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   بيــــــــــــان

  

 من  السابع الفصل بموجب قرار صداراو عاجل الجتماع األمن مجلس يدعون العراقيون المسيحيون
  واالقليات المسيحيين لحماية المتحدة األمم ميثاق

  

  2014 حزيران  29 في واشنطن  

 قد اننا نعلن) األوسط الشرق لمسيحي الممثلة المنظمات تحالف( المشرقية اللجنة أعضاء أدناه الموقعون نحن
 التي الخطيرة االوضاع لدراسة 2014 حزيران 26 في) ھيل كابتل( ريكيياألم سرالكونغ مبنى في اجتمعنا
 وال العراق في للمسيحيون لھا يتعرض التي الشرسة والھجمة عام بشكل االوسط الشرق في المسيحيون يواجھھا
 حالة من الشديد قلقھم الموقعون ابدا وقد. خاص بشكل االرھابية المجموعات ايدي على البالد شمال في سيما

 قبل من األخرى العراقية المدن وبعض نينوى وسھل الموصل مدينة واحتالل غزو عن الناجمة والنزوح الفوضى
 يشكل بات الخطير التطور ھذا بان المجتمعون واعتبر). داعش( والشام العراق في اإلسالمية الدولةب يسمى ما

 تعريض يخشون والمجتمعون. العراق في المسيحية المجموعة سيما وال المستضعفة االقليات بحق مباشرا تھديدا
  .انسانية وغير وحشية اعمال تمارس التي التكفيرية الجماعات قبل من واالبادة للتھجير الطائفة ھذه

 العراقية والحكومة األمريكية واإلدارة الدولي المجتمع ندعو االوسط الشرق مسيحيي ومعنا العراق كمسيحيي اننا 
 من نينوى وسھل الموصل حريرلت حاسمة ميدانية حملة وتجريد فورا ستجابةالل كوردستان إقليم وحكومة
  .العنف أعمال من المتضررين لمساعدة العاجلة اإلنسانية والمساعدات الحماية وتقديم) داعش( االرھابيين

 األزمة ولدراسة لالنعقاد األمن مجلس من لطلبل األوربي واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات بقوة دعوون
 في المسيحيين لحماية فورا دولية قوات شرلن المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب خاص  قرار وإصدار
  .العراق في الموصل مدينةو نينوى سھل

 ھذه ألن للمسيحيين بالنسبة مأساوية اصبحت  األوسط الشرق في الدول من دعدو العراق في الراھنة األوضاع ان
 المتحدة الواليات وخاصة الدولي للمجتمع سيما وال نتوجه اننا إذا .المھد ارض في االنقراض خطر تواجه

 األوسط الشرق  اتمجتمع من جزاءيت ال كجزء المسيحيين حماية على يعملو لكي االوروبي واالتحاد األمريكية
  .واالبادة والقمع التھجير مخاطر من وانقاذھم

  

  
  



  
  
  
  

  :الموقعون
  

  األمريكي الوطني االشوري االتحاد
  االشوري السرياني دانيكلال الشعبي المجلس
  العراق مسيحيي حمايةو دعم معھد
  الوطني نھرين بيت اتحاد
  تركيا في السريانية الجمعيات اتحاد
  األوربي السرياني االتحاد
  السوري السرياني االتحاد
  النسائي نھرين بيت اتحاد
   سورويو جمعية
  القبطي االتحاد منظمة
  العالمي الماروني االتحاد
  االغتراب في الكاثوليك الروم لجنة
  االرثودوكس للمشرقيين التنسيق لجنة

  المشرقية للجنة العامة االمانة
  

  : بـ االتصال يرجى المعلومات، من دلمزي
  

  وليم يومارن، رئيس االتحاد االشوري الوطني األمريكي
wyoumaran@yahoo.com       email:  5162-(630) 400            

 
 جوزيف كساب، رئيس معھد دعم وحماية مسيحيي العراق 

jkassab@advocatestoempower.org1912  email: -(248) 882  

   
  المشرقية اللجنة عام امين حرب، طوم

Tharb@aol.com9600  Email: ‐(407) 383 

 


