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وحيق هلم بأن إالنسانية خلقها هللا ؤاكرoا مبحّبته ؤان لك البرش متساوون يف الكرامة  ونؤمنبربّيسوع املسـيح نعلن ٕامياننا 
  .بنفس حقوق إالنسان أالساسـية المتتع

كراهية أالجانب  "مؤمتر حنن املشاركون يف الهجرة داخل الب�ان وف~ بيهنا ، شهدموجات يف سـياق عاملي  .1
 ٔايلول/ سبمترب 20ٕاىل  18روما من مدينة يف اجمتعنا  "الهجرة العامليةالشعبوية يف سـياق القومية والعنرصية و 

، نالالجئني واملهاجري ةاليت تسـهتدفالعنرصيردود أالفعال أالجانب و  ٕادرااك منّا بزتايد محCكراهيةو . م2018
ض لها اليت يتعر سعينا جاهدين لوصف وحتليل واستيعاب ومعاجلة إالقصاء والهتميش والومص والتجرمي نؤكد 

 الٓن يف ٔاجزاء خمتلفة من العامل مربرات هذه املواقف واخلطاHت اليت توجد ا ون مبا يف ذ�والالجئ ونملهاجر ا
 .حىت داخل الكنائسبل 
 

أالد¦ن ، واOمتع املدين خمتلف جنبا ٕاىل جنب مع ممثلني من  -من خمتلف الطوائف واملناطق  بصفتنا مسـيحيني .2
أالساس املشرتك يف تأمالتنا هو ¨قتناع بأن مجيع البرش متساوون يف يظل   -بني احلكومات من والرشاكء 

 يساعد° عل¯قاومة ، ندعو هللا ٔانمن ٔاجل ذ�و يتعني احرتاoم وحاميهتم بشلك متساٍو،الكرامة واحلقوق و 
فيه ٕاىل نسعى  الوقت ا´ي ويف. العامل لتغيريلتحقيق السالم  سعيا منّا، Hلعدلرصف يلهمنا التالرش، ؤان 

تنا اليت تعترب قناع يه  هذه و ، اخلطابالقضا¦ املطروحة يف هذه  من ٔاجل تسوية¨ختالفاتبشأنحلوار تعزيزا
 .ºبتة ودامئةؤاساسـية  قناعة

 
 - نمتي ٕاىل Áرخي البرشية لكه ويه Hلتايل ت  إالنسان ٔاوضاعيه مسة متأصC يف  - البرشحركة  -الهجرة )ٔالف( .3

 ٔافرادا، ولكنا عابرو سبيلoاجرون و  مجيعاحنن . بأمكÆ يف الكتاب املقدسلرسد ل و  - ومسـتقبال اوحارض  اماضي
 .يف عائC برشية واحدة

 
الزناعات الوحشـية غري احملسومة والنتاجئ املسـمترة  ،اÊوافع أالخرية للهتجري القرسي والهجرة مشلتوقد ) Hء(

لٔالزمة ¨قتصادية العاملية وسـياسات التقشف ، فضًال عن أالسـباب اجلذرية أالخرى مثل الفقر املدقع وانعدام 
 تغري املناخ ٕاىل ز¦دةعن  من احملمتل ٔان تؤدي التأثريات الناشـئة و . أالمن الغذايئ وانعدام الفرص وانعدام أالمن

  .الزنوحكبرية يف عوامل 
  
والعيش هناك بكرامة ؤامان،  ةأالصلي ب�اهنمويف الوقت ا´ي نعرتف فيه حبق الالجئني يف العودة ٕاىل ) ج(

اللجوء ٔالولئك ا´ين يفرون من الرصاعات املسلحة ٔاو ¨ضطهاد ٔاو الكوارث  اتمؤسسفٕاننا نؤكد ونؤازر 
  .Hحرتام حقوق مجيع أالشخاص ٔاثناء التنقل بغض النظر عن وضعهم ٔاننا نطالبكام . الطبيعية

  
، فٕاننا ندرك ٔان التحد¦ت أالصلبشلك ٕاجيايب يف لك من ب�ان املقصد وب�ان تسامه الهجرة وبيà ) دال(

  .يهتمتثبت هو وºئق  ا´ين ليست Êهيمامية حقوق املهاجرين سـ~ يف جمال حا زالت مرتبطة Hلهجرة، الالكبرية م
  
  



 
فهم نمتكن  من اسـتخدام رؤى متعددة التخصصات وجتارب حية وشهادات من تقاليد دينية خمتلفة ٕاننا بفضل  .4

التوترات بني اÊول وبني كذ� ، و د املهاجرين والالجئني بشلك ٔافضلٔاسـباب واºٓر خطاب الكراهية ض
جاهدين لفهم ما هو عىل احملك  فق� سعينا¨جëعية والثقافية واÊينية يف سـياق الهجرة العاملية ،  اOموعات

اليشء ا´ي حدا هبم ، احلرب ٔاو الفقرحمن وجتارب عرضة للخطر بسبب ٔاصبحوا مسـتضعفينو ٔاشخاص  لقاءيف 
 .لكرامةطلبا لامحلاية و من ٔاجل  اللجوء  لطلب

 
بسبب العنف ٔاو عدم ¨سـتقرار ¨قتصادي  املسـتضعفالشخص ٕاىل نظر هبا اليت يُ الطريقة كام ٔان ) ٔالف( .5

يّمت ، "اخلوف من أالجنيب"عين يف املقام أالول واليت ت،  أالجانب اهيةكر ٕانّ . يه يف الواقع يف مصمي تفكري°
 حدّ  رفض ٕاىلاالٓخر ويقيده يف مأزقه وبأشاكل وهيالك الالمباالة وال قيصموقف ي ا من خالل عهنريبالتع 

من الرضوري معاجلة خوف  ، يكونو´�. احلرمان من املساعدة يف حاالت الطوارئ والبقاء عىل قيد احلياة
ميكن ٔان يكشف هذا اخلوف عن عالقة كام . استبعاد املهاجرين والالجئني وهتميشهم وجتاوز مساûٔاالٓخرين 

 وممتلاكته ؤامنه الفرد هوية لفقدان القلق عن ويعرباملسـتقبل،خشصية ٔاو جامعية معقدة مع املايض واحلارض ٔاو 
 .ياة واملسـتقبلاحل  حتد¦ت موا�ة يف وسلطته

 
ب من الرضوري ٔان نعرتف Hخلوف ا´ي يعاين منه خشص ٔاجرب عىل الفرار من موطنه وب�ه بسبكام ٔانه ) Hء(

، ٔاو الكوارث املدمرة، ٔاو ¨ضطهاداسات الوطنية وإالقلميية ، ٔاو السـيالضعف النامج عن الرصاع املسلح
 .الطبيعية ٔاو الفقر املدقع

 
بنية اجëعية تدعي ٔاهنا تفرس وتبسط الفصل بني اOموعات البرشية من خالل تطوير املعايري العرق يعترب ) ٔالف( .6

اليت اختذت ضد يه التأثري املهنجي واملنتظم لٕالجراءات  لعنرصيةكام ٔا° .املادية و¨جëعية والثقافية واÊينية
تقوم عىل فصل بني الناس بعضهم البعض Hمس فكرة زائفة فهيت. مجموعات من الناس عىل ٔاساس لون برشهتم

 عنه من خالل الهتميش والمتيزي و¨ستبعاد ضد عّرب ٕانه موقف ٕايديولو	 يُ . مسوهو جممتع معيننقاء  ٔاساس
 .عرقية ٔاو جممتعات حملية مجموعاتٔاشخاص معينني ٔاو ٔاقليات ٔاو 

  
) 1.1املادة (ٕان تعريف المتيزي العنرصي يف االتفاقية اÊولية للقضاء عىل مجيع ٔاشاكل المتيزي العنرصي )  Hء(

تفضيل عىل ٔاساس العرق ٔاو اللون ٔاو ال تقييد ٔاو ال ستبعاد ٔاو ¨متيزي ٔاو نوع من ال  ٔاي"يسلط الضوء عىل 
 ا´ي يكون � الغرض ٔاو ٔاثر ٕالغاء ٔاو ٕاعاقة ¨عرتاف ٔاو المتتع ٔاو املامرسةيف العريقالنسب ٔاو أالصل القويم ٔاو 

  "عىل قدم املساواة ،حقوق إالنسان واحلر¦ت أالساسـية جمال
  
، وحترoم وإالبقاء عىل هذه احلاûٔاعضاء مجموعات معينة  تتسبب  يف حال اسـتضعافالعنرصية  كام ٔان) جمي(

، يف تعبرياهتا ، فٕان العنرصية يه خطيئة وهبذا املعىن. ىل تربير اضطهادمهمن حقوقهم ووجودمه ، وتسعى إ 
 العنرصية كونتوغالبا ما . مع إالميان املسـيحي البتةال تتوافق ويه ، ىل حد سواءع تنظرييةالشخصية وال 



العنرصية ٔالهنا ٕادانة  املؤمننيجيب عىل  ، وHلتايليت مهنا املهاجرون ويذهبون ٕالهيايف الب�ان اليت يأ  ةموجود
ëٕانسانية واحدةتنكر الكرامة إالنسانية و¨ن Cوتشوه صورة هللا يف لك اكئن برشي ،ء املتبادل لعائ.  

 
خماوف أالفراد وامجلاعات وتعزيزها من  اسـتغاللسـياسـية تسعى ٕاىل  ٕاسرتاتيجية يه القومية الشعبوية) ٔالف( .7

ٔاجل تأكيد احلاجة ٕاىل سلطة سـياسـية استبدادية محلاية مصاحل اOموعة ¨جëعية ٔاو العرقية املهمينة عىل ٔارض 
، واسـتقبال أوىا الزعامء الشعبويون رفض تقدمي املهب اليت يربر" امحلاية"مس ويه تقوم علىأساس ا. معينة

 .وعات من دول ٔاخرى ٔاو سـياقات ثقافية ٔاو دينية خمتلفةوٕادماج ٔافراد ٔاو مجم
  
ٕان املطالبة . ودعوة يسوع املسـيح قدوة، فٕان رفض اسـتقبال ومساعدة احملتاجني يتعارض مع ومع ذ�) Hء(

ن العنف مخوفا من حبامية القمي املسـيحية واOمتعات عن طريق ٕاغالق ٔاولئك ا´ين يلمتسون اللجوء االٓمن 
  .، ويرفع احلدود الوطنية ٔ�صناميقوض الشهادة املسـيحية يف العاملهو Hلتايل و  ومرفوض مر غري مقبولواملعا°ة أ 

  
ٕاننا ندعو مجيع املسـيحيني ولك ا´ين يدمعون حقوق إالنسان أالساسـية ٕاىل رفض مثل هذه املبادرات ) جمي(

احلياة السـياسـية واخلطاب العام،  بل جيب عىل هذه أالخريةٕالهام. ية اليت ال تتفق مع قمي إالجنيلو بالشع 
Hخليارات أالساسـية وإالرشاد عندما يتعلق أالمرHت عىل وجه اخلصوصيف وقت ¨نتخا.  

  
بني إالعالمية ٕاىل ¨متناع عن نرش أالفاكر واملبادرات املثرية لالنشقاق  املنتد¦تندعو مجيع ٔاننا كام ) دال(

  .إالجيابية اخلطاHتو¨لزتام Hٕرشاك وسائل إالعالم يف تعزيز  جنس البرش،
  

، عىل املسـتوى الشخيص وا´اكرةالقصيص هذا التفكري واحلوار، نالحظ ٔامهية الرسد سـياق يف ) ٔالف( .8
اليت جتمعنا يف هذا املؤمتر بأن جتربة الهجرة  املوجودة يف الكتب املقدسةتذكر° أالسس و . ايتواOمتعي واملؤسس

 ويكتشف متثٕالحدى القصص اليت تصور شعبا يرحتلالرواية التوراتية . يه موضوع ºبت يف التقاليد إالبراهميية
، يُسـتحرض ذكورا وٕا°ºٕابراهمي  ٔاوالدك بني مجيع ، املشرت ٕان واجب الضيافة.  يرافقهم، ٔان هللا، يف رحلهتمٔافراده
، ومن قبل يسوع نفسه ، يف تعلمي أالنبياء)18 - 1،  16تكوين ال ( وٕابراهميمن قبل سارة " الغرHء"تقبال يف اسـ 
 بةيعكساحمل ويدعو مجيع املؤمنني ٕاىل الرتحيب Hلغريب كعمل ) 25-35: 40ماثيو(الغريب يشـّبه نفسهبا´ي 

 .مسـتوحاة من إالميان ويه حمبة
  
سواء  -أالفراد واOمتعات ا´ين يشعرون Hلهتديد من جانب املهاجرين  حنن ندرك ٔان خماوف العديد من) Hء(

 احقيقي احوار  نفتحنود ٔان حنن . بد من ¨عرتاف هبا وحفصهاال -ٔالسـباب اقتصادية ٔاو ثقافية  ٔالسـباب ٔامنية ٔاو
يسوع املسـيح،  قدوةو ، استنادًا ٕاىل مبادئ ٕامياننا املسـيحي ولكننا. ن Êهيم مثل هذه ا اوفمع مجيع ٔاولئك ا´ي

  .لكراهية واخلوفمن ٔاجل تروجي االشعوبية اليت ترسدها  القصصوأالمل، ضد  قصص احملبةنسعى ٕاىل رسد 
  
 



 نطالب كام .أن لك ٕانسان يسـتحق ¨حرتام وامحلايةبعالن االٕ مجيع املسـيحيني oمة يتحمل الكنائس و  تضطلع .9
 لك –محلاية والتشجيع املتبادل للجميع ضامن أايًضا HلغرHء و رتحيب تعيش يوميا عىل وقع الأن بالكنائس ٔايًضا 

جممتع يسعى لتحقيق الرفاه  بناءاخلاصة يف  للمشاركة وفقًا ملواهبه -حسب تنوع ٔاصو� ومساره التارخيي  فرد

بول وق Hسـمترار ٔاماكن لتعمل ¨حرتام بأن تكون والكنائس  كام نطالب من. السلمي يف املساواة ورفض لك متيزي
شلك خاص يف سـياق الرعاية ب  ٕان هذه املساo ûٔمة. إالثراء املتبادلتقامس و  االٓخر لقاء عند فرحوٕابداء اللتنوع ا

اص للمبادرات من ٔاجل الشـباب ، مع ٕايالء اهëم خالرعوية، واملبادرات الوعظية والتضامن، داخل الكنائس
 .ومع الشـباب

 
تؤثر عىل  القرارات اليتاختاذ مدعوون ملرافقة ومساءû ٔاولئك ا´ين ميارسون السلطة واملشاركة مبارشة يف ٕاننا  .10

ون النصيحة اليت ميكن مجليع املؤمنني تقدميها قد تكو . ، عىل الصعيدين الوطين واÊويلمسـتقبل اOمتع البرشي
لالٓخرين  يقدم"، واليت مبوجهبا جيب عىل املرء أن لفةة يف التقاليد ا ت، الشائع"القاعدة ا´هبية"مسـتوحاة من 

حقوق إالنسان أالساسـية،  يف جمال" القاعدة ا´هبية" وتنعكس هذه). 7: 12 ماثيو" (� يقدموهما ميكن ٔان 
ال ميكن ه كام ٔان. نطالب ببناء الëسك ¨جëعيكام ، ٔان تتحقق لالٓخرين وكذ� ٔالنفسـنا ويه رشوط جيب

 واÊعوةمجيع ٔابعاد الاكئن البرشي  يراعيهنج شامل من خالل ٕاتباع ٕاال  حماربة فعاû و¨ستبعاد المتيزي حماربة
 .ٕاىل مشاركة لك فرد يف اOمتع

 
 

للقضاء عىل مجيع ٔاشاكل المتيزي وٕادانة "نشجع أالمم املتحدة واÊول أالعضاء عىل بذل املزيد من اجلهود ٕاننا  .11
ما يتصل بذ� من لك ومظاهر العنرصية والمتيزي العنرصي والعنف وكره أالجانب و وماكحفة التعبريات وأالفعال 
، )17الهدف (ة واملنظمة والنظامية يف سـياق االتفاق من ٔاجل الهجرة االٓمن" تعصب ضد مجيع املهاجرين

عاملي امليثاق اليف سـياق " ماكحفة مجيع ٔاشاكل المتيزي وتعزيز التعايش السلمي بني الالجئني واOمتعات املضيفة"و
والتأثري إالجيايب للمجمتع املدين، واملنظامت القامئة القوة " ــ، ا´ي يعرتف رصاحة بـ)84الفقرة (بشأن الالجئني 

يوفر كام . رمسًيا حبلول هناية العام عىل ٔان يمت اعëدهام -) املرجع نفسه"(، ووسائل إالعالم عىل ٔاسس عقدية
اكدميية ان متت صياغهتام مبشاركة نشطة من الكنائس واOمتع املدين وأالوساط االٔ ، ال,امليانهذان االتفاقان الع

مجيع  وينبغي ٔان يسـتخدمهستند ٕاىل حقوق إالنسان ي  ٕاطارا سـياسـيا عامليا مفيدا، والقطاع اخلاص واحلكومات
 .املهاجرين والالجئني ضد ٔاحصاب املصلحة يف ماكحفة كراهية أالجانب والعنرصية

 
احلياة السـياسـية، وحنهثا عىل املشاركة، يف يف اOمتع املدين و أالساسـيةفاعC ال ٕاحدى اجلهات الكنائس تعتربكام  .12

يف رعاية ، لسـياسـية و¨قتصادية و¨جëعية، يف الشؤون ايق مع الرشاكء من Hيق أالد¦ن وغريمهيف تعاون وث 
، من خالل ل بناء شـباكت امحلاية ¨جëعيةمن خال، يف رعاية ٔاولئك ا´ين يعانون، و"بيتنا املشرتك"كوكبنا 
ذات  لكريس الرسويلاليت اعمتدها ا 20اخلطوات مثل (واقرتاح املبادئ القانونية وأالخالقية  للمؤازرة اÊعوة
Cالص Hمتع املدين  يعترب). التفاقات العامليةOيف ا Cينية وأالطراف الفاعÊمتعات اOالتعاون اجليد بني ا
 .العنرصيةمناهضة أالجانب و  يةه ااكحفة كر مل أاساسـي أامر  ،اكدمييني واجلهات الفاعC ¨قتصادية والسـياسـيةواالٔ 



 
ناشد ن " ية يف سـياق الهجرة العامليةو كراهية أالجانب والعنرصية والقومية الشعب"حنن املشاركون يف مؤمتر  )ٔالف( .13

يّمت ، حبيث امة إالنسان والتضامن بني الشعوبكر  عىل ترسـيخ تقاليدمه، حسب، مجيع املؤمنني ا´ين يؤكدون
من خالل نرش ، بثبات ساسـية وكراهية أالجانب والعنرصيةيع حاالت انهتااكت حقوق إالنسان االٔ مجل  التصدي

 .واحملبة، والقانون ، والعملية اÊميقراطية، واحلوار بني أالد¦ن)مبا يف ذ� تعلمي حقوق إالنسان(لتعلمي ا
 

)Hلعمل معًا من ٔاجل حتويل الهيالك وأالنظمة الظاملة اليت  حنن ملزتمون) ءHحساب نفسها عىل  تفرض
من الكرامة واحلقوق املتساوية  متستبعد االٓخرين وحترo اثقافات ورشوط تضع، واليت ¨سـتقرار وأالمن

  .للجميع
  
ممارسة القيادة يف ٕاºرة الوعي النقدي بني املسـيحيني بتواطؤ بعض من ٔاجل حنن نبحث عن الكنائس ) جمي(

 املذاهب الالهوتية،، من ٔاجل فك ارتباط جذري عن هذه املذاهب الالهوتية يف كراهية أالجانب والعنرصية
  .وعي يف هذا السـياقال كجهاز لرصدومن ٔاجل ٔان تضطلع الكنيسة بشلك اكمل بدورها 

  
   .تضامننا مع الكنائس اليت تعاين من ¨ضطهاد ٔاو ¨حتالل عن عّرب نُ حنن ) دال(
  
تقامس جتربة املهاجر ، ا´ي Hمس يسوع. ل,اكرة وأالمل واحملبةالكنائس ٔاماكن  نطالب بأن تصبح ناكام ٔان ) هاء(

تعزيز ثقافة اللقاء واحلوار من ٔاجل بقوة  نبدي الزتامنا، أالمل ٕاىل املستبعدين وحضا¦ املعا°ة لكمة والالجئ وقدم
 6H من طريق املوتويظل طريق احلياة واحملبة أقوى . وجوه املهاجرين من خاللو¨عرتاف.   

  
  م2018ٔايلول / سبمترب  19روما بتارخي، 

  

 

 


