"Els cristians són una part integral del món àrab", va afirmar el rei de Jordània
12/04/2019 - AICA

Els cristians "són part del teixit mateix del món àrab", i Jordània continuarà compromesa amb la protecció de les propietats
eclesiàstiques, va reiterar enèrgicament el rei Abdallah II de Jordània, que va rebre el dimarts 10 d'abril a Amman, a Mar
Ignatius Aphrem II, patriarca d'Antioquia dels siri-ortodoxos.

Segons una informació de Fides, en la reunió amb el primat de l'Església Ortodoxa Síria, el Rei Abdallah ha subratllat que la
monarquia Hachemita també continuarà exercint el seu paper històric en la protecció i la cura dels Llocs Sants Islàmics i
Cristians a Jerusalem.
El Regne de Jordània mai va imposar la seva fesomia com a estat musulmà. A la nació, governada per una dinastia que
legitima el seu poder sobre la base del seu llinatge directament procedent de Mahoma, les teories secularitzadores i
progressistes del nacionalisme panàrab mai s'han arrelat que sí que ho van fer en països veïns com Síria, Egipte o l'Iraq.
La relació entre religió musulmana i institucions és un fet. El gran muftí i els imams de les mesquites són nomenats pel poder
civil que supervisa les seves activitats. Es consulta a alts dignataris islàmics per jutjar la conformitat de les decisions
governamentals amb els preceptes alcorànics.
Els cristians de Jordània mai han plantejat objeccions davant la legitimitat islàmica de l'ordre institucional, sinó que s'han
beneficiat de l'aplicació "moderada" de les regles alcoràniques per part dels governants. L'Islam és la religió de l'Estat, però la
Constitució de 1952 consagra la igualtat de tots els jordans davant la llei sense discriminació basada en la "raça o la religió".
"La lliure expressió de totes les formes de culte i religió, d'acord amb els costums observades a Jordània", i també la llibertat
d'ensenyament estan garantides. Per la seva banda, el rei Abdallah recorda periòdicament el seu paper de protector dels llocs
sants musulmans i cristians a Jerusalem.
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