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 توقيع اتفاقية شاملة بين  بشأنوزارة اخلارجية الفلسطينية لبيان 

0Fالفاتيكانوفلسطين  يتَدول

∗
 

 .٢٠١٥/  ٦/  ٢٦ ،روما

 

دولة "تم اليوم اجلمعة توقيع اتفاق شامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسويل 

 .، يف حاضرة الفاتيكان بحضور وفود رسمية من الدولتين"الفاتيكان

رياض املالكي واملطران غاالغر وزير  .وقام وزير اخلارجية ورئيس الوفد الفلسطيني د

دولة فلسطين والفاتيكان، وهو األول من نوعه  خارجية الكرسي الرسويل بتوقيع اتفاق شامل بين

 .دولة الفاتيكان يف تاريخ الكنيسة مع دولة فلسطين التي تعترف بها رسمياً

ي البلدين، حيث حضر من اجلانب الفلسطيني السفيرة روان أبو يوسف وحضر احلفل وفدَ

ول عمار أاملستشار وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية، و مساعد وزير اخلارجية،

 .حجازي والسيد عازم بشارة

أنطونيو كاميليري، املطران جوزيبيال  وفد الكرسي الرسويل الرسمي املونسنيور وضمّ

 .ميل ساليطةإواألب  ورتيغا،ألبرتو أاملونسنيور  املطران أنطونيو فرانكو، زاروتو،

لكرسي ود وزير خارجية ار الوزير املالكي يف كلمته بهذه املناسبة، عن تقديره جلهوعبّ

جناز التوقيع الرسمي على االتفاق الشامل إفنا يسعدنا ويشرّ " :ضافأالرسويل املطران غاالغر، و

                                                           

∗
 :املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية الفلسطينية، يف الرابط التايل: املصدر 

http://mofa.pna.ps/?p=7205 
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والتي اتسمت بروح  ،بين دولة فلسطين والكرسي الرسويل بعد سنوات عدة من املفاوضات املكثفة

 ."من الشراكة

الدعم وااللتزام الشخصي للرئيس  من دون هذا االتفاق تاريخي، مل يكن ممكناً" :وتابع

 ."حممود عباس، ومباركة قداسة البابا فرانسيس جلهودنا يف هذا الصدد

وذكر املالكي أن هذا االتفاق يساهم يف تعزيز العالقات اخلاصة بين دولة فلسطين 

 والكرسي الرسويل سي بين منظمة التحرير الفلسطينيةوالكرسي الرسويل، ويبني على االتفاق األسا

 .٢٠٠٠ع يف عام املوقَّ

التزام دولة  أؤكد جمدداً :وقال نيابة عن الرئيس حممود عباس والقيادة الفلسطينية

ن يساهم يف تعميق أ، والقيام بكل ما من شأنه وروحاً فلسطين بتنفيذ هذا االتفاق التاريخي، نصاً

 .واصر الصداقة بين الطرفينأ

حلة تتسم يف ازدياد التطرف والعنف واجلهل ويأتي هذا االتفاق يف مر :وأضاف املالكي

ويف ظل هذا الوضع،  .الذي يهدد النسيج االجتماعي والهوية الثقافية والتراث اإلنساين يف املنطقة

تؤكد دولة فلسطين التزامها بمكافحة التطرف، وتعزيز التسامح وحرية الديانة والضمير وصيانة 

ر عن تطلعات ومعتقدات الشعب يم واملبادئ التي تعبّ هذه هي الق. حقوق جميع مواطنيها بالتساوي

جتسيد دولتنا املستقلة  إىلليها يف سعينا املستمر إد نالفلسطيني وقيادته، وهي الركائز التي نست

 .والديمقراطية

وتتضمن أحكام هذا االتفاق الشامل والتاريخي، رؤية الطرفين املشتركة للسالم والعدالة 

ريات األساسية، ووضع وحرمة األماكن املقدسة، وسبل تعزيز تواجد يف املنطقة، وحماية احل

 .الكنيسة الكاثوليكية وتعزيز أنشطتها يف دولة فلسطين

 ويشتمل االتفاق على اعتراف رسمي من قبل الكرسي الرسويل بدولة فلسطين، واعترافاً 

وكرامة يف دولته الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف يف تقرير املصير والعيش بحرية  بحقّ

 .املستقلة، خالية من آثار االحتالل
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وعلى أساس حل  ،للقانون الدويل كما تدعم االتفاقية رؤية حتقيق السالم يف املنطقة وفقاً

 .١٩٦٧جنب يف سالم وأمن على أساس حدود عام  إىل ن تعيشان جنباًيالدولتين اللت

جديدة تتعلق بوضع فلسطين اخلاص نه ألحكام ويعزز االتفاق العالقة بين الطرفين بتضمّ

 .كمهد للديانة املسيحية وأرض الديانات السماوية

كما جتسد االتفاقية القيم املشتركة للطرفين واملتمثلة يف ضمان احترام احلرية والكرامة 

 .والتسامح والتعايش املشترك واملساواة للجميع

الكنيسة  هن الوضع احلايل الذي تتمتع بموجبر مكذلك يساهم هذا االتفاق ويطوّ

الكاثوليكية باحلقوق واالمتيازات واحلصانات، ويشيد بدورها املركزي يف حياة العديد من 

 .الفلسطينيين

م وزير م وزير خارجية الكرسي الرسويل وفد دولة فلسطين، كذلك كرّويف اخلتام كرّ

 .ستقبال وهذا اإلجناز التاريخيلتحضير واالرسي الرسويل على حسن ااخلارجية املالكي وفد الك


