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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

ةّيملاعلا نايدألا يلّثممو ةّيسايسلا تاطلّسلاو سئانكلا ءاسؤر ،اًعيمج مكركشأو مكييحأ
نيذلا صاخشألا هوجو امور بلق يفو انبولق يف لمحنو ،اًعم انه نوكن نأ ٌليمج .ىربكلا
تامامتها يف ،ةقداصو ةحضاو ةقيرطب ،كراشنو يّلصن نأ ،ءيش ّلك لبق ،ّمهمو .مهب ينتعن
يه ةالّصلا ّنأ اونلعأو ،نينمؤملا نم ديدعلا مايألا هذه يف عمتجا .انملاع لبقتسمو رضاح
،ةفلتخم تاءاقل يفو .بولقلا نم ةيهاركلا عزنتو مالّسلا حنمت يتلا ةعضاوتملا ةّوقلا
عم بوعّشلا تاقالعو ،بوعّشلا نيب تاقالعلا رييغت ةرورضب مهتعانق نع نوعمتجملا رّبع
.لبقتسملا ضرأبو ةيخآتم ٍبوعشب ،اًعم مويلا انه ،مَلحن انّنأل .ضرألا

،ديعبلا يضاملا يف ،جّردملا اذه ناك .انفلخ مويسولوكلا جردمو اذه لوقن .ةيخآتم بوعش
.تاناويحو لاجر نيبو ،لاجرو لاجر نيب كراعم تناك :ةشحوتم قرطب تاعامجلا هيفرتل اًناكم
دهشن نحن ،مويلا ىّتح ،نكلو .نيريثكلا ةايح اهتدام توملا ةبعلو ،ةوخإلا لتقل اًدهشم ناك
،نيلابم َريغ ،ديعب نم اهيلإ رظنن ةبعل اهّنأكو ،هاخأ خألا لتقي ثيح ،برحلاو فنعلا
،اوطقس نيذلا ملأ ىّتح الو .انلجعتسي ال نيرخآلا ُمَلأو .اًدبأ انلاطت نل اهّنأب نيعنتقمو
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،اذل .اهباعلأو ةئناهلا ةلوفّطلا نم نيمورحملاو ،بورحلا يف نيرصاحملا لافطألاو ،نيرّجهملاو
،سكعلا ىلع .نيلابم ريغ ىقبن نأ اننكمي الو .لافطألاو بوعّشلا ةايحب بعلن نأ نكمي ال
نم اهيف امب ،اهيلإ يمتنن يتلا ةكرتشملا ةّيناسنإلاب فرتعنو فطاعتن نأ يرورّضلا نم
.“اًضيأ يل ،اًضيأ انه ثدحي نأ نكمي ناك ،ينمهي اذه ّلك” :ركفنو .فعضو ،تاعارصو ،بعاتم
ىلإ مويلا ةجاحب نحن ،ةقفشلل ال نكل ،ةجرفلل “اًدهشم” ملألا لعجي ،مَلوَعُم عمتجم يف
ةعاجّشلا يه هذه .ههجو ىلع فّرعتن نأو ،انَملأ هَملأ لعجن نأو ،رخآلاب روعّشلا ىلإ .“ةمحّرلا ءانب”
ال اذه” فقوم ىّطختنو ،ةئداهلا ةايحلا ىّطختن انلعجت يتلا ،ةمحّرلا ةعاجش ،ةّيقيقحلا
ةايح .ال .ءايوقألا نيب ةبعل ىلإ بوعّشلا ةايح لّوحتت ال ىّتح ،“ينّصخي الو ينينعي
حلاصم ةمحر تحت اهكرتن نأ نكمي ال .عيمجلا ّصختو ةّيدج ةلأسم اهّنإ ،ةبعل تسيل بوعّشلا
.ةّيموقو ةّيفئاط ءاوهأل ةسيرف وأ ضعبلا

يذلاو ةّيواسأملا ةحلسألا ةراجت اهّنإو فنعلا هّنإ .ناسنإلا ةايح نم رخست يتلا برحلا اهّنإ
نأ ديرأ .لاملا نم ةّيِلفُس ةيفخ راهنأ اهيّذغتو ،ّلظلا يف اًبلاغ كّرحتت يتلا ،اهجاتنإ دادزي
ىوق مامأ ةميزهو ،لجخُم ٌمالستسا يهو ،ةّيناسنإلا لشفو ةسايسلا لشف يه برحلا" ّنأ رّركأ
رظنلا نع فقوتن نأ بجي .(261 ،(ةوخأ انّلك)  Fratelli tutti،ةيوبابلا ةّماعلا ةلاسّرلا) "ّرشلا
نويع لالخ نم اهارنو اهيلإ رظننلو دهتجنل لب ،اهعمسن طقف رابخأ اهّنأكو نيلابم ريغ اهيلإ
مامإ ،ربكألا مامإلا ةليضف ،انه رضاحلا زيزعلا يخأ عمو ،يبظ وبأ يف ،نيماع لبق .بوعشلا
ِتَدَقف يتلا ِبوُعُّشلا ِمساب" انمّلكتو ،مالّسلا لجأ نم ةّيناسنإلا ةّوخألا ىلإ انوَعد ،رهزألا
لجأ نم ةيناسنإلا ةوخألا ةقيثو) "رُحانَّتلاو ُباَرَخلاو ُرامَّدلا اهب َّلَحو ،َشُياعَّتلاو َمالَّسلاو َنْمَألا
نووعدم ،نايدألل نيلثمملا ،نحن .(2019 رياربف/طابش 4 ،كرتشملا شيعلاو يملاعلا مالسلا
اًدنسو ،هل توص ال نمل اًتوص نوكنلو ،ةّيضرألا تاطلّسلا تاءارغإل ملستسن اّلأ ىلإ
،ضرألا ىلع سانلا مهضفري نيذلاو ،ةيهاركلا اياحضو ،نيمولظملا نع نيماحمو ،نيملأتملل
ًالدب ،ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ يف هّنأل ،نوفئاخ مه مويلا .تاومّسلا نكاس مامأ نوزيزع مهّنكلو
ضرفيل ةمساح ةادأ نوكتل اهتَّدِح ةيركسعلا ةهجاوملا ديعتست ،نواعتلاو راوحلا دوسي نأ نم
.هريغ ىلع هسفن ناسنإلا

نكمي ال يذلا بجاولا يف يبظ وبأ يف هتمدق يذلا داشرإلا نع ىرخأ ةرم رّبعأ نأ ّدوأ كلذل
نم ناسنإلا بلق دّرجن نأ :ةقيقدلا ةّيخيراتلا ةلحرملا هذه يف" نايدألا صخي يذلاو هليجأت
اهّيأ ،انتيلوؤسم اهّنإ .(2019 رياربف / طابش 4 ،نايدألا نيب راوحلا ءاقل يف ةملك) "حالّسلا
عيمجب ديدنتلاو بولقلا نم ةيهاركلا لاصئتسا يف دعاسن نأ ،نونمؤملا تاوخألاو ةوخإلا
يركسعلا قافنإلا صيلقتو ،حالّسلا ءاقلإ :اذه ىلع عجشنل ةحضاو تاملكب .فنعلا لاكشأ
تاملك هذه نوكت اّلأ بجي .ةايح تاودأ ىلإ توملا تاودأ ليوحتو ،ةّيناسنإلا تاجايتحالا ريفوتل
.ةايحلاو مالّسلا وه نم مساب ،توملاو برحلا دضو ،انتوخإ ريخل اهعفرن ةحلم تابلط لب ،ةغراف
لكشب ةعزوملا تاحاقللا نم ديزمو ،ةّيفافشلا نم ديزمو لقأ قافنو ،رثكأ ماعطو لقأ ةحلسأ
ديدعلا توص نوكن نأ انم بلطي نمزلا اذه .ةيثبع ةقيرطب ةعابملا ةحلسألا صيلقتو ،لداع
ةّيلوؤسم مهدي يف نيذلا مزتلي ىتح ،فنعلا اومئس نيذلا لّزُعلا ءاطسبلا نينمؤملا نم
ال ىتح ةبسانملا فورظلا قلخب لب ،باهرإلاو بورحلا ةنادإب طقف سيل ،ماعلا ريخلا
.لعتشت

ىدص فكي اّلأ بجيو ،ءامّسلا ىلإ رارمتساب ةالّصلا دعصت نأ بجي ،ةوخإ بوعشلا نوكت ىتح
ةريسمب ملحي يناثلا سلوب انحوي سيدقلا ناك .مالّسلا :ضرألا ىلع دّدرتلا نع ةدحاو ةملك
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نحن ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ .لبقتسملا وحن ثدحلا كلذ نم قلطنت ،نينمؤملل ةكرتشم
،هللا مساب مالّسلا عرزنل ،ةصاخلا ةّينيدلا هتيوه انم ّلكل ،ةريسملا هذه يف مويلا
رظتني مالّسلا" :لاقو بجاولا اذهب انيلإ سلوب انحوي ابابلا راشأ .ًةوخإ انسفنأب فارتعاللو
تاعامجلاو ةيحيسملا سئانكلا يلثمم مامأ ةملك) "هيعناص رظتني مالّسلا .هءايبنأ
كلذ ادب .(1986 ربوتكأ/لّوألا نيرشت 27 ،يزيسأ يف نيعمتجملا ملاعلا نايدأو ةيسنكلا
يف راوحلا صصق تجضنو ةكراشملا تمن نينّسلا ّرم ىلع نكلو .اًغراف ضعبلل لؤافتلا
ديري نم دجوُي دق .حيحصلا قيرطلا وه اذه .مالّسلا تاراسم تمهلأو ،ةفلتخملا نايدألا ملاع
عم انُضعب :مالّسلا لجأ نم اًعم ريسن نأ ةيمهأب نمؤنف نحن اّمأ ،تامادّصلا قلَخو ماسقنالا
.اًدبأ ،ضعب دض انُضعب سيلو ،ضعب

،يزيسألا سيسنرف .انبولق يقنن نأ رارمتساب بلطتت انتريسم ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ناك ،"دحاولا قلاخلا نم اًعيمج اوقلُخ مهّنأل ،ةوخإ" نيرخآلا يف اوري نأ هعابتأ نم بلطي ناك يذلا
ةصق) "مكبولق يف اًرفاو هولعجا ،مكهاوفأب هونلعت يذلا مالّسلا" :ةيصولا هذهب يصوي
ضوافتلا متي اًقافتا ءيش ّلك لبق سيل مالّسلا .(XIV، 5: FF 1469 ،ةثالثلا ءاقفرلا
،لدعلا نم دلوي هّنإ .بلقلا يف فقوم يسيئر لكشب هّنكل ،ثيدح عوضومو ٌةميق وأ ،هيلع
نودب ،لوقلا ىلعو ةقيقحلا مدخن نأ" ىلع انُثُحيو .ةيناجملا نم شيعيو ،ةّوخألا يف ومنيو
عابتأ نم هّنإ رّشلا عناص لوقي امدنع اًصوصخو اًضيأو ،عقو ىتم رش رّشلا ّنإ ،راذعأ الو فوخ
مساب .(2021 ربمتبس/لوليأ G20، 7 2021 نايدألا ىدتنم يف نيكراشملل ةلاسر) "انتنايد
حيملت ّلكو ،ةّيلوصألا ةبرجت ليتف ،ينيد ديلقت ّلك يف عزننل ،مكلضف نم ،مالّسلا
نحن ،تامصاخملا بيعالأو ،تابزحتلاو ،تاضراعملا يف نوريثكلا عقي امنيب .اًودع خألا لعجل
نوكي نلو ."قلخلا يف كريظن وأ ،نيدلا يف كوخأ اّمإ :نانثا سانلا" :يلع مامإلا لوق دّدرنل
.رخآ ماسقنا

ضرأ ملِح وهو ،رخآ ملِحب نرتقي مويلا مالّسلا ملِح نكل .مالّسلاب نوملحي ةيخآتملا بوعشلا
.بابشلل هكرتنس يذلا كرتشملا تيبلا لجأ نم ،ةقيلخلا ةياعرب مازتلالا هّنإ .لبقتسملا
مألا ضرألا تاّنأ ىلإ ءاغصإلا ىلإ ٌةوعدم ،كالمتسا فقوم ال لٌّمأت َفقوم يِّمَنُت يتلا ،نايدألا
َيِّمنن نأ ىلع ،انه رضاحلا ،سواملثرب كريرطبلا ،زيزعلا خألا اندعاس .فنعلا نم يناعت يتلا
يف ةملك) "هللا دض ةئيطخ يهو انسفنأ دض ةميرج يه ةعيبطلا دض ةميرج ّلك" ّنأب انيعو
ةماعلا ةلاسرلا يف ،سابتقا ،1997 ربمفون/يناثلا نيرشت 8 ،ةرابرب ةسيدقلا ديع
.(8 ،اًحَّبَسُم ْنُك ،ةيوبابلا

يف .ضيرم ملاع يف نيفاعم اًمئاد ىقبن نأ اننكمي ال هّنأ وهو ،ةحئاجلا انل هترهظأ ام رّركأ
ىلإ كلذ ىدأ دقو .ةوخإلاو هللا نايسن ،نايسنلا ضرمب نوريثكلا بيصأ ،ةريخألا ةنوآلا
يتلا ضرألاو ،عبشي ال عشج يف هراسم نع جرخ ،يدرفلا يتاذلا ءافتكالا لجأ نم حماج قابس
يف ريقفو ةماسلا داوملاب ءيلم هسفنتن يذلا ءاوهلاو ،مهحارج رثأ لمحت اهيلع ريسن
انيزعي ،يِّدَرتملا خانملا اذه يف .ةقيلخلا ىلع انبولق ثولت انبكس دقف ،اذكهو .نماضتلا
اًكرتشم اًثارت نِّوكتل جوضنلاب ةذخآ مازتلالا سفنو تامامتهالا سفن ّنأ يف ركفن نأ
ةوخإلا اهّيأ اوعجشت .خيراتلا راسم هيجوت احِّحصي نأ نكمي لمعلاو ةالّصلا .ةريثك نايدأل
تيب ضرألا :ةحلاص ةدارإ يوذ نيريثك سانأو بابش ةيؤر يه ،ةيؤر اننيعأ مامأ !تاوخألاو
تاوخألا تانايدلاو !ةوخإ بوعشو ،تاوخأ تانايد ،ملحنل ،معن .ةيخآتم بوعش هنكست كرتشم
ةقيلخلا تيبل نيحلاصتم اًسارحو ،مالس يف ةوخإ اونوكي نأ ىلع بوعشلا دعاست
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.اًركش .كرتشملا
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