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الوثيقة رمق ( 12نسخة هنائية)
مرشوع بياانت بشأن قضااي عامة
بيان حول املشاركة املسكونية من أجل السالم واملصاحلة واعادة التوحيد يف ش به اجلزيرة الكورية
الس ىال ِمَ ،ألهنَّ ُ ْم َأبْنى ىاء ِ
هللا يُدْ ىع ْو ىن( .اجنيل مىت )9 :5
ُط ى
وَب ِل ىصا ِن ِعي َّ
يشارك جملس الكنائس العاملي منذ فرتة طويةل يف اجلهود الرامية اىل حتقيق السالم واملصاحلة واعادة التوحيد والتعاون المنايئ يف ش به اجلزيرة
الكورية .وخباةة منذ "ششاور وواانسو" يف عام  ،1984قام جملس الكنائس العاملي  -ابلشرتاك مع اجمللس الوطين للكنائس يف كوراي اجلنوبية
والاحتاد املس يحي الكوري يف كوراي الشاملية ،واملؤمتر املس يحي ألآس يا و العديد من الرشاكء املسكونيني األآخرين  -بتشجيع وشسهيل لقاءات بني
املس يحيني من كوراي الشاملية وكوراي اجلنوبية ،ومع مس يحيني من كنائس أعضاء يف مجيع أحناء العامل .وظلت هذه القناة املسكونية للزايرات
املتبادةل والعالقات بني الكنائس واللقاءات بني األشخاص واحلوار والتعاون مفتوحة حىت خالل أكرب فرتات التوتر يف املنطقة عندما أغلقت جل
القنوات األخرى املامثةل .ومنذ عام  ،2006قام جملس الكنائس العاملي ،من خالل مدير جلنة الكنائس للشؤون ادلولية ،بتنظمي ورئاسة املنتدى
املسكوين من أجل السالم واعادة التوحيد والتعاون المنايئ يف ش به اجلزيرة الكورية  -ويه ش بكة من الكنائس واجملالس الكنس ية الوطنية
والقلميية واملنظامت التبشريية ،والواكلت المنائية ذات الصةل ابلكنيسة  -للمساعدة يف وعزيز وونس يق اجلهود املسكونية يف هذه اجملالت.
وخالل امجلعية العامة العارشة جمللس الكنائس العاملي املنعقدة يف "بوسان" يف كوراي اجلنوبية ،جددت الكنائس األعضاء دمعها للجهود املسكونية
املتجددة واملعزاة من أجل السالم واملصاحلة واعادة ووحيد الشعب الكوري املقسم والزتاهما هبا أمام وصاعد املواهجات وتزايد اخملاطر لرصاع قد
يكون اكرثيا عىل املنطقة .وخالل هذه امجلعية ،اع ُتربت ش به اجلزيرة الكورية احدى احملطات الرئيس ية للحج املسكوين املشرتك من أجل العداةل
والسالم.
واس تعرضت اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي اجملمتعة يف "بويس" بسويرسا يف الفرتة ما بني  7و 12يونيو  2017املبادرات العديدة اليت
ُأطلقت منذ مجعية "بوسان" سعيا اىل الوفاء هبذه الالزتامات ،ومهنا ما ييل:




مؤمتر "بويس" املنعقد يف اذلكرى الس نوية الثالثني لـ"معلية وواانسو" يف الفرتة ما بني  17و 19يونيو  .2014هذا املؤمتر مجع بني ممثلني عن
 34كنيسة ومنظامت ذات ةةل من  15بدلا ،مبا يف ذكل وفود من الاحتاد املس يحي الكوري يف كوراي الشاملية واجمللس الوطين للكنائس يف
كوراي اجلنوبية ،حبثا عن س بل جديدة للهنوض ابملصاحلة والسالم يف ش به اجلزيرة؛
اايرة الوفد املسكوين ادلويل اىل كوراي الشاملية يف الفرتة ما بني  23و 30أكتوبر  ،2015اذلي ض  12ممثال من أعضاء ومراقيب املنتدى
املسكوين من أجل السالم واعادة التوحيد والتعاون المنايئ يف ش به اجلزيرة الكورية .ومشلت هذه الزايرة أيضا اجامتعا رمسيا للمنتدى يف





"بيونغ اينغ" يف  28أكتوبر  - 2015وهذه يه املناس بة التارخيية األوىل اليت يُعقد فهيا اجامتع مسكوين دويل من هذا القبيل يف أي ماكن يف
ش به اجلزيرة الكورية ،سواء يف الشامل أو اجلنوب ،مبشاركة كوريني شامليني وجنوبيني؛
املؤمتر املسكوين ادلويل بشأن معاهدة السالم لش به اجلزيرة الكورية اليت عقدها جملس الكنائس العاملي يف "هونغ كونغ" يويم  14و 16نومفرب
 2016مبشاركة  58خشصا من كنائس ومنظامت ذات الصةل من لك من كوراي الشاملية وكوراي اجلنوبية و 11دوةل أخرى .واقرتح هذا املؤمتر
أن تكون املبادرات املسكونية املس تقبلية املتعلقة بش به اجلزيرة الكورية هميأة بشلك هادف ورصحي حبيث يكون من شأهنا أن ختطط ووقود
لعملية ابرام معاهدة سالم حتل حمل اوفاق الهدنة لعام 1953؛
يف األآونة األخرية ،اجمتع األمني العام جمللس الكنائس العاملي مع رئيس كوراي اجلنوبية املنتبب حديثا الس يد " /مون جاي-ان" يف س يول يف
 30مايو  2017لتقدمي دمع احلركة املسكوين وعرض مشاركهتا يف مبادرات جديدة للحوار والتعايش السلمي يف ش به اجلزيرة الكورية.

ووثين اللجنة التنفيذية عىل أهداف هذه املبادرات وووهجها ووؤيدها ،و:
 وؤكد أنه يف هذا الس ياق املعقد واخلطري ،فان املواهجة ابلطرق العسكرية أو غريها من الوسائل ُُيمتل أن وتسبب يف وأجيج الرصاع ،مما
يرتوب عن ذكل عواقب اكرثية عىل مجيع شعوب ش به اجلزيرة واملنطقة ،أكرث من أن وؤدي اىل حتقيق السالم .ونتيجة ذلكل ،هناك حاجة
ملحة اىل حتول منوذيج يف الهنج من أجل رفع التحدايت اجلغرافية الس ياس ية يف املنطقة .ويف هذا الصدد ،نشجع بقوة رئيس كوراي اجلنوبية
اجلديد الس يد " /مون جاي-ان" يف الزتامه املعلن ابدلخول يف حوار مع كوراي الشاملية.
 ووجه نداء عاجال اىل مجيع ادلول اليت ششارك يف املواهجة العسكرية املتصاعدة بشلك خطري يف املنطقة من أجل الامتناع عن املزيد من
التصعيد ومواةةل املبادرات الرامية اىل احلد من التوترات واجياد انفذة ملبادرات حوار جديدة .وعىل وجه اخلصوص ،ندعو اىل جتميد
املناورات العسكرية املشرتكة بني الولايت املتحدة وكوراي اجلنوبية وجتميد معليات جتارب الصوارخي أو األسلحة النووية من جانب كوراي
الشاملية ،وذكل حىت يتس ىن فتح انفذة للحوار.
 ودعو أيضا ،بغية ختفيف التوترات وششجيع احلوار ،اىل وعليق أحدث العقوابت الاقتصادية وأكرثها رصامة عىل كوراي الشاملية .وهذه
العقوابت مل وثبت فعاليهتا يف وعزيز السالم ،بل أسهمت اسهاما كبريا يف وفامق التوترات وخماطر اندلع الرصاعات يف املنطقة.
 وطلب من األمني العام جمللس الكنائس العاملي ،ول س امي يف ضوء نتاجئ مؤمتر "هونغ كونغ" املنعقد يف نومفرب  2016والاجامتع اذلي عقده
مؤخرا مع رئيس كوراي اجلنوبية الس يد " /مون جاي-ان" ،ملتابعة اجلهود املسكونية لتعزيز التقدم حنو معاهدة سالم حتل حمل اوفاق الهدنة
لعام  .1953وكام أكدت امجلعية العارشة ،هناك حاجة ماسة اىل معاهدة من هذا القبيل من أجل وضع حد رمسي للحرب الكورية املعلقة منذ
فرتة طويةل ،واىل املساعدة يف احلد من التوترات وبناء الثقة املتبادةل املفضية اىل التصدي للتحدايت الراهنة للتعايش السلمي وحقوق النسان
مجليع الكوريني.
 وؤكد اهامتم جملس الكنائس العاملي حبقوق النسان وكرامة امجليع ،يف كوراي الشاملية ويف لك بدل من بدلان العامل ،وترحب يف هذا الصدد
ابلزايرة األخرية للمقرر اخلاص للمم املتحدة املعين حبقوق األشخاص ذوي العاقة ،الس يدة " /اكاتلينا ديفانداس-أغيالر" ،اىل كوراي الشاملية
يف الفرتة ما بني  3و 8مايو  .2017ووُعد هذه الزايرة األوىل من نوعها اىل كوراي الشاملية اليت يقوم هبا خبري مس تقل يعينه جملس حقوق
النسان التابع للمم املتحدة .ندعو هللا بأن تكون هذه الزايرة من شأهنا أن شساعد عىل التوةل اىل شلك بناء أكرث من أشاكل املشاركة مع
كوراي الشاملية يف جمال حقوق النسان ،وأن وؤدي اىل حتسني فعيل حلاةل حقوق النسان بدل من اايدة املواهجة وخطر الرصاع.
 ششدد عىل أمهية قيام حكومات لك من كوراي اجلنوبية وكوراي الشاملية بعدم عرقةل ،بل بمتكني اللقاء والتبادل واحلوار بني املس يحيني
الكوريني الشامليني واجلنوبيني ،وذكل من أجل مصاحل العالقات بني الكنائس والتواةل بني األشخاص بغية املساعدة يف احلد من التوترات
واملسامهة يف فتح نوافذ جديدة للحوار.
 ودعو مجيع الكنائس األعضاء يف اجمللس العاملي للكنائس والرشاكء املسكونيني يف مجيع أحناء العامل لالنضامم يف يوم أحد مشرتك مع املس يحيني
يف لك من كوراي الشاملية وكوراي اجلنوبية للصالة من أجل اعادة التوحيد السلمي لش به اجلزيرة الكورية ،وذكل يوم  13أغسطس ،2017
ولك عام يف يوم األحد السابق ليوم  15أغسطس ،كام اقرتحت ذكل امجلعية العارشة.

