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سّدقملا عمجملا عم ءاقللا يف
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،ءاّزعألا سّدقملا سدونيّسلا ةفقاسأ ةدايسلا باحصأو ،ةطبغلا بحاص
،مكتاملك ىلع ،زيزعلا خألا اهّيأ ،اًركش ّ.راحلا مكلابقتسال ٌركاش انأو ،مكعم نوكأ نأ يندعسي
،ةسمامّشلاو ،ةنهكلا ىلإ يتّيحت هّجوأ نأ ّدوأ .اننيب راوحلا زيزعتب مكمازتلاو ،بحّرلا مكبلقو
نابهّرلا ىلإ ةصاخ ةّيحتو ،صربق يف ةّيسكذوثرألا ةسينكلا يف نينمؤملا عيمجو
.ىلُعلا ىلإ عيمجلا ناميإ نوعفريو نورّهطي ،مهتاولصب ،مُهَف ،تابهاّرلاو
مث صربق سلوب زاتجا دقف :ةكرتشم ًةّيلوسر اًلوصأ انيدل ّنأب ،انه يدوجو ةمعن ينرّكذت
قيرط وه ،دحاو قيرط انطبريو ،هسفن ّيلوسّرلا عافدنالا نم ردحنن نحنف .امور ىلإ ءاج
نعو ةّوخألا نم ديزم نع ثحبن ،هسفن قيرّطلا ىلع اًعم ريسن انّنأ ىرأ نأ ينّرسي .ليجنإلا
رحبلا يف نكامألا كلت ةمعن رشني يذلاو ،ةسّدقملا ضرألا نم ءزجلا اذه يف .ةلماكلا ةدحَولا
تايصخّشلاو تاحفّصلا نم ديدعلا يف ريكفّتلا ديعُن نأ يعيبّطلا نم ،طّسوتملا ضيبألا
ضعب نّيبُأو ،ابانرب سيّدقلا ىلإ ىرخأ ةّرم ريشأ نأ ّدوأ ،عيمجلا نيب نمو .سدقملا باتكلا نم
.انتريسم يف انهّجوت نأ نكمي يتلا بناوجلا
،كلذل .لسّرلا لامعأ رفس همّدقي اذكه  4، 36).لسّرلا لامعأ( "ابانرَب ُلُسُّرلا هَبَّقَلو ،فُسوي"
يف ينعت ابانرب ةملك ،نآلاو .صخّشلا ىلع ّلدي يذلا وهف ،هبقلب همّركنو هفرعن نحن

2
ناسِّسؤت نيَتللا نيَتزيملا نيَتاه ّنأ ليمجو “.داشرإلا نبا” و “ةيزعّتلا نبا” هسفن تقولا
ىقبت نأ اهنكمي ال ةّيقيقح ةيزعت ّلك ،عقاولا يف .ليجنإلا نالعإل امهنع ىنغ ال هتيصخش
ّلك ،هسفن تقولا يفو .ريخلا وحن ةّيّرحلا هيجوت ىلإو ،داشرإ ىلإ لّوحتت نأ بجي لب ،ةّينطاب
ةّبحمب اًبوحصم نوكي نأو ،يّزعملا هللا روضح ىلع اًّينبم نوكي نأ اّلإ هنكمي ال ّيناميإ داشرإ
.ةّيوخأ
يف ،اهسفن ةّمهملاب مايقلا ىلع ،هتوخإ نحن ،ةيزعّتلا نبا ،ابانرب انّثحيو اندشري اذكه
ىلع طقف موقت نأ نكمي ال ةراشبلا ّنأ مهفن نأ ىلإ انوعديو ،رشبلا ىلإ ليجنإلا لاصيإ
.اًبلاغ ثدحي املثم ،اهتاعارم بجي يتلا نيناوقلاو ميلاعّتلا راركت ىلعو ،ةّماع تاداشرإ
مهتاجايتحاو ساّنلا ةلئسأب ّمتهتو ،يصخّشلا ءاقللا قيرط عبتت نأ بجي ةراشبلا
،لءاستنو ،عمتسن نأ انيلع ،ءيشب هّوفتن نأ لبق ،ةيزعّتلا ءانبأ نوكن ىّتح .ةّيدوجولا
نحن ،هشيعن نأ يف بغرن ام اذه .ةكرّشلا لجأ نم لقنُي ليجنإلا ّنأل .كراشنو ،رخآلا فشتكنو
يذلا نِّوكملا وهو ،ديدج نم يدونيسلا دعبلا فشتكنل ،ةمداقلا تاونّسلا يف ،كيلوثاكلا
ةوخإلا اهّيأ ،فّثكم لكشب مكعم ريّسلا ىلإ ةجاحلاب رعشن ،اذه يفو .ةسينك هب نوُكن
ّ،يوخألا مكنواعت ىلع مكركشأ .ةّيدونيسلا مكتربخب انتدعاسم اًّقح مكنكمي ذإ ،ءاّزعألا
يتوهاللا راوحلل ةكرتشملا ةّيلودلا ةنجللا يف ةلاّعفلا ةكراشملا يف اًضيأ ىّلجتي يذلاو
.ةّيسكذوثرألا ةسينكلاو ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا نيب
،لضفأ لكشب ضعب ىلع انضعب فّرعتنو ،يقتلن يك صرفلا دادزت نأ يبلق نم ىّنمتأ
اًداشرإ كلذ نوكيس .ةّيناميإلا انتاربخ ىلإ عمتسنو ةقبسملا راكفألا نم ديدعلا مدهنف
.ةّيحور ةيزعت ةرمث اَنْيَلِك ىلإ لمحيسو ،لضفأ ةروصب لمعن يكل ،اّنم ٍدحاو ّلكل اًزِّفحُم
نبا ،ابانرب ّنأ لّيختن نأ ليمجو ،ةيزعّتلا ىلع اًريثك ،هنم ردحنن يذلا ،سلوب لوسّرلا مّلكت
لهأ ىلإ ةيناّثلا هتلاسر ةيادب يف يتلا لثم ،هتاملك ضعبل ماهلإ ردصم ناك ،ةيزعّتلا
اهب هللا اناّزع يتلا اهسفن ةيزعّتلاب اًضعب انضعب يّزعن نأ اناصوأ اهيف يتلاو ،ستنروق
دّكؤأ نأ ّدوأ ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ ،ىنعملا اذهب  1، 3-5).ستنروق لهأ ىلإ ةيناّثلا ةلاسّرلا عجار(
مكملؤت يتلا لكاشملا بعصأ يف ،ةّيكيلوثاكلا ةسينكلاو انأ ،يبرُقو يتالص مكل
انلاوحأ اهّنأ رعشنو ،انُّمُهت مكحارفأو مكنازحأ .مكشعنت يتلا لامآلا أرجأو لمجأ يفو ،مكقلقتو
.مكتالص ىلإ ةّسام ةجاحب انّنأ اًضيأ رعشنو !انحارفأو
يِوال" هّنأ ىلع ابانرب سيّدقلا لسّرلا لامعأ رفس مّدق  -يناثلا بناجلا وه اذهو – دعب اميف
ىلع الو هرهظم ىلع ال ،ىرخأ َليصافت ّصّنلا فيضي ال  4، 36).لسّرلا لامعأ( "يِسُربُق
َناك" :هل ّيزمر لمع لالخ نم ابانرب يف ةزيم نع فشكي ،ةرشابم كلذ دعب نكلو ،هصخش
ةعئاّرلا ةردابلا هذه ريشت  37).ةيآ( "لُسُّرلا ِمادقَأ َدنِع ُهاقلَأف هِنَمَثِب ىتَأو هَعابف ًالقَح ُكِلمَي
ةعاجّشلا ىلإ اًضيأ ةجاحب نحن ،ةلاسّرلا يفو ةكرّشلا يف انسفنأ لّعفن نأ لجأ نمو ،هّنأ ىلإ
ىلإ ريشأ ال ديكأّتلاب .ةدحَولا لامك زيزعتل ،اًنيمث ناك ول ىّتح ّ،يضرأ وه اّمم انسفنأ دّرجنل
يرورضلاو قلطملا ةفص ءافضإ رطخ ىلإ لب ،عوسي ّبّرلا ءاقل ىلع دعاسيو سّدقم وه ام
فوخلا انّلشي نأ ْحَمسن ال .ناميإلا شيعل ةيرورضلا ريغ ،تاداعلاو فارعألا ضعب ىلع
ةيناكمإ مدع” أدبم ْدِناسن الو ،ةئيرج تاردابمب مايقلاو رخآلا ىلع حاتفنالا نم انعنميو
ديلاقّتلل حمسن ال !ليجنإلا يف لباقم اهل سيل يتلاو “تافالتخالا نيب قيفوتلا
ىلع انّثحي )درفملاب( ديلقتلا .درفملا ةغيصب ديلقّتلا ىلع دوست نأ عمجلا ةغيصب
،ةّبحملا ةّيولوأو ،ةلماكلا ةكرّشلاب ّرضي نأ نكمي ام ّلك نع ىّلختنف ،ابانربب ءادتقالا
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.ةدحَولا ةرورضو
ّبّرلا انوعدي اًضيأ نحن .كلمي ناك ام مهمادقأ دنع عضو امدنع ،لسّرلا بلق ىلإ ابانرب لخد
لاجم يف ،ديكأّتلاب .ةوخإلا مادقأ مامأ ينحننو ،هسفن دسجلا نم ٌءزج انّنأ فشتكنل ،عوسي
نم انضعب برتقن نأ ديري سدقلا حوّرلا نكلو ،اننيب ةقيمع ديداخأ خيراّتلا رفح ،انتاقالع
يف اًعم لمعن نأو ،يضاملا تاماسقنا مامأ خضرن اّلأ ىلإ انوعدي هّنإ .مارتحاو عضاوتب ضعب
انلمعو ،اًبناج ةدّرجملا تايرظنلا انكرت اذإ انّنأل .لامعألاو ةرباثملاو ربّصلاب توكلملا لقح
ةماركلا زيزعت يفو ،ةيبرّتلا يفو ،ةّبحملا لامعأ يف ،لاثملا ليبس ىلع ،بنج ىلإ اًبنج اًعم
حيبستل ،اهسفن ءاقلت نم ةكرّشلا جضنت فوسو ،خألا فاشتكا ديعن فوس ،ةّيناسنإلا
لمعلا ديزيس ،تقولا رورم عم ،نكلو ّ،صاخلا هبولسأو هقرط ىلع ٍدحاو ّلك ظفاحيس .هللا
ضيبألا رحبلا لوح يضارألا هذه اًلامج تدادزا امك .رِمثُم هّنأ تُبثَيسو ،قافولا نم كرتشملا
ةرباثملاو هللا ةنوعمبو ،اذكه ،مارتحالاو ربصلاب عَبشملا ناسنإلا لمعب ،طّسوتملا
!ةّيلوسرلا انتكرش يّمنن ،ةعضاوتملا
ءارذعلا ةدّيّسلا ةسينك يف ،صربق يف انه ثدحي ام ،ليمج زمر هّنإ ،لاثملا ليبس ىلع
“ (Panaghiaاّسيتيلوبوسيرك اّيجانابلا” ىلإ سّركملا لكيهلا .ةسادقلا ةلماكلا
اًبلاغو هنوّبحي ناكّسلاو ،ةّيحيسملا فئاوطلا فلتخمل ةدابع ناكم مويلا وه )Chrysopolitissa
هلإلا ةدلاو راظنأ تحت ،ةايحو ناميإ ةكرش ةمالع نذإ وه .جاوزلا ّرسب لافتحالل هرايتخا ّمتي ام
َدِلُج ،ديلقتلا بسحب ،يذلا دومعلا اًضيأ عَّمجُملا لخاد ظِفُحو .اهءانبأ عمجت يتلا ةسيدقلا
،ةلاسّرلا ُّرُمَت .سوفاب يف ناميإلاب رَّشب هنأل ،ةدلج نيثالثو اًعست سلوب سيّدقلا هيلع
.نَحِملاو تايحضّتلا ربع اًمئاد ،ةكرّشلا لثم
هتّصق  -ابانرب ةّيصخش نم هتصلختسا يذلا ثلاّثلا بناجلا وهو  -ديدحّتلاب نحملا تزّيم
َيِقَل ،سقرمو سلوب عم صربق ىلإ هتدوع دنعف .يضارألا هذه يف ليجنإلا راشتنا تايادبو
ّبّرلا قرط جّوعي نأ اًلواحم ،ثبخب مهمواق  13، 6)،لسّرلا لامعأ( "اًباَّذك اًّيِبَن اًرِحاس" ميلَع
امهعضي نيذللا عادخلاو فيّزلا ىقلن دق ،مويلا ىّتح  8. 10).تايآلا عجار( ةميقتسملا
ىّتح ،بعوتسن انتلعج دعابّتلاو ماسقنالا نم نورق .انتريسم ناقيعيو انمامأ يضاملا
ماكحأ يهو ،نيرخآلل ةّيئادعلا ةقبسملا ماكحألا نم ٍليلقب سيل اًددع ،ةّيدارإ ال ةقيرطب
.ةّيلدجو ةّيناودع تافّلؤم يف ترشُن ،ةفّرحمو ةليئض تامولعم ىلع اًبلاغ دنتست ةقبسم
،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ .ةدحَولاو ماجسنالا ىلإ فدهي يذلا ،ميقتسملا هللا قيرط جِّوعُي اذه ّلك
نيّمتهم اّنك ،نيّيحيسملا نحن ،خيراّتلا يف ةّرم مك !اًضيأ انل غيلب مالك ابانرب ةسادق
تاماسقنالا ةيوست ىلإ عزني يذلاو ،ةّيعاوط هللا قيرط لوبق نم اًلدب ،نيرخآلا ةمواقمب
يذلا داشرإلا عابتا نم ًالدب ،نيرخآلا ّدض ةقبسم اًماكحأ انرشنو انغلاب ةّرم مك !ةّبحملا يف
هذه ىلع ابانرب عم ناك يذلاو ،سقرم هبتك يذلا ليجنإلا يف ةّصاخو ،عوسي ّبّرلا هرّرك
 10، 43-44).؛ 9، 35سقرم عجار( اًضعب انضعب مدخنو ،اًراغص ريصن نأ :ةريزجلا
،مُأ انتسينك .مألا ةسينكلا ىلع تمّلكت امدنع انراوح يف مويلا ترثأت دقل ،ةطبغلا بحاص
يتلاو اًعيمج انعمجت يتلا ،مألا ةسينكلا هذهب ةقث انيدل .نانحلاب اهءانبأ عمجت اًمئاد مألاو
ةمومأب رعشن يكل نكلو ّ.بّرلا قيرط ىلع مامألا ىلإ ةعاجشو نانحو ربصب اندوقت
،انتافالتخا عم ،انعيمج .مألا يه ةسينكلا ثيح ،كانه ىلإ بهذن نأ اًعيمج انيلع ،ةسينكلا
.مويلا يعم هتكراش يذلا ريكفتلا اذه ىلع اًركش .مألا ةسينكلا ءانبأ انعيمج
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هلأسنلو .انقرط ال ،هقرط عبتن نأ لجأ نم ةعاجّشلاو ةمكحلا عوسي ّبّرلا نم بلطنل
صربق فّرع ،رشع سماخلا نرقلا نم خّرؤم وهو ،ساريشتام سويتنويل .نيسيّدقلا ةعافشب
ّرم ىلع يضارألا هذه مهتفرع نيذلا نيّيوابوّطلاو ءادهّشلا ددعل “ةسّدقملا ةريزجلا” اهّنأب
،ةرابربو ،سونافيبإو ،سقرمو سلوبو ،ابانرب لثم ،مهنم نيروهشملا ادع ام .نورقلا
يف اودحّتا نيذلا ،نيسيّدقلا نم ىصحُت ال تاقوج :نوريثك نورخآ كانه ،نوديريبسو
يذلا ءانيملا وحن اًعم رحبن نأ ىلإ اننوعفدي  -مألا ةسينكلا – ةدحاولا ةّيوامسلا ةسينكلا
قرّشلا نيب رسج لبق نم يهو ،صربق لعجن نأ ىلإ اننوعدي ىلُعلا نمو .اًعيمج هيلإ قوتن
ريخو انريخ لجأ نم ،سدقألا ثولاّثلا دجمل ،كلذ ْنُكَيِل .ضرألاو ءامّسلا نيب اًرسج ،برغلاو
.اًركش .عيمجلا
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