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  الصادر  "األول اإلسكندريةإعالن "
  "األديانلقاء التشاور بين "عن 

   *.21/1/2002اإلسكندرية، 
  

  
 اإلســالميةباســم اللــه العلــي القــدير الــرحمن الــرحيم، إننــا نحــن الــذين اجتمعنــا كقــادة دينيــين مــن الطوائــف 

قدســة، ونعلــن التزامنــا بإنهــاء حقيقــي يف القــدس واألراضــي امل واملســيحية واليهوديــة نصــلي مــن أجــل أن يحــل ســالم
  .العنف وسفك الدماء اللذين ينكران احلق يف احلياة والكرامة

ووفقــاً ملعتقــداتنا الدينيــة فــإن قتــل األبريــاء باســم الــرب يــدنس اســمه املقــدس ويشــوه املعــاين الدينيــة يف 
إننـا نسـعى . دقالصـا يمـاناإلتتصـدى لـه جميـع الشـعوب ذات  أناملقدسة هو شـر يجـب  األراضيالعنف يف  إن .العامل

إننـا نـدعو اجلميـع إىل الوقـوف . لآلخـرينجيران وأن نحترم خصوصية امليراث التاريخي والـديني إىل أن نحيا معاً ك
  .ضد التحريض والكراهية والتشويه لآلخرين

    نأالســـماوية يجـــب  األديـــاناملقدســـة هـــي مقدســـة جلميـــع أدياننـــا الثالثـــة، لـــذا فـــإن أتبـــاع  األراضـــيإن 
 األمـــاكن، ويجـــب احلفـــاظ علــى قدســـية ووحـــدة إليهــايحترمــوا قدســـيتها ويجـــب عــدم الســـماح بـــأن يمتــد ســـفك الـــدماء 

  .املقدسة ويجب ضمان حرية العبادة الدينية للجميع
    أن يعيشــوا برحمتــه  إرادتــهاخلــالق الــذي شــاءت  إرادةأن يحترمــوا  واإلســرائيليينيجــب علــى الفلســطينيين

 . املقدسة باألرضالتي تسمى  األرضعلى نفس 
 ودائــم  جــل التوصــل إىل حــل عــادلالعمــل مــن أ إىلنــدعو جميــع القــادة السياســيين مــن كــال الشــعبين  إننــا

 .واألنبياءالعلي القدير  تروح كلمايتماشى مع 
    النــــار انطالقــــاً مــــن وازع دينــــي يحترمــــه ويطبقــــه جميــــع  إلطــــالقنــــدعو إىل وقــــف  فإننــــا، أوىلوكخطــــوة

  .كما ندعو إىل تطبيق توصيات ميتشل وتينيت، بما يف ذلك رفع القيود والعودة إىل مائدة التفاوض. رافاألط
   مــن  إطــاراحلاضــرة واملســتقبلية يف  األجيــالنســعى إىل املســاعدة يف تهيئــة منــاخ تتعــايش يف ظلــه  إننــا

وعـدم البعـد عـن املبـادئ عـن التحـريض  اماإلحجـندعو اجلميع إىل  إننا. االحترام املتبادل والثقة جتاه الطرف اآلخر
  .املستقبلية على ذلك األجيالىل تربية الدينية وإ
   جل سالم عادل يفضي إىل مصاحلة باالستمرار يف السعي الهادئ من أ كزعماء دينيين نلزم أنفسنا إننا

  .جل الصالح العام لشعبينامن أاملقدسة  واألراضييف القدس 
   وخماطبـة قيادتنـا السياسـية لوضــعها  اإلعــالنمشــتركة لتنفيـذ توصـياتنا يف هـذا جلنـة  إنشـاءنعلـن  إننـا

 .موضع التنفيذ
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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