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  يجدد فيها  كلمة لقداسة البابا يوحنا بولس الثاين
  بحق الشعب الفلسطيني يف وطن له اعتراف الكرسي الرسويل

  ]مقتطفات[ .21/3/2000بيت حلم، 
  
  

  [.......]  
  السيد الرئيس عرفات  
د لك إذ أشكر لك ترحيبك احلار بي باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وباسم الشعب الفلسطيني، أود أن أؤك  

  .سعادتي بأن أكون اليوم هنا
حتى تصبح هبة السالم اإللهية أكثر فأكثر أمراً واقعاً يف حياة كل الذين يعيشون يف .. وكيف ال أصلي  

  .هذه األرض التي ميزها الله بعجائبه
ي أن يجهل كم هي املعاناة واآلالم الت سالم للشعب الفلسطيني، سالم جلميع شعوب املنطقة، ال أحد يقدر  

  .فرضت على الشعب الفلسطيني يف السنوات األخيرة
إن العامل كله يرى معاناتكم، وقد طال بها األمر كثيراً، لقد اعترف الكرسي الرسويل دائماً بحق الشعب   

  .الفلسطيني يف وطن له، وبحقه يف العيش بسالم وطمأنينة مع سائر شعوب املنطقة
نا وأساليف أنه لن تكون نهاية للصراع األليم يف األرض املقدسة ما ويف احملافل الدولية لقد أعلنا مراراً أ  

مل تكن هناك ضمانات ثابتة حلقوق جميع الشعوب املعنية على أساس الشرعية الدولية وقرارات هيئات األمم 
  .وتصريحاتها ذات العالقة

ة لتحقيق السالم يف علينا جميعاً أن نستمر يف السعي والصالة من أجل جناح اجلهود الصادقة الساعي  
هذه األرض، السالم العادل والنهائي غير املفروض، بل الناجم عن املفاوضات ، هو وحده الذي يمكنه أن يلبي 

فال يبقى . بل جديد مضيءالتطلعات الفلسطينية املشروعة، إذ ذاك فقط سترى األرض املقدسة إمكانية مستق
معرضاً للمخاصمة والصراع بل يرسخ على التفاهم والتعاون يف سبيل مصلحة اجلميع، وأن حتقيقه متوقف بقدر 
كبير على استعداد املسؤولين عن مصير هذا اجلزء من العامل وعلى شجاعتهم يف اتخاذ مواقف جديدة من التفاهم 

  .واالنصياع ملتطلبات العدل
  دقاء األعزاء،أيها األص  
نا مدرك تماماً بالتحديات الكبيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يف كل جمال من أ  

  .جماالت التنمية االقتصادية والثقافية
إين أصلي بصورة خاصة من أجل هؤالء الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، الذين ال زالوا ال يملكون بيتاً   

  .كان الذي يستحقونه يف اجملتمع وال إمكانية لهم للحصول على عمل منتظملهم وليس لهم امل
أرجو أن تكون زيارتي اليوم إىل خميم الالجئين يف الدهيشة، تذكيراً لألسرة الدولية بضرورة القيام   

 بمبادرة حاسمة لتحسين وضع الشعب الفلسطيني، سرين جداً قبول هيئة األمم باإلجماع القرار حول بيت حلم
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سرة الدولية لإلسهام يف تنمية هذه املنطقة وحتسين الظروف التي تمهد للسالم ، والذي التزمت به األ2000ُ
  .واملصاحلة يف مكان هو من أهم وأعز األماكن يف األرض

عندما يحترم ويعترف اجلميع بكرامة وحقوق كل كائن بشري ألنه خملوق على صورة الله، إذ ذاك يصبح   
لذي سمع يف بيت حلم حقيقة ينعم بها العامل اليوم، ودائماً الشعب الفلسطيني حاضر يف صالتي الوعد بالسالم ا

 التي أرفعها إىل اإلله الواحد، الذي يمسك بتقاليد الكون يف يديه ليضيء اإلله العلي بنوره على الشعب الفلسطيني،
  .وليؤيده وليهديه يف طريق السالم

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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