ارسائيل الصهيونية مع عودة جميع الحقوق اىل سكان
فلسطني األصليني .ونحن نصيل أن يحدث هذا التغيري
بشكل سلمي ،دون مزيد من املعاناة أو إراقة الدماء من
أي جانب.
فهل لنا أن نجرب مرة أخرى السالم الجميل بني العرب
واليهود الذي كان قامئا يف األرض املقدسة ويف املدينة
املقدسة.
املؤمتر الصحفي الخاص بنيتوري كارتا أمام األمم املتحدة يف املقر الرئييس
يف مدينة نيويورك ،يوم  8ديسمرب 2017

ونحن نفهم أن هدف الرئيس ترامب كان إظهار دعمه
لليهود .ولكن مساعدة دولة إرسائيل ال تساعد اليهود .بل
عىل عكس ذلك ،حيث أن دولة إرسائيل تشكل انتهاكا
للدين اليهودي وتخلق خطرا عىل اليهود يف كل مكان.
ونحن نناشد رئيس الواليات املتحدة إلعادة التفكري
وإلغاء إعالنه ،لصالح جميع املعنيني .ونحن ندعو الدول
األعضاء يف األمم املتحدة إىل املساعدة عىل إنهاء احتالل
فلسطني برمته ،وإىل أن يأيت ذلك اليوم ،عليكم مغادرة
القدس وإنهاء هذا االحتالل اإلرسائييل.

يف نهاية املطاف ،نصيل إىل الله عز وجل من أجل الوصول
إىل هذا اليوم الجميل الذي ينضم فيه كل البرش معا
لخدمة الله عز وجل بقلب واحد .آمني.

منظمة ناتوري كارتا الدولية هي منظمة يهودية دينية غري ربحية
ملتزمة بنرش وجهة نظر جامهري اليهود املعادية للصهيونية
األرثوذكسية يف جميع أنحاء العامل ،الذين يعارضون بشدة دولة
إرسائيل وأعاملها .منظمة ناتوري كارتا تسافر حول العامل لحضور
التجمعات واملؤمترات والتحدث يف مناسبات عديدة حول موضوع
الصهيونية واليهودية .منظمة ناتوري كارتا متاحني دامئاً للتحدث
يف الجامعات واملؤمترات يف جميع أنحاء العامل ،وكذلك للمقابالت
اإلذاعية والتلفزيونية.

ونطلب من الدول الراغبة يف مساعدة اليهود فتح أبوابهم
لليهود املضطهدين الذين يقفون تحت النظام الصهيوين.
ومنحهم وضع الالجئ وفرصة لبناء حياتهم من جديد.

منظمة ناتوري كارتا الدولية
يهود موحدون ضد الصهيونية

إستعراض أفكار
التوراة األصلية
لدولة إرسائيل بشكل عام

وبالنسبة إىل القدس
كعاصمة لها
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مل يعرتف اليهود األصليني أبدا بوجود دولة إرسائيل ،وال
بكون القدس عاصمة لها.
الصهيونية ،هي الحركة التي خلقت دولة إرسائيل ،وهي
عكس االعتقاد اليهودي التقليدي .اليهودية هي الخضوع
إىل الله سبحانه وتعاىل ،يف حني أن الصهيونية هي التحول
الكيل إىل القومية .منذ تدمري املعبد اليهودي ،قبل 2000
عام ،كان اليهود يف املنفى مبرسوم ديني ،ويحظر عليهم
إقامة دولة ذات سيادة ،أو شن حرب ضد أي أمة؛ فهي
محظورة بالتأكيد لقتل اآلخرين أو إنتهاك أرض اي شعب
آخر .وإن احتالل فلسطني ،وقتل شعبه وطرده ،وقمع
أولئك الباقني ،يشكل انتهاكا تاما للدين اليهودي والقيم
اليهودية التقليدية.
لقد عارض الحاخامات يف جميع أنحاء العامل باإلجامع
الحركة الصهيونية منذ بدايتها .وووقف كل زعامء دين
اليهودية البارزين يف فلسطني يف طليعة هذه املعركة

تجمع أمام البيت األبيض يف واشنطن العاصمة ،يوم  8ديسمرب 2017
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الدينية اليهودية ضد الصهيونية.
ويف يوليه  ،1947عندما كانت األمم املتحدة تنظر يف
خطة التقسيم ،قال الحاخام األكرب يف القدس ،الحاخام
يوسف زفيدوشينسيك ،أمام لجنة األمم املتحدة" :نود
أن نعرب عن معارضتنا الواضحة إلقامة دولة يهودية يف
أي جزء من فلسطني" .وبعد ذلك بشهور ،يف  18نوفمرب
 1947عندما أدرك أن األمم املتحدة متيض قدما يف تقديم
توصية لدولة يهودية ،بعث بربقية إىل األمم املتحده
قائالً" :يطالب مجتمعنا بأن تكون القدس منطقة دولية،
تحت حاميتك ،مع منح الحكم الذايت الكامل ،للمواطنني
املقيمني يف املنطقة الدولية للقدس" .وقد كرمت األمم
املتحدة هذا الطلب.

تجمع من أجل القدس يف تورونتو ،كندا ،يف  23ديسمرب2017 ،

وباإلضافة إىل ذلك ،فقد تعرض اليهود األرثوذكس
املناهضني للصهيونية عىل مدى عقود للقمع والرضب
واالعتقال من قبل النظام الصهيوين ،وأحدثها حملتهم
عىل توطني جامعاتنا قرسا يف جيشهم والقمع الوحيش
لجميع أصوات املعارضة.

غري أن الصهاينة تجاهلوا األمم املتحدة بشأن هذه النقطة
ورشعوا يف غزو واحتالل القدس .عىل مدى السنوات ال
 70املاضية ،مل يعرتف املجتمع العاملي باالحتالل الصهيوين
و "ضم" القدس .ونحن ،كمؤمنني بالتوراة ،ال نعرتف
برشعية دولة إرسائيل بأرسها ،ونحن بالتأكيد ال نعرتف
بسيادتها عىل املدينة املقدسة.

وباإلضافة إىل حزننا إلعرتاف الرئيس ترامب مبدينة القدس
الرشيف عاصمة لدولة غري رشعية ،فإننا نرتعد عندما
نفكر يف العواقب املحتملة لهذا االعرتاف.

لقد جلب االحتالل الصهيوين لفلسطني عام  1948الدمار
واملعاناة لكل من العرب واليهود الذين عاشوا حتى ذلك
الوقت معا يف سالم ووئام .توسع هذا االحتالل يف عام
 ،1967وتم إنشاء املستوطنات ،وهذا يعد مترد متزايد
ضد توراة الله ،وسبب لتصاعد الكراهية وإراقة الدماء
يف املنطقة.

ولذلك ،نحن نعلن :إن دولة إرسائيل ليست دولة يهودية،
فهي ال متثل يهودا عامليني؛ فجامهري اليهود يف جميع
أنحاء العامل تعارض متاما وجود هذه الدولة ،وكل ما تقف
عليه ،وجميع األعامل املنبثقة عنها .اليهود األصيلون،
بعد الدين اليهودي التقليدي ،ليس لديهم أي طلب عىل
السيادة عىل أي جزء من األرض املقدسة  -مبا فيها القدس.
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