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ةفلتخم لحارم يف ةبوتو ّجح مايأ هذه تناك ،ةسادقلا بحاص .اًعيمج ريخلا ءاسم :ينورب ويتام
ال ،متلق امك ،مايألا هذه .تيولاكإ يف ،ةّصاخ ةروصب اًرِّثؤم ناك ،اهرخآو - تاءاقللا نم ديدعلا عم
نكل .نيّيفحّصلا عم ءاقللا اذه ىلإ يتأن اًضيأ ىنعملا اذهبو ،ضرألا هذه ةرداغمب يهتنت
...أدبن نأ لبق تاملك عضب انل اولوقت نأ اًلّوأ نوديرت امبر

متلمع مكّنأ ملعأ .انه مكلمع ىلعو مكتقفارم ىلع اًركشو ريخلا ءاسم :سيسنرف ابابلا
.مكل اًركش .مكتقفارم ىلع اًضيأ مكركشأ .متكرحت فيك ينوربخأو ،اًريثك

نم ةّيدنك ةيفاحص ويسهيهناك اكيسيج نم وه ءاسملا اذه ،لّوألا لاؤسلا :ينورب ويتام
تيونإلا بوعش

.(ةّيلصألا بوعّشلا نم - CBC RADIO ) ويسهيهناك اكيسيج

يتأت ةسوملم تاءارجإ اوري نأ “نوجانلا” ديري .ةيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا نم ٍجان لسن نم انأ
تايالولا ريتاسد يف .“فاشتكالا ةديقع” ةياهن لوح نايب كلذ يف امب ،مكراذتعا دعب
ةطلس نودبو ،مهيضارأ نم نيمورحم نوّيلصألا ناكّسلا لازي ال ،ادنكو ةّيكيرمألا ةدحّتملا
ءانثأ عوضوملا اذه لوح نايبب ءالدإلل ةصرفلا متعضأ مكّنأ نودقتعت الأ .مهيضارأ ىلع
؟ادنك ىلإ مكترايز

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/travels/2022/outside/documents/canada-2022.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/7/29/voloritorno-canada.html


.ةلكشملا يه ام مهفأ ال .لاؤسلا نم يناثلا ءزجلا مهفأ مل :سيسنرف ابابلا

ضرألا نم نومورحم نآلا ىتح مه ،نيّيلصألا ناكّسلا ّنأ يه ةلكشملا :ويسهيهناك اكيسيج
امدنع .فاشتكالا ةديقع موهفمو ،ةّيوبابلا ميسارملا كلت ىلع ءانب كلذو ،ةطلّسلا نمو
نورمعتسملا ءاج امدنع هّنإ نولوقي مهّنإف ،ةّيلصألا بوعّشلا نم صاخشأ عم مّلكتأ
هذه لمحت تناك يتلا “فاشتكالا ةديقع” ىلإ نوريشي اوناك ،اكريمأ دالب اورمعتسيل
تراص اذكه .كيلوثاكلا نم ةجرد ىندأ مه ةديدجلا نادلبلا يف ةّيلصألا بوعّشلا ّنأ ةركفلا
...“اًلَوُد” ادنكو ةدحّتملا تايالولا

ّنإ .مويلا ىتح ،رامعتسا ّلك ةلكشم هذه ّنأ دقتعأ .لاؤسلا ىلع اًركش :سيسنرف ابابلا
ينكل .ىندأ ربتعُي هقرط يف لخدي ال نم ّلك :هنيع طمنلا هل مويلا يجولويديألا رامعتسالا
لب .“ىندأ” طقف اورَبَتعُي مل (نيّيلصألا ناكّسلا) َّنإ .نأشلا اذه يف كلذ نم دعبأ بهذأ نأ ديرأ
دنع ،ايقيرفإ ىلإ يناثلا سلوب انحوي بهذ امدنع ؟سفن مهل ناك له نونجم يتوهال لءاست
.(ةدوعاللا باب ،“يروغ” ةريزج) ،نفسلا ىلإ دوعّصلا ىلع اهدنع ديبعلا رَبجُي ناك يتلا ةباوبلا
نْوَقلُي ديبعلا ناك :ثدحت تناك يتلا ةيمارجإلا ةاسأملا مهف ىلإ لصوتن يكل ةراشإ اناطعأ
تاوصأ كانه تناك هّنأ حيحص .اكيرمأ يف اًديبع اوناك ّمث ،ةلئاه فورظ يف ةنيفسلا يف
ءاج .ةّيلقأ اوناك مهّنكل ،ريفالك ورديبو ساساك سال يد ويمولوتراب لثم ،حوضوب تمّلكت
...يعواللا يف ام ءيش كانه لازي ال هنأل يعولا لوقأ .ءطبب رشبلا نيب ةاواسملاب يعولا
انيتأي رمأ هّنإ .انتفاقث يف مهتفاقث جمد ىلع انلمحي ،يرامعتسا فقوم اًمئاد انيدل هّنأل
.مهيدل يتلا مَيقلا اًنايحأ دقفن ثيح ،ةروطتملا انشيع ةقيرط نم

ىلعو .ةقيلخلا عم ماجسنالا يهو ةريبك ةميق ةّيلصألا بوعّشلا ىدل ،لاثملا ليبس ىلع
نحن مهفن امك ،ينعي ال اذهو ،“اًدّيج شيعلا” ةملكب اهنع نورّبعي مهفرعأ نيذلا ضعب لقألا
ظافحلا وه دّيج لكشب شيعلا .ال .ةهَّفرم ةايح ايحن نأ وأ عتمم تقوب ىظحن نأ ،نيّيبرغلا
اندوعت دقل .ماجسنالا :ةّيلصألا بوعشلل ىربك ةميق يه يل ةبسنلاب هذهو .ماجسنالا ىلع
نأ فرعت ةّيلصألا بوعّشلا - ماع لكشب ثّدحتأ انأ - نكل .سأرلا يف ءيش ّلك رصح ىلع نحن
فيك فرعت يهو .اًعم اهعيمج نكلو .نيديلاو بلقلاو سأرلاب :تاغل ثالثب اهسفن نع رّبعت
.ةقيلخلا عم ةغللا هذهب لصاوتت

انأ ...هيف ريسن يذلا روطتلل يباصُع مّدقت ،ةطرفم ةروصب عراستملا مّدقتلا اذه كانه ّمث
،روطتلا ،روطتلا :اًدّيج سيل هشيعن يذلا قلقلا نكل .دّيج رمأ وه يذلا ،روطتلا دض مّلكتأ ال
بوعّشلا َّنإ .رعِشلا ىلع ةردقلا يه انعمتجم اهدقف يتلا ءايشألا دحأ َّنإ :يرظنا ...روطتلا
.تايلاثملاب مّلكتأ ال انأ .ةيرعشلا ةردقلا هذه اهيدل ةّيلصألا

ىتح مَدخَتسُت لازت الو .ةلداع ريغو ،ةئيس اهّنإ ،حيحص اذه ،هذه رامعتسالا ةديقع كانه َّمث
،لاثملا ليبس ىلع .اًضيأ مويلا مدختسُت اهّنكل ،ريرح نم تازافق لالخ نم امبرل ،مويلا
هيلع ضرفت اهّنإف ،ةّيلود ةمظنم نم اًضرق اندلب بلطُي امدنع” :ام دلب ةفقاسأ ينربخأ
بولسأ رّيغت كنولعجي ضرقلا كوُطعُيل .اًضيأ ةّيرامعتسا ةّيعيرشت اًطورشو ،اًطورش
نيّيسنرفلاو نيّيناطيربلا لبق نم اكيرمأل انرامعتسا ىلإ ةدوعلاب ،نآلا .اًليلق كتايح
لب ال ،رطخلا اذه اًمئاد كانه ناك ،عبرألا ةّيرامعتسالا ىوقلا هذه ،نيّيلاغتربلاو نابسإلاو
.ريطخ رمأ اذهو .باسح مهل بَسحُي ال نوّيلصألا ناكّسلا ءالؤهو نوقوفتم نحن :ةّيلقعلا كلت
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ّمت ام - ريبعتلا زاج نإ - يفشنو ءارولا ىلإ دوعن نأ انيلع .هنيلوقت امب لمعن نأ انيلع اذهل
.اًضيأ مويلا ىتح اًدوجوم هسفن رامعتسالا لاز ام هّنأ مويلا نوعاو نحنو ،ئطاخ لكشب هلعف
اغنيهورلا ةلاح يف يركف – لوقلا ىلع ؤرجأ ،ةّيملاع يهو - ةلاح يف لاثملا ليبس ىلع يرّكف
.اًركش .مويلا اذه .ىندأ ىوتسم نم نورَبَتعُي ،ةنطاوملا ّقح مهل سيل ،رامنايم يف

 

يناتيرب ىرخأ ةّيدنك ةّيفاحص نم وه ةسادقلا بحاص اي ،يناثلا لاؤسلا :ينورب ويتام
.نوسبوه

(THE CANADIAN PRESS) ،نوسبوه يناتيرب

نم اًرارم متلق .Canadian Press نم نوسبوه يناتيرب انأ .سيسنرف ابابلا ،ريخلا ءاسم
ةقيقحلا ةنجل ّنأ نوملعت متنأ .ةطاسببو ةحارصو قدصو حوضوب مالكلا ّيرورّضلا
ةّيعامج ةدابإ” ةّيلمع اهّنأب ةيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا ماظن تفصَو ةّيدنكلا ةحلاصملاو
مكمالك اوعمس نيذلا .“ةّيعامج ةدابإ” طقف تراصو ،ةرابعلا ليدعت ّمت ّمث ،“ةيفاقث
له .ةّيعامج ةدابإ ةملك مكمادختسا مدعل مهلمأ ةبيخ نع اوبرعأ ةريخألا مايألا لالخ مكراذتعاو
هذه يف اوكراش ةسينكلا ءاضعأ ضعب نأ اوفرتعتف ةرابعلا هذه اومدختست نأ نوردقت
؟ةّيعامجلا ةدابإلا

تفصو يننكل ،يلابب رطخت مل اهّنأل ةملكلا مدختسأ مل ،حيحص اذه :سيسنرف ابابلا
ليبس ىلع .ةّيعامج ةدابإ وه يذلا “لمعلا” اذه نع ،ةرفغملا ُتبلطو ،ترذتعاو ةّيعامجلا ةدابإلا
،ناهذألا رييغتو ،ةفاقثلا رييغتو ،مهلهأ نم لافطألا ذخأ :اًضيأ اذه ةنادإب تمق ،لاثملا
ةدابإ ةملك ّنإ ،معن .اهلمكأب ةفاقث - ريبعتلا زاج نإ - قرعلا رييغتو ،ديلاقتلا رييغتو
،معن ،حيحص اذه ...اهتفصو يننكل ،يلابب رطخت مل اهّنأل اهمدختسأ مل ،ةينقت يه ةّيعامج
.ةّيعامج ةدابإ تناك اهّنإ تلق يّنإ يلوق ،يقلقت ال .ةّيعامج ةدابإ اهّنإ ،معن

 

.Televisa نم  – اًدّيج اهنوفرعت – يقرزألا انيتنلاف نم يتأي رخآلا لاؤسلا :ينورب ويتام

(TELEVISA) كيتسارك يقرزألا انيتنلاف ايرام

اًرابتخا ،اًرابتخا اًضيأ تناك ادنك ىلإ ةرايزلا هذه ّنأ ضرتفنل .ريخلا ءاسم ،سيسنرف اباب
اذه دعب ،فرعن نأ اندرأ كلذل .“ةّيدسجلا دويقلاب” حابصلا اذه هومتيمسأ امل ،مكتحصل
ةلصاوم يف نوبغرت له :ةّيلبقتسملا مكتارفس نع انوربخت نأ مكنكمي اذام ،عوبسألا
مأ ؟دويقلا هذه ببسب اهب مايقلا مكنكمي ال تارفس كانه له ؟ةقيرطلا هذهب رفسلا
؟يضاملا يف امك رفسلا ىلإ نودوعتو ةلكشملا َّلحت نأ ةبكرلا ةّيلمع ناكمإب هّنأ نودقتعت
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تارفسلا ةريتوب ريسأ نأ يننكمي هّنأ دقتعأ ال ...فرعأ ال .اًركش :سيسنرف ابابلا
نم نّكمتأ يكل يتحص ىلع ظفاحأ نأ َّيلع دويقلا هذه عمو ّينس يف هّنأ دقتعأ .ةّيضاملا
اذه .قدص لكب ،اذهف ،اًبناج يحنتلا ةيناكمإ يف ريكفتلا يننكمي ،ّمث .ةسينكلا ةمدخ
دقتعأ ينكل .ةلكشم ةّيأ نودب هرييغت نكمملا نم ،ابابلا رييغت نكمملا نم .ةثراك سيل
،معن نوينفلا لوقي .يتلاح يف ديفت ال ةبكرلا ةحارج َّنإ .دوهجلا هذه نم ففخأ نأ ّيلع هّنأ
ةرشع ذنم ريدختلا نم تاعاس تس نم رثكأل تعضخ دقل ،اهرسأب ريدختلا ةلكشم كانه نكلو
.اًمامت اًبسانم سيل هّنأ دقتعُي ببسلا اذهل .ريدختلا عم حازم ال .راثآ كانه تلاز امو رهشأ
:ةمدخلل ةقيرط اهّنأ دقتعأ ينّنأل سانلا نم اًبيرق نوكأ نأو رفسلا يف رارمتسالا لواحأس
ةيأ دجوت ال كيسكملا ىلإ نكل ...لمأنل ،هلوقأ ءيش يدل سيل اذه نم رثكأ نكل .برقلا
!دعب رفسلل تاعقوت

اوبهذت نأ بجي اّلأ ،ناتسخازاك ىلإ متبهذ اذإو ،ناتسخازاك كانه نكل :يقرزألا انيتنلاف ايرام
؟ايناركوأ ىلإ اًضيأ

لصأ امدنع هدجأس ام نآلا ىرنل .ايناركوأ ىلإ باهذلا يف بغرأ ينّنإ تلق :سيسنرف ابابلا
،ةريثك ةكرح نودب ،ةئداه ةرايز اهّنإ ،يلاحلا تقولا يف ناتسخازاك ىلإ بهذأ نأ ّدوأ .تيبلا ىلإ
بونج ىلإ اًضيأ بهذأ نأ بجي .هلاح ىلع ءيش ّلك ىقبي يلاحلا تقولا يف .نايدألل رمتؤم هّنإ
ةسينك فقسأ عمو يربرتناك ةفقاسأ سيئر عم ةرايز اهّنأل ،وغنوكلا لبق نادوّسلا
نوكيس نكلو ،وغنوكلا مث ...نيماع ذنم اًعم ةّيحوّرلا ةولخلاب انمق اًعيمج انّنأل ادنلتكسا
انوعد نكلو ،ةنسحلا اياونلا ّلك يدل ...ىرن فوس .راطمألا مسوم نآلا نأل ،لبقملا ماعلا يف
.قاّسلا هلوقت ام ىرن

 

Paris Match نم يزتوغيب انيلوراك نم ،ةسادقلا بحاص ،يلاتلا لاؤسلا :ينورب ويتام

(PARIS MATCH) يزتوغيب انيلوراك

ةّينابهرلا ءاضعأب ةّيفقسألا زكرم يف حابّصلا اذه متيقتلا .سدقألا بألا ـريخلا ءاسم
لالخ ،تاونس عست لبق .مكتارايز ءانثأ اًمئاد نولعفت امك ،مكتلئاع ،نيّيلحملا ةّيعوسيلا
نورعشت نولازت ال متنك له مكتلأس ،يملاعلا ةبيبّشلا عّمجت دعب ،ليزاربلا نم ةدوعلا
دعب ،يضاملا ربمسيد/لّوألا نوناك نم عبارلا يف .ةّيباجيإ مكتباجإ تناكو .يعوسي مكّنأ
اهكرتي نأ هيلعف ام ةّيلمع ءرملا أدبي امدنع هّنإ متلق ،نانويلا يف نييعوسيلا ءاقل
،اذه لعفي نأ - متلق - يعوسي ّلك ىلع .دعاقتي نأ اهدعب هيلع مث ومني لمعلا ّنأو ،روطتت
ابابلل موي تاذ ةحلاص ةرابعلا هذه نوكت نأ نكمي له .هلل كلم وه لب لمع ّيأ كلمي ال هّنأل
؟يعوسيلا

.كلذ دقتعأ ،معن :سيسنرف ابابلا

؟نييعوسيلاك نودعاقتت دق مكّنأ يأ :يزتوغيب انيلوراك
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.ةوعد اهّنإ ،معن :سيسنرف ابابلا

؟اًّيعوسي اونوكت نأ مأ اباب اونوكت نأ :يزتوغيب انيلوراك

هّنأل ،اًمئاد كلذ لعفي ال ،ثحبيو – ىعسي يعوسيلا .ءاشي ام هللا لقيل :سيسنرف ابابلا
لعفي نأ هيلع يعوسيلا ابابلا ىتح .هللا ةئيشم لمعي يكل – ىعسي هّنكل ،ردقي ال
كل لاق اذإو ،عباتت ،كتريسم عبات :هللا كل لاق اذإ ،...هللا مّلكتي امدنع .هسفن ءيشلا
...لوقي يذلا وه هللا .اًبناج فقت ،اًبناج فق :هللا

...دحلا اذه دنع توملا رظتني نأ ءرملا ىلع هّنأ ينعي هنولوقت ام :يزتوغيب انيلوراك

...توملا رظتنن اًعيمج اننكلو :سيسنرف ابابلا

؟اًلّوأ مكتمدخ نع نوّلختت نلأ دصقأ :يزتوغيب انيلوراك

يذلا وه هللا .كتمدخ لزتعا :يل لوقي نأ نكمي .هللا هلوقي ام لعفأس :سيسنرف ابابلا
سيّدقلا ناك ،اًضيرمو اًبعتم صخّشلا ناك اذإ .سويطانغأ سيّدقلا دنع ّمهم ءيش كانه .رمأي
يف نيترم .ريمضلا صحف نع طق هيفعي نكي مل هّنكل ،ةالّصلا نم هيفعي سويطانغأ
انتوعد .مويلا ينكَّرح حور يأ لب ،ال مأ تئطخ له ال .مويلا يبلق يف ثدح ام ىلإ رظنا :مويلا
ينمهلأ نإ وأ ،ام اًئيش يل لوقي هللا ّنأ - ةّيضرف هذهو - تيأر نإ .مويلا ثدح اّمع ثحبن نأ يه
،اًبناج فقأ نأ ديري اًضيأ ّبّرلا نوكي دق .ينم ّبّرلا هبلطي ام ىرأ يكل زِّيمأ نأ بجي ،كاذ وأ اذه
يف ماودلا ىلع نوكي نأ ،يعوسيلل ةّينابهّرلا ةايحلا ةقيرط يه هذه .رمأي يذلا وه ،هنأش اذه
وه زييمتلا ...اًضيأ مازتلالاو لمعلا راسم راتخيو تارارقلا ذخأي يكل يحور زييمت ةلاح
ّنأل رمألا اذه يف اًّدج اًدّيج سويطانغأ سيّدقلا ناك .مهم رمأ اذهو .يعوسيلا ةوعد يف حاتفملا
ةضايرلاو .ةبوتلاو دادترالا ىلع هتلمح يتلا يه ّيحوّرلا زييمتلا يف ةّيصخشلا هتربخ
:زييمتلا لجر هتوعدب نوكي نأ يعوسيلا ىلع بجي اذكهو .زييمتلل ةسردم اًقح يه ةّيحورلا
نوكي نأ بجي اذهل .اهذاختا هيلع يتلا تارارقلا زييمتو ،هريمض يف زييمتو ،فقاوملا زييمت
.انتيناحور يه هذه ،هنم هللا هبلطي ام ّلك ىلع اًحتفنم

؟يعوسي مأ اباب مكّنأ رثكأ نورعشت له نكل :يزتوغيب انيلوراك

رثكأ انأ له ،(اذهب اًقلطم اهيف ركفأ مل) .اًقلطم ةنراقملا هذه يف ركفأ مل :سيسنرف ابابلا
تسيل هذه .ةّيوباب ةّيناحور دجوت ال .اًّيعوسي ينوك عم ّبّرلل مداخ يننأ رعشأ .يعوسي وأ اباب
ةّيناحورلاو يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا يف يركف .ةّصاخلا هتيناحور اباب ّلك لمحي .ةدوجوم
يف يركف .اباب وهو هعم تيقبو لبق نم اهبستكا .اهب عتمتي ناك يتلا ةليمجلا ةّيميرملا
.ةمدخو ةلاسر اهّنإ ،ةّيناحور تسيل ةّيوبابلا .مهتايناحورب اوراس نيذلا تاوابابلا نم ديدعلا
.ةّيوباب ةّيناحور دجوت ال نكل .هاياطخب ىتحو هتنامأو همعنو هتيناحورب ريسي صخش ّلك
ةريخألا هذه ّنأل ،ةّيوبابلا ةّيناحورلاو ةّيعوسيلا ةّيناحورلا نيب ةنراقم دجوت ال ببسلا اذهل
.اًركش ،اًركش ؟ِتمهف له .ةدوجوم ريغ
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تيبازيلإ انيريفيس ،ةّيناملأ ةّيفاحص نم يتأي ةسادقلا بحاص اي رخآ لاؤس :ينورب ويتام
ةّيناملألا ةيكيلوثاكلا ءابنألا ةلاكو نم كيشينوتراب

CIC كيشينوتراب تيبازيلإ انيريفيس

ميقتو يغصت فيك فرعت ةعامج يه يتلا ،ةسينكلا ةّوخأ نع اًضيأ سمألاب تثّدحت دقل
نأشب ّيلوسّرلا ّيسركلا نع نالعإ ردص مايأ ةعضب ذنم نكل .ةدّيجلا تاقالعلا ززعتو ،راوحلا
ةقيرطلا هذه ّنأ دقتعت له .عيقوت ّيأ لمحي مل ّصن وهو ،ايناملأ يف ةّيسدونيسلا ةريسملا
؟همامأ اًقئاع فقت مأ راوحلا يف مهاست لصاوتلا يف

ركذُي اّلأ أطخلا نم ناكو ،ةلودلا ّرس ةنامأ نع ردص نايبلا ّنإ ءيش ّلك لبق :سيسنرف ابابلا
ناك .كلذ نم اًديكأ تسل ينكل ،“ةلودلا ّرس ةنامأ نع رداص نايب” اًبوتكم ناك هّنأ دقتعأ .كلذ
قّلعتي اميف .ةين ءوس نع سيلو ،يبتكم أطخ هّنإ ،ةلودلا ّرس ةنامأ هعقوت اّلأ أطخلا نم
لّمأتلاو ةالّصلا نم رهش :يدحو كلذ تلعف ،ةلاسر انأ ُتبتك ةّيدونيسلا ةريسملاب
،ةلاسر تبتك ،ةّيدونيسلا ةريسملاب ىمسُي ام اّمأو .رمألا اذه ّصخي ام يف اذه .تارواشملاو
ةريسملا نأشب لوقأ نأ ُتدرأ ام ّلك ُتلق ،تاراشتساو ةالص دعبو رهش لبق ،يدحو
يهو ،ةّيدونيسلا ةريسملا لوح ابابلا ميلعت وه اذه .هفيضأ ام يدل سيلو ،ةّيدونيسلا
تمق .اهعم تارواشمب مقأ مل ينأل ايروكلا ُتيطخت دقل .نيتنس ذنم اهتبتك يتلا ةلاسرلا
.ةلاسرلا يه هذه .نمؤمو بأو خأكو ،اهقيرط نع ثحبت ةسينكل عار يتفصبو ،يل ةريسمب
.اًركش .ةلاسرلا كلت يف دوجوم ءيش ّلك نكل ،اًلهس سيل رمألا ّنأ فرعأ

 

Raiuno نم وارغنإ ويستاينيإ نم وه يلاتلا لاؤسلا :ينورب ويتام

(Rai – Tg1) وارغنإ ويستاينيإ

ةمزألا كانه .يلودلا ىوتسملا ىلع اًضيأ ،قلقلا ىلع ثعبت ةبعص عاضوأب ايلاطيإ رمت 
يف .ايلاطيإ ةفقاسأ ريبك تنأ .ةموكح الب انسفن دجن نآلاو برحلاو ةحئاجلاو ،ةّيداصتقالا
عوبطم دلب نع َتثّدحت هداليم ديع يف اليراتام سيئرلا ىلإ اهتهجو يتلا ةّيقربلا
؟يغارد ةموكح ةلاقتسا يف كيأر ام .اًّدج ةمساح تارايخ ذاختا ىلإ وعدمو ،ةديدعلا تابوعّصلاب

دحأ ال :اًيناث .ةّيلاطيإلا ةّيلخادلا ةسايّسلا يف لخدتأ نأ ديرأ ال اًلّوأ :سيسنرف ابابلا
فرصملل اًسيئر ناك .ةّيلاع ةّيلود ةميق اذ اًلجر نكي مل يغارد سيئرلا نّإ لوقلا عيطتسي
وه مك ،يل لُق :ّينواعم دحأ ىلع اًدحاو اًلاؤس ُتحرط دقل .هلمع يف اًحجان ناكو .يبوروألا يزكرملا
.يباوج وه اذه !نورشع :باجأف ؟نرقلا اذه ايلاطيإ اهتفرع يتلا تاموكحلا ددع

بارتقا عم ةّيسايسلا ىوقلا ىلإ ههّجوت يذلا ءادنلا وه ام ،نكل :وارغنإ ويستاينيإ
؟ةبعّصلا تاباختنالا

.ةّيندملا ةّيلوؤسملا .ةّيلوؤسملا :سيسنرف ابابلا
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ريلك نم وه يلاتلا لاؤسلاو .ويستاينيإ اًركشو ،ةسادقلا بحاص ،اًركش :ينورب ويتام
Religion News Service يف ةّيفاحص يفارغناج

(Religion News Service) يفارغناج ريلك

،نييتوهاللا نم ديدعلا اًضيأو ،كيلوثاكلا نم ديدعلا .ريخلا ءاسم ،سدقألا بألا ،ةّيحت
ّنأ ودبي .لمحلا عنم بوبحب قّلعتي اميف ةسينكلا ميلعت يف رّوطت ةرورضب نودقتعي
كيأر ام .رظن ةداعإ امبر بّلطتي اهمادختسال اًمات اًعنم نأ ىري ناك ،لّوألا سلوب انحوي ،كفلس
مادختسال جاوزألا مامأ ةيناكمإ كانه له ؟مييقتلا ةداعإ ىلع حتفنم تنأ له :عوضوملا اذه يف
؟لمحلا عنم بوبح

يف اًمود ريست قالخألاو ةديقعلا ّنأ اوملعا .اًّدج ةقيقد ةلأسم اهّنإ .تمهف :سيسنرف ابابلا
كلذ تلعف ينّنأ دقتعأو ،اًحضاو نوكأس .هسفن هاجتالاب ّمتي روطتلا اذه نكل ،روطتلا برد
كانه ،ةّيدئاقع وأ ةّيقالخأ ةلأسم يف يتوهاللا رّوطتلل ةبسنلاب :انه ىرخأ تابسانم يف
نرقلا يف سنيريل يد وسنشنف هلاق ام يه :ىرخأ تارم كلذ تلق .ةرينمو اًّدج ةحضاو ةدعاق
ىقبت اّلأ بجي ،رّوطتتو مّدقتت ىتح ،ةّيقيقحلا ةديقعلا ّنإ لاق .اًّيسنرف ناك .سماخلا
ومنت اهنإ يأ .رمعلا عم ىّقنُتو نمزلا عم عستتو ،نينّسلا عم خسرتتف ،رّوطتت اهّنإ ،ةدِّمجتم
.يتوهاللا لّمأتلاو ثحبلا وه نييتوهاللا بجاو ّنإ اذهل .مّدقتت اهّنكل ،ةبالص رثكأ حبصتو
يه ةّيسنكلا ةّيميلعتلا ةطلّسلا .ال :ةملك ،همامأ عضيو يتوهاللا ركفي نأ نكمي ال ،نكل
رود وه اذه .اًحتفنم نوكي نأ بجي يتوهاللا رّوطتلا .“ءارولا ىلإ دُع .دحلا تزواجت ،ال” :لوقت يتلا
عنم بوبح ةلكشمل ةبسنلاب .دودحلا مهف ىلع دعاست ةّيميلعتلا ةطلّسلاو .نييتوهاللا
قاروأ يهو ،جاوزلاب ةقّلعتم ىرخأ اياضق يفو عوضوملا اذه يف ةسارد تردص هّنأ ملعأ ،لمحلا
.تاحرتقملا نورمتؤملا حِّضويو ،اهلوح شاقنلا روديو تاحرتقملا مّدقُت تارمتؤملا يف .رمتؤم
اومَّدقتي نأ اولواح مهّنأل ،مهبجاوب اوماق رمتؤملا اذه يف نورمتؤملا .نيحضاو نوكن نأ يغبني
ةدعاق نع تثّدحت امدنع تلق امك ،هنع اًجراخ ال ،“يسنكلا سحلا” بسحب نكل ،ةديقعلاب
حيحص رمألا ّنإ لوقت نأ ةّيميلعتلا ةطلّسلا ىلع نّيعتي ،كلذ دعب .سنيريل يد وسنشنف
.أطخ وأ

اًّيمسر مويلا تنلعأ دقل .ةّيوونلا ةحلسألا يف اًلثم اورّكف .ةريثك اياضق ىلع اذه قبطنيو
،اًلّوأ .مادعإلا ةبوقع يف اورّكف .ّيقالخأ ريغ رمأ وه اهمادختساو ةّيوونلا ةحلسألا ةزايح ّنأ
رَّوطت ّيقلخلا ريمّضلا ّنأل ،ةّيقالخأ اللا نم نوبيرق اًضيأ انّنأ دقتعأ ...معن ،مادعإلا ةبوقع
.اًدّيج

عم ،حيحّصلا هاجتالا اذه يف نكل ،دّيج رمأ اذه ،قالخألا وأ ةديقعلا رّوطتت ّنإ :اًحضاو نوُكأل
ةسينكلا ّنإ .اًّدج حضاو رمألا اذه ّنأ دقتعأ .سنيريل يد وسنشنف اهركذ يتلا ثالثلا دعاوقلا
مويلا يه هذه .ءارولا ىلإ ريست ةسينك يه ،يسنكلا سحلا بسحب اهركف رِّوطت ال يتلا
مهّنإ ،نييديلقت اوسيل .“نويديلقت” مهّنإ مهسفنأ نع نولوقي نيذلا نيريثكلا ةلكشم
.يضاملا نرقلا يف ثدح ام اذه ،اًمئاد ثدح ام اذه .مهل روذج الو ،ءارولا ىلإ نوريسي ،نوّيعجر
دحأ يف كلذ ُتركذ ينأ دقتعأو – مهدحأ لاق .ةسينكلا عم مّدقتت ال اهّنأل ةئيطخ “ةّيعجرلاو”
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نولوقي نيذلا ،نييعجرلا ءالؤهل ةبسنلاب امأ .ّيحلا تاومألا ناميإ وه ديلقتلا ّنإ – يتاباطخ
ماهلإلا ردصمو روذجلا وه ديلقتلا .تّيملا ءايحألا ناميإ هّنإ ،نويديلقت مهّنإ مهسفنأ نع
.ةقلغم اًمئاد يهو ،ءارولا ىلإ عوجرلا يهف ةّيعجرلا اّمأ .يدوماع اًمئاد وهو ،ةسينكلا يف مّدقتلل
ومنت اذكه .ةرجّشلا روذج لثم ،اًحتفنم اًمئاد ىقبي يذلا ،ديلقتلا رود اًدّيج مهفن نأ نم دب ال 
اذهب ديلقتلا ّنإ لاق .اًّدج ةليمج ةلمج لوقي ،رلهام فاتسوغ ،نييقيسوملا دحأ ناك ...ةرجّشلا
هّنأ ىلع ديلقتلا َمِهُف نإ .فحتم يف ةعطق سيلو ،نامض وه ،لبقتسملا نامض وه ىنعملا
ىلإ كعفدت يتلا روذجلا ةراصع وه ّيحيسملا ديلقتلا .ّيحيسملا ديلقتلا سيل اذهف ،قلغم
قالخألاو ناميإلا لمحن نأو رّكفن نأ بجي ،هنيلوقت امل ،اذهل ...مامألا ىلإ ،مامألا ىلإ ،مامألا
دعاوقلا ىلع ظافحلا عم .نسح رمألاف ،روذجلا ةراصعو روذجلا هاجتاب ريسن انلز امو ،مامألا ىلإ
.اهتركذ يتلا سنيريل يد وسنشنفل ثالثلا

 

Cope نم زيدنانرف افيإ نم رخآ لاؤس كانه :ينورب ويتام

(Cadena Cope) زيدنانرف افيإ

نأ ديرت له اًرخؤم كولأس نوريثك .سطسغأ بآ ةياهن يف ةلداركلا عمجم دقعُيس ،سدقألا بألا
يف تركف له :نويلوضف انّنكل .كلذ نع كلأسن نل ةّرملا هذه ،قلقت ال .ليقتست
؟كفلخ اهب عتمتي نأ ديرت يتلا تافّصلا

حوّرلا ...ريكفتلا ىلع اًدبأ ؤرجأ ال انأ ؟نيملعتأ ،سّدقلا حوّرلا لمع وه اذه :سيسنرف ابابلا
.اًمود مهلُي هّنإ ،ابابلا تارارق مهلُي هّنأل .اًعيمج انم لضفأو ،ينم لضفأ كلذ لمعي سّدقلا
عنصي يذلا وه ،سّدقلا حوّرلا نودب ةسينكلا رَّوصتن نأ نكمي الو ،ةسينكلا يف ّيح هّنأل
نأ مهملا نم .ماجسنالا ثدحُي ّمث ،ةرصنعلا حابص يف اورّكف .اًضيأ جيجّضلا ثدحُيو ،قرفلا
سّدقلا حوّرلا .اًدومج سيلو ،ماجسنالا عم نكل ،ةدحَولا .ةدحَولا نم رثكأ ،ماجسنالا ىلع مّلكتن
حوّرلا نع سويليساب سيّدقلا هلاق ام بحأ انأ .مامألا ىلإ ريسي ،اًّيجيردت اًماجسنا يطعي
فالتخا عم جيجّضلا ثدحُي اًلّوأ هّنأل ،ماجسنالا هّنإ .ماجسنالا هّنإ !ماجسنالا هّنإ .سّدقلا
ركشأ نأ ّدوأ يتلاقتسا عوضومل ةبسنلاب .سدقلا حورلل لمعلا اذه اًذإ كرتنل .بهاوملا
ّلك ىلعو ،ةلاقتسا ىلإ يدؤت دق يتلا تارشؤملا ّلك ىلع ،هتبتك ليمج لاقمل مكل ةليمز
ثحب .يأر نع رّبعي ةياهنلا يفو يفحص هّنإ ،دّيج ٌّيفحص لمع هّنإ .رهظت تأدب يتلا تارشؤملا
ّنإ .تارشؤم يطعُت اهّنكل ،ةيفخلا ةغللا هذه ،تاحيرصتلا طقف سيل ،تارشؤملا ّلك نع
لمع اذه ،اذه وأ اذه ىلع لدت نأ نكمي ،اهريسفتل دهجب مايقلا وأ ،تارشؤملا ةءارق ةفرعم
.اًعيمج هيلع مكركشأ ،ليمج

 

ABC نم نوسناتان يبيف نم ريخأ لاؤس امبر :ينورب ويتام

(ABC News) نوسناتان يبيف
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ينكل .عوضوملا اذه لوح ةلئسألا نم ريثكلا مكيلإ َهِّجُو هّنأ ملعأ .سدقألا بألا اهّيأ ،ةرذعملا
يتلا اهريغو ةّيحصلا تابوعّصلا ّلك عم ،دعاقتلا ةركف كنهذ ىلع ترطخ له كلأسأ نأ ّدوأ
ىلع كتلمح لكاشم تلصح له ؟دعاقتلل تقولا ناح هّنأ ترّكف له .ةرتفلا هذه يف اههّجاوت
؟كلذ يف رّكفت كتلعج ةبعص تاظحل تشع له ؟رمألا اذه يف ريكفتلا

مل ،بابلا اذه مويلا ىتح عرقأ مل ينكل ،يعيبط رايخ هّنإ .حوتفم بابلا :سيسنرف ابابلا
ينعي ال اذه نكل .ةّيناكمإلا هذه يف ريكفتلل ةجاحلاب رعشأ مل .ةفرغلا هذه لوخد يف رّكفأ
ةرايزلا هذه .رّكفأ مل ،قدصب ،ةظحللا هذه ىتح اّمأ .دغ دعب كلذ يف ريكفتلاب أدبأ نل ينّنأ
امبر ،عضولا اذه يف تارايزلاب موقأ نأ نكمي ال هّنأ حيحص .رابتخا ةباثمب تناك اًضيأ
ّلك ميظنت ةداعإ ،ةيقبتملا تايرفسلا نويد عفد ،اهنم ليلقتلا ،طمنلا رّيغأ نأ يغبني
.حيحص اذهو ،حوتفم بابلا .كلذ لوقيس يذلا وه هللا .ءيش

اًّدج ةطبترم تناك ادنك ةرايز ّنإ .يل ةبسنلاب اًّدج مهم رمأ نع ثّدحتأ نأ ّدوأ ،مككرتأ نأ لبق
،ّنّسلا يف تامدقتملا اًصوصخو ،ءاسنلا نع ءيّشلا ضعب تثّدحت .ةّنح ةسيّدقلا ةّيصخشب
تلق - ،ةيكحملا ةغللاب لَقنُي ناميإلا :حضاو رمأ ىلع ءوّضلا تطلسو .تادجلا نعو تاهمألا نع
رمأ اذهو .ةّيئاسنلا ةيكحملا ةغللا هذهب ناميإلا انبرشت .ةدجلا ةغلو ّمألا ةغل - حوضوب كلذ
يه ،ةالّصلا مّلعت يتلا يه ةدجلا وأ مألا .هتيمنتو ناميإلا لقن يف ةأرملا رود :ةيمهألا غلاب
ناميإلا لقن ّنإ لوقأ نأ عيطتسأو .لفطلا اهمهفي ال يتلا ىلوألا ناميإلا رومأ حرشت يتلا
ّدرأ ؟ةّيتوهاللا ةّيحانلا نم اذه رّسفت فيك :دحأ لوقي دق .ةأرملاب طبترم ،ةّيكحملا ةغللاب
تسيل ةسينكلا .سورع اهّنإ ،ةأرما ةسينكلاو ،ةسينكلا يه ناميإلا لقني نم ّنإ لوقلاب
نم ّمهأ اذهو ،مألا ةسينكلا ،ةأرملا ةسينكلا ركف يف لخدن نأ انيلع .ةأرما ةسينكلا .اًركذ
يه هذه .ةسينكلا ةمومأ .ّمُأ ةسينكلا .ةّيروكذ ةطلس ةّيأ وأ ،ةمدخلل ةّيروكذلا تاروصتلا ّلك
دقل .ةيكحملا ّمألا ةغلب ناميإلا لقن ةيمهأ ىلع زيكرتلا اًذإ مهملا نم .ّبّرلا ّمأ ةروص
2 عجار) نييباكاملا داهشتسا ةءارق لالخ نم ،لاثملا ليبس ىلع ،ةركفلا هذه تفشتكا
.ةيكحملا ّمألا ةغلب مهعّجشت تناك مألا ّنإ ثالث وأ نيترم رفِسلا لوقي :(7 نييباكملا
ةسينكلا نأل ،ريبكلا ةسينكلا حرف وه اذه .ءاسنلا ةغل ،ةيكحملا ةغللاب ناميإلا ُلَقنُي
ىلع اًركش ،اًركش .ةّنح ةسيّدقلا يف ًاركفم حوضوب اذه لوقأ نأ تدرأ .سورع ةسينكلا ،ةأرما
!اًركش .ةديعس ةرفسو اوحيرتسا ،مكئاغصإ ىلع اًركشو مكربص

.مكل اًركش ،ةسادقلا بحاص اي مكل اًركش :ينورب ويتام
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