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تصريح حول االعتداءات اإلرهابية في باريس
قد اخبرك ايها االنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب اال ان تصنع الحق
وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك .ميخا 8 :6
يوم الجمعة في  31من نوفمبر /تشرين الثاني وجد سكان باريس أنفسهم مجدداً
وجها ً لوجه مع اإلرهاب والعنف والموت إثر اعتداءات خلفت أكثر من  321قتيالً
ومئات الجرحى .اليوم قلوبنا وعقولنا مع الضحايا وأسرهم وأصدقائهم ،ومع كل
الذين يحزنون ،ومع الشعب الفرنسي بأسره .نحن نتضامن معهم ونواسيهم ونصلي
من أجلهم .نصلي كي ينعموا بالتعزية ،عبر الحب واالهتمام الذين تلقوه من الذين
فارقوهم بهذا الشكل العنيف ،ومن خالل تعاضد اآلخرين معهم ،عائالتهم
وجيرانهم ،أيا ً كانوا.
لقد واجه شعب لبنان أيضا ً اإلرهاب والحزن نفسه قبل أيام ،ليضاف بلد آخر على
الئحة البلدان والشعوب الكثيرة التي يتهددها هذا النوع من الهجمات.
متحدون في اإلنسانية ،وكشعوب من أديان مختلفة أو من دون تبعية دينية محددة،
علينا أن نظهر أن احترامنا المشترك للحياة والكرامة اإلنسانيتين هو أقوى من شر
اإلرهاب هذا ،وتشويه الدين .كممثلين للكنائس من جميع أنحاء العالم ،نحن اللجنة
التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي المجتمعين في اآلن في بوجي – بوسيه ،سويسرا،
نصلي أن يعزي هللا ،خالق الحياة ومصدرها ،وأن يحمي الذين طالتهم الهجمات
وجميع الذين يعانون اآلالم والخوف .نأمل ونصلي أن يتلقوا رسالتنا هذه بمثابة
إشارة يتأكدون من خاللها أنهم ليسوا بمفردهم.

في وجه هذه الوحشية ،يجب أن تقف األسرة البشرية ،وجميع أبناء اإليمان
واإلرادة الطيبة ،متحدين معا ً لتجديد االلتزام باحترام اآلخر والعناية به ،وحمايته
وللحيلولة دون العنف .ال يمكننا القبول بتبرير هذا العمل اإلجرامي باسم هللا أو
باسم أي دين من األديان .فالعنف باسم الدين هو عنف ضد الدين .ونحن ندين ذلك
ونرفضه ونستنكره .دعوتنا هي إلى مواجهة ذلك بالتمسك والتشديد على قيم
الديمقراطية ،والثقافة المشتركة ،وحقوق اإلنسان ،التي يسعى هذا اإلرهاب للقضاء
عليها .ورجاؤنا أالا ندع هذه األحداث تقلل من اهتمامنا وترحيبنا بالذين يفرون من
اإلرهاب واالضطهاد .فلنستمر بالعمل من أجل ما نعلم أنه مطلوب منا :أي صنع
الحق ،ومحبة الرحمة ،والسلوك بتواضع مع هللا على طريق العدالة والسالم.

