
رسالة البابا 
وّجھ قداسة الحبر االعظم البابا بندیكتوس السادس عشر  

إلى مؤمني الشرق األوسط الكاثولیك 
 في 21 كانون األول 2006 ، 

وھذه ترجمتھا 

  
أیھا األخوة االجالء في االسقفیة والكھنوت ، 

واالخوة واالخوات االعزاء الكاثولیك في منطقة الشرق االوسط، 
  

       إننا ، وقد غمرنا نور المیالد ، نتأمل بحضور الكلمة الذي نصب خیمتھ فیما 
بیننا. فھو "النور الذي یسطع في الظلمات" والذي " أعطانا القدرة لنصبح أبناء 

هللا" (1) . في ھذه األیام المألى بمعاني اإلیمان ، إنا نرغب في أن نوّجھ إلیكم فكرة 
خاصة ، أیھا االخوة واالخوات الكاثولیك، انتم الذین تعیشون في مناطق الشرق 

األوسط : وھي اننا نشعر روحیا بأننا حاضرون في كل كنیسة من كنائسكم بخاصة ، 
حتى أصغرھا ، لنشاطركم رغبتنا الحاّرة   والرجاء اللذین تنتظرون معھما الرب 

یسوع أمیر السالم. لیبلغكم جمیعا التمني الكتابي    الذي تبّناه القدیس فرنسیس 
االسیزي بقولھ : لیمنحكم الرب السالم. 

  
       إني اتلفت بعاطفة المحبة إلى الجماعات التي تشعر بأنھا  "قطعان 

صغیرة" (2) ، وھي كذلك إّما ألن عدد األخوة واألخوات قد تناقص، وإّما ألنھم 
غارقون في مجتمعات مؤلّفة في غالبیتھا من مؤمني أدیان اخرى ، وإّما ألن الظروف 

قضت بأن ینتموا إلى بعض امم تعیش في صعوبات كثیرة وحرمان . واني افّكر 
خاصة بالبلدان التي یطبعھا طابع التوترات القویة ، وبخاصة بأولئك الذین یخضعون 

لمظاھر عنف قاس . وھذا كلھ یتسّبب بخراب كبیر یطال دونما شفقة االشخاص العّزل 
واألبریاء . واألنباء الیومیة التي ترد من الشرق األوسط ، تشیر إلى تزاید عدد 

الحاالت المأساویة التي یبدو أنھا ال حّل لھا . وھي أحداث ، بالنسبة إلى الذین تتناولھم 
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مباشرة ، لتثیر طبیعیا احتجاجا وغضبا وتعّد المغلوب لرغبة في االنتقام وطلب الثأر. 
ونعرف ان ھذه لیست بمشاعر مسیحیة . واالنسیاق إلیھا یجعلنا باطنا قساة ، وطالّب 
ثأر، أبعد ما نكون عن ھذه العذوبة والوداعة التي جعل یسوع المسیح نفسھ مثاال لھا 
(3) . وھكذا تضیع فرصة تقدیم مساھمة مسیحیة صادقة لحّل ھذه المشاكل الخطیرة 
التي یعاني منھا زمننا . ولیس من الحكمة في شيء ، خاصة في ھذا الوقت ، قضاء 
الوقت بالتساؤل لمعرفة من تألّم أكثر او ان نرید ان نقّدم عدد االساءات التي نالتنا ، 

بالقیام بجردة عن األسباب التي تغلّب ما لنا من حجج خاصة . 
  

       ھذا ما حدث غالبا في الماضي، وكانت نتائجھ حقا مخیبة لآلمال. وفي الواقع ان 
اآلالم مشتركة بین الجمیع ، وعندما یتألم أحدھم ، علیھ قبل كل ان یشعر بالمیل إلى 

فھم كیف یتألم اآلخر الذي یجد نفسھ في وضع مماثل. والحوار الصبور الودیع، القائم 
على االصغاء المتبادل والرغبة في تفھم وضع اآلخر، قد أتى بثماره الطّیبة في الكثیر 

من بلدان اخرى كان قد اجتاحھا العنف سابقا والثأر . وال یمكن القلیل من الثقة بانسانیة 
اآلخر، خاصة اذا كان یتألـم ، إالّ ان یعطي نتائج طیبة. وھناك جھات مختلفة ، تقول 

بسلطة ادبیة ، بھذا االستعداد الداخلي . 
       إّنا ، في زمن المیالد ھذا ، نفكر باستمرار ، وبقلق عمیق، بالمجموعات 

الكاثولیكیة في بلدانكم . ان النجم الذي رآه المجوس، فقادھم إلى لقاء الطفل ومریم امھ 
(4) ، ھو یحملنا إلى ارضكم . لقد قّدم یسوع حیاتھ على ارض الشرق ، لكي یجعل 

من االثنین شعبا واحدا (5)، فھدم الجدار الفاصل: جدار الحقد . اذذاك قال لتالمیذه :" 
اذھبوا الى العالم كلھ ، نادوا باالنجیل إلى جمیع الخالئق" (6). اذذاك ألول مرة ، 
أُطلِقْت تسمیة المسیحیین على تالمیذ المعلم (7) . اذذاك ُولدت كنیسة اآلباء الكبار 

وتطورت وازدھرت تقالید مختلفة وحیة وطقسیة غنیة . 
       ایھا االخوة واالخوات ، ورثة ھذه التقالید ، إني أعرب بمشاعر المحبة ، عن 
قربي الشخصي منكم في الوضع االنساني الغیر المستقر، واأللم الیومي، والخوف 
واألمل الذي انتم تعیشون فیھ . إّنا نرّدد ، قبل كل ، على مسامع جماعاتكم ، كالم 
المخلّص:" "ال تخف ، ایھا القطیع الصغیر، ألن أباكم قد سّر بأن یعطیكم الملكوت 

" (8) . بإمكانكم ان تعتمدوا على تضامننا معكم التام في ھذه الظروف. وإنا لموقنون 
ایضا انھ بمقدورنا ان نكون ناطقین باسم مشاركة الكنیسة الجامعة . ویجب أالّ یشعر 

اي مؤمن في الشرق االوسط ، ھو والجماعة التي ینتمي إلیھا ، أنھ وحده ، او ھو 
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متروك لذاتھ . إن كنائسكم ترافقھا ، في طریقھا الشاق، صالة كنائس العالم كلھ 
الخاصة ، ومساندة محبتھا ، على مثال الكنیسة الناشئة وبروحھا (9) . 

       في ھذا الوقت الحاضر الذي یتمّیز بنور قلیل وظالم كثیف ، من اسباب تعزیتنا 
واملنا ان نعرف ان جماعات الشرق االوسط المسیحیة ، التي فوق آالمھا المبّرحة ، ما 

زالت جماعات حّیة ، ناشطة . ونعرف ایضا انھا عازمة على الشھادة الیمانھا ، بما 
لھا من ھوّیة خاصة في المجتمعات المحیطة بھا . وھذه الجماعات ترغب في ان تسھم 

، بطریقة بّناءة ، في التخفیف من حاجات مجتمعاتھم الملّحة ، ومنطقتھم . ان القدیس 
بطرس ، في اول كتاب لھ إلى جماعات فقیرة ومھّمشة في مجتمعات زمنھ ، التي 

كانت مضطھدة ، لم یترّد في القول لھم ان وضعھم الصعب ، یجب ان یعتبروه نعمة 
 . (10)

  
       وفي الواقع ، أفلیس نعمة ان نتمّكن من المشاركة في آالم المسیح ، بانضمامنا 

إلى العمل الذي معھ أخذ على عاتقھ خطایانا لیكّفر عنھا ؟ على الجماعات الكاثولیكیة 
التي تعیش غالبا حاالت صعبة، ان تعي القوة القدیرة التي تأتي من آالمھا التي تقبلھا 
بمحبة . وھذه آالم بامكانھا ان تغّیر قلب اآلخر وقلب العالم . إنا اذن نشّجع كال منكم 

ان یواصل بثبات طریقھ الخاص ، باالعتماد على وعیھ "الثمن" الذي افتداه بھ المسیح 
(11) . ال شّك في أن استجابة الدعوة المسیحیة الخاصة ، إنما ھي شاقة كثیرا 

ألعضاء جماعات ھي أقلیة . وغالبا ما تكون عددیا ال قیمة لھا في المجتمعات التي 
تجد نفسھا غارقة فیھا . وبعد، قد یكون النور خافتا في البیت ، یقول بطاركتكم في 

رسالتھم الراعویة سنة 1992 ، لكنھ ینیر كل البیت. والملح عنصر صغیر في الطعام 
لكنھ ھو ما یطّیبھ. والخمیرة صغیرة في العجین، ولكنھا ھي التي تخّمره وتعّده لیكون 
خبزا" . إنا نتبّنى ھذا الكالم ، واشّجع الرعاة الكاثولیك على االستمرار في خدمتھم ، 
باھتمامھم بالوحدة فیما بینھم ، وببقائھم دائما بالقرب من قطیعھم . ولیعرفوا ان البابا 
یشاطرھم ھمومھم وآمالھم ، وما یضّمنوه رسائلھم السنویة من إرشادات وفي قیامھم 
الیومي بواجباتھم المقدسة. والبابا یشّجعھم في ما یبذلون من جھد لیساندوا ویقّووا في 

االیمان ، والرجاء والمحبة ، القطیع الموكول إلیھم . وان حضور جماعاتھم في 
مختلف بلدان المنطقة ، یشّكل فیما یشكل عنصرا بإمكانھ ان یعّزز كثیرا الحوار 

المسكوني. 
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       منذ زمن بعید ، نراقب كیف ان العدید من المسیحیین یغادرون الشرق االوسط 
بحیث ان االراضي المقدسة قد تتحول إلى منطقة أثریة ، ال حیاة كنسیة فیھا . ال شك 

في ان االوضاع الجغرافیة والسیاسیة الخطرة ، والنزاعات الثقافیة ، والمصالح 
االقتصادیة واالستراتیجیة ، فضال عن النزعة العدائیة التي ترید ان تبّرر ذاتھا بأسباب 

اجتماعیة او دیـنیة ، ان كل ھذا یجعل بقاء االقلیات صعبا ، وھكذا ، یقع كثیر من 
المسیحیین في تجربة االغتراب. وھذا ضرر قد ال یكون في المستطاع اصالحھ . 
وبعد، ال یمكننا ان ننسى ان العیش معا آالما مشتركة ، یكون لھ فعل المرھم على 

الجراح ، ویحمل على التفكیر بالمصالحة والقیام بأعمال سالمیة. وھذا ما یولّد حوارا 
عائلیا واخویا بإمكانھ مع الزمن ونعمة الروح ان یتحّول حوارا اوسع على الصعید 

الثقافي ، واالجتماعي وأیضا السیاسي. وبعد ، فالمؤمن یعرف ان یعتمد على رجاء ال 
یخّیب ، ألنھ یقوم على حضور القائم من القبر. منھ یأتي االلتزام في االیمان والفاعلیة 
في المحبة (12) . في المصاعب األشد إیالماً ، یشھد الرجاء المسیحي ان االستسالم 

والتشاؤم ھما الخطر األكبر الذي یفّخخ الجواب على الدعوة النابعة من العماد ومن ھنا 
یتولّد االحباط ، والخوف ، والشفقة على الذات ، والقدریة ، والھروب. 

       في الساعة الحاضرة ، ُیطلب من المسیحیین ان یكونوا شجعانا ، مصّممین بقوة 
روح المسیح ، وان یعرفوا ان یعتمدوا على قرب اخوانھم باالیمان منھم ، المنتشرین 

في العالم. ان بولس ، یوم كتب إلى الرومانیین ، أعلن بوضوح انھ ما من شبھ بین 
اآلالم التي نقاسیھا على االرض والمجد الذي ینتظرنا (13) . وكتب مار بطرس ایضا 
في رسالتھ االولى یذّكر بأننا نحن معشر المسیحیین ، ولو أصابتنا محن مختلفة لنا أمل 

أكبر یمأل قلوبنا فرحا (14) . ویؤّكد بولس في رسالتھ الثانیة الى اھل كورنتس كل 
التأكید ان "هللا إلھ كل تعزیة... یعّزینا في ضیقاتنا، لكي نتمّكن بما یجود هللا علینا من 
تعزیة ، من ان نعّزي اآلخرین في ما یعرض لھم من ضیق" (15). وانا نعرف جیدا 

ان التعزیة التي وعد بھا الروح ، ال تقتصر فقط على الكالم الجّید ، بل انھا ُتَترجم 
بسعة الروح والقلب. وھكذا یمكننا ان نرى وضعنا في االطار االرحب ، إطار الخلیقة 
كلھا التي لتتمّخض بانتظار تجلّي أبناء هللا"(16) . وبھذا المنظار، یستطیع كل منا ان 

یفّكر اكثر بآالم االخر أكثر من آالمھ الخاصة ، وباآلالم المشتركة أكثر من اآلالم 
الذاتیة، وان یھتّم بأن یعمل بعض الشيء ألن اآلخر او اآلخرین یفّكرون بأن آالمھم 

یفھمھا غیرھم ویقبلھا ، ویرغب ان یداویھا ، قدر المستطاع. 
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       عبركم ، ایھا االخوة واالخوات االعزاء، نوّد أن نتوّجھ إلى مواطنیكم ، رجاال 
ونسـاء ، من مختلف الطوائف المسیحیة، ومختلف األدیان ، وإلى كل الذي یبحثون 

باخالص عن طریق االستماع المتبادل والحوار المخلص عن السالم، والعدالة 
والتضامن، نقول للجمـیع : اثبتوا بشجاعة وثقة ! ونطلب من جمیع المسؤولین عن 

مصیر الشعوب ، احساسا وانتباھا ، وقربا حسیا ، لتخطي الحسابات واالستراتیجیات 
لكي ینھض مجتمع أكثر عدالة ، وسالما ، واحتراما حقیقیا لكل كائن بشري . 

إنـا ، عـلى مـا تـعلمون ، أیـھا االخـوة واالخـوات االعـزاء، نـأمـل شـدیـد األمـل ان 
تـفسح لـنا الـعنایـة فـي الـمجال لـلقیام بـحجة إلـى االرض الـتي قـّدسـتھا احـداث تـاریـخ 
الــخالص . وانــا لــنأمــل ایــضا ان نــتمّكن مــن الــصالة فــي الــقدس" وطــن قــلب جــمیع 
المتحـدریـن الـروحـیین مـن ابـراھـیم، الـذیـن تـعّز عـلیھم كـثیرا " (یـوحـنا بـولـس الـثانـي. سـنة 
الـنداء 1984) . وانـا لـموقـنون انـھ بـامـكانـھا ان تـصبح "رمـزا لـلقاء الـعائـلة البشـریـة 
جـمعاء واتـحادھـا وسـالمـھا . (الـمكان ذاتـھ ص 229) . وبـانـتظار ان نـتمّكن مـن تـحقیق 
ھـذا الحـلم ، إنـا نـشّجعكم عـلى مـواصـلة السـیر فـي طـریـق الـثقة ، وانـتم تـقومـون بـإشـارات 
صـداقـة وحـسن نـیة . وإنـا نشـیر إلـى  االعـمال الـیومـیة البسـیطة ، الـتي یـقوم بـھا مـنذ زمـن 
بـعید فـي مـناطـقكم ، انـاس كـثیرون ، مـتواضـعون ، عـامـلوا دائـما بـاحـترام جـمیع الـناس. 
وانـا نشـیر ایـضا إلـى أعـمال ھـي نـوعـا مـا بـطولـیة ، اوحـى بـھا احـترام صـادق لـلكرامـة 
االنـسانـیة ، وھـذا كـلھ سـعیا إلـى ایـجاد طـریـقة للخـروج مـن حـال الـنزاعـات الخـطیرة ، 

فالسالم انما ھو خیر كبیر وملّح یبّرر تضحیات كبیرة یقوم بھا الجمیع . 
       ال سالم دون عدالة ، على ما كتب سلفنا المبّجل یوحنا بولس الثاني. لذلك یجب 
االعتراف بحق الجمیع وإقراره . وأضاف یوحنا بولس الثاني یقول :" ال عدالة دون 
غفران. واذا لم یكن ھناك تغاض عن أخطاء الماضي ، یستحیل الوصول إلى تفاھم 

یفسح في المجال لحوار بغیة تعاون مقبل. فالصفح ، في ھذه الحالة ، ھو الشرط الذي 
ال بّد منھ للتفكیر بحریة بمستقبل جدید. ومن الصفح المعطى والمقبول ، یمكن ان تولد 
وتتطور اعمال تضامن كثیرة في خط تلك القائمة بكثرة من منطقتكم بناء على مبادرة 

الكنیسة ، والحكومات ، والمؤسسات الحكومیة . 
       إن انشودة مالئكة بیت لحم "السالم على االرض للناس الذین یرضاھم هللا " 
تأخذ في ھذه األیام كل أبعادھا ، وتعطي منذ اآلن ثمارھا التي تبلغ مداھا في الحیاة 
االبدیة. وإنا لنأمل ان یضع زمن المیالد حّدا او على االقل ان یخّفف من الكثیر من 
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اآلالم ، ویولي عائالت كثیرة األمل الذي ال بّد منھ لتتمّكن من مواصلة الجھود للعمل 
على تقّدم السالم في عالم ال یزال یعاني من تمّزق وانقسام. 

       تأّكدوا ، ایھا االعزاء، ان صالة البابا الحارة وكل الكنیسة ترافقكم على ھذا 
الطریق، وشفاعة الشھداء والقدیسین الكثر، ومثلھم، یعضدكم ویقّوي إیمانكم وھم الذین 

شھدوا على ارضكم بشجاعة للمسیح . ولتسھر على حسن نیاتكم والتزاماتكم عائلة 
الناصرة المقدسة . 

       وبھذه العواطف ، نمنح كال منكم ، من صمیم القلب ، بركة رسولیة خاصة ، 
عربونا لمحبتنا وذكرنا الدائم . 

       حاضرة الفاتیكان في 21 كانون االول 2006 . 
                                                            بندیكتوس السادس عشر 
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