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  وثائق دولية
  

  بيان صادر عن شخصيات دينية مسيحية أميركية
  حتض الرئيس بيل كلينتون فيه على مواجهة 

  السياسة اإلسرائيلية حيال القدس
  .6/2/1995واشنطن، 

  
  

واملسيحيين واملسلمين، هي إرث لكل أبناء إبراهيم، ويشترك كل مدينة القدس، املقدسة لدى اليهود 
  .املؤمنين يف التطلع إىل الوقت الذي تصبح فيه حقاً مدينة السالم

. للقدس قصة مأسوية، وال يمكن، يف تاريخها املتشابك، تبرئة أبناء الديانات هذه من دم بعضهم البعض
ويجب أن يكون . سمح بطرح قضية القدس على التفاوض السلميلكننا نقف اليوم يف مرحلة معينة من التاريخ ت

  .لكل من اجلاليات الثالث دور يف تلك املفاوضات
نتقدم بطلبنا إليك كممثلين للكنائس واملنظمات املسيحية يف الواليات املتحدة ممّن : أيها السيد الرئيس

تها راعية لعملية السالم، بوضع قضية القدس لهم عالقة وثيقة مع الشرق األوسط ونطالب احلكومة األميركية، بصف
  . يف مكان أعلى من قائمة األولويات

تقوم على ) القدس(مطلبنا الرئيسي من اإلدارة أن تستعمل نفوذها ملنع تسوية للقضية اجلوهرية هذه 
ني ومباشر ونخشى أن عدم تناول القضايا املتعلقة بالقدس يف شكل عل. تتابع األحداث وخلق احلقائق على األرض

  .بين كل األطراف املعنية سيؤدي إىل وقف عملية السالم
ونعبر يف الوقت نفسه عن اإليمان بأن جعل القدس موضوعاً للتفاوض املفتوح بين اإلسرائيليين 

يجب أيضاً أن يقوم ممثلو األديان اإلبراهيمية . والفلسطينيين أمر جوهري للتوصل إىل اتفاق على قضية القدس
دور يف صياغة احلل النهائي لقضايا تؤثر على القدس التاريخية وأن يلتزم اجملتمع الدويل ضمان حضور الثالثة ب

  .حي لألديان الثالثة يف املدينة املقدسة
إننا نتوجه إليك ألن التطورات على األرض يف منطقة القدس ال تترك إالّ حيزاً مستمر التضاؤل للتفاوض 

  .لسالميف املرحلة األخيرة من عملية ا
يجري اآلن، وخالفاً للقانون الدويل، أخذ مساحات متزايدة من األراضي من أيدي الفلسطينيين ووضعها 
حتت السيطرة اإلسرائيلية، عن طريق الضم واملصادرة وصفقات الشراء الفردية، ويف أحيان كثيرة يتم ذلك بطرق 

  .قسرية وذات شرعية مشبوهة
  سر مفتوح يعرفه اجلميع،" الكبرىالقدس "اخملطط اإلسرائيلي لـ 

، هو كونه ادعاء "العاصمة األبدية واملوحدة إلسرائيل"املعنى السائد لتأكيد إسرائيل أن القدس ستبقى 
  .بانفراد إسرائيل بالسيادة على املدينة، وهو ما يستبق أية مفاوضات حقيقية

  :ما يقلقنا هو
                                                 

 رئيس المجلس القومي لألساقفة الكاثوليك، الكاردينال وليام آيلر؛ رئيس المجلس الكاثوليكي للمؤسسات الدينية : من موّقعي البيان
براون؛ رأس الكنيسة الرسولية، آبير األساقفة إدموند براوننغ؛ أسقف الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية،    الرئيسية، األب اليسوعي جيرالد 

 هربرت تشلستروم؛ رأس الكنيسة األورثوذآسية ألميرآا الشمالية    وأميرآا الجنوبية، آبير األساقفة ياآوفوس؛ مديرة لجنة خدمات  
 .األصدقاء األميرآيين، آارا نيويل

 "8/3/1995، )لندن(" الحياة . 



  227، ص )1995 ربيع( 22، العدد 6المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دوليةوثائق 

 

2 
 

التقليدي بأن القدس الشرقية تخضع لقرار جملس األمن عن املوقف األميركي ) األميركية(تراجع اإلدارة 
  ،1967املتعلق بأراض احتلها اجليش اإلسرائيلي يف  242رقم 

  عدم اعتراف اإلدارة بحقوق الفلسطينيين يف القدس ومصاحلهم فيها، ومساندتها لتلك احلقوق،
لقدس الشرقية واستمرار التوسع عدم استعمال اإلدارة نفوذها الكبير لوقف أعمال البناء اإلسرائيلية يف ا

  .يف املناطق الفلسطينية
إننا نؤمن، أيها السيد الرئيس، بأن حل قضية القدس يمكن أن يؤدي، من جهة، إىل تعزيز التعاون بين 

األديان اإلبراهيمية الثالثة، أو، من اجلهة الثانية، إىل بذر بذور الصراعات الدينية بين املسلمين واليهود 
إن التوصل إىل . يجب عدم استباق التداول على مصير القدس بإجراءات يقوم بها واحد من األطراف. واملسيحيين

سالم دائم رهن بالتوصل إىل اتفاق يقوم على احترام حقوق اإلنسان للفلسطينيين واإلسرائيليين، وأيضاً حقوق 
إسرائيل وجيرانها العرب إالّ يف سياق بين " السالم الدافىء"وليس من سبيل إىل هدف . اجلاليات الدينية الثالث

  .مدينة مشتركة حتترم فيها حقوق كل األطراف
إننا نحضكم، نظراً إىل تدهور األوضاع على األرض واألهمية املركزية لهذه القضية بالنسبة إىل عملية 

كن، وأن يعكس السالم، على بذل مساعيكم احلميدة لضمان قيام املفاوضين بتناول قضية القدس يف أقرب وقت مم
  .موقف الواليات املتحدة االهتمامات التي يعبّر عنها هذا البيان

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


