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 ؟ فرنسيیــــــــــــــــــــــــس ابـــــــــــــااالبـــــــــــــمن هھھھو 

******** 

 Franciscusااسمهھ بالالتيینيیة   •
. هھھھو للكنيیسة االكاثوليیكيیة على االسدةة االبطرسيیة 266االبابا ررقم هھھھو   •

 وواالحبر ااألعظم خليیفة بطرسس ووأأسقف ررووما
 Jorge Mario خوررخي مارريیو بيیرجوليیو :ااسمهھ بالميیالدد  •

Bergoglio 
 2013ماررسس  13: للفاتيیكانن بابا تارريیخ اانتخابهھ  •
 17/12/1936: ميیالددههتارريیخ   •
 : أأررجنتيینيتهھجنسيی  •
 : ةاالسابق هھصبامن  •

  )2013 – 1998( باألررجنتيین بيیونس آآيیرسس ررئيیس أأساقفة *
 )2013 – 1998(في ااألررجنتيین  االكنائس االكاثوليیكيیة االشرقيیة مسؤوولل *
 )2011 – 2005ررئيیس مجلس ااألساقفة االكاثوليیك في ااألررجنتيین ( *
 )1998 – 1992أأسقف مساعد في بيیونس آآيیرسس ( *
 )1979 – 1973في ااألررجنتيین ( للرهھھھبنة االيیسوعيیة االرئيیس ااإلقليیمي *

 1992يیونيیو  27 : ااألسقفيیة تهھسيیامتارريیخ   •
 2001من االبابا يیوحنا بولس االثاني عامم  إإيیاهھھھاُمنح : االرتبة االكارردديیناليیة  •
بعد ااستقالة قدااسة االبابا  االمجامع االُمغلقة اانتُخب بعد اانعقادد مجمع يیُعتبر ااألقصر في تارريیخ: ظظرووفف اانتخابهھ  •

 بندكتوسس االساددسس عشر
 741منذ عامم  ٬،ااألمريیكتيین٬، وومن أأمريیكا االجنوبيیة٬، وومن ااألررجنتيینهھھھو أأوولل بابا من   •
 هھھھو أأوولل بابا من خاررجج أأووررووبا منذ عهھد االبابا غورريیغورريیوسس االثالث  •
ي ٬، ووهھھھو أأوولل بابا يیسوعمنذ االبابا غورريیغورريیوسس االساددسس عشر هھھھو أأوولل بابا ررااهھھھب (من االرهھھھبنة االيیسوعيیة)  •

 على ااإلططالقق
باإلضافة  ٬،ووااألووكراانيیة ٬،يیةوواالفرنس ٬،ووااأللمانيیة ٬،ووااإليیطاليیة٬، ااإلسبانيیةيیتقن االبابا : االلغاتت االتي يیتحدثهھا  •

 ليیزيیةجااإلن إإلى
االقديیس  ٬، في عيید2013ماررسس  19يیومم  ساحة االقديیس بطرسس بشكل ررسمي فيتنصيیب االبابا تم : تنصيیبهھ  •

 في قدااسس ااحتفالي يیوسف

 ااســــــــــم االبــــــــــابـــــــــــا:

) ال 914 - 913بر منذ عهھد االبابا الندوو (االبابا أأوولل حَ  يیُعدباختيیاررهه ااسم فرنسيیس٬، 
أأوولل بابا يیتسمى باسم فرنسيیس. االتسميیة  . كما أأنهھهھيیختارر ااسًما ااستعملهھ أأحد أأسالف

لعب ددوورًراا هھھھاًما في تارريیخ  ٬، االذيياالقديیس فرنسيیس ااألسيیزيي ااسمعلى جاءتت 
تركك حيیاةة االترفف ووااختارر حيیاةة االزهھھھد٬، ووبدأأ بالدعوةة إإلى وو كاثوليیكيیة٬،االاالكنيیسة 

ررجالً يیداافع عن  بكونهھووووصفهھ االبابا  .ووناددىى بإعاددةة بناء االكنيیسة ٬،مساعدةة االفقرااء
لطبيیعة في عالم يیتجهھ نحو اا حب٬، وويیُداافع وويیُ االسالمم في عالم تتقاذذفهھ االحرووبب

 .االتلوثث
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٬، للقديیس فرنسيیس كسفارريیوسس يیسوعيیًا٬، يیأتي ااختيیاررهه ااسم فرنسيیس تكريیًما ررااهھھھبًاكذلك ااألمر٬، فإنن االبابا بوصفهھ 
 . االتي يینتسب إإليیهھا االبابا ااإلسباني٬، ووأأحد مؤسسي االرهھھھبنة االيیسوعيیة

 

 :ـاــــــابــــــشعــــــــارر االبـ  •
حافظ االبابا فرنسيیس على االسماتت ااألساسيیة في االشعارر االذيي كانن قد ااختاررهه منذ أأنن 

كما حافظ على  عادديي تاجج أأسقفى االشعارر ااعتل. بيیونس أأيیرسس ساقفةنن ررئيیًسا ألكا
االدررعع االذيي يیتوسط االشعارر٬، توسطهھ شعارر االرهھھھبنة وواالخلفيیة االحمرااء وواالذهھھھبيیة. 

أأحرفف  ةااليیسوعيیة االتي يینتمي إإليیهھا االبابا٬، وواالتي تشيیر إإلى االمسيیح ووتحويي ثالث
شعارر وو٬، "������� ���� ������ "ة هھھھي ااختصاررالتيینيی

االرهھھھبنة االيیسوعيیة أأساًسا هھھھو عباررةة عن شمس ساططعة يیتوسطهھا أأحرفف التيینيیة 
ضع عنقودد إإلى ااألسفل من ددررعع االشعارر٬، نحو االيیميین ووُ ة. تختصر االعباررةة االسابق

ضعت يیرمز إإليیهھ في ترااثث أأمريیكا االالتيینيیة بثمرةة االعنب٬، أأما إإلى االيیسارر ووُ  ٬، االذيياالقديیس يیوسف شيیر إإلىيیعنب 
االشعارر وو. أألقابهھا االتكريیميیة في االكنيیسة االكاثوليیكيیة هھھھو أأحد"نجمة االبحر"  إإذذ إإننّ ٬، مريیم االعذررااء تشيیر إإلىنجمة 

 ��� ����" ترجمتهھيیمكن يي ذوواال  Miserando atque eligendoبالالتيینيیةهھھھو ٬، االمكتوبب للبابا
من ااختيیارر  ُمقتبسشعارر االبابا ف ".������ ������ ���� ���� �� ����
 . للقديیس متى االمسيیح

 
 
 
 

 ا :ــــــابــــــص االبــــــشخ  •
ووددعم  ٬،عد عن االتكلف في االتقاليیدوواالبُ  ٬،االبساططةوو ٬،االتوااضع فف عنهھ على االصعيید االشخصي ووكذلك كقائد دديیني٬،عرُ 

وواالتوااصل بيین مختلف االخلفيیاتت  ٬،ووتشجيیع االحواارر ٬،وواالعمل على تحقيیق االعداالة ااالجتماعيیة ٬،االحركاتت ااإلنسانيیة
  وواالثقافاتت.

 

 ة: ـــــــــــاالبابويی دـــــــــــقاليیهھ للتــــــــــتعديیالت  •
االمقابل لساحة  االقصر االرسولي ررفض ااإلقامة في مثال:االبابويیة  االتقاليیداانتخابهھ حبًراا أأعظم٬، أألغى االكثيیر من بعد 

صغيیر الستقبالل ضيیوفف االفاتيیكانن٬، ليیكونن  بيیت٬، ووهھھھو بيیت االقديیسة مرثا ل ااإلقامة في٬، ووفضَّ بالفاتيیكانن االقديیس بطرسس
يیستخدمم االقصر االرسولي إإال ووهھھھو ال ال يیتخذ من االقصر االرسولي مقًراا دداائًما لسكناهه٬،  بيیوسس االعاشر بذلك أأوولل بابا منذ

 . ةةلإلططاللة على االحشودد يیومي ااألحد ووااألرربعاء كما هھھھي االعادد
يیرتد  ااحتفظ بالصليیب االحديیديي االذيي كانن يیرتديیهھ كرئيیس أأساقفة وولم

خاللل ااأليیامم ااألوولى من حبريیتهھ أأططّل  االصليیب االذهھھھبي االذيي ااررتدااهه سابقيیهھ.
  .يي يیفرضهھ االتقليیدذاال ااألحمرااللونن٬، بدالً من  أأبيیضبطرشيیل عادديي ب
ااعتبرتت االصحافة "٬، ووصف بكونهھ "االبابا االقاددرر على إإحدااثث تغيیيیرااتتووُ 

 .""ثوررةة في تارريیخ االكنيیسةهھ ااإليیطاليیة اانتخاب
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 تعليیــــــــــمهھ:  •
 .االشهھاددةة في االمسيیحيیة علىفرنسيیس  تعليیم االباباركز يی +

(...) ووأأنن  أأنّن: "ززمن االشهھدااء لم يینتهھ وويیقولل في إإحدىى عظاتهھ
 أأعداادد كبيیرةة من االرجالل وواالنساء يیتعرضوننهھھھناكك االكنيیسة في 

ضطهھدوونن٬، ووتقتلهھم االكرااهھھھيیة للمسيیح: فمنهھم من للوشايیة٬، وويیُ 
تل ألنهھ كانن االمسيیحيیة٬، وومنهھم من قُ  االمباددئئعلم تل ألنهھ كانن يیُ قُ 

 ."يیحمل االصليیب
" بدالً "ثقافة االتالقيشددد االبابا أأيیًضا على أأهھھھميیة ترسيیخ يی +

 .وواالسالمم من ثقافة االتنابذ وواالخالفاتت٬،
"االسلطة بأنّن بقولهھ  ر عنهھاعبَّ  لسلطةعن اا ههووجهھة نظر +

 ".االحقيیقيیة هھھھي في االخدمة
: "إإنن هللا ال يیمّل من أأنن يیغفر لنا حيیث يیقولل ٬،""أأقوىى ررسالة من االربببأنهھا االرحمة ركز أأيیًضا على يی +

فواا أأبًداا عن ططلب االمغفرةة من هللا٬، ال يیوجد خطيیئة ال ال تكُّ ". "سمعنا كلماتت ررحمتهھ االتي تغيیر كل شيءخطايیانا٬، وويیُ 
 ".ررحمة هللا تجدددنا "لندععُ ووقالل  ٬،"إإليیهھ االتجأنايیمكن � أأنن يیغفرهھھھا إإنن نحن 

ً وومأأنهھ يیجب االبحث دد إإذذ يیقولل٬، بالتبشيیر ااهھھھتماًماأأيیضاً يیبديي االبابا وو + عن ططرقق جديیدةة "لنشر ررسالة ااإلنجيیل"٬،  ا
في بشاررةة جديیدةة"٬، أأجمع إإلى االعالم  عليیهھا أأنن تتجهھشعب هللا٬، بل  بمؤمنيوواالكنيیسة "ليیست ذذااتت ررسالة محصوررةة فقط 

 ".بأنهھ يیجب على االكنيیسة أأنن "تبحث ددووًما عن ططرقق جديیدةة للتبشيیر ددووشد
: "إإنّن هللا خلق االمثليیة االجنسيیةداافًعا عن تعليیم االكنيیسة االكاثوليیكيیة ااالجتماعيیة بخصوصص عتبر االبابا مُ يیُ  +

في ووهھھھب االحيیاةة ٬، ووأأعدهھھھما جسديیًا االوااحد لآلخر٬، في نظامم قائم على االعالقة االمتباددلة٬، يیثمر وواامرأأةةااإلنسانن٬، ررجالً 
 .لألووالدد٬، لهھذاا االسبب ال تواافق االكنيیسة على االمماررساتت االمثليیة

 

 رىى: ـــــــذااهھھھب ااألخـــــــائس وواالمـــــــانن وواالكنـــــــهھ باألدديیــــــعالقت  •
ووااإلجابة عن ااألسئلة  ٬،االتي تحاوولل االوصولل إإلى هللاىى أأنن االكنيیسة االكاثوليیكيیة تحترمم جميیع ااألدديیانن ااألخر+ يیقولل االبابا 

 ".موقف "االدااعم للحواارر وويیتخذدداائًما كصديیق للمجتمع ااإلسالمي٬،  . وويیظهھراالوجودديیة بالنسبة للبشر
ً لمزيید من االوحدةة بيین جميیع االمؤمنيین  ٬،مع االكنائس االمسيیحيیة ااألخرىى في االتقاررببفف عن االبابا ررغبتهھ وويیُعرَ +  ددااعيیا

  .االكنائس ااألررثوذذكسيیة االشرقيیة االشقاقق معاهھھھر عمل على إإنهھاء أأيي مظهھر من مظكما . بالمسيیح
أأنن وورفة ااالختالفاتت٬، عن االعالقة مع االبرووتستانت بأنهھا عالقة "بناء االجسورر٬، ووإإظظهھارر ااالحتراامم٬، وومع + وويیقولل االبابا

 .يیسوعع االمسيیح٬، االقائم من بيین ااألموااتت٬، وواالمنتظريین لمجيیئهھ االثاني"ووهھھھي نن عليیهھا٬، وجميیعنا متفق تتااألساسيیا
 
عالقتــــــهھ بمصــــــر ووموقفــــــهھ   •

 االشـــــــــــرقق ااألووســـــــــط: تجــــــاهه
٬، ااستقبل االبابا فرنسيیس في 2014في نوفمبر + 

االفاتيیكانن االرئيیس عبد االفتاحح االسيیسي في ززيیاررةة تارريیخيیة 
لموااقف االبابا إإززااء ااالنفتاحح على االحواارر  جاءتت تقديیرااً 

مع االديین ااإلسالمي٬، وواالجهھودد االتي يیبذلهھا من أأجل 
مكافحة االفقر وواالدفاعع عن االقضايیا ذذااتت االطابع ااإلنساني 
وواالتنمويي٬، باإلضافة إإلى مساعيیهھ لوقف االتدخل 

 .االعسكريي في سورريیا
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٬، 2016يیاررةة االفاتيیكانن٬، وواالتي لباهھھھا في مايیو ووجهھ االبابا االدعوةة إإلى االدكتورر أأحمد االطيیب٬، شيیخ ااألززهھھھر٬، لز +
حيیث كانت ززيیاررةة هھھھامة ووتارريیخيیة ااتسمت بالودد٬، ووااتفق فيیهھا االطرفانن على ااستعاددةة االحواارر بعد تجمدهه عدةة سنوااتت٬، 

 ووااتفقا على إإذذكاء ررووحح االتسامح٬، وواالتعاوونن على نبذ ااإلررهھھھابب.
 

أأنهھم قُتلواا  ذذكروو٬، "شهھدااء" 2015يید ددااعش في فبراايیر االمصريیيین االذيین ذُذبحواا على االعمالل ااعتبر االبابا فرنسيیس + 
ووررغبة ددااخل ااإلنسانن٬، ندددااً ببذررةة االخطيیئة "لمجردد كونهھم مسيیحيیيین"٬، ووأأقامم فوررااً قدااساً في االفاتيیكانن على أأررووااحهھم٬، مُ 

 قلوبب ااألشراارر.  فياالتدميیر 
 

دديیسمبر  11+ فورر تفجيیر االكنيیسة االبطرسيیة في 
ئيیس االسيیسي٬، وواالبابا ٬، عزىى االبابا فرنسيیس االر2016

ً في ددماء  توااضرووسس قائال لهھ: "إإننا متحدوونن معا
شهھداائنا". ووفي صالةة ااألنجيیلوسس في ذذااتت االيیومم٬، ررفع 
االبابا صلوااتهھ من أأجل "ضحايیا ااالعتدااء ااإلررهھھھابي 

 االوحشي" بمصر. 
 
 

أأعلن  بعض االقديیســــــــــيین االذيین  •
 هھم خاللل وواليیتهھ: ـــــــقدااست

 قديیساً ووقديیسة٬، من بيینهھم: 36قدااسة حواالي خاللل وواليیتهھ أأعلن 
 ) 27/4/2014( 23االبابا يیوحنا االـ +
 )27/4/2014االبابا يیوحنا بولس االثاني ( +
 ) 17/5/2015االقديیسة االسورريیة مريیم ليیسوعع االمصلوبب ( +
 )4/9/2016االقديیسة االهھنديیة ااألمم تيیريیزاا ( +
 

 من أأشـــــــــهھر كتابــــــــــــاتهھ:
إإررشادد ( Evangelii Gaudium ااإلنجيیل""فرحح  +

 )2013ماررسس  - ررسولي
و نيیيیو  - (ررسالة عامة  Lumen Fidei "نورر ااإليیمانن" +

2013( 
إإررشادد ررسولي ما (  Amoris Laetitia "فرحح االحب" +

 )2016 -بعد االسيینوددسس 
 من تغريیــــــــــدااتهھ ووأأقواالــــــــــــهھ:   •

(من ررسالتهھ في يیومم  ”االَكنَبة-شبيیبة“عصرنا ليیس بحاجة إإلى "إإنن  +
 )2017ماررسس االشبيیبة االعالمي في 

٬، هھھھي ”ثورريیّة“هھھھي صالةة " للَ ������ ������� ������ ������ ��������"إإنن صالةة مريیم " +
ماررسس (من ررسالتهھ في يیومم االشبيیبة االعالمي في  " تثق بالرحمة ااإللهھيیّة هھانشيید فتاةة ممتلئة باإليیمانن٬، تدرركك محدوودديیّتهھا وولكن

2017( 
إإنن االطريیق من االمحبّة إإلى االحقد سهھلة. أأما االطريیق من االحقد إإلى االمحبّة فهھي أأكثر صعوبة وولكنّهھا تقودد " +

 (من تغريیدااتهھ) ."إإلى االسالمم
(من  ."االقلب االشابب ال يیتحّمل االظُلم ووال يیمكنهھ أأنن يیرضخ لثقافة ااإلقصاء ووال أأنن يیستسلم لعولمة االالمباالةة" +

 تغريیدااتهھ)
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 (من تغريیدااتهھ)."االمفتاحح االذيي يیفتح قلب هللا االرحيیماالصالةة هھھھي " +
 " (من تغريیدااتهھ)!عٍد فكذلك االخيیر أأيیًضا. لنسمح إإذًذاا للخيیر أأنن يیُعديینا وولنُعِد ااآلخريین بهھإإنن كانن االشرُّ مُ " +
 (من تغريیدااتهھ) "!حتى ووإإنن كنا ررجاالً قليیلي ااإليیمانن فالربب يیخلّصنا. لنرجو بالربب دداائًما" +
خلق االجدرراانن بل االجسورر٬، للتغلب على االشرِّ بالخيیر ووعلى ااإلساءةة بالمغفرةة وواالعيیش بسالمم أأددعوكم لعدمم " +

 (من تغريیدااتهھ) .ع"مع االجميی
 
 

اً ــــــــــا دداائمـــــــــونن معنـــــــــة تكـــــــــــهھ االرسوليیـــــــــــهھ ووبركتــــــــــــــ+++ صالت
+++ 
 

 
 
 
 

	  

 
 


