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 "برثلاموس"قداسة البطريرك املسكوين  خطاب

 "الأداين والسالم"

 الرشيف الأزهرو  املسلمني جملس حكامء -لسالم ل تؤرمر الاامل  امل

 7102أأبريل  72القاهرة، 
 

 الساادة، و  الفضيةلو  أأحصاب الغبطة

 احلضور الكرام، 

 الأصدقاء الأعزاء،  

 

نه لرشف  وجملس حكامء الرشيف نظمه الأزهري لسالم اذلي ل املتؤرمر الاامل   هذاتمت دعوتنا للمشاركة يف أأن لنا  ا 

لتنظمي هذه املبادرة  تهورؤي  جشاعتهعن  الطيبأأمحد  / الس يدش يخ الأزهر و فضيةل ال مام الأكرب هنئن حبرارة . نيسلمامل 

 . السالم يف تازيز الأدايناليت تسامه من خاللها الهامة 

 

ىل تاّرضت املاضيني، الاقدين خالل رهابية جهامت ال نسانية ا   الضحااي أ لفم بني لال  و  وتمتتالية نرشت امل ا 

مت ما كثريا احلني، ذكل ومنذ. املاارصة اجملمتاات يف للخوف ومصدر هتديد أأكرب أأصبحتو  به أأو اشت   علنا   الأداين اهته

رهابية جهامت عن الفظياة ابلأخبار مليئة اليومية حياتنا أأصبحت لقد. والانف ال رهاب تلهمبأأهنا   .ادلين ابمس ت رتكب ا 

 

 ليس حصيح، وهذا. الرصاع من بدل   احلوار لتازيز عاملناقدرة يف و  اس تادادوجود  نالحظ نفسه، الوقت ويف

منا ،املدنية واملنظامت الس ياس يني لقادةا دلى فقط  اس تادادها أأبدت اليت ادلينية واملتؤسسات ادلينيني لقادةا دلى أأيضا وا 

 بني السلميني والتااون التاايش ضامن وذكل بغية ادلويل،و  احمليل ينالصايد عىل لسالما من أأجل حوار يف لدلخول

 . البرش

 

 من بدل   الانف زايدة نفرس أأن ميكننا كيف ،السالم أأجل من واملبادرات وال عالانت املتؤرمرات لك هذه بادو 

حراز نالحظ أأن  أأو ابريس يف الأخرية ال رهابية الأعامل يربر أأن ادلويل للمجمتع ميكن كيف ؟السالم صنع يف تقدم ا 

 املسلحة والزناعات اجلارية احلروب نفرس أأن ميكننا كيف ؟"س توكهومل" أأو "بطرسربغ سانت" أأو اسطنبول أأو بروكسل

 قبل وال سكندرية بطنطا القبطية الكنائس عىل الهجامت نقبل أأن ميكننا كيف الأوسط؟ الرشق يف ادلماء وسفك

 ومجليع القبط  للمجمتع هتااو وصل املسكونية البطريركية تاازي خالص عن أأخرى مرة نارب أأن لنا امسحوا أأس بوعني؟

 .املرصي الشاب

 

 التوقع من بدلو  املفارقات، ومن. البرش حياة يف ادلين دور يف نفكر دعوان اليوم، عاملنا يف حيدث ما نفهم وليك

عرصا  حىت أأو" الالامنية باد ما عرص" عرصان ابت ،"ادليين الارص باد ما اعلامني اعرص "ن يكون عرصان لأ  احلدايث

 يطالب ادلين. والاجامتع  الشخيص املس تويني عىل البرش حياةيف  مركزي كباد يظهر ادلين". لدلين انتشارا  " يشهد

 .املاارصة املركزية النقاشات مجيع يف شاركي و  بدور يف احلياة الاامة
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 :التالية الأرباة نيوالتاايش ال نساني احلياة جمالت يف واحضة لدلين ةالهامالوظائف 

 

نسان الاميقة اخملاوفاب رتبطم ادلين (أأ    الأساس ية وياط   الوجودية الأس ئةل عىل جاابتال   يوفرفهو . لال 

 . احلقيقة ومعق الأبدية دا  ب   للبرش يتيح ادلين. ومان   ا  توهجلحياة ل 

 غن   ل مس بق رشط هودين ال خر اتاتقدم  مارفة نا  ف ذلا. واحلضارات الشاوب هبوية رتبطم ادلين (ب 

قامة ال خر لفهم عنه  . احلوار وا 

 والتضامن الأساس ية الأخالقية والقمي للبرشية ثقافيةال  اجنازاتال   أأعظم عىل حافظو  أأنشأأ  ادلين (ج 

 . لكه اخللق احرتام عن فضال   والتااطف،

هي سه  للاه  َلن  : "فامي س بق بولس القديس كتب وكام. السالم معلية يف حيوي عامل ادلين (د  له  ل
ِ
ِويش   ا هش   ت

هل   ل   ب
ِ
ال ا  التاصب عن طريق يف الانقسام احلال، بطبياة دلين،ا قد يتسبب .(11:03 كو 0" )م  سه

 .ال نسان كرامة حامية اذلي يمتثل يف جوهره وليس ،ذكل ي اترب فشال  ل لكن. والانف

 

ما يمتزي املاارص عاملنا فا ن ،وللأسف ليه ينظر ياذل لرتطفا أأو ابلالامنية، وثيقا   ارتباطا   رتبطةامل - ابلنسبية ا   ا 

 يفو. النسبيةطرف  من اضطهدم  حىت أأو اددهم نفسه رىي ما غالبا لتطرفا. النسبية عىل فال ةرد أأنه عىل الكثريون

 عىل هاتفرض  أأن جيب وابلتايل ،الواحدة يه احلقيقة تهحقيق  أأن اتربي  لتطرفا فا ن احلقيقة، وجودالنسبية  نكرت  حني

 القومية ظاهرة لتحوّ  احلديث، التارخي يفو. البرش بني جرس مبثابة يكون أأن ادلين عىلبذكل  س تحيلي  مما ال خرين،

ىل والأصولية ادليين التطرف الاس تاامر باد ما ظاهرةو   .  س ياس ية لأغراض س تخدمت   أأيديولوجية جمرد ا 

 

 اذلين ينتقدون ينيث للحدا اط ي ادلين ابمس ياةظ الف  الانف عامللأ و ادلينية للأصولية املس متر الانتشار فا ن وللأسف،

 ادلينية والتاالمي لماتقداتل  نف  هو الانف أأن يه واحلقيقة. السلبية جبوانبه ادلين ي ظهرو  ال ميان ضدجحة  ادليين ل ميانا

ن. الأساس ية  من حاكفالو  ال نسان كرامة احرتامواجهبم جتاه و  الاامل جتاه هتممستؤولي من البرش حيرر ل احلقيق  ال ميان ا 

قراران عويوسّ  ال نساين لاملاب زتاملالا يازز ال ميان ،رماما   ذكل من النقيض عىل بل. والسالم الاداةل أأجل  والقمي حلريةاب ا 

 الأساس يةال نسانية 

ة ممتزية من التاايش السلم  بني الهيود واملس يحيني البحر الأبيض املتوسط ولاقود عديدة فرت  املايض عاشت منطقةفف  

منا تّدل عىل أأن الشاوب اواملسلمني  ن دلّت هذه التجربة عىل يشء فا  ىل أأداين خمتلفة ميكن لها الايش ماا وا  ليت تنمت  ا 

 جربة أأنهذه الت بنّي ، كام ت ن تفرقهتاالقوامس املشرتكة اليت توّحد ال نسانية بدل موالبحث عىل خطاب أأسايس يازز 

لتازيز السالم والتفامه املشرتك والتسامح بني البرشية مجااء  وأ لياتادلايانت ميكن أأن تكون مبثابة جسور لربط الشاوب 

 .ولتكريس مفهوم احلوار بني الأداين

 

ز التاايش املشرتك والتااون وي ازّ  ادلينيةاملوجودة يف التقاليد السبب، يقّر احلوار بني الأداين ويارتف ابلختالفات ولهذا 

قصاء عقيدة ال خر ولكن ياين تغيري أأفاكران وسلوكنا لقبول ال خراحلوار ف .بني الشاوب والثقافات  .بني الأداين ل ياين ا 

قامة واملسامهة يف  اجلروح وتضميد الأرضار زاةلا  من شأأنه وهذا  ىل تسوية سلمية للزناعات فهم متبادلا   .والتوصل ا 

اليوم يف هذا املتؤرمر الاامل  املهم،  انأأن الأحاكم املس بقة اخلاطئة تنتج عن سوء فهم الأداين ومن خالل وجودشك ل

هو  ال رهابليس ل أأي صةل ابل رهاب لأن  سالمأأّن ال  : س ببت يف أأرضار كبرية ويهنقطة هممة ت نرغب التأأكيد عىل 

زاةل لك هذه  الأداين بني وارحللاملية اات، ميكن السبب ابذلولهذا  .ظاهرة دخيةل عىل لك الأداين طرد هذه ااخملاوف وا 
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جل تازيز السالم ولكن فقط من خالل هنج أأسلوب تتخلهل روح الثقة أأ تاترب هذه املسأأةل حمورية من ام ك .الشكوك

  .نيوالاحرتام املتبادل

 

قد يف اليوانن يف  الاامل  للكنائس الأرثوذكيساجمللس  سؤن يل الرشف برت حزيران املايض، اك/شهر يونيووخالل  اذلي ع 

دانة التطرف ادليين بلك أأشاكل وقد مّت التأأكيد أأنه "كريت"جزيرة  ، ومن مضن املواضيع اليت تناولها اجمللس مسأأةل نبذ وا 

تنايم أأعامل الانف ابمس للا وقد تس ببت هذه الظاهرة يف انتشار الزنعات ادلينية  للأسف نالحظ يف الوقت احلارض"

أأن التطرف فاحلقيقة  .بني اجملمتاات ادلينية اليشء اذلي أأصبح هيدد الصورة الصحيحة جلوهر الظاهرة ادلينيةاملتطرفة 

 عىلضال ف ".الظاليم للزنعة ادلينية وهو يشلك التابري (01.7الروم " )نزوة ل تقوم عىل أأي أأساس من املارفة "ياترب 

يسامه يف تمنية الثقة املتبادةل ويف تازيز السالم فقد أأكّد اجمللس الأعىل عىل أأّن احلوار الصادق بني الأداين  ذكل،

ل تطلب ما "اليت  ابس تخدام احملبةفقط لكن ابس تخدام السالح و فال ميكن حتقيق السالم احلقيق   (...) .واملصاحلة

عادة وليس من أأجل  جراح ال خرينوعالج لتضميد زيت ال ميان س تخدم جيب أأن ي  ، (01.5كورنثوس" )لنفسها شاالا   ا 

 .(02البيان الصادر عن اجمللس ) ".ريان احلقدن

 

ومدى مسامههتا يف تازيز  ل نسان وكرامتهمصداقية ادلايانت اليوم عىل سلوكها عندما يتالق الأمر حبامية حرية ا امتدوت 

قامة تاايش سلم  بل لضامن بقاء ال نسانية يف الوجود امس بق ارشطفقط الفهم هذا ياّد ل  .السالم يتاني علينا حنن و  .ل 

مواهجة املشالك  -تكنولوجيا عمل أأم  مدوةل أأم أأمة أأم دين أأ  سواء أأاكن - طرفلميكن ل و .هذه التحدايت نواجه مااأأن 

ىل التابئة الاكمةل واملشرتكة وبذ: حباجة ماسة لباضنا الباضحنن و  .احلالية مبفرده ل اجلهود بشلك مشرتك حنن حباجة ا 

مننا من نرى هذه الأزمة متاددة الوجوه مبثابة فرصة لنا للتابري عن تضاحنن و  .لتحقيق الأهداف املوحدة بروح واحدة

هو مس تقبل مشرتك والرحةل حنوه يه رحةل مشرتكة س تقبلنا ف  .خالل احلوار البناء والتااون والانفتاح والثقة املتبادةل

   "يف وحدةسكن الاخوة ماالي مجل أأ حسن و أأ ا مهو  ليس هذاأأ " (011.0)املزامري  وكام جاء يف

 

 الفضيةل ال مام الأكرب،احب ص

 الكرام،املشاركون 

 

مياان راخسا بأأن مسامهة الأداين تبقى حمورية ورضورية حنن  سالم يف الأرض، املشرتك من أأجل حتقيق ال  لساينانتؤمن ا 

ه اخلطوة تاترب هممة للغاية لأنه ابلنس بة للأداين بناء السالم يف الاامل ل ياين فقط غياب احلروب ولكن أأساسا وهذ

ىل معق هذه  يف الوقت الراهن من الأداين هو طلوبمهو ما . وجود احلرية والادل والتضامنضامن  رشاد الناس ا  ا 

السبب ابذلات  ولهذا ،ياترب جوهر تقاليدان ادلينيةوهذا .  عقلية الناس رمهيدا ل رساء التفامه املتبادلرياحلقيقة لتغي

 املمتثةلتمنية قدراهتا الاكمنة : ادلايانت هواملزيد من ال اجنازات اليت حققناها ويظل التحدي الكبري أأمام تتوقع منّا  فال نسانية

ليه البرشية وتتوقاه من ادلايانت يف  يف   .احلايل وقتنااحملبة والتضامن والتااطف، وهذا هو ما تتوق ا 

 

 

  جزيل الشكر عىل حسن الاس امتع أأشكرمك 


