מימון אירופי ,אמריקאי וקנדי לפעילות
אנטי-ישראלית בכנסיות
יולי 2102

העמותה לאחריות ארגונים לא-ממשלתיים (ע"ר) #058560085

תיאולוגיה משוחדת
מימון אירופי ,אמריקאי וקנדי לפעילות אנטי-ישראלית בכנסיות





מאז פורום הארגונים הלא-ממשלתיים בועידת האו"ם בדרבן ( )2110קמפיינים של חרם,
משיכת השקעות וסנקציות ( )BDSהמכוונים כלפי ישראל הפכו לנושא מרכזי על סדר היום
של זרמים כנסייתיים מרכזיים בארה"ב ,אירופה ,קנדה ומקומות נוספים.
מספר ממשלות אירופאיות ,בנוסף לארצות הברית וקנדה ,מממנות את מאמציהן של
כנסיות אלו להכפיש את ישראל .כספיהם של משלמי המיסים מועברים לארגונים
הומניטאריים כנסייתיים ,המעבירים כספים אלו לארגונים פוליטיים פרו-פלסטינים ,כולל
קבוצות נוצריות המקדמות  ,BDSפתרון של מדינה אחת ,ובמקרים רבים ,מפיצות
תיאולוגיות אנטישמיות בקרב כנסיות מרכזיות ברחבי העולם.
היוזמות האחרונות בשנת  2102כוללות:
 בחודש מאי ,הכנסיה המתודיסטית המאוחדת בארה"ב הצביעה נגד הצעה למשיכת
השקעות מישראל ,אך העבירה החלטה הקוראת לחרם סלקטיבי של מוצרים המיוצרים
בהתנחלויות.
 ביולי ואוגוסט ,יוזמות אנטי-ישראליות התומכות בחרמות ובמשיכת השקעות יידונו
ויובאו להצבעה בהתכנסות השנתית של הכנסייה הפרסביטריאנית בארה"ב והכנסייה
המאוחדת של קנדה.
 לפי דואר אלקטרוני הקורא לפעולה תחת הכותרת "האפיסקופליים גם כן צריכים את
עזרתנו" שהופץ על ידי אנה בלצר ,מנהלת "הקמפיין האמריקאי לסיום הכיבוש
הישראלי" ,הכנסייה האפיסקופלית תדון במהלך חודש יולי בהחלטה "הדומה
ביסודותיה לאלו של הכנסייה המתודיסטית והכנסייה הפרסביטריאנית כחלק
מהקמפיין ארוך הטווח" למשיכת השקעות וחרם.
 המועצה הכללית של הכנסייה האנגלית תצביע ביולי האם להכיר בתוכנית הליוויים
האקומנית בפלסטין וישראל ( ,)EAPPIהשייכת לוועד הכנסיות העולמי ,ותומכת ב-
 BDSוב"זכות השיבה" הפלסטינית.

על  BDSבקצרה





מקורו של קמפיין ה BDS-הוא בפורום הארגונים הלא-ממשלתיים בועידת האו"ם נגד
גזענות בדרבן ( ,)2110בו התאחדו למעלה מ 1500-ארגונים כדי לאמץ תוכנית ללוחמה
פוליטית נגד ישראל.
ביולי  ,2112מספר קבוצות פלסטיניות פרסמו את הקריאה הפלסטינית המאוחדת לחרם,
משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל .מטרת ה BDS-היא בידוד מוחלט של ישראל
באמצעות חרם אקדמאי ,תרבותי וצרכני של ישראל ,משיכת השקעות מחברות שלהן
עסקים עם ישראל ,וסנקציות בתחומים צבאיים ,כלכליים ודיפלומטיים בין ישראל
למדינות נוספות.
מתכנני האסטרטגיה של קמפיין ה BDS -רואים בכנסיות מטרה חשובה לקידום האג'נדה
של ה" :BDS -מוסדות דתיים נתפסים בקרב קהילות רבות כמייצגים עקרונות מוסר
ואתיקה חשובים ...קמפיינים של משיכת השקעות המתמקדים בחברות כמו Caterpillar

כבר הושקו בכנסיות רבות .קמפיינים למשיכת השקעות לא רק יחלישו כלכלית את הכיבוש,
אלא גם יעלו את הפרופיל הציבורי ושל הנושא ויגבירו את הלגיטימיות שלו".

מידע נוסף על  BDSניתן למצוא בסופו של דו"ח זה.
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מימון ממשלתי כחלק מיוזמות  BDSבכנסיות
ארגונים לא ממשלתיים המקדמים  BDSוהממשלות המממנות:
סביל -מרכז שחרור תיאולוגי אקומני
ארגון סביל ,הממוקם בירושלים ,הוקם בשנת  0191ומנוהל על-ידי הכומר האנגליקני נעים עתיק.
סביל הוא שחקן מרכזי במאמץ לשכנע כנסיות נוצריות לתמוך במשיכת השקעות ובחרם נגד ישראל.
לסביל תפקיד תיאולוגי מרכזי בקרב פעילים פרו-פלסטינים בכנסיות ,באמצעות קידום "תיאולוגית
השחרור הפלסטינית".
 סביל מבקש לבנות מסה קריטית של מנהיגי כנסיות משפיעים אשר יגבירו את עוצמת המסר
כי ישראל נושאת באחריות הבלעדית לתחילתו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני/ערבי
ולהתמשכותו לאורך זמן.
 הארגון עובד עם פעילים פרו-פלסטינים מזרמים נוצריים שונים ,כגון רשת משימת פלסטין-
ישראל של הכנסייה הפרסביטריאנית (ארה"ב) ,רשת פלסטין ישראל של הכנסייה
האפיסקופאלית ,וועד הכמורה הגלובלי הכללי של הכנסייה המתודיסטית המאוחדת ,צוות
התגובה קיירוס של הכנסייה המתודיסטית המאוחדת ,וועדת השירות של הכנסייה
הקווייקרית האמריקאית ,ועד הכנסיות העולמי ורבים אחרים.
 כחלק מרשת "ידידי סביל" הבינלאומית ,הארגון מארח כנסים כנסייתיים רבים בארצות
הברית ,קנדה ,אירופה ואוסטרליה לקידום האג'נדה שלו בקרב קהל רחב של נוצרים.
 בנוסף" ,סביל נותן חסות לכנס בינלאומי המושך אליו מנהיגים אינטלקטואליים ,רוחניים
ואזרחיים מרחבי העולם".
 סביל גם מארח משלחות של נוצרים ב"פלסטין-ישראל" במסגרת "סיורי עדות" פוליטיים
על מנת "לחוות את המציאות של החיים בארץ הקודש של היום" .בנוסף לזאת ,הכנס
השנתי לצעירים של סביל נועד "להביא נוצרים צעירים (בגילאי  )52-09מרחבי העולם
וליצור חוויה אלטרנטיבית של עלייה לרגל השמה דגש על יצירת מגע אקטיבי עם האנשים
והאדמה".
 דוגמה של ניצול כנסיות על ידי סביל נראתה במרץ  ,2101בכנס שנערך בכנסייה
הפרסביטריאנית בקליפורניה תחת הכותרת "זמן לאמת ,זמן לפעולה" .לפי עדי ראייה
שהשתתפו בכנס:
 oחמש מאות המשתתפים הודרכו באמצעות הרצאות וסדנאות שנועדו לעודד אותם
להיות פעילים אקטיביים ב.BDS-
 oמושב הכנס "זמן לפעולה" נוהל על ידי עומר ברגותי ,ממייסדי קמפיין ה .BDS-הוא
תיאר את ישראל כ"מדינה גזענית"" ,מדינת אפרטהייד" שנוסדה על בסיס
"אידיאולוגיה קולוניאליסטית" שמבצעת "רצח עם איטי" של הפלסטינים ולכן חובה
להחרימה .ברגותי התקבל בחום על ידי הקהל( .ברגותי חתום על ההצהרה לפתרון של
מדינה אחת .ב 2115-הוא כתב" :ברוך שפטרנו! פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-

פלסטיני מת סוף סוף .אך מישהו צריך להוציא הודעת פטירה רשמית לפני שהגופה
הנרקבת תובא לקבורה ראויה ונוכל כולנו להמשיך הלאה ולגלות את האלטרנטיבה
הצודקת ,המוסרית ולכן ברת קיימא יותר לדו-קיום בין היהודים לערבים בפלסטין
המנדטורית :פתרון של מדינה אחת").

 oיותר מעשרים דוברים ומנהלי סדנאות חזרו על רעיון זה ,תוך כדי האשמה של ישראל
בלבד בקונפליקט.
 oג'ף הלפר ,מנכ"ל הוועד הישראלי נגד הריסת בתים (עמותה ישראלית הממומנת בחלקה
על ידי ממשלות באירופה) ,היה גם כן דובר מרכזי ,ודחף לכך שה"דיון" על הסכסוך
הישראלי-פלסטיני ימוסגר מחדש לדיון של זכויות אדם .הוא המשיך ואמר שהמסגור
צריך לכלול את ההתייחסות המסורתית ל"קולוניאליזם אימפריאליסטי ופוליטיקה של
אפרטהייד" .הלפר הוא דובר מרכזי בכנסים של סביל – הוא מיועד לנאום בכנס בניו-
מקסיקו בספטמבר ,בנושא "משתי מדינות ,דרך אפרטהייד ועד לאחסון :אנה אנו
ממשיכים מכאן?"
 oמשתתפי הועידה תקפו את הדת היהודית ,כאשר נעים עתיק ומארק ברייברמן חוזרים
ומתייחסים ליהדות כ"שבטית"" ,מתבודדת"" ,מובחנת" וליהודים המודרניים
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כ"פרנואידים" הסובלים מ"בעיות פסיכולוגיות".
 oאף לא משתתף אחד ,כולל נציגי הכמורה הנוצרית ,לא העלו התנגדויות למתקפה
התיאולוגית הזו.
 oבעזרת "ידידי סביל-צפון אמריקה" ( ,)FOSNAסביל משתתפים בכנסים של קובעי
מדיניות של זרמים נוצריים שונים .לדוגמה ,בוועידה הכללית של הכנסייה
הפרסביטריאנית לשנת  ,2102מנכ"ל  ,FOSNAדונלד ווגנר ,רשום כמנהל סדנה באירוע
של רשת המשימה ישראל-פלסטין.


מבחינה אידיאולוגית ,סביל תומכים בפתרון "מדינה אחת" ,שנועד לשים סוף למדינה
יהודית עצמאית" .החזון לשלום" שלהם מצהיר" :הפתרון האידיאלי והטוב ביותר תמיד



סביל מקדם את "תיאולוגית השחרור הפלסטיני" ( ,)PLTאשר כוללת את "תיאולוגית
ההחלפה" הנוצרית .תיאולוגית ההחלפה טוענת כי הברית בין האל לבין ישראל/היהודים
הוחלפה בברית בין האל לנוצרים ולנצרות ,והכנסייה הנוצרית היא בהתאם לכך "העם
הנבחר" .תיאולוגיה זו מספקת תשתית דתית לשלילת הקשר ההיסטורי והדתי של היהודים
לארץ ישראל .תיאולוגית השחרור הפלסטינית מעיקרה היא אידיאולוגיה לאומנית
פלסטינית תחת מעטה תיאולוגי.
סביל משתמש בדימויים אנטישמיים דוגמת היהודים רצחו את האל (ישו) ,ומזלזל ביהדות
כ"שבטית" ,פרימיטיבית" ו"-מדירה" ,בניגוד ל"אוניברסאליות" ול"יכולת ההכלה" של
הנצרות ,בהתאם ל"תיאולוגית ההחלפה" .להלן מספר דוגמאות:
" oבארבעים ימי התענית לפני חג הפסחא ,נראה לרבים מאיתנו כי ישו צלוב פעם נוספת,
עם אלפי פלסטינים צלובים מסביבו .רק אנשים בעלי תובנה יראו את מאות אלפי
הצלבים ברחבי הארץ ,גברים ,נשים וילדים פלסטינים נצלבים .פלסטין הפכה לגולגתה
אחת ענקית .מערכת הצליבה של הממשלה הישראלית פועלת באופן יומיומי .פלסטין
הפכה מקומה של הגולגולת( "...הדגשה לא במקור).
" oהטרגדיה של רבים מהציונים היום היא שהם סגרו עצמם בקונספט לאומני של
אלוהים .הם לכודים בו והם ישתחררו ברגע שהם ינטשו את הדימוי הפרימיטיבי
שלהם את אלוהים למען דימוי אוניברסאלי( "...נעים עתיק ,צדק ורק צדק :תיאולוגית
שחרור פלסטינית ,ספרי אורביס.)0191 ,
 oהנצרות קמה לקחת את היהדות...למשוך אותה החוצה מהמסגרת השבטית ולהפוך
אותה לאוניברסאלית( ...ישו) אמר זאת :אנו צריכים לשנות את דתנו .הוא דיבר אמת
לעוצמה .זה בשביל כולם ,לא מדובר יותר על מקום או על אדמה .זה הכיוון בו היהדות
הייתה אמורה ללכת .אך במקום זאת ,מה שקרה הוא התחושה של בדלנות ,התחושה
של בחירה ובלעדיות שהתפתחה במשך  0222שנה ואנו רואים את תוצאותיה היום
במדינת ישראל" (מתוך דבריו של מארק ברוורמן ,חבר בוועד המייעץ של ידידי סביל-
צפון אמריקה ,הרצאה בועידת סביל" :זמן לאמת; זמן לפעולה" ,סאן אנסלמו,
קליפורניה 2-6 ,במרץ.)2101 ,



היה לבסוף החזון של מדינה דו-לאומית בפלסטין-ישראל...מדינה אחת לשני עמים ושלוש
דתות"( .הדגשה לא במקור).

ממשלות המממנות את סביל:
הולנד :הממשלה ההולנדית מעניקה בכל שנה מאות מיליוני אירו לארגוני סיוע כנסייתיים הולנדיים
דוגמת ) Kerk in Actie (KIAוInterchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) -
 .קבוצות אלו מעבירות את הכספים הללו ,כל אחת בתורה ,לארגונים לא ממשלתיים ברחבי העולם,
בהם גם סביל.


)Kerk in Actie (KIA
 oסביל מציין את  KIAכאחד מתורמיו KIA .טוען כי התמיכה בסביל נועדה להשמיע
את קולם של נוצרים פלסטינים בתוך הכנסייה.
 KIA oתומך ב"חרם כללי" על סחורה ישראלית בהתאם למדיניות הכנסייה
הפרוטסטנטית של הולנד(Kerk in Actie voert het beleid van de .
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)Protestantse Kerk in Nederland uit en wijst een algemene boycot af.
 oלפי אתר האינטרנט של  ,KIAהארגון שואף לגייס  21,111אירו עבור סביל ו-
 01,111אירו על מנת לתמוך בעבודתה של מטא פלור ,פעילה נוצרייה ממוצא הולנדי
העוסקת ב"שלום ,זכויות אדם וסנגור" במשרדי סביל בירושלים.
 oהבלוג של מטא פלור מתפרסם באתר של  .KIAהיא כותבת" :קמפיין הדה-

לגיטימציה והקרימינליזציה נגד ממשלת ישראל והתמיכה המקומית והבינלאומית
בו צוברים תנופה בלתי ניתנת לעצירה .עצם קיומם של קמפיינים של חרם ,משיכת
השקעות וסנקציות ( )BDSיחד עם סוגים אחרים של התנגדות לא אלימה היא
עובדה ברורה .ממשלת ומדינת ישראל נחשבות כרגע כמשטר אפרטהייד"( .תורגם

באמצעות )Google
 oסביל ומממניו ההולנדיים ( KIAו )ICCO -ארגנו יחדיו את ועידת Uur van de
 Waarheidב 06-02-בספטמבר 2100 ,באמסטרדם .מטרת האירוע הייתה לקדם את
מסמך ( .Kairos Palestineמידע נוסף על המסמך ניתן למצוא בסוף דו"ח זה).


הארגון הבין-כנסייתי לפיתוח ושיתוף פעולה ()ICCO
 oבשנת  ICCO ,2101קיבל  99.9מיליון אירו מקרנות ממשלתיות הולנדיות ,המהווים
 92%מתקציב כולל בסך  015.2מיליון אירו .הארגון קיבל גם מענק מהאיחוד
האירופי ( 2.5מיליון אירו ,כ 2% -מתקציב הארגון) ,וממפעל הפיס ההולנדי (111
אלף אירו בשנת .)2111
 ICCO oמימן את סביל בפרויקט המוזכר אך ורק באתר באנגלית של ICCO
ומטרתו "בניית קהילות" על מנת "לשקף באופן תיאולוגי את מצב הפלסטינים
תחת הכיבוש הישראלי".

שוודיה :הסוכנות לפיתוח ולשיתוף פעולה בינלאומי של הממשלה השוודית ( )SIDAמסייעת באופן
משמעותי לפלסטינים בגדה המערבית ובעזה מאז שנת  .2111בשנת  ,2119אזורים אלו קיבלו
מענקים על סך  522מיליון קרונות שוודיות ( 21מיליון דולר בקירוב ,יותר מ 01%-מתקציב המחלקה
למזרח התיכון וצפון אפריקה) .חלק משמעותי מסיוע זה הועבר דרך ארגון דיאקוניה ,הארגון
ההומניטארי הגדול ביותר בשוודיה.


דיאקוניה
 oדיאקוניה נוסד בשנת  0166על ידי חמש כנסיות שוודיות,The Alliance Mission :
האיחוד הבפטיסטי ,אינטראקט ,הכנסייה המתודיסטית וכנסיית משימת הברית.
 oבשנת  ,2119הכנסות הארגון עלו על ל 560-קרונות שוודיות ( 50.2מיליון דולר
בקירוב) ,שמתוכן  552מיליון הגיעו מ 01.2 ,SIDA-מיליון מהאיחוד האירופי ,ו2-
מיליון מממשלת נורווגיה.
 oסביל מצהיר באתר האינטרנט שלו כי "לדיאקוניה קשר הדוק עם סביל" וזוקף
לזכות הקשר הזה את שינוי מדיניות החוץ השוודית כלפי ישראל" :באמצעות

ההשקפה התיאולוגית שלו ,סביל הצליח במיסוד רשתות ידידי סביל ,לדוגמה,
בארה"ב ,בריטניה ,הולנד ,סקנדינביה ואוסטרליה .שוודיה ,מדינה שהייתה בעברה
מאוד פרו-ציונית ,מפגינה תמיכה חזקה [באג'נדה של סביל]".

 ,SIDA oדרך דיאקוניה ,מימנו גם את תוכנית הזיכרון של הנכבה בשנת ,2119
במטרה "להנציח את הנכבה [האסון] ,של  ,0159לבחון את המאבקים הנוכחיים
לחירות ,שוויון וזהות ,ולהתעמת אל מול הבעיה של פליטי  ."0159בשנת ,2100
סביל קיבלו  222,111קרונות שוודיות ( )$52,511מ SIDA-באמצעות דיאקוניה
ל"תוכנית הקהילתית" ,פרויקט שנמשך ארבעה חודשים.
קנדה :סוכנות הפיתוח הבינלאומי של הממשלה הקנדית ( )CIDAהעניקה  55.6מיליון דולר לארגון
הקתולי לפיתוח ושלום ( )Development et paixלתקופה שבין  ,2116-2100כאשר חלק מהכסף
נתרם לסביל .לתקופה זו CIDA ,העניקה לפיתוח ושלום  05.2מיליון דולר.
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בדו"ח לשנת  ,2100סביל ציינה את  Development et paixכתורם מבלי לציין את סכום
התרומה.



לפי הדו"ח לשנים  Development et paix ,2101-2100העניקו  $091,111ל"שטחים
הפלסטינים" מבלי לציין את המוענקים.

קרן ארץ הקודש – )The Holy Land Trust (HLT
קרן ארץ הקודש ( )HLTחתומה על "הקריאה של החברה האזרחית הפלסטינית ל "BDS-ותומכת
במסמך קיירוס-פלסטין .בדומה לסביל HLT ,עורכת סיורים פוליטיים באזור המוכוונים למנהיגי
כנסיות והקהילה הבינלאומית ,בטענה שהם מספקים "הזדמנויות ללמידה ניסיונית וחוצת תרבויות
בפלסטין ובישראל" .השפעתה של הקרן מורגשת בכנסיות ברחבי העולם.








מנכ"ל  ,HLTסמי עוואד ,הרצה בכנס המנהיגות הבינלאומית בכנסיית ויניארד (:)2111
"העברנו הכשרות בנושא אי-אלימות לראשי חמאס וקבוצות צבאיות נוספות"0:21:20( .
בקובץ השמע) .חמאס נמצא ברשימת ארגוני הטרור של ארה"ב והאיחוד האירופי .כמו כן,
בי ת המשפט העליון האמריקאי אישר את חוקיותה של הגדרת סיוע חומרי לארגוני טרור
כעבירה פלילית( .הולדר ,הפרקליט הראשי ,ואח' נגד פרויקט החוק ההומניטארי ואח',
 .)2101החוק מגדיר "סיוע חומרי" כ"-כל רכוש ,מוחשי או שאינו מוחשי ,או שירות,
כולל...אימון ,ייעוץ או סיוע של מומחים ."...ראה בהמשך את הסיוע של הממשלה
האמריקאית ל.HLT-
 HLTמציינים כשותפיהם את וועדת השירות של הכנסייה הקווייקרית האמריקאית ,קרן
אמוס ,רשת המתנדבים הנוצרית ,קורדאייד (הולנד) תוכנית הליוויים האקומנית בפלסטין
וישראל ,הוועדה המנוניטית המרכזית.
 HLTהפיקו סרט תיעודי באורך  00דקות בשם "עיירה קטנה ושמה בית-לחם" ,המספר את
סיפורם של "שלושה גברים בעלי שלוש אמונות שונות וחייהם בישראל ופלסטין .הסיפור
בוחן את בחירתו של כל אחד מהאנשים בשיטות לא-אלימות בתוככי תרבות המלאה
באלימות" .הסרט מציג מספר השקפות לכאורה ,אך למעשה מוצג בו נרטיב אחיד של
קורבנות פלסטינית ואלימות ישראלית.
הסרט הוקרן בארצות הברית ,קנדה ,אירופה ,הודו ,הפיליפינים ודרום אפריקה .מספר רב
של הקרנות נערכו בכנסיות.
 HLTהציעו ב 2101-שהמשתתפים בתוכנית "יגבילו את המידע" שהם מוסרים לרשויות
בשדה התעופה הישראלי ויסתירו את הסיבה לביקוריהם .במאי  HLT ,2112חתמו על
עצומה הקוראת לחרם אקדמי על ישראל .באותה שנה ,הם ערכו ועידה בה השתתפו
ארגונים דוגמת סביל והועד הישראלי נגד הריסת בתים.

מדינות המממנות את :Holy Land Trust
ארה"ב ,The National Endowment for Democracy :קרן הממומנת בעיקר על-ידי הקונגרס
האמריקני ,העבירה ל HLT -מענק בגובה  025,511דולרים (.)2102 ,2101 ,2111
הולנד( Cordaid :ארגון קתולי לסעד ופיתוח) קיבל למעלה מארבעה מיליון אירו מממשלת הולנד
בשנת  .2111כחצי מסכום זה הוצא בישראל וברשות הפלסטינית ( 0.0מיליון יורו) .למרות חוסר
השקיפות בנושא הכספי ,מחקר של  NGO Monitorמראה כי  HLTזוכה למימון מ.Cordaid -
בריטניה :הממשלה הבריטית העניקה ל 02,111 HLT -לירות שטרלינג בשנים 01,111 .2100-2101
לירות שטרלינג הוענקו על-ידי ריכוז הכספים הממשלתי לסכסוך במזה"ת וצפון אפריקה ( MENA
 ,)CPו 2111 -לירות שטרלינג הוענקו על-ידי תוכנית התקציב הדו-צדדית ,המנוהלת בידי שגרירות
בריטניה בתל אביב או הקונסוליה הבריטית בירושלים.
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האיחוד האירופי :בשנת  ,2111הנציבות האירופית ( )ECהעבירה כספים ל HLT-באמצעות המכשיר
האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם בסכום כולל של  019,591אירו לטובת הפקת סדרת טלוויזיה
העוסקת בזכויות אדם .בשנת  2112העבירה הנציבות מענק על סך  026,255אירו ל HLT -באמצעות
תוכנית שותפות לשלום ) (PfPלתוכנית "העצמת אזרחים לבניית שלום " שמטרתה להעביר "אימוני
אי-אלימות" .על פי דיווחי התקשורת ,המשתתפים נכחו ב"הפגנה פלסטינית לא אלימה נגד
ההתנחלויות והחומה".
ועד הכנסיות העולמי ()WCC



ועד הכנסיות העולמי משחק תפקיד מרכזי בגיוס כנסיות למאמץ ה BDS-ברחבי העולם.
הועד פועל בשיתוף פעולה עם סביל ומקדם את תיאולוגית השחרור הפלסטינית.
לסביל יש השפעה תיאולוגית ניכרת בתוך ה .WCC-חיפוש במנוע החיפוש של גוגל את
מילת המפתח "סביל" באתר ה WCC-מעלה  559אזכורים .ביניהם:
 oקישור להורדת סדר תפילות דתי של סביל תחת הכותרת "דרך הייסורים העכשווית",
הכולל דימויים אנטישמיים נמצא באתר האינטרנט של ה .WCC-ה"תחנה" הראשונה
ב"דרך" זו משווה ישירות בין הכפר הפלסטיני "שטוהר אתנית" ליפתה לבין צליבתו של
ישו .הוא גם משווה בין ממשלת ישראל לבין אלו שדנו את ישו למוות ומרמז על
הרשויות היהודיות כפי שהן מתוארות בברית החדשה" :כפי שישו נידון למות על ידי

הרשויות שרצו להגן על כוחן ,מעמדן והאידיאלים שלהן ,כך הפלסטינים סובלים
כתוצאה מהפחד והאידיאולוגיה של מייסדי מדינת ישראל".

 oבשנת  2100ה WCC-ארגנו את השבוע העולמי לשלום בפלסטין-ישראל שבו סביל
שיחק תפקיד משמעותי בתכנון והובלת אירועים במספר מדינות .בתוכנית לשנת ,2111
סביל מוזכר כ"חבר בקבוצת התכנון" של האירועים .סביל היה מעורב באותה צורה
בפרויקט בשנים  ,2101 ,2111 ,2119וכמו כן ,גם בשנת .2102


תוכנית הליוויים האקומנית בפלסטין וישראל ( )EAPPIנוסדה על ידי ה WCC-בשנת
 EAPPI .2112היא חברת בת בבעלות מלאה של ה.WCC-
תוכנית  EAPPIמשתמשת באופן קבוע ברטוריקה מסיתה ומכפישה נגד ישראל ויוזמת
קמפיינים של  .BDSהיא מציגה נרטיב פלסטיני חד-צדדי ,מקדמת את "זכות השיבה",
מתעלמת מהתקפות טרור נגד ישראלים ,ומאשימה את ישראל בלבד בקונפליקט.
התוכנית היא משאב חשוב לפעילים פרו-פלסטינים החברים בכנסיות שונות ברחבי העולם,
המשמשות כ"ארגונים משלחים" ,מספר דוגמאות:
 oארצות הברית :הכנסייה האוונגלית הלותרנית של אמריקה ,הכנסייה המתודיסטית
המאוחדת ,הכנסייה הפרסביטריאנית (ארה"ב) ,הכנסייה המאוחדת של ישו ,הכנסייה
הנוצרית (חסידיו של ישו) ,המיסיונרים של מרינול ,הכנסייה האפיסקופלית ,שירות
הכנסייה העולמי ,הועדה הלאומית של כנסיות ישו בארה"ב.
 oבריטניה ואירלנד :העדים הקווייקרים לשלום וחברה ,האיחוד הבפטיסטי של
בריטניה ,הסוכנות הקתולית לפיתוח בארצות מעבר לים (,Christian Aid ,)CAFOD
כנסיית סקוטלנד ,הכנסייה המתודיסטית ,טרוקרה ,פקס כריסטי בריטניה.
 oנורווגיה:ימק"א (נורווגיה) ,הוועד הנוצרי של נורווגיה ,כנסיית נורווגיהNorwegian ,
.Church Aid
 oשוויץ :פדרציית הכנסיות הפרוטסטנטיות בשוויץ.EPER/HEKS ,



התוכנית מביאה מתנדבים בינלאומיים לגדה המערבית על מנת "לחוות את החיים תחת
הכיבוש" ו"לספק נוכחות הגנתית לקהילות פגיעות" .לעיתים ,פעילויות אלה גורמות
לעימותים עם מתנחלים וצה"ל.
הארגון  ,Christian Aidשותף של  ,EAPPIנתמך באופן משמעותי על ידי הממשלה האירית
והממשלה הבריטית.
 ,EAPPIבשיתוף עם  WCCוהמרכז הירושלמי הבין-כנסייתי ,חיברו את המסמך המרכזי
של התוכנית תחת הכותרת "אמונה תחת הכיבוש" ( .)2102המסמך מטיל את האחריות על
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ישראל על הקשיים העומדים בפני הנוצרים בארץ הקודש .המסמך גם שואף "לשלול" את
מה שהוא קורא לו "תעמולה ישראלית ונוצרית-ציונית לא מבוססת ,על כך שהנוצרים
הפלסטינים עוזבים בעקבות פונדמנטליזם אסלאמי בחברה הפלסטינית" (עמוד .)01
המסמך מפנה "למידע נוסף על פעילויות שניתן לנקוט על מנת לסיים את הכיבוש ולממש
שלום צודק ,אנו ממליצים להתייחס ל 21'-דרכים לפעול למען שלום עם צדק' מאת ד"ר
מאזן קומסיה"
ד"ר מאזן קומסיה הוא פלסטיני נוצרי החי בגדה המערבית .הוא חוקר ומנחה בשלוש
אוניברסיטאות פלסטיניות ומשמש פעמים רבות דובר מטעם ארגון סביל .הוא נשא את
נאום הפתיחה של הוועידה הבינלאומית השמינית של סביל בשנת  ,2100והוא דובר מומלץ
באתר ידידי סביל-צפון אמריקה .קומסיה משתמש לעיתים קרובות בדימויים אנטישמים:
 oקומסיה אומר כי "תקשורת המיינסטרים נשלטת על ידי הציונים" וכי "הציונים
השולטים בתקשורת אינם מעזים לפרסם את האמת...ההוזים הימניים הציוניים וכלי
התקשורת הנשלטים שלהם מתעלמים מההתנגדות העממית"( .הדגשה לא במקור).
 oהוא טוען כי יהודים ישראלים "פיתחו פחד מגויים שמגיע לרמות של פרנויה" והוא
שואל "למה שלא תהיה מדיניות חוץ אמריקאית המעדיפה אוכלוסייה אמריקאית?
האם זה בגלל שיהודים מסוימים מרוויחים כסף מהשבטיות שנקראת ציונות? (הדגשה
לא במקור)
 oמעורבותו בהכחשת השואה ניכרת כאשר הוא כותב "באירופה ה'דמוקרטית' יש מדינות
שבהן אתה יכול לבחון ולאתגר כל אירוע היסטורי חוץ מהגרסה הציונית להיסטוריה
של מלחמת העולם השנייה".
 oקומסיה טוען כי נאט"ו תחת שליטה ציונית ושהברית פועלת " לפי מה שהוכתב להם
בתל אביב" ושהגדרת ה"טרור" של נאט"ו מקודמת על ידי "התקשורת הציונית ברחבי
המערב (שהאסלאם הוא הגורם)"( .הדגשה לא במקור)

מימון ממשלתי לוועד הכנסיות העולמי
ה WCC-מקבל מענקים ממשלתיים ,בצורה עקיפה דרך ארגוני סיוע כנסייתים שונים ,ובצורה
ישירה מהממשלה הנורווגית והקנדית (לפי הדוחות הכספיים של ה WCC-לשנים .)2101,2100
( 0202סכומים בפרנק
( 0200סכומים בפרנק שוויצרי)
שוויצרי)
תרומות ממשלתיות ישירות לוועד הכנסיות העולמי ()WCC
1
209,055

061,102
001,902

תורם

משרד החוץ הנורווגי
סוכנות הפיתוח הבינלאומי הקנדית ()CIDA

תרומות ממשלתיות עקיפות לוועד הכנסיות העולמי ()WCC
225,120
1
011,251
659,211
950,121
025,529
219,290

560,951
2,220
205,599
692,610
2,905,001
665,260
610,155

( Christian Aidבריטניה)
( CordAidהולנד)
( DanChurchAidדנמרק)
( FinnChurchAidפינלנד)
( ICCOהולנד)
( Kerk in Actieהולנד)
( Norwegian Church Aidנורווגיה)

רשת החרם ,משיכת ההשקעות והסנקציות (:)BDS


מקורו של קמפיין ה BDS-הוא בפורום הארגונים הלא-ממשלתיים בועידת האו"ם נגד
גזענות בדרבן ,דרום אפריקה ,שהתקיימה בשנת  .2110בפורום זה התאחדו כ 0211-ארגונים
לא-ממשלתיים על מנת לאמץ תוכנית מלחמה פוליטית נגד ישראל .בהצהרה הסופית
שלהם ,שהשתמשה ברטוריקה מסיתה שנועדה להביא לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל,
נכתב ש"ישראל היא מדינת גזענית ,מדינת אפרטהייד שבה הסוג של האפרטהייד הישראלי

הוא פשע נגד האנושות ,",וכן קראה "לפתוח בתנועה אנטי-אפרטהייד ישראלי בינלאומית"
ול"בידוד מוחלט של מדינת ישראל".
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זוהי "אסטרטגיית דרבן" שבה ה BDS-הוא אחד המרכיבים המרכזיים .על בסיס זה
קבוצות אנטי-ישראליות הגבירו את מאמציהן לקדם חרם כלכלי ותרבותי על ישראל
( ,)2112ובייחוד הקריאה לחרם על מוסדות אקדמיים ישראלים (.)2115
בין הארגונים שהשתתפו בועידת דרבן היו גם זרמים נוצרים מרכזיים שבעשור האחרון
הפכו לחסידי אסטרטגיית דרבן (וועד הכנסיות העולמי ,הקווייקרים) ,המממנים של
האסטרטגיה (קורדאיד ודיאקוניה) וכנסיות המהוות מטרות לניצול על ידי חסידי
אסטרטגיית דרבן (הכנסייה הפרסביטריאנית ארה"ב ,הכנסייה המתודיסטית המאוחדת,
הכנסייה האפיסקופלית ,הכנסייה המאוחדת של ישו ,ואחרות)
ביולי  ,2112מספר קבוצות פלסטיניות התאחדו תחת "הקריאה המאוחדת הפלסטינית ל-
 BDSנגד ישראל" ,ובכך הרחיבו את היקף הפעילויות והמשאבים שנועדו לסוג זה של
מלחמה פוליטית.
חלק מתומכי ה BDS-מתבטאים באופן ברור על מטרות הקמפיין:
 oד"ר נורמן פינקלשטיין ,תומך ב ,BDS-ביקר את פעילי ה BDS-וטען שהם "אינם
כנים" לגבי המטרות שלהם .פינלקשטיין אמר ש"עלינו להיות כנים ,ואני מתעב את
חוסר הכנות .הם [פעילי ה ]BDS-לא רוצים את ישראל...והם חושבים שהם מאוד

פיקחים בגלל שהם יודעים שיישום כל השלוש [הדרישות] הוא מה? מה התוצאה?
אתה יודע ואני יודע ,מה התוצאה? שלא תהיה ישראל( ".הדגשה לא במקור).

 oד"ר אסעד אבוח'ליל ,פעיל מצפון קליפורניה ,הגיב לד"ר פינקלשטיין בעיתון אל-
אחבאר" :פינקלשטיין שואל בצדק האם המטרה האמיתית של ה BDS-היא הפלת

מדינת ישראל .כאן ,אני מסכים איתו בזה .שזו צריכה להיות מטרה מוצהרת וברורה.
ללא שום דו-משמעות בנושא .צדק וחופש בשביל הפלסטינים מנוגדים לקיומה של
מדינת ישראל" (הדגשה לא במקור).
 BDS" oאכן אומר סופה של המדינה היהודית...סיום הכיבוש לא אומר כלום אם הוא
לא כולל בתוכו את סיומה של המדינה היהודית( ".אחמד מור ,פעיל  BDSאמריקאי
בולט).

מסמך קיירוס פלסטין:






מסמך קיירוס פלסטין חובר בשנת  2111על ידי קבוצה של  05כמרים פלסטינים-נוצרים.
המסמך קורא ל BDS-נגד ישראל ,מכחיש את הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ לישראל
באמצעות מושגים תיאולוגים ,ומאשים באופן בלעדי את ישראל בהמשך הסכסוך .מטרת
המסמך היא לצרף כנסיות ברחבי העולם לתמיכה ב ,BDS-דה-לגיטימציה ודמוניזציה כלפי
מדינת ישראל.
מסמך קיירוס פלסטין טופח וקודם בהרחבה על ידי וועד הכנסיות העולמי ( )WCCדרך
הפורום האקומני פלסטין ישראל ( .)PIEFזאת הייתה הפסגה של תהליך שכלל את "קריאת
עמאן" של ה WCC-מ ,2110-שתומכת באופן מובהק ב"זכות השיבה" ,ו"הבנות ברן" בשנת
.2119
המסמך כולל הצדקה של הטרור נגד אזרחי ישראל והמעטה בערכו ,נמנע מלהזכיר את שמם
של ארגון פלסטיני כלשהו שביצע פעולות טרור נגד אזרחים ישראלים חפים מפשע ,ומגדיר
את הטרור כ"התנגדות חוקית":
" oחלק מהמפלגות הפוליטיות (הפלסטיניות) אימצו את הדרך של התנגדות חמושה.

ישראל השתמשה בזה כתירוץ להאשים את הפלסטינים שהם טרוריסטים והצליחה
לעוות את טבעו האמיתי של הקונפליקט ,בהציגה אותו כמלחמה ישראלית בטרור,
במקום כיבוש ישראלי העומד בפני התנגדות פלסטינית חוקית שמטרתה לסיים אותו".

(הדגשה לא במקור)
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