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 جامعة يف األوسط الشرق دراسات ملركز التنفيذي املدير وهو املشيخية، الكنيسة من إجنيلي قس واغنر دونالد
 إىل وكأكاديمي، اإليمان ثابت كمؤمن احلقيقة، عن والبحث للتعلم حبه ساقه وقد. إللينوي والية يف بارك نورث

 هذا ظهر وقد. اإلسرائيلي – العربي للصراع أشمل رؤية إىل شبابه أعوام يف إلسرائيل مؤيد موقف من االنتقال
 الدوريات، من وفير عدد يف كتبها التي واملقاالت الفصول من كثير ويف األقل، على منشورات خمسة يف التحول

 من وانطالقاً. الكثيرة فاتهمؤل أحدث هو..." امليعاد أرض يف املوت" وكتاب. إسرائيل يف املسيحية على تركز والتي
 يف آخرين مع 1986 سنة ساهم وأصدائه، اإلسرائيلي – العربي وللصراع األوسط للشرق أدق فهم بضرورة قناعته
 عشرة مدة املتحدة الواليات مستوى على لها مديراً وعمل األوسط، الشرق فهم أجل من اإلجنيليين هيئة تأسيس

  .2000 سنة حتى أعوام
 من يتبين كما الفلسطيني الشعب من يتجزأ ال جزءاً الفلسطينيين املسيحيين كون واقع هذا كتابه يف واغنر يعرض

 هذا يعتبر وهو. الفلسطينيين املسيحيين أعداد لتناقص قلقه عن واغنر ويعرب. والقديم احلديث التاريخ تفصيالت
 األرض، من وجتريدهم الفلسطينيين، حلقوق التنكر إىل الرامية اإلسرائيلية السياسات بمختلف مرتبطاً التطور

 وضع مع املقدسة، األراضي يف الكنيسة لتاريخ خمتصرة موسوعة الكتاب. 1948 سنة منذ الهجرة على وإجبارهم
 – املنقحة الطبعة هذه يف واغنر، ويشير. املتوالية التاريخية املراحل من كل سياق يف الفلسطينيين املسيحيين

 يف 2000 سبتمبر/أيلول يف بدأت التي احلالية االنتفاضة تأثير إىل أيضاً – 2001 سنة صدرت األوىل الطبعة
 يستتبعه وما اإلسرائيلي االحتالل استمرار أن هو السكان، خبراء يساور كما يساوره، الذي والهاجس. الفلسطينيين

 أراضيهم، مغادرة على واملسلمين املسيحيين الفلسطينيين من مزيداً يحمل واالحتواء، للسيطرة مستمرة تدابير من
 عددهم ألن واغنر بال يشغل الفلسطينيين املسيحيين أعداد انخفاض إن. احلية حجارتها من األرض تفرغ بحيث

 نفسها إسرائيل داخل عددهم يتعدى ال بينما نسمة، 50.000 إىل يصل ال احملتلة الفلسطينية األراضي يف
 قبل ما فلسطين سكان جمموع من% 2 من أقل الفلسطينيين املسيحيين نسبة تبلغ اجلملة، ويف. نسمة 110.000

 مسيحي مليون ربع من أكثر ثمة املقابل، ويف. عشر التاسع القرن نهاية يف% 15 عن انخفاض وهو ،1948 سنة
  .هندوراس يف سوال بدرو سان إىل أستراليا يف سيدين من الشتات، جمتمعات يف فلسطيني
 جملتهم ويف للفلسطينيين، اقتالع عملية إىل أديا إسرائيل يف شملهم واجتماع وداليه تالقي أن والواضح

 ومثال. أُخرى جهة من وموات واقتالع جهة، من انبعاث: معاً العمليتان سارت وقد. فلسطين من املسيحيون،
 واغنر، ويبرز. املترابطتين واملوت االنبعاث عمليتي عن تعبير أفضل كان ربما الفلسطينية املسيحية اجلماعة
 تفصيالت خالل من احملتضرة، الفلسطينية املسيحية على طرأت التي التحوالت أناة، وطول منهجية بصورة

 للمسيحية احلالية الوقائع على التركيز من مزيداً  يطلب الذي القارئ، إىل بالنسبة أمّا. وسياقية تاريخية
 لزوال وغيرها التاريخية املدمرة اآلثار إظهار هي واغنر غاية أن غير. لالنتباه مشوشاً هذا يكون فقد الفلسطينية،
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. فلسطين يغادرون الفلسطينيين املسلمين أعداد من نسبياً أكبر املسيحيين من أعداد ثمة. الفلسطينيين املسيحيين
 يف الله، رام من مسيحية سيدة موقف يف تتمثل للمغادرة الرافضون املسيحيون يظهرها التي البقاء إرادة لكن

 كانت إذا عما وجواباً املغادرة، يف النية سبر املستهدفة االستطالعات أحد يف أصرت، عمرها، من والستين اخلامسة
 الزيت على العيش إىل اضطرت وإن باألرض متعلقة ستبقى أنها على اخلارج، يف األسرة أفراد ببقية االلتحاق تود

  .فلسطينية شعبية أكلة وهي والزعتر؛
 األمل هو باألرض التعلق يف السواء، على ومسلمين مسيحيين من الفلسطينيون، هؤالء عليه يصر الذي التحدي إن

 يتالعبون املتحدة، الواليات يف سيما وال الصهيونيين، املسيحيين من ومسانديها إسرائيل إن. فلسطين بتجدد
 اقتالع من يستتبعه وما اإلسرائيلي عسكريال لالحتالل السياسية األجندة لتالئم أيديولوجياً باملسيحية

 يبدو له؟ نهاية ال أن يظهر الذي الصراع هذا وجه يف التوراتي وتراثها املسيحية مسؤولية هي ما لكن. الفلسطينيين
 سيما وال الغربيين، للمسيحيين مناشدة كتابه أن جند املعنى بهذا. العدالة يف يكمن اجلواب أن على يشدد واغنر أن

 إىل املوقف هذا يقود عندما وخصوصاً موقفهم، يف النظر إعادة توراتية، أسس على إسرائيل مع املتعاطفين أولئك
  .املسيحية بداية منذ املقدسة األراضي يف وجدت أن بعد وزوالها الفلسطينية املسيحية للجماعة التنكر

  سابيال برنارد
  االجتماع علم يف مشارك أستاذ

  حلم بيت جامعة يف
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