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   عمليات البيع والتأجيربشأن  قرارات اللقاء األورثوذكسي املوسع
  البطريركية األورثوذكسية يف القدسالتي قامت بها 
  ]مقتطفات[ .31/7/1998عمان، 

  

  
  [.......]  
قرّر اللقاء األورثوذكسي املوسع اعتبار كل عمليات البيع والتأجير الطويلة األمد التي قامت بها  :أوالً   

ال يمكن بيعه أو رهنه أو التصرف به، وتالياً يرفض اجملتمعون  ة األورثوذكسية باطلة، ألن الوقفكيالبطرير
تصرف البطريركية بأراضي الكنيسة األورثوذكسية التابعة للبطريركية يف الكرسي املقدسي وما يتبعها من أوقاف 

صلحة أبناء الكنيسة األورثوذكسية ن هذه األوقاف واألراضي وجدت للتصرف بها وفق مإوأراض وأمالك، حيث 
  .أينما تواجدوا، وهذا الرفض يشمل البيع واإليجار والسكوت على املصادرة وأي صورة أُخرى من صور التصرف

  [.......]  
بعد دراسة العالقة بين أبناء الكنيسة األورثوذكسية والرئاسة الروحية تقرّر تشكيل جلنة قانونية  :ثانياً   

وتقرير إمكان تطويرها، وتنظيم . ختصاص لدراسة كل االشتراعات والقوانين السارية املفعولمن اإلخوة ذوي اال
العالقة بين أبناء الكنيسة والرئاسة الروحية على أساس واضح وعادل وسليم، وإلغاء التمييز العنصري وجعل 

األخوية عربياً من أرجاء  مفتوحة لكل من شاء من أبناء الكنيسة العرب وأن يكون عضو" أخوية القبر املقدس"
  .البطريركية األورثوذكسية املقدسية

لتشكيل جلنة لتقصّي احلقائق والتي كنا دعونا إىل تشكيلها دوماً،  باإلشارة إىل دعوة البطريرك :ثالثاً   
  .فإننا نؤكد ضرورة تشكيل هذه اللجنة بالتشاور بين األطراف املعنية رسمياً وشعبياً

مثابة مكتب عمل مصغر تشكّل من مندوبين عن ة دائمة للتنسيق واملتابعة تكون جلن تقرّر تشكيل :رابعاً   
  .اللجان التنفيذية األورثوذكسية الثالث

يؤكّد اجملتمعون على عروبة القدس واحملافظة على وضعها مركزاً للديانات السماوية الثالث : خامساً   
دها وفرض السيطرة اإلسرائيلية عليها وتغيير وضعها ويدعون إىل حماربة كل احملاوالت اجلارية من أجل تهوي

  .الراهن مؤكدين أن القدس كانت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية
تصعيد االحتجاجات اجلماهيرية طاملا مل تستجب البطريركية ملطالب العرب األورثوذكس : سادساً   

  .بحقهم الشرعي يف املشاركة بإدارة شؤون بطريركيتهم دينياً ومالياً
 من الطلب من السينودس املقدسي التعهّد إىل أبناء الكنيسة األورثوذكسية بأن لن يتم بيع ملك :سابعاً   

  .أمالك البطريركية أو تأجيره جلهات إسرائيلية وأجنبية وإلغاء ما سبق من صفقات يف هذا اجملال
  [.......]  

  
  

                                                 
 "5/8/1998، )بيروت" (النهار.  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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