
حتى الميت اليسلم من إجرام الصهاينة!

جثمان الشهيدة ابو عاقلة تدق مسمارا عريضا 
في نعش االحتالل

 مــا اقــرب االمــس باليــوم، تكــرر قبــل أيــام مشــهد الشــهيد محمــد الــدرة والقنــاص االســرائيلي 
يتصيــده ووالــده يخفيــه خلــف ظهــره كــي التصيبــه طلقــات الغــدر، فالشــهيدة الصحفيــة شــيرين أبــو 
عاقلــة ســقطت برصاصــة غــدر )متفجــرة ومحرمــة دوليــا( مشــابهة، ولــم يســلم حتــى جثمانهــا الطاهــر 
عنــد تشــييعه فشــرطة االحتــال انهالــت ضربــا علــى مشــيعييها فــي مشــهد يعــري االحتــال تمامــا 

ويــؤذن بســقوطه القريــب.
ــون االعــام  ــا ان يدمــر االحتــال بيــوت ومــدن العــرب والمســلمين ومــن ثــم يخــرج بعي اعتدن
العالمــي بطــا يدافــع عــن نفســه، لكنــه اليــوم خســر تمامــا فــي المواجهــة اإلعاميــة، فمــا كان 

تصيــد  ان  إال  منــه 
ــن  ــام اعي ــلة أم مراس
جميــع العالــم ليعــود 
ويســتهدف جســدها 
ان  وهــذا  المشــيع، 
شــيء  علــى  دل 
علــى  يــدل  فإنــه 
قمــة الهزيمــة، أي ان 
يخشــى  االحتــال 
تشــييع  مــن  حتــى 
امــام  عاقلــة  أبــو 

أعيــن العالــم وهــو مرتبــك لدرجــة أنــه بــدال مــن تــدارك األمــر انهــال بالضــرب علــى مشــييعها امــام 
القبيــح. عريــه  ليظهــر  العالــم 

العالــم اليــوم رأى بــأم عينــه كيــف ان العــدو اإلســرائيلي يقتــل المســيحيين والمســلمين، 
ويعتــدي علــى مقدســاتهم، ويهــدم بيوتهــم، وأن الجميــع فــي خطــر مــن سياســات الكيــان اإلســرائيلي 
العنصــري والاإنســاني، والــذي لــن يتبــدل مهمــا فعــل المطبعــون، فدمــاء أبــو عاقلــة ســتكون وصمــة 

عــار ليســت علــى الكيــان المحتــل وحــده بــل علــى وجــوه ونواصــي وأيــدي المطبعيــن أيضــا.
يعيــش االحتــال االســرائيلي اليــوم أصعــب مراحلــه، ويقتــرب مــن الســقوط رويــدا رويــدا، وعلــى 
هــذا دالالت واضحــة، اوال: خســر االحتــال قــوة ردعــه أمــام تطــور ســاح المقاومــة ولــم يعــد قــادرا علــى 
شــن حــروب متــى شــاء خاصــة االجتياحــات البريــة عندمــا كان جنــوده يدخلــون الــى اراضــي العــرب 

وكأنهــم فــي نزهــة فهــو اليــوم يعجــز حتــى عــن اجتيــاح مخيــم جنيــن.
ثانيــا: خســر االحتــال أمنــه وتصاعــدت العمليــات البطوليــة والفدائيــة فــي الداخــل الفلســطيني 
وأصبــح االحتــال فــي كل عمليــة يســتدعي كافــة قواتــه ويســتنفر علــى اعلــى المســتويات لامســاك 
بمنفــذي العمليــات، عــدا عــن ان مســتوطنيه خســروا ثقتهــم فــي قــدرة حكوماتهــم علــى تأمينهــم، 

فالعمليــات الخمــس االخيــرة أســقطت 19 اســرائيليا خــال 45 يومــا فقــط.
العنــف  مــع تصاعــد  والســابقة،  الحاليــة  االحتــال  وترنــح حكومــة  السياســية  االزمــة  ثالثــا: 
والعنصريــة داخــل جمهــور االحتــال بســبب ســيطرة اليميــن المتطــرف، والعنصــر “غيــر األشــكنازي” 
ــرة  ــد الهج ــي تصاع ــن، وبالتال ــاب االم ــتوطنين وغي ــة المس ــي تركيب ــوازن ف ــدم ت ــل وع ــدوث خل وح
العكســية حيــث تشــير دراســات نشــرتها صحــف اســرائيلية ان أكثــر مــن 41 بالمئــة مــن مــن اليهــود 
الــروس عــادوا إلــى روســيا فــي األعــوام األخيــرة، فــي وقــت يســير فيــه يهــود “الفاشــا” علــى الطريــق 

ــا. ــدا، أو العــودة إلــى إثيوبي ــكا وكن ــا وأمري نفســه، ســواء بالهجــرة إلــى أوروب
رابعــا: الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا كشــفت الخــداع االســرائيلي وتاعبــه علــى الحبال 
بيــن روســيا وامريــكا واوكرانيــا وبالتالــي أصبــح الكيــان االســرائيلي مكشــوفا ومنبــوذا أكثــر 
مــن قبــل شــعوب هــذه البلــدان ولــم يعــد اإلعــام قــادرا علــى تغطيــة عُريّــه، فحتــى وزيــر 
الخارجيــة الروســي الدبلوماســي المعتّــق ســيرغي الفــروف خــرج عــن صمتــه، وهــذا دليــل 
علــى ان العامــة لديهــم آراء أكثــر حــدة، كذلــك فــي امريــكا ا ضطــرت إدارة بايــدن الــى إدانــة 
اغتيــال االحتــال للمراســلة شــيرين أبــو عاقلــة وقبلهــا ادانــت ايضــا نيــة االحتــال بنــاء 4500 
وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة، حتــى ان تجنــب بايــدن إلدانــة اعتــداءات االحتــال 
العنيفــة علــى المشــاركين فــي مراســم جنــازة أبــو عاقلــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة، لقــي 

اســتياء واســعا فــي أوســاط الصحفييــن االمريكييــن.
خامســا: قــد يــرى البعــض فــي المنــاورات التــي تجــري حاليــا وتشــارك فيها جميــع األســلحة البرية 
ــة المســتوطنين  ــل بطمأن ــة اإلســرائيلية وستســتمر شــهرا، عــرض عضــات كفي ــة والجوي والبحري
ــام،  ــى األم ــروب بمشــاكله ال ــه اله ــره ومحاولت ــال وتقهق ــى عجــز االحت ــل عل ــر دلي ــة أكب ــا حقيق لكنه
ــادة االحتــال )عســكريون وسياســيون( عــادة  ــره فق ــر مــن غي والجمهــور االســرائيلي يفهــم هــذا أكث
مــا اعتمــدوا فــي حــل مشــاكلهم االمنيــة والسياســية علــى ورقــة شــن الحــروب إلعــادة كســب الثقــة 
لكنهــم اليــوم عاجــزون حتــى امــام جنــازة صحفيــة، فكيــف لهــم بفتــح حــرب، بــل وخوفــا مــن نتائــج أي 

حــرب اتجهــوا نحــو القيــام بمنــاورات.
الرصاصــة التــي اطلقهــا القنــاص االســرائيلي علــى وجــه الصحافيــة ابــو عاقلــة التــي كانــت 
لســنوات شــاهدة علــى جرائــم االحتــال لســنوات فضحــت هــذا االحتــال ودقــت مســمارا عريضــا 

ــإذن اهلل. ــا ب ــيدخله قريب ــذي س ــه ال ــي نعش العالمف

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الــدول  الــدول االســتعمارية وبعــض  اعتــادت 
ــع للســيطرة وبســط نفوذهــا اإلقليمــي  ــي تتطل الت
علــى  االســتراتيجي،  الحيــوي  فضائهــا  لتوســيع 
والحكــم  العســكري  االحتــال  عــن  االســتعاضة 
المباشــر للــدول المســتهدفة باســتعمار او ســيطرة 
وإبدالــه بتعييــن حــكام يشــكلون حراســًا للمصالــح 

ــون جنســيتها،  ــي يحمل ــدان الت ــي البل ــة ف األجنبي
وللوصــول الــى هــذا الوضــع شــهد العالــم الكثيــر 
الفــرض الخارجــي للحــكام أو االنقابات العســكرية 
التــي ترفــع شــعارات وطنيــة طنانــة ثــم يفتضــح أمــر 
ــم لاســتعمار او  ــي تبعيتهــم وخدماته ــا ف أصحابه
الــدول الطامحــة للســيطرة ونــدر أن خــرج عــن هــذا 
ــوا  ــات او انقلب ــم االنقاب ــاءت به ــكام ج ــار ح المس
وطنيــة  قيــادة  بحــق  ومارســوا  مشــغليهم  علــى 

ألجــل شــعوبهم.
دوره  أدّى  عهــد  العســكرية  لانقابــات  كان 
عليــه  اطلــق  مــا  اليــوم  مكانــه  وحلــت  ومضــى 
األســوأ  بعــض  عــرف  والتــي  الملوّنــة،  الثــورات 
مــن صورهــا فــي منطقتنــا فــي مــا أســمي زورًا 
للبنــان  وكان  الثــورات  هــذه  العربــي«،  »الربيــع 
مــن هــذا الربيــع المــزوّر المزعــوم نصيــب تجرعــه 

ــد  ــرة ق ــا األخي ــت حلقته ــة كان ــى مراحــل متتالي عل
آذار 2019 عندمــا جــاء بومبيــو وزيــر  اطلقــت فــي 
خارجيــة أميــركا وأطلــق خطتــه اإلجراميــة إلســقاط 
لبنــان واســقاط مقاومتــه وإلعــادة صياغتــه بعــد 
المشــروع  تناســب  صياغــة  والتدميــر  الســقوط 
الصهيوأميركــي ليكــون نــواة لشــرق أوســط جديــد 

يتشــكل علــى أســاس وظيفــي فيكــون مســتعمرة 
أميركيــة يجعــل شــعبها فــي خدمــة المســتعمر 
وثروتهــا حكــرًا عليــه وال يصيــب أصحابهــا الفعلييــن 

اال النــزر اليســير جــدًا منهــا.
ــي  ــا نجحــت ف ــو ورغــم انه لكــن خطــة بومبي
تدميــر االقتصــاد اللبنانــي وتحقيــق االنهيــار النقــدي 
ودفعــت بالغالبيــة العظمــى مــن الشــعب الــى دوائــر 
الفاقــة والجــوع وحرمــت لبنــان مــن مصــادر ثروتــه 
البحريــة ومنعــت محاســبة مــن أفســد وضيّــع علــى 
اللبنانييــن ودائعهــم المصرفيــة، هــذه الخطــة رغــم 
انهــا أنزلــت الكثيــر مــن المآســي فــي الشــعب 
اللبنانــي إال أنهــا عجــزت حتــى اآلن عــن توفيــر 
ثــم  المقاومــة  ســاح  لنــزع  والوســائل  الفــرص 
تفكيكهــا وإخــراج مــن يتمســك بهــا وبســاحها مــن 
ــوى  ــإّن هــذه الق ــك ف ــًا، ولذل ــي كلي المشــهد اللبنان

مــن إقليميــة متمثلــة بالســعودية بشــكل خــاص 
ودوليــة متمثلــة بأميــركا بشــكل واضــح، هــذه القــوى 
التــي خطــط  النيابيــة  االنتخابــات  علــى  تعــوّل 
ــادة تشــكيل  ــي إلع ــار الحال ــي 15 أي ــي ف ــا لتنته له

ــان بشــكل يناســبها. ــي لبن الســلطة ف
نعــم عوّلــت هــذه القــوى االســتعمارية وقــوى 
االنتخابــات  اإلقليميــة، علــى  للســيطرة  الطمــوح 
لتحقيــق الغــرض االســتراتيجي لهــا عبــر امتــاك 
أكثريــة نيابيــة أواًل ثــم تشــكيل حكومــة تقصــي 
وتعيــد  الســلطة  فــي  المشــاركة  عــن  المقاومــة 
فــي  نشــأت  التــي  االســتئثار  مرحلــة  لألذهــان 
مــع   2008 أيــار  الــى  واســتمرت   2006 األول  كانــون 
ــة  ــًا أهلي ــآٍس كادت تفجــر حرب ــن م ــا شــهدتها م م

شــاملة فــي لبنــان.
لذلــك فــإّن القــوى المشــغلة ســعوديًا وأميركيــًا 
والتــي ينخــرط فــي صفوفهــا أشــخاص وقيــادات 
واقتصاديــة  وحزبيــة  وسياســية  دينيــة  ومقامــات 
كبيــر  بســخاء  والمموّلــة  متنوّعــة  وإعاميــة 
بأمــوال أجنبيــة تنفقهــا الســفارات ويوزعهــا الســفراء 
فــي تجوالهــم فــي المناطــق اللبنانيــة خافــًا لــكل 
ــات  ــا التفاقي األعــراف واألصــول الدبلوماســية وخرق
فيينــا المتعلقــة بالعمــل الدبلوماســي، اّن كّل هــذه 
ــد  ــوان واح ــت عن ــات تح ــوض االنتخاب ــوى تخ الق
هــو نــزع ســاح المقاومــة مهمــا كانــت النتائــج 
ومهمــا كانــت االنعكاســات علــى الســلم األهلــي 
اللبنانــي، فأميــركا او الســعودية ال يهمّهمــا أمــن 
الشــعوب وســيادتها ومصالحهــا وقرارهــا المســتقل 
بــل يهمهــا مصالحهــا هــي ومصلحتهــا هــذه اآلن 
ــزع ســاح  ــي ن ــون ف ــا يعلن ــل كم ــان تتمث ــي لبن ف
لمنــع  بــه  ويلــوح  االرض  حــرر  الــذي  المقاومــة 
»إســرائيل« مــن الســطو علــى الثــروات النفطيــة 
ــاع األرض  ــًا اقتط ــيمنع أيض ــر وس ــي البح ــاز ف والغ
عنــد الحــدود وتوطيــن الفلســطينيين فــي الداخــل 

ــًا. ــاه أيض ــى المي ــطو عل ــي، والس اللبنان
تكتســي  االنتخابــات  هــذه  فــإّن  ذلــك  لــكل 
كونهــا  تتعــدى  وهــي  مفصليــة  تاريخيــة  أهميــة 

انتخــاب أشــخاص سيتشــكل منهــم المجلــس 
النيابــي اللبنانــي الجديــد وتاليــًا يعيــدون تشــكيل 
تشــكيل  عبــر  الدولــة  ومؤسســات  الســلطة 
للجمهوريــة  جديــد  رئيــس  وانتخــاب  الحكومــة 
الطبيعــة  وظيفتهــا  تتعــدّى  انتخابــات  اللبنانيــة، 
ــان  ــة لبن ــى هوي ــك لتشــكل اســتفتاء شــعبيًا عل تل
ــزي:  ــؤال مرك ــى س ــب عل ــه ولتجي ــه ومقاومت وقوت
القــوي  المســتقل  الســيد  لبنــان  نريــد  هــل 
بمقاومتــه اآلمــن المنيــع بقوتــه القــادر علــى حمايــة 
التابــع  ام نختــار لبنــان  شــعبه وثرواتــه بنفســه 
الواهــن الضعيــف المتنــازل عــن حقوقــه والفاقــد 

واالســتقال؟ للســيادة 
إّن انتخابــات العــام 2022 التــي تختــم اليــوم 
األحــد بالجــزء األهــم مــن مراحلهــا هي اســتفتاء 
علــى هويــة لبنــان ودوره وموقعــه االســتراتيجي 
وقــد يترتــب علــى نتائجهــا الكثيــر الكثيــر علــى 
صعيــد االمــن والسياســة واالقتصــاد ولســنوات 
ــة إقليميــة  طويلــة ألنهــا تجــري فــي ظــل مرحل
تشــكيل  فيهــا  يعــاد  وخاصــة  حرجــة  ودوليــة 
فشــل  بعــد  كلــه  والعالــم  برمتهــا  المنطقــة 
معســكر االســتعمار والســيطرة فــي تحقيــق مــا 
ابتغــاه فــي ســورية مــن خــال الحــرب الكونيــة 
التــي شــنت عليهــا او مــا أراده فــي اليمــن مــن 
خــال »عــدوان الحــزم« الســلطوي الــذي فشــل 
ــي  ــط ف ــي يتخب ــة الت ــه الهزيم ــت بأصحاب فنزل
او مــا يتهــدّده فــي أوكرانيــا مــن  تشــعباتها، 
والعــدوان،  العبــث  أيــدي  وقطــع  أنيــاب  نــزع 
لــكّل ذلــك جــاء الــى لبنــان ليعــوّض خســارته 
ــن  ــام مم ــا لانتق ــض منه ــة ينق ــذه منص ويتخ
الكبيــر  التحــدي  الــذي يطــرح  أفشــله، األمــر 
ليجيــب  الناخــب  اللبنانــي  المواطــن  علــى 
علــى ســؤال أساســي: هــل ينصــر المقاومــة 
ــه ام  ــز وكرامــة وتحفــظ حقوق ــه بع ــي تحمي الت
ينتخــب ضدهّــا فينصــر أعــداء لبنــان الطامعيــن 

بثرواتــه المتحفزيــن النتهــاك حقوقــه…؟

 يشــعر المســيحيون الفلســطينيون بالقلــق 
مــن الظــروف التــي تحيــط بهــم، ســواء االقتصاديــة 
منهــم  فئــة  يدفــع  مــا  الدينيــة.  أو  السياســية  أو 
عــن  بحثــا  موطنهــم  وتــرك  بالهجــرة  للتفكيــر 
الحقيقــة  .تلــك  والمســاواة  واألمــان  االســتقرار 
المركــز  أجــراه  رأي  اســتطاع  عنهــا  كشــف 
الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية  فــي 
الفتــرة بيــن 27 ينايــر و23 فبرايــر هــذا العــام. وتظهــر 
الهجــرة. فــي  المســيحيين يرغبــون  أن  النتائــج 

ــة المســيحيين الفلســطينيين  ــش أقلي ــث تعي حي
فــي عــدد مــن مــدن الضفــة الغربيــة مثــل بيــت 
ــزة  ــي قطــاع غ ــس وأريحــا، وف لحــم ورام اهلل ونابل
أيضــا. و أشــارت أرقــام رســمية تعــود إلــى عــام 
2017، إلــى أن عددهــم يصــل إلــى نحــو 47 ألــف 
نســمة مــن بيــن نحــو أربعــة ماييــن فلســطيني 
ــي قطــاع غــزة. ــن ف ــة ومليوني ــي الضف يعيشــون ف
وانخفــض الوجــود المســيحي فــي الضفــة الغربيــة 
الـــ100 عــام الماضيــة، حيــث  بشــكل كبيــر خــال 
ــى  ــت لحــم عل ــة بي ــي مدين ــت نســبتهم ف تراجع
ســبيل المثــال، وهــي ذات الطابــع المســيحي وفيهــا 
ــوع  ــن مجم ــة م ــي المئ ــن 84 ف ــد، م ــة المه كنيس
الســكان فــي عــام 1922 إلــى 28 فــي المئــة فــي 2007. 
الوجــود  تهديــد  مــن  يحــذر  األردن  ملــك 

القــدس فــي  المســيحي 
حــّذر العاهــل األردنــي الملــك عبــد اهلل الثانــي 
مــن التضييــق المســتمر الــذي يطــال المســيحيين 
فــي األراضــي الفلســطينية وخاصــة فــي مدينــة 
اســتمرت  مــا  إذا  وجودهــم  يهــدد  مــا  القــدس، 
ــه  ــال لقائ ــي خ ــك األردن ــد المل ــذه الضغوط.وأك ه
يــوم االثنيــن الماضــي، فــي نيويــورك عــددا مــن 
القيــادات المســيحية فــي الواليــات المتحــدة، أن 
المســيحيين العــرب جــزء ال يتجــزأ مــن ماضــي 
ــى  ــا إل ــتقبله، الفت ــره ومس ــط وحاض ــرق األوس الش
علــى  للحفــاظ  جماعــي  بشــكل  العمــل  أهميــة 
ــة دون  ــة والحيلول ــي المنطق الوجــود المســيحي ف
فقدانــه. مــن جهــةٍ أخــرى أشــار إلــى أن بعــض 
المحتلــة  األراضــي  فــي  الكنائــس  ممتلــكات 
اســتولت عليهــا منظمــات متطرفــة، كمــا تخضــع 
ــى  ــا لضرائــب عالية.وشــدد عل ــكات أخــرى له ممتل
أن الوصايــة الهاشــمية علــى المقدســات اإلســامية 
ومســؤولية،  هــي شــرف  بالقــدس  والمســيحية 
ــع  ــى وحــدة جمي ــاظ عل ــا الحف ــن ضمــن أهدافه وم
ــس، واألهــم مــن ذلــك وحــدة المجتمعيــن  الكنائ

الدعــم  .واســتعرض  والمســيحي  اإلســامي 
والرعايــة التــي تحظــى بهــا كنيســة القيامــة وجميــع 
ــى الوضــع الراهــن،  ــاظ عل ــس األخــرى للحف الكنائ
األردن  نفذهــا  التــي  والترميــم  الصيانــة  وأعمــال 
علــى مراحــل فــي موقــع قبــر الســيد المســيح عليــه 
الســام، وكذلــك فــي كنيســة الصعــود الواقعــة فــي 

جبــل الزيتــون.
قــال  األردنــي  الملــك  الســياق،  نفــس  وفــي 
بيــن  والحــوار  الوئــام  بمبــادئ  ملتــزم  األردن  إن 
جهــود  أن  مبينــًا  واالنفتــاح،  واالعتــدال  األديــان 
تعزيــز الســام واالســتقرار تمثــل سياســة المملكــة 

حلــول  إلــى  الدعــوة  مواصلــة  وأكــد  الخارجيــة. 
ــا  ــي مقدمته ــات، وف ــد األزم ــف تصعي سياســية ووق
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، مشــددًا علــى أن 
االســتقرار فــي القــدس وجميــع المواقــع الدينيــة 
والتاريخيــة أمــر حيــوي، وخاصــة إذا أردنــا اســتئناف 
جهــود الســام، ألن الوضــع بــات خطيــرًا وليــس 
مــن المقبــول تجــدد التوتــر فــي كل عــام. بدورهــم، 
ــم  ــن تقديره ــاء، ع ــون، خــال اللق ــرب المتحدث أع
للملــك علــى مواقفــه المشــرفة فــي الدفــاع عــن 
ــدس  ــي الق المقدســات اإلســامية والمســيحية ف
ــى  ــمية عل ــة الهاش ــق الوصاي ــن منطل ــريف، م الش
هــذه المقدســات، والتــي تحظــى برعايــة دائمــة 
ــة  ــك فــي حماي ــه. وأشــادوا بجهــود المل مــن جالت
الوجــود المســيحي فــي الشــرق األوســط والدفــاع 
عــن حقــوق المســيحيين فــي األراضــي المقدســة، 
الدعــم  لتقديــم  اســتعدادهم  عــن  معربيــن 
لتعزيــز هــذه الجهــود، ومثمنيــن مســاعي األردن 

ــق  ــع باتجــاه تحقي ــك، للدف ــادة المل المســتمرة، بقي
الســام فــي المنطقــة.

تضييق مستمر يطال المسيحيين في 
األراضي الفلسطينية

مــن  المئــة  فــي   36 إن   اإلحصائيــات  تقــول 
بالهجــرة  يفكــرون  الفلســطينيين  المســيحيين 
خــارج البــاد، فيمــا يرفــض 64 فــي المئــة الهجــرة. 
أخــرى  اســتطاعات  أشــارت  اخــرى  جهــةٍ  مــن 
بالهجــرة  للراغبيــن  العامــة  النســبة  أن  إلــى 
مــن فلســطين بلغــت 23 فــي المئــة، مــن خــال 
العديــد  تُطــرح  اجريــت  التــي  االســتطاعات 

مــن التســاؤالت حــول األســباب التــي قــد تدفــع 
المســيحيين الفلســطينيين للهجــرة مــن بادهــم؟

البــد أن هنــاك العديــد مــن األســباب التــي 
قــد تدفــع المســيحيين الفلســطنيين للهجــرة مــن 
ارضهــم وهنــاك عوامــل أساســية ثاثــة تدفــع عــددا 
مــن المســيحيين للتفكيــر بالهجــرة، وهــي الظروف 
االقتصاديــة الصعبــة، والمضايقــات الدينيــة مــن قبــل 
ــل  ــن قب ــًا م ــة ايض ــة الممنهج ــة ، والكراهي الصهاين
االحتــال اإلســرائيلي. فتــردي الظــروف االقتصاديــة  
المســيحيين  التــي تجعــل  هــي احــد االســباب 
يفكــرون بالهجــرة إضافــة إلــى ذلــك فــإن الوضــع 
األمنــي يقلقهــم ويجعلهــم يفكــرون بالهجــرة. مــن 
جهــة اخــرى كشــف اســتطاع عــن أســباب أخــرى 
تجعــل المســيحيين يفكــرون فــي الهجــرة مــن 
الداخليــة  الفلســطينية، بينهــا األوضــاع  األراضــي 
التــي تثيــر قلقهــم ومنهــا »قلــة األمــان والخــوف 
ــون  ــيادة القان ــات وس ــاب الحري ــة وغي ــن الجريم م

وانتشــار الفساد«.وتشــير نتائــج االســتطاع أيضــا 
إلــى أن المســيحيبين حالهــم حــال المســلمين، ال 
يثقــون بالحكومــة الفلســطينية وال يثقــون بأجهــزة 

األمــن أو القضــاء. 
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ودعوات لطردهم
إن  االســتطاع  شــملهم  مســيحيون  قــال 
ــم  ــرائيلي تدفعه ــطيني اإلس ــزاع الفلس ــروف الن ظ
للتفكيــر فــي الرحيــل. فمثــا، يشــكو المســيحيون 
واعتــداءات  اإلســرائيلية  الحواجــز  تأثيــرات  مــن 
المســتوطنين ومصــادرة األراضــي. كذلــك يشــكو 
هــؤالء مــن قلــة األمــن، وتــرى أغلبيــة كبيــرة منهــم 
ــث  ــم.  حي ــن وطنه ــم م ــد طرده ــرائيل تري أن إس
تشــهد  القــدس  فــي  القديمــة  البلــدة  أحيــاء  إن 
اعتــداءات شــبه يوميــة علــى الرهبــان مــن قبــل 
متطرفيــن يهــود، وال يخفــى علــى أحــد أن المناطــق 
الفلســطينية المحتلــة تشــهد تصاعــدا فــي مشــاعر 
ــك  ــى ذل ــود وتتجل ــر اليه ــة لغي ــة والكراهي العنصري
المســيحيين وصلــت  علــى  باعتــداءات مختلفــة 
لحــد المطالبــة العلنيــة بطردهــم. ويــرى مراقبــون 
أو  بدعــم  يــوم  كل  تتكــرر  الكراهيــة  جرائــم  أن 

تجاهــل مؤسســة الكيــان الصهيونــي.
وفــي هــذا الســياق فقــد ســبق وأن تعــرض 
المســيحيون العتــداءات مختلفــة ومتزامنــة مــن 
قبــل عــدة جهــات إســرائيلية، ومــن هــذه االعتــداءات 
أن رئيــس حركــة »لهبــاه« بنتســي غوفشــتاين 
ووصــف  الميــاد  بعيــد  االحتفــاالت  لمنــع  دعــا 
دماء«.وشــدد  »مصاصــو  بأنهــم  المســيحيين 
بمنــع  تعنــى  جمعيــة  يقــود  -الــذي  غوفشــتاين 
ــى الواجــب  ــود- عل ــر اليه زواج اليهوديــات مــن غي
مقــال  إســرائيل.وفي  مــن  المســيحيين  بطــرد 
نشــره الموقــع اليهــودي المتطــرف »كوكر«بعنــوان 
»لنجتــث مصاصــي الدمــاء« زعــم غوفشــتاين أنــه 
المقدســة،  األرض  فــي  الميــاد  لعيــد  مــكان  ال 
وأكــد علــى وجــود عــدم الســماح بموطــئ قــدم فــي 
إلــى  المســيحية، وخلــص  للتبشــيرية  إســرائيل 
ــل  ــا قب ــاء مــن بادن ــول »لنطــرد مصاصــي الدم الق

أن يمتصــوا دمنــا مــرة أخــرى«.
لهــا  يتعــرض  يوميــة  شــبه  اعتــداءات   
يهــود. متطرفيــن  قبــل  مــن  المســيحيون 

عــن  اإلســرائيلي  الجيــش  إذاعــة  نقلــت 
شــاب يهــودي متطــرف تباهيــه باالعتــداء علــى 
إلــى  شــلومي  المتطــرف  وأشــار  المســيحيين، 
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أنــه يبصــق نحــو رجــال ديــن مســيحيين كلمــا 
ــررا  ــدس، مب ــة للق ــدة القديم ــة البل ــي أزق ــم ف لقيه
ــأن »كل المســيحيين ال ســاميين، وطالمــا  ــه ب عمل
المتطــرف  اعتــرف  اليهود«.كمــا  بذبــح  شــاركوا 
شــلومي بالمشــاركة فــي تلطيــخ الجــدران واألديــرة 
بشــعارات معاديــة للمســيحية وتحطيــم أضرحــة 
الكنائــس. وتخريــب  المســيحية  المقابــر  داخــل 
ويتابــع متفاخــرا »تقدمــت باألمــس مــن راهبيــن 
وبصقــت  األرمنــي  الحــي  فــي  يســيران  كانــا 
ــا  ــدس، وعلين ــون الق ــم تدنس ــت أنت ــا، وقل نحوهم
ــأن صديقــه يعقــوب  طردكــم منهــا«، كمــا اعتــرف ب
قــد شــاركه باالعتــداء علــى الراهبيــن متمنيــا أن 

يقتــا حرقــا.
الفلســطينية  الصحفيــة  قالــت  مــن جانبهــا،   
المقيمــة فــي القــدس نضــال رافــع إن رجــال الديــن 
المســيحي يفضلــون فــي معظــم الحــاالت تجاهــل 
تقديــم  عــن  يســتنكفون  بــل  عليهــم،  االعتــداء 
الشــكوى لعــدم ثقتهــم بجدواها.ونوهــت بــأن هــذه 
الكراهيــة  وتحركهــا  يــوم  كل  تتكــرر  االعتــداءات 
للمســيحية لــدى هــؤالء المتطرفين والمســتوطنين 
الذيــن يعتبــرون أن الصــراع بيــن األديــان مســتمر 
وأنهــم جــزء منه.وهــذا مــا تؤكــده مرشــدة ســياحية 
إســرائيلية تدعــى ميخــال بــن عطــار التــي تشــير 
ــر  ــان األرمــن فــي القــدس هــم األكث ــى أن الرهب إل
اليهود.وتكتــب  المتطرفيــن  العتــداءات  تعرضــا 

بــن عطــار فــي حســابها علــى فيســبوك -وهــي 
ــدس-  ــي الق ــان ف ــن الرهب ــا م ــم عمله ــة بحك قريب
أن الرهبــان يكابــدون مــا ال يحتمــل مــن بصــق 
ــى أن األمــوات أيضــا  ــة وتشــير إل وشــتائم وعدواني
يتعرضــون العتــداءات هــؤالء المتطرفيــن الذيــن 
يحطمــون القبــور أو يلطخونهــا بشــعارات »المــوت 
للمســيحيين«.وتبدي بــن عطــار أســفها علــى أن 
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ال تلجــم المعتديــن 

ــامح. ــم بتس ــل معه وتتعام
المســتوطنين  أن  الواضــح  مــن  الختــام  فــي 
والمتطرفيــن اليهــود يســتمدون التشــجيع الرتــكاب 
الجرائــم والعنصريــة مــن عــدم مقاضــاة محاكــم 
مؤسســات  إن  بــل  لهــم  الصهيونــي  االحتــال 
الكيــان الصهيونــي تشــجعهم علــى ذلــك، حيــث إن 
المؤسســة الحاكمــة فــي الكيــان الصهيونــي تعمــل 
علــى التعــاون مــع المعتديــن لزيــادة أجــواء الكراهيــة 
فــي الشــارع اإلســرائيلي وتزايــد العنصريــة وهــذا مــا 
يفســر بقــاء المعتديــن أمثــال غوبشــتاين حــرا يــزرع 
الكراهيــة والخــراب أينمــا حــل علــى الرغــم مــن 
ــن  ــه وبحظــر منظمته.وم ــض علي ــات بالقب المطالب
الجديــر بالذكــر أن تســاهل الســلطات اإلســرائيلية 
المتطرفــة  اليهوديــة  اإلرهابيــة  »العصابــات  مــع 
» يتجلــى باســتمرار مئــات جرائــم مــا تعــرف بـــ 
ــخ  ــع الثمــن« فــي القــرى الفلســطينية وتلطي »تدفي

ــة. ــا بحري جــدران بيوته
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