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» ويف تلك االيام صدر أمر من أوغسطس قيرص بأن يكتتب كل املسكونة. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النارصة اىل اليهودية اىل مدينة 

داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشريته ليكتتب مع مريم امرأته املخطوبة وهي حبىل. وبينام هام هناك متت ايامها لتلد. فولدت 

ابنها البكر وقمطته واضجعته يف املدود اذ مل يكن لهم موضع يف املنزل.

 وكان يف تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل عىل رعيتهم واذا مالك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيام. 

فقال لهم املالك: »ال تخافوا فها انا ابرشكم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب: انه ولد لكم اليوم يف مدينة داود مخلص هو املسيح الرب. وهذه 

لكم العالمة: تجدون طفال مقمطا مضجعا يف مذود«. وظهر بغنة مع املالك جمهور من الجند الساموي مسبحني الله وقائلني: » املجد لله يف األعايل 

وعىل األرض السالم وبالناس املرسة«.

وملا مضت عنهم املالئكة اىل السامء قال الرعاة بعضهم لبعض:« لنذهب االن اىل بيت لحم وننظر هذا األمر الواقع الذي اعلمنا به الرب«. فجاءوا 

مرسعني ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا يف املذود.« )لوقا 20-1:2(
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تحية باسم الرب يسوع املسيح

رب السالم.

نصيل إىل الله تعاىل أن تضفي بركاته عىل خلقه وخاصة عىل األرض املقدسة 

حيث ولد رب السالم والعدل، ونشأ، وسكن  فيها وأخريا أعطى حياته للبرشية. 

هذه األوقات التي متر بها املنطقة صعبة جدا. يعيش املؤمنون يف ظل ظروف 

صعبة، تحيط بهم الجدران والحواجز.

كنيستنا الرسيانية األرثوذكسية تصيل بشكل جامعي من أجل السالم والهدوء، 

من أجل تحقيق العدالة االجتامعية لكل إنسان بغض النظر عن العقيدة أو 

العرق أو الجنس. نأمل أن بقوة الصالة، لله تعاىل سوف يكون له تغيري يف  

األحداث الحالية التي تلحق الرضر يف املنطقة وسكانها.

 

نصيل أن يزرع الحب يف قلوب كل فرد بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم 

حتى يتسنى للجميع العيش معا يف سالم ووئام. 

فلتكن نعمة، ومحبة وسالم ربنا معكم جميعا.

مارسويريوس مليك مراد

النائب البطريريك للكنيسة االنطاكية الرسيانية االرثوذكسية يف القدس واألردن
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مقدمة
بقلم رفعت عودة قسيس

يقرتب عيد ميالد آخر، والظلم يف أرض السالم ال يزال متفشيا. مرة أخرى، نصيل ان تكون السنة القادمة مختلفة: أن يتوقف العنف وينتهي اإلفالت 

من العقاب. و يبدأ السالم و العدالة يف االزدهار.

يف 26 من ترشين الثاين 2013، أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني )IYSPP( وطلبت 

من اللجنة املسؤولة عن حق الشعب الفلسطيني غري القابل للترصف يف مامرسة كامل حقوقهم لتنظيم األنشطة التي ستعقد عىل مدار السنة، 

بالتعاون مع الحكومات واملنظامت ذات صلة يف منظومة األمم املتحدة واملنظامت الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين. ولكن، يف الواقع، 

تحولت اىل واحدة من أعنف السنوات واألكرث أملا لفلسطني. وأنا أكتب هذه الكلامت، وحكومة ارسائيل تشن حربا وحشية ضد قطاع غزة. وتقتل 

املئات من املدنيني الفلسطينيني، بينهم عرشات األطفال - عدد القتىل يتجاوز اليوم 1,400 مع أكرث من 8,000 جريح. الدمار مذهل. ال ميكن 

تعويضه بحياة طفل او ابن او ابنة، أم أو أب، وهذه الجروح موجعة لألبد.

ولكن يف مثل هذه األوقات، ويجب علينا أيضا أن نويل اهتامما ملا ميكننا القيام به، وليس فقط إىل ما ال نستطيع. دعونا نفكر يف املاليني من الالجئني 

الفلسطينيني يف جميع أنحاء العامل وكيف ميكننا تقديم الدعم لهم، والدعوة، واملطالبة بحقهم يف العودة. دعونا نفكر يف املاليني من الالجئني 

الفلسطينيني املشتتني بسبب القيود املفروضة عىل الحركة واالستيالء اإلرسائييل لألرايض، وبناء الجدار وسحب حق االقامة وفصل العائالت وكيفية 

القيام بحملة توحيدهم. ودعونا نفكر أيضا، يف الفلسطينيني املسجونني من قبل إرسائيل - بينهم العديد من األطفال والنساء واملسنني، العديد منهم 

مل يتم اتهامهم أو محاكمتهم. والعديد منهم قد سجنوا لسنوات عديدة. لقد عانوا كثريا، مبا يف ذلك عائالتهم.

اركز عىل هذه املحنة األخرية الن مجلس الكنائس العاملي يف »األسبوع العاملي للسالم يف فلسطني وإرسائيل« اختار عام 2014 ليكون عام األرسى، 
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سنة مكرسة للتضامن معهم. يف الواقع، ميكننا أن نفعل الكثري للسجناء: ميكن أن نعمل عىل رفع املظامل التي ارتكبت ضدهم. ميكننا أن نصيل من 

أجلهم وأحبائهم، ميكننا أن نطالب مبعاملة أفضل لهم، ميكننا املنارصة من أجل حقوقهم القانونية لإلفراج عنهم.

سوف تشارك بلدان كثرية يف جميع أنحاء العامل يف هذا األسبوع من 21-28 أيلول، يف أنشطة للتضامن مع األرسى وعائالتهم.

يف نداء عيد امليالد هذا، نخصص يوم احد خالل الفرتة املجيدة لنفعل اليشء نفسه: لتسليط الضوء عىل الوضع الذي يواجهونه وللتعبري عن 

التعاطف والدعم يف سبيل السالم و العدالة.

ويجب إيالء اهتامم خاص لحالة القارصين يف االعتقال. من غري املقبول أنه يف القرن الحادي والعرشين، يتم اعتقال أطفال ال تتجاوز أعامرهم 12 

سنة، يعتقلون، ويحاكمون يف محاكم عسكرية. ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث يف إرسائيل - يتم القبض واإلساءة عىل معدل طفلني كل ليلة - 

يجب تغيري هذا الواقع.

ونحن نعلم أنه ميكننا تغيري ذلك إذا وقفنا معا ضد الظلم. إذا كنا ال نرىض بأقل من املساواة الحقيقة. إذا اتحدنا يف اإلميان والرجاء واملحبة. 

تضامنكم رضوري، ونحن ممتنون لذلك.

ونحن نرى أن حملة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات )BDS( ضد االحتالل اإلرسائييل هي واحدة من العنارص الرئيسية يف حل هذا 

النزاع سلميا. نحن نعتمد عىل مشاركتكم يف تنفيذ هذه الحملة والدعوة لها.
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مع نداء عيد امليالد هذا، نطلب منكم تحويل مسار االمور من خالل االنخراط يف األنشطة التالية:

• يرجى توزيع ودراسة املواد االعالمية والتأمالت الالهوتية يف الكنائس الخاصة بكم كل يوم أحد من زمن املجيء لتوعية وتثقيف األخوات 	

واإلخوة حول أوضاع األشقاء الفلسطينيني الذين يعيشون تحت االحتالل اإلرسائييل.

• يرجى تعميم هذا النداء يف أبرشيات بلدكم.	

• يرجى ارسال رسائل تضامن ودعم من أجل العدالة يف فلسطني / إرسائيل إىل السفارات اإلرسائيلية يف بلدك. ملزيد من املعلومات،      راجع 	

www.allembassies.com/israeli_embassies.htm

• يرجى االنضامم اىل حملة »تعال وانظر«. سنقوم بدورنا يف تقاسم حقيقة واقعنا معك، كام سنستقبلكم كحجاج قادمني للصالة، حاملني رسالة 	

سالم ومحبة ومصالحة. سوف تتعرف عىل حقائق شعب هذه األرض، الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل حد سواء.

• يرجى إبالغ األشقاء الفلسطينيني عن طريقة مشاركتكم يف نداء عيد امليالد من خالل الربيد االلكرتوين                         عىل العنوان التايل 	

info@kairospalestine.ps

مبساعدتكم و تضامنكم، ميكننا أخريا أن نعيش يف سالم وعدالة: السالم الذي يطمح اليه كل الناس، السالم الذي أعلن عنه يف بيت لحم.

رفعت عودة قسيس 

املنسق العام

كايروس فلسطني - وقفة حق
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تتقدم كايروس فلسطني بالشكر إىل جميع املساهمني ملساعدتهم يف تجميع نداء عيد امليالد،

وخاصة

سيادة املطران مارسويريوس مليك مراد ، مطران الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية يف القدس واألرايض املقدسة واألردن.

نيافة املطران أريس شريفنيان، مستشار البطريركية األرمنية األرثوذكسية يف القدس

سيادة املطران وليم الشوميل النائب البطريريك الالتيني يف القدس،

منار مخول، كلثوم إيجاز، رشا بني عودة، غريس زغبي، منذر إسحاق،

وجان بيري دبيس للرتجمة اىل اللغة العربية

يرجى مالحظة أن املوعد النهايئ لتقديم النصوص كان يف متوز 2014.

وميكن االطالع عىل احدث البيانات واالرقام يف مواقع املنظامت املساهمة.
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األحد االول من زمن املجيء
من هنا أرسى... من هنا مر عليه السالم

مركز الدفاع عن الحريات

من مسقط رأس يسوع املسيح ) عيىس ( تولد الحكايات، من املدينة الفلسطينية الكنعانية التي رفضت غزوها عىل مر العصور التي حاربت الغزو 

األشوري والبابيل والفاريس واإلغريقي والروماين والبيزنطي، من املدينة التي حمت مزاراتها الدينية وكنائسها املقدسة، من مدينة بيت لحم املحتلة؛ 

املدينة التي سقطت يف يد دولة إرسائيل عام 1967 وما زالت تحت اإلحتالل ملدة 47 عاماً مصاِدرة مساحات شاسعة من أراضيها مقيمة عليها 

العديد من املستوطنات.

الطريق من رام الله إىل بيت لحم مل يكن طويالً ألننا عىل موعد مع وجع إنساين جديد، كنا قد توجهنا يف البداية إىل كنيسة املهد للقاء األب جامل 

خرض رئيس املعهد اإلكلرييك يف بيت جاال وأحد كاتبي وثيقة كايروس لنسمع وجهة نظر الدين املسيحي عن األرسى الفلسطينني يف سجون اإلحتالل 

اإلرسائييل.

كنا قد سألناه عن األسري الفلسطيني اإلنسان، العائلة واإلمتداد وعن النظرة الدينية لقضية اإلرسائييل فقال : 

» السبب الرئييس..الخطيئة الكربى.. الظلم األكرب..الرش األكرب..هو اإلحتالل اإلرسائييل؛ فكثري من الرشور تنتج عنه منها مصادرة األرايض، هدم 

البيوت، ترشيد اإلنسان، سحب الهويات، األرسى، والشهداء.. ومع زوال اإلحتالل تزول كل هذه التوابع الناتجة عنه«.
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»فيام يتعلق باألرسى فهم الجزء األكرث تأملاً يف الشعب الفلسطيني، هم من ضحوا بسنوات طويلة من 

أعامرهم من أجل غريهم، فيقول املسيح عندما بدأ رسالته » روح الرب عيلَّ ألنه أرسلني ألبرش الفقراء 

وأطلق رساح األرسى » فهذه بداية رسالة السيد املسيح التي ذكر األرسى فيها عىل وجه الخصوص، 

املقيدين واملتأملني، فاألرسى هم جزء من النضال الفسلسطيني وجزء من الفلسطينني املتأملني يف سبيل 

نيل حريتنا واستقاللنا، ومن الواجب علينا كمسيحني وفلسطينينن ومواطنيني أن نقف إىل جانب هؤالء 

األرسى فهم من دفعوا الثمن الغايل يف سبيل نضالهم ضد اإلحتالل » .

ويف سؤالنا له عن رصاع عائلة األسري الدائم مع الفرح والسعادة، يف األعياد واملناسبات، قال : » الناحية 

اإلنسانية مهمه جداً، إختربتها جيداً قبل سنوات عندما كانوا أخويت يف السجن، فال يوجد أي فرحة للعيد، 

فالشوق الدائم هو املسيطر عىل العائلة، تنغيص دائم عىل الحياة، فزيارة اخويت األرسى كان سبب دائم 

للتعزية والسعادة يف آن ، فهو إحباط مؤكد ما بعد الزيارة، حيث ال تراه، وغري موجود يف البيت..!

» هم أبطالنا هم الفخر لنا، نحن نريدهم أن يكونوا بيننا ، نريد أن ينتهي سجنهم، ويتنهي أملهم حتى 

يتسنى لهم أن يعيشوا حياة طبيعية مثلنا ». أما رسالته فكانت : » علينا أن نعمل جميعاً من أجل أن 

يتنهي الرش األكرب هذا اإلحتالل، وأن تنتهي كل توابعه حتى ينتهي اإلحتالل بذاته، أن نعمل من اجل 

أن يعودوا األرسى إىل بيوتهم وعائالتهم ليبدأو حياة جديدة«.

ضمن منطقة جبال فلسطني الوسطى، بني مرتفعات بيت لحم وجبال الخليل وعىل الطرف الرشقي لهذه الجبال تقع بلدة تقوع، توجهنا إليها 

للحديث مع عائلة أسري فلسطيني ولد بتاريخ 1971/06/18 واعتقل بتاريخ 2002/05/07 وحكمته قوات اإلحتالل اإلرسائييل بإحدى عرش مؤبدا. 

إنه األسري األب والزوج رياض دخل الله العمور، الذي قىض حتى اللحظة ثالثة عرش سنة مقيامً يف عيادة سجن الرملة بشكل دائم بسبب خطورة 

وضعه الصحي.

األب جامل خرض رئيس املعهد اإلكلرييك يف

 بيت جاال وأحد كاتبي وثيقة كايروس
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لوجهني من تعب وكد..ورائحة تعود للنضال األسطوري..ينتميان، ترتاكم الكلامت يف أعينهام عىل هيئة دموع، يتحدثان بصوت ال يسمع، يحاوالن 

جاهدان أن يوصال سالمهام للروح املغيبة يف سجون اإلحتالل اإلرسائييل. استقبلوا طاقم املركز وكأنهم عىل موعد مع الحرية، وكأننا نقرب لهم 

املسافات مع الذكريات..كل منهم يرى رياض ويسمعه ويداعبه يف الغياب..وخجالً ال يستطيعون البكاء.

هذان الوجهان يعودان لوالد ووالدة رياض، ابتدأ الوالد بالحديث بعد 

أن كان حريصاً عىل أن تجلس زوجته بالقرب منه ألنها عىل اطالع أكرث 

بالتفاصيل عىل حد قوله، وقال : » رياض الطفل وكغريه من األطفال أحب 

فلسطني، وأراد الدفاع عنها، وكان مولعاً بها ومبقاومة من احتلها، مل يزد 

عمره عن 17 عاماً عندما أصيب يف اإلنتفاضة األوىل بإصابة قاتلة يف القلب، 

وعىل اثرها استئصل الكبد وجزء من صامم اإلثني عرش واملرارة بعد أن 

دخل يف غيبوبة ملدة 40 يوما يف مستشفى املقاصد، يف اإلنتفاضة الثانية عام 

2000 أصيب بإصابة جديدة يف جسده وأخرى يف الفخذ والثالثة يف العنق..

واستقرت إثنتان حتى اللحظة يف جسده، انضم إىل صفوف املناضلني يف بيت 

لحم رغم اصابته، طورد ملدة سنتني، مل يتسنى ألهله خاللها رؤيته إال مرة 

واحدة. بتاريخ 2002/05/07 جاء رياض لبيت أخيه حابس ليأخذ القليل من 

الطعام، وقبل أن يخرج كان قد قام جيش اإلحتالل مبحارصة بيوت العائلة 

وتخريبها وإطالق الرصاص عليها«.

توقفت الدنيا عن الدوران يف عقولنا، وأصبحنا نترشدق دموعنا، فلم متنعنا بطاقات اإلعالم واملركز من البكاء حد الالنفس عندما قال والده باكيا : 

» أحرضوين وجاء الضابط وقال يل أن رياض يف بيت حابس، رياض قناص وقاتل، ونحن نريده حياً ال ميتاً، ال نريد تفجري البيت فيه، ألبسوين سرتة 
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واقية ضد الرصاص، وذهبت إىل رياض، وجدته هزيل، ال يستطيع التنفس، وجهاز منظم القلب الذي يضعه أصبح خارج لحمه، ودخلت يف نقاش 

معه حتى يسلّم نفسه لإلحتالل » حبيبي يا يابا، أنا بقاتل اإلحتالل وإنت بدك تسلمني، حرام عليك » رد الوالد : يريدون قتلنا جميعا وهدم بيوتنا 

فقال رياض : » خاطرك يابا عىل رايس ». يريدون اعتقاله عارياً لكن هذا ما رفضه، ودّع ابنه الصغري، وضعوا عىل فمه ويديه وأرجله السالسل، 

واعتقلوه؛ حكموه بإحدى عرشة مؤبداً«.

» نقل من سجن برئ السبع إىل عيادة سجن الرملة ألنه يعاين من أوجاع دامئة، وبسبب اهامله صحياً يف السجن، تلف جهاز منظم دقات القلب، 

وأصبح يعاين من الصداع وارتفاع نسبة السوائل يف جسده، كام أصبح يصاب بحاالت غيبوبة يومياً، وتعب وإرهاق شديدين واصفرار دائم بالوجه«. 

استطردت والدة رياض الحديث وأعينها ودموعها باتجاه األرض رافضة النظر يف أعيننا » أنا أفتخر برياض، امتنى له اإلفراج العاجل، لكن رياض فلذة 

كبدي منذ بداية حياته وهو يعاين، أجرينا له العديد من العمليات، قمنا بإرساله إىل حيفا ويافا عندما كان صغرياً لعالجه، وأجرينا له عملية قلب 

مفتوح«.

» يف كل لحظات حيايت أتذكر رياض، هو القريب إىل قلبي من بني أخوته، كان مريضاً منذ أن كان عمره 6 سنوات، عاىن الكثري بسبب مرضه، أحزن 

عليه كثرياً ألنه رأى وجعاً كبرياً، ترك فراغاً كبرياً يف قلبي«. 

» انا زوجة األسري رياض العمور، تزوجنا يف عام 1991 وكان عمري 15 عاماً، أنجبنا اإلبنة الكربى آية بعد عامني من زواجنا، كنا نحيا حياة بسيطة، 

أنجبنا أربعة أطفال آخرين، ولكن رياض كانت تصيبه حاالت إغامء متكررة، وعندما أخذناه إىل املستشفى وجد أن أحد الصاممات مغلقاً، أما منظم 

دقات القلب فكان يحفر يف جسده ويخرج خارج القلب«.

» يف يوم اعتقاله، شعرت أن رياض متواجد بالبلد، أحسست أن الجو العام غري مريح، كان الخوف يسيطر عيل، قوات اإلحتالل يف كل مكان، اعتقلوه 
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وناداين الضابط ليك اودعه، كنت أحمل ابني الصغري عىل كتفي، قام 

رياض بايقاظه، ونظر يف عيوين، أحسست ان روحي تخرج مني عندما 

وضعوه يف سيارة الجيش، رياض أغىل إنسان عىل قلبي، وقال كلامته 

األخرية يل – ال تخايف سنخرج انشالله، خدي بالك عىل األوالد، عليِك أن 

تتحميل – أما الجندي قبل أن يخرجوا قال يل » ال تحلمي أبداً برؤيته، 

لن يعود إليك حياً ».

» رياض بعيد عني فمنذ 13 سنة وأنا أنتظر، امتناه يف األعياد ليكون حد 

أبنايئ، أمتناه يف شهر رمضان يف جمعة العائلة، أنا قمت بدورين دور 

األم ودور األب، تعبت، ربيت أبنايئ بتعب، أحد أبنايئ يدرس باألكادميية، 

زوجت إبنتي، لكن رياض ليس معي، هنالك يشء ناقص دامئاً، أطفايل 

بحاجة إىل إحساس الوالد، األب، حنانه، إذا خرج رياض اعتقد أنني 

سأموت عند رؤيته، سأموت من الفرح، عندما أضع رأيس عىل التخت 

أختنق، 13 سنة وكأين أنا يف السجن ».

» ال وجود لعمري من دونه، رياض مل يعش حياته، ونحن أيضاً مل نعشها، 

رياض ليس فقط بالسجن بل أيضاً مريض، يف زياريت األخرية له وصلت 

البيت وأصبت بتشنج، حاول رياض أن يخربين بأنه يف صحه جيدة، لكن 

وزنه نقص من 67 إىل 51، وجهاز القلب غري مالئم له يف السجن، يصاب 

بحاالت إغامء وال يستوعب جسده املاء، لكن أنا أستطيع مبجرد النظر يف 
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عيونه أن أعرف حالته، أما حيايت مع عائلة رياض فهي جيدة، لكن ال أحد يعوضني عن رياض، ال أحد يعوض مكانه، ميتامً يصبح البيت يوم العيد؛ 

أطفايل ال فرحة يف أعينهم، أطفالنا كربوا ومل يروا والدهم، مل يشعروا به كأبناء اآلخرين، مل يقبل جبينهم كل صباح، مل يتسنى لهم أن يحضنوه » . 

ويف سؤالها عن عيادة سجن الرملة وزيارتها لرياض قالت : » نخرج الساعة الرابعة صباحاً إىل حاجز ترقوميا، يقوموا بتفتيشنا، ويف حال أن شكوا 

بأمر أي إمرأة يقوموا بتفتيشها تفتيشاً عارياً، نصل الساعة الرابعة عرصاً، وغرفة الزيارة مكتظة جداً، عيادة السجن مسلخ، قرب مؤقت، رأيت األسري 

ناهض األقرع وأرجله مقطعه، واألسري معتز عبيدو عىل كريس متحرك، عندما يدخلون أتأكد انها ليست عيادة، وعندما أرجع إىل البيت تتحطم 

نفسيتي«.

أما رسالتها اإلنسانية، رسالة األم والزوجة يف كل إمرأة؛ » إىل كل زوج وزوجه يف العامل إشعروا يب وبأطفايل، أنتم إذا غبتم أسبوع واحد عن أطفالكم 

تكون لهفتكم ال توصف، يف حني أنا وأطفايل منذ 13 عام نتظر رؤية وجهه، أمتنى من كل العامل أن يشعروا مبعاناتنا ومعاناة األسري الفلسطيني حتى 

يعيشوا حياة طبيعية مع أطفالهم وزوجاتهم، ال فرح، ال حياة بغياب رياض، ال أريد أن يفرج عنه شهيد، رياض مريض أنقذوه، وأمتنى من الله ومن 

الرئيس ومن كل الدنيا أن يقفوا إىل جانبي، أن يتطلعوا إىل قضية األرسى املرىض، األرسى املرىض لهم األولوية«.

االطفال:

آيه رياض العمور – ابنتها سعاد وابنها زيد

منترص األبن األكرب ولد بتاريخ 1994/09/27 كان عمره 8 سنوات عندما أعتقل والده، منترص تخرج طيلة هذه السنوات من املدرسة ومل يَر والده، 

ويدرس اآلن يف األكادميية العسكرية يف أريحا.
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لينا ولدت بتاريخ 1996/08/3 كان عمرها خمس سنوات عندما أعتقل والدها، اآلن يف الثانوية العامة.

مالك ولدت بتاريخ 1998/09/17 كان عمرها أربع سنوات عند اعتقال والدها، واآلن يف الصف العارش.

محمد ولد بتاريخ 2000/10/8 كان عمره عامني عند اعتقال والده، واآلن يف الصف التاسع.

مالك رياض العمورمنترص رياض العمور محمد رياض العمور
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أغلقنا الكامريات ومسجل الصوت متمسكني باألمل مفتاحا للحياة، قلنا لهم إىل لقاء يجمعنا برياض، وتوجهنا إىل السيارت من جديد، ليك تقلنا 

الحافلة إىل رام الله لكن عىل يقني بأن وراء جدران كل بيت فلسطيني قصة أمل، صنعها اإلحتالل بغطرسته ووحشيته من ظلم وتهجري وقهر وسجن 

واستشهاد.

لكن، أن تكون إنساناً.. أن تخرج من سجن ذاتك، أن تكون إنساناً.. أن تكون كل هذا الهواء الطلق الذي يعطي الفضاء حيويه، أن تكون إنساناّ.. أن 

تكون كل هذه الشمس التي تعطي الكون كل إرشاقتها، أن تكون إنساناً.. أن تكون الينبوع املتدفق الذي يتفجر وال يسأل عن طبيعة األرض التي 

ينساب فيها، أن تكون إنساناً..أن تعيش اإلنسان كله يف معنى إنسانيتك، ألن معنى إنسانيتك أن تشعر أنك جزء من كل هذا الكيان اإلنساين الذي 

يتحرك منذ بداية اإلنسان يف هذه األرض ليعطي وليحرك وليبدع وليكتشف وليصنع من األرض؛ أرضاً جديدة.. 

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق املدنية » حريات«

مؤسسة أهلية فلسطينية تعمل مبشاركة املترضرين والفئات املستهدفة عىل إعالء شأن حقوق اإلنسان 

والحريات املدنية والسياسية، الدفاع عن قضايا األرسى واملعتقلني وتعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الصالح يف 

األرض الفلسطينية املحتلة.

www.hurryyat.net
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األبوة
بقلم منذر إسحاق

األب يف الكتاب املقدس هو مصدر النعمة والتوجيه لجميع أفراد األرسة. وفقا ملفهوم العائلة الرشقية القدمية، هو رب األرسة، املسؤول عن التغذية 

والحامية. يف إرسائيل التوراتية، يرشد األب ويعلم أوالده وصايا الله. يعطينا كتاب األمثال - وخاصة الفصل 4 - فكرة عن دور ومكانة األب يف العهد 

القديم:

يَعِتي.  ُكُوا رَشِ لِياًم َصالًِحا، فاَلَ ترَترْ ِطيُكمرْ تَعرْ رِفَِة الرَْفهرِْم، 2أليَنيِّ أُعرْ ِل َمعرْ ُغوا ألَجرْ َمُعوا أَيَُّها الرْبَُنوَن تَأرِْديَب األَِب، َواصرْ 1اِسرْ

َفظرْ َوَصايَاَي  ِبطرْ قَلرْبَُك كَالَِمي. احرْ ي، 4وَكَاَن يُِريِني َويَُقوُل يِل: »لِيَضرْ ا َوَوِحيًدا ِعنرَْد أُميِّ 3فَِإينيِّ كُنرُْت ابرًْنا أليَِب، َغضًّ

َمعرْ يَا ابرِْني َواقرْبَلرْ أَقرَْوايِل، فَتَكرْرُثَ ِسُنو  رِضرْ َعنرْ كَلِاَمِت فَِمي. 10اِسرْ يَا. 5اِقرَْتِ الرِْحكرَْمَة. اقرَْتِ الرَْفهرَْم. الَ تَنرَْس َوالَ تُعرْ فَتَحرْ

ِتَقاَمِة. )أمثال 4: 5-1، 11-10( َحيَاتَِك. 11أََريرْتَُك طَِريَق الرِْحكرَْمِة. َهَديرْتَُك ُسبَُل االسرْ

هذه الكلامت، التي كتبت عن الوضع العائيل، تظهر االحرتام الذي تلقاه اآلباء يف تلك األيام. هناك تركيز عىل الحكمة. الحكمة هي تجربة مخافة 

الله التي تراكمت عند األب عىل مر السنني - واآلن ينقلها ألوالده. الوالد ال ينقل »اسمه« او »تراث األرسة« ألوالده فقط، وامنا الحكمة والخربة 

والتقوى.

ليس من املفرتض ان نتفاجىء عندما يصور االنجيل الله أباَ. يف كالم آخر، عندما فكر االنجيل يف صورة تعكس كيف يبدو لنا – اختار صورة االب اىل 

االبن:

13كَاَم يرََتَأَُف األَُب َعىَل الرْبَِننَي يرََتَأَُف الرَّبُّ َعىَل َخائِِفيِه. )اَلرَْمزرُْمور103: 13(

18
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اذا كانت الفقرة السابقة تصور األب عىل انه الذي يعطي التعليامت، وحتى االنضباط، هذه الفقرة تظهر جانب املحبة والتعاطف يف األبوة. من 

ناحية، األب عىل االرض يعكس صورة األب الساموي ألوالده، عندما ينّميهم ويحبهم. حيث يصبح األب نافذة ألوالده التي من خاللها يستطيعون 

رؤية واختبار حب الله لألب. 

وهكذا نستطيع معرفة العائلة التي تفتقر لوجود األب، ألي سبب كان، سوف تعاين كثرياً نتيجة لذلك. أوالً، سيظهر نقص يف القيادة، التوجيه املثل 

والربكة – ويقع العاتق عىل األم. كام سيفتقد االطفال حب وتعاطف أباهم.

يف املجتمع الفلسطيني اليوم، يرعى الكثري من االوالد من دون أب، لكون األب قد سجن او قتل يف الرصاع. أثر هذه الظاهرة ال يحىص. طبيعة 

االرسى الفلسطينية تساعد يف توفري األمن و الرعاية لهؤالء االطفال – شبيه يف وصاية االعتناء يف االيتام. وحتى هذا ال يعوض عن غياب األب، 

وال يشء ميكنه فعل ذلك. باإلضافة ، ان الطفل الذي يرتعرع من دون أبه السجني – أو االسوء من ذلك ان يكون قد قتل يف النزاع – عىل االرجح 

ستتكون لدية مشاعر الوحدة، املرار والكراهية. قد يتم تشكيل حياته او حياتها عىل هذا االساس. علينا الثبات يف هذه الحاالت، والسعي اىل تجسد 

ِسِه. )أمثال 5:68( ِكِن قُدرْ وعد الكتاب املقدس حيال طبيعة الله: 5أَبُو الرْيَتَاَمى َوقَايِض األََراِمِل، اَللُه يِف َمسرْ
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منذر اسحاق: أستاذ مساعد يف كلية الكتاب املقدس يف بيت لحم ، مدير مؤمتر املسيح أمام الحاجز، وهو أيضا 

خادم يف الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف األردن واألرايض املقدسة. تركزت اطروحة الدكتوراة عن الهوت ارض 

امليالد.

واألرسى، ألوف األرسى، يف السجون اإلرسائيليّة، هم أيًضا جزء من واقعنا. 

اإلرسائيليّون يحرّكون العامل لتحرير أسري واحد، وهؤالء اآلالف من األرسى 

الفلسطينيني القابعني يف السجون اإلرسائيليّة متى يحرَّرون؟

 كايروس فلسطني- وقفة حق، فصل 7.1.1
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األحد الثاين من زمن املجيء
عرب أجيال من التهجري القرسي املستمر للشعب الفلسطيني 

مركز بديل

منذ عام 1948، وضعت ارسائيل نظام يدمج االحتالل، الفصل العنرصي واالستعامر الذي ميثل السبب االسايس يف استمرار النقل القرسي للشعب 

الفلسطيني. مئات اآلالف من الفلسطينيني عىل طريف الخط األخرض أي خط الهدنة يف عام 1949 بني ارسائيل و االرايض الفلسطينية املحتلة، نزحوا 

كنتيجة للسياسات واملامرسات االرسائيلية. ان النزوح القرسي للسكان غري قانوين ويعترب جرمية منذ قرار الحلفاء بخصوص جرائم الحرب التي 

ارتكبتها املانيا الذي تم اعتامده عام 1942. احدث تدوين لهذه الجرمية توجد يف ترشيع روما املحكمة الجنائية الدولية، الذي يعرف بوضوح ان 

النقل القرسي للسكان وزرع املستوطنني جرمية حرب. 

يف األسفل شهادتني من الجئني فلسطينيني من الجيل األول والثالث – يتحدثان عن حياة وأحالم وآمال الالجئني. كالهام يعيشان يف مخيم الدهيشة 

لالجئني. يقع مخيم الدهيشة لالجئني يف محافظة بيت لحم، جنوب غرب مدينة بيت لحم يف الضفة الغربية املحتلة. وهو واحد من 59 مخيام 

لالجئني الفلسطينيني املنترشة يف جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن ولبنان وسوريا. وقد تأسس بعد طرد وفرار أكرث من 750،000 

فلسطيني الذين نزحوا قرسا يف عام 1948. أولئك الذين فروا إىل مخيم الدهيشة اصلهم من 46 بلدة وقرى مبا فيها القدس، الرملة، عسقالن 

والخليل. ويعيش سكان املخيم الذين عددهم 13،017 اليوم عىل أقل من كيلو مرت مربع من األرايض املستأجرة من قبل وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(.

21



22

رفقه حامد )78(. ولدت يف قرية بيت عطاب عام 1933، تعيش يف مخيم دهيشة لالجئني 

»قبل النكبة كانت حياتنا بسيطة. كنا مزارعني وكانت األرض مركز حياتنا.حرثنا األرض وزرعناها بالبطيخ، والشامم والعدس والذرة والقمح وهلم 

جرا. كان لدينا أيضا بعض الدجاج واألبقار واملاعز. عملت األرسة بأكملها يف األرض. كل ما نحتاجه جاء منها، ومن ماشيتنا. ليس مثل اليوم حيث 

ميكنك رشاء كل يشء من املحالت التجارية. يف ذلك الوقت، مل يكن لدينا محالت ومل نكن يف حاجة اليها. كنا نفعل كل يشء بأنفسنا: نحلب لنصنع 

اللنب ونخبز الخبز الخاص بنا يف الطابون. كنا مكتفئني ذاتيا. ويف ليلة واحدة تغري كل يشء.

وصلت أنباء عن مجازر من قبل امليليشيات الصهيونية من الهجانة يف بعض قرى الشامل مثل دير ياسني والقسطل. قيل لنا أنهم كانوا يقتلون 

ويذبحون الفلسطينيني يف شامل البالد، وأنهم يتحركون نحو الجنوب. كان والدي قلقا جداً إزاء األرسة، وخاصة بناته. الناس كانوا يقولون ان الفتيات 

تعرضن لالعتداء واالغتصاب من قبل امليليشيات. عندما وصلت امليليشيات دير الهوى، وهي القرية قبل بيت عطاب، قرر والدي أنه علينا الهرب. 

يف ليلة واحدة تم تفريغ قريتنا إىل جانب 27 قرية تحت الخوف من املذابح واالغتصاب. يف ليلة واحدة فقدنا كل يشء، أصبحنا الجئني، وأتعس 

يشء من ذلك كله هو أننا أصبحنا الجئني يف وطننا.

انتقلنا إىل عدة مواقع، ويف النهاية استقرينا يف أريحا. مل يعتقد أحد منا أبدا أنه بعد 66 عاما سوف ال نزال الجئني. كنا نظن أن كل يشء سيعود 

ليكون كام كان قبل النكبة. أنه كان مؤقتا فقط. يف البداية، مل يخطر يل أننا لن نعود. خدعنا أنفسنا. الناس كانوا يقولون: »بعد شهر، سوف نعود إىل 

وطننا« وبعد ذلك الشهر مرة أخرى قالوا أنه علينا أن ننتظر شهرا آخر. ومع مرور املزيد من الوقت، اخذت أملنا يف العودة إىل حياتنا تتضاءل. كان 

هذا رصاع داخيل مستمر: يف آن كنا نشعر ونعتقد أنها مسألة وقت، واننا بالتأكيد سوف نعود إىل منازلنا الن العدالة سوف تاخذ مجراها، لكن يف 

لحظات أخرى نشعر باإلحباط والتشاؤم.
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إنني عجوز، وأنا أعلم أنني لن اكون قادرة عىل العودة، ولكن هذا الوضع ال ميكن أن يستمر إىل األبد. وأنا أعرف أن قريبا سوف القى حتفي، ولكن 

األمل يف العودة ال ميوت معي. لدي أمل يف األجيال الجديدة. بعد 66 عاما من النكبة ونحن ال نزال نشعر بأن وطننا ينتظرنا وأننا سنعود، إن مل اعد 

شخصياً لرمبا عاد أحفادي، إن شاء الله.

إذا كان بإمكاين العودة، سأذهب عىل الفور. سأترك كل ما امتلك يف املخيم دون التفكري مرتني. سوف اتقبل حتى أن اعيش تحت شجرة، ولكن عىل 

األقل هي شجرة بيتي. لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة، كل ما عندي من األقارب واألصدقاء، وحتى أولئك الذين فروا إىل األردن: إذا كانت 

لديهم فرصة للعودة لكانوا يهرعون. لقبلنا حتى العيش مع اليهود اإلرسائيليني طاملا لدينا فرصة للعودة إىل بيوتنا.

بعد 66 عاما، ال يزال املخيم ميثل حالة مؤقتة. ان امللجأ حيث وجدنا مأوى نتيجة للنزوح. ومع ذلك، ال أراه مكان إقامة دامئة. هي مؤقته. سنكون 

قادرين عىل العودة فقط عندما يتغري ميزان القوى. نجح الصهاينة يف تهجرينا ألننا كنا مجموعة من الفالحني البسطاء. يوما ما سوف يتغري هذا. 

املخيم هو فقط للتذكري عن اليشء الباطل الذي حدث لنا. الحمد لله، أالجيال الجديدة واعية. ليس فقط نجحنا يف تسليمهم مفاتيح بيوتنا وامنا 

الحب واالنتامء إليها ايضاً. لدي أمل فيهم وما زال لديهم الحامس واألمل الذي فقدناه عىل مر السنني«.
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مي هامش )21(، تعيش يف مخيم الدهيشة لالجئني، وأصلها من قرية 

بيت عطاب النازحه:

»عندما تكرب يف الحياة واألحداث اليومية تذكرك يف اللجوء. ليس هناك 

طريقة للخروج من كونك الجىء تعيش يف املخيم، تذهب إىل مدارس 

األونروا وعياداتها الصحية، وأصدقائك معظمهم الجئني ومع مرور 

الوقت، قد يصبحون أرسى وشهداء.

بالنسبة يل رمز املخيم هو خيمة: اللجوء والتطهري العرقي الذي حل 

علينا، ويف الوقت ذاته متثل الخضوع إىل حالنا ووضعنا، وخيانة األنظمة 

العربية للوصول إىل حل، وحشية االحتالل، وموقف عدم االكرتاث من 

سلطاتنا ونفاق املجتمع الدويل.

جدي املتوىف، الذي كنت متعلق به جدا، كان يروي لنا العديد من 

القصص عن الحياة يف بيت عطاب. كان يأخذنا إىل قمة أحد الجبال 

قرب بيت لحم ويرش إىل األفق ويقول: »هل ترون تلك املنازل واملاعز؟ 

هناك يف ابعد بقعة؟ هل ترى؟ هذا هو بيت عطاب ... قريتنا ... 

قريتكم. 
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أرى وطني يف أجدادي، ألنهم عاشوا هناك. الطريقة التي تتحدث فيها جديت عن الوطن تختلف عن الطريقة التي اتحدث عنها. الطريقة التي ترى 

فيه الشعب الفلسطيني تختلف عن الطريقة التي أراهم فيها. ترى ان األمة والشعب الفلسطيني واحد؛ كام تصفهم بالوحدة وعىل انهم افضل 

شعب ميلء بالقيم.

كام األجداد لديهم حلم وأمل العودة إىل قراهم، جييل أيضا لديه هذا الحلم واألمل، ولكن بطريقة ما تغريت أو تطورت. أمل انه يف يوٍم ما سوف 

اكون حرة يف تحديد املكان الذي اعيش فيه.«

 

املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني الفلسطينيني هو منظمة مجتمعية مستقلة وغري ربحية، 

وتعمل من اجل الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني واألشخاص املهجرين داخليا واملحافظة عليها. وتحدد 

هويتنا الفلسطينية رؤيتنا ورسالتنا وبرامجنا وعالقاتنا، إضافة إىل مبادئ القانون الدويل، وال سيام القانون الدويل 

لحقوق االنسان. ونحن نسعى إىل تعزيز الحقوق الفردية والجامعية للشعب الفلسطيني عىل هذا االساس.

www.badil.org :ملعرفة املزيد يرجى زيارة موقعنا
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والالجئون جزء من واقعنا. 

وأغلبهم ما زال يعيش يف 

املخيّامت يف ظروف صعبة 

ال تليق باإلنسان. هؤالء، 

أصحاب حّق العودة، ال 

يزالون ينتِظرون عودتهم 

جيالً بعد جيل، ماذا سيكون 

مصريهم؟

كايروس فلسطني- وقفة حق، فصل 6.1.1
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الالجئون يف بيت لحم - التأثري املتواصل عىل األطراف املترضرة
بقلم غريس زغبي

َنا، 1َعىَل أَنرَْهاِر بَاِبَل ُهَناَك َجلَسرْ

َن. بََكيرَْنا أَيرًْضا ِعنرَْدَما تََذكَّررْنَا ِصهرْيَورْ

َواَدنَا. َنا أَعرْ َصاِف يِف َوَسِطَها َعلَّقرْ فرْ 2َعىَل الصَّ

4كَيرَْف نُرَنيُِّم تَررْنِيَمَة الرَّبيِّ يِف أَررٍْض َغِريبٍَة؟

5إِنرْ نَِسيتُِك يَا أُورَُشلِيُم، تَنرْىَس مَيِيِني!

لرْ أُورَُشلِيَم َعىَل أَعرْظَِم فَرَِحي! 6لِيَلرْتَِصقرْ لَِسايِن ِبَحَنيِك إِنرْ لَمرْ أَذرْكُررِْك، إِنرْ لَمرْ أُفَضيِّ

)اَلرَْمزرُْموُر2-1:137، 6-4(

تخيل. تخيلها واقفة - شاحبه الوجه ، تالشت ابتسامتها، وقلبها مثقل - تعاستها واضحة يراها الجميع. وكانت بعيدة عن املنزل؛ امياال من حيث 

يقع قلبها. مل تعد روحها حره للغناء، والرقص، أو الطريان. عىل الرغم من ان قيثارها معلق عىل أغصان شجرة قريبة، مل تتمكن من الغناء، وال حتى 

همهمة لحن. كل ما ميكنها فعلة هو الجلوس عىل نهر بابل والبكاء. دموعها الدافئة تنهمر لتنضم اىل تدفق النهر الكبري وتتواىل.

تساءلت كيف ميكن للمرء أن يخرس كل يشء يف هذه الرسعة؟ ال أرض، وال بيت وال حتى مدينة مقدسة، ال معبد، وال هوية. مل يكن شييء يف بابل 

كام كان علية يف القدس. عىل الرغم من أنها مل تكن وحدها - األرسة واألصدقاء، واألقارب جميعهم رشّدوا معها – مع ذلك، كانت غريبة، والجئة، 

ومبعدة. كان هذا الواقع الذي يكرس القلب.

27



28

مرت األيام والشهور والسنوات وذكريات القدس مل تغيب عن ذهنها. كانت تنتظر، حلمها املتنامي يف العودة إىل وطنها مع مرور كل يوم. لكنها مل 

تفعل.

كام يوضح املزمور 137 ذلك بجدارة، الوطن متجذر بعمق يف القلب والعقل، جزء ال يتجزأ من كياننا. نسأل: 4كَْيَف نَُرنُِّم تَْرنيِيَمَة الرَّبِّ يفيِ أَْرٍض 

يَبٍة؟ ) املزمور 137: 4( وبالفعل، كيف ميكننا هذا؟ هل ميكن لقلوبنا ان تفرح يف أرض جافة وقاحلة؟ َغريِ

بينام أسري اليوم يف شوارع بيت لحم الضيقة، ال يسعني إال أن أالحظ مخيامت الالجئني يف كل مكان. األمل واإلحباط من التواجد عىل مسافة نصف 

ساعة من منزيل السابق، ولكن عدم القدرة عىل العودة، هذا ما يعيشه سكان مخيامت الالجئني يف بيت لحم يوميا. لقد مرت أكرث من ستة عقود، 

ومل يتغري هذا الواقع. من الخيام إىل البيوت الصغرية، التي أصبحت مزدحمة بوجود املنازل الصغرية األخرى بسبب توسع السكان. الالجئني ال يزالون 

يتحملوا هذا يف بلدة بيت لحم الصغرية. حتى بعد عدة أجيال، ال يزالون يتشوقوا للعودة إىل قراهم خلف األفق. يتساءلون ما حل بها، النه ال يوجد 

مكان مثل املنزل.

ان الالجئني يف بيت لحم والضفة الغربية وغزة ولبنان واألردن وسوريا يحلمون كل يوم يف العودة إىل أرضهم »الذي يتدفق بالحليب والعسل«. 

هل سيتحقق الحلم، ام ال؟ سؤال ال يعرف أحد جوابه، ولكن بينام يحلمون، صالتنا واملنا هو أن الرب سوف يفعل أمور عظيمة لهم. أنه يف خضم 

ِبيٍح ِعَوًضا َعِن الرُّوِح الرْيَائَِسِة،  َن فََرٍح ِعَوًضا َعِن النَّورِْح، َورَِداَء تَسرْ ِطيَُهمرْ َجاَمالً ِعَوًضا َعِن الرََّماِد، َوُدهرْ َن، ألُعرْ َعَل لَِنائِِحي ِصهرْيَورْ محنتهم سيعطيهم ألَجرْ

ِجيِد. )اشعياء 61: 3( َجاَر الرْرِبيِّ، َغررَْس الرَّبيِّ لِلتَّمرْ َن أَشرْ َعورْ فَيُدرْ

من قال إن أيام املرار واملعاناة والشوق والعذاب يجب أن تستمر؟ من قال أنه ال ميكننا أن نأمل أو نحلم عن غد أفضل؟ من قال أن أيام املنفى لن 

تنتهي أبدا؟ من قال إن الطرف املترضر وأحفاده سوف يبقوا دامئا املترضرين؟ من قال إن الفتاة عىل ضفه نهر بابل سوف تبيك دامئا؟ »قد يدوم 

البكاء ليال، ولكن الفرح يأيت يف الصباح.« إذا مل يكن لهؤالء الالجئني فمن املؤكد ألبنائهم وأحفادهم. يف النهاية كان أبناء وأحفاد املرتل الذين متكنوا 
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من االقرار: 

: »إيِنَّ الرَّبَّ قَْد َعظََّم  يَنئيٍِذ قَالُوا َبنْيَ األَُمميِ ًا. حيِ َنُتَنا تََرنمُّ ْحًكا، َوأَلْسيِ يَنئيٍِذ اْمَتألَْت أَفَْواُهَنا ضيِ نَي. 2حيِ ثَْل الَْحاليِميِ ْنَا ميِ ْهَيْوَن، صيِ ْنَدَما َردَّ الرَّبمُّ َسْبَي صيِ 1عيِ

نَي. )اَلَْمزُْموُر126: 3-1( ْنَا فَريِحيِ الَْعَمَل َمَع هُؤالَءيِ«. 3َعظََّم الرَّبمُّ الَْعَمَل َمَعَنا، َوصيِ

فعل الرب أشياء عظيمة حقا. الرب ال يزال يفعل أشياء عظيمة بني شعبه! نحن شعبه، وقرة عينه، وقطيعه.

نحن جميعاً الجئني نحتاج وطن. الناس ال يريدون ان يكونوا مرشدين، ولكن بقدر ما هو مهم ان يكون لديك منزل ومأوى، ما أهمية وجود ملجأ 

روحي! رشد الالجؤن يف بيت لحم من بيوتهم، وقد وجدوا مكانا الستيعابهم، ولكننا مرغومني عىل الصالة الن يشعر املرء ان يكون الله مأوى هؤالء 

الالجئني يف أوقات الحاجة واألوقات العادية. الله هو امللجأ األكرث أمانا لجميع أبنائه. نقول:

جمُّ  . 3تَعيِ َباُل إيِىَل قَلْبيِ الْبيَِحاريِ يًدا. 2ليِذليَِك الَ نَْخَش َولَْو تََزْحَزَحتيِ األَْرُض، َولَويِ انَْقلََبتيِ الْجيِ َد َشديِ ْيَقاتيِ ُوجيِ ٌة. َعْونًا يفيِ الضِّ 1اَللُه لََنا َملَْجأٌ َوقُوَّ

الَْه. )اَلَْمزُْموُر 46: 3-1( َها. سيِ َباُل بيِطُُموِّ َياُهَها. تََتَزْعَزُع الْجيِ يُش ميِ َوتَجيِ

يف خضم عدم االستقرار يف الحياة، ال يزال الله عز وجل واحد كصخرة صلبة ؛ دعونا تتكئ عليه! وحني نفعل ذلك، دعونا نتذكر أن 16َولِكِن اآلَن 

، ألَنَُّه أََعدَّ لَُهمرْ َمِديَنًة. )الريِّسالَُة إىل الِعربانييِّنَي األصَحاُح 16:11( َعى إِلَهُهمرْ تَِحي ِبِهِم اللُه أَنرْ يُدرْ يَبرْتَُغوَن َوطًَنا أَفرَْضَل، أَيرْ َساَمِويًّا. لِذلَِك الَ يَسرْ
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غريس الزغبي مسيحية فلسطينية من بيت لحم، 

تعمل مدرسه يف كلية الكتاب املقدس بيت لحم. 

حاصلة عىل ماجستري يف الهوت التغيري وتعمل 

حاليا عىل الدكتوراه. انضمت غريس اىل موظفي 

كلية الكتاب املقدس يف بيت لحم عام 2011، 

وهي حاليا رئيس قسم الدراسات االنجيلية.
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االحد الثالث يف زمن املجيء
تأثري قوانني مل الشمل عىل الزوجني

مؤسسة سانت ايف

قانون مل الشمل، كام هو مطبق تجاه الفلسطينيني الذين يعيشون يف القدس، أمر وخيم كام ميكن للمرء أن يتخيل. ان الزوجني املحارصين يف 

هذا املأزق القانوين والبريوقراطي يعانيان من عدم الحصول عىل الحياة األرسية، واالستقرار املايل، والنفيس. دولة ارسائيل قررت منح مل الشمل 

للمقدسيني الذين لديهم زوجات من الضفة الغربية عىل أساس كل حالة عىل حدة. هذا نابع من وضع إشكايل أعطيت املقدسيني الفلسطينيني يف 

.1967

كان الوضع القانوين املنسوب اىل سكان القدس مبارشة بعد حرب األيام الستة يف عام 1967 مبا يدعى »اإلقامة الدامئة«و تم توسيع هذا الوضع 

من خالل تطبيق »قانون الدخول إىل إرسائيل 1952« الذي يعطي السلطة التقديرية لوزير الداخلية اإلرسائييل منح أنواع مختلفة من التأشريات 

لألشخاص الذين يقيمون داخل إرسائيل التي ال تفي مبتطلبات اليهودية »قانون العودة 1950 »و« قانون الجنسية لعام 1952«

ان اإلقامة الدامئة هي وضع غري مستقر. أنها ال متنح جنسية أو الحقوق املدنية والسياسية الكاملة. عىل سبيل املثال، ميكن للمقيمني الفلسطينيني 

املقدسيني املشاركة يف االنتخابات البلدية، ولكن ليس يف االنتخابات عىل نطاق وطني. يحق لهم منافع اجتامعية، ودفع جميع الرضائب، والحصول 

عىل وثائق سفر من الدولة، ومع ذلك، يحق لوزارة الداخلية أن متنح الوضع أيضا إىل إلغاء ذلك تحت ظروف معينة. ال يجعل أي معنى لتطبيق 

اإلقامة الدامئة عىل املقدسيني الفلسطينيني ألنهم ليسوا مهاجرين. يف الواقع، هم السكان األصليني لألرض.

عىل هذا النحو، املقدسيني الفلسطينيني يجدون صعوبة يف مل شمل أرسهم إذا كانوا يأتون من الضفة الغربية، بسبب فشل إرسائيل يف منحها حقوق 
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األرسة الكاملة وان السبيل الحقيقي الوحيد لالنصاف هو من خالل االستفادة من االستثناءات املنصوص عليها يف املواطنة والدخول إىل إرسائيل 

،قانون عام 2003

مبوجب منحه سنويا ترصيح مؤقت.هذا القانون جمد بشكل فعال يف عملية مل الشمل بالنص عىل أنه يحظر مل شمل العائالت لجميع سكان الضفة 

الغربية )باستثناء القدس الرشقية( ويتضمن االستثناءات التايل:

أوال، أولئك الذين حصلوا عىل الوضع قبل سن قانون ميكن الحفاظ عىل هذا الوضع يف ظل ظروف معينة عن طريق اثبات ان القدس هي مركز 

حياتهم )حيث يدفعون الرضائب وتعليم أبنائهم، عىل سبيل املثال( وان لديهم سجل أمني واضح.

ثانيا، ميكن للمتقدمني الجدد يف ظل ظروف معينة التقديم عىل تصاريح ليك يحظى الزوج غري مقيم العيش مع الزوج املقيم من خالل استكامل 

املتطلبات التي نوقشت يف إطار االستثناء األول وتلبية رشط السن. إذا كان الترصيح للزوجة، يجب ان تكون 25 سنة فام فوق وإذا كان الترصيح 

للزوج، يجب أن يكون 35 سنة أو أكرث من أجل تطبيق لجمع شمل العائلة.

ثالثا، يف ظروف معينة، حيث هناك الوضع اإلنساين، فمن املمكن أن تنطبق عىل اللجنة اإلنسانية يف وزارة الداخلية. مصطلح »االستثناء اإلنساين« 

نفسه هو غامض، غري معروف، يفتقر إىل املعايري ويرتك مجاال هائال للتقدير. هناك نقص يف الشفافية حيث مل تعد هناك السجالت العامة تزود عدد 

الحاالت التي يتم مراجعتها وما هي الحجج الصالحة لنجاح االستئناف، وما هو الظرف الذي يعترب »حاجة إنسانية خاصة«.

ان »االستثناء اإلنساين« من الصعب جدا اثباته ألن إرسائيل ال ترى األعباء املالية التي يواجهها األزواج نتيجة لعدم القدرة عىل توحيد وتلبية هذا 

االستثناء. وفقا لعدة حاالت، عملت جمعية سانت إيف عىل السبب األقوى لرتيض »االستثناء اإلنساين«، وهو املرض، وخاصة املرض الذي يواجهه 

أطفال الزوجني. ومع ذلك، هناك العديد من امللفات متكدسة بشأن الحاالت مع الزوجني أو األطفال املرىض، والتي ال تزال مل تتلق املنظمة جوابا له. 

يف بعض األحيان، حتى عندما تقدم أحد وثائق طبية تثبت الظروف التي تهدد الحياة، ميكن ان يستغرقهم فرتة تصل إىل سنة قبل إعطاء الجواب.
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حتى بعد منح املوافقة عىل هذا االستثناء، ال بد من اعادة املوافقة يف كل عام، إلظهار أن الحاجة اإلنسانية ال تزال موجودة. هذا يعني أن عىل 

الزوجني تقديم أوراق طبية حديثة يف كل مرة كانا يرغبان يف تجديد الترصيح للبقاء يف القدس. ال توجد قاعدة واضحة صارمة ولكن يجب إقناع 

اللجنة اإلنسانية بأن الوضع ال يزال يف األساس نفسه. هناك إجراءات بريوقراطية مرهقة يف كل تطبيق. ارسائيل ال متنح هوية وفقا لحاالت »االستثناء 

اإلنساين«. مرة أخرى، ان املقدسيني العرب هم السكان األصليون للقدس، وأنه ال معنى ملنح مل الشمل ألزواجهم من الضفة الغربية. 

عىل سبيل املثال، شخص مقديس، تزوج يف عام 2002، امرأة يف األصل من غزة تحمل الجنسية األردنية. يف عام 2002، قدم عىل مل الشمل يف القدس، 

ويعيش حاليا يف القدس يف حني تعيش زوجته وخمسة أطفال يف األردن مع والديها. أدى هذا البعد اىل انفصالهام وفرض رضائب هائلة عىل الزوجني 

واألطفال. وبذلك تم تجميد مل الشمل ووضع الزوج تحت الضغط املايل والجسدي. 

باإلضافة لذلك، يفتقر أوالده لعالقة األبوة ألنهم قضوا حياتهم كلها بعيدا عن والدهم الذي ما زال تحت الضغط املستمر ولتواصل وزارة الشؤون 

الداخلية اإلرسائيلية طرح طلبات جديدة ملختلف الوثائق الرسمية، وهي عملية كان قد مر عليها مدة 12 عاما حتى اآلن. مل يتم رفض الطلب مل 

الشمل ألي سبب محدد، ولكن الطلبات املستمرة و التي ال تنتهي من قبل وزارة الشؤون اإلرسائيلية الداخلية ملختلف الوثائق الرسمية، قد جعلت 

هذا األب يف خناقة بريوقراطية.

ان عملية طلبات الحصول عىل الوثائق الرسمية يعرقل بشكل فعال العديد من الفلسطينيني من الحصول عىل املوافقة عىل طلباتهم للم الشمل. 

الحق يف تكوين أرسة خالية من الترشد والتشتت هو حق أسايس ورضوري.

فشل إرسائيل يف املوافقة عىل التطبيق قد رسق انسان من زوجته وأوالده 12 عاما.
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مثال آخر، مقدسية، تزوجت من بيتلحمي يف عام 1982 وانتقلت للعيش معه يف بيت لحم، انجبت 4 بنات و وولدين. يف عام 2011، واجه زوجها 

حالة نفسية وبعد ذلك انتحر. تركت الزوجة منزلها يف بيت لحم مع أطفالها لإلقامة مع والديها يف البلدة القدمية يف القدس يف عام 2010، وذلك 

بسبب املشاكل النفسية التي كان الزوج يعاين منها قبل انتحاره.

اآلن عائلتها تعاين من وضع ضاغط وكرب، حيث ان األطفال لديهم وثائق فلسطينية )هويات(. كل من األطفال قد بلغ سن الرشد، 18، باستثناء 

االبن االصغر. يف عام 2013، بدأ تطبيق لجمع شمل العائلة من قبل جمعية سانت إيف البن األصغر، ولكن ما زال الطلب قيد النظر من غري جواب 

حتى اآلن. يبلغ اآلن 13 سنة؛ ومع ذلك، فإن عملية شمل الطفل بعد سن 14 تصبح صعبة. ان األبناء األكرب سنا الذين بلغوا سن 18 مل يستطيعوا 

الحصول عىل هوية إرسائيلية بسبب سنهم، مام يعني أنهم يقيمون مع والدتهم يف القدس بصورة غري قانونية، عىل الرغم من الظروف املدمرة 

للغاية.  

هذه الحالة قد اثرت يف هذه األم عىل الصعيد املادي والنفيس، ان األربعة أطفال يف مأزق، ألنه أذا قبضت السلطات اإلرسائيلية عليهم فهم تحت 

تهديد ترحيلهم إىل الضفة الغربية، مام يسبب العناء الشديد للعائلة.

ان تطبيق مل شمل بقية أطفالها من قبل جمعية سانت إيف بدأ وتقدم إىل اللجنة اإلنسانية يف إرسائيل ولكن مل يتم اعطاء أي اجابة حتى االن. 

كام هو الحال يف قضية أ.أ، الذي تزوج يف عام 2011 من امرأة من بيت ساحور. تقدم أ.أ بطلب مل الشمل يف نفس العام الذي تزوج فيه. دون أن 

يواجه أي مشاكل. حتى الوقت الحارض وأطفالهام األربعة يعيشون يف القدس مع أوراق إقامة مؤقتة، والتي كانت تجدد سنويا. يف السنوات القليلة 

املاضية، أ.أ تعرض ملشاكل صحية يف العني، مام يؤدي إىل عدم الكفاءة البرصية بنسبة 100٪. وأدى ذلك إىل تغيري جذري يف نوعية الحياة للعائلة، 

ألن أ.أ هو العضو الوحيد يف العائلة الذي لديه القدرة عىل التعامل مع األوراق الرسمية وتقديم املساعدة وخاصة يف التنقل. عالوة عىل ذلك، أن 

زوجته لديها إقامة مؤقتة، وقالت انها ال يسمح لها ان تفعل أي يشء للمساعدة يف هذه املناطق. ال يسمح لها بالقيادة يف القدس او التعامل مع 
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الوثائق الهامة فيام يتعلق إيداع طلبات العائلة. هذا ليس عبئا مستداما لألرسة، حيث يحتاج األطفال إىل آبائهم نقلهم إىل املدرسة والحصول عىل 

احتياجات األرسة بأكملها. ان عائلة أ.أ قد أصيبت بالشلل غري املريئ بسبب القيود التي فرضتها الحكومة اإلرسائيلية عىل حياتهم اليومية. 

ان كل هذه األمثلة التي ال تحىص توضح أئر العبء النفيس واالقتصادي واملادي الكبري عىل أفراد األرسة املقدسية الفلسطينية التي انجربت لالنخراط 

فيها. باملقابل، ان »قانون العودة 1950« لدى ارسائيل يرحب بأي شخص من أصل يهودي ليأيت ويقيم يف إرسائيل أو القدس من غري مربر. ومن 

املعروف جيدا أن سياسات إرسائيل املوجهة نحو ضامن الدميوغرافية اليهودي هو األغلبية يف إرسائيل ذاتها والقدس. قانون املواطنة والدخول إىل 

إرسائيل 2003 جمدت بشكل فعال يف عملية مل الشمل ألنها خلقت شعورا من عدم اليقني يف أذهان املتقدمني. كل عام، واألرسة يجب أن نتساءل 

عام إذا كان ال يزال يلبي توقعات وزارة الداخلية وعام إذا كان سيتم تجديد تصاريحهم املمنوحة. وعالوة عىل ذلك، فإن »االستثناء اإلنساين« مجرد 

مبثابة عباءة الخفي الذي يخفي معاناة الفلسطينيني غري القادرين عىل الوحدة مع أرسهم وما هي العقبات التي تتعامل معها يوما بعد يوم.
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مؤسسة سانت ايف – املركز الكاثولييك لحقوق اإلنسان، تعمل تحت رعاية البطريركية الالتينية يف القدس. من 

خالل املساعدة القانونية واملنارصة تجابه املؤسسة خروقات حقوق اإلنسان النابعة من االحتالل اإلرسائييل. 

مجاالت العمل الرئيسية تتعلق بحقوق اإلقامة للفلسطينيني يف القدس وحقوق املسكن وملكية األرايض يف 

القدس والضفة الغربية وكذلك حرية الحركة للفلسطينيني. 

www.styves.org :ملعرفة املزيد يرجى زيارة موقعنا

    

وهو الفصل بني أفراد العائلة الواحدة الذي يجعل حياة األرسة نفسها أمرًا 

مستحيال لآلالف من الفلسطينيّني، وال سيّام يف العائالت التي ال يحمل فيها أحد 

الزوجني هّويّة إرسائيليّة.

كايروس فلسطني- وقفة حق، فصل4.1.1
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مل شمل العائلة - أية رشيعة تأمر به؟
بقلم سيادة املطران وليم الشومايل

سُنكز يف املقالة عىل مل شمل الزوجني بالتحديد وليس عىل مل شمل باقي أفراد األرسة. 

يتفرق الزوجان لعدة أسباب. هنالك مثالً االبتعاد بسبب اضطرار الزوج للعمل يف الخارج. ويتم ذلك احيانا من خالل هجرة غري رشعية. فيرتك 

زوجته وأوالده لفرتة ما يف انتظار الفرج وإمكانية التالقي من جديد. فإما يعود اىل وطنه أو يستدعي زوجته لتلتحق به. وهذا االلتحاق خاضع 

لقوانني الدولة املُضيفة. فبعض الدول تسّهل الهجرة وتضع رشوطاً ممكنة. وأخرى تضع رشوطاً صعبة التحقيق لتمنع تدفق املهاجرين الجدد 

ولتحمي إقتصادها وتوازنها الدميوغرايف.

مثٌل آخر هو عندما يرتبط أحد املواطنني برشيكة حياة تنتمي اىل جنسية مختلفة. وإذاً ال بّد أن يعيشا تحت سقف واحد، يضطر أحدهام اىل جذب 

االخر وفقاً لقوانني بالده. ويف معظم الحاالت تتساهل الدول ومتنح الجنسية للطرف الغريب ضمن رشوط قابلة للتحقيق.

وتسهيالت الهجرة التي تسّنها الدول نابعة من الحق الطبيعي لألفراد بأن يتزوجوا وأن يُؤسسوا عائلة وأن يُنجبوا أطفاالً ويربوهم. والعائلة هي 

الخلية األساسية يف كل مجتمع وعىل املجتمع أن يحميها ويؤازرها. لذا فليس طبيعياً أن ينفصل الزوج عن الزوجة ألن يف ذلك حرماناً من العيش 

تحت سقف واحد وحرماناً لألبناء من حقهم يف نيل الرعاية الالزمة من والديهم.

وهذا الحق الطبيعي الذي نتكلم عنه مطبوع يف ضمري اإلنسان لذا هو شمويل، ونجد قبوالً له لدى كل الشعوب والثقافات واألعراق والديانات - 

بدون استثناء.
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وملخص هذا الحق أن واجب الزوجني وحقهام يف الوقت نفسه أن يعيشا معاً تحت سقف واحد وذلك ليحققا غايات الزواج - وهي التعاون 

املتبادل والحب الزوجي وإنجاب األطفال وتربيتهم.

ونعود االن اىل السؤال الوارد يف العنوان: أية رشيعة تأمر بلم شمل العائلة؟ الجواب هو أن رشائع الدول والرشيعة الطبيعية تتكاثفان لتؤكدا الحق 

ذاته. ولكن يكتسب األمر أهمية جديدة متى علمنا أن هذا الحق يرتقي اىل ترشيع الهي.

فعندما سأل الفريسيون يسوع عن جواز الطالق أجاب: » أمل تقرؤوا ان الله يف البدء خلق االنسان ذكرا وانثى؟ لذلك يرتك الرجل اباه وامه ويلزم 

امرأته ويكون االثنان جسدا واحدا. وما جمعه الله ال يفرقنه إنسان« )متى 9، (. ذلك يعني أن مل شمل العائلة تحت سقف واحد هو رشيعة إلهية 

ملزمة للجميع.

وما تطبيق ذلك عىل القوانني السائدة يف بلدان العامل؟ يعني أن من يسّنون القوانني الظاملة بحق العائلة والذين يطبيِّقونها إمنا يخالفون، ليس فقط 

الرشيعة الطبيعية وإمنا أيضاً الرشيعة اإللهية وبالتايل يرتكبون جرماً بحق الله ومن يقدر ان يفّند ويقاوم هذه القوانني املجحفة وال يفعل إمنا 

يرتكب هو ايضا جرماً بحق اإلنسانية.

لذا من واجب املؤسسات الحقوقية والدولية والكنائس أن تضم صوتها معاً لتقول كلمة سواء يف وجه الحكومات التي ال تحرتم هذا القانون. يا ليت 

هذه الرصخة تُحدث صدى أو أصداًء تنضم اىل رصخات أُخرى إلزعاج وتأنيب ضمري من ال يحرتمون حق العائلة يف العيش الكريم.

 

صاحب السيادة املطران وليم الشوماي، النائب البطريريك لبطريركية الالتني يف القدس. ولد عام 1959 يف بيت ساحور، فلسطني. رسم كاهنا يف 

1972و عني مطرانا يف 2010.
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االحد الرابع يف زمن املجيء
السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني - 2014

آن األوان لتغيري جذري يف املفاهيم واملواقف. إن اإلرسائيليني والفلسطينيني قادرون عىل العيش مًعا يف سالم ومودة، إن أزيلت العلة األساسية 

للظلم. الرتبية التي نشأت عليها األجيال يف السنني املاضية كانت تربية كراهية وموت. يجب أن تحل محلها تربية جديدة: املودة أمر ممكن، 

ل. ومفهوم القتل هذا بسهولة للمئات من الرجال والنساء واألطفال يجب أن  والعيش معا أمر ممكن. ومفهوم الخوف وانعدام األمن يجب أن يتبدَّ

يتبدل. يا أسياد الحرب، أنتم عىل الطريق الخطأ. كل تقتيلكم وكل عنفكم، وكل أسلحتكم لن تحقق لكم األمن ولن تزيل عنكم الخوف. 

تحقيق السالم ال يتم إال بطرق السالم فقط. طرق السالم وحدها هي التي ميكن أن تؤدي إىل األمن والسالم. إرسائيل، وأصدقاء إرسائيل، يجب أن 

يفهموا، بعد اكرث من ستني سنة من القتل والعنف، أن الخالص والبقاء إلرسائيل لن يتحقق أبًدا بطرق العنف التي نشاهدها اليوم. أصدقاء إرسائيل 

يجب أن يساعدوا إرسائيل لتفهم، إن كان حبهم إلرسائيل صادقا، وإن كان يهمهم فعال اإلنسان، الفلسطيني أو اإلرسائييل، أن األمور يجب أن تتبدل. 

السلطة الفلسطينية الحارضة اختارت طريق السالم وهي صامدة وثابتة يف موقفها، حتى ولو فقدت شعبيتها بني أبناء شعبها، الذين صاروا يرون أن 

طرق السالم يف وجه العنف اإلرسائييل ال نفع لها. التبدل نفسه يجب أن يحدث يف قلوب السلطات اإلرسائيلية. كل جيوشهم، وأسلحتهم وعقاباتهم 

الجامعية ال نفع لها. يتحقق السالم بطرق السالم فقط. 

إننا نوجه نداءنا إىل كل مهتم لحقوق اإلنسان ولحياة اإلنسان، ندعوهم إىل العمل الفوري، اآلن، ومن غري تأجيل. نوجه نداءنا إىل األرسة الدولية، 

إىل الحكومات والكنائس واملجتمع املدين، ليامرسوا الضغوط عىل إرسائيل لتلتزم بالقوانني الدولية، ولرتفع الحصار عن غزة وتنهي احتاللها لألرايض 

الفلسطينية وفًقا لقرارات هيئة األمم، وليامرسوا الضغوط عليها لتزيل كل العقبات التي حالت حتى اآلن دون السالم املنشود منذ أمد طويل. هذا 

أمر يحتاج إىل حكمة ورحمة وتعامل بالتساوي مع كال طريف الرصاع- وفق ما يقتيض التساوي عندما يكون أحد الطرفني هو فارض االحتالل والطرف 
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اآلخر هو الواقع تحت االحتالل. نحن بحاجة إىل جهود جديدة وإىل طرح جديد للحلول لتحقيق السالم للجميع، اإلرسائيليني والفلسطينيني، حتى 

يشعر كل واحد أنه يف أمن وأمان، وأنه حر ومتساو يف الحقوق والواجبات، وكل واحد يف دولته، يف دولة مستقلة ذات سيادة. ال عودة بعد اآلن إىل 

االحتالل واملجازر والقتل بال شفقة، سواء قتل أفراد أم جامعات، كام يحدث اآلن يف غزة. 

إننا نوجه نداءنا إىل الكنائس لتتحمل مسؤولياتها تجاه األرض املقدسة، أرض الجذور لها جميعا، إن كانت تهمها فعال أرض جذورها، وإن كانت 

دة وخائفة أن تعمل. عىل الكنائس أن متارس الضغوط  تهمها األرض املقدس وأهلها. ما زال هناك كنائس عديدة يبدو أنها ال مبالية أو أنها مهدَّ

عىل إرسائيل وعىل حكوماتها إلنهاء هذا الوضع »أن إرسائيل ليست فوق القانون والعقاب«. مثل كل غريها، يجب أن تخضع إرسائيل للحساب وأن 

تتحمل مسؤولية أعاملها. مامرسة الضغوط هو عمل دبلومايس أصبحت الحاجة إليه ماسة، اليوم أكرث من أي يوم مىض. هناك حاجة ماسة لتخليص 

حياة الكثريين، ويجب أن يحمل املجرم مسؤولية إجرامه. وكام تترصف هيئة األمم يف مثل هذه الظروف، هنا أيضا يجب أن تترصف فتفرض 

العقوبات االقتصادية والعسكرية. 

بيان صادر بتاريخ 24 حزيران 2014 من االئتالف الوطني للمؤسسات املسيحية يف فلسطني وكايروس فلسطني 

تحت عنوان: »ضغوط دبلوماسية بفرض العقوبات عىل إرسائيل«
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»أنا أسأل ان يكون هذا التعاطف أيضا من الناس حويل

أطلب منهم أال نكره«
بقلم وداد شعباين

ماذا تطلب من شعبك أن يفعل ؟

أطلب من الشعب الفلسطيني، نحن - مسيحيني ومسلمني عىل حد سواء – ان نصيل من أجل السالم والحرية، السالم والحرية ليست فقط 

للفلسطينيني بل لجميع الناس. أنا أم وكأم أشعر مع كل إنسان قد فقد شخصاً عزيزاً لديه، ال يهم إذا كان هو أو هي من طائفة يهودية، مسيحية أو 

اسالمية.

أنا أطلب هذا التعاطف أيضا من الناس حويل - أطلب منهم أال نكره. نحن جميعا برش، لدينا نفس املشاعر ونعاين جميعا من االحتالل اإلرسائييل.

ماذا تتوقع من األخوة واألخوات يف جميع أنحاء العامل ؟

أطلب من أخوايت وإخواين يف جميع أنحاء العامل أن يشعروا معنا، ويدعمونا، لرؤية اإلنسان فينا فضال عن تأثري االحتالل اإلرسائييل عىل حياتنا 

اليومية. أطلب منهم بزيارة فلسطني والشعب الفلسطيني، لالستامع لهم، لسامع قصصهم، ولفهمهم لقضيتنا. وأطلب من أخوايت وإخواين يف جميع 

أنحاء العامل ان يروا وجه اإلنسان فينا، اإلنسان الذي ما زال يعاين.

وداد شعباين: من مواليد 1936 يف مدينة القدس البلدة القدمية، تنتمي إىل إحدى العائالت الثالث املتبقية 

داخل ما يسمى »مدينة داود« يف سلوان. وهي أم لبنتني وستة أبناء وجدة ل 23. فقدت أحد أبنائها يف سن ال 

16 يف عام 1980، عندما تم طعنه من قبل املستوطنني اإلرسائيليني.
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»تذكر بيت لحم عىل مدار السنة،

وليس فقط يف وقت عيد امليالد«
بقلم د. فيكتور بطارسة

ماذا تطلب من شعبك أن يفعل؟

هذه رسالة من القلب، من إمياين كمسيحي فلسطيني لزماليئ املسيحيني يف األراض املقدسة. انتم الحجارة السائرة املتكلمة الحية يف األماكن 

املقدسة. أطلب منكم أن نتحد يف جسد واحد قوي بحيث ميكنكم ان تنجوا من االضطرابات التي منر بها كمسيحيي املرشق خالل هذه الفرتة 

السياسية الحرجة جدا. أطلب منكم عدم التخيل عن أرضكم، منازلكم، وأشجار الزيتون والبساتني الخاصة بكم. ابقوا صامدين يف وطنكم، هذه 

األرض تحتاج لكم، هي موطن أجدادكم. انتم الحدائق املزدهرة يف هذه األرض التي ستبقى ترسل رائحة وروح املحبة والسالم يف جميع أنحاء العامل.

ماذا تتوقع من األخوة واألخوات يف جميع أنحاء العامل ؟

رسالتي إىل أخواتنا وإخواننا يف جميع أنحاء العامل هو: أن نتذكر أن هناك مسيحيني فلسطينيني الذين يعيشون يف هذه األرض املقدسة؛ تذكروا أن 

بيت لحم هي مهد املسيحية ونجمة بيت لحم ترشق يف جميع أنحاء العامل بإرسال رسالة املحبة والسالم، عىل الرغم من أننا نفتقر إىل هذا السالم 

الذي نعيشه خلف جدران الفصل والكراهية. تذكروا أننا حامة األماكن املقدسة. تذكروا هذا كله عىل مدار السنة وليس فقط يف وقت عيد امليالد.

نحن بحاجة بأن تأيت حاجا عىل مدار السنة حتى يتسنى لك الوقوف معنا، متنحنا بالقوة والروح التي نحن بحاجة إليها للبقاء يف أرضنا ومنازلنا، 

حتى يبقى االميان املسيحي والروح تحوم فوق هذه األرض املقدسة.
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نحن بحاجة لكم للوقوف إىل جانب قضيتنا من خالل 

حكومتكم لوضع حد لهذا االحتالل اإلرسائييل الفظيع لوطننا. 

نحن بحاجة لكم للضغط عىل حكومتكم ملامرسة الضغط 

عىل الحكومة اإلرسائيلية لتنفيذ جميع قرارات األمم املتحدة 

بشأن الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل يف أرسع وقت ممكن 

حتى نتمكن من تحقيق السالم هنا وجميع أنحاء العامل. 

د. فيكتور حنا جربائيل بطارسة: ولد يف عام 1934 يف بيت 

لحم، هو مدير مركز بيت ساحور الطبي. ناشط يف العمل 

السيايس واالجتامعي يف مجتمع بيت لحم وانتخب رئيس 

بلدية بيت لحم من عام 2005 حتى عام 2012
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» إذا كنت تستطيع ان تحلم ميكنك أن تفعل - والت ديزين«
بقلم سكينة خالوي

ماذا تطلب من شعبك أن يفعل؟

أنا أعلم جيدا أن الوقت الذي اكتب فيه مساهمتي هو حزين جدا؛ شهدنا هجوما قاسيا ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات االحتالل. أنا أعلم 

جيدا أيضا أن روح محمد أبو خضري الذي أحرق حيا ما زالت حية ولن تستسلم أبدا. ولكن أعتقد أيضا أنه يف تاريخ العامل، مل يكن هناك رصاع 

حقيقي أكرب من أجل الحرية مثل الذي يف بلدنا. رسالتي لكم جميعا هي أن الرصاع ليس بحمل السالح، أو وجود الدبابات.

الالعنف هو حول محبة أراضينا، يف قضيتنا، نزاعنا هو نضالنا يف تعليم أطفالنا محبة أراضيهم و ان يكونوا عنرصا حقيقيا لبالدهم. من هنا، وأنا 

أطلب منكم جميعا مبا يف ذلك نفيس للدفاع عن فلسطني الحبيبة، والحفاظ عىل أراضينا، ومقاطعة أي عمل أو موقف أو منتج يحافظ عىل بقاء 

االحتالل، مؤمنة دامئا بأن الغد سيكون أفضل والشمس سوف ترشق قريبا.

ماذا تتوقع من األخوة واألخوات يف جميع أنحاء العامل ؟

نحن الفلسطينيون نحب حياتنا ونعتقد أن تضامنكم معنا، مع دعمكم، مع إميانكم يف قضيتنا العادلة، وما تبذلونه من جهد لنرش رسائلنا، ومع 

الضغط عىل حكوماتكم لوقف دعم االحتالل، سوف يصبح حلمنا للحرية واقعا.

سكينة خالوي: ولدت يف بيت لحم عام 1982 حاصلة عىل درجة املاجستري يف حقوق اإلنسان وعىل درجة 

البكالوريوس يف الخدمة االجتامعية وعلم النفس. حاليا هي مسؤولة عن برنامج التنمية يف الدفاع عن حقوق 

األطفال يف فلسطني، واملنسقة اإلقليمية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لشبكة - الحركة العاملية للدفاع 

عن األطفال.
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“نحن بحاجة للتغلب عىل االنقسام القانوين

بوضعه السيايس الذي تفرضه إرسائيل”
بقلم منار مخول

ماذا تطلب من شعبك أن يفعل؟

هناك إدراك متزايد بني الفلسطينيني يف جميع أنحاء العامل يف السنوات العرش املاضية أن مأزقنا هو واحد: املواطنون الفلسطينيون يف إرسائيل 

)150000 فلسطينيا الذين بقوا بعد النكبة 1948- هم اآلن 1،2 مليون(. السكان الفلسطينيون يف القدس )املحتلة عام 1967، ولكن الذين ال 

يحملون الجنسية اإلرسائيلية(. الفلسطينيون الذين يعيشون تحت االحتالل العسكري 1967 يف الضفة الغربية وقطاع غزة. والالجئون الفلسطينيون 

الذين يعيشون يف جميع أنحاء العامل. هذه هي خمس فئات قانونية، وأنها متثل االنقسامات السياسية التي تطورت عىل مر السنني.

ان »عملية السالم« يف أوائل التسعينات - أوسلو راسخة ملثل هذه االنقسامات السياسية املبكرة، باستثناء مواطني إرسائيل الفلسطينيني والالجئني 

الفلسطينيني )مبا يف ذلك النازحني داخيل إرسائيل( من العملية السياسية التي من شأنها تحديد مصريهم. وهذا يعني، أن الغالبية العظمى من 

الفلسطينيني )أكرث من 7 ماليني الجئ و 1.2 مليون من املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل - من إجاميل عدد 11 مليون يف جميع أنحاء العامل( هم 

مهمشون وليس لديهم رأي حول مستقبلهم.

اإلحباط املتزايد من »عملية السالم«، التي مل تكن مصممة لتحقيق املصالحة فعال بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، أدى إىل إعادة النظر يف مواقف 

عديدة من خالل محاولة فهم األسباب الجذرية للرصاع والتفكري يف حل لها. ان رؤية هذا املأزق الفلسطيني مل يبدأ مع االحتالل عام 1967، 

ولكن مع بداية الفكر الصهيوين، وهو أمر حيوي ملحاربة الترشذم الجغرايف والقانوين والسيايس للفلسطينيني. إن تحديد الصهيونية باعتبارها عدو 

للفلسطينيني يف كل مكان هو يف األساس من النشاط والنضال املتزايد من الفلسطينيني هذه األيام، وأنه هو املفتاح ألي عمل يف املستقبل.
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يحتاج الفلسطينيون ان يتوحدوا سياسيا. نحن بحاجة إىل التغلب عىل االنقسام القانوين بوضعه السيايس الذي تفرضه إرسائيل. هناك حاجة لجمع 

جسم سيايس واحد الذي ميثل جميع الفلسطينيني. وهذا قد يعني إعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية أو إنشاء هيئة متثيلية جديدة.

ماذا تتوقع من األخوة واألخوات يف جميع أنحاء العامل ؟

التضامن الدويل مع الشعب الفلسطيني هو أمر فعال وحيوي لكفاحنا. املواطنون بحاجة إىل الضغط عىل حكوماتهم ومجتمعاتهم والقطاع الخاص. 

ان النشاط التضامني مع فلسطني يحتاج اىل ان يبنى عىل مفهوم تاريخ الرصاع اعاله، ضمن اطار معايري حملة املقاطعة، سحب االستثامرات وفرض 

العوقبات ضد ارسائيل، حتى يتوافق مع املبادىء العاملية والقوانني الدولية لحقوق االنسان. 

ان الحملة العاملية للمقاطعة ينبغي الحفاظ عليها حتى تفي إرسائيل بالتزاماتها يف االعرتاف بحق الشعب الفلسطيني غري القابل للترصف يف تقرير 

املصري وبشكل كامل يتوافق مع مبادئ القانون الدويل عن طريق: 

إنهاء احتاللها واستعامرها لكل األرايض العربية وتفكيك الجدار .. 1

إدراك الحقوق األساسية للمواطنني العرب الفلسطينيني يف إرسائيل، ملساواة كاملة.. 2

احرتام وحامية وتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم وممتلكاتهم كام هو منصوص عليه يف قرار األمم املتحدة رقم 194.. 3

منار مخول: هو مدير وحدة االبحاث واإلنتاج يف مركز بديل ملصادر حقوق املواطنة والالجئني. منار حاصل عىل 

درجة الدكتوراه يف دراسات الرشق األوسط من جامعة كامربيدج. 
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»جنبا إىل جنب يف كل منطقة نستطيع التغلب عىل الوضع الحايل والبقاء عىل قيد الحياة!«
بقلم سناء مالش

ماذا تطلب من شعبك أن يفعل؟

أنا فتاة الجئة تعيش يف مخيم صغري يدعى مخيم عايدة، بالضبط بجانب الجدار العازل. حقا من الصعب جدا أن تعيش يف مكان مزدحم. املنازل 

قريبة جدا من بعضها البعض. وعالوة عىل ذلك الوضع يف املخيم ليس هادئا عىل اإلطالق، يف معظم االوقات يقوم الجنود اإلرسائيليني عىل اطالق 

الغاز املسيل للدموع بشكل جنوين. الغاز هو كل ما نتنفسه.

كامرأة فلسطينية الذي تواجه هذا الوضع الفظيع يوميا، أطلب من شعبي مساعدة أولئك الذين يعيشون يف هذه املناطق املضطربة، من خالل 

منحهم دورات يف اإلسعافات األولية وإجراء أنشطة لألطفال )ألن املخيم هو امللعب الوحيد(.

وينبغي أيضا أن نعمل بجد للوصول إىل السالم. نحن متعبون جدا ومتوترون من هذا الوضع، فقد حان الوقت ليك نشعر باألمان. نحن نعيش يف 

خوف عىل أطفالنا من املشاكل االجتامعية. لتحقيق ذلك، علينا أن نعمل بشكل تعاوين من أجل التوصل إىل خطط تساعد النساء واألطفال، وكذلك 

الطالب، ألنهم ليس لديهم فرص حقيقية للعمل يف حقولهم. ان افضل طريقة لتطبيق خربات الشباب يف املجتمع هو البقاء عىل االتصال معهم. 

جنبا إىل جنب يف كل منطقة نستطيع التغلب عليها والبقاء عىل قيد الحياة.

ماذا تتوقع من األخوة واألخوات يف جميع أنحاء العامل ؟

نسأل، »ملاذا الناس يف جميع أنحاء العامل ينتظرون من الفلسطينيني طلب املساعدة؟« هل هو مجرد حالة عادية لتقديم أي نوع من املساعدات 

والدعم ألخيك الذي تنتهك حقوقه عىل الجانب اآلخر من العامل ؟ هل فعل الخري ومساعدة الناس املهمشة بحاجة لسؤال عنه؟

48
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أنا آسفة للقول أن معظم الناس يف جميع أنحاء العامل تقريبا مصابون بالعمى عن الحقيقة بأن الفلسطينيني هم برش تنتهك حقوقهم من قبل 

االحتالل اإلرسائييل الذي يحصل عىل قوته من الدعم األجنبي املبارش وغري املبارش! كامرأة فلسطينية تعيش يف مخيم لالجئني، لقد واجهت يف جميع 

أشكال التعذيب والتمييز وسوء املعاملة من قبل االحتالل اإلرسائييل. كل ما أريده حقا هو أن أسأل الناس يف جميع أنحاء العامل ان يكونوا عىل 

دراية عن ظروف الفلسطينيني ورؤيتها من خالل أعني املواطنني أنفسهم، وليس بواسطة وسائل اإلعالم التي لديها بعض األحيان التأثري السلبي؛ 

من حقائق متوت يف صفحات وقصص وصفت يف هذه الوسائل. ومع ذلك، ان اإلنسان الفلسطيني الذي عاىن وما زال يعاين من مامرسات االحتالل 

القاسية، لن يرتدد ليقول مقدار الخسارة واألمل كان قد حصد! باإلضافة اىل ذلك، إذا استمرت املساعدات الدولية الخارجية لدعم إرسائيل، سواء من 

خالل متويل املشاريع أو املساهامت املالية، كيف سوف تنتهي قوة ارسائيل العدوانية؟ يف املقابل، ينبغي أن توجه نحو دعم الفلسطينيني الذين هم 

يف حاجة حقيقية لتطوير مجتمعهم والحصول عىل ما يكفي من تأييد للمطالبة بحقوقهم األساسية.

أعتقد أن عملية السالم ليست حال. طاملا توجد قوة خبيثة التي تسيطر وتهدد حياة السكان الضعيفة واملحتاجة )الفلسطينيني يف هذه الحالة(، فإن 

عملية السالم مجرد مصطلح تضاف إىل االتفاقيات الدولية عدمية الفائدة التي تدعي إلنهاء سوء الحظ ومعاناة املهمشيني، ولكن تبقى حرب عىل 

ورق.

لذلك، أنا أطلب بإلحاح إىل تقديم كل الدعم املادي واملعنوي للفلسطينيني، الضحايا الحقيقيني! 

سناء مالش: ولدت يف عام 1987 يف مخيم عايدة لالجئني يف بيت لحم، حاصلة عىل بكالوريوس يف علوم 

الحاسوب، وتعمل مع وكالة الغوث ) األونروا(.
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»ولد املسيح وظهر«

»مبارك ظهور عيد الرب«
بقلم نيافة املطران أريس رشفانيان

هذه هي املعايدة يف عيد امليالد من أعضاء األرمن األرثوذكس املؤمنني، سواء رجال دين وعلامنيني، ترسل إىل بعضها البعض الخرب السار عن والدة 

يسوع املسيح اإللهي والوحي للعامل كله.

افرتض الله شكل وجسم اإلنسان من خالل والدة االبن يسوع يف بيت لحم قبل أكرث من ألفي سنة من خالل عذراء تدعى مريم وبعد ذلك جمع 

ألوهيته وانسانيته يف الكامل واالتحاد. أصبح املتجسد الستعادة انسان يف نعمته األصلية التي كان قد فقدت بسبب خطيئته بالتمرد عىل إرادة الله 

والحكم عليه باملوت.

الله قد خلق آدم عىل صورته ونفخ فيه روحه القدوس. ولكن رش الشيطان أغرى آدم من خالل رفيقة حياته حواء لألكل من شجرة الحياة املحرمة. 

آدم وحواء أكال من مثرها وبالتايل ارتكبا الخطيئة املميتة. ربنا يسوع املسيح، ابن الله الوحيد، جاء إىل هذا العامل مثل آدم الثاين ملسح هذه الخطيئة 

األصلية من سقوط اإلنسان وذلك ملنحه فرصة أخرى لتحقيق الخلود.

وقد برشت معجزة والدته اإللهية من قبل مجموعة من املالئكة التي رمنت »املجد لله يف األعايل، وعىل األرض السالم وللناس املرسة.« وبهذه 

الطريقة أعطيت رسالة السالم واملحبة للبرشية ليك يحبوا بعضهم بعضا و ان يسود السالم عىل األرض، وبالتايل تختفي الكراهية والحروب. يسوع 

املسيح هو ملك السالم، وينبغي أن تكون جميع مؤمنيه محبي وصانعي السالم. 

لألسف يف هذه األيام أننا نفتقر للسالم يف أرضنا املقدسة، يف إرسائيل وفلسطني والدول املجاورة لنا مثل سوريا والعراق، ألن الرش يف ذروة عمله 
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يزرع العداوة ويقلب الناس ضد بعضها البعض. نحن نصيل باستمرار من أجل السالم والعدالة، واملحبة والتفاهم يف منطقتنا.

موسم عيد امليالد هو وقت للتأكيد عىل الهدف من تدشني الخالص للبرشية من قبل مخلصنا يسوع املسيح والسعي إىل السالم واملحبة. ان الكنائس 

املسيحية يف جميع أنحاء العامل تبرش هذه الرسالة. يف حني أن معظم املسيحيني يحتفلون بامليالد يوم 25 كانون األول يف الوقت الحارض، وكان 

التاريخ القديم يف 6 يناير هو احتفال بوالدة ومعمودية ربنا معا تحت اسم »عيد الغطاس«، مبعنى »عيد ظهور الرب« الذي يغطي أحداث والدة 

ومعمودية ربنا.

كان تاريخ 25 كانون األول يف 274 م، عيدا وثنيا: عيد ميالد الشمس اثناء االنقالب الشتوي حيث تبدأ تظهر زيادة يف الضوء. وكانت كنيسة روما 

قادرة عىل القضاء عىل هذا العيد. يف 336 م. 

قرر البابا لتغيري والدة املسيح من 6 يناير - 25 ديسمرب كام شمس الرب، وترك االحتفال معموديته وعيد الغطاس يوم 6 يناير اىل جانب سجود 

املجوس. اعتمد هذا التغيري تدريجيا من قبل الكنائس املختلفة عىل مدى عدة مئات من السنني القادمة ما عدا يف الكنيسة األرمنية األرثوذكسية 

التي ليس لديها سبب لتحيد عن التاريخ التقليدي. لذا، فإن األرمنية األرثوذكسية ال تزال تحتفظ بتاريخ 6 يناير تحت اسم عيد الغطاس: االحتفال 

بامليالد ومعمودية ربنا يف وقت واحد.

ومع ذلك، يف األرض املقدسة ان الكنيسة األرمنية تعني عيد الغطاس )عيد الظهور( يف 6 كانون الثاين حسب التقويم اليولياين الذي يتوافق مع 

التقويم امليالدي يف 19 كانون الثاين، أي ان الفرق بني التقوميني هو 13 يوما.

يف عام 1582 م، اعلم البابا غريغوري الثالث عرش أن التقويم اليولياين أطول باحدى عرش دقيقة وخمس عرشة ثانية من الحساب الفعيل لقياس 

الوقت والفصول. لذلك، تم إضافة يوم واحد إىل السنة الكبيسة وحذفت بالتايل عرشة أيام من 1582. جاء هذا القياس الجديد للتقويم ليكون 
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املعروف باسم التقويم الغريغوري.

عندما تتخىل الكنائس األرثوذكسية اليونانية والقبطية والرسيانية واإلثيوبية عن التقويم اليولياين و تعتمد التقويم الغريغوري سيتم االحتفال بعيد 

امليالد يوم 25 ديسمرب مع الروم الكاثوليك والربوتستانت يف األرايض املقدسة، والكنيسة األرثوذكسية األرمينية سوف تتبع امليالد ومعمودية ربنا يف 

عيد الغطاس ) عيد الظهور( يوم 6 كانون الثاين حسب التقويم الغريغوري.

روح عيد امليالد هو نفسه يف جميع الكنائس املسيحية بغض النظر عن االختالفات يف املواعيد. ولد ربنا يسوع املسيح كمخلص ورسول للسالم 

واملحبة، دعونا نقدم الوالء مبخلصنا ملك السالم.

نيافة املطران أريس رشفانيان، مستشار البطريركية األرمنية األرثوذكسية يف القدس. 
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خمس سنوات من كايروس فلسطني:

دعوة الفلسطينيني للعمل املسكوين
–

كايروس: لنعمل االّن
بقلم نورا كارمي 

رافق العديد منكم كايروس فلسطني منذ أن أطلقت وثيقة »وقفة حق« يف بيت لحم قبل خمس سنوات. الوثيقة التي شارك يف كتابتها 15 شخصا 

من اناث وذكور: قادة مسيحيني، رجال دين ومفكرين. 

كانت الوثيقة رصخة من قلب املعاناة الفلسطينية نابعة من اإلميان والرجاء واملحبة. أليست هذه املبادئ الثالثة من إمياننا املسيحي؟ اليوم، 

تطورت الوثيقة إىل خطة عمل، وسيلة للحياة مقبولة من قبل العديد من السكان املحليني، مباركة من قبل قادة الكنائس والشخصيات السياسية 

عىل حد سواء محليا وإقليميا ونعم، عىل الطريق لتصبح حركة عاملية من أجل العدالة والرب. خالل زيارة البابا فرنسيس، يف شهر ايار املايض،رفع 

البطريرك املاروين اللبناين من الرشق األوسط الكاردينال بشارة الراعي وثيقة كايروس فلسطني يف نهاية خدمة العبادة يف بيت ساحور، وقال: »هذه 

هي خريطة الطريق للسالم«.
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ألولئك الذين ليسوا عىل دراية مبا تعني كلمة كايروس، اسمحوا يل أن أبدأ يف تعريف هذه الكلمة اليونانية )كايروس(. إنها تشري إىل اإلطار الزمني 

النوعي يف التفاعالت اإللهية واألحداث. ببساطة، هي اللحظة الزمنية الراهنة، الحظة املناسبة، الحظة الحاسمة التي نرى فيها نعمة الله، حتى يف 

معاناة األرض والشعب، نحن مدعوون للرد، للعمل، للتحويل وللتغيري. هذا ما حدث يف جنوب أفريقيا يف عام 1985، ونحن نعلم أن ذلك سيحدث 

يف فلسطني / إرسائيل، يف الرشق األوسط وخارجه. نداؤنا هو لنا ، فلسطينيني، مسلمني، مسيحيني، ويهود، كنائس، وصناع القرار والقانون واملجتمع 

الدويل. الهدف النهايئ من كايروس هو نداء العدالة للجميع. يف األرض حيث تحدث أنبياء العدالة ال يقل عن 200 مرة يف العهد القديم، هناك 

شعبني، اإلرسائيليون والفلسطينيون من الديانات الثالث، اليهودية واملسيحية واإلسالم الذين يتوقون للسالم العادل - الذي طال انتظاره - ولكن 

الذين ما زالوا ال يعرفون »األشياء التي تعمل من أجل السالم«. 

إذا كانت املعاناة والقهر والترشيد والفصل العنرصي واضحة ومستمرة منذ أكرث من ستة عقود، يكون ذلك بسبب ما تنص وثيقة كايروس بوضوح:

ان الالهوت الذي يربر وإضفاء الرشعية عىل الظلم واالحتالل. هو الهوت بعيد عن التعليم املسيحي ألن الالهوت املسيحي الحقيقي هو . 1

الهوت محبة وتضامن مع املظلوم.هذا نداء إىل العدالة واملساواة بني جميع الشعوب. هذا هو إمياين املسيحي الراسخ يف يسوع املسيح. هل 

هذا اميانك؟

افالت إرسائيل من العقاب وعدم احرتامها للقرارات الدولية والقانون الدويل، والهيئات مثل األمم املتحدة لتنفيذ القوانني القامئة وفرضها عىل . 2

االحتالل الغاشم لتصحيح املظامل، وأيضا محاسبة إرسائيل، مثل غريها من الدول، النتهاكها جميع أشكال الحقوق الغري قابلة للترصف.

مع الكثري من الشجاعة، أعلن املسيحيون الفلسطينيون يف عام 2009 ان االحتالل العسكري ألرضنا خطيئة ضد الله واإلنسانية، ألن االحتالل شوه 

صورة الله يف االنسان اإلرسائييل الذي أصبح محتل متاما، كام شوه هذه صورة يف االنسان الفلسطيني الذين يعيش تحت االحتالل والحرمان من 

حقوقه اإلنسانية األساسية التي منحها الله.

ان االحتالل الذي يدعو اىل العنف باسم الله ويُخِضع سبحانه ملصالح برشية آنِيّة، ويشّوه صورته يف اإلنسان الواقع يف الوقت نفسه تحت ظلم 
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سيايّس وظلم الهويتّ. كايروس فلسطني فصل 2.5: 

»ولهذا نقول أيًضا إّن االحتالل اإلرسائييّل لألرض الفلسطينيّة هو خطيئة ضّد الله وضّد اإلنسان ألنّه يحرم اإلنسان الفلسطينّي حقوقَه اإلنسانيّة 

األساسيّة التي منحه ايّاها الله، ويشّوه صورة الله يف اإلنسان اإلرسائييّل املحتّل بقدر ما يشّوهها يف اإلنسان الفلسطينّي الواقع تحت االحتالل. ونقول 

عي االستناد إىل الكتاب املقدس أو العقيدة أو التاريخ ليرّبر االحتالل إمنا هو بعيد عن تعليم الكنيسة، ألنه يدعو إىل العنف  إّن أّي الهوت يدَّ

والحرب املقّدسة باسم الله، ويُخِضع الله سبحانه ملصالح برشية آنِيّة، ويشّوه صورته يف اإلنسان الواقع يف الوقت نفسه تحت ظلم سيايّس وظلم 

الهويتّ.«

فكيف اإلميان والرجاء واملحبة تساعدنا عىل تحقيق رؤية كايروس؟
 

االميان: 

إنّنا نؤمن بالله الواحد األحد، إلًها صالًحا. ونؤمن أّن كّل إنسان هو خليقة الله، خلقه عىل صورته ومثاله، وأّن كرامته من كرامته تعاىل. نحن نؤمن 

ل الرشيعة واألنبياء. قد استوفيت جميع النبوءات فيه ومن خالله.نحن نؤمن أن كلمة الله هي كلمة مفعمة بالحياة،  ان يسوع املسيح أىت ليكميِّ

تلقي النور بشكل خاص عىل كل فرتة من التاريخ. من غري املقبول تحويل كلمة الله إىل أحرف من حجارة تحجرت واتنقلت من جيل إىل الجيل 

لتضلل محبة الله. ونحن نؤمن أن أرضنا لديها رسالة كونية شاملة. معنى الوعود، واألرض، واختيار شعب الله تشمل البرشية كلها. ان وعد األرض مل 

يكن أبدا برنامجا سياسيا وإمنا متهيدا إلمتام الخالص الشامل. ان ترابطنا لهذه األرض هو حق طبيعي. إنها مسألة حياة أو موت، ونحن نعلم أن كلمة 

الله ال ميكن أن تكون مصدر تدمري.

هذا هو ردنا عىل االهوت املتحيز الذي يرافق الرشعية التوراتية والالهوتية للتعدي عىل حقوقنا. وبالتايل الوعود، خطأ يساء تفسريها تصبح مصدر 
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خطر عىل وجودنا وان »االنباء طيبة« هي » نذير موت«.

التحدي األول هو لالهوتيني: تعميق التفكري الخاصة بكلمة الله لتصحيح التفسريات بحيث قد نرى يف كلمة الله مصدر حياة لكل الشعوب.

األمل:

علينا أن نفرق بني األمل والتفاؤل، ألن الواقع الحايل ال يبرش أي حل رسيع. الرد االرسائييل واضح ولن يتيح مجاال لتوقعات إيجابية. ومع ذلك، األمل 

هو أول وقبل كل يشء اإلميان بالله. االمل يعني أيضا التوقعات ملستقبل أفضل، ويف الوقت نفسه ال يطارد أوهام. نحن ندرك أن السالم ليس يف 

متناول اليد ولكن إذا قبلنا ان نعمل سويا مع الروح القدس الذي يسكن فينا، نستمد القوة من هذه الرؤية لتكون صامدة، ثابتة والعمل عىل تغيري 

الواقع الذي نجد أنفسنا فيه. األمل ال يعني االستسالم للرش بل الوقوف ضده واالستمرار يف مقاومته. نحن الكنائس الفلسطينية تعلمنا تحمل قوة 

الحب بدال من االنتقام، ثقافة الحياة بدال من ثقافة املوت. هذا هو مصدر األمل بالنسبة لنا، للكنيسة والعامل. ونحن، يف فلسطني، سنبقى نشهد، 

ككنيسة صامدة وفاعلة يف أرض القيامة. 

التحدي الثاين هو للكنيسة: إن مهمة الكنيسة هي ان تكون نبوية. تتحدث بكل شجاعة، وبرصاحة ومبودة. إذ كان لديك خيار اتخاذ احدى 

الجانبني، فليكن مع املظلومني، كام حصل مع أتباع املسيح الذين وقفوا مع الخاطئ ليدعوه للتوبة والحياة واستعادة الكرامة التي منحها الله وأنه 

ال أحد لديه الحق يف تجريدها بعيدا.
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املحبة: 

وصية املحبة، أحبوا أعداءكم وصلوا ألجل الذين يضطهدونكم هو قول أسهل من القيام به. الحب يسعى لتصحيح الرش ووقف العدوان. لذا نرى 

املقاومة كتعبري عن الحب. الحب يدعونا إىل مقاومة واملقاومة حق وواجب عىل كل مسيحي، إذا كانت املقاومة مع الحب ومنطقها. نحن جميعا 

ميكن أن نشارك يف: 

• املقاومة الالعنفية مثل املسريات األسبوعية يف قرى الضفة الغربية ضد الجدار واملستوطنات	

• العصيان املدين 	

• سحب االستثامرات واملقاطعة االقتصادية والتجارية التي تنتجها كل من إرسائيل واحتاللها الغري القانوين. والهدف من هذه الحمالت هو ليس 	

االنتقام ولكن لوضع حد للرش املوجود، تحرير كل من مرتكبي الجرائم وضحايا الظلم. والهدف هو تحرير الشعبني من مواقف متطرفة. 
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نداء كايروس لكم:

ندايئ لكم اليوم هو: هل أنت قادر عىل مساعدتنا يف الحصول عىل حريتنا ؟ هل أدركت أن هذه هي الطريقة الوحيدة ملساعدة الشعبني بلوغ 

العدالة والسالم واألمن واملحبة؟ 

محليا، انتقلت كايروس من وثيقة إىل حركة متلكها جميع املنظامت والجامعات الكنسية املدرجة يف االئتالف الوطني للمنظامت املسيحية يف 

فلسطني حيث يكون هناك تعاون حقيقي يف تقسيم املسؤوليات وفقا للخربة يف مجال اإلغاثة واملنارصة. انترشنا يف الساحة الدولية وذلك ألننا نؤمن 

يف نفوذ وسلطة الكنيسة. ال ميكننا أن نقبل أن اللويب اليهودي يخيفنا، يعيقنا ويخمدنا بالصمت القاصف ، وحجب ضمرينا وجعله متقاعس. مفهوم 

كايروس للتحول هو مفيد للجميع بأكمله هو الحال بالنسبة لنا نحن الفلسطينيني. إنها دعوة لتحليل مواقفنا، معرتفني بالظلم واإلخفاقات، ومعا 

نتجه نحو تحرير الصامد للجميع.

تؤكد هذه الرسالة أننا معا ميكننا إحداث تغيري إيجايب. وأحثكم خالل موسم املجيء إىل السفر جسديا أو عقليا اىل هذه البقعة الصغرية جدا يف 

العامل، واملذود الفقري الذي أعلنت من خالله رسالة السالم. بعد أن عاىن شعب هذه املنطقة يف عام 2014، وخاصة يف غزة ،لتكن صاليت يف عيد 

امليالد هذا العام مميز لك وألحبائك و »ليكن سالم عىل األرض كام يف السامء«.

نورا كارمي 

منسقة املشاريع 

كايروس فلسطني - وقفة حق
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كايروس فلسطني –  وقفة حق

بيت لحم، فلسطني

بواسطة دار الندوة الدولية

صندوق بريد 162

هاتف: 0047 277 2 972+ 

فاكس: 0048 277 2 972+ 

الصفحة االلكرتونية:   
www.kairospalestine.ps

www.facebook.com/kairospalestine

#KairosPalestine

املبادرة املسيحية الفلسطينية  هي جموع كل الفلسطينيني املسيحيني الذين  كتبوا وتبنوا  وثيقة« وقفة حق » كلمة اميان ورجاء ومحبة من قلب 

املعاناة القلسطينية املوجهة إىل العامل كنداء للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلنهاء اكرث من ستة عقود من ظلم االحتالل.



كايروس فلسطين
وقفة حق

كلمة إميان
ورجاء ومحبة

من قلب املعاناة الفلسطينية


