
 

 منتدى القاهرة للتغير المناخي

واحدة واألربعينالبيان الصحفي للفعالية ال  

 

لمنتدى  الواحدة واألربعين الحلقة النقاشية  انيا اإلتحادية بالقاهرة نظمت سفارة جمهوربة ألم
 ثامنة, في تمام الساعة ال2016 يونيه 27ق المواف اإلثنينوذلك يوم القاهرة للتغير المناخي 

بمقر المركز العلمي األلماني. مساءا والنصف  
 وذلك تحت عنوان:

 

 " الدين والتغير المناخي: عالقة هللا بالطبيعة"

 
 

في كلمته االفتتاحية قبيل انطالق مناقشات الحلقة النقاشية الحادية واألربعين لمنتدى القاهرة 
يوليوس جيورج لوي, سفير للتغير المناخي حول موضع عالقة الدين بالبيئة قال السيد السفير/ 

جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة مستشهدا بقول الشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية 
.واجب ديني األسبق الذي أعلن فيه أن حماية البيئة والدعوة للحفاظ عليها  

  
خطرا وأضاف السفير األلماني إلى ذلك قوله:" إن التلوث البيئي واالحتباس الحراري يشكالن 

أعظم بكثير من خطر الحرب. كما أن العمل على حماية البيئة يمكن أن يكون العمل األكثر نفعا 
مكونا رئيسيا من مكونات المناهج  البيئية لتجتمع البشرية حوله. ويجب أن تصبح القضايا

''.التعليمية, ولذا وجب على علماء الدين التعرف على األزمة البيئية التي نواجهها  
 

قناعته العميقة بأن الدين يمثل قوة توجيه مهمة لرفع  عرب السيد السفير/ لوي في كلمته عنوقد أ
الوعي حول القضايا البيئية؛ وذلك ألن الدين متواجد في كل نواحي الحياة اليومية للشعب 

المصري. وقال أيضا:" هناك التزام أخالقي منا جميعا تجاه األجيال القادمة يتمثل في إنقاذ 
''.ا. كما يمكن أن تكون القضايا البيئية قاسما مشتركا للحوار بين األديانكوكبن  

 
وضع القضايا البيئية في االعتبار عند وضع  ه يجب ومن الناحية العملية يرى السفير األلماني أن

مما سيؤدى في نهاية  ةنية لتغيير السلوكيات بصورة فعالالمناهج الدراسية وكتابة الخطب الدي
ى انظمتنا البيئية والطبيعية. وضرب السيد السفير مثاال على ذلك حيث شاركت المطاف إل

.الكنيسة البروتستاتنية بنشاط فعال في الحركة المناهضة لألنشطة النووية األلمانية  
 
 

القس/ شتيفان كارشه, راعي الطائفة اإلنجيلية األلمانية بالقاهرة, والذي شارك في  وتناول
الفعاليات األلمانية المناهضة لألنشطة النووية األلمانية التي اجتاحت ألمانيا في سبعينيات 

موضحا أن الحراك البيئي في ألمانيا كان  وثمانينيات القرن الماضي, موضوع القضايا البيئية



مرتبطا ارتباطا أصيال بحركة السالم ولم يقتصر هذا الحراك على البيئية فقط, تناول ايضا 
.قضايا الفقر  

 
البيئية   وأضاف القس/ كارشه إلى ذلك قوله:" نحن مصممون على على القيام بعمل من أجل

حكومة كجزء من هذه القضية العالمية. كما أن الكنيسة أنخرطت في هذا الحراك ريثما أعلنت ال
 األلمانية عن خطتها للتخلص من النفايات النووية في قرية صغيرة في شمال غرب البالد".

 
األصل من والية ساكسونيا السفلى حيث تقع قرية جورليبان  ويذكر أن القس كارشه ينحدر في 

لقرن وهى القرية التي تفرغ الحكومة األلمانية في نطاقها النفايات النووية منذ السبعينيات من ا
.الماضي والتي أضحت تجتذب العديد من الفعاليات البيئية المناهضة لألنشطة النووية  

 
كارشه قضايا النفايات والقمامة وسوء االدارة البشرية للموارد الطبيعية  وكثيرا ما يناقش القس

العوامل  عامل الفقر هو من أهم مع طالبه بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية بالدقي, كما أنه يعتقد أن
المؤثرة في سلوك المصريين في حماية البيئة المحيطة بهم. وأضاف أنه ليس من االنصاف في 
شيئ أن نتوقع من فالح مصري فقير يعيش مع أسرته على بضعة أفدنة من األرض الزراعية 
الخصبة في الدلتا أال يبيع هذه األرض لمن يدفع أكثر, حتى وإن عرف أن المشتري سوف يقيم 

هذه التربة الخصبة على الزراعة. وقال:" إذا طلبنا من إنسان فقير احترام  ا بناءا وتضيععليه
''.البيئة, يجب أوال أن نجعل ذلك ذات قيمة له أو لها  

 
 

 

ولدى مشاركته في النقاش قال الدكتور صالح النيفيلي أستاذ األدب االنجليزي بجامعة األزهر 
اإلسالمي إن السنة النبوية المطهرة مليئة باألمثلة على الشريف وهو على معرفة عميقة بالدين 

الشيئ الذي يمكن أن يكون عامال مؤثرا  رعاية النبي صلى هللا عليه وسلم للحيوان والنبات وهو 
.في تغيير سلوك وعقليات المسلمين  

 
اق يقع في نط الحياة قيمامة في االسالم هى: أن كل ما يوأوضح الدكتور صالح أن القاعدة الع

الحالل, وكل ما يدمرها يقع في نطاق الحرام. فال يجوز على سبيل المثال قتل الحيوان إذا كنت 
لن تأكله. وأضاف:" إذا أطلقت النار على طائر لقتله من أجل الصيد الترفيهي, فإن هذا الطائر 

''.أمام هللا يوم القيامة ك ويختصمكجالمقتول سوف يحاج  
 

من البيئة كما أوضح الدكتور صالح النيفيلي أنه من وجهة النظر اإلسالمية أن البشر جزء 
التي تحيط بَِنا من  من خلقه الجمال بمظاهر من  . وأضاف:" لقد أحاطنا هللامنهاويمثلون القلب 

ماء وغذاء وأزهار ووضعها تحت تصرفنا.... وأوكل إلينا سبحانه وتعالى رعاية جميع تلك 
''.وقاتالمخل  

 
 

في  وركز القس/ أنجيلوس جرجس, راعى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة في مشاركته
على العالقة بين الطبيعة والجنس البشري. وقال :" إنه يعتقد إننا نحتاج  الحديث بصورة كبيرة

إلى فهم أعمق لكتبنا المقدسة من أجل وقف استمرار النظر إلى الطبيعة كمخلوق موضوع رهن 
 تصرفنا, ولنرى الجنس البشري جزءا ال يتجزأ من الطبيعة

 



ومضى القس/ انجيلوس جرجس في شرحه ضاربا مثاال بالحالة المصرية, حيث االفتقار إلى 
رؤية شاملة وتسأل قائال:" كيف يمكننا أن نطمئن ونتأكد من أن الشوارع والبالد بصفة عامة 

''.بينما تتم سرق صناديق جمع القمامة من الشوارع؟الداخل,   مثل البيوت في  نظيفة بالخارج   
على أنه على السلطات المعنية إنفاذ اللوائح في رؤيتهما ويتوافق القس أنجيلوس والدكتور صالح 

والقوانين لتشجيع المواطنين على التصرف بطريقة أكثر صداقة وحماية للبيئة, مشددين على 
.أهمية التعليم في هذه العملية  

 
لدكتور صالح أن المواطنين المتعلمين الذين يلقون القمامة من النوافذ بحاجة إلى إلى ويرى ا

مصدر إلهام وتوعية أخالقية ودينية من أجل تغيير سلوكهم. أما المتدينين منهم فيجب توعيتهم 
.باآلثار الوخيمة لتدمير ما يقيم الحياة على األرض  

 
ساعد الناس على اإلحساس بأنهم جزء من المجتمع وقال القس كارشه في ختام النقاش:" الدين ي

وهم في ذات الوقت جزء من منظومة كونية ينتمي إليها أيضا كل من الحيوان والنبات, وكلهم 
متصلون ببعضهم البعض. وإذا تعرضنا لهذه المنظومة باألذى, فإننا نضر أنفسنا في ذات 

''.الوقت  
 

 عن منتدى القاهرة للتغير المناخي:نبذة 
 

ي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخ  

ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين 

صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. 

بالتعاون بين  2011فى نوفمبر ير المناخي وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغ

السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة 

األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية األلمانية 

 لبيئة.العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية ا

 
 
 

  

  

 
 
 

 

 


