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  وثائق دولية

  
  رسالة تضامن من جملس الكنائس العاملي

  إىل كنائس بيت املقدس
  ]مقتطفات[ .17/9/1997، جنيف

  
  

  [.......]  
ائس العاملي، يف اجتماعها يف ـابع اللجنة املركزية جمللس الكنـاألسى، تتببقلق خطر، وبشعور عميق   

نحن . ر املتواصل يف الوضع يف األراضي املقدسة، التدهو1997سبتمبر / أيلول 19ـ  11جنيف خالل الفترة 
وبحزن عميق نواسي . نأسف على فقدان األرواح البريئة، ونتضامن مع جميع الذين يعانون بسبب انعدام السالم

إننا نتضامن مع . الضحايا الذين جنوا، ونتقدم بتعازينا لعائالت جميع الذين قضوا يف مسلسل التفجيرات األخير
  .قعوا ضحايا العقوبة اجلماعية غير املقبولة، والذين تُنتهك حقوقهم اإلنسانية بفظاظةجميع الذين و

وندين بقوة عدم تنفيذ اتفاقات أوسلو . إننا نشجب كل أساليب العنف، سواء أكانت من أفراد أم من سلطات  
ن دون االعتراف وم. وخرقها، كما ندين توقف مفاوضات السالم وهو السبب الرئيسي لدورة العنف املستمرة

بحقوق الشعبين، واحلاجة إىل االعتراف بالتاريخ املشترك لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين يف هذه األرض، ال 
  .يمكن أبداً أن يكون هنالك سالم دائم للمصاحلة احلقيقية ولشفاء اجلروح العميقة التي عانوها عبر األعوام

إن السياسة اإلسرائيلية احلالية املتصلبة، باإلضافة إىل غياب الشجاعة واملسؤولية لدى القيادة الدولية،   
قبل  نحن نصلي كي تبدأ كل األطراف من جديد، على أن يتحمل كل منها مسؤوليته. مل يتيحا لثمار السالم أن جتُنى

  .ة بكاملهاأن تنهار عملية السالم كلياً، مسببة نتائج مدمرة للمنطق
لقد حان الوقت الذي يجب أن يعمل فيه ضحايا العنف من جميع األطراف معاً لشجب العنف والعمل من   

نحن نذكركم يف صلواتنا ونؤكد لكم أننا نواصل . أجل السالم الذي من دونه ال يمكن ألحد أن يشعر باألمان
  .عملون لهالوقوف إىل جانبكم وإىل جانب جميع الذين يرغبون يف السالم وي

  [.......]  
  

                                                 
 وقد قمنا بترجمة النص عن أصله في اللغة اإلنكليزية. مصدر خاص.   
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