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كلمة للبابا فرنسيس األول، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني حممود 

اإلسرائيلي  ـاألوان آن إلنهاء الصراع الفلسطيني  إنيقول فيها  ،عباس

1TPالذي مل يعد مقبوالً 
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 .٢٥/٥/٢٠١٤رام اللّه، 

 

 سيدي الرئيس،

 األصدقاء األعزاء،أيها 

 خوة،أيها اإل

ية إىل ه حتية ودّأتوجه بالشكر إىل الرئيس السيد حممود عباس على كلمته الترحيبية، وأوجّ

للرب على كوين بينكم اليوم يف املكان  إين ممتنّ. املمثلين عن احلكومة وإىل الشعب الفلسطيني بأسره

 .تضافتكم احلارةالذي وُلد فيه يسوع، أمير السالم، وأشكركم على اس

كثيرة يصعب  يعيش الشرق األوسط منذ عقود النتائج املأسوية الستمرار صراع سبّب جراحاً

حلسن احلظ، يولّد غموضُ الوضع وانعدام التفاهم بين  تضميدها، وعندما ال يكون العنف مستشرياً 

ا وانقسامات تهاألطراف حالةً من انعدام األمن ونكران احلقوق والعزلة ونزوح جماعات برمّ

 .واحتياجات وآالم على اختالف أنواعها

ن يتأملون أكثر من غيرهم بسبب نتائج هذا الصراع، أود أن أقول من عرب عن قربي ممّ إذ أُ

لتُضاعَف . ، وهذا من أجل خير اجلميعصميم القلب إنه آن األوان إلنهاء هذا الوضع الذي مل يعد مقبوالً

إىل خلق الشروط الالزمة لسالم مستقر يرتكز إىل العدالة واالعتراف  اجلهود واملبادرات الهادفة إذاً

لقد آن األوان بالنسبة للجميع كي يضعوا شجاعة السخاء . بحقوق كل شخص، وإىل األمن املتبادل

                                                           

 :موقع إذاعة الفاتيكان، يف الرابط اإللكتروين التايل: املصدر ∗

http://tinyurl.com/pmlqkd3 
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ويف  ،واالبتكار يف تصرف اخلير، شجاعة السالم الذي يرتكز إىل إقرار اجلميع بحق الدولتين يف الوجود

 .م واألمن ضمن حدود معترف بها دولياً التنعم بالسال

ولهذا السبب أتمنى أن تتفادى جميع األطراف اللجوء إىل مبادرات وأعمال تتعارض مع 

. يتعب اجلميع من البحث عن السالم بعزم وتماسك وأالّ ،الرغبة املعلنة يف التوصل إىل اتفاق حقيقي

وال بد بالتايل من السير بحزم نحو  ،عامل كلهسيحمل معه السالم منافع كثيرة لشعوب هذه املنطقة ولل

 .ي كل طرف عن شيء ماالسالم، مع تخلّ

ين الفلسطيني واإلسرائيلي وللسلطات من اجلانبين السير نحو السالم حاملين ما أتمنى للشعبَ 

 ثابتاً  مرجعياً سيصير السالم يف األمن والثقة املتبادلة إطاراً. تتطلبه هذه املسيرة من شجاعة وحزم

بالنسبة  خرى، وتقديم فرصة من النمو املتزن، بشكل يصبح نموذجاًمن أجل مواجهة وحل املشاكل األُ

 .خرى تشهد أزماتملناطق أُ 

بودي أن أشير إىل اجلماعة املسيحية الناشطة التي تقدم إسهامها القيّم للخير املشترك ضمن 

واملسيحيون يرغبون يف متابعة دورهم هذا . والتي تشارك يف أفراح وأتراح الشعب كله ،ا�تمع

 .خوة لهمإكمواطنين يتمتعون بكامل احلقوق، بالتعاون مع املواطنين اآلخرين الذين يعتبرونهم 

إن اللقاء األخير الذي عقدتُه معكم . سيدي الرئيس، معروف عنك أنك رجل سالم وصانع سالم

الفاتيكان ووجودي اليوم يف فلسطين يشهدان على العالقات الطيبة القائمة بين الكرسي الرسويل يف 

يف هذا السياق أعبّر عن تقديري لاللتزام . ودولة فلسطين، والتي آمل أن تنمو من أجل خير اجلميع

ية يف البالد، الهادف إىل التوصل التفاق بين األطراف، يتعلق بمختلف نواحي حياة اجلماعة الكاثوليك

إن احترام هذا احلق اإلنساين األساسي يشكل يف الواقع أحد . مع إيالء اهتمام خاص باحلرية الدينية

والتي ال غنى عنها من أجل إحالل السالم واألخوّة والتناغم؛ ويقول للعامل إن  ،الشروط الضرورية

كن؛ ويشهد على أن القواسم التوصل إىل اتفاق جيد بين خمتلف الثقافات واألديان أمر واجب ومم

وبالتايل يمكن إيجاد درب للتعايش الصايف واملنظّم والسلمي، يف إطار  ،املشتركة بيننا كثيرة وهامة

 .خوة ألننا أبناء لله الواحدإوفرح أن نكون  ،قبول االختالفات

 ليّ سيدي الرئيس، أيها األصدقاء األعزاء ا�تمعون هنا يف بيت حلم، ليبارككم الرب الك

كم وليمنحكم احلكمة والقوة الالزمتين ملتابعة مسيرة السالم الشجاعة، كي يتحول مِحْ القدرة، وليَ

 !سالم. يف االزدهار والوفاق وتعود هذه األرض لتُزهر جمدداً ،السيف إىل حمراث


