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تقدمي الكتاب

الإخوة الكهنة واملحامون الأعزاء
 

جتميع  مت  حيث   ،2017 لعام  للمحامني  ال�ساد�س  املوؤمتر  نتاج  اأيديكم  بني  ن�سع   
الثاين  الكتاب  لديكم  ليكون  طرحت،  التي  املحا�رضات  من  امكن  ما  وترجمة  وطباعة 
هذه  اإىل  الرجوع  اآملني  واحلقيقة«،  »العدالة  خلدمة  والرعوّية  القانونية  مكتبتكم  فيغني 
الوثائق للإ�سهام يف خدمة الكني�سة رعويًا وقانونًيا وتو�سيع اآفاقنا على �سوء تعليم الكني�سة 

لكي يكون »العدل ثمرة احلق«.
 

القد�س، 10 متوز 2017  

اإعداد الأب همام خزوز
ع�سو اللجنة التح�سريية للموؤمتر





ال�رشكة الزوجيَّة واأهداف الزواج امل�سيحّي
)ق. لتيني 1055؛ ق.�س 776(

الأب رمي�ن جرج�س الفرن�سي�سكاين

1( طبيعة الزواج امل�سيحّي
يريده  باأن يحيا زواجه كما  اإن�سان  ال�ساملة لكلِّ  الدعوة  الإلهّية عن  الإرادة  اأعلنت 
اهلل، كفر�سة لتج�سيد روح التكامل الإن�سايّن يف �رضكة حياة، واأن يجد نف�سه يف كماليته، 
ل فيه. واأّن الإن�سان -رجل وامراأة-هو الكائن الوحيد،  من خلل انفتاح وجودّي متاأ�سّ
بني خملوقات العامل املنظور »الذي اأراده اهلل اخلالق لذاته«، والإن�سان، مب�سيئة اهلل، موجود 
كذكر واأنثى. »فخلق اهلل الإن�سان على �س�رته على �س�رة اهلل خلقه ذكراً واأنثى خلقهما« )�سفر 
�س لأجل تطّور اجلن�س الب�رضّي بالجناب وح�سب، بل هو  التك�ين 1: 27(. فالزواج مل يوؤ�سَّ
ال�سبيل الذي ي�سلكه الإن�سان لتنمية �سخ�سّيته ولتحقيق اإن�سانّيته1. وبالزواج ي�سري الرجل 
اإىل املكان الذي خرج منه، ويكتمل »الإن�سان«  ال�سلع  اإذ يعود  واملراأة »ج�سداً واحداً«، 
اأ�سا�س  على  يقوم  الزوجّية  العلقة  يف  بينهما  ُخِلق  الذي  فالرباط  والأنثى.  الّذكر  باّتاد 
اإمراأة، ويجد كلٌّ منهما نف�سه يف كماليته مع الآخر،  اّتاد �سخ�س - رجل و�سخ�س - 
ومكتمّل يف كمالّية الآخر، من خلل عطاء وقبول وجودي متبادل2. فالإن�سان ل ميكن 
اأن يكون وحيداً ول ميكن اأن يوجد اإّل يف »وحدة الإثنني« وبالتايل يف علقة ب�سخ�س 
ب�رضّي اآخر«3. فالرجل واملراأة، يتحدان ك�سخ�سني خمتلفني باجلن�س مع كّل الغنى الروحّي 
على  تهدف  �سخ�سيَّة  �سلة  ليقيما  الإن�سايّن،  ال�سعيد  على  الختلف  هذا  يحتويه  الذي 
 Cfr. BURKE C., «Personnalisme et divers aspects de la jurisprudence», in : Revue de Droit Canonique,  1
.45 (1995) 338
نقراأ بو�سوح يف �سفر التكوين )2: 18-23( خمت�رض نظام الّتاد الزوجّي ح�سب خمطط اهلل اخلالق: »وقال الرّب الإله: ل   2
يح�سن اأن يكون الإن�سان وحده، فاأ�سنع له عونًا باإزائه... فاأوقع الرّب الإله �سباتًا على اآدم فنام، فا�ستّل اإحدى اأ�سلعه، و�سّد 
مكانها بلحم وبنى الرّب الإله ال�سلع التي اأخذها من اآدم امراأة، فاأتى بها اآدم، فقال اآدم: هذه املّرة عظم من عظامي، وحلم 
من حلمي. هذه ت�سّمى امراأة، لأنها من امرئ اأخذت. ولذلك يرتك الرجل اأباه واأّمه ويلزم امراأته، في�سريان ج�سداً واحداً«. 

راجع ر�سالة الر�سولية للحّب البابا يوحنا بول�س الثاين »يف كرامة املراأة« )رقم 7(.  3
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خ�س الإن�سايّن. وما ُي�سّكل امليل  �سعيد ال�سيغة الذكريَّة اأو الأنثويَّة اإىل تاأ�سي�س وجود ال�سَّ
الأ�سا�سي للرجل نحو املراأة هو اأّنه يجد فيها ال�سلع الذي انف�سل عنه: فنقول اإَنّ الرجل 
من  ُي�سّكل  اأن  واّتاُدهما يجب  الكّلي،  الإن�سان  لذات  املتكاملن  ال�سلعان  واملراأة هما 

جديد الّتاد الأول املنف�سل.
الزواج  رفع  الكني�سة،  مع  اإتاده  �رّض  ف�سحه،  �رّض  خلل  من  امل�سيح،  ي�سوَع  ال�سّيد 
الذي نّظمه اهلل يف نظام اخللق اإىل كرامة ال�رّض. ويقوم جوهر هذا ال�رّض على اإن�ساء الزوَجنينْ 
الطبيعة الإن�سانّية وبني امل�سيح والكني�سة بقّوة الروح  كاأيقونة حّية لّتاد اهلل الكلمة مع 
اإىل  اإ�سارًة  »�رّض عظيم«  بول�س  القدي�س  اأ�سماه  ما  وهذا  الكني�سة4.  من  امل�ستدعى  القد�س 
واملراأة،  الرجل  بني  »العهد«  اأ�سا�س  على  القائم  والكني�سة،  امل�سيح  بني  الزوجّي  الّتاد 
»�سورًة ومثاًل« لعهد اهلل مع الب�رض والذي يتحقق بوجه نهائي يف ي�سوع امل�سيح5. فالذي 
ُرفع اإىل كرامة ال�رّض من الرّب ي�سوع امل�سيح هو امليثاق الزوجّي وفقًا حلقيقة نظام اخللق. 
فالكني�سة ل تتكّلم عن عقد الزواج اأن »اأ�سبح« �رّضاً، اأو اأنه »اكت�سب« خا�سية الأ�رضار، 
ا هو �رّض يف حّد ذاته. والكرامة ال�رّضيّة لي�ست بعن�رض املوؤ�س�سة الزوجيَّة، لكنَّها جوهر  اإنَّ
الزواج نف�سه، اأي هو الزواج نف�سه املحتفل به بني امل�سيحيني؛ اأي اأن بني املعّمدين لي�س 
هناك زواج �سحيح اإن مل يكن �رّضاً. فالزواج �رّض، يتطلب تدّخل اهلل املبا�رض، لأن اهلل نف�سه 

. يرتاأ�س الّتاد، ويبم العهد بني الزوَجنينْ
لنتذّكر كلمات خطاب البابا يوحنَّا بول�س الثاين اأمام اأع�ساء املحكمة الروتالّية بتاريخ 
1 �سباط 2001 )رقم 5(: »تتطّلب �رضكة احلياة كّلها العطاء املتبادل بني الزوَجنينْ )ق. 
خ�سّي يحتاج اإىل  لتيني 1057 البند 2؛ ق. �س 817 البند 1(. ولكن هذا العطاء ال�سَّ
يّتحدان  الزوَجنينْ  اأنَّ  لنا  يبنّي  للزواج  الطبيعي  العتبار  دائم.  واأ�سا�س  خ�سو�سية  مبداأ 
يتمّتع به هذا  التحديد كاأ�سخا�س مبا يف ذلك الختلف اجلن�سي، مع كل ما  على وجه 
باعتبارهما  يتحدان  الزوجان  الإن�سايّن.  امل�ستوى  على  اأي�سًا  غنى روحي  من  الختلف 
بالغ  اأمر  والأنوَثة  للذكوريَّة  الطبيعي  البعد  اإىل  الإ�سارة  و�سخ�س-امراأة.  �سخ�س-رجل 
يف  التحديد  وجه  على  للزوج  خ�سّي  ال�سَّ الرباط  ين�سىء  الزواج.  جوهر  لفهم  الأهمية 
خ�س الإن�سايّن. نطاق الت�رّضف  امل�ستوى الطبيعي لنموذج الذكوريّة والأنوّثة للكائن ال�سَّ
 Cfr. SALACHAS, D., Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese Orientali,  4
.Roma, 1994, 24

Cfr. SALACHAS D., Il Sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto..., 30.  5
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، وبالتايل، حقوق وواجبات الزوجيَّة هي نتيجة لكيانهما ويجدان يف هذا الأخري  الزوَجنينْ
الإرادة  فعل  بف�سل  بحرّية،  بينهما  واملراأة  الرجل  يقيم  الطريقة،  بهذه  احلقيقي.  اأ�سا�سه 
الفردّي األ وهو الر�سى )ق. لتيني 1057 البند 2؛ ق. �س 817 البند 1(، رباطًا ميّثل 
ة كجواب  طبيعتهما، وي�سّكل لكليهما م�سار دعوة يعي�سان من خلله �سخ�سّيتهما اخلا�سّ
على املخطط الإلهي. اإنَّ التوّجه اإىل الأهداف الطبيعية للزواج - خري الزوَجنينْ والإجناب 
وتربية الأبناء - حا�رضة جوهريّا يف الذكورّية والأنوّثة. وهذه اخلا�سية املبتغاة لأمر بالغ 
الأهمية لفهم البعد الطبيعي لهئا الإتاد. بهذا املعنى، ُيفهم الطابع الطبيعي للزواج ب�سكل 
اأف�سل عندما ل ُيف�سل عن العائلة، فالزواج والأ�رضة ل ينف�سلن، لأن الذكورية والأنوثة 
للأ�سخا�س املتزّوجني منفتحة ب�سكل جوهرّي اإىل هبة الأبناء، ودون هذا النفتاح ل ميكن 

حتى اأن يكون هناك خري الزوَجنينْ ولن يكون جديراً بحمل هذا ال�سم«.

2( الزواج الكن�سّي يف �رشع الكني�سة الكاث�ليكيّة ال�سابق ل�سنة 1917
اأدرك ال�رضع اللتيني ال�سابق 1917 اأّن الزواج حقيقة طبيعية تعاقديّة )ق. 1012(6 
الأ�سا�س مت تديد  هذا  وعلى  بند 1(.  )ق. 1081  الر�سى  بو�ساطة  قبل زوجني  من  مبم 
تعريف عقد الزواج ب�سكل وا�سح ومبا فيه الكفاية ح�سب م�سمونه وغايته: الزواج عقد فيه 
رجل وامراأة مينحان ج�سديهما ب�سكل متبادل بغر�س الأفعال التي توؤدي اإىل اإجناب البنني. 
الزوجني  القانونّية لدى  الأهلية  املعّمدين بوجود  ال�رضع بني  بقّوة  ُيعّد �سحيحًا  والزواج 
اأّية �سائبة ُيحّددها القانون، ولي�س لأية �سلطة  وبر�سى حّر متبادل بني الزوجني ل ت�سوبه 

ب�رضية اأن تاأتي مبا يقوم مقام الر�سى غري املوجود«. وكما اأقّر ال�رضع مو�سوع الر�سى:
اإرادة به يعطي كل من الفريقني  القانون 1081 البند 2: الر�سى الزوجّي هو فعل 
حقًا دائمًا على ج�سده ويقبل على ج�سد الفريق الآخر هذا احلق يف ما يعود اإىل الأفعال 

الرامية من طبيعتها اإىل ولدة البنني، حم�سوراً بني الزوجني دون �سواهما.
من  كل  يعطي  للزواج،  تاأ�سي�سّي  عن�رض  الر�سى  اأنَّ  القانون  م�سمون  من  ن�ستخرج 
الرجل واملراأة بفعل اإرادة حّق على ج�سده ويقبل على ج�سد الفريق الآخر حقًا دائمًا يف ما 

Can. 1012 § 1 Le Christ a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial lui-même entre bap-  6
 tisés. § 2 C’est pourquoi entre baptisés le contrat matrimonial ne peut exister validement, sans être en
.même temps sacrement
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يعود اإىل الأفعال الرامية من طبيعتها اإىل ولدة البنني، وحم�سوراً بني الزوجني دون �سواهما 
)ق. لتيني 1081 بند 2(. لذا مبوجب اإعطاء احلّق traditio iuris، ُي�سكل الواجب اجلن�سي 
املتبادل بني الرجل واملراأة، اأي العطاء وقبول حّق على اجل�سد، العن�رض ال�رضوري والكايف 
لإمتام م�سمون الزواج، اأي مو�سوع الر�سى الزوجّي. فمو�سوع الر�سى يقوم على تبادل 
العطاء وتقّبل حّق على اجل�سد، اأي احلّق الدائم واحل�رضّي على ج�سد الزوج الآخر؛ بينما 
تبادل هذا احلّق، كان  يتم  اأجله كان  الذي من  اأي اجلانب وال�سبب  ال�سكلي،  املو�سوع 

الفعل الزوجّي الكامل مع الأفعال الأخرى التي ميكنها اأن ت�سري اإليه7. 
ونتيجة لذلك، ظهرت الواجبات التعاقدّية التالية:

واجب توفري اأفعال جن�سية لل�رضيك ترمي اإىل ولدة البنني يف اأحيان كثرية ح�سب   )1
رغبة ال�رضيك ب�سكل معقول وجائز اأدبيًا؛

واجب المتناع عن الأفعال اجلن�سّية مع الأ�سخا�س الآخرين؛  )2
واجب اإمتام الواجبات املن�سو�سة بدون تقييد زمني8. اأّما فيما يخ�س م�سار احلياة   )3
الزوجّية ونتائجها، مل تاأخذها القوانني بعني العتبار، فنتج عن ذلك عقيدة ت�سع 
ب�سكل ل ميكن لأي  الزوجّية،  احلياة  العقد وبني م�سار  فا�سًل بني �سّحة  حداً 
خلل ي�سيب احلياة الزوجّية بعد اإبرام العقد، اأن ُي�سكل �سببًا لبطلن العقد وبالتايل 

لبطلن الزواج9.

3( مفه�م الزواج امل�سيحي يف املجمع الفاتيكاين الثايّن
قّدم املجمع الفاتيكاين الثاين يف الد�ستور الرعوّي حول الكني�سة يف العامل اليوم »فرح 
ورجاء«، مفهومًا لهوتيًا جديداً ل�رّض الزواج امل�سيحي، كجواب للمتغريات الع�رضية يف 
الأبحاث  دائرة  �سمن  كان  الذي  الب�رضّي،  خ�س  ال�سَّ ملفهوم  وخ�سو�سًا  الوقت،  ذلك 
والنفعالت  النف�سّية  القوى  بتو�سيح  اأ�سهمت  التي  والأنرتوبولوجّية،  النف�سّية  العلمية 

كجزء مّهم وموؤثر يف توازن حياة الإن�سان.
مع  القانويّن-الإجتماعّي  التقلّيدي،  اجلانب  توحيد  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  اأراد 

. Cfr. D’AURIA A., Il Matrimonio nel Diritto della Chiesa,43  7
 Cfr. LŰDICKE K., «Matrimoial Consent in light of a personalist concept of marriage: on  8
.the Council’s New way of thinking about marriage», in: Studia canonica, 33 (1999), p. 475

راجع اليا�س رّحال، ف�سخ الزواج ل�سالح الإميان...والإن�سان، بريوت - لبنان، 2001، �س 69.  9
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خ�سايّن للزواج امل�سيحّي. ومل ياأخذ بعني العتبار املفهوم املادّي،  اجلانب التاأ�سي�سّي وال�سَّ
ُيعطى  الذات  ثمرة وهب  �سخ�سّي،  اّتاد  نتيجة  فالزواج  للزواج.  الإجنابّي  اأو  التعاقدّي 
بني الزوَجنينْ ولي�س نتيجة لتبادل الأج�ساد. لذلك، اأ�سبح مفهوم الزواج يقوم على اتاد 
خ�س« اأكرث من« ج�سد«؛ اأي فرد ي�سمل اإرادات وحاجات ورغبات  »اأ�سخا�س«. »ال�سَّ
واندفاعات واآمال واأحلم، ت�سكلت خبة احلياة من خلل البيئة - الدينّية العائلّية الثقافّية 
بعبارة »حميطّي«، وهو حميط ح�ساري  ُي�سمى  بالذات ما  اأو هي منها. وهذا  التي هو   -
ين�ساأ  الذي  اأي املحيط  وثقايف و�سيا�سي واجتماعي وديني وطائفي وزماين ومكاين...، 

فيه الإن�سان وينمو ويرتعرع.
ان الفكرة التي كانت �سائدة حّتى ال�ستينيَّات والتي قالت اإّن مو�سوع الر�سى ب�سكل 
العدد  نقراأ يف  اإذ  امل�سيحي،  ال�سخ�سايّن  باملبداأ  ا�ستبدلت  ح�رضي هو »حّق يف اجل�سد«، 
رقم 24: »اإن الإن�سان، تلك اخلليقة الفريدة التي اأرادها اهلل لذاتها، ل ي�ستطيع اأن يجد ذاته متاماً، 
اإل ببذل ذاته دون مقابل«. وك�ن الإن�سان يرمي اإىل حتقيق ذاته، هذه الذات ل ميكن اأن تكتمل اإلّ 
للكمال  »الأنا«  توجيه  اأو  ذاتنا  نحقق  اأن  ميكننا  واأنه  جمّاناً«10.  بالنف�س  الت�سحية  من خالل 
تتعار�س  حياتنا خلل�سها-وهذه  نفقد  الإجنيل-اأن  برنامج  هو  هذا  اأنف�سنا.  بتقدمي  فقط 
مع البنامج املقّدم من علم النف�س املعا�رض: البحث عن الذات، ان�سجام الذات، الهتمام 
ر�سى  من  يت�سكل  الزواج  ورجاء«،  »فرح  الرعوي  الد�ستور  ح�سب  لذلك،  بالذات«. 
�سخ�سّي غري قابل للنق�س، وهو ثمرة هبة الذات للآخر الذي يعطى بني الزوجني ولي�س 

نتيجة تبادل الأج�ساد. نقراأ يف العدد 48 ما يلي:
�سخ�سّي غري  قائمة على ر�سى  الزوجّي...  احلياة واحلّب  احلميمة يف  ال�رضكة  »اإّن 
قابل للنق�س والرتاجع. وهكذا فالعمل الإن�سايّن الذي يتبادل به الأزواج العطاء والتقّبل 
هو توافٌق ترابطي ثّبتته الإرادة الإلهية... والرجل واملراأة اللذان برباط الزواج »لي�سا هما 
مبا  الآخر  اأحدهما  وي�ساند  يتعاونان   ،)6 )متى 19:  واحداً«  بل ج�سداً  بعد،  من  اثنني 
خ�س والعمل... وهذا الّتاد احلميم، كونه عطاًء متبادًل  بينهما من اّتاد حميم يف ال�سَّ
، وارتباط  الزوَجنينْ تامًة عند  اأمانًة  يقت�سي  البنني، كّل ذلك  بني �سخ�سنّي، وكذلك خري 

الواحد بالآخر ارتباطًا ل ينف�سم«. 

راجع الر�سالة الر�س�لية للحّب البابا ي�حنا ب�ل�س الثاين »يف كرامة املراأة« )رقم 7(.  10
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يف احلقيقة، مل يقّدم الد�ستور الرعوّي »فرح ورجاء« يف الن�ّس )رقم 48( موؤ�ّس�سة 
الزواج على اأّنها موؤ�ّس�سة قائمة ب�سكل مو�سوعي وب�سكل م�سبق عن اللحظة التي يعرب 
الزوجان فيها عن ر�ساهما ب�سكل قانوين فّعال، بل اأّكد اأّن موؤ�ّس�سة الزواج، املقّررة بعمل 
اإلهي، تنبثق يف الوجود بفعل الإرادة، يتبادل به الزوجان العطاء والتقّبل، اأي من العهد 
الزوجّي اأو من الر�سى ال�سخ�سي ل رجعة فيه11. والن�س يقارب تعبري »عهد الزوجّي« مع 
تعبري »الر�سى ال�سخ�سي« ل رجعة فيه، من خلل الو�سلة الإعلنّية »seu«، حيث تقام 
بوا�سطتهما »�رضاكة حياة وحّب زوجّي اأ�س�ست من اهلل اخلالق ب�رضائع خا�سة«. »لذا يفهم 
عهد الزواج مبعنى الر�سى ال�سخ�سي ال�سادر ب�سكل �رضعّي بني �سخ�سني موؤهلني ب�سكل 

قانوين، تن�ساأ من خلله �رضكة حياة وحّب زوجّي فيها يتحقق الزواج املوؤ�س�س م�سبقًا12.

4( الروؤية ال�سخ�سانيَّة للزواج امل�سيحّي يف �رشع الكني�سة الكاث�ليكيّة احلايّل
- اإنَّ مفهوم الزواج اللهوتي، له مفاهيم ومعامل قانونّية ت�سكل كيانه، واملحتفلون 
القانوين.  الزواج بو�سعه  اأو نفي  يلتزموا بها ب�سكل مطلق، فل ميكنهم تديد  اأن  يجب 
الزواج  لوجهات  ال�سحيح  التف�سري  مهّمة  وحدها  العلّيا  الكن�سّية  التعليمّية  ولل�سلطة 
القانونّية، كي تتحا�سى اأي خطاأ حول بع�س النقاط التي تخ�ّس ال�رضع الطبيعي ومعطيات 
الوحي وخطورة التف�سريات الذاتّية يف تطبيق القانون وحفظ الوحدة الزوجّية13. وُيعتب 
الر�سى حمور املعاجلِة القانونية للزواِج لأنه العن�رُض اخلّلق، والعّلة الفاعلة للزواج نف�سه؛ 
اأَو  اإفرتا�سات  ُت�سكلن  للر�سى،  ال�رضعي  و�سدور  القانونية  كالأهلية  اخرى  و�رضوط 

�سكليات متزامنة لكي يكون للر�سى فاعلية تاأ�سي�سّية14.
الرعوّي  الد�ستور  يف  املذكورة  خ�سانّية  ال�سَّ الروؤية  احلايّل،  الكن�سّي  الت�رضيع  ا�ستمد 
حول الكني�سة يف العامل اليوم، ل�سياغة قانون الزواج يف جمموعة القوانني اللتينّية اجلديدة 
عام 1983 ومن ثّم يف جمموعة قوانني الكنائ�س ال�رضقّية الكاثوليكّية 1990، الذي مل 

.Cfr. NAVARRETE U., «Differenze essenziali...», 286  11
 Quindi il foedus coniugii va inteso nel senso del consenso personale legittimamente manifestato fra  12
 persone giuridicamente abili, con il quale si stabilisce la comunità di vita e d’amore coniugale nella
.quale consiste il matrimonio già costituito». Cfr. NAVARRETE U., «Differenze essenziali...», 285
Cfr. NAVARRETE, U,M «Acta IOANNIS PAULI PP. II Allocutio ad praelatos officiales Rotae Roma�  13
nae die 27 Ianuarii 1997 Habita», Periodica 86 (1997) p. 378.
Cfr. POMPEDDA M. F., L’incapacità consensuale, in POMPEDDA M.F., Studi di diritto matrimonia�  14
.le canonico, Milano 1993, p. 461
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الأ�سا�سّي  الزوجّية  املوؤ�ّس�سة  واأنَّ جوهر  الزواج كموؤ�ّس�سة طبيعية و�رضيّة.  يتجاوز حقيقة 
قائم على العهد الذي يقطعه الزوجان لإقامة �رضكة يف احلياة بينهما تعود خلري الزوَجنينْ 
بالدرجة الأوىل والتي تكتمل كليًا باإجناب الأولد15. من الوا�سح اأّن م�سطلح »موؤ�ّس�سة« 
ما  وهذا  والقبول،  العطاء  الزوجان  يتبادل  بوا�سطته  اإن�ساين  فعل  عن  يتولّد  ما  اإىل  ي�سري 
حّدده القانون 1057 بند 2 بقوله اإن الر�سى يقيم الزواج. فقّدم ال�رضع اللتيني وال�رضقّي 
وحقيقة  ال�رّض  بني  العلقة  ب�ساأن  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  بكلمات  و�سفًا  الكاثوليكّي 
حنّي �رّضّية الزواج يف اللحظة التي يتحقق فيها  الزواج التي ن�ساأت مع خلق الإن�سان، مو�سّ
يح اأنه موؤ�ّس�سة ذات حّق طبيعي،  الوثاق اأو يتّم الإعراب عن الر�سى ال�رضعي16، مع تو�سّ

واأنه �رّض فقط عندما يتم الحتفال بالزواج بني معّمدين. 
نقراأ ن�ّس القانونني:

الرجل واملراأة  به  يقيم  الذي  الزوجّي،  العـهد  اإن  البند 1:  اللتيني 1055  القانون 
بينهما �رضكة للحياة كلها، والذي يهدف بطبيعته اإىل خري الزوَجنينْ واإجناب البنني وتربيتهم، 

قد رفعه ال�سيد امل�سيح اإىل مقام �رض مقد�س بني املعّمدين.
نه ب�رضائعه،  القانون ال�رضقّي 776 البند 1:  اإّن عهد الزواج الذي �سنعه اخلالق وح�سّ
وبه يقيم الرجل واملراأة، بالر�سى ال�سخ�سي املتبادل الذي ل رجعة فيه، �رضكًة بينهما ت�سمل 

احلياة باأ�رضها، مرتب بطبيعة اأمره خلري الزوَجنينْ واإجناب البنني وتربيتهم. 
العّلة  بالأحرى  اأو  الزوجّي،  للر�سى  ال�سكلّي  املو�سوع  اأّن  احلايل،  الت�رضيع  يوؤّكد 
ال�سكلّية ratio formalis والقانونّية هو العهد foedus الذي ل ميكن اإلغاوؤه مبوجب القانون 
ب�سكل  »ذواتهما«،  واملراأة  الرجل  ُيعطي  لأجلها  املحّددة  الغاية  اأّن  اأي   ،2 بند   1057
متبادل، و»لت�سكيل الزواج«، وليوؤ�س�سا �سوية »�رضاكة حياة كاملة، والتي تهدف بطبيعتها 
مو�سوع  فاإنَّ  لذلك،   .)1 بند   1055 لتيني  )ق.  وتربيتهم  البنني  واإجناب  الزوَجنينْ  خلري 
التي يجب الأخذ بها يف  الزوجّي لي�س مبجموعة احلقوق والواجبات الأ�سا�سّية  الر�سى 
خ�سان نف�ساهما، الرجل واملراأة اللذان  حلظة الحتفال بالزواج فح�سب، لكن اأي�سًا ال�سَّ

راجع البابا ي�حنا ب�ل�س الثاين، ر�سالة اإىل الأ�رش، عدد 7.   15
 Cfr. NAVARRETE U., «Differenze essenziali nella legislazione matrimoniale del Codice latino e del  16
Codice orientale», in Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orienta�
.lium, 24-29 aprile 1995, Kaslik-Liban 1996, p. 289
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يتبادلن بو�ساطة الر�سى العطاء والتقبل يف حياتهم الزوجّية، اأي كونهما زوجًا وزوجة17، 
ومن هذا العطاء - التقبل يتولد الوثاق القانوين. 

 - ال�رضعني  كل  يف  الت�رضيعّي  الن�ّس  يف  املذكور   »consortium« »�رضكة«  تعبري  اإّن 
اللتينّي وال�رضقّي الكاثوليكّي - اجلديَدينْن، يرتجم تعليم املجمع الفاتيكاين الثاين باألفاظ 
امل�ستخدم  للتعبري  تعبري »�رضاكة احلياة كّلها« والذي جاء م�ستبدل  ا�ستخدم  الذي  قانونّية 
و�سمولّية  الكمالّية  ُتفهم  لكي  »�رضكة حياة وحّب زوجّي«  الثاين  الفاتيكايّن  املجمع  يف 
خ�سايّن الذي ي�سري اإىل احلقيقة القانونّية لل�رضاكة  ( بجانبه ال�سَّ �رضاكة الأ�سخا�س )الزوَجنينْ
الزوجّية التي ي�سعها الزوجان من خلل عهد احلّب والعطاء املتبادل وبوا�سطته ل يكونان 
اثنني بل ج�سداً واحداً. اإنَّهما يف توا�سل متبادل فيما بينهما كرجل واإمراأة يف كل جوانب 
ة، لكن  من وجودهما، وحتى اجلن�س اأي�سًا. فل ُيعطي اأحدهما الآخر اأو يتقّبل قيمة خا�سّ
خ�س هو مو�سوع ال�رضاكة. فامل�ساركة يف حياة زوجّية، كاملة، تاّمة،  �سخ�سيَّة الآخر، فال�سَّ
خ�س ب�سكل كامل بعنا�رض احلياة الزوجّية  كلّية، اإجمالّية، مانعة، غري منف�سمة، يلتزم ال�سَّ
مبعناه  املقّد�س »ج�سد واحد«  الكتاب  مقولة  لتحقيق  بكّل وجوهها،  �سابقًا  اإليها  امل�سار 
الكامل18. فقولنا الزواج »ج�سد واحد«، هذا يعني اتاد الأ�سخا�س يف حياتهم الزوجّية 
)نقول حياة »�رضكة« والزوجان هما »ال�رضيكان«(؛ وبهذا التاد احلميم، يف كونه »عطاء 
ة ل�سالح »خري«  متبادل بني �سخ�سنّي«؛ كل متعاقد يف العهد الزوجّي ُيحدد حريَّته اخلا�سّ
املُطلق. فمن »يهب ذاته« فهو  ال�سعادة واخلري  اأَو قيمة �سخ�سيَّة الآخر الذي يرغب منه 
خ�س الآخر يف الزواج كهبة. وكل �سخ�س هو هبة للآخر لأن الزوَجنينْ يهبان  يتقبل ال�سَّ
خ�س بحقيقته  ذاتيهما ب�سكل متبادل وبحرية وجمانية. والهبة ل تخ�ّس فقط الذات، اإّنا ال�سَّ
كّله؛ فهو ب�سكل كامل ومتبادل مو�سوع هبة اإىل الطرف الآخر. لذا فاإنَّ مو�سوع العهد 
الزوجّي يف الت�رضيع الكن�سي الكاثوليكي احلايل، يتطابق مع الأ�سخا�س املتعاقدين اأنف�سهم 
ولي�س مع اأي جانب »جزئي« من �سخ�سّيِتهم، فهما فاعلن اأ�سا�سيان يف العهد الزوجّي، 

وبوا�سطته يحقق كل منهما ذاته بانتمائه اإىل الآخر.
خ�س عن ر�ساه الزوجّي  ويت�سّمن اّتاد »اأ�سخا�س« نتائج معّقدة. فعندما يعرب ال�سَّ
 Cfr. CARRERAS. J., «II bonum coniugum» oggetto del consenso matrimoniale». In: Ius Ecclesiae, 6  17
.(1994), pp. 117-158
 Cfr. CHIAPPETTA L., II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordatario, Manuale   18
.giuridico�pastorale, Edizioni Dehoniane, Roma 1990, p. 10, nota 21
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ويتزّوج، ياأخذ على عاتقه الواجبات الزوجّية يف حلظة تبادل الر�سى، اأي اأن يلتزم بكل 
األفاظ  منًا يف  مت�سّ العام  الزوَجنينْ  قوام خري  يكون  واأن  حياته،  اأيام  طوال  فعله  ينبغي  ما 
املوت، »جميع  اّتادهما حّتى  ثبات  الحرتام،  الأمانة،  املحّبة،  الزوجّي وهي:  الر�سى 
اأن  منهما، يجب  كّل واحد  نف�سه خري  الوقت  كليهما هو يف  اأّيام حياتهما«. فخريهما 
الزواج،  جوهر  ذات  يف  بعمق  ي�سرتكان  فالزوجان  الأبناء«19.  خري  بعد  ما  يف  ي�سبح 
والروحّي يف  النف�سّي واجل�سدّي  ال�سعيد  بينهما، على  متبادل  تكاملّي  من خلل تقيق 
احلياة الزوجّية. فل ميكن القول اإّن الزواج املحتفل به يف حالة انعدام وجود �رضكة حياة 
اأو  قائمًا ول ميكن اعتباره �سحيحًا ب�سكل قانويّن، وهذا يعود اإىل �سبب ا�ستبعاد طوعّي 
اأن يتزّوج من دون  اأّنه ي�ستطيع  خ�س الذي يت�سّور  لنعدام القدرة على التحّمل20. فال�سَّ
ذاته من هذا  من  نف�سه وقد حجب جزءاً  يجد  احلياة،  ل�رضيَكه يف  كّلها  يعطي حياته  اأن 
الّتاد، وهذا يف حد ذاته ُيعّد زعزعة لأ�سا�س الزواج. فما مل يعط كّل طرف ذاته كّلها 
للآخر بل تّفظ مدى احلياة، فلن يثق كّل طرف بالآخر، وبدون هذه الثقة وهذا ال�سعور 
بالأمان والطمئنان، لن يجد اأي من الطرفني �سجاعة املخاطرة، ولن يكون هناك �سلم 
حقيقّي يقود اإىل ال�ستقرار والتقّدم يف بناء الأ�رضة اجلديدة. هذا هو الطابع اخلا�ّس بالّتاد 
الزوجّي، الذي يتمّيز ب�سكل جوهرّي عن اأّي اّتاد اآخر والذي ي�ستطيع ربط �سخ�سنّي يف 

ة«21. اأهداف خا�سّ
ق.�س776(  1055؛  الالتيني  )ق.  الت�رضيعني  كل  يف  »الزواج«  مفهوم  اأنَّ  نلحظ 
يت�سّمن جانبني مرتبطني وجوهرّيني: الأول موؤ�س�ساتّي in fieri، وهو ميثاق الزواج، اأي 
اأّن الزواج وثاق قانوين قائم بني الطرفني بو�ساطة تبادل ر�سى زوجّي، والذي يوّلد بينهما 
جمموعة من احلقوق والواجبات املتبادلة واللتزامات ل�سل�سلة من ال�سلوكيات لي�س فقط 
على �سعيد العلقة بني الأ�سخا�س، اإّنا على ال�سعيد الجتماعي. والثاين وجودي مرتبط 
بامل�سار امللمو�س للحياة الزوجّية in facto esse اأو �رضكة احلياة كّلها وهو املتعلق مبحتويات 
على  يقوم  الزوجيَّة  للموؤ�س�سة  القانوين  فال�سابط  الزوجّية.  للعلقة  و�سخ�سيَّة  اإن�سانّية 
العلقة احلتمّية ال�سببّية بني الر�سى الزوجّي القائم على اأ�سا�س كلمة »عهد« بني �سخ�سنّي 

راجع ر�سالة البابا ي�حنّا ب�ل�س الثاين اإىل الأ�رش، 1994، رقم 10.  19
Cfr. CANAL G.. »L’incapacità ex. can. 1095، 3°: necessaria assolutezza o possibile relatività alla pe -  20
.sona del’altro coniuge?«، Studi giuridici XLVIII، Città del Vaticano 1998، p. 74
.Cfr. CHIAPPETTA L., II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordatario, p. 10  21
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الذي يجعل  الزواج،  ، ومو�سوع  الزوَجنينْ الر�سى بني  تبادل  in fieri حلظة  ت�سميمه  مت 
الر�سى الزوجّي يف الت�سميم زوجّيا in facto esse والذي يجب اأن يتم تنفيذه يف م�سار 

احلياة الزوجّية.
واج اجلديدة اأ�سبحت ت�سمل، اإ�سافة اإىل فعل الر�سى  يف هذا الإطار جند اأن �رضيعة الزَّ
الزوجّي، مو�سوع الر�سى الّذي هو الزوجان نف�ساهما يف مرحلة طور التكوين، واأ�سبح 
م�سار احلياة الّزوجّية مرحلة تنفيذ وجزء ل يتجزاأ من الر�سى الزوجّي املتبادل. فعلى هذا 
نة للعهد الزوجّي،  ال�سوء ينبغي فهم الزواج لي�س فقط بالعودة اإىل العنا�رض الأ�سا�سية املكوَّ
ال�ساملة،  الإن�سان  معزولة عن حياة  لي�ست حقيقة  لأنَّها  الزوجّية،  احلياة  مب�سار  اأي�سًا  بل 
وكاأّن لها مقايي�سها وغاياتها املطلقة، بل هي حقيقة اإن�سانية تتبع الإن�سان. فلي�س اللحظة 
التاأ�سي�سية للزواج هي التي تعّب عن ت�سكيل التاد بني امل�سيح والكني�سة فقط، لكن اأي�سًا 

العلقة الزوجّية التي تظهر ا�ستمرارية ذاك التاد ال�رضي واملقد�س.
من خلل العلقة بني فعل الر�سى، الذي يبنى على اأ�سا�سه الزواج، والو�سع الزوجّي 
اإىل  للّزواج  املوؤ�ّس�ساتي  التفكري  من  النتقال  اإىل  بال�رضورة  اأدى  الفعل،  من  ينبثق  الذي 
الزواج  يف  الإرادة  بني  الف�سل  ميكن  ل  لأّنه  بينهما.  الف�سل  دون  خ�ساين  ال�سَّ التفكري 
اليوم: »اإن  الر�سويل  التوقيع  Grocholevski، عميد حمكمة  الزواج كما يقول  ومو�سوع 
من يعقد زواجًا يفرت�س اأنه اأراد الزواج، ومو�سوع الزواج هو اأن يريد بفعل اإرادة �رضيح 
كل ما بدونه ل ميكن اأن يقوم زواج«22.»لذا فعل الإرادة يجب اأن ي�سمل كم��س�عها«�رشكة 
احلياة كّلها«، واأنَّ اإرادة الزوَجنينْ تتّجه نح� احلياة امل�سرتكة يف جميع ج�انبها، كي يك�ن هناك ثّمة 
التي  الزوجّية،  واحلالة  جذوره،  منه  الزواج  يتخذ  حيث  الفعل،  بني  فالعلقة  زواج«23. 
قبل  ل من  املف�سّ للعبور  بالن�سبة  اأ�سبحت حاّدة  البداية،  الفعل وتاأخذ منه  تنجم عن هذا 
املفهوم  الراعوي »فرح ورجاء«، من  الد�ستور  الكن�سّية، خ�سو�سًا يف  التعليمية  ال�سلطة 
 in fieri الزواج  بني  ت�ساوّي  اإيجاد  اأردنا  فاإذا  خ�سايّن.  ال�سَّ املفهوم  اإىل  للزواج  التعاقدّي 

)�سبب( والزواج in facto esse )تاأثري(، الأخري يجب اأن يكون مت�سّمن يف الأول.

 Cfr. GROCHOLEVSKI. «De Communione Vitae in novo schemate: De matrimonio juridico amoris   22
Conjugalis», in: Periodica, 68 (1979), p. 457.
L’atto di volontà deve perciò contemplare come proprio oggetto il «consortium omnis vitae», cosic-»  23
 chè la volontà degli sposi si diriga alla comunanza di vita in ogni suo aspetto perché vi possa essere il
.matrimonio». Cfr. GIACCHI, O., Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1973, p. 353
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»in facto esse والزواج   in fieri« الزواج  بني  ال�سّيقة  العلقة  ُتفهم  اأن  يجب 
لدرجة اإزالة التمييز املوجود بينهما؛ لأّنه قد يوؤدي اإىل ت�سوي�س خطري بني ال�سعيد القانوين 
وال�سعيد العملي، وبني ما هو جوهرّي يف الزواج وما هو متطابق مع تققه املثايل24. فهذه 
 in العلقة يجب اأن ُتفهم بالإ�سارة اإىل القّوة الكامنة والق�سديّة: العنا�رض التي ت�سّكل الزواج
facto esse كونه »�رضكة حياة كّلها« يجب اأن تتواجد بطريقة القّوة يف اللحظة التاأ�سي�سية 

لنف�س الزواج 25in fieri. »فالر�سى الزوجّي لي�س �سبب الزواج - عقد وح�سب، اأي يف 
الزواج in fieri، لكن الزواج يف حالة احلياة in facte esse، هذا يعني بب�ساطة اأّن �سبب 
البنني. لهذا  اإىل الإجناب وتربية  الزواج، هو �رضكة حياة كّلها بني رجل وامراأة، تهدف 
ال�سبب، الزواج - حالة حياة - يجب اأن يكون مطلوبًا، بعنا�رضه اجلوهريّة، كمو�سوع 
�سكلّي جوهرّي، �سمنيًا ومبا�رضة، يف الزواج - عقد. واملو�سوع ال�سكلي اجلوهرّي لهذا 
الر�سى ل يقت�رض على احلّق يف اجل�سد، دائم وح�رضّي...لكّنه يت�سّمن احلّق يف �رضكة احلياة 

كّلها ب�سكل مت�ساٍو«26.

واأي�سًا يجب اأن ُتفهم العلقة بني الزواج »in fieri والزواج in facto esse« ب�سلتها 
بالغاية. فالغاية الوحيدة املبا�رضة للحظة الزواج التاأ�سي�سّية هي بحد ذاتها، قيام و�سع عملي 
 in fieri يف وجود حالة احلياة الزوجّية، والغايات غري املبا�رضة تلك التي لها �سلة بالزواج
من خلل اإقامة العلقة الزوجّية27. ففعل الإرادة الذي يقوم على اأ�سا�س الر�سى، وباإ�سداره 
 in وي�ستمر يف �سريورته يف الزواج ،in fieri الطبيعّي وال�رضعّي، يقيم ما ي�سّمى بالزواج
facto esse الذي يتولّد من الزواج in fieri 28. فالزواج ين�ساأ ب�سكل ح�رضّي من خلل 

ر�سى الطرفني وُي�سبح واقعة حياة in facto esse. يف احلقيقة، الزواج in facto esse كونه 
.in fieri مفعول حلظة الزواج التاأ�سي�سّية، يك�سف ب�سكل كامل عن نف�سه بالزواج

 Cfr. CATOZZELLA F., Distinzione tra ius ed exercitium iuris. Evoluzione storica ed applicazione  24
.all’esclusione del Bonum Prolis, Roma 2007, p. 220
 Cfr. PELLEGRINO P., Il consenso e il suo oggetto (cann. 1057-1100-1107), in: Diritto matrimoniale  25
.canonico, vol. I, Città del Vaticano 2002, p. 157

.Cfr. BONNET L., «Communauté de vie conjugale en droit canonique», p. 38  26
 Cfr. BONNET P. A., «Essenza, proprietà essentiali, fini e sacramentalità (cann. 1055-1056), in P.A  27
 BONNET-C. GULLO (a cura di), Diritto matrimoniale canonico, Vol. I, in: Studi giuridici LXI, Città
.del Vaticano 2002, p. 116

.Cfr. D’AURIA A., Il Matrimonio nel Diritto della Chiesa. Roma 2004, p. 38  28
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ا�ستبعاد ال�رشكة الزوجيَّة  
ومو�سوعه  للّزواج،  الفاعلة  العّلة  هو  وقانويّن  اإن�سايّن  كفعل  الر�سى  اأّن  ن�ستنتج، 
يتمركز يف خري الزوَجنينْ كاأ�سخا�س، وُيعّد حّقًا يف امل�ساركة احلياتية29، حّتى واإن كانت 
هذه امل�ساركة احلياتّية هي نتيجة الزواج ولي�س من عنا�رضه الأ�سا�سّية. لذلك، لدى معاجلة 
اأن  بحيث  الزوجّي،  الر�سى  وطبيعة  جوهر  تديد  من  النطلق  يجب  زواجية،  ق�سية 
تنّظمها  وغريبة،  نظرية  وواجبات  حقوق  حول  ر�ساهم  يتبادلون  ل  يتزوجون  الّذين 
بينهما  تتكون  بحيث  �سخ�سهما،  حول  وتديداً  ح�رضاً  بل  القوانني،  وتّددها  ال�رضائع 
اإىل تو�سيع  الق�سائية  الوجهة  بال�رضورة من  الواقع اجلديد �سيوؤدي  علقة �سخ�سانية. هذا 
الطرفني. يف احلقيقة  اأو ب�سخ�سيَّة  واج  الزَّ يتعلق مبوؤ�س�سة  اأكان  واج،  الزَّ ل�سّحة  الأ�سباب 
واج لعدم القدرة على  واج ب�سكل اأو�سع نذكر منها: بطلن الزَّ ظهرت اأ�سباب لبطلن الزَّ
واج لفقدان احلب  واج لأ�سباب ذات طبيعة نف�سية ن�سبّية؛ بطلن الزَّ تمل م�سوؤوليات الزَّ
واج لعدم ت�سمني الر�سى الزوجّي التاأكيد الإيجابي على  ؛ بطلن الزَّ املوؤدي خلري الزوَجنينْ
باأ�سباب تطال �سّحة عنا�رض  واج حم�سوراً  امل�ساركة يف احلياة كّلها. لذا مل يعد بطلن الزَّ

ال�رّض �ساعة الحتفال به، بل باأ�سباب عدم اإمكانية تنفيذ هذا ال�رّض. 
اإرادة  توّجهت  حال  يف  الكاملة  التلجئة  من  اأخرى  �سورة  اأمام  نحن  لذلك، 
ا نحو م�سمونه الأ�سا�سي، وهو  ال�ستبعاد لي�س فقط نحو اجلانب املوؤ�س�ساتّي للزواج، اإنَّ
اللتزام  ناحية  الزواج من  ميّثله  قد  مما  كليًا  املتعاقد  يتهرب  كّلها وبذلك ل  احلياة  �رضكة 
اإذ  الوجودي،  ال�سعيد  القانوين، لكّنه يفرغ من حمتواه ما ميّيزه خ�سو�سًا على  والوثاق 
العلقات مع الطرف الآخر بطريقة غريمنا�سبة لّتاد زوجّي حقيقي. ويف  ينوي دمج 
كثري من احلالت، فاإنَّ ا�ستبعاد �رضكة احلياة، كم�سمون جوهرّي للعلقة الزوجّية، يّتخذ 
الغاية الذاتّية احل�رضيّة لدى املتعاقد �سد طبيعة وجوهر الزواج، بفعل اإرادة اإيجابّي وهذا 
الزواج  يريد  للزواج. فمن  الغاية اجلوهرّية  يتناق�س مع �رضكة احلياة كّلها ويتعار�س مع 
واإن  ب�سكل مو�سوعّي، حتى  بالزواج  يريد كل ما هو مرتبط  فب�سكل منطقي  �رضاحة، 
يف  الزواج،  يريد  اإنه  يقول  من  وهناك  الغلط.  حالة  يف  واأنه  بها  معرفة  على  يكن  مل 
اأو  )�رضاحة  طرفه  من  وي�ستبعد  املراد  املو�سوع  فيحّدد  اإيجابّي،  ب�سكل  الوقت،  نف�س 

 Cfr. GRASSIER. G., «L’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage », in: Revue de  29
Droit Canonique, 44/1,1994, p. 10.
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ظاهريًا( اأحد هذه العنا�رض اجلوهريّة، ففي مثل هذه احلالة يجب التاأّكد من اأن املو�سوع 
املراد لي�س الزواج30. اإذن، فمو�سوع التلجئة الكاملة هو الزواج نف�سه مبوجب القانون 
1101 بند 2، اأي اأن عقد الزواج ُي�ستبعد من قبل اأحد الزوَجنينْ اأو كليهما بنّية باطنّية 
وليدة اإرادة اإيجابّية غري معلنة بنّية ا�ستبعاد الزواج نف�سه. وهذا يحدث عندما ل تكون 
ة للتلجئة  لدى الفاعل نّية عقد زواج. فغياب نّية العقد ل ي�سّكل بحّد ذاته امليزة اخلا�سّ
اأي�سًا يف العنف اجل�سدي. وبالأكرث، فل يكفي هذا الغياب  الكاملة، لأن ذلك يح�سل 
اإرادة  تلغي  ل  اإيجابّي  اإرادة  بفعل  يظهر خارجيًا  فالر�سى  الر�سى.  التلجئة يف  لتحقيق 

اإيجابّية خمالفة31.
حّق  الر�سى  يف  املتعاقد  ا�ستبعد  »اإذا  اأّن  على  العاّم  القانوين  الكن�سي  التعليم  ن�ّس 
الزواج  يعتب  الآخر،  ال�رضيك  اأمام  الواجب  ينو تّمل  الأمانة( ومل  )اأو  الزوجّية  الأفعال 
القانون 1101  باطل، وذلك ب�سبب ا�ستبعاد عن�رض جوهري يف الزواج املن�سو�س يف 
بند 2؛ بينما اإذا نوى املتعاقد عدم ممار�سة احلّق اأو رف�س اإمتام الواجب املّتخذ على عاتقه، 
الرف�س  حالة  يف  باطًل  يفرت�س  بينما  املوؤّقت،  الرف�س  حالة  يف  �سحيحًا  الزواج  فُيعّد 
التمييز  تطبيق  ي�ستبعدان  الكن�سيني  القانوين  والتعليم  الق�سائي  الجتهاد  اأّن  كما  الدائم. 
على تلجئة عدم النحلل كون خري ال�رّض هو الذي يجعل الزواج غري قابل للنحلل، 
لذلك ل ميكن التمييز فيه بني احلّق عن ممار�سته. لذا يطّبق التمييز على تلجئة خري البنني 

والأمانة.
يف  الفرتا�سات  بع�س  على  التمييز،  تطبيق  تو�سيح  بنّية  الق�سائي  الجتهاد  ن�ّس 
القانون، منها توؤخذ كتمييز المتداد املوؤقت للنّية: يف حالة نّية عدم الإمتام املوؤقتة يفرت�س 
اأن يكون الزواج �سحيحًا؛ بينما اإذا كانت النّية دائمة فيفرت�س باأن املتعاقد ا�ستبعد احلّق 
 in الزواج  التمييز على  تطبيق  اإّن  العقد32.  ما يحدد بطلن وثاق  نف�سه وهذا  اجلوهري 
facto يتوافق مع حقيقة املوؤ�س�سة الزوجيَّة نف�سها، ومع حقيقة الإن�سان الذي خلق حّراً، 

فاإذا مل يدخل تطبيق  ي�ستعمل بع�س الأحيان ب�سكل �سيئ هذه احلرية.  الذي  وم�سوؤوًل، 
الر�سى  تغيريها يف  امل�سكلة يف حال  تن�ساأ  املناق�سة،  اأبداً يف   in facto الزواج  التمييز يف 
Cfr. GROCHOLEWSKI Z., «L’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la sacramentalità del matrimo-  30
.nio», in: Error determinans voluntatem, in: Studi giuridici XXXV, Città del Vaticano 1995, p. 238

راجع انط�ان راجح، التلجئة، املن�سورات احلقوقية �سادر-لبنان. 2001، �س. 19.  31
.Cfr D’AURIA A., Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica. Roma 2007, p.74  32
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الزوجّي؛ وهذا يقت�سي اإعادة �سياغة م�سمون التمييز: فهو ي�سري يف حالة احلياة الزوجّية 
للحّق وممار�سته، يف الزواج in fieri ي�سري اإىل نّية املتعاقد: فاملناق�سة تتوقف حول اإمكانّية 

وجود نّية اللتزام يف اأعماق املتعاقد وبنف�س الوقت نّية عدم ممار�سته اأو عدم اإمتامه.
احلقوق  عن  يتمّيزان  كّلها  حياة  ل�رضكة  والواجب  »احلّق  اإّن   Navarrete يقول 
اإىل احلقوق والواجبات  اإ�سافة  يبدو يف احلقيقة،  الزواج.  والواجبات اجلوهريّة ملوؤ�ّس�سة 
املت�سّمنة يف خري الأمانة وخري البنني، اأن هناك ثّمة حّق وواجب يلزمان الزوَجنينْ ب�رضاكة 
ة وت�سامن متبادل ل يتوّقف على البعد اجلن�سّي )خري الأمانة( وبعد ر�سالتهم الإجنابّية  خا�سّ
)خري البنني(«33. ما من اأحد يف املذهب اأو يف الجتهاد الق�سائّي ا�ستطاع تديد املحتوى 
الق�سائّي اخلا�ّس لهذا احلّق. احلقيقة اأّن هذا احلّق ius هو مرادف حلّق عقد الزواج. فاحلّق 
يف اإقامة علقات �سخ�سيَّة، يبدو وكاأنه حّق �سلوك الزوج نحو الزوج الآخر الذي بدوره 
ل ويحملها كمو�سوع حقوق الزواج اجلوهرّية.  يتجاوب مع اأمام اأحا�سي�س الزوج الأوَّ
خ�سيَّة، يجعل من احلياة الزوجّية  واأّي ا�ستبعاد بفعل اإرادة اإيجابّي ملثل هذه العلقات ال�سَّ

�سبه م�ستحيلة اأخلقّيًا.
ال�سبعينّيات  �سنوات  الروتالّية والقانونّية يف  التيارات والجتهادات  بع�س  اقرتحت 
كحّق  اأ�سخا�س  �رضاكة  اأو  احلياة  �رضاكة  بحّق  املطالبة  �رضورة  الثمانينّيات  بداية  وحّتى 
�سنة 1983  احلالية  اللتينّية  القوانني  ب�سكل �سارم �سّمها يف جمموعة  للزواج، وطالبوا 
احلّبية  اللجنة  قبل  الطلب من  ا�ستبعاد هذا  مّت  اإعادة نظر34. لكن  التي كانت يف مرحلة 
�رضاكة  حّق  يدخل  مل  كذلك،  نف�سه35.  للزواج  م�ساويًا  واعتبته  النظر،  باإعادة  ة  املخت�سّ

Ce droit-obligation à la communauté de vie est distinct de chacun et de l’ensemble des autres droits-»  33
 obligations essentiels à l’institution matrimonial. Il semble en effet que, outré les droits-obligations
 compris dans le «bonum fidei» et dans le «bonum prolis», il y a un autre droit�obligation qui engage
 les conjoints à une communion spécifique et à une solidarité mutuelle qui ne s’epuise pas dans leur
 dimension sexuelle (bonum fidei) et dans leur mission génératrice (bonum prolis). Cfr. NAVARRETE
 U., «De Jure ad vitae communionem: observationes ad novum schema canonis 1086§2», in: Periodica,
.1977, 1-2, 268
راجع احلكم الروتايل coram Anné بتاريخ 25 �سباط 1969 اقرتح اأّن يت�سّمن املو�سوع الر�سى الزوجّي لي�س فقط »احلق   34

اجل�سد...« لكن اأي�سًا احلّق �رضاكة الأ�سخا�س احلميمة والن�ساطات:
«Obiectum, exinde, formale substantiale istius consensus est non tantum ius in corpus... sed complecti-
tur etiam ius ad vitae consortium seu communi_tatem vitae quae proprie dicitur matrimonialis, necnon 
correlativas obligatio_nes, seu ius ad intimam personarum atque operum coniunctionem» (R.R.Dec.. 
vol. 61, p. 183).

.Cfr. Communicationes, (1977), 374; (1983), 233-234  35
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احلياة يف جمموعة قوانني الكني�سة اللتينّية لعام 1983 وجمموعة قوانني الكنائ�س ال�رضقّية 
الكاثوليكّية لعام 1990، لأنه اعُتب م�سابهًا حلّق الزواج نف�سه.

5( اأهداف الزواج امل�سيحّي
الروؤية  اإىل  املوؤ�ّس�ساتّية  الزواج  روؤية  من  مهّم  تّول  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  اأظهر 
خ�سانّية والذي اأخذ مكانًا يف تعليم ال�سلطة الكن�سّية، اأّدى اإىل التخّلي عن تعبري »تراتبّية«  ال�سَّ
خ�سايّن واملوؤ�ّس�ساتّي، لذا  الأهداف، لكي ُيظهر الوحدة اجلوهريّة بني جانبي الزواج ال�سَّ
فاإنَّ احلّب الزوجّي مل ُيعّد اأدنى اأهميَّة من الإجناب36، فكلهما ينبثقان عن موؤ�ّس�سة الزواج 
نف�سها. ويعلن يف الد�ستور الراعوّي »فرح ورجاء« الذي يّتفق والتقليد الكن�سّي ويثّبته، 
ملرتني يف )رقم 48، 50( اأنَّ الزواج واحلّب الزوجّي يهدفان بطبيعتهما اإىل اإجناب البنني، 
ا لي�س كهدف. لذلك، فاإنَّ اجلوانب التاأ�سي�سّية  مع اإ�سارة خمت�رضة اإىل »التعاون املتبادل« اإنَّ
للزواج )تلك التي تنجم عن املوؤ�ّس�سة نف�سها( ميكن اأن تكون يف الوقت نف�سه موؤ�ّس�ساتّية 
خ�سايّن، اأينْ  اأّي اعرتا�س بني الهدف املوؤ�ّس�ساتّي والهدف ال�سَّ و�سخ�سانّية. فلي�س هناك 
بني هدف اإجناب البنني وتربيتهم وبني خري البنني، لأّن هذا كّله ينتمي ب�سكل كامل اإىل 
املوؤ�ّس�سة الزوجّية، ولأّن اخليور التقليديّة هي اأكرث من واجبات �رضعّية اإّنها قيم حقيقّية. اإّن 
حكمة رواية �سفر التكوين بخ�سو�س خلق اجلن�س تبنّي اأّن اأهداف الزواج املوؤ�ّس�ساتّية هي 
يف الوقت نف�سه اإجنابّية و�سخ�سيَّة. لذلك فمن اخلطاأ اعتقاد خيور اأوغ�سطين�س الثلثة اأنَّها 
خ�سانّية  خ�سانّية. فال�سَّ تنتمي فقط اإىل اجلانب الزواج املوؤ�ّس�ساتّي وتتعار�س والروؤية ال�سَّ
خ�سانّية لدى  احلقيقّية تن�سب من املوؤ�ّس�سة الزوجّية نف�سها و�ستعود وتكت�سف القيمة ال�سَّ

اخليور الأوغ�سطينّية.
يتوافق  كما   - بدّقة  ون�ّس  الزواج«37،  »غايات  م�سطلح  الكاثوليكّي  ال�رضع  األغى 
مع تعليم القدي�س توما الأكويني - اأّن الزواج يهدف بطبيعته اإىل خري الزوَجنينْ واإجناب 
البنني وتربيتهم )ق. لتيني 1055( لكي ي�سري اإىل اأّن خري الزوَجنينْ والإجناب وتربية البنني 
لي�سوا باأهداف ُن�سبت اإليه من الإن�سان من اخلارج بل هي حقائق تنتمي اإىل عمق الزواج، 

.Cfr. A. FAVALE: Fini e Valori del Sacramento del Matrimonio, Roma 1978, p. 203  36
جند م�سطلح »غايات الزواج« يف حالة الزواج املختلط مبوجب القانون اللتيني 1125 رقم 3: اأن يتم اإطلع الطرفني   37

على غايات الزواج وميزتيه اجلوهريّتني، التي ل ميكن لأي منهما اإ�ستبعادها.
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وهي اأهداف مو�سوعّية وجوهرّية يف الزواج؛ كونها ت�سّكل عنا�رض اأ�سا�سّية يف موؤ�ّس�سة 
نظام  �سمن  للزواج  وثانويّة  اأولّية  كاأهداف  وا�سح  ب�سكل  مُيّيز  ما  فاإنَّ  لذلك،  الزواج. 
ال�رضع اللتيني ال�سابق 1917 اأُعلن عنه الآن كاأهداف جوهرّية للزواج دون اأيّة حماولة 
يف تف�سيل اأماكنه، فهو بالتاأكيد مت�ساو بالقيمة وبعلقته مع جوهر الزواج38. فو�سع خري 
خ�سّي اأهّمّيته  الزوَجنينْ »يف م�ستوى اإجناب وتربية البنني، يعطي اإىل كمال الزوَجنينْ ال�سَّ
ا بالأحرى يف طريق الكمال تتحّقق  امل�ستحّقة39«. وهما حلّيات لي�ستا يف حالة تكامل اإنَّ
. يف احلقيقة، الزوجان  خ�سّي املتبادل بني الزوَجنينْ من خلل علقة العطاء والقبول ال�سَّ

هما اأّوًل زوج وزوجة وبعد ذلك اأب واأّم. 
كتب القا�سي بينتو يف عام 1984: »حتى اإذا كان هدف ال�سيء خارج عن ج�هره، فاإن 
»الت�ّجه نح�« خري البنني ه� اأمر �رشوري للزواج، لكن هذا الت�ّجه يت�سّمن خري الأزواج اأي�ساً«40. 
الدللة التي قّدمها امل�رّضع الكن�سّي للهدفني املذكورين، له معنى كبري حلل م�سكلة جوهر 
الزواج الكن�سّي41. وكي نتحّدث عن جوهر الزواج الكن�سّي ينبغي الإ�سارة اإىل عن�رضين 
اأ�سا�سّيني جوهرّيني: ال�ستعداد للت�رّضف احل�سن مع ال�رضيك والبعد اجلن�سّي والإجنابي42. 
موؤ�ّس�سة  كمالّيتها  يف  تكون  اأن  يجب  نف�سه،  الزواج  جوهر  وهي  الزوجّية،  فالعلقة 
قادرين  الزوجان  ويكون  البنني43،  واإجناب  الزوَجنينْ  خري  لبلوغ  طبيعي  ب�سكل  ومهياأة 
بحريّة على اإغناء بع�سهما البع�س من خلل هبة نف�سيهما44. فالزواج هو �رضكة زوجّية، 
لي�س العقد جذورها، لكن البنّية الأنتولوجية لل�رضكة الزوجّية، باعتبارها حقيقة �سمنّية 

 Cfr. MENDONCA S., «Exclusion of the Bonum coniugum: A case study», in: Studia canonica, 40  38
.(2006), p. 47
Cfr. CHIAPETTA L., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria: manual giuri-  39
.dico-pastorale, Roma, Edizione Dehoniane, 1990, pp. 13-14
Si finis rei creatae est extra essentiam, ordinatio ad prolem est matrimonio essentialis, sed in hac or�»  40
 dinatio ad bonum coniugum includitur»: «Incapacitas assumendi matrimonii onera»: Dilexit Iustitiam,
.Rome, 1984, p. 23
 Cfr. PELLEGRINO P., «Il bonum coniugum: essenza e fine del matrimonio canonico», in: Diritto  41
.Ecclesiastico, 107 (1996), p. 810
Cfr. POCALUJKO T., La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell’ammis-  4۲

 sione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici, in Tesi Gregoriana,
.serie Diritto Canonico, n. 89, Roma 2011, p. 23
 Cfr. BONNET P. A., «Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospettazioni peculiari  43
 dell’unidualismo della relazione matrimoniale», in Annales doctrinae et risprudentiae canonicae II, (Il
.Bonum coniugum, rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico», Ed. Vaticana, 2016, p. 35

.Idem, p. 33  44
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تّتجه  اأن  يجب  الزوجّية،  فالعلقة  علقتهما45.  خلل  من  نف�سيهما  خ�سنّي  ال�سَّ لوجود 
بال�رضورة نحو الهدف )finis operis(، وتكون قادرة على بلوغ خري الزوَجنينْ واإجناب 
لوجود  طريقة  هو  بالعك�س  لكن  اإ�سافية،  عنا�رض  على  ينطوي  ل  التوّجه  هذا  البنني. 

اجلوهر نف�سه يف كماليته.
الزواج  الديناميكي: هو  ببعده  الزوجيَّة،  ال�رضكة  اأخرى، هو جوهر  بعبارة  الهدف 
بذاته بقّوة احلركة والتطور. هذا هو ال�سبب يف اأن الهدف ل ميكن اأن يكون عن�رضاً اأ�سا�سيًّا 
ة اأ�سا�سيَّة ملو�سوع الزواج )الر�سى(. »اأنَّ اأهداف الزواج ل ت�سّكل عنا�رض اأ�سا�سّية  اأو خا�سّ
ملو�سوع الزواج، بالعك�س كما فّكر به بع�س الكّتاب والقانونّيني، حيث قالوا: من هو 
غري قادر على تقيق هدف، هو غري قادر على عقد الزواج والأعراب عن ر�ساه ال�سحيح. 
فكي نرف�س هذه النظريّة، يكفي اأن نتذّكر القانون 1068 البند 2: العقم ل مينع ول يحظر 
من الزواج«. فما ميكن اإثباته لهدف اأ�سا�سي للزواج، ميكن تطبيقه على بقّية الأهداف«. 
فردية، ولكن  �سخ�سيَّة  قانونية  تبادل حالت  لي�س يف  الر�سى  فاإنَّ مو�سوع  الواقع،  يف 
النتماء  لبداية علقة  نتيجة  الزوجية  والواجبات  احلقوق  تن�ساأ  بينما  �سخ�سنّي،  اتاد  يف 
. ففي جذور �سحة الر�سى زوجّي، لي�س هناك قبول اأو رف�س لبع�س  املتبادل بني الزوَجنينْ
املزايا، واإنا القدرة والرادة على التحّمل، اأو عدم ا�ستبعاد اللتزام باأنه يريد خري الزوج 
الر�سى  ل�سحة  بنية �سمنّية مو�سوعّية  باعتباره  الزواج،  الهدف يف  كخريه هو. فوجود 
خ�سيَّة يف القدرة واإرادة املتعاقدين. فالزوجان  الزوجّي، فمن ال�رضوري تقييم توقعاته ال�سَّ
الوثاق   matrimonium in facto esse التنفيذية للزواج  التحّمل يف املرحلة  ملزمان على 
املتبادل وال�سعي اإىل تنفيذه. وهذا ال�ستعداد يف تقيق التاد هو ذو خري متبادل وي�سّكل 
ratio agendi للإلتزام الزوجّي، وقواعد احلياة ويكّون مواقف و�سلوكيات الزوَجنينْ اأثناء 

التعاي�س الزوجّي.
كما نعلم اأنَّ اجلوهر نواة اأي حقيقة ل ميكن اإلغاوؤها وبدونه ل ميكن اأن يكون ثّمة 
حقيقة. وجوهر ال�سيء يجب اأن يكون حا�رضاً، على الأقل يف اللحظة التاأ�سي�سّية؛ واإل 
فاإنَّ ال�سيء ل ميكن اأن ياأتي اإىل حيز الوجود. وهذا ي�ساعدنا على روؤية العلقة بني اجلوهر 
والهدف. فكي يكون اجلوهر متنا�سبًا مع الأهداف، يجب اأن يحتويها يف حد ذاته، اأن 
Cfr. POCALUJKO T., La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell’ammis-  45
 sione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici, in Tesi Gregoriana,
.serie Diritto Canonico, n. 89, Roma 2011, p. 22
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تكون متاأ�سلة يف حلظة تاأ�سي�سه، واأن تكون بال�رضورة ثابتة من اأجل اإمكانية تقيق غاياته. 
وك�رض هذه العلقة املزدوجة بني اجلوهر والهدف ماهو اإّل جعل نظام الزواج الكن�سي، 
يتّم لحقًا يف  الأهداف  بلوغ  فاإن كان  منطقي46.  عليه، غري مفهوم، وغري  اأُ�ّس�س  الذي 
مو�سوعّي  كمطلب  اللحظة  تلك  يف  حا�رضة  تكون  اأن  فيجب  الزواج،  ت�سكيل  حلظة 
�سخ�ٌس  عقد  فاإذا  بق�سد.  ا�ستبعادها  ميكنهما  ول  قادرين  الزوجان  كان  ما  بقدر  وذاتّي 
خ�سيَّة فقط، م�ستبعًدا يف الوقت نف�سه م�سلحة الطرف املقابل،  زواجه بق�سد م�سلحته ال�سَّ

فانه ل يعرب عن الر�سى الزوجّي احلقيقّي ول يتّمم حياًة زوجّية حقيقّية.
ومن منطلق اجلوهر ينبغي احلفاظ على التمييز بني اخل�سائ�س، والتي ل ت�سكل جوهر 
الأ�سياء، التي هي مرتبطة بال�رضورة مع اجلوهر، بدون اأن ت�سّكل ما هي عليه، لكن تّدده 
بها.  ُيعب عن اخل�سائ�س، ولكن يطالب  الواقع، اجلوهر ل  ملا هو عليه يف حد ذاته. يف 
فاإذا كانت هذه هي العلقة بني اجلوهر واخل�سائ�س، فاإنَّ النتائج الهامة تظهر يف ما يتعلق 
باملكّون الإرادّي كما املعريّف للفعل الإن�سايّن، مبعنى اأن اإرادة �سيء يف جوهره يقت�سي يف 
يعني �سمنا،  اإرادة اخل�سائ�س، لأنَّ رف�س اخل�سائ�س  اأي�سا  حد ذاته كنتيجة ل مفر منها 
اأو  الأ�سا�سية  واخل�سائ�س  اجلوهر47.  رف�س  اجلوهر،  مع  تنف�سم  ل  التي  ال�سلة  ب�سبب 
عنا�رض الكائن توؤهل جوهره بطريقة اأ�سا�سية )تاأ�سي�سّية(. فاإذا ُفقدت اأي من هذه العنا�رض 
الأ�سا�سيَّة، فالكائن ل ميكن اأن يكون يف حيز الوجود. ويرتتب على ذلك، يف حني اأنَّ كّل 
حقيقة تتجه نحو هدف، فاإن وجودها ل يعتمد على الهدف. هذا هو ال�سبب اأن الهدف 
هو عن�رض خارجي عن اجلوهر، يف حني اأن اخل�سائ�س الأ�سا�سية هي �سمنّية. ويف الوقت 
نف�سه، توّجه احلقيقة لأهدافها يعني اأنه على الرغم من اأن الغايات لي�ست �سمن اجلوهر، 

Tuttavia tra essenza e fine sussiste una non meno necessaria connessione. L’essenza infatti, per po-»  46
 tersi considerare adeguata agli scopi per i quali, in definitiva, viene messa in atto, deve portare questi
 ultimi in se stessa, insiti nella propria costituzione, dovendo essere necessariamente confermata in
modo da poter raggiungere e conseguire i propri obiettivi. Spezzare questa duplice correlazione, di di-
 stinzione e di connessione, tra essenza e fine altro non è che rendere il sistema matrimoniale canonico,
 che è costruito su di esse, incomprensibile, oltre che intrinsecamente irrazionale». Cfr. BONNET P. A.,
«Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospettazioni peculiari dell’unidualismo del-
 la relazione matrimoniale», in Annales doctrinae et risprudentiae canonicae II, (Il Bonum coniugum,
.rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico», Ed. Vaticana, 2016, p. 32
 Cfr. PELLEGRINO P., «Il bonum coniugum: essenza e fine del matrimonio canonico», in: Diritto  47
.Ecclesiastico, 107 (1996), p. 829
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 :Burke ال�سدد  يقول يف هذا  اأهدافه48.  اإىل«  اأن يوجد دون »التوّجه  فاجلوهر ل ميكن 
»يتميز املعدن بال�سلبة، لكنه ل يهدف اإىل ال�سلبة. بل اإىل وظيفة الطرق اأو القطع، على 
متّكن  الزواج  خ�سائ�س  مماثلة،  بطريقة  الغاية.  لهذه  منا�سبًا  جتعله  و�سلبته  املثال؛  �سبيل 

الزواج من تقيق اأهدافه: خري الزوَجنينْ والإجناب / تربية البنني«49.
. فاإذا نوى  فاخل�سائ�س اجلوهريّة للزواج، يجب اأن تكون متلزمة مع خري الزوَجنينْ
�سخ�س الزواج لهدف جعل الطرف الآخر يتاأمل ب�سبب الغرية، وذلك انتقامًا منه اأو تقليًل 
ة بالوثاق، اأو بالأحرى، بعدم  من حّبه، لكن عنده ح�ّس جيد بامللحظات الأ�سا�سّية اخلا�سّ
النحلل، الأمانة، اإجناب البنني، زواجه بالتاأكيد لن يكون زواجًا �سحيحًا لأّنه خاٍل من 
، الغاية الأ�سا�سّية، احلا�رضة يف نّية املتعاقدين يف حلظة الر�سى50. بهذا املعنى،  خري الزوَجنينْ
من الوا�سح النحلل (bonum sacramenti) والأمانة (bonum fidei) - مرتبطان ارتباطا 
فا�ستبعادهما  الرتباط؛  تتطلب هذا  الزوَجنينْ  . وحقيقة هدف خري  الزوَجنينْ وثيقا بخري 
 bonum ميّثل هجومًا جوهرّيًا �سد هذا الهدف. وهذا احلديث اأي�سًا يطّبق على خري البنني
prolis. لذلك وعلى �سبيل املثال من الوا�سح اأن ا�ستبعاد الأفعال الزوجية يوؤثر اأي�سًا على 

. هدف خري الزوَجنينْ
حالة  يف  التحقق،  جداً  املفيد  من  امل�ستبعدة  الإرادة  وجود  على  نبهن  »فلكي 
فردية، من الرتباط بني الأهداف الذاتية finis operantis التي لحقت امللتجىء املفرت�س 
والأهداف املوؤ�ّس�ساتّية للزواج finis operis. كما هو وا�سح، الزواج ال�سحيح يقبل اأّن يريد 
ة اأثناء عقد زواجه. هذه احلالة  املتعاقد، بالإ�سافة اإىل الأهداف املوؤ�ّس�ساتّية، اأهدافه خا�سّ
املوؤ�ّس�ساتّية،  متكّررة جداً، فيمكن ق�سد زواج ب�سبب هدف غريب عن تلك الأهداف 
 Bonum prolis» means ordination to procreation; so one sees how the property («bonum prolis»)»  48
relates to the end (procreation), at the same time being in a quite distinct category. If both the relation-

 ship and the distinction are not clearly grasped, analysis can become confused. Hence for instance the
 questionable suggestion that the «bonum coniugum» can be considered «in se», as an end of marriage,
and «in suo principio», as an essential element: Cfr. A. DEWHIRST: «Consortium Vitae, Bonum Co�
.niugum and their relation to simulation» The Jurist 55 (1995), p. 804
Il metallo è caratterizzato per la durezza; ma non è ordinato alla durezza. È piuttosto ordinato alla fun-»  49
 zione di martellare, per esempio, o di tagliare; e la sua durezza lo rende atto a questo fine. Di maniera
 simile, le proprietà del matrimonio lo rendono atto al raggiungimento dei suoi fini: il bene dei coniugi
 e la procreazione/educazione della prole». Cfr. BURKE C., Il Bonum Coniugum e il Bonum Prolis: fini
.o proprietà del matrimonio?, in «Apollinaris», 62 (1990), pp. 559-570

 Cfr. SERRANO RUIZ J. M., «Il Bonum coniugum e la dottrina tradizionale dei bona matrimonii», in:  50
 Diritto Matrimoniale Canonico, voll. II Il consenso, in: Studi giuridici LXI, Città del Vaticano 2003,
.p. 277
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دون ا�ستبعاد الزواج بحد ذاته. فعندما تكون الأهداف اخلا�سة باملتعاقد غري متوافقة ل 
بل ومتناق�سة مع اأهداف موؤ�ّس�سة الزواج، ميكن الفرتا�س بوجود اإرادة م�ستبعدة. املفيد 
الأخذ بالعتبار قرينة التلجئة عندما تكون هذه الأهداف الذاتية، متوافقة كمبداأ، مع تلك 
الأهداف املوؤ�ّس�ساتّية، مرادة من املتعاقد ب�سكل وحيد وخا�ّس، لأن هذا ال�ستبعاد املطلق، 
املثال،  �سبيل  املوؤ�ّس�ساتّية: على  اأي�سًا  اآخر ولذا،  ل�سبب منطقي، هو م�ستبعد لأي هدف 
عندما تكون الرغبة بالغنى، هي الهدف الوحيد للمتعاقد. اإذا ا�ستخدم يف تو�سيف احلالة 
هذه روؤية من املقارنة بني الأهداف الذاتية والأهداف املوؤ�ّس�ساتّية، البّينة يجب اأن تتمحّور 

حول التعار�س بني الأهداف اأو حول خ�سو�سية الأهداف اخلا�سة«51.

1( هدف خري الزوَجني
كّلها«.  نف�سه »�رضكة حياة  الزواج  مع حقيقة  الزوَجنينْ  القانون 1055 خري  يربط 
«، كعن�رض جوهرّي من املو�سوع الأ�سا�سي  »ف�رضكة احلياة« هي تقيق هدف »خري الزوَجنينْ
قد  الزوجّي،  للعهد  اأ�سا�سيًا  ، هدفًا وعن�رضاً  الزوَجنينْ لذلك كون خري  الزوجّي.  للميثاق 
يرتجم بحّق �رضكة احلياة52. ف�رضكة احلياة كّلها، التي ت�سّكل الزواج، اأقيمت من خلل هبة 
الذات والقبول املتبادل بني رجل وامراأة، وال�رضكة بطبيعتها تهدف خلري الزوَجنينْ وخري 
، من جهة يبدو ممّيزاً  البنني. هذان الهدفان اأ�سا�سّيان يف الزواج. لذلك، فاإنَّ خري الزوَجنينْ
عن احللّيات الأخرى وعن خ�سائ�س الزواج؛ ومن جهة اأخرى هو جوهرّي يف الزواج 
نف�سه، حيث اإنه ل ميكن اإل واأن يكون مراداً بو�ساطة مو�سوع يقوم عليه ميثاق الزواج، 
 Allo scopo di qualificare e di provare l’esistenza della volontà escludente è molto utile esaminare, nel»  51
caso singolo, la correlazione fra i fini soggettivi ‘finis operantis» che ha perseguito il presunto simu-
 latore e i fini istituzio nali del matrimonio ‘finis operis «. Come è ovvio, il matrimonio valido ammette
 che il contraente voglia, insieme ai fini istituzionali, i suoi fini specifici al momento di sposarsi. Questa
 situazione è tanto frequente che, in questo senso, si può volere il matrimonio a causa di un fine estraneo
 a quelli istituzionali, senza per questo aver escluso il matrimonio in sé. Ebbene, quando i fini particolari
 del contraente sono, in sé incompatibili e contraddittori con i fini dell’istituzione, si può presumere la
volontà simulatoria... Conviene anche considerare la presunzione di simulazione quando questi fini sog-

 gettivi, comunque compatibili in linee di principio, con quelli istituzionali, sono voluti dal contraente in
 modo unico ed esclusivo, poiché questa assoluta esclusione, per pura logica, è escludente di qualunque
 altro fine e, pertanto, anche dei fini istituzionali: ad esempio, quando il desiderio di ricchezza è, in
 esclusivo, l’unico fine di un contraente. Se nella qualificazione del caso si usa questa ottica di paragone
 fra i fini soggettivi e i fini istituzionali, la prova dovrà incentrarsi sulla incompatibilità fra i fini o sulla
.esclusività dei fini particolari». Cfr. VILADRICH P.J., Il consenso matrimoniale, p. 425
Cfr. POMPEDDA M.F., Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico, in POM-  52
.PEDDA M:F., Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano 1993, p. 309
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خ�سيَّة الزوجّية لبلوغ تلك  حيث ينتمي هذان اخلريان كمبداأ فيه، اأي كهدف للعلقة ال�سَّ
« لي�س له  العنا�رض اجلوهريّة املرادة بالر�سى الزوجّي53. فمن الوا�سح، اأّن »خري الزوَجنينْ

مو�سع يف اخل�سائ�س، بل هو هدف. 

2( هدف اإجناب البنني
عّب املجمع الفاتيكاين الثاين يف الد�ستور العقائدي »فرح ورجاء« )رقم 48 و50(، 
عن التوّجه الطبيعي للزواج نحو الإجناب: والغاية من تاأ�سي�س الزواج واحلّب الزوجّي، يف 
طبيعتهما، اإجناب البنني وتربيتهم. وهذان يتّوجان احلّب والزواج كما تتّوج القمة اجلبل. 
مما ينجم عن ذلك اأّن الر�سى الزوجّي يجب اأن ينطوي على عطاء احلياة اجلن�سّية املتبادل 
بني املتعاقدين اأي�سًا من اجلانب اجل�سدي. و�سّدد املجمع الفاتيكاين الثاين على اأّن املكان 
اللئق لإجناب حياة اإن�سانّية جديدة هو الفعل الزوجّي. فكل �سكل من اأ�سكال الإجناب 
ل ياأتي من ثمرة العلقة الزوجية ل ميكن تبيره من الناحية الأخلقّية. لذلك، يجب اأن 
ل نتحّدث عن الفعل الزوجّي خارج �رضاكة احلياة الزوجّية كونه حّقًا وهب بكل تاأكيد 
تعاليم املجمع  الزوجّية بح�سب  الأفعال  اآخر، لأّن  لل�سخ�س وميكن ممار�سته مع �سخ�س 

الفاتيكاين الثاين، اّتاديّة اإجنابّية54.
ل يرى ال�رضع الكن�سي الكاثوليكّي ر�سى الزواج �سمن تبادل حّق يف اجل�سد من 
منظور الأفعال الزوجّية، لكن �سمن هبة الزوَجنينْ املتبادلة و�رضكة احلياة كّلها التي تت�سّكل 
النطولوجي  بعدها  يف  هذه،  احلياة  و�رضكة  الزوجّي.  امليثاق  بف�سل  واملراأة  الرجل  بني 
تّت�سف بتوّجهها نحو اإجناب البنني )ق. 1055 بند 1( مع احلقوق والواجبات اجلوهرّية، 
in facto esse( وح�سب، لكّنها حا�رضة يف  التي لتوؤثر يف حالة احلياة الزوجّية )زواج 

 .)in fieri ت�سكيل الزواج )زواج
خلري  اأو  البنني  خري  اإىل  يهدف  الزواج  اأنَّ  على   1055 اللتيني  القانون  ين�ّس  مل 
فاإن م�سطلح  الأبناء«. وبالتايل  اإىل الإجناب وتربية  البنني؛ لكن يقول: »يهدف  اأو قيمة 
)bonum prolis( ا�ستخدم ب�سكل �سحيح لو�سف خا�سّية الزواج؛ بينما يفتقر اإىل الدقة 
 Cfr. D’AURIA A., Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica. Roma 2007, pp.  53
.462-463
Cfr. POMPEDDA M.F., Nuove metodiche di intervento sulla vita umana e diritto matrimoniale cano�  54
.nico, in: AA. VV., Progresso biomedico e diritto matrimoniale canonico, Padova 1992, p. 147
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عند ا�ستخدام و�سف هدف الزواج وهو الإجناب. وهذا يعني اأن الدقة يف امل�سطلحات 
البنني  اإجناب  متييز  الأف�سل  من  اأو  كخا�سية؛  والبنني  كهدف  البنني  بني  التمييز  تتطلب 
الزوَجنينْ  من  كلٌّ  مينحه  الذي  البننب  فخري  كخا�سّية.  الجناب  على  والقدرة  )كهدف( 
الإجناب  على  فالقدرة  الفعلي.  والإجناب  الأمومة،  اأو  الأبوية  القّوة  يف  يكمن  للآخر، 
اأبدا  البنني« - ل ميكن  الأقل »النفتاح نحو  اأو على  البنني«،  »نية   - (procreatività(
خ�سائ�سه  بدون  يوجد  اأن  ميكن  ل  الزواج  لأنَّ  زوجّي،  الر�سى  عن  غائبة  تكون  اأن 
لأنه  له،  لي�س جوهريًّا  الزواج،  اأنه هدف  من  الرغم  الفعلي، على  والإجناب  الأ�سا�سية. 
لي�س من ال�رضوري اأن يبلغ الزواج دائما لأهدافه. فهناك بالتايل حّق القدرة على الإجناب 
ius ad procreativitatem اأي ما ميكن للطرف الآخر اأن يعطيه، لأن ال�ستعداد للإجناب 

للبنني »ius ad prolem« لأن  ولي�س هناك حّق  الآخر.  الطرف  اإرادة  �سيطرة  يقع تت 
الإجناب الفعلي ل يقع تت �سيطرة اإرادته؛ يبقى دائما هبة من اهلل.

املبطلة  والفاعلّية  الزواج  الإجناب يف  ملعنى  القانويّن  التقييم  م�ساألة حول  تن�ساأ  وهنا 
اإىل  املوّجه  هو  الزواج  اأّن  التو�سيح  فينبغي  البنني.  اإجناب  �سّد  النّية  عن  الناجم  الر�سى 
البنني، فولدة الأبناء لي�ست بعن�رض جوهرّي للزواج، ول ت�سّكل عن�رضاً ل ميكن  اإجناب 
جتاوزه. فاإنَّ ولدة الأبناء هي عطّية اهلل وفقدانهم ل ي�سّكل �سببًا لطلب بطلن الزواج، 
فالزواج ل مينح الزوَجنينْ اأي حّق ليكون لديهم اأبناء لكن فقط لإقامة تلك الأفعال اجلن�سّية 
الطبيعية التي يف حّد ذاتها تهدف للإجناب. فكون خري البنني ل مفر منه لأهداف الزواج 
الطرف  حّق  با�ستبعاد  �سارمة  بنّية  زواجًا  الزوَجنينْ  كل  اأو  اأحد  عقد  فاإذا  املو�سوعّية، 
الآخر للعمل الزوجّي حّتى واإن كان موؤقتًا، يعقد زواجه ب�سكل غري �سحيح. والتعاليم 
نوى  اإذا  القائلة:  ية  الفر�سّ اأّكدوا  الق�سائي  والجتهاد  الكاثوليكّية  الكني�سة  يف  القانونّية 
طرف اأن يوؤّجل فقط )لأ�سباب خمتلفة: اأخلقية اأو غري اأخلقية( اإجناب البنني من خلل 
حرم الّت�سال الزوجّي من تاأثريه لفرتة من الوقت، فهو اأو هي وهب احلّق للطرف الآخر. 
لكن، اإذا اأحد الطرفني اأو كلهما نوى اأن ليكون اأبداً عنده اّت�سال زوجّي بالطريقة التي 

قد توؤّدي اإىل اإمكانّية الإجناب، فمن املفرت�س اأّنه قد ا�ستبعد احلّق نف�سه55.

Cfr. FRANCESCHI H., «L’esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente», in: Ius Eccle�  55
.siae, 11 (1999), pp. 146-165
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البنني  اإجناب  بهدف  املتعّلقة  اجلوهريّة  والواجبات  احلقوق  ت�سخي�س  نتيجة  اإنَّ 
اأن  على  الزوجّي،  للر�سى  املبطل  ال�ستبعاد  مو�سوع  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  اإىل  ُت�سري 
ا�ستبعاد »هدف الإجناب«  البطلن ي�سبح فاعًل م�سبقًا ب�سبب  اإّن  القائل  بالراأي  يقبل  ل 
يف  افتقاره  لميكن  القّوة  يف  مببدئه  الإجناب  هدف  لأّن  الإجناب،  اإىل  التوّجه  اأي  نف�سه 
القائلة  الفكرة  لذا ميكن دعم  العطاء56.  الزوجان  يتبادل  للزواج حني  التاأ�سي�سية  اللحظة 
 ius�officium اإن ال�ستبعاد املُبطل للر�سى والذي يهدف اإىل خري البنني يعمل بخ�سو�س
جلعل الأفعال الزوجّية تهدف بحّد ذاتها اإىل الإجناب، حّتى اإىل الإجناب نف�سه بقّوة. ويف 
ما يخ�ّس ا�ستبعاد حّق -واجب للفعل الزوجّي الطبيعّي، هذا يتّم ب�سكل �سائد مع التحفظ 
على ال�سلوك الذي يف�سل ب�سكل اإرادّي الرباط غري القابل للنحلل بني املعنى الّتادّي 
contraccettivi لتحديد احلّق- والإجنابّي اخلا�ّس بالفعل اجلن�سّي نف�سه بو�سائل ومناهج 
الواجب يف حلظة وجود الغريزة اجلن�سّية للت�سال اأو عندما يرف�س اأو يقّيد احلّق الزوجّي 

اأو يقّيد57.
عك�س  ب�سلوك  بالتحّفظ  اإجنازه  ميكن  بالقّوة  للإجناب  احلّق-الواجب  اأنَّ  حني  يف 
الإجناب، وهو موّجه لعدم اكتمال امل�سار الإجنابّي من خلل عرقلة حياة جديدة بو�سائل 
للعمل  تابع  غري  امل�ستقّل،  بالإجناب  يقبل  �سلوك  على  التحّفظ  مع  اإّما  اإجها�سّية،  تقنّية 
الزوجّي. هذا التحّفظ الأخري يت�سّمن وقائع حّق اإجناب فيها مّت تقييده، على �سبيل املثال، 
التلقيح ال�سطناعي. اإّن فعل منع الإجناب يعني »كّل عمل يهدف قبل الفعل الزوجّي اأو 
يف اأثنائه اأو بعده حاًل، اإىل منع احلمل القادر اأن ينجزه الفعل اجلن�سّي نف�سه«58. فاإذا كانت 
الأهداف، تتجه نحو واقعة ُمعينة، يجب اأن تكون هذه الواقعة بال�رضورة دائمًا خارجة 
اأن  عنها، واأن تت�سّمن يف نف�سها القّوة كي تكون قادرة على بلوغ هذه الأهداف. ومبا 
موؤ�ّس�سة الزواج تتّجه نحو اأهداف معّينة، فعلى الأزواج اأن يقبلوا بالعنا�رض التاأ�سي�سّية التي 
تتّجه نحو هذه الأهداف اأي�سًا، ول يوجد اأّي داع باأنهم يجب اأن ميتلكوا القدرة لبلوغ 
البننب  ا�ستبعاد  ي�سرتط  فمن  للإجناب،  قانوين  اأو  مطلق  لواجب  لذا ل وجود  الأهداف. 
لنجاح الزواج هو مهياأ ل�ستبعاد البنني اإىل الأبد اإذا مل يح�سل الزواج على النتيجة اجليدة. 

Cfr. STANKIEWICZ A., «L’esclusione della procreazione ed educazione della prole», in: Diritto matri-  56
.moniale canonico. Vol.II, Il consenso, Studi giuridici LXI, Città del Vaticano 2003, p. 312

.Idem, p. 313  57
راجع املجل�س احلبي للعائلة، معجم، بالتعابري امللتب�سة واملتنازع عليها حول الأ�رضة واحلياة والق�سايا الأخلقية، �س.121.  58
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لذلك ينبغي اأن نقول اإّن الإجناب لي�س هدفًا، لكن موّجهًا نحو الهدف، لكي تكون هذه 
الواقعة جوهرّية يف الزواج59.

العقد  هو  الهدف  نتيجة  الهدف:  اإىل  والتوّجه  الهدف  نتيجة  بني  التمييز  ينبغي 
الباطنّي واجلوهرّي. لهذا ال�سبب فاإنَّ الو�سول  اإىل الهدف هو العقد  الظاهرّي؛ التوّجه 
اإىل هدف الزواج األ وهو اإجناب البنني، ل ينظر اإليه كمو�سوع حّق وواجب جوهرّي؛ 
القدرة على  البطلن. فالعقم -عدم  ل�سبب  اإليه قد يكون مّبراً  الو�سول  ول حّتى عدم 
ius ad prolem، فيوجد  للبنني  التكّلم عن حّق  الإجناب- ل يبطل الزواج. لذا ل ميكن 
حّق للإجناب ius ad procreativitatem ال�سيء الذي ميكن للطرف الآخر اأن يعطيه، لأن 
ال�ستعداد للإجناب يقع تت �سلطة اإرادة الطرف الآخر. يف احلقيقة، مّت التاأكيد عاى اأّن 
احلياة  على  املنفتحة  الزوجّية  للأفعال  والواجب  احلّق  تبادل  يقت�سي  ل  الزوجّي  الر�سى 
اأّي  البنني،  ثّمة حّق خلري  اأنَّه  القول،  ينبغي  البنني. هنا  )بهدف الإجناب(، بل على قبول 
حّق لهبة الإجناب؛ لكن ل يوجد حّق للبنني، وقد تنبه الجتهاد الق�سائي قليًل لهذا الأمر: 
ا اأفعال طبيعّية  »عقد الزواج ل يعطي هذا احلّق )للبنني(، لأّن مو�سوعه لي�س »البنني«، اإنَّ

قادرة على خلق حياة جديدة وموّجهة اإليها«60.
القيام  حلّق  اجلوهرّي  احلّق-والواجب  بني  الكن�سي  القانوين  التقليد  مّيز  وقد 
.61  ius�officium ad prolem عنه  املنبثق  الإجناب  وحّق  طبيعي  ب�سكل  زوجّي  بفعل 
فل وجود لأّي حّق للبنني، لأّن الإجناب ل يقع تت �سلطة اإرادته؛ يبقى دائما هبة من اهلل 
»البن لي�س ب�ّسيء م�ستوجب، لكّن هو بالأحرى هبة، هبة نبيلة جدا62ً. اإّنا ثّمة حّق خلري 
البنني: اأي حّق الن�سمام اإىل �سلطة الإجناب للطرف الآخر بو�ساطة الفعل الزوجّي. فهناك 
ارتباط وثيق بني عن�رض الر�سى التاأ�سي�سّي -هبة الإجناب- ومنه تنبثق احلقوق والواجبات 

اجلوهريّة، والنتيجة املمكنة لكن غري اجلوهريّة بهذه الهبة: الإجناب.
لذلك، عندما يكون فقدان البنني مق�سوداً يف حلظة الر�سى، هذا ل يعني بال�رضورة 

.Cfr. CATOZZELLA F., Distinzione tra ius ed exercitium iuris. P. 221  59
«Le contrat matrimonial ne donne pas ce droit [à «l’enfant»], parce qu’il a pour objet non pas «l’en-  60
 fant», mais les «actes naturels» qui sont capables d’engendrer une nouvelle vie et destinés à cela»: Pius
XII, Allocuzione, 19 maggio 1956 (AAS 1956, p. 471).
Cfr. STANKIEWICZ A., «L’esclusione della procreazione ed educazione della prole», p. 309.  61
Cfr. POMPEDDA M.F., Nuove metodiche di intervento sulla vita umana e diritto matrimoniale cano�  62
nico, p. 147.
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جوهرّي.  واجب   - حّق  ا�ستبعاد  مبا�رض  غري  اأو  مبا�رض  ب�سكل  اإقت�سى  اإذا  اإّل  البطلن، 
نفرت�س، يف تفكرينا اأّن رجًل وامراأة مّتحدين يف زواج �سحيح، لديهما احلّق والواجب، 
املتعاقد  ياأخذ  اأن  يطلب  ل  الزوجّي  الر�سى  ل�سّحة  جديد63؛  ب�رضّي  اإن�سان  اإجناب  يف 
على عاتقه بفعل اإرادة اإيجابّي واجب ولدة البنني، كونه يكفي اأن ل ي�ستبعد بفعل اإرادة 
اإيجابّي هذا الواجب. ف�سّحة الزواج حممّية من التنظيم الكن�سي من افرتا�سيتني: الإنعام يف 
القانون مبوجب القانون 779 ال�رضقّي الكاثوليكّي والقانون 1060؛ وافرتا�س التطابق 
بني ما هو معلن وما هو مراد مبوجب القانون 824 بند 1 ال�رضقّي الكاثوليكّي والقانون 
اإيجابّي  اإرادة  فعل  وجود  على  وللبهان  الفرتا�س  هذا  ولتجاوز  اللتيني.  بند   1101
البنني مراداً  ا�ستبعاد  اأن يكون  يف حلظة الحتفال بالزواج مبطل الر�سى، من ال�رضورّي 
بطريقة مطلقة ودائمة64. يف حال افرتا�س وجود عطاء وقبول احلّق للقيام باأفعال زوجّية 
وهما منا�سبان لإجناب، اأو خلري البنني، �سّحة الزواج يف حلظة الر�سى الزوجّي اأو الزواج 
 in facto esse غري موؤّكدة؛ اإذا على �سبيل املثال حّدد اأحد الزوَجنينْ يف الزواج يف in fieri

ا�ستعمال احلّق للقيام باأفعال زوجّية لتفادي بنني اآخرين، طبقًا ملبادئ الإجناب امل�سوؤول، 
افرتا�س  فاإنَّ  الق�سائي،  اأمام تديد احلّق نف�سه فقط65. فبح�سب الجتهاد  اأنف�سنا  �سنجد 

ال�ستبعاد الدائم للبنني يقت�سي ا�ستبعاد احلّق نف�سه ولي�س فقط ا�ستعمال احلّق وح�سب66.

3( حّق يف تربية البنني
يوؤهلهم لريمزوا  الذي  الزواج  يلي:«بقّوة �رض  ما  الثاين على  الفاتيكاين  املجمع  ن�ّس 
اإىل �رض الوحدة واحلّب اخل�سب املتبادل بني امل�سيح والكني�سة وي�سرتكون فيه )اأف�س�س 5: 
32(، يتعاون الأزواج امل�سيحيون على تقدي�س احلياة الزوجّية بتقبلهم الأولد وتربيتهم. 
ولهم يف حالتهم هذه وعلى م�ستواهم، املواهب اخلا�سة يف �سعب اهلل )ك�ر 7: 7(. وعن 
بالعماد  ي�سبحون  الذين  الب�رضي اجلدد  املجتمع  اع�ساء  يولد  العائلة حيث  تنبثق  اّتادهم 
وبنعمة الروح القد�س ابناء اهلل، وهكذا يدوم �سعب اهلل اإىل مدى الدهور. ففي هذا البيت 
الإميان  بالقول واملثل مب�رضي  اأن يكونوا لأولدهم  الوالدين  �سبه كني�سة، على  الذي هو 

راجع املجل�س احلبي للعائلة، معجم، بالتعابري امللتب�سة واملتنازع عليها ح�ل الأ�رشة واحلياة والق�سايا الأخالقية، �س.119.  63
Cfr. PRADER J., Il matrimonio in Oriente e in Occidente, Roma 1992, pp. 168-169.  64

 Cfr. D’AURIA A., Il consenso matrimoniale, p. 525.  65
 Cfr. BERSINI F., Il Diritto Canonico matrimoniale, Commento giuridico�teologico�pastorale, Torino  66
1994, p. 120.
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املقد�سة«  للدعوة  اأخ�ّس  ة، وبنوع  لدعوة كًل واحد منهم اخلا�سّ الأولني، وذلك خدمًة 
)ن�ر الأمم رقم 50(.

الدور   )3 )رقم  امل�سيحية«  »الرتبية  بيان يف  الثاين �سمن  الفاتيكاين  املجمع  �سّنف 
الرتبوي الأّويّل للزوَجنينْ جتاه اأبنائهم: »ملّا كان الوالدون قد اأعطوا احلياة لأولدهم كان 
والرئي�سّيون  الأولون  املرّبون  القبيل،  فهم، من هذا  يرّبوهم.  باأن  الثقيل  الواجب  عليهم 
لأولدهم...ذلك باأّن من وظيفة الوالدين اأن يخلقوا مناخًا عائليًا تنع�سه املحّبة والتقوى 
خ�سيَّة واملجتمعية«. ن�ستنتج من هذه  جتاه اهلل والنا�س، ويوؤاتي تربية اأولدهم الكاملة، ال�سَّ
خ�سانّية ومهّمة  ال�سَّ الزوجّي  الإّتاد  روؤية  بني  عميقًا  اّتاداً  هناك  اأّن  املجمعّية  الن�سو�س 
الزوَجنينْ يف جمال اخللق والرتبية. والرتبية لميكن اأن تكون -لينبغي اأن تكون- ن�ساطًا 
البنني بروح امل�ساركة.  اأن يتكّفل كل الطرفني برتبية  . يجب  لطرف واحد من الزوَجنينْ

هذا التعاون هو بالفعل تعبري عن �رضاكة حياة متمّثلة بالتزام عاّم وعائلّي.
ميكن  ل  الزواج،  اإليه  يهدف  الذي  البنني،  تربية  اأّن  الكن�سّي  القانويّن  التعليم  اأّكد 
مرتبطة  اإعتباره  ميكن  بل  اجلوهرّية.  والواجبات  احلقوق  فئة  يف  اأ�سا�سّيًا  عن�رضاً  اّتخاذه 
بجوهر الزواج فقط عندما ترتبط بالإجناب، كامتداد طبيعّي ومتكامل له. ميكن اأن تّتخذ 
مفهومًا اإجماليًا، كبداية للحياة يف �سمولّيتها ول ميكن اأن تكون مو�ّسعة لت�سّم اختيارات 
البنني  تربية  لذلك،  معّينة67.  فكرّية  مبادىء  اأو  معنّي  دينّي  ملعتقد  املوحاة  كتلك  تربويّة، 
هدٌف من طبيعة الوثاق الزوجّي )ق.�س 776 بند 1(، ل يتحّدد للرتبية اجل�سديّة وح�سب، 
بل لتلك الدينّية اأي�سًا. لذا، فاإنَّ كل الطرفني يجب اأن ل ي�ستبعدا اأهداف الزواج )ق.�س 
814 رقم 3(. وينتج عن هذا اأنه اإذا ا�ستبعد اأحد الطرفني اأو كلهما بفعل اإرادي اإيجابّي 
هذا احلق وواجب الرتبية، خ�سو�سًا الدينّية للأبناء، يحتفلون بزواج ب�سكل باطل68. فحّق 

خري البنني ل يت�سّمن فقط الإجناب وح�سب بل تربيتهم.
يقول Stankiewicz: »ي�سّنف احلّق-الواجب الرتبوّي اخلا�ّس بالأبناء ب�سكل قانويّن 
الطبيعّي  الطابع  يف  وي�سارك  الإن�سانّية  احلياة  انتقال  بحّق-واجب  مرتبطًا  كونه  اأ�سا�سّي 
ّنف  لهدف الزواج نف�سه نحو الإجناب وتربية البنني )ق.لتيني 1055 بند 1(69. وقد �سّ

Cfr. MONETA P., Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova 1994, p.148.  67
 Cfr. SALACHAS D., Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto..., p.167.  68

Cfr. STANKIEWICZ A., L’esclusione della procreazione ed educazione della prole, p. 172.  69
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هذا يف جمموعة القوانني اللتينّية، من بني مفاعيل الزواج )ف�سل 8، ق. 1136(، ولي�س 
بند   1101 القانون  ويف   1095 القانون  يف  حمّدد  غري  وجوده  حيث  الواجبات،  بني 
رئي�سّي71 كونه  قانويّن  ب�سكل  ي�سّنف  بالزوَجنينْ  اخلا�ّس  الرتبوّي  2«70. احلق-الواجب 
مرتبطًا بحّق وواجب نقل احلياة الإن�سانّية وي�سرتك يف الطابع الطبيعي لذات هدف الزواج 

للإجناب وتربية البنني.
واجبًا  للبنني  الكاثوليكّية  الرتبية  تعّد  التعليمّية  ال�سلطة  Tomko وثائق  راأي  ح�سب 
الإلهي  ال�رضع  عن  ينجم  والذي  الكاثوليكّي  الإميان  متطلبات  يف  مبا�رضة  جذوره  تقع 
»ex lege divina«. يوؤّكد Bertrams: »ال�سمان القانويّن، املطلوب من الكني�سة للزواج 
املختلط، لكي يح�سل البنون على الرتبية الكاثوليكّية، لي�س مبطلب، ك�سمانة قانونّية، من 
�رضع اهلل، لكنه مر�سوم كن�سّي، الذي، يف املادة، تّدد �رضيعة اهلل وتددها يف الواقع... هو 
واجب مفرو�س على الوالدين من �رضيعة اهلل لرتبية البنني يف اإميان الكني�سة الكاثوليكّية، 
كون الكني�سة حافظة وديعة نعم اخلل�س72. فنحن اأمام حالة �سمري �سد �سمري الآخر، 
ويف هذا املعنى �رضيعة اهلل �سد �رضيعة اهلل، مما ينتج عن ذلك اأّن هذا الزواج هو �سد �رضيعة 

اهلل وبالتايل هو غري جائز73.

 G. Barberini: «Sull’applicabilità del can. 1095 al tossicodependente», in: Il Diritto Ecclesiastico, 96  70
(1985), p. 164.
راجع البابا ي�حنا ب�ل�س الثاين، اإر�ساد ر�س�يل اإىل الأ�ساقفة و الكهنة و م�ؤمني الكني�سة الكاث�ليكية جمعاء يف وظائف العائلة امل�سيحيّة   71

يف العامل الي�م. 22 ت�رضين الثاين 1981، عدد 36.
 «L’assicurazione giuridica, richiesta dalla Chiesa per il matrimonio misto, perché la prole sia educata  72
 cattolicamente, non è richiesta, come assicurazione giuridica, dalla legge di Dio. Però si tratta di una
 prescrizione della Chiesa, che, in materia, precisa la legge di Dio e la determina in concreto...è un
 dovere imposto ai genitori dalla legge di Dio di far educare nella fede della Chiesa cattolica la prole,
in quanto alla Chiesa sono affidati i beni della salvezza». Cfr. BERTRAMS W., Questioni canonico�

pastorali dei matrimoni misti, pp. 491-492.
 Idem, 493.  73
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الزواج املقرر غري مكتمل )القان�ن 1061(
)مقتطفات خمت�رضة(

الأب البوفي�س�ر اأروبا ك�نده
ترجمة الأب جمدي ال�رشياين

هناك �سعوبة للتحدث يف هذا املو�سوع مع جمهور غري متجان�س  s
هناك الكثري من الأ�سئلة حول �سري املحاكمة )الإجراءات القانونية(  s

اأهمية اختيار �رضح )لي�س قانوين ومهني �رضف( بل راعوي ومعريف.  s

هناك ثلثة اأنواع من الأ�سئلة:  
1( املفاهيم القان�نية الأ�سا�سية:

مفه�م الزواج املقرر  
1( هو زواج بني طرفني معمدين )املهم ان تكون املعمودية �سحيحة ومعرتف بها(  

�رًضا  ولي�س  مقررا  ي�سّمي  ل  لكنه  الكني�سة  مظلة  تت  القانوين  الزواج  امكانية   )2  
مقد�ًسا

3( ان يتم قبول املعمودية ب�سكل �سحيح ول يتطلب ذلك الميان الفعلي ول يوؤثر   
ترك الميان الر�سمي.

مفه�م الزواج املكتمل  
- عنا�رض اإكمال الزواج اجل�سدي  

- دور الزوج )ثلثة عنا�رض(  
- دور الزوجة )عن�رض واحد(  

- القيود النف�سية / ج�سدية ومفهوم العجز  
- املفهوم اجلديد )بطريقة ان�سانية(:  

  s التف�سري القانوين ال�سيق
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  s الطروحات العقائدية الأو�سع
- نق�س الكتمال بدون دوافع الفعل الن�ساين )املوؤن�سن(  

القيم املحمية بالقان�ن؛ احلليّة والطروح الرع�ي  
- تطور الفكرة التاريخي بني بولونيا وباري�س والتوازن التدريجي  

- احلرية يف تبادل الر�سى  
- الغنى الن�ساين يف العلقة الزوجية املت�ساركة  

- ال�سبب احلقيقي املقنع لنيل احللية  
- نظرة اخلقية منطقية للعلقة الزوجية  

2( افرتا�س اكمال الزواج
مفه�م الفرتا�س )القرين(  

- ال�ستنتاج انطلقًا من دليل مرتبط بذلك )امل�ساكنة(  
- امكانية اثبات عك�س ذلك )عدم امل�ساكنة اأوم�ساكنة دون اقامة علقة زوجية(  

�سق�ط فكرة مركزية الدليل املادي:  
- عدم وجود حادثة مبا�رضة لعذّرية �سابقة  من جهة الأنثى  

- وجود عادة امل�ساكنة قبل الزواج  
- امكانية التحقق بطرق نف�سية  

- اكتمال الزواج )بطريقة اإن�سانية(.  

جـ( اإعطاء اهمية اأكب لالدلة الأدبية و�سهادات اخلبة
- م�سداقية اإقرار الطراف )اقرارات الطراف(  

)septimae manus( اأهمية ال�سهود العتياديون -  
- اإرجاء ذلك للعجز الن�سبي )لأ�سباب نف�سية(  

s هناك املو�سوع الراعوي وت�سجيع الأطراف على احلديث عن خبتهم.  

3( اأهمية الزواج الظني
مفه�م الزواج الظني  
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لي�س مقرًرا )لي�س �سحيحا( ولكن ُعقد بنّية ح�سنة )وجود ال�سيغة القانونية(  
- اإمكانية ت�سحيح هذا الزواج اذا كان �سبب البطلن ناجتًا عن مانع زواج او بخطاأ   

يف ال�سيغة القانونية
s الت�سحيح الب�سيط   

s الت�سحيح من اجلذور   

امل�ساعدة الراع�ية لالأ�سخا�س:�سحة الزواج القان�نية او عدم وج�دها ا�سال  
- ت�سكل اخلبة املعا�سة داخل الزواج الباطل جزًء من اخلبة اخلل�سّية.   

- تنبع بينهم حقوق وواجبات م�سرتكة، وكذلك جتاه الطفال  
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رع�يات التح�سري للزواج

الأب ب�سري بـدر

اإحلاحًا  الأكرث  الف�سول  من  املختلفة، واحداً  للزواج، يف �سياغاتها  الإعداد  »ت�سّكل رعويات 
واأهمية وح�سا�سية يف رعويات العائلة. وهذا العمل الرعوي يقف اليوم اأمام نقطة تّول تاريخية. 
اإذ هو مدعو اإىل مقارنة وا�سحة ومواجهة دقيقة مع الواقع لإتخاذ اخليار: فاإما اأن يتتّجدد بعمق 

واإما اأن ي�سبح بل تاأثري وهام�سيًا«1.

تبدو تلك الكلمات ال�سادرة عن جمل�س الأ�ساقفة الإيطايل منذ ع�رضين �سنة وكاأنها   
»طلقات تذيرية« حول �رضورة التجدد يف رعويات الإعداد للزواج. اإنها دعوة �رضيحة 
وحالية ومل تفقد واقعيتها وجّديتها نظراً لإ�ستمرار ل بل واإزدياد موجباتها من التغريات - 
وهي لي�ست قليلة اأو هام�سية- التي دخلت م�ساحات كبرية من البنية الثقافية والأخلقية 
الأمّية  �سّكلت  ولقد  املعا�رض.  املجتمع  يف  الإن�سان  حلياة  وال�سلوكية  والفكرية  والدينية 
الإجنيل  لروح  املعاك�سة  احلديثة  والإيديولوجيات  الفكرية  والتيارات  املتزايدة  الدينية 
اإن�سانية وروحية  ق�سايا وم�سّلمات  للكني�سة ور�سالتها يف  تديات رعوية علنية ومتنامية 
على  الرتبية  جعلت  موؤملة  بجراح  العائلة  ج�سد  واأ�سابت   - الزواج  كموؤ�س�سة   - كثرية 
القيم العائلية واحلب الإن�ساين ومرافقة ال�سباب عملية �سعبة. ونظرا لق�سور وتاأخر النمو 
والن�سوج الفكري والعاطفي والروحي والنف�سي والغياب �سبه العام للفكر امل�سيحي يف 
حياة ال�سباب واخلّطاب حول العائلة واحلب الإن�ساين والعلقة الزوجية والعهد الأبدي 
وعطاء الذات والإجناب والرتبية وامل�سوؤولية، بتنا نلحظ ون�سهد �رضعة يف اإنهيار م�ساريع 

احلياة الزوجية والعائلية.
�رضور  من  الت�سكي  عند  الكني�سة  تتوقف  مل  الإن�سان«2،  �سوؤون  يف  »خبرية  ولأنها   
وخمتلفة  جديدة  تاريخية  مرحلة  تدخل  الب�رضية  اإن  فهمت  بل  وانتقادها،  اجلديد  الع�رض 

 Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 40.  1
»حالة العامل احلا�رضة تقت�سي عمًل جماعّيًا ينطلق من الروؤية ال�سافية جلميع النواحي القت�سادية والجتماعية والثقافية   2
والروحية. والكني�سة، وهي اخلبرية يف ال�سوؤون الإن�سانية، ل تهدف اإّل اإىل غر�س واحد: اأن توا�سل، بدفع من الروح 
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اإيجابية  ف�سارعت لأخذ موقف منفتح، واأعلنت »حالة طوارىء رعوية«  �سابقاتها.  عن 
اليوم وخل�سه.  اإن�سان  اأجل  العامل �سمن طرق جديدة تدعم دورها ور�سالتها من  للقاء 
فدخلت ديناميكية الع�رض موؤمنة باأن لديها ما هو جديد، وقدمته بذكاء لهوتي ورعوي. 
فكان املجمع امل�سكوين الفاتيكاين الثاين منعطفا تاريخيا وتول م�سرييا يف تاريخ الكني�سة 
املعا�رض ور�سالته نحو العائلة الب�رضية الكبرية والعائلة ال�سغرية يف موؤ�س�سة الزواج والعائلة. 
واإذا كان الإهتمام بالعائلة - ب�سكل عام - واحدا من الثمار اخل�سبة للمجمع، فاإن الإر�ساد 
الر�سويل: يف وظائف العائلة - Familiaris Consortio، �سنة 1981، كان املحّرك الأكب 
يف العمل الرعوي مع اخلّطاب تديدا. ويف الواقع، كان قلق البابا القدي�س يوحنا بول�س 
املرافقة  على  الكني�سة  اهتمام  لرتكيز  الطوارئ  من  حالة  فاأعلن  العائلة،  على  كبرياً  الثاين 
الوا�سحة  اخلطوط  تقدمي  خلل  من  للزواج  اخلاطبني  اإعداد  وعلى  للعائلت  الرعوية 

واملبا�رضة �سمن برامج رعوية غنية و�سجاعة ومتنوعة بح�سب الأبر�سيات.
»تدعو احلاجة يف هذه الأيام، اأكرث من اأي وقت اآخر، اإىل اإعداد ال�سبان للزواج 
واحلياة العائلية. وما طراأ من تغيريات داخل جميع اجلماعات، تقريبًا، يف اأيامنا، 
يق�سي، ل على العائلة وحدها، بل على املجتمع الب�رضي والكني�سة، ببذل طاقة 
اجلهد لإعداد ال�سبان اإعداداً لئقًا ليقوموا مب�سوؤولياتهم املقبلة... ولهذا بات لزامًا 
على الكني�سة اأن تعمل على و�سع برامج اإعدادية للزواج تكون اأوفى باملق�سود 
من اأجل تذليل ال�سعوبات - على قدر امل�ستطاع - التي تعرت�س �سبيل الكثريين 
من الأزواج... وينبغي اعتبار الإعداد للزواج وو�سعه مو�سع العمل عملية تتّم 
البعيد،  الإعداد  الواقع ثلث مراحل:  له يف  يقت�سي  تدريجيًا وبا�ستمرار. وهذا 

والقريب، واملبا�رض«3.
جميع  يف  اخلبات  وتنوعت  البامج  وكرثت  بحما�س  ذلك  بعد  الأمور  �سارت   
الأبر�سيات. ولقد دعيت ال�سنوات الع�رض الأوىل بعد الإر�ساد الر�سويل )1990-1980( 
ولكن  املجال.  هذا  يف  مميزة  بخبات  املحلية  الكنائ�س  طبعت  حيث  الذهبي،  بالعقد 
البابا  فجاء �سوت  الرعوية.  ال�ساحة  التجديد هذه  الروتني وعدم  ثلثة عقود دخل  بعد 

ل  يخُدم  ولكي  ليدين؛  ل  يخّل�س  ولكي  للحقيقة؛  ي�سهد  لكي  العامل  اإىل  جاء  اإنا  الذي  بالذات  امل�سيح  عمل  املعّزي، 
لُيخَدم«. بول�س ال�ساد�س، الر�سالة العامة ترّقي ال�سعوب، 1967، رقم 13. 

يوحنا بول�س الثاين، الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، 1981، رقم 66.  3
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الإعداد  برامج  يف  النظر  اإعادة  لواجب  يدعو  جديد  من  الإنذار  جر�س  قارعًا  فرن�سي�س 
واآليات الإ�ستعداد للزواج املقد�س. ويف اأثناء عودته من الوليات املتحدة الأمريكية بعد 
لقاء الأيام العاملية للعائلة يف اأيلول 2015، وقبل وقت ق�سري من �سينودو�س العائلة، �رّضح 
قدا�سته بو�سوح عن الرغبة واحلاجة للتجديد يف رعويات ال�ستعداد للزواج بقوله:« لكي 
ي�سبح �سابا كاهنا، هناك ثمان �سنوات من التح�سري. اأما التح�سري للزواج - وهو دعوة 
حياة باأكملها كذلك- فهناك اأربع لقاءات للإ�ستعداد ... اأربع مرات... بل �سك هناك 

خلل وا�سح«!
العائلة من جانبه على �رضورة »تطوير مواد  ل�سينود�س  اخلتامي  التقرير  اأكد  كذلك   
التعليم امل�سيحي لل�سباب امل�سيحي حول  وموا�سيع التح�سري للزواج«. مع الدعوة لن�رض 
الزواج والعائلة يف جمموعات ال�سبيبات والك�سافة. وبينما يقّدم الإر�ساد الر�سويل »فرح 
الروؤية امل�سيحية  العائلة -  Amoris laetitia« الذي �سدر بعد �سينود�سني حول  احلب - 
يف  لل�سباب  منا�سبا  ا  ن�سّ ي�سّكل  فاإنه  الإن�ساين،  واحلب  الزواج  �رض  جمال  حول  العميقة 
اإىل م�ساركته يف  انخراطهم بعمق يف »م�سرية« �رض الزواج. فنبة الن�س واإيقاعه يدعوانا 
جميع الأعمال والأن�سطة الرعوية التح�سريية للزواج حتى يكت�سف املخطوبون من هم 
وماذا يريدون وما الذي تعر�سه الكني�سة عليهم من »هدية« عظيمة يقدمها لهم اهلل من 

خلل نعمة �رض الزواج4.

التح�سري للزواج يف البطريركية الالتينية الأور�سليمية

1( حمطات تاريخية
اإىل بع�س املحطات التاريخية، ولكن بقراءة خا�سة تتجاوز الوقوف عند  نعود هنا   
اإ�سثنائية، كي نكت�سف ما وراء وما  اأهمية  لبع�سها من  بالرغم مما  الأحداث والأ�سخا�س 
داخل وما بعد تلك املحطات من حمركات رعوية ا�ستدعت التجاوب مع اأحداث كن�سية 
اأحيانا، واملبادرة الفردية واجلماعية اأحيانا اأخرى ُت�سري كلها لإهتمام خا�س نحو العائلة 

واخلّطاب وا�ستعدادهم للزواج يف الأبر�سية.

البابا فرن�سي�س، الإر�سادر الر�سويل فرح احلب، 2016، الأرقام 211-205.  4
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 Familiaris - سنة العائلة: بعد �سدور الإر�ساد الر�سويل »يف وظائف العائلة امل�سيحية�  s
Consortio« يف عام 1981، اأعلنت الكني�سة املحلية ال�سنة اللحقة )1982( »�سنة 

الأ�رشة« يف الأبر�سية حيث دعت للرتكيز على اأهمية الأ�رضة يف حياة الكني�سة املحلية 
وخلق الوعي العميق داخل العائلة نف�سها.

كتاب »دليل الأ�رضة امل�سيحية لل�سعادة والوفاق«: يف ذلك العام نف�سه، ن�رض املطران   s
واقعها  امل�سيحية يف  العائلة  اأعله ور�سم �سورة عن  املذكور  الكتاب  ال�سايغ  �سليم 
العربية  للعائلة  املحلية  والظروف  الحتياجات  من  منطلقا  ور�سالتها  ودعوتها 
العمل  العاملني يف  الرعاة وجميع  اأي�سا من  الكتاب  امل�سيحية يف الأبر�سية. ويتقّدم 
اأداة للعمل املثمر يف خدمة الأ�رضة �سمن مبادرات  الرعوي املرتبط بالأ�رضة ليكون 

رعوية متنوعة و تديداً يف اإعداد املخطوبني للزواج.

للعائلة  البطريركية  اللجنة  ت�سكيل  مت   1989 عام  يف  للعائلة:  البطريركية  اللجنة   s
اللجنة  قامت  �سّباح  مي�سيل  البطريرك  من  وبطلب  والعلمانيني.  الكهنة  الآباء  من 
فقدمت  الأبر�سية،  يف  وظروفها  امل�سيحية  العربية  الأ�رضة  واقع  بدرا�سة  املذكورة 
تقريرا ُمر�سيا حول واقع الأ�رض مبختلف اأو�ساعها الإن�سانية والروحية والأخلقية 
والجتماعية والقت�سادية. وو�سعت اللجنة كذلك ت�سورا ملنظور رعوي ملواجهة 
امل�ساكل امللحة التي كانت تثقل احلياة العائلية والو�سائل املطلوبة للتغلب عليها من 
خلل اإعداد برنامج رعوي مع العائلت يف الأبر�سية، ُيظهر الإطار امل�سيحي العام 
حلياة اأ�رضية واعية حلقيقتها ور�سالتها يف الكني�سة ويف املجتمع املحلي. وفيما يخ�س 
جمال التح�سري للزواج، قّدمت اللجنة عّدة مقرتحات رعوية كربط الإعداد للزواج 
مع �سائر الأ�رضار �سمن برنامج خا�س و�سامل يربظ احلياة امل�سيحية من الطفولة اإىل 
ال�سيخوخة. والدعوة لبامج توجيهية من خلل دورات تدريبية للأزواج ت�سارك 
اإيلء  اإعداد الأزواج يف رعاياه مع  الرعية يف  التعاون مع كاهن  الذين يرغبون يف 

اهتمام خا�س لتطوير التعليم امل�سيحي واملعلمني يف املدار�س الكاثوليكية.

�سين�د�س الكنائ�س الكاث�ليكية: بني 1992-2000 عا�ست الكنائ�س الكاثوليكية يف   s
ثمرة  العام  الرعوي  املخطط  وكان  ا�ستثنائية،  وكن�سية  اإميانية  املقد�سة خبة  الأر�س 
من  ثمانية جوانب  �سمَّ  الذي  الرعوي  املخطط  من  الثاين  الق�سم  ال�سينود�س. ويف 
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احلياة الرعوية يف الكني�سة املحلية، كان للعائلة امل�سيحية ح�سورا بارزا من الأعمال5. 
بعد عر�س لو�سع الأ�رضة يف املجتمع املحلي مع اإ�سارة خا�سة مفتوحة ل�رضورة تغيري 
اأو تطوير جممل جوانب العمل الرعوي العائلي نظراً للظواهر واملتغريات واحلاجات 
اجلديدة التي ح�سلت وت�سل يف جمتمعنا ون�سعر بتاأثرياتها املبا�رضة على احلياة الأ�رضية 
يف جمالت حياتية رئي�سية. وفيما يخت�س باإعداد ال�سباب للحياة الزوجية من اجلوانب 
العام  الرعوي  املخطط  تبّنى  والدينية،  والليتورجية  وال�سحية  والجتماعية  النف�سية 
يتم  باأن  امل�سيحية«  العائلة  وظائف  »يف  الر�سويل  الإر�ساد  من  املقرتحة  الروؤية  تلك 
اإعداد ال�سباب للزواج واحلياة الأ�رضية على ثلث مراحل: البعيد والقريب واملبا�رض. 
ويقّدم املخطط الرعوي كذلك روؤية وا�سحة لدورات الإعداد املبا�رض للزواج م�سّدداً 
الأ�رضار  معنى  اكت�ساف  ال�سلة،  واختبار  ال�سخ�سي،  )الإميان  املحتوى  اأهمية  على 
والأبوة  بالزواج،  املتعلقة  الأخلقية  والق�سايا  امل�سرتكة،  الزوجية  واحلياة  املقد�سة، 
والأمومة امل�سوؤولة وتربية الأبناء(. وتلك املوا�سيع تتاج لإ�سل�ب خا�س يبتعد عن 
التلقني �سمن م�سرية اإميانية وحياتية. ومل ين�َس املخطط العام الدعوة اإىل لقاء خا�س 
ومبا�رض مع الكاهن حول اجلانب الليتورجي والروحي للإحتفال ب�رض الزواج الذي 

ي�سّكل تتويجا مل�سرية التح�سري.

ر�سالة  املجل�س  اأ�سدر   ،2005 عام  يف  الكاث�ليك:  ال�رشق  بطاركة  جمل�س  ر�سالة   )1  
م�سوؤولية  العائلة  بعنوان:  الأو�سط  ال�رضق  يف  الكاثوليكية  الكنائ�س  جميع  اإىل  راعوية 
الكني�سة والدولة. كّر�ست الر�سالة الف�سلني الرابع واخلام�س للمبادئ التوجيهية واحللول 
الرعوية حول الأ�رضة. وحول رعويات الإ�ستعداد للزواج، تبّنى البطاركة من جديد الروؤية 

الكن�سية اجلامعة املنطلقة من الإر�ساد الر�سويل »يف وظائف العائلة«:
»اأما برنامج الإعداد للزواج، امل�ستقى من الإر�ساد الر�سويل »يف وظائف العائلة امل�سيحية«، 
فينبغي اأن ي�سمل، يف دورات اأ�سبوعية متتالية، الزواج امل�سيحي مبفهومه اللهوتي كعهد 
و�رّض؛ خلقية احلياة اجلن�سية يف الزواج؛ الأبّوة والأمومة امل�سوؤولة من حيث اإجناب الأولد 
وتربيتهم، وتنظيم امل�سافة بني الولدات باعتماد الو�سيلة الطبيعية، املعروفة اليوم بطريقة 

القد�س 2000،  الأبر�سي،  لل�سينود�س  العام  الرعوي  املخطط  املقد�سة،  الأر�س  الكاثوليكية يف  الكنائ�س  روؤ�ساء  جمل�س   5
.92-83
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الكني�سة من و�سائل  الزوجية، وموقف  والعلقة  الزوجية، وكرامة احلب،  العفة  بيلينغز؛ 
منع احلمل، والإخ�ساب ال�سناعي، والإجها�س؛ الأو�ساع النف�سية التي ميّر فيها الزوجان 
مع  وبالتعاون  البيت  داخل  الأولد  تربية  الأهل يف  م�سوؤولية  معاجلتها؛  وكيفية  والعائلة 
اليومية بوجهها  العائلية  احلياة  الإعلم والت�سال؛  املدر�سة والكني�سة واملجتمع وو�سائل 
واحل�سور  العمل  بني  والتوفيق  والقت�سادية،  املالية  البيت  واإدارة  والجتماعي  الإن�ساين 
الزوجي والعائلي خلري الزوجني والأولد، واأخرًيا رتبة الحتفال ب�رّض الزواج، بال�ستعداد 

الروحي له، وفهم رموزه، وح�سن امل�ساركة يف ليتورجيته«6.

اإن�ساء هذه اللجنة من قبل جمل�س الكنائ�س الكاثوليكية  2( اللجنة الأ�سقفية للعائلة: مت   
اأبر�سية  يف  الكاثوليكية  الكنائ�س  خمتلف  يف  امل�سيحية  الأ�رضة  لرعاية  املقد�سة  الأر�س  يف 
القد�س. وتتاألف اللجنة من 24 ع�سوا من الإكلريو�س والعلمانيني الذين ميثلون كنائ�سهم 
اأهداف  الأبر�سية. وجاء يف لئحة  مناطق  فروعا يف خمتلف  اللجنة  لهذه  يكون  اأن  على 
للزواج والتن�سيق بني  بال�ستعداد  املتعلقة  الأبر�سيات  برنامج  اللجنة: حماولة تطوير  عمل 
امل�سوؤولني يف الكنائ�س الكاثوليكية الأخرى ل�سياغة �سيا�سات وخطط ا�سرتاتيجية حقيقية 
تهدف اإىل و�سع اأهداف لل�سنوات اخلم�س املقبلة وتويلها اإىل برامج فعلية والتعاون مع 
اللجنة  التي تعنى ب�سوؤون الأ�رضة. ويف ختام اجتماعات  احلركات واملوؤ�س�سات واملراكز 
بني )8-10( اآذار2010، مت توجيه ر�سالة اإىل كهنة الرعايا وروؤ�ساء مراكز الأ�رضة تّثهم 
دعت  التي  التو�سيات  لتطبيق  وتدعوهم  والراعوية  الكهننوتية  مب�سوؤولياتهم  القيام  على 
مبينة  للزواج،  بالتح�سري  املتعلقة  الدورات  الكاثوليك حول  ال�رضق  بطاركة  ر�سالة  اإليها 

تعليمات حمددة وعاجلة:
على كل كاهن رعية اأن يوؤمن دورة لإعداد اخلطاب يف رعيته اأو بال�سرتاك يف دورة   s

تعدها جمموعة رعايا يف منطقة واحدة.
توعية  على  موا�سيعها  ترتكز  الأقل  على  لقاءات  ثماين  من  اخلطاب  دورة  تتكون   s
املتقدمني من �رض الزواج املقد�س يف املوا�سيع التالية: ن�سوج م�سرية الإميان وال�سلة، 
�سفات الزواج وقيمه املقد�سة، وغايات الزواج املتمثلة باحلب واإجناب البنني، احرتام 

الر�سالة الثامنة لبطاركة ال�رضق الكاثوليك، العائلة م�سوؤولية الكني�سة والدولة، بريوت 2005، رقم 28.  6
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احلياة، القيم العائلية وهوية الزواج، التوعية للتهديدات التي تواجه العائلة يف عامل 
اليوم والتح�سري الليتورجي ل�رض الزواج.

ل يحق التقدم ل�رض الزواج ملن مل يلتزم يف دورات اإعداد اخلطاب يف الرعايا اأو يف   s
لقبول  »توؤّهله«7  �سهادة  اخلطاب  بدورة  التزم  �سخ�س  كل  ومينح  الراعوية.  املراكز 

ال�رض املقد�س يف الكني�سة. 

2( البامج التح�سريية احلالية
بل �سك، و�ّسعت تعليمات اللجنة الأ�سقفية حدود مناطق الدورات التح�سريية يف   
الدورات  اأ�سبحت  اإذ  الأخرى،  الكاثوليكية  الكنائ�س  بع�س  ويف  اللتينية  البطريركية 
واللقاءات التح�سريية للزواج ُتعقد للخاطبني يف جميع الرعايا تقريبا. ولكنها مل تتابع عن 
اأقّدم برناجمني مّتبَعني  قرب م�سرية التطبيق اأو حمتوى التح�سريوم�ستواه. يف هذا التقرير، 
حاليا لدورتني منف�سلتني -يف فل�سطني والأردن- قد يفيدان يف تكوين فكرة عن حمتوى 

املو�سوعات التي يتم تناولها:
اأخرى يف  مناطق  اإىل  انتقلت لحقا  ثم  عمان،  الرئي�سة يف  الدورة  تقام   : ( عمان  اأ   
اأو مركز  لعدم وجود جلنة  لقاءات. ونظراً  ال�سمال والو�سط واجلنوب، وتتم يف خم�سة 
هذه  على  الإ�رضاف  مهمَة  عمان  يف  الأ�سقف  اأوكل  فقد  هناك،  الأ�رضة  لرعوية  م�ستقل 

الدورات من حيث اختيار املوا�سيع واملحا�رضين ملجل�س الكهنة يف الأردن8. 

الزواج واأخلقيات طب احلياةاللقاء الأول

الزواج يف القانون الكن�سياللقاء الثاين

الزواج واحلياة امل�سرتكةاللقاء الثالث

الزواج امل�سيحي )روؤية لهوتية(اللقاء الرابع

الزواج وامل�ساكل العائليةاللقاء اخلام�س

اللجنة  ر�سالة  ن�س  اأنقل  ولكنني  اأكادميي،  تاأهيل  �سهادة  لي�س  للزواج  الإ�ستعداد  لأن  »توؤّهله«،  كلمة  على  تّفظي  مع   7
بحرفيتها. 

البنامج اأعله يعود لدورة التح�سري لعام 2016.  8
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ب( بيت حلم: تعقد الدورات التح�سريية تت اإ�رضاف املركز الفرن�سي�سكاين للأ�رضة يف   
بيت حلم. ويتم اتباع برنامج اأو�سع نطاقا من ذلك املتبع يف عمان، ويتم يف ثماين جل�سات 
للعائلة من  الأ�سقفية  اللجنة  الكاثوليك وتعليمات  ال�رضق  بطاركة  ر�سالة  لتو�سيات  وفّية 

حيث املحتوى وعدد اللقاءات:

الزواج دعوة الهية مقد�سةاللقاء الأول

التوا�سل بني ال�رضيكنياللقاء الثاين

خ�سائ�س الزواج امل�سيحياللقاء الثالث

العلقات الزوجية اللقاء الرابع

الأطفال هبة من اهللاللقاء اخلام�س

تنظيم الولداتاللقاء ال�ساد�س

الزواج يف القانون الكن�سياللقاء ال�سابع

العائلة كني�سة بيتية - الإعداد الليتورجياللقاء الثامن

التقييم العام
وقد  املهم.  الرعوي  ال�ساأن  بهذا  املحلية  الكني�سة  من  رغبة �رضيحة ومتكررة  هناك   
اإنكارها على مدى عقود يف الهتمامات الرعوية  ُبذلت جهود كبرية ومتنوعة ل ميكن 
فال�سكر  اللتينية.  البطريركية  اإطار  �سمن  املقد�س  الزواج  ملو�سوع  املكر�سة  والروحية 
ال�سادق على كل تلك اجلهود ال�سخية املبذولة من ِقَبل رعاة الأبر�سية والكهنة واملكر�سني 
والعلمانيني يف خمتلف املواقع. ولكن اإذا جتاوزنا تتبع م�سار الإهتمام التاريخي يف رعويات 
اأن نرى بو�سوح عدة نقاط تتاج ملزيد من الإهتمام. فتجدر  ال�ستعداد للزواج، ميكننا 
الإ�سارة اإىل اأن الإعداد املبا�رض احلايل ل يخلو من بع�س العيوب �سواء يف املحتوى اأو يف 
الأ�سلوب. وامللحظات التالية لي�ست اإنتقادات بقدر ما هي احيتاجات تتطلب �رضورة 

املراجعة واأخذ القرار املنا�سب:
ا�ستعرا�س موا�سيع دورات ت�سري اخلّطاب وال�ستعداد للزواج احلالية يف البطريركية   )1
 Familiaris الر�سوليان  الأر�سادان  اقرتحه  الذي  املعيار  تت  جديا  تقييما  يتطلب 



)45(

البعيد  للتح�سري:  خمتلفة  مراحل  ثلث  مييزان  اإذ   ،  Amoris laetitia و   Consortio

البعيد غري متوفر، واأن هناك  التح�سري  باأن  الواقع  والقريب واملبا�رض. وبينما يخبنا 
كانت  القريب9،  التح�سري  مدى  �سمن  ال�سابة  الأجيال  لتوجيه  العمل  يف  نق�سًا 
املح�سلة »�سلق« اأو »حرق« مراحل الإعداد املبا�رض التي تقدم »قليل من كل �سي« 
ببع�س الجتماعات اأو اللقاءات يف الفرتة الق�سرية واحلرجة التي ت�سبق الحتفال ب�رض 

الزواج. 
النق�س الوا�سح يف العاملني يف حقل رعويات العائلة من حيث العدد والإخت�سا�س،   )2
ُي�سعر القائمني على برامج التح�سري باأنهم جمَبون على تقدمي بع�س اللقاءات تطبيقا 
لتو�سيات اللجان امل�سوؤولة حول الأبعاد الكتابية واللهوتية والأخلقية والقانونية 
الأدنى  »احلد  مبداأ  ولكن  بالزواج.  ال�سلة  ذات  والليتورجية  واحلياتية  والطبية 
اأن  ميكن  ل  الدورات  »هذه  لأن  الرعوية،  �سمائرنا  ُيريح  اأن  ميكن  ل  ال�رضوري« 

ُترجَتل« كما �سبق ونّبه املخطط الرعوي العام10. 
ك�سفت دورات الإعداد للزواج احلالية يف الأبر�سية عن غياب اأو نق�س يف الت�سيق   )3
بني اللجان املعنية باملو�سوع داخل مناظق الأبر�سية. وهو ما بدا وا�سحا يف غياب 
التنا�سق والرتابط يف املوا�سيع املطروحة بالإ�سافة اإىل التباين يف مدة التح�سري وعدد 
املحا�رضين،  يف  تنوعًا  هنالك  اأن  �سحيح  املتبع.  املحا�رضاتي  والأ�سلوب  اللقاءات 
ولكن ل نلم�س تنوعا يف طريقة اللقاء الذي ل ُيثري يف اخلّطاب الإهتمام اأو التفاعل اأو 

امل�ساركة. لذلك نحن بحاجة لتخاذ اإجراءات من�ّسقة لتليف ت�ستت اجلهود. 
احلاجة لدليل رعوي اأبر�سي للعمل الرعوي العائلي ي�ساعد يف جتديد العمل وتطوير   )4
الر�سالة وتنظيم الدورات على خطني. اأول: من حيث م�سمون موا�سيع اللقاءات، 
فاإىل جانب العر�س الكتابي واللهوتي، نحتاج ملوا�سيع تلم�س الأبعاد ال�سخ�سية 
من  وثانيا:  للعائلة11.  امل�سيحية  احلياة  وتديات  ال�سباب  لحتياجات  والإن�سانية 
من ال�رضوري واملنا�سب اأن تدخل موا�سيع احلب والزواج والعائلة والإختيار احلياتي �سمن اخلطط ال�سنوية للحركات   9
ال�سبابية يف الأبر�سية، وبخا�سة يف هذا الزمن حيث يتعّر�س ال�سباب على نحو متزايد لتحديات اأخلقية واأيديولوجيات 

غريبة، مع عدم وجود نظام دعم اأو حماية يف البيئة الأ�رضية والرعوية.
جمل�س روؤ�ساء الكنائ�س الكاثوليكية يف الأر�س املقد�سة، املخطط الرعوي العام لل�سينود�س الأبر�سي، 89.  10

من  قريب  هو  من  فمنهم  ال�سباب/اخلّطاب.  �رضائح  تنوع  اأمام  وبخا�سة  �سائكة،  ق�سية  �سك  بل  اللقاءات هي  موا�سيع   11
لربط  امل�سيحية منذ زمن. نحتاج  الرعية واحلياة  بعيد عن  اأو  به منقطع  باأ�س  الدينية، ومنهم عدد ل  الكني�سة واملمار�سة 
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حيث الأ�سلوب بتقدمي بع�س املبادىء التوجيهية واملنهجية و/اأو اللمنهجية لإدارة 
اللقاءات، مما يفتح اأمام املرافقني للم�سريات/الدورات اآفاقا جديدة وجّذابة، ويثري 
حياتهم  م�رضوع  م�سرية  يف  اأدوراهم  اأخذ  من  ميّكنهم  ما  اأنف�سهم  اخلّطاب  يف 

مب�سوؤولية.
ا�ستمرار الو�سع الذي �سبق واأ�سار اإليه املخطط الرعوي العام لل�سينود�س قبل ع�رضين   )5
�سنة حول عدم وجود اأو عدم كفاية الأدوات اللزمة امل�ساِعدة يف اخلدمة الرعوية 
مع اخلّطاب والعائلت )غياب املراكز العائلية ونق�س الطواقم الب�رضية املوؤهلة وندرة 
واأمام  والعائلة(.  واخلّطاب  ال�سباب  تخاطب  التي  واملن�سورات  واملجلت  الكتب 
�سعوبة احل�سول عليها وتراجع امليل للقراءة يف جمتمعنا ب�سكل عام، نحتاج للدخول 
اإنتاج ما يخ�س املو�سوع ون�رضه  امليديا احلديثة يف  ال�سورة وو�سائل  اأكرث يف عوامل 

ب�سكل جذاب.

روؤية لرع�يات الإعداد للزواج يف البطريركية الالتينية الأور�سليمية

على الرغم من ذلك الهتمام الوا�سح وامل�ستمر، يبدو اأن رعويات التح�سري للزواج   
الرعوي  العمل  اآليات  ه�سا�سة  اإىل  يعود  الأمر  اأن  اأعتقد  ول  ببطء.  تتحرك  الأبر�سية  يف 
التقني فقط )كم؟ وكيف؟ واأين؟(، فكل �سيء ن�ستطيع اإعادة ت�سكيله. ولكن الق�سية يف 
الأ�سا�س، هي ه�سا�سة الروؤية الرعوية العملية )َمن؟ وماذا؟ وملاذا؟(. نحن نحتاج لتكوين 
فكر منطلق يتجاوز حدود الإلزام وال�سكليات اخلارجية ويغو�س يف الدوافع واملحركات 

الروحية اخلفية لعملنا، لأنها قادرة على تغيري اأ�سلوب العمل ونتائجه. 
  يف الإر�ساد الر�سويل« فـرح الإجنيل« Evangelii Gaudium، اإ�ستثار البابا فرن�سي�س 
يعني  ما  واإر�سايل«12،  رعوي  اإرتداد   « اإىل  بدعوته  املحلية  والكنائ�س  اجلامعة  الكني�سة 
دعوة لروح جديدة تفتح الباب مل�سارات من التجديد تكون اأكرث ن�سجًا يف عمل الكني�سة 
املحلية  الكنائ�س  على  فما  الكني�سة،  اهتمامات  قلب  يف  هي  العائلة  اأن  ومبا  الرعوي. 

وتاور البعدين الإن�ساين والإمياين يف التح�سري. وهذا التوازن ميكنه اأن يجعل من الدورات التح�سريية م�سرية لإكت�ساف 
الإميان و�رضورة الن�سج الإن�ساين.

12  لأر�ساد الر�سويل فرح الإجنيل2013، رقم 25.
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�سوى اأن تقبل التحّدي الكبري باأن جتعل من »اإجنيل العائلة« عن�رضا جوهريا واأ�سا�سيا يف 
الإن�سانية  الأبعاد  يتجاهل  اأن  الذي ل ميكنه من جهة،  التحّدي  ور�سالتها. وهذا  عملها 
والإجتماعية والثقافية للأخطار امل�ستجدة التي تهدد العائلة وجتعلها اأكرث ه�سا�سة، ل يعني 
من جهة اأخرى، الإكتفاء بتقدمي بع�س احللول الرعوية اأو القانونية لبع�س الق�سايا العملية 
اإيجاد حلول  عن  بالبحث  يكتفي  الذي  الرعوي  فالعمل  الوقائية13.  الأ�ساليب  اأتباع  اأو 
وقادرة  �رضورية  رعوية  اأ�ساليب  ي�ستنبط  الذي  ذاك  واأما  وفقرياً،  ناق�سا  يبقى  للم�ساكل 
على تغيري العقلية يف العمق فيكون اأقدر على اإعلن احلقيقة امل�سيحية والإن�سانية »لإجنيل 
العائلة« الذي نب�رّض به. فاملطلوب هو اإنارة طريق احلب املتبادل و�رضاكة احلياة القائمة يف 

الزواج والعائلة بو�سوح وجاذبية. 
البابا  يوؤّكد  املقد�س،  للزواج  اخلّطاب  ت�سري  مو�سوع  عن  حديثه  معر�س  ويف   
فرن�سي�س يف الإر�ساد الر�سويل فرح احلب باأننا كم�سيحيني ل ميكننا التخلي عن التم�سك 

بالزواج، ولكننا نحتاج اإىل رّدة فعل »�سحّية« اأمام النقد الذاتي: 
القناعات  تقدمي  يف  طريقتنا  اأن  فنعرتف  وواقعيني،  متوا�سعني  نكون  اأن  علينا  »يجب 
اليوم... وغالًبا  منه  ن�سكو  ما  اأحياًنا يف خلق  �ساهمت  قد  النا�س،  امل�سيحية ويف معاملة 
احلّب وهدف  النمو يف  اإىل  والدعوة  الوحدوية،  غايته  بطريقة تجب  الزواج  قّدمنا  ما 
امل�ساندة املتبادلة، ُم�رّضين ب�سكل ح�رضي تقريًبا على واجب الإجناب... وعر�سنا، اأحياًنا 
اأخرى، نوذًجا لهوتّيا للزواج بطريقة جتريدّية للغاية، وتقريًبا �سبه م�سطنعة، بعيدة عن 
املثالّية  الواقع. هذه  الفعلية، كما هي يف  العائلة  اإمكانيات  العائلت احلقيقي وعن  واقع 
املبالغة بها، وخا�سة عندما مل نوقظ الثقة يف النعمة، مل جتعل الزواج مرغوًبا به اأو جّذابا 
اأكرث، بل على العك�س«14. ينبغي علينا القيام بجهد اأكرث م�سوؤولية و�سخاء، والذي َيكُمُن 
يف تقدمي الأ�سباب والدوافع لختيار الزواج والأ�رضة، بطريقة جتعل النا�س اأكرث ا�ستعداًدا 
الزواج كم�سرية نو  تقدمي  لدينا �سعوبة يف  لهم15.  اهلل  التي مينحها  النعمة  للإجابة على 

وتقيق ذات ديناميكّية، اأكرث منه كعبٍء يجب تّمله طوال احلياة«16.

بندكتو�س 16، املوؤمتر العام اخلام�س لأ�ساقفة اأمريكا اجلنوبية، رقم 548.  13
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 36.  14
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 35.  15
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 37.  16
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واإنطلقًا من دعوة قدا�سته، اأدعو باأن يكون الفكر املحّرك لرعويات الإعداد للزواج   
ي�سقط فجاأة من حيث ل ندري،  نيزكا  لي�س  الفكر اجلديد  ومبدعاً. وهذا  وواقعياً  منطقياً 
ولكنه يولد وينمو �سمن حدود وا�سحة وحمددة، ويت�سكل مما هو موجود �سابقا، ويولد 
فلو  والتاأّمل.  بالتمّعن  وي�ستجوبنا  ن�ستجوبه  الذي  الواقع  ومن  وعملية  حياتية  اأ�سئلة  من 
جتّراأنا على اإجراء ا�ستبيان �رضيح لقيا�س مدى تاأثري برامج التح�سري وال�ستعداد للزواج على 

حياة الأزواج اجلدد وعائلتهم، فقد ت�سّكل الإجابات �سدمة اأو مفاجاأة غري متوقعة17.
فال�سياق الثقايف املعا�رض املجّزاأ قد  اأبعاده.  اأن يكون البنامج مرتابطا بكل  منطقيا: مبعنى 
�ساهم يف تفتيت اخلبة احلياتية امل�سيحية18 والتجربة الإ�ستعدادية للزواج. اإذ تبدو الإبعاد 
)البعد  الروحاين  والإمياين(،  الفكري  )البعد  اللهوتي  الرعوي:  للعمل  املكّونة  الثلثة 

قّدم الأب في�سل حجازين يف اأحد اللقاءات الرعوية نتائج ا�ستبيان مت يف مطلع الألفية اجلديدة مع الأ�رض يف الأبر�سية:   17
ل نعم ال�س�ؤال

%34.6 %35.4 - لقاءات مع الكاهن ت�سريا للزواج
%31.1 %35 - الزواج كن�ساط عائلي اجتماعي 
%21.9 %45 - الهتمام بفهم البعد الديني
%29.2  %38 - انتظروا �رضحا عن الأهمّية الدينّية للزواج 
%37.2 %42.3 - برنامج الكني�سة للتح�سري للزواج جيد وعار�ست فئة ثالثة اإمكانية تطبيقه بن�سبة %12.7

%80.8 - الرغبة يف اأن ياأخذ الحتفال بالزواج البعد الروحي والديني اأكرث من البعد الجتماعي
%91.2 - احلاجة املا�ّسة اإىل تطوير نظام �سامل لإر�ساد ال�سباب وال�سابات حول اأمور الزواج

.%19 %72.8 - يوافقون على عدم جواز الطلق بح�سب تعاليم الكني�سة
%41.1 %49.1 - مع التخفيف من القيود والإ�رضاع يف عملية النف�سال
%66.1 %20.4 - القبول بالإجها�س 
%16.2 %65.2 - الإجها�س العلجي ل�سّحة الأم اأو ب�سبب احلمل غري ال�رضعي
%25.4 .%58.3 - يف حال العقم يوافق اإىل اللجوء اإىل احلمل ال�سطناعي 
%40.7 .%35.2 - تنظيم الن�سل بالو�سائل غري الطبيعّية

تعقيبا على نتائج الإ�ستبيان: يظهر اأن اأبناء الكني�سة ل يزالون ي�سّكلون جمتمعًا ُمتديّنًا مما ي�ساعدنا على عمل املزيد وتوجيه   
الأزواج على اكت�ساف اأهمّية زواجهم يف حياتهم امل�سيحّية. اأما يف ما يتعلق مبوا�سيع مبو�سوع اأخلقيات احلياة الزوجية 
)كمو�سوع تنظيم الن�سل والإجها�س( وموا�سيع قدا�سة الإرتباط الزوجي ، فيبدو اأن الكني�سة ملزمة بالإ�رضاع يف توجيه 
املبادئ امل�سيحية حول احلياة  الزواج من خلل تقدمي واٍف وعميق لكّل  الب�رضية ووحدة �رّض  اإىل احرتام احلياة  الأزواج 

الزوجّية �سمن برامج الإ�ستعداد للزواج.
حياة  يف  وال�سلوكي  الإمياين  الإنف�سام  ذلك  تبعات  من  نّبه  قد  اليوم  عامل  يف  الكني�سة  حول  الرعوي  الد�ستور  كان   18
من  لُيح�سب  اليومية،  الكثريين  ت�رضفات  وبني  اإليه،  ينت�سبون  الذي  الإميان  بني  الإنف�سام  هذا  اإن  املعا�رض:«  الإن�سان 
الأخطار الأ�سد ج�سامة يف ع�رضنا«. املجمع امل�سكوين الفاتيكاين الثاين، الد�ستور الرعائي حول الكني�سة يف عامل اليوم 

فرح ورجاء، رقم 43. 
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باإزاء بع�سها ل مرتابطة  باأنها قد و�سعت  العملي(  )البعد  الإختباري احلياتي( والرعوي 
للإن�سان  نظر  الذي  الإجنيل  امل�سيح يف  ال�سيد  منطق  هنا هو  املطلوب  املنطق  ومتداخلة. 

كوحدة واحدة بكل اأبعاده.
الواقع  اإىل  الرعوي الذي نعمل فيه، فالنظر  اإليه هو املحيط  اأول ما يجب الإنتباه  واقعيا: 
ولكن  حقيقية19.  رعوية  روؤية  اأردنا  اإذا  جوهري  ومبداأ  احلكمة  ممار�سة  هو  مبو�سوعية 
والفكر  الواقع  بني  م�ستمر  هناك حوار  يكون  اأن  الإجنيل، طلب  فرح  الر�سويل  الإر�ساد 
ُيعرف  ل  الواقع  ولأن  الواقع.  ُيخ�سب  والفكُر  الفكَر  ُينري  فالواقع  الرعوي.  العمل  يف 
به  والذهاب  للتغيري  ي�ستدعينا  ن�سطني وبخا�سة عندما  فاعلني  اإذا دخلناه  اإل  العمق،  يف 
اإىل الأمام، اأعطى قدا�سة البابا مثال ال�سيد امل�سيح »الكلمة« الذي دخل الواقع الإن�ساين 
متج�ّسدا وحمل اإليه غنى ل يو�سف. فمقيا�س التج�ّسد هذا �رضوري لإ�ستمرار عمل اهلل 
�سمن براجمنا20. والواقعية كذلك، تعني معرفة طاقاتنا وم�ساريعنا جيداً دون اأن نن�سى اأبداً 
عمل اهلل يف حياة كل اإن�سان وديناميكية النعمة فيها. العمل اأو بالأخرى الإرتداد الرعوي 
يف  الإنخراط  على  قادراً  يكون  ذاك  عند  واقعيا،  والقرب  الإ�سخا�س  معرفة  يف  يكون 
الواقع الرعوي حيث الكلمُة تعّلم ب�سب والعمُل يرافق بحب على مثال املعلم الذي بعد اأن 

اأ�سفق على اجلموع، » اأخذ يعلمهم اأ�سياء كثرية« )مر 6: 34(. 
يف  فالإبداع  للإلتبا�س.  منعا  الرعوي  الإبداع  معنى  تو�سيح  هنا  ال�رضوري  من  ومبدعا: 
العمل الرعوي ل يعني عمل اأ�سياء جديدة بقدر ما يعني البحث عن طرق خمتلفة لإعلن 
املجال  اإف�ساح  يعني  بل  العمل  يف  والأ�سكال  الأ�ساليب  تغيري  يعني  ل  الإبداع  الإجنيل. 
كبريا  و�سوحا  يتطّلب  الرعوي  العمل  الإبداع يف  اإن  يقودنا.  اأن  القد�س  الروح  لن�ساط 
ملعرفة الأ�سباب التي تقودنا لعمل اأمر ما ولي�س غريه، وبهذا ال�سكل اأو ذاك. واإن التجديد 
اخللق املطلوب هو قول نعم لإجنيل العائلة الذي يلم�س قلوب املوؤمنني وي�سعل فيهم نور 
الإميان ونار الرجاء. لذلك فال�سعف الأكب يف العمل الرعوي مع اخلطاب يكمن اأوًل يف 
عدم »تفيز الإنفتاح على النعمة«21، واأنه، ثانيا، غري مرتبط باملثل الروحية العليا التي تقدم 
من اأجل تلبية احلاجات امللمو�سة يف حياة اأزواج امل�ستقبل، كان املخطط الرعوي العام قد اأّكد اأن العمل الرعوي مع العائلة   19
واخلّطاب، ولكي يجد مكانته احلقيقية يف حياة كنائ�سنا فمن ال�رضوري الإنطلق من احلياة الواقعية. املخطط الرعوي 

العام لل�سينود�س الأبر�سي، 88.
للمزيد حول املو�سوع، العودة للإر�ساد الر�سويل فرح الإجنيل، 233-231.  20

21  لإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 37.
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العائلية م�سرية  ت�سبح �رضاكتهم  احلياة، كي  للذات ول�رضيك  الزواج كم�سرية نو وتقيق 
التح�سري  م�سرية  يف  الإعتيادية22.  اليومية  احلياة  مناحي  اأب�سط  يف  حتى  حقيقية  قدا�سة 
للزواج علينا اأن نقّدم للخّطاب مائدة مفتوحة تفي�س مبا ُي�سبع الروح ومبا يتذوقه القلب 
»يتعلق  الأمر  اإن  فرن�سي�س  البابا  ويقول  بنوعيته.  بل  نقّدم  ما  بكمية  الأمر  فلي�س  باطنيا. 
بالعمل على اأن يتمكن الأ�سخا�س من اأن يختبوا اأن اإجنيل العائلة هو فرحة تغمر القلب 
واحلياة باأكملها«23. فالق�سية لي�ست اأول ماذا نفعل؟ بل، ملاذا نقوم به؟ اأنها ق�سية رعوية 

ل ترتكز على الأفعال بقدر ما تنطلق من الأفكار احلبلى باملعاين.

اآفاق رع�ية مع اخلّطاب 
ومن  العائلت  موؤملة يف  اأزمات  من  العامل  كثرية يف  وكنائ�س  ُتعاين جمتمعات  بينما   
تراجع اإقبال ال�سباب على الزواج، علينا اأن نحمد الرب اأن الزواج والعائلة ل زال مقّدَرين 
اأراحنا من تبعات معقدة وتديات مرهقة. ولكن ل ميكننا الإعتماد على  يف بلدنا، مما 
هذا  وتطوير  ومتابعة  مراجعة  واجب  من  اأنف�سنا  لرنيح  العام  الإجتماعي  الإطار  حماية 
القطاع الرعوي احليوي - والذي ل يحتمل التاأجيل - باأمانة وم�سداقية؛ لكيل ن�ستمر 
بخ�سارة فر�س ثمينة من التب�سري الإمياين والتوا�سل الكن�سي والإ�ستثمار العائلي يف املدَيني 

القريب والبعيد.
هذا العر�س هو اقرتاح لإعادة �سياغة برامج »الو�سع الراهن« من رعويات اإعداد   
املخطوبني ومرافقتهم �سمن مناطق البطريركية اللتينية، وهو ل يّدعي تقدمي حّل واٍف 
الرعوي  التفكري  من  ملزيد  يحتاج  فهو  والكني�سة.  الأ�رضة  مل�ستقبل  املهم  القطاع  هذا  يف 
للتطبيق يف  قابل  اأحدهما عن الآخر - جلعله  واللهوتي - وهما قطبان ل ميكن ف�سل 
نظرتنا  تتو�سع  اأن  هو  والأمل  واحتياجاتها.  عائلتنا  وظروف  وتطلعاتها  كني�ستنا  واقع 
ويزداد وعينا ل�رضورة موا�سلة التفكري ال�سادق والواقعي واخلّلق يف طرح املو�سوع على 
الطاولة، حتى ي�سبح قادرا على اتخاذ مبادرات وا�سحة وفعالة تفتح عملنا الرعوي على 

اآفاق جديدة ومبتكرة24. 

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 315.  22

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 200.  23
ر. الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 2.  24
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اإ�ستثمار زمن اخلط�بة
من اأول الأمور التي تتاج للمراجعة والتو�سيح هو اإعادة الإعتبار ملعنى زمن اخلطوبة   
وطريقة عي�سه. فالواقع احلايل ُيظهر احلاجة اإىل رعوية عاجلة تكون اأكرث اإهتماما باخلّطاب 
منذ اإعلن خطوبتهم و وترافقهم على عي�سها من خلل اخليارات اليومية، واملقرتحات، 
واملبادرات الكن�سية بحيث ل تقت�رض على الزمن الذي ي�سبق الحتفال ب�رض الزواج مبا�رضة، 

وتكون قادرة على اإعطاء ا�ستثمار زمن اخلطوبة بكامل قيمته اخلا�سة. 
لتو�سيح ما نق�سد  الزمن  اليونانية يف و�سف  اللغة  ون�ستعري هنا تعبريين من عبقرية   
ونقول: علينا الإنتقال من عي�س زمن اخلطوبة باإعتباره Kronos اإىل كونه Kairos25. املعنى 
الأول هو اإعتبار زمن اخلطوبة حدثا منف�سل وحمطة عبور موؤقتة اأو فرتة انتظار اإجبارية ليوم 
الزواج املوعود على نحو ميكانيكي ويكون الزمن فيه جامدا وميتا. اأما الثاين، فهو الزمن 
الذي يتم تن�سيطه واإنارته باأحداث واأهداف وروؤى قادرة على تويل معناه. فزمن اخلطوبة 
هنا خلق، اإذ يعر�س للخطيبني اإمكانات غري حمدودة وفريدة للنمو وامل�سوؤولية والنعمة. 
على  بل  اخلطيبني،  بني  املتبادلة  والأ�سواق  العواطف  كمية  على  اخلطوبة  تقوم  فل   
فهي  بينهما،  فيما  احلياة  والروحية حلقيقة �رضكة  الإن�سانية  نوعية اخلبات والإكت�سافات 
بامتياز26. يف  املتبادل  والتناغم  وال�رضاحة  والن�سج  واحلوار  والأمل واحلب  الإميان  زمن 

بالقيا�س  الوقت والأحداث  تتابع  اإىل  الزمن: كرونو�س وكايرو�س. ت�سري الأوىل  اإىل  اليونانيون كلمتني للإ�سارة  ا�ستخدم   25
العددي والكمي، بينما ت�سري الثانية اإىل الزمن غري املحّدد )املطلق(، حيث تدث الأمور اخلا�سة التي تتطلب ت�رّضفا خمتلفا 
يتنا�سب مع اللحظة احلا�رضة لإ�ستغلل ال »هنا والآن« للحدث باأق�سى قدر من الإمتلء والتناغم والطاقة. وهنا يكت�سب 

الزمن طبيعة ومعنى نوعيا. 
خلل فرتة اإنعقاد ال�سينود�س الأخري حول العائلة، رافق البابا فرن�سي�س اأعمال ال�سينود�س مبوا�سيع حول العائلة �سمن 33   26
مقابلة عامة لأيام الأربعاء. وقد كّر�س اللقاء ال�ساد�س ع�رض اأ�ساد ِب«زمن اخلط�بة«، وو�سفه »بزمن الن�س�ج«. وعب البابا عن 
�سعادته باأن:«هنالك �سباب اختاروا الزواج على اأ�سا�س من احلب املتبادل.« ولكن هذه احلرية يف الختيار »تتطلب ال�سري 
يف طريق وعمل« يدعى »طريق اخلطوبة«. »ل زواج اأك�سب�س«؛ »اإذ يجب العمل على احلب«. واأ�ساف اأن »امل�ساركة هي رحلة 

احلياة التي يجب اأن تن�سج كثمرة. واخلطوبة هي طريق الن�سج يف احلب«. 
ليكت�سف  ال�سخ�سان  فيه  ُيدعى  الذي  الزمن  اإنها  اأتّدث عن اخلطوبة.  اأن  اليوم  اأريد  الأعّزاء،  »اأيّها الإخوة والأخوات   
الواحد الآخر �سيًئا ف�سيًئا وب�سكل متبادل: اإّنه اإلتزام جميل ويتطّلبه احلّب عينه، لأّن احلّب لي�س فقط �سعادة هانئة واإح�سا�ًسا 
�ساحًرا. وبالتايل فعهد احلّب بني الرجل واملراأة، عهد للحياة ل يُرجتل بل يُتعلَّم. اإّنه عهد عمل فني يدوي )artiginale( اأن 
ا معجزة احلريّة والقلب التي اأوكلت للإميان. اإّن الكني�سة بحكمتها تافظ على  جتعل من حياتني حياًة واحدة. اإّنها اأي�سً
ا من خبة احلّب الزوجّي  التمّييز بني اخلطوبة والزواج، فلنتنّبه اإًذا، لكي ل ن�ستخفَّ بهذا التعليم احلكيم الذي يتغّذى اأي�سً
املعا�س ب�سعادة. لذلك ينبغي اإعادة تثمني اخلط�بة كزمن معرفة متبادلة وم�ساركة يف م�رشوع ما. ينبغي اأن تو�سع م�سرية الإ�ستعداد 
للزواج يف هذا املنظار، اأيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ميكن لزمن اخلطوبة اأن ي�سبح فعًل زمن تن�سئة على مفاجاأة العطايا 
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ال�سابق مل تكن خبة اخلطوبة مرتوكة لعواطف اخلطاب املنعزلة، بل كانت العائلة ترافق 
وتراقب م�سرية اخلطيبني وهما ي�ستعدان لإن�ساء عائلة بالزواج. لذلك، ومبا اأن دور العائلة 
تراجع واأ�سبح يقت�رض على املراقبة - من بعيد - لو�سع اخلطيبني النف�سي وملظاهر حمبتهما 
حتى ت�سمح ظروفهما للو�سول ليوم الزواج، فهل للكني�سة دور يف ملء هذا الزمن وجعله 

زمن نو وم�سوؤولية ونعمة27؟
اخلطوبة زمن النمو لأنها اأحد موا�سم احلياة الذي تن�سج فيه القدرة على العي�س معا،   s
العمل والتفاهم وحتى على متاهات  يبني اخلطيبان ذاتيهما ويتدربان على  وحيث 
التعب النف�سي حلياة الإثنني من اأجل م�رضوع حياتهما مب�ساركة القناعات وتقويتها 
يف ا�ستمرارية العي�س �سويا. هي زمن النمو اأي�سا يف املعرفة املتبادلة لقدراتهم وحتى 
على  التغّلب  مع  بتفّهم  بع�سهم  حمبة  يف  الأ�سعب  الفن  ولإتقان  اخلا�سة  لعيوبهم 
الن�سج  على  ي�ساعد  مما  الذات  على  الإناين  والتمركز  العاطفي  الإنغلق  جتارب 

الروحي للعلقة العاطفية.
اإنها  للدعوة.  امل�سيحي  املنظور  من  �سيء  كل  وقبل  اأول  امل�سوؤولية،  زمن  اخلطوبة   s
يرتك  قرار  وهو  الأن�سان،  ذلك  مع  للإرتباط  ال�سخ�سية  الدعوة  فيه  ح  تتو�سّ زمن 
اختيارهما  وحول  الزواج  اإىل  دعوتهما  ملعنى  والتعّمق  التحقق  من  ملزيد  جماًل 
املتبادل والر�سى الزواجي يوم الإكليل. ويف هذا ال�سدد، فاإن م�سوؤولية اخلطيبني 
ت�ستوجب عليهم اإعطاء ال�ستقرار لعلقتهما اجلديدة واملختلفة: فهي مل تعد علقة 
التزامات  على  وتنطوي  فريدة  خ�سو�سية  نحو  هة  موجَّ علقة  ولكنها  �سداقة، 
عن  التعبري  اأي�سا  امل�سوؤولية  تلك  وتتطلب  بعد.  نهائية  تكن  مل  واإن  حتى  جادة 
الذات من خلل تغذية اخلطوبة وتقويتها بعي�س احلب العفيف واملتبادل بينهما من 
الزواج املقد�س. وهذا ما يظهر ن�سوج  اأجل احلب احلقيقي الكامل واخل�سب يف 
الرغبات  تتجاوز  تنمية حياة عاطفية ح�سا�سة وعميقة؛  اخلطيبني وي�ساعدهم على 
الذات الكامل الذي  ال�سخ�سية؛ حتى يحني موعد عطاء  الأنانية، وترتم الكرامة 

ل يجد كمال معناه اإل يف الزواج.

الروحّية التي، وبو�ساطة الكني�سة، ُيغني بها الرّب اأفق العائلة اجلديدة التي ت�ستعد لتعي�س يف بركته«. البابا فرن�سي�س، املقابلة 
العامة، الأربعاء 27 اأيار 2016. 

.Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, nn. 41-43  27
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اخلطوبة زمن النعمة، لأنها يف الواقع زمن تن�سئة تتميز بروحانيتها اخلا�سة و ت�ستمد   s
قوتها ومعناها من املعمودية ومن نف�س الدعوة الزوجية التي تتنتظر التحقق.اخلطوبة 
زمن نعمة، لأنها عطية من اهلل ت�ساعد ال�سباب املعنيني على الن�سوج يف احلب الذي 
هو م�ساركة يف حب امل�سيح حتى ينمو لي�سبح على �سعة وقيا�س ذلك املثال الأكب 
للحب. ويف الوقت نف�سه، فاإن اخلطوبة هي فر�سة مميزة للعي�س والنمو يف الإميان 
وال�سلة وامل�ساركة يف احلياة الليتورجية للكني�سة واخلبات احلياتية املعا�سة يف اأعمال 

اخلري والرحمة واملحبة امل�سيحية �سمن حياة الرعية.

املحت�ى املقرَتح 
على  املحلية  الكنائ�س  وت�سّجع  للزواج،  املبا�رض  التح�سري  بتنّوع طرق  الكني�سة  تقّر   
الأول،  و�رضيحني:  وا�سحني  ب�رضطني  خ�سو�سياتها  ينا�سب  مبا  اخلا�س  برناجمها  و�سع 
اإعتماد النوعية يف املحتوى الذي يجعل ال�سباب يتذوقون ويقبلون جمال الب�سارة امل�سيحية 
حول الزواج ب�سجاعة و�سخاء، والثاين، اإعتماد اإ�ساليب جذابة ووديّة يف نقلها28. وتو�سي 
الكني�سة اأن ينطلق حمتوى برامج الإعداد اأوًل من الروؤية امل�سيحية للحياة وللزواج كدعوة 
اإعتادوا على هذا  مقد�سة من الرب. لرمبا تكون هذه النظرة جديدة على البع�س؛ لأنهم 

التعبري متعلقا بحياة املكر�سني يف الرهبنة والكهنوت. ولكن الكني�سة تعّلم:
الوجود،  ووا�سل حفظه يف  ومثاله  �سورته  على  الب�رضي  اجلن�س  اهلل  »عندما خلق   
طبع يف كيان الرجل واملراأة الب�رضي الدعوة اإىل احلّب وامل�ساركة فيه وبالتايل القدرة عليه 
ال�سخ�س  دعوة  بتحقيق  خا�ستني  طريقتني  امل�سيحي  الوحي  ويقّر  جتاهه...  وامل�سوؤولية 
خا�سة،  بطريقة  يجهر  وكلهما  والبتولية،  الزواج  وهما  احلّب،  اإىل  بكلّيته،  الب�رضي، 

بحقيقة الإن�سان ال�سامية، كونه »خملوقًا على �سورة اهلل«29.
فالزواج، اإ�سافة اإىل طبيعته الإن�سانية، هو اإذاً دعوة خا�سة اإىل نوع خا�س من احلب   
�سبيه بحب اهلل الذي يدعو الزوجني لل�ستجابة ملخططه على حياتهما يف عهد و�رضاكة 
احلب الأمني واخل�سب �سمن حياة متناغمة بالعطاء املتبادل لعن�رضيها اجل�سدي والروحي. 

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 207.  28
الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 11.  29
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الإن�سان عن  الذي خلق  »اإن اهلل  ينبعان ويبنيان تت علمة:  العهد  الدعوة وهذا  وهذه 
حب، دعاه اأي�سًا اإىل احّلب، وهي دعوة اأ�سا�ّسية وفطرية يف ّكل ان�سان. ول غرو، فالإن�سان 
خملوق على �سورة اهلل ومثاله، واهلل هو ذاته »حمبة« )1يو 8:4(30. ووفقا للبابا بندكتو�س، 
»فاحلب هو مركز الإميان امل�سيحي31. وباحلب ميكن للم�سيحي اأن يعّب عن اخليار الأ�سا�سي 
يف حياته«32. وب�رضى الإجنيل يف جميع جوانبها، هي الدعوة اإىل التعّرف على ذلك احلب 
اأن يتوقف التقدمي والنقا�س  الأ�سيل والإميان بكماله وجماله و�رّضه. ومع ذلك، ل ميكن 
عند هذه النقطة؛ اإذ يجب اأن يكون النهج جديد لندخل مرحلة جديدة حا�سمة يف حياة 
اخلّطاب. الق�سية تكمن يف كيفية تقدمي و اإعلن »حقيقة احلب« التي تعاين من تغيريات 

جذرية ع�رضية - اجتماعية وثقافية - تقّو�س مفهومه ال�سحيح.
على  منفتحة  اأ�سيلة  اإميان«  »م�سرية  اإىل  اخلّطاب  ندعو  للزواج  التح�سري  م�سرية  يف   
اإطار  يف  وفرح.  بحب  املقد�س  الزواج  لدعوة  ا�ستجابتهم  اإعطاء  يف  يبداأوا  لكي  النعمة 
التح�سري للزواج، ويقول البابا فرن�سي�س ان المر »يتعلق بالعمل على اأن يتمكن الأ�سخا�س 
من اأن يختبوا اأن اإجنيل العائلة هو فرحة »تغمر القلب واحلياة باأكملها«. وفيما يناق�س هذا 
لتزايد  وتنبهت  �سبق  قد  الكني�سة  فاإن  الزوجي،  الر�سى  عيوب  مو�سوع  القانوين  املوؤمتر 
الق�سايا الزواجية يف املحاكم الكن�سية املتعلقة بهذا املو�سوع، فمن خ�سائ�س الرباطات 
وّلد  ما  وهذا  العهد  رباط  على  امل�ساعر  وتقّدم  العاطفية  اجلوانب  �سيطرة  اليوم  الزوجية 
الرتكيز  اإىل  الر�سويل فرح احلب  الإر�ساد  فقد دعا  الك�رض. وعليه  �رضيعة  زواجات كانت 
على نقطتني من �سميم الق�سايا: الرباط املقد�س والدائم. » يجب لرعوية ما قبل الزواج 
اأن تكون قبل كل �سيء، رعوية الرباط الوثيق«33. ويو�سي البابا لحقا اأن يرّكز التح�سري 

للزواج على اأمر جوهري يف الزواج وهو الرباط املقد�س:
الزواج  اإىل  ينظرون  ل  املخطوبني  اأن  من  التاأكد  اإىل  ال�سابق  الإعداد  يهدف  اأن  »يجب 
كنهاية املطاف، بل اأن يعي�سوه كر�سالة وكدعوة تدفعهم اإىل ال�سري قدًما للأمام، عب قرار 
ثابت وواقعي... يجب لرعوية ما قبل الزفاف ولرعوية الزواج اأن تكونا، قبل كل �سيء، 

التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية، 1604.  30
بندكتو�س 16، الر�سالة البابوبة اهلل حمبة، رقم 217.  31

بندكتو�س 16، الر�سالة البابوبة اهلل حمبة، رقم 1.  32
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 211  33
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رعويَة الرباط الوثيق، حيث يتم تقدمي كل العنا�رض التي ت�ساعد �سواء على اإن�ساج احلب اأو 
على التغلب على الأوقات ال�سعبة. هذه امل�ساهمات ل تتعلق فقط بالقتناعات العقائدية، 
ول ميكن حتى اختزالها يف امل�سادر الروحية الثمينة التي تقدمها دائًما الكني�سة، اإنا يجب 
م�ستمدة  ا�سرتاتيجيات  ومن  واقعّية،  ن�سائح  ومن  عملية،  م�سارات  من  ا  اأي�سً تتكّون  اأن 
من اخلبة، ومن اإر�سادات نف�سية. ي�سكل كل هذا تربية على احلب ل ميكنها اأن تتجاهل 
ح�سا�سية ال�سباب املعا�رض، كي تكون قادرة على تفيز ما يف داخلهم. يف نف�س الوقت، 
خلل اإعداد املخطوبني، يجب تزويدهم بالأماكن وبالأ�سخا�س الذين يقدمون امل�سورة 
املحن  مواجهة  عند  اإليها  اللجوء  باإمكانهم  والتي  مل�ساعدتهم،  امل�ستعدة  بالعائلت  اأو 

وال�سعوبات«34.
اإعطاء  بعدم  يتمّثل  للزواج  الإعداد  م�سرية  يف  نرتكبه  وخطري  كبري  اإغفال  هنالك   
الإحتفال الليتورجي للإكليل )اأي ال�رض املقد�س( قيمته ومعناه اللزمني. فبينما هو قمة كل 
م�سرية التح�سري - ل يزال النقا�س حمتدمًا حول اإجازة اإدخال رتبة و�سع الإكليل ال�رضقية 
على راأ�سي العرو�سني يف طق�سنا اللتيني - نكتفي بالإ�ستعداد مع اخلطيبني مبراجعة �سكلية 
ملرا�سم وطقو�س الإحتفال الإ�رضاري لللزواج ت�سمى »بروفا«. لذلك، قدمت روؤية اأقرتح 
فيها اإعتماد عهود - وعود الزواج واإعلن الر�سى املتبادل التي يت�سمها الطق�س اللتيني 

لت�سّكل حمتوى البنامج التح�سريي للزواج - لهوتيا ورعويا- يف الأبر�سية.
الزواج  ل�رض  الليتورجي  الإحتفال  قلب  اأول  هي  الر�سى  وتبادل  الزواج  فوعود   
يدرك  ل   - للأ�سف   - والذي  للزواج«35  »املكّون  الأ�سا�سي  العن�رض  لأنه  امل�سيحي، 
املقد�س  لل�رض  اأو  ر�ساهما36  اإعلن  ملعنى  والروحي  اللهوتي  الوزن  غالبا  املخطوبان 
الذي ينالنه لإن�سغالهما ب�سكليات حفل الإكليل والعر�س37. والوعود كذلك متتحن يف 
اإرتباط مقد�س ل رجعة فيه. فحرية الإختيار  ال�سميم وعي اخلطيبني ملا يقدمان عليه من 
والوحدة واحلب الأبدي والأمانة والرباط املقد�س وعدم الإنحلل والإجناب والرتبية هي 
املو�سوعات اجلوهرية واخل�سائ�س املميزة التي يبنى عليها الزواج امل�سيحي. اإنها ت�ستحق 

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 211  34
التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية، )رقم 1626(  35

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، 214  36
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، 215  37
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تركيزا اأعمق يف التح�سري ملا تتويه من اأجوبة على ت�ساوؤلت اجليل اجلديد اأمام تديات 
مبا  والعهد  ي�رضين،  مبا  واحلب  يعجبني،  مبا  احلرية  تختزل  التي  املعا�رضة  والثقافة  العوملة 

ينفعني. اإذ مل يعد �سيء مقد�س باملطلق، ول �سيء دائم كذلك! 
اإن�سانية  باأبعاد  الإ�ستعداد  م�سرية  البنامج وتّفز  ترثي  اأن  ت�ستطيع  الزواجية  العهود   
ولهوتية وروحية وعاطفية وعملية مع تفكري �رضيح وجاد ونقا�س مثري ونا�سج. فبينما ل 
يزال املخطوبون منطلقني بدافع العاطفة - التي ل ميكن املراهنة على ا�ستمرارية زخمها- 
القناعات  تبني  لينفتحوا على  تركيزهم  يحولون  اأن جتعلهم  الثلثة  الوعود  ت�ستطيع هذه 
وروحانية  وطبيعة  حقيقة  فهم  مع  احلياة  على  والإنفتاح  والأمانة  احلب  حول  امل�سيحية 
العلقة الزوجية - التي اأرى اأنها تتاج اإىل تب�سري38 - وتعميق الإلتزام لدعوتهم اإىل احلياة 
الزوجية. فاإىل جانب �رضورة معرفة ما يتعهدون به اأمام الرب والكني�سة، ي�ستلزم الرباط 
املقد�س والإ�ستثنائي من اخلطيبني التدّرب على الف�سائل واكت�ساف قيمة ال�رض لزواج دائم 

ومقد�س.
اإن�سان،  لكل  املتطّلبة  اخليارات  اأمام  احلرية  وه�سا�سة  العاطفية  الأّمّية  مواجهة  ويف   
ويف مواجهة قرار وخيار ال »اإىل الأبد« الذي ل رجعة فيه، ل بّد من تقدمي عميق ملعاين 
الوعود التي تتثبت بكلمات »نعم اأريد« التي يتبادلها اخلطيبان فتعطي املعنى لوجودهما 
بل  فقط  احلياة  �رضيك  على  والإنفتاح  العلقة  ت�سنع  ل  النعم  فهذه  الزوجية.  وحلياتهما 
والعهد بينهما. الوعد الزواجي هو اإلتزام باأمانة احلب واإرادة اخلري للآخر واحرتام كرامته 
وقيمته اأمام اهلل والكني�سة بل تراجع اأو تغيري يف الفكر واملواقف مهما تبدلت الظروف39. 
وعود  اأن   )M. Nedoncelle( نيدون�سل  موري�س  الأب  الفرن�سي  الفيل�سوف  يقول   
هذا  يبدو  لرمبا  الرهبانية«40.  »النذور  يف  ومثالها  معناها  كمال  جتد  امل�سيحي  الزواج 

احلب  فرح  الر�سويل  الإر�ساد  قّدم  ال�سدد،  وبهذا  احلميمة.  الزوجية  العلقة  »تب�سري«  يف  ما  نوعا  ون  مق�رضّ اأننا  اأعتقد   38
حيث  احلديثة،  الب�رضية  »احل�سارة«  من  الزمن  هذا  يف  الزوجي  احلب  حقيقة  عن  رائعة  م�سيحية  روؤية   )157-142(

اأ�سابت الثورُة اجلن�سية كرامَة اجل�سد واإن�سانيته باأمرا�س عديدة �سّممت حقيقة اجلن�س باإنحرافات كثرية.
»احلب الذي يتج�سد يف عقد زواج اأمام الآخرين، مع كل اللتزامات الناجتة عن العمل املوؤ�س�سي، هو تعبري وحماية للـ   39
»َنَعم« التي ُتعلن دون اأّي تّفظ ودون قيود. هذه »النعم« تعني التاأكيد لل�سخ�س الآخر اأنه ي�ستطيع الوثوق دوًما به، واأنه 
لن يتخّلى عنه حتى اإذا فقد جاذبيته، اأو اإذا واجه امل�ساعب اأو اإذا �سنحت له فر�س اأخرى من ال�ستمتاع اأو بع�س امل�سالح 

الأنانية«. الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، 132.
 M. NedoNcelle, De la fidélité, Aubier, Paris 1953. 130.  40
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قّوة  يف  يكمن  اإميان  واأي  روح  اأي  ُيظهر  مل  اإذا  الواقع  عن  بعيدا  اأو  فيه  مبالغا  الو�سف 
الأ�رضية، من  احلياة  فاإن  الواقع،  والثبات. ويف  الإخل�س والإمانة  للمحافظة على  النذر 
الناحية اللهوتية، تمل يف داخلها »نذرا وتكري�سا« لعي�س متطلبات احلياة امل�سيحية يف 
احلب وعطاء الذات. ويظهر هنا التوافق مع تعليق للقدي�س توما الأكويني حول كم هو 
حمّبذ ومفيد للإن�سان اأن يقوم بنذور يف حياته: »لأننا يف النذور نعقد العزم ونثّبت اإرادتنا 
لتحقيق الأمور اجلديرة بالتقدير يف احلياة«41. فالغنى الروحي املحتجب يف النذور قادر 

على اأن يفتح اأمام احلب الزوجي اآفاقا مقد�سة ترفع الإن�سان وت�سمو بوجوده.

ال�ع�د الزوجية يف دورات الإعداد للزواج

قدا الزواج، بحريٍة تامة ور�سى اأكيد وبال  ال�س�ؤال الأول: يا فالن ويا فالنة، هل جئتما هنا لتَعنْ  -
اإكراه؟ 

�سمن هذا ال�سوؤال عن احلرية والر�سى ن�ستطيع اأن نعر�س ما قلناه �سابقا حول الزواج   
القرار  حرية  من  تتحقق  ل  الكني�سة  وهنا  واملراأة.  للرجل  ودعوته  اخلالق  اهلل  اأراده  كما 
ال�سخ�سي الواعي للإرتباط فقط، بل ي�سمل هذا ال�سوؤال اأي�سا الإعلن عن قبول الدخول 
يف العهد الذي مل يتغري »منذ البدء«. اأنه عهد ال�رضكة والعلقة ال�سخ�سية بني ال »اأنا« وال 
»اأنت« يف فعل تقدمي الذات الكامل واملتباَدل: الإرادة التي تتكامل مع عواطف القلب 
كيان  �سميم  من  تنبع  الزواج  يف  وامراأة  رجل  بني  العلقة  لأن  لل�رضيك؛  الفكر  ومنطق 

الإن�سان وت�سمل كل الإن�سان. 
ثم نناق�س مو�سوع الزواج ك�رض مقد�س وكعلمة لعهد احلب بني امل�سيح والكني�سة.   
فاحلرية املقّدمة تتفاعل مع النعمة الإلهية لتقودها اإىل اأين وكيف تتوّجه يف جميع امل�ستويات 
اجل�سدية والعاطفية والروحية وال�سخ�سية. اإن احلرية التي يعلنها العرو�سان اأمام الرب ل 

ميكن اإختزالها يف اإختيار الزواج، بل يف قبول عطية مقد�سة. 
اإقرتاح توزيع ن�س الد�ستور الرعوي فرح ورجاء حول الزواج والعائلة  s

s ر�سالة اإىل الأ�رض من البابا يوحنا بول�س الثاين )رقم 10 حول معنى الر�سى الزواجي(

(II-II, 88, 4) ،القدي�س توما الأكويني، اخلل�سة اللهوتية  41
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اأيام  ط�ل  والحرتام،  املحبة  الآخر  منكما  كلٌّ  يبادل  لأن  ُم�ستَعدان  اأنتما  هل  الثاين:  ال�س�ؤال   -
حياته؟

يف اإطار هذا الوعد حول احلب الدائم )مدى احلياة(، ن�ستطيع اأن نقّدم مو�سوع احلب   
الإن�ساين كحقيقة متعددة الأبعاد42. ويقول البابا بندكت�س يف اإفتتاحية ر�سالته العامة الأوىل 
اأكرثها  اأكرث الكلمات ا�ستخدامًا واأي�سًا من  اليوم من  اأ�سبح  »حّب«  التعبري  اإن  اهلل حمبة:« 
ا�ستهلكا وانحطاطا«43. وفيما نعاين اليوم من نتائج ما يقدمه العامل من اأوهام ودعايات 
تت م�سميات احلب، تبقى تلك الكلمة اأ�سا�سية يف حياة الإن�سان وجوهره. لذلك نحتاج 
اأن ننقيها ونعيدها اإىل روعتها الأ�سلية لكي تنري حياتنا وتقودها يف الإجتاه ال�سحيح44. 
فعلى رعويات الإعداد للزواج اأن تتجاوز م�ساعر احلب الرومان�سي والإجنذاب العاطفي، 
اأنه حمبوب. و�سمن  اأن ي�سعر  اأن يعرف �رضيك احلياة ولي�س فقط  لأن الأهمية تكمن يف 
حالة التدهور ل »ثقافة املوؤقت« والإ�ستهلك املعا�رضة التي ل ت�سّجع على طول الَنَق�س يف 

العلقات واحلب وهبة الذات، جاء يف »فرح احلب«:
ا خمتلفة  »وقد اأظهرت ال�ست�سارات ال�سابقة، خلل ال�سينود�سني الأخريين، اأعرا�سً  
»لثقافة املوؤقت«. اأ�سري، على �سبيل املثل، اإىل ال�رضعة التي ينتقل بها الأ�سخا�س من علقة 
عاطفية اإىل اأخرى. يعتقدون اأن احلب، كما يف �سبكات التوا�سل الجتماعية، ميكن اأن 
ا يف اخلوف  اأي�سً اأو اأن ُيَوّقف �رضيًعا. اأفكر  اأو اأن ينف�سل ح�سب مزاج امل�ستهلك  يت�سل 
الذي تثريه فكرة اللتزام الدائم، وهاج�س الوقت احلّر، والعلقات التي ت�سب التكاليف 
والفوائد والتي ت�ستمّر فقط اإذا كانت و�سيلة ملعاجلة الوحدة، اأو من اأجل احل�سول على 
العلقات  اإىل  البيئة  ومع  الأ�سياء  مع  يحدث  ما  نقل  فيتم  ما.  خدمة  على  اأو  احلماية 
ويهدر  يرميه،  ثم  ال�سيء  ي�ستعمل  واحد  وكّل  �سيء،  كّل  عن  ال�ستغناء  ميكن  العاطفية: 
الرنج�سية  اإنها  وداًعا.  وبالنهاية،  لل�ستعمال.  �ساحلًا  دام  ما  وي�سحق  وي�ستغّل  ويك�رض، 

، بادىَء ذي بدٍء، باملجال الوا�سع ملعنى كلمة »حّب«: فهناك حبُّ الوطن، وحبُّ الإن�سان ملهنته، واحلبُّ بني  » لنذّكرنَّ  42
الأ�سدقاء، وحبُّ العمل، واحلبُّ املتبادل بني الأهل والأولد، بني الإخوة والأقارب، وحمّبة القريب وحمّبة اهلل. مع كّل 
هذا التنّوع يف املعاين، يظهر احلبُّ بني رجل وامراأة، الذي فيه يت�سامن اجل�سُد والنف�س بدون انف�سال، وفيه يزهو للكائن 
ه، يظهر كاملثال الأعلى للحّب بامتياز، ت�سمحلُّ اأمامه، للوهلة الأوىل، جميع اأ�سكال  الب�رضي وعٌد بال�سعادة ل ميكن �سدُّ

احلّب الأخرى.« البابا بندكت�س ال�ساد�س ع�رض، الر�سالة العامة اهلل حمبة، رقم 2.
البابا بندكت�س ال�ساد�س ع�رض، الر�سالة العامة اهلل حمبة، رقم 2.   43

البابا بندكت�س ال�ساد�س ع�رض، خطاب تقدمي الر�سالة العامة اهلل حمبة، 23 كانون الثاين 2006.   44
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رغباتهم  ومن  ذواتهم،  من  اأبعد  اإىل  ينظروا  اأن  على  قادرين  غري  الأ�سخا�س  جتعل  التي 
وحاجاتهم«45. 

نقوم بنقا�س حول مكونات الزواج امل�سيحي الوحدة والدميومة46. وكذلك يف�سح   
هذا ال�سوؤال النقا�س حول اأمانة احلب اإىل الأبد - وهو ال�سخرة التي �سريتكز عليها دوام 
الزواج - التي ُتعاين اليوم ب�سبب اقتحام مفاهيم الإ�ستقللية والفردانية واحلرية ال�سخ�سية 
وهو ما ُي�سعف تطور وا�ستقرار العلقات بني الأفراد47. لذلك، فاإن من الأهمية مبكان اأن 
يتم اإعادة تف�سري مبداأ ال »اإىل الأبد« وتقدمي اخليارات احلياتية التي ل رجعة فيها كوعود 
الزواج بطريقة جّدية تتحقق من الرغبة يف الأمانة الزوجية والإخل�س والتفرد يف احلب. 
»لأّن »َمن ل يقّرر اأن يحّب اإىل الأبد، من ال�سعب اأن ي�ستطيع اأن يحّب ب�سدق ولو ليوم 

واحد«48.
العر�س يف  ي�ستحق  للعائلة  اإثارة مو�سوع حياتي وحيوي  هنا  املنا�سب جدا    ومن 
هذا املنحى هو املغفرة وامل�ساحلة يف اأوقات اخلبات ال�سعبة وخيبات الأمل والت�سادمات 
وحالت ال�سعف الب�رضي - التي ل مفّر منها- واأنواع اخللفات الأزمات املادية والعاطفية 
والإجتماعية والروحية الزوجية. كيف ميكن تويل كل هذه احلالت ال�سعبة اإىل فر�س 
املغفرة  باخلطاأ وطلب  الإعرتاف  يكون  من جديد؟ وكيف  احلب  والن�سج وخللق  للنمو 

ومنحها هما العلج ال�سايف لكيل تبقى تلك اخلبات جراحا ل تندمل؟ 
اإقرتاح توزيع ن�س من الر�سالة العامة الأوىل للبابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رض » اهلل حمبة«   s

 )Agapè واملحبة Eros اأجزاء من الف�سل الأول حول احلب(
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 39.   45

ا لتثوروا �سد نزعة ال�ستخفاف باحلب  يف دعوتكم لإعادة اكت�ساف جمال دعوة الإن�سان اإىل احلب، فاإين اأحثكم اأي�سً  46
املنت�رضة، ول �سيما حماولة اق�ساره على جانبه اجلن�سي فقط وجتريده من خ�سائ�سه الأ�سا�سية، خ�سائ�س اجلمال وال�رضكة 
والأمانة وامل�سوؤولية. اأيها ال�سباب الأعّزاء، »يف ثقافة املوؤقت والن�سبي، يعظ الكثري من النا�س باأهمية »التمّتع« باللحظة 
احلا�رضة، وبعدم جدوى اللتزام طيلة احلياة اأو اتخاذ خيارات نهائية، »دائمة«، بحجة عدم معرفة ما يخبئه الغد. اأطلب 
منكم اأن تكونوا ثواًرا، اأطلب منكم اأن ت�سبحون �سد التيار؛ اأجل، اأطلب منكم اأن تتمّردوا على ثقافة املوؤقت هذه، والتي 
تعتقد اأنكم غري قادرين على تّمل م�سوؤولية اأنف�سكم اأو اللتزام؛ تظن اأنكم غري قادرين على اأن تبوا حبا حقيقيًّا. اأنا اأثق 
بكم اأيها ال�سباب واأ�سلي من اأجلكم. لتكن لديكم �سجاعة ال�سري بعك�س التيار. تلوا اأي�سا ب�سجاعة اأن تكونوا �سعداء ». 

ر�سالة البابا فرن�سي�س لليوم العاملي الثلثني لل�سباب 2015، رقم 2.
البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل، فرح الإجنيل، رقم 67.  47

القول للبابا يوحنا بول�س الثاين فورد يف عظة القدا�س مع العائلت �سنة 1987 يف الإرجنتني، وورد يف الإر�ساد الر�سويل   48
فرح احلب، رقم 319. 
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اأجزاء من الإر�ساد الر�سويل »فرح احلب« للبابا فرن�سي�س )الف�سل الرابع حول احلب   s
يف الزواج، وهو �رضح لن�سيد املحبة للقدي�س بول�س)1 قور 13: 4-7( �سمن احلب 

الزوجي ودعوته للنمو احلياتي اليومي(.

تربّياهم مب�جب  واأن  اهلل،  يد  من  بُحٍب  البنني  تقبال  لأن  ُم�ستَعدان  اأنتما  هل  الثالث:  ال�س�ؤال   -
�رشيعة امل�سيح والكني�سة؟ 

يف هذا ال�سوؤال »هل اأنتما م�ستعدان لأن...؟« تدعو الكني�سة العرو�سني اإىل اأمرين:  

النفتاح على احلياة واخل�سوبة يف الزواج. وهنا تذّكر الكني�سة الزوجني اجلديدين   )1
باأنهما اأمام قدرة اهلل اخلالقة. اإّنهما مدعّوان اإىل اأن ي�سريا والدين، اأي م�سهمني مع 
الوالدون  يجد  جديٍد،  اإن�سان  ولدة  يف  كما  احلمل  ففي  احلياة.  اإعطاء  يف  اخلالق 
اأنف�سهم اأمام »�رضٍّ عظيم« )اأف 5 : 32(. اإن الإكتفاء بدعوة طبيب/طبيبة للقاءات 
اأزواج  اأمام  الزوجية  للعلقة  البيولوجي  اجلانب  �رضح  اأجل  من  للخّطاب  الإعداد 
التي  الزوجية  احلياة  فاأمام غنى معاين �رضكة احلب  للأ�سف.  يدعو  اأمر  امل�ستقبل هو 
توّحد الرجل واملراأة اإىل حّد اأن ي�سريا »ج�سداً واحداً«؛ ل ميكننا اأن نقبل باأن نظهر 
عاجزين - جهًل اأو خجًل - عن الغو�س يف اأعماق املو�سوع الإن�سانية والروحية.

وفيما الكلم عن العلقة الزوجية كثري ومتنوع، تكمن املاأ�ساة يف اأن ل اأحد يتكلم   
الأهمية  موا�سيع:  عدة  مناق�سة  هنا  ن�ستطيع  لذلك،  حقيقتها.  يف  العلقة  ماهية  عن 
 - احلميمة  العلقة  ومعنى  الب�رضي  للج�سد  امل�سيحي  الإميان  وروؤية  للجن�س،  الإن�سانية 
الفعل الزوجي - بني الزوجني )مبداأها وغايتها يف بعديها الإتادي والإجنابي(. ويف هذا 
ال�سدد يقول البابا يوحنا بول�س الثاين يف الر�سالة العامة »يف وظائف العائلة امل�سيحية«: 
ة بالأزواج  »لي�س اجلن�س الذي يتبادل الرجل واملراأة بوا�سطته هبة الذات، باأعمال خا�سّ
ومق�سورة عليهم، �ساأنًا بيولوجيًا، خا�سًا، لكّنه يتناول اأعماق كيان ال�سخ�س الب�رضي، مبا 
اأّنه �سخ�س ب�رضي؛ ول يتحقق ب�سورة اإن�سانية فعًل اإّل اإذا كان جزءاً ل يتجزاأ من احلّب 
التزامًا تامًا الرجل واملراأة اأحدهما جتاه الآخر حتى املوت... وهذه الهبة  الذي يلتزم به 
الكلّية التي يقت�سيها احلب الزواجي تتجاوب اأي�سًا ومقت�سيات الإخ�ساب امل�سوؤول. وملا 
كان هذا الإخ�ساب موّجهًا نحو اإيلد كائن ب�رضّي، فهو يفوق بطبعه النظام البيولوجي 
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البحت وي�سمل جمموعة قيم �سخ�سية ل بّد لها، لكي تنمو بان�سجام، من م�ساهمة الوالدين 
م�ساهمة م�ستمرة موحدة49«.

بر�سالتهما  العرو�سني  الكني�سة  تذّكر  م�ستعّدان...؟«  اأنتما  »هل  بال�ّسوؤال  واأي�سًا   )2
الرتبية  لت�سحيات  اإ�ستعدادا  تتطّلب منهما  البنني نعمة وم�سوؤولية  اإجناب  امل�ستقبلية: 

الإن�سانية والإميانية: 
تاأ�سي�س  لأن  العائلة  هي  التي  الأو�سع  اجلماعة  اأ�سا�س  هو  اهلل،  لق�سد  وفقًا  الزواج،  »اإن 
الزواج، واحلّب الزواجي يهدفان اإىل الإجناب وتربية البنني الذين يجدان فيهم تتويجهما. 
اإىل  بالأزواج  ُيف�سي  فيما  الزواجي،  واحلّب  هبة.  وجوهره  الأعمق  واقعه  يف  واحلّب 
لأنه  الزوجني،  حّد  عند  ينتهي  ل  واحداً«،  »ج�سداً  منهم  جتعل  التي  املتبادلة  »املعرفة« 
يجعل الأزواج قادرين على القيام باأكب هبة ممكنة ي�سبحون معها معاونني اهلل يف اإ�سفائهم 
احلياة على �سخ�س ب�رضّي اآخر. وهكذا يهب الزوجان، فيما يتبادلن هبة الذات، الوجود 
للولد الذي هو �سورة حّية حلبهما، ورمز دائم لوحدتهما الزوجية، واكتناه حّي قائم اأبداً 
حلالتهما التي ي�سبحان معها اأبًا واأمًا. والزواج امل�سيحي والعائلة امل�سيحية يبنيان الكني�سة: 
لأن ال�سخ�س الب�رضي ل يولد يف العائلة ويندمج �سيئًا ف�سيئًا، بف�سل الرتبية، يف اجلماعة 
الب�رضية وح�سب، بل يندمج اأي�سًا، بف�سل امليلد اجلديد يف العماد والتن�سئة على الإميان، 

يف عائلة اهلل التي هي الكني�سة«50. 
مناق�سة  اجلديدة  الأجيال  مع  الأيام  هذه  جدا  ال�رضورية  الإن�سانية  املوا�سيع  من   
مو�سوع الأبوة والأمومة الإن�سانية: خ�سائ�سها، وم�سوؤولياتها وتنظيم الولدات )تعليم 

الكني�سة حول الطرق الطبيعية والإ�سطناعية ملنع احلمل( وحالت العقم
ملزيد من التعمق يف املو�سوع: توزيع بع�س الن�سو�س من:  

)Humanae Vitae -الر�سالة العامة للبابا بول�س ال�ساد�س )احلياة الب�رضية  s
الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية للبابا يوحنا بول�س الثاين  s

ر�سالة اإىل الأ�رض من البابا يوحنا بول�س الثاين )فقرات من اجلزء الأول حول الإجناب   s
والرتبية(

الإر�ساد الر�سويل، يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 11.   49
الإر�ساد الر�سويل، يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 15-14.  50



)62(

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب للبابا فرن�سي�س )فقرات من الف�سلني اخلام�س وال�سابع(  s
التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية )الفقرات 2400-2362(  s

خــامتــة
ظهر لنا بو�سوح اأن الإعداد للزواج هو اجلانب الذي ا�ستحوذ على الإهتمام الأكب   
من العمل الرعوي العائلي يف البطريركية اللتينية. ونظراً لإ�ستثمار اجلهود الكبرية فيه، 
فامل�ساريع  اأي�سًا.  يزال كثرياً  الإجناز ل  ينتظر  ما  الأهداف، ولكن  فقد مت تقيق كثري من 
اأو�سع واأكمل؛ لأن  اآفاق جديدة  تبقى غري مكتملة ومفتوحة على  الرعوية  واملخططات 
الإن�سان والبيئة التي يعي�س فيها )الواقع( يتحركان با�ستمرار. ويخبنا التاريخ الكن�سي اأن 
كل ع�رض جديد تطّلب من الكني�سة جت�سيداأ جديداً للب�سارة الإجنيلية. ل نحتاج لأن�ساف 
على  اجلامع  والإقرار  للإتفاق  نحتاج  تدابري،  لأن�ساف  مقايي�س ول  لأن�ساف  اأو  حلول 
احلاجة الفورية ملواجهة دقيقة ومبا�رضة مع ما مت القيام به يف املا�سي وما نقوم به يف احلا�رض 
وما ينتظرنا يف امل�ستقبل من اأجل قرار �رضيح للبحث عما ي�سمح لها بالتجدد لكي نتجّنب 
التح�سري  رعويات  اأمام  منهما  مفر  ل  خيارين  اإىل  نّبهت  التي  الإفتتاحية  الدعوة  خماطر 

للزواج: فاإما التجدد اأو مزيد من الهام�سية واللتاأثري.

ويف ختام هذا العر�س حول رعويات ت�سري اخلّطاب للزواج املقد�س - باإيجابياتها   
حالت  لبع�س  الإنتقاد  روح  عن  بعيداً  الواقع  وتقدمي  امل�سهد  قراءة  وبعد   - و�سلبياتها 
الروؤية ولتكون  لتو�سيع مدى  نقاط حول مفهوم  التوقف على ثلث  بد من  اجلمود، ل 
مبادئ  جلميع  اأمينة  بقائها  مع  وتغرّي  تتغري  اأن  التح�سري  لدورات  ي�سمح  ديناميكيا  دليل 

التوجيه الكن�سية.

املجال الأول هو �رضورة الإبتعاد عن اإعتبارها متطّلبا اأو �رضطا للتح�سري الأ�رضاري   
املنف�سل واملوؤقت الذي ينتهي باحتفال الأكليل. فهذا التفكري يجعل من �سياق التح�سري 
ال�سابق  الكن�سي  الرعوي  العمل  على جمموع  تاأثري  ودون  وهام�سيا«  وموؤقتا  »اإ�سطناعيا 
)مع احلركات ال�سبابية( واللحق )مع جمموعات العائلت(. من اأجل ذلك نحتاج لعمل 
ما هو �رضوري لتح�سني واقع و�سمَعة تلك اللقاءات - اأ�سلوبا وم�سمونا - ليكون جاذبا 
ل طاردا للخّطاب. فبالإ�سافة اإىل �رضورة جتاوز فكرة در�س التعليم امل�سيحي لأن التح�سري 
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للزواج لي�س »ح�سة دين« تقليدية، واأ�سلوب املحا�رضات اجلامعي اأو الوعظ الإر�سادي، 
احلب  ن�سوج  م�سرية  يف  بالإنخراط  ت�سمح  عميقة  اإ�ستعدادات  توّلد  اأن  ميكن  ل  فهذه 
احلقيقي و«رعوية الرباط الوثيق«. نحن نتعامل مع �رضيحة خمتلفة من جمهور املوؤمنني يف 
حالة خا�سة ومرحلة تاريخية من حياتهم تتاج اإىل اعتماد الأ�سلوب الذي ينا�سب الهدف 

وامل�ستهدفني.
املنا�سب  من  �سيكون  �سك  بل  الزماين.  البعد  هو  احللبة  يدخل  الذي  الثاين  املجال   
جداّ لو متت دورات التح�سري بزمن يكون اأكرث امتدادا، مما يعطي اخلطيبني زمنا للتفكري 
نح�رضهم  اأن  ينفع  فل  مبا�رضة.  قبله  ولي�س  الزواج  من  الإقرتاب  م�سرية  يف  والإ�ستيعاب 
للزواج بينما هم يح�رضون العر�س! ول نق�سد زيادة عدد اللقاءات، بقدر ما نف�سح املجال 
احلوار  خلل  من  وم�سريتهم  نوهم  يف  وموؤثرين  فاعلني  اأنف�سهم  يعتبوا  باأن  للخّطاب 
لأوقات  يحتاج  بال�رضورة  وهو  نف�سها  اللقاءات  من  ير�سح  الذي  بينهم  فيما  واملناق�سة 
من التفّكر واملراجعة. فنبداأ معهم من بداية زمن اخلطوبة م�سرية متّدرجة باملوا�سيع التي 
لة بال�رض، ول مانع من تكثيف يف املرحلة الأخرية لإقرتاب  تعالج ت�ساعديا املوا�سيع املت�سّ

زواجهم.
البامج  على  الرتكيز  كان  اخلّطاب  رعويات  اخللل يف  باأن  القول  ن�ستطيع  واأخرياً،   
من  القريبة   - والروحية  الإن�سانية   - للمرافقة  الأهمية  اإعطاء  من  اأكرث  والإجراءات 
اأن يكون على  اأو  اأهمية املوؤمنني  اأن يلغي  املخطوبني. ولكن الإهتمام بالبامج ل يجب 
ح�ساب الإنتباه لهم. لذلك، فاملرافقة هي العن�رض الأول ومفتاح الرعويات كلها بح�سب 
علم  الذي  الإلهي  املعلم  من  نتعّلمه  الذي  املركزي  الإجنيلي  املعيار  وهي  احلب،  فرح 
اأقول  ول   - الأف�سل  ال�سبل  عن  الت�ساوؤل  فقبل  وعليه،  واحلب.  باحلقيقة  وخل�س  وب�رض 
الإ�سرتاتيجيات- كي جنعل التح�سري للزواج حدثا اأكرث تاأثريا يف حياة هوؤلء ال�سباب، فاإن 
ال�سوؤال الأهم هو: اأي عائلة نريد؟ وبناء على كيف ينبغي اأن تكون العائلت، نعمل على 

كيف يجب اأن تكون الدورات!!!
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العناية الرع�ية بعد الزواج

الأب ب�سري بـدر

»يجب اأن تدوي الكرازة kerygma - جمدًدا يف قلب كل عائلة، عند كل منا�سبة ملئمة وغري 
ملئمة، كي ت�سيء لها الطريق. وعلينا جميًعا اأن نكون قادرين على القول، بدًءا من حياتنا يف 
نا املحبََّة الَّتي ُيظِهُرها اهلُل َبيَننا« )1 يو 4، 16(. فقط انطلًقا من هذه اخلبة،  العائلة: »َنحُن َعَرفنْ
�ستتمكن الرعوية العائلية من جعل العائلت، يف الوقت نف�سه، كنائ�س بيتّية وخمرية تب�سري يف 

املجتمع«1.

جند كتبا كثرية تتناول موا�سيع الزواج والعائلة اأو العمل الرعوي عموما، ولكن يف 
املقابل هناك القليل -ن�سبيا- من الأعمال التي ُتعنى بالعمل الرعوي مع العائلة تديدا. 
الإجتماعي  الإطار  ل�ستقرار  نظرا  �سابقة  عقود  الأمر يف  هذا  تفّهم  بالإمكان  كان  لرمبا 
الإن�سانية  امل�سّلمات  تهديد  يتم  حيث  ال�سعبة  الأزمنة  هذه  يف  ولكن  للعائلة.  والديني 
والإميانية - والعائلة واحدة منها - مل يعد ممكنا اإخفاء احلاجة اأو ال�رضورة ملواجهة الواقع 
العائلي والرعوي يف كني�ستنا كما هو احلال يف جميع الكنائ�س. فالعمل الرعوي املتنوع 
يف اأبر�سيتنا يحاول بل �سك مواجهة التبّدل يف الوقائع والتحديات الرعوية واحلياتية يف 
حياة  ع�سب  تكّون  التي  العائلة  نحو  خا�س  اإلتفات  بدون  يكتمل  ل  ولكنه  جمتمعاتنا، 
الرعايا ومركز حياة الكني�سة ور�سالتها. واإن املحبة الرعوية نحو العائلة ل تكتِف بالتعليم 
امل�سيحي والوعظ فقط، ول تقوم على الرف�س والتنديد بكل ما يوؤذيها بقدر ما تتحد مع 
مراحل  خمتلف  يف   - واإميانيا  اإن�سانيا   - لها  قريبة  مرافقة  يف  و�رضيح  حمدد  رعوي  خيار 

حياتها واأحوالها2.
جهد  فهذا  اجلميع،  ينا�سب  �سامل  رعوي  برنامج  تقدمي  اللقاء  هذا  يف  اأّدعي  ل 
البناء  يف  النوافذ  بع�س  فتَح  العر�س  بهذا  اأرجو  ولكنني  لحقا.  منا  مطلوب  جماعي 

البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 290.  1
ر. البابا يوحنا بول�س الثاين، الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 65.  2
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الرعوي الأبر�سي، عّلها ت�سمح - من منطلقات خمتلفة- بنظرة اأو�سع واأو�سح على كامل 
البيت اأول، وفتح �سهيتنا -اأ�ساقفة وكهنة- للإنخراط اجلّدي يف عمل رعوي مع عائلت 
دا  كن�سيتنا املحلية ومن اأجلها ثانيا. فالعمل الرعوي العائلي ي�ستطيع اأن يكون مرجعا موحِّ
جلميع املنطلقات واملبادرات الرعوية يف الأبر�سية كما يقول دليل العمل الرعوي العائلي 
للكني�سة يف اإيطاليا:«على رعويات العائلة اأن تاأخذ دوراً مركزيا يف جميع الأعمال الرعوية 
الرعوية  الذي يوّحد جميع الأعمال  فالعائلة بطبيعتها، هي املكان املو�سوعي  للكني�سة. 
الرعوي  فالعمل   ]...[ معها  بالإرتباط  اأو  العائلية  اجلماعة  داخل  اإّما  غاياتها  جتد  التي 
م ويتكامل مع العمل الرعوي الكن�سي مبجمله، لأنه  العائلي، بعبارة اأخرى، يجب اأن ُيطعَّ
يعرف اأن العائلة لي�ست قطاعا خا�سا وجانبيا، ولكنها ُبعد ل ميكن الإ�ستغناء عنه يف جميع 
ُي�سَب  ل  الذي  امل�سيح  »غنى  واإعلن  الإجنيل«  »فرح  يكتمل  اأي�سا  وهكذا  اأعمالها«3. 
غوره« )اأف 3: 8( يف عملنا الرعوي بروؤية »فرح احلب« والإميان �ساكنا يف العائلت. 

1( العائلة يف الفكر الكن�سي

املجل�س  عن  �سدر   ،)2015-214( العائلة  حول  الأ�ساقفة  �سينودو�َسي  مبنا�سبة 
احلبي للعائلة جمّلد �سخم )3500 �سفحة( يوّثق التعليم الكن�سي الر�سمي حول العائلة 
يف اخلم�سمائة �سنة املا�سية4، ُيظهر عمق التعليم اللهوتي ومتا�سكه من جهة وح�سور اأو 
لع على املجّلد يلحظ كذلك  ا�ستمرارية ح�سور العائلة يف العمل الرعوي الكن�سي. َمن يطَّ
تطوراً يف فكر الكني�سة وتبلوره على مدى القرون. فمع اإن�سغال الهم الكن�سي بالأبعاد 
والروحي  والأخلقي  والأ�رضاري  العقائدي  باللهوتي  تعّمق  اإغتنى  اأنه  اإّل  القانونية، 
املنفتح  ولكن  الر�سني  الكن�سي  التقليد  هذا  اإطار  والعائلة. ويف  الزواج  نحو  والرعوي 
القدي�س  اأراده  الذي   - الثاين  الفاتيكاين  امل�سكوين  املجمع  اأحدَث  التجدد،  على  دوما 
لذاتها  الكني�سة  فهم  يف  كبريا  توًل   - رعويا«  »جممعا  والع�رضون  الثالث  يوحنا  البابا 

 Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 97.  3
 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Enchiridion della famiglia e della vita, Documenti  4
 magistrali e pastorali dal concilio di Firenze (1439) a Papa Francesco, Libreria editrice vaticana,

2014.
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ولر�سالتها ولعملها الرعوي ولعلقتها مع العامل يف اخلم�سني �سنة املا�سية. وفيما يخ�س 
�رض الزواج والعائلة، فقد اأبدى املجمع اإهتماما خا�سا وقربا مميزا من �رض الزواج والعائلة 
وتناولهما يف د�ستورين - لهوتي ورعوي - مهمني موؤّكداً على قد�سية الزواج وحمورية 
احلب الزوجي من جهة، وعلى اإعتبار العائلة مو�سوع اهتمام رعوي من الدرجة الأوىل 

من جهة اأخرى.
كارل  اللهوتي  قاده  الرعويات  لعلم  جديد  عر�س  اأو  نوع  ظهر  فقد  وبالفعل   
راهرن الذي دعا لتغيري حمدد يف الت�سّور العلمي للهوت الرعوي5. وكان العر�س اجلديد 
ين�س ب�سكل خا�س على الإنتقال من رعويات قائمة على جمموع اأعمال الراعي )الكاهن( 
)الكهنة  بكاملها  الكني�سة  لعمل  واأ�سمل  اأو�سع  مفهوم  اإىل  للموؤمنني،  الروحية  للعناية 
واملكر�سني والعلمانيني( من اأجل تب�سري العامل والإن�سان بكل اأبعاده. ونتيجة لهذا التحّول 
بحثا عن حلول  الكن�سية  وال�سكرتاريات  واللجان  املجال�س  واملنظمات  الهيئات  كرثت 
املت�سارعة واجلذرية يف املجتمع واأنعك�ست �سلبا على واقع  التغيريات  ا�ستدعتها  وبرامج 
ت�سعيب و�سياع  اإىل  اأّدى  العائلة. ومما  وبالتايل على  امل�سيحية  احلياة  واأخلقيات  الإميان 
املرتبط  الرعوي  العمل  جمالت  تعّدد  هو  الكني�سة  عمل  يف  واللهوتية  الرعوية  الروؤية 
الأ�سعدة �سمن  الكثرية على خمتلف  للتحديات  اإجابات  اأعطاء  ي�ستدعي  بالعائلة والذي 
الإطار املجتمعي احلديث. وهذا الأمر جعل الكني�سة تركز اإهتمامها على اإعطاء اإجابات 
اأو حلول للم�ساكل والتحديات امل�ستجّدة6، مما خنق الروؤية املجمعية )املجمع الفاتيكاين 
اأن  اإىل  العائلة  انتقلت  ثانويا. وهكذا  العائلت  الرعوي مع  العمل  للعائلة وجعل  الثاين( 
الن�ساطات  عمل  حقول  فيها  ت�ساعفت  متعددة  اأخرى  جمالت  بني  رعويا  جمال  تكون 

الرعوية، واأثَبَت الزمن اأنها مل ت�ساعد على بناء الإن�سان »املوؤمن«7. 

اأ�سدر كارل راهرن موؤلّفه Handbuch der Pastoraltheologie يف عدة اأجزاء اأثناء املجمع وبعده )1972-1964(.  5
ربط بع�س الرعاة واملحللني الكن�سيني اأن الر�سالة العامة »احلياة الب�رضية -  Humanae vitae» التي اأ�سدرها الطوباوي   6
البابا بول�س ال�ساد�س بعد نهاية املجمع )25 متوز 1968( وتناول فيها ق�سية نقل احلياة وتديد الإجناب وتنظيمه وامل�سائل 
الأخلقية املتعلقة بتعليم الكني�سة حول و�سائل منع احلمل الإ�سطناعية قد اأّثرت �سلبا على اجلهود الرعوية مع العائلت. 
ولكن الواقع ُيثبت �سدق ما حّذر منه البابا من اأن انت�سار و�سائل منع احلمل الإ�سظناعية �سوف يوؤذي الزواج والعائلة 
واملجتمع و�سيزيد من الرتاجع الإخلقي وعدم الأمانة الزوجية و�سياع الحرتام للمراأة ونق�س يف ال�سكان يف كثري من 

الدول و�سيطرة �رضيرة لبع�س القوى على الب�رضية. 
 Cf. J.J، PEREZ-SOBA، La pastorale familiare tra programmazioni pastorali e generazione di una vita،  7

Cantagalli ، Siena 2013، 57-97.
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مل تدم هذه احلالة طويل، فمنذ اإنتخاب البابا يوحنا بول�س الثاين اأعطى دفعة جديدة 
ابتداأ  اإذ  وحملية.  جامعة  وكن�سية  �سخ�سية  م�ستويات  ثلثة  وعلى  العائلة  لرعوية  وزخمة 
حبيته بتعليم الأربعاء حول احلب الزوجي8، ثم كان �سينودو�س العائلة �سنة 1980، وتله 
الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة 1981 الذي دمغ كل اخلبة الرعوية للكنائ�س املحلية 
وحمدد  خا�س  ب�سكل  اإن�سّب  العائلي  الرعوي  الرتكيز  ولكن  وا�سحة.  رعوية  بخطوط 
على التح�سري ل�رض الزواج والإ�سارة لكيفية مواجهة التحديات اجلديدة التي �سيواجهها 
امل�سيحي  حياة  يف  مركزي  كمحور  العائلة  معنى  ن�سيان  مت  وهكذا  اجلديدان.  الزوجان 
والكني�سة. ومبعنى اآخر فقد مت تهمي�س اأو اإختزال العائلة بزمن حمدد، اأي الإ�ستعداد املبا�رض 
للزواج وذلك الذي يهتم بواجب املعاجلة الناجت عن امل�ساكل العائلية اللحقة مبعدا العائلة 

اأكرث فاأكرث عن التّطور ال�رضوري والطبيعي للرعويات الكن�سية. 
عندما مت اإنتخاب البابا فرن�سي�س، كان �سلفه البابا بندكتو�س، قد �سبق وحّدد مو�سوع   
ال�سينود�س املقبل حول الق�سايا العامة للأنرثوبولوجيا امل�سيحية، وتديداً، ق�سايا اأخلقيات 
طب احلياة )Bioethics(. ولكن يف اجتماعه الأول مع جمل�س ال�سينود�س، قال البابا فرن�سي�س 
اأنه من الأف�سل مناق�سة هذه امل�سائل �سمن اإطار الزواج والعائلة. ونتيجة لذلك، فقد مت تغيري 
املو�سوع، دون اإهمال امل�سائل بو�سعها يف علقة مع الأنرثوبولوجيا الأ�سلية، وهي تعليم 
الكتاب املقد�س حول الرجل واملراأة وعلقتهم واتادهم ودعوتهم تت مظّلة املو�سوع 
الكبري: الزواج والعائلة. فكان ال�سينود�س الأول بني 5-19 ت�رضين الأول 2014، حول 
اإجتماع  اأعماله يف  ال�سينودو�س  تابع  ثم  التب�سري«،  اإطار  للعائلة يف  الرعوية  »«التحديات 
ثان بني 4-25 ت�رضين الأّول 2015 تت عنوان :« دعوة العائلة ور�سالتها يف الكني�سة 
 Amoris - يف عامل اليوم«. ولحقا اأ�سدر االبابا فرن�سي�س الإر�ساد الر�سويل »فرح احلب
laetitia« يف 8 ني�سان 20169، وفيه ُيقّدم ح�سيلة نقا�سات ال�سينود�سني الأخريين ويرّكز 

الر�سالة واخلروج  الكني�سة )رعاة وعلمانيني( على رعويات  ت�سجيع  ب�سكل خا�س على 
مللقاة العائلة يف واقعها والبحث عن تلك املجروحة وال�سائعة والبعيدة. ول بد من الإ�سارة 

بني الأعوام 1979-1984 اأعطى البابا يوحنا بول�س الثاين 129 در�سا يف لقاءات الأربعاء حول الزواج والعائلة واحلب   8
الإن�ساين الذي ُيفَهم على حقيقته �سمن اخلّطة الإلهية فيعمل على تطوير اأو تقدمي الأنرثوبولوجيا امل�سيحية املنا�سبة حيث 
نور احلب يفتح الطريق للإن�سان ليكت�سف �رض دعوة حياته وخبة احلب قادرة على تف�سري كل جوانب احلياة الب�رضية. اأراد 
البابا يوحنا بول�س الثاين اأن يقّدم للإن�سان املعا�رض فهما متكامل خلبة احلب ولهوت اجل�سد وقدا�سة الزواج يف امل�سيحية. 

على الرغم من اأن الإر�ساد يحمل تاريخ 19 اآذار / مار�س 2016، اإل اأن الن�س اأُعلن عنه ر�سميا يف 8 ني�سان 2016.   9
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اأن الإر�ساد الر�سويل اأثار جدل وا�سعا -مل ينتِه بعد- يف الكني�سة، وتديدا الف�سل الثامن 
)املطّلقون  القانون  عن  ال�ساّذة  احلالت  رعويات  مثل  املثرية  املوا�سيع  بع�س  حول  منه 
واملتزوجون مرة ثانية مدنيا( و�رضورة مرافقتهم ومتييز و�سعهم ليعودوا اإىل ح�سن الكني�سة 
فاإن  واملوقف حوله،  الراأي  اإختلفنا يف  مهما  املقد�سة.  الأ�رضار  قبولهم  اإمكانية  مع طرح 
البابا فرن�سي�س قد د�ّسن - وبل �سك - مرحلة جديدة من تاريخ الكني�سة املعا�رضة، وفتح 
طرقا جديدة يف رعويات الزواج والعائلة عنوانها الرغبة يف الواقعية والقرب امللمو�س من 

املوؤمنني. وهذه طريق لن يكون الرتاجع عنها اأو جتاوزها اأمرا �سهل يف امل�ستقبل.

2( العائلة يف العمل الرع�ي

»العائلة هي طريق الكني�سة«10. كان هذا واحد من اأقوى واأجمل واأعمق ت�رضيحات 
تعليم يوحنا بول�س الثاين - بابا العائلة - الذي متّيز بقدرة على اجلمع يف اأن يكون لهوتيا 
يف  الأ�رضة  فج�ّسد  الإجنيلي،  املبداأ  بنور  الواقع  اإىل  ينظر  وراعيا  اإميانية  حقيقة  من  ينطلق 
الكني�سة  اأعماق ر�سالة  تنخرط يف  الكني�سة لأنها  الأ�رضة طريق  الكني�سة. فمن جهة،  �رض 
اجلوهرية«11.  مهّماتها  من  هي  الأ�رضة  خدمة  اأن  و«تعتب  التب�سري  يف  الأ�سا�سي  وعملها 
ومن جهة اأخرى، ونظرا للعلقة التبادلية والغنية بني العائلة والكني�سة، فالعائلة هنا لي�ست 
مو�سوع تب�سري فقط، بل مورد خ�سب ل ين�سب »لإجنيل العائلة« الذي يعتمد على دورها 
يف م�سرية نقل الإميان واملحافظة عليه. ولكي تكون الأ�رضة حقا طريق الكني�سة، يتطّلب اأن 
تكون الكني�سة نف�سها اأكرث وعيا حلقيقة اأن الأ�رض امل�سيحية لديها طاقات رعوية غري حمدودة 

عندما تعرف وتعي مهمة النعمة اخلا�سة التي اإئتنمها اهلل عليها. 
اأجزاء  املو�سوع يف ثلثة  اأكون واقعيا وعمليا، و�ساأقّدم  اأن  الإمكان  �ساأحاول قدر 
م�ستعينا مبنهج الثلثية الكل�سيكية: »اأنظر- اأحكم - اإعمل«12 حول النقطتني الأ�سا�سيتني 

يوحنا بول�س الثاين، ر�سالة اإىل الأ�رض، 1994، رقم 2.   10
املرجع ال�سابق.  11

�س حركة ال�سبيبة الكاثوليكية )امل�سيحية لحقا( العاملة  يعود هذا املنهج للكاردينال Joseph Leo CARDIJN الذي اأ�سَّ  12
للتمييز الرعوي يف تعليم  اأ�سا�سيًا  اأ�سبحت معياراً  يف بلجيكا عام 1924، واأرادها طريقة ملراجعة الذات لل�سباب، ثم 

الكني�سة الإجتماعي.
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الرعوي  العمل  وماهية  عموما،  الرعوي  العمل  ماهية  اللقاء:  هذا  حمور  ت�سكلن  اللتني 
العائلي خ�سو�سا.

1( اأنظـر: واقع العائلة وحتدياتها
جاءت اإفتتاحية الد�ستور الرعوي حول الكني�سة يف عامل اليوم »فرح ورجاء« اإن�سانية 
الزمان  اأبناء هذا  واأحزان وهموم  واآمال  اأفراح  اأن  رائعة  اأمومية  وبلغة  اإذ عّبت  باإمتياز، 
اأفراح واآمال واأحزان وهموم الكني�سة نف�سها13. وهذا ما تكرره الكني�سة من  هي ذاتها 
جديد لعائلت عامل اليوم، اإذ جتعل »الأفراح والأتعاب والتوتر والراحة واملعاناة والر�سى 
احلقيقة،  يف  ولكننا،  كذلك.  خا�ستها  العائلت  يف  وامل�رّضات«14  والإنزعاج  والبحث 
كنا ول نزال بعيدين عن تقيق هذه النظرات والعواطف والرغبات ال�سادقة يف اخلطاب 
الكن�سي يف واقعنا الرعوي. وفيما ميكن النظر لواقع العائلة من زوايا اأكادميية واإجتماعية 
ودينية متعددة، اإل اأن نظرتنا هنا يجب اأن تكون خمتلفة لأنها تمل الطابع الرعوي. فنحن 
ل نلقي نظرة من بعيد اأو من فوق تنطلق من اأفكار جمّردة، ول نظرة نقدية تتوقف عند 
ت�سجيل النواق�س والأخطاء. النظرة املطلوبة هنا هي راعوية )ن�سبة اإىل الراعي( تكون قريبة 
وحنونة بعيون ي�سوع الذي »نظر اإىل اجلموع فاأخذته ال�سفقة عليهم« )مت 14: 14، مر 
8: 2(15. ولكن، اإذا توّقفنا بنظرتنا عند بع�س التحديات احلديثة للعائلة، فلي�س لإ�سدار 

حكم ُم�سبق عليها ول ملحاولة معاجلة اأعرا�سها، اإنا للبحث عن جذورها.
فاإن�سانيًا، هي حقيقة نختبها يف  نناق�سها ونحّللها ونعر�سها!  لي�ست فكرة  العائلة 
�رض  ويف  الب�رضي  اجل�سد  يف  املنقو�س  الأول  امل�سكن  هي  اليومية.  احلياة  واقع  م�ساحات 
وجوده. واإميانيا، هي عطية من اهلل اخلالق مبنّية على الرباط املقد�س بني الرجل واملراأة منذ 
بداية اخلليقة، واأرادتها احلكمة والطيبة الإزلية لكي تكون اأ�سا�سا حلياة الب�رض ومكانا لأن�سنة 
الإن�سان. ويف الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة، ي�سف البابا يوحنا بول�س الثاين العائلة 

ر. الد�ستور الرعوي يف الكني�سة يف عامل اليوم فرح ورجاء، رقم 1.  13
14  البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 126.

املقد�س. وكما حددت  الكتاب  امتداد ملفهوم »الراعي« يف  الرعويات )la pastorale( هو  اأو  للرعاية  امل�سيحي  التعبري   15
مهمة الراعي الإعتناء بخرافه، كذلك على اأولئك الذين مت تكليفهم مب�سوؤولية قيادة اجلماعة امل�سيحية اأن يقوموا بواجب 
ال�سعيف  تغذية  بالحتياجات،  الإهتمام  الأخطار،  من  احلماية  تعني  والرعاية  بالنفو�س(.  العناية  )�سميت لحقا  رعايته 

وتقويته، ت�سجيع املحزون، ا�ستعادة املفقود، والتوجيه يف م�سرية الدعوة وال�سعي اإىل القدا�سة )مز 23؛ و78: 52(.
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باأنها القيمة الإن�سانية الأغلى واملدر�سة الإن�سانية الأكمل والأغنى16 حيث تنبع الف�سائل 
�سة على املحبة تختب هبة الذات وتعي�س امل�ساركة واحلرية  وحيث جماعة الأ�سخا�س املوؤ�سَّ
وامل�سوؤولية والقيم الإن�سانية ال�سليمة من خلل الكلمة واملثال17. ويف الر�سالة اإىل الأ�رض، 
ي�سيف البابا نف�سه باأن العائلة هي مركز ح�سارة املحبة وقلبها، واأنها مبا لها من تاأثريات 
كبرية على جميع الأبعاد الإن�سانية والإميانية والأخلقية والثقافية للفرد، فعلينا اأن نقّر باأن 

ل �سيء ميكنه اأن يحّل مكانها فيما تقدمه للإن�سان واملجتمع والكني�سة18.

ظالل واأ�س�اء 
تعي�س العائلة يف اأحوال وظروف تبدو كاأنها مزيج من ظلل واأ�سواء19. وقد اأ�سار 
لذلك التقرير اخلتامي لل�سينود�س الأخري حول العائلة قائًل اأن الكني�سة تعي باأن يف العائلة 
ور�سالتها  لدعوتها  ت�ستجيب  التي  امل�سيحية  للعائلت  ال�سكر  ووّجه  واأزمات.  اأفراحًا 
الغريبة  ب�سخاء واإخل�س وفرح واإميان بالرغم من التحديات والآلم20. ومن املفارقات 
يف عامل اليوم، اأن املجتمع مدرك وجُممٌع على اأهمية العائلة ودورها ولكنه لي�س جُممعا على 
العمل خلريها21. واإحدى ماآ�سي العامل املعا�رض هي ترك ق�سية العائلة والأخلق الإن�سانية 
بني يدي امل�رّضعني القانونيني املدنيني الذي يقدمون جمموعة من التعريفات اأو التحريفات 
للعائلة وبخا�سة يف العامل الغربي مما ينعك�س �سلبا - رويدا رويدا- على املفاهيم الأ�رضية 
قد  الأكادميي(  ولي�س  الأنرتوبولوجي  مبعناها  هنا  )الثقافة  املعا�رضة  الثقافة  واإن  لدينا. 
و�سعت مائة علمة �سوؤال حول العائلة وراحت تاربها، لذلك تتاج اإىل اإعادة الإعرتاف 
بها ومبعناها والدفاع عنها. ونحن ككني�سة نعاين بدورنا من تبعات تلك القوانني يف عملنا 

الد�ستور الرعوي الكني�سة يف عامل اليوم فرح ورجاء، رقم 52.  16
راجع الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، اأرقام 1، 37.  17

راجع الر�سالة اإىل الأ�رض، رقم 13.   18
الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 6.  19

 III ASSEMBLEA GENERALE STRAODINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relatio Synodi, nn.  20
1-2.

21  »ول بّد من اإ�سافة فكرة اأخرى لها اأهمية خا�سة يف ع�رضنا احلا�رض، وهي اأنه ل يندر اأن يتّلقى الرجال اليوم والن�ساء، 
الذين يبحثون باإخل�س وجّدية عن اأجوبة ملا يعر�س لهم يف حياتهم الزواجية والعائلية من ق�سايا يومية خطرية، اأفكارا 
اأو قليل، حقيقة ال�سخ�س الب�رضي ومَت�ّس كرامته. وغالبًا ما ت�ساند هذه  وحلوًل قد تكون مغرية، لكنها ت�سّوه، يف كثري 
اإبداء احلكم املو�سوعي والقدرة  اإعلم اجتماعي قادرة وفاعلة تهّدد بدهاء تهديداً خطرياً حريّة  اأجهزة و�سائل  الأفكار 

عليه«. الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 4. 
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مناطق خمتلفة من  الأ�رضة يف  موؤ�س�سة  العديدة يف  الأزمة  الرعوي. وبالرغم من علمات 
»القرية العاملية« - حيث يوؤّثر/يتاأثر الكل يف الكل - ، فاإن الرغبة يف الزواج وتكوين اأ�رضة 
ل تزال حيوية بني ال�سباب )وهو اأمر وا�سح يف بلدنا(. ومبا اأن ما تعانيه العائلة يف بع�س 
البلد تعانيه كذلك يف مناطق اأخرى واإن لي�س بنف�س الكم اأو النوع؛ فالعائلة يف بلدنا 
ومنطقتنا تعاين اأي�سا من ال�سغوطات اأو التحديات الثقافية والأخلقية واملادية وال�سيا�سية 

والروحية.
من  طبقات  ر�ّسبت  التي  واملت�سارعة  اجلذرية  والتحولت  التغريات  زمن  يف  نعي�س 
التعقيدات التي جعلت من ال�سعوبة مبكان اأن تعي�س العائلة والأفراد حياة اإن�سانية وم�سيحية 
�سليمة. فمن جهة �سكلت ال�سغوطات الثقافية والإقت�سادية وال�سيا�سية ف�سل جديا بني احلياة 
العامة والديناميكية العاطفية للعلقات العائلية، ومن جهة اأخرى هنالك تاأّخر اأو تراجع يف 
ت�سّجع على  )الأنرتوبولوجيا( احلديثة، ومل  الإن�سان  لتغريات علم  الكن�سي  الوعي  اإدراك 
اإليه الإر�ساد  اإعادة التفكري يف هذا املنظار ملزيد من القرب لو�سع العائلة22. وهذا ما نّوه 
الر�سويل فرح احلب يف الإفتتاحية اإذ قال باأن ال�سينود�س الأخري قد واجه مو�سوع الزواج 
يكفي  ل  اأف�سل23.  م�سيحي  تعليم  م�سكلة  كونه  من  اأكرث  اأ�سيلة  كن�سية  كق�سية  والعائلة 
العائلية  اأهمية الأمانة للإلتزام بال�رض املقد�س دون الإنخراط يف واقع الدعوة  التاأكيد على 
ملنعطف  حاجة  فهنالك  ور�سالتها.  الكني�سة  حياة  يف  فاعلني  ليكونا  الزواج  على  املبنية 
لتف�سري  الإميان مدعو  اأن  يقوم على  اإن�ساين يف تّول كن�سي - جميل و�سعب -  فكري 
الرواط العائلية ودعمها ولعهد جديد من العمل الرعوي العائلي يكون قادرا على اإعطاء 
التزامها وال�سجاعة ملواجهة �سعوباتها احلياتية. التنوير وامل�ساندة للعائلت يف  املزيد من 
ب�ساط  على  اليوم  عامل  يف  العائلت  حالة  بو�سع  ال�سينود�س  م�سرية  �سمحت  »لقد 
البحث، كما �سمحت بتو�سيع نظرتنا وباإحياء وعينا لأهمية الزواج والعائلة. يف الوقت 
عينه، قد اأظهرت لنا تعقيدات املوا�سيع التي مّت معاجلتها �رضورة موا�سلة التعّمق بحريّة يف 
بع�س امل�سائل العقائديّة، والأخلقية، والروحّية، والرعويّة. وتفكري الّرعاة واللهوتينّي، 

كثريا ما اعتبت الكني�سة تلك التغريات الإن�سانية اإ�سطرابات موؤقتة للقيم التقليدية.  22
اإن الإر�ساد ال�سويل فرح احلب ي�سّجع على دينامية رعوية جديدة يف العمل العائلي مذكرا اجلميع مبحورية الدور الذي   23
تلعبه العائلت يف التب�سري وتقوية املجتمعات. ويو�سح البابا فرن�سي�س اأن العمل الرعوي الأ�رضي ينطوي على العديد من 
اجلوانب والتحديات. ويبدو وا�سحا اأن ال�سغل ال�ساغل يف الإر�ساد لي�س نقل املعرفة الإميانية فقط، ولكن مرافقة العائلت 

عن كثب، من اأجل م�ساعدتهم على جت�سيد الإجنيل يف حياتهم ولي�س جمرد معرفة ذلك.
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من  اأكب  قدًرا  لنبلغ  ي�ساعدنا  ف�سوف  واقعيًّا، وخّلًقا،  للكني�سة، و�سادًقا،  اأميًنا  كان  اإن 
ما بني  املن�سورات وحّتى  اأو عب  الإعلم،  التي جتري عب و�سائل  فاملناق�سات  الو�سوح. 
خّدام الكني�سة، ترتاوح بني الّرغبة اجلاحمة يف تغيري كّل �سيء دون تفكري كاف اأو اأ�سا�س، 
واملوقف الذي يّدعي حّل كّل �سيء من خلل تطبيق قواعد عامة اأو من خلل ا�ستنتاجات 

مبالغ بها لبع�س الأفكار اللهوتّية«.24

العائلة حملياً
ودورها  وكرامتها  وقد�سيتها  العائلة  اأهمية  اإىل  اأ�سار  قد  الأبر�سي  ال�سينود�س  كان 
توؤثر  التي  الكثرية  للمتغريات  الإنتباه  اإىل  كذلك  ودعا  وامل�سيحي25.  العربي  جمتمعنا  يف 
با�ستمرار يف حياة العائلة وجتعلها تعي�س حالت من الإ�سطراب وعدم الإ�ستقرار واخلوف. 
وكذلك حثَّ املخطط العام على رعويات مرافقة بعد الزواج من اأجل مرافقة الأ�رضة يف 
طريق احلياة امل�سيحية وبتزويدها امل�ساعدة التي تتاجها مقرتحا جمموعة من الو�سائل26. 
ويف العام 2005 بّينت الر�سالة الثامنة لبطاركة ال�رضق الكاثوليك حول العائلة عددا من 
التحديات وامل�ساعب اجلديدة التي ت�رضب العائلة يف اأبر�سياتنا يف بلدان ال�رضق الأو�سط. 
ورّكز البطاركة على خم�س �سعوبات حالية اإذ ولّدت الأزمات الإقت�سادية اأو�ساعا من 
الإت�سال.  و�سائل  عب  الهّدامة  للبامج  بالإ�سافة  واملجتمع  العائلت  يف  اخللقي  الف�ساد 
كما اأّدى اجلهل الديني و�سعف التن�سئة امل�سيحية اإىل اإ�سعاف قيم احلياة الزوجية والعائلية 

فتزايدت حالت الإنف�سال والبطلن لرباط الزوج املقد�س27. 
البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 2.  24

القد�س 2000،  الأبر�سي،  لل�سينود�س  العام  الرعوي  املخطط  املقد�سة،  الأر�س  الكاثوليكية يف  الكنائ�س  روؤ�ساء  جمل�س   25
.85-84

اأ�سار املخطط الرعوي العام اإىل رعويات املتابعة بعد الزواج بقوله: اإن العمل مع األ�رضة امل�سيحية ل يتوقف عند الزواج،   26
ذلك  م�ساندة. وميكن تقيق  من  اإليه  ما تتاج  لها  فتوفر  امل�سيحية  م�سرية حياتها  امل�سيحية يف  الأ�رضة  لريافق  ي�ستمر  بل 
الهدف عن طريق: رعاية خا�سة للأ�رض ال�سابة �سمن الإهتمام الرعوي العام بالعائلت. اإن�ساء حركة ر�سولية اأبر�سية لرعاية 
العمل  ملتابعة  ت�سكيل جلنة  ر�سالته.  هويتها وحمل  اإدراك  الإ�ستمرار يف  من  تتمكن  النواحي حتى  من جميع  العائلت 
الرعوي العائلي بطريقة �ساملة قادرة على اتخاذ اخلطوات واملبادوؤات املنا�سبة وال�رضورية. والنتباه والإهتمام بامل�ساكل 
التي  والإنف�سال  التفكك  حلالت  املوؤملة  الإن�سانية  الق�سايا  وبخا�سة  اليوم،  الأ�رضة  تواجهها  التي  اجلديدة  وال�سعوبات 
تتاج ملراكز متخ�س�سة يف الإر�ساد الأ�رضي ولي�س فقط للمتابعات الق�سائية يف املحاكم الكن�سية. املخطط الرعوي العام 

لل�سينود�س الأبر�سي، 91-90.
جمل�س بطاركة ال�رضق الكاثوليك، الر�سالة الراعوية الثامنة، العائلة م�سوؤولية الكني�سة والدولة، من�سورات الأمانة العامة،   27

بكركي 2005، 27-21.
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ولّد الواقع الإجتماعي والتغريات الثقافية الكبرية تديات ع�رضية وعقليات جديدة 
يف العائلة وحولها. ف�رضنا نلحظ اإزديادا لإنت�سار مفاهيم العلمنة التي مل تعد ح�رضا على 
موؤلَّفه  ففي  اأي�سا.  رعايانا  يف  اجلديدة  الأجيال  يف  تاأثريها  نلم�س  بتنا  اإذ  الغربي،  العامل 
اإزداد  اأن الإن�سان يف هذا الزمن قد  اإىل  ُي�سري ت�سارلز تايلور  العلماين«28،  الكبري »الع�رض 
علما ومعرفة يف كل املجالت ما عدا معرفة اهلل. لذلك ي�ستبك مع العلمانية ك�سبب يف 
تراجع الإهتمام بالروحانية، في�سف فكرة التقدم واحلداثة املعا�رضة باأنها: »الأطروحة غري 
املقنعة«. ثم ي�سف نتائج موجات العلمنة الأوىل والثانية - ول�سنا غريبني عنها- حيث جند 
تراجعا للدين يف حياة الإن�سان على ثلثة م�ستويات: اأول، اختفاء مرجعية اهلل من احلياة 
الإميانية  احلقائق  تغيري  اأو�سل  فقد  ثالثا،  واأما  الدينية.  املمار�سات  تراجع  وثانيا،  العامة. 
التقليدية اإىل اإعتناق مفاهيم فردية وخا�سة عن اهلل. وبينما تزداد مظاهر التديّن من حولنا 
يف بلدنا، اأ�سبح الإميان امل�سيحي غري ظاهر وتراجع اهلل اإىل املقعد اخللفي يف احلياة اليومية 

ويف املجال ال�سخ�سي ل�سلوك و�سمائر الأفراد29. 
وبتقدي�س  للحياة.  وحيد  كمحرك  باملال  الهو�س  اإىل  قادت  للعائلة  املادية  الهموم 
اخلريات وتكدي�س املمتلكات الإ�ستهلكية التي متلأ احلياة مل يعد جمال للتفكري مبا هو اأبعد 
من املادة. فلم يعد اهلل يفيد يف تف�سري احلياة اليومية وتّول الإعتماد على العلم والتكنولوجيا 
التي ت�سبع الرغبات الب�رضية بالإخرتاعات التكنولوجية امل�ستمرة بكذبة اأن كل �سيء جديد 
هو بال�رضوروة اأف�سل من القدمي. ويف ع�رض الهواتف الذكية ت�سكو الأ�رض من عدم التوا�سل 
والإنعزال يف البيت، فكانت النتيجة اأن ل مت�سع هناك للآخر واإختفاء الروابط الإن�سانية 
على  فيه  املبالغ  التاأكيد  اأي�سا  هنالك  الإلكرتونية.  العلقات  على  والإعتماد  الأفراد  بني 
الكبرية  العائلة  وبعيدا عن  قطاعا خا�سا  العائلة  اإعتبار  اإىل  اجلديدة  الأجيال  الفردانية يف 
اأ�سحبت  اأن  وبعد  العاطفية.  للطماأنينة  كمكان  اإعتبارها  واإقت�سار  واملجتمع،  والكني�سة 
العائلة مرتكزة على الطفل اأكرث منه على اأجيال وعلقة العائلت، �سار الأطفال يبتزون 
البيتية  وال�رضائع  القوانني  لغياب  هذا  واأّدى  ال�رضورية،  الرتبية  منهم  يتلقون  ول  والديهم 
التي تكم العائلة اأو التي ُتعّلم احلياة وتلّقن املبادئ الإن�سانية30. كل هذا اأدى اإىل ما ي�سميه 

 C. TAYLOR, A Secular Age, Harvard University Press, 2007.  28
 T.LUCKMANN, The invisible religion: the problem of religion in modern society, Published  29
 by Macmillan, New York, 1967.

نلحظ بو�سوح تراجع ال�سلطة الوالدية واختفاء �سورة الأب كراأ�س للعائلة.  30
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زيغموت باومان ع�رض »احلداثة الرخوة«31 الذي اأنتج جمتمعات رخوة بعلقات رخوة32 
احلالة  جوانب  جميع  يف  عميقة  تغيريات  اأحدثت  الرخوة  احلياة  هذه  رخو33.  وحب 
لكي  املنت�رضة  املعرفية  والأطر  الأ�سا�سية  املفاهيم  يف  النظر  اإعادة  وتّتم  للعائلة  الإن�سانية 
جتد الإن�سانية معنى م�سرتكا للحياة. اإن غياب املركزية يف احلياة اأدى لفقدان التف�سريات 

العميقة للحياة و�سيق الآفاق ومل يعد اأحد يقدم روؤية متكاملة وموحدة للحياة.
! فهي جتد نف�سها  اأتعَب الكني�سَة كثرياً  اإن العامل املعا�رض قد  نلحظ وبل �سك،   
خدمة،  لتعر�س  اأو  دعوة  لتقدم  اأو  جوابا  لتعطي  العامل  وراء  الرك�س  على  دائما  جمبة 
الكني�سة وتوؤّكد  الع�رضية، تعلن  التحديات اجلدية والتغريات  ولكن ل من جميب. واأمام 
يف  هو  الذي  امل�سيح  وقوامها  اأ�سا�سها  اأموراً  تتغرّي،  ل  اأموراً  كلها  التغيريات  اأن:«وراء 
انتظار  الكني�سة  فيه  ت�ستطيع  الذي ل  الوقت  لذلك، ففي  الأبد«34.  الأم�س واليوم واإىل 
تغري الظروف لتنا�سب دعوتها يف واجب اإي�سال النعمة اخلل�سية وال�سافية ملحبة اهلل من 
اأجل فرح احلب بني الب�رض، فاإن دعوة البع�س -باملقابل- لأن تغرّي الكني�سة ذاتها اأو تبّدل 
موقفها تبعا للظروف واملناخات الإن�سانية املعا�رضة هو وهم زائف. فهذا التغيري بدل اأن 
تنّقي ذاتها وجتّددها من خلل  اأن  اإنا على الكني�سة  اإىل تفاقمها.  يحل امل�سكلة �سيوؤدي 
ا�ستلمتها. ولكي  التي  ممار�سة رعويات تعّب عن حقيقتها وديناميكية ر�سالة عطية احلياة 
تكون الكني�سة قادرة على اأن ترافق العائلت وت�سّجعها وتعينها لت�سمد وت�سري يف طريق 
ها  الن�سوج الإن�ساين و«الن�سوح يف احلياة امل�سيحية«35، فواجبها اأوًل األ تفقد هي نف�سُ
الظروف.  كل  يف  عنه  غنى  ل  الذي  ال�سند  فهي  الإلهية،  النعمة  على  معتمدة  الرجاء، 
فجزء كبري من م�سداقية الكني�سة اليوم يقوم على بعث ر�سالة الفرح والأمل يف الأزواج 
ر�سالة  م�سداقية  على  ت�سهد  منا�سبة  مبرافقة  والغم،  الهم  اأ�سباب  وفرة  رغم  والعائلت 

امل�سيح اخلل�سية.

 Z. BAUMAN, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000.  31
حالة الرخاوة اأو ال�سيولة تعني اأن الأ�سياء تاأخد �سكل الوعاء الذي تو�سع فيه. والعلقات الرخوة تعني اأن الروابط الإن�سانية   32

واحلياتية مل تعد حمّددة ال�سكل. 
Z. BAUMAN, Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press, Cambridge 2003.  33

د�ستور رعوي الكني�سة يف عامل اليوم فرح ورجاء، رقم 10.  34
Relatio Synodi, n.46.  35
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2( اأحكم: العمل الرع�ي والعائلة 
�ساعدتنا النظرة اإىل العائلة يف واقعها اليوم لنحدد متو�سعنا ونقاط اإنطلقنا وهو   
الأمر الذي يقودنا اإىل املعيار الثاين وتقدمي حكم على عملنا الرعوي العائلي وهو حمور هذا 
اللقاء. وهنا نحتاج لنوّجه اأنظارنا واهتمامنا اإىل امل�سيح ومثاله، فهو مبداأ واأ�سا�س العائلة 
اأوًل، وهو ال�سيد ورب الكرم ومثال العَمَلة فيه. ففي نور ر�سالته وتعليمه ن�ستطيع اأن نفهم 
العنا�رض اجلوهرية للر�سالة ولتحقيق م�رضوعه حول العائلة والكني�سة. فمن جهة ل يجب 
على الكني�سة اأن تكفَّ عن تقدمي املثال الكامل للزواج بح�سب تدبري الرب، ومن جهة 
اأخرى ل يجب عليها ن�سيان منطق الرحمة وال�سب والتعاطف وجتّنب الأحكام يف العمل 
الرعوي جتاه ال�سعفاء، ودونا خوف من اإف�ساح املجال ملحبة اهلل غري امل�رضوطة36. وهذا 
ما كان قد اأ�سار اإليه الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة م�ستدعيا ا�ستعجال تدخل الكني�سة 

الرعوي مل�ساندة العائلة باهتمام نحو جميع العائلت:
»ول يقت�رض اهتمام الكني�سة الرعوي على اأقرب العائلت، لكنه يو�سع حدوده �سعة 
قلب امل�سيح، ويبدي املزيد من الن�ساط جتاه جميع العائلت على وجه العموم، وجتاه 
التي تعاين �سعوبة اأو حالة �ساّذة، على وجه اخل�سو�س. وعلى الكني�سة اأن توّجه اإىل 
جميع العائلت كلمات ملوؤها احلقيقة والرفق والطيبة والأمل، وامل�ساركة العميقة 
يف ال�سعوبات ال�سديدة التي ت�سّيق اأحيانًا عليها اخلناق. وعليها اأن ت�ساعدها جميعًا 
متنا�سية ذاتها وم�ساحلها، لكي تتمكن العائلت من القرتاب من مثل العائلة الذي 
يتّم  اأن  الفادية. ويجب  بنعمته  امل�سيح  ال�سيد  والذي جّدده  »البدء«،  منذ  اهلل  اأراده 
يف  خطوة  خطوة  ويتابعها  العائلة  يرافق  بحيث  تدريجيا  الرعوي  الكني�سة  عمل 

خمتلف مراحل تن�سئتها وتقّدمها«37.

ما ه� العمل الرع�ي؟
لقد كانت الق�سية اجلوهرية يف اللهوت الرعوي منذ بدايات امل�سيحية اإىل اليوم   
- يف كل مكان - ذات طابع منهجي )اأي الكيفية( وهي اإعطاء اجلواب على ال�سوؤال: 

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، اأرقام 311-307.  36
البابا يوحنا بول�س الثاين، الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 65.  37



)77(

كيف نقّدم الإميان يف اإطار تاريخي واإجتماعي وثقايف معنّي؟! ومل يكن جواب الكني�سة 
اإنا كان يتجدد ويت�سّكل ويتكّيف بح�سب  اأو مطلقا،  يف كل مرحلة من تاريخها نهائيا 
متطّلبات ر�سالة الكني�سة �سمن ظريَف الزمان واملكان اأي »الآن وهنا« للإميان وللإن�سان. 
اأور�سليم« هو  �سمي »جممع  ما  الر�سل يف  اإجتماع  �سبب  كان  للتو�سيح:  مثالني  واأعطي 
مناق�سة اأمر كيفية تقدمي الإميان امل�سيحي للوثنيني )اأع 15، 1-29(. وحتى بعد ع�رضين 
قرنا، جاء املجمع الفاتيكاين الثاين ليعيد التفكري بذات ال�سبب والهدف: كيف نقّدم ونعّب 
اأو  ال�سوؤال ذاته يف الإطار  اأردنا بدورنا طرح  اليوم38؟ واإذا  عن الإميان بامل�سيح يف عامل 
ال�سياق التاريخي احلايل، فيمكننا اأن ن�سوغه كالآتي: كيف ميكننا اأن نقّدم ونعر�س ر�سالة 
ال�سيد امل�سيح يف واقع اإجتماعي �رضيع التحّول وواقع ثقايف كرث التقّلب وغارق يف العوملة؟
يكون  اأن  قبل  الرعوي  العمل  اأن  نتذكر  اأن  علينا  املنهجية،  االق�سية  وبجانب    
ال�سوؤال  فمن  اللهوتية.  والأ�سباب  املبادئ  اإىل  ي�ستند  فكر  فهو  ومبادرات،  ن�ساطات 
تقنيا  لي�س عمل  الرعوي  العمل  اأن  يعني  العملي. وهذا  اجلواب  على  نتعّرف  اللهوتي 
بالعائلة  املتعّلقة  والجتماعية  والنف�سية  القانونية  الق�سايا  بدرا�سة  ُيعنى   ،)Technical(
لتكييفها بحثا عن حلول لق�سايا فردية casuistics(39(. ولكنه عملي )Practical(، ُيعنى 
بتقدمي امل�ساعدة اللهوتية والروحية التي ت�ساعد على مواجهة عامة للق�سايا العائلية من 
خلل اإعطاء الأجوبة اللهوتية التي ت�سري اإىل كيفية مواجهتها والتعامل معها بعمق اإعتمادا 
على مبداأ البحث عن املبداأ والأ�سل40. هذه هي منهجية العمل الرعوي املطلوبة: ل نبحث 
عن تقنيات تقق م�ساريع رعوية، بل عن عمل مثايل يحّرر النفو�س ويبني الإن�سان-املوؤمن. 
ومع تغرّي الظروف الب�رضية الثقافية والتاريخية، تبقى املرتكزات الرعوية ثابتة وهي تنطلق 
دائما من كلمة اهلل ينبوع حياة املوؤمن ونور تعليم الكني�سة ومن �رض ال�سيد امل�سيح )التج�سد 
والفداء( لأنه قائد ومثال الر�سالة ومن الكني�سة علمة واأداة ال�سيد امل�سيح لتاأوين ملكوت 

.)Aggiornamento( ا�ستخدم البابا يوحنا الثالث والع�رضون تعبري  38
»اإن فهم احلالت ال�ستثنائية ل يعني اإخفاء �سوء املثالية الكاملة، ول يعني التقليل من اإعطاء اأقل مما يقدمه ي�سوع اىل الكائن   39
الب�رضي. اليوم، ُيعد اجلهد الرعوي لتعزيز الأزواج، ومن ثمَّ الوقاية من النفعالت، اأكرث اأهمية من العمل الرعوي املوجه 

حلالت الف�سل«. فرح احلب، رقم 307.
 Studiositas يكّر�س القدي�س توما الأكويني م�ساألتني حول مو�سوع » الإعتدال« ويقول باأن الإجتهاد ياأتي على نوعني  40
: اأي اأخذ نقطة معينة والتعّمق فيها ملزيد من املعرفة لكي نفهم حقيقة املو�سوع، و Curiositas اأي الف�سول )وي�سميه 
الك�سل الإفرتا�سي( الذي يهتم باأخذ عدة نقاط تنظر اإىل الواقع ب�سطحية وهذا اإ�سطراب يف الرغبة اأو يف طريقة معرفة 

.)II-II, 166,167( ،احلقيقة املو�سوعية. ر. توما الأكويني، اخلل�سة اللهوتية
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اهلل يف العامل ومن الروحانيات الإر�سالية للرعاة واملوؤمنني فهي يف اأ�سا�س جميع اخليارات 
الرعوية.

العمل الرع�ي العائلي 
يعّرف البابا يوحنا بول�س الثاين باأن »العناية الرعوية بالعائلة - وبخا�صة تلك اجلديدة 
- تعني قيام جميع من يوؤلفون اجلماعة الكن�صية املحلية بتقدمي امل�صاعدة للأزواج، لكي 
يتفهموا دعوتهم ور�صالتهم اجلديدتني ويعي�صوهما. ولكي ت�صبح العائلة، يومًا بعد يوم، 
جماعة حمبة حقًا جتب م�صاعدة جميع اأع�صائها واإفهامها واجباتهم بالن�صبة اإىل ما يعرت�ض 
�صبيلهم من �صعوبات جديدة، وما يلتزمون به من خدمة متبادلة، وواجب م�صاركة فعالة 
يف احلياة العائلية«41. ولكن الواقع يخربنا باأن هناك جتاوزاً لهذا الهدف، اإذ عند الإقرتاب 
من هذه امل�ساحة الرعوية، غالبا ما ناأتي على اإبراز الق�سايا الق�سوى على الفور مثل حالت 
الطلق اأو الإنف�سال والق�سايا التي تندرج تت عناوين اأخلقيات طب احلياة. بالطبع ل 
اأن  يجب  الأ�رضة  رعويات  َمهّمة  ولكن  الواقعية،  الق�سايا  هذه  �ساأن  من  نقلل  اأن  ميكننا 
تعيدها اإىل وجهة نظر اأكرث جوهرية، حيث تكون هذه الأ�سئلة يف موقع منا�سب �سمن 
نعم  الأ�رضية.  للرعويات  متزّمتة«42  نقع يف روؤية »اأخلقية  ما يجعلنا  �ساملة، وهذا  روؤية 
نحتاج اإىل العمل على ربط الإميان بال�سيد امل�سيح بالنتائج الروحية والأخلقية للموؤمن، 
ولكن ل ميكننا م�سايرة جهل اأو معرفة موؤمنينا املنقو�سة اأو املغلوطة لتعاليم الكن�سية التي 
اأدت اإىل فهم حمدود ومقت�رض على ما هو م�سموح اأو ما هو ممنوع. فمن يريد اأن يبني بيتًا 
عليه اأن يقوم بتح�سري املخططات اأول وكل املطلوبات القانونية ال�رضورية قبل البناء. وماذا 

]...[ »وعلوة على ذلك، على الكني�صة اأن تبذل جهد الطاقة، يف ما تقدم للعائلت اجلديدة من خدمة رعوية، لكي   41
تربي هذه العائلت خا�صة على العي�ض يف حب زواجي معروف بوعي للم�صوؤولية التي تفر�صها امل�صاركة وخدمة احلياة. 
واملجتمع  الكني�صة  بناء  �صبيل  يف  امل�صرتك  والعمل  احلميمة  املنزلية  احلياة  عادة  بني  توفق  كيف  اأي�صًا  تعلمها  اأن  وعليها 
الب�رصي. وعندما ي�صبح الزوجان، بعد والدة البنني، عائلة بح�رص املعنى، تكون الكني�صة اإذ ذاك اإىل جانب الوالدين حر�صًا 
منها على اأن يتقبلوا اأبناءهم ويحّبوهم كعطية تلّقوها من رب احلياة، واأن يتحملوا بفرح ما يلقون من م�صقة يف م�صاعدتهم 

على التقدم على ال�صعيدين االإن�صاين وامل�صيحي«. االإر�صاد الر�صويل يف وظائف العائلة امل�صيحية، رقم 69.
Morale اأي الأخلق الإن�سانية يف نور امل�سيح والإجنيل، و Moralisme اأي النزعة  اأدبي  اأن نيز هنا بني لهوت  علينا   42
املتزّمتة للأخلق التي تكم على ال�سلوك الإن�ساين من مفاهيم امل�سموح واملمنوع �سمن لئحة الأوامر والنواهي دون 
اإن�سانية اأو الرجوع اإىل الإميان. ل ميكن رف�س الأخلق لأن الإميان يريد تويل الوجود الإن�ساين  الإ�سارة اإىل اأي مثالية 
بكل اأبعاده. اإنها ال�سلوك العملي الذي ي�ستمده امل�سيحيون من الإميان واملعمودية واحلياة مع امل�سيح يف كل م�سلكياتهم 

ال�سخ�سية، الزوجية، الأ�رضية، الجتماعية، العامة اأو اخلا�سة. 
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نبني يف الرعويات العائلية؟ نعود لد�ستور فرح ورجاء الذي يقدم لوحة ف�سيف�سائية رائعة 
عن الزواج والعائلة ويقّدم بجملة واحدة اأ�سل وهدف العمل الرعوي العائلي: »واإّنهما 
اإذنْ يتّممان ر�سالتهما الزوجية والعيلية بقوة هذا ال�رض، مرتويني من روح امل�سيح الذي ينع�س 
كلَّ حياِتهما بالإميان واحلب والرجاء، يبلغان اأكرث فاأكرث كماَلهما ال�سخ�سي وقدا�ستهما 

املتبادلة: وهكذا ي�ساهمان معًا يف متجيد اهلل«43.
تدرك الكني�سة اأن لإجناز هذا الدور النبيل وملزيد من الإن�رضاح والتطوير تتاج العائلة 
الرتكيز  فقد مت  العائلة،  الكن�سي حول  التعليم  والت�سجيع. ويف �سوء  املرافقة والدعم  اإىل 
اأول على مرافقة اخلّطاب نحو الحتفال ب�رض الزواج. وفيما يتعلق باملرافقة الأ�رضية، فقد مت 
فهمها اأو اإختزالها بامل�ساعدة والدعم يف حالت ال�سعوبة والأزمات يف حياة الأ�رضة. يف 
الواقع، فمن املحّبذ الإ�سارة اإىل املرافقة اأي�سا يف مفهومها العادي، تلك املوجهة اإىل الأفراد 
والعائلت يف الظروف الطبيعية جدا من وجودها. وكان الإر�ساد الر�سويل »يف وظائف 
العائلة امل�سيحية« قد اأّكد على اأهمية مرافقة م�سرية الأزواج والعائلت مل�ساعدتهم على 
العائلة احلقيقية والأ�سيلة هي  رعويات  الزواج والنهو�ض مب�صوؤولياته.  الإفادة من خيور 
التعليم  تعلنه من خلل  العائلة«44 بكل حمتوياته.  »اإجنيل  تعلن وتتفل وتخدم  التي  تلك 
من  املقد�سة وتخدمه  الأ�رضار  ونعمة  الليتورجيا  به يف  احلياة، وتتفل  و�سهادة  والإر�ساد 

خلل املبادرات الرعوية املتنوعة واآليات الدعم الإن�ساين والروحي ال�رضورية واملنا�سبة.

مركزية العائلة و�سعف التفكري الاله�تي والرع�ي
بني الكني�سة والعائلة رابط ل ينف�سم. ومنذ املجمع اأعلنت الكني�سة اأنه بدون العائلة، 
فاإن الب�رضية والكني�سة تخ�رضان الكثري معا. ولكن اللهوت الرعوي، يف احلقيقة، مل يتناول 
العائلة بالكثري من التفكري والإهتمام �سوى يف اخلم�سني �سنة املا�سية. وحتى كارل راهرن 
يف كتابه ال�سهري لهوت العمل الرعوي - الذي ذكرناه �سابقا -، مل يخ�س�س للعائلة اأكرث 
من 70 �سفحة من اأ�سل 3500. ال�سبب ب�سيط، وهو اأنه - غالبا - ما يتم نقا�س ق�سية 
رعوية وكن�سية ما ومعاجلتها عندما تبز احلاجة ملواجهتها فقط. وهذا ينطبق على ق�سية 

د�ستور رعوي الكني�سة يف عامل اليوم فرح ورجاء، رقم 48.  43
»اإجنيل العائلة« هو تعبري م�ستوحى من تعليم البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين، وي�سري اإىل حقيقتني: الأوىل هي ما يقوله   44

الإجنيل عن الزواج والعائلة، والثاين يتعلق بالب�رضى ال�سارة عن احلب التي تملها العائلة امل�سيحية يف ذاتها ولذاتها.
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العائلة كثريا. وتقليديا كان العمل الرعوي يف الكني�سة يقوم على تطبيق اأفكار واأ�ساليب 
معّدة اأو جمّربة م�سبقا يف كنائ�س ومناطق خمتلفة. اأولي�س هذا ما قمنا به -ول نزال- نحن 

اأي�سًا؟
�سكل  العائلة  يف  وا�ستثمارها  وتعليمها  اإهتمامها  من  الكني�سة  كّثفت  وموؤخرا، 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  الدرا�سات  واملوؤمترات  الر�سمي  تعليمها  م�ستوى  على  وم�سمونا 
كما  اخلا�سة  الأبر�سيات  يف  الر�سالة  عن  املبا�رضة  امل�سوؤولة  املحلية  الكنائ�س  يف  الرعوية 
الروح  ليثبتوا يف  املتزوجني  املوؤمنني  العناية يف  تقدمي  بواجب  القانوين  احلق  منها  يطلب 
امل�سيحية وينموا يف الكمال45. اأود اأن اأتوقف �رضيعا عند بع�س النقاط الفكرية التي تدخل 
يف �سلب ر�سالتنا وعملنا ون�سعر بها نحن الرعاة اأكرث من غرينا، لأنها ُتثبت حاجتنا اإىل 

الأدوات الإن�سانية والفكرية والعلمية ال�رضورية لتعيننا يف تطوير عملنا الرعوي.
اأن  وتريد  العامل  من  تتلقى  الكني�سة  اأن  على  اأّكد  قد  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  كان   s
ت�ساهم معه يف خري الب�رضية46، اإّل اأنه و بعد خم�سني �سنة ما زلنا نفتقر اإىل املراجع 
امل�سرتكة بيننا. مل نتفق بعد على الق�سية اجلوهرية وهي اأي نوع من الإن�سان نريد؟ 
واإطارها  الإن�ساين  حميطها  يف  العائلة  اإىل  نظر  اأنه  فمع  الأخري،  ال�سينود�س  وحتى 
الثقايف وتو�ّسع يف قراءة الواقع - احلا�رض املرتبط بالعائلة بكل اأبعاده، ولكنه مل يقّدم 

لنا حلول عملية47 !
اإت�سم الإنتاج الفكري امل�سيحي حول العائلة ببعد تقوي اأو لهوتي يتكلم مبفردات   s
وتعابري عقائدية )العائلة �سورة الثالوث الأقد�س - العائلة كني�سة بيتية... اإلخ(. وهنا 
توؤدِّ  مل  العائلة،  حول  والعميقة  اجلميلة  اللهوتية  الأفكار  تلك  باأن  الإقرار  يجب 
الإميان  لتقريب  و�ساطة لهوتية  اأو  تعميق لهوتي  اإىل  نحتاج  املطلوبة.  النتائج  اىل 
والإن�سان يف ح�سارة اليوم. فمن الوا�سح اأننا بتنا نحتاج لفكر جديد لكي نفهم على 

الإن�سان، وللغة جديدة لكي يفهم علينا الإن�سان. 
املبكر  من  اأنه  اأعتقد  التي  التخّمر  من  بحالة  الآن  مير  والعائلة  الزواج  لهوت  اإن   s
ت�سّور خمرجاته امل�ستقبلية واحلكم عليها. ويبدو اأننا و�سلنا اإىل مرحلة اإ�ستهلك الفكر 

جمموعة احلق القانوين، 1063 و 1064 بند 8  45
د�ستور رعوي الكني�سة يف عامل اليوم، فرح ورجاء، رقم 44.   46

 Relatio Synodi, n. 7.  47
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الأ�سئلة الأخلقية والقانونية والتي مل  نف�سه داخل ق�سايا مفرو�سة حول  اللهوتي 
تعد تمل اجلديد يف عوامل الواقع الزوجي والعائلي. بل �سك اأننا نحتاج لنقلة اإن�سانية 
وروابطهم  الأفراد  واقع  ليدخل  الرعوي  للفكر  ومرجعية  نظاما  ت�سكل  ولهوتية 

العائلية.

3( اإعمـل: اآفاق ومقرتحات رع�ية
القول باأن الكلم عن ال�سعوبات اأ�سهل من جتاوزها، �سحيح جداً. لذلك، فهذه   
النقطة الثالثة والأخرية من الثلثية تتميز تديدا باملواجهة، وهي لي�ست �سهلة بالنظر اإىل 
بل  فرديا  لي�س  العملي  والرد  واقعيا:«اإعمــل«.  تديا  وت�سّكل  بالعائلة  املت�سلة  الق�سايا 
الرعوية  الأ�سقفية وهيئاتها  املحلية وجمال�سها  الكنائ�س  ياأتي من  اأن  هنا  وُينتظر  جماعي، 
خطوطا  عر�ست  فالكني�سة  اأبر�سياتهم.  يف  بالعائلة  اخلا�س  احلياتي  الواقع  من  منطلقني 
عري�سة ومان�سيتات حول الآفاق الرعوية العامة التي تبقى بحاجة لتعميق حملي لحق لكي 
ت�ستطيع اأن ت�سري اأو تكون م�سارات رعوية عملية48. ونقطة الإنطلق يف هذه املواجهة 
متّثلها احلاجة امل�ستمرة لإعلن »اإجنيل العائلة« لرجال ون�ساء ع�رضنا يف خمتلف اأطر عي�سهم 
لكي يتمكنوا من اأن يختبوا اأن هذه الب�رضى حول العائلة هي فرح »ميلأ القلب واحلياة 
باأكملها للذين يلتقون مع ي�سوع، فالذين ي�ست�سلمون له ُيخّل�سهم ويتحّررون من اخلطيئة، 
ومن احلزن ومن الفراغ الداخلي ومن العزلة«49. وهكذا ل تكون الب�سارة منف�سلة عن 
ق�سايا النا�س و�سعوباتهم الواقعية بل ت�سبح قادرة على تقدمي اإجنيل العائلة كجواب مقنع 

و�سالح للإنتظارات العميقة لكل اإن�سان50. 
اآفـاق عملية

العمل الرعوي يف حقيقته هو جزء من ر�سالة وواجب الكني�سة الأول يف التب�سري   
جلميع فئات ال�سعب. واإذا كان هناك العديد من املهام الرعوية امللحة اليوم، فاإن الإهتمام 

» اأّدت حوارات م�سرية ال�سينود�س اىل ت�سّور احلاجة للبحث عن طرق رعوية جديدة، �ساأحاول اأن اأعر�سها ب�سكل عام.   48
الكني�سة واحلاجات  تعاليم  العتبار  بعني  تاأخذ  اأكرث عملية وفاعلية،  اعداد مقرتحات  و�سيكون على خمتلف اجلماعات 

والتحديات املحلية على حٍد �سواء«. البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل فرح الإجنيل، رقم 199. 
البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل فرح الإجنيل، رقم 1.  49

Cf. Relatio Synodi, nn. 32-33.  50
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الرعوي بالعائلة وتب�سريها هو من اأكرث الأمور اإحلاحا؛ لأنه يتداخل مع العديد من القطاعات 
احليوية يف احلياة الكن�سية واملجتمعية للعائلة. وهذا التب�سري ل ينتهي اأبدا، وهو يف �سري ونو 
على طريق احلياة، لأننا مدعوون اأن نكون م�سيحيني با�ستمرار. ويف عر�سي هذا �ساأتوقف 
عند ثلث م�ساحات عائلية مل يتم ا�ستغللها اأو تب�سريها بعمق يف عملنا الرعوي: تقدي�س 
التي  الزمن وخلق روحانية عائلية خا�سة وهي  العائلية، حقيقة احلب وتّدي  العلقات 

�ساأتناولها بتعمق اأكب.

اأول: العالقات العائلية، حدث �رض الزواج ل ميكن ف�سله عما يتبعه، اإذ ميّثل بذرة تمل   s
اأمل النمو ودعوة مفتوحة على م�ستقبل يجد اإمتلءه يف العائلة. ومبا اأن العائلة هي 
جماعة حب وحياة و�رضكة اأ�سخا�س51، ياأخذ التب�سري خ�سو�سيته يف تب�سري الأ�سخا�س 
وعلقاتهم التي تن�سج املجموع الإن�ساين للفرد بحيث ت�سبح م�سيحية اأي ُمعا�سة يف 
الإتاد بامل�سيح. فالهدف من رعويات الأ�رضة هو تب�سري وتقدي�س كل ما يكّون حياة 
ومهمة  واملادية52.  والروحية  والعاطفية  الإن�سانية  اأبعادها  بجميع  مي�س  وما  الأ�رضة 
الكني�سة يف هذه الرعويات هي م�ساعدة العائلت وكل اأفرادها على اإختبار الب�رضى 
ال�سارة عن ي�سوع امل�سيح والعلقة معه. التب�سري هنا هو اأن نف�سح املجال لروح الرب 
اأن يخرتق حياة الأفراد وعلقاتهم وروابطهم الأ�رضية وعي�سها بفرح متجدد بغ�س 
النظر عن اأو�ساعهم احلياتية املختلفة. وهذا العمل من التب�سري اأي�سا يجعل من املمكن 
تديد اجلهات الفاعلة والظروف الروحية املطلوبة له منذ التح�سري البعيد والقريب 

واملبا�رض للزواج ونتائجه على حياة الأ�رضة يف املجتمع والكني�سة.
الفردية  احلريات  زمن  ففي  الأهمية.  ثانوية  لي�ست  ق�سية  وهذه  الزمن،  حتّدي  ثانيًا:   s
اإلتزام دائم، وحيث »ما هو حق وخري وجميل  اأي  وتنامي الإ�ستقللية املنعزلة عن 
قد اأخلى املو�سع للآراء والنظريات والإعتقادات الفردية املتمحورة حول الأنا«53. 

البابا يوحنا بول�س الثاين، الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 17.  51
العهد الزوجي وبالتايل علقة الرجل واملراأة، ومعنى الزواج والعزوبة، واحلب واجل�سد واحلياة اجلن�سية والعلقات بني   52
الوالدين والأبناء وبني الإخوة. هذا التب�سري فقط يجعل من املمكن اأن نفهم متاما موقف الكني�سة من خمتلف الق�سايا الأدبية 

كالإجها�س وبطلن الزواج اأو الإنف�سال وموانع احلمل وما اإىل ذلك من موا�سيع عائلية. 
S.Grygiel, Il «principio»che è per sempre, l’incontro, l’amore, il sacramento del matrimonio, Canta-  53

galli, Siena 2015, 20.
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وتطورها  العائلية  الروابط  نو  ي�سعف  حياة  اأ�سلوب  عززت  قد  »الإنفرادية  وبينما 
الزوجية  العلقة  ا�ستقرار  وا�ستقرارها بني الأ�سخا�س«54، ما الذي ي�ساعد وي�سّجع 

والعائلية وا�ستمرارها مع مرور الزمن؟
اأ�سار الإر�ساد الر�سويل فرح احلب اأكرث من مرة اإىل �رضورة املتابعة الرعوية واملرافقة 
للعائلت عموما وللأزواج اجلدد يف �سنواتهم الأوىل تديدا نظرا حل�سا�سيتها وحيويتها 
ب�سبب اإنك�ساف الواقع احلياتي اليومي للحياة الزوجية املغاير للتوقعات ال�سابقة55. تلك 
املتبادل يف  الزواج وللن�سوح  للتحديات وملعنى  الوعي  النمو يف  الرعوية مل�سرية  املرافقة 
الزمن �رضورية وحا�سمة لأن عددا من الأزواج يرتبطون قبل اأن يعرفوا بع�سهم بع�سا اأو 
مل يواجهوا تّدي اإظهار اأنف�سهم ومعرفة َمن هو ال�رضيك الآخر56. وهذا اأمر واقعي يف 
بلدنا وبخا�سة تلك الزواجات ال�رضيعة من املغرتبني اأو بعد ق�س�س احلب »الأعمى« حيث 
الأولية  املرحلية  الظواهر  الإهتمام من�سّبا على ما يجذب وي�رّض فقط. ولكن هذه  يكون 
املتبادلة والأتاد  التفاهم واملعرفة  القيم واأ�سباب  اآخر من  بالتل�سي وتتطلب ر�سيدا  تبداأ 
واأهمها الروحانية من اأجل الإ�ستمرار57. فاإن مثالية امل�ساعر وعواطف احلب الرومان�سي 
قد اأ�رّضت با�ستقرار الوحدة الزوجية، وجعلت ال�رضيكني اأقل اأمانا واأكرث تعا�سة يف بع�س 
الأحيان58. دور العمل الرعوي هنا يدخل يف املرافقة لإكت�ساب روحانية الإ�سغاء واملغفرة 
- واإن كانتا من اأ�سعب الف�سائل داخل الإطار العائلي- فهما ما ينقذ احلب وا�ستمراره 
اأكرث منه  اإلهية  وا�ستقراره وفرادته وجماله. فُبعد الإلتزام الزوجي مرتبط باملحبة كو�سية 

البابا فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويل، فرح الإجنيل، رقم 67.   54
ينبغي تفيز الزواج ال�سباب على خلق عادات خا�سة بهم، متنحهم �سعوًرا �سحيًحا بال�ستقرار واحلماية، عادات يتم   55
اقامتها من خلل جمموعة من الطقو�س اليومية امل�سرتكة ]...[ التي جتدد طاقة احلب، وترره من الرتابة ومتلأ بالألوان، 

وبالأمل العادات اليومية. الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 226.
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 210.   56

عندما ي�سبح احلب جمرد اجنذاب ج�سدي اأو عاطفة مبهمة فاإن الزوجني �سيعانيان من ه�سا�سة غري عادية عندما متر العاطفة   57
باأزمة اأو عندما يت�ساءل الجنذاب اجل�سدي. ومبا اأن تلك اللتبا�سات تدث بكرثة، فمن ال�رضوري اإًذا مرافقة الزوجني 
خلل ال�سنوات الأوىل من حياتهما الزوجية لإثراء وتعميق القرار الواعي واحلر بالنتماء وبحب بع�سهما البع�س حتى 
النهاية. يف كثري من الأحيان تكون فرتة اخلطبة غري كافية، ويتم اإقرار الزواج بعجلة لأ�سباب خمتلفة، بالإ�سافة اإىل تاأخر 
الن�سوج لدى ال�سباب. وعليه، يجد العرو�سان اأنف�سهما يف مواجهة واجب ا�ستكمال تلك امل�سرية التي كان يجب عليهما 

اإجنازها خلل فرتة اخلطبة. الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 217.
فاحلب الرومان�سي هو -غالبا- ق�سية ظرفية اأو طارئة وموؤقتة وغري ممكن على اأر�س الواقع. ويدّل على ذلك اأن جميع   58
اأبطال الروايات الرومان�سية ميوتون قبل اأن يتحقق اإرتباطهم يف زواج وعائلة. ول داع للتعليق على تلك النهايات الوهمية 

يف الروايات العاطفية: »وعا�سا بعد ذلك اأعواما طويلة ب�سعادة وهناء«. 
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كعواطف اإن�سانية. وهنا اأتذكر قول للهوتي ديرتي�س بونهوّفر:« لي�س حبكما ما �سين�سد 
زواجكما، ولكن من اليوم و�ساعداً، فاإن زواجكما هو من يدعم حبكما«59. الدعم الذي 
يعنيه هنا هو الأ�سا�س وال�سمان واملبداأ والينبوع. ل يبدو بونهوّفر �ساذجًا فيما يقول. فمن 
الآن و�ساعداً �سيكون زواجكما هو املبداأ والأ�سا�س حلبكما. وفيما يعي�س بع�س الأزواج 
تلك اخلبة املقلقة، فاإنه ي�سري اإىل احلقيقة الغائبة يف حياة كثري من الأزواج والعائلت اأي 
الإميان، التي حني يتم جتاهلها »ل يبقى عندهم خمر«. فل بد من العودة اإىل يبنوع احلب 

وقد�سيته يف �رض الزواج.
»تعتب هذه امل�سرية م�ساألة وقت. فاحلب يحتاج اىل وقت متاح وجماين، ي�سع المور 
الخرى يف املرتبة الثانية. فيجب اإيجاد الوقت للحوار؛ للعناق بدون ا�ستعجال؛ ولتبادل 
اأحياًنا  العلقة. تكمن  للتقييم؛ ولتقوية  اإىل الآخر؛  الواحد  امل�ساريع؛ وللأ�سغاء؛ وللنظر 
العمل. مرات  التزامات  التي تفر�سها  الأوقات  اأو يف  امل�سكلة يف �رضعة وترية املجتمع، 
اأخرى تكون امل�سكلة باأن الأوقات التي مي�سيها الزواج مًعا تكون اأوقاًتا دون امل�ستوى 
املطلوب، فنحن نت�سارك فقط بامل�ساحة املادية، ولكن دون اللتفات الواحد اىل الآخر. 
يتوجب على العاملني الرعويني وعلى جماعات العائلت اأن ت�ساعد املتزوجني ال�سباب 
اأو ال�سعفاء اأن يتعلموا اللتقاء يف مثل هذه الأوقات، وباأن يقف الواحد اأمام الآخر، واأن 

ا حلظات من ال�سمت، جتبهم على اختبار وجود ال�رضيك الأخر«.60  يتبادلوا اأي�سً
ثالثا: الروحانية العائلية. بالرغم من تكرار ما ن�سمع عن عط�س اإن�سان اليوم للروحانية،   s
فاحلديث عنها، هذه الأيام، وعلى وجه اخل�سو�س، عن الروحانية الزوجية والعائلية 
لي�س �سهل: اإذ يبدو وكاأنه خطاب عك�س التيار اأو مو�سوعا عفى عليه الزمن. ويعود 
ذلك املوقف لأمرين: الأول عام ويتعلق ب�سيطرة و�سائل التوا�سل والإعلم ال�سمعية 
والب�رضية على جمتمعاتنا وعائلتنا، وهو ما ل ي�ساعد على خلق املناخ املواآتي واملحّفز 
للتفكري والتعّمق والتاّمل الروحي الفردي بالإ�سافة لتلك احلاجات املت�سّنجة التي ترى 
الروحانية لدى  ال�رضورية للحياة. والثاين خا�س ويتعلق مبفهوم  املاديات اخليور  يف 
اأغلب امل�سيحيني الذين -ورمبا بح�سن نية- يعتقدون اأنها ق�سية تتعلق بحياة الرهبان 
يف العزلة وال�سجود، اأو يف خوارق الأمور والتدخلت والظهورات ال�سماوية، وهذه 

D. BONHOFFER, Sermone di nozze dal carcere, in La civiltà cattolica, III vol., 2015, 359.  59
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 224.   60
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ل جمال لها يف حياة الزوجني. وعند البع�س الآخر، ترى فيها �سلوكا واإلتزاما اأخلقيا 
لتجّنب ال�رض والقيام ببع�س الإعمال ال�ساحلة واملمار�سات الدينية.

اأعتقد، وبخا�سة يف ظل ثقافة التعددية املعا�رضة وانت�سار  فما املق�سود بالروحانية؟ 
اإ�سافة »امل�سيحية« ك�سفة  التقنيات الروحانية ال�رضقية القدمية، فاأن من ال�رضوري  مو�سة 
اإىل كلمة الروحانية هنا بني املوؤمنني بامل�سيح. فالروحانية امل�سيحية التي نق�سدها وتنطبق 
على الزوجني، تتميز تديداً بالنتباه واللتزام بامل�سيح. الروحانية امل�سيحية هي احلياة يف 
الروح، هي روحانية جتاوب اأو اإ�ستجابة ولي�س مبادرة، مبعنى اأنها لي�ست �سعي الإن�سان 
اأن يبدد  مللقات الرب، بل هي ا�ستقبال اهلل الذي يقّدم ذاته للإن�سان. وهذا الفهم قادر 
�سوؤ الفهم الأ�سا�سي الذي تعاين منه الكنائ�س واجلماعات الرعوية عندما تعتقد اأنها تقق 
يف  للدخول  الإلهي  الت�سامي  اإىل  للو�سول  اخلارقة  ال�سخ�سية  اجلهود  بف�سل  روحانيتها 
علقة معه. ففي امل�سيح ي�سوع، اأخذ اهلل زمام املبادرة لردم الهاوية والنق�سام بينه وبني 
بيننا«. هذا هو جمال  و�سكن  »الكلمة �سار ج�سدا  متناوله.  نف�سه يف  الإن�سان وو�سع 
امل�سيحية وجديدها الذي ميّكن الإن�سان اأن ينادي اهلل: »اأّبَا«. اإن ما تعر�سه الكني�سة على 
املوؤمنني هو عظيم للغاية، اإذ ي�سدد املجمع امل�سكوين الفاتيكاين الثاين على الدعوة ال�ساملة 
اإىل القدا�سة التي نالوها اأول بحكم نعمة العماد وتظهر بكمال ال�سرية امل�سيحية واملحبة61. 
يعاونوا  اأن  بهم  اخلا�س  الطريق  باإتباعهم  فعليهم  امل�سيحيون،  والوالدون  الأزواج  »واأما 
بع�سهم بع�سا يف النعمة، والأمانة، واحلب طول حياتهم واأن ي�رضكوا مبحبة الأولد الذين 
اإقتبلوهم من اهلل يف احلقائق امل�سيحية والف�سائل الإجنيلية. ويف ذلك يعطون للكل مثل يف 
اأمنا  �سهودا خل�سب  الأخوية، وي�سريون  املحبة  بنيان  وثابتا، وي�سهمون يف  �سخيا  احلب 
الكني�سة وم�ساهمني فيه، علمة و�رضكة املحبة التي اأحب بها امل�سيح عرو�سه وبذل نف�سه 

لأجلها«62.

»اإن الذين يتبعون امل�سيح وقد دعاهم اهلل، ل بح�سب اأعمالهم ولكن بح�سب تدبري نعمته، والذين تبروا بي�سوع ربنا،   61
اأ�سبحوا حقا مبعمودية الإميان اأبناء اهلل و�رضكاء الطبيعة الإلهية وبالتايل قدي�سني حقا. اإذا عليهم اأن يحافظوا يف حياتهم، 
بنعمة اهلل، على هذه القدا�سة التي نالوها ويتمموها. فالر�سول يح�سهم على اأن يعي�سوا كما يليق بالقدي�سني )اأف 3/5( 
)كول  والأناة«  والوداعة  والتوا�سع  واللطف  الرحمة  اأح�ساء  املحبوبني  القدي�سني  اهلل  »مبختاري  يليق  كما  يلب�سوا  واأن 
12/3( واأن يحملوا ثمار الروح لتقدي�سهم )راجع غل 22/5 و 6 / 22(... وبالتايل اإنه من الوا�سح للكل اأن الدعوة 
اإىل كمال ال�سرية امل�سيحية وكمال املحبة، املوجهة اإىل كل الذين يوؤمنون بامل�سيح اأيا كان و�سعهم اأو �سكل حياتهم. وهذه 

القدا�سة تعزز نطا من احلياة اأ�سد اإن�سانية حتى يف املجتمع الزمني«. د�ستور عقائدي يف الكني�سة، نور الأمم، رقم 40.
د�ستور عقائدي يف الكني�سة، نور الأمم، رقم 41.  62



)86(

العمل الرعوي يف هذا اجلانب يكمن يف م�ساعدة العائلت واإر�سادهم على اإكت�ساف 
الغنى الكبري واملتنوع والتعرف عليه حتى يف اأب�سط اأمور احلياة اليومية. فنعمة �رض الزواج 
قادرة على تويل جميع اأوقات ون�ساطات وواجبات البيت والأ�رضة اليومية التي ل ت�سى 
لت�سبح بالنعمة ذات قيمة غري عادية. كذلك فاإن التفكري بخ�سائ�س احلب الزوجي على 
اأبواب الروحانية الزوجية والعائلية خلبتهما  �سوء حب امل�سيح هو املفتاح الأهم جلميع 

امل�سرتكة.
�سمن اإطار الزواج امل�سيحي، فاإن الروحانية الزوجية والروحانية العائلية متميزيتني 
ولكنهاغري منف�سلتني متاما. ففيما تتحقق الروحانية الزوجية يف العلقة بني الرجل واملراأة 
وتتميز باحلب و�رض الزواج، فاإن الروحانية العائلية ترتبط بالأول ولكنها متتد من العلقة 
اإىل الأبناء مطبوعة ببعد عاطفي يف خمتلف حمطات العمر. وتتجلى  بني الآباء والأمهات 
الروحانية الزوجية يف هذا املنظور، كم�سرية تتم من خللها الدعوة اإىل القدا�سة يف جميع 
فقط  يظهر  ل  ال�رضكة  هذه  وعي�س  والعائلية.  الزوجية  للحياة  الإن�ساين  الواقع  اإجتاهات 

ك�سهادة حياة مقد�سة، بل ي�سبح �سببا م�ساعفا للنعمة على العائلة.
ال�رض املقد�س، وهي علمة  الدعوة املطبوعة يف  الروحانية جوابا على  هكذا ت�سبح 
اأبعادها عندما تعا�س معا يف الإميان والرجاء واملحبة  الروح يف كل  ونعمة دائمة يحييها 
ويقويهم  املعمدين  ويغني  الزوجي  احلب  يبارك  امل�سيح  الزواج:«اإن  �رض  رتبة  تقول  كما 
يف  الزوجني  حياة  �رضاكة  ويدعم  وينّقي  ويغني  يقّد�س  امل�سيح  ح�سور  خا�س«63.  ب�رض 
جميع الأوقات واخلبات الإيجابية وال�سلبية. ففي حني اأن اأوقات الفرح والنت�سارات 
والإجنازات قد متّر وُتن�سى دون كثري من امللحظة والتدقيق، فاإن خبات احلزن والهزائم 
والف�سل ترتك اآثاراً �سلبية عميقة يف تاريخ الزوجني، ورمبا جتلب جتربة حارقة من الإحباط 

والتمّزق.
يتناول الف�سل التا�سع من الإر�ساد الر�سويل فرح احلب الروحانية الزوجية والعائلية 
ال�رضكة  باأن روحانية  ال�سغرية ولكن احلقيقية. ويو�سح  الإمياءات  اآلف  تتكون من  التي 
الإعتيادية  احلياة  قدا�سة حقيقة يف  م�سرية  معا. هي  العي�س  العائلة من خلل  تتج�ّسد يف 

رتبة �رض الزواج املقد�س ح�سب الطق�س اللتيني.   63
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-ب�سعوباتها واأفراحها- ودربا اختارها الرب كي يقودهم اإىل قّمة الإتاد الروحاين64. 
احلر  احلب  روحانية  وعن  الف�سحي  للفرح  انعكا�سا  باعتبارها  ال�سلة  عن  ويتحدث 
وهكذا  معا،  العمر  وليق�سيا  لي�سيخا  والتوق  التحدي  الأزواج  »يحيا  حيث  واحل�رضي 
اإنعكا�س  باأنها  وي�سفها  الزوجية  الروحانية  يتحدث عن  واأخريا،  اهلل«65.  اأمانة  يكع�سان 
للحب الإلهي وي�سميها روحانية الهتمام والتعزية والت�سجيع نحو الآخر66. وجند كذلك 
يف ن�س الإر�ساد تاأكيدا على بع�س املمار�سات الإميانية الكاثوليكية التقليدية ويحث الرعاة 

اأن ي�سجعوا العائلت للمواظبة عليها: 
يف  وامل�ساركة  الروحي،  والإر�ساد  املتواتر،  الإعرتاف  على  ن�سجع  اأن  اجليد  »من 
اأ�سبوعية داخل  اأوقات �سلة  الدعوة لإيجاد  نن�سى  األ  الروحية. لكن يجب  الريا�سات 
التي ت�سلي مًعا تبقى متحدة«. كذلك، عندما نقوم بزيارة املنازل،  العائلة، لأن »العائلة 
يدّي  العائلة بني  الآخر وت�سليم  اأجل  الواحد من  لل�سلة  الأ�رضة  اأفراد  علينا دعوة جميع 
بع�س  لتكري�س  الزوجني  من  كّل  ت�سجيع  كذلك  املفيد  من  نف�سه،  الوقت  يف  الرب. 
اللحظات من ال�سلة يف عزلة مع اهلل، لأن كلَّ واحٍد لديه �سلبانه ال�رضيِّة. فلماذا ل تبوح 
الذي  النور  وتطلب  ال�سخ�سية،  اجلراح  لت�سميد  القوة  منه  تطلب  اأو  قلبك  يزعج  مبا  هلل 
ا اأن »كلمة اهلل هي ينبوع احلياة  تتاجه للحفاظ على التزامك؟ اأو�سح اآباء ال�سينود�س اأي�سً
والروحانية للعائلة. فيجب على الرعوية العائلية اأن ت�سمح لها باأن ت�سكلها داخلًيا، واأن 
ت�سكل اأع�ساء الكني�سة البيتية بف�سل قراءة م�سلية وكن�سية للكتاب املقد�س. اإن كلمة اهلل 
ا معيار للحكم ونور للتمييز بني  لي�ست جمرد خب �سار حلياة الأفراد ال�سخ�سية، اإنا هي اأي�سً

خمتلف التحديات التي يواجها الزواج والعائلت«67.

م�ا�سيع للمتابعة
ي�سهد  لعمل رعوي عائلي  املا�سة  النقاط والإحتياجات  بع�س  التوقف عند  اأود   
يف  اإليه  ودعوت  �سبق  ما  هنا  واأكّرر  عظيم«.  ال�رض  »هذا  باأن  نوؤمن  زلنا  ما  اأننا  على 

الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 316.   64
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 319.   65
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 322.  66
الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، رقم 227.  67



)88(

)دليل(  خمطط  ي�سندها  وا�سحة  حملية  لروؤية  حاجتنا  عن  للزواج  الإ�ستعداد  رعويات 
الإحتفال   - للزواج  التح�سري  الثلث:  مراحله  يف  املتكامل  العائلي  للعمل  رعوي 
العائلة يف  مع  وال�سداقة  القرب  تعني  بالعائلة  فالعناية  الزواج.  بعد  املرافقة   - بالزواج 
كل مراحل حياتها68. نحتاج ملوقف ا�ستعداد وانفتاح على عوامل العائلة وللدخول يف 
خبة علقة م�ستمرة وطويلة الأمد معها تكون اأعمق واأكب واأبعد من احتفالت ذكرى 
اليوبيل الزواجي مهما كانت جميلة. وهذا العمل الرعوي هو مثل اأي اأمر روحي اآخر 
يحتاج لف�سيلة ال�سب والإنتظار حتى تظهر نتائجه اأو نقطف ثماره. وبهذا املعنى يقول 
الأديب والفلي�سوف الإجنليزي G.K. Chesterton اأن من يريد اأن ي�سري ب�رضعة، عليه اأن 
ببطء. وعليه،  ن�سري  اأننا  نعرف  اأن  الأفكار اجلديدة يجب  اأفكارا قدمية، ولكن مع  يتبع 
فاإن احلكمة الرعوية يف ح�سن اجلماعة املوكولة اإلينا ت�ستدعي منا اأن نعيد النظر ببع�س 

املواقف والأدوار.
دور الكاهن: اأثبتت اخلبة اأن العمل الرعوي يف رعايانا مرتبط بدور وح�سور الكاهن.   s
هذا اأمر اإيجابي و�سلبي معا. �ساأعلق فقط على اجلانب الإيجابي. فالكاهن هو اأب 
واثناء  قبل  هو  ولكنه  ويقود.  ويوّجه  ي�ستقبل  م�سوؤوؤول  وهو  الإميان،  يف  ومرب 
وبعد كل �سي هو �سورة لل�سيد للم�سيح الراعي التي هي من اأهم ال�سور يف الوحي 
بني  كذلك  �سورتنا  وهي  كراع.  �سعبه  بني  يظهر  الذي  اهلل  �سورة  هي  امل�سيحي. 
موؤمنينا. القدي�س برنارد�س ي�رضح اإجنيل الراعي ال�سالح ويقول باأن الراعي والأجري 
والذئب ثلثتهم يحبون اخلراف، ولكن ما يجعلهم خمتلفني هو �سبب حمبتهم لها. 
طيهم  اإلهية. اهلل يدعو ويعطي:»اأعنْ اأحدنا راعيا هي دعوة وعطية  فاأن يكون  وعليه 
رعاة بح�سب قلبي«. وهذه الدعوة مرتبطة بالر�سالة والدعوة الإلهية لإعطاء احلياة 
واحلب على مثال ال�سيد امل�سيح الراعي. وهاتان العطيتان هما نور العمل الرعوي مع 

العائلت. 
دور العلمانيني: العمل الرعوي العائلي لي�س عمل فرديا للكهنة يكون فيه العلمانيون   s
مو�سوع الرعويات، ولكنه عمل كن�سي بامتياز ي�سارك فيه جميع اأع�ساء الكني�سة. 
فالعلمانيون م�ساركون فاعلون مع الرعاة يف عمل الر�سالة والتب�سري. واحلاجة لهم 
68  هناك قول يف الإجنليزية: »to marry and to bury«، وهو ي�سري اأول اإىل واجب الكهنة يف اإعطاء الأ�رضار املقد�سة، ولكنه 

يحمل معنى خفيا ي�سري اإىل التق�سري الرعوي باأن الكاهن يكلل ويرمي )يدفن( العائلة اجلديدة. 
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اإ�سافة بل �رضورة: نحتاج معاونني من بينهم لأنهم اأخب منا يف بع�س  هنا لي�ست 
خلباء  ونحتاج  �سهودا،  ليكونوا  ندربهم  ملن  نحتاج  العائلة،  و�سجون  �سوؤون 
عمل  ولكنه  الأ�رضة  لأجل  عمل  هذا  العائلية.  ال�سوؤون  يف  بينهم  من  وم�ست�سارين 

مع الأ�رضة اأي�سا.
ل لالإنتقائية: ل ميكن للعمل الرعوي اأن يكون ناجحا اإذا كان اإنتقائيا اأي بالرتكيز على   s
للإهتمام  تدعونا  الرعوية  فالعناية  الكني�سة.  من  والقريبة  املوؤمنة  العائلت  من  ق�سم 
املتاأملة(.  البعيدة وغري املماِر�سة وتلك  ال�سليمة وال�سقيمة )العائلت  بجميع الفئات 
�سحيح اأننا ل نعي�س اأو�ساعا ماأ�ساوية باأعداد كبرية كما يف اأبر�سيات خمتلفة من العامل. 
ولكن �سحيح اي�سًا اأن العائلت املتاأملة لي�ست تلك التي مرت بحالت الإنف�سال اأو 
الطلق، ولكن اأي�سا تلك التي تختب الإنف�سال والطلق واملوت العاطفي والإن�ساين 
فئة  وكذلك  مزمنني  ومر�سى  معاقني  اأبناء  مع  اأو  العقم  خبة  تعي�س  التي  وتلك 

الأزواج-الزوجات الأرامل؟ 
»ول يقت�رض اهتمام الكني�سة الرعوي على اأقرب العائلت، لكنه يو�سع حدوده �سعة   
قلب امل�سيح، ويبدي املزيد من الن�ساط جتاه جميع العائلت على وجه العموم، وجتاه 
التي تعاين �سعوبة اأو حالة �ساّذة، على وجه اخل�سو�س. وعلى الكني�سة اأن توّجه اإىل 
جميع العائلت كلمات ملوؤها احلقيقة والرفق والطيبة والأمل، وامل�ساركة العميقة 
يف ال�سعوبات ال�سديدة التي ت�سّيق اأحيانًا عليها اخلناق. وعليها اأن ت�ساعدها جميعًا 
متنا�سية ذاتها وم�ساحلها، لكي تتمكن العائلت من القرتاب من مثل العائلة الذي 

اأراده اهلل منذ »البدء«، والذي جّدده ال�سيد امل�سيح بنعمته الفادية«69. 
جمم�عات العائالت: كانت من اأروع املبادرات الرعوية التي ظهرت يف ال�ساحة العائلية   s
يف بع�س الرعايا - وتديدا يف الأردن- مببادرات من طرف العلمانيني اأنف�سهم70. 
وهذه علمة جميلة ت�سري اإىل ن�سوج وحاجة لدى اأعداد ل با�س فيها من العائلت 
نحتاج  والعائلية.  الزوجية  دعوتهم  رحلة  يف  روحي  ونو  غذاء  عن  تبحث  التي 
للمراهنة وللإ�ستثمار يف هذه املجموعات ملزيد من الدعم الرعوي لها ولكي تاأخذ 

البابا يوحنا بول�س الثاين، الإر�ساد الر�سويل يف وظائف العائلة امل�سيحية، رقم 65.   69
هنالك اأربع جمموعات من العائلت يف الأردن: عائلت مرمي، العائلة املقد�سة، العائلت ال�سابة وجمموعة اأ�رضتنا التابعة   70

ل�سندوق الرجاء.
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م�سوؤوليتها ويجد اأع�ساوؤها دورهم يف الرعايا من خلل التزامهم العائلي والكن�سي 
تت قيادة م�سوؤولة وموؤّهلة. على الكني�سة واجب دعم وت�سّجيع هذه املجموعات 
على الإ�ستمرار لتكون مكانا للنمو الإمياين وتوجيهها لتجد كل جماعة »الكاريزما« 
اخلا�سة بها لعي�س روحانية عائلية معينة. ولكي ل تبدو بع�س املجموعات مغلقة على 
 »Elite« عدد من العائلت والأ�سدقاء فيما بينهم، اأو اأن تظهر كمجموعات نخبة
كن�سية واإجتماعية، من ال�رضوري م�ساعدتها على الإنفتاح �سمن م�سوؤولية اأو خدمة 
يف الكني�سة ومع العائلت، وهكذا نحارب روح التناف�سية ال�سلبية وحب الظهور 

فيما بينها. 
اأين يذهبوا ليطلبوا املعونة، بينما  اإىل  s  مراكز رع�ية للعائلة: يف رعايانا يعرف الفقراء 
يف  جتد  ل  فيكاد  والروحي  واملعنوي  الإن�ساين  الفقر  بظروف  متر  التي  العائلت 
الكني�سة املعونة املطلوبة. بالتاأكيد، نحن ل نن�سى ماآ�سي تلك العائلت، ولكن لكي 
لذلك.  الرعوية  الأدوات  تنق�سنا  و�سليم،  ُمر�ٍس  نحو  على  م�ساعدتها  من  نتمكن 
اأخرى  جهة  ومن  اإليها،  يتوجهون  متخ�س�سة  رعوية  مراكز  لدينا  لي�س  جهة  فمن 
متطورة.  عائلية  برعويات  بدورنا  مت�سلحني  ل�سنا  لأننا  بالعجز  الكهنة  نحن  ن�سعر 
ويف احلقيقة تعاين الكني�سة ب�سكل عام -وكني�ستنا جزء منها- من فقر كبري يف هذا 
اجلانب �سببه غياب البيئة الرعوية الأ�رضية التي ل تكتفي بتقدمي الن�سائح وامل�سورات 
فح�سب، بل تدعم الأزواج والعائلت الذين يحملون ويعي�سون خبات متوا�سعة 
�سعوباتهم  يف  املوؤمنون  يلتجئ  ل  ال�سبب،  ولهذا  بهم.  اخلا�سة  بالنعمة  مقارنة 
وو�سلوا  ذواتهم  اأنهكوا  قد  يكونوا  اأن  بعد  املحكمة  اإىل  بل  الكني�سة  اإىل  العائلية 
من  كثري  فهم يف  علينا،  الق�سية خطرية جدا  الزوجية.  احلياة  ما�ساوية يف  لنهايات 
احلالت يرون يف الكني�سة قا�سيا اأكرث منها اأّمًا. اأعتقد اأن ا�ستمرار الو�سع احلايل هو 
تق�سري غري مّبر. لذلك فاإن احلاجة اإىل مركز رعوي للعائلة اأ�سبح حاجة ما�سة يف 
العائلة يف  القانونية ولتتعاون مع مركز  بالق�سايا  الكن�سية  فلتهتم املحاكم  اأبر�سيتنا. 
ولي�س  والأمومي  الرعوي  الكني�سة  لتدخل  التي تتاج  والإن�سانية  الرعوية  الق�سايا 

القانوين.
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خـامتـة

يف بداية الإر�ساد الر�سويل فرح احلب، ا�ستح�رض البابا فرن�سي�س املََثل الإجنيلي املعروف 
حول البيتني: بيت الرجل العاقل املبني على ال�سخر وبيت الرجل الغبي املبني على الرمل 
الرعوي  العمل  عن  جميلة  اإ�سارة  هو  ال�سخر  على  البيت  بناء   .71)27  -24  :7 )مت 
العائلي املنا�سب لظروف الزمن احلايل. واإل فتحذير ي�سوع �سديد: اإن البيت املبني على 
الرمل �سي�سقط ل حمالة. لنبتعد عن التفكري الهند�سي يف البناء، ولناأخذ املعنى الإن�ساين له: 
فتعبري »البيت« مرادف للعائلة، لأن العائلة هي روح البيت، لذلك قيل:«البيت باأهله«، 
الرب  اأعمال  اأوىل  كانت  لقد  مو�سوعنا.  �سميم  يف  هو  جديدا  معنى  املثل  ياأخد  وهنا 
واهتماماته جتاه الإن�سان هو اأن يعطيه عائلة: فخلق الرجل واملراأة وجعلهما قادرين على 
اإتاد ل ينف�سل يف اأن يكونا ج�سدا واحدا )تك 2: 24(. ومن اإتادهما هذا ولدت العائلة 
تلك امل�سكن الإن�ساين الأول املنقو�س يف اجل�سد والروح الإن�سانيني. اهلل �سانع العائلة ل 
املقد�س من  ال�رض  لتبني ذاتها ولتتجّذر وتثبت على �سخرة  يزال يدعو كل عائلة جديدة 

خلل عي�س املحبة والأمانة والكرم والت�سحية واخل�سوبة.
من خبتي الرعوية والأكادميية، اأ�سعر بواجب التنّبيه من موقفني متناق�سني ي�رضيان يف 
التباكي على حال العائلة -وبخا�سة يف الغرب-  الكني�سة يف هذه الأوقات. الأول هو 
ب�سبب ما تتعر�س له من تديات واأذى. والثاين هو املبالغة يف تقدمي العائلة حماطة بهالة 
جند  كرعاة  ونحن  املي�رّضة.  والقدا�سة  وال�سعادة  واحلب  واجلمال  الكمال  من  مطلقة 
�سورايخ  اإطلق  فل  وب�رضاحة،  التيارين.  هذين  بني  �سائعني  حتى  اأو  منخرطني  اأنف�سنا 
النقد امل�ساد حل�سارة الع�رض ول »عبادة« العائلة كذلك تخدم العمل الرعوي والإهتمام 
اأمل  �سبب  والعائلي -وهي  الزوجي  الف�سل  بالعائلة. وكما نختب يف رعايانا حالت من 
رعوي لنا -، فكذلك هناك نفو�س تقية وقدي�سة يف كثري من البيوت والعائلت، وكلهما 
بالإ�سافة اإىل اأنهما ت�ستحقان الإنتباه واملرافقة الروحية، فهما ت�سّكلن تديا وت�سجيعا لنا 
البابا فرن�سي�س يف الفقرة اخلتامية من فرح احلب موقفا  يف عملنا ور�سالتنا. لذلك، قّدم 
واقعيا ومنطقيا و�رضيحا بقوله: »ما من عائلة هي واقع كامل ومنَجز دفعة واحدة وللأبد، 
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فنحن جميعا مدعوون   ]...[ اخلا�سة على احلب.  لقدرتها  مت�ساعدا  تطورا  تتطلب  بل 
للمحافظة على ال�سعي اإىل ما هو اأبعد من ذواتنا وحمدودياتنا، وعلى كل عائلة اأن تعي�س 
يف هذا التحفيز امل�ستمر. لَن�رض، اأيتها العائلت، ولُنِجّد يف امل�سري! فما ُوِعدنا به هو دائما 
اأعظم. ل نياأ�س ول نفقد الرجاء ب�سبب حمدودياتنا، اإنا علينا اأي�سًا اأّل نتخّلى اأبداً عن طلب 

ملء احلب وكمال ال�رضكة«72.

ملحق

امل�سوؤولون عن العناية الرعوية بالعائلة
ح�سب الإر�ساد الر�س�يل »يف وظائف العائلة امل�سيحية« للبابا ي�حنا ب�ل�س الثاين

الأ�ساقفة والكهنة
73( اأبرز من يهتم بال�صاأن الرعوي العائلي يف االأبر�صية، هو االأ�صقف. فمن واجبه، 
يفوق  الذي  الرعوية  القطاع من خدمته  اهتمامًا خا�صًا هذا  يويل  اأن  وراعيًا،  اأبًا  ب�صفته 
والوقت،  والرعاية،  العناية  تلك  على  يقف  اأن  وعليه  �صواه.  ما  �صائر  �صك،  دومنا  قدراً 
واالأ�صخا�ض، واالأموال، واأن يخ�ّض، قبل كل، مب�صاعدته العائلت وجميع الذين يعانونه، 
يف خمتلف قطاعات االأبر�صية ودوائرها، يف العناية الرعوية بالعائلة. ولُيعَن عناية خا�صة باأن 
يجعل من اأبر�صيته، يومًا بعد يوم، »عائلة« حقيقية ومثًل وينبوع رجاء للعديد من العائلت 
اأن يكون دليًل  الغاية، وهي  اإىل هذه  للعائلة يرمي  اإليها. واإن�صاء املجل�ض احلربي  املنتمية 
الوقت  واأن يكون، يف  العامل،  بالعائلة يف  الرعوية  العناية  نعّلقها على  التي  االأهمّية  على 

عينه، اأداة فعالة لتطوير هذه العناية على جميع امل�صتويات.
الق�صم االأهم من وظيفتهم -  الذين ي�صّكلون  بالكهنة  وي�صتعني االأ�صاقفة خ�صو�صًا 
على ما اأو�صح املجمع - خدمة الكني�صة ملا فيه فائدة الزواج والعائلة. وي�صح القول عينه 

يف اأولئك ال�صمام�صة الذين قد ت�صند اإليهم العناية بهذا القطاع الرعوي.
وت�صمل م�صوؤوليتهم ال الق�صايا االأدبية والطق�صية وح�صب، بل اأي�صًا الق�صايا ال�صخ�صية 
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واالجتماعية. فعليهم اأن ي�صاندوا العائلة فيما تواجهه من �صعوبات و�صيقات مت�صامني مع 
اأع�صائها، وي�صاعدونهم لكي يروا حياتهم على �صوء االإجنيل.ولي�ض من النافل اأن نلحظ 
اأن خادم الكني�صة يّتخذ من هذه الر�صالة، اإذا مار�صها مبا ينبغي من الفطنة والروح الر�صولية، 

دفعًا جديداً، وقوى روحية حتى ملمار�صة دعوته واأي�صًا خدمته.

املنا�صب،  الوقت  يف  ا�صتعدوا،  قد  يكونوا  اأن  بعد  وال�صمام�صة،  الكهنة  وعلى 
واإخوة  اآباء  ت�رّصف  العائلت  جتاه  با�صتمرار  يت�رصفوا  اأن  الر�صالة،  لهذه  جديًا،  ا�صتعداداً 
ورعاة ومعّلمني، فيمّدوها بعون النعمة وينريوها بنور احلقيقة. ويجب بالتايل اأن يكون 
بحيث  االأ�صيل  الكني�صة  وتعليم  متوافقة  ي�صدونها  التي  والن�صائح  يوّفرونه  الذي  التعليم 
ميّدون �صعب اهلل بامل�صاعدة ليدرك معنى االإميان ال�صحيح ويطبقه الحقًا على احلياة عينها. 
ومن �صاأن هذه االأمانة لتعليم الكني�صة اأن حتمل الكهنة على بذل اجلهد للتوفيق بني اآرائهم 

ليتمّكنوا من جتنيب املوؤمنني قلق ال�صمري.

وي�صارك الرعاة والعلمانيون يف ر�صالة امل�صيح النبوية: العلمانيون بتاأدية �صهادة االإميان 
باالأقوال واحلياة امل�صيحية، والرعاة بتمييزهم يف هذه ال�صهادة بني ما هو نا�صئ عن االإميان 
ال�صحيح، وما ال يتوافق ونور االإميان، والعائلة، كجماعة م�صيحية، مب�صاركتها اخلا�صة يف 
االإميان وال�صهادة. وهكذا يبداأ احلوار بني الرعاة والعائلت وبا�صتطاعة اللهوتيني واخلرباء 
يف ال�صوؤون العائلية اأن ي�صاعدوا كثرياً يف هذا احلوار ب�رصحهم الدقيق ملا لتعليم الكني�صة 
وينفتح  �صحيحًا  فهمًا  الكني�صة  تعليم  يفهم  وهكذا  مفاهيم.  من  العائلية  احلياة  واختبار 
الطريق اأمامه ليتنامى تدريجيًا. ويجدر مع ذلك التنبيه اإىل اأن القاعدة االأقرب، امللزمة يف 
ما خ�ض عقيدة االإميان، - وحتى يف ق�صايا العائلة - تعود اإىل ما تعّلمه ال�صلطة الكن�صية. 
الكني�صة من  التعليم يف  العائلية و�صلطة  الق�صايا  اللهوتيني واخلرباء يف  يقوم بني  ما  واأن 
علقات وا�صحة، ي�صاعد كثرياً على فهم االإميان فهمًا �صحيحًا، وعلى تطوير ما ي�صمى 

بالتعددية �صمن حدود االإميان.

الرهبان والراهبات
74( اإن امل�صاهمة التي ي�صتطيع الرهبان، والراهبات، واملوؤمنون املكر�صون هلل، على 
وجه العموم، القيام بها، يف ما يتعلق بر�صالة العائلة تتجّلى، على االأخ�ّض وبطريقة اإن�صانية 
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فريدة، يف تكري�صهم هلل، هذا التكري�ض الذي يجعلهم كاأنهم يوحون اإىل جميع املوؤمنني 
بامل�صيح بذلك... »القران العجيب الذي عقده اهلل، والذي �صيظهر يف الدهر االآتي، وقد 

اتخذت الكني�صة به امل�صيح عرو�صًا لها اأوحد« )169(.
وجتعلهم  النا�ض  جميع  ت�صمل  التي  للمحبة  �صهوداً  اأي�صًا  التكري�ض  هذا  ويجعلهم 
لنذر ذواتهم  ا�صتعداداً  اأكرث  ال�صماوات  اأجل ملكوت  يرت�صون من طهارة من  ما  بف�صل 

ب�صخاء للخدمة االإلهية واأعمال الر�صالة.
وهذا دليل على ما ي�صتطيع الرهبان والراهبات، واأع�صاء املوؤ�ص�صات العلمانية و�صائر 
موؤ�ص�صات الكمال اأن يوؤدوا من خدمة، منفردين اأو جمتمعني، تعود باخلري على العائلت، 
من�رصفني اإىل العناية الدائبة باالأطفال، وال�صيما املهملني، وغري املرغوب فيهم، واالأيتام، 
والفقراء، واملعاقني. وبا�صتطاعتهم اأن يزوروا العائلت ويعنوا باملر�صى، ويقيموا علقات 
اأو  التفكك  �صعوبات  وتواجه  الوالدين،  باأحد  فجعت  التي  العائلت  مع  وحمبة  احرتام 
اأ�صابها ذلك بالفعل. وبا�صتطاعتهم اأي�صًا اأن يوفروا بن�صاطهم اخلا�ض لل�صبان من التثقيف 
والن�صائح ما يعدهم للزواج، واأن ي�صاعدوا االأزواج يف ما يخ�ّض ق�صايا االأبوة امل�صوؤولة 
للعائلة املجال لتخترب فيها  تتيح  التي  ال�صمحاء،  الب�صيطة  اأديرتهم لل�صيافة  حقًا، ويفتحوا 
معنى اهلل، وتتذّوق طعم ال�صلة الروحي واالختلء باهلل، وترى خري مثل عن احلياة التي 

يعي�صها االإن�صان يف املحبة والفرح االأخوي، على ما يليق باأع�صاء، عائلة اهلل الكربى.
نا، باإحلاح، امل�صوؤولني عن موؤ�ص�صات احلياة املكر�صة  وبودنا اأن ن�صفع ما قلناه بح�صّ
على  دائمًا  حمافظتهم  مع   - العائلة  جانب  يف  بها  يقومون  التي  الر�صالة  اعتبار  على  هلل، 
جوهر ما لكل موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صاتهم من ميزة خا�صة وهبة فريدة - اإحدى اخلدمات، 

واأ�صّدها اإحلاحًا، يف االأحوال احلا�رصة.

العلمانيون الأخ�سائيون
النف�ض،  علماء  القانون،  رجال  )االأطباء،  االأخ�صائيون  العلمانيون  ي�صتطيع   )75
امل�صاعدون االجتماعيون، امل�صت�صارون واأمثالهم( اأن يقّدموا اأجل خدمة للعائلت، �صواء 
اأكان اإفراديًا اأم بو�صفهم من�صوين اإىل احتادات اأو مبادرات، وذلك مب�صاهمتهم يف تنويرها، 
واإ�صداء الن�صح لها، وتوجيهها، وم�صاندتها. وتنطبق عليهم هذه العبارات التي اأتيحت لنا 
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الفر�صة لكي نوجهها اإىل احتاد م�صت�صاري العائلت الذين يعملون بوحي الروح امل�صيحية: 
النتائج  والأهمية  تتوّخاها  التي  االأهداف  ل�صمّو  ر�صالة،  ت�صمى  اأن  وظيفتكم  »ت�صتحق 
الناجمة عنها خلري املجتمع واجلماعة امل�صيحية عينها... واأن كل ما ت�صتطيعون عمله لدعم 
العائلة، يكون له، على وجه التاأكيد، اأثره الفّعال الذي يتجاوز نطاقه اخلا�ض، لي�صمل اأنا�صًا 

اآخرين ويوؤثر يف املجتمعات. اإن م�صتقبل العامل والكني�صة ميّر بالعائلة« )170(.

املنتفعون بو�سائل الإعالم والعاملون فيها
76( البّد من اأن نقول كلمة يف من ينتفعون باالإعلم االجتماعي ويعملون فيه، ملا 
له من اأهمية يف حياة عامل اليوم. فمعلوم اأن و�صائل االإعلم االجتماعي »توؤثر، يف غالب 
االأحيان، تاأثرياً عميقًا بنفو�ض من ينتفعوب بها، �صواء اأكان من الناحية العاطفية الفكرية، 
اأم من الناحية االأخلقية والدينية، »وعلى االأخ�ض لدى املراهقني )171(. ولهذا ميكن اأن 
يكون لها تاأثريها املفيد على حياة العائلة وعاداتها وحتى على تربية االأوالد، كما ميكن اأن 
تخفي اإ�رصاكًا وخماطر ال ي�صتهان بها« )172(. وميكنها اأن ت�صبح - بطريقة خبيثة، فنّية 
مدبّرة، على ما يحدث، ويا للأ�صف يف خمتلف بلدان العامل - اأدوات لنقل عقائد هّدامة 
حتّل اخللف بني النا�ض، واأفكار واآراء م�صوهة عن احلياة والعائلة وعن الدين واالأخلق 

لكونها ال حترتم ما للإن�صان من كرامة حق وم�صري.
وهذا خطر حمدق، يف الواقع، الأن »منط حياة اليوم، على االأخ�ض لدى االأمم امل�صّنعة، 
يحمل، يف اأغلب االأحيان، العائلت على اأن تتخلى عن م�صوؤوليتها الرتبوية، وتكت�صف 
يف فر�ض الهروب ال�صهلة )التي يتيحها لها خا�صة يف البيت جهاز التلفزة وبع�ض الن�رصات 
ين�صاأ  هنا  ومن   .)173( ون�صاطهم«  واأوالدها  اأطفالها  وقت  فيه  ت�صغل  �صبيًل  املبتذلة( 
»واجب ... حماية االأطفال واالأوالد، على االأخ�ض، من »الغزوات« التي يتعّر�صون لها 
من جراء و�صائل االإعلم هذه«، وواجب ال�صهر على تنظيم ا�صتعمال هذه الو�صائل تنظيمًا 
دقيقًا جداً. وهكذا على العائلة اأن تعمل على توفري ت�صليات اأخرى الأبنائها تكون اأ�صلم 
اأوالدهم  الفراغ لدى  للج�صد واخللق والروح، »لكي ي�رصف وقت  تربويًا  واأفيد  واأنفع 

بطريقة اأف�صل ويحظى بتقدير اأوفر، ولكي توّجه قواهم خري توجيه« )174(.
اأن و�صائل االإعلم االجتماعي - وبالتايل املدر�صة والبيئة احلياتية - توؤثر غالبًا  ومبا 
تاأثرياً كبرياً يف تربية االأوالد اأي�صًا، فمن واجب الوالدين، ما داموا ينتفعون بهذه الو�صائل، 



)96(

وذلك  فطنًا،  يقظًا،  ناقداً،  معتداًل،  ا�صتعمااًل  ا�صتعمالها  يف  نا�صط  بدور  ي�صطلعوا  اأن 
باكت�صاف ما لها من اأثر على اأبنائهم وبتوجه ا�صتعمالها توجيهًا من �صاأنه »تهذيب �صمري 
اأبنائهم لكي يبدوا فيها راأيًا �صافيًا يّتفق والواقع، وير�صدهم اإىل ما يجب اأن يختاروه اأو 

ينبذوه من امل�صاهد املعرو�صة« )175(.

يجب  ما  اختيار  على  عينه،  الواجب  هذا  من  بدافع  يعملوا،  اأن  الوالدين  وعلى 
اختياره، واإعداد ما يجب اإعداده، من امل�صاهد، باإقامتهم علقات - عن طريق ما ينا�صب 
من املبادرات - مع املعنيني مبختلف مراحل االإنتاج واالإذاعة والنقل ليتاأكد لهم اأن لي�ض 
هناك جتاهل طائ�ض وال رف�ض مق�صود للقيم االإن�صانية االأ�صا�صية التي تت�صمن ما فيه اخلري 
اأن هناك بث م�صاهد كفيلة بعر�ض ق�صايا  العك�ض،  امل�صرتك للمجتمع، بل، على  االأكيد 
الذكر  ال�صعيد  �صلفنا  وقد كتب  وافيًا الئقًا.  من حلول �صحيحة، عر�صًا  لها  وما  العائلة 
البابا بول�ض ال�صاد�ض بهذا ال�صاأن، فقال: »على املنتجني اأن يتعرّفوا اإىل مطالب العائلت 
ويحرتموها، وهذا يفرت�ض لديهم، اأحيانًا �صجاعة كربى، ودائمًا �صعوراً حاراً مبا عليهم من 
واجبات. فعليهم بالتايل اأن يجتنبوا كل ما يوؤذي العائلة يف حياتها، وا�صتقرارها، واتزانها، 
و�صعادتها، الأن كل انتهاك ملا للعائلة من قيم اأ�صا�صية - �صواء تناول االإباحية اأو العنف، اأم 
الدفاع عن الطلق اأو ما يّتخذه ال�صبان من عادات ت�صاّد املجتمع - اإمنا هو يف احلقيقة م�ّض 

بخري االإن�صان ال�صحيح )176(.

واإنّنا يف منا�صبة مماثلة قد األقينا هذه الكلمة: »من ال�رصورة اأن تتمّكن العائلت من اأن 
تثق كل الثقة بح�صن نية حمرتيف و�صائل االإعلم ونزاهتهم واأمانتهم الواعية لواجبهم، اأعني: 
النا�رصين، واملوؤلفني، واملخرجني، واملديرين، وامل�رصحيني واملذيعني واملعلقني، واملمّثلني« 
)177(. ولهذا فاأن من واجب الكني�صة اأن توايل ما حتيط به من بالغ العناية هذه الفئات 
اإىل  مدعوون  باأنهم  ي�صعرون  الذين  الكاثوليك  عينه  الوقت  يف  وت�صتحث  الفنانني،  من 
العمل يف هذا القطاع الدقيق احل�ّصا�ض ويتوّفر لهم ما يقت�صي له من مواهب، وت�صاعدهم 

لكي ين�رصفوا اإىل العمل اجلّدي فيه.
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جتديدات ت�رشيعية ورع�ية 
)مقتطفات خمت�رضة(

الأب البوفي�س�ر اأروبا ك�نده
ترجمة الأب همام خزوز

يرتبط هذاملو�سوع مبو�سوع اآخر لحق عنوانه ف�سل الزواج واملقايي�س الرعوية
التجديد الرئي�سي: اإدخال العدالة الإدارية يف احلياة الرعوية العتيادية

- وحدة �سمولية مع متييز �سمني ل�سمري املوؤمنني  
- اعادة بنيان وترتيب ملرحلة تقيق حقيقي �سابقة للدعوى  

اختيار التف�سري وفقا ملعايري ي�سار اإليها يف التمهيد )لي�ست ر�سالة ول قانون(
تذكري: القانون مع بع�س التعديلت، وروح القانون املتجدد ب�سكل كامل

مبداأ تف�سري م�سمون الن�س يف اإيطار املجمع الكن�سي
- خيار فقط عن طريق الق�ساء: خدمة متخ�س�سة  

- اأما ما يخت�س باملجمع فهو ديناميكي )دعوى عادلة ورعوية(  

ثلثة معايري: تب�سيط، �رضعة، ولكن عدالة حقيقية

1( تاأكيد م�س�ؤولية الأ�سقف من جديد
م�سوؤولية البابا والأ�ساقفة اخلا�سة ملمار�سة وخدمة العدالة واحلقيقة مقرتنة بامل�سوؤولية   

الكن�سية امل�سرتكة، حتى يف الإجراء )خدمة عالية اجلودة(
فطنة الأ�سقف املميزة لبنيان العدالة يف الأبر�سية  

التوجه العام: ل م�ساركة مبا�رضة للأ�سقف
- ثلثة امور غري ملئمة ملمار�سة ال�سلطة الق�سائية مبا�رضة من قبل ال�سقف   
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s الوقت الكايف واللزم للتاأكد من وقائع الق�سية   
s اخلبة القانونية العتيادة للأ�ساقفة   

s اأولوية الدور الرعوي للهتمام بالأطراف: التبليغ واإبداء الراأي  

- يف امل�سار الق�رض )حالت ا�ستثنائية(
s اتفاق بني الأطراف ي�سمن اأولوية الدور الرعوي  

s مهمة اإتخاذ القرار فقط بعد اإجراء امل�ساورة الإلزامية  
- ممار�سة ال�سلطة العتيادية بو�ساطة املكاتب والهيئات املناط لها بذلك "بالإنابة".  

- �سمان تقدمي اخلدمة الق�سائية ملوؤمنيه بجودة عالية  
- جتنب الإرجتال يف اختيار الأ�سخا�س ذوي الخت�سا�س )خماطر التملق الزائفة(  

- مبداأ الت�سامن بني كنائ�س خا�سة جماورة الذين يفتقدون لأ�سخا�س ذوي الخت�سا�س  

تي�سري الو�سول والإقرتاب، يف كل ق�سية، من املرافق واملكاتب
- احلق يف الإن�سحاب من حماكم اإعتيادية واإلزامية  

- منفعة التثقيف يف املكان   

م�س�ؤولية متجددة جل�دة اخلدمة وا�ستقرارها يف اخلدمة الكن�سية امل�سرتكة
اإعداد اأ�سخا�س وتوجيه الأولوية ملمار�سة الن�ساط الق�سائي

- موارد مادية للو�سول للدرا�سات الأكادميية )اي�سا للعلمانيني(  
- موارد مالية للأجور امل�ستحقة ملوظفني موؤهلني  

- األإ�ستقلل يف اإتخاذ قرار تعيني ق�ساة علمانيني )بدون القاب ق.87(  

هيئة الق�ساة الإعتيادية مع الإ�ستثناء فقط يف حالة ال�ستحالة
- ا�ستقللية القرار لقا�س واحد، ولكن لي�س ل�سبب الإ�ستحالة  

- الهيئة هي �سمان العدالة جتنبا للحكام ال�سخ�سية )جتنب الت�ساهل(  
- احلد الأدنىلت�سكيل الهيئة )حمامي الوثاق وحمامي الأطراف(  
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التدقيق الدوري للن�ساط الق�سائي
- ل�سمان التجديدات ال�سا�سية  

- لتمييز تناوب الأ�سخا�س )التعيني املوؤقت فقط(  

2( تب�سيط الدعاوى
ت��سيع امل�ؤهالت املتعلقة بالخت�سا�س

ل يتعلق الأمر بتوزيع ال�سلطة، ولكن باخلدمة الطبيعية حلق املوؤمنني )من خم�سة اىل �ستة( 
وتقلي�س بع�س املتطلبات املن�سو�س عليها �سابقا، يجب تطبيق القانون ال�سيل دائما )دون 

موازين ومقايي�س خمتلفة(.
تعديل القان�ن بعد ت�سليم لئحة الدع�ى واأعمال املرحلة الوليّة

يعهد للنائب الق�سائي قبل ت�سكيل الهيئة 
- التاأكد من �سيوع املو�سوع بطريقة طبيعية اإيجابية واأي�سا القانون 1505  

- عموما فقط: ا�سرتاتيجية مفيدة للدعوى واإ�سرتاك الأطراف فيها  
- رف�س لئحة الدعوى واإمكانية الإ�ستئناف لحقًا غري املنا�سبة  

تبليغ ما مت الإتفاق عليه )ملعرفة الو�سع( وتبليغ حمامي الوثاق
- طلبات ممكنة بالإتفاق )وباإخت�سار(  

يف  موافقة  يعتب  ل  )ولكنه  الإعرتا�س  ولي�س  ال�سمت  عند  الإيجابي  الإفرتا�س   -  
ق�سايا امل�سار الق�رض( 

اإقامة ال�سك املتجدد
- اإمكانية م�ستمرة من املكتب )لي�س التزاما اإقامة جل�سة لتحديد مو�سوع الدعوى(   

- ي�سمل تديد امل�سار الق�سائي وهيئة الق�ساة )بخلف امل�سار الأق�رض(  

اإمكانية تب�سيط الدليل للتمييزالرع�ي
اأهمية التجديدات غري املبا�رضة ملواد التحقيق الرعوي ال�سابق

- توثيق الإ�ست�سارة الإلزامية اذا كانت من املرفقات  
- جتنب ق�سايا ملفقة قبل املحاكمة  
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اإعادة لتاأكيد اهمّية معتقدات �سمري املوؤمنني
- لي�س من ق�ساة يف الدعوى اخلا�سة، لكن برهان كامل مع عنا�رض اأخرى  

- اإعادة �سياغة القانون املتعلق بقيمة اإعلن الأطراف   
- التجديدات الثلثة التي كانت تتوي جملة احلق القانوين وتطبيقها الناق�س  

s قيمة عدم العرتافات والتفوق    
s ال�سياغة اللغوية ال�سلبية لقيمتهم بالإثبات الكامل    

- ال�سياغة احلالية الإيجابية  
s اأهمية مفاهيم القرائن  

s غياب عنا�رض اأخرى متعار�سة  
اأهمية متجددة لل�ساهد على امل�سداقية

الإنابات الق�سائية والنتقالت : هي مبداأ القرب 
الت�رضيع على البهان باخلبة

- عدم املطالبة باللجوء اإىل اخلبة عند احتماليتها املقبولة   
- م�سكلة اخلبة لطرف ولي�س فقط خارج نطاق الق�ساء   

3( ال�رشعة ب�سفتها مدة معق�لة
اإلغاء احلكم الثاين املطابق للتنفيذ

التغيري التدريجي يتحقق: يف الإ�ستئناف الواحد ويف دعوى ثانية خمت�رضة 
ت�رضيع اأوجده التاريخ لإلغاء التجاوزات املحتملة )حتى الو�سول اىل ا�ستئنافني(

املطالبة امل�ستمرة: بني الكمال الفني وحالة املحاكم

نزاهة حق الإ�ستئناف
الإبقاء على الأزمنة احلا�سمة

التغيري الوا�سح يف فح�س كتابة الإ�ستئناف
- اإثبات احلكم يقت�سي تاأكيدا اأدبيا للأفعال  

- ل ذكر لق�سية اإ�ستئناف يف احلكم ال�سادر يف امل�سار الق�رض.  
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اإمكانية الإ�ستئناف املحلي ولي�س الروتايل )لكنه لي�س قاطعا(
ترقب الدعوى يف امل�سار الأق�رض لق�سايا حللت �سابقة غري اإعتيادية

ق�سرية لكنها ق�سائية: 
- التحقيق الجمايل )واثق لكنه موجب ومف�سل(   

- القيام بن�ساطات دفاع معتدلة تبنى على الباهني )برهان يف مرحلة �سابقة(  

�رضط و�سوح افرتا�سي للبطلن
- قراءة حلالة ثانية )تغيري نظام العنا�رض الأربعة(  

- م�سادقة ل�سهود وم�ستندات )على العر�س الق�سائي للوقائع(  

الإتفاق بني الأطراف )ال�رضط الأول(
- اأي�سا ب�ساأن الوقائع التاريخية: قناعات م�سرتكة للبطلن  

- اأهمية العمل الرعوي ال�سابق: بالتبليغ، والإر�ساد، والو�ساطة  
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ال��ساطة الراع�يّة يف اخلالفات الزوجيّة

الأب د. جنيب بعقليني

1( طريق الزواج
اأّن اهلل، الذي خلق  اأي  اأّن الزواج، هو عهٌد و�رضكة حّب وحياة،  تعّلمنا الكني�سة، 
اأ�سا�سّية  فطرّية  دعوٌة  وهي  بالذات.  احلّب  هذا  جت�سيد  اإىل  يدعوه  حّب،  عن  الإن�سان 
وجوهرّية يف كّل اإن�سان. الأمر الذي يخلق عهد حّب وحياة و�رضكة بني الزوجني )املراأة 

والرجل(، ملدى احلياة، تّت�سف بالوحدة والدميومة والوفاء والأمانة.

الزواج جمبول باحلّب، من هنا، ل بّد للثنائّي العا�سق من اأن ُيدرك مفهوم احلّب ومبادئه 
ونتائجه. فاحلّب، ل يكون مع اأّول خطوة ويف البداية فقط، واإّنا ينمو ويبقى حّتى اآخر 
الطريق واإىل النهاية. ُتفيد الدرا�سات، باأّن الزواج املبنّي على احلّب ُي�سهم يف جناح احلياة 
الزوجّية والعائلّية مًعا. مّما يوؤّكد اأّن احلّب لكي ي�ستمّر يف الطريق والهدف ال�سحيح، ل 
عوبات والظروف الطارئة )غري  بّد من اأن ينمو تدريجيًّا وب�سكل م�ستمّر بالرغم من ال�سّ
املنتظرة( غري املتوّقعة. هل ُيدرك ثنائّي اليوم مفاهيم ومبادئ احلّب والزواج والعائلة؟ هل 
يتّم ت�سري ال�سابة وال�ساب ب�سكل واٍف لتحّمل م�سوؤولّية بناء ال�رضاكة وعي�سها �سمن عائلة 
مّتحدة وفرحة؟ هل يح�سل الثنائّي على املرافقة واملتابعة اللزمة من قبل الآخرين؟ وهل 
الفطرة  يّتكل على  اأم  اأهل الخت�سا�س؟  اإر�سادات وتعليمات ون�سائح  الع�رض  ثنائّي  يّتبع 
الروحّية؟  والجتماعّية وحتى  النف�سّية  العلوم  نتائج  من  ي�ستفيد  ال�سطحّية؟ هل  واملعرفة 
ُتطرح  طبًعا،  وال�سعادة؟  النجاح  يحّققون  فقط  والنزوة  والإعجاب  الغرام  باأّن  يعتب  اأم 
اأو  والكافية  ال�سحيحة  املعلومات  ميلكون  ل  املتزّوجني  من  وفرًيا  عدًدا  لأّن  الأ�سئلة، 
يتحّلون بالن�سج الكايف، اأو ميلكون الإرادة احلّرة اأو يتمّتعون باحلريّة الداخلّية اأو القدرة 
على الختيار اأو معرفة متطّلبات الزواج والواجبات املنوطة بهم، اأو القدرة على الّت�سال 
واحلوار اأو القتناع باأهمّية امل�ساومة والّتفاق على الأمور الأ�سا�سّية واجلوهرّية، لنجاح 
احلياة الزوجّية. »ُتعتب احلياة امل�سرتكة، بالن�سبة للرجل واملراأة على ال�سواء، �سمن الزواج، 
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م�رضوع تدٍّ متوا�سل ومغامرة جريئة. فهي ُت�سقل حياتهما �سقًل: اأي اإّن ال�رضاكة ُتظهر 
ُكلًّ من ال�رضيكني على حقيقته، فُتهياأَ له املناخ املوؤاتي ليحّقق ذاته. وُتف�سَح له يف املجال 
الطبيعّي  املكان  هي  اإًذا  فال�رضاكة  بها.  يتحّلى  التي  احل�سنة  ال�سفات  اأنواع  �سّتى  لإبراز 

لل�رضيك كي يتفاعل مع حميطه العائلّي و�رضيكه وحّتى مع ذاته«1
ميكننا القول، اأّن اأغلبية املتزّوجني حديًثا، ل يفقهون ماهّية احلّب والزواج والعائلة، 
ول ي�ستطيعون تقيق اأهداف الزواج وغايته، وذلك لأ�سباب كثرية. من هنا، اأهمّية و�رضورة 
العلمّية وحّتى  املعلومات  تقدمي  اإىل  للزواج  الإعداد  مراحل  لت�ساعد  للزواج.  ال�ستعداد 
العملّية. ُتدرك راعويّة الزواج والعائلة يف الكني�سة، اأّن الزواج معّر�س للف�سل وللهتزاز 

والّدخول يف �سعوبات وم�ساكل جّمة، كما اإىل حالت من النزاعات والتوّترات.

2( واقـع األــيم
ل�سّتى  اأفراد املجتمع، وعلى جميع الأ�سعدة، معّر�سة  العلئقّية بني  باملطلق، احلياة 
عوبات وامل�ساكل وحّتى اإىل الف�سل. ومع ازدهار احلياة الجتماعّية  اأنواع التعقيدات وال�سّ
فر�سة  واحلوار،  والّت�سال  التوا�سل  فّن  يبقى  والعلئقّية،  والنف�سّية  الجتماعّية  والعلوم 
َن ا�ستعمال تلك العوامل، التي ت�سّهل اللقاءات بني  عملّية لتخّطي اأغلب العقبات، اإذا اأُح�سِ

النا�س، كما تعّزز فر�س النجاح يف حّل النزاعات.
ُيدرك عاملنا اليوم، اأّن اإن�سان الع�رض بحاجة اإىل ال�ّسلم والوئام، لكي يحّقق دعوته، 

التي دعاه اإيّاه اخلالق، األ وهي العي�س ب�سلم مع اخلالق والإن�سان والطبيعة.
نزاعات  ذلك  عن  ينتج  مّما  وال�سطرابات،  وال�سغوطات  بالتوّترات  عاملنا  يتخّبط 
تتعّر�س  والعائلّية.  الزوجّية  للحياة  �سّيما  ل  الب�رضّية،  للحياة  وموؤذية  حاّدة  و�رضاعات 
اليوم، اأكرث من اأي وقت م�سى، احلياة الزوجّية والعائلّية اإىل نزاعات وتوّترات وم�ساكل 

و�سعوبات وحّتى اإىل الف�سل والكراهية واحلقد.
اأمام هذا الواقع الأليم، اأدركت راعوّية الزواج والعائلة، اأهمّية و�رضورة اإعداد وتاأهيل 
املرافقة  تلك  تتّم  الزواج.  ب�رّض  الحتفال  بعد  �سّيما  ل  الأزواج،  حياة  ومتابعة  ومرافقة 

كلوديا اأبي نادر وجنيب بعقليني، كي نبقى مًعا، الزواج: واقع واآفاق، اجلامعة الأنطونّية، جمموعة الكنز، بريوت، 2005،   1
�س. 25.
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واإبراز  تدعيم  اأجل  من  ومتطّورة،  ومتجّددة  خمتلفة  بطرٍق  جوانب،  عّدة  من  واملتابعة، 
الزواج امل�سيحّي، واحلّد من اجلروحات والف�سل والتفّكك الأ�رضّي. تاول راعوّية الزواج 
والعائلة، يف خ�سّم م�سرية الزواج، التي ي�سوبها يف بع�س الأحيان خلفات ونزاعات، قد 
توؤّدي اإىل انف�سال الرجل واملراأة، اإىل حماولت ترميم العلقة الزوجّية، من خلل تقدمي 

الو�ساطة وامل�ساحلة الراعويّة.

3( و�ساطة اأم م�ساحلة؟
التحكيم.  خلل  من  امليادين،  �سّتى  يف  الو�ساطة  مفهوم  اأو  كلمة  باملطلق  ُت�ستعمل 
ل اإىل اّتفاق اأو م�ساحلة بني فرقاء يف النزاع. كما تنطوي على  فهو يحّدد عملّيات التو�سّ
مداولت، توؤّدي اإىل حلول، رمّبا تقبلها الأطراف املتنازعة اأو ترف�سها. ويت�سّمن التحكيم 
النتائج �ستكون ُملزمة للأطراف املتنازعة. تهدف  اأّن  اأن يكون مفهوًما،  مداولت على 
ل اإىل اّتفاق يف ما بني املتنازعني.  الو�ساطة اإىل تقدمي حلول لأزمٍة ما؛ كما تعمل اإىل التو�سّ
لح بني املتخا�سمني. فهي تتدّخل بطريقة مبا�رضة،  اأن تتو�ّسط لإقامة ال�سّ تاول الو�ساطة 
من اأجل اخلري العام. »ُيعرف بالو�ساطة القانونّية، اأي التحكيم، القيام بالتو�ّسط بني طرفني 
للتوفيق بني وجهات النظر ولإ�سلح ذات البني وت�سوية اخللفات«. اإّنها تتدّخل من اأجل 

امل�سلحة العامة.

بالتاأكيد هناك و�سطاء يتو�ّسطون بني املتنازعني. فهم يتحّلون بالقيم واملبادئ الأخلقّية 
ول  واحلوار،  والّت�سال  التوا�سل  وقدرة  والرتّوي،  واملعرفة  باحلكمة  كما  والإن�سانّية، 
�سّيما موهبة وقدرة الإ�سغاء. ت�سعى الو�ساطة اإىل امل�ساحلة، اأي اإىل ترميم العلقة واإعادة 
الأمور املتنازع عليها، اإىل �سابق عهدها، ذلك يف بع�س الأحيان باأقّل �رضٍر ممكن. يف بع�س 
احلالت املتعرّثة، دخلت الو�ساطة، فاأّدت اإىل جناحات بالرغم من بقاء بع�س اجلروحات 

والآلم؛ كما اإىل عدم النجاح وتثبيت الف�سل واخللف، اأو اإىل تنظيم اخللف.

يحّدثنا الكتاب املقّد�س عن امل�ساحلة. وتظهر من خلل حب اهلل للب�رضيّة، باإر�سال 
ابنه الوحيد خلل�س العامل، وذلك مبوته من اأجل مغفرة خطايانا. فامل�سيح �ساحلنا مع اهلل 
الآب »اأّما اهلل فقد دّل على حمّبته لنا باأّن امل�سيح قد مات من اأجلنا اإذ كّنا خاطئني [...] 
فاإن �ساحلنا اهلل مبوت ابنه ونحن اأعداوؤه، فما اأحرانا اأن ننجو بحياته ونحن ُم�ساحلون! ل 
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بل اإّننا نفتخر باهلل، بربنا بي�سوع امل�سيح الذي به نلنا الآن امل�ساحلة« )روم 5: 11-8(.

يتّم الرتداد اأو التوبة يف احلياة اليومّية، من خلل اأعمال توبة وم�ساحلة ُمعبَّ عنها: 
جتاه  بالأخطاء  والإقرار  الآخرين،  حقوق  واحرتام  العدالة  وممار�سة  بالفقراء،  الهتمام 
ال�سعوبات والآلم  ال�سمري، وقبول  اأي  الذات  الأخوّي، ومراجعة  الأخّوة، والإ�سلح 
اإىل التوبة. تقوم امل�ساحلة  من اأجل العدالة؛ وحمل ال�سليب واإّتباع امل�سيح الذي يو�سل 
اإّنها  �سابًقا.  قائمة  التي كانت  الودّية  العلقة  با�ستعادة  املتنازعني،  اإنهاء اخللف بني  على 

توّفق بني املتخا�سمني وُتعيد الوئام وال�ّسلم والّتفاق.

يف  والجتماعّي  الثقايّف  املجالني  يف  وامل�ساحلة  للو�ساطة  الراعويّة  اجلهود  ت�سّب 
احلياة العامة، من هنا ترف�س مبداأ »العني بالعني وال�سّن بال�سّن« )متى 5: 38(. فهي تّقق 
اإن�سانّية ورحمة، والعمل على  توّجهات ور�سالة وتعاليم الكني�سة، اأي بجعل العامل اأكرث 
تقيق مفهوم املغفرة وامل�ساحمة. توؤمن الكني�سة باأّن احلّب اأقوى من اخلطيئة. فهي تعّلمنا اأّن 
الغفران هو ال�رضط الأّول لتحقيق امل�ساحلة، ولي�س فقط يف علقة اهلل مع الإن�سان، ولكن 
ا يف العلقات بني الب�رض. ل ميكننا اأن نت�سّور عاملًا من دون غفران ورحمة، لأّن ذلك  اأي�سً
ُي�سبح كل فرد يطالب بحقوقه  اإىل عامل ت�سوده عدالة باردة وغري حمرتمة، فبذلك  يوؤّدي 

جتاه الآخر.

َة 4( كني�سة م�ساحَلة وم�ساحلحِ
تهتّم الكني�سة بتحقيق ر�سالتها من خلل الدعوة اإىل اأن يت�سالح املوؤمن مع ذاته ومع 
ة«، كما اأّنها  اهلل واأخيه الإن�سان. فهي تمل �رّض امل�ساحلة، لأّن بطبيعتها وطبعها »م�ساحِلَ
تنقل للآخرين العطّية باأّنها ُغفر لها ومّتحدة مع اهلل. »والكني�سة م�ساحِلة لأّنها تعلن ر�سالة 
امل�ساحلة على ما فعلت دائًما عب تاريخها [...] وهذا هو ال�سبيل الذي ل بّد منه للو�سول 
الطرق وت�سع يف  اإىل  النا�س  تر�سد  ا لأّنها  اأي�سً ة  النا�س. والكني�سة م�ساحِلَ التفاهم بني  اإىل 
متناولهم لبلوغ امل�ساحلة. وهذه الطرق هي تغيري القلب والتغّلب على اخلطيئة [...] اأّما 
الو�سائل فهي الإ�سغاء امل�ستمّر الواعي لكلم اهلل، وال�سلة ال�سخ�سّية واجلماعّية ول �سّيما 
التوبة«  اأو  امل�ساحلة  �رّض  اأّي   [...] للم�ساحلة،  حقيقّية  واأدوات  علمات  وهي  الأ�رضار، 
ويتابع البابا قوله » لنوؤّكد اأّن الكني�سة لتكون م�ساحِلة، يجب اأن تبداأ باأن تكون م�ساحَلة 
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واحلياة  اهلل  اإىل  الرتداد  على  با�ستمرار  العاملني  جماعة،  فاأكرث  اأكرث  ت�سبح  واأن   [...]
معه«.2

مع  الوحدة  طريق  ي�سلك  لكي  قلب،  وارتداد  داخلّي  تغيري  اإىل  الإن�سان  يحتاج 
الآخرين. فالرتداد اأو التوبة ال�سخ�سّية، هي الطريق ال�رضوريّة، للو�سول اإىل الن�سجام 

مع الآخرين.

للم�ساحلة من خلل عّدة  للموؤمنني طرًقا  تقّدم  الكني�سة  اأّن  الراعوّي،  العمل  ُيظهر 
الو�ساطة  امل�ساحلة، من خلل  اإىل  الذي يهدف  الراعوّي،  يبقى احلوار  و�سائل. من هنا، 
الراعويّة، التزاًما اأ�سا�سيًّا مل�رضوع الكني�سة، يف خمتلف املجالت، وعلى جميع امل�ستويات. 
من هذه املعطيات التي ت�سّب يف خانة امل�ساحلة، عب الو�ساطة الراعوّية، ترتكز طبيعيًّا على 
النف�س، والجتماع، و�سائر  اأ�سا�سّية من علم  اللهوت والروحانّية، كما تت�سّمن عنا�رض 
اأن ت�ساعد على تو�سيح احلالت، وطرح امل�ساكل  العلوم الإن�سانّية. تلك الأمور، ميكن 

وال�سعوبات، واإقناع الأ�سخا�س املعنّيني، باّتخاذ قرارات ملمو�سة.

يف  الراعويّة  الو�ساطة  بخ�سو�س  عملها  يف  والعائلة،  الزواج  راعويّة  ت�ستند 
على  كما  امل�سيح،  ال�سّيد  تعاليم  اأي  املقّد�س،  الكتاب  روحّية  على  الزوجّية،  اخللفات 
قوانني الكني�سة، يف ما خ�ّس �رّض الزواج. ت�ستوحي عملّية الو�ساطة الراعويّة يف اخللفات 
والنزاعات  اخللفات  ف�ّس  التي تاول  القانونّية،  والبنود  الن�سو�س  بع�س  من  الزوجّية، 
ال�سّيد  بتعاليم  عمًل  وذلك  الروحّية؛  املحاكم  لدى  الدعاوى  تقدمي  قبل  الزوجني،  بني 
مع  جهدهم،  ي�سعوا  اأن  الأ�ساقفة،  �سّيما  ل  املوؤمنني،  جميع  »على  والكني�سة.  امل�سيح 
�سيانة العدالة، لتجّنب اخل�سومات بني �سعب اهلل، ما اأمكن ذلك، اأو حلّلها �سلًما باأ�رضع 
على  وتعمل  بجّدية،  القانون،  هذا  م�سمون  والعائلة،  الزواج  راعوّية  تاأخذ  وقت«3. 
وجوهرّي،  واأ�سا�سّي  ُملّح  مطلب  هي  والتي  الراعوّية،  الو�ساطة  يف  للم�ساهمة  اأ�سا�سه، 
يف عملّية الإ�سلح، والتقارب بني الزوجني، من اأجل تدعيم الت�سّدع، واإعادة اللحمة 
فيما بينهما، مب�ساهمة املُ�سلحني، التي تنتدبهم الراعوّية. تتلّقف الو�ساطة الراعوّية، دعوة 
اإىل  كما  )متى 5: 24(؛  قربانه  تقدمي  قبل  اأخاه  ي�سالح  لأن  موؤمن،  لكّل  امل�سيح  ال�سّيد 

يوحّنا بول�س الثاين، الإر�ساد الر�سويّل »امل�ساحلة والتوبة«، 1984، رقم 8 و 9.  2
جمموعة قوانني الكنائ�س ال�رضقّية، قانون 1103، بند 1.  3
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اإر�ساء اخل�سم »�سارع اإىل اإر�ساء خ�سمك ما دمَت معه يف الطريق لئّل ُي�سلُمَك اخل�سم 
)متى 5: 25 ولو 12: 58- ال�سجن«  فُتلقى يف  ال�رضطّي،  اإىل  والقا�سي  القا�سي  اإىل 

59(. تهدف الو�ساطة الراعويّة، اإىل م�ساحلة املتخا�سمني يف رعاية العدل، اأي اأّنه يجب 
ال�سغط  الإ�سغاء، واحلوار واملنطق، والإقناع، دون  مبا�رضة، من خلل  ب�سورة  التدخل 
والإكراه والرتغيب والرتهيب، لأّن الو�ساطة، ل تبغي م�ساحلة ت�سوية على ح�ساب فريق 
دون اآخر، اأو ا�ستغلل �سعف �سخ�سّية اأحد املتخا�سمني، اأو فر�س امل�ساحلة بالإكراه، اأو 
�سوء ا�ستعمال القوانني وال�رضائع؛ فهذا حتًما، يتحّول اإىل ظلٍم وه�سٍم للحقوق، كما اإىل 

ا�ستغلل املحّبة والغفران والتوبة والندامة.

5( الق�انني يف خدمة امل�ساحلة
القوانني  من  �سابًقا،  ذكرنا  كما  الزوجّية،  اخللفات  يف  الراعويّة  الو�ساطة  ت�ستفيد 
واإعادة  املتخا�سمني،  بني  الهّوة  هدم  يف  والإجنيلّي،  الر�سويّل  بدورها  لتقوم  الكن�سّية؛ 
عملّية  يف  القا�سي  ي�ساهم  اأن  على  الكن�سّي  القانون  وين�ّس  اأمكن.  اإذا  بينهما،  ال�ّسلم 
الو�ساطة القانونّية، مع م�ساندة الو�ساطة الراعويّة »على القا�سي، يف بدء اخل�سومة اأو يف 
وقت اآخر يلوح فيه اأمل باإيجاد خمرج �سالح، اأن ل ُيهمل حّث اخل�سمني وم�ساعدتهما 
على العمل مًعا للبحث عن حلٍّ عادٍل للخ�سومة، واإر�سادهما اإىل الطرق امللئمة للو�سول 

اإىل مثل هذا احلّل، م�ستعيًنا بو�ساطة اأُنا�ٍس ر�سينني«4. 
ح وت�رضح للرجل واملراأة، يف  تاول الو�ساطة الراعوّية يف اخللفات الزوجّية، اأن تو�سّ
حالة النزاع واخللف واخل�سومة احلادة، »و�ساطتها« اأو »تّدخلها« املبا�رض، من اأجل تنظيم 
امل�ساحلة اأو تنظيم اخللف، باأقّل �رضٍر ممكن عليهما، وعلى اأفراد عائلتهما. من هنا، امل�ساحلة 
هي م�ساألة مبداأ. باملطلق ل يوجد اأحد مذنٌب متاًما، اأو بريء متاًما، لأّن احلياة الزوجّية، هي 
�رضاكة يف كّل �سيء، حّتى يف الأخطاء والنجاحات بطريقة غري مبا�رضة؛ لذا على الرجل 
التي  للتناق�سات والختلفات،  اأمور حياتهما، ل �سّيما  التمييز ملجمل  اأن يعرفا  واملراأة، 

غالًبا توؤّدي اإىل الآلم واجلروحات والأحزان والظلم، ل للغنى والتكامل.

املرجع ال�سابق، قانون 1103، بند 2.  4
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تتطّلب الو�ساطة الراعوّية العمل الباغماتي، واملتابعة واملرافقة، والقدرات العلمّية، 
التعّدي على  الراعويّة  الو�ساطة  ترف�س  الروحّي.  الإن�سايّن والأخلقّي، والعمق  واحل�ّس 
اإىل خلق  الظلم والعنف والكراهية والنتقام، بل تبحث جاهدة  حقوق الآخرين، كما 
الرتبية على احلّب  ا�ستباقّية ووقائّية على  اعتماد عملّية  املتزّوجني، واإىل  ذهنّية �سلم بني 
ت�ستفيد  النزاعات.  وت�سّبب  توؤّدي  التي  املعّقدة،  الأمور  معاجلة  تاول  وهي  واملبادئ. 
يف  النزاعات  ملعاجلة  والرعايا،  الأبر�سّيات  يف  الإ�سغاء  مكاتب  من  الراعويّة  الو�ساطة 
واملتزّوجني.  الإ�سغاء  مكاتب  يف  العاملني  بني  ال�سخ�سّية  اللقاءات  خلل  من  بداياتها 
وبهذا  املجروحة.  اأو  ب�سعوبة  متّر  التي  العائلت  ل�ستقبال  الإ�سغاء  مكاتب  ُوجدت 
من  والو�ساطة  امل�ساحلة  راعويّة  اإيجاد  »�رضورة  على  فرن�سي�س  البابا  ي�سّدد  اخل�سو�س 
من  »�سيكون  قوله  ويتابع  الأبر�سّيات«5؛  يف  �سة  متخ�سّ ا�ست�سارات  مراكز  خلل 
يعانون  الذين  وللأزواج  املنف�سلني،  للأ�سخا�س  بالن�سبة  تتوّفر،  اأن  لذلك  ال�رضورّي 
العائلّية والتي  الأزمات، خدمة مركز معلومات وا�ست�سارات وو�ساطة مرتبطة بالرعوّية 
على  البابا  ويوؤّكد  الأّولّية«6.  التحقيقات  اإجراءات  اأثناء  يف  الأ�سخا�س  ا  اأي�سً ت�ستقبل 
ي�ستقبل  اأن  قادًرا على  الرعّية  ُي�سبح مكتب  اأن  املراكز بقوله »ينبغي  اإن�ساء تلك  �رضورة 
الأزواج  يوّجه  اأن  اأو  العائلّية  الطوارئ  يعالج حالت  واأن  العائلت برتحاب وبحرارة 

اإىل َمن ي�ستطيع م�ساعدتهم«7.

6( فاعليّة ال��ساطة الراع�يّة
يتطّلب من الو�ساطة الراعويّة يف اخللفات الزوجّية، املوؤهلت واملقدرات والو�سائل، 
التي توؤّدي اإىل امل�ساحلة، اأو اإىل تنظيم اخللف والنزاع )يف حال الف�سل(، والذهاب اإىل 
باأقّل �رضٍر وغ�سب وحقد وانتقام وحزن وا�سطراب.  التحكيم، من خلل الدعاوى ، 
املزمور  يقول  واملتابعة.  والّت�سال  واحلوار  التوا�سل  فّن  املطلوبة:  املوؤهلت  بع�س  ومن 
على  املتنازعني  تدريب  اأّوًل،  الو�سطاء  يحاول  قلوبكم«.  تق�ّسوا  فل  �سوته  �سمعتم  »اإذا 
معرفة الإ�سغاء اإىل كلمة اهلل، لكي ل تت�سّلب قلوبهم؛ لأّنه عندما ينقطع احلوار والإ�سغاء، 

فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويّل »فرح احلّب«، عدد 241.  5
املرجع ال�سابق، عدد 241.  6
املرجع ال�سابق، عدد 229.  7
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لبع�سهم البع�س، ُت�سبح قلوبهم قا�سية، وتنغلق على ذاتها، وُت�سبح غري قادرة على �سماع 
كلم اهلل، وحّتى اإىل م�ساعر واأفراح واآلم الآخرين.

ترّكز الو�ساطة الراعويّة يف اخللفات الزوجّية، على اأهمّية الإ�سغاء و�رضورته، كما 
على احلوار املبا�رض، من اأجل اإيجاد بع�س احللول امللمو�سة والواقعّية. »غالًبا ما ل يكون 
مّت  قد  باأّنه  ي�سعر  اأن  يريد  اإليه.  الإ�سغاء  اإىل  اإّنا  مل�ساكله،  حّل  اإىل  بحاجة  الزوجني  اأحد 

الإ�سغاء اإىل معاناته، اإىل خيبة اأمله، اإىل خوفه، اإىل �سخطه، اإىل رجائه، اإىل حلمه«8.
ا من ال�سعوبات والتحّديات،  الراعوّية يف اخللفات الزوجّية، كمًّ تواجه الو�ساطة 
التي عليها مواجهتها، اأمام الأزمات، وحالت الإحباط والياأ�س، وال�سمئزاز واخلوف، 
وال�سطرابات امل�ستمّرة، ب�ساأن الرتباط املقّد�س، الذي قام به الرجل واملراأة. تّدثنا اآنًفا 
العائلت  »فبع�س  والندامة،  والغفران  امل�ساحلة  يف  الراعوّية  الو�ساطة  نتيجة  اأهمّية  عن 
تتهاوى حني يتبادل الزوجان الّلوم، لكن ُتبنّي التجربة اأّنه مع م�ساعدة منا�سبة، ومع فعل 
َمر�سية.  بطريقة  عليها  التغّلب  يتّم  الزواج  اأزمات  من  كبرية  ن�سبة  فاإّن  امل�ساحلة،  نعمة 
اإّن  العائلّية.  احلياة  يف  اأ�سا�سّية  جتربة  هي  فعًل  مّت  باأّنه  والإح�سا�س  الغفران  َمنح  فمعرفة 
الأقارب  تعاون  اإىل  بحاجة  هو  الّنعمة،  دعم  اإىل  يحتاج  والذي  ال�ساق،  امل�ساحلة  فّن 
�سة من اخلارج9. ُتدرك الو�ساطة الراعوّية  والأ�سدقاء ب�سخاء، واأحياًنا اإىل م�ساعدة متخ�سّ
يف اخللفات الزوجّية، اأّن قّوة الإ�سغاء وقدرته، َتكمن يف جذور امل�ساحلة، التي توؤّدي 
اإىل الوفاق وال�ّسلم. من هنا، تزرع تلك الو�ساطة، الرجاء والأمل، يف تقيق النجاحات، 

ا ب »غري املتوّقع«. وتوؤمن اأي�سً
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  الزوجّية،  اخللفات  يف  الراعويّة  الو�ساطة  من  يتطّلب 
�سلًبا، على  توؤّثر  التي  الداخلّية واخلارجّية،  النزاعات واخللفات، والعوامل  ب�سبب كرثة 
حياة الثنائّي؛ ال�سجاعة واملجازفة، يف متابعة م�سرية الو�ساطة، ل�ستقبال العائلت بتفاٍن 
وجّمانّية، وحّب كبري، ل �سّيما التي تعاين من جتارب املحن، واخل�سومة، والهجر، وتقدمي 
بالراعي الذي يذهب يفت�س  الراعوّية  الو�ساطة  الروحّية. تذّكرنا  الدعاوى لدى املحاكم 

عن اخلروف ال�سال.

املرجع ال�سابق، عدد 137.  8

املرجع ال�سابق، عدد 236.  9
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وعلئقّية  واجتماعّية  واقت�سادّية،  وروحّية  اأخلقّية،  اأزمات  من  جمتمعاتنا  تعاين 
العائلّي،  والتفّكك  الأُ�رضّي،  العنف  فينت�رض  الزوجّية،  احلياة  على  �سلًبا  يوؤّثر  مّما  ونف�سّية، 
فيختار الثنائّي الهجر اأو النف�سال، عند اأّول اأزمة متّر اأو تدٍّ يواجهه. تعود تلك الأمور 
اإىل اأ�سباب �سّتى، ل �سّيما روح العامل الداعية اإىل الأنانّية والفردّية، وعدم الّن�سج والوعّي، 
وقّوة  اأهمّية  اأو جاهلني،  متجاهلني  واملغفرة،  وللتنازل  للت�سحية  ا�ستعداد  كّل  عن  بعيًدا 
ونعمة �رّض الزواج، ودميومته كعهٍد مقّد�س، اأراده اهلل اخلالق للزوجني، لعي�سا دعوة احلّب 

والقدا�سة.
تاأخذ  اأن  والعائلة،  الزواج  راعويّة  على  ينبغي  تذكري:  من  بّد  ل  العر�س،  هذا  بعد 
ُعد. الإعداد  على عاتقها مع الأبر�سيات، برامج الإعداد للزواج وتفعيلها على جميع ال�سُّ
يخّفف  مّما  واملراأة،  الرجل  حياة  ي�سّهل  واملبا�رض،  والقريب  البعيد  مبراحله  الزواج،  ل�رّض 
الإعداد،  هذا  ينجح  »ولكي  احللول.  بع�س  وجود  اإمكانّية  مع  وامل�ساكل،  ال�سعوبات 
يجب تديد اأهداف كّل مرحلة ليح�سل اخلاطبان على تدريب كامل ومعّمق ولي�ستثمروا 
التي ل  امل�ستقبل  اأُ�رض  تاأثرٌي على جناح  له  للزواج  الإعداد   [...] بذكاء  الب�رضيّة  اإمكاناتهم 
للأزواج  وتدريًبا  معلوماٍت  يوّفُر  لأّنه  اأمٌر �رضوريٌّ  الإعداد   [...] ها  اأ�سا�سِ ارجتال  ميكُن 
امل�ستقبلّيني من اأجل اإكمال ن�سوجهم [...] ي�ساعدهم على احلوار فيما بينهم [...] ينرُي 
دربهم قبل البدء، مّما ي�ساعدهم على اأن يكونوا اأكرث تطّوًرا وا�ستعداًدا ملواجهة ال�سعوبات 
وامل�ساكل التي تنتظرهم [...] ي�ساعد على التخفيف من اخلوف من احلياة الزوجّية والبدء 

بامل�ستقبل ا�ستناًدا اإىل اأ�س�س متينة ووا�سحة، بهدف العي�س ب�سعادة«.10

7( مراكز الإ�سغاء مراكز رجاء
تعمل راعويّة الزواج والعائلة، على اإن�ساء مراكز اإ�سغاء، من اأجل و�ساطة وم�ساحلة 
واملتابعة  واملرافقة  الإ�سغاء  واأهمّية  �رضورة  �سابًقا،  ذكرنا  وكما  الأزواج.  ومرافقة 
الوقاية  اأجل  من  بل  والت�رضذم،  هناك حالت من اخللف  يكن  لو مل  للمتزّوجني، حّتى 
واملتابعة وتدعيم احلياة امل�سرتكة. نعم، اإّن مكاتب الإ�سغاء، تهدف اإىل الإ�سغاء اإىل م�ساكل 
ائّيني موؤّهلني، لتقدمي الإر�سادات النف�سّية  الأزواج والعائلت وم�ساحلتهم، من خلل اأخ�سّ
جنيب بعقليني، الإعداد ل�رشّ الزواج يف الكني�سة املارونيّة يف لبنان، مكتب راعوّية الزواج والعائلة، الدائرة البطريركّية املارونّية،   10

بكركي- لبنان، 2014، �س 298 و 305-304.
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والعلئقّية والروحّية وحّتى القانونّية. ُت�سهم الو�ساطة الّراعويّة من خلل مراكز الإ�سغاء 
ل يف بع�س الأحيان، مع العائلت املتخا�سمة، اإىل اّتفاق فيما بينهم، كالنفقة  اإىل التو�سّ
الراعويّة، على  الو�ساطة  تعمل  واحلرا�سة، واحل�سانة وامل�ساهدة وال�سطحاب. من هنا، 
ح�سن »اإدارة النزاع«، يف حال ف�سل امل�ساحلة، قبل اإحالة الدعوى اإىل املحكمة الروحّية، 
الو�ساطة  تعمل  كما  الدعوى.  ملف  اإىل  و�سّمه  الزوجني،  بني  خّطي  اّتفاق  توقيع  عب 

الراعويّة، على متابعة الزوجني املتخا�سمني، خلل الدعوى، وبعد احلكم.

تفّرغ  خلل  من  الإ�سغاء،  مراكز  وجود  و�رضورة  اأهمية  املعطيات،  تلك  توؤّكد 
�سني حمرتفني، ذوي خبة، يتمّتعون بكفاءات علمّية، وموؤّهلت اإن�سانّية واأخلقّية،  متخ�سّ
وبروحانّية م�سيحّية، توؤمن بقد�سّية العائلة، وب�رّض الزواج املقّد�س، وتعاليم الكني�سة. ومن 
احلياة  من  الأوىل،  ال�سنوات  يف  خا�سًة  العائلت،  مرافقة  الإ�سغاء،  مراكز  اأدوار  اأحد 
الزوجّية، وحّث الزوجني على �رضورة اعتماد فّن الّت�سال والتوا�سل، واحلوار وحّل اأّي 

خلف بينهما.

الروحّية،  املحاكم  مع  الراعويّة،  الو�ساطة  خلل  من  الإ�سغاء،  مراكز  تتوا�سل 
مع  التوا�سل  �رضورة  هنا،  من  وامل�ساحلة.  الو�ساطة  جناح  عمل  ومتابعة  تن�سيق  اأجل  من 
الأ�سقف وكاهن الرعّية، لإجناح املهّمة ال�سعبة؛ األ وهي اإعادة ال�سلم، والطماأنينة، اإىل 
حياة املتخا�سمني. تتبّنى عادًة، مراكز الإ�سغاء مقاربة �ساملة حلياة الزوجني، التي ت�ساعد 
على حّل م�ساكلهما العائلّية كافة. كما ت�ستعني باجلماعات العائلّية الرعويّة، املتواجدة يف 
الرعايا، التي ُت�سهم يف الو�ساطة وامل�ساحلة، واملواكبة الروحّية والعائلّية وحّتى الجتماعّية.

خري  »اإّن  للمجتمع  خري  لأّنها  العائلة،  على  املحافظة  اإىل  فرن�سي�س،  البابا  يدعو 
العائلت هو م�سريّي مل�ستقبل العائلة والعامل والكني�سة«11. ويتابع قوله »فالعائلة هي خري 
ل ي�ستطيع املجتمع اأن يتخّطاه، اإّنا بحاجة اإىل اأن ُيحافظ عليها«12. يرتافق هذا الكلم، يف 
خانة القانون الكن�سّي، حيث يح�ّس الّرعاة، على املحافظة وال�سهر على العائلت، لأّنها 
طريق الكني�سة، واملدعّوة للقدا�سة واحلّب، واإىل حبٍّ حّر من دون حواجز ول حدود، 
يبَهن عنه بتقدمي الذات حّتى املوت على ال�سليب. يقول القانون الكن�سّي بهذا اخل�سو�س 

فرن�سي�س، الإر�ساد الر�سويّل »فرح احلّب«، عدد 31.  11
املرجع ال�سابق، عدد 44.  12
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»بعد الحتفال بالزواج، على رعاة النفو�س اأن ميّدوا املتزّوجني بعونهم...«13. من هنا، ل 
بّد من املتابعة الراعوّية، ما بعد الحتفال ب�رّض الزواج، من اأجل تذكري املتّزوجني، ب�رضورة 
ُعد، با�ستعمال الو�سائل ال�رضوريّة،  املحافظة على قد�سية الزواج، وجناحه على جميع ال�سُّ
والطرق العلمّية والعملّية، من اأجل تخّطي احلواجز. ل يقف م�رضوع الزواج وم�سريته، 

ول ينتهي، عند جمّرد الحتفال به ك�رّض، واإّنا ي�ستمّر حّتى املوت.
تاول الو�ساطة الراعوّية يف اخللفات الزوجّية، اأن تكت�سب، وتختب »فّن الإ�سغاء« 
كما اأن ُت�سهم يف »فرح امل�ساحلة«. ت�ستعمل الو�ساطة الراعويّة، اأ�ساليب وتقنيات حديثة 
ومتطّورة، يف جمال علم النف�س، والجتماع والّت�سال واحلوار، مّما يعّزز فر�س النجاح، يف 
ل اإىل حّل اخللفات، وعي�س »فرح امل�ساحلة«، املبنّية على اّتفاقات �سفويّة ومكتوبة.  التو�سّ
يتطّلب الو�سول اإىل جناحات ملمو�سة وواقعّية، تطبيق بع�س املبادئ العلمّية والعملّية، يف 
فّن التفاو�س، واللتزام بالن�سائح وتطبيق الّتفاقات، كما املتابعة احلثيثة واجلّدية، من اأجل 

اإجناح عمل الو�ساطة الراعويّة، بتحقيق الأهداف املرجّوة.
والو�سائل،  الإمكانات  جميع  الزوجّية،  اخللفات  يف  الراعوّية  الو�ساطة  ت�ستعمل 
من اأجل ت�سحيح اخللل وتنقيته من ال�سوائب، من خلل احلوار املبا�رض مع املتخا�سمني: 
لوجه  وجًها  ثّم  ومن  انفراد،  على  واحٍد  كّل  والزوجة  الزوج  قبل  من  امل�سكلة  عر�س 
الأ�سخا�س  يتحّول  ثّم  ومن  املختلف.  الآخر  والراأي  والّدعاءات  العرتا�سات  ل�سماع 
ائّيني ملتابعة م�سرية التفاو�س، من اأجل الو�سول اإىل ت�سوية، اأو اإىل م�ساحلة،  نحو الأخ�سّ

تنبع من الغفران والتوبة والندامة.
ائّيني )�رضورة  تتّم هذه العملّية، من خلل الّرعاة والأهل والأ�سدقاء ول �سّيما الأخ�سّ
احليادّية، حفظ ال�رّض، التحّلي بالإ�سغاء و�سماع ال�سكاوى، الإيحاء بالثقة، املهنّية العالية، 
يتخّللها  الزمن،  الراعويّة فرتة من  الو�ساطة  الداخلّية(. ت�سع  الأ�سخا�س  التاأّكد من حريّة 
احلوار املبا�رض، والدعوة اإىل ال�سلة، والرجوع اإىل الذات واإىل اهلل، كما اإىل القيم الإن�سانّية 
درا�سة  اإىل  العودة  وُي�ستح�سن  الثنائّي.  م�سرية حياة  يطال  مع فح�س �سمري  والأخلقّية، 
وقراءة ما�سي الثنائّي وخباته وخياراته للزواج ومفهومه للحّب وللحياة الثنائّية والعائلّية. 

بالتاأكيد، تافظ الو�ساطة الراعويّة على ال�رضّية التامة مل�سرية امل�ساحلة. 

جمموعة قوانني الكنائ�س ال�رضقّية، قانون 873، بند 4.  13
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8( ويبقى اأمل
تتوّقف يف بع�س الأحيان م�سرية امل�ساحلة يف ن�سف الطريق، وذلك لأ�سباب عّدة. 
ميكننا القول، اأّن الو�ساطة الراعوّية يف حّل اخللفات الزوجّية، تخلق م�ساحة جديدة من 
احلوار والإ�سغاء، مّما ي�ساعد الأزواج على التعبري والإعلن عن م�ساكلهم و�سعوباتهم، 
و�سكواهم واإّدعائهم. كما متنح الفر�سة للأزواج، بالبحث من خلل اأنف�سهم، وبف�سل 
لهم،  واملوؤذية  والع�سبّية  املتعرّثة  حلالتهم  وملمو�سة،  وعلمّية  واقعّية  خمارج  عن  احلوار، 
ولأفراد العائلة. تقّدم الو�ساطة الراعويّة للعائلت املجروحة دعّما معنويًّا ونف�سيًّا، من اأجل 
اأزماتهم، وحملهم على امل�ساحلة، وجتديد »العهد«، بال�ستفادة من طرق  تخّطي اأغلب 
جديدة واأ�ساليب منّوعة، من اأجل تقيق غاية الزواج، واحلياة العائلّية، األ وهي ال�سعادة 
»املمكنة واملعقولة«. كما تعّلمهم الّتكال على قيمة و�رضورة واأهمّية، التوا�سل واحلوار، 
فيما بينهم. كما تدفعهم، يف حال ف�سل امل�ساحلة، اإىل التم�ّسك بدورهم كاأهل ومرّبني، 
من خلل التوا�سل فيما بينهم. كما تّذرهم من اإدخال الأولد، يف �رضاعاتهم العقيمة، 
بخلق  الأولد،  بحقوق  تذّكرهم  كما  خلفاتهم.  مفاعيل  من  حمايتهم،  منهم  بالطلب 

اأجواء مريحة، وتربية �سليمة ومتابعة ومرافقة. 
من  تطال عدًدا  التي  احلاّدة،  الزوجّية  وامل�ساكل واخللفات  ال�سعوبات  من  بالرغم 
املتزّوجني، يبقى الأمل حالة نعّول عليها، كما الرجاء نعي�سه، مل�ساعدة الأزواج املتعرّثين، 

على اأمل اأن يجدوا احللول لأزماتهم.
بالرغم من كّل �سيء، يبقى الأمل يف تثّبت، اأّن احلّب ممكن بني الرجل واملراأة، وجناحه 
وال�ستقرار  وال�سعادة،  الفرح  يحّقق  اأن  من  بّد  ل  واقع  والعائلّية،  الزوجّية  احلياة  �سمن 
اإذا مّت التح�سري وال�ستعداد له، وامتلك كّل املوؤهلت واملقدرات، وا�ستعمال  والأمانة، 
الطرق ال�سحيحة، وتطبيق املفاهيم واملبادئ بطريقة �سحيحة، مبنّية على معطيات علمّية 

وو�سائل عملّية، واأخذ القرار »بالبقاء مًعا«، بالرغم من كّل �سيء.
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الر�سى الزوجي والعنا�رش املك�نة ل�رش الزواج وعي�به
الأب البوفي�س�ر اأروبا ك�نده
ترجمة الأب جمدي ال�رشياين

1( مركزية الر�سى الزواجي يف احلق القان�ين :
- ثقافة الزواج )كفعل حر( ولي�س )كواقع حال(

- احلرية يف اختيار نوع احلياة :
اأ ( الدعوى اإىل احلياة الزوجية مبا تمله من ت�ساركية وحيثيات حياة يومية.   

ب( التوافق ال�سعب بني امل�سالح ال�سخ�سية والقيم العامة.  
ت( الختلف بني مركزية الر�سى والتاأكيد »والزواج تت التاأ�سي�س«.  

s اأ�سخا�س من ذوي الأهلية القان�نية:
- نظام امل�انع : الأ�سباب واإمكانية التف�سيح  

- اأن�اع امل�انع   
- ال�سيغة القان�نية ال�سحيحة:  

 Supplet Ecclesia )اأ�سباب قواعد ال�سيغة القانونية العامة )الكني�سة ت�سفع s  
s ت�سنيفات )عادي وغريعادي( والت�سحيح  

- احلد الدنى من التكامل والتبادل كت�جه عام )افق(:  
s اندماج وتكامل الختلفات كمظهر من مظاهر املجانية  

- وحدة امل�سري / ثقافيا كاف ومنا�سب  

2( العنا�رش اجل�هرية لل�رش
عدم النحلل )اأهمية الكتمال لت�سحيح عدم النحلل مطلقا(. خا�سيتان: اأ ( 

الوحدة )اإمراأة واحدة ورجل واحد( اأهمية الأمان.    ب( 
اإجناب البنني )اأهمية مو�سوع العقم( اأهداف:  اأ ( 

تربيتهم )الروحية والزمينة: جرمية يف احلق القانوين(. ب(    
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خري الزوجني )الأهداف املو�سوعية( / احلب / اجلمال / اجتماعية / اقت�سادية/  جـ( 
دينية / م�سالح.

3( عي�ب الر�سى
ما �سيتبع هو تليل دقيق لعيوب الر�سى الزواجي. هنا اقرتح تلخي�س )هو يف احلقيقة   
قراءة ايجابية ملجموعات القيم املختلفة والتي يحميها القانون بخ�سو�س اأ�سباب البطلن 

املتعلق مبو�سوع الر�سى الزواجي(.
1.3( اأ�سباب البطالن املتعلقة ب�سمانات تخ�س احلرية:  

)لي�س  الزواج  القانون فهي وحدها قوام  ال�سخ�سية يحميها  �سمان وحماية احلرية   
احلب / لي�س العقل الزوجي(. وب�سبب الطبيعية الإن�سانية املحدودة ل ميكن للقانون ان 
يتطلب حرية مطلقة ملن يريد الزواج.نظريا من املمكن اأن ينتج زواج �سعيد عن ظروف 

فيها معتقدات. القوانني يف احلقيقة هي عملية ت�سكيل كبري.
افرتا�س عملي  من  ينطلق  بالزفاف  الحتفال  اإىل  الو�سول  الرعية  قوانني  وعليه يف   
ومنطقي وهو )اأن م�رضوع حياة مثل هذا باأبعاده وخ�سو�سياته( ل ميكن القيام به اإل من 
تبعيات: رغبة عطاء  القرار من  ينتج عن هذا  ما  خلل خيار حر ميكن من خلله تمل 

الذات والقبول بحب متبادل اأمام م�ستقبل ل اأحد يعلم به.
تمي القوانني هذه احلرية كمتطلب ل�سحة هذا الختيار وتدد القوانني ثلثة اأ�سكال   
ملمو�سة حيث تكون احلرية املعاقة لدرجة اأنها تكون �سببا مبطل. )اإذ ل ميكن اإعتبار هذه 

العوائق طبيعية وعادية(.
ال�سغوطات ال�سديدة التي ميار�سها طرف ثالث والتي جتب �سخ�س على قبول  اأوًل:   
زواج ل يرغب به خوفا من عواقب خمتلفة )اأن يتاأمل من النتيجة »خوف عام«(. )اأن يزعل 

ا يحرتمه )خوف احرتامي(. )اأن يت�سبب يف اأ�رضار كبرية( القانون 1103. �سخ�سً
ال�سغوطات التي ميار�سها ال�سخ�س على نف�سه ويجب نف�سه على زواج لي�س من  ثانيًا:   
دافع احلب بل مدفوعا ب�سعف نف�سيته يف تلك اللحظة )حتى يجد حل للم�سكلة ل يجد 

اإل القبول بالزواج( القوانني 1095 البند 2؛ 1075؛ 209.
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ال�سخ�س  �سفات  كانت  ومهما  الختيار  حرية  القانون  حمى  لو  حتى  اأخرًيا،   
القوانني على  تن�س  / فقري - �سحيح/ مري�س - ينجب / ل ينجب(.  وحمدوديته )غني 
اأن تكون املعيقات �سديدة اخلطورة والتي اأ�سلها اخلداع )التدلي�س( - )حتى متنع �سخ�س 
من الرتاجع عن الزواج ي�ستعمل اخلداع لإخفاء احلقيقة اأو اخرتاع حقيقة حول �سفة يف 

ال�رضيك يعكر وجودها ب�سكل خطري �رضاكة احلياة الزوجية )القانون 1098(.

2.3( اأ�سباب البطالن املتعلقة بال�ستعداد ال�سخ�سي:  
ي�سكل  والذي  املتبادل  الختيار  م�سارك يف هذا  ب�سفته  لل�رضيك  ال�ستعداد  �سمان   
وهو حمط اأنظار وتوقعات للطرفني. لهذا ال�سبب ل ميكن اأن نعتب اللتزام اجلزئي �سحيحا. 
يحمي القانون هنا مبداأ اللتزام جتاه الآخر ويحدد ثلثة اأ�سكال يكون فيها اللتزام منقو�سا 

وغري كاٍف.

)اأن نعتقد اأن لديه �سفات خمالفة للواقع( عندما ندعي اأن هذا ال�سخ�س يحمل  اأوًل:   
�سفات كبرية يف الواقع هو ل ميلكها وندعي ذلك بدون معرفة الطرف الآخر. ينتج الغلط 
هنا داخل ال�سخ�س الذي يدعي هذه ال�سفات حتى ولو مل يخدعه اأحد )الطرف الآخر 
ل يعمل بالأمر ولكن اأي�سا ل ميلك ال�سفة(. هنا القوانني ل تمي ال�سحية )�سحية الغلط( 
لأنه ل ميكن �سمان حرية متقلبة، مزاجية، فردية ولكن تمي ال�رضيك الآخر الذي ي�ستحق 
اأن يكون حمطًا حلب الآخر مبا هو عليه فعل ولي�س مبا ي�ستطيع اأن يعطيه. الر�سى الزواجي 
هو تعبري عن اإرادة احلب جتاه �سخ�س معني ب�سفات معينة ولي�ست مل�سالح فردية من خلل 

�سفات ال�سخ�س الآخر ومقدراته )القانون 1097(.

ل ميكن اأن نعتب التزاما �سحيحا وكافيا ل�سخ�س ي�سع �رضوطا م�ستقبلية )القانون  ثانيًا:   
1102(. امل�ستقبل يبنيه الطرفان ك�رضكاء م�سري وبثقة متبادلة.

اإذا ارتاأى اأحد الطرفني اأن عليه تاأمني جانب معني يف امل�ستقبل وا�سعا �رضوطه يعني   
ذلك ان علقتهما لي�ست متينة مبا يكفي حيث اأن ال�رضوط تنبع يف العادة من ال�سك يف تقيق 
امل�ستقبل املرجو مع هذا ال�رضيك اأو هي علمة على قلة اللتزام جتاه هذا ال�رضيك والت�سارك معه.

ثالثًا : و�سيلة اأخرى جتعل ال�سخ�س غري قادر قانونيا على تاأمني الو�سول للحد الدنى   
داخلية  رغبة  )بدون  خارجيا  الزواج  ال�سخ�س  يقبل  عندما  هي  )�سورية(.  اللتزام  من 
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يف اإمتامه(. اأو لأ�سباب معينة مل�سلحته ولي�ست للزواج بحد ذاته، اأو لأن ال�سخ�س لديه 
تفظات خطرية جتاه الآخر ول يعّب عن ر�سى تام م�ستثنيا من طرفه �سخ�سيا اأو بالتفاهم 
مع الآخر بع�س )�سفات الزواج اجلوهرية(، اأو ميزة من ميزاته اجلوهرية ح�سب القانون 

1104 )يفرت�س هنا تطابق ر�سى الإرادة الداخلي مع الألفاظ والإ�سارات اخلارجية(.

3.3( اأ�سباب البطالن املتعلقة يف القدرة النف�سية، القان�ن 1095 البند 3  
ال�سمانة الثالثة هي القدرة النف�سية ملواجهة تبعات الزواج، فهو م�رضوع حياة يف متناول 
النا�س العاديني ولي�س مق�سورا ملن له وميلك مهارات خا�سة ولكن يتطلب احلد الأدنى من 
ال�سفات  باأن يكون على م�ستوى هذا امل�رضوع، وجمموعة هذه  له  التي ت�سمح  ال�سفات 

واملهارات ت�سمى)الن�سوج( وغيابها ي�سمى )العجز(.
ا�ستعمال هذه التعابري يثري اخلوف ومن ال�رضوري اأن ن�ساعد هذا ال�سخ�س على اأن يفهم 
اأنه اإذا وجب عليه اإعادة النظر يف �سحة زواجه باأن يقوم بتحليل ن�سوجه الإن�ساين، فلي�س 
هناك خطر اإذا مل يكن قادرا على الفهم اأو الرادة، اأو اذا كان م�سابا مبر�س عقلي. يتم 
التح�رض  �رض  ولي�س  الن�سوج  �رض  الزواج هو  �رض  الن�سوج لن  والبحث عن عدم  التحقيق 
تدريجية  )فهي عملية  واحدة  مرة  الكامل  الن�سوج  اإىل  ن�سل  اإننا ل  والدخول. �سحيح 
تتبدل فيها النانية واللّذة لت�سل اىل املو�سوعية والت�سحية والإيثار واملعرفة بوا�سطة جتارب 
قادرة على مواجهة هذه  اآليات  نطور  واأن  الأمل والإحباط  نتحّمل  اأن  تعلمنا  التي  احلياة 
بطريقة  بالزواج  نلتزم  اأن  ن�ستطيع  ل  اأننا  اإىل  التنبه  يجب  ولكن  الإن�سانية(.  ال�سعوبات 
قانونية �سحيحة اإذا مل يكن لدينا هذا احلد الأدنى من الن�سوج. يجب على من يعملون يف 
احلقل الراعوي اأن يتجنبوا التعميمات يف هذا املجال. لأن ذلك هو تعامل زائف ويخ�س 
الن�سوج.  املهمة وعدم  ال�سعف  نقاط  اكت�ساف  الرتكيز على  ن�ساعدهم على  واأن  الهواة 
تن�س القوانني يف كونها واقعية على )احلد الأدنى من الن�سوج(. وتدد ثلثة اأ�سكال لعدم 

الن�سوج.
1( نق�س يف الإدراك.  

2( نق�س خطري يف التمييز واحلكم.  
3( عدم القدرة على تمل اللتزامات الأ�سا�سية للزواج.  
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عيـ�ب الر�سـى
التلجئة اجلزئية، )قان�ن 1101(

الأ�ستاذ اأنط�ني� ياكارين�
ترجمة الأب جمدي ال�رشياين

1( مقدمة 
يفرت�س الر�سى الزواجي كامل وفاعل، وداخلًيا حًرا �سادًقا فقط اإذا تطابق ر�سى 
ل  بالزواج.  الإحتفال  يف  امل�ستخدمة  والإ�سارات  بالألفاظ  التعبري  مع  الداخلي  الإرادة 
ميكن الأخذ بعني العتبار اأي التزام زواجي جزئي. فحتى يكون الر�سى �سحيًحا يجب 
ا حقيقًيا ولي�س على اأنه م�سارك  ان يكون الإلتزام جتاه الطرف الآخر كامًل باعتباره �سخ�سً

فعلي يف خيار احلياة الزوجية املليئة بالتوقعات املتبادلة.

2( يفرت�س القان�ن تطابق الإرادة الداخلية للزوجني مع الإعالن الظاهري
لللفاظ  مطابقا  الداخلي  الإرادة  ر�سى  »يفرت�س   :1 البند   1101 القانون  ين�س 

والإ�سارات امل�ستخدمة يف الإحتفال بالزواج«.
ين�س القانون 1101 البند 2: »اإذا ا�ستنثى اأحد الطرفني اأو كلهما معا بفعل اإرادة 
اإيجابي الزواج ذاته اأو اأيـًا من عنا�رضه اجلوهرية اأو ميزة من ميزتيه اجلوهرينت فاإن ما يعقد 

زواج باطل«.
اخلارجي.  والإعلن  الداخلية  الإرادة  بني  كامًل  تطابًقا  هناك  اأن  القانون  َيفرت�س 
ب�سكل عام، َيفرت�س الإعلن الر�سمي )كما هو احلال ب�رض الزواج( ال�ستقامة يف النية من 

طرف الزوج املجيب على الأقل �سمنيا يف الحتفال بالزواج كما تريد الكني�سة.
تكلم ال�ستاذ بيجو�س عن التلجئة الكلية وهي يف احلالت التي يتم الحتفال بالزواج 
�سكليا / خارجيا ولي�ست عن رغبة داخلية حقيقية مل�سالح خارجة عن الزواج نف�سه ولي�س 
للزواج يف حد ذاته اأو مليزاته اجلوهرية اإذا ن�س البند الأول من القانون 1101 على الإرادة 
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الداخلية للحتفال بالزواج كما تريده الكني�سة فاإن البند الثاين من نف�س القانون يتعامل 
مع اإمكانية اأخرى وهي اأن يقوم اأحد الطراف بعمل ا�ستنثاء داخلي اإرادي ك�رضاء قاعدة 

تطابق الإعلن مع الإرادة الداخلية وحلظة اإعلن الر�سى.

3( ال�س�رية )التلجئة(
هي اإختلف حر بني الإرادة الداخلية والتعبري عنها علنيا. يعلن الطرف املتعاقد يف 
يرف�س  اأبعاده اجلوهرية ولكن يف احلقيقة ويف داخله  الزواج بكل  قبوله  الزواج عن  �رض 
هذا الزواج . يف هذه احلالة حتى ولو رغب ال�سخ�س يف الزواج ي�سع تفظات لأ�سباب 
جدية ول يعب عن ر�سى تام م�ستثنيا بع�س ميزات الزواج اجلوهرية والتي هي يف احلقيقة 
توقعات م�رضوعة ي�سمنها القانون للطرفني: اإجناب البنني وتربيتهم / الدميومة / الأمانة/ 

اللتزام بخري الطرف الآخر وقبوله والبعد امل�سيحي للزواج ك�رض مقد�س.

4( ي�ؤكد احلق القان�ن على الأهمية الكبى لنية ال�سخ�س املتعاقد الداخلية / احلقيقية
النية الزائفة كما يف هذه احلالة املوجهه �سد موؤ�س�سة الزواج، لي�ست اأهل لن توؤ�س�س 
وتكون زواجا �سحيحا. قوة ال�ستثناء التي تهدم الزواج اأ�سا�سها هذا اأن الزواج نف�سه ين�ساأ 
اأن يكون املق�سود به دائما  من الر�سى الذي يعب عنه الطرفان علنيا بطريقة �رضعية على 
فعل اإرادي يهدف اإىل عطاء النف�س ول ميكن اإ�ستبداله باأي �سخ�س اآخر ويجب ان ينبع من 

قرار داخلي حر.

يبديه الإن�سان خارجيا  اأن ما  بالن�سبة للم�رضع هناك قرينة قانونية واإفرتا�س  ولذلك 
من الر�سى الزواجي هو مطابق ملا ي�سمره باطنيا وهذا الر�سى اخلارجي يوؤخذ على حممل 
اجلد غري اأن امل�رضع نف�سه ياأخذ بعني الإعتبار اأي�سا اأن ما يظهر علنا قد يكون �سوريا فقط 
وتظاهريا ولي�ست عن ر�سى. اإذا ثبت هذا التظاهر يكون القبول �سوريا )تلجئة( والزواج 
باطل وغري قائم قانونا وحيث اأن بطلن الزواج هو مو�سوع مثقل التزييف يف حد ذاته 
فاإن من يرتكب التزييف ل يهم ان يكون واعيا لنتائج التزييف املبطلة ل�رض الزواج او غري 

واٍع، يف احلالتني الوعي اأو عدمه يكون فيه التزييف باطل.
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5( الختالف بني الإرادة الداخلية والإرادة املعلنة يجب اأن يتحقق من خالل عمل اإرادي 
اإيجابي اأي من خالل تخطيط وتفكري ثابت يف الفرتة قبل الزواج.

اإذا ا�ستثنى اأحد الأطراف، اأو الطرفان معا، بفعل اإرادة اإيجابي الزواج ذاته اأو اأحد 
اأن يكون  فاإنه يعقد زواجا باطل. ال�ستثناء املبطل هنا للزواج، يجب  عنا�رضه اجلوهرية 
مق�سوداً وثابتًا من خلل عمل اإرادي اإيجابي حيث يثبت اأن املتعاقد يق�سد واعيًا التهرب 
من اللتزام الذي يعلن ب�سقيه خارجيا. واإرادة ال�ستنثاء هذه التي هي �سابقة للزواج ميكن 
للزواج عن�رضا غري متوافق  )باأن ي�سيف  اأو �سمنية وغري معلنة  ان تكون معلنة و�رضيحة 
مع جوهره(. يعتب هذا ال�ستثناء اإيجابيا ومبطل للر�سى الزواجي حتى يف احلالت التي 
يكون فيها ال�ستثناء نابعا من عقلية متجذرة يف نف�سية املتعاقد اأو من تكوينه الإن�ساين اأو 
من قناعة �سخ�سية وطريقة حياة ولكن ل يكفي هنا عدم الهتمام الطارئ وال�سطحي اأو 

الإرادة العامة الإفرتا�سية ولي�ست املوجهه لهذا الزواج عمليا.

6( اجل�انب العامة
من ناحية التحقق بجدية الإ�ستثناء وتقييمه على اأنه اإيجابي اأول فهذا يتم من خلل 
العلقة بني �سبب هذا  اإيجاد  اأوًل وثانًيا من خلل  تليل ت�رضيحات الأطراف وال�سهود 

ال�ستثناء امل�ستقبلي من جهة والدافع املوؤدي اىل عقد الزواج، من جهة اأخرى. 
نتكلم هنا عن تلجئة جزئية وا�ستثناء جزئي عندما يكون الرف�س حم�سورا يف عن�رض 
جوهري اأو يف هدف )اإجناب البنني/ عدم النحلل( ال�رضورية لأن يحقق هذا الزواج 
اأهدافه )القوانني 1055-1056(. ا�ستثناء عن�رض واحد اأو ميزة واحدة هو ا�ستثناء للزواج 

برمته.
العنا�رض امل�سرتكة بني كل هذه احلالت الفر�سية هي : 

وامليزات  العنا�رض  هذه  اأحد  تقيق  ي�ستثني  اإيجابي  اإرادي  فعل  هناك  يكون  اأن   -
والأهداف اخلا�سة بالزواج .

يجب الإنتباه هنا اأن ا�ستثناء ممار�سة اأحد هذه العنا�رض املذكورة ل تعتب ا�ستثناًء لها   -
وهي اأمر خمتلف عنها.

واأن تكون �سابقة لعقد �رض الزواج.   -
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املحاكم  حقل  يف  العاملون  جيدا  يعرفه  ما  وهو  رومانا،  الروتا  فقه  يف  جند  وكما 
الكن�سية فاإنه بالإ�سافة اإىل حالت البطلن على اأ�سا�س القانون 1095 البند 2و3 )نق�س 
خطري يف التمييز / عدم تمل التزامات الزواج اجلوهرية( فاإن اأكرث اأ�سباب حالت البطلن 
- بطلن الزواج - ينجم عن التلجئة )ال�سورية( وب�سكل خا�س حالت ا�ستثناء )اإجناب 

البنني( عدم النحلل، وح�سن النية(. حما�رضتي تتحدث عن هذه املوا�سيع الثلثة.

7( ا�ستثناء )اإجناب البنني(
كما هو احلال يف )خري الزوجني(، يكون ال�ستثناء هنا رف�سًا لهدف جوهري ل�رض 
اأن الإجناب والرتبية هما علمات �رضكة متبادلة  الزوجية - من حيث  ال�رضكة  الزواج - 

عطاءا وقبول بني الزوجني.
ت�ستثني الإرادة ال�سورية يف هذه احلالة اإجناب وتربية البنني وهي نابعة عن نية �سابقة 
ب�سكل حذر  اجلن�سية  العلقة  ممار�سة  وباأن  احلمل،  ملوانع  منهجي  ب�سكل  للجوء  للزواج 
لتجنب ولدة اأبناء اأو باللجوء اإىل الجها�س يف حالة احلمل اأو عن طريق رف�س اللتزام 
برتبية الأبناء امل�ستقبلني )ماديا واأخلقيا( ويجب اأن ل نن�سى اأن اإجناب البنني يعني تقبل 
نتائجه الطبيعية اأي قبول الأطفال املولودين واملحافظة على حياتهم )ل يتكلم يف الواقع 
فقه الروتا الرومانية عن هذا املو�سوع ويكتفي ببع�س الإ�سارات العامة يف اجلزء القانوين 
من احلكم(. يجب التمييز هنا اأي�سا بني ا�ستثناء احلق يف اإجناب البنني وبني ا�ستثناء "ممار�سة 

هذا احلق". يجنبنا هذا التمييز اخللط بني:
الرف�س املطلق للإجناب غري �رضعي ومي�س جوهر عقد الزواج  -

املوقف الذي ميكن اأن يكون تعبريا عن معيقات تقيق هذا امل�رضوع الثنائي واعتبار   -
اأن اإجناب البنني هو ثمرة حب ملتزم وم�سوؤول يتم تفعيله يف الوقت امللئم لذلك.
بني  احلب  هذا  متنع  التي  التحفظات  �سمن  الإجناب  ا�ستثناء  يدرج  الكني�سة  تعليم 
الزوجني اأن يكون حبا زوجيا حقيقيا. "اخل�سب هو ثمرة وبرهان احلب الزوجي وال�سهادة 
اإجناب البنني هو فهم �سحيح ملفهوم الزواج، والنية  على العطاء امل�سرتك بني الزواج". 
�سد الإجناب تكون وا�سحة، عندما تكون هناك اإردة مطلقة لزواج غري خ�سب )اإطلقا(.
وتقق عندما يقوم اأحد الأطراف اأو الطرفني معا برف�س منح احلق للعمل الزوجي الذي 
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هو يف حد ذاته كفيل بالإجناب )القانون 1061 البند1( ويرف�س واجب عدم منع هذا 
العمل من الإتيان بنتيجة.

مو�سوع هذا الإنكار هو احلق والواجب على الإجناب ويتحقق عادة يف حلظة اإعلن 
لتاأجيل  جماًل  وتعطي  جتنبها  ميكن  ل  اأ�سبابا  الإنكار  هذا  اأ�سباب  تكون  اأحيانا  الر�سى. 
الإجناب وقتيا، ولكن يف هذه احلالت يجب اأن يكون وا�سحا يف حلظة اإعلن الر�سى 

هذا ال�ستعداد املبدئي للإجناب وتمل م�سوؤولية هذا الإجناب.
الر�سى  اأهمية كبى يف تكوين  ذا  يعتب  الواجب   / ال�ستثناء هذا احلق  الهدف من 
قانونية.  اأهمية  ذا  وامل�رضوط   / املوؤقت   / الب�سيط   / ال�سطحي  ال�ستثناء  اإعتبار  ميكن  ول 
فقط ال�ستثناء املطلق للإجناب له قوة قانونية مبطلة وتوؤثر على احلق يف حد ذاته ولي�ست 
"مطلق" تعني فقط عندما تكون دائمة.  التنبة هنا باأن  فقط على ممار�سة هذا احلق. علينا 
يعتب ا�ستثناًء ملطقًا عندما تكون ال�رضوط املو�سوعة للإجناب غري قابلة للتحقق مع الزمن 
اأو مرهونة ب�رضوط اإعتباطية ومن طرف واحد والتي ميكن اأن ل تقق ابدا. يف هذه احلالة 
القبول ال�سكلي للإجناب هو قبول هزيل وغري كاف للنفتاح على العطاء اخللق املتبادل 
مع الزوج الآخر. وحتى نيز بني اإذا ما كان هناك رف�س "للحق" اأو هو رف�س "ملحاربة 
ال�سخ�س  ي�سعها  التي  الدوافع  اىل  الإنتباه  �رضورة  تفر�س  والعقيدة  الفقه  فاإن  احلق"، 

كاأ�سباب لتاأجيل الإجناب.
د ومبهم، وعند التحقيق  اأحيانا غري حمدَّ يكون ال�سبب املقدم لتبير تاأجيل الإجناب 
اأن هناك هدفًا �سخ�سيًا اآخر، كاخلوف من  يف الدوافع املقدمة للتاأجيل كثريا ما يك�سف 
مواجهة م�سوؤوليات ولدة طفل اأو الرغبة يف الإنتظار اأو حلني تقوية الروابط الزوجية. كل 
هذه احلالت تعود اإىل نوعية العلقة ال�سخ�سية بني الزوجني وتبهن على وجود فجوات 
يف هذه العلقة كذلك ميكن الإفرتا�س هنا اأن ال�ستثناء هو ا�ستثناء "مطلق" حتى ولو كان 

يف رغبة هذا الزوج ا�ستثناء موؤقتا وم�رضوطا .
تختلف احلالة عندما تكون الإرادة اجلماعية مبواجهة م�سووؤلية الإجناب بح�سب ما 
يفر�سه الواجب الأدبي للأبوة والأمومة امل�سوؤولة. يف كل الحوال ويف هذا احلالة اأي�سا 
الطرفني على  الدوافع �سلبة وم�سرتكة لذلك حتى يف حالة الإتفاق بني  اأن تكون  يجب 
التاأجيل يجب اأن يبقى �سليما حق الأفراد على حياة �سحيحة موجهة للإجناب . واإذا مت 
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الإجناب  تناق�س  عن  تعبريا  هذا  �سيكون  الأطراف  اأحد  من  احلميمية كمنهج  اإنكار هذه 
مطلقا. الإجناب  عدم  هدفه  اتفاقًا  يكون  اأن  ميكن  ل  لذلك  احلالت.  كل  يف  امل�سوؤول 
عن  بالبحث  فيها  التحقق  ميكن  التي  الق�سايا  اأكرث  فهو  الإجناب  على  التحفظ  اأما 
يكون كل زوج على  باأن  نتوقع  اأن  املنطق  الزوجني، حيث من  بني  متطابقة  ت�رضيحات 
معرفة مبوقف الزوج الآخر بالإ�سافة لذلك اإذا كان هناك �سدق ميكن لكل زوج اأن يقر 

ب�رضاحة عن الت�رضيحات املتبادلة يف الواقع اأو عن موقفهم قبل الزواج.
التمييز بني »ا�ستثناء احلق« وبني »ا�ستثناء ممار�سته« هو مو�سوع �سعب ويحتاج بع�س 
التدقيق وخ�سو�سا باأمرين: »النية« من جهة وظرف كل حالة على حدة من جهة اأخرى. 

يف هذا البحث ي�ستخدم الفقه بع�س الفر�سيات )القرائن( وبع�س املعايري اخلا�سة.
لي�س  اأمر  هو  احلق"،  ممار�سة هذه  "ا�ستثناء  وبني  الجناب"  "ا�ستثناء حق  بني  التمييز 
عقد  "نية  مو�سوع  الول:   : مو�سوعني  يف  خ�سو�سا  التدقيق  بع�س  ويحتاج  بال�سهل 
الزواج" والثاين ظروف كل حالة على حدة. فيما يخ�س الفقه الكن�سي عند التعامل مع 

هذا املو�سوع فاإنه يلجاأ اىل بع�س الفرتا�سات واملعايري اخلا�سة، نذكر منها ثلثة:
املعيار الأول يدر�س طريقة عي�س الزوجني وحياتهم اجلن�سية ومقدار احلذر يف   )1
هذه العلقة، واإذا كان هناك ا�ستعمال منهجي ملوانع احلمل رغم رف�س الطرف 
الآخر . اإذا ثبت اأن الأمر كذلك، فهذا يعني اأن الزوج الثاين ل يتمتع بهذا احلق 

يف الإجناب.
يف  معني  و�سع  تقق  اأمل  على  وتاأجيله  الإجناب  يف  التقييد  هو  الثاين  املعيار   )2
امل�ستقبل، هذا التاأجيل ل ميكن اأن يكون �سحيحا اإذا كان الظرف غري حمدد ول 

ميكن التنبوؤ به.
املعيار الثالث: هو درا�سة ردة فعل الطرف الآخر يف حال حدوث حمل يريده   )3
طرف ويرف�سه الآخر، وهل هناك ردة فعل راف�سة من جهة وهل هناك جلوء فعلي 
الزواج ولكن  اأطفال من هذا  هناك  اأن  )معيار مهم يف حالت  الإجها�س  اإىل 
نقطة  اأهم  الزواج هي  قبل  النية  باأن  هنا  الإجناب، مذكرين  هناك جلوء ل�ستثناء 

يجب اإثباتها(.
اأن  ذلك  يعني  ل  ولكن  املو�سوع،  ي�سعب  الأطراف  ت�رضيحات  يف  التعار�س  اإن 
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اإىل  نرجع  اأن  فعلينا  مو�سوعي،  برهان  اإىل  الو�سول  امل�ستحيل  من  اأنه  ونعتب  ن�ست�سلم 
ت�رضيحاتهم،  القانونية وحتى  الطراف  اإقرارات  اأن  البند 1و2، حيث  القانون 1536 
الإعتبار  بعني  اآخذا  يقّدرها  اأن  القا�سي  الإثبات وعلى  قوة  لها  قانونية  باإقرارات  لي�ست 
)اأدلة وظروف،  اأخرى تدعمها دعما كامل  بالدعوى وتوافر عنا�رض  املحيطة  الظروف 

مثل �سخ�سية الأطراف(، �سوابق عائلية وتاأثري العائلة على قرار اأ�سباب التاأجيل.

8( ا�ستثناء الأمانة الزوجية
مي�س مو�سوع الأمانة الزوجية اإحدى ميزات الزواج اجلوهرية، وهي الوحدة وميكن 
ا�ستبعاد  الزوجية. مت  الوا�سح لواجب املحافظة على الأمانة  الرف�س  ملحظته من خلل 
الفكرة القائلة باأن رف�س الإلتزام بالأمانة الزوجية يكون فقط عندما يق�سد اأخذ الزوجني 
ك�رض قاعدة الوحدة ومينح احلق على ج�سده لأ�سخا�س اآخرين وفقط كنتيجة ذلك يرف�س 

املعا�رضة مع �رضيك حياته.

كان املنطق باجتاه اأن ا�ستثناء الأمانة الزوجية هو فقط عندما تتكون النية على اإن�ساء 
علقة موازية وم�سابهه للعلقة الزوجية يف خمالفة مليزة الوحدة يف القانون 1056.

اليوم هناك اإجماع على اإعطاء اأهمية اأكب ملو�سوع الأمانة، لذلك مهم جدا التحقق 
من وجود اإرادة حقيقية لدى الزوج باللتزام بالعلقة اجلن�سية ب�سكل ح�رضي مع �رضيكة 
لي�س ال�ستثناء فقط عندما تكون هناك علقة جن�سية تعددية �رضيحة ولكن  الزواج،  يف 
اأي�سا عندما يرف�س الزوج اأن مينح نف�سه ح�رضيا للطرف الآخر. هذه النظرة وهذه الفكرة 
الثاين يف )فرح ورجاء  الفاتيكاين  تعليم املجمع  الزوجية تعك�س وتوؤّكد  اجلديدة للأمانة 
اأي�سا عند رف�س هذه  اإقامة علقات متعددة، بل  48(. لي�ست اخليانة الزوجية فقط عند 

العلقة احل�رضية وفقط مع ال�رضيك.

ال�سعف  بني  نخلط  ل  واأن  الب�رضي  ال�سعف  مو�سوع  اإىل  ننتبه  اأن  اأي�سا  هنا  علينا 
الب�رضي وا�ستثناء الأمانة، لذلك مييز الفقه بني "ا�ستثناء احلق" وبني "ا�ستثناء ممار�سة احلق"، 
حتى لو كان هذا التمييز غري منحاز وغري مبر كما هو احلال يف ا�ستثناء الإجناب. يف الواقع 
عند حلظة الإثبات، يجب اأن نيز بني الزنى وهو ت�رضف ياأتي بعد الزواج و�سببه �سعف 
الطبيعة الب�رضية وبني ال�ستثناء ال�رضيح ال�سابق للحتفال بالزواج للأمانة الزوجية: الزنى 
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الزواج  قبل  باإرادة �رضيحة  مرتبطا  كان  اإذا  ال  للزواج  البطلن  �سبب  لي�س  ذاته  يف حد 
وعدم اللتزام بواجب الأمانة.

كما يف كل حالت ال�ستثناء، كذلك يف حالة الأمانة الزوجية ،ي�سري الفقه ال�رضعي 
والعقيدة اىل معنى التعبري" فعل ا�ستثناء اإرادي و�رضيح". م�سددا على وجوب وجود ظرف 
يف  افرتا�سي(.  )زنى  وافرتا�سيا  نظريا  فقط  ولي�ست  الأطراف  اأحد  به  قام  وحايل  فعلي 
اأو ال�سمنية باإن�ساء علقة  البحث يجب التحقيق دائما من وجود النية احلقيقية ال�رضيحة 

ت�ستثني الوحدوية التي يفر�سها الزواج امل�سيحي والزواج ب�سكل عام.

ولأن ال�ستثناء للأمانة ل ياأتي فقط عند رف�س الوحدة يف الزواج ولكن اأي�سا يف حالت 
الرف�س ال�رضيح للأمانة مع اإنكار حق ال�رضيك يف العلقة اجلن�سية يجب يف عملية البحث 
القانوين الرتكيز على الزواج وعلى طريقة تفكريهم وت�رضفهم وقناعاتهم ال�سخ�سية، اأكرث 
من الرتكيز على جمرد مو�سوع اخليانة التي حدثت بعد الزواج. خ�سو�سية �سبب البطلن 
هذا جتعل برهنته املبا�رضة �سعبة جدا، مبعنى اأن اإقرار الأطراف الق�سائي باللجوء اإىل التلجئة 
الزواج،  قبل  املعني  ال�سخ�س  الكلم من  �سمعوا هذا  اأ�سخا�س  �سهادات  يدعمه  ما  نادرا 

ولي�س فقط �سهادة الزوج امل�ستقبلي بل اأي�سا �سهادة اأطراف ثالثة.

عدم  فكرة  اأن  توؤكد  حمددة  وقائع  تديد  يجب  ال�سورية  اأو  التلجئة  يخ�س  فيما 
الأمانة هذه تخ�س زواج ال�سخ�س خ�سو�سا عندما يت�ساحب هذا ال�ستثناء مع ممار�سات 
�سبب غري  تواجد  اإىل  بالإ�سافة  اأخلقية  اإنغلقية  تنم عن  اأفكار وت�رضفات  اأو  اأخلقية  ل 

منا�سب للزواج مثل لأن العادات والتقاليد تفر�س ذلك.

واملتزامنة  ال�سابقة  اخلا�سة  الظروف  مو�سوع  على  ق�سوى  اأهمية  ي�سع  ذلك  كل 
التي كانت  لتلك  اأهمية خا�سة  اللحقة لكل ق�سية، ومن بني هذه الظروف واملعطيات 
الزواج والتي من خللها ميكن احل�سول على دليل غري مبا�رض ميكن  قبل وا�ستمرت بعد 
ال�ستنتاج من خلله اإذا كان هناك اأو مل يكن عملية ا�ستثناء. املطلوب التحقق فيما اإذا كان 
هناك علقة عاطفية خلل فرتة اخلطوبة مع طرف اآخر وا�ستمرت اأثناء اخلطوبة وامتدت 
اإىل ما بعد عقد الزواج واإذا ما كانت هذه العلقة هي �سبب التوقف عن امل�ساكنة الزوجية.
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9( ا�ستثناء خا�سية »عدم النحالل«
يح�سل ا�ستثناء هذه اخلا�سية عندما يرف�س طرف اأو الطرفان اأن يقبل ميزة الدميومة 
يف الزواج والتي هي عدم النحلل. يعني ال�ستثناء هنا باأن الرغبة يف عقد الزواج قابل 

للنحلل، حمتفظني لنف�سهم باإمكانية اإنهاء هذه العلقة.
برف�س  بالزواج  الحتفال  حلظة  يف  الطرفان  اأو  طرف  يقوم  عندما  النية  هذه  تقق 
مبداأ البقاء اإىل الأبد مع الطرف الثاين. يعّب هذا الإنكار عن نية البقاء حرا من اأي ارتباط 
اإىل  اللجوء  نية  مع  اأو عقد  الختبار  يكون هذا زواجا تت  ما  م�ستقبلي وغالبا  زواجي 
الطلق. من املوؤكد اأن مو�سوع ال�ستثناء لي�س اللجوء اإىل الطلق يف حد ذاته، ورمبا يتمنى 
هذا ال�سخ�س اأن يدوم زواجه. مو�سوع ال�ستثناء هو احلق يف اللجوء اإىل الطلق يجب 
بالإ�سافة اإىل ما ذكر التمييز بني رف�س الدميومة وبني ت�رضفات عامة فيها حذر من قبول 

التزامات مطلقة ونهائية.
ميكن لهذا ال�ستثناء اأن يكون مطلقا بغ�ّس النظر عما �سوف يح�سل يف امل�ستقبل اأو اأن 
يكون افرتا�سيا يف حالة عدم جناح الزواج. يف كلتا احلالتني، هذا اخليار احلر املخالف مليزة 
انحلل �رض الزواج مينع اأن يكون هناك زواجا �سحيحا، لذلك ل يهم اإذا كان ال�ستثناء 
ا�ستثناء  عملية  هناك  يكون  اأن  هو  يهمنا  فما  قانونيا،  م�رضوط  غري  اأو  م�سقبليا  م�رضوطا 
للدميومة والتي حتى لو كانت م�رضوطة يجب اأن تكون اأكيدة ولي�ست افرتا�سية. فاإمكانية 
تديد �رضط الإجناب مثل اأو الأمانة الزوجية حتى ولو مل تكن موجودة ب�سكل �رضيح من 

تطابق ال�رضع اإذا مت برهنته ميكن اأن يعتب عن�رضا قويا يف مو�سوع �سبب التلجئة.
ل  واأن  ال�ستثناء،  واإعلن  ال�ستثناء  بني �رضاحة  نخلط  ال  املهم  من  احلالة  هذه  يف 
نكتفي بالبحث عن اعرتاف غري مرجح للطرف الآخر عن هذا ال�ستثناء حتى ولو اأعطينا 
ال�ستثناء لطرف  بهذا  اعرتاف  لو كان هناك  اأيدلوجية، وحتى  اأو  ثقافية  اأهمية ملعطيات 
ثالث، ففي اأغلب احلالت يكون العن�رض الأهم يف البحث هو �سبب التلجئة امل�ستقبلي. 
اإليها من خلل  الو�سول  التي مت  النتيجة  يعتمد على  البينات  لنتائج  املو�سوعي  العتماد 
التقييم املنطقي للبّينة غري املبا�رضة والتي تتل مكانة مركزية مع الأدلة والظروف التي تبز، 
كاأن يكون هناك نية بالإحتفال بالزواج مدنيا فقط، اأو مدة احلياة الزوجية، اأو تعامل هذا 

ال�سخ�س مع �سعوبات احلياة الزوجية، اأو تزامن ذلك مع ا�ستثناء الإجناب.
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ال�رشكة الزوجيَّة وخري الزوَجني
)يف القان�ن الالتيني 1055(

الأب رمي�ن جرج�س الفرن�سي�سكاين

ها بنظامها الأ�سا�سي«1. موؤّكداً اأنَّها  »لقد اأن�ساأ اهلل الأ�رشة الب�رشيَّة بخلقه الرجل واملراأة، وخ�سّ
»اخللّية الأ�سلّية للحياة الجتماعية... حيث الرجل واملراأة مدعّوان اإىل عطاء الذات يف 
احلب ويف عطاء احلياة«2. مثل هذه الأ�رضة )in facto esse(، تقوم على ر�سى الزوَجنينْ 
in fieri(3، هي من الوجه امل�سيحية »اتاد اأ�سخا�س، هي اأثٌر و�سورٌة لتاد الآب والبن 

يف الروح القد�س«4، هي اأي�سًا » �رضكة اإميان ورجاء وحمّبة«، ُتعطي » ك�سف وتقيق على 
نحو خا�س لل�رضاكة الكن�سّية، لهذا ال�سبب يجب اأن ُتدعى مبثابة كني�سة منزلّية5. وت�ستند 
�رضاكة احلياة الزوجّية اإىل الختيار املتبادل الذي من �ساأنه اأن يكون واعيًا وحراً... واإىل 
اأن يتقا�سم الرجل واملراأة �سويًا، ال�سخ�سان الب�رضيّان، القدرة على احلياة »يف احلقيقة ويف 
املحّبة«6. وهما مدعّوان اإىل اأن ينُموا با�ستمرار يف �رضاكتهما احلياتّية عب اأمانتهما اليومّية 
لوعدهما الزوجّي من خلل عطاء الذات يف احلّب ويف عطاء احلياة كّلها ب�سكل متبادل 
وتاّم. وهذا العطاء يتناغم مبا�رضًة وخمّطط اهلل كما جتّلى لنا منذ البدء، لأنه يتناغم وامل�ساواة 
يف الكرامة ال�سخ�سّية بني الرجل واملراأة. فالّتاد الزوجّي اأُعِطَي للإن�سان من اهلل، ولهذا 
الرجل واملراأة  اأّن  التكوين  �سفر  ن�ّس  طبيعيًا. وتعبري  اعتباره بجملته خرياً  ال�سبب، ميكن 
»اثنان ي�سبحان ج�سداً واحداً«، لهوتّيًا يعني »�رضكة احلياة واحلّب الزوجّي«، وقانونّيًا 
ة، يعني اأّنه التوّجه ال�سمنّي  يعني »وثاق« �رضاكة احلياة كّلها والتي لها غائّية �سمنّية خا�سّ
امل�رّضع  ِقبل  من  العتبار  بعني  اأُخذت  الغائّية  وتربيتهم. هذه  والبنني  الزوَجنينْ  نحو خري 
الأعلى كعن�رض �رضورّي للزواج كما اأّكدت ذلك اللجنة القانونّية اأثناء عملية اإعادة النظر 

راجع التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكّية، املكتبة البولي�سية - جونيه، لبنان 1999، رقم 2203.  1
راجع املرجع ال�سابق نف�سه، رقم 2207.  2
راجع املرجع ال�سابق نف�سه، رقم 2201.  3
راجع املرجع ال�سابق نف�سه، رقم 2205.  4
راجع املرجع ال�سابق نف�سه، رقم 2204.  5

6  راجع البابا ي�حنا ب�ل�س الثاين، ر�سالة اإىل الأ�رش، 2 �سباط 1994، عدد 8.
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مبجموعة القوانني 1917. قالت اللجنة: »يف احلقيقة، هدف الزواج خلري الزوَجنينْ هو 
حقًا عن�رضٌ جوهرّي للميثاق الزوجّي7.

جند يف الر�سالة العامة »الزواج الطاهر« عام 1930، التي اأ�سدرها البابا بّيو�س احلادي 
ع�رض اإ�رضاره على اأّن احلّب الزوجّي« ل يت�سّمن فقط امل�ساندة املتبادلة، بل يجب اأن يق�سد 
ما هو اأ�سمى-ويجب اأن يكون ذلك هدفه الأ�سا�سي-اأن يق�سد تعاون الزوَجنينْ املتبادل، 
لكي يكّونا ويكّمل فيهما يوم بعد يوم الإن�سان الداخلي: وعلقتهما اليومية ت�ساعدهما 
على التقّدم، يومًا بعد يوم، يف ممار�سة الف�سائل، وعلى النمو خ�سو�سًا يف املحّبة احلقيقية 
هلل وللقريب«8. اأراد البابا بّيو�س احلادي ع�رض اأن يوؤّكد اأّن التفا�سري التي تقول اأّن »التعاون 
كافية.  غري  هي  الدنيويّة  للأعمال  والنف�سي  اجل�سدي  الدعم  على  فقط  يقوم  املتبادل« 
فالزوَجنينْ يجب اأن يتعاونا خلريهما النهائي من خلل النمو يف الف�سيلة والقدا�سة. يقول 
البابا بّيو�س الثاين ع�رض يف خطابه 29 ت�رضين الأول 1951 اإىل اّتاد الكاثوليك الإيطاليني 
Ostetriche: »تقلي�س معا�رضة الأزواج والفعل الزوجّي اإىل وظيفة ع�سوية لنقل البذور ُيعّد 

تويًل دفيئًا للحياة البيتية، مزار العائلة، اإىل غرفة عمليات بيولوجية... الفعل الزوجّي، 
الب�رض  بطبيعة  الذي،  للأزواج،  ومبا�رض  متزامن  تعاون  �سخ�سّي،  عمل  الطبيعية،  فهيئتها 
وخ�سائ�س الفعل، هو التعبري عن الهبة املتبادلة حيث مبوجب الكتاب املقد�س، يتم الّتاد 
ب�سكل  اأي�سًا  اإجنازه  الذي ميكن  البذرتني،  اّتاد  بكثري من  اأكرث  فهو  »يف ج�سد واحد«. 
�سناعي، اأي بدون الفعل الطبيعي للزوجني. الفعل الزوجّي، منّظم ومراد من الطبيعة، هو 

التعاون ال�سخ�سّي، يتبادل الزوجان يف عقدهما الزواج احلق«9.

1( ال�رشكة الزوجيَّة يف املجمع الفاتيكاين الثايّن
و�سف املجمع الفاتيكاين الثايّن يف الد�ستور الراعوّي »فرح ورجاء« الزواج �رضكة 
حياة وحّب زوجّي، اّتاد »اأ�سخا�س«. نقراأ يف العدد 48 ما يلي: »اإّن ال�رضكة احلميمة 
والرتاجع.  للنق�س  قابل  غري  �سخ�سّي  ر�سى  على  قائمة  الزوجّي...  واحلّب  احلياة  يف 

«Ordinatio enim matrimonii ad bonum coniugum est revera elementum essentiale foederis matrimo-  7
nialis». Cfr. Communicationes, 15 (1983) 221.
راجع دنت�سنغر - ه�نرمان، الكني�سة الكاث�ليكيّة يف وثائقها، اجلزء الثاين، ترجمة املطران يوحّنا من�سور - الأب حّنا الفاخوري،   8

من�سورات املكتبة البول�سية، 2001، �س. 796.
Cfr. BONNET P. A., «Essenza, proprietà essentiali, fini e sacramentalità, p. 120; AAS., 43 (1951) 850.  9
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وهكذا فالعمل الإن�ساين الذي يتبادل به الأزواج العطاء والتقّبل هو توافٌق ترابطي ثّبتته 
بل  بعد،  من  اثنني  هما  »لي�سا  الزواج  برباط  اللذان  واملراأة  والرجل  الإلهية...  الإرادة 
ج�سٌد واحد« )متى 19: 6(، يتعاونان وي�ساند اأحدهما الآخر مبا بينهما من اّتاد حميم 
يف ال�ّسخ�س والعمل...وهذا الّتاد احلميم، كونه عطاًء متبادًل بني �سخ�سنّي، وكذلك 
، وارتباط الواحد بالآخر ارتباطًا ل  خري البننب، كّل ذلك يقت�سي اأمانًة تامًة عند الزوَجنينْ
ينف�سم«. ويوؤّكد الد�ستور الراعوي »فرح ورجاء« )رقم 48( اأّن تعبري »املعونة املتبادلة« 
بني الزوَجنينْ له معناه الكتابي العميق، كما هو وا�سح من الن�س املقّد�س: »ل يح�سن اأن 
يكون الإن�سان وحده، فلأ�سنعّن له عونا ينا�سبه« )تك�ين 2، 18-23(. فاملعونة اأعطيت 
واأّن  زوجها؛  الرجل،  خري  لبلوغ  معينة  تكون  اأن  كزوجة،  املراأة،  اأّن  اهلل  اأراد  خلريه. 
الرجل، كزوج، هو معني لبلوغ خري املراأة، زوجته. فتبدو املعونة املتبادلة وكاأنها تهدف 

. خلري الزوَجنينْ
 mutum مل يتكّلم الد�ستور الراعوي »فرح ورجاء« يف اأّي جزء منه عن املعونة املتبادلة
adiutorium كهدف اإنا يوؤّكد بب�ساطة اأّن الزوَجنينْ »يتعاونان وي�ساند اأحدهما الآخر مبا 

يانه  ويتق�سّ اّتادهما  معنى  يعيان  وهكذا  والعمل،  ال�سخ�س  يف  حميم  اّتاد  من  بينهما 
مع الأيام اأكرث فاأكرث. وبقّوة هذا ال�رّض يقومان مبهمتهما الزوجّية والأ�رضية، ... فيزدادان 
بلوغًا اإىل كمالهما الذاتّي واإىل قدا�ستهما املتبادلة«. لأن يتوّجه الزواج اأ�سا�سا اإىل تقدي�س 
التي  الزواج، هي  �رّض  نعمة  فاإنَّ  الزواج.  اإ�رضارّية  عن  ناجمًا  يبدو  ا�ستنتاج  هو  الزوَجنينْ 
تقود الزوَجنينْ اإىل القدا�سة من خلل تكاملّية احلب الزوجي. والد�ستور الراعوّي »فرح 
ملّرتني  اأّكد  اإّنا   ،» الزوَجنينْ »خري  اإىل  يهدف  الزواج  اأنَّ  �رضاحة  اأي�سًا  يعلن  مل  ورجاء« 
الزوجّي،  الوثاق  انحلل  عدم  مبو�سوع  لرتباطه   )48 الرقم  )يف  الأزواج«  »خري  على 
 » ويف الرقم 50، �سمن �سياق مو�سوع امل�سوؤولية الأبوية. فيمكن اعتبار »خري الزوَجنينْ
تعبرياً ذا معًنى وا�سع يتناول حّق كل ما من �ساأنه تعزيز �رضكة احلياة الزوجّية، فهو يرتبط 
مبثل وقيم اإن�سانّية اأّولها احلّب الب�رضي، انعطافًا اإراديًّا من �سخ�س اإىل �سخ�س اآخر ي�ستمل 
احلّر  الذاتّي  العطاء  تبادل يف  اإىل  الأزواج  يقود  بكامله...،  الب�رضّي  ال�سخ�س  على خري 
الذي يظهر يف العاطفة والتعامل، ويتخّلل يف احلياة كّلها. فهناك علقة بني الفعل )اإقامة 
)م�سرية  الفعل  ينبثق من  الذي  الزوجّي  والو�سع  الزواج،  اأ�سا�سه  يبنى على  الذي  عهد( 

احلياة الزوجّية(.
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والتطّور  املتبادل  التكامل  هو يف  الثاين،  الفاتيكاين  ملجمع  وفقًا  الزوَجنينْ  فاإنَّ خري 
التكاملي التدريجي للزوجني، من خلل امل�ساعدة املتبادلة، والتاد كاأ�سخا�س، لي�س فقط 
ج�سديًا اأو جن�سيًا، ولكن اأي�سًا يف املجالت الفكرية، والعاطفية والأخلقية والروحية. 
الإن�ساين، يف وحدة اجل�سد  لل�سخ�س  لروؤية متكاملة وواقعية  ي�ستجيب،  الزوَجنينْ  فخري 
الذات،  بهبة  ذاته  ويحّقق  ُيحّب،  واأن  للحب  والعميقة  الطبيعية  تطلعاته  يف  والروح، 
تكاملية  ازدواجية  الوجودي،  التكافوؤ  اأ�سا�س  على  تقوم  الزواج  لعلقة  ت�سورا  ويفرت�س 
وت�ساوي يف كرامة الأ�سخا�س )فرح ورجاء رقم 49(. من منطلق هذا املفهوم ال�سخ�سايّن 

للزواج يجب تف�سري قوانني الزواج.

2( ال�رشكة الزوجيَّة يف �رشع الكني�سة الكاث�ليكيَّة
الفاتيكايّن  املجمع  املذكورة يف  ال�سخ�سانّية  الروؤية  احلايّل،  الكن�سّي  الت�رضيع  ا�ستمّد 
يف  الزواج  قانون  ل�سياغة  اليوم،  العامل  يف  الكني�سة  حول  الرعوّي  الد�ستور  من  الثاين، 
جمموعة القوانني اللتينّية اجلديدة عام 1983 ومن ثّم من جمموعة قوانني الكنائ�س ال�رضقّية 
الكاثوليكّية 1990، الذي مل يتجاوز حقيقة الزواج كموؤ�ّس�سة طبيعية و�رضّية. واأنَّ جوهر 
املوؤ�ّس�سة الزوجّية الأ�سا�سّي قائم على العهد الذي يقطعه الزوجان لإقامة �رضكة يف احلياة 
من  الأولد10.  باإجناب  كليًا  تكتمل  والتي  الأوىل  بالدرجة  الزوَجنينْ  خلري  تعود  بينهما 
الوا�سح اأّن م�سطلح »موؤ�ّس�سة« ي�سري اإىل ما يتوّلد عن فعل اإن�ساين بوا�سطته يتبادل الزوجان 

العطاء والقبول، وهذا ما حّدده القانون 1057 بند 2 بقوله اإن الر�سى يقيم الزواج11.
الرجل واملراأة  به  يقيم  الذي  الزوجّي،  العـهد  اإن  البند 1:  اللتيني 1055  القانون 
بينهما �رضكة للحياة كلها، والذي يهدف بطبيعته اإىل خري الزوَجنينْ واإجناب البنني وتربيتهم، 

قد رفعه ال�سيد امل�سيح اإىل مقام �رض مقد�س بني املعّمدين.
نه ب�رضائعه،  القانون ال�رضقّي 776 البند 1: اإّن عهد الزواج الذي �سنعه اخلالق وح�سّ
وبه يقيم الرجل واملراأة، بر�ساهما ال�سخ�سي الذي ل رجعة فيه، �رضكًة بينهما ت�سمل احلياة 

باأ�رضها، مرتب بطبيعة اأمره خلري الزوَجنينْ واإجناب البنني وتربيتهم.
10  راجع البابا يوحنا بول�س الثاين، ر�سالة اإىل الأ�رض، عدد 7. 

 Cfr. NAVARRETE U., «Differenze essenziali nella legislazione matrimoniale del Codice latino e del  11
Codice orientale», in Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orienta�
lium, 24-29 aprile 1995, Kaslik-Liban 1996, p. 286.
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ال�رضعني-  كل  يف  الت�رضيعّي  الن�ّس  يف  املذكور   »consortium« »�رضكة«  تعبري  اإّن 
باألفاظ  الثاين  الفاتيكاين  اللتينّي وال�رضقّي الكاثوليكّي- اجلديَدينْن، يرتجم تعليم املجمع 
امل�ستخدم  للتعبري  تعبري »�رضاكة احلياة كّلها« والذي جاء م�ستبدل  ا�ستخدم  الذي  قانونّية 
الكمالّية و�سمولّية  الثاين« �رضكة حياة وحّب زواجّي« لكي تفهم  الفاتيكايّن  يف املجمع 
( بجانبه ال�سخ�سايّن الذي ي�سري اإىل احلقيقة القانونّية لل�رضاكة  �رضاكة الأ�سخا�س )الزوَجنينْ
الزوجّية التي ي�سعها الزوجان من خلل عهد احلّب والعطاء املتبادل وبوا�سطته ل يكونان 
اثنني بل ج�سداً واحداً. اإنَّهما يف توا�سل متبادل فيما بينهما كرجل واإمراأة يف كل جوانب 
ة،  خا�سّ قيمة  يتقّبل  اأو  الآخر  اأحدهما  ُيعطي  فل  اأي�سًا.  اجلن�س  وحتى  وجودهما،  من 
الر�سى  م�سمون  فاإنَّ  لذلك،  ال�رضاكة.  مو�سوع  هو  فال�سخ�س  الآخر،  �سخ�سية  لكن 
يف  بها  الأخذ  يجب  التي  فقط،  الأ�سا�سّية  والواجبات  احلقوق  مبجموعة  لي�س  الزوجّي 
حلظة الحتفال بالزواج، لكن ال�سخ�سني نف�سيهما اأي�سًا، الرجل واملراأة اللذين يتبادلن 
اأي كونهما زوجًا وزوجة12،  الزوجّية،  العطاء والتقبل يف حياتهم  الر�سى  بو�ساطة هذا 
ومن هذا العطاء - التقبل يتولد الوثاق القانوين. ميكننا اأن نقول على نحٍو اأكرث و�سوحًا 
باإّن مو�سوع الر�سى الزوجّي - الذي هو عطاء وقبول ب�سكل متبادل يف الزواج- هو 

ال�سخ�س يف بعده الزوجّي.
ويت�سّمن اّتاد »اأ�سخا�س« نتائج معّقدة. فعندما يعرب ال�سخ�س عن ر�ساه الزوجّي 
ويتزّوج، ياأخذ على عاتقه الواجبات الزوجّية يف حلظة تبادل الر�سى، اأي اأن يلتزم بكل 
األفاظ  منًا يف  مت�سّ العام  الزوَجنينْ  قوام خري  يكون  واأن  حياته،  اأيام  طوال  فعله  ينبغي  ما 
الر�سى الزوجّي وهي: املحّبة، الأمانة، الحرتام، ثبات اّتادهما حّتى املوت، »جميع اأّيام 
اأن ي�سبح يف ما  حياتهما«. فخريهما هو يف الوقت نف�سه خري كّل واحد منهما، يجب 
بعد خري الأبناء«13. فالزوجان ي�سرتكان بعمق يف ذات جوهر الزواج، من خلل تقيق 
الزوجّية.  احلياة  يف  والروحّي  واجل�سدّي  النف�سّي  ال�سعيد  على  بينهما،  متبادل  تكاملّي 
فل ميكن القول اإّن الزواج املحتفل به يف حالة انعدام وجود �رضكة حياة قائمًا ول ميكن 
القدرة  اأو لنعدام  ا�ستبعاد طوعّي  اإىل �سبب  اعتباره �سحيحًا ب�سكل قانويّن، وهذا يعود 

 Cfr. CARRERAS. J., «II bonum coniugum» oggetto del consenso matrimoniale». In: Ius Ecclesiae, 6  12
(1994), pp. 117-158.

13  راجع ر�سالة البابا يوحّنا بول�س الثاين اإىل الأ�رض ، 1994، رقم 10.
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على التحّمل14. فال�سخ�س الذي يت�سّور اأّنه ي�ستطيع اأن يتزّوج من دون اأن يعطي حياته 
كّلها ل�رضيَكه يف احلياة، يجد نف�سه وقد حجب جزءاً من ذاته من هذا الّتاد، وهذا يف 
حد ذاته ُيعّد زعزعة لأ�سا�س الزواج. فما مل يعط كّل طرف ذاته كّلها للآخر بل تّفظ مدى 
احلياة، فلن يثق كّل طرف بالآخر، وبدون هذه الثقة وهذا ال�سعور بالأمان والطمئنان، لن 
يجد اأيُّ من الطرفني �سجاعة املخاطرة، ولن يكون هناك �سلم حقيقّي يقود اإىل ال�ستقرار 
يتمّيز  الذي  الزوجّي،  بالّتاد  اخلا�ّس  الطابع  هو  هذا  اجلديدة.  الأ�رضة  بناء  والتقّدم يف 

ة«.15 ب�سكل جوهرّي عن اأّي اّتاد اآخر والذي ي�ستطيع ربط �سخ�سنّي يف اأهداف خا�سّ

3( مفه�م خري الزوَجني
نظرا ل�ستمرار وجود �سكوك كبرية، لي�س فقط يف التطبيقات العملية، لكن حتى يف 
الواقعية  الطريقة  اّتباع  املفيد  يبدو من  «، ل  الزوَجنينْ النظرّي حول مفهوم »خري  الإطار 
 ، ح�رضيًا لتقدمي قائمة اأطول اأو اأق�رض من حقوق وواجبات التي تنطوي على خري الزوَجنينْ
بقدر اإعادة النظر على �سوء التعّمق يف التعريف القانوين للم�سطلح، لفهم الآثار املرتتبة 
عليه بالن�سبة ملوؤ�س�سة الزواج، وبالتايل، لتقييم تاأثريها على �سحة الر�سى الزوجّي. بالتاأكيد 
اأ�سباب. لذا ل بّد من  « هو مفهوم معّقد ومن ال�سعب تف�سريه لعدة  فاإنَّ »خري الزوَجنينْ
ا�ستخدام عنا�رض النف�سّية، الجتماعّية، الأخلقية اأو الثقافية لطريقة احلياة وكيفية التفكري 
ب�ساأن العلقة الزوجية، كي نحّدد معنى وقيمة خري الزوَجنينْ يف الزواج، وهذا ي�ساعدنا 
على فهم نوايا الزوَجنينْ حول زواجهم، و�سلوكياتهم وت�رضفاتهم يف م�سار احلياة الزوجّية. 
« اأبعاداً كثرية يف حياة الفرد ويحتوي على جميع اجلوانب  لذا يت�سّمن تعبري »خري الزوَجنينْ
. ولبلوغ هذا  اجل�سديّة، النف�سّية، العقلّية والروحّية التي ت�سّكل خري ال�سخ�سنّي الزوَجنينْ
اأن يت�رّضف ليحّقق خري الآخر بهدف م�سرتك وهو تقيق �رضاكة  اخلري، فعلى كّل واحد 

احلياة واحلّب الزوجّي.
الإطار  يف  حديثًا  و�سع  جديداً،  تعبرياً  نعالج  اأّننا  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  املهّم  من 
القانوين، فلي�س هناك �سوابق تاريخية يف ا�ستخدام هذا التعبري للدللة على �سمة اأو عن�رض 
التعليمية  الوثائق  يف  اإيجادها  ميكن  للت�رضيع  املبا�رضة  فامل�سادر  الكن�سي.  للزواج  اأ�سا�سي 
Cfr. CANAL G. «L’incapacità ex. can. 1095, 3°: necessaria assolutezza o possibile relatività alla per-  14
sona del’altro coniuge?», Studi giuridici XLVIII, Città del Vaticano 1998, p. 74.
Cfr. CHIAPPETTA L., II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordatario, p. 10.  15
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التي منذ بداية القرن املا�سي بداأت يف التاأكيد على اأهمية تعزيز البعد ال�سخ�سّي للعلقة 
الزوجية16. 

القانويّن  « مكانة يف فكر  الزوَجنينْ ا�ستثنائي جداً كان للم�سطلح »خري  وعلى نحو 
الكن�سّي قبل قبوله يف لئحة جمموعة القوانني الكني�سة اللتينّية عام 1977. اإّن م�ست�ساري 
عن  للتعبري  متبادلة«  »م�ساندة  اختيار  يجهلون  كانوا  اجلديدة  اللتينّية  القوانني  جمموعة 
فبعد   . الزوَجنينْ اجلديد، خري  التعبري  مف�سلني  للزواج،  )موؤ�ّس�ساتّي(  ال�سخ�سايّن  الهدف 
مناق�سة طويلة داخل اللجنة احلبيّة لإعادة النظر مبجموعة القوانني اللتينّية مّت قبول تعبري 
فتحّدثت  للزواج17.  ال�سخ�سانّية  الأهداف  تو�سيح  اإمكانيات  �سمن   » الزوَجنينْ »خري 
 finis personalis كطريقة للتعبري عن غاية ال�سخ�س » اللجنة يف البداية عن »خري الزوَجنينْ
من الزواج. ا�ستفاد بع�س ال�رّضاح من هذا لتقدمي اقرتاح مفاده اأّن اللجنة ترغب يف اأن تعّب 
. بتوافق مع هذا التف�سري، اتخذ مفهوم  « عن اأهداف ذاتّية للزوَجنينْ مبفهوم »خري الزوَجنينْ
ال�سمان،  الفاعل: finis operantis »حّب،  »غاية  اأو  »هدف«  معنى   » الزوَجنينْ »خري 
ترف�س  الزمن،  من  فرتة  بعد  نف�سها،  اللجنة  وجدت  اإلخ.  ال�سخ�سّية  القناعة  ال�سعادة، 
�رضاحة هذا التف�سري، مو�سحة اأّن الهدف ال�سخ�سّي ينبغي فهمه ب�سكل مو�سوعّي ولي�س 
ب�سكل ذاتّي: »هدف الزواج خلري الزوَجنينْ هو يف احلقيقة عن�رض جوهرّي للعهد الزوجّي، 

ولي�س بهدف ذاتّي لل�سخ�س الذي يتزّوج«18.
« �سمن اأهداف وجوهر الزواج الكن�سي هو نتيجة  اإّن اإدراج مفهوم »خري الزوَجنينْ
احلب  على  وقدرة  بدعوة  املهياأ  الإن�سايّن،  ال�سخ�س  متجّددة حول  اأنرثوبولوجيَّة  لقراءة 
»اأقل  متجدد  كن�سي  تعليم  اإّنه  والعائلة،  للزواج  اجلوهريّة  الهيكليات  بال�رضورة  ويكّون 
عقائدّية قانونّية واأكرث رعويّة لهوتّية«19، ويتطلع اإىل الزواج كموؤ�ّس�سة تهدف اإىل تعزيز 
 » ُبّد من بدء تليل مفهوم »خري الزوَجنينْ خري الأ�سخا�س الذين يعي�سون فيه. لذلك، ل 
من منطلق الروؤّية ال�سخ�سانّية للزواج التي جتاوزت املفهوم »اجل�سدي« والتعاقدّي للوثاق 
 PIO XI, lettera enciclica Casti connubii, 31 dicembre 1930, nn. 23-27; PIO XII, Allocuzione alla  16
 Rota ro mana, 3 ottobre 1941, n. 1; ID., Discorso alle ostetriche, 29 ottobre 1951; PAOLO VI, lettera
 enciclica Humanae vitae, 25 luglio 1968, nn. 8-9; ID., Allocuzione alla Rota romana, 9 febbraio 1976;
GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.

Cfr. Communicationes 1977، p. 123.  17
«Ordinatio enim matrimonii ad bonum coniugum est revera elementum essentiale foederis matri-  18

monialis» (Communicationes, 15 [1983], p. 221.
 Cfr. BERTOLINO R., Matrimonio canonico e bonum coniugum. Per una lettura personalistica del  19
matrimonio cristiano, Torino 1995, p. 21.
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الزوجّي، الذي قامت عليه قوانني الزواج يف ذلك الوقت.

4( خري الزوَجنينْ والروؤية ال�سخ�سانيَّة
ي�سّكل خري الزوَجنينْ ت�رضيعًا جديداً يف ال�رضع اللتيني 1983، ويّتخذ طابع الهدف 
الذي، و�سع على ذات امل�ستوى والأهمّية القانونّية خلري البنني، وهذا نتيجة تعليم املجمع 
الفاتيكاين الثاين املت�سّمن يف الد�ستور الراعوّي »فرح ورجاء« وملفهوم �سخ�سانّية الزواج 

الذي َوجد يف املجمع الفاتيكاين الثاين و�سوحًا كامًل.
خري الزوَجنينْ هو جمموعة عنا�رض تبادر اإىل تديد جوهر الوثاق الزوجّي ومتانته واأنها 
�رضورّية لتحقيق احلياة امل�سرتكة كّلها. يقول كاريرا�س »مو�سوع فعل الر�سى هو بقدر ما 
 ،)bonum coniugum( ْيريد اأحد الزوَجنينْ اخلري للآخر، وهذا ما ي�سّمى بخري الزوَجنين
اأي ل ُيق�سد به اخلري اأو الكمال الذي ينبغي اأن ي�سل اإليه الزوجان يف حياتهما الزوجّية، 
يف  اأي  الواقعّية،  حياتهم  ظروف  يف  نف�سيهما  كاأزواج  الأ�سخا�س  به  يق�سد  ما  بقدر 
ال�رضيك  خري  ق�سد  هو  ال�سخ�سايّن  اجلانب  من  الزوَجنينْ  فخري  الزوجّية20.  حياتهما 
ومتبادلة  كاملة  هبة  من خلل  يتحّقق  والذي  الزواج،  والروحّي يف  والنف�سّي  اجل�سدّي 
�سخ�سّية  هبة  تقيق  على  القدرة  وهي  الثنائّية.  ال�سخ�سّية  العلقة  داخل  الأ�سخا�س  بني 
باأن  ل  احلياة  مب�سار  ي�سرتك  بجعله  اأينْ  ك�رضيك،  الآخر  وقبول  والرغبة  وكاملة،  حقيقّية 
ي�سريا معًا، لكن و�سع كّل �سيء يف �رضاكة. لذلك ي�سبح خري الزوَجنينْ خرياً �سخ�سّيًا، خرياً 
بني الأ�سخا�س، يهدف ب�سكل طبيعّي للتكاُمل املتبادل. ومن هنا جند �رضورة التاأكيد على 
اأّن التزام الزوَجنينْ يف تقيق التكامل الزوجّي ب�سكل متبادل، والذي يتّم يف الزواج من 
، يجب اأن يكون موجوداً يف حلظة الّتاد الزوجّي التاأ�سي�سّية، اأينْ  خلل خري الزوَجنينْ
يف حلظة ت�سكيل امليثاق الزوجّي. وقد جند �سخ�سًا يف حلظة الزواج التاأ�سي�سّية، غري قادر 
على تّمل م�سوؤولية اللتزام ل�سبب ذي طبيعة نف�سّية، واأّنه نتيجة لذلك غري قادر على اإمتام 
الواجب الذي ينطبق عليه، وقد يحدث اأّن متعاقداً، لأّي �سبب كان، يف اللحظة التاأ�سي�سية 

نف�سها لل�رضكة ي�ستبعد من زواجه، بفعل اإرادة اإيجابّية، خري الزوَجني21.

 Cfr. CARRERAS J., «Il bonum coniugum oggetto del consenso matrimoniale», in Ius Ecclesiae, 6  20
(1994), p. 145.

 Cfr. D’AURIA A., Il consenso matrimoniale, p. 469.  21
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لتقدمي بع�س العتبارات  اأفق ل غنى عنه  هذه الفرتا�سات الأنرثوبولوجيَّة ت�سّكل 
درا�سة  القانوين  والفقه  العقيدة  يف  يفتقر  الذي   ، الزوَجنينْ خلري  القانوين  التكوين  ب�ساأن 
نذكر  الزوَجنينْ  خلري  مهّمة  قانونّية  مّيزات  عّدة  ُتظهر  العتبارات  فهذه  ونهائيَّة.  كاملة 

منها اثنتني:
ل  الزوَجنينْ  bonum خلري  كلمة  البند 1:  اللتيني 1055  القانون  ا�ستخدام  اإنَّ   ) اأ 
يف  اأعتب   bonum اخلري  فهذا  الثلث.  احللّيات  يف  املدرجة  الكلمة  نف�س  مفهوم  يوازي 
الجتهاد الق�سائي الكن�سّي من عنا�رض الزواج الأ�سا�سّية22. اأراد بع�س القانونّيني الكّتاب 
« كخري رابع للزواج، و�سّمه مع اخليور الثلثة التي ذكرها القدي�س  روؤية »خري الزوَجنينْ
اأوغ�سطينو�س: »خري الأمانة«، »خري عدم انحلل«، وخري البنني«23، وهذا يعني ت�سنيف 
« يف اإطار اخل�سائ�س. لكن يبدو لنا هذا التحليل غري مقبول، لعّدة اعتبارات  »خري الزوَجنينْ
منها اأنَّ خري الزوَجنينْ ي�سّكل هدف ordinatio الوثاق الزوجّي، ل ميكن �سّمه مع احللّيات 
اإىل  ت�سري  اأن  للزواج يجب  احللّيات  فهذه  اأوغ�سطينو�س24.  القدي�س  التي ذكرها  الثلث 

حلّيات احلالة الزوجّية؛ التي هي مّيزات اأو قيم اإيجابّية للزواج والتي متنحه كرامة.
الأوغ�سطينية  باخلريات  له  علقة  ل  الزوَجنينْ  خري  اأنَّ   Francesco Bersini اأّكد 
« و»خري«  الثلثة25. وباملثل يوؤّكد Navarrete على الختلف اجلذري بني »خري الزوَجنينْ
الأوغ�سطيني: »م�سطلح »خري«يف القانون 1055 البند 1 له معنى عام متاما، ولي�س له 
 Zuanazzi باأي حال من الأحوال املعنى املحدد يف اخليور الأوغ�سطينية الثلثة«26. ويقول
:»هذا اخلري يرتبط مع اخلريات التقليدّية، لكن ل يتطابق مع واحٍد منها، ول مع الثلثة 
معًا؛ ا�ستبعادهم بالتاأكيد مينعه لكن �سّمهم ل �سمان له. بل على اأ�سا�س خري الزوَجنينْ اأنَّ 
اخلريات التقليدّية يتم »اأن�سنتها« وتفقد الق�رضة القانونّية، كونها مّت اتخاذها يف اأفق ال�سخ�س 
واحلّب الزوجي. فخري الزوَجنينْ لي�س باحلّب الزوجّي ول عطاء الزوَجنينْ املتبادل، بل هو 
cfr. NAVARRETE U., «I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziale», in La nuova legisla�  22
zione matrimoniale canonica, 1986, p. 97-98.
 Cfr. la Sentenza coram Pinto, del 27 maggio, 1983, (Monitor Ecclesiasticus, 1985, 329-330). cfr.  23
anche: Wrenn, Lawrence G., «Refining the Essence of Marriage», The Jurist, 46 (1986) 2, p. 536
Cfr. GULLO C., «Simulazione e metus», in: Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orien-  24
tali», Studi Giuridici XXXII, Città del Vaticano 1994, p. 243.

Cfr. BERSINI F., Il Nuovo Diritto Canonico Matrimoniale, Turin, 1985, p. 10.  25
 «The term «bonum» of c. 1055 § 1 has a completely generic sense and in no way the specific meaning  26
 which the word has in the augustinian trilogy».cfr. NAVARRETE U., «I beni del matrimonio: elementi
e proprietà essenziale», in La nuova legislazione matrimoniale canonica, 1986, p. 97.
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نتيجتهما: لهذا ال�سبب ل يت�سّمن ول يكّمل احللّيات التقليديّة الثلث، لكن ي�سعها يف 
املنظور ال�سخ�سايّن ال�سليم«27.

فلي�س من  « �سمن هذه احلليَّات،  الزوَجنينْ ن�ستطيع و�سع »خري  اأنَّه ل  الوا�سح  من 
اأنَّ م�سطلح »خري  الزواج. احلقيقة  قيمة  اأو  اأنَّ »الزوَجنينْ - هما »خري«  القول  املعقول 
، ل  بالزوَجنينْ املرتبط  الزواج؛ فاخلري  �سمة عن  اأو  ة  اأو خا�سّ قيمة  يعب عن  « ل  الزوَجنينْ
، واأن يكون الزواج �سببه  ة الزواج )خري الزواج(، بل على خري الزوَجنينْ يدّل على خا�سّ
ومن�ساأه. »اخلري« يف هذا امل�سطلح اجلديد ل ي�سري اإىل الزواج )على اأّنه قيمة يجعل الزواج 
خرياً(، ولكن للزوجني. فهو ل يدل على وجود خا�سية للزواج )»خري الزواج«(، ولكن 
هو  الأوغ�سطينّي  »اخلري«  بينما  الزواج.  عن  ينجم  اأن  ينبغي  الذي   - للزوجني  »خرياً« 
« هدف  �سفة اأ�سا�سّية اأو خا�سّية ُت�سّنف وت�سف جوانب جوهر الزواج؛ »خري الزوَجنينْ
. فهو ل ي�ستند اإىل الزواج،  الزواج، اأثر ينبغي اأن ينتجه الزواج على �سخ�سية كل الزوَجنينْ

واإنا اإىل الزوَجني28.
ب( يف حلظة الحتفال بالزواج، على الزوَجنينْ اأن يهدفا بر�ساهما الزوجّي اإىل »خري 
اجلزئية  التلجئة  فر�سية  ي�سّكل  اخلري،  هذا  ملثل  الهدف  هذا  وجود  وعدم  الأ�سخا�س«. 
الزواج  البند 2 يجعل  القانون 1101  املعطى، والذي، وفقا مل�سمون  الزوجّي  للر�سى 
باطًل. لذلك، فاإنَّ ordinatio خلري الزوَجنينْ هو الذي يجب اأن يكون موجوداً يف اإرادة 
 .in fieri املتعاقدين حلظة اإعرابهما عن ر�ساهما الزوجّي، يف حلظة طور التكوين للزواج
ولكن خ�سو�سية خري الزوَجنينْ هي يف هدف الأ�سخا�س ولي�س يف الزواج، الذي يتحقق 
اأكرث   (finis operantis( للفاعل  الذاتي  الهدف  يعتب  وهو   .)in facto esse( الزواج  يف 
اإيجاد هذا  ال�سعب  ال�سبب، من  لهذا   ،(finis operis( املو�سوعي الهدف  اأن يكون  من 

 «Questo bene si rapporta ai bona tradizionali, ma non si identifica con l’uno o con l’altro di essi   27
 né con la somma di tutti e tre; la loro esclusione certo lo impedisce ma la loro assunzione non lo
 garantisce. È piuttosto sul fondamento del bonum coniugum che i bona tradizionali si «umanizzano»
 e perdono la patina legalistica, essendo ripresi nell’orizzonte della persona e dell’amore coniugale. Il
 bonum coniugum non è l’amore coniugale e nemmeno la donazione reciproca degli sposi, bensi il loro
 risultato: ecco perché non solo comprende e completa i tre bona tradizionali, ma li pone nella giusta
prospettiva personalistica». Cfr. ZUANAZZI G., Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali ca-
noniche, in: Studi giuridici LXXIII, Città del Vaticano 2006., p. 112.
 Cfr C. BURKE:. L’Oggetto del Consenso Matrimoniale: un ‘Analisi personalistica, Giappichelli,  28
Torino, 1997, pp. 91-92.
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ال�ستبعاده بفعل اإرادة اإيجابي وب�سكل وا�سح قبل الزواج29. فالزواج in facto esse يتخذ 
حالة حياة طبيعية تتجه كهدف خا�ّس )finis operis( قبل كّل �سيء خلري الزوَجنينْ املتبادل، 
بحريّة على  قادرين  يكونا  وامل�سيحّي كي  الإن�سايّن  للتكامل  املتبادل  والتعاون  وامل�ساندة 
الزوجّية، جذورها  البع�س من خلل هبة نف�سيهما30. فالزواج هو �رضكة  اإغناء بع�سهما 

لي�س العقد، لكن البنّية الأنثولوجية لل�رضكة.

كما نعلم اأنَّ finis operis هو هدف مو�سوعّي، الفعل بحّد ذاته م�ستقل عن الفاعل؛ 
العي�س،  finis operantis، فهو هدف ذاتّي للفاعل، فالعامل يعمل كي يك�سب لقمة  ا  اأمَّ
واأحيانًا ب�سبب حب املهنة اأو خلدمة املجتمع؛ واإن كان م�سيحّيًا، فيعمل مب�سيئة اهلل، وي�سرتك 
 finis operantis للزواج هو خري الزوَجنينْ و finis operis َّيف عمل اخلالق واملخّل�س31. فاإن
لل�سخ�س الفاعل ميكن اأن تكون متنوعة ومتباينة دون التاأثري على الهدف املو�سوعّي، خري 
 finis operantisلكن الفاعل؛  ال�سخ�س  عن  النظر  ب�رضف  ذاته،  حد  يف  املق�سود  الزواج 
املت�سلة بالبنّية الغائية الأ�سا�سية للزواج ل ميكن اإّل اأن تكون تلك املطلوبة من خري الزواج 
املق�سود يف حد ذاته. هذا لأنَّ الرجل اأو املراأة يف finis operantis »كفاعل« لي�سا جمرد 
اأو زوجة، واأ�سبحا بف�سل اختيارهما، �سخ�سان  اأو امراأة، لكن هما بالفعل زوج  رجل 
، اأي يف  ذوي مهّمة، م�سجلة داخل وجودهما32. وهذا ُيطّبق يف مو�سوع خري الزوَجنينْ
حق   in sui principiis والبنني  الزوَجنينْ  خلري  وهدف  اإرادة  وجود  يجب  الر�سى  حلظة 
الزوجّي، لكن ل بد من اإرادة وتّمل احلالة الزوجّية التي تت�سّمن جميع العنا�رض الأ�سا�سية 
كي يتحقق احلّق الزوجّي. على الرغم من اأنَّ الفقه القانويّن يعّلم اأنَّ الهدف غري مت�سّمن 
يف جوهر الزواج، كذلك اخل�سائ�س اأي�سًا غري مت�سّمنني: ونعلم اأنَّ الهدف واخل�سائ�س 
تهدف بال�رضورة اإىل تديد جوهر الزواج نف�سه33؛ لي�س لأنَّها ن�ساأت )اأهداف-خ�سائ�س( 
يف الإرادة، ومن الإرادة الزوجّية لكن لأّنها يف �سجل الطبيعة اخللقية ومت قبولها من التعقل 
Pompedda : »اأّنه يف تقييم  اإمراأة. وهذا يعني كما يقول املون�سنيور  الإن�ساين: رجل - 
 Cfr. R. BERTOLINO, Gli elementi costitutivi del bonum coniugum, in AA.VV., Il bonum coniugum  29
 nel matrimonio canonico, p. 11.
 Cfr. BONNET P. A., «Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospettazioni peculiari  30
 dell’unidualismo della relazione matrimoniale», in ANNALES, n.II, (Il Bonum coniugum, rilevanza e
attualità nel diritto matrimoniale canonico», Ed. Vaticana, 2016, p. 33.
 Cfr. TODISCO V.A., «Il bonum coniugum tra simulazione, incapacità ed errore», in ANNALES, n.II, (Il  31
Bonum coniugum, rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico», Ed. Vaticana, 2016, p. 256.

Ibidem, p. 257.  32
Cfr. BONNET P:A.، Introduzione al consenso matrimoniale canonico، Milano 1985، pp. 13-16.  33
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امليثاق الزوجّي ب�سكل ملمو�س ووجودّي، ن�ساأ بفعل اإرادة خا�ّس ل ميكن ا�ستبعاد �سواء 
والهدف«34.  الإرادة  فعل  بني  والأ�سا�سّية  ال�رضورّية  العلقة  ال�سلبي  اأم  الإيجابّي  باملعنى 
اأن  يجب  بل   ،in suis pricipiis ويتحّملها  الزوجّية  احلالة  ال�سخ�س  يريد  اأنَّ  يكفي  فل 
 ius ad iuris( »يريد ويتحّمل ال�ستعداد املنا�سب الذي يهدف اإىل تقيق »احلالة الزوجّية
exercitium(. فل يتم ال�سعي نحو احلقوق والواجبات الأ�سا�سية يف حالة احلياة الزوجّية 

وح�سب )matrimonium in facto esse(، لكن يجب اأن تكون موجودة منذ بداية حلظة 
للر�سى  ال�سكلي  التاأ�سي�سّية )matrimonium in fieri( لأنها تدخل يف املو�سوع  الزواج 

وبالتايل ل ميكن ا�ستبعادها، تت طائلة بطلن الر�سى35.
وكذلك  للزوجني  الثقايف  بالو�سع  بالتاأكيد  مرتبطة  الزوَجنينْ  خري  هدف  ومظاهر 
بثمرة  هو  لي�س  الذي  الطبيعي،  الأ�سا�س  اإىل  العودة  فينبغي  منهما.  واحد  كّل  بفردانية 
الإبداع الب�رضّي، ولكن هبة متاأ�سلة يف نف�س علقة الرجل واملراأة. فهو يتطلب اكت�ساف 
التعابري. وهذا  تعددية  لديها جوهر م�سرتك موجود يف  الزوجّي كحقيقة  الوثاق  طبيعية 
يعني، اأنه عندما نتحدث عن الزواج فنحن نق�سد خمتلف التادات، حقيقة واحدة بعّدة 
معامل اأ�سا�سية كما هو حال كّل رجل وامراأة كاأ�سخا�س متميزين ومتكاملني من اجلانب 
ميكن  فل  الأ�سا�سي.  العتقاد  هذا  اإىل  ي�ستند  الزواج  حول  الكني�سي  ع  فال�رضَّ اجلن�سي. 
الإ�سارة  دون  الزوجي.  الوثاق  ناحية  من   ، الزوَجنينْ لهدف خري  ا�ستثناء  هناك  يكون  اأن 
اإىل طبيعة حكمنا حول ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ يبقى خال من اأ�سا�س مو�سوعّي: �سُي�سبح 
بالفعل تع�سفي، يقوم على اأ�سا�س امل�سالح الذاتّية، والتي ت�ستطيع ب�سهولة تف�سيل البحث 
عن البطلن يف كل حالة ف�سل. فكي نحكم يف حماكمة كن�سّية ب�ساأن ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ 
النابع من الإميان باحلقيقة الطبيعية للزواج. لأن على  اأن يكون لدينا احل�س العاّم،  يجب 
اأ�سا�سه تقوم احلكمة القانونية، التي جتد يف جوهر الزواج املعيار الأ�سا�سي للنطق باحلكم 

على �سحة الوثاق.
تكامل  على  ويقوم  م�ستقّل  قانويّن  كيان  له  الزوَجنينْ  خري  اإّن   Villeggiante يقول 
 »Che nel valutare concretamente ed esistenzialmente quel matrimoniale foedus، che è poi costituito  34
 da uno specifico actus voluntatis، non si potré mai prescindere tanto in senso positivo )di esigenza
sostanziale( quanto in senso negativo )coinvolgente un difetto، se mancasse(، dalla connessione nece -

 saria ed essenziale tra l’atto di volontà )come effettivamente posto o come possibilià di essere posto( e
 quella finalità )quale facente parte dell’oggetto del consenso«. Cfr. POMPEDDA M.F., Studi di diritto
matrimoniale canonico, Milano 2002, p. 104.

Cfr. TODISCO V.A., «Il bonum coniugum tra simulazione, incapacità ed errore», p. 255.  35
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لغر�س  اأداة  الزوج  ال�سخ�س  يجعل  اأن  يف  فقط  الزواج  يريد  »َمن  ال�سخ�سّي:  الزوج 
ح�رضّي لكي يح�سل على خرياته وثروته، هو بحّد ذاته ل ي�ستبعد اأو ل ي�ستطيع ا�ستبعاد 
بالتاأكيد ل يخلق علقة �سخ�سّية م�ساويّة تهدف  ال�سخ�س  اخلريات الأخرى، لكّن هذا 
اإىل اخلري العاّم، لكماله اخلا�ّس ب�سفة اأزواج. ول يتحقق خري الزوَجنينْ بجملته اإذا انف�سل 
عن اخليور الأخرى لأن املوؤ�ّس�سة الزوجّية نف�سها منذ زمن اخللق، كانت تهدف قبل كل 
: خري يتمّتع بحكم ذاتّي امللك، على الرغم من رباطه الأخلقّي  اإىل خري الزوَجنينْ �سيء 
الزوَجنينْ هو خري يخ�ّس جوهر  اأّن خري  املوؤّكد  الأخرى«36. من  احللّيات  والقانويّن مع 
جوهر  فاإذا  كاأزواج.  بال�سبط  الأزواج  كمال  على  يقوم  باأّنه  املوؤلفون  ويوؤّكد  الزواج، 
الزواج )يف طور التنفيذ in facto(، كفعالية، قائم ب�سكل قّوة يف جوهر الزواج )يف طور 
التكوين in fieri(، اإي يف العطاء اجلن�سّي املتبادل بكماليته، يعني يف خمتلف الأفعال الرجل 
واملراأة، فالهدف خلري الزوَجنينْ يجب اأن يكون بالقّوة منذ البداية، مت�سّمنًا يف اخل�سائ�س 

الأ�سا�سّية لفعل الزواج التاأ�سي�سّي37.
ميكن اأن نذكر حكمني ذات اأهمّية:

، الذي يهدف  ح اأنَّ خري الزوَجنينْ حكم )coram Turnaturi del 2004( يو�سّ  )1
اإليه الزواج هو عن�رض جوهري مليثاق الزواج، وبالتايل فاإنَّ ا�ستبعاده ي�سبب البطلن. ي�سري 
م�سمون خري الزوَجنينْ اإىل حّق يف �رضكة احلياة واإىل الواجبات التي ت�سمن اإقامة �رضاكة 
والفعل  واخلدمة.  املتبادلة  العون  الزوجان  خللها  من  يتبادل  الأ�سخا�س،  بني  حميمة 
ال�رضكة  لنمو  احلثيث  ال�سعي  مع  يتعار�س  ال�ستبعاد  النوع من  لإرادة من هذا  الإيجابي 

 «Chi vuole il matrimomo, ma vuole soltanto strumentalizzare la persona del coniuge al  36
 fine exclusivo di godersene i beni e la dote, per se non exclude o non può escludere gli altri
beni, ma certamente non fa nascere un relazione interpersonale, duale paritaria ordinata al co-

 mune bene del perfizionamento di sé nella qualità di coniugi: it bonum coniugum non si reatizza
 nella sua globalità se avulso dagli altri beni, perché è l’istituzione matrimoniale in se stessa che
 fin dalla creazione e innanzi tutto ordinata al bene dei coniugi: un bene che preesiste agli altri e
 che gode di una autonomic sua propria, nonostante ogni sua connessione, morale e giuridica, con
 gli altri beni» (cfr. Villeggiante S., «Il ‘bonum coniugum’ e l’oggetto del consenso matrimoniale
in diritto canonico,» in Monitor ecclesiasticus, 120 [1995], 307.
 »Se l’essenza dell’ in facto matrimoniale، come effetto، è già tutta، potenzialmente nell’essenza dell’in  37
 fieri nuziale، ossia nella mutua donazione della sessualità nella sua integralità، vale a dire nella diversità
funzionalmente propria nella sua totalità all’uomo ed alla donna، anche l’ordinatio ad bonum coni -

 gum deve essere virtualmente e in principio، inclusa nelle proprietà essenziali dell’atto costitutivo del
matrimonio«. Cfr. BONNET P. A., «Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospetta-
zioni peculiari dell’unidualismo della relazione matrimoniale», pp. 72-73



)144(

الإن�سانية وامل�سيحية، نحو اتاد الأج�ساد، النفو�س والقلوب والإرادات. فنية الو�سول 
اإىل هدف �سخ�سّي )finis operis( حتى يف هذه احلالة هي يف توافق مع ر�سى �سحيح، 
�رضيطة اأن ل يتعار�س الهدف مع جوهر الزواج اأو اأن ل يفهم بطريقة ح�رضية. لذلك، 
فقط  بالزواج  احتفلت  املراأة  لأن  ال�سمنية،  التلجئة  ب�سبب  الزواج  بطلن  احلكم  يعلن 

بهدف احل�سول على م�سالح ماديّة.
الزوَجنينْ  خري  مو�سوع  يعالج  حيث   ،)coram Civili del 2000( حكم   )2
بالإ�سارة اإىل التكاملية بني الزوَجنينْ والت�ساوي يف الكرامة ال�سخ�سية، ويوؤكد اأنَّه ُم�ستبعد 
من اإرادة �سد احلاجة »اإىل النمو الإن�ساين وامل�سيحي با�ستمرار يف ال�رضكة باجتاه نحو اتاد 
الأج�ساد، النفو�س والقلوب والإرادات. هذا النمّو اليومي ل ميكن اأن يحدث دون الآخر، 
الوحيد واحل�رضي«38.  اأي  للآخر،  الكامل  احلب  وبعطاء  الآخر،  بكرامة  العرتاف  مع 
فخري الزوَجنينْ هو يف نوعية العلقة الزوجّية القائمة على طاعة الزوج لزوجته والزوجة 
لزوجها، كي يتقبل يف النهاية بع�سهما لبع�س، وي�سبحا زوج وزوجة، اأي �رضيكني مل�سري 

م�سرتك اأُ�ّس�س بفعل جت�سيد امليل الطبيعي لكل الزوَجنينْ نحو اهلل39.

5( العالقة بني خري الزوَجنينْ مع �رشكة حياة وحّب زوجّي
يربط القانون اللتيني 1055 خري الزوَجنينْ بحقيقة الزواج نف�سه كونه �رضكة احلياة 
كّلها، فالزوَجان يدركان اأنَّ جوهر الزواج هو �رضكة حياة وحّب اأو �رضكة حياة حميمّية 
تقوم على اأ�سا�س عطاء وقبول متبادلني بني الأ�سخا�س، والذي يجب فهمه كحّق لل�رضكة 
البنني«،  وتربية  و«الإجناب   » الزوَجنينْ »خري  يت�سّمن  الزواج،  جوهر  هذا  واأّن  نف�سها. 
هدفان ي�سّكلن عن�رضان اأ�سا�سّيان ملوؤ�ّس�سة الزواج: ال�ستعداد للت�رّضف احل�سن مع ال�رضيك 
والبعد اجلن�سّي والإجنابي.لهذا نرى اأّن خري الزوَجنينْ يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار �سمن 
اأّن ل  ، لكن يجب  اأو علقة �سخ�سّية حميمّية بني الزوَجنينْ �سياق مفهوم »�رضكة احلياّة، 

 «Tum humanam tum christianam crescendi continenter in comunione ad uberiorem usque unitatem  38
 corporum, cordium mentium, et voluntatum.Haec quotidiana progressio fieri nequit nisi alter, alterius
dignitatem agnoscens, alteri se det amori integro, scilicet ex se unico et exclusorio». Cfr. SAMMAS-
 SIMO A., «Bonum coniugum e pricipio di parità», in ANNALES, n.II, (Il Bonum coniugum, rilevanza
e attualità nel diritto matrimoniale canonico», Ed. Vaticana, 2016, p. 99.
 Cfr. BONNET P. A., «Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospettazioni peculiari  39
dell’unidualismo della relazione matrimoniale», p. 70



)145(

ُيفهما ب�سكل متطابق، فل بّد من معاجلتهما ب�سكل منف�سل، لأّن التعبري اللهوتّي »�رضكة 
احلياة« يف التعليم والجتهاد الق�سائي هو مبنزلة الزواج نف�سه، وهي متمّيزة عن عنا�رض 
الزواج اجلوهريّة كالأمانة الزوجّية وعدم النحلل، وتقوم على اأ�سا�س حقوق وواجبات 
، الذي يج�سد حق وواجب �رضكة  تخ�ّس �رضكة احلياة واحلّب الزوجّي. لكنَّ خري الزوَجنينْ
احلياة مع ال�سخ�س- الزوج مت تقيقه يف حلظة تبادل الر�سى، مرتبط مع العهد الزوجّي 
نف�سه الذي ي�سع الزواج يف حّيز الوجود وي�سكل اأحد اأهدافه الأ�سا�سية للزواج. فاإذا كان 
من ال�سحيح القول اأن الهدف واخل�سائ�س الأ�سا�سية ل يدخلن يف جوهر ال�سيء، فمن 
ال�سحيح القول اأن كلهما ي�ساهمان يف تديد جوهر هذا ال�سيء. فلكي ي�ستطيع اجلوهر 
اأن يكون ملئمًا مع الأهداف، يجب اأن يحتويها يف حد ذاته، اأن تكون متاأ�سلة يف حلظة 
العلقة  هذه  ك�رض  غاياته.  تقيق  اإمكانية  اأجل  من  ثابتة  بال�رضورة  تكون  واأن  تاأ�سي�سيه، 
املزدوجة، التمييز وال�سلة بني اجلوهر والهدف ماهو اإّل جعل نظام الزواج الكن�سي، الذي 
اأُ�ّس�س عليه، غري مفهوم، وغري منطقي40. فالهدف هو ال�سبب الذي يحّرك العّلة الفاعلة كي 
 finis est causa causalitatis efficientis,) تكون على ما هو عليه الزواج؛ اأي اإ�سدر تاأثري
 » quia facit efficiens esse efficiens). بع�س اأحكام coram Pinto ف�رّضت »خري الزوَجنينْ

»التاد  الزوَجنينْ  خري  يعتب  فاإنه  للزوجني:  النف�سي-اجلن�سي  التكامل  على  يقوم  كاأّنه 
دون  -اجلن�سي  النف�سي  التكامل  اأنَّ  الزوجان  يجد  خلله  من  الأ�سخا�س  بني  احلميمّي 
�رضكة احلياة الزوجية ل وجود له«41. اإّنه حّق اأحد الزوَجنينْ يف اأن يجد عند الزوج الأخر 
تكملته النف�سية - اجلن�سية«42. اإنَّ ت�ساوي خري الزوَجنينْ مع التكامل العاطفي اأو اجلن�سي، 
خماطرة بجعل خري الزوَجنينْ مب�ستوى »التوافق« الطبيعي. وميكن اأن يوؤدي ذلك ب�سهولة 
، عندما تبني التجربة  اإىل اقرتاح مفاده اأن اأي �سيء يفرت�س اأنه متناق�س �سد خري الزوَجنينْ
«Tuttavia tra essenza e fine sussiste una non meno necessaria connessione. L’essenza infatti, per po-  40
 tersi considerare adeguata agli scopi per i quali, in definitiva, viene messa in atto, deve portare questi
 ultimi in se stessa, insiti nella propria costituzione, dovendo essere necessariamente confermata in
modo da poter raggiungere e conseguire i propri obiettivi. Spezzare questa duplice correlazione, di di-
 stinzione e di connessione, tra essenza e fine altro non è che rendere il sistema matrimoniale canonico,
 che è costruito su di esse, incomprensibile, oltre che intrinsecamente irrazionale». Cfr. BONNET P.
 A., «Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospettazioni peculiari dell’unidualismo
 della relazione matrimoniale», in Annales, n. II, (Il Bonum coniugum, rilevanza e attualità nel diritto
matrimoniale canonico», Ed. Vaticana, 2016, p. 32.
«Intima personarum atque operum coniunctio qua illam psychosexualem complementarietatem co-  41
niuges inveniunt sine qua matrimoniale vitae consortium subsistere nequit»: Feb. 20, 1987: Ius Eccle�
siae, 1-2 (1989), p. 573.
 «Ius... quo ipsa [pars] inveniat suum complementum psychologicum psychosexuale specificum veri  42
coniugis»: Sentence of May 27, 1983: Monitor Ecclesiasticus 110 (1985-III), p. 329.
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الرعوية اأن كثريا من الزيجات «املتكاملة« تكّونت من اأزواج تختلف �سخ�سّيتهم متاما بل 
وتتعار�س على ما يبدو، وانتهى الأمر اإىل »غري توافق« ما مل يكن قد قررا عدم ال�سماح 
اأعمق. مب�ستوى   » الزوَجنينْ »خري  تليل  يتّم  اأن  اأقرتح  بل  النظرية  هذه  اأوافق  اأنا  بذلك. 

ووفقًا حلكم coram Pomedda بتاريخ 11 ني�سان 1988 الذي طالب ب�رضورة فهم 
« واأن ُيقّر بو�ساطة حّق �رضاكة احلياة: مثل هذه ال�رضاكة، امللهمة ب�سكل مثايّل  خري الزوَجنينْ
اأ�رّض عليه املجمع الفاتيكاين الثاين، والذي يجب اأخذه مبعناه  على احلّب الزوجّي الذي 
الوا�سع والوا�سح ب�سكل قانويّن من خلل احلقوق والواجبات املتعّلقة بال�سلوك اخلا�ّس 
وال�سلمّي، ومطلوب ب�سكل جوهرّي وكاٍف ب�سبب طبيعة الزواج نف�سه، يف العلقات 
ي�سّنف  اآخر  القانونّية«43. حكم  الأهّمّية  الأزواج ذوي  ة  الأ�سخا�س، خا�سّ القائمة بني 
، اأي  خري الزوَجنينْ يف مرحلة تكوين �رضاكة حياة وحّب: »عدم القدرة على خري الزوَجنينْ

ا�ستحالة ت�سكيل �رضاكة احلياة واحلّب تلك، التي يتحدث عنها فرح ورجاء44.
، متميز عن غريه من اخلريات وخ�سائ�س الزواج؛ فهو اأ�سا�سي  يبدو اأنَّ خري الزوَجنينْ
يف الزواج نف�سه، بحيث ل ميكن اأن يكون غري موجود، فهو توّجه ال�رضكة الزوجّية نحو 
تقيق العنا�رض الأ�سا�سية التي يريدها الزوَجان بر�ساهما الزوجّي45. مع ذلك، فاإنَّ الإقرار 
والعرتاف بالرباط الوثيق بني خري الزوَجنينْ وال�رضكة الزوجّية، ل يبدو �سحيحا مطابقًا 
نتيجة خطرية وهي  ن�ستنتج  ف�سوف  كّلها:  احلياة  �رضكة  مع  الزوَجنينْ  مل�سمون خري  متامًا 
فقدان ا�ستقللية الهدف الأ�سا�سي للزواج التي اأدرجت ب�سكل كامل يف حقيقة الزواج، 

والتي هي ذات اأهمية قانونية46.
القانون  مبوجب  للزواج  اأ�سا�سي«  »عن�رض  باأنه   » الزوَجنينْ »خري  ت�سنيف  ميكن  هل 
1102 البند 2؟ هذا اأمر مهم جداً يجب الإجابة عليه بو�سوح؛ ويجب اأن تكون الإجابة 
«Bonum coniugum - de quo uno agit Codex, nulla amplius facta mentione de iure ad vitae commu-  43
nionem � intelligatur et efficiatur per ius (et relativam obligationem) ad vitae communionem: istam qui-

 dem intellectam in sua latiore significatione, idealiter inspiratam ad amorem coniugalem super quo diu
 institit Concilium Vaticanum II, et iuridice expressam per iura�obligationes ad peculiarem seu specificam
agendi rationem, ex ipsa connubii natura essentialiter requisitam et sufficientem, in relationibus interper�
sonalibus coniugibus propriis et iuridice momentum habentibus»: vol. 80, p. 202.
 «Illa incapacitas respicit bonum coniugum, seu impossibilitatem constituendi illam communitatem  44
 vitae et amoris de qua loquitur Gaudium et Spes»: coram. Colagiovanni, 23 aprile 1991, Romana, n.
10.

Cfr. D’AURIA A., Il consenso matrimoniale, 469.  45
Cfr. BONNET A., «L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali con particolare riferimento alla giuri-  46
 sprudenza rotale c. Pinto, in AA. VV., L'incapacità (can. 1095) nelle «sententiae selectae coram Pinto»,
Città del Vaticano, 1988, p. 57.
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كافية باأن تاأخذ يف العتبار علقة بني اجلوهر واخل�سائ�س )عن�رض( والهدف املبني اأعله. 
ميكن  الذي   ، الزوَجنينْ خري  مبكّون  يتعلق  ما  يف  الأ�سا�سّي  التمييز  اإجراء  ال�رضوري  ومن 
اعتباره »عن�رضاً اأ�سا�سّيًا« يف الزواج )ق. لتيني 1101 البند 2(، و»هدف« الزواج مبوجب 

القانون 1055 البند 1.
الزوَجنينْ  خري  ا�ستيعاب  من  اأي�سًا  مينع  باجلوهر  مقارنًة  للهدف  اخلارجي  »ال�سكل 
�سمن اخل�سائ�س الأ�سا�سية، لأن هذه الأخرية، مع اأنَّها منف�سلة، اإّل اأنَّها مرتبطة باجلوهر 
اأّكد  الذي  الرومانا  الروتا  اأحكام  اأحد  نذكر  وبال�رضورة.  طبيعي  ب�سكل  تن�ساأ  منه  الذي 
، كهدف وعن�رض اأ�سا�سي للميثاق الزوجّي، هي جملة اخلريات، تظهر  على »خري الزوَجنينْ
من خلل علقات الزوَجنينْ ال�سخ�سية نف�سيهما«47. فخري الزوَجنينْ هو قمة اخليور التي 
تتدّفق منها العلقات ال�سخ�سّية بني الزوَجنينْ نف�سيهما. يف احلقيقة، اإذا مل يعانيا من اأّي 
مر�س �ساّذ نف�سّي يف ال�سخ�سّية، فاإنَّ اأحدهما يغني الآخر، من خلل العلقات ال�سخ�سّية 
احلقوق  عن  يتمّيزان  احلياة  �رضكة  يف  والواجب  احلّق  »هذا   Navarrete يقول  ة.  اخلا�سّ
املت�سّمنة يف  اإىل احلقوق والواجبات  اإ�سافة  الزوجّية.  املوؤ�ّس�سة  والواجبات اجلوهريّة يف 
وتعاون  ة  خا�سّ ب�رضاكة  الزوَجنينْ  يلزم  اآخر  وواجب  حّق  ثّمة  البنني،  وخري  الأمانة  خري 
البنني(. فكل  الإجنابية )خري  الأمانة( ويف وظيفته  اجلن�سّي )خري  بعده  يّت�سح يف  متبادل 
ال�سهوة  لي�س »املعونة« لعلج  الآخر،  العطاء للآخر وحّق مطالبة  لديه واجب  الزوَجنينْ 
وللإجناب وتربية الأولد وح�سب، ولكن هذا احلّق خلري الزوَجنينْ نف�سينْهما ولتكاُملهما، 

يوؤخذ يف كّليته ولي�س يف بعَدينْه اجلن�سّي والإجنابّي وحدهما«48.
مكانه  يجد  والذي   ،in suo principio اأ�سا�سّي  زواج  كعن�رض   ، الزوَجنينْ خري 
 «Bonum coniugum، uti finis et elementum essentiale nuptialis foederis، est veluti omnium bonorum  47
 summa، quae promanat ex relationibus interpersonalibus eorundem coniugum«. Coram Bruno del 19
luglio 1991. cfr. Cfr. BONNET P. A., «Il Bonum coniugum e l’ordinatio ad bonum coniugum, prospet-
tazioni peculiari dell’unidualismo della relazione matrimoniale», p. 61.
 «Ce droit- obligation à la Communauté de vie est distinct de chacun et de l’ensemble des autres droits-  48
 obligations essen tiels à l’institution matrimoniale. «Il samble en effet que, outre les droits- obligations
compris dans le « bonum fidei» et dans le << bonum prolis », il y a un autre droit- obligation qui en-

 gage les conjoints à une communion specifique et à une solidarité mutuelle qui ne s’epuise
pas dans leur dimension sexuelle (bonum fidei) et dans leur mission génératrice (bonum prolis). «L’ad-
 jutorium simile sibi», que chacun des conjoints a l’obligation de donner a l’autre et le droit d’exiger
de l’autre, n’est pas seulement « l’adjutorium » pour le << remedium concupiscen tiae » et pour la gé-
 nération et l’éducation des enfants, mais aussi ce droit au bien et au perfectionnement des conjoints
 eux- memes, pris dans leur totalité, et pas seulement dans leur dimension sexuelle et génératrice ».Cfr.
 NAVARRETE P., «De jure ad vitae communionem: observations ad novum schema canonis 1086 §2»,
in : Periodica, 1977, 1-2, 268.
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بجوار خري البنني الذي هو اأي�سا بتكوينه عن�رض اأ�سا�سّي للزواج. كلهما مبداأن حمتملن 
potenziali مت�سمنان يف امليثاق الزوجّي49. بالتايل فاإنَّ الهدف اإىل خري الزوَجنينْ يجب اأن 

يكون موجود يف اإرادة املتعاقدين اأثناء حلظة فيها يقرتبان من الحتفال بزواجهما، وهذا 
هو ما ُي�سّمى الزواج in fieri يف طور التكوين. لكن خ�سو�سية خري الزوَجنينْ اأّنه هدف 
للأ�سخا�س ولي�س للزواج، والذي يتحقق يف الزواج in facto esse )يف الأمر الواقع(50. 
مع ذلك، ل تزال هناك اقرتاحات تعتبه عن�رضاً اأ�سا�سيًا للزواج بدًل من اأن يكون هدفًا. 
لكن التعليم امل�سيحي الكاثوليكي يعرتف باأن خري الزوَجنينْ هدف الزواج )رقم 2363(.

نذكر Defilippi الذي كتب يف ال�سنوات الأخرية، بع�س الأحكام مو�سحًا جوهر 
خري الزوَجنينْ كعن�رض جوهرّي ل�رضكة حياة وحّب زوجي اأو �رضكة احلياة كّلها. نقراأ يف 
الروتا  من  اقرتحت  بطلن  اأ�سباب  ثلثة  تت�سّمن  ق�سية  حول   1994 متوز   27 حكمه 
الرومانا وهي ا�ستبعاد عدم النحلل، الأمانة وانعدام القدرة لتحّمل الواجبات الزوجّية: 
احلّق  تت�سّمن  التي   ، بالزوَجنينْ ا  خا�سًّ �سلوًكا  تخ�ّس  وواجبات  ثّمة حقوق  احلقيقة  »يف 
يف اّتاد عميق للأ�سخا�س واملهام، من خللها يتكامل الزوجان ب�سكل متبادل بع�سهما 
ة، اأو احلّق يف اإ�سلوب �سحيح من  البع�س، اأو احلّق يف العلقة ال�سخ�سّية الزوجّية اخلا�سّ

احلياة من خلله ي�ستطيع الزوج اأن ي�سل اإىل نف�سّية جن�سّية زوجية«51.

6( ا�ستبعاد خري الزوَجني
، مهما كان م�سمونه، قائم يف جمال الر�سى الزوجّي، ويتعلق  اإنَّ ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ
بالزواج يف طور التكوين in fieri. و�سيكون عدمي الفائدة تذّكره اإذا مل يكن هناك امليل اإىل 
ن�سيان حقيقة اأن ال�سلوكيات التي تتعار�س مع خري الزوَجنينْ قد توؤثر على �سحة الزواج 

فقط اإذا كان لها تاأثري على الإرادة الزوجّية يف حلظة الإعراب عنها بوا�سطة الر�سى.
وهذا يّت�سح من حّق املتعاقدين وواجبهم اأمام اللتزام الدائم واحل�رضّي، بحماية جميع 
ال�رضورّية طبيعّيًا واملتطابقة والظروف الجتماعّية والثقافّية، والقادرة  الإراديّة،  الأفعال 
على تريك، يف �سياق م�ساواة الكرامة ال�سخ�سّية، التكامل الروحّي، العقلّي، العاطفّي، 

 Ibidem, p. 829.  49
 Cfr. C. BURKE, L’oggetto del consenso matrimoniale. Un’analisi personalista, Giappichelli, Torino  50
 1997, pp. 91-92.

Cfr. MENDONÇA A., «Exclusion of the bonum coniugum: a case study», 51.  51
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. بكلمة اأخرى اإنه املثابرة على اللتزام ال�سخ�سّي للخري  اجل�سدّي، والقت�سادّي للزوَجنينْ
ى �سحيح وفّعال �سواء لأّنه ل ينوي »العطاء والتقّبل  الزوجّي العاّم. فاإّنه ل يعرب عن ر�سّ
يف  ي�سمح،  ل  العنا�رض  هذه  فنق�ُس   ،» الزوَجنينْ خري  »هدف  ي�ستبعد  لأّنه  اأم  املتبادل« 
ولي�س  واقع  اأمر  علقة  تاأ�سي�س  على  يعمل،  لكن  الزوجّي،  امليثاق  باإمتام  البدائّية،  حلظته 
بزواج. فهي تتطابق النّية �سّد هدف خري الزوَجنينْ مع اإرادة �سّد اإعطاء كامل متبادل بني 
خري  �سد  النّية  تديد  ال�سهل  من  ولي�س  الأزواج.  بني  الزواج  يوؤ�ّس�سه  الذي  ال�سخ�سنّي 
اأّنها رف�س العطاء املتبادل بني ال�سخ�سني،  ، ك�سبب البطلن، لكن ميكن القول  الزوَجنينْ

وعدم العرتاف ب�سخ�سية وكرامة الإن�سان.
اإىل  توؤدي  والتي  للزواج  التعاقديّة  الروؤية  تتبع  اليوم،  الروتالّية  الأحكام  بع�س  ثّمة 
نتيجتني: اإذا كان مو�سوع الر�سى احلق يف اجل�سد دائم وح�رضّي، ل يبدو لنا كيف ميكن 
اأن يكون خري الزوَجنينْ جزءاً من مو�سوع الزواج الأ�سا�ّسي، اإل اإذا كان له تداعيات على 
نف�س مفهوم جوهر خري البنني كحق للأفعال الزوجّية. ومن وجهة النظر، التعاقدّية اأي�سًا، 
اإذا كان مو�سوع الر�سى احلق يف �رضكة احلياة، نقع مرات عديدة يف الروؤية الوجوديّة التي 
العاطفي والنف�سي واجلن�سي،  التكامل اجل�سدي  اأو  اإعمال الزوَجنينْ  اأنَّ عدم تقيق  تن�س 
. هذا املوقف يتجاهل  �سيتم تطابقها مع ا�ستبعاد اأو عدم القدرة على تّمل خري الزوَجنينْ
التمييز الأ�سا�سي بني الر�سى، الوثاق واحلياة الزوجيَّة، حيث الف�سل �سيكون من العنا�رض 
، اأو يف حالت اأخرى، لنعدام  الرئي�سية لإملء حكم البطلن ب�سبب ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ
القدرة على تمل هذا اللتزام، دون الأخذ بالعتبار اأّن النجاح اأو الف�سل ل يعتمدان على 
وجود زواج حقيقي، لكن على طريقة العي�س واجلهد ال�سخ�سّي ملتابعة ال�سعوبات التي 
اأن يحدث ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ  تنطوي على اأي تكامل بني الأ�سخا�س. لذلك، ميكن 

بطريقتني:
الزوَجنينْ  خلري  اجلوهريّة  الواجبات  تّمل  على  الإرادة  قدرة  انعدام  خلل  من  اأ ( 

ل�سبب ذي طبيعة نف�سّية؛
اأو من خلل ا�ستبعاد متعّمد اأو رف�س �رضكة احلياة. وكلتا احلالَتنينْ يجب اأن ُتبهنا  ب( 
اأدّلة �سحيحة طبًقا للمعايري التي ا�ستعملت ب�سكل عاّم لنعدام القدرة  بو�ساطة 
النف�سّية والتلجئة. لأّن املو�سوع املبا�رض لهذه املحاكمة هو ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ 
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بو�ساطة اإرادة حّرة، ولي�س ب�سبب انعدام القدرة على التحّمل.
« والإجناب وتربية البنني. فكما انعدام  يف الواقع الزواج يهدف اإىل »خري الزوَجنينْ
تقيق  على  القدرة  انعدام  كذلك،  الزواج،  يبطل  ل  فّعال  ب�سكل  الإجناب  على  القدرة 
« ل يبطل الزواج. فال�سخ�س يكت�سب حّق يف ما يجب على الطرف الآخر  »خري الزوَجنينْ
اأن يعطيه، ولي�س ما ميكن اأن يعطيه الزواج نف�سه. لأن هذه الهبة الأخرية ل تعتمد على 
اأي�سًا. فثّمة علقة وثيقة بني عن�رض الر�سى التاأ�سي�سّي  الزوَجنينْ وح�سب، ولكنها من اهلل 
لكن غري  املمكنة  والنتيجة  الأ�سا�سية،  والواجبات  احلقوق  تنبثق  منها  الإجنابّية -  هبة   -
اأ�سا�سّية لهذه الهبة: الإجناب الفعلي. لهذا ال�سبب فاإنَّ الو�سول الفّعال لهدف الزواج األ 
وهو اإجناب البنني، ل ينظر اإليه على اّنه مو�سوع حّق وواجب اأ�سا�سي؛ ول عدم الو�سول 
قد يكون دليًل على وجود �سبب البطلن. فالعقم - عدم القدرة على الإجناب، وبالتايل 
تقيق اأحد الأهداف الرئي�سية للتاد الزوجّي - ل يبطل الزواج. هذا هو ال�سبب ملاذا 
ل ن�ستطيع اأن نتحدث ب�سكل �سحيح عن حق البنني«. بطريقة مماثلة، اأ�سك يف اإمكانية 

.» احلديث، على وجه التحديد، عن حق »خري الزوَجنينْ

7( ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ بفعل التلجئة
امليثاق الزوجّي خلري  باأّن هدف  الروتايّل  ن�ستنتج، ح�سب تفكري امل�رّضع والجتهاد 
الزوَجنينْ هو الذي ي�سكّل عن�رضاً جوهرّيًا للعلقة الزوجّية ولي�س خري الزوَجنينْ بحّد ذاته. 
انعدام  التلجئة من جمال  اأكرث يف جمال  الزواج  الزوَجنينْ ك�سبب بطلن  ح خري  وقد يتو�سّ
القادر على اللتزام بعلقة  ال�سخ�س  الزوَجنينْ يخ�ّس  اأّن خري  القدرة، وال�سبب يف ذلك 
مع �سخ�س اآخر، فاإذا كان قادراً على اإقامة الر�سى واإ�سداره ك�سبب فاعل لعطاء الذات 

ل�سخ�س اآخر، فهو اأي�سًا قادر على ا�ستبعاده.
الروتا  ق�ساة  اأمام  الأخري  خطابه  يف  ع�رض  ال�ساد�س  بنديكتو�س  الفخري  البابا  اأّكد 
: »اخلري الزوجّي يقوم بب�ساطة على اإرادة اخلري دائما للطرف الآخر، خلدمة �رضكة  رومانا اأنَّ
القانونية  الناحية  من  ال�سعوبات،  اأدرك  »اإنني  وي�سيف:  منف�سمة«؛  وغري  حقيقية  حياة 
والعملية، يف اأن اأخ�س بالذكر العن�رض الأ�سا�سي خلري الزوَجنينْ الذي فهم حتى الآن بعلقته 
املجال  يف  اأي�سا  اأهمية  الزوَجنينْ  خري  ياأخذ   .)1095 لتيني  )ق.  القدرة  انعدام  بفر�سية 
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 in الفعلي  التحقيق  اأمام حكمكم، �سيكون  الق�سايا املقّدمة  بالتاأكيد، يف  تلجئه الر�سى. 
facto كي يوؤّكد على ال�سبب املحتمل لأ�سباب البطلن هذه، ال�سائدة اأو املتزامنة مع �سبب 

والدميومة«52.  احل�رضيّة  الإجناب،  على  القدرة  الأوغ�سطينية،  الثلث  »اخليور«  من  اآخر 
بهذه الكلمات، اأجد اأهمية املو�سوع وتعقيداته الذي اأنا مدعو لتقدميه اإليكم، فهناك ما 
زال غمو�س يف امل�ستوى التف�سريّي والتطبيقي، على الرغم من انق�ساء خم�سني عاما على 
يف  الزوَجنينْ  خري  م�سطلح  ر�سميا  قدم  الذي  ورجاء«،  »فرح  الرعوي  الد�ستور  �سدور 
تعريف جديد للزواج، وبعد اأكرث من ثلثني عاما على �سدور القانون احلايل من القانون 

الكن�سي الذي ترجمه ب�سكل قانويّن.
اإذا  التاأ�سي�سية،  حلظاته  يف  �سواء  نف�سه،  الزواج  جوهر  نحو  الكاملة  التلجئة  تتّجه 
ا�ستبعد العهد نف�سه، اأو جوهره كحقيقة دائمة، اإما اإذا تعلق الأمر بالزواج باعتباره واقعا 
دائما، اأي الوثاق الزوجّي. ففي احلالة الأوىل، يريد املتعاقد »رف�س الزواج يف حد ذاته 
قد  الزوجية«.  اللتزامات واحلقوق  يتحّمل  واأن ل  يتزّوج  »اأن ل  يريد  اإيجابّي؛  ب�سكل 
يكون مثال مفيدا لفهم هذا: �سخ�س ميكن اأن ي�ستبعد الزواج نف�سه ولكنه يقبل اأن يكون 
لديه اأبناء مع ال�سخ�س الذي اتد معه، ولكن مع عدم قبول البعد »الزوجية« للبنوة، مبعنى 
اأن العلقة البنيوية مطلب �سمنيًا ملا له من اخلري والكمال له، وهو نتيجة للحياة الزوجّية. 
يف هذه احلالة، فاإن ال�سخ�س يرف�س جذريا باأن يتحد يف زواج، وبالتايل، يجب اأن يقبل 
على  دليل  هو  التلجئة  فاعل  اإقرارات  واللتزامات.  احلقوق  مع  هو،  كما  الآخر  الزوج 
اأثناء  »اأنا حافظت  يقول  الكاملة: وكاأنه  التلجئة  الزوَجنينْ عن  �سعوبة ف�سل مفهوم خري 
تبادل الر�سى على ق�سدي باأنني اأريد امل�ساكنة ولي�س الحتفال بالزواج«. ويف وقت �سابق 
قالت باأنني »قبلت فكرة الزواج ولكن دون الرغبة يف تّمل جميع امل�سوؤوليات النا�سئة 

عن الوثاق الزوجّي«.
نف�سها  عن  ُتعّب  اأن  ميكن  التي  الزوجّية  للإرادة  الكاملة  التلجئة  افرتا�سيات  بع�س 

 «L’autentico bene coniugale consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell’altro,  52
 in funzione di un vero e indissolubile consortium vitae»; aggiungeva tuttavia: «riconosco le difficoltà,
 da un punto di vista giuridico e pratico, di enucleare l’elemento essenziale del bonum coniugum, inteso
 finora prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità (cfr. CIC, can. 1095). Il bonum coniugum
 assume rilevanza anche nell’ambito della simulazione del consenso. Certamente, nei casi sottoposti al
 vostro giudizio, sarà l’indagine in facto ad accertare l’eventuale fondatezza di questo capo di nullità,
 prevalente o coesistente con un altro capo dei tre «beni» agostiniani, la procreatività, l’esclusività e la
perpetuità» (BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 26.01.2013, n. 3).
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بطرق خمتلفة جدا:
ال�سخ�س  ترف�س  اإيجابية  اإرادة  هي  ذاته  الزواج  ا�ستبعاد  يف  الأوىل  الفر�سية   ) اأ 
الآخر، عدم قبوله، اأو تاأ�سي�س العلقة الزوجّية معه، يف احلالت التي يكون فيها، على 
الرغم من وجود الرغبة يف اإقامة علقة جن�سّية مع املتعاقد الآخر، ل يقبله باحلد الأدنى 
اإقامة وثاق قانويّن. قد تكون  كزوج. يف هذه احلالة، فاإنَّ نّية هذا املتعاقد هي يف عدم 
الزواج رغما عن  بعقد  الدوافع اخلارجية  تلزم  املثال، عندما  �سبيل  الفر�سية، على  هذه 
اإرادته، كما هو حال التهديدات خطرية، قد توؤدي اإىل الزواج بدافع العنف اأو اخلوف 

اخلطري )ق. لتيني 1103(؛

بالتايل  زواجّي،  ر�سى  اأي  اإعطاء  عدم  الرغبة يف  فر�سية  وهي  الثانيَّة:  الفر�سية  ب( 
رف�س العّلة الفاعلة للوثاق الزوجّي. يف هذه احلالة، هنا اإرادة اإظهار الإرادة التي ل وجود 
لها يف الواقع، يجعل الآخرين يف حالة خداع. فال�سخ�س َي�ستبعد خري الزوَجنينْ اإذا تزّوج 
بنّية النتقام من الزوج اأو من اأ�رضته، اأو حتى بق�سد اأُجب لختيارات اأخرى، نافيًا بع�س 
جوانب الكرامة الإن�سانة، واحلرية املادية والدينية والأخلقية. واأي�سًا من ي�ستبعد التزامه 

مل�سلحة وت�سني الآخر.

مع  الزوَجنينْ  خري  ا�ستبعاد  نّية  تتطابق  عندما  فر�سية  وهي  الثالثة:  الفر�سية  جـ( 
الإرادة volitio �سّد الهبة الكاملة املتبادلة بني الأ�سخا�س حيث يكون الزواج اأ�سا�سه بني 
يتعار�س ب�سكل  اأو املو�سوعّي، ملثل هذا اخلري  فاإنَّ ال�ستبعاد الإرادّي  . لذلك،  الزوَجنينْ
خا�ّس و�سّحة الزواج الذي، كنتيجة، لن يكون اأبداً �رضكة حياة كاملة حقيقية53. اإّن بّينة 
هذا النموذج من التلجئة يجب اأن تتوي على تديد م�سمون اخلري ويف املكانة الثانية على 
« ل يرتكز على  الوجود احلقيقّي مل�رضوع اإرادة �سّده. تقييم وجود ا�ستبعاد »خري الزوَجنينْ
التدقيق من عدم وجود م�سمونه الكامل اأو اجلزئّي، بل يطالب بح�سور ظرفني متمّيزينْن: 
اإّن املوؤّثرات امل�ستبعدة ب�سورة مو�سوعّية ت�ستطيع اأن توؤثر يف تقيق �رضاكة احلياة الزوجّية؛ 

. اأي اأن هناك ب�سورة ذاتّية وجود اإرادة عند املتعاقد �سّد خري الزوَجنينْ

يكون  عندما  الزوجيَّة،  ال�رضكة  تّدد  عنا�رض  رف�س  يف  هي  الأخرى:  والفر�سية  هـ( 
Cfr. COLANTONIO R., «La prova della simulazione e dell’incapacità relativamente al bonum coniu-  53
 gum», in: Il «Bonum coniugum» nel matrimonio canonico, Studi giuridici XL, Città del Vaticano 1996,
p. 235.
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لدى املتعاقد نّية قوّية رف�س احلد الأدنى من عنا�رض ال�رضكة الزوجيَّة التي تّدد الزواج، 
كما هو حالة ال�سخ�س الذي يرف�س كل العنا�رض التي تدد الزواج. رمبا يقبل اأن يعي�س 
تلك  كل  ي�ستبعد  لأنه  ذاته  حد  يف  الزواج  ي�ستبعد  لكنه  الآخر،  املتعاقد  الطرف  مع 
فر�سّية  ت�رضح  التي  الوقائع  من  زوجي.  وحب  حياة  �رضكة  اأنه  على  تدد  التي  العنا�رض 
هذا ال�ستبعاد، حالة من يتزّوج دون حّب، بنّية اأن ل يوؤ�ّس�س �رضاكة حياة زوجّية حقيقّية 
)يف واقع الأزواج كانوا قد التقوا فقط عند عطلة نهاية الأ�سبوع، وقرروا اأن يحتفظوا 
لأنف�سهم بحرية اإقامة علقات خارج الزواج، واأن ل يكون لهم اأطفال(؛ �سخ�س �ساذ 
يتزّوج من امراأة غنّية، يبقى معها ل�سبع ع�رضة �سنة مبعرثاً املمتلكات وم�ستمراً يف عي�س 
لكت�ساب  فقط  تزّوج  قد  وهذا  الزوجّية؛  امل�سوؤولّية  من  نوع  اأّي  دون  بحّريّة  حياته 
الأ�سا�سي  وامل�سمون  كّلها،  احلياة  �رضكة  ا�ستبعاد  احلالت،  هذه  يف  الزوجة54.  ثروات 
للعلقة الزوجّية مل تكن مق�سودة ب�سكل �رضيح، لكّنها �سمنّية يف ال�سلوك العاّم اخلا�ّس 
باإرادة املتعاقد؛ واأكرث من ذلك، ميكن ا�ستخراجه من ال�سبب الذي نواه والذي دفعه اإىل 
اّتخاذ قرار الزواج. اإّنه اأكرث من ا�ستبعاد الزواج يف حّد ذاته، فهو اإدراج عنا�رض تتناق�س 

جذريًا مع �رضكة احلياة كّلها.

ل ميكن اإقامة فر�سية متنح فعالية مبطلة لأي �سلوك �سد خري الآخر، كما لو اأن الأمر 
له  للأطراف  الفعلي  الت�رّضف  يكون  ما  عادة  املجال  هذا  يف  امل�ستبعدة.  بالإرادة  يتعّلق 
ال�ستبعاد �رضورة وجود  اأوؤكد يف حالة  اأن  اأود  اإقراراتهم. مع ذلك،  اأكرث من  بّينة  قيمة 
وقائع التي يجب اأن تثّبت الغياب احلقيقي للإرادة الزوجّية منذ البداية. والإ�سارة اإىل اأن 
الزواج يف طور التكوين ي�سري اإىل الزواج يف مرحلة التنفيذ، الذي ي�سكل اجلوهر احلقيقي 
للزواج. رجل وامراأة متحدان برباط الزواج: هذه هي احلقيقة اجلوهرّية التي يجب اأن ل 
يغفل عنها اأي تليل يف حلظة التحقق من وجودها اأم ل. بهذا املعنى، ينبغي اأن ل يتطابق 
ق�سة  الزوجّي يف  الوثاق  ف�سيتم حل  واإل  الزوجية.  احلياة  مع  التنفيذ  مرحلة  الزواج يف 
وجودية للزوجني. وعلى الرغم من اأهمية التمييز بني الزواج واحلياة الزوجية، فامليل اإىل 
اإهماله اإن مل يكن اإنكاره، قوّي جداً وله جذور عميقة يف الثقافة ال�سائدة يف العديد من 
البيئات. حتى يف لغة القانونيني فمن املعتاد تعيني نو العلقة كزواج يف مرحلة التنفيذ، 

Cfr. GROCHOLEWSKI Z., «L’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la sacramentalità del matrimo-  54
nio», 254.
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حقيقة  ن�سيان  اأي�سا  تعك�س  التي  الزواج«  »مدة  عن  يتحّدث  من  وهناك  الوثاق.  تاركا 
الزواج على اأنه موؤ�س�سة اإىل الأبد. وفقا لهذا اخلط، الزواج - املرتبط مبرحلة الت�سميم - 
مييل اإىل اأن يبدو وكاأنه احتفال �رضعي، فئة قانونية تخ�س�س اإىل ما ميكن اأن يكون الواقع 
الإن�ساين لتاد: يتم اإلغاء �رض ما جمعه اهلل اأو على الأقل حمجوب. ونتيجة لذلك، يجد خري 
الزوَجنينْ على امل�ستوى الوجودي للزوج. ا�ستبعاده يجب اأن يوؤثر على كينونة الزوج اأو 
الزوجة. التطور الوجودّي للتاد ُيظهر وجود اأو عدم وجود مثل هذه النواة الأ�سا�سية. 
فاحلكم ل يتعلق على ديناميكية الزوَجنينْ يف حد ذاته، ولكن على وجود اأ�سا�س زواجي 
يعتمد عليه. يف الواقع، اأفعال واإهمال الزوَجنينْ تظهر ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ فقط عندما 

يك�سفون اأنه مل تت�سّكل نف�س الهوية الزوجية املطلوبة منذ البداية.

علينا اأن نوّجه اهتمامنا اإىل م�سمون »احلياة الزوجّية«، كي نفهم من خلل �سلوكيات 
، اإذ ما ا�ستبعدا "خري الزوَجني" من الر�سى الذي اأعربا عنه. فمن املهم اأن نلحظ،  الزوَجنينْ
اأنه »لي�ست ال�سلوكيات امل�ستبعدة جلعل الزواج �سحيحًا اأم ل، لكن اأنَّ هذه ال�سلوكيات 
«. فيجب بطبيعة احلال، النظر اأي�سا اإىل اجلانب العملي  رف�ست من طرف خلري الزوَجنينْ
، الذي ل ينتهي به الأمر ملجرد اأّنه اتاد، ولكن يتطلب من الزوَجنينْ مواقف  خلري الزوَجنينْ
و�سلوكيات ملمو�سة فعلية لها وظيفة تقيق اخلري. وت�سبح هذه الأن�سطة مو�سوع حقوق 
ال�سلوكيات  هذه  تديد  ال�سهل  من  لي�س  ذلك،  مع   . الزوَجنينْ بني  متبادلة  وواجبات 
املنا�سبة  الأفعال  كّل  فلي�ست  ؛  الزوَجنينْ خلري  اأهمية  ذات  هي  التي  للزوَجنينْ  والت�رضفات 
لتحقيق ما هو املثايل حلياة الزوَجنينْ تدخل يف امل�سمون الأ�سا�سّي للعلقة الزوجية، ولكن 
 ، فقط تلك ال�رضورية والكافية لتحقيق احلد الأدنى من الفر�سيات تهدف خلري الزوَجنينْ
والتي بدونها ل تعتب �رضكة احلياة زوجّية ب�سكل �سحيح. لذلك، كي نحدد وقائع بطلن 
الر�سى، ولتقييم ما اإذا كان لدى الزوَجنينْ يف حلظة الحتفال بزواجهما، القدرة الكافية 
اأ�سا�سّيًا، ينبغي الأخذ بالعتبار  على فهم وتمل �رضكة احلياة اأو اأنهم مل ي�ستبعدوا عن�رضاً 
فقط الأو�ساع القانونية الذاتّية التي لها علقة باأفعال حمّددة واأ�سا�سيَّة من اأجل تقيق خري 
. وعلينا الأخذ بالعتبار الإطار التاريخّي والجتماعّي والثقايّف للزوجني، الأمر  الزوَجنينْ
الذي يوؤثر حتما على طريقة التفاهم والتعبري عن الزواج. ومن جهة اأخرى، ل ينبغي اأن 

. تتوّقف العلقة الزوجّية لتعابري فردانية فقط وتركها لختيارات الزوَجنينْ
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، كي ي�سري  يقول البابا الفخرّي بنديكتو�س ال�ساد�س ع�رض حول ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ
ولكن   ،» الزوَجنينْ بني  �سلوك  »�سوء  اأ�سا�س  على  لي�س  احلقيقية  التلجئة  اإظهار  كيفية  اإىل 
ا�ستبعاد »الهدف  اأو  اإيجابي من الإرادة يرف�س »العرتاف بالآخر كزوج«  بوجود فعل 
ا�ستبعاد  ب�سبب  البطلن  الآخر«55: »يف جمال  الزوجية نحو خري  احلياة  ل�رضكة  الأ�سا�سي 
اأحد العنا�رض الأ�سا�سيَّة للزواج« )ق. 1101 البند 2(، ل ُبّد من التزام جدّي كي تعك�س 
قبول  حلظة  ح  تو�سّ اأن  يجب  التي  تلك  اأي�سًا  الزواج،  حول  احلقيقة  الق�سائية  الأحكام 
 . الزوَجنينْ خري  ا�ستبعاد  م�ساألة  ب�ساأن  اخل�سو�س،  وجه  على  اأعتقد،  للزواج.  )الطرفني( 
فيما يتعلق بهذا ال�ستبعاد، يبدو اأنَّه ميثل نف�س اخلطر الذي يهدد التطبيق ال�سليم للمعايري 
ال�سلوكيات  يف  البطلن  اأ�سباب  اإىل  ي�سعى  من  اأنَّ  يعني،  وهذا  القدرة،  بانعدام  املتعلقة 
التي ل تتعّلق بت�سكيل الرباط الزوجّي، لكن تقيقه يف احلياة. ينبغي مقاومة جتربة تويل 
اأن  الواقع  يف  ميكن  ل  الر�سى.  لعيوب  الزوجية  احلياة  اأثناء  الب�سيطة  الزوَجنينْ  نقو�س 
)ق. 1055 البند1(،  اإّل عندما ينق�س الهدف خلري الزوَجنينْ  يحدث ال�ستبعاد ال�سحيح 
ومن ي�ستبعد بفعل اإيجابي للإرادة. واحلالت التي ل يتم فيها العرتاف بالآخر كزوج، 
اأو ا�ستبعد الهدف للحياة الزوجية خلري الآخر، هي من دون �سك ا�ستثنائية حقا. اإنَّ تقييم 
فر�سيات ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ يجب اأن يتم التحقق من �سحته بعناية من قبل الجتهاد 

الق�سائي الروتايل«56.
القانونّية،  املاديّة،  جوانب:  ثلثة  من  الزوَجنينْ  خري  ا�ستبعاد  درا�سة  ميكن  كما 

والروحّية.
 BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota romana, 22 gennaio 2011, in Avvenire, 23 gennaio 2011,  55
6-7.
 «Nell’ambito delle nullità per l’esclusione dei beni essenziali del matrimonio (cfr ibid., can. 1101, §  56
 2) occorre altresì un serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio,
 la stessa che deve illuminare il momento dell’ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla
 questione dell’esclusione del bonum coniugum. In relazione a tale esclusione sembra ripetersi lo stesso
 pericolo che minaccia la retta applicazione delle norme sull’incapacità, e cioè quello di cercare dei
 motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la
 sua realizzazione nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli
 sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso. La vera esclusione può verificarsi infatti solo
 quando viene intaccata l’ordinazione al bene dei coniugi (cfr ibid., can. 1055, § 1), esclusa con un atto
 positivo di volontà. Senz’altro sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il riconoscimento
dell’altro come coniuge, oppure viene esclusa l’ordinazione essenziale della comunità di vita coniuga-
 le al bene dell’altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del bonum coniugum dovrà essere
 attentamente vagliata dalla giurisprudenza della Rota Romana». cfr. Discorso BENEDETTO XVI,
Allocuzione alla Rota romana, 22 gennaio 2011, in Avvenire, 23 gennaio 2011, 6-7.
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فثّمة ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ من اجلانب املاّدّي، عندما يتعّلق الأمر با�ستبعاد اأدنى  اأ ( 
لللتزام مب�ساعدة م�سلحة الطرف الآخر وب�سمانها. هنا قد تدخل �سمن مفهوم 
ال�ستبعاد واجبات الزوج نحو الآخر )على �سبيل املثال، ا�ستبعاد ال�ستعداد لأي 
م�ساعدة اقت�سادّية يف حالة احلاجة، رف�س امل�ساعدة يف حالة املر�س( اأو واجبات 
الوقائية  التدابري  بع�س  باأخذ  الزوج و�سّحته،  عاّمًا، كاحرتام حياة  طابعًا  تاأخذ 

لعدم نقل مر�س معد اإليه.
ب( ا�ستبعاد خري الزوَجنينْ من جانب احللّيات القانونّية، يتّم يف اأثناء ا�ستبعاد العرتاف 
احلّرّية  حّق  املثال  �سبيل  )على  بالعموم  الآخر  الطرف  لدى  الأ�سا�سّية  باحلقوق 

الدينّية(، كرف�س حلّرّية الطرف الآخر وكرامته ك�سخ�س وحّريّته57.
جـ( قد يتم ا�ستبعاد هدف اخلري الروحّي للزوج الآخر وهذا عندما يتزّوج الزوج غري 
اأو حّقه  الآخر  الدينّية ومتطلبات احلياة مع  احرتام احلرّية  الكاثوليكّي م�ستبعداً 
ينتمي  لكي  الكاثوليكّي  اإميانه  عن  يتخّلى  جعله  بنّية  اأو  لأطفاله  الدينّية  بالرتبية 
اأو واجب واأنه مل�سلحة الآخر.  اأنه ن�ساط �رضعّي  له  اإىل دينه58. حتى واإن ظهر 
تديده  ميكن  هو  ما  لكن  الزوَجنينْ  كخري  الفاعل  من  احلقيقة  يف  يفهم  مل  فهو 
على اأ�سا�س النظام الكن�سّي الذي من ال�رضوري الإ�سارة اإليه. يف حني اأنَّ ا�ستبعاد 
خري الزوَجنينْ من جانب اخليور القانونّية يتّم عندما ي�ستبعد العرتاف باحلقوق 

الأ�سا�سّية للطرف الآخر بالعموم اأو يف �سياق الزواج59.

اخلامتــة
والتعاطف  للفهم  التدريجّي،  للنمّو  فر�سة  لإعطاء  �رضورّي  اأمٌر  الزوجيَّة  ال�رضكة 
لن تتحقق  التعاطف  وهذا  الفهم  هذا  وبدون   . الزوَجنينْ بني  املتبادل  والن�سجام 
ال�سعادة. ثّمة كثريون من اأ�سحاب النظرة الرومان�سّية اخليالّية يت�سّورون اأّنه عندما يقع 
بينهما كما ولو بقّوة �سحرّية، وحاًل  �سخ�سان يف احلّب، ف�رضعان ما تتحّطم احلواجز 
 In questo senso, si legge in una coram Civili del 8 novembre 2000: «Chi pertanto con atto positivo  57
 della volontà intende non riconoscere i diritti fondamentali dell’altro, esclude il bonum coniugum» (in
RRD, 92, p. 613, n. 6). Si trattava di un caso di abituale comportamento violento dell’uomo nei riguar-
di della donna, iniziato prima delle nozze.

Cfr. MUSSELLI L., Manuale di diritto canonico e matrimoniale, Bologna 1995, 198.  58
Idem, 199.  59
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يتّم الن�سجام بل معّوقات. وقد يبدو الأمر كذلك يف نزوة النفعال الطارئ واحلما�س 
الوقتّي؛ لكنَّ الواقع يوؤّكد عك�س ذلك باأّن عملّية التفاُهم املتبادل والن�سجام معًا عادًة 
التكّيف  هذا  معاناة  وتّمل  لتقّبل  ال�رضيكني  ا�ستعداد  عدم  ولعّل  �سديد...  تتّم ببطء 
بعد حّب جارف...  تتّم  التي  الطلق  البطيء وتّمله هو ال�سبب يف كثري من حالت 
معظم النا�س اإن مل يكن كلهم يريدون حلوًل �رضيعة مل�سكلتهم، وهذا �رضب من اخليال. 
و�سنني  �سهور  اإىل  يحتاج  قد  واملراأة  الرجل  بني  العلقات اجلن�سّية  يف  ال�سليم  التكّيف 
اإىل  والنظرة  الذوق،  مثل  اأخرى  اأمور  يف  معًا وان�سجامهما  تكّيفهما  كذلك  اأحيانًا، 
احلياة، والطباع، قد يحتاج اإىل وقت اأطول. وهذا لي�س �سيئًا غريبًا اإذ اإّن اأنانّية الإن�سان 
واهتمامه الزائد بنف�سه، وغري ذلك من املكّونات املركّبة يف �سخ�سّيته تعّوق قدرَته على 
اإىل  لكي جتد طريقها  اإىل وقت و�سب  بل حدود، وتتاج  الآخر  للطرف  النف�س  عطاء 
ال�ستقرار. فاإذا بلغ الزوجان الن�سوج الزوجّي، من خلل ال�سعوبات، وتعّلما اأن يعي�سا 
معًا، �سيكونان اأمناء للخري كما اأراده اهلل. والزوج الأمني قد يقوم مبهّمة دعوة الزوج غري 
الأمني اإىل التوبة، حتى يف اآخر حلظة من حياته على الأر�س. احلقيقة اأنَّ هذه الإمكانية 
اإل على �سوء التحدي املوؤمن امل�سيحّي لل�سليب،  الإيجابية لهذه احلالة ل ميكن فهمها 
واإننْ كانت هذه الإمكانات الإيجابية لي�ست دائما قابلة التحقق يف الواقع، وهذا يعك�س 

خطر و�رّض حّريّة الإن�سان.
الزواج الأ�رضارّي تتجّذر يف نعمة  اأ�سا�سها  التي يقوم على  املتبادلة  الذات  »اإن هبة 
القبول  يف  الكني�سة.  يف  امل�سيح  مع  �سخ�س  لكّل  الأ�سا�سي  العهد  ُتقيم  التي  املعمودية 
والوفاء  الكّلية  الذات  بهبة  الآخر  اأحدهما  الزواج  طالبا  يعد  امل�سيح،  وبنعمة  املتبادل 
والنفتاح على احلياة، وهما يقّران باأن الهبات التي مينحها اهلل لهما هي عنا�رض مكونة 
للزواج، اآخَذين على حممل اجلد التزامهما املتبادل، با�سمه واأمام الكني�سة. ميكن، واحلالة 
عليها  احلفاظ  ميكن  التزامات  اأنها  على  الزواج  خريات  عي�س  تويل  الإميان  يف  هذه، 
مب�ساعدة نعمة �رض الزواج. ]...[ لذا، فاإن اأنظار الكني�سة تتجه نحو الزوَجنينْ كما نحو 
لي�س  ال�رض  اإن  ي�سوع«.  اإىل  نظرها  توجه  ا  اأي�سً هي  بدورها  التي  باأكملها،  العائلة  قلب 
اأو »قوة«، لأن امل�سيح نف�سه يف الواقع »يلقي الأزواج امل�سيحيني يف �رض  جمّرد »�سيء« 
الزواج. فهو يلزمهم، ومينحهم القوة ليتبعوه، حاملني �سليبهم، وينه�سون من كبواتهم، 
ويتبادلون ال�سفح، ويحمل بع�سهم اأثقال بع�س«. اإن الزواج امل�سيحي هو علمة ل تدّل 
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بل جتعل  فح�سب،  ال�سليب  على  تر�ّسخ  الذي  العهد  كني�سته يف  امل�سيح  اأحب  كم  على 
. وهما اإذ يّتحدان يف ج�سد واحد يج�ّسمان زواج  هذا احلب حا�رًضا يف �رضكة الزوَجنينْ
امل�سيح  يوؤتيهم  العائلية،  مباهج حبهم وحياتهم  وبالتايل، »يف  الب�رضية.  بالطبيعة  اهلل  ابن 
بني  »املقارنة  اأن  من  الرغم  وعلى  احلمل«.  عر�س  وليمة  طعم  الآن،  منذ  يتذوقوا،  اأن 
»مقارنة  الأخرى، هي  اجلهة  من  امل�سيح«  والكني�سة  من جهة  واملراأة  الرجل   ، الزوَجنينْ
العلقات  حمدودية  يف  حمبته  ي�سكب  كي  للرب  الت�رضع  اإىل  تدعونا  اأنها  اإل  منقو�سة«، 

الزوجية«60.

راجع الإر�ساد الر�سويّل ما بعد ال�سينود�س »فرح احلّب« من البابا فرن�سي�س اإىل الأ�ساقفة والكهنة وال�سمام�سة الإجنيلّيني   60
واملكّر�سني واإىل الأزواج امل�سيحّيني واإىل جميع املوؤمنني العلمانّيني حول احلّب يف العائلة، تاريخ 19 اآذار 2016. رقم 
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يف �سبيل روحانيّة للمحامي امل�ؤمن
الأب د. جنيب بعقليني

1( روحانيّة م�سيحيّة
»لأّنه هكذا اأحّب اهلل العامل حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كلُّ َمن يوؤمن به بل 
تكون له احلياة الأبدّية« )يو 3: 16(. يوؤمن امل�سيحّي باهلل اخلالق، وبي�سوع امل�سيح، من 
خلل العقيدة، املُعبَّ عنها مبمار�سة الطقو�س، والتقّيد بنظام اأخلقّي، وال�سعّي للعي�س، يف 
روحانّية عميقة واعّية وثابتة، من اأجل احل�سول على اخلل�س. ترّكز احلياة امل�سيحّية، على 
عي�س روحانّية، ت�سمو للأمور الروحّية والعامل الروحّي، بدًل من الأمور الزمنّية واملادّية 
وتقوم على العلقة ال�سحيحة والوثيقة باهلل، وقبول ي�سوع امل�سيح املخّل�س بالنعمة، عن 

طريق الإميان، واملمار�سة ال�سادقة والظاهرة، لأعمال املحّبة.
امل�سيحّية  احلياة  جوهر  يف  يدخل  اأن  لإميانه،  واملمار�س  املوؤمن  امل�سيحّي  يحاول 
القد�س  الروح  ثمر  من  قّوتها  الروحانّية  ت�ستمّد  وروحانّيته.  تقواه  خلل  من  وعمقها، 
اإميان و�سلم، وفرح وحمّبة، و�سب ولطف، )غل 5: 22- الذي يح�سل عليه الإن�سان: 

املوؤمن اخلل�س  القّدو�س كنتيجة لقبول  امل�سيحّية هي امتلك روح اهلل  الروحانّية   .)23
اأن  العباد  فعلى  روح  اهلل  »اإّن  روح  هو  الذي  اخلالق،  باهلل  الت�سّبه  هي  امل�سيح.  بي�سوع 
يعبدوه بالروح واحلّق« )يو 4: 24( )اهلل ينبوع املواهب الروحّية التي ت�سمو على طبيعة 
الأ�سياء املخلوقة(. من هنا على املوؤمن اأن يعمل على تغيري �سخ�سّيته لت�سبه وت�ساكل �سورة 
اإذا ُولد من املاء والروح. [...] فكّل  اإّل  اأن يدخل ملكوت اهلل  اهلل. »ما من اأحد ميكنه 
الذي يعمل  اأعماله. واأّما  ُتف�سح  لئّل  النور  اإىل  ُيقبل  النور فل  يبغ�س  ال�سّيئات  َمن يعمل 
للحّق فُيقبل اإىل النور لتظهر اأعماله وقد �سنعت يف اهلل« )يو 3: 5 و20-21(. ويذّكرنا 
القّدي�س بول�س بالعبادة الروحّية اأي احلياة اجلديدة »اإيّن اأُنا�سدكم اإًذا، اأيّها الإخوة بحنان 
اهلل اأن تقّربوا اأ�سخا�سكم ذبيحة حّية مقّد�سة مر�سّية عند اهلل. فهذه هي عبادتكم الروحّية 
ول تت�سّبهوا بهذه الدنيا، بل تّولوا بتجّدد عقولكم لتتبّينوا ما هي م�سيئة اهلل، اأي ما هو 
�سالح، ما هو مر�سيٌّ وما هو كامل [...] ولنا مواهب تختلف باختلف ما اأُعطينا من 



)160(

اإعملوا للرّب بهّمة ل تفرت وروح مّتقد [...] وعلى ال�سلة مواظبني...«  النعمة [...] 
)رو 12: 1-2 و6 و12(.

ن�ستنتج اأّن العامل املادّي لي�س هو كّل �سيء. بالرغم اأّن الإن�سان مييل نحو عبادة اجل�سد 
واملاّدة، يبقى تّواًقا للدخول يف عامل الروحانّية، لأّنه ميتلك نف�ًسا وروًحا.

تمل الروحانّية الإن�سان، اإىل اكت�ساف عامل اهلل، وبناء علقة معه، من خلل التوا�سل 
امل�ستمّر، املعبَّ عنه بال�سلة والتاأّمل، اأي احلياة الروحّية. ُتظهر الروحانّية اأّن �سخ�س ي�سوع 
امل�سيح هو م�سدر وغاية احلياة الروحّية ونبعها، التي تثّبت العلقة معه من خلل الإميان 

والّتكال عليه وتتميم اإرادته وتعاليمه، بكّل وعّي واأمانة.
ولدة الروح

يف  وعمله  القد�س  الروح  قبول  خلل  من  الثانية،  الولدة  هي  امل�سيحّية  الروحانّية 
الإن�سان امل�سيحّي املوؤمن واملمار�س لإميانه. يعمل الروح القد�س عمله ويقود املوؤمن لكي 
يتعّلم من اهلل اأ�سياء كثرية يطّبقها يف حياته. »فمتى جاء هو، اأي روح احلّق، اأر�سدكم اإىل 
احلّق كّله لأّنه لن يتكّلم من عنده بل يتكّلم مبا ي�سمع وُيخبكم مبا �سيحدث« )يو 6: 13(. 
يقوده  اأن  القد�س  للروح  �سمح  قد  يكون  الروحّية،  احلياة  حالة  املوؤمن يف  يدخل  عندما 
على  القدرة  املوؤمن،  القد�س  الروح  من  المتلء  يهب  حياته.  وي�سّلمه  ويعّلمه  ويوّجهه 
التجاوب على العمل باحلّق واحلقيقة، كما ي�سري يف خطى املخّل�س فري�سى عنه لأّن قراراته 

مبنّية على كلمة اهلل وحّبه.

2( حياة روحيّة
يقودنا الإميان بي�سوع امل�سيح اإىل ال�سعّي نحو الكمال، اأي القدا�سة، التي هي الدعوة 
نحو  ال�سري  اأّن  الكني�سة،  تاريخ  نعلم من خلل  موؤمن.  كّل  اإىل  الرّب،  ِقَبل  من  املوّجهة 
طريق القدا�سة، يتطّلب حياة روحّية. فهي حياة يف الروح القد�س، حيث املوؤمن يقتني 
اأبناء اهلل« )رو 8: 14(.  الروح القد�س »لأّن كّل الذين ينقادون بروح اهلل فاأولئك هم 
الروحّية،  احلياة  وتوؤّكد  امل�سيحّية.  واحلياة  الإميان  هدف  القد�س  بالروح  احلياة  ت�سّكل 
اأي  اأعماله مطابقة متاًما مل�سيئة واإرادة اهلل،  تاأتي  اأّن املوؤمن يعي�س حياة اهلل بداخله، كما 
تبداأ  باملطلق،  امل�سيح واأع�ساوؤه«.  »اأنتم ج�سد  طاء.  عي�سه كاإن�ساٍن م�ستقيم و�سالح وِمعنْ
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احلياة الروحّية، عند قبول �رّض العماد؛ وعي�س �سائر الأ�رضار املقّد�سة، اأي الدخول باحلياة 
امل�سيحّية. من هنا، نتاأّكد، باأّن هناك تطابق كامل، بني احلياة الروحّية واحلياة امل�سيحّية؛ 
لأّن كّل حياة بعيدة عن امل�سيح هي موت، لأّنها ل تقّدم اخلل�س للإن�سان. ن�ستنتج اأّن 
التي تتطابق مع ظهور نعمة اهلل يف حياة  اقتناء الروح القد�س  هدف احلياة امل�سيحّية يف 

املوؤمن.

اأ( نعمة ف�ق نعمة
يحتاج الدخول يف احلياة الروحّية، اإىل نعمة اهلل كما اإىل اإرادة املوؤمن وخياره وقراره 
وتفاعله. اإّنها حالة من النقاوة والطهارة وذلك بف�سل تنقية عمل الروح القد�س للموؤمن 
لي�سبح قلبه مراآة تعك�س اأ�سعة نور اهلل »طوبى لأنقياء القلوب فاإّنهم يعاينون اهلل« )مّتى 5: 
8(. ومن نقاوة القلب وطهارته تاأتي ال�ستنارة والقدا�سة. ت�ساعد تلك احلالة، املوؤمن على 
اأن يبداأ باإظهار حياة امل�سيح، اأي ك�ساهد على وجود امل�سيح يف حياته من خلل »هيامه« 
باهلل واأعماله الطاهرة واملقّد�سة. »فن�سل اأجمعنا [...] ون�سري الإن�سان الرا�سد ونبلغ القامة 
التي توافق كمال امل�سيح« )اأف�س�س 4: 13(. يتعّر�س املوؤمن الهائم بحياة الرّب ي�سوع، 
للتجارب والأفكار ال�سّيئة امل�سادة للحياة الروحّية. من هنا، تاأتي املواجهة ال�رض�سة �سّد 
جيل ال�سيطان وال�رّض والإغراءات وال�سعف الب�رضّي، من خلل الفكر وال�سلة والتاأّمل 
واملعرفة  وال�سب  القّوة  تهُب  التي  الإلهّية،  والنعمة  القد�س  الروح  عمل  على  والّتكال 
ميّيز  اأن  للموؤمن  القدرة  الروحّية  احلياة  تعطي  ال�رّض.  وحماربة  ال�سيطان  لأعمال  للت�سّدي 
بني فكر اهلل وفكر ال�سيطان. فالفكر ال�سيطايّن يجلب معه ال�سطراب واخلوف وال�سّك 
عي�س  نحو  والتوجيه  القدرة  فيعطي  اهلل،  فكر  اأّما  وال�سّيئة.  ال�سعيفة  والإرادة  وال�سعف 
ال�سلم وممار�سة املحّبة ال�سادقة وتقوية الإرادة ال�ساحلة لفعل اخلري والقدرة على الت�سامح 
والغفران والندامة. »اجعلوا ال�سجرة طّيبة ياأِت ثمرها طّيًبا. واجعلوا ال�سجرة خبيثة ياأِت 

ثمرها خبيًثا. فمن الثمر ُتعرف ال�سجرة« )مّتى 2: 33(.
نحو  م�ستمر  وتقّدم  نحوه  دائم  �سري  اأي هي  اهلل.  نحو  املوؤمن  الروحّية  احلياة  تقود 
هي  فال�سعّي  له.  حدود  ل  اهلل  مع  والكمال  الكمال  نحو  ل  مت�سّ �سعّي  فهي  اللنهاية. 
تقوده  التي  دعوته،  على  ويجاوب  اهلل  م�رضوع  يحّقق  لكي  املوؤمن،  من  املطلوبة  احلالة 
نحو الكمال، اأي القدا�سة. احلياة الروحّية هي انتقال من كمال اإىل كمال اأف�سل، اأي نّو 
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متوا�سل. ت�ساهم احلياة الروحّية يف تقيق حياة فا�سلة للموؤمن، كما ت�سعى اإىل حياة اأف�سل 
فاأف�سل اإىل غري حّد. يعطي هذا التدّرج الروحّي والنمّو الإن�سايّن، اأّي الأخلقّي، القدرة 
على التغّلب قدر امل�ستطاع، على ال�سعف واخلطيئة، ليدخل املوؤمن يف حياة الّب والكمال. 
ومقّدراته،  واإمكانّياته  وعطاياه  مواهبه  وي�ستعمل  قّوته،  بكل  الروحّي  ال�سخ�س  يجاهد 

لي�سل اإىل مبتغاه.

ب( �سالة الروح

ُتبنى احلياة الروحّية على ال�سلة، وتنطلق منها، كما تو�سل املوؤمن اإىل عي�س حياة 
روحّية ُمفعمة بالنقاوة واللقاء املبا�رض مع اهلل. ل ميكننا اأن نن�سى باأّن ي�سوع امل�سيح، كان 
ي�سّلي، لأّن ال�سلة كانت حمور حياته. كان ي�سّلي لأبيه يف الإ�سغاء والعزلة. كان يحيي 
الليل كّله يف ال�سلة. اّت�سمت �سلته بطابع احلمد وال�سكر والثقة، وت�سليم الذات. »ذهب 
اإىل اجلبل لي�سّلي، فاأحيا الليل كّله يف ال�سلة هلل« )لو 6: 12(. كان امل�سيح يعمل اإرادة اأبيه 
»اإّنني اأعمل اأعمال َمن اأر�سلني« )يو 9: 4(. كانت �سلة ي�سوع، م�ساهدة للآب وجًها 
لوجه. من هنا، دعا ي�سوع اإىل �رضورة ممار�سة ال�سلة، باإمياٍن وتوا�سٍع، وبب�ساطة، وربطها 
بالعمل، وتتميم اإرادة اأبيه وتعاليمه »لي�س َمن يقول يل »يا رّب، يا رّب« يدخل ملكوت 
ال�سموات. بل َمن يعمل مب�سيئة اأبي الذي يف ال�سموات« اأّكد ي�سوع على اأهمّية ال�سلة 
امل�سرتكة، وعمق فعاليتها. »اإّن ال�سلة علقة حمّبة بني الإن�سان واهلل. اإّنها حوار حمّبة. اإّنها 

تلبية حمّبة لنداء اهلل املحّب [...] هي اأن نكون مع اهلل«.1

خلل  من  ي�سوع،  بالرّب  اللقاء  اإىل  وامل�سيحّية،  اليومّية  حياته  يف  املوؤمن  يحتاج 
ال�سلة. فهي التوا�سل امل�ستمّر، مع اخلالق والدخول يف حياة ال�سّيد امل�سيح، من خلل 
احلوار املبا�رض معه، املُعبَّ عنها بالتاأّمل، وال�سمت والرتاتيل، واملناجاة والعبارات، والأحلان 
وال�سجود، والطلب وال�سكر والتمجيد. فال�سلة تعبري عن الإميان واملحّبة والرجاء، اأي 
برغباتها و�سعوباتها  التعبري عن حياته،  املوؤمن، على  ال�سلة  ت�ساعد  نقبل عطّية اهلل.  اأن 
واأفراحها، كما على �سكره حل�سور اهلل يف داخله. »لي�ست ال�سلة يف الأ�سا�س متريًنا، بل 
اأ�سا�سّية، ومناخ معنّي للنف�س«.2 »ففي التاأّمل، ويف كّل �سلة  هي روح، ودينامّية حياة 

الأب اأوليفر ُبرج اأوليفييه، الإر�ساد الروحّي واحلياة بالروح، دار امل�رضق، بريوت، 1994.  1
املرجع ال�سابق.  2



)163(

اأّننا  كما  ونتذّوقها،  حمّبته  نختب  اأن  واإىل  يحّبنا،  اهلل  ندع  اأن  اإىل  مدعّوون  نحن  اأخرى، 
مدعّوون اإىل اأن نعّب له عن حمّبتنا«.3

احلياة الروحّية هي ان�سجام بني ال�سلة واحلياة اليومّية. فهي ترف�س الزدواجّية بني 
ما ي�سّليه الإن�سان وما يعي�سه. هل هذه الزدواجّية متاأتّية ب�سبب عدم الو�سوح وال�سعف 
الب�رضّي؟ اأم ب�سبب قّلة الإميان وال�سّك والقناعة؟ »اأيّها الرّب ي�سوع امل�سيح، ارحمني اأنا 
اخلاطئ«. تدفع احلياة الروحّية املوؤمن، اإىل اأن ُت�سبح حياته �سلة عميقة وثابتة، و�سلته 
حياة مقّد�سة وطاهرة. »نحن نحتاج وقًتا لنكون وحدنا مع اهلل [...] اإّن ال�سلة يجب اأن 

تكون نوعّية حياة، تتيح لنا اأن جند اهلل يف كّل �سيء«.4
جتعل احلياة الروحّية، املوؤمنني، على مثال الرّب ي�سوع، من خلل الروح القد�س، 
اأبِت  يا  اأّبا«،  املوؤمن:«  فينادي  بالتبنّي  اأبناء هلل  احلياة،  �سهادة  ال�سلة، كما يف  وبوا�سطة 
»والدليل على كونكم اأبناء اأّن اهلل اأر�سل روح ابنه اإىل قلوبنا، الروح الذي ينادي »اأّبا«، 
اأبِت« )غل 4: 4-6(. )اإّن الروح، وهو مر�سل كالآب، يثّبت للموؤمن و�سعه، يف  »يا 

�سميم كيانه، فيثّبت اإًذا حياته اجلديدة(.

3( مهنة اأم ر�سالة؟
تناولنا الروحانّية امل�سيحّية كما اأهمّية احلياة الروحّية وتاأثريها يف حياة املوؤمن. نعالج 
مو�سوعنا هذا »يف �سبيل روحانّية للمحامي املوؤمن«. ونت�ساءل هل املحامي املوؤمن ميار�س 
ارتباًطا  وترتبط  احلماية  تاأتي من  املحاماة  اأّن  ُندرك  يعي�س »ر�سالة« و«ق�سّية«؟  اأم  مهنته 
مع  ت�سّكل  العدل.  لتحقيق  الأ�سا�سّية  الدعائم  اأحد  من  فهي  والقانون.  بالت�رضيع  وثيًقا 
على  التاأكيد  كما  والوئام،  وال�سلم  العدل  تقيق  اإىل  تهدف  التي  العدل،  �سلطة  الق�ساء 
�سيادة القانون. اإّنها مهنة حّرة، ولكّنها »ر�سالة« يف ذات الوقت. وعندما ميار�س املحامي 
املوؤمن باحلياة امل�سيحّية، اأي بي�سوع امل�سيح ويتوق اإىل حياة روحّية، فبالتاأكيد تاأتي مهنته 
اأكرث من »ر�سالة« و»ق�سّية«. اأي الدفاع عن كرامة الإن�سان وحقوقه وحّتى وجوده، اأي 
على حياته، التي ُوهبت له من اخلالق. تتاج احلياة يف بع�س احلالت اإىل حماية وذلك من 

خلل تعاون وتعا�سد وحماية املحاماة.
املرجع ال�سابق.  3
املرجع ال�سابق.  4



)164(

يتعارف عاملنا على اأّن مهنة املحاماة هي ر�سالة احلّق والعدل؛ فهي م�ستقّلة يتكّللها 
مّما  دقيق ومرن،  تنظيم  تقوم على  عاّمة،  اإّنها خدمة  وال�رضف.  والكرامة  والنبل  الكفاح 
املحتاج  عن  للدفاع  كاأداة  ممّيز  ب�سكل  ور�سالتها  ودورها  بخدمتها  القيام  عليها  ي�سّهل 
واملهّم�س واملجروح واملظلوم وال�سعيف، مّما يحفظ مكانتها باأن تكون ر�سالة ن�رضة احلّق 

وتقيق العدالة، ون�رض ال�سلم واملحّبة.

توؤّكد املبادئ ال�سحيحة واملفاهيم النرّية، اأّن املحاماة دعامة العدل باعتبار اأّن العدل 
املحامي م�ساركة  يتطّلب من  بغري حماماة.  بغري ق�ساء، ول ق�ساء  املُلك، ول عدل  اأ�سا�س 
القا�سي يف تقيق العدل، من خلل اأحكام القانون وذلك با�ستقللّية تاّمة و�سمري نقّي، 
ممار�ًسا اإيّاه �سمن اإطار القواعد الأخلقّية، والأحوال والأنظمة، التي تنّظم تلك املهنة اأو 
كيف  والروحّية.  والإن�سانّية  الأخلقّية  القيم  على  املبنّية  ال�سامية  الر�سالة  تلك  بالأحرى 
يجب اأن يت�رّضف املحامي املوؤمن بال�سّيد امل�سيح؟ األ تنطبق عليه تلك املبادئ واملتطّلبات؟ 
بالتاأكيد، ُيطلب منه الكثري والكثري »فَمن اأُعطي كثرًيا ُيطلب منه الكثري« ل �سّيما املحامي 
حياة  يعي�س  الذي  الروحايّن  املحامي  اإّنه  وحمّبة.  و�سلة  وورع  بتقوى  لإميانه  املمار�س 
يتقّبل ما هو من روح اهلل، لأّن ذلك عنده حماقة، ول  الأر�سّي ل  روحّية. »فالإن�سان 
اأّما  بالروح.  اإّل  يكون  ل  ذلك  يف  احُلكم  لأّن  اهلل،  روح  من  هو  ما  يعرف  اأن  ي�ستطيع 
الرب  فَمن عرف فكر  اأحد يحكم عليه.  �سيء ول  الروحايّن فيحكم على كّل  الإن�سان 
لُيعّلَمه؟ اأّما نحن فلنا فكر امل�سيح« )1 قور 2: 11-16( من هنا ل بّد من انفتاح املحامي 
الّب  واأعمال  والتفاين  واخلدمة  الإ�سغاء  فّن  يعّلمه  لكي  القد�س  الروح  علم  على  املوؤمن 

واملحّبة.

الكاملة وال�ستقامة  النزاهة  املن�سوية تت عنوان »الر�سالة«،  املحامي  تتطّلب مهنة 
واحلياديّة والأمانة وال�ستقللّية والإخل�س كما القدرة العلمّية. اإّنها مهنة ر�سولّية تتطّلب 
معنى  بكّل  ر�سالة  اإّنها  نعم  الو�ساية.  ل  والكرامة  التبعّية  ل  واحلرّية  الك�سل  ل  اجلهد 
يعي�س  األ  امل�سيح؟  بي�سوع  موؤمٍن  حماٍم  كان  اإذا  فكيف  الت�سحية.  تتطّلب  لأّنها  الكلمة، 
على خطى معّلمه؟ املدافع الأّول عن حقوق الإن�سان؟ لقد مات من اأجل خل�س ال�سعب 
كّله، ال�سعب املظلوم وال�سجني. لقد حمل م�سعل التحّرر واحلريّة من اأجل عودة الإن�سان 
اإىل الفردو�س. لقد حمل ر�سالة احلّق يف وجه الظامل وامل�ستبّد وحّرر الإن�سان من خطيئته. 
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يعي  فقط؟ هل  املهنة  منظومة  اأّنه دخل يف  اأم  الر�سالة؟  على  يحافظ  املوؤمن  املحامي  هل 
للعدالة؟ هل  املاّدة وو�ّسخ و�سّخر �سمريه ل  اأّنه دخل يف عامل  اأم  اأهمّية ر�سالته ودوره؟ 
يعي  هل  ال�رضب؟  خارج  يغّرد  اأّنه  اأم  والكني�سة؟  املقّد�س  الكتاب  تعاليم  بح�سب  يعمل 
املوؤمن  املحامي  اإّن  للآخرين؟  �سّك وعرثة  مثال  اأ�سبح  اأم  امل�سيح؟  ال�سّيد  لكني�سة  انتماءه 
هو الر�سول الذي يجب اأن يتحّلى ب�سفات اإن�سانّية واأخلقّية وروحّية واإميانّية. واأّل تاأتي 
اأن يكون لأّنه يحمل يف طّياته  به وما عليه  يوؤمن  ما  الُبعد عن  بعيدة كّل  مهنته ور�سالته 
ِحن الروحانّية امل�سيحّية كّل عمل نبيل  العقيدة الإميانّية والروحانّية امل�سيحّية. باملطلق تَرونْ
ذكرنا  كما  املحاماة؟  مثل  وق�سّية  ر�سالة  يحمل  العمل  كان  اإذا  فكيف  الإن�سانّية،  يخدم 
وال�سجاعة  والإميان  احلّب  تتطّلب  املوؤمن،  املحامي  ميار�سها  التي  املحاماة  مهنة  اإّن  اآنًفا، 
والت�سحية وال�سمري والف�سيلة والعلم وف�سائل و�سفات متعّددة. ُيقال باأّن مهنة املحاماة 
اّتخذها  وَمن  )ر�سالة وق�سّية( جنح،  والقيم  املبادئ  مار�سها بح�سب  فَمن  رفيع،  فّن  هي 

�سناعة اأو مهنة فقط ولو اأ�ساب فيها ماًل و�سيًتا لمًعا وجمًدا فقد ف�سل.
نعم، اإّنها ر�سالة. فهي طريق لتحقيق اإرادة اخلالق واإ�سعاد اخللق، واإىل رفع م�ستوى 

احلياة الجتماعّية والعلئقّية، بهدف بناء جمتمع ي�سوده العدل وال�سلم والرحمة.
نعم، اإّنها مهنة. فهي تمل لواء الر�سالة املقّد�سة، بن�رض التعاليم ال�سماويّة وتقيقها عب 

الدفاع عن املظلوم واثبات العدل واحلّق واحلقيقة.
�رضيبتها  يدفع  التي  والعرو�سات  باملغريات  مليئة  غريها،  مثل  املحاماة،  مهنة  اإّن 
ا عندما يرتافع عن اأ�سخا�س هو غري مقتنع  املحامي عادًة من �سمعته اأو قناعاته، وخ�سو�سً
بباءتهم اأو اأّنهم اعرتفوا باأخطاء ج�سيمة. اإّن املحامي امللتزم دينيًّا وميار�س حياته الروحّية، 
ل بّد اأن تاأتي اأعمال مهنته مقّد�سة، لأّنه يعمل من اأجل اخلري العام، وبطريقة �سّفافة وبوحّي 
من الروح القد�س، املُر�َسل له، لكي ميار�س مهنته من اأجل الدفاع عن »اإخوته ال�سغار«، 
هوؤلء  اإخوتي  اأحد  مع  فعلتموه  ما  »كلُّ  امل�سيحّي  املوؤمن  من  ي�سوع  الرّب  طلبها  التي 

ال�سغار، فمعي فعلتموه...«.
تقوده  املوؤمنني،  وحياة  حياته  يف  وفاعليته  ي�سوع  الرّب  بكلم  املوؤمن  املحامي  اإّن 
وعب  املوؤمنني  مع  امل�سيح  ال�سّيد  فعل  كما  وجّمانّية،  وعطاء  �سخاء  بكّل  مهنته  ممار�سة  اإىل 
تعطيه  لأّنها  وم�ستمّرة،  عميقة  روحّية  حياة  اإىل  تقوده  وعي�سه  املحامي  فاإميان  املوؤمنني. 



)166(

الروحّية  احلياة  تهُب  وال�ستنارة.  التنوير  خبة  وامتلك  باهلل  للإّتاد  والفر�سة  القدرة 
ال�سلم الباطنّي، املُلَهم من روح ي�سوع امل�سيح.

4( روحانيّة حماٍم وحماٍم عن روحانيّته )مهنته(
احلياة  وتبقى  ح�سنة.  �سفات  تتطّلب  املحاماة،  ور�سالة  مهنة  جناح  اأّن  اآنًفا،  ذكرنا 
الروح  وعمل  باهلل  بثقة  امل�سّبعة  املهنّي،  وعمله  لر�سالته  اإ�سافّية  قيمة  للمحامي  الروحّية 
القد�س. وبالرغم من عزلة الإن�سان ال�سلبّية وفكره العدائّي وعي�س حالة الوهم، ل بّد من 
اأن ُيدرك اأهمّية عي�س الوحدة مع ذاته واهلل والآخرين، باإطفاء واإخماد روح العدائّية، التي 
يغّذيها على مّر الأيّام، متنا�سًيا ا�ستقبال ال�سّيد امل�سيح اخلطاأة وحّثهم على ال�سلة والتوبة ل 

على الوهم واملظاهر اخلارجّية والبتعاد عن احلقيقة واحلّق.

واآلم،  وحزن،  كاآبة،  اليومّية:  احلياة  »�سلبّيات«  علمات  طغيان  من  بالرغم 
والطماأنينة  والفرح  الثقة  امللجاأ ل�ستعادة  الروحانّية  تبقى  ونزاعات، وغ�سب، وحقد، 
»تزنون الآن، ولكّني �ساأعود فاأراكم فتفرح قلوبكم، وما من اأحد ي�سلبكم هذا الفرح« 

)يو 16: 22(.

القّوة  منه  طالًبا  متجيده  اإىل  حياته،  يف  ي�سوع  الرّب  بوجود  املوؤمن  املحامي  يتطّلع 
التحليل  العدل والرحمة من خلل  والثقة والتمّيز والقدرة على الهتمام بق�سايا طالبي 
ا قّوة الإ�سغاء ل�سوت ال�سمري كما للآخر  العلمّي اجلّيد املبنّي على احلقيقة. ويطلب اأي�سً
امل�سيح،  ال�سّيد  بكني�سة  املوؤمن  املحامي  ي�ستمّد  العدالة.  وتثبيت  احلقيقة  اإظهار  اأجل  من 
للذين  والفادي  املخّل�س  امل�سيح،  ي�سوع  حقيقة  يف  والثابت  العميق  اإميانه  من  روحانّيته 
يوؤمنون به. ذلك الإميان املُعبَّ عنه مبمار�سة الأ�رضار، والدخول يف ال�سلة وعمل املحّبة 
والرحمة. يتوق املحامي املوؤمن، من خلل روحانّيته، لل�ستعداد اإىل الدخول يف احلياة 

الأخرى، اأي الأبديّة، التي هي اأ�سمى بكثري من ال�سعادة احلا�رضة.

جلبت حمّبة اهلل للموؤمنني النعمة. تهب النعمة القدرة على العي�س وال�سعور باخلبات 
اخلل�س  ينبوع  اهلل،  نعمة  ظهرت  »لقد  واإميان.  رجاء  بكّل  وانتظارها  وتذّوقها  الإلهّية 
برزانة  الدهر  هذا  لنعي�س يف  الدنيا  و�سهوات  الكفر  ننبذ  اأن  تعّلمنا  وهي  النا�س،  جلميع 
وعدل وتقوى، منتظرين ال�سعادة املرّجوة وجتّلي جمد اإلهنا العظيم وخمّل�سنا ي�سوع امل�سيح« 
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)طي 2: 11-13(. اأحّب ال�سّيد امل�سيح، خرافه، فبذل نف�سه من اأجلها، وطلب املحافظة 
على تلك املحّبة، كما تبادلها مع الآخرين. تبّنى اهلل اخلالق، الإن�سان من خلل اإر�ساله ابنه، 
الطماأنينة والفرح  ُتعطي  التي  الكاملة  اأبناء اهلل من خلل حمّبته  فاأ�سبحت اخلليقة جمعاء 
الذين  »اأولئك  ذاته  امل�سيح  اأخذ  قد  يكون  امل�سيح،  اأ�رضار  املوؤمن  ياأخذ  عندما  والغبطة. 
اأخذوه اأعطاهم �سلطاًنا لي�سريوا اأبناًء هلل الذي يوؤمنون با�سمه« )يو 1: 12(. يدعو امل�سيح 
املوؤمن، كما املحامي املوؤمن اإىل الثبات يف حمّبته، فهكذا يبقى املوؤمن يف اهلل واهلل فيه، اأي 

اأن يكون اهلل معه »الذي يبقى يف املحّبة يبقى اهلل فيه« )1 يو 4: 16(.

يدعو اهلل اإىل تطبيق تعاليمه و�رضائعه وو�ساياه من اأجل احل�سول على اخلل�س. من 
هنا ل بّد للمحامي املوؤمن اأن يطّبق يف حياته نامو�س اهلل، فعندئٍذ يعّب عن حّبه هلل كما النفاد 
والثبات يف حمّبته. كما يوؤّكد خ�سوعه لإرادة اهلل ول يريد غري اإرادة وحمّبة ونعمة اهلل »َمن 
حفظ و�سّيتي يكون يفَّ واأكون اأنا فيه« )يو 15: 10(. فهكذا يدخل املحامي املوؤمن يف 
احلياة الروحّية التي جتلب ال�سلم والغبطة والأمان، لأّنها نتاج املحّبة الإلهّية. ت�ساعد تلك 
�سواه وتقوده نحو تقيق اخلل�س وعي�س  بامل�سيح دون  للرتباط  املوؤمن  الإلهّية،  املحّبة 

احلياة الأبديّة بالدخول اإىل امللكوت.

اإّن املحامي املوؤمن بكلمة اهلل وقدرته، يحّب امل�سيح. ومبحّبته له وخ�سوعه الطوعّي، 
باإرادة  اإّل  �سيًئا  يفعل  ل  لأّنه  لتعاليمه،  مطابقة  اأعماله  فتاأتي  دائًما؛  امل�سيح  اأفكار  ميلك 
امل�سيح، كما اأّن العني ل ت�ستطيع اأن ترى بدون النور. ُيدرك املحامي املوؤمن، اأّن امل�سيح هو 
نبع اخلبات، لذا يخ�سع له كليًّا وبكّل اإرادته، لأّنه ُيدرك اأّنه نبع احلياة و�سبب �سعادته و�رّض 
خل�سه. »َمن ل يبقى يفَّ ُيطرح خارًجا كغ�سن الكرمة الذي يجّف ويلقونه يف النار« )يو 
15: 6(. اإّن القتداء بامل�سيح وال�سري ورائه يتطّلبان خ�سوع اإرادة املوؤمن لإرادته. فهذا 
يفّكر  باهلل.  واإرادته  عقله  وّحد  لأّنه  ال�سعيدة،  احلياة  اإىل  املوؤمن  املحامي  اأو  املوؤمن  يقود 

العقل باهلل. اأّما الإرادة تلت�سق به باملحّبة.

الأعمال  بنور  الظاهرة  امل�سيح  بحياة  الروحانّية،  خلل  من  املوؤمن  املحامي  يدخل 
الروحايّن  املحامي  ُيدرك  املحّبة.  من طريق  واملحّبة وذلك  الرحمة  اأعمال  اأي  ال�ساحلة، 
الذي يدافع عن روحانّيته، اأّن املحّبة للم�سيح اإّتاد به وهذه الوحدة ت�سّكل احلياة احلقيقّية، 
كما اأّن البتعاد عن امل�سيح يدفع اإىل املوت الروحّي وي�سّببه، لذلك يقول »و�سّيتي حياة 
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اأبدّية« )يو 14: 16(، وتعني الو�سّية املحّبة، »الكلم الذي كّلمتكم به هو روٌح وحياة« 
)يو 6: 63(. فاإذا كانت احلياة الروحّية هي حمّبة امل�سيح فمن الوا�سح اأّن املحّبة هي القّوة 
ُت�سهم روحانّية  املوؤمن.  املحامي  ا  واأي�سً احلقيقّي  امل�سيحّي  اأن تّرك  التي يجب  الوحيدة 
املحامي املبنّية على املحّبة املّتقدة املتاأتية من الرّب ي�سوع، الرغبة يف الّتاد الدائم به. كما 
تعطيه ال�سجاعة والثقة ال�رضوريتني لإعداد طريق الرّب والدعوة اإىل امل�ساركة مع الآخرين، 

بانتظار يوم اخلل�س والفرح الكامل والدائم.
ذكرنا اآنًفا، بع�س اخلطوط الرئي�سّية التي ت�سّكل روحانّية املحامي املوؤمن مبحّبة امل�سيح 
وفاعلّيتها، والتي تدعوه للدخول يف حياة روحّية، تخّوله �سفة الإن�سان الروحايّن. هي 
حالة يبنيها املحامي على مراحل وتتطّلب منه اأموًرا كثرية. فعندئٍذ يكت�سب حياة روحّية 
ت�سانده يف مهنته ور�سالته بتحّمل م�سوؤولّيته، حامًل ال�سفات التي تليق به وبعمله الإن�سايّن 
والر�سويّل. من هنا يرافقه الرّب يف عمله اليومّي من خلل الروح القد�س، الذي ُي�سكب 
قراءة  على  العون  كما  اإليه،  للمحتاجني  جّيًدا  ال�ستماع  يف  ويرافقه  اللزمة  النعم  عليه 
اأمام  ي�سعف  ل  لكي  وال�سهامة  النف�س  عّزة  واإعطائه  معه،  دوًما  باحل�سور  مراجعه،  كّل 
الإغراءات املادّية. كما املحافظة على حمّبة عائلته واإبراز لهم ال�سجاعة والبهجة. ِزد على 
اإمتام واجباته لكي يكون خادًما �ساحًلا للإن�سانّية وللرّب  ال�سب والقّوة يف  اإعطاءه  ذلك 

ي�سوع، مّتكًل على نقاوة القلب والفكر والروح لكي يدخل اهلل يف حياته.

5( وم�سات روحيّة
يحتاج املحامي املوؤمن اخلادم ال�سالح، اإىل وم�سات روحّية، تدفعه اإىل عي�س حياة 

م�سيحّية متجّذرة بحياة روحّية عميقة وفرحة:
وعمل  امل�سيح  ي�سوع  خلل  ومن  �سلح  كّل  م�سدر  هو  اهلل  باأّن  العرتاف   )1

الروح القد�س.
جعل الإميان �سّيد ال�سلح، املرجع الأّول والأخري، لأّنه يدّبر الأمور.  )2

الّتكال على ال�سهر واأ�ساليب ال�سلة وال�سب يف التجارب ومواجهة ال�سعوبات   )3
وامل�ساكل والتحّديات.

وال�سلة  الإح�سان  على  والّتكال  ال�سلح.  عمل  ُيعيق  لأّنه  الك�سل  تفادي   )4
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لأّنهما يهبان الن�ساط والندفاع نحو عمل املحّبة. 
العمل على اإ�سلح الذات بطلب املغفرة والقّوة وتنقية ال�سمري وقبول امل�سورة   )5

والن�سيحة.
البتعاد عن حّب الذات والأنانّية والكبياء وازدراء الآخرين، بل التقّرب من   )6

املحتاج بتوا�سع واأخّوة.
التخّلي عن تبير الذات والتهاون يف امل�سوؤولّية والعمل.  )7

عدم الن�سيان باأّن اهلل ينظر اإىل القلب والنوايا ال�سادقة.   )8
التم�ّسك بقراءة كلمة اهلل من خلل الكتاب املقّد�س، والعمل على تطبيق و�سايا   )9

اهلل وكلم الرّب ي�سوع.
املزيّف  واملديح  الباطل  املجد  عن  والبتعاد  والغ�سب  وال�رّض  الرذيلة  ازدراء   )10

والتعّلق بال�سلطة واملاديّات وال�سهوات والأهواء.
ال�سعّي اإىل تقيق العدل واإبراز احلقيقة والت�سّدي للباطل.  )11

الب�رضّي  ال�سعف  ملواجهة  وحمّبته،  اهلل  ورحمة  الإلهّية  والنعمة  احلكمة  طلب   )12
والت�سّدي للخطيئة.

العمل على تقيق ال�سلم الداخلّي، باكت�ساب الف�سائل الإلهّية: الإميان والرجاء   )13
واملحّبة، من خلل عمل الروح القد�س، الذي يقود نحو اخلل�س.

ا، كما اأنا اأحببتكم«. احلفاظ على و�سّية ي�سوع امل�سيح »اأحّبوا بع�سكم بع�سً  )14
والتعا�سد  التعاون  روح  على  العمل  كما  والعدل،  والرحمة  احلياة  ثقافة  ن�رض   )15

وامل�ساعدة وبذل الذات من اأجل اإعلن كلمة اهلل واإحياء الأجنلة اجلديدة.

املراجع
الكتاب املقّد�س  -

افاغرُيو�س القبطي/مرق�س النا�سك، ف�سول يف ال�سلة واحلياة الروحّية، اأباء الكني�سة،   -
من�سورات النور، بريوت، 1983.

نقول كابا�سيل�س، احلياة يف امل�سيح، اآباء الكني�سة، من�سورات النور، بريوت، 1983.  -
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الأب هرني نووين، ال�سعي اإىل الأعماق، مراحل احلياة الروحّية الثلث، دار امل�رضق،   -
بريوت، 1996.

بريوت،  امل�رضق،  دار  بالروح،  واحلياة  الروحّي  الإر�ساد  اأوليفييه،  ُبرج  اأوليفر  الأب   -
.1997
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عدم القدرة على متييز احلكم
)القان�ن 1095 البند 2(

)مقتطفات خمت�رضة(
الأب البوفي�س�ر اأروبا ك�نده
ترجمة الأب همام خزوز

1( اأ�سباب ا�ستخدام هذا القان�ن ب�سكل رئي�سي:
الغنى اللهوتي والإن�ساين   s

املعرفة املحدودة لأ�سباب بطلن اأخرى   s
امليل لتفوي�س وو�سع الق�سية بني اأيدي اخلباء   s

خطر قراءة القانون مبفهوم لهوتي فقط  s
يجب جتنب:  s

× تديد القانون للزواج فقط  
× جتاهل تطور العلوم الإن�سانية  

2( النظام العام لعدم الن�س�ج الإن�ساين والنف�سي-العاطفي:
عدم معرفة القانون 1096 )جهل القانون(  s

عدم وعي ال�سخ�س )نق�س الإدراك الكايف( خلل الحتفال ب�رض الزواج )القانون   s
1095 البند 1(

عدم فهم واإدراك الإلتزام ال�سخ�سي والفعلي )القانون 1095 البند 2(  s
عدم رغبة الزواج باإرادة فعلية منا�سبة )ق 1095 البند 2(   s

عدم القدرة على تمل عنا�رض ونتائج الزواج )القانون 1095 البند 3(  s
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3( قراءة قان�نية : خ�سائ�س »احلد الأدنى«:
اجلهل: »املحدد«  s

× العنا�رض الثلثة )مفاعيل(   
× ل ُتفرت�س بعد الو�سول اإىل �سن البلوغ   

اإ�ستخدام الإدراك: »الكايف«  s
× الأمرا�س النف�سية اخلطرية   

× فقدان الإدراك الآين )يف تلك اللحظة(  
عيب يف اخل�سائ�س: »خطري«  s

× عدم خطورة املر�س ولكن خطورة النتائج  
× حالة مر�س نف�سي خطري واأهمية الظروف املحيطة   

× فهم غري مو�سوعي وغري »واقعي«   
عيب يف احلرية الداخلية: »خطري«   s

× عندما يكون العيب يف احلرية نابع من الداخل   
- ل يكون اخليار ناجت عن دوافع متاأ�سلة يف احلب الزوجي    

- للظروف اأهمية كبى )و�سع نف�سي �سعيف(   
× احلرية جتاه اللتزام العاطفي   

- الو�سول اإىل قرار الزواج، وكاأنه مو�سوع �سطحي اعتيادي   
- نف�سية َمر�سّية �سلبية   

عدم املقدرة على اللتزام: بخ�سو�س واجبات الزواج اجلوهرية )فقط(  s

4( لتح�سري الق�سية:
درا�سة احلالة وتقييمها على �سوء اأ�سباب بطلن اأخرى  s

× معطيات عن اخلبة العائلية والرتبوية   
× تليل ملراحل تطور ال�سخ�سية  

وجود وثائق �سابقة عن احلالة النف�سية  s
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× لي�ست فقط للقانون 1095 البند 2  
× لي�ست �رضورية ب�سكل مطلق  

من املنا�سب وجود روؤية م�سرتكة  s
× امل�ساعدة على عدم فهم خاطئ للتقييم النف�سي  

× جتنب طريقة توجيه التهم اأو روؤية الذات ك�سحية  

5( »�سهادات« اخلباء:
�رضورة الدقة  s
اأنواع اخلبة:  s

× غري ق�سائية × ق�سائية        
× خا�سة × الأعمال الق�سائية      

مقايي�س التقييم :  s
× علم الإن�سان )انرتوپولوجيه(    

× منهجية   
× واقعية: اللتزام بالأعمال   

6( احلكم: )اأعمال الدفاع النهائية(
البناء الهيكلي الأف�سل »يف ال�اقع«   s

اإعطاء الأولوية خلري القا�رضين »م�سرتكة«  s
ال�سيغة الكلمة »غري طبية«  s

× قانونية    
× ترتم الكرامة الإن�سانية »الن�س�ج«   
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املحت�يات
3 تقدمي الكتاب  
5 ال�رشكة الزوجيَّة واأهداف الزواج امل�سيحّي )ق. لتيني 1055؛ ق.�س 776(  

- الأب رميون جرج�س الفرن�سي�سكاين  
33 الزواج املقرر غري مكتمل )القان�ن 1061(  

- الأب البوفي�سور اأروبا كونده  
37 رع�يات التح�سري للزواج  

- الأب ب�سري بـدر  
65 العناية الرع�ية بعد الزواج  

- الأب ب�سري بـدر  
97 جتديدات ت�رشيعية ورع�ية  

- الأب البوفي�سور اأروبا كونده  
103 ال��ساطة الراع�يّة يف اخلالفات الزوجيّة  

- الأب د. جنيب بعقليني  
117 الر�سى الزوجي والعنا�رش املك�نة ل�رش الزواج وعي�به  

- الأب البوفي�سور اأروبا كونده  
121 عي�ب الر�سى - التلجئة اجلزئي )قان�ن 1101(  

- الأ�ستاذ اأنطونيو ياكارينو  
131 ال�رشكة الزوجيَّة وخري الزوَجنينْ )يف القان�ن الالتيني 1055(  

- الأب رميون جرج�س الفرن�سي�سكاين  
159 يف �سبيل روحانيّة للمحامي امل�ؤمن  

- الأب د. جنيب بعقليني  
171 عدم القدرة على متييز احلكم )القان�ن 1095 البند 2(  

- الأب البوفي�سور اأروبا كونده  




