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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف عساّشلا دلبلا ،ناتسخازاك ىلإ ،سيمخلا ىلإ ءاثالثلا نم ،يضاملا عوبسألا يف تبهذ
دّدجأ .ةّيديلقّتلاو ةّيملاعلا تانايدلا ةداقل عباّسلا رمتؤملا ةبسانم يف ،ىطسولا ايسآ
ىلع ناتسخازاك يف ىرخألا تاطلُّسلاو ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا ىلإ يريدقتو يركش
نم اًضيأ ركشأو .ميظنتلا يف ّداجلا مهمازتلاو مهدوهج ىلعو مهنم هتيقل يذلا راحلا بيحرّتلا
ىلع ةّصاخو ،هب اوماق يذلا ريبكلا لمعلا يف اونواعت نيذلا عيمجو ةفقاسألا يبلق ّلك
.اًعم اًعيمج مهتيؤرو مهئاقلب يل هوبَّبس يذلا حرفلا

ةّيملاعلا تانايدلا ةداقل رّمتؤم يف ةكراشملا وه ةرايزلل يسيئّرلا ببّسلا ناك ،تلق امك
دلبلا اذه ملاعلل مّدقتو ،اًماع نيرشع ذنم ةردابملا هذهب ةلودلا تاطلُس موقت .ةّيديلقّتلاو
زيزعتل لماع وهف يلاتلابو ،ينيدلا ىوتسملا ىلع ةلاحلا هذه يفو ،راوحلاو ءاقلل اًناكم
نيثالث ذنم هلالقتسا َلاَن دلب يف :عباّسلا وه رمتؤملا اذه ناك .ةّيناسنإلا ةّوُخألاو مالّسلا
يف تانايدلا عضو ينعي اذهو .تاونس ثالث ّلك ٌدحاو ،لاجملا اذه يف تارمتؤم عبس زجنأ ،ةنس
،ال ،ةّيبسن سيل اذهو .عّونتلا مارتحاو ،ءاغصالا هيف ّمتي ملاع ءانب لجأ نم مازتلالا بلق
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نم ترّرحت نأ دعب يتلا ،ةّيناتسخازاكلا ةموكحلل كلذب فارتعالا بجيو .مارتحاو ءاغصإ وه لب
طلخلا نود ،اًعم نيدلاو ةسايّسلا نيب عمجي ةراضح َقيرط نآلا حرتقت ،يداحلإلا ماظنلا رين
.دِّحومو نزاوتُم فقوم اذهو .فرطّتلاو ةّيلوصألاب حيرّصلا ديدنتلا عم ،امهنيب لصفلا نودو

يف هعيقوت ّمت يذلا نايبلا عم ىشامتي يذلا يماتخلا نايبلا ىلع قداصو رّمتؤملا شقان
ىلإ ةوطخلا هذه رسفأ نأ ّبحأ .ةّيناسنإلا ةّوخألا يف 2019 رياربف/طابش رهش يف يبظوبأ
نيب ّيخيراتلا ءاقللا يف ّيعيبط لكشب رّكفأ :ديعب نم تأدب ةريسم ةرمث اهّنأ ىلع مامألا
،1986 ماع يف يزيسأ يف يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا هدقع يذلا مالّسلا لجأ نم تانايدلا
سيّدقلا رظن دعُب يف رّكفأو ؛رظن دعُب مهيدل نكي مل نيذلا اًريثك ساّنلا هدقتنا يذلا
نم ةريبك سوفن فقوم يف اًضيأو ،سداّسلا سلوب سيّدقلاو نورشعلاو ثلاثلا انحوي
ًالاجر ،نيريثكلا ءادهّشلا رّكذتن ال فيكو .يدناغ امتاهملا ركذب يفتكأو – ىرخألا تانايدلا
مالّسلا هلإل مهصالخإل اًنمث مهتايحب اوعفد نيذلا ،مّمألاو تاغللاو رامعألا ّلك نم ًءاسنو
،ّيمويلا مازتلالا يتأي كلذ دعب نكل ،ةّمهم لافتحالا تاظحل :كلذ ملعن نحن ؟ةّوخألاو
.عيمجلل لضفأ اًملاع ينبت يتلا ةّيلمعلا ةداهّشلاو

عمو ناتسخازاك يف تاطلُّسلا عم يقتلأ نأل ةصرف ةرايّزلا تناك ،رّمتؤملا ىلإ ةفاضإلاب
.ضرألا كلت يف شيعت يتلا ةسينكلا

ةلاص ىلإ انبهذ - هفطل ىلع ىرخأ ةّرم هركشأ يذلا - ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا ةرايز دعب
كلّسلاو ّيندملا عمتجملا يلّثممو ،ماَّكُحلا ىلإ ثّدحتلا نم تنّكمت ثيح ،ةديدجلا اربوألا
شيعي ،عقاولا يف :ءاقللا دلب نوكي نأل ناتسخازاك ةوعد ىلع ءوّضلا ُتْطّلس .ّيسامولبّدلا
،ةوعّدلا هذه .ةغل نينامث نم رثكأ نومّلكتيو ةّيقرع ةعومجم نوسمخو ةئام براقي ام هيف
،ءاقل دلب نوكي نأ ىلإ ةوعّدلا هذه – هخيرات ىلإو ةّيفارغجلا دلبلا اذه تازيِم ىلإ دوعت يتلا
تيّنمتو .دييأتلاو عيجشّتلاب ةريدج ،ةريسمل اًلاثم اهب انبّحرو اهانلبق ،- تاغلو ةفاقثو
ةّيلاعفب بيجت نأ ىلع ةرداق نوكتو ،اًجوضن اًمئاد دادزت ةّيطارقميد ءانب ّرمتسي نأ اًضيأ
ّنأب فرتعن نأ بجي نكلو ،اًتقو بّلطتتو ،ةبعص ةّمهم اهّنإ .هّلك عمتجملا تاجايتحا ىلع
،ةّيوونلا ةحلسألل “ال” هلوق لثم ،ةّيباجيإلا تارايخلا نم اًددع ،لبق نم ،ذخّتا دق ناتسخازاك
برحلا هذه نم ةظحل يف .اًعاجش اًرايخ اذه ناك .ةميلّسلا ةئيبلاو ةقاّطلا ةسايس هرايتخاو
“ال” لبق نم دلبلا اذه لاق – نونج اذه – ةّيوونلا ةحلسألاب ضعبلا رّكفي ثيح ،ةّيواسأملا
.ةّيوونلا ةحلسألل

،نيديعّسلا صاخشألا نم ةعامج يقتلأ نأ يف اًريثك تحرف ،ةسينكلا ّصخي ام يفو
ةلاحلا هذه شيع نكل .عساّشلا دلبلا اذه يف نوليلق كيلوثاكلا .نيسّمحتملاو نيحرفلاو
،اًرونو اًحلمو ،ةريمخ نوكت نأو ،راغّصلا ةبيوطت الوأو :ةّيليجنإ اًرامث يتؤُت نأ نكمي ،ناميإب
.اًّيِرشب ةّمهملا رومألا لاكشأ نم لكش ّيأ ىلع سيلو عوسي ّبّرلا ىلع طقف دمتعتو
فئاوطلا نم نيّيحيسملا عم تاقالعلا رّوطن نأ ىلإ ددعلا ةّلق انوعدت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
اًقلغنم سيلو ،حتفنم هّنكل ،معن ،ريغص عيطق ،اًذإ .اًضيأ عيمجلا عم ةّوخألاو ،ىرخألا
.ءاش امفيكو ءاش امثيح ةّيرحب ّبهي يذلا ،سدقلا حوّرلا لمعب قثاوو حتفنم وه لب ،اًّيعافدو
اًدوقع مّلأت هّنأل – سّدقملا هللا بعش ءادهش :ءادهّشلا مهو ،يدامّرلا ءزجلا كلذ اًضيأ انرّكذتو
لجأ نم اًريثك اومّلأت نيذلا ،ًءاسنو اًلاجر ،- ةنس نيثالث ذنم رّرحت ىّتح ،يداحلإلا عمقلا نم
.ناميإلا لجأ نم مهنجسو مهبيذعتو ،مهلايتغا ّمت .ةليوطلا داهطضالا ةرتف يف ناميإلا
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ةحاس يف ،ناطلس رون يف ،اّيتسراخفالاب انلفتحا ،حِرَفلاو ريغّصلا عيطقلا اذه عم
.سّدقملا بيلّصلا ديع ناك .ةثادحلا ةقئاف ةّيرامعم ةسدنه هب طيحُت ،2017 (EXPO) ضرعملا
ةاسرم وه حيسملا بيلص ىقبي ،رخأتلاو مّدقتلا هيف كباشتي ملاع يف :رّكفن انلعج اذهو
.نيمألاو ميحّرلا هللا ةّبحم ىلع سّسؤم هّنأل ،لامآلا بّيخت ال يتلا ءاجّرلا ةمالع وهف .صالخلا
لبقتسم لجأ نم رامّثلاب ةّينغ نوكت ىّتح ،انتالصو ،ةرايّزلا هذه ىلع انركش هّجون هيلإ
.اًركش .ضرألا كلت يف ةّجاحلا ةسينكلا ةايح لجأ نمو ناتسخازاك

 

*******

 

(36-34 ،10) لسُّرلا ِلامعأ ِرفِس نِم ٌةَءارِق

تناك ٍةَّمُأ ِةَّيَأ نِم ُهاقَّتا ِنَمف ،ساَّنلا َرِهاظ يعارُي ال َهللا َّنَأ اًّقَح ُتكَردَأ :لوقَي ُسُرطُب َعَرَشف
ِدَي نَع ِمالَّسل اًرِّشَبُم َليئارسِإ يِنَب ىلِإ ُهَلَسرَأ يذَّلا ُةَمِلَكلاو .اًّيِضرَم هَدنِع َناك َّرِبلا َلِمَعو
.نيعَمجَأ ِساَّنلا ُّبَر وُه امَّنِإ ،حيسَملا َعوسي

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِعوبسألا يف ُتبهذ :لاقو ،ناتسخازاك ىلإ ِةّيلوسّرلا ِهِترايز ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
.ةّيديلقّتلاو ِةّيملاعلا ِتانايدلا ِةداقل ِعباَّسلا ِرّمتؤملا ِةبسانم يف ناتسخازاك ىلإ ّيضاملا
ِزيزعتل اًّيسيئر اًناكمو ،ّينيدلا ىوتسُملا ىلع ٍراوحو ٍءاقل َناكم ِدلبلا اذه يف ىَرأ انأو
تناك .انثَّدَحَتو ٍةريدتسم ٍةدئام َلوح ِتانايدلا َةداق ُنحن انسَلَج .ةَّيِناسنإلا ِةَّوُخألاو ِمالَّسلا
َشقانو .عُّوَنَتلا ُمارتحاو ُءاغصالا ِهيف ُّمتي ٍملاع ِءانب ِلجأ نِم ِمازتلالا ِبلق يف ُتانايدلا
َّمَت يتَّلا ِةَّيِناسنإلا ِةَّوَخُألا ِةقيثو َعَم ىَشامَتَي يذَّلا ّيماتخلا ِنايبلا ىلع َقَداصو ُرَّمتؤملا
،رّمتؤملا ىلإ ِةفاضإلاب :ُهُتَسادق َلاقو .رَشَع َةَعسِتَو ِنيَفلأ ِماعلا يف يبظوبأ يف اهُعيِقوت
َعَم َكلذك ُتيقتلاو .ّيسامولبُّدلا ِكلِّسلاو ّيندملا ِعَمَتجُملا يِلِّثَمُمَو ِتاطلُّسلا َعَم ُتيقتلا
َنوُدِمَتعَيو ،رونو ٌحلِمو ٌةريمخ مُهَف ،ناميإب اوشاع ْنإ نكل ،ليلق ٌددع مُه ،كيلوثاكلا َنينمؤملا
َنِم َنيّيحيسملا َعَم ٍتاقالَع ِريوطت ىلإ مهوُعدي اًليلق اًددع مُهَنوكو .عوسي ِّبَّرلا ىلع طقف
انلَفَتْحا ،حِرَفلاو ِريغَّصلا ِعيطقلا اذه َعَمَو .اًضيأ ِعيمجلا َعَم ِةَّوُخُألاو ،ىرخألا ِفئاوطلا
ُةاسرِم َوه يذَّلا ِبيلَّصلا يف انلَّمأتو ،سَّدقملا ِبيلَّصلا ِديع ِموي يف اّيتْسِراخفالاب
،نيمألاو ِميحَّرلا ِهللا ِةّبحم ىَلع ٌسَّسَؤُم ُهَّنأل ،لامآلا ُبِّيَخُت ال يتَّلا ِءاجَّرلا ُةمالعَو ،صالخلا
ِلجأ نِم َرامِّثلا َيِتؤُت ىَّتح انَتالص ُهِّجَوُن ِهيَلإو ،ةرايِّزلا ِهذه ىَلع انَركُش ُهِّجَوُن ِهيَلإ يذَّلا

3



.ضرألا َكلت يف ِةسينكلاو ناتسخازاك ِلبقتسم

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Essere piccolo gregge in un paese vasto non dovrebbe impaurirci,
ma piuttosto invitarci a vivere questa realtà con fede, affinché possiamo diventare lievito, sale e
luce per gli altri, e fiduciosi nell’azione dello Spirito Santo, che soffia liberamente dove e come
vuole. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

اَّلأ ُبجي ٍعساش ٍدلب يف اًريغص اًعيطق َنوكن ْنأ .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ًةريمخ َنوكن ْنأ َعيطتسن ىَّتح ،ناميإب َعِقاولا اذه َشيعن ْنأ ىلإ انوُعدي ْلب ،رمألا اذه انُفيخُي
امَفيكو ءاش امُثيح ٍةَّيرحب ُّبِهَي يذَّلا ،سُدُقلا ِحوُّرلا ِلَمَعِب َنوُقِثاو ُنحنو ،نيرخآلل اًرونو اًحلِمو
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ءاش

 

*******
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