
 القنصل السويسري العام في زيارة لماردين 

استضفنا جوليان ثوني، القنصل العام السويسري المقيم في اسطنبول، في ماردين  

. وقمنا بجولة فيها قدر اإلمكان. لنستشعر روح  2022فبراير    8إلى    7في الفترة من  

 ماردين.

https://www.facebook.com/683934726/posts/10160073253549727/ 

 

فيه.   نعيش  الذي  المكان  الحياة هو من سيثري   / المكان  ذلك  نتعلمه من  ما  ليس 

اة في عالمنا الداخلي سوف  الشيء الرئيسي هو أن معاني / قيم هذا المكان / الحي

تكشف لنا ذلك. تلك هي المسؤوليات المفروضة علينا. عندما نتحمل هذه المسؤولية،  

من أجل التخلص من السلبيات   "أهمية التفكير الكافي إلحراز تقدم"سنشعر ونرى  

 الحالية التي تسبب التشاؤم. 

سلبيات التفكير  وذلك عندما نكتسب القدرة على تطوير تدابير / وصفات طبية ضد  

 الكافي للبقاء على قيد الحياة. 

وبعد ذلك سيكون من السهل فهم أن معنى / رضا الشخص عن الحياة ال يأتي من  

المادية / المال، ولكن من الخدمة التي ينتجها للمجتمع )واآلخرين( بشكل عام. ألن  

ثل فائدة العصا المصالح الفردية دائًما ما تكون مخفية لصالح العام / الكل. تماًما م

 في الكرمة. 

ماكس     Max Ferdinand Schelerفي هذا السياق، يذكر الفيلسوف األلماني الشهير

"كل أمة هي مياه توحد وتختلط مع التدفق  ما يلي:    (1928- 1874)  فرديناند شيلر

الحضاري العظيم. تأتي بشيء من نفسها؛ ولكن إذا كانت ال تعرف كيفية إضافته  
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يم، فلن يحدث شيء. لمواكبة التدفق الحضاري يعني معرفة جميع  إلى التدفق العظ

 منتجات األفكار والتثاقف معها ، حتى النقطة التي تتداخل فيها معها."

ال ينبغي أن ننسى أن الجهود المادية / االقتصادية والروحية / الثقافية هي ركائز  

ير مكتمل و ذي  تكمل بعضها البعض. إذا كان أحدهما غير موجود، يبقى اآلخر غ

 عرج.

تحقيق  نحاول  الحياة، عندما  تدفق  المجهودين في  ذلك، عندما نالحظ هذين  ومع 

هذين المجهودين، عندما نصبح أكثروعياً بالبركات التي لدينا، فإننا نفهم قيمة الحياة 

أكثرونبدأ في العيش بمعنى أوسع. من المنظور. يؤدي هذا إلى تغيير حياتنا بطريقة 

 إيجابية.ِ

ألنه عندما نفهم بشكل أفضل ونقدر الخير / الجمال / القيم في حياتنا، فإن تلك القيم  

 الخير / الجمال ستزداد أكثر. كما أننا نكسب أكثر ماديا وروحيا. /

ألنه عندما نفهم بشكل أفضل ونقدر الخير / الجمال / القيم في حياتنا، فإن تلك القيم  

 أننا نكسب أكثر ماديا وروحيا. الخير / الجمال ستزداد أكثر. كما /

 يرجى االطالع على الرابط المحدد للصور :

https://www.facebook.com/683934726/posts/10160073253549727 / 

 

 مع احتراماتي 

 

 ملفونو يوسف بكداش  

 رئيس جمعية الثقافة واللغة السريانية وادبها / ماردين
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