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مقدمين البرنامج:  1
ناويمي)ن(  و 
 سامويل )س(

 .ويمياسمي ناجاري التحميل"!  " اآلن االونالين  1/05مساء الخير ومرحبا بكم في يوم  ن:
انا سامويل و نحن شابان من شبيبة شبان من اجل عالم متحد معكم  مباشرة من قاعة مدرج س: 

، حتى قبل بضعة أشهر لم نتخيل أننا  ا  بالطبعلوبيانو )فلورنسا( قرية/مدينة عالمية للفوكوالر. 

أجبرنا  Coronavirus، لكن  اونالين  جمهور افتراضيم أما  ا  فارغ حصري جرمدأمام سنكون 

 على تغيير خططنا.
ا ،  40مايو في لوبيانو ، ألكثر من  1كان احتفال  ن: أساسيا آلالف الشباب من جميع موعدا  عام 

من ... )روما ، فلورنسا ، م تتابعونا حتى اليوم نعلم أنك أنحاء إيطاليا ومن جميع أنحاء العالم.
ا من بوركينا فاسو ، لبنان ، سوريا ، اإلكوادور ، تورينو ،  نابولي ، ماتيرا ، كاتانيا وأيض 

التعبير في الى هدف يولد هذا الحدث . إلخ ...( من الشرق االوسط و الكونغو  المكسيك ، إسبانيا ،
 ة.مثال أصبح بالفعل حقيقة: األخوة العالميعن الموسيقى والرقص والخبرات واألفعال الملموسة ، 

 واليوم سنحاول القيام بكل هذا عبر الويب.
 /، ألننا أردنا أن نعبر عن اإللحاح "اآلن"، فكرنا في العنوان  2020بالنسبة لنسخة عام  :س

، "اآلن" ؛ لمواجهة تحديات العالم ؛ لتولي  حاالالذي نشعر به نحن الشباب بقوة للعمل  االصرار 
مسؤولية احتياجات اإلنسانية "اآلن": الحق في السالم واالعتراف بحقوق اإلنسان واحترامها 

 .و المخلوقات وحماية الخلق
 .فيروس ثم وضع كوفيد: ن

عبير عن ، ولكن في الوقت نفسه قررنا عدم التوقف ، نريد الت 2021مايو  1إلى  "اآلنجلنا "لقد أ

كل الرغبة والحاجة إلى العمل اليوم ، اآلن ، الكتشاف الضوء التي تمر عبر شقوق األلم والخوف 

ا   .Now 2021المحطة األولى لـ  وهو هذاالبث المباشر ، لبناء المستقبل الذي سنعيش فيه غد 

 اذا  االن 

 !NOW LOADINGاالن جاري التحميل  س و ن: 
 2020ااالحداث االيطالية لألسبوع من أجل عالم متحد  واحدهو " االن جاري التحميل: "س

. أيار/مايو  7و الذي يبدأ اليوم حتى   in time for peace"في الوقت المناسب للسالم" بعنوان 

حقوق اإلنسان والسالم والشرعية والعدالة من خالل  اضيعهذا العام مو في أسبوع سيعمقهو 
 طة والمبادرات المستوحاة من الوحدة والسالم.ورش عمل لتبادل األفكار واألنش

 اآلن ، لنبدأ رحلتنا!ن: 
 

 فيديو صور و جمل عن وضع العالم االن )في ظل الكورونا فيروس وأكثر( فيديو مقدمة  2

مقدمين البرنامج:  3
 ناويمي و سامويل

ا نشعر هل رأيت سام؟ يبدو أن الفيروس كورونا أصاب العالم بشلل. ن:  بأننا عالقون في نحن أيض 
ا جميع عاداتنا. وباء منازلنا ، محطمين بشعور بالعجز والوحدة في مواجهة  غير جذري 

ا هو نفسه عالقفي وقت  تذوب، يبدو أن أيامنا  وأنت على حق ناس:  ولكن العديد  و يعاد، دائم 
 إجابة اآلن!من العواطف والمواقف التي تحدث خارج غرفتنا تدعونا إلى التفاعل اآلن ، لتقديم 

 جاري التحميل!_لذا ، اآلن 
. سمعنا عن مبادرة من حولنا نبدأ باكتشاف العالم الذي يستيقظ خطوة بخطوةل! بالزبط  سامن: 

 .Zoomتضم العديد من الشباب من جميع أنحاء العالم من خالل منصة 
ختلفة التي نريد هنا على المسرح لدينا كاترينا ، التي ستساعدنا في التواصل مع القصص المس: 

د. كيت! وصل اليخاندرو؟ . على سبيل المثال  يوجد اآلن أليخاندرو ، شاب من مدريمأن نرويها لك
 ؟هل تعرفينا 

 بكلنحن نسمع ما ستقوله على الفور  تفضلمرحبا شباب! اليخاندرو معي. اليخاندرو  ك:
 .سرور

 
 



تجربة "الحاْىط"  4
محادثة مع 
اليخاندرو 
 وكاترينا 

ا وأدرس اإلدارة والتسويق  12أنا أعيش في مدريد منذ . مرحبا بالجميع ، اسمي أليخاندرو أ: عام 

أنا أدرس فقط. كما تعلمون ،  كورونا ، وفي نفس الوقت أعمل ... في الواقع كنت أعمل بسبب 

ا في الحجر  آذار/مارس 14من  أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في إسبانيا ونحن نعيش أيض 

األيام القليلة األولى لم تكن صعبة. لقد نظمت نفسي للدراسة والمساعدة في األعمال الصحي. 
علمنا أن عمي كان قد أصيب بكورونا. كانت المنزلية ولعب الرياضة.  في نهاية مارس ، 

كارثة  أخسست أن حياتي أصبحتومنذ ذلك الحين  .بخطرمي المستشفيات تنهار وكانت حياة ع
  يع التركيز والنوم وكان هناك الكثير من التوتر في عائلتي. شعرت بالوحدة.حقيقية: لم أعد أستط

في أحد األيام ، تعرفت على مبادرة على شبكة اإلنترنت أطلقها الشباب من أجل عالم متحد في 

مساحة حيث يمكن للشباب من جميع أنحاء العالم االتصال  muretto)تجربة الحاْىط (  إيطاليا

 هذا الوباء.تغيرت بعد ببساطة للتعرف على بعضهم البعض ومشاركة الحياة التي 
 

 "الحاْىط"؟على  خبرنا شو بتعملو ! خاندروألي كتير حلو ك:

 
، وبالتالي  كثيرا  و لكن استمعت ألعاب. لم أكن أعرف أي شخص بفي المرة األولى ا قمنا فيها أ: 

ا ال يمكنك تفويته. Murettoالحاْىط  أصبح  ا يومي   موعد 
متاجهلين كل مساء ، هناك محادثات حول مواضيع مختلفة ، مع أشخاص جدد ، الذين يحاولون ، 

 حاجز اللغة ، تبادل أفكارهم وعواطفهم ، وفتح قلوبهم بثقة.
 ؟لحاْىط ا تعيش تجربةما الذي تغير بالنسبة لك منذ أن ك: 
، االحساس القدرة على االعتماد على أصدقاء جدد  انيصفر. لقد أعطأصبحت  المسافة بيننا أ: 

ا.بشعور   من الصفاء ، وقد تحسنت ظروف عمي تدريجي 
ا! كم ساعة كنت سأشاهد  التفكير من الغريب   Netflixأن بضع ساعات أمام شاشة خدمتني كثير 

دون الحصول على أي شيء؟لذلك كان الحجر الصحي فرصة لي الكتشاف عائلة أكبر ، عائلة 
 يمكنني االعتماد عليها في جميع األوقات.

 !الحاْىطيا رفاق ، نحن في انتظارك في 
 

 ك: شكرا  اليخاندرو ! الى اللقاء

 
5 

فيديو تجربة 
 "الحاْىط"

فرانشيسكو غاس: مرحبا جميعا، كما تعلمون منذ قريب الشهرين نحن مخشورين في المنزل بسبب 
كورونا فيروس ، مع مجمزعة من االصدقتء تساْىلنا كيف نستطيع أن نحب العالم في هي 

 اللحظة؟ 
روبيرتو: خدطرلنا نعيش مع بعض كل يوم لحظات تواصل و نحاول نوصل لالشخاص اللي 

 هي نفس الفكرة انونتجكع مع اصحابنا في االيام العاديةحاسين بوحدة، 
سيلفيا: خالل هدول الشهرين ما تعرفنا بس على شباب بينتمي للفوكوالر و لكن شباب من جميع 
 العالم واشخاص كبار شاركونا بوضع الوباء في بلدانهم و كيف عم يعيشوا و يواجهوا الوضع.

يق مشاركة خبراتنا معلوماتنا و العاب مختلفة حتى كيارا: منعيش مع بعض هذه اللحظات عن طر
خالل مكالمة علئ زووم  3نكمل نحب بطرق جديدة، منستناكم كل يوم على الحاْىط من الساعة 

 ومنركلكم الرابط اخر الفيديو تخية من الحاْىط
661382359 

 

مقدمين البرنامج:  6
 ناويمي و سامويل

 !"الحائط"شكرا اليكس! ثم أراك على س: 
 

و  Facebookو  Instagramعلى منصاتنا االجتماعية  تجدهامعلومات جميع الللحصول على 

Twitter  وعلى موقعprimomaggioloppiano.it  إلى  االرشادات ، سنضع تدريجيا  جميع

 مختلف المبادرات التي سنراها خالل هذا البث المباشر.
 ماذا فعل لتقديم اآلن دعنا نعود إلى إيطاليا ، وتحديدا  إلى بولونيا ، للسماح لفرانشيسكو بإخبارنا ن: 
 ، هل وصل فرانشيسكو؟اعدة لمن هم في أشد الصعوبات. كاتيالمس يد

 أخبرنا قليال  عما فعلته لمدينتك. ! مرحبا  فرانشيسكو ، كيف حالك؟ اذانعم نعم هو هنا معيك: 
 

مع محادثة  7
فرانشيسكو 

 بالميري

ا ، أنا فرانشيسكو من بولونيا.  مرحب 
أنا أعمل في مجال السياحة ، ومع بداية حالة الطوارئ ، تعرضنا لضربة قوية على الفور ، وفي 

العودة الى أو إلغاء كل ما بنيناه احتمال  تأجيل غضون أيام قليلة وجدنا أنفسنا مضطرين إلى إ
وجدت نفسي في المنزل وحدي ، وقضيت األيام بين العمل عن  . لذلكوقت قصير  العمل خالل

  فق.لنبعد ، والدراسة ، واليأس من رؤية كل خططي تنهار ، باإلضافة إلى عدم رؤية ضوء في ا
ليبيا"  في شارعجمعية "الدائرة من ليبيا  أكلم هاتفيا  ذات يوم بأن  ياتصلت ب عندماذّكرتني والدتي 

معهم . بمجرد االتصال الى أي مساعدةوقت ، لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة  منذالتي نتعاون معها 



توزيع المنتجات الغذائية على العديد من مجموعات ل، فكرنا على الفور في تنظيم من جديد
حملة تبرعات استثنائية  نايواجهون صعوبات و تأثروا بهذه األزمة. بدأ الذين بلغنا انهم األشخاص 

النتجات الى هؤالء  يد من األشخاص ، بينما كنت مسؤوال  عن عمليات تسليمبسرعة ، شملت العد
 االشحاص. 

و لرجل ، خجل في البداية من فتح الباب ، أخر جولة لتسليم المنتجات قبل عيد الفصح ، كانت 
ا على طلب المساعدة  شعر كان في حالة  بسبب هذه األزمة و لكن بالحرج ألنه لم يكن معتاد 

منه أن يخبرني عن وضعه ،  تقليال  وطلب تحدثنا،  الصعبة. بعد اللحظة األولى حرجة ماديا  
لنتمنى لنتبادل بعضنا البعض في يوم عيد الفصح  تكلم معسائال  ما إذا كان بإمكاننا أن ن ودعنيا

 "عيد فصح سعيد ، سأنتظرك يوم االثنين" تلك الكلمات. ةنشعر بأننا أقل وحد  ل، والتهاني بالعيد 
احتضانه وشكره على تذكيري  تمنيت، و كثيراالقناع. لقد تأثرت تحت  طلعت بصوت محنوق من

 صغيرة.عمل بالقوة التي يمكن أن تمتلكها حتى 
آخرين ، ولدت الفكرة لجمع مقاطع فيديو من  شبابفي نفس اليوم ، بعد مشاركة هذه التجربة مع 

في عيد فصح سعيد إلى السيد الذي  و تهانيية تحا سيرسلولأصدقاء من مختلف البلدان حول العالم 
 مفاجْىةالتقيت به. في يوم عيد الفصح أرسلت له الفيديو مع تحيات من العديد من الناس ، وكانت 

 لبعض الوقت.بعد أن كانت قد تزعزعت  ثقته بنفسه من جديدرائعة بالنسبة له. أخبرني أنه استعاد 
ا ، وأخبرني  قت لم و، بعد مرور  كحارس وظيفة أخيرا  أنه وجد بعد أسبوع اتصل بي متحمس 

للغاية بالنسبة لي ،  شعورا  قويا  لقد كانت  الذين دعموه  الشبان، وشكرني وجميع  فيه  ملعيكن 
اننا مهمين بالنسبة ، ولكن الشعور بالحب ومهمة المساعدة المالية والمادية أن وجعلني أفهم 

وة على ذلك ، اكتشفت كيف أن كل لحظة مظلمة في حياتنا . عالأهم بكثير من االموال  لاْلخرين
ا لتوليد ضوء جديد  يمكن أن تكون حافز 

 
ا. مشّعةعملية  تحدثد الحب الضوء ولّ وعندما ي    ومعدية تأخذك بعيد 

 

دد" و تخية من الفرقة  أغنية 8  أغنية هوتيل مونرو التي جمعت التبرعات "عوالم ج 
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ا جزيال  فرانشيسكو على ما تفعله وواون:  صحيح ، يجب  مونرو ألغنيتهم. فرقة هوتيل الى! شكر 
االشخاص  ما هي العوالم الجديدة ومن يجب أن يكون في طليعة  على كل منا أن يسأل نفسه

 بناءها.ل
في الوقت أزمة مة في المقديشتغلو ، ال نريد أن ننسى أولئك الذين  موضوعنا لنعد الىولكن س: 

الذين يقومون بعمل ممتاز  القطاعاتفي مختلف  ةالحالي: األطباء والممرضات والعاملين الصح
في مستشفى بيسكارا  ، أراد جوزيبي ، ممرض و عشان هيكإلنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح. 

 ، أن يخبرنا قصته.
 

-جوزيف رابانيتتا 10
 ممرض

ا في قسم فيروس مرحبا بالجميع! أنا جوزيبي وأ عيش في بيسكارا. أنا ممرض وأعمل حالي 
ُكم  تي في العمل. منذ بدأ تجرب"كورونا" في مستشفى بيسكارا المدني. أنا هنا ألنني أود أن أشارك 

أشعر فيه  أناعملي في القسم أشعر بتحسن كبير ، سواء من وجهة نظر مهنية أو إنسانية. و
ا من التغلب على الفيروس والعودة إلى المنزل ألحبائهم  بالسعادة كل يوم ألولئك الذين تمكنوا أخير 
ا يقتل النفس ، عندما تجد نفسك لألسف  ا واقع حزين جد  ، لدرجة أنه يبدو أنهم عائلتي ، ولكنه أيض 

في أحد  تجربة عشتها أمام شخص لم يستطع تخطي المرض. وفيما يتعلق بذلك ، أود مشاركتكم
القسم. حدثت هذه الخبرة خالل فترة عندما كان إيماني متزعزع ، بسبب انهيار بعض األيام في 
هاي ، لكن هذه التجربة جعلتني أفهم أهمية اإليمان في الفترة الوباء  اللي كنت أامن فيها الحقاْىق

ا وعندما والطوارئ العالمية. لألسف ، ذات يوم توفيت اثنتان من مرضاي.  كانتا مؤمنتين جد 
ا ما كانتا تتحدثان عن هللا. عندما علمت باألخبار أ ثناء المناوبة تحدثت إليهم قبل "رحيلهم" ، غالب 

توفيتا، ال أعرف لماذا ولكن أول شيء جاء إلي في ذهني كان الغفران الكامل أنهم لسوء الحظ 
في وجه الموقف ، لكنني قلت لنفسي  الذي منحه البابا فرنسيس قبل بضعة أيام. شعرت بالعجز

"لكنني ، في عالمي الصغير ، في هذه اللحظة ، ماذا يمكنني أن أفعل؟" وفهمت على الفور. كنت 
تا ستريدان نعمة مسحة المرضى األخيرة من كاهن ، ولكن كان على يقين من أن هاتان السيداتان

كن أثناء تنفيذ بعض اإلجراءات للتحقق بما أنه لم يكن من الممكن حدوث ذلك ال أعرف لماذا ، ول
تلقائيا  ، بأنه يجب أن أصلي من أجلهم. وبعد القيام بذلك ، أدركت بشكل  من الموت ، شعرت

أهمية قوة اإليمان والصالة. شعرت أنني فعلت الشيء الصحيح ، أنه في تلك اللحظة كانت الصالة 
ا ، أو أدوية ، أو أطباء ، هي العالج الوحيد الذي يحتاجونه. ومن هذا تعلمت أنن ا ال نحتاج فقط لقاح 

لألسف بشكل عام ، أو مستشفى يرحب بهؤالء األشخاص  ةأو ممرضين ، أو عاملين صح
ت في تلك اللحظة  ا إلى الدعم الروحي ،الى قوة ُوِجد  المصابين ، ولكن هناك حاجة كبيرة أيض 

 بفضل الصالة والتي آمل أنها خدمت مرضاي لحظة الموت. 



مقدمين البرنامج:  11
 ناويمي و سامويل

من هذه الصور ، بالنظر إلى عينيك والطريقة التي تعبر بها عن نفسك ، من س: شكرا جوزبيي. 
من  تأثركالواضح كم تعمل بجد لمساعدة مرضاك ، حتى بابتسامة بسيطة أو صالة لهم ، ومدى 

 هذا الوضع. شكرا جزيال.
ا ، دع لزيارة الراقصين في معمل الرقص ، نا اآلن نترك المسرح االفتراضي لدينا وحسن 

األكاديمي في مونتيكاتيني ، الذين ساعدونا لسنوات في بناء هذا الحدث. عنوان تصميم الرقصات 
 اآلن".هي الخاصة بهم هو "اللحظة 

 
 

رقصة من معمل  12
الرقص االكاديمي 

 فيمونتيكانتي

 ااْلن!فيديو رقصة اللحظة هي 
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 مسجلة قبل الكورونا منحب نذكر انو هادا الفيديو.راْىعين دائماكتيريا شباب! زي شكرا ن: 
جميع أولئك الذين ال  اتصراخ و انو كتير ماتو كما كتبتم إلينا قبل بضعة أيام ، "على الرغم من 

ا يمكن الوصول  نستطيع سماعهم ، يجب علينا أن نسعى جاهدين للخروج من الالمباالة. فقط مع 
ء حق ا ". بالذات أمام التجربة التي يعاني منها الكثير يمكن أن يجعلنا سعدا و أسمى إلى شيء أعلى

 منا.
ا أن الكثير من الناس لقوا حتفهم في الع و ال يزال  19 -الم بسبب الفيروس كوفيدس: نحن نعلم جيد 

  بس مهم كان بالنسبةالعدد في ارتفاع.

فيديوقصة شير  14
 خان 

سنوات. عندما كان في المدرسة  6: تعرفت على شركان, شاب أفغاني قبل بياتريس من لوبيانو 

التي اعلم بها! عرفتني عليه زميلة لي بالتعليم . عالقتنا اصبحت قوية عندما اخبرنا ان البرنامج 
 الذي كان يضمن له بيت قد اتنهي, و انه قد اصبح يسكن بالشارع! 

الفارسية الى اوروبا! الى ايطاليا. هي قصه  قصه شركان, هي مغامره بدأت بعيدا من الحروف
عينان شهدت على مآسي و مصاعب تعيشها بلد فيها حرب و لكن لم تيأس بعد من البحث عن 

 الجمال حتى النهاية.
شركان هو اسم يعني "شجاع" مثل النمر )شرخان( كما كان يقول هو. شجاعته كانت في أخالقه و 

 امتنانه...
 كنا قاعدين على كرسي في خديقة عامة  أكمن سنة  , في شهر ايار, قبلراتذك دانييال من جينوا

حديقة عامة, و كنا نبحث عن حلول! كان ذلك اليوم هو اليوم الذي ينتهي فيه البرنامج الذي يضمن 
 له بيتا! و كان شركان سينتهي به األمر بالشارع!

! و هو كلهم حكولنا الي ملئ بالحزن ! و انا كنت خائبة االمل! و قلب الكل حكالنا البذلك اليوم 
" . بس كلهم كانو لطيفين معناكان: "   

يستطيع فيه شركان قضاء الليلة في ذلك المساء كنا قد طلبنا من اينزو المساعدة للعثور على مكان 
 و هكذا كانت الطريقة التي دخل فيها شركان حياتنا!
نقول شكرا الننا تعرفنا على شركان! بالفتره  أديلينا من تورينو : حقا نشعر باالمتنان و نريد ان

التي قضاها معنا, كنا نقول له : " ال تقل دائما شكرا", كان يريد دائما المساعدة و بعض االحيان 
 كنت اسمح له بجلي الصحون العطائه الفرصه بالمساعدة!

مع ابنائي! كان جانفرانكو من تورينو : كنت اشعر به كأنه ابني! كنت اصرخ عليه كما افعل حقا 
هو يقبل باحترام صراخي, و يعلم انه صراخ مزاحي و كانت اديلينا تتدخل تضحك معنا النهم 

 كلهم يعرفون ان نبرة صوتي حادة قليال!
نويمي من تورينو : بالنسبة لي شركان كان افضل معلم يمكن لي ان اقابله ليعلمني ان ارى 

 النصف الممتلئ من الكأس في جميع المواقف" 
سنوات ! كان لنا جميعا مثاال صالحا ! و هو  3جافيد من فلورنس : انا تعرفت على شركان قبل 

باقي في قلوبنا و في فكرنا لالبد! اود ايضا ان اشكر كيارا لوبيك التي اسست هذه العائله " 
 الفوكوالري" و نحن اصبحنا اخوة مسيحيين و مسلمين! 

لصداقة ! هو كان يعيش من اجل اصدقائه و لهم كان سارا من تورينو ن شركان علمنا معنى ا
 مستعد ان يفقد كل شىء!

كان داْىما مبتسم! دافيد من تورينو : و عندما كان يتعالج, بالرغم من مشاكله الصحية ,   
لفترة طويلى مع بعضنا ! و عندما كان يمتلك اي  كنا نقعد مع بعض و نفكرافريدي من تورينو : 
ليحصل على نصيحة  يشوفني  عشاناي شىء يود ان يعمله, كان يتصل بي  رغبة او اي فكرة, او

و يستفيد منا! كان ايضا يمتلك الكثير من حس الضيافة! اذا لم يكن هنالك شىء لعمله, كان يتصل 
بي و يقول لي تعال الي , قد طبخت هذا و عملت هذا !و عندما كنت اتكلم بالسوء عن احدهم كان 

لعالم ال يوجد اناس سيئون! يجب عليك ان تفهم الناس و لما يتصرفون بتلك يقول لي ال ال, في ا
 الطريقه!

 



"العائلة, هذه هي الكلمه المناسبة لوصف اللحظات التي عشناها مع شركان و مع اصدقائنا 
 المسلمين! قبل شهر, توفي صديقنا شركان بسبب فيروس كورونا! و الكلمات ال توصف كمية

هذا يبدو لنا بداية مغامرة جديدة , و نحن مغمورون بهذا الواقع الذي يدفعنا  االشتياق له! و لكن
 لنفتح قلوبنا و نكون مع هذه العائله التي شركان ساعد في تأسيسها!"

االمام مصطفى بتزامي من تيرامو : يمكننا ان نرى بالفعل انكم جماعة جميلة و متعاونه!  شعلة 
المحبة االخوية التي تتخطى الحدود و الحواجز! ليبارككم الرب!  تنتج الكثير من االخوة و، المثال 
 شكرا
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ا س:  كما سمعنا ، جاء شير خان من أفغانستان لكنه بقي في قلوب الكثيرين ومن اليوم أعتقد أيض 
واألمل تجاه اإلنسان. جاء على نظرة الثقة يحافظ في قلوبنا. على الرغم من الصعوبات ، فقد تمكن 

ا للجميع. ا عن منزل ، ولكن بحبه عرف كيف يكون وطن   إلينا بحث 
من خالل تجربته ، نريد أن نعطي صوتا لما يحدث في الشرق األوسط ، ألنه ال تزال هناك 

ب مستمرة في تلك المناطق ، تفاقمت بسبب الوباء الذي لم يرحمهم. تمكنا من االتصال وحر
 من سوريا إلخبارنا بما يعانونه. سليمان وكارولوليلى وكلير  بماري

 
 

 سليمان وكارولكلير وليلى و بماري فيديو سوريا 16
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يحصلوا  على ، فهل يمكنهم  الكوروناإذا اكتشف هؤالء األشخاص أنهم مصابون بالفيروس ن: "
حتى في ظل الحجر  –على الفور الشعور باألمان يلغي ل وهذا السؤال من كار العالج؟ "

الحرب الذي يقضي على الشعب السوري الشر  الخقيقي هو الصحي.  الفيروس هو شر نسبي!!. 

 اتوسن 10منذ ما يقارب 
 بدونا ، عضو االقتصاد يسّ كمع كالوديو السالم نريد أن نتحدث عن الحرب ونقيضها 

 ب الرياضيات في كالياري.الوط( disarmed economy/economia disarmataالسالح)
 

محادثة بين كاترينا  18
 و كالودية 

 ماذا يعني االقتصاد منزوع السالح؟لنبدأ:!أهال بكمرحب ا كالوديو ك: 
فوكوالر للتفكير والعمل من أجل السالم ، على الالقتصاد المنزوع السالح هو مشروع ولد في 

لمعالجة القضايا الحقيقية وتعزيز اإلجراءات  2015ل االقتصاد. ولد في عام نزع السالح وتحوي

المباشرة لدعم مبادرات السالم إلنهاء جميع الحروب وااللتزام بتلك المبادرات التي تتعارض مع 
إيطاليا. ألن  كدولةنتحدث عن الحرب ومسؤولياتنا زم سباق التسلح. للحديث عن السالم ، ال 

الدخول في قضايا ملموسة هناك العديد من  و لكن عند،  و أهميته  على السالم فقممكن يتالجميع 
 التناقضات والمصالح المختلفة.

ا ال يتجزأ من  التزامنا بهذه القضيةباإلضافة إلى ذلك ، يعد  الخاص بالفوكوالر الوحدة مثال جزء 
 أطلق على نفسه اسم "نائب السالم". و الذيإيجينو جيورداني ،  واحد من المؤسسين  بالذات أن

 ؟ممما يتكون عملكك: 
مليار في اإلنفاق العسكري ،  24 أنفقت ايطاليا  2019إلعطاء فكرة عن نطاق المشكلة: في عام 

يوجد في إيطاليا  .ليرتفع أكثرمليار 26  االنفاق  من المتوقع أن يتجاوز  2020بحلول عام 

بينما توجد شركة  )مقاطعة في شمال ايطاليا( في لومبارديشركات تنتج األسلحة ، معظمها  107

 . واحدة فقط تنتج أجهزة تنفس صناعية
ا من عام  في  2015على مر السنين ، نفذت المجموعة مبادرات مختلفة للتفكير والعمل: بدء 

يحظره  أمرحالة حرب ، وهو  التي هي فياألسلحة إلى البلدان  منع تصديرالبرلمان لطلب 
التي تحظى باهتمام متزايد  منع تدخل صناعة االسلحة في السياسة و 185/90ن اإليطالي القانو

لهذا السبب تم تفعيل شبكة تعاون قوية  النفقات العسكرية على حساب المدنيين. و على مر السنين
عن  هذه القضايامثل  الذين يتعاملون مع أشخاص، مع  كامالدولي في مدنية األخرى مؤسسات مع 

إجراءات حقيقية يمكن  التخاذ ختى من هاي المشاكل مبادرات الحوار والمعرفة والمناقشة طريق 
سالم جديد بيدعم اللنظام الدة ولعلى تهيئة الظروف عن طريقا مش بس نرعى الضحايا و لكن   

 
ا أم أنك تتطلع إلى أن يكون له تك:  ا" بحت  ا "ثقافي  أثير مباشر هل يعتبر اقتصاد نزع السالح مشروع 

 ؟رض الواقععلى اإل
 

: هذه هي حالة موجود بشكا اأساسي في مناطق ال يوجد فيها فرص عمل هذا االقتصاد الذي يقتل
، الذي يصدر أسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، في  RWMسردينيا حيث لدينا مصنع أسلحة 

ا بفضل األموال ال حالة   الجيش في  العاْىدة عامة صراع اآلن مع اليمن: تم إنشاء المصنع أيض 
التي تجمع . تحويل المصنع ل  RWM Reconversionولدت لجنة  2017صمت عام ، في عام 

االنتباه إلى الموضوع بمبادرات مختلفة ، على لفت  المجتمع المدني التي تحاول  بين عدة اشخاص
تؤدي إلى الوفاة أو للحصول على وظيفة  يكون هناك فقط حالن اما جبهات مختلفة حتى ال 



أولئك الذين قرروا التخلي عن مثال ، هم خية ضمائر انو ندعم الناس الليالبطالة. من الضروري 
التي قد تبدو صغيرة  االعمال، وإعطاء قيمة لهذه بالدماء  هذه الوظيفة حتى ال يتسخوا أيديهم 

في جنوة المرافْى . كما أن عمال و عدم االستسالم للواقع الحروب ولكنها تعد كبيرة لتغيير العقلية 
حالة  الحرب ،  مع  الذين قرروا أال يكونوا شركاء وليس تحميل أسلحة متجهة إلى بلدان في

،  الدماء اللي راح يتم سفكهاللمسؤولية عن ذلك  بشدة، الحساسهم  ينمخاطرة بوظيفتهم معارضال
 لتمثيل جنوة كمدينة مكرسة للسالم وليس ل عبور األسلحة

 وعلى الصعيد الدولي؟ك: 
 

ا و، اعمال و أنشطة يومية  تعمقطلب يت فاالمر هناك العديد من التناقضات ،  وجود  يومي 
للمسؤوليات الشخصية والجماعية. في العالم ، كنفقات  توعية مستمرة و سياسيا   مواطنين نشيطين 
 مليار دوالر. 1900بقيمة  2019في عام  عسكرية ، وصلنا

 
، والبقاء اللي بتدعموا الفوكوالر "أوقفوا الحظر في سوريا" الذي المبادرة  ندة م مسانطلب منك

 RWMولجنة  Disarmed Economyلـ  Facebookعلى اطالع من خالل متابعة صفحات 
Reconversion  وقنواتyoutube 
 ك: شكرا كالوديو 
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من زعزعة استقرار حياتنا ، فماذا يمكن أن يحدث في بلدان في حالة  الفيروس  إذا تمكنتن: 
ا نريد إعادة إطالق و هال عم تعاني اكثر حرب لسنوات مثل سوريا ،  بسبب الحصار؟ نحن أيض 

ا إلى أحزاب سياسية وتوجهات  العريضةهذا  ا من الشعب السوري كبشر وليس انتماء  ليكون قريب 
ذا كان هناك درس واحد فقط قد علمنا إياه هذا الوباء ، فهو أهمية أيديولوجية ودينية. ألنه إ

الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليه. إن مساعدتهم هي واجبنا األخالقي: نحن ال نريد أن 
البديل. إننا في لحظة تاريخية يجب أن نتحلى  الطريق نكون متواطئين في كارثة ، بل جزء من

ت غير مسبوقة. لدينا الفرصة لكتابة صفحة فخر وليس خجل في فيها بالشجاعة التخاذ قرارا
 التاريخ.

نعم ، نحن موجودون ألننا ما زلنا نعتقد أن كل مساهمة شخصية أو جماعية صغيرة أو كبيرة س: 
الفيديو التالي سترى الكثير منكم الذين اختاروا ، ستحدث فرق ا. يحتاج الناس إلى الفرح واألمل و

الدجن فيردة بالتعاون مع مشروع ساناليت و  مل من خالل الرقص على أغنتوزيع الفرح واأل
 اللي راح يكوموا معنا مباشرة في أخر الحدث. 

 

رقصة دجن  20
 فيردي

 رقصة
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 .رقصوتنا معكم!.تحدينا في شارك من لكل شكرا جميلةن: 
 األمر في فكرت وإذا كله العالم تجاه  به أشعر ماكل  مخبأة سطراأل بين : "األغنية من عبارة تقول
 "الوقت إضاعة ال أود

 في لمساعدةل مشروع وهو ، United world Project مشروع في لسفراءاالشباب هادا شعور 

 والترويج والجماعية الشخصية المبادراتالترويج و المشاركة في  خالل من حدتالم العالم تحقيق
االلي بتصير   الكبيرة أو الصغيرة واإلجراءات معها والتواصل ا أو يومي   جعل في يساهم استثنائي 

ا العالم  . وموحدة أخوية أكثر ، للسالم مكان 
ا 24 اختيار تم ، 2018 مارس في  واألرجنتين وكينيا وأستراليا البرازيل من سفراء ليصبحوا شاب 

 .فاسو وبوركينا المتحدة والواليات والبرتغال والمكسيك وإيطاليا والفلبين
 

 لديهم السالم لمشاريع صوت إعطاء يريدون الذين المتحمسين الشباب من هم السفراء هؤالءس: 
 الترويج يتم التي المبادرات و يقدمولهم  لليونسكو الوطنية اللجان مع تعاون عالقات إنشاء مهمة
 االعتراف أجل من والعمل ، بعده وما العالميالمتحد   العالم مشروع ضمن السنين مر على عنها 

 ، فيه يقيمون الذي البلد في بجد الشباب هؤالء من كل عمل. المتحدة األممالعالم المتحد في  بأسبوع
ا التقوا كما  للسالم الكبيرة التحديات بشأن رؤيتهم لتقديم ، بالدهم في اليونسكو بممثلي شخصي 

 Prisque و المكسيك في انو قصة ، قصصهما من قصتين فقط نقدم اليوم.  واألخوة واإليكولوجيا

 الكونغو في

 بريسك  الكونغو وسفيرة هيريرا نوي مكسيكالي سفير فيديو  22
 .الناس وحتى والثقافات والمجتمعات األمم تقسم أن للجدران يمكننوي: 

 ولدت وقد هيريرا نوي اسمي ، المتحدة والواليات المكسيك اركب دولتين يقسم جدار أمام ولدت لقد
 وكاليفورني المكسيك بين االتحاد نقطة لتكون اسمها تأخذ والتي مكسيكالي تسمى مدينة في كبرتو
 ، العائالت انفصال ، الهجرة مثل الصعوبات من العديد نواجه ، الجغرافية المنطقة هذه ي

 للقيام أنفسنا كرسنا الفوكوالر في وكشباب ، الكثير وغيرها االجتماعية الطبقات تقسيم ، العنصرية



 أكبر فإن ، ذلك ومع ، البلدين بين والوحدة السالم رسائل لنقل ومبادرات فعاليات ، مختلفة بأنشطة
ا 70 حوالي ، يوم كل ترحيلهم يتم الذين ، للمهاجرين المختلفة الحقائق هو هنا لدينا جرح  شخص 

 .مدينتي في فقط اليوم في
 بلدانهم في تحقيقها يمكنهم ال التي الجديدة الحياة فرص هو عنه يبحثون الذي الوحيد الشيء

 قادرين يكونوا أن يجب شيء بكل يضحيون فإنهم ، عام وبوجه ، والقمع االضطهاد بسبب األصلية
 هذا. ترحيله ليتم و المتحدة الواليات عادات في احتجازهم ليتم فقط ، الحدود إلى الوصول على

ا كلها بحياتهم المخاطرة ليقرروا الناس هؤالء عاشها التي الخبرة نوع هو ما ، أفكر جعلني  بحث 
 .أفضل شيء عن
 العنف من يهرب وبعضهم ، المختلفة حقائقهم لسماع مرات عدة األشخاص هؤالء بزيارة قمنا لقد
ا له أحضرنا ، فيها ذهبنا التي األوقات في. العبودية أو العصابات أو  ولكن ، ويشربه ليأكله شيئ 
. شخص أي فرص أخذ أو لسرقة يأتون ال ألنهم ، معهم الوقت بعض لقضاء توقفنا شيء كل قبل
 .كريمة لحياة ويحتاجون بشر ألنهم البقاء لمحاولة يأتون إنهم
 هي هذه ، الناس هؤالء آالم وجه في مواجهتها يتم التي الالمباالة بل المهاجرين ليست إصابة أكبر

 .جميعا   لهم الكافي الدعم إلى نصل حتى خاللها من العمل سنواصل التي مهمتنا
 .الديمقراطية الكونغو جمهوريةبريسك: أنا بريسك من 

 و هون كتير من  ، كينشاسا مدينة في" MAKALA" في أعيش. بلدي في UWP وسفير محام أنا

 االعتقاالت هي االنتهاكات هذه. الشرطة من األساسية حقوقهم النتهاكات ضحاياهي  الناس
 والسجن ،شوةوالر ، للممتلكات المؤكدة غير والمصادرة ، الوهمية الكفالة سندات ودفع ،االجبارية

.  ن كانسا حقوقهم يعرفون ال الناس هؤالء ألن يحدث هذا كل أن فهمت. إنسانيةغير  فظرو في
ا كنت سنوات 3 منذ ا اآلخرين زمالئنا مع ننظم حيث ، رعيتي في والسالم العدل للجنة رئيس   تدريب 

 ، كمواطنين وواجباتهم حقوقهم ويفهمون يعرفون الناس لجعل ، بلدي لسكان اإلنسان حقوق على
 كلب تدري دورتين ننظم. اإلنسان كرامة واحترام تعزيز في والمشاركة أنفسهم عن الدفاع لتعليمهم

 عن السلطات وإبالغ اإلنسان حقوق احترام وحالة واقعلمعرفة  السجون نزور ، النهاية في. عام
 لديك هل تعرف منسأل : : حقوقهم ونقيم السجناء جميع نقابل ، الشرطة مع بالتعاون. االنتهاكات

 قادرين اليوم الكثيرون أصبح ، المشروع هذا بفضل القانون؟ يحترم الشرطة ضابط هل محام؟
 خدمة نقدم كما. اإلنسان حقوق انتهاك حالة في اآلخرين عن والدفاع أنفسهم عن الدفاع على

 .والمرافقة للتوجيه للسكان محامونا يتوفر حيث ، مجانية استشارية
 النزاعات وحل مساعدة من المدنية للتربية عمل وورشة المبادرات هذه خالل من اآلن حتى تمكنا

ا 50 من أكثر ومساعدة ، األراضي وملكية األسرية . ظلما مسجون طفل عن لإلفراج ؛ شخص 

 . شكرا ،
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 .وتستمر تفعله ما على ونوح بريسك لك شكران: 
 اليوم. مدننا في لألخوة" أصحاء حاملين" نكون أن يمكننا كيف رأينا لقد

ا ننسى أال يجب ا فنحن ، موجودة زالت وما موجودة كانت التي العالمية الصعوبات أبد   ندرك جميع 
ا علينا يجب ولكن COVID - 19 جلب الذي الخطير الموقف  الوضع عن للحديث العودة أيض 

 .األفضل. عالم أجل من الصغير طريقنا في به القيام يمكننا ما وفهم البيئي
ا؟ تعلمنا أننا أم" القديمة العادات" إلى سنعود هل  شيئ 
 .المشترك بيتنا" ، البيئة إلى نظرنا نوسع أن نريد آلنس: 
 ، الكوكب أجل من التغيير جمعية رئيس نائبة ، بإيرين ونرحب كاترينا إلى الكلمة ننقل دعونا

 في كامبانيا في" فانفيتيلي لويجي" جامعة في البيئة علم في المساعدة األستاذة ، ستيفانيا والدكتورة
 كاسيرتا

محادثة و خبرة  24
"تغيير من أحل 

 الكوكب"

 مشروعك؟ عن إخبارنا يمكنك هل إيرينك: 
CHANGE FOR PLANET الخبراء من مجموعة قبل من 2020 عام في تأسست جمعية هي 

 للشباب محلي مؤتمر أول بعد تنظيم البالد أنحاء جميع في تقع ، مختلفة مجاالت في الشباب
(LCOY )2019 أكتوبر في إيطاليا في. 

 تغيير من أجل الكوكب؟  الهدف هو ماك: 
 نموذج نشر خالل من اجتماعيا   ومفيدة وتضامنية وثقافية مدنية أغراض لتحقيق نسعى نحن

 المواطنين من عدد أكبر فيه يشارك مكان كل وفي مستوى كل على وتشاركي أفقي تنظيمي
 التحدي نفس في المنخرطة األخرى الحكومية غير والمنظمات والمؤسسات والشركات

 ون؟ تفعل ماذا ملموس، بشكلك: 
 المتعلقة القضايا حول الدولي النقاش مع يوم كل ونشاط بنشاط تتعامل حزبية غير حركة نحن
 نحو عادات حتى يغيروا توعية الناس  خالل من المستدامة للتنمية المختلفة والجوانب المناخ بتغير

 .أشكالها بكل الطبيعة وحماية البيئة باحترام المتعلقة القيم وتعزيز ، للبيئة تراعي لعادات جديدة 
 م؟قوتك نقاط هي ماك: 



ا بأننا اإلدراك شيء كل قبل ولكن وااللتزام الشغف هي قوتنا  طريق عن مهم بشيء القيام يمكننا مع 
 كتابة في يساهم مما ، مستحيل تغيير كل بأن ، مجتمعنا في لعقود المتجذر ، االعتقاد هذا كسر

 مستقبلنا
 قريبا ونراكم ايرين شكراك: 

محادثة مع ستيفانيا  25
 بابا 

 مرحبا بك، ستفاينا  دكتور معنا هناك: 
 لكوكبنا؟ الصحية الحالة هي ما
 المناسبة العالجات نجد لم إذا. الخاص التشخيص في أنه نقول أن يمكننا. مريض الكوكبست:  

 خطابه في ، فرنسيس البابا استخدم. األوان فات قد يكون فربما ، المناسب الوقت في نقدمها ولم
 في فشلنا األنانية بسبب" قوية كلمات ، لألرض الخمسين العالمي اليوم في الماضي أبريل 22 يوم

 هناك أن لنرى بإخالص الواقع إلى ننظر أن يكفي. لألرض وإداريين راعيين بصفتنا مسؤوليتنا
ا ا تدهور   إسباني قول. )...( للخطر حياتنا عرضنا ، نهبناها ، لوثناها لقد. المشترك بيتنا في كبير 
 ؛ ال األحيان بعض في نعم األحيان بعض في نغفراالنسان  نحن ؛ دائما يغفر هللا: هذا يقول)...( 

 .أبدا   تغفر ال األرض
 والتلوث؟ 19 كوفيدوباء  بين صلة هناك هلك: 

 في الجارية الدراسات بعض بالفعل هناك ولكن ألوانه سابق علميا مثبتة مباشرة عالقة عن الحديث

 من( البيئة لحماية اإلقليمية الوكاالت) ARPA من باحثون أجراها لدراسة وفق ا. االتجاه هذا

Emilia-Romagna and Marche ، من يبدو ، بولونيا وجامعة ماركي بوليتكنيك جامعة من 

 المساعد العامل عمل يؤكد الذي COVID-19 و رقيق الغبرة بين" جزيئي تفاعل" افتراض الممكن

 هذه الالحقة الدراسات ستؤكد. الفيروس يسببها التي االلتهاب عملية دعم في PM لـ المحتمل

 تأثير لها يكون راح  الطبيعةاي تغير في  أن المؤكد من ، األثناء هذه في. تؤكدها ال أو الفرضيات
 اليوم؟ الفيروس هذا يخبرنا ماذا ولكن. بقوة مترابط الطبيعة في شيء كل أن ننسى ال. صحتنا على
 الميكروسكوبي هذا...  الحياة وأنماط االستهالك في التفكير...  للتأمل" قوية بطريقة" تخبرنا إنها

 العديد في التفكير عدم إلى بنا أدى ربما الذي السباق وهو ، شيء ال إلى السباق إيقاف على يجبرنا
 التوقف الذي سببه " الصحف إحدى في مقال بعنوان قليلة أسابيع قبل صدمت لقد. القيم من

 وسائل على ترتد كانت التي الفيديو ومقاطع الصور تذكرت". المدينة إلى الطبيعة أعاد الفيروس
" أفرغت" موانئ في والدالفين ميالنو في والبجعات النحام طيور :أسابيع منذ االجتماعي التواصل

 في" الكبير" االنخفاض أدى. البندقية لقنوات الصافية المياه في تسبح ، وتريستي كالياري في
 امتالك واستعادة أخرى مرة التنفس إلى الكوكب ناسا وكالة سجلتها التي التلوث مستويات
ا سيكون التأثير فإن ، الحظ لسوء. مساحاته  الوقود حرق في فيها نبدأ التي اللحظة في. عابر 

 والملوثات الكربون أكسيد ثاني إلطالق سنعود ، الطبيعي والغاز والفحم النفط أي ، األحفوري
 .ويغلق يفتح الذي الصنبور مثل إنه. أخرى مرة التلوث وسيزداد الجوي الغالف في األخرى

 مستقبلنا؟  خيارات تحدد أن قبل من يحدث لم كما نشعرك: 
 .اآلن نفعل أن يمكننا ماذا: ا

 في تلوح التي االقتصادية األزمة لمواجهة كبيرة مسؤولية والمالي السياسي العالم يتحمل سوف
ا نالحظ نكن لم. األفق  نظام وهو ، ومرضه االقتصادي نظامنا هشاشة مدى األيام هذه في كما أبد 
 التلوث من المزيد ننتج ونحن ، الكوكب ينتج مما أكثر طبيعية موارد نستهلك نحن: اآلن ينهار
ا يتطلب. التنمية نموذج تغيير إلى بحاجة نحن. تمتص أن يمكن الكوكب من أكثر ا نموذج   من جديد 

 فردي بشكل سواء ممكن أمر ، نعيشه الذي ، وهذا حياتنا وأنماط عاداتنا نغير أن علينا. المجتمع
 جماعي أو

 شخص مليون 12.6 من أكثر أن تذكر ولكن ، كورونا فيروس بشأن للغاية قلقون اليوم نحن

 من شخص ألف 400 يموت ،( العالمية الصحة منظمة بيانات) البيئي التلوث من عام كل يموتون

 والعديد التغذية سوء من العالم في شخص مليار من يقرب ما منه يعاني والذي ، عام كل المالريا
ا بأن يذكرنا التاجي للفيروس العظيم االختبار هذا كان إذا. جوعا يموتون هؤالء من  أشخاص 

 نكون أن على الطارئة الحالة هذه تساعدنا فربما ، األزمات هذه مثل من يعانون العالم في آخرين
ا أكثر  كيارا. األرض لصرخة انتباها   أكثر تجعلنا وأن وضعف ا ضعف ا األكثر اإلنسانية تجاه اتحاد 

 ، روحانيقوة )...(  إلى بحاجة نحن" 1990 عام في بالفعل كتبت ، Focolare مؤسس ، لوبيش

 إلدارة المشترك الجهد في ، الجميع تجاه بالمسؤولية نشعر يجعلنا الذي لإلنسان الجديد الحب هذا
 إلى ينتمي لشيء واالحترام االهتمام من بمزيد قياسها يتم ، وعادلة ذكية بطريقة األرض موارد

 الشعور و نحس الروحهاي   لدينا يكون أن ذلك بعد نأمل دعونا".  والمستقبلية الحالية البشرية كل
 الذين ألولئك بالنسبة حتى ، للجميع بالنسبة ولكن ، منا المقربين ألولئك فقط ليس بالمسؤولية

 !األرض...  يستضيفنا منو ل و بعدنا سيأتون
 

 بشكل  اليوم يكررهاهو  . به القيام يتم لم ما على ندم كامة مجرد ليست كلمة يسوع فيديو كيارا 26
 يوم كل معنا فهو - وعد وكما - قام لكنه ، مات ألنه. حقيقي



 الرئيسي المفتاح هي" كما أنا أحببتكمأخبوا بعضكم . "كبيرة أهمية له ،يقوله وما. العالم نهاية حتى
 .بشري شر لكل أساسية إجابة إنها ، مشكلة كل لحل
 
 أال من خالل اعادة الحب الى العالم بعملهمالنجاخ ا يمكنهم ال" حدتم عالم أجل من الشباب"
 هذا قد يكون مختلف عما قد يبدو في الوهلة االولى  بالطبع. 
 لديه لكن ، للغاية وقوي متطلب إنه. مزحة ليسانه  

 .العالم تغيير على القدرة
 ، وصة تشبه يسوع األنه ،" ةالجديد" و" وصيتي"بكلمتان   المحبة وصية يسوع دعا
 ذا هك – البعض بعضنا نحب. "وجديد فريد بمحتوى مألها أن بعد ،

 المحك علىفي هذا النوع من الحب الخياة تكون . أجلنا من بحياته ضحى وقد. "مأحببتك كما - قال
 ال يكفيه فقط . ايضا خوانناإل لالخرين و  الحياة إلعطاء لجاهزيسوع يطلب منا حب و

 تكفيه اعمال  وال كافية ليست الخيرية األعمال ؛ اآلخرين تجاه النية حسن أو الصداقة
 ، نشط شيء إنه. بالالعنف ينحصر ال يطلبه يسوع  الذي الحب. فقط التضامن

 يتطلب وهذا. لآلخرين ولكن ، اآلن بعد ألنفسنا نعيش  يطلب ان ال. فعال
 المركزين واألنانيين األذكياءناس  ا من التحول الجميع من يطلب. والجهد التضحية

ا ، هم الذينصغار  نيومي أبطال الى ، أشياءهم على ، الخاصة مصالحهم على   ، يوم بعد يوم 
 لمصلحة غيرهم  حياتهم لتقديم حتى مستعدين ، اإلخوة خدمة في
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 عام في العالم أنحاء جميع في الشباب إلى ، Focolare حركة مؤسسة ، لوبيش كيارا تحدثتن: 

 فقط للعيش ال ،   ملموسة  واقعيين منقوم بأعمال نكون أن علينا يجب بأنه لتذكرنا ، 1990

 األمر اآلن. مجتمعنا في موجودةنفردان اال تضخيم هو الوباء هذا خطر إن. لآلخرين ولكن ألنفسنا
ا منا لكل سؤوليةم ا أبطاال   ليصبحوا االستسالم لعدم الوقت حان لقد. منازلنا من أيض   صغار 

 كل يوم .للحياة مستعدين
 بداية ببساطة هي هذه أن ننسى ال دعونا ، ذلك ومع. مباشرة هذا نهاية إلى اآلن وصلنا لقدس : 
ا ونحتفل نتقابل أن النهاية في يمكننا عندما ، PrimoMaggio 2021 إلى سيأخذنا مسار  مع 

ا  .شخصي 
 األسبوع طوال األحداث من سلسلة هناك ستكون ، مايو 7 وحتى هنا من أنه تتذكر ندعك أن نود

ا ، المتحد العالمي موقع     على ، إيطاليا بتوقيت 12:00 الساعة ، الويب على الغد حدث من بدء 

collegamentoch.focolare.org 

ا سيكون ا عرض  ا حي  خلينا نحضر . األخرى العالمية المبادرات من العديد اقتراح سيتم حيث ، خاص 
 الفيديو 

فيديو اسبوع من  28
 أجل عالم متحد

 SMU لـ مايو 2 لـ المباشر اإلطالق
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ا نقول ، سام عن ماذا إذنن:   ، تابعونا الذين األشخاص جميع أخرى مرة نشكر أن ونود وداع 
( مايو) أيار من األول في نراكم. قصير وقت في هذا كل إنشاء على عملوا الذين أولئك وجميع
 !على اتصال الجن فبردي  كاترينا إلى الكلمة وننقل ، المقبل
 هل ، تيت ، أليساندرا: استثنائي مميز ضيوف  مع" اآلن التحميل" نغلق أن أردنا لذا! هنا نحنك: 
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