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   عامة قضااي بشأ ن بياانت مرشوع
 

 من الاحتالل عاما   50 مرور بيان حول

 

نَي، َوتُنَاُدونَ  نََة اْلَخْمسِّ ُسوَن الس َّ َا. )سفر الالويني  َوتَُقد ِّ هنِّ ِّ ُسَّكَّ يع َجمِّ ْتقِّ ِفِّ اأَلْرضِّ لِّ ْلعِّ  (10: 25ِبِّ
 

س تاابة الالتارخيية ذات األ مهية الكبرية لتارخي وتطور الوضع ِف ا رسائيل وفلسطني و املناس باتالعديد من ذكرى ، 2017هذا العام، يصادف 

عالن بلفور، عىل مرور  عام 100مبا ِف ذكل  -اجملمتع املسكوين لهذا الوضع  املؤمتر  عىلس نوات  10، و1967حرب األ ايم الس تة  عىلعاما  50وا 

ان، "الكنائس معا من أ جل السالم والعداةل ِف الرشق األ وسط" ِف ع  حتت عنوان  2007 ِفالعاملي للسالم اذلي عقده جملس الكنائس العاملي 

 األ ردن.

 

عالن بلفور لعام و نشاء بيت ـأ عربت احلكومة الطييطانية عن دعها ل -فلسطني عىل نتداب الطييطاين رج الحقا ِف الاداذلي أ   - 1917ِف ا  "ا 

بوضوح أ نه ال جيوز القيام بأ ي من ذكل  مفهويُ ، الهدف"بذل قصارى هجدها لتسهيل حتقيق هذا بـوطين للشعب الهيودي ِف فلسطني" والزتمت 

جراء حلاق الرضر من شأ نه ا  الس يايس اذلي يمتتع به  والوضعحلقوق ِبِبحلقوق املدنية وادلينية للطوائف غري الهيودية املوجودة ِف فلسطني، أ و  ا 

عىل النحو املتوىخ ِف  حتظ ِبمحلاية، فا ن حقوق اجملمتعات غري الهيودية ِف فلسطني مل ذكل ، وكام أ ثبت التارخيولل سفالهيود ِف أ ي بدل أ خر". 

 .اال عالن

 

الاحتالل اال رسائييل  عىل عاما نيمخس مرور، بسويرسا "بويس"العاملي ِف  الكنائسهذه األ ايم اليت جتمتع فهيا اللجنة التنفيذية جمللس  وتصادف

يعرتف جملس الكنائس العاملي دامئا  اكنغزة. وخالل العقود امخلسة املاضية، قطاع لل رايض الفلسطينية ِف القدس الرشقية والضفة الغربية و 

 السلمية الطرقبدوةل ا رسائيل واحتياجاهتا األ منية املرشوعة وكذكل احتياجات اجملمتعات الفلسطينية ِف املنطقة. وانشدت ِبس مترار اتباع 

هناء الاحتالل ِبس مترار و وككرارا   رككب. ودعت مرارا  امل الطرف أ اي اكناملسلح ونددت ِبس تخدام القوة والعنف  ىل ا  ا حالل  والعمل من أ جلا 

يق سالم عادل ِف املنطقة، مبا ل للك من الفلسطينيني واال رسائيليني. كام أ طلق جملس الكنائس العاملي العديد من املبادرات لتحق داالعلسالم ا

رسائيل ا فهي  .  اال رسائييلواملنتدى املسكوين الفلسطيين برانمج املرافقة املسكوين ِف فلسطني وا 

 

. وال تهوقيام  هاملس يح وموت ميالد بني سَّكن أ رضمنعدمني عداةل السالم و ال ، ال يزال 1967عام  حرب عىلنصف قرن مرور ومع ذكل، وبعد 

ن   - الاحتالل س يطرة نطاقيزال الاحتالل اال رسائييل لل رايض الفلسطينية مس مترا دون حل س يايس ِف األ فق. بل عىل العكس من ذكل، فا 

ع امل اةة من خالل وخب  يقيض عىلا ن الاحتالل  التقلص.أ خذ ِف الازدايد بدال من  -لش بكة املس توطنات اال رسائيلية غري القانونية س متر التوس 

العداةل  وتأ سيسحتقيق سالم مس تدام للشعبني، و للرصاع بني اال رسائيليني والفلسطينيني،  ومتفق عليه أ مال التوةل ا ىل حل س يايس مشرتك

به ِف تقرير  املعرتفالسبب الرئييس  وهوق للجميع، وحتقيق التطلعات الفلسطينية املرشوعة لتقرير املصري. والكرامة اال نسانية املتساوية واحلقو 

نسانية ِف األ رايض الفلسطينية احملتةل. ةدر مؤخرا    عن األ مم املتحدة لالحتياجات اال 



 

نه حتت الاحتاللنيني بقدر ما يشلك الاحتالل املس متر مأ ساة للفلسطي  ،جملس الكنائس العاملي أ نه عتقدوي  ِبلنس بة للمحتل  ةأ يضا اكرثيعد  ، فا 

نه -اال رسائييل  ذ ا  مضري وعىل وقف األ خال ي دلوةل ا رسائيل ِف جممتع األ مم، عىل امليؤثر سلبا عىل ادلميقراطية وحقوق اال نسان ِف ا رسائيل، و  ا 

 األ مة اال رسائيلية.  

 

اذلين و محى عىل مضري أ عضاء اجملمتع ادلويل ال تُ  عار  مل ي م الوفاء اها، فا ن الاحتالل ومةوبعد العديد من القرارات واالتفاقات والوعود اليت

خيانة مجليع الالزتامات يشلك ذكل . و دامئا   اس تعامرا   عليا   أ ن يصبح منالاحتالل اال رسائييل  مك نوا، من خالل تشجيعهم أ و مهتم،أ و  واعجش

تحقيق سالم عادل وضامن التعايش السلمي للشعبني واأل داين الثالثة ِف ل قامئ عىل وجود دولتني، وهو أ فضل أ مل انجع بتحقيق حل  القاطعة

 األ مال والتوقعات الناش ئة عن تكل الالزتامات.   وحتقيقعىل تصحيح هذا الوضع  العمل عىلمجيع املسؤولني  املنطقة. وحنث  

 

ن اللجنة التنفيذية جمللس  هذه اذلكرى احلزينة، ككرر النداءات والتوةيات العديدة اليت قدهما  يصادف وقت ِف متعجت اليت  ،الكنائس العامليا 

 وأ ماملجميع. ل واحلقوق  الكرامةالس نني عىل أ ساس ثقتنا ِف الالزتام املشرتك ِبلسالم والعداةل واملساواة ِف  جملس الكنائس العاملي عىل مر  

جنبا ا ىل جنب مع الكنائس األ عضاء ِف جملس الكنائس العاملي ِف  -نقدم هذا الالزتام، ِف  متساون األ دةل عىل عدم وجود تبادل مخسني عاما م

 من جيعل لك يشء جديد.واذلي العداةل والسالم،  أ جل احلج منهذا  ِفاذلي يقودان  ِف هللا أ مالنانضع ةلواتنا و  -املنطقة وحول العامل 

 

فتح ملسارات جديدة حنو السالم، تن واخلوف من األ خر  السلطة اليت ضيقهتاالقلوب اليت تصلهبا الكراهية والعنف والعيون  جيعلندعو هللا أ ن 

نسان واحرتاهمام عىل قدم املساواة. نصيل من أ جل يوم يعيش فيه اال رسائي  ليون ميكن فهيا الاعرتاف ِبلكرامة والقمية اليت مينحها هللا للك ا 

األ خر. نصيل من أ جل كنائس فلسطني  طرفن جنبا ا ىل جنب ِف تعايش سلمي، وال يظلمون وال يتعرضون لالضطهاد من والفلسطينيو

رسائيل،  ىل  ويذ واأل شخاصهد عىل سالم هللا. وندعو مجيع الكنائس اتعزز دورها كشي  ليكوا  اهذه  الاعتصامالنية الطيبة ِف مجيع أ حناء العامل ا 

ىل ،اليأ س وعدمالرؤية  رسائيل، مجتديد الزتاهم وا   سلطةاحلواجز اليت أ قامهتا مجيع  ضد ِبلتحدث والعمل عىل دمع العداةل والسالم ِف فلسطني وا 

مارته  .  اال نسان وا 

 

ىل العداةل والسالم. أ رشداناحلياة،  رب  ا 

 


