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إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من حضور احتفاالت
أعياد الميالد في بيت لحم والقدس

13 - ديسم� - 2019

غزة – «القدس العربي»: فرضت سلطات االحتالل اإلسرائي� عقوبات ضد املواطن� املسيحي�

القاطن� � قطاع غزة، بحرمانهم من الحصول ع� تصاريح للمشاركة � احتفاالت األعياد

املجيدة � كنيسة املهد وكنائس القدس املحتلة.

وجاء اإلعالن عن هذه العقوبات من قبل منسق أعمال حكومة االحتالل � املناطق الفلسطينية

الج�ال كميل أبو ركن الذي قال إن سلطات االحتالل ستمنع زيارة املواطن� املسيحي� من

سكان قطاع غزة، إ� األماكن املقدسة � بيت لحم ومدينة القدس املحتلة خالل ف�ة أعياد

امليالد املجيدة.

وزعم أن قرار املنع جاء بسبب معارضة حصول املسيحي� ع� موافقة من قبل جهاز األمن

العام.

وأعلن مكتب االرتباط العسكري اإلسرائي� أنه بإمكان مسيحيي غزة الحصول ع� إذن بالسفر

للخارج، لكن لن ُيسمح أليٍّ منهم بدخول إسرائيل أو مناطق الضفة الغربية، وذلك من خالل

سفرهم ع� املع� الرابط مع األردن.
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ويأ� ذلك � إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل ضد سكان غزة، والهادفة لتشديد الحصار

املفروض ع� السكان منذ 13 عاما، والتي طالت كل مناحي الحياة.

ولم تنتظم عملية حصول مسيحيي غزة ع� تصاريح الخروج من القطاع خالل سنوات

الحصار، لحضور األعياد املجيدة، � بيت لحم وزيارة كنسية املهد، حيث كانت سلطات

االحتالل تسمح � بعض السنوات وتمنع � أخرى حصولهم ع� تلك التصاريح التي تمتد

أليام قليلة، وتمنحهم اإلذن بمغادرة القطاع من مع� بيت حانون «إيرز»، الخاضع لسيطرتها

األمنية.

وقد سمحت سلطات االحتالل العام املا� ملئات املسيحي� من القطاع، باملغادرة إ� القدس

وبيت لحم والناصرة، ومدن أخرى تجتذب اآلالف من الزوار � كل موسم لعطالت األعياد

املجيدة.

ويقطن قطاع غزة العديد من األسر املسيحية، وتعا� هذه األسرة من ويالت الحصار اإلسرائي�

املفروض ع� السكان منذ العام 2007، والذي طال مختلف جوانب الحياة، ويحرم االحتالل

بموجبه � أوقات كث�ة املر� من الحصول ع� التصاريح الالزمة لتلقي العالج � مشا�

الضفة الغربية والقدس املحتلة.


