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   عشر السادس بنديكتوس البابا لقداسة كلمة
  الله رام يف استقباله حفل خالل

  13/5/2009بيت حلم، 
 
 

قال قداسة البابا بنيدكتوس السادس عشر، إن رحلة حجه إىل األراضي املقدسة مل تكن لتكتمل بدون زيارة بيت 
استقبال السيد الرئيس لقداسته يف مقر  وأكد البابا يف كلمته خالل. مدينة داود ومكان مولد يسوع املسيح -حلم 

الرئاسة باملدينة، على دعمه حلق الشعب الفلسطيني يف وطن فلسطيني ذي سيادة يف ارض أجداده، يعيش بأمان 
وقال قداسته إنه يدرك مدى تأمل الفلسطينيين من جراء . ا دولياوسالم مع جيرانه ضمن حدود معترف به

األرض منذ عشرات السنين، وأضاف انه سيزور عصر اليوم، خميم عايدة  االضطرابات التي تعاين منها هذه
وأضاف قداسته، أنه يشاطر العائالت الفلسطينية الثكلى . لالجئين ليعرب عن تضامنه مع الشعب الذي عانى الكثير

 صلواته، وقال أحزانها بفقدان أبنائها يف العمليات احلربية األخيرة يف غزة وانه يذكر هذه العائالت باستمرار يف
ودعا قداسته . انه يبتهل إىل الله الن يحل السالم العادل والدائم يف األراضي الفلسطينية ويف املنطقة بأسرها

  .الفلسطينيين العمل على بقاء شعلة آمالهم حية ألن السالم بين الشعوب يف الشرق األوسط يمكن أن يتحقق
  .واألمن    وا التزامهم بالعمل من أجل حتقيق أهدافهم يف السالمو طالب البابا قادة الشعب الفلسطيني أن يجدد

لدائم، وهو أمر يمكن ودعا الباب اجملتمع الدويل أن يستخدم جهوده للوصول إىل حل من خالل احلوار والسالم ا
  .التوصل إليه

وعبر عن أمله العميق بأن تزول الهواجس املتعلقة بأمن األراضي الفلسطينية وإسرائيل، ويمكن أن يتحقق السالم 
  .وأن يكون هناك حركة أعظم وأسهل للمواطنين الفلسطينيين

وأكد البابا أن الفلسطينيين مثل أي شعب أخر لهم احلق يف الزواج وأن يكون لهم عائالت والرعاية الصحية 
  .عليموالت

أملي انه من خالل اجملتمع الدويل أن تتم أعمال األعمار وبناء املدارس وان تستمر هذه العملية خاصة 'وأضاف 
البيوت التي دمرت يف حرب غزة، وأشار إىل أن االستقرار سيوفر للشباب فرص أفضل يف تعلم مهارات أفضل 

  .واحلصول على وظائف وبناء احلياة واجملتمع 
داء إىل الكثير من الشعوب خاصة الشعب الفلسطيني بأال يسمحوا للفقد ودمار البيوت بأن يترك أثرا ووجه البابا ن

  .يف نفوسهم
ودعم مشاعر .وطالب الشعب الفلسطيني بأن يقاوموا أي ميل للعنف يف بناء الدولة وان يجددوا التزامهم بالسالم 

  .ن من أجل مستقبل أفضلالرحمة جتاه هؤالء الذين عانوا ويسعون للمصاحلة ويعيشو
  .أدعوا كل الشعب الفلسطيني، وأصلي من أجل احلماية والبركة للشعب الفلسطيني'وقال البابا يف بيت حلم  
 

 

                                                            

  المصدر: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-
xvi_spe_20090513_welcome-betlemme_ar.pdf  
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