
إخوتي وأخواتي األعزّاء في املسيح، 

اإلخوة واألخوات األعزّاء من مختلف األديان، 

مـرّة أخـرى، نـحن مـجبرون عـلى تـسجيل اسـتخدام الـقّوة والـعنف فـي األرض املـقّدسـة والـتعبير عـن مـعارضـتنا الشـديـدة. 
ا وراءه عـدًدا كـبيرًا مـن الـضحايـا ومـعانـاة ال تـوصـف. بـل أكـثر مـن  إنّـه صـراع طـال أمـده لـسنوات عـديـدة حـتّى اآلن، تـاركًـ
ذلـك: إنّـه يـؤّدي إلـى تـراكـم الـكراهـية واالسـتياء والـتعطّش لـالنـتقام وأّي شـعور سـيّء آخـر يـخاطـر بـإشـعال نـزاعـات جـديـدة 
مـع مـرور الـوقـت. عـلى الـرّغـم مـن عـدم وجـود نـقص فـي أمـثلة الـتعايـش السـلمي والـتعاون والـتفاهـم، إاّل أنّـه لـألسـف يـبدو 
أّن خـيار السـالح يـسود مـرّة أخـرى، مـّما يـبذر الـرعـب ويـقتل األبـريـاء. يـجب عـلى أولـئك الـذيـن سـاروا فـي طـريـق الـعنف، 
بـعد سـبعني عـامًـا مـن الـنزاعـات املسـّلحة، أن يـعترفـوا بـصدق أّن الـحقائـق ال تـثبت أنّـهم عـلى صـواب وأنّـه عـلى األقـل يـجب 
تجـــربـــة طـــرق أخـــرى وتـــعزيـــزهـــا. مـــن جـــانـــبنا نـــوّد أن نـــحاول تـــوحـــيد الـــقوى الـــروحـــيّة املـــوجـــودة فـــي الجـــميع. يـــعتبر أبـــناء 
إبـــراهـــيم هـــذه األرض "مـــقّدســـة"، لـــكنّها تحـــظى بـــاحـــترام كـــبير مـــن قـــبل جـــميع األديـــان. ولهـــذا الســـبب أيـــًضا، يـــجب أن 
ه إلـى اهلل كـي يُـحيي مـن جـديـد رجـاء السـالم حـتّى حـيث يـبدو ضـائـًعا، وفـي أعـقاب  نـشعر جـميًعا بـرغـبة قـويّـة فـي الـتوجّـ
"روح أســـيزي" بـــدًءا مـــن االجـــتماع الـــتاريـــخي فـــي عـــام 1986، أن نجـــّدد فـــي كـــّل واحـــد إرادة الســـالم، والـــحاجـــة إلـــى 
ارتـــــداد الـــــقلب، وإرادة الـــــحوار فـــــي االعـــــتراف املـــــتبادل. لهـــــذه األســـــباب، أقـــــترح عـــــلى جـــــميع األشـــــخاص والجـــــماعـــــات 
د دعـــاءنـــا خـــالل يـــوم 27  املـــسيحيّة وجـــميع األديـــان األخـــرى االنـــضمام إلـــى الـــصالة مـــنذ اآلن. وقـــبل كـــّل شـــيء ســـنوحّـــ

املقبل، فنتوّجه إلى اهلل ملناشدته أن يقبل عطيّة السالم أخيرًا جميع الناس الذين يعيشون في إسرائيل وفلسطني. 

ليعِطكم الرّب السالم،

+ دومينيكو سورينتينو، أسقف 

أّسيزي، أيّار/ مايو 2021

Commissione spirito di Assisi  Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino  Piazza Vescovado, 3 Assisi 06081 tel. 075-812483 
spiritodiassisi@diocesiassisi.it www.spiritodiassisi.diocesiassisi.it 


	إخوتي وأخواتي الأعزّاء في المسيح،
	الإخوة والأخوات الأعزّاء من مختلف الأديان،
	مرّة أخرى، نحن مجبرون على تسجيل استخدام القوّة والعنف في الأرض المقدّسة والتعبير عن معارضتنا الشديدة. إنّه صراع طال أمده لسنوات عديدة حتّى الآن، تاركًا وراءه عددًا كبيرًا من الضحايا ومعاناة لا توصف. بل أكثر من ذلك: إنّه يؤدّي إلى تراكم الكراهية والاستياء والتعطّش للانتقام وأيّ شعور سيّء آخر يخاطر بإشعال نزاعات جديدة مع مرور الوقت. على الرّغم من عدم وجود نقص في أمثلة التعايش السلمي والتعاون والتفاهم، إلّا أنّه للأسف يبدو أنّ خيار السلاح يسود مرّة أخرى، ممّا يبذر الرعب ويقتل الأبرياء. يجب على أولئك الذين ساروا في طريق العنف، بعد سبعين عامًا من النزاعات المسلّحة، أن يعترفوا بصدق أنّ الحقائق لا تثبت أنّهم على صواب وأنّه على الأقل يجب تجربة طرق أخرى وتعزيزها. من جانبنا نودّ أن نحاول توحيد القوى الروحيّة الموجودة في الجميع. يعتبر أبناء إبراهيم هذه الأرض "مقدّسة"، لكنّها تحظى باحترام كبير من قبل جميع الأديان. ولهذا السبب أيضًا، يجب أن نشعر جميعًا برغبة قويّة في التوجّه إلى الله كي يُحيي من جديد رجاء السلام حتّى حيث يبدو ضائعًا، وفي أعقاب "روح أسيزي" بدءًا من الاجتماع التاريخي في عام 1986، أن نجدّد في كلّ واحد إرادة السلام، والحاجة إلى ارتداد القلب، وإرادة الحوار في الاعتراف المتبادل. لهذه الأسباب، أقترح على جميع الأشخاص والجماعات المسيحيّة وجميع الأديان الأخرى الانضمام إلى الصلاة منذ الآن. وقبل كلّ شيء سنوحّد دعاءنا خلال يوم 27 المقبل، فنتوجّه إلى الله لمناشدته أن يقبل عطيّة السلام أخيرًا جميع الناس الذين يعيشون في إسرائيل وفلسطين.
	ليعطِكم الربّ السلام،
	+ دومينيكو سورينتينو، أسقف
	أسّيزي، أيّار/ مايو 2021

