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خطاب ا ألمني العام جمللس الكنائس العاملي
القس ادلكتور  " /أأوالف فيكس تفايت" خالل اجللسة الافتتاحية
خفامة  /الرئيس عباس ،أأحصاب القداسة والسعادة والسمو،
السادة املشاركني الكرام،
أأشكر االإمام الأكرب وش يخ ا ألزهر ادلكتور أأمحد الطيب عىل ادلعوة اإىل هذا املؤمتر الهام واذلي يأأيت يف وقت مناسب جدا.
أأخاطبمك مجيعا ابمس جملس الكنائس العاملي ،ويه زماةل عاملية تتكون من  348كنيسة أأرثوذكس ية و أأنغلياكنية وبروتس تانتية
من مجيع أأحناء العامل.
الزماةل املس يحية العاملية اليت أمثلها تشاركمك – وتشارك العديد من ا ألشخاص الآخرين يف مجيع أأحناء العامل  -حبا وقلقا
معيقني للقدس وللشعوب اليت تعيش هناك .يف العهد اجلديد ،نقر أأ كيف اكن يسوع املس يح يبيك عىل هذه املدينة حبا
وشوقا " .لَيتَ ِك ال َيو َم تَعرِف َني َمصدَ َر َسال ِم ِك!" (لوقا )19:42
اتباع لكمة يسوع واحلذو حذوه يعين قول احلقيقة والسعي اإىل العداةل ،و أأن نكون صانعي سالم جتاه الرصاعات واخلالفات
يف العامل .ذلكل ،فاإن جملس الكنائس العاملي يعلن ويسعى اإىل ا إالسهام والالزتام بتحقيق سالم عادل للقدس .صالتنا يه
دامئا من أأجل سالم القدس (املزامري  – )122:6وهو سالم ال ميكن أأن يتحقق ويدوم اإال اإذا اكن مؤسسا عىل العداةل.
توجد من بني كنائس نا ا ألعضاء طوائف مس يحية أأصلية يف القدس .مس تقبلها يف مدينهتا معرض خلطر كبري ووش يك
بسبب الظروف السائدة .اإن الشعب الفلسطيين يعيش حتت الاحتالل ويعاين من الآاثر السلبية لالستيطان غري القانوين.
ومه يعيشون أأيضا بنوااي مل يققها اجملمتع ادلويل ،تمتثل يف دمع حل عادل وجمد للقدس ومجليع ا ألشخاص اذلين يعيشون يف
ا ألرض املقدسة.
وتعترب مدينة القدس مدينة مقدسة يبا بشغف لك من ينتسب اإىل ادلايانت االإبراهميية الثالثة  -الهيود واملس يحيون
واملسلمون .جيب احرتام هذا احلب والتعلق العميقني يف أأي حل ميكن تصوره ،اإذا أأريد هل أأن يكون مجداي .ولكن جيب
أأن نعرتف أأيضا ابمليل البرشي اذلي يعرب عن مثل هذا احلب العميق ابلسعي اإىل امتالك اليشء امتالاك حرصاي وإاناكر أأو
جحب حب الآخرين لهذا املاكن وتعلقهم به.
وإاىل جانب ذكل ،يتعني علينا أأن نعرتف بأأن اترخي القدس وثقافهتا معقدان جدا .ويتبني من التارخي أأن تداخل هذه ا ألداين
الثالثة يف هذه املنطقة مل يقق السالم العادل للجميع .وهذا ،ل ألسف ،ال يزال حصيحا اإىل غاية اليوم.

اإن مس تقبل القدس جيب أأن يكون مس تقبال مشرتاك .ال ميكن أأن يكون ملاك حرصاي دلاينة واحدة عىل حساب ادلايانت
ا ألخرى ،أأو لشعب واحد عىل حساب الآخرين .اإن القدس يه مدينة لثالث دايانت ْ
وشعبني ،وجيب أأن تس متر عىل
ذكل.
وقد أأكد ذكل قادة الكنائس يف القدس مرارا وتكرارا ،قائلني يف عام :1994
"اإن التارخي علمنا أأنه ليك تكون مدينة القدس مدينة سالم ال يطمع فهيا اخلارج وال تكون حمل رصاع بني
ا ألطراف املتنازعة ،ال ميكن أأن تنمتي اإىل شعب واحد أأو اإىل دين واحد فقط"...
ويف عام  ،2006ذهبت القيادة املس يحية يف القدس اإىل أأبعد من ذكل:
"القدس مدينة مقدسة ،اإرث ل إالنسانية ،مدينة شعبني وثالث دايانت ،لها طابع فريد مييها عن مجيع مدن
العامل ا ألخرى  ...شعبان اثنان خيدمان قدسيهتا ويتحمالن مسؤولية مزدوجة :تنظمي حياهتام يف املدينة
واس تقبال مجيع "احلجاج" اذلين يأأتون من مجيع أأحناء العامل".
وخالل عام 1974م أأكد جملس الكنائس العاملي وبقوة عىل أأن القدس "مدينة مفتوحة يف وجه لك أأتباع ادلايانت الثالث،
حيث ميكن هلم الاجامتع والعيش معا ".وبعد ذكل أأكد اجمللس عام 1998م " أأن القدس جيب أأن تكون مدينة مشرتكة
عندما يتعلق ا ألمر ابلس يادة واملواطنة".
وانطالقا من هذا املنظور ،فاإن االإعالن ا ألخري للرئيس ا ألمرييك للوالايت املتحدة ا ألمريكية اخلاص ابالعرتاف ابلقدس
كعامصة إالرسائيل ،مل يل املشلكة العالقة بل عىل عكس ذكل تسبب يف وضع عراقيل جس مية أأمام حتقيق السالم العادل.
وقد س بق وأأن أأنذر زعامء الكنائس يف القدس – بدمع من لك الكنائس حول العامل – االإدارة ا ألمريكية قبل اختاذ هذا
القرار ،ويف بيان رمسي مؤداه "اإن الطابع الانفرادي للتحمك يف مصري القدس س يؤدي ال حماةل اإىل رؤى مس تقبلية مظلمة".
وابلفعل ،فقد أأدى هذا القرار اإىل اإاثرة الغضب واليأأس دلى طرف واحد بل وجشع الطرف الآخر عىل تقدمي اقرتاحات
هتدف مض الضفة الغربية.
وقد أأدى الوضع الراهن اإىل أأمهية اختاذ مبادرات عاجةل من أأجل متكني حتقيق السالم العادل يف القدس ،ويف حال االتفاق
عىل جعل القدس عامصة لشعبني يعيشان معا جنبا اإىل جنب ويمتتعان حبقوق متساوية فيتوجب التوصل اإىل تسوية
س ياس ية مع وضع أأفاكر ملموسة لتحقيق ذكل .وإاذا ما أأصبحت القدس عامصة لشعبني ودولتني ،فيتعني حتديد حدود
هاتني ادلوليتني والاعرتاف هبام دوليا وبشلك مقبول من امجليع يف ظل حدود دولية متعارف علهيا.
ويف عام 1948م ،مل تطبق خطة ا ألمم املتحدة ،بشأأن القدس حتت امس (كيانني منفصلني) خيضعان للقانون ادلويل ،عىل
أأرض الواقع ولهذا السبب أأصبحت مسأأةل تطبيق خطة رمسية عىل الصعيد ادلويل ختص مدينة القدس شيئا مستبعدا .غري

أأن أأاي من ا ألطراف ال ميكن لها أأن حتدد بشلك انفرادي شلك القانون ادلويل فامي خيص هذه املسأأةل .وال ميكن ألي دوةل
أأن تفرض حال ابلقوة فامي خيص هذه املسأأةل .بل من املفرتض أأن تمت التسوية من خالل مفاوضات ثنائية بني السلطات
الفلسطينية وا إالرسائيلية ،بل يتعني أأن حتظى هذه املفاوضات بدمع واسع من اجملمتع ادلويل وعىل وجه اخلصوص من ابيق
ادلول املوجودة يف منطقة الرشق ا ألوسط واليت يتعني علهيا أأن تلزتم مبسؤولية أأكرب للمساعدة من أأجل اإجياد تسوية
مس تدامة يف املس تقبل من أأجل حتقيق سالم عادل يف القدس.
غري أأنه يتعني متابعة هذه النظرة والتسوية املنشودتني والتفكري معليا يف معىن وجود قدس مشرتك للعيش معا .هذا مع
العمل أأن تواصل الزناع القامئ يف مدينة القدس يتسبب يف وجود توتر ونزاع يف املنطقة برمهتا ويف ابيق أأحناء العامل .وبدال
من تأأجيل اإجياد حل ملسأأةل القدس والتوصل اإىل حتقيق "حل هنايئ" جيب التفكري يف أأن تسوية الزناع بشأأن وضع مدينة
القدس س يؤدي بدون شك اإىل وضع زمخ وطاقة من أأجل تسوية لك جوانب الزناع.
بصفتنا مؤمنني ابهلل العظمي ،ينبغي لنا أأن نس تكشف معا ما يعنيه التعبري عن حمبة هللا يف هذا الرصاع اذلي تشارك فيه
ادلايانت التوحيدية الثالثة وطوائفها .لن يكون هناك سالم يف القدس ما مل حترتم مجيع ادلايانت الثالث وتشارك يف احلل.
ومن انحية أأخرى ،فاإن الوضع يدعو مجيع هذه ادلايانت الثالث ،حمليا ودوليا ،اإىل تقدمي مساهامت خملصة ومعلية يف
الآمال والتطلعات من أأجل حتقيق سالم عادل للقدس.
لقد حان الوقت مجليع احلارضين هنا لوضع مبادرات جديدة ميكن أأن توفر سالما مس تداما ودامئ يف املنطقة .وحنن مدينون
بذكل ألطفالنا ول ألجيال القادمة.
فلنكن مجيعا مسامهني يف سالم عادل ،ال يف رصاع دامئ.

