
 
 

 

Bloodshed follows bloodshed 

A reflection on the latest round of violence in the Holy Land 

Justice and Peace Commission (16.5.2022) 

 

The Lord has an indictment against the inhabitants of the land.  

There is no faithfulness or loyalty, and no knowledge of God in the land.  

Swearing, lying, and murder, and stealing and adultery break out;  

bloodshed follows bloodshed.  

Therefore, the land mourns, and all who live in it languish  

(Hosea 4:1-3) 

 

The killing of Palestinian journalist Shireen Abu Akleh in Jenin on May 11, 2022 shocked us all. 

Gunned down, and she is not the last victim in the ongoing violence in the Holy Land. A daughter 

of our Christian community, she was well-known throughout the region as a news reporter for Al-

Jazeera and thousands turned out to mourn her. The police brutality at her funeral has left us 

stunned. However, these past two months have seen much violence in the Holy Land most of it 

not reaching the headlines. Bloodshed has followed bloodshed, claiming the lives of Israeli Jews, 

Palestinian Arabs and others too, all victims of a conflict that grinds on, taking its grim toll. We 

mourn all the victims of this unending bloodshed, Jewish Israelis, Palestinian Arabs and others 

who have died. We continue to cry out that violence is wrong and will not bring a solution but 

only more violence.  

 

At the same time, we also express our anxiety about what the future holds. The political authorities 

who decide the future in Israel-Palestine as well as the most important segments of the international 

community seem unwilling to reflect in truth and with courage about what is happening in the 

Holy Land. Consequently, they cannot act to root out the causes of this violence. In our attempt 

here to understand the root of this violence, we in no way seek to justify it, however understanding 

is the only way to begin to find a way out of this deadly cycle.  

 

1. What has happened recently? 

In the past two months, forty-five Palestinians, sixteen Israelis and two migrant workers have been 

killed in what has been termed “a new cycle violence”. And the violence continues… This 

violence, although predominantly taking place in Palestine, still under Israeli occupation, has 

manifested inside Israeli territory too, where fifteen Israelis who have died were killed in attacks 

carried out by Palestinians in retaliation for Israeli violence. Indeed, it is important to point out 

that this violence is part and parcel of the ongoing conflict. 

 

2. Why are people dying? 

As long as the conflict between Israeli Jews and Palestinian Arabs continues, as long as there is 

no justice, no equality and no peace in the Holy Land, no sincere engagement to end the conflict, 

death will continue to be victorious. As long as a regime of military occupation continues to be 

imposed on those who live in East Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip, and as long as a 

regime of discrimination continues to be administered within the State of Israel, there will be no 



end to the cycle of violence. As long as local political leaders advance their own personal interests 

and ignore the cries of the widows, the orphans, the mothers and fathers in mourning, all who live 

in this land languish, as the Prophet Hosea says. As long as the international community shirks its 

responsibility for the situation in Israel/Palestine, the cogwheels of this seemingly unending 

conflict will continue turning. 

 

3. What are the causes of the violence? 

When Palestinians attack Israeli Jews, many advance interpretations of their motivations. They 

attribute the violence to Palestinian, Arab or Islamic ideologies that reject Israel, Israelis and even 

Jews. However, these acts of violence must be analyzed first and foremost within the context of 

the ongoing Israel-Palestine conflict.  

 

It needs to be repeated with unequivocal clarity: the root cause and primary context of the 

violence is the occupation of Palestine, an occupation that has gone on for fifty-five years.  

 

The violence of the occupation includes land expropriation, administrative detention, the 

withholding of building permits, house demolitions, the restriction of movement, the stifling of 

political, social and economic development and the ongoing siege of the Gaza Strip. 

 

In particular, the tensions in the holy city of Jerusalem continue to aggravate the situation and 

escalate the levels of tension. These tensions include the constant threats to the status quo in the 

Haram al-Sharif (also known as the Temple Mount), the stifling restrictions on access to the Holy 

Places (for Christians this was again underlined this past Orthodox Saturday of Light, Holy 

Saturday), and the ongoing attempts to claim properties in occupied East Jerusalem, resulting in 

the eviction of people from their homes to be given to settlers, particularly in Sheikh Jarrah and 

Silwan. 

 

The massive and violent reprisals by the Israeli security forces against the family and sometimes 

against the whole neighborhood or town of alleged Palestinian perpetrators of violence creates 

new resentment, hatred and desire for revenge and provide fertile soil for new attacks against 

Israeli Jews. Many of the perpetrators have relatives and friends who have fallen victim to the 

violence inherent in the occupation. Similarly, certain attempts by the Israeli forces to “prevent” 

new attacks, in fact exacerbate the conditions that are leading to acts of violence as bloodshed 

follows bloodshed.  

 

It is glaringly outrageous that much of the violence of which Palestinians are victims originates 

from Israeli settlers and their vigilante groups, who have expropriated Palestinian lands and live 

illegally in the territories occupied by Israel. In some parts of the West Bank, settlers dominate 

entire areas, imposing a reign of lawlessness and terror on Palestinian families, neighborhoods and 

villages, preventing the inhabitants from travelling freely, working their lands, pasturing their 

flocks and living ordinary lives. Rather than defining their acts as crimes, or even in some cases 

as terrorism, the settlers are too often aided and abetted by the Israeli military. This is particularly 

true in the city of Hebron and its southern environs and the city of Nablus and its environs.  

 

Furthermore, although not unprecedented, the fact that Palestinian citizens of Israel are carrying 

out attacks on Israeli Jews underlines the alienation that many Palestinian Arab citizens of Israel 



feel in a state in which they are citizens but which is defined as a “Jewish” state. These attacks are 

a sign of despair in the face of ongoing discrimination against Arabs in Israel itself and the regime 

of inequality. Furthermore, these acts are also a cry of rage against those attempting to erase the 

Palestinian identity of the Palestinian Arab citizens of Israel. 

 

Unfortunately, as long as Palestinians resort only to verbal protest or non-violent actions (when 

the Israeli authorities authorize this), the international community ignores the Palestinians and 

gives the impression that everything is normal, promoting “normalization” with the Israeli state 

despite the ongoing conflict. Sadly, only when violence erupts, the international community wakes 

up and takes note. 

 

4. A wider context of injustice 

The so-called “Abraham Accords” that were formulated and triumphantly promoted by the US 

Trump administration certainly add to the sense of frustration and despair at the heart of the latest 

rounds of violence. Israel has now signed so-called “peace” accords with countries with which 

Israel has no conflict. These accords pursue common regional interests like opposition to Iran and 

economic and military collaboration. However, the accords blatantly ignore the real conflict in 

Israel/Palestine and the rights of the Palestinians. For the Palestinians, this adds insult to injury, 

reinforcing their feeling that, in the eyes of Israel and the powerful in the international community, 

they do not exist. Real peace can only be made between Israel and Palestine. 

 

Another piece in the contemporary puzzle in order to understand the latest round of bloodshed is 

connected to the situation in Eastern Europe. As soon as Russia invaded the Ukraine, the 

international community, led by the United States, condemned the invasion and far-reaching 

sanctions were imposed by many countries including the United States, the European Union and 

the United Kingdom in order to pressure the Russian regime to withdraw from Ukrainian territory 

and cease its aggression. Many Palestinians compare these recent events with the decades of 

conflict in their own homeland. Israel has occupied Palestinian territory since 1967 and has 

imposed a discriminatory regime of inequality on Palestinians within Israel since 1948. However, 

those most vocal in condemning Russian aggression have done little to denounce Israeli occupation 

and discrimination. This double standard has only sharpened Palestinian frustration and despair. 

 

Conclusion: Seeking peace and pursuing it 

Two and a half millennia ago, the prophet Ezekiel called out against the princes of the land, “Put 

away violence and oppression, and do what is just and right. Cease your evictions of my people” 

(Ezekiel 45:9).  

 

Today we call on the authorities in Israel to seek out the reasons for the violence that engulfs us 

all. Responding to violence with violence, a logic of never-ending reprisal, is not the answer. Israel 

and Palestine have the same rights: the rights to security, freedom, dignity and self-determination. 

Violence will not end until these rights are realized for both Israelis and Palestinians equally. 

 

Israel is on a quest for “peace” where peace cannot be found. Israel seeks peace with the regimes 

of Arab countries but not with the people of the region. Real peace will only be realized when the 

Palestinians can affirm that their rights have been implemented. Peace will begin when the 



Palestinians proclaim that they are no longer at war with Israelis. Only then will a new chapter 

begin in the region. 

 

It is the Psalmist who reminds us: “Which of you desires life, and covets many days to enjoy good? 

Keep your tongue from evil, and your lips from speaking deceit. Depart from evil, and do good; 

seek peace, and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their 

cry” (Psalm 34:12-15).  

 

  



 

 

 
 

 جلنة العدل والسالم 
 التابعة جمللس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يف القدس

 يف األرض املقدسة العنف واقع  يف ورؤية أفكار 
 ٢٠٢٢أيار  ١٦

 

   قٌّحَ ي األرضِفِ يسَ إذ لَ ،األرضِ انِكَّى سُلَى عَعوَدَب  لرَّلِ إنَّفَ"

   ،ىنَالزِّوَ  ةُقَرِالسَّوَ تلُ القَوَ بُذِالكَوَ ةُاللعنَ تْاضَد فَل قَبَ ،هلل ةٌفَعرِال مَوَ  ةٌمحَرَ الوَ

 ، اءَ مَ الدِّ   سُ امِ لَ تُ   اءُ مَالدِّ وَ 

 (.٣-١: ٤" )هوشع ايهَفِ نٍاكِسِ لُّكُ  لُذبُيَ وَ األرضُ وُحنُتَ  كَلِذَلِ
 

كان هزة للجميع. اغتيلت، وليست   ٢٠٢٢أاير    ١١مقتل الصحفية شريين أبو عاقة يف جنني يف  
الضحية األخرية للعنف السائد يف األرض املقدسة. هي عضو يف مجاعتنا املسيحية، وهلا شهرة واسعة يف  
املنطقة، ومراسلة للجزيرة. توافد األلوف لتشييعها. وكان تدخل الشرطة الوحشي يف جنازهتا أمرًا أذهل 

أن بعضه مل يصل إىل مقدمة  اجلميع. منذ أكثر من شهرين شهدان عنًفا متزايًدا يف األرض املقدسة ولو  
األخبار. وزاد العنف وصارت "الدماء تالمس الدماء"، كما يقول النيب، وسقط ضحيته يهود إسرائيليون  
وفلسطينيون عرب وغريهم، كلهم ضحااي صراع ما زال يطحن ويفرتس ضحاايه. نبكي كل الضحااي يف  

عرًًب وغريهم. وما زلنا نصرخ ونقول إن العنف    هذا العنف الذي ال ينتهي، يهوًدا إسرائيليني، وفلسطينيني
 خطأ ولن أييت أبّي حل، لن أييت إال مبزيد من العنف.

يف الوقت نفسه، إان نعرب عن قلقنا جتاه املستقبل. فإن السلطات اإلسرائيلية اليت بيدها قرار املستقبل 
أهنم ال   يبدو  الدولية،  الكبار يف األسرة  إسرائيل وفلسطني، وكذلك  نظرة حقيقية  يف  ينظروا  أـن  يريدون 



وشجاعة يف ما حيدث يف األرض املقدسة. وهلذا فهم ال يقدرون أن يروا أسباب هذا العنف. حناول يف 
هذا التحليل أن نرى هذه األسباب، ال للتربير، لكن ألن فهم األسباب ومعرفة اجلذور هي الوسيلة الوحيدة  

 اليت تؤدي إىل إيقاف دائرة املوت هذه.   
 

 ما الذي حدث يف هذه األايم؟ ١
املاضينيقتل،    الشهرين  من  يف  وعامالن  إسرائبليا،  عشر  وستة  فلسطينيا،  وأربعون  مخسة   ،

مسي "بدائرة العنف اجلديدة". هذا العنف حدث بصورة رئيسة   املهاجرين يف إسرائيل كاان يف املوقع، يف ما
يف فلسطني، الواقعة حىت اآلن حتت االحتالل اإلسرائيلي، وظهر أيًضا يف داخل إسرائيل، حيث قتل مخسة  

من املهم اإلشارة إىل أن هذه  عشر إسرائيليا هبجمات نظمها الفلسطينيون ردًّا على العنف اإلسرائيلي.  
 عنه.   فصلهاإسرائيل هي جزء ال يتجزأ من الصراع املستمر وال ميكن  اهلجمات داخل

 
 ؟ الناسملاذا ميوت  ٢

وجد عدل وال ي، وطاملا أنه ال  العرب   والفلسطينيني  اليهود  طاملا استمر الصراع بني اإلسرائيليني 
تصر. وطاملا سيبقى املوت هو املن،  صراعخملص إلهناء الالتزام  مساواة وال سالم يف األرض املقدسة، وال  

عسكري على الذين يعيشون يف القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، الحتالل  االاستمر فرض نظام  
طاملا أن القادة  و تمييز داخل دولة إسرائيل، لن تكون هناك هناية لدائرة العنف.  التفرقة والطاملا استمر نظام  و 

مصاحلهم الشخصية ويتجاهلون صرخات األرامل واأليتام واألمهات واآلًبء قدِّمون  السياسيني احملليني ي
طاملا  و .  ون وي ذب لون"، كما يقول النيبفضع  سي  "يف هذه األرض    ونيعيش   الذينفإن كل    الباكني أحباءهم،

 هذا الصراعستستمر جمنزرات  فلسطني،  و   الوضع يف إسرائيل  جتاه  ال من مسؤوليتهتنص  ت  األسرة الدوليةأن  
 . ال هناية  يف سحق األحياء وإراقة الدماء إىل ما

 
 ما هي أسباب العنف؟ ٣
 



اليهود اإلسرائيليني،    وتربيراهتم.  تفسرياهتم  حيلِّّل احمللِّّلون ويقدِّمون  يف كل هجوم فلسطيين على 
وينسبون العنف إىل أيديولوجيا فلسطينية عربية أو إسالمية، ترفض االعرتاف إبسرائيل، واإلسرائيليني واليهود  

  إطار الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين. أيًضا. على أن أعمال العنف هذه جيب أن حتلل أوال وقبل كل شيء يف
 

التأكيد والتكرار بوضوح ال لبس فيه: العلة األساسية واألوىل للعنف هي االحتالل من  ال بد   
  سنة.نيمخس ومخس  قد مضى عليه أكثر مناملناطق الفلسطينية، و العسكري يف 

وهدم البيوت، مصادرة األراضي، واالعتقال اإلداري، ومنع تصاريح البناء،  وعنف االحتالل يعين   
 قطاع غزة. على احلركة، وخنق التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية، واحلصار املستمر حرية وتقييد 

يف    تصعيد مستوايت التوتر  ها تؤدي إىلالتوترات فيوخاصة الوضع يف القدس، املدينة املقدسة. ف 
ًبسم  الذي يسميه اإلسرائيليون  التهديدات املستمرة للوضع الراهن يف احلرم الشريف )  كل مكان، وأوهلا

املسيحية )ال سيما يف يوم سبت    األماكن املقدسة  اخلانقة املفروضة أمام الوصول إىلجبل اهليكل(، والقيود  
صادرة بيوت الناس وإخراجهم  واحملاوالت املستمرة ملالقيامة(،  النور األرثوذكسي، هذه السنة، يف كنيسة  

 . يف الشيخ جراح وسلوانمنها، وتسكني املستوطنني اليهود حملهم، خاصة 
عالوة على ذلك، فإن األعمال االنتقامية الواسعة والعنيفة اليت تقوم هبا قوات األمن اإلسرائيلية  

كراهية الستياًء و إال مزيًدا من اال  ال تسبب  ،البلدة أبكملهاوأحيااًن ضد احلي أو  عائلة املقاومني،  ضد  
مع العلم أن كثريين من منفِّذي أرض خصبة هلجمات جديدة ضد اإلسرائيليني. ، فهي النتقاما يف رغبةالو 

بعض   وكذلك،.  اإلسرائيلي  االحتاللالناجم عن  ضحااي للعنف    سقطواأقارب وأصدقاء    اهلجومات هلم
إىل تفاقم  إال  تؤدي يف الواقع  ال  اإلسرائيلية لـ "منع" اعتداءات جديدة،  القوات  وم هبا  اليت تق  اإلجراءات 

   ."إراقة الدماء تالمسإراقة الدماء " وإىل مزيد من العنف، وتصبح كلمة النيب صحيحة: ،الظروف
سببها   ني،الفلسطينياليت توقع الضحااي بني إنه ألمر مشني للغاية أن الكثري من أعمال العنف و  

ويعيشون بشكل غري قانوين يف األراضي   ،ن، الذين صادروا األراضي الفلسطينيةو ن اإلسرائيليو املستوطن  هم
طق أبكملها، ويفرضون  اليت حتتلها إسرائيل. يف بعض أجزاء الضفة الغربية، يسيطر املستوطنون على منا 

من السفر حبرية   ميمنعوهنفعلى العائالت واألحياء والقرى الفلسطينية،    ،واإلرهاب الالقانون،  من  وضًعا  
 من بداًل اجليش اإلسرائيلي،  عادية. و هتم الحيا  واعيش من أن يرعي قطعاهنم و من  العمل يف أراضيهم و من  و 



وبداًل من   أهنا جرائم ردعهم،  أعماهلم على  يساعدهم تعريف  إرهاب صارخ،  احلاالت هي  بعض  ، ويف 
ويف ،  هذا صحيح بشكل خاص يف مدينة اخلليل واملناطق الواقعة جنوب املدينةوحيميهم يف اعتداءاهتم.  

  منطقة انبلس، وغريها.
عالوة على ذلك، الواقع ان مواطنني فلسطينيني يف إسرائيل يقومون هبجمات على إسرائيليني   

العديد من املواطنني العرب الفلسطينيني عن الدولة اليت هم مواطنون  يهود، وليس األمر جديًدا، يعين عزل  
التمييز املستمر ضد  أيس يف وجه  هنا دولة "يهودية". هذه اهلجمات هي صرخة  نفسها أبف  ت عرِّّ   إذ  ،فيها

صرخة غضب ردة فعل و أعمال العنف هذه هي أيضا  و عدم املساواة.  نظام  يف وجه  و   ،العرب داخل إسرائيل
 اهلوية الفلسطينية للمواطنني العرب الفلسطينيني يف إسرائيل. و  الذين حياولون حم ح أمام 

 

اإنه ملن املؤسف  و   ألعمال غري ًبأو  ًبلكالم فقط  ن إىل االحتجاج  و الفلسطينيحني يلجأ  أنه    جدًّ
تصرف وكأن  سمح السلطات اإلسرائيلية بذلك(، فإن اجملتمع الدويل يتجاهل الفلسطينيني ويت  حنيالعنيفة )

  األسرة الدولية تستيقظ   . يبدو لألسف أنالصراعكل شيء طبيعي، ويعزز "التطبيع" على الرغم من استمرار  
  لعنف.اأعمال ندلع تفقط عندما 

 

 مزيد من الظلم  ٤
االتفاقات املسماة "ًبتفاقات إبراهيم" واليت روجت هلا اإلدارة األمريكية يف عهد ترامب، زادت  

الشعور ًبإلحباط واليأس يف قلب موجات العنف األخرية. وقـ ع ت إسرائيل اآلن على عدد من اتفاقات  
تسعي   االتفاقات  هذه  هلا.  ليست خصًما  بلدان  مع  منها  السالم  املنطقة،  لتحقيق مصاحل مشرتكة يف 

إسرائيل  يف  احلقيقي  الصراع  بوقاحة  تتجاهل  لكنها  والعسكري.  االقتصادي  والتعاون  إيران،  معارضة 
وفلسطني وحقوق الفلسطينيني. هذه االتفاقات يف نظر الفلسطينيني، ما هي إال زايدة اإلهانة على اإلهانة، 

شعورهم أبهنم، يف نظر إسرائيل وكبار األسرة الدولية، إهنم ال يوجدون.  وتراكم الظلم على الظلم، وتثبِّّت  
 مع أن السالم احلقيقي ال ميكن أن يتم إال بني إسرائيل وفلسطني.

 
  



ًبلوضع يف أوروًب    هلا صلةلفهم اجلولة األخرية من إراقة الدماء  املعاصر  قطعة أخرى من اللغز   
  ت ض  رِّ وف    ، فورًا،أدان اجملتمع الدويل بقيادة الوالايت املتحدة الغزو  ، أوكرانياحاملا بدأت روسيا غزو   الشرقية.  
مبا يف ذلك الوالايت املتحدة واالحتاد   ،من قبل العديد من الدولواسعة وشديدة على روسيا  عقوًبت  

سحاب من األراضي األوكرانية  من أجل الضغط على النظام الروسي لالن  ، ذلك األورويب واململكة املتحدة 
 عدوان.الوالتوقف عن 

عقود من  مع  األحداث يف أوروًب الشرقية  هذه    قارن فلسطينيون كثريونيف األراضي املقدسة،   
عدم و وفرضت نظام متييز    ١٩٦٧احتلت إسرائيل األراضي الفلسطينية منذ عام  فقد  الصراع يف وطنهم.  

شددوا يف إدانة  . ومع ذلك، فإن أولئك الذين  ١٩٤٨  سنة اواة على الفلسطينيني داخل إسرائيل منذ  س م
للتنديد     ال لتمييز اإلسرائيلي. ازدواجية املعايري هذه  ًبالحتالل و ًبالعدوان الروسي، مل يفعلوا شيًئا ي ذكر 

 اليأس الفلسطيين. اإلحباط و إال إىل زايدة  يتؤد
 

 لسالم واطلبه. اخلامتة: اسع إىل ا 
،  ابِصَاغتِالِوَ  نفِ ن العُوا عَفُّكُ  "  قال:رؤساء األرض  على  النيب حزقيال  تنبأ  منذ ألفي سنة ونصف،   

 .  (٠: ٤٥)حزقيال  "بّالرَّ دُيِّالسَّ ولُ قُم، يَكُ اتِيَدِّعَي تَعبِن شَوا عَعُارفَ، وَ رّالبِوَ  قَّوا احلَجرُأَوَ
اإلسرائيلية إىل النظر يف أسباب العنف احلقيقية. طلنا ضحااي هلذا  حنن اليوم ندعو السلطات   

العنف. والرد على العنف ًبلعنف، ‘منا هو منطق انتقام لن يتوقف أبًدا، وليس الرد الصحيح. لكل من  
إسرائيل وفلسطني احلقوق نفسها: احلق على األمن، واحلرية، والكرامة، وتقرير املصري. ولن ينتهي العنف  

 ن تتحقق هذه احلقوق.إىل أ
السالم حيث ال يوجد السالم. إسرائيل تبحث عن السالم مع األنظمة   إسرائيل تبحث عن 

احلاكمة يف البلدان العربية، ليس السالم هناك. إمنا السالم مع شعوب املنطقة ويف قلوب الناس. والسالم 
دأ السالم عندما يقول الفلسطينيون  احلقيقي يبدأ عندما يعلن الفلسطينيون أهنم حصلوا على حقوقهم. يب

 إن حرهبم مع إسرائيل انتهت. إذاك فقط يبدأ زمن جديد يف هذه املنطقة.  



مِنَ الشَّرِّ صُنْ لِسَانَكَ،  "مَن ذَا الَّذِي يَهوَى احلَيَاةَ وَيُحِبُّ األيَّامَ لِيَرَى فِيهَا اخلرَيَاتِ؟: املزمور يقول

عَينَا الرَّبِّ عَلَى األبرَارِ   جَانِبْ الشَّرَّ وَاصنَعْ اخلَريَ، وَابتَغِ السَّالمَ وَاسعَ إلَيهِ.  وَمِن كَلَامِ الغِشِّ شَفَتَيْكَ.

 .(١٥-١٢: ٣٤)مزمور  إلَى صُرَاخِهِم" وَأُذُناَهُ
 

 


