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تجريبي

أرثوذكس فلسطين ينتفضون على البطريرك

األحد، ٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

رام هللا، غزة - «الحیاة» 

ھاجم متظاھرون من أبناء الطائفة األرثوذكسیة في فلسطین أمس، موكب البطريرك
الیوناني ثیوفیلوس الثالث لدى دخوله مدينة بیت لحم من أجل إحیاء المیالد للطوائف

الشرقیة في كنیسة المھد، متھمینه بتسريب أمالك الكنیسة إلى جمعیات استیطانیة.
ومنعت الشرطة المتظاھرين من الوصول إلى البطريرك واالعتداء علیه، لكن عدداً منھم

تمكّن من تحطیم نوافذ عدد من سیارات الموكب ورجم بعضھا بالحجارة والنفايات والبیض.
كما قاطع رؤساء بلديات بیت لحم وبیت ساحور وبیت جاال البطريرك ورفضوا استقباله كما

ھي العادة في عید المیالد كل عام.
وقال رئیس بلدية بیت جاال نیقوال خمیس، إن على المجمع الكنسي أن يعزل البطريرك

ثیوفیلوس فوراً على خلفیة جرائم تسريب األراضي، موضحاً أن المواطنین ساخطون على
البطريرك وال يريدون رؤيته في الكنیسة.

واعتصم عشرات من أبناء الطائفة األرثوذكسیة في الشارع الرئیس المؤدي إلى الكنیسة
منذ ساعات الصباح األولى لمنع البطريرك من دخول المدينة والوصول إلى الكنیسة، في
وقت دفعت السلطة بعشرات رجال الشرطة من أجل حماية موكبه والسماح له بالمرور،

ولكن المتظاھرين ھتفوا لدى وصوله: «خائن خائن».
وجاء االعتصام بدعوة من المؤتمر المسیحي األرثوذكسي والمؤسسات األرثوذكسیة التي

طالبت بمقاطعة استقبال البطريرك وإقالته.
وقال ناشطون في المؤتمر لـ «الحیاة» إنھم جمعوا وثائق تؤكد وقوف ثیوفیلوس وراء عدد
من صفقات بیع أوقاف الكنیسة أو تأجیرھا لمؤسسات وجمعیات استیطانیة، بینھا ما عرف

باسم «صفقة باب الخلیل» التي شملت بیع فندَقي البتراء واإلمبیريال في القدس
المحتلة وعدد من المحال التجارية التابعة لھا للجمعیات االستیطانیة، إضافة إلى عقارات
عدة داخل البلدة القديمة في القدس، وأراض في أنحاء مختلفة من البالد، بینھا صفقة

شملت 500 دونم في أحیاء الطالبیة والمصلبة وشارع الملك داوود ومحیط حديقة الجرس.
وقدم أكثر من 300 شخصیة أرثوذكسیة العام الماضي شكوى رسمیة ضد البطريرك

ثیوفیلوس لدى النائب العام الفلسطیني على ھذه الخلفیة.
بالتزامن، طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنیة واإلسالمیة في قطاع غزة، أھالي بیت لحم
بعزل البطريرك «المجرم» واعتبار مدينة المھد «محّرمة» علیه، ودانت «الوقاحة التي
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تدفع البطريرك المتآمر على المسیحیة ثیوفیلوس، للتوجه إلى مدينة بیت لحم السالم
ونیته إقامة قداس المیالد للطوائف األرثوذكسیة».

وأكدت اللجنة في بیان: «في ظل الظروف التي نعیش من تھويد وسلب للقدس، قدس
العروبة والمحبة، وما تشھده من بیع وتسريب وسرقة خیراتنا وأراضینا، ال مكان لخائن في
مدينة بیت لحم السالم». ودعت الجمیع إلى «مقاطعته»، مشیرة إلى أن الصفقات تمت

«بینما يخوض شعبنا انتفاضة شعبیة دفاعاً عن عروبة القدس، عاصمة الشعب
الفلسطیني، وحماية للمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة». واعتبرت أن ھذه الصفقات
«ترقى إلى درجة الخیانة العظمى للمسیحیة السمحة، والكنیسة الشرقیة على وجه

الخصوص، وللشعب الفلسطیني وقضیته ومستقبل األجیال المقبلة».
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