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مانة العامةأ
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  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ

 طائفيا بعدا بعضها اختذ نسانيةاإل ضد موجرائ جمازر عدة عنها نتجت واليت السورية حلب مدينة عرفتها اليت  ساويةاملأ حداثاأل مع تزامنا
بشأن محاية و  ،واجلرحى واملرضى  باحلر  أسرىوخاصة اتفاقية جنيف بشأن  الدولية واثيقوامل للمعاهدات سافر خرق فيها ومت، مقيتا

 الكنيسة استهدف اليت رهايباإل احلادث:  منها رهابيًة،اإل العمليات يف تصاعدا وروOأ ويف املنطقة يف بلدان عدة عرفت ،األشخاص املدنيني
 الطريان صناعة يف متخصص تونسي مهندس اغتيالجرمية و  وتركيا، األردنمن  كال استهدفتاليت   رهابيةً اإل ، والعملياتOلقاهرة البطرسية

 . األملانية برلني مبدينة شاحنة بواسطة اإلرهايب واهلجوم  Oرد، بدم تركيا يف الروسي السفري اغتيال  اخري أو 

 نتيجة سوى  ليس ،املنطقة واستقرار منأ hدد اليت اإلرهابية واملخاطر العمليات يف املطرد التزايد ن هذاأ يعترب  والتنمية العدالة حزب نإ
 Oحلرية املطالبة املدنية احلركات مواجهةعن و  ، والثانية األوىلراء حريب اخلليج تدمري العراق جعن  ةجتالنا األهلية واحلروب الفوضى حلالة

 جلماعات تفريخ منوَ  املضاد، والعنف العنف اهاتمت يف  انزالق من ذلك عن نتج وما ،Oلقمع والعنف يف سورp سلمية بطريقة والدميقراطية
 محالتما صاحبها من و  هذين البلدين يف طاحنة أهلية حروب ومن أهدافها،يف و  نشأhا ظروف يف مشبوهة خرىأ وأ  ومغالية متطرفة
 السوري الشعبان ويعيشها شهاعا كربى إنسانية ساةمأ ىلإ قادت مجاعي hجري وحاالت نسانيةاإل ضد جرائمو  احلرب وجرائم طائفي تطهري

  .بطريقة مباشرة أو غري مباشرة   ليتهو مسؤ  املنطقة يف دولو  الدويل ا{تمع يتحمل مما عراقي،وال

،  جملنطقة ، وتنذر �نتاج نفس النتائخرى يف ا، إذ يستحضر أن مثل هذه املخاطر hدد بلدا� أوالتنمية العدالة حزب نفإ ذلك على وبناء
 : يلي ما على كديؤ  ،واألمن والسالم العامليني، بل أمن واستقرار دول وشعوب املنطقة ددhو 

 انه التأكيد مع دول، Oسم وأ جمموعات وأ أفراد قبل من ارتكبت سواء رهابيةً اإل العمليات تلك لكل  املطلقة وإدانته الشديد استنكاره - 1
اجهة الظلم ال تكون ن مو وأ سياسي وأ ديين مربر يأ حتت  اإلرهابية عمالاأل تربير ميكن ال نهفإ ، هلا ملفسرةا والشروط الظروف تكن مهما

  .بظلم من جنسه

 الكنائس مر�ديعن  فضال السالح ألقوا والذين املستسلمني واملقاتلني األسرى قتل و واملساملني واملعاهدين املستأمنني لقتل استنكاره  -2
اليت من بني ما   وسلم عليه هللا صلى الرسول ووصاp احلنيف ديننا حكامأ معبينا  تعارضا لتعارضه واألسواق الشوارع يف واملواطنني واملساجد
  :جاء فيها 

 ملأكل، إال بقرة وال بعريا تذحبوا وال عامرا، ختربوا وال مثمرا، تقطعوا وال راهبا، وال مريضا، وال كبريا، شيخا وال امرأة وال ، صبيا تقتلوا ال"  
   " . حترقوه وال حنال تغرقوا وال

، وما أخرب به صلى عليه وسلم حني جاءه رسول مسيلمة من أن الرسل ال تقتل وأصبح "مل يرح رائحة اجلنة  من قتل معاهدا: "  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص
 .أحكام الفقه اإلسالمي  منحكما 
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مانة العامةأ
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 املنتجة العوامل جتفيف خالل من رهابلإل التصدي يف مسؤولياhم حتمل ىلإ اختصاصه نطاق يف كل املنطقةً  لودو  الدويل املنتظمدعوة  -3
 يف والعقالء والسياسيني واملثقفني املفكرين من الرأي أويل ودعوة ومسؤولية، حزم بكل مواجهته خالل ومن، منوه على املساعدة والشروط له

 وصوره شكالهأ بكل اإلرهاب اءجر  العاملي واالستقرار عامة البشرية ا{تمعات تتهدد اليت Oملخاطر الوعي شاعةً إ ىلإ وا{تمعات الدول كل
ة Oحلرية والعدالة والقمع الذي تواجه املطالب املدنية السلمي اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب مجرائ ومنها تنتجه، اليت والشروط  العدوان وجتاه

  .  عنها املسؤولني ومتابعة جترميها على والعمل ،والدميقراطية
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