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نانويلاو صربق ىلإ ةّيلوسرلا ةرايزلا
سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك
نانويلاو انيثأ ةفقاسأ سيئر ،يناثلا سومينوريإ ةفقاسألا سيئر ةطبغ ىلإ ةرايزلا يف
نانويلا  -انيثأ يف ةفقاسألا سيئر رقم يف
 2021ربمسيد/لّوألا نوناك  4تبسلا
][Multimedia
__________________________________________
،ةطبغلا بحاص
اهلاق يتلا تاملكلا هذهب كيّيحأ  1، 7).ةمور لهأ ىلإ ةلاسّرلا( "ِهللا ِنُدَل نِم ٌمالَسو ٌةَمعِن"
ءانثأ ،ةمور لهأ نم نينمؤملا ىلإ اههّجو يتلا اهسفن تاملكلا يهو ،سلوب ريبكلا لوسّرلا
مامأ يّلصأ تنك امدنع .مالّسلا اذهو ةمعّنلا هذه دّدجي مويلا انؤاقل .نانويلا ٍضرأ ىلع هدجاوت
،اًّجاح انه ىلإ يتآ نأل ينُعفدي ٍعفادب ُترعش ،ءادهّشلاو لسّرلا ةحرضأ ،امور ةسينك راثأ
.ةّيوخألا ةّبحملا ةيذغتو ةّيلوسّرلا ةكرّشلا كلت ديدجت لجأ نم ،نيَريبك ٍعضاوتو ٍمارتحاب
كُلدابأ يتلاو ّيلإ اهتهّجو يتلا تاملكلا ىلع ،ةطبغلا بحاص اي ،كركشأ نأ ّدوأ ،ىنعملا اذهب
نينمؤملا ّلكو ةّينابهرلا تاعامجلاو ،سوريلكإلا ،كلالخ نم يّيحأو ،ةّدومب اهاّيإ
.نانويلا يف نييسكذوثرألا
يهو ،انرصع يف ةّيواسأم رثكألا ئراوّطلا ةلاح يف ،سوبسل يف تاونس سمخ لبق انيقتلا
،ةالابماللا يف مهكرتن نأ اننكمي ال نيذلا ،نيرجاهملا تاوخألاو ةوخإلا نم ريثكلا ةاسأم
ناك ٍّيأ ىلع هتيلوؤسم يقلن نأ ،كلذ نم أوسأ وأ ،هلمحت بجي ٌءبع مهّنأ ىلع مهيلإ رظننو
يذلا طّسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإ رظننلو ،ةّوخألا حرف كراشتنل نآلا اًعم انعمتجا .انريغ
هّنأ ىلع اًضيأ نكلو ،ماسقنالاو قلقلا انيلإ لمحي ناكم هّنأ ىلع طقف سيل ،انب طيحي
ريكفّتلابو .اهلوح يضارألا دّحوت يتلا ةرّمعملا نوتيّزلا راجشأ ليلق لبق ُتركذ .دّحوي ٌرحب
،ضرألا تحت اهّنإ .اهكراشتن يتلا روذجلا يف رّكفأ ،اننيب برقت يتلا راجشألا هذه يف
تّرم يتلا ةكرتشملا انروذج يه ام .ءيش ّلك لمحتو ةدوجوم اهّنكل ،ةيسنم اًبلاغو ،ةّيفخم
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انرّكذيو اهيلع ءوضلا طلسي سلوب سيّدقلا ناك .ةّيلوسّرلا روذجلا اهّنإ ؟نورقلا اهيلع
روذجلا هذه  2، 20).سسفأ لهأ ىلإ ةلاسّرلا( "ِلُسُّرلا ِساسَأ ىلع نيّيِنبَم" نوكن نأ ةّيّمهأب
يطعت تأدب اهيف ،ةّينانويلا/ةّينيليهلا ةفاقثلا يف ةمّعطملاو ليجنإلا راذب نم تمن يتلا
.ىلوألا ىربكلا ةّينوكسملا عماجملاو نيريثكلا ىمادقلا ءابآلا يف رّكفأ :ةريثك اًرامث
ناؤز دازو ،ةّيويندلا مومّسلا ىودع انتباصأ .نيدعتبم انربكو انقّرفت ،كلذ دعب ،فسألل
سويليساب سيّدقلا دّكأ .اننيب ةكرّشلا ةيمنت نع انفّقوتو ،اننيب ةفاسملا ماهتالا
، 80، 1).قالخأ( "هيف هنوري ام ىلع طقف نورَّوصم" حيسملل نيّيقيقحلا ذيمالّتلا ّنأ ريبكلا
عوسيب اهل ةقالع ال فقاومو اًلامعأ ّنأ – ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا بناج نم فرتعأ – لجخب
.اننيب ةكرشلا تتامأ يتلا يه ،ةطلسلاو بساكملا شطعب ةعبشم تناك لب ،ليجنإلاو
انه رعشأو ،اذه يف هرود خيراّتلل ناكو .ةايحلاو ةبوصخلا دسفت تاماسقنالا انكرت اذكهو
ريثكلا اهبكترا يتلا ءاطخألا ىلع ةوخإلاو هللا ىلإ نارفغلا بلط ديدجت ىلإ ةجاحلاب مويلا
ىلع هّنأو ،ةّيلوسر انروذج ّنأب نيقي ىلع انّنأ ،انل ٌريبك ٌءازع هّنكل .نييكيلوثاكلا نم
نأ ةمعن يهو .هسفن حوّرلا يف اًرامث يتؤتو ومنت هللا ةتبن ّنإف ،رصعلا تاهّوشت نم مغّرلا
.اذه ىلع اًعم عوسي ّبّرلا ركشن نأو ،ضعبلا انضعب رامثب فرتعن
ٍناوأ نمض قباّسلا يف ظفحُي ناك يذلا ،تيّزلا وه نوتيّزلا ةرجشل ةريخألا ةرمّثلاو
تيّزلا مّدق .دلبلا اذهل ةّيرثألا زونكلا نيب ةرثكب اهدجن يتلاو ،ةنيمث ةّيودي ٍتاعونصمو
ةلاحلاو ،ةلئاّسلا سمّشلا" نينّسلا فالآ ةدم ناكو .ةميدقلا روصعلا يلايل ءاضأ يذلا روّنلا
،اهزومرو سّدقملا باتكلا تاتابن ،وروب رفوتسيرخ( "حيباصملا ةلعشل ىلوألا ةيرسلا
يذلا سدقلا حوّرلا يف رّكفن تيّزلا انلعجي ،زيزعلا خألا اهّيأ ،انل ةبسّنلاب  2014، 65).سيراب
ءيضيو مالّظلا دّدبي نأ هنكمي ،بيغي ال يذلا هرونب ،طقف سدقلا حوّرلاو .ةسينكلا دَلَو
.انريسم تاوطخ
تيّزلا ىلع سّدقملا باتكلا مّلكتي .ةكرّشلا تيز ءيش ّلك َلبق وه سدقلا حوّرلا ّنأل ،معن
فرتعن نأ ىلإ مويلا ةجاحب نحن مك  104، 15).ريمازملا رفس عجار( ناسنإلا هجو رِّضَنُي يذلا
وه ةّيناسنإلا ةدحَولا هذه كاردإو !خأ ّلك يفو ،ناسنإ ّلك يف قّلأتت يتلا ةديرفلا ةميقلاب
ّنأ ودبي" :رابكلا نيّيتوهاللا دحأ بتك املثم ،فسألل نكلو .ةكرّشلا ءانبل ةيادبلا ةطقن
نكلو ،عمتجملا يف طقف سيل ،فوشكم بصع وهو "،ساّسحلا رتولا ىلع برضت ةكرّشلا
دومجلاو ةّيدرفلا هيّذغت ّيحيسم ملاع يف" ،عوسي ذيمالت نيب اًضيأ نايحألا نم ريثك يف
نع عافدلا ىلإ دوقت ٍدحاو ّلك تازّيممو ةّصاخلا ديلاقّتلا تناك اذإ ،كلذ عمو ".يسّسؤملا
بعصلا نم هّنإف ،ةكرشلاب ةموسوم ةيريغلا نكت مل" اذإو ،نيرخآلا نم ةفاسملا ذخأو اهسفن
لمحت  2016، 16).امور ،فالتخالاو ةكرّشلا ،سالويزيز سيناوي( "ةيضرُم ةفاقث دلت نأ
ِلِزاَّنلاو ِ،سْأَّرلا ىلع ِبِّيَّطلا ِتيَّزلا" ـب ريمازملا اههّبشتو .ةّيهلإلا ةكربلا ةوخإلا نيب ةكرّشلا
ديزم ىلإ انناهذأ يف بكسني يذلا حوّرلا انعفدي ،كلذل  133، 2).ريمازملا رفس( "ةَيْحِّللا ىلع
دعاسنل لب ،اًذإ ،اًضعب انضعب فخن ال .ةكرّشلا يف انسفنأ ينبن نأ ىلإو ،ةّوخألا نم
ةّيّرح مرتحنلو ،انل عابتأ نع ثحبلا نود نم ،انبيرق ةمدخو هللا ةدابع ىلع اًضعب انضعب
"ةَّيِّرُحلا نوكَت ّ،بَّرلا ُحوُر ُنوكَي ُثيَح"  -سلوب سيّدقلا بتك املثم  -هّنأل ،اًلماك اًمارتحا نيرخآلا
،انتامواقم ىلع ةّبحملا حور بّلغتي ىّتح يّلصُأ  3، 17).ستنروق لهأ ىلإ ةيناّثلا ةلاسّرلا(
ىلإ فوخلا لّوحتو فوخلا ىلع ءاضقلا يف اًّقح ةّبحملا تحجن اذإ" هّنأل ،ةكرشلل ةانب انلعجيو
 15ةظعلا ،يصيّنلا سويروغيرغ سيّدقلا( "ةدحِولا وه انذِقنُي ام ّنأ ذئنيح فشتكنس ،ةّبحم
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يف ماجسنالل ملاعلا مامأ دهشن نأ اننكمي فيك ،ىرخأ ةيحان نم ).ديشانألا ديشن رفس يف
ةّبحم نلعن نأ اننكمي فيكو ؟نيلصفنم انلز ام نيّيحيسملا نحن اّنك نإ ،ليجنإلا
نأ لجأ نم ريثكلا زاجنإ ّمت دقل ؟اننيب اميف نيدحّتم نكن مل نإ ،ساّنلا عمجت يتلا حيسملا
،ةكرّشلا سيسأت ىلع اندعاسيو ،هِقُرُط يف انعفدي ىّتح ،ةكرّشلا حور ىلإ لهتبنل .يقتلن
رظنن نأ بجي يذلا ديحولا جذومّنلا ىلع لب ،حلاصملاو تاّيجيتارتسالاو تاباسحلا ىلع سيل
.سدقألا ثولاّثلا :وهو هيلإ
يف .نيّيحيسملا مهلي نأ ديريو حيسملا َحَسَم دقل .ةمكحلا تيز وه سدقلا حوّرلا ،اًيناث
نأ ّدوأ ،ىنعملا اذهب .نيرخآلا ىلع حتفننلو هللا ةفرعم يف ُمْنَنل ،ةعيدولا هتمكحل ةعاطلا
فاقثنا لّوأ ةثيرو ،ةّيسكذوثرألا ةسينكلا هذه اهسّركت يتلا ةّيمهألل يريدقت نع رّبعأ
اًضيأ ّدوأ .يتوهاللا دادعإلاو ةئشنّتلل ،ةّينانويلا/ةّينيليهلا ةفاقّثلا يف ،ناميإلل ريبك
ةسينكل  Apostolikí Diakoníaةئيه نيب يفاقّثلا لاجملا يف رمثملا نواعّتلاب رّكذأ نأ
ةدحَو زيزعتل يربحلا سلجملاو  2019 -ماع يف اهيلّثمم ءاقلب ترّرُس يتلا  -نانويلا
ةّيّلك اهل تجّور يتلا ،نيّيحيسملا نيب تارمتؤملا ةّيمهأ ىلإ ةفاضإلاب ،نيّيحيسملا
تحمس .امور يف ةّيربحلا موناينوطنألا ةعماج عم اكينولاس ةعماج يف ةّيسكذوثرألا توهاللا
.انسئانك نم نيّيميداكألا نيب ديفم لدابت ءدبو ةّيّدو تاقالع ءاشنإب تابسانملا هذه
ةّيلودلا ةنجللا يف ةلاّعفلا اهتكراشم ىلع ةّيسكذوثرألا نانويلا ةسينك اًضيأ ركشأو
هذه يف ةمكحب رارمتسالا يف سدقلا حوّرلا اندعاسيل .يتوهاللا راوحلل ةكرتشملا
!تاراسملا
اًمَسلَبو ،اَّنِم اًبيرق ىقبي يذلا دّيؤملا يأ :ةيزعّتلا تيز وه هسفن سدقلا حوّرلا ،اًريخأ
،ءارقفلل ةراشبلا َنِلعُي ىّتح حيسملا سدقلا حوّرلا َحَسَم .حارجلل ًءافشو ،سفَّنلل
ىلإ انعفدي لازي الو  4، 18).اقول( نيمولظملل جَرَفلاو ،مهليبس ةيلخت نيروسأمللو
ةّيضق يه يتلا ،مهتّيضق ىلإ ملاعلا رظن هيجوت ىلإو ،اًرقف رثكألاو نيفعضألاب مامتهالا
لالخ ،اًجايتحا رثكأ مُه نَمِل مّدقملا معّدلا ناك ،رخآ ناكم ّلك يف امك ،انه .هللا رظن يف ةّيساسأ
لامعأ يف نواعّتلا نم اًلاكشأ اًعم رّوطنل .هنع ىنغ ال اًرمأ ،ةّيداصتقالا ةمزألا تارتف بعصأ
،انرصع يف رشبلا ةمدخل ةّيعامتجالاو ةّيقالخألا اياضقلا يف نواعتنو حِتَفنَنلو ،ةّبحملا
ىلإ ،يضاملا نم رثكأ مويلا سدقلا حوّرلا انوعدي ،عقاولا يف .ليجنإلا ةيزعت مهل لمحنو
.ةّبحملا تيزب ةّيرشبلا حارج ءافش
اندوقت ،اذكهو .ةالّصلاو ِبْرُقلا ءازع ،قيّضلا ةظحل يف هذيمالت نم هسفن حيسملا بلط
ناك  14، 34)،سقرم( "اورَهسٱو انُه اوثُكمُأ" :عوسي لاق .نوتيّزلا ناتسب ىلإ تيّزلا ةروص
ىلإ لمحن ىّتح :يّلصنو رهسن نأ انديري اًضيأ مويلا .عمّجلا ةغيص يف لسّرلا ىلإ هبلط
انضعب لجأ نم يّلصن نأ انيلع بجي ،ةحيرجلا انتاقالع يفشنو ،هللا ةيزعت ملاعلا
حوّرلا ةمعنبو .ةيخيراتلا ةركاذلا ةيقنت ةرورض" ىلإ لوصولا لجأ نم ّيرورض اذه .ضعبلا
لدابت يف ةقداصلا ةدارإلاو ةقيقحلا ةعاجشو ةّبحملا مهتشعنأ دقو ّ،بّرلا ذيمالت ّنإ ،سدقلا
ال يتلا تاحارجلا يفو ،ملؤملا مهيضام يف اًعم رظنلا ةداعإ ىلإ نوّوعدمل ،ةحلاصملاو نارفغلا
،يناّثلا سلوب اّنحوي سيّدقلا( "رضاحلا انموي ىتح فسأللو ،اهيف نوبّبستي نولازي
ً ”Ut unum sint“، 2).ادحاو اونوكَيِل ،ةماعلا ةلاسّرلا
عم ،نودّدرتملاو نوفئاخلا ،لسّرلا حلاصت .صاخ ٍلكشب ةمايقلاب ناميإلا انّثحي اذه ىلع
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تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا اوأر امدنع ،مالآلا دعب اهوشاع يتلا ةرمدملا لمألا ةبيخ
ريغ ًةمحرو ،اًديدج اًلمأ اوقتسا ،اًليحتسم اهؤافش اَدَب يتلا اهسفن هحورج نمو .مهمامأ
حوّرلا هدّحوي ،دحاو دسج ىلإ مهلّوحت نأ اهناكمإب ،مهسؤبو مهئاطخأ نم مظعأ ًةّبحمو ،ةقوبسم
،تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا حور انيلع ّلحيل .هئاضعأ فالتخاو دّدعت عم سدقلا
،حاورألا رّرحت نأ ىلع ةرداق ،ةّيهلإ ةمحر اهيّيحت ،ةقيقحلا يف ةئداهو ةيفاص ةرظن" انيطعيلو
ىقبن اّلأ ىلع اندعاسيل ).هسفن عجرملا( "ةايحلل اًديدج اًدادعتسا اّنم دحاو ّلك يف ريثتو
نويعب عقاولا ىلإ رظننل لب ،ةميدقلا ةقبسملا ماكحألاو يضاملا تاّيبلس ببسب نيزجاع
زونكب ىّزعتن فوسو ،رضاحلا ةيزعتل لاجملا يضاملا تاقيض ُحِسفُتس ٍ،ذئدنع .ةديدج
اًراسم ،كيلوثاكلا نحن ،ةريصق ةرتف ذنم انأدب دقل .ةوخإلا يف اهفشتكنس يتلا ةمعّنلا
،نيقداص كلذ ديرن .مكنم همّلعتنل ريثكلا كانه ّنأ رعشنو ،سدونيسلا لمع قيمعتل
.بولقلا يف سدقلا حوّرلا ةيزعت لزنت ،ناميإلا يف ةوخإلا برتقي امدنع هّنأ نودّكأتم نحنو
يف نيعماللا نيسيّدقلا نم ديدعلا ةريسملا هذه يف انقفاري ،زيزعلا يخأو ،ةطبغلا بحاص
يف هيلع اوناك اّمم ،مويلا ملاعلا يف اًددع رثكأ مه ،فسألل نيذلا ،ءادهّشلاو ،ضرألا هذه
اوعّفشتيل .اهسفن ءامّسلا يف اًعم نوشيعيو ،ضرألا ىلع ةفلتخم سئانك نم مه .يضاملا
ىلع َضاَف املثم ،ةدّدجتم ةرصنع يف ،سّدقملا هللا تيز ،سدقلا حوّرلا انيلع َضيِفَي ىّتح
هتمكحب انرينيو ،ةكرّشلا يف ةبغّرلا انبولق يف دقويلو :مهنم ردحنن نيذلا لسّرلا
.هتيزعتب انحسميو
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