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ينورب ويتام

امك .كعم امهانيضمأ نيذللا نيمويلا نيذه ىلع ًاركش ،ةسادقلا بحاص .عيمجلل ريخلا ءاسم
نأ نكميو ،نييطلام ةثالث مهنيب ،اًبيرقت اًيفحص نوعبس ،ةرايزلا هذه يف كقفار ،تيأر
نأ لبق نكل .يطلاملا زافلتلا نم ،وتيسور ايردنأ وه ،يطلام يفحص نم لاؤس حرطب أدبن
.ليلق دعب طوبهلاب أدبتس ةرئاطلا نأل ،ريصق انيدل حاتملا تقولا :ةظحالم يدل أدبن
ةجاح كانه ّمث .اًبيرقت قئاقد سمخو ةنماثلا ةعاسلا ةياغل هتسادق عم ثّدحتن نأ اننكمي
نأ هتسادق ديري نآلاو .ةرئاطلا مقاط عم ةيراكذتلا روصلا طاقتلاو طوبهلل تقولا ىلإ
.ًائيش انل لوقي

 

سيسنرف ابابلا

طقتلن نأ انيلعو ،عبرلاو ةنماثلا ةعاسلا دنع بقترم طوبهلا نأل ،فسألل ريصق تقولا
.مكنواعت ىلع ًاركش .قئاقد سمخو ةنماثلا ةعاسلا دنع يهتنن نأ انيلع اًذإ .روصلا

 

ينورب ويتام

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/4/3/malta-volo-ritorno.html


.ايردنأ لضفت .اًركش

 

TVM وتيزور ايردنأ

ةأجافم صوصخب وه يلاؤس .اطلام يف كروضح ىلع ءيش ّلك لبق ًاركش ،ةسادقلا بحاص
هذه مّدقتل كعفد اذام .اكيرب جروج سيدقلا نفُد ثيح ةريغصلا ةيسنكلا يف ،مويلا حابص
؟كتحص نع اذام ؟اطلام ىلإ ةرايزلا هذه نم كتركاذ يف ىقبيس اذامو ،نييطلاملل ةأجافملا
!اًليزج اًركش ؟ماري ام ىلع ءيش ّلك له .نيمويلا نيذه لالخ اًلفاح ةرايزلا جمانرب ناك

 

سيسنرف ابابلا

ةكرحلا يف ةبوعص يل ببست ةبكرلا يف ةلكشم يدل ،ءيشلا ضعب ةحجرأتم يتحص
ذنم .لقألا ىلع يشمأ نأ يننكميو ،نّسحتلا وحن عضولا نكل ،ةجعزم ةلكشم اهّنإ .ريسلاو
امك ةلاحلا دوعت له ىرنس ،ةئيطب ةلأسم اهّنإ .ءيش يأ لعف ىلع ًارداق نكأ مل نيعوبسأ
نوكي نأ لمآ نكل ،رومألا يهتنت فيك ناسنإلا فرعي ال نّسلا اذه يف .كلذ يف كشأ .تناك
.ماري ام ىلع ءيش ّلك

ةسامحو ،اطلام يف عقاولا تدهاش دقل ،ةرايزلا هذهب اًريثك ُتررس .اطلامل ةبسنلاب
سامحلا ناك .ىرخأ قطانمو اتيلافال يف ،اطلام يف مأ وزوج يف ناكأ ،ةشهدملا صاخشألا
ةلكشملا .ءيشلا ضعب ةريصق ةرايزلا تناك .رمألا اذه ينشهدأ دقو ،تاقرطلا ىلع اًريبك
،نانويلا نأل ةريبك ةرجهلا ةلكشم .ةرجهلا يه – تالكشملا ىدحإ وأ – مكيدل اهتدهاش يتلا
،طسوألا قرشلاو ايقيرفأ نم ةبيرق نادلب يه ،اينابسإو ايلاطيإو ،اطلامو ،صربقو
نأ ةموكح ّلك ىلع !ماودلا ىلع ةفايضلا نورجاهملا ىقلي نأ يغبني .اهيلإ نولصي نورجاهملاو
اذهلو .نادلبلا كلت يف اوشيعي يك ،مهلبقتست نأ اهنكمي نيذلا نيرجاهملا ددع دّدحت
لابقتسال اهّلك ةدعتسم تسيل هذهو ،ةّيبوروألا نادلبلا عم مهافت ىلإ ةجاح ةمث ببسلا
يغبني .رومألا عقاو وه اذه ؟اًحيحص اذه سيلأ .نورجاهملا اهعنص ابوروأ ّنأ ىسنن دق .نيرجاهملا
نيب نم يه اطلامو ،اًدج ةّيخس يه يتلا ،ةّيدودحلا نادلبلا ىلع هّلك ءبعلا كرتُي اّلأ لقألا ىلع
كانه اهيلإ تعمتسا يتلا صصقلاو ،نيرجاهملا ةفاضتسا زكرم مويلا ترز .نادلبلا هذه
لاقتعالا تاميخم ىلإ ةفاضإلاب ،انه ىلإ لوصولا لجأ نم صاخشألا ءالؤه ةاناعم .ةبيهر تناك
ودبي اذه .ايبيل ىلإ نودوعي امدنع ،ةّيبيللا لحاوسلا ىلع ةدجاوتم – لاقتعا تاميخم اهّنإ –
مويلا ابوروأ لماعتت امكو .عيمجلا بولق سملت ةلكشم اهّنأ ُدقتعأ ببسلا اذهلو .اًمارجإ يل
،نيرخآلا عم هسفن ءيشلا لعف يغبني ،اهباب نوعرقي نيذلا نييناركوألا عم ريبك ءاخسب
،ًاريثك َّيف ترّثأ دقو يترايز نم ةريخألا ةطحملا تناك هذه .طسوتملا رحبلا ربع نيمداقلا
ناونعب بّيتكلا اهيوري يتلا كلتب ةهيبش يه يتلا ةاناعملاو ،تاداهشلا ىلإ تعمتسا ينأل
Hermanito، ريغصلا خألا" ينعي ناونعلا ،عوضوملا اذه نع تثدحت نأ قبس ينأ دقتعأ"
ىور صخش كانه .صاخشألا ءالؤه اهشيعي يتلا ةلجلجلا ىلع ءوضلا طّلسيو ،ةّينابسإلاب
.اًركش .رمألا اذه يف اوركفت نأ مكنم بلطأ .تارم عبرأ لاملا عفد ىلإ رطضا هّنأ مويلا
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ينورب ويتام

ةّينطولا ةعاذإلا نم ،ايسراب ولينوتنأ يدروج هحرطي ،ةسادقلا بحاص ،يناثلا لاؤسلا .ًاركش
.اينابسإ يف

 

RNE ايسراب ولينوتنأ يدروخ

انتلقأ يتلا ةرئاطلا نتم ىلع !ةديج تسيل ةّيلاطيإلا يتغل .ةسادقلا بحاص ،ريخلا ءاسم
ترشأ اطلام يفو ،“ةلواطلا ىلع ةحورطم” فييك ىلإ ةرايز ّنإ ءالمزلا دحأل َتلق ،اطلام ىلإ
سيئرلا كرت ،امور يف ،يضاملا ةعمجلا موي .يناركوألا بعشلا نم كبرق ىلإ اًريثك
روصلا مويلا انيف ترّثأ دقل .ةيدنلوبلا دودحلا ىلإ مكترايز مامأ اًحوتفم بابلا يدنلوبلا
دجو ثيحو ،يسورلا شيجلا اهنم بحسنا يتلا ،فييك نم ةبيرقلا ةدلبلا ،اشوب نم ةدراولا
اهّنأكو نيَديلا ةلبكم ثثج اهنيب نم ،عراوشلا يف ةحورطملا ثثجلا تارشع نويناركوألا
.ىضم تقو يأ نم رثكأ اًيرورض تاب ةقطنملا كلت يف مكروضح ّنأ مويلا ودبي .تمدعُأ
ىلإ باهذلا نم نكمتت يك ةبولطملا طورشلا يه امو ؟ةنكمم عونلا اذه نم ةرايز ّنأ دقتعتأ
؟كانه

 

سيسنرف ابابلا

اهّنإ ،ةّيشحولا نم برض ًامئاد يه برحلا .اهيلع اًعلطم نكأ مل يتلا ةمولعملا هذه ىلع اًركش
لب ،ةّيحيسملا طقف سيل ،ةّيناسنإلا ضقانيو ،ةلصب ةّيناسنإلل تمي ال ءيش
– يلوسّرلا يسركلاو ؛هلعف بجي ام ّلك لعفأل دعتسم يّنإ .نيياق حور هذه .ةّيناسنإلا
ّلكب موقي – رغالاغ رويسنوملاو نيلوراب لانيدراكلا عم ةّيسامولبدلا ةيحانلا نم اميسال
انغلب دقل ،ةّيرسلاو رذحلا باب نم ،هب ناموقي ام ّلك نع نلعُي نأ نكمي الو .ءيش ّلك ،ءيش
،ةدحاو :ناتنكمم ناترايز ةمث .ةرايزلا كانه ةحاتملا تاناكمإلا نيب نمو .هلعف نكمي ام ىصقأ
ةرايزل يكسفييارك لانيدراكلا لاسرإب يضقت ،يدنلوبلا سيئرلا ينم بلط امك
ثكمو ،فاعسإ يَترايس هعم اًذخآ نيَترم بهذ دقو .ادنلوب مهتفاضتسا نيذلا نييناركوألا
رثكأ اهنع ينلأس يتلاو ،ةيناثلا ةرايزلا اّمأ .كلذل دعتسم وهو ،ىرخأ ةرايزب موقيسو ،مهعم
ضفر دجوي الو ،اًمود دعتسم ينّنإ تلقو ،باهذلا يف رّكفأ ينّنإ ةحارصب ُتلق ،صخش نم
.دعتسم يّنإ .قبسم

ةرايز يف رّكفت كّنأ انعمس دقل” :لكشلا اذهب لاؤسلا يّلع حرُط دقل ؟ةرايزلا نع اذام
،تدرو يتلا تاحرتقملا دحأك ،دوجوم عورشملا ،“ةلواطلا ىلع ةحورطم اهّنإ” ُتلق انأو ،“ايناركوأ
،اًمئالم اذه ناك اذإ .ةرايزلا ّمتت نأ لضفألا نم لهو ،مئالم وأ ،نكمم كلذ له يردأ ال ينكل
عم ءاقل يف انرّكف ةليوط ةرتف ذنمو .رمألا اذه دنع فّقوتي ءيش ّلكو .اهب موقأ نأ بجيف
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يف ءاقللا دقع ةيناكمإ يف ريّكفتلا ّمتيو ،هاجتالا اذه يف لمعلا ّمتي :ليريك كريرطبلا
.مويلا رومألا عقاو وه اذه .طّسوألا قرّشلا

 

ينورب ويتام

.America Magazine نم ،لينوك وأ يريج نم رخآ لاؤس حرطب تقولا حمسي له َرنل ،اًركش

 

America Magazine لينوك وأ يريج

ىلإ تثّدحت له وه عيمجلا هحرطي يذلا لاؤسلا .برحلا نع ةرايزلا لالخ ةرم نم رثكأ تثّدحت
؟مويلا هل لوقت نأ ّدوت اذام ،اذه لصحي مل نإو ،برحلا ةيادب ذنم نيتوب سيئرلا

 

سيسنرف ابابلا

هب ظفتحأ هتلق ءيش دجوي ال .هنع نالعإلا مت ،نيَبناجلا الِك يف ،تاطلّسلل هُتلق ام 
يتلا رومألا هيف لوانت ليمج حيرصتب كلذ دعب ىلدأ ،كريرطبلا عم تثّدحت امدنع .يسفنل
مّدقيل يب لصتا امدنع ،يضاملا ماعلا ةياهن يف يسورلا سيئرلا عم تلصاوت .اهنع انثدحت
يف ترّكفو .نيترم ،ايناركوأ سيئر عم اًضيأ تلصاوت مث .مالكلا انلدابتو ،يناهتلا يل
،هبعش لّثمي يذلا ،ريفسلا بطاخأل ،ةّيسورلا ةرافسلا ىلإ هّجوتأ نأ برحلا نم لّوألا مويلا
ةّيمسرلا تالاصتالا يه هذه .عوضوملا اذه لوح يتاعابطنا نع هربخأو ،ةلئسألا هيلع حرطأ يك
فييك ةفقاسأ سيئر عم تلصاوت امك .ةرافسلا لالخ نم ايسور عم تلصتا .اهُتيرجأ يتلا
اتيبازيلإ ةيفحصلا عم ،ةثالث وأ نيموي ّلك ةرم ،ماظتناب تلصاوتو .كوشفيش نارطملا
لصاوتأ .يلوبويل يف تناك امدنع اهعم تلصاوت دقل .اسيدوأ يف اًيلاح ةدوجوملا ،هيكيب
،كانه يكيريلكإلا دهعملا سيئر عم اًضيأ ُتثدحت .ثادحألا تايرجم ىلع ينعلطت يهو اهعم
.مكنع لّثمم عم اًضيأ لصاوت ىلع انأو .سانلا ةماعو نييكيريلكإلا ىلإ ةلاسر تهجوو
يتلا ةهجلا نع رظنلا ضغب .اولتُق نيذلا مكئالمزب مكل يزاعتلاب مّدقتأ نأ ّدوأ ةبسانمللو
ريخلل مهتمدخ لالخ ءالؤه لتُق دقو ،ماعلا ريخلا حلاص يف بصي مكلمع .اهيلإ نومتني
ىلع هللا مهئفاكي يك ،مهلجأ نم يّلصأ انأو ،اًناعجش اوناك .مهاسنن ال .مالعإلل ،ماعلا
.مويلا ىتح اهتيرجأ يتلا تالاصتالا يه هذه .مهلمع

 

لينوك وأ يريج

ثيدحلا ةصرف كل تّنست نإ ،نيتوب سيئرلا ىلإ اههّجوت نأ ّدوت يتلا ةلاسرلا يه ام نكل
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؟هعم

 

سيسنرف ابابلا

ةّيجاودزاب موقأ ال .نلعلاب اهنع ثّدحتأ يتلا يه تاطلّسلا عيمج ىلإ اهتهّجو يتلا ةلاسرلا
برحلاو ةلداعلا برحلا لوح اًكوكش نمضتي كلاؤس ّنأ دقتعأ .اًمئاد هسفن وه يمالك .مالكلا
طّطخم سيلو ،برحلا طّطخم وه اذه ّنأل .اًمئاد لصحي اذه ،ملظ نم دلوت برح ّلك .ةلداعلا ريغ
ةجاحب انّنإ :يل نولوقي .لاثملا ليبس ىلع ،ةحلسألا ءارشل تارامثتسالاب مايقلا .مالّسلا
،ةّيناثلا ةّيملاعلا برحلا تهتنا امدنع .برحلا طّطخم وه اذه .انسفنأ نع عافدلل ةحلسألا ىلإ
نم لمعلا نم ةجوم تأدبو ،“مالس لب ،مويلا دعب برحلل ال” :اولاقو ءادعصلا عيمجلا سّفنت
،اهنم ةّيرذلا ىتح ،اهعاونأ ىلع ،ةحلسألا عنص نع يّلختلا يف ةحلاصلا ةدارإلا عم ،مالّسلا لجأ
وأ نيعبس دعبو .ةريبك ةحلاص ةدارإ تناك .يكازاغانو اميشوريه يتثداح دعب اًصوصخ
ىلع ةريبك لامآ تقِّلُع .هسفن ضرفي برحلا طّطخم وه اهو .كلذ ّلك انيسن ةنس نينامث
دعن ملو .ةديدج ةرم هسفن ضرف برحلا طّطخم نكل .ةبقحلا كلت يف ةدحّتملا مّمألا لمع
طّطخم يف ريكفتلا ىلع نيداتعم انسل انّنأل ،رخآ طّطخم يف ريّكفتلا ىلع نيرداق
ةياهن يف مهنع تثّدحت ،نيريثك هريغو يدناغ لثم ،ءامظع صاخشأ كانه ناك .مالّسلا
!نوتنعتم انّنكل .مالّسلا طّطخم ىلع اونهار نيذلا ،(Fratelli Tutti) ةوخإ انّلك ةماعلا ةلاسّرلا
هذه ّنأ ةفدصلا ليبق نم سيلو .نيياق حورو بورحلا قشعن انّنإ ،ةّيرشبك نوتنعتم انّنإ
.مالّسلا حور نع اًضوع نيياق يف لتاقلا حوّرلا :سدقملا باتكلا ةيادب يف تزرب ةلكشملا
ىلإ 2014 ماع يف تبهذ امدنع .اًيصخش اًرمأ مكل لوقأس “... نكمي ال ِتبأ اي” :ٌلئاق لوقي دق
Redipuglia، ديع يف ةثالث وأ نيموي دعبو .ةرارمب اًقح تيكب دقل .تيكب ،ءامسألا تدهاشو
نيذلا نابشلا تدهاش اًضيأ كانهو ،Anzio يف ةبسانملاب لافتحالل تبهذ ،تاومألا راكذت
مهفأ ال .اًضيأ كانه تيكبو .اًبابش مهّلك اوناك ،مهءامسأ تأرق .لازنإلا ةيلمع لالخ اوضق
ّمت امدنع نكل ،ةّيسايس ةلكشم كانه ّنأل ،كلذ مرتحا .نفادملا دنع يكبن نأ انيلع اذامل
نأ رّكذتأ ال ينكل .ةبسانملا كلت يف تاموكحلا ءاسؤر عمتجا يدنامرونلا لازنإ ىركذ ءايحإ
نم اولزن .ئطاوشلا ىلع اولتُق نيذلا ،بابشلا دونجلا نم اًفلأ نيثالث نع مّلكت اًدحأ
ىلع ينلمحي رمألا اذه ؟بابشلا رمأ انمهي اّلأ .ئطاوشلا ىلع صاصرلاب اًيمر اولتُقو نفسلا
انيلع هللا قفشيل .مّلعتن ال انّنإ .مويلا يرجي ام لايح مّلأتم يّنإ .ينملؤيو ريّكفتلا
.نوبنذم انّلك انّنإ .اًعيمج

 

ينورب ويتام

.انمهادي تقولا .ةسادقلا بحاص اي ،اًركش

 

سيسنرف ابابلا 
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يف مكارأ نأ لمآو !اًليزج اًركش ،يمالعإلا مكطاشن ىلع ،مكلمع ىلع ركشلا ليزج مكركشأ
ريسلا عباتنل .مالعإلا لقح يف مكلمع ىلع اًركشو ،مكربص ىلع اًركش .ةلبقملا ةرايزلا
!ةمالسب طوبهلا مكل ىنمتأ ،اًركش .اًمُدُق
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