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 كلمة األب وليد موسى

 في مؤتمر كاريتاس

                 

 أٌٓا األطذلاء 

تًذّثح، ٔتاصى جايؼح صٍّذج انهٌٕزج، أشكش كاسٌراس نثُاٌ، ػهى  ،تكى أسّدة

صّهًًا اخرٍاسْا ْزِ انجايؼح، نركٌٕ ششٌكح نٓا فً ْزا انًؤذًش انزي َأيم أٌ ٌكٌٕ 

 .ٔيشاسكح إَضاٍَح كشًٌحنح اجرًاػٍح يٍ ػذاثٕ إنٍّ نهٕطٕل إنى يا َظ

، ٔنغثطرّ ، ذذٍّح ذمذٌش نكٔانٍُافح انغثطح انضٍادج، يًثاًل طادة ٌٔا طادة

ػهى لذس انًذّثح انرً ذشّذَا إنى تكشكً، َٔذٍ، فً كم دٍٍ، صُثمى أٔفٍاء  ٔشكشًا

 ."يجذ نثُاٌ ُأػطً نّ"ً ٔألتٍُا ياس َظشاهلل تطشس طفٍش، ٔكم يٍ طادلٍٍ نثكشك

 أٌٓا األطذلاء 

ْزا ْٕ شؼاس انكٍُضح فً َظشذٓا إنى اإلَضاٌ "... أػطٕا يّجاًَا أخزذى ٔيّجاًَا"

جرًاػً ٔنُظشج ٌثمى أصاصًا ػمائذًٌا نفكشَا اإل ٔكالو انًضٍخ،فًُز أنفً صُح، .  ٔانًجرًغ

 .انكٍُضح إنى انًجرًؼاخ انثششٌح

ذػَٕا انثاتا انشادم ، 2891ٌصُح  جفً سصانح دٕل انشأٌ االجرًاػً انظادسف

انرضايٍ، ٔانؼًم يٍ أجم انخٍش انؼاو، أي يٍ أجم خٍش انكم " ٌٕدُا تٕنش انثاًَ إنى 

ٔتانفؼم، ياسصُا، فً نثُاٌ، ْزِ  ".ٔكم فشد، ألَُا جًٍؼًا يضؤٔنٌٕ دّمًا ػٍ انجًٍغ

ّثش شاَا ٔجثانُا، ٔانرً ذؼانرً ػشفُاْا فً ُل "انؼَٕح"انًضؤٔنٍح انرضايٍُح، يٍ خالل 

 .جم انخٍش انؼاوػٍ ذؼأٌ انكم يغ انكم يٍ أ

 2982ثاتا الٌٔٔ انثانث ػشش ٌؼرثش فً سصانح انشؤٌٔ انذذٌثح صُح نٔإرا كاٌ ا

 ٌّ ّٕج، ًْ فشٔلاخ "أ انفشٔلاخ تٍٍ انُاس، فً انزكاء ٔانًٓاسج ٔانثشاػح ٔانظذح ٔانم
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ٕ إنى ذذمٍك رنك، ٌذػفئَّ، ٔتضثة  ،"فً األٔضاع طذٍذح ذّٕنذ، ذهمائًٍا، اناليضأاج

 .ٔنرٕفٍش ذكافؤ انفشص نهجًٍغنرخفٍف ْزِ انفشٔلاخ انؼذانح االجرًاػٍح 

، ألّشخ انكٍُضح انًاسٍَٔح 3112صُح انثطشٌشكً انًاسًَٔ األخٍش،  ٔفً انًجًغ 

 ٌّ ى ػانى سصانرٓا ًْ تاألصاس انشٓادج ػهى ػانى انشٔح فً ػانى انًاّدٌاخ، ٔػه" تأ

ػهى ػانى انظالج َا ٔدّة انزاخ، ٔفً ػانى انًُفؼح ٔاأل انًذّثح ٔانخذيح ٔانرضذٍح

ٔنٓزا فئٌ انكٍُضح  . فً ػانى انضّجح ٔانظخة ٔدّة انًظاْش ٔانرأّيم ٔانظًد

و ػهى ذأيٍٍ دّشٌح اإلَضاٌ ٔكشايرّ ذضؼى إنى ذذمٍك يثادا جْٕشٌح ذمٕ انًاسٍَٔح

 ".اذّٔدّمّ فً انًُٕ ٔفً ذذمٍك ر

 Caritas inانًذّثح فً انذك :  ٔلذ أطذس انثاتا تُذكرٕس انضادس ػشش سصانرّ 

veritate   يشّذدًا ػهى انذاجح إنى األخاللٍاخ فً انًجال اإللرظادي،  3118صُح

يؤّكذًا ػهى يثذأ انًّجاٍَح ٔيُطك انؼطاء، داػًٍا إنى ادرشاو دمٕق اإلَضاٌ ٔػاللرّ يغ 

 .اَخشٌٍ

ال كاسٌراس أٌ ذمٕو تّ خالل يضٍشذٓا، نذضٕس انكشٌى، يا ذذأل ْزا، أٌٓا ا 

 .صًٍّا فً نثُاٌ، ٔفً أٔضاػّ انظؼثح

انمذٌشج تشخض سئٍضٓا األب انظذٌك صًٌٍٕ فّضٕل،  انًؤصضحفرذٍّح إنى ْزِ  

ّٕػٍٍ فٍٓا ، فً َٓاٌح ْزا انًؤذًش، ٔإًٌاَُا كثٍش أَُّا.  ٔإنى جًٍغ انؼايهٍٍ ٔانًرط

ذٕطٍاخ ًٌكٍ أٌ ذضاْى فً اَرزاع اإلَضاٌ، يٍ ْايشٍرّ، ٔفً ذأيٍٍ صُرّٕطم إنى 

انذٍاج انفضهى نًجرًغ نثُاًَ، ٌؼاًَ يُز صُٕاخ ٔصُٕاخ، يشاكم صٍاصٍح ٔأيٍُح ذؤّثش 

 .صهثًٍا ػهى أٔضاػّ اإلجرًاػٍح ٔاإللرظادٌح

 يّشج جذٌذج، ذذٍّح نكى ٔشكشًا ػهى جٕٓدكى ٔأْاًل ٔصٓاًل تكى فً جايؼح صٍّذج 

 .انهٌٕزج

 ػشرى،        

 ػاشد كاسٌراس        
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 ٔػاط نثُاٌ        


