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 إلى جسد المسيح في اسرائيل وفلسطين

 بيان ضد العنف

نحن النساء اللواتي يعملن في الخدمة ممثلين في الجانب اليهودي المسياني والفلسطيني المسيحي، نعلن جهارة 
االسرائيلي. ان  -فلسطينيوحدتنا في المسيح/ المسيا. ونرفع سويا اصواتنا ضد اي استخدام للعنف في الصراع ال

اره الروح. ونحن نأكد باستخدامنا الوسائل السلمية هاستخدام العنف هو تشويه لصورة هللا وخطيئة ضد االنسانية وط
 صراع.للحل او كلحل هذا الصراع ونستنكر كل انواع العنف كرد فعل 

 

 العنف الجسدي 
  1967استمرار االحتالل االسرائيلي لالرض والشعب الفلسطيني منذ  . 

  . طعن المدنيين االسرائيلين او اي عنف جسدي ضدهم 

 او الشروع في القتل بدافع شل حركة المشتبه بهم. قتل ال 

 اي تدمير للملكية الخاصة.  

  .العقاب الجماعي الناتج عن تصرف فردي 

 العنف اللفظي او النفسي 

  .استخدام الفاظ عنصرية التي  ترمي الى مس كرامة االنسان 

  .التهديد والتحفظ على المعلومات والعزل االنفرادي او الجاعي 

 العنف النفسي: 
 م الصالحية الدينية لتهميش ومس كرامة االخريناستخدا.  

 لعزل الطرف االخر.  او الالهوت اب المقدساستخدام الكت 

 

للعنف على نطاق مستمر ن نحن قلقون جدا على االطفال في منطقتنا. ان االطفال في منطقتنا يتعرضووكنساء 
 تساهم في استمرار هذا العنف. مما ذلك يحدث في غياب ثقافة السالم الرسمية وغير الرسمية  ومنظم و

 

 نؤكد التزامنا للبحث عن السالم والعدالة واالمن للجميع  في كل انحاء اسرائيل وفلسطين. 
 

 ونلتزم في االستمرار فيما يلي: 
  التحدث بصراحة حول المواضيع ذات االهتمام المشترك 

  الدينية  مبادئنانلتزم ونقف امام 

  االسرائيلي.  الفلسطينينصلي بانتظام من اجل الحلول السلمية للصراع 

  

من اجل التوصل لقرارات العنفية . نصلي يوم واحد كل شهر من اجل حل هذا  تنضموا الينا في الصالةنشجعكم ان 

 من كل شهر. يوم من نهاية االسبوع ان يكون هذا اليوم اول  الصراع سلميا ونقترح
 

 
 كلية بيت لحم للكتاب المقدس  ،شيرين عواد هالل

 بيت عساف  كنيسة ،ايرا بن شيم
 نور السرائيل  ظظ،رشيه انجيال

 جمعية الكتاب المقدس العربية االسرائيلية  ،اشودينا كتن

 فيرستفروت االسرائيليمركز ، ا لودنليس
 كلية بيت لحم للكتاب المقدس  ،مادلين سارة

 اسرائيلالمسيحيين في  بالطالرابطة  ،رشا سابا
 حيفا  –كنيسة هللا  ،سمر طنوس

 مصالحة ال ،شادية قبطي
 .نفس الموقف  ان تدعم او ترفض  والتي ممكن ٫نحن الموقعات نعكس اراءنا الشخصية وال نتكلم باسم الخدمة التي نعمل بها*

 

 هذه المبادرة.  ندعوكم لالنضمام الينا للتاكيد على 

https://www.facebook.com/prayerforourconflict/

