
 

 

 مايوأيار/ 9أبريل ونيسان/ 92بيان بخصوص أحداث مطار بن غوريون الدولي خالل الفترة بين 

شهد مطار بن غوريون الدويل خالل األسبوع املاضي وصوَل مشاركني من ثالثة عشر دولة كانوا يقصدون بلدة 
التغري املناخي، ويف حدث غري ببيت جاال بغية املشاركة يف اجتماع فريق عمل تابع  جمللس الكنائس العاملي معيّن 

تعرض أعضاء هذا الفريق العتداءات وهتديدات السلطات اإلسرائيلية مسبوق يف تاريخ جملس الكنائس العاملي، 
 باملطار.

ممثلي الكنائس األعضاء يف اجمللس وممثلي خمتلف بعض تعّرض العديد من املشاركني، من فريق العمل وكذا 
ح آلخرين ، ملا يشبه االشركاء املسكونيني العتقال ملدة ثالثة أيام قبل أن يتّم ترحيلهم إىل بلداهنم األصلية. فيما ُسم

غري هتامية و ابشكل استثنائي بعد خضوعهم لعمليات استنطاق عسرية تضمنت مسائالت  إسرائيلبدخول 
غري مقبولة تصرفات  امليجملس الكنائس الع يعتربهااإلرهاب النفسي، واليت من التهديد و  قانونية جرت يف جوّ 

 على اإلطالق. 

دين بشدة التعامل غري املربر وغري املقبول للسلطات اإلسرائيلية ضد ممثلي الكنائس إن جملس الكنائس العاملي يم 
األعضاء وفريق العمل الذين كانوا بصدد السفر للمشاركة يف ندوات حول التغريات املناخية وسبل محاية البيئة 

 . وإشرافهاالعاملي  الكنائس لجلسكنائس األعضاء مبالبدعوة من 

ا يف مساندة شعوب املنطقة يف معركتهم اليومية ضد إن اهتمامنا الرئيسي يف هذه الرقعة اجلغرافية يكمنم أساس  
ل وكذا استشراف عط  ـم ما نساند حتقيق حّل الدولتني املالعنف وانعدام األمن وعدم احرتام حقوقهم كبشر. ك

ا لتصرف السلطات مستقبل يسود فيه التعايش بني خمتلف مكونات املنطقة. غري أن اجمللس يأسف كثري  
 قدموا إىل إسرائيل بروح والذين اإلسرائيلية بتلك الطريقة يف مواجهة رجال الكنائس من خمتلف دول العامل،

 املناخية العاملية.  التحديات املشرتكة ذات الصلة بالتحوالتسبل مواجهة ألجل مناقشة مسكونّية 



السالم" يف إطالق مبادرة مشرتكة "حج العدل و بـــ د التزمت الكنائس املنضوية حتت جملس الكنائس العامليلق
دنا على أنفسنا أن نسلك يف ذلك سبل احلوار و تعهّ  للعمل يف مواقع الصراع والظلم والقمع يف هذا العامل.

من الفاعلني السياسيني والدينيني وكل من له النية احلسنة للعمل يف التعاون مع كل الشركاء احلكوميني وغريهم و 
بنسج العالقات مع الشركاء احلوار بني األديان و منخرط وملتزم باستمرار العاملي لكنائس اجملس هذا امليدان. إن 

 املسلمني وكذا ممثلي األديان األخرى املنتشرة يف مناطق أخرى من العامل. اليهود و 

على استعداد مستمر للقاء ممثلني عن القيادة السياسية للحكومة اإلسرائيلية، كما نطلب لقاء املسؤولني إننا 
 اإلسرائيليني لتدارس هذه األحداث األخرية وضمان عدم تكرارها يف املستقبل.

ن تلتزم أشاركون، و يطالب احلكومة اإلسرائيلية بتقدمي االعتذار الذي يستحقه هؤالء املالعاملي لكنائس اجملس إن 
 العاملي. الكنائس جملس أطر ت يف حق الكنائس األعضاء و بوقف هذا النوع من االعتداءا
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