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بطاركة و رؤساء الكنائس في القدس
سمعنا صرخة أبنائنا
نحن البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس سمعنا صرخة األمل التي أطلقھا أبناؤنا في ھذه األيام الصعبة
التي ما زلنا نعيشھا في ھذه األرض المقدسة .واننا نؤيدھم ونقف الى جانبھم في ايمانھم ورجائھم
ومحبتھم ورؤيتھم لألحداث التي نعيشھا .كما نؤيد نداءھم الموجه الى كافة مؤمنينا والى القيادات
االسرائيلية والفلسطينية والى األسرة الدولية والى كنائس العالم ،وذلك لالسراع في تحقيق العدل
والسالم و المصالحة في ھذه األرض المقدسة .ونسأل اللّه لجميع أبنائنا كل بركة ومزيدا من القوة لكي
يساھموا بصورة فعالة في بناء مجتمعھم ،وجعله مجتمعا يسوده المحبة واالطمئنان والعدل والسالم.
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بطريركية الروم األرثوذكس – البطريرك ثيوفيلس الثالث
البطريركية الالتينية – البطريرك فؤاد طوال
بطريركية األرمن األرثوذكس – البطريرك توركوم مانوجيان
حراسة األراضي المقدسة – األب بيير باتيستا بيتساباال
بطريركية األقباط األرثوذكس في القدس – المطران أألنبا أبراھام
بطريركية السريان األرثوذكس – المطران سويريوس ملكي مراد
بطريركية األحباش األرثوذكس – المطران أبونا ماتياس
النيابة البطريركية المارونية في القدس واألراضي الفلسطينية – المطران بولس صياح
بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك – المطران يوسف زريعي
الكنيسة االنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة – المطران منيب يونان
الكنيسة األسقفية في القدس والشرق األوسط – المطران سھيل دواني
النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك – المطران بيتر مالكي
النيابة البطريركية لألرمن الكاثوليك – المطران رفائيل ميناسيان
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كلمتنا
ھذه الوثيقة ھي كلمة الفلسطينيّين المسيحييّن للعالم حول ما يجري في فلسطين .ھي وثيقة كتبت
في ھذه اللحظة الزمنيّة التي نريد أن نرى فيھا تجلّ◌ّي نعمة ﷲ في ھذه األرض المقدسة وفي المعاناة
التي نمرّ بھا .وبھذه الروح تطالب الوثيقة المجتمع الدولي بوقفة حقّ تجاه ما يواجھه الشعب الفلسطينيّ
من ظلم وتشريد ومعاناة وتمييز عنصريّ واضح منذ أكثر من ستة عقود .وھي معاناة مستمرّة تمرّ تحت
سمع وبصر المجتمع الدوليّ الصامت والخجول في نقده لدولة االحتالل-إسرائيل .كلمتنا ھي صرخة رجاء
وأمل مغلّفة بمحبّة صادقة مقرونة بصالتنا وإيماننا با pنوجّھھا إلى أنفسنا أوّال وإلى كلّ الكنائس
والمسيحيّين في العالم نطالبھم بھا بالوقوف ضد الظلم والتمييز العنصري ونحضّھم على العمل من أجل
السالم العادل في منطقتنا داعين إيّاھم إلى إعادة النظر في أيّ الھوت يبرّر الجرائم المرتكبة ضد شعبنا
ويبرّر قتله وطرده من وطنه وسرقة أرضه .
نعلن نحن الفلسطينيين المسيحيّين في ھذه الوثيقة التاريخيّة أنّ االحتالل العسكريّ ألرضنا ھو خطيئة
ضدّ ﷲ واإلنسان وأنّ الالھوت الذي يبرّر ھذا االحتالل ھو الھوت تحريفيّ وبعيد ج ً
دّا عن التعاليم المسيحيّة
حيث إنّ الالھوت المسيحيّ الحقّ ھو الھوت محبّة وتضامن مع المظلوم ودعوة إلى إحقاق العدل
والمساواة بين الشعوب .
ھذه الوثيقة ليست عفويّة أو وليدة صدفة .وليست دراسة الھوتيّة فكريّة أو ورقة سياسيّة فحسب بل ھي
وثيقة إيمان وعمل ،تنبع أھميّتھا من تعبيرھا الصادق عن ھموم ھذا الشعب ومن رصدھا للمرحلة التاريخيّة
التي نمرّ بھا ومن نبويّتھا في طرح األمور كما ھي وبدون مواربة ومن جرأتھا في طرحھا للحلّ الذي سيؤدّي
إلى السالم العادل والدائم ،أال وھو إنھاء االحتالل اإلسرائيليّ لألرض الفلسطينيّة وكلّ أنواع التمييز
العنصريّ .ھي نداء إلسرائيل نفسھا لتعي الظلم الذي تفرضه علينا فتضع ح ً
دّا له .وھي مطالبة للشعوب
والقادة السياسيّين وأصحاب القرار للضغط على إسرائيل واتّخاذ اإلجراءات القانونيّة إلنھاء تسلّطھا
واستھتارھا بالشرعيّة الدوليّة .وتعلن الوثيقة موقفھا بأنﱠ المقاومة غير العنفيّة لھذا الظلم ھو حقّ لجميع
الفلسطينيّين وواجب عليھم .
لقد عمل القائمون على ھذه الوثيقة مدّة أكثر من عام قضوه في صالة ونقاش مسترشدين بإيمانھم
وحبﱢھم لشعبھم ،ومستمدّين النصح من كثيرين آخرين ،فلسطينيين وعربًا ودوليّين ،حتى استطاعوا
الخلوص إلى وضعھا في صورتھا الحالية ،فلھم من الكاتبين الشكر والعرفان على تضامنھم معنا .
نأمل نحن الفلسطينيّين المسيحيّين من ھذه الوثيقة أن تكون رافعةً لجھود كلّ محبّي السالم في العالم،
وعلى األخصّ أخواتنا وإخوتنا من المسيحيّين ،وأن تلقى ،كما حصل مع وثيقة جنوب إفريقيا الشھيرة
الصادرة عام  ،١٩٨٥الترحاب والتأييد ،فتكون أداة للنضال ضدّ الظلم واالحتالل والتمييز العنصريّ ،ألنّ ھذا
الخالص ھو في مصلحة شعوب المنطقة كافّة دون استثناء ،وألنّ القضيّة ليست قضيّة سياسيّة وحسب بل
ھي سياسة يُدمﱠر فيھا اإلنسان .
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نسأل ﷲ أن يلھمنا جميعًا وال سيّما المسؤولين وأصحاب القرار أن يجدوا طرق العدل والمساواة وأن يدركوا
أنّھا الطريق الوحيد إلى السالم المنشود
غبطة البطريرك ميشيل صبّاح
المطران الدكتور عطا :حنّا
األب الدكتور جمال خضر
األب الدكتور رفيق خوري
القس الدكتور متري الرّاھب
ّ
القس الدكتور نعيم عتيق
ّ
القس الدكتور يوحنّا كتناشو
ّ
الدكتور جريس خوري
السيدة سدر دعيبس
السيدة نورا قرط
السيدة لوسي ثلجيّة
السيد نضال أبو الزلف
السيد يوسف ضاھر
السيد رفعت قسيس – منسق المبادرة
مالحظة :يمكن مراجعة الئحة المؤسّسات المسيحيّة الفلسطينية والشخصيّات الموقﱢعة على الوثيقة
و نسخ في لغات اخرى على الموقع اإللكترونيّ التالي:
www.kairospalestine.ps
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حق:
وقفة
ّ
كلمة إيمــان ورجــاء ومحب ّــة
من قلب المعاناة الفلسطيني ّة
مقدمة
نحن ،مجموعة من الفلسطينيّين المسيحيّين ،بعد الصالة والتفكير وتبادل الرأي في المعاناة التي
نعيشھا على أرضنا ،تحت االحتالل اإلسرائيليّ ،نطلق اليوم صرختنا ،صرخة أمل في غياب كلﱢ أمل ،مقرونةً
بصالتنا وإيماننا با pالساھر بعنايته اإللھ ّية على جميع سكّان ھذه األرض .وإنّنا إذ نستلھم سرﱠ حبﱢ ﷲ
صة ،نقول اليوم كلمتنا انطالقًا من
للجميع وسرﱠ حضوره اإللھيﱢ في تاريخ الشعوب وفي تاريخ أرضنا بصورة خا ّ
إيماننا المسيحيّ وانتمائنا الفلسطينيّ ،وھي كلمة إيمان ورجاء ومح ّبة.
ولماذا اآلن؟ ألنّنا اليوم وصلنا بمأساة شعبنا الفلسطينيّ إلى طريق مسدود ،بينما يكتفي
أصحاب القرار بإدارة األزمة بدل العمل الجدّي في سبيل حلﱢھا .وھذا ما يمأل قلوب المؤمنين باألسى
وبالتساؤالت :ماذا تصنع األسرة الدول ّية؟ وماذا تصنع القيادات السياسيّة في فلسطين وإسرائيل والعالم
العربيّ؟ وماذا تصنع الكنيسة؟ ألنّ القض ّية ليست قضيّة سياس ّية وحسب ،بل ھي سياسة يُدمﱠر فيھا
اإلنسان ،وھذا أمرٌ يھمّ الكنيسة.
إنّنا نخاطب إخوتنا أبناءَ كنائسنا في ھذه األرض ،ونوجﱢه نداءنا ھذا ،كفلسطينيّين وكمسيحيّين ،إلى
قادتنا الدينيّين والسياسيّين ،وإلى مجتمعنا الفلسطينيّ والمجتمع اإلسرائيليّ ،وإلى األسرة الدول ّية ،وإلى
إخوتنا وأخواتنا في كنائس العالم.

 .١الواقع
م وَال سَالم" )إرميا  .(١٤ :٦الكلّ يتكلّم اليوم على السالم ومسيرة السالم
م سَال ٌ
قو ُلونَ سَال ٌ
َ " ١-١ي ُ
في الشرق األوسط .وما زال ذلك كلّه حتى اآلن كالمًا فقط ،بينما الواقع على األرض ھو االحتالل
اإلسرائيليّ لألراضي الفلسطين ّية وحرمانُنا حرّيّتَنا وكلّ ما ينتج عن ذلك من عواقب:
 ١-١-١ھو الجدار الفاصل الذي أُقيم على األراضي الفلسطين ّية والذي صادر قسمًا كبيرًا منھا ،وقد
حوّل مدننا وقرانا إلى سجون ،وفصل بينھا فجعلھا كانتونات وأشالء متناثرة .وغزّة ،بعد الحرب الوحشيّة التي
شنّتھا إسرائيل عليھا في شھر كانون األول  ٢٠٠٨وكانون الثاني  ،٢٠٠٩ما زالت تعيش في أوضاع
الإنسانيّة تحت حصار مستمرّ ،وھي وأھلھا منفصلون جغراف ًّيا عن سائر األراضي الفلسطينيّة.
 ٢-١-١الواقع ھو أنّ المستوطنات اإلسرائيل ّية تنھب أرضنا باسم ﷲ وباسم القوّة ،وتسيطر على
مواردنا الطبيعيّة ال سيّما المياه واألراضي الزراعيّة حارمةً مئات اآلالف من الفلسطينيّين منھا .وغدت اليوم
عائقًا دونَ أيﱢ حلﱟ سياسيّ.
 ٣-١-١وھي المذلّة التي ما زلنا مُخضَعين لھا عند الحواجز العسكريّة في حياتنا اليوم ّية ،عند
جھِنا إلى أعمالنا أو مدارسنا أو مستشفياتنا.
تو ﱡ
 ٤-١-١وھو الفصل بين أفراد العائلة الواحدة الذي يجعل حياة األسرة نفسھا أمرًا مستحيال لآلالف
من الفلسطينيّين ،وال سيّما في العائالت التي ال يحمل فيھا أحد الزوجين ھوّيّة إسرائيل ّية.
 ٥-١-١والحرّية الدين ّية نفسھا أصبحت محدّدة ،حرّية الوصول إلى األماكن المقدّسة ،بادّعاء األمن.
ضفة وغزّة والقطاع ،وحتّى على
فمقدﱠساتُ القدس محرﱠمة على العديد من المسيح ّيين والمسلمين من ال ّ
المقدسيّين أنفسھم في األعياد .كما أنّ البعض من كھنتنا العرب يعانون من منعھم من دخول القدس
بصورة عاديّة.
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 ٦-١-١والالجئون جزء من واقعنا .وأغلبھم ما زال يعيش في المخيّمات في ظروف صعبة ال تليق
باإلنسان .ھؤالء ،أصحاب حقّ العودة ،ال يزالون ينتظِرون عودتھم جيال ً بعد جيل ،ماذا سيكون مصيرھم ؟
 ٧-١-١واألسرى ،ألوف األسرى ،في السجون اإلسرائيل ّية ،ھم أيضًا جزء من واقعنا .اإلسرائيل ّيون
يحرّكون العالم لتحرير أسير واحد ،وھؤالء اآلالف من األسرى الفلسطينيين القابعين في السجون
اإلسرائيل ّية متى يحرﱠرون؟
 ٨-١-١والقدس قلب واقعنا ،وھي في الوقت نفسه رمز سالم وعالمة خصومة .بعد أن فصل الجدار
العازل بين أحيائھا الفلسطينيّة ،ما زالت مستمرّةً عمل ّيةُ تفريغھا من سكّانھا الفلسطينيّين المسيحيّين
والمسلمين .يُجرﱠدون من ھوّياتھم أي من حقﱢھم في البقاء في القدس ،وتُھدَم بيوتھم أو تُصادَر .القدس
مدينة المصالحة أصبحت مدينة التفرقة واإلقصاء ومن ثمّ سببًا لالقتتال بدل السالم.

 ٢-١وجزء من ھذا الواقع أيضًا ھو االستخفاف اإلسرائيليّ بالشرعيّة الدول ّية وقراراتھا ،والعجز
العربيّ وعجز األسرة الدوليّة أمام ھذا االستخفاف .وحقوق اإلنسان ممتھَنة ،وبالرغم من التقارير المختلفة
للجمعيّات المحلّ ّية والعالميّة لحقوق اإلنسان ،فإنّ الظلم ما زال مستم ًرّا.
 ١-٢-١والفلسطينيّون في دولة إسرائيل ،وإن كانوا مواطنين ولھم حقوق المواطنة وواجباتھا ،فقد
عانوا ھم أيضًا من ظلم تاريخيّ وما زالوا يعانون اليوم من سياسات التمييز .ھم أيضًا ينتظرون أن ينالوا
حقوقھم كاملة وأن يُعامَلوا على قاعدة المساواة مثل كلﱢ مواطن في الدولة.

 ٣-١والھجرة ھي أيضًا من مظاھر واقعنا .فغياب كلّ رؤية أو بارقة أمل في السالم والحرّية دفع
بالشباب المسلم والمسيحي على السواء إلى الھجرة ،فحُرِمَت األرض من أھمّ مواردھا وغناھا ،أي
الشباب المثقّف .وتناقصُ عدد المسيحيّين ،بصورة خاصّة في فلسطين ،ھو من النتائج الخطيرة لھذا الصراع
وللعجز والفشل المح ّليّ والدوليّ في إيجاد حلﱟ للقضيّة برمّتھا.

 ٤-١وأمام ھذا الواقع ،يدّعي اإلسرائيليّون تبرير أعمالھم على أنّھا دفاعٌ عن النفس ،بما في ذلك
االحتالل والعقاب الجماعيّ وكلﱡ أنواع التنكيل بالفلسطين ّيين .وھذه ،في نظرنا ،رؤية تقلب الواقع رأسًا على
عقب .نعم ،ھناك مقاومة فلسطينيّة لالحتالل .ولكن لو لم يكن االحتالل لما كانت ھناك مقاومة ،ولما كان
خوف وال انعدام أمن .ھذا ما نراه ،فندعو اإلسرائيليّين إلى إنھاء االحتالل ،فيرون عالمًا جديدًا ال خوف فيه وال
تھديد ،بل أمن وعدل وسالم.

 ٥-١كان الردﱡ الفلسطيني على ھذا الواقع متنوّعًا .ردﱠ البعض بطرق المفاوضات ،وھذا كان موقف
السلطة الفلسطينيّة الرسميّة ،ومع ذلك لم تحصل على أيﱢ تقدﱡم في مسيرة السالم .وكان ردﱡ بعض
األحزاب السياسيّة باللجوء إلى المقاومة المسلّحة .وتذرّعت إسرائيل بذلك لتتﱠھم الفلسطينيّين باإلرھاب.
وتمكﱠنت بذلك من طمس المعنى الحقيقيّ للصراع إذ باتت القضيّة تُصوﱠر على أنّھا قضيّة حرب إسرائيليّة
على اإلرھاب ،ال قضيّة احتالل إسرائيليّ ومقاومة فلسطينيّة مشروعة لوضع حدﱟ له.
 ١-٥-١وازدادت الكارثة بالصراع الداخليّ بين الفلسطينيّين أنفسھم وبانفصال غزّة عن األراضي
الفلسطينيّة .وھنا ال بدّ من القول إنّه ولَئِن كان ھذا االنقسام بين الفلسطينيّين أنفسھم ،إال ّ أنّ األسرة
الدول ّية كانت سببًا رئيسًا فيه لرفضھا التعامل على نحو إيجابيّ مع إرادة الشعب الفلسطينيّ التي عبّر
عنھا بالطرق الديموقراط ّية الشرع ّية في انتخابات عام .٢٠٠٦
ومرة ثانية نكرﱢر ونقول إنّ كلمتنا المسيح ّية في وسط ذلك كلّه ،في وسط نكبتنا ،ھي كلمة إيمان
ورجاء ومحبّة.
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 .٢كلمــة إيمــان
نؤمن با :وھو إله صالح وعادل
ح ًبّا لجميع
 ١-٢إنّنا نؤمن با pالواحد األحد ،خالق الكون واإلنسان .نؤمن به إلھًا صالحًا وعادال ً ومُ ِ
خالئقه .ونؤمن أنّ كلّ إنسان ھو خليقة ﷲ ،خلقه على صورته ومثاله ،وأنّ كرامته من كرامته تعالى .وھذه
الكرامة ھي نفسھا في كلّ إنسان .ھذا الكالم يعني ،لنا نحن ھنا ،في ھذه األرض بالذات ،أنّ ﷲ خلقنا،
ال لنتخاصم ونقتتل ،بل لنتعارف ونتحابّ ونبنيھا معًا بمحبّتنا وباالحترام المتبادل بعضُنا لبعض.
 ١-١-٢ونؤمن بكلمة ﷲ األزليّ ،ابنه الوحيد سيّدنا يسوع المسيح ،الذي أرسله مخ ﱢلصًا للعالمين.
 ٢-١-٢ونؤمن بالروح القدس الذي يواكب الكنيسة والبشر ّية في مسيرتھما .وھو يساعدنا على
فھم الكتاب المقدّس في عھديه القديم والجديد كوحدة واحدة ،اليوم وھنا ،ويبيّن لنا تجلّي ﷲ للبشر ّية
في الماضي والحاضر والمستقبل.

كيف نفھم كلمة ﷲ؟
مرﱠاتٍ َكثِيرَةً بِ ِلسَانِ
 ٢-٢ونؤمن أنّ ﷲ كلّم البشر ّية ،ھنا في أرضنا" :إنﱠ ﷲ ،بَعدَمَا َكلﱠمَ آبَاءَنَا َقدِيمًا َ
ج َع َلهُ وَارِثًا ِلكُلﱢ
ي آخِرُ األيﱠامِ ،بِلِسَانِ االبنِ ا ﱠلذِي َ
ھ َ
ھذِهِ األيﱠامِ ،وَ ِ
األنبِيَاءِ كَالمًا مُخ َتلِفَ الوَسَائِلِ ،كَلﱠمَنَا فِي َ
شَيءٍ ،وَ ِبهِ أَنشَأَ العَالَمِينَ" )الرسالة إلى العبرانيين .(٢-١:١
 ١-٢-٢ونؤمن ،نحن الفلسطينيّين المسيحيّين ،مثل سائر المسيحيين في العالم ،أنّ يسوع
المسيح أتى ليكمﱢل الشريعة واألنبياء .ھو األلف والياء والبداية والنھاية .فبنوره وبھداية الروح القدس نقرأ
الكتب المقدّسة ،ونتأمّل فيھا ونفسّرھا ،كما فسّرھا يسوع المسيح لتلميذَيْ عمّاوس ،كما جاء في إنجيل
ھمَا فِي جَمِيعِ الكُ ُتبِ مَا يَختَصﱡ ِبهِ" )لوقا .(٢٧ :٢٤
سرُ لَ ُ
ف ﱢ
القديس لوقا" :فَ َبدَأ مِن مُوسَى وَجَمِيعِ األنبِيَاءِ ُي َ
 ٢-٢-٢جاء السيد المسيح ينادي باقتراب ملكوت ﷲ ،فأحدث ثورة في حياة البشريّة وإيمانھا .وأتانا
"بتعليم جديد" )مرقس  (٢٧ :١ونور جديد لفھم العھد القديم وما ورد فيه من مفاھيم لھا صلة بإيماننا
المسيحيّ وبحياتنا اليوم ّية ،مثل المواعد واالختيار وشعب ﷲ واألرض .وإنّنا نؤمن أنّ كلمة ﷲ كلمةٌ حيّة
حقَب التاريخ ضوءًا خا ً
صّا ،فتُبيﱢن للمؤمنين ماذا يقول ﷲ لنا اليوم وھنا .ولھذا ال
تلقي على كلّ حقبة من ِ
يجوز تحويل كلمة ﷲ إلى أحرف جامدة تشوّه حبﱠ ﷲ وعنايته في حياة الشعوب واألفراد .ھذا ھو الخطأ
في التفاسير الكتابيّة األصول ّية التي تحمل لنا الموت والدمار حينما تجمﱢد كلمة ﷲ وتسلﱢمھا من جيل إلى
جيل كلمةً ميتَةً ،فتُستَعمَل سالحًا في تاريخنا الحاضر يحرمنا حقّنا في أرضنا.

ألرضنا رسالة كوني ّة شاملة
 ٣-٢ونؤمن أنّ ألرضنا رسالة كونيّة شاملة .وبھذه الشموليّة تنفتح مفاھيم المواعد واألرض واالختيار
وشعب ﷲ لتشمل البشرية كلﱠھا ،بدءًا من شعوب ھذه األرض كلﱢھا .ونرى في ضوء تعاليم الكتاب المقدّس
أنّ الوعد باألرض لم يكن يومًا عنوانًا لبرنامج سياسيّ .بل إنّه مقدّمة لخالص كونيﱟ شامل ،وھو البدء
بتحقيق ملكوت ﷲ على األرض.
 ١-٣-٢لقد أرسل ﷲ إلى ھذه األرض اآلباء واألنبياء والرسل ،يحملون إلى العالم رسالة كونيّة
شاملة .واليوم نحن فيھا ثالث ديانات ،اليھوديّة والمسيح ّية واإلسالم .أرضنا ھي أرض ﷲ ،كباقي بلدان
العالم ،وھي مقدّسة بحضور ﷲ فيھا ،ألنّه وحده القدّوس والمقدﱢس .فمن واجبنا ،نحن الساكنين فيھا ،أن
نحترم مشيئة ﷲ فيھا وأن نحرﱢرھا من شرﱢ الظلم والحرب الذي فيھا .ھي أرضٌ  pفيجب أن تكون أرضًا
للمصالحة والسالم والمحبّة .وھذا أمر ممكن .بما أنّ ﷲ وضعنا فيھا ،شعبَيْن ،فإنّه يمنحنا أيضًا المقدرة ،إن
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ھا ،الدﱡنيَا
شئنا ،على أن نعيش معًا و ُنقِرﱠ فيھا العدل والسالم ،ونجعلھا فعال ً أرضَ ﷲ" :لِلرﱠبﱢ األرضُ وَمَا فِي َ
وَسَاكِ ُنوھَا" )مزمور .(١ :٢٤
 ٢-٣-٢وجودنا ،نحن الفلسطينيّين ،مسيحيّين ومسلمين ،على ھذه األرض ليس طارئًا ،بل له جذور
متأصّلة ومرتبطة بتاريخ وجغراف ّية ھذه األرض ،مثلَ ارتباط أيّ شعب بأرضه التي يوجد فيھا اليوم .وقد وقع
ھجﱢرنا .أراد الغرب أن يعوﱢض عمّا اقترف ھو في حقّ اليھود في بالد أوروبا ،فقام بالتعويض
في حقﱢنا ظلمٌ لمّا ُ
على حسابنا وفي أرضنا .حاول تصحيح الظلم فنتج عنه ظلم جديد.
 ٣-٣-٢وعالوة على ذلك ،إنّنا نرى بعض الالھوت ّيين في الغرب يحاولون أن يُضفُوا على الظلم الذي
لحق بنا شرعيّة الھوت ّية وكتاب ّية .فأصبحت المواعد ،بحسب تفسيراتھم ،تھديدًا لكياننا ،و"البشرى السارّة"
في اإلنجيل نفسه أصبحت لنا "نذيرَ موت" .إنّنا ندعو ھؤالء الالھوتيّين إلى تعميق الفكر في كلمة ﷲ وإلى
تصويب تفسيراتھم حتى يروا في كلمة ﷲ مصدر حياة لكلّ الشعوب.
 ٤-٣-٢إنﱠ صلتنا بھذه األرض حقّ طبيعيّ ،وليست قضيّة أيديولوجيّة وال مسألة نظر ّية الھوتيّة فقط.
ھي قضية حياة أو موت .قد يكون ھناك من ال يتّفق معنا بل يناصبنا العداء فقط ألنّنا نقول إنﱠنا نريد أن نعيش
أحرارًا في أرضنا .ألنّنا فلسطين ّيون نعاني من االحتالل ألرضنا ،وألنّنا مسيح ّيون نعاني من التفسيرات
المغلوطة لبعض الال ّھوتيّين .وأمام ھذه الحال ،تقوم مھمّتنا بأن نُبقِيَ كلمة ﷲ ال مصدر موت بل مصدر
حياة ،وبأن نُبقيَ "البشرى السارّة" على ما ھي" ،بشرى سارّة" لنا ولكلّ الناس .وأمام من يھدّد كياننا،
كفلسطينيّين مسيحيّين ومسلمين ،بالكتاب المقدس ،إننا نجدّد إيماننا با ،pألنّنا نعلم أنّ كلمة ﷲ ال
يمكن أن تكون سبب دمار لنا.

 ٤-٢ولھذا نقول إنّ استخدام الكتاب المقدّس ،لتبرير أو تأييد خيارات ومواقف سياسية فيھا ظلم
يفرضه إنسان على إنسان أو شعب على شعب آخر ،يحوّل الدين إلى أيديولوج ّية بشريّة ويجرّد كلمة ﷲ
من قداستھا وشموليّتھا وحقيقتھا.

 ٥-٢ولھذا نقول أيضًا إنّ االحتالل اإلسرائيليّ لألرض الفلسطينيّة ھو خطيئة ضدّ ﷲ وضدّ اإلنسان
ألنّه يحرم اإلنسان الفلسطينيّ حقوقَه اإلنسانيّة األساسيّة التي منحه ايّاھا ﷲ ،ويشوّه صورة ﷲ في
اإلنسان اإلسرائيليّ المحتلّ بقدر ما يشوّھھا في اإلنسان الفلسطينيّ الواقع تحت االحتالل .ونقول إنّ أيّ
الھوت يدﱠعي االستناد إلى الكتاب المقدس أو العقيدة أو التاريخ ليبرّر االحتالل إنما ھو بعيد عن تعليم
الكنيسة ،ألنه يدعو إلى العنف والحرب المقدّسة باسم ﷲ ،ويُخضِع ﷲ سبحانه لمصالح بشرية آنِيّة،
ويشوّه صورته في اإلنسان الواقع في الوقت نفسه تحت ظلم سياسيّ وظلم الھوتيّ.

 .٣الرجاء
 ١-٣مع غياب أيّ بارقة أمل ،يبقى رجاؤنا قو ًيّا .الوضع الراھن ال يبشﱢر بأيّ حلﱟ قريب أو بنھاية
االحتالل المفروض علينا .نعم ،كثرت المبادرات والمؤتمرات والزيارات والمفاوضات ،إال أنّ ذلك كلّه لم يعقبه
أيّ تغيير في وضعنا ومعاناتنا .حتى الموقف األمريكيّ الجديد الذي أعلنه الرئيس أوباما ،وإرادته الظاھرة
لوضع حدﱟ للمأساة ،لم يكن له أثر في تغيير واقعنا .ألنّ الردﱠ اإلسرائيليّ الصريح والرافضَ للحلّ ،لم يدَعْ مجاال ً
لألمل .ومع ذلك ،يبقى رجاؤنا قو ًيّا .ألنّنا وضعنا رجاءنا في ﷲ .إنّه صالحٌ وقديرٌ ومحِبﱞ للبشر ،وسوف ينتصر
معَنَا فَمَن َيكُونُ
ﷲ َ
صالحه يومًا على الشرﱢ الذي نحن فيه .وبھذا المعنى قال القدّيس بولس" :إنْ َكانَ
ُ
سيفٌ؟ َفقَد
خطَرٌ أَم َ
عرْيٌ أَم َ
جوعٌ أَم ُ
ھادٌ أَم ُ
ط َ
شدﱠةٌ أم ضِيقٌ أم اض ِ
حبﱠةِ المَسِيحِ ،أ ِ
ع َلينَا؟ ...فَمَن يَفصِلُنَا عَن مَ َ
َ
عن
ھا أَن َتفصِلَ َنا َ
قةٌ ِبوُس ِع َ
كتَابِ :إنﱠنَا مِن أَج ِلكَ ُنعَانِي المَوتَ طَوَالَ ال ﱠنھَارِ ...وَأَنَا وَا ِثقٌ أَن ال خَلِي َ
وَرَدَ فِي ال ِ
محَ ﱠبةِ ) "pروما  ٣١ :٨و ٣٥و ٣٦و.(٣٩
َ
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ما معنى الرجاء؟
 ٢-٣الرجاء فينا يعني أوال ً إيماننا با ،pوثانياً تطلﱡعاتنا إلى مستقبل أفضل ،وثالثاً عدم السير وراء
أوھام ،إذ إنّنا نعلم أنّ الفرج ليس وشيكًا .الرجاء ھو مقدرتُنا على رؤية ﷲ في وسط الشدّة ،وعلى العمل
مع روح ﷲ فينا ،ومن ھذه الرؤية نستمدّ القوّة للصمود والبقاء والعمل في سبيل تغيير الواقع الذي نحن
فيه .الرجاء يعنى عدم التنازل أمام الشرّ ،بل ھو الوقوف أمامه واالستمرار في مقاومته .إنّنا ال نرى في
الحاضر والمستقبل سوى خراب ودمار .نرى تجبّر القويّ وتوجّھه إلى فصل عنصريّ متزايد وفرض قوانين
تنفي كياننا وكرامتنا .ونرى حيرةً وانقسامًا في الموقف الفلسطينيّ .ومع ذلك ،فإذا قاومنا ھذا الواقع اليوم
وعملنا بجدّ ،قد نحول دون حلول الدمار الذي يلوح على األفق القريب.

بعض عالمات الرجاء
 ٣-٣إنّ الكنيسة في بالدنا ،رؤساءھا ومؤمنيھا ،تحمل ،بالرغم من ضعفھا وانقساماتھا ،عالمات
تسند رجاءنا .ففي رعايانا حيو ّية ظاھرة ،ومعظم شبيبتنا ،فيھا ،رسل فعّالون في سبيل العدل والسالم.
وباإلضافة إلى التزام األفراد ،فإن المؤسّسات الكنسية المتنوّعة تجعل إليماننا حضورًا فاعال ً ،حضورَ خدمة
ومحبّة وصالة.
 ١-٣-٣ومن عالمات الرجاء أيضًا المراكز الالھوت ّية المحل ّية ،ذات الطابع الدينيّ واالجتماعيّ ،وھي
كثيرة في مختلف كنائسنا .والروح المسكونيّة ،ولو أ ّنھا ما زالت متعثّرة ،إال ّ أنّھا ظاھرة في مختلف اللقاءات
بين العائالت الكنس ّية.
 ٢-٣-٣يضاف إلى ذلك الحوارات المتعدّدة بين األديان .فھناك أوال ً الحوار المسيحيّ اإلسالميّ ،الذي
يشمل المسئولين وقسمًا من الشعب أيضًا .مع العلم بأنّ الحوار مسيرة طويلة وجھد يكتمل يومًا بعد يوم
عبر المعاناة نفسھا واآلمال نفسھا .وھناك الحوارات بين الديانات الثالث اليھود ّية والمسيحيّة واإلسالم،
وعدد من الحوارات على مختلف المستويات األكاديميّة أو االجتماعيّة التي تحاول تقليص المسافات التي
يفرضھا االحتالل والحدﱠ من التشويه لصورة اإلنسان في قلب أخيه اإلنسان.
 ٣-٣-٣ومن أھمّ عالمات الرجاء أيضًا صمود األجيال واستمرار الذاكرة التي ال تنسى النكبة
ومعانيھا ،وإيمانھا بعدالة قضيّتھا .وكذلك تطوﱡرُ الوعي لدى الكثير من الكنائس في العالم ورغبتُھا في معرفة
حقيقة ما يحدث ھنا.
 ٤-٣-٣وباإلضافة إلى ذلك ،نرى لدى الكثيرين تصميمًا لتخطّي أحقاد الماضي ،واالستعداد
للمصالحة بعد إقرار العدل .وقد تزايد الوعي العامّ بضرورة إقرار الحقوق الوطنيّة والسياسيّة للفلسطينيّين،
حبّةٌ للسالم والعدل تؤيّد ذلك ،وانضمّت إليھا مناصرة دول ّية عامّة.
وارتفعت أصوات يھود ّية وإسرائيل ّية مُ ِ
صحيح أنّ قوى العدل والمصالحة ھذه ما زالت غير قادرة على تبديل واقع الظلم ،إال أنّھا طاقة بشر ّية لھا
تأثيرھا وقد تقصّر زمن المعاناة وتسرﱢع مجيء عھد المصالحة.

رسالة الكنيسة
 ٤-٣كنيستنا ھي كنيسةُ بَشَرٍ يصلّون ويخدمون ،وصالتھم وخدمتھم ھي نبوّة تحمل صوت ﷲ في
الحاضر والمستقبل .كلّ ما يحصل في أرضنا ولكلّ إنسان فيھا ،وكلّ اآلالم واآلمال ،وكلّ ظلم وكلّ جھد
لوقف ھذا الظلم ،كلّ ذلك جزء من صالةِ كنيستنا وخدمةِ جميع المؤسّسات فيھا ،ونشكر ﷲ على أنّ
الكنيسة ترفع صوتھا ضدّ الظلم رغم أنّ بعضھم يودّون لو تبقى في صمتھا متقوقعةً في عباداتھا.
 ١-٤-٣رسالتھا رسالة نبويّة تعلن كلمة ﷲ في السياق المحليّ وفي األحداث اليوم ّية ،بجرأة
ووداعة ومحبّة شاملة .وإذا تحيّزت فإنّھا تتحيّز للمظلوم وتقف إلى جانبه ،كما وقف السيد المسيح إلى
جانب كلّ فقير وخاطئ داعيًا إيّاه إلى التوبة وإلى الحياة واستعادة الكرامة التي منحه إيّاھا ﷲ ،والتي ال
يجوز أليّ بشر أن يجرّده منھا.
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 ٢-٤-٣رسالة الكنيسة ھي المناداة بملكوت ﷲ ،ملكوت عدل وسالم وكرامة .دعوتنا ككنيسة حيّة
ھي أن نشھد لصالح ﷲ ،ولكرامة اإلنسان ،ومن ثَمﱠ أن نص ﱢلي وأن نُسمِع صوتنا ينبئ بمجتمع جديد يؤمن
فيه اإلنسان بكرامة نفسه وكرامة خصمه.
 ٣-٤-٣كنيستنا تبشّر بالملكوت .وال يمكن ربط ملكوت ﷲ بأيّة مملكة أرضية .قال يسوع أمام
ستْ مِن ھَذَا العَالَمِ" )راجع يوحنا  ٣٦ :١٨و .(٣٧وقال القدّيس
كنﱠ مَملَكَ ِتي لَي َ
بيالطسَ " :ن َعم ،أنَا مَلِكٌ .وَلَ ِ
قدُسِ" )روما  .(١٧ :١٤ولذلك ليس
م وَفَرَحٌ ِفي الرﱡوحِ ال ُ
كوتُ ﷲ أكال وَشُربًا َبل بِرﱞ وَسَال ٌ
بولسَ " :ليسَ مَ َل ُ
الدين دعمًا أو تأييدًا أليّ نظام سياسيّ ظالم ،إنما ھو دعامة للعدل والحقيقة وكرامة اإلنسان .كما أنّه
يسعى لتنقية أنظمة فيھا ظلم لإلنسان وامتھان لكرامته .وملكوتُ ﷲ على األرض غير مقيﱠد بأيّ توجّه
سياسيّ ،ألنّه أكبر وأشمل من أن يحدّه أيّ نظام سياسيّ.
ھوَ بَينَكُم" )لوقا  .(٢١ :١٧وھذا الملكوت الحاضر بيننا
 ٤-٤-٣وقال يسوع المسيح "إنﱠ مَ َلكُوتَ ﷲ ُ
وفينا ھو امتداد لسرّ الفداء ،وھو حضور ﷲ بيننا واستشعارنا بھذا الحضور في كلّ ما نعمل وما نقول .وبھذا
الحضور اإللھيّ نعمل إلى أن يتمّ العدل الذي نرتجيه في ھذه األرض.
 ٥-٤-٣إنّ الظروف القاسية التي عاشتھا وتعيشھا الكنيسة الفلسطين ّية جعلتھا تصقل إيمانھا
حثْنا في دعوتنا وازدادت معرفتنا بھا في وسط األلم والمعاناة  :نحن نحمل
وتتبيّن دعوتھا بصورة أوضح .ب َ
اليوم قوّة المحبّة بدل قوّة االنتقام وثقافة الحياة بدلَ ثقافة الموت .وھذا مصدر رجاء لنا وللكنيسة وللعالم.

 ٥-٣القيامة أساس رجائنا .كما قام يسوع منتصرًا على الموت والشرّ ،كذلك نستطيع ويستطيع كلّ
سكّان ھذه األرض االنتصار على شرّ الحرب فيھا .وسوف نبقى ،نحن ،كنيسة شاھدة وصامدة وفاعلة في
أرض القيامة.

 .٤المحبــة
وصية المحبة
ضكُم َبعضًا كَمَا أَحبَبْ ُتكُم أنَا" )يوحنا  .(٢٤ :١٣وقد أوضح كيف
 ١-٤قال السيد المسيح لنا" :أَحِ ﱡبوا َبع ُ
عدُوﱠكَ .أمّا أنَا فَأَ ُقولُ
تكون المح ّبة وكيف يكون التعامل مع األعداء ،قال" :سَمِعتُم أ ﱠنهُ قِيلَ أحْ ِببْ قريبَكَ وأب ِغضْ َ
ھوَ يُطلِـعُ
كو ُنوا أَبنَاءَ أبِيكُمُ ا ﱠلذِي فِي السﱠمَاوَاتَِ .ف ُ
طھِدونكُم ،فَ َت ُ
ض َ
َلكُم أحِبّوا أَعدَاءَكُم ،وَصَ ﱡلوا ألجلِ الﱠذينَ ي ْ
علَى األبرَارِ وَالظّالِمِينََ ...فكُو ُنوا أَنتُم َكامِلِينَ ،كَمَا أنﱠ أَبَاكُمُ
حينَ ،ويُمطِرُ َ
علَى األشْرَارِ وَالصﱠالِ ِ
مسَهُ َ
شَ ْ
السﱠمَاوِيﱠ كَامِلّ) ".متى ( ٤٧- ٤٥ : ٥
حدًا شَ ًرّا بِشَرّ" ) روما  .(١٧ :١٢وقال القديس بطرس" :ال تَرُدﱡوا
وقال القدّيس بولس" :ال تُجَازُوا أَ َ
ھذَا دُعِيتُم" )١بطرس . (٩ :٣
مةِ بَل بَارِ ُكوا فَتَرِ ُثوا ال َبرَكَةَ أل ﱠنكُم ِل َ
مةَ بِالشﱠتِي َ
الشﱠرﱠ بِالشﱠرﱢ وَالشﱠتِي َ

المقاومة
 ٢-٤ھذا كالم واضح .المحبّة ھي وص ّية السيد المسيح لنا ،وتشمل األصدقاء واألعداء .وھي دليل
واضح لنا إذا ما كنّا في ظروف يجب علينا فيھا أن نقاوم الشرّ مھما كان نوعه.
 ١-٢-٤المح ّبة ھي رؤية وجه ﷲ في كلّ إنسان .كلّ إنسان أخي وأختي .ولكنﱠ رؤية وجه ﷲ في
كلّ إنسان ال تعني قبول الشرّ أو االعتداءِ من ِقبَلِه ،بل تقوم المحبّة بإصالح الشرّ ووقف االعتداء.
والظلم الواقع على الشعب الفلسطينيّ ،أي االحتالل اإلسرائيليّ ،ھو شرّ يجب مقاومته .ھو شرﱞ
وخطيئة يجب مقاومتھا وإزالتھا .تقع ھذه المسؤوليّة أوال ً على الفلسطينيّين أنفسھم الواقعين تحت
االحتالل .فالمحبّة المسيحيّة تدعو إلى المقاومة ،إال ّ أنّ المحبّة تضع ح ً
دّا للشرّ بسلوكھا طرق العدل .ثم
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تقع المسؤوليّة على األسرة الدوليّة إذ أصبحت الشرعيّة الدوليّة اليوم ھي التي تحكم العالقات بين
الشعوب .وعلى الظالم نفسه أخيرًاً أن يحرّر نفسه ھو من الشرّ الذي فيه ومن الظلم الذي أوقعه على
غيره.
 ٢-٢-٤إذا ما استعرضنا تاريخ الشعوب وجدنا فيھا الحروب الكثيرة ومقاومة الحرب بالحرب ،والعنف
بالعنف .وسار الشعب الفلسطيني في طريق الشعوب والسيّما في أوﱠل مراحل صراعه مع االحتالل
اإلسرائيليّ كما أنّه ناضل نضاال ً سلم ًيّا السيّما خالل انتفاضته األولى .ومع ذلك كلّه ،فإنّنا نرى أنّه يجب
على الشعوب كلﱢھا أن تبدأ مسارًا جديدًا في عالقاتھا بعضِھا مع بعض وفي حلّ نزاعاتھا ،فتتجنّب طرق
القوّة العسكريّة وتلجأ إلى الطرق العادلة .وھذا ينطبق على الشعوب القو ّية عسكر ًيّا أوال ً ،صاحبةِ القوّة
والفارضةِ ظلمَھا على الشعوب الضعيفة.
 ٣-٢-٤ونقول إنّ خيارنا المسيحيّ في وجه االحتالل اإلسرائيليّ ھو المقاومة .فالمقاومة حقّ
وواجب على المسيحيّ .ولك ّنھا المقاومة بحسب منطق المح ّبة ،فھي مقاومة مبدعة ،أي أ ّنھا تجد الطرق
اإلنسانيّة التي تخاطب إنسان ّية العدوّ نفسه .وإنّ رؤية صورة ﷲ في وجه العدوّ نفسه واتّخاذ مواقف
المقاومة في ضوء ھذه الرؤية ھي الطريقة الفعّالة لوقف الظلم وإجبار الظالم على وضع حدﱟ العتدائه،
وللوصول إلى الھدف المنشود ،أي استرداد األرض والحر ّية والكرامة واالستقالل.
 ٤-٢-٤لقد ترك السيد المسيح لنا مثاال ً لنقتدي به .علينا أن نقاوم الشرّ ،ولكنه علّمنا أن ال نقاوم
الشرّ بالشرّ .إنّھا وصيّة صعبة ،وال سيّما إذا أصرﱠ العدوّ على تجبّره وعلى إنكار حقﱢنا في البقاء ھنا .ھي
وصيّة صعبة .ولكنّھا الوصيّة .وھي الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه التصريحات الواضحة من قبل
سلطات االحتالل الرافضةِ لوجودنا وفي وجه الحجج الكثيرة التي تحتجّ بھا الستمرار فرض االحتالل علينا.
 ٥-٢-٤تندرج إذًا المقاومة لشرّ االحتالل في ھذه المحبّة المسيح ّية الرافضة للشرّ والمقوﱢمةِ له.
ھي مقاومة الظلم بكلّ أشكاله ،وباألساليب التي تدخل في منطق المحبّة ،فنستثمر كلّ الطاقات في
صنع السالم .قد نقاوم بالعصيان المدنيّ .وال نقاوم بالموت بل باحترام الحياة .إنّنا نكنّ كلّ احترام وتقدير
لكلّ من بذل حياته حتى اليوم في سبيل الوطن .ونقول إنّ كلّ مواطن يجب أن يكون مستع ً
دّا للدفاع عن
حياته وحريّته وأرضه.
 ٦-٢-٤من ھنا ،إنّنا نرى أنّ ما تقوم به منظّماتٌ مدنيّة فلسطينيّة ودوليّة غير حكوميّة ،وكذلك بعضُ
الھيئات الدينيّة ،من دعوة األفراد والمجتمعات والدول إلى مقاطعةٍ اقتصاديّة وتجاريّة لكلّ ما ينتجه االحتالل
وسحب االستثمارات منه ،يندرج في نطاق المقاومة السلميّة .وإنّنا نرى أنﱠ حمالت المناصرة ھذه يجب أن
تسير عالنيّة وبجدّيّة ،معلنةً بصدق وبوضوح أنّ ھدفھا ليس االنتقام من أحد ،بل وضع حدﱟ لشرﱟ قائم ،وتحرير
الظالم والمظلوم منه ،وتحرير الشعبين من مواقف الحكومات اإلسرائيليّة المتطرّفة ،والوصول بھما إلى
العدل والمصالحة .بھذه الروح وبھذا السعي سوف نصل أخيرًا إلى الحلّ المنشود ،على غرار ما حصل في
جنوب إفريقيا وفي حركات تحرّر كثيرة في العالم.

 ٣-٤بمحبّتنا نتجاوز ھذه المظالم لنضع أسس مجتمع جديد لنا ولخصومنا .إنّ مستقبلنا
ومستقبلھم واحد ،إمّا دائرة عنف نھلك فيھا معًا ،وإمّا سالم ننعم به سويﱠة .فنحن ندعو اإلسرائيليّين إلى
التخلّي عن ظلمھم لنا ،وأال ّ يشوّھوا الصورة الحقيقيّة لواقع االحتالل بادّعاء مقاومة اإلرھاب .جذور
"اإلرھاب" ھي ظلم اإلنسان وشرّ االحتالل .ھذه أمور يجب أن تزول إن كانت ھناك نيّة صادقة إلزالة
"اإلرھاب" .ندعو اإلسرائيليّين أن يكونوا شركاء سالم ال شركاء في دائرة عنف ال نھاية لھا ،فنقاوم الشرّ
م ًعا ،شرّ االحتالل ،وشرّ حلقة العنف الجھنّم ّية.

 .٥كلمتنا إلخوتنا
١-٥إنّنا كلنا نقف اليوم أمام طريق مسدود ،وأمام مستقبل ينذر بالويالت .وكلمتنا لجميع إخوتنا
المسيح ّيين ھي كلمة أمل وصبر وصمود وجھد جديد في سبيل مستقبل أفضل .كلمة تقول لھم إنّنا في
ھذه األرض حاملو رسالة ،وسنستمرّ في حملھا ولو بين األشواك والدماء والمشقّات اليوم ّية .وإنّنا نضع
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رجاءنا في ﷲ .ھو الذي سيمنحنا الفرج حينما يشاء ،ولكنّنا في الوقت نفسه نعمل .معه تعالى وبحسب
مشيئته اإللھ ّية نعمل ،للبناء ومقاومة الشرّ وتقريب ساعة العدل والسالم.

 2-٥نقول لھم :ھذا زمن توبة ،توبة تعيدنا إلى شركة المحبّة مع كلّ متألّم ،مع األسرى ،والجرحى
والذين أصيبوا بإعاقة مؤ ّقتة أو دائمة ،ومع األطفال الذين ال يقدرون أن يعيشوا طفولتھم ،ومع كلّ من يبكي
عزيزًا له .شركة المحبّة تقول للمؤمن بالروح والحقّ :أخي أسير فأنا أسير ،أخي دُمﱢر منزله فمنزلي ھو
المدمﱠر .أخي ُقتِل فأنا المقتول .نحن جزء من التحدّيات وشركاء في كلّ ما حصل ويحصل .وقد نكون ،أفرادًا أو
رؤساءَ كنيسة ،قد صمتنا في حين كان يجب أن يرتفع صوتنا ليندّد بالظلم ويشارك في المعاناة .ھو زمن
توبة عن الصمت ،وعن الالمباالة ،وعن عدم المشاركة ،أو ألنّنا لم نتمسّك بشھادتنا في ھذه األرض،
فھجرناھا ،أو ألنّنا لم نفكّر ولم نعمل بما فيه الكفاية في سبيل التوصّل إلى رؤية جديدة موحﱠدة ،فانقسمنا،
ونقضنا بذلك شھادتنا وضعفت كلمتنا .توبة الھتماماتنا بمؤسسّاتنا في بعض األحيان على حساب رسالتنا،
فلُجِم الصوت النبويّ الذي يمنحه الروح للكنائس.

 3-٥ندعو إخوتنا إلى الصمود في زمن الشدّة ھذا ،كما صمدنا عبر القرون ،وعبر تقلّب الدول
والحكومات .كونوا صابرين صامدين ممتلئين بالرجاء وامألوا به قلب كلّ أخ لكم مشارك في الشدّة نفسھا:
علَى مَن يَط ُلبُ مِنكُم دَلِيلَ مَا أَنتُم عَلَيهِ مِنَ الرﱠجَاءِ" )١بطرس .(١٥ :٣
"كُونُوا دَائِمًا مُس َت ِعدّينَ ألن َترُدﱡوا َ
وكونوا ساعين مشاركين في كلّ تضحية تتطلّبھا المقاومة مع المحبّة للتغلﱡب على المحنة التي نحن فيھا.

 4-٥عددنا قليل .ولكنّ رسالتنا كبيرة ومھمّة .أرضنا بحاجة مُ ِلحّة إلى المحبّة .ومحبّتنا ھي رسالة
للمسلم ولليھوديّ وللعالم.
 ١-4-٥رسالتنا للمسلمين ھي رسالة محبّة وعيش مشترك ودعوةٌ للتخلّص من التعصّب والتطرّف.
وھي أيضًا رسالةٌ للعالم أنّ المسلمين ليسوا ھدف قتال أو عنوان إرھاب ،بل ھم ھدف سالم وعنوان حوار.
 ٢-4-٥ورسالتنا لليھود تقول لھم  :لقد اقتتلنا وما زلنا نقتتل ،إال أنّنا قادرون اليوم وغدًا على المحبّة
والعيش معًا ،وقادرون على تنظيم حياتنا السياس ّية بكل تعقيداتھا بمنطق ھذه المحبّة وبقوّتھا ،بعد إزالة
االحتالل وإقامة العدل.
 ٣-٥-٥وكلمة اإليمان تقول لكلّ مندرج في أيّ عمل سياسي :لم يُصنَع اإلنسان للكراھ ّية .ال يجوز
أن تكره .وال يجوز أن تَقتُل وال يجوز أن تُقتَل .ثقافة المحبّة ھي ثقافة قبول اآلخر ،وبھا تكتمل ذات اإلنسان،
وتثبت أركان المجتمع.

 .٦كلمتنا لكنائس العالم
 ١-٦كلمتنا لكنائس العالم ھي أوال ً كلمة شكر على التضامن الذي أظھرته لنا قوال ً وعمال ً وحضورًا
بيننا .وھي كلمة إشادة بمواقف العديد من الكنائس والمسيحيّين الداعمين لحقّ الشعب الفلسطينيّ في
تقرير مصيره .وھي رسالة تضامن مع تلك الكنائس التي عانت بسبب مواقفھا المناصرة للحقّ والعدل.
ولكنّھا أيضًا نداء إلى التوبة وإعادة النظر في مواقف الھوتيّة أصول ّية داعمة لمواقف سياس ّية ظالمة
لإلنسان الفلسطينيّ .ھي نداء للوقوف مع المظلوم ،وإلبقاء كلمة ﷲ بشرى سارّة للجميع ،ال لتحويلھا
سالحًا يفتك بالمظلوم .كلمة ﷲ كلمة محبّة لكلّ خليقته .ليس ﷲ حليفًا ألحد على أحد وال خصمًا مع أحد
حبّ الكلّ ،وطالب العدل من الكلّ ومعطي وصاياه نفسھا للكلّ .ولھذا نحن
في وجه أحد ،بل ھو ربّ الكلّ وم ِ
نريد من الكنائس أال ّ تعمل على إعطاء غطاء الھوتيّ للظلم الذي نحن فيه أي لخطيئة االحتالل المفروض
علينا .إنّ سؤالنا اليوم إلخوتنا وأخواتنا في كلّ الكنائس ھو :ھل تقدرون أن تساعدونا على استعادة حرّيّتنا،
وبذلك فقط تساعدون الشعبين على التوصّل إلى العدل والسالم واألمن والمحبة؟
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 ٢-٦ولفھم الواقع الذي نحن فيه ،نقول للكنائسَ :تعَالوا وانظُروا .ويقوم دورنا بأن نعرّفكم على
حقيقة واقعنا ،وبأن نستقبلكم حجّاجًا إلينا مصلّين ،حاملينَ رسالة سالم ومحبّة ومصالحة ،تتقصّون الحقائق
وتكتشفون اإلنسان اإلسرائيليّ والفلسطينيّ معًا.

 ٣-٦إننا ندين كلّ أشكال العنصريّة ،الدينيّة منھا والعرقيّة ،بما فيھا المعاداة للساميّة وكراھية
المسلمين )اإلسالموفوبيا( ،وندعوكم إلى إدانتھا وإلى ا ّتخاذ موقف حاسم من كلّ مظھر من مظاھرھا،
ومع ذلك ندعوكم إلى قول كلمة حقّ واتخاذ موقف حقّ من االحتالل اإلسرائيليّ لألراضي الفلسطينيّة.
وكما قلنا سابقًا ،إنّنا نرى في المقاطعة وسحب االستثمارات وسائل العنفيّة لتحقيق العدل والسالم
واألمن للجميع.

كلمتنا لألسرة الدولي ّة
كلمتنا لألسرة الدول ّية ھي مطالبتنا لھا بالكفّ عن "الكيل بمكيالَين" ،وبتطبيق القرارات
٧
الدوليّة ذات الصلة بالقضيّة الفلسطينيّة على جميع األطراف .ألنّ تطبيق القانون الدوليّ على البعض وعدم
تطبيقه على البعض اآلخر يفتح الباب على مصراعيه لشريعة الغاب ويبرّر ادّعاء جماعات مسلّحة ودول
عديدة بأنّ المجتمع الدوليّ ال يفھم سوى منطق القوّة .ولھذا إنّنا ندعو إلى االستجابة لما تدعو إليه
الھيئات المدنيّة والدينيّة ،كما ذكرنا سابقا ،والبدء بتطبيق نظام العقوبات على إسرائيل .ونكرّر مرة أخرى ،ال
لالنتقام ،بل من أجل عمل جدّيﱟ في سبيل التوصﱡل إلى سالم عادل ونھائيّ ،ينھي االحتالل اإلسرائيليّ
لألراضي الفلسطين ّية ولسائر األراضي العرب ّية المحت ّلة ،ويضمن األمن والسالم للجميع.

القيادات الديني ّة اليھودي ّة واإلسالمي ّة
نوجّه أخيرا نداءنا إلى القيادات الدين ّية والروح ّية اليھود ّية واإلسالم ّية ،التي نشترك معھا
٨
في رؤيتنا لإلنسان الذي خلقه ﷲ ومنحه كرامة متساوية .ومن ثمّ فمن واجب كلﱢ واحد م ّنا أن يدافع عن
اإلنسان المظلوم وعن الكرامة التي منحه إيّاھا ﷲ .وبھذا نسمو معًا فوق المواقف السياسيّة التي أخفقت
حتى اآلن والتي ما زالت تسير بنا في طرق اإلخفاق واستمرار المعاناة.

٩

لفلسطيني ولإلسرائيلي ّين
دعوتنا لشعبنا ا
ّ

 ١-٩ھي دعوة لرؤية وجه ﷲ في كلّ خليقته ،وتجاوز حدود الخوف أو العرق ،إلقامة حوار بنّاء ،ال
للسير في مناورات ال تنتھي وال ھدف لھا سوى إبقاء الحال على ما ھي .دعوتنا ھي للوصول إلى رؤية
واحدة مبنيّة على المساواة والمشاركة ال على االستعالء أو إنكار اآلخر أو االعتداء بحجّة الخوف واألمن.
نحن نقول إنّ المحبة ممكنة وإنّ الثقة المتبادلة ممكنة .ومن ثمّ إنّ السالم ممكن والمصالحة النھائ ّية
ممكنة .وبذلك يتحقّق العدل واألمن للجميع.

 ٢-٩مجال التربية أمر مھمّ .يجب أن تعمل المناھج التربو ّية على معرفة اآلخر كما ھو ،ال من خالل
مرآة المخاصمة أو العداوة أو العصب ّية الدين ّية .ألنّ برامج التربية الدينيّة واإلنسان ّية متأثرة اليوم بھذه
المخاصمة .حان الوقت إذًا للشروع ببرامج تربية جديدة تُظھِر وجه ﷲ في اآلخر ،وتقول للجميع إنّنا قادرون
ضا وأن نبني مستقبلنا م ًعا في أمن وسالم.
أن نحبّ بعضنا بع ً
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 ٣-٩الدولة الدين ّية ،اليھوديّة أو اإلسالم ّية ،تخنق الدولة وتحصرھا في حدود ضيّقة وتجعلھا دولة
تفضّل مواطنًا على مواطن وتستثني وتفرّق بين مواطنيھا .دعوتنا لليھود والمسلمين المتديّنين :لتكن
الدولة لكلّ مواطنيھا مبن ّية على احترام الدين ،ولكن أيضًا على المساواة والعدل والحرّيّة واحترام التعدﱡدية،
وليس على السيطرة العدديّة أو الدين ّية.

 ٤-٩وإلى القيادات الفلسطينيّة نقول إنّ االنقسامات الداخليّة ھي إضعاف لنا وسبب لمزيد من
المعاناة .وال شيء يبرّرھا .فال بدّ من وضع حدﱟ لھا ،وذلك من أجل الخير العام ،وھو أھمّ من مصلحة جميع
األحزاب .وإنّنا نطالب األسرة الدول ّية بالمساعدة على ھذه الوحدة وباحترام إرادة الشعب الفلسطينيّ ،كما
يعبّر عنھا بحرّيته.

 ٥-٩والقدس ھي القاعدة الروح ّية لرؤيتنا ولحياتنا كلﱢھا ،إذ ھي مدينة جعل ﷲ لھا مكانة خاصة
في تاريخ البشر ّية .فھي المدينة التي تسير إليھا جميع الشعوب ،وتجتمع فيھا على األلفة والمحبّة في
طدُ في
جبَلَ بَيتِ الرﱠبﱢ ُيوَ ﱠ
م أنﱠ َ
خرِ األيّا ِ
حضرة اإلله الواحد األحد ،بحسب رؤية النبي أشعيا" :وَيَكُونُ فِي آ ِ
شعُوبِ الكَثِيرَةِ،
ممِ ،وَيَقضِي لِل ﱡ
ممِ ...وَيَحكُمُ بَينَ األُ َ
فعُ فَوقَ التﱢاللِ ،وَتَجرِي إلَيهِ جَمِيعُ األ ُ َ
جبَالِ وَيَر َت ِ
رَأسِ ال ِ
علَى أُمﱠةٍ سَيفًا وَال يَتَ َعلﱠمُونَ الحَربَ بَعدَ ذَلِكَ"
مةٌ َ
منَاجِلَ ،فَال تَرفَعُ أُ ﱠ
حھُم َ
ككًا وَرِمَا َ
س َ
َفيَضرِبُونَ سُيُو َفھُم ِ
)أشعيا  .(٥ -٢:٢على ھذه الرؤية النبويّة ،وعلى الشرع ّية الدول ّية في ما يختصّ بالقدس ك ّلھا ،فيھا اليوم
شعبان وثالث ديانات ،يجب أن يرتكز كلّ حلﱟ سياسيّ .وھي أوّل القضايا التي يجب اال ّتفاق عليھا ،ألنّ إقرار
قداستھا ورسالتھا سيكون مصدر إلھام لحلﱢ القضية كلﱢھا ،وھي قضية ثقة متبادلة ومقدرةٍ مشترَكة على
بناء "أرض جديدة" في أرض ﷲ ھذه.

رجاؤنا وإيماننا با:
 ١٠في غياب كلﱢ أمل ،إنّنا نطلق صرخة أمل .ألنّنا نؤمن با ،pإلهٍ صالح وعادل .ونؤمن أنّ صالحه
سوف ينتصر أخيرًا على شرّ الكراھية والموت الباقي حتى اآلن في أرضنا .وسنرى "أرضًا جديدة" و"إنسانًا
جديدًا" يسمو بروحه حتى يبلغ محبّة كلّ أخ وأخت له في ھذه األرض.
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