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 رسالة قداسة البابا إ�� املشارك�ن �� املؤتمر السا�ع �حوارات املتوسط 

 أ��ا السيدات والسادة الكرام، 

 
ً
سنو�ا تنظمھ  الذي  املتوسط،  �حوارات  السا�ع  املؤتمر   �� املشارك�ن  من  ودية  بتحية  الشؤون   أتقدم  وزارة 

اإليطالي الدو��  والتعاون  �� ةا�خارجية  النظر  إعادة  ��دف  الدولية،  السياسية  الدراسات  معهد  مع  بالتعاون   ،

عن   والبحث  املتوسط،  منطقة  حيال  التقليدية  ال�ي   اتباجإاملقار�ة  الهامة  التحديات  ع��  ومتقاسمة  جديدة 

 تفرضها املنطقة. 

املتوسط   منطقة  ممالك  أن  من  الرغم  أن  و�م��اطور�ا��ا  ع��  إال  املا�ىي،  إ��  (بحرنا)   Mare Nostrumتنت�ي 

م�اٌن  هو  املتوسط  ا�حا��.  القرن   �� ح�ى  مركز�ة،  جيوسياسية  بأهمية  يتمتع  يزال  و�التا��    ما   م�اٌن إنھ  حدودي، 

إنما   وحسب،  ضفافھ  ع��  طل 
ُ
ت ال  ثالث،  قارات  ب�ن  إ�� للتال��  مدعوة  إذا  و��  البعض،  �عضها  فيھ  تالمس 

 التعا�ش.

لنا   البحرُيظهر  هذا  حول  املتمركز  فقط    –  ال��ابط  رمز�ة  بطر�قة  وأن   –ليس  مش��ك،  كب��  بيٌت  �لھ  ال�وكب  أن 

ال   ما  بلد  مفهومُ   ستطيع�مص��  و�ات  األخرى.  البلدان  مصائر  عن  مستقال  ي�ون  خط��.    أن  �ش�ل  يتغّ��  االستقالل 

واحتالالٍت  تدخالت  تجاه  الذا�ي  با�حكم  املشروعة  املطالبة  املا�ىي   �� �ع�ي  �ان  فبات    فإذا  أجنبية،  دول  من 

املعا الزمن   �� بد  يتخذ  وال  الشعوب.  با��  بمصائر  االهتمام"  و"عدم  "الالمباالة"  مع�ى  السياسة   طرحتأن  هنا  صر 

تفعال   والدبلوماسية وأن  املوضوع  هذا  حول  العومل  التساؤالت  عملية  تدهور  دون  ل�حيلولة  أمكن  ما  ال  ة  �ل  �ي 

 تص�� عوملة الالمباالة. 

عنأن  ��  بين اليوم،  أك��  �ش�ل  االل��ام  ��ذا  بوضوح  �ستشعر  نرى  إ��    –دما  ووصوال  املناخية  األزمة  من  بدءا 

 القارات، ال �ستطيع أن �ستمر �� تجاهل �عضها البعض. السيماأن الدول، و  –ا�جائحة تلك املرتبطة ب

إ��  تحتاج  البحر  هذا  و�م�انات  موارد  إن  املتوسط.  منطقة   �� باألخص  ي�ح  فهو  عام،  �ش�ل  ي�ح  هذا  �ان  إذا 

فرد مقار�ة   ت�ون  ال  عليھانجديدة،  املطلة  البلدان  ب�ن  ومتقاسمة  مش��كة  بل  وأنانية،  األخرى  ية  البلدان  وح�ى   ،

الصراعات  حدة  من  التخفيف  ع��  قادرة  مقار�ة  إ��  حاجة  ثمة  مختلفة.  لدوافع  املتوسط  �سياسات  املهتمة 

 فھ، ومنھ تمتد إ�� القارات.ع�� سطح هذا البحر، �� أعماقھ وع�� ضفا  دور اإلقليمية املتعددة، ال�ي ت 

املتوسط    �� ت��كز  ال�ي  ا�ختلفة  املشا�ل  ب�ن  تتطلب    –من   وال�ي 
ً
النظر  سياسة    رؤ�ة    تكتسُب   –�عيدة 

ً
 أهمية

 
ُ
مسألة أ  قصوة  ال�ي  حافزا  ال�جرة،  و�انت  عل��ا،  عام  لحرص   �� المبدوزا  جز�رة  إ��  األو��  الرسولية  ز�ار�ي 

السنوات  2013 أحداث  إن  أظهر .  البلدان املاضية  ع��  يقتصر  ال  مش��ك  جهد  عن  ينتج  أن  يمكن   
ً
فاعال تدخال  أن  ت 

الا� تتقاسمھ  بل  الحدودية،  هذه  إل��ا  تنت�ي  ال�ي  بلد  بلدانقارات  أي  ُي��ك  أن  ينب��  ال  الكب��ة يواجھ  ل.  املش�لة  هذه 



مسؤولون  الواقع   �� أل��م  مسؤولون،  أ��م  �شعروا  أن  ا�جميع  ع��  بل   لوحده. 
ّ

يذك كما  الكتاب    – ا  نر ،  بداية   ��

 ).  9، 4" (راجع ت�و�ن ؟الذي وجهھ هللا إ�� قاي�ن "أين أخوك السؤاُل  –املقدس 

 
ُ
ال�جرة  ت ظاهرة  لنا  م��ابطبّ�ن  �ىيء  �ل  أن  أخرى  ع��  وتحذرنا    ،مرة  قادرة  مقار�ة  يتطلب  املستقر  ا�حل  أن  من 

 هذا املؤتمر. يمكن أن �سلط الضوَء عل��ا حواراُت ب العديدة املرتبطة بھ، وال�ي نمراعاة ا�جوا

أش��  أن  أيضا  محوُر   إ��  وأود  هو  املتوسط  البحر  املستمر  أن  الكنيسة  مؤتمركم اهتمام  ا�عقاد  مع  و�ال��امن   .

رسولية   بز�ارة  أيضا  إ��  سأقوم  وأتذكر  واليونان.  باري ق��ص   �� املا�ىي  العام  ُعقد  الذي  املثمر    –  اللقاء 

 ع�� والذي دعا إليھ مجلس أساقفة إيطاليا    –  حدود سالم""املتوسط  
ً
 مطال

ً
، وشهد مشاركة أساقفة من عشر�ن بلدا

Mare Nostrum  ٌيجري اإلعداد لھ حاليا. الذي ، و اآخر �� فلور�س (بحرنا)، وسيليھ العام املقبل لقاء 

أش��   أن  عن  أود  فضال  الكنسية،  اللقاءات  هذه  أن  املتوسطإ��  �شأن  "ا�حوارات حواراتكم  من  �ستلهم  أن  يمك��ا   ،

ال�ي   �� املتوسطية"  كث��ا  ساهمت  وال�ي  املا�ىي،  القرن  وستينيات  خمسينيات  ب�ن  الب��ا،  جورجيو  افتتحها 

ضف�ي    تقر�ب 
ً
مطلقة ا�حوار    البحر،  �ان    �شأنسياسة  الب��ا  ما  إيمانية    –�عت��ه  نظر  وجهة  ط��يا    –من  "بح��ة 

 الك��ى". 

 
ً
، مؤكدا  أتم�ى لكم جميعا

ً
 مب��ال ال���ات اإللهية. ا�ي و و صللكم  مؤتمرا مثمرا

 

 فر�سيس
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