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  األسیزي فرنسیس القدّیس كتب .1

"Fratelli tutti"1 جمیع إلى كالمھ موّجًھا 

 حیاة أسلوب علیھم مقترًحا واألخوات، اإلخوة

 الضوء أسلّط أن الیوم أرید اإلنجیل. نكھة فیھ

 حبٍّ  إلى فیھا یدعو التي النصائح تلك إحدى على

 فیھا یعلن والمكان. الجغرافیا حدود یتخّطى

 بعیدًا كان "سواء هاأخ یحبّ  الذي الشخص سعادة

 الكلمات بھذه أعرب فقد .2قریب" أم عنھ

 منفتحة، أخّوة جوھر عن ،الیسیرة الوجیزة

 ونحبّھ ونقدّره شخص بكلّ  نعترف بأن تسمح

 أو المیالدِ  مكان أو الجسدي، القرب متخّطین

 .اإلقامةِ 

 بالُحبِّ  المعروف القدّیس ھذا مجدّدًا یعود .2

 لكتابة ألھمني الذي والفرح، والبساطة األخويّ 

 على فیحفّزني ،مسبّحا كن العامة الرسالة

 والصداقة لألخّوة الجدیدة الرسالة ھذه تكریس

                                                           
نصائح ": ، في الراعي الصالحأیھا اإلخوة جمیعنا، في جملتھ "لنتمعّن 1

Admonitions ،6 ،1 :Écrits, vies, témoignages ،Cerf ، دار
 .287، ص. 2010نشر اإلخوة الفرنسیسكان 

دار نشر ، Écrits, vies, témoignages ،Cerf: 25، نفسھ المرجع 2
 .294، ص. 2010اإلخوة الفرنسیسكان 
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 أنھ شعر الذي فرنسیس، القدّیس ألن االجتماعیة.

 أنّ  یعلم كان والریاح، والبحر الشمس شقیق

 أعظم ھو بشریّتھ یشاركونھ كانوا بالذین اتّحاده

 في وكان مكان كلّ  في السالم فزرع ذلك. من

 تروكین،والم الفقراء، من قریبًا مسیرتھ

شین والمرضى،  واألخیرین. ،والمھمَّ

  حدود دون

 غیر قلبھ لنا یُظِھر حیاتھ في حدث ھناك .3

 التي المسافات تخّطي على والقادر المحدود،

 وھذا الدین. أو اللون أو الجنسیة أو المنشأ یسبّبھا

 إلى مصر في بھا قام التي الزیارة ھو الحدث

 جھدًا منھ تَطلََّبت التيو الكامل، الملك لسلطانا

 المسافة، عدبُ و موارده، وقلّة فقره، بداعِ  كبیًرا

 ھذه فأظھرت والدین. والثقافة اللغة واختالف

 التاریخیة الحقبة تلك خالل تّمت التي الرحلة،

 الذي الحبّ  عظمةَ  الصلیبیة، بالحروب المتمیّزة

 الجمیع. احتواء إلى ویتوق ،یعیشھ أن یرید كان

 خوةلإل حبّھ مع تتناسب كانت لربّھ تھفأمان
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 للقاء فرنسیس القدّیس ذھب .واألخوات

 واألخطار، الصعوبات یدرك وھو السلطان،

 من یطلبھ الذي الموقف نفس قلبھ في متّخذًا

 اختالطھم عند ھویّتھم، إنكار دون أي، تالمیذه:

 أّال  [...] المؤمنین غیر من غیرھم أو "بالمسلمین

 یخضعوا أن بل نزاعات، أو خالفات في یتسبّبوا

 الطلب وھذا .3با�" محبّةً  بشريّ  وقمخل كلّ ل

 من السیاق. ذاك مثل سیاقٍ  في استثنائیًا كان

 دعا، قد فرنسیس القدّیس أنّ  كیف نرى أن المؤثّر

 أشكال جمیع تجنّب إلى سنة، ثمانمائة قبل

 خضوع عیش إلى وأیًضا الفتنة، أو العدوان

 ال الذین تجاه وحتى ،وأخويّ  متواضع
 اإلیمان. یشاركونھم

 یفرض ولم جدلیّة حربًا یشنّ  لم فھو .4

 َمحبَّة، "هللا أنّ  فَِھم هللا. محبّة نقل بل المذاھب،

 1( فیھ" هللاُ  وأَقامَ  هللا في أَقامَ  الَمَحبَّةِ  في أَقامَ  فَمن
 أیقظ ،مثمًرا أبًا الطریقة بھذه وكان ).16 ،4 یو

                                                           
، Règle non bullata des frères mineurs، األسیزي فرنسیسالقدیس  3

16 ،3 .6 :Écrits, vies, témoignages ،Cerf ، دار نشر اإلخوة
 .208، ص. 2010الفرنسیسكان 
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 یقبل الذي "اإلنسان ألن أخوّي، بمجتمع الحلم

 مسیرتھم، منَ ِض  األخرى ائناتالك من االقتراب

 الشخصیة، مسیرتھ في بھم االحتفاظ بھدف لیس

 أصالتھم یدركوا أن على مساعدتھم بغیة إنما

 المدن، كانت .4أبًا" حق�ا یصبح وحده فأكثر، أكثر

 والجدران المراقبة بأبراج المليء العالم ذاك في

 القویّة، العائالت بین دامیة حروبًا تعیشُ  الواقیة،

 البائسة المناطقُ  عینھ الوقت في تنمو كانت بینما

 فرنسیس نال وفیھا، المستبعدة. الضواحي في

 رغبة كلّ  من وتحّرر داخلھ، في الحقیقي السالم

 من واحدًا وأصبح اآلخرین، على الھیمنة في

 فقد الجمیع. مع وئام في للعیش وسعى األخیرین،

 الصفحات. ھذه كتابة على شخصھ حفّزنا

 المتعلّقة لقضایال ااھتمامً  أولیت طالما .5

 إلیھا أشرت وقد االجتماعیة. والصداقة باألخّوة

 وفي الماضیة، السنوات خالل وتكراًرا مراًرا

 الرسالة ھذه في أجمع أن وأردت مختلفة. أماكن

 في أضعھا وأن المداخالت تلك من العدید العاّمة

                                                           
 ،Exil et tendresse، الفرنسیسكان رھبنة اإلخوة األصاغر، من إلوا لوكلیر 4

 .205)، ص. 1962دار نشر اإلخوة الفرنسیسكان (
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 كان إذا ذلك، على عالوةً  أوسع. تفكیر سیاق

 كن العامة الرسالة كتابة في إلھامي مصدر

 األرثوذكسي البطریرك ،برثلماوس أخي مسبّحا

 شّجعني فالذي الخلق، رعایة عن بقّوة دافع الذي

 ھو إنما الرسالة، ھذه كتابة في خاص بشكل

 أبو في بھ التقیت الذي الطیب أحمد اإلمام شخص

 جمیعًا البََشرَ  "َخلَقَ  هللا أنّ  العالم نذّكر كي ظبي،

 والَكرامِة، والواجباتِ  الُحقُوقِ  في ُمتَساِوین

 یكن لم .5َبْیَنھم" فیما كإخوةٍ  للعَْیِش  ودَعاُھم

 تفكیر عملیّة كان بل دبلوماسي عمل مجّرد

 ھذه المشترك. والعمل الحوار عبر حقّقناھا

 الرئیسیة القضایا وتعرض تجمع العاّمة الرسالة

 معًا. وقّعناھا التي الوثیقة تلك في طرحناھا التي

 من العدید الخاّصة، بلغتي فیھا، جمعتُ  كما

 من تلقّیتھا تأّمالت مع والمستندات الرسائل

 العالم. حول والمجموعات األشخاص من العدید

                                                           
، أبو وثیقـة األخــوة اإلنســانیة من أجل السالم العالمي والعیش المشترك 5

 12باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019شباط/فبرایر  4( ظبي
 .10ص.  2019شباط/فبرایر 
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 تلخیص إلى التالیة الصفحات تھدف ال .6

 بعدھا عند تتوقّف بل األخویّة، المحبّة مبادئ

 الرسالة ھذه أقدّم الجمیع. على وانفتاحھا العالميّ 

 التفكیر في متواضعة مساھمةً  االجتماعیة العاّمة

 الحالیّة الطرق مختلف إزاء نتمّكن، أن أجل من

 أن من لتجاھلھم، أو اآلخرین على للقضاء

 والصداقة األخّوة من جدید حلم خالل من نتفاعل

 الرغم وعلى الكالم. على یقتصر ال االجتماعیة،

 قناعاتي من انطالقًا الرسالة ھذه كتبت أنني من

 أن حاولت فقد وتغذّیني، تحّركني التي المسیحیّة

 جمیع مع الحوار على التفكیر تفتح بطریقة أكتبھا

 الحسنة. النوایا ذوي األشخاص

 تعَ اندلَ  الرسالة ھذه أكتب كنت بینما .7
 تطَ وسلَّ  مفاجئ بشكل كورونا فیروس جائحة
 وأظھرت الزائفة. ضماناتنا على الضوء

 التي المختلفة االستجابات جانب إلى بوضوح،

 العمل على القدرة عدمَ  المختلفة، البلدان تھامَ قدَّ 

 كان وثیقة، ارتباطات وجود من الرغم فعلى معًا.

 التي المشكالت حلّ  الصعب من جعل تفّكك ھناك
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 یتعلّق األمر أنّ  أحدھم اعتقد إذا جمیعًا. تطالنا

 أنّ  أو وحسب، سابقًا بھ نقوم كنّا ما بتحسین

 األنظمة تحسین واجب ھي الوحیدة الرسالة

 الحقیقة. ینكر فإنھ الحالیة، والقواعد

 الذي العصر ھذا في نستطیع، أن آمل .8

 إنسان، كلّ  بكرامة فاالعترا خالل من ،نجتازه

 بین الجمیع. بین األخّوة في عالمیّة رغبة تجدیدَ 

 حیاتنا ونجعل نحلم كي جمیل سرّ  "ھذا الجمیع:

 الحیاة یواجھ أن ألحد یمكن ال جمیلة. مغامرة

 جماعة إلى بحاجة إننا [...]. منعزلة بطریقة

 البعض بعضنا نساعد وفیھا وتساعدنا تساندنا،

 [...] معًا! نحلم أن مھمّ  ھو مك األمام. إلى للتطلّع

 غیر ھو ما نرى بھ الذي السراب، نرى قد وحدنا

 نحلم لواتعا .6"معًا نبنیھا األحالم أنّ  موجود؛

 باعتبارناو واحدة، ةإنسانیّ  إلى انتمائنا باعتبار

 نفسھ، البشريّ  اللحم من ُخِلقنا سبیل يابرع

 جمیعًا، تأوینا التي نفسھا األرض لھذه أبناءٌ و

                                                           
، بین األدیان مع الشبابواللقاء المسكوني خطاب البابا فرنسیس خالل  6

 أوسیرفاتوري رومانو): 2019أیار/مایو  7( الشمالیة مقدونیا -سكوبیي 
   .12، ص. 2019أیار/مایو  14باللغة الفرنسیة، 
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 منّا وكلّ  قناعاتھ، أو إیمانھ غنى یحمل منّا وكلّ 

  إخوة. وجمیعنا الخاص، بصوتھ
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 الفصل األول
 ظالل عالم مغلق

 

 في النظر وال شامل تحلیل إجراء أنوي ال .9

 أقترح إنما فیھ، نعیش الذي الواقع جوانب جمیع

 تحول التي المیول لبعض اھتماًما نولي أن فقط

 الحالّي. عالمنا في العالمیّة األخّوة تنمیة دون

 محّطمة أحالم

 استخلص ھوكأنّ  عقود طیلة العالم بدا لقد .10

 یتّجھ وكأنھ عدیدة، وإخفاقات حروب من درًسا

 سبیل فعلى اإلدماج. من مختلفة أشكال نحو ببطء

 قادرة متّحدة أوروبّیة بقاّرة الحلمُ  تقدّم قد المثال،

 لما واالمتنانِ  مشتركة بجذور االعترافِ  على

 تامّ  اقتناع ھناك كان أنھ ونذّكر تنّوع. من فیھا

 الذین األوروبي، لالتّحاد المؤّسسین "اآلباء لدى

 معًا العمل على القدرة على یقوم مستقبًال  أرادوا

 وتعزیز االنقسامات، على التغلّب أجل من
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 .7القارة" شعوب جمیع بین صلوالتوا السالم
 أمریكا في االندماج إلى التوقُ  كذلك وازداد

 كانت الخطوات. بعض تتّخذ وبدأت الالتینیة

 محاوالت أخرى، ومناطق دول في أیًضا ھناك

 واعدة. بدت وأخرى والتقارب للتھدئة ناجحة

 ھناك یتراجع. العالم أنّ  أثبت التاریخ لكن .11

 منتھیة، واعتُبرت الزمن علیھا عفا صراعاتٌ 

 باالنغالق مشحونة وقومیّات جدید، من تشتعلُ 

 من تنھض والعدوانیّة، واالستیاء والغضب

 محّملة واألّمة، الشعب َوحدة فكرة رمادھا.

 من العدید في تخلقُ  متنّوعة، بإیدیولوجیات

 الحسّ  وفقدان یةاألنان من جدیدة أشكاًال  البلدان،

 عن المزعوم الدفاع قناع تحت االجتماعي،

 على "یجب بأنھ یذّكرنا وھذا الوطنیة. المصالح

 األجیال وإنجازات نضاالت یتبنّى أن جیل ّكل

 إنھا أسما. أھداف إلى ویقودھا الماضیة،

 والعدالة الحبّ  وكذلك فالخیر، المسیرة.

                                                           
تشرین  25، ستراسبورغ (البابا في البرلمان األوروبي خطاب  7

تشرین  27باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو). 2014الثاني/نوفمبر 
 .8، ص. 2014 نوفمبرالثاني/
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 رةبصو واحدة مّرة تحقیقھا یمكن ال والتضامن،

 أن یمكننا ال یوم. كلّ  نحقّقھا أن یجب نھائیّة؛

 األیدي، فنكتف الماضي في تحقیقھ تمّ  بما نكتفي

 لتجاھل یدفعنا الوضع ھذا أنّ  لو كما بھ ونستمتع

 إخوتنا، من العدید منھا یعاني زال ما ظلمٍ  حاالت

 .8ا"جمیعً  وتستحثّنا

 الیوم والمالي االقتصادي العالمُ  تبنّى لقد .12

 تشیر وھي العالم". على "االنفتاح عبارةَ 

 أو الخارجیة المصالح على االنفتاح إلى حصریًا

 دون االستثمار، في االقتصادیّة القوى حّریة إلى

 ویستخدم البلدان. جمیع في تعقیدات، أو قیود

 وعدم المحلّیة الصراعات العالمي االقتصاد

 نموذج فرِض  أجل من العام خیربال ھتماماال

 تفرق لكنھا العالم توّحد الثقافة وھذه واحد. ثقافيّ 

 الُمتعوِلمَ  "المجتمعَ  ألن واألمم، الناس بین

ً  أكثرَ  یجعلُنا باستمرار  یجعلُنا ال لكنھ قربا

                                                           
تشیلي  –، سانتیاغو لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي 8
باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2018كانون الثاني/ینایر  16(

 .8، ص. 2018كانون الثاني/ینایر  27
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 وقت أيّ  من أكثر الِوحدة نعیش فنحن .9أخوةً"

 واحدة ككتلة أصبح الذي العالم ھذا في مضى

 الفردیة للمصالح األولویة یعطي والذي

 تزداد بل للوجود. المجتمعي البعد ویُضِعف

 المستھلك بدور إّال  الناس یقوم ال حیث األسواق،

 ھویّة یعّزز العولمة ھذه تَقَدُّم إنّ  المتفرج. أو

 یحاول لكنھ أنفسھم، یحمون الذین األقویاء

 مما وأفقرھا، المناطقِ  أوھنِ  ھویاتِ  "تسییل"

 الطریقة وبھذه وارتھانًا. ضعفًا أكثر یجعلھا

 االقتصادیة القوى إزاء ضعفًا السیاسة تزداد

 تَُسد". "فّرق مبدأ تطبّق التي ألوطانل العابرة

 التاریخي الوعي نھایة
 فقدان أیًضا یتزاید نفسھ، السبب ولھذا .13

 التفّكك. من المزید یسبّب مما التاریخي الحسّ 

 "التفكیكیة" من لنوعٍ  ثقافی�ا قًاااختر ونالحظ

 من شيء كلّ  بناء اإلنسانیة الحّریة فیھ تحاول

                                                           
 Caritas in veritate المحبة في الحقّ الرسالة العامة بندكتس السادس عشر  9
 101 أعمال الكرسي الرسولي: 19 عدد )،2009یونیو /حزیران 29(
 . 655، ص. )2009(
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 بال االستھالك إلى الحاجة یستثني لكنھ الصفر.

 الفردیة أشكال من العدید كذلك ویعّزز حدود،

 التي بالنصیحة أذّكر النطاق ھذا وفي الفارغة.

 اقتراًحا لھم ما شخص قدّم "إذا للشباب: ھاقدّمتُ 

 من االستفادة وعدم التاریخ، تجاھل منھم طلبو

 والنظر الماضي، كلّ  واحتقار المسنّین، خبرة

 ھذا لیسأ لھم، یقدّمھ الذي المستقبل نحو فقط

 یفعلوا حتى اقتراحھ، عبر لجذبھم سھلة طریقة

 فارغین یریدھم الشخص ھذا لھم؟ یقولھ ما فقط

 كي شيء، بأيّ  یثقون ال جذورھم، من مقتلعین

 ھكذا لخططھ. ویخضعوا بوعوده فقط ایثقو

 التي األلوان، المتعدّدة األیدیولوجیات تعمل

 أن یمكنھا الطریقة وبھذه مختلف ھو ما كلّ  تدّمر

 شبیبة إلى یحتاجون لھذاو معارضة. بدون تسود

 الروحي الغنى ویرفضون التاریخ، یحتقرون

 ما كلّ  ویتجاھلون األجیال، نقلتھ الذي والبشري

 .10سبقھم"

                                                           
 vivit Christus )25 یحیاالمسیح اإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  10

 . 181 عدد )،2019مارس/آذار 
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 لالستعمار الجدیدة األشكال ھي ھذه .14

 عن تبتعد التي "الشعوب أنّ  ننسینّ  ال الثقافي.

- أرواحھا تمّزق بأن وتسمح الخاصة تقالیدھا
 فرض أو أخرى، شعوب بتقلید ھوسھا بسبب

 عدم إظھارھا أو إھمالھا أو بالقوة، حتى إرادتھا

 مالمحھا لىإ إضافة تفقد، -یغتفر ال مباالة

 النھایة في وتخسر قي،لُ خُ ال ھاقوامَ  الروحیة،

 واالقتصادي اإلیدیولوجي استقاللھا

 معناه من العظیم الكالم فإفراغ .11والسیاسي"

 الوعي إلخماد الفعّالة الوسیلة ھو بھ والتالعب

 بمسارات وااللتزام النقديّ  والتفكیر التاریخيّ 

 بعض الیوم تعني فماذا والتكامل. العدالة

 والعدالة والحریة طیةالدیمقرا مثل التعبیرات

 سبیل في وشّوھوھا بھا تالعبوا لقد حدة؟والوَ 

 ال عناوین وصارت للھیمنة، كأدوات استخدامھا
 عمل أيّ  تبریر أجل من تُستخدم لھا، مضمون

 كان.

                                                           
عظة حول ، الرھبنة السالیزیانیةراول سیلفا ھنریكیز، من  الكاردینال 11

أیلول/سبتمبر  18في سانتیاغو تشیلي ( Te Deumصالة الشكر الـ 
1974 .( 
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 مشترك مشروع دون

 دون والتقدّم للسیطرة طریقة أفضل إنّ  .15

 عدم إثارة في االستمرارو الیأس بثّ  ھي دحدو

 مقِیَ  عن الدفاع بزيّ  تنّكرت وإن تىح ،الثقة
 العدید في السیاسیة، اآللیة الیوم تُستخدمو معینة.

 والتصعید الغضب إلثارة البلدان، من

 اآلخرون یُحرم مختلفة، وبطرق واالستقطاب.

 الغرض ولھذا والتفكیر، الوجود في حقّھم من

 وإلقاء منھم، السخریة استراتیجیة یطبّقون

 ما یرفضون تھم.ومحاصر حولھم، الشكوك

 بھذه المجتمع فیصبح ،قیَم أو حقیقة، من یحملونھ

 غطرسة إلى األمر ویؤول فقًرا، أكثر الطریقة

 سلیمة مناقشة السیاسة تعد لم وبالتالي، األقویاء.

 الجمیع لتنمیة تھدف المدى طویلة مشاریع حول

 فوریة تسویقیة وصفات مجّرد إنما العام، خیروال

 في فعالیة. األكثر العالج اآلخر تدمیر في تجد

 بالحوار یتالعبون ھذه، الرخیصة االستبعاد لعبة

 والمواجھة. المناقشة مستوى على إبقائھ بھدف
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 الذي ھذا المصالح صراع في یمكننا، كیف .16

 ھو الفوز وحیث الجمیع، ضدّ  ناجمیعَ  یضع

 على للتعّرف رأسنا نرفع أن یر،للتدم مرادف

 على سقطوا الذین جانب إلى للوقوف أو قریبنا

 عظیمة أھداف ذي مشروع فكلّ  الطریق؟ طول

 إنّ  ھذیان. ھكأنّ  الیوم یبدو جمعاء البشریة لتنمیة

 الصعبة والمسیرة بیننا، تزداد المسافات

 یواجھ عدالة وأكثر موّحد عالم نحو والبطیئة

 ذری�ا.وج جدیدًا تراجعًا

 ویأوینا یحوطنا الذي بالعالم االعتناء إنّ  .17

 نصبح ألن بحاجة لكننا بأنفسنا. االعتناء یعني

 في عیشت تيال -"نحن" الـ ذاك أي- الجماعة تلك

 القوى یھمّ  ال االعتناء ھذا المشترك. البیت

 وغالبًا سریع. دخل إلى تحتاج التي االقتصادیة

 عن للدفاع ترتفع التي األصوات یُسِكتون ما

 تلك بالعقالنیة فیصفون منھا، یسخرون أو البیئة

 ھذه في .وحسب ةخاصّ ال ھممصالح ھي التي

 ةنزع ذاتو ،محتوى دون ننتجھا، التي الثقافة
 الُمتََوقَّع، "من مشترك، مشروع وبدون فوریة
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 تدریجی�ا تنشأ أن الموارد، بعض استنزاف إزاء

 تحت متخفیِّة جدیدة، حروبٍ  لشن مؤیدة حالة

 .12النبیلة" المطالب أقنعة

 العالمي االستبعاد
 التضحیة وكأن اإلنسانیة من أجزاءٌ  تبدو .18

 بشریًا قطاًعا یفّضل خیار وفق متاحة بھا

 "إنّ  الواقع، في حدود. بال "العیش یستحقّ "

 ینبغي أساسیّة قیمةً  بعد یُعتبرون ال األشخاص

 أو فقراء كانوا إذا سیما ال وحمایتھا، احترامھا

 لھم حاجة بغیر كنا" إن خاصة، احتیاجات ذوي

 ال أو –بعد یولدوا لم الذین كاألطفال– "اآلن
 مبالین غیر أصبحنا لقد كالمسنّین.– منھم جدوى

 من انطالقًا الھدر، أشكال من شكل أيّ  تجاه

 .13قباحة" األكثر بین من وھو الغذائي، الھدر

                                                           
 عدد )،2015مایو  /أیار Laudato si )24´ كن مسبًّحا العامةالرسالة  12

 .869 ص. )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 57
لسلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي إلى أعضاء ا البابا خطاب 13

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو ):2016 ینایر/كانون الثاني 11( الرسولي
 . 9، ص. 2016كانون الثاني/ینایر  14الفرنسیة، 
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 في یتسبّب الذي األبناء، إلى االفتقار إنّ  .19

 المسنّین ترك إلى باإلضافة السّكان، شیخوخة

 للتعبیر مباشرة غیر طریقة ھو مؤلمة، عزلة في

 ھي إنما یھّمنا ما وأنّ  بنا، ینتھي شيء كلّ  أنّ  عن

 ما "إنّ  وبالتالي، وحسب. الفردیة مصالحنا

 من یفیض ما أو الغذاء فقط لیس یُستَبعَد

 البشر ھم -غالبًا المستبعد- إنما الخیرات،

 في السنّ  لكبار حدث ما رأینا لقد .14أنفسھم"

 ال .كورونا فیروس بسبب العالم أنحاء بعض
 سبق لقد ،الواقع في ولكن ھكذا. یموتوا أن ینبغي

 وفي الحرّ  موجات بسبب مشابھ أمر حدث أن

 أنّ  ندرك لم بقسوة. فاستُبِعدوا أخرى: ظروف

 أن دون آخرون مبھ لیھتمّ  وتركھم المسنّین عزل

 یشّوه وودّیة، كافیة مرافقة األسرة ترافقھم

 إلى ذلك، على عالوةً  ویقود، ویُفِقرھا. األسرة

 مع الضروري تواصلھم من الشباب حرمان

                                                           
البابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي  خطاب 14

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2014ینایر /الثانيكانون  13( الرسولي
 .  10، ص. 2014كانون الثاني/ینایر  16الفرنسیة، 
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 تحقیقھا الشباب یستطیع ال حكمةٍ  ومع جذورھم

 بمفردھم.

 في كثیرة: نواح في االستبعاد ھذا یتجلّى .20

 ندرك أن دون مثًال، العمالة تكالیف خفض ھوس

 لبطالةا ألن ذلك، یسبّبھا التي الخطیرة العواقب

 .15الفقر حدود یوّسع مباشر كأثر عنھا الناتجة
 حقیرة أشكاًال  االستبعاد یتّخذ ذلك، على عالوةً 

 العنصریة، مثل علیھا، عفا قد الزمن أنّ  اعتقدنا

 وتكراًرا. مراًرا الظھور وتعاود تختفي التي

 مجدّدًا فتخجلنا العنصریة العبارات وتعود

 حقیقیًا لیس للمجتمع المزعوم التقدّم أنّ  رظھِ وتُ 

 األبد. إلى مضمون وغیر

 في فعالیّتھا أثبتت ةاقتصادیّ  قواعد ھناك .21

 بشریّة لتنمیة فعّالة لیست ولكنھا النمّو، عملیّة

 مساواة، دون ولكن الغنى، تزاید فقد .16متكاملة

                                                           
 Fondazione Centesimus annus pro Pontificeالمؤسسة  خطاب البابا إلىرا.  15

 30باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2013مایو /أیار 25(
 . 4 -3، ص. 2013أیار/مایو 

 تـََرّقي الشعوبالقدیس بولس السادس، الرسالة العامة را.  16
Populorum progressio  )26 أعمال : 14 عدد )،1967 مارس/آذار

  .264 ص. )،1967( 59 الكرسي الرسولي
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 جدیدة "أشكال والدة ھو یحدث ما إنّ  وبالتالي

 الحدیث العالم إنّ  یقولون عندما .17البؤس" من

 عصور من بمعاییر یقیسون إنما الفقر، من حدّ  قد

 ففي الحالّي. بالواقع مقارنتھا نیمك ال أخرى

 الحصول عدم یكن لم الواقع، في أخرى عصور

 على عالمة المثال، سبیل على الكھرباء، على

 یجب الشدید. لالنزعاج سببًا یكن ولم الفقر،

 اإلمكانیّات سیاق في دائًما وفھمھ الفقر تحلیل

 ملموس. تاریخيّ  زمن في الحقیقیة

 كاف بشكل عالمیّة لیست اإلنسان حقوق
 حقوق أنّ  األحیان من كثیر في نالحظ .22

 إنّ  لجمیع.ل متساویة الواقع في لیست اإلنسان

 للتنمیة أساسي "شرط ھو حقوقال ھذه احترام

 تُحتَرم عندما بلد. أليّ  واالقتصادیة االجتماعیة

 یزدھر وتُحَفظ، بحقوقھ ویعُتَرف اإلنسان كرامة

 البشریة صیّةالشخ وتستطیع والبراعة اإلبداع

                                                           
 Caritas in veritate المحبة في الحقّ العامة بندكتس السادس عشر، الرسالة  17
 101 أعمال الكرسي الرسولي: 22 عدد )،2009 یونیو/حزیران 29(
 .657ص.  )،2009(



 

22 
 

 الخیر لصالح المتعدّدة مبادراتھا تحقّق أن

 مجتمعاتنا بدقّة راقبنا "إذا ولكن .18العام"

 التي التناقضات من العدید لوجدنا المعاصرة،

 البشر كرامة كانت إذا عّما التساؤل إلى تدفعنا

 قبل رسمیًا عِلنَتأُ  التي المتساویة، أجمعین

 ومحمیّة تََرمةوُمح بھا ُمعتََرف عاًما، سبعین

 ھناك تزال ال الظروف. جمیع في وُمعّززة

 تغذّیھا الیوم، العالم في الظلم من عدیدة أشكال

 اقتصاديّ  ونموذجٌ  مختزلة أنثروبولوجیة رؤى

 اإلنسان استغالل في یتردّد ال الربح، على قائم

 من جزء یعیش وبینما قتلھ. وحتى بل وتجاھلھ

 كرامتھ آخر جزء یرى ترف، في اإلنسانیة

 األساسیة حقوقھو مداسة، أو محتقرة أو متجاھلة

 عن ھذا یقول ماذا .19منتھكة" أو متجاھلة

 الكرامة نفس على القائمة الحقوق في المساواة

 اإلنسانیة؟

                                                           
): 2014أیلول/سبتمبر  21ألبانیا ( –، تیرانا البابا إلى السلطات خطاب 18

 .3، ص. 2014أیلول/سبتمبر  25، الفرنسیةباللغة  أوسیرفاتوري رومانو
إلى المشاركین في المؤتمر الدولي "حقوق اإلنسان في العالم رسالة  19

): 2018كانون األول/دیسمبر  10( "المعاصر: إنجازات، إخفاقات وإنكار
كانون األول/دیسمبر  25 -18باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

   .6، ص. 2018
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 العالم حول المجتمعات تنظیم فإنّ  وبالمثل، .23

 المرأة أنّ  بوضوح یعكس أنْ  عن بعیدًا یزال ال

 نؤّكد تماًما. وحقوقھ الرجل كرامة بنفس تتمتّع

 طانیسلّ  والواقع القرارات ولكن بالكالم األشیاء

 "فقرَ  أنّ  والحقیقة أخرى. رسالة على الضوء

 وسوء إقصاء أوضاع من یُعَانِینَ  اللواتي ،النساء

 ما غالبًا ألنھ ،مضاعفٌ  ھو ،وعنف معاملة

  .20وقھن"حق عن للدفاع اإلمكانات نقصھنّ ی

 تبنّي من الرغم "على أنھ، أیًضا ندرك .24

 إلى الھادفة االتفاقات من للعدید الدولي المجتمع

 وإطالقھا أشكالھا، بجمیع للعبودیة حد وضع

 ما الظاھرة، ھذه لمكافحة عدّة استراتیجیات

 ورجال أطفال من األشخاص، مالیین الیوم یزال

 من مونیُحرَ  أعمارھم، اختالف على ونساء

 ظروف في العیش على مونویُرغَ  الحریة

 یوجد -األمس كما- الیوم [...] للعبودیة. مشابھة

 إمكانیةَ  یقبل لإلنسان مفھوم العبودیة جذور في

                                                           
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي  20

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 202عدد )، 2013نوفمبر  /الثاني
 . 1108ص.  )،2013(
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 ،اإلنسان ویُحرم [...] غرض. أنّھ على معاملتھ
 یتھحرّ  من ومثالھ، هللا صورة على المخلوق

 النفسي، أو الجسدي واإلكراه الخداع بواسطة

 ،حدھمأل ملكیة مجّرد یصبحو سلعة إلى ویتحّول
 اإلجرامیة الشبكات ھذه ."كغایة ال كأداة ویُعاَمل

 المعلوماتیة التكنولوجیات ببراعة تستخدم"

 وآخرین انشبّ  أشخاص استدراج ةغیَ بُ  الحدیثة

 للشذوذ لیس .21كافة" العالم أنحاء في اجد�  یافعین

 على یجبرھا ثم المرأة، یُخِضع عندما حدود

 اختطاف حدّ  إلى یصل بغیض عمل اإلجھاض.

 ھذا كلّ  إنّ  أعضائھم. بیع بغرض األشخاص

 أشكال من وغیره باألشخاص االتّجار یحّول

 ذتؤخَ  أنْ  تتطلّب عالمیة، مشكلة إلى العبودیة
 كماف" جمعاء، ةالبشریّ  ِقبَلِ  من الجدّ  محمل على

 عالمیة شبكات تستخدم اإلجرامیة ماتالمنظّ  أنّ 

 ھذه على للقضاء العمل یتطلّب  أھدافھا، لبلوغ

                                                           
في األول من كانون  رسالة بمناسبة الیوم العالمي الثامن واألربعین للسالم 21

أوسیرفاتوري : 4 -3)، 2014كانون األول/دیسمبر  8( 2015الثاني/ینایر 
 .9، ص. 2014كانون األول/دیسمبر  11باللغة الفرنسیة،  رومانو



 

25 
 

 قبل من أیًضا شامًال و مشترًكا جھدًا الظاھرة

  .22المجتمع" تكّون التي الفاعلة الجھات مختلف

 وخوف صراع
 الحروب إلى مختلفة بطرق یُنَظر .25

 أو عرقیة ألسباب واالضطھادات والتفجیرات

 الكرامة ضدّ  االنتھاكات من والعدید دینیة،

 مصالح تناسب كانت إذا لما وفقًا اإلنسانیة،

 ھو وما أساسّي. بشكل اقتصادیّة وھي معیّنة،

 ،نفوذ ذي لشخص مناسبًا یكون عندما صحیح
 .بالفائدة علیھ عودی ال عندما صحیح غیر یصبح

 في مؤلم بشكل "تزایدت قد ھذه العنف حاالت إنّ 

 اتّخذت أنَّھا لدرجة العالم من عدیدة مناطق

 على ثالثة عالمیة حربًا تسمیتھ یمكن ما مالمح

 .23"أجزاء

                                                           
كانون  11باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو: 5، المرجع نفسھ 22

 . 10، ص. 2014األول/دیسمبر 
كانون  في األول من واألربعین للسالم التاسعرسالة بمناسبة الیوم العالمي  23

أوسیرفاتوري  :2 ،)2015 كانون األول/دیسمبر 8( 2016الثاني/ینایر 
 .7، ص. 2015كانون األول/دیسمبر  24 -17، الفرنسیةباللغة  رومانو
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 آفاق غیاب الحظنا إذا ھذا في عجب ال .26

 كلّ  في تدمیره یتمّ  ما ألن جمِعنا، على قادرة

 تتضّمنھ الذي ذاتھ، األخّوة "مشروع ھو حرب

 وضع "كلّ  فإنّ  ولذا البشریة"، األسرة رسالة

 على واالنغالق الثقة انعدام یغذّي التھدید یسوده

 ال انقسام في یتقدّم عالمنا فإنّ  وھكذا، .24الذات"
 "على االستقرار یضمن ھأنّ  ایً مدّع لھ، معنى

 الخوف عقلیة على یرتكز زائف أمان أساس

 بین العالقات إفساد إلى تؤدّي التي الثقة وانعدام

  .25ممكن" حوار أيّ  ومنع الشعوب

 لم قدیمة مخاوف ھناك أنّ  المفارقات ومن .27

 أن استطاعت بل ال التكنولوجي، التقدّم یتخّطاھا

 فخلفَ  الجدیدة. التقنیات خلف وتتطّور تختبئ

 ھناك ھذه، أیامنا في حتى القدیمة، المدینة سور

 وما والصحراء. المجھول، أرض ھناك ھاویة،

 غیر ألنھ بھ، موثوق غیر ھو إنما ھناك من یأتي
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 القریة. إلى ینتمي وال مألوف، وغیر معروف،

 أن یجب والذي "بربري"، ھو ما أرض ھاإنّ 

 ننشئ وبالتالي، ثمن. بأيّ  منھ أنفسنا نحمي

 یعد لم بحیث النفس، عن للدفاع جدیدة حواجز

 "عالمي سوى ھناك یعد ولم موجودًا العالم

 بعدُ  یُعتبرون ال الكثیرین أنّ  لدرجة الشخصي"،

 بل ،فتصرّ لل قابلة غیر كرامة ذوي بشر

 مجدّدًا لیظھر وعاد "ھؤالء". مجّرد أصبحوا

 تشیید ثقافة الجدران، ثقافة إلقامة المیلُ 

 اللقاء ھذا لمنع األرض، وفي القلب في الجدران،

 َمن كلّ  إنّ  اآلخرین. ومع األخرى، الثقافات مع

 بھ سینتھي جداًرا، یبني من كلّ  جداًرا، یشیّد

 التي الجدران داخل عبدًا یكون بأن المطاف

 .26الغیریّة" إلى یفتقر ألنھ آفاق. دون بناھا،

 التي والمخاوف األمان وعدم حدة،الوِ  أّما .28

 أنّ  یشعرون الذین األشخاص من الكثیر یختبرھا

 خصبة أرًضا فتخلق عنھم، تخلّى قد النظام
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 ذاتھا تقدّم إذ نفسھا تفرض الواقع في فھي للمافیا.

 أنواع عبر وغالبًا المنسیّین، "تحمي" ھاأنّ  على

 مصالحھا تتابع بینما ،المساعدة من مختلفة

 بالمافیا، خاصّ  تعامل أسلوب ھناك اإلجرامیة.

 روح عبر ،والتبعیّة االعتمادیّة من روابط یخلق

 منھا. التحّرر للغایة یصعب مزیّفة، جماعیّة

 مشترك اتّجاه دون وتقّدم عولمة

 أحمد الدكتور األكبر ماإلما فضیلةو إننا .29

 في حدث الذي اإلیجابي التقدّم نتجاھل ال الطیب،

 والصناعة والطبّ  والتكنولوجیا العلوم

- "فإنَّا المتقدّمة. البلدان في وخاّصة والرفاھیة،
لُ  -ذلك مع  التاریخیَّةَ  القَفزات ھذه أنَّ  نُسّجِ

 األخالقُ  معھا تَراَجعَتْ  والَمحُمودةَ  الُكبرى

ابِط فاتِ  ةُ الضَّ  الِقیَمُ  وتَراَجعَتِ  الدولیَِّة، للتصرُّ

وِحیَّةُ  ا بالَمسُؤولیَِّة؛ والشُّعُورُ  الرُّ  في أسَھمَ  ممَّ

 [...]. والیَأِْس، والعُْزلَةِ  باإلحباطِ  عامٍّ  ُشعُورٍ  نَْشرِ 

 من لَمزیدٍ  إعدادُھا یَجِري أُخَرى أماكنُ  وھناك

 في ائِر،الذَّخ وَجْلبِ  الّسِالح وتكدیِس  االنفجارِ 
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بابیَّةُ  علیھ تُسیِطرُ  عالَِمّيٍ  َوْضعٍ   األملِ  وَخْیبَةُ  الضَّ

 الَمصالحُ  فیھ وتَتحكَّمُ  الُمستَقَبِل، من والخوفُ 

 ."الضیِّقة المادیَّةُ 

 الطاحنةَ، السیاسیَّةَ  األزماتِ " لىإ أیًضا نشیرو

 الطبیعیَّة للثرواتِ  التوزیعِ  َعدالةِ  وافتِقادَ  والظُّلمَ 

 َمالیینَ  تجعَلُ  التي األزمات ھذه وأمامَ  [...]

لُ  ُجوًعا، َیُموتُونَ  األطفالِ   من- أجسادُھم وتَتَحوَّ

 العَظمیَّةَ  الَھیَاِكلَ  یُشبِھُ  ما إلى -والجوعِ  الفقرِ  ِشدَّةِ 

 إزاء .27مقبوٍل" غیرُ  عالميٌّ  صمتٌ  یَُسودُ  البالیةَ،

 إلى منجذبون أننا من الرغم وعلى المشھد، ھذا

 إنسانیًا مساًرا نرى ال أننا إّال  م،التقدّ  من الكثیر

 حقًا.

 نفسھا اإلنسانیّة إلى باالنتماء الشعور إنّ  .30

 بناء حلم أنّ  حین في الیوم، عالم في یضعف

 عصور من یوتوبیا كأنھ یبدو معًا والسالم العدل

 وباردة مالئمة المباالة ھیمنة ونرى أخرى.

 خداع وراء یختبئ عمیق سراب ابنة وشاملة،

                                                           
، أبو وثیقـة األخــوة اإلنســانیة من أجل السالم العالمي والعیش المشترك 27
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 جبابرة نكون أن بإمكاننا أنھ اعتقاِدنا وْھمُ  الوھم:

 األمل خیبة القارب. نفس في جمیعًا أننا وننسى

 العظیمة، األخویة القیم اوراءھ تركت يتال ،ھذه

 التجربة ھي ھذه السخریة. من نوع "إلى ؤدّيت

 خیبة أو الوھم درب اتّخذنا إذا نواجھھا، التي

 الذات على واالنغالق العزلة إنّ  [...] ھذا. األمل

 السبیل ھي لیست الشخصیة المصلحة على أو

 إنھ بل التجدید، على والعمل الرجاء إلعادة أبدًا

 ال التقارب. بل العزلة، ال اللقاء. فةوثقا التقارب،
 .28اللقاء" ثقافة بل الصدام، ثقافة

 دون مسرًعا یتقدّم الذي العالم ھذا في .31

 بین المسافة فیھ "تتّسع بجوّ  نشعر مشترك، مسار

 المشتركة والسعادة ةالشخصی یةالرفاھ ھوس

 االنقسام بأنّ  االنطباع یعطي أنھ حدّ  إلى للبشریة،

 البشري. والمجتمع الفرد بین یحدث الحقیقي

 مع للعیش مضطر بأنھ المرء یشعر أن […]

 بذور وجمال غنى یقدّر وأن شيء، ھو اآلخرین
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 وتنمیتھا عنھا البحث یجب التي المشتركة الحیاة

 تتقدّم التكنولوجیا .29آخر" شيء ھو معًا

 نموّ  كان لو جمیًال  سیكون "كم ولكن باستمرار،

 أیًضا یتوافق والتكنولوجیّة العلمیّة البتكاراتا

 واالندماج اإلنصاف من أكبر قدر مع

 عندما أننا لو جمیًال  سیكون كم االجتماعي!

 اكتشاف نعید بعیدة، جدیدة كواكب نكتشف

 .30!"القریبین ختاأل أو خاأل احتیاجات

 األخرى التاریخ وضربات الجائحات

 فیروس ةجائح مأساة مثل عالمیّة مأساة إنّ  .32

 بأننا الوقت، لبعض اإلدراك، زادت قد كورونا

 ضرر حیث ،نفسھ الزورقَ  یرِكب عالميّ  مجتمع

 أحد من ما أنّ  رذكّ ن الجمیع. صیبی واحد فرد

 إّال  نخلص أن یمكننا ال وأنھ وحده، صخلُ یَ 
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 تُسِقط "العاصفة إنّ  قلت السبب ولھذا .مجتمعین

 الزائفة الضمانات وتفضح ضعفنا عن القناع

 أعمالنا جداول علیھا بنینا التي الضروریة وغیر

 سقطت [...] وأولویّاتنا وعاداتنا ومشاریعنا

 النمطیّة الصور تلك خدعةُ  العاصفة، مع أیًضا

 باستمرار الخائف "أنا" الـ وراءھا تخفي التي

 االنتماء اھذ مجدّدًا، وظھر صورتھ؛ على

 :وھو أال منھ فِرار ال الذي (المبارك) المشترك
 .31كأخوة" االنتماء

 باتّجاه صارم بشكل یتقدّم العالم كان .33

 عبر البشریة" "التكالیف تقلیل یحاول اقتصادٍ 

 أن البعض وحاول التكنولوجي، التقدّم استخدام

 لضمان كافیة كانت السوق حّریة أنّ  نعتقد یجعلنا

 التي والمفاجئة القاسیة لضربةا لكن شيء. كلّ 

 السیطرة، عن الخارجة الجائحة ھذه حملتھا

 في البشر، في التفكیر إعادة على أجبرتنا

 الیوم یمكننا بعضھم. فائدة في منھ أكثر الجمیع،

 المجد بأحالم أنفسنا "غذّینا أننا ندرك أن
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 والعزلة؛ واالنغالق التشتّت فأكلنا والعظمة،

 سعینا اإلخاء. طعم وفقدنا ،باالتّصاالت امتألنا

 علینا فطغى ومضمونة، سریعة نتائج لتحقیق

 وفقدنا االفتراضیة، أسرى وقعنا والقلق. التسّرع

 من الجائحة أیقظتھ ما إنّ  .32ونكھتھ" الواقع طعم

 الذات، لحدود وإدراك وخوف یقین وعدم ألم

 أنماط في التفكیر إعادة إلى الدعوة صدى یردّد

 وخاّصة مجتمعاتنا، وتنظیم نا،وعالقات حیاتنا،

 وجودنا. معنى

 فمن ببعضھ، مرتبًطا شيء كلّ  كان إذا .34

 ال العالمیة الكارثة ھذه أنّ  في التفكیر الصعب
 بأننا ندّعي إذ الواقع، مواجھة في بطریقتنا تتعلّق

 كلّ  وعلى الخاّصة حیاتنا على مطلقون أسیاد

 العقاب من نوع أنھ ھنا أقصد ال موجود. شيء

 الضرر أنّ  على التأكید یكفي ال ھأنّ  كما لھي.اإل

 محاسبتنا إلى األمر بھ ینتھي بالطبیعة یلحق الذي

 یئنّ  الذي ھو ذاتھ فالواقع انتھاكاتنا. على
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 شعر بیت الصدد ھذا في ذھني إلى یعود .ویتمّرد

 األشیاء دموع فیھ یذكر فیرجیلیو كتبھ

 .33والتاریخ

 "معلّم التاریخ، دروس بسرعة ننسى لكننا .35

 األزمة انتھاء بعد فعل، ردّ  أسوأ إنّ  .34الحیاة"

 استھالكیة نزعة في نقع أن ھو الصحیة،

 أنانیة حمایة من جدیدة أشكال وفي محمومة

 إنما "اآلخرون"، النھایة في یبقى أّال  نأمل للذات.

 خطیر حدث ھذا یكون أّال  نأمل "نحن". الـ فقط

 نأ من نتمّكن لم التاریخ، أحداث من آخر
 المسنّین ننسى أّال  نأمل لنا. درًسا منھ نستخلص

 التنفّس، أجھزة نقص بسبب حتفھم لقوا الذین

 عاًما -ما نوًعا– الصّحیة األنظمة تفكیك نتیجة

 جدوى، دون األلم ھذا كلّ  یكون أّال  نأمل عام. بعد

 وأن للحیاة جدیدة طریقة نحو بقفزة نقوم وأن

 بعضنا وندین نحتاج أننا قاطع بشكل نكتشف

 بكلّ  جدید من البشریة تولد بحیث لبعض،

                                                           
 "rerum et mentem mortalia tangun Sunt lacrimae": 462، 1، اإلنیادةرا.  33
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 بكثیر وأبعد األصوات، وكلّ  األیدي وكلّ  الوجوه

 رسمناھا. التي الحدود من

 في مشترك حماس استعادة في فشلنا إذا .36

 مجتمع في والتضامن، االنتماء یعرف مجتمع

 الوھم فإنّ  والخیرات، والجھد الوقت لھ نخّصص

 مدّمر بشكل سیسقط یخدعنا الذي العالميّ 

 عالوة وفراغ. غثیان حالة في الكثیرین وسیترك

 "الھوس أنّ  بسذاجة تجاھلن ّال أ یجب ذلك، على

 متاًحا یكون عندما ةصّ خا- استھالكي حیاةٍ  بنمطِ 

 یؤّجج أن یمكنھ –األشخاص من قلیل لعدد فقط

 "خلّص ومبدأ .35المتبادل" والتدمیر العنف

 ضدّ  "الجمیع إلى عاجًال  سیترجم نفسك"

  الجائحة. من أسوأ ذلك وسیكون الجمیع"،

 الحدود ندع اإلنسانیة الكرامة سقوط

 السیاسیة األنظمةُ  بھ تطالب ما إنّ  .37

 اللیبرالیة االقتصادیة المناھج وكذلك الشعبویة

 بأيّ  المھاجرین وصول تجنّب وجوب ھو إنما
                                                           

عدد )، 2015مایو /أیار Laudato si )24’ كن مسبّحاالعامة  الرسالة 35
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 من الحدّ  حول التجادل یتمّ  نفسھ، الوقت في ثمن.

 تصل حتى الفقیرة، للبلدان الممنوحة المساعدات

 ال التقّشف. تدابیر اتّخاذ وتقّرر الحضیض إلى
 التي المجّردة العبارات ھذه خلف أنّ  یدركون

 التي األرواح من العدید ھناك تحّملھا، یصعب

 الحرب من الكثیرون یھرب تتمّزق.

 اآلخرون، أّما طبیعیة.ال والكوارث واالضطھاد

 فرص عن عام، بشكل "یبحثون حقوقھم، بكامل

 أفضل بمستقبل یحلمون وألسرھم. ألنفسھم

 .36لتحقیقھ" الظروف تھیئة ویریدون

 إلى ینجذبون الحظ، لسوء وآخرون، .38

 أحیانًا واقعیّة غیر تطلّعات "مع الغربیة، الثقافة

 اجرونالمت فیستغلّ  كبیرة. أمل لخیبة متعّرضھ

 یرتبطون ما غالبًا الذین- الضمیر عدیمو

 ضعفَ  -األسلحة أو المخدّرات بعصابات

 طوال یتعّرضون ما اغالبً  الذین المھاجرین،

 واالعتداء بالبشر واالتّجار للعنف رحلتھم

                                                           
 Christus vivit )25 المسیح یحیاما بعد السینودس  الرسولياإلرشاد  36
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 .37توصف" ال التي والمعاناة والجسدي النفسي
 إطارھم عن "االنفصال إلى المھاجرون یضطرّ 

 جذورھم فقدان ختبرونی ما وغالبًا األصلّي،

 التي المحلّیة المجتمعات أنّ  كما والدینیة. الثقافیة

 تفقد إذ التجّزؤ، من تعاني وراءھا تخلّفھا

 واألسر، وجرأة، نشاطا األكثر عناصرھا

 كالھما، أو ینالوالدَ  أحد یھاجر عندما خاّصة

 "یجب لذلك، .38المنشأ" بلد في األطفال تارًكا

 الھجرة، عدم في الحقّ  ىعل أیًضا التأكید إعادة

 في المرء یبقى كي الالزمة الشروط تتوفّر أن أي

 .39وطنھ"

 ظاھرة "تتسبّب ھذا، كلّ  على عالوةً  .39

 بشعور المضیفة، البلدان بعض في الھجرة

 واستغاللھ إثارتھ یتمّ  ما وغالبًا والقلق، بالخوف

 عقلیّة انتشار إلى یؤدّي وھذا سیاسیة. ألغراض

                                                           
 . 92، عدد المرجع نفسھ 37
 . 93، عدد المرجع نفسھ 38
التاسع رسالة بمناسبة الیوم العالمي البابا بندكتس السادس عشر،  39

): 2012تشرین األول/أكتوبر  12(للمھاجرین والالجئین والتسعین 
، 2012تشرین الثاني/نوفمبر  1باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

  .5ص. 
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 على منغلقین أشخاص دىل األجانب، كراھیة

 نیمستحقّ  غیر نیالمھاجر دّونیُع .40أنفسھم"
 مثل االجتماعیة الحیاة في للمشاركة كاف بقدر

 الكرامة نفس لدیھم أنّ  وینسون آخر، شخص أيّ 

 أن یجب لذلك، األشخاص. كافة مثل الجوھریة

 .41الشخصي" إنقاذھم في أساسی�ا "دوًرا یلعبوا
 ولكنھم بشًرا، لیسوا أنھم أبدًا أحد یقول لن

 القرارات عبر العملیة، الناحیة من یظھرون

 وأقلّ  قیمة أقلّ  عتَبَرونیُ  أنھم المعاملة، وطریقة

 یشارك أن المقبول غیر من إنسانیة. وأقلّ  أھّمیة

 مرّجحین المواقف، وھذه العقلیة ھذه المسیحیون

 قناعاتھم على معیّنة سیاسیة أفضلیات أحیانا

 إنسان لكلّ  المطلقة الكرامة قة:العمی اإلیمانیة

 دینھ، أو لونھ أو أصلھ عن النظر غضّ بِ 

 األخویة. المحبّة شریعة أي العظمى، والشریعة

                                                           
 vivit Christus )25 المسیح یحیااإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  40

  .92 عدد )،2019 مارس/آذار
الیوم العالمي المئة والسادس رسالة قداسة البابا فرنسیس بمناسبة  41

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2020أیار/مایو  13( للمھاجرین والالجئین
  . 4 ، ص. 2020أیار/مایو  19الفرنسیة، 
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 ًسامؤسّ  عنصًرا الھجرات ستشّكل" .40

 "فقدان من الیوم تعاني ھالكن .42العالم" لمستقبل

 یقوم الذي األخویة، بالمسؤولیة اإلحساس ذلك

 سبیل على أوروبا، .43المدني" المجتمع كلّ  علیھ

 ومع الطریق. ھذا اتّخاذ خطر في ھي المثال،

 الكبیر، والدیني الثقافي "إرثھا فبمساعدة ذلك،

 مركزیة عن للدفاع المالئمة األدوات تملك

 الواجب بین الصحیح التوازن وإیجاد اإلنسان

 حقوق باحترام لالمتمثّ  المزدوج الخلقي

 والضیافة المساعدة وضمان مواطنیھا،

 .44للمھاجرین"

 المھاجرین بعض لدى یكون أن أتفّھم .41

 الغریزة من كجزء ھذا مفھّ تأ وخوف. شكوكٌ 

 الصحیح من ولكن النفس. عن للدفاع الطبیعیة

                                                           
 البابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي خطاب 42

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2016الثاني/ینایر  كانون 11( الرسولي
 . 10، ص. 2016كانون الثاني/ینایر  14الفرنسیة، 

 البابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي خطاب 43
باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2014كانون الثاني/ینایر  13( الرسولي

 .6، ص. 2015كانون الثاني/ینایر  16الفرنسیة، 
 البابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي خطاب 44

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2016كانون الثاني/ینایر  11( الرسولي
  .  10، ص. 2016كانون الثاني/ینایر  14الفرنسیة، 
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 إّال  مثمًرا یكون ال الشعب، أو اإلنسان أنّ  أیًضا

 اآلخرین. على االنفتاح في یبدع كیف عرف إذا

 ألن ھذه، األولیة الفعل ردود تجاوز إلى أدعوكم

 الشكوك ھذه رتَُسیِّ  عندما ھي "المشكلة

 والتصّرف التفكیر في طریقتَنا والمخاوف

 حتى وربما ومنغلقین، متسامحین، غیر فتجعلنا

 ویحرمنا صریین.عن -ذلك ندرك أن دون-

 على والقدرة الرغبة من الطریقة بھذه الخوفُ 

 .45اآلخر" الشخص لقاء

 التواصل مُ وھْ 

 المواقف تزداد بینما أنھ المفارقات، ومن .42

 اآلخرین، عن تعزلنا التي المتشدّدةو غلقةنالم

 في الحقّ  فقدان لدرجة تختفي أو المسافات تقصر

 من نوع إلى شيء كلّ  تحّول فقد الخصوصیة.

 أصبحت والحیاة ومراقبتھ، رصده یمكن عرٍض 

 شيء كلّ  عرض یریدون مستمّرة. مراقبة تحت

                                                           
 للمھاجرین والالجئین والخامسةالیوم العالمي المئة رسالة البابا بمناسبة  45
 28باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019أیار/مایو  27(

  . 6 ، ص.2019أیار/مایو 
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 فرد كلّ  وأصبح الرقمي، التواصل خالل من

 وغالبًا ف،وتكش تعّري فضولیّة، لنظرات ھدفًا

 یتالشى، اآلخر احترام إنّ  مجھولة. تكون ما

 وأنحیھ، وأتجاھلھ دهبعِ أُ  حین في الطریقة، وبھذه

 أقصى إلى حیاتھ أغزو أن خجل، دون أستطیع،

 الحدود.

 الحركات تشّكل ال أخرى، ناحیة من .43

 من فعلی�ا شكًال  والدمار للكراھیة الداعیة الرقمیة

 ،-البعض یدّعي كما- المتبادلة المساعدة أشكال
 باألحرى، العدو. ضدّ  اتّحاد مجّرد ھي إنما

 الناس تعّرض أن الرقمیة اإلعالم لوسائل "یمكن

 تدریجی�ا االتّصال وفقدان والعزلة اإلدمان لخطر

 عالقات تطویر یعوق مما الملموس، الواقع مع

 حركات إلى بحاجة نحن .46حقیقیة." شخصیّة

 جسد، ولغة ،وصمت وجھ، وتعبیرات جسدیة،

 الیدین، وارتعاش العطر، إلى وحتى

 ویشّكل یعبّر ھذا كلّ  ألنّ  رق،والعِ  واالحمرار،

 الرقمیة، فالعالقات البشري. التواصل من جزًءا

                                                           
 vivit Christus )25 المسیح یحیااإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  46

  .88 عدد )،2019 مارس/آذار
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 جھدًا، تتطلّب التي الصداقة تنمیة من تعفي التي

 توافق من وحتى مستقرة، بالمثل معاملة ومن

 لكنھا اجتماعي. مظھر لھا الوقت، بمرور ینضج

 تخفي أن المعتاد ِمن إنما "نحن" الـ حقًا تبني ال

 األجانب كراھیة في تظھر التي ةالفردیّ  وتزید

 یكفي ال الرقمي التواصل الضعفاء. واحتقار

 توحید على قادر غیر وھو الجسور، لبناء

 اإلنسانیة.

 حیاء بال عدوان
 االستھالكیة عزلتھم عن الناس یدافع بینما .44

 ُمقیَّدین یكونوا أن نختاروی والمریحة، الخاّصة

 ظھور على یساعد ھذاو وبھوس. باستمرار

 واإلھانات، العدوانیة، من اعتیادیة غیر أشكال

 المؤذي والكالم واإلساءة، المعاملة، وسوء

 كان ما وبفجور اآلخر، صورة تشویھ لدرجة

 األشخاص بین مباشر التواصل كان لو لیوجد

 البعض. بعضنا بتدمیر األمر بنا ینتھي أن دون

 األجھزة في تجد االجتماعیة العدوانیة إنّ 
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 لھ، مثیل ال مجاًال، الكمبیوتر وأجھزة المحمولة

 نتشار.لال

 كلّ  بفقدان لألیدیولوجیات سمح قد وھذا .45

 سنوات بضع قبل قولھ اممكنً  یكن لم ماو حیاء.

 یمكن كلّھ، العالم احترام بفقدان ةالمخاطر دون

 قَِبل من حتى فظاعة، بكلّ  عنھ التعبیر الیوم

 یمكن ال عقاب. ودون السیاسیة، السلطات بعض

 ضخمة اقتصادیة مصالح "ھناك أنّ  تجاھل

 ممارسة على قادرة الرقمي، العالم في تعمل

 وتدمیریّة، مخفیّة بطریقة السیطرة من أشكال

 وبالعملیة بالضمیر للتالعب آلیّات وخلق

 من العدید بھا تعمل التي والطریقة الدیمقراطیة.

 أشخاص جمعِ  إلى تتوّصل ما غالبًا المنّصات

 بین المواجھة فتعّوق الطریقة، بنفس یفّكرون

 انتشار تسّھل المغلقة الدوائر وھذه االختالفات.

 وإثارة الكاذبة، والمعلومات المزّورة األخبار

  .47والكراھیة" التحیّز

                                                           
 . 89، عدد المرجع نفسھ 47
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 یؤدّي الذي التعّصب أنّ  نعترف أن یجب .46

 متدیّنون أشخاص بھ یقوم اآلخرین تدمیر إلى

 قد الذین المسیحیّین، استثناء دون أیًضا،

 عبر الكالمي العنف شبكات "في یشتركوا

 التبادل نظام مجاالت مختلف أو األنترنت

 االعالم وسائل عبر حتى أنھ، لدرجة الرقمي.

 ویُسمح الحدود، اوزتج یمكن الكاثولیكیّة،

 لألخالق وجود من ما كأنّھ واالفتراء، بالتشھیر

 ھي ما .48اآلخرین" سمعة الحترام وال

 التي األخّوة في ثّم، من ،تُقَدَّم التي المساھمة

 المشترك؟ اآلب علینا یقترحھا

 حكمةال عدیمة معلومات
 الواقع. مع التالقي تقتضي الحقیقیة الحكمة .47

 وإخفائھ شيء كلّ  إنتاج الیوم الممكن من ولكن

 حدود مع المباشر التالقي یجعل وھذا وتغییره.

 آلیة نشغّل لذلك، ونتیجة یطاق. ال الواقع

 ما بین الفوري الفصلِ  عادةَ  ونقیم "االختیار"

                                                           
 audete et exsultateG )19  افرحوا وابتھجوااإلرشاد الرسولي  48

 .115 عدد )،2018مارس  /آذار
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 الجذّابة األمور وبین یعجبني، ال وما یعجبني

 باختیار نقوم المنطق، وبنفس القبیحة. ألموروا

 العالم. نشاركھم أن نقّرر الذین األشخاص

 تؤذي التي المواقف أو األشخاص فإن وبالتالي،

 منھا نتخلّص استیائنا، في تسبّبت أو مشاعرنا

 االفتراضیة، الشبكات في بساطة بكلّ  الیوم

 الذي العالم عن تعزلنا افتراضیة دائرة ونبني

 فیھ. نعیش

 سمة وھو آخر، إلى لالستماع الجلوس إنّ  .48

 من نموذج ھو اإلنساني، اللقاء سمات من

 یتغلّب الترحیب، على منفتح شخٍص  تصّرف

 اھتمامھ، ویولیھ اآلخر، بلویق النرجسیة على

 الیوم "عالم لكن الخاّصة. دائرتھ في بھ ویرّحب

 أحیانًا وتمنعنا […] أصّم. عالم الغالب في ھو

 االستماع من والجنون، الحدیث العالم سرعة

 في یكون وعندما اآلخر. الشخص یقولھ لما جیّدًا

 علیھ نردّ  أن ونرید نقاطعھ حواره، منتصف

 القدرة نفقد أّال  فَعَلینا كالمھ. من بعد ینتھ لم بینما

 فرنسیس القدّیس سمع لقد االستماع". على
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 الفقراء، صوت سمعو هللا، "صوت األسیزي

 الطبیعة. صوت سمعو المرضى، صوت سمعو

 ما ینمو أن وأتمنّى حیاة. نمط إلى ذلك كل وحّول

 .49كثیرة" قلوب في فرنسیس القدّیس زرعھ

 تحویلو واالصغاء، الصمت تالشي مع .49

 ومشحونة سریعة ورسائل نقرات إلى شيء كلّ 

 األساسي الھیكل للخطر نعّرض بالقلق،

 جدید حیاةٍ  نمطَ  نخلق الحكیم. البشري للتواصل

 كلّ  ونستثني أمامنا، یكون أن نرید ما نبني حیث

 معرفة معرفتھ أو علیھ السیطرة یمكن ال ما

 منطقھا بسبب الدینامیكیّة، ھذه وفوریّة. سطحیّة

 قادر ھادئ بتفكیر القیام من تمنعنا لجوھري،ا

 مشتركة. حكمة إلى یقودنا أن على

 عبر معًا الحقیقة عن نبحث أن نستطیع .50

 مناقشة في أو ھادئة محادثة في أو الحوار

 من أیًضا مصنوع مثابر، مسار إنھ حماسیة.

 بصبر یجمع أن على قادر والمعاناة، الصمت

 فالتراكم والشعوب. لألفراد الطویلة الخبرة
                                                           

، . الرجاء ھو رسالة عالمیةھكالمیلتزم ب رجل –البابا فرنسیس من الفیلم  49
 ). 2018من إعداد ویم وندرز (
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 من المزید یعني ال تغمرنا التي للمعلومات الھائل

 بحث عملیات من تُصنَع ال والحكمة الحكمة.

 تجمیع عن عبارة ھي وال اإلنترنت، على دؤوبة

 بھذه صّحتھا. من أكیدین لسنا معلومات

 الحقیقة. مع التالقي في ننضج ال الطریقة،

 حول فقط المطاف نھایة في المحادثات وتدور

 وحسب. وتراكمیة أفقیّة وھي البیانات، أحدث

 قلب نخترق الو وثیقًا اھتماًما نولیھا ال لكننا

 نعطي حتى ضروري ھو ما ندرك وال الحیاة،

 وھًما بالتالي الحّریة وتصبح للوجود. معنى

 أمام التنقّل حّریة وبین بینھا ونخلط لنا یبیعونھا

 األخّوة، طریق أنّ  في تكمن فالمشكلة الشاشة.

 الحّرة األرواح إّال  یعبره ال وعالمیًا، محلیًا

 حقیقیة. للقاءات والمستعدّة

 لذاتل وازدراءٌ  خضوعٌ 

 تُقَدَّم اقتصادیًا الناجحة الدول بعض إنّ  .51

 قید في ھي التي للدول ثقافیة نماذج أنّھا على

 بلد كلّ  ینمو أن على العمل من بدالً  ،التطور
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 االبتكار على قدراتھ ویطّور الخاص، بأسلوبھ

 السطحي الحنین ھذا الثقافیة. قیمھ من انطالقًا

 الشراء وإلى التقلید إلى یؤدّي الذي ن،حزِ مُ وال

 الذات الزدراء المجال یفسح االبتكار، من بدًال 

 القطاعات ضمن ،فھناك الوطني. المستوى على

 أحیانًا منھمو الفقیرة، البلدان من العدید في الثریة

 قبول على عجزٌ  الفقر، قھر من تمّكنوا قد بلدان

 راءازد في یقعونف ،الخاّصة وطرقھم ھممیزات

 السبب كانت لو كما الخاّصة الثقافیة ھویّتھم

 العلل. لجمیع الوحید

 طریقة ھو لذاتھ الشخص احترام تحطیم إنّ  .52

 التي المیول ھذه وراء علیھ. للسیطرة سھلة

 السلطة مصالح تظھر العالم، تجانس إلى تسعى

 تحاول، بینما الذات، احترام تدنّي من تستفید التي

 ثقافة خلق والشبكات، اإلعالم وسائل خالل من

 إنما ذلك من والمستفید األقوى. خدمة في جدیدة

 واالستغالل، المالیة المضاربة ھازیةانت ھي

 ناحیة ومن الفقراء. دوًما ھم الخاسرون حیث

 العدید فشل إلى الشعب ثقافةَ  تجاھل یقودُ  أخرى،
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 یمكن فعّال مشروع تنفیذ في السیاسیین القادة من

 الوقت. بمرور بحّریة ویدعمھ الشعب یقبلھ أن

 تجربة من أسوأ انسالخ یوجد "ال أنھ ننسى .53

 ألحد. االنتماء وعدم جذور، الكامت عدم

 ثمًرا، یعطي والشعب خصبة، تكون فاألرض

 فیما انتماء عالقات إحیائھ بقدرِ  فقط غدًا، ویولّد

 بین إدماج روابط یخلق ما وبقدر أعضائھ، بین

 وأیًضا تكّونھ؛ التي والجماعات األجیال مختلف

 الحواس، تحجب التي الدوامات یكسر ما بقدر

 .50البعض" بعضنا عن أكثرف أكثر فتبعدنا

 رجاء

 التي الكثیفة الظالل ھذه من الرغم على .54

 أن التالیة الصفحات في أودّ  تجاھلھا،ن أّال  یجب

 في- ا�ف الرجاء. مسارات من للعدید صوتًا أمنح

 البشریة. في الخیر بذور صبّ ی زال ال -الواقع

 وتقدیر باستعادة األخیرة الجائحة لنا سمحت لقد
                                                           

اللقاء مع السلطات الحكومیة والمجتمع المدني والسلك البابا خالل  خطاب 50
): 2018أیلول/سبتمبر  25( إستونیا – مدینة تالّین ،الدبلوماسي

، ص. 2018تشرین األول/أكتوبر  4، الفرنسیةباللغة  أوسیرفاتوري رومانو
10 .  
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 تفاعلوا، الذین السیر ورفیقات فقاءر من العدید

 بأنّ  نعترف أن استطعنا حیاتھم. ووھبوا خوفًا،

 أشخاص قِبَل من ومسنودة منسوجة حیاتنا

 في الحاسمة األحداث شّك، دون كتبوا، عادیّین

 والممّرضین، األطبّاء، المشترك: تاریخنا

 في والعاملین صیدلیّین،وال والممّرضات،

 ومقدّمي النظافة، وعّمال البقالة، متاجر

 الرجالو النقل، مجال في والعاملین الرعایة،

 األساسیة الخدمات توفیر على العاملین والنساء

 ... والراھبات، والكھنة، والمتطّوعین، ،واألمن

 .51بنفسھ نفسھ یُخلّص أحد ال ھأنّ  فھموا

 قعوا عن "یخبرنا الذي الرجاء إلى أدعو .55

 عن النظر بغضّ  اإلنسان، أعماق في متجذّر

 فیھا. یعیش التي والتاریخیّة الواقعیّة الظروف

 إلى والشوق والطموح، ش،عطّ تال عن یخبرنا

 لمس في والرغبة ،المكتملة والحیاة ،الملء

                                                           
). 2020مارس  /آذار 27( استثنائیة في زمن الوباءصالة را.  51

؛ 5 ، ص.2020مارس  /آذار 31باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو
حزیران/یونیو  13( 2020الیوم العالمي الرابع للفقراء البابا بمناسبة  رسالة
حزیران/یونیو  16 باللغة الفرنسیة، أوسیرفاتوري رومانو: 6)، عدد 2020
  .6، ص. 2020
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 نحو الروحب سمووت القلب تمأل التي العظمة،

 والجمال، والصالح الحقیقة مثل عظیمة، أشیاء

 فھو جريء، الرجاء […] والمحبة. والعدل

 الراحة وراء ما إلى ینظر كیف یعرف

 والتعویضات الصغیرة والضمانات الشخصیة،

 العلیا المثل على ینفتح حتى األفق، تضیّق التي

 تعالوا .52وجالًال" جماًال  أكثر الحیاة تجعل التي

 الرجاء. في نسیر

 

  

                                                           
كوبا  –، الفانا تحیة البابا إلى شبیبة مركز األب فیلیكس فاریال الثقافي 52
 24باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2015 سبتمبرأیلول/ 20(

   .10 ، ص.2015أیلول/سبتمبر 
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 الفصل الثاني
  في الطریقشخص غریب 

 
 

 أكثر ھو السابق الفصل في ذكرتھ ما كلّ  .56

 البشرِ  آمالَ " ألنّ  للواقع، بارد وصف دمجرّ  من

- مآسیھمو أحزانَھمو ھذا، زمننا في وأفراَحھم،
 لھي ،-اجمیعً  والمعذَّبین منھم الفقراء سیما ال

 أحزانُھم ھيو وآمالُھم، المسیح تالمیذِ  أفراحُ 

 ولھ إّال  حقّ  إنسانّيٍ  شيءٍ  من وھل مآسیھم.و

 عن البحث حاولن بینما .53"قلوبھم في صداهُ 

 بعض قترحأ أن وقبل نشھده، ما خضمّ  في ضیاء

 لٍ ثَ لمَ  فصًال  صأخصّ  أن أودّ  العمل، خطوط
 مضمون ألن سنة. ألفي قبل المسیح یسوع أعطاه

 الرسالة ھذه أنّ  من الرغم على ،المثل ذاھ

 النوایا ذوي األشخاص جمیع إلى ھةموجّ 

                                                           
، Gaudium et spes فرح ورجاءالمجمع الفاتیكاني الثاني، الدستور الرعائي  53

 .1 عدد ،حول الكنیسة في عالم الیوم
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 ال ،الدینیة معتقداتھم عن رالنظ بغضّ و الحسنة،
 .امنّ  أيّ  اھتمام ثیری أن إّال  یسعھ

 ِلیُحِرَجھ: فقالَ  قامَ  قَد الشَّریَعةِ  ُعلماءِ  أََحدُ  "وإِذا

 فقالَ  “األَبَِدیَّة؟ الحیَاةَ  ِألَِرثَ  أَعملُ  ماذا ُمَعلِّم، یا“

 “تَقرأ؟ َكیفَ  الشَّریَعة؟ في ُكتِبَ  ماذا“ لھ:
بَّ  أَحِببِ “ فأَجاب:  وُكلِّ  قَلِبَك، ِبُكلِّ  إِلَھكَ  الرَّ

تَِك، وُكلِّ  نَفِسَك،  قَریبَكَ  وأَحِببْ  ِذِھنكَ  وُكلِّ  قُوَّ

 اِعَملْ  أََجْبَت. ِبالصَّوابِ “ لَھ: فقالَ  “.ِلنَفِسكَ  ُحبَّكَ 

يَ  أَن فأَرادَ  “.تَْحيَ  ھذا  ِلیَسوع: فقالَ  نَفَسھ یَُزّكِ

َ  “قَریبـي؟ وَمن“  َرُجلٌ  كانَ “ یَسوع: جابَ فأ

 ِبأَیدي فوقَعَ  أَریحا، إِلى أُوَرَشلیم ِمن ناِزالً 

وهُ  اللُّصوص.  ثمَّ  ِبالضَّْرب. علَیھِ  وانھالوا فعَرَّ

ً  أَنَّ  فاتََّفقَ  وَمْیت. َحّيٍ  َبینَ  تَركوهُ  وقد َمَضوا  كاِھنا

 َعنھ فَمالَ  فرآهُ  الطَّریق، ذلكَ  في ناِزالً  كانَ 

 فَرآهُ  الَمكان، إِلى الِويٌّ  وصلَ  وَكذِلكَ  وَمضى.

 ُمسافِر َساِمِريٌّ  إِلَیھ وَوَصلَ  وَمضى. َعنھُ  فَمالَ 

 ِجراَحھ، وَضَمدَ  منھ فدَنا علَیھ، فأَشفَقَ  وَرآهُ 

ً  علَیھا وَصبَّ   دابَّتِھ على َحَملَھ ثُمَّ  وَخمراً، َزیتا

 الغَدِ  وفي ِبأَمِره. واعتَنى فُندُقٍ  إِلى ِبھ وذََھبَ 
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 الفُندُقِ  صاِحبِ  إِلى ودََفعھما دیناَرْین، جَ أَخرَ 

 على زیادةً  أَنفَقتَ  وَمْھما ِبأَمِره، اِعتَنِ “ وقال:

یھِ  ذلك،  في كانَ  فَمن “.َعودَتي ِعندَ  إِلیكَ  أَنا أَُؤدِّ

 ِبأَیدي َوقَعَ  الَّذي قَریبَ  الثَّالثَة، ھؤالءِ  ِمن رأِیَك،

 فقالَ  “.حَمةِبالرَّ  َعاَملَھُ  الَّذي“ فقال: “اللُّصوص؟

ً  أَنتَ  فاعَملْ  اِْذَھبْ “ یَسوع: لَھ  “"ذلك ِمثْلَ  أَیضا

 ).37 -25 ،10 (لو

 المثل ةخلفیّ 

 بعد .مضت قرون ةَ خلفیّ  المثلُ  ھذا یشملُ  .57

 الكتاب حرَ طَ  ،بقلیل واإلنسان العالم خلق روایة

 قایین قتل .تحدٍّ  من بیننا العالقات تمثّلھ ما سالمقدّ 

 ھابیلُ  "أین هللا: لسؤا صدى وارتفع ھابیل، أخیھ

 نفسھ الجواب نعطي ونحن ).9 ،4 تك( أخوك؟"

 المرجع( ؟"أَنا ألَخي أَحاِرسٌ " ر:متكرّ  بشكل

 أنواع جمیع في هللا یشّكك ،ھذا ھبسؤال ).ھنفس

 تبریر إلى تسعى التي القدریة أو الحتمیة

 ال الممكن. الوحید الجواب باعتبارھا الالمباالة
 مختلفة ثقافة إنشاء على القدرة یمنحنا إنھ بل
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 ببعضنا لعنایةاو العداوات تخّطي إلى قودنات

 .البعض

 أنّ  مؤدّاھا حقیقة لىع وبأیّ  سفر یرتكز .58

 الحقوق بعض یؤّكد كي للجمیع واحدٌ  ھو خالقال

 ھو البَطنِ  في َصنَعَني الَّذي أََوَلیسَ " المشتركة:

َننا وَواِحدٌ  َصنَعَھما ِحم في َكوَّ  ،31 (أي ؟"الرَّ
 نفسھا الفكرة عن رعبّ  قرون، ةعدّ  بعدو ).15

 على مستندًا أخرى بكلمات إیریناوس یسالقدّ 

 الحقیقة يمحبّ  ینخدع ّال أ یجب" اللحن: صورة

 مبدع وجود یفترض أن وال نغمة، كلّ  اختالفب

 مبدعال إنما [...]، ىخرألل آخر مبدعو ةلواحدل

 .54"واحدٌ 

 في ،بھ والعنایة اآلخر ةمحبّ  ةوصیّ  كانت .59

 على تقتصر كأنھا تبدو الیھودیة، التقالید

 عادة یُفھم وكان .ھانفس ةاألمّ  أبناء بین العالقات

 ،19 (أح كنفسك" قریبك "أحبب القدیم المبدأ
 ذلك، ومع .األبناء ھؤالء إلى یشیر أنھ على )18

                                                           
، Adversus Haereses ضد الھرطقاتأسقف لیون،  القدیس إیرینیئوس 54
 Sources Chrétiennesس؛  – 708، 1 /7 اآلباء الیونان: 2، 25، 2

 . 253، ص. 294عدد 
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 الیھودیة التقالید في سیما ال سعتتّ  كانت فالحدود

 ظھرتف إسرائیل. أرض خارج رتتطوّ  التي

 یَْفعَلُوهُ  أَنْ  تََودُّ  َال  َما بِاْآلَخِرینَ  تَْفَعلَ  أالَّ « دعوة

 ھیلّیل الحكیم ھافی قالو ).15 ،4 طو (را. »بِكَ 

 شریعةال يھ ھذه" :المیالد) قبل األّول (القرن

 تأدّ و .55تعلیق" ھو دونھا ما كلّ و واألنبیاء.
 تخّطي إلى اإللھیة المواقفب التشبّھ في الرغبة

 "إن :وحسب األقربین اعتبار إلى المیل ھذا

 تجاه رحیم الربّ  لكن فقط، قریبھ یرحم اإلنسان

  ).13 ،18 (سي األحیاء" جمیع

 یلھیلّ  مبدأ ظھر فقد الجدید، العھد في أّما .60

 النَّاسُ  یَْفَعلَ  أَن أََرْدتُم ما ُكلُّ " إیجابیة: صیغةب

 "واألَنِبیاء الشَّریعَةُ  ھيَ  ھِذه لَھم: أَنتُم اِفعَلوهُ  لُكم،
 تمیل عالمیة، ھي الدعوة ھذه إنّ  ).12 ،7 (متى

 ألن ،بشر كونھم مجّردل الجمیع، شمل إلى

 على َشْمَسھ یُطِلعُ " السماوي اآلب ،العليّ 

 بالتاليو ).45 ،5 (متى "واألَخیار األَشرارِ 

                                                           
  .31، السبت ،Talmud Bavli التلمود البابلي 55



 

57 
 

 (لو "َرحیم أَباُكم أَنَّ  كما ُرَحماءَ  كونوا" :یوصي

6، 36(.  

 ستثنيی ال حتى ناقلب نوّسع نأل دافع ھناك .61

 الكتاب نصوص أقدم في الدافع ذاھ نجدو ،النزیل

 بشكل یتذّكر الیھودي لشعبا ألن وذلك س.المقدّ 

  :مصر في یلكنز عاش أنھ دائم

 ُكنتُم فإِنَّكم تُضاِیْقھ، وال تَظِلْمھ فال والنَّزیلُ "

  ).20 ،22 (خر "ِمْصر أَرِض  في نَُزالءَ 

 نَْفِس  في ما تَعلَمونَ  ألَنَّكم النَّزیل، تُضاِیقِ  وال"

 (خر "ِمْصر أَرِض  في نَُزالءَ  ُكنتُم فإِنَّكم النَّزیل،

23، 9.( 

 تَظِلموه. فال أَرِضكم، في َنزیلٌ  بِكم نََزلَ  وإِذا"

 بَلَِدكم، كآبنِ  بَینَكم فیما الُمقیمُ  النَّزیلُ  ِعْندَُكمُ  وْلیَُكنْ 

 أَرِض  في نَُزالءَ  ُكنتُم ألَنَّكم ِلنَفِسَك، ُحبَّكَ  تُِحبُّھُ 

بُّ  أَنا ِمْصر:  ).34 -33 ،19 (أح "إِلُھكم الرَّ

 ِإنَّھ ِمنھ، بَِقيَ  ما تُراجعْ  فال َكرَمَك، قََطفتَ  وإِذا"

 ُكنتَ  أَنَّكَ  واذُكرْ  َیكون. واألَرَملَةِ  والَیتیمِ  ِللنَزیلِ 
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 ھذا تَصنَعَ  بأَن آُمُركَ  أَنا ِلذلك ِبِمْصر، َعْبدًا

 ).22 -21 ،24 (تث "األَْمر

 إلى الدعوة صدى بقّوة یتردّد الجدید، العھد وفي

  األخویة: ةالمحبّ 

 الواِحدة: الَكِلمةِ  ھذهِ  في ُكلِّھا الشَّریعةِ  تمامَ  ألَنَّ "

 ).14 ،5 (غل "“ِلنَْفِسكَ  ُحبَّكَ  قَریبَكَ  أَحِببْ “

 َسبَبُ  فیھ یَُكنْ  ولم النُّور في أَقامَ  أَخاه أََحبَّ  َمن"

ا َعثَرة.  وفي الظَّالمِ  في فھو أَخاه أُبَغضَ  َمن أمَّ

 الظَّالمَ  ألَنَّ  یَذَھب أَینَ  إِلى یَْدري فال یَسیر الظَّالمِ 

 ).11 -10 ،2 یو 1( "َعیَنیھ أَْعمى

 ألَنَّنا الَحیاة إِلى الَموت ِمنَ  انتَقَْلنا أَنَّنا نَعلَمُ  َنحنُ "

 1( "الَموت َرْھنَ  بَِقيَ  یُِحبُّ  ال َمن إِخَوتَنا. نُِحبُّ 
 ).14 ،3 یو

 یُِحبَّ  أَن یَستَطیعُ  ال َیراه وھو أَخاه یُِحبُّ  ال الَّذي"

 ).20 ،4 یو 1( "َیراه ال وھو هللاَ 

 ساءیُ  أن أیًضا یمكن ھذا ةحبّ مال اقتراح إنّ  .62

 إلى األولى ةالمسیحیّ  عاتاالجم میل إزاءف فھمھ.

 یسُ القدّ  حثّ  ومعزولة، مغلقة مجموعات إنشاء
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 على سبب، دون ذلك یكن ولم ،هتالمیذَ  بولس

 الناس" "ولجمیع البعض لبعضھم المحبّة تنمیة

 یوحنا ةجماع في وُطِلبَ  )،12 ،3 تس 1(

 ).5 یو 3( "غرباء أنھم مع" خوةباإل الترحیبُ 

 لثَ مَ  قیمة فھم على یساعد السیاق ھذا إنّ 
 كان إذا بما باليت ال ةحبّ مالف الصالح: السامريّ 

 ألن ھناك. من أو ھنا من یأتي الجریح األخ

 وتفصلنا، تعزلنا التي السالسل تكسر" المحبّة

 عائلة ببناء لنا تسمح محبّةال الجسور. تبنيو

 ،البیت في أننا بھا جمیعنا نشعر أن یمكن كبیرة
  .56"والكرامة التعاطف تعرفو [...]

 المتروك

 جریح رجل ھناك كان أنھ یسوع یروي .63

 ةعدّ  مرّ  لالعتداء. ضتعرّ  ،الطریق على ملقى
 فوا.یتوقّ  لم ،واھرب ملكنھ منھ بالقرب أشخاص

 المجتمع، في مةمھّ  وظائف لھم أشخاًصا كانوا

                                                           
البابا اثناء اللقاء مع األشخاص الذین ترعاھم المؤسسات الخیرّیة  خطاب 56

 أوسیرفاتوري رومانو ):2018سبتمبر  /أیلول 25(إستونیا  - تالّین ،الكنسیة
 .  12 ، ص.2018بر أكتو تشرین األول/ 4باللغة الفرنسیة، 
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 نوایتمكّ  لم العام. خیرال ةحبّ م قلبھم في یكن لم لكن

 على أو حیالجرب لالعتناء دقائق بضع إعطاء من

 ،ما شخص فتوقّ  ولكن المساعدة. لطلب األقلّ 
 المال وأخرج بیدیھ، وعالجھ ،قربھ لھ أظھرو

 هاأعط شيء، كلّ  وفوق بھ. واعتنى جیبھ من
 :المتسّرع العالم ھذا في كثیًرا بھ نبخل شیئًا

 مشروعھ بالتأكید لدیھ كان وقتھ. أعطاه

 التزاماتھ أو حاجاتھ وفق الیوم ذلك من لالستفادة

 جانبًا شيء كلّ  یضع أن استطاع لكنھ رغباتھ. أو

 عتبرها ،یعرفھ أن دونو الجریح، الرجل إزاء

 .وقتھ لھ یخّصص أنب جدیًرا

 فظّ  السؤال ھذا ؟أنت منھم واحد أيّ  ِمثل .64

 نحن شبھ؟تُ  منھم واحد يّ أ وحاسم. ومباشر

 إلى بنا یحدق الذي بالمیل العترافل بحاجة

 لنكن .اءضعفال ةخاصّ و اآلخرین؛ تجاھل

 لكننا ،ةعدید جوانب في تقدّمنا لقد ،صادقین

 ومساندة ورعایة مرافقة مستوى على ونیّ مّ أُ 

 مجتمعاتنا في وضعفٍ  ةٍ ھشاش األكثر األشخاص

 ونمیل نظرنا، نمیل أن على اعتدنا لقد .المتطّورة
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 تطالنا أن إلى األوضاع تجاھلنو ،اآلخر عن

 مباشرة.

 وھرب الشارع، في شخص على اعتدوا .65

 ما غالبًا شیئًا. یروا لم أنھم لو كما الكثیرون

 ھمأحدَ  تھمااربسیّ  األشخاصُ  بعض صدمی

 ،حسبف المشاكل بتجنّ  ھو ھمیھمّ  ما ویھربون.
 ھذه لكن .مبسببھ شخصال مات إذا بما بالونی الو

 االنتشار، واسع حیاة نمط عالمات ھي عالماتال

 تكون قد عالمات منھاو مختلفة، بطرق ظھری

 نرّكز جمیعًا ألننا نظًرا ،وكذلك .خفیة أكثر

 رؤیة فإن ة،الخاصّ  احتیاجاتنا على باھتمام

 ال ألننا زعجنا،تو ،ضایقنات یعاني ما شخص
 إنّ  اآلخرین. مشاكل بسبب وقتنا إضاعة نرید

 مریض، مجتمع أعراض ھي عراضاأل ھذه

 أللم.ا عن ُمعِرًضا ذاتھ لبناء یسعى ألنھ

 البؤس. ھذا في الوقوع عدم األفضل من .66

 ھذا یدعونا الصالح. السامري مثل إلى ننظرل

 في مواطنین باعتبارنا دعوتنا تجدید إلى نصّ ال

 ابطولر بناة باعتبارناو بأسره، العالم فيو بالدنا
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 على ،الِجدَّة دائمة دعوة إنھا جدیدة. اجتماعیة

 فھي :لكیاننا ةأساسیّ  شریعةً  تبَ تِ كُ  أنھا من الرغم

 لتحقیق السعي نحو المجتمع یتوّجھ ألن دعوة

 ألن دعوة إنھا المنطلق، ھذا ومن العام، خیرال

 ،واالجتماعي یاسيالس نظامھ بناء المجتمع یعید
 أظھر فقد البشري. ھمشروعو عالقاتھ، ونسیج

 "وجود أنّ  أعمالھ خالل من الصالح السامري

 الحیاة اآلخرین: بوجود مرتبط امنّ  واحد كلّ 

 .57لقاء" وقت بل ،یمرّ  وقت لیست

 على ةقادر ،منیرة صورة ھو المثل ھذا .67

 نحتاج الذي األساسي الخیار على الضوء إلقاء

 الذي العالم ھذا بناء إعادة أجل من بھ القیام إلى

 من الكثیر إزاء األلم، من الكثیر إزاء یؤلمنا.

 مثل كونن أن ھو الوحید المخرج ،الجراح

 إلى اإمّ  نایقود آخر خیار وأيّ  الصالح. السامري

 دون ون،یمرّ  الذین جھة إلى أو اللصوص جھة

 الطریق. في حیالجر الشخص على یشفقوا أن

                                                           
أبریل /نیسان 26( في فانكوفر TED2017البابا المسجلة إلى الـ رسالة  57

، ص. 2017مایو /أیار 11باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2017
4. 
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 من یمكن التي المبادرات ھي ما المثل لنا حیوضّ 

 رجال من انطالقًا ،المجتمع بناء إعادة خاللھا

 یسمحون الو ،اآلخرین ضعف یتبنّون ونساء

 یُظِھرون بل االستبعاد، على یقوم مجتمعٍ  ببناء

 ،تأھیلھ ویعیدون ویقیمونھ یسقط الذي من قُربَھم
 في المثل رنایحذّ و .مشترًكا الخیر یكون بحیث

 األشخاص فاتتصرّ  بعض من ،ذاتھ الوقت

 مطالبب یتكفّلون وال ألنفسھم فقط ونیھتمّ  الذین

 .منھا مفرّ  ال التي البشري لواقعا

 تمّرر ال ،-ةحاصر بكلّ - الروایة ھذه .68

 تقتصر ال أنھا كما مجّردة، ُمثًُال  یتناول تعلیًما

 كشفت بل جتماعي.اال-خالقياأل مغزاھا على

 أننا نسى:تُ  ما اكثیرً  لإلنسان، أساسیة میزة لنا

 .ةحبّ مالب إّال  إلیھ نتوّصل ال الذي الملء بُغیَةَ  قنالِ خُ 
 خیاًرا لیسف األلم إزاء مباالة بغیر العیش أّما

 ھامش في" شخًصا نترك أن یمكننا ال ممكنًا،

 من لنانزِ ویُ  ،یغیظنا أن یجب ھذا إنّ  بل الحیاة".

 ھي ھذه اإلنسانیة. ألم مع نتألّم حتى طمأنینتنا

 كرامة.ال
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 تتكّرر قّصة

 مستقیم مساُرھاو بسیطة ھي الروایة .69

 ةدینامیكیّ  كلّ  على تحتوي ھالكنّ و ،واضح
 ،ھویتنا صیاغة في نعیشھ الذي داخليّ ال الصراع

 ةاألخوّ  تحقیق طریق في تنطلق حیاة كلّ  فيو
 مع ناقطری في حتًما نصطدم نحن البشریة.

 والمزید المزید الیوم وھناك ح.وجرم شخص

 استبعاد أو إدماج إنّ  .ینحوجرمال األشخاص من

 دیحدّ  ،الطریق ھامش على یتألّم الذي شخصال
 والسیاسیة االقتصادیة المشاریع جمیع

 خیارَ  یوم كلّ  نواجھ نحن والدینیة. واالجتماعیة

 غیر ماّرین أو صالحین یینسامرّ  نكون أن

 على نظرنا بسطنا وإذا .الكرام مرورَ  مبالین

 ،والواسع المدید العالم لىعو یخناتار كامل
 ھذه مثل ،اكنّ  قد أننا أو ،اجمیعً  نناأ نجد سوفف

 رجلال من شيءٌ  جمیعًا لدینا ت:االشخصیّ 

 الذین من شيءٌ و ،لصّ ال نم شيءٌ و ،جریحال

 السامري من وشيءٌ  ،الكرام مرور ونیمرّ 

 .الصالح
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 ةالقصّ  في اتالشخصیّ  فاختال تغیّر لقد .70
 رجللل المؤلم المظھر رؤیتھم عند اتام�  تغییًرا

 جدیر التغییر وھذا ،الُمھانو ،أرًضا لقىالمُ 

 یھوذا سّكان بین یزتمی ھناك یعد لمف .االھتمامب

 تاجر؛ أو كاھن ھناك یعد لم السامرة، انوسكّ 

 الذین األشخاص: من نوعان ببساطة ھناك

 ینحنون الذین ون؛یمرّ  والذین األلم یتحّملون

 الطریق في الملقى الرجل على ونفعرّ تی ألنھم

 .خطواتھم ونسرعیُ و نظرھم ونصرفی الذینو
 دةالمتعدّ  أقنعتنا تسقط ،الحقیقة في ھنا،

 ھل .الحقیقة لحظة نھاأل وأزیائنا: تناوملصقا

 ھل اآلخرین؟ حاجرب نعتنيو لنلمس سننحني

 يالتحدّ  ھو ھذا البعض؟ بعضنا نحملل سننحني
 ،األزمات في منھ. نخاف ّال أ یجب الذي الحالي
 ھذه في القول یمكننا ا:ُملح�  الخیار یصبح

 یمرّ  ال من وكلّ  سارقًا لیس َمن كلّ  نّ إ اللحظة،

 على حملی وإّما جریح اإمّ  ھو ،الكرام مرور

 .اجریحً  اشخصً  أكتافھ
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 أصبحو :تتكّرر الصالح السامري قّصة إن .71

 قد والسیاسي االجتماعي االھمال أنّ  الواضح من

 طرق إلى عالمنا من كثیرة أجزاء حّول

 والدولیة الداخلیة النزاعات فیھا تركتَ  ،ةمھجور

 بھم لقيوت شین،المھمّ  من الكثیرَ  ،الفرص ونھب

 بدیلة طرقًا یسوع یقترح ال الطریق. جانب إلى

 الرجل لذلك سیحدث كان ماذا :مثل لھ،ثَ مَ  في

 أو الغضب أنّ  لو ساعده، الذي لرجلل أو الجریح

 بأفضل یثق یسوع ؟اھمیقلب دخل لالنتقام العطش

 في اعھیشجّ و ،غنى من البشریة الروح في ما

 بالرجل واالعتناء ة،حبّ مبال كالتمسّ  على المثل

 االسم. بھذا جدیر مجتمع وبناء ،المتألّم

 اتالشخصیّ 

 التي والبدایة باللصوص. ثلالمَ  یبدأ .72

 ال .حدث قد كان اعتداء ھي یسوع اختارھا
 نظرنا یوّجھ وال الحدث، لنستنكر فنتوقّ  یجعلنا

 العالم في رأینا فقد نعرفھم. نحن اللصوص. نحو

 لمصالح مخدّ ستَ المُ  والعنف لتخلّي،ا ظالل توّسع
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 یكون قد واالنقسام. والتكدیس السلطة في دنیئة

 ذواتنا نحمي كي یتألّم عمَّن نتخلّى ھل السؤال:

 یكون ھل اللصوص؟ طاردن كي أم العنف من

 عدمو ،لھا حلّ  ال التي النقساماتنا رامبرِّ  الجریح

 الداخلیة؟ ومواجھاتنا القاسیة، مباالتنا

 على واضحة نظرة نلقي ثلالمَ  یجعلنا ثم .73

 الالمباالة هھذ .الكرام مرور ونیمرّ  الذین

 كان سواء ،توقّفھم مدَ عَ بِ  ىتتجلّ  التي الخطیرة

 الشرود أو زدراءاال نتیجة ھو والذي ال، أم بریئًا

 والالوي الكاھن يتَ شخصیّ  من جعلت حزن،المُ 

 التي مسافةال تلكل -اُمحِزنً  اآلخر ھو– انعكاًسا

 ھناك الواقع. عن قاطعًا فصًال  شخصَ ال تفصلُ 

 لتكمّ  طرق ،بتجاھل للمرور عدیدة طرق
 ،الذات في الشرود ھو ھااحدإ ض:البع بعضھا
 ھي وأخرى ؛االكتراث وعدم اآلخرین، وإغفال

 ھذهب یتعلّق فیماف .الخارج إلى النظر دمجرّ 

 في أو البلدان، بعض في نجد ،األخیرة الطریقة

 ثقافتھم،لو للفقراء ازدراء ،ھامن نةمعیّ  قطاعات

 لو كما ،الخارج إلى محّول والنظر عیش ھناكو
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 ھو الخارج، ھذا من دٍ ورَ مستَ  بلدٍ  مشروعُ  كان

 یمكنو .ممكانھ یحتلّ  أن حاولُ ی لھم، مثال نزلةبم

 ألن البعض، مباالة عدم تبریر الطریقة بھذه

 وجود ال بمطالبھم قلوبھم لمس یستطیعون الذین

 .مصالحھم أفق خارج ھم .بساطة بكلّ  لھم

 مرور ونیمرّ  الذین یمیّز تفصیل ھناك .74

 نین.متدیّ  أشخاًصا كانوا تجاھلھ: یمكننا ال الكرام

 :هللا عبادة على أنفسھم وقفوا ،ذلك على عالوة
 ذافھ :خاصّ  بانتباه جدیر وھذا والوي. كاھن

 یضمن ال تھدوعبا با� اإلیمان أنّ  إلى شیری

 المؤمن یكون ال قد هللا. یرضي بما العیش

 قد ھأن إّال  ،اإلیمان ھذا منھ بھیتطلّ  ما لكلّ  مخلًصا

 من أجدر أنھ ظنّ وی هللا من بیقر أنھ یشعر

 اعدست إلیمانا عیشل طرق ھناك لكن اآلخرین.

 لألخّوة ھذا القلب فتحو ،خوةلإل القلب فتح على

 یسالقدّ  توّصل �. الحقیقي لالنفتاح ضمانال ھو

 ھذا عن تامّ  بوضوح یعبّر ألن الفمّ  الذھبي یوحنا

 ونترید "ھل ن:ولمسیحیّ ا یواجھھ الذي يالتحدّ 

 ھونتر عندما هوتحتقر ال المسیح؟ جسد إكرام



 

69 
 

 بثیاب المعبد، في ھنا، هومتكرّ  ال [...] نًاعریا

 برده في ھونتترك خارًجا كنتم إذا حریریة،

 ،األحیان بعض في أنھ ھي المفارقة .58ھ"یوعر
 یؤمنون ال إنھم یقولون الذین طاعةُ  تكون قد

 .لھا المؤمنین طاعة من أفضلَ  ،هللا لمشیئةِ 

 ،نویّ سرّ  حلفاءٌ  "لطریقا "لصوص لدى .75
 على ون"یمرّ  الذین إلى نتمونی ما وغالبًا

 اآلخر". جاهاالتّ  في نظرھم محّولین الطریق

 المجتمع یستخدمون الذین بین قةغلَ مُ  ھي الدائرةف

 أنھم یعتقدون والذین البتزازه، ویخدعونھ

 ،الصعبة وظیفتھم في ئھمنقا على ونیحافظ
 النظام ھذا من ذاتھ الوقت في یعیشون ولكنھم

 اإلفالتُ  ینضمُّ  حیث :زنمح ریاءٌ ل إنھ .هوموارد

 ساتالمؤسّ  واستخدامُ  الجرائمُ و ،العقاب من

 وغیرھا ،سیةمؤسّ  أو شخصیة مكاسب لتحقیق

 إلى ،علیھا القضاء في فشلنا التي الشرور نم

 المستمرّ  والبثّ  ،شيء كلّ ب الدائم التشكیك فعلِ 

 الـ خدعةو .حیرةالو الثقة عدم بسبّ ت يتال للریبة

                                                           
: in Mattheume iliamHo ،50 ،3 عظات في إنجیل القدیس متى 58

 . 508، 58 اآلباء الیونان
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 مع تتوافق خاطئ" نحو على یسیر شيء "كلّ 

 "ماذا و ،"األمور إصالح یستطیع أحد "ال

 خیبة ،ةالطریق بھذه نغذّي إننا أفعل؟". أن یمكنني

 التضامن روحَ  یشجع ال وھذا ،والیأس األمل

 مفتاح ھو اإلحباط في الناس قاغرإ والسخاء.

 تتّبعھ الذي األسلوب إنھ :المثالیة المفرغة الحلقة

 الحقیقیة لمصالحا دیكتاتوریة ،ةخفیّ  دیكتاتوریة

 علىو الموارد على استولت التي المرئیة غیر

 .والتفكیر اآلراء عن التعبیر على القدرة

 الرجل على نظرة نلقي دعونا وختاًما .76

 خطیرة احناجر أنّ  مثلھ، أحیانًا نشعر الجریح.

 نشعر كما الطریق. جانب على مطروحون أنناو

 وال لھا قّوة ال التي ساتنامؤسّ  بسبب بالعجز

 من قلیل عدد مصالح لخدمة ھةموجّ  أو ،موارد

 ھناك" ألن الداخل. منو الخارج من ،األشخاص

 النظر لتحویل أنیقٌ  أسلوبٌ  المعولم، المجتمع في

 الصوابیة غطاء تحت ر:متكرّ  بشكل ماَرسیُ 

 إلى نظرن ،الشائعة اتاإلیدیولوجی أو السیاسیة

 على وننقلھم لمسھم،ن أن دون یعانون الذین
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 امتسامحً  اخطابً  ىبنّ نت انأن وحتى مباشرة، الھواء
  .59"لمیحاتبالت ومليء ظاھری�ا

 جدید من البدء

 مرحلةو ،جدیدة فرصة یوم، كلّ  لنا تُتاح .77

 الذین من شيء كلّ  ننتظر أن علینا لیس جدیدة.

 نملك فنحن .طفوليّ  تصّرف فھذا ،یحكموننا

 على ةقادر ،مشتركةال مسؤولیةال من فسحة

 علینا جدیدة. تالوتحوّ  اتعملیّ  إنشاءو إطالق

 المجتمعات تأھیل إعادة في نشطین نكون أن

 فرصة أمام الیوم إننا .مساندتھاو حةوجرمال

 نكون نألو ،األخويّ  جوھرنا إلظھار عظیمة

 ،الفشلِ  ألمَ  یتحّملون رینآخَ  صالحین ینسامریّ 
 .والضغینة الكراھیة على التحریض من بدًال 
 ھو ما كلّ  ،روایتنا في العابر مسافرال غرار على

 سیطةوالب والنقیة ةالحرّ  الرغبة يھ إنما مطلوب

 في ینودؤوب ینثابت كونن وأن ،شعبًا كونن أن في

                                                           
الوالیات  -، مودیستو الشعبیةلحركات ل العالمي لقاءالبمناسبة  البابا رسالة 59

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو ):2017فبرایر شباط/ 10المتحدة األمریكیة (
 . 7ص.  2017آذار/مارس  9الفرنسیة، 
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 رغم ؛وإدماجھ ھوضمّ  یسقط الذي إقامة عملیّة

 ومجبورین غمسینمن أنفسنا نجد ما غالبًا أننا

 عونیتطلّ  الذین منطق ،العنف منطق تكرار على

 واألكاذیب. االرتباك یبثّونو ،ذواتھم إلى فقط

 أو السیاسة في التفكیر یواصلون اآلخرین عدَ لنَ

 ما مِّ نَفلنُ  نحن اأمّ  .السلطة ةلعب لصالح االقتصاد

 .الخیر مخدُ لنَو صالح ھو

 وانطالقًا ،األسفل من نبدأ أن باستطاعتنا .78

 ھو ما سبیل في نجاھد أنو ،واحد شخص من

 من زاویة آخر وحتى ي،محلّ  ھو ماو واقعیة أكثر

 قدّمھا التي الرعایة نفس فنقدّم والعالم، الوطن

 الرجل جراحات من جرح لكلّ  يالسامر

 على أخذون اآلخرین عن نبحثفل .ُمصابال

 األلم من خوف دون ،مقدورنا وفق الواقع عاتقنا

 الذي الخیر كلّ  التصّرف اھذ في ألن العجز، أو

 تبدو التي الصعوبات اإلنسان. قلب في هللا زرعھ

 للحزن عذراً  تولیس ،لنموّ ل فرصة ھي ھائلة

 یجب ولكن لخضوع.ل المجال یفتح الذي الخامل

 عن السامري بحث لقد بمفردنا. ذلكب نقوم ّال أ
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 أیًضا نحن الرجل، ھذا رعایة یستطیع ضیفمُ 

 في جماعة، في اللقاءو لالجتماع ونمدعوّ 

 أنّ  وارتذكّ  ؛فراداأل مجموع من أقوى ،"نحن"

 دمجرّ  من أیًضا أكثرو جزء،ال من أكثر "الكلّ 
 تفاھةال عن فلنبتعد .60"األجزاء تلك مجموع

 خصوصیّاتال تسبّبھ الذي ستیاءاال عنو

 .تنتھي ال التي المواجھات وعن العقیمة،
 لنتحمّ لو رئالخسا لمأ إخفاء عن فنتوقّ فل

 المصالحةف وأكاذیبنا. وخمولنا جرائمنا مسؤولیة

 من رناوتحرّ  جدید من قیمناتُ  سوف ،حصلِ تُ  التي

 اآلخرین. ومن أنفسنا من خوفنا

 ینتظر أن دون طریقھ في السامري مضى .79

 في التفاني كان الشكر. أو بالجمیل االعتراف

 ولذا وحیاتھ، إلھھ أمام هارضأ ما أكثر ھو الخدمة

 الرجل تجاه مسؤولیة انجمیع لدى واجب. ھوف

 شعوب وجمیع بذاتھ شعبال وھ الذي حیالجر

 امرأة، كلّ و رجل، كلّ  ضعفب فلنعتنِ  األرض.

                                                           
تشرین  Evangelii gaudium )24فرح اإلنجیل اإلرشاد الرسولي  60

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 235 عدد )،2013نوفمبر  /الثاني
 . 1115ص. )، 2013(
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 لتقدیم مستعدّ  وقلبنا ،مسنّ  رجل وكلّ  ،طفل كلّ و

 السامري استعداد بنفس واالھتمام، ایةنعال

 .اآلخر من قربھ إلظھار الصالح

 حدود بال القریب

 عن إجابةً  المثل ھذا یسوع اقترح لقد .80

 كلمة تشیر كانت ؟قریبي ھو نمَ  سؤال:ال

 ھو نمَ  إلى زمنال ذاك تمعمج في "قریب"

 یجب أنھ المفھوم من كان .المجاور أي ،األقرب

 الذین إلى ،شيء كلّ  وقبل أوالً  المساعدة، توجیھ

 بعض وكان عرقھم. إلى أو عتھماجم إلى ینتمون

 أنھ على آنذاك السامري إلى ینظرون الیھود

 إلى ینتمي یكن لم وبالتالي نجس،و حقیر كائن

 قدو مساعدتھم. یجب الذین بینالمقرّ  األشخاص

 النھج ھذا أیًضا، یھوديّ  ھو الذي ،یسوع رغیّ 

 ،اقریبن وھ نمَّ ع للتساؤل یدعونا ال فھو بالكامل:
 .اآلخرین اءبقرأ نحن نصبحل إنما

 لذینا جانب إلى كونن أن ھو االقتراح .81

 إذا اعمّ  النظر بغضّ  ،المساعدة إلى یحتاجون



 

75 
 

 ھذه فيو .ھانفس ءنتمااال دائرة إلى ینتسبون كانوا

 قریبَ  أصبح الذي ھو السامريّ  كان ،الحالة

 ،ًراوحاض قریبًا یصبح وكي الجریح. الیھودي
 اختتم والتاریخیة. الثقافیة الحواجز جمیع تخّطى

ً  أَنتَ  فاعَملْ  اِْذَھبْ " لب:بط المثل یسوع  أَیضا

 نضع نأل یدفعنا أنھ أي ).37 ،10 (لو "ذلك ِمثْلَ 

 إزاء نصیر، أنو ،الفاتتخاال جمیع جانبًا

 أقول ال أنا ،لذا .كان شخص أيّ  اءقربأ المعاناة،

 أنني أشعر بل أساعده، أن یجب "قریب" لديّ  إنّ 

 آلخرین.ا قریب صبحأ نأل مدعوّ 

 ،بوضوح ،یشیر یسوع أنّ  ھي المشكلة .82
 -اذیھو انسكّ  من- یھودیًا كان الجریح أنّ  إلى

 سامریًا كان وساعده فتوقّ  الذي الشخص بینما

 یةأھمّ  التفاصیل ھذهل .-السامرة انسكّ  من-

 على ةحتفنم ةحبّ م في التفكیر أردنا إذا استثنائیة

 منطقة في یقیمون ونالسامریّ  كان لجمیع.ا

 ،صیّرھم ھذاو وثنیة،ال طقوسال عدوى وصلتھا
 .ینوخطیر اءضوبغ ،اأنجاسً  ،للیھود بالنسبة

 األمم ریذكُ  الذي قدیمال یھوديّ ال نصّ الف
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 دویؤكّ  السامرة، إلى یشیر الواقع، في المكروھة،
ة َلیَست" اأنھ كذلك  )،25 ،50 (سي "بِأُمَّ

 "َشكیم في السَّاِكنُ  األَحَمقُ  الشَّعبُ " أنھ ویضیف
)50، 26.( 

 لیسوع السامریة المرأة إجابة ریفسّ  ما ھذا .83

 أَن تسأَلُني "َكیفَ  شرب:ی أن منھا طلب عندما

ٌ  وأنا َیھوديٌّ  وأَنتَ  أَسِقیَكَ   ،4 (یو ساِمریَّة؟" امَرأَة
 أن رقدِ تَ  ھاماتاتّ  عن یبحثون كانوا الذینو ).9

 وجدوه مسيء شيء أكثر فإن ،یسوع سمعة وهتشّ 

 (یو ري"سام "أنك و "َمس�ا بِكَ " لھ ھمقولب كان

 سامريّ  بین الرحیم اللقاء ھذا فإن ،ولذا ).48 ،8

 تالعب أيّ  ینفي قويّ  استفزاز ھو إنما ویھوديّ 

 قدرتنا نمنحو دائرتنا، عوسّ ن كي ،أیدیولوجي

 جمیع تخّطي على اقادرً  اعالمی�  اعدً بُ  ةحبمال على

 أو التاریخیة الحواجز كلّ و المسبقة، األحكام

  .الرخیصة المصالح كافّةو الثقافیة،
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 الغریب نداء

 فقرة في قال یسوع أنّ  رذكّ أ ،وأخیًرا .84

ً  ُكنتُ " :اإلنجیل من ىخرأ  "فآویتُموني َغریبا
 یقول أن یسوع باستطاعة كان ).35 ،25 (متى

 مأساة یتبنّى ا،مفتوحً  كان ھقلب ألن الكلمات ھذه

 :قائًال  یشّجع بولس یسالقدّ  وكان اآلخرین.
 م(رو "الباكین مع واْبكوا الفَِرحین مع فَرحوا"ا

 یقدر الموقف، ھذا القلب خذیتّ  عندما ).15 ،12

 مكان عن النظر بغضّ  ،اآلخر مع یتماھى أن

 ھذه في خلند عندما .أصلھ عن أو والدتھ

 اآلخرین أنّ  النھایة في القلب ختبری ،الدینامیكیة

  ).7 ،58 أش را.( "ھَلحمِ " من ھم

 ین،للمسیحیّ  بالنسبة یسوع، كلمات إن .85

 على التعّرف تعني فھي آخر. متسامٍ  ابعدً  تحمل

 .(را دبعَ ستَ مُ  أو متروك أخ كلّ  في نفسھ المسیح
 یمأل اإلیمان إنّ  ،الحقیقة في ).45 .40 ،25 متى

 یؤمن الذي ألن ،جدیدة بدوافع فعرّ تال ھذا

 ةبمحبّ  إنسان كلّ  یحبّ  هللا أنّ  یعترف نأل یتوّصل
 كرامة معھا ھ"یمنح وأنھ متناھیةال
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 بأن نؤمن أننا ذلك إلى فیضن .61"المتناھیة

 ،واحد وكلّ  كلّ ال أجل من دمھ أھرق قد المسیح
 .شاملةال تھمحبّ  خارج یُترك أحد من ما ولذلك

 حیاة ھو الذي النھائي، المصدر إلى ذھبنا وإذا

 ،أقانیم ثالثة من ةً عاجم نجد فسوف الحمیمة، هللا
 مثالي.ال ھاونموذج مشتركة حیاة كلّ  أصل ھي

 ھذه في تأّملھ بفضل غنًى یزداد الالھوت زال ما

  .العظمى الحقیقة

 الدوافع، ھذه رغم أنّ  من أحیانًا أندھش .86

 العبودیة إلدانة طویالً  وقتًا الكنیسة استغرقت

 رتطوّ  مع الیوم،و المختلفة. العنف وأشكال
 ومع أعذار. لدینا لیس والالھوت، الروحانیة

 یعتقدون أنھم یبدو أشخاص ھناك یزال ال ذلك،

 أشكاًال  یساندوا نأل یدفعھم أو لھم یسمح دینھم أنّ 

 ومواقفَ  یفة،والعن المغلقة القومیات من مختلفة

 لیسوا الذین تجاه زدراءَ االو ،غرباءلل معادیة

 یحافظ أن یجب .تھممعامل سوءَ  وحتى مثلھم

                                                           
صالة التبشیر  ؛رسالة لألشخاص المعاقینبولس الثاني، القدیس یوحنا  61

): 1980نوفمبر تشرین الثاني/ 16ألمانیا ( -في أوسنابروك  المالئكي
، 1980نوفمبر تشرین الثاني/ 19باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

 . 13ملحق ص. 
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 حسّ  على ،شملھای التي اإلنسانیة مع اإلیمان،

 على یساعد أنو المیول، ھذه إزاء حيّ  نقديّ 

 المھمّ  منف لذا، .بالظھور تبدأ إن ما عٍ یسر تفاعلٍ 

 مباشر بشكل ،والوعظ المسیحيّ  التعلیم یشمل أن

 والبعد لوجود،ل االجتماعي المعنى ،وواضح

 القاطعة بالكرامة واالقتناع ،ةللروحانیّ  األخويّ 

 قبولو الجمیع ةمحبّ  إلى والدوافع ،شخص لكلّ 

 .الجمیع
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 الفصل الثالث
  تخطیط لعالم منفتح وخلقھ

 

 بأن لھ تسمح ال بطریقة اإلنسان صیغَ  لقد .87

 ذاتھ ببذلِ  إّال " الملء یجد أو ریتطوّ  أو ذاتھ قیحقّ 

 تماًما یدرك ال أنھ حتى .62"لآلخرین مقابل دون

 في أنا" اآلخرین:ب لقائھ عبر إّال  ةالخاصّ  حقیقتھ

 أتواصل ما بقدر إّال  نفسي مع أتواصل ال الواقع

 أيّ  قدرة عدم سبب ریفسّ  ھذاو .63"اآلخر مع

 وجوه بدون الحیاة قیمة اختبار على شخص

 اإلنساني الوجود سرّ  ھنا .ھاحبّ ی ملموسة

 رابط یوجد حیث موجودة الحیاة" ألن ،الحقیقي

 عندما الموت من أقوى وھي وأُُخّوة، وشركة

 روابط وعلى حقیقیة عالقات على ةمبنیّ  تكون

 حیاة توجد ال ذلك، من العكس على األمانة.

 فقط أنفسھم إلى ینتمون أنھم البعض فیھا یَدَِّعي

                                                           
، Gaudium et spesفرح ورجاء ائي المجمع الفاتیكاني الثاني، الدستور الرع 62

 .24 عدد في عالم الیوم، الكنیسةحول 
، invocation’Du refus à l، .N.R.F ،Paris,غابرییل مارسیل،  63

 .  50، ص. 1940
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 المواقف، ھذه مثل في العزلة. في ویعیشون

 .64"الموت یسود

  ذلك وراء ما

 قلب،ال عمق من روابط ینشئ الحبّ  إن .88

 من الشخصَ  خِرجیُ  عندما ،أرحب الحیاة یجعلو

 كلّ  فيو ،حبّ ن كي ُخِلقنا فقد .65اآلخر نحو ذاتھ

 الخروج وھي نشوة:ال شریعة" من نوع امنّ  واحد

 "لوجودنا نمًوا اآلخر كیان في جدنل الذات من
 أن اإلنسان على یجب حال، أيّ  علىف" لذا .66

 .67"ذاتھ من خرجی أن :خطوةال هبھذ یقوم

                                                           
): 2019تشرین الثاني/نوفمبر  10( صالة التبشیر المالئكي 64

، 2019تشرین الثاني/نوفمبر  12باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو
  .3ص. 

 Scriptum super Sententiis، ib. l فياألكویني،  تومارا. القدیس  65
3 ،dist. 27 ،q. 1 ،a. 1 ،ad 4  :(Dicitur amor extasim facere, 

et fervere, quia quod fervet extra se bullit, et exhalat)  
"یقولون أن الحّب ینتج النشوة، ویتأّجج، باعتبار أن ما یتأّجج یغلي فینبثق 

 منھ عطره".
 ،Amour et Responsabilitéحب ومسؤولیة ، فویتیواكارول  66

Dialogue/Stock ،Paris ،1978 .115، ص . 
 یسوعي، ،AHNERRARL Kرانر،  كارل 67

Kleines Kirchenjahr. Ein Gang durch den Festkreis 
Herderbücherei 901 ،30، ص. 1981 فرایبورغ.   
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 عالقة لىع حیاتي تقتصر أن یمكن ال لكن .89

 ألنھ عائلتي، مع حتى وال ،صغیرة مجموعة مع

 أوسع نسیج بدون نفسي أفھم أن المستحیل من

 أیًضا إنما الحالي النسیج فقط لیس العالقات: من

 ال حیاتي. طوال نيصاغَ و نيسبق الذي ذاك
 أنّ  تتجاھل أن أقدّره شخص مع عالقتي تستطیع

 أنا وال ،بي عالقتھل فقط یعیش ال لشخصا ھذا

 عالقتنا كانت إذا ،عالقتنا ھ.ب لصلتي فقط شأعی

 الذین اآلخرین على تفتحنا ھافإنّ  ،وأصیلة سلیمة

 االجتماعي المعنى إنّ  .نغتنيو ننمو یجعلوننا

 أنانیة حمیمة عالقاتٌ  بسھولة الیوم یھلغتُ  األنبل

 األصیل، الحبّ  أّما .قویّة عالقات كأنھا تظھر

 ،الصداقة أشكال وأنبل النمو، على یساعد الذي
 .خرونآلا ھاملّ یك أنب تسمح قلوب في كمنی
 كي ھي إنما لصدیقا معو الزوجین بین العالقةف

 على قادرین نصبحف ،حولنا من ناقلب فتحت

 بنرحّ  ألن نتوّصلو ذواتنا من الخروج
 واألزواج المغلقة المجموعات أّما بالجمیع.

 من نوًعا یشكلون الذین ،یةلذاتا-ةالمرجع ذوات

 من أشكاًال  واكونی ما فغالبًا الجمیع، ضدّ  "نحن"
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 مایةح دمجرّ  ھيو ،مثالیة كأنھا تظھر األنانیة

 .یةذات

 الشعوب تكون أن المستغرب من لیس .90

 مناطق في تعیش التي الصغیرة العدیدة

 استقبال على كبیرة قدرة أنمت قد صحراویة

 واجب تاستحدثو ،نومرّ ی الذین اجالحجّ 

 الرھبانیة عاتامالج عاشت س.المقدّ  الضیافة

 الضیافة واجب أیًضا ھي الوسطى العصور في

 بحسب الرھباني قانونال في مذكور ھو كما ،ھذا

 كان الضیافة ھذه أنّ  ورغم بندكتس. یسالقدّ 

 إّال  وصمتھا، األدیرة نظام تزعج أن باستطاعتھا

 اجوالحجّ  الفقراء "بمعاملة طالب بندكتس أنّ 

 الضیافة .68والعنایة" الرعایة درجات بأقصى

 ھذا من ذواتنا حرمان لعدم ملموسة طریقة ھي

 مع لقاءال ھي التي ةعطیّ ال ھذه منو يالتحدّ 

 ھؤالء إنّ  .الخاّصة جماعتنا خارج اإلنسانیة

 كان التي القیم كلّ  أن أدركوا قد األشخاص

                                                           
: "قدّم الضیافة للفقراء والحّجاج بكل 15، 53 ـRegula، قانون الرھبنة 68

 "واھتماماحترام 
 (Pauperum et peregrinorum maxime susceptioni cura sollicite exhibeatur).  
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 بھذه مصحوبة تكون أن یجب تنمیتھا بإمكانھم

 على ھمانفتاح في ذواتھم تجاوز على القدرة

  اآلخرین.

  ةللمحبّ  الفریدة القیمة
 صفاتال بعض اونمّ ی أن لناسا یستطیع .91

 ة،القوّ  أخالقیة: قیم أنھا على مونھایقدّ و

 والفضائل ،المجتھد والعمل والرصانة،

ھ كیما ولكن األخرى.  الفضائل أعمال تَُوجَّ

 من ،اصحیحً  توجیًھا المختلفة األخالقیة

 على قدرتھا مدى في النظر أیًضا الضروري

 تجاه حادواالتّ  االنفتاح من ةكیدینامی إنشاء

 التي ةالمحبّ  ھي الدینامیكیة تلك اآلخرین.

 الفضائل تكون قد ذلك، خالفو هللا. ینشرھا

 .مشتركة حیاة بناء عن تعجزو ،فقط بالمظھر
 عن نقالً - األكویني توما یسالقدّ  قال فقد ولذا

 حتى الجشع الشخص نّ إ -أوغسطینوس یسالقدّ 
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 .69بفضیلة لیس فھذا باالعتدال تحلّى وإن
 أنّ  أخرى، بعبارة بونافنتورا یسالقدّ  وأوضح

 قطعًا تفي ال ة،محبّ ال دون األخرى، الفضائل

 .70"هللا یریدھا كما" بالوصایا

 اإلنسان حیاة في الروحيّ  السموّ  زیتمیّ  .92

 في النھائي القرار "معیار ھي التي ةحبّ مبال

 .71"اإلنسان لحیاة السلبي أو اإلیجابي التقییم
 عظمتھم أنّ  یعتقدون مؤمنون ھناك ذلك، ومع

 في أو ة،البقیّ  على أیدیولوجیاتھم رِض فَ  في تكمن

 شاسع إظھارٍ  في أو ،الحقیقة عن العنیف الدفاع

 دركن نأل اجمیعً  نیالمؤمن نحن حتاجن .ھمتلقوّ 

 ّال أ یجب الذي واألمر ،األھمّ  يھ ةحبّ مال :أن
 األكبر والخطر ،المحبّة ھي إنما أبدًا بھ نخاطر

 ).13 -1 ،13 قور 1 (را. ةالمحبّ  عدم ھو
                                                           

السابع؛  المقال، البحث الثالث والعشرون، II-II الخالصة الالھوتیةرا.   69
اآلباء : Contra Julianum ،4 ،18 ضد یولیانوس، أوغسطینسالقدّیس 
: "فھم [البخالء] یمتنعون عن الملذّات إّما لسعیھم الجشع 748، 44 الالتین

 إلى زیادة مكاسبھم وإّما لخوفھم من خسارتھ". 
70 »Secundum acceptionem divinam«  فيtum super Scrip

Sententiis, lib. 3 ،Dist. 27 ،a. 1 ، q. 1 ،concl. 4 . 
 Deus caritas est هللا محبةعشر، الرسالة العامة  السادسبندكتس  71
 98 أعمال الكرسي الرسولي: 15)، 2005كانون األول/دیسمبر  25(
)2006 ،(230 . 
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 ةالمحبّ  خبرة ھي ما لتوضیح محاولةٍ  في .93
 یسالقدّ  فّسرھا بنعمتھ، ممكنة هللا جعلھا التي

 زركِّ تُ  حركةً  تشبھ أنھا على األكویني توما
 مع واحدًا إیّاه "معتبرة اآلخر على االنتباهَ 

 نقدّمھ الذي الودّي االھتمام .72"نفسھ الشخص

 وراء المجاني السعي نحو ھتجّ ن یجعلنا لآلخر

 في نجده ،تقییمٍ و تقدیرٍ  من یبدأ ھذا كلّ  مصلحتھ.

 الشخص ":محبّة" كلمة معنى في النھایة

 أقول كأني قلبي، على "غالٍ " المحبوب

 يتال ةحبّ مال من" .73عالیة" قیمة تذا كعتبرأ"
 عطاءٍ  كلّ  ینبع ،آخر لشخص المرء حملھای

 .74"لھ مجانيّ 

 دمجرّ  من أكثر بالتالي تعني ةحبّ مالف .94
 تنبع األعمال ھذه ألن .مفیدة أعمال من سلسلة

 ،اآلخر نحو فأكثر أكثر ننحني جعلنای حاداتّ  من
 أبعد ،ًال یوجم رضی�اومَ  اوجدیرً  ماقیّ  إیاه معتبرین

                                                           
الثاني،  المقالالسابع والعشرون،  البحث، II-II الخالصة الالھوتیة 72

 الجواب. 
، البحث السادس والعشرون، المقال الثالث، I- II، المرجع نفسھرا.  73

 الجواب. 
 ، البحث المائة والعشرة، المقال األّول، الجواب.I- II، المرجع نفسھ 74
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 تناحبّ م تدفعنا قیة.لُ خُ ال أو الجسدیة المظاھر من

 األفضل عن لبحثا إلى ،علیھ ھم مال آلخرینل

 الصداقة تحقیقل التحضیر نستطیع ولن حیاتھم.ل

 ةواألخوّ  ،شخص أيّ  تستبعد ال التي االجتماعیة
 بھذه للعالقات تنمیةٍ  عبر إّال  للجمیع، المفتوحة

 .الطریقة

  المحبّة انفتاح تنامي

 إلى نتوق تجعلنا النھایة في ةحبّ مال إن .95

 بلغی أو ینضج أحد الف .شاملة روحیّة شركة

 ،ادینامیكیتھ بفعل المحبة ألن نفسھ. بعزل الملءَ 
 على أكبر وقدرة ،تدریجی�ا انفتاًحا بتطلّ ت

 توّجھ ،تنتھي ال مغامرة في ،باآلخرین الترحیب

 باالنتماء كامل إحساس نحو األطراف جمیعَ 

 (متى "إِخوة َجمیعًا أَنتُم" یسوع: لنا قال المتبادل.

23، 8.( 

 تنطبق الذات حدود تجاوز إلى الحاجة ھذه .96

 الواقع، في بلدان.الو مناطقال مختلف على أیًضا

 التي صاالتواالتّ  لترابطاتا عدد تزاید "إن
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 وعيَ  ملموس بشكل یبیّن ،كوكبنا في تتشابك

 نرىو .المشترك مصیرھال األرض دول جمیع

 األعراق تنوع رغم التاریخ، دینامیكیات في

 دعوةال انتشرت كیف ،والثقافات والمجتمعات

 بونیرحّ  إخوة من نیتكوّ  مجتمع لتشكیل

 .75البعض" ببعضھم مونویھتّ  البعض ببعضھم

 الجمیع تدمج منفتحة مجتمعات
 المدینة، وسط في ا،منّ  قریبة ضواح ھناك  .97

 النفتاح جانب أیًضا ھناك نفسھا. تناأسر في أو

 وھو .وجوديّ  إنما جغرافيّ  لیس ،الشامل المحبّة

 إلى للوصول دائرتي، توسیع على ةالیومیّ  القدرة

 عالم من جزء أنھم تلقائي بشكل شعرأ ال الذین

 ناحیة من مني. قریبین كانوا لو حتى اھتماماتي،

 أو ،تروكم أو یعاني، أخ أو أخت كلّ  إنّ  أخرى،

 على غریب ھو ،مجتمعي لِ بَ قِ  من لمتجاھَ 

 .نفسھ البلد ابن كان لو حتى ،يالوجود مستوىال

                                                           
في األول من كانون  للسالمالسابع واألربعین رسالة بمناسبة الیوم العالمي  75

أوسیرفاتوري : 1)، 2013كانون األول/دیسمبر  8( 2014الثاني/ینایر 
  .8، ص. 2013كانون األول/دیسمبر  12باللغة الفرنسیة،  رومانو



 

89 
 

 ،ةاإلثباتی الوثائق جمیع ولدیھ امواطنً  یكون قد
 أرضھ. في غریب بأنھ یشعر یجعلونھ لكنھم

 أن وبدًال  ،بسھولة لیتحوّ  فیروس ھي العنصریة

 .دائم ترّصدٍ  في لكنھ ر،یتنكّ  یختفي

 ین"خفیّ مال ین"المنفیّ  ھؤالء رأذكُ  أن أودّ  .98

 .76المجتمع في غریب جسمك لونعامَ یُ  الذین
 یشعرون اإلعاقة ذوي األشخاص من العدیدف

 مشاركة". الو انتماء دون ودونموج "أنھم

 من منعھمت" تزال ما التي األمور من الكثیر ھناك

 لیس والھدف الكاملة". الجنسیة على الحصول

 في فعلی�ا یشاركوا أن" بل بھم، االھتمام فقط

 شاقّ  مسار وھذا والكنسي. المدني المجتمع

 تكوین في فأكثر أكثر یساھم سوف لكنھ ب،تعِ ومُ 

 على شخٍص  بكلّ  االعتراف على قادرة ضمائر

 في كذلك رأفكّ  ".یتكّرر ال فرید إنسانٍ  أنّھ

 إعاقتھم، بسبب أحیانًا، یشعرون الذین المسنّین"

                                                           
): 2013كانون األول/دیسمبر  29( صالة التبشیر المالئكيرا.  76

، ص. 2014كانون الثاني/ینایر  2باللغة الفرنسیة،  رومانوأوسیرفاتوري 
 السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسوليكلمة البابا إلى أعضاء ؛ 5
باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو ):2015كانون الثاني/ینایر  12(

  .8، ص. 2015 ینایر/الثانيكانون  15
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 تقدیم ھمجمیع یستطیع ذلك، ومع عبء". بأنھم

 سیرتھم خالل من العام للصالح فریدة "مساھمة

 یجب :أنّھ أؤّكد أنب ينفسل سمحأ ".الفریدة الذاتیة

 لذینل صوتٍ  عطاءإل شجاعةال لدینا تكون أن"

 لألسف ألن إعاقتھم، بسبب للتمییز ضونیتعرّ 

 في دونیتردّ  الیوم، وحتى الدول، بعض في

 .77"نفسھا الكرامة ُمِنحوا قد أنھمب ترافاالع

 الشاملة للمحبة كافٍ  غیر فھم
 ھي الحدود خارج متدّ ت يتال ةحبّ مال إن .99

 كلّ  في االجتماعیة" "الصداقة یھنسمّ  ما أساس

 االجتماعیة الصداقة ھذهو بلد. كلّ  في أو مدینة

 شرط تشّكل أصیلة، تكون عندما ،المجتمع داخل

 ھنا األمر یتعلّق ال حقیقي. شامل نفتاحال إمكانیة

 یحتاجون لذینا یظھرھا التي الخادعة ةبالكونیّ 

 ال أو شعبھم تحّملونی ال ألنھم باستمرار للسفر
 ،احتقار نظرة شعبھ إلى ینظر من كلّ ف .ھونیحبّ 

                                                           
كانون  3( الیوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقةالبابا بمناسبة رسالة  77

كانون  10باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو ):2019دیسمبر األول/
 .8، ص. 2019دیسمبر األول/



 

91 
 

 أو األولى الدرجة من فئات مجتمعھ في قیمُ یُ 

 مختلفة اتبدرج عونیتمتّ  شخاصأ من الثانیة،

 أنّ  ینكر الطریقة بھذهو والحقوق. الكرامة من

  للجمیع. سعمتّ  ھناك

 استبدادیة ةشمولیّ  أقترح ال أنني كما .100

 ھاوعرض لھا طخطّ  أو البعض أمالھا ،دةومجرّ 

 والسیطرة التجانس ھدفھ مزعوم مثال اأنھ على

 قصد عن "یھدف للعولمة نموذج ھناكف والنھب.

 على القضاء إلى ویسعى البعد أحاديّ  توحیدٍ  إلى

 سطحيّ  بحث في ،والتقالید االختالفات جمیع

 مساواة العولمة حاولت إذا […] الوحدة. عن

 العولمة فإن ،كروی�ا جسًما واكان لو كما الجمیع،

 طابعھو شعب وكلّ  شخص كلّ  غنى رتدمّ 

 إلى الكاذب الشموليّ  الحلمُ  ھذا یقودو .78"الفرید

 بالتاليو ،وجمالھ ،ألوانھ عتنوّ  من العالم حرمان

 لیس المستقبل" ألن .تھإنسانیّ  من أیًضا ھحرمان

 الشجاعة، لدینا كانت إذا ولكن، ،"اللون أحاديّ "

                                                           
الحریة الدینیة مع الجالیة اإلسبانیة من أجل لقاء البابا أثناء ال خطاب 78

 26الوالیات المتحدة األمریكیة ( -، فیالدلفیا والمھاجرین اآلخرین
تشرین  8باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2015سبتمبر أیلول/

   .11، ص. 2015كتوبر األول/أ
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 واختالفِ  تنّوعِ  عبر إلیھ ننظر أن الممكن فِمن

 كم منكم. كلّ  یقدّمھا أن یستطیع التي المساھمات

 العیش تتعلّم ألن تحتاج البشریّة عائلتنا أنّ 

 نكون ألن الحاجة دون وسالم وئام في المشترك

 .79"متشابھین! جمیعًا

 الشركاء من عالم يتخطّ  واجب

 الذي الصالح السامريّ  لثَ مَ  إلى اآلن ِلنَعُد .101

 رجل ھناك كان نا.ل لیقولھ الكثیر لدیھ یزال ال

 عبرت التي اتالشخصیّ و الطریق. في جریح

 إلظھار الداخلیة الدعوة ھذه على ترّكز لم بقربھ

 وعلى ،وظیفتھم على زواركّ  بل ،منھ قربھا

 المجتمع. في المھمّ  ودورھم ،ةاالجتماعی تھممكان

 ماو المعاصر المجتمع في ھمشأنِ  بعلوِّ  نشعروی

 كانو .فیھ یلعبونھ الذي دورال ھو إنما یھّمھم

 مصدر الطریق على تروكوالم الجریح الرجل

 ھتھج من ھوو ،عرقلةو المشروع، لھذا إزعاجٍ 

                                                           
تشرین الثاني/  25الیابان ( – توكیو ،الشبیبةلقاء مع خالل ال البابا خطاب 79

كانون  3باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019نوفمبر 
    .10، ص. 2019األول/دیسمبر 
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 ولم ،"َنِكَرة" مجّرد كان .لھ وظیفة ال شخص

 یكن ولم ،اعتبارھا لھا مجموعة إلى ینتمي نیك

 السامري قاوم بینما التاریخ. بناء في دور لھ

 ھو أنھ رغم المغلقة، التصنیفات ھذه السخيّ 

 وكان ،الفئات ھذه من أيّ  إلى ینتمي یكن لم نفسھ

 في ةخاصّ  ةمكان ھل لیس ،غریبًا بساطة كلّ ب

 أو لقب بأيّ  مقیّد غیر وھو ،وھكذا المجتمع.

 تغییر ومن رحلتھ، یقتعل من نتمكّ  ،یةھیكل

 على النفتاحل مستعد�ا یكون أن ومن مشروعھ،

  .ھإلی یحتاج الذي جریحال الرجل "مفاجأة"

 ھذه تثیره أن یمكن يالذ الفعل ردّ  ھو ما .102

 فیھ وتزداد تظھر عالمٍ  في الیوم، الروایة

 ةبھویّ  ثتتشبّ  اجتماعیة مجموعات باستمرار
 الذین كتحرّ  أن یمكنھا كیف الباقي؟ عن تفصلھا

 أيّ  تمنع بطریقة ذواتھم تنظیم إلى یمیلون

 التنظیم ذاكو الھویة تلك یزعج قد أجنبي حضور

 یعد لم ؟ذاتيال-دفاعالو الذاتیة-مرجعیّةال ذات

 المرء صبحی نأل إمكانیة ،اإلطار ھذا في ھناك

 ِمن "قریبًا" كونی أن فقط الممكن من ،"اقریبً "
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 یعد لم وھكذا ة.شخصیّ ال مكاسبھ لھ یضمن الذي

 یُعطى المعنى فكلّ  عنى،م نم "قریب" كلمةل

 مصالح في شریك ھو َمن أي "شریك"، لمةلك

 .80معینة

 وأخّوة مساواةو حریة،
 لشروط جةنتی مجّرد لیست ةاألخوّ  إن .103

 حقوق بعضل حتى أو ،ةالفردیّ  یاتالحرّ  احترام

 إّال  ،تمكین عوامل أنھا رغمو .مُمنَظَّ ال نصافاإل

 حتمیة نتیجة األخّوة تكون ألن كافیة لیست أنھا

 یةللحرّ  تقدمھ إیجابيّ  شيءٌ  ةألخوّ فل .لھا

 بوعي، ننّمیھا ةٍ وّ خُ أُ  دون یحدث ماذا والمساواة.

 على ربیةتالب مرجَ تَ تُ  ة،لألخوّ  ةسیاسیّ  إرادةٍ  دونو

 بالمثل المعاملة قِیَم وعلى ،لحواروا ة،ألخوّ ا

 تقلّص ھو إنما یحدث ما المتبادل؟ غناءواإل

 استقاللیةٍ و ،انعزال حالةِ  إلى فتتحّول ،یةالحرّ 

 شيء أو ما شخص إلى المرء فیھا ینتمي ،بحتة

                                                           
 إني أستلھم، في ھذه االعتبارات، فكَر بول ریكور في نّصھ  80
"Le socius et le prochain" في "Histoire et vérité ،"Seuil ،

Paris 1967 .127 -113، ص  . 
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 إنّ  واالستمتاع. متالكاال دمجرّ ل یعیش أو ،ما

 قبل تھدف التي یةالحرّ  غنى كلَّ  أبدًا یُظِھر ال ھذا

  .ةحبّ مال إلى شيء كلّ 

 خالل من المساواة تحقیق یتمّ  ال كذلكو .104

 ،مجّرد بشكل متساوون" البشر "جمیع نّ إ القول
 ة.لألخوّ  والتربویة الواعیة للتنمیة نتیجة يھ إنما

 یكونوا أن إّال  بقدرتھم لیس الذین األشخاصف

 ماو مغلقة. عوالم یخلقون ،وحسب شركاء

 الذي للشخص اإلطار ھذا في یُعطى الذي المعنى

 حلمی وھو ویأتي ،الشركاء دائرة إلى ینتمي ال

 وألسرتھ؟ لنفسھ أفضل بحیاة

 وأكثر یة،حرّ  أكثر تجعلنا ال ةالفردیّ  إن .105

 المصالح مجموع دمجرّ و ة.خوّ أ وأكثر مساواة،

 أفضل عالم إنشاء على اقادرً  لیس الفردیة

 من یحمینا أن حتى ھیمكن ال جمعاء. للبشریة

 أكثرف أكثر أصبحت التي العدیدة شرورال

 علیھ التغلّب یصعب الذي الفیروس لكن .عالمیة

 نعتقد جعلنات .ةمضلّل يفھ .الجذریة ةالفردیّ  ھو

 لطموحاتنا العنان إطالق ھو یھمّ  ما كلّ  أنّ 
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 ةالفردیّ  الطموحات تجمیع أنّ  لو كما ة،الخاصّ 
 العام. خیرال بناء من ننایمكّ  الضماناتو

 األشخاص زتعزّ  شاملة ةمحبّ 

 أن علینا وأساسيّ  جوھريّ  شيء ھناك .106

 االجتماعیة الصداقة نحو سیرن حتى ندركھ

 قیمة اإلنسان، قیمة مقدار وھو الشاملة: ةواألخوّ 

 إذا .كان ظرف أيّ  وفي الدوام على الشخص،

 القول فیجب ،عالیة قیمة لھ شخص كلّ  كان

 أناس ولدی أن دمجرّ ب" :أن بتاوث حاضو شكلب

 فھذا ،أقلّ  بتطّور أو أقلّ  مواردب یتمتع مكان في

 ھذا إنّ  .81"أقلّ  كرامة في یعیشوا أن ریبرّ  ال

 غالبًا لكن ،االجتماعیة لحیاةل جوھريّ  ھو مبدأال

 أنھ یشعرون الذین ،مختلفة بطرقو ،تجاھلھی ما

 .مأغراضھ یخدم ال أو للعالم نظرتھم یناسب ال

 التمتّعو بكرامة العیش في الحقّ  إنسان لكلّ  .107

 ھذا تنكر أن دولة ةأیّ  تستطیع وال كامل، رتطوّ ب

                                                           
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي  81

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 190 عدد )،2013نوفمبر  /الثاني
 .1100 ص. )،2013(
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 حتى الحقّ  ھذا یملك إنسان لّ ك .األساسيّ  الحقّ 

 ولھ نشأ أو ولد لو حتى ،ةالفعالیّ  قلیل كان لو

 كرامتھ من ینتقص ال ھذا ألن :تھمحدودیّ 

 الظروف على قومت ال التيو ،كإنسان عظیمةال

 المبدأ ھذا یُحتَرم ال عندما .كیانھ قیمة على بل

 لبقاء وال ةلألخوّ  مستقبل یوجد ال األساسي،

  البشریة.

 .جزئیًا المبدأ ھذا تقبل مجتمعات كھنا .108
 الكنھ ،للجمیع اتإمكانیّ  ھناك یكون بأن قبلت

 ىعل یتوقّف ھذا، من انطالقًا ،شيء كلّ  إنّ  تقول
 ھناك تكون لن ،الجزئي المنظور ھذا من .المرء

 في ھم الذین نیتمكّ  كي الذات تكریس" من فائدة

 شقّ  من والمحرومون، والضعفاء المؤخرة

 الضعفاء لصالح سفالتكرّ  .82"الحیاة في طریق

 إنھ .كفاءة أقلّ  یكون وقد ،ًحاربِ مُ  كونی ال قد

 من ساتومؤسّ  وناشطة، حاضرة دولة بیتطلّ 

 الةالفعّ  اآللیات یةحرّ  تتخّطى المدني المجتمع

 أو السیاسیة أو دیةاالقتصا األنظمة لبعض

                                                           
 ص. )،2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي: 209 عدد، المرجع نفسھ 82

1107 . 
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 إلى لاألوّ  المقام في ھةموجّ  ألنھا ،اإلیدیولوجیة

  العام. خیروال الناس

 الحال، میسورة عائالت في البعض یولد .109

 بشكل ویتغذّون وینمون ،ةدجیّ  ربیةت ونویتلقّ 

 من .رائعة قدرات بطبیعتھم یمتلكون وأ ،دجیّ 

 ،شطةان دولة إلى یحتاجوا لن أنھم دالمؤكّ 
 الواضح من ولكن .وحسب یةبالحرّ  سیطالبونو

 أو ،المعاق الشخص تناسب ال ھاسنف القاعدة أنّ 

 أو ،الفقر شدید لمنز في ولد الذي الشخص

 كانت فرصوال ،سیّئة تربیة نال الذي الشخص

 كان إذا مناسب. بشكل أمراضھ یعالج كي ضئیلة

 حّریة معاییر على األّول المقام في یقوم المجتمع

 ،لھم مكان ھناك یكون فلن ،وكفاءتھ السوق
  .األكثر على ارومانسی�  اتعبیرً  ةاألخوّ  وستكون

 بالحریّة يالتغنّ  دمجرّ " أنّ  ھي الحقیقة .110

 األوضاع تمنع الواقع في بینما االقتصادیة،

 ھو ... إلیھا الوصول من الكثیرین الحقیقیة

 كلماتال بعض دفقِ تَ و .83"متناقض ِخطاب
                                                           

 عدد )،2015 ومای/أیار Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العامة  83
 .899 ص. )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 129
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 ألنّ  ة.واألخوّ  والدیمقراطیة یةالحرّ  مثل معناھا

 االقتصادي نظامنا أنّ  "طالما ھأنّ  ھي الحقیقة

 سوى یوجد وال ،احدةو ةضحیّ  یولّد واالجتماعي

 االحتفال من ننتمكّ  لن ،ستَبعَدمُ  واحد شخص

 اإلنساني المجتمع أّما .84"الشاملة ةخوّ باأل

 ةرافقم بضمان االھتمام على قادرٌ  ھوف واألخويّ 
 سلی ،ومستقرة الةفعّ  بطریقة ،حیاتھم في الجمیع

 ولكن ،األساسیة احتیاجاتھم تأمین أجل من فقط

 لو حتى ،یھملد ما أفضل تقدیم من نوایتمكّ  حتى

 ولو ،ینبطیئ واكان لوو ،األفضل ھماؤأد یكن لم

 .باھرة اتكفاء ذوي یكونوا لم

 القابلة غیر حقوقھ بفعل اإلنسان، إن .111

 الدعوةف قات.العال على طبعًا منفتحٌ  ،للتصّرف

 في تكمن اآلخرین مع اللقاء عبر ذاتھ تجاوز إلى

 ال حتى االنتباه الضروري "من ،ذاول .جذوره
 فھمٍ  سوء عن تنجم قد التي األخطاء بعض في قعن

 الیوم، ھناك .ھااستخدام وسوء ،اإلنسان لحقوق

 حقوقبال متزایدة مطالبة نحو میلٌ  الواقع، في

                                                           
): 2019أیار/مایو  1" (رسالة البابا بمناسبة الحدث "إقتصاد فرانشیسكو 84

  .9، ص. 2019أیار/مایو  21باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو
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 یخفي -ةفردیّ  نزعة ذات أقول أكاد– یةالفرد

 اجتماعيّ  سیاق أيّ  عن ھفصلی لإلنسان امفھومً 

 یفتقرو ،الفرد الجوھر یشبھ ،وأنثروبولوجيّ 

 ھناك یكن لم إذا […] .لإلحساس فأكثر أكثر

 ،األعظم لخیراو شخص كلّ  حقّ  بین تناسق
 ،تقیّده دودح دون ذاتھ تصّور إلى یتوّصل فسوف

 .85وعنف" صراع مصدر بالتالي یصبحو

  ةقیلُ خُ ال الخیر قِیَم تعزیز

 والسعي الرغبة إنّ  نقول أن إّال  یسعنا ال .112

 أیًضا تعني جمعاء والبشریة اآلخرین خیر وراء

 على والمجتمعات األفراد نضوج إلى السعي

 تنمیة إلى تقود التي المختلفة قیةالُخلُ  القیم مستوى

 یذكرھا القدس للروح ثمرة ھناك متكاملة. بشریة

 ةراعبب ،)22 ،5 غل .(را الجدید العھد
agathosyne إلى العبارة ھذه تشیر .الیونانیة 

 ،أیًضا عنيوت .الخیر وراء سعيال ،بالخیر قالتعلّ 
                                                           

تشرین  25، ستراسبورغ (وروبيكلمة البابا في البرلمان األ 85
تشرین  27باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2014الثاني/نوفمبر 
  .8، ص. 2014الثاني/نوفمبر 
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 لآلخرین: األفضل إعطاء ،عندنا ما أثمن إعطاء

 ممارسةو ،سلیمة حیاة في ھمنموّ و نضوجھم،

 تعبیر ھناك .وحسب يالمادّ  الرفاه ولیس القیم

 إرادة" أي ،bene-volentia مشابھ: التیني

 ومیلٌ  ،الخیر في ةقویّ  رغبةٌ  إنھا ".آلخرل خیرال

 إلى یدفعنا ما إنھا ،وممتاز خیّر ھو ما كلّ  نحو

 وسامیة جمیلة موربأ اآلخرین حیاة لءمَ 

 .لِھمةوم

 قد" أننا إلى بألمٍ  أشیرف أعود ،الخط ھذا في .113

 طویلة، ةلمدّ  قيلُ خُ ال التدھور حقًا عرفنا

 وباإلیمان، وبالصالح، ات،باألخالقیّ  مستھزئین

 ھذه أنّ  لندرك الساعة حانت وقد وبالصدق،

 التدمیر ھذا إنّ  كثیًرا. تخدمنا لم السطحیّة الفرحة

 انّ م كال�  یدفع سوف االجتماعیة للحیاة أساس لكلّ 
 المصالح عن الدفاع أجل من اآلخر ضدّ  للوقوف

 من ،الخیر تعزیز إلى نعود دعونا .86"ةالشخصیّ 

 فنسیر جمعاء، البشریة أجل منو أنفسنا أجل

 مجتمع كلّ ف وشامل. حقیقي نموّ  نحو امعً  بالتالي

                                                           
 عدد )،2015مایو  /أیار Laudato si )24´ كن مسبّحاالرسالة العامة  86

 .937 ص. )،2015( 107 الرسولي أعمال الكرسي: 229
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 تُنقَل لم إذا ألنھ القیم، انتقال ضمان إلى یحتاج

 والفساد والعنف األنانیة تُنقل سوفف ،الِقیم

 نھایة وفي والالمباالة، ،المختلفة بأشكالھ

 سیّجةوم ،سموّ  كلّ  أمام مغلقة حیاةٌ  تُنقَل المطاف

 ة.الفردیّ  المصالحب

 التضامن قیمة
 الذي التضامن، على الضوء طأسلّ  أن أرید .114

 ،اجتماعي وموقف قیةلُ خُ  كفضیلة" ،بیتطلّ 
 أطراف قبل من االتزامً  الشخصي، االرتداد ثمرةَ 

 جھیتّ  .ةوتأسیسیّ  ةتربویّ  اتمسؤولیّ  تحمل دةمتعدّ 

 ةالمدعوّ  العائالت، إلى لاألوّ  المقام في فكري
 لتشكّ  إنھا .اسمةوح لیةأوّ  تربویة رسالة إلى

 ةالمحبّ  قیم وتُنقل ماَرستُ  حیث لاألوّ  المكان
 واالھتمام والمقاسمة والتعایش ةواألخوّ 

 لنقل الممیّزة البیئة أیضا إنھا باآلخر. واالعتناء

 البسیطة التقوى بوادر ىأولَ  من ابدءً  اإلیمان،

 ینلمربّ ل وبالنسبة .ألبنائھن األمھات مھاتعلّ  التي

 التي المراكز ومختلف المدارس في والمنّشئین
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 واجب لدیھم والذین والشباب، األطفال تجمع

 ألن ونمدعوّ  ھمفإنّ  والشبان، األطفال تربیة

 الشخص بأبعاد قتتعلّ  مسؤولیتھم أنّ  یُدركوا

 یةالحرّ  قیم إنّ  واالجتماعیة. والروحیة قیةلُ الخُ 

 منذ نقلھا یمكن والتضامن المتبادل واالحترام

 حقل في للعاملینو [...] األولى. الطفولة نسنی

 مسؤولیةٌ  االجتماعیة االتصاالت ووسائل الثقافة

 في اخصوصً  والتنشئة، التربیة مجال في

 إمكانیة عتتسّ  حیث المعاصرة، المجتمعات

 .87واالتصاالت" اإلعالم وسائل إلى الدخول

 افیھ شيء كلّ  یبدو يتال األوقات ھذه في .115
 نستند أن لنا دالجیّ  من ،ھساقاتّ  ویفقد یضعف كأنھ

 تنامعرف من تنبع التي 88صالبةال على

 عن فنبحث اآلخرین ضعف تجاه تنامسؤولیب

 ملموس بشكل التضامن یظھر مشترك. مصیر

                                                           
األول من ، رسالة البابا بمناسبة الیوم العالمي التاسع واألربعین للسالم 87

: 6)، 2015كانون األول/دیسمبر  8( 2016كانون الثاني/ینایر 
كانون األول/دیسمبر  24 -17باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

 .9، ص. 2015
. )solidarité( في أصل كلمة تضامن ) ھيsoliditéكلمة متانة ( 88

، في القرنین الماضیین فالتضامن، بالمعنى األخالقي والسیاسي الذي اتّخذه
 اجتماعّيٍ آِمن وثابت. بناءٍ یقود إلى 
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 تماًما مختلفة أشكاًال  یتّخذ أن ھویمكن الخدمة، في

 تعني "فالخدمة .اآلخرین مسؤولیة لتحمّ  في

 ھم بمن االعتناء تعني بالھشاشة؛ االعتناء أوًال 

 ".شعبنا وفي مجتمعنا فيو عائالتنا، في ضعفاء

 جانبًا ضعَ ی" أن فرد كلّ  یستطیع المھّمة هھذ فيو

 إزاء السلطة في ورغباتھ عاتھوتطلّ  مخاوفَھ

 تنظر فالخدمة [...] .الملموسة لضعفاءا نظرة

 وتشعر جسده، وتلمس األخ، وجھ إلى دائًما

 األحیان، بعض في معھ" م"التألّ  لدرجة بقربھ

 فالخدمة لذا، األخ. شأن من الرفع على وتعمل

 إنما أفكاًرا تخدم ال ألنھا أیدیولوجیة، أبدًا لیست

   .89"أشخاًصا

 ذلك ونیمارس" عام بشكل األخیرین إن .116

 یعانون، الذین بین نجده الذي الممیّز التضامن

 نسیتھ، قد حضارتنا أنّ  یبدو والذي الفقراء، بین

 كلمة .ھنسیان على حریصة ھي األقلّ  على أو

 قد إننا أقول بل دائًما، االعجاب تثیر ال التضامن

                                                           
أیلول/سبتمبر  20كوبا ( -، ال ھابانا القداس اإللھي لبابا خاللا قداسة عظة 89

، 2015أیلول/سبتمبر  24باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو: )2015
  .6ص. 
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 ؛ھالوق یمكن ال سیئة، كلمة إلى أحیانًا لناھاحوّ 
 األعمال بعض من بكثیر أكثر رتعبّ  كلمةال لكن

 ریفكالت یعني التضامن .عةمتقطّ ال یّةسخال
 حیاة ةأولویّ و ،الجماعة منطق من فتصرّ الو

 عنيوی .للخیرات البعض استمالك على الجمیع

 وعدم ،للفقر ةالھیكلیّ  األسباب محاربة أیًضا

 ،والسكن واألرض العمل وغیاب ،المساواة
 وحقوق االجتماعیة الحقوق من والحرمان

 إمبراطوریة تبعات ةواجھم كذلك یعني العمل.

 بمعناه یُفھم الذي التضامن، […] رة.المدمِّ  المال

 تفعلھ ما وھذا ،التاریخ لصنع طریقة ھو العمیق،

 .90"الشعبیة الحركات

 المشترك البیت رعایة عن ثنتحدّ  عندما .117

 من األدنى الحدّ  لىإ نستند إنما الكوكب، ھو الذي

 المتبادلة بالرعایة االھتمام منو العالمي الوعي

 إذا ألنھ .األشخاص لدى موجودًا زال ما يذال

 بھ یھتمّ  ذلك ومع ،بوفرة الماءَ  یملكُ  أحدُھم كان

                                                           
 28، (لحركات الشعبیةل العالمي لقاءإلى المشاركین في ال خطاب البابا 90

 6باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو ):2014تشرین األول/أكتوبر 
   .4، ص. 2014تشرین الثاني/نوفمبر 
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 إلى لتوصّ  ألنھ فذلك اإلنسانیة، في ارً فكّ م

 ذاتھ يخطّ بت لھ یسمح راقٍ  قّيٍ لُ خُ  مستوى

 ھذا رائع! إنسانيّ  تصّرف ھذا .جماعتھو

 العترافا سبیل في مطلوبال ھو بالذات الموقف

 خارج ولدوا لو حتى البشر، جمیع بحقوق

 حدودھم.

 ةللملكیّ  االجتماعي الدور اقتراح إعادة

 ناألن لجمیع،ا أجل من العالمَ  وِجدَ  لقد .118

 األرض ھذه على ولدن ،البشر نحن ا،جمیعً 

 والدین اللون في االختالفات إنّ  .نفسھا الكرامةب

 وغیرھا اإلقامة ومكان والدةال ومكان والقدرات

 أجل من خدمستَ تُ  أو تتعارض أن یمكن ال ،الكثیر

 حقوق حساب على البعض امتیازات تبریر

 بضمان نلتزم أن كمجتمع، علینا لذلك، الجمیع.

 حصولھو بكرامة یعیش ألن شخص كلّ  وصول

  متكاملة. ةلتنمی كافیة فرص على

 القرون في الحكماء، من العدیدُ  طّور .119

 أّملھمت في عالمی�ا حس�ا المسیحي، لإلیمان األولى
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 .91ُمشتََركة تكون أن قةیالخل خیرات قَدَر حول
 المرء لدى یكن لم إذا أنھ إلى التفكیر إلى ھذا وقاد

 آخر شخًصا ألن فذلك بكرامة، للعیش یكفي ما

 الفم الذھبي یوحنا القدّیس ھصیلخّ  .بھ یحتفظ

 عم الخاّصة الخیرات مشاركة عدم "إن بقولھ
 .حیاتھم من وحرمانھم تھمسرق یعني الفقراء

 .92"ھمملك إنما ملكنا، لیست لدینا التي فالخیرات
 غریغوریوس یسالقدّ  كلمات عن فضًال  أو

 ،كان شيء أيّ  الفقراء نعطي "عندما :ھذه الكبیر
 ھو ما لھم نعید بل نا،أشیاءَ  نعطیھم ال فإننا

 .93"ملكھم

 یوحنا یسللقدّ  كلمات ضعب جدید من ىأتبنّ  .120

 لم ربمال لجمیع،ا على وأقترحھا الثاني لسبو

 أبناء لجمیع األرض �ّ  وھب قد" تھا:قوّ  تُفَھم

                                                           
، non sit Omelia quod rebus mundanis adhaerendumرا. القدیس باسیلیوس،  91
اآلباء : Regula brevius 92؛ 549 -545، 31 اآلباء الیونان: 5و 3

: 123 عظة؛ القدیس بطرس الذھبي الكلمة، 1148 -1145، 31 الیونان
 De Nabuthe ،27؛ القدیس أمبروسیوس، 540 -536، 52 اآلباء الالتین

حول إنجیل القدیس ؛ القدیس أوغسطینس، 738، 14 اآلباء الالتین: 52و
 . 1436، 35 اآلباء الالتین: 25، 6، یوحنا

 د.  992، 48 اآلباء الیونان: II ،6، حول لعازار الفقیر 92
93 Regola pastorale ،III ،21 :87، ص. 77 اآلباء الالتین  
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 في .94"ألحد استثناء دونب ھم،كلّ  لتُعیلھم البشر

 یَعتَِبر لم المسیحيّ  التقلید" أنّ  رأذكّ  ،الصدد ھذا

 غیر أو مطلقًا أمًرا الخاّصة بالملكیّة الحقَّ  أبدًا

 الدَورِ  على الضوء سلّط وقد للتغییر، قابل

 الملكیّة أشكال من شكل أليّ  االجتماعيّ 

 المشترك االستخدام مبدأ إنّ  .95"الخاّصة

 لاألوّ  "المبدأ ھو للجمیع تقَ لِ خُ  التي للخیرات
 وھو ،96"ھبكامل واالجتماعي األخالقي امللنظ

 جمیع أّما .97أولویة وذو وأصیل طبیعي حقّ 

 ةالالزم الخیراتب تتعلّق التي األخرى الحقوق
 لكذ في بما ،لألشخاص الكامل اإلدماج لتحقیق

 أالّ  فیجب" أخرى، حقوق وأيّ  ةالخاصّ  ةالملكیّ 

 بولس یسالقدّ  أّكده كما "ھتسّھل بل تحقیقھ تعیق

                                                           
أیار/مایو  Centesimus annus )1 السَّنة الِمئَةالرسالة العامة  94

 . 831)، ص. 1991( 83 أعمال الكرسي الرسولي: 31)، عدد 1991
)، عدد 2015أیار/مایو  Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العاّمة  95

  .  884)، ص. 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 93
 ممارسة العمل من خاللالعامة بولس الثاني، الرسالة  یوحناالقدیس  96

Laborem exercens) ،14  أعمال : 19)، عدد 1981أیلول/سبتمبر
 . 626)، ص. 1981( 73 لكرسي الرسوليا

كومبندیوم عقیدة الكنیسة را. المجلس الحبري للعدالة والسالم،  97
 . 172، عدد اإلجتماعیة
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 ةالملكیّ  في الحقّ  إلى النظر یمكن ال .98السادس
 مبدأ من ومشتقّ  ثانوي طبیعيّ  كحقّ  إّال  ةالخاصّ 

َرت قد المخلوقة الخیرات كون  لعالما بھا لینعم قُدِّ

 أن یجب للغایة ملموسة عواقب لھو ،بأسره

 ما غالبًا ولكن المجتمع. عمل سیر في تنعكس

 واألصلیة، األولویة مع الثانویة الحقوق تتداخل

 .عملیة فائدة أيّ  دون فتغدو

 حدود بال حقوق
 مكان بسبب أحد استبعاد یمكن ال لذلك .121

 بھا عیتمتّ  التي االمتیازات بدافع أو ،والدتھ

 اتإمكانیّ  ذات أماكن في ولدوا لكونھم آخرون

 تحقیق تمنع أن الدول حدود تستطیع ال أكبر.

 شخص عتمتّ ی أن المقبول غیر من أنھ كماو ذلك.

 المقبول غیر من كذلك ،امرأة كونھل أقلّ  حقوقب

 نمٍ  ذاتھ حدّ  في اإلقامة أو والدةال مكانُ  دَّ حِ یُ  أن
 .ونموّ  كریمة حیاة فرص

                                                           
 Populorum progressio )26 ي الشعوبترقّ الرسالة العامة  98

)، ص. 1967( 59 أعمال الكرسي الرسولي: 22)، عدد 1967آذار/مارس 
268 . 



 

110 
 

 تراكمال ھو التنمیة ھدف كونی ّال أ یجب .122

 تضمن أن یجب بل ،األقلّیة لثروات المتزاید

 واالجتماعیة، الفردیة اإلنسانیة، الحقوق"

 األمم حقوق فیھا بما والسیاسیة، االقتصادیةو

 البعِض  حقُّ  یتجاوز أن یمكن ال .99"والشعوب

 حقوقَ  ،السوق أو ساتالمؤسّ  إقامة ةحریّ  في

 ألن البیئة احترامَ  وال الفقراء، وكرامة الشعوبِ 

 لصالح إلدارتھ فقط فھو منھا جزًءا یمتلك َمنْ "

 .100"الجمیع

 ھو األعمال رجال نشاط أنّ  صحیح .123

 العالم وتحسین الغنى إلنتاج تھدف نبیلة دعوة"

 أن امنّ  نتَِظروی ،ساندنای هللا .101"الجمیع أجل من

 الكون مأل قدو ،إیاھا أعطانا التي القدرات رنطوّ 

 ھو ،هللا تدبیر في شخص، وكلّ  باإلمكانیات.

                                                           
 االھتمام بالشأن االجتماعيبولس الثاني، الرسالة العامة  یوحناالقدیس  99

Sollicitudo rei socialis  )30  عدد 1987كانون األول/دیسمبر ،(
 . 557)، ص. 1988( 80 أعمال الكرسي الرسولي: 33
)، عدد 2015أیار/مایو  Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العام  100
 . 885)، ص. 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 95
)، 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 129، عدد المرجع نفسھ 101

 .  899ص. 
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 یشمل وھذا ،102الشخصیّة نمیتھت لتعزیز مدعوّ 

 في والتكنولوجیة االقتصادیة القدرات تنمیة

 وبأيّ  ولكن .غنىال وزیادة خیراتال تنمیة سبیل

 ھي التي ھذه، العمل أصحاب قدرات إنّ  حال،

 إلى واضح بشكل تھدف أن یجب هللا، من ھبة

 من ةخاصّ  البؤس، على بوالتغلّ  اآلخرین تنمیة

 ًما،دو فھناك عة.متنوّ  عمل فرص خلق خالل

 األھمّ  الحقّ  ة،الخاصّ  ةالملكیّ  حقّ  جانب إلى

 ةالخاصّ  الممتلكات جمیع عخِض یُ  الذي سبقواأل
 بھا لینعم قُدَّرت قد األرض خیرات كون مبدأل

 في لجمیعل حقّ  ھناك ،علیھ وبناءً  ،بأسره العالم

 .103استخدامھا

 

                                                           
 ي الشعوبترقّ را. القدیس بولس السادس، الرسالة العامة  102

Populorum progressio )26  أعمال : 15)، عدد 1967آذار/مارس
؛ را. بندكتس السادس عشر، 265)، ص. 1967( 59 الكرسي الرسولي

حزیران/یونیو  Caritas in veritate )29 المحبة في الحقّ الرسالة العامة 
    .652. )، ص2009( 101 أعمال الكرسي الرسولي: 16)، عدد 2009

)، 2015أیار/مایو  Laudato si )24´كن مسبًّحاالعامة  الرسالةرا.  103
؛ 885 -884)، ص. 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 93عدد 

تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي 
 105 أعمال الكرسي الرسولي: 190 -189)، أعداد 2013الثاني/نوفمبر 

 .1100 -1099)، ص. 2013(
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 الشعوب وقحق
 قد األرض خیرات بكونِ  الیوم االقتناع إن .124

َرت  أیًضا نطبقی أن بیتطلّ  كةشترَ مُ  تكونل قُدِّ

 نظرنا إذا .ومواردھا أراضیھاو البلدان على

 الملكیة شرعیة من انطالقًا فقط لیس ،إلیھ

 أیًضا إنما نة،معیّ  دولة مواطني وحقوق ةالخاصّ 

َرت قد خیراتال لكون لاألوّ  المبدأ من  لتكون قُدِّ

 بلد ھو بلد كلّ  إنّ  القول فیمكننا ،ُمشتَركة

 حرمان یجوز ال إذ ،أیًضا جنبياأل شخصال

 خیرات من آخر مكان من یأتي محتاج شخص

 ،المتحدة الوالیات أساقفة معلّ  كما ،ألنھ .األرض
 تنبع ألنھا مجتمع أيّ  "تسبق أساسیة حقوق ھناك

  .104هللا" خلقھ شخص لكلّ  الممنوحة الكرامة من

 لفھم أخرى طریقة أیًضا ھذا ویفترض .125

 لكلّ  كان إذا البلدان. بین والتبادل العالقات

 كلّ  كان إذاو ،تصّرف قابلة غیر كرامة شخص

 الواقع في العالم كان وإذا ،لي أختًا أو اأخً  إنسان
                                                           

 ، ألساقفة الكاثولیك في الوالیات المتحدةمؤتمر ل 104
Open wide our Hearts: The enduring Call to Love.  

A Pastoral Letter against Racism 
 . 2018تشرین الثاني/نوفمبر 
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 أو ھنا شخصال لدوُ  إذا یھمّ  فال لجمیع،ل الكً مُ 

 في أیًضا یشارك بلديف بلده. حدود خارج یعیش

 یفي أن یستطیع كان وإن حتى تنمیتھ، ةیّ مسؤول

 الضیافة لھ یقدّم مختلفة: بطرق المسؤولیة بھذه

 هساعدی أو ،إلیھا ةماسّ  حاجةب یكون عندما بسخاء
 إفراغ أو استخدام عن یمتنع أو ،أرضھ في

 تعزیز خالل من بأكملھا لبلدان الطبیعیة الموارد

 الكریمة التنمیة تعوق التي الفاسدة النظم

 ،الدول على بقینط الذي األمر ھذا .للشعوب
 ،البلدان في المناطق مختلف على أیًضا ینطبق
 عدم من مفرطة حاالت تشھد ما غالبًا والتي

 االعتراف على القدرة عدم لكن مساواة.ال

 أن إلى أحیانًا یقود المتساویة اإلنسانیة بالكرامة

 البلدان بعض في ًماتقدّ  األكثر المناطقُ  تحلم

 في فقراً  األكثر المناطق "عبء" من رِ تحرّ الب

 استھالكھا. مستوى زیادة سبیل

 العالقات في جدیدة شبكة عن ثنتحدّ  .126

 المشاكل لحلّ  طریقة جدن لن ناألن ،الدولیة

 حیث من تفكیربال اكتفینا إذا لعالما في الخطیرة
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 المجموعات أو األفراد بین المتبادلة المساعدة

 یصیب ال المساواة عدم" أنّ  رنذكّ  الصغیرة.

 ویفرض بأكملھا، بلدان وإنما فقط، األفراد

 .105"الدولیّة لعالقاتا أخالقیّات في التفكیر
 فقط لیس منحترو ترفنع بأن العدالة بوتتطلّ 

 االجتماعیة الحقوق أیًضا لكن األفراد حقوق

 ضمان یعني نقولھ ما إنّ  .106الشعوب وحقوق

 العیش في للشعوب ألساسيا "الحقّ 

 الضغطُ  ةبشدّ  أحیانًا یعوقھ والذي ،107م"والتقدّ 

 في ،الدین دادس إنّ  الخارجیة. الدیون عن الناجم

 بل فحسب، التنمیة یعرقل ال الحاالت، من كثیر

 على الحفاظ ضرورة رغم .ةبشدّ  یقیّدھاو ھایحدّ 

 التعاقد تمّ  التي الدیون جمیع سداد وجوب مبدأ

 ھذا وفاء ةطریق نّ فإ ،شرعي بشكل علیھا

 الفقیرة البلدان من العدید بھ یدین الذي الواجب

                                                           
)، عدد 2015أیار/مایو  Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العامة  105
 . 867)، ص. 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 51
 Caritas ة في الحقّ المحبّ السادس عشر، الرسالة العامة  بندكتسرا.  106

in veritate )29  أعمال الكرسي : 6)، عدد 2009حزیران/یونیو
  . 644)، ص. 2009( 101 الرسولي

 Centesimusالسنة المئةالقدیس یوحنا بولس الثاني، الرسالة العامة  107
annus  )1  83 أعمال الكرسي الرسولي: 35)، عدد 1991أیار/مایو 

 . 838)، ص. 1991(
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 رزقھا مصدرَ  یھدّد أّال  یجب ،غنیة دول تجاه

 .ھاونموّ 

 حاولن لم إذا آخر. منطقٌ  شك بال وھذا .127

 كأنھا كلماتي ستبدوف المنطق، ھذا في الدخول

 مبدأ أي ،العظیم المبدأ ناقبل إذا ولكن .أوھام

 الكرامة امتالك دمجرّ  من تنبثق التي لحقوقا

 الممكن فمن ،للتصّرف القابلة غیر اإلنسانیة

 أخرى. إنسانیة في رفكّ نو حلمن بأن :يتحدّ ال قبول

 للجمیع نیؤمِّ  كوكب إلى التوق الممكن من

 الطریق ھو ھذا والعمل. سكنَ والم األرضَ 

 الفارغة االستراتیجیة ولیس للسالم، الحقیقي

 الثقة وعدم الخوف بثّ ت التي النظر وقصیرة

 الحقیقي السالم ألن الخارجیة. التھدیدات إزاء

 أخالقیّات خالل من" فقط ممكن ھو والدائم

 خدمة في والتعاون التضامنب تتحلّى عالمیّة

 المتبادل االعتماد على یرتكز مستقبل
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 البشریة األسرة في المشتركة والمسؤولیة

 .108"بأكملھا

  

                                                           
تشرین  24(، الیابان - ناغازاكي ،البابا حول األسلحة النوویّة خطاب 108

كانون  3باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019نوفمبر  /الثاني
  .5، ص. 2019األول/دیسمبر 



 

117 
 

 الفصل الرابع
 قلب منفتح على العالم أجمع

 
 ھم إذا كان التأكید على أن جمیع البشر .128
 بلوحسب،  امجّردً  امفھومً لیس  وأخوات إخوة
سلسلة من  لنام یقدّ إنھ ، فاویصبح ملموسً  دیتجسّ 

 تبنّيعلى  وتجبرنا، التحدّیات التي تھّزنا
 وجھات نظر جدیدة وتطویر ردود فعل جدیدة.

 الحدود محدودیة

مھاجًرا،  القریب شخًصاعندما یكون  .129
 األفضلأّن  . صحیح109دةمعقّ الیات تحدّ ال تزداد

ب الھجرات غیر الضروریة، ولذا ھو تجنّ 
 للعیش والنموّ  ملموسةإمكانیة ھو خلق  فالسبیل

 كلّ  فیھاتتواجد بكرامة في بلدان المنشأ، بحیث 
. ولكن لإلنسان متكاملةة تنمیمن أجل شروط ال

، الصددفي ھذا  م جادّ طالما أنھ ال یوجد تقدّ 
                                                           

الكاثولیك في المكسیك والوالیات المتحدة، الرسالة  األساقفةرا.  109
، Strangers no longer: together on the journey of hopeالراعویة 

 . 2003كانون الثاني/ینایر 
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إنسان في إیجاد  كلّ  فیجب علینا احترام حقّ 
مكان حیث ال یمكنھ فقط تلبیة احتیاجاتھ 

تحقیق أیًضا  إنماة واحتیاجات عائلتھ األساسیّ 
كشخص. یمكن تلخیص جھودنا  بالكاملذاتھ 
المھاجرین القادمین في أربعة أفعال:  تجاه

األمر ال . ألن "استقبال وحمایة وتعزیز ودمج
لعلى، ق بإنزال برامج رعایة اجتماعیة من ایتعلّ 

بل القیام معًا بمسیرة من خالل ھذه االفعال 
األربعة، لبناء مدن ودول تكون، مع الحفاظ 
على ھویاتھا الثقافیة والدینیة، منفتحة على 

ة االختالفات وقادرة على تقییمھا باسم األخوّ 
 .110"اإلنسانیة

ال سیما ، وضرورة التفاعلإن ھذا یعني  .130
ھربوا من أزمات إنسانیة خطیرة. تجاه الذین 

تسھیل عملیة منح زیادة وعلى سبیل المثال: 
ة خاصّ  دعم، واعتماد برامج التأشیرات

ات إنسانیة لالجئین األكثر ة، وفتح ممرّ عیّ اوجم
، وضمان والئق مالئم، وتوفیر سكن ضعفًا

                                                           
باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2019نیسان/أبریل  3( المقابلة العامة 110

  .2، ص. 2019نیسان/أبریل  9الفرنسیة، 
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لى الخدمات عصول حسالمة الشخصیة والال
، مناسبة ة، وضمان مساعدة قنصلیةاألساسیّ 
وثائق الھویة بدوًما  االحتفاظفي  والحقّ 

، وحصول ُمنِصف على العدالةالشخصیة، 
مور وإمكانیة فتح حسابات مصرفیة وضمان األ

ة وإمكانیّ  لالتنقّ یة للعیش، ومنحھم حرّ  ةساسیاأل
المنتظم  ھمصولحر وضمان صّ لقُ احمایة  ،العمل

تة أو حضانة مؤقّ  برامج لى التعلیم، وتوفیرع
یة الدینیة، وتعزیز ، وضمان الحرّ ضیافة

شمل األسرة وإعداد  اندماجھم االجتماعي، ولمّ 
 .111ات االدماجیة لعملیّ عات المحلّ االجم

لذین وصلوا منذ فترة طویلة لبالنسبة أّما  .131
 من المھمّ فالنسیج االجتماعي،  إلى وینتمون

یقوُم على الذي " ،»المواطنة«تطبیق مفھوم 
الُمساواةِ في الواجباِت والُحقوِق التي َینعَُم في 
ِظالِلھا الجمیُع بالعدِل؛ لذا یَِجُب العمُل على 
ترسیخِ مفھوِم المواطنِة الكاملِة في ُمجتََمعاِتنا، 

                                                           
كانون  14( ،للمھاجرین والالجئین رسالة البابا بمناسبة الیوم العالميرا  111

 24باللغة الفرنسیة،  رومانو أوسیرفاتوري): 2018 ینایر/الثاني
 .6، ص. 2017آب/أغسطس 
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والتخلِّي عن االستخدام اإلقصائّيِ لمصطلح 
الذي َیحِمُل في طیَّاتِھ اإلحساَس » األقلیَّاتِ «

قاِق، بالعُْزلَ  دُ ِلبُذُوِر الِفتَِن والّشِ ِة والدُّونیَّة، ویُمّھِ
ویُصاِدُر على استحقاقاِت وُحقُوِق بعض 
ي إلى ُممارسِة  ینیَِّة والَمدَنیَِّة، ویُؤدِّ الُمواِطنین الدِّ

  .112"التمییز ِضدَُّھم

اإلجراءات إضافة إلى مختلف  .132
 حلوًال ، ال یمكن للدول أن تضع الضروریة

بلد تقع،  ألن نتائج اختیار كلّ مناسبة بمفردھا "
". لذلك، الدولي المجتمع بالضرورة، على كلّ 

فال "یمكن للردّ أن یأتي إّال كثمرة للعمل 
حوكمة ( تشریع وضع، و113"المشترك

governance(  ّحال،  للھجرة. على أيّ  عالمي
ط وضع مشاریع على المدى المتوسّ "یجب 

ى التجاوب مع الحاالت الطارئة. والبعید، تتخطّ 
على ھذه المشاریع أن تساعد على دمج 
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المھاجرین في البلدان المضیفة من جھة، 
وتعزیز التنمیة في بلدان المنشأ من جھة أخرى، 
عن طریق سیاسات تضامنیة، ال تُخِضع 

ات وممارسات ستراتیجیّ االمساعدات إلى 
غریبة أو متضاربة أیدیولوجیًا مع ثقافة 

ھ لھاالش  .114"عوب التي توجَّ

 المتبادلة الھبات

من آتین ، إن مجيء أشخاص مختلفین .133
یتحّول إلى ھبة، مختلف،  وثقافيّ  سیاق حیويّ 

قصص المھاجرین ھي أیًضا قصص لقاء ألن "
بین أفراد وبین ثقافات: فالمھاجرون یشّكلون، 
بالنسبة للجماعات والمجتمعات التي یأتون 

والتنمیة البشریة المتكاملة إلیھا، فرصة لإلثراء 
أحّث الشبیبة بصفة . لھذا السبب، "115"للجمیع
الذین  دمصایة، على عدم الوقوع في خاصّ 

یریدون وضعھم في مواجھة مع شبیبة آخرین 

                                                           
 . 10. 9، ص. المرجع نفسھ 114
 vivit Christus )25 المسیح یحیااإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  115

 . 93)، عدد 2019آذار/مارس 
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أن وا حدیثًا إلى بلدانھم، ویشّجعونھم على لُ وصَ 
، كأنھم ال یتمتّعون بنفس ا لھمتھدیدً یروا فیھم 

التي یتمتّع بھا كّل غیر القابلة للتصّرف الكرامة 
 .116"إنسان

نقدّم لآلخر من ناحیة أخرى، عندما  .134
سمح لھ نفإننا ، قلبیة ضیافة اعنّ  المختلف

في  ونمنحھباالستمرار في كونھ ھو نفسھ، 
أن  من الواجبر جدید. إمكانیة تطوّ  ذاتھالوقت 

رت عة، التي طوّ فظ على الثقافات المتنوّ احن
ھذا العالم.  نُفِقرالقرون، حتى ال  على مرّ  غناھا

أن على في تحفیزھم  ذاتھنستمّر في الوقت و
حقائق ب ئھملقا نتیجةجدید  ذواتھم كلَّ من  یعطوا

 وقوعھم ضحیّةأخرى. ال یمكن تجاھل خطر 
بحاجة إلى "فنحن ب الثقافي. لھذا، تصلّ ال

، وتقییم ما شخص التواصل، واكتشاف غنى كلّ 
والنظر إلى االختالفات كإمكانیة للنمّو دنا، یوحّ 

في إطار احترام الجمیع. من الضروري أن یُقام 
ن األشخاص حوار صبور وواثق، كي یتمكّ 

                                                           
 . 94، عدد المرجع نفسھ 116
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 موالعائالت والجماعات من نقل قیم ثقافتھ
ن خبرات ع الصادرة وقبول الخیر الخاصّ 

 .117اآلخرین"

ثقافة الأمثلة ذكرتھا منذ فترة:  أسترجع .135
أن تستطیع ات وإمكانیّ  قیمٍ  ةھي "خمیر یةالالتین

 […]حدة. الوالیات المتّ تفید بشكل كبیر 
ألن تترك آثارھا دائًما تتوّصل ة الھجرة القویّ ف

 تركتلھ. في األرجنتین، ثقافة المكان وتحوّ في 
ثقافة بصماتھا في ة ة القویّ الھجرة اإلیطالیّ 

ِمئَتَي ألف  وجود حوالي كما وأنّ المجتمع، 
النمط الثقافي في في ظھر بشكل واضح یھودي ی

ھم ناالمھاجرین، إذا ساعد بوینس آیرس. إنّ 
ة بوھ غنى،و ،ھم نعمةإنما على االندماج، 

 . 118"جدیدة تدعو المجتمع إلى النموّ 

األزھر  مع فضیلة اإلمام األكبر، شیخ .136
أفق أحمد الطیب، وّسعنا  الشریف، الدكتور

                                                           
 -سراییفو  ،وماسیةالبابا أثناء اللقاء مع السلطات والھیئة الدبل خطاب 117

اللغة ب أوسیرفاتوري رومانو): 2015حزیران/ یونیو  6(والھرسك  البوسنة
 .4، ص. 2015حزیران/ یونیو  11الفرنسیة، 

118Latinoamérica. Conversaciones con Hernán Reyes 
Alcaide. ،Planeta ، 105، ص. 2017بوینس أیرس. 
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ذّكرنا "أنَّ العالقةَ بیَن الشَّْرِق والغَْرِب ونظرنا، 
ھي َضُرورةٌ قُصَوى لِكلَْیھما، ال یُمِكُن 
االستعاضةُ عنھا أو تَجاُھلُھا، لیَغتَِنَي كالھما من 
الَحضارةِ األُخرى َعْبَر التَّبادُِل وحواِر الثقافاِت؛ 
فبإمكاِن الغَْرِب أن یَِجدَ في َحضارةِ الشرِق ما 

ینیَِّة التي  یُعاِلُج بھ وحیَِّة والدِّ بعَض أمراِضھ الرُّ
نتََجْت عن ُطغیاِن الجانِب المادّيِ، كما بإمكاِن 
ا  الشرق أن یَِجدَ في حضارةِ الغرِب كثیًرا ممَّ
یُساِعدُ على انتِشاِلھ من حاالِت الضعِف والفُرقِة 
راعِ والتَّراُجعِ العلمّيِ والتقنّيِ والثقافّيِ.  والّصِ

 التأكیدُ على َضُرورةِ االنتباهِ للفََوارِق ومن المھمِّ 
ینیَِّة والثقافیَِّة والتاریخیَِّة التي تَدُخُل ُعْنصًرا  الدِّ
أساسی�ا في تكویِن شخصیَِّة اإلنساِن الشرقّيِ، 
وثقافتِھ وحضارتِھ، والتأكیدُ على أھمیَِّة العَمِل 

ِة الُمشترَ  كِة، على تَرِسیخِ الحقوِق اإلنسانیَِّة العامَّ
بما یُسِھُم في َضماِن حیاةٍ كریمٍة لجمیعِ البََشِر 
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في الشَّْرِق والغَْرِب بعیدًا عن سیاسِة الَكْیِل 
 .119بِمكیالَْیِن"

 المثمر التبادل
تعود إن المساعدة المتبادلة بین الدول  .137

م البلد الذي یتقدّ و. في النھایة على الجمیعبالفائدة 
ھو كنز  ،الثقافیة األصلیة تھمن ركیزانطالقًا 

الوعي بأننا  یجب علینا أن ننّميللبشریة جمعاء. 
. إّما أن نخلص جمیعًا أو ال یخلص أحدالیوم 

ما مكان  طالالتي تمعاناة وال، والتدھورالفقر، ف
خصب صامت  مھدٌ  ھي ،على وجھ األرض
ر في النھایة على الكوكب للمشاكل التي ستؤثّ 

 قلقین بشأن اختفاء بعض أنواعا إذا كنّ وبأكملھ. 
، فیجب أن نكون مھووسین بوجود المخلوقات

 ینّمونال  ،مكان في كلّ  ،أشخاص وشعوب
 قیودداع بالفقر أو  سببب موجمالھ مإمكاناتھ

 ا.فقرنا جمیعً سوف یة أخرى. ألن ھذا ھیكلیّ 
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الیوم  بُرِھنقد كان ھذا صحیًحا، ف إذاو .138
 عالمٍ  نظًرا لواقعِ  ،وقت مضى من أيّ  أكثر

بحاجة إلى نظام  إنناالعولمة. بفعل مرتبط جدًا 
في  مُ سھِ یُ " عالميّ  واقتصاديّ  وسیاسيّ  قضائيّ 

زیادةِ التعاوِن الدولي وتوجیِھِھ نحَو تنمیٍة 
یعود . وھذا س120"تضامنیٍة لجمیعِ الشعوب

الكوكب بأسره في نھایة المطاف، بالفائدة على 
" تعني الفقیرةِ المساعداِت لتنمیِة الدوِل ألن "

من وجھة نظر و. 121"اكتساب الثروةِ للجمیع"
إعطاء الدَوِل التنمیة المتكاملة، فھذا یعني "

تّخاِذ القراراِت ا في ا فعّاًال دورً  ااألشدِّ فقرً 
وصول تشجیع الجھود "لبذل و 122"المشتركة

إلى السوق البلدان التي تتّسم بالفقر والتخلّف، 
  .123الدولیة"

                                                           
 Caritas in المحبة في الحقبندكتس السادس عشر الرسالة العامة  120

veritate )29  أعمال الكرسي الرسولي: 67)، عدد 2009حزیران/یونیو 
 . 700)، ص. 2009( 101

)، 2009( 101 أعمال الكرسي الرسولي: 60، عدد المرجع نفسھ 121
 . 695ص. 

)، 2009( 101 أعمال الكرسي الرسولي: 67، عدد المرجع نفسھ 122
  . 700ص. 

، عقیدة الكنیسة اإلجتماعیة كومبندیومالمجلس الحبري للعدالة والسالم،  123
 .447عدد 
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  ِمضیافة مّجانیةٌ 
 البحثھذا أن یقتصر ومع ذلك، ال أرید  .139

 انیةمجّ الفة. على شكل من أشكال النفعیّ 
. إنھا القدرة على القیام ببعض األشیاء موجودة

 أيّ  منھا عتوقّ أن ن، دون صالحة بحدّ ذاتھا األنھ
في المقابل على  ئًاشی ننتظرأن نتائج، دون 

 ، حتى لوبالغریبب بأن نرحّ  الفور. ھذا یسمح
ملموسة في الوقت الحالي. ذلك ال یعود بفائدة أّن 

العلماء أو الستقبال  تسعىولكن ھناك دول 
 المستثمرین فقط.

، ةاألخویّ  یةانال یعیش المجّ  شخص كلّ  .140
 باستمرار، یقیس منھمكةإلى تجارة حیاتھ ل یحوّ 

هللا، أّما المقابل. ینالھ بوما لآلخرین ما یعطیھ 
المؤمنین،  أنھ یساعد غیرَ  حتى، مّجانًایعطي ف

 ى" (متیُطِلُع َشْمَسھ على األَشراِر واألَخیارو "
إِذا : "ھذه الوصیّة یسوع عطيی ولذا). 45، 5

تَصدَّْقَت، فال تَعلَْم ِشمالَُك ما تَفعَُل یَمینَُك، ِلتكوَن 
 نلنا). لقد 4 -3، 6" (متى َصدَقَتَُك في الُخْفیَة

یمكننا جمیعًا  لكالحیاة مجانًا، ولم ندفع ثمنھا. لذ
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نفعل الخیر أن ، وشیئًا أن ننتظرأن نعطي دون 
. الشخَص الذي ساعدناهبشيء لب ادون أن نط

اناً ھذا ما قالھ یسوع لتالمیذه: " اناً فََمجَّ أََخذتُم َمجَّ
  ).8، 10" (متى أَعطوا

مختلف دول  تمیّزالتي الجودة الحقیقیة  إنّ  .141
ھذه القدرة على التفكیر من خالل تُقاس العالم 
 باعتبارھاأیًضا  إنمادولة، باعتبارھا فقط لیس 

في  بشكل خاصّ  یُبرَھنة، وھذا عائلة بشریّ 
ات المغلقة في القومیّ  رظھِ تُ و. العصیبةاألوقات 

انیة، تھا على عیش المجّ قدر نھایة المطاف عدمَ 
على ر التطوّ بأنھا تستطیع  ھاعتقاداخطأ یبان و

على ا، بانغالقھا وأنھ ،خراب اآلخرین ھامش
. یُنظر إلى أكبر حمایةب ، سوف تنعملبقیةا

. وھكذا، ھمیقدّ یس لدیھ ما ل ،طاغٍ  كأنھالمھاجر 
ن أو وریالفقراء خطأّن  ر المرء بسذاجةیتصوّ 
ن المحسنین الفائدة وأن األقویاء ھم مِ  وعدیم

الثقافة االجتماعیة والسیاسیة  وحدھا. األسخیاء
یمكن أن یكون  ةمجانیّ  استضافةن التي تتضمّ 
 .لھا مستقبل
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 عالميالو يمحلّ ال

بین العولمة  رھناك توتّ "أّن  ریجب أن نذكّ  .142
للبعد العالمي  ھالتنبّ . من الضروري والمحلّیة
، في الوقت نفسھوة. في تفاھات یومیّ  قعنحتى ال 

نسیر ما یجعلنا و، يمحلّ ھو  ّال نغفل عّماأیجب 
من  امنعان ھذان األمران،حد إذا اتّ ف. بواقعیة

 أن ،لقوع في أحد ھذین النقیضین: األوّ الو
تقود إلى دة مجرّ  شمولیةالمواطنین یعیشون في 

 المواطنون یتحّولأن ، اآلخرو ؛[...] العولمة
 ضيَ حبساء، قُ ك النسّ فولكلوري  متحفٍ إلى 

 عاجزون، األشیاء نفسھادوا دوًما بأن یردّ علیھم 
الجمال أن یقدّروا وما ھو مختلف  یعنیھمأن عن 

ینبغي . 124"مودھهللا خارج حد یفیضھالذي 
من الذي ینقذنا إلى ، ما ھو عالميإلى النظر 
 منالمنزل یتحّول ما عندف. یةالمحلّ  زعةالن ِصغَر

نا ألنھ ینقذُ  العالمفإن ، نزانةزأو ، أسرة إلى سور
. في الملءذبنا نحو یجالذي  النھائيالسبب مثل 

                                                           
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیل الرسولياإلرشاد  124

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 234عدد )، 2013نوفمبر / الثاني
  .1115 ص. )،2013(
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 يالمحلّ البعد  أمر نتولّى، علینا أن ذاتھالوقت 
متلكھ حتوي على شيء ال تی، ألنھ بودّیة

 ثري، وأن نخمیرةكون شمولیة: أن نال
 اإلمدادیةأ لمبدات ضع آلیّ ن، وأن اآلخرین

)Subsidiarité(ة الشاملة وّ ، فإن األخُ . لذلك
ھما  ،مجتمع داخل كلّ والصداقة االجتماعیة 

أّما ن ال ینفصالن ویشتركان في الجوھر. اقطب
  .مؤذ استقطابٍ إلى ھ ویإلى تشو فیؤدّي امفصلھ

 یةالمحلّ  صبغةال
عن  نازلتال یكمن في انفتاحٍ ی الحلّ إن  .143

كما أنھ ال یوجد حوار مع اآلخر ف. الغنى الذاتي
ال یوجد انفتاح بین كذلك ة، ة شخصیّ بدون ھویّ 
، والشعباألرض،  من حبّ انطالقًا  إّال الشعوب 

اآلخر إذا لم ألتقي بخصائصھم الثقافیة. أنا ال و
 ھ، ألنأثبت علیھا وأتجذّر فیھا لدي ركیزةیكن 
اآلخر وتقدیم  ھبة قبولیمكنني ذه الركیزة من ھ

ب بالشخص ني أن أرحّ شيء حقیقي لھ. یمكن
ل إذا كنت یدرك إسھامھ األصأوالمختلف 
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 یحبّ  شخص ثقافتھ. كلّ شعبي وفي ًخا في مترسّ 
م ویھتّ بمسؤولیة خاّصة أرضھ ویعتني بھا 

 كلّ  وطنھ، تماًما كما یجب أن یحبّ لشؤون 
منزلھ ویعتني بھ حتى ال ینھار، ألن  شخص

ب خیر تطلّ ی كذلكلن یفعلوا ذلك.  "الجیران"
ھا. شخص أرضھ ویحبّ  الكون أن یحمي كلّ 

ي تطال فوف ، فإن عواقب كارثة بلد ما سوإّال 
یستند إلى ھذا بأكملھ. و لكوكبَ انھایة المطاف 

 أحافظ علىالمعنى اإلیجابي لحقوق الملكیة: أنا 
كون یأن  ستطیعی، بحیث یھشيء أملكھ وأنمّ 

 مساھمة في خیر الجمیع.

ق سبَ مُ  افتراضٌ ھذا إن عالوة على ذلك،  .144
ة تجربة الحیاة خلفیّ ألن . سلیم والُمغنِيللتبادل ال
دة ھي ما یمّكن وثقافة محدّ  ُمعَّین في مكان

شخًصا ما من إدراك جوانب الواقع التي ال 
یستطیع الذین لیس لدیھم ھذه الخبرة إدراكھا 

كون فما ھو عالمّي ال ینبغي أن یبسھولة. 
متشابھ في و متجانسشكل ثقافّي واحد،  سیطرةَ 

ألوان في النھایة ، والذي سیفقد الشكل والمعاییر
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تظھر التجربة التي  ا. إنھبح ممال� ویص یةدتعدّ ال
 لَ وصَ  ابرجً  َبَنوا: القدیمة برج بابلروایة  في

حدة بین مختلف ر عن الوَ لم یعبّ  ،إلى السماء
من انطالقًا الشعوب القادرة على التواصل 

لة، نابعة من عھا. بل كانت محاولة مضلّ تنوّ 
كبریاء اإلنسان وطموحھ بخلق َوحدة مختلفة 

في تدبیره لألمم عن الَوحدة التي أرادھا هللا 
 .)11 -1، 11اإللھي (را. تك 

نبع ی، ما ھو شاملھناك انفتاح كاذب على  .145
قادر الشخص غیر الدى ة الفارغة لمن السطحیّ 

في بعمق في وطنھ، أو الذي یحمل  التوّغلعلى 
. على لم یتحّرر منھ بعداستیاًء من شعبھ قلبھ 

على الدوام أفق النظر یجب توسیع «حال،  أيّ 
یعود بالمنفعة على  عظمأ خیرٍ ف على للتعرّ 

ال و ھروبذلك دون  یتمّ أن یجب . لكن الجمیع
 أن نعّزز. من الضروري الجذور اقتالع
وفي تاریخ المكان  األرض الخصبةفي  ناجذور

على نعمل ومن هللا.  عطیّةھو الذي  الخاصّ 
قریب، ولكن من ما ھو  مع، صغیر صعید
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العالمي  المجال فال ھومنظور أوسع. [...] 
الجزئیة المنعزلة التي وال  یبطل الشخصَ الذي 

 د الوجوه، حیثمتعدّ ال المجتمع ، إنھ125"ھمُ قِ تُعْ 
"الكّل أكثر من الجزء، وأكثر أیًضا من مجموع 

واحد في  كلّ م رَ حتَ یُ  وحیث، 126تلك األجزاء"
 قیمتھ.

 العالمي األفق
 تعبّر یة المحلّ ذات نزعة ة ھناك نرجسیّ  .146
 اروحً  نُّ كُ تثقافتھ. لو سلیم للشعب حبّ عن 

نشاء جدران دفاعیة عطي األفضلیة إلغلقة تنم
بسبب عدم األمان ، ذاتھالحفاظ على بھدف ا

. لكن من غیر الممكن أن والخوف من اآلخر
ون انفتاح صادق دبشكل سلیم  "یةمحلّ "تكون 

ما یحدث في االھتمام ب، دون على العالمودود و
، دون أن تثریھا ثقافات من العالم أجزاء أخرى

الشعوب  مآسيتضامن مع أن تأخرى أو بدون 

                                                           
)، 2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي: 235، عدد المرجع نفسھ 125

  .1115ص. 
 . المرجع نفسھ 126
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بھوس حول غلق تنیة األخرى. ھذه النزعة المحلّ 
غیر ھي ، وضماناتالفكار والعادات وبعض األ

د من العدی إزاءاإلعجاب إبداء قادرة على 
، ھمھا العالم كلّ والجمال التي یقدّ ات اإلمكانیّ 

. يّ لتضامن األصیل والسخوتفتقر إلى ا
 لٍ تقبّ بیة الحیاة المحلّ تتّسم ، لم تعد وبالتالي

 ا؛ لذلك، فإنھلھا تسمح لآلخر بأن یكمّ أصیل، وال
 جامدةصبح ت، وتھامن إمكانیات تنمی حدّ ت

في الواقع ھي  سلیمةافة ثق . ألن كلّ مسقَ وتَ 
"ثقافة  بحیث أن كلّ ، بة بطبیعتھاحِّ رَ منفتحة ومُ 

 .127لیست ثقافة حقیقیة" شاملة،قیم  الب

في  لدى المرء سعةال تما قلّ كلّ  ھنالحظ أن .147
على تفسیر قَلَّت قدرتُھ ما ، كلّ وفي قلبھعقلھ 

فمن الصعب . ھو منغمس الواقع القریب حیث
في أن یدرك ذاتھ وأرضھ بشكل واضح وكامل، 

ختلف، ألن عالقة وتباین مع شخص م غیاب
أن نحمي  علینا ّوةعدالثقافات األخرى لیست 

                                                           
البابا إلى ممثلي عالم الثقافة في  خطاببولس الثاني،  یوحناالقدیس  127

: 4)، عدد 1987نیسان/أبریل  12األرجنتین ( -، بونس أیریس األرجنتین
  .7 ، ص. 1987نیسان/أبریل  14اللغة الفرنسیة، ب أوسیرفاتوري رومانو
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 غنىانعكاسات مختلفة ل ھي إنما، ذاتنا منھا
ا منّ  كلّ إذا نظر نضب. یي ال ذالالحیاة البشریة 

النقطة المرجعیة لآلخر، ذاتھ عبر ى إل
أن یدرك بشكل أفضل  ھ، یمكنللمختلف

اتھ وإمكانیّ  غناهات شخصھ وثقافتھ: خصوصیّ 
في  یعیشھ أشخاصٌ ي ذال االختبارھ. یّتحدودمو

تناغم" ب" و "بمواجھة"ر یجب أن یتطوّ مكان ما 
مع تجارب اآلخرین الذین یعیشون في سیاقات 

 .128ثقافیة مختلفة

د الھویة في الواقع، ال یھدّ االنفتاح السلیم  .148
ضیف إلى غناھا ة، حین تُ الثقافة الحیّ  أبدًا. ألن

تقوم بنسخھا ال  ھيعناصر من أماكن أخرى، ف
بل تضّم الجدید إلى ، ھا ببساطةرأو تكرّ 

ي إلى والدة یؤدّ وھذا ". الخاصّ أسلوبھا "
الجمیع في  تعود بالفائدة علىتركیبة جدیدة 

نشأت فیھا ھذه ألن الثقافة التي النھایة، 
. لھذا بدورھا تتغذّىتتوّصل ألن المساھمات، 

الھتمام لالشعوب األصلیة  دتُ ناشَ السبب، 
                                                           

كانون األول/دیسمبر  21( إلى الكرادلة خطابرا. للكاتب نفسھ،  128
 . 506)، ص. 1984( 76 أعمال الكرسي الرسولي: 4)، عدد 1984
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، لكنني أردت أن ا وثقافات أسالفھابجذورھ
في نیّتي أن أقترح على ح أنھ لم یكن "أوضّ 

السّكان األصلیّین تعلّقًا بالھویة مغلقًا بالكامل، 
خارًجا عن أّي اعتبار تاریخي، صارًما، 

"، نظًرا ألن یرفض أّي نوع من أنواع التمازج
لثقافیة نفسھا تتعّمق وتغتنى بالحوار الھویة ا"

مع اآلخر المختلف، والحفاظ األصیل علیھا 
بجمال تلئ . ینمو العالم ویم129"لیس عزلة تُفِقر

المتتالیة التي تحدث االختالطات جدید بفضل 
ألّي فتحة، خارج أي فرض نبین الثقافات الم

 .ةثقاف

 بین حبّ  سلیمةتحفیز عالقة من أجل  .149
لبشریة جمعاء، في اي الوطن واالندماج الودّ 

ر أن المجتمع العالمي لیس د أن نتذكّ من الجیّ 
 الشركةنتیجة مجموع البلدان المختلفة، بل ھو 

الذي ، إنھ اإلدماج المتبادل القائمة بینھم نفسھا
ھذا وداخل نة. مجموعة معیّ  ظھور أيّ یسبق 

 كلّ تندمج ، الشاملةالشركة  الذي تولّدهالترابط 
                                                           

 Querida Amazonia األمازون الحبیباإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  129
 . 37)، عدد 2020شباط/فبرایر  2(
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إن ، بالتالي. فیھمجموعة بشریة وتجد جمالھا 
أنھ یعرف ن شخص یولد في سیاق معیّ  كلّ 

ال یمكن أن یفھم نفسھ  كبرىینتمي إلى عائلة 
 .بدونھا بالكامل

باختصار، إن ھذه المقاربة تدعو إلى أن  .150
نقبل بفرح أنھ لیس باستطاعة أّي شعب أو ثقافة 

شيء من ذاتھ.  أو شخص الحصول على كلّ 
لبناء  بشكل أساسيّ  ونضروری ون ھماآلخر

، تناتنا وجزئیّ محدودیّ ّما إدراكنا بأحیاة كاملة. 
المفتاح فیصبح ، ا لناتھدیدً أبدًا الذي ال یشّكل 

ر مشروًعا مشترًكا. طوّ نحلم ومن خاللھ نالذي 
الذي لیس لھ  ودحدمال-الكائنألن "اإلنسان ھو 

  .130حدود"

 منطقتنا ِمن انطالقًا
تنفتح  ھمنبفضل التبادل اإلقلیمي، الذي  .151

 من الممكن أّال أضعف الدول على العالم بأسره، 

                                                           
 :Pont et porte ، فيIMMELSEORG Gغیورغ سیمل  130

La tragédie de la culture ،éd. Rivages ،Paris 1988 .ص ،
166.  
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نفتاح فاال. اتوصیّ الخص ف الشمولیةُ ضعِ تُ 
یفترض القدرة  ،صلي على العالماألو مناسبال

في أسرة األمم.  "الجار"على االنفتاح على 
الثقافي واالقتصادي والسیاسي  االندماجوھذا 

یجب أن ترافقھ عملیةٌ  ،المجاورة نمع البلدا
 التمرین، وھو ة القریبحبّ مز قیمة تعزّ تربویةٌ 

 عالميّ  اندماجتحقیق في سبیل ل األوّ  األساسيّ 
 .سلیم

تُعاش  تفي بعض األحیاء الشعبیة، ال زال .152
واحد بشكل  ، حیث یشعر كلّ ""الحيّ  روحُ 

بواجب مرافقة ومساعدة الجار. في ھذه  عفويّ 
، ھذه القیم الجماعیّةظ على األماكن التي تحافِ 

 ، وتضامنٍ انیةٍ مجّ مع الجار بالعالقات  تُبنى
بنوع  ع الحيَّ جمَ یَ  من إحساٍس  انطالقًا، مبادلةو

ذلك أیًضا بین یُعاش أن  عسى. 131"نحن"من 
ي ودّ  تقارببناء ستطیع تَ فالبلدان المجاورة، 
ة الفردیّ الرؤى ذوات النزعة بین شعوبھا. لكن 

                                                           
 ، یسوعي،ÁSQUEZV-OYOSH AIMEJرا. خایمي ھویوس فاسكیس  131

 ontológica Reflexión sociales. relaciones las de Lógica  
 Philosophica Universitas Revista  15- 16 في
  .106 -95 بوغوتا، ،1991 حزیران/یونیو - 1990 الثاني/دیسمبر كانون
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ھو أن  خطرُ العالقات بین البلدان.  فيم رجَ تَ تُ 
 ھعیشما نإلى عالقاتنا مع شعوب المنطقة ننقل 

وننظر  بعضالبعضنا ونحن نحمي أنفسنا من 
منافسین أو أعداء  على أنھماآلخرین إلى 

ما نشأنا في ھذا الخوف وفي انعدام خطرین. ربّ 
  الثقة.

ة وشركات كبیرة تستفید ھناك دول قویّ  .153
دولة  ل التفاوض مع كلّ من ھذه العزلة وتفضّ 

على العكس من ذلك، بالنسبة وعلى حدة. 
ة فتح إمكانیّ نللبلدان الصغیرة أو الفقیرة، ت

فاقیات إقلیمیة مع جیرانھا، مما ل إلى اتّ التوصّ 
ب تجنّ ككتلة واحدة فتلتفاوض الفرصة للھا  یتیح

ھامشیة تعتمد على القوى  أجزاءأن تصبح 
ة منعزلة الیوم دولة قومیّ ال توجد العظمى. 

 انھا.العام لسكّ  خیرتأمین الادرة على ق
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 الفصل الخامس
 السیاسة األفضل

 

 ،ن من تطویر مجتمع عالميحتى نتمكّ  .154
من الشعوب انطالقًا ة األخوّ تحقیق قادر على 

نا اجتماعیة، فإنوالدول التي تعیش صداقة 
التي ھي في خدمة  فضلالسیاسة األ بحاجة إلى

الیوم  ذتتخّ السیاسة  ألن. الخیر العام الحقیقي
 تعیق المسیرة نحو عالم مختلف. أشكاًال  لألسف

 واللیبرالیة الشعبویة

أشكال تحت  اءالضعف ازدراءُ قد یتخفّى  .155
من أجل بشكل دیماغوجي  م، تستخدمھشعبویة
شكل لیبرالي في خدمة مصالح ب، أو غایاتھا

، من ادیة. في كلتا الحالتیناالقتصاألقویاء 
 لدیھ المتسعفتح نتفكیر في عالم مالصعب ال

مختلف ضعف ویحترم األ شمل، ویللجمیع
 الثقافات.
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 شعبوي أو شعبي
 كلمةُ في السنوات األخیرة لقد غزت  .156

اإلعالم واللغة  "شعبویة" أو "شعبوي" وسائلَ 
 قدالتي  بھذه الطریقة القیمةَ فقد تإنھا بشكل عام. 

صبح أحد أقطاب المجتمع المنقسم. تو تتضّمنھا
تصنیف جمیع  استلزام وصل ھذا إلى حدّ و

األشخاص والمجموعات والمجتمعات 
ثنائي: انقسام من انطالقًا والحكومات 

لم یعد من و"شعبوي" أو "غیر شعبوي". 
أي أن یبدي رأیھ حول شخص  الممكن أليّ 

تصنیفھ في أحد ھذین استلزام موضوع دون 
أو  ظلًمالتشھیر بھ وأحیانًا بھدف االقطبین، 

 .تمجیدهاإلفراط في 

لقراءة  امفتاحً الشعبویة  إقامةاستلزام إن  .157
 فھيآخر:  اضعفً  تشملالواقع االجتماعي 

ي تؤدّ وقد . "الشعب"تتجاھل شرعیة مفھوم 
إلى القضاء  ،محاولة إزالة ھذه الفئة من اللغة

حكم "أي على نفس كلمة الدیمقراطیة (
المجتمع ھو أكثر من "). ومع ذلك، الشعب



 

142 
 

یھ التأكید عل أردناإذا األفراد، و مجموعمجّرد 
ھناك  . والحقیقة أنّ ضروریة "شعبكلمة " فإنّ 

ھناك  األغلبیة، وأنّ  تنّظمظواھر اجتماعیة 
 ناة. یمكنعیّ اجم تطلّعاتضخمة، و-نزعات

 تتخّطىالتفكیر في أھداف مشتركة،  أیًضا
مشروع مشترك.  في سبیل تحقیقاالختالفات، 

شيء كبیر التحضیر لأخیًرا، من الصعب جدًا 
 حلمإلى  تحّولعلى المدى الطویل إذا لم ی

ھذا إنما ھو االسم  ر عن كلّ وما یعبّ  جماعي.
نأخذھما في إذا لم و" والصفة "شعبي". شعب"

 نقد قويّ لى ضافة إباإل– عین االعتبار
 عن جانب أساسيّ  وف نتخلّىفس -دیماغوجیةلل

 من الواقع االجتماعي.

لیس  الشعب" :سوء فھمفي الواقع ھناك  .158
، إذا روحانیةمنطق، وال فئة من فئات الفئة 

ھو  الشعبیفعلھ ما  فھمنا ذلك بمعنى أن كلّ 
كال، فئة مالئكیة. الشعب ھو د، أو بمعنى أن جیّ 

 وفئة أسطوریة... عندما تشرح ما ھ بل ھو
، تستخدم الفئات المنطقیة ألنھ علیك الشعب
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ك ال تفسر ضروریة. ولكن بالطبعھي شرحھ: 
شعب. الباالنتماء إلى  بھذه الطریقة الشعورَ 

ال یمكن تفسیره معنى آخر  "شعب"كلمة ل
 االنتماء إلىھو  ما شعبٍ االنتماء إلى ا. منطقی� 

یة من روابط اجتماع تتكّونة مشتركة، ھویّ 
، بل على العكس وثقافیة. وھذه لیست تلقائیة

 نحوة بطیئة وصعبة ... تماًما: إنھا عملیّ 
 . 132مشروع مشترك"

ھناك قادة شعبیون قادرون على تفسیر  .159
أھمّ توّجھات و ،تھ الثقافیةودینامیكیّ  الشعب حسّ 

إذ مونھا، الخدمة التي یقدّ تستطیع والمجتمع. 
أن تكون ، ھھیوجتوالشعب  تجمیعیقومون ب

، والنموّ ل من التحوّ دائم  ألساس لمشروعٍ ا
آلخرین من ل نّحيأیًضا القدرة على الت یتضّمن

                                                           
 یسوعي، ، PADAROSNTONIO Aسبادارو  أنطونیو 132

Las huellas de un pastor 
Una conversación con el Papa Francisco 

 J. M. BERGOGLIO – PAPA FRANCISCO, En tus ojos estáفي 
mi palabra. Homilías y discursos de Buenos Aires   ، 

Publicaciones Claretianas ،Madrid  ،2017 ،.؛ را. 25 -24 ص
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلالرسولي  اإلرشاد
 105 أعمال الكرسي الرسولي: 221 -220)، عدد 2013نوفمبر  الثاني/

 .1111 -1110ص. )، 2013(
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غیر شعبویة ینجرف نحو  ثمالعام.  خیرأجل ال
قدرة شخص ما على  یتحّول إلىعندما  سلیمة

 تھمبھدف استغالل ثقاف جذب اھتمام الناس
، في خدمة أیدیولوجي شعار تحت أيّ ، سیاسیًا

مراره في السلطة. مشروعھ الشخصي واست
من  تھشعبی زیادةإلى  أخرى ویسعى مّرات

واألنانیة لبعض  المنحّطةمیول ال تأجیجخالل 
یتفاقم عندما یصبح، وھذا ان. ت السكّ قطاعا

إخضاًعا للمؤّسسات ، أشكال فاضحة أو خفیةب
 .وللشرعیة

ه المجموعات الشعبویة المغلقة تشوّ إن   .160
مون عنھ لیس شعبًا ألن ما یتكلّ "، شعب"كلمة 

فھي " الشعبفئة " أّما .بكّل معنى الكلمة
الذي لھ والدینامیكي و الشعب الحيّ فتحة. نم

تركیبات على  باستمرارمنفتح ال وھ ،مستقبل
ال یكون ذلك و ،المختلفاآلخر  جدیدة تشمل

 یسألوك ده ألن یتحرّ إنما باستعدا، منكًرا ذاتھ
اآلخرین، وبھذه  لِ بَ من قِ  یغتنيع وتوسّ یو

 ر.یتطوّ ستطیع أن الطریقة ی
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القیادة  انحطاطر عن شكل آخر یعبّ ھناك  .161
. السعي إلى الربح الفوريھو أال والشعبیة 

لمطالب الشعبیة من أجل ضمان ستجاب اتُ 
م في ، ولكن دون التقدّ مساندةاألصوات أو ال

لناس الموارد ل یقدّم ومستمرّ  دؤوبعمل 
 مساندةنوا من ة، حتى یتمكّ الخاصّ لتنمیتھم 

قلت ، النحوفي ھذا وحیاتھم بجھدھم وإبداعھم. 
عبویة ة في طرح شال أفكر البتّ " إني بوضوح

ب على عدم من ناحیة، التغلّ ف. 133مسؤولة"ال
تنمیة االقتصادیة، واالستفادة یتطلّب الالمساواة 

وبالتالي ضمان العدالة  ،منطقة من إمكانیات كلِّ 
برامج من ناحیة أخرى، "و. 134المستدامة
، تعالج بعض الحاالت الطارئة، التي المساعدة

  .135"وحسب تةمؤقّ  حلوًال  رعتبتُ أن یجب 
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 105 الرسولي أعمال الكرسي: 204عدد )، 2013نوفمبر  /الثاني
 .1106 ص. )،2013(

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 202 عدد، المرجع نفسھرا.  134
 .1106 -1105 ص. )،2013(

 )،2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي: 202، عدد المرجع نفسھ 135
 .1105 ص.
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 شعبيّ القضیة الكبرى ھي العمل. ما ھو  .162
أن تُضَمَن ھو إنما  -الشعبز خیر ألنھ یعزّ -حقًا 

هللا في  زرعھاالبذور التي  تنمیة إمكانیةُ  للجمیع
تھ. ھذه ومبادرتھ، وقوّ ، وقدراتھ، شخص كلّ 

سبیل أفضل وللفقراء، نقدّمھا أفضل مساعدة 
"یجب أن تبقى  ھعلى أن رّ ِص . لذلك أُ حیاة كریمةل

تا لمواجھة مساعدة الفقراء بالمال عالًجا مؤقّ 
المقصدُ الحقیقي ھو السماح فالحاالت الطارئة. 

. 136لھم بأن یعیشوا بكرامة عن طریق العمل"
، مھما تغیّرت آلیات اإلنتاج، لسیاسةا تستطیعال 

د من أن تنظیم المجتمع ى عن ھدف التأكّ أن تتخلّ 
لمساھمة بقدراتھ ل شخص طریقةً  یضمن لكلّ 

وجھوده. ألنھ "ال یوجد فقر أسوأ من الحرمان 
في العمل  یُعَدُّ . 137من العمل وكرامة العمل"

ر حقًا، بُعدًا أساسیًا في الحیاة مجتمع متطوّ 

                                                           
 عدد )،2015مایو  /أیار Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العامة  136

 .898 ص. )،2015( 107 الرسوليأعمال الكرسي : 128
 12( السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسوليالبابا إلى  خطاب 137

 15باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2015ینایر  /كانون الثاني
إلى المشاركین في  خطاب البابا؛ را. 8، ص. 2015 ینایر/ثانيكانون ال

): 2014تشرین األول/أكتوبر  28(، لحركات الشعبیةالعالمي ل لقاءال
، 2014 تشرین الثاني/نوفمبر 6باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

  . 5ص. 
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لكسب لقمة  لیس فقط طریقةٌ  االجتماعیة، ألنھ
للتنمیة الشخصیة،  سبیلٌ أیًضا  إنماالعیش، 

لتعبیر عن الذات، وا، سلیمةإقامة عالقات و
، والشعور بالمسؤولیة بالمواھبلمشاركة وا

لعیش لفي النھایة العالم، و إنماءالمشتركة في 
  كشعب.

  تھاومحدودی اللیبرالیة الرؤى قیم
ن تقییًما التي تتضمّ  ،فئة "الشعب" إنّ  .163

ا ما غالبً إیجابیًا للعالقات المجتمعیة والثقافیة، 
ذات النزعة  اللیبرالیةالرؤى  لِ بَ من قِ تُرفَض 
 مجموعٍ  نزلةبمالمجتمع  دُّ ع، حیث یُ الفردیة

ثون عن یتحدّ  فھم. ةتعایشالممصالح بسیط من ال
ثقافة ر ویات، ولكن بدون جذاحترام الحرّ 

ھام من الشائع اتّ ، ات معیّنةفي سیاقو. جماعیة
جمیع الذین یدافعون عن حقوق األضعف في 

بالنسبة لھذه الرؤى، فإن و. ةشعبویبالالمجتمع 
ھي أسطورة لشيء غیر موجود  ""شعبفئة 

استقطاب غیر  ینشأ ھنا. ومع ذلك، في الواقع
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 قریبوال فكرة  شعبال فكرة  ھألنضروري، 
ھي فئات أسطوریة أو رومانسیة خالصة 

ر التنظیم االجتماعي والعلم تحتقِ  عد أوتستبِ 
 .138سات المجتمع المدنيومؤسّ 

-ین عدَ بین البُ ع جمَ تَ أّما المحبةُ ف .164
ن مسیرة تضمّ ت األنھ -سياألسطوري والمؤسّ 

 كلّ  شملَ ب الة لتغییر التاریخ الذي یتطلّ فعّ 
 ،والتقنیة ،والقانون ،ساتشيء: المؤسّ 

لیل التحوا ،والمساھمات المھنیة ،والخبرة
. ألنھ وغیرھا، داریةاإلواإلجراءات  ة،العلمی

كن تة إذا لم ال توجد في الواقع حیاة خاصّ "
ع البیت الدافئ ال یتمتّ و ؛بالنظام العام یّةمحم

، یة إذا لم یكن تحت وصایة الشرعیةبالخصوص
ة تقوم على القانون والقوّ الطمأنینة في حالة من و
 توزیع نھاضمّ أدنى من الرفاھیة التي ی حدّ  معو

                                                           
یمكننا قول شيء مشابھ فیما یخّص فئة "ملكوت هللا" في الكتاب  138

 المقدّس. 
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والعدالة  ،والتبادالت التجاریة ،العمل
 .139"والمواطنة السیاسیة ،االجتماعیة

كّل  شملإن المحبّة الحقیقیة قادرة على  .165
ر عن ھذا في تفانیھا، وإذا كان علیھا أن تعبّ 

ي، فھي قادرة أیًضا على نفسھا في لقاء شخصّ 
 عبرل، حتى متجاھَ  وأبعید  أخٍ  أخٍت أو بلوغ

سات مؤسّ  تقدر أن تخلقھاالموارد التي مختلف 
من وجھة النظر . وخّالق م، حرّ مجتمع منظّ 

، حتى السامري الصالح احتاج إلى وجود ھذه
ضمانھ  یستطیعما لم یكن تأمین یسمح لھ ب نزلٍ 

 ةواقعیھي  قریبال ةحبّ موحده في ذلك الوقت. 
تحویل من أجل شيء ضروري  أيّ  بدّدتوال 

 ھناك. خالف ذلك، األخیرین لصالحالتاریخ 
 مذاھبأحیانًا إیدیولوجیات یساریة أو 

ة وإجراءات اجتماعیة، إلى جانب عادات فردیّ 
من   إلى القلیلال تصل إّال  ،الةغیر فعّ 

تحت رحمة  نوالكثیر بینما تُِركَ . األشخاص
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لیس  ة،على ضرور ة البعض. ھذا یدلّ حسن نیّ 
م ینظا تإنما أیضً  ،ةاألخوّ  روحانیةفقط تشجیع 

 مساعدة في حلّ من أجل العالمي أكثر كفاءة 
ألشخاص المتروكین ، مشاكل اةالمشاكل الملحّ 

الذین یعانون ویموتون في البلدان الفقیرة. وھذا 
بدوره یعني أنھ ال یوجد مخرج واحد ممكن، 

قدر ة اقتصادیة یصفَ وَ وة واحدة مقبولة، منھجیّ و
یفترض قھا الجمیع بالتساوي، وھذا أن یطبّ 

العلوم صرامة یمكنھا  أكثر مسبقًا أنھ حتى
  .اقتراح مسارات مختلفة

، إذا فقدنا إلى القوامقد یفتقر جد�ا ھذا  كلّ  .166
حاجة إلى أن ھناك االعتراف بالقدرة على 

قلوب البشر وعاداتھم وأنماط  داخل تحّولٍ 
حمالت  حیاتھم. ھذا ما یحدث عندما تستمرّ 
 وصانعيالدعایة السیاسیة ووسائل اإلعالم 

 ،ساذجةوة في تعزیز ثقافة فردیّ  ،الرأي العام
وتنظیم  العشوائیةالمصالح االقتصادیة  إزاء

 سلطةب یتمتّعونالمجتمعات في خدمة الذین 
. لذلك، فإن انتقادي للنموذج التكنوقراطي كبیرة
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م في تجاوزاتھ محاولة التحكّ نا بمجّرد ال یعني أن
، ألن الخطر األكبر ال أن نكون بأمانیمكننا 

في  أو یة،في الحقائق المادّ أو یكمن في األشیاء، 
المنظمات، ولكن في الطریقة التي یستخدمھا 

اإلنسان، والمیل  ضعف. المسألة ھي الناُس فیھا
یھ نانیة التي ھي جزء مما یسمّ األإلى الدائم 

میل اإلنسان إلى التقلید المسیحي "الشھوة": 
على ، وجوھر كیانھ "األنا"االنغالق على 

ذه الشھوة لیست . ھالسخیفةجماعتھ، ومصالحھ 
منذ أن كان  تدَ قد ُوجِ ھذا العصر. ف عیب

كتسب تببساطة، ولكنھا تتحّول اإلنسان إنسانًا و
ستخدم تقرن، وأخیًرا  طرائق مختلفة في كلّ 

ت األدوات التي تضعھا اللحظة التاریخیة تح
بعون  السیطرة علیھا. لكن من الممكن فھاتصرّ 

  هللا.

عادات الة التربویة، وتطویر إن المھمّ  .167
، والقدرة على التفكیر في حیاة یةتضامنال

، والعمق الروحي، تكامًال اإلنسان بشكل أكثر 
لعالقات ا إلضافة الجودة علىضروریة ھي 
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ھو الذي  نفسھ اإلنسانیة، بحیث یكون المجتمع
االنحرافات و، أوجھ الظلم فیھ إزاءیتفاعل 

واالنتھاكات التي ترتكبھا القوى االقتصادیة أو 
التكنولوجیة أو السیاسیة أو اإلعالمیة. ھناك 
رؤى لیبرالیة تتجاھل عامل الضعف البشري 

ن یمكنھ یستجیب لنظام معیّ  ل عالًماھذا، وتتخیّ 
 جمیع المشاكل. ضمان المستقبل وحلّ  بحدّ ذاتھ

شيء، على  وحده كلّ  لسوقُ ا ال یحلّ  .168
ق ة أخرى أن نصدّ الرغم من أنھم یریدوننا مرّ 

 ركیكر یفكت. إنھ ھذه عقیدة اإلیمان النیولیبرالي
 أيّ إزاء  نفسھا قترح دائًما الوصفاتیر، ومتكرّ 

ذاتھا استنساخ تعید النیولیبرالیة فینشأ.  تحٍدّ 
" أو الفیضتوزیع "نظریة  إلى تلجأوفحسب، 

 -ایھتسمّ أن دون -السحریّة " التقطیر"
المشاكل  الطریقة الوحیدة لحلّ  اباعتبارھ

 الفیض توزیعالحظ أن تاالجتماعیة. وال 
 وھبل عدم المساواة، مشكلة  حلّ یالمزعوم ال 

د النسیج شكال جدیدة من العنف تھدّ أل مصدر
باع اتّ  االجتماعي. فمن ناحیة، من الضروريّ 
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تعزیز سیاسة اقتصادیة نشطة تھدف إلى "
اقتصاٍد یشّجُع اإلنتاج المتنّوع واإلبداع 

 فرص العملبحیث یمكن زیادة ، 140"التصنیعي
التي المضاربات المالیة أّما . الحدّ منھابدل من 

ما زالت الربح السھل تھدف بشكل أساسّي إلى 
دون . عالوة على ذلك، "تھامجزرتواصل 

أشكاِل التضامِن الداخلي والثقِة المتبادلة ال 
تِھ االقتصادیة. ھذه  یمكن للسوِق إكماُل تنفیِذ مھمَّ

القّصة على  تنتھِ لم . 141"الثقة قد فُِقدَت في أیّامنا
، وأظھرت الوصفات العقائدیة ھذا الشكل

للنظریة االقتصادیة السائدة أنھا لیست 
النظم  ضعفقد أظھرت ومعصومة عن الخطأ. 

 حلّ ال ت یة السوقحرّ  أنإزاء الجائحة العالمیة 
شيء وأنھ باإلضافة إلى إعادة تأھیل سیاسة  كلّ 

أن ال تخضع إلمالءات التمویل، "علینا  سلیمة
 أن نبنيوحور المفي نسان اإلكرامة ضع عید ون

                                                           
 عدد )،2015مایو  /أیار Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العامة  140

  .899 ص. )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 129
 Caritas in veritate المحبة في الحقّ بندكتس السادس عشر، الرسالة العامة  141

 101 أعمال الكرسي الرسولي: 35)، عدد 2009حزیران/یونیو  29(
 . 670)، ص.2009(
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االجتماعیة البدیلة  الھیكلیاتعلى تلك الركیزة 
 .142التي نحتاجھا"

في بعض الرؤى یبدو أنھ ال یوجد فسحة،  .169
حادیة اللون، على سبیل األاالقتصادیة المغلقة و

العاطلین  تجمعلحركات الشعبیة التي لالمثال، 
وعّمال  ،والعاملین غیر المستقرین ،عن العمل

ال وآخرین كثیرین الذین  القطاع غیر المنظم،
 فھيالقائمة.  اإلمكانیات معبسھولة  یتناسبون

أشكاًال مختلفة من االقتصاد خلق تفي الواقع 
الشعبي واإلنتاج المجتمعي. من الضروري 

االجتماعیة والسیاسیة  المساھمةالتفكیر في 
تشمل الحركات الشعبیة "واالقتصادیة بطریقة 

ة یة والوطنیّ ة المحلّ الحكومیّ  البُنىع وتشجّ 
 ةقیلُ خُ الطاقة العبر ذاك الفیض من ة والدولیّ 

دین في بناء المستبعَ  إشراكالذي ینشأ عن 
 نساعدأیًضا أن د من الجیّ و ،المصیر المشترك"

التضامن ھذه التي تنمو  وخبرات"الحركات، 
                                                           

 28( عالمي للحركات الشعبیةاللقاء الالبابا إلى المشاركین في  خطاب 142
 6باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2014تشرین األول/أكتوبر 
 .6، ص. 2014 تشرین الثاني/نوفمبر
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حتى ، الكوكبسفل، من باطن انطالقًا من األ
. لكن 143"تالقى، وتتتقارب، وتكون أكثر تنسیقًا

أسلوبھم الممیز، ألنھم  نخذلأن من دون 
 فیھا تلتقية جو عملیّ مروِّ وعو تغییر، "زارِ 

المالیین من األعمال العظیمة والصغیرة معًا 
. وبھذا المعنى 144ق، كما في الشعر"بشكل خّال 

 ،یعملون ،ون"فھم "شعراء اجتماعیّ 
رون بطریقتھم ویحرّ شّجعون، وی ،ویقترحون

تنمیة من الممكن، معھم، العمل على ة. الخاصّ 
ب على "فكرة التغلّ  التي تتطلّب ،بشریة متكاملة

 تجاهسیاسة كتُفھم السیاسات االجتماعیة التي 
 سیاسة الوالفقراء،  مع ت أبدًاالفقراء ولكن لیس

في مشروع یعید  ھاإدراج ناھیك عن، والفقراء
 ا. على الرغم من أنھ145توحید الشعوب"

على الرغم من أن بعض و، ةزعجم
، فمن اھونفصنّ یرین" ال یعرفون كیف "المفكّ 

العتراف اشجاعة نا تكون لدیالضروري أن 
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تصبح والدیموقراطیة،  حلّ ضمت" ابأنھ بدونھ
، رمزیتّھافقد تو، شكليّ إجراء أو ، إسمیة

خارًجا  شعبترك الت األنھ عن الواقع نفصلتو
في بناء و ،من أجل الكرامة جھاده الیوميّ في 

 .146"مصیره

 الدولیة سلطةال

ي األزمة المالیة لعامَ ر أن "أن أكرّ  أودّ  .170
فرصة لتنمیة اقتصاٍد ] كانت[ 2008 -2007

جدید وأكثر انتباًھا للمبادئ األخالقیة، ولوضع 
جدید للمضاربات المالیة وللثراء  تنظیم

ة الفعل على األزمة لم تدفعنا، الوھمّي. لكن ردّ 
التي عفا لألسف، إلى إعادة النظر في المعاییر 

. 147"والتي ال تزال تحكم العالم علیھا الزمن
على ذلك، یبدو أن االستراتیجیات  عالوة

الحقًا في العالم كانت  رتالحقیقیة التي تطوّ 
ة، والمزید من ھة نحو المزید من الفردیّ موجّ 
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 الحقیقیّینیة لألقویاء ك، والمزید من الحرّ التفكّ 
 .لإلفالتالذین یجدون دائًما طریقة 

تھ، فرد خاصّ  "إعطاء كلّ  أنّ  أكّررأن  أودّ  .171
للعدالة، یعني أنھ ال یمكن  التقلیديوفقًا للتعریف 

 مطلقفرد أو مجموعة بشریة  اعتبار أيّ 
كرامة  بالدوس على سموح لھالقدرة، وم

مجموعات الاألفراد أو  ،وحقوق اآلخرین
 الفعلي. التوزیع التي ینتمون إلیھا االجتماعیة
، ةقتصادیاالو، ةسیاسیالوال سیما للسلطة (

) بین عدد غیرھاة، أو تكنولوجیالو، ةدفاعیالو
 تشریعيوإنشاء نظام  ،كبیر من األشخاص

 حدودًا یضعلتنظیم المطالبات والمصالح، 
العالمي الیوم المشھد م لنا قدّ یمع ذلك، ولسلطة. ل

 ذاتھفي الوقت یقدّم و، الزائفةمن الحقوق  العدیدَ 
 ةحمایة، ضحیّ  ةیّ أدون  شاسعةقطاعات 
 .148"ئة للسلطةممارسة سیّ 
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یا الحادي والعشرون "القرن یشھد   .172 تََردِّ
ألن  ،في سلطاِت الدوِل الوطنیّة، وباألخصّ 

د متعدّ الالمالي، ببعده -البعد االقتصادي
الجنسیات، یمیل إلى الھیمنة على الّسیاسة. في 
ھذا الّسیاق، یصبح من الضرورّي إقامة ھیئات 
دولیّة أكثر قوة ومنظمة بطریقة فعّالة، تمتلك 

ُمنصف من خالل االتفاق سلطات محددة بشكل 
عة بسلطة ما بین الحكومات الوطنیة، ومتمتّ 

. عند الحدیث عن إمكانیة 149"فرض عقوبات
مھا وجود شكل من أشكال السلطة العالمیة ینظّ 

 بالضرورة في نفّكر نأ ینبغيال ، 150القانون
شمل على ة. ومع ذلك، ینبغي أن تسلطة شخصیّ 

مات عالمیة أكثر فاعلیة، تتمتع منظّ  إنشاء األقلّ 
العام العالمي،  خیرضمان اللكافیة بسلطة 

 كیداألوالقضاء على الجوع والبؤس، والدفاع 
 عن حقوق اإلنسان األولیة.
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 صالحَ اإلأن ر أذكّ وفي ھذا المنظور،   .173
ِة األمِم المتحدةِ والھیكِل ھیئ"من  كلٍّ ل ضرورةٌ 
، حتى یتحقََّق بشكٍل والمال لالقتصادالدولّي 

یفترض ھذا و. 151"أسرة األممملموٍس مفھوُم 
أن تكون لتفادي  معیّنةحدودًا قانونیة  دون شكّ 

منع فرض ل، ویتبنّاھا فقط بعض البلدانسلطة 
دول في الة یات األساسیّ الحرّ  تقویضأو  ما ثقافة

األضعف بسبب االختالفات األیدیولوجیة. ألن 
على  یقوممجتمع قانوني ھو "المجتمع الدولي 

دولة من الدول األعضاء، دون روابط  سیادة كلّ 
. ولكن 152من استقاللھا" ة تنكر أو تحدّ تبعیّ 

حدة، وبدًءا من المفاھیم الواردة مھّمة األمم المتّ "
والمواد األولى لمیثاقھا التأسیسي،  التمھیدفي 

یمكن رؤیتھا كتطّور وتعزیز لسیادة القانون، 
علًما بأن العدالة ھي شرط أساسي لتحقیق مثال 

 سیادةالینبغي ضمان . [...] األخّوة الشاملة
لقانون واللجوء بال كلل إلى التفاوض، ل المطلقة
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میثاق والمساعي الحمیدة والتحكیم، كما یقترح 
ة ة أساسیّ قاعدة قانونیّ التي ھي ، حدةالمتّ األمم 

ة ھذه شرعیّ  تفادي فقدان یتعیّن بالتالي. 153"حقّة
مشاكلھا  ھ من الممكن معالجةمة، ألنالمنظّ 

 مشترك. عبر عملھا وأوجھ قصورھا وحلّ 

 سخاءالشجاعة والي بمن الضروري التحلّ  .174
یة نة بحرّ أھداف مشتركة معیّ  وضعمن أجل 

ة في المعاییر األساسیّ وضمان االلتزام ببعض 
، حقًاجمیع أنحاء العالم. ولكي یكون ھذا مفیدًا 

فاقات التّ ل االمتثالیجب االلتزام بـ "شرط 
، وذلك pacta sunt servanda-"154-عة موقّ ال

من  ة بدًال اللجوء إلى قانون القوّ  تجربةب "لتجنّ 
 األدواتب تعزیز ". وھذا یتطلّ 155ة القانون"قوّ 

 ،تسویة سلمیة للنزاعاتمن أجل  التنظیمیة
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. 156"اإللزامیةنطاقھا وطبیعتھا  یوّطد بحیث
، ینبغي تفضیل المعیاریة األدواتھذه  ومن بین

، ألنھا دة األطراف بین الدولاقات المتعدّ فاالتّ 
 العنایةَ  ،فاقات الثنائیةمن االتّ  أكثر ،تضمن
عالمي وحمایة  حق�االذي ھو  مشتركال بالخیر

   .الدول الضعیفة

 تجّمعاتأن العدید من  على هللا نشكر .175
تساعد في التخفیف  مات المجتمع المدنيّ ومنظّ 

من نقاط ضعف المجتمع الدولي، وافتقاره إلى 
دة، وعدم اھتمامھ التنسیق في المواقف المعقّ 

 الصعبةبحقوق اإلنسان األساسیة والحاالت 
بعض الجماعات. وبالتالي، یكتسب للغایة في 

تعبیًرا ملموًسا ) Subsidiarité( اإلمدادیةمبدأ 
یضمن مشاركة وعمل الجماعات والمجتمعات 

غالبًا فعمل الدولة.  تستكملمرتبة، والتي  األقلّ 
وھي تتطلّع إلى بذل جھودًا جدیرة بالثناء تما 

إلى القیام  ابعض أعضائھتوّصل ، ویالعام الخیر
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ر مدى الجمال الذي ال ظھِ تُ حق�ا بأعمال بطولیة 
 إنسانیتنا قادرة علیھ.تزال 

 وسیاسیة اجتماعیة محبّة

بالنسبة للكثیرین الیوم  "سیاسة"إن كلمة  .176
أن وراء  اإلغفال عن، وال یمكن قبیحة كلمة ھي

بعض السیاسیّین أخطاء  غالبًا ھناك ھذه الحقیقة
ضاف إلى ذلك . یُ تھموعدم كفاء ھموفساد

أو  ااالستراتیجیات التي تسعى إلى إضعافھ
بعض عبر  اباالقتصاد أو الھیمنة علیھ ااستبدالھ

 یسیر. ولكن ھل یمكن للعالم أن تاألیدیولوجیا
سبیل كون ھناك دون سیاسة؟ ھل یمكن أن ی

ة الشاملة والسالم ألخوّ یقود إلى اال فعّ 
 .157؟صالحةدون سیاسة  االجتماعيّ 

 نحتاجھا التي السیاسة
السیاسة أن بأن أكّرر مجدّدًا  لنفسيأسمح  .177

یجب "أّال تخضع لالقتصاد، ویجب على 
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 ینصاع إلمالءات ونماذج الكفاءة االقتصاد أّال 
. على الرغم من أنھ 158"اإلنتاجیة التكنوقراطیة

 ،والفساد ،یجب رفض إساءة استخدام السلطة
ال یمكن وعدم الكفاءة، " ،وعدم احترام القوانین

تبریر اقتصاد من دون سیاسة، اقتصاد ربما 
قادر على  خرآل لمنطق قادر على التوصّ غیر 

. بل 159"إدارة مختلف جوانب األزمة الحالیة
إننا بحاجة إلى سیاسة تفّكر ، "العكسعلى 

، جدیدة ة متكاملةببرؤیة واسعة، تبني مقار
تشمل مختلف جوانب األزمة في حوار متعدّد 

، سلیمةسیاسة ر في ". أفكّ 160"صاتالتخصّ 
قادرة على إصالح المؤّسسات وتنسیقھا، 

، تسمح بتخّطي جیّدةوتزویدھا بممارسات 
أن  . ال یمكن161"الضغوطات والخمول الفاسد
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 أن قبلنمن االقتصاد، وال یمكن أن ھذا طلب ن
 الحقیقیة. سلطة الدولةاالقتصاد  یتولّى

السیاسة السخیفة شكال األالعدید من  إزاء .178
ر أن ذكّ الفوري، أالساعیة إلى الربح أو 

ما في ، وال سیّ العظمة السیاسیة تظھر حین"
المبادئ العظیمة  یتّم تطبیقاألوقات الصعبة، 

والتفكیر بالخیر العام على المدى البعید. لكنَّ 
ھذا  قبولالسلطة السیاسیة تجد صعوبة بالغة في 

 وباألخصّ ، 162"مشروع وطني ضمنالواجب 
 ةمشروع مشترك للبشریة الحالیّ  ضمن

ال  األجیال المستقبلیةالتفكیر في إن والمستقبلیة. 
بھ ا تتطلّ ھذا م ، ولكناالنتخابیةاألغراض  یفید

، كما علّم أساقفة األرض العدالة الحقیقیة، ألن
أن  علیھجیل و كلّ  ینالھالبرتغال، "ھي قرض 
   .163ینقلھ إلى الجیل التالي"

                                                           
 )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 178، عدد المرجع نفسھ 162
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أوجھ  یعاني من المجتمع العالمي إن .179
أو  بالترقیعھا حلّ یمكن  القصور ھیكلیة خطیرة 

. ھناك أشیاء یجب ة بحتةحلول سریعة عرضیّ ب
 أساسیةإعادة تفكیر عملیة بواسطة  أن تتغیّر

السلیمة  السیاسة وحدھاالت رئیسیة. وتحوّ 
 القطاعات فتُشِرك، ھذا التغییر أن تقودتستطیع 
، یقةوبھذه الطر. على تنّوعھاوالمعرفة  المختلفة

مندمج في مشروع سیاسي الالقتصاد یستطیع ا
یسعى إلى  ، الذيواجتماعي وثقافي وشعبي

الطریق نحو فُرٍص "یفتح أن  ،العام الخیر
من اإلبداع البشري  ُمختلفٍة، ال تستوجب الحدّ 

توجیھ ھذه بل تحتاج إلى م، ومن حلمھ بالتقدّ 
  .164"الطاقة بأسلوب جدید

 السیاسیة المحبة
 ،أو أخت إنسان كأخ بكلّ  إن االعتراف .180

 ،الجمیع شملاجتماعیة ت والسعي إلى صداقةٍ 
ن القرار والقدرة على ابطلّ تد یوتوبیا. یلیسا مجرّ 
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ممكنین حقًا.  امالة التي تجعلھإیجاد الطرق الفعّ 
 سامیة یصبح ممارسة االتّجاهمسعى في ھذا  أيّ 

أن یساعد شخًصا  یستطیع. ألن الفرد للمحبّة
 نشاءاآلخرین إلبحد عندما یتّ  محتاًجا، ولكن

ة والعدالة للجمیع، ة من األخوّ ات اجتماعیّ عملیّ 
المحبة أي ، ة العظمىالمحبّ فإنھ یدخل "مجال 

 اجتماعيّ  نظامٍ باتّجاه  التقدّمیعني . 165"ةالسیاسی
إني . 166جتماعیةاالة محبّ الروحھ  وسیاسيّ 

التي ھي إلى إعادة تأھیل السیاسة،  مجدّدًاأدعو 
، وھي من أثمن أشكال في غایة النبل"دعوة 

  .167، ألنھا تسعى للخیر العام"ةالمحبّ 

االلتزامات التي تنبثق من عقیدة  كلّ  .181
ة التي، من المحبّ  تُستََمدّ الكنیسة االجتماعیة "

 الشریعة كلّھا، ھي خالصة تعلیم یسوعل وفقًا
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. وھذا یعني 168)"40 -36، 22متى  (را.
اعتناء  ببوادرالمحبّة، المملوءة االعتراف بأن "

ر في ظھَ متبادل، ھي أیًضا مدنیّة وسیاسیّة، وتَ 
 .169"كّل األعمال التي تحاول بناء عالم أفضل

في عالقات حمیمة ة ال تظھر المحبّ لھذا السبب، 
-إنما أیًضا في "العالقات، قریبة وحسبو

 ،، مثل العالقات االجتماعیةالواسعة
  .170والسیاسیة" ،واالقتصادیة

 حسّ  نمیةَ تالسیاسیة  المحبّةتفترض ھذه  .182
تجعلنا "ة: ة فردیّ عقلیّ  أيّ  خّطىاجتماعي یت

العام وتقودنا إلى  خیرال ة االجتماعیة نحبّ المحبّ 
ال لتحقیق خیر جمیع الناس، لیس السعي الفعّ 

فقط على المستوى الفردي، ولكن أیًضا في 
 فردٍ  كلّ ف. 171دھم"البعد االجتماعي الذي یوحّ 

                                                           
 Caritas in veritate المحبة في الحقّ بندكتس السادس عشر، الرسالة العامة  168

 101 أعمال الكرسي الرسولي: 2 عدد )،2009حزیران/یونیو  29(
  .642 ص. )،2009(

 عدد )،2015أیار/ مایو  Laudato si )24´ كن مسبًّحاالعامة  الرسالة 169
  .937ص. )، 2015( 107 الرسوليأعمال الكرسي : 231

 Caritas in veritate المحبة في الحقّ بندكتس السادس عشر، الرسالة العامة  170
 101 أعمال الكرسي الرسولي: 2عدد )، 2009حزیران/یونیو  29(
 .642ص. )، 2009(

 ،كومبندیوم عقیدة الكنیسة اإلجتماعیةالمجلس الحبري للعدالة والسالم،  171
 . 207 عدد
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، ما شعبینتمي إلى  بالتّمام عندماھو شخص 
حقیقي دون شعب ال یوجد  ذاتھ وفي الوقت

 الشعب. ینتمي إلیھ شخص احترام وجھ كلّ 
. ومع انمترابط نمصطلحاھما والشخص 

 األشخاصذلك، فإن الھدف الیوم ھو اختزال 
قوى علیھم أن تسیطر  ِمن السھلِ  إلى أفرادٍ 

السیاسة ا أمّ . غیر مشروعةتسعى إلى مصالح 
لبناء المجتمعات  عن طرقٍ  صالحة فتبحثال

، من الحیاة االجتماعیةمستویات مختلف على 
 ،وإعادة توجیھ العولمة ،أجل إعادة التوازن

   ب آثارھا التفكیكیة.تجنّ بُغیَةَ 

 الفعالة المحبة
من  172انطالقًا من "المحبّة االجتماعیّة" .183

التي  ةحبّ مم نحو حضارة الالممكن أن نتقدّ 
. نستطیع جمیعًا أن نشعر أننا مدعّوون إلیھا

، أن تبني شاملة، بدینامیكیتھا الالمحبة تستطیع
                                                           

 Redemptorفادي اإلنسان القدیس یوحنا بولس الثاني، الرسالة العامة  172
Hominis  )4  71 أعمال الكرسي الرسولي: 15)، عدد 1979آذار/مارس 

 . 288)، ص. 1979(
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 بلا، عقیمً  ت شعوًرالیس ا، ألنھ173اا جدیدً عالمً 
الة أفضل طریقة لتحقیق مسارات إنمائیة فعّ 

ة قادرة على "قوّ  يھ ةاالجتماعی ةحبّ مللجمیع. ال
لم الیوم خلق طرق جدیدة لمواجھة مشاكل العا

للھیكلیات والمنظمات  عمیق جدیدحقیق تولت
االجتماعیة والنظم القانونیة، انطالقًا من 

  .174داخل"ال

المحبّة ھي في محور كّل حیاة اجتماعیة  .184
، "أصبح امنا ھذهلكن في أیّ سلیمة ومنفتحة. و

فھم وتوجیھ  في یتھاأھمّ من السھل تأكید عدم 
ھي أكثر  ةإن المحبّ . 175قیة"لُ ات الخُ المسؤولیّ 

إذا كانت  ،عواطفلل غیر موضوعيمن إظھار 
قع بحیث ال ت ،الحقیقةعمل من أجل بالمصحوبة 

انفعاالِت األشخاِص وآراِئھم  فریسة"ة المحبّ 

                                                           
 ترقي الشعوبرا. القدیس بولس السادس، الرسالة العامة  173

Populorum progressio  )26  أعمال : 44)، عدد 1967آذار/مارس
 . 279)، ص. 1967( 59 رسي الرسوليالك

كومبندیوم عقیدة الكنیسة المجلس الحبري للعدالة والسالم،  174
 .207 عدد ،اإلجتماعیة

 Caritas in veritate المحبة في الحقّ بندكتس السادس عشر، الرسالة العامة  175
 101 أعمال الكرسي الرسولي: 2 عدد )،2009حزیران/یونیو  29(
  .642ص. )، 2009(
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على وجھ  بالحقّ ة المحبّة عالقف. 176"رةالمتغیّ 
 من تحفظھا، وبالتالي شمولیتھال التحدید تسھّ 

للعالقاِت ِق تُحتََجز في المجاِل الضیّ  أن"
مستبعدةً عن "تغدو ، فس. وإّال 177"الشخصیة

مشاریعِ وعملیاِت التنمیِة اإلنسانیِة المتكاملة، 
. 178"والتطبیقالمعرفة وعن الحواِر بین 

 ضمونم من أيّ  المشاعرُ  تُفَرغبدون الحقیقة، و
. ھذا ھو السبب في أن عالئقي واجتماعي

 ة من إیمانٍ االنفتاح على الحقیقة یحمي المحبّ 
   .179"اإلنساني والشمولي البُعدَ "یحرمھا باطل 

الذي نسعى  تحتاج المحبّة إلى نور الحقّ  .185
 ذاتھإلیھ باستمرار و "ھذا النور ھو في الوقت 

أیة  بعیدًا عن، 180نور العقل ونور اإلیمان"
نسبیّة. وھذا یفترض كذلك تطّور العلم 

إیجاد طرق في سبیل ومساھمتھ الضروریة 
                                                           

)، ص. 2009( 101 أعمال الكرسي الرسولي: 3، عدد المرجع نفسھ 176
643 . 

 ص. )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 4، عدد المرجع نفسھ 177
643 . 

 . المرجع نفسھ 178
ص. )، 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 3، عدد المرجع نفسھ 179

643 . 
  . 642 ص. )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: المرجع نفسھ 180
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لتحقیق النتائج المرجّوة. مضمونة وملموسة 
، ألنھ عندما یكون خیر اآلخرین على المحكّ 

أن المسألة ھي فإن النوایا الحسنة ال تكفي، بل 
كي یحقّقوا  ،ھم ودولھم ھما یحتاجون كلّ  ینالوا

 .ذواتھم

 السیاسیة ةالمحبّ  نشاط

التي  "،ةالعفویّ " ةحبّ مى بالسمّ ھناك ما یُ  .186
ة، مباشرة من فضیلة المحبّ  تنبعأفعال  ھي
والشعوب. ھناك أیًضا  األشخاصھ إلى وجّ وتت
 محبّةأعمال ال ، والتي ھي"الواجبة" ةحبّ الم

، سات سلیمةع على إنشاء مؤسّ التي تشجّ 
أكثر  اتیّ ، وھیكلًال وأنظمة أكثر عد

 محبّةعمل ال"ھنا، فإن . ومن 181تضامنیة
ھ لتنظیم ھو الجھد الموجّ  أیًضا الضروريّ 

البؤُس  یصیبال بحیث  بنائھالمجتمع و
                                                           

تعالیم القدیس توما األكویني، بین ل وفقًاقیة الكاثولیكیة، لُ خُ تمیّز العقیدة ال 181
را. توما األكویني، الخالصة الالھوتیة ؛ "واجب" والفعل "الالعفويفعل "ال

Summa Theologiae، II- II ؛ أنطونیو رویو مارین184، س 
ANTONIO ROYO MARÍN من الرھبنة الدومینیكیة ،Teología de 

la perfección cristiana ،BAC 196 -192، ص. 1962، مدرید . 
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ھو  . مرافقة الشخص الذي یعاني182"القریبَ 
بھ، حتى دون نقوم ما  كلّ كذلك ، وعمل محبّة

الظروف  غییرتفي سبیل صال مباشر بھ، تّ ا
ساعد ی قدمعاناتھ. في ب تسبّ تاالجتماعیة التي 

ا ھذو- نھرالا في عبور عجوزً  رجًال  أحدُھم
ا، یبني لھ جسرً ف السیاسيّ  أّما، -رائع محبّة عمل

شخًصا آخر أحدُھم یساعد قد . محبّةوھذا أیًضا 
لھ مصدًرا  خلقیف السیاسيّ  أّماالطعام،  مقدًّما لھ

 مُ سِ التي تَ مى أشكال المحبّة للعمل، ویمارس أس
 عملھ السیاسي. بالنبل

 المحبّة ةمشقّ 
السیاسة، روح ِ قلبُ التي ھي ، المحبّةھذه  .187

وراء ھي و خیرین،لأل ةتفضیلی ةحبّ مھي دائًما 
فلیس . 183لصالحھم نقوم بھعمل  كلّ 

                                                           
كومبندیوم عقیدة الكنیسة المجلس الحبري للعدالة والسالم،  182

  .208 عدد ،اإلجتماعیة
 االھتمام بالشأن االجتماعيالقدیس یوحنا بولس الثاني، الرسالة العامة  183

Sollicitudo rei socialis )30  42)، عدد 1987كانون األول/دیسمبر :
؛ للكاتب نفسھ، 574 -572)، ص. 1988( 80 أعمال الكرسي الرسولي

)، 1991أیار/مایو  Centesimus annus )1 السَّنة الِمئَةالرسالة العامة 
 . 807 -806)، ص. 1991( 83 أعمال الكرسي الرسولي: 11عدد 
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مھم في قیّ نكتشف الفقراء ون أنباستطاعتنا 
حترمھم في أسلوبھم ن، وعظیمةكرامتھم ال

مجھم حقًا ندأن ثقافتھم، وبالتالي في والخاص 
 ت المحبةُ رغیّ قد نظرة عبر  إّال  ،في المجتمع

ھذه و. اآلخرإلى إدراك كرامة فقادتھا  ،ھاأفقَ 
للسیاسة.  األصیلةالنظرة ھي جوھر الروح 

التي تنفتح المسارات اختالف بین  ثّمة ،ومن ھنا
. على ال روح لھاالتي  براغماتیةالمسارات وال

سبیل المثال، "ال یمكن معالجة فضیحة الفقر 
التي  "االحتواء"من خالل تعزیز استراتیجیات 

 ُمَرّوضةل الفقراء إلى كائنات ن وتحوّ مئِ طَ تُ 
وراء  ،وغیر مؤذیة. كم ھو محزن أن نرى

التي من المفترض أن تھدف إلى  األعمال
كیف ، ة في مصاعب اآلخرینالمشاركة الحیّ 

. 184"یُنتََزع من اآلخر أّي دور یمكن أن یلعبھ
عة للتعبیر متنوّ  إمكانات إیجادإن المطلوب ھو 

في خدمة  التربیة ھية. والمشاركة االجتماعیّ 
إنسان أن یكون  ھذا الطریق بحیث یمكن لكلّ 
                                                           

 28( عالمي للحركات الشعبیةال لقاءالالبابا إلى المشاركین في  خطاب 184
 6باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2014تشرین األول/أكتوبر 

   .4، ص. 2014الثاني/نوفمبر  تشرین
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 اإلمدادیة مبدأقیمة  رظھَ تَ مصیره. ھنا  صانعَ 
)Subsidiarité ( مبدأ الذي ال ینفصل عن

  .التضامن

 حلّ یجاد ة إلالحاجة الملحّ من ھنا تأتي  .188
ما ینتھك حقوق اإلنسان األساسیة.  كلّ ل
بشأن  االھتمامون إلى "مدعوّ  مھالسیاسیون و
االھتمام وھشاشة الشعوب واألفراد.  ،ھشاشةال

، والنضال والعطفة بالھشاشة یعني القوّ 
نموذج وظیفي وخصوصي  وسط، خصوبةوال

". [...] یعني االستبعادإلى "ثقافة  ال محالةیقود 
األكثر ي مسؤولیة الحاضر في أوضاعھ تولّ 

إحباًطا، والقدرة على منحھ  شدّ األھامشیة و
 انشاطً بالتأكید  دیولّ . وبالتالي، 185"الكرامة

ما ھو  كلّ من الواجب صنع " ھ، ألنافً مكثّ 
اإلنسان  وضعضروري للحفاظ على 

ھو من البُناة ، ھو نشیط. السیاسي 186"تھوكرام
                                                           

تشرین  25، ستراسبورغ (البابا في البرلمان األوروبي خطاب 185
تشرین  27باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو). 2014نوفمبر /الثاني

 .10، ص. 2014الثاني/نوفمبر 
البابا إلى الطبقة الحاكمة وأعضاء السلك الدبلوماسي في  خطاب 186

): 2015تشرین الثاني/نوفمبر  29، بانغي (فریقیا الوسطىأجمھوریة 
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واسعة وواقعیة رؤیتھ عظیمة، الھداف األ ذوي
سیاسي  معاناة أيّ إن ، حتى خارج بلده. ةوعملیّ 

في  بھا السقوطُ یسبّ ال ینبغي أن تكون تلك التي 
ال إیجاد حّل فعّ  عدمُ  بلاستطالعات الرأي، 

لظاھرة "اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي، مع 
تبعاتھا األلیمة، من اتّجار بالكائنات البشریة 
وباألعضاء واألنسجة البشریة، ومن استغالل 
جنسّي لألطفال، ومن عمل استعبادي بما في 

رات واألسلحة، ذلك الدّعارة، واالتّجار بالمخدّ 
واإلرھاب والجریمة الدولیّة المنظمة. ونظًرا 
للحجم الكبیر لھذه األوضاع وعدد األرواح 

وقوع ال میل إلى، ینبغي علینا تحاشي كّل البریئة
ذات المفعول  االسمیّة الخطابیة النزعة في

المھدّئ للّضمائر. علینا التنبّھ ألن تكون 
میع ھذه ساتنا فعّالة حقًا في مكافحة جمؤسّ 

من خالل یمكن تحقیق ھذا . 187"اآلفات

                                                           
، ص. 2015كانون األول/دیسمبر  3باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

17.  
أیلول/سبتمبر  25، نیو یورك (المتحدةالبابا في منظمة االمم  خطاب 187

تشرین الثاني/نوفمبر  6باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2015
 .4، ص. 2014
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ر من الموارد العظیمة للتطوّ  ،بفطنة ،االستفادة
 التكنولوجي.

 حقوقِ  أبسطِ  ما زلنا بعیدین عن عولمةِ  .189
اإلنسان. لھذا السبب، ال یمكن للسیاسة العالمیة 

ضّم ھدف القضاء على الجوع أن تفشل في 
والمقنعة. ألنھ  الرئیسیة أھدافھالى إبشكل فعّال 

الغذاء،  المالیة سعرَ  المضاربةُ  تكیّفُ "عندما 
 سلعة أخرى، یعاني مالیین وتعاملھ مثل أيّ 

من ناحیة ومن الجوع ویموتون.  األشخاص
فضیحة إنھا لأطنان من الطعام.  تُھدَرأخرى، 

 حقّ ھو  والغذاءحقیقیة. الجوع إجرام، 
، في الكثیر من ننخرطونحن . 188"ُمطلق

 ،في مناقشات داللیة أو أیدیولوجیةاألحیان، 
إخوة ھناك الیوم نسمح بأن یكون  بینما

یموتون من الجوع أو العطش، دون ، وأخوات
أو دون الحصول على الرعایة  یحمیھم سقف

ھذه  ضافة إلىباإلأّما االتّجار بالبشر، الصحیة. 

                                                           
 28(عالمي للحركات الشعبیة اللقاء الالبابا إلى المشاركین في  خطاب 188

 6باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2014تشرین األول/أكتوبر 
 . 4، ص. 2014الثاني/نوفمبر  تشرین
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عاًرا  دّ عَ یُ فاة، االحتیاجات األساسیة غیر الملبّ 
السیاسة  تسمح بھ الّ ینبغي أ ،آخر على اإلنسانیة
ب والنوایا طَ الخِ  فیما وراءالدولیة بعد اآلن، 

 األدنى الضروري. الحدّ وھو الحسنة. 

 وتجمع تدمج ةمحبّ 
االنفتاح  عبركذلك السیاسیة ة ر المحبّ ظھَ تَ  .190

فَمن لدیھ مسؤولیّة الحكم ھو مدعّو على الجمیع. 
 .اللقاء ززّ تع نازالتتالقیام بإلى  خاصّ بشكل 

على األقل في بعض  التقاربیسعى إلى و
القضایا. یعرف كیف یستمع إلى وجھة نظر 

یستطیع . المجال للجمیع إعطاءل یسھّ فاآلخر، 
والصبر، أن  التنازالت الحاكم، عن طریق

د األوجھ المتعدّ  ذلك المجالإنشاء  علىساعد ی
 ھذا فيال نفع، لجمیع. مكان لجد وحیث ی
بع االقتصادي. المفاوضات ذات الطل، المجال

من أجل  ماتللتقدِ أكثر من ذلك، إنھ تبادل  فھو
ساذجة، لكن ال یوتوبیا  كأنھالعام. یبدو  خیرال

 ي عن ھذا الھدف النبیل.یمكننا التخلّ 
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 التشدّدبینما نرى أن جمیع أنواع  .191
العالقات بین الناس والجماعات  یدّمراألصولي 

م قیمة االحترام، نعیش ونعلّ  تعالواوالشعوب، 
ل جمیع االختالفات، على تحمّ  ةالقادر ةحبّ موال

من أفكاره  أيّ إنسان على  وأولویة كرامة كلّ 
 بینماو. ومشاعره وممارساتھ وحتى خطایاه

ب والمنطق المنغلق والتشرذم ینتشر التعصّ 
یتّخذ االجتماعي والثقافي في مجتمع الیوم، 

یُسِمع كي األولى  الخطوةَ الصالح  السیاسيُ 
األصوات المختلفة. صحیح أن  صدى

د یولّ  التجانسصراعات، لكن الد االختالفات تولّ 
ذواتنا ب االمتالء بفعل" ضیق نفسنایف"االختناق 

جزء  مأسورین فيللعیش  نّ ثقافیًا. ال نستسلم
   من الواقع.

مع  ،ر أنناأن أذكّ  وفي ھذا السیاق، أودّ  .192
أحمد الطیب الدكتور اإلمام األكبر فضیلة 

یاساِت الدَّوِلیَِّة واالقتصاِد " ،لبانط ُصنَّاَع الّسِ
ی�ا على نَْشِر ثقافِة التَّساُمحِ  العالَِمّيِ، بالعَمِل جدِّ
ِل فَْوًرا إلیقاِف َسْیِل  والتعایُِش والسَّالِم، والتدخُّ
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ماِء البَِریئِة" نة معیّ  زرع سیاسةٌ . وعندما تَ 189الدِّ
تجاه الدول األخرى باسم  أو الخوفَ  الكراھیةَ 

تفاعل نو نھتمّ ، فمن الضروري أن مصلحة بلدھا
 ح المسار على الفور.صحّ نفي الوقت المناسب و

 النتائج وفرة قبل الثمار كثرة

ھذا النشاط سیاسي  كلُّ یستكمل بینما  .193
 وھو. أیًضا إنسانذاتھ في الوقت  إنھالدؤوب، 

الشخصیة  ھفي عالقات ةحبّ ملعیش ال مدعوّ 
 أنإنسان، وعلیھ أن یحذر من  ھوالیومیة. 

یمیل أكثر  ،بسبب كمالھ التقني ،"العالم الحدیث
إشباع الرغبات البشریة،  نةقلَ عَ  فأكثر إلى

إننا بین مختلف الخدمات.  ةزعوّ الموفة المصنّ 
باسمھ  شخصال وةدعا واجب نفقد تدریجی� 

التعامل مع ھذا ا إلى ونفتقد تدریجی� ، الشخصي
والذي  ،شخصعلى أنھ  العالمالكائن الفرید في 

لھ قلبھ ومعاناتھ ومشاكلھ وأفراحھ وعائلتھ. 

                                                           
، وثیقـة األخــوة اإلنســانیة من أجل السالم العالمي والعیش المشترك 189

باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019شباط/فبرایر  4أبو ظبي (
 .10ص.  2019شباط/فبرایر  12
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افتقاره للمال ، وكي نعالجھاأمراضھ نعرف فقط 
، نھ لھكي نؤمّ ، وحاجتھ إلى منزل ره لھكي نوفّ 

لكن  مھا لھ.كي ننظّ  واللھوورغبتھ في الترفیھ 
 كما لو كان ال یوجدالناس كأخ،  أقلّ  بّ أن نح"

  .190لوقت"ل اعً یتضی ، لیسإّال ھو في العالم

 كي نحبّ في السیاسة أیًضا ھناك مجال  .194
تتقّرب ي تال ةحبّ مال إنھ حنان؟ال وما ھ". بحنان

 تنبعحركة  إنھ. ةمن اآلخرین وتصبح ملموسَ 
[…] العینین واألذنین والیدین.  بلغمن القلب وت

أشجع وأقوى  سلكھي ذالطریق ال وھ الحنان
النشاط  . في خضمّ 191"الرجال والنساء

سنا األصغر واألضعف السیاسي، "یجب أن یلم
روحنا  احتاللفي  "الحقّ ": لدیھم واألكثر فقًرا

ھم نا وعلینا أن نحبّ توقلوبنا. نعم، ھم إخو
 .192"ھممع عاملتون

                                                           
، OILLAUMVENE R ،Frères de tous ،Cerfرینھ فوایوم  190

 . 13 -12، ص. 1968باریس 
أبریل /نیسان 26( في فانكوفر TED2017البابا المسجلة إلى الـ رسالة  191

، ص. 2017أیار/مایو  11باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2017
4. 

 أوسیرفاتوري رومانو): 2015شباط/فبرایر  18( المقابلة العامة 192
  .2 ، ص.2015شباط/فبرایر  19باللغة الفرنسیة، 
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ال  المسألةدراك أن اإلیساعدنا على وھذا  .195
غیر ممكن  ق دائًما بتحقیق نجاح كبیرٍ تعلّ ت

 ھفي النشاط السیاسي، أنعلینا أن نذّكر  أحیانًا.
 ھو كائن مظھر، فكلّ  بغّض النظر عن أيّ "

 نجحتُ إذا عطفنا وتفانینا. لذلك،  س ویستحقّ مقدّ 
حظى بحیاة كي یمساعدة شخص واحد في 

إنھ لجمیل أن حیاتي. ة عطیّ ر أفضل، فھذا یبرّ 
نھدم عندما  الملءَ بلغ نو. نمیهللا األ كون شعبن

 .193"سماء!أو انا وجوھً بُ كي یمتلئ قل الجدران
التي تحلم بھا  ىالعظم األھدافُ فتتحقّق جزئی�ا 

الشخص إن ذلك،  أبعد منواالستراتیجیات. 
 سعيد السیاسة مجرّ وال یعتبر بعد  یحبّ  الذي
"من أنھ لن  یكون على یقینالسلطة،  وراء

من  ، وال أيّ ةحبّ مب حقّقھیضیع لھ عمل 
عمل  أيّ ال واآلخرین، تجاه ھ الصادقة اماتمتھا

 وأ، تعب سخيّ  أيّ ة هللا، وال من أعمال محبّ 

                                                           
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي  193

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 274 عدد )،2013/نوفمبر  الثاني
 . 1130 ص. )،2013(
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ة قوّ  مثل العالمَ  یطوفھ ھذا كلّ م. یلأبر ص
 .194حیاة"

على  أن نكون قادرینمن ناحیة أخرى، ف .196
ن، یاآلخربثمارھا جمع تات إطالق عملیّ 

في قوى الخیر السریة التي واضعین الرجاء 
 الصالحة. السیاسة رفیع بلٌ نُ  وھ ھا، إنمازرعن
 مخزنالثقة في بأي  ،بالرجاء ةحبّ مال عجمت

شيء.  الخیر الموجود في قلب الناس رغم كلّ 
ولھذا "فالحیاة السیاسیّة األصیلة، القائمة على 
القانون وعلى الحوار األمین بین األشخاص، 

القناعة بأن كّل امرأة، وكّل  من خاللتتجدّد 
رجل، وكّل جیل، یملك في ذاتھ، وعدًا یمكن أن 
یطلق طاقاٍت جدیدة عقلیّة، وفكریّة، وثقافیّة، 

 .195وروحیّة"

إن السیاسة، إذا نظرنا إلیھا بھذه الطریقة،  .197
، من التسویق، من من المظھر أكثر نبًال ھي 

                                                           
 )،2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي: 279، عدد المرجع نفسھ 194

 . 1132 ص.
من كانون ، األول للسالم الخمسینو الثانيرسالة بمناسبة الیوم العالمي  195

أوسیرفاتوري : 5 ،)2018كانون األول/دیسمبر  8( 2019الثاني/ینایر 
   .11، ص. 2018كانون األول/دیسمبر  25 -18باللغة الفرنسیة،  رومانو
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الشيء األشكال المختلفة للتركیب اإلعالمي. 
، ھو یتوّصل كلُّ ھذا ألن یزرعھالوحید الذي 

غیر القادر على  القاتم االنقسام والعداء والشكّ 
ا األسئلة، حین أمّ مشروع مشترك.  الدعوة إلى

في بعض ر في المستقبل، فیجب أن تكون نفكّ 
ألن  .حقًا؟" توّجھاألیام: "لماذا؟ إلى أین أ

بعد بضع سنوات من التفكیر في السؤال، 
، وكم یكون: "كم شخص وافق عليّ نا، لن ضیما

توا لي، وكم عدد الذین لدیھم عدد الذین صوّ 
ھي األسئلة التي . كال، فصورة إیجابیة عني؟"

 ةحبّ متكون: "ما مقدار الوف ربما مؤلمة، س
الشعب  جعلتُ إلى عملي، وكیف  اھي أضفتُ تال
في حیاة المجتمع، وما  تركتُ  أّي بصمةم، وقدّ تی

ھا، وما ھي القوى الحقیقیة التي بنیتُ  ھي الروابط
ھا، وما مقدار السالم تُ اإلیجابیة التي أطلق

في  رتأثّ  كیفھ، واالجتماعي الذي زرعتُ 
 ".علیھ؟ نتُ مِ المكان الذي ائتُ 
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 الفصل السادس
 جتماعیةاحوار وصداقة 

 
، والتعبیر، التقاربفعل ص لخّ أن نیمكننا  .198
، بعضنا البعض ةعرف، وم، والنظرصغاءواال

البعض، والبحث عن نقاط  ومحاولة فھم بعضنا
بحاجة إلى  فنحن ".روافعل "حب، صالاتّ 

ساعد بعضنا نو في سبیل أن نتالقىالتحاور 
 ي فائدةنقول ما ھ لیس ھناك حاجة ألن البعض.

الحوار. فبالنسبة لي یكفي أن أفّكر بما قد یكون 
قام  الذيعلیھ العالم دون ذاك التحاور الصبور 

حافظوا الذین  لعدید من األشخاص األسخیاءابھ 
عات. الحوار اجمعلى وحدة العائالت وال

مثل أخبار  برٍ  ینتشر كخالوالشجاع  المستمرّ 
 ،لعالم، ولكنھ یساعد االخالفات والصراعات

ا أكثر ممّ و، على العیش بشكل أفضل ،كّل تكتّمب
 كھ.ادریمكننا إ
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 جدیدة ثقافة نحو االجتماعي الحوار

عبر من الواقع  الھروبَ  یحاول البعضُ  .199
 ونھیواجھآخرون ة، واللجوء إلى عوالم خاصّ 

ر، لكن "بین الالمباالة األنانیة مدمّ  عنفٍ ب
: ممكنالعنیف، ھناك دائًما خیار  واالعتراض

حوار بین والحوار بین األجیال، الالحوار. وھو 
القدرة على و، "شعب"، ألننا جمیعًا الشعب

على الحقیقة. دائم النفتاح االمع ، نواللالعطاء وا
كّل بلد ینمو عندما تتفاعل ثرواتُھ الثقافیة 

ثقافة وال: الثقافة الشعبیة، المختلفة بشكل بنّاء
الثقافة والشباب، الخاّصة بثقافة الوة، یّ الجامع

الثقافة والثقافة التكنولوجیة، ویة، الفنّ 
وسائل ثقافة و ،ثقافة األسرةواالقتصادیة، 

 .196"اإلعالم

خلط بین الحوار وشيء مختلف نغالبًا ما  .200
م لآلراء على شبكات محمو تبادلٌ  وھوتماًما: 

 ، مّرات عدیدة،یرتكز االجتماعيالتواصل 

                                                           
برازیل  –، ریو دي جانیرو البابا خالل اللقاء مع الطبقة الحاكمة خطاب 196

 1باللغة الفرنسیة،  رومانو أوسیرفاتوري): 2013تموز/یولیو  27(
  . 14، ص.  2013آب/أغسطس 
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ا م دومً تتسّ  ال یةمعلومات إعالم على
د مونولوجات تجري ھا مجرّ . إنةیبالمصداق
، وربما تفرض نفسھا على انتباه بالتوازي

لكن واآلخرین بنبراتھا العالیة أو العدوانیة. 
أن محتواھا  حتى، تُلِزم أحدًالمونولوجات ال ا

   غالبًا ما یكون انتھازیًا ومتناقًضا.

 والمطالباتالمدوي للحقائق  النشرفھذا  .201
في الواقع، ق غلِ غالبًا ما یُ في وسائل اإلعالم، 

فرد بحفظ أفكاره  الحوار، ألنھ یسمح لكلّ  باب
ودون أدنى  ،على حالھاواھتماماتھ وخیاراتھ 

 عادةُ  تسودُ وة أخطاء اآلخرین. بحجّ  ،تغییر
استخدام األلقاب عبر السریع للخصم،  االستبعادِ 

 من مواجھة حوار مفتوح المھینة، بدًال 
 خالصةالوصول إلى  بھ یحاولونم، ومحترِ 

أن ھذه اللغة، ھو سوأ األو. تتخّطى الخالف
الشائعة في السیاق اإلعالمي لحملة سیاسیة، 

یومیًا. الجمیع  ھاخدمستَ یبحیث  ،ةأصبحت عامّ 
 لھانة معیّ  تالعب بالنقاش مصالحُ تما  غالبًاو

 إمالة نزیھةأكبر، وتحاول بطریقة غیر  سلطةٌ 
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الرأي العام لصالحھا. أنا ال أشیر فقط إلى 
االستغاللیة  سلطةألن ھذه ال، الحالیّة اتالحكوم

ة أو ة أو إعالمیّ ة أو سیاسیّ تكون اقتصادیّ  قد
أو  اأحیانً نوع. وقد یبّررونھا  ة أو من أيّ دینیّ 

ھا تُ عندما تستجیب دینامیكیّ یجدوا عذًرا لھا 
، ولكنھا، االقتصادیة أو األیدیولوجیة ھملمصالح

 تلك المصالح نفسھا. ضدّ عاجًال أم آجًال، تنقلب 

من  ن أی�احوار یعني أاالفتقار إلى الإن  .202
اكتساب إنما بالعام،  خیربال القطاعات ال یھتمّ 

السلطة، أو في أفضل  لھ توفّرھاالفوائد التي 
صبح یفرض طریقة تفكیره. وھكذا باألحوال، 

 فریق ن كلّ د مفاوضات حتى یتمكّ مجرّ  الحوار
 وأعلى أكبر قدر من السلطة  االستیالءمن 

نتج عنھ ی امشتركً  االممكنة، ولیس بحثً الفوائد 
سوف ھم الذین فالمستقبل ا أبطال أمّ العام.  خیرال

 السقیمھذا المنطق مون حطّ یعرفون كیف ی
لة كلمة محمّ  وا باحترامدعمأن یرون ویقرّ 

هللا  نسألالشخصیة.  المنافع فیما وراءبالحقیقة، 
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بطال ھؤالء األأن تلوح بصمٍت بوادر ظھور 
   مجتمعنا.في قلب 

 معًا البناء
یفترض االجتماعي الحقیقي إن الحوار  .203

، وقبول جھة نظر اآلخرالقدرة على احترام و
أو  احتمال احتوائھا على بعض المعتقدات

من فلدى اآلخر، انطالقًا المصالح المشروعة. 
ق أن یعمِّ  الُمستَحبّ ، ومن تھ، شیئًا یساھم بھھویّ 

 مفتوحال حوارُ الیزداد بحیث  موقفھ ویُفِصح عنھ
شخص أو  یكوناكتماًال. صحیح أنھ عندما 

، ویلتزمون ون بھما یفكرّ متوائمین مجموعة 
، ھمرون فكرالقیم والمعتقدات، ویطوّ ة ببشدّ 

بطریقة أو بأخرى. لكن ھذا فھذا یفید المجتمع 
الحوار ھذا التطّور ضمن تحقّق إذا إّال  ال یحدث

"بروح حقیقیة من رین. ألنھ واالنفتاح على اآلخ
الحوار، تتغذّى القدرة على فھم معنى ما یقولھ 
اآلخر وما یفعلھ، حتى لو أننا ال نستطیع أن 
نتبنّاه كقناعتنا الخاّصة. ویصبح من الممكن 
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بالتالي أن نكون صادقین، وأّال نُخفي ما نؤمن 
بھ، وأن نواصل التحاور والبحث عن نقاط 

ل اتّصال، ونواصل قبل كّل شيء العم
مفتوح یفسح ال الحواروإذا كان . 197"والكفاح
تالعب بالمعلومات أو یوال حقًا للجمیع  المجال

ول إلى حافز دائم یتیح لنا الوص و، فھخفیھای
، أو على األقل التعبیر مناسبةبطریقة الحقیقة 

- یمنع القطاعات المختلفةوعنھا بشكل أفضل. 
طریقة بالتمّسك من  -ة والمكتفیة ذاتیاالمطمئنّ 

نحن  ودة.مصالحھا المحدبورؤیتھا لألشیاء 
تخلق إنھا ، قةخّال ھي أن "االختالفات نعتقد 

 مواجھةفي دُّم البشریة یكمُن قَ وتَ  ،رالتوتّ 
 .198ر"التوتّ 

التواصل بین  بأنالیوم  قناعةھناك  .204
ة رات العلمیّ إضافة إلى التطوّ  ،التخّصصات

، ألن الواقع واحد، ضروريّ ھو صة، المتخصّ 
على الرغم من أنھ یمكن تناولھ من وجھات نظر 

                                                           
 Querida األمازون الحبیباإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  197

Amazonia )2  108)، عدد 2020شباط/فبرایر . 
. الرجاء ھو رسالة ھكالمیلتزم ب رجل –البابا فرنسیس من الفیلم  198

 ). 2018، من إعداد ویم وندرز (عالمیة
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ات مختلفة. ال ینبغي التغاضي مختلفة ومنھجیّ 
النھج على أنھ  م العلميّ عن خطر اعتبار التقدّ 

الوحید الممكن لفھم بعض جوانب الحیاة 
من ناحیة أخرى، فإن ووالمجتمع والعالم. 

على ھو تحلیلھ، وم بكفاءة في الباحث الذي یتقدّ 
ف على أبعاد أخرى للواقع استعداد أیًضا للتعرّ 

الذي یبحث فیھ، بفضل عمل العلوم والمعرفة 
األخرى، ینفتح على معرفة الواقع بطریقة أكثر 

    واكتماًال. كماًال 

وسائل  تستطیعم "ولَ عَ في ھذا العالم المُ  .205
اإلعالم أن تساعدنا على الشعور بأننا أقرب إلى 

د بوحدة متجدّ  حسّ وعلى إدراك بعض، بعضنا ال
عنا على التضامن یشجّ  ،ةاألسرة البشریّ 
 اللجمیع. [...] یمكنھ الئقةبحیاة  وااللتزام الجادّ 

الذي ة الیوم، ة، خاصّ مساعدتنا في ھذه المھمّ 
البشري إلى  التواصلشبكات فیھ وصلت 

ر. على وجھ مستویات غیر مسبوقة من التطوّ 
ر فرًصا وفّ یالخصوص، یمكن لإلنترنت أن 

أكبر للقاء والتضامن بین الجمیع؛ وھذا أمر 
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 . لكن من الضروريّ 199ھبة من هللا" إنھ، صالح
 التواصلق باستمرار من أن أشكال أن نتحقّ 
البحث إلى ، وسخيّ  لقاءٍ إلى  حق�ا تقودناالحالیة 

الصادق عن الحقیقة الكاملة، والخدمة، 
 خیربناء الب االلتزام، وخیرینمن األ والتقّرب

العام. في الوقت نفسھ، كما علّم األساقفة 
 مَ مِّ صُ  األسترالیون، "ال یمكننا قبول عالم رقميّ 

أسوأ ما في  وإظھارالستغالل ضعفنا 
 .200الناس"

 التوافق أساس

فإنھا تتّوصل، . ة لیست ھي الحلّ النسبیّ  .206
ل تفسیر تسھّ بأن ض، رَ فتَ تسامح مُ تحت ستار 

 لمصالحھمل األقویاء وفقًا بَ ة من قِ قیّ لُ خُ القیم ال
إن لم یكن ھناك . في نھایة المطاف "الراھنة

ى حقائق موضوعیة ومبادئ ثابتة، تتخطّ 
                                                           

لوسائل التواصل  الثامن واألربعین البابا بمناسبة الیوم العالمي رسالة 199
باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2014كانون الثاني/ینایر  24( االجتماعیة
  . 4، ص.  2014كانون الثاني/ینایر  30الفرنسیة، 

، قسم العدالة االجتماعیةمجلس األساقفة الكاثولیك في أسترالیا،  200
Making it real: genuine human encounter in our digital 

world  5)، ص. 2019(تشرین الثاني/نوفمبر . 
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ة والحاجات الفوریة، إرضاء المشاریع الخاصّ 
ة و قوّ السیاسیة أبأن البرامج  نعتقد[...] ال 

، الفساد الثقافة یصیب[...] عندما  تكفيالقانون 
 وعندما نصبح غیر قادرین على االعتراف بأيّ 

مبادئ صالحة على  ة أو بأيّ حقیقة موضوعیّ 
 اشروطً  دُّ عَ القوانین ستُ المستوى العالمي، فإن 

 .201"بھافیة وعقبات یجب تجنّ مفروضة وتعسّ 

 ،االنتباه إلى الحقیقةإیالء ھل من الممكن  .207
 والبحث عن الحقیقة التي تستجیب لواقعنا

ي ت، الالقناعةما ھو القانون دون و؟ العمیق
ل طویلة من التأمّ  مسیرةبعد  اإلیھ نالصَّ وَ تَ 

؟ َمصونس ومقدّ  ھو إنسان والحكمة، أن كلّ 
للمجتمع، یجب أن مستقبٌل  ھناك یكون كيّ فل

صادقًا  ااحترامً  نّمىقد ھذا المجتمع یكون 
عندھا و. ننحني الھ التيحقیقة كرامة اإلنسان، ل

 تحاِش د ب قتل شخص ما لمجرّ تجنّ لن ن
عن  وإنّماالسخریة االجتماعیة وثقل القانون، 

ونقبلھا  اندركھا بعقلن مطلقةقناعة. إنھا حقیقة 
                                                           

 عدد )،2015أیار/ مایو  Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العامة  201
   .896ص. )، 2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 123
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 ألنھنبیل ومحترم أیًضا  المجتمع ھوف. نابضمیر
الحقائق  بأھمّ  مّسكتیالبحث عن الحقیقة و ینّمي

 األساسیة.

على كشف الطرق نتدّرب أن نا علی .208
المختلفة للتالعب بالحقیقة وتشویھھا وإخفائھا 

یھ ما نسمّ و. في المجالین العام والخاصّ 
 تنشرھاالحقائق التي  ال یقتصر على"الحقیقة" 

األسس البحث عن شيء  ھ قبل كلّ الصحافة. إن
خیاراتنا وكذلك قوانیننا.  لیھاإتستند ي الت المتینة

على الذكاء البشري أن نَقبَل قدرةَ ھذا یعني و
ب بعض اعیستاو راھنةال مصالحال يتخطّ 

، والتي كانت صحیحة رالحقائق التي ال تتغیّ 
فالعقل، . على الدوام صحیحة وستظلّ  قبلنا
یكتشف قیًما ، الطبیعة البشریة یتفّحص ماعند

 .ھذه الطبیعة ة منألنھا مشتقّ ة عالمیّ 

ألقویاء في أال یستطیع ا، بخالف ذلك .209
السلطة أن ینكروا حقوق اإلنسان األساسیة التي 

 نیل لوا إلىتوصّ ی، بعد أن ُمطلَقَةالیوم نعتبرھا 
ة أدلّ الیوم "إجماع" شعب نائم وخائف؟ لدینا 
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، تحقیقھ نستطیعالخیر الذي  كافیة على كلّ 
القدرة ب نعترفعلینا أن  ھنفسولكن في الوقت 

د مجرّ في كذلك على التدمیر التي تسكننا. ولن یك
 اإلجماع بین الشعوب المختلفة، الذي یمكن

الفردیة الالمبالیة ألیست التالعب بھ.  أیًضا
، نتیجة الكسل في البحث أصابتناوالقاسیة التي 

االحتیاجات  خّطىتت التي العلیا عن القیم
أیًضا ھناك النسبیة  باإلضافة إلىالظرفیة؟ 

 األقوى أو األكثر مھارةیتوّصل أن في  خطر
مفترضة. من ناحیة أخرى،  حقیقةً بأن یفرض 

نھي عن الفعل الذي ة التي تُ قیّ لُ "الرسوم الخُ إن 
تمییز  ال تفسح في المجال أليّ  ،ھو بحدّ ذاتھ شرّ 

د وال استثناء. فال فرق في أن یكون اإلنسان سیّ 
موضوع اء األرض: في العالم أو آخر فقر

 .202"ة الجمیع ھم سواءٌ قیّ لُ خُ اإللزامات ال

نا إلى منطق ما یحدث لنا الیوم، ویجرّ  .210
 خالقیةألھناك تماثل ل أن فاسد وفارغ، ھو

                                                           
 Veritatis تألق الحقیقةالقدیس یوحنا بولس الثاني، الرسالة العامة  202

splendor )6  أعمال الكرسي الرسولي: 96)، عدد 1993آب/أغسطس 
 . 1209)، ص. 1993( 85
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ال  .]ةجنتیالسبب وال[ ةفیزیائیّ مع الوالسیاسة 
 اعتبارٌ فقط إنما ذاتھ،  في حدّ  وشرّ  یوجد خیرٌ 

تنحیة العقل و. للجوانب اإلیجابیة والسلبیة
على القانون عدم قدرة إلى  تقودھذه الُخلُقي 
یتحّول للعدالة، بل  أساسيّ  مفھومإلى  االستناد

ھنا ندخل في ومرآة لألفكار السائدة. إلى 
" متدنّیة مسیرةٌ " تقودناأن وھو انحطاط: 

ینتصر فإجماع سطحي وتفاوضي.  بواسطة
 ة.في النھایة، منطق القوّ بھذه الطریقة 

 والحقیقة التوافق
دي، ھو عدُّ تَ  في مجتمعٍ إن الحوار،  .211

ف على ما یجب تأكیده الطریقة األنسب للتعرّ 
اإلجماع  خّطى، والذي یتعلى الدوامواحترامھ 

أن  یتطلّبث عن حوار الظرفي. نحن نتحدّ 
 ة، ووجھاتُ عقالنیّ  ، وحججٌ أسبابٌ  رهتغنیھ وتنوّ 
عة، ومساھمات من مختلف المعارف نظر متنوّ 
بأنھ  ةستبعد القناعی ي الذنظر، والالووجھات 

لیة من الممكن الوصول إلى بعض الحقائق األوّ 
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. إن قبول اآلن وعلى الدوام تأییدھا التي یجب
وجود بعض القیم الدائمة، على الرغم من أنھ 

منح ف علیھا، یلیس من السھل دائًما التعرّ 
. حتى متانةً واستقراًرا جتماعیةاال األخالقیة
بفضل الحوار ناھا نتبّ دركھا ونعندما 

ة تتجاوز واإلجماع، نرى أن ھذه القیم األساسیّ 
أسمى  اقیمً توافق في اآلراء، ونعترف بھا  كلّ 
سیاقاتنا وال یمكن التفاوض بشأنھا أبدًا. قد  من

بھذا اإلجماع و-ینمو فھمنا لمعناھا ونطاقھا 
 في حدّ  دُّ ھا تُعَ ولكن -دینامیكي ھو واقع المعنى

   .معناھا الجوھريّ نظًرا ل ةذاتھا على أنھا مستقرّ 

سیر سَن حُ إذا كان ھناك شيء یناسب  .212
حقیقة بفضل وجود ، ألیس على الدوام المجتمع

في واقع فھناك، دائمة یمكن للذكاء أن یدركھا؟ 
اإلنسان والمجتمع ذاتھ، بطبیعتھ الحمیمة، 

ره تطوّ  ساندتمن البنى األساسیة التي  سلسلةٌ 
نة یمكن بات معیّ من ھناك متطلّ وتشتّق ه. وبقاء

اكتشافھا بفضل الحوار، على الرغم من أنھا 
حاجة الحیاة إن . بالتمام اإلجماع نتیجةیست ل
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األساسیة  بعض المعاییر االجتماعیة ذاتھا إلى
 د في حدّ ر خارجي على أنھا شيء جیّ ھي مؤشّ 

 عارضتأن ت، لیس من الضروري تاليبالذاتھ. 
واقع حقیقة مع  ،االجتماعیة واإلجماعُ  ةُ النفعیّ 

أن فباستطاعة ھذه األمور الثالث ة. موضوعیّ 
جتمع في وئام عندما یجرؤ الناس، من خالل ت

 .ما ةالحوار، على الوصول إلى جوھر قضیّ 

حترم كرامة من الواجب أن نإذا كان  .213
 كان، فذلك ألننا لم ظرفأّي اآلخرین في 
ألن  بل، رضھاتفنلم اآلخرین أو نخترع كرامة 

یة المادّ األشیاء  خّطىتتبالفعل قیمة  فیھا
. بطریقة مختلفةمعاملتھم  تفرض، ووالظروف

ھي حقیقة  مطلقةإنسان كرامة أن یكون لكّل 
أي تغییر أبعد من تستجیب للطبیعة البشریة 

 نفسھا الكرامةبع اإلنسان یتمتّ  ولذا فإنثقافي. 
التاریخ  منوقت  في أيّ غیر القابلة للتصّرف 

شخص أن یشعر بأن الظروف  وال یمكن أليّ 
ف عدم التصرّ بتسمح لھ بإنكار ھذه القناعة أو 

ق في أن یدقّ بالتالي لذكاء ا یستطیع. ھاوفقًا ل
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 ختبارواال ،ن خالل التفكیر، محقیقة األشیاء
التي  تلك الحقیقةف في كي یتعرّ ، والحوار

قیة لُ خُ بات البعض المتطلّ  أساسعلى تتجاوزه 
 عالمیة.ال

، )agnostiques( الالأدریینبالنسبة إلى  .214
عالمیة قد یبدو ھذا األساس كافیًا لمنح صالحیة 

ة ة األساسیّ قیّ لُ خُ ثابتة ومستقّرة للمبادئ ال
أّما من الكوارث.  فتضع حد�ا لمزید، المطلقةو

التي ھذه الطبیعة البشریة، فبالنسبة للمؤمنین، 
، قد خلقھا هللا الذي األخالقیةمصدر المبادئ ھي 

. 203یعطي في النھایة أساًسا متینًا لتلك المبادئ
ي أو یؤدّ  أخالقیة) fixisme( ثباتیّة یقیمھذا ال 

ة خلقیّ ، ألن المبادئ القيّ لُ خُ إلى فرض أّي نظام 
 ي إلىتؤدّ أن  تستطیعلیة والصالحة عالمیًا األوّ 

 مجالٌ دائًما فھناك ذا معاییر عملیة مختلفة. ول
 للحوار.

 
                                                           

، أن هللا یمنح نعمتھ حتى نتمّكن عالوة على ذلك، المسیحیّیننحن  نؤمن 203
 من أن نتصّرف كإخوة.
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 جدیدة ثقافة

، على الرغم من اللقاء "الحیاة ھي فنّ  .215
. لقد 204 في الحیاة" اتوجود الكثیر من الخالف

، لقاءالثقافة إلى تنمیة مراًرا وتكراًرا  دعوتُ 
تقود إلى التي  اتجدلیّ ال خّطىتت ثقافةٍ 

 إنشاءإلى  یتوق. إنھ أسلوب حیاة المواجھات
ذات األوجھ الكثیرة د الوجوه، متعدّ الا الواقع ھذ

حدة وَ  تشّكل كلّھا ھاولكن والجوانب الكثیرة
من  رثأكالكّل بفروق دقیقة، ألن " محّملة
 یمثّلد الوجوه متعدّ الوھذا الواقع . 205"الجزء
، وھي تتكاملتتعایش فیھ االختالفات  مجتمعٌ 

نیر بعضھا البعض، على الرغم من وتُ  غنيوتُ 
في یمكننا . والحذرمناقشات یتضّمن الأن ھذا 

من الجمیع، فال أحد عدیم م أن نتعلّ  الواقع
. وھذا یعني یمكن االستغناء عنھالفائدة، وال أحد 

 یسكن الضواحيمن  كلّ ف. ضواحيال شملأن ن
                                                           

204 ORAESME DINICIUS V، Samba della benedizione 
)Samba da Bênção( في أسطوانة ،Um encontro no Au bon، 

Gourmet ) 1962آب/أغسطس  2، ریو دي جانیرو .( 
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي  205

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 237عدد )، 2013الثاني /نوفمبر 
  .1116ص. )، 2013(
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یرى جوانب من ولدیھ وجھة نظر أخرى، 
خذ تّ تُ ة حیث القوّ  من مراكزال نراھا الواقع 

 .الحاسمةالقرارات 

 ثقافة یصبح الذي اللقاء
ل في خَ كلمة "ثقافة" تشیر إلى شيء دَ  .216

أعماق الشعب، في أعمق قناعاتھم وأسلوب 
، فھذا الشعبثنا عن "ثقافة" في حیاتھم. إذا تحدّ 
 فھيدة. فكرة مجرّ  من د فكرة أوأكثر من مجرّ 

أسلوب الحیاة  أي ،والحماس التطلعاتشمل ت
ز تلك المجموعة البشریة. لذا، فإن الذي یمیّ 

باعتبارنا الحدیث عن "ثقافة اللقاء" یعني أننا 
بحث عن نقاط ال، ولتالقينتشّوق ل شعب،

ع یمشارل حضیروالتالجسور، بناء صال، واتّ 
 طموحإلى ھذا  لتحوّ قد وشمل الجمیع. ت

موضوع ھذه الثقافة ھو الشعب ووأسلوب حیاة. 
لمجتمع الذي یسعى لتھدئة البقیة ولیس قطاع ا

  مھنیة وإعالمیة. وسائط عبر
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عمل ھو و، السالم االجتماعي شاقّ  .217
یات من األسھل احتواء الحرّ  كانو. حرفيّ 

. لكن والوسائط الفطنةواالختالفات بقلیل من 
 یسلویكون سطحیًا وھًشا، وف سذلك السالم 

 اآلخر المختلفج ادمإّن إثمرة ثقافة لقاء تدعمھ. 
ضمان ال، رغم أنھ یئةصعبة وبطعملیة ھو 

ق ذلك من خالل ال یتحقّ ومتین. ولسالم حقیقي 
فقط، ألنھ "حتى  "أنقیاء" أشخاٍص   بینجمعِ ال

أخطائھم،  انتقادھم بسبباألشخاص الذین یمكن 
. كما 206ضیع"ییجب أّال و مون بھسھِ یُ ما لدیھم 

المطالب ف من سالم ینشأ عن إسكات أنھ ال یتألّ 
، ألنھ "ضجیجإحداث "من  ااالجتماعیة أو منعھ

صالح ل عابًراأو سالًما  ابیروقراطی�  تفاھًمالیس "
ھو إنشاء إنما  ،. ما ھو مھمّ 207یة سعیدة"أقلّ 

 الشعبتبني  عملیات، تقود إلى اللقاء عملیات
 سبِ لاالختالفات. فلنُ بین  یجمعالذي یعرف كیف 

                                                           
)، 2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي: 236، عدد المرجع نفسھ 206

  .1115ص. 
 105 أعمال الكرسي الرسولي: 218، عدد المرجع نفسھرا.  207

  .1110)، ص. 2013(
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 ،ولنعلّمھم الجھاد الحسنالحوار!  أسلحةَ  ناأبناءَ 
 !جھاد اللقاء

 باآلخر االعتراف استحسان
االعتراف  القدرة المعتادة علىھذا یعني  .218
اآلخر في أن یكون على طبیعتھ وأن یكون  بحقّ 

یتحّول الذي من ھذا االعتراف وانطالقًا مختلفًا. 
میثاق  إنشاءمن الممكن ، یصبح ثقافة إلى

غیر اجتماعي. بدون ھذا االعتراف، تنشأ طرق 
معناه،  اآلخر یفقد كلّ تسعى إلى جعل  ملحوظة
في لھ قیمة یُعترف بأي ، وال دون أھّمیةویصبح 

وراء رفض بعض أشكال یختبئ عادة المجتمع. 
: ذلك الذي مكًراآخر أكثر  العنف المرئیة، عنفٌ 

ف، المختل الشخص یخفیھ أولئك الذین یحتقرون
بمصالحھم الخاّصة تضّر مطالبُھ ة عندما خاصّ 

 .بطریقة ما

من المجتمع باالستمتاع  قطاعٍ  ةُ طالبأّما م .219
مھ العالم، كما لو كان الفقراء غیر ما یقدّ  بكلّ 

. ھافي وقت ا عواقبھاسوف یكون لھموجودین، ف
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ھم سوف وحقوقاآلخرین وجود تجاھل ألن 
غالبًا وعاجالً أم آجالً إلى نوع من العنف،  يیؤدّ 

یة الحرّ ب مُ الحلوقد یبقى ع. ما یكون غیر متوقّ 
ات، مستوى الشكلیّ  علىة والمساواة واألخوّ 

للجمیع. لذلك،  ممكنًالیس  ، في الواقع،ألنھ
فقط بالبحث عن لقاء بین الذین ال یتعلّق ألمر اف

دیة أو مختلفة من السلطة االقتصا أشكاًال  یتولّون
جتماعي االلقاء الألن السیاسیة أو األكادیمیة. 

الثقافیة  حوار حقیقي األشكالَ یجمع في حقیقي ال
غالبًا ما لكن ان. السكّ  ُمعَظمل التي تمثّ  ىالكبر

المقترحات تعجز القطاعات الفقیرة عن تبنّي 
ذه لھغیر مناسبة ة ثقافیّ  لّةحِ م بقدَّ تُ ألنھا دة الجیّ 

. لذلك، أنھا تتماھا معھا شعرتوال القطاعات 
یجب أن یكون المیثاق االجتماعي الواقعي 

 لقبّ توالشامل أیًضا "میثاقًا ثقافیًا" یحترم وی
والثقافات في العالم، وجھات النظر مختلف 

عة التي تتعایش في وأنماط الحیاة المتنوّ 
    المجتمع.
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الشعوب األصلیة إن ، المثالعلى سبیل  .220
 فكرةً ھا تملك أن لوحتى م، التقدّ  لیست ضدّ 

أكثر إنسانیة  تكونا ما غالبً م، مختلفة عن التقدّ 
عند الشعوب  الحدیثة لثقافةالتي تملكھا ا من

یست موّجھة لصالح لثقافة الفھذه مة. المتقدّ 
نوع من  ، الذین یحتاجون لخلقِ أصحاب السلطة

على األرض. إن عدم التسامح  األبديّ  فردوسال
عبیة للسكان األصلیین لثقافات الشباواالزدراء 

علماء " یمیّزھو شكل حقیقي من أشكال العنف، 
ویعیشون  ،الصالحالذین ال یعرفون  "األخالق

من على اآلخرین. لكن حكام األ نَ یرصدِ مُ 
 تغییر حقیقي وعمیق ومستقرّ  المستحیل تحقیق

من ثقافات مختلفة، ھذا التغییر  كّونإذا لم یت
فیعني المیثاق الثقافي أّما . یرة منھاة الفقوخاصّ 

باعتباره متجانس  ما ة مكاني عن فھم ھویّ التخلّ 
وأن نقدّم  ،عحترم التنوّ أن نب ، ویتطلّ بالكامل

 جتماعي.اال دماجالمساندة واالمن مسارات 

ن ھذا المیثاق أیًضا قبول إمكانیة یتضمّ  .221
فال العام.  خیرلمن أجل اشيء ما  عن التنازل
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ع شبِ أن یُ متلك الحقیقة كاملة أو أن ییستطیع أحد 
ي إلى سیؤدّ  المطلبرغباتھ، ألن ھذا  كلّ 

حرمانھ من حقوقھ. والرغبة في تدمیر اآلخر 
تسامح زائف یجب أن یفسح البحث عن و

لذین أمام ا، منفتحة على الحوارة لواقعیّ المجال 
یعتقدون أنھ یجب أن یكونوا مخلصین لمبادئھم، 

السعي في  أن لآلخر أیًضا حقّ  ونعترفی ھمولكن
لمبادئھ. إنھ االعتراف  ن یكون مخلًصاأل

 اوحدھالمحبّة بفضِل ي ذ، الالحقیقّي باآلخر
 مكانَ  أن نضع أنفسنایعني  الذيممكنًا، ویصبح 
في دوافعھ  ما ھو أصیلكي نكتشف اآلخر 

 .على األقلّ  ھفھمیمكن ما أو ومصالحھ 

 اللطف استعادة

ب تسبّ  یةكستھالالنزعة االذات ة فردیّ إن ال .222
د مجرّ یصبح اآلخر ف. االنتھاكاتالكثیر من 
ھذا و. المریحةة الطمأنینة الشخصیّ عقبات أمام 

تزداد فأنھم مصدر إزعاج كمعاملتھم یقود إلى 
درجة ویصل إلى  األمریتفاقم ثّم العدوانیة. 
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 األوضاعفي وفي أوقات األزمات،  َحِرجة
في اللحظات الصعبة حیث تظھر والكارثیة، 

". ومع ذلك، ال یزال بجلده ذ كلٌّ فُ نیَ لِ "الـ روح 
 أشخاصمن الممكن اختیار اللطف. ھناك 

في مثل النجوم ویصبحون  اللطف یختارون
    الظالم.

من ثمار  یس بولس ثمرةً ذكر القدّ قد  .223
 الكلمة الیونانیةمستخدًما الروح القدس 

crestotejß -  chrestotes ) 22، 5غل ،(
 ةفظّ و ةمقیتغیر  حالة ذھنیةوالتي تعبّر عن 

 یساند، لطیفشیر إلى شيء تفھي . ةوصعب
 یساعد نال ھذه الثمرةالشخص الذي ف. حیریو

ةً ، خاصّ تخفیف ِحمِل حیاتھمین على اآلخر
 أزماتھممشاكلھم و أعباءلون عندما یتحمّ 

 تتجلّىمعاملة اآلخرین في طریقة إنھا وألمھم. 
 ، وحرصٌ األسلوبفي  مختلفة: لطفٌ أسالیب ب

، فالتصرّ أو  مخرین بالكالجرح اآلم على عد
ن تضمّ وترین. اآلخ أعباءمحاولة للتخفیف من و
"، قول كلمات تشجیع، تقّوي، وتعّزي، وتحفّز"
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تذّل، أو تُحِزن، أو تُغِضب، أو "أن بدالً من 
 .208"تحتقر

ن القسوة التي تخترق ر مِ اللطف ھو تحرّ  .224
ن القلق الذي مِ وأحیانًا العالقات اإلنسانیة، 

األمور ن مِ ویمنعنا من التفكیر في اآلخرین، 
اآلخرین أیًضا  تجاھل حقّ تي تال ةتالمشتّ ة الملحّ 

ر لنا الوقت نادًرا ما یتوفّ في أن یكونوا سعداء. 
اآلخرین كي نعامل  حتى نتوقّفالیوم والطاقة 
 أو ا"،"عفوً أو "، اسمح ليقول "وند، بشكل جیّ 

 تظھر معجزةُ  ،ن وقت آلخرمِ  ،ا". ولكن"شكرً 
أموره مخاوفھ و ضع جانبًاإنسان لطیف، ی

، تھابتسام قدّمیو، اھتمامھ وليحة كي یالملّ 
سح المجال یف ، حتىشّجعةیقول كلمة مو

وسط الكثیر من الالمباالة. ھذا الجھد،  لإلصغاء
ر على خلق ذلك قادھو یوم،  الذي نعیشھ كلّ 

سوء الفھم  على بغلّ تالذي ی السلیمالتعایش 
اللطف لیس  فاختیارالنزاعات. ویتدارك 

                                                           
 Amoris laetitia )19 فرح الحباإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  208

)، 2016( 108 أعمال الكرسي الرسولي: 100)، عدد 2016آذار/مارس 
  . 351ص. 
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بسیًطا أو موقفًا سطحیًا أو برجوازیًا.  تفصیًال 
فإنھ، التقدیر واالحترام،  یفترضنھ ألنظًرا و

یغیّر ثقافة في مجتمع ما، یتحّول إلى  عندما
والعالقات  ،الحیاة نمطَ بشكل عمیق 

وطریقة مناقشة األفكار  ،االجتماعیة
 ،اإلجماعالسعي إلى ل ومواجھتھا. إنھ یسھّ 

 كلَّ  السخطُ یدمرُّ حیث  الطرقَ  ویفتحُ 
     الجسور.
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 الفصل السابع
  التالقيمسارات 

 
في أجزاء كثیرة من العالم، ھناك حاجة،  .225
إلى التئام الجروح، قود سالم ت مساراتإلى 

ین مستعدّ  ،سالم صانعيوھناك حاجة إلى 
ببراعة  والتالقي،شفاء الات عملیّ في  للشروع
  وجرأة.

 الحقیقة من انطالقًا جدیدة بدایة

العودة إلى ما قبل  ال یعنيإن التالقي  .226
 ،بمرور الوقتفقد تغیّرنا جمیعًا الصراعات. 

م یعد وكذلك، لنا األلم والمواجھات. رَ غیَّ لقد 
، والتمویھالفارغة،  ةللدبلوماسیّ ھناك مكان 

لسلوكیّات ال لور، لتستّ واب المزدوجة، طَ لخِ وا
الذین ف. الواقعالتي تخفي الحسنة ظاھری�ا 

من انطالقًا ثون یتحدّ بقّوة فیما بینھم ھوا تواجَ 
علیھم أن یتعلّموا . المجّردةو ةحاضوال ،الحقیقة

توبة، قادرة تساعدھم على الذاكرة  نكیف ینّمو
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روا كي یحرّ الماضي  مسؤولیةل تحمّ على 
نظرة  وأارتباك،  وأ ،استیاء أيّ من  المستقبلَ 

 من الحقیقة التاریخیة للحقائق انطالقًاف. سلبیة
وطویل  بذل جھد مستمرّ تمّكنون من یس وحدھا

 تركیبومحاولة وضع فھم بعضھم البعض في 
عملیّة لصالح الجمیع. الحقیقة ھي أن " جدید

مع مرور الوقت. إنھ  یدومالسالم ھي التزام 
عمل صبور من البحث عن الحقیقة والعدالة؛ 
عمل یكّرم ذكرى الضحایا ویفتح، خطوة بعد 
خطوة، على رجاء مشترك، أقوى من 

 بشأن. كما قال أساقفة الكونغو 209"االنتقام
ات السالم على فاقیّ اتّ إن ر، "صراع متكرّ 

 المضيّ  من الضروريّ وكفي أبدًا. ت الورق ال
ھذه  أسباببالحقیقة حول مع المطالبة  ،قدًما

یحّق للشعب أن یعرف ألنھ رة. األزمة المتكرّ 
  .210ما حدث"

                                                           
، األول من كانون للسالم الخمسینو الثالثرسالة بمناسبة الیوم العالمي  209

أوسیرفاتوري : 2، )2019األول/دیسمبر  كانون 8( 2020الثاني/ینایر 
  .10، ص. 2019كانون األول/دیسمبر  13باللغة الفرنسیة،  رومانو

au Peuple de Dieu et aux  Messageمجلس أساقفة الكونغو،  210
femmes et aux hommes de bonne volonté  

 ). 2018أیار/مایو  9(
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 ة مالزمةرفیقھي  یقةالحق" في الواقع، إن .227
الثالثة معًا لبناء وال غنى عن . لعدل والرحمةل

 امنھ ومن ناحیة أخرى، یمنع كلّ  ؛السالم
فیجب . [...] الفساد یصیبھمأن  اآلخرین من

تقود إلى االنتقام بل إلى  ّال لحقیقة أعلى ا
 الحقیقة ھي أیًضا إطالعالمصالحة والتسامح. 

ما حدث على قھا الحزن العائالت التي مزّ 
االعتراف بما الحقیقة ھي المفقودین.  مألقاربھ

الفاعلة التي  دتھم الجھاتر الذین جنّ صَّ حدث للقُ 
. الحقیقة ھي االعتراف بألم النساء لعنفل تلجأ

عنف  ا العنف وسوء المعاملة. [...] كلّ ضحای
إنسان ھو جرح في جسد البشریة؛  یُرتكب ضدّ 

[…] ا كأشخاص. نّ م قصتموت عنیف ین كلّ 
من  د المزیدَ تولّ  ، والكراھیةُ د العنفَ یولّ  العنفُ 

من الموت. علینا  المزیدَ  الكراھیة، والموتُ 
 .211"تبدو كأنھا حتمیّةكسر ھذه السلسلة التي 

                                                           
، لقاء الصالة الكبیر من أجل المصالحة الوطنیة خالل خطاب البابا 211

 أعمال الكرسي الرسولي): 2017سبتمبر /أیلول 8كولومبیا ( -فیالفیسینسیو 
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 وصنعھ السالم ھندسة

العمل  یستلزمى السالم ال إلالطریق  إنّ  .228
 طبعًایسمح لنا  تجانس المجتمع، لكنھعلى 

الكثیرین في  یجمعأن  یستطیعفھو بالعمل معًا. 
الجمیع. منھ  یستفید مشترك السعي وراء بحثٍ 

ن، یمكن المساھمة ھدف مشترك معیّ  إزاءو
والعمل من  ،وخبرات مختلفة تقنیّةبمقترحات 

أن من ثّم العام. من الضروري  خیرأجل ال
بھا  التي یمرّ  المشاكلُ  ،بشكل جیّد ،دحدَّ تُ 

مختلفة طرق  وجود أن نقبلمن أجل  ،المجتمع
إلى  فالسبیلھا. للنظر في الصعوبات وحلّ 

بإمكانیة أن أفضل یعني دائًما االعتراف  تعایٍش 
جزئیًا،  ، على األقلّ شرعيّ اآلخر بمنظور یأتي 
إذا كان قد ارتكب ، حتى قبولھشيء یمكن أي ب

 ّال یجب أھ "ء. ألنّ ف بشكل سيّ خطأ أو تصرّ 
نسجن اآلخر في أقوالھ أو أفعالھ، ولكن یجب 
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، 212"أن نعتبره وفقًا للوعد الذي یحملھ في ذاتھ
   بصیص أمل. دوًما الوعد الذي یترك

كما علّم أساقفة المصالحة الحقیقیة،  إنّ  .229
ق بشكل استباقي، "من إفریقیا، تتحقّ جنوب 

خالل تكوین مجتمع جدید قائم على خدمة 
الرغبة في الھیمنة؛  على اآلخرین، ولیس

متلكھ مع نمجتمع یقوم على مشاركة ما 
بطریقة أن یناضل كّل فرد من  بدًال اآلخرین، 

ثروة الحصول على أكبر  في سبیلأنانیّة 
معًا كبشر ؛ مجتمع تكون فیھ قیمة التواجد ممكنة

مجموعة ثانویة،  ة بالتأكید من أيّ أكثر أھمیّ 
ة أو العرق أو سواء كانت األسرة أو األمّ 

. وأشار أساقفة كوریا الجنوبیة إلى 213"الثقافة
 عندما السالم الحقیقي "ال یمكن تحقیقھ إّال  أنّ 
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نكافح من أجل العدالة من خالل الحوار والسعي 
 .214لة"لتحقیق المصالحة والتنمیة المتباد

ق بیننا ب على ما یفرّ الجھد الشاق للتغلّ  أّما .230
 زالیال  ھیفترض أنف، تھھویّ  كّل منّاأن یفقد دون 
 باالنتماء. ألنّ  أساسيّ  شعورٌ الجمیع  عند

كل وفرد،  عندما یشعر كلّ  ینتصرمجتمعنا "
مجموعة اجتماعیة، كأنھ في بیتھ حقًا. في 

أنھم اآلباء واألجداد واألطفال یشعر األسرة، 
 أحدھمد. إذا واجھ بعَ ستَ مُ  ما من أحدٍ ؛ ھممنزلفي 

كان صعوبة، حتى وإن كانت خطیرة، حتى لو 
، یأتي اآلخرون لمساعدتھ، ھو سببھا

لجمیع. [...] في ا ألمھ ھو ألمویدعمونھ؛ 
العائالت، یساھم الجمیع في المشروع 

 الخیرالمشترك، ویعمل الجمیع من أجل 
على بل الفرد؛  "إلغاء"، ولكن دون المشترك

ربما . شجعونھالعكس، فھم یدعمونھ وی
ذاك : غیّر، لكن ھناك شيء ال یتیتشاجرون

                                                           
 مجلس األساقفة الكاثولیك في كوریا،  214

Appeal of the Catholic Church in Korea    
for Peace on the Korean Peninsula  

 ). 2017آب/أغسطس  15(
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ِمن  تصبحالخالفات العائلیة ف. عائليط الاالرب
أفراح وأحزان الجمیُع یتحّمل مصالحات. بعدُ 
نا ھي العائلة! إذا تمكّ  ، أَجل،. ھذهامنھفرد  كلّ 

كما جار الإلى الخصم السیاسي والنظر إلى من 
 ئناأو آبا ناأو أزواج ناأو زوجات ننظر إلى أبنائنا

مجتمعنا  ھل نحبّ  .عظیم أمر ھذا، فناأو أمھات
، ال مجھوًال أم أنھ ال یزال شیئًا بعیدًا، شیئًا 

 .215منا؟"لزِ ، ال یُ یؤثّر فیناكنا، ال شرِ یُ 

إلى  كبیرةغالبًا ما یكون ھناك حاجة  .231
ملموسة  إمكانیّاتتطویر إلى  ومن ثمّ ، التفاوض

دائم  الة لتحقیق سالمٍ ات الفعّ للسالم. لكن العملیّ 
ة تقوم بھا فیّ رَ الت حِ شيء تحوّ  ھي قبل كلّ 

إنسان أن یكون  كلّ  یستطیعالشعوب، حیث 
حیاتھ الیومي.  نمط عبر ةً الفعّ  ةً ریخم

في المكاتب أو ال تُصنَع الكبیرة  غییراتالتف
یلعب الجمیع دوًرا أساسیًا، لذلك " ؛الشركات

في مشروع إبداعي واحد، بھدف كتابة صفحة 
                                                           

تموز/یولیو  7إكوادور (-، كیتولبابا إلى المجتمع المدنيا خطاب 215
، 2015تموز/یولیو  16باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو ):2015
    .3ص. 
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جدیدة من التاریخ، صفحة ملیئة بالرجاء وملیئة 
. ھناك "ھندسة" 216"بالسالم وملیئة بالمصالحة

سات المجتمع، مؤسّ مختلف  تشترك فیھاللسالم، 
عمل اختصاصھا، ولكن ھناك أیًضا " حسب كلّ 
من لقد تعلّمنا جمیعًا.  ناكُ شرِ یُ  سالملل" يّ رفَ حِ 

في أجزاء  تّمتات السالم المختلفة التي عملیّ 
أنَّ ُسبُل السالم وأولویّة العقل "مختلفة من العالم 

على االنتقام والتناغم الھّشِ بین السیاسة 
رات الناس. امس تتجنّبوالقانون ال یمكنھا أن 

ال یكفي رسم األُطر القانونیّة واالتفاقات 
المؤسساتیّة بین المجموعات السیاسیّة أو 

من [...] االقتصادیّة ذوي اإلرادة الصالحة. 
لسالم ا المھّم على الدوام أن نُدِخل في عملیات

 ،في مناسبات عدیدة ُغیَِّبت القطاعات التي خبرةَ 
 على تھاصبغَ   بالتحدیدالجماعاتُ تترك كي 
   .217"الجماعیّة ةكراات الذعملیّ 

                                                           
 /أیلول 5موزمبیق ( –مابوتو ، البابا خالل اللقاء مع الشبیبة خطاب 216

سبتمبر  /أیلول 10 باللغة الفرنسیة، أوسیرفاتوري رومانو): 2019سبتمبر 
  .  4، ص. 2019

 10كولومبیا ( – كارتاخینا دي إیندیاس، خالل القداس اإللھيعظة البابا  217
 /أیلول 21 باللغة الفرنسیة، أوسیرفاتوري رومانو): 2017سبتمبر  /أیلول

  .10. ، ص2017سبتمبر 
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في بناء السالم  "نقطة نھایة" لیس ھناك .232
عمل متواصل "إنھ االجتماعي في بلد ما، بل 

وھو واجب ال یعرف الكلل ویتطلّب التزام 
الجمیع. إنھ عمل یقتضي منّا عدم توفیر أّي جھد 

على الرغم من  ،من أجل بناء وحدة األمم
عة العراقیل واالختالفات والمقاربات المتنوّ 

 ،ل إلى التعایش السلميّ حول طریقة التوصّ 
والمثابرة على النضال من أجل تعزیز ثقافة 

ضع الشخص البشري أن ن تستوجباللقاء التي 
وكرامتھ السامیة واحترام الخیر العام في محور 

 كننشاط سیاسي، اجتماعي واقتصادي. لی كلّ 
 أي میلٍ نھرب مجددًا من دافعًا كي ھذا الجھد 

ة االنتقام والبحث عن المصالح الخاصّ إلى 
المظاھرات العامة أّما . 218"قریبة األمدالو

ال تساعد في فآخر، من العنیفة، من جانب أو 
كما أشار  ؛ ألننا قبل كّل شيء،َمخَرجإیجاد 

 "حشد القوىنشّجع أساقفة كولومبیا، عندما 
 سبابھاأا بوضوح نرى دومً ، ال شعبیةال

                                                           
السلك الدبلوماسي واللقاء مع السلطات  خالل خطاب البابا فرنسیس 218

): 2017سبتمبر  /أیلول 7( كولومبیا-بوغوتا ،والممثلین عن المجتمع المدني
  . 3، ص.  2017أیلول/سبتمبر  14باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو
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نة من التالعب ھناك أشكال معیّ  ألنّ وأھدافھا، 
مصالح ل تأییدًا أنھا تُستَغلّ تظھر و ،السیاسي
 .219خاصة"

  شيء كل قبل األخیرین مع
السعي وراء الصداقة االجتماعیة ال  إنّ  .233

تباعدت یعني فقط التقارب بین فئات اجتماعیة 
أیًضا یعني فترات صراع في التاریخ، ولكن إثر 

 فقًرامع أكثر القطاعات جدید  تالقٍ البحث عن 
غیاب الحرب  مجّردا. السالم "لیس وضعفً 

لذین ال سیّما من ِقبَِل ا–الدؤوب  العمل ھولكن
على  -مسؤولیة أكبر ذاتیشغلون منصبًا 

 "بنائھا"االعتراف بالكرامة وضمانھا وإعادة 
ینساھا إخوة لنا لتي غالبًا ما وا ،بشكل ملموس

أنھم نوا من الشعور ب، حتى یتمكّ ویتجاھلونھا
 .220"تھمأبطال مصیر أمّ 

                                                           
 Por el bien de Colombia :مجلس أساقفة كولومبیا،  219

diálogo, reconciliación y desarrollo integral  
 . 4)، عدد 2019تشرین الثاني/نوفمبر  26(

البابا خالل اللقاء مع السلطات والمجتمع المدني وأعضاء السلك  خطاب 220
 أوسیرفاتوري): 2019أیلول/ سبتمبر  5موزمبیق ( –مابوتو ، الدبلوماسي

 .    3، ص. 2019أیلول/ سبتمبر  10باللغة الفرنسیة،  رومانو
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في كثیر لقد أھنّا األخیرین في المجتمع،  .234
إذا وتعمیمات غیر عادلة.  بسببمن األحیان، 

عبر  اأحیانً الفقراء والمھملون قد تفاعلوا كان 
أن نفھم  مواقف تبدو غیر اجتماعیة، فمن المھمّ 

تاریخ من  تنتج عنردود الفعل ھذه غالبًا ما  أنّ 
دماج االجتماعي. كما االفي نقص الاالزدراء و

القرب الذي  وحدهعلّم أساقفة أمریكا الالتینیة، "
ر بشكل عمیق أن نقدّ یسمح لنا ب ،یجعلنا أصدقاء

المشروعة  تطلّعاتھمم فقراء الیوم، وقیَ 
ن. یجب أن في عیش اإلیماالخاّصة وطریقتھم 

 .221ھم"یقودنا خیار الفقراء إلى الصداقة مع

في  إحالل السالمالذین یسعون إلى على  .235
الظلم واالفتقار إلى التنمیة   ینسوا أنّ المجتمع أّال 

، في الواقع. تحقیقھالبشریة الشاملة ال یسمحان ب
أشكال  تجد مختلفُ وف "دون تكافؤ الفرص، س

 عاجًال ي العدوان والحرب أرًضا خصبة ستؤدّ 
- المجتمعُ  یترك إلى انفجارھا. عندما أم آجًال 

 ذاتھمن  اجزءً  -ي أو الوطني أو العالميالمحلّ 
                                                           

، أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبيساقفة المؤتمر العام الخامس أل 221
Le Document d’Aparecida  )29  398عدد ) 2007حزیران/یونیو . 
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على الھامش، فلن تكون ھناك برامج سیاسیة أو 
أو موارد استخباراتیة یمكنھا ضمان قوى أمن 

 یجب. إذا كان 222"الھدوء إلى أجل غیر مسمى
ن مانطالقًا البدء من جدید، فسیكون دائًما 

 .یناألخیر

 ومعناھا المغفرة قیمة

الحدیث عن  عدمَ  یفّضل البعضُ  .236
الصراع والعنف  أنّ  یعتبرونالمصالحة ألنھم 

واالنقسامات ھي جزء من األداء الطبیعي 
على صراعات  ھناكفي الواقع، و ،للمجتمع

السلطة، ظاھرة أو غیر ظاھرة، بین القطاعات 
ویدّعي . في أّي مجموعة بشریة المختلفة

ي للمغفرة یعني التخلّ  المجال إفساح آخرون أنّ 
 واسیطركي یلآلخرین  المكان الخاّص بھمعن 

یعتبرون أنھ من األفضل  فھم لذاوعلى الموقف. 
تسمح بالحفاظ السلطة التي الحفاظ على لعبة 

                                                           
تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي  222

 )،2013( 105 أعمال الكرسي الرسولي: 59عدد )، 2013الثاني /نوفمبر 
 .1044ص. 
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على توازن القوى بین المجموعات المختلفة. 
من المصالحة ھي  یعتقد البعض اآلخر أنّ و

الضعفاء، وأنھم غیر قادرین على  ِسمات
الحوار من األسفل، ولھذا یختارون الھروب من 

یختارون سالًما إخفاء المظالم. عبر المشاكل 
غیر قادرین على مواجھة ظاھری�ا ألنھم 

 المشاكل.

 الحتمي الصراع
والمصالحة ھما موضوعان المغفرة  إنّ  .237

في وكما في المسیحیة،  ذات أھّمیة كبیرة
أّما . األخرى عبر طرائق مختلفةالدیانات 
المعتقدات بطریقة في عدم فھم  نُ یكمُ الخطر ف

ي في نھایة وتقدیمھا بطریقة تؤدّ صحیحة 
أو  الخمولأو  ةیّ القدرالنزعة المطاف إلى تغذیة 

ب التعصّ لتغذیة  الظلم، أو من ناحیة أخرى
 والعنف.

لى إثارة العنف یسوع المسیح أبدًا إ دعُ لم یَ  .238
 استخدامَ علنًا قد أدان ھو نفسھ امح. وأو عدم التس
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تَعلَموَن أَنَّ على اآلخرین: " ذاتھة لفرض القوّ 
ُرَؤساَء األَُمِم یَسودوَنھا، وأَنَّ أَكابَِرھا َیتسلَّطوَن 

). 26 -25، 20(متى  علَیھا. فال یَُكْن ھذا فیُكم"
غفر ن نأ اإلنجیلُ  من ناحیة أخرى، یطلبُ 

ةً َسبَع " اتَسبعیَن َمرَّ ) 22، 18" (متى َمرَّ
ر لھ فِ الخادم الذي ال یرحم، الذي غُ  ویعطي مثل

 .اآلخرین (را مسامحةولكنھ لم یكن قادًرا على 
 ).35 -23، 18متى 

أخرى من العھد  نصوًصاإذا قرأنا  .239
الجماعات  الجدید، یمكننا أن نرى في الواقع أنّ 

عالم وثني یفیض بالفساد ب حاطةالمُ ، األولى
الصبر من  شعوًراكانت تعیش واالنحرافات، 

بعض النصوص واضحة وم. والتسامح والتفھّ 
 إلى توبیخھناك دعوة جدًا في ھذا الصدد: 

). أو 25، 2 طیم 2را. " (بوداعة" المخالفین
یَشِتموا أََحدًا وال یَكونوا ُمخاِصمین، " طلب أّال یُ 

 َوداعٍة ِلَجمیعِ النَّاس. بل حلَُماَء یُظِھروَن ُكلَّ 
فإِنَّنا نَحُن أَیًضا ُكنَّا بِاألَْمِس أَغبِیاَء ُعصاةً 

د سفر أعمال یؤكّ و). 3 -2، 3 طي" (ضالِّین
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اضطھدتھم ِمن بینھم الذین التالمیذ  الرسل أنّ 
َینالون ُحظَوةً ِعندَ الشَّْعِب بعض السلطات "

 ).13، 5؛ 33 .21، 4 را. ؛47 ،2 رسل" (ُكلِّھ

والسالم  ةغفرمر في الومع ذلك، عندما نفكّ  .240
یسوع  استخدمھوالوئام االجتماعي، نجد تعبیًرا 

ال تَُظنُّوا أَنِّي ِجئُت یفاجئنا: "وھو  ،المسیح
ألَحِمَل السَّالَم إِلى األَرض، ما ِجئُت ألَحِمَل 
ً بل َسیفاً: ِجئُْت ألُفِّرَق َبیَن الَمرِء وأَبیھ  َسالما

ھا، والَكنَِّة وَحماِتھا. فیكوُن أَعداَء والبِْنِت وأُمِّ 
). من 36 -34، 10(متى  "أَھُل َبیتِھ اِإلنسانِ 

. یتضّمنھضعھ في سیاق الفصل الذي أن ن المھمّ 
ھو ث عنھ نتحدّ الموضوع الذي  من الواضح أنّ 

دون و، الشخصي خیارللاألمانة موضوع 
، صعوبات مصدرخجل، حتى لو كان ذلك 

الخیار. لذلك، ھذا  اءُ األحبّ وحتى لو عارض 
، اتالصراع افتعالال یدعو إلى ذا الكالم فھ

ل الصراع المحتوم، بحیث ولكن ببساطة لتحمّ 
خیانة إلى  ،االحترام اإلنساني نتوّصل، بدافعال 

 أو اجتماعيسالم عائلي ل احتراًما للخیار األمانة
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 یس یوحنا بولس الثاني إنّ . قال القدّ مزعوم
صراعٍ  تنوي "إنزال الحرم بكلّ ال الكنیسة 

  شكل كان. فالكنیسة تدرك جیّدًااجتماعي من أيّ 
صراع المصالح بین أطراف اجتماعیة  أنّ 

على  مختلفة ظاھرة حتمیّة في التاریخ، وأنّ 
ا ا حازمً ، أن یقف منھ موقفً ، غالبًایحيّ المس

 .223ا"ومتماسكّ 

 والمغفرة المشروعة الصراعات
التنازل عن بقترح العفو ال نعني بھذا أننا ن .241
فاسد، أو أمام مجرم  أمام شخص قويّ  ناحقوق

ون ألن أو أمام شخص یھین كرامتنا. نحن مدعوّ 
الظالم ال  حبّ أن نالجمیع بال استثناء، لكن  نحبّ 
أن وال  في كونھ ظالًما، هاستمرارقبل أن نیعني 

، ى العكسعلبل جعلھ یعتقد أن ما یفعلھ مقبول. ن
رق مختلفة ألن بط ىسعنسوف فا أحببناه حق� فإن 

التي  سلطةتلك ال وننتزع منھ، ُظلِمھعن نوقفھ 
ھھ كإنسان. ستخدمھا والتي تشوّ یال یعرف كیف 

                                                           
مایو أیار/ Centesimus annus )1السنة المئة  الرسالة العامة 223

 . 810ص. )، 1991( 83 أعمال الكرسي الرسولي: 14 عدد )،1991



 

225 
 

ال تعني السماح لھم بمواصلة الدوس  المغفرةف
، اآلخرینكرامة على والشخصیة  على كرامتھم

. على الشرّ أو السماح لمجرم باالستمرار في 
ة عن حقوقھ أن یدافع بقوّ  من یعاني من الظلم

الحفاظ على  علیھما أنھ ال سیّ  ،وحقوق عائلتھ
ھا هللا. ت لھ، وھي كرامة یحبّ حَ نِ الكرامة التي مُ 

 بي أو أضرّ  إذا كان أحد المجرمین قد أضرّ ف
ائي، فال أحد یمنعني من المطالبة بأحد أحبّ 
وبأن أسھر على أّال یضّر بي ھذا بالعدالة 
 أوة أخرى مرّ  -آخر أو أّي شخص-الشخُص 

ي، باآلخرین. األمر متروك لیُلِحَق األذى 
 .ھابتستوج، بل ل ھذه الحاجةبطِ والمغفرة ال تُ 

تغذیة  بھدفبذلك  نقوم ھو أّال  المھمّ  .242
، أو نا وروح شعبناروح یؤذيالغضب الذي 
تدمیر اآلخر إلى  غیر السلیمةبسبب الحاجة 

ق . ال أحد یحقّ سلسلة من الثأر إطالقعبر 
السالم الداخلي أو یتصالح مع الحیاة بھذه 

ال یوجد مستقبل ألیة الطریقة. الحقیقة ھي أنھ "
عائلة، وال أیة مجموعة من األقرباء، وال أیة 
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بلد، إذا كان  مجموعة عرقیة، وال حتى أيّ 
الذي یوّحدھم، ویجمعھم ویغّطي  الدافع

االختالفات، ھو االنتقام والكراھیة. ال یمكننا أن 
ونتّحد على االنتقام، وأن نصنع مع  نتّفق

عھ ھو معنا، ونخّطط الشخص العنیف ما صنَ
. 224"لفرص انتقام تحت أشكال قانونیة ظاھری�ا

 كلّ  نخسروا بھذه الطریقة ئً شی نربحال  ومن ثمّ 
 شيء على المدى الطویل.

ب على صحیح أنھ "لیس من السھل التغلّ  .243
ظلم وعداء وانعدام الثقة. ما یخلّفھ الصراع من 

محاربة  من خالل تحقیق ذلك إّال  ناال یمكنو
نمیة عبر ت) و21، 12روم  بالخیر (را. الشرّ 

ل المصالحة والتضامن الفضائل التي تفضّ 
ي . وبھذه الطریقة، "من ینمّ 225والسالم"
 نقی�ا،في نفسھ ینال في المقابل ضمیًرا  الصالح

                                                           
 –مابوتو ، خالل القداس اإللھي على نیة تنمیة الشعوبعظة البابا  224

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2019سبتمبر  /أیلول 6موزمبیق (
   .9، ص. 2019سبتمبر  /أیلول 10 الفرنسیة،

كانون  13سریالنكا ( –، كولومبو البابا خالل حفل االستقبال خطاب 225
كانون  15ة الفرنسیة، باللغ أوسیرفاتوري رومانو): 2015الثاني/ینایر 
  .  3، ص. 2015الثاني/ینایر 
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حتى وسط الصعوبات وسوء  ،ًحا عمیقًارِ وفَ 
 ، فإنّ تصیبھالتي اإلساءات  إزاءالفھم. حتى 

ة حقیقیة قادرة على لیس ضعفًا، بل قوّ  الرفق
. من الضروري أن 226"االنتقام عن التخلّي

ذلك الحكم القاسي الذي "أن  ندرك في حیاتنا
ذلك الجرح وأخي أو أختي،  أحملھ في قلبي ضدّ 
وتلك ، هغفرأ مالذي ل الشرّ والذي لم یندمل، 

بمثابة ھو إنما ، وحسبني ضرّ تي تال الضغینة
نار في ھو  في داخلي، اأحملھ  صغیرةٍ حربٍ 

  .227"حریقًاھا حتى ال تصبح ؤالقلب یجب إطفا

 الحقیقي التخّطي
عندما ال نعمل على حّل الصراعات، بل  .244

صمت الھذا ما إنّ نخفیھا أو ندفنھا في الماضي، 
یعني التواطؤ في األخطاء والذنوب  قد

من  تھربالجسیمة. لكن المصالحة الحقیقیة ال 
                                                           

خیریة أخرى  مراكز يثلموم بیت عنیاأطفال مركز  البابا إلى خطاب 226
 أوسیرفاتوري رومانو: )2014سبتمبر أیلول/ 21(ألبانیا  -، تیرانا في ألبانیا

  .7، ص. 2014سبتمبر  /أیلول 25 باللغة الفرنسیة،
أبریل /نیسان 26( في فانكوفر TED2017البابا المسجلة إلى الـ رسالة  227

، ص. 2017أیار/مایو  11باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2017
4. 



 

228 
 

خّطاه عن طریق تتإذ ، فیھق الصراع بل تتحقّ 
اف والصادق والصبور. الحوار والتفاوض الشفّ 

یمتنع  عندماالصراع بین القطاعات المختلفة "
عن  ،لیتحوّ  ،عن العداء والكراھیة المتبادلة

 اش صادق یقوم على حبّ إلى نق ،غیر وعي
 .228العدالة"

مراًرا وتكراًرا "مبدأ  لقد اقترحتُ  .245
حدة الوَ  وھو اجتماعیة لبناء صداقةٍ  اضروری� 

أن نھدف  ھذا ال یعني. [...] من الصراع سمىأ
لى إوال ) syncrétismeة (إلى مبدأ التوفیقیّ 
على  حلّ إیجاد إلى  إنمااآلخر، استیعاب الواحد 

 دراتقالعلى  ،في ذاتھ ،یحافظ ،ىمستوى أسم
. 229"المتعارضةألقطاب ا الثمینة التي تتمتّع بھا

 ،م فیھاتعلّ نة مرّ  "في كلّ  ناجیدًا أن ندركنحن 
 ما ھو أسمىأن نھدف إلى  ،عاتاوجم اأشخاصً 

م ل التفھّ ة، یتحوّ مصالحنا الخاصّ من ا ومنّ 
                                                           

 Quadragesimo السنة األربعونة العامة را. للكاتب نفسھ، الرسال 228
Anno )15  23 أعمال الكرسي الرسولي: 114)، عدد 1931أیار/مایو 

  .213)، ص. 1931(
 Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیلاإلرشاد الرسولي را.  229

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 228عدد )، 2013تشرین الثاني /نوفمبر 
  .1113ص. )، 2013(
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فیھ  تتوّصل إطار إلىوااللتزام المتبادل [...] 
ت قد وحتى تلك التي كان ،توتراتالنزاعات وال

دة متعدّ  في الماضي، إلى وحدةٍ  ةمتناقضتُعتبر 
 .230"د حیاة جدیدةتولّ  األوجھ

 الذاكرة

عانى قد  ن شخٍص مِ ال ینبغي أن یُطلَب  .246
من "التسامح  ا، نوعً ةً اووقسالكثیَر ُظلًما 

شخصي، وال ھي عمل االجتماعي". المصالحة 
، ككلّ  یمكن ألحد أن یفرضھا على المجتمع

یقدر . أن یشّجع علیھامن واجبھ حتى لو كان 
على المستوى الشخصي البحت، الشخص، 
عن المطالبة  یتنازلوسخي، أن  وبقرار حرّ 

مال )، حتى لو 46 -44، 5بالعقوبة (را متى 
والعدالة. لكن ال یمكن  المجتمعُ شرًعا  إلیھا

 تحت ذریعة"مصالحة عامة"،  إصدار أمر بـ
مرسوم أو تغطیة المظالم فعل الجراح ب ختم

                                                           
خالل اللقاء مع السلطات، والمجتمع المدني، والسلك البابا  خطاب 230

أوسیرفاتوري ): 2018أیلول/سبتمبر  24(لیتونیا  –في ریغا ، الدیبلوماسي
   .6، ص. 2018تشرین األول/أكتوبر  4باللغة الفرنسیة،  رومانو
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 حقّ  انتحالن یستطیع مَ فبغطاء من النسیان. 
ر أن نیابة عن اآلخرین؟ إنھ ألمر مؤثّ  مسامحةال

الذین عرفوا كیف  ،نرى قدرة بعض األشخاص
على التسامح،  ،طالھمون الضرر الذي یتخطّ 

م أولئك الذین لم فھّ تولكن من اإلنساني أیًضا 
حال، ما ال ینبغي  أيّ  . علىیقدروا على تخطیّھ

 اقتراحھ ھو النسیان.

"رمز إلى  فھي. المحرقة ننسى یجب أّال  .247
اإلنسان عندما  مدى یمكن أن یذھب شرّ  أيّ 

 ینسى، مدفوًعا بأیدیولوجیات كاذبة، الكرامةَ 
االحترام المطلق  ستحقّ یي ذاألساسیة للفرد ال

إلیھ أو  يالذي ینتم الشعبالنظر عن  بغضّ 
رھا ال . إنني إذ أتذكّ 231الدین الذي یعتنقھ"

اذكرنا «ر ھذه الصالة:  أن أكرّ یسعني إّال 
ا . امنحنا النعمة لنخجل ممّ یا ربّ  برحمتك

العمل ن ، لنخجل مِ بشرنحن الاستطعنا القیام بھ، 
ن احتقارنا ألجسادنا مِ و، الوثنّي األعظم ھذا

                                                           
أیار/مایو  25إسرائیل ( –، تل أفیف البابا خالل حفل االستقبال خطاب 231

، ص.  2014أیار/مایو  29باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2014
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ھ من الطین، عتَ الذي صنَ الجسدوتدمیرھا، ذلك 
، یا بعد اآلن أبدًا. تكیتھ بنفس حیاحیَ أوالذي 

 .232!"بعد اآلن أبدًا، ربّ 

على ي الذرّ  قصفال أّال ننسىیجب  .248
مّرة جدیدة "أحیّي ازاكي. غھیروشیما ونا

ذكرى جمیع الضحایا وأنحني أمام قّوة وكرامة 
الذین، بعد أن نجوا من تلك اللحظات، تكبّدوا 

عدیدة أشدّ المعاناة، وتحّملوا في أجسادھم لسنین 
في عقولھم، بذور الموت التي استمّرت في 

ال یمكننا أن [...]  استھالك طاقتھم الحیویّة.
نسمح لألجیال الحالیة واآلتیة بأن تفقد ذاكرة ما 
حدث، وھذه الذاكرة ھي التي تضمن وتحفّز 

. وال 233"على بناء مستقبل أكثر عدًال وأخّوة
، وتجارة االضطھادات كذلك ینبغي لنا أن ننسى

والمذابح العرقیة التي حدثت وتحدث في  العبید،
مختلف البلدان، والعدید من األحداث التاریخیة 

                                                           
 26( أورشلیم/القدس ،متحف "یاد فاشیم"ل تھزیارخالل البابا  خطاب 232
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 24(الیابان،  -ھیروشیما  ،البابا في النصب التذكاري للسالم خطاب 233
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األخرى التي تجعلنا نخجل من كوننا بشر. یجب 
أن دائًما، مراًرا وتكراًرا، دون رھا أن نتذكّ 

  .أن "نتخدّر"یأخذنا التعب أو 

الصفحة  طيّ میل إلى من السھل الیوم أن ن .249
قد مضى وأنھ یجب علینا  فنقول إن وقتًا طویًال 

أحد یتقدّم ! ال بحّق هللا ،ع إلى األمام. الأن نتطلّ 
ر دون ذاكرة متكاملة تطوّ یدون ذاكرة، وال 

شعلة الوعي ي "بقِ . نحن بحاجة إلى أن نُ نیرةوم
تشھد لألجیال الصاعدة عن رعب فالجماعي، 

الطریقة ذكرى  ما حدث" و "توقِظ وتَحفظ بھذه
الضحایا، حتى یتقّوى الضمیر اإلنساني 
باستمرار إزاء كّل رغبة في الھیمنة 

أشخاص، –الضحایا ذاتھم ف. 234"والدمار
ھم بحاجة إلى ھذه  -وفئات اجتماعیة، ودول

حتى ال نستسلم إلى المنطق الذي یقود الذاكرة 
معاناة باسم كان عنف  أيّ  وأإلى تبریر االنتقام 

إنني ال أشیر فقط إلى ف . لذاسابِق كبیر شرّ من 
                                                           

األول من  في والخمسین للسالم لثرسالة بمناسبة الیوم العالمي الثا 234
: 2)، 2019كانون األول/دیسمبر  8( 2020كانون الثاني/ینایر 
كانون األول/دیسمبر  24 -17باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو

   .10، ص. 2019
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، ولكن أیًضا إلى ذكرى الذین، األھوالذكرى 
نوا من استعادة سیاق مسموم وفاسد، تمكّ وسط 

صغیرة أو كبیرة عن طریق أعمال و ،كرامتھم
السلیم ة. من اختاروا التضامن والتسامح واألخوّ 

   ر الخیر.ا أن نتذكّ جدّ 

 نسیان دون مغفرة
 إنھعني النسیان. بل نقول تال  ةغفرمال .250

 تخفیفھال یمكن إنكاره أو  أمرعندما یكون ھناك 
، یمكننا مع ذلك شكل من األشكال أو إخفاؤه بأيّ 

أال یجب أمر أن نغفر. عندما یكون ھناك 
، یمكننا أن نغفر. عذرهنره أو برّ نمعھ أو نتسامح 

نسمح ألنفسنا  ّال ، یجب أأمر عندما یكون ھناك
، ومع ذلك یمكننا أن كان سبببأن ننساه، ألي 

اني والصادق ھو عظمة نغفر. الغفران المجّ 
اإللھي. إذا كان الغفران الغفران  عظمةتعكس 

ن یقاوم مَ فمن الممكن أن نغفر حتى ل، انیًامجّ 
  .التوبة ویعجز عن طلب المغفرة
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الذین یغفرون حقًا ال ینسون، إنّما ال  .251
أن تستولي علیھم القّوة المدّمرة نفسھا ب یسمحون

التي أضّرت بھم. یكسرون الحلقة المفرغة 
ویبطئون تقدّم قوى الدمار. یقّررون عدم 

المجتمع بطاقة االنتقام  تلقیحاالستمرار في 
. سوف تقع علیھم مجدّدًا ،أم آجًال  عاجًال  ،التي
ع أبدًا استیاء الضحایا. ھناك شبِ االنتقام ال یُ  ألنّ 
نا لن ئم مروعة وقاسیة للغایة، لدرجة أنجرا

حتى وإن  الجریمةتعویض عن ب یوًما نشعر
؛ لن یكفي حتى قتل أنزلنا األلم بمرتكبیھا

تعذیب یعادل ما قد  إیجادالمجرم، وال یمكن 
 منھ. االنتقام ال یحلّ  تكون الضحیة قد عانت

 . شیئا

عن اإلفالت من العقاب. كذلك ث ال نتحدّ  .252
العدالة بشكل  ال یمكننا السعي إلى تطبیق لكن

 انفسھا، واحترامً  لعدالةل ةً  محبّ صحیح إّال 
جرائم جدیدة، ومن أجل ل الضحایا، ومنعً ل

تصریفًا  العام، ولیس خیرالحفاظ على ال
الغفران ھو بالتحدید ما یسمح ف. ناغضبل مزعوًما
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بالسعي للعدالة دون الوقوع في دائرة االنتقام 
 جور النسیان. المفرغة أو

ي وحیثما كانت ھناك مظالم متبادلة، ینبغ .253
لھا كن االعتراف بوضوح بأنھا ربما لم ی

. بینھا لمقارنةال یمكن اأو  ھانفسالخطورة 
 تھاوسلطالدولة  ھیكلیّاتالعنف الذي تمارسھ ف

نة. لیس بنفس مستوى عنف مجموعات معیّ 
ما ذَكر یُ بأن  المطالبةحال، ال یمكن  على أيّ 

. كما علّم أساقفة األطراف فقطعاناه ُظلًما أحد 
ة بریئة ضحیّ  لكلّ  ندینكرواتیا، "نحن 

. ال یمكن أن تكون ھناك نفسھ االحترامب
یة أو مذھبیة أو قومیة أو اختالفات عرق

 .235"سیاسیة

ن نلتقي ئ قلوبنا ألأسأل هللا "أن یھیّ  .254
 ،االختالفات في األفكار خّطینتم ،اإلخوةَ 
ھ نا كلّ كیانَ حَ أن یمسَ ووالدین.  ،والثقافة ،واللغة

 ،بزیت الرحمة الذي یشفي جراح األخطاء

                                                           
 أساقفة كرواتیا،  مجلس 235
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 . )1995أیار/مایو  1(
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نعمة وأطلب منھ والخالفات؛  ،وسوء الفھم
على دروب البحث إرسالنا، بتواضع ووداعة، 

 .236"عن السالم، الُمتِعبَة والُمثِمرة

 اإلعدام وعقوبة الحرب

في  حال�  یُقترحانقد  شدیدانھناك موقفان  .255
ظروف مأساویة للغایة، دون أن ندرك أنھما 

 نحاولالمشكالت التي  تحلّ  الخاطئة،  ةإجاب
إلى نسیج المجتمع تضیف ال ب علیھا، والتغلّ 

رة عوامل مدمّ  إّال  ،في النھایةالوطني والعالمي، 
 الحرب وعقوبة اإلعدام. وھماجدیدة. 

 الحرب ظلم
الشَّّر الَمكُر في قُلوِب الَّذیَن یُضِمروَن " .256

لم فََرح ). ومع 20، 12" (أمثال وللُمشیریَن بِالّسِ
 طریقعن  ذلك، ھناك من یبحث عن حلولٍ 

 شذوذ" منى الحرب، والتي غالبًا ما تتغذّ 
 وءالھیمنة، وسفي العالقات، وطموحات 
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استخدام السلطة، والخوف من اآلخر، 
. الحرب 237"عقبة یُعتَبَرواالختالف الذي 

الماضي، لقد أصبحت تھدیدًا  ا منلیست شبحً 
في أكثر فأكثر صعوبات العالم یواجھ  إنّ دائًما. 

كان قد طریق السالم البطيء الذي سلكھ والذي 
 ثماره.  بإعطاءبدأ 

التي تسمح بانتشار الظروف  عودةل انظرً  .257
ھي إنكار لجمیع  الحرب" ر أنّ ، أذكّ الحروب

على البیئة. فإذا أردنا  الحقوق واعتداء مأساويّ 
من  تنمیة بشریة حقیقیة متكاملة للجمیع، ال بدّ 

تحاشي عملنا على دون كلل، في و ،قدًما المضيّ 
الحرب بین األمم والشعوب. ولذا، ینبغي ضمان 

لقانون واللجوء بال كلل إلى المطلقة لسیادة ال
التفاوض، والمساعي الحمیدة والتحكیم، كما 

حدة، قاعدة قانونیة المتّ یقترح میثاق األمم 
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 ةخمس د أنّ أن أؤكّ  . أودّ 238"ة حقّةأساسیّ 
 اختبارحدة ومن عمر األمم المتّ  عاًما وسبعین

ر ظھِ ة تُ السنوات العشرین األولى من ھذه األلفیّ 
ال فعّ ھو التطبیق الكامل للمعاییر الدولیة  أنّ 

میثاق  . إنّ ضارّ لھ ھو حقًا، وأن عدم االمتثال 
، أمانةق بشفافیة وبِّ م وطُ رِ احتُ إذا ، حدةاألمم المتّ 

للسالم.  وسیلةمرجع إلزامي للعدالة وھو إنما 
النوایا الزائفة أو  إخفاءعدم  یفترضلكن ھذا 

دولة أو جماعة ّي ة ألوضع المصالح الخاصّ 
معاییر الفحین نعتبر العام العالمي.  خیرفوق ال

 لمصالحنا داة تُستخدم عندما تكون مواتیةكأ
قوى  تتحّركبھا عندما ال تكون كذلك، تجنّ نو

خارجة عن السیطرة تلحق ضرًرا كبیًرا 
 ،والبیئة ،ةواألخوّ  ،واألضعف ،بالمجتمعات

الثقافي، مع خسائر ال یمكن تعویضھا والتراث 
 للمجتمع العالمي.
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 ،ھذا ھو مدى سھولة اختیار الحرب .258
أنواع األعذار اإلنسانیة أو الدفاعیة  كلّ  مقدّمین

حتى إلى والجئین أو الوقائیة المزعومة، 
في فجمیع الحروب التالعب بالمعلومات. 

 "ھاریبرت"كان لھا الواقع، في العقود الماضیة، 
التعلیم المسیحي للكنیسة ث . یتحدّ المزعوم

ة القوّ بعن إمكانیة الدفاع المشروع  الكاثولیكیة
بعض  ن إثبات وجودي تتضمّ العسكریة، والت

 نا. لكن239قیة"لُ خُ "الشروط الصارمة للشرعیة ال
 ا لھذا الحقّ قع بسھولة في تفسیر واسع جد� ن

المحتمل. ھذه ھي الطریقة التي یریدون بھا 
تبریر الھجمات "الوقائیة" أو األعمال 

شرور العسكریة التي بالكاد ال تنطوي على "
الذي یجب  واضطرابات أخطر من الشرّ 

ة ھي أنھ مع تطویر . النقطة المھمّ 240"دفعھ
األسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة، 

رھا واإلمكانیات الھائلة والمتنامیة التي توفّ 
ة تدمیریة یت الحرب قوّ عطِ التقنیات الجدیدة، أُ 

                                                           
 .2309 عدد 239
  .المرجع نفسھ 240
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ین من المدنیّ  كثیرال تصیبخارجة عن السیطرة 
یّة قّط مثل لم یكن للبشر" في الحقیقة،األبریاء. 

ھذه السلطة على ذاتھا، وما من شيء یضمن 
 من ثمّ . 241"أنھا سوف تستعملھا بطریقة جیّدة

باعتبارھا لم یعد بإمكاننا التفكیر في الحرب 
تكون على األرجح وف المخاطر س ألنّ  ،حالّ 

أكبر من المنفعة االفتراضیة المنسوبة إلیھا. 
ك ھذا الواقع، من الصعب الیوم التمسّ إزاء و

بالمعاییر العقالنیة التي نضجت في قرون 
ال . ممكنة" ُمِحقّةعن "حرب ث كي نتحدّ أخرى 

   .242!للحرب مّرة أخرى

ر أن نضیف أنھ، مع تطوّ  من المھمّ  .259
حّل فوري أو العولمة، ما قد یظھر على أنھ 

سلسلة من  یولّدلمكان ما على األرض،  عمليّ 
والتي تؤثّر  خفیةالعوامل العنیفة غالبًا ما تكون م

في النھایة على الكوكب بأكملھ وتفتح الطریق 
                                                           

 )،2015أیار/ مایو  Laudato si )24´ كن مسبًّحاالرسالة العامة  241
 .888 ص. )،2015( 107 أعمال الكرسي الرسولي: 104 عدد
 م" التي لُمِحقّةر فكرة "الحرب الحتى القدیس أوغسطینوس، الذي طوّ  242
 نوالھل إلى السالم ووصّ تلحرب بالكلمة، والقتل ادھا الیوم، قال إن "نؤیّ  نعد

عبر أعظم من إعطائھا للرجال ھو مجد  ،لحرباسالم ولیس من خالل ال
 ).1020، 33اآلباء الالتین : 2، 229 رسائل( السیف"
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. من سابقاتھا أمام حروب مستقبلیة جدیدة وأسوأ
" من الحرب في جزء" اآلن، ال یوجد في عالمنا

آخر فحسب، بل ھناك "حرب عالمیة في بلد أو 
 للغایةالدول مرتبطة  مصائر "، ألنّ على أجزاء

 بعضھا البعض على المسرح العالمي.ب

یس یوحنا الثالث والعشرون، كما قال القدّ  .260
من السخیف القول بأن الحرب ھي وسیلة "

 قد قال. و243"مناسبة لتعویض الحّق الُمنتََھك
ر دولي شدید، توتّ  زمنیة تشھد فترة خاللذلك 
ي ذال ،السالم إلىالكبیر  التوقعن  فیھ روعبّ 
فثبّت القناعة الحرب الباردة.  منتشًرا أثناءكان 
حساب  أقوى من أيّ ھي السالم  دوافع بأنّ 

ثقة في  ة وأقوى من أيّ للمصالح الخاصّ 
استخدام السالح. لكن الفرص التي أتاحتھا نھایة 

على النحو المناسب  الحرب الباردة لم تُستغلّ 
 وعيٍ إلى بسبب االفتقار إلى رؤیة للمستقبل و

 وااستسلم. بل مصیرنا المشتركلمشترك 

                                                           
 Pacem in terris )11 السالم في األرضرا. الرسالة العامة  243

)، 1963( 55 أعمال الكرسي الرسولي: 67)، عدد 1963نیسان/أبریل 
 . 291ص. 
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 تحّملة دون الخاصّ للسعي وراء المصالح 
 شبح. وھكذا عاد يملالعام العا خیرمسؤولیة ال

 .من جدیدطریقھ  شقّ فالمخادع الحرب 

كان ا حرب تترك العالم أسوأ ممّ  كلّ  إنّ  .261
الحرب ھي فشل السیاسة ف. علیھ قبلھا
قوى  ھزیمة ضدّ و، خزٍ مُ  استسالمٌ وواإلنسانیة، 

بل نبقى في مناقشات نظریة، یمكننا أن . ال الشرّ 
الجرحى.  جسدنلمس وح، االجر نتحّسسدعونا 
ین نظر إلى ھذا العدد الكبیر من المدنیّ ندعونا 
نسأل  تعالوا"أضرار جانبیة".  كأنھم قُتِلواالذین 

أولئك الذین ب، الجئینلدعونا نھتّم باالضحایا. 
عانوا من اإلشعاع الذري أو الھجمات 

 ،بناَءھنفقدن أ اللواتيالكیمیائیة، والنساء 
ھین أو المحرومین من واألطفال المشوّ 

حقیقة ضحایا العنف تعالوا نھتّم لطفولتھم. 
إلى  صغيأعینھم ونبھؤالء، وننظر إلى الواقع 

قلب مفتوح. وبھذه الطریقة سنتمكن قصصھم ب
 زعجولن نن ،الحربفي  ھاویة الشرّ رؤیة من 
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بسبب ُسذَّج  أشخاصعلى أننا نا ونعاملمن أن ی
 .لسالمل نااختیار

 أن حلّ  اعتقدناإذا  كذلكفینا القواعدُ لن تك .262
من في ردع اآلخرین  نُ المشكالت الحالیة یكمُ 

الخوف أو التھدید باستخدام األسلحة خالل 
النوویة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة. ألنھ "إذا 

للسالم  الجوھریةالتھدیدات نا في االعتبار أخذ
د متعدّ الدة في ھذا العالم أبعاده المتعدّ في ألمن لو

 األقطاب في القرن الحادي والعشرین، مثل
والصراعات غیر  ،، على سبیل المثالاإلرھاب

، والمشاكل البیئیة، المعلوماتالمتكافئة، وأمن 
حول  ةعدیدشكوك سوف تظھر فالفقر، و

 یاتھذه التحدّ لمواجھة الردع النووي  مالءمة
ھذه المخاوف عندما نأخذ في  وتزداد. بفعالیة

االعتبار العواقب اإلنسانیة والبیئیة الكارثیة 
آثار  ذاتالناجمة عن أي استخدام ألسلحة نوویة 

لسیطرة في خارجة عن اعشوائیة وومدمرة 
الزمان والمكان [...] یجب أن نسأل أنفسنا إلى 

القائم على  التوازنُ مستداًما  یكونمدى  أيّ 
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إلى ھذا التوازن في الواقع میل ی عندماالخوف، 
وتقویض عالقات الثقة بین ة الخوف زیاد

الشعوب. ال یمكن أن یقوم السالم واالستقرار 
الدولیان على أساس شعور زائف باألمن، أو 
على التھدید بالتدمیر المتبادل أو اإلبادة الكاملة، 

د الحفاظ على توازن القوى [...] أو على مجرّ 
إلزالة كاملة لألسلحة النھائي  ویصبح الھدفُ 

قیة لُ یًا وضرورة خُ تحدّ في ھذا اإلطار، النوویة 
ا ازدیاد الترابط أمّ سواء [...]  وإنسانیة على حدّ 

 لنا إزاء تفاعل أيّ فتعني أن والعولمة المتبادل 
 یكون جماعی�اخطر األسلحة النوویة یجب أن 

ال وعلى أساس الثقة المتبادلة. مبنی�ا ، ی�اوتضافر
ھدفھ  من خالل حوار إّال  الثقة بناء ھذ یمكن

ة أو ولیس حمایة المصالح الخفیّ  حق�ا العام خیرال
م في السالح ستخدَ المال الذي یُ أّما . 244ة"الخاصّ 

فلیكن إلنشاء والنفقات العسكریة األخرى، 

                                                           
م قانونًا لزِ مُ  صكّ  علىلتفاوض من أجل احدة رسالة إلى مؤتمر األمم المتّ  244

أوسیرفاتوري ): 2017مارس آذار/ 28( حظر األسلحة النوویة حول
 . 5، ص. 2017نیسان/أبریل  6الفرنسیة،  باللغة رومانو
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لقضاء على من أجل ا، 245عالميّ صندوق 
، حتى ال یلجأ الفقیرة وتنمیة الدولنھائی�ا الجوع 

 اوال یحتاجو ،انھا إلى حلول عنیفة أو خادعةسكّ 
 مة.یإلى مغادرة بالدھم بحثًا عن حیاة كر

 اإلعدام ةعقوب
اآلخر،  للتخلّص منھناك طریقة أخرى  .263

 وھي. األفرادلى على البلدان بل ع تَُطبّقال 
صّرح القدّیس یوحنا بولس لقد عقوبة اإلعدام. 

غیر زم أن ھذه العقوبة ھي الثاني بوضوح وح
 تعد ضروریّةقي ولم لُ خُ على المستوى ال ةمالئم

ال یمكن التفكیر في و .246على المستوى الجنائي
الیوم بوضوح ونقول ھذا الموقف.  التراجع عن

والكنیسة  247 "عقوبة اإلعدام غیر مقبولة إنّ 
                                                           

 ترقي الشعوببولس السادس، الرسالة العامة را. القدیس  245
Populorum progressio )26 /أعمال 51عدد )، 1967 رسماآذار :

  .282 ص. )،1967( 59الكرسي الرسولي 
آذار/مارس  Evangelium vitae )25 إنجیل الحیاةرا. الرسالة العامة  246

 -463. )، ص1995( 87 أعمال الكرسي الرسولي: 56)، عدد 1995
464  .  

لتعلیم صدور ابمناسبة الذكرى الخامسة والعشرین ل البابا خطاب 247
أعمال ): 2017أكتوبر تشرین األول/ 11(المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة 

 . 1196)، ص. 2017( 109 الكرسي الرسولي
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إلغائھا في جمیع أنحاء طرح  على بعزم تعمل
 .248العالم

من  ونفي العھد الجدید، یطلبكان الرسل،  .264
األفراد عدم تحقیق العدالة بأنفسھم (را. روم 

 ذاتھفي الوقت كانوا یعترفون و)، 19، 12
عقوبات على من  السلطاتُ أن تفرض بضرورة 

). 14، 2بط  1؛ 4، 13(را. روم  یفعلون الشرّ 
حول  المبنیّة"الحیاة المشتركة،  نّ إ في الواقع

ة، تحتاج إلى قواعد تعایش مجتمعات منظمّ 
تفاعًال مناسبًا إذا ما تّم انتھاكھا ب تتطلّ 

السلطة العامة  . وھذا یعني أنّ 249"یةحرّ ب
الشرعیة یمكنھا وینبغي لھا أن "تأمر بعقوبات 

یُضَمن وأن  250تتناسب مع خطورة الجرائم"

                                                           
 ،مجمع العقیدة واإلیمانرا.  248

 Lettre aux évêques à propos de la nouvelle formulation du n.2267 du 
Catéchisme de l'Eglise Catholique sur la peine de mort   

 9الفرنسیة،  باللغة أوسیرفاتوري رومانو): 2018آب/أغسطس  1(
 .  7 -6، ص. 2018آب/أغسطس 

تشرین  23( وفد الرابطة الدولیة للقانون الجنائيالبابا إلى  خطاب 249
تشرین  30، الفرنسیةباللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2014أكتوبر األول/
   .8ص. ، 2014أكتوبر األول/

كومبندیوم عقیدة الكنیسة المجلس الحبري للعدالة والسالم،  250
 .402عدد ، اإلجتماعیة



 

247 
 

"االستقاللیة الالزمة في مجال  سلطة القضائیةلل
 .251القانون"

كان البعض یعارض عقوبة اإلعدام بشكل  .265
فكان منذ القرون األولى للكنیسة. واضح 

بأنھ "ال یقول على سبیل المثال، الكتانسیو 
. 252جریمة"ھو دوًما  إنسانقتل فینبغي التمییز: 

 كلّ  وابذلا: "ونصح البابا نیكوالس األول قائًال 
 من عقوبة اإلعدام، لیس فقطكي تحّرروا جھد 
أّما . 253المذنبین" أیًضا كلّ  بلاألبریاء، كّل 

فطلب من القاضي القدّیس أوغسطینوس 
الذین قتلوا  المجرمینبمناسبة محاكمة بعض 

وبّرر القتلة، سلب حیاة ، عدم اثنین من الكھنة
ال نرید بھذا أن " :بقولھ على ھذا النحو طلبھ

ارتكاب  منع ھؤالء المجرمین من نقف ضدّ 
ودون أحیاء نبقیھم  حین ، فينریدبل  .الجرائم

من خالل تطبیق القوانین و؛ المس بجسدھم
                                                           

 اإلیطالیة لجمعیة الوطنیةكلمة البابا إلى االقدیس یوحنا بولس الثاني،  251
 92 أعمال الكرسي الرسولي: 4، عدد )2000مارس آذار/ 31( للقضاة

 . 633)، ص. 2000(
252 VI Divinae Institutiones ،20 ،17 :708، ص. 6 اآلباء الالتین . 
: responsa ad consulta bulgarorum ،(25( 97الرسالة  253

 . 991، 119 اآلباء الالتین
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 االنفعاالتانتباھھم عن  صرفنن أ، القمعیة
، أو أن وھادئة إلى حیاة سلمیةونعیدھم  السیّئة

 عبرالمفیدة،  األعمالینخرطوا في بعض 
 دعىة. وھذا أیًضا یُ یررّ م الشإبعادھم عن أفعالھ

إدانة، لكن الجمیع سیفھم أنھا منفعة ولیست 
جرأتھم على وضع حدّ لھ قد یرى أن حین، عقابًا

[…] . لیس ممنوع دواء التوبة أنّ األذى، و
 یكنسی الولكن بشكل  اإلثم من أِظھر استیاءك

االنتقام من فظائع  شھوة اإلنسانیة. ال ترِض 
 ھؤالء تضمید جراحتك نیّ  لتكنالمذنبین، بل 

 .254"خطأةال

بسھولة إلى یقودان واالستیاء الخوف  إنّ  .266
إن لم تكن ھذا انتقامیة،  على أنھافھم العقوبات 

یة من عملّ  جزءعلى أنھا من فھمھا  ، بدًال وحشیة
یتم دماج في المجتمع. الیوم، "إعادة تعاف وإ

من قِبَِل بعض القطاعات  ،التحریض أحیانًا
العنف  علىالسیاسة وبعض وسائل اإلعالم، 

 ، لیس فقط ضدّ ، العام والخاصّ واالنتقام
                                                           

. Epistula ad Marcellinum 133 ،1 .2 رسالة إلى مارسلینو 254
 .509، 33: اآلباء الالتین
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ولكن أیًضا  المسؤولین عن ارتكاب الجرائم،
بعدم امتثالھم للقانون، سواء كان المشتبھ  ضدّ 

إلى س أم ال. [...] ھناك میل اأسلھذا االشتباه 
ات شخصیّ مثل العداء عن عمد: األ صنع

جمیع الخصائص ذاتھا في التي تجمع نمطیة، ال
رھا على أنھا التي یراھا المجتمع أو یفسّ 

ھي  ،آلیات تشكیل ھذه الصور خطیرة. إنّ 
ع نفسھا التي سمحت في ذلك الوقت بتوسّ 

 اعتیادَ وھذا ما یجعل . 255"األفكار العنصریة
لى اللجوء أكثر فأكثر إلى عبعض البلدان 
دون األشخاص احتجاز إلى ، والحجز الوقائي

 اات باإلعدام، خطیرً عقوب إصدار وأ، تھممحاكم
 .للغایة

أنھ "من المستحیل أن  اإلشارة إلىأرید  .267
وسیلة  الدول الیوم أيّ یكون لدى  أّال ل نتخیّ 

أخرى غیر عقوبة اإلعدام للدفاع عن أرواح 
ى سمّ ما یُ أّما ن المعتدي الظالم". مِ  الضحایا

                                                           
تشرین  23( وفد الرابطة الدولیة للقانون الجنائيالبابا إلى  خطاب 255

تشرین  30، الفرنسیةباللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2014أكتوبر األول/
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نطاق القضاء أو عن  ةخارجالاإلعدام عملیات ب
 إنھا، ھي ذات خطورة كبیرةف نطاق القانون

ترتكبھا بعض الدول أو  ةمدتعمقتل  جریمة"
على أنھا  مقدَّ تُ وكالئھا، وغالبًا ما بعض 

غیر مقصودة  ةجینتمواجھات مع مجرمین أو 
 القّوة، -منطقي وضروري ومناسب-الستخدام 

 .256"القانون تطبیقبھدف 

 عقوبة اإلعدام التي تعارضالحجج  إنّ " .268
طت الكنیسة كثیرة ومعروفة. وقد سلّ  ھي

الضوء بشكل مناسب على بعضھا، مثل إمكانیة 
األنظمة  لِ بَ من قِ  تطبیقھا وأ ،قضائي وجود خطأ

الشمولیة والدیكتاتوریة، التي تستخدمھا كأداة 
ات یّ لقمع المعارضة السیاسیة أو اضطھاد األقلّ 

، ضحایاالتي ھي جمیعھا ، ةثقافیوالالدینیة 
 كلّ  لذا فإنّ . وفقًا لقوانینھم "والتي ھي "مجرمة

ھم ین وذوي اإلرادة الصالحة المسیحیّ 
، إلى الكفاح لیس فقط من أجل من ثمّ ون، مدعوّ 

إلغاء عقوبة اإلعدام، سواء كانت قانونیة أو 

                                                           
 . 8، ص. المرجع نفسھ 256
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غیر قانونیة، وفي جمیع أشكالھا، ولكن أیًضا 
احتراًما  ،جنأجل تحسین ظروف السَ من 

لألشخاص المحرومین من  یةكرامة اإلنسانلل
د. [...] بالسجن المؤبّ أربط ھذا یتھم. وحرّ 

 .257عقوبة إعدام مستترة"د ھو ن المؤبّ السج

ال یزال یملك كرامتھ " القاتل ر أنّ لنتذكّ  .269
. 258"ة، وهللا نفسھ في ذلك كفیلالشخصیّ 

مدى القاطع لعقوبة اإلعدام  الرفضُ  رُ ظھِ یُ و
غیر القابلة إمكانیة االعتراف بالكرامة 

لكّل إنسان واالعتراف بأّن لھ مكانھ ف للتصرّ 
ألسوأ  ھذا نكریُ إذا لم ھ . ألنفي ھذا العالم

منح وف یُ شخص، وس نكر أليّ یُ المجرمین، فلن 
ھذا الكوكب على بمشاركة الإمكانیة  الجمیعُ 

 ق بیننا.یفرّ  قدا الرغم ممّ 

كون ین الذین یشكّ بالنسبة للمسیحیّ أّما  .270
لعنف، ألّي شكل من اویمیلون إلى االستسالم 

سفر  في النبيّ  ما قالھروا أدعوكم إلى أن تتذكّ ف

                                                           
 . المرجع نفسھ 257
آذار/مارس  Evangelium vitae  )25 إنجیل الحیاةالرسالة العامة  258

 .  411)، ص. 1995( 87 أعمال الكرسي الرسولي: 9)، عدد 1995
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ً إشعیاء: " ). 4، 2" (یَضِربوَن ُسیوفَھم ِسَككا
ھذه النبوءة في یسوع تتجّسد  ،بالنسبة لنا

لعنف: ا أثاره المسیح، الذي قال بحزم أمام تلمیذٍ 
إِغِمْد سیفَك، فُكلُّ َمن یَأُخذُ بِالسَّیف بِالسَّیِف "

صدى إّال  ھذا كانما و). 52، 26 ى" (متیَھِلك
ا القدیم: " التحذیرلذلك  ِدماؤكم، أَي نُفوُسكم، أَمَّ

فأَطلُبُھا، ِمن یَِد ُكّلِ َوْحٍش أَطلُبُھا، وِمن یَِد 
اِإلنسان: ِمن یَِد ُكّلِ إْنساٍن أَطلُُب نَْفَس أَخیھ. من 

(تك  سفََك دََم اِإلنسان ُسِفَك دَُمھ عن یَِد اِإلنسان"
من  نبعفعل یسوع ھذا، الذي  ردّ  ). إنّ 6 -5، 9

 اتذكیرً قرون ویصل الیوم مسافة ال یتخّطىقلبھ، 
 .ادائمً 
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 الفصل الثامن
 األدیان في خدمة األخّوة في العالم

 
 ھااعتراف من انطالقًااألدیان المختلفة،  إنّ  .271
كون یل امدعو�  امخلوقً باعتباره إنسان  كلّ  بقیمة

م  ا أو ابنة �،ابنً  ة مة في بناء األخوّ مساھمة قیّ تُقدِّ
الحوار وال یتّم والدفاع عن العدالة في المجتمع. 

بین أتباع الدیانات المختلفة بدافع الدبلوماسیة أو 
اللطف أو التسامح. كما علّم أساقفة الھند، 
"ھدف الحوار ھو إقامة الصداقة والسالم 

قیة لُ والوئام ومشاركة القیم والخبرات الخُ 
  .259ة"والروحیة بروح من الحقیقة والمحبّ 

 النھائي ألساسا

ن أنھ بدون االنفتاح نحن المؤمنو نعتبر .272
ة قویّ  دوافععلى أبي الجمیع، لن تكون ھناك 

                                                           
 مجلس األساقفة الكاثولیك في الھند،  259

Response of the Church in India to the present day challenges ،
 ). 2016آذار/مارس  9بنغالور (
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 ال" ھبأن ولنا القناعةة. وثابتة للدعوة إلى األخوّ 
 بواسطة ھذا إّال  سالم فیما بیننابیمكننا أن نعیش 

"العقل  . ألنّ 260"أبناء ولسنا أیتاًمالكوننا الوعي 
 البشروحده قادر على قبول المساواة بین 

 لم یستطع بینھم، لكنھ  وإرساء تعایش مدنيّ 
 . 261ة"تأسیس األخوّ 

جدیر في ھذا الصدد، أرید أن أذّكر بنّص  .273
لیا تُكسب "فإذا لم تكن ھناك حقیقة عُ : بالذكر

اإلنسان اآلخذ بھا ملء ھویّتھ، فلن یكون ھناك، 
وثیق یضمن للبشر سالمة والحالة ھذه، أّي مبدأ 

العالقات بینھم، فتمسي مصالحھم الطبقیّة أو 
الفئویة، أو الوطنیّة بینھم سبب تنافر ال مفّر منھ. 
إذا لم نقّر بالحقیقة العلیا، تغلّبت قوة السلطة، 

منّا یستنفذ ما لدیھ من وسائل إعالء  وراح كلّ 
مصالحھ وآرائھ بصرف النظر عن حقوق 

بدّ إذن من أن نعید جذور اآلخرین [...] ال 
التوتالیّة الحدیثة إلى نكران الكرامة السامیة 

                                                           
 ). 2020أیار/مایو  17، بیت القدیسة مرتا (عظة خالل القداس اإللھي 260
 Caritas in veritate المحبة في الحقّ بندكتس السادس عشر، الرسالة العامة  261

 101أعمال الكرسي الرسولي : 19عدد )، 2009حزیران/یونیو  29(
  .655 ص. )،2009(



 

255 
 

للشخص البشري، الصورة المنظورة لإللھ 
الالمنظور، وھو بسبب ذلك، ومن ذات طبیعتھ، 
صاحب حقوق ال یستطیع إنسان أن یمّسھا، ال 

ة وال الفرد وال الجماعة وال الطبقة وال األمّ 
ك لألغلبیّة في جسم الدولة نفسھا. وال یجوز كذل

اجتماعي أن تطغى على األقلیّة لتعزلھا أو 
 .262تضیّق علیھا أو تستغلّھا أو تسعى إللغائھا"

نحن المؤمنون من مختلف  ،نعرف .274
ن الحكمة ن خبرتنا في اإلیمان ومِ مِ األدیان، 

أیًضا من  نامتعلّ ألننا عبر القرون، و َنَمتالتي 
هللا  ناجعل إذانا ا العدیدة، أنّ اتننقاط ضعفنا وسقط

البحث ف. اھھو خیر لإنما في مجتمعاتنا  حاضًرا
 "نحجبھ"هللا بقلب صادق، طالما أننا ال  عن

بمصالحنا األیدیولوجیة أو األداتیة، یساعدنا 
، دربالأن نرى في بعضنا البعض رفاق على 

 استبعاد ریدوإخوة حقیقیین. نعتقد أنھ "عندما ن
نتوّصل ما،  یة، باسم أیدیولوجن المجتمععهللا 

                                                           
Centesimus  السَّنة الِمئَةالرسالة العامة القدیس یوحنا بولس الثاني،  262

annus )1  83 أعمال الكرسي الرسولي: 44 عدد )،1991أیار/مایو 
 .849 ص. )،1991(
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اإلنسان یتیھ ، وآلھة كاذبةإلى عبادة  في النھایة
 مھك حقوقھ. أنتنتَ تُ داس كرامتھ، وتُ فوًرا، و

 ینتجھاجیدًا الفظائع التي یمكن أن  ونتعرف
یة الدینیة، یة الضمیر والحرّ الحرمان من حرّ 

، ِغناھامن  اإلنسانیةَ  یُجّردُ وكیف أن ھذا الجرح 
 .263"لثُ والمُ  رجاءَ ال ویسلبھا

أھمَّ أسباِب أزمِة وتجدر اإلشارة إلى أن " .275
العالِم الیَْوَم َیعُودُ إلى تَغِییِب الضمیِر اإلنسانّيِ 
ینیَِّة، وكذلك استِدعاُء  وإقصاِء األخالِق الدِّ
یَِّة، التي تَُؤلِّھُ  النَّْزَعِة الفردیَِّة والفَْلَسفاِت المادِّ

یَّةَ   الدُّنیویَّةَ َمْوِضَع اإلنساَن، وتََضُع الِقیََم المادِّ
 نا أن نقبل. ال یمكن264"الَمباِدِئ العُْلیَا والُمتساِمیة

ّال یكون ھناك رأي في النقاش العام إّال رأي بأ
یجب أن یكون ھناك بل األقویاء والعلماء فقط. 

لتفكیر یأتي من خلفیة دینیة تجمع قرونًا  مجال

                                                           
 -، تیرانا خرىأدیانات أخرى وطوائف مسیحیة  البابا إلى قادة خطاب 263

، الفرنسیةباللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2014سبتمبر أیلول/ 21ألبانیا (
  .5ص. ، 2014أیلول/سبتمبر  25
، اإلنســانیة من أجل السالم العالمي والعیش المشتركوثیقـة األخــوة  264

باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019شباط/فبرایر  4أبو ظبي (
 .11ص.  2019شباط/فبرایر  12
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لنصوص امن الخبرة والحكمة. في الواقع، "
لجمیع تفسیًرا م أن تقدّ یمكنھا الدینیة الكالسیكیة 

 في الواقع لكنو" تعلیلة ، ولھا قوّ عصورال
 .265"یحطُّ من قدرھا قَِصُر فھم العقالنیات"

تحترم  رغم أن الكنیسةلھذه األسباب،  .276
رسالتھا ال تقتصر  إّال أناستقاللیة السیاسة، 

على العكس، "ال یمكن بل المجال الخاص. على 
على الھامش" في بناء عالم  وال ینبغي أن تظلّ 

"إیقاظ القوى أن تتغاضى عن أفضل أو 
المجتمع  ب حیاةخِص التي تُ  266الروحیة"

ِلَمن نالوا درجةً . صحیح أنھ ال ینبغي بأسرھا
السیاسات  واأن یمارسمن درجات الكھنوت 

ال  ،لعلمانیین، لكن حتى ھمبا الخاّصةالحزبیة، 
 ن البعد السیاسيّ ي عیستطیعون التخلّ 

 خیربال االھتمام المستمرّ  یشملالذي  267للوجود
                                                           

تشرین  Evangelii gaudium )24 فرح اإلنجیل الرسولياإلرشاد  265
 105 أعمال الكرسي الرسولي: 256 عدد )،2013الثاني /نوفمبر 

  .1123 ص. )،2013(
 Deus caritas est هللا محبةبندكتس السادس عشر، الرسالة العامة  266

 98 أعمال الكرسي الرسولي: 28)، عدد 2005كانون األول/دیسمبر  25(
 . 240)، ص. 2006(

 ). 3 -1أ  1253، السیاسة" (أرسطو، االنسان ھو حیوان سیاسي بطبعھ" 267
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بالتنمیة البشریة المتكاملة.  واالعتناء ،العام
"فللكنیسِة دوٌر في المجتمعِ ال ینحصُر في 

بل یسعى لترقیة  "نشاِطھا اإلحسانّي والتربويّ 
ةِ الشاملِة" تطمح ال إنھا  .268"اإلنساِن واألخوَّ

م ن تقدّ ألالقوى األرضیة، بل  لمنافسة علىإلى ا
، -الكنیسة ھذه ھي-األسربین  أسرةنفسھا كـ "

إلیمان ل الیوم عالمفي [...] لتشھد  ةفتحمن
 .تجاه َمرِضیّیھو لربّ تجاه ا والرجاء والمحبةّ 

 ھأبوابُ  بیتٌ ھي . الكنیسة ةمفتوح بیٌت أبوابُھ
 نرید، على غرار مریم. و269"مفتوحة، ألنھا أمّ 

أن نكون كنیسة تخدم، تخرج من یسوع، "أّم 
البیت، تخرج من الكنائس، تخرج من 
السكرستیا، كي ترافق الحیاة، وتساند الرجاء، 

                                                           
 Caritas in veritateبندكتس السادس عشر، الرسالة العامة المحبة في الحّق  268

 101 أعمال الكرسي الرسولي: 11عدد )، 2009حزیران/یونیو  29(
 . 648ص.  )،2009(

أیار/مایو  6بلغاریا ( –، راكوفسكي خطاب البابا إلى المجتمع الكاثولیكي 269
 ، ص2019أیار/مایو  14باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019
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كي تبني الجسور، [...] حدة وتكون عالمة وَ 
 .270"وتھدم الجدران وتزرع المصالحة

 المسیحیة الھویة
عمل هللا في الدیانات تقدّر الكنیسة  إنّ  .277

ال ترذل شیئًا مما ھو حّق ومقدّس األخرى، و "
في ھذه الدیانات. بل تنظر بعین االحترام 
والصراحة الى تلك الطرق، طرق المسلك 

والتعالیم التي غالبًا  القواعدوالحیاة، والى تلك 
 ما تحمل شعاًعا من تلك الحقیقة التي تنیر كلّ 

أن  ،نیمسیحیّ نحن ال ،یسعنا. لكن ال 271الناس"
توقّفت موسیقى اإلنجیل عن أن إذا أنھ "نخفي 

الذي ینبع  ترّن في أحشائنا، نكون قد فقدنا الفرحَ 
الذي یولد من الثقة،  من التعاطف، والحنانَ 

 بأنّ إدراكنا  من تنبععلى التصالح التي  والقدرةَ 
إذا توقّفت موسیقى اإلنجیل  .غفَر لنا وأرسلنا هللا

                                                           
أیلول/سبتمبر  22كوبا ( –، سانتیاغو عظة البابا خالل القداس اإللھي 270

، 2015سبتمبر  /أیلول 24باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2015
 .13. ص
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عن العزف في بیوتنا، في ساحاتنا، في أماكن 
لنا، في السیاسة واالقتصاد، نكون قد أطفأنا عم

من أجل كرامة  للنضالالنغمة التي كانت تدفعنا 
من  اآلخرین یستقون إنّ . 272كّل رجل وامرأة"

مصدر الكرامة فبالنسبة لنا، أّما . آخر ینبوع
یسوع المسیح. ربّنا ة ھو إنجیل اإلنسانیة واألخوّ 

نشأ "بالنسبة للفكر المسیحي ولعمل ومنھ ت
لاللتقاء والكنیسة، األولویة التي تُعطى للعالقة، 

الشاملة الروحیة لشركة لس، واآلخر المقدّ  بسرّ 
 دعوةباعتبارھا  ،مع البشریة جمعاء

 .273للجمیع"

مدعّوة للتجّسد في ال التي ھي الكنیسة إنّ  .278
 أنحاء حاضرة لقرون في كلّ ال، ومكان كلّ 

 -"كاثولیكیة"كلمة عني ما توھذا -األرض 
لنعمة في ا خبرتھان مِ  ،أن تفھمتستطیع 

 الشامل. ألنّ  الدعوة إلى الحبّ  والخطیئة، جمالَ 
                                                           

سبتمبر  /أیلول 24(لیتونیا –ریغا  ،اللقاء المسكونيخطاب البابا خالل  272
، تشرین األول/أكتوبر 4باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2018

 . 7. ص
 26التران البابویة (الفي جامعة   divinaLectio قراءة إلھیة 273

 16باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019مارس آذار/
  .6 ، ص2019نیسان/أبریل 
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وحیثما […] . كّل ما ھو بشري وإنساني یعنینا"
حقوق اإلنسان تجتمع محافل الشعوب لتقّر 

بالجلوس  ،عندما تسمح لنا ،فنتشرّ  ،وواجباتھ
بالنسبة للعدید ة ھذا، درب األخوّ  إنّ . 274بینھا"

قد ودعى مریم. تُ  ین، لھ أیًضا أمّ من المسیحیّ 
الصلیب  عند أقدام الشاملةَ  نالت ھذه األمومةَ 

 إنمافقط بیسوع  ) وھي ال تھتمّ 26، 19(را. یو 
ة بقوّ وترید، ). 17، 12 رؤ" (أبنائھة بقیّ بأیًضا "

ا، جدیدً  أن تلد عالًماالقائم من بین األموات، 
 سع لكلّ حیث یوجد متّ وا إخوة، جمیعً نكون فیھ 

السالم سطع وحیث یمن مجتمعاتنا،  الُمستَبعَدین
 .ةلاالعدو

في البلدان التي ، نیالمسیحیّ نحن نطلب  .279
، تماًما نشّكل فیھا أقلّیة، أن تُضَمن لنا الحّریة

نسعى نحن لترقیتھا لغیر المسیحیّین حیث كما 
أساسي من حقوق اإلنسان  یة. ھناك حقّ قلّ أ ھم

 ،ة والسالمنساه على طریق األخوّ أّال نیجب 

                                                           
 Ecclesiamكنیسة المسیح القدیس بولس السادس، الرسالة العامة  274

suam )6  56 أعمال الكرسي الرسولي: 101)، عدد 1964آب/أغسطس 
 . 650)، ص. 1964(
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دینیة للمؤمنین من جمیع األدیان. الحریة ال وھو
التوّصل " باستطاعتناھذه الحریة على أنھ  تنصّ 

إلى اتّفاق جیّد بین مختلف الثقافات واألدیان 
[...] یشھد على أن القواسم المشتركة بیننا كثیرة 

 ھادئلتعایش  سبیلالي یمكن إیجاد ة وبالتوھامّ 
 الختالف وفرحٍ  لقبولٍ  وسط، ومنّظم وسلميّ 

 .275"وحدألننا أبناء � األ ،خوةلكوننا إ

 یعّززي الوقت نفسھ، أن ونسأل هللا ف .280
حدة تغنیھا حدة داخل الكنیسة، وھي وَ الوَ 

الروح القدس. ألننا بفعل تصالح تاختالفات 
واِحد ِلنَكوَن َجَسدًا اعتََمْدنا َجمیعًا في ُروحٍ "

واحد  م كلّ ) حیث یقدّ 13، 12قور  1" (واِحدًا
یس أوغسطینوس مساھمتھ الممیزة. كما قال القدّ 

ذن ترى من خالل العین، والعین تصغي من "األُ 
في  ستمرّ أن نأیًضا  الملحّ . من 276خالل األذن"

بین مختلف الطوائف  مسیرة التالقيالشھادة ل
ذاك الشوق الذي المسیحیة. ال یمكننا أن ننسى 
                                                           

 25فلسطین ( –، بیت لحم البابا إلى السلطات الفلسطینیة خطاب 275
أیار/مایو  29باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2014أیار/مایو 

 .7ص.  ،2014
 . 1707، 37 اآلباء الالتین: 6، 130، حول المزامیر تعلیق 276
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فَْلیكونوا بِأَجَمِعھم ر عنھ یسوع المسیح: "عبّ 
دعوتھ، حین نسمع ). 21، 17" (یو واِحدًا

نعترف بألم أن عملیة العولمة ال تزال تفتقر إلى 
حدة بین لوَ أي االمساھمة النبویة والروحیة 

نقوم بھذه  بینماو، "جمیع المسیحیین. ومع ذلك
من واجبنا اآلن  فإنّ  ،ةالمسیرة نحو الشركة التامّ 

ة هللا حیال جمیع أن نقدّم شھادة مشتركة لمحبّ 
ا خدمةً األشخاص بواسطة العمل معً 

 .277"للبشریة

 والعنف الدین

بین األدیان. یجب طریق السالم ممكن  إنّ  .281
"هللا ال  أن تكون نقطة االنطالق نظرةُ هللا. ألنّ 

ھي ینظر بعینیھ، فا� ینظر بقلبھ. ومحبّة هللا 
النظر عن دینھ. وإن  لكّل إنسان بغضّ  نفسھا

عندما یحّل و. ھاھي نفسالمحبّة كان ملحدًا ف
الیوم األخیر ویكون ھناك ما یكفي من النور 

                                                           
المسكوني البطریرك عالن مشترك بین قداسة البابا فرنسیس وإ 277

: 5)، عدد 2014أیار/مایو  25أورشلیم (-القدس ،برتلماوس األول
   .11ص.  2014أیار/مایو  29باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو
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على األرض لنرى األمور على حقیقتھا، سوف 
 .278من المفاجآت!" الكثیرُ  تنتظرنا

إیجاد إلى " نیالمؤمنأیًضا، نحتاج نحن  .282
 خیرمساحات للتحدّث والعمل معًا من أجل ال

العام ومساعدة الفقراء. وھذا ال یعني أن نصبح 
جمیعًا "أكثر خفّة" أو أن نخفي شغفنا بقناعاتنا 
كي نتالقى مع اآلخرین الذین یفّكرون بطریقة 

على قدر ما تكون الھویّة ألنھ […] . مختلفة
وقویّة وغنیّة، ھي تغني اآلخرین عمیقة 

نرى  ن،یمؤمننحن الو. 279"بمساھمتھا الخاّصة
ز ركّ حتى ن أصولنالعودة إلى أننا مدفوعون ل

، قریبال ةحبّ م: عبادة هللا وما ھو أساسيعلى 
بعض جوانب عقائدنا، خارج  تتوّصلحتى ال 

 بغضاالحتقار والمن تغذیة أشكال إلى ، ھاسیاق
إنكار اآلخر. الحقیقة ھي ووكراھیة األجانب، 

لعنف في المعتقدات الدینیة أساس ل ھ الأن
 ھاتھا.بل في تشوّ  الجوھریة

                                                           
. الرجاء ھو رسالة ھكالمیلتزم ب رجل –البابا فرنسیس من الفیلم  278

 ).2018، من إعداد ویم وندرز (عالمیة
 Queridaاألمازون الحبیب اإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس  279

Amazonia )2  106 عدد )،2020شباط/فبرایر. 
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الصادقة والمتواضعة "ال هللا عبادة  إنّ  .283
ي إلى التمییز والكراھیة والعنف، بل إلى تؤدّ 

ة الحیاة، واحترام كرامة اآلخرین احترام قدسیّ 
. 280تجاه الجمیع" یتھم، وااللتزام المحبّ وحرّ 

َمن ال یُِحّب لم َیعِرِف هللا ألَنَّ ّ�َ في الواقع "
). ولھذا السبب فإن 8، 4یو  1" (َمحبَّة

دُ أمَن الناِس، َسواٌء " اإلرھاَب البَِغیَض الذي یُھدِّ
في الشَّْرِق أو الغَْرِب، وفي الشَّماِل والَجنوِب، 

ْعِب وتََرقُِّب األَْسَوأِ، لی س ویُالِحقُھم بالفََزعِ والرُّ
ین  حتى وإْن َرفََع اإلرھابیُّون الفتاتِھ  -نِتاًجا للدِّ

بل ھو نتیجةٌ لتَراُكمات الفُُھوِم  -ولَبُِسوا شاراتِھ 
الخاطئِة لنُُصوِص األدیاِن وِسیاساِت الُجوعِ 
والفَْقِر والظُّْلِم والَبْطِش والتَّعاِلي؛ لذا یجُب َوْقُف 

أو بالسالحِ أو دَْعِم الَحَركاِت اإلرھابیَِّة بالماِل 
التخطیِط أو التبریِر، أو بتوفیِر الِغطاِء 
اإلعالمّيِ لھا، واعتباُر ذلك من الَجرائِِم الدولیَِّة 
ْلَم العالمیَّین، ویجب إدانةُ  دُ األَْمَن والّسِ التي تُھدِّ

                                                           
كانون الثاني/ینایر  14سریالنكا ( – و، كولومبعظة خالل القداس اإللھي 280

كانون الثاني/ینایر  15، الفرنسیةباللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2015
 .4ص. ، 2015
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ِف بُكّلِ أشكاِلھ وُصَوِره . 281"ذلك التَّطرُّ
س المقدّ المعنى ب فیما یتعلّقالمعتقدات الدینیة ف

االعتراف بالقیم "تسمح لنا بـ للحیاة البشریة 
الجوھریة لإلنسانیة المشتركة، وباسم ھذه القیم، 

 يبننو، أن نتعاونمن لنا وال بد  نایمكن
لمختلف  فنسمحنمو، نغفر ونو، نتحاورو

، بدل اومتناغمً  نبیًال  انشیدً بأن تلّحن األصوات 
 . 282"صرخات متعصبّة من الكراھیة

العنف األصولي  یسبّب ظھورإن ما  .284
ھو  ،دین في بعض الجماعات من أيّ  ،اأحیانً 
ة السالم منقوشة في ر قادتھا. لكن "وصیّ تھوّ 

لھا. [...] نحن أعماق التقالید الدینیة التي نمثّ 
ألن نكون "شركاء  ونمدعوّ ون الدینیّ  القادة

، عمل في بناء السالمن نألوین، حوار" حقیقیّ 
 ونیسعفالسماسرة  .رةماسِ سَ  الحقیقیّین  وسطاءَ 

 إلى إرضاء جمیع األطراف لتحقیق ربحٍ 
                                                           

، المشتركوثیقـة األخــوة اإلنســانیة من أجل السالم العالمي والعیش   281
باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019شباط/فبرایر  4أبو ظبي (

 .12ص.  2019شباط/فبرایر  12
 - سراییفو ،البابا أثناء اللقاء مع السلطات والھیئة الدبلوماسیة خطاب 282

باللغة  أوسیرفاتوري رومانو): 2015حزیران/ یونیو  6(البوسنة والھرسك 
 .5 -4ص.  2015حزیران/ یونیو  11، الفرنسیة
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 ا الوسیط فھو الذي ال یحتفظ بأيّ ألنفسھم. أمّ 
، عالًما وللغایة ،بسخاء ھاشيء لنفسھ، بل یبذل

 مدعوّ ھو ا منّ  أن المكسب الوحید ھو السالم. كلّ 
ال حدة ألن یسعى للوَ ألن یكون صانع سالم، و

فتح لحفظھا، وال لراھیة الك وإلخمادتفریق، لل
 .283"جدیدة جدرانبناء ل الدروب الحوار 

 نداء

ره بفرح، الذي أتذكّ  في ذلك اللقاء األخويّ  .285
 ،أحمد الطیبالدكتور اإلمام األكبر  فضیلة مع

أنَّ األدیاَن لم تَُكْن أبَدًا بَِریدًا  -وبَحزمٍ -"أعلنّا 
للُحُروِب أو باعثةً لَمشاِعِر الَكراِھیِة والعداِء 
ماِء، فھذه  والتعصُِّب، أو ُمِثیرةً للعُْنِف وإراقِة الدِّ
یِنیَّة،  الَمآِسي َحِصیلَةُ االنِحراِف عن التعالیِم الدِّ

یاَسةِ  ، وكذا ونتیجةُ استِغالِل األدیاِن في الّسِ
یِن  في بعض  -تأویالُت طائفٍة من ِرجاالِت الدِّ

ن وظَّف بعُضھم الشُّعُوَر  -َمراِحِل التاریخِ  ممَّ
                                                           

 برعایةإلى المشاركین في االجتماع الدولي من أجل السالم  البابا خطاب 283
 أوسیرفاتوري رومانو): 2013سبتمبر أیلول/ 30( جماعة سانت إیجیدیو

  .16ص. ، 2013تشرین األول/أكتوبر  3، الفرنسیةباللغة 
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ن یُدَافُِع عنھ  ینيَّ [...] أنَّ هللا [..] في ِغنًى عمَّ الدِّ
أرید أن فلذا و. 284"أو یُْرِھُب اآلَخِرین باسِمھ

م إلى السالالتي أطلقناھا معًا ھنا الدعوة  أستأنف
   ة:والعدالة واألخوّ 

"باسِم هللا الَّذي َخلََق البََشَر جمیعًا ُمتَساِوین في 
الُحقُوِق والواجباِت والَكرامِة، ودَعاُھم للعَْیِش 
روا األرَض، ویَنُشروا  كإخوةٍ فیما َبْیَنھم لیُعَّمِ

 .فیھا قِیََم الَخْیِر والَمَحبَِّة والسَّالمِ 

َم هللاُ باسِم النفِس البََشریَِّة  الطَّاِھرةِ التي َحرَّ
إزھاقَھا، وأخبََر أنَّھ َمن َجَنى على نَْفٍس واحدٍة 
فكأنَّھ َجنَى على البََشریَِّة َجْمعاَء، وَمْن أَْحیَا نَْفًسا 

 .واحدةً فَكأنَّما أَْحیَا الناَس جمیعًا

ِشیَن  باسِم الفُقَراِء والبَُؤساِء والَمحُروِمیَن والُمھمَّ
َر هللاُ باإلحساِن إلیھم وَمدِّ یَِد الَعْوِن الَّذین أَمَ 

للتَّخِفیِف عنھم، فرًضا على ُكّلِ إنساٍن ال سیَّما 
 .ُكّلِ ُمقتَدٍر وَمیُسورٍ 

                                                           
، العالمي والعیش المشتركوثیقـة األخــوة اإلنســانیة من أجل السالم   284

باللغة الفرنسیة،  أوسیرفاتوري رومانو): 2019شباط/فبرایر  4أبو ظبي (
 .11ص.  2019شباط/فبرایر  12
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ریَن والنَّاِزِحیَن  باسِم األیتاِم واألَراِمِل، والُمَھجَّ
من ِدیاِرِھم وأَْوطاِنھم، وُكّلِ َضحایا الُحُروِب 

والُمستَضعَِفیَن والخائِِفیَن واالضِطھاِد والظُّْلِم، 
واألَْسَرى والُمعَذَِّبیَن في األرِض، دُوَن إقصاٍء 

 .أو تمییزٍ 

باسِم الشُّعُوِب التي فقَدَِت األَْمَن والسَّالَم 
 .والتَّعایَُش، وَحلَّ بھا الدَّماُر والَخَراُب والتَّناُحر

ةِ اإلنسانیَّةِ «باسِم  التي تَجَمُع البََشَر » األُُخوَّ
ي بیَنھم دُھم وتُسّوِ  .جمیعًا، وتُوّحِ

ِب  ةِ التي أرَھقَتْھا ِسیاساُت التَّعَصُّ باسم تلك األُُخوَّ
والتَّفِرقِة، التي تَعبَُث بَمصائِِر الشُّعُوِب 
وُمقَدَّراتِھم، وأَنِظمةُ التََّربُّحِ األَْعَمى، 

ھاُت األیدلوجیَِّة البَِغیضةِ   .والتََّوجُّ

یَِّة  التي َوَھَبھا هللاُ لُكّلِ البََشِر وفَطَرُھم باسِم الُحّرِ
 .علیھا وَمیََّزُھم بھا

حمِة، أساِس الُمْلِك وَجْوَھِر  باسِم العَْدِل والرَّ
 .الصَّالحِ 
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باسِم ُكّلِ األشخاِص ذَِوي اإلرادةِ الصالحِة، في 
 .كّلِ بِقاعِ الَمسُكونَةِ 

نِّي ثقافِة تَب، [نعلن...] باسِم هللاِ وباسِم ُكّلِ ما َسَبقَ 
الحواِر دَْربًا، والتعاُوِن الُمشترِك سبیًال، 

  .285والتعاُرِف الُمتَبادَِل َنْھًجا وَطِریقًا"

 

*** 
 

ة األخوّ  حول اھذ يتفكیرفي ن دفعني مَ  إنّ  .286
 یس فرنسیس األسیزيالقدّ مثال ھو العالمیة، 

ال ینتمون ن وإخوة آخر وكذلك، بشكل خاص
: مارتن لوثر كینغ، یةكاثولیكإلى الكنیسة ال

ودیزموند توتو، والمھاتما موھانداس غاندي 
 مذّكًراوغیرھم الكثیر. لكني أرید أن أختم 

 مسیرةإیمان عمیق، قام ب ذاتشخص آخر ب
مع هللا، حتى شعر بأنھ  القویّةخبرتھ ل، من تحوّ 

 شارل دي فوكو. الطوباويأخ للجمیع. إنھ 

                                                           
 .10ص. ، المرجع نفسھ 285
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أن  لھ وأراد�  تامٍّ  ھ باستسالمٍ حلمَ لقد قاد  .287
 ینالمھجورو، ینمع األخیر ھتماثلیتحقّق عبر 

في ھذا وفي أعماق الصحراء األفریقیة. 
إنسان  ر عن رغبتھ في أن یشعر أيُّ السیاق، عبّ 

هللا  سألا: "لھ صدیقطلب من ، و286لھ بأنھ أخ
 في النھایةوأراد . 287أن أكون حقًا أًخا للجمیع"

یصبح ھ لم . ولكن288"األخ العالمي" أن یكون
. یناألخیرتماثلھ مع من خالل لجمیع إّال لا أخً 

 . آمین.بھذا الحلم اواحد منّ  كلّ  هللاُ عسى أن یلھم 

  

                                                           
 ). 1897كانون الثاني/ینایر  23( تأمل حول صالة األبانا 286
، Lettre à Henry de Castriesرسالة إلى ھنري دي كاستري،  287

  ).1901رین الثاني/نوفمبر تش 29(
، Lettre à Madame de Bondyرسالة إلى السیدة دي بوندي، للكاتب نفسھ،  288

). وقد أطلق علیھ االسم نفسھ القدیُس بولس 1902كانون الثاني/ینایر  7(
 Populorum progressio ترقي الشعوبالسادس مشیدًا بأعمالھ: الرسالة العامة 

)، 1967( 59 أعمال الكرسي الرسولي: 12)، عدد 1967آذار/مارس  26(
 . 263ص. 
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 صالة للخالق

 
 ،وأباھا لبشریةیا رّب ا

 كرامة،وساویت بینھم بال جمیعًا البشرَ  خلقتَ  الذي

 ة.خوّ في قلوبنا روح األ ابعث

 والسالم.والحوار والعدالة من اللقاء منا بحلم ألھِ 

 ،أفضلوعالم ، سلیمةخلق مجتمعات حثّنا على 
 حروب.الال وعنف، الال وفقر، وال ال، جوعیعرف الال 

 

 لجمیع شعوب األرض وأممھا، لینفتح قلبنا

 ،منھا ي زرعتھ في كلّ ذال الخیر والجمالحتى ندرك 
 حدة والمشاریع المشتركة،روابط الوَ ونعّزز 

 مال المشتركة. آمین.واآل

 

 مسكونیة مسیحیةصالة 
  ،ثالوث المحبة ،یا إلھنا
 نھر المحبة األخویةوسطنا  اسكب

 الشركة الروحیة القدیرة من الذي ینبع 

 ق ألوھیتك.اعمأتسكن التي 
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 ة تلك المحبّ  ناوأعطِ 

 ،یسوعأعمال في كانت تنعكس  يتال
 في عائلتھ في الناصرة و

 وفي الجماعة المسیحیة األولى.
 

 عیش اإلنجیلنالمسیحیین أن نا نحن امنح

 ،إنسان المسیح في كلّ  نتعّرف علىوأن 
 المتروكین  معاناةفي  امصلوبً نراه كي 

 والمنسیین في ھذا العالم

 .یقوم من جدیدأخ  في كلّ وقائًما 
 

 ، أرنا جمالكروح القدسال أیھاتعال 

 ،في جمیع شعوب األرضالمنعكس 
 ، ونضروریم أنھو ،ونھمّ مُ  الجمیع أنّ حتى نكتشف 

 آمین.، ھاالتي تحبّ بشریة نفس الل وأنھم وجوه مختلفة
 

في أّسیزي، عند ضریح القدّیس  أُعطيَ 
تشرین األول/أكتوبر، عشیّة  3فرنسیس، في 

، الثامن 2020"، من العام أّسیزي عید "فقیر
 تي.لحبریّ 
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