
(مجلس الكنائس العالمي) وجیم   العامین القس الدكتور أوالف فیكسھ تفایت األمنیین صادر منبیان 
وینكلر (المجلس الوطني لكنائس المسیح في الوالیات المتحدة األمریكیة)  

 
 

(مجلس الكنائس العالمي) وجیم وینكلر (المجلس    أوالف فیكسھ تفایتالعامین القس الدكتور  األمنیین صادر منبیان 
الوطني لكنائس المسیح في الوالیات المتحدة األمریكیة)  

 
األراضي المقدسةبشأن المسیح والمجلس الوطني لكنائس  مجلس الكنائس العالمي مشاورات بین  

2016/ أیلول سبتمبر  14  
 

لم یحل  الذيالدائر  الصراعفلعدة أجیال.  وقھال یجوز حرمان أي شعب من حق من حقوقھم وبالتأكید األفراد حرمانیجوز ال 
ق یتحق إال من خاللوال یمكن أن یحل السالم  العدالةتحقیق  من أجل صراعفي إسرائیل وفلسطین ھو في المقام األول 

في ظل أجیال خاللھا عانت  ،عاما 50 غزة حواليوالضفة الغربیة وقطاع  احتالل إسرائیل للقدس الشرقیةوقارب  .العدالة
 دولتینوجود القائم على  الحلو على ما یبدو ھناك صعوبة أكثر من أي وقت مضى لتحقیق إمكانیة . المریر ھذا الواقع

.المنال بعیدأمرا إال إنھ ال یزال طویال  ناشدنا بھوالذي طالما   
 

مجلس الكنائس العالمي والمجلس الوطني لكنائس المسیح في الوالیات  ممثلياألزمة في إسرائیل وفلسطین  تفاقم ودفع
12في أرلینغتون بوالیة فیرجینیا من إلي أجراء مشاورات ھامة   المتحدة األمریكیة وبلغ عدد . 2016 / ایلولسبتمبر 14-

صرخات كل  نتیجة أنات والكنیسة من جمیع أنحاء العالم بذات صلة  أخرى منظماتوالكنائس  فردا یمثلون 60 المشاركین
 أمریكیینفلسطین و من مشاركین وقد تشرفنا بحضورالعدل في األرض المقدسة. إقامة لسالم وتحقیق االذین یتوقون ل

.وتجربتھم المعاشةوجھات نظرھم شاركوا بالذین  من إسرائیلجنوب أفریقیا و و  
 

المشاورات قد ركزت على الصراع اإلسرائیلي على الرغم من أن ھذهو الفلسطیني ونحن نعلم أنھا تتم في إطار منطقة -
في الشرق األوسط. بظروف المنطقة كلھاأیضا لكننا في ذات الحین على علم تعاني من الحرب والعنف و  

 
ذكرنا جمیعا بالحاجة إلى بیل وتوھى فترة الیوالكتاب المقدس في أیضا عالمة فارقة ھى عاما  50ونحن على یقین أن فترة 

وتقدسون السنة الخمسین وتنادون  . و "بالحیاة   یتمتعون األفراد العدالة حتى  تحقیقإعادة بغیة  مالئمةأوقات إلیجاد السعي 
 25:10"(الویین   تكون لكم یوبیال وترجعون كل الى ملكھ وتعودون كل الى عشیرتھ. بالعتق في االرض لجمیع سكانھا

).النسخة الجدیدة المنقحة للكتاب المقدس  
 

الجرائم العدید من أن وبال لوم  من الحكومات حكومة أو األفرادمجموعة من  أو  ما شخص و ندرك جیدا أنھ ال یوجد
 األحیانمن  كثیروفي العنف.  ھذا والنھب قد ارتكبت من قبل الكثیرین على مدى سنوات عدیدة ولكن ال بد من كسر دائرة

السكان تحت االحتالل في منطقة مغلقة مثل مجموعة من  دائم ضد شعب بأكملھ. ولكن ابقاء الو الممنھجیتم تجاھل العنف 
. ونحن أیضا ندرك جیدا أن إسرائیل ھي قوة احتالل وال یستطیع أحد تحملھ ال یطاق أمرالسجن ھو ب شبیھغزة في ظروف 

زمام المبادرة.في اتخاذ خاصة ال تھاتحمل مسؤولیعلیھا أن توبالتالي ، ي فلسطینالشعب العلى  القیادةوتملك سلطة   
 

 اأجوف ا) ھذا لیس خطابالنسخة الجدیدة المنقحة للكتاب المقدس 9: 5" (متى طوبى لصانعي السالم ألنھم أبناء هللا یدعون "
ملكوت السماوات و نتعھد بتقدیم  في سوف یكونون مباركینیسوع الناصري. حقا، أولئك الذین یتبعون طریق السالم  ألقاه

لجمیع أولئك الذین یسعون لوضع حد لھذا الصراع. كل الدعم  
 

لشعب ل أبعاد ھذا الوضعتدھور وقف و بكل مآسیھو ندعو إلى وضع حد لالحتالل واالستیطان في األراضي المحتلة 
من  الكامل وحمایة المدافعین عن حقوق اإلنساننطلب االحترام والفلسطیني ولكن أیضا بالنسبة إلسرائیل والمنطقة بأسرھا. 

التعبیر عن القلق واتخاذ اإلجراءات الدیمقراطیة وغیر العنیفة من أجل و  قول الحقیقةالتعبیر عن الرأي وحقوق ضمان أجل 
للحد  ات المتخذةوغیرھا من االجراء التدابیر التشریعیة اإلسرائیلیة ونعرب بشدة عن قلقنا إزاءالسالم. بناء العدالة وتحقیق 



التي التنمیة وحقوق اإلنسان ، فضال عن انعدام الشفافیة بشأن التحقیقات  بشأن الفلسطینیة واإلسرائیلیة منظماتالمن عمل 
تقدیم بشأن  آثار سلبیة  ما یترتب علیھ منالدینیة) في قطاع غزة و الھیئات المنظمات الدولیة اإلنسانیة (بما في ذلك تجریھا

ماسة إلى ھذه المنطقة المحاصرة.لاالمساعدات   
 

األطفال والشباب وخاصة  التي تؤثر تأثیرا شدیدا على االثار السلبیةفي ھذه المشاورات بشكل خاص على وتم التركیز 
مقبول لألطفال الفلسطینیین.الغیر  الحبس االنفرادي استخدام االعتقال اإلداري واستخدام  

 
ھنا في عاصمة الوالیات المتحدة األمریكیة وبالتالي فإننا ندعو الوالیات المتحدة إلى:تجمعنا لقد تم   

 
تسلیح مختلف الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة في منطقة الشرق األوسط، وعلى وجھ الخصوص إعادة  ةوقف ممارس• 

 ذلكنحتاجھ اآلن في  السالح ھو أخر من ألن ملیار ،  38والتي تبلغ  إلسرائیل النظر في المساعدات العسكریة المقترحة 
.الوقت  

 
تشریعیة لتجریم استخدام التدابیر االقتصادیة غیر العنیفة للتأثیر على السیاسة في الجھود الإنھاء الموجة الحالیة من • 

إسرائیل.  
 

المحلي  الصعیدینوتعزیز قضیة العدالة على  األفرادوقد استخدمت الكنائس مثل ھذه االستراتیجیات للنھوض بحقوق 
الفصل العنصري في جنوب أفریقیا  وفي قضیةمونتغومري الحافالت العامة في لسنوات عدیدة بما في ذلك مقاطعة  والدولي
بالنیابة عن ائتالف عمال إیموكالي.  وحالیا  

 
دة تمتلك قوة ھائلة لدعم الوضع مع ممثلي الحكومة األمریكیة ھنا ألن الوالیات المتح والتقینالقد التقینا في الوالیات المتحدة 

 حشدھا فإن الكنائس في الوالیات المتحدة لدیھا إمكانات ھائلة یجب  بالمثل الراھن أو اتخاذ خطوات جریئة نحو السالم. و
إسرائیل وفلسطین. بین سالم عادل ودائم تحقیقبغیة  بكثیر  مما تفعلھالحكومة األمریكیة أن تفعل أكثر  لدعوة  

 
ن الدین ووالمسلموالیھود  المسیحیونفي كثیر من األحیان، استخدم وكثیرا ما استخدم الدین لتبریر االحتالل.  في الواقع،و

 .الدین على نحو مماثل في ظروف أخرى ال تعد وال تحصىكیف یساء استخدام لقد رأینا ومن الكراھیة والعنف.  لبث مزید
والنضال من أجل العدالة العرقیة في الوالیات المتحدة والنضال ضد لشبھ بین األزمة في إسرائیل وفلسطین لونرى أوجھ 

الفصل العنصري في جنوب أفریقیا.  
 

السالم للعمل من أجل  سیر على خطى ملكیفي جمیع أنحاء العالم للكنائس بكل طوائفھا تجمع مجلس الكنائس العالمي ھو و
الذین یعانون  األفرادمعظم األحیان الوقوف تضامنا مع  فيوھذا یعني في العالم.  عدیدة مناطقسالم عادل في تحقیق 

ال یزال جزءا  المجلس الوطني لكنائس المسیح في الوالیات المتحدة األمریكیةو. في جمیع أنحاء العالم االضطھاد والعنف
  الوحدة والعدالة والسالمتحقیق من ھذه الحركة المسكونیة من أجل یتجزأ 

  www.nationalcouncilofchurches.us .  
 

 تحت كل ھذه أن یبقى شعب بأكملھلیمكن وال الوضع الحالي في إسرائیل وفلسطین اتخاذ إجراءات عاجلة. ویتطلب 
األمل  یفقدونأن األفراد  رد فعل عنیف. نحن ال نؤید العنف ولكننا نعرف  دون حدوثضغوط والعنف لسنوات عدیدة ال

عنیفة.الوسائل غیر لل استخدامھم  والثقة في فعالیة  
 

المتخذة من والمشاركة في اإلجراءات  ونحن نشجع كنائسنا لالحتفال باألسبوع العالمي المقبل للسالم في فلسطین وإسرائیل
18 في الفترة من المنعقد   سنة الیوبیل القادمةعادل في السالم تحقیق الأجل     / ایلول سبتمبر 24-

 )www.oikoumene.org( .  
 

لعھد جدید من السالم  نتوقالكراھیة المستمرة والعداء بین الیھود والمسیحیین والمسلمین ومن ونفوسنا قلوبنا  الجراح تدمى



 والمسیح لتعالیم  تنفیذاوذلك  والعنایة من الجمیع بالمشاركة تحقق دعوتنا جمیعا لألرض المقدسةتوالوئام والتعاون حتى 
 4:18. "(رومیة كما قیل ھكذا یكون نسلك ألمم كثیرة  أبًا"  أنھ سیصبحب(إبراھیم)  اعتقدكما   ونأمل كلنا. " ،  أبینا ابراھیم

).النسخة الجدیدة المنقحة للكتاب المقدس  
 

االمین العام لمجلس الكنائس العالمي   القس الدكتور أوالف فیكسھ تفایت-  
العام للمجلس الوطني لكنائس المسیح في الوالیات المتحدة االمریكیة االمین  رئیس وجیم وینكلر  -  

 
والمجلس الوطني لكنائس مجلس الكنائس العالمي  رعایةتحت  للمشاورات الصحفي المؤتمرالبث المباشر لھذا  تم

الوالیات  مساء بتوقیت شرق 12:30بشأن األراضي المقدسة (في تمام الساعة المسیح في الوالیات المتحدة االمریكیة 
)2016 / ایلول سبتمبر  14 األربعاء  المتحدة في یوم   
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