
 

 

بیان رسمي  

 

استضاف مجلس الكنائس العالمي والكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة في بافاریا والكنیسة 
ً لرؤساء الكنائس ً استشاریا حول أزمة الالجئین في  اإلنجیلیة في ألمانیا، اجتماعا

 29في میونخ في  	Kardinal-Wendel-Hausاالجتماع في  أوروبا. انعقد
ً  35ك فیھ . وشار2015بر وتشرین األول/أكت من الكنائس والھیئات  شخصا

فریقیا. كلمات الترحیب من القس د. أالمسكونیة من الشرق األوسط وأوروبا و
أوالف فیسكھ تفایت، أمین عام مجلس الكنائس العالمي، واألسقف ھاینریش 

بدفورد شتروم قّدمت للمداخالت من البلدان من مختلف أنحاء المنطقة. -  

 موطن الالجئینلتبادل المعلومات من ثالثة مصادر ھي:  رصةفاالجتماع وفر ھذا 
. وتركزت والبلدان المستضیفة لھم، لبلدان التي یعبرھا الالجئونوا األصلي،

المناقشات حول الوضع المأساوي في الشرق األوسط وتأثیره على الالجئین من 
الشرق األوسط وأفریقیا.  

یحیین موجودین في الشرق شاتھم لكون المسقالمشاركون واعون جداً في منا
نحن  ھناك. أصول الكنائس األوروبیة تعود إلىعام وأن  2000األوسط منذ 

كما أننا  ة في كل مكان.مدعوون لنكون شعب إیمان ورجاء، وجذورنا راسخ
نا.دیالموارد والثروات الروحیة المتوفرة لوشعوبنا  نعرف استعدادات  

التأكیدات التالیة: تندرجفي ھذا السیاق   

1. صورة المسیح  مشترك یرى في اآلخریمان إنشارك في كمسیحیین نحن  
31: 25نفسھ (متى  أن جمیع البشر خلقوا على صورة هللا یعتبر )، و46-

26: 1(تكوین  -27 .( 	

2. خبرة الھجرة واجتیاز الحدود تعرفھا كنیسة المسیح. فالعائلة المقدسة كانت  
بین اإللھّي واإلنساني. أیضاً الجئة؛ وتجسد الرب ھو أیضاً عبور للحدود 	



3. ب بكل وفیما نأسف بشدة لألزمة التي تجبر الناس على مغادرة بیوتھم، نرحّ  
الالجئین في أوروبا ألننا نرى فیھم صورة الرب، وھم كأبناء الرب یحملون 

معھم مواھبھم إلى قارتنا. 	

4. ة القومیة في السیاسیة. لكن الكنیسة محلیة عللنز نحن نلمس الیوم نمواً  
لمیول إلى العمل ل وقت نفسھ. وفي حیاة الكنیسة نتصّدىمیة في الوعال
ونؤكد على التزامنا العمیق بأفق عالمي ومسكوني. ينعزالاال 	

5. الكثیرون في أوروبا مستعدون لتقدیم المساعدة والعون لجمیع الالجئین. في  
اتجاھات إلى  والقلق. فنحن نشاھدوف رة من الخالوقت نفسھ ھناك درجة كبی

تدعو  ،رف تتسبب في زعزعة االستقرار. في مواجھة ھذا التحديالتط
الكنیسة إلى التعاون والتنسیق والتعاضد. 	

6. دید من التقاریر. اعدة المستدامة كانت واضحة في العمة المسظالحاجة إلى أن 
ً فأزمة الالجئین لیست أزمة ق النظرة إلى  صیرة المدى. الكنیسة تتبنى دائما

ة األشخاص في بلمواكنعبر عن استعدادنا نحن  وبالتالي المدى البعید
 أوروبا یجعلھم یشعرونفي  اً فھم یواجھون نموذج عیش جدید مستقبلھم.

كیف یمكن للضعف أن یكون ھو  بالضعف. لكننا نحن كمسیحیین ندرك
قوتنا. 	

7. م حكمة إضافیة وبعضھا بدأ یتقد علىالكنائس  بقدرة الحكوماتتعترف  
شراكات. األمم المتحدة إقامة الرؤى والار وفكاألالكنائس عن  بحث معی

ً إلى الدخول في حوار أوثق مع الكنائس. ونحن نرحب بھذا أتسعى  یضا
التعاون المعمق.   	

8. كافة التقاریر ھي الدعوة لوقف الحرب  الرسالة القویة التي تعكسھا 
اس لمغادرة ھذه ھي األسباب الرئیسیة التي تدفع النفواالضطھاد والظلم. 

أوطانھا. 	

9. ً  نحن نرفض التعاطي مع  ذا أمر وبیانات. ھأزمة الالجئین باعتبارھم أرقاما
الالجئون ھم أشخاص فترام كل إنسان. ینتھك القیمة المسیحیة التي تنادي باح

.خاصال ھمتاریخو ھموبیوت ھموأسر تھملھم حیا 	



على  التي تسببھا ھجرتھم من أوطانھمنحن ندرك النتائج الكارثیة  .10
الكثیر من الشباب المؤھل والمثقف. 	

التوصیات التالیة:بقدم تبناء على ھذه التأكیدات، ن  

1. نحث المسؤولین السیاسیین على لذلك نعلم أن ما من حلول سریعة و 
االعتراف بالحاجة لمجھود مستمر وطویل األمد ونحن ككنائس نود مواكبة 

الحكومات في البحث عن الحلول المستدامة. 	

2. السیاسیة باالمتناع عن استغالل كنائس نوصي الحكومات والجھات  اءكرؤس 
لى ھذه األزمة اإلنسانیة لتحقیق الطموحات أو المكاسب السیاسیة. ونحثھم ع

في سیاستھم. عدم ترك ھكذا مخاوف تؤثر 	

3. ً لمخاوف المسیحیین وغیرھمنحن   الذین یخشون من فقدان  ننصت أیضا
دخول في منافسة مع اآلخرین، وفقدان وظیفتھم أو أمانھم المادي، ومن ال

یكون سبب رفضھم  ھویتھم. نطلب من المسیحیین أال یدعوا الخوف
ھو مھمة صعبة. ولكن لالجئین. نحن مدركون أن اندماج الوافدین الجدد 

دوم الالجئین إلینا قیمكننا أن نرى أن إلى ذلك،  .رجاء المسیحیین شعب
معھا الحیاة والطاقة لمجتمعاتنا. وعیشھم في وسطنا ھو نعمة إضافیة تجلب 	

4. ندعو جمیع الحكومات األوروبیة إلى التمسك بقیمنا ومسؤولیتنا المشتركة  
التعاطي مع ھذا الرھان  ماعة ھنا في ھذه القارة. أي أنھ یجبیاة كجحعن ال

بل أیضاً في إطار بروح التعاضد والتعاون والشراكة لیس فقط في األزمات 
لیة اندماج الالجئین في المجتمع والثقافة، وتطویر ة كعمالتحدیات المقبل

سیاسات الترحیب واالستیعاب. 	

5.  المشاركة أكثر في خبرتنا من خالل نحن الكنائس علینا تحتّمھذه األوضاع  
تقدیم الدعم الروحي والرعوي، والتعاون المسكوني ومع الدیانات األخرى 

لبناء الجسور بین المجموعات المختلفة.  	

6. اء السیاسیین على تأمین مقاربة متوازنة والنظر إلى أسباب نحث الزعم 
أزمة الالجئین، ودعم المخیمات في البلدان المجاورة، واستقبال الالجئین في 

	 بلداننا. لذا ندعو إلى النظر في ھذه جمیعھا بقدر متساو من األھمیة.



7. ة كرؤساء كنائس نوصي جمیع األشخاص ذوي النوایا الحسنة واإلرادة الطیب 
بااللتزام بالتعبیر عن الحقیقة وتجنب تشویھ الحقائق والمبالغة. 	

8. نوصي بالعمل على توفیر طرق عبور آمنة ومساعدة البلدان التي كما  
تستقبل معظم الالجئین كالیونان وإیطالیا وغیرھا من بالد العبور. 	

ي متابعة حوارنا المسكوني حول مسألة الالجئین فختاماً، نؤكد على التزامنا ب
أوروبا. وقد وجدنا أن ھذا النقاش الحر والمفتوح بین رؤساء الكنائس بالتعاون مع 

الھیئة الكنسیة و )CEC( مجلس الكنائس األوروبیةمجلس الكنائس العالمي و
وغیرھا من الشركاء المسكونیین قیماً جداً. )CCME( للمھاجرین في أوروبا  

 سكب ء والرحمة، أن یستمر فينطلب من ربنا یسوع المسیح، إلھ الحیاة والرجا
روحھ القدس علینا وأن یتقبلنا جمیعاً بنعمتھ.  

 


