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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اَيَتأ نيذللا نيلفّطلا نيذه ىلإ هابتنالا تفلَأ نأ ّدوأ ،هتددعأ يذلا ّصنلا ىلع مّلكتأ نأ لبق
نوكن نأ بجي نحن اذكه .ةرشابم اَيَتأ لب ،“فئاخ انأ” :الوقي ملو ،نذإلا اَبلطي مل امه .انه ىلإ
ّبّرلا عم ،هللا عم ّفرصتن نأ بجي فيك ىلع اًلاثم انل اَمّدق .ةرشابم هيلإ بهذن نأ :هللا عم
كلذ ناك دقل :نيلفّطلا نيذه ةقث ىرأ نأ يِل ٌنسح .اًمئاد انرظتني وه !اًمدق يضمن نأ :عوسي
.اًركش .ةّيّرحب :عوسي ّبّرلا نم اًمئاد برتقن نأ بجي اذكه .اًعيمج انل اًلاثم

نكأ مل ،ًةقيقح ،اهفرعأ نكأ مل يتلا ،نيرحبلا ةكلمم ىلإ يترايز نم مايأ ةثالث ذنم ُتْدُع
انودناسو ةرايّزلا هذه اوقفار نيذلا ّلك ركشأ نأ ّدوأ .ةكلمملا هذه ،يه فيك اًدّيج فرعأ
.ّراحلا مهلابقتسا ىلع بعّشللو تاطلّسلا ّلكلو كلملا ةلالجل يركش دّدجأ نأو ،مهتالصب
ةكرحب ٌسانأ كانه ،ةرايّزلا هذهب مايقلا لجأ نم هّنأل :تارايّزلا يمّظنم ركشأ نأ ّدوأ ،اًضيأو
ريضحت لجأ نمو ،ىقلُتس يتلا تاملكلا دادعإ لجأ نم ةدهاج لمعت ةلوّدلا ّرس ةنامأف ،ةّرمتسم
،كلذ دعبو ...نومجرتملا ،ّمث ...نوكّرحتي نوريثك ٌصاخشأ ،اذهل ،ءيش ّلكو ،ةّيتسجوللا رومألا
نأ ّدوأ ،اًعيمج مكّلك !لئاه لمع هّنإ .نيعئار مه نيذلا ،ّيرسيوّسلا سرحلا دارفأو ،ةطرّشلا دارفأ
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.اًركش .ماري ام نسحأ ىلع ابابلا ةرايز نوكت يك ،هنولعفت ام ّلك ىلع اًنلع مكركشأ

ةّيبلغألا اذ ،ريغّصلا دلبلا اذه روزي نأ ابابلا دارأ اذامل :ةيوفع ةروصب لءاستن دق
لالخ نم بيجأ نأ ّدوأ ؟اهنم ةدحاو ىلإ اًلّوأ بهذي ال اذامل :ةريثك ةّيحيسم نادلب كانه ؟ةملسملا
.ةريسملاو ءاقِللاو راوحلا :يهو ،تاملك ثالث

ىدتنم روضحل ةوعدلا كلملا َّيلإ َهَّجو امل ةبسانملا تءاجو .اًليوط ةرايزلا هذه ترظتنا :راوحلا
ٍتادقتعمو ،َديلاقتو ٍبوعش ىنِغ فاشتكا ىلع دعاسي راوح وهو .برغلاو قرّشلا نيب راوحلا يف
،نيلزعنم شيعن اّلأ بجي هّنأ مهفنل انتدعاس ،ةريغص رُزُج ةعومجم يهو ،نيرحبلا ةكلمم .ىرخأ
مالّسلا ةّيضق .تسمالتو اهضعب نم تبراقت رُزُجلا هذه ،نيرحبلا ةكلمم يف .نيبراقتم لب
.مالّسلا نيجسكأ وه راوحلا :كلذ اوَسنَت ال  .“مالّسلا نيجسكأ” وه يذلا راوحلاو ،كلذ بّلطتت
امّدقتي نأ نكمي راوحلابف ،ةجوّزلاو جوّزلا نيب ،كانه كارع َبَشَن نإ .انتويب يف مالّسلا ىّتح
ام ذنم .مالّسلا يمحَن راوحلاب هّنأل رواحتن نأ :اًضيأ راوحلا ،ةلئاعلا يفو .مالّسلا وحن اًمدق
اًلمع" ّنإ لاقف ،مالّسلل ٍءانب ىلع يناثلا يناكيتافلا عمجملا مّلكت ،ةنس نيّتّسلا براقي
،مهناطوأ دودح نم دعبأ ىلا مهبولقو مهلوقع اوحتفي نأ ،مويلا [رشبلا] مهنم بّلطتي اذهك
ىلع نيظفاحم ،ىرخأ بوعش ىلع ةرطيّسلا يف ةبغّرلا نعو ،ةّينطولا ةّينانألا نع نيدرجتم
روتسد) "ةدحَولا نم ديزملا وحن ةبَعتُم ىَطُخب هَّجوتت تأدب يتلا ةّيرشبلل قيمعلا مارتحالا
،نيرحبلا يف ةجاحلا هذهب ترعش .(82 ،ءاجرو حرف ،"مويلا ملاع يف ةسينكلا" يف يئاعر
،مهدودح ءارو ام ىلإ اورظني نأ ،ملاعلا ّلك يف لودلا ةداقو نايدألا ةداق فرع ول تيّنمتو
ضعب هجاون نأ اننكمي طقف ةقيرّطلا هذهب .“اًعم عيمجلاب” اوّمتهي يكل ،مهتاعمتجمو
،اًعم .مالّسلاو ،ةقيلخلا ةيامحو ،عوجلا ةاسأمو ،هللا نايسن لثم ،ةّيملاعلا تاعوضوملا
برغلاو قرّشلا” ناونعب وهو راوحلا ىدتنم انّثح ،قلطنملا اذه نم .كلذ يف رّكفن نأ اننكمي
نحن مك .ةهجاوملا قيرط ضفرن نأو ءاقللا قيرط راتخن نأ ىلع “اًعم ّيناسنإلا شيعلا لجأ نم
ام يتلا - ةنونجملا – ةنونجملا برحلا يف رّكفأ !يقتلن نأ ىلإ ةجاحب نحن مك !كلذ ىلإ ةجاحب
قطنمب اًدبأ اهّلح ّمتي نل يتلا ،ةريثكلا ىرخألا تاعازّنلاو ،اهل ةيحض ةبّذعملا ايناركوأ تلاز
رّكفنل ،ةبّذعملا ايناركوأ ىلإ ةفاضإلاب .ةعيدولا راوحلا ةّوقب اّلإ ّلَحُت ال ،“يلوفّطلا” حالّسلا
ىلع رّكفنل - !تاونس 10 نم رثكأ - ةيروس يف رّكفنلو ،تاونسل تّرمتسا يتلا بورحلا يف
!ناكم ّلك يف :رامنايم يف رّكفنلو ،نميلا لافطأ يف رّكفنلو ،ةيروس يف لاثملا ليبس
.ءيش ّلك رّمدتو ،ةّيرشبلا رّمدت ،رّمدت اهّنإ ؟بورحلا لعفت اذام ،انل برقألا يه ايناركوأ ،نآلا
.برحلا لالخ نم تاعازّنلا ّلحت اّلأ بجي

،نيرحبلا يف انيقتلا .ةيناّثلا ةملكلا يه هذهو ،ءاقل نود نم راوح كانه نوكي نأ نكمي الو
يفو ،نيملسملاو نيّيحيسملا نيب تاءاقّللا نم ديزملا يف ةبغّرلا روهظب اًريثك ترعشو
يه امك - نيرحبلا يف .ضعبب انضعب اًمامتها دادزن نأ يفو ،مهنيب تاقالعلا قّثوتت نأ
كلذ تلعف دقل .ام اًصخش نوّيحي امدنع بلقلا ىلع مهدي سانلا عضي – قرّشلا يف ةداعلا
،بيحرّتلا نود نم هّنأل .مهيقالأ تنك نيذلا صاخشألل يلخاد يف اًلاجم حسفأل ،اًضيأ انأ
ركذأ ،ةريثكلا تاءاقللا نيب نم .عقاو ال ٍراكفأ ةلأسم ىقبيو ،اًّيرهاظو ،اًغراف راوحلا ىقبي
بابّشلا عمو !زيزع ٌخأ هّنإ – فيرّشلا رهزألا خيش ،ربكألا مامإلا ةليضف زيزعلا يخأ عم ءاقللا
نوّيحيسم ،اًعم نوسردي مهف :اًغيلب اًسرد انْوَطعأ نيذلا بالّطلا ،سدقألا بلقلا ةسردم يف
ّيوخألا ءاقللا عنمي ىّتح ،اًضعب مهضعب اوفرعي نأ بجي .لافطأو ٌةَيبِصو ٌبابش .نوملسمو
زور ةبهاّرلا ركشأ نأو ،سدقألا بلقلا ةسردم ركشأ نأ ّدوأ انهو .ةّيجولويديألا تاماسقنالا
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مهتاولصبو مهتاملكب اوكراش نيذلا بابّشلاو ،اًّدج ٍدّيج لكشب ةسردملا هذه ترادأ يتلا
ةمكحلا ىلع ًةداهش اًضيأ رابكلا مّدقو .اًليزج اًركش !اًدّيج مهرّكذتأ انأ :مهئانغبو مهتاصقربو
تاونس لبق تأشن ةّيلود ةمّظنم يهو ،نيملسملا ءامكح سلجم عم ءاقللا يف ركفأ :ةّيوخألا
،مالّسلاو لادتعالاو ،مارتحالاو ،ةّيمالسإلا تاعامجلا نيب ةدّيجلا تاقالعلا زّزعتل ،ةليلق
.فنعلاو ةّيلوصألا حفاكتو

اهّنأ ىلع نيرحبلا ةرايز ىلإ رُظنَن اّلأ يغبني .ةريسملا :ةثلاّثلا ةملكلا ىلإ يتأن اذكهو
ىلإ بهذ امدنع يناّثلا سلوب اّنحوي سيّدقلا اهحتتفا ةريسم نم ءزج يه لب ،ةلزعنم ةقلح
نيب ةريسملا يف ةديدج ةوطخ لِّثمت نيرحبلا ىلإ ىلوألا ابابلا ةرايز ّنإف ،اذكهو .برغملا
:ال ،ناميإلا ءافخإل وأ ،نايدألا نيب ام يف طلخلل ال :نيملسملاو نيّيحيسملا نينمؤملا
ىلع اًّجاح ناك يذلا ،ميهاربإ انيبأ مساب ةّيوخأ تافلاحت ءانبل لب ،ناميإلا يفخُي ال راوحلاف
:وه ةرايّزلا راعش ناك ،اذهل .مالّسلا هلإ ،دحاولا ءامّسلا هلإ ،ميحّرلا هلإلا رظن تحت ،ضرألا
لجأ نم هّنأل ؟ناميإلا يفخُي ال راوحلا نإ لوقأ اذاملو ."ةَّرَسَملا ِساّنلابو ،مالَّسلا ِضرألا ىَلعو"
نكي مل نإ .ةّصاخلا كتّيوه نم أدبت نأ بجيو ،كب ةّصاخ ةّيوه كيدل نوكي نأ بجي رواحت نأ
نأ بجي ،اًدّيج راوحلا نوكي يكل .نوكت نم ىّتح مهفت نل كّنأل ،رواحت نأ كنكمي ال ،ةّيوه كيدل
.رواحن نأ اننكمي اذكهو ،ةّصاخلا انتّيوهل نيكردم نوكن نأو ،ةّصاخلا انتّيوه نم اًمئاد أدبن

ناك ،اًلثم :نيّيحيسملا نيب اًضيأ تقّقحت رومأ ،نيرحبلا يف ةريسملاو ءاقللاو راوحلا
كريرطبلا زيزعلا خألا عم ،مالّسلا لجأ نم ةالّصلل ،عقاولا يف ،اًّينوكسم لّوألا ءاقّللا
،ةّيئاردتاكلا يف ءاقللا اذه انمقأ .ةفلتخم سوقطو فئاوط نم تاوخأو ةوخإ عمو ،سواملثرب
يتلا ،ةميخلا هبشي اهؤانبو ،ةّيبرعلا ةريزجلا هبش ةدّيس ،ءارذعلا ميرم انتدّيسل ةسّركملا
ةوخإلا .قيرّطلا لوط ىلع ،سّدقملا باتكلا بسحب ،ءارحّصلا يف ىسوم عم هللا ىقتلا اهيف
مهبلغأ :“ةريسم يف” اًّقح نوشيعي ،نيرحبلا يف مهب تيقتلا نيذلا ،ناميإلا يف تاوخألاو
نودجيو ،هللا بعش يف ديدج نم مهروذج نودجي ،مهتويب نع نوديعب مهو .نودفاو لاّمع
،نيّيحيسملا نيرجاهملا ءالؤه تيأر ينّنأ اًعئار ناك .ةريبكلا ةسينكلا ةلئاع يف مهتالئاع
يف اًضعب مهضعب نودنسيو اًعم نوعمتجي نيذلا ،ىرخأ قطانم نمو دونهلاو نيّينيبيلفلا
تيقتلا .(5 ،5 ةمور عجار) بيخي ال هللا ءاجر ّنأ مهنيقي عم ،حرفب اًمدق نوضمي مهو .ناميإلا
رّثؤملا ّيلافتحالا ساّدقلا يفو ،نيّيوعّرلا نيلماعلابو ،تاسّركملاو نيسّركملابو ،ةاعّرلاب
لود نم اًضيأ اومِدق نيذلا ،نينمؤملا نم ريثكلا ىلإ ُتلَمَح ،ينطولا بعلملا يف ميقُأ يذلا
.ةرايّزلا تناك هذه .اهلمكأب ةسينكلا رعاشم ،ىرخألا جيلخلا

،اًعم انيّلصو انيقتلا امدنع .ليمجلاو طيسبلاو ،يوفعلا مهحرف مكيلإ لقنأ نأ ّدوأ مويلاو
،راوحلا يف ةّيمويلا مهتربخو ،مهتريسم يف ريكفّتلاب .ةدحاو ٌحورو ٌدحاو ٌبلق انّنأب انرعش
ال ،ةعسّتم انبولق نكتل ،مكلضف نم :انقافآ عّسون نأ ىلإ نوّوعدم انّنأب انّلك رعشنل
ةّيناسنإلا ةّوخألا هذه مّدقتت يكلو ،ةوخأ انّلك انّنأل ،مكبولق اوحتفا .ةبلص الو ،ةقلغنم
ةفرعمل انسفنأ سّركنلو ،انتامامتها عّسونو حتفننلو ،انقافآ عّسونلو .مامألا ىلإ
نم فاخت تنك نإ ،نكل .اًدبأ كديدهت ّمتي نل ،نيرخآلا ةفرعمل كسفن تسّرك نإ .نيرخآلا
ىلإو عيمجلا ىلإ ةجاحب يه مالّسلاو ةّوخألا ةريسم .مهل اًديدهت كسفن تنأ نوكتس ،نيرخآلا
ال اذهف ،رخآلا بناجلا نم ةدودمم ٌدي كانه نكي مل نإ نكل ،يدي ّدمأ انأ .مّدقتت يكل دحاو ّلك
.اًركش !ةريسملا هذه يف ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل .هل ىنعم
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*******

 

(4 .2 ،2) ايعشأ ِرفِس نِم ٌةَءارِق

يرْجَتو ،لالِّتلا َقوَف ُعِفَترَيو ِلابِجلا ِسأَر يف ُدَّطَوُي ِّبَّرلا ِتيَب َلَبَج َّنَأ ماَّيَألا ِرخآ يف ُنوكَيو
ٍةَّمُأ ىلع ٌةَّمُأ ُعَفرَت الف ،لِجانَم مُهَحامِرو اًكَكِس مُهَفويُس َنوبِرضَيف [...] .مَمُألا ُعيمَج ِهيَلِإ
.كلٰذ َدعَب َبرَحلا َنومَّلَعَتَي الو ،اًفيَس

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِةرايّزلا ُفده ناك :لاقو ،نيرحبلا ِةكلمم ىلإ ِةَّيلوسَّرلا ِهِترايز ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ّيناسنإلا ِشيعلا ِلجأ نم ِراوحلا َلوح ىَدتنم يف ِةكراشملا ِلجأ نم كلملا ِةلالج ِةوعدل ًةيبلت
نيرحبلا ُةكلممو .ىرخأ ٍتادقتعمو َديلاقتو ٍبوعش ىَنِغ ِفاشتكا ىلإ ُفدهي ُراوحلاو .اًعم
لب ،نيِلِزَعنُم َشيعن اّلأ ُبجي هَّنأ َمهفن ْنأ ىلع ُدِعاسُت اهيف ِنايدألاو ِقارعألا ِدُّدعتب اهُسفن
ال نكل .“مالَّسلا ُنيجسكأ” وه يذلا ،اًضيأ ُراوحلاو ،كلذ ُبَّلطتت ِمالّسلا ُةيضق .نيِبِراقَتُم
:ةريثك ٌتاءاقل َكانه ناكو .نيرحبلا يف انيَقَتلاف .ءاقل ِنود نم ٌراوح َكانه َنوكي نأ ُنكمي
اًعم َنوسردي نيذلا ٍةفلتخم ٍتانايد نِم ِبابَّشلا َعم ُءاقللاو ،ربكألا ِمامإلا ِةليضف َعم ُءاقللا
تسيل نيرحبلا َةرايز َّنإ َّمث .نيملسملا ِءامكح ِسلجم َعم ُءاقللاو ،سدقألا ِبلقلا ِةسردم يف
ىلإ َبهذ امدنع يناّثلا سلوب اّنحوي ُسيّدقلا اهَحَتَتفا ٍةريسم نِم ٌءزج يه لب ،ةَلِزَعنُم ًةقلح
َنينمؤملا نيب ِةريسملا يف ًةديدج ًةوطخ نيرحبلا ىلإ ُةرايِّزلا تناك اذهلو .برغملا
ٍتافلاحت ِءانبل لب ،انِناميإ ِءافخإل الو ،نايدألا نيب ِطلخلل ال ،نيملسملاو َنيّيحيسملا
ِءاقللا يف َنيّيحيسملا نيب نيرحبلا يف ُةريسملاو ُءاقللاو ُراوحلا اًضيأ َقَّقَحَتو .ةّيوخأ
ِةوخإلا َعمو ،سواملثرب كريرطبلا ِزيزعلا ِخألا َعم ،مالَّسلا ِلجأ نم انيَّلص امدنع ،ّينوكسملا
ِتاسَّركملاو َنيسَّركملاو ِةاعُّرلا َعم ِءاقللا يفو ،ةفلتخم ٍسوقطو َفئاوط نِم ِتاوخألاو
.بوعُّشلا ِعيمج َنيب َمالَّسلاو َراوحلا َديزي نأ َهللا ِلأسنِل .نيّيوعَّرلا َنيلماعلاو
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Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il cammino della fraternità e della pace, per procedere, ha bisogno
di tutti e di ciascuno. Per questo impegniamoci ovunque e davvero per la pace! Il Signore vi
benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ِعيمجلا ىلإ ٍةجاحب يه ِمالَّسلاو ِةَّوخألا ُةريسم .ةَّيِبرعلا ِةَغّللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ُّبّرلا مُكَكراب !مالَّسلا ِلجأ نم ٍناكم ِّلك يف َنيقداص ْمِزَتْلنِل كلذل .مَّدَقَتَت يكل ٍدحاو ِّلك ىلإو
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج
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