رﺟﻞ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﺧـــﻮري ﻳـــﺰور اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴـــﺔ
اﻻرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻳﺎم ﻳﺘﻮاﺟﺪ رﺟﻞ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ,ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻻﺻﻞ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ
داﺋﻤﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻻرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮري
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ,اذ ﻗﺎم ﻓﻲ ﻳﻮم
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ﺣﺰﻳﺮان ﺑﺰﻳﺎرة ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ وﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻤﻔﻮض ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻧﻴﺎﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﺳﺎﻗﻔﺔ ﻧﻬﺮ اﻻردن ﺛﻴﻮﻓﻴﻼﻛﺘﻮس ,وﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻮا وﺟﺒﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻋﻮ اﻳﻀﺎ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻛﻴﺮﻳﻮس ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻓﻲ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء ﻗﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮري ,اﺑﻨﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﺔ
ـﺮك
ـﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳـ
ـﺎم ﻏﺒﻄـ
ـﺎك ﻗـ
ـﻴﺔ وﻫﻨـ
ـﺔ اﻻرﺛﻮذﻛﺴـ
ـﺎرة اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴـ
ﺑﺰﻳـ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺎم اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﺑﺎﻫﺪاء اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮري وﺳﺎم ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪس وﺷﺮح ﻟﻪ اﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻔﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﻜﺮ
ﻟﻠﺠﻬﻮد واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ وﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮري
اﺗﺠﺎه وﻃﻨﻪ ,ﺷﻌﺒﻪ وﻛﻨﻴﺴﺘﻪ.
اﻣﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮري ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻟﻠﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ ﺷﻜﺮه اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻗﺎل ﺑﺎن
ﻫﺬا اﻟﻮﺳﺎم ﻫﻮ ﺷﺮف ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻪ وان ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻟﻤﻌﺒﺮة واﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ngg_shortcode_0_placeholder

أﺳـﻘﻒ ارﺧﺎﻧﻐﻠﺴـﻚ وﻣﺴﺎﻋـﺪ ﻏﺒﻄـﺔ
ﺑﻄﺮﻳــﺮك ﻣﻮﺳــﻜﻮ ﺗﻴﺨــﻮن ﻳــﺰور
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  30أﻳﺎر  ,2011ﻗﺎم أﺳﻘﻒ ارﺧﺎﻧﻐﻠﺴﻚ ﻣﺤﺐ
اﻟﺮب ﺗﻴﺨﻮن  ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻄﺮﻳﺮك ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻛﻴﺮﻟﺲ ,ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ

اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ وﻗﺎم ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺰوار اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺒﻪ.
وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺎم ﻧﻴﺎﻓﺔ اﻷﺳﻘﻒ ﺗﻴﺨﻮن ﺑﺎﺳﻢ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك روﺳﻴﺎ
ﻛﻴﺮﻟﺲ ﺑﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك أورﺷﻠﻴﻢ ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ اﻷﺧﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ وأﻫﺪاه
زوج ﻣﻦ اﻟﻜﺆوس اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺻﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺪﺳﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أﺛﻨﺎء أﻟﻘﺪادﻳﺲ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻓﻘﺪ ﺷﻜﺮ اﻷﺳﻘﻒ ﺗﻴﺨﻮن ﻋﻠﻰ زﻳﺎرﺗﻪ ﻫﺬه وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﻞ
ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ اﻷﺧﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك روﺳﻴﺎ.
ngg_shortcode_1_placeholder

ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ رؤﺳـﺎء ﻛﻨـﺎﺋﺲ اﻷراﺿـﻲ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ
ﻓـﻲ ﻣﺴـﺎء ﻳـﻮم اﻟﺠﻤﻌـﺔ اﻟﻤﻮاﻓـﻖ  11ﻣـﺎرس  ,2011ﻋﻘـﺪ ﻓـﻲ ﻏﺮﻓـﺔ
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ رؤﺳﺎء ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ,إذ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻗﺎﻣﻮا ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ
ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ وان ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ وﺗﻢ ﻧﻘﺎش اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺮان اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ,
ﺳﻬﻴﻞ دواﻧﻲ ,اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺠﺪد ﻟﻪ وﻻ ﻷﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻫﻜﺬا
وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻄﺮان ﺳﻬﻴﻞ دواﻧﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﻗﺪﻣﻮا رؤﺳﺎء اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﻢ ﻹﻋﺪاد رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻔﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ وﻗﻴﺎﻣﺔ وﺗﺪﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ
ﺑﻬﺪوء وان ﻳﻌﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻬﺪوء ﺑﻌﺪ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ودول
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
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ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺻـﺤﻔﻴﺔ ﻣـﻊ ﻏﺒﻄـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﺮك
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن “ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ
ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ” ,اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺧﻮزورﻳﺲ وﻛﻮﺳﺘﺎس ﺑﺎﺑﺲ,
ﺗﻜﻠﻢ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻓﺤﻮى وﻫﺪف
اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا وﻋﻦ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎل اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي وﺗﺤﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ــﺎﻟﻲ“ :إن هذه الأحداث المتصلة
ــﺎﺑﺘﻪ ﻛﺎﻟﺘـ
ــﺎﻧﺖ إﺟـ
ــﻮ ,ﻛـ
دوﻣﻴﻨـ
والمتشابكة تشغل كل واحد منا ,ولكن بالنسبة للدولة الهاشمية
الأردنية فانا اوكد لكم بان الأحداث الجارية لا تنطبق عليها كما
تنطبق لدول أخرى لان الوضع هناك مختلف تماما ,في الأردن لا يوجد
هذا الخوف ,ولكن كما ذكرت أن هذا الوضع يشغل الجميع”.
وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﺳﺎل اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮر أﺣﺪاث ﺛﺎﻧﻴﻪ
وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وذات ﺗﻮﺟﻪ أﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻜﻬﺎ ﻫﺪه اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وأﺟﺎب اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك “ :إن الوضع الجاري لا يستطيع احد
توقع نتائجه ,كلنا نسمع آراء محللين سياسيين وصحفيين ,حيث كل
واحد منهم يعطي رأيه ويعبر عن آراءه وفقا للزاوية والناحية التي
ينظر من خلالها ,وكما ذكرت انه وضع لا يستطيع احد توقع نتائجه”.
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﺪث اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ,إذ
ذﻛـــــــﺮ“ :إن مجلس كنائس الشرق الأوسط ,الكنيسة الأرثوذكسية,
البطاركة وكنيسة قبرص يلعبوا اليوم دورا فعالا وهاما ,وأن كنيسة
الأم هي التي تمثل الكنيسة والعائلة الأرثوذكسية هي التي تترأس
القيادة في هذه الفترة ,بكلام آخر إن كنيسة أورشليم تلعب دورا
هاما في إصلاح الوضع القائم في الشرق الأوسط .إن مجلس كنائس
الشرق الأوسط قد مر في فترة صعبة لأسباب عديدة ,احد هذه الأسباب
هي عدم الاستمرار بالدعم المادي الذي كان يعطى للمجلس وان
البطريركيات الأرثوذكسية لم تعد تظهر اهتماما كبيرا للمجلس ,ولكن

الأحداث السياسية التي تجري في الشرق الأوسط قد أجبرتنا على أن
نشترك في تهدئة الأوضاع والمساهمة في حل المشاكل العديدة ,وهكذا
قررنا أن نجدد نشاطات مجلس كنائس الشرق الأوسط لأنه اله قوية
وبواسطتها نستطيع أن نعبر عن صوت العالم المسيحي في الشرق
الأوسط”.

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴـﻴﺪ دﻳﻤﻴﺘﺮﻳـﻮس دﻳﻠﻴـﺲ ﻳـﺰور
ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮوم اﻻورﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪس.
ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  19ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ  ،2011ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻨﻮر وﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ واﻟﻘﺪاس اﻟﺬي اﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻮن )ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﺼﻒ
اﻟﺪﻧﻴﺎ( اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﻗﺎم ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻛﻴﺮﻳﻮس ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﻓﻲ ﻋﺮش
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺪ ذﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻮس
ذوﻟﻴﺲ واﻟﺬي ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪة ﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻣﻔﺎس ،اﻟﻘﻨﺼﻞ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻮﺗﻴﺮﻳﻮس اﺛﺎﻧﺎﺳﻴﻮس وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
اﻟﺴﻴﺪة اﺳﺒﺎﺳﻴﺔ ﻣﻴﺘﺴﺲ.
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺻﺮح ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻪ ودﻫﺸﺘﻪ
ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻻورﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ
زار اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وذﻛﺮ اﻧﻪ ﻛﺎن واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان
ﻳﺰور اﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪا ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ارﺳــﻞ ﻟﻠﺒﻄﺮﻳــﺮك ﺗﺤﻴــﺎر رﺋﻴــﺲ وزراء اﻟﻴﻮﻧــﺎن اﻟﺴــﻴﺪ ﻳﻮرﻏــﻮس
ﺑﺎﺑﺎﻧﺬرﻳﻮس.
اﻣﺎ ﻏﺒﻄﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻦ اﻫﻤﻴﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اذ
اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﻪ ﺟﺪا ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺣﺘﻔﺎﻻت او ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻌﻴﻨﻪ وﻫﺬا ﺷﻲ ﻳﻈﻬﺮ وﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم وﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .واﺿﺎف اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﺷﺎرﺣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ

ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻣﺲ اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺪﻋﻮا ﻫﻮ وﻛﻞ رؤﺳﺎء اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﻨﻴﺴﺖ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻴﺴﺘﻴﺮ ﺑﺎرت ،اﻟﺬﻳﻦ اﺑﺪوا
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﺴﻴﺤﻴﻮ اﻟﺸﺮق
اﻻوﺳﻂ.
واﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة اﺿﺎف ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻠﺒﻄﺮﻳﺮك:
“ان لغتنا ،حضارتنا وايماننا هم العناصر الثلاثه التي تربطنا
ببعض ،وقد شعرت هذا من خلال الثلاث سنوات التي قضيتها في
استراليا ومن خلال المفاوضات التي حصلت قبل عدة سنوات من اجل
تحرير الفلسطنيين الذين كانوا في كنيسة اللمهد في بيت لحم”.وﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬﻢ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻣﻴﺮﻳﻜﺎن
ﻛﻮﻟﻮﻧﻲ ﻗﺎم اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﺑﺎﻫﺪاء ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ وﺳﺎم اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺪس ﻛﻤﺎ
واﻫﺪى اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺻﻠﻴﺐ ذﻫﺒﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﺪس.
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