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 ٢٠٢٣ ماعلا ةلاسر

 نماضتلاو ةّيلخادلا ةايحلا

 نمزلا ربع تنّوكت ؟اّهلك ةقيلخلا يف وأ ّةيرشبلا انتلئاع بلق يف ءاوس ،ةلماشلا ةّوخألا ردصم دجن نأ نكمي نيأ

 .ةّيحورلا مهديلاقت يف لاؤسلا اذه نع بوعشلا ىدل ةفلتخم ٍتاباجإ

 مهكالتماب ءاعّدالا وأ ،مهنأش ءالعإل سيل .مهناميإل قمعأ ٍمهف ىلإ لوصولل نيّيحيسملا دنع تقولا ناح دقل

 دّرجم نوديري ال نيّذلا كئلوأ عم كرتشم ٍثحب ةريسم يف ةّيلعاف ّدشأ ٍهجوب مامضنالل نكلو ،ءيش ّلك نع تاباجإ

 تاراسم ديدحت ىلإ ٢٠٢٣ ماعلا ةلاسر ىعست .انرصعل ةّيّمهأ رثكألا اياضق ىلع لمعلا نوراتخي لب ،مهريصمل مالستسالا

 .انمّايأ يف ةّيحيسملا ةايحلا ديدجت ىلع ةدعاسملل لمعلا

 لمعلاو ةالصلا" وحن هدوقي 1رفوهنوب شيرتيد ّسقلا سدح ناك ،ةعيُرملا ةيناثلا ةّيملاعلا برحلا تاونس يف

 اًفقوم ذّختا ،برحلا ةاسأم ّمضخ يف .ةّيساسألا ةّيحيسملا ةايحلا زئاكر يف لّمأت ،نجسلا يف هدوجو ءانثأ ."حلاصلا

 :حوضوب ىأر هنامز يف ىغط يّذلا مالظلا يفو ،اًحضاو

 بجي .رشبلا نيب حلاصلا لمعلاو ةالصلا :نيئيش ىلع مويلا نيّيحيسم اننوك انشيع رصتقيس"

 2".لمعلاو ةالصلا هذه قمع نم ديدج نم ّيحيسم ميظنتو ،ةملكو ،ةركف ّلك دلوت نأ

 نع :لوقلا هيزيات ةغلب اننكمي .اٍّيصخش لعافتي نأ ٍدرف ّلكل نكمي ؟انرضاح يف سدحلا اذه ةمجرت اننكمي فيك

 .انتقادص عيسوتو ةالصلا ةايح ّةيذغتب ،ىرخأ ةرابعب وأ ،نيرخآلا عم اننماضتو ،ةّيلخادلا انتايح قيمعت قيرط

 ّرشلا اًمامت كردأ دقل .رفوهنوب شيرتيد ّسقلا ةداهش اندعاست نأ نكمي ،انتايح يف هللا روضح تامالع فاشتكال

 رايتخا نم ،انمّايأ يفو يضاملا يف رُثك نيرخآك ،ّيلخادلا مخزلا هنّكم دقف كلذ عمو ،ّيمويلا هلمع ءانثأ يف قلطملا

 .رشبلا هاُجت سأيلا نود نم ،ديدشلا فنعلا تالاح يف هللاب ةقثلاو ءاجرلا

 يف رخآ ناكم نم يتأي يذلا رونلا زييمت يف ٌرارحأ نحنف .يلاحلا انعضو يف هللاب ةقثلا راتخن نأ ،انرودب اننكمي

 رونلا اذه ّنإف ،انملأ ةخرص ىلإ يغُصي ال هللا ّنأ ودبي امدنع ّىتحو ،ةبيصع ًاتاقوأ ربتخن امدنع ّىتح .انملاع بلق

 .)١٩ :١ طب ٢( انبولق يف حبصلا ةمجن لثم لعفلاب قرشي

 

 ماعلا يف مِدُعأو ،١٩٤٣ ماعلا يف نجُس .ةّيتناتستوربلا "فارتعالا ةسينك" ةكرح يفو ّةيزانلا ّدض ةمواقملا يف )١٩٤٥-١٩٠٦( رفوهنوب شيرتيد ّسقلا طشن 1

 .اذه انموي ىلإو برحلا دعب اٍّدج ةّرثؤم ثم ،نجسلا يف هدوجو ءانثأ هتالّمأتو هلئاسر اًصوصخو ،هتاباتك تناك .١٩٤٥
 .٣٠٠ ةحفصلا ،نجسلا نم قاروأو لئاسر هباتك يف ،)١٩٤٤ رّايأ( "هيغثيب ر.و.د دامع موي نع راكفأ" نم 2
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 ةقثلا رايتخا

 ظقويو انترظن رّيغي نأ نكمي يّذلا ام :ةقِهرُم ءابعأب - اهريغو - ةبيبشلا لقُثت امدنع ]لاؤسلا حرُطي[ ،مويلا

 انتيؤر يف ٍقمعب رِّثؤت نأ نكمي يّتلا فورظلاو ،قيمعلا قلقلاب روعشلل بابسألا نم ديدعلا ديكأتلاب كانه ؟انعادبإ

 .ملاعلا يف هدوجوو هللا يف كيكشتلا ةجرد ىلإ مهضعب لصي دق .انسفنأ اهب ىرن يّتلا ةقيرطلاو ،عقاولا

 نأ يأ ،اهمهفو اندّدُهت يّتلا رطاخملا ةيؤر ىلإ اندوقي امدنع اًديفم نوكي نأ نكمي .موهفم لعف ّدر وه قلقلا

 رعاشم وأ ،ةيرخُسلا وأ ،ّةيردقلل مالستسالا مدع ىلع نيصيرح نوكن نأ بجي ،كلذ عمو .نيجذاس ال نيحضاو نوكن

 .ةّيبلسلا ةماود يف نيرصاَحم انلعجت دق يّتلا ،فوخلا

 .انلبق بردلا راسو قبس يّذلا ،حيسملا عوسي ىلإ ةراشإلاب ليجنإلا انهِّجوي ،اذهك دودسم قيرط بّنجت لجأ نم

 لَّثمت ديدش فنع ىلإ ةياهنلا يف ىدأ ديازتم ءادِعل ضّرعت دقل .اًضيأ قلقلاو حرفلا هتايح لاوط حيسملا ربتخا ذإ

 يّذلا شهدملا رمألا اذه .دبألا ىلإ ٌّيح وهو توملا نم هماقأ هللا ّنأل ،ةريخألا ةملكلا توملل نكي مل ّنكل .بيلصلاب

 .ةلاسرلا هذه يف ةقثلاو ةرطاخملا ذخأ ىلإ لئاوألا هدوهش انوعدي ذإ ،ليجنإلا هّايإ انّملعي

 .ةطورشملا ريغ هللا ةّبحم سانلا عيمج ىلإ لقنيل ،مويلا ناسنإ ّلك عم بنج ىلإ اًبنج ريسلا يف حيسملا ّرمتسي

 .ّةيرهوجلا هتمارك ناسنإ ّلك ىلإ ديُعنو ،انفقوم دّدحن نأ اننكمي ،هللا حور ،سدقلا حورلاب

 .ناميإلا لمحت يّتلا ةقثلا كلت ،ّيلخادلا رونلا اذهب بحرنل لب ،بسحو جراخلا نم انيلإ يتأي امب ال ِدتهنل

 ةالصلا يف ديدجتلا بلط

 اذه ثدحي .ةّيصخش ةوطخ ىلإ ةجاح ّةمث ،ةديدج ةقيرطب ملاعلاو نيرخآلا صاخشألاو انتايح ةيؤر لجأ نم

 وهو ،انتهجو يف ّيلخاد رٍييغت ىلع يوطني ّهنإ .فيطللا هللا روضحب انتنونيك يف بِّحرن امدنع ،اننايك قامعأ يفّ رمألا

 .ّبحلا نم ديزملا ىلإو ،ةّيهلإلا ةيزعتلا لابقتسا ىلإ اندوقيو ،ةبوتلا وأ ءادتهالا ليجنإلا هيمسي ام

 فاشتكاو ،ءاغصإلل ةحاسم قلخو ،ةّيلخادلا ةنينأمطلا اهيف دجنل نكامأو ٍتاقوأ نع ثحبلا اًعيمج اننكمي

 اَهباب َكَيلع ْقِلَْغأو ََكتَرْجُح ْلُخدٱف َتْيَّلَص اذِإف ،َْتَنأ اََّمأ" :كلذب مايقلل هءاقدصأ عوسي اعد نأ قبس .هللا عم ةدحولا

 .)٦ :٦ ىتم( "ةَيْفُخلا يف يذَّلا َكيَبأ ىلِإ ِّلَصو

 دادزتو ،ًاباطقتسا ّدشأ رومألا هيف حبصت تقوب ّرمن ذإ .دئاسلا راّيتلا عم ةضراعتم ةوعدلا هذه ودبت ،مويلا

 ىغطت بيذاكألاو جيجضلا ّنأ ودبي ،قايسلا اذه يف .تالئاعلا يفو ،سئانكلا يف ًانايحأو ،انتاعمتجم يف تاماسقنالا

 .ًاتقو ّبلطتت يّتلا ةتماصلا ةّيلخادلا تارّوطتلا ىلع

 باوبأ ءاقبإ ىلع نيرداق انلعجتف ؛ءافصلا ىلإ قيرطو ءاجر ردصم اّهنإ :ءيش ّلك قوف ةالصلا ةّيّمهأ زربت ،كلذل

 .ىرُخأ قافآ نم نوتأي نيّذلا وأ ،اننوضراعي نيّذلا كئلوأ عم ّىتح ،ةحوتفم راوحلا
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 نيرخآلا عم ريسلا

 لواحن يّتلا ةلماشلا ةّوخألا كلت لجأ نم ،نيرخآلا عم ريسن نأ :ىرُخأ ةوعد ّةمث ،ةّيصخشلا ةالصلا ىلإ ةفاضإلاب

 فدهلا اننوكراشي نيّذلا كئلوأ عم كرتشم دّهعت يف ّرمتسي لب ،ًالزعنم اًّعلطت ةّيلخادلا ةايحلا تسيل .اهتامالع زييمت

 .هنيع

 يف ىوقأ نوكن نأ لجأ نم ال ،عبطلاب !ةروظنملا نّييحيسملا ةدحو ّومن يف دعاسن امدنع ،اٍّقح ،أدبن نأ اننكمي

 ّىتح ةّيتوهاللا ةلئسألا عيمج قسانت راظتنا ىلإ ةجاحب انسلف .ليجنإلا ةّيكيمانيد ريرحتل نكل ،يّئادع ملاع ةهجاوم

 .ةالصلل اًعم عمتجن

 نوكت دق ًانايحأو - ةقفاوتم ريغ ودبت يّتلا فقاوملا ًانايحأ كردن ،ةفلتخم فئاوط نم نيّيحيسمب يقتلن امدنع

 نأ :ةنكمم ىرُخأ ةقيرط كانه ،تافالتخالا ىلع زيكرتلا نم ًالدب .ّيميهافملا ىوتسملا ىلع ّهلقأ – عقاولا يف كلذك

 ناميإب فارتعالا وحن بارتقالاب هل حمستس ،ةدحولا هذه هللا بعش شيعي امدنع .اًراركتو اًرارم اًعم ةالصلاب أدبن

 .كرتشم

 ةريبك ةلئاع رثكأف رثكأ ،ةسينكلا رابتعا اننكمي له :اًضيأ ةسينكلل انتيؤر ةقيرط رييغت نم رمألا اذه اننِّكمَُي امبر

 تاماسقنالا ةراثإ نع ّفقوتلل تقولا ناح ،مالس ةريمخ نوكن يكل ؟حيسملاب ًءادتقا "ّبحلا" اوراتخا نيّذلا كئلوأل

 !اًدبأ يقتلت ال ةيزاوتم تاراسم ىلع ءاقبإلاب ،اننيب

 ،انسئانك يف ًانايحأ ثدح يّذلا ّرشلاب رارقإلا عم بنج ىلإ اًبنج ةروظنملا ةدحَولا نع ثحبلا اذه ريسي نأ بجي

 ةقث ةنايخ ّمت ،اًضيأ هيزيات يف .ةسينكلاب مهتقث ّمطحت نوريثك ربتخا ذإ ،ةمزاللا تارييغتلا ءارجإب خسارلا مازتلالاو

 اذهو ،ءانبلا ةداعإو ديدجتلا ىلإ نايحألا نم ريثك يف جاتحت ةّشه ةقيقح ةقثلا .اًدّيج كلذ كردن نحن ؛سانلا ضعب

 .3نيحورجملا ىلإ ءاغصإلاب طقف نكمم

 انتقادص عيسوت

 نم ،نآلا هب مايقلل سدقلا حورلا انوعدي ام فاشتكاو يتآلا هللا توكلم ىلع ةمالع نوكتل ةّوعدم ةسينكلا ّنإ

 .نيرخآ عم كتريسم يف اهقّمُعتل "تاءادنلا" هذه ضعب كيلإ .ةلماش ةلئاع نيوكت يف ةمهاسملا لجأ

 اذه رّوطتي نأ نكمي ،نكل .مهّتيوه نيوكتل ةّيّمهأ ّدشأ ءامتنالاب روعشلا حبصأ ،نيريثك بسحب ،مويلا • 

 ةدوجوملا ةقيقحلا ةرذب نع ثحبنل ،لجأ .ءاقللاو مارتحالا وحن بذجني لب ،عازنلل اًّدلوم وأ اٍّيمادص نوكيل ال ،ءامتنالا

 .ّومنلا ىلع اندعاسيس يّذلا رونلا كلذ – رخآلا يف

 حاتفنالا نوكي ،راوحلا اذه يف .لدابتم مارتحا ةحاسم نايدألا فلتخم نم نينمؤملا نيب راوحلا نوكي نأ نكمي •

 روذج ىلإ جاتحت يّتلا ةرجشلاك ،ةّيصخشلا ةّينيدلا انديلاقت يف نيرّذجتم انسفنأ نوكن امدنع اًنكمم نيرخآلا وحن

 
 ةبسانمب ةروشنملا ،"ةقيقحلا نم قّقحتلا ىلع لمعلا ّرمتسي نأ بجي ،هيزيت يفو ةسينكلا يف" سيولأ خألا ةلاسر ةءارق كنكمي ،عوضوملا اذه نع 3

 www.taize.fr/protection ىلع تنرتنإلا ىلع اهحّفصت نكميو كوتسور يف يّبوروألا عامتجالا
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 نوعيطتسي ال نيرخآلا ّنأل ةنّيعم ةاناعم تنّمضت ولو ،ةنكمم ةّيقيقحلا ةقادصلا .ةّدتمملا اهعورف ّومنل ةقيمع

 .انتاعانق قمعأ ةكراشم

 ىلعو ،ةّيصخشلا تاقالعلا ىلع ،زييمتلا لاكشأ عيمجو ّةيرصنعلا ريثأت ىدم ملؤم ٍهجوب نوديدع كردي ،مويلا • 

 ،نيرخآلا ةيؤر يف انتقيرط رييغت يف اندعاسي نأ نكمي ام ّلك ىلإ اًعم َعسنل .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعمتجملا نم ريثكلا

 .اًزنك ءاقل ّلك لعجي يّذلا رخآلا فرطلا لبقنل .نيئجاللو نيحزانللو نيرجاهملل ءاغصإلا :لاثملا ليبس ىلع

 امك ،عئارلا انبكوكب ناّرضي انلامهإو ّةيرشبلا انتطشنأ ّنإ ؟ضرألا ةخرصل ةيافكلا هيف امب نوهبتنم نحن له • 

 ةّيلوؤسملاب ريكذتلا حُِلملا نم .رمألا ةحادفب اًرّخؤم تديازت يّتلا ةيساقلا ّةيوجلا فورظلاو ةّيئيبلا ثراوكلا انرّكذت

 لعجي نأ لعفلاب صخش ّلكل نكمي ،نكل .ةرورض ّةيداصتقالاو ةّيسايسلا تارارقلا َربتُعت ذإ .ّةيرشبلل هللا اهلكوأ يّتلا

 .قلخلا لامجب هشاهدنا دّدجيو ،طسبأ هتايح بولسأ

 ةريبك ةبوعص سانلا ضعب دجي ،ملاعلا يف ىرُخألا نكامألا نم ريثكلاو ايناركوأب فصعت يّتلا برحلا قايس يف • 

 انساسحإ ظقوت مالسلا لجأ نم ةالصلا ّنإف ،كلذ عمو .ّرشلا هجو يف ًاتماص وأ اًبئاغ هللا ناك ول امك ،ةالصلا يف

 فرتعي لهس مالس بلط ةلأسم تسيل اّهنإ .برحلا ةاسأم نم ةّدشب نوناعي نيّذلا عيمج عم اننماضتو ،ةّيلوؤسملاب

 ّنإ ،لجأ .اًمادتسم نوكي يكل ،ةقيقحلاو لدعلا ىلع موقي ،بِّلطتمو ّيقيقح مالس وه لب ،يدتعملا ىلع راصتنالاب

 .ىضم ٍتقو ّيأ نم مويلا اًحاحلإ ّدشأ مالسلا لجأ نم ةالصلا

---- 

 ،ةجذاس ةقث تسيل .لبقتسملا نم فوخلا نم ىوقأ ًءاجر هللا يف ُةقثلا انحنمت نأ نكمي ،اّنم نينمؤملا بسحب

 هاُجت انتّيلوؤسم لّمحت لالخ نم ،انرودب لمعلا ىلإ انوعديو قلخلا يف لمعي هللا ّنأب انبولق يف رّذجتملا ناميإلا لب

 .مداقلا ليجلا هاُجتو ... انسفنأ

 ،راطخألا عاونأ عيمج انجعزت امدنعو ،ّةيرشبلا قّزمي فنعلاو ،اهيلإ لوصولا نكمي ال "ٌةّيلاثم" مالسلا ودبي امدنع

 انترظن رّيُغيو ،انتلباقمل تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا يتأي .ارًيبك اًرقف ةّيصخشلا ةّيلخادلا انتايح فرعت دق :رّكذتنل

 ومنت يّتلا انتقادصو انناريج عم نماضتلاب ،مامألا ىلإ ةعقوتم ريغ تاوطخ ذاّختا ىلإ انوعديو ،عسوأ ملاع ىلإ اندوقيو

 ؟مويلا انتايح يف هب بّحرُنس لهف .عسوأ قاطن ىلع

 "ًاــــــعم"

 بعش عّمجت" ،"اًعم" ،ّومنلا ;ع ة8ّح8سملا ةدحَولا دعاس/ ثدحل ,+ضحتلا يرج!
F". HُJKِأ تامولعم تP+Q صوصخلا اذهب، XY

Z ّيح8سملا ةدحو لجأ نم ةالصلا ع[بسأe,Y؛  
XY ٢٠٢٣ u+متtس sلول!أ ٣٠ خــــmرات زجح لعفلاi كنكم!

Z كفم
w

 .ة8ّصخشلا كتر

XY تاعامتجالا نع تامولعم ;ع عالّطالا نكم!
Z يات|mةّصاخلا عيباسألاو ،ه XY

Z ف8صلا، 
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