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مجلس الكنائس العالمي  
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 تصریح حول الوضع في إسرائیل وفلسطین
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لطالما دعا مجلس الكنائس العالمي إلى رؤیة سالم مقرونة بالعدل في إسرائیل وفلسطین، 

عیش ی ھم، وإلى تطبیق فعلي لحل الدولتیناعلى االعتراف المتبادل، والحوار والتفوقائمة 
. اإلسرائیلیون والفلسطینون جنباً إلى جنب بسالم وأمان بموجبھ 	

 
و  13المجتمعة في جنیف بین  ،للجنة التنفیذیة لمجلس الكنائس العالمير اتعبّ  توافقاً مع ذلك

عن قلقھا العمیق حیال التطورات األخیرة في إسرائیل  ،2015نوفمبر/تشرین الثاني  18
أشخاص من الطرفین، وإجراءات وفلسطین، والتي تضمنت مجدداً ھجمات عنیفة ضد 

وھي المسجد األقصى وأماكن دینیة أخرى. قائمة على تقسیم طویل األمد یمنع الدخول إلى 
إجراءات تقلل من أمل تحقیق ھذه الرؤیة. 	

	
فال یمكن التغاضي ال عن الھجمات الفردیة العنیفة ضد اإلسرائیلیین وال عن الرد العنیف 
ف علیھا وعملیات القتل غیر القانونیة التي تبعتھا. إنھا تھدد أمل تحقیق السالم الذي خ

، والفروضالقیود توالي حتالل غیر الشرعي لألراضي الفلسطینیة، واستمرار اال بسبب
المجتمع الدولي غیر  ردود ، إضافة إلى، وعدم المعاقبة على ذلكشاط االستیطانيالنتنامي و

المناسبة على ذلك. نحن قلقون جداً من كون فقدان األمل ھذا واإلحباط قد یؤدیان إلى 
أساویة لشعوب المنطقة بأسرھا. موجات عنف غیر مضبوطة، تحمل عواقب م 	

 
اللجنة التنفیذیة تؤكد رفض مجلس الكنائس العالمي للعنف والظلم وتكرر دعوتھا الملحة 
الحترام الحقوق اإلنسانیة لجمیع شعوب المنطقة، بغض النظر عن ھویتھم الوطنیة، العرقیة 

ً نھ عائق، كواالحتالل نجدد دعوة مجلس الكنائس العالمي إلى رفض أو الدینیة. أمام تحقیق  ا
إنھاء االحتالل ھو األساس ألي سالم طویل األمد، مستدام وعادل في األراضي فالسالم. 

المزید من التأخیر في تحقیق ذلك وااللتزامات السابقة ال یمكن أن یؤدي إال إلى والمقدسة. 
	 المزید من فقدان األمل والثقة، على حساب الشعبین. 
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ذا فیض العنف الذي نشھده حالیاً یركز بشكل خاص على القدس ودخول األماكن المقدسة. ل
ضرورة احترام القادة السیاسیین والدینیین للوضع الراھن في تشدد اللجنة التنفیذیة على 

األراضي المقدسة. ال یجب جعل األماكن المقدسة أداة في الصراع السیاسي بین الشعب 
اللجنة التنفیذیة تعید التأكید على وتتمسك برؤیة القدس ول اإلسرائیلي. الفلسطیني واالحتال

كمدینة مفتوحة، مدینة شعبین ودیانات ثالث. 	
 

في ھذا الوقت الذي یتجدد فیھ العنف والیأس، تعبر اللجنة التنفیذیة عن تضامنھا مع جمیع 
نصلي من  لھ.الساعین إلى السالم في المنطقة في وجھ الظلم المستأصل والمستعصي ح

أجل شھادة الكنائس ومسیحیي فلسطین الذین یعملون باستمرار من أجل السالم بین كافة 
األطراف ومن أجل إنھاء االحتالل وتحقیق التطلعات الوطنیة المشروعة للشعب 
الفلسطیني، ومن أجل أن تسود العدالة والسالم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین وبین 

المسیحیین. ندعو إلى تشدید الدعم المسكوني العالمي لوجود الجماعات المسلمین والیھود و
والكنائس المسیحیة وشھادتھا في المنطقة.  

 
وفي ھذا السیاق تلفت اللجنة المركزیة إلى أھمیة التزام مجلس الكنائس العالمي بمرافقة 

،  JIC سیة في القدلكنسالعالقات اكنائس المنطقة وشعوبھا المعبر عنھ من خالل مركز 
.EAPPI، وبرنامج المرافقة المسكونیة في فلسطین وإسرائیل PIEFوالمنتدى المسكوني   

	
نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي لتأمین تطبیق جمیع التزامات وقرارات األمم المتحدة، وللعمل 
بحسم من أجل تحقیق سالم عادل ومستدام في إسرائیل وفلسطین، ومواجھة لیس فقط نتائج 

وخیبة األمل التي تتولد من غیاب المبادرات المناسبة، بل معالجة جذور ھذا اإلحباط 
الصراع المأساوي.  


