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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

.اذه ةالّصلا ءاقلب صربق ىلإ يترايز متتخأ نأو ،مكعم انه نوكأ نأ يرورس يعاود نمل هّنإ
رام لانيدراكلا كريرطبلاو اّلاباستيب اتسيتابرييب كريرطبلا ةطبغلا باحصأ ركشأ
ةّبحمب يّيحأو .ساتيراكلا ةسسؤم نم تيبازيلإ ةدّيّسلا كلذكو ،يعارلا سرطب ةراشب
.صربق يف نيدوجوملا ةّيحيسملا فئاوّطلا فلتخم يلّثمم نانتماو

متيلدأ نيذلا ،بابّشلا نيرجاهملا متنأ ،مكل يبلق ّلك نم اًليزج اًركش اًضيأ لوقأ نأ ّدوأ
َّيف اهرثأو ،اًريثك َّيِف ترّثأ دقو ،اًبيرقت ىضم رهش ذنم لبق نم َّيلإ تلصو دقو .مكتاداهشب
يتأي يذلا رّثأتلا هّنإ :ريثكب كلذ نم رثكأ هّنإ ،ةفطاع دّرجم َّيف اهرثأ سيلو .مويلا ىّتح ٍقاب
َكَّنَأ ىلع ،ضرَألاو ِتاوَمَّسلا َّبَر ،ِتَبَأ اي َكُدَمحَأ" :فته امدنع عوسي لوق لثم .ةقيقحلا لامج نم
ُدَمْحَأ اًضيأ انأ .(25 ،11 ىّتم) "راغِّصلِل اهَتفشَكو ،ءايِكذَألاو ِءامَكُحلا ىلع َءايشَألا هذٰه َتيَفخَأ
هتوكلم فشكي هللا :- اًضيأ ملاعلا ّلك يفو - انه ،مويلا ثدحي اذه ّنأل ّيوامسلا بآلا
.مالّسلاو لدعلاو ةّبحملا توكلم ،راغّصلل

،لوقت يتلا هللا ةملكل ةّيوبنلا ةّوقلا ّلك لضفأ لكشب انمهف ،مكيلإ انعمتسا نأ دعب
ِنَطَو ِءانبَأ نِم مُتنَأ لب ،ءالَزُن وَأ َءابَرُغ ِموَيلا َدعَب اًذِإ مُتسَلف" :سلوب لوسّرلا ناسل ىلع

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/travels/2021/outside/documents/cipro-grecia-2021.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/12/3/nicosia-migranti.html


يهو – سسفأ يّيحيسمل تبتُك تاملكلا هذه .(19 ،2 سسفأ) "هللا ِتيَب ِلْهَأ نِمو نيسيِّدِقلا
نم رثكأ ةّيح يهو ،اًّدج ةبيرق تاملكلا ّنكلو ،نمّزلا يف اًّدج نوديعب مه – !انه نم ةديعب تسيل
.“نونطاوم متنأ لب ،ءابرغ مويلا دعب اًذإ متسلف” :مويلا انل تَبِتُك اهّنأ ول امك ،ىضم تقو ّيأ
ملحي هللا ّنأل .- ةّيرشبلا دودحلا ّلك عم – هللا ملح دّسجت ةعامج :ةسينكلا ةءوبن يه هذه
ِكّنأب كَسفن ِتفّرعو ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نم ةمداقلا ،هيمايرم ،ِتنأ ِكَلثم ،اًضيأ
.تاوخأو ةوخإ هؤانبأ شيعي هيفو ،مالّسلا هدوسي ملاعب ،ِكَلثم ملحي هللا .“مالحألاب ةئيلم”
.ديرن ال نيذلا نحن .هب ملحي هللاو اذه ديري هللا

“ةآرم” ُلثم يه مكتاداهشو .لافتحالا اذه يف اًدج ّمهم ،نورجاهملا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،مكروضح ّنإ
:اكناليرس نم ةمداقلا ،ارامث ،ِتنأ نيلوُقَت امدنع .ةّيحيسملا تاعامجلا نحن ،انل ةبسّنلاب
انأ له” لءاستيف كحملا ىلع ءرملا ةيوه عضت ةرجهلا ةيشحو ّنإ :“انأ نم ينولأسَي ام اًبلاغ”
اًضيأ نحن انّنأب انيرّكذت كّنإف ،كلذ نيلوُقَت امدنعو .“؟نوكأ نم ؟يروذج نيأ ...يردأ ال ؟اذه
ّيأ ىلإو ؟تنأ بناج ّيأ يف” :ينعي ام اًبلاغ ،فسأللو .“؟تنأ نم” :لاؤّسلا اذه اًنايحأ لأسُن
لب ،اهفينصت زوجي اًدارفأ انسلو اًماقرأ انسل نحن ،انل ِتلق امك نكل .“؟يمتنت ةعومجم
حلاصم عفادتت امدنع نكلو .ضعب نم انضعب “نوبيرق”و ،“نونمؤم”و ،“ءاقدصأ”و ،“ةوخإ” نحن
،ًابناج مهسفنأ انم نوريثكلا دجي ،لودلا حلاصم ىتحو ،ةيسايسلا حلاصملا وأ ةعومجملا
ةّبحملا .اًديبع قلخت امئادو ،دبعتست اًمئاد حلاصملا ّنأل .ديبعلا لثم ،اوؤاج اذهل سيلو
.اًرارحأ انلعجت يتلا يهو ةيهاركلا سكع يه عيمجلل عّستت يتلا

،كتايح لاوط “ةيهاركلا نم تحرُج” كّنإ ،نوريماكلا نم مداقلا ،سنيلوكام ،َتنأ لوقت امدنع
اًضيأ تثّول ةيهاركلا ّنأب انرّكذت كّنإف ،هذه حلاصملا حارج ىلع ،اذه ىلع مّلكتت تنأف
ةرتفل مودت ةقيمع ةمالع ،ةمالع كرتي ،َتنأ َتلُق امك ،اذهو .نيّيحيسملا نيب انتاقالع
.هنم رّهطتن نأ بعّصلا نم ّمس ةيهاركلا :كمالآ عم ،تنأ ،هب ترعش دقل ،معن .ٌّمُس وهو .ةليوط
لثم نكن مل نإ ،نيسفانمو اًموصخ اًضعب انضعب ىرن انلعجت ةهّوشم ةّيلقع يه ةيهاركلا
.ضعبل انضعب ،ةوخإ انّنأ فرتعن نأ نم ًالدب ،اهلالغتسا وأ اهعيب نكمي ءايشأ

نحن انّنأب انرّكذت كّنإف ،“قيرطلا ىلع رفاسم” كّنإ ،قارعلا نم مداقلا ،زور ،َتنأ لوقت امدنع
قيرّطلا اذه ىلع .ةكرّشلا ىلإ عارّصلا نم ،ةريسم يف نحنو ،رفسلا قيرط ىلع تاعامج اًضيأ
بجي ّيرحلاب لب ،اننيب يتلا تافالتخالا انفيخُت اّلأ بجي ،لوزنو دوعص هيف يذلاو ليوّطلا
تاقالغنالا .اًعم ريّسلاو اًّقح ءاقتلالا نم انعنمت يتلا انتازّيحتو انتاقالغنا انفيخُت نأ
.(14 ،2 سسفأ عجار) ةوادعلا يأ ،حيسملا همده يذلا زجاحلا ءانب ديعت اننيب اميف تازّيحتلاو
،اًعم ،انّنأ ةجردل مامألا ىلإ تاوطخ وطخت نأ ةلماكلا ةدحَولا وحن انتريسمل نكمي ،ّمث نمو
ةيآلا) "ةَيِواَّزلا ُرَجَح" وهو ،(هسفن عجرملا) "انُمالَس" وه هيلع ،عوسي ىلع ةتَّبثم انراظنأ يقبُن
،رقتحُملا رجاهملا هجوبو ،لوذرملاو شّمهملا خألا هجوب انيلإ يتأي ،عوسي ّبّرلا ،وهو .(20
رجاهملا هجوب – َتنأ تلق امك - اًضيأ نكلو ...لَغتسُملاو ،صفق يف زوجحملاو ،ضوفرملاو
...ةّيناسنإ رثكأ ءيش هيف اًعم شيع وحنو ،ءاجر وحنو ،ام ءيش وحن رفاسُملا

انيف لخدت مالحألا عدن ال نايحألا نم ريثك يف انّنأ وه رطخلا .مكمالحأ لالخ نم هللا انمّلكيو
وه ام ىرن ال ىتح) رخآلا هاجتالا يف رظنن نأ اًدج لهسلا نم .ملحن نأ نود نم ،مانن نأ لضفنو
،رخآلا هاجتالا يف رظنلا ةفاقث ىلعو ،ةالابماللا ةفاقث ىلع اندتعا ،ملاعلا اذه يفو .(انمامأ
انمّلكي .بعص اذه .اًدبأ ملحت نأ كنكمي ال قيرطلا اذه يفو .ءودهب ،قيمع تابس يف مانن نأو
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يأب اوملحي نأ نوعيطتسي ال نيذلا سانلا لالخ نم هللا انمّلكي ال .مكمالحأ لالخ نم هللا
مدع ىلإ اًضيأ نحن هللا انوعدي .ةيساق مهبولق نأل وأ ءيش ّلك مهيدل ّنأل ،ءيش
نأ ىلإ لب ،ةمسقنم ةّيسنك تاعامجل مالستسالا مدع ىلإو ،مسقنم ملاعل مالستسالا
ال ،ةوادعلا نم ةرّرحتمو ،زجاوح نود نم ةّيناسنإ :وهو هللا ملح ىلإ نيبذجنم خيراّتلا يف ريسن
،نوفلتخم .هتركذ يذلا عطقملا يف سلوب لاق امك ،نونطاوم ّلكلا لب ،بيرغ اهيف دحأ
ةزيمملا تافصلا هذهب ،نيفلتخم اننوكب رختفنو ،انتاّيصوصخب رختفنو ،ديكأّتلاب
.ةوخإ اًمئادو ،نوحلاصتم اًمئاد انّنكلو ،كلذب نوروخفو ،نوفلتخم .هللا نم ةّيطع يه يتلا

نم] كانه ، طئاحلا ىلإ رظنأ انأ - ملؤم ماسقناب تبيصُأ يتلاو ،ةريزجلا هذه حبصت نأ ىسع
نيذلا ّلك ركشأ .هللا ةمعنب ةّوخألل اًربتخم حبصت نأ ىسع – [حوتفملا ةسينكلا باب لالخ
لمعت نأ عيطتست ال اهّنكل ،اًريبك ءاخس ةريزجلا هذه يف ّنإ لوقأو ركفأ .اذه لجأ نم نولمعي
اهبرق .معدلاو ةقفارملاو جمدلاو لابقتسالا ىلع اهتردق نم ربكأ نيدفاولا ددع ّنأل ،ءيش ّلك
هذه ماكح دنع تايدودحملا مهفن نأ بجي .لهسلا رمألاب سيل هّنكل ،…مودقلا لهسي يفارغجلا
نأب [مازتلالا] ،مهترز نيذلا ةداقلا يف هتيأر دقو ،ةريزجلا هذه يف اًمئاد كانه نكل .ةريزجلا
لّوألا .نيَنثا نْيَطرشب نكلو ،كلذك نوكت نأ اهنكميو .ةوخألل اًربتخم ،هللا ةمعنب ،حبصت
.(8 ،“ةوخإ انّلك” Fratelli tutti ،ةّماع ةّيوباب ةلاسر عجار) ناسنإ ّلك ةماركب ّيلعفلا فارتعالا وه
.هللا نبا يّنأل قحتسم انأ :اًعفترم اننيبج نكيل .عيضت الو رجأتست الو عابت ال انتمارك
يذلا يملاعلا ساسألا وهو ،يقالخألا ساسألا وه اذه :ناسنإ ّلك ةماركب يلعفلا فارتعالا بجيو
قثاولا حاتفنالا وه يناّثلا طرّشلاو .ةّيحيسملا ةّيعامتجالا ةديقعلا بلق يف اًضيأ عقي
عجرملا عجار) نينمؤمك اهلمحن نأل نوّوعدم نحن يتلا “ةريمخلا” يه هذه .ّلكلا يبأ ،هللا ىلع
.(272 ،هسفن

،ةّيلمع تاوطخب موقت ،ةّيموي ةلحر ىلإ ملحلا لّوحتي نأ نكمملا نم ،فورّظلا هذه ّلظ يف
ةريسم يه .ءاقللا ىلإ بورهلا نمو ،ةّبحملا ىلإ ةيهاركلا نمو ،ةكرّشلا ىلإ عارّصلا نم ريست
:اهيف كنولأس نإ يتلا ضرألا ،انل هللا اهّدعأ يتلا ضرألا ىلإ موي دعب اًموي اندوقت ةرباص
ىلع كريس عبات اذكهو .“؟ينفرعت ال تنأ .كوخأ انأ ،رظنأ” :ةقثب بيجُت نأ كنكمي ،“؟تنأ نم”
.لهم

.مالآلا ىلإ تبهذو ،ديعبلا ىلإ يتركاذ تبهذ ،مكهوجو يف مكيلإ رظنلابو ،مكيلإ عامتسالاب
ددع مك ؟قيرطلا ىلع اوقب نيذلا مكتاوخأو مكتوخإ ددع مك نكلو ،انه ىلإ متلصو دقل
فورظلا يف ىتح ،ةياغلل ةبعص فورظ يف مهقيرط اوأدب نيذلا نيسئايلا صاخشألا
حبصأ يذلا رحبلا اذه نع مّلكتن نأ انّنكمي ؟لوصولا نم اونكمتي ملو ،رطاخملاب ةفوفحملا
...مهلالغتساو مهعيبو مهفاطتخا مت نوريثك ،قيرطلا مالآ ىرأو مكيلإ رظنأ .ةريبك ةربقم
،ثدحي ام دهاشن نحن .ةيملاع ةيدوبع ،ةيدوبع ةصق اّهنإ .نيأ فرعن الو قيرطلا يف اولاز امو
،اورظنا نكل .“...نوريثك نودوقفملاو ...كانه ،مويلا براق قرغ ،معن” .هيلع اندتعا انّنأ أوسألاو
اذهل يويح داضم دجوي الو ةياغلل ريطخ ضرم هّنإ ،ريطخ ضرم رومألا هذه ّلك ىلع داتعن نأ
وأ فحصلا يف يسآملا هذه ةءارق دنع ،مّتهن الو ،داتعنف ،ةداعلا ةليذر ضراعن نأ بجي !ضرملا
ىلإ اورطضا نيذلا نيريثكلا يف رّكفأو مكيلإ رظنأ .ىرخألا مالعإلا لئاسو يف اهعامس
لاقتعالا تاركسعم ،لاقتعالا تاركسعم يف رمألا مهب ىهتناو مهوضفر مهّنأل ةدوعلا
أرقن امدنع مهتنو وكشن نحن ...نودبعتسُيو ،لاجرلا بذعيو ،ءاسنلا عابُت ثيح ،ةيقيقحلا
،نيلاتس تاركسعمو ،نييزانلا تاركسعم ،يضاملا نرقلا يف لاقتعالا تاركسعم صصق
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يف مويلا ثدحي اذه :تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .“؟اذه ثدح فيك” :لوقنو كلذ ىرن امدنع مهتنو وكشن
عيبو ،بيذعتلا نكامأ :اذهل ةروصملا تاداهشلا ضعب تيأر .ةيدوبعلا نكامأ !ةرواجملا لحاوسلا
تسيل ةيرسقلا ةرجهلا .نويعلا حتف يف دعاسأ نأ يتيلوؤسم نم هّنأل اذه لوقأ .سانلا
:وحنلا اذه ىلع رّكفن نأ ىلإ انعفدت انلخادب يتلا ةئيطخلاو !مكلضف نم :ةحايس هبش
برح اّهنإ .ءيش ّلك يغلنو عقاولا يغلن انّنأكو ىسنن تاملكلا هذهبو .“نوسئاب .نيكاسم”
نيذلا كئلوأ .اهنع توكسلا انّنكمي ال يتلا تاوخألاو ةوخإلا مالآ اهّنإ ،ةظحللا هذه يف ،نآلا
دعبو ...نولصي له ةفرعم نود ...ّمث نمو ،ليللا يف ،براق بوكر لجأ نم مهيدل ام ّلكب اْوَّحض
سبحلا نكامأو ،لاقتعالا تاركسعم يف رمألا مهب ىهتناو نيريثكلا ضفر مت ،كلذ
.ةيقيقحلا ةيدوبعلاو بيذعتلاو

ام لوقأ نأ ّدوأ ،ينورذعأ - كلذ دعبو .برغلا اهيمسن يتلا ةروطتملا ةراضحلا هذه ةصق يه هذه
هذه ،مث - اًئيش لعفنو ضعبلا انضعب لجأ نم يّلصن نأ لقألا ىلع ،يبلق يف يدل
يفو ،ةكئاشلا كالسألا .اًدلب مّسقت ةيهارك برح هذه :انه اهنم اًئيش ىرأ .ةكئاشلا كالسألا
،ةيرحلا بلطيل مداقلا كلذ ،لخدي نأ ئجالل حمسُي ال ىتح عضوت اهّنإف ،دجوت ثيح ىرخأ نكامأ
كالسألا ىمست ةيهارك همامأ دجي ةيهاركلا نم براهلاو ،حرفلاو ،ةّوخألاو ،ةدعاسملاو ،زبخلاو
.رومألا هذه مامأ اًعيمج انريمض هللا ظقويل .ةكئاشلا

ال ىتح رخآلا بناجلا ىلإ ريدتسنو تمصن نأ انّنكمي ال نكل ،يه امك رومألا تلق نإ ينورذعاو
.هذه ةالابماللا ةفاقث يف ،ىرن

.اًركش !اًعيمج ّبّرلا مككرابيل
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