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، تشعر 2018يونيو حزيران/ 21و 15 يف الفرتة ما بني، سويسرا، يف جنيف ةتمعاجمل، املركزية جمللس الكنائس العامليإن اللجنة . 1

مسيحيي األرض املقدسة. وتود اللجنة املركزية أن تعرب عن قلقها فاح إزاء كلتطورات األخرية يف غزة والقدس و ا إزاء بقلق عميق
سان يف األرض الفلسطينية حقوق اإلن وضعالبالغ إزاء أعمال القتل األخرية واالستخدام غري املقبول للعنف يف غزة وتدهور 

 ، ويف غزة.احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية
على ابلرصاص احلي عنف وسفك الدماء النامجني عن الرد العسكري األخري . تعرب اللجنة املركزية عن فزعها وحزهنا لل2

شخص. استخدام الذخرية ألف  13صيب أكثر من بينهم أطفال، وأُ من ، تل أكثر من مائة شخصاملظاهرات يف غزة. وقد قُ 
نعتقد و . هاالدفاع عن نفسيف  لدولةاعن حق  كتعبرير   أخالقيا  أو  قانونيا   همدنيني غري مسلحني ال ميكن الدفاع عن ضداحلية 

جيب أن تناضل من أجل سالم عادل وأن تعمل أبقصى  -اإلسرائيلية والفلسطينية  -أبن مجيع األطراف الفاعلة  راسخا   اعتقادا  
اعد أن تزيد من تص كن إالا ميع أشكال العنف اليت ال ميجل جتنبا  وأن متارس ضبط النفس  البشرية قدر من االحرتام لقدسية احلياة

 .التوتر اجلاري
إلسرائيل  ذته حكومة الوالايت املتحدة األمريكية ابالعرتاف ابلقدس عاصمة  ، فإن القرار األخري الذي اتا . ابإلضافة إىل ذلك3
 اليت ك قرارات األمم املتحدةوانته ككلاجملتمع الدويل  يف يف املنطقة و  ا  ب قلق ا كبري سبا  قدالسفارة األمريكية إىل القدس  نقلو 
زال حباجة إىل تسوية وتفاوض يالقدس ال  وضعن أب الذي يقرا دويل المجاع اإلخالف عرتف ابلقدس الشرقية كأرضر حمتلة و ت

 حتقيقه بني اإلسرائيليني والفلسطينيني أنفسهم.  يتعنيا تفاق سالم هنائي ينتهيان اب
. داينتناأصل و احلدث التأسيسي مكان  على أهناالكنائس األعضاء يف جملس الكنائس العاملي إىل مدينة القدس املقدسة  تنظر. 4
يؤكد جملس الكنائس العاملي على حق و على موقفنا أبن القدس مدينة مشرتكة تضم ثالثة دايانت وشعبني.  نؤكاد من جديدو 

على دعمنا حلل الدولتني على  ونؤكد أيضا  سالمة أراضيها مبوجب القانون الدويل. محاية شعبها و يف و  دولة إسرائيل يف الوجود
. لقد دأب جملس الكنائس يةاإلنسان همحاية شعبها وحقوقيف حلق دولة فلسطني يف الوجود و  أي، 1967أساس حدود ما قبل عام 

على أساس القانون الدويل وحقوق وذلك ، املنطقةأجل سالم عادل بني شعوب  العاملي واحلركة املسكونية على الدعوة والعمل من
 نعتقد أن حل الدولتني هو أجنع وسيلة لضمان التعايش السلمي يف املنطقة.و اإلنسان املتساوية. 

 :2018يونيو حزيران/ 21و 15 يف الفرتة ما بنيسويسرا ،  - ، اجملتمعة يف جنيفاللجنة املركزية جمللس الكنائس العامليإنا  .5
املظاهرات  ضد ،احلي تلك اليت ُيستخدم فيها الرصاص اصةخبو ، دولة إسرائيل على وقف مجيع ردود الفعل العسكرية حتث -

 ؛ املدنية غري العنيفة
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 ا  واضح ا  خرقابعتباره  غري املسلحنيقرار اجملتمع الدويل إبدانة االستخدام غري املتناسب للقوة املسلحة ضد املدنيني  ؤكدت -
 ؛ (1)  الدويل وقانون حقوق اإلنسانللقانون اإلنساين

 
 ؛الدويلوجب القانون مبجرائم  يكون قد ارتكب مسؤولوحماسبة أي إىل إجراء حتقيق دويل يف األحداث يف غزة  دعوت -

 
ر سكان غزة اليت اضطُ  ائسةبمن أجل حتسني الظروف الوذلك ، املفروض منذ زمن طويل على غزةاحلصار  إىل رفع تدعو -

 لسنوات ؛للعيش فيها 
 

 موقفها فيما يتعلق بوضع القدس؛  الرجوع عناإلدارة األمريكية إىل  دعوت -
 

صادرة الرمسية وغري الرمسية ، والكف عن املع املستوطنات يف األراضي احملتلةدولة إسرائيل على وقف بناء أو توسي ثحت -
 لألراضي اململوكة للكنائس واألسر واملنظمات الفلسطينية؛ 

 
يليني والفلسطينيني من املفاوضات بني اإلسرائاستئناف أعضاء اجملتمع الدويل على بذل أقصى جهودهم لتشجيع  ثحت -

 أجل سالم حقيقي وعادل ومستدام؛ 
 

األطفال إىل العنف  ضوتعريمجيع األطراف الفاعلة يف املنطقة على االمتناع عن العنف والتحريض على العنف  ثحت -
يل الوحيد إىل سالم ابعتبارها السب يف احلوار واملفاوضات ،بدال  من ذلك ،واالستثمار، تالل والظلمواالحواملواجهة والقمع 

 املنطقة؛  سكانجلميع  عادل ومستدام
 

املسيحي حفاظ على الوجود الكنائس يف القدس لل قادةجهود الكنائس األعضاء يف جملس الكنائس العاملي على دعم  ثحت -
احلوار بني جلهودهم يف ع الراهن و الوضاإلبقاء على محاية األماكن املقدسة وممتلكات الكنيسة و و ، يف مدينة القدس واملنطقة

 التعاون من أجل السالم.و  األداين
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