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الوجود املسيحي يف الشرق األوسط (من ّقح)
 .1إ ّن اللجنة املركزية جمللس الكنائس العاملي ،اجملتمعة يف جنيف يف الفرتة ما بني  15و 21حزيران/يونيو  ،2018تؤّكد من جديد
على قلقها الشديد إزاء الوضع اخلطري واملتدهور للمسيحيني يف الشرق األوسط.
 .2الشرق األوسط هو مهد املسيحية ،من األرض املقدسة إىل لبنان وسوراي والعراق ومصر وقربص ،حيث أعلن رسل املسيح
البشارة إىل العامل .ويعيش املسيحيون يف الشرق األوسط منذ زمن يسوع املسيح وال ميكن اختزال أمهيتهم يف جمرد كوهنم أقلية .إن
مسامهة املسيحيني يف احلضارة واجملتمع والثقافة يف الشرق األوسط تفوق بكثري أي جمهودات تسعى إىل حتديد حجمها .غري أن
تعرض وجود وشهادة املسيحية يف منطقتها األم خلطر كبري.
الصراعات وأعمال العنف والتمييز وهدم الكنائس والتهجري القسري ّ
إننا حنمل كافة كنائس املنطقة  -وخباصة يف إسرائيل وفلسطني والعراق وسوراي ولبنان ومصر وقربص  -يف قلوبنا وصلواتنا وهي
تواجه األزمة اليت تعرتض وجودها وشهادهتا املستقبلية يف املنطقة.
 .3اهلزمية العسكرية لداعش يف العراق وسوراي ليست كافية لضمان عودة آمنة ومستدامة للمسيحيني إىل دايرهم .وعلى الرغم
من تدمري املراكز الرئيسية هلذه اجملموعة املتطرفة ،فإن ذلك ال يعين أن أيديولوجيتها قد ُهزمت .وبعد ضمان عودة آمنة للنازحني
وإعادة بناء منازهلم وجمتمعاهتم وأماكن عبادهتم ،يتمثل التحدي التايل يف مواجهة دوافع التشدد والتطرف من خالل الرتبية على
السالم وحقوق اإلنسان واحرتام التنوع ،وذلك من خالل تعزيز احلوار القائم والقبول املتبادل بني املسيحيني واملسلمني ،والتعاون
يف مواجهة التحدايت املشرتكة للتماسك االجتماعي يف املنطقة ،واملساواة يف حقوق املواطنة ،والتحرر من االحتالل والتدخل
األجنيب.
تظل استبانة الفرص ومواجهة التحدايت اليت تعرتض التماسك االجتماعي
 .4يف العراق ،تضاءل وجود املسيحيني بشكل كبري .و ّ
يف العراق أولوية ألعضاء الطائفة املسيحية املتبقني الذين ُه ّجروا من سهل نينوى لكي يعودوا ويتطلعوا إىل مستقبل مستدام يف
وطنهم .وتدعو اللجنة املركزية القادة الدينيني واحلكوميني والسياسيني يف العراق إىل إرساء أساس ألعمال مشرتكة ،وتعزيز رؤية
مشرتكة للسالم واملصاحلة يف البالد ،والعمل معا من أجل املساواة يف حقوق اإلنسان واملواطنة والسالم والعدالة واملساواة
والدميقراطية يف البالد .ويدعو جملس الكنائس العاملي إىل استمرار احلوار بني خمتلف قطاعات اجملتمع العراقي لريافقه عمل حكومي
إلصالح املناهج التعليمية واملساواة يف املواطنة واحلقوق بني مجيع العراقيني حبيث ال يتم توفري األمن املادي فحسب وإمنا أيضا
املهجرين واجلماعات النازحة.
األمن القانوين واالجتماعي واالقتصادي من أجل ضمان العودة املستدامة لألشخاص ّ
يتعني على
 .5يف سوراي ،النزاع املأساوي املستمر ينفي الكرامة اإلنسانية وحقوق مجيع السوريني .جيب أن ينتهي هذا النزاعّ .
مجيع املتورطني يف إدامة هذا النزاع أن يتوقفوا .الشعب السوري حيتاج إىل السالم والتحرر من املنافسة واملواجهات اجليوسياسية
اليت دمرت بلده .ابإلضافة إىل السالم وإعادة بناء بالدهم ،حيتاج السوريون ويستحقون الدميقراطية واملساواة يف املواطنة واحرتام
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حقوقهم اإلنسانية .إن اجلهود املبذولة من أجل التعايف واملصاحلة ميكن أن توفر أساسا للمجتمعات السلمية متعددة األداين
كمكون أساسي يف اجملتمع .وتتضامن اللجنة املركزية مع معاانة
والثقافات يف سوراي ،حيث ميكن للمسيحيني مواصلة املسامهة ّ
شعب سوراي وتصلّي من أجل إحراز تقدم نو حتقيق تطلعاته من أجل السالم واحلرية والكرامة اإلنسانية واحلقوق ،وذلك من
خالل وضع حد هلذه احلرب املأساوية واالخنراط يف العملية السياسية اليت تقودها األمم املتحدة وفقا لقرارات جملس األمن ذات
الصلة.
اين حلب يوحاان إبراهيم وبولس ايزجي قبل مخس سنوات .نواصل
 .6بقلوب مث ّقلة ابألحزان ،تُذ ّكر اللجنة املركزية اختطاف مطر ح
الصالة من أجل عودهتما اآلمنة إىل كنيستيهما وطائفتيهما وعائلتيهما ،كبادرة أمل على مجيع مسيحيي سوراي واملنطقة.
 .7تشعر اللجنة املركزية أيضا بقلق عميق إزاء وضع كنائس قربص وشعبها الذي ال يزال يعاين من تقسيم جزيرته من خالل
االحتالل .وال تزال اآلمال األخرية من أجل السالم يف دولة جزرية واحدة مل تتحقق بعد .ندعو إىل إهناء االحتالل واستعادة
سيادة قربص كأمة واحدة تضم مجاعتني .وندعو إىل استئناف املفاوضات نو هذا اهلدف واحلفاظ على الرتاث الديين والثقايف
للمجتمع املسيحي يف اجلزيرة .ونشيد ونشجع عمل "املسار الديين لعملية السالم يف قربص" يف حواره بني األداين والتعاون من
أجل السالم.
 .8تؤكد اللجنة املركزية أن هناك حاجة إىل ميثاق اجتماعي جديد يف مجيع أناء منطقة الشرق األوسط – أي إىل رؤية مشرتكة
مضمونة دستوراي تضعها وتتقامسها مجيع الطوائف يف دول املنطقة على أساس فهم شامل للمواطنة وحقوق اإلنسان .ويف ظل
هذا امليثاق ،ميكن جلميع الكنائس واجلماعات الدينية ،هبوايهتا العرقية والدينية والثقافية املتنوعة ،العيش واالزدهار يف احملبة والنعمة
املمنوحة من هللا للجميع.
 .9تطلب اللجنة املركزية من األمني العام إجراء مزيد من املناقشات بشأن األوضاع املختلفة لبلدان املنطقة ،وخباصة إذا كانت
تؤثر على اجملتمعات املسيحية ووجودها يف تلك البلدان ،وتقدمي نتائج هذه املناقشات إىل اللجنة التنفيذية جمللس الكنائس العاملي
خالل اجتماعها يف نوفمرب .2018

