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ديودوروس األول،  رثوذكس،لبطريرك القدس لطائفة الروم األ حديث صحايف خاص
    حول استيالء املستوطنين اليهود على بيت الضيافة التابع للطائفة يف مدينة القدس

 
      6/1990/؟؟   ، أثينا

  
وجلست أعد ماكينة تسجيل، وأراجع أسئلة معي، ولكن الرجل أجاب على كل أسئلتي دون أن 

  :، تدفق كالنهر بصوت قوي ومنطق أقوى واسترسال من جانبه دون إعداد قالأوجهها

وعلى . استحضروا قطع من اخلشب، غطوا بها الصليب املعلق على باب الدير منذ مئات السنين
قطعة اخلشب، جنمة داود، خرجت أنا وكل املطارنة، كنا نحن مائتين من رجال الدين من كل 

كاثوليك، األرمن، واملسلمين، والشعب الفلسطيني أيضًا، خلع قسيس الطوائف، األقباط، الروم ال
. من فوق الصليب، اليهود راحوا يضربونا بقنابل الدخان وأصابتني يف صدري قطعة اخلشب

رفعنا قضية ". بس ما طلعوا.. قررت احملكمة إخالء، الزم يطلعوا اليهود: "رفعنا قضية يف احملكمة
لقرارات كانت يف صاحلنا، ولكن ليس هناك قوة لتنفيذ القرارات، كل ا. ثانية، وثالثة ورابعة

يهودياً الذين استولوا  150يعني الزم الـ .. وبعدين رفعنا قضية يف احملكمة العليا، كسبنا القضية
وسمحوا لعشرين من هؤالء بالبقاء داخل الدير حلين ما تنتهي .. على دير الروم الزم يخرجوا

  .القضية

قالوا القضية يف احملاكم، نحن فهمنا أن هذه القضية ليست قضية : لبطريرك الثائرويتدفق حديث ا
البقاء يف الدير، ولكنها قضية سياسية؟؟ اليهود يطمعون يف القدس القديمة فوجدوا هذا املقر 

فهمنا أن وراء ما حدث .. االستراتيجي، من أجل احتالل املنطقة جزءاً بعد جزء، لتنفيذ برناجمهم
إلدخال اليهود إىل الدير، لكن كل .. كومة اإلسرائيلية، هي التي دفعت مبالغ لسمسار أرمنيهي احل

الكنائس وقفت معنا، كل الناس وقفوا بجانبنا، من كل القرى يف إسرائيل، رؤساء البلديات، كل 
ماكن قررنا إغالق األ.. كل رؤساء الطوائف. هؤالء حضروا إىل البطريركية لتقديم التقدير واملساعدة

كان دفاعاً مشتركاً من . كل الكنائس أغلقت، ثم املسجد األقصى.. ةاملقدسة يف بيت حلم والناصر
جانبنا جميعًا، ألننا فهمنا جميعاً أن هذه قضية سياسية، وليست قضية من أجل عمارة الدير، 

  .ومن هنا قررت السفر

اء األحزاب األوروبية وقابلت جئت إىل أثينا، ثم سافرت إىل ستراسبورغ، وقابلت هناك كل رؤس
رئيس املؤتمر، عندما أثير موضوع الدير يف اجلسلة اخلاصة للبرملان، رئيس اجلسلة الذي عرض 

وأشار  –هذه صورته  –القضية نال تصفيق كل اجملتمعين أعضاء البرملان، وصدر قرار باإلجماع 
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اخلاص بدير الروم  ألوروبيـحد رجاله الذي سلمني صورة من قرار البرملان اأالبطريرك إىل 
  ..األرثوذكس يف القدس

صدر القرار باإلجماع، وخلصنا املوضوع من ستراسبورغ، وهو : وما زال حديث البطريرك متدفقاً
قرارات ضد اليهود، هذا ليس أول قرار، ولكنه .. شيء هام بالنسبة ملؤسسة مثل البرملان األوروبي

  ت هناك قوة للتنفيذ؟الثاين، عدة قرارات، لكن بكل أسف، ليس

على كل حال نحن كنا نود قوة معنوية لالستمرار، لكن ما أستغرب له، ملاذا هذا الكتاب من رئيس 
نا الشيء الكثير، نحن مل نأت إىل هنا، دهو يحكى ض.. إسرائيل إىل الكنيسة اليونانية يف أميركا؟

امللك داود، أو جرائد بريطانيا أو  ومل نحكى لكل العامل أن الدير الذي استولوا عليه كان فندق
نحن حكينا ما حدث، وكل . الهلتون، نحن روينا أنه كان حمالً للجوار، ثم يقولون إننا ضد اليهود

واحد يدافع عن نفسه وأمواله وحقوقه، وملاذا مل يقل الرئيس اإلسرائيلي إن ما حدث هو ضد 
  !املسيحية وكل املسيحيين؟

  مضبوط؟؟: قال.. سؤاالً وبلهجة دارجة ووجه يل البطريرك ديودوروس

على أي حال دائماً نحن نسلم علشان احملبة والسالم من أجل .. هذا هو ما يستغربه الواحد.. ثم قال
أن يعيش كل السكان بالسالم واحملبة وليس أحد على حساب الثاين، كل واحد يعرف حدوده 

القضية ليست قضية األوتيل، القضية هذا هو ما حدث يا سيدي، كل الناس فهمت أن . وواجباته
  .أهم من هذا

البابا بعث برقية، الدول الكبار أرسلت، جملس الكنائس : وما زال حديث بطريرك القدس يتدفق
رئيس أساقفة من لندن وأميركا، كل الكنائس وقفت معنا، لقد اختيرت مناسبة دينية لالستيالء 

املكان ألنه موقف استراتيجي، لتنفيذ برناجمهم  على الدير، واملسألة مل تكن صدفة لقد أرادوا
وعندما دخلوا الدير أقاموا بداخله معبداً ومدرسة، كيف يحدث ذلك يف اليوم األول الستيالئهم على 

  .الدير لو أنهم يريدون السكنى فعالً؟ بل إنهم رفضوا مرورنا

حيث يوجد " خميس الغسل"لقد اختيرت مناسبة دينية هامة لالستيالء على الدير، واملناسبة هي 
هذا تدنيس للمقدسات، : آالف الناس، هذا تدنيس، ويعلو صوت البطريرك ديودوروس وهو يقول

.. ث؟ذا حديوم اخلميس رحنا هناك جنتاز فماكانت يوم األربعاء، االستيالء تدنيس اآليات، البداية 
والسوق من . يف التلفزيونا العامل كله ههناك شارة باسم دير الروم األرثوذكس شاهد.. ضربونا

  .حوله لنا، ملك البطريركية منذ مئات السنين

  :وسألت البطريرك ديودوروس سؤايل الوحيد -

  وكيف حصل املستوطنون اليهود على الورقة؟ -
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بين هؤالء، نحن سألنا أين الشركة التي يدعون بها، أي قانون ماشيين؟ ليس هناك ورقة، كذا -
  ..كذابين.. ال توجد ورقة.. كذابين

لو أن هناك لديهم ورقة دعهم يبرزونها وأنا أعطيهم : ويزداد انفعال البطريرك ويقول بتأثر شديد
  !!الدير هدية

  :ووجدت نفسي مدفوعاً لتوجيه سؤال آخر للبطريرك تيودوروس -

  معنى ذلك أن البطريركية مل تؤجر للمستوطنين؟ -

إن ما حدث مؤامرة مكشوفة، وما أنكر . ومل يخبرنا لواحد أرمني سلم لليهود ومشى،.. ال.. لليهود -
الوزير اإلسرائيلي أنه دفع إلسكان اليهود فالقضية هي قضية القدس القديمة والقدس لها طابع 
خاص، طابع ديني، هناك خط لإلسالم وخط لليهود وخط للنصارى والله حفظ األوضاع مئات 

  .يرون استراتيجية املدينة القديمةهم يريدون اآلن تغيير طابع املدينة، يغ. السنين

  وماذا عن خطاب الرئيس حاييم هيرتسوغ؟ -

 .أنا أعددت رداً عليه -
  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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