
  
 

 انفجار بريوت

جمللس كنائس الشرق األوسط، جملس الكنائس العاملي وآكت أليانس بيان مشرتك  

 

 األوسطآكت أليانس وجملس كنائس الشرق  ومنّظمة العامليجملس الكنائس كّل من يتقّدم  
اءهم يف االنفجار الكارثي الذي ضرب بريوت بنانيني الذين فقدوا أحبّ اللّ  التعازي لكلّ  أبحرّ 

دين مع الثكلى واجلرحى واملشرّ  نعلن تضامننا. حنن 2020آب/أغسطس  4يف الّصميم يف 
 .واملعّذبني

من االستجابة  كجزء    ، تطلق منّظمة آكت أليانس نداءً الدولّ  فنيابًة عن اجملتمع املسكونّ 
ة ة إنسانيّ إلنشاء آليّ  دعوة اجملتمع الدولّ من أجل وتنا نضّم صو ة هلذه الكارثة، ة الدوليّ اإلنسانيّ 

 .اللبنانّ  شاملة للتنسيق والتعاون مع اجملتمع املدنّ 

هلذه  لالستجابةاللبنان  ذها اجملتمع املدنّ إنّنا نشيد ابإلجراءات السريعة والفّعالة اليت يتخّ 
 أمل  كارثة عالمة ذه الهل استجابة اجملتمع املدنّ  عدّ رين. ت  تخفيف معاانة املتضرّ لو  الكارثة
األمل يف  تسمح ابستعادةب على هذه األزمة و ز قدرة الناس على التغلّ ، حيث تعزّ حقيقّية

 ة.اجملتمع مبستقبل األمّ 

جملس الكنائس العاملي وجملس كنائس الشرق  منّظمة آكت أليانس اليت هي جزٌء من تشّدد
 املستدام: التعايفة لتحقيق ة ابعتبارها ضروريّ صر التاليّ العناأمهّية األوسط على 



. جيب أن تكون هناك مساءلة حقيقًية عن هذه الكارثة من خالل إجراء حتقيق مستقّل. 1
ندعو اجملتمع الدوّل، عرب األمم املتحدة، إىل ضمان إجراء التحقيق يف أسباب هذه الكارثة 

ة، حملاسبة املسؤولني ومنع اإلفالت من مصداقيّ وإثباهتا من خالل عملّية مستقّلة ذات 
 العقاب.

املرونة على  تعزيز ة، إنّ ة وأساسيّ ة ضروريّ ة الفوريّ املساعدة اإلنسانيّ  أنّ  على الّرغم من. 2
 –دة الصدمات املتعدّ  يف وجهبنان للاملستدام  التعايف نلضما حيويّ املدى الطويل هو أمر 

 امنهجي   اهنجً  يشّكل ة واإلمنائية والسالم واألمن البشريّ اجلمع بني العناصر اإلنسانيّ فإّن 
اليت كان عميقة الة جتماعيّ االة و قتصاديّ االزمة األى االنفجار ونتائجه إىل تفاقم . أدّ شاماًل 

 400,000الفقر ويعان  ٪ من اللبنانيني حتت خطّ 50حيث يعيش  أصاًل،لبنان  هايرزح حتت
 إجيابّ   ل ومستدام لضمان أتثري  شامل ومفصّ  مني التزامأتطلوب من املمن النزوح.  شخص  

 . دائم

. يدعو كّل من جملس الكنائس العاملي، ومنّظمة آكت أليانس وجملس كنائس الشرق 3
ة/الفنية ة والتواصليّ ية واملاليّ البشرّ  -إىل حشد مواردهم كافّة أعضائهم وشركائهم  األوسط 
 لّتغلب على هذه األزمة العميقة.لدعم الشعب اللبنان يف ا -والروحّية 

دور جملس كنائس الشرق  ومنّظمة آكت أليانسجملس الكنائس العاملي كّل من   يدعم. 4
ومجيع  الذي أطلقته آكت أليانس من أجل لبنان،نداء الو  واستجابته هلذه الكارثة،األوسط 

الشعب ة والكنائس لالستجابة ليس فقط الحتياجات مات الدينيّ خذها املنظّ املبادرات اليت تتّ 
 املشورة.تقدمي دمات و صّ ال معاجلةمن خالل  أيًضا ةالروحيّ  حلاجاته بلة اإلنسانيّ  اللبنانّ 

 يف الشرق األوسط، بفرتة  وجوديّة   واالجتماعيّ  ع الدينّ ميّر لبنان الذي لطاملا كان مالًذا للتنوّ 
فعلى الّرغم . بقائهضمان ب إىل املسامهة نو ن ومدعوّ و معنيّ  ناحنن مجيع. لذا، واترخيية حرجة  



 اورمزً  لبنان عالمةً يبقى  املاضي وما زال يواجهها، اليت واجهها يف تتحديّ الآسي و من كّل امل
 ويستعيد أمله صربوي صمددعمنا لي الغّن ويستحّق شعبه نوعتّ إطار  من الللعيش مًعا يف 

 .ابملستقبل
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