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ا��ن �شار�ون معا يف ر�� احلّج من أٔ�ل العدا�  يُعرب جملس الكنا�س العاملي والكنا�س أ�عضاء والرشاكء املسكونيون
والسمل عن حرسهتم واستياهئم العميقني بعد مرور ٔأكرث من س�بع س�نوات من الزناع ا�موي املُسلّح يف سور� وا�ي مازال 

ذه احللقة املفر�ة من حيصد ٔأرواح العديد من املدنيني يف دوامة من العنف واجلربوت. ويتعني �ىل ا�متع ا�ويل ٕاجياد �سوية له
وسقوط خشص  400،000العنف اليت �س�ببت يف ٔأكرب مأٔساة ٕا�سانية منذ احلرب العاملية الثانية وأّٔدت ٕاىل مرصع ٔأكرث من 

ماليني خشص  5مليون خشص يف وهدة احلا�ة املاسة للمسا�دة دا�ل سور� �هيك عن هروب ٔأكرث من  13.5ٔأكرث من 
 مليون خشص وا�ي ٔأصبحوا �ز�ني يف ا�ا�ل.  6.1�ارج الوطن وا��ن ٔأصبحوا الجئني ونزوح حوايل 

جملس الكنا�س العاملي لك أ�طراف من ٔأ�ل وضع �ّد لهذه و�الل هذه الاكرثة اليت �س�ببت فهيا اليد البرشية، لطاملا �شد 
احلرب متهيدا ٕال�الل سالم �ادل. وحنن جنّدد موقفنا بأٔن احلّل العسكري ليس هو احلّل لتسوية الزناع يف سور� ويتعني 

 ٕاجياد �سوية س�ياس�ية حقيقية من ٔأ�ل حتقيق سالم �ادل ودامئ لصاحل مجيع السوريني. 
نا�س العاملي ٔأسفه الشديد عن مواص� اقرتاف جمازر ضد الض�ا� املدنيني هذا يف الوقت ا�ي فشل فيه كام يبدي جملس الك 

من  جملس أ�من ا�ويل اع�د قرار �ازم واختاذ قرارات راد�ة لوضع �ّد لهذه ا�ازر وفرض وقف ٕالطالق النار �شلك دامئ
املسؤو� عن ار�اكب جرامئ حرب ضد إال�سانية مبا يف ذ� اس�ت�دام ٔأ�ل ضامن ا�رتام القانون ا�ويل ومتابعة لك أ�طراف 

 أ�سل�ة الكمييائية. 
ؤأمام هذا التطور اخلطري يف الوضع الراهن يف سور� ُجيّدد جملس الكنا�س العاملي ويناشد لك أ�طراف من ٔأ�ل: تطبيق 

لك املناطق يف سور� والزتام لك أ�طراف فوري لوقف ٕاطالق النار والوصول �ري املرشوط للمسا�دات إال�سانية يف 
��رتام القانون ا�ويل والبحث من ٔأ�ل ٕاجياد �سوية س�ياس�ية من �الل احلوار بدال من اس�ت�دام لغة السالح والعودة ٕاىل 

روا جنيف من ٔأ�ل اس�تئناف معلية السالم حتت ٕارشاف منظمة أ�مم املت�دة وٕا�ادة أ�من والكرامة للك املدنيني ا�ي ُجهّ 
  قرسا من منازهلم ؤأراضهيم. 

ا�ا�رة امجلاعية وتوحيد مجيع  ويضطلع جملس الكنا�س العاملي والكنا�س أ�عضاء يف سور� بدور �م من ٔأ�ل تضميد جروح
السوريني حول خطاب شامل من ٔأ�ل احلفاظ �ىل التنوع الرثي ا�ي تعرفه سور� وٕا�ادة بناء ��س�ام �ج�عي. ويف 
هذا الس�ياق ��ات، �رغب جملس الكنا�س العلمي التأٔ�يد �ىل اس�تعداده ملرافقة الكنا�س يف سور� بدمع من العائ� 

 افقة لك الشعب السوري يف هذا ا�رب والعمل معا من ٔأ�ل ٕا�الل السالم العادل والكرامة ��سانية. املسكونية ومر 
 نمتىن وحنن ندعو يف صلواتنا الرّب من ٔأ�ل وضع �ّد �ٓالم الشعب السوري يف ٔأقرب وقت.
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 أ�مني العام
 جملس الكنا�س العاملي


	بيان عن الوضع في سوريا
	جنيف في 16 نيسان / أبريل 2018م
	يُعرب مجلس الكنائس العالمي والكنائس الأعضاء والشركاء المسكونيون الذين يشاركون معا في رحلة الحجّ من أجل العدالة والسلم عن حسرتهم واستيائهم العميقين بعد مرور أكثر من سبع سنوات من النزاع الدموي المُسلّح في سوريا والذي مازال يحصد أرواح العديد من المدنيين ...
	وخلال هذه الكارثة التي تسببت فيها اليد البشرية، لطالما ناشد مجلس الكنائس العالمي كل الأطراف من أجل وضع حدّ لهذه الحرب تمهيدا لإحلال سلام عادل. ونحن نجدّد موقفنا بأن الحلّ العسكري ليس هو الحلّ لتسوية النزاع في سوريا ويتعين إيجاد تسوية سياسية حقيقية من ...
	كما يبدي مجلس الكنائس العالمي أسفه الشديد عن مواصلة اقتراف مجازر ضد الضحايا المدنيين هذا في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار حازم واتخاذ قرارات رادعة لوضع حدّ لهذه المجازر وفرض وقف لإطلاق النار بشكل دائم من أجل ضمان احترام القانون الدو...
	وأمام هذا التطور الخطير في الوضع الراهن في سوريا يُجدّد مجلس الكنائس العالمي ويناشد كل الأطراف من أجل: تطبيق فوري لوقف إطلاق النار والوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية في كل المناطق في سوريا والتزام كل الأطراف باحترام القانون الدولي والبحث من أجل إ...
	ويضطلع مجلس الكنائس العالمي والكنائس الأعضاء في سوريا بدور مهم من أجل تضميد جروح الذاكرة الجماعية وتوحيد جميع السوريين حول خطاب شامل من أجل الحفاظ على التنوع الثري الذي تعرفه سوريا وإعادة بناء الانسجام الاجتماعي. وفي هذا السياق بالذات، يرغب مجلس الكنا...
	نتمنى ونحن ندعو في صلواتنا الربّ من أجل وضع حدّ لآلام الشعب السوري في أقرب وقت.
	القسّ الدكتور / أولاف فيكس تفايت
	الأمين العام
	مجلس الكنائس العالمي

