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

كل من جملس الكنائس العاملي ومنظّمة آكت أليانس وجملس كنائس الشرق األوسط
يتق ّدم ّ

لكل اللّبنانيني الذين فقدوا أحبّاءهم يف االنفجار الكارثي الذي ضرب بريوت
ّ
أبحر التعازي ّ
املشردين
يف ّ
الصميم يف  4آب/أغسطس  .2020حنن نعلن تضامننا مع الثكلى واجلرحى و ّ
واملع ّذبني.

الدول ،تطلق منظّمة آكت أليانس نداءً كجزء من االستجابة
ّ
فنيابةً عن اجملتمع املسكونّ
الدول إلنشاء آليّة إنسانيّة
اإلنسانيّة الدوليّة هلذه الكارثة ،و ّ
نضم صوتنا من أجل دعوة اجملتمع ّ
شاملة للتنسيق والتعاون مع اجملتمع املدنّ اللبنانّ.
يتخذها اجملتمع املدنّ اللبنان لالستجابة هلذه
الفعالة اليت ّ
إنّنا نشيد ابإلجراءات السريعة و ّ
املتضررين .تع ّد استجابة اجملتمع املدنّ هلذه الكارثة عالمة أمل
الكارثة ولتخفيف معاانة
ّ

تعزز قدرة الناس على التغلّب على هذه األزمة وتسمح ابستعادة األمل يف
حقيقيّة ،حيث ّ
األمة.
اجملتمع مبستقبل ّ

تش ّدد منظّمة آكت أليانس اليت هي جزءٌ من جملس الكنائس العاملي وجملس كنائس الشرق
األوسط على أمهيّة العناصر التاليّة ابعتبارها ضروريّة لتحقيق التعايف املستدام:

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

وإثباهتا من خالل عمليّة مستقلّة ذات مصداقيّة ،حملاسبة املسؤولني ومنع اإلفالت من
العقاب.

الرغم من أ ّن املساعدة اإلنسانيّة الفوريّة ضروريّة وأساسيّة ،إ ّن تعزيز املرونة على
 .2على ّ
حيوي لضمان التعايف املستدام للبنان يف وجه الصدمات املتع ّددة –
املدى الطويل هو أمر
ّ

هنجا منهجيا
فإ ّن اجلمع بني العناصر اإلنسانيّة واإلمنائية والسالم واألمن
البشري يش ّكل ً
ّ
شامالّ .أدى االنفجار ونتائجه إىل تفاقم األزمة االقتصاديّة واالجتماعيّة العميقة اليت كان
ً

ط الفقر ويعان 400,000
أصال ،حيث يعيش  ٪50من اللبنانيني حتت خ ّ
يرزح حتتها لبنان ً
إجياب
شخص من النزوح .من املطلوب أتمني التزام شامل
ّ
ومفصل ومستدام لضمان أتثري ّ
دائم.
كل من جملس الكنائس العاملي ،ومنظّمة آكت أليانس وجملس كنائس الشرق
 .3يدعو ّ
البشرية واملاليّة والتواصليّة/الفنية
األوسط أعضائهم وشركائهم كافّة إىل حشد مواردهم ّ -
والروحيّة  -لدعم الشعب اللبنان يف التّغلب على هذه األزمة العميقة.
كل من جملس الكنائس العاملي ومنظّمة آكت أليانس دور جملس كنائس الشرق
 .4يدعم ّ
األوسط واستجابته هلذه الكارثة ،والنداء الذي أطلقته آكت أليانس من أجل لبنان ،ومجيع

املبادرات اليت تتّخذها املنظّمات الدينيّة والكنائس لالستجابة ليس فقط الحتياجات الشعب
صدمات وتقدمي املشورة.
اللبنانّ اإلنسانيّة بل حلاجاته الروحيّة ً
أيضا من خالل معاجلة ال ّ

االجتماعي يف الشرق األوسط ،بفرتة وجوديّة
الدين و
مير لبنان الذي لطاملا كان مالذًا ّ
ّ
ّ
للتنوع ّ
الرغم
حرجة واترخيية .لذا ،حنن مجيعنا معنيّون
ّ
ومدعوون إىل املسامهة بضمان بقائه .فعلى ّ

ورمزا
تحديت اليت واجهها يف املاضي وما زال يواجهها ،يبقى لبنان عالمةً ً
كل املآسي وال ّ
من ّ
ويستحق شعبه دعمنا ليصمد ويصرب ويستعيد أمله
الغن
ّ
للعيش ً
معا يف إطار من التّنوع ّ
ابملستقبل.

آكت أليانس
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