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 بيان صادر عن الطائفة األرمنية يف القدس حول استيالء املستوطنين اليهود
   على دير مار يوحنا التابع للكنيسة األرثوذكسية يف املدينة

 
      1990) أبريل(أواسط نيسان  ،القدس

  
  

أصدرت الطائفة األرمنية يف القدس، بياناً تستنكر فيه العمل الشنيع املقترف من قبل املدعو 
بذهول وصدمة تلقت الطائفة األرمنية نبأ قيام املدعو : وقد جاء يف البيان. مانوسيان ماردوس

بتسريب جممع سكني إىل جماعة يهودية متطرفة يف قلب حارة النصارى  نماردوس مانوسيا
  .بجوار كنيسة القيامة ومسجد عمر بن اخلطاب رضي الله عنه

خساسته منذ زمن بعيد يف أوساط الطائفة وأضاف البيان لقد كان املدعو املذكور معروفاً ب
بعد ثبات  1982من منذ عام روقد صدر بأمره مرسوم حرمان يمنعه من دخول دير األ. األرمنية

ومع ذلك فإنه كان من املستحيل أن يبلغ جشعه إىل . دوره يف سرقة خمطوطات أرمنية تاريخية
ية الروم األرثوذكس يف املدينة درجة تسريب هذا اجملمع الهام دون علم املالك وهو بطريرك

  .املقدسة

وتابع البيان أن هذا االقتحام الذي اتخذ شكالً عسكرياً من قبل قطعان املستوطنين الذين أحاطوا 
واهر التي شهدتها املدينة عبر تاريخها الطويل، حيث املنطقة بمئات املسلحين يعتبر من أخطر الظ

ر كلياً حرية العبادة يف كنيسة القيامة، وال األماكن املقدسة خلطر داهم وتدم أنها تعرض سالمة
يمكن بأي حال جتاهل اخلطر املتمثل بهذه اخلطوة االستفزازية، وأن الطائفة األرمنية تشجب بشدة 

هذا االعتداء وتطالب كافة أبناء املدينة من مسلمين ومسيحيين وكافة الهيئات والفاعليات 
  .لتكاتف من أجل التصدي لهذا التحدي االستفزازي من قبل املستوطنيناملسؤولة ل

وتدعو الطائفة األرمنية التحرك فوراً من أجل إبطال هذا االقتحام غير القانوين وغير اإلنساين الذي 
 .يضرب بعرض احلائط احلقوق الدينية والوطنية ويدمر بشكل سافر التعددية يف املدينة املقدسة
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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