
 

 كايروس فلسطي 
 وقفة حق

 
 من أجل عمل حاسم صرخة امل : مناشدة 

 الفلسطيينالشعب  يف الوقت نفسه الظلم املفروض علىال ميكننا ان خندم الرب ونقبل 
 

 ٢٠٢٠االطالق الرمسي: األول من متوز 
 

ائتالف عاملي نشأ استجابة    ،  وهو "من اجل العدالة  دويلكايروس الالحنن، "كايروس فلسطني"، "و 
قفة حق: كلمة إميان ورجاء وحمبة من قلب املعاانة الفلسطينية"، نطلق هذا  فلسطني"، " و  -لوثيقة "كايروس

ـُل ّح إىل املسيحيني وإىل الكنائس واملؤسسات املسكونية. نطلق نداءان هذا ابلشراكة مع كل 
ُ
النداء امل

لعامل. هذا نداء للقيام بعمل حاسم، يف قضية حنن نعتقد أهنا مرتبطة املسيحيني امللتزمني يف فلسطني وحول ا
 إمياننا املسيحي.   سالمةبقضية 

 
، إىل حلظة يف نضالنا من أجل وضع حد للظلم املفروض على الشعب الفلسطيين ،وصلنا اليوم

ا  ي قانوان أساسي  وبه أصبح التمييز العنصر   ،فرضت دولة إسرائيل قانون القومية  ٢٠١٨سنة  .  حامسة  اترخيية
ني بشكل رمسي حقهم يف احلياة وسبل املعيشة   يحرم الفلسطينف ،داخل إسرائيل واألراضي الفلسطينية

يف وطنهم. وقد دعمت قرارات اإلدارة األمريكية مؤخرا مشروع إسرائيل املتواصل يف االستيالء   هممستقبل و 
نقلت السفارة األمريكية إىل في السنة نفسها على األرض وفرض السيطرة على كامل ارض فلسطني، ف

ة يف الضفة  أن اإلدارة األمريكية مل تعد تعترب املستوطنات القائم أعلنت  ٢٠١٩سنة وفقي سنة القدس، 
 .   عن خطتها " السالم من أجل الرخاء"أعلنت  ٢٠٢٠ويف هذه السنة  .الغربية "مناقضة للقانون الدويل"

رأت احلكومة اإلسرائيلية  ،  املتخاذل  اجملتمع الدويل، ومبوقف  الوالايت املتحدةصريح من  الدعم  ذا الهب
لضم حوايل ثلث الضفة الغربية احملتلة، مبا يف ذلك تالفية اجلديدة الطريق ممهدا أمامها لتعلن عن قرارها  االئ



احرتام نوي  أن إسرائيل والقوى العاملية تتبني بوضوح أننا وصلنا إىل هناية الوهم  غور األردن. هذه التطورات  
األساسية املكفولة   يةقوق اإلنساناحل، و صرييف الكرامة وتقرير املوالدفاع عنها، حقوق الشعب الفلسطيين 

مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك حق العودة لالجئني الفلسطينيني. لقد حان الوقت للمجتمع الدويل، 
 .القانون الدويل حبسب أابرهتايدإسرائيل دولة  أن عرتف يأن األحداث، هذه يف ضوء 

 

إجراءات يف هذه احلال أن أنخذ املسيح بتأكيد هذا الواقع، ندرك أنه جيب علينا كأتباع يسوع 
إننا ولذلك،  ، على احملك.مصداقية اإلجنيلو املسيحي،  ناسالمة إميانو ، نفسهاكيان الكنيسة  فإن  حامسة. 

لفعل، ابأو    ملكالابلصمت أو  ة أو إجيابية، ابسلبيبصورة    ،الفلسطينينيالظلم املفروض على  دعم  أن  نعلن  
 إنكار  الشرعية على  صفة  تضفي  وأيديولوجيا  لصهيونية كالهوت  ا  ةدعم املسيحيأن  نؤكد  نا  نإو هو خطيئة.  

لكتاب  ل خطريهو سوء استعمال بل  ،إلميان املسيحيال ميكن أن يتفق و  ،آخر وق شعب  قحل شعب  
 .  املقدس

كل و قوميات واملذاهب وال جلماعات اعلى مستوى  ندعو مجيع املسيحيي والكنائسهلذا 
بشأن احلرمان التارخيي    ابملسؤولية"،  واعرتاف"وتفكري  أن تبتدئ مبسرية دراسة  املستوايت املسكونية العاملية  

استخدام الكتاب املقدس من قبل الكثريين لتربير  بناء على وذلك  ،واملنهجي حلقوق الشعب الفلسطيين
  ها أن تعرب عن واجب ،التقاليدهها، ابألمانة كيف ميكنيف  لتفكري إىل ا. ندعو الكنائس الظلمودعم هذا 

نلتزم و ال ميكننا أن خندم هللا  قضية.ال هلحفاظ على سالمة الكنيسة واإلميان املسيحي يف هذلاملقدس 
 .الفلسطيينالشعب ض على أمام الظلم املفرو الصمت 

،  إرث اإلميان والعمل  نستذكر  إننا  " املناسبة اآلن،حلظة النعمة"، أي  " الكايروس"هذا  نواجه  فيما             
األملاين والالهويت القس  ، ١٩٣٣عام  .الكربىاألزمات يف زمن ا مماثلة ا ظروف  و وواجهسبقوان لدى من 

مسح   الذي و  ،اليهود الذي أنكر حقوق أن النظام النازي أعلن  ( BonhoefferDietrich)ديرتيش بوهنوفر 
واخلطيئة إن هي مل تتحمل   "ابملسؤولية   االعرتاف" حالةالكنيسة يف   وضع   ،ل الدولة يف مسائل الدينتدخّ ب

التزام الكنيسة ابلوقوف يف وجه    ١٩٣٤عام    (The Barmen Declaration" )  ابرمن"  إعالنُ   د وأي    .املسؤولية
جمللس الكنائس أول أمني عام  ،١٩٦٤إيديولوجيات االستبداد بشكل ال لبس فيه. عام عارضة مبو الظلم 



األابرهتايد،  أن العنصرية، مثل أعلن ، ( Willem Visser 't Hooft) ، ويليم فيسرت هوفت   (WCC)العاملي،
 . خلطأا  معارضةو  "ابملسؤوليةاعرتاف "م الكنائس حبالة لز  تُ 

 
والفعال، يء برانجمه اجلر ١٩٦٩عام القول ابلفعل، فنفذ  (WCC) ع جملس الكنائس العامليتب  أ  و 

الكنيسة يف  وضع  ألابرهتايدأن ا (LWF) أعلن االحتاد اللوثري العاملي ١٩٧٧يف عام و ملكافحة العنصرية. 
الكنائس اللوثرية البيضاء يف  عن االحتاد فصل  ،١٩٨٤عام على ذلك،  ءوبنا. " ابلذنبعرتافاالحالة "

أعلن التحالف العاملي للكنائس   ١٩٨٢يف عام و ارس الفصل العنصري. مت يت كانتجنوب أفريقيا ال
العاملي للكنائس   االحتادأكد  و ،  ةاملسيحيوالعقيدة  تفق  كن أن يالفصل العنصري ال ميأن   (WARC) املصلحة

اجملتمع   ةما يتعلق حبالة الظلم واملعاانة املوجودة يف فلسطني وصرخ يف ٢٠١٧يف عام  WCRC) (صلحةامل
أن يبدأ  األمني العام  على احملك، وطلبت منسالمة اإلميان واملمارسة املسيحية  أن، املسيحي الفلسطيين

، ظهرت واثئق كايروس من قبل منظمات مسكونية من ٢٠٠٩. منذ عام مباشرة ابخلطوات الست التالية
، وتعهدت كلها ابلعمل  املسيحيني مجيع أحناء العامل رد ا على وثيقة "وقفة حق" الصادرة عن الفلسطينيني

 .وبتقدمي الدعم الالهويت هلذا النداء النبوي الذي صدر عن الكنائس الفلسطينية
 
حان الوقت  .واإلخالص واحلزم نفسه، ابجلرأة نفسهاتستدعي األزمنة احلالية اختاذ إجراءات   

إخوتنا وأخواتنا   نوجه نداءان إىلفلسطينيني السيحيني حنن امل" :٢٠٠٩تقول وثيقة كايروس الختاذ قرار. 
، يف الرسالة املفتوحة املوجهة إىل جملس ٢٠١٧بعد مثاين سنوات، يف عام و . "املسيحيني يف كنائس العامل

"األمور  إن االئتالف الوطين للمنظمات املسيحية يف فلسطني قالالكنائس العاملي واحلركة املسكونية، 
 .لدبلوماسية الضحلةلوقت  مل يعد الأيها املسيحيون،  .  ، أمام الكارثةشفري اهلاويةن على  حن  .ة"حّ ل  أكثر من مُ 

ندعو إخواننا  يف العامل. إننا  إخوتنا وأخواتنا إىل  هاه وجّ  ناآلن، بعد ثالث سنوات، هذه صرخة أمل و 
  ستقبل شهادتنا املشرتكة أن تاملسكونية، الدولية املنظمات بكل مجاعاهتم احمللية، وكنائسهم، و املسيحيني 

رفض الظلم املفروض يف بصورة رمسية والشروع  ، سؤوليةابمل " االعرتاف"حالة وأن تنضم إىل ، وتستجيب هلا
من خالل االلتزام وذلك  ،هذا الظلم يربراستخدام للكتاب املقدس  كل  ، ورفضعلى الشعب الفلسطيين

 ال التالية: عمابأل



النعمة  بلحظة اجلميع " عرتف، فيواملسكونيةالكنسية على املستوايت احمللية و  مببادراتالشروع  •
 ما يتعلق إبنكار  اختاذ إجراءات حامسة يفالذي يدعو إىل  حّ ل  ُـ لظرف املابو  ،)حلظة الكايروس(احلاضرة" 

هتا،  عن وحدالكنيسة  ذه اإلجراءات تعرب  هب  .حقهميف    وسوء استخدام الكتاب املقدس  ،حقوق الفلسطينيني
 د. ج  الوقوف يف وجه الظلم أينما وُ لتزامها واب

الكتاب املقدس الذي بني التيارات الالهوتية يف ما خيتص بفهم والتمييز  يف الدراسة الشروع • 
إىل رؤية شاملة لألرض   ةنبويبطريقة الهوتية تدعو رؤية  عرضو الشعب الفلسطيين.  ظلم استخدم لتربير

إله تفرقة  ليس و  ،إله احملبة والرمحة والعدالة هوالق ، مع التأكيد أن هللا اخلمع ا لإلسرائيليني والفلسطينيني
 .ظلمو 

حقوقهم األساسية،  صادرة وإنكار االحتالل وامل التأكيد على حق الفلسطينيي يف مقاومة*  
االستثمارات  سحب  إىل  الداعية    ٢٠٠٥مقاومتهم الالعنفية املبدعة. وثيقة  لفلسطينيني يف  إىل اواالنضمام  

ولعمل   ، اقتصادية وثقافية وأكادميية إجراءات الختاذ  ي ا عمل  ا وفر إطار  ، ت(BDS)املقاطعة وفرض العقوابت و 
ليس معاقبة أو عزل  BDSمن  . اهلدف ظلمكوسيلة العنفية إلهناء االحتالل وال  ، مناصرة سياسي مباشر

حكومتها وشعبها  إىل  دعوة  و  هلقانون الدويل، و لحىت ختضع  بل هو ممارسة الضغط على إسرائيل    ،إسرائيل
 إسرائيلحقوق    حبسب روح كلمة هللا، وهو يف الوقت نفسه أتكيد علىللدخول يف سبل العدل والسالم،  

 . بصورة متساوية حقوق الشعب الفلسطيين وعلى
اقتصادية لوقف  و  ةودبلوماسي ةسياسيختاذ إجراءات اب مطالبة احلكومات واهليئات العاملية•  

 انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل.
معاداة اليهودية  وذلك مبعارضة  ،من خالل العمل من أجل العدالة ساميةالال معارضة •  
 الالسامية. إسرائيل غري العادلة مع  بني انتقاد أعمالساواة امل ةعارضوماألجانب. وكراهية  والعنصرية

الفصل العنصري   ، حملاربةبني األداينو بني اإلسرائيليني والفلسطينيني  املشرتكة  دعم املبادرات  •   
 الحرتام املتبادل والكرامة. يقوم على امستقبل مشرتك  ا من أجلوخلق فرص للعمل مع   ،واالحتالل

 



الفلسطينيني، والتضامن ترى وتعطف على معاانة  يف األرض املقدسة بعيون    تعال وانظر الواقع *   
جمموعات علمانية تتحدى االحتالل وتعمل من  من جانب و  ،مجيع األداين  قبلمع املبادرات الشعبية من 

 أجل سالم عادل.
دعوتنا إن  فلسطني كايروسقلنا يف وثيقة  ستقبل الشعبني. الهتمامنا مب ا النداءنوجه هذإننا  

من أجل خلق جمتمع جديد جلميع   ،ظلوماملمن الظامل و  متجذرة يف منطق احلب الذي يسعى لتحرير كلّ  
. أملنا كما جاء يف وثيقة كايروس فلسطني  ،أن  لنا مستقبال مشرتك ا أملنا لقوي اثبت إنو أهل األرض. 

حبسب منطق احلب وقوته بعد إهناء االحتالل    ،أنه "ميكننا تنظيم حياتنا السياسية بكل تعقيداهتااثبت وقوي  
والفصل العنصري واإلقصاء د يديولوجيات التفر  أان على املسيح، رد  للسيد أتباع كوحنن،   العدل". إقرار و 

والكفاح املستمر من أجل  ،مجيع شعوب األرضبني الشمولية واملساواة مبنية على  هو التمسك برؤية
 .حتقيق ذلك 
الهوت "نعارض أننا  ،الفلسطيينالشعب من خالل التزامنا كمسيحيني بتحرير ، نعرتفإننا  

قمع الظلم وال فيهسود ي  الذيعاملي النظام كذلك الو  "، أي الهوت السيطرة واالستبداد،اإلمرباطورية
يف   عضويتنا  نؤكدذا االعرتاف، حنن  هب.  كلها  ةقيل واخليهدد البشرية  و بيئي  الثقايف و القتصادي و االعنصري و ال

،  ته ، ورأفتهورمح ، أي حب هللا، البشرى السارة حتمل أبمانةكنيسة يف  و يكسر خبزه " للجميع، " جمتمع  
 ميع خلقه.واحلياة الوافرة جل
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