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

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

كامل بشیخ

صانعي السالم،، أیھا األصدقاء األعّزاء، المؤمنین الملتزمین

في تاریخھا.وحانیات الحاضرة ھنا مراحل أساسیةدت كّل من الرھِ لقد شَ 

مرحلة التأسیس،
مرحلة االضطھاد،

مرحلة االنتشار،
مرحلة االنقسام الكبیر بین التیارات المختلفة،

مرحلة االستقرار.

وھكذا كّل واحٍد منّا ھنا یُدرك أّن العولمة وتسارع التاریخ یمثالن مرحلة جدیدة في حیاة 
روحانیّتھ.

معالتقارب.یؤمنالالذيأوآخربشيءیؤمنالذيالشخصمعبالتقاربزتتمیّ جدیدةمرحلة
...یترك دینھمنمعالتقاربأیضاولكندینھفيجدیدھومن

.امؤلماتطورً وأحیانًاھائالایً تحدّ لیمثّ فإنھا،جدً جدیدھذاكل

.كبیربشكلانحسرقدالدینيّ مالَ العَ ألنضروريتطورھولكنمؤلمتطورٌ 

أماماتقریبً قرنٍ منذیتراجع،ویرفعھاویقّویھاالنَْفسیستكشفالذي،الدینيّ مالَ العَ إن
مننفسھايتغذّ جدیدةوھي سلطة.العلیاللسلطة المالتخضعالتيةالمادیّ األیدیولوجیات

.الجسد المزمنةرغباتلصالحالنفوسضالل

لذلك، التحدّي كبیر.

روحطبعتھ البلدٌ ،عاطفیًاالّذي أتعلّق بھالبلدفرنسا،فيوعشتلدتوُ مسلم،أناتعلمونوكما
.ة في القرن الخامسالكاثولیكیإلىُوِلد بعد أن تحّول َملكھ األول البلدھذاألن،ةالكاثولیك

لم إذالعالمناالمستقبليللتطّوراعتقادي،في،انعكاسً یُشّكُل ااتقریبً قرنٍ خاللفرنسامّرت بھام
.والنفوسللتقالیدرةالمدمّ العولمةذهعن رٍد لھامعً األدیانتبحث

Carnel Bechikh



الدینھذاتاریخفيللغایةفعاالدورھافقد كان"الكاثولیكیة،للكنیسةالبكراالبنة"رنسادُعیت ف
ا،ابً كتّ والمعین،الھوتیینولكن أیًضاالقدیسین،منعددٍ أكبرإعطائھخاللمنوخاصة

.اإلیمانلھذامخلصینمعماریینمھندسینو،فنانینو

نھب حدثت الثورة الفرنسیة في القرن الثامن عشر، وكانت عنیفة بشكل غیر عادي ضد الدین: 
الكنائس، حرق األدیرة، اضطھاد وترحیل الكھنة والرھبان والراھبات، وقد تم قطع رأس الكثیر 

منھم. 

المؤسساتمنانھائیً الكنیسةطردتمّ الفرنسیة،الجمھوریةجدًا تفتخر بھاالتيالثورة،ھذهعدب
.1905سنة فياتقریبً قرنبعد،الوطنیة

تظاھرات للشبیبة، ضّخمت االلحاد على أنّھ تحّرر، وأعلنت "ممنوٌع حدثت 1968في سنة 
المنع." 
تّم اعتماد قانون یسمح باالجھاض.1975في سنة 
السماح بالشراكة بین مثلیّي الجنس. 1999في سنة 
السماح بالزواج المثلي مع تبني األطفال. 2014في سنة 

إمكانیة تناسل النساء المثلیات بطریقة شرعیة. الیوم نُناقش 

لدینا الیوم السماح للرجال المثلیین باستئجار بطون نساٍء في الخارج. 

ولكن لیس ذلك سوى البدایة، بما أّن الدیانات في فرنسا لم تكن متّحدة بشكٍل كاٍف ِلتَُحدّ من تلك 
التطورات. 

مالقیَ منمجموعةتوجدخالفاتناخارجأنھھواألعزاء،األصدقاءأیھابھ،أخبركمأنأردتما
.دمرناتالّتيللعولمةالجدیدالسیاقندركأنشریطةنا،توحدّ التي

تعلمون أّن الّذي یُقّسم، الّذي یَفصل اإلنسان عن هللا، والرجل عن امرأتھ، واألھل عن أوالدھم...
نُسّمیھ، الشیطان، دیابولو "أي الّذي یُقّسم"، وكلمة الشیطان في اللغة العربیة لدیھا الجذر نفسھ 

الّذي یعني إنقسام، إنفصال... 

على عكس ذلك، یوجد المالك الّذي لدیھ الرغبة في االتحاد من أجل الخیر. 

نلتقي، ونوّحد أنفسنا بعضنا ببعض، فھذا الفرصة بأن أودّ أن أشكر المنّظمین ألنّھم أتاحوا لنا
عمٌل مالئكي. وھو مثال لكّلِ واحد منّا لكي نعید انتاج، كّل بحسب مستواه، ھذا العمل المالئكي، 

التحاد. عمل ا



ألطول فترٍة المالئكي، یجب علینا أن نحافظ على الرابط بین كّل واحٍد منّا ھذا الفعللكي یستمر 
ممكنة وعلینا التفكیر بكیفیة إعادة انتاج ھذا النوع من اللقاءات. أنا ألتزم شخصیًا بذلك أمامكم 

الیوم. 

المؤمنین الملتزمین، صانعي السالم...لیحفظكم هللا، ولیحمیكم هللا، أیھا األصدقاء األعّزاء، 


