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الوثيقة رمق ( 12نسخة هنائية)
مرشوع بياانت بشأن قضااي عامة
بيان حول مرور  50عاما من الاحتالل
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يصادف هذا العام ،2017 ،ذكرى العديد من املناس بات التارخيية ذات األمهية الكبرية لتارخي وتطور الوضع ِف ارسائيل وفلسطني والس تاابة
اجملمتع املسكوين لهذا الوضع  -مبا ِف ذكل  100عام عىل مرور اعالن بلفور ،و 50عاما عىل حرب األايم الس تة  ،1967و 10س نوات عىل املؤمتر
العاملي للسالم اذلي عقده جملس الكنائس العاملي ِف  2007حتت عنوان "الكنائس معا من أجل السالم والعداةل ِف الرشق األوسط" ِف عان،
األردن.
وِف اعالن بلفور لعام  - 1917اذلي أدرج الحقا ِف الانتداب الطييطاين عىل فلسطني  -أعربت احلكومة الطييطانية عن دعها لـ"انشاء بيت
وطين للشعب الهيودي ِف فلسطني" والزتمت بـ"بذل قصارى هجدها لتسهيل حتقيق هذا الهدف ،وي ُفهم من ذكل بوضوح أنه ال جيوز القيام بأي
اجراء من شأنه احلاق الرضر ِبحلقوق املدنية وادلينية للطوائف غري الهيودية املوجودة ِف فلسطني ،أو ِبحلقوق والوضع الس يايس اذلي يمتتع به
الهيود ِف أي بدل أخر" .وللسف ،وكام أثبت التارخي ذكل ،فان حقوق اجملمتعات غري الهيودية ِف فلسطني مل حتظ ِبمحلاية عىل النحو املتوىخ ِف
االعالن.
وتصادف هذه األايم اليت جتمتع فهيا اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي ِف "بويس" بسويرسا ،مرور مخسني عاما عىل الاحتالل االرسائييل
للرايض الفلسطينية ِف القدس الرشقية والضفة الغربية وقطاع غزة .وخالل العقود امخلسة املاضية ،اكن جملس الكنائس العاملي دامئا يعرتف
بدوةل ارسائيل واحتياجاهتا األمنية املرشوعة وكذكل احتياجات اجملمتعات الفلسطينية ِف املنطقة .وانشدت ِبس مترار اتباع الطرق السلمية
ونددت ِبس تخدام القوة والعنف املسلح أاي اكن الطرف املرككب .ودعت مرارا وككرارا وِبس مترار اىل اهناء الاحتالل والعمل من أجل احالل
السالم العادل للك من الفلسطينيني واالرسائيليني .كام أطلق جملس الكنائس العاملي العديد من املبادرات لتحقيق سالم عادل ِف املنطقة ،مبا
فهيا برانمج املرافقة املسكوين ِف فلسطني وارسائيل واملنتدى املسكوين الفلسطيين االرسائييل.
ومع ذكل ،وبعد مرور نصف قرن عىل حرب عام  ،1967ال يزال السالم والعداةل منعدمني بني سَّكن أرض ميالد املس يح وموته وقيامته .وال
يزال الاحتالل االرسائييل للرايض الفلسطينية مس مترا دون حل س يايس ِف األفق .بل عىل العكس من ذكل ،فان نطاق س يطرة الاحتالل -
وخباةة من خالل التوسع املس متر لش بكة املس توطنات االرسائيلية غري القانونية  -أخذ ِف الازدايد بدال من التقلص .ان الاحتالل يقيض عىل
أمال التوةل اىل حل س يايس مشرتك ومتفق عليه للرصاع بني االرسائيليني والفلسطينيني ،وحتقيق سالم مس تدام للشعبني ،وتأسيس العداةل
والكرامة االنسانية املتساوية واحلقوق للجميع ،وحتقيق التطلعات الفلسطينية املرشوعة لتقرير املصري .وهو السبب الرئييس املعرتف به ِف تقرير
ةدر مؤخرا عن األمم املتحدة لالحتياجات االنسانية ِف األرايض الفلسطينية احملتةل.

ويعتقد جملس الكنائس العاملي أنه ،بقدر ما يشلك الاحتالل املس متر مأساة للفلسطينيني حتت الاحتالل ،فانه يعد أيضا اكرثة ِبلنس بة للمحتل
االرسائييل  -اذ انه يؤثر سلبا عىل ادلميقراطية وحقوق االنسان ِف ارسائيل ،وعىل املوقف األخال ي دلوةل ارسائيل ِف جممتع األمم ،وعىل مضري
األمة االرسائيلية.
وبعد العديد من القرارات واالتفاقات والوعود اليت مل ي م الوفاء اها ،فان الاحتالل ومة عار ال تُمحى عىل مضري أعضاء اجملمتع ادلويل واذلين
جشعوا أو مكنوا ،من خالل تشجيعهم أو مهتم ،الاحتالل االرسائييل من أن يصبح عليا اس تعامرا دامئا .ويشلك ذكل خيانة مجليع الالزتامات
القاطعة بتحقيق حل انجع قامئ عىل وجود دولتني ،وهو أفضل أمل لتحقيق سالم عادل وضامن التعايش السلمي للشعبني واألداين الثالثة ِف
املنطقة .وحنث مجيع املسؤولني عىل العمل عىل تصحيح هذا الوضع وحتقيق األمال والتوقعات الناش ئة عن تكل الالزتامات.
ان اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي ،اليت جتمتع ِف وقت يصادف هذه اذلكرى احلزينة ،ككرر النداءات والتوةيات العديدة اليت قدهما
جملس الكنائس العاملي عىل مر الس نني عىل أساس ثقتنا ِف الالزتام املشرتك ِبلسالم والعداةل واملساواة ِف الكرامة واحلقوق للجميع .وأمام
مخسني عاما من األدةل عىل عدم وجود تبادل متساو ِف هذا الالزتام ،نقدم  -جنبا اىل جنب مع الكنائس األعضاء ِف جملس الكنائس العاملي ِف
املنطقة وحول العامل  -ةلواتنا ونضع أمالنا ِف هللا اذلي يقودان ِف هذا احلج من أجل العداةل والسالم ،واذلي من جيعل لك يشء جديد.
ندعو هللا أن جيعل القلوب اليت تصلهبا الكراهية والعنف والعيون اليت ضيقهتا السلطة واخلوف من األخر تنفتح ملسارات جديدة حنو السالم،
ميكن فهيا الاعرتاف ِبلكرامة والقمية اليت مينحها هللا للك انسان واحرتاهمام عىل قدم املساواة .نصيل من أجل يوم يعيش فيه االرسائيليون
والفلسطينيون جنبا اىل جنب ِف تعايش سلمي ،وال يظلمون وال يتعرضون لالضطهاد من طرف األخر .نصيل من أجل كنائس فلسطني
وارسائيل ،ليك يتعزز دورها كشاهد عىل سالم هللا .وندعو مجيع الكنائس واألشخاص ذوي النية الطيبة ِف مجيع أحناء العامل اىل الاعتصام اهذه
الرؤية وعدم اليأس ،واىل جتديد الزتاهمم ِبلتحدث والعمل عىل دمع العداةل والسالم ِف فلسطني وارسائيل ،ضد مجيع احلواجز اليت أقامهتا سلطة
االنسان وامارته.
رب احلياة ،أرشدان اىل العداةل والسالم.

