
 
 

 

 في سوريا الخارجية طالب بإنهاء التدخالت العسكريةمجلس الكنائس العالمي ي

 

 1122ن األول/أكتوبر تشري 21

 

 (01: 01)رومية  "ما أجمل أقدام المبشرين بالسالم، المبشرين بالخيرات"

 

التصعيد المأساوي للعمليات بقلق بالغ إزاء  مجلس الكنائس العالمييشعر 

أتي في وقت تفهي . بشدةالعسكرية في في الصراع الدائر في سوريا ويدينها 

ما ينسجم مع مقترحات بارتفعت فيه التوقعات واآلمال بتقدم العملية السلمية، 

عليها من قبل  ةموافقتي تمت المبعوث أمين عام األمم المتحدة الخاص لسوريا، وال

هر آب/أغسطس الماضي. نحن قلقون بشكل خاص لكون هذا مجلس االمن في ش

التصعيد سيزيد األمر سوءاً بالنسبة للشعب السوري، وخاصة للمجموعات 

 األضعف في المجتمع.

 

 لقد عبر مجلس الكنائس العالمي، مع كنائسه األعضاء وشركائه المسكونيين، في

في والصراع ألزمة حل عسكري" ل"ما من أنه عدة مناسبات عن قناعته الراسخة ب

 3102في أيلول/سبتمبر  مجلس األمن الدوليفي رسالة مفتوحة إلى وسوريا. 

 أن يزيد شأنهمن  أّي اعتداء من خارج سوريان أمجلس الكنائس العالمي " صّرح 

في البالد بما في المكّونات المجتمعيّة هدد كل ا يالطائفي، م المعاناة وخطر العنف

، شعب سوريا وشعوب الشرق األوسط الوقت الدقيقن. في هذا يذلك المسيحي

ال يمكن أن تحقق  بحاجة إلى السالم ال الحرب. األسلحة أو العمليات العسكرية

السالم في سوريا. الحاجة حالياً هي أن يركز العالم على أفضل السبل لضمان 

شعب األمن والحماية للشعب السوري. فمن أجل تحقيق العدالة المستدامة والسالم لل

أخرى غير العمل الجاد الذي يجب أن يضطلع به السوري ليست هناك وسيلة 

من  .تفاوضي سياسي حل إيجاد أجل من وخارجها سوريا داخل جميع األطراف

 الرأي في خالفاتهم جانبا يضعوا أنينبغي على جميع األشخاص حسني النية  هنا،

 وتقع. ممكن وقت سرع أ في سوريا في المسلح النزاع إنهاء أجل من والمصالح

 حل إليجاد ممكن جهد كل لبذل اآلن التحرك مسؤولية الدولي المجتمع عاتق على

 ". دائم سالم إلى يؤدي العنفي

 



 
 

 

راهناً والحاجة إليه كبيرة اليوم أكثر من أي وقت يبقى هذا النداء من المحزن أن 

 سوريا ي منسكانالنزيف المضى. التزايد الدراماتيكي اليومي لعدد الضحايا، و

على  ، وعدم قدرة المجتمع الدوليدول العالم في الجئينالذي حول المواطنين إلى 

أو السماح بها لم يعد من الممكن تحّملها  هي أمور إيجاد الحلول السياسية المشتركة

حلقة العنف المفرط ونتائجه المأساوية على الشعب السوري بكامله لم تعد فأخالقياً. 

 مقبولة.

 

لجميع العمليات العسكرية وإلى ا ندعو جميع الحكومات إلى وضع حد فوري لذ

يمكن من خاللها واالنخراط فيها والتي سياسية للسالم في سوريا العملية ال دعم

حة لمجلس األمن في لمشترك لجميع السوريين. كما نكرر دعوتنا الم ضمان حل

إنهاء تدفق األسلحة الهادفة إلى لتطبيق التدابير وللمجتمع الدولي األمم المتحدة 

أن مراًرا وتكراًرا وبشكل مأساوي  ن التاريخوالمقاتلين األجانب إلى سوريا. لقد بيّ 

الخارجية ال يمكنها أن تجلب السالم أو أن تقضي على التدخالت العسكرية 

وتؤدي إلى مزيد من  الدينيّة اتالتوتر حدة تؤجج لتطرف. بل على العكس، إنهاا

والذي يقود إلى تشكيل حكومة وطنيّة فقط الحل السياسي في سوريا  التطرف.

ن يعالج الخطر بإمكانه أإنتقاليّة، يعترف بها الشعب السورّي والمجتمع الدولي، 

 ،"الدولة اإلسالمية" والمجموعات المتطرفة األخرى الوجودي الذي يمثله تنظيم

 في سوريا والمنطقة. متنوعأمل للحفاظ على النسيج االجتماعي ال بريق قدمأن يو

 

لعدالة والسالم"، ا نحو عالمي حجّ حركة في "فيه الحركة المسكونية تلتزم في وقت 

سوريا في هذا  شعبلمرافقة  كنائسه األعضاءالعالمي يدعو مجلس الكنائس 

على تحقيق السالم  بناء الجسور والعمل مًعالبلورة السبل من أجل ، والمسار

اجهه اليوم، وسالًما عما يو مختلفًاآخر  السوري يستحق خياًرالعادل. الشعب ا

المشتركة حيال ما مسؤولية اآلن. لذلك يجب على المجتمع الدولي تحّمل ال عاداًل 

 .تنتهي معاناة الشعب السوري قريبًا جًدانأمل ونصلي أن  يحصل.
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