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رثوذكسية يؤكد عروبة املسيحيين ولس الطائفة العربية األبيان جمل

  ويرفض حماوالت جتنيدهم يف اجليش اإلسرائيلي

  *.٢٩/١٠/٢٠١٢الناصرة، 

  

مس االثنين، فرض أرثوذكسية يف جلسته األسبوعية، ليلة وقرر جملس الطائفة العربية األ

احلرمان ومنع الكاهن جبرائيل نداف من الناصرة من مزاولة الكهنوت داخل الكنيسة يف الناصرة 

 .ملشاركته يف مؤتمر لتجنيد الشبان املسيحيين يف جيش االحتالل

ون جابسو، عقدت شمع" نتسيرت عيليت"وكانت وزارة اجليش اإلسرائيلية ورئيس بلدية 

ن وبعض املسؤولين يف سرايا كشفية من الناصرة وشارك فيه ثالثة رجال دين مسيحي مؤتمراً

  .واملنطقة

جزء ال يتجزأ من "كد فيه على عروبة املسيحيين وعلى أنهم أ وأصدر جملس الطائفة بياناً 

  ".بناء شعبهم الفلسطينيأ

بناء الطائفة العربية الدرزية لرفض أت نه يف الوقت الذي تتعاىل فيه أصواأكد البيان أو

اخلدمة يف جيش االحتالل اإلسرائيلي، وآخرها رسالة الشاب عمر زهر الدين سعد الذي رفض أمر 

، تتعاىل أصوات النشاز من قبل بعض املرتزقة لتجنيد "اجليش"اخلدمة املوجه له من قبل وزارة 

قلية املسيحية حماية األ"ارات فارغة منها بناء الطوائف املسيحية خلدمة جيش االحتالل حتت شعأ

  .حسب تعبيرهم" يف هذه البالد

                                                            

  :، يف املوقع اإللكتروين التايل")وفا("وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر  *
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=141070  
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إن موقفنا كان وما يزال يؤكد على حقيقة واحدة ووحيدة، وهي أن " :وجاء يف البيان

الباقون يف  ]وهم[ املسيحيين العرب يف البالد هم جزء ال يتجزأ من أبناء شعبهم الفلسطيني،

ائر أبناء شعبهم يف البالد، من سياسة التمييز القومي التي وطنهم، وحمايتهم هي كحماية س

تتبعها احلكومات وسائر أذرع املؤسسة احلاكمة يف إسرائيل، وكل دعوات مشبوهة لغير ذلك، 

تهدف إىل التفرقة العنصرية املقيتة، واختالق احتراب داخلي لضرب املناعة الوطنية الكفيلة 

االقتالع، ألن بتفريقنا نصبح لقمة سائغة يف فم السلطة مواجهة السياسة العنصرية، وسياسة ب

  ".احلاكمة

رثوذكسية يطالب اجملتمع النصراوي والطائفة العربية األ إن جملس" :وأضاف البيان

ا على مّأن كانوا، وسائر أبناء شعبنا، بمقاطعة كل املشاركين يف هذا املؤتمر املعيب كانوا مَ

ات التاريخ الوطني العريق على مدار عقود من الزمن، وأولهم ن شاركوا باسم طائفتنا ذمستوى مَ

كثر من عامين، وهو ال يمثل الطائفة ال من أللطائفة منذ  الكاهن جبرائيل نداف الذي مل يعد كاهناً

قريب وال من بعيد، كما ظهر اسمه يف نص الدعوة للمؤتمر إياه، فقد حذّره اجمللس من مغبة 

  ".دعاء بأنه كاهن الطائفة يف الناصرةاولة لالاستخدام اسم الطائفة، يف حم

سم الطائفة العريقة ا ن كان، أن يزجّلن يسمح لكائن مَ "وشدد جملس الطائفة، على أنه 

و أبناء شعبنا ككل، إن كان من خالل دعوات خلدمة جيش االحتالل، أباملؤامرة التي حتاك ضد 

إننا لن . صالًأالبديلة للخدمة العسكرية املرفوضة ' اخلدمة املدنية' الدعوة والترويج ملا يسمى بـ

  ".بناء الشعب الواحدأنسمح بتلطيخ اسم الطائفة ومواقفها الوطنية، أو استخدامه كأداة لتفرقة 

رثوذكسية إىل الشباب والشابات العرب عامة، ووتوجه جملس الطائفة العربية األ

هذه الدعوات املشبوهة  اولة جتزئة سلطوية، إىل صدّواملسيحيين خاصة كونهم يواجهون حم

فإسرائيل الرسمية حتاول من جديد تطبيق ما فشلت به يف "ودحرها، وإعادتها إىل أوكارها، 

ع لها على ما تريد، ومن ن يوقّاملاضي، حينما سعت إىل جتنيد املسيحيين العرب، ومل جتد مَ

  ".نفسه ملاضي رغم هذا النفر الذي ال يمثل إالّالبديهي أنها لن جتد اليوم ما مل جتده يف ا


