زﻳــﺎرة رﺋﻴــﺲ وزراء اﻟﻴﻮﻧــﺎن
اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮارﺟﻴﻮس ﺑﺎﺑﺎﻧﺬرﻳﻮس ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺟﻮراﺟﻴﻮس ﺑﺎﺑﺎﻧﺬرﻳﻮس ﻓﻲ دوﻟﺔ
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اﺳـ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  21ﺗﻤﻮز 2010
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءا.

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺔ داود ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ
اﻟﻌﺎم ﺳﻴﺎدة رﺋﻴﺲ أﺳﺎﻗﻔﺔ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻲ ارﻳﺴﺘﺎرﺧﻮس وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ
اﻷرﺷﻤﻨﺪرﻳﺖ ﺑﻮرﻓﻴﻠﻴﻮس .وﻣﻦ ﺗﻢ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ,
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﺎرة أﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻪ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ
واﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ,اﺳﺘﻘﺒﻠﻮه ﺑﻔﺮﺣﺔ واﺑﺘﻬﺎج .وﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء ﻛﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮن ﻃﻠﻴﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ وأﻫﺪاه ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻤﺸﻬﻮر “ ”I am Jerusalemأي أﻧﺎ أورﺷﻠﻴﻢ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎم ﺑﻄﺮﻳﺮك أورﺷﻠﻴﻢ ﺑﺨﻄﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
“حضرة رئيس الوزراء المحترم,
إن أخوية القبر المقدس تستقبل اليوم في بطريركية أورشليم
المقدسية بفرحة كبيرة جلالتك وكل المرافقين لك.
إن زيارتكم التي تتميز وتتحلى بطابعها المسالم إلى هذه المنطقة
التابعة للأراضي المقدسة ألمعرضه للصدمات الدينية والسياسية ,حيث
المسيحية
اليهودية,
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سويا
يعيشون
والإسلامية ,لها أهمية خاصة أهمية خاصة لبطريركيتنا التي تجسد
بشكل دائم قداسة ودنيوية تاريخ القدس الذي موصول بشكل قوي
بالرومية وبالتالي بتاريخ المسيحيون في فلسطين ,في الأردن وطبعا
في إسرائيل ,وأيضا فان زيارتكم هذه لها أهمية خاصة لجنسنا البشري
التقي والوطن الذي يشكل المساهم المعنوي والمادي وأكثر من ذلك
فانه من جهة يشكل الكفيل الطبيعي للامتيازات الباقية التي لا
تمحى ألمكتسبه منذ القدم
المزارات المقدسة العالمية.
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مبنية على أقوال من الكتاب المقدس نخص بالذكر إنجيل متى الإصحاح
) ”(19:19أحبّ لغيرك ما تحبّ لنفسك” والإصحاح )“ ” (5:44أحبوا
أعداءكم ،باركوا لاعنيكم .أحسنوا إلى مبغضيكم ،وصلوا من أجل
الذين يسيئون إليكم” ,هذا الشي من جهة واحدة أعطى احترام خاص
للإنسان ومن جهة أخرى جعل المكان مناسب للتعايش معا ,تعايش بين
مجموعات وفئات عديدة متناقضة دينيا وسياسيا.
نقول هذا  ،لأن البطريركية تعتبر اليوم ,أكثر من أي وقت مضى,
الجسم والعامل الطبيعي والمناسب بان يساهم في حل المشكلة
والدبلوماسي
السياسي
بالوضع
المتعلقة
ألدينيه
الثيوقراطية
المستقبلي للقدس )وبالتالي المدينة القديمة( .وهذه الحقيقة
نستطيع رؤيتها من خلال المركز المحلي والعالمي التي تتحلى به
البطريركية الأورشليمية ليس فقط في حوارات دينية ومسيحية إنما
أيضا خلال اشتراكاتها في مؤتمرات سياسية واجتماعية.
ﺣﻀﺮة ﺳﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء,
ﻣﻘﺪرﻳﻨﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻜﺒﻴﺮ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺰارات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﺗﺠﺎه
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻄﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ وﺟﻤﻴﻊ
ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ,ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ أن ﺗﻘﺒﻠﻮا ﺻﻠﻮات أﺧﻮﻳﺔ اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪس وﺑﺮﻛﺎت
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻨﺠﺢ ﺑﻌﺜﺘﻜﻢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه أﻟﻤﻨﻄﻘﻪ .اﻗﺒﻞ أﻳﻀﺎ ﻫﺬا
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ وﺟﻬﻜﻢ وﻟﺪﻋﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻜﻢ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة وإﺻﺮارﻛﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺷﻜﺮا”
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻌﺒﺮى ﺟﺪا:
“سيدنا ,ان استلام هذا الوسام الاعلى ,الصليب المقدس التابع
للقبر المقدس ,فخر وشرف لي ولكل العالم المسيحي ,وسوف اجعل هذا
الصليب رمزا للعلاقات القوية الموجودة بين دولة اليونان ,الشعب
اليوناني وطبعا البطريركية الاورشيليمية المقدسية .وأنا مشكور
بشكل خاص لهذا الشرف الذي سوف يبقى بذاكرتي”
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﺑﺈﻫﺪاء اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻳﻘﻮﻧﺔ وﻻدة اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ,
أﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻘﺪ اﻫﺪاه ﺑﺪوره ﻋﺮض اﻟﺮﺳﻞ اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻦ
ﻓﻀﻲ.
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺰوار وﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ
اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﺑﻴﻨﺪوﻛﺴﺘﻴﺲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮش .وﻣﻦ ﺛﻢ وﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك واﺑﺎء اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪس ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ,
وﻫﻨﺎك زار ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺰارات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﻪ اي ﻣﻜﺎن اﻻﻧﺰال ﻋﻦ

اﻟﺼﻠﻴﺐ ,ﻗﺒﺮﻣﺨﻠﺼﻨﺎ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻤﻘﺪس ,اﻟﺠﻠﺠﺜﻪ واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﺠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﻜﻤﻞ
ﺑﻌﺜﺘﻪ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻪ.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ
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