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  بيان لبطاركة من القدس يطلبون مشاركة 
   .عنهم يف كامب ديفيد ممثلين

  

 
رثوذكس واألرمن أمس يف بيان مشترك مشاركة ممثلين عن وطلب بطاركة القدس للكاثوليك واأل  

يمة كنائسهم يف قمة كامب ديفيد اإلسرائيلية ـ الفلسطينية وأن ال يتم الفصل بين األحياء املسيحية يف املدينة القد
  .يف حال التوصل إىل اتفاق سالم

وأكد البطاركة يف رسالة مفتوحة موجهة إىل الرئيس األميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء اإلسرائيلي   
من املستحسن "إيهود براك والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبل ساعات فقط من فشل مفاوضات كامب ديفيد أن 

املقدسة خالل قمة كامب  يف األراضي) الكاثوليك(ة ورهبانية الفرنسيسكان مشاركة ممثلين عن البطاركة الثالث
  ."ديفيد واللقاءات التي ستعقد مستقبالً

التأكد من عدم الفصل بين الطوائف املسيحية داخل أسوار "كما دعوا املشاركين يف قمة كامب ديفيد إىل   
  ." املدينة القديمة من القدس

ن املسيحي واألرمني يف املدينة القديمة كيانين مالصقين غير قابلين للفصل إننا نعتبر احليي: "وأضافوا  
  ."موحدين يف اإليمان نفسه

وجاءت رسالة البطاركة الثالثة رداً على معلومات نشرتها الصحف اإلسرائيلية أمس مفادها أن براك   
لكيان الفلسطيني املستقبلي فيما مستعد لنقل السيطرة على احليين املسيحي واإلسالمي يف القدس القديمة إىل ا

  .يبقى احليان األرمني واليهودي حتت السيطرة اإلسرائيلية
" ضمانات دولية"كما أكدوا جمدداً املوقف التقليدي للكنائس املسيحية يف شأن القدس مطالبين بـ   

أحد السبل املمكنة لتحقيق الوحدة السلمية والتماسك واالزدهار "البطاركة أن واعتبر . لألماكن املقدسة يف املدينة
يقضي بوضع نظام من الضمانات الدولية يوفر للطوائف الدينية الثالث حق (...) للوجود املسيحي يف مدينة القدس 

  ."الوصول إىل أماكنهم املقدسة
ام احلريات األساسية للعبادة ووصول ـأي عائق أم"وطالبوا أيضاً بخلو أي اتفاق حول القدس من   

  ."يف املدينة القديمة(...)  املقدسة املسيحيين إىل أماكنهم
املاضي أن ) فبراير(شباط  15وكان الفاتيكان أكد يف وثيقة موقّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية يف   

دس، أمر غير مقبول أخالقياً أي قرارات وخطوات أحادية اجلانب من شأنها أن تغير الطابع اخلاص لوضع الق"
تلميح إىل االستيطان اليهودي يف القدس الشرقية العربية التي احتلتها إسرائيل وأعلنت ضمها يف  ، يف"وقانونياً

1967.  
  ."ضمانة دولية"للمدينة املقدسة يتمتع بـ " وضع خاص"وطالبت الوثيقة كذلك بـ   
ويل مل يعترف مطلقاً بضم القدس الشرقية إىل دولة معروف أن الفاتيكان على غرار كامل اجملتمع الد  

كما أن الكرسي الرسويل مل يوقّع مطلقاً مع إسرائيل أي . إسرائيل وال حتى بالقدس الغربية، كعاصمة للدولة العبرية
  .اتفاق بشأن املدينة املقدسة
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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