
أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء في املسيح، واإلخوة واألخوات األعزّاء من العديد من األديان املختلفة، 

إّن مــسار الــرحــلة الــذي يــأخــذنــا شهــريًّــا لــزيــارة أمــاكــن الــصراع والــعنف يــقودنــا إلــى كــولــومــبيا. تــوقــيع اتــفاقــيّات الســالم، 
الــذي حــصل قــبل خــمس ســنوات، وضــع حــّداً ألطــول نــزاع داخــلي وأكــثره دمــويّــة فــي أمــريــكا الــالتــينية، لــكنّه لــألســف لــم 
يـسفر عـن الـنجاحـات املـأمـولـة واسـتمرّت االنـتهاكـات املـختلفة لـالتـفاقـيّات، فـضالً عـن انـتهاكـات لـحقوق اإلنـسان. مـنذ 28 
نــيسان/ أبــريــل، انــدلــعت االحــتجاجــات فــي جــميع مــدن الــبالد، وفــي مــواجــهة مــشاركــة شــعبية كــبيرة، أصــبحت الشــرطــة 
بـطلة االنـتهاكـات الـجسيمة. وقـد وثّـقت وكـاالت دولـيّة مسـتقّلة لـحقوق اإلنـسان عـمليّات قـتل وجـرح وحـاالت اخـتفاء قسـري 
واغــتصاب واســتخدام الــتعذيــب واالعــتقاالت الــتعسفيّة. يــطالــب املــتظاهــرون بــمزيــد مــن الــعدالــة الــضرائــبيّة، ال ســيّما فــي 

ضوء الضرر الناجم عن أزمة الوباء. 

يزي ومـن جـميع الـقلوب املـحبّة للسـالم أن تـرفـع الـصالة إلـى اهلل حـتّى  مـع اسـتمرار االحـتجاجـات والـعنف ، نـطلب مـن أسّـ
يُـعاد فـتح مـجال لـلحوار والـتفاهـم املـتبادل. لـيساعـد املـؤمـنون مـن جـميع األديـان، عـلى غـرار مـا حـدث فـي هـذه املـديـنة فـي 
27 تشـــريـــن األّول/ أكـــتوبـــر 1986، عـــلى إشـــاعـــة األمـــل فـــي املـــصالـــحة مـــع الـــصالة ، وفـــي 27 حـــزيـــران/ يـــونـــيو املـــقبل، 

بالشكل الذي يعتبرونه أكثر انسجاًما مع تقاليدهم الخاّصة، ليتوّجهوا إلى اهلل الواحد لطلب السالم في كولومبيا. 

ليعِطكم الرّب السالم 

+ دومينيكو سورينتينو ، أسقف
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