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إلى جمیع أساقفة الكنیسة الكاثولیكة، الكھنة، الشمامسة،  
األشخاص المكرسین وكل المؤمنین العلمانیین 

في قیمة الحیاة البشریة 
  

مقدمة 
1- إنـجیل الـحیاة ھـو فـي صـمیم الـدعـوة الـتي نـادى بـھا یـسوع، وتـتلقاه الـكنیسة كـل یـوم 

بحب لتذیعھ بجرأة وأمانٍة بشرى جدیدة لجمیع الناس من كل عصر وكل ثقافة. 
فـي فجـر الـخالص تـّم مـیالد طـفل أُعـلَِن لـلناس نـبأً سـعیداً: "إنـي أبشـركـم بـفرح عـظیم یـعمّ 
الـشعب بـأجـمعھ: ولـد لـكم الـیوم مخـلّص فـي مـدیـنة داود، وھـو المسـیح الـرب" (لـو2/ 10- 
11). ال شـك أن والدة المخـلّص قـد أتـاحـت "فـرحـاً عـظیماً" ولـكن، فـي الـمیالد، انـكشف 
أیـضاً كـلُّ مـولـٍد بشـري فـي كـنھھ الـتام، فظھـر الـفرح المسـیحي ركـیزًة وإكـلیالً لـلفرح الـذي 

یرافق مولد كل طفل (یو 16/ 21). 
وقـد عـّبر یـسوع عـن فـحوى رسـالـتھ الـفادیـة بـقولـھ: "لـقد جـئُت لـتحیا الخـراف وتـفیض فـیھا 
الـحیاة" (یـو 10/10). والـواقـع أنـھ كـان یتحـدَّث عـن الـحیاة "الجـدیـدة" و"األبـدیـة"، وھـي 
حـیاة الشـركـة مـع اآلب ُیـدعـى إلـیھا كـل إنـسان بـالـنعمة فـي االبـن وفـعل الـروح الـذي 
یـقّدسـنا. فـفي ھـذه "الـحیاة األبـدیـة" تكتسـب حـیاة اإلنـسان فـي كـل وجـوھـھا وظـروفـھا مـلء 

معناھا. 
  

الشخص البشري وقیمتھ الخارقة 
 ً 2- اإلنـسان مـدعـّو إلـى حـیاة زاخـرة تتخـّطى حـدود وجـوده عـلى األرض لـكونـھا اشـتراكـا

في حیاة هللا ذاتھا. 
ھـذه الـدعـوة الـتي تـفوق الـطبیعة تـكشف، بـعمقھا، عـظمة الـحیاة البشـریـة وقـیمتھا حـتى فـي 
طـورھـا الـزمـني. وال شـك أن الـحیاة، فـي تـضاعـیف ھـذا الـزمـن، ھـي شـرط أسـاسـي 
ومـرحـلة ابـتدائـیة وجـزء ال یتجـزأ مـن الـوجـود البشـري فـي تـطّوره الـكامـل والـمترابـط. ھـذا 
الـتطّور فـي مسـیرة الـحیاة یسـتنیر، عـلى غـیر انـتظار وغـیر اسـتحقاق، بـوعـد الـحیاة 
األبـدیـة، ویتجـّدد بـموھـبة ھـذه الـحیاة اإللھـیة، إلـى أن یـبلغ إلـى مـلء تـمامـھ فـي األبـدیـة 
(1یـو3/ 21). ھـذه الـدعـوة الـفائـقة الـطبیعة ُتظھـر، فـي الـوقـت نـفسھ، مـا یـمّیز حـیاة الـرجـل 
والــمرأة عــلى ھــذه األرض مــن طــابــع نســبي. والــحقیقة أن ھــذه الــحیاة لیســت ھــي 
"األخـیرة" بـل مـا قـبل األخـیرة. وھـي، عـلى كـل حـال، حـقیقة مـقدسـة ُوِكـَلت إلـینا لـنصونـھا 

بطریقة مسؤولة، ونفضي بھا إلى كمالھا في الحب وبذل الذات s ولآلخرین. 
 ً وتـعلّم الـكنیسة أن إنـجیل الـحیاة ھـذا الـذي تسـلََّمْتھ مـن الـرب (1)، یـلقى صـدًى عـمیقا
ومقـنعاً فيـ قلـب كلـ إنسـان، أمؤـمنـاً كاـن أم غیـر مؤـمنـ، ألنھـ یتخطـى ترـقبـاتھـ تخطـیاً ال 
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حـدود لـھ، ویـلّبیھا تـلبیة مـذھـلة. وبـالـرغـم مـن الـمصاعـب والـریـب، بـإمـكان كـل إنـسان مـنفتح 
عـلى الـحقیقة والـخیر انـفتاحـاً مخـلصاً، وبـنور الـعقل وعـمل الـنعمة الـباطـن، أن یـتوصـل إلـى 
أن یـكتشف فـي الشـریـعة الـطبیعّیة الـمكتوبـة فـي الـقلوب (روم2/ 14- 15) مـا تـتضمنھ 
الـحیاة البشـریـة مـن قـیمة مـقدسـة، مـن بـدایـتھا حـتى نـھایـتھا، وبـإمـكانـھ أیـضاً أن یـؤّكـد مـا 
یـتمّتع بـھ كـل كـائـن بشـرّي مـن حـقٍّ فـي أن یـظل ھـذا الـخیر األسـاسـي فـي نـظره مـوضـوع 
احـترام كـامـل. وحـتى الـتعایـش اإلنـسانـي والـمجتمع السـیاسـي یـرتـكزان عـلى االعـتراف 

بھذا الحق. 
الـدفـاع عـن ھـذا الـحق وإعـالء قـیمتھ یـجب أن یـتحققا، بـوجـٍھ خـاص، عـلى یـد الـمؤمـنین 
بـالمسـیح الـذیـن یـدركـون روعـة الـحقیقة الـتي ذّكـر بـھا المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـقولـھ: "إن 
ابـن هللا بـتأنـسھ قـد اتحـد، نـوعـاً مـا، بـكل إنـسان (2). فـالبشـریـة، مـن خـالل ھـذا الحـدث 
الـخالصـي، ال تـتلقى فـقط الـكشف عـن حـّب هللا الـالمـتناھـي الـذي "بـلغ مـن حـّبھ لـلعالـم أنـھ 
جاد بابنھ الواحد" (یو 3/ 16)، بل أیضاً عما یتمتع بھ كل إنسان من قیمة ال تضاھى. 
وألنَّ الـكنیسة ال تـني ُتـنِعم الـنظر فـي سـّر الـتأنـس فھـي تـتلّقى ھـذه الـقیمة بـإعـجاٍب متجـّدد 
أبـداً(3) وتـشعر أنـھا مـدعـّوة إلـى أن تـعلن لـلناس، فـي كـل األزمـان، ھـذا "اإلنـجیل"، یـنبوع 
رجـاٍء غـالّب وفـرح حـقیقي لـكل حـقبة مـن حـقب الـتاریـخ. إنـجیل حـّب هللا لـإلنـسان وإنـجیل 
الـكرامـة البشـریـة وإنـجیل الـحیاة: كـلُّھا إنـجیل واحـد ال یتجـزأ. ولـذا فـاإلنـسان، اإلنـسان 

الحّي، ھو للكنیسة دربھا الوحید وطریقھا األساسي (4). 
  

األخطار الجدیدة المترّبصة بالحیاة البشرّیة 
3- بــقّوة ســّر كــلمة هللا التجّســد (یــو1/ 14) كــل إنــسان أصــبح مــوكــوالً إلــى الــكنیسة 
ومـحبتھا الـوالـدّیـة. ومـن ثـم، فـكل مـا یھـّدد كـرامـة اإلنـسان وحـیاتـھ ال یـمكن إالّ أن یـمسَّ 
الـكنیسة فـي صـمیم فـؤادھـا ویـصیبھا فـي ُعـقر إیـمانـھا بـابـن هللا المتجّسـد والـفادي ورسـالـتھا 

القاضیة بنشر إنجیل الحیاة في العالم كلِّھ ولكل خلق (مر16/ 15). 
ھـذه البشـرى أصـبحت الـیوم عـلى جـانـٍب مـلحوظ مـن اإللـزام بسـبب مـا أمسـى یھـّدد األفـراد 
والـشعوب مـن أخـطار ال تـزال تـتكاثـر وتـتفاقـم بـصورة مـوجـلة، وال سـیما إذا كـانـت ھـذه 
الـحیاة ھـشَّة عـزالء. ویـنضاف إلـى الـكوارث الـقدیـمة والـمؤلـمة، الـناجـمة مـن الـبؤس 
والـجوع واألوبـئة المسـتوطـنة والـعنف والحـروب، كـوارث أخـرى بـوجـوھـھا الحـدیـثة 

وأبعادھا المقلقة. 
 ً فـي صـفحة تـتصف بـالـواقـعّیة الـمأسـاوّیـة، نـّدد المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي تـندیـداً صـارمـا
بـالجـرائـم الـمتنّوعـة واالنـتھاكـات الـتي تسـتھدف الـحیاة البشـرّیـة. بـعد ثـالثـین سـنة، أوّد أن 
أتـبنى ھـذه الـكلمات المجـمعّیة، وأنـّدد بھـذه الـمساوئ مـّرة أخـرى وبـنفس الـقوة، بـاسـم 
الـكنیسة جـمعاء، واثـقاً مـن أنـني أتـرجـم مـا یـشعر بـھ بـصدق كـل ضـمیر مسـتقیم: "كـل مـا 
یـتصدَّى لـلحیاة ذاتـھا كـكل ضـرب مـن ضـروب الـقتل والـقتل الجـماعـي واإلجـھاض والـقتل 
د، وكـل مـا ھـو انـتھاك لـحصانـة اإلنـسان كـالـبتر والـتعذیـب  الـرحـیم وحـتى االنـتحار الـمتعمَّ
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الجســدي أو األدبــي ومــحاوالت الــضغوط الــنفسانــّیة، وكــل مــا یھــین كــرامــة اإلنــسان 
ة واالعـتقاالت االعـتباطـیة والـنفي والـرق والـدعـارة والـمتاجـرة  كـظروف الـحیاة المنحـطَّ
بـالـنساء واألحـداث، وظـروف الـعمل المشـینة الـتي ُتحـِدر الـعّمال إلـى مسـتوى مجـّرد أدوات 
للكسـب، بـال حـرمـة لـما یـتمتعون بـھ مـن شـخصّیة حـّرة ومـسؤولـة ھـذه الـممارسـات جـمیعھا 
ومـا یشـبھھا إنـما ھـي، فـي الـحقیقة، مـمارسـات مخـزیـة. فھـي تفسـد الـحضارة عـالوة عـلى 
أنـھا تشـین الـذیـن یـمارسـونـھا أكـثر مـما تشـین الـذیـن یـكابـدونـھا وھـي إھـانـة ثـقیلة لـكرامـة 

الخالق" (5). 
  

4- ومـن دواعـي األسـف أن ھـذه الـلوحـة الـمقلقة ال نـراھـا تنحسـر، بـل نـراھـا آخـذة فـي 
االتـساع: فـمع مـا نلحـظھ مـن آفـاق جـدیـدة، نـاجـمة مـن الـتقدم الـعلمي والـتقني، نـرى أشـكاالً 
جـدیـدة مـن الـتعّرض لـكرامـة اإلنـسان. وفـي الـوقـت نـفسھ تـرتـسم وتـتكّون حـالـة حـضارّیـة 
جـدیـدة تـضفي عـلى الجـرائـم الـتي تسـتھدف الـحیاة وجـھاً مسـتحدثـاً وأكـثر إغـراقـاً فـي الـظلم 
– إن أمـكن – وفـي ذلـك مـا یـبعث فـي الـنفس ھـمومـاً أخـرى خـطیرة: فـثمة طـبقات واسـعة 
فـي الـرأي الـعام تـبّرر بـعض الجـرائـم ضـّد الـحیاة بـاسـم حـقوق الحـرّیـة الـفردّیـة، وتـنطلق مـن 
ھـذه األرضـّیة لـتطالـب ال بـالـتبرئـة وحسـب بـل بـموافـقة الـدولـة لـتمارسـھا فـي حـرّیـة مـطلقة 

وبدعم مجاني من ِقَبل الخدمات الصحّیة. 
ھذا كلّھ یحد انقالباً عمیقاً في النظرة إلى الحیاة والعالقات بین الناس. فالتشریعات، في 
عدد كبیر من البلدان، تنأى أحیاناً عن المبادئ التي ترتكز علیھا دساتیرھا. فال تكتفي 
بحجب العقوبة عن مستحقیھا بل تقدم على االعتراف بقانونیة الممارسات ضد الحیاة 
ة وسبباً ال یستھان بھ یؤدي إلى انھیار  وشرعیتھا الكاملة. ھذا كلّھ یشكل ظاھرة ُمِمضَّ
أدبي جسیم: ثمة خیارات كانت ُتحَسب، في األمس، جرائم یأباھا الحّس األدبي العام، 

تصبح الیوم، في نظر المجتمع، جدیرة باالحترام شیئاً فشیئاً. وحتى الطب نفسھ، 
المدعّو إلى حمایة الحیاة البشرّیة والعنایة بھا، ینساق أكثر فأكثر، في بعض القطاعات، 

إلى ارتكاب ھذه األفعال التي تستھدف اإلنسان. وھو، بذلك، یشّوه صفحتھ ویناقض 
ذاتھ ویجرح كرامة الذین یمارسونھ. في مثل ھذه القرائن الثقافیة والقانونیة تمسي 

المعضالت الدیموغرافیة واالجتماعیة والعیلّیة الشائكة، التي تضغط على كثیر من 
شعوب األرض وتفرض تنّبھاً مسؤوالً وناشطاً على الجماعات الوطنیة والدولیة، 
معّرضًة ألن توَجد لھا حلول زائفة وواھمة تناقض الحقیقة وتعارض خیر األفراد 

والشعوب. 
إنھا لمأساوّیة النتیجة التي نفضي إلیھا: فلئن كان من الخطورة ودواعي القلق بمكان أن 

نلحظ اإلجھاز على اآلالف من البشر البادئین في طریق الحیاة أو المشرفین على 
نھایتھا، فإنھ لیس بأقلِّ خطراً ومدعاة إلى القلق أن نرى الضمیر ذاتھ في شبھ عمایة 

من جراء خضوعھ لمثل ھذه التحّوالت العمیقة وفي عجز متزاید عن التمییز بین 
الخیر والشر في القضایا المتعلقة بالحیاة البشرّیة وقیمتھا األساسیة. 
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في الشركة مع جمیع أساقفة العالم 

5- معضلة األخطار المحدقة بالحیاة البشریة في عصرنا كانت موضوع المجمع 
االستثنائي للكرادلة الذي التأم في روما من 4 إلى 7 نیسان 1991. بعد بحٍث 

مستفیض ومعمَّق في المعضلة وفي التحدّیات التي باتت تستھدف األسرة البشریة 
تھا وبخاصة الجماعة المسیحیة، طلب مني مجمع الكرادلة، باقتراع إجماعي، أن  برمَّ

أؤكد ثانیة، بسلطة خلیفة بطرس، قیمة الحیاة البشریة وحصانتھا، في مواجھة الظروف 
دھا الیوم.  الراھنة والتعدّیات التي تھدِّ

لقد رّحبُت بھذا الطلب، وفي عید العنصرة من سنة 1991 وّجھت رسالة شخصیة إلى 
كلٍّ من إخوتي في األسقفیة لیوافوني، في روح الجماعّیة األسقفیة، بقسطھم من التعاون 

لوضع وثیقة في ھذه المسألة(6). وإني أشكر عمیق الشكر لجمیع األساقفة أنھم 
دوني بمعلومات وإیحاءات واقتراحات نفیسة. وبھذه الطریقة أیضاً  استجابوا لطلبي وزوَّ

أّدوا لي برھان مساھمتھم، بإجماع وصدق، في الرسالة التعلیمیة والرعویة التي 
تضطلع بھا الكنیسة في قضیة إنجیل الحیاة. 

في ھذه الرسالة ذاتھا، وقَُبیَل االحتفال بالیوبیل المئوي للرسالة العامة في "الشؤون 
الیة، منذ قرن،  الحدیثة"، لفتُّ انتباه الجمیع إلى ھذا الشبھ الغریب: "كما أن الطبقة العمَّ

كانت ھي المغموطة حقوقُھا األساسیة، فتولَّت الكنیسة الدفاع عنھا بكیر من الجرأة 
وجاھرت بما یتمتع بھ العامل من حقوق مقّدسة، كذلك اآلن، ونحن بإزاء فئة أخرى 

من الناس ُینتھك ما لھا من حّق أساسي على الحیاة، تشعر الكنیسة بأن علیھا أن تتسلح 
بنفس الجرأة وتعطي صوتاً لمن ال صوت لھ. إنھا تستعید دوماً صرخة اإلنجیل في 

دین والمحتقرین والمحرومین حقوقھم  الدفاع عن بؤساء ھذا العالم والمھدَّ
اإلنسانیة" (7). 

ل المجحود حقُّھم األساسي في الحیاة،  نحن نلحظ الیوم جمھوراً من الضعفاء والعزَّ
ومنھم خصوصاً األوالد الموشكون أن یولدوا. فإذا كانت الكنیسة، في نھایة القرن 

السابق، لم یحقَّ لھا أن تصمت عن المظالم القائمة آنذاك، فال یحق لھا الیوم أیضاً أن 
تصمت، وقد انضافت في غیر جزٍء من أجزاء العالم، إلى المظالم االجتماعیة السالفة 

التي لم تلَق لھا حالً – حتى الیوم – مظالم وضغوط أشد خطراً، ُتعتبر وسائل تقدم 
إلقامة نظام عمالي جدید؟ 

ھـذه الـرسـالـة، وھـي ثـمرة تـعاون األسـاقـفة فـي كـل بـلدان الـعالـم، تـود أن تـكون تـأكـیداً 
راً واضـحاً وحـازمـاً لـقیمة الـحیاة البشـریـة وحـصانـتھا، وفـي الـوقـت نـفسھ، دعـوًة الھـبة  مـكرَّ
ـھة إلـى الجـمیع وإلـى كـل فـرد، بـاسـم هللا، أن: احـترْم وُصـْن وأحـِبْب واخـُدْم الـحیاة،  مـوجَّ
وكـل حـیاة بشـریـة! فـعلى ھـذا الـدرب فـقط تـلقى الـعدل والـنمَو والحـرّیـة الـحقیقیة والسـالم 

والسعادة! 
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عسـى أن تـبلغ ھـذه الـكلمات إلـى كـل أبـناء وكـل بـنات الـكنیسة! عـساھـا أن تـبلغ إلـى الـطّیبین 
الحریصین على خیر كل رجٍل وكل امرأة وعلى مصیر المجتمع بأسره. 

  
6- بـعمیق الـمشاركـة مـع كـٍل مـن إخـوتـي وأخـواتـي فـي اإلیـمان، وبـدافـع صـداقـة خـالـصة 
للجـمیع، أوّد أن أعـود إلـى "الـتمعن فـي إنـجیل الـحیاة وأبّشـر بـھ سـنًى" لـلحقیقة یـنیر 
الــضمائــر ونــوراً ســاطــعاً یــشفي األبــصار الــمظلمة، ویــنبوعــاً ال یــنضب مــن الــثبات 

والشجاعة في مواجھة ما یعترضنا من تحدّیات مستمرة. 
وبـینما أثـوب بـالـفكر إلـى الـخبرات الـثرّیـة الـتي عـشناھـا خـالل سـنة الـعیلة، وبـمثابـة نـتیجة 
لـلرسـالـة الـتي وّجھـتھا إلـى "كـل عـیلة فـي كـل أقـطار األرض" (8)، أرفـع نـظري، بـثقة 
متجـّددة، إلـى جـمیع الـعیل، مـتمنّیاً أن یـنبعث ویـتقوى، عـلى جـمیع األصـعدة، تـصمیم 
الجـمیع عـلى أن یـدعـموا الـعیلة لتسـتمّر الـیوم أیـضاً – وسـط مـصاعـب كـثیرة وأخـطار 

باھظة – وفّیة لقصد هللا بان تكون "ھیكالً للحیاة" (9). 
إلـى جـمیع أعـضاء الـكنیسة، وھـم شـعب الـحیاة الـمتجّند لـلحیاة، أوّجـھ ألـحَّ نـداءاتـي لـكي 
نـتمكن مـعاً مـن أن نـزّود عـالـمنا بـآیـات جـدیـدة لـلرجـاء، بـاذلـین جھـدنـا إلنـماء الـعدالـة 
والتضامن، وتدعیم حضارة جدیدة للحیاة البشریة وبناء مدنّیة صحیحة للحقیقة والحب. 

  
  

الفصل األول 
  
إن صوت دماء أخیك صارخ إليَّ من األرض 

  
األخطار المعاصرة المحدقة بالحیاة البشریة 

  
"وثب قایین على ھابیل أخیھ وقتلھ" (تك4/ 8): 

جذور العنف المحق بالحیاة 
7- لـیس الـموت مـن صـنع هللا وال ھـالك األحـیاء یسـّره. ألنـھ إنـما خـلق الجـمیع لـلبقاء... 
إن هللا خـلق اإلنـسان خـالـداً وصـنعھ عـلى صـورة ذاتـھ. لـكن بحسـد إبـلیس دخـل الـموت إلـى 

العالم فیذوقھ الذین ھم من حزبھ" (حك1/ 13- 14، 2/ 23- 24). 
إنـجیل الـحیاة الـذي أُعـلِن فـي الـبدء مـع خـلق اإلنـسان عـلى صـورة هللا، لـینعم بـحیاٍة زاخـرة 
قـة، خـبرة الـموت الـذي یـدخـل  وكـامـلة (تـك 2/7 ، حـك9/ 2- 3) قـد نـاقـضتھ خـبرة ُمـَمزِّ
الـعالـم ویـلقي عـلى الـوجـود البشـري بـأسـره ظـلَّ الـفراغ. فـالـموت دخـل الـعالـم بسـبب حسـد 
إبـلیس (تـك 3/1، 4- 5) وبسـبب خـطیئة والـدیـنا األولـّین (تـك2/ 17، 3/ 17- 19). 
ولـقد دخـلھ مـن بـاب الـعنف، بسـبب مـقتل ھـابـیل عـلى یـد أخـیھ قـایـین: "فـلما كـانـا فـي 

الصحراء وثب قایین على ھابیل أخیھ وقتلھ" (تك4/ 8). 
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ھـذا الـمصرع األول یـصّوره سـفر الـتكویـن تـصویـراً بـلیغاً فـي صـفة فـریـدة مـن صـفحاتـھ 
الـنموذجـیة: صـفحة ُتـكَتب كـل یـوم فـي كـتاب تـاریـخ الـشعوب، بـال ھـوادة وبـطریـقة مـتكّررة 

ومخزیة. 
فـلُنعد مـعاً قـراءة ھـذه الـصفحة الـكتابـیة الـتي تحـمل لـنا، بـالـرغـم مـن عـتاقـتھا وبـساطـتھا 

المغرقة، تعالیم ثرّیة جداً: 
"كـان ھـابـیل راعـي غـنم وقـایـین كـان یحـرث األرض. وكـان بـعد أیـام أن قـایـین قـّدم مـن ثـمر 
األرض تـقدمـة لـلرب. وقـّدم ھـابـیل أیـضاً مـن أبـكار غـنمھ ومـن سـمانـھا. فـنظر الـرب إلـى 
ھـابـیل وتـقدمـتھ، وإلـى قـایـین وتـقدمـتھ لـم یـنظر. فـشّق عـلى قـایـین جـداً وسـقط وجـھھ. فـقال 
الـرب لـقایـین: لِـَم شـقَّ عـلیَك ولِـَم َسـَقط وجـُھك؟ أال أنـك إن أحـسنَت تـنال وإن لـم ُتـحِسن فـعند 
الـباب خـطیئة رابـضة وإلـیك انـقیاد أشـواقـھا وأنـَت تـسود عـلیھا. وقـال قـایـین لـھابـیل أخـیھ: 

لنخرج إلى الصحراء. فلما كان في الصحراء وثب قایین على ھابیل أخیھ فقتلھ. 
فـقال الـرب لـقایـین: أیـن ھـابـیل أخـوك. فـقال ال أعـلم! ألـعلّي حـارس ألخـي؟ فـقال: مـاذا 
صــنعَت؟ إن صــوت دمــاء أخــیك صــارخ إلــيَّ مــن األرض. واآلن فــملعوٌن أنــَت مــن 
األرض الـتي فـتحْت فـاھـا لـَتقَبل ِدمـاَء أخـیك مـن یـدَك. ,إذا حـرثـَت األرض فـال تـعطیك 
قُـوَتـھا أیـضاً. تـائـھاً شـارداً تـكون فـي األرض. فـقال قـایـین لـلرب: ذنـبي أعـظم مـن أن ُیـغفر. 
إنـَك قـد طـردتـني الـیوم عـن وجـھ األرض ومـن وجـھك أسـتتر وأكـون تـائـھاً وشـارداً عـلى 
األرض فـیكون أن كـل مـن وجـدنـي یـقتلني. فـقال لـھ الـرب: لـذلـك كـّل مـن قـبل قـایـین فسـبعة 
أضـعاف ُیـقاد بـھ. وجـعل الـرب لـقایـین عـالمـًة لـئال یـقتلھ كـّل َمـن وجـده. وخـرج قـایـین مـن 

أمام الرب فأقام بأرض نوٍد شرقّي عدن" (تك4/ 2- 16). 
  

8- لـــقد "شـــّق عـــلى قـــایـــین جـــداً" وســـقط وجـــھھ ألن "الـــرب نـــظر إلـــى ھـــابـــیل 
وتـقدمـتھ" (تـك4/4). ال یـكشف لـنا الـنص الـكتابـي السـبب الـذي جـعل هللا یـؤثـر تـقدمـة ھـابـیل 
عـلى تـقدمـة قـایـین ولـكّنھ یـبّین لـنا جـلّیاً أن هللا، وإن آثـر تـقدمـة ھـابـیل، لـم یـقطع الـحوار مـع 
قـایـین. فـھو یـنّبھھ ویـذّكـره بـما یـملكھ مـن حـرّیـة تـجاه الشـر: فـاإلنـسان لـیس مسـّیراً للشـر. 
صـحیح أنـھ، مـثل آدم، تـساوره الخـطیئة بـقّوتـھا الشـریـرة، وتـربـض عـند بـاب قـلبھ كـوحـش 
مـفترس یـترقـب لحـظة الـوثـوب عـلى فـریسـتھ. ولـكن قـایـین یـبقى حـراً تـجاه الخـطیئة، 
وبـإمـكانـھ بـل عـلیھ أن یسـیطر عـلیھا: "إلـیك انـقیاد أشـواقـھا، وأنـَت تـسود عـلیھا" (تـك4/ 

 .(7
الحسد والغضب یتغلبان على إنذار الرب. ولذا فقایین یثب على أخیھ ویقتلھ. وھذا ما 
ورد في "التعلیم الدیني الكاثولیكي": یكشف لنا الكتاب المقدس في روایة مقتل ھابیل 

على ید أخیھ قایین، منذ فجر التاریخ البشري، وجود الغضب والحسد في اإلنسان 
نتیجة الخطیئة األصلیة، فغدا اإلنسان عدواً لمثیلھ" (10). 

األخ یـقتل األخ! فـكما فـي الـمقتل األخـوّي األول، فـي كـل مـقتل ُتـنَتھك الـقربـى "الـروحـیة" 
الـتي تـضّم الـناس أسـرة كـبیرة واحـدة (11)، فیشـترك الـكل فـي الـخیر األسـاسـي الـواحـد: 
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الـمساواة فـي الـكرامـة الـشخصیة. ولـیس مـن الـنادر أن ُتـنتھك، بـطریـقة مـتوازیـة، قـربـى 
"اللحـم والـدم"، عـندمـا تـتفاقـم مـثالً األخـطاُر المحـدقـة بـالـحیاة، فـي الـعالقـات بـین األھـل 
والـبنین، فـي حـال اإلجـھاض، أو فـي حـال الـقتل الـرحـیم، إذا انـتقلنا إلـى قـرائـن عـیلیة أو 

أھلّیة أوسع. 
بـعد الجـریـمة یـتدّخـل هللا لـینتقم لـلضحّیة. فـقایـین فـي رّده عـلى هللا الـذي سـألـھ عـن مـصیر 
أخـیھ، بـدالً مـن أن یـبدو عـلیھ االضـطراب ویـلتمس الـصفح، نـراه یـتملّص مـن الـسؤال 
ویــجیب بــغطرســة: "ال أعــلم! ألــعلّي حــارٌس ألخــي؟" (تــك4/ 9). "ال أعــلم!" فــقایــین 
باـلكـذب یحـاول أن ُیغـطي جرـیمـتھ. ھكـذا كاـنتـ الحـال ساـبقـاً فيـ معـظم األحیـان، وھكـذا ال 
تـزال األمـور تجـري، كـّل مـرة تـسعى اإلیـدیـولـوجـیات، عـلى اخـتالفـھا، إلـى تـبریـر وتـقنیع 
أشـنع الجـرائـم الـمقترفـة ضـّد اإلنـسان: "ألـعّلي حـارٌس ألخـي؟". فـقایـین یـأبـى أن یـفكر فـي 
أخـیھ ویـرفـض أن یتحـمل مـسؤولـیة كـل إنـسان تـجاه أي إنـسان آخـر. ویـتبادر إلـى ذھـننا، 
بـطریـقة عـفویـة، الـنزعـات الـمعاصـرة الـتي تجـّرد اإلنـسان مـن مـسؤولـیتھ تـجاه مـثیلھ. 
ونلحـظ عـن ذلـك أعـراضـاً، مـن بـین أعـراض أخـرى، فـي ضـیاع مـعنى الـتضامـن تـجاه 
المسـتضعفین مـن أبـناء الـمجتمع – الـمسنین والـمرضـى والـالجـئین واألوالد – وفـي 
الـالمـباالة الـملحوظـة غـالـباً فـي الـعالقـات بـین الـشعوب، حـتى فـي مـا یـتعلّق بـالـقیم اإلنـسانـیة، 

قیم البقاء والحریة والسالم. 
  

9- ولـكن هللا ال یسـتطیع أن یـدع الجـریـمة بـال عـقاب. فـدُم الـضحیة، مـن األرض ُسـِفكَ 
عـلیھا، ُیـطالِـب هللا بـإقـامـة الـعدل (تـك37/ 26، أش26/ 21،حـز24/ 7- 8). مـن ھـذا 
الـنص اسـتوحـت الـكنیسة عـبارة "الخـطایـا الـتي تسـتصرخ انـتقام هللا"، وقـد أُدخـلت فـیھا، 
فـي رأس الـالئـحة، الـقتل الـمتعّمد (12). فـفي نـظر الـیھود، كـما فـي نـظر الـكثیر مـن 
الـشعوب الـقدیـمة، الـدم ھـو مسـتقّر الـحیاة (تـك 12/ 23). والـحیاة، وال سـیما الـحیاة 
البشـریـة، ھـي ِمـلك هللا وحـده. ولـذا فـكل َمـن یـتعّدى عـلى حـیاة اإلنـسان فـكأنـھ یـتعّدى عـلى 

هللا نفسھ. 
لـقد نـال قـایـین لـعنة هللا ولـعنة األرض الـتي لـن تـعطیھ قـوتـھا (تـك4/ 11- 12). وقـد حـلَّ 
بـھ الـعقاب فـراح یـسكن الـقفر والصحـراء. إن الـعنف الـقّتال یـغّیر تـغییراً عـمیقاً الـبیئة الـتي 
تجـري فـیھا حـیاة اإلنـسان. فـاألرض الـتي كـانـت "جـنة عـدن" (تـك4/ 14)،ومـوقـع وفـرة 
وعـالقـات إنـسانـیة ھـادئـة وصـاقـة مـع هللا، أمسـت "بـال نـود" (تـك4/ 16): أرض الـبؤس 
والـوحـشة والـنأي عـن هللا (تـك4/ 14). وقـد أمسـى قـایـین "تـائـھاً شـارداً" (تـك4/ 14) 

وسوف یرافقھ أبداً الشك والتقلّب. 
ولـكن هللا الـمتحنن حـتى فـي عـقابـھ، جـعل لـقایـین عـالمـة، حـتى ال یـقتلھ كـل مـن وجـده" (تـك 
4/ 15). لـقد جـعل لـھ عـالمـًة فـارقـة لـئال ُیـحكم عـلیھ بـأن یـكون مـنبوذاً عـن اآلخـریـن، 
ولـكي یـلقى حـمایـة وحـصانـة فـي وجـھ ُیـضمرون قـتلھ، وإن انـتقامـاً لـموت ھـابـیل.. فـھو، مـع 
كـونـھ قـاتـالً، ال یـزال یـملك كـرامـتھ الـشخصیة، وهللا نـفسھ فـي ذلـك كـفیل. ھـنا یتجـلّى السـرّ 
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الـغریـب، سـّر عـدالـة هللا الـمترفـقة كـما كـتب فـي ذلـك الـقدیـس أمـبروسـیوس: "لـقد تـم مـقتل 
أخ عـلى یـد أخـیھ، وھـو أعـظم الجـرائـم فـفي اللحـظة الـتي تسـلّلت فـیھا الخـطیئة، انبسـطت 
فـوراً شـریـعة الـرحـمة اإللھـیة، وذلـك بـأن الـعقاب، لـو حـّل فـوراً بـالـمذنـب، لـما أمـكن الـناس، 
فـي إنـزالـھم الـعقوبـات [ بـالمجـرمـین ] أن یتسـربـلوا بسـربـال الـتسامـح والـوداعـة، بـل لـكانـوا 
أنـزلـوا فـوراً الـعقاب بـالـمذنـبین [ ..... ] لـقد أقـصى هللا قـایـن عـن وجـھھ، وإذ انـتبذه أھـلھن 
نـفاه إلـى أرض مـعزولـة یـسكن فـیھا ألنـھ انـتقل مـن وداعـة البشـر إلـى شـراسـة الـوحـوش 
الـضاریـة. ولـكن هللا لـم یـشأ أن ُیـعاَقـَب الـقاتـل بـالـقتل، ألنـھ یـریـد أن یھـیب بـالـخاطـئ إلـى 

التوبة ال إلى الموت" (13). 
  

"ماذا صنعت؟ (تك4/ 10): ُكسوف قیمة الحیاة 
10- قــال الــرب لــقایــن: مــاذا صــنعت؟ إن صــوت دمــاء أخــیك صــارخ إلــّي مــن 
األرض" (تـك4/ 10) إن صـوت الـدم الـذي یـسفكھ الـناس ال یـني یـصرخ، مـن جـیل إلـى 

جیل، بأحجام ونبرات متنوعة وأبداً متجددة. 
ـھ أیـضاً إلـى  ب مـنھ، مـوجَّ سـؤال الـرب: "مـاذا صـنعت؟ الـذي لـم یسـتطع قـایـن أن یتھـرَّ
اإلنـسان الـمعاصـر لـیعي مـدى الخـطورة فـي انـتھاكـات حـرمـة الـحیاة، الـتي ال یـزال تـاریـخ 
ـھ إلـیھ لـیبحث عـن األسـباب الـكثیرة الـتي تحـدث ھـذه  البشـریـة مـوصـومـاً بـھا. إنـھ مـوجَّ
الـتعدّیـات وتحـّرض عـلیھا ولـیفّكر جـّدیـاً فـي مـا ینجـم عـنھا مـن تـِبعات تھـّدد وجـود األفـراد 

والشعوب. 
ھـناك تھـدیـدات تـنشأ عـن الـطبیعة ذاتـھا، ولـكنھا تتضّخـم بسـبب الـالمـباالة المجـرمـة 
والـتھاون الـصادر عـن الـناس الـذیـن یسـتطیعون، فـي مـعظم األحـیان، أن یجـدوا لـھا عـالجـاً. 
وھـناك بـالـعكس تھـدیـدات أخـرى نـاجـمة عـن أحـوال الـعنف والـبغض أو عـن الـمصالـح 
الـمتضاربـة الـتي تـدفـع الـناس إلـى التھّجـم عـلى أنـاس آخـریـن بـأعـمال الـقتل والحـروب 

والمذابح واإلبادات الجماعیة. 
وكـیف ال نـذكـر الـعنف الـممارس فـي حـق الـمالیـین مـن البشـر وبـخاصـة األطـفال ضـحایـا 
الـبؤس وسـوء الـتغذیـة والـمجاعـة، وذلـك مـن جـراء تقسـیط جـائـر لـلثروات بـین الـشعوب أو 
بـین الـطبقات االجـتماعـیة؟ أم كـیف ال نـذكـر الـعنف قـبل ظـھوره فـي الحـروب، الـعنف 
الـمرتـبط بـتجارة األسـلحة المشـینة الـتي تـساھـم فـي تـصعید الـكثیر مـن الـصراعـات المسـلّحة 
مـضّرجـة الـعالـم بـالـدمـاء؟ أم كـیف ال نـذكـر أیـضاً انـتشار جـراثـیم الـموت عـن طـریـق 
اإلخـالل الـغبي بـالـتوازنـات الـبیئیة، وتـعمیم المخـدرات ونـتائـجھا الـقّتالـة، وتـحبیذ تـصرفـات 
جنسـّیة تـنبئ بـأخـطار جسـیمة عـلى الـحیاة، عـالوة عـلى أنـھا مـرفـوضـة أدبـّیاً؟ مـن الـمتعّذر 
أن نسـرد بـطریـقة وافـیة سـلسلة األخـطار الـطویـلة المحـدقـة بـالـحیاة البشـریـة، لـكثرة مـا 

ترتدیھ، في عصرنا، من أشكال سافرة أو مبّیتة. 
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11- ولـكننا نـریـد أن نـحصر انـتباھـنا خـصوصـاً فـي أشـكال أخـرى مـن الـتعّدیـات الـتي 
تسـتھدف الـحیاة الـناشـئة أو الـحیاة فـي مـراحـلھا األخـیرة، وتـتمیز بـخاصـّیات جـدیـدة بـالـنظر 
إلـى الـماضـي وُتـثیر مـعضالت عـلى جـانـب كـبیر مـن الخـطورة، وذلـك بـأنـھا تـنزع إلـى أن 
تـتبرأ، فـي نـظر الـضمیر الجـماعـي، مـن طـابـعھا اإلجـرامـي، وتـتلبس، تـلبساً غـریـباً، بـطابـع 
 ً "الـحق". والـنتیجة أن ھـناك َمـْن ُیـطالـب الـدولـة بـأن تـعترف بـھا اعـترافـاً شـرعـیاً حـقیقیا
وراھـناً، وتـطبیقھا، مـن ثـم، تـطبیقاً مـجانـیاً، عـلى یـد الـمسؤولـین فـي دوائـر الـصحة. ھـذه 
الـتعدّیـات تـمّس الـحیاة البشـریـة فـي أحـوال شـدیـدة الـھشاشـة، عـزلـى مـن كـل قـدرة عـلى 
الـدفـاع. وأخـطر مـن ذلـك أنـھا تـتم، عـلى مـدًى واسـع، داخـل األسـرة وبـمبادرة األسـرة 

المدعّوة، بالعكس، ومن منطلق تكوینھا، إلى أن تكون "َحَرم الحیاة". 
كـیف بـات بـاإلمـكان الـوصـول إلـى مـثل ھـذه الـحال؟ ثـمة عـوامـل كـثیرة یـجب اتـخاذھـا بـعین 
االعـتبار. فـي الخـلفّیة نلحـظ أزمـة عـمیقة فـي مـجال الـثقافـة تـولّـد الـریـبة فـي أسـس الـمعرفـة 
والمسـلكیة وتـصّعب أكـثر فـأكـثر صـفاء رؤیـة مـعنى اإلنـسان وحـقوقـھ وواجـباتـھ. ویـضاف 
إلـى ذلـك الـمصاعـب الـوجـودّیـة والـعالقـّیة عـلى أنـواعـھا، ُیـّوِتـرھـا واقـع مـجتمع مـعّقد یمسـي 
 ً فـیھ األفـراد واألزواج والـعیل وحـدھـم غـالـباً فـي مـواجـھة مـعضالتـھم. وھـناك أیـضا
أوضـاع حـادة مـن الـفقر والجـزع والـتوتـر، حـیث الـسعي الـمضني فـي سـبیل الـبقاء، 
والـعذاب الـمتاخـم لحـدود الـمحتمل والـضغوط الـممارسـة عـلى الـنساء، تـجعل الـخیارات 

الداعمة لشؤون الحیاة وحمایتھا وترقیتھا على جانب من المشقة بل من البطولة. 
كـل ھـذا یفّسـر، ولـو جـزئـیاً، أن قـیمة الـحیاة یـغشاھـا الـیوم ضـرب مـن "الـكسوف"، وإن 
كـان الـضمیر ال یـزال یـعرضـھا فـي مـعرض الـشؤون الـمقدسـة والـحصینة. ونلحـظ ذلـك فـي 
أن الـناس یـنزعـون إلـى تـغطیة بـعض األخـطاء الـتي تـمس الـحیاة الـناشـئة أو المشـرفـة عـلى 
ة مـن قـامـوس الـصحة، تـصرف األنـظار عـّما یـكمن فـي  مـراحـلھا األخـیرة بـعبارات مسـتَمدَّ

ذلك من مساس بحق الفرد البشري في الوجود. 
  

12- والــواقــع أنــھ وإن كــانــت ھــناك وجــوه مــتعّددة وخــطیرة مــن وجــوه الــمعضلة 
االجـتماعـیة بـإمـكانـھا أن تفسـر نـوعـاً مـا، جـّو الـریـبة األدبـّیة المتفشـّیة، وتـخفف الـمسؤولـیة 
الـشخصیة عـند األفـراد، فـإنـھ مـن الـصحیح أیـضاً أنـنا فـي مـواجـھة واقـع أشـمل یـمكن 
اعـتباره حـقاً "ُبـنیَة خـطیئة"، یـمّیزھـا رجـوح ثـقافـة تـنافـي مـعنى الـتضامـن وتظھـر، فـي 
أحــوال كــثیرة، وكــأنــھا "ثــقافــة مــوت" حــقیقیة. ھــذه الــثقافــة تــشّجعھا تــیارات ثــقافــّیة 

واقتصادیة وسیاسیة عارمة، تملك عن المجتمع نظرة منفعّیة. 
إذا نـظرنـا إلـى ھـذه األمـور مـن ھـذا الملحـظ، یـمكننا التحـدث، نـوعـاً مـا، عـن حـرب 
الـمقتدریـن عـلى المسـتضعفین: فـالـحیاة الـتي تـتطلب قـدراً أعـظم مـن الـبشاشـة والـحب 
والـعنایـة ُتحَسـب حـیاة عـقیمة، أو ُتـعتبر عـبئاً ال ُیـطاق وتمسـي، مـن ثـم، مـرفـوضـة بـألـف 
أسـلوب. فـاإلنـسان الـذي بسـبب مـرضـھ أو عـائـقتھ أو حـتى بسـبب مجـّرد وجـوده، یـعّكر 
عـلى المحـظوظـین رغـد عـیشھم ومـألـوف حـیاتـھم، یمسـي بسـبب ذلـك عـدواً یـجب اتـقاؤه أو 
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التخـلص مـنھ، ویـعصف، مـن جـراء ذلـك، شـبھ "مـؤامـرة عـلى الـحیاة". ھذـه المـؤامرـة ال 
تـمّس فـقط األشـخاص فـي عـالقـاتـھم الـفردیـة والـعیلّیة والجـماعـیة، بـل تـوغـل إلـى أبـعد مـن 
ذلـك، إلـى حـد زعـزعـة وتـشویـھ الـعالقـات بـین الـشعوب وبـین الـدول، عـلى الـصعید 

العالمي. 
  

13- وفـي سـبیل تـشجیع اإلجـھاض عـلى نـطاق أوسـع، أُنـِفَقت وال تـزال ُتـنَفق أمـوال طـائـلة 
لتجھـیز مسـتحضرات صـیدلـّیة تـمّكن مـن قـتل الـجنین فـي رحـم أّمـھ مـن دون ضـرورة 
الـلجوء إلـى خـدمـات الـطبیب. فـي ھـذا الـمجال، یـبدو الـبحث الـعلمي نـفسھ مـحصور الـھمّ 
تـقریـباً فـي الـحصول عـلى مـنتجات عـلى مـزیـد مـن الـبساطـة والـفاعـلیة ضـد الـحیاة وقـادرة، 
فـي الـوقـت نـفسھ، عـلى أن تـعفي اإلجـھاض مـن كـل شـكل مـن أشـكال الـرقـابـة والـمسؤولـیة 

االجتماعیة. 
لـقد تـواتـر الـقول بـأن مـنع الـَحَبل، إذا أمسـى مـأمـونـاً وفـي مـتناول الجـمیع، ھـو الـعالج 
األنـجع ضـد اإلجـھاض. وُتـتَّھم الـكنیسة الـكاثـولـیكیة بـأنـھا تـشجع اإلجـھاض ألنـھا ال تـزال 
تـعانـد فـي اعـتبار مـنع الحـمل وسـیلة یحّـرمـھا الشـرع األدبـي. ھـذا االعـتراض، إذا أمـعنا فـیھ 
الـنظر، یـبدو فـي الـحقیقة مشـبوھـاً. قـد یحـدث، وال شـك، أن كـثیراُ مـن الـذي یـلجأون إلـى 
وسـائـل مـنع الحـمل، ُیـْقِدمـون عـلى ذلـك أیـضاً وفـي نـّیتھم أن یـتحاشـوا، فـیما بـعد مـزلـقة 
اإلجـھاض. ولـكن الـمواقـف السـلبیة الـكامـنة فـي "ذھـنیة مـنع الحـمل" – وھـي بـعیدة جـداً 
عـن مـمارسـة األبـّوة واألمـومـة مـمارسـة مـسؤولـة، كـما تـتحقق فـي احـترام الـفعل الـزوجـي 
فـي مـلء حـقیقتھ – ھـذه الـمواقـف ھـي مـن السـلبیة بـحیث تـجعل ھـذه التجـربـة أشـّد إغـراءً 
فـي مـواجـھة حـمٍل غـیر مـرغـوب فـیھ. والـواقـع أن الـحضارة الـتي تـدفـع إلـى اإلجـھاض 
تـنمو نـمواً خـاصـاً فـي األوسـاط الـتي تـرفـض تـعلیم الـكنیسة فـي مـنع الحـمل. ال شـك أن مـنع 
الحـمل واإلجـھاض، مـن الـناحـیة األخـالقـیة، ھـما شـّران مـختلفان اخـتالفـاً نـوعـیاً: فـاألول 
یـنافـي حـقیقة الـفعل الجنسـي، بـوصـفھ تـعبیراً عـن الـحب الـزوجـي، بـینما اآلخـر یـدّمـر حـیاة 
كـائـن بشـري. األول یـجافـي فـضیلة الـعفة الـزوجـیة، بـینما اآلخـر یـناقـض فـضیلة الـعدالـة 

وینتھك مباشرة الوصیة اإللھیة "ال تقتل". 
ولـكن مـنع الحـمل واإلجـھاض، عـلى اخـتالفـھما فـي الـطبیعة والـوزن األدبـي، مـرتـبطان 
ارتـباطـاً وثـیقاً، وكـأنـھما ثـمرتـان مـن نـبتة واحـدة. ال شـك أن ثـمة أحـواالً تـضَطرُّ اإلنـسان 
إلـى اسـتعمال مـنع الحـمل واإلجـھاض بـضغط ظـروف حـیاتـیة، ولـكنھا ال تـعفي الـبتة مـن 
واجـب االمـتثال الـكامـل لشـریـعة هللا. إالّ أن ھـذه الـممارسـات، فـي أحـوال أخـرى كـثیرة 
جـداً، تتجـّذر فـي ذھـنیة ُمـْتعیَّة وتجـّرد مـن الـمسؤولـیة فـي مـا یـتعلق بـالـحیاة الجنسـیة، 
وتـفترض نـظرة أنـانـیة إلـى الحـریـة تـعتبر اإلنـجاب عـائـقاً یـعترض نـمّو الـشخصیة البشـریـة. 
وھـكذا تمسـي الـحیاة الـتي یـمكن أن تـنشأ مـن الـعالقـة الجنسـیة ھـي الـعدو الـذي ال بـّد مـن 
مـحایـدتـھ بـكل وسـیلة، ویمسـي اإلجـھاض ھـو الـجواب الـممكن األوحـد والـعالج فـي حـال 

فشل منع الحمل. 
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ومـن الـمؤسـف أن الـصلة الـوثـیقة الـملحوظـة فـي الـذھـنیات بـین مـمارسـة مـنع الحـمل 
ومـمارسـة اإلجـھاض تظھـر أكـثر فـأكـثر. والـدلـیل عـلى ذلـك مـا یـتحقق، بـطریـقة مـقلقة، مـن 
زع ھـي ووسـائـل مـنع  تجھـیز مسـتحضرات كـیماویـة وأجھـزة داخـل الـرحـم ولـقاحـات ُتـوَّ
الحـمل بـنفس الـسھولـة، وتـفعل، فـي الـحقیقة، فـعل الـوسـائـل اإلجـھاضـیة فـي الـمراحـل 

األولى من نمّو الحیاة في الكائن الجدید. 
  

14- تــقنیات اإلنــجاب االصــطناعــي، عــلى أنــواعــھا، وھــي تــبدو فــي خــدمــة الــحیاة، 
وتـتضّمن ھـذه الـنیة فـي عـدد مـن األحـوال، إنـما ُتشـّرع الـباب عـلى اعـتداءات جـدیـدة عـلى 
الـحیاة. وعـالوة عـلى أن ھـذه الـتقنیات مـرفـوضـة أدبـیاً ألنـھا تـعزل اإلنـجاب عـن الـعمل 
الـزوجـي وسـیاقـھ اإلنـسانـي الـمتكامـل (14)، فھـي ُتسّجـل ِنَسـباً عـالـیة مـن الفشـل، لـیس فـقط 
عـلى صـعید الـتلقیح، بـل فـي مـا بـعد أیـضاً، عـلى صـعید نـمّو الـجنین، الـمعرَّض لخـطر 
الـموت، بـعد فـترات قـصیرة جـداً، بـوجـھ اإلجـمال. ویـفوق أحـیانـاً عـدد الـُمَضغ مـا ھـو 
ضـروري لـزرعـھا فـي رحـم الـمرأة، وھـذه "الـُمَضغ الـفائـضة"، كـما تـسمى، ُتـلقى أو 
ُتسـتعمل فـي بـحوث ُتـخفِّض، فـي الـحقیقة، الـحیاة البشـریـة، بـحجة الـتقّدم الـعلمي أو الـطبي، 

إلى مستوى "سلعة بیولوجیة"، یمكن المرء أن یتصرف بھا على ھواه. 
التشخیص السابق للوالدة، الذي ال یثیر مشاكل أدبّیة إذا اسُتعِمل لتحدید العالجات 

التي یمكن أن تكون ضروریة للولد المشرف على الوالدة، قد یمسي أحیاناً كثیرة 
فرصة القتراح اإلجھاض أو إلجرائھ. ھو اإلجھاض النسالي*، الذي تنشأ شرعیتھ، في 

الرأي العام، من ذھنیة ُتعتبر بخطأٍ، على انسجام مع المقتضیات "العالجیة"، وال 
ترّحب بالحیاة إالّ مشروطة وبراًء من اإلعاقة والعاھة. 

فـي خـط ھـذا الـمنطق، ھـناك مـن یـرفـض الـعالجـات األسـاسـیة الـمألـوفـة، وحـتى الـتغذیـة 
ألوالد ولـدوا فـي حـاالت مـن اإلعـاقـة أو الـمرض الـثقیل. وإلـى ذلـك، تمسـي المسـرحـیة 
مـة ھـنا وھـناك والـھادفـة  الـمعاصـرة أدعـى إلـى الـبلبلة والـحیرة مـن جـراء الـمقترحـات الـمقّدّ
إلـى تشـریـع قـتل األطـفال، فـي خـط الـمطالـبة بـحق اإلجـھاض، وفـي ھـذا مـا یـرتـدَّ بـنا إلـى 

طور من البربریة حسبناه ولّى إلى غیر رجعة. 
  

15- ثـمة أخـطار ال تـقّلً جـسامـة تحـدق أیـضاً بـالـمرضـى الـمزمـنین والـمدنـفین، فـي سـیاق 
اجـتماعـي وثـقافـي یضّخـم صـعوبـة مـواجـھة األلـم وتحـّملھ، فـیقّوي الـنزعـة إلـى حـّل مـشكلة 

األلم باقتالعھ من جذوره، واستعجال الموت في اللحظة التي ُتحَسُب مناسبة. 
وتـحبیذاً لھـذا الـخیار، نجـُد أحـیانـاً كـثیرة عـناصـر مـن طـبیعة أخـرى تـلتقي كـلھا – لـسوء 
الحـظ – فـي ذات المخـرج الـمخیف. فـعاطـفة الجـزع والـتوتـر وحـتى الـیأس عـند الـمریـض 
الـناجـمة عـن خـبرة ألـم شـدیـد ومـدیـد، یـمكن أن تـؤدي إلـى نـتیجة حـاسـمة. وفـي ھـذا مـا 
یـزعـزع تـوازنـات الـحیاة الـفردیـة والـعیلّیة، عـلى كـونـھا مـضطربـة فـي حـّد ذاتـھا أحـیانـاً، 
وذلـك ألن الـمریـض، مـن جـھة، قـد یـتعرض ألن یـلفي ذاتـھ رازحـاً تـحت عـبء ھـشاشـتھ، 
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بـالـرغـم مـما أحـرزتـھ الـرعـایـة الـطبّیة واالجـتماعـیة مـن فـاعـلیة مـتنامـیة، وألن ذلـك قـد 
یـبعث، مـن جـھة أخـرى، فـي األشـخاص الـمرتـبطین مـباشـرة بـالـمریـض، شـعوراً مـن الـشفقة 
مـعقوالً وإن تـّم فـھمھ خـطأ. كـل ھـذا ُیمسـي أشـّد خـطراً مـن جـراء بـیئٍة ثـقافـیة ال تـتوّسـم فـي 
الـعذاب أي مـعنًى وال أي قـیمة بـل تـرى فـیھ ذروة الشـر الـذي ال بـّد مـن اسـتئصالـھ بـأي 
وسـیلة. ونلحـظ ھـذا خـصوصـاً فـي األحـوال الـتي تخـلو مـن أي نـظرة دیـنیة تـساعـد فـي فـھم 

سّر العذاب فھماً إیجابیاً. 
ولـكن الـقرائـن الـثقافـیة فـي جـملتھا ال تخـلو مـن أن تـخضع لـنوع مـن الـشعور الـبرومـیتي* 
الـذي یـدفـع اإلنـسان إلـى االعـتقاد بـقدرتـھ عـلى أن یـنّصب ذاتـھ سـّید الـحیاة والـموت 
یـقّررھـما كـما یـریـد، بـینما ھـو، فـي الـواقـع، مـقھور ومـسحوق تـحت وطـأة مـوت مـقفل إقـفاالً 
مـبرمـاً دون أي إطـاللـة مـعنى أو بـریـق رجـاء. ھـذا كـلھ نجـد لـھ صـورة مـأسـاویـة فـي 
انـتشار الـقتل الـرحـیم، مـقّنعاً وُمـبّیتاً أو سـافـراً بـل مشـرعـاً. فـإذا اسـتثنینا شـیئاً مـن الـشفقة 
ر أحـیانـاً بـاعـتبارات مـنفعّیة  الـمزّیـفة، تـجاه عـذاب الـمریـض، نـرى أن الـقتل الـرحـیم ُیـبرَّ
قـوامـھا اإلقـالع عـن تـكالـیف مـالـیة عـقیمة تـرھـق الـمجتمع. وھـكذا ُیـصار إلـى الـتفكیر فـي 
إلغـاء أطفـال مشـّوھیـن أو أشخـاص معـاقیـن إعاـقةـ خطـیرة أو عاـجزـینـ أو ُمسـنین، وال 
سـّیما إذا كـانـوا عـلى غـیر اكـتفاء ذاتـي، أو مـرضـى فـي طـورھـم األخـیر. إنـھ ال یـسوغ لـنا 
أن نـسكت عـن أشـكال أخـرى مـن الـقتل الـرحـیم أشـدَّ دھـاًء وإن لـم تـكن أقـل خـطراً وواقـعیة. 
وذلـك مـثالً، عـندمـا ُیـعمد إلـى االسـتزادة مـن األعـضاء البشـریـة لـزرعـھا، فـُتقتلع ھـذه 

األعضاء بال تقّید بالضوابط الموضوعیة المناسبة للتثّبت من وفاة المعطي. 
  

16- كـثیراً مـا تـقترن األخـطار والـتعّدیـات المحـدقـة بـالـحیاة بـظاھـرة أخـرى مـعاصـرة وھـي 
الـظاھـرة الـدیـموغـرافـیة. وتـعتلن ھـذه الـظاھـرة بـطریـقة تـختلف بـین مـنطقة وأخـرى مـن 
مـناطـق الـعالـم: فـفي الـبالد الـثریـة والـمتطورة، نلحـظ تـقلصاً وتـدھـوراً مـریـعین فـي عـدد 
الـوالدات. وأمـا الـبالد الـفقیرة فھـي تـتمیز إجـماالً بنسـبة عـالـیة مـن الـنمو األنـامـي یـصعب 
تحـملھا فـي مـا ھـي عـلیھ مـن نـمّو اقـتصادي واجـتماعـي ضـعیف أو مـن تخـلّف فـادح. فـي 
مـواجـھة ھـذا االكـتظاظ الـسكانـي فـي الـبالد الـفقیرة نلحـظ تـقصیراً، عـلى الـصعید الـدولـي، 
فـي الـتدخـالت الـشامـلة: السـیاسـات الـعیلّیة واالجـتماعـیة الـرصـینة، وبـرامـج الـتطّور الـثقافـي 
واإلنــتاجــي والــتوزیــع الــعادل لــلموارد- بــینما نلحــظ اســتمراراً فــي تــطبیق الســیاســات 

المناقضة للتطّور األنامي. 
مـن الـواضـح أن مـنع الحـمل والـتعقیم واإلجـھاض یـجب أن نـعتبرھـا مـن األسـباب الـمؤدّیـة 
إلـى خـلق أحـواٍل مـن الـتقلص األنـامـي الشـدیـد. فـفي أحـوال "التفجـر األنـامـي"، یسھـل 

الركون إلى ھذه الوسائل وسائل ما ھنالك من أصناف التعّدي على الحیاة. 
عـندمـا شـعر فـرعـون قـدیـماً بـالـقلق مـن وجـود أوالد إسـرائـیل وتـكاثـرھـم راح یـسومـھم كـلَّ 
أنـواع الـجور والـطغیان وأمـر بـقتل كـل ولـد ذكـٍر مـولـوٍد مـن أمـھات عـبرانـیات (خـر1/ 7- 
22). ھـناك كـثرة مـن الـمقتدریـن فـي األرض ال یـزالـون حـتى الـیوم یـتصرفـون بـنفس 
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الـطریـقة. ھـم أیـضاً یجـزعـون مـن الـتكاثـر األنـامـي الـراھـن ویـخشون مـن الـشعوب األكـثر 
تـكاثـراً وفـقراً أن ُتمسـي خـطراً یھـّدد مـا تـتمتع بـھ بـالدھـم مـن بـحبوحـة وطـمأنـینة. وبـناءً 
عـلى ذلـك، فـبدالً مـن أن یـواجـھوا ھـذه الـمشكالت الخـطیرة ویـعالـجوھـا بـاحـترام كـرامـة 
األفـراد والـعیل، وبـمراعـاة مـا یـتمتع بـھ كـل إنـسان مـن حـق مـنیع فـي الـحیاة، یـؤثـرون أن 
یـدعـموا وفـرضـوا، بـكل الـوسـائـل، مخـططات كـثیفة لتحـدیـد النسـل. وحـتى الـمساعـدات 
االقـتصادیـة الـتي كـان بـوّدھـم أن یـتبرعـوا بـھا، یـخضعونـھا، بـطریـقة جـائـرة، لشـرط الـقبول 

بسیاسة تحدید النسل. 
  

17- البشـریـة الـمعاصـرة تـقّدم لـنا مشھـداً مـرّوعـاً عـندمـا نلحـظ ال الـقطاعـات الـتي تسـتفحل 
فـیھا الـتعّدیـات عـلى الـحیاة وحسـب، بـل أیـضاً نسـبتھا الـعددیـة الـكبیرة والـدعـم الـقوي الـذي 
ُیـوفـره لـھا إجـماع اجـتماعـي واسـع الـنطاق، واعـتراف شـرعـي مـتواتـر ومـساھـمة جـزٍء مـن 

المسؤولین في قطاع الصحة. 
وقـد تحـّدثـُت عـن ذلـك بشـّدة فـي دنـفر، فـي مـناسـبة الـیوم الـعالـمي الـثامـن للشـبیبة، فـقلت: " 
إن األخـطار المحـدقـة بـالـحیاة ال َتـضُعف مـع الـزمـن، بـل تّتخـذ، بـالـعكس، أبـعاداً جسـیمة. 
ھـذه األخـطار ال تـصدر فـقط مـن الـخارج، مـن قـوى الـطبیعة ومـن أمـثال "قـایـین" الـذیـن 
یـقتلون "ھـابـیل"، بـل ھـي أخـطار مـبرمـجة بـطریـقة عـلمیة ومـنظمة. فـالـقرن العشـرون 
سـوف یـكون حـقبة حـافـلة بـالـتعدّیـات الـفظیعة عـلى الـحیاة، وسـلسلة ال نـھایـة لـھا مـن 
یـفون  الحـروب ومجـزرة مـتواصـلة تسـتھدف األبـریـاء. فـاألنـبیاء الـّدجـالـون والـمعلّمون الـمزَّ

قد أحرزوا أكبر قدر ممكن من النجاح(15). 
  

"ألعّلي حارس ألخي؟" (تك4/ 9): انحراف في تصّور الحریة 
18- إن المشھـد الـذي أتـینا عـلى وصـفھ یـجب أن نـحیط بـھ ال مـن نـاحـیة مـا یـتمّیز بـھ مـن 
ظـاھـرات الـموت وحسـب، ولـكن مـن نـاحـیة األسـباب الـمتعددة الـتي تـفرزه أیـضاً. سـؤال 
الـرب: "مـاذا صـنعت بـأخـیك؟" (تـك4/ 10) یـبدو وكـأنـھ نـداء مـوّجـھ إلـى قـایـین لیتخـطى 
مـادّیـة الجـرم الـذي اقـترفـھ، ویـدرك خـطورتـھ عـلى صـعید الـحوافـز الـتي أّدت إلـیھ والـتبعات 

الناجمة عنھ. 
الـخیارات ضـد الـحیاة تـوحـیھا أحـیانـاً أوضـاع شـائـكة بـل فـاجـعة مـن األلـم الـسحیق والـعزلـة 

وانقطاع األمل في تحسین وضع اقتصادي، واالنھیار والجزع من المستقبل. 
مـثل ھـذه األحـوال بـإمـكانـھا أن ُتـخففن حـتى إلـى حـدٍّ بـعید، الـمسؤولـیة الـشخصّیة وعـبْ 
الـذنـب لـدى الـذي یتخـذون ھـذه الـخیارات األثـیمة فـي حـّد ذاتـھا. ولـكن الـمشكلة تتخـطى 
الـیوم مجـّرد اإلقـرار – وإن ضـروریـاً – بھـذه األوضـاع الـشخصیة. فـالـمشكلة مـطروحـة 
أیـضاً عـلى الـصعید الـثقافـي واالجـتماعـي والسـیاسـي، وھـنا یظھـر وجـھھا الھـّدام والـُمقلق، 
بسـبب الـنزعـة الـمتنامـیة فـي ذھـنّیة الـمجتمع إلـى اعـتبار ھـذه الـتعّدیـات عـلى الـحیاة تـعابـیر 
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شـرعـیة عـن الحـریـة الـفردیـة، یـجب االعـتراف بـھا والـدفـاع عـنھا دفـاعـنا عـن حـقوق 
راھنة. 

وُنـفضي ھـكذا إلـى مـنعطف فـاجـع الـنتائـج فـي مـسار تـاریـخي طـویـل یـصطدم الـیوم بـتناقـض 
مـذھـل، بـعد اكـتشاف فـكرة "حـقوق اإلنـسان" – بـصفتھا حـقوقـاً فـطرّیـة لـكل فـرد، سـابـقة 
لـكل دسـتور ولـكل شـرعـة فـي الـدول – فـفي الـوقـت الـذي نـعلن فـیھ رسـمیاً مـا یـتمتع بـھ 
الـفرد مـن حـقوق مـنیعة، ونـؤكـد أمـام الـمأل قـیمة الـحیاة، نـرى أن الـحق فـي الـحیاة مـرفـوض 

ومنتھك عملیاً، وخصوصاً في مرحلتین من أھم مراحل الوجود: الوالدة والموت. 
مـن جـھة نلحـظ أن مـا ُیـعَلن فـي شـأن حـقوق اإلنـسان والـمبادرات الـكثیرة المسـتوحـاة مـن 
ھـذه الـحقوق ُتـبّین، فـي الـعالـم كـلھ، تـطّور حـٍس أدبـّي أكـثر أھـبة لـالعـتراف بـقیمة الـحیاة 
وكـرامـة كـل إنـسان فـي حـّد ذاتـھ، بـصرف الـنظر عـن كـل تـفرقـة فـي الـعرق أو فـي الـبلد أو 

في الدین أو في الرأي السیاسي أو في الطبقة االجتماعیة. 
ولـكن، مـن جـھة أخـرى، نـرى أن ھـذه اإلعـالنـات الـنبیلة یـنافـیھا الـواقـع الـمأسـوي مـنافـاة 
مـؤسـفة، ومـما یـدعـو إلـى مـزیـد مـن الـحیرة بـل مـن الـتشكیك، أن ھـذه األمـور تحـدث، 
بـالـضبط، فـي مـجتمع یـجعل ھـدفـھ األول وفـخاره فـي الـمجاھـرة بـالـحقوق اإلنـسانـیة والـذود 
عـنھا. فـكیف یـمكن الـتوفـیق بـین ھـذه الـتأكـیدات الـمبدئـیة الـمتكّررة مـع مـا ھـنالـك مـن تـفاقـم 
مـتواصـل وتشـریـع مـتواتـر لـلتعّدیـات عـلى الـحیاة البشـریـة؟ وأیـن االنـسجام بـین ھـذه 
الـتصریـحات واتـنباذ المسـتضعف واألعـزل والـُمِسّن والـجنین؟ ھـذه االعـتداءات تـتوّجـھ فـي 
اتـجاه مـناقـٍض تـمامـاً الحـترام الـحیاة وتـمثل تھـدیـداً مـباشـراً لـكل مـا تـنّوه بـھ حـضارة حـقوق 
اإلنـسان. وھـي، فـي أقـصى الـمطاف، تـشكل خـطراً عـلى مـعنى الـتعایـش الـدیـمقراطـي 
بـالـذات: فـبدالً مـن أن تـكون مـدائـننا مـجتمعات تـحتضن "الـحیاة المشـتركـة"، ُیخشـى مـن أن 
شـین والُمسـتبعدیـن والمحـذوفـین. وإذا أفـسحنا  تمسـي مجـموعـات مـن الـمنبوذیـن والمھمَّ
الـنظر إلـى أفـٍق عـالـمي، كـیف یـمكننا أالّ نـفّكر أن إعـالن حـقوق األفـراد والـشعوب كـما 
نـسمیھ فـي الـمحافـل الـدولـیة الـُعْلیا لـیس إالّ مجـّرد كـالم عـقیم مـا دام لـم ُیـكَشف قـناع األنـانـیة 
فـي الـبالد الـثرّیـة الـتي تُسـدُّ عـلى الـبالد الـفقیرة بـاب الـوصـول إلـى الـنمّو أو تـخضعھ 
لمحـّرمـات خـرقـاء تـمس قـضیة اإلنـجاب وتـقیم تـعارضـاً بـین االزدھـار الـمادي والـنموّ 
البشـري؟ أفـال یـجب أن نـعید الـنظر فـي األنـماط االقـتصادیـة الـمعتمدة اعـتماداً مـتواتـراً لـدى 
الـدول وبـخاصـة تـلك األنـماط الـمرھـونـة بـضغوط دولـّیة والـتي تـولّـد وتـغّذي أحـواالً مـن 

الظلم والعنف تمسي معھا حیاة شعوب برمتھا خاضعة للمھانة والقھر؟ 
  

19- أین جذور مثل ھذا التناقض الغریب؟ 
بـاإلمـكان أن نـكتشفھا انـطالقـاً مـن تـقییم شـامـل لـلنظام الـثقافـي واألخـالقـي، وابـتداءاً بـالـذھـنّیة 
الـتي تـعمل عـلى تـوتـیر مـعنى الـذاتـّیة وتـشویـھھ، فـال تـعترف بـقابـلّیة الـحقوق إالّ لـمن یـنعم 
بـاسـتقاللـّیة تـامـة، أو أقـلّھ فـي الـبدایـة، ویخـلو مـن كـل تـبعّیة لـآلخـریـن. ولـكن كـیف الـتوفـیق 
بـین ھـذه الـرؤیـة واإلعـالن الـقائـل بـأن اإلنـسان كـائـن "حـصین"؟ نـظرّیـة الـحقوق اإلنـسانـیة 
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إنـما تـرتـكز عـلى اعـتبار أن اإلنـسان، خـالفـاً لـلبھائـم واألشـیاء، ال یـمكن أن یـخضع 
لسـیطرة أحـد. وال بـّد مـن أن نشـیر أیـضاً إلـى الـمنطق الـجانـح إلـى إقـامـة الـمعادلـة بـین 
الـكرامـة الـشخصیة وقـدرة اإلنـسان عـلى االتـصال الـكالمـي الـصریـح والـذي – عـلى كـل 
حـال – یـمكن اخـتباره. مـن الـواضـح أن مـع مـثل ھـذه المسـلّمات لـم یـعد مـن مـكان، فـي 
الـعالـم، لـلكائـن الـضعیف، كـالمشـرف عـلى الـوالدة أو المشـرف عـلى الـموت، والـذي یـبدو 
واقـعاً كـلیاً تـحت سـلطة أشـخاص آخـریـن ومـرتـبطاً ارتـباطـاً جـذریـاً بـھم وعـاجـزاً عـن 
االتـصال إالّ بـلغة الـصمت، لـغة الـتعایـش الـعاطـفي. وھـكذا تمسـي الـقّوة مـقیاس كـل خـیار 
وتـصّرف فـي الـعالقـات مـا بـین األشـخاص وفـي الـحیاة الـمجتمعّیة. وھـذا یـناقـض تـمامـاً مـا 
أرادت الـدولـة، تـاریـخیاً، أن تـعلنھ بـقولـھا إنـھا الجـماعـة الـتي تحـلُّ فـیھا "قـوة الـمنطق" محـل 

"منطق القوة". 
عـلى صـعید آخـر، نلحـظ أن الـتناقـض الـقائـم بـین تـأكـید حـقوق اإلنـسان رسـمیاً ونـفیھا 
الـمأسـاوي عـملیاً یـنبع مـن نـظرة إلـى الحـریـة تـنّوه بـالـفرد تـنویـھاً مـطلقاً وال ُتـعده لـلتضامـن 
واالنـفتاح بـال تـحفظ وخـدمـة الـقریـب. ولـئن صـح أحـیانـاً أن إلـغاء الـحیاة الـناشـئة أو الـمدنـفة 
ھـو مـن تـبعات شـعور منحـرف بـالـتعاطـف والـشفقة، إالّ أنـھ ال یـمكن أن نـنفي أن حـضارة 
الـموت ھـذه، فـي مجـملھا، تـنبع مـن نـظرة إلـى الحـریـة مـغرقـة فـي األنـانـیة، تمسـي فـي 

النھایة حرّیة "األقویاء" ضد الضعفاء الرازحین. 
بھـذا الـمعنى یـمكننا أن نفّسـر ردَّ قـایـن عـلى سـؤال الـرب: "أیـن أخـوَك ھـابـیل؟": "ال أعـلم! 
ألـعلي حـارس ألخـي!" (تـك 4/ 9). أجـل كـل إنـسان ھـو "حـارس ألخـیھ"، ألن هللا إنـما 
یـِكل اإلنـسان إلـى اإلنـسان. وألن هللا یـریـد ھـكذا أن یـِكل اإلنـسان إلـى اإلنـسان، فـإنـھ یـمنُّ 
عـلى كـل إنـسان بـالحـریـة الـتي تكتسـب ُبـعداً عـالقـیاً جـوھـریـاً. الحـریـة مـن مـواھـب هللا 
الـكبرى ألنـھا فـي خـدمـة اإلنـسان لـیبلغ إلـى الـكمال بـبذل الـذات واالنـفتاح عـلى الـغیر. 
ولـكنھا، بـالـعكس، عـندمـا ُتمسـي مـغرقـة فـي األنـانـیة، فھـي تـفرغ مـن مـعناھـا األول وُتـْنَتقض 

دعوتھا وكرامتھا. 
ثـمة وجـھ آخـر أعـمق ال بـدَّ مـن تـأكـیده: إن الحـریـة تـنكر ذاتـھا وتـدّمـرھـا وتـفضي إلـى إلـغاء 
الـغیر عـندمـا ال تـعود ُتـِقرُّ وال تـعود تـحترم عـالقـتھا الـجوھـریـة بـالـحقیقة. فـكل مـرة تـسعى 
الحـریـة إلـى الـتملّص مـن كـل تـقلید وكـل سـلطة، وتـعزل ذاتـھا عـن أولـى مسـلّمات حـقیقة 
مـوضـوعـیة وشـامـلة، ھـي مـرتـكز الـحیاة الـفردّیـة واالجـتماعـیة، ینتھـي اإلنـسان بـأن یتخـذ 
بـمثابـة مـقیاس وحـید وحـاسـم لـخیاراتـھ، ال الـحقیقة الـتي تـوقـفھ عـلى نـواحـي الـخیر والشـر، 
بـل مجـرد رأیـھ الـذاتـي والـمتقلب، بـل حـتى مـا تـملیھ عـلیھ مـصالـحھ األنـانـّیة ونـزواتـھ 

العابرة. 
  

20- بھـذه الـنظرة إلـى الحـریـة، تـتلف الـحیاة فـي الـمجتمع تـلفاً ذریـعاً. فـإذا فُـِھم كـمال األنـا 
بمـعنى االستـقاللیـة المـطلقة، فال بدـّ منـ أن ُنفـضي إلىـ إلغـاء الغـیر، وقدـ أمسىـ خصـماً ال 
بدـّ منـ اتقـائھـ، ویغـدو المـجتمع ھكـذا مجمـوعةـ أفرـاد قاـئمـین بعـضھم بإـزاء بعـض، ال 
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تـربـطھم عـالقـات مـتبادلـة: كـل واحـد یـسعى إلـى تـثبیت ذاتـھ بـمعزٍل عـن اآلخـر، ویـرغـب 
فـي تـرجـیح مـصالـحھ الـذاتـیة. ولـكن، فـي مـواجـھة نـفس الـمصالـح الـتي یـطالـب بـھا 
اآلخـرون، یمسـي مـن الـضروري الـبحث عـن حـلٍّ وسـط یـضمن لـكل فـرد فـي الـمجتمع 
أكـبر قـدر مـن الحـرّیـة. ھـكذا یـزول كـل تـقّید بـالـقیم المشـتركـة وبـحقیقة مـطلقة للجـمیع، وتـتیھ 
الـحیاة االجـتماعـیة فـي نسـبّیة مـطلقة ورمـالـھا المتحـركـة، ومـن ثـم كـل شـيء یمسـي مـاّدة 

تعاھدات ومساومات، حتى أول حٍق من الحقوق األساسیة: أي الحق في الحیاة. 
والـواقـع أن ھـذا مـا یحـدث أیـضاً فـي نـفس اإلطـار السـیاسـي فـي الـدولـة. فـالـحق فـي الـحیاة، 
وھـو حـق أصـیل ومـنیع، یمسـي مـادة جـدال وإنـكار، اسـتناداً إلـى اقـتراع بـرلـمانـي أو إلـى 
إرادة جـزء مـن الـسكان، قـد یـكون ھـو األكـثریـة. وتـلك نـتیجة وخـیمة مـن نـتائـج نسـبّیة 
سـائـدة ال یـتصّدى لـھا أحـد: "فـالـحق" یـكّف عـن أن یـكون حـقاً إذا لـم یـعد راسـخاً عـلى 
أسـاس الـكرامـة الـحصینة الـتي یـتمتع بـھا الـشخص، بـل أمسـى مـرھـونـاً بـإرادة األقـوى. 
وھـكذا تـتوّجـھ الـدیـمقراطـیة، بـالـرغـم مـن مـبادئـھا، نـحو تـوتـالـّیة مـمّیزة. فـلم تـعد الـدولـة ھـي 
"الـبیت المشـترك" حـیث یسـتطیع الجـمیع أن یـعیشوا حسـب مـبادئ الـمساواة األسـاسـیة بـل 
ل، مـن الـولـد الـذي لـم  تـحّولـت إلـى "دولـة مسـتبدة" تنتحـل حـق الـتصرف بـالـضعفاء والـُعزَّ
یـولـد بـعد إلـى الشـیخ الـمسن، وذلـك بـاسـم مـنفعة عـامـة لیسـت، فـي الـحقیقة، سـوى مـصلحة 

القالئل. 
ت عـلى الـقوانـین  ویـبدو ھـذا كـلّھ وكـأنـھ یجـري فـي أتـّم الـمراعـاة للشـرعـیة، أقـلھ عـندمـا ُیـصوَّ
الـتي تـسّوغ اإلجـھاض والـقتل الـرحـیم بـموجـب الـقواعـد الـدیـمقراطـیة الـمزعـومـة. والـواقـع 
أنـنا بـإزاء مظھـر فـاجـع مـن مـظاھـر الشـرعـّیة. والـمثالـیة الـدیـمقراطـیة الـتي ال تـصح إالّ 
بـمقدار مـا تـعترف بـكرامـة كـل شـخص بشـري وتحـمیھا، نـراھـا مـبخوسـة فـي مـرتـكزاتـھا 
غ قـتل  نـفسھا: "كـیف یـمكن التحـّدث بـعد عـن كـرامـة كـل شـخٍص بشـري عـندمـا ُیـسوَّ
الـضعفاء واألبـریـاء؟ بـاسـم أي عـدالـة ُتـمارس أظـلم الـتفرقـات بـین األشـخاص، وُیـعلن أن 
بـعضھم یسـتحقون الحـمایـة، والـبعض اآلخـر ُتـرفـض لـھم ھـذه الـكرامـة؟" (16). عـندمـا 
نلحـظ مـثل ھـذه الـتصرفـات فـفي ذلـك إیـذان بـبدء مـتاھـات تـؤّدي إلـى تـذویـب تـعایـٍش بشـري 

حقیقي وتصّدع قوام الدولة بالذات. 
الـمطالـبة بـحق اإلجـھاض وقـتل الـجنین والـقتل الـرحـیم واالعـتراف بـھ اعـترافـاً شـرعـیاً، كـل 
ذلـك یـؤدي إلـى أنـھ نـفرغ عـلى الحـریـة البشـریـة مـعنًى فـاسـداً وجـائـراً، مـعنى سـلطة مـطلقة 
عـلى اآلخـریـن وضـد اآلخـریـن. ولـكن فـي ذلـك مـوت الحـرّیـة الـحقیقیة: "الـحق الـحق أقـول 

لكم: كل من یرتكب الخطیئة یكون عبداً للخطیئة" (یو8/ 34). 
  

"من وجھك أستتر" (تك4/ 14): ُكسوُف معنى هللا ومعنى اإلنسان 
21- عـندمـا نـنّقب عـن الجـذور الـعمیقة الـتي ُیـفرخ مـنھا الـصراع بـین "حـضارة الـحیاة" و 
"حـضارة الـموت"، ال یـمكن أن نـتوقـف عـلى مـا أتـینا عـلى وصـفھ مـن انحـراف فـي تـصّور 
مـعنى الحـریـة. ال بـّد مـن أن نـبلغ إلـى صـمیم الـمأسـاة الـتي یـعیشھا اإلنـسان الـمعاصـر: 
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كـسوف مـعنى هللا ومـعنى اإلنـسان. وھـو مـا یـمّیز الـمحیط االجـتماعـي والـثقافـي الـخاضـع 
لـلعلمنة الـتي تـمتد بـمجّساتـھا الـطویـلة إلـى حـّد الـتنكیل بـالجـماعـات المسـیحیة نـفسھا أحـیانـاً. 
فـالـذیـن تـدّب فـیھم عـدوى ھـذه الـحالـة الـذھـنیة، سـرعـان مـا ینجـرفـون فـي تـیار دائـرة مـفرغـة 
رھـیبة: فـعندمـا یـفقد اإلنـسان مـعنى هللا، فـھو یـجنح إلـى فـقدان مـعنى اإلنـسان أیـضاً، 
وكـرامـتھ وحـیاتـھ. ثـم إن انـتھاك الشـریـعة األخـالقـیة بـطریـقة مـنھجیة وخـصوصـاً فـي 
الـمجال الخـطیر الـمتصل بـالـحیاة البشـریـة وكـرامـتھا ُیِحـدث نـوعـاً مـن الـغشاوة الـمتكاثـفة فـي 

قدرة اإلنسان على إدراك حضور هللا حضوراً حیاً ومنقذاً. 
بـاإلمـكان أن نسـتوحـي، مـّرة أخـرى، روایـة قـتل ھـابـیل عـلى یـد أخـیھ قـایـن. فـبعد الـلعنة 
الـتي أنـزلـھا هللا عـلى قـایـن، نـسمعھ یـخاطـب الـرب بھـذه الـكلمات: "ذنـبي أعـظم مـن أن 
ُیـغفر. إنـك قـد طـردتـني الـیوم عـن وجـھ األرض ومـن وجـھك أسـتتر وأكـون تـائـھاً شـارداً 
عـلى األرض فـیكون أن كـل مـن وجـدنـي یـقتلني" (تـك 4/13- 14). إن قـایـن یحسـب أن 
خـطیئتھ ال یسـتطیع الـرب أن یـغفرھـا وأن مـصیره الـمحتوم أن "یسـتتر مـن وجـھ الـرب". 
فـإذا كـان قـد تـوّصـل إلـى االعـتراف بـأن خـطیئتھ "عـظیمة" فـذلـك بـأنـھ أدرك أنـھ فـي 
مـواجـھة مـع هللا وحـكمھ الـعادل. والـحقیقة أن اإلنـسان ال یسـتطیع أن ُیـقّر بخـطیئتھ ویـعي 
كـل فـداحـتھا إالّ أمـام الـرب. وتـلك ھـي أیـضاً خـبرة داود الـذي بـعد أن صـنع الشـر أمـام 
الـرب وأّنـبُھ الـنبي نـاتـان (2مـل 11- 12) صـرخ: "إّنـي عـارف بـمعاصـّي وخـطیئتي 

أمامي في كل حین" (مز 50/ 5- 6). 
  

داً ومـفسوداً، عـلى  22- ولـذا، فـعندمـا یـغرب مـعنى هللا، یمسـي مـعنى اإلنـسان أیـضاً مھـدَّ
حـّد مـا یـعلنھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـعبارة مـقتضبة: "المخـلوقـات تـتالشـى إذا انـفصلت 
عـن الـخالـق [......] وإن فـي نسـیان هللا والـتغاضـي عـنھ ھـو إظـالمـاً للخـلیقة نـفسھا". (17) 
مــن ھــنا عجــز اإلنــسان عــن أن یــدرك ذاتــھ "مــختلفاً ســرّیــاً" عــن الــخالئــق األرضــیة 
األخـرى، وكـیانـاً عـضویـاً أكـثر مـا لـدیـھ أنـھ بـلغ مـرحـلة مـتقّدمـة جـداً مـن الـكمال. 
وبـانـحصاره ضـمن حـدود طـبیعتھ الـمادیـة الـضّیقة، یمسـي، نـوعـاً مـا، بـمثابـة "شـيء" مـن 
األشـیاء، وال یـعود یـفطن لـمیزتـھ "الـراقـیة" وسـمّو "وجـوده كـإنـسان". وال یـعود یـعتبر 
الـحیاة ھـدیـة سـنّیة مـن یـد هللا، وحـقیقة "مـقدسـة"، مـوكـولـة إلـى مـسؤولـیتھ، ومـن ثـم، إلـى 
 ً حـمایـتھ ومـحبتھ و"إجـاللـھ". وُتمسـي الـحیاة، فـي نـظره، مجـرد "شـيء" یـطالـب بـھ ِمـلكا

یحتكره ویسیطر علیھ سیطرة كاملة ویتصرف بھ على ھواه. 
وھـكذا، بـإزاء الـحیاة الـناشـئة أو الـحیاة الـمدنـفة، یمسـي عـاجـزاً عـن أن یـتبّنى لحـظاتـھ 
الـحاسـمة بحـرّیـة حـقیقیة. وال یـعود لـھ مـن ھـّم إالّ فـي "اإلنـجاز" فُیخـلد إلـى كـل مـا ھـنالـك 
مـن تـقنیات مـمكنة ویـبذل جـھوداً كـبیرة فـي تـنظیم الـوالدة والـموت، مسـلطاً عـلیھا رقـابـتھ 
وسـیطرتـھ. ھـذه الـحقائـق، وھـي اخـتبارات أصـیلة ال بـّد مـن أن ُتـعاش، تمسـي فـي عـداد 

عي مجرد "امتالكھا" أو "رفضھا".  األشیاء التي َیدَّ
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وعـلى كـلٍّ، عـندمـا ُتـلغى الـمرجـعّیة إلـى هللا فـلیس مـن الـُمغِرب أن َیفُسـد مـعنى األشـیاء كـلھا 
فـساداً ذریـعاً وأن تمسـي الـطبیعة نـفسھا، وقـد كـّفت عـن أن تـكون "أُمـاً"، مجـرد "مـادة" 
مـعرضـة لـكل الـتالعـبات. ویـبدو أنـنا مـّوَجـھون فـي ھـذا االتـجاه بـتأثـیر عـقالنـیة تـقنّیة- 
عـلمیة تـسود الـحضارة الـمعاصـرة وتـنفي حـتى ضـرورة االعـتراف بـحقیقة الخـلق، أو 
ضـرورة احـترام قـصد هللا فـي شـأن الـحیاة. مـثل ھـذا نلحـظھ أیـضاً عـند بـعض الـذي تـقلقھم 
نتـائجـ ھذـه "الحرـیةـ بال قاـنوـن"، فیـنقلبون إلىـ موـقفـ معـاكسـ، موـقفـ "القـانوـن بال 
حـریـة"، وھـذا مـا تـقع فـیھ، مـثالً، ایـدیـولـوجـیات تـعترض عـلى شـرعـیة كـل تـدّخـل فـي 

الطبیعة وكأنھا "تؤلھھا" فتنكر علیھا، مرة أخرى، ارتباطھا بقصد الخالق. 
والـحقیقة أن اإلنـسان عـندمـا یـتصرف "وكـأن هللا غـیر مـوجـود" ال یـفقد فـقط مـعنى سـّر هللا، 

بل معنى سّر العالم أیضاً وسّر كیانھ. 
  

23- ُكـسوف مـعنى هللا واإلنـسان یـفضي حـتماً إلـى الـمادیـة الـعملیة الـتي تنشـر بـذار 
الـفردانـیة والـمنفعیة والـمتعّیة. وھـنا أیـضاً نلحـظ فـیمة مـا كـتبھ الـرسـول مـن عـبرة خـالـدة: 
"لـّما لـم َیـَروا خـیراُ فـي الـمحافـظة عـلى مـعرفـة هللا أسـلمھم هللا إلـى فـساد بـصائـرھـم فـأتـوا 
كـل مـنكر" (روم 1/ 2). ھـكذا اسـُتبدلـت قـیم الـذات بـقیم ذات الـید. وأمسـى الـبحث عـن 
الـرغـد الـمادي الـفردي ھـو الھـدف الـوحـید الـذي ُیحسـب لـھ حـساب. وأمـا مـا یـزعـمونـھ مـن 
"نـوعـیة الـحیاة" فـما ھـو، فـي الـجوھـر، سـوى الـفعالـیة االقـتصادیـة، واالسـتھالك الـفوضـوي 
والجـمال ومـتعة الـحیاة الـطبیعیة، بـصرف الـنظر عـن مـعانـي الـوجـود الـعمیقة والـنظام 

العالقي والروحي والدیني. 
فـي مـثل ھـذه الـقرائـن الـتي ُیـمّثل فـیھا الـعذاب عـبئاً ثـقیالً یـالزم الـوجـود البشـري وفـي الـوقـت 
نـفسھ، فـرصـة لـلنمو الـشخصي، نـرى الـناس "یـنتقدونـھ" ویـنعتونـھ بـالـعقم ویـحاربـونـھ كشـرّ 
ال بـّد مـن اتـقائـھ دومـاً وبـأي ثـمن. وعـندمـا یـتعذر الـتغلب عـلیھ وتـتالشـى صـورة الـسعادة، 
أقـلھ للمسـتقبل، تـبدو الـحیاة وكـأنـھا فـقدت كـل مـعناھـا، وتـسّول لـإلنـسان نـفُسھ، أكـثر فـأكـثر، 

أن یطالب بحق إلغائھا. 
وفـي نـفس ھـذه الـقرائـن الـحضاریـة، لـم یـعد الجسـد فـي نـظر الـبعض حـقیقة شـخصیة 
مـمّیزة، عـالمـًة ومـكانـاً لـلعالقـة مـع اآلخـریـن ومـع هللا ومـع الـعالـم، بـل أمسـى مجـّرد كـتلة 
مـادّیـة ومجـموع أعـضاء ووظـائـف وطـاقـات ال تسـتعمل إالّ وفـاقـاً لـمقایـیس الـلذة والـفاعـلیة. 
وبـالـنتیجة یمسـي الـجنس ھـو أیـضاً عـاریـاً مـن طـابـعھ الـشخصي، وخـاضـعاً لـالسـتغالل: 
فـبدالً مـن أن یـكون عـالمـة ومـكانـاً ولـغة لـلحب، أي لـبذل الـذات واالنـفتاح عـلى الـغیر فـي 
كـل غـنى شـخصیتھ، ُیمسـي فـرصـة ووسـیلة لـتثبیت األنـا وإشـباع الـرغـائـب والـغرائـز. 
وھـكذا یـشّوه ویفسـد مـعنى الـعالقـة الجنسـیة فـي مـضمونـھا األصـیل: فـالـِقران واإلنـجاب، 
وھـما الـمعنیان الـملتصقان بـطبیعة الـعمل الجنسـي، ُیـعَزالن أحـُدھـما عـن اآلخـر. وھـكذا 
یـف الـِقران وُیمسـي اإلخـصاب مـرھـونـاً بـتحكم الـرجـل والـمرأة. ویـصبح اإلنـجاب، مـن  ُیـزَّ
ثـم، ھـو "الـعدو" الـذي ال بـد مـن اتـقائـھ فـي مـمارسـة الـعمل الجنسـي، وال ُیـقَبل إالّ بـمقدار مـا 
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یـلّبي شـوق اإلنـسان أو رغـبتھ فـي "أن یـكون لـھ ولـد" بـأي ثـمن، بـینما اإلنـجاب یـجب أن 
یعكس حفاوة اإلنسان باآلخر وانفتاحھ على ثروة الحیاة التي یحملھا الولد. 

الـرؤیـة الـمادّیـة الـتي أتـینا عـلى وصـفھا حـتى اآلن، ُتـفقِر الـعالقـات بـین األشـخاص إفـقاراً 
ذریـعاً. وفـي طـلیعة الـمتأذّیـن بـذلـك: الـمرأة والـولـد والـمریـض والـوجـیع والـُمِسن. مـقیاس 
االحـترام والـمجانـّیة والخـدمـة – یحـّل محـلّھ مـقیاس الـفاعـلیة والـوظـیفّیة والـمنفعّیة: فـاآلخـر 

یقّدر ال "بما ھو علیھ" بل "بما یملك" وما "ُینتج"، واألقوى یتغلّب على األضعف. 
  

24- ُكـسوف مـعنى هللا ومـعنى اإلنـسان یـتم فـي عـمق الـضمیر األدبـي، مـع كـل مـا یـواكـب 
، أوالً، ھـو ضـمیر كـل فـرد، ألن  ذلـك مـن تـِبعات كـثیرة ووخـیمة تـمّس الـحیاة. والـمعنيُّ
الـضمیر فـي وحـدتـھ الـباطـنة وبـطابـعھ الـفریـد یـواجـھ هللا وحـده (18). ولـكن "الـضمیر 
األدبـي" الـذي یـملكھ الـمجتمع ھـو مـعنّي أیـضاً. فـھو مـسؤول، نـوعـاً مـا، ال ألنـھ یـتقبَّل أو 
ُیـشّجع تـصرفـات تـناقـض الـحیاة وحسـب، بـل ألنـھ یـغّذي "حـضارة الـموت" أیـضاً، ویـذھـب 
إلـى حـّد الـعمل عـلى خـلق وتـثبیت "ُبـنى خـطیئة"، ُتھـدد الـحیاة. إن الـضمیر األدبـي، 
الـفردي واالجـتماعـي، مـعّرض الـیوم، أقـلّھ بسـبب الـوسـائـل اإلعـالمـیة الـكثیر وتـأثـیرھـا 
الـزاحـف، لخـطر ثـقیل جـداً ومـمیت، خـطر الـلبس بـین الـخیر والشـر، فـي مـا یـتعلّق تحـدیـداً 
بـما یـملكھ اإلنـسان مـن حـق أسـاسـي فـي الـحیاة. ثـمة جـزء كـبیر مـن الـمجتمع الـمعاصـر 
یـبدو عـلى َشـَبٍھ مـؤسـف بـأولـئك الـذیـن یـصفھم بـولـس فـي الـرسـالـة إلـى الـرومـانـیین بـأنـھم 
"یـجعلون الـحق أسـیراً لـلظلم" (روم1/ 18). لـقد أنـكروا هللا وحسـبوا بـإمـكانـھم أن یـبنوا، 
بـدونـھ، الـمدیـنة األضـیة، "فـتاھـوا فـي آرائـھم الـباطـلة، وأظـلمت قـلوبـھم الـغبیة" (روم1/ 
21)، وقــامــوا بــأعــمال خــلیقٍة بــالــموت، "وال یــكتفون بــفعلھا بــل یــرضــون عــن 
فـاعـلیھا" (روم1/ 32). عـندمـا ُیـقدم الـضمیر، وھـو عـین الـنفس الـنّیرة (مـتى6/ 22- 
23) عـلى أن ُیـسّمي "الـخیر شـراً والشـر خـیراً" (أش5/ 20)، فـھو ذاھـب فـي طـریـق 
االنحـطاط األدعـى إلـى الـقلق والـعمى األدبـي األكـثر ادلـھامـاً. ولـكن جـمیع الـمؤِثـرات 
والـجھود الـمبذولـة لـفرض الـصمت ال تـفلح فـي إخـراس صـوت الـرب الـذي یـدّوي فـي 
ضـمیر كـل إنـسان، ألنـھ مـن ھـذا الَحـَرم الحـمیم، َحـَرِم الـضمیر، یـمكننا اسـتعادة الـطریـق 

إلى حب الحیاة واالحتفاء بھا والقیام بخدمتھا. 
  

"لقد اقتربتم من دٍم مطّھر" (عب 12/ 22، 24) عالمات رجاء ودعوة إلى االلتزام 
25- "إن صـوت دمـاء أخـیك صـارخ إلـيَّ مـن األرض" (تـك4/ 10) لـیس فـقط دم ھـابـیل، 
أول بـريء ُیھـدر دمـھ، ھـو الـصارخ إلـى هللا، مـصدر الـحیاة ومـوئـلھا. دم كـل إنـسان قـتیل 
مـنذ ھـابـیل ھـو أیـضاً صـوت یـرتـفع إلـى الـرب، وبـطریـقة فـریـدة، یـصرخ إلـى هللا صـوُت دم 
المسـیح الـذي یـرمـز إلـیھ ھـابـیل الـبريء، فـي صـورة نـبوّیـة، كـما یـذكـرنـا بـذلـك صـاحـب 
الـرسـالـة إلـى الـعبرانـیین: "أمـا أنـتم فـقد اقـتربـتم مـن جـبل صھـیون، مـن مـدیـنة هللا الـحّي،... 

من وسیط عھد جدید ودٍم مطھِّر أفضل من دم ھابیل" (عب12/ 22- 24). 
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دم مطّھـر! ومـا كـان دم الـذبـائـح فـي العھـد الـقدیـم، إالّ عـالمـة رمـزیـة لـھ وإشـارة سـابـقة: دم 
 ً ـراً لـھم ومـقدسـا الـذبـائـح الـتي كـان هللا یـكشف فـیھا عـن إرادتـھ فـي أن یھـب ذاتـھ لـلناس، ُمطھِّ
(خـر24/8، أح17/11). كـل ھـذا قـد تـحقق واعـتلن فـي المسـیح": َفـَرشُّ دمـھ ھـو الـذي 
یـفتدي ویطّھـر ویخـلّص. إنـھ دم وسـیط العھـد الجـدیـد، "المھـراق مـن أجـل جـماعـة كـثیرة 
لـغفران الخـطایـا" (مـتى 26/ 28). ھـذا الـدم الـسائـل مـن جـنب المسـیح الـمطعون وھـو 
عـلى الـصلیب (یـو19/ 34)، أشـدُّ بـالغـًة مـن دم ھـابـیل: إنـھ یـعكس ویـطلب "عـدالـة" أشـدّ 
عـمقاً، ولـكنھ یـطلب خـصوصـاً الـرحـمة (19)، ویـغدو وسـیطاً لـدى اآلب مـن أجـل اإلخـوة 

(عب7/ 25)، وینبوع فداء كامل وعطیة حیاة جدیدة. 
إن دم المسـیح، الـذي یـكشف عـظمة حـّب هللا، یـعلن أن اإلنـسان كـریـم فـي نـظر هللا وأن 
قـیمة حـیاتـھ ال تـقّدر. وھـذا مـا یـذكـرنـا بـھ بـطرس الـرسـول: "إعـلموا أنـكم لـم ُتـعتقوا بـالـفانـي 
مـن الـفضة أو الـذھـب، مـن سـیرتـكم الـباطـلة الـتي ورثـتموھـا، بـل بـدم كـریـم، دم الحـمل الـذي 
ال عـیب فـیھ وال دنـس" (1 بـط1/ 18- 19). فـالـمؤمـن بـتأمـلھ فـي دم المسـیح الـكریـم 
بـرھـان الـموھـبة الـتي یـمن بـھا حـّباً للبشـر (یـو13/ 1) یـتعلّم أن یـكتشف ویـقّدر مـا یـتمتع بـھ 
كـل إنـسان مـن كـرامـة شـبھ إلھـیة، ویـمكنھ أن یھـتف قـائـالً بـتعجب وشـكر متجـددیـن: "أي 
ثـمن ھـو ثـمن اإلنـسان فـي عـیني هللا، وقـد اسـتحقَّ مـثل ھـذا الـفادي الـعظیم (مـن صـلوات 
أمسـیة الـفصح) وبـذل هللا ابـنھ لـكي ال یھـلك اإلنـسان بـل تـكون لـھ الـحیاة األبـدیـة" (یـو3/ 

 (20).(16
ثـم إن دم المسـیح یـكشف لـإلنـسان أن عـظمتھ، وبـالـتالـي دعـوتـھ، ھـي بـذل ذاتـھ بـذالً كـامـالً. 
وألن دم یـسوع ُیـسَفك كـعطیة حـیاة، فـھو لـم یـعد عـالمـة مـوت وانـفصال حـاسـم عـن إخـوتـھ، 
بـل وسـیلة شـركـة وثـروة حـیاة للجـمیع. فـمن یشـرب ھـذا الـدم، فـي سـّر االفـخارسـتیا، یـثبت 
فـي یـسوع (یـو6/ 56) ُیجـرف فـي تـیار حـبھ وبـذل حـیاتـھ، لـكي یـبلغ إلـى قـمة دعـوتـھ 

األولى إلى الحب، وھي دعوة كل إنسان (تك1/ 27، 2/ 18- 24). 
كـل الـناس یـغرفـون أیـضاً مـن دم المسـیح قـدرة الـتطوع لخـدمـة الـحیاة. ھـذا الـدم ھـو، 
بـالتحـدیـد، أقـوى دواعـي الـرجـاء، بـل ھـو مـرتـكز الـیقین الـمطلق أن الـحیاة فـي ُخـّطة هللا 
سـوف تـنتصر: "لـم یـبَق لـلموت وجـود!"، ذاك كـان الـصوت الـعظیم الـھاتـف مـن عـرش هللا 
فـي أورشـلیم الـسماویـة (رؤ21/ 4). ویـؤكـد لـنا الـقدیـس بـولـس أن فـوزنـا عـلى الخـطیئة 
الـیوم إنـما ھـو عـالمـٌة وإیـذان لـالنـتصار الـحاسـم عـلى الـموت، عـندمـا یـتم قـول الـكتاب: "قـد 
ابـَتَلع الـَظَفُر الـموت". فـأیـن، یـا مـوت، ظـفرك؟ وأیـن، یـا مـوت، شـوكـتك؟" (1قـو 15/ 

 .(55 -54
  

26- الـحقیقة أنـنا نلحـظ فـي مـجتمعاتـنا وفـي ثـقافـاتـنا عـالمـات تـْنبئ بھـذا الـظفر، وإن 
تـمّیزت بـطابـع شـدیـد مـن "حـضارة الـموت". قـد نـرسـم إذن لـوحـة نـاقـصة یـمكنھا أن تـقودنـا 
إلـى فشـل عـقیم إذا لـم نـِضف إلـى التشھـیر بـاألخـطار المحـدقـة بـالـحیاة، نـظرة إلـى الـعالقـات 

اإلیجابیة الفّعالة في الوضع البشري المعاصر. 
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َتَرث لھـا، وذلكـ، وال  منـ المـؤسفـ أن ھذـه العالقات اإلیجـابیـة قلـّما تظھرـ للـعیان وقلـّما ُیكـْ
شـك، ألن وسـائـل اإلعـالم ال ُتـعیرھـا مـن االنـتباه إالّ قـلیالً. إالّ أن ثـمة مـبادرات كـثیرة 
لـمساعـدة ومـسانـدة الـضعفاء والـعّزل قـد اعـُتِمدت وال تـزال ُتـعَتمد فـي الجـماعـة المسـیحیة 
والـمجتمع الـمدنـي عـلى الـصعید المحـلي والـوطـني والـدولـي ویـقوم بـھا أفـراٌد وجـماعـاتٌ 

وحركاٌت ومنظماٌت متنوعة. 
ثـمة أزواج یتحـملون بـسخاء مـسؤولـیة اإلنـجاب ویحسـبون األوالد أجـمل "ھـدیـة مـن ھـدایـا 
الــزواج" (21). وال یخــلو الــمجتمع مــن ِعــَیل تتخــطى خــدمــة الــحیاة الــیومــیة وُتــعیر 
اھـتمامـھا أوالداً مشـّردیـن، وشـبابـاً فـي ضـائـقة، وأشـخاصـاً أو مـسّنین ال سـند لـھم. ثـمة 
مـراكـز كـثیرة لنجـدة الـحیاة، أو مـؤسـسات مـماثـلة یـقوم بخـدمـتھا، بـكثیر مـن الـتفانـي 
والـتضحیة، أفـراد أو جـماعـات یـبذلـون دعـماً مـعنویـاً ومـادیـاً ألمـھات یـكابـْدن مـن العسـر مـا 
یـسّول لـھن الـركـون إلـى اإلجـھاض. وھـناك مـن یـعمل أیـضاً عـلى خـلق وإنـماء مجـموعـات 
مـن الـمتطوعـین تـتجند لـضیافـة مـن لـیس لـھم مـن أسـرة، ومـن ُیـقاسـون ظـروفـاً صـعبة ومـن 
ھـم بـحاجـة إلـى مـحیط تـربـوي یـساعـدھـم فـي الـتغلب عـلى عـادات ُمـضّرة والـعودة إلـى 

سراط حیاة صحیح. 
وأّمـا الـطب فـیتجند لـھ، بـكثیر مـن االنـدفـاع، بـاحـثون وأعـضاء مـھن طـبیة یـواصـلون 
جـھودھـم لـلعثور عـلى وسـائـل نـاجـعة أكـثر فـأكـثر، ویحـرزون الـیوم مـن الـنتائـج مـا لـم یـكن 
یـقع فـي َخـَلد إنـسان، ومـا یـفسح آفـاقـاً واعـدة لـصالـح الـحیاة الـناشـئة ونجـدة الـموجـوعـین 
والـمرضـى الـمتضایـقین أو الـمدنـفین. ثـمة مـؤسـسات ومـنظمات مـتنوعـة تـتجّند لتشـرك فـي 
 ً مـنافـع الـطب الـمتقّدم الـبالد األكـثر تـعّرضـاً لـلبؤس ولـألمـراض المسـتوطـنة. وثـمة أیـضا
جـمعیات وطـنیة ودولـیة مـن األطـباء الـذیـن یھـرعـون لنجـدة الـشعوب الـتي تـعانـي مـن 
كـوارث طـبیعیة أو مـن أوبـئة وحـروب.ال شـك أنـنا ال نـزال أبـعد مـن أن نـحقق عـدالـة دولـیة 
حـقیقیة كـامـلة فـي تـوزیـع الـفوائـد الـطبیة، ولـكن كـیف ال نـتوسـم، فـي الـتقّدمـات الُمْنَجـزة، 
دالئـل تـضامـن مـتزایـد بـین الـشعوب، وشـعور إنـسانـي وأدبـي جـدیـر بـالـثناء واحـتراٍم أعـظم 

للحیاة. 
  

27- فـي مـواجـھة التشـریـعات الـتي سـمحت بـاإلجـھاض والـمساعـي الـتي أفـلحت، ھـنا 
وھـناك، فـي تشـریـع الـقتل الـرحـیم، نـشأت حـركـات ومـبادرات فـي الـعالـم كـلھ لتحسـیس 
الـمجتمع بـضرورة الـوقـوف إلـى جـانـب الـحیاة. ھـذه الحـركـات عـندمـا تـنقاد إللـھامـھا 
الـصحیح وتـعمل بحـزم وتـصمیم، ولـكن بـدون الـركـون إلـى الـعنف، تـساعـد فـي تـوسـع 

الوعي لقیمة الحیاة، وتبعث وتحرز تطّوعات أرسخ للذود عنھا. 
وكـیف ال نـذّكـر، إلـى ذلـك بـكل مـا ُیـبذل یـومـّیاً مـن ضـیافـة وتـضحیة وعـنایـة متجـردة، یـقوم 
بـھا عـن حـب عـدد ال ُیـحصى مـن األشـخاص فـي الـِعَیل والـمشافـي والـمیاتـم ومـآوي العّجـز 
وفـي مـراكـز أخـرى أو فـي جـماعـات تـذود عـن الـحیاة؟ لـقد كـانـت الـكنیسة دومـاً بـاسـتلھامـھا 
قـصة یـسوع عـن "الـسامـري الـرحـیم" (لـو10/ 29- 37) فـي طـلیعة جـبھات الـمحبة ھـذه: 

21



كـثیرون ھـم أبـناؤھـا وبـناتـھا، وال سـیما الـراھـبات والـرھـبان الـذي كـّرسـوا وال یـزالـون 
یـكّرسـون حـیاتـھم s، بـطرق تـقلیدّیـة أو متجـددة، ویـقدمـونـھا حـباً بـالـقریـب األضـعف 
واألفـقر. إنـھم یـبنون فـي الـعمق "حـضارة الـمحبة والـحیاة" الـتي بـدونـھا یـفقد وجـود 
اإلنـسان، أفـراداً ومـجتمعاً، مـعناه اإلنـسانـي األصـیل. حـتى وإن لـم یـتنبَّھ لـھم أحـد، حـتى 
وإن ظـلّوا مسـتتریـن عـن أنـظار األغـلبیة، فـاإلیـمان یـؤكـد لـنا أن اآلب "الـذي یـرى فـي 
الـخفیة" (مـتى6/ 4) لـن یـكافـئھم وحسـب، بـل سـوف یـولـیھم الـخصب مـنذ اآلن، ویـؤتـیھم 

ثماراً تدوم لخیر الجمیع. 
مـن بـین عـالمـات الـرجـاء، ال بـد مـن أن نسّجـل، لـدى الـكثیر مـن شـرائـح الـرأي الـعام، نـمو 
شـعور جـدیـد یشـتدُّ اعـتراضـاً عـلى اسـتعمال الحـرب لحـّل الـصراعـات بـین الـشعوب، وأكـثر 
اتـجاھـاً نـحو الـبحث عـن وسـائـل فـعالـة، ولـكن "ال عـنفیة"، لـصد الـعدّو المسـلّح. وفـي نـفس 
ھـذا السـیاق، ال بـّد مـن أن ُنـدرج أیـضاً، لـدى الـرأي الـعام، اشـمئزازاً مـتزایـداً مـن عـقوبـة 
الـموت، حـتى وإن اعـُتِبرت مجـّرد وسـیلة "دفـاع شـرعـي" عـن الـمجتمع، وذلـك بـداعـي مـا 
یـملكھ الـمجتمع الـمعاصـر مـن وسـائـل فـّعالـة لـكبح الجـرم، فـُیَكفَّ المجـرُم عـن جـرمـھ، مـن 

دون أن ُینتَزع منھ نھائیاً إمكان افتداء ذاتھ. 
ال بـّد مـن أن نـحیّي أیـضاً تـحیة إیـجابـّیة الـتنّبھ الـمتنامـي لـنوعـیة الـحیاة والـبیئة، الـتي 
نلحـظھا خـصوصـاً فـي الـمجتمعات الـمتطّورة، حـیث لـم یـعد الـناس یـحصرون كـل تـرقـباتـھم 
فـي مـعضالت الـبقاء، بـل فـي الـبحث عـن تحسـین مسـتوى الـحیاة فـي مجـمل أوضـاعـھا. 
اسـتعادة الـبحث المسـلكي فـي شـؤون الـحیاة تكتسـب الـیوم أھـمّیة خـاصـة، ومـا نلحـظھ فـي 
عـلم مسـلكیة الـحیاة مـن تـطّور مسـتمر یـساعـد فـي إكـمال الـفكر والـحوار – بـین الـمؤمـنین 
وغـیر الـمؤمـنین، وبـین الـمؤمـنین مـن أدیـان مـختلفة – فـي الـمسائـل المسـلكّیة األسـاسـیة 

المتصلة بحیاة اإلنسان. 
  

28- ھـذا المشھـد الـذي تـخالـطھ ظـالل وأضـواء یـجب أن یـوّعـینا كـلنا عـلى أنـنا الـیوم فـي 
مـواجـھة صـراع شـدیـد ومـأسـاوي بـین الشـر والـخیر، بـین الـموت والـحیاة، بـین "حـضارة 
الـموت" و "حـضارة الـحیاة". ولـسنا فـقط فـي "مـواجـھة ھـذا الـصراع"، بـل حـتماً فـي 
وسـطھ: كـلنا مـدفـوعـون إلـیھ دفـعاً قـوّیـاً، ولـیس بـاإلمـكان أن نـتمَلص مـن مـسؤولـیتنا فـي 

اختیار الحیاة اختیاراً بال شرط. 
إن مـا أمـر بـھ مـوسـى أمـراً واضـحاً وحـازمـاً یـتوجـھ إلـینا نـحن أیـضاً: "انـظر إن قـد جـعلت 
الـیوم بـین یـدیـك الـحیاة والـخیر والـموت والشـر...... لـقد جـعلت بـین أیـدیـكم الـحیاة والـموت، 
الـبركـة والـلعنة. فـاخـتر الـحیاة لـكي تـحیا أنـت وذرّیـتك" (تـث 30/ 15- 19). ھـذا األمـر 
یـتطبق عـلینا أیـضاً نـحن الـملزمـین أن نـختار كـل یـوم بـین "حـضارة الـحیاة" و "حـضارة 
الـموت". بـید أن ھـذا الـنداء الـوارد فـي سـفر تـثنیة االشـتراع یـبدو لـنا أشـد عـمقاً ألنـھ یـطالـبنا 
بـأن یـكون خـیارنـا دیـنیاً وأدبـیاً، بـحیث ُنـفرغ عـلى وجـودنـا وجـھة أسـاسـّیة، ونـحیا بـأمـانـة 
وانـسجام مـع شـریـعة الـرب: "إنـي آمـرك الـیوم أن تـحب الـرب إلـھك وتسـیر فـي طـرقـھ 
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وتـحفظ وصـایـاه ورسـومـھ وأحـكامـھ....فـاخـتر الـحیاة لـتحیا أنـت وذریـتك. أحـبب الـربّ 
وأِطـْع أمـَرهُ وتشـّبث بـھ ألن بـھ حـیاتـك وطـول أیـامـك فـي األرض...." (تـث 30/ 16، 

 .(20 -19
اخـتیارنـا الـحیاة بـال شـرط وقـید یكتسـب مـلء مـعناه الـدیـني واألدبـي، إذا نـبع مـن اإلیـمان 
بـالمسـیح وتـكّون بـھ وتـغّذى مـنھ. ولـیس مـا یـساعـدنـا فـي أن نـواجـھ إیـجابـیاً مـا نـحن 
غـائـصون فـیھ مـن صـراع بـین الـموت والـحیاة، مـثل اإلیـمان بـابـن هللا الـذي تـأنـس وجـاء 
بـین الـناس "لـتكون لـھم الـحیاة وتـفیض فـیھم" (یـو10/10): إنـھ اإلیـمان بـمن قھـر الـموت 

بقیامتھ، إنھ اإلیمان بدم المسیح األفضل من دم ھابیل" (عب 12/ 24). 
أمـام تحـدیـات الـوضـع الـراھـن وفـي ضـوء ھـذا اإلیـمان، تـعي الـكنیسة وعـیاً أشـّد مـا یـؤتـیھا 

الرب من نعمة ومسؤولیة، لتعلن إنجیل الحیاة وتحتفي بھ وتقوم بخدمتھ. 
  
  
  

الفصل الثاني 
أتیُت لتكون لھم الحیاة 

البالغ المسیحي في شأن الحیاة 
  

"لقد تجّلت الحیاة فرأیناھا" (1یو 1/ 2): لنرفع نظرنا إلى المسیح، "كلمة الحیاة" 
29- فـي مـواجـھة مـا ال ُیـحصى مـن األخـطار الـفادحـة الـتي تـضغط عـلى الـحیاة فـي الـعالـم 
الـمعاصـر، قـد یـصیبنا شـعور مـرھـق بعجـز ال یـمكن الـتغلب عـلیھ: وھـو أن الـخیر لـن 

یكون أبداً من القّوة بحیث ینتصر على الشر! 
مـن ھـنا دعـوة شـعب هللا، ودعـوة كـل مـؤمـن فـیھ، إلـى أن یـجاھـر، بـتواضـع وجـرأة، بـإیـمانـھ 
بـیسوع المسـیح، "كـلمة الـحیاة" (1یـو 1/1). إنـجیل الـحیاة لـیس مجـرد تـأمـل، وإن أصـیالً 
وعـمیقاً، فـي الـحیاة البشـریـة. ولـیس ھـو فـقط مجـرد وصـّیة تـتوخـى تـنبیھ الـضمیر. إنـجیل 
الـحیاة حـقیقة مـلموسـة وشـخصیة، قـوامـھا أن نبشـر بـشخص یـسوع بـالـذات. فـیسوع ُیـعلن 
لـتومـا الـرسـول ولـكل إنـسان مـن خـاللـھ، أنـھ ھـو "الـطریـق والـحق والـحیاة" (یـو14/ 6). 
نـفس ھـذه الـھویـة یـعلنھا أیـضاً لـمرتـا أخـت لـعازر: "أنـا الـقیامـة والـحیاة. مـن آمـن بـي یـحیا 
وإن مـات. ومـن یـحَي مـؤمـناً بـي ال یـمْت أبـداً" (یـو 11/ 25- 26). یـسوع ھـو االبـن الـذي 
یـتلقى الـحیاة مـن اآلب مـنذ األزل (یـو5/ 26)، وقـد جـاء بـین الـناس لیشـركـھم فـي ھـذه 

العطّیة: "لقد جئت لتكون لھم الحیاة وتفیض فیھم" (یو10/10). 
فـمن مـنطلق كـالم یـسوع وعـملھ وشـخصھ، یسـتطیع اإلنـسان إذن أن "یـعرف" الـحقیقة 
كـلھا، فـي شـأن الـحیاة البشـریـة، ومـن ھـذا "الـنبع" یـتلقى الـقدرة "لـیعمل الـحق" كـامـالً (یـو 
3/ 21) أو لـیضطلع بـملء الـمسؤولـیة تـجاه الـحیاة البشـریـة فـیشملھا بـحبھ وخـدمـتھ ویـدافـع 

عنھا ویعمل على تطویرھا. 
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فـفي المسـیح ُیـعَلن إعـالنـاً نـھائـیاً وُیـعطى كـامـالً إنـجیل الـحیاة ھـذا الـذي نـراه مـاثـالً فـي وحـي 
العھـد الـقدیـم، وشـبھ مـكتوب فـي قـلب كـل رجـل وكـل امـرأة، وُمـدّویـاً فـي كـل ضـمیر "مـنذ 
الــبدء"، أي مــنذ الخــلق، بــحیث یــمكن أن نــعرفــھ، عــن طــریــق الــعقل، فــي مــالمــحھ 
األسـاسـیة، بـالـرغـم مـّما ُیـحیق بـھ مـن ظـروف سـلبیة نـاجـمة عـن الخـطیئة. وقـد جـاء فـي 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي أن المسـیح "جـاء یـحضر بـین البشـر وُیظھـر لـھم ذاتـھ، بـأقـوالـھ 
وأعـمالـھ، ثـم بـآیـاتـھ وعـجائـبھ، وخـاصـة بـموتـھ وقـیامـتھ الـمجیدة مـن بـین األمـوات، وأخـیراً 
بـإرسـالـھ روح الـحق. وھـكذا أكـمل مـكشوفـات هللا للبشـر، بـعد أن أنجـز فـي ذاتـھ كـل مـا جـاء 
فـي الـوحـي، وبـعد أن ثـّبت بـشھادتـھ اإللھـیة أن هللا مـقیم فـي مـا بـیننا، لیحـّررنـا مـن ظـلمات 

الخطیئة والموت وینھضنا إلى حیاة ال تزول" (22). 
  

30- نـود إذن أن نـشخص بـنظرنـا إلـى الـرب یـسوع لـنسمعھ یـرّدد لـنا "كـالم هللا" (یـو3/ 
34) ونـتأمـل ثـانـیة فـي إنـجیل الـحیاة ومـا یـنطوي عـلیھ. تـأّمـُل ھـذا الـبالغ الـموحـى فـي شـأن 
الـحیاة البشـریـة قـد أدرك یـوحـنا الـرسـول مـحتواه فـي أعـمق مـعانـیھ وأكـثرھـا أصـالـة. وقـد 
كـتب فـي مـطلع رسـالـتھ األولـى: "ذاك الـذي كـان مـنذ الـبدء، ذاك الـذي سـمعناه، ذاك الـذي 
رأیـناه بـأعـیننا، ذاك الـذي تـأمـلناه، ذاك الـذي لمسـتھ أیـدیـنا مـن كـلمة الـحیاة – ألن الـحیاة 
تجـلَّت فـرأیـناھـا ونشھـد لـھا، ونبشـركـم بـتلك الـحیاة األبـدیـة الـتي كـانـت عـند اآلب فـتراءت 

لنا – ذاك الذي رأیناه وسمعناه نبشركم بھ لتشاركونا أنتم أیضاً" (1یو/1- 3). 
فـفي یـسوع، "كـلمة الـحیاة" بـشارة ُتَبّشـرنـا بـالـحیاة اإللھـیة األبـدیـة وتـوھـب لـنا. بـفضل ھـذه 
البشـرى وھـذه الـعطیة تكتسـب حـیاة اإلنـسان الجسـدیـة والـروحـیة، حـتى فـي طـورھـا 
األرضـي، مـلَء قـیمتھا ومـعناھـا: فـالـحیاة اإللھـیة واألبـدیـة ھـي الھـدف الـذي یـرمـي إلـیھ 
اإلنـسان الـعائـش فـي ھـذا الـعالـم وإلـیھ ُیـدعـى. وھـكذا یـتضمن إنـجیل الـحیاة مـا ُتـنبئ عـنھ 
الـخبرة نـفسھا والـعقل البشـري مـن قـیمة الـحیاة، فـیتقبلھا ویـرتـقي بـھا ویـرفـعھا إلـى ذروة 

كمالھا. 
  

 ً "الرب عّزي وتسبیحي، لقد كان لي خالصاً" (خر15/ 2): الحیاة خیر دائما
ـد لـھا فـي العھـد الـقدیـم. وقـد اكـتشف  31- الـحقیقة أن قـمة الـبالغ اإلنـجیلي عـن الـحیاة قـد ُمھِّ
إسـرائـیل خـصوصـاً فـي أحـداث سـفر الخـروج – وھـي مـحور خـبرة اإلیـمان فـي العھـد 
الـقدیـم – إلـى أي حـّد كـانـت حـیاتـھ كـریـمة فـي عـیني هللا. فـفي الـوقـت الـذي ُخـّیل فـیھ إلـیھ أنـھ 
ُمـعدٌّ لـإلبـادة، بسـبب الخـطر الـممیت المحـدق بجـمیع مـوالـیده (خـر1/ 15- 22) ظھـر لـھ 
الـرب مخـلِّصاً قـادراً عـلى أن یـضمن مـصیراً لـمن ال رجـاء لـھ. وھـكذا نـشأ فـي إسـرائـیل 
وعـي رھـیف: وھـو أن حـیاتـھ لیسـت تـحت سـطوة فـرعـون یسـتطیع أن یسـتبّد بـھا كـما 

یشاء، بل ھي بالعكس موضوع حب رقیق وعمیق من قبل هللا. 
اإلعـتاق مـن الـعبودیـة ھـي عـطّیة ھـوّیـة، واعـتراف بـكرامـة حـصینة، وبـدء تـاریـخ جـدیـد، 
حــیث اكــتشاف هللا واكــتشاف الــذات یــتحققان مــعاً. خــبرة ســفر الخــروج ھــذه أســاســیة 
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د فـي وجـوده، یـكفیھ أن یـلوذ بـاs بـثقة  ومـثالـیة. فـقد تـعلّم مـنھا إسـرائـیل أنـھ، كـّل مـّرة ُیھـدَّ
متجــددة لیجــد فــیھ دعــامــًة راســخة: "قــد جــبلتك فــأنــت عــبد لــي، وأنــا لــن أنــساِك، یــا 

إسرائیل" (أش44/ 21). 
ھـكذا اكـتشف إسـرائـیل قـیمة وجـوده كـشعب، فـأخـذ یـتقدم أیـضاً فـي اسـتیعاب مـعنى الـحیاة 
وقـیمتھا فـي حـّد ذاتـھا. وأخـذت تـلك الـفكرة تـتطّور فـي األسـفار الـحكمّیة، انـطالقـاً مـن 
الـخبرة الـیومـیة لـھشاشـة الـحیاة ومـن الـتنّبھ لـألخـطار الـتي تحـدق بـھا. فـي مـواجـھة 

تناقضات الوجود ال بّد لإلیمان من أن یجد لھا ردوداً. 
فـي طـلیعة الـمشكالت الـتي تتحـّدى اإلیـمان وتـمتحنھ مـشكلة األلـم. كـیف ال نجـد فـي تـأمـل 
سـفر أیـوب صـدًى لـشكوى اإلنـسان فـي مـداھـا الـشامـل. فـالـبريء الـذي یـسحقھ األلـم یـفضي، 
بـطریـقة مـفھومـة، إلـى الـتساؤل: "لِـَم ُیـعطى لـلشقي نـور، وحـیاة لـذوي األنـفس الـُمّرة، 
الـمتوقـعین لـلموت فـال یـكون، الـباحـثین عـنھ مـثل الـدفـائـن؟" (أي3/ 20- 21). ولـكن حـتى 
فـي كـثافـة الـظلمة، یحـدونـا اإلیـمان إلـى اإلقـرار "بـالسـر"، فـي روح الـثقة والـعبادة: "قـد 

علمت أنك قادر على كل أمر، فال یتعذر علیك أمر" (أي 42/2 ). 
یـعلّمنا الـوحـي، شـیئاً فشـیئاً، أن نـدرك بـجالء أكـثر فـأكـثر وضـوحـاً، مـا زرعـھ الـخالـق فـي 
قـلب البشـر مـن بـذار الـحیاة الـخالـدة: "أنـشأ كـل شـيء حـسناً فـي وقـتھ وجـعل مـمرَّ الـدھـور 
أمـام أعـینھم...." (جـا 3/ 11). بـذار ھـذا "الـكل" وھـذا "الـملء" یـنتظر أن یتجـلّى فـي 

الحب وأن یكتمل، بعطّیة مجانّیة من هللا، في االشتراك في حیاتھ األبدیة. 
  

"اسم یسوع قد رّد القّوة على ھذا الرجل" (رسل3/ 16): في ھشاشة ھذا الوجود 
البشري، یدفع یسوع معنى الحیاة إلى ذروتھ". 

32- خـبرة شـعب العھـد تتجـّدد فـي حـیاة كـل "الـمساكـین" الـذیـن یـلتقون یـسوع الـناصـري. 
ـن إسـرائـیل وسـط األخـطار، كـذلـك یـعلن  فـكما أن هللا "الـمحب الـحیاة" (حـك11/27) قـد أمَّ
دیـن والـمضاّیـقین فـي وجـودھـم أن حـیاتـھم ھـبة یـفرغ عـلیھا حـّب هللا  ابـن هللا الـیوم للمھـدَّ
مـعنى وقـیمة. "الـعمي یـبصرون والـكسحان یـمشون والـبرص یـبرأون والـصّم یـسمعون 
ـرون" (لـو7/ 22). أقـوال أشـعیا الـنبي ھـذه (35/ 5- 6،  والـموتـى یـقومـون والـفقراء ُیبشَّ
61/1) َیسـتشھد بـھا یـسوع لیفّسـر مـعنى رسـالـتھ: فـالـمصابـون فـي وجـودھـم بـضرب مـن 
ضـروب اإلعـاقـة، یـسمعون مـنھ البشـرى الـحسنة، بشـرى ِرفـق هللا بـھم. ویـتثبتون مـن أن 

حیاتھم ھي أیضاً عطّیة محفوظة ِحفظاً شدیداً بین یدي هللا (متى6/ 25- 34). 
شـین الـذیـن یـتبعونـھ  ویـخصُّ یـسوع "الـفقراء" بـأقـوالـھ وأعـمالـھ. فجـماھـیر الـمرضـى والمھمَّ
ویجـّدون فـي إثـره (مـتى4/ 23- 25) یـكتشفون فـي كـالمـھ ومـآثـره مـا تـتمّیز بـھ حـیاتـھم 

من قیمة منیفة وما یرتكز علیھ انتظار خالصھم. 
ة الـكنیسة، مـنذ مـطلع تـاریـخھا. فھـي الـتي تبشِّـر بـأن یـسوع الـذي  وتـلك ھـي أیـضاً مـھمَّ
مـضى مـن مـكان إلـى آخـر یـعمل الـخیر ویـبرئ جـمیع الـذیـن اسـتولـى عـلیھم إبـلیس، ألن هللا 
كـان مـعھ" (رسـل 10/ 38)، تـعلم أنـھا ھـي أیـضاً تحـمل بـالغ خـالٍص یـدويِ، بـكل جـّدتـھ، 
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فـي أوضـاع الـبؤس والـفقر الـتي یـجتازھـا اإلنـسان فـي حـیاتـھ. ھـذا مـا فـعلھ بـطرس عـندمـا 
أبـرأ الـُمْقَعد الـذي كـان ُیـضجع كـل یـوم عـلى بـاب ھـیكل أروشـلیم الـمعروف "بـالـباب 
الـحسن"، لـیلتمس الـصدقـة. فـقال لـھ بـطرس: "ال فـضة عـندي وال ذھـب، ولـكني أعـطیك مـا 
عـندي: بـاسـم یـسوع المسـیح الـناصـري امـِش" (رسـل 3/ 6). بـاإلیـمان بـیسوع "مـلك 
الـحیاة" (رسـل 3/ 15)، تسـتعید الـحیاة الـثاویـة ھـھنا، مـھملة "ومـتوّسـلة"، وعـَیھا لـذاتـھا 

ولملء كرامتھا. 
أقـوال یـسوع وأعـمالـھ وأقـوال الـكنیسة وأعـمالـھا ال تـتوّجـھ فـقط إلـى مـن یـعانـي الـمرض 
والـعذاب والـتھمیش عـلى أنـواعـھ، بـل ھـي ُتـوِغـل إلـى أعـمق مـن ذلـك وتـمّسً كـل إنـسان فـي 
صـمیم مـعنى حـیاتـھ وأبـعادھـا األدبـیة والـروحـیة. فـمن ُیـقرُّ بـأن حـیاتـھ مـوسـومـة بـمرض 
الخــطیئة یســتطیع وحــده، فــي لــقائــھ یــسوع المخــلّص، أن یســتردَّ حــیاتــھ فــي حــقیقتھا 
وأصـالـتھا، عـلى حـّد قـول یـسوع : "لـیس األصـحاء بـمحتاجـین إلـى طـبیب، بـل الـمرضـى. 

ما جئت ألدعو األبرار إلى التوبة بل الخاطئین" (لو5/ 31- 32). 
ـم، كـالـمزارع الـموسـر الـذي ورد ذكـره فـي الـمثل اإلنـجیلي، أنـھ یسـتطیع أن  وأمـا َمـن یـتوھَّ
یـضمن حـیاتـھ بمجـّرد امـتالكـھ الـثروات الـمادیـة، فـھو ال شـك، مخـطئ. فـحیاتـھ لیسـت مـلكھ، 
وسـرعـان مـا ُتـنزع مـنھ قـبل أن ُیـوفَّـق فـي اكـتناه مـعناه الـحقیقي: "یـا جـاھـل فـي ھـذه الـلیلة 

ُتسَتر نفُسك من، فلمن یكون ما أعددت؟" (لو12/ 20). 
  

33- ونـحن نلحـظ، فـي حـیاة یـسوع نـفسھا، مـن بـدایـتھا حـتى نـھایـتھا، تـلك "الجـدلـیة" 
الـقائـمة بـین خـبرة ھـشاشـة الـحیاة البشـریـة، والـتنویـھ بـقیمتھا. الـواقـع أن حـیاة یـسوع، مـنذ 
مـولـده، مـوسـومـة بـالـھشاشـة. ال شـك األبـرار بـادروه بـاإلیـثار والـترحـیب، متحـدیـن فـي ذلـك 
بـما أظھـرتـھ مـریـم مـن قـبول فـوري متھـلّل (لـو1/ 38)، ولـكن ثـمة أیـضاً، مـنذ الـبدء، ذلـك 
الـرفـض مـن ِقـَبل عـالـم یـبادیـھ بـالـعداوة بـاحـثاً عـن الـصبي "لـیقتلھ" (مـتى2/ 13)، أو 
مظھـراً الـالمـباالة وعـدم االكـتراث لـتحقیق سـّر ھـذه الـحیاة الـوالـجة فـي الـعالـم: "ولـم یـكن 
لـھما مـوضـع فـي الـفندق" (لـو2/ 7). الـتعارض بـین التھـدیـدات والـمخاطـر مـن جـھة، 
وقـدرة عـطّیة هللا مـن جـھة أخـرى، ُیـبرز، بـقّوة أعـظم، سـنى المجـد الـنابـع مـن بـیت 
الناصرة ومن مزود بیت لحم: ھذه الحیاة الناشئة ھلي للبشریة بأسرھا مصدر خالص. 

تـناقـضات الـحیاة ومـحاذیـرھـا یـتقبلھا یـسوع تـقّبالً كـامـالً: "لـقد افـتقر ألجـلكم، وھـو الـغني، 
لـتغتنوا بـفقره" (2قـو 8/ 9). الـفقر الـذي یـتكلم عـنھ الـقدیـس بـولـس لـیس ھـو التجـّرد مـن 
 ً الـمزایـا اإللھـیة وحسـب، بـل ھـو أیـضاً الـمشاركـة فـي األحـوال المعیشـیة األشـد تـواضـعا
وھـشاشـة فـي الـحیاة البشـریـة. (فـیل2/ 6- 7). وقـد مـارس یـسوع ھـذا الـفقر طـوال حـیاتـھ 
كـلھا حـتى لحـظة الـصلیب األخـیرة: "لـقد وضـع نـفسھ وأطـاع حـتى الـموت، الـموت عـلى 
الـصلیب. لـذلـك رفـعھ هللا ووھـب لـھ االسـم الـذي یـفوق جـمیع األسـماء (فـیل2/ 8- 9). وال 
شـك أن یـسوع بـموتـھ كـشف كـل عـظمة الـحیاة وقـیمتھا، ألن تـقدمـة ذاتـھ عـلى الـصلیب قـد 
غـدت لجـمیع الـناس یـنبوع حـیاة جـدیـدة (یـو12/ 32). وعـندمـا واجـھ یـسوع تـناقـضات 
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الـحیاة وتـالشـیھا، كـان عـلى یـقین بـأنـھا بـین یـدي هللا، ولـذا اسـتطاع أن یـخاطـبھ، وھـو عـلى 
الـصلیب، بـقولـھ: "یـا أبـِت فـي یـدیـك أجـعل روحـي!" (لـو23/ 46)، أي حـیاتـي. مـا أعـظم 
قیمة الحیاة البشریة حقاً، ما دام ابن هللا قد تلّبسھا وجعلھا وسیلة خالص للبشریة قاطبة. 

  
مدعوون... إلى أن نكون على مثال صورة ابنھ" (روم 8/ 28- 2): مجد هللا یتألق 

في وجھ اإلنسان 
34- الـحیاة خـیٌر فـي كـل األحـوال: ذلـك حـدٌس بـل ُمـعطى مـن مـعطیات الـخبرة عـلى 

اإلنسان أن یْكَتِنھ معناه. 
لـماذا الـحیاة خـیر؟ سـؤال یـجول فـي كـل صـفحات الـكتاب الـمقدس، ویـلقى، مـنذ صـفحاتـھ 
األولـى جـوابـاً حـازمـاً ومـعجباً. الـحیاة الـتي یـمّن بـھا هللا عـلى اإلنـسان تـختلف وتـتمّیز عـن 
حـیاة كـل خـلیقة حـّیة أخـرى، وذلـك بـأن اإلنـسان، مـع انـتسابـھ إلـى تـراب األرض (تـك2/ 
7، 3/ 19، أي 34/ 15، مـز 103/ 13، 104/ 29) ھـو مـن  (تـك1/ 26- 27، مـز 
8/ 6)؟ وھـذا مـا أراد الـقدیـس إیـرنـاوس أن یـنّوه بـھ أیـضاً فـي عـبارتـھ الـمأثـورة: "مجـد هللا 
ھـو اإلنـسان الـحي".(23) فـاإلنـسان قـد حـظي بـكرامـة رفـیعة جـداً ، تـضرب جـذورھـا فـي 

الرباط الحمیم الذي یشّده إلى خالقھ: ففي اإلنسان یسطع شعاع من حقیقة هللا ذاتھا. 
ھـذا مـا یـؤكـده سـفر الـتكویـن فـي روایـتھ األولـى لـمطالـع الخـلق، وفـیھا أن هللا خـلق اإلنـسان 
وجـعلھ قـّمًة فـي الـكائـنات وشـبھ إكـلیل لـھا، وذلـك فـي نـھایـة تـطور انـطلق مـن حـالـة الـخواء 
لینتھـي إلـى أكـمل خـلیقة أبـدعـھا هللا. كـل شـيء فـي الخـلیقة، مسّخـر لـإلنـسان، وكـل شـيء 
ُمـخَضع لـھ: "امـألوا األرض وأخـضعوھـا وتسـلّطوا... عـلى جـمیع الـحیوان الـّداب عـلى 
األرض (تـك 1/ 28). ھـكذا صـدر أمـر هللا لـلرجـل والـمرأة. وثـمة بـالغ آخـر نـقع عـلیھ 
فـي الـروایـة الـثانـیة لـبدایـة الخـلق: "وأخـذ الـرب اإللـھ اإلنـسان وجـعلھ فـي جـنة عـدن لـیفلحھا 
ویحـرسـھا" (تـك2/ 15). ھـكذا نلحـظ أن هللا یـثّبت ثـانـیة سـلطة اإلنـسان عـلى األشـیاء، 
فـاألشـیاء مـلكھ ومـوكـولـة إلـیھ، إالّ أنـھ ال یـسوغ، أیـاّ ًكـان السـبب، أن ُیسـتعَبد اإلنـسان 

ألمثالھ من البشر، وال أن ُیْحَدَر، نوعاً ما، إلى مستوى األشیاء. 
فـي الـروایـة الـواردة فـي الـكتاب الـمقدس، الـفرق بـین اإلنـسان وسـائـر المخـلوقـات واضـح 
وجـلّي، وذلـك بـأن خـلق اإلنـسان وحـده، یـصوره لـنا الـكتاب نـتیجة قـرار خـاص مـن قـبل 
هللا، وثـمرة تـشاور یـقیم عـالقـة خـاصـة ومـمیزة بـالـخالـق: "لـنصنع اإلنـسان عـلى صـورتـنا 
كـمثالـنا" (تـك1/ 26). فـالـحیاة الـتي یـمنُّ هللا بـھا عـلى اإلنـسان، عـطّیة یشـرك بـھا هللا 

خلیقتھ في شيٍء من ذاتھ. 
لـقد تـساءل إسـرائـیل طـویـالً عـن مـعنى ھـذه الـصلة الـخاصـة والـممّیزة الـقائـمة بـین اإلنـسان 
وهللا. سـفر ابـن سـیراخ یـعترف ھـو أیـضاً بـأن هللا، عـندمـا خـلق البشـر، "ألـبسھم قـوة بحسـب 
طـبیعتھ وصـنعھم عـلى صـورتـھ" (سـیر17/3). وُینـیط الكـاتبـ المـقدس بھذـه المـّیزة، ال 
تسـلطھم عـلى الـعالـم وحسـب، بـل أخـّص مـا یـنعم بـھ اإلنـسان مـن طـاقـات روحـیة، أي الـعقل 
وقـدرة الـتمییز بـن الـخیر والشـر واإلرادة الحـّرة: "مـألھـم مـن مـعرفـة الـحكمة وأراھـم 
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الـخیر والشـر" (سـیر17/ 7). قـدرة الـبلوغ إلـى الـحقیقة والحـریـة ھـي مـن مـزایـا اإلنـسان، 
وذلـك بـأنـھ ُخـلِق عـلى صـورة خـالـقھ اإللـھ الـحق والـعدل (تـث32/4). اإلنـسان وحـده، بـین 
الـخالئـق، "بـوسـعھ أن یـعرف خـالـقھ ویـحّبھ" (24). الـحیاة الـتي یـكرم بـھا هللا اإلنـسان ھـي 
أكـثر مـن مجـّرد وجـود فـي الـزمـن. إنـھا امـتداد إلـى "مـلء الـحیاة" وبـذار وجـوْد یتخـطى 

حدود الزمن: "إن هللا خلق اإلنسان خالداً وصنعھ على صورة ذاتھ" (تك2/ 23). 
  

35- قـصة الخـلق فـي روایـتھا الـیھوّیـة تـعكس ھـذا الـیقین عـینھ. فـالـروایـة الـقدیـمة تتحـّدث 
عـن نـسمة إلھـیة نـفخھا هللا فـي اإلنـسان لـیحیا: "إن الـرب اإللـھ جـبل اإلنـسان تـرابـاً مـن 

األرض ونفخ في أنفھ نسمة حیاة فصار اإلنسان نفساً حیة" (تك2/ 7). 
نـسمة الـحیاة ھـذه الـنابـعة مـن أصـٍل إلھـي تفّسـر مـا یـواكـب اإلنـسان فـي سـیاق حـیاتـھ مـن 
تـململ دائـم. فـلقد خـلق هللا اإلنـسان حـامـالً فـي ذاتـھ ِسـمة إلھـیة ال ُتـبلى تـجعلھ یـنزع إلـى هللا 
نـزوعـاً فـطریـاً. وعـندمـا یـصغي اإلنـسان إلـى ھـمس قـلبھ الـعمیق، ال یـملك إالّ أن یـتبّنى 
الـحقیقة الـتي تـفّوه بـھا الـقدیـس أوغسـطینوس بـقولـھ: "رّبـاه، لـقد جـعلتنا لـك ولـن یھـدأ لـنا 

قلب ما لم یخلد إلیك!" (25). 
وجـدیـر بـالـمالحـظة أن حـیاة اإلنـسان ظـلّت فـریـسة الـملل فـي جـنة عـدن، مـا دام عـالـم الـنبات 
 ً والـحیوان ھـو بـیئتھا الـوحـیدة (تـك2/ 20). فـعندمـا ظھـرت الـمرأة لحـماً مـن لحـمھ وعـظما
مـن عـظامـھ (تـك2/ 23) وفـیھا أیـضاً روح هللا الـخالـق، أصـبح مـن الـممكن إقـامـة حـوارٍ 
بـین شـخصین، وھـو مـقتضى حـیوي مـن مـقتضیات الـوجـود البشـري. فـفي اآلخـر، رجـالً 

كان أم امرأة، ینعكس هللا غایًة أخیرة ُتروي كل إنسان. 
"مـا اإلنـسان حـتى تـذكـره وابـن البشـر حـتى تـفتقده؟" (مـز8/ 5). فـي رحـابـة ھـذا الـكون 
یـبدو فـي ھـذا الـتبایـن: "َنـقَّْصَتھ عـن الـمالئـكة قـلیالً (ویـمكن الـقول: "نـقصتھ عـن هللا قـلیالً") 
وكـلَّلتھ بـالمجـد والـكرامـة" (مـز8/ 6). مجـد هللا یـتألأل فـي وجـھ اإلنـسان. فـیھ یجـد هللا 
راحـتھ، عـلى حـّد مـا جـاء تفسـیر ذلـك فـي تـعلیق الـقدیـس أمـبروسـیوس مـفعم بـاإلعـجاب 
والـتأثـر: "لـقد انتھـى الـیوم الـسادس، وتـمَّ خـلق الـعالـم بـإبـداع اإلنـسان رائـعة الـكون الـذي 
یـمارس سـلطتھ عـلى جـمیع الـكائـنات الـحّیة، وھـو بـمثابـة قـّمة الـكون ورائـعة الخـلق كـلھ. 
فـي الـحقیقة، عـلینا أن نـلوذ بـصمت خـاشـع، ألن الـرب اسـتراح مـن عـناء الخـلق كـلھ. ثـم 
اسـتراح بـعد ذلـك فـي بـاطـن اإلنـسان، اسـتراح فـي روحـھ وفـكره، وذلـك بـأن خـلق اإلنـسان 
ُمـزّیـناً بـعقٍل وقـادراً عـلى التشـبھ بـھ ومـجاراة فـضائـلھ، ومـتعطشاً إلـى نـعمھ اإللھـیة. فـي 
ھـذه الـعطایـا الـصادرة مـن عـنده تـعالـى، یسـتریـح هللا الـذي قـال: "أیـن مـقّر راحـتي؟ عـند 
الـبائـس والـمنسحق الـروح والـمرتـعد مـن كـلمتي" (أش66/ 1- 2). إنـي أشـكر الـرب إلـھنا 

أنھ أبدع خلیقة رائعة یصیب فیھا راحتھ (26). 
  

َب الخـطیئة فـي الـتاریـخ قـد عـاكـس ھـذا المشـروع اإللھـي  36- مـن الـمؤسـف أن َتَسـرُّ
الـرائـع. بـالخـطیئة یـتمّرد اإلنـسان عـلى خـالـقھ، ویـتمادى فـي الـتمّرد إلـى أن یـجعل مـن 
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الخـلیقة صـنماً: "لـقد اتـقوا المخـلوق وعـبدوه مـن دون الـخالـق" (روم1/ 25). وھكـذا ال 
ل إلـیھ أن ُیـلِحَق بـھ اإلھـانـة  یـكتفي الـكائـن البشـري بـأن یـلطخ صـورة هللا فـي ذاتـھ، بـل ُیـسوَّ
فـي اآلخـریـن فیسـتبدل بـصالت الشـركـة، مـواقـَف ریـبة وال مـباالة وعـداوة حـتى الـكراھـیة 
الـة. فـعندمـا نـكفُّ عـن اعـتبار هللا إلـھاً، نـتنّكر لـإلنـسان فـي كـنھھ الـعمیق، ونـلحق األذى  الـقتَّ

بالشركة بین الناس. 
فـي حـیاة اإلنـسان، تـعود صـورة هللا إلـى سـابـق إشـراقـھا وتتجـلّى فـي كـامـل سـطوعـھا مـع 
مـجيء ابـن هللا واتـخاذه جسـداً بشـریـاُ: "ھـو صـورة هللا الـذي ال ُیـرى" (قـول1/ 15)، 

"وشعاع مجده وصورة جوھره" (عب1/ 3). إنھ صورة اآلب الكاملة! 
مشـروع الـحیاة الـذي وكـلّھ هللا إلـى آدم األول قـد وجـد أخـیراً كـمالـھ فـي المسـیح. فـبینما 
عـصیان آدم یفسـد وُیـشّوه قـصَد هللا فـي حـیاة اإلنـسان وُیـدِخـل الـموت إلـى الـعالـم، إذا بـطاعـة 
المسـیح الـفادیـة تـصبح یـنبوع نـعمة تـفیض عـلى الـناس وتـفتح للجـمیع أبـواب مـلكوت الـحیاة 
 ً (روم 5/12-21). وھـذا مـا یـؤكـده الـرسـول بـولـس بـقولـھ: "كـان آدم اإلنـسان األول نـفسا

حیة... وآدم اآلخر روحاً محییاً" (1قو15/45). 
د  ـم الـصورة اإللھـیة وُتجـدَّ كـل الـذي َیـرضـون بـاتـباع المسـیح ُیـعَطون كـمال الـحیاة: فـیھم ُتـَرمَّ
وُتـساق إلـى كـمالـھا. ھـذا ھـو قـصد هللا فـي الـخالئـق البشـریـة: "أن یـصبحوا عـلى مـثال 
صـورة ابـنھ" (روم8/29). ھـكذا فـقط، فـي سـناء ھـذه الـصورة، یسـتطیع اإلنـسان أن 

یتحرر من نیر الصنمّیة، ویعوَد إلى بناء األخّوة المصّدعة، واسترداد ھویتھ. 
  
  

من یحَي مؤمناً بي ال َیُمْت أبداً" (یو11/26): عطیة الحیاة األبدیة 
37- إن الـحیاة الـتي جـاء ابـن هللا لُیسـبغھا عـلى الـناس ال تـنحصر فـي نـطاق الـوجـود 
الـزمـني. الـحیاة الـكامـنة "فـیھ" مـنذ األزل، وھـي "نـور الـناس" (یـو1/4)، قـوامـھا أن یـكون 
اإلنـسان مـولـوداً مـن هللا وأن یشـترك فـي كـمال حـبھ: "أمـا الـذیـن قـبلوه فـقد أوالھـم أن 
یـصیروا أبـناء هللا، ھـم الـذیـن آمـنوا بـاسـمھ، الـذیـن ال مـن دم وال مـن مشـیئة لحـم وال مـن 

رغبة رجل، بل من هللا ُولدوا" (یو13-1/12). 
الـحیاة الـتي أتـى یـسوع لـیوفـرھـا لـنا ال یـعّرفـھا أحـیانـاً إالّ بمجـرد اسـم "الـحیاة"، ویـعتبر 
الـوالدة مـن هللا شـرطـاً ال بـّد مـنھ لـبلوغ الـغایـة الـتي ألجـلھا خـلق هللا اإلنـسان: "مـا مـن أحـد 
یـمكنھ أن یـرى مـلكوت هللا إالّ إذا ُولِـد مـن فـوق" (یـو3/3). تـوریـث ھـذه الـحیاة ھـو ھـدف 
الــرســالــة الــتي یــضطلع بــھا یــسوع، "الــذي نــزل مــن الــسماء لــیعطي الــعالــم 
الـحیاة" (یـو6/33)، وھـذا مـا یـخّولـھ أن یـؤّكـد بـملء الـحق: "َمـْن یـتبعني.... لـھ نـور الـحیاة" 

(یو8/ 12). 
فـي ظـروف أخـرى یـتكلّم یـسوع عـن حـیاة أبـدّیـة، مسـتعمالً نـعتاً ال یـرمـي فـقط إلـى مـنظور 
ثـناھـا ألنـھا  یتخـّطى حـدود الـزمـن. فـالـحیاة "األبـدیـة" ھـي الـحیاة الـتي وعـدنـاھـا یـسوع وورَّ
مـلء اشـتراكـنا فـي حـیاة هللا "األبـدي". فـكل َمـْن یـؤمـن بـیسوع ویتحـد بـھ لـھ الـحیاة األبـدیـة 
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(یـو3/ 15، 6/ 40)، ألن مـنھ یـسمع الـكلمات الـتي تسـتطیع وحـدھـا أن تـكشف لـھ تـوّرثـھ 
مـلء الـحیاة، إنـھا "كـلمات الـحیاة األبـدیـة" الـتي ُیـقّر بـھا بـطرس فـي إعـالن إیـمانـھ: "ربّ 
إلـى َمـْن نـذھـب وكـالم الـحیاة األبـدیـة عـندك. نـحن آمـنا بـَك وعـرفـنا أنـك قـدوس هللا" (یـو6/ 
68-69 ). الـحیاة األبـدیـة حـّددھـا یـسوع نـفسھ عـندمـا تـوّجـھ إلـى اآلب فـي صـالتـھ 
الـكھنوتـیة الـفخیمة: "الـحیاة األبـدیـة ھـي أن یـعرفـوك أن اإللـھ الـحق وحـدك ویـعرفـوا الـذي 
أرسـلتھ یـسوع المسـیح" (یـو 17/3). مـعرفـة هللا وابـنھ ھـي أن نـتقبل سـّر شـركـة حـب اآلب 
واالبــن والــروح الــقدس فــي حــیاتــنا المشــرعــة، مــنذ اآلن، عــلى الــحیاة األبــدیــة، فــي 

المشاركة في الحیاة اإللھیة. 
  

38- الـحیاة األبـدیـة ھـي إذن حـیاة هللا نـفسھ وحـیاة ابـن هللا. وال یسـتطیع الـمؤمـن إالّ أن 
یـغشاه ذھـول متجـّدد وشـكر ال یحـّد بـإزاء ھـذه الـحقیقة الـمدھـشة والـسامـیة الـتي تـأتـینا مـن 
هللا فـي المسـیح. وال یـسع الـمؤمـن إالّ أن یـتبّنى قـول الـرسـول یـوحـنا: "أنـظروا أي مـحّبة 
خـّصنا بـھا اآلب لـندعـى أبـناء هللا، وإنـنا نـحن كـذلـك..... أیـھا األحـباء، نـحن مـنذ اآلن أبـناء 
هللا، ومـا ُكـِشف لـنا بـعد عـّما نـصیر إلـیھ. نـحن نـعلم أنـنا نـصبح عـند ھـذا الـكشف أشـباھـھ 

ألننا نراه كما ھو" (1یو3 /2-1). 
ھـكذا تـفضي الـحقیقة المسـیحیة فـي شـأن الـحیاة إلـى ذروتـھا. فـكرامـة الـحیاة ال تـرتـبط 
فـقط بجـذورھـا وبـأنـھا مـن یـد هللا، بـل تـرتـبط أیـضاً بـغایـتھا ومـصیرھـا وھـو أن تـكون فـي 
شـركـة مـع هللا لـمعرفـتھ ومـحبتھ. فـي ضـوء ھـذه الـحقیقة یـوضـح الـقدیـس إیـرنـاوس تـنویـھھ 
ُجـُھ: "فمجـد هللا" ھـو "اإلنـسان الـحي" وال شـك، ولـكن "حـیاة اإلنـسان ھـي  بـاإلنـسان وُیـَتوِّ

رؤیة هللا" (27). 
وینجـم عـن ذلـك نـتائـج فـوریـة لـلحیاة البشـریـة حـتى فـي وضـعھا األرضـي، حـیث نـبتت 
الـحیاة األبـدیـة وال تـزال تـنمو. فـإذا كـان اإلنـسان یـعشق الـحیاة بـدافـع الـغریـزة ألنـھا خـیر، 
فھـذا الـحب یجـد دافـعاً آخـر وقـّوة أخـرى، ویكتسـب اتـساعـاً وعـمقاً جـدیـدیـن نـابـعین مـن ھـذا 
الـخیر فـي أبـعاده اإللھـیة: فـي مـثل ھـذه الـرؤیـة، ال یـعود حـب اإلنـسان لـلحیاة مجـّرد بـحث 
عـن وسـیلة لـلتعبیر عـن ذاتـھ وإقـامـة عـالقـة بـاآلخـریـن، بـل یـأخـذ فـي الـنمّو فـي فـرح الـیقین 
مـن قـدرتـھ عـلى أن یـجعل مـن وجـوده مـوقـعاً لتجـلّي هللا ولـقائـھ وإقـامـة الشـركـة مـعھ. إن 
الـحیاة الـتي َیـَمنُّ بـھا یـسوع عـلینا ال ُتخـلي وجـودنـا الـزمـني مـن قـیمتھ، بـل تـتكّفلھ وتـقوده 
إلـى غـایـتھ األخـیرة: "أنـا الـقیامـة والـحیاة.... مـن یـحیا مـؤمـناً بـي ال یـمت أبـداً" (یـو11/ 

 .(26 -25
  

"أي إنسان قبل أخاه اطلب منھ نفس ھذا اإلنسان" (تك9/ 5): حیاة الجمیع یجب أن 
نبادرھا باإلجالل والمحبة 

39- حـیاة اإلنـسان مـن عـند هللا، فھـي عـطیتھ وصـورتـھ ووسـمھ ونـصیب مـن نـسمة 
حـیاتـھ. فـاx ھـو إذن وحـده سـّید الـحیاة: وال یـسوع لـإلنـسان أن یـتصّرف بـھا. وهللا نـفسھ 
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قـد كـّرر ذلـك لـنوح مـن بـعد الـطوفـان: "أمـا دمـاؤكـم، وھـي حـیاتـكم، فـأطـلبھا مـن یـد اإلنـسان، 
أي إنـسان قـبل أخـاه أطـلب مـنھ نـفس ھـذا اإلنـسان" (تـك9/ 5). وُیـعنى الـنص الـكتابـي بـأن 
یـؤكـد أن الـطابـع الـقدسـي الـذي تـتمّیز بـھ الـحیاة یـرتـكز عـلى هللا وعـلى عـملھ الـخالّق: "ألنـھ 

بصورة هللا ُصنع اإلنسان" (تك9/6). 
حـیاة اإلنـسان إذن ومـوتـھ ھـما بـین یـدي هللا وتـحت سـلطانـھ: "فـي یـده نـفس كـل حـّي – 
یـقول أیـوب – وأرواح البشـر أجـمعین" (أي 12/ 10). "الـرب یـمیت وُیـحیي، ُیحـدر إلـى 
الـجحیم وُیـصعد" (1مـل2/ 6)، ویـسوغ لـھ وحـده أن یـقول "أنـا أُمـیُت وأحـیي" (تـث 32/ 

 .(39
ولـكن هللا ال یـمارس السـلطان بـطریـقة اعـتباطـیة واسـتبدادیـة، ولـكن عـلى سـبیل الـتدارك 
 ً والـعنایـة الـُمحّبة بـخالئـقھ. فـلئن صـحَّ أن حـیاة اإلنـسان بـین یـدي هللا، فـمن الـصحیح أیـضا
أن ھـاتـین الـیدیـن تسـیالن رقـة، مـثل یـدي أّم تـحضن ابـنھا وتـغذیـھ وتـعتني بـھ: "أنـا مـثل 
طـفل عـند أمـھ" (مـز 130/ 2، أش49/ 15، 66/ 12- 13، ھـو11/4). ھـكذا لـم ُیـعتَبر 
إسـرائـیل فـي تـاریـخ الـشعوب وحـیاة األفـراد مـحض صـدفـة أو مجـّرد قـدٍر أعـمى بـل نـتیجة 
قـصٍد نـابـع مـن الـمحبة بـھ یـجبي هللا كـل طـاقـات الـحیاة، ویـجابـھ قـوى الـموت الـناجـمة مـن 
ه، ألنـھ إنـما خـلق الجـمیع  الخـطیئة: "لـیس الـموت مـن ُصـنع هللا وال ھـالك األحـیاء یسـرُّ

للبقاء" (حك1/ 13- 14). 
  

40- إذا كـانـت الـحیاة مـقدسـة، فھـي تـنعم بـحصانـة مـنقوشـة، مـنذ الـبدء، فـي قـلب اإلنـسان 
وفـي ضـمیره. فـالـسؤال الـذي طـرحـھ هللا عـلى قـایـن بـعد أن فـتك بـأخـیھ ھـابـیل: "مـاذا 
فـعلت؟" (تـك4/ 10) ُیـترِجـم خـبرة كـل إنـسان: فـفي عـمق أعـماق ضـمیره ُیـنبَّھ دائـماً إلـى 
وجـوب الـتقّید بـحصانـة الـحیاة – حـیاتـھ وحـیاة اآلخـریـن – بـاعـتبارھـا واقـعاً ال یـملكھ، ألنـھا 

ِملك s وعطیة من لدن خالقھ وأبیھ. 
الـوصـیة الـمتعلقة بـحصانـة الـحیاة البشـریـة تـدّوي فـي قـلب "الـكلمات العشـر"، یـوم أعـطي 
الـمیثاق فـي سـیناء (خـر34/ 28) ھـذه الـوصـیة تحـّرم الـقتل أوالً: "ال تـقتل!" (خـر 20/ 
13)، "الـبريء والـزكـي ال تـقتلھما" (خـر23/ 7). ولـكنھا تحـرم أیـضاً – كـما ورد تفسـیر 
ذلـك الحـقاً فـي شـریـعة إسـرائـیل – كـلَّ ضـرٍر ُیـلَحق بـاآلخـریـن (خـر21/12- 27). ال بـدّ 
مـن اإلقـرار بـأن اكـتراث العھـد الـقدیـم لـقیمة الـحیاة – مـع ثـبوتـھ – ال یـضاھـي بـعد مـا نـلقاه 
مـن رھـافـة فـي عـظة الـجبل، وذلـك مـا نلحـظھ فـي بـعض وجـوه االشـتراع االقـتصاصـي 
الـسائـد فـي تـلك األیـام، ویـتضّمن عـقوبـات جسـدیـة بـاھـظة وحـتى عـقوبـة الـموت. ولـكن بـالغ 
العھـد الـقدیـم فـي مجـملھ،  بـانـتظار مـا سـوف یجـریـھ عـلیھ العھـد الجـدیـد مـن دفـع إلـى 
ة إلـى احـترام قـدسـّیة الـحیاة الجسـدّیـة وسـالمـة الـجسم اإلنـسانـي،  الـكمال، إنـما ھـو دعـوة مـلحَّ
ویـبلغ ھـذا الـبالغ إلـى ذروتـھ فـي الـوصـیة اإلیـجابـیة الـقاضـیة عـلى كـل فـرد بـأن یـعامـل 

قریبھ معاملتھ لذاتھ: "أحبب قریبك كنفسك" (أح 19/18). 
  

31



41- وصـیة "ال تـقتل" الـمتضّمنة والـمعّمقة فـي الـوصـیة اإلیـجابـیة، الـداعـیة إلـى مـحبة 
الـقریـب، یـعود الـرب یـسوع إلـى تـثبیتھا فـي كـل قـّوتـھا. فـالـشاب الـغني الـذي سـأل یـسوع: 
"یـا مـعلم، مـاذا أعـمل مـن الـخیر ألنـال الـحیاة األبـدیـة؟" أجـابـھ یـسوع: "إذا أردت أن تـدخـل 
الـحیاة، فـاحـفظ الـوصـایـا" (مـتى19/ 16- 17). وذكرـ لھـ یسـوع، فيـ طلـیعتھا، وصیـة "ال 
ھـم عـلى بـرّ  تـقتل!" (19/ 18). فـي عـظة الـجبل، طـلب یـسوع مـن تـالمـیذه أن یـزیـد ِبـرَّ
الكـھنة والفـریسیـین فيـ كلـ المـجاالت، ومنـھا احتـرام الحـیاة: "سمـعتم أنھـ قیـل لألولیـین: ال 
تـقتل، فـإن َمـن یـقتل یسـتوجـب حـكم الـقضاء. أمـا أنـا فـأقـول لـكم: َمـن غـضب عـلى أخـیھ 

استوجب القضاء" (متى5/ 21- 22), 
وقـد فّسـر یـسوع بـعدئـٍذ، بـأقـوالـھ وأفـعالـھ، مـا تـنطوي عـلیھ وصـیة احـترام الـحیاة مـن 
مـقتضیات إیـجابـیة. ھـذه الـمقتضیات كـانـت مـلحوظـة فـي العھـد الـقدیـم، حـیث كـان الشـرع 
دیـن فـي حـیاتـھم، كـالـغریـب واألرمـلة والـمریـض  ُیـعنى بحـمایـة ووقـایـة الـضعفاء والمھـدَّ
والـفقیر عـلى وجـھ اإلجـمال، وحـتى الـحیاة قـبل الـوالدة (خـر21/ 22، 22/ 20- 26). 
ھـذه الـمقتضیات اإلیـجابـیة اكتسـبت، مـع یـسوع، قـّوة ودفـعاً جـدیـدیـن، وتجـلّت فـي كـل مـداھـا 
وعـمقھا: مـن ضـرورة االعـتناء بـحیاة األخ (الـمنتمي إلـى ذات األسـرة، وذات الـشعب، 

والغریب الساكن في أرض إسرائیل)، إلى االھتمام بالغریب، فإلى محّبة العدّو. 
فـالـغریـب لـم یـعد غـریـباً لـمن یـجب عـلیھ أن یـكون قـریـباً مـن كـل ذي حـاجـة إلـى حـّد الـشعور 
بـمسؤولـیتھ عـن حـیاتـھ، كـما یـعلّمنا ذلـك، بـطریـقة بـلیغة وحـّیة، َمـَثُل الـسامـري الـرحـیم 
(لـو10/ 25- 37). حـتى الـعدو ال یـعود عـدواً فـي نـظر مـن ھـو ُمـلَزٌم بـمحّبتھ (مـتى 5/ 
38- 48، لـو 6/ 27- 35) و"بـمبادرتـھ بـالـخیر" (لـو 6/27- 33- 35)، واالضـطالع 
بـحاجـاتـھ الـحیاتـیة بعجـل وبـروح الـمجانـّیة (لـو6/ 34- 35). ھـذه الـمحبة تـتّوجـھا الـصالة 
مـن أجـل الـعدّو، انـسجامـاً مـع مـحبة هللا الـرحـیمة: "أمـا أنـا فـأقـول لـكم: أحـبوا أعـداءكـم 
وادعـوا لمضطھـدیـكم فـتكونـوا بـني أبـیكم الـذي فـي الـسماوات، ألنـھ ُیـطلِع شـمسھ عـلى 
األشـرار واألخـیار وُیـنِزل غـیثھ عـلى األبـرار والـفّجار" (مـتى5/ 44- 45، لـو6/ 28، 

 .(35
وصـیة هللا الـقاضـیة بحـمایـة حـیاة اإلنـسان تـبلغ ھـكذا إلـى أعـمق مسـتوى بـما تـفرضـھ مـن 
حـرمـة وحـب لـكل إنـسان ولـحیاتـھ. ھـذا ھـو الـتعلیم الـذي یـوّجـھھ الـرسـول بـولـس إلـى 
المسـیحیین فـي رومـا، مـرّجـعاً صـدى أقـوال یـسوع (مـتى 19/17- 18): "إن الـوصـایـا 
الـتي تـقول: "ال تـزِن، ال تسـرق، ال تشـتِھ" وسـواھـا مـن الـوصـایـا، مـجتمعة فـي ھـذه الـكلمة: 
"أحـبب قـریـبك حـّبك لـنفسك". فـالـمحبة ال ُتـنزل الشـّر بـالـقریـب، والـمحبة إذاً تـمام الـعمل 

بالشریعة". (روم 13/ 9- 10). 
  

أنموا واكثروا وامألوا األرض وأخضعوھا" (تك1/ 28): مسؤولیات اإلنسان تجاه 
الحیاة 
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ـَلھا هللا إلـى كـل إنـسان، وقـد  42- حـمایـة الـحیاة وتـرقـیتھا، واحـترامـھا ومـحبتھا، مـھّمة وكَّ
دعـاه، ھـو صـورتـھ الـحّیة، إلـى مـشاركـتھ السـیادة عـلى الـعالـم: "وبـاركـھم هللا وقـال لـھم: 
انـموا واكـثروا وامـألوا األرض وأخـضعوھـا وتسـلطوا عـلى سـمك البحـر وطـیر الـسماء 

وجمیع الحیوان الّداب على األرض" (تك1/ 28). 
ھـذا الـنص الـكتابـي ُیظھـر السـلطة الـتي أوكـلھا هللا إلـى اإلنـسان فـي كـل مـداھـا وعـمقھا. 
وھـي أمـالً السـیادة عـلى األرض وعـلى كـل كـائـن حـّي، كـما یـذّكـرنـا بـذلـك سـفر الـحكمة: "یـا 
إلـھ اآلبـاء، یـا رب الـرحـمة.. یـا فـاطـر اإلنـسان بـحكمتك لـكي یـسود عـلى الـخالئـق الـتي 
نـتھا ویـسوس الـعالـم بـالـقداسـة والـِبر" (حـك1/ 2- 3). صـاحـب الـمزامـیر یـنّوه، ھـو  كـوَّ
أیـضاً، بسـیادة اإلنـسان، دلـیالً عـلى المجـد والـكرامـة الـلذیـن نـالـھما مـن یـد الـخالـق" "سـلّطتھ 
عـلى أعـما یـدیـك، وأخـضعت كـل شـيء تـحت قـدمـیھ، الـغنم والـبقر كـلھا وبـھائـم الصحـراء 

أیضاً، وطیر السماء وسمك البحر السائر في ُسُبل البحار" (مز8: 7- 9). 
یتحـّمل اإلنـسان، وقـد دعـاه هللا إلـى أن یحـرث جـّنة الـعالـم ویحـرسـھا، مـسؤولـیة مـمّیزة تـجاه 
بـیئة الـحیاة، أي تـجاه الخـلیقة الـتي جـعلھا هللا فـي خـدمـة اإلنـسان وكـرامـتھ الـشخصیة 
وحـیاتـھ، وذلـك ال لـلحاضـر وحسـب، بـل لـألجـیال الـُمقبلة أیـضاً. تـلك ھـي مـسألـة الـبیئة – 
انـطالقـاً مـن الـمحافـظة عـلى الـمآوي الـطبیعیة لـمختلف أنـواع الـحیوانـات وأشـكال الـحیاة 
ووصـوالً إلـى "الـبیئة البشـریـة" بـمعناه الـحصري (28)- الـتي نجـد لـھا، فـي ھـذه الـصفحة 
مـن الـكتاب الـمقدس درسـاً مسـلكیاً عـلى جـانـب مـن الـوضـوح والـقّوة، یـلھمنا حـلوالً تـراعـي 
حـرمـة الـحیاة – وھـي الـخیر األعـظم – وكـل حـیاة. ولـكن "السـیادة الـتي مـنحھا الـخالـق 
لـإلنـسان لیسـت، فـي الـحقیقة، سـیادة مـطلقة، وال یـسوغ أن نـعزو إلـى اإلنـسان "حـریـة 
االسـتعمال حـتى الـتمادي" والـتصرف بـاألشـیاء عـلى ھـواه. فـالحـّد الـذي فـرضـھ الـخالـق 
نــفسھ مــنذ بــدء الخــلیقة والــذي ُیــعبِّر عــنھ ویــرمــز إلــیھ تحــریــم "األكــل مــن ثــمر 
الشجــرة" (تــك2/ 16-17) ُیظھــر بــما یــكفي مــن الــوضــوح أنــنا، فــي إطــار الــطبیعة 
المـرئیـة، خاـضعـون ال لقـوانیـن بیـولوـجیـة وحسبـ، بلـ لشرـائعـ أدبیـة ال یمـكن خرـقھـا بال 

قصاص" (29). 
  

43- بــعض مــشاركــة اإلنــسان فــي ســلطة هللا یتجــلّى أیــضاً فــي الــمسؤولــیة الــممیَّزة 
الـموكـولـة إلـیھ تـجاه البشـرّیـة فـي مـعناھـا الـخصوصـي. ھـذه الـمسؤولـیة تـبلغ شـأوھـا فـي 
اإلنـجاب، عـندمـا یھـب الـرجـل والـمرأة الـحیاة فـي الـزواج، كـما یـذّكـر بـذلـك المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي: "هللا نـفسھ ھـو الـذي قـال: "ال یـحسن أن یـكون اإلنـسان وحـده"(تـك2/ 
18)، و"إن الـخالـق مـن الـبدء خـلقھما ذكـراً وأنـثى" (مـتى19/ 4)، وقـد أراد أن یشـركـھ 
إشـراكـاً خـاصـاً فـي عـملھ الـخالّق، وبـارك الـرجـل والـمرأة قـائـالً: "انـموا واكـثروا" (تـك1/ 

 .(30) "(28
عـندمـا یـتكلّم المجـمع عـن "اشـتراك خـاص" لـلرجـل والـمرأة فـي "عـمل هللا الـخالق"، فـغایـتھ 
الـتركـیز عـلى أن إنـجاب الـبنین إنـما ھـو شـان إنـسانـي صـمیم، وعـمل دیـني رفـیع یـلزم 
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الـزوجـین، بـما ھـما "جسـد واحـد"، وّیـِتمُّ فـیھ حـضور هللا نـفسھ. وقـد كـتبُت فـي رسـالـتي إلـى 
األسـر: "عـندمـا یـولـد إنـسان جـدیـد مـن قـران اثـنین فـي الـزواج، فـھو یحـمل مـعھ إلـى الـعالـم 
صـورة وشـبھاً خـاصـاً بـاs نـفسھ: بـیولـوجـیة اإلنـجاب تـنطوي عـلى ُسـاللـیة النسـب. فـعندمـا 
نـؤّكـد أن الـزوجـین، بـصفتھما والـدیـن، یـعاونـان هللا الـخالـق فـي تـكویـن وإنـجاب كـائـن بشـري 
جـدیـد، ال نشـیر فـقط إلـى قـوانـین الـبیولـوجـیا، بـل نـریـد أن نـؤكـد خـصوصـاً أن هللا نـفسھ 
حـاضـر فـي األبـوة واألمـومـة البشـریـتین، بـطریـقة تـختلف عـما یجـري فـي كـل عـمل إنـجاب 
"عـلى األرض". وال غـرو، فـاs وحـده ھـو مـصدر تـلك "الـصورة" وذلـك "الـمثال" الـلذیـن 
ھـما مـزّیـة اإلنـسان، كـما جـرى ذلـك فـي الخـلق. فـعمل اإلنـجاب ھـو مـواصـلة لـعمل الخـلق 

 .(31)
ھـذا مـا یـعلّمھ، فـي لـغة بـلیغة ومـعّبرة، الـنص الـمقدس الـذي یـروي لـنا صـیحة الـفرح مـن فـم 
الـمرأة األولـى، "أم كـل حـّي" (تـك3/20). فـعندمـا عـرفـت حـواء مـا أكـرمـھا بـھ هللا قـالـت: 
"قـد ُرِزقـُت رجـالً مـن عـند الـرب!"(تـك 4/1). فـفي الـوالدة، عـندمـا تـنتقل الـحیاة مـن 
الـوالـدیـن إلـى الـولـد، تـنتقل أیـضاً، عـبر خـلق الـنفس الـخالـدة، (32) صـورة هللا نـفسھ 
ومـثالـھ. ھـذا مـا یـعّبر عـنھ مـطلع "كـتاب سـاللـة آدم" : یـوم خـلق هللا اإلنـسان، عـلى مـثال هللا 
خـلقھ. ذكـراً وأنـثى خـلقھ وبـاركـھ وسـّماه آدم یـوم ُخـلَِق. وعـاش آدم مـئة وثـالثـین سـنة وولـد 
ولـداً عـلى مـثالـھ كـصورتـھ وسـّماه شـیتاً" (تـك5/ 1-3). عـلى ھـذا الـدور، دور الـمتعاونـین 
ـلْین  مـع هللا الـذي یـنقل صـورتـھ إلـى الخـلیقة الجـدیـدة، تـقوم عـظمة الـزوجـین "الـمؤھَّ
لـلمساھـمة فـي مـحبة الـخالـق والمخـلّص الـذي یـریـد، بـواسـطتھما، أن یـوسـع نـطاق أسـرتـھ 
ویـنمیھا" (33). مـن ھـذا الملحـظ یـنّوه األسـقف أمـفیلوكـیوس "بـالـزواج الـكریـم األسـمى مـن 

كل موھبة في األرض" ألنھ "أشبھ بمبدع بشریة ورسام الصورة اإللھیة" (34). 
ھـكذا یـصبح الـرجـل والـمرأة المتحـدان بـوثـاق الـزواج شـریـكین فـي عـمل إلھـي: وذلـك 
بـأنـھما، بـعمل اإلنـجاب، یسـتقبالن عـطیة هللا، ویـفتحان، أمـام حـیاة جـدیـدة، الـطریـق إلـى 

المستقبل. 
ولـكن مـھمة اسـتقبال الـحیاة وخـدمـتھا تتخـطى الـرسـالـة الـممّیزة الـتي یـضطلع بـھا 
الـوالـدان وتـتوجـھ إلـى الجـمیع، ویـجب أن تظھـر خـصوصـاً "تـجاه الـحیاة الـخاضـعة، أكـثر 
مـن غـیرھـا، لـظروف الـضعف. المسـیح نـفسھ یـذّكـرنـا بـذلـك عـندمـا یـطالـبنا بـأن نـحّبھ 
ونخـدمـھ فـي إخـوتـھ الـمبَتلین بـأي ضـرب مـن ضـروب الـعذاب: الـجیاع والـعطاش والـغربـاء 
والـعراة والـمرضـى والـسجناء... فـما نـفعلھ ألحـد ھـؤالء، إنـما نـفعلھ للمسـیح نـفسھ (مـتى 

 .(46 -31 /25
  

"أنت الذي جبل كلیتّي" (مز 138/13): كرامة الطفل الذي لم یولد بعد 
44- تـمر الـحیاة البشـریـة بـوضـع كـثیر الـھشاشـة عـندمـا تـدخـل الـعالـم وعـندمـا تخـرج مـن 
الـزمـن لـتفضي إلـى األبـدیـة. كـالم هللا ال یخـلو مـن نـداءات إلـى أن نـحیط الـحیاة بـالـعنایـة 
والحـرمـة والسـّیما حـیاة الـمرضـى والعّجـز. إذا لـم تـكن ثـمة دعـوات مـباشـرة وصـریـحة إلـى 
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حـمایـة الـحیاة البشـریـة فـي مـطلعھا، وال سـیما الـتي لـم تـولـد بـعد، والـحیاة المشـرفـة عـلى 
نـھایـتھا، فتفسـیر ذلـك أن مجـّرد إمـكان اإلسـاءة إلـى الـحیاة أو االعـتداء عـلیھا أو الـتنّكر لـھا 

في مثل ھذه الظروف غریب عن المفاھیم الدینیة والثقافیة عند شعب هللا. 
فـي العھـد الـقدیـم كـان الـناس یجـزعـون مـن الـعقم ویـعتبرونـھ لـعنة. وأّمـا كـثرة األوالد فـكانـوا 
یحسـبونـھا نـعمة مـن هللا: "إن الـبنین مـیراث مـن الـرب وثـمرة الـبطن ثـواب مـنھ (مـز 
126/3، 127/ 3- 4). ویـنضاف إلـى ھـذا الـیقین اعـتبار إسـرائـیل ذاتـھ شـعب العھـد 
ومـدعـواً إلـى الـتكاثـر تـحقیقاً لـلوعـد الـذي أُبـِرم إلبـراھـیم: "أنـظر إلـى الـسماء واحـِص 
الـكواكـب إن اسـتطعت أن تـحصیھا. وقـال لـھ: ھـكذا یـكون نسـلك" (تـك 15/ 5). ولـكن 
الـالفـت خـصوصـاً، فـي ھـذا الـمجال، االعـتقاد بـأن الـحیاة الـتي یـنقلھا الـوالـدان مـصدرھـا 
هللا، كـما ُتـْثِبُت ذلـك الـصفحات الـكتابـیة الـكثیرة الـتي تتحـّدث بـاحـترام وحـب عـن الَحـْمل 
ونـشوء الـحیاة فـي رحـم األم والـوالدة والـصلة الـوثـیقة بـین اللحـظة الـتي تـبدأ فـیھا الـحیاة 

وعمل هللا الخالّق. 
سـُتك..."(إر 1/ 5):  رك فـي الـبطن عـرفـُتَك، وقـبل أن تخـرج مـن الـّرحـم قـدَّ "قـبل أن أُصـوِّ
ة  وجـود كـل إنـسان، مـنذ الـبدء، ُمـْدَرٌج فـي تـصمیم هللا. ویـتوقـف أیـوب، وھـو فـي ھـوَّ
عـذابـھ، عـلى تـأمـل عـمل هللا فـي الـطریـقة المعجـزة الـتي تـمَّ بـھا تـكویـن جسـده فـي رحـم أمـھ، 
ویسـتمّد مـن ذلـك مـدعـاة إلـى الـثقة، ویـعرب عـن یـقینھ بـأن s مـقصداً فـي حـیاتـھ: "یـداك 
رتـانـي بجـملتي، واآلن تـمحقني، اذكـر أنـك صـّورتـني مـثل الـطین، أفـتعیدنـي  َجـبلتانـي وصـوَّ
 ً دتـني كـالـجبن، وكـسوتـني جـلداً ولحـما إلـى الـتراب؟ ألـم تـكن قـد صـْببتني كـالـلبن وجـمَّ
وَحـَبْكتني بـعظام وَعـَصب؟ وحـیاة ونـعمة آتـیتني وحـفَظْت عـنایـتك روحـي" (أي 10/ 8- 
12). ونـسمع فـي الـمزامـیر أیـضاً نـعمات تـعّجب وإجـالل لـتدّخـل هللا فـي الـحیاة الـناشـئة فـي 

أحشاء األم (35). 
كـیف یـمكننا أن نـتصّور أن لحـظة واحـدة فـي ھـذا السـیاق الـعجیب، الـذي یـفضي إلـى 
َد عـن عـمل الـخالـق ورعـایـتھ الـحكیمة والـُمِحّبة وُتـتركَ  ظـھور الـحیاة، یـمكن أن ُتـحیَّ
م اإلنـسان. ال شـك أن مـثل ھـذا الـتفكیر لـم یـكن لیخـطر عـلى بـال أّم اإلخـوة  عـرضـًة لـتحكُّ
السـبعة الـتي ھـّبت تـعلن إیـمانـھا بـاs مـبدأ الـحیاة وضـمانـھا مـنذ لحـظة تـكویـنھا، إلـى جـانـب 
كـونـھ مـرتـكز رجـاء الـحیاة الجـدیـدة مـن بـعد الـموت: "إنـي لسـت أعـلم كـیف نـشأتـم فـي 
أحشـائيـ وال أناـ منـحتكم الرـوح والحـیاة وال أَحـكْمُت تـركـیب أعـضائـكم. عـلى أن خـالـق 
الـعالـم الـذي جـبل تـكویـن اإلنـسان وأبـدع لـكل شـيء تـكویـنھ سـیعید إلـیكم بـرحـمتھ الـروح 

والحیاة، ألنكم اآلن تبذلون أنفسكم في سبیل شریعتھ" (2مك 7/22- 32). 
  

45- وحـي العھـد الجـدیـد ُیـّثبت قـیمة الـحیاة مـنذ نـشأتـھا واالعـتراف بـھا اعـترافـاً ال مـراء 
فـیھ. فـاألقـوال الـتي تـعرب بـھا ألـیصابـات عـن فـرحـھا بـأنـھا حـامـل، تـكشف عـن حـبورھـا 
بـالـخصب وحـنینھا الـمتوّثـب إلـى الـحیاة: "ھـذا مـا صـنع الـرب إلـّي.... لـُیزیـل عـن الـعار بـین 
الـناس"(لـو 1/25). ولـكن قـیمة اإلنـسان مـنذ تـكویـنھ كـانـت مـدعـاة الحـتفاء أعـظم فـي الـلقاء 
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مـا بـین مـریـم الـعذراء وألـیصابـات وبـین جـنینیھما. فـالـطفالن ھـما الـلذان كـشفا عـن بـدء 
الـزمـن المسـیحانـي، وقـد بـدأت تـعمل، مـنذ لـقائـھما، الـقّوة الـفادیـة الـنابـعة مـن حـضور ابـن هللا 
بـین األنـام. وقـد كـتب الـقدیـس أمـبروسـیوس فـي ذلـك: "لـقد بـدأت تظھـر فـوراً فـوائـد مـجيء 
مـریـم وحـضور الـرب.... ألـیصابـات كـانـت أّول مـن سـمع الـكلمة، وأمـا یـوحـنا فـأّول مـن 
شـعر بـالـنعمة. الـوالـدة قـد سـمعت سـماعـاً بحسـب الـطبیعة وأّمـا الـولـد فـقد ارتـكض بحسـب 
السـّر. ھـي عـایـنت مـجيء مـریـم وھـو مـجيء الـرب. الـمرأة عـایـنت مـجْي الـمرأة، والـولـد 
مـجيَء الـولـد. اإلمـرأتـان تـبادلـتا أقـوال نـعمة، وأّمـا الـطفالن فـقد أخـذا یـعمالن فـي داخـلھما 
ویـحققان سـّر الـرحـمة ویـتقدمـان بـوالـدتـیھما فـي طـریـقھما. وأخـیراً تـنبأت األّمـان، بمعجـزة 
مـزدوجـة، بـوحـي مـن ولـدیـھما. الـولـد جـذل وتھـلل واألم امـتألت مـن الـروح الـقدس. لـم 
تسـبق األم طـفلھا إلـى االمـتالء مـن الـروح الـقدس، ولـكن عـندمـا امـتأل االبـن مـن الـروح 

القدس، أسبغھ على أمھ" (36). 
  

"آمنُت ولذلك تكّلمت: إّني ُعّنیُت جداً" (مز 115/ 10): الحیاة في أوان الشیخوخة 
والعذاب 

46- مـن الـمغالـطة الـتاریـخیة أن نـنتظر مـن الـوحـي الـكتابـي، فـي شـأن اللحـظات األخـیرة 
مـن الـحیاة، إشـارة صـریـحة إلـى الـمعضلة الـراھـنة الـمتصلة بـاحـترام الـمسنین والـمرضـى، 
أو حـكماً صـریـحاً عـلى الـمساعـي الـھادفـة إلـى اسـتعجال نـھایـة الـحیاة بـالـعنف. فـنحن ھـھنا 
فـي مـحیط حـضاري ودیـني بـعید كـل الـبعد عـن الـتعّرض لـمثل ھـذه الـمحاذیـر، ال بـل نـراه 

یتوّسم، في الُمِسّن وما یحملھ من حكمة وخبرة، ثروًة ال ُتضاھى لألسرة والمجتمع. 
تـتمتع الشـیخوخـة بـھالـة مـن الھـیبة وتـنعم بـاإلكـرام (2مـك 6/23) وال یـطلب الـصّدیـق أن 
ُیـعَتَق مـن الشـیخوخـة وأعـبائـھا، بـل نـراه بـالـعكس یـصلّي ھـكذا: "أنـك أنـَت رجـائـي أیـھا 
السـید الـرب، أنـَت مـّتكلي مـنذ صـبائـي... وفـي أیـام الـِكَبر أیـضاً والمشـیب ال تخـذْلـني یـا هللا 
حـتى أُخـِبر ھـذا الـجیل بـقدرتـك واألجـیال الـمقبلة بـجبروتـك (مـز 70/5، 18). وُیـعتبر 
نـموذجـاً لـلزمـن المسـیحانـي الـزمـن الـذي "ال یـكون فـیھ شـیخ لـم یسـتكمل أیـامـھ..." (أش 

 .(20 /60
ولـكن كـیف السـبیل إلـى أن نـواجـھ، مـع الشـیخوخـة، مـا ال بـدَّ مـنھ مـن دنـّو أَجـل الـحیاة؟ مـا 
ھــو مــوقــفنا مــن الــموت؟ یــعلم الــمؤمــن أن حــیاتــھ بــین یــدي هللا: "الــرب حــظ 
قـسمتي" (مـز15/ 5)، ویـقبل الـموت مـن یـده: "ال تـخَش قـضاء الـموت... ھـذا ھـو قـضاء 
الـرب عـلى كـل ذي جسـد، لِـَم تـرفـض مـا ھـو مـرضـاة الـعلي؟" (سـیر 41/4). فـكما أن 
اإلنـسان ال یـملك عـلى الـحیاة، فـھو ال یـملك أیـضاً عـلى الـموت. فـفي حـیاتـھ كـما فـي مـوتـھ، 

علیھ أن یلوذ "بمرضاة العلي"، ویخضع لقصد حّبھ. 
وعـندمـا یحـّل الـمرض بـاإلنـسان عـلیھ أیـضاً أن یـرُكـَن إلـى إرادة الـرب ویجـّدد بـاs مـرتـكز 
ثـقتھ، "ھـو الـذي یـشفي جـمیع أمـراضـھ" (مـز 102/3). وعـندمـا ُیـغَلُق دونـھ كـلُّ أمـل 
بـالـصحة، بـحیث ُیـلجأ إلـى الـقول: "أیـامـي كـظٍل مـائـٍل وقـد یبسـُت كـالعشـب" (مـز101/ 
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12)، حـتى عـندئـٍذ یـظل قـلب الـمؤمـن حـافـالً بـإیـمان ال یـتزعـزع بـقدرة هللا الـمحییة. 
فـالـمرض ال یـدفـعھ إلـى الـیأس وال إلـى إلـتماس الـموت، بـل إلـى دعـاء ُمـفعٍم بـالـرجـاء: 
"آمـنت حـتى حـین قـلت: إن بـؤسـي لشـدیـد!" (مـز 115/10)، "أیـھا الـرب إلھـي إلـیك 
صـرخـت فـشفیَتني، یـا رب مـن مـثوى األمـوات أصـعدَتـني ومـن بـین الـھابـطین فـي الـھاویـة 

أحییتني" (مز 30/ 3- 4). 
  

47- رسـالـة یـسوع مـع مـا رافـقھا مـن أشـفیة كـثیرة، دلـیل عـلى أن هللا یھـتم أیـضاً بـحیاة 
اإلنــسان الجســدیــة. فــھو "طــبیب الجســد والــروح" (37)، أرســلھ اآلب لیبّشــر الــفقراء 
ویـجبر الـقلوب المنكسـرة (لـو4/18، أش 61/1). وقـد أرَسـَل ھـو أیـضاً تـالمـیذه إلـى الـعالـم 
ووكـل إلـیھم رسـالـة یـترافـق فـیھا شـفاء الـمرضـى والـبشارة بـاإلنـجیل: "أعـلنوا فـي الـطریـق 
أن قـد اقـترب مـلكوت الـسماوات، اشـفوا الـمرضـى وأقـیموا الـموتـى وأبـرئـوا الـبرص 

واطردوا الشیاطین" (متى 10/7- 8، مر6/13، 16/18). 
ال شـك أن حـیاة الجسـد، فـي حـالـتھا األرضـیة، لیسـت قـیمة مـطلقة فـي نـظر الـمؤمـن: فـقد 
ُیـطَلب مـنھ أن یتخـلّى عـنھا فـي سـبیل خـیر أعـظم، عـلى حـّد قـول یـسوع: "مـن یـریـد أن 
ُیخـلّص حـیاتـھ یـفقدھـا، وأّمـا الـذي یـفقد حـیاتـھ فـي سـبیلي وفـي سـبیل الـبشارة فـإنـھ 
یخـلصھا" (مـر8/35). وإننـا لنجدـ فيـ ذلكـ عدـداً منـ الشـواھدـ فيـ العھدـ الجدـیدـ. فیـسوع ال 
یـتردد فـي أن یـبذل ذاتـھ ویـجعل مـن حـیاتـھ تـقدمـة حـّرة ألبـیھ (یـو10/ 17) وألصـدقـائـھ 
(یــو10/ 15). ومــوت یــوحــنا الــمعمدان، ســابــق المخــلّص، یشھــد أیــضاً أن الــوجــود 
األرضـي لـیس ھـو الـخیر الـمطلق: فـاألمـانـة لـكالم هللا أھـمُّ بـكثیر حـتى وإن كـلّفت اإلنـسان 
حـیاتـھ (مـر6/ 17-29). وعـندمـا ُحـِكَم عـلى اسـطفانـوس بـأن ُتـنتَزع مـنھ حـیاتـھ األرضـیة، 
ألنـھ كـان شـاھـداً أمـیناً لـقیامـة الـرب، نـراه یتشـّبھ بـمعلمھ ویـنطق بـكلمات صـفح عـن الـذي 
یـرجـمونـھ (رسـل7/ 59- 60)، مـفتتحاً بـذلـك الـطریـق لجـمھور ال ُیـحصى مـن الشھـداء 

الذین تكّرمھم الكنیسة منذ مطلع تاریخھا. 
بـید أنـھ ال یـحق ألحـد أن یـختار، عـلى ھـواه، بـین الـموت والـحیاة، ألن بـید الـخالـق وحـده 

مطلقیة ھذا الخیار، ھو الذي "فیھ حیاتنا وحركتنا وكیاننا" (رسل 17/28). 
  

"كل من تمّسك بھا (أي الشریعة) فلھ الحیاة، (با 4/1): من شریعة سینا إلى موھبة 
الروح 

48- إن الـحیاة تـحضن حـقیقتھا مـنقوشـة فـیھا نـقشاً ال یـزول. فـاإلنـسان الـذي یـتلّقى عـطیة 
هللا، عـلیھ أن یـصون الـحیاة طـبقاً لھـذه الـحقیقة الـتي ھـي قـوام جـوھـرھـا. وكـل َمـن یـحید 
عـنھا فـھو یـزّج نـفسھ فـي الـطریـق المسـدود والـبالء ومـا ینجـم عـن ذلـك مـن أنـھ ھـو نـفسھ 
یمسـي خـطراً لـحیاة اآلخـریـن بسـبب تفّجـر الـحواجـز الـتي تـضمن لـلحیاة فـي جـمیع أحـوالـھا 

االحترام والحمایة. 
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حقیقة الحیاة كشفھا هللا لنا في وصّیتھ. كالم الرب ُیبّین لنا بدقة الوجھة التي یجب 
على الحیاة أن تتجھ فیھا لتظّل في احترام حقیقتھا وصون كرامتھا. فلیست الوصیة 

المحددة القائلة: "ال تقتل!" (خر20/13، تث 5/17) ھي التي تضمن وحدھا الحیاة: 
فشریعة الرب كلھا مطّوعة لھذه الحمایة، ألنھا تكشف الحقیقة التي تستطیع فیھا الحیاة 

أن تصیب معناھا الكامل. 
ال عـجب إذن أن یـرتـبط عھـد هللا مـع شـعبھ ارتـباطـاً وثـیقاً بـفكرة الـحیاة حـتى فـي مـكّونـاتـھا 
الجسـدیـة. فـالـوصـیة، فـي نـظر ھـذا الـمیثاق، ھـي طـریـق الـحیاة: "انـظر! إنـي قـد جـعلت 
الـیوم أمـامـك الـحیاة والـخیر، والـموت والشـر. إذا سـمعت وصـایـا الـرب إلـھك الـتي أنـا 
آمـرَك بـھا الـیوم، مـحباً الـرب إلـھك وسـائـراً فـي سـبلھ وحـافـظاً وصـایـاه وفـرائـضھ وأحـكامـھ، 
تـحیا وتـكثر ویـباركـك الـرب إلـھك فـي األرض الـتي أنـت داخـل إلـیھا لـترثـھا" (تـث 
30/15- 16). لیسـت الـقضیة ھـنا قـضیة أرض كـنعان أو شـعب إسـرائـیل وحسـب، بـل 
قـضیة الـعالـم كـلھ، الـیوم وغـداً، وقـضیة البشـریـة بـأسـرھـا. والـواقـع أنـھ لـیس مـن الـممكن، 
وال بـوجـھ مـن الـوجـوه، أن تـظل الـحیاة أصـیلة وزاخـرة إذا انـقطعت عـن الـخیر، والـخیر، 
ھـو أیـضاً، مـرتـبط ارتـباطـاً أسـاسـیاً بـوصـایـا الـرب، أي "بشـریـعة الـحیاة" (سـیر17/ 11). 
فـالـخیر الـذي عـلینا أن نـحققھ ال ُیـضاف إلـى الـحیاة إضـافـة عـبء بـاھـظ، وذلـك بـأن غـایـة 

الحیاة ھي الخیر، والحیاة ال تقوم إالّ على عمل الخیر. 
الشریعة في مجملھا ھي التي تحفظ إذن حیاة اإلنسان حفظاً كامالً. وفي ھذا ما یفّسر 
صعوبة األمانة لوصیة "ال تقتل" إذا انعدم التمسك "بكلمات الحیاة" األخرى (رسل7/ 
38) التي تلتحق بھا ھذه الوصیة. بمعزٍل عن ھذه النظرة تمسي الوصیة مجّرد إلزاٍم 
خارجي ُسرعان ما ُیصار إلى اكتشاف محدودیتھ ومعالجتھ بالتخفیفات واالستثناءات. 

عبارة "ال تقبل!" لن تستعید وھجھا بوصفھا خیراً لإلنسان في كل مجاالتھ وعالقاتھ إالّ 
إذا استوعبنا ملء الحقیقة في شأن هللا واإلنسان والتاریخ. من ھذا الملحظ نستطیع أن 
تدرك مْل الحقیقة المتضمنة في سفر تثنیة االشتراع، الذي یستشھد بھ یسوع في رّده 

على التجربة األولى: "لیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج من فم 
الرب" (تث8/ 3ن متى 4/4). 

اإلنـسان، بـسماعـھ كـالم الـرب، یـمكنھ أن یـحیا فـي مـلء الـكرامـة والـبر، وبـاتـباعـھ شـریـعة 
هللا یـمكنھ أن یحـمل ثـمار حـیاة وسـعادة: "كـل مـن تـمسَّك بـھا فـلھ الـحیاة والـذي یـھملونـھا 

یموتون" (با 4/1). 
  

49- یـبّین لـنا تـاریـخ إسـرائـیل أنـھ مـن الـصعب أن یـبقى اإلنـسان أمـیناً لشـریـعة الـحیاة الـتي 
نـقشھا هللا فـي قـلب اإلنـسان وأعـطاھـا لـشعب العھـد فـي سـیناء. وأّمـا الـذیـن راحـوا یـفتشون 
عـن طـرق أخـرى تـناقـض مشـیئة هللا فـي شـأن الـحیاة، فـقد ذّكـر األنـبیاء خـصوصـاً تـذكـیراً 
صـارمـاً بـأن الـرب وحـده ھـو مـصدر الـحیاة الـحقیقي. وقـد كـتب إرمـیا: "إن شـعبي صـنع 
شـّریـن: تـركـونـي أنـا یـنبوع الـحیاة الـحیة، وحـفروا ألنـفسھم آبـاراً، مـشققة ال تـمسك 
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مـاًء" (إر2/ 13). ویشـیر األنـبیاء بـإصـبع االتـھام إلـى الـذیـن یـحتقرون الـحیاة ویـنتھكون 
حـــقوق اإلنـــسان: "یـــدوســـون رؤوس الـــضعفاء عـــلى تـــراب األرض"(عـــا2/7)، 
 "تـركـونـي ... ومـألوا ھـذا الـمكان مـن دم األبـریـاء" (إر 19/4). ویـنّدد الـنبي حـزقـیال، 
غـیر مـرة بـمدیـنة أورشـلیم ویـسّمیھا "مـدیـنة الـدمـاء" (حـز 22/2، 6/9)، "والـمدیـنة الـتي 

ُیسفك الدم في وسطھا" (حز 22/3). 
ولـكن األنـبیاء، عـندمـا یـنّددون بـاالنـتھاكـات الـتي تسـتھدف الـحیاة، یـتّوخـون خـصوصـاً أن 
یـبعثوا فـي الـنفوس تـرّقـب مـبدأ حـیاة جـدیـد قـادر عـلى أن ُیـرسـي عـالقـات مجـّددة بـین 
اإلنـسان وهللا وبـین اإلنـسان وإخـوتـھ، ویـفسح الـمجال إلمـكانـات عـجیبة وخـارقـة لـتفّھم 
جـمیع مـقتضیات إنـجیل الـحیاة ووضـعھا مـوضـع الـتنفیذ. وال یـكون ھـذا مـمكناً إالّ بـفضل 
عـطیة هللا الـتي تـنّقي وتجـّدد: "وأرّش عـلیكم مـاً طـاھـراً، فتطھـرون مـن كـل نـجاسـتكم، 
 ً وأطّھــركــم مــن جــمیع قــذاراتــكم. وأعــطیكم قــلباً جــدیــداً وأجــعل فــي أحــشائــكم روحــا
جـدیـداً" (حـز 36/25-26 ، إر31/31-34). مـع ھـذا الـقلب الجـدیـد، یـصبح بـاإلمـكان أن 
نسـتوعـب ونـحقق مـعنى الـحیاة فـي مـضمونـھ األصـح واألعـمق: وھـو أن الـحیاة عـطیة 
َتـكُمل فـي عـطیة الـذات. وذاك ھـو الـبالغ الـساطـع فـي شـأن قـیمة الـحیاة، الـنابـع مـن صـورة 
خـادم الـرب: "إذا قـّرب نـفسھ ذبـیحة إثـم یـرى ذرّیـة وتـطول أیـامـھ..... بسـبب عـناء نـفسھ 

یرى النور" (أش 11-43/10). 
وتكـمل الشرـیعـة فيـ سیـرة یسـوع النـاصرـي والقـلب الجدـیدـ الذـي یأـتیـنا منـ روحھـ. وال 
غـرو، فـیسوع ال یـلغي الشـریـعة بـل یـكّملھا (مـتى5/17)، ویـتلّخص الـنامـوس واألنـبیاء فـي 
 ً الـقاعـدة الـذھـبیة، قـاعـدة الـمحبة الـمتبادلـة (مـتى7/12). فـفي یـسوع، تـغدو الشـریـعة نـھائـیا
"إنـجیالً" وبشـرى سـیادة هللا عـلى الـعالـم تـعید الـوجـود كـلھ إلـى جـذوره وآفـاقـھ األصـیلة. ھـي 
الشـریـعة الجـدیـدة "شـریـعة الـروح الـذي یھـب الـحیاة فـي المسـیح یـسوع" (روم8/2). ھـذه 
الشـریـعة عـبارتـھا األسـاسـیة بـذل الـذات حـباً بـاإلخـوة، عـلى مـثال الـرب الـذي بـذل نـفسھ فـي 
سـبیل أحـبائـھ (یـو15/13): "نـحن نـعلم أنـنا انـتقلنا مـن الـموت إلـى الـحیاة ألنـنا نـحب 

إخوتنا" (1یو3/ 14). إنھا شریعة حریة وفرح وغبطة. 
  
  

"سینظرون إلى من طعنوا" (یو19/37): على شجرة الصلیب یكتمل إنجیل الحیاة 
50- فـي خـتام ھـذا الـفصل الـذي تـفّحصنا فـیھ الـبالغ المسـیحي فـي شـأن الـحیاة، أوّد أن 
أتـوّقـف مـع كـل واحـد مـنكم عـلى تـأمـل ذاك الـذي طـعنوه والـذي جـذب إلـیھ البشـر أجـمعین. 
(یـو19/37، 12/ 32). عـندمـا نـنظر إلـى "مشھـد" الـصلیب (لـو23/48)، بـوسـعنا أن 

نكتشف في ھذه الشجرة المجیدة اكتمال إنجیل الحیاة كلھ وملء انكشافھ. 
فـي الـساعـات األولـى مـن بـعد ظھـر الجـمعة الـمقدسـة "انـحجبت الـشمس فـخّیم الـظالم عـلى 
األرض كـلھا....... وانـشق سـتار الـمقِدس مـن الـوسـط" (لـو23/44-45)، وكـان ذلـك 
رمـزاً النـقالب كـونـي وصـراع مـریـع بـین قـوة الـخیر وقـوى الشـر، بـین الـحیاة والـموت. 
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ونـحن الـیوم أیـضاً وسـط صـراع فـاجـع بـین "حـضارة الـموت" و"حـضارة الـحیاة". ولـكنَّ 
سـنى الـصلیب ال یـحجبھ ھـذا الـدیـجور، ال بـل نـرى الـصلیب یظھـر بـنتوء ووضـوح أعـظم، 

ویبدو للتاریخ كلھ ولحیاتنا البشریة كلھا محوراً ومعنًى وھدفاً. 
َر یـسوع عـلى الـصلیب وُرِفـَع عـن األرض، واخـَتَبَر "عجـزه" فـي أعـمق درجـاتـھ  لـقد ُسـمِّ
وبـدت حـیاتـھ عـرضـة لـتھّكم أعـدائـھ وفـریـسة بـین أیـدي جـالدیـھ، َفُھـِزَئ بـھ وُسِخـَر مـنھ 
واھـین (مـر15/ 24- 36). ومـع ذلـك صـرخ قـائـد الـمئة الـرومـانـي، أمـام ھـذا المشھـد كـلّھ، 
وقـد رآه یـلفظ الـروح: "كـان ھـذا الـرجـل ابـن هللا حـقاً!" (مـر15/39). ھـكذا اعـتلنت ھـویـة 

ابن هللا، وھو في أعمق ضعفھ، وتجّلى مجده على الصلیب. 
لـقد أنـار یـسوع بـموتـھ لـكل إنـسان مـعنى حـیاتـھ ومـعنى مـوتـھ. وقـد صـلّى یـسوع إلـى أبـیھ، 
قُـَبیل مـوتـھ، وطـلب الـصفح لمضطھـدیـھ (لـو23/34)، والـلص الـذي سـألـھ أن یـذكـره فـي 
مــــلكوتــــھ، أجــــابــــھ قــــائــــالً: "الــــحقَّ أقــــول لــــك، الــــیوم ســــتكون مــــعي فــــي 
الـفردوس" (لـو23/34-43). وبـعد مـوتـھ "تـفّتحت الـقبور، فـقام كـثیر مـن أجـساد الـقدیسـین 
الـراقـدیـن" (مـتى27/52). الـخالص الـذي حـققھ یـسوع ھـو عـطیة حـیاة وقـیامـة. وقـد حـقق 
یـسوع الـخالص مـدة وجـوده عـلى األرض، بـإجـرائـھ األشـفیة وعـمل الـخیر للجـمیع (رسـل 
10/38). ولـكن المعجـزات واألشـفیة وإقـامـة األمـوات نـفسھا مـا كـانـت سـوى عـالمـات 
تـؤذن بـخالٍص آخـر قـوامـھ الـصفح عـن الخـطایـا، أي اعـتاق اإلنـسان مـن مـرضـھ األنـكد 

واالرتقاء بھ إلى حیاة هللا بالذات. 
عـلى الـصلیب تجـددت وتـحققت، فـي مـلء الـكمال وبـطریـقة حـاسـمة، آیـة الـحیة الـتي رفـعھا 
مـوسـى فـي الـبریـة (یـو3/14-15، عـد 21/8-9). والـیوم أیـضاً كـل إنـسان مھـدد فـي 
وجـوده، إذا شـخص بـنظره إلـى ذاك الـذي طـعنوه، وجـد مـن راسـخ رجـاء مـا یـخّولـھ 

الحصول على نعمة التحرر والفداء. 
  

51- ولـكن ھـناك حـدثـاً مـعّیناً آخـر یسـترعـي نـظري ویـبعث فـّي لھـیب الـتأمـل: "لـّما تـناول 
یسوع الخّل قال: "تَم كل شيء"، ثم حنى رأسھ وأسلم الروح"(یو19/30). 

وطعنھ جندي روماني "بحربة في جنبھ فخرج لوقتھ دم وماء" (یو19/34). 
 ً كـل شـيء بـلغ إذن إلـى ذروة تـمامـھ. فـالـعبارة "أسـلم روحـھ" تـصف مـوت یـسوع شـبیھا
بـموت كـل كـائـن بشـري، ولـكنھا قـد تـلھم أیـضاً "مـوھـبة الـروح" الـتي بـھا افـتدانـا مـن الـموت 

وأشرع لنا الطریق إلى حیاة جدیدة. 
لـقد أُعـطَي اإلنـسان أن یـشارك هللا حـیاتـھ ذاتـھا. ھـي الـحیاة الـمنقولـة بـاسـتمرار، بـواسـطة 
أسـرار الـكنیسة الـتي یـرمـز إلـیھا الـدم والـماء الـخارجـان مـن جـنب المسـیح إلـى أبـناء هللا 
الـذیـن یـصبحون بـذلـك شـعب العھـد الجـدیـد. فـمن الـصلیب یـنبوع الـحیاة یـولـد "شـعب 

الحیاة" وینتشر. 
الـتأمـل فـي الـصلیب یـقودنـا ھـكذا إلـى أعـمق جـذور مـا حـدث. فـیسوع الـذي قـال عـند دخـولـھ 
الـعالـم: "ھـاأنـذا آٍت ألعـمل بمشـیئتك" (عـب10/9) أراد أن یـطیع أبـاه فـي كـّل شـيء. وإذ 
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كـان قـد أحـّب خـاصـتھ الـذیـن فـي الـعالـم، بـلغ بـھ الـحب إلـى أقـصى حـدوده" (یـو13/1) بـاذالً 
نفسھ ألجلھم بذالً كامالً. 

وھـو الـذي "لـم یـأِت لُیخـَدم بـل لَیخـُدم ویـفدي بـنفسھ جـماعـة الـناس" (مـر10/45)، بـلغ، 
وھـو عـلى الـصلیب، ذروة الـحب: "لـیس ألحـد حـب أعـظم مـن أن یـبذل نـفسھ فـي سـبیل 

أحبائھ" (یو15/13). وقد مات ھو نفسھ من أجلنا إذ كنا خاطئین (روم5/8). 
ھـكذا أعـلن یـسوع أن الـحیاة عـندمـا ُتـبَذل تـبلغ شـأوھـا ومـعناھـا وِمـْألھـا. وھـنا یـغدو الـتأمـل 
حــمداً وشــكراً، ویــحّثنا، فــي الــوقــت نــفسھ، عــلى التشــّبھ بــیسوع والســیر فــي خــطاه 

(1بط2/21). 
إنـنا مـدعـوون نـحن أیـضاً إلـى أن نـبذل حـیاتـنا مـن أجـل إخـوتـنا، مـحققین بـذلـك، فـي مـلء 

الحقیقة، معنى وجودنا ومصیره. 
وبـإمـكانـنا أن نـحقق ذلـك ألنـك أنـت، یـا رب، أعـطیتنا الـقدوة وأولـیتنا قـوة روحـك. بـإمـكانـنا 

أن نحقق ذلك إذا أطعنا اآلب، كل یوم، معك ومثلك، وعملنا بمشیئتھ. 
أعـطنا إذن أن نـصغي، بـقلب طـّیع وسـخّي، إلـى كـل كـلمة تخـرج مـن فـم هللا، فـنتعلّم ھـكذا 

أالّ نقتل حیاة اإلنسان، ال بل أن نجلّھا ونحّبھا وندعمھا. 
  
  

الفصل الثالث 
ال تقتل! 

شریعة هللا المقدسة 
  

"إذا أردت أن تدخل الحیاة، فاحفظ الوصایا" (متى 19/ 17) اإلنجیل والوصیة 
52- "إذا بــرجــل یــدنــو فــیقول لــھ: "یــا مــعلم مــاذا أعــمل مــن صــالــٍح ألنــال الــحیاة 
األبــدیــة؟" (مــتى19/16)، فــأجــابــھ: "إذا أردَت أن تــدخــل الــحیاة األبــدیــة فــاحــفظ 
الـوصـایـا" (مـتى19/17). الـمعلم یـتكلم عـن الـحیاة األبـدیـة، أي عـن االشـتراك فـي حـیاة هللا 
نـفسھا. ونـبلغ إلـى ھـذه الـحیاة بـحفظ وصـایـا الـرب، ومـن ضـمنھا وصـیة "ال تـقتل". ھـي 
أولـى الـوصـایـا العشـر الـتي یـذّكـر بـھا یـسوع الـشاب الـذي جـاء یـسألـھ مـا ھـي الـوصـایـا الـتي 

علیھ أن یحفظھا: "فقال یسوع: "ال تقبل. ال تزِن. ال تسرق..." (متى 19/18). 
وصیة هللا ال ُتْفصـَل أبداً عن محبة هللا: إنھا دوماً عطیٌة من هللا لنمّو اإلنسان وابتھاجھ. 
وھي، في حّد ذاتھا، ملمح جوھري وعنصر من عناصر اإلنجیل ال یمكن التخلّي عنھ! 

ال بل یتمثل لنا "إنجیالً"، أي بشرى حسنة ومبھجة. إنجیل الحیاة ھو أیضاً عطیة 
جزیلة من عطایا هللا، وفي الوقت نفسھ واجب ُیلزم اإلنسان. ھذه الوصّیة تبعث في 
اإلنسان الحّر دھشاً وامتناناً وتتطلب منھ أن یتقّبلھا ویحفظھا ویستثمرھا ویعنى بھا 
بروح المسؤولیة الدقیقة: فاs عندما یھب اإلنسان الحیاة ُیلزمھ بأن یحترمھا ویحّبھا 

ویطّورھا. وھكذا تصبح العطیة وصیة والوصیة عطیة. 
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اإلنـسان ھـو صـورة هللا الـحّیة وقـد أراده خـالـقھ مـلكاً وسـّیداً: "ولـقد صـنع هللا اإلنـسان – 
یـقول الـقدیـس غـوریـغوریـوس الـنیصي – بـحیث یـكون أھـالً للسـلطة الـملكّیة عـلى األرض 
[....] اإلنـسان مـلك أیـضاً. فـالـطبیعة البشـریـة الـتي ُخـلَِقت لـتسود الـعالـم، بسـبب ُشـبھھا بـملك 
الـكون، قـد ُصـِنعْت صـورًة حـیة تـشارك فـي الـمثال األعـلى بـالـكرامـة"(38). لـقد ُدِعـي 
اإلنـسان إلـى أن یـنمو ویـكثر وُیـخِضع األرض ویـسود الـخالئـق األخـرى (تـك1/ 28). 
فـھو مـن ثـم مـلك وسـید ال عـلى األشـیاء وحسـب بـل أیـضاً وخـصوصـاً عـلى ذاتـھ (39)، 
وبـطریـقة مـا، عـلى الـحیاة الـتي ُوھـبت لـھ والـتي یسـتطیع أن یـنقلھا بـفعل الـوالدة، إذا تـّم فـي 
الـحب واحـترام قـصد هللا. ولـكن سـیادتـھ لیسـت مـطلقة، بـل ھـي خـدمـة، وانـعكاس حـقیقي 
لسـیادة هللا الـوحـیدة والـالمـتناھـیة. ولـذا، عـلى اإلنـسان أن یـمارس ھـذه السـیادة بـحكمة 

ومحبة وفي روح المشاركة في حكمة هللا ومحبتھ اللتین ال قیاس لھما. 
ویـتحقق ھـذا فـي الـخضوع لشـریـعتھ الـمقدسـة، خـضوعـاً حـراً وَجـِذالً (مـز 119) یـنبع 
ویـتغّذى مـن الـشعور بـأن وصـایـا الـرب ھـي عـطیة مـن عـطایـا الـنعمة، ُعِھـد بـھا إلـى 

اإلنسان دوماً وأبداً لخیره لیصون بھا كرامتھ ویسعى لسعادتھ. 
لـیس اإلنـسان إذن ھـو السـید الـمطلق وال الـَحَكم الـالمـنازع عـلى األشـیاء، وبـأولـى حـجةً 
عـلى الـحیاة – وعـلى ھـذا تـقوم عـظمتھ الـتي ال یـضاھـیھ فـیھا أحـد – بـل ھـو "فـي خـدمـة 
الـقصد الـذي أقـامـھ الـخالـق (40). لـقد ُعھـد بـالـحیاة إلـى اإلنـسان كـنزاً یـجب أال یـبّذره 
ووزنـة یـجب اسـتثمارھـا. وعـلى اإلنـسان أن یـؤّدي لـلرب عـنھا حـسابـاً (مـتى 35/ 14- 

30، لو 19/12- 27). 
  

"من ید كل إنساٍن أطلُُب نفس أخیھ" (تك9/5): الحیاة البشریة مقدسة وال یسوغ 
انتھاكھا 

53- "حـیاة اإلنـسان مـقّدسـة ألنـھا تـفترض، مـنذ الـبدء، عـمل هللا الـخالّق، وتـظّل أبـداً فـي 
عـالقـة خـاصـة مـع الـخالـق، ھـدفـھا الـوحـید. فـاs ھـو سـید الـحیاة مـن بـدایـتھا حـتى نـھایـتھا: 
وال یـسوغ ألحـد، أیـاً كـانـت الـظروف، أن یـّدعـي لـنفسھ حـق الـقضاء مـباشـرة عـلى كـائـن 
بشـري بـريء" (41). بھـذه الـكلمات تـعرض وثـیقة "عـطیة الـحیاة" الـمحتوى األسـاسـي 

لما أوحاه هللا في شأن قدسّیة الحیاة البشریة وحصانتھا. 
الـواقـع أن الـكتاب الـمقدس یـوّجـھ إلـى اإلنـسان وصـیة "ال تـقتل" عـلى أنـھا أمـٌر إلھـي. 
(مـز30/13 تـث 5/17). ھـذه الـوصـیة – وقـد شـّددت عـلى ذلـك – مـتَضّمنة فـي الـوصـایـا 
العشـر، فـي صـمیم الـمیثاق الـذي عـقده الـرب مـع الـشعب الـمصطفى. ولـكن ھـذه الـوصـیة 
كـانـت مـتضمنة مـن قـبل، فـي الـمیثاق األصـلي الـذي عـقده هللا مـع البشـریـة، بـعد الـعقاب 

المطّھر الذي أحدثھ الطوفان نتیجة النتشار الخطیئة والعنف (تك9/ 6-5). 
إن هللا یــعلن ســیدتــھ عــلى حــیاة اإلنــسان الــذي فــطره عــلى صــورتــھ ومــثالــھ (تــك1/ 
26-27). ومـن ثـم فـالـحیاة البشـریـة تـملك طـابـعاً مـن الـقدسـّیة والـحصانـة، تـنعكس فـیھ 
حـصانـة الـخالـق نـفسھ. وعـلیھ، فـإن هللا سـوف یـحكم حـكماً شـدیـداً عـلى كـل انـتھاك لـوصـیة 
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"ال تـقتل!"، الـتي أقـامـھا هللا فـي أسـاس كـل تـعایـش فـي الـمجتمع. إنـھ "غـوئـیل" أي الـمدافـع 
عـن الـبريء (تـك 4/9-15، أش 41/14، إر 50/34، مـز 18/5). وھـكذا یـبّین هللا 
 ً أیـضاً أنـھ "ال یسـّره مـوت األحـیاء" (حـك 2/24). "كـان مـنذ الـبدء مھـلكاً لـلناس.. وكـذابـا
وأُب الـكذب" (یـو8/44): إنـھ یخـدع اإلنـسان ویـسوقـھ إلـى الخـطیئة وإلـى الـموت مـزّیـناً لـھ 

أنھما غایة الحیاة وثمرتھا. 
  

54- وصـیة "ال تـقتل" تـملك صـراحـة مـعنًى سـلبیاً شـدیـداً: فھـي تـبّین الحـّد األقـصى الـذي 
ال یـمكن أن نتخـطاه، ولـكنھا، ضـمنیاً، تحـمل اإلنـسان عـلى أن یـتمّسك بـموقـف إیـجابـي مـن 
االحـترام الـمطلق لـلحیاة یـفضي بـھ إلـى تـعزیـزھـا والـتقدم فـي طـریـق الـمحبة ومـا تـقتضیھ 
مـن بـذل وانـفتاح وخـدمـة. فـشعب الـمیثاق كـان قـد أخـذ یـنضج فـي ھـذا االتـجاه، بـالـرغـم مـما 
تـعّثر فـیھ مـن تـباطـؤ وتـناقـض، مـتأّھـباً بـذلـك لـما أعـلنھ المسـیح إعـالنـاً سـامـیاً مـن أن مـحّبة 
الـقریـب وصـیة تـضاھـي وصـیة مـحبة هللا: "بـھاتـین الـوصـیتین تـرتـبط الشـریـعة كـلھا 
واألنــبیاء" (مــتى 22/ 36-40). ویؤــكدــ بوــلســ "أن الوــصیــة التــي تقــول...... ال 
تــقتل...... وســواھــا مــن الــوصــایــا تــتلخص فــي ھــذه الــكلمة: "أحــبب قــریــبك ُحــَبك 
لـنفسك!" (روم 13/9، غـل 5/14). وصـیة "ال تـقتل!" الـتي اسـتعادتـھا الشـریـعة الجـدیـدة 
وكـّملتھا تـظُل شـرطـاً ال یـمكن التخـلّي عـنھ لـدخـول الـحیاة" (مـتى19/ 16-19). مـن ھـذا 
الملحـظ أیـضاً تكتسـب كـلمات الـرسـول یـوحـنا مـعنًى حـاسـماً: "مـن أبـغض أخـاه فـھو قـاتـل. 

وأنتم تعلمون أن ما من قاتل لھ الحیاة األبدیة فتقیم فیھ" (1یو 3/15). 
وصـیة "ال تـقتل" قـد ذّكـر بـھا الـتقلید الـحّي فـي الـكنیسة، مـنذ بـزوغـھ، بـطریـقة قـاطـعة، كـما 
تشھـد بـذلـك الـذیـذاخـیا وھـي أقـدم وثـیقة مسـیحیة غـیر كـتابـیة: "ثـمة طـریـقان: طـریـق الـحیاة 
وطـریـق الـموت، بـید أن الـبون شـاسـع بـین الـطریـقین [....] إلـیك اآلن طـریـق الـموت: الـذي 
ال یـشفق عـلى الـفقیر، وال یـعبأ وال یـؤمـن بـخالـقھ: ھـؤالء یـحبطون عـمل هللا فـیصّدون 
الـمحتاج ویـرھـقون الـمظلوم، یـذّبـون عـن األغـنیاء ویـحكمون ظـلماً عـلى الـمساكـین. إنـھم 

طغمة العصاة المزمنین! عساكم، یا أبنائي، أن تظلوا بمنأى عن كل ھذا" (42). 
لـقد عـلّم الـتقلید الكنسـي دومـاً، عـبر األزمـنة وبـاإلجـماع، وصـیة "ال تـقتل" ونـادى بـقیمتھا 
الـمطلقة والـدائـمة. ونـعلم أن الـقتل، فـي الـقرون األولـى مـن تـاریـخ الـكنیسة، كـان ُیـعّد فـي 
الئـحة الـكبائـر الـثالث – مـع الـجحود والـزنـى – ویسـتتبع عـقابـاً عـلنیاً بـالـغ الـمشقة والـمدة 

قبل أن ُیمنح القاتل التائب الصفح والعودة ثانیة إلى حضن الشركة الكنسّیة. 
  

55- وال غـرابـة فـي ذلـك، فـقتل الـكائـن البشـري الـذي َتـمُثُل فـیھ صـورة هللا خـطیئة بـالـغة 
الخـطورة. فـاx وحـده سـّید الـحیاة. ولـكننا كـثیراً مـا نلحـظ لـدى األفـراد وفـي الـمجتمع 
حـاالٍت مـأسـاویـة قـد حـملت الـمؤمـنین مـنذ الـِقَدم عـلى تـدّبـرھـا لـلبلوغ إلـى تـفّھم أكـمل وأعـمق 
مـھ وصـّیة هللا وتـأمـر بـھ (43). ھـناك أوضـاع تـبدو فـیھا الـقیم الـمتضمنة فـي  لـما تحـرِّ
الشـریـعة اإللھـیة عـلى شـيء مـن الـتناقـض. تـلك ھـي، مـثالً، حـالـة الـدفـاع المشـروع عـن 
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الـنفس وفـیھا تظھـر مـشقة الـتوفـیق عـملیاً بـین حـق الـدفـاع عـن الـحیاة وواجـب االمـتناع عـن 
إلـحاق األذى بـحیاة اآلخـریـن. ومـما ال شـك فـیھ أن قـیمة الـحیاة فـي ذاتـھا والـواجـب الـذي 
یـلزمـنا بـأن نـحب نـفسنا كـما نـحبَّ اآلخـریـن یـخّوالنـنا حـقاً صـریـحاً فـي أن نـدافـع عـن 
نـفسنا. ھـذه الـوصـیة الـتي تـفرض عـلینا مـحّبة اآلخـریـن والـتي أقـّرھـا العھـد الـقدیـم وثـّبتھا 
یـسوع تـفترض مـحبة الـذات الـمقترنـة بـھا: "أحـبب قـریـبك ُحـّبك لـنفسك" (مـر12/31). ال 
یـسوغ إذن ألحـد أن یتخـلّى عـن حـّقھ فـي الـدفـاع عـن نـفسھ انـطالقـاً مـن زھـدنـا فـي حـب 
الـحیاة أو فـي حـب نـفسنا، ولـكن انـطالقـاً فـقط مـن مـحبة بـطولـّیة ُتـعمِّق وُتجـلّي مـحبة الـذات 
انـسجامـاً مـع روح الـتطویـبات اإلنـجیلیة (مـتى5/ 38- 48) ومـع روح الـعطاء الـكامـل 

الذي نجد لھ مثاالً أعلى في سیرة الرب یسوع. 
مـن جـھة ثـانـیة قـد یـكون "الـدفـاع عـن الـنفس ال مجـّرد حـّق وحسـب، بـل واجـب ثـقیل عـلى 
مــن یحــمل مــسؤولــیة حــیاة غــیره أو مــسؤولــیة الــصالــح الــعام فــي األســرة أو فــي 
الـوطـن"(44). فـقد یـتِفق أحـیانـاً، - ویـا لـألسـف!- أن ضـرورة صـّد الـمعتدي عـن اإلیـذاء 
تـفرض أحـیانـاً التخـلّص مـنھ. فـي مـثل ھـذه الـحال یـجب أن نـعزو ھـذا المخـرج الـممیت إلـى 
الـمعتدي نـفسھ الـذي عـّرض لـھ ذاتـھ وإن اتـفق لـھ أن ال یـكون مـسؤوالً، أدبـیاً، عـن عـملھ، 

بسبب قصوٍر في استعمال عقلھ (45). 
  

56- مـن ھـذه الـزاویـة أیـضاً یـجب أن نـنظر إلـى مـسالـة الـحكم بـاإلعـدام الـتي نلحـظ، فـي 
شـأنـھا، فـي الـكنیسة كـما فـي الـمجتمع، نـزعـًة مـتنامـیة إلـى الـمطالـبة بـتطبیقھا بـطریـقة 
محــدودة جــداً، أو حــتى بــإلــغائــھا. ھــذه الــمعضلة یــجب أن نــبحثھا فــي إطــار عــدالــة 
اقــتصاصــیة أكــثر انــسجامــاً مــع كــرامــة اإلنــسان ومــع إرادة هللا، نــھایــًة، فــي اإلنــسان 
والـمجتمع. والـواقـع أن مـا ُیـنزلـھ الـمجتمع مـن قـصاص، غـایـتھ األولـى وضـع حـٍد لـلفوضـى 
الـناجـمة عـن الخـطأ (46). فـالسـلطات الـعامـة عـلیھا أن تـواجـھ بـالـصرامـة كـل انـتھاك 
 ً لـلحقوق الـشخصیة واالجـتماعـیة، فـتنزل بـالمجـرم مـا یـعّوض بـھ عـن خـطئھ تـعویـضا
 ً مـناسـباً، شـرطـاً لـلسماح لـھ بـأن یـتمتع ثـانـیة بحـریـتھ. بھـذه الـطریـقة، تـتمكن السـلطة أیـضا
مـن أن تھـدف إلـى صـیانـة الـنظام الـعام وأمـن األفـراد، وأن تـوّفـر لـلمذنـب، فـي الـوقـت 

نفسھ، حافزاً وعوناً للتأدب واالصطالح (47). 
د بـدقـة حجـم الـعقوبـة ونـوعـھا، وال  ر وُیحـدَّ لـلبلوغ إلـى كـل ھـذه األھـداف، ال بـدَّ مـن أن ُیـقدَّ
یـمكن أن یـفضیا إلـى الحـد األقـصى بـاإلجـھاز عـلى الـمذنـب إالّ فـي حـالـة الـضرورة 
الـمطلقة، عـندمـا تـتعّذر حـمایـة الـمجتمع بـطریـقة أخـرى. ولـكن ھـذه الـحاالت أصـبحت الـیوم 

نادرة بل شبھ معدومة، بسبب ما تحقق من تقدم فّعال في تنظیم المؤسسة الجزائیة. 
فـي كـل األحـوال یـبقى الـمبدأ الـمثبت فـي كـتاب الـتعلیم المسـیحي الـكاثـولـیكي الجـدیـد 
صـالـحاً فـي مـا یـنّص عـلیھ مـن أن "الـوسـائـل الـالدمـوّیـة إذا أفـلحت فـي حـمایـة الـناس مـن شـرّ 
الـمعتدي والـذود عـن الـنظام الـعام وأمـن األفـراد، فـعلى السـلطة أن تـكتفي بـھا ألنـھا أكـثر 
تلبیة للخیر العام في ظروفھ الواقعّیة، وأكثر مراعاة لكرامة الشخص البشري" (48). 

44



  
57- إذا كـان ال بـدَّ إذن مـن أن نـولـي كـلَّ حـیاة، حـتى حـیاة الـمذنـب والـمعتدي الـغاشـم، مـثل 
ھـذا االحـترام، فـوصـیة "ال تـقتل" تكتسـب قـیمة مـطلقة عـندمـا تـوصـي بـالـبريء. ویـصح ھـذا 
خـصوصـاً فـي اإلنـسان الـضعیف واألعـزل الـذي ال یجـد إالّ فـي مـطلقیَّة الـوصـیة اإللھـیة 

حمایة أكیدة تردع عنھ تحّكم اآلخرین واستبدادھم. 
وال غـرو فـالـحصانـة الـمطلقة الـتي تـتمتع بـھا الـحیاة البشـریـة الـبریـئة، قـد نـادى بـھا الـكتاب 
الـمقدس، وثـبت عـلیھا الـتقلید الكنسـي وأجـمعت عـلیھا السـلطة الـتعلیمیة. ھـذا اإلجـماع ھـو 
ثـمرة ثـمرات "حـاسـة اإلیـمان الـفائـقة الـطبیعة الـتي یـوقـظھا الـروح الـقدس ویـسندھـا والـتي 
تـعصم شـعب هللا مـن الـضالل وتـضفي عـلى الـحقائـق اإلیـمانـیة واألدبـیة صـفة اإللـزام 

اإلجماعي"(49). 
فـي مـواجـھة مـا نلحـظھ فـي الـنفوس والـمجتمع مـن تـضاؤل الـشعور بـال شـرعـیة اإلجـھاز 
الـمباشـر عـلى كـل حـیاة بشـریـة بـریـئة، وال سـیما فـي بـدایـتھا أو نـھایـتھا، وعـدم االكـتراث 
بخـطورتـھ الـمطلقة، عـمدت السـلطة الـتعلیمیة فـي الـكنیسة إلـى تـكثیف تـدخـالتـھا لـلذود عـن 
الـحیاة البشـریـة ومـا یـمّیزھـا مـن قـدسـیة وحـصانـة. ولـقد انـضّم دومـاّ إلـى السـلطة الـتعلیمیة 
ة، سـلطة األسـاقـفة ومـا صـدر عـنھا مـن وثـائـق تـعلیمیة ورعـویـة كـثیرة  الـحبریـة الـُملحَّ
وخـطیرة، سـواء مـن قـبل الـمجالـس األسـقفیة أم مـن قـبل أسـاقـفة أفـراد، عـالوة عـلى الـوثـیقة 

البلیغة والمقتضبة التي صدرت عن المجمع الفاتیكاني الثاني(50). 
وعـلیھ فـبالسـلطة الـتي سـلَّمھا المسـیح إلـى بـطرس وخـلفائـھ، وبـالشـركـة مـع جـمیع أسـاقـفة 
داً  الـكنیسة الـكاثـولـیكیة، أثـّبُت أن كـل مـن یـقتل كـائـناً بشـریـاً بـریـئاً قـتالً مـباشـراً ومـتعمَّ
یـرتـكب خـطأً فـادحـاً. ھـذه الـعقیدة الـمرتـكزة عـلى الشـریـعة غـیر الـمكتوبـة الـتي یـكتشفھا كـل 
إنـسان فـي قـلبھ فـي ضـوء الـعقل (رو2/14- 15) یـرّسـخھا الـكتاب الـمقدس ویـتوارثـھا 

التقلید الكنسي وُتملیھا السلطة التعلیمیة العادیة والجامعة(51). 
كـل نـّیة تـتعّمد اإلجـھاز عـلى حـیاة بشـریـة بـریـئة ھـي دومـاً عـمل سـيٌء مـن الـناحـیة األدبـیة، 
وال یـمكن قـط تـسویـغھا ال كھـدف وال كـوسـیلة لھـدف جـّید. إنـھا انـتھاك ثـقیل للشـریـعة 
األدبـیة، بـل ھـي تـمّرد عـلى هللا بـالـذات خـالـقھا وحـامـیھا. وھـي تـناقـض فـضیلتّي الـعدالـة 
والـمحبة مـناقـضة جـوھـرّیـة: "لـیس ثـمة شـيء وال أحـٌد بـإمـكانـھ أن یـسّوغ قـتل كـائـن بشـري 
بـريء، أنـطفًة كـان أم جـنیناً، طـفالً أم بـالـغاً، ُمـسّناً أم مـریـضاً مـزمـناً أو مـدنـفاً. وال یـسوغ 
ألحـد أن یـطلب الـقبل لـذاتـھ أو لـغیره مـن الـموكـولـین إلـیھ، بـل ال یـسوغ لـھ أن یـذعـن لـذلـك، 
بــطریــقة صــریــحة أو مــضمرة. ولــیس مــن ســلطة یــجوز لــھا أن تــأمــر بــذلــك أو 

تسّوغھ" (52). 
كـل كـائـن بشـري بـريء یـتساوى وجـمیع اآلخـریـن تـساویـاً مـطلقاً فـي مـا یـتعلّق بـحقھ فـي 
الـحیاة. ھـذه الـمساواة ھـي أسـاس كـل الـعالقـات االجـتماعـیة الـصحیحة الـتي ال یـمكن أن 
تـكون سـلیمة حـقاً إال إذا ارتـكزت عـلى الـحقیقة والـعدالـة، وأقـّرت لـكل رجـل وكـل امـرأة 
حـّقھما فـي الحـمایـة بـاعـتبارھـما بشـراً ال مـتاعـاً سـائـباً. وأمـا فـي شـأن الـقاعـدة األدبـیة الـتي 
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تحـّرم الـقضاء الـمباشـر عـلى كـائـن بشـري بـريء "فـلیس مـن امـتیاز وال اسـتثناء ألحـد". 
فسـّیان فـي ذلـك سـید الـعالـم وآخـر "الـبؤسـاء" عـلى وجـھ األرض: فـنحن كـلنا سـواسـیة عـلى 

اإلطالق تجاه الملِزمات األدبیة" (53). 
  

"رأتني عیناك جنیناً" (مز 138/16): اإلجھاض جرم شنیع 
58- مـا بـین جـمیع الـجنایـات الـتي یسـتطیع اإلنـسان أن ُیـلحقھا بـالـحیاة یـتمّیز اإلجـھاض 
د بـمالمـح تـجعلھ عـلى جـانـب مـن الخـطورة الـنكراء. فـالمجـمع الـفاتـیكانـي یـصفھ بـأنـھ  الـمتعمَّ

"ھو وقتل الجنین جریمتان منكرتان" (54). 
ولـكن الـشعور بخـطورة اإلجـھاض أمسـى الـیوم فـي وعـي الـكثیریـن عـلى انـحساٍر مـتزایـد. 
قـبول اإلجـھاض فـي الـذھـنیات والسـلوك وحـتى فـي الشـرع نـفسھ لـھو دلـیل بـلیغ لـما یـعتري 
الـحاسـة األدبـیة مـن أزمـة خـطیرة جـداً، وقـد أمسـت عجـز مـتزایـد عـن الـتمییز بـین الـخیر 
والشـر، حـتى فـي شـأن الـحق األسـاسـي فـي الـحیاة. فـي مـواجـھة وضـع فـي مـثل ھـذه 
الخـطورة، یمسـي فـي غـایـة الـضرورة أن نـنظر إلـى الـحقیقة كـما ھـي، ونـسّمي األشـیاء 
بـأسـمائـھا، وال نـنقاد إلـى مـساومـات رخـیصة نـضلَّل بـھا ذواتـنا. فـي ھـذا السـیاق یـدّوي 
صـوت الـنبي مـؤنـباً بـنبرة قـاطـعة: "ویـل لـلقائـلین للشـر خـیراً ولـلخیر شـراً، الـجاعـلین 
الـظلمة نـوراً والـنور ظـلمة" (أش 5/20). ونلحـظ فـي حـالـة اإلجـھاض بـالتحـدیـد رواج 
مـفردات مـلتبسة "كـوقـف الحـمل" مـثالً، تـرمـي إلـى تـمویـھ طـبیعتھ الـحقیقیة والـتخفیف مـن 
خـطورتـھ فـي الـرأي الـعام. ھـذه الـظاھـرة الـلغویـة ھـي، وال شـك، دلـیل قـلٍق تـشكو مـنھ 
الـضمائـر. ولـكن لـیس ثـمة كـالم بـوسـعھ أن یـغّیر حـقیقة األشـیاء: فـاإلجـھاض الـمفتعل قـتل 
د ومـباشـر، أّیـاً كـانـت طـریـقتھ، یسـتھدف كـائـناً بشـریـاً ال یـزال فـي الـطور األول مـن  مـتعمَّ

وجوده، في الفترة ما بین الحمل واإلنجاب. 
اإلجـھاض الـمفتعل تظھـر خـطورتـھ األدبـیة فـي كـل حـقیقتھا إذا اعـترفـنا بـأنـھ جـریـمة قـتل، 
وخـصوصـاً إذا نـظرنـا إلـیھ فـي الـظروف الـخاصـة الـتي تـمّیزه. فـالـمقتول إنـما ھـو كـائـن 
بشـري بـدأ یـعیش، وھـو إذن فـي الـمطلق أكـثر الـناس بـراءة، وال یـمكن أن نـعّده مـن 
المـعتدینـ، وال نستـطیع خصـوصاـً أن نعـّده منـ المـعتدینـ الظـالمـین. فھـو ضعـیف أعزـل ال 
یـملك حـتى أوھـى وسـائـل الـدفـاع، وھـي مـا یـملكھ الـولـید مـن قـدرة الـتوسـل بـالـصراخ 
والـدمـوع. إنـھ مـوكـول كـلیاً إلـى حـمایـة وعـنایـة مـن تحـملھ فـي أحـشائـھا. ومـع ذلـك فـقد 

یحدث أحیاناً أن األم نفسھا تقّرر وتطلب التخلّص منھ، بل وتنّفذه أحیاناً. 
صـحیح أن اعـتماد اإلجـھاض كـثیراً مـا یـرتـدي، فـي نـظر األم، طـابـعاً مـأسـاویـاً ومـؤلـماً، فـقد 
ّخـذ قـرار التخـلص مـن جـنى الَحـْمل ال ألسـباب تـملیھا األنـانـیة والـترغـد، بـل رغـبة فـي  ُیتَّ
الحـرص عـلى مـصالـح خـطیرة كـالـصحة أو نـوعـیة حـیاة تـلیق بـسائـر أعـضاء األسـرة. وقـد 
ُیخشـى أحـیانـاً أن یـولـد الـطفل فـي أوضـاع تحـمل عـلى االعـتقاد بـأنـھ خـیٌر لـھ أالّ یـولـد. ولـكن 
ر أبـداً قـتل  ھـذه األسـباب وغـیرھـا، أّیـاً كـان مـدى خـطورتـھا ومـأسـاویـتھا، ال یـمكن أن تـبرَّ

داً.  كائن بشري بريء قتالً متعمَّ
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59- قـرار مـوت الـطفل الـذي لـم یـولـد بـعد، ال یـعود إلـى األم فـقط، بـل إلـى عـدٍد مـن 
األشخـاص حوـلھـا، أحیـاناـً كثـیرة. فيـ طلـیعة ھؤـالء والدـ الطـفل الذـي قدـ یقـترف ذنبـاً ال 
عـندمـا یـدفـع الـمرأة دفـعاً صـریـحاً إلـى اإلجـھاض وحسـب، ولـكن أیـضاً عـندمـا یـشّجع 
قـرارھـا بـطریـقة غـیر مـباشـرة فـیدعـھا وحـدھـا فـي مـواجـھة الـمعضالت الـناشـئة عـن الحـمل 
(55). بھـذه الـطریـقة تـبتلى األسـرة بجـرح مـمیت وُتـنتھك فـي طـبیعة كـونـھا شـركـة وفـي 
دعـوتـھا إلـى أن تـكون "َحـَرم الـحیاة". وال یـمكننا أن نـسكت أیـضاً عـن الـدوافـع الـصادرة 
أحـیانـاً عـن الـمحیط الـعیلي األوسـع وعـن األصـدقـاء. وكـثیراً مـا تـخضع الـمرأة لـضغوط 
رھـا نفسـّیاً إلـى الـرضـوخ لـإلجـھاض. ال شـكَّ أن الـمسؤولـیة األدبـیة، فـي ھـذه  قـوّیـة تـضطَّ
الـحال، تـقع خـصوصـاً عـلى الـذیـن أجـبروھـا عـلى اإلجـھاض، مـباشـرة أو مـداورة. ویـقع 
تـحت الـمسؤولـیة أیـضاً األطـباء واألجھـزة الـصحیة عـندمـا یـطّوعـون لـلموت الـكفاءات الـتي 

أحِرزت لدعم الحیاة. 
ولـكن الـمسؤولـیة تـنال أیـضاً المشـّرعـین الـذیـن دعـموا وقـرروا قـوانـین اإلجـھاض، كـما تـنال 
أیـضاً مـدیـري األجھـزة الـمعنّیة بـتنفیذ عـملیة اإلجـھاض، عـلى قـدر تـواطـئھم فـي ذلـك. ثـمة 
أیـضاً مـسؤولـیة بـذات الخـطورة تـشمل كـل الـذیـن سـاھـموا فـي نشـر ذھـنیة اإلبـاحـة الجنسـیة 
وازدراء األمـومـة، كـما تـشمل كـل الـذیـن كـان عـلیھم أن یـنھجوا – ولـكنھم أحجـموا! – 
سـیاسـات عـیلّیة واجـتماعـیة فـاعـلة لـدعـم الـعیل، وبـخاصـة الـعیل الـكبیرة أو الـتي تـعانـي 
مـصاعـب اقـتصادیـة وتـربـویـة خـاصـة. وال یـمكننا أخـیراً أالّ نلحـظ شـبكة الـتواطـؤات 
الـمتنامـیة الـساعـیة إلـى إشـراك أجھـزة دولـّیة ومـؤسـسات وجـمعیات نـتاضـل بـانـتظام لتشـریـع 
اإلجـھاض ونشـره فـي الـعالـم. بھـذا الـمعنى، یتخـطى اإلجـھاض مـسؤولـة األفـراد ومـا 
َیـلحقُھم مـن أذى، ویكتسـب ُبـعداً اجـتماعـیاً واضـحاً: إنـھ جـرح خـطیر جـداً ُیـلِحقُھ بـالـمجتمع 
وبـحضارتـھ مـن ُیـْفتَرُض فـیھم أن یـكونـوا ُبـناتـھ وُحـماتـھ. وقـد كـتبُت فـي "الـرسـالـة إلـى 
األســر": "إنــنا نــواجــھ خــطراً فــادحــاً ال یھــّدد حــیاة األفــراد وحســب، بــل الــحضارة 
بـأسـرھـا" (56): نـواجـھ مـا یـمكن أن نـصفھ بـأنـھ "بـنیة خـطیئة" تتھـّدد الـحیاة البشـریـة قـبل 

أن تولد. 
  

60- ھـناك مـحاوالت لـتبریـر اإلجـھاض بـأن ثـمرة الحـمل، أقـلّھ قـبل بـضعة أیـام، ال یـمكن 
أن نـعتبرھـا حـیاة بشـریـة شـخصیة. ولـكن فـي الـواقـع "أنـھ فـور تـلقیح الـبویـضة، تـنشأ حـیاة 
لیسـت حـیاة األب وال حـیاة األم، بـل ھـي حـیاة كـائـن بشـري جـدیـد یـنمو لـذاتـھ. ولـن یـكون 
ھـذا الـكائـن بشـریـاً إذا لـم ُیحسـب كـذلـك مـنذ اللحـظة األولـى. ھـذه الـحقیقة الـبدیھـیة الـموروثـة 
مـنذ الـقدم [....] قـد أضـفى عـلیھا الـعلم الـوراثـي الحـدیـث إثـباتـات قـّیمة. فـلقد بـّین ھـذا الـعلم 
أنـھ، مـنذ اللحـظة األولـى، یـرتـسم بـرنـامـج مـا سـیكون ھـذا الـحي. بـشخصھ وفـردیـتھ ومـّیزاتـھ 
المحـددة. فـمنذ لحـظة الـتلقیح تـبدأ مـغامـرة حـیاة بشـریـة، كـّل طـاقـة مـن طـاقـاتـھا الـكبرى 
ن وتـعمل"(57). حـتى وإن لـم یـكن بـاإلمـكان أن نـلمس  تـقتضي ردحـاً مـن الـزمـن لـتتكوَّ
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بـوسـیلة اخـتباریـة وجـود نـفس روحـیة، إالّ أن نـتائـج الـعلم فـي شـأن الـجنین البشـري تـزّودنـا 
بـدالئـل قـّیمة لـلتثبُّت عـلمیاً مـن وجـود شـخصي، مـع أول بـزوغ حـیاة بشـریـة: فـكیف یـمكن 

أالّ یكون فرد بشري شخصاً بشریاً"؟(58). 
وعـلى كـلٍّ، فـالـرھـان ھـو مـن األھـمیة بـحیث یـكفي، مـن وجـھة اإللـزام األدبـي، أن یـكون 
ھـناك مجّـرد احـتمال وجـود كـائـن بشـري لـتبریـر أقـصى االمـتناع عـن كـل تـدّخـل یـفضي إلـى 
قـتل الـجنین البشـري. ولھـذا السـبب بـالـذات، وبـقطع الـنظر عـن الـمباحـثات الـعلمیة – وحـتى 
عـن الـتأكـیدات الـفلسفّیة الـتي لـم َتـُخض فـیھا السـلطة الـتعلیمیة الـكنیسة خـوضـاً صـریـحاً – 
نـرى أن الـكنیسة قـد عـلَّمت دومـاً وال تـزال تـعلّم أن ثـمرة اإلنـجاب البشـري یـجب أن تـتمتع 
مـنذ أول لحـظة وجـودھـا بـاالحـترام الـمطلق الـمفروض أدبـیاً لـلكائـن البشـري فـي جـملتھ 
ووحـدتـھ الجسـدیـة والـروحـیة: "الـكائـن البشـري یـجب أن ُیـحَترم وُیـعاَمـل مـعامـلة الـشخص 
اإلنـسانـي مـنذ لحـظة الـحبل بـھ، ویـجب، مـن ثـم، أن ُیـعترف لـھ، مـنذ تـلك اللحـظة، بـالـحقوق 
التـي یتـمتع بھـا اإلنسـان، وفيـ طلـیعتھا ماـ ینـعم بھـ كلـ كاـئنـ بشرـي منـ حقـ فيـ الحـیاة ال 

یمكن انتھاكھ". (59). 
  

د، وبـالـتالـي ال تـتضمن  61- نـصوص الـكتاب الـمقدس ال تـتكلم أبـداً عـن اإلجـھاض الـمتعمَّ
أحـكامـاً مـباشـرة ومـمیزة فـي ھـذا الـشأن، ولـكنھا تـتضمن مـن عـمق االحـترام لـلجنین فـي 
ھ ما یفرض ضرورة االستنتاج منطقیاً أن وصیة هللا "ال تقتل" تشملھ ھو أیضاً.  رحم أمِّ
الـحیاة البشـریـة مـقدسـة وحـصینة فـي كـل أطـوار وجـودھـا حـتى فـي الـفترة األولـى الـتي 
ـھ ھـو ِمـلٌك s الـذي یـفحص كـل شـيء  تسـبق الـوالدة. فـاإلنـسان مـنذ وجـوده فـي رحـم أمِّ
نـھ وصـنعھ بـیدیـھ ویـراه وھـو ال یـزال نـطفًة صـغیرة ال شـكل  ویـعرف كـل شـيء، والـذي كـوَّ
لـھا، ویـتوّسـم فـیھا إنـسان الـغد الـمعدودة أیـامـھ والـمدّونـة دعـوتـھ فـي "سـفر الـحیاة" (مـز 
138/ 1، 13- 16). ھـنا أیـضاً، عـندمـا یـكون اإلنـسان ال یـزال فـي حـشا أّمـھ – كـما 

تشھد بذلك نصوص كتابیة كثیرة –(60) نراه موضوع عنایة هللا المفعمة حباً أبوّیاً. 
مـنذ األزمـنة الـغابـرة وحـتى الـیوم – كـما یـتضح ذلـك فـي الـبیان الـذي نشـره، فـي ھـذا 
الـشأن، مجـمع عـقیدة اإلیـمان –(61) الـتقلید المسـیحي صـریـح وُمْجـِمٌع عـلى وصـف 
اإلجـھاض بـأنـھ خـلل أدبـّي بـالـغ الخـطورة. فـمنذ أن اصـطدمـت الجـماعـة المسـیحیة األولـى 
بـالـعالـم الـیونـان – الـرومـانـي حـیث كـان اإلجـھاض وقـتل األطـفال مـن الـممارسـات الـمألـوفـة، 
تـصّدت جـذریـاً، عـقیدًة وسـلوكـاً، لـلعادات الـرائـجة فـي ذلـك الـمجتمع، كـما یشھـد بـذلـك كـتاب 
"الـذیـذاخـیا" الـذي ذكـرنـاه آنـفاً(62). ویـذّكـر أتـیناغـوروس، وھـو مـن الـكّتاب الكنسـیین فـي 
الـعالـم الـیونـانـي، أن المسـیحیین كـانـوا ُیـدِخـلون فـي ِعـداد الـقتلة الـنساء الـلواتـي یـعمدن إلـى 
الـوسـائـل الـمانـعة للحـمل، ألن "هللا یـعنى بـاألوالد" (63) وإن كـانـوا ال یـزالـون فـي بـطن 
أّمـھم. ویـؤكـد تـرتـولـیانـوس، وھـو مـن الـكّتاب الـالتـین: "إنـھ قـبل ُمْسـَبق أن نـمنع الـولـد مـن 
أن یـولـد، وسـّیان أن نسـتأصـل الـنفس الـمولـودة أو أن نـدّمـرھـا فـي لحـظة الـوالدة. فـإن 

إنسان ذاك العتید أن یكون إنساناً" (64). 
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ھـذه الـعقیدة ذاتـھا عـبر تـاریـخا األلـفي الـثانـي، قـد عـلّمھا دومـاً آبـاء الـكنیسة والـرعـاة 
والـمالفـنة. وحـتى الجـدل الـعلمي والـفلسفي فـي شـأن اللحـظة المحـددة الـتي تحـلُّ فـیھا الـنفس 

لم یخامره أقلَّ تردد في الحكم األدبي على اإلجھاض. 
  

62- مـنذ أمـٍد عـیر بـعید، عـادت السـلطة الـتعلیمیة الـحبریـة إلـى الـمناداة، بـكثیر مـن 
الحـزم، بھـذه الـعقیدة. ونـخص بـالـذكـر الـبابـا بـیوس الـحادي عشـر الـذي دحـض فـي رسـالـتھ 
الـعامـة: "األزواج األعـفة" مـا ھـنالـك مـن مـزاعـم لـتبریـر اإلجـھاض (65). وقـد حـّرم الـبابـا 
بـیوس الـثانـي عشـر كـل إجـھاض مـباشـر، أي كـل فـعل یـرمـي مـباشـرة إلـى تـدمـیر الـحیاة 
البشــریــة، قــبل والدتــھا، "ســواء اعــُتِبر ھــذا الــفعل ھــدفــاً أم مجــّرد وســیلة لــنیل 
الھـدف" (66). وقـد عـاد الـبابـا یـوحـنا الـثالـث والعشـرون إلـى الـتأكـید أن الـحیاة البشـریـة 
مــقّدســة، وذلــك بــأنــھا، مــنذ الــبدایــة، تــقتضي عــمل هللا الــخالق" (67). وأمــا المجــمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي فـقد جـرم اإلجـھاض – كـما ذكـرنـا بـذلـك آنـفاً – بحـزم شـدیـد: "یـجب أن 
نـصون الـحیاة مـنذ لحـظة الحـمل، بـأقـصى قـدر مـن الـعنایـة: فـاإلجـھاض وقـتل األطـفال 

كالھما جریمة نكراء" (68). 
مـنذ الـقرون األولـى فـرض الـحق الـقانـونـي الكنسـي عـقوبـات جـزائـیة عـلى الـذیـن كـانـوا 
یـتلّطخون بخـطیئة اإلجـھاض، وقـد ثـبتت ھـذه الـممارسـة، فـي مـختلف حـقب الـتاریـخ، عـلى 
فـرض عـقوبـات تـتفاوت فـي الخـطورة. وقـد أمـر الـحق الـقانـونـي الـصادر سـنة 1917 
بـإنـزال الحـرم عـلى مـرتـكبي اإلجـھاض (69). ویـنضّم الـحق الـقانـونـي المجـّدد إلـى ھـذا 
ح بـأن "مـن یـرتـكب إجـھاضـاً مـكتمالً ُیـعاَقـب بـالحـرم الـفوري  الخـط نـفسھ عـندمـا یـصرِّ
(70)، وُیــنِزل الحــرم بــكل الــذي یــرتــكبون ھــذه الجــریــمة وھــم عــلى عــلم بــالــعقوبــة 
المسـتوجـبة، ومـن ضـمنھم الشـركـاء الـذیـن لـوالھـم لـما أُنِجـزت الجـریـمة (71). فـالـكنیسة، 
إذ ُتـَثبِّت ھـذه الـعقوبـة، َتـِصف ھـذه الجـریـمة بـأنـھا مـن أبھـظ الجـرائـم وأخـطرھـا وتـدفـع الـذیـن 
یـرتـكبونـھا إلـى االھـتداء ثـانـیة إلـى طـریـق الـتوبـة. وذلـك بـأن الُحـرم فـي الـكنیسة یھـدف إلـى 
تـوعـیة اإلنـسان تـوعـیة كـامـلة لخـطورة بـعض الخـطایـا الـخاصـة، وتـأھـیبھ لـما یـوافـقھ مـن 

ھدایة وندامة. 
بـإزاء مـثل ھـذا اإلجـماع فـي الـتقلید الكنسـي، عـقیدًة ومسـلكاً، اسـتطاع الـبابـا بـولـس الـسادس 
أن یـصّرح بـأن ھـذا الـتعلیم لـم یـتغّیر الـبّتة وأنـھ غـیر قـابـل لـلتغییر (72). ولـذا، بـالسـلطة 
مـوا اإلجـھاض  الـتي أوالھـا المسـیح بـطرس وخـلفاءه، وبـالشـركـة مـع األسـاقـفة – الـذیـن جـرَّ
غـیر مـّرة وأجـابـوا عـلى االسـتفتاء الـذي أتـینا عـلى ذكـره سـابـقاً، وھـم مـوّزعـون فـي كـل 
أنـحاء الـعالـم، وأعـربـوا بـاإلجـماع عـن مـوافـقتھم عـلى ھـذا الـمعتقد – أُْعـلُِن أن اإلجـھاض 
داً لـكائـن  ـى غـایـًة أو وسـیلة، ھـو دائـماً خـلل أدبـي بـاھـظ، بـصفتھ قـتالً مـتعمَّ الـمباشـر الـمتوخَّ
بشـري بـريء. ھـذه الـعقیدة تـرتـكز عـلى الشـریـعة الـطبیعیة وعـلى كـالم هللا الـمكتوب، وقـد 

ورثناھا عن طریق التقلید الكنسي وُتعلِّمھا السلطة الكنسیة العادیة والجامعة (73). 
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لـیس ثـمة ظـرف أو غـایـة أو قـانـون فـي الـعالـم بـإمـكانـھ أن یـسّوغ عـمالً ال شـرعـیاً فـي ذاتـھ 
بسـبب مـنافـاتـھ لشـریـعة هللا الـمكتوبـة فـي قـلب كـل إنـسان والـتي یـمّیزھـا الـعقل وتـعلنھا 

الكنیسة. 
  

63- تـقییم اإلجـھاض أدبـیاً یـجب أن ُیـطبَّق أیـضاً عـلى أسـالـیب الـتدّخـل الحـدیـثة الـجاریـة 
ـت أھـدافـاً شـرعـیة فـي  عـلى األجـنَّة البشـریـة. ھـذه األسـالـیب تـفترض الـقتل حـتماً وإن تـوخَّ
حـد ذاتـھا. تـلك ھـي الـحال فـي تسـلیط االخـتبار عـلى األجـّنة، وقـد بـدأ یشـیع، أكـثر فـأكـثر فـي 
مـجال الـبحث األحـیائـي – الـطبي وأمسـى ُمشـّرعـاً فـي بـعض الـبلدان. "إذا كـان ال بـدَّ مـن 
تـسویـغ عـملیات الـتدّخـل فـي الـجنین البشـري بشـرط أن ُتـحَتَرم حـیاة الـجنین وكـمولـیَّتھ وأالّ 
تجـرَّ عـلیھ أخـطاراً محـرجـة بـل تـتوّخـى لـھ الـشفاء وتحسـین أحـوالـھ الـصحیة وبـقاءه عـلى 
قـید الـحیاة" (74)، بـید أنـھ یـجب الـتأكـید أن وضـع األجـنَّة والـُنَطف البشـریـة مـوضـع 
االخـتبار جـریـمة تـمّس كـرامـتھا بـصفتھا كـائـنات بشـریـة یـحق لـھا مـن االحـترام مـا یـتوجـب 

للطفل المولود ولكل شخص (75). 
نـفس ھـذه اإلدانـة األدبـیة تـشمل أیـضاً طـریـقة اسـتغالل األجـنَّة أو الـُنَطف البشـریـة الـحیة – 
الـتي ُتـنَتج أحـیانـاً لھـذا الـغرض بـالتحـدیـد، بـواسـطة الـتلقیح الـمخبري – إّمـا "كـمادة 
بــیولــوجــیة" لــالســتعمال وإّمــا كــمصدر أعــضاء أو أنــسجة لــلزرع فــي عــالج بــعض 
األمـراض. والـحقیقة أن قـتل كـائـنات بـریـئة، وإن آل ذلـك لـمنفعة الـغیر، ھـو مـن قـبیل 

األفعال المرفوضة على اإلطالق. 
تـقییمنا األدبـي لـتقنیات الـتشخیص الـسابـق لـلوالدة یـجب أن نـعیره انـتباھـاً خـاصـاً، وذلـك 
بـأنـھا ُتظِھـر بـوضـوح وبـطریـقة مـبّكرة مـا قـد یـشكو مـنھ الـجنین مـن عـلٍل مـحتملة. ھـذا 
الـتقییم یـجب أن یـتم بـكثیر مـن الـعنایـة والـدّقـة بسـبب مـا تـتمّیز بـھ تـلك الـتقنیات مـن تـعّقد. 
د الـولـد أو األم وإذا كـانـت  ھـذه الـتقنّیات مشـروعـة أدبـیاً إذا لـم یـرافـقھا أخـطار محـرجـة تھـدِّ
الـغایـة مـنھا إمـكان الـقیام بـعالج مـبّكر أو الـمساعـدة فـي تـقّبل الـولـد المشـرف عـلى الـوالدة 
تـقّبالً ھـادئـاّ وواعـیاّ. ولـكن بـما أن إمـكانـات الـعنایـة بـالـطفل قـبل الـوالدة ال تـزال، حـتى 
الـیوم، قـلیلة فـقد ُتسـتعمل ھـذه الـتقنیات أحـسانـاً كـثیرة ألغـراض ِجـناسـّیة تـقبل اإلجـھاض 
ھـنّیة تـدعـو إلـى  االنـتقائـي لـتحول دون والدة أطـفال یـشكون مـن عـلٍل مـختلفة. ھـذه الـِذَ
الخجـل وتسـتحق الـتأنـیب دائـماً ألنـھا تـّدعـي قـیاس قـیمة الـحیاة البشـریـة بـمقایـیس "الـصحة" 

والرفاه الجسدي وحسب، مفسحة الطریق إلى تشریع قتل األطفال والقتل الرحیم. 
ولـكن الـحقیقة أن ثـمة عـدداً كـبیراً مـن إخـوتـنا الـمصابـین بـأمـراض ثـقیلة یـقضون حـیاتـھم 
فـي الـشجاعـة والـطمأنـینة إذا نـالـوا مـنا مـا یـحّق لـھم مـن رضـًى ومـحبة، وھـم یـؤّدون بـذلـك 
شـھادة بـلیغة لـلقیم الـحقیقیة الـتي تـمّیز الـحیاة وتـجعلھا نـفیسة لـلذات ولـآلخـریـن حـتى فـي 
الـظروف الـصعبة. إن الـكنیسة ھـي إلـى جـانـب األزواج الـذیـن یـتقّبلون، وإن بـكثیر مـن 
الـقلق واأللـم، األوالد الـمصابـین بـإعـاقـات خـطیرة، وھـي تـشكر أیـضاً لـكل الـعّیل مـا تـقوم 

50



بـھ بـالـتّبني مـن اسـتقبال األوالد الـذیـن تخـلّى عـنھم ذووھـم بسـبب مـا یـشكون مـنھ مـن ِعـلل 
وأمراض. 

  
"أنا أُمیت وأُحیي" (تث 32/39): مأساة القتل الرحیم 

64- فـي غـروب الـحیاة یجـُد اإلنـسان نـفسھ فـي مـواجـھة سـّر الـموت. ولـكن بسـبب تـقّدم 
الـطب وفـي مـحیط ثـقافـي مـغلق غـالـباً دون هللا، تـتمّیز خـبرة الـموت، فـي أیـامـنا، بـبعض 
ـح نـزعـة اإلنـسان إلـى االنـصراف عـن تـّذوق الـحیاة إالّ  الـمالمـح الجـدیـدة. فـعندمـا ُتـرجَّ
بـمقدار مـا یسـتلّذ بـھا ویـرغـد، یظھـر الـعذاب بمظھـر الفشـل الـذي ال ُیـطاق، والـذي ال بـدّ 
مـن االنـعتاق مـنھ بـأي ثـمن. فـالـموت الـذي ُیـعتبر "لُـغزاً" مـنكراً إذا أوقـف فـجأة مجـرى 
حـیاة ال تـزال ُمـِطلًّة عـلى مسـتقبٍل حـافـل بـاخـتبارات شـّیقة، یمسـي بـالـعكس "انـعتاقـاً ُیـطاَلـبُ 
 ً بـھ عـندمـا ُیـعَتبر الـوجـود مجـّرداً مـن كـل مـعنى إذا اسـُتغرق فـي األلـم وُحـِكَم عـلیھ ُحـكما

ة وتبریحاً.  مبرماً بعذاباٍت تزداد كل یوم حدَّ
ثـم إن اإلنـسان عـندمـا یـرفـض أو ینسـى عـالقـتھ األسـاسـیة بـاs یـتوّھـم أنـھ أصـبح ھـو ذاتـھ 
مـعیاراً ومـقیاسـاً لـذاتـھ، ویـرى أنـھ یـحّق لـھ أن یـطالِـب الـمجتمع بـأن یـضمن لـھ اإلمـكان 
والـوسـائـل لـیقّرر مـصیر حـیاتـھ، فـي مـلء االسـتقاللـیة. إنـسان الـبالد الـمتطّورة ھـو الـذي 
یـتمّیز بھـذا الـتصرف خـصوصـاً، وذلـك بسـبب مـا یـراه مـن تـقّدم مسـتمر فـي مـجاالت الـطب 
وتـقنیاتـھ الـمتطّورة. فـالـعلم والـممارسـة الـطبّیة، بـما یسـتخدمـانـھ مـن أسـالـیب وآالت 
مـتطّورة، قـد أصـبح بـإمـكانـھما اآلن أن یـعالـجا أمـراضـاً كـانـت تـعتبر مـن قـبل مسـتعصیة، 
ویـفلحا فـي تـخفیف األلـم أو إزالـتھ، وأصـبح بـإمـكانـھما أیـضاً إبـقاء الـمرضـى فـي قـید الـحیاة 
وتـطویـل أعـمارھـم حـتى فـي حـاالت الـضعف الشـدیـد، وإحـیائـھم اصـطناعـیاً بـعد أن أصـیبت 
وظـائـفھم الـبیولـوجـیة األسـاسـیة بـعلٍل فـجائـیة، والـعمل عـلى تـأھـیب أعـضاء عـلیلة لـعملیة 

الزرع. 
فـي ھـذا السـیاق تمسـي تجـربـة الـقتل الـرحـیم عـلى مـزیـد مـن اإلغـراء، وھـي تجـربـة الـتحّكم 
بـالـموت وإحـداثـھ قـبل األوان، فـیضع اإلنـسان ھـكذا، بـطریـقة وئـیدة، حـّداً لـحیاتـھ أو لـحیاة 
الـغیر. ھـذا الـموقـف قـد یـبدو مـنطقیاً وإنـسانـیاً، ولـكنھ یـتضح، فـي الـحقیقة، ال معـقوالً وال 
إنـسانـیاً، إذا تـوّغـلنا فـي تـمحیصھ. فـنحن ھـھنا بـإزاء مظھـر مـن أرھـب مـظاھـر "حـضارة 
الـموت" الـتي تـتوغـل خـصوصـاً فـي الـمجتمعات الـمتَرَفـة الـمطبوعـة بـطابـع الـذھـنیة الـمنفعّیة 
والـتي بـاتـت تسـتثقل وتسـتفدح زیـادة عـدد الـمسنین والـمعاقـین. ھـؤالء یـعیشون، فـي مـعظم 
األحـیان، بـمعزٍل عـن ِعـَیلِھم وعـن الـمجتمع الـذي بـدأ یـنتظم بـحیث ال یـعبأ تـقریـباً إالّ 

یمقاییس الفعالیة اإلنتاجیة، فتمسي الحیاة بال معنى إذا أصابھا عجز ال شفاء منھ. 
  

 ً 65- ال بـّد أّوالً مـن أن نحـدد بـوضـوح مـعنى الـقتل الـرحـیم قـبل أن نـحكم عـلیھ حـكماً أدبـیا
صـحیحاً. فـالـقتل الـرحـیم، بـمعناه الـحصري، ھـو كـل عـمل أو كـل إھـمال یـؤّدي إلـى 
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الـموت، بـذاتـھ أو بـالـنّیة، بھـدف إلـغاء كـل ألـم. "فـالـقتل الـرحـیم یـوزن إذن بـمیزان الـنوایـا 
ومیزان الوسائل المستعملة" (76). 

یـجب أن نـمّیز بـین الـقتل الـرحـیم وقـرار الـعدول عـّما یـسّمى "بـالـمعالـجة الـعنیدة"، أي عـن 
بـعض اإلجـراءات الـطّبیة الـتي لـم تـعد تـناسـب وضـع الـمریـض الـحقیقي، ألنـھا أمسـت عـلى 
غـیر نسـبة مـع الـنتائـج الـمرجـّوة، أو ألنـھا أمسـت عـبئاً بـاھـظاً عـلى الـمریـض وعـلى أسـرتـھ. 
فـي ھـذه األحـوال، عـندمـا یـصبح الـموت وشـیكاً ال مـفرَّ مـنھ، بـاإلمـكان ضـمیریـاً اإلقـالع 
عـن عـالجـات ال تـؤدي إال إلـى مھـلة حـیاة ھـّشة وشـاقـة، ولـكن مـن غـیر أن ُتـوَقـف 
الـعالجـات الـعادیـة الـتي تـحق لـلمریـض فـي مـثل ھـذه الـحال" (77). مـن الـثابـت أن اإلنـسان 
مـلزم أدبـیاً بـأن یـتعالـج ویـلقى الـعالج مـن غـیره، ولـكنَّ ھـذا اإللـزام یـجب أن ُیـقارن بـالـواقـع 
فـي أوضـاعـھ الـراھـنة، فـُینَظر إلـى الـوسـائـل الـعالجـّیة الـمتوفـرة ھـل تـتناسـب ومـا ھـنالـك مـن 
أمـل فـي الـتحسن. التخـلي عـن الـعالجـات الـخارقـة والـالمـتناسـبة، بـل یـعّبر عـن الـخضوع 

للوضع البشري تجاه الموت(78). 
إن مـا ُیـسمى "بـالـعالجـات الـمخففة" یكتسـب فـي حـالـة الـطب الـمعاصـر أھـمیة خـاصـة.  ھـذه 
الـعالجـات ھـدفـھا الـتخفیف مـن الـوجـع فـي الـطور األخـیر مـن الـمرض وتـوفـیر مـا یـحتاج 
إلــیھ الــمریــض مــن مــرافــقة ومــسانــدة. فــي ھــذا اإلطــار ُتــطَرح، فــي جــملة الــمسائــل 
الـمطروحـة، شـرعـّیة الـلجوء إلـى المخـدرات والـمسكنات الـھادفـة إلـى الـتخفیف مـن أوجـاع 
الـمریـض. بـاإلمـكان، وال شـك، أن نـخّص بـالـثناء مـن یـرضـى طـوعـاً بـاأللـم، ویتخـلّى عـن 
اسـتعمال الـمسّكنات لـیظل فـي تـمام وعـیھ أو، إذا كـان مـؤمـناً، لـیشارك بـطریـقة واعـیة فـي 
آالم الـرب. ولـكن مـثل ھـذا الـتصرف "الـبطولـي" ال یـمكن اعـتباره مـلزمـاً للجـمیع. لـقد 
أعـلن الـبابـا بـیوس الـثانـي عشـر شـرعـیة لجـم األلـم بـواسـطة الـمنّومـات، حـتى وإن أدَّى ذلـك 
إلـى تـخفیف الـوعـي وتـقصیر الـحیاة، "إذا لـم تـكن ھـناك وسـائـل أخـرى أو إذا لـم َیُحـْل ذلـك، 
فـي الـظروف الـراھـنة، دون الـقیام بـواجـبات أخـرى دیـنیة أو أدبـیة" (79). فـي ھـذه الـحال، 
ال یــكون الــموت ھــدفــاً مــطلوبــاً أو مــقصوداً، وإن كــان ھــناك خــطر الــتعّرض لــلموت 
ألسـباب مـعقولـة: فـلیس ثـمة سـوى مجـّرد الـرغـبة فـي الـتخفیف مـن األلـم بـالـركـون إلـى 
الـمسّكنات الـتي بـإمـكان الـطب أن یـتصرف بـھا. ولـكن "یـجب أالّ ُیحـَرم الـُمدِنـف، إالّ 
ألسـباب قـاھـرة، أن یـنعم بـوعـیھ": (80) فـعند دنـّو األجـل یـجب أن یـكون الـناس عـلى أھـبة 
الـقیام بـواجـباتـھم األدبـیة والـعیلّیة، وعـلیھم خـصوصـاً أن یسـتعّدوا، بـكامـل وعـیھم، لـمواجـھة 

هللا مواجھة حاسمة. 
بـعد ھـذه الـمالحـظات الـتي أَْدَلـْیُت بـھا بـالـتوافـق مـع تـعلیم أسـالفـي (81)، وبـالشـركـة مـع 
أسـاقـفة الـكنیسة الـكاثـولـیكیة، أؤكـد أن الـقتل الـرحـیم ھـو انـتھاك خـطیر لشـریـعة هللا، بـصفتھ 
داً لـشخص بشـري، مـرفـوضـاً أدبـیاً. ھـذه الـعقیدة تـرتـكز عـلى الشـریـعة الـطبیعیة  قـتالً مـتعمَّ
وعـلى كـالم هللا الـمكتوب، وھـي مـتوارثـة فـي الـتقلید الكنسـي وُتـعلّمھا السـلطة الكنسـیة 

العادیة والشاملة (82). 
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مثل ھذا العمل یتضّمن، حسب الظروف، نفس ما یتمّیز بھ االنتحار والقتل من قبٍح 
وشّر. 

66- والـواقـع أن االنـتحار مـرفـوض أدبـیاً بـنفس صـفة الـقتل. ولـقد تـنّكرت لـھ الـكنیسة 
واعـتبرتـھ شـّراً بـاھـظاً (83). ھـناك، وال شـك، ظـروف نفسـّیة وثـقافـیة واجـتماعـیة قـد تـدفـع 
إلـى ارتـكاب فـعل یـنافـي مـنافـاة جـذرّیـة مـا یـكنَّھ كـل إنـسان مـن مـیل طـبیعي إلـى الـحیاة، 
وتـؤدي مـن ثـم إلـى تـخفیف الـمسؤولـیة الـشخصیة أو إلـغائـھا، إالّ أن االنـتحار، مـن الـوجـھة 
الـموضـوعـیة، ھـو خـطیئة بـاھـظة ألنـھ یـفترض رفـض مـحبة اإلنـسان لـذاتـھ والتخـلّي عـن 
واجـبات الـعدالـة والـمحبة تـجاه الـقریـب، وتـجاه الجـماعـات الـمختلفة الـتي ینتسـب إلـیھا، 
وتـجاه الـمجتمع فـي جـملتھ (84). االنـتحار، فـي مـبدئـھ الـصمیم، إنـما ھـو رفـض لسـیادة هللا 
الـمطلقة عـلى الـحیاة والـموت كـما نـادى بـھا قـدیـماً حـكیم إسـرائـیل فـي دعـائـھ: "ألن لـك 
سلطان الحیاة والموت فُتحِدر إلى أبواب الجحیم وُتصِعد" (حك 16/13، طو13/12). 
مـشاركـة شـخص آخـر فـي نـّیتھ االنـتحارّیـة ومـساعـدتـھ فـي تـنفیذھـا، وھـو مـا یـسمى 
بـالـمساعـدة فـي االنـتحار، مـعناه الـتواطـؤ وأحـیانـاً الـضلوع الـمباشـر بـفعلٍة ال یـمكن قـط 
تـبریـرھـا وإن جـاء ذلـك اسـتجابـة لـطلب. وقـد كـتب الـقدیـس أوغسـطینوس، فـي ھـذا الـشأن، 
كـالمـاً مـذھـالً تـخالـھ مـوجـھاً إلـى أھـل زمـانـنا: "ال یحـلٌّ أبـداً أن ُیـقَتَل إنـسان آخـر حـتى وإن 
أراد ذلـك، حـتى وإن طـلب ذلـك ألنـھ مـعلَّق بـین الـحیاة والـموت ویـتوّسـل أن ُیـساَعـد فـي 
إعـتاق نـفسھ الـمجاھـدة ضـد قـیود الجسـد ویـرغـب فـي التخـلّص مـنھا، ال یحـلُّ ذلـك حـتى 
وإن لـم یـعد الـمریـض قـادراً عـلى الـعیش" (85). حـتى وإن لـم یـكن السـبب ھـو الـرفـض 
األنـانـي لتحـّمل أعـباء حـیاة الـمریـض الـمتألّـم، یـجب الـقول فـي الـقتل الـرحـیم إنـھ ضـرب مـن 
الـشفقة الـزائـفة، ال بـل إنـھ "انحـراف" مـقلق لـمعنى الـشفقة: وال غـرو "فـالـرحـمة" الـحقیقیة 
تـقوم عـلى الـتضامـن مـع عـذاب الـغیر، ولـكنھا ال تـمیت مـن ال نـقوى عـلى تحـمل عـذابـھ. 
ویـعظم شـر ھـذه الـفعلة بـمقدار مـا تـصدر عـّمن ُیـفترض فـیھم – كـأفـراد األسـرة – أن 
ُیـسِعفوا قـریـبھم بـصبر ومـحبة، أو عـّمن ھـم بـحكم وظـیفتھم – كـاألطـباء – ُمـلزمـون 

بمعالجة المریض حتى في الظروف الصعبة التي یشرف فیھا على نھایة حیاتھ. 
ویمسـي الـلجوء إلـى الـقتل الـرحـیم أشـد خـطورة عـندمـا یـمارسـھ آخـرون فـي حـق إنـساٍن لـم 
عـیھ  یـطلب مـنھم ذلـك الـبّتة، ولـم یـوافـق قـط عـلیھ. وأّمـا ذروة الـتحّكم والـظلم فـفي مـا یـدَّ
الـبعض، مـن أطـباء ومشـترعـین، مـن سـلطة الـتقریـر فـي مـن یـجب أن یـعیش ومـن یـجب أن 
یـموت. وفـي ذلـك تـكرار لـما تـعرَّض لـھ اإلنـسان األول مـن إغـراء فـي جـّنة عـدن: أن 
یـكون، عـلى غـرار هللا، "عـارفـاً لـلخیر والشـر" (تـك3/5). ولـكن s وحـده سـلطان الـحیاة 
والـموت: "أنـا أُمـیت وأحـیي" (تـث 32/39، مـل 5/7، 1مـل2/ 6). ویسـتعمل هللا ھـذا 
السـلطان بـوحـي مـن حـكمتھ وحـبھ، لـیس إالّ. وعـندمـا ینتحـل اإلنـسان ھـذا السـلطان، بـدافـع 
مـن الـغباوة واألنـانـیة، فـھو یـفضي حـتماً إلـى الـظلم والـموت، فتمسـي حـیاة الـضعیف بـین 
یـدي الـقوي، ویـفقد الـمجتمع مـعنى الـعدالـة، وتـتآكـل فـي جـذوره الـثقة الـمتبادلـة ركـیزة كـل 

عالقة حقیقیة بین الناس. 
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67- ھـذا الـطریـق لـیس ھـو، طـریـق الـمحبة الـحقیقیة والـشفقة الـحقیقیة الـذي تـتلّمسھ 
طـبیعتنا البشـریـة المشـتركـة والـذي ُیـنیره إیـمانـنا بـالمسـیح الـفادي الـذي مـات وقـام، بـأنـوارٍ 
 ً جـدیـدة. إن مـا یـصعد مـن قـلب اإلنـسان فـي مـواجھـتھ األخـیرة لـلعذاب والـموت، وخـصوصـا
عـندمـا یـنطوي عـلى ذاتـھ فـي الـیأس ویـكاد یـتالشـى فـیھ، إنـما ھـو أوالً الـتماس مـن یـرافـقھ 
ویـؤازره وُیـسعفھ فـي مـحنتھ. إنـھ اسـتغاثـة لیسـتمر فـي األمـل، عـندمـا تـتالشـى اآلمـال 
البشـریـة. وھـذا مـا یـذّكـرنـا بـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـقولـھ: "أمـام الـموت یـبلغ لـغز 
الـوضـع البشـري ذروتـھ فـي نـظر اإلنـسان وھـو بـحكم وحـي صـحیح مـن قـلبھ یسـتنكر 
ویـتأبـى اإلنھـیار الـكامـل والفشـل الـذریـع فـي شـخصھ اإلنـسانـي. إن  زرع الخـلود الـذي 

یحملھ في ذاتھ والذي ال ینتھي في المادة، یتمّرد على الموت" (86). 
ھـذا الـنفور الـفطري مـن الـموت وبـذار رجـاء الخـلود یسـتنیران ویـكمالن فـي اإلیـمان 
المسـیحي الـذي یـعدنـا ویـخّولـنا االشـتراك فـي غـلبة المسـیح الـقائـم، غـلبة مـن بـموتـھ الـفادي 
أعـتق اإلنـسان مـن الـموت جـزیـة الخـطیئة (روم 6/23)، ووھـبھ الـروح عـربـون قـیامـة 
وحـیاة (روم 8/11). یـقین الخـلود الـمرتـقب ورجـاء الـقیامـة الـموعـودة یـلقیان عـلى سـر 
الـعذاب والـموت ضـوءاً جـدیـداً، ویـضعان فـي قـلب الـمؤمـن قـوة خـارقـة تـمّكنھ مـن 

االستسالم إلرادة هللا. 
وقـد أعـرب الـرسـول بـولـس عـن ھـذه الـنظرة الجـدیـدة فـي صـیغٍة مـن االنـتماء الجـذري إلـى 
الـرب تـشمل اإلنـسان فـي كـل ظـروفـھ: "مـا مـن أحـد مـنا یـحیا لـنفسھ، ومـا مـن أحـد یـموت 
لـنفسھ فـإذا حـیینا فـللرب نـحیا وإذا مـتنا فـللرب نـموت: سـواء حـیینا أم مـتنا فـإّنـا لـلرب!". 
(روم 14/7- 8) فـأن نـموت لـلرب مـفاده أن نـجعل مـن مـوتـنا أسـمى عـمل طـاعـة لـآلب 
ـب بـھ فـي "الـساعـة" الـتي یـریـدھـا ویـختارھـا هللا (یـو 13/1) الـذي  (فـیل2/8)، فـُنرحِّ
یسـتطیع وحـده أن یحـّدد مـتى ینتھـي شـوطـنا األرضـي. أن نـحیا لـلرب مـفاده أن نـعترف 
أیـضاً بـأن الـعذاب، وإن ظـلَّ فـي ذاتـھ شـراً ومـحنة، یـمكن أن یـصبح دائـماً مـصدر خـیر. 
وإنـما یـصبح الـعذاب خـیراً إذا احـتملناه فـي حـب وبـحب، مـشاركـة فـي عـذاب المسـیح 
الـمصلوب نـفسھ، وذلـك بـعطّیة مـن هللا واخـتیار شـخصي حـّر. ھـكذا مـن یـحتمل عـذابـھ فـي 
الـرب یـزیـد تشـّبھاً بـھ (فـیل 3/10، 1بـط 2/21) ویشـترك اشـتراكـاً حـمیماً فـي عـملھ 
الـفدائـي فـي سـبیل الـكنیسة والبشـریـة (87). تـلك ھـي خـبرة الـرسـول الـتي ُیـدعـى كـل إنـسان 
مـتألـم إلـى اعـتناقـھا: "یسـرنـي اآلن مـا أُعـانـي ألجـلكم، فأُِتـمُّ فـي جسـدي مـا نـقص مـن آالم 

المسیح في سبیل جسده الذي ھو الكنیسة" (قول 1/24). 
  

"هللا أحّق بالطاعة من الناس" (رسل5/29): الشرع المدني والشرع األدبي 
68- مـن الـمالمـح الـتي ُتـمّیز االعـتداءات عـلى الـحیاة البشـریـة، فـي أیـامـنا – وقـد ذكـرنـا 
ذلـك آنـفاً غـیر مـرة – الـنزعـة إلـى الـمطالـبة بتشـریـعھا الـقانـونـي، وكـأنـھا حـقوق، عـلى 
الـدولـة أن تـعترف بـھا لـلمواطـنین، أقـلّھ تـحت بـعض الشـروط. وھـي، مـن ثـم أیـضاً، الـنزعـة 
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إلـى اّدعـاء مـمارسـة ھـذه الـحقوق بـمساعـدة مـضمونـة ومـجانـّیة مـن األطـباء وأجھـزة 
الصحة العامة. 

ومـن الـمزاعـم الـمتواتـرة أن حـیاة مـن لـم یـولـد بـعد أو الـُمصاب بـإعـاقـة خـطیرة لـیس لـھا 
سـوى اعـتبار نسـبي: فـِبُحكم مـنطق النسـبیات أو مجـّرد الـحسابـات، یـجب أن ُتـقاَرن بـقیم 
أخـرى وتـقاس بـمقیاس ھـذه الـمقارنـة. وُیـعتبر أیـضاُ أن الـمحكوم بـوضـع مـعّین والـمتوّرط 
ـل ألن یـروز ھـذه الـقیم بـصورة سـلیمة. وینجـم عـن ذلـك أنـھ  بـھ شـخصیاً ھـو وحـده الـمؤھَّ
یـحق لـھ وحـده أن یحـّدد أدبـّیة قـراره. وعـلى الـدولـة مـن َثـّمّ، حـرصـاً عـلى الـتعایـش الـمدنـي 

والتناغم االجتماعي، أن تحترم ھذا القرار، إلى حّد القبول باإلجھاض والقتل الرحیم. 
فـي ظـروف أخـرى ُیـعتبر الشـرع الـمدنـي عـاجـزاً عـن أن ُیـلزم جـمیع الـمواطـنین بـأن 
یمـارسوـا مستـوى منـ األخالق أرقىـ ممـا یقـبلون ویتـقیدون بھـ. فيـ مثـل ھذـه الظـروف ال 
بـّد للشـرع مـن أن یـعكس دومـاً رأي األكـثریـة وإرادتـھا، وُیـقّر لـھا، أقـلّھ فـي بـعض األحـوال 
الـقصوى، بـحق اإلجـھاص والـقتل الـرحـیم. وعـلى كـل فـمواجـھة اإلجـھاض بـالتحـریـم 
والـتغریـم فـي ھـذه األحـوال یـفضي، بـال مـحالـة – عـلى حـّد زعـمھم – إلـى تـفاقـم عـدد 
الـممارسـات الـالشـرعـیة الـتي ال تـعود خـاضـعة، مـن جـھة أخـرى لـلرقـابـة االجـتماعـیة 
الـالزمـة، وتـتمُّ بـمعزٍل عـن الـضمانـة الـضروریـة الـتي تشـرف عـلیھا أجھـزة اإلسـعاف 
الـطبي. وھـناك تـساؤل إضـافـي: أالّ یـؤّدي الـدفـاع عـن قـانـون ال یـمكن تـطبیقھ عـملیاً فـي 

آخر المطاف، إلى نسف جمیع القوانین األخرى؟ 
أّمـا اآلراء الـمغرقـة فـي التشـّدد، فتخـلص إلـى الـتأكـید عـلى أن الـمجتمع الـمعاصـر والـتعددي 
یـجب أن ُیـقر لـكل فـرد بـأن یـتصرف بـحیاتـھ وحـیاة الـطفل الـذي لـي یـوَلـد بـعد، بـملء 
الحـریـة واالسـتقاللـیة، وذلـك بـأن الـخیار بـین مـختلف اآلراء األدبـیة، فـي نـظرھـم، لـي مـلك 

الشرع، ولیس بإمكان ھذا الشرع أن یّدعي فرض خیاٍر وال یعبأ بالخیارات األخرى. 
  

69- ونجـد، فـي كـل حـال، فـي الـحضارة الـدیـمقراطـیة الـمعاصـرة، رأیـاً شـائـعاً عـلى نـطاق 
واسـع، أن الـنظام الـقانـونـي، فـي مـجتمع مـا، یـجب أن یـكتفي بـتدویـن آراء األكـثریـة 
وقـبولـھا، وعـلیھ بـالـتالـي أال یـرتـكز إالّ عـلى مـا تـقول بـھ األكـثریـة وتـعتبره شـرعـیاً. فـإذا 
رأى الـمجتمع أن ثـمة حـقیقة شـائـعة ومـوضـوعـّیة ولـكنھا صـعبة الـمنال، فـاحـترام حـریـة 
الـمواطـنین – الـذیـن یـعتبرھـم الـحكم الـدیـمقراطـي أسـیاد الـموقـف – یـقضي بـاعـتراف 
الـدولـة، عـلى صـعید االشـتراع، بـاسـتقاللـیة الـضمیر الـفردي. وعـلى الـدولـة، مـن ثـم، أالّ 
تـتقّید إالّ بـإرادة األكـثریـة، أیـا كـانـت، عـندمـا َتـسنُّ الـقواعـد الـتي ال بـّد مـنھا، فـي كـل حـال، 
لـلتعایـش ضـمن الـمجتمع. مـن ھـنا أن كـل رجـل سـیاسـي عـلیھ أن یـمّیز جـیداً، فـي عـملھ، 

بین نطاق الضمیر الفردي ونطاق العمل السیاسي. 
نلحـظ إذن نـزعـتین مـتناقـضتین، فـي الـظاھـر، كـل الـتناقـض. فـمن جـھة یـطالـب األفـراد 
لـذواتـھم بـأكـبر قـدر مـمكن مـن االسـتقاللـیة األدبـیة فـي الـخیار، ویـطلبون مـن الـدولـة أالّ 
تـتبّنى وأالّ تـفرض أي نـظریـة أخـالقـیة، بـل أن تـقُصر ھـمھا عـلى أن تـضمن لـكل فـرد 

55



أوسـع مـدًى مـمكن مـن الحـریـة، عـلى أالّ یحـّده، فـي الـممارسـة الـخارجـیة، إالّ مـنع الـتعّدي 
عـلى حـّیز االسـتقاللـیة الـذي یـحق أیـضاً لـكل مـواطـن آخـر. ومـن جـھة أخـرى، فـي مـمارسـة 
الـوظـائـف الـعامـة والـمھنیة، ُیـعتبر أن احـترام حـریـة الـخیار لـدى الـغیر یـفرض عـلى كـل 
فـرد أن ُیـقلع عـن یـقینّیاتـھ الـخاصـة لـینحاز لـكل طـلب مـن الـمواطـنین یحـظى بـاعـتراف 
الـقوانـین وحـمایـتھا، وأالّ یـعتمد فـي مـمارسـة وظـائـفھ، مـن الـمقایـیس األخـالقـیة، إالّ مـا 
تحـّدده تـلك الـقوانـین. فـي ھـذه األحـوال، تـنتقل الـمسؤولـیة الـشخصیة إلـى الشـرع الـمدنـي مـع 

ما یفترضھ ذلك من التنازل عن الضمیر األدبي، أقلّھ في نطاق العمل الحكومي. 
  

70- كـل ھـذه الـنزعـات لـھا جـذورھـا المشـتركـة فـي النسـبوّیـة األخـالقـیة الـتي یـتمّیز بـھا 
حـّیز كـبیر مـن الـثقافـة الـمعاصـرة. كـثیرون یـعتبرون ھـذه النسـبوّیـة شـرطـاً مـن شـروط 
الـدیـمقراطـیة، ألنـھا تـضمن وحـدھـا الـتسامـح وتـبادل االحـترام بـین الـناس واالنـحیاز إلـى 
قـرارات األكـثریـة، بـینما الـقواعـد األدبـیة قـد تـقود إلـى التسـلّط والـتعّصب إذا أُسـِند إلـیھا 

طابع الموضوعیة واإللزام. 
ى وراء ھـذه الـنظریـة مـن  ولـكن الـمسألـّیة فـي شـأن احـترام الـحیاة ُتظِھـر بـوضـوح مـا یـتلطَّ

مالبسات وتناقضات ترافقھا مغّبات واقعیة مخیفة. 
صـحیح أن الـتاریـخ یسجـل حـاالت ارُتـِكَبْت فـیھا جـرائـم بـاسـم "الـحقیقة"، ولـكن، بـاسـم 
"النسـبوّیـة األخـالقـیة" ارُتـِكَبْت أیـضاً وال تـزال ُتـرَتـَكُب جـرائـم ال تـقل خـطورة عـن تـلك، 
وتـصّدیـات للحـریـة ال تـقل تـعّسفاً عـن تـلك. عـندمـا تـقرر أكـثریـة بـرلـمانـیة أو اجـتماعـیة 
شـرعـیة اإلجـھاز عـلى الـحیاة البشـریـة فـي الـرحـم، حـتى مـع بـعض الشـروط، أفـال تـعتمد 
قـراراً مسـتبداً، یسـتھدف الـكائـن البشـري األضـعف واألعـزل؟ الـضمیر الـعالـمي یـنتفض 
بـحقٍّ تـجاه مـا اخـتبره عـصرنـا اخـتباراً مجـزنـاً مـن جـرائـم تسـتھدف البشـریـة. ھـذه الجـرائـم 
ر شرـعیـتھا، عوـضاـً منـ أن یأـمرـ بھـا طغـاة بال  أَتكـُفُّ عنـ كوـنھـا جرـائمـ ألن الشـعب قرـّ

ضمیر؟ 
الـحقیقة أن الـدیـمقراطـیة ال یـمكن أن نـرفـعھا إلـى مسـتوى األسـطورة بـحیث تـحتل محـلَّ 
الشـریـعة األدبـیة، أو بـحیث تـصبح الـدواء لـإلنـفالت الخـلقي. الـدیـمقراطـیة لیسـت سـوى 
"نـظام" ومجـّرد وسـیلة، ال غـایـة فـي حـدِّ ذاتـھا. طـابـعھا "األدبـي" ال تـملكھ بـطریـقة آلـیة، 
بـل ھـو رھـن بـانـطباقـھ عـلى الشـریـعة األدبـیة، الـتي ال بـدَّ لـلدیـمقراطـیة مـن أن تـخضع لـھا 
خــضوع كــل تــصرف بشــري: فــھو إذن رھــن بخــلقّیة األھــداف الــمتوخــاة والــوســائــل 
المسـتعملة. إذا كـنا نلحـظ الـیوم شـبھ إجـماع عـلى قـیمة الـدیـمقراطـیة، فـیجب أن نـعتبر ذلـك 
"عـالمـة إیـجابـیة مـن عـالمـات األزمـنة" كـما أكـدَّت ذلـك، غـیر مـرة، السـلطة الـتعلیمیة فـي 
الـكنیسة(88). ولـكن قـیمة الـدیـمقراطـیة تـثبت أو تـتالشـى، طـبقاً لـلقیم الـتي تجّسـدھـا 
وتـنمیھا: وال شـك أن كـرامـة كـل إنـسان واحـترام حـقوقـھ الـحصینة والـراسـخة ھـي مـن الـقیم 
 ً األسـاسـیة الـتي ال مـحید عـنھا، وكـذلـك االعـتراف "بـالـصالـح المشـترك"، غـایـًة ومـقیاسـا

ومیزاناً للحیاة السیاسیة. 
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ھـذه الـقیم ال یـمكن أن تـرتـكز عـلى "أكـثریـات" فـي الـرأي وقـتّیة ومـتمّوجـة، بـل عـلى 
االعـتراف بشـریـعة أدبـیة مـوضـوعـیة ھـي مـرجـع وقـاعـدة للشـرع الـمدنـي، وذلـك بـصفتھا 
شـریـعة طـبیعیة، مـحفورة فـي قـلب اإلنـسان. فـعندمـا ُتـقِدم الـریـبّیة، بسـبب مـا یـتعرض لـھ 
الـضمیر الجـماعـي مـن كـسوف مـأسـاوي، عـلى الـتشكیك حـتى بـالـمبادئ األسـاسـیة الـتي 
تـرتـكز عـلیھا الشـریـعة األدبـیة، یتخـلخل الـنظام الـدیـمقراطـي فـي أسـاسـاتـھ، ویـتحّول إلـى 

مجّرد آلة للتنسیق العملي بین مصالح مختلفة ومتناقضة(89). 
ر بـاعـتبار فـائـدتـھ للسـالم  ھـناك مـن قـد یـفّكر أن دور الـنظام الـدیـمقراطـي یـجب أن ُیـقدَّ
األھـلي، عـلى األقـل. ھـذا الـرأي یـتضمن، وال شـك بـعض الـحقیقة، ولـكنھ مـن الـصعب أالّ 
یـتبیَّن لـنا أن الـدیـمقراطـیة نـفسھا، إذا لـم تـرُس عـلى قـاعـدة أدبـیة راسـخة، لـن تـتمكن مـن أن 
تـوّفـر لـلمجتمع سـالمـاً ثـابـتاً، وذلـك بـأن كـل سـالٍم ال یـرتـكز عـلى قـیم الـكرامـة البشـریـة 
والـتضامـن بـین جـمیع الـناس یـبقى غـالـباً ضـربـاً مـن األوھـام. حـتى فـي األنـظمة اآلخـذة 
بـمبدأ الـمشاركـة، ال یـتم ضـبط الـمصالـح غـالـباً إالّ لـمنفعة األقـویـاء ألنـھم األقـدر ال عـلى 
تحـریـك مـقالـید السـلطة وحسـب بـل عـلى تـحقیق اإلجـماع. فـي مـثل ھـذا الـوضـع تمسـي 

الدیمقراطیة بسھولة لفظًة جوفاء. 
  

71- مـن الـُملِّح إذن لمسـتقبل الـمجتمع ولـنمّو دیـمقراطـیة سـلیمة، أن تـكتشف ثـانـیة وجـود 
قـیم إنـسانـیة وأخـالقـیة، جـوھـریـة وأصـیلة، تـنبع مـن حـقیقة الـكائـن البشـري نـفسھا وتـعّبر 
عـن كـرامـة اإلنـسان وتحـمیھا: إنـھا قـیم ال یسـتطیع الـبتَّة أي إنـسان وال أي أكـثریـة وال أي 

َلھا أو تلغیھا، بل علینا أن نعترف بھا ونحترمھا ونرّقیھا.  دولة أن تضعھا أو ُتعدِّ
فـي ھـذا السـیاق ال بـّد مـن أن نسـتعید نـظریـة الـعالقـات بـین الشـرع الـمدنـي والشـریـعة 
األدبـیة فـي عـناصـرھـا األسـاسـیة، كـما تـقترحـھا الـكنیسة والـتي تـشكل أیـضاً جـزءاً مـن 

ُتراث البشریة وتقالیدھا االشتراعیة الكبرى. 
مـن الـثابـت أن دور الشـرع الـمدنـي یـختلف عـن دور الشـریـعة األدبـیة ولـھ حـّیز أضـیق. 
ومـن ثـم "فـالشـرع الـمدنـي ال یسـتطیع أن یحـل محـلَّ الـضمیر، فـي أي مـجال مـن مـجاالت 
الـحیاة، وال أن ُیـملي مـن الـقوانـین مـا لـیس مـن صـالحـیتھ"(90) الـتي تـقوم عـلى تـأمـین 
الـخیر المشـترك لـألفـراد، بـاإلعـتراف بـحقوقـھم األسـاسـیة والـدفـاع عـنھا، وتـوطـید السـالم 
واآلداب الـعامـة(91). وال غـرو، فـدور الشـرع الـمدنـي یـقوم عـلى تـأمـین تـعایـش أھـلي 
مـنظم، فـي ظـّل الـعدالـة، "لـنحیا حـیاة سـالـمة مـطمئنة بـكل تـقوى وكـرامـة": (1طـیم 2/2). 
وھـذا ھـو، بـالتحـدیـد، السـبب الـذي ُیـلزم الشـرع الـمدنـي بـأن یـضمن لجـمیع أعـضاء الـمجتمع 
احـترام بـعض الـحقوق األسـاسـیة الـتي یـملكھا الـفرد أصـالً والـتي یـجب عـلى كـل شـرع 
وضـعّي أن یـحترمـھا ویـكفلھا. فـي طـلیعة ھـذه الـحقوق األسـاسـیة مـا یـملكھ كـل كـائـن بشـريّ 
بـريء مـن حـق فـي الـحیاة ال یـمكن انـتھاكـھ. فـإذا كـان یـحق للسـلطات الـعامـة أحـیانـاً التخـلّي 
عـن قـمع مـا یـمكن أن ُیحـدث بـمنعھ شـراً أعـظم (92)، فـذلـك ال یـخّولـھم أبـداً أن ُیشـّرعـوا 
بـما یـراعـي حـق األفـراد – حـتى وإن كـان ھـؤالء أكـثریـة أعـضاء الـمجتمع – وُیـلحق 
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الـضیم بـأشـخاص آخـریـن، بـتجاھـل حـقھم األسـاسـي فـي الـحیاة. فـالـسماح الشـرعـي 
بـاإلجـھاض والـقتل الـرحـیم ال یـمكن أن یـرتـكز، وال بـوجـھ مـن الـوجـوه، عـلى احـترام 
ضـمیر الـغیر، وذلـك بـأن الـمجتمع یـحق لـھ بـل یـجب عـلیھ أن یحـمي ذاتـھ مـن الـتعّسفات 

التي یمكن أن تستھدفھ باسم الضمیر وبحجة الحریة(93). 
ـر الـبابـا یـوحـنا الـثالـث والعشـرون، فـي رسـالـتھ الـعامـة "السـالم عـلى األرض" بـبعض  لـقد ذكَّ
مـا یـُمتُّ إلـى ھـذا الـموضـوع: "الـخیر المشـترك، فـي نـظر الـرأي الـعام الـمعاصـر، یـقوم 
خـصوصـاً عـلى صـیانـة مـا یـعود عـلى الـشخص البشـري مـن حـقوق وواجـبات. ومـن ثـم، 
فـدور الـحكام یـقوم خـصوصـاً عـلى ضـمان االعـتراف بـالـحقوق واحـترامـھا والـتوفـیق بـینھا 
والـعمل عـلى نشـرھـا، وبـالـتالـي تسھـیل الـقیام بـالـواجـبات الـتي تـقع عـلى كـل مـواطـن. وذلـك 
بـأن "الـمھمة الـجوھـریـة الـتي تـقع عـلى كـل سـلطة سـیاسـیة ھـي أن تحـمي مـا یـتمتع بـھ 
الـكائـن البشـري مـن حـقوق حـصینة، وأن تـعمل بـحیث یـتمكن كـل فـرد أن یـضطلع، بـمزیـد 
مـن الیسـر، بـوظـیفتھ الـخاصـة". ومـن ثـم، فـإذا أقـَدمـت السـلطات الـعامـة عـلى تـجاھـل حـقوق 
اإلنـسان أو انـتھاكـھا، فھـي ال ُتخـلُّ بـواجـب وظـیفتھا وحسـب، بـل تتجـّرد تـدابـیرھـا مـن كـل 

قیمة قانونیة" (94). 
  

72- تـعلیم الـكنیسة فـي شـأن الـتوافـق الـضروري بـین الشـرع الـمدنـي والشـریـعة األدبـیة 
ھـو تـواصـل مـع تـقلید الـكنیسة بـرّمـتھ، كـما یظھـر ذلـك، مـرة أخـرى، فـي رسـالـة الـبابـا یـوحـنا 
الـثالـث والعشـریـن الـتي أتـینا عـلى ذكـرھـا: "السـلطة الـتي یـقتضیھا الـنظام األدبـي تـنبع مـن 
هللا. فـإذا اتـفق لـلقادة أن یـسّنوا الـقوانـین أو أن یتَّخـذوا مـن الـتدابـیر مـا یـنافـي الـنظام األدبـي، 
وبـالـتالـي اإلرادة األلھـیة، فھـذه اإلجـراءات ال تـلزم الـضمائـر. [.....] وأخـطر مـن ذلـك أن 
السـلطة، فـي مـثل ھـذه الـحال، تـتالشـى وتـتحول طـغیانـاً"(95). ذاك ھـو الـتعلیم الـنّیر الـذي 
أدلـى بـھ الـقدیـس تـومـا األكـویـني، وقـد كـتب فـي ھـذا الـشأن: "الشـرع البشـري لـھ صـفة 
الشـرع بـقدر مـا یـتوافـق مـع الـعقل السـدیـد، ویـتضح أنـھ، بھـذه الـصفة، یـنبثق مـن الشـریـعة 
األبـدیـة. ولـكن بـمقدار مـا یـحید عـن الـعقل ُیـعَلُن شـرعـاً جـائـراً، وتـسقط عـنھ صـفة الشـرعـیة 
ویمسـي ضـربـاً مـن الـعنف"(96). وأیـضاً: "كـل شـرع مـن وضـع الـناس ال یـملك صـفة 
الشـرع إالّ بـمقدار مـا یـنبثق مـن الشـریـعة الـطبیعیة. فـإذا، حـاّد فـي قـضیة مـا، عـن الشـریـعة 

الطبیعیة، فھو َیبطل أن یكون شرعاً وُیمسي شرعاً فاسداً" (97). 
فـي الـوضـع الـحاضـر، أّول وألـحُّ تـطبیق لھـذا الـتعلیم یـتعلّق بـالشـرع البشـري الـذي یـتجاھـل 
مـا یـتمتع بـھ ویـتمّیز بـھ كـل إنـسان مـن حـق فـي الـحیاة، أسـاسـي وأصـیل. وھـكذا فـالـقوانـین 
الـمتعلقة بـاإلجـھاض والـقتل الـرحـیم الـتي ُتـعلِن شـرعـیة اإلجـھاز الـمباشـر عـلى كـائـنات 
بشـریـة بـریـئة، تـناقـض مـناقـضة كـلّیة ال مـفرَّ مـنھا، مـا یـتمّیز بـھ جـمیع الـناس مـن حـق فـي 
الــحیاة ال یــمكن انــتھاكــھ، وتــتنّكر مــن ثــمَّ لــمبدأ تــساوي الجــمیع أمــام الــقانــون. یــمكن 
االعـتراض بـأن الـقتل الـرحـیم ال یـدخـل فـي ھـذا الـنطاق إذا طـلبھ صـاحـب الـعالقـة بـوعـیھ 
ـص تـنفیذه قـد تـصل إلـى حـّد تشـریـع  ع ھـذا الـطلب وتـرخِّ الـكامـل. بـید أن حـكومـًة ُتشـرِّ
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االنـتحار والـقتل، عـلى نـقیض الـمبادئ األسـاسـیة الـقائـلة بـمناعـة الـحیاة وحـمایـة كـل حـیاة 
بـریـئة. بھـذه الـطریـقة نـساھـم فـي الـتقلیل مـن حـرمـة الـحیاة وإفـساح الـطریـق لـتصرفـاتٍ 

تقضي على الثقة في العالقات االجتماعیة. 
ع اإلجـھاض والـقتل الـرحـیم تـناقـض ال مـنفعة الـفرد وحسـب بـل  غ وتـشجَّ الـقوانـین الـتي تـسوَّ
الـمنفعة الـعامـة، وتمسـي بـالـتالـي مجـّردة مـن كـل شـرعـیة قـانـونـیة صـحیحة. وال غـرو، 
فـتجاھـل حـق اإلنـسان فـي الـحیاة، ألنـھ یـفضي، بـالتحـدیـد، إلـى إلـغاء الـفرد الـذي ُجـعل 
الـمجتمع لخـدمـتھ، ھـو أشـد مـا یـتصّدى تـحقیق الـخیر الـعام، بـطریـقة مـباشـرة ال تـعّوض. 
ع اإلجـھاض والـقتل الـرحـیم یـبطل، بـالـفعل نـفسھ،  وینجـم عـن ذلـك أن كـل قـانـون مـدنـي یشـرِّ

أن یكون قانوناً مدنیاً حقیقیاً ملزماً إلزاماً أدبیاً. 
  

73- اإلجـھاض والـقتل الـرحـیم ھـما إذن مـن الجـرائـم الـتي ال یـجوز ألي قـانـون بشـري أن 
عـي تشـریـعھا. مـثل ھـذه الـقوانـین ال ُتـلِزم الـضمیر، ال بـل تحـّمل الـمواطـنین واجـب  یـدَّ
الـتصدي لـھا، بـاالعـتراض الـضمیري، وھـو واجـب خـطیر ودقـیق. مـنذ فجـر تـاریـخ 
بة  الـكنیسة تـلّقى المسـیحیون مـن الـكرازة الـرسـولـیة واجـب الـطاعـة للسـلطات الـعامـة الـمنصَّ
شـرعـیاً (روم13/1- 7، بـط2/13- 14). ولـكنھم تـلّقوا أیـضاً إنـذاراً حـازمـاً "بـان هللا 
أولـى بـالـطاعـة مـن الـناس" (رسـل5/29). ونجـد أیـضاً فـي العھـد الـقدیـم، وبـالتحـدیـد فـي 
شـأن مھـّددات الـحیاة، مـثاالً بـلیغاً فـي الـتصّدي للسـلطة والـتمّرد عـلى أوامـرھـا الـمجحفة. 
فـالـقابـلتان الـعبرانـیتان تـصّدیـتا ألمـر فـرعـون بـقتل كـل بـكٍر ذكـر: "لـم تـصنعا كـما قـال لـھما 
مـلك مـصر، فـاسـتبقیتا الـذكـران" (خـر1/17). ولـكن ال بـّد مـن الـوقـوف عـلى مـا أمـلى 
عـلیھما ھـذا الـموقـف مـن حـافـٍز عـمیق: "لـقد خـافـت الـقابـلتان هللا" (نـفس الـمرجـع). فـالـطاعـة 
s – الـذي یـحق لـھ وحـده أن ُیـخاف، اعـترافـاً بسـیادتـھ الـمطلقة – ھـي الـتي ُتـولّـد الـقوة 
والـشجاعـة لـمناھـضة الـقوانـین البشـریـة الـجائـرة. ھـاتـان الـقوة والـشجاعـة ھـما مـن نـصیب 
یـن ألن ُیـلَقوا فـي الـسجن وُیـقَتلوا بحـدِّ السـیف، یـقیناً مـنھم أنـھ بـذلـك "یتجـلّى صـبر  المسـتعدِّ

الصدیقین وإیماُنھم" (رؤ13/ 10). 
كـل قـانـون جـائـر فـي ذاتـھ كـالـقانـون الـذي ُیحـلِّل اإلجـھاض والـقتل الـرحـیم، ال یـجوز 
االمـتثال لـھ "وال الـمشاركـة فـي حـملة إعـالمـیة تـسانـده، وال الـتصویـت عـلیھ"(98). قـد 
تـطرأ مـعضلة ضـمیریـة خـاصـة عـندمـا یـّتضح أن ثـمة تـصویـتاً بـرلـمانـاً قـد یـكون حـاسـماً فـي 
دعـم قـانـون تـقییدي، یھـدف إلـى حـصر عـدد اإلجـھاضـات الـمرّخـصة، بـدالً مـن قـانـون أشـد 
تـساھـالً مـعمول بـھ أو مـطروح لـلتصویـت. مـثل ھـذه األحـوال لیسـت نـادرة. فـثمة مـناطـق 
فـي الـعالـم تـتواصـل فـیھا الحـمالت الـداعـیة إلـى إدخـال قـوانـین تـسانـد اإلجـھاض، وتـدعـمھا، 
فـي مـعظم األحـیان، مـنظماٌت دولـیة قـدیـرة. بـینما ھـناك، بـالـعكس، مـناطـق أخـرى – 
وبـخاصـة الـمناطـق الـتي أخـذت بـتلك التشـریـعات الـمتساھـلة وذاقـت خـبرتـھا الـمّرة – بـدأت 
تظھـر فـیھا بـوادر فـكٍر جـدیـدة. فـي الـحالـة الـمفترضـة ھـنا، مـن الـواضـح أنـھ إذا تـعّذر عـلى 
عـضٍو فـي الـبرلـمان أن یـتجّنب أو أن ُیـلغَي تـمامـاً قـانـونـاً ُیـجیز اإلجـھاض، فـإنـھ یـسوغ لـھ، 
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فـي حـال اعـتالن مـعارضـتھ الـشخصیة الـمطلقة عـلى اإلجـھاض، وشـیوعـھا عـند الجـمیع، 
أن ُیـدلـي بـدعـمھ لـمقترحـاٍت تھـدف إلـى الحـّد مـن أضـرار مـثل ھـذا الـقانـون والـتخفیف مـن 
مـفاعـیلھ السـلبّیة عـلى صـعید الـثقافـة والـخالق الـعامـة. فـإذا تـصرف ھـكذا فـھو ال یـقوم 
بـمساھـمة ال شـرعـیة فـي قـانـون ظـالـم، بـل یـضطلع بـمسعى شـرعـي بـل بـواجـب یـؤول إلـى 

الحّد من مفاعیلھ الجائرة. 
  

74- إدخـال تشـریـعات ُمـجحفة كـثیراً مـا یـضع الـنفوس الخـلوقـة فـي مـواجـھة مـعضالت 
ضـمیریـة شـائـكة فـي شـأن الـمشاركـة، عـلى اخـتالف أنـواعـھا، وذلـك بسـبب مـا یـتوّجـب عـلى 
ھـؤالء الـناس مـن تـثبیت حـقھم فـي أالّ ُیـفّرَض عـلیھم االشـتراك فـي أعـمال ذمـیمة أدبـیاً. 
الـخیارات الـمفروضـة تـؤلـم أحـیانـاً ویـمكن أن ُتـلِزَمـھم الـتضحیة بـمراكـز مـھنّیة مـثبَّتة أو 
التخـلي عـن إمـكانـات مشـروعـة لـلترّقـي فـي الـوظـیفة. ثـمة أحـوال أخـرى یـمكن أن تـتحقق 
فـیھا إجـراءات حـیادّیـة فـي ذاتـھا أو حـتى إجـراءات إیـجابـیة َتلحـُظھا تـدابـیر تشـریـعیة جـائـرة 
دة. ولـكن، مـن جـھة ثـانـیة،  فـي مجـملھا، ویـمكن أن ینجـم عـنھا صـیانـة خـالئـق بشـریـة مھـدَّ
قـد ُیخشـى بـحٍق أن یجـرَّ الـقیام بـمثل ھـذه األعـمال إلـى الـتشكیك وإضـعاف الـمعارضـة ضـد 
االعـتداءات عـلى الـحیاة، ال بـل إلـى الـتدرج شـیئاً فشـیئاً إلـى مـزیـد مـن اإلذعـان لـمنطق 

التساھل. 
ال بـدَّ مـن الـتذكـیر، تـنویـراً لھـذه الـمعضلة األدبـیة الـشائـكة، بـالـمبادئ الـعامـة، فـي شـأن 
الـمشاركـة فـي األعـمال السـیئة. المسـیحیون بـل جـمیع الـناس المخـلصین مـدعـوون بـداعـي 
واجـب ضـمیري ثـقیل، إلـى االمـتناع عـن مـساھـمتھم الـصریـحة فـي الـممارسـات الـتي تـنافـي 
 ً شـریـعة هللا، عـلى كـونـھا مـقبولـة فـي الشـرع الـمدنـي. فـمن الـناحـیة األدبـیة، ال یـجوز قـطعا
الـمشاركـة الـصریـحة فـي الشـر. ھـذه الـمشاركـة تـتم كـل مـّرة یـتصف الـعمل الـذي نـقوم بـھ، 
سـواء مـن جـھة طـبیعتھ أم مـن جـھة نـوعـّیتھ فـي إطـار مـعّین، بـأنـھ اشـتراك مـباشـر فـي فـعلٍ 
یسـتھدف الـحیاة البشـریـة الـبریـئة أو بـأنـھ إذعـان لـنّیة الـفاعـل الـرئیسـي وقـصده الـال أخـالقـي. 
ھـذه الـمشاركـة ال یـجوز الـبتة تـبریـرھـا بـحّجة احـترام حـریـة الـغیر أو مـن مـرتـكز كـونـھا 
مـلحوظـة ومـطلوبـة فـي الشـرع الـمدنـي: فـاألفـعال الـتي یـنّفذھـا كـل واحـد شـخصیاً مـنوطـة 
بـمسؤولـیة أدبـّیة ال یـجوز إلنـسان أن یـتملَّص مـنھا، وعـلیھا سـوف یـحاَكـم كـلُّ امـرئ أمـام 

هللا (روم2/ 14-12). 
رفـض الـمشاركـة فـي ارتـكاب الـظلم لـیس واجـباً أدبـیاً وحسـب بـل ھـو أیـضاً حـق بشـري 
أسـاسـي. ولـو لـم یـكن األمـر عـلى ھـذا الـنحو الُٔرِغـَم الـشخص البشـري عـلى ارتـكاب فـعلٍ 
دة فـي جـذورھـا، وھـي الـتي  یـجافـي فـي الـصمیم كـرامـتھ، وأمسـت حـرمـتھ نـفسھا مھـدَّ
تـرتـكز، مـعنًى وغـایـة، عـلى الـتوّجـھ فـي اتـجاه الـحقیقة والـخیر. الـقضیة إذن قـضیة حـق 
جـوھـري یـجب أن یجـد لـھ فـي الشـرع الـمدنـي نـفسھ مـكانـاً وحـمایـًة. فـي ھـذا الـمنحى یـجب 
أن ُیـّقرَّ لـألطـباء واألجھـزة الـُمساِعـدة والـمؤسـسات االسـتشفائـیة والـعیادات والـمراكـز 
الـصحیة إمـكان رفـض الـمشاركـة فـي مـثل ھـذه الـتعدیـات عـلى الـحیاة فـي أطـوارھـا 
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االسـتشاریـة واإلعـدادیـة والـتنفیذیـة. الـذیـن یـركـنون إلـى االعـتراض الـضمیري یـجب أن 
ُیـعَفوا ال مـن الـعقوبـات الجـزائـیة وحسـب، بـل مـن كـل ضـرر یـلحق بـھم عـلى صـعید 

القانون والنظام واالقتصاد والوظیفة. 
  

"أحبب قریب حبَّك لنفسك" (لو10/27): "دافع عن الحیاة. 
75- وصـایـا هللا تـرشـدنـا إلـى طـریـق الـحیاة. األوامـر األدبـیة السـلبّیة أي األوامـر الـتي 
 ً تنھـى عـن عـمل مـعّین، لـھا طـابـع الـمطلقیة فـي مـمارسـة الحـریـة البشـریـة: وھـي تـِصحُّ دومـا
وفـي كـل ظـرف بـال اسـتثناء، وُتـبیِّن لـنا أن اإلقـدام عـلى بـعض الـتصرفـات یـنافـي مـنافـاة 
ض عـن  جـذریـة مـحبتنا s وكـرامـة اإلنـسان المخـلوق عـلى صـورتـھ: ولـذا ال یـمكن أن نـعوِّ
ھـذه الـتصرفـات بـحسن الـنّیة أو بـحسن الـنتیجة ألنـھا فـي تـناقـض ُعـضال مـع الشـركـة بـین 

الناس، وفي تعارض مع تصمیمنا األساسي على التوجھ بحیاتنا نحو هللا(99). 
فـي ھـذا الـمعنى، تـقوم الـوصـایـا األدبـیة الـناھـیة بـوظـیفة إیـجابـیة بـالـغة األھـمیة. "فـالّـال" الـتي 
تـفرضـھا بـال شـرط تـعكس الحـّد الـذي ال یـمكن اخـتراقـھ وال یـجوز لـإلنـسان الحـر أن ینحـدر 
دونـھ، وھـي تـبّین لـھ، فـي الـوقـت نـفسھ، الحـّد األدنـى الـذي عـلیھ أن یـحترمـھ، ومـن مـنطلقھ 
عـلیھ أن یـلفظ "الـنعم؟ ألـف مـرة، بـحیث تـصبح وجـھة الـخیر، شـیئاً فشـیئاً، أُفُـَقھ الـوحـید 
(مـتى5/48). الـوصـایـا، وبـخاصـة الـنواھـي األدبـیة، ھـي نـقطة االنـطالق والـمرحـلة األولـى 
الــلتین ال بــّد مــنھما للســیر فــي الــطریــق الــمؤدیــة إلــى الحــریــة. وقــد كــتب الــقدیــس 
أوغسـطینوس: "الحـریـة األولـى ھـي الـتنّكب عـن الجـرائـم [....] كـالـقتل والـزنـى والـفسق 
والسـرقـة والـغش وانـتھاك الـمقدسـات ومـا سـوى ذلـك. فـعندمـا یـبدأ اإلنـسان فـي مـجانـبتھا – 
وھوـ واجبـ كلـ مسیـحي – یبـدأ ینھدـ برـأسھـ إلىـ الحرـیةـ. ولكـن ھذـا بدـایةـ الحرـیةـ، وال 

الحریة الكاملة"(100). 
  

76- وصـیة "ال تـقتل" ھـي مـنطلق مسـیرة عـلى طـریـق الحـریـة الـحقیقیة تھـیب بـنا إلـى 
تـعزیـز الـحیاة وتنشـیطھا واتـخاذ مـواقـف واضـحة والـقیام بـمساٍع محـددة لخـدمـتھا. فـإذا فـعلنا 
ذلـك مـارسـنا مـسؤولـیتنا تـجاه األشـخاص الـموكـولـین إلـینا، وأبـدیـنا، فـي األفـعال وفـي 
الـحقیقة، شـكرنـا s لـما أكـرمـنا بـھ مـن عـطیة سـابـغة ھـي عـطیة الـحیاة (مـز138/ 13- 

 .(14
لـقد وكـل الـخالـق إلـى اإلنـسان مـسؤولـیة الـحیاة وواجـب الـعنایـة بـھا ال لـیتصرَّف بـھا عـلى 
ھـواه بـل لـیحافـظ عـلیھا بـفطنة، ویـعیشھا بـأمـانـة ومـحبة. لـقد وكـل إلـھ العھـد حـیاة كـل إنـسان 
إلـى اآلخـر، إلـى أخـیھ، وفـقاً لـُسنَّة تـبادل األخـذ والـعطاء وبـذل الـذات واسـتقبال الـغیر. فـلما 
بـلغ مـلء الـزمـان تجسـد ابـن هللا وذل حـیاتـھ فـي سـبیل اإلنـسان وبـّین لـنا إلـى أي سـمّو وإلـى 
أي عـمق یـمكن أن تـبلغ ُسـنَّة الـتبادل ھـذه. وقـد أفـرغ المسـیح، بـموھـبة روحـھ، مـعنى 
ومـحتوًى جـدیـدیـن عـلى ُسـنَّة الـتبادل وائـتمان اإلنـسان عـلى اإلنـسان. والـروح، مـصدر 
 ً الشـركـة فـي الـمحبة، ُیجـري بـین الـناس تـیاراً جـدیـداً مـن الـتآخـي والـتضامـن، انـعكاسـاً حـقیقیا
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لـما یـقوم فـي سـر الـثالـوث الـمقدس مـن تـبادل وتـواھـب. ویـصبح الـروح نـفسھ ھـو الـُسنَّة 
الجـدیـدة، یـجود عـلى الـمؤمـنین بـالـقوة ویسـتدعـي مـسؤولـیتھم لـیعیشوا فـي تـبادل الـعطاء 

واستقبال الغیر، مشتركین في محبة یسوع المسیح، كّل بمقداره. 
  

77- ھـذه الـُسنَّة الجـدیـدة ھـي الـتي تـنعش أیـضاً وتـرسـم مـالمـح وصـیة "ال تـقتل". فـعلى 
المسـیحي، مـن جھـتھ، أن یـفھم مـا یـترتـب عـلیھ، فـي الـنھایـة، مـن واجـب االحـترام والـمحبة 
والـتعزیـز لـحیاة جـمیع إخـوتـھ وفـقاً لـمقتضیات وعـظمة مـحبة هللا فـي یـسوع المسـیح: 
"وإنـما عـرفـنا الـمحبة، بـأن ذاك قـد بـذل نـفسھ فـي سـبیلنا فـعلینا نـحن أیـضاً أن نـبذل نـفوسـنا 

في سبیل إخوتنا" (1یو 3/16). 
وصـیة "ال تـقتل" ُتـلِزم كـل إنـسان، حـتى فـي مـحتواھـا اإلیـجابـي، ومـا یـملیھ مـن واجـب 
االحـترام والـمحبة والـترقـیة لـلحیاة البشـریـة. وال غـرو، فھـي تـدّوي فـي ضـمیر كـل إنـسان 
ووعـیھ األدبـي، وكـأنـھا صـدًى ال یـبلى لـلوعـد األصـیل الـذي عـقده هللا الـخالـق مـع اإلنـسان، 
ھـذه الـوصـیة، بـإمـكان الجـمیع أن یـدركـوھـا فـي ضـوء الـعقل، وبـإمـكانـھم أن یـمتثلوھـا بسـر 
قـوة الـروح الـذي یھـبُّ حـیث یـشاء (یـو3/ 8)، وُیـلھم ویحـّرك كـل إنـسان یـعیش فـي ھـذا 

العالم. 
الخـدمـة الـتي نـحن كـلنا مـدعـوون إلـى تـأدیـتھا لـلغیر، ھـي إذن خـدمـة مـحبة تـدفـعنا إلـى أن 
د. تـلك  نـعمل دومـاً عـلى حـمایـة حـیاة الـقریـب وتـرقـیتھا، وال سـیما حـیاة الـضعیف والمھـدَّ
مـسؤولـیة فـردیـة واجـتماعـیة أیـضاً، عـلینا جـمیعاً أن نـعمل عـلى تـنمیتھا فـنجعل مـن احـترام 

الحیاة البشریة، بال قید وال شرك، ركیزة مجتمع متجدد. 
إن مـا ُیـطلب مـنا ھـو أن نـعاِمـل بـالـمحبة واإلكـرام حـیاة كـل إنـسان وكـل امـرأة، ونـسعى 
بـثبات وجـرأة، ونـحن فـي زمـان تـسوده أمـارات الـموت، إلـى أن تـبدأ أخـیراً حـضارة 

جدیدة، حضارة حیاة تنبع من الحقیقة والمحبة. 
  
  

الفصل الرابع 
"فلي قد فعلتموه" 

حضارة جدیدة للحیاة البشریة 
  

"إنكم شعب اصطفاه هللا لإلشادة بعجائبھ" (1بط2/ 9): شعب الحیاة وشعب للحیاة 
"78- لقد تلقَّت الكنیسة اإلنجیل بشرة وینبوع فرح وخالص. تلّقْتھ عطیًة من یسوع 

الذي أرسلھ اآلب "لیبشر المساكین" (لو4/ 18). تلّقتھ من الرسل الذین أرسلھم یسوع 
إلى العالم أجمع (مر 16/15، متى 28/ 19- 20). وتوجس الكنیسة كل یوم، وقد 
ُولِدت من ھذه البشارة، صدى إنذار الرسول: "الویل لي إن لم أُبّشر" (1قو9/ 16). 
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وقد كتب بولس السادس: "البشارة ھي ما یمّیز الكنیسة نعمًة ودعوة، وما یحّدد 
صمیم ھویتھا. لقد ُوِجدْت لُتبّشر" (101). 

الـبشارة عـمل مـتكامـل ونـاشـط یـدفـع الـكنیسة إلـى الـمساھـمة فـي رسـالـة الـرب یـسوع الـنبوّیـة 
والـكھنوتـیة والـملكیة. وتـتضمن، مـن ثـم، وبـطریـقة مـترابـطة، عـمل الـبشارة واالحـتفال 
وخـدمـة الـمحبة. إنـھا، فـي الـصمیم، عـمل كنسـي یـجّند كـل الـمتطوعـین لـإلنـجیل، وكـالًّ 

بحسب مواھبھ وخدمتھ. 
تـلك ھـي أیـضاً بـشارة إنـجیل الـحیاة، وھـي جـزٌء ال یتجـزأ مـن اإلنـجیل الـذي ھـو یـسوع 
المسـیح. نـحن َخـَدَمـة ھـذا اإلنـجیل. ُیـسانـدنـا فـیھ أنـنا تـلّقیناه عـطّیة وأّنـنا أُرِسـْلنا لـننادي بـھ 
للبشـریـة جـمعاء "وحـتى أقـاصـي األرض" (رسـل1/ 8). ومـن ثـم، فـنحن نـكّن ھـذا الـشعور 

بأننا شعب الحیاة في خدمة الحیاة، وھكذا نرید أن نعّرف بأنفسنا أمام الجمیع. 
  

79- نــحن شــعب الــحیاة ألن هللا، فــي مــجانــّیة حــبھ، وھــبنا إنــجیل الــحیاة، وألن ھــذا 
اإلنـجیل غـّیرنـا وخـلّصنا. "سـید الـحیاة" (رسـل3/ 15) افـتدانـا بـدمـھ الـكریـم (1قـور 
نـا إلـیھ أغـصانـاً تسـتمد مـن الشجـرة  6/20، 7/23، 1بـط1/19) بفسـل الـمعمودیـة ردَّ

دنا شعباً للحیاة وعلینا أن نتصرف ھكذا.  نفسھا ماویتھا وخصبھا (یو 15/5). لقد ُجدِّ
نحن ُمرَسلون: وكوننا في خدمة الحیاة لیس مدعاة ُعْجب وكبریاء بل واجب ینبع من 

إدراكنا أننا "شعب اصطفاه هللا لإلشادة بآیاتھ" (1بط 2/9). شریعة المحبة تھدي 
ُخطانا وتساند مسیرتنا، المحبة التي نجد مصدرھا ونموذجھا في ابن هللا المتأنس الذي 

"بموتھ وھب العالم الحیاة" (102). 
  

ذاك الذي رأیناه وسمعناه نبّشركم بھ" 1یو1/ 3): إعالن إنجیل الحیاة 
80- "ذاك الـذي كـان مـنذ الـبدء، ذاك الـذي سـمعناه، ذاك الـذي رأیـناه بـعیونـنا، ذاك الـذي 
تــأمــلناه، ذاك الــذي لمســتھ یــدانــا مــن كــلمة الــحیاة.... نبشــركــم بــھ لــتشاركــونــا أنــتم 
أیـضاً" (1یـو1/ 1- 3). یـسوع ھـو اإلنـجیل الـوحـید، ومـا مـن أحـد غـیره نـنادي بـھ ونشھـد 

لھ. 
عندما نبشر بیسوع إنما نبشر بالحیاة، ألنھ "كلمة الحیاة" (1یو1/ 1) وبھ "تجلّت 

الحیاة" (1یو 1/2)، ال بل ھو نفسھ "الحیاة األبدیة، التي كانت عند اآلب، فتراءت لنا" 
(1یو 1/2). 

ھـذه الـحیاة قـد انـتقلت إلـى الـناس بـموھـبة الـروح، وال تكتسـب حـیاتـنا األرضـیة مـعناھـا 
الكامل إالّ بمقدار ما تتوّخى الحیاة في ملئھا، أي الحیاة األبدیة. 

ومـا دمـنا نسـتنیر بـإنـجیل الـحیاة ھـذا، فـنحن بـحاجـة إلـى أن نـعلنھ ونشھـد لـھ بـما یـّتسم بـھ 
مـن جـّدة مـذھـلة، وألن اإلنـجیل ھـو یـسوع نـفسھ مـصدر كـل جـّدة(103) وقـاھـر "التھـّرم" 
الـناجـم عـن الخـطیئة والـمفضي إلـى الـموت (104) فـھو یتخـّطى كـل مـا یـتوقـعھ اإلنـسان 
ویـكشف إلـى أي شـاھـق مـنیف ُرِفـعت، بـالـنعمة، كـرامـة الـشخص البشـري. وھـذا مـا عـّبر 
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عـنھ الـقدیـس غـوریـغوریـوس الـنیصي فـي أحـد تـأمـالتـھ: "اإلنـسان الـذي ال ُیحَسـب شـیئاً بـین 
الـكائـنات، اإلنـسان الـتراب والـقذى والھـباء، مـا إن یـصبح بـالـتبّني ابـن إلـھ الـكون حـتى 
یـصیَر ألـیفاً لـذاك الـكائـن الـذي ال یسـتطیع إنـسان أن یـراه ویـسمعھ ویـدرك سـمّوه وعـظمتھ. 
وبـأي كـالم وأي فـكر وأي وثـبة روح یـمكن اإلشـادة بھـذه الـنعمة الـسابـغة؟ فـیھا یتخـّطى 
 ً اإلنـسان طـبیعتھ: ھـو الـمائـت یـصبح خـالـداً، والـفانـي یـصبح ال فـانـیاً والـزمـنيُّ یـصبح أبـدیـا

واإلنسان یصبح إلھاً" (105). 
إن مـا یـتملّكنا مـن عـاطـفة شـكر وفـرح لھـذه الـكرامـة الـتي َیـْنَعُم بـھا اإلنـسان بـوجـھ ال یـقاس، 
یـدفـعنا إلـى أن ُنشـرك جـمیع الـناس فـي اإلفـادة مـن ھـذا الـبالغ: "إن مـا رأیـناه ومـا سـمعناه 
نبشـركـم بـھ لـتشاركـونـا أنـتم أیـضاً" (1یـو 1/3). مـن الـضروري أن نـوصـل إنـجیل الـحیاة 

إلى قلب كل رجل وكل إمرأة وندخلھ إلى أقصى تالفیف المجتمع بأسره. 
  

81- عـلینا أوالً أن ُنـعلن قـلب ھـذا اإلنـجیل، وھـو الـبشارة بـإلـھ حـّي قـریـب یـدعـونـا إلـى 
االتـحاد بـھ اتـحاداً حـمیماً، ویـفتح قـلبنا عـلى رجـاء الـحیاة األبـدیـة، وھـو تـأكـید الـربـاط الـقائـم 
بـین اإلنـسان وحـیاتـھ وجسـدیـتھ، واعـتبار الـحیاة البشـریـة حـیاَة عـالقـة وھـبًة مـن هللا وثـمرةً 
وآیـة مـن آیـات حـبھ، وھـو إعـالن الـصلة الـمذھـلة بـین یـسوع وكـل إنـسان والـتي تـجعلنا 
ـم وجـھ یـسوع فـي كـل إنـسان، وھـو إعـالن "الـعطاء الـكامـل" واجـباً ومـجاالً تـتحقق فـیھ  نـتوسَّ

الحریة إلى أقصى حدودھا. 
ویـجب فـي الـوقـت نـفسھ، أن ُنظِھـر جـمیع مـفاعـیل ھـذا اإلنـجیل الـذي یـمكن أن نـلّخصھ بـما 
یـلي: الـحیاة البشـریـة عـطیة نـفیسة مـن عـطایـا هللا، ومـوھـبة مـقّدسـة ال یـمكن انـتھاكـھا. 
وینجـم عـن ذلـك خـصوصـاً أن اإلجـھاض الـمتعّمد والـقتل الـرحـیم مـرفـوضـان رفـضاً بـاتـاً. 
فـالـحیاة البشـریـة ال یـكفي أن نحـّرم قـتلھا، بـل یـجب أن نحـمیھا بـكل مـا لـدیـنا مـن عـنایـة 
ومـحبة. فـالـحیاة تكتسـب مـعناه فـي الـحب نـقبلھ ونھـدیـھ، وھـكذا یـبلغ الـجنس واإلنـجاب، عـند 
اإلنـسان، ذروة حـقیقتھما ویـصبح لـلعذاب ولـلموت أیـضاً، فـي غـمرة ھـذا الـحب، مـعنًى، 
ویـمكن أن یـصیرا أداة خـالص وإن اسـتمّر السـّر الـذي یـكتنفھما. حـرمـة الـحیاة تـفرض 
عـلى الـعلم وعـلى الـتقنیة أن یـتوّخـیا اإلنـسان ونـمّوه الـكامـل، وعـلى الـمجتمع بـأسـره أن 

یحترم ویحمي ویعّزز كرامة شخص بشري في كل مراحل وجوده وظروف حیاتھ. 
  

82- لـكي نـكون حـقاً شـعباً یـتطّوع لخـدمـة الـحیاة عـلینا أن نـعلن ھـذا الـبالغ بجـرأة وثـبات، 
مـنذ أُولـى مـناداة بـاإلنـجیل، ثـم فـي الـتعلیم المسـیحي وكـل أنـماط الـكرازة، فـي الـحوار 
سـین وأسـاتـذة الـتعلیم  الـشخصي وفـي كـل مـسعًى تـربـوي. ویـقع عـلى الـمرّبـین والـمدرِّ
المسـیحي والـالھـوتـیین واجـب الـنتویـھ بـاألسـباب األنـتروبـولـوجـّیة الـتي تـعلّل وتـدعـم احـترام 
كـل حـیاة بشـریـة. بھـذه الـطریـقة، وإلـى جـانـب سـعینا إلـى إظـھار إنـجیل الـحیاة فـي جـّدتـھ 
األصـیلة والـمتألـقة، یـمكننا أن نـساعـد جـمیع الـناس فـي أن یـكتشفوا أیـضاً، فـي ضـوء الـعقل 
والـخبرة، كـیف یسـتطیع الـبالغ المسـیحي أن ُیـفیض الـنور عـلى اإلنـسان ویـكشف لـھ مـعنى 
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كـیانـھ ووجـوده. ویـمكننا أن نـقع أیـضاً عـلى مـا ھـو نـفیس مـن مـواطـن الـلقاء والـحوار مـع 
غیر المؤمنین، فنسعى كلّنا معاً إلى إنشاء حضارة جدیدة للذود عن الحیاة. 

وفـیما تـھاجـمنا اآلراء الـمعارضـة مـن كـل جـانـب، وإذ یـنبذ الـكثیرون الـعقیدة الـصحیحة فـي 
شـأن الـحیاة البشـریـة، نـشعر أن بـولـس یـتوجـھ إلـینا نـحن أیـضاً بـما نـاشـد بـھ طـیموتـاوس: 
"أعـلن كـالم هللا وألـّحْ فـیھ بـوقـتھ وبـغیر وقـتھ ووّبـخ وأنـِذر وِعـظ بـصبٍر ورغـبة فـي الـتعلیم" 
(2طـیم 4/2). ھـذه الـمناشـدة یـجب أن تجـد صـدًى بـلیغاً جـداً فـي قـلب كـل الـذیـن، فـي 
الـكنیسة، یـشاركـون مـباشـرة ومـن مـختلف الـمناصـب، رسـالـة الـكنیسة "مـعلمة" الـحقیقة. 
وعـلینا أوالً، نـحن األسـاقـفة، أن نـتَّعظ بـھا فـنصیر إلنـجیل الـحیاة ُرسـالً ال یـكلّون. وعـلینا 
أیـضاً واجـب السھـر عـلى أن نـنقل، بـأمـانـة وبـغیر انـتقاص، الـتعلیم الـذي عـدنـا إلـى إثـباتـھ 
فـي ھـذه الـرسـالـة، وأن نتخـذ اإلجـراءات الـالزمـة لـتحصین الـمؤمـنین ضـد كـل عـقیدة 
تـنافـیھ. ویـجب أن نحـرص خـصوصـاً عـلى أن ُتنَشـر وُتفّسـر وتـعمَّق مـعرفـة الـعقیدة 
الـمقّدسـة فـي كـلّیات الـالھـوت واإلكـلیریـكیات وسـائـر الـمؤسـسات الـكاثـولـیكیة (106) ھـذه 
الـمناشـدة یـجب أن یـسمعھا أیـضاً كـل الـالھـوتـیین والـرعـاة وجـمیع الـقّیمین عـلى الـتدریـس 
والـتعلیم المسـیحي واإلرشـاد الـروحـي: فـمن مـنطلق اقـتناعـھم مـن الـدور الـموكـول إلـیھم، 
عـلیھم أالّ یتحـّملوا الـبتة مـسؤولـیة الـتنّكر لـلحقیقة ولـرسـالـتھم بـاإلدالء بـأفـكار شـخصیة 

تنافي إنجیل الحیاة الذي تنطق بھ السلطة الكنسیة وتفّسره بأمانة. 
عـندمـا نـعلن ھـذا اإلنـجیل یـجب أالّ نـھاب الـعداوة والـجفاء وأن نـرفـض كـل تـواطـؤ وكـل 
الـتباس ُیـعیدانـنا إلـى ذھـنیة ھـذه الـدنـیا (روم 12/2). عـلینا أن نـكون فـي الـدنـیا ال مـن الـدنـیا 
(یـو15/ 19، 17/16) وھـذا بـفضل الـقوة الـتي تـأتـینا مـن المسـیح الـذي غـلب الـعالـم 

بموتھ وقیامتھ (یو 16/33). 
  

"أشكر لك كل ھذه المعجزات" (مز 138/14): االحتفال بإنجیل الحیاة. 
83- نـحن مـبعوثـون، إلـى ھـذا الـعالـم "شـعباً فـي خـدمـة الـحیاة". وعـلینا، مـن ثـم، أن نـجعل 
مـن بشـرانـا احـتفاالً حـقیقیاً بـإنـجیل الـحیاة. وإلـى ذلـك، یـجب أن یـصبح ھـذا االحـتفال، بـما 
نھ مـن شـعائـر ورمـوز وطـقوس بـلیغة اإلیـحاء، مـكانـاً مـمیزاً ومـرمـوقـاً لـنقل ھـذا  یـتضمَّ

اإلنجیل، بكل روعتھ وعظمتھ، إلى اآلخرین. 
ھـد فـینا ولـدى اآلخـریـن نـظرة تـأمـلیة(107). ھـذه  ولـذا، مـن الـُملِّح قـبل كـل شـيء، أن نتعَّ
الـنظرة تـولـد مـن اإلیـمان بـإلـھ الـحیاة الـذي خـلق اإلنـسان وجـعل مـنھ َعـَجباً (مـز 138/ 
14). ھـي نـظرة مـن یـرى الـحیاة فـي عـمقھا ویـدرك مـا ھـي عـلیھ مـن مـّجانـیة وروعـة 
ودعـوة إلـى الحـریـة والـمسؤولـیة. ھـي نـظرة مـن ال یـّدعـي السـیادة عـلى الـحیاة، بـل یـتقّبلھا 
عـطّیة، ویـتوّسـم فـي كـل شـيء شـعاع الـخالـق وفـي كـل إنـسان صـورتـھ الـحیة (تـك 1/27، 
مــز8/6). ھــذه الــنظرة ال تــنساق إلــى الجــزع أمــام الــمریــض والــمعّذب والــمھّمش أو 
المشـرف عـلى الـموت، بـل تـتحسس ھـذه األوضـاع وتـسعى إلـى اكـتشاف مـعناھـا، وھـي، 
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فـي ھـذه الـظروف، مسـتعدة أن تـوجـس فـي وجـھ كـل إنـسان نـداًء إلـى الـلقاء والـحوار 
والتضامن. 

لـقد حـان لـنا، وقـد أخـذ مـنا الـذھـول الـدیـني كـل مـأخـذ، أن تـكون لـنا جـمیعاً ھـذه الـنظرة، 
فـنعود ثـانـیة إلـى مـعامـلة كـل إنـسان بـاإلجـالل واإلكـرام، كـما دعـانـا إلـى ذلـك بـولـس الـسادس 
فـي بـالغ مـن بـالغـاتـھ اإلذاعـیة فـي مـناسـبة الـمیالد(108). شـعب الـمفتَدیـن الجـدیـد ال یـمكنھ 
بـحافـز ھـذه الـنظرة الـتأمـلیة إالّ أن یـصدح بـأنـاشـید فـرح وتسـبیح وشـكر لـما نـالـھ مـن هللا 
مـن عـطیة حـیاة تتخـّطى كـل ثـمن، ولسـّر دعـوة كـل إنـسان إلـى أن یـكون لـھ نـصیب 

بالمسیح في حیاة النعمة، وفي شركة ال نھایة لھا مع هللا خالقھ وأبیھ. 
  

االحتفال بإنجیل الحیاة ھو االحتفال بإلھ الحیاة: 
84-"یجب أن نحتفل بالحیاة األبدیة مصدر كل شكل آخر من أشكال الحیاة. منھا یتلّقى 

الحیاة كل كائن یشارك، بطریقة ما، في الحیاة بمقدار طاقاتھ. ھذه الحیاة اإللھیة 
األسمى من كل شكل من أشكال الحیاة وتحفظھا. كل شكل من أشكال الحیاة وكل 

حركة حیاة تنبعان من ھذه الحیاة التي تفوق حیاتنا وكل مبدأ حیاة. منھا تستمد النفوس 
خلودھا وبھا أیضاً تحیا الحیوانات كلھا والنبات ومنھا تقتبس أصغر شرارة. وأّما 

الناس المصنوعون من روح ومادة، فالحیاة تعطیھم الحیاة. وإذا اتفق لنا أن نتخلّى 
عنھا، فالحیاة تثیبنا وترّدنا إلیھا بفیض حبھا للبشر، ال بل َتِعُدنا بأن تقودنا، أجساداً 

ونفوساً، إلى الحیاة الكاملة وإلى الخلود. ھذه الحیاة قلیٌل أن نقول فیھا: إنھا حیَّة! إنھا 
مبدأ حیاة، سبب الحیاة ونبعھا الوحید. كل كائن حّي علیھ أن یتأملھا ویسّبحھا: إنھا 

الحیاة التي ُتفیض الحیاة بغزارة" (109). 
نـحن أیـضاً، فـي الـصالة الـیومـیة الـفردّیـة والجـماعـیة، نسـّبح مـثل صـاحـب الـمزامـیر، 
ونـبارك هللا أبـانـا الـذي َنـَسَجنا مـن جـوف أمـھاتـنا ورأتـنا عـیناه أجـنَّة (مـز 138/ 13، 15- 
16)، ونتھـلّل ونـفیض فـرحـاً قـائـلین: "نـعترف لـك ألنـك أعجـزَت فـأدھْشـت. إنـما أعـمالـك 
معجـزات" (مـز 138/ 14). نـعم، "ھـذه الـحیاة الـفانـیة، بـالـرغـم مـن مـضایـقھا وغـوامـضھا 
وآالمـھا وھـشاشـتھا الـمحتومـة، ھـي حـقیقة مـذھـلة ومعجـزة متجـّددة ومـؤّثـرة وحـدٌث جـدیـر 
بـأن نسـبحھ ونمّجـده متھـلّلین" (110). ھـذا وال یـبدو لـنا اإلنـسان وحـیاتـھ رائـعًة مـن أعـظم 
روائـع الخـلق وحسـب: بـل مـنحھ هللا كـرامـة شـبة إلھـیة (مـز8/ 6-7). فـفي كـل طـفل یـولـد 
وفـي كـل إنـسان یـحیا أو یـموت، نـكتشف صـورة مجـد هللا: ھـذا المجـد نـحتفل بـھ فـي كـل 

إنسان، آیة هللا الحي وأیقونة یسوع المسیح. 
نـحن مـدعـّوون إلـى اإلعـراب عـن إعـجابـنا وشـكرنـا لـلحیاة الـتي تـلقیناھـا عـطّیة، إلـى تـقبل 
إنـجیل الـحیاة وتـقدیـره وإیـصالـھ ال فـي الـصالة الـشخصیة والجـماعـیة وحسـب بـل فـي 
االحـتفال بـالـسنة الـلیترجـیة خـصوصـاً. وال بـّد مـن أن نـذكـر ھـنا خـصوصـاً األسـرار وھـي 
عـالمـات فـاعـلة لـحضور الـرب یـسوع فـي حـیاة المسـیحي وعـملھ الـخالصـي: إنـھا تـصیِّر 
الـناس شـركـاء الـحیاة اإللھـیة بـما تـوّفـره لـھم مـن قـّوة روحـیة ال بـّد مـنھا لـیدركـوا، فـي مـلء 
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الـحقیقة، مـعنى الـحیاة والـعذاب والـموت. االحـتفاالت الـلیترجـیة، وبـخاصـة االحـتفاالت 
بـاألسـرار، إذا اكـتشفنا حـقیقة مـغزى طـقوسـھا، وقـّدرنـاھـا حـّق قـدرھـا، فھـي قـادرة عـلى أن 
تـعّبر أكـثر فـأكـثر عـن مـلء الـحقیقة فـي شـأن الـحیاة والـعذاب والـموت وتـساعـدنـا فـي أن 

نعیشھا باالشتراك في سّر المسیح الفصحي الذي مات وقام. 
  

ر ونـبرز أیـضاً الـطقوس والـرمـوز الـتي  85- عـندمـا نـحتفل بـإنـجیل الـحیاة، عـلینا أن نـقدِّ
تـحفل بـھا الـتقالـید واألعـراف الـثقافـیة والـشعبیة عـلى أنـواعـھا. إنـھا أوقـات لـقاء وأشـكال 
لـقاء یتجـلّى فـیھا، عـبر الـبالد والـثقافـات، فـرح الـحیاة الـمتفتحة، واحـترام كـل حـیاة بشـریـة 
وحـمایـتھا، واالھـتمام بـالـمعّذب والـمحتاج، ومـرافـقة الـُمِسّن والـمدنـف، والـمشاركـة فـي أسـى 

المحزونین ورجاء الخلود والتشّوق إلیھ. 
فـي ھـذا الـصدد، وبـالـموافـقة عـلى فـكرة الـكرادلـة الـملتئمین فـي مجـمع 1991، أقـترح أن 
ُیـحَتَفل كـل سـنة فـي مـختلف بـلدان الـعالـم، "بـیوم الـحیاة" كـما بـدأ یـتحقق ذلـك بـمبادرة بـعض 
أ ھـذا "الـیوم" وُیـحتفل بـھ بـمشاركـة جـمیع عـناصـر  الـمجالـس األسـقفیة. ویـجب أن ُیھـیَّ
الـكنیسة المحـلّیة، ومـساھـمتھا الـناشـطة. والھـدف األسـاسـي مـن إقـامـة ھـذا "الـیوم" أن 
یـتغلغل فـي الـضمائـر والـِعیل، فـي الـكنیسة فـي الـمجتمع، االعـتراف بـمعنى الـحیاة البشـریـة 
وقـیمتھا، فـي كـل مـراحـلھا وف كـل ظـروفـھا، مـع لـفت االنـتباه خـصوصـاً إلـى خـطورة 
اإلجـھاض والـقتل الـرحـیم، ولـكن مـن دون أن نـتجاھـل بـقیة صـروف الـحیاة ووجـوھـھا الـتي 
تسـتحق أن نـتنّبھ لـھا فـي أوضـاعـھا الـخاصـة، بـمقتضى مـا ُیـوحـیھ تـطّور كـل وضـع عـلى 

حدة. 
  

86- فـي روح الـعبادة الـروحـیة الـَمْرضـیَّة عـند هللا (روم12/ 1)، یـجب أن یـتم االحـتفال 
بـإنـجیل الـحیاة خـصوصـاً فـي الـواقـع الـیومـي، فـي مـحبة الـقریـب وبـذل الـذات. ھـكذا یـصبح 
وجـودنـا كـلھ انـفتاحـاً عـلى الـحیاة حـقیقیاً ومـسؤوالً، وتسـبیحاً خـالـصاً وشـكراً s الـذي 
أكـرمـنا بھـذه الھـدیـة. وھـذا مـا یـتحقق فـي كـثیر مـن الـتقادم الـمتواضـعة والـخفّیة یـقوم بـھا 

رجال ونساء، أطفال وبالغون، شّبان وشیوخ، مرضى وأصحاء. 
ھـذه الـقرائـن الـغنیة بـاإلنـسانـیة والـمحّبة ھـي َمـْنَبت الـبطوالت، الـتي بـھا یـتم االحـتفال بـأّبـھةٍ 
بـإنـجیل الـحیاة، ألنـھا ُتـعلن ھـذا اإلنـجیل بـبذل الـذات تـضحیًة كـامـلة، وبـھا تتجـلّى الـمحبة 
فـي أسـمى بـھائـھا وأسـمى ذروتـھا: وھـي بـذل الـذات فـي سـبیل مـن نـحّب (یـو15/ 13). 
إنـھا االشـتراك فـي سـر الـصلیب الـذي بـھ أظھـر یـسوع أي ثـمن تـقتضیھ، فـي نـظره حـیاة 
كـل إنـسان، وكـیف تـكُمل ھـذه الـحیاة بـبذل الـذات بـذالً كـامـالً. إلـى جـانـب األعـمال الـخارقـة، 
ھـناك الـبطولـة الـیومـیة الـقائـمة عـلى أعـمال صـغیرة أو كـبیرة مـن الـمشاركـة ُتـثري الـحیاة 
فـي وجـھھا الـحضاري الـصحیح. مـن ھـذه األعـمال ال بـّد مـن أن نـذكـر خـصوصـاً الـتبّرع 
بـاألعـضاء.  ھـذا الـتبرع، إذا تـم بـمقتضى الـقواعـد األخـالقـیة، یـتیح لـلمرضـى الـیائسـین 

أحیاناً من الشفاء، فرصًة جدیدة الستعادة الصحة بل الحیاة. 
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ھـذه الـبطولـة الـیومـیة یـدخـل فـي حـسابـھا الـشھادة الـصامـتة – ومـا أخـصبھا وأبـلغھا! – 
شـھادة "جـمیع األمـھات الجـریـئات الـلواتـي یـكّرسـن ذواتـھن بـال حـدود لـعیالـّھنَّ ویـتعذْبـن 
لن كـل األتـعاب ویـواجـْھَن كـل الـتضحیات لـیورْثـَنھم أجـمل مـا  عـندمـا یـْنِجْبَن األوالد ویتحـمَّ
عـندھـنَّ "(111). ھـؤالء "األمـھات الـبطالت ال یـلَقْین دائـماً، فـي الـقیام بـرسـالـتھن، سـنداً 
فـي مـحیطھن، وبـالـعكس، فـإن نـماذج الـحضارة الـمعاصـرة الـتي تـدعـمھا وتنشـرھـا وسـائـل 
االتـصال االجـتماعـي ال تـشّجع األمـومـة. فـباسـم الـتقّدم والحـداثـة ُتـعَلن فـضائـُل األمـانـة 
والـعّفة والـتضحیة الـتي مـارسـھا وال یـزال یـمارسـھا جـمھور مـن الـزوجـات واألمـھات 
، أیـھا األمـھات الـبطالت،  المسـیحیات قـیماً قـد عـفى عـلیھا الـزمـن [.....] إنـنا نـشكر لـُكنَّ
ُحـبَّكن الـمظّفر! أشـكر لـُكنَّ ثـقتكن الـمقدامـة بـاs وبـمحبتھ. نـشكر َلـُكنَّ الـتضحیة بـحیاتـكن 
[......] إن المسـیح، فـي سـّره الـفصحي، یـعید إلـیُكنَّ الـعطیة الـتي قـّدْمـُتنَّھا. فـھو قـادٌر أن 

یعید إلیُكنَّ الحیاة التي قّدْمُتنَّھا لھ قرباناً" (112). 
  

"ماذا ینفع اإلنسان، یا إخوتي، أن یّدعي اإلیمان بال أعمال؟" (یع2/ 14): خدمة 
إنجیل الحیاة. 

87- بـحكم الـمشاركـة فـي وظـیفة المسـیح الـملكیة، عـلینا أن نـدعـم ونـعّزز الـحیاة البشـریـة، 
عـن طـریـق خـدمـة الـمحبة. ھـذه الخـدمـة تـترجـمھا شـھادة السـیرة الـشخصیة ومـختلف أنـماط 
الـتطّوع الـمجانـي واإلنـعاش االجـتماعـي وااللـتزام السـیاسـي. ونجـدنـا ھـنا بـإزاء ضـرورة 
مـلّحة جـداً فـي الـوقـت الـحاضـر، حـي "حـضارة الـموت" ھـي فـي تـجابـھ عـنیف مـع 
"حـضارة الـحیاة" وكـأنـھا ھـي الـغالـبة! ولـكن، قـبل ھـذان نـحن بـإزاء ضـرورة نـابـعة مـن 
"اإلیـمان الـعامـل بـالـمحبة" (غـل 5/6)، عـلى حـد مـا جـاء فـي رسـالـة یـعقوب: "مـاذا یـنفع 
عـي اإلیـمان بـال أعـمال؟ أبـوسـع اإلیـمان أن یخـلِّصھ؟ فـلو كـان  اإلنـسان، یـا إخـوتـي، أن یـدَّ
فـیكم أخ عـریـان أو أخـت عـریـانـة لـیس لـھما قـوت یـومـھما، وقـال لـھما أحـدكـم: "اذھـبا بسـالم 
فـاسـتدفـئا واشـبعا، ولـم ُتـعطوھـما شـیئاً مـما یـحتاج إلـیھ الجسـد، فـماذا یـنفع قـولـكما؟ وكـذلـك 

اإلیمان فإن لم یقترن باألعمال صار میتاً في حد ذاتھ" (یع2/ 14- 17). 
خدمة المحبة تفترض حالة ذھنیة یجب أن تنعشنا وتمّیزنا: علینا أن نعتني باآلخر 
بصفتھ إنساناً َوَكَلُھ هللا إلى مسؤولیتنا. نحن مدعّوون، بصفتنا تالمیذ یسوع، إلى أن 
نكون "أقرباء" كل إنسان (لو10/ 29- 37)، مع إیثار ملحوظ لألكثر فقراً وعزلة 
وحاجة. عندما ُنسِعف الجائع والعطشان والغریب والعریان والمریض والسجین – 

وكذلك الطفل المشرف على الوالدة والمریض المعذب والمشرف على الموت – فإنما 
ُنسِعف یسوع كما صّرح بذلك نفسھ: "كلّما صنعتم شیئاً من ذلك لواحْد من إخوتي 

ھؤالء الصغار، فلي قد صنعتموه" (متى 25/40). ولذا ال نستطیع أن نحسب أنفسنا 
ُمفلتین من نداء وقضاء كلمات القدیس یوحنا الذھبي الفم التي ال یزال وقعھا قائماً حتى 

الیوم: "أتوّد أن تكّرم جسد المسیح؟ ال تحتقره إذا وجدتھ عاریاً. ال تكرمھ ھنا، في 
الكنیسة، بأقمشٍة من حریر، في حین تدعھ خارجاً یقرص من البرد والعري" (113). 
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خدمة المحبة تجاه الحیاة، یجب أن تتناغم تناغماً عمیقاً: فلیس من المسموح أن تأتي 
ھذه الخدمة على شيء من التحّیز والتفریق، ألن الحیاة البشریة مقدسة وحصینة في 

كل مراحلھا وأوضاعھا: إنھا من الخیور التي ال تتجزأ. فعلینا إذن أن ُنعَنى بكل الحیاة 
وحیاة الكل، بل أألولى أن نتوّغل إلى أعمق ن ذلك لنبلغ إلى جذور الحیاة والحب. 

فـمن مـنطلق حـب عـمیق یـشمل كـل رجـل وكـل امـرأة، تـكّونـت، عـبر الـقرون، حـكایـة حـب 
عـجیبة أدخـلت عـلى الـحیاة الكنسـّیة والـمدنـّیة مـؤسـسات فـي خـدمـة الـحیاة تـثیر إعـجاب كـل 
مـراقـب نـزیـھ. ھـذه الـحكایـة یـجب عـلى كـل جـماعـة مسـیحیة أن تـواصـل تـدویـنھا عـبر عـمل 
راعـوي واجـتماعـي مـتنّوع وبـروح مـسؤولـیة متجـددة. ولھـذه الـغایـة یـجب أن نسـتعمل، فـي 
مرـافقـة الحـیاة الطـالعـة، أنمـاطاـً واعیـة وناـشطـة، وأن نكـون إلىـ جاـنبـ األمھـات اللـواتيـ ال 
ُیحجـمن عـن إنـجاب ولـد وتحـمُّل أعـباء تـربـیتھ، حـتى بـمعزل عـن مـساعـدة األب. ویـجب 

أن نعنى كذلك بالحیاة المھّمشة أو المعّذبة وال سیما في مراحلھا األخیرة. 
  

88- كـل ھـذا یسـتدعـي عـمالً تـربـویـاً صـبوراً وشـجاعـاً یحـمل كـل إنـسان عـلى الـنھوض 
بـأعـباء اآلخـریـن (غـل6/2)، وھـذا یـتطلب دعـم الـتطّوعـات للخـدمـة ومـسانـدتـھا المسـتمرة، 
وال سـیما فـي صـفوف الشـبیبة، كـما یـفترض إقـامـة مـبادرات ومـشاریـع محـددة وثـابـتة 

ومستوحاة من اإلنجیل. 
ثـمة وسـائـل كـثیرة یـمكن اسـتثمارھـا بـمھارة وجـّدیـة فـي الـتزام شـؤون الـحیاة الـطالـعة. ال بـدّ 
مـن تـشجیع مـراكـز تـنظیم النسـل بـالـوسـائـل الـطبیعیة واعـتبارھـا سـنداً راسـخاً لـألبـّوة 
الـمسؤولـة واألمـومـة الـمسؤولـة، فـیؤول ذلـك إلـى االعـتراف بـكل إنـسان، ابـتداًء مـن الـولـد، 
واحـترامـھ فـي حـّد ذاتـھ، ویـصبح كـل خـیار مـعلّالً ومـوّجـھاً ومـوزونـاً بـمیزان الـعطاء وبـذل 
الـذات الـكامـل. ھـناك أیـضاً مسـتشارو األزواج والـعیل الـذیـن یـقومـون بـعمل مـمّیز فـي 
نـطاق الـمشورة والـوقـایـة، فـي ضـوء انـتروبـولـجیة تـتناغـم والـرؤیـة المسـیحیة إلـى الـشخص 
واألسـرة والـجنس، وبـإمـكانـھم أن یـؤدوا مـساعـدة قـّیمة فـي اكـتشاف مـعنى الـحب والـحیاة، 
ویـسانـدوا ویـرافـقوا كـل أسـرة فـي رسـالـتھا وصـفتھا "مـعبدا لـلحیاة". مـراكـز دعـم الـحیاة 
ومـراكـز اسـتقبال الـحیاة وُدوُرھـا ھـي أیـضاً فـي خـدمـة الـحیاة الـبازغـة. بـفضل نـشاط ھـذه 
الـمراكـز اسـتطاع أزواج مـعّذبـون كـثیرون وأمـھات عـازبـات كـثیرات أن یـكتشفوا ثـانـیة 
دواعـي حـیاة وقـناعـات وأن یحـظوا بـعون ودعـم لـیتغلّبوا عـلى مـصاعـبھم ومـخاوفـھم بـإزاء 

حیاة منتظرة عن قریب أو دخلت العالم منذ قلیل. 
فـي مـواجـھة أوضـاع ُمـربـكة وحـاالت انحـراف أو مـرض أو تـھّمش تـقوم مـؤسـسات 
ر ومـرضـى الـعقل  أخـرى: مـنھا جـماعـات تـأھـیل الـمدمـنین وجـماعـات اسـتقبال الـقُصَّ
ومـراكـز الـعنایـة بـمرض السـیدا وجـمعیات الـتضامـن وبـخاصـة لـلمعاقـین. ھـذه الـمؤسـسات 
ھـي تـعبیر بـلیغ لـما تسـتطیع الـمحبة أن تسـتنبطھ لـتعطي كـل إنـسان دواعـي جـدیـدة لـلرجـاء 

وإمكانات راھنة للعیش. 
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وأخـیراً، عـندمـا ُتشـرف الـحیاة البشـریـة عـلى نـھایـتھا، عـلى الـمحبة أیـضاً أن تجـد الـطرق 
الـمناسـبة لـیتمكَّن الـُمسّنون وبـخاصـة العجـزة، والــمرضــى فــي طــورھــم األخــیر، مـن 
االسـتفادة مـن مـساعـدة بشـریـة حـقیقیة، وتـلّقي األجـوبـة الـتي ُتـلّبي حـاجـاتـھم وال سـیما مـا 
یـتعلق بـمخاوفـھم وعـزلـتھم. فـي ھـذه األحـوال، مـا مـن شـيء یـمكن أن یحـّل محـّل األسـرة، 
ولـكن األسـرة تسـتطیع أن تـلقى عـونـاً فـي مـؤسـسات الـغوث االجـتماعـیة، وإذا دعـت 
الـضرورة، فـي الـعالجـات الـمخففة، واالسـتغاثـة بـاألجھـزة الـصحیة واالجـتماعـیة الـمناسـبة 

التي تقوم بنشاطھا في مراكز إقامة أو في مراكز عنایة عامة أو منزلیة. 
ویـجب إعـادة الـنظر خـصوصـاً فـي المسـتشفیات والـعیادات وُدور الـعنایـة: فـھّویـتھا 
الـحقیقیة ال تـنحصر فـي كـونـھا مـؤسـسات ُتـعنى بـالـمرضـى الُمشـرفـین عـلى الـموت، بـل فـي 
ـر فـي مـعناھـا البشـري األصـیل  كـونـھا أوالً أمـكنًة حـیث األلـم والـعذاب والـموت ُتـفھم وُتفسَّ
والمسـیحي الـممّیز. وبـطریـقة خـاصـة یـجب أن تتجـلّى ھـذه الـھویـة صـراحـة وفـعالً فـي 

المؤسسات التابعة للرھبان والراھبات، والمرتبطة بطریقة ما بالكنیسة. 
  

89- ھـذه الـُبنى واألمـكنة الـمخصصة لخـدمـة الـحیاة، وكـذلـك جـمیع الـمبادرات األخـرى 
الـھادفـة إلـى الـتعاضـد والـتضامـن والـتي تـوحـیھا الـظروف فـي كـل حـالـة، بـحاجـة إلـى 
منّشـطین أسـخیاء ومـتفّرغـین، ومـقتنعین اقـتناعـاً عـمیقاً مـن أھـمیة إنـجیل الـحیاة لـخیر 

األفراد والمجتمع. 
ھناك مسؤولیة ممّیزة موكولة إلى الجھاز الصحي: األطباء والصیادلة والممرضین 
والممرضات والمرشدین والرھبان والراھبات والمدیرین والمتطّوعین. إنھم، بحكم 

الوظیفة، َحَرسُة الحیاة البشریة وَخَدَمُتھا. في القرائن الحضاریة واالجتماعیة الراھنة، 
ربما تعّرض ھؤالء المسؤولون لخطر التالعب بمقّدرات الحیاة، ال بل لخطر التحكم 
بقرار الموت، وذلك بسبب ما قد تؤدي إلیھ العلوم والفنون الطّبیة من اإلغضاء عن 

مبادئ األخالق النابعة من الطبیعة. في مواجھة ھذه التجربة، تتعاظم الیوم مسؤولیتھم 
التي ال بّد من أن تستمدَّ معناھا األعمق ودعمھا األقوى من تلك المبادئ األخالقیة التي 
ترتكز علیھا وظائف الصحة، وھي مبادئ ملتصقة بتلك الوظائف التصاقاً عضویاً، وال 

یمكن التھاون فیھا، كما ُیقرُّ بذلك َقًسم ھیبوقراطوس الذي ال یزال حدیثاً رغم ِقَدِمھ 
والذي ُیلزم كل طبیب أن یتعھَّد احترام الحیاة البشریة وقُدِسّیتھا احتراماً مطلقاً. 

االحـترام الـمطلق لـكل حـیاة بشـریـة بـریـئة یـقتضي أیـضاً مـمارسـة االعـتراض الـضمیري 
د والـقتل الـرحـیم. "فـالـقتل" ال یـمكن الـبتة أن ُیـعتَبر عـالجـاً طـّبیاً،  حـیال اإلجـھاض الـمتعمَّ
حـتى وإن كـانـت الـنّیة االسـتجابـة فـقط لـطلب الـمریـض: فـذلـك یـنافـي، بـالـعكس، مـھنة الـطب 
الـتي ُتـعرف بـأنـھا "َنـَعم" لـلحیاة قـویـة وعـنیدة. وحـتى الـبحث فـي الـشؤون الـحیاتـیة – 
الـطبیة، ومـا یـنطوي عـلیھ مـن وعـود بـاھـرة تـؤذن البشـریـة بـفوائـد جـدیـدة وجـلیلة، یـجب أن 
یـتأّبـى دومـاً مـن االخـتبارات والـمباحـث والـتطبیقات مـا یـجافـي كـرامـة اإلنـسان وحـصانـتھ، 
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فـال یـعود فـي خـدمـة الـناس بـل یـتحّول إلـى وسـائـل قھـر، وإن بـدا فـي الـظاھـر لـونـاً مـن ألـوان 
النجدة اإلنسانیة.  

  
90- الـمتطّوعـون فـي الخـدمـة الـمجانـیة لـھم مـھّمة مـمّیزة: إنـھم یـؤّدون مـساھـمة قـّیمة فـي 
خـدمـة الـحیاة إذا جـمعوا بـین الـكفاءة الـمھنیة والـمحبة الـسخّیة الـمجانـیة. إنـجیل الـحیاة 
یـحّثھم إلـى أن َیـْسموا بـعواطـفھم مـن مجـرد الـتعاطـف البشـري إلـى ذروة مـحبة المسـیح، 
وأن یسـترّدوا كـل یـوم، بـالجھـد والـَنَصب، َوْعـَیھم لـلكرامـة الـتي یـنعم بـھا كـل إنـسان، وأن 
یـسعوا الكـتشاف حـاجـات األفـراد، مـفتتحین – إذا اقـتضى األمـر – طـرقـاً جـدیـدة حـیث ُتـلحُّ 

الحاجة، وحیث ینقص االنتباه والمساندة. 
إن الـمحبة فـي واقـعیتھا الـملحاحـة، تـقتضي بـأن ُینشـر إنـجیل الـحیاة أیـضاً بـأسـالـیب مـن 
اإلنـعاش االجـتماعـي وااللـتزام السـیاسـي تـتكّفل الـدفـاع عـن الـحیاة والـتنویـھ بـقیمتھا فـي 
مـجتمعاتـنا اآلخـذة فـي مـزیـد مـن الـتعّقد والـتعددیـة. فـعلى األفـراد والـعیل والجـماعـات 
واالتـحادات أن تتحـمل، بـصفاٍت وطـرق مـتنوعـة، مـسؤولـیة االنـعاش االجـتماعـي ووضـع 
مـشاریـع ثـقافـیة واقـتصادیـة وسـیاسـیة وتشـریـعیة تـساھـم، بـاحـترام الجـمیع وبـمقتضى مـنطق 
الـحیاة االجـتماعـیة الـدیـمقراطـیة، فـي بـناء مـجتمع یـحترم ویحـمي كـرامـة كـل فـرد ویـذود 

عن حیاة المجتمع ویعززھا. 
ھـذه الـمھمة تـقع خـصوصـاً عـلى الـمسؤولـین عـن الـحیاة الـعامـة. إنـھم ُمـلَزمـون، مـن 
مـنطلق دعـوتـھم إلـى خـدمـة اإلنـسان والـصالـح الـعام، اتـخاذ الـخیارات الجـریـئة فـي صـالـح 
الـحیاة، وبـخاصـة فـي نـطاق اإلجـراءات التشـریـعیة. فـي طـریـقة الـحكم الـدیـمقراطـي حـیث 
الـقوانـین والـقرارات ُتحـّدد عـلى أسـاس تـوافـق واسـع الـنطاق، قـد یـتضاءل حـسُّ الـمسؤولـیة 
الـشخصیة فـي ضـمیر الـمشاركـین فـي السـلطة. ولـكن ال یـجوز قـط ألحـد أن یسـتعفي مـن 
ھـذه الـمسؤولـیة، خـصوصـاً إذا أُسـِندت إلـیھ وكـالـة اشـتراعـیة أو سـلطة تـنفیذیـة. مـثل ھـذا 
االنـتداب یحـّملھ مـسؤولـیة الـجواب، أمـام هللا وأمـام ضـمیره وأمـام الـمجتمع بـكامـلھ، عـن 
خـیارات قـد تـكون مـنافـیة لـحقیقة الـصالـح الـعام. إذا صـّح أن الـقوانـین لیسـت ھـي الـوسـیلة 
 ً الـوحـیدة لـلدفـاع عـن الـحیاة البشـریـة، بـید أن لـھا دوراً فـي غـایـة األھـمیة، بـل حـاسـماً أحـیانـا
فـي تـكویـن الـذھـنیات واألعـراف. إنـي أكـّرر، تـارة أخـرى، أن كـل قـانـون یـنتھك مـا یـملكھ 
اإلنـسان الـبريء مـن حـق طـبیعي فـي الـحیاة، ھـو قـانـون جـائـر، ولـیس لـھ، مـن ثـم، قـوة 
اإللـزام. ولـذا أجـّدد بـقوة نـدائـي إلـى جـمیع السـیاسـیین وأنـاشـدھـم أالّ ُیـصدروا مـن الـقوانـین 

ما ُیجحف بكرامة اإلنسان وینسف حیاة المجتمع المدني في جذوره. 
َتـْعَلُم الـكنیسة أنـھ مـن الـصعب، فـي وضـع الـدیـمقراطـیات الـتعددیـة، وبسـبب مـا یـحكمھا مـن 
تـیارات ثـقافـیة قـوّیـة ومـتضاربـة، أن تـتوفـر لـلحیاة حـمایـة شـرعـیة فـّعالـة. ولـكن الـكنیسة، 
بـدافـع یـقینھا مـن أن الـحقیقة األدبـیة ال یـمكن إالّ أن تـترك صـدًى فـي صـمیم الـضمائـر، 
ُتـشّجع السـیاسـیین، بـدءاً مـن المسـیحیین، عـلى أالّ یـذعـنوا لـلواقـع، وأن یـقّروا مـن الـخیارات 
مـا یـؤّدي، بـاعـتبار اإلمـكانـات الـمتوفـرة، إلـى إعـادة نـظام عـادل یـؤكـد قـیمة الـحیاة 
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ویـعّززھـا. فـي ھـذا اإلطـار، ال بـّد مـن الـتنبیھ إلـى أنـھ الیـكفي إلـغاء الـقوانـین الـجائـرة، بـل 
یـجب مـكافـحة األسـباب الـتي تـشجع االعـتداءات عـلى الـحیاة، وذلـك خـصوصـاً بـتوفـي 
الـدعـم الـذي یـحق لـألسـرة واألمـومـة: فـالسـیاسـة الـعیلیة یـجب أن تـكون ھـي الـمحور 
والمحــّرك لــكل الســیاســات االجــتماعــیة. ولــذا ال بــد مــن إطــالق مــبادرات اجــتماعــیة 
وتشـریـعیة تـضمن لـلمواطـنین شـروط حـریـة صـحیحة فـي الـخیارات الـمتعلقة بـاألبـّوة 
واألمـومـة. وال بـد، بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، مـن إعـادة الـنظر فـي سـیاسـات الـعمل والـحیاة 
الـمدنـیة والـسكن والخـدمـات، لـكي یـتم الـتوازن بـین أوقـات الـعمل واألوقـات الـمحفوظـة 

للعیلة، بحیث یصبح باإلمان فعالً االھتمام باألوالد والمسّنین. 
  

91- الـمعضالت الـدیـمغرافـیة ھـي الـیوم وجـھ ھـام مـن وجـوه السـیاسـة ألجـل الـحیاة. عـلى 
السـلطات الـعامـة مـن تـضطلع، وال شـك، بـاتـخاذ الـمبادرات اآلئـلة إلـى "تـوجـیھ دیـمغرافـیة 
الـسكان" (114)، ولـكن ھـذه الـمبادرات یـجب أن تـفترض وتـحترم دائـماً الـمسؤولـیة 
األولـى والـتي ال یـمكن أن یتخـلّى عـنھا األزواج والـعیل. وال یـمكن أن تـتضمن الـركـون 
إلـى أسـالـیب ال تـراعـي الـشخص وحـقوقـھ األسـاسـیة وفـي طـلیعتھا حـق كـل إنـسان بـريء 
فـي الـحیاة. مـن الـمفروض إذن أدبـیاً، فـي تـنظیم النسـل، أن ُیـعمد إلـى تـشجیع بـل إلـى 

فرض استعمال وسائل منع الحمل والتعقیم واإلجھاض وما سوى ذلك. 
ثـمة وسـائـل أخـرى كـثیرة لحـل الـمشكلة الـدیـمغرافـیة: عـلى السـلطات الـحاكـمة والـمؤسـسات 
الـدولـیة أن تـسعى أوالً إلـى تـوفـیر شـروط اقـتصادیـة واجـتماعـیة وطـبیة وصـحیة وثـقافـیة 
تـمّكن األزواج مـن تحـدیـد خـیاراتـھم فـي نـطاق اإلنـجاب بـكل حـریـة وبـمسؤولـیة حـقیقیة. 
وعـلیھا أیـضاً أن تـسعى إلـى "زیـادة وسـائـل الـعیش، وتـوزیـع ثـروة األرض تـوزیـعاً أكـثر 
عـدالـة لـیتمّكن الجـمیع مـن الـمشاركـة بـإنـصاف فـي خـیور الـدنـیا. ال بـّد مـن الـعثور عـلى 
حـلول بمسـتوى الـعالـم، وبـناء اقـتصاد حـقیقي، اقـتصاد تـضامـن ومـشاركـة فـي األرزاق، 

على الصعید الدولي كما على الصعید الوطني" (115). 
خـدمـة إنـجیل الـحیاة ھـي إذن مـھمة واسـعة ومـعّقدة، وھـي تـبدو لـنا، أكـثر فـأكـثر، إطـاراً 
مـشّوقـاً ومـشّجعاً لـلتعاون الـفّعال مـع إخـوتـنا فـي الـكنائـس والجـماعـات الكنسـیة األخـرى فـي 
خـط الـتعاون الـمسكونـي الـذي حـبذه المجـمع الـمسكونـي الـفاتـیكانـي الـثانـي بسـلطتھ (116). 
ثـم إن إنـجیل الـحیاة ھـو فـسحة ربـانـیة لـلحوار والـتعاون مـع مـؤمـني الـدیـانـات األخـرى ومـع 
كـل الُمخـلصین: فحـمایـة الـحیاة وتـعزیـزھـا لـیسا حـكراً عـلى أحـد بـل ھـما واجـب الجـمیع 
ومـسؤولـیتھم. ھـناك تحـدٍّ مـریـر عـلینا أن نـواجـھھ ونـحن عـند عـتبة األلـف الـثالـث. ولـن 
نسـتطیع إالّ بـالـتعاون والتنسـیق بـین جـمیع الـذي یـؤمـنون بـقیمة الـحیاة، أن نـتجّنب خـطر 

اإلخفاق في بناء الحضارة وما یجّره ذلك من مغّبات ال یمكن أن نحسب لھا حساباً. 
  

"إن البنین میراث من الرب وثمرة البطن ثواب منھ" (مز 126/2): األسرة َحَرم 
الحیاة 
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92- لـألسـرة مـسؤولـیة حـاسـمة، فـي نـطاق "شـعب الـحیاة الـمجّند لـلحیاة": مـسؤولـیة تـنبع 
مـن ذات طـبیعتھا، مـن حـیث ھـي أسـرة حـیاة وحـّب، مـؤسـسة عـلى الـزواج، ومـن رسـالـتھا 
الـھادفـة إلـى "حـمایـة الـحب وإشـعاعـھ وتـوریـثھ" (117). ھـذا الـحب ھـو حـب هللا بـالـذات 
 ً وقـد أقـام هللا الـوالـدیـن أعـوانـاً لـھ یـترجـمون حـبھ فـي تـوریـث الـحیاة وفـي الـتربـیة، وفـاقـا
لـقصد اآلب (118), ھـذا الـحب یـتحّول إذن مـجانـّیة وبـشاشـة وعـطاء: فـفي األسـرة، كـلٌّ 
یحـظى بـاالحـترام واإلكـرام ألنـھ إنـسان. وإذا ألـّمت بـأحـدھـم حـاجـة، تـكثفت حـولـھ الـرعـایـة 

والعنایة. 
"لـألسـرة دور تـقوم بـھ مـا دام أعـضاؤھـا فـي الـوجـود، مـن المھـد إلـى اللحـد. إنـھا حـقاً "حـرم 
الـحیاة"، والـمكان الـذي تجـد فـیھ الـحیاة – وھـي عـطّیة هللا – مـا تـحتاج إلـیھ مـن رعـایـة 
وحـمایـة فـي وجـھ الـتعدیـات الـكثیرة الـتي تـتعّرض لـھا، ھـي الـمكان الـذي تـنمو فـیھ الـحیاة، 
وفـقاً لـمقتضیات الـنمّو اإلنـسانـي الـصحیح" (119). ولـذا، فـلألسـرة دور حـاسـم والزم 

لبناء حضارة الحیاة. 
عـلى األسـرة، بـوصـفھا "كـنیسة بـیتیة" أن تبّشـر بـإنـجیل الـحیاة احـتفاالً وخـدمـة. واألزواج 
ھـم الـمعنّیون األولـون بـتلك الـرسـالـة، وقـد دعـاھـم هللا إلـى تـوریـث الـحیاة، مسـتندیـن إلـى 
وعـي متجـدد بـال انـقطاع لـمعنى اإلنـجاب، بـصفتھ فـعالً مـتمیزاً یتجـلّى مـن خـاللـھ أن الـحیاة 
البشـریـة عـطیة یـتلقاھـا اإلنـسان لیھـبھا ثـانـیة. عـندمـا ُیـنجب الـوالـدان حـیاة جـدیـدة یـدركـان 
أن الـولـد "إنـما ھـو ثـمرة عـطیة حـبھما الـمتبادل ویـصبح، بـدوره، عـطیة لـكلیھما: عـطیة 

تنبع من العطیة!" (120). 
بتربیة األوالد خصوصاً تضطلع األسرة بمھمة إعالن إنجیل الحیاة. فبالكالم والمثال، 
وفي العالقات والخیارات الیومیة، وباألفعال والدالئل الملموسة، یدّرب األھل أبناءھم 

على الحریة الحقیقیة بممارسة العطاء الكامل، ویزرعون فیھم احترام الغیر ومعنى 
العدالة واالنفتاح الرقیق والحوار والخدمة السخّیة والتضامن وسائر الفضائل األخرى 

التي تساعدھم في أن یجعلوا من حیاتھم حیاة عطاء. العمل التربوي الذي یقوم بھ 
الوالدون المسیحیون یجب أن یدعم إیمان األوالد ویساعدھم في تلبیة الدعوة التي 

یوجھھا هللا إلیھم. ویدخل أیضاً في رسالة الوالدین التربویة أن یلّقنوا أبناءھم معنى 
العذاب الصحیح ومعنى الموت، ویؤدوا لھم في ذلك شھادة، ویصبح ذلك ممكناً إذا 
استوعبوا جمیع اآلالم التي یصادفونھا حولھم، وإذا عرفوا، قبل كل شيء، أن یقفوا 

وقفًة واقعیة إلى جانب المرضى والعّجز في محیطھم العیلي للمساندة والمشاركة. 
  

93- وتـحتفل األسـرة بـإنـجیل الـحیاة أیـضاً بـالـصالة الـیومـیة، الـفردیـة والـعیلیة: فـفي 
الـصالة ُتسـّبح الـرب وتـشكر لـھ عـطیة الـحیاة وتـلتمس مـنھ تـعالـى نـوراً وقـوة لـمواجـھة 
فـترات الـضیق واأللـم وتـظّل صـامـدة فـي الـرجـاء. ولـكن االحـتفال الـذي ُیكِسـب كـل شـكل 
آخـر مـن أشـكال الـصالة والـعبادة مـعناه، إنـما ھـو االحـتفال الـذي یـنعكس فـي حـیاة األسـرة 

الیومیة إذا قامت على المحبة والعطاء. 
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ھـكذا یـغدو االحـتفال خـدمـة إلنـجیل الـحیاة، بـالـتضامـن الـذي تـمارسـھ األسـرة ضـمنھا 
وحـولـھا إلـتفاتـًة رقـیقة وَیـْقظًة مـتعاطـفة فـي األحـداث الـیومـیة الـصغیرة والـمتواضـعة. 
ویـنعكس ھـذا الـتضامـن بـوجـھ خـاص عـندمـا تـرضـى األسـرة بـأن تـتبّنى أو تتعّھـد أوالداً 
تخـلّى عـنھم أھـلھم أو أمـَسوا فـي أوضـاع مـرھـقة. فـالـحب الـوالـدي الـحقیقي یتخـّطى عـالئـق 
اللحـم والـدم ویسـتقبل أیـضاً أوالداً مـن عـیل أخـرى، ویـّزودھـم بـما یـحتاجـون إلـیھ لـیعیشوا 

وینتعشوا انتعاشاً كامالً. 
من أشكال التبّني، التبّني عن بعد أو التعھد، ویمكن اقتراحھ باألفضلیة في الحاالت 
التي یأتي التخلّي عن الولد نتیجة ما تعانیھ األسرة من عوٍز شدید. ھذه الطریقة في 
التبّني توّفر لألھل ما یحتاجونھ إلعالة أوالدھم وتربیتھم، من غیر أن ُینتزعوا من 

محیطھم الطبیعي. 
ھـذا الـتعاضـد، إذا اعـتبرنـاه "تـصمیماً راسـخاً ودؤوبـاً عـلى الـعمل فـي سـبیل الـصالـح الـعام" 
(121)، فـھو یـتطلب مـّنا أن نـمارسـھ أیـضاً عـن طـریـق مـشاركـة فـي الـحیاة االجـتماعـیة 
والسـیاسـیة، وبـالـتالـي فخـدمـة إنـجیل الـحیاة تـفترض أن الـعیل، وال سـیما إذا انخـرطـت فـي 
جـمعیات، تـسعى إلـى أالّ ُتـجِحَف الـبتة قـوانـین الـدولـة ومـؤسـساتـھا بـحق الـناس فـي الـحیاة، 

منذ نشأتھا حتى موتھا الطبیعي، بل تدافع عنھا وتساندھا. 
  

94- ال بـّد مـن أن نـفسح لـلمسّنین مـكانـاً خـاصـاً. عـند بـعض الـحضارات یـلبث الـمتقّدمـون 
فـي الـسن مـندمـجین فـي األسـرة حـیث یـقومـون بـدور بـالـغ األھـمیة. ولـكن فـي بـعض 
الـحضارات األخـرى ُیـعتبر الـُمِسّن عـبئاً ال فـائـدة مـنھ وُیـتَرك لـمصیره. فـي مـثل ھـذا 

الوضع ُیمسي القتل الرحیم حالًّ مغریاً. 
ال یـمكن الـسماح بـتھمیش الـمسنین أو انـتباذھـم. وجـودھـم فـي األسـرة أو غـیر بـعید عـن 
األسـرة – إذا لـم یـكن ثـمة حـّل آخـر بسـبب ضـیق الـمساكـن أو ألي سـبب آخـر – لـھ أھـمیة 
جـوھـریـة فـي خـلق جـّو غـني الـفائـدة مـن الـتبادل والـتعایـش بـین مـختلف األجـیال. مـن 
األھـمیة إذن بـمكان أن نـحافـظ عـلى نـوع مـن "الـمیثاق" بـین األجـیال أو أن نـعیده إذا بـطل، 
لـكي یجـد األھـلون الـُمِسّنون الـذیـن أشـرفـوا عـلى غـروب حـیاتـھم، بـقرب أبـنائـھم، مـا تـلّقوه 
ھـم أنـفسھم مـن أھـلھم مـن تـرحـیب ومـؤازرة عـند فجـر حـیاتـھم: ذاك ھـو مـقتضًى مـن 
مـقتضیات الـوصـیة اإللھـیة الـقاضـیة بـإكـرام األب واألم (خـر 20/12، أح 19/3). ولـكن 
ثـمة مـا ھـو أكـثر مـن ذلـك. فـالـُمِسّن یـجب أالّ ُیـعَتَبر فـقط مـوضـوع عـنایـة حـمیمة وخـادمـة، 
بـل لـھ قسـطھ الـمفید فـي تـعزیـز إنـجیل الـحیاة. فـھو، بـفضل مـا لـدیـھ مـن تـراث خـبرة تجـمَّع 

ث الحكمة ویشھد للرجاء والمحبة.  لھ مدى السنین، یستطیع بل یجب علیھ أن یورِّ
إذا صـّح أن "مسـتقبل البشـریـة یـمّر بـاألسـرة" (122)، فـال بـّد مـناإلقـرار بـأن األوضـاع 
االجـتماعـیة واالقـتصادیـة والـثقافـیة تـجعل تـطّوع األسـرة لخـدمـة الـحیاة أشـد صـعوبـة 
ومـشّقة. فـلكي تـتمكن األسـرة مـن أن تـلّبي داوتـا إلـى أن تـكون "حـرم الـحیاة" ونـواة مـجتمع 
ُیـحب الـحیاة ویبشـر لـھا، مـن الـضروري بـل مـن الـملّح أن یـوّفـر لـھا مـا تـحتاجـھ مـن عـونٍ 
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وسـند. عـلى الـمجتمعات والـدول أن تـؤدي كـل الـدعـم، ومـن ضـمنھ الـدعـم االقـتصادي، 
لـتتمكن الـعیل مـن أن تـواجـھ مـشكالتـھا اإلنـسانـیة عـلى أكـمل وجـھ. وعـلى الـكنیسة، مـن 
جھـتھا، أالّ تـكفَّ عـن تـعزیـز رعـیة عـیلّیة تـؤھـل كـل أسـرة ألن تـكتشف ثـانـیة رسـالـتھا تـجاه 

إنجیل الحیاة وتمارسھا في الشجاعة والفرح. 
  

"سیروا سیرة أبناء النور" (أف5/8): ال بّد من منعطف حضاري 
95- "سـیروا سـیرة أبـناء الـنور... تـبّینوا مـا ُیـرضـي الـرب. وال تـشاركـوا فـي أعـمال 
الـظلمة الـعقیمة" (أف 5/ 10- 11). فـي الـوضـع االجـتماعـي الـراھـن، ومـا یـمّیزه مـن 
تـجابـھ فـاجـع بـین "حـضارة الـحیاة" و"حـضارة الـموت"، ال بـّد مـن أن نـنّمي فـینا حـاسـة 

تمییز مرھف، لنتبّین القیم السلیمة والحاجات الحقیقیة. 
ومـن الـملّح أن نـعمد إلـى تـجییش الـضمائـر عـلى الـصعید الـعام وإلـى الـقیام بـمجھود 
أخـالقـي مشـترك، لتحـریـك اسـتراتـیجیة واسـعة فـي خـدمـة الـحیاة. وال بـّد مـن أن نـبني كـلنا 
مـعاً حـضارة جـدیـدة لـدعـم الـحیاة: وتـقوم جـّدتـھا عـلى كـونـھا مـؤّھـلة ألن تـواجـھ وتحـلّ 
الـمشاكـل المسـتحدثـة الـمطروحـة الـیوم فـي شـأن الـحیاة البشـریـة. وتـقوم جـّدتـھا أیـضاً عـلى 
كـونـھا قـادرة عـلى إیـقاظ مـباحـثة ثـقافـیة جـّدیـة وشـجاعـة بـین الجـمیع. مـلحاحـیة ھـذا 
 ً الـمنعطف الـثقافـي تـرتـكز عـلى الـوضـع الـتاریـخي الـذي نـخوضـھ، ولـكنھا تـنبع خـصوصـا
مـن مـھمة الـبشارة نـفسھا الـمنوطـة بـالـكنیسة. وال غـرو، فـاإلنـجیل إنـما یھـدف إلـى "تـغییر 
الـباطـن وتجـدیـد البشـریـة نـفسھا" (123). إنـھ أشـبھ بـالخـمیرة الـتي تخـّمر الـعجین كـلھ (مـتى 
13/ 33)، وھــو یھــدف، بــصفتھ ضــمیراً، إلــى الــتغلغل فــي تــضاعــیف كــل الــثقافــات 

وإحیائھا من الداخل (124) لتعّبر عن الحقیقة كلھا في شأن اإلنسان وحیاة اإلنسان. 
ال بـّد مـن الـبدء بتجـدیـد حـضارة الـحیاة داخـل الجـماعـات المسـیحیة نـفسھا. الـمؤمـنون 
وحـتى الـمساھـمون مـساھـمة نـاشـطة فـي الـحیاة الكنسـیة كـثیراً جـداً مـا یـقعون فـي وجـٍھ مـن 
وجـوه الـفصل بـین اإلیـمان المسـیحي ومـلزمـاتـھ األخـالقـیة فـي شـأن الـحیاة، فـینتھون ھـكذا 
إلـى الـشخصانـیة األدبـیة وبـعض الـمواقـف الـمرفـوضـة. ال بـّد، آنـذاك، مـن أن نـتساءل بـكل 
تـبّصر وجـرأة، مـا ھـي طـبیعة حـضارة الـحیاة المنتشـرة الـیوم بـین المسـیحیین والـعیل 
والمجـموعـات والجـماعـات الـقائـمة فـي أبـرشـیاتـنا. وعـلینا أن نحـدد أیـضاً، بـنفس الـوضـوح 
ونـفس الـتصمیم، اإلجـراءات الـتي عـلینا أن نـقوم بـھا خـدمـة لـلحیاة فـي مـلء حـقیقتھا. 
وعـلینا، فـي الـوقـت نـفسھ، أن نـقیم نـقاشـاً رصـیناً وعـمیقاً مـع الجـمیع وحـتى مـع غـیر 
الـمؤمـنین، فـي الـمعضالت األسـاسـیة الـمتصلة بـالـحیاة البشـریـة، وذلـك فـي مـواطـن صـیاغـة 

الفكر كما في مختلف األوساط المھنیة واألماكن التي تجري فیھا حیاة الناس كل یوم. 
  

96- أول عـمل أسـاسـي نـقوم بـھ لـلبلوغ إلـى ھـذا الـمنعطف الـحضاري، تنشـئة الـضمیر 
األدبـي فـي شـأن مـا تـتمتع بـھ كـل حـیاة بشـریـة مـن قـیمة ال یـمكن قـیاسـھا وال انـتھاكـھا. وإنـھ 
لـفي غـایـة األھـمیة أن نـكشف ثـانـیة الـعالقـة الـوثـیقة بـین الـحیاة والحـریـة: فـالـحیاة والحـریـة 
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خـیران ال یـمكن فـصلھما : فـإذا تـضّرر أحـدھـما تـضّرر اآلخـر أیـضاً. فـلیس مـن حـریـة 
حـقیقیة حـیث ال تحـظى الـحیاة بـالـمحبة والـرعـایـة، ولـیس مـن حـیاة كـامـلة إالّ فـي الحـریـة. 
ھـاتـان الـحقیقتان لـھما مـرجـع أول ومـمّیز یـربـط بـینھما ربـطاً مـحكماً، وھـو الـدعـوة إلـى 
الـحب. ھـذا الـحب، بـصفتھ عـطّیة ذاٍت كـامـلة (125)، یـمّثل الـحیاة والحـریـة فـي أكـمل 

معانیھا. 
اكتشاف الرباط الصمیم بین الحریة والحقیقة ال َیِقلُّ أھمیًة في تنشئة الضمیر. لقد قلت 
ھذا غیر مّرة: الفصل جذریاً بینا لحریة والحقیقة الموضوعیة یحول دون إسناد حقوق 

اإلنسان إلى مرتكز عقالني متین، ویفسح الطریق، في المجتمع، إلى خطر التعّسف 
الفوضوي لدى األفراد والتسلط الوبیل لدى السلطات العامة (126). 

وإنـھ لـمقتضًى أسـاسـي أیـضاً أن یـعترف الـمرء بـبداھـة مخـلوقـّیتھ، وتـقّبلھ مـن هللا عـطیة 
 ً الـحیاة ومـسؤولـیتھا: فـاإلنـسان ال یـمكنھ أن یـحقق مـلء حـیاتـھ وحـریـتھ، كـما ال یـمكنھ أیـضا
أن یـحترم احـترامـاً كـامـالً حـیاة الـغیر وحـیاتـھ إالّ إذا تـقّبل حـقیقة تـبعّیتھ الـكیانـیة. ویـتبّین لـنا 
ھـھنا خـصوصـاً أنـھ "فـي صـمیم كـل حـضارة یـكمن مـوقـف اإلنـسان مـن أعـظم سـّر فـي 
الـحیاة، وھـو سـر هللا" (127). فـعندمـا نـنكر وجـود هللا، ونـعیش وكـأنـھ غـیر مـوجـود، أو 
أقـلّھ كـأنـنا ال نـكترث لـوصـایـاه، فسـرعـان مـا نـتوصـل إلـى أن نـنكر أو نھـّدد كـرامـة اإلنـسان 

ومناعة حیاتھ. 
  

97- ویـرتـبط ارتـباطـاً وثـیقاً بتنشـئة الـضمیر الـعمل الـتربـوي الـذي یـساعـد اإلنـسان فـي أن 
یـزداد دومـاً فـي اإلنـسانـیة، ویـولـجھ دومـاً أكـثر فـي طـریـق الـحقیقة، یـوجـھھ نـحو مـزیـد مـن 

ه لیقیم مع اإلنسان عالقات سلیمة.  احترام الحیاة وُیعدُّ
وال بـّد خـصوصـاً مـن تـربـیة اإلنـسان عـلى فـھم قـیمة الـحیاة، ابـتداًء مـن جـذورھـا. مـن 
الـوھـم االعـتقاد بـإمـكان بـناء حـضارة حـقیقیة لـلحیاة البشـریـة، إذا لـم نـساعـد الشـبیبة فـي فـھم 
وعـیش الـجنس والـحب والـوجـود كـلھ واإلقـرار بـفحواھـا الـحقیقي وتـرابـطھا الـوثـیق. 
فـالـجنس، وھـو ثـروة كـل اإلنـسان، "یتجـلّى مـعناه الحـمیم فـي حـمل الـفرد عـلى أن یھـب ذاتـھ 
ھـبًة كـامـلة فـي الـحب" (128). ابـتذال الـجنس ھـو مـن أھـم عـوامـل امـتھان الـحیاة الـناشـئة: 
الـحب الـحقیقي یـعرف وحـده كـیف ُیـحافـظ عـلى الـحیاة! ال یـمكن إذن أن نـعفي أنـفسنا مـن 
أن نـعرض عـلى الشـبان والـفتیان خـصوصـاً تـربـیة صـحیحة فـي شـؤون الـجنس والـحب، 
تـتضمن التنشـئة عـلى الـعّفة، وھـي الـفضیلة الـتي تـساھـم فـي إنـضاج اإلنـسان وإعـداده 

الحترام الجسد وقیمتھ "التزاوجّیة". 
مـا نـقوم بـھ مـن مـسعى لـلتربـیة عـلى الـحیاة، یـتضمن تنشـئة األزواج عـلى اإلنـجاب 
الـمسؤول. اإلنـجاب الـمسؤول، فـي مـرمـاه الـحقیقي، یـفترض انـقیاد األزواج لـنداء الـرب 
وسـلوكـھم مسـلك األمـناء فـي الـتعبیر عـن إرادتـھ: ویـكونـون ھـكذا عـندمـا یـفسحون مـجاالً 
سـخیاُ فـي عـیلھم "لـحیاتـاٍت" جـدیـدة، ویـمكثون، فـي كـل حـال، فـي وضـع انـفتاح وخـدمـة 
تـجاه الـحیاة، حـتى وإن اضـطّروا أحـیانـاً، ألسـباب خـطیرة وفـي احـترام الشـرع األدبـي، 
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إلـى اجـتناب حـمل جـدیـد، لـفترة مـعینة أو ألَجـٍل غـیر مـسمى. وُیـلِزمـھم الشـرع األدبـي، فـي 
كـل األحـوال، أن یـكبحوا نـزعـات غـرائـزھـم وأھـوائـھم وأن یـحترمـوا الـقوانـین الـبیولـوجـیة 
الـمكتوبـة فـي ضـمائـرھـم. وھـذا ھـو، بـالـضبط، الـموقـف الـذي ُیـسّوغ الـركـون إلـى الـوسـائـل 
الــطبیعیة لــتنظیم النســل، لـلمساعـدة فـي مـمارسـة اإلنـجاب الـمسؤول: ھـذه الـوسـائـل 
ـحت عـلمیاً مـع األیـام، وتـوفـر لـألزواج إمـكانـات مـلموسـة التـخاذ خـیارات تـتناغـم  تـوضَّ
والـقیم األخـالقـیة. إن مـا یـتوفـر لـنا مـن مـالحـظة نـزیـھة لـلنتائـج الـراھـنة یـجب أن ُیـسِقط 
األوھـام الـرائـجة حـتى اآلن ویـقنع األزواج، وكـذلـك الـمسؤولـین فـي أجھـزة الـصحة 
والخـدمـات االجـتماعـیة، مـن أھـمیة الـقیام بـتربـیة مـناسـبة فـي ھـذا الـمضمار. إن الـكنیسة 
تـعترف بجـمیل الـذي یـنھجون طـریـق الـبحث فـي ھـذه األسـالـیب ویـعّممون اسـتعمالـھا مـع مـا 
یـكلّفھم ذلـك مـن تـفاٍن وتـضحیات شـخصیة مـغموطـة فـي كـثیر مـن األحـیان، وھـم یـقرنـون 

إلى ذلك ما تفترضھ وظیفتھم من تنمیة التربیة على القیم األدبیة. 
ھذا المسعى التربوي ال یمكنھ إالّ أن یشمل أیضاً اعتبار األلم والموت. والواقع أن 

األلم والموت جزء من الخبرة البشریة، ومن الباطل بل من الخطأ أن نسعى إلى 
إخفائھما أو إلى تنحیتھما. بل بالعكس یجب أن نساعد كل إنسان في فھم سرھما العمیق 
في حقیقتھ القاسیة والراھنة. حتى األلم والعذاب یكتسبان معنًى وقیمة إذا عشناھما في 
عالقة وثیقة بالحب الذي ُنعطاه ونعطیھ. من ھذا المنظار، أردت أن ُیحَتَفل، كل سنة، 

بالیوم العالمي للمریض، منّوھاً "بقیمة العذاب وطابعھ الخالصي والقرباني، فإذا 
تحّملناه باالشتراك مع المسیح، فھو من جوھر سر الفداء" (129). 

وعـلى كـّلً، فـالـموت نـفسھ ھـو أبـعد مـا یـكون عـن مجـّرد مـغامـرة بـال رجـاء: إنـھ بـاب 
الـوجـود المشـرع عـلى األبـدیـة وھـو، لـلذیـن یـتقّبلونـھ فـي المسـیح، خـبرة الـمشاركـة فـي سـر 

موتھ وقیامتھ. 
  

98- یـمكننا الـقول، بـموجـز الـكالم، إن الـمنعطف الـحضاري الـذي نـتمّناه یـتطلب مـن 
الجـمیع جـرأة الـولـوج فـي نـمط جـدیـد مـن الـحیاة، یـتبّنى ُسـلّماً صـحیحاً لـلقیم، یـكون ُمـرَتـَكزاً 
لـلخیارات الـعملیة عـلى الـصعید الـشخصي والـعیلي واالجـتماعـي والـدولـي: وھـو تـفضیل 
الـكیان عـلى الـمقتنى (130)، واألشـخاص عـلى األشـیاء (131). ھـذا الـنمط مـن الـحیاة 
المتجـددة یـفترض أیـضاً االنـتقال مـن حـالـة الـالمـباالة إلـى حـالـة اإللـتفات إلـى الـغیر، ومـن 
حـالـة االنـتباذ إلـى حـالـة االسـتقبال: فـلیس اآلخـرون مـنافسـین یـجب االحـتراز مـنھم بـل ھـم 

إخوة وأخوات علینا أن نحّبھم لذواتھم. 
یـجب أالّ یـشعر أحـد بـأنـھ مسـتثنى مـن ھـذا الـتطّوع لـحضارة جـدیـدة لـلحیاة. فـالجـمیع لـھم 
دور ھـام یـقومـون بـھ. رسـالـة الـمعلمین والـمرّبـین، إلـى جـانـب رسـالـة الـعیل، لـھا فـائـدة 
خـاصـة. فـإنـھ مـنوط بـھم، إلـى حـّد بـعید، أن تـعرف الشـبیبة الـمدّربـة عـلى الحـریـة حـق 
الـتدرب، كـیف تـحفظ لـذاتـھا وتنشـر حـولـھا نـماذج حـیاة حـقیقیة وكـیف تـنمو فـي احـترام 

وخدمة كل إنسان في األسرة وفي المجتمع. 
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وكـذلـك الـمثقفون بـإمـكانـھم أن یـساھـموا مـساھـمة كـبیرة فـي بـناء حـضارة جـدیـدة لـلحیاة 
البشـریـة. الـمثقفون الـكاثـولـیك لـھم دور خـاص فـي ھـذا الـمجال، ألنـھم مـدعـوون إلـى أن 
یـكون لـھم حـضور فـاعـل فـي الـمواقـع الـمنظورة حـیث تـتكون الـثقافـة، فـي عـالـم الـمدرسـة 
والــجامــعة، وفــي أوســاط الــبحث الــعلمي والــتقني، وفــي دوائــر اإلبــداع الــفني والــفكر 
األَنسـي. إنـھم یسـتمدون َوْحـَیھم وعـملھم مـن قـراح مـاویـة اإلنـجیل، وعـلیھم مـن ثـم أن 
یـسعوا جھـدھـم لـتعزیـز حـضارة حـیاة جـدیـدة بـالـمساھـمة فـي بـحوث رصـینة ووثـیقة بـإمـكانـھا 
أن تـلفت انـتباه الجـمیع وتكسـب احـترامـھ، بـما تـتمیز بـھ مـن مسـتوى رفـیع. ولھـذا بـالتحـدیـد، 
ْسـُت األكـادیـمیة الـحبریـة لـلذود عـن الـحیاة، وھـدفـھا "أن تـعالـج بـالـدرس واإلعـالم  أسَّ
والـتربـیة أھـم قـضایـا الـبیولـوجـیة – الـطبیة والـحقوقـیة الـمتصلة بـتوفـیر الـحیاة وحـمایـتھا، 
وخـصوصـاً فـي الـعالقـة الـمباشـرة بـالـمناقـبیة المسـیحیة وتـوجـیھات السـلطة الـتعلیمیة فـي 

الكنیسة" (132). 
الـقّیمون عـلى وسـائـل االتـصال االجـتماعـي عـلى اخـتالف فـئاتـھم یتحـّملون مـسؤولـیة 
خـطیرة وبـاھـظة: عـلیھم أن یـبذلـوا جھـدھـم لـینقلوا الـتعالـیم الـمتعلقة بـالـحیاة نـقالً فـاعـالً 
فـتساھـم فـي تـعزیـز حـضارة الـحیاة. عـلیھم أن یـقدمـوا أمـثلة حـیاة رفـیعة ونـبیلة ویـفسحوا 
مـجاالً لـشھادات حـیاة إیـجابـیة وبـطولـیة أحـیانـاً فـي الـمحبة اإلنـسانـیة، ویـعرضـوا قـیم الـجنس 
والـحب بـاحـترام كـبیر، بـدون مـا تـوّقـف عـلى مـا یفسـد الـكرامـة البشـریـة ویـحّقرھـا. وعـلیھم، 
عـندمـا ُیـقبلون عـلى قـراءة الـحقیقة، أن یـرفـضوا الـتنویـھ بـما یـمكن أن یـوحـي أو یضّخـم 
مـشاعـر أو مـواقـف المـباالة أو احـتقار أو تـنّكر لـلحیاة. ومـع تـمسكھم بـحقیقة األشـیاء 
 ً تـمسكاً دقـیقاً لـھم أن یـقرنـوا إلـى حـریـة اإلعـالم احـترام جـمیع األشـخاص وشـعوراً إنـسانـیا

عمیقاً. 
  

99- لـلوصـول إلـى ھـذا الـمنعطف الـحضاري فـي خـدمـة الـحیاة، تـقوم الـمرأة، بـفكرھـا 
ونـشاطـھ، بـدور فـریـد وحـاسـم: فـإنـھ یـعود لـھا أن تـعزز "الـمطالـبة بـحقوق الـمرأة" بـأسـلوب 
جـدیـد، ولـكن مـن غـیر أن تـنقاد إلغـراء التشـبھ بـالـنماذج "الـرُجـلیة"، فـتعترف بـالـعبقریـة 
الـنسوّیـة الـحقة وتـعبر عـنھا فـي كـل مـظاھـر الـحیاة الـمجتمعیة، وتـسعى إلـى أن تتخـطى كـل 

شكل من أشكال التفرقة والعنف واالستغالل. 
ـھ أن أیـضاً إلـى الـنساء ھـذا الـنداء الـملّح الـذي ضـّمنھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـالغـھ  أوجِّ
األخـیر: "صـالـحوا الـناس مـع الـحیاة" (133) إنـكنَّ مـدعـوات إلـى الـشھادة لـمعنى الـحب 
الـحقیقي، وبـذل الـذات، واالنـفتاح عـلى الـغیر الـتي تـتحقق فـي الـعالقـة الـزوجـیة، بـوجـھ 
خـاص، وفـي إنـعاش كـل عـالقـة أخـرى بـین الـناس أیـضاً. خـبرة األمـومـة تـعّزز عـندكـنّ 
، فـي الـوقـت نـفسھ، مـسؤولـیة مـمّیزة: "إن األمـومـة  شـعوراً مـرھـفاً بـقیمة الـغیر وتـسند إلـیكنَّ
تـفترض مـشاركـة خـاصـة فـي سـر الـحیاة تـنضج فـي أحـشاء الـمرأة [.....] ھـذا الـنمط 
الـوحـید فـي مـالمـسة الـكائـن البشـري الجـدیـد أثـناء الحـمل، یـكّون، بـدوره، مـوقـفاً مـن اإلنـسان 
– ال مـن االبـن وحسـب، بـل مـن اإلنـسان بـعاّمـة – یـطبع شـخصیة الـمرأة بـطابـع مـمّیز 
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عـمیق" (134). وال غـرو، فـالـمرأة تسـتقبل وتحـمل فـي ذاتـھا شـخصاّ آخـر، وتـمّكنھ مـن 
أن یـنمو فـیھا وتـفسح لـھ الـمكان الـذي یـرجـع لـھ، مـحترمـة غـیرّیـتھ. وھـكذا تـدرك الـمرأة 
وتـعلم أن الـعالقـات البشـریـة ال تـِصحُّ إالّ بـمقدار مـا تـنفتح عـلى الـغیر فـتشملھ بـاالعـتراف 
والـمحبة، بـداعـي كـرامـتھ اإلنـسانـیة ال بـدوافـع أخـرى كـالـمنفعة والـقوة والـنباھـة والجـمال 
والـصحة. تـلك ھـي الـمساھـمة األسـاسـیة الـتي تـنتظرھـا الـكنیسة والبشـریـة مـن الـمرأة، وتـلك 

من الممھدات التي ال بد منھا في المنعطف الثقافي الراھن. 
أود أن أوجـھ إلـیكنَّ الـتفاتـة خـاصـة، أیـتھا الـنساء الـلواتـي َعـَمْدَن إلـى اإلجـھاض. تـعرف 
الـكنیسة الـظروف الـكثیرة الـتي یـمكن أن تـكون قـد ضـغطت عـلى قـراركـن. وھـي ال تـشك 
فـي أن ھـذا الـقرار، فـي كـثیر مـن األحـوال، كـان مـدعـاة إلـى األلـم واألسـى. جـرح الـنفس 
ھـذا مـن الـمحتمل أالّ یـكون قـد الـتأم بـعد. ال شـك أن مـا جـرى كـان وال یـزال عـلى كـثیر مـن 
الـظلم. ولـكن ال تـنسْقَن إلـى الـیأس وال تتخـلَّیَن عـن الـرجـاء، بـل افـھمن، بـاألحـرى، مـا 
حـدث وفّسـرَنـُھ فـي ضـوء الـحقیقة. افـتحَن قـلبكنَّ لـلندم بـتواضـع وثـقة، وإذا كـنتنَّ لـم ُتـقِبلنَ 
بـعد عـلى ذلـك: فـإن أبـا الـمراحـم یـنتظركـنَّ لـیقدم لـكنَّ الـصفح والسـالم فـي سـر الـمصالـحة: 
َفـُتْدِرْكـَن إذ ذاك أنـھ لـم یـفت األوان. ویـمكنكنَّ أیـضاً أن تسـتغفرن الـطفل الـذي بـاتـت حـیاتـھ 
فـي الـرّب. إذا وقـف إلـى جـانـبكنَّ أصـدقـاء أكـفاء یـسعفونـكنَّ بـنصحھم وحـضورھـم، فـسوف 
تـصبحَن مـن أبـلغ الـمقتنعین وأشـد الـمناضـلین عـن حـق الجـمیع فـي الـحیاة بـشھادتـكنّ 
الـمتألـمة. إذا تـجندُتـنَّ لخـدمـة الـحیاة وفـي تـّوجـتنَّ كـفاحـكنَّ بـوالدة خـالئـق جـدیـدة ومـارسـُتنَّ 
ھـذه الخـدمـة بـروح االنـفتاح والـتنّبھ لـمن ھـم بـأمـّس الـحاجـة إلـى حـضور دافـئ فـسوف 

تساِھْمَن في خلق نظرة جدیدة إلى حیاة اإلنسان. 
  

100- فـي ھـذا الـمسعى إلنـشاء حـضارة جـدیـدة فـي خـدمـة الـحیاة، نجـد مـا یـدعـمنا ویـنعشنا 
فـي ثـقتنا بـأن إنـجیل الـحیاة، كـملكوت هللا، یـنمو ویـؤتـي ثـماراً وافـرة 0مـر4/ 26- 29). 
ال شـك أن ثـمة خـلالً فـادحـاً فـي النسـبة بـین الـوسـائـل الـھائـلة والـقدیـرة الـتي نجـدھـا فـي حـوزة 
الـقوى الـساعـیة إلـى "حـضارة الـموت" والـوسـائـل الـتي یـركـن إلـیھا الـداعـون إلـى "حـضارة 
الـحیاة والـحب". ولـكننا نـعرف كـیف نـعّول عـلى مـعونـة هللا الـذي ال یسـتحیل عـلیھ شـيء 

(متى 19/ 26). 
مـع ھـذا الـیقین فـي قـلبنا، ومـع مـا یحـدونـا مـن عـطٍف یـشوبـھ الـقلق عـلى مـصیر كـل إنـسان 
بھا الـمكائـد الـتي  وكـل إمـرأة، أكـرر الـیوم للجـمیع مـا قـلُتھ لـلعیل الـمتجّندة لـمھامـھا الـتي ُتـصعِّ
تتھـددھـا: (135) لـقد أصـبحنا بـحاجـة مـاسـة إلـى صـالة كـبیرة ألجـل الـحیاة تـخترق الـعالـم 
بـأسـره. أال فـلتتصاعـد مـن كـل الجـماعـات المسـیحیة وكـل المجـموعـات والحـركـات وكـل 
الـعیل، ومـن قـلب كـل الـمؤمـنین، عـبر مـبادرات اسـتثنائـیة وفـي الـصالة الـمألـوفـة، ابـتھال 
الھـب نـحو هللا الـخالـق الـمحب الـحیاة! وقـد عـلّمنا یـسوع نـفسھ بـَمَثلِِھ أن الـصالة والـصوم 
ھـما السـالحـان األھـم واألمـضى فـي مـكافـحة قـوى الشـر (مـتى 4/1- 11)، وأوعـز إلـى 
تـالمـیذه أن مـن الشـیاطـین مـا ال یـمكن طـرده إالّ بھـذه الـوسـیلة (مـر 9/ 29). لنْسـَتِعد إذن 
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مـا ال بـّد مـنھ مـن تـواضـع وشـجاعـة لـنصلي ونـصوم ونـنال الـقوة مـن الـعالء لـتتداعـى 
أسـوار الخـداع والـدجـل الـتي تـحجب عـن أعـین الـكثیریـن مـن إخـوتـنا وأخـواتـنا طـبیعة 
الـخبث الـكامـن فـي الـمواقـف والـقوانـین الـمعادیـة لـلحیاة، ولـتنفتح الـقلوب عـلى مـا تـوحـیھ 

حضارة الحیاة والحب من قرارات ونوایا. 
  

"نكتب إلیكم بذلك لیكون فرحنا تاماً" (1یو 1/ 4): إنجیل الحیاة في خدمة المدنّیة 
اإلنسانیة 

101- "نـكتب إلـیكم بـذلـك لـیكون فـرحـنا تـامـاً" (1یـو 1/ 4). لـقد ُكـِشَف لـنا إنـجیل الـحیاة 
كـنزاً نـوّزعـھ عـلى الجـمیع لـكي یـصیر الـناس كـلھم فـي شـركـة مـعنا ومـع الـثالـوث ( 1یـو 
1/ 3). نـحن أیـضاً ال نسـتطیع أن نـكون فـي غـمرة الـفرح إذا لـم نـنقل ھـذا اإلنـجیل إلـى 

اآلخرین، واحتفظنا بھ ألنفسنا. 
إنجیل الحیاة ال یقتصر على المؤمنین بل ھو للجمیع. فمسألة الحیاة والذود عنھا 

وتعزیزھا، وإن تلّقت من اإلیمان نوراً وقوة خارقین، لیست امتیازاً للمسیحیین وحدھم، 
بل َتُمُت إلى كلِّ ضمیر بشري یصبو إلى الحقیقة ویبالي مصیر البشریة ویحرص 

علیھ. ال شك أن الحیاة تتضمن قیمًة قدسّیة ودینیة، إالّ أنھ ال یمكن القول، وال بوجھ من 
الوجوه، بأن قضیة الحیاة ال تسترعي إالّ المؤمنین: وذلك بأن قیمة الحیاة، كل إنسان 

یستطیع أن یدركھا في ضوء العقل، ومن ثم فكل الناس معنّیون بھا حتماً. 
وبـالـتالـي فـما نـقوم بـھ، نـحن شـعب الـحیاة وفـي سـبیل الـحیاة، یـجب أن یـتفھمھ اآلخـرون 
تـفّھماً مـنصفاً، ویـتقّبلوه تـقّبالً وّدیـاً. فـعندمـا تـعلن الـكنیسة أن مـا یـملكھ كـل إنـسان بـريء مـن 
حـٍق مـطلق فـي الـحیاة – مـن لحـظة الـحبل بـھ إلـى سـاعـة مـوتـھ الـطبیعي – إنـما ھـو ركـیزة 
مـن ركـائـز كـل مـجتمع مـدنـي، فھـي "ال تـتوخـى إالّ الـعمل عـلى تـعزیـز دولـة إنـسانـیة، 
تـعترف بـأن واجـبھا األول ھـو الـذود عـن الـحقوق األسـاسـیة الـتي یـتمتع بـھا كـل شـخص 

بشري، وخصوصاً حقوق المستضعفین" (136). 
إنجیل الحیاة ھو لمنفعة المجتمع البشري. فالعمل في خدمة الحیاة یساھم في تجدید 

المجتمع، بتحقیق الصالح العام. فلیس من الممكن أن یتحقق الخیر العام بدون اإلقرار 
بحق اإلنسان في الحیاة والذود عنھ، وھو األساس الذي علیھ ترتكز وبھ تتطّور جمیع 
ما ھنالك من حقوق إنسانیة أخرى ال یجوز اإلطاحة بھا. وال یستطیع مجتمع أن یقوم 

على أساس متین، إذا اعترف بالكالم بقیم الكرامة والعدالة والسالم، وناقض نفسھ 
مناقضة جذریة، بالرضى أو بالتغاضي عن مختلف أشكال اإلزدراء بالحیاة البشریة 
والتعرض لھا وبخاصة الحیاة الضعیفة أو المھّمشة. احترام الحیاة یستطیع وحده أن 
یؤّمن مرتكزاً وضمانة ألكثر خیور المجتمع قیمة وضرورة، كالدیمقراطیة والسالم. 

والـحقیقة أنـھ ال یـمكن أن تـقوم دیـمقراطـیة صـحیحة، إذا أنـكرت كـرامـة كـل شـخص ولـم 
تحترم حقوقھ. 
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وال یـمكن أیـضاً أن یـقوم سـالم حـقیقي، إذا خـال الـمجتمع مـّمن یـدافـع عـن الـحیاة ویـسانـدھـا، 
ـر بـذلـك بـولـس الـسادس: "كـل جـریـمة ضـد الـحیاة ھـي جـریـمة ضـد السـالم،  كـما ذكَّ
خــصوصــاً إذا انــُتھكت أخــالق الــشعب [.....] ولــكن حــیث ُتــعلن حــقاً حــقوق اإلنــسان 
وُیـعتَرف بـھا وُیـداَفـع عـنھا عـلناً فـالسـالم یـصبح ھـو الـجو الـذي یـعیش فـیھ الـمجتمع فـي 

غمرة الفرح والفاعلیة" (137). 
إن "شـعب الـحیاة" ُیـسعده أن یـقاسـم اآلخـریـن عـھوده، فـیزداد "شـعب الـحیاة" یـومـاً بـعد یـوم 
یـغدو بـإمـكان الـحضارة الجـدیـدة، حـضارة الـحب والـتضامـن، أن تـتطّور وتـنمو لـخیر 

المجتمع البشري الحقیقي. 
  

خاتمة 
  

102- فـي نـھایـة ھـذه الـرسـالـة الـعامـة، یـعود الـنظر، بـطریـقة عـفویـة، إلـى الـرب یـسوع، 
إلـى "الـولـد الـذي ُولِـَد لـنا"، (أش9/ 5)، لـنتأمـل فـیھ "الـحیاة" "الـتي تجـلّت" (1 یـو 1/2). 
فـي سـر ھـذا الـولـد، یـلتقي هللا اإلنـسان، ویـبتدئ طـریـق ابـن هللا عـلى األرض، الـطریـق الـتي 
بـلغت ذروتـھا فـي عـطیة ذاتـھ عـلى الـصلیب: بـموتـھ انـتصر عـلى الـموت وأضـحى للبشـریـة 

كلھا مبدأ حیاة جدیدة. 
قـد تـلّقت "الـحیاة"، بـاسـم الجـمیع ولـخیر الجـمیع، مـریـُم األم الـبتول، فـكان لـھا مـع إنـجیل 
الـحیاة ِصـالٌت شـخصیة وثـیقة جـداً. فـقبول مـریـم لـلبشارة وأمـومـتھا یـنبعان مـن سـر الـحیاة 
الـتي جـاء المسـیح لـیعطیھا ھـدیـة لـلناس (یـو 10/ 10). فـاسـتقبالـھا حـیاة الـكلمة المتجسـد 

وحبھا لھ قد وّفرا على حیاة الناس الحكم بالموت النھائي واألبدي. 
ولـذا فـمریـم "كـالـكنیسة الـتي تـرمـز إلـیھا، ھـي أم كـل الـذي یـولـدون ثـانـیة لـلحیاة. إنـھا حـقاً أم 
الـحیاة الـتي تـحیي الـناس أجـمعین، وبـإنـجابـھا الـحیاة جـددت، نـوعـاً مـا، مـیالد كـل الـمزمـعین 

أن یحیوا بھا" (138). 
وتـكتشف الـكنیسة، عـندمـا تـتأمـل أمـومـة مـریـم، مـعنى أمـومـتھا، وكـیف ُتـدعـى إلـى الـتعبیر 
عـنھا. وفـي الـوقـت نـفسھ، تـفسح الـكنیسة بـخبرتـھا األمـومـیة، أعـمق اآلفـاق لـتفھم خـبرة 

مریم بصفتھا نموذجاً ال ُیضاھى القتبال الحیاة والحدب على الحیاة. 
  

"ثم ظھرت آیة بّینة من السماء: امرأة ملتحفة بالشمس" (رؤ 12/ 1): أمومة مریم 
والكنیسة" 

103- الـمقارنـة بـین سـر الـكنیسة ومـریـم یظھـر جـلیاً فـي "اآلیـة الـبّینة" الـتي یـصفھا سـفر 
الـرؤیـا: "ظھـرت آیـة بـّینة فـي الـسماء: امـرأة مـلتحفة بـالـشمس، والـقمر تـحت قـدمـیھا، وعـلى 
رأسـھا إكـلیل مـن اثـني عشـر كـوكـباً" (رؤ 12/1). وتـرى الـكنیسة فـي ھـذه اآلیـة صـورة 
سـّرھـا: فھـي مـع غـوصـھا فـي الـتاریـخ، تـشعر أنـھا تـسمو عـلیھ ألنـھا فـي األرض ھـي "بـذرة 
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مـلكوت هللا وبـدؤه" (139). وتـرى الـكنیسة فـي مـریـم َتـحقُّق ھـذا السـر تـحقُّقاً تـامـاً ومـثالـیاً. 
فإنھا ھي المرأة المجیدة التي تّم فیھا قصد هللا على أكمل وجھ. 

"الـمرأة الـملتحفة بـالـشمس" – كـما یـصّورھـا سـفر الـرؤیـا – كـانـت حـامـالً" (رؤ 12/2)، 
فـالـكنیسة تـعي تـمام الـوعـي أنـھا تحـمل مخـلّص الـعالـم، المسـیح الـرب، وأنـھا مـدعـّوة إلـى أن 
تھـبھ لـلعالـم، لیجـدد مـیالد الـناس لـحیاة هللا بـالـذات. ولـكنھا ال یـمكن أن یـغرب عـن بـالـھا أن 
رسـالـتھا غـدت مـمكنة بـأمـومـة مـریـم الـتي حـملت وولـدت لـلعالـم "اإللـھ الـمولـود مـن اإللـھ" 
و"اإللـھ الـحق الـمولـود مـن اإللـھ الـحق". فـالـعذراء ھـي حـقاً أم هللا، الـثیوطـوكـس"، بـأمـومـتھا 
تتمجـد غـایـة التمّجـد الـدعـوة إلـى األمـومـة الـتي وضـعھا هللا فـي كـل امـرأة. ھـكذا تـبدو مـریـم 
نـموذجـاً لـلكنیسة الـمدعـّوة إلـى أن تـكون "حـواء الجـدیـدة. أّم الـمؤمـنین وأّم األحـیاء" (تـك 

 .(3/20
بـید أن أمـومـة الـكنیسة الـروحـیة ال تـتحقق – والـكنیسة تـدرك ھـذا أیـضاً – إالّ فـي وسـط 
الشـدائـد و"ألـم الـمخاض" (رؤ 12/2)، أي فـي الـتجاذب الـدائـم مـع قـوى الشـر الـتي ال تـني 
تـخترق الـعالـم وتـقضُّ قـلب اإلنـسان، وتـتصّدى للمسـیح: "فـیھ كـانـت الـحیاة، والـحیاة نـور 

الناس والنور یشرق في الظلمات. والظلمات لم تدركھ" (یو1/ 4). 
لـقد أَلـجئت مـریـم إلـى أن تـعیش أمـوَمـَتھا، كـما عـاشـتھا الـكنیسة، فـي ظـل الـعذاب: "لـقد ُجـِعلَ 
ھـذا الـطفل لـیكون لـلناس آیـة یـنكرونـھا. وأنـِت سـینفذ سـیف فـي قـلبك لـتنكشف األفـكار عـن 
قـلوب كـثیرة" (لـو2/ 34- 35). الـكلمات الـتي وجـھھا سـمعان إلـى مـریـم مـنذ فجـر وجـود 
المخـلص، تـلخِّص رفـض الـعالـم لـیسوع ولـمریـم مـعھ، وقـد بـلغ أقـصاه عـند الجـلجلة: 
"بـقرب صـلیب یـسوع" اشـتركـت مـریـم فـي ذبـیحة ابـنھا، فـقّدمـتھ ووھـبتھ وولـدتـھ ألجـلنا 
 ً والدة ال عـودة عـنھا. فـ "الـنعم" الـتي نـطقت بـھا مـریـم یـوم الـبشارة، قـد نـضجت نـضوجـا
تـامـاً یـوم الـصلیب، عـندمـا آن لـمریـم أن تسـتقبل وتـلد كـل إنـسان أصـبح تـلمیذاً لـیسوع، 
وتسـربـلھ بـحب ابـنھا الـفادي: "وإذ رأى یـسوع أمـھ وإلـى جـانـبھا الـتلمیذ الـحبیب إلـیھ، قـال 

ألمھ: "أیتھا المرأة ھذا ابنك". ثم قال للتلمیذ: "ھذه أّمك" (یو19/ 26). 
  

"ووقف التنین قبالة المرأة... لیبتلع ولدھا حین تضعھ" (رؤ 12/4): الحیاة التي 
تھّددھا قوى الشر 

104- فـي سـفر الـرؤیـا، نـرى "اآلیـة الـبّینة"، "آیـة الـمرأة الـمتلحفة بـالـشمس"، تـرافـقھا "آیـة 
أخـرى ظھـرت فـي الـسماء: تـّنین عـظیم أشـقر" (رؤ12/ 3) ُیـمّثل الشـیطان بـصفتھ قـّوة 
شـخصیة غـاشـمة، ویـمّثل فـي الـوقـت نـفسھ جـمیع قـوى الشـر الـتي تـعمل فـي الـتاریـخ مـعرقـلة 

رسالة الكنیسة. 
ھـنا أیـضاً ُتـِطلُّ مـریـم بـنورھـا عـلى جـماعـة الـمؤمـنین: فـعداوة قـوى الشـر تـتصدى لـمریـم أم 
یـسوع قـبل أن تـنال تـالمـیذه بـاألذى. وقـد اضـطرت مـریـم إلـى الھـرب إلـى مـصر مـع 
یـوسـف والـطفل (مـتى2/ 13- 15) إنـقاذاً البـنھا مـن یـد الـذیـن بـاتـوا یـتوجـسونـھ خـطراً 

داھماً. 
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ھـكذا تـساعـد مـریـم الـكنیسة فـي أن تـدرك أن الـحیاة ھـي دومـاً رھـان صـراع عـنیف بـین 
الـخیر والشـر، بـین الـنور والـظلمة. فـالـتّنین یـریـد أن یـبتلع "الـولـد فـور والدتـھ" (رؤ 12/ 
4)، وھـو رمـز المسـیح الـذي ولـدتـھ مـریـم "عـندمـا حـان مـلء الـزمـان"، (غـل 4/4) والـذي 
یـجب عـلى الـكنیسة أن تـقّدمـھ بـاسـتمرار لـلناس فـي مـختلف حـقب الـتاریـخ. ولـكن ھـذا 
الـطفل ھـو أیـضاً صـورة كـل إنـسان، وكـل طـفل وكـل خـلیقة ضـعیفة ومھـّددة خـصوصـاً، 
ـرنـا بـھ المجـمع  وذلـك بـأن "ابـن هللا بتجسـده اتحـد نـوعـاً مـا بـكل إنـسان" – عـلى حـد مـا ُیـذكِّ
– (140). فـفي "جسـد" كـل إنـسان ال یـنفك المسـیح یتجـلّى ویّتحـد بـنا، بـحیث یمسـي كـل 
رفـض لـحیاة اإلنـسان، بـكل أشـكالـھ، رفـضاً للمسـیح بـالـذات. تـلك ھـي الـحقیقة األّخـاذة 
والـصارمـة الـتي یـكشفھا لـنا المسـیح، وال تـنفك الـكنیسة تـرّددھـا: " مـن َقـِبَل طـفالً مـثلھ 
إكـرامـاً السـمي، فـإیـاي یـقبل" (مـتى18/5)، "الـحق أقـول لـكم: كـلما صـنعتم شـیئاً مـن ذلـك 

لواحٍد من إخوتي ھؤالء الصغار، فلي قد صنعتموه" (متى 25/ 40). 
  

"لم یبَق للموت وجود" (رؤ21/4): سنى القیامة 
105- بـشارة الـمالك لـلعذراء تـتلّخص فـي ھـذه الـكلمات الـُمَطْمِئنة: "ال تـخافـي یـا مـریـم"، 
"مـا مـن شـيء ُیعجـز هللا" (لـو1/ 30- 37). الـحقیقة أن وجـود األم الـعذراء یـظلّلھ الـیقین 
أن هللا بـقربـھا ویـرافـقھا بـعنایـتھ الـودودة. ھـكذا حـال الـكنیسة الـتي تجـد لـھا "مـالذاً" فـي 
الـقفر، وھـو مـوطـن الـمحنة، وفـي الـوقـت نـفسھ، الـموضـع الـذي تتجـلّى فـیھ مـحبة هللا لـشعبھ 
(ھـو2/16). مـریـم ھـي كـلمة الـحیاة والـتعزیـة لـلكنیسة فـي كـفاحـھا ضـد الـموت. وعـندمـا 
ُتظِھـر لـنا ابـنھا فھـي تـؤكـد لـنا أن قـوى الـموت قـد ُسـِحَقْت بـھ: "الـموت والـحیاة تـجابـھا فـي 

نزال ھائل. لقد ما سید الحیاة، ولكنھ حّي یملك" (141). 
الحمل الذبیح یحیا حامالً سمات العذاب في سنى القیامة. ھو وحده یسود أحداث 

التاریخ، "ویفضُّ الختم" (رؤ5/ 10)، وفي الزمان وفي ما بعد الزمان یعلن قدرة 
الحیاة على الموت، في "أورشلیم الجدیدة" أي في العالم الجدید الذي یشخص إلیھ 

تاریخ البشر: "لن یبقى للموت وجود، وال للبكاء وال للصراخ وال لأللم، ألن العالم 
القدیم قد زال" (رؤ 21/ 4). 

وعـندمـا نسـیر، نـحن شـعب هللا الـحاج، شـعب الـحیاة الـمتجند لـلحیاة، ونـتقدم بـثقة نـحو 
"سـماء جـدیـدة وأرض جـدیـدة" (رؤ21/1)، نـشخص بـبصرنـا إلـى مـن ھـي لـنا "آیـة رجـاء 

وضمان تعزیة" (142). 
یا مریم، 

فجر العالم الجدید، 
وأّم األحیاء، 

نكل إلیِك قضیة الحیاة: 
انظري، یا أمنا، إلى ما ال یحصى من عدد األوالد الذي ُیمَنعون من أن یولدوا، 

إلى الفقراء الذین أمست ضحایا عنف شرس، 
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إلى العّجز والمرضى المقتولین بدافع الالمباالة أو بدافع شفقة كاذبة. 
أعطي المؤمنین بابنك 
أن یعلنوا ألھل زماننا، 

بحزٍم ومحبة 
إنجیل الحیاة. 

اسألي لھم أن یتقبلوه 
عطّیة دائمة التجّدد، 

وأن یفرحوا باالحتفال بھ بشكر 
في كل مراحل وجودھم 

وأن یشھدوا لھ بشجاعة ودأب نشیط 
لیبنوا مع جمیع الناس الطّیبین، 

حضارة الحق والحب. 
إلكرام وتمجید هللا خالق الحیاة. 

  
لـقد أُعـطي ھـذا الـنص فـي رومـا، بـقرب كـنیسة الـقدیـس بـطرس، فـي 25 آذار 1995 فـي 

مناسبة عید البشارة، في السنة السابعة عشرة من حبریتنا. 
  

یوحنا بولس الثاني 
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