
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

المطران ریاح أبو العسل
سابقًاأسقف القدس

الكنیسة االنكلیكانیة

في رسالتھ إلى أھل و)5/9(متى یقول یسوع: "طوبى لفاعلي السالم فإنّھم أبناء هللا یُدعون."
ھذا كلھ من هللا الذي صالحنا ، یحفّز القدّیس بولس المؤمنین على أن یكونوا ُمْصِلحین: "ورنتسك

(بالمسیح وأعطانا خدمة المصالحة )5/18كور 2."

أ) المقدمة:
اسم الكثیرون طلق علیھاأنقل لكم سالم شعب األرض الّتي یدعوني أحیّكم أوالً بالسالم، و

Holy-وأنا أتكلّم عنھا كأرض "القدّوس""األرض المقدّسة"، Land-(او صاحبة الفجوات)1

أخشى أن یكون قد تعني أیًضا األرض الّتي تحتوي على فجواٍت عدیدة، وHolyنظًرا ألن كلمة 
ذلك صحیًحا، نتیجة الصراع القائم في الشرق األوسط. 

ب) لقاء رئیس الوزراء طوني بلیر: 
وینقلني ھذا لمشاركتكم مباشرة بلقائي مع رئیس وزراء المملكة المتّحدة، السیّد طوني بلیر، في 

من انكلترا، واحد 2أساقفة، 4، أیام قبل الحرب على العراق. كنُت واحدًا بین 2003شباط 18
یصرف اھتمامھ عن الحرب ویّصبھ في من الوالیات المتحدة وأنا، وُكنّا نحاول أن نجعلھ 

الطرق السلمیة. كان جوابھ: "نذھب إلى الحرب في العراق حتّى نُمّھد الطریق للسالم في الشرق 
األوسط!!!؟؟؟ فأجبتھ على ذلك: "سیدي رئیس الوزراء: الطریق األقرب لبغداد تمّر في القدس. 

م ما حدث، وما السالم الّذي كلّنا نعلمتى حّل السالم في القدس، حّل السالم في العالم أجمع."
لشرق األوسط وكیف أن الشرق األوسط بأكملھ تمّزق إلى أشالء ولیس فقط العراق حقّقھ في ا

وحده.

.) السالم ھو السبیلج

لیس غیاب الحروب وال فالسالم الفعليّ أیھا األصدقاء؛ لم تُحقّق الحروب أبدًا السالم الحقیقي. 
عمال العدائیة، وبالتأكید لیس الھدوء الّذي یأتي من االستعباد والقمع. السالم ھو توقّف األ

السبیل. 
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سالم / شالوم كما في اسرائیل، فلسطین، العالم تستعمل عبارةمكان تحت الشمس حیث ال یوجد 
العربي، ما نسمیھ األرض المقدسة. فنحن نحیّي بعضنا البعض بكلمة "سالم" أو "شالوم"، أو 

یطلقون على والحاخامات والشیوخ یعظون مطوالً عن ذلك.،"السالم علیكم". قادة الكنیسة
في تل أبیب، وعدّة مراكز وبلدات. ومع األطفال أسماء "سالم" و"شالوم". كذلك على األبراج

ا وأُسيء استخدامھتستھلكقد اأو الشالوم. فإن ھذه العبارةذلك، ال نرى الكثیر من ھذا السالم 
كثیًرا، لدرجة أنھا فقدت من قیمتھا، وحتى أّن البعض یُشّكك في مصداقیة استخدامھا. أتذّكر 

".إني إذا تكلمت فللسلم أما ھم فللحربحیث یقول هللا: "120/7المزمور 

د) السالم حیث الصراع.
یمكننا أن نساھم في السالم، و/أو نلتزم تفادي الصراع. لبحث عن السالم والمصالحةاال یعني 

بأعمال المصالحة فقط حیث یوجد صراعات. لیس ھناك نقص في الصراعات من حولنا: لیس 
فقط بین األمم، ولكن أیًضا بین األفراد، ضمن العائالت وبین الجیران. من یمتلك الحس السلیم 

متحابة. فالمتحابّون لیسوا ال یترك األطراف المتصارعة لیشغل نفسھ بمصالحة األطراف ال
بحاجة لكم ولي. ویجب المالحظة أن صناعة السالم ال یمكن أن تتم بواسطة أجھزة تحّكم من 

زھةً أبدًا. نُ بِ بعید. على المرء أن یكون حاضًرا. ولعلمك فاألمر لیس 

وعلى عاتق من تقع المھمة؟؟ ه) ما ھي رسالتنا
أُعطیناھا كمؤمنین با�؟ إنّھ العمل على ھدم جدران انعدام الثقة ما ھي بالفعل ھذه الخدمة الّتي 

والعداء حیث یتواجدان، وبخاّصة بالوقت الّذي یتم بناؤھا حول الثقافات، واألعراق، 
المصالحة تعني تحقیق عالقات والجنسیات، والدیانات، واألوضاع االقتصادیة المختلفة.

ھذه لیست مھمة ناء الوحدة مع هللا ومع بعضنا البعض. صحیحة، إعادة تنظیم عالقاتنا وإعادة ب
السیاسیین. ھذه مھمتكم ومھمتي. نحن مدعوون للمساعدة في المصالحة. نحن مدعوون للنضال 

ضد الشر. كیف؟ 
إن مھاتما الھند العظیم، غاندي، كان یقول: "أن نرفض النضال ضد الشر والظلم في عالمنا 

م؛ فالنضال ضد الشر بواسطة أسلحة فاعلي الشر ھو أن ندخل في یعني أن نجعل إنسانیتنا تستسل
انسانیتنا؛ أما النضال ضد الشر، والظلم والقمع بواسطة أسلحة هللا ھو أن ندخل في ألوھیّتنا."

و) أخ األخ وأخت األخت

اسمحوا لي أن أختم بھذه القصة الّتي حصلت في مكان ما في موسكو، والّتي ساعدت، برأیي، 
كي یدخال في ألوھیّتھما: شخصین

اقترب من تولستوي، الكاتب الروسي الشھیر، شخًصا محتاًجا على إحدى طرقات موسكو. 
تولستوي، مثل الكثیر من الكتًاب في تلك األیام، لم یجد ماالً في جیبھ. فالتفت إلى المتسّول وقال: 

أّي مال." فأجابھ المتسّول: "لقد "یا أخي، لو كان معي ماالً لكنُت أعطیتك إیّاه. عذًرا لیس معي
أعطیتني أكثر مّما توقعت. لقد نادیتني: یا أخي."



فھل نحن في وضع نرتبط فیھ الواحد باآلخر كما االخوة واألخوات؟ ھل نحن على استعداد بأن 
وات قایین نعترف بِغَْیِریّة اآلخر بالطریقة الّتي نوده أن یعترف بغَْیِریِّتنا. أم أنّنا ال نزال نتبع خط

)4/9(تك ؟"أحارٌس ألخي أناالّذي قال: "

أخواتي واخوتي األعزاء: نحن مدعوون أن نكون: لیس فقط حارسي إخوتنا، بل أخ األخ وأخت 
األخت. 

+ المطران ریاح أبو العسل


