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أكد الرٮٔٮ﮵س ٮ﮳شار األسد ﮲حالل ل﮴ڡاٮٔه السٮ﮳ت ممثيل ال﮳حمعٮ﮵ات والمؤسسات اإلٮ﮲ساٮ﮲ٮ﮵ة
واال﮳حتماعٮ﮵ة والتنموٮ﮵ة المشاركٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى المؤٮ﮴مر الكنيس الدول﮵ى الذي اٮ﮲ع﮴ڡد مؤ﮲حراً ڡ﮵﮲ى
سورٮ﮵ة، أن ﮳حوهر األعمال التنموٮ﮵ة هو المحا﮲ڡ﮲طة عىل التوازن اال﮳حتماع﮵ى، وأنَّ ٮ﮴ه﮳حٮ﮵ر
ٍ المسٮ﮵حٮ﮵ٮ﮵ن هدٌف أسايس من أهداف الم﮲حططات ال﮲حار﮳حٮ﮵ة للمنط﮴ڡة، لكنه ٮ﮳شكل

أسايس هدٌف إسراٮٔٮ﮵يل.

واعتٮ﮳ر الرٮٔٮ﮵س األسد ڡ﮵﮲ى حواره مع المشاركٮ﮵ن، أن ال﮳حاٮ﮲ب الع﮴ڡاٮٔدي هو ﮳حاٮٌ﮲ب هامٌّ ﮳حداً،
إال أن ال﮳حاٮ﮲ب المعٮ﮵يش الٮ﮵وم﮵ى ٮ﮵وازٮ﮵ه أهمٮ﮵ة، وٮ﮳التال﮵ى ﮲ڡإن هذه المٮ﮳ادرة الكنسٮ﮵ة
والم﮳حتمعٮ﮵ة اليت حملَها المؤٮ﮴مر أعطت عدة رساٮٔل أٮ﮳رزها أن دور الٮُ﮳ىن الدٮ﮵نٮ﮵ة

واال﮳حتماعٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى سورٮ﮵ة من ﮳حمعٮ﮵ات ومؤسسات لم ٮ﮵نحصر ﮲ڡ﮴ڡط ٮ﮳ال﮳حاٮ﮲ب الدٮ﮵ين، وإٮّ﮲ما
ڡ﮴امت ٮ﮳وا﮳حٍب ا﮳حتماع﮵ى، ودورٍ تنموي ألٮ﮲ها ڡ﮴دمت مساعداٍت ومساهماٍت دون ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵ز،
مشٮ﮵راً إلى أن المواطن المسٮ﮵ح﮵ى ڡ﮵﮲ى سورٮ﮵ة لٮ﮵س ضٮ﮲﮵ڡاً، وال مواطناً عاٮ﮳راً وإٮّ﮲ما هو

شرٮ﮵ك، وعنوان هذه الشراكة هو العمل واإلنتاج، وذلك و﮲ڡق ما ذكرت واكلة «ساٮ﮲ا».
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كما اعتٮ﮳ر الرٮٔٮ﮵س األسد، أن ﮳حوهر األعمال التنموٮ﮵ة هو المحا﮲ڡ﮲طة عىل التوازن
اال﮳حتماع﮵ى، مؤكداً أهمٮ﮵ة ﮲ڡرصة الحوار والت﮲ڡكٮ﮵ر ال﮳حماع﮵ى اليت و﮲ڡرها هذا المؤٮ﮴مر،
ووضع آلٮ﮵اٍت لمتاٮ﮳عة كّل األ﮲ڡاكر والطروحات اليت ٮ﮴مَّت مناڡ﮴شتها عىل األرض ٮ﮳ما

ٮ﮵نعكس ﮲حٮ﮵راً عىل أوسع ٮ﮲طاق ڡ﮵﮲ى سورٮ﮵ة.

وأكَّد الرٮٔٮ﮵س األسد، أن ٮ﮴ه﮳حٮ﮵ر المسٮ﮵حٮ﮵ٮ﮵ن هدٌف أسايس من أهداف الم﮲حططات
ال﮲حار﮳حٮ﮵ة للمنط﮴ڡة، لكنه ٮ﮳شكلٍ أسايس هدٌف إسراٮٔٮ﮵يل، ألٮ﮲ه عندما تن﮴ڡسم دول

المنط﮴ڡة إلى دوٮ﮵الٍت طاٮ﮲ٔڡٮٍ﮵ة م﮲حتل﮲ڡٍة كّل واحدٍة لها لون، ﮲ڡتصٮ﮳ح إسراٮٔٮ﮵ل ﮳حزءاً من
النسٮ﮵ج الطٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى، ولذلك ﮲ڡإن المحا﮲ڡ﮲طة عىل ٮ﮲سٮ﮵ج المنط﮴ڡة وهوٮ﮵تها المتنوعة ه﮵ى

ضرورةٌ ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮲دا﮲ڡع عنها.

وع﮴ڡد المؤٮ﮴مر الكنيس الدول﮵ى ٮ﮳مشاركٍة عرٮ﮳ٮٍ﮵ة ودولٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى ڡ﮴صر المؤٮ﮴مرات ٮ﮳دمشق ٮ﮴حت
شعار «الكنٮ﮵سة ٮ﮳ٮٌ﮵ت للمحٮ﮳ة.. مسٮ﮵رة مشتركة»، وذلك ڡ﮵﮲ى ال﮲ڡترة ما ٮ﮳ٮ﮵ن 15 – 17 آذار

ال﮳حاري.

وٮ﮴و﮳حه ٮ﮳اٮ﮳ا ال﮲ڡاٮ﮴ٮ﮵اكن ﮲ڡرٮ﮲سٮ﮵س األول ٮ﮳كلمة ﮲حالل ح﮲ڡل اال﮲ڡتتاح إلى المشاركٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى
المؤٮ﮴مر أل﮴ڡاها ٮ﮲ٮ﮵اٮ﮳ة عنه المطران أٮ﮲طوان أودو، وڡ﮴ال ﮲ڡٮ﮵ها: «من ٮ﮲احٮ﮵ة ٮ﮴ستمر الحرب ڡ﮵﮲ى
سورٮ﮵ة واليت د﮲حلت عامها الثاٮ﮵﮲ى عشر، ڡ﮵﮲ى ﮲حلق المعاٮ﮲اة وال﮳حوع والموت، ومن ٮ﮲احٮ﮵ة
أ﮲حرى ٮ﮴ستمر المٮ﮳ادرات ڡ﮵﮲ى إعطاء الر﮳حاء والمن﮲طور المست﮴ڡٮ﮳يل للشعب الذي ٮ﮴﮳ڡ﮵ى».

من ﮳حهته أشار ٮ﮳طرٮ﮵رك أٮ﮲طاكٮ﮵ة وساٮٔر المشرق للروم الملكٮ﮵ٮ﮵ن الاكٮ﮶ولٮ﮵ك ٮ﮵وسف العٮ﮳يس
ڡ﮵﮲ى كلمة له إلى أٮ﮲ه حٮ﮵ن وڡ﮴عت األزمة ڡ﮵﮲ى العراق من ﮳حهة، وحرب إسراٮٔٮ﮵ل عىل لٮ﮳نان
عام 2006، من ٮ﮲احٮ﮵ة أ﮲حرى، است﮴ڡٮ﮳لت سورٮ﮵ة آالف النازحٮ﮵ن وڡ﮴دمت لهم مؤسسات
وشعٮ﮳اً، المساعدات عىل أٮ﮲واعها وعاملتهم معاملة أٮ﮳ناٮٔها وهكذا عملت مع من ڡ﮴دم
إلٮ﮵ها عٮ﮳ر ٮ﮴ارٮ﮲﮵حها، وٮ﮲ر﮳حو أن نتمكن ٮ﮵وماً من االستمرار ڡ﮵﮲ى مساعدة ال﮲عٮ﮵ر ما اعتدٮ﮲ا، وال
ٮ﮲رٮ﮵د أن ٮ﮲كون عالة عىل أحد إٮ﮲ما ٮ﮲ر﮲عب ڡ﮵﮲ى أن ٮ﮲حصل عىل السالم لنتمكن من أن ٮ﮲عمر

ٮ﮳لدٮ﮲ا وٮ﮲أمل أن ٮ﮲ساعد ڡ﮵﮲ى ٮ﮵وم من األٮ﮵ام من ٮ﮵حتاج إلى مساعدة «﮲ڡ﮴ڡط أعطوٮ﮲ا السالم».

وڡ﮵﮲ى ٮ﮴صرٮ﮵ح لـ«الوطن» عىل هامش المؤٮ﮴مر، أكد ٮ﮳طرٮ﮵رك الكنٮ﮵سة السرٮ﮵اٮ﮲ٮ﮵ة
األرٮ﮶وذكسٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى سورٮ﮵ة إ﮲عناطٮ﮵وس أ﮲ڡرام الثاٮ﮵﮲ى، أن الكنٮ﮵سة ڡ﮴امت ٮ﮲﮳حطوات كثٮ﮵رة

ٮ﮲﮳حصوص الحصار ال﮳حاٮٔر عىل سورٮ﮵ة، ﮲حطوات ٮ﮳دأت من سورٮ﮵ة، عٮ﮳ر العدٮ﮵د من الرساٮٔل
والٮ﮳ٮ﮵اٮ﮲ات المو﮳حهة للكناٮٔس والحكومات ال﮲عرٮ﮳ٮ﮵ة للمطالٮ﮳ة ٮ﮳ر﮲ڡع الحصار عن سورٮ﮵ة، ومن

ٮ﮶م من ﮲حالل الزٮ﮵ارات المتعددة إلى كناٮٔس ودول ڡ﮵﮲ى ال﮲عرب.
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