
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

يكئالملا ريشبّتلا ةالص يف

2022 ربوتكأ/لّوألا نيرشت 2 دحألا موي

سرطب سيدقلا ةحاس يف

[Multimedia]

____________________________

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ٍقلق َردصم لّكشي هّنأ ةجردل ،اًدّدهمو اًرّمدمو ،اًّدج اًريطخ ايناركوأ يف برحلا راسم حبصأ دقل
.يكئالملا ريشبّتلا ةالص لبق هّلك لّمأتلا اذه هل صّصخأ نأ مويلا ّدوأ ،ببّسلا اذهل .ريبك
ّرمتسي ،ىَفشَي نأ لدب ،هرّوصت نكمي ال يذلاو ةّيرشبلا يف بيهّرلا حرّجلا اذه ،عقاولا يف
.عّسوتي نأب دّدهيو ،اًمئاد ءامدلا نم ديزم ةقارإب

امّيس الو ،اياحضلا فالآ ينعجوت .رهشألا هذه يف ةبكسنملا ِعومّدلاو ِءامّدلا َراهنأ ينملؤت
ناددهي عوجلاو دربلاو ،ةريثك ٍتالئاعو اًصاخشأ ىوأم الب لعج يذلا ،ريثكلا رامّدلاو ،لافطألا
مويلا مّلعتي ملاعلا ّنأ نزحُملا نم !اًدبأ ،لاعفألا هذه ريربت اًدبأ نكمي ال .ةعساو قطانم
نكامأو Zaporizhzhia و Izium و Mariupol و Irpin و Bucha لثم ءامسأ لالخ نم ايناركوأ ةّيفارغج
ةّرم هجاوت ةّيرشبلا ّنأ ةقيقح نع لوقن اذامو .فصوت ال فواخمو ةاناعم نكامأ تحبصأ ،ىرخأ
.لوقعم ريغ رمأ اذه ؟يوونلا ديدهّتلا ىرخأ

اًّلح تسيل برحلا ّنأ مهفن ىّتح ،اًضيأ قارُت نأ بجي ءامّدلا نم مك ؟دعب ثدحي نأ بجي يذلا ام
،بلق ّلك يف نكسي يذلا ةّيناسنإلاب ساسحإلا مسابو هللا مساب ؟طقف رامد يه لب ،اًدبأ
طورّشلا نع اوثحباو ةحلسألا تمصتل .راّنلا قالطإ فقو ىلإ اًروف لِصَن ىّتح ،يئادن دّدجأ
ةلداعو اهيلع قفَّتُم لب ،ةّوقلاب ضرفُت ال لولح ىلإ يدؤُت نأ ىلع ةرداق ،ٍتاضوافم ءدبل
ىلعو ،ةسّدقملا ةّيرشبلا ةايحلا ةميق مارتحا ىلع تسّسأت نإ ،كلذك نوكتسو .ةتباثو
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تامامتهالاو تاّيلقألا قوقح اًضيأو ،دلب ّلكل ةّيميلقإلا ةمالّسلاو ةدايّسلا مارتحا
.ةعورشملا

لامعألا نم ديزمب ،ةريخألا مايألا يف أشن يذلا ريطخلا عضولا ىلع ةّدشب فسأتأ يّنإ
،ّيوون ديعصت ثودح رطخ نم ديزي عضولا اذه ،عقاولا يف .يلوّدلا نوناقلا ئدابمل ةفلاخملا
.يملاع ديعص ىلع ،اهيلع ةرطيّسلا نكمي ال يتلا ةرّمدملا بقاوعلا نم فوخلا ةجردل

هبعش ةّبحم لجأ نمو ،هيلإ لسوتأ ،ةّيداحّتالا ايسور سيئر ىلإ ءيش ّلك لبق يئادن هّجوأ
ناكّسلل لئاهلا ملألل مّلأتم انأو ،ىرخأ ةيحان نمو .هذه توملاو فنعلا ةماّود فقوي نأ ،اًضيأ
ايناركوأ سيئر ىلإ ِهسفن ِردَقلاب اًقثاو ًءادن هّجوأ ،هل اوضّرعت يذلا ناودُعلا دعب نيّيناركوألا
ةايحلا يف نيلوؤسملا ّلك ىلإو .مالّسلا لجأ نم ةّداج تاحرتقم ىلع اًحتفنم نوكي نأل
برحلل اًّدح اوعضي يكل مهعسو يف ام ّلك اولذبي نأ ،نيّيسايسلا مّمألا ةداق ّلكو ،ةيلودلا
،مكلضف نم .راوحلا تاردابم اوديؤيو اوزّزعي نأو ،ريطخ ديعصت يف اوطّروتي نأ نود نم ،ةيراجلا
!نونج وه يذلا ،ثّولملا برحلا ءاوه ال ،يّحّصلا مالّسلا ءاوه سّفنتت ةّباّشلا لايجألا لعجنل

مل يتلا ىّتح ،ةّيسامولبدلا قرطلا عيمج ىلإ اوأجلا ،ءاَدِعلا لامعأ نم رهشأ ةعبس دعب
!بعرم رمأو أطخ اهتاذ ّدح يف برحلا .ةلوهملا ةاسأملا هذه يهنُن نأ لجأ نم ،نآلا ىلإ مدختسُت

مويلا يف ،ةّيدلاولا مالّسلا ةكلم ةعافشبو ،بولقلا رّيغي نأ نكمي يذلا ،هللا ةمحرب قثنل
نينمؤملا عم حوّرلاب نيدحّتم ،يبموب يف ةّيدرولا ةدّيس ىلإ لاهتبالا عفرن هيف يذلا
.ملاعلا يف ةريثك نكامأ يفو ،اهرازم يف نيعمتجملا

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عوسي ّبّرلا لبقتسيل .فينع راصعإ امهبرض نيَذللا ،اديرولفو ابوك يَبعش نم بيرق انأ
.نينماضتملا مازتلا ديؤيْلو ،نومّلأتي نيذلل ءاجّرلاو ةحاّرلا ِطعيْلو ،اياحّضلا

دعب تعلدنا يتلا تاكابتشالا يف اوبيصأ نيذلاو مهتايح اودقف نيذلا لجأ نم اًضيأ يّلصأو
.ايسينودنإ يف جنالام يف مدقلا ةرك ةارابم

نع يرصب يعمس ينف لمع ،سرطب سيّدقلا ةّيئاردتاك ةهجاو ىلع ،ءاسملا اذه ضرعُيس
نم ءاسم ّلك ،ربوتكأ/لّوألا نيرشت 16 ىّتح ضورعلا رّركتتسو .سرطب لوسّرلا ةّيصخش
حتتفت يتلا ،ةردابملا هذه لجأ نم اولمع نيذلا ّلك ركشأ .ًءاسم 11 ىّتح ًءاسم 9 ةعاّسلا
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.هتلاسرلو سرطب سيّدقلل ةصّصخم ةّيوعر ةريسم

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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