حتويــل اإلحتــال اإلســتعماري إىل حــرب دينيــة ،اســتغالل الديــن لتحقيق مكاســب
سياســية :احلكومــة االســرائيلية وإدارة ترامــب منوذجًا
أ
ن
ت
ـو� بالقــدس عاصمــة الرسائيــل عــى الــدور البــارز الــذي تلعبــه الجماعــات
يؤكــد إعــراف الواليــات المتحــدة المريكيــة غـ يـر القانـ ي
أ
أ
أ
ف
ـ� .إن ق ـرار االعـ تـراف بالقــدس
الدينيــة الصوليــة ي� صياغــة السياســة المريكيــة الحاليــة ي
وتأث�هــا عــى عمليــة صنــع الق ـرار المريـ ي
الــذي إتخذتــه الدارة أ
المريكيــة الحاليــة والـ تـ� تزعــم بأنــه «يســاهم ف� دفــع عمليــة الســام قدم ـاً» ،يشــكل إنتهــاكاً إل ت ز
ل�اماتهــا
إ
ي
ي
أ
الدارات المريكيــة الســابقة .كمــا أن اتخــاذ هــذا
ـدول ،ويتعــارض مــع المواقــف والبيانــات الرســمية الصــادرة عــن إ
بموجــب القانــون الـ ي
أ
ـيحي�ن
ن
ن
ـيحي� إ
النجيليـ يـ� أو «المسـ ي
الق ـرار جــاء بغيــة حصــد المزيــد مــن الدعــم مــن الجماعــات الدينيــة الصوليــة ،وخاصــة المسـ ي
1
الصهاينــة».
دأب المســؤولون ف ي� إدارة ترامــب بدفــع أجندتهــم المتطرفــة مــن خــال إســتغالل الديــن لتحقيــق أغـراض سياســية .فمــن المعــروف
المريــ� مايــك بنــس مســيحي إنجيــ� ،بينمــا يتكــون فريــق الرئيــس ترامــب ف� الـ شـرق أ
بــأن نائــب الرئيــس أ
الوســط مــن مجموعــة مــن
ي
ي
ي
الصهاينــة المتدينـ ي ن
ـف� ديفيــد فريدمــان ،والمبعــوث جيســون جرينبــات .ويعتـ بـر ترصيــح فريدمــان
ـ� المتشــددين مــن ضمنهــم السـ ي
أ
العـ تـراف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل خـ يـر مثــال عــى إســتخدام الروايــة الدينيــة
فيمــا يتعلــق بق ـرار الواليــات المتحــدة المريكيــة إ
لتحقيــق مكاســب وأغـراض سياســية:
آ
ـوال  3000عــام
« الن ،لــم تجعــل الواليــات المتحــدة مــن القــدس عاصمــة إلرسائيــل .لقــد تــم ذلــك م أــن قبــل الملــك داوود منــذ حـ ي
وبتوجيــه مــن هللا ( )...ولكــن  ،أتمـ نـى أن تتفقــوا معــي بأنــه شــعور جيــد للغايــة أنــه لول مــرة منــذ  2000عــام عــى خــراب البيــت
ـا�  -تدمـ يـر الهيــكل الثـ ن
الثـ ن
ـا�  -قامــت أقــوى أمــة عــى وجــه الأرض ث
وأك�هــا أخالقـاً بهــذا إالعـ تـراف الهــام بصــدارة القــدس لدولــة
ي
ي
2
إرسائيــل والشــعب اليهــودي».
ف
ن
ـطي�
تهــدف ورقــة الحقائــق هــذه إىل تســليط الضــوء عــى إســتغالل الديــن ي� بت�يــر الخروقــات الممنهجــة لحقــوق الشــعب الفلسـ ي
غـ يـر القابلــة للتــرف ،وجعلهــا واقعـاً طبيعيـاً.

وعد بلفور واللوبي املسيحي الصهيوين الدويل
تأثــر اللــورد آرثــر جيمــس بلفــور ،صاحــب وعــد بلفــور المشــؤوم ،بفكــر المســيحية الصهيونيــة القائــم عــى تســهيل «عــودة» اليهــود
ـ� لفكــرة دولــة يهوديــة ف� فلسـ ي ن
ال�يطانيــون بشــكل عــام غـ يـر متقبلـ ي ن
إىل فلسـ ي ن
ـط� ،حيــث أعــرب العضــو
ـط� .بينمــا كان اليهــود ب
ي
ف
ال�يطانيــة السـ يـر إدويــن مونتاجــو عــن رفضــه لوعــد بلفــور .أمــا بلفــور فقــد ُوصــف بأنــه «نمــوذج
اليهــودي الوحيــد ي� الحكومــة ب
ف
ن
ن
ض
ن
ـط� مــن حقــه ي� تقريــر
ـا� بحرمــان شــعب فلسـ ي
ـو� غـ يـر اليهــودي» .3والــذي قــال خــال دفاعــه عــن القـرار ب
ال�يطـ ي
للصهيـ ي
ـا� القـ ي
ـ�:
المصـ يـر مايـ ي
«الصهيونيــة ،ســواء كانــت عــى خطـــأ أم عــى صــواب ،جيــدة أم ســيئة ،تعــود ي ف� جذورهــا إىل تقاليــد موغلــة ي ف� القــدم ،وتمثــل
ض
ـر� يقطنــون الآن تلــك الأرض
إحتياجــات الحــا� وآمــال المســتقبل لمــا هــو أعمــق وأهــم بكثـ يـر مــن رغبــات وميــول  700.000عـ ب ي
4
العتيقــة».
1
2
3
4

ين
االنجيلي�  ،القدس تتعلق بالنبوءة»  14ايار .2018
ديانا باتلر« ،للعديد من
أ
ج�وساليم بوست « فريدمان  :ترامب يذبح البقار المقدسة»  5ايلول .2018
ي
ش�يف  ،ريجينا « المسيحيون من أجل صهيون  »1919-1600مجلة الدراسات الفلسطينية  ،مجلد  ، 5عدد ( 3 4/ربيع -صيف  ،)1976ص 135
مصالحة  ،نور ( « )2007التوراة والصهيونية»  .كتب زيد  :نيويورك ص 100

1

ف
و� حـ ي ن
ال ّدعــاء بــأن وعــد بلفــور ارتكــز عــى معتقداتــه الدينيــة فحســب ،فقــد شــهد العديــد مــن الك ّتــاب بــأن بلفــور
ـ� ال يمكــن إ
ي
ن
ن
ال�يطانيـ ي ن
ـو� ،كالعديــد مــن المسـ ي ن
تز
ـ� بمــا ف ي�
ـؤول� ب
ـ� ممــا جعلــه يلــرم شــخصياً بالمـ شـروع الصهيـ ي
تأثــر بشــكل كبـ يـر بالعامــل الديـ ي
ن
ـا� آنــذاك ،لويــد جــورج .ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة ،قــام المســيحيون الصهاينــة بالضغــط بشــكل
ذلــك رئيــس الــوزراء ب
ال�يطـ ي
أ
ف
ف
5
مكثــف لدعــم وعــد بلفــور ليــس فقــط ي� المملكــة المتحــدة ،بــل ي� الواليــات المتحــدة المريكيــة أيضـاً.
لقــد لعــب عنــر الدعــم المســيحي للصهيونيــة دوراً هام ـاً ف� تعزيــز التواصــل لفــرض قيــام دولــة يهوديــة ف� فلسـ ي ن
ـط� .بحلــول
ي
ي
حزي ـران عــام  ،1945قامــت لجــان عــدة مكونــة مــن كبــار الشــخصيات اليهوديــة والمســيحية بقيــادة ت
ال�ويــج للروايــة المســيحية
والــ� يؤيدهــا أنصــار بــارزون ف� كل مــن الواليــات المتحــدة أ
الصهيونيــة آ
الخــذة باالنتشــار ،ت
المريكيــة والمكســيك وكولومبيــا
ي
ي
وتشــيل .6
وكوســتاريكا وبوليفيــا وكوبــا
ي
يعتقــد المســيحيون الصهاينــة بــأن هللا «ســيبارك الأمــم الـ ت يـى تبــارك إرسائيــل ويلعــن تلــك الأمــم الـ ت يـى تلعنهــا»  7ف ي� قراءتهــم الحرفيــة
آ
ف
ت
مباريــك ،وألعــن العنيــك ،ويتبــارك بــك جميــع عشــائر الأرض».
ـ� خاطــب بهــا هللا ابراهيــم ي� ســفر التكويــن (« )12:3وأُبــارك ِ
لليــة الـ ي
ـول
تعــارض الكنائــس التقليديــة هــذه الروايــة ،وال تؤيــد القـراءة الحرفيــة للكتــب المقدســة .فعــى ســبيل المثــال ،أعلــن
الكرس الرسـ ي
ي
عــام  1922عــن معارضتــه لوعــد بلفــور ،حيــث جــاء ف ي� ترصيــح صــادر عــن وزيــر خارجيــة دولــة الفاتيــكان آنــذاك ،الكاردينــال بيـ تـرو
ـ�:
جاســباري ،بتاريــخ  15أيــار عــام  1922مــا يـ ي
ـول مبــدأ وجــوب تمتــع اليهــود بالحقــوق المدنيــة ذاتهــا الـ ت يـى تتمتــع بهــا الجنســيات الأخــرى والطوائــف
«ال يعـ
ـرس الرسـ ي
ـارض الكـ ي
ف
ز
ن
ـط�  ،ولكــن ال يمكــن أن نقبــل :أن ُيمنــح اليهــود مكانــة متمـ يـرة ومهيمنــة عــى حســاب مــا تتمتــع بــه جنســيات
الدينيــة ي� فلسـ ي
8
وطوئــف دينيــة أخــرى؛ بمــا يجعــل حقــوق الطائفــة المســيحية غـ يـر مضمونــة بمــا فيــه الكفايــة».
ال�وتســتانتية ،حيــث انعكــس ذلــك ف ي� موقــف
عــاوة عــى ذلــك ،لــم تمثــل الروايــة المســيحية الصهيونيــة موقــف غالبيــة الكنائــس ب
أســقف الكنيســة أ
ف
ن
ـ� ماكلنــس ،وقــت صــدور وعــد بلفــور ،والــذي عــارض الصهيونيــة ودعــم
ال
نجليكانيــة ي� القــدس ،القــس ريـ ي
9
التطلعــات الوطنيــة ألبرشــيته الفلســطينية.

دراسة حالة :املسيحيون الصهاينة ينظمون مسرية سنوية يف القدس
ف� كل عــام ،يحتشــد آ
ين
ين
القادمــ� مــن جميــع أنحــاء العالــم ف ي� القــدس ليعربــوا عــن تأييدهــم
المســيحي� الصهاينــة
الالف مــن
ي
ض
المــا� لهــذا العــام ،قــدم العديــد منهــم مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،مــن الواليــات المتحــدة
أيلــول
27
ففــي
ائيــل.
رس
ال
ي
أ
ـرى ،للمشــاركة ف
ـ� وراء مشــاركتهم ف ي� هــذه المسـ يـرة الداعمــة
ـ
ئي
ر
ال
ـع
ـ
الداف
إن
ة.
ـر
ـ
المس
ـذه
ـ
ه
�
وال�ازيــل ومــن دول أخـ
ي
المريكيــة ب
ي
ي
ن
ـيحا� بــأن الدعــم غـ يـر المـ شـروط إلرسائيــل
إلرسائيــل هــو روايتهــم الكارثيــة حــول نهايــة العالــم المســتمدة مــن المعتقــد المسـ ي
«ســيعجل بعــودة يســوع المســيح إىل أ
الرض».
ُ ّ
ف
ت
ـ� مــن أجلهــا ،ألنــه إذا كانــت إرسائيــل قويــة
ـ� شــاركت ي� المسـ يـرة أ«ندعــم إرسائيــل ونصـ ي
وعــى حــد قــول ف القــس إليانــا كابـ يـرال الـ ي
. 10
فإنهــا ستســاعد ي� عــودة يســوع للمــرة الثانيــة .نحــن قادمــون لننــا نريــد أن يعــود الــرب ،يســوع ،إىل الشــعب ،إىل إرسائيــل»
وهكــذا ،فــان المنطــق الــذي يقــف وراء العقيــدة المســيحية الصهيونيــة يكمــن ف ي� أن دعمهــم إلرسائيــل سيســهل ف ي� تحقيــق نبــوءات
العهــد القديــم.
 5أرييل  ،يعكوف ( ، )2006ص 79
الدبلوماس نموذجا»  ،مجلة السياسات الغربية الربعية ،مجلد  ، 9عدد 2
للتأث� عىل دول أمريكا الالتينية :االقناع
 6جليك ـ ادوارد « الجهود الصهيونية واالرسائيلية ي
ي
(حزيران  ، )1956ص 330
ف
ين
روب� ،ووكر «االنسحاب من الصفقة االيرانية ش
مؤ� عىل ظهور العب جديد ذو نفوذ ي� واشنطن  :المسيحيون الصهاينة»  ،واشنطن بوست  8 ،أيار .2018
7
ف
ريف�تا دي ستودي بوليتيك ت
 8س  .يف�اري « الفاتيكان ،القضية الفلسطينية وتدويل القدس  � »1948 -1918مجلة ي ز
ان�ناسيونال مجلد  ، 60عدد )240( 4ش
(ت�ين أول –
ي
ي
كانون أول  ، ) 1993ص 554
ن
ن
ش
،صهيو�  ،مب� مسيحي «  ،اليهودية الحديثة  ،مجلد  ، 27عدد ( 2ايار  ، )2007ص 219
دان� ( :)1953 -1889عالم بع� يا�
 9جولدمان  ،شالوم « القس ي
ي
ه�برت ب ي
ف
ف
ف
مس�ة سنوية ي� القدس»  27 ،ايلول .2018
يس�ون ي� العاصمة ي� ي
ج�وساليم بوست  « 7000 ،المسيحيون االنجيليون ي
 10ي

2

ن
ن
ـيحا� لمثــل هــذه الجماعــات ،يــرى العديــد مــن اليهــود
وبالرغــم مــن أن العديــد مــن اليهــود المتدينـ يـ� يعارضــون النهــج المسـ ي
الرسائيل والمسـ ي ن
ـ� ف� ذلــك فرصــة لتحقيــق مصالحهــم .ف� الواقــع ،فــإن كال ً مــن اليمـ ي ن
ن
ـيحي� الصهاينة يتشــاركون
ـ� إ
ي
الصهاينــة اليمينيـ ي ي
ي
ف
ت
تز
والنســحاب مــن
ـدول إ
ذات المصلحــة ي� معارضــة أيــة تســوية سياســية ترغــم إرسائيــل عــى إحــرام إل�اماتهــا بموجــب القانــون الـ ي
أ
الر ضا� الـ تـ� إحتلتهــا وبخاصــة القــدس ش
ال�قيــة.
ي ي
إن دعــم المنظمــات المســيحية الصهيونيــة إلرسائيــل ،ســواء بالوســائل الماليــة أو السياســية ،قــد تُرجــم فعليـاً عــى أرض الواقــع مــن
أ ض
ن
ـطي�.
خــال دعمهــا إ
ا� الفلســطينية ،والتنكــر الممنهــج للحقــوق السياســية إ
للســتعمار إ
الرسائيـ ي
والنســانية للشــعب الفلسـ ي
ـ� لــ�ر ي
ش
ائيــ� هــي منظمــات أمريكيــة مســجلة قامــت بنقــل مئــات
الســتيطان إ
فمــن أهــم المنظمــات الداعمــة ماليــاً لمــروع إ
الرس ي
أ
ـ� مــن الــدوالرات أ
ض
11
الماليـ ي ن
المريكيــة مــع تقديــم إعفــاءات �يبية .وتشــمل هــذه المنظمــات عــى ســبيل المثــال كل مــن الصدقــاء
ف
ين
الرسائيليــة ( ،)CFOICوصنــدوق الخليــل ،والســفارة المســيحية الدوليــة ي� القــدس ( ،)ICEJإضافــة إىل
المســيحي� للجماعــات إ
المسـ ي ن
ـيحي� المتحديــن مــن أجــل إرسائيــل (.)CUFI
الرسائيــ� غـ يـر القانـ ن ف أ ض
ا� الفلســطينية
الســتيطان إ
القتصادي لمـ شـروع إ
تعمــل جميــع هــذه المنظمــات عــى تقديــم الدعــم إ
ي
ي
ـو� ي� الر ي
المســلوبة .فعــى ســبيل المثــال ،يعتـ بـر «جلــب اليهــود إىل إرسائيــل» ودعــم الســيادة اليهوديــة عــى القــدس إضافــة إىل نــزع ش
ال�عيــة
أ
عــن الحقــوق الفلســطينية12من ضمــن أهــم الهــداف الرئيســية لمنظمــة الســفارة المســيحية الدوليــة ي ف� القــدس ،عــدا عــن تقديــم
13
الســتيطانية التوســعية غـ يـر القانونيــة ف� فلسـ ي ن
ـط� المحتلــة مثــل مســتوطنة «أرئيــل».
ـال بشــكل متواصــل إىل المشــاريع إ
ي
الدعــم المـ ي
للتأثــر عــى الرئيــس دونالــد
مــن جهــة أخــرى ،زعمــت منظمــة المســيحيون المتحــدون مــن أجــل ارسائيــل بأنهــا عملــت بجــد
ي
عــراف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ،وكمــا ورد ف� موقعهــا إ ت ن
لل ت
ن
المســيحي� المتحديــن مــن أجــل
و� فــإن «منظمــة
ترامــب إ
ي
اللكــر ي
ي
ف
ارسائيــل عملــت مــع الرئيــس دونالــد ترامــب لمســاعدته ي� الوفــاء بتعهــده الــذي قطعــه أثنــاء حملتــه االنتخابيــة ،وهــو نقــل الســفارة
أ
ف
14
والعـ تـراف بالمدينــة المقدســة كعاصمــة إلرسائيــل».
المريكيــة ي� إرسائيــل إىل القــدس ،إ
الخ�يــة المســيحية قــد ســاهم ف ي� تشــجيع طــرد ش
وت�يــد الشــعب
ال شــك بــأن الدعــم إ
القتصــادي الــذي قدمتــه الجمعيــات ي
ف
ن
ن
ش
ـتيطا� المتواصــل ي� حــي ســلوان الــذي تنفــذه «جمعيــة
ـطي� مــن منازلــه وأراضيــه .وخـ يـر مثــال عــى ذلــك المــروع إ
السـ ي
الفلسـ ي
الســتيطانية.
إلعــاد» إ

دور األصولية املسيحية واليهودية يف دعم االستعمار اإلسرائيلي
الســتعمار ليــس ظاهــرة حرصيــة عــى الصهيونيــة فحســب ،بــل اشــتملت مشــاريع إســتعمارية
إن اســتغالل الديــن لغــرض دعــم إ
ف
ف
ف
ت
و� حالــة
مختلفــة عــدة عــى ب
مــررات الهوتيــة ي� أمريــكا وأفريقيــا وخاصــة ي� جنــوب أفريقيــا خــال فــرة الفصــل العنــري .ي
15
ت
ن
لت�يــر عمليــة طــرد ش
ـ� :
وت�يــد الفلسـ ي
ـ� تســتند إىل التــوراة ب
ـطيني� بمــا يـ ي
إرسائيــل ،فإنــه يمكــن تلخيــص الحجــج الصهيونيــة الـ ي
1.1أن اليهود هم شعب هللا المختار.
فلســط� كمــوروث للشــعب اليهــودي و»أحفادهــم إىل أ
أ
ين
البــد» ف ي� أرض
اللهــي) عــى ملكيــة
2.2يشــمل «العهــد» (ذو الصــل إ
الميعــاد.
3.3إن «إحتالل هذه أ
الرض وإستيطانها واجب يقع عىل عاتق جميع اليهود إلقامة دولة لليهود».
ن
ت
ن
ـو� لفلسـ ي ن
ـ� غالبـاً مــا
ـ� إ
ـط� هــو بــا شــك معتقــد الجماعــات إ
للســتعمار الصهيـ ي
النجيليــة المتشــددة ،والـ ي
إن هــذا التوصيــف الديـ ي
تُعــرف بإســم «المسـ ي ن
النجيليــة
ـيحي� الصهاينــة» ،حيــث يعــود تاريخهــا إىل القــرن الســابع عـ شـر .وهــي مجموعــات مــن الكنائــس إ
11
12
13
14
15

الخ�ية ي ف� دعم االستيطان 2018
اصدار دائرة شؤون المفاوضات عن دعم الجمعيات ي
موقع السفارة المسيحية الدولية ي ف� القدس « ارسائيل  ،القيادة الفلسطينية تتنازعان حول اقامة دولة فلسطينية»  19آب 2011
انظر مجلة السياسات والدراسات الدولية  ،مجلد  ، 9صيف  ، 2013ص 314
موقع المسيحيون المتحدون من أجل ارسائيل
ف
ن
حداد  ،ح.س « .الحجج التوراتية لالستعمار
الصهيو�»  ،ي� مجلة الدراسات الفلسطينية  ،مجلد  ، 3عدد ( 4صيف  ، )1974ص 98
ي
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الـ تـ� تق ـرأ الكتــاب المقــدس بطريقــة حرفيــة ،فهــم يــرون ف� يهــود اليــوم اســتمراراً أ
«لبنــاء إرسائيــل ف ي� التــوراة ».ولذلــك يُنظــر إىل
ي
ي
ـط� عــى أنهــا «الخطــوة أ
«عــودة اليهــود» إىل فلسـ ي ن
الوىل ف ي� التقــدم نحــو الوصــول للمســيحانية 16».وي ف� هــذا الســياق ،فــإن «عــودة
جميــع اليهــود» اىل فلسـ ي ن
ـط� مــن شــأنها أن تحقــق «نهايــة العالــم» ( المعروفــة باســم «معركــة مجــدو»).
ف ي� عام  ، 2006أصدر رؤساء الكنائس المحلية ف ي� القدس بياناً رداً عىل هذه الرواية جاء فيه:
ـر العـ ق
«نرفــض تعاليــم المســيحية الصهيونيــة الـ تـى ّتســهل وتدعــم هــذه السياســات الـ تـى تعــزز التميـ ي ز
ـر� والحــرب الدائمــة بــدال ً
ي
ي
ي
مــن نـ شـر إنجيــل المحبــة ي ف� العالــم ،وقيــم الفــداء والمصالحــة الـ ت يـى ع ّلمهــا يســوع المســيح .فبــدال ً مــن الحكــم عــى العالــم بلعنــة
أ
والحتالليــة .وبــدال ً مــن ذلــك ،فليسـ يـروا ي ف� طريــق
معركــة مجــدو ،ندعــو الجميــع لتحريــر أنفســهم مــن اليديولوجيــات العســكرية إ
17
شــفاء الشــعوب».

اإلحتالل اإلسرائيلي عام « :1967العودة اىل أرض امليعاد»
بعــد الحتــال الرسائيــ� عــام  ،1967ســهلت حكومــة الحتــال الرسائيليــة عمــل مجموعــة مــن اليهــود أ
ين
ين
المعروفــ�
صوليــ�
ال
إ
إ
إ
إ
ّ
ي
ـ� باللغــة الع�يــة) الذيــن ســعوا إىل الســتيالء عــى أ
ـ� اليهــود �ف
الر ضا� الفلســطينية لتوطـ ي ن
ن
إ
ب
باســم «جــوش إيمونيــم» (كتلــة المؤمنـ ي
ي
ي
أ
ف
ن 18
ن
ز
ش
ـتيطا�  ،قامــت
و� حـ يـ� منحــت هــذه المجموعــة الصوليــة داللــة توراتيــة للمــروع االسـ ي
كل مــكان فيهــا يتمـ يـر «بأهميــة دينيــة» .ي
ـياس ،وال ســيما مــن قبــل وزيــر الدفــاع شــمعون يب�يــس ونائــب رئيــس
حكومــة إ
الحتــال بقيــادة حــزب العمــل بتقديــم الدعــم السـ ي
19
الــوزراء ييغــال ألــون .اعتقــد قــادة «غــوش إيمونيــم» آنــذاك بأنــه لــن تُقــام مســتوطنات دون دعمهــم .وبعــد إحتــال ،1967
ـ� أوســاط المسـ ي ن
الرسائيليــة الحجــج الـ تـ� تحظــى بشــعبية كبـ يـرة بـ ي ن
ـيحي� الصهاينــة والذيــن يؤمنــون بــأن إنتصــار
اســتغلت الحكومــة إ
ي
ف
إرسائيــل العســكري وأجندتهــا االســتيطانية التوســعية هــي بمثابــة تحقيــق للنبــوءات .ي� هــذا الســياق ،فــإن اســتخدام إرسائيــل
ـيحي� الصهاينــة واليهــود أ
ض
الصوليـ ي ن
ـر� كال ً مــن المسـ ي ن
ـ�.
للمصطلحــات الدينيــة مثــل «أرض الميعــاد» يـ ي
ت
ـ� عــى أنــه تفويــض
الحتــال إ
ـ� تُقـرأ حرفيـاً مــن قبــل هــذه الجماعــات إ
الرسائيـ ي
تقــدم إحــدى أهــم اقتباســات الكتــاب المقــدس الـ ي
20
ـوس» (يشــوع )14:9 ،1:3
وسـ ُـه ُب ُطـ ُ
ـون أَق َْد ِام ُكـ ْـم َل ُكـ ْـم أ َ ْع َط ْي ُتـ ُـه ،ك ََمــا َك َّل ْمـ ُ
إلهــي« :ك َُّل َم ْو ِضـ ٍـع تَ ُد ُ
ـت ُمـ َ
الرسائيليــون هــذه العنــارص لخدمــة ش
الســتعماري حيــث أشــاروا ف ي� ترصيحــات عـ ّـدة
م�وعهــم إ
لقــد اســتغل المســؤولون الرســميون إ
ن
ـه� رافائيــل إيتــان بأنــه «ال يوجــد فــرق
إىل أن «أرض ارسائيــل» «غـ يـر قابلــة للتجزئــة» .وقــد جــاء عــى لســان الجــرال إ
ـ� الشـ ي
الرسائيـ ي
21
بـ ي ن
ـ� يافــا ونابلــس».
ـ� المدعــوم مــن
الســتعماري إ
وبينمــا يســعى المســيحيون الصهاينــة لتمهيــد الطريــق «لعــودة المســيح» ،فــإن المـ شـروع إ
الرسائيـ ي
ف
ن
ـطي� غـ يـر القابلــة للتــرف وعــى رأســها حقــه ي� إقامــة
الصهيونيــة المســيحية يتعــارض بشــكل واضــح مــع حقــوق الشــعب الفلسـ ي
دولتــه المســتقلة وذات الســيادة.
ـ� أ
ف
الرسائيــ� ،وأول رئيــس وزراء إرسائيــ� بـ ي ن
العــوام (1977
لقــد بــرز ذلــك بوضــوح ي� ترصيــح مناحيــم بيغــن ،مجــرم الحــرب إ
ي
ي
  )1983يقــوم بربــط الحــركات المســيحية الصهيونيــة بالسياســات الرســمية لدولــة إرسائيــل« :أقــول لكــم ،إذا كان المســيحيونأ
ف
ت
22
ن
ـأ� المســيح غــداً».
ـ� ســأدعمهم عندمــا يـ ي
الصوليــون يدعموننــا ي� الكونجــرس اليــوم ،فإنـ ي
غ� متوقع  :المسيحية الصهيونية وأهميتها التاريخية»  ،ي ف� مجلة اليهودية الحديثة  ،مجلد  ، 26عدد  ( 1شباط  ، )2006ص 75
 16ارييل  ،يعكوف « تحالف ي
 17صدقة  « ،اعالن القدس بالنسبة للمسيحية الصهيونية»  ،بيان صادر عن بطريرط القدس ورؤساء الكنائس المحلية
يطا� للدراسات ش
ال� ي ن
ال�ق أوسطية  ،مجلد  ، 8عدد  ، )1981( 1ص 37
 18نيومان  ،ديفيد « جوش ايمونيم واالستيطان ي ف� الضفة الغربية» ي ف� مجلة المجتمع ب
أ
ي ن
الفلسطي� « ي ف� مجلة الدراسات الفلسطينية  ،مجل  ، 11عدد  ( 3ربيع  ، )1982ص 39
 19ويل  ،دونالد « اليديولودية الصهيونية لالستيطان وانعكاساتها عىل الشعب
 20حداد  ،ح.س ( ،)1974ص 107
 21ويل  ،دونالد ( ، )1982ص 48
ش أ
المتغ�ة لمؤيدي الواليات المتحدة ي ف� ارسائيل» هى تقرير ال�ق الوسط  ،عدد ، 208
الذخ�ة! :الطبيعة
 22بينيس  ،فيليس وخالد منصور « مجدو الرب ومرروا
ي
ي
ال�ق أ
السياسة الخارجية أ
المريكية ف ي� ش
الوسط  :تقييم نقدي (خريف  ،)1998ص 43
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لقــد دشــن حــزب العمــل الرسائيــ� ،بالتعــاون مــع اليهــود أ
ن
ين
ش
ســتيطا�
ال
صوليــ� مــن كتلــة «غــوش إيمونيــم»،
ال
المــروع إ
إ
ّ
ي
ي
الرسائيليــة المتعاقبــة بدعــم مطلــق مــن قبــل القــادة
الســتعماري ،وتــم تعزيــزه وتكثيفــه مــع مــرور الوقــت مــن قبــل الحكومــات إ
إ
ن
ـام� ،وآرييــل شــارون.
إ
الرسائيليـ يـ� مثــل :بيغــن ،وإســحق شـ ي
ـ� المتطرفـ ي ن
ـ� المتدينـ ي ن
الحتــال الحاليــة المتطرفــة العالقــات الســائدة بـ ي ن
ـ� لدفــع أجندتهــا االســتعمارية قدم ـاً.
تســتغل حكومــة إ
أ
فبالضافــة إىل ترصيحــات قادتهــا المتكــررة حــول القــدس بأنهــا «العاصمــة البديــة وغـ يـر القابلــة للتقســيم للشــعب اليهــودي»،
إ
ف
ت
ن
ت
ـ� بيــت لحــم
عارضــت هــذه الحكومــة أيــة ق ـرارات ،بمــا ي� ذلــك ق ـرار منظمــة اليونســكو إ
ـطي� لمدينـ ي
العــراف بالطابــع الفلسـ ي
والخليــل نظ ـراً ت
«ل�اثهــا اليهــودي».
البراهيمــي :باســتثناء ســنوات قليلــة مــن
ـ�« :أقــول لــكل مــن يريــد اقتالعنــا مــن الحــرم إ
وقــد ذهــب نتنياهــو إىل حــد إ
العــان بمايـ ي
أ
ض
23
ـا� ،فإننــا هنــاك منــذ  4000عــام تقريبـاً .وســنبقى هنــاك إىل البــد .لــن تتمكنــوا مــن هزيمتنــا».
القــرن المـ ي
الرسائيليــة بـ ي ن
الســتعماري التوســعي يقــوض فــرص
والســتيطان إ
ـ� العقيــدة اليهوديــة إ
إن الربــط الوثيــق الــذي تقــوم بــه الحكومــة إ
ن
ـط� .يظهــر هــذا الربــط بشــكل
تحقيــق الســام ،ويهــدف بشــكل واضــح إىل كســب التأييــد إلحتاللهــا العســكري المســتمر لفلسـ ي
واضــح ف� الترصيحــات الـ تـ� يــدل بهــا كبــار المسـ ن ف
الحتــال الحاليــة.
ـؤول� ي� حكومــة إ
ي
ي
ي
ي

اإلستيطان اإلسرائيلي يف البلدة القدمية يف اخلليل (املعروفة مبنطقة )H2
الحتــال عــى تنفيــذ مخططهــا ف� جعــل إحتــال فلسـ ي ن
ـط� واقعـاً ال رجعــة فيــه عــن طريــق تحويــل حيــاة الشــعب
تعمــل حكومــة إ
ي
الفلسـ ن
ـطي� ف ي� الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة إىل حيــاة مؤلمــة وبائســة بحيــث تهــدف إجراءاتهــا القرسيــة وغـ يـر القانونيــة
ي
إىل منــح الســيطرة الحرصيــة للمسـ ي ن
ـتوطن� اليهــود ف ي� الضفــة الغربيــة المحتلــة ،بمــا ف ي� ذلــك القــدس ش
ال�قيــة .عــى ســبيل المثــال،
ف
ن
ـطي� يعيشــون ي� البلــدة القديمــة المحتلــة لمدينــة الخليــل ( ،)H2ويشــكلون  %20مــن الســكان ،هــو
فــإن وجــود قرابــة  40.000فلسـ ي
ن
ـا� ســكان البلــدة القديمــة معانــاة شــديدة جـراء إفــات
والجـراءات إ
دليــل دامــغ عــى هــذه السياســات إ
الرسائيليــة غـ يـر القانونيــة .يعـ ي
الحتــال بشــكل كامــل عــى كافــة مناحــي حياتهــم ،تحــت ذريعــة توفـ يـر
إرسائيــل مــن العقــاب ،حيــث يســيطر عــدد كبـ يـر مــن قــوات إ
أ
المــن والحمايــة لقرابــة  800-500مســتوطن 24يعيشــون ي ف� قلــب المدينــة القديمــة.
ت
الرسائيليــة أو المســتوطنون المســلحون،
الحتــال إ
ـ� تنفذهــا قــوات إ
إن السياســات والممارســات غـ يـر القانونيــة ،ســواء تلــك الـ ي
ن
الحتــال للمسـ ي ن
ـتوطن� يشــجعهم عــى
ـطي� قـراً ،إذ أن الدعــم المطلــق الــذي تمنحــه ســلطات إ
تهــدف إىل تهجـ يـر الشــعب الفلسـ ي
رسقــة ممتلــكات الفلسـ ي ن
ـطيني� وممارســة العنــف وشــن الهجمــات ضدهــم .لقــد أدت تلــك السياســات إىل إغــاق وعــزل واحــد مــن
أكـ ثـر أ
25
الحيــاء إزدهــاراً ف ي� الخليــل وتحويلــه إىل «منطقــة أشــباح».
ف
ن
ـ� عــن خطتــه لبنــاء مســتوطنة غـ يـر ش�عيــة جديــدة ف ي� منطقــة  H2حيــث كان
الحتــال إ
ـا�  ،2018أعلــن جيــش إ
ي� شت�يــن ثـ ي
الرسائيـ ي
يتواجــد ســوق لبيــع الخ ـرض وات وتجــارة الجملــة .يقــع ســوق الخ ـرض اوات ف ي� شــارع الشــهداء  26المــؤدي إىل الحــرم االبراهيمــي ي ف�
ت
ـ� كانــت ذات يــوم آهلــة بالســكان ومزدحمــة بالمــارة وتعــج بالحيــاة.
المنطقــة الـ ي
بالحتــال ،لبنــاء مســتوطنة جديــدة غـ يـر قانونيــة ف ي� قلــب مدينــة فلســطينية مأهولــة بالســكان
إن مخطــط إرسائيــل ،الســلطة القائمــة إ
لي�مــان بمنــح حقــوق
الســتيطان إ
ليــس بسياســة جديــدة ،بــل هــو جــزء ال يتج ـزأ مــن أيديولوجيــة إ
الســتعمارية ،كمــا أن قيــام ب
ف
ت
حرصيــة ي ز
ـ� اُرتكبــت بتاريــخ  25شــباط عــام  .1994ي� ذلــك
وتمي�يــة لصالــح الشــعب اليهــودي هــو تذكـ يـر بالجريمــة المروعــة الـ ي
البراهيمــي وقتــل  29فلســطينياً مــن المصلـ ي ن
ـ� رجــاال ً ونســا ًء وأطفــاالً،
اليــوم ،دخــل المســتوطن بــاروخ غولدشــتاين إىل الحــرم إ
وجــرح العديــد منهــم .كان غولدشــتاين طبيب ـاً أمريكي ـاً متدين ـاً مــن أنصــار الحاخــام مئـ يـر كهانــا مؤســس رابطــة الدفــاع اليهوديــة
ـ� تلــك الجريمــة البشــعة الــدور الكبــر الــذي تلعبــه أ
المتطرفــة( )JDLوحــزب كاخ .تُبـ ي ن
الصوليــة اليهوديــة والتطــرف مــن حيــث بت�يــر
ي
23
24
25
26
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ن
ـيحا�.
إرتــكاب المذابــح مــن خــال إســتخدام المنطــق المسـ ي
ف
الرسائيليـ ي ن
الرسائيــ� بموجــب أمــر عســكري عــن إنشــاء مجلــس بلــدي جديــد للمسـ ي ن
ـ�
ـتوطن� إ
الحتــال إ
ي� عــام  ،2017أعلــن جيــش إ
ي
غـ يـر القانونيـ ي ن
ـ� ف ي� قلــب البلــدة القديمــة ف ي� مدينــة الخليــل ( .)H2تعتـ بـر هــذه الخطــوة اســتمراراً لجهــود إرسائيــل الراميــة اىل تطبيــع
أ
ف
ن
احتاللهــا وإضفــاء ش
ـو� ي� المدينــة ،وســيعمل هــذا المــر العســكري عــى ترســيخ نظــام الفصــل
ال�عيــة عــى وجودهــا غـ يـر القانـ ي
العنــري االرسائيــ� عــن طريــق إنشــاء نظــام رســمي مــزدوج لخدمــة المسـ ي ن
النتهــاكات
ـتوطن� بشــكل حــري وإرتــكاب المزيــد مــن إ
ي
الم�وعــة كالحــق ف
السـ ن
لحقــوق الشــعب الفلسـ ن
ش
ـتيطا�
ـط
ـ
للمخط
ال
ـتكما
ـ
إس
ـد
ـ
يع
اء
ر
ـ
ج
ال
ـذا
ـ
ه
إن
ـل.
ـ
والتنق
ـة
ـ
الحرك
ـة
ـ
حري
�
ـطي�
ً
إ
إ
ّ
ي
ي
ي
الســتعماري ف� قلــب البلــدة القديمــة ف� الخليــل مــن أعمــال حفريــات وبنــاء طــرق خاصــة للمسـ ي ن
ـتوطن� وبنــاء جــدار داخــل البلــدة
إ
ي
ي
رض
ت
ت
ـ� تـ بمجملهــا ب�اثهــا التاريخــي للبلــدة القديمــة.
القديمــة والـ ي

إدارة ترامب« :السري على خطى امللك داوود»
ـ� أ
الصوليـ ي ن
لقــد اســتعان الرئيــس ترامــب بعــدد مــن المتدينـ ي ن
ـ� :اليهــود والمســيحيون الصهاينــة لصنــع الق ـرار الخــاص بالـ شـرق
المريــ� مايــك بنــس المقربــون للغايــة مــن أبــرز أ
الوســط مثــل :ديفيــد فريدمــان وجايســون جرينبــات ونائــب الرئيــس أ
أ
الوســاط
ي
الصوليــة الدينيــة المتطرفــة والمؤيــدة الرسائيــل ف� الواليــات المتحــدة أ
أ
المريكيــة ،بمــا ف� ذلــك المسـ ي ن
ـيحي� المتحديــن مــن أجــل
ي
ي
ـو� مؤيــد إلرسائيــل ف ي� الواليــات المتحــدة .وقــد قــال مايــك بنــس ف ي� خطابــه أمــام
إرسائيــل( )CUFIالذيــن يزعمــون بأنهــم أكـ بـر لـ ب ي
المسـ ي ن
ـيحي� المتحديــن مــن أجــل إرسائيــل:
«أنتــم تعلمــون بأنــه منــذ  11عامـاً فقــط ،كان لــدى صديقــي القــس جــون هاجــي الشــجاعة والرؤيــة لتوحيــد أ
ـ� المسـ ي ن
المريكيـ ي ن
ـيحي�
لللتفــاف حــول تلــك الكلمــات القديمــة مــن أجــل صهيــون ،لــن أبقــى صامت ـاً .وأشــكرك أيهــا القــس جــون هاجــي عــى قيادتــك
إ
أ
27
بالنيابــة عــن هــذه المــة ودولــة إرسائيــل اليهوديــة».
أ
ف
ن
الرسائيــ� أن قـرار إ ت
ـو� بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل
وقــد ّ
وضــح بنــس ي� جلســة خاصــة أمــام الكنيســت إ
ـ� غـ يـر القانـ ي
العــراف المريـ ي
ي
هــو اســتمرار لوعــد إلهــي:
«تعــود صلــة الشــعب اليهــودي الوثيقــة بهــذه المدينــة المقدســة إىل أكـ ثـر مــن  3000عــام .كانــت هنــا ،ف ي� القــدس ،عــى جبــل موريــا،
قــدم إبراهيــم ابنــه ،اســحق ،فبإيمانــه بــاهلل حســب لــه ذلــك بـ ّـراً .هنــا ف ي� القــدس ،أعلــن الملــك داوود المدينــة عاصمــة لمملكــة
28
إرسائيــل .ومنــذ والدتهــا مــن جديــد ،وسـ ّـمت دولــة ارسائيــل الحديثــة المدينــة مقـراً لحكومتهــا .القــدس هــي عاصمــة إرسائيــل».
ـيحي� الصهاينــة أ
ف� أيــار عــام  ،2018أثنــاء إفتتــاح الســفارة أ
المريكيــة غـ يـر القانونيــة ف� القــدس المحتلــة ،قــال أحــد قــادة المسـ ي ن
الكـ ثـر
ي
ي
شــهرة ف ي� الواليــات المتحــدة ،جــون هاجــي« :لقــد كانــت القــدس ومــا زالــت مركــز الديانــة اليهوديــة منــذ مجــيء الملــك داوود اىل
ـ� للرئيــس لتغيــر السياســة أ
المدينــة مــع تابــوت العهــد منــذ أكـ ثـر مــن  3000عــام .إنهــا عاصمــة الدولــة اليهوديــة ،وأنــا ممـ ت ن
المريكيــة
ي
29
لتعكــس أخـ يـر ًا هــذا الواقــع».
ـرام أ
لقــد تصاعــد دور أ
الصوليــة الدينيــة وااللـ ت ز
اليديولوجــي بشــكل كبـ يـر خــال إدارة ترامــب الحاليــة ناهيــك عــن تعاظــم التنكــر
أ
الرسائيــ� للحقــوق الفلســطينية ش
ـ�،
الحتــال إ
ـ� إلرسائيــل فريدمــان بنفــي وجــود إ
إ
الم�وعــة لدرجــة قيــام السـ ي
ـف� المريـ ي
الرسائيـ ي
ي
الســتعمارية «كرمــوز للتعايــش» .وقــد شــارك أهــم أعضــاء فريــق
الرسائيليــة إ
بالشــارة إىل المســتوطنات إ
وقيــام جيســون جرينبــات إ
ف
ف
ف
ـط�ن
ش
الســتعماري إ
ـخص ي� دعــم المــروع إ
ـ� ي� فلسـ ي
ترامــب ي� الـ شـرق الوســط (كوشـ ي
الرسائيـ ي
ـن� وجرينبــات وفريدمــان) بشــكل شـ ي
المحتلــة ،ســواء عــن طريــق تقديــم التمويــل المــال أو بصفتهــم مسـ ي ن
ـتوطن� مثــل جيســون جرينبــات الــذي يعتـ بـر مســتوطناً بحــد
ي
30
ذاته.
ف
يكــرس
ي� هــذا الســياق ،إن مصادقــة الكنيســت إ
ائيــ� عــى قانــون «إرسائيــل الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي» ،والــذي ّ
الرس ي
27
28
29
30

مايك بينس « ما يقوله الناس»  ،ي ف� موقع المسيحيون المتحدون من أجل ارسائيل
ائيل بتاريخ  22كانون ي ن
ثا� . .2018
ال�لمان االرس ي
مالحظات بنس ي ف� ب
موقع المسيحيون المتحدون من أجل ارسائيل « المسيحيون المتحدون من أجل ارسائيل يرحبون بسياسة ترامب حول القدس» 6 ،كانون أول 2017
ثودكس سابق مستشار دونالد ترامب لشؤون ارسائيل؟»  18نيسان .2016
هآرتس « كيف اصبح مستوطن اور ي
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التمي�يــة العنرصيــة القائمــة عــى أســاس ديـ ن
يز
ـياس
الحتــال دون
الممارســات
ـ� ،لــم يكــن ليمـ ّـر مــن قبــل حكومــة إ
الدعــم السـ ي
ي
ف
واليديولوجــي الــذي تقدمــه إدارة ترامــب .ال يكتفــي هــذا القانــون العنــري بمنــح الشــعب اليهــودي حقـاً حرصيـاً ي� تقريــر مصـ يـره
إ
أ
أ
ف
ف
ض
ت
الحتــال
ـ� تســيطر عليهــا إرسائيــل والتنكــر لي حــق ي� القــدس لغـ يـر اليهــود ،بــل يعمــل أيضـاً عــى تكريــس إ
ا� الـ ي
ي� جميــع الر ي
الســتعمارية غـ يـر القانونيــة.
عــن طريــق تشــجيع بنــاء المســتوطنات إ
ف
ز
ش
ـ� لمــن هــم مــن غـ يـر اليهــود .هــذا جــزء مــن الروايــة الدينيــة
يســعى هــذا القانــون ي� الواقــع إىل �عنــة رصيحــة للتميـ يـر المؤسـ ي
أ
الصوليــة الـ ت
الحتــال بنيامـ ي ن
ـ� نتنياهــو أثنــاء
ـ� عــادة مــا يســتخدمها المســؤولون الرســميون االرسائيليــون ،حيــث رصح رئيــس وزراء إ
ي
المريـ أ
ـو� للقــدس ،حـرض ه الســف� أ
ن
ـ�:
الحتــال إ
احتفــال نُ ّظــم بمناســبة مــرور  50عامـاً عــى إ
ي
ـ� غـ يـر القانـ ي
ي
ـ� لول مــرة ،بمــا يـ ي
الرسائيـ ي
« مــر خمســون عامـاً عــى النــر العظيــم الــذي جعــل أولئــك الذيــن اســتهانوا بنــا أضحوكــة .وقبــل نحــو ألفـ ي ن
ـ� وخمســمائة عــام،
ن
ـورو� ،عــدو اليهوديــة خــال فـ تـرة العــودة إىل صهيــون ،ســاخراً:
قــال ســنبلط الحـ ي
أ
ف
ت
ت
و� جيلنــا هــذا ،أجبنــا عــى هــذا الســؤال بشــكل
«هــل يحيــون الحجــارة مــن كــوم الــراب وهــي مح�قــة؟» عــى مـ ّـر الجيــال ي
حاســم :نعــم ،ســنح� الحجــارة .لقــد بنينــا الهيــكل مــن أكــوام الـ تـراب ،وقــد بـ نـى نحميــا جدرانــا مــن هــذه أ
ت
المح�قــة.
الحجــار
يي
ف
ث
ت
كان شــوقنا وتوقنــا عامـا ً عــى إلعــادة إحيــاء صهيــون .حــى ي� أكــر اللحظــات صعوبــة ،عاهدنــا أنفســنا أن نعــود اىل الوطــن ،وهنــا
البديــة والموحــدة دوم ـاً واىل أ
نقــف بفخــر ومجــد ،ف� القــدس -فخرنــا وفرحنــا ،وعظمــة شــعبنا ،عاصمتنــا أ
31
البــد».
ي
ـ� الســفارة أ
المريكيــة غـ يـر القانونيــة ف� القــدس المحتلــة ،عـ ب ّـر مبعوثــو ترامــب الدينيـ ي ن
الفتتاحــي لحفــل تدشـ ي ن
ـ� القــس
وخــال البيــان إ
ي
ف
ف
روبــرت جيفـ يـرس والقــس جــون هاجــي بشــكل مســتهجن عــن الروايــة المســيحانية ي� خطابهــم أمــام الحضــور .فقــد جــاء ي� خطــاب
32
للقـرار بهــذه الحقيقــة أمــام العالــم».
هاجــي «نشــكرك يــا رب عــى شــجاعة الرئيــس دونالــد ترامــب إ

اخلالصة
لقــد بــرزت ظاهــرة إســتغالل الديــن لتحقيــق أغــراض سياســية بشــكل واضــح ف� الســنوات أ
الخـ يـرة ،لكنهــا تصاعــدت بشــكل مثـ يـر
ي
للعـ تـراف غـ يـر القانـ ن
ـو� بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل .كمــا اســتخدم
الدارة إ
للقلــق خــال إدارة ترامــب الحاليــة ،وهــو مــا دفــع تلــك إ
ي
ن
33
ـو� لســفاراتيهما إىل القــدس .ممــا ال شــك فيــه
رئيســا غواتيمــاال والباراغــواي حججـاً مماثلــة عنــد إ
العــان عــن النقــل غـ يـر القانـ ي
ـياس إىل حــرب دينيــة.
بــأن اســتخدام تلــك الروايــة الدينيــة يحــول الــراع السـ ي
ف
و� الوقــت الــذي أصــدرت فيــه كنائــس عـ ّـدة بيانــات تدعــو فيهــا إرسائيــل إىل عــدم إســتخدام الديــن مــن أجــل بت�يــر جرائمهــا
ي
وإنتهاكاتهــا الممنهجــة ،تواصــل مجموعــات مــن أ
ـ� المسـ ي ن
الصوليـ ي ن
ـيحي� تشــجيع إرسائيــل عــى إرتــكاب المزيــد مــن الجرائــم عــى
اللهــي».
أســاس «التفويــض إ
ت
ين
يــ�:
فلســط�،
تنــص وثيقــة كايــروس
والــ� أقرهــا الهوتيــون فلســطينيون مــن مختلــف الكنائــس ،عــى مــا ي
ي
لت�يــر أو تأييــد خيــارات ومواقــف سياســية تســتند إىل ظلــم يفرضــه إنســان عــى إنســان أو شــعب
«أي إســتخدام للكتــاب المقــدس ب
34
ش
عــى شــعب آخــر ،فهــو يحـ ّـول الديــن إىل إيديولوجيــة ب�يــة ويجـ ّـرد كلمــة هللا مــن قداســتها وعالميتهــا وحقيقتهــا».
ـ� والسياسـ ي ن
يتوجــب عــى القــادة الدينيـ ي ن
ـي� ف ي� جميــع أنحــاء العالــم إدانــة هــذا االســتخدام الســافر للديــن ،حيــث ســتواصل
فلسـ ي ن
لت�يــر الجرائــم والخروقــات ،وستســتمر بالدعــوة إىل تطبيــق
ـط� شــجب واســتنكار اســتخدام الديــن والكتــب المقدســة ب
أ
الرسائيليـ ي ن
القانــون الــدول وقــرارات المــم المتحــدة باعتبارهــا الســبيل الوحيــد للمـض نحــو تحقيــق ســام عــادل ودائــم بـ ي ن
ـ�
ـ� إ
ي
ي
والشــعب الفلسـ ن
ـطي� وإنشــاد الســام ف ي� المنطقــة برمتهــا.
ي
31
32
33
34

ائيل « مالحظات رئيس الوزراء نتنياهو خالل احتفال مرور  50عاما عىل توحيد القدس»  21 ،ايار .2017
موقع مكتب رئيس الوزراء االرس ي
المث� للجدل ت
ل�امب»  14ايار 2018
ام اس ان ي ب� يس « القس
ي
تغي� الحكومة
ال�اجوي باعادة سفارتها اىل تل ابيب بعد ي
قامت ب
وثيقة كايروس « وقفة حق  :كلمة ايمان ورجاء ومحبة من قلب المعاناة الفلسطينية»
nad.ps |December 2018
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