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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .كتمالكو كروضح ىلع ةسيئرلا ةديسلا ةماخف ركشأو .مكتاملكل اًركش
انه انأ .يبلق نم كلذ لوقأو ،مكنم بيرق يّنإ مكل لوقأل انه انأ .مكئاقلل ىرخأ ةرم انه انأ
فنعلا تدهش نويعو ،بقرتلاو فوخلاب ةءولمم نويع ىلإ .مكنويع ىلإ رظنألو ،مكهوجو ىرأل
لبق ،سواملثرب زيزعلا خألاو ينوكسملا كريرطبلا لاق .ةريثك عومد اهقزمت نويعو ،رقفلاو
يف مكيلإ ْرظني ال مكنم فاَخي يذلا" :لاق .ّيف رثأ اًئيش ،ةريزجلا هذه يف تاونس سمخ
ّنأ ىسنيو .مكءانبأ ىري ال مكنم فاخي يذلا .مكهوجو ىري ال مكنم فاَخي يذلا .مكنويع
طسوألا قرشلا ةلكشم تسيل ةرجهلا ّنأ ىسنيو .ماسقنالاو فوخلا زواجتت ةّيّرحلاو ةماركلا
.(2016 ليربأ/ناسين 16 ،ةملك) "ملاعلا ةلكشم اهّنإ لب .نانويلاو ابوروأو ،ايقيرفأ لامشو

ىوتسم ىلع انيلع ةحئاجلا ترثأ .عيمجلا ىلع رثؤت ةيناسنإ ةمزأو ،ملاعلا ةلكشم اهّنإ ،معن
نوكي نأ ينعي ام ربتخن انتلعجو ،براقلا سفن يف انّنأب رعشن اًعيمج انتلعج دقو ،ملاعلا
،مويلا ملاع يف هّنأل ،اًعم ةريبكلا اياضقلا ةهجاوم بجي هّنأ انمهف دقل .فواخملا سفن انيدل
ضرألا بكوك ىوتسم ىلع ةقشمب ميعطتلا ءاطعإ متي امنيبو .ةيفاك ريغ ةأزجملا لولحلا
رّيغت ةحفاكم يف كرحتن انّنأ ودبي ،ةديدعلا كوكشلاو تاريخأتلا نم مغّرلا ىلعو ،هباش امو
سانأ كانه ،كلذ عمو .ةرجهلاب قلعتي اميف بيهر لكشب بّرهتي عيمجلا ّنأ ودبي نكل ،خانملا

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/travels/2021/outside/documents/cipro-grecia-2021.html
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اذإ طقف اًئداه لبقتسملا نوكيس .رطخ يف عيمجلا لبقتسم !ةيرشب حاورأ مه .رطخ يف
نإ هّنأل .اًرهدزم لبقتسملا نوكيس نيفعضألا عم حلاصتلا مت اذإ طقف .اًلماكتم حبصأ
بصعتلاو تاقالغنإلا ّنأ انمّلعي ،كلذ انمّلعي خيراتلا .مالّسلا انضفر ءارقفلا انضفر
ءانبل" ،يناثلا يناكيتافلا عمجملا راشأ امك ،عقاولا يف .ةميخو بقاوع ىلإ يدؤي يموقلا
مهتمارك سيدقتب مازتلالاو ،ىرخألا بوعشلاو سانلا مارتحال ةخسارلا ةدارإلا ّنإف ،مالسلا
نأ مهو هّنإ .(Gaudium et spes”“، 78 ءاجرو حرف عجار) "ةياغلل يرورض رمأ ةرمتسملا ةّوخألا شيعو
نوقرطي نيذلا نيفعضألا نم انسفنأ نع عفادن نأو ،انسفنأ يمحن نأ يفكي هّنأ رّكفن
ال ريخلا ىلإ هليوحتل .ضعب عم انضعب اًلصاوت رثكأ لبقتسملا انلعجيس .انباب ىلع
مل انّنكل ،كلذ مّلعي خيراتلا ّنإ :رّركأ .ىدملا ةديعب تاسايس لب ،بناجلا ةيداحأ لامعأ ديفت
الو ،ةيلوؤسملا نم رمتسملا بّرهتلا نع اوفقوت ،عقاولل مكروهظ اوريدت ال .دعب نحن مّلعتن
هنم ةدئاف ال ءبع درجم هنأكو ،متهي ال ًادحأ ّنأكو ،نيرخآلل ًامئاد ةرجهلا عوضوم اوضوفت
!هلمح ىلإ ٌدحأ رطضيو

رّكنتن اّلأو ،ىرخألا ةهجلا ىلإ انهجو ريدن اّلأ انم بلطت مكنيعأو مكهوجو ،يتاوخأو يتوخإ
Elie) لزيو يليإ بتك .مكيسآم ىسنن اّلأو انمالآ مكمالآ لعجن نأو ،اندحوت يتلا ةّيناسنإلل
Wiesel)، كرتشملا انلصأ رّكذتأ ينّنأل" :لاقو ،يضاملا نرقلا يف ةاسأم ربكأ ىلع دهاشلا،
نع ةّيمهأ لقي ال مهلبقتسم نأ ىسنأ نأ ضفرأ ينّنأل اذه .سانلا يتوخإ نم برتقأ انأف
،دحألا اذه يف .(From the Kingdom of Memory, Reminiscenses, New York, 1990, 10) "يلبقتسم
يتلا ةيدرفلا نم انجرخيو ،مّلأتي نم مامأ نايسنلا نم ديدج نم انظقويل هللا ىلإ يّلصأ
ّلكل ،ناسنإلل اًضيأ يّلصأو .نيرخآلا تاجايتحال ءامصلا بولقلا ظقويو ،نيرخآلا ينثتست
يذلا رخاسلا مامتهالا مدعو ،لتقت يتلا ةالابماللاو ،فوخلا لَلش ىلع بلغتن ىتح :ناسنإ
يف دئاسلا ركفلا ضراعنل !شماهلا ىلع مه نم ىلع توملاب مكحت ةيلمخم تازافق يدتري
تراص يتلا ،ةينطولاو ةيصخشلا ةينانألاو ،درفلاب ةصاخلا انألا لوح رودي يذلا ،هروذج
.ءيش ّلكل رايعملاو سايقملا

دعب .سومينوريإو سواملثرب ءازعألا نيوخألا عم انه تّمت يتلا ةرايزلا ىلع تاونس سمخ تّرم
نوريثكلا مزتلا ،عبطلاب .ةرجهلا ةيضق يف رّيغت دق ليلقلا ّنأ ىرن ،تقولا اذه ّلك
- تايوتسملا ّلك ىلع كئلوأو رثكلا نيعوطتملا ركشأ نأ ّدوأو ،جامدنالاو لابقتسالاب
سانلا ةياعرل ةريبك اًدوهج اولذب نيذلا – ةيسايسلاو ةيريخلاو ةيعامتجالاو ةيتاسسؤملا
ناكسلا يبلق نم ركشأو ،لابقتسا قفارم ءانبو ليومتب مازتلالا فرعأو .ةرجهلا ةيضقو
ركشأ نأ ّدوأ امك .اهومدق يتلا ةديدعلا تايحضتلاو هوعنص يذلا ريبكلا ريخلا ىلع نييلحملا
.انيلإ اْوَتأ نيذلا سانلا ءالؤه ةدعاسمو ةياعرو لابقتساب ةمزتلملا ،ةيلحملا تاطلُّسلا
ال ،ىرخأ دالب لثم ،دلبلا اذه ّنأ ةرارمب فرتعن نأ بجي نكل !هومتعنص ام ىلع اًركش !اركش
ال نأش اهّنأ ىلع ةلكشملا عم لماعتلا ىلع نورصي نَم ابوروأ يف ّنأو طغضلا تحت لازي
نأ ىنمتأ” :يهو [سيئرلا ىلإ هجوتي ابابلا] ةريخألا مكتاملك ركذتأ .يواسأم رمأ اذه .مهينعي
يتلا ةنخاسلا قطانملا ددع مكو !ناسنإلاب قيلت ال ةلاح مكو .“هسفن ءيشلا ابوروأ لعفت
يف حولي نأ نودو ،ءاقشلا دودح ىصقأ يف فورظ يف نوئجاللاو نورجاهملا اهيف شيعي
يدانت يتلا ةراقلا يف ةصاخ ،رشبلا قوقحو سانلا مارتحا ّنإف ،كلذ عمو !لولح قفألا
ةّيولوألا درف ّلك ةمارك ءاطعإ بجيو ،اًمئاد اهيلع ظافحلا بجي ،ملاعلا يف اهتيامحو اهزيزعتب
ةكرتشملا قيدانصلا مادختساو ،لولح ميدقت متي نأو ،عمسن نأ نزحملا نم !ءيش ّلك ىلع
.ةكئاشلا كالسألاو ناردجلا رصع يف نحن .ةكئاشلا كالسألا بيكرتلو ،ناردجلا ءانبل
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طابحإلاو بعتلاب روعشلاو .رطاخملاو تابوعصلاو نامألا مدعو فواخملا مهفتن ،ديكأتلاب
شيعلا نَّسحُي الو لكاشملا ّلَحُت ال نكلو ،ةحئاجلاو ةيداصتقالا تامزألا ببسب نامقافتي
تايناكمإلل اًقفو نيرخآلا ةياعرل دوهجلا رفاضت لالخ نم لب .زجاوحلا عفر لالخ نم اًعم
اهيلع ءاضقلا نكمي ال يتلا ةميقلا عضو عمو ،نوناقلا عم قفتي امبو دحاو ّلكل ةيعقاولا
نوكت امدنع" :(Elie Wiesel) لزيو يليإ لاق امكو .لّوألا ماقملا يف ،ناسنإو ةأرماو لجر ّلك ةايحل
ةملك) "ىنعم نودب ةينطولا دودحلا حبصت ،رطخ يف ناسنإلا ةماركو ،رطخ يف رشبلا ةايح
.(1986 ربمسيد/لّوألا نوناك 10 ،مالسلل لبون ةزئاج لوبق

يلحملا نيب ،نماضتلاو نمألا نيب يجولويديأ ضراعت أشني ذخأ ،ةفلتخملا تاعمتجملا يف
نم نوكي دق ،راكفألا ىوتسم ىلع ضراعتن نأ نم ًالدب .حاتفنالاو ديلاقتلا نيب ،يملاعلاو
مسقلا لكاشم يف رظنلا معننو ،انرظن عسونو ،فقوتن نأ :عقاولا ىلإ رظنن نأ ديفملا
اهوعنصي مل ،ةيناسنإ ئراوط تالاح اياحض نيريثكلا ناكسلا لكاشم ،ةيرشبلا نم ربكألا
ام يذلا لالغتسالا نم ةليوط صصق دعب نايحألا نم ريثك يفو ،طقف اهاياحض اوناك لب مه
ةّوقلابو ،كلذ نم اًلدب .رخآلا نم هيف فوخلا ةراثإو ماعلا يأرلا ّرجَن نأ لهسلا نم .اًيراج لاز
متي ام اًبلاغ يتلاو ةيسنملا بورحلاو ،ءارقفلا لالغتسا ىلع مّلكتن ال اذامل ،اهسفن
نعو ،ناسنإلا باسح ىلع اهيلإ لصوتلا ّمت يتلا ةيداصتقالا تايقافتالاو ،خذبب اهليومت
ةهجاوم بجي ؟اذه ىلع مّلكتن ال اذامل ؟اهراشتناو ةحلسألا بيرهتل ةيفخلا تاروانملا
تاياعدلل اًضيأ نومَدخَتسُي لب ،اهتجيتن مه نيذلا ءارقفلا سيلو ،ةديعبلا بابسألا
نم دب ال .طقف ئراوطلا تالاح ةهجاوم فاقيإ يفكي ال ،ةيرذجلا بابسألا ةلازإل !ةيسايسلا
هّنأل .ةريبك سفنو ةبحر ةيؤرب ةيخيراتلا تارييغتلا عم لماعتلا يغبنيو .رفاضتم لمع
،لخادلا نم تايلمعلا ةقفارم ىلإ ةجاح كانه لب ،ةدقعملا تالكشملل ةلهس تاباجإ دجوت ال
،هنع ىنغ ال يذلا ءيطبلا باعيتسالا زيزعتلو لزاعملا يف سانلا عضو ىلع بلغتلل
.ةلوؤسمو ةيوخأ ةقيرطب نيرخآلا ديلاقتو تافاقثب بيحرتللو

مه ،مهمامأ لجخنل ةأرجلا دجنْلَو .لافطألا هوجو ىلإ رظننل ،ديدج نم قلطنن نأ ةصاخ اندرأ اذإ
ال “؟انوطعت نأ نوديرت ملاع يأ” :اننولأسيو انرئامض نوداني مهّنإ .لبقتسملا مهو ءايربألا
ضيبألا رحبلا .ئطاوشلا ىلع ةايح الب ةددمملا ةريغصلا مهداسجأ روص نم ةعرسب ْبُرهن
ةدراب ةربقم حبصأ ،ةديعب َيضارأو ةفلتخم اًبوعش نينسلا فالآ ذنم دّحو يذلا ،طسوتملا
،تاراضحلا نم ديدعلا دهم ،هايملا نم ريبكلا ضوحلا اذه .روبقلا ىلع ةيراكذتلا ةراجحلا نودب
حبصي اذه ءاقللا ناكم عدن الو ،“تيم رحب” ىلإ لوحتي “انرحب” عدن ال .توملل ةآرم نآلا ودبي
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .“نايسنلا رحب” ىلإ لّوحتي اذه “تايركذلا رحب” عدن ال !تاهجاوملل اًحرسم
!اذه ةراضحلا قرغ فقونل ،مكلضف نم

ٍداهو بأ" وه يذلا هللا نالعإب اهادص ددرتي هتملكو .رحبلا اذه فافض ىلع اًناسنإ هللا راص
انبحي هللا .(24 ،رازيس هيخأل 7 مقر ةملك ،يزنايزانلا سويروغيرغ سيدقلا) "سانلا ّلكل
،هتروص ىلع قولخملا ناسنإلا رقتحن امدنع ،هلل ةناهإ يه لب .ةوخإ انديريو ءانبأ هل نحنف
ميقلا مساب ىتح اًنايحأ رَّربُت يتلاو ،ةالابماللا مضخ يف ،جاومألا ةمحر تحت هكرتنو
:هللا بولسأ وه اذه ّنأ َسنن ال - .ةمحّرلاو ةّبحملا بلطيف ناميإلا اّمأ .ةموعزملا ةّيحيسملا
تألم يتلا (filoxenia) بيرغلا ةفايض ،ةفايضلا ىلع ّثحي ناميإلاو .- نانحلاو ةمحرلاو برقلا
ميحرلا يرماسلا لثم يف امّيس ال ،عوسي يف يئاهنلا اهّيلجت تدجو مث ،ةّيكيسالكلا بادآلا
تسيل هذه .(46-31 تايآلا عجار) ىتم ليجنإ نم 25 لصفلا تاملك يفو (37 -29 ،10 اقول عجار)
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يفو بيرغلا يف ،كانه هّنأ اًيمسر عوسي دّكأ .ةيلمع ةيحيسم روذج لب ،ةينيد ةيجولويديأ
ّنأل ،معن .حيسملا نوكي ثيح نوكن نأ وه ّيحيسملا جمانربلاو .عئاجلاو نايرعلا يفو ئجاللا
هللا ،ةماع ةيوباب ةلاسر) "ىري بلق وه" ،سوتكيدنب ابابلا بتك امك ،ّيحيسملا جمانربلا
ريثك يف .مهلابقتسا ىلع ينانويلا بعشلا ركشأ نأ نود يتملك يهنأ نأ ّدوأ الو .(31 ،ةبحم
ىلإ باهذلل سانلل جراخم قرط داجيإ متي ال هّنأل ،ةلكشم لابقتسالا اذه حبصي نايحألا نم
.مركلا اذه ىلع ،نانويلا لهأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ مكركشأ .رخآ ناكم

يتلا يه .ةوخإلا مالآ ىلع اننيعأ انل حتفت ىتح ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ نآلا ِّلصنل
َنْدَجَو لماوحلا تاهمألا نم مك .لماحلا تاباصيلأ اهتبيرق ىلإ اهقيرط يف ةعرسب تقلطنا
هلإلا ةدلاو اندعاست نأ وجرن !نهمحر يف ةايحلا َنْلِمْحَي ّنهو رفسلا يفو ةعرسلا يف توملا
مهيوقنو مهيمحنو مهب بحرن تاوخأو ةوخإ ،هللا ءانبأ سانلا يف ىرت ةيدلاو ةرظن انل نوكتل
لبق ناسنإلا ةقيقح عضن نأ ةسادقلا ةلماكلا ميرم انتمّلع .نانحب مهبحنو .مهجمدنو
.نيملأتملا ةاقالمل عرسن نأو ،تايجولويديألاو راكفألا

.ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ اًعيمج نآلا ِّلصنل

[يكئالملا ريشبتلا ةالص]
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