Διακήρυξη της Δέσμευσης της Εβραϊκής Διασποράς προς το Κράτος του Ισραήλ με την
ευκαιρία της 70ής επετείου της Ίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ

Επί αυτού του θέματος, την 70ή επέτειο από την ίδρυση του σύγχρονου Κράτους του Ισραήλ στην προγονική πατρίδα του
εβραϊκού λαού, εμείς, οι υπογεγραμμένοι ηγέτες του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, που εκπροσωπούμε τις εβραϊκές κοινότητες σε
περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε τον Θεό που έδωσε τη δυνατότητα στον εβραϊκό λαό να παρακολουθήσει
τη θαυματουργή αναγέννηση του Κράτους του Ισραήλ, στην εποχή μας.

Καθοδηγούμενοι από την μεγάλη υπερηφάνεια και τον θαυμασμό μας για τα αξιοσημείωτα και εμψυχωτικά επιτεύγματα του
Ισραήλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά δεκαετιών, και έχοντας επίγνωση της διαρκούς δέσμευσής μας για την ευημερία, την
ασφάλεια και τα δικαιώματά του μεταξύ των εθνών, επαναλαμβάνουμε επίσημα και διακηρύσσουμε:

Την σταθερή και ακλόνητη υποστήριξη του Ισραήλ ως κράτους - έθνους του εβραϊκού λαού και την κεντρική θέση του
στον εβραϊκό λαό.

Την εγκάρδια επιθυμία μας για ειρήνη και ασφάλεια για το Κράτος του Ισραήλ και τον λαό του.
Τον αμετάβλητο και άρρηκτο σύνδεσμό μας με την Ιερουσαλήμ, την αρχαία και αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Την ευτυχία μας που διαπιστώνουμε στις μέρες μας τη συγκέντρωση των εξόριστων και την απορρόφησή τους από το Ισραήλ
καθώς και εκατομμυρίων Εβραίων μεταναστών από όλες τις γωνιές της Διασποράς.

Τη χαρά μας για την εμπειρία της αναβίωσης της αρχαίας Εβραϊκής γλώσσας, ως σύγχρονης γλώσσας και πρώτης επίσημης
γλώσσας του κράτους του Ισραήλ.

Την εκτίμησή μας για το Κράτος του Ισραήλ που διασφάλισε στους Εβραίους, τους Χριστιανούς, τους Μουσουλμάνους και τους
λαούς άλλων θρησκειών να απολαμβάνουν θρησκευτική ελευθερία στο Ισραήλ και να έχουν πρόσβαση στους αντίστοιχους ιερούς
τόπους τους στην Ιερουσαλήμ, από την επανένωσή της το 1967, και αλλού.

Την υπερηφάνεια μας για την αναγνώριση του Ισραήλ ως τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, φύλου ή σεξουαλικού
προσανατολισμού.

Τον εορτασμό μας για τα εκπληκτικά επιτεύγματα του Κράτους του Ισραήλ σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας,
συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης, της ιατρικής, της γεωργίας, της τεχνολογίας των υδάτων, της οικονομίας, της λογοτεχνίας και
της τέχνης και της υψηλής τεχνολογίας.

Τον μεγάλο θαυμασμό μας για την υλοποίηση της αξίας του «tikkun olam» από το Κράτος του Ισραήλ, που βοήθησε τον κόσμο
με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωπικού σε άλλα έθνη σε περιόδους κρίσης και την προθυμία του να βοηθήσει τα
θύματα πολέμου και άλλων τραγωδιών, ακόμη και σε εχθρικές χώρες, μέσω ιατρικής και άλλης βοήθειας, στο Ισραήλ.

Την άνευ όρων και ανένδοτη δέσμευσή μας στην υποστήριξη του αναφαίρετου δικαιώματος του Ισραήλ να αμύνεται ενάντια σε
όλες τις απειλές και πράξεις βίας.

Αναλογιζόμαστε τα λόγια ελπίδας - να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι στη γη μας – από την Ατίκβα, τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, και
προσευχόμαστε για την ειρήνη. Ζητάμε από τον Θεό να συνεχίσει να ευλογεί τον λαό και το κράτος του Ισραήλ και να καθοδηγεί τις
προσπάθειές μας.
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