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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.ةّيملاعلا ةّيوبرتلا ةّيقافّتالا معد لجأ نم ةّماهلا ةبسانملا هذه يف مكب بّحرأ نأ يندعسي
نأ ديرن ،نايدألا يلّثمم نحن ،وكسنويلا هتقلطأ يذلا ،يملاعلا نيمّلعملا موي يف ،مويلا
.ةيبرّتلاب انمامتها نع ،هسفن تقولا يفو ،نيمّلعملا عيمجل انركشو انبرق نع برعن

،ةيبرّتلا لاجم يف نيلماعلا ّلك ىلإ ًءادن - 2019 لوليأ/ربمتبس 12 يف - نيماع لبق تهّجو
ءانب ةداعإ ىلع لمعن اهلالخ نم يتلا ةقيرطلا لوح راوحلا" لجأ نم ،ماهملا فلتخم يف
راسم ىلإ جاتحي رييغتلا ّنأل عيمجلا تاقاط رامثتسا ةرورض لوحو ضرألا بكوك لبقتسم
ةّيقافتالا قالطإ لجأ نم ةلاسر) "بِّحرم عمتجمو يملاع نماضت جاضنإ لجأ نم يوبرت
.(ةّيوبرتلا

لايجألا لجأ نم مازتلالا ءايحإ ةداعإل" ،ةّيملاعلا ةّيوبرتلا ةّيقافّتالا ةردابم تعجش فدهلا اذهل
ةرداق ،ةيلومش رثكأو اًحاتفنا رثكأ ةيبرت ىلإ ديدش قوش ديدجت لالخ نم ،اهعمو ةباشلا
اناوق عمجن نأ" ىلإ عيمجلا وعدأو ،"لدابتملا مهافتلاو ءاَّنبلا راوحلاو ،روبصلا ءاغصإلا ىلع
يطخت ىلع نيرداقو ،نيجضان صاخشأ ةئشنت لجأ نم قاطنلا ةعساو ةّيوبرت ةّيقافتا نمض
."ةَّوخُأ رثكأ ةيناسنإ لجأ نم تاقالعلا جسن ةداعإو تامذرشتلاو تاماسقنالا

صخش ّلكب فارتعالا" ىلع ةديدجلا لايجألا يّبرن نأ انيلع ،ةّوخأ رثكأ اًملاع ديرن اّنك اذإ
"ملاعلا نم ناكم يأ يف ةماقإلا وأ داليملا ناكم وأ ،يدسجلا برقلا نيّطختم هتّبحمو هريدقتو
اًمئاد ناك “كسفن فرعا” يساسألا أدبملا .(1 ،(ةوخأ انّلك)  Fratelli tutti،ةيوباب ةماع ةلاسر)
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،“كاخأ فرعا” :ىرخألا ةّيساسألا ئدابملا لامهإ مدع اًضيأ يرورّضلا نم نكلو ،ةيبرتلل هِّجوملا
ةقيثو ؛(ةوخأ انّلك)  Fratelli tutti،ةيوباب ةماع ةلاسر عجار) رخآلا لوبق ىلع ةيبرّتلا لجأ نم
ىلع ةيبرّتلا لجأ نم ،“ةقيلخلا فرعا”و .(2019 طابش/رياربف 4 ،يبظوبأ ،ةّيناسنإلا ةّوخألا
لجأ نم ،“دودحماللا فرعا”و (اًحَّبَسُم ْنُك ،ةيوباب ةماع ةلاسر عجار) كرتشملا تيبلا ةياعر
ةفرعم :يف صّخلتي يذلا لماكتملا نيوكّتلاب ّمتهن نحن .ريبكلا ةايحلا ّرس ىلع ةيبرّتلا
قئاقحلا ةديدجلا لايجألا نع يفخُن نأ اننكمي ال .دودحماللاو ،ةقيلخلاو ،انيخأو ،انسفنأ
.ةايحلل ًىنعم يطعُت يتلا

ةطشنألاب ةّينيدلا ةطشنألا قفارت تناكو ،ةيبرّتلاب ةقيثو ةقالع اًمئاد نايدألل ناك
ةمكح عمو ،مويلا كلذك ،يضاملا يف ناك املثم .ةّيميداكألاو ةّيسردملاو ،ةّيوبرتلا
ةّوخألا لعجي نأ هنكمي ،دّدجتم يوبرت لمعل اًزفاح نوكن نأ ديرن ،ةّينيدلا انديلاقت ةّيناسنإو
.ملاعلا يف ومنت ةّيملاعلا

قرُّطلا ىَنِغ مويلا اهيف ىرن انّنإف ،اننيب تقرف دق ةيضاملا تافالتخالا تناك اذإ
مارتحالا يف اًعم يملسلا شيعلا ىلع ةديدجلا لايجألا ةيبرتو هللا ىلإ لوصولل ةفلتخملا
ةيهاركلاو فنعلا ريربتل اًدبأ هللا مسا مادختسا مدع ىلع ةيبرّتلا انمزلُت ،كلذل .لدابتملا
ّقح نع عافّدلاو ،ةّيلوصألاو بّصعتلا لاكشأ ّلك ةنادإ ىلعو ،ىرخألا ةّينيدلا ديلاقّتلا هاجت
.ّصاخلا هريمض بسحب فّرصتلاو رايتخالا يف ٍدحاو ّلك

ةّيسايسلاو ةّيفاقثلاو ةّيقرعلا تاّيّلقألا ،نيّدلا مساب ىّتحو ،يضاملا يف تَضّرعت اذإ
نأو ،صخش ّلك ةماركو ةّيوه نع نيعفادم نوكن نأ مويلا ديرن نحنف ،زييمّتلا ىلإ اهريغو
ىلع ةيبرّتلا انمزلُت ،كلذل .زييمت نود نم عيمجلاب بيحرّتلا ةديدجلا لايجألا مّلعن
.هتنادإو دحأ ىلع مكحلا نود نِمو ،وه امك لب ،نوكي نأ هديرأ امك سيلو ،وه امك رخآلاب بيحرّتلا

يف مويلا مزتلنس ،نيفعضألاو ،نيرصاقلاو ءاسّنلا قوقح يضاملا يف اًمئاد مَرتحُت مل اذإ
،كلذل .مهل توص ال نم توص نوكت نأ ةديدجلا لايجألا مّلعن نأو ،قوقحلا هذه نع مزحب عافّدلا
.صخش ّلكل ةّيونعملاو ةّيدسجلا ةمالّسلل كاهتنا ّلك راكنتساو ضفر ىلع ةيبرّتلا انّثحت
نوكي نل اهدنع :ةماركلا يف نايواستم ةأرملاو لجرلا ّنأ مهف ىلإ ةيبرّتلا اندوقت نأ بجيو
.زييمت

رثكأ ،مويلا نحنف ،كرتشملا انتيب ريمدتو لالغتسا نع يضاملا يف انيضاغت دق اّنك اذإ
ةعيبطلا توص نوكن نأ ديرن ،انيلإ هللا اهلكوأ يتلا ةقيلخلا ىلع ظافحلا يف انرودل اًيعو
رثكأ ةايح بولسأ ىلع ةديدجلا لايجألاو انسفنأ نِّوكن نأ ديرنو ،اهئاقب لجأ نم يداني يذلا
:لاقو ،انئاقل يف مّلكت يذلا ءاملعلا دحأ ةداهش نم سمألاب ترثأت .ةئيبلل اًمارتحاو ةعانق
ناك اذإ ،نكسلل حلاص ريغ ملاع يف اًماع 50 نوضغ يف شيعتس ،ةدالولا ةثيدح ،يتديفح”
،دراوملاو ماعّطلا رده بّنجتن نأو ،ضرألا انّمأ ّبحن نأ ةيبرّتلا انمزلُت ،كلذل .“لاحلا وه اذه
.عيمجلا ةايح لجأ نم هللا اهاّيإ اناطعأ يتلا تاريخلا يف ةكراشم رثكأ نوكن نأ ىلإ ةفاضإلاب
.ال اًنايحأو معن اًنايحأ ،رفغن نحن .اًمئاد رفغي هللا” :يكيلوثاك ريغ ميكح هلاق ام ركذتأ
.“اًدبأ رفغت ال ةعيبطلا

ىّتح ،ةّيمألا وْحَم يف ًةدئار اًمئاد تناك يتلا ،ةّينيدلا انديلاقت ّنأ نلعن نأ مويلا ديرن
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بلقلاو نيَديلاو سأّرلا يأ ،هتّيّلُك يف صخش ّلك ةيبرت يف اهماهم زِّزعُت ،يلاعلا ميلعّتلا
وه هلعفت امو ،هلعفتو هيف ركفت ام وه هب رعشت ام ،هلعفتو هب رعشت اميف رّكف .حوّرلاو
.ماجسنالا اذه لامج ّلك يأ ناسنإلا لامك ماجسنا .هيف ركفتو هب رعشت ام

نم اونكمتي مل نيذلا ّلك اًضيأ ركشأو ،مكتكراشم ىلع مكركشأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ 
اهيف هللا لأسنل ،ةريصق تمص ةظحل ىلإ نآلا مكوعدأو .ةحئاجلا ببسب مويلا انه روضحلا
ةّيوبرت قافآ قرط يف ةعاجشب ريسنل اندعاسيو اًرمثم انراوح نوكي ىّتح ،انلوقع ريني نأ
.ةديدج
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