
  بيان من الفوكو
ري في ا�ردن

رنحن جميعا في جماعة الفوكو ري في ا�ردن، مسيحيون ومسلمون ،عن ألمنا واستيائنا الكبير مما يحدث في الشرق عبّ نُ  
نتج عنھا من تدمير للمجتمع وأجبار ا استمرار الحرب في سوريا منذ أكثر من ث+ث سنوات وم .ا وسط ھذه ا�يام العصيبة

الصراع  الدموي في غّزة الذي لم يستثني المدنيين وا�طفال ا�برياء .  على الھروب من أجل البقاء على قيد الحياةالم+يين
والذي ُيسلّط الضوء على الوضع المسدود بين شعبين وعدم وجود التزام جدي وواضح من قبل المجتمع الدولي للمساھمة في 

يليشيات المتطرفة في شمال العراق التي زرعت الّرعب بين جماعات تنتمي إلى وفي ا?ونة ا�خيرة تقّدم الم .إيجاد حل له
من بين ھؤ ء أكثر من مائة  ألف مسيحّي، ُمتجّذرين في ھذه ا�رض . ديانات مختلفة وأجبرتھم على العيش ك+جئين في بلدھم

 إضافة إلى التدمير الُمتعمد لتراثھم الديني !إنھا كارثة حقاً . جِبروا على ترك منازلھم في وسط الليلألفي سنة، أمن حوالي 
  .والثقافي والذي ھو أيضاً تراث لGنسانية جمعاء

خاصة بالص+ة �جلھم ولكن  )كثيرون منھم نعرفھم شخصياً (إننا ملتزمون ببذل كل جھد للتخفيف من معاناة ھؤ ء ا�شخاص 
في نفس الوقت نحثJ . وتنا Iستقبالھم كلما دعت الحاجة إلى ذلكأيضاً بجمع تبّرعات لتلبية حاجاتھم ا�كثر إلحاحاً وبفتح بي

المجتمع الدولي للعمل على اّتخاذ إجراءات فورية ُتمّكن ھذه الجماعات المستھدفة في العراق من العودة إلى بيوتھا في أقرب 
  !وقت

سلحة الحرب، وكّل مؤسسة ُتمولّھا، وكذلك كّل ُندين إنتاج والبيع المفرط �! إننا ُندين كّل َعمل عنٍف ُيرتَكب ضّد أّي إنسان
  !الذين يضعونھا في أيدي جماعاٍت إرھابية وتخريبية

نريد أن نؤّكد، وخاصة بالنسبة لھذه ا�حداث في العراق أن من يرتكب ھذه ا�عمال البغيضة ليس له دين، وإذا كان ُيعلن ذلك 
  .إن جوھر الّدين ھو اللقاء بين Q واIنسان والخليقة أجمعف. فھو   يفعل سوى اIساءة إلى الّدين فحسب

نحن مستاؤون من  ا�شخاص، جماعات أو . لقد تعبنا من استغ+ل الّدين لغرض تقسيم اIنسانية والّتحريض على الصراع
ث نعيش جنباً في ھذه البقعة من ا�رض حي )غيتو( الذين يخططون ويسعون لتقسيمنا وخلق أماكن محصورة ومنغلقة ،دول

  .إلى جنب منذ مئات السنوات

نحن ُندرك أن الحوار بين المسيحيين والمسلمين ليس دائماً سھ+ً؛ لكننا نريد أن ُنذّكر بالجھود الكبيرة التي ُتبَذل من أجل 
 الرحمة،: و اتجاه واحدَتَخّطي سوء التفاھم بروح من اIحترام الُمتبادل، مع الِعلم أن Q الواحد فتح ُطُرقاً مختلفة تسير نح

إن Q قد خلقنا على صورته لكي نعيش ھذه الفضائل فيما بيننا في وئام، لذلك . المحبة، وجميع الفضائل التي يمتلكھا Q وحده
دية حيث ُيحَترم حّق كل مواطن وجماعة في عيش إيمانھم دون  Jنحن نريد أن نتبع تعليمه فنبني مجتمعاتنا على أساس الّتعد

  .اهإكر

إن بلدنا العزيزا�ردن لديه تاريخ طويل من العيش المشترك الطّيب بين المسيحيين والمسلمين، وإن الزيارة ا�خيرة للبابا 
فرنسيس بدعوة من مليكنا الحبيب عبدQ بن الحسين قد عّززت ھذه الع+قات وأعطت دفعة كبيرة للعمل معاً بشكل مكثف من 

  .أجل خير المجتمع

نريد تأكيد إلتزامنا بالعمِل معاً جنباً إلى جنب لبناء مجتمع سلمّي وُمتناغم يحفُظ كرامة كّل  ، من فوكو ري ا�ردن،نحن أيضاً 
 وُنواصل ِبحزٍم أكبر في السعي  لتحقيق أعماٍل ملموسة نقوم بھا معا –  بغّض النظر عن معتقده أوِعرقه –إنساٍن ويدافع عنھا 

 حيثما ھو  وتعزيزه وتوسيعهنحن على ثقٍة أننا بعملِنا ھذا يمكننا تحفيز الخيرِ . اظ على البيئةلتعزيزالس+م وا�خّوة والحف
الع+قة الراسخة فيما تؤكده فاIيمان باY يضمن لنا ذلك كما . نحن متأكدون بأن الكلمة ا�خيرة لن تكون للشرّ .  أص+ً موجودٌ 

  .بيننا
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