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ينورب ويتام

نيذلا نيّيفحّصلا عم ةظحللا هذه ىلع كركشأ :ابابلا ةسادق ،ةيحت .اًعيمج ريخلا ءاسم
أدبن نأ نكمي .كتسادقل ةلئسألا ضعب كانه ،ةداعلاك .ةثالثلا مايألا هذه يف كوقفار
.ةلئسألاب

 

سيسنرف ابابلا

.اًليزج اًركش .نيفيثك اناك امهنكل ،ناموي :مكلمعلو مكتقفرل اًليزج اًركشو ريخلا حابص

 

(اكسالاف اينافيتس داليم ديع ةبسانم يف انتاينمت)

 

ينورب ويتام

ةّيناتسخازاكلا نويزفلتلا ةلاكو نم ،افودمحأ تانز ةروتكدلا عم أدبن نأ اننكمي

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/9/15/kazakhstan-voloritorno.html


 

"TV AGENCY KHABAR ،افوتيمخأ تانز

ةجيتن يه ام ،مكتسادق .ناتسخازاكل مكترايزل اًليزج اًركش .سدقألا بألا اهّيأ ريخلا حابص
؟كلذب مايقلل كمهلأ يذلا ام :انبعش روذج ىلإ مترشأ ،مكتاباطخ يف ؟ناتسخزاكل مكترايز
.اًليزج اًركش

 

سيسنرف ابابلا

مل - نيدوروب ىقيسوم ءانثتساب - ىطسولا ايسآ نع يننأل .اًضيأ يل ةأجافم ةرايزلا تناك
اًضيأ ناتسخازاك تناكو .بوعشلا هذه يلّثممب يقتلأ نأ يل ةأجافم تناك .اًئيش فرعأ نكأ
نأ نكل .ءاكذبو ،اًديج ترّوطت ،ةلود اهّنأ فرعأ تنك .وحنلا اذه ىلع اهعقوتأ مل ينّنأل اًقح ةأجافم
نيرشعب ،ريبك دلب .كلذ عقوتأ نكأ مل ،لالقتسالا نم اًماع نيثالث دعب رّوطتلا اذه لثم دجأ
عم .ليمجو ،اًدج مَّظنم دلب .قدصُي ال رمأ ّهنإ ...ناكّسلا نم نويلم رشع ةعست وأ ،نويلم
ةنيدم ،ةثيدح ةنيدم .ةمظتنم ،ةنزاوتم ،ةنيدملا ةسدنه :ةليمجلا ءايشألا نم ديدعلا
يف طقف سيل مّدقتلا يف ةريبك ةبغر :ينشهدأ ام اذهو .“لبقتسملا نم” لوقأ نأ ينّنكمي
تناك .ةّيفاقثلا ةيمنتلا يف اًضيأ امّنإو ،ةّيداملاو ةّيداصتقالا ةيمنتلا يفو ،ةعانّصلا
هّنأ ينعي اذه !ةعباّسلا ةخسنلا هّنإ .اًدج مهم ءيش هّنإ ...رمتؤملا ّمث .اهعقوتأ نكأ مل ةأجافم
ملاعلا يف اًموهفم كانه نأل .ةداع مهشيمهت ّمتي نيذلا راوحلا يف لِخدُيو ،رظن دعُب هيدل دلب
ملاعلا هجاوي دلب هّنإ ،كلذ سكع .ةّينيدلا مَيقلا يه هؤاصقإ ّمتي ام لّوأ هبسحبو ،يمّدقتلا
حمس نإ !عئار رمأ هّنإ ،رّمتؤملا اذه لثم اهيف دقعي ةعباّسلا ةّرملا هذهو ...عونلا اذه نم حارتقاب
.كنطوبو كدلبب يرختفت نأ ِكنكمي .تانايدلا نيب ءاقللا اذه ىلإ دوعأس تقولا

 

ينورب ويتام

يناملألا نويزفلتلا نم رلاتنيرك رجيدور نم يتأي يناثلا لاؤّسلا .ةسادقلا بحاص اًركش
ARD.

 

ARD رلاتنيرك رجيدور

يبعش .يتجهل نم رهظي امك يناملأ انأ .مالّسلا ةلاسر ،مكتلاسر ىلع ،سدقألا بألا ،اًركش
ىلإ اًرظن :مالّسلا نع اًلاؤس حرطأ نأ ّدوأ .ةنس نينامث لبق ،ىتوملا نييالم نع اًلوؤسم ناك
مدختسن اّلأ بجي هّنأ ملعتن ةسردملا يف نحن ،ىلتقلا نييالم نع لوؤسم يبعش ّنأ
دقتعت له .سفنلا نع عافدلا وه ديحولا ءانثتسالا .اًدبأ فنعلا مدختسن اّلأو ،اًدبأ ةحلسألا
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.ايناركوأ ىلإ حالّسلا ءاطعإل نآلا ةجاح كانه ّنأ

 

سيسنرف ابابلا

امل ًاقفو هذاختا ّمت نإ ،اًيقالخأ اًلوبقم وأ ،اًيقالخأ نوكي نأ نكميو ،يسايس رارق اذه
ّمت نإ يقالخأ ريغ نوكي نأ نكمي نكلو .اهنع ثّدحتن نأ نكميو ةريثك يهو ،قالخألا هيضتقت
كلت نم صّلختلا وأ ةحلسألا عيب وأ برحلا نم ديزم يف ببستلا دصقب كلذب مايقلا
نع عافدلا ّنإ .لمعلا اذه ةّيقالخأ دّدحي يذلا وه عفادلا .اهيلإ ةجاحب دعأ مل يتلا ةحلسألا
،هسفن نع عفادي ال نم .اًضيأ نطولا ّبح نع ريبعت وه لب ،بسحف اًعورشم سيل سفنلا
رخآ ءيش رابتعا اًضيأ بجي .بحي وهف ،عفادي نم اّمأ ،هّبحي ال وهف ،ام ءيش نع عفادي ال نمو
برحلا موهفم يف ريكفتلا نم ديزمب موقن نأ انيلع بجي هّنأ وهو ،يتاباطخ ىدحإ يف هتلق
ةنس نيعبس ذنم ،ةديدع نينس ذنم :مويلا مالّسلا ىلع نوثّدحتي عيمجلا ّنأل .ةلداعلا
ةيراجلا بورحلا ددع مك نكل .مالّسلا نع ةريثك تاباطخ ،مالّسلا نع ةّدحتملا مّمألا ثّدحتت
ّنأل اًليلق تفقوت يتلا اينيمرأو ناجيبرذأ نآلاو ،ايسور - ايناركوأ ،اهتركذ يتلا  ؟نآلا
نم تاونس رشع ،ايروس كانه ّمث ...كانه برحلا ُّنشتو ،انه مالّسلل ةنماضك تجرخ ايسور
كانه ّمث ؟ءايشألا هذه كّرحت يتلا حلاصملا يه ام ؟فّقوتت ال اذاملو كانه ثدحي اذام ،برحلا
اذه عم رامنايم ّمث ،ايبويثإل ةرواجملا ايرتيرإو ،قيبمزوملا لامش ّمث ،يقيرفألا نرقلا
.مالّسلا دجي الو رجغلا لثم روديو رودي يذلا اجنيهورلا بعش ،اًريثك هّبحأ يذلا مّلأتملا بعّشلا
يف تنك ،اًلفط تنك امدنع ،اًّيصخش اًئيش رّكذتأ ...مكلضف نم ،ةّيملاع برح يف نحن
كلذ يف :سريآ سنيوب يف ةفيحص ربكأ راذنإ توص تعمس ينّنأ ركذتأ .يرمع نم ةعساتلا
هّنكلو – كلذك دعي مل نآلا - ،ةئيس رابخأ ءاطعإل وأ لافتحالل ةمالع توّصلا اذه ناك تقولا
ماع يف برح ةلاح يف اّنك  .“؟ثدحي يذلا ام” :يمأ تلاق .ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف عمسُي ناك
تهتنا” ،يكبت تناكو “...رطخلا سوقان قد” :لوقتل لزنملا ىلإ تاراجلا ىدحإ تءاجو .1945
ديعب دلب يف كلذو ،تهتنا دق برحلا ّنأل حرفلا نم نايكبت ةراجلاو يمأ ىرأ مويلاو .“!برحلا
اتناكو بورحلا ّلك نم مظعأ مالّسلا ّنأ نافرعت اتناك ناتأرملا ناتاه !ةّيبونجلا اكيرمأ يف
تأشن انبولق له :مويلا لءاستأو .ثدحلا اذه ىسنأ نل .مالّسلا َّلح امدنع حرفلا نم نايكبت
عنصت مل نإ .رّيغت ءيش ّلك .مالّسلا ىرن امدنع حرفلا نم يكبت نأ فرعتو ةأشنلا هذه
.ةحلسألا ةعانص كانه ّمث .دعب اميف ،ايناملأ نع دعب اميف مّلكتأس .كنم ةدئاف الف ،برحلا
ةدمل ةحلسألا عنص فّقوت ول هّنإ تايئاصحإلا يف مهفي صخش يل لاق .ةلتاق ةراجت اهّنإ
ال ...ةيبرتلاو عوجلا نكل .ال مأ حيحص اذه له فرعأ ال ...ملاعلا يف اهّلك عوجلا ةمزأ تَّلُحل ،ةنس
عبرأ وأ ثالث ،تاونس عضب لبق اونج يف .ةحلسألا اوعنصي نأ بجي هّنأل ...ءيش عنص نكمي
تناك ربكأ ةنيفس ىلإ اهلقن رّرقملا نم ناك ةحلسألاب ةلمحم ةنيفس تلصو ،تاونس
اوضفر ءانيملا لامع َّنكل .نادوسلا بونج دقتعأ ،نادوّسلا نم برقلاب ،ايقيرفإ ىلإ ةهجوتم
عم نواعتأ ال انأ ،“ال” :مويلا لوقي عقاو اذه نكل ،اًريثك كلذ مهفّلك دقل .لمعلاب اوموقي نأ
نم .كنطو نع تثّدحت دقل .مالس ريمض كانه ّنأ رِعشُت اهّنكل ةصق اهّنإ .“توملا عم ،اذه
نكلو .برحلا ءاطخأ نع ةرفغملا بلطو ةبوتلا ىلع ةردقلا يه مكنم اهتملعت يتلا ءايشألا
لاثم هّنإ .هل نوُحَدمُت ٌرمأ اذهو :اًضيأ برحلا ءاطخأ نمث عفد امّنإو ،بسحو ةرفغملا بلط سيل
اذه سفنتن ةلحرملا هذه يف نحنو !أطخ اهّنإ ،أطخ اهتاذ ِّدح يف برحلا َّنإ .هب ءادتقالا بجي
ام ّلك تلق ينكل ،بترم ريغ لكشب امبر .ةايح دجوت ال هّنأ ودبي برح كانه نكي مل اذإ :ءاوهلا
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،معن كلذ ،معن ،سفنلا نع عافدلا يف ّقحلا نكل .ةلداعلا برحلا عوضوم نع هلوقأ نأ ديرأ
.ةرورّضلا دنع همادختسا بجي نكلو

 

ينورب ويتام

ءابنألا ةلاكو نم اكوسيو ايفليس هحرطت يلاتلا لاؤّسلا .ةسادقلا بحاص اًركش
.ةّيدنلوبلا

 

PAP ،اكوسيو ايفليس

فنع وه نآلا ايناركوأ يف ثدحي ام ّلك .فنعلا ريربت اًدبأ اننكمي ال :متلق ،سدقألا بألا
عم ،انباوبأ ىلع ،اّنم ةبيرق برحلا ،ادنلوب يف نحن .ايسور لبق نم لماش رامدو ،تومو ،صلاخ
ىلع نوحتفنم نحن :هدنع لوقلا زوجي ال رمحأ طخ مكيأر يف كانه له لأسأ نأ ّدوأ .ئجال ينويلم
له لأسأ نأ اًضيأ ّدوأو .فقوملا اذه اومهفي نأ نيريثكلا ىلع بعصي هّنأل ،وكسوم عم راوحلا
.اًركش .فييك ىلإ نوكتس ةمداقلا ةلحرلا

 

سيسنرف ابابلا

اذه ىلع بيجأس ...اًلّوأ ةرايزلا لوح ةلئسألا حرطُت نأ لضفأ ينّنكل ،لاؤّسلا اذه ىلع بيجأس
عمسنس تقو كانه ناك اذإ ،ّمث نمو .ةرايزلا لوح ةلئسألا نوكت نأ ،مكلضف نم نكل .لاؤّسلا
.ىرخأ ةلئسأ

ةوطخلا ّنأ ودبيو ،برحلا تأدب يتلا لودلا عم راوحلا مهفن نأ اًمئاد بعّصلا نم هّنأ دقتعأ 
يطعن نأ بجي لب ،هدعبتسن اّلأ بجي نكل بعص راوحلا .بناجلا كلذ نم ،كانه نم تناك ىلوألا
لامتحا كلذكو ،ءايشألا رّيغتت نأب لامتحا اًمئاد كلانه راوحلا يف هّنأل !عيمجلل راوحلا ةصرف
ةهجلا تناك ولو ،برح ةلاح يف تناك ةّوق يأ عم راوحلا دعبتسأ ال انأ .ىرخأ رظن ةهجو ميدقت
بجي نكل ،حيري ال دق ،ّمتي نأ بجي نكل ،وحنلا اذه ىلع راوحلا َّمتي نأ بجي اًنايحأ ...ةّيدتعملا
ديحولا لوقعملا بابلا قلغن انّنإف اّلإو !اًمئاد ةدودمم ديو ،مامألا ىلإ ةوطخ اًمئاد اهّنإ .ّمتي نأ
حرتقُي نأ وأ ،اًمئاد راوحلا َّمتي نأ بجي نكل !فسؤم رمأ اذهو ،راوحلا نولبقي ال اًنايحأ .مالّسلل
.سفنتي هلعجي ،هحرتقي نم ديفي رمألا اذهو ،لقألا ىلع

 

ينورب ويتام
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La Croix نم ،ليفنيس يد دنومسيب وُل نم يلاتلا لاؤّسلا .اًركش

 

LA CROIX ،ليفنيس يد دنومسيب وُل

لالخ .ىطسولا ايسآ يف مايألا هذه ىلعو ،ةرايزلا هذه ىلع اًليزج اًركش ،ةسادقلا بحاص ،اًركش
،تانايدلا نيب رمتؤملا لالخ امّيس الو ،قالخألاو مَيقلا نع ريثك ثيدح كانه ناك ةرايزلا هذه
له ؟اذه يف كيأر وه ام .يقالخألا هروهدت ببسب برغلا عايض نيّينيدلا ةداقلا ضعب راثأ
يذلا شاقنلا يف صاخ لكشب ركفأ ؟هميق نادقفب دّدهمو عايض ةلاح يف وه برغلا ّنأ ربتعت
يف اًضيأو ،ايلاطيإ يف كلذ ناك ،ةايحلا ةياهنو ،ميحّرلا لتقلا لوح نادلبلا ضعب يف رودي
.ابابلا ةسادق اًركش .اكيجلبو اسنرف

 

سيسنرف ابابلا

هّنإ .يلاحلا تقولا يف ةيلاثملا نم ىوتسم ىلعأ ىلع سيل ،ماع لكشب ،برغلا ّنأ حيحص
لاثملا ليبس ىلع رّكفنل ،ةئطاخ اًقرط برغلا كلس دقل .ال ،ال ،ىلوألا ةلوانملا لفط سيل
لاجم يف اًليلق ترّوطت يتلا نادلبلا ضعب كانه ،اننيب دوجوملا يعامتجالا ملظلا يف
رّكفنل .برغلا يه يتلا ةّينيتاللا اكيرمأ ،يتراق يف ركفأ يننكل ،ةّيعامتجالا ةلادعلا
ابوروأل ال ،ةربقم ربكأ مويلا وهو :اًضيأ برغلا وهو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا يف اًضيأ
نأ ىلإ ةجاحب وه اميف ،لبقتسي نأ ىسني يكل برغلا دقف اذام .ةّيرشبلل امّنإو ،بسحو
يف :سان ىلإ ةجاح كانه :هشيعن يذلا يفارغوميدلا ءاتشلا يف رّكفن امدنع .لبقتسي
نورشع اهيف ،ةغراف تادلب كانه ايلاطيإ يف كلذكو - صاخ لكشب اينابسإ يف - اينابسإ
نيرجاهملا لوبق اهيف ّمتي برغلل ةسايس عضن ال اذامل نكلو .ءيش ال ّمث ،ةّنسم ةأرما
.باعيتسالاو لوبقلا ،اًّدج مهم رمأ اذه ؟هجامداو هزيزعتو هتقفارمو رجاهملا لوبق بجي هّنأ أدبمب
يف .ترجاه نادلب نحن ،ةبرجتلا هذه برغلا شاع امدنع ،مَيقلا مهف يف صقن هّنإ ،“ال” نكلو
لقت ةّيوئم ةبسن طقف انيدل - يلاحلا تقولا يف اًنويلم 49 ُّمضت اهّنأ دقتعأ يتلا - يدلب
،نابسإ :مهعيمج .ةرجاهم لوصأ نم مه نيرخآلا عيمجو ،نيّيلصألا ناكّسلا نم ةمسن نويلم نع
طلتخا دقل ...مهعيمج ،نوينانبل ،ىرغّصلا ايسآ نم ،نويدنلوبو فالس ،ناملأ ،نويلاطيإ
اًدّيج رومألا ريست ال ،ةّيسايس بابسألو نآلا نكلو .اًريثك انتدعاس ةربخلا هذهو كانه مدلا
هذه يف ةيدجب ةرجهلا ىلإ رظنلا بجي هّنأ دقتعأ ينّنكل ،ةّينيتاللا اكيرمأ نادلب يف
ءاتشلا اذه عم اّمأ .برغلا يف اًليلق بلقلاو ركفلا ةميق نم عفرت اهّنأل ةظحللا
...رسخ دقل ،دحلا اذه دنع روهدت ةلاح يف وه برغلا َّنإ ؟نوبهاذ نحن نيأ ىلإف ،يفارغوميدلا
ةقالطنالا يف رّكفنل نكلو .ريثك ريخ ،ّمتي ريثك ريخ :ّيداصتقالا ءزجلا يف رّكفنل
كانه ؟مويلا مه نيأ :ءامظعلا ءالؤه ،يربساغ يدو روانيدأو ناموشل ةّيحوّرلاو ةّيسايسلا
مرتحي نأو ،مّلكتي نأ ىلإ برغلا جاتحي .عمتجملاب اومّدقتي نأ نوعيطتسي ال مهّنكل ،ءامظع
؟عونلا اذه نم ةّيسايسو ةّيعامتجا ةلود يف ثدحي اذام .ةّيوبعشلا رطخ كانه ّمث نمو ،هسفن
دقتعأو .تاّيبوعشلا دلوت فيك ىرن ،رومألا ضعب ىرن انّنإ ،ةّيوبعشلا ءاحسُم :ءاحسملا دلوي
تدلو فيك اًمامت فصي وهف ،"1933 ةمالع" ،جريبزنيغ باتك تاّرملا ضعب يف تركذ ينّنأ
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امدنع :وحنلا اذه ىلع ةّيوبعشلا دلوت .رامياف ةموكح طوقس دعب ايناملأ يف ةّيوبعشلا
نيّيبرغلا نحن انّنأ دقتعأ ،متخأو .حيسملاب مهدحأ دعيو ،ةّوق نودب طسو ىوتسم كانه نوكي
ضعب روهدت ةلاح يف نحن امّنإو ،ىرخألا بوعّشلا دعاسن يكل ىوتسم ىلعأ ىلع انسل
نيسّسؤملا ءابآلا مَيق ،ابوروأ مَيق ،مَيقلا ديعتسن نأ انيلع نكل ،معن ،امبر .ءيشلا
ينّنأ دقتعأ نكل ،ءيشلا ضعب كبترم انأ ،فرعأ ال .يبوروألا داحتالا اوسّسأ نيذلا ءامظعلا
.تبجأ دق

 

LA CROIX ،ليفنيس يد دنومسيب وُل

؟ميحرلا لتقلا لوحو

 

سيسنرف ابابلا

ةياهنلا يف ...معن ،عفاودب تلتق اذإ .رطسلا ىلع ةطقن .اًّيرشب اًرمأ سيل لتقلا ّنإ
.شوحولل لتقلا كرتنل .اًّيناسنا سيل هّنإ .رثكأف رثكأ لتقتس

 

ينورب ويتام

.La Repubblica نم ،يستوماراكس وبوكاي نم يلاتلا لاؤّسلا

 

La Repubblica،يستوماراكس وبوكاي

يف ءوضلا متطلس دقل :ريخألا لاؤّسلا ىلع بيقعتلا ّدوأ .ابابلا ةسادق ريخلا ءاسم
ةيويحو ةّينيدلا مَيقلا ،مَيقلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ىلع فّثكم لكشبو مكتاباطخ
نم مّلعتت نأ اهيلع نّيعتي اذام ؟مكيأر بسحب ،ةّيبوروألا انتراق صقني اذام .ةّيطارقميدلا
نويلاطيإلا سراميس مايأ ةعضب دعب :رخآ ائيش فيضأ نأ يل حمساو ؟نيرخآلا تاربخ
ةموكحلا سيئرب يقتلتس امدنع .ةديدج ةموكح كانه نوكتسو نوبختنيسو ،ةّيطارقميدلا
كيأرب يه ام ؟اهنوحصنتس وأ هنوحصنتس اذام ،ةلبقملا ةموكحلا ةسيئرب وأ ،ةلبقملا
.اًركش ؟اهيدافت بجاولا راطخألاو ؟مكفواخم يه ام ؟ايلاطيإل ةبسنلاب تاّيولوألا

 

سيسنرف ابابلا
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نيَسيئر ىلع ُتفرعت دقل .ةريخألا ةرفّسلا يف لاؤّسلا اذه ىلع ُتبجأ نأ قبس يّنأ دقتعأ 
اّمأ .ناميظع نالجر امهّنإ .يلاحلا سيئّرلاو وناتيلوبان :تايوتسملا ىلعأ نم ،نييلاطيإ
ءانمأ نم َّينواعم دحأ تلأس ،ةريخألا ةرفّسلا لالخ .مهفرعأ الف نيّيسايسلا ةداقلا يقاب
فيك يردأ ال .ةموكح نورشع :نرقلا اذه يف ايلاطيإ يف تبقاعت يتلا تاموكحلا ددع نع رّسلا
اذهب تاموكحلا تبقاعت اذإ .كلذ رسفأ نأ فرعأ ال ،ةطاسب ّلكب ،دقتنأ الو نيدأ ال .كلذ رسفأ
وأ ،اًّيسايس ءرملا مويلا نوكي يك .حرطُت يتلا تالؤاستلا نم ديدعلا ةمثف لكشلا
،ايلعلا مَيقلاو نطولا ةمدخل هسفن سركي يسايس :ةبعص همامأ قيرطلا ،اًريبك اًّيسايس
نأ ،ايلاطيإ اهنيب نم ،نادلبلا ىلع نّيعتي ...ءاخّرلاو بصنملل يأ ،ةّصاخلا هحلاصمل ال
يذلا ،يسايّسلا لمعلا ةسرامم ىلع نيرداق نونوكي ،ءامظع نييسايس نيلوؤسم نع ثحبت
رشع يناثلا سويب وه له فرعأ ال  – تاوبابلا دحأ ّنأ دقتعأ .ةليبن ةوعد يه ةسايّسلا .نف وه
يك حفاكن نأ انيلع .ةّبحملا لاكشأ ىمسأ نم لكش يه ةسايّسلا نإ لاق – سداّسلا سلوب مأ
ةسايّسلا ال ،ةيقارلا ةسايّسلا ىوتسم ىلع ظافحلا يف نيّيسايسلا انيلوؤسم دعاسن
.اهرقفُتو ،ءارولا ىلإ ةلودلاب دوعت اهّنإ سكعلا ىلع لب ،اًقالطإ دعاست ال يتلا ةصيخّرلا
،يفارغميدلا ءاتّشلا ةلكشمب اًلثم متهت نأ ةّيبوروألا نادلبلا يف مويلا ةسايّسلا ىلع
نأ ةسايّسلا ىلع يغبني ...نيرجاهملا ةلكشمو ،يعيبّطلا ومنلاو ،يعانّصلا ومنلا ةلأسمو
ال انأ .ةماع ةروصب ةسايّسلا ىلع مّلكتأ يّنإ .مامألا ىلإ ريسن يك ةيدجب لكاشملا هجاوت
رمأ اذه ،اًماع نيرشع لالخ ةموكح نيرشع بقاعت طقف فرعأ :ةّيلاطيإلا ةسايّسلا مهفأ
،ةفلتخم قرطب ذَّفنُت نأ نكمي .وغناتلا ةصقر يف هتقيرط دلب ّلكل نكل ...بيرغ
.ةفلتخم قرطب ذَّفنُت نأ نكمي ةيسايّسلاو

نكل .اًعفن يدجت نل اهضعبو ،ديفت اهضعب ،ىرخأ نادلب تاربخ نم ديفتست نأ ابوروأ ىلع
.نيرخآلا تاربخ ىلع ةحتفنم نوكت نأ ةراق ّلك ىلع يغبنيو ،ةحتفنم نوكت نأ اهيلع

 

ينورب ويتام

Crux نم نيلأ سيراه زيلإ نم يلاتلا لاؤّسلا

 

Crux ،نالأ سيراه زيلإ

رمتؤملا لالخ سمأ موي متمّلكت .ءاسملا اذه انعم مكروضح ىلع اًركش .ابابلا ةسادق ةيحت
سيئر ةنيدملا ىلإ هسفن مويلا يف لصو دقل ،مَلعت امك .ةّينيدلا ةّيرحلا ةيمهأ ىلع
يتلا ةمكاحملا عم مويلا اًّصوصخ ،ةليوط ةرتف ذنم َقلقلا ةلأسملا هذه ريثُت ثيح ،نيّصلا
ةّيرحلل كاهتنا هيلع ةعوفرملا ةّيضقلا ّنأ ربتعت له .نيز لانيدراكلا اهل ضرعتي
؟ةّينيدلا
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سيسنرف ابابلا

يه ةّينيصلا ةّيلقعلا !نرق ةدم شيعن ال نحنو نمزلا نم نرق ىلإ جاتحن نيّصلا مهفن يك
باكترا ىلع ةرداق حبصتو ،ىنغلا دقفت اهّنإف ضرملل ضّرعتت امدنعو ،ةّينغ ةّيلقع
ةّيئانث ةنجل كانه .راوحلا ىلع نوحتفنم نحنو ،راوحلا برد انرتخا مهفن يكلو .ءاطخألا
مهمامأ ،ءيطب ينيّصلا لمعلا طمن نأل ءطبب نكل ،دّيج لكشب لمعت ةّينيص – ةّيناكيتاف
يف رّكفن ةقباّسلا تاربخلا ىلإ اًدانتسا .هانتمال ربصب عتمتي بعش هّنإ !اهّلك ةّيدبألا
اًضيأ مويلا ركفن ؛ءاملعك مارتحاب اولموعو ،كانه ىلإ اوبهذ نيذلا نيّيلاطيإلا نيلسرملا
رمألا اذه ّنأل ةّينيصلا ةعماجلا مهتعد نيذلا نينمؤملا صاخشألاو ةنهكلا نم ديدعلا يف
نم دب ال نكل ،ةّينيصلا ةّيلقعلا مهفن نأ لهّسلا نم سيل .ةفاقثلل ةميق يطعي
.اًمئاد مرتحأ انأو ،اهمارتحا

وهو نيلوراب لانيدراكلا اهسأري ،دّيج لكشب لمعت راوحلل ةنجل ناكيتافلا يف انه دجوت
ًامئاد قَّقحُت اهّنكل ةئيطب ةلأسملا .ينيّصلا راوحلا نعو نيّصلا نع فرعي نم رثكأ اًيلاح
هلو ...اًّدج دّقعم دلب هّنإ .ةّيطارقميد ريغ اهّنأ نيّصلا فصأ نأ ردقأ ال انأ .مامألا ىلإ ٍتاوطخ
.حيحص اذه ،ةّيطارقميد ريغ انل ةبسنلاب ودبت يتلا رومألا ضعب دجوت هّنأ حيحص .هقرط
،هب رعشي ام لوقي وهو .دقتعأ ام ىلع ،مايألا هذه لالخ ةمكحملا مامأ نيز لانيدراكلا لُثمَيس
لعفأ نأ ديرأ ال انأو ،نيّصلا فيصوت ّمتي نأ بعّصلا نم .دويقلا ضعب كانه نأ حضاولا نمو
،ةريثك رومأ حاضيإ ّمتي راوحلا لالخ نمو .راوحلا برد معد ىلإ ىعسأ ،تاعابطنا درجم اهّنإ ،كلذ
ماكح نإ :نيّصلا عاستا اًلثم .اًضيأ ىرخأ تاعاطق يف لب ،ةسينكلل ةبسنلاب طقف سيل
هّنإ ،اهسفن نيّصلا لخاد ةفلتخم تافاقث ةمث ،مهضعب نع مهضعب نوفلتخم تاظفاحملا
ىلإ ةجاح ةمث ،ربّصلا دقفن اّلأ بجي نكل .قالمع دهج ىلإ جاتحي نيّصلا مهفو ،قالمع دلب
،معن ،هّنأل نيّصلا فيصوت نع عانتمالا لواحأ انأو .راوحلا ةعباتم انيلع ،دهجلا نم ريثكلا
.مّدقتنو ريسن نأ اًمئاد بجي نكل ،كلذ نكمي

 

نالأ سيراه زيلإ

؟Xi Jinping نع اذام

 

سيسنرف ابابلا

!هرأ مل ينكل ،كانه ةلودلا ةرايزب ماق دقل

 

ينورب ويتام
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Rome Reports نم ،ريم يدنوك سيليجنأ ايرام نم يلاتلا لاؤّسلا

 

Rome Reports ،ريم يدنوك سيليجنأ ايرام

رَّفوت يك ةّيلودلا تامظنملاو تاموكحلا ىلإ ءادن ةداقلا عيمج هّجو عّقوملا يماتخلا نايبلا يف
يف فسأللو لصحي ام اذهو .نيدلا وأ قرعلا ببسب نيدهطضملا صاخشألل ةيامحلا
له .كالملا ةالص دعب سطسغأ/بآ 21 يف عوضوملا اذه ىلإ متقرطت مكّنأ ملعن .اوغاراكين
دقل :رخآ لاؤس .اوغاراكين يف ةّصاخ ،يكيلوثاكلا بعّشلل اًئيش اوفيضت نأ مكنكمي
يتلا ةرايزلاب اوموقت نأ مكنكمي له فرعن نأ ّدون .ةرايزلا هذه لالخ ةدّيج ةحصب مكانيأر
؟لامعألا لودج ىلع ةجردُم ىرخأ تارايز كانه لهو ،ايقيرفأ ىلإ ،اهليجأت ىلإ متررطضا

 

سيسنرف ابابلا

نكل .دوجوم راوحلا .ةموكحلا عم مالكلا ّمتو .راوح كانه .ةحضاو ءابنألا ّلك اوغاراكينل ةبسنلاب
.مئاق راوحلا .ال .ءيش ّلك ضفرن انّنأ وأ ،ةموكحلا هلعفت ام ّلك ىلع قفاون انّنأ ينعي ال اذه
مألا تابهار دوعت نأ لمآ انأو .اًيلاح لكاشم دجوت .لكاشملا ّلحل ةجاح ةمث نألف راوح دجو نإو
ىلع .دحأ ىلع برحلا َّنِلعُي ال !ليجنإلا بسحب نكل ،تايروث ءاسنلا كلت .لقألا ىلع ازيريت
نم َّنكمتي نأ لمأن نكل ...همهف نكمي ال لمع اذهو .ءاسنلا كلت ىلإ جاتحن انّلك ،سكعلا
درط ّنإ .اهمهف نكمي ال رومأ ةمث .اًدبأ فّقوتي اّلأ يغبني راوحلا .ةلكشملا ّلحتو ةدوعلا
يف هنييعت ّمت نآلاو “دّيج لجر” يوبابلا ريفّسلا .اًّيسامولبد ةريطخ ةلأسم يوباب ريفس
.اهلّبقتو اهمهف بعصي رومألا هذه .رخآ ناكم

 

[موهفم ريغ لاؤس]

 

.كانه وأ انه ،عونلا اذه نم تالاح دجوت ةّينيتاللا اكيرمأ يف .ةديحولا ةلاحلا تسيل اهّنكل

ةلبقملا ةرايزلا نكل ،دعب َفاعتت مل يتبكُر .ةبعص ةلأسملا ،تارايزلاب قّلعتي اميف
بونج ةرايز ةّيناكمإ ىلإ انقرطتو يبليو روينيسنوملا ىلإ مايأ لبق تمّلكت .اهب موقأس
انّنإ .وغنوكلا ىلإ اًضيأ بهذأس نادوّسلا بونج ىلإ ُتبهذ اذإو .رياربف /طابش يف نادوّسلا
ةّيخيشملا ةسينكلا سأر :اًعم ةثالثلا نحن ةرايزلاب موقن نأ بجي هّنأل لواحن
ةصنم ىلع رومألا هذه بيترتل ءاقل اندقع دقل .انأو يبليو روينيسنوملا ،ةّيدنلتكسألا
.مايأ لبق ،“موز”

9



 

ينورب ويتام

يلاتلا لاؤّسلا ...ديرت تنك نإ ،ىرخأ ةلئسأ كانهو ،ىلوأ ةلوجب انمق دقل ،ةسادقلا بحاص
هنكلو امور يف لمعيو شيعي يذلا ،EWTN نم يكسفوتوغ يسكيلأ نم وه ءانثألا هذه يف
.ناتسخازاك نم اًلصأ

 

EWTN ،يكسفوتوغ سكيلأ

 

يف نيميقملا كيلوثاكلل ةبسنلاب :كلأسأ نأ ّدوأ .اندلب ترز كّنأل ،سدقألا بألا ،اًركش
؟قايّسلا اذه نمض ةراشبلا لمع سرامُي نأ نكمي فيك ،ةملسم ةّيرثكألا ثيح ،ناتسخازاك
؟ناتسخازاك يف كيلوثاكلا متيأر امدنع مكمهلأ ءيش نم لهو

 

سيسنرف ابابلا

كيلوثاكلا يتيؤر ىدل ةيئاردتاكلا يف مويلا تررُس نكل ...يردأ ال ؟ينمهلأ :يناثلا لاؤّسلا
شيعلا اًضيأ كانه .نيّيكازاكلا كيلوثاكلا نع يعابطنا وه اذه .نيحرفو ءادعسو نيسمحتم
ناتسخازاك يف سيل ،مّدقت ققحَت دقو اهنأشب لمعلا ّمتي ةلأسم اهّنإ :نيملسملا عم اًعم
يف ...اًعم ليمجلا شيعلا كانه ثيح ،ةّيلامشلا ايقيرفأ نادلب ضعب يف ركفن .طقف
.دّيج راوح كانه برغملا يف .لاثملا ليبس ىلع برغملا

يّمنيو يذغي رمألا اذه ّنإ اولاقو كلذ ضعبلا دقتنا دقل .ينيدلا ءاقللا دنع فّقوتأ نأ ّدوأو
،رخآلا فقاوم مرتحن انعيمجو ،هفقوم نع رّبع فرط ّلك !انه ةّيبسنلل دوجو ال .ةّيبسنلا
شيعن نأ لضفألا نم .برحلا وأ لهجلا ّلحي ،راوح نكي مل نإ هّنأل .ةوخإلا لثم رواحتن انّنكل
،ةّيرشبلا تانئاكلا لثم شيعن .رشب اًعيمج انّنأ وهو اّلأ ،كرتشم مساق انيدل ،ةوخألا لثم
يف .فراعتنل ،رواحتنل ،قفّتنل ؟ييأر وه ام انأ ؟كيأر وه ام َتنأ :نيبّدؤم صاخشأ لثم
سيل اذهو .ةفرعملا بايغ ببسب ،ةموهفملا ريغ ،“ةّينيدلا” بورحلا عقت نايحألا نم ريثكلا
يناميإ فّرشأ ينإ ،سكعلاب .رخآ صخش ناميإ عم تثّدحت اذإ يناميإ نع ىلختأ ال انأ ،ةّيبسن
هجاوي يذلاو ،اذهك اًيتف اًدلب ّنأ وه اًّدج ينشهدأ ام .هناميإ ىلإ يغصأ انأو هيلإ يغصُي رخآلا ّنأل
اذه تارم عبس ميظنت ىلع اًرداق ناك – لاثملا ليبس ىلع خانملا – لكاشملا نم ريثكلا
تانايدلاو نيملسملاو نيّيحيسملاو دوهيلا نيب ،يملاع ءاقل .عونلا اذه نم ءاقللا
نيب نم اذه .مارتحاب نوغصُيو نوثّدحتي اوناك عيمجلا نأ ةلواطلا لوح انيأر ...ةّيقرّشلا
اعد ،ريبعتلا ّحص نإ ،ملاعلا فرط يف شيعي ،اذهك دلب .َكدلب اهعنص يتلا ةليمجلا ءايشألا
نم اًيرامعم اًلامج ةنيدملل ّنأ امك .يدل نّوكت يذلا عابطنالا وه اذه .عونلا اذه نم ءاقل دقع ىلإ
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سيئرل ةّيفاقثلا تامامتهالا اًّدج َّيف ترّثأ دقو ،ةموكحلا تامامتها اًضيأ كانهو .لّوألا زارطلا
ال ،باش برطم ىلع ينفّرعيل تقولا دجو هنكل ،ءاقللا اذه لجأ نم لمعي ناك :خويّشلا سلجم
اًريثك تررُس دقو رمألا اذه عّقوتأ نكأ مل .ةفاقثلا ىلع حتفنم ىتف هّنإ ،هفرعت كّنأ دب
.مكيلع فرعتلاب

 

EWTN ،يكسفوتوغ سكيلأ

!ناتسخازاك يف ،اًمئاد كب اًلهسو اًلهأو ،اًركش

 

ينورب ويتام

Ewtn نم غيريج فلودور نم ريخألا لاؤّسلا

 

EWTN غيريج فلودور

اًلثم ،ابوروأ يف ةريثك سئانك ،ابابلا ةسادق .ءيش ّلك ىلع اًركش ،سدقألا بألا ،اًركش
ىلع نيمزاع ريغ مهّنأ ودبي نابّشلاف ،نينمؤملا ددع يف ةريبك رئاسخ نم يناعت ،ةّيناملألا
؟اولعفت نأ نوديرت اذامو ،هجوتلا اذه لايح نوقلق متنأ مك .سادقلا ىلإ باهذلا

 

سيسنرف ابابلا

هذه يف تالؤاست حرطي ةّيبسنلاو ةنملعلا حور ّنأ حيحص .اًيئزج يبسنو ،اًيئزج حيحص اذه
.انناميإ عم نيمجسنم نوكن نأ وه ،ءيش ّلك لبق هلعف يغبني ام .حيحص اذه ،اياضقلا
“مّشلا ةساح” مهيدل نابشلاف (كناميإ عم) اًمجسنم تسلو اًنهاك وأ اًفقسأ َتنك اذإ :رّكفنل
لاملا يف ،عاطق وأ دلب ّيأ يف ةسينك ّيأ ،ةسينكلا رّكفت امدنع .“ءاقللا ىلإ” كل نولوقيو
رمألا اذهف ،هاجتالا اذه يف ريستو ،يوعرلا لمعلا يف سيلو ،ةّيوعرلا جماربلا يفو ةيمنتلاو
ضعب اهرشن ،يناملألا بعّشلا ىلإ يتلاسر تاونس ثالث لبق ُتبتك امدنع .سانلا بذجي ال
لوقي سانلا نم اًبيرق يعارلا نوكي امدنع ،ينعي اذه .صاخشألا ىلع فقوتم اذه نكل ،ةاعرلا
اودقف اذإ نكل ،اومّدقتي نأ بجي ةاعرلا ّنأ دقتعأ .ابابلا رّكفي اذام فرعي نأ ديري بعّشلا ّنإ
.مّدقتلا نكمي ال ،يعارلا ةحئار فارخلا تدقف اذإو ،فارخلا ةحئار

يف ريكفتلا ّمتي – طقف ايناملأ نع ال ةماع ةروصب عيمجلا نع انه مّلكتأو – ةريثك اًنايحأ
عضُو اذإ .يعارلا دي يف ىقبي نأ طرش نكل ،دّيج رمأ اذه :يوعرلا لمعلا ثيدحت ةيفيك
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هلعف يغبني ام نولوقيو انه نورّظنُي نيذلا ،“ةّيوعرلا ءاملع” يديأ يف يوعرلا طاشنلا
سّسأ .نيّيسايس ةداق عم ال ،ةاعر عم ةسينكلا عوسي سّسأ .(مّدقت يأ ققحُي الف) ...كانه
ةسينكلا تراسو ،نيمّلعتم ريغ اوناك رشع انثالاف ،نيمّلعتم ريغ صاخشأ عم ةسينكلا
.مامألا ىلإ

ثيح ،اهارأ ةقالع ربكأ يه هذه .عيطقلا عم يعارلاو ،يعارلا عم عيطقلا ةحئار ،ةحئارلاب ؟اذام
وه له ،فارخلا عم لصاوت ىلع يعارلا له :لءاستأ انأ ...ام ةقطنم يفو ام ناكم يف ةمزأ دجوت
ةءارق كيلع حرتقأ نأ ّدوأ انه .ةاعرلا يه ةلكشملا ؟ال مأ معن ؟عار فارخلا كلتل له ؟اهنم بيرق
ةعاس يف هتءارق نكمي .(34 لايقزحل هحرش يف) ةاعّرلا ىلع سنيطسغأ سيّدقلا قيلعت
.كاذ وأ يعارلا اذه فصت نأ نكمي اهبو ،ةاعرلل تبتُك يتلا ةمكح رومألا رثكأ نم اهّنكل ،ةدحاو
صقن اذإ نكل ،حيحص اذه ،بيلاسألا ثيدحت نم دب ال ،معن .ثيدحت ةّيضق ةّيضقلا تسيل
.طاشن يأ كانه نوكي نل .يوعر طاشن يأ حجني نل يعارلا بلق

 

ينورب ويتام

.ةسادقلا بحاص اًركش

 

سيسنرف ابابلا

 

ديعب اًديعس اًلافتحا مكل ىّنمتأو مكتدعاسم ىلعو مكربص ىلع ركّشلا ليزج مكركشأ
!اًركش ،اًليزج اًركش .ةديعس ةلحرو اينافيتس داليم
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