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الرئيس السيسي: املسيحيون في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج املجتمع العربي 

بقصر  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  استقبل 
اجلمعية  في  املشاركني  الكنائس  رؤساء  االحتادية 
العمومية ملجلس كنائس الشرق األوسط، والذي انعقدت 

دورته األخيرة في القاهرة.
وصرح املتحدث الرسمي باسم رئاسة اجلمهورية بأن 
انعقاد  في ضوء  بالسادة احلضور  رحب  الرئيس  السيد 
اجلمعية العامة ملجلس كنائس الشرق األوسط ألول مرة 
في مصر منذ تأسيس املجلس عام 1968، مؤكًدا سيادته 
العربية هم جزء  الدول  املسيحيني في جميع  اإلخوة  أن 

أصيل من نسيج املجتمع العربي بأسره.
واحلقوق  املواطنة  أن  على  الرئيس  السيد  وشدد 
املتساوية للجميع هي قيم ثابتة متثل نهج الدولة املصرية 
الدولة من خالل  جتاه جميع املواطنني، وهو ما ترسخه 
في  احلياة  مناحي  جميع  في  وواقعية  فعلية  ممارسات 
واحملبة  السالم  من  اإلنسانية  القيم  تلك  لتعظيم  مصر 
وحرية  التعددية  ثقافة  ونشر  سبب  ألي  التمييز  وعدم 
االعتقاد، وفي املقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكًدا 
دون  املصرية  للدولة  االستراتيجي  التوجه  هو  هذا  أن 

ارتباط بفترة زمنية محددة.
من جانبهم، أعرب املشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر 

مساهمة  إلى  مشيرين  الرئيس،  السيد  بلقاء  وتشرفهم 
مصر القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السالم، 
الذي تقوم به مصر في الشرق  الدور  فضاًل عن أهمية 
األوسط، ومثمنني جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل 
التوصل لتسويات للمشاكل امللحة واملعقدة التي تتعرض لها 
املنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر، مع 
تأكيد دعمهم جلهود مصر في مكافحة اإلرهاب والفكر 
املتطرف، فضاًل عن حتقيق التنمية والبناء والتعمير في 

مصر والشرق األوسط بالكامل.
التباحث  اللقاء  خالل  مت  أنه  الرسمي  املتحدث  وذكر 
مصر  بني  العالقات  جوانب  مختلف  تعزيز  سبل  حول 
ومجلس كنائس الشرق األوسط، خاصًة ما يتعلق بجهود 
دعم احلوار واملواطنة، ونبذ التطرف والتشدد في مختلف 

دول املنطقة.
الرئيس ما مت في مصر من ترميم  واستعرض السيد 
األثرية  املسيحية  والكنائس  واملواقع  اآلثار  من  للعديد 
الفريدة،  التاريخية  واأليقونات  باملخطوطات  الزاخرة 
فضاًل عن مشروع إحياء مسار العائلة املقدسة، وذلك في 

إطار االهتمام بحماية التراث املسيحي املصري.

البابا فرنسيس يعزي لوفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة تعزية إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب في بدايتها عن حزنه لتلقيه 
م األب  نبأ وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي. وتقَدّ
األقدس بتعازيه القلبية مؤكدا صالته من أجل الراحة األبدية للفقيد. وتابع أنه يشارك الشعب اإلماراتي حزنه على 

رحيل سمو الشيخ وأيضا تقدير الشعب لقيادته املتميزة وبعيدة النظر في خدمة األمة.
هذا وأراد البابا فرنسيس من جهة أخرى اإلعراب عن امتنانه على اهتمام سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
بالكرسي الرسولي وباجلماعات الكاثوليكية في اإلمارات وعلى التزامه بقيم احلوار والتفاهم والتضامن بني الشعوب 
وبني التقاليد الدينية، وهو ما مت اإلعالن عنه من خالل وثيقة أبو ظبي التاريخية وما جَتسد في جائزة زايد لألخّوة 
اإلنسانية. وواصل األب األقدس راجيا أن يستمر إرث سمو الشيخ الرئيس الراحل في إلهام جهود الرجال والنساء ذوي 

النوايا احلسنة في كل مكان من أجل نسج روابط الوحدة والسالم بني أعضاء عائلتنا البشرية الواحدة.
وفي ختام رسالة التعزية إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوكل قداسة البابا فرنسيس سمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان إلى رحمة الله األبدية، كما وأكد صالته من أجل الرئيس اجلديد مع توليه مسؤوليات منصبه السامي. ثم 
سأل األب األقدس الله وافر البركات السماوية لسمو الشيخ وألفراد عائلته ولكل شعب اإلمارات العربية املتحدة احلبيب.

تهنئة بطريرك األقباط الكاثوليك للفرير أرمني لويتسرو
 النتخابه رئيًسا عاًما لرهبنة الفرير

قدم غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك األقباط الكاثوليك وريس مجلس البطاركة واألساقفة، التهنئة إلى 
الفرير أرمني لويسترو، النتخابه رئيًسا عاًما لرهبانية الفرير، واملدارس الالسالية، خلًفا للفرير روبرت شيلر.

الكاثوليكية،  والهيئات  املؤسسات  الكاثوليك مبصر، وكل  البطاركة واألساقفة  »باسم مجلس  التهنئة:  جاء في نص 
وباألصالة عن نفسي، نهنئ الفرير أرمني لويسترو، النتخابه رئيًسا عاًما لرهبانية الفرير، واملدارس الالسالية، خلًفا 
للفرير روبرت شيلر، ونصلي إلى الله القدير حتى يبارك خدمتكم اجلديدة حتت رعاية ومعونة الروح القدس، كما نقدم 

الشكر للفرير روبرت شيلر، ملجهوداته في خدمة الرهبنة خالل الفترة املاضية«.

.. وتعزية في انتقال األخت ماري أتانازبهنان
نعى غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك األقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة واألساقفة األخت الراهبة 

ماري أتانازبهنان، التي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني واحملبة والعطاء.
جاء في النعي »باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك مبصر، وكل املؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وباألصالة 
عن نفسي، ننعي انتقال األخت الراهبة ماري أتانازبهنان، التي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة 
بالتفاني واحملبة والعطاء، ونصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، ومينح أهل املنتقلة 

التعزية والرجاء«.

البيان اخلتامي للجمعية العاّمة الثانية عشرة 
ملجلس كنائس الشرق األوسط

»تشّجعوا، أنا هو، ال تخافوا« )مّتى 14: 27(. حتت هذا الشعار التأمت 
اجلمعية العاّمة الثانية عشرة ملجلس كنائس الشرق األوسط في جمهورية 
مصر العربية للمّرة األولى منذ تأسيسه، مبشاركة الكنائس األعضاء من 
األرثوذكسية  العائلة  املجلس:  منها  يتألّف  التي  األربع  الكنسية  العائالت 
الشرقية والعائلة األرثوذكسية والعائلة الكاثوليكية والعائلة اإلجنيلية، وذلك 
من 16 إلى 20 مايو 2022، بضيافة كرمية من قداسة البابا تواضروس 
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية لألقباط األرثوذكس، 
في مركز لوجوس – املقّر البابوي بدير األنبا بيشوي في وادي النطرون، 
أنطاكية  بطريرك  الثاني  إغناطيوسإفرام  املجلس:مار  رؤساء  وبحضور 
وسائر املشرق والرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم 
أجمع، يوحّنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس، 
الكردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العالم، والقّس الدكتور 
الكنائس  ورؤساء  لبنان،  الوطني في  اإلجنيلي  رئيس االحتاد  بدر  حبيب 
الدكتور  العام  واألمني  التنفيذية،  اللجنة  وأعضاء  ممّثليهم،  أو  األعضاء 
وهيئات  كنائس  ومبشاركة ممّثلي  املجلس،  في  والعاملني  عبس،  ميشال 

مسكونية.
وأضاف البيان: نشكر الله اآلب واالبن والروح القدس، ونحمده لوفرة 
ونتشّجع  لنصلّي  العاّمة  اجلمعية  هذه  في  جمعنا  إذ  وعطاياه،  ِنَعِمه 
بحضوره في وسطنا، ونتقّوى لنتابع شهادتنا إلمياننا في أرضنا، حيث ُوِلَد 
الرب يسوع ونشأ وترعرع وأمّت تدبيره اخلالصي. وقد جاء ذلك بعد فترة 
عصيبة سّببها تفّشي وباء كورونا، وحال دون متّكننا من االجتماع، فنعطي 

مؤمنينا نفحة رجاء في خضّم املآسي والصعوبات.
واستكمل البيان: تعرب اجلمعية العاّمة عن شكرها وامتنانها لفخامة 
الرئيس عبد الفّتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي استقبل 
البطاركة ورؤساء الكنائس، مثّمنًة تأكيده على »أّن اإلخوة املسيحيني في 
بأسره«،  العربي  املجتمع  العربية هم جزءٌ أصيٌل من نسيج  الدول  جميع 
ومقّدرًة اجلهود التي يقوم بها فخامته من أجل السالم املجتمعي ومكافحة 
الدولة  أجهزة  وشكرت  اجلديدة.  اجلمهورية  بناء  على  والعمل  اإلرهاب 

املصرية لتعاونها واهتمامها بهذا احلدث.

في ضيافة الكنيسة الكاثوليكية.. اجتماع رابطة 
كليات ومعاهد الالهوت بالشرق األوسط .. 

كليات ومعاهد  لقاءات رابطة  افتتحت  على مدار يومي 22 و23 مايو 
باملعادي،  اإلكليريكية  الكلية  ضيافة  في  األوسط،  بالشرق  الالهوت 
األنبا  الغبطة  صاحب  برئاسة  مبصر،  الكاثوليكية  القبطية  والكنيسة 
إبراهيم إسحق، بطريرك اإلسكندرية لألقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس 

البطاركة واألساقفة الكاثوليك مبصر،
العلوم اإلنسانية  اللقاءات األب بيشوي رسمي، عميد كلية  شارك في 
والالهوتية لألقباط الكاثوليك باملعادي، واخلوري الدكتور طانيوس خليل، 
رئيس رابطة كليات ومعاهد الالهوت بالشرق األوسط، واخلوري الدكتور 
ميخائيل قنبر، ، األمني التنفيذي للرابطة، واألب أنطوان األحمر، مدير 
دائرة الشؤون الالهوتية والعالقات املسكونية في مجلس كنائس الشرق 
الالهوت  ومعاهد  كليات  عن  وممثلني  مسؤولي  إلى  باإلضافة  األوسط، 

بالشرق األوسط.
واملعاهد  الكلّيات  جلميع  وممّثاًل  ومديًرا  عميًدا  عشرة  سبعة  نحو 
أعضاء الرابطة والهيئة العامة شاركوا في اجلمعية التي افتتحت أعمالها 
بصالة ترأسها غبطة البطريرك إسحق، وألقى كلمة في اجللسة األولى 
رّحب فيها بالرابطة التي جتّسد القاعدة األساسّية للتنشئة املسكونّية في 

الشرق األوسط.
د.  األرشمندريت  بانتخاب  أعمالها  للرابطة  العامة  الهيئة  واختتمت 
يعقوب خليـل رئيًسا جديًدا لها وأمانة تنفيذّية جديدة تتمّثل فيها العائالت 
الكنسّية األربع، فانتخب اخلوري د. مخائيل قنبر أميًنا تنفيذًيّا، وكّل من 
ناصيف،  بّسام  د.  واألب  امللك،  عبد  إبراهيم  حلمي  بيشوي  د.  القس 

والقس د. ثروت وهيب، أمناء تنفيذّيني مشاركني.
أيًضا أقّرت الهيئة العاّمة النظام الداخلي املعّدل، وشّدد املجتمعون على 
أهمّية العمل املسكونّي املشترك في مجاالت التنشئة الالهوتّية والرسالة 
تلبية  املسكونّية  الرؤية  توحيد  على  بالعمل  وأوصت  األخوّي،  والتضامن 
تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  في  األوسط  الشرق  كنائس  حلاجات 

املنطقة والتحّديات التي تواجهها.

أى عالقة الدين واإلعالم اليوم ؟    
اختلفت  مهما  الدينية  باملسألة  يهتم  اليوم  العالم 
أو  الدين  همش  ومهما   ، وتعددت  الشعوب  معتقدات 
أودع طّي اإلهمال أو النكران . ففي كل وسائل اإلعالم 
تداول  ويتم  الدينّي  احلدث  تغطية  جتري  اليوم 
 : اخلبر املتعلق به ونقله . وتعصف معه أسئلة كثيرة 
هل  ؟  جدلية  عالقة  واإلعالم  الدين  بني  توجد  هل 
تأثير  هو  ما  ؟  فرصة  أو  مجازفة  بينهما  اللقاء  يشكل 
اإلجتماعي؟  والوعي  الدينية  التجربة  في  اإلعالم 
دور  ما  ؟  اإلعالمية  التجربة  في  الدين  تأثير  وما 
اإلعالم في تغطية احلدث الديني ، وما دوره في نشر 
من  منحة  ليست   « هي  التي  الدينية  احلرية  ثقافة 

أحد بل هي حق جوهري من حقوق اإلنسان « .
وألن  التعبير  بحق  مرتبط  جوهري  حق  وألنها 
احلرية  ارتبطت   ، تعبير  وسائل  هي  اإلعالم  وسائل 
تواصل  وسيلة  فيه  ووجدت  اإلعالم  بحرية  الدينية 
لثقافة  يروج  أن  اإلعالم  من  يتوقع  وعليه   ، واتصال 
التي  الراهنة  األحداث  في  خاصة  الدينية  احلرية 
في  الفنت  نيران  املتطرفة  اجلماعات  بعض  تؤجج 

بعض بالد الشرق األوسط .
فمن الصعب ممارسة الدين والتعبير عنه بحرية في 
بعض املناطق في العالم إال وتتعرض احلياة واحلرية 
الشخصية للخطر أو التعرض ألحكام مسبقة  والرموز 
اإلهانات  إلى  يوميًا  يتعرضوه  وكثيرون  الدينية 
احلقيقة  عن  بحثهم  بسبب  مخاوف  وسط  ويعيشون 

ونداءاتهم لإلقرار باحلرية الدينية .
في  تعبيرها  جتد  اإلنساني  الشخص  خصوصية 
كرامة  في  جذورها  يستمد  التي  الدينية  احلرية 
شخص  كل  فإن  وبهذا   ، الله  خلقه  الذي  اإلنسان 

صاحب حق مقدس في حياة كاملة .
 ، االنفتاح  وبدون  الروحّي  بكياننا  اإلقرار  بدون   
إيجاد  عن  عاجزًا  ويصبح  نفسه  على  اإلنسان  ينغلق 
وعن  احلياة  معني  حول  قلبه  تساؤالت  عن  أجوبة 
عدم  حد  إلى  ثابتة  أخالقية  ومبادىء  قيم  اكتساب 

القدرة على اختبار حرية أصيلة في مجتمع عادل .
مع  الشخصية  احلرية  اكتساب  على  التربية  إن 
اخلاصة  الهوية  تزيل  ال  اآلخر  حرية  احترام 
جلماعة دينية . ألن الهوية الدينية ميكن أن حتدد 
فتؤدي   ، اآلخرين  ضد  حتَدد  ال  لكن  اآلخرين  إزاء 
حرية  إن   ، إلغائهم  ثم  ومن  ومحاربتهم  إقصائهم  إلى 
األشخاص  حق  تفترضان  الدينية  واحلرية  الضمير 
التعرض خلطر  أن يكونوا مختلفني، دون  واجلماعات 

اإلقصاء من احلياة أو من الوطن .
املعتقد  في  احلق  حرية  ميارس  أن  له  شخص  فكل 
العام  الصعيدين  التعبير عن دينه وإميانه على  وفي 

واخلاص ودولة الدستور والقانون تضمن له ذلك .
يجد ذكر اإلشارة إلى خطر االستخدام االستغاللي 
عن  اإلعالم  وسائل  قبل  من  الدينية  للحرية 
االستفزاز  أو  والفئوي  الطائفي  التحريض  طريق 
افتقار  على  يدالن  املوقفني  وكال   ، املنضبط  غير 
من  الديني  للحدث  وقراءة  واملصداقية  للموضوعية 
منظور شخصي يسقط فيه اإلعالمي أحكامه املسبقة 
على اخلبر الديني أو اخلبر السياسي املغلف بالدين 

والدين منه براء .
هناك إعالميون يعترفون للكل بحق حرية الضمير 
 . بلدهم  في  للجميع  الدينية  احلرية  ويحترمون 
يتصرفون  اجلماعات  سائر  أن  يالحظون  أن  ما  لكن 
 ، عديدة  ملضايقات  ويخضعون  مختلفة  بطريقة 
– بحسب مبدأ املعادلة باملثل  يتساءلون إذا كان يجب 
– اختزال أو التقلص من حجم احلرية الدينية . من 
هنا ، ينقادون لتبني موقف عملي لم يعد يتناسب مع 
مبادىء نظامهم الدميقراطي .  ويصبحون غير أوفياء 
العيش  مبادىء  وإرثاء  بالتسامح  اخلاصة  لقناعاتهم 

املشترك املثمر لكل اجلماعات في املجتمع .
مطلوب  الديني  واإلنتماء  املعتقد  حرية  إحترام 
أال  منه  تتطلب  فاملوضوعية   . اإلعالمي  من  أيضًا 
رافضًا  أو  جارحًا  أو  منتقدًا  أو  ساخرًا  موقفًا  يأخذ 
كما  وال  به  يؤمن  كما  اآلخر  معتقد  نقل  بل  لآلخر 
الدينية  الرموز  من  فالسخرية   . اإلعالم  يتصوره 
خانة  في  تدخالن  ال  الدينية  بالشخصيات  والتهكم 
حرية التعبير بل هما رفض لآلخر وعبودية لألحكام 
املسبقة جتاهه . وقد كان على اإلعالم مواجهة املوقف 
املضاد هذا حلرية التعبير بالنقد الالذع والبناء نظرًا 

إلى اجلهل املاحق الذي يستبد به .
من هنا ميكن اإلعالم الديني وغير الديني أن يكون 
كيفية  الناس  من  كبيرة  شريحة  فيها  تتلقي  مدرسة 
 . املتبادل  االحترام  أسس  على  باآلخر  العالقة  بناء 
فاإلعالم مدعو أن يتسامي إلى مستوى األديان ليعود 
اإلنسان إلى حرية بشرية ولدت في كينونته ويسمو 
إلى حرية دينية من أجل كرامته ، لتشرع مقولة : كما 

في األديان كذلك في اإلعالم ..

األب / رفيق جريش

  اخلط االحمر 
مشروعات زراعية متنوعة يفتتحها الرئيس السيسي، تعطي طمأنينة لتوفير السلع، وخفض األسعار في وقت 

يعاني فيه العالم من خطر أزمة غذائية.
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التفكير منط  تغيير  يتضمن  ألنه  للبعض  متعب  التجديد 
صوت البابا فرنسيس هو صوت نبوي في هذا الزمن الصعب

مفهومة معاصرة  بلغة  يكون  أن  يجب  املسيحي  التعليم 
البابا تواضروس شخصية روحانية مسكونية من الدرجة األولى

فريق احلوار: األب رفيق جريش - لوال حلام -  رميا السيقلي - ميرا ممدوح
في مقابلة حصرية جلريدة حامل الرسالة، حتدث البطريرك الكاردينال لويس رفائيل ساكو بطريرك الكلدان من قلبه، وكشف العديد من خفايا 

زيارة البابا فرنسيس للعراق، وكرر مطالبته جلميع األطياف باحلوار، الذي يعتبره طوق جناة العالم العربي.

 التقيتم غبطتكم في استهالل زيارتك ملصر شيخ األزهر 
والبابا تواضروس والعديد من املسئولني.. كيف تصفون لنا 

هذه اللقاءات؟
كنت حريصا أن أقابل شيخ األزهر وقمت بدعوته لزيارة العراق. 
كما أنني مكلف بدعوته لفتح حوار صريح معه، ألن في رأيي أن 
املسلمني ليس لهم مستقبل إال مبعايشة أسلوب الوسطية، وقد عبر 

شيخ األزهر عن ترحيبه بهذا احلوار.
تاريخيا  املسيحيني  أن  لنا  يقول  التاريخ  أن  األزهر  لشيخ  قلت 
قاموا باستقبال واحتضان فتوحات املسلمني، فلماذا ال يحدث هذا 
اآلن؟فقال اإلمام األكبر أنه يبحث مع قداسة البابا فرنسيس وآخرين 

استرجاع هذه احلالة من التواصل اإليجابي والوئام.
التقيت أيضا خالل زيارتي ملصر العديد من املسئولني ألني أرى 
العراق مثال،  للغاية عمل عالقات مع جميع األطياف. ففي  مهما 
زرت سماحة اإلمام الشيعي على السيستاني والكثير من املسئولني 
العراقيني، والبد خالل لقاءاتنا هذه أن نقول احلقيقة ونتحدث عن 

واقعنا.
 فباحلديث الصريح الصادق يتم احترامنا.. أما لو استمرينا في 

املجاملة طول الوقت سيتم استضعافنا.
غبطتك قابلتم أيضا قداسة البابا تواضروس..

البابا تواضروس شخصية روحانية مسكونيةمن الدرجة األولى، 
وأدعوه أن يكسر القيود، فأي كنيسة البد أن متشي إلى األمام وتنفتح 
على العالم وال يصح أن يقيدها أي شيء، تاريخيا كانت الكنيسة 
الكنيسة  طقوس  الزمن  مرور  مع  تولدت  االختالفات  وكل  واحدة 

نفسها لم تهبط علينا من السماء وإمنا جاءت مبرور الزمن.
والواقع أن اآلباء في القرون األولي للمسيحية كانوا أفضل منا 
اليوم! ففي مثال عام 360 أنشا القديس مار إفرام »جوقة«، وكان 
أساس  على  عنصري  متييز  يوجد  واليوم  نساء،  شمامسة  يوجد 

اجلنس.
البابا  قداسة  إليه  دعا  الذي  السنودس  عن  لنتحدث 

فرنسيس..كيف تقرأ يا سيدنا أفكار البابا في هذا الشأن؟
قداسته  الصعب،  الزمن  هذا  في  نبوي  هو صوت  البابا  صوت 
جريء وواع ملا يقوله، وهناك حاجه فعلية للتجديد. والقيام بالتجديد 
وهذا  سهال.  أمرا  ليس  املسيحية  ميالد  من  سنة   2000 بعد 
في  الكنيسة  لتجديد  جًدا  مهم  له جميعا  نحضر  الذي  السنودس 
هذا الزمن املتشابك ووسط التحديات والصراعات ليعطيها صفاء، 

وليخرجنانحن جميعا من السلطوية والتقليد والتطرف.
اليوم، ال يجب أن نخاطب الناس باملصطلحات التي تعودنا عليها 
تاريخيا، والتي إلى اآلن غير مفهومة، مثل »األقنوم« وغيره،  فمن 
يفهم اليوم هذه املصطلحات؟ هذهلغة فلسفية منطقية كانت موجود 
في وقت ما. التعليم املسيحي يجب أن يكون بلغة معاصرة مفهومة 
ومقبولةللجميع وليس فقط لنا نحن املسيحيون، ودعونا نفكر،نحن 
كشرقيني، كيف نقدم إمياننا للمسلمني حتى يقبلونا وال يظنون أننا 

كفار أو مشركني؟ هذا هو واجبنا األول.
طقوسنا ليست منزلة من السماء، بل هي طقوس قام بإعدادها 

اآلباء السابقون طبًقا للظروف والثقافاتواللغات املوجودة آنذاك.
منذ  العراق  فمثاًل  أيًضا،  الشعوب  جغرافيا  عل  ينطبق  وهذا   
واليوم  رهبان،  أو  رعاة  أو  مزراعني  أما  مواطنوها  كان  عام   150
الوضع مختلف، فالقداس مثاًل ال يجب أن يزيد وقته عن ساعة، 
وأيًضا الصلوات يجب أن تالمس قلوب ووجدان احلضور ليفهموها 
ويشتركوا فيها، ولذلك قمنا بعمل جتديد »ليتورجي« رسمي. وهذه 
النصوص صلى بها قداسة البابا وكان هذا املرة األولى التي يقدس 

فيها بطقس غير التيني.
السلطة  هل  التجديد..  أجل  من  البابا  يفعله  ما  كل  مع 

الكنسية جادة وراغبة في مواصلة التجديد؟
هناك أصوات تدعم البابا وهناك أصوات أقوى تقف ضده، وأنا 
قريب من البابا وفي ذات الوقت عضو في أربع مجامع فاتيكانية، 
التجديد متعب للبعض، ألنه يتضمن تغيير منطالتفكير. وفي تقديري 
التجديد مهم ومطلوب، ويجب أن نكّون الكهنة واألكليروس على حس 

ليتورجي ملتزم ومتزن ولكن ليس متشدد.
ويوجد أيًضا تقدميون يحبون التجديد لدرجة أنهميريدون »كنس« 

كل شيء، وهذا أيًضا غير مقبول، التوازن مطلوب هنا.
البد أن نتقارب مع األرثوذكس ألننا كنيسة واحدة، متنوعة، وال 
بد أن يغلب الطابع العربي على صلواتنا، قولوا لي كم شخص يعرف 
تتحول  أن  فالبد  السرياني؟  أو  الكلداني  أو  اليوناني  أو  القبطي 
بالعربي مع أجزاء  العراق نقدس  العربية نحن في  إلى  الليتورجية 

بسيطة من الكلداني السرياني.
ولكن أفكار غبطتكم تقدمية وميكن أن تواجه كثير من 

التحديات..
واقعنا يجعلنا ننظر لألمام ويجعلنا نشعر بالتحدي،رمبا ألننا في 
إمياني  لهم  أقدم  أن  املسلمني  اخواتي  إلى  مسلم.رسالتي  مجتمع 
يتعجبون  املسلمني  كثير من  املسيحي بشكل مقبول، فمثال هناك 
من روحانية الصالة والطقوس التي لدينا، فالبد أن نبرز روحانيتنا 

واملشاركة بني الرجال والنساء في جو مملوء باخلشوع.
كيف ترون مستقبل العراق اليوم؟

يجب أن ينتهي هذا الوضع املتشدد وهذا النظام الطائفي. فالعالم 
كله يسير عكس هذا االجتاه. الكل يريد أن يتحد، وهم من ناحية 
أخرى يسيسون الدين ويعملون غطاء دينيا شرعيالكل شيء. الدين 

ال يؤسس دولة، وال يوجد دين عنده برنامج سياسي. 
الدين رسالة جامعة للكل.

اإلسالم  البعض  استخدم  السياسية،  مع  الدين  خلط  وبسبب 
لدينا نفس  املتسامح خللق إسالم آخر متشدد، ونحن املسيحيون 

الشيء. نحن، كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت،نحمل اسم املسيح 
الذي يعني احملبة، حتى محبة األعداء، واحملبة هي قيمتنا الرئيسية 

والبد أن نعلي من شأنها.
أكبر حتديني نواجهما هو هذا اجلانب السياسي للتطرف الذي 
أصبح ظاهرة، وعدم املباالة للقيم الدينية. وهذا أمر مخيف ويسيء 
والتفكك  واملساكنة  الرحيم  واملوت  واإلجهاض  الطالق  للمسيحية، 
املجتمعي يحولون اإلنسان إلى كائن استهالكي، في حني أن اجلانب 
رادع  وجود  من  البد  املجتمع،  وفي  فينا  أساسي  جزء  هو  الديني 
أمر مخيف جًدا.احلرية في  وإذا كان هذا غائبا، فهذا  ضميري، 

النهاية ال تعني الفوضى وإمنا نقصد احلرية امللتزمة.
في وجهة نظركم ما سبب هجرة املسيحيني في العراق؟

االضطهاد والتمييز والنظرة السيئة للمسيحي ومعاملته على أنه 
مواطن درجة ثانية، وهذا ليس فقط في العراق ولكن في كثير من 

الدول، وهذ أمر البد أن ينتهي.
هو  ما  بالعودة..  للعراقيني  دعوات  عدة  غبطتكم  لدى 

صدى هذه الدعوات؟
العودة البد أن تقترن بالعيش احلر والكرمي، وأن يتم التعامل مع 
العراقي على أنه مواطن وفقط، بغض النظر عن دينه، الدين أمر 
ال يخص الدولة التي مهمتها تنظيم حياة املجتمع، وأن تساوي بني 

املواطنني.
نريد دولة مدنية ال دينية، وهما شيئني مختلفان متاًما، أوروبا 
تقدمت بسبب فصل الدين عن السياسة. ونحن علينا أن نحافظ 

على القيم الدينية والروحية والثوابت ولدينا أمل كبير في التغيير.
قبل مجيء اإلسالم وعلى مدار تاريخنا وبعده،نحن كمسيحيينكان 
لدينا دور ثقافي وتنموي. ففي مثاًل وقت العباسيني، كان يوجد في 
بيت احلكمة مسيحيني كثر، ومسئول اخلزينة كان دائًما مسيحيا.
كان  كمحاربني،  بالدنا  إلى  املسلمون  فيه  جاء  الذي  الوقت  ففي 
املسيحيون لديهم مدارس ومستشفيات وجامعات ونخب، وكل هذه 
املؤسسات فتحت أبوابها للمسلمني وساعد هذا في تقدمهم. واليوم 
يوجد نخب مسيحية فاعلة. املسيحي ال يجب أن يشعر أنه مهمل، بل 

يجب أن يكون لديه ثقة وشجاعة وأن يطالب بحقوقه.
هل يتوافق فكر احلكومة احلالية العراقية مع فكركم أم 

هناك اختالفات؟
الوزراء  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  مع  وعالقتنا  متفق.  الكل 
واملرجعيات السنية والشيعية جيدة، والكل اليوم يطالب مبدنية الدولة 

واخلروج من الطائفية.
القرار  أواًل  الدولة،  من  أكبر  نواجهها  التي  املشكلة  ولألسف 
همها  جديدة  سياسة  طبقة  وهناك  بالكامل،  حرا  ليس  الداخلي 
الوصول للسلطة واملال، وهذ حتد كبير.لقدقمنا باستنساخ التجربة 
اللبنانية في التقسيمات الطائفية في السلطة وهذا أمر ليس بجيد، 
املظاهرات عندنا تطالب بوطن، فالوطن مختطف واملال العام كله 
كهرباء. لألسف تالشت  وال  تنمية  توجد مشروعات  وال  مسروق، 

نهضة جامعاتنا ومستشفياتنا وتراجعت كثيرا.
ما الذي ميكن أن يشجع العراقيني الصامدين في العراق؟

زيارة البابا كانت مهمة جدا وخطاباته عن األخوة والتنوع واالحترام 
والغفران في مجتمع قبلي، وكذلك لقاءه مع السياسيني.

لقاء قداسة البابا ورئيس اجلمهورية حضره 250 سياسي وقال 
نفسه  السيستاني  املسيحيني«،  أرض  أيضا  »العراق  أن  الكل  أمام 
قال:«نحن جزء منكم وأنتم جزء منا«، وكلها عالمات رجاء البد أن 
تستثمر، ولقد استثمرت حديث السيستاني أكثر من مرة ألنه مبثابة 
فتوى مهمة حتمي الكل، وهناك حتركات إيجابية حتدث وأمتني أن 

تكون جماعية وليست فردية.
كنتم غبطتكم قريبون من البابا في العراق.. كيف رأيت 

لقاءه مع السيستاني؟
فقط  دقيقة   15 اللقاء  يستمر  أن  املفروض  كان  جًدا،  إيجابي 
ولكنه استمر 50 دقيقة، والسيد السيستاني طلب من البابا أال يقابل 
السياسيني الفاسدينـ الطريف أنه عندما وصلنا إليه كان السيستاني 

جالسا ولم يستطع أن يقف فعمره حوالي 90 عاًما. 
ولكنه كان في النهاية متأثرا للغاية ورافقنا مسنودا حتى الباب، 
وصحته  سنه  كبر  من  بالرغم  يتركها،  ولم  البابا  يد  ميسك  وظل 

املتواضعة، وأستطيع أن أصف اللقاء بأنه »ممتاز«.

وكيف كان شعور البابا عن زيارة مدينة أور، موطن النبي 
إبراهيم؟

فرنسيس  فعل  مثلما  مشتركة  صالة  لقاء  هناك  كان  أور  وفي 
األسيزي والكلمات كانت مرتبة واحلضور متنوع واجلميع كان كأنه 
عائلة واحدة، وهذا خلق ثقافة جديدة لدى الناس. وأتذكر قبل زيارة 
إليها  أمراة مسلمة تشعل شمعة، وعندما حتدثت  البابا، شاهدت 

قالت لي حرفيا: »هذا هو أملنا األخير«.
وقبيل مغادرة البابا سألته: »هل قداستكم مبسوط؟«،فأجاب بنعم، 
وأنه يصلى من أجل العراق ويحمله في قلبه، وبعد سنة كاملةوفي 

زيارتنا التالية للفاتيكان، شكرناه وكرر نفس الكالم.
إبراهيم أبو األنبياء يجمع الكل. فهو أبونا كلنا:يهودي، مسيحي، 
اليهود مع الصهاينة، فهناك يهود يرفضون  مسلم..نحن ال نخلط 
الصهيونية، وكلنا نؤمن بالله الواحد. أيام الزيارة كانت مباركة، والبابا 
كان متأثرا جًدا.البابا صلى كمؤمن وكان يوجد شمولية في صالته.

تقولون إن البابا صلى قداسا كلدانيا؟
الصلوات  التيني.قبل  غير  بطقس  مرة  ألول  البابا  صلى  نعم 
قلت للبابا أنه ال يوجد لدينا التني في العراق، وقداستكم بابا لكل 
بالفعل  وقمنا  الكلداني،  بالطقس  تقدسوا  أن  وأمتني  الكاثوليك، 
ما  وهذا  عليه،  »تدرب«  البابا  وقداسة  بالكلداني  قداس  بتصوير 

حدث بالفعل.وقال لي بعدها أنها صالة جميلة.
باحلرب  اجلميع  انشغال  أثناء  العراق  داعش  تهدد  هل 

األوكرانية الروسية؟
داعش اآلن قوة عسكرية ضعيفة جًدا، لكن هناك بعض الناس 
الذين يقومون بأعمال عنف وانتقام رمبا ال  املظلومني واملهمشني 

ينتمون لداعش.
وإذا  بالنيابة،  فأراها حرب  الروسية  األوكرانية  أما عن احلرب 
يتم  فكيف  نووية،  عاملية  حرب  في  تتسبب  أن  ميكن  نحتويها  لم 
إرسال أسلحة متطورة للحرب في أوكرانيا؟ يجب أن يجد الطرفان 
على  ال  السالم  على  تساعدهما  أن  يجب  والدول  للسالم،  طريًقا 
استمرار االقتتال.هذا أمر ال أخالقي.استيالء روسيا على أوكرانيا 
سوفيشجع دوالأخرى لالستيالء على دول مجاورة لها.هذه أطماع 

استعمارية ترجع بنا إلى عصر اإلمبراطوريات وهو أمر مرعب.
يومًيا نصلي من أجل السالم، ألن هذا احلال يؤثر علينا من جميع 
النواحي. ولكن نحن كدول عربية نامية ليس لدينا قدرة وقوة مثل 

روسيا أو أمريكا أو الصني. سوف يتم »ابتالعنا«.
تعقد  والذي  األوسط  الشرق  مجلس  لعمل  رؤيتك  ماهي 

جلسته العامة حاليا؟
مجلس كنائس الشرق األوسط هو املؤسسة الوحيدة التي جتمع 
كل املسيحيني في الشرق األوسط. وأنا توليت ملدة خمس سنوات 
رئاسة العائلة الكاثوليكية في املجلس، وأمتني أن نخرج من إطار 
هويتنا  ونحترم  واحد  كفريق  احملدودةلنعمل  الطائفية  العقلية 
وكنائسنا ورئاساتنا.نحن أمامنا حتديات كبيرة ال ميكن أن نواجهها 
ككنائس منعزلة ولكن سوًيا.فعلينا أن نثبت وجودنا ونحافظ على 

تواصلنا لنؤمن العيش املشترك واحلقوق واملساواة ملواطنينا.
نحن نعيش في قلق وخوف وقوانني حتد من كرامة املسيحيني، 
وكثير منا يعيش في الزمن العثماني. علينا املطالبة بقوانني جديدة 
خاصة لألحوال الشخصية، وهذا عمل علينا أن نشترك فيه جميعا.
يضع بعض العلماء عراقيل في مشروعات قوانني األحوال 

الشخصية، فكيف ترى هذا؟
فضيلة األمام قامة روحية منفتحة، وهذا اإلرث الفقهي البد من 
نعيش  فلسنا  والناس،  املجتمع  أجل  من  فالفقه  فيه،  النظر  إعادة 
الواحد وعشرين..فلندرس  القرن  القرون األولى. بل نحن في  في 
اإليجابيات املوجودة في الغرب دون أن نخاف، فالدين منفتح على 
كل ما هو سليم وصالح ويهمل كل ما هو سيء.نحن نحتاج لتشريعات 

وقوانني جديدة تؤمن حقوق كل إنسان وكرامته وحريته ومعتقده.
غبطتكم  العراق،  في  الكنسية  مسئوليتكم  جانب  إلى 
املجمع  منها  واحد  فاتيكانية،  مجمعات   4 في  عضو 
قاسية..  انتقادات  حوله  يثار  ما  دائًما  االقتصادي،والذي 

فكيف ترى هذا األمر؟
أحب  »ال  ألني  االقتصادية  اللجنة  في  بتعييني  تفاجأت  لقد 

الفلوس«. وحاولت أن أوضح ذلك لكن في النهاية مت تعييني. ولذلك 
استشير دائما خبراء في هذا الشأن لديهم نزاهة وشفافية،سواء 
الدين أو علمانيني،والكنيسةعليها أن تكون مثال لهذه  كانوا رجال 

النزاهة.
املال مغر وميكن لإلنسان أن يفقد مبادئه وأخالقه أمام جتربة 
ويبقي  احلالية،  االقتصادية  الظروف  مع  خاصة  والسلطة،  املال 
وهناك  التجربة.  هذه  في  يقع  أن  ضعيفاميكن  »إنسانا«  اإلنسان 
أشخاصقامت الكنيسة بفصلهم أو مقاضاتهم لعدم أمانتهم.أنا أيضا 
عضو مبجمع التربية، وهذا أمر أحتمس له كثيًرا ودائًما ما أطالب 
بوضع مصطلحات جديدة تخاطب الناس وجتذبهم لإلميان.ولدي 

عضوية مبجمع الكنائس الشرقية.
شعرمت  متى  الشخصية:  حياتكم  جوانب  بعض  عرفنا 

بدعوة الكهنوت؟
باإلكليركية  التحقت  راهبة،  أخت  ولدي  سنة   12 عمري  كان 
الصغرى، وهناك شيئني أثرا في:عندما كنت أذهب مع والداي لتعلم 
املزامير في املوصل، كنت أشاهد كاهنا كبير في السن وكان تقيا 
وشدني إليه، وكنت أمتنى أن أصبح مثله. الشيء الثاني كان رؤية 
راهب في الشارع، يصلي مبسبحة، وهذا املشهد أثر أيضا فّي، كنا 
عشرين طفل في اإلكليريكية الصغرى وبعدها ترك املعهد 19 منهم 

وأصبحت وحدي.
في املعهد الدومنيكي وقتها كان البد أن أحتدث الفرنسية، وكانت 
احلياة صعبة وقاسية، وهذه القسوة كونتنا وعلمتنا ألنه بها شيء من 
الزهد واملتابعة والتعمق، وهذه أشياء تعملنا منها وبلورت شخصياتنا.
اخترت 1 مايو ألعلن نذوري، وعملت في املطرانية التي كان بها 
الكاهن الذي أعجبت به في طفولتي لكنه لم يتفهمني وكان يصلي 
كل القداديس وحده ويترك لي أشياء بسيطة ألفعلها! لكن في الوقت 

ذاته كان لدي الكثير ألتعلمه.
درست في روما وبسبب احلرب العراقية اإليرانية، لم أستطعالعودة 
التقارب بني املسلمني  إليها، وسافرت ألمريكا وعملت على نقاط 
وقبيل  العراق،  إلى  للعودة  املطران  خاطبني  وبعدها  واملسيحيني. 
العودة التقيت البابا يوحنا بولس الثاني في روما فسألني ماذا سوف 
أفعل عند عودتي للعراق فقلت له من املمكن أن أصبح جنديا، فما 
كان من قداسته األن أن قال لي ال سوف أعينك مديراللمعهد، وهذا 

ما حدث بالفعل.
وأتذكر أنني قابلت الرئيس األسبق صدام حسني حتىيعفيني من 
اخلدمة في العسكرية وقلت له أنني أحمل الدكتوراه، وأتذكر وقتها 

أنه قال لي »إدعيلي..«! وبعدها سجلتللحصول علىدكتوراه ثانية.
موضوعا  احلوار  كان  فهل  كثيًرا..  احلوار  عن  حتدثتم 

أساسيا في الكتب العشرين التي قمتم بتأليفها؟
واإلنسان  احلوار،  هو  الدين  أساس  احلياة.  من  مهم  جزء  هذا 
اجتماعي بطبعه ال يعيش وحده وال ميكن أن يعيش بدون حوار. 
اإلسالم. لدراسة  هذا  دفعني  عليا  بالتهجم  شخص  قام  وعندما 
على  كهنتنا  أشجع  وأنا  اإلسالم.  يدرس  من  يحترمون  املسلمون 
دراسة اإلسالم:فكيف نعيش مع أشخاص ال نعرفهم؟ ويجب علينا 
كمسيحيني أن نتعرف على اإلسالم الصحيح.فاملسيحي في األصل 

محب للكل.

}}} نريد منكم توجيه رسائل قصيرة لبعض الشخصيات. 
} } ونبدأ بقداسة البابا فرنسيس..  أرجوك يا قداسة البابا 

استمر على هذا اخلطاب النبوي اجلريء.
} } الرئيس العراقي.. فخامتكم صمام أمان وتقومون مببادرة 

ممتازة حلماية العراق.
} }  سماحة اإلمام على السيستاني.. يا سماحة املرجع الديني 

األعلى على السيستاني: من فضلكحافظ على احلكم الرشيد.
أن  وهويتكموعليكم  أرضكم  هذه  العراق..  مسيحيو    {  {

تتواصلوا رغم من كل التحديات.
} }  اإلكليروس العربي بشكل عام.. أنتم هنا في مناصبكم 

من أجل اجلميع.
} }  املسيحيون في مصر.. لكم وزن ورونق والبد أن تلعبوا دورا 

هاما جتاه الشرق األوسط املسيحي.
الفتاح  عبد  الرئيس  لفخامة  أقول  السيسي..  الرئيس    {  {

السيسي الله يدميك ويدمي كل ما تفعله.
الشباب العربي..

أقول لهم أن يتحملوا مسئوليتهم املصيرية وأال يكون انتهازيني،بل 
يكونوا شجعان سائرين نحو العمل األفضل.
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«La dignité humaine doit 
être au centre de toute 
activité sociale, économique 
et politique», a dit le pape 
François devant les autorités 
et le corps diplomatique du 
Japon, ce 25 novembre 2019. 
En effet, «la civilisation de 
chaque nation ou peuple ne 
se mesure pas à son pouvoir 
économique mais à l’attention 
qu’elle accorde aux personnes 
dans le besoin», a-t-il affirmé 
en rappelant la «dignité 
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François: Les éducateurs, protagonistes 
d’un changement de style de vie 

Mgr Gallagher en Ukraine: le Saint-Siège 
persévère dans la recherche de paix 

Radio Vatican - 
«Le chemin vraiment 
nouveau, c'est Jésus-Christ: 
en le suivant, en marchant 
avec lui, notre vie est 
transformée, et nous deve-
nons à notre tour levain, sel, 
lumière», a d’abord rappelé le 
Souverain Pontife au début 
de cette audience. Pour les 
fils spirituels de saint Jean-
Baptiste de la Salle, les 
chemins à parcourir sont 
ceux de l’éducation, dans des 
établissements scolaires 
implantés dans une centaine 
de pays. Le Saint-Père a 
remercié les Frères des 
Écoles Chrétiennes pour leur 
engagement. «C’est un 
travail qui demande beau-
coup, mais qui donne 
beaucoup!», s’est-il exclamé. 
Le Pape François a rencontré en au-
dience les recteurs des universités 
publiques de Rome et de la région du 
Latium. Il les a invités à fonder leur 
enseignement sur un héritage plus ... 
 
Faire grandir le Christ dans les autres 
Les religieux éduquent «à la vie 
intérieure, à l'ouverture à la transcen-
dance, à l'émerveillement et à la 
contemplation devant le mystère de la 
vie et de la création». À travers leur 
mission enracinée dans la foi, il réali-
sent «ce que saint Paul écrit: "former le 
Christ en vous" (cf. Ga 4,19). C'est votre 
apostolat, (…) votre contribution 
spécifique à l'évangélisation: faire 
grandir l'être humain selon le Christ. En 
ce sens, vos écoles sont "chrétiennes", 
non pas en raison d'une étiquette 
externe», a souligné François. 
 

Partir des consciences 
Le Pape a ensuite parlé de «l’urgence 
éducative» actuelle, d’autant plus aiguë 
que les deux principaux défis de notre 
époque – «le défi de la fraternité et le défi 
du soin de la maison commune» - ne 
peuvent être relevés «que par l'éduca-
tion». Il s’agit donc de «défis éducatifs», 
face auxquels les chrétiens s’engagent 
déjà pour trouver de nouvelles voies. Les 
Frères des Écoles Chrétiennes, a estimé 
le Souverain Pontife, sont «en première 
ligne, éduquant pour passer d'un monde 
fermé à un monde ouvert; d'une culture du 
jetable à une culture du soin; d’une culture 
du rejet à une culture de l’intégration, de la 
poursuite des intérêts particuliers à la 
poursuite du bien commun». «En tant 
qu'éducateurs, vous savez très bien que 
cette transformation doit partir de la 
conscience, sinon elle ne sera qu'une 
façade», a averti le Pape, plaidant à 

nouveau pour une «"alliance éducative" 
avec les familles, avec les communautés 
et les agrégations ecclésiales, avec les 
réalités éducatives présentes sur le 
territoire». 
 
Recevoir pour mieux donner 
Le Successeur de Pierre a toutefois 
prévenu les Lasalliens: «pour être de bons 
travailleurs, vous ne devez pas vous 
négliger! Vous ne pouvez pas donner aux 
jeunes ce que vous n'avez pas en vous». 
L'éducateur chrétien, est donc avant tout 
«un témoin», à l’école du Christ. 
 
Insistant pour que les écoles gérées par 
ces frères «soient chrétiennes non pas de 
nom mais de fait», le Pape a enfin 
encouragé ces derniers à aller «de l'avant 
avec la joie d'évangéliser en éduquant et 
d'éduquer en évangélisant». 

Aleteia – 
Le cardinal et ancien archevêque de Hong 
Kong, Joseph Zen, 90 ans, a été brièvement 
arrêté avec trois autres personnes puis relâché 
sous caution. Opposant de toujours au régime 
communiste, très dubitatif à l’égard de l’accord 
conclu entre le Saint-Siège et la République 
populaire de Chine, le cardinal Zen est à la fois 
une figure de l’opposition au communisme et un 
adversaire déclaré du régime. Depuis que Pékin 
a fait main basse sur la ville, en janvier 2021, 
supprimant de facto l’exception hongkongaise 
en matière de liberté politique et intellectuelle, 
l’étau s’est resserré sur les chrétiens, protes-
tants et catholiques, dont beaucoup ont été les 
grandes figures des mouvements de contesta-
tion des années passées. 
S’en prendre au cardinal Zen est donc un 
message clair de Pékin à ses opposants: le 
régime n’hésitera pas à s’en prendre aux figures 
les plus médiatiques, quand bien même elle 
disposerait de soutiens internationaux, et même 
si elles sont âgées. La Chine est maître dans 
l’art de la guerre d’intoxication et sait gagner 
sans combattre. La mainmise sur Hong Kong 
avait été effectuée durant les événements du 
Capitole à Washington: le monde occidental 
regardait ailleurs et a laissé faire la Chine. En ce 
moment, c’est vers l’Ukraine que tout le monde 
regarde, Xi Jinping se croit donc à l’abri de 
sanctions et de réprobations. Qui oserait du 
reste établir des sanctions économiques contre 
la Chine comme cela se fait contre la Russie? 
Cette situation d’impunité renforce la prévalence 
de Pékin et inquiète d’autant plus les oppo-
sants.  
 
Une loi anti opposition 
Le cardinal Zen est accusé de collusion avec 
des forces étrangères. L’accusation se fonde sur 
sa responsabilité dans la création du «Fonds du 
12-juin», créé pour aider les personnes blessées 
et arrêtées lors des manifestations pour la 

démocratie qui se sont déroulées entre le 12 juin 
2019 et le 1er juillet 2020, jour où la Chine a 
adopté la loi de sécurité nationale. Si le fonds 
recueillait des dons, notamment de l’étranger, il 
a arrêté ses activités 1er juillet 2020 quand la loi 
sur la sécurité nationale est entrée en applica-
tion. Il s’agit donc d’une application rétroactive 
d’une loi qui est de toute façon liberticide.  
 
L’arrestation du cardinal Zen est vue comme 
un message de la nouvelle administration 
pour bien signifier que la tolérance de 
l’ancienne appartient bien au passé. 
Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du 
changement de gouvernement à Hong Kong. 
L’ancien gouverneur, Carrie Lam, catholique, 
bien que nommée par Pékin, avait appliqué 
avec une certaine désapprobation les lois de 
rétorsions. Elle avait eu à affronter les violentes 
manifestations de 2019 et 2020 qui avait sapé 
son autorité. Le collège électoral qui élit le 
gouverneur, et qui est composé de personnes 
acquises à Pékin, a donc choisi John Lee le 8 
mai dernier pour lui succéder. Bien que celui-ci 
n’entrera en fonction que le 1er juillet, l’arresta-
tion du cardinal Zen est vue comme un message 
de la nouvelle administration pour bien signifier 
que la tolérance de l’ancienne appartient bien 
au passé. Les catholiques de Hong Kong 
peuvent donc s’attendre à des jours difficiles, 
compte tenu aussi de ce que subissent déjà les 
chrétiens de la Chine de l’intérieur. Vexations, 
interdiction des cours de catéchisme et de 
l’accès aux églises pour les enfants, attaques 
contre les prêtres qui ne sont pas membres de 
l’Église officielle, la position des chrétiens de 
Chine est particulièrement délicate. Les accords 
avec le Saint-Siège n’ont rien donné et n’ont 
nullement permis de desserrer l’étau. Pour la 
diplomatie pontificale, tout reste encore à faire et 
pour les chrétiens de Hong Kong l’avenir n’est 
pas des plus radieux. 

Radio Vatican - 
Lors de cette allocution, Mgr 
Paul Richard Gallagher a 
commencé par évoquer les 
circonstances de sa visite 
prévue de longue date dans 
le pays. «En temps de paix, 
elle serait axée sur les 
éléments positifs des 
relations bilatérales entre le 
Saint-Siège et l'Ukraine, 
d'autant que cette année 
2022 marque le 30e anniver-
saire de nos liens diploma-
tiques. Ayant été établies le 8 
février 1992, nos relations ont 
été positives tout au long de 
cette période mais se sont intensifiées, en 
particulier au cours de la dernière décennie», a 
déclaré le diplomate britannique, satisfait des 
interactions diplomatiques avec Kiev ces dernières 
années. 
Il a rappelé les différentes visites bilatérales ayant 
ponctuées ces relations: celle du président 
Volodymyr Zelensky le 8 février 2020 au Vatican, 
celle du Premier ministre Denis Shmyhal le 25 
mars 2021 au Vatican, ainsi que celle du cardinal 
Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège à 
Kiev, du 23 au 25 août 2021, à l'occasion du 30e 
anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. 
À ces visites s'ajoutent les échanges de lettres et 
d'appels téléphoniques entre le Saint-Père et le 
président Zelenskyy, qui ont pris «une importance 
accrue dans le triste contexte» de la guerre dans 
le Donbass ces dernières années et de la guerre 
en Ukraine depuis février. 
 
«Le Pape souffre énormément des décès» 
Mgr Gallagher a renouvelé la proximité du Saint-
Siège et du Pape François avec le peuple ukrai-
nien, en particulier à la lumière de l'agression de la 
Russie contre l'Ukraine. «Je vous assure que le 
Saint-Père et ses plus proches collaborateurs, 
dont je fais partie, souffrent énormément des 
nombreux décès, des violences de toutes sortes, 
de la dévastation des villes et des infrastructures, 
de la séparation de tant de familles, et des millions 
de personnes déplacées et de réfugiés», a-t-il 

relevé en ce 86e jour de guerre.  
Le diplomate du Saint-Siège a expliqué «la "limite" 
des tentatives humaines pour trouver des moyens 
immédiats de mettre fin à ce conflit insensé», 
assurant que la foi en Dieu et en l'humanité oblige 
cependant à persévérer dans la poursuite de la 
paix par la prière, les paroles et les actes et à ne 
pas succomber facilement à ces énormes défis. 
Sa visite s'inscrit dans la continuité de l'attention 
particulière que le Saint-Père porte à l'Ukraine, 
comme en témoigne l'envoi du cardinal Konrad 
Krajewski, Aumônier apostolique, et du cardinal 
Michael Czerny, préfet du Dicastère pour le 
service du développement humain intégral. 
 
«Le plaidoyer passionné pour la paix» 
Mgr Gallagher a relaté sa visite ce vendredi 20 mai 
de trois localités martyres: Vorzel, Bucha et Irpen. 
Il a estimé que sa rencontre avec les autorités 
gouvernementales et municipales de la nation 
ukrainienne, ainsi que la rencontre avec certains 
représentants religieux et les personnes grave-
ment touchées par le conflit, lui ont permis «de 
toucher les blessures du peuple ukrainien et 
d'entendre leur plaidoyer passionné pour la paix». 
Par l’intermédiaire de Mgr Gallagher, le Saint-
Siège réaffirme ainsi sa volonté d'aider un véritable 
processus de négociation, qu'il considère comme 
la juste voie vers une résolution juste et perma-
nente. 

Ce samedi 21 mai, le Pape François a reçu en audience les Frères des Écoles Chré-
tiennes, congrégation de religieux investis dans l’éducation, à l’occasion de leur 46e 
chapitre général. Il les a encouragés à mettre les principes évangéliques au cœur de 
leur mission, et à contribuer à répondre aux défis actuels – en particulier ceux de la 
fraternité et de la protection de l’environnement. 

Hong Kong:  
L’étau se resserre autour des chrétiens 

Nigeria: Un prêtre enlevé en mars meurt «entre les 
mains de ses ravisseurs» 

Info Chrétienne – 
Le père Christian 
Okewu Emma-
nuel, chancelier 
de l’archidiocèse 
de Kaduna, a 
annoncé la mort 
du père Joseph 
Akete Bako, 
enlevé en mars 
dernier. Des 
propos rapportés 
par l’Agence 
Fides. 
«Avec un cœur attristé, mais avec une totale 
soumission à la volonté de Dieu, nous annon-
çons le décès du Père Joseph Aketeh Bako, 
mort entre les mains de ses ravisseurs entre le 
18 et le 20 avril 2022». 
Le religieux âgé de 48 ans avait été enlevé 
dans la nuit du 8 mars, aux côtés de son frère 
en visite chez lui, alors qu’ils se trouvaient 
dans la résidence du prêtre à l’église Saint 
Jean. Quatre autres personnes dans des 
maisons voisines avaient également été 
enlevées par les ravisseurs. 
«Son frère a été tué en sa présence et à la 
suite de cela, son état (il était malade depuis 
un certain temps) s’est détérioré et il est mort», 
rapporte le chancelier de l’Archidiocèse de 
Kaduna qui précise que bien que le corps n’ait 
pas été retrouvé, son décès a été confirmé par 
des personnes enlevés avec lui qui «l’ont vu 
mourir». 
Il ajoute que «les circonstances qui ont conduit 
à la mort du père Bako et la date de son décès 
ont été soigneusement vérifiées». 
 
Classé 7e dans l’Index Mondial de Persécution 
des chrétiens 2022 de l’ONG Portes Ouvertes, 
le Nigeria est «le pays où le plus de chrétiens 
sont tués en raison de leur foi». Selon l’organi-
sation, «ils subissent les attaques de Boko 
Haram, d’un côté, et des éleveurs peuls 
radicalisés, de l’autre». 

Le père Joseph Akete Bako qui avait été enlevé le 8 mars dernier dans l ’État de Kaduna est décédé 
entre le 18 et le 20 avril 2022.  

L’arrestation du cardinal Zen a démontré l’extrême fragilité des chrétiens à Hong Kong. La liberté religieuse y 
est en net recul, les contrôles politiques de plus en plus fréquents et l’Église ouvertement attaquée. Le point 
de la situation par le géopoliticien Jean-Baptiste Noé. 

À l’issue de son entretien avec le ministre ukrainien des Affaires 
étrangères, Dmytro Kuleba, le Secrétaire du Saint-Siège pour les 
Relations avec les États, Mgr Gallagher, a donné une conférence de 
presse à Kiev, vendredi 20 mai. Il a renouvelé la proximité du Pape 
aux Ukrainiens, et rappelé combien le Saint-Siège persévérait dans 
ses efforts pour restaurer la paix, au 86e jour de guerre. 
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