
 שאלו שלום ירושלים

 השלום הדתי באו"ם 

 

  UNAOC- בכירים מהיוזמה הדתית לשלום הופיעו באו"ם בהזמנת הארגון 2017ביולי  18-ב

United Nations Alliance of Civilizations, מזכ"ל  וכדי להציג את היוזמה. באירוע מרשים נכח

האו"ם החדש מר אנטוניו גוטארז, שר החוץ הספרדי, אלפונסו דסטיס, שטס במיוחד למספר שעות 

כל בכירי , נאסר-מר נאסיר עבדולעזיז אל - UNAOCכדי לתת תמיכה ליוזמה, הנציג הבכיר של ה

  הארגון ובנוסף קהל רחב של נציגים ומוסדות מכל העולם

 

תכניותינו לעתיד בתחומים של חינוך, מחקר, עבודה שלנו עם אנו הצגנו את פירות עבודתנו ואת 

המנהיגות הדתית הבכירה והצעירה והמאמצים שהתחלנו איתם לשנות את האווירה כדי לאפשר 

שלום בעתיד. הבשורה והעדויות שהבאנו, שהדת והמסורת לא חייבות להיות יסודות להסתה, שנאה 

היגות רחבה מאוד, בכירה מאוד, שמתחייבת לפעול ומוות, אלא להיפך, עומדת פה נציגות של מנ

לפיוס, שת"פ ושלום התקבלו בהתרגשות רבה. המנהיגים הדתיים משני הצדדים לקחו על עצמם 

אחריות לעבוד עם קהילותיהם כדי לשנות את המציאות, כדי להכניס לתוך אוהל השלום רבים מאלו 

 . שעד היום ארבו לו מבחוץ וניסו למוטט אותו

 

איתי השתתפו באירוע באו"ם, לצד המזכ"ל וכל המכובדים הרב אבי גיסר, ראש החינוך הממ"ד  ביחד

הפוסק הבכיר של התנועה האסלאמית וחבר מועצת  –בישראל ורב הישוב עפרה, השייח ראיד בדיר 

מקימת מכללה חרדית, הפטריארך היווני אורתודוכסי  –שלום -הדת הפלסטינית, הרבנית עדינה בר

     ועוד שני פלסטינים בכירים שלא קיבלו ויזה לארה"ב, השייח עימאד פאלוג'י ראש-  IIIוס התיאופיל

שאער. ראש הממשלה -דין א-'מרכז אדם' בעזה וממייסדי החמאס וגדודי אל קסאם, ודר' נאסר א

ם אבממשלת האחדות האחרונה של הרשות הפלשתינאית מטעם החמאס ומרצה בכיר לאסל

 .'אח בשכםבאוניברסיטת אל נג

 

אחרי האירוע הגדול ישבנו עוד למעלה משעה עם מזכ"ל האו"ם והוא התחייב בפנינו גם לתמוך 

 .ברמאללהובשלום הדתי וגם להעלות את הנושא בביקורו הקרוב באזור, בירושלים 

 

חזרנו לארץ למציאות איומה בה קדושת הארץ עמדה בסכנה, בדיוק בנקודה שבעיני הבריות באזור 

ו יותר ויותר נראה כמלחמת דת. המילים הגבוהות והמשמעותיות וההתחייבויות שלנו ומעבר ל

שנאמרו בחגיגיות בניכר המפואר, בהיכלי האו"ם בניו יורק, עמדו במבחן מידי כשהתבקשנו להפעיל 

את קשרינו ואת האמון הרב שבנינו בשנים האחרונות בשני הצדדים )בעיקר בין משטרת ירושלים, 

יכול להעיד שבאמת דאגו לשלום הציבור ובין המנהיגות הדתית המוסלמית בוואקף, על אנשים שאני 

כל חלקיה. אנחנו בעיקר במגעים ושיחות כדי ליצור קואליציה לשלום דתי בירושלים(. בזמן 

שהממשלה והשב"כ ניהלו שיחות עם גורמים מדיניים, בסופו של דבר, הגורמים בשטח היו צריכים 

כם כדי לסיים את הפרשה בשלום. יחד עם השייח ראיד בדיר, שייח ספואת ובסיוע להגיע למתווה מוס

שאער והרבה אחרים, עבדנו עם הוואקף. מובן שהדבר נעשה בהסכמה -דין א-מרחוק של דר' נאסר א

 ועידוד של הממשלות בעמאן וברמאללה.

 

אבל היו גם הרבה כוחות קיצונים שלא רצו את המתווה, או שרצו תנאים נוספים כדי לקדם אג'נדה, 

לא היה מפריע להם אם היינו מגיעים לפיצוץ גדול והתדרדרות מקומית ואזורית עם שפיכות דמים, ו

מאוד שפיכות הדמים שהיתה כולל מעשי הטרור  מצערתשאף אחד לא יכול לתאר את ממדיה. 

בצורה ברורה. ברור לי  חייבים להיאמר . הדבריםא גיבוריםדים ואין פה לא שאהידים ולהמחרי

שהגענו לסיכום ממש בדקה האחרונה ושבעצם כולנו, חוץ מהקיצונים ביותר, נושמים לרווחה. 

-אין מקומו באל –הוואקף גם הודיע בצורה גלויה שכל מי שמסיט או נוהג באלימות במקום קדוש 

ר שזה מהווה פתח לתקווה לעתיד. אנו מוכרחים לחיות ביחד. זה גורלנו וזה ייעודנו. ואני סבו אקצה

 .זה נכון לא רק על הר הבית, אלא בכל הבית, בכל ארץ הקודש


