
فضيلة  احلالي،  فبراير   28 الثالثاء  صباح  استقبل 
اإلخوان  جلماعة  العام  املرشد  بديع  محمد  الدكتور 
املسلمني مبصر، وفًدا من قيادات الكنيسة اإلجنيلية، 
من  عدد  بحضور  بالقاهرة،  اجلماعة  مبقر  وذلك 
استعراض  اللقاء  خالل  مت  والكنيسة.  اجلماعة  قيادات 
في  العام  الرأي  من  قطاًعا  تهم  التي  القضايا  من  لبعض 
يناير  ثورة  بعد  مصر  تاريخ  من  املهمة  املرحلة  هذه 
إرشاد  مكتب  من  كبيًرا  اهتماًما  لقي  والذي  املباركة، 

جماعة اإلخوان. 

التاريخية  اللحظة  اتفق املجتمعون على أهمية  وقد 
يتطلب  مما  العظيمة،  يناير  ثورة  بعد  مصر  بها  متر  التي 
والتاريخية  االجتماعية  مبسئولياتهم  القيام  اجلميع  من 
مستقبل  أن  املجتمعون  أكد  وقد  بالوطن.  للنهوض 
على  مؤكدين  ووحدته،  املجتمع  بتماسك  رهن  مصر 
املصرية،  الوطنية  للجماعة  األساسية  واملبادئ  القيم 
لكل  اجلامعة  واحلضارية  الثقافية  هويتها  متثل  والتي 

أبناء الوطن. وقد أجمع احلاضرون على أن:

1- كل أبناء الوطن شركاء في مصير واحد ومستقبل واحد.

2- النضال املشترك ألبناء مصر بكل فئاتهم، والذي 

لوحدة  األساسية  الركيزة  ميثل  يناير،  ثورة  في  جتلى 

املساواة  على  القائمة  الكاملة  املواطنة  وتعد  املجتمع، 

القاعدة األساسية لبنائه السياسي.

ذات  وعليهم  احلقوق  ذات  لهم  الوطن  أبناء  3- كل 

فاملساواة  والقانون،  الدستور  ألحكام  طبًقا  الواجبات 

بني اجلميع متثل عماد وحدة املجتمع، والكفاءة املعيار 

الفرص  في  واملساواة  العامة،  الوظائف  لتقلد  الوحيد 

االقتصادية قاعدة أساسية للعدالة.

4- املجتمع املصري على التضامن والتكافل والتراحم 

التي  العضوية  الرابطة  ميثل  ما  وهو  أبنائه،  جميع  بني 

تضم كل أبناء الوطن بدون تفرقة، مما يوجب أن تقوم 

والتضامن  التسامح  قيم  نشر  على  التعليمية  العملية 

وقبول التعددية.

على  واجًبا  واملقدسات  العقائد  احترام  ميثل   -5

احلض  أو  اآلخرين  بعقائد  ازدراء  ألي  والتصدي  اجلميع، 

لكل  ملزمة  اجتماعية  مسئولية  ميثل  كراهيتهم،  على 

مخلص للوطن.

الشعائر  ممارسة  وحرية  العقيدة  حرية  ممارسة   -6

ضوء  في  العبادة،  دور  وترميم  بناء  في  واحلق  الدينية 

م لذلك، وحق أصحاب كل ديانة في االحتكام  القانون امُلنظِّ

لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وهذا وغيره مما تكفله 

قيم  من  أصيلًا  جزًءا  ميثل  اإلسالمية،  الشريعة  أصول 

املجتمع املصري، وأساًسا من أسس أصالته احلضارية.

7- مشاركة كل أبناء الوطن في الدفاع عنه، واجب 

على اجلميع، وهو البوتقة التي صهرت كل فئات املجتمع 



الوطن  أعداء  الوطنية في مواجهة  مًعا، وصنعت وحدته 

في الداخل واخلارج الذين يريدون الوقيعة بني مكونات 

الشعب املصري العريق.

متثل القيم الدينية األصيلة أهم دوافع النهضة، مما 
يستلزم من اجلميع استنهاض قيم املجتمع الدينية من 

أجل حتقيق املستقبل املنشود.

9- تفرض املسئولية االجتماعية على كل القيادات 

أشكال  كل  محاربة  الدينية،  واحلركات  واملؤسسات 

املجتمع  وحدة  وتعضيد  والتمييز،  والفنت  التعصب 

وسالمته.

إطاًرا  للمجتمع  احلضارية  املصرية  الهوية  متثل   -10

جامًعا لكل أبنائه، ساهم فيه اجلميع، وأصبح ميراًثا لهم 

جميًعا، وتعد حماية القيم العليا للمجتمع، أساًسا للحفاظ 

على متيزه احلضاري، وواجب على أبناء الوطن الذين صنعوا 

حضارة مصر جميًعا مشتركني على مدى قرون.

بني  التواصل  استمرار  أهمية  املجتمعون  أكد  وقد 

خاصة  املشترك،  العمل  تعميق  على  والعمل  اجلانبني، 

وإعالء  اإليجابية،  املشاركة  على  واحلث  الشباب،  بني 

مسئوليتهم  وحتمل  العليا،  الدينية  واملثل  القيم 

املجتمع  أصابت  التي  السلبيات  حملاربة  االجتماعية 

بناء  السابق، حتى يتشارك اجلميع في  النظام  في عهد 

الشعب  ثورة  وأحالم  مطالب  التي حتقق  اجلديدة،  مصر 

املصري. 

وقد حضر اللقاء من اإلخوان املسلمني:

1- األستاذ الدكتور محمد بديع »املرشد العام لإلخوان 

املسلمني«.

2- األستاذ محمد مهدي عاكف »املرشد العام السابق 

لإلخوان املسلمني«.

»نائب  البيومي  محمد  رشاد  الدكتور  األستاذ   -3

املرشد العام لإلخوان املسلمني«.

4- الدكتور حسام أبو بكر الصديق »عضو مكتب اإلرشاد«.

5- األستاذ وليد شلبي »املستشار اإلعالمي للمرشد 

العام لإلخوان املسلمني«

ومن الطائفة اإلجنيلية مبصر:

الطائفة  »رئيس  البياضي  صفوت  القس  الدكتور   -1

اإلجنيلية مبصر«.

2- الدكتور القس أندريه ذكي »نائب رئيس الطائفة 

اإلجنيلية«.

3- القس جورج شاكر »سكرتير الطائفة اإلجنيلية«.

اإلجنيلية  الكنيسة  »راعى  صادق  سليمان  القس   -4

بالفجالة«.

الكنيسة  »راعي  جنيب  مكرم  القس  الدكتور   -5

اإلجنيلية مبصر اجلديدة«.

6- الدكتور القس عاطف مهني»عميد كلية الالهوت اإلجنيلية«.

7- الدكتور حلمي صموئيل »نائب مبجلس الشعب«.

8- الدكتور رفيق حبيب »الهيئة القبطية اإلجنيلية«.

9- القس رفعت فتحي »سكرتير سنودس النيل اإلجنيلي«.

مجلس  »رئيس  قادس  ثروت  القس  الدكتور   -10
احلوار لسنودس النيل اإلجنيلي«.

11- األستاذ الدكتور عماد رمزي »سكرتير مجلس إدارة 

الهيئة القبطية اإلجنيلية«.

12- القس داود إبراهيم »عضو باملجلس اإلجنيلي العام«.

اإلجنيلي  باملجلس  »عضو  صالح  عيد  القس   -13

العام«.

14- األخ فاروق الضابط »رئيس مجمع كنائس اإلخوة اإلجنيلية«.

باملجلس  »عضو  البياضي  فريدي  الدكتور   -15

اإلجنيلي العام«.

16- القس نادي لبيب »رئيس مجمع القاهرة اإلجنيلي«.

17- القس رفعت فكري »راعى الكنيسة اإلجنيلية بأرض شريف«.


