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 البند األول
ا كان عليه في بداية القرن الماضي  م  اليوم عالمشاركين في هذا المؤتمر ال يختلف خيار المسيحيين 

 عندما انهارت السلطنة العثمانية ودخلت المنطقة في منعطف جديد. 
  المسلمين من حالة الجماعة الى حالة وم ه   مُ  الدولة الوطني ة التي تنقله طالب المسيحيون بقيامحينها 

 مام القانون. أ الجميعيتساوى حيث والمواطن الفرد 
 . كيانات مستقل ة تقسيم أوطانهم لصالحرفضوا البارحة ويرفضون اليوم 

الدينية والمذهبية واإلثنية ومناداة الخارج  قليات رحة ويرفضون اليوم مبدأ تحالف األكما رفضوا البا
 .  اخللدالقريب والبعيد للحماية والغلبة في ا

يساهمون في بنائه مع   أوطانهم في عالم عربي يعلنون انتسابهم الىإن المشاركين في هذا المؤتمر 
 والمعاصرة. على قاعدة الحري ة والعدالةجميع المواطنين 

 
 البند الثاني

الوطنية الحديثة المرتكزة  مدني ةالدولة الل بقيام وكون في مؤتمر المسيحيين العرب األيطالب المشار
    .حقوق اإلنسان والمواطن الفردعلى الفصل بين الدين والسياسية والتي تؤمن 

 
 

 البند الثالث
 ل المنعقد في باريس: و لمسيحيين العرب األن في مؤتمر اويدعو المشارك -1

 
  باقي شباب الثورات العربية في لبنان وسوريا والعراق وليبيا والسودان والجزائر وتونس، كما  -أ

ن تجربة الربيع العربي إذ إتمس ك بالطابع السلمي للتحركات، لى الإالبلدان على مساحة المنطقة 
ابية ال  اإلره مجموعاتنظمة االستبدادية والن عنف األأولى، وخاصةً في سوريا، أك دت األبطبعته 

 سلمي ة التحركات. شجاعة يقاومه اال  
ً الحري ة، وترك شعوبنا الى قدرهم  علىمن األ وفض ل  لقد شهد العالم على مآسي بلداننا  تذرعا   م 

 لألنظمة االستبدادية.   "موضوعي ة "بحث عن بدائل ليالعنف ب
 لسالم:وا والعدالة من أجل الحرية لن نستدعي مجدداً انتباه العالم إلينا اال  من خالل العمل

ة وعلويين  سن ة وشيع ،مسيحيين ومسلمين ، مواطنين متساوين ا البعضنالسالم مع ب عض -
  ... وكلدان وآشوريين وسريان  وتركمان  كرديزيديين وأودروز و
 .أنظمة ديمقراطية معاصرةتحت مظلة مجتمعاتنا  داخل والتضامن السالم -
المجتمعات ومعها من خالل األنظمة الوطنية المدنية الدستورية التي تسود  والسالم في  -

 فيها العدالة االجتماعية وحكم القانون. 



امة دولته  إقوعن حقه في  ،حتالل واإلستيطانضحية اال ،الدفاع عن الشعب الفلسطيني -
 .المستقلة وعاصمتها القدس

 
احترام المواثيق الدولية، ال سيما المتعلقة السالم بين العالم العربي والعالم القائم على  -

ني  ثضطهاد و التمييز العنصري واإلشكال االأنسان وحقوق الشعوب، ومناهضة كل بحقوق اإل
 . والديني 

 
يديولوجية وغير  أجامعة بوصفها رابطة ثقافية غير لى الحفاظ على الهوية العربية الإيضا أويدعو  -ب

لى تجديد العروبة انطالقا من قيم المساواة والمواطنة إالعربية المشتركة وززها المصالح دينية، تع
 .والحق في الحياة الكريمة

 
 

 


