הצהרה בדבר האירועים בנמל התעופה הבינלאומי בן גוריון 29 ,באפריל עד  2במאי 2016
בשבוע שעבר ,משתתפים מ 13-מדינות שהגיעו לנתב"ג לפגישה מתוכננת בבית ג'אלא של קבוצת עבודה בנושאי
התחממות גלובלית מטעם ה( WCC-מועצת הכנסיות העולמית  )World Council of Churches -נתקלה
מצד הרשויות הישראליות במידה חסרת תקדים בתולדות ה WCC-של תוקפנות ואיום.
כמה מהמשתתפים  -הן אנשי  WCCוהן נציגים של כנסיות חברות ושותפים דתיים  -הוחזקו בתנאים הדומים
לתנאי כלה למשך עד שלושה ימים ,לפני שגורשו אל ארצות מוצאם .אחרים הותרו לבסוף להיכנס לישראל ,לאחר
חקירה ארוכה במיוחד ובעלת אופי עימותי .כולם דיווחו על תחקורים ואיומים תוקפניים ,מאשימים ופוגעניים מעל
ומעבר למה שה WCC-מחשיבה בגבולות הנסבל.
ה WCC-מוחה בתוקף על היחס המוגזם ,הבלתי-סביר והבלתי-מתבקש מצד הרשויות הישראליות כלפי נציגים
אלה של כנסיות חברות ב WCC-ואנשי צוות שהיו בנסיעתם לקחת חלק בדיון על התחממות גלובלית ושמירה על
הסביבה ,בהזמנתן ובאירוחן של כנסיות באזור החברות ב.WCC-
עיקר החשש שלנו בהקשר גאוגרפי זה היה ועודנו לאנשי האזור החווים אלימות ,היעדר ביטחון אישי ופגיעה
בזכויות האדם שלהם באופן יום-יומי ,להגשמת פתרון שתי המדינות המתמהמה ולעתיד של דו-קיום בשלום בין
קהילות האזור .לדעתה של ה ,WCC-התנהגות זו של הרשויות בישראל כלפי אנשי כנסייה מרחבי העולם ,אשר
הגיעו לישראל ברוח הסולידריות בין מוסדות דת על מנת להתמודד עם אתגרים משותפים בתגובה להתחממות
הגלובלית ,הנו מצער מאוד ,ויש בו כדי להעיד על המצב הנוכחי.
הכנסיות החברות ב WCC-מסורות ל"עלייה לרגל למען הצדק והשלום" ,להתארגנות ולפעולה משותפת על מנת
להתמודד עם מצבים של סכסוך ,אי-צדק ודיכוי בעולמנו .אנו שואפים לקדם זאת בדו-שיח ובשיתוף פעולה עם
שותפים ממשלתיים ,בין-ממשלתיים ובין-דתיים ועם כל מי שרוצה בטובת העניין .ל WCC-מסירות ארוכת
שונים לדו-שיח בין-דתי ולפיתוח קשרים עם שותפים יהודיים ומוסלמים ,כמו גם עם נציגי שאר דתות העולם.
אנו תמיד פתוחים לפגישה עם נציגי ההנהגה המדינית של ממשלת ישראל ,ומבקשים להיפגש עם נציגים בכירים
של ממשלת ישראל על מנת לטפל בתקריות ספציפיות אלה ולמנוע הישנותן.
ה WCC-קוראת לממשלת ישראל להעניק למשתתפים אלה את ההתנצלות המגיעה להם ,ולחדול מהתנהגותה
התוקפנית כלפי הכנסיות החברות ואנשי הצוות של ה.WCC-
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