
 

 األسبوع العالمي للسالم في فلسطين اسرائيل

  2015أيلول  26- 20

"قد هدم اهللا جدران الفرقةل"  

 مبادرة منتدى فلسطين اسرائيل المسكوني التابع لمجلس الكنائس العالمي

 

ظمات ومنيدعو منتدى فلسطين اسرائيل المسكوني التابع لمجلس الكنائس العالمي الكنائس األعضاء والمجموعات الدينية 

والمشاركة  في اسبوع للمناصرة والتحرك دعما إلنهاء االحتالل  2015المجتمع المدني حول العالم لتوحيد صفوفها في العام 

 كلخالل هذا األسبوع، ستنضم . غير القانوني لفلسطين ومن اجل سالم عادل للجميع في فلسطين واسرائيل على حد سواء

وللعمل التخاذ خطوات سلمية  المشترك في تحقيق العدالةاألمل  ة ارجاء العالم الذين يجمعهمكافواألفراد من  المجامع الكنسية

  .مشتركة على المستوى الدوليعامة و سويا  من اجل الخروج بشهادة حق 

  ." لقد هدم اهللا جدران الفرقة"تحت عنوان  2015أيلول  26-20ينظم اللقاء المقرر عقده بين 

  

  كيف يمكنكم المشاركة؟ 

-20ستقوم الكنائس من كافة ارجاء العالم التي ستشارك في  األسبوع العالمي للسالم في فلسطين واسرائيل في الفترة ما بين 

بتوجيه رسالة واضحة لصانعي السياسات والتجمعات المحلية وألبرشياتها حول الحاجة الملحة لتسوية سليمة  2015أيلول  26

  . الحقوق المشروعة والمستقبل للشعبين الفلسطيني واإلسرائيليتنهي االحتالل غير القانوني وتكفل 

والذي سيقوم المشاركون خالله بالتجمع والمشاركة في  2015وقد تم بالفعل مباشرة عملية التخطيط لألسبوع العالمي للسالم 

  : فعاليات وأنشطة تتمحور حول المبادئ الثالثة التالية

االحتالل باستخدام صالة خاصة من القدس ومصادر أخرى للعبادة والصالة تم الصالة مع الكنائس التي تقبع تحت  .1

 .إعدادها خصيصا لهذا األسبوع

صة القضايا الخطوات التي تساهم في صنع السالم وحول الحقائق على األرض التي تمنع تحققه خاب تطوير المعرفة .2

 . المتعلقة باألسرى والسجناء

 . خالل توظيف السياسات المسكونية التي تدعو للسالم المترافق مع العدالةالمناصرة مع القادة السياسيين من  .3

  السبب وراء تنظيم هذا اللقاء 



المشاركين للعمل من اجل إنهاء االحتالل غير القانوني اإلحياء السنوي لهذا األسبوع من الصلوات والتثقيف والمناصرة   يدعو

عاما على إنشاء دولة اسرائيل ولكن  66لقد مر . ن أخيرا من العيش في سالملفلسطين بحيث يتمكن الفلسطينيون واإلسرائيليو 

لقد . الشعب الفلسطيني ومعاناة ذلك لم يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بل على العكس من ذلك أدى إلى تعميق مأساة

الرؤية السلمية المتمثلة في ارض عاما على احتالل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة بشكل طغى على 47انقضى 

  . واحد لشعبين

  . انه من غير الممكن تحقيق حلم شعب على حساب شعب أخر إال

  : تتمثل رسالة التحرك لهذا األسبوع في ان الوقت قد حان اآلن

 لكي ينعم الفلسطينيون واإلسرائيليون بسالم عادل  •

 للتحرر من نير االحتالل  •

 للتمتع بحقوق متساوية  •

  ولشفاء األرواح المجروحة •

 

 

 


