
 استهدفتعندما آخر األخبار القادمة من سوريا  بشأن عن عميق شعوره بالصدمةجملس الكنائس العاملي  يعرب
شخصا على األقل مصرعهم وأصيب  82 لقىإدلب حيث  ريفيف لالجئني السوريني كمونة غارة جوية خميم  

ليست عملية عسكرية ألهنا  بالتأكيد حمل إدانة  االعمال الشنيعة هى ومثل هذه. خطريةعدد كبري جبروح 
جرمية حرب. ويأيت ذلك بعد التصعيد املأساوي للعنف يف  حد إىل تصل هاتستهدف اجلماعات املسلحة ولكن

وأطفال رضع بينهم  من مئات القتلى واجلرحى هائكان من جرامستشفيات عمدا  مت قصف ستة حلب حيث 
 .ما وردحبسب  وأطباء وعاملني يف اجملال الطيب

 

رعاية و  تهموكرام مواطنيها مجيع احلكومات واجب محاية أرواح على نبأدائما  جملس الكنائس العاملير يذك   وكما
من الناحية األخالقية  هو وضع ال حيتملهذا التصعيد يف العنف املتطرف و األساسية.  موحرياهت يةاإلنسان همحقوق

السكان األبرياء والضعفاء من  يف املقام األولضحايا ال عندما تكونبشدة وخصوصا  إدانة حملومثري لالمشئزاز و 
اإلفالت من العقاب  ثقافة إهناء على ضرورةإىل اجملتمع الدويل  مناشدتهيكرر جملس الكنائس العاملي  . ونياملدني

أعماهلم العسكرية  عن ولنيؤ املسمجيع أولئك اكمة حم للمجتمع الدويل يف سورية ويف املنطقة ككل حىت يتسىن
 ضد اإلنسانية. رب وجرائماحلرائم جل والسياسية وارتكاهبم

 

. هلذا الصراع على أن الطريقة العسكرية ليست هى احلل ملرة أخرى املأساوية يف سوريا األحداث تطورات وتربهن
تضمن استمرارية وقف  آليةتوفري ايل  يهدفاتفاق  للتوصل اىل أطراف النزاع مجيع جملس الكنائس العاملي يناشدو 

السيد دي حتت اشراف استئناف حمادثات جنيف بني السوريني على األعمال العدائية يف جممل األراضي السورية و 
 حكمتشكيل هيئة  التوصل اىلإىل ؤدي تأن  من شأهنا يتوال، سوريابمستورا، املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 

 .الشعب السوري أمام تقف تتصدى لكل التحديات البالغة اليت، انتقايل
 

مجيع بأن يتغمد تعاىل  اهلل صلوات اىل االعضاء الكنائس مجيع جنبا إىل جنب مع  جملس الكنائس العاملي ويرفع
الشجاعة والصرب  ن مينحهمأو  حتت مظلة رعايتههم ءأسرهم وأحبافظ حيأن ، و رمحتهبواسع  الضحايا يف سوريا

مع  ونتضامن نامشاعر نتعاطف بكل الكنائس جملس الكنائس العاملي وكذلك مجيع يف  . وحننملواساهتم يف أحزاهنم
ن أو  حيفظه اهللحنن نصلي من أجل الشعب السوري كله أن و .  همءاحلزن يف فقدهم أعزاونشاركهم أسر الضحايا 
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