
 العالم في األنجليكانية/األديان للكنيسة األسقفية بين حوارال ةاجتماع لجن بيان

 2018فبراير  22-20 في القاهرة

 

 :ةالمقدم

 ةلجن بإنشاء 2016عام  يجتماعهم المنعقد فى كانتربرا يف ةساقفألاطلب رؤساء على  بناءً 
نعقد فى لوساكا االذي  يستشاربناء على توصية المجلس اإل، وينجليكاناأل األديان بين للحوار
في أكتوبر  يكانتربر يف ةاالساقفرؤساء اجتماع في  عالن عن بدء تكوين اللجنةاإلتم  2016
2017. 

 يفللجنة وترأس جلساتها وذلك   أنيس الجلسة االفتتاحية حنا افتتح المطران الدكتور منيرولقد 
 .مركز مؤتمرات كاتدرائية جميع القديسين

أحمد الطيب شيخ  /الدكتوركبر األمام مع فضيلة اإل ةول، تقابل أعضاء اللجناليوم اال يفو
 الكنيسة القبطية بطريرك يا مع قداسة البابا تواضروس الثانوأيضً  لشريفزهر ااأل
مام فضيلة اإلمن  كل لتوقعاتو الهدف من هذين اللقائين هو االستماع ، ية بمصررثوذكساأل
هذا الوقت  يفأنه من المهم : وقال ةعضاء اللجنأمام برحب فضيلة اإل ولقد .جنةالل ههذالبابا لو

 في تعميق التفاهم ةهذه اللجن أن تعمل يوأعرب عن أمله ف. مثل هذه ةكون لجنالحرج أن تت
هذا من  ةط المتزايدوالضغ أيًضايمان اآلخر وبإجهل الأن  وأضاف أيًضا .اتالديان أتباعبين 

 .لجميع المجتمعات الدينية ةالتحديات الحقيقي هي الدينذي ابتعد عن ال عالمال

الديانات  تباعبين مختلف أ يمالسلعايش تالعن تاريخ  يشارك قداسة البابا تواضروس الثانكما 
 شاركناقد لو. نا الحاليوقت يتطبيق ذلك فية كيفعن يبحثوا ة أن أعضاء اللجن شجعو. مصر يف

 إنشاءب فتاح السيسيال الرئيس عبد بقرار شجعهتواضروس الثاني بمدى ت قداسة البابا
 .بمصر ةالعاصمة االداريالكاتدرائية الجديدة ب

بروشية الكنيسة إالمشروعات والبرامج التي قامت البرامج  ة منمذهل ةأمثلة ت اللجنواستعرض
 .رجل الشارععلى مستوى تحقيق الوحدة الوطنية بمصر وشمال أفريقيا من أجل  ةسقفياأل

 

 



 :ةاللجن ليكتش

 يكانتربر ةساقفأرئيس بالتشاور مع  ةالدكتور جوسايا فيرون اللجن ةساقفرئيس األ وشكل
 .قاليم الكنيسة األسقفية في العالمأعضائها من مرشحين من مختلف أتكون و .جاستن ويلبى

 :ةمن اللجن ةالمتوقعخطة العمل الرؤية و

 :اتعالقال تدعيم •

 .تباع الدياناتأبين حترام االثقة ووال عالقاتاللبناء وزرع  إعطاء األولوية

 :خطة العمل

 .خرىأصحاب الديانات األ مع الحالية بروشيات على تقييم العالقاتقاليم واإلتشجيع األ -1
 .طرق لتقوية هذه العالقات التعرف على -2

 
 :فهم والتعليمتال •

عرفة والتعلم عن هذه أهمية المالتأكيد على ومنتشر خرى الديانات األبهل ن الجأعتراف بن اإلإ
 .ناجيرانلتحقيق تفاهم أكبر مع  الديانات

 :خطة العمل

ديان مجتمعاتهم المحلية ليفهموا األ يفتنمية الموارد التعليمية التي تساعد األسقفيين  -1
 .خرى بطريقة أفضلاأل

داخل دراسة كيفية الت تشمل الالهوت دورات لكلياتالتأكيد على ضرورة وجود مناهج و -2
 .خرىاأل يةنالمجتماعات الديمع والتعاون 

 
 :التضامن مع أتباع الديانات •

تباع أالتي تواجه  ضطهادات و التمييزمعرفة كل أشكال الصعوبات و اإلالعمل على 
 .العالم يفالديانات 

 

 



 :خطة العمل

 .اتلقضايا والمستجدي باسهل نشر الوع، ويُ ساعد على التواصلي يمنتدى تفاعل إنشاء -1
من  ة، والصالمساندتهمصوت لهم عن طريق  عن المهمشين والذين ال ةنياب التحدث -2

 .جلهم ودعمهمأ
 
 :لجان الحوار بين األديان التواصل مع •

ات الكنيسة األسقفية ليم وأبروشياقلجان الحوار في المناطق وأ بينبناء وترسيخ التواصل 
 .في العالم

 :خطة العمل

 .المعلومات والمواردمحلية لتبادل  عقد اجتماعات -1
 .تباع الديانات من أجل الصالح العامأساعد على التعاون بين ت يالمشاريع الت عمل -2

 

 

 

 


