
 رسالة قداسة البابا السابق بندكتس السادس عشر 
 في التقرير عن االعتداءات الجنسّية في أبرشّية ميونيخ وفرايزنغ

2022شباط/ فبراير    6،  حاضرة الفاتيكان 

 ها اإلخوة واألخوات األعز اء، أي  
التقرير عن االعتداء  الثاني/   20فرايزنغ في  يونيخ و ة مفي أبرشي    ة الجنسي    ات بعد تقديم  أن   ، أود  2022يناير  كانون 

شخصي  ي ل إه  أوج   كلمة  الر  كم جميًعا  الواقع، على  في  أن  ة.  من  أساقفة كنت  ني  غم  لمدة تقل عن خمس   يونيخ م   رئيس  وفرايزنغ 
ي موطن ميونيخ   أبرشية إلى  عميق   ء انتما  ه ما زال في نفسي  أن  سنوات، إال  

.

 
البدايةأود   في  فحص كلمة    أقول أن      أيام  في  خالص.  وكثيًرا تشجيعً اختبرت  تفكير،  ال و هذه    الضمير  شكر  كبيًرا    ا 

،

الذين   بشكل خاص أن أشكر مجموعة األصدقاء الصغيرة   ل. أود  والعديد من عالمات الثقة أكثر مما كنت أتخي    كثيرة   صداقة و 
وا و  أنا كتبها  أن أ لم يكن بإمكاني  و ميونيخ،    فيلمكتب المحاماة    وسل موها   صفحة   82نة من  قاموا بتجميع مذكراتي المكو  ضح 

المحاماة،   مكتب  طرحها  التي  األسئلة  على  اإلجابات  إلى  باإلضافة  يجب بنفسي.  من    كان  يقرب  ما  وتحليل  8000قراءة 
المستندات   من  من  ة اإللكتروني صفحة  يقرب  ما  وتحليل  دراسة  في  أيًضا  المعاونون  هؤالء  ساعدني  من صفحة    2000. 

 رسالتي. الحًقا ل تم نشر النتيجة في ملحق  سي تقرير.  ال 
بخصوص مشاركتي في اجتماع مجلس القانون في    ة هفو   ت حدث   -الموقف    حديد ت ل   -األيام    هذه في    هائل في العمل ال 

رئيس  مع    لقد رتبت و .  يكون معذوًرا   ا وآمل أنأ الذي حدث لألسف لم يكن متعمدً . هذا الخط 1980يناير  كانون الثاني/   15
نتقص تال  الهفوة    وهذه .  2022يناير  كانون الثاني/   24إليصال ذلك في البيان الصحفي الصادر في    Gänsweinاألساقفة  

اللذ   والتفاني  االهتمام  يزاالن  من  وال  كانا  األصدقاء.    ا واضحً   ا مطلقً   التزاًما ين   تاسُتخدم   الهفوة   أن  من  بشدة    تأث رت لهؤالء 
في   لتقديم مصداقيتي للتشكيك  وحتى  بتع تأث  لكني  كاذب.  كأني    ي،  أكثر  الثقة رت  ورسائل   ابير  الودية  والشهادات  المتنوعة 

عديدين   التشجيع المؤثرة التي تلقيتها من أشخاص 

 .

 ه.  وصالت  ه ودعمنها  التي عب ر ع   ته لثق أشكر بصورة خاصة البابا فرنسيس  
أود   العائلة    أخيًرا،  أشكر  الكنيسة“ الرهبانية  أن  دير”أم  في  الحياة   . فإن  Mater Ecclesiae  الصغيرة  في  مشاركتها 

 ني.  دُ سن  ة التي تُ الداخلي  تمنحني القو ة  في الساعات السعيدة والصعبة  
يتبعها إلى   أن  يجب  الشكر  في  اعتراف.    اآلن   كلمات  فأكثر  دائًما    يؤث ر  تضع  الكنيسة  أن   أكثر  زالت  بداية ما  في 
  الحي  إلى للا   ي . نصل  المغفرة وطلب    خطيئتنا االعتراف ب   -كلمته ونفسه     يسوع ب  حيث يعطينا الر    -  اس اإللهي  االحتفال بالقد  

ال تشير بنفس الطريقة إلى كل  جًدا“    ة ”عظيم   لفظة   ا. من الواضح أن  جدً   ة والعظيم الكبيرة    خطيئتنا ،  خطيئتنا   عالنية أن يغفر



أ أليس  يوم يسألني    كل    . لكن  بمفرده   يوم   يوم، إلى كل   اليوم  كلُّ يوم يقول لي جًدا. و   خطيئة عظيمة   كل م على أتن  علي  حتى 
يير يفحصني وأنا على استعداد حًقا لتغي سب ر نفسي و   ه تركت   ن يغفر لي، إ للا    ، فإن  كبيرة   مهما كانت خطيئتي ه  ن  ويعزيني أل 

 نفسي. 
الكهنة،    ة الجنسي    اتسولية العديدة، مع ضحايا االعتداء الر    الزيارات ما خالل  ، ال سي  لقاءاتي   في كل   نظرت من قبل 

ون في أنفسنا  نحن  نا  أن    وفهمت   ، جًدا   خطيئة عظيمةعواقب  ها  في   إلى المشكلة بال مواربة، ورأيت  رُّ  ةالعظيم   ه الخطيئة هذ  منج 
اللقاءات، مرة ما زال  و غالًبا  ين، كما حدث  بالقرار والمسؤولية الالزم    ا نواجهه  لم أو    ا ه ناتجاهل إذا    ،جًدا  تلك  يحدث. كما في 

إال   يسعني  ال  أعب  أخرى  أن  االعتداء أمام  ر    ضحايا  وأل    خجليعن    ة الجنسي   ات جميع  و الكبيرمي  العميق،   الصادق  طلبي، 
واألخطاء التي حدثت خالل   بسبب االعتداءات الجنسية  وأل مي أكبرمسؤوليات كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية.    تسل مت .  للمغفرة 

األماكن.  فترة   مختلف  في  إصالحها.    كل  مسؤوليتي  يمكن  وال  فظيعة  جنسي  اعتداء  أت حالة  ضحايا   بعمق عاطف  إن ي  مع 
ف و   ة الجنسي    ات االعتداء  حالة.   كل  ل   أتأس 

األشياء الفظيعة   المسيح على جبل الزيتون عندما رأى كل    اختبرهأكثر الشعور باالشمئزاز والخوف الذي  م أكثر ف أتفه  
لألسف الوضع الذي يحدث مرة أخرى تمث ل  كان التالميذ نائمين،  عندما  . تلك اللحظة،  ه في داخل   أن يتجاوزها   التي كان عليه 

ها اإلخوة ، أي  وأنتم   ، يسين وجميع المالئكة والقد  للا  ي إلى   أن أصل  عني إال  . ولذا ال يسمسؤول عنه   ياليوم والذي أشعر أيًضا أن  
 إلهنا.للا    من أجلي إلى   تصل وا أن  أسألكم اء،  األخوات األعز  و 

 الرعببالكثير من  وشعرت  إلى الوراء إلى حياتي الطويلة،    لكن، إن نظرت .  ديان حياتي األخير  أمام قريًبا    حضرسأ 
الصديق   نفسه   في الوقت هو    بل ،  الديان العادل ليس فقط    للا  أن  أثق ثقة شديدة ب ي  ألن  روحي طمأنينة،    في لت  اما ز ف والخوف،  

ال، هو في الوقت  مع كونه دياًنا ،  ولهذا   وعرف ما في  من ضعف.   هو نفسه   تأل م واألخ الذي   (. البراقليط )   عني   محامي نفسه 
الدينونة، تتضح لي نعمة    نورفي    ديان  داقة مع ذلك، الص    وأكثر من المعرفة،    يمنحني   ا مسيحي  كوني  .  ا مسيحي    كوني ساعة 

سفر  يوحنا في بداية  رواه  باستمرار ما    ذهني د، يتبادر إلى  بثقة باب الموت المظلم. في هذا الصد  أن أعُبر  حياتي ويسمح لي ب 
قال و وضع يده اليمنى عليه    ابن االنسان   ميت. لكن  مثل القدميه    أمامه على سقط  ف عظمته    كل  في  ابن اإلنسان  رأى    : الرؤية 

نا   )راجع   ...“ أنا هو !  له: ”ال تخف   (. 17-12،  1رؤيا الق د يس ُيوح 
اء، بهذه المشاعر أبارككم جميًعا.األعز    ء صدقا أي ها األ 




