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القوات بيان صادر عن جملس كنائس الشرق األوسط يدين اجملزرة التي ارتكبتها 
 زامإلل السريع التدخل الدويل اجملتمع من ويطلب، سرائيلية يف املسجد األقصىاإل

   جنيف اتفاقات وتطبيق باحترام إسرائيل
٨/١٠/١٩٩٠ 

  
  

فيها عشرات املصلين تلقى اجمللس بذهول خبر اجملزرة الدموية التي قتل وجرح "
إن هذا االعتداء ". أمناء جبل الهيكل"الفلسطينيين العزل على يد القوات االسرائيلية وجماعة 
حتالل ينة القدس، وهو يشابه يف أهدافه ااملعتمد، واخملطط له يستهدف تبديل الوجه التعددي ملد

  ).١٩٩٠نيسان (مضافة القديس يوحنا بالقدس من قبل القوات اإلسرائيلية 

جملتمع الدويل للتدخل السريع إن اجمللس إذ يدين بشدة هذه اجلريمة البشعة، يستصرخ ا
املدنيين يف زمن احلرب ويف ظل تفاقات جنيف اخلاصة بحماية ازام إسرائيل باحترام وتطبيق إلل
حتالل، واتخاذ خمتلف اإلجراءات الكفيلة بتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني بوجه اال
حقه باحلياة وحقه بممارسة شعائره : مارسات اإلسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوق اإلنسانامل

  .الدينية

حتالل قائماً، وكذلك اإلجراءات تداء الذي قد يتكرر طاملا بقي االعويرى اجمللس أن هذا اال
بيق جميع نتفاضة الشعب الفلسطيني، تؤكد احلاجة املاسة إىل إلزام إسرائيل بتطااإلسرائيلية ضد 

قرارات األمم املتحدة املتصلة بالقضية الفلسطينية وإىل الشروع بمفاوضات تكفل للشعب 
الفلسطيني حقه يف تقرير املصير وإقامة دولته املستقلة يف إطار حق جميع دول املنطقة بالعيش 

  .يف أمن وسالم

ية اإلسالمية يف إن اجمللس إذ يتوجه بأحر التعازي لذوي ضحايا اجملزرة وللقيادات الروح
 األراضي الفلسطينية احملتلة، يؤكد استمرار تضامنه مع الشعب الفلسطيني يف سعيه املشروع

ويتطلع اجمللس إىل القدس، زهرة مدائن العامل، بوصفها . ستقاللإلحقاق العدل والسالم وحتقيق اال
ها مدينة للحوار والسالم حمجة كبرى ورمزاً للقاء والوفاق بين جميع املؤمنين مشدداً على ان بقاء

  .والعدل هو يف قلب رسالة مسيحي هذه الديار وشهادتهم

                                                            
  ١٢): ١٩٩٠ األول تشرين/أيلول(٢٧ ع بيروت، املنتدى، :املصدر.  



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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