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الشهادة العلنية ومنظمة دياكونيا

المذكرة المفاهيمية الخاصة باألسبوع العالمي للسالم في فلسطين وإسرائيل لعام 2019
الخلفية
كل عام ،وفي األسبوع الذي يتخلله اليوم الدولي للسالم ،المصادف لتاريخ  21أيلول /سبتمبر ،تدعى
الكنائس والمنظمات ذات الصلة واألبرشيات والمؤمنون للمشاركة في العبادة وتنظيم المناسبات التثقيفية
والقيام بأعمال الدعم ،سعيا إلحالل السالم العادل والمستدام لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين.
التاريخ 22-15 :أيلول/سبتمبر 2019
الشعار " :مراعاة اإلنسانية وتحقيق المساواة بين جميع خلق الرب"
لقد خلف الصراع الجاري والظلم الممارس في فلسطين وإسرائيل العديد من الضحايا المنتمين إلى
جميع المجتمعات المحلية .ويؤثر هذا الوضع على مستقبل جميع قاطني المنطقة ،بحرمان الجميع من
التمتع بالمساواة في الكرامة اإلنسانية ،ومن التمتع بحقوق خلق الرب من جميع الزوايا .فبالرغم من
خلقنا متساويين في صورة الرب ،إال أن االحتالل العسكري وممارساته القائمة على التمييز تقف عائقا
حائال دون إمكانية عيش جميع خلق الرب تلك الحياة الكاملة.
ينبغي أن يجلب هذا الشعار اهتمام كل منا ،أينما كنا ،في وقت تشتد فيه العنصرية وكره األجانب
والوصم واإلقصاء والتهميش التي تقودها السياسات الشعبوية .فبالفعل ،يكمن الغرض من اختيار هذا
الشعار في إلهام وإنعاش االهتمام بتحقيق الكرامة اإلنسانية بشكل متساو لجميع الشعوب ،بغض النظر
عن اختالفاتهم السياسية والعرقية والدينية ،كما يتمثل الهدف منه في وجوب الكفاح سعيا لتحقيق تمتع
الجميع بحقوقهم اإلنسانية المتساوية وغير القابلة للتصرف .ففي سياق الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي،
وفي إطار السعي غير المستوفى إلحالل السالم المستدام المبني على االعتراف بحقوق اإلنسان غير
القابلة للتصرف لجميع قطاني المنطقة ،نجد أن هذا الشعار يتصف بطابع فوري خاص.
آيات الكتاب المقدس
سفر التكوين  :1من  26إلى " :28خلق الرب اإلنسان على صورته وعلى شبهه"
سفر التكوين " :15 :2وكل الرب اإلنسان إلحالل النظام بين الخلق"
مرقس " :31 :12تحب قريبك كنفسك"

ْس يَهو ِديٌّ َوالَ يونَانِ ٌّي"
ْس َع ْب ٌد َوالَ حرٌّ ،لَي َ
ْس َذ َك ٌر َوأ ْنثَى ،لَي َ
غالطية " :28 :3لَي َ

سفر أعمال الرسل  .35-34 :10فَفَت ََح ب ْ
ال" :بِ ْال َح ِّ
ق أَنَا أَ ِجد أَ َّن هللاَ الَ يَ ْقبَل ْالوجوهَ .بَلْ فِي
طرس فَاه َوقَ َ
كلِّ أ َّم ٍة ،الَّ ِذي يَتَّقِي ِه َويَصْ نَع ْالبِ َّر َم ْقبو ٌل ِع ْندَه".
لوقا  19 :16-4مكتوب التحرير
ت َوقَا َم لِيَ ْق َرأَ ،فَدفِ َع إِلَ ْي ِه ِس ْفر
ب عَا َدتِ ِه يَوْ َم ال َّ
اص َر ِة َحيْث َكانَ قَ ْد ت ََربَّىَ .و َدخَ َل ْال َمجْ َم َع َح َس َ
س ْب ِ
َجا َء إِلَى النَّ ِ
ي ،ألَنَّه َم َس َحنِي ألبَ ِّش َر
ض َع الَّ ِذي َكانَ َم ْكتوبا فِيه" :روح الرَّبِّ َعلَ َّ
إِ َش ْعيَا َء النَّبِ ِّيَ .ولَ َّما فَت ََح ال ِّس ْف َر َو َج َد ْال َموْ ِ
ب ،ألنَا ِد َ ْ
اإل ْ
ص ِرَ ،وأرْ ِس َل
ق ولِ ْلع ْم ِي بِ ْالبَ َ
ْال َم َسا ِكينَ  ،أَرْ َسلَنِي ألَ ْشفِ َي ْالم ْن َك ِس ِري ْالقلو ِ
ورينَ بِ ِ
طالَ ِ
ي لِ ْل َمأس ِ
ْالم ْن َس ِحقِينَ فِي ْالحرِّ يَّ ِةَ ،وأَ ْك ِرزَ بِ َسنَ ِة الرَّبِّ ْال َم ْقبولَ ِة".
اإل ْن َسان ألَجْ ِل
مرقس :27 :2 .اإلنسان أهم من القانون .ث َّم قَ َ
ال لَهم« :ال َّسبْت إِنَّ َما ج ِع َل ألَجْ ِل ا ِإل ْن َسا ِن ،الَ ِ
ت.
ال َّس ْب ِ
عبرانيين  :13من  1إلى  :3لتثبت المحبة األخوية .ال تنسوا إضافة الغرباء ألن بها أضاف أناس مالئكة
وهم ال يدرون.
الصالة
جميع المصلين :يا رب ،نصلي لك كي تتغمد بلطفك إخوتنا وأخواتنا المضطهدين في فلسطين وإسرائيل
جراء الظلم والخوف والعنف .نصلي لك من أجل أولئك الذين يعيشون حياة من الشك عوض األمل
ويتغطون بغطاء الحيرة وعدم اليقين عوض غطاء األمن واألمان.
قائد الصالة :نتشوق ونتوق لروحك المقدسة والمانحة للحياة ،لمدنا جميعا باألمل مجددا ،وحفظ التزامنا
بإحالل السالم الدائم على األرض المقدسة.
الجميع :حين تتمنع القلوب وتصاب باإلرهاق ،حين يتم إبعاد السجناء السياسيين عن أحبتهم ،حين ترغم
العائالت واألسر اليائسة والمنكوبة على مغادرة بيوتها ،حين ال يتمكن األطفال من االلتحاق بمدارسهم
دون التعرض للعنف ،حين ال يتمكن المزارعون من حصاد محاصيلهم دون التعرض لخطر المضايقة.
القائد :يا رب ،امنحنا حبك وأرسل إلينا روحك المانحة للحياة حتى تطير بيننا لتشجع وتحرر وتحمي
وتحفظ جميع أطفالك الذين يكافحون للمحافظة على إحياء األمل بين خلقك.
الجميع :حين يؤدي اليأس وفقدان األمل إلى شرخ ثغرات أعمق بيننا جميعا ،حين يعتبر الشباب العنف
كسبيل وحيد للخروج من الضيق ،حين يرغم األولياء الذين يكافحون إلعالة أسرهم على اقتراض المال
الذي لن يتمكنوا من سداده ألصحابه.
القائد  :يا رب ،يا من هو مالذنا وقوتنا ،أعد بث األمل في نفوس أولئك الذين يعانون من المحن اليومية
التي يخلفها االحتالل ،واحفظ أولئك الذين يكافحون للتكيف مع الحياة اليومية ومواجهتها في كل من
جانبي الصراع .أخرجهم يا رب من اليأس إلى األمل وامأل قلوبهم بنورك.
الجميع :حين يسيطر على األجواء صدى الرصاص وصوت السكاكين وضباب الغاز المسيل للدموع
ودوي القنابل اليدوية ،حين تدفعنا الكراهية إلى ممارسة العنف غير المشروط ،وحين يلقي بنا اليأس
في براثن النزعة العدوانية التي ال معنى له.
القائد :نرجو أن نتمكن جميعا من رؤية صورة الرب عند النظر إلى بعضنا البعض ،حتى نتمكن من
رؤية اإلنسانية في عيني كل منا .اجعل يا رب كال من الفلسطينيين واإلسرائيليين يتبعون سبيل السالم،

و حتى نتمكن من إنهاء االحتالل ومنح السلطة ألولئك الذين يملكون الشجاعة للكفاح من أجل إحالل
السالم والدفاع عنه.
الجميع :أيها الرب الرحيم ،أنت وحدك من تقدر أن تنزع من قلوبنا عدم المباالة اتجاه بعضنا البعض،
وأنت القادر على أن تمنحنا القدرة على النظر إلى بعضنا البعض كإنسان من لحم ودم .نرجوك يا رب
أن تحقق هذا ،وباألخص ألولئك الذين يملكون السلطة إلحداث فارق في األرض التي ندعوها باألرض
المقدسة .أرسل يا رب روحك حتى تلمس وتؤثر على األطفال والشباب واألمهات واآلباء ورؤساء
الحكومة والمسجونين والقوات المسلحة.
القائد :يا رب ،امأل قلوبنا بالسالم ،وامنحنا القوة للسعي إلحالل السالم والرحمة إللهام اآلخرين لعيش
حياة مفعمة باألمل.
الجميع :يا رب المظلومين والمطرودين والمضطهدين ،يا رب ،أنت من يرسل الشفاء والترميم والتجديد
على يد السيد المسيح .في هذا اليوم الذي يمكنه ويجدر به وينبغي أن يكون يوم فرح وبهجة وسرور،
وأن يكون احتفاال حقيقيا بدولتين مستقلتين متجاورتين ،امنحنا يا رب حياة مليئة بالفرح والثقة إلى يوم
عودة المسيح.
القائد :آمين.
مراجع للتأمل

قدمت هذه المراجع واالقتباسات إللهام البصائر والتأمالت بشأن شعار مراعاة اإلنسانية وتحقيق
المساواة بين جميع خلق الرب .كما قد تتخذ غيرها من االقتباسات والمراجع كأساس للتأمالت المدرجة
في مجموعات الكتاب المقدس ومجموعات الصالة والتجمعات األبريشية وغيرها.
كلمة أوالف فيكيس تفايت ،األمين العام لمجلس الكنائس العالمي

" نحن نتشارك إنسانية مشتركة تحت راية الرب .ويسعى هذا الفهم –الذي يؤمن بأن كل فرد من
اإلنسانية عبارة عن خلق مقدر نابع عن حب الرب-إلى إلهام المسيحيين وحثهم على تقديس حرمة جميع
البشر وحفظها".
" جميعنا ،مهما كانت عقيدتنا ،نعاني من التأثير الشيطاني الذي تخلفه العنصرية الممارسة في عالم
اليوم ،ويجب علينا أن نجسد ،عبر ممارستنا ،معنى الحب الحقيقي الذي نكنه اتجاه إخوتنا واخواتنا من
البشر ،وأن نسعى لتمكينهم من عيش تجربة العدالة والسالم في حياتهم اليومية ،وهو ما نتمناه ألنفسنا
أيضا".
كلمة لجنة العدالة والسالم التابعة للكنيسة الكاثوليكية – الرؤية الجديدة لعام 2017
"وسعوا نطاق رؤيتكم وافتحوا قلوبكم .غيروا الوضع .زحزحوه عن سكونه .أرض الرب واسعة وتكفينا
جميعا .اسمحوا للجميع بالتمتع بذات القدر من الكرامة والمساواة .ال لالحتالل وال للتمييز .بل نعم
لشعبين يعيشان في تناغم معا ويحبان بعضهما البعض وفقا للسبيل الذي يختارانه .فهما قادران على
حب بعضهما البعض وإحالل السالم بينهما".
كلمة منظمة المبادرات الكندية الكنسية خالل مؤتمر فلسطين المنعقد شهر ديسمبر 2018

"توحي كلمة الرب باألمل والحداثة والجدة التي تنير ظلمة الشدائد والصعاب .بعد سماع هذه الكلمات
النبوية ،نحن نرى بشكل واضح ونلتزم بالسعي لخلق أرض مشتركة؛ أرض ال احتالل بها ،أرض ينعم
شعبها بالعيش عليها .ألن أرض القدس ملك للرب ،وال يمكن ألي ديانة معينة أو عرق أو أمة أن تطالب
بملكيتها الحصرية .نحن ندعو إلى تحقيق المساواة والعدل لجميع شعوب هذه األرض؛ أرض يتمتعون
فيها بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية".
الرسالة المفتوحة لكنيسة العهد الجديد بكاليفورنيا

" ينبع أملنا الوحيد كمسيحيين من واقع أنه يقبع هناك في القدس ،مدينة الرب ،ومدينتنا ،قبر فارغ ،وأن
يسوع المسيح ،الذي انتصر على الموت وعلى الخطيئة ،سيمنحنا وسيمنح جميع البشرية حياة جديدة".
النصوص المقتبسة من الكتب السماوية (االعتقاد بأحقية التمتع بالحقوق ،مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان):
من اإلسالم:
ت ۚ إِلَى َّ
"ولَوْ َشا َء َّ
هللاِ َمرْ ِجعك ْم َج ِميعا
احدَة ولكن لِيَبْل َوك ْم فِي َما آتَاك ْم ۖ فَا ْستَبِقوا ْالخَ ي َْرا ِ
هللا لَ َج َعلَك ْم أ َّمة َو ِ
َ
ْ
ْ
فَينَبِّئك ْم بِ َما كنت ْم فِي ِه تَختَلِفونَ " .اآلية  48من سورة المائدة.
اليهودية:
"من أحيا نفسا فهو يعتبر من الكتاب المقدس كأنما أحيا الناس جميعا" تلمود ،سنهدرين ،37 ،أ
المسيحية:
ْ
يح يَسو َع.
ْس َع ْب ٌد َوالَ حرٌّ  .لَي َ
ْس يَهو ِديٌّ َوالَ يونَانِ ٌّي .لَي َ
لَي َ
ْس َذ َك ٌر َوأ ْنثَى ،ألَنَّك ْم َج ِميعا َو ِ
اح ٌد فِي ال َم ِس ِ
(غالطية )28 :3

المزيد من الصلوات:
دعاء اإلنسانية والعدل:
يا رب يا من مألت أجران الماء من نِ َع ِمكَ أروي عطَشنا،
يا من أشبعت الخمسة آالف أشبع جوعنا ،وأهلنا أن ندعى ورثة لملكك.
أمطر يا رب علينا بركتك األبوية في هذه األيام ،لكي ينمو قلبنا حبّا لإلنسانية جمعاء،
ق ّوي فينا فضيلة المحبة فنحمل السالم لكل إنسان،
الم للجميع.
إمألنا من العدل كما مألت أجران الماء من الحياة ،فنكون رسل س ٍ
فيا معطي الخالص اسكب في قلوبنا ولو قطرة واحدة من محبتك فتضطرم قلوبنا نار لألخوة الصالحة،
عدل وسالم ووئام وأخوة مع الخليقة واإلنسانية جمعاء.
لنعيش في
ٍ
آمين.

صالة خاصة للبطريرك ميشيل صباح ،والذي سيرتل خالل األسبوع العالمي للسالم في فلسطين
وإسرائيل لعام 2019
اللهم ،خالقَنا على صورتِكَ ومثالِك،
خل ْقتَنا متساوين في اإلنسانية والكرامة،
هَبْ لنا جميعا أن نراك ،فنرى في كل إنسان أخا وأختا لنا ،ألنه ابنك وصنع يديك.
اللهم تطلَّ ْع من السماء وانظرْ ،
أبناؤك يقتتلون ،ويقتلون.
وكثيرون جياع وعطاش إلى الخبز وإلى العدل والمساواة.
هذه حالنا في هذه األرض المقدسة وفي كل منطقتنا.
تطلَّ ْع اللهم من السماء وانظرْ
وارح ْمنا،
َ
وأفِضْ نورك في كل القلوب لنرى أنَّا جميعا إخوة ألننا أبناؤك وبناتك،
َّ
َّ
ويكف الظالمون عن ظلمهم،
فنكف عن االقتتال،
ويذكروا أننا كلَّنا متساوين في الكرامة التي منَحْ تَنا إياها مذ خلَقتَنا.
اللهم ،امنحنا من صالحك ومحبتك،
لنزيل الموت من بيننا ،ونثَبِّتَ العدل والسالم والمساواة في أرضك المقدسة.
وامنحنا القوة
َ
أمين.

