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 واملتدهور للمسيحيني يف الشرق األوسط. اخلطريالشديد إزاء الوضع  اقلقه على
رسل املسيح  أعلن ، حيث، من األرض املقدسة إىل لبنان وسوراي والعراق ومصر وقربص. الشرق األوسط هو مهد املسيحية2

إن . يف جمرد كوهنم أقلية أمهيتهم  ميكن اختزالوال املسيح يسوعمنذ زمن ش املسيحيون يف الشرق األوسط يعويلعامل. إىل ا البشارة
ن غري أ. حتديد حجمهاتسعى إىل ات دو هأي جم تفوق بكثريمسامهة املسيحيني يف احلضارة واجملتمع والثقافة يف الشرق األوسط 

خلطر كبري.  تها األمنطقموجود وشهادة املسيحية يف ض تعرّ العنف والتمييز وهدم الكنائس والتهجري القسري مال أعو  اتالصراع
 يوه ناوصلوات نايف قلوب -ولبنان ومصر وقربص  اصة يف إسرائيل وفلسطني والعراق وسورايوخب -كافة كنائس املنطقة   لم  نح إننا 

 املستقبلية يف املنطقة. اوشهادهت اوجوده تعرتضواجه األزمة اليت ت
عودة آمنة ومستدامة للمسيحيني إىل دايرهم. وعلى الرغم  لضمان. اهلزمية العسكرية لداعش يف العراق وسوراي ليست كافية 3

 لنازحنيلعودة آمنة  ضمانبعد و قد ُهزمت.  اال يعين أن أيديولوجيته ذلك، فإن الرئيسية هلذه اجملموعة املتطرفةمن تدمري املراكز 
 الرتبية علىوالتطرف من خالل  التشدد، يتمثل التحدي التايل يف مواجهة دوافع هتمعبادوإعادة بناء منازهلم وجمتمعاهتم وأماكن 

 والتعاون ،ني واملسلمنياملسيحي احلوار القائم والقبول املتبادل بني من خالل تعزيز وذلك ،م وحقوق اإلنسان واحرتام التنوعالسال
التحرر من االحتالل والتدخل و ، املساواة يف حقوق املواطنةو يف مواجهة التحدايت املشرتكة للتماسك االجتماعي يف املنطقة، 

  .األجنيب
التماسك االجتماعي  تعرتضلتحدايت اليت ا ومواجهةالفرص  استبانة تظلّ و ، تضاءل وجود املسيحيني بشكل كبري. . يف العراق4

مستقبل مستدام يف  لكي يعودوا ويتطلعوا إىل سهل نينوى من واُهّجر  نيذال املتبقني ةاملسيحي الطائفةضاء عأل أولوية  يف العراق 
 رؤيةأساس ألعمال مشرتكة، وتعزيز العراق إىل إرساء  وطنهم. وتدعو اللجنة املركزية القادة الدينيني واحلكوميني والسياسيني يف

 اطنة والسالم والعدالة واملساواةللسالم واملصاحلة يف البالد، والعمل معا  من أجل املساواة يف حقوق اإلنسان واملو  ةمشرتك
يدعو جملس الكنائس العاملي إىل استمرار احلوار بني خمتلف قطاعات اجملتمع العراقي لريافقه عمل حكومي و الدميقراطية يف البالد. و 

 وإمنا أيضا  نة واحلقوق بني مجيع العراقيني حبيث ال يتم توفري األمن املادي فحسب واملساواة يف املواطج التعليمية إلصالح املناه
 .لألشخاص املهّجرين واجلماعات النازحةضمان العودة املستدامة  من أجل القانوين واالجتماعي واالقتصادي األمن

على  يتعنّي . النزاعنية وحقوق مجيع السوريني. جيب أن ينتهي هذا الكرامة اإلنسا ينفي املستمرأساوي امل النزاع، . يف سوراي5
حيتاج إىل السالم والتحرر من املنافسة واملواجهات اجليوسياسية الشعب السوري أن يتوقفوا.  هذا النزاعمجيع املتورطني يف إدامة 

السالم وإعادة بناء بالدهم، حيتاج السوريون ويستحقون الدميقراطية واملساواة يف املواطنة واحرتام إىل  ابإلضافةاليت دمرت بلده. 
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واملصاحلة ميكن أن توفر أساس ا للمجتمعات السلمية متعددة األداين من أجل التعايف حقوقهم اإلنسانية. إن اجلهود املبذولة 
 معاانة تتضامن اللجنة املركزية معو جملتمع. يف ان أساسي سامهة كمكوّ ، حيث ميكن للمسيحيني مواصلة املوالثقافات يف سوراي

من  ، وذلكنو حتقيق تطلعاته من أجل السالم واحلرية والكرامة اإلنسانية واحلقوق تقدم   إحراز ي من أجلوتصلّ سوراي  شعب
مم املتحدة وفقا لقرارات جملس األمن ذات األاليت تقودها خالل وضع حد هلذه احلرب املأساوية واالخنراط يف العملية السياسية 

 الصلة.
ولس ايزجي قبل مخس سنوات. نواصل إبراهيم وب حلب يوحاان اختطاف مطراينح ُتذّكر اللجنة املركزية  ،لة ابألحزانبقلوب مثقّ . 6

 . ع مسيحيي سوراي واملنطقةالصالة من أجل عودهتما اآلمنة إىل كنيستيهما وطائفتيهما وعائلتيهما، كبادرة أمل على مجي
 خالل من تهمن تقسيم جزير  عاينيزال يي ال ذال هاوشعب كنائس قربص  وضعء بقلق عميق إزاأيضا  تشعر اللجنة املركزية  .7

إهناء االحتالل واستعادة إىل و ندعدولة جزرية واحدة مل تتحقق بعد.  يفالسالم من أجل اآلمال األخرية . وال تزال االحتالل
لى الرتاث الديين والثقايف عواحلفاظ ستئناف املفاوضات نو هذا اهلدف ندعو إىل او . اعتنيمجواحدة تضم قربص كأمة سيادة 

واره بني األداين والتعاون من حيف  "قربص السالم يف املسار الديين لعملية"نشيد ونشجع عمل و جلزيرة. يف اللمجتمع املسيحي 
 أجل السالم. 

أي إىل رؤية مشرتكة  –ق األوسط هناك حاجة إىل ميثاق اجتماعي جديد يف مجيع أناء منطقة الشر . تؤكد اللجنة املركزية أن 8
نة وحقوق اإلنسان. ويف ظل مجيع الطوائف يف دول املنطقة على أساس فهم شامل للمواطمضمونة دستوراي  تضعها وتتقامسها 

ية املتنوعة، العيش واالزدهار يف احملبة والنعمة هذا امليثاق، ميكن جلميع الكنائس واجلماعات الدينية، هبوايهتا العرقية والدينية والثقاف
 . املمنوحة من هللا للجميع

 وخباصة إذا كانت، لبلدان املنطقة املختلفة األوضاعبشأن  املناقشاتة من األمني العام إجراء مزيد من تطلب اللجنة املركزي .9
 لس الكنائس العامليجمللجنة التنفيذية الإىل  املناقشات هتؤثر على اجملتمعات املسيحية ووجودها يف تلك البلدان، وتقدمي نتائج هذ

 .2018اجتماعها يف نوفمرب  خالل


