا يف اهل “قالطنالا ةطقن” صربق
،اًبابش انديزي اندودح ءارو ام ىلإ رظّنلا ىلع ةردقلاو ،ةبحرلا حورلا هذه .هتانوكم عيمج نيب
.هاندقف يذلا قيربلا ديدج نم دجن نأ انل حمسيو
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لوصولا لجأ نم “اهَّلُك َةَريزَجلا ازاتجا” ابانربو سلوب ّنإ لاقو ،صربق لسرلا لامعأ رفس ركذ
هذه خيرات ماّيألا هذه يف زاتجأ نأ يرورس يعاود نمل هّنإ .(6 ،13 لسّرلا لامعأ عجار) سُفاب ىلإ

.اهراسم هيجوت يف ،اهيف لامجلا ةلاسرو ةدحَولا ىلإ اهقوش ّرمتسي نأ لمأ يّلكو ،اهحورو ضرألا
O Theós na evloghí tin Kípro! [صربق هللا كراب!]
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