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   استقباله خالل عباس حممود للرئيس كلمة
   عشر السادس بنديكتوس البابا قداسة

  13/5/2009بيت حلم، 
 

 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  صاحب القداسة،
مسرى نبينا (أهالً وسهالً بكم يف فلسطين، يف بيت حلم مهد سيدنا املسيح رسول احملبة والسالم، وتوأم القدس 

  .قلب فلسطين وعاصمتها األبدية)  حممد صلى الله عليه وسلم
أُرحب بقداستكم باسم شعبنا الفلسطيني مسيحييه ومسلميه، ألُعبر عن فائق شكرنا وتقديرنا، ملواقف الكرسي 

شعبنا الذي ال زال حتى يومنا هذا . الرسويل، املتفهم ملعاناة شعبنا منذ حلت به النكبة قبل واحد وستين عاما
  .سعى صادقاً لتحقيق السالم القائم على العدل، كما سبق وصرح بذلك قداستكميطالب بتحقيق العدالة، وي

يف هذه األرض املقدسة هنالك من يواصل بناء اجلدران الفاصلة، بدالً من بناء اجلسور الواصلة، ويسعى بقوة 
إىل جمرد آثار  االحتالل إىل إجبار مسيحيي ومسلمي هذه البالد على الهجرة، من أجل أن تتحول أماكننا املقدسة

  .للسياحة، ال أماكن للعبادة تنبض باحلركة الدؤوبة واملتواصلة للمؤمنين
يف القدس، حيث يحيط اجلدار العنصري باملدينة، ويمنع أهلنا من  إن قداستكم على اطالع تام على الوضع القائم 

وتمارس ضد مواطنيها العرب . أبناء الضفة الغربية من الوصول إىل كنيسة القيامة أو املسجد األقصى للصالة
مسلمين ومسيحيين كل أشكال القمع واالضطهاد ومصادرة األرض، ومنع البناء وهدم البيوت وفرض الضرائب 
الباهظة، يف سبيل تكريس ضم إسرائيل للقدس العربية إليها، ولكن القدس العربية هي دُرة التاج وهي العاصمة 

  .األبدية لدولة فلسطين
والطريق إىل السالم الذي نَنشُده واضحٌ . من ال يُحب أخاهُ اإلنسان، فإنه ال يحب الله: إننا دُعاة سالم، وأبناء ثقافَة 

وضوحَ الشمس، ويحظى بتأييد اجملتمع الدويل بأسره، وهو سالم يقوم على أساس حل الدولتين، دولة فلسطين إىل 
من واستقرار، مع حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين جانب دولة إسرائيل تعيشان جنباً إىل جنب بأ

، وذلك طبقاً ملبادرة السالم العربية املعتَمدة من قبل سبع 194الفلسطينيين، بناءً على قرار األمم املتحدة رقم 
  . وخمسين دولة عربية وإسالمية، وأما القدس فتكون عاصمة للدولتين

  
  صاحب القداسة 

وي، وإصرارنا على الصمود يف أرضنا ال يقل ثباتاً وقوة، رغم كل التضحيات وكان إيماننا بالسالم ثابت وق
  .آخرها املأساة التي شهدها قطاع غزة خالل العدوان اإلسرائيلي

وكما تفضلتم . فأهالً بكم مرة أخرى بيننا، تُقاسمنا آمالنا وطموحاتِنا، وكذلك آالمنا والصعوبات التي نواجهها
واألمل يف غدٍ ال احتالل فيه وال حواجز، وال ... هناك أمل :  سكان األرض املقدسة قائلينقداستكم يف رسالة اىل

جدران، وال أسرى، وال الجئين، بل تعايش ورفاه وازدهار األرض املقدسة، آن األوان ألن تنتهي املعاناة فيها، وان 
  .حتل احملبة ويسود السالم
  والسالم عليكم ورحمة الله
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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