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إصــدار: املركز الثقــايف القبطي األرثوذكيس

ايقونة شهداء ليبيا
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لشهداء  الخامسة  بالذكرى  تحتفل  سمالوط  -  مطرانية 
اإليمان بليبيا ص٨ 

-  حفل تسليم جائزة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي 
لإلبداع العلمي “مكرم مهنى” لعام ٢0٢0 ص١٢

القبطي  الثقافي  بالمركز  مجرية  مصرية  -  أمسية 
األرثوذكسي عن تاريخ “التاج المقدس” المجري ص١٦

-  ضمن فاعليات البرنامج التدريبي “ألني أب” 
١50 شيخا وقسيسًيا بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي 

ص٢0
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»  الميالد العجيب « 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

+ التجسد والفداء مرتابطان، وأحدهام مقدمة لآلخر. وال ميكن أن ننظر إىل طفل املذود املولود وْسط الُحمالن دون 
أن نرى الصليب ساطًعا يف جسده، ألنه هو حمل الله الذي حمل خطايا العامل كله وُسفك دمه عىل الصليب.

أن  تستطيع  البرشية  تُكن  مل  العجيبة  وأعاملك  محبيك.  أنفس  يف  والرجاء  األمل  ميالد  هو  مخليص،  يا  ميالدك،   +
تستوعبها إال يف "ِملء الزمان" حينام أدركَت أنه ليس بغريك الخالص.

د الحق، الذي يف وداعته كان أقوى من الباطل. + حينام ُولد السيد املسيح تجسَّ

+ حينام ُولد السيد املسيح ُولد الحق املنظور ليك يسحق كل بُطالن الرش والخطيئة. ألن الله أراد أن ال يكون خافيًا، 
والباطل ظاهرًا. 

عوب. + بالرغم من كل املعاناة يف إنسانيته منذ ميالده العجيب، إال أن ُملكه الروحّي قد اجتذب كل الشُّ

+ حدث امليالد ميثل يف حياتنا إيقانًا بتلك القوة الهائلة للتغيري والوالدة التي تخرج بنا إىل آفاق النور والحياة األبدية.  

+ عندما ننظر إىل طفل املذود نرى فيه مع "سمعان الشيخ" خالص الله الذي ُمنح كإعالن عن حب الله للبرشية. 

+ السيد املسيح هو مصدر سالمنا، وقد ُولد أمام أعيننا ليك مينحنا سالًما ال يعربَّ عنه وال ينتهي، سالم التوبة واملصالحة 
مع الله الذي أحبنا وبذل ابنه الوحيد إلمتام ٰهذه املصالحة. 

+ السيد املسيح يف اتضاعه ُولد يف "بيت لحم"، واختار أن يبدأ صغريًا، وجاء إىل العامل يف صورة طفل صغري. 

+ يف ذكرى امليالد، نشعر بالسالم الذي ينبَُِع من حضور الله يف حياتنا، وبطأمنينة كاملة أن الله ال يرتكنا حتى يف وْسط 
الضيقات الشديدة. 

أال وهو خالص  الخليقة:  تاريخ  ببداية أعظم عمل يف  السامئيُّون واألرضيُّون  انبهر  املسيح،  السيد  ليلة ميالد  + يف 
البرشية بتجسد االبن الوحيد الجنس. 

+ والدة السيد املسيح يف تجسده كمخلص هيأت لنا نعمة الوالدة الجديدة التي تستطيع أن تغرّي طبيعة اإلنسان 
الساقطة إىل طبيعة منترصة. 

+ هو الحمل وهو الراعي يف آٍن واحد، هو الهيكل وهو القربان، هو الكاهن وهو الذبيحة؛ لٰذلك ُدعي اسمه "َعِجيباً" 
)إش ٩: ٦(.
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»  المواطنة«
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

    أود ىف البداية أن أهنئكم راجياً للجميع كل الصحة والقوة ولبلدنا مرص كل الخري والربكة واالستقرار الحقيقي 
ْر اإلنسان ويعطيه كرامته وينظر له عىل أنه تاج الخليقة ورئيس عىل املخلوقات كلها ميزه  بدستور صالح قوى يَُقدَّ
الله بالروح التي ال متوت بل خالدة ألنها نفخه من الله ولذلك تعطى الحياة للجسد ومبجرد أن تفارقه الروح ميوت 
الجسد ويصري جثه هامدة بال حركه وال كلمة وال عاطفة وال قيادة وال حس ألن كل ذلك يناله الجسد من وجود 

الروح فيه..

    دستور يوفر لكل مواطن ومواطنة كل ما يراه اإلنسان لصالحه ولكرامته ولتوفري الحياة الهادئة اململوءة سالماً 
واستقراراً وخريات مينحه الحرية الدينية والسياسية وميكنه من مامرسه حياته بطريقه بسيطة وحكيمة معاً مكفول 
له كل الضامنات التي تجعله يشعر بإنسانيته إذ يحرتم املجتمع عقل اإلنسان ويوفر له ما يكشف مواهبه وإبداعاته 
وكل ما منحه الله من إمكانيات ليك يُبدع ويساهم ىف تقدم وطنه ورخائه واستقراره باختيار َمْن يتوىل شئون بالده 

بطريقه حرة وعن معرفه وعدم تحزب ألن هذا هو الهدف األسايس وهو خري املجتمع املرصي ...

    إذن لدينا عدة أهداف كلها تسري معاً ىف سلسلة متكاملة تساعد بعضها بعضاً لتكميل الصورة الجميلة التي نسعى 
إليها.. فاإلنسان هو الهدف األول الذي ندرس كيف يوفر املجتمع له كل ما يفيده منذ طفولته وحتى شيخوخته بل 
ومصريه األبدي أيضاً مروراً بحياة تكاملية فيها تنمية العقل والعاطفة بطريقه سليمة وكذلك خدمة الروح باملبادئ 
الدينية كرشقيني متدينني بطابعنا نحرتم املقدسات ونتبارك بها ونطلب الله ىف صلواتنا ليك يبارك كل خطواتنا وبالدنا 
وشعبنا وكل أرضنا ومصانعنا وكل معارفنا العلمية والفنية واإلبداعية وكل ما ينبثق من اإلنسان من أمور عقلية لصالح 
التقدم الصحي والدرايس والزراعي بحيث نصري بلد متقدم كبقية البالد املتقدمة ىف الرشق والغرب أو أمور عاطفية 
ناضجة ترتبط بالروح والعقل مثل الشعر وتأثريه ىف النفس والروح مع استبعاد املبتذل منها أو أمور جسدية تخص 
والزراعة واملأكوالت عموماً والصناعة وما تقدمه من منتجات صالحه تفيد الجسد  الطب والعالج والصحة عموماً 
وتحفظه من األمراض وتعالج سلبيات البيئة وما فيها من تلوث أو أمور ضد الصحة البرشية عموماً وكذلك إصالح 
الطرق والكباري ومنع أسباب الحوادث التي يضيع بسببها اآلالف من زهور مرص وشبابها من الجنسني وكذلك إصالح 
املياه  َمْن تفيده  البرشية والبيطرية والزراعية وكل  لالستخدامات  املياه ونقاوتها وما يجعلها صالحه جداً  منظومة 
وتلزم لحياته الجسدية كذلك توفري املؤسسات البحثية التي تقدم لإلنسان ُخالصه خربة العلامء ىف العامل كله وابتكار 
كل ما يوفر لإلنسان الحداثة واملعارصة وما يوائم أسلوب الحياة الحديثة التي تستخدم كل ما يفيد اإلنسان ىف كل 
مراحل العمر: ففي الطفولة يجد كل ما ينمى الذكاء من أجهزة تحمل أفكار إلكرتونية موجودة ىف العامل كله أو 
جديدة تساهم ىف تقدم أكرث وىف الشباب املبكر ترشح له ىف صدق وحق إمكانيات الجسد ومتغرياته التي تحدث مع 
سن البلوغ سعياً للوصول بالطفل إىل النضوج فيفهم الطاقات التي وهبها الله له حتى الطاقة الجنسية ومدى نفعها 
لحفظ الجنس البرشى وال يبدد هذه الطاقة فيام ال يفيد بل قد يرض بل يعرف كيف يرتقى بهذه الطاقة ويسمو بها 
وال يتدىن بها إىل املستوى الحيواين كغريزة بل يحفظها كثمرة مفيدة إىل أن تنضج وتفيده ىف الزواج واالرتباط األرسى 
الدافئ بعواطف منضبطة وراقية فهي رشكه مع الله ىف الخلقة ألن الجنس خليقة الله فهو الذى خلق الرجل واملرأة 
وخلق الجنس الذى يربطهام بطريقة طبيعية بربكة إلهية كام نفعل كرشقيني عىل يد رجل دين.. وهكذا نسري ىف كل 

ما يفيد اإلنسان ...
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»»المحبة والقوة««

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

احتفل َمسيحيُّو الرشق منذ أيام بـ»عيد ميالد السيد املسيح«، الذي كتب عنه »إَِشْعياء النبّى« ىف نبوءته أنه: 
»رئيس السالم«، وقال عن ميالده: »ها العذراء تحبل وتلد ابًنا وتدعو اسمه )عامنوئيل(«. وباتت البرشية 
تحلُم برئيس السالم املولود من العذراء من أجل تغيري عامل امتأل بالقسوة والرصاع والوحشية، ليأيت وتُرىس 
رسالته قواعد الحياة اإلنسانية التى تستند إىل تقديم املحبة، وصنع السالم. قال »نابُليون بونابرت« القائد 
الذي صار إمرباطوًرا يحكم »فرنسا«: »لقد أسس )ألكسندر( و)قيرص( و)شارملان( وأنا اإلمرباطوريات، ولكن: 
عالَم اعتمدنا؟ عىل القوة. لقد أسس يسوع املسيح إمرباطوريته عىل الحب، وىف هذه الساعة، هناك ماليني 
من الناس مستعدة أن متوت من أجله«، ىف حني تحدث أحدهم عن السعادة والسالم اللذين ال يُجلبان بقوة 
العامل قائالً: »القوة تؤدى إىل السيطرة والتحكم ىف املجتمعات عىل املستوى العاملّى، إال أن القوة مهام اقتدرت 
بالعالقة  إال  يتحققان  ال  الداخلية  والسعادة  السالم  إن  الداخلية.  والسعادة  السالم  إىل  تؤدى  ال  وعظُمت 
الشخصية بالله التي قدمها لنا يسوع املسيح.. ال مبامرسة القوة واستخدامها ىف التحكم والسيطرة عىل العامل 
تتحقق  بهام  اللذان  و»السالم«،  »املحبة«،  البرشية:  إىل  امليالد  رسالتا  صارت  وهكذا  القوة«.  تسوده  الذى 

السعادة الحقيقية التى يبحث عنها البرش. وأود اليوم عن أتحدث عن املحبة.

   اعتقد كثريون أن املحبة هى عالمة ضعف ىف حياة البرش، إذ مل يُدركوا أن املحبة الحقيقية النابعة من الله 
م العامل من خالل فلسفاته وأعامله مفاهيم للقوة  الكىّل املحبة هى القوة التى ال تُغلب ىف حياة البرش. لقد قدَّ
تعددت وتنوعت: فهناك من عدها خاضعة ملن له السلطة والسلطان! وهناك من ظنها مرتبطة مبا ميلِكه 
اإلنسان من مال أو ممتلكات! وآخرون اعتقدوها السيادة والعنف!! وهكذا بات الوضع حتى جاء »السيد 
املسيح« ليغري تلك املفاهيم العتيقة. جاء السيد املسيح مولوًدا ىف مزود بسيط، من عذراء يعولها شيخ نجار 
هو بالكاد يجد ما يسمح له بالحصول عىل حاجات الحياة، وعىل الرغم من ذلك املظهر املتواضع، فإن السامء 
مل تصمت أمام هذا امليالد فأنشدت املالئكة تلك األنشودة السامئية الخالدة عرب األزمان: »املجد لله ىف األعاىل، 
وعىل األرض السالم، وبالناس املرسة«. أّما عن حياة السيد املسيح عىل األرض، فكانت أنشودة حب لكل نفس 
عرَفته، فقدم السيد املسيح طوالها أعامالً وتعاليم ترُبز محبته ورحمته للجميع. وىف إطاللة رسيعة، ال نرى 
سوى اهتاممه بكل نفس إنسانية: بالخطاة، وبالضعفاء، وباألطفال، وباملتأملني، وباملرفوضني، وبالجميع. نرى 
اهتامم السيد املسيح بالخطاة واملرفوضني كالعشارين عندما قِبل كل إنسان ومل يرُد أحًدا لجأ إليه. وبتلك 
املحبة تغريت حياة كثريين منهم بتوبة عميقة، حتى إننا نجد »الوى العشار« قد صار »متى التلميذ« الذى 
تِبعه، ىف الوقت الذى تغريت حياة »َزكّا العشار« من الظلم والقساوة إىل الرحمة فرناه يقدم من أمواله أربعة 
هها إليه  أضعاف ملن ظلمه ىف ىشء. وىف اهتاممه ومحبته تصدى »السيد املسيح« لكثري من االنتقادات التى وجَّ
يسيُّون من أجل قَبوله للخطاة والعشارين، حتى إنهم سألوا التالميذ: »ملاذا يأكل معلمكم مع العشارين  الَفرِّ
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والخطاة؟« فكانت إجابته: »ال يحتاج األصحاء إىل طبيب بل املرىض«، مذكرًا إياهم بوصية الله لهم عىل لسان 
»هوشع النبّى«: »إىن أريد رحمة ال ذبيحة«، ثم أعلن أنه مل يأِت ألجل من يشعر برِبّه، بل من يحتاجه: »ألىن 
مل آِت ألدعو أبراًرا بل خطاة إىل التوبة«. وكام اهتمت السامء بإعالن امليالد ورسالة املحبة للرعاة الساهرين 
ىف حراستهم عىل بساطتهم هذه، وللحكامء املجوس الغرباء القادمني من بالد الرشق بحثًا عن ذلك الطفل 
امللك املولود، فقد اهتم السيد املسيح ىف حياته أيًضا بكل نفس ترى أنها ضعيفة وتبحث عنه، فاهتم بـ»ابنة 
هاب  يايْرُس« الذى قَِدم إليه يسأله شفاءها وهى املريضة التى يقرتب منها املوت، فرتك الجمع واهتم بالذَّ
معه إليها، وحني قيل لألب: إن ابنتك قد فارقت الحياة، شجعه السيد املسيح واستمر ىف املسري معه حيث 
كانت الصبية ترقد فأقامها ودفعها إىل أبويها. نرى محبة السيد املسيح وتحننه عىل تلك األرملة التى فقدت 
وحيدها فأقامه لها، وشفاءه ابنة املرأة الَكنعانية التى ظلت ترصخ إليه من أجلها فأعطاها ُسؤل قلبها لتعود 
املسيح ووصاياه، كام كانت حياته، مبامرسة  السيد  تعاليم  امتألت  أيًضا  ابنتها قد ُشفيت.  أرضها وتجد  إىل 
أعامل املحبة ىف ِملء الكامل الذى يبتغيه الله ىف اإلنسان فقال: »أِحبوا أعداءكم. بارِكوا الِعنيكم. أحِسنوا إىل 
مبغضيكم، وصلُّوا ألجل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم، لىك تكونوا أبناء أبيكم الذى ىف السموات، فإنه 
يرشق شمسه عىل األرشار والصالحني، ومُيطر عىل األبرار والظاملني«، ثم يُعلن أن املحبة للجميع هى كامل 
النفس اإلنسانية: »ألنه إن أحببتم الذين يحبونكم، فأّى أجر لكم؟! أليس العشارون أيًضا يفعلون ذلك؟ وإن 
سلَّمتم عىل إخوتكم فقط، فأّى فضل تصنعون؟! أليس العشارون أيًضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملني 
كام أن أباكم الذى ىف السموات هو كامل«، وحني سئل عن الوصية العظمى، أجاب قائالً: »الرب إلهنا رب 
واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قُدرتك. هذه هى الوصية 
األوىل. وثانية ِمثلها هى: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتني«، وقدم ألحد سائليه- وكان 
ناموسيًّا يتبع ناموس »موىس« بكل تدقيق- َمثل السامرّى الصالح حني سأله: من هو قريبى؟ ليجيبه مبَثل: إن 
رجالً يهوديًّا كان مسافرًا من أورُشليم إىل أريحا، وىف أثناء سفره هاجمه اللصوص فرسقوه ورضبوه وجرّحوه، 
ثم تركوه ىف الطريق بني حّي وميت، فمر عليه عدد من اليهود ولٰكنهم مل يهتموا بأمره، حتى جاءه رجل 
سامرّى ليضمد جراحاته، عىل الرغم من عداوة شديدة كانت بني اليهود والسامريِّني. لقد كانت رسالة السيد 
املسيح رسالة محبة، ومنها صارت رسالة كل َمسيحّى. ومع االحتفال بعيد امليالد، تتجدد رسالة املحبة إىل كل 
إنسان لتصبح أسلوب حياة، وهنا أتذكر تلك الطفلة الربازيلية الصغرية ىف حفل تخرجها ىف املدرسة االبتدائية، 
حيث اعتادت املدرسة إقامة حفل تختار فيه الطالبات الصغريات شخًصا يحتفل معها بالنجاح، فوقع اختيار 
الطفلة عىل أخيها الصغري املقعد ليشاركها سعادتها، تلك هى املحبة التى ترغب نرش السعادة بني البرش من 

أجل حياة نستمد كل معانيها وسعادتها من محبة الله. و… وىف »ِمرص الحلوة« الحديث ال ينتهى…!
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مطرانية سمالوط تحتفل بالذكرى الخامسة لشهداء اإليمان بليبيا 

ساملوط  مطران  بفنوتيوس  األنبا  نيافة  افتتح 
متحف شهداء مرص بليبيا ومتاثيلهم

افتتاح   عن  ساملوط  مطرانية  أعلنت  وقد  هذا 
أثناء  استشهدوا  الذين  بالشهداء  خاص  متحف 
لهم  تخليدا  أنشأت  التي  بالكنيسة  بليبيا،  تواجدهم 
وتحمل اسم “شهداء اإلميان والوطن” بقرية العور، يف 
توثيقية” عن  “بانوراما  املتحف  املنيا. يضم  محافظة 
عودة  وحتى  الذبح  إىل  الخطف  من  الشهداء  رحلة 
األجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية واإلنجليزية 
الذي  الشهداء  مبزار  خاص  الثاين  والجزء  والفرنسية، 
حملت  التي  والنعوش  الشهداء  مقتنيات  يضم 

أجسادهم من ليبيا.
كام افتتح نيافته ، “نصب تذكاري للشهداء “والذي 
للسيد  كبري  متثال  وهو  الكنيسة  مدخل  يف  نحته  تم 
املسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة لـ 21 شهيدا، 
تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم للدكتور جرجس 
الجاوىل أستاذ النحت امليداين بكلية الفنون الجميلة 

بجامعة املنيا.
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 ٩ األحد  اليوم  بالجرية،  بأم املرصيني  املالئكة ميخائيل وغربيال  يوأنس كامل كاهن كنيسة رؤساء  القمص  نال 
فرباير 2020، درجة الدكتوراة يف التاريخ الكنيس بتقدير امتياز، وذلك عقب مناقشة رسالة دكتوراة تقدم بها بعنوان 

“الرهبنة يف التاريخ القبطي بني الطائفية والدراسة القومية”
وقد ضمت لجنة النقاش أ.د. سيد أحمد محمدين، أ.د. يوسف صفا، أ.د. محمد الجندي.

حرض مناقشة رسالة الدكتوراة صاحبا النيافة الحرب الجليل األنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والحرب الجليل 
األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، إىل جانب عدد من املهتمني بالتاريخ الكنيس، 

وجمع غفري من شعب كنيسة رؤساء املالئكة ميخائيل وغربيال، وذلك يف قاعة نادي الرشق األدىن بشربا.

القمص يوأنس كمال ينال درجة الدكتوراة في التاريخ الكنسي بتقدير امتياز
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قدم وفد الكنيسة القبطية األرثوذكسية واجب العزاء ألرسة الرئيس األسبق محمد حسنى مبارك، وذلك مبسجد 
املشري طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ونيافة  واملعرصة،  حلوان  أسقف  بيسنتى  األنبا  نيافة  األجالء  األحبار  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  وفد  ضم 
األنبا دانيال أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس، ونيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي 
األرثوذكيس، ونيافة األنبا ثيؤدوسيوس أسقف عام وسط الجيزة، ونيافة األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس مرص 
القدمية واملنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة، نيافة األنبا أكليمندس األسقف العام لكنائس قطاع أملاظة 

والهجانة ورشق مدينة نرص.
صالة جناز األرخن الفاضل "رأفت نجيب منصور" بالبطرسية

نيافة  2020م،  فرباير   20 الخميس  يوم  ترأس 
الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 
األرخن  جناز  صالة  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
الفاضل رأفت نجيب منصور، زوج الشهيدة سهري 
محروس ووالد الشهيدة روجينا رأفت من شهداء 
البطرسية، ووالد كل من األستاذ رميون واألستاذة 
بطرس  الرسولني  كنيسة  يف  وذلك  رأفت،  راندا 

وبولس البطرسية باألنبا رويس بالعباسية.
من  لفيف  مبشاركة  الجناز  صالة  متت  وقد 

اآلباء الكهنة، وعدد من أرس شهداء البطرسية.
يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة 
بالتعزية،  وعاملني  ومديرين  رئيسا  سات”  “مي 
وتعزيات  الطاهرة،  لروحه  نياحا  الله  إىل  طالبني 

وفد الكنيسة القبطية األرثوذكسية يقدم واجب العزاء في الرئيس األسبق مبارك
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السامء ألرسته ومحبيه.
ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل 
األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 
الثقايف القبطي األرثوذكيس ظهر اإلثنني 
عىل  الجناز  صالة  2020م،  فرباير   3
الرئيس  بشارة  خالد  املهندس/  روح 
للتنمية  أوراسكوم  لرشكة  التنفيذي 
الجديدة،  مبرص  مارمرقس  بكنيسة 
قيادات  من  عدد  مبشاركة  وذلك 
ويف  األعامل  ورجال  أوراسكوم  رشكة 
وسميح  ساويرس  نجيب  مقدمتهم 

ساويرس، إضافة إىل أرسة الراحل.
وكان خالد بشارة، الرئيس التنفيذى 
القابضة،  للتنمية  أوراسكوم  لرشكة 
لقى مرصعه صباح الجمعة، إثر حادث 

أليم مبيدان الرماية.
الجامعة  من  بشارة  وتخرج 
منها  حصل  التى  بالقاهرة  األمريكية 
عىل شهادة التخصص ىف علوم هندسة 
الحاسب اآلىل عام 1٩٩3 ليحصل بعد 
ذلك عىل مجموعة من دراسات إدارة 

اإلعامل املتطورة من جامعة ستانفورد واملعهد األمرييك للمصارف والتمويل.
والتحق بشارة برشكة مايكروبالس عام 1٩٩3 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة املرصية يف منح 
تراخيص للرشكات الخاصة لتقديم خدمات األنرتنت دشن مع مجموعة من األصدقاء رشكة لينك دوت نت التي 
الوقت  كبري يف ذلك  مليون جنيه، وهو رقم  رأساملها  ويتجاوز  مايكروبالس،  الحني عىل رشكة  استحوذت ىف ذلك 
وتوزعت ملكيتها بني 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها ىف رشكة لينك إيجبت لتتحول إىل كيان 
جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التي حققت نجاحا مبهرا وتحولت ىف فرتة وجيزة ألكرب رشكة أنرتنت يف 

املنطقة العربية.
وبعدها توىل خالد بشارة، رشكة ويند اإليطالية، ونجح ىف تحويلها من الخسائر إىل أرباح، وكان أحد أفراد فريق 
العمل الذي حقق صفحة االستحواذ عىل رشكة ويند لصالح رشكة ويذر لالستثامرات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، 

واختري بعدها ىف 2003 مديرا لقطاع االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت برشكة ويند.
منصب  ويشغل  يستقيل  أن  قبل  القابضة،  تيليكوم  أوراسكوم  ملجموعة  املنتدب  العضو  بشارة،  خالد  وشغل 

الرئيس التنفيذى لرشكة أوراسكوم للتنمية القابضة.

صالة جناز  المهندس/ خالد بشارة
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برعاية  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  نظم 
اإلسكندرية  بابا  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة 
الخدمة  يف  ورشيكه  املرقسية  الكرازة  وبطريرك 
الرسولية نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 
فرباير   13 الخميس  يوم  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 
القبطي  الثقايف  املركز  2020م احتفالية توزيع جائزة 
د. مكرم مهني”  العلمي “جائزة  لإلبداع  األرثوذكيس 
لعام 2020م وذلك بحضور لفيف من السادة الوزراء 
وأعضاء  الدول  وممثيل  والسفراء  والسابقني  الحاليني 

مجلس النواب والشخصيات العامة.
بدأت االحتفالية بكلمة نيافة األنبا إرميا مشريا إىل أن 

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس له ٤ جوائز سنوية:
- جائزة املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس للحكمة 

والشفقة “جائزة البابا شنوده الثالث”
للثقافة  القبطي األرثوذكيس  الثقايف  املركز  - جائزة 

والعلوم اإلنسانية “جائزة الدكتورة/ عال غبور”
- جائزة املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس لإلبداع 

العلمي ” جائزة د. مكرم مهنى”
- جائزة املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس الحق يف 

الحياة “جائزة األستاذ/ فريد حبيب” 
وأضاف نيافة األنبا إرميا أن جائزة املركز الثقايف القبطي 
األرثوذكيس لإلبداع العلمي “جائزة د. مكرم مهنى” بدأت 
بتشكيل لجنة علمية ضمت عدد من األساتذة وقد ترأسها 
أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عني شمس حينذاك 
وتقدم لها يف عامها األول 10 باحثني ويف العام التايل تقدم 
لها 34 باحث وعن هذا العام تقدم لها 72 باحث. وهو ما 

يؤكد عن انتشارها ومعرفتها من قبل كافة الباحثني.
الثقايف  املركز  جائزة  أن  إرميا  األنبا  نيافة  أعلن  كام 
مكرم  د.  “جائزة  العلمي  لإلبداع  األرثوذكيس  القبطي 
مهنى” للعام القادم ستصبغ بالدولية حيث سيتاح للباحثني 
من غري املرصيني للتقدم بأبحاثهم وذلك دون تفرقة هدفًا 
من املركز لالستفادة من الخربات العلمية والبحثية لخدمة 

مرص واملرصيني.

حفل تسليم جائزة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي لإلبداع العلمي
 “جائزة الدكتور مكرم مهنى” لعام ٢0٢0
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العام  األسقف  موىس  األنبا  نيافة  كلمة  جاءت  ثم 
ربطته  التي  والراسخة  القوية  عالقته  مؤكدا  للشباب 
مكرم  د.  قدمه  ما  إىل  مشريا  مهنى  مكرم  د.  بالراحل 
ضمنها  من  كان  والتي  والوطن  للكنيسة  خدمات  من 
اقرتاحه ملثلث الرحامت البابا شنوده بتشكيل اجتامعات 
العلمية  املجهودات  من  وغريها  الجامعية.  األرس  تضم 

واالجتامعية لخدمة الجميع.
جامعة  رئيس  عزت  الوهاب  عبد  د.  أعلن  كلمته  ويف 
عني الشمس السابق ورئيس املجلس العلمي باملركز الثقايف 
القبطي األرثوذكيس عن الفائزين بالجائزة لهذا العام وهم:

أواًل: عن كبار الباحثني
امليكروبولوجيا  قسم  رئيس  عزيز  كرم  رامي  أ.د   -1
كبار  فئة  عن  القاهرة  جامعة  الصيدلة  بكلية  واملناعة 
يف  أبحاثة  عن  وذلك  الحياتية.  العلوم  مجال  يف  الباحثني 
اكتشاف  يف  الحديثة  وامليكروبيوم  الجينوم  علوم  تطبيق 

األدوية وتتبع امليكروبات.
ثانيًا: عن شباب الباحثني: جاءت الجائزة مناصفة بني:

باحث  دكتور  السيد  محمد  مصطفى  أحمد  د.   -1
مبركز التمييز العلمي لفريوسات اإلنفلونزا- املركز القومي 
مبتكرة  تطعيم  منصات  تحضري  يف  أبحاثة  عن  وذلك  للبحوث 

ضد عدوى الفريوسات التنفسية الناشئة.
لعلوم  القومي  باملعهد  مدرس  نصيف  نبيه  روماين  د.   -2
صغري  مناعي  جسم  اكتشاف  يف  أبحاثة  عن  واملصايد  البحار 

النانوبني يثبط مرض جنون البقر باستخدام األشعة السينية.
التموين  وزير  املصيحيل  عيل  الدكتور/  معايل  االحتفالية  حرض 
األسبق،  العلمي  البحث  وزير  كامل  فينيس  د.  الداخلية،  والتجارة 
د. نادية زخاري وزيرالبحث العلمي األسبق، أ.د. عبد الوهاب عزت 
سفري  كيفيك  بيرت  السفري  سعادة  السابق،  شمس  عني  جامعة  رئيس 
املجر بالقاهرة، سعادة السفري “راموس خيل” سفري أسبانيا بالقاهرة، 
سعادة السفري نيقوالس هرني سفري الفاتيكان بالقاهرة، سعادة السفري 
” منوال فرانك” سفري الربتغال. كام حرضها لفيف من السادة أعضاء 

مجلس النواب

حفل تسليم جائزة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي لإلبداع العلمي
 “جائزة الدكتور مكرم مهنى” لعام ٢0٢0



أخبار المركز

14

ا.د./ رامي كرم عزيز 
----------

أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، كلية 
الصيدلة – جامعة القاهرة

يعمل في مجال قراءة تتابعات الشفرة الوراثية، مما 
ُيعرف بعلوم الچينوم والميكروبيوم

اكتشاف  ِفرق بحثية مختلفة- في  قام بتطبيقها-مع 
من  للسرطان  مقاومة  ومواد  للميكروبات،  مضادات 

ڤيروس جديد،  تتبع  األحمر، وفي  البحر  ميكروبات 
إلى جانب تعيين الشامل للجراثيم بمصانع األدوية 

والمستشفيات.

أ.د. روماني نبيه نصيف 
----------

والمصايد  البحار  لعلوم  القومي  بالمعهد  مدرس 
عن أبحاثة في اكتشاف جسم مناعي صغير النانوبين 

يثبط مرض جنون البقر باستخدام األشعة السينية.
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د. أحمد مصطفى محمد السيد 
----------

لفيروسات  العلمي  التمييز  بمركز  باحث  دكتور 
اإلنفلونزا- المركز القومي للبحوث 

وذلك عن أبحاثة في تحضير منصات تطعيم مبتكرة 
ضد عدوى الفيروسات التنفسية الناشئة.

أ.د. روماني نبيه نصيف 
----------

والمصايد  البحار  لعلوم  القومي  بالمعهد  مدرس 
عن أبحاثة في اكتشاف جسم مناعي صغير النانوبين 

يثبط مرض جنون البقر باستخدام األشعة السينية.
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يف إطار توطيد العالقات املرصية املجرية وتعزيزًا لربوتوكول التعاون بني املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس ودولة 
املجر، أقام املركز برئاسة نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز بالتعاون مع سفارة دولة املجر ممثلًة يف سعادة 
السفري د.”بيرت كيفيك” سفري املجر بالقاهرة، أمسية مرصية مجرية يوم الجمعة 14 فرباير 2020م، مبقر املركز الثقايف 
القبطي األرثوذكيس، بحضور سعادة السفري” يان فوليك” سفري دولة التشيك بالقاهرة والوفد املرافق له من السفارة 
التشيكية، األب “هرني بوالد” دير مدرسة الـجيزويت بالقاهرة، ومدير مركز الـجيزويت الثقايّف باإلسكندرية، ومدير 
هيئة كاريتاس- مرص، وممثيل من سفارة دولة إيطاليا، ودولة رومانيا، كام حرضها لفيف من أساتذة الجامعات، 

وعدد من الشخصيات العامة.
الشديد  امتنانه  أعرب خاللها عن  بالقاهرة  املجر  د.”بيرت كيفيك” سفري  السفري  بكلمة لسعادة  األمسية  بدأت 
لنيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس الستضافته تلك األمسية الهامة التي تتناول 
تاريخ “التاج املقدس املجري” وما ميثله من أهمية كبرية لدولة املجر حكومة وشعبًا، وهو األمر الذي يسعد بأن 

يشارك به أصدقاء املرصيني للتعرف يف ومضات عن تاريخ دولة املجر.
وأضاف د.”بيرت كيفيك” عىل ما تتضمنه األمسية لعرض فيلاًم يتناول تاريخ التاج املقدس املجري ونشأته متضمًنا 

أمسية مصرية مجرية بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي عن تاريخ “التاج المقدس” المجري
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العديد من األحداث التاريخية التي سطرت تاريخ دولة املجر، مشريًا أن القديس “ستيفني األول” مل يكن امللك األول 
لدولة املجر، ولكنه أول من حول دولة املجر إىل دولة مسيحية.

األرثوذكيس والذي رحب خاللها  القبطي  الثقايف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  األنبا  نيافة  ثم جاءت كلمة 
بالسادة الضيوف، مشريًا إىل العالقة القوية التي تربط مرص واملجر عىل مر التاريخ يف العديد من املجاالت ومنها 
عىل سبيل املثال ال الحرص ” السكك الحديد، الصحة، األمن ، إدارة املياه، التعليم الفني” وغريها من املجاالت التي 

تجعل من دولة املجر من الدول األكرث قرابة مبرص.
ورسد نيافة األنبا إرميا يف ملحات عن تاريخ دولة املجر وما واجهته من أحداث عظيمة جعلتها يف مصاف الدول 
العظمى لفرتات، وكذا بعض الحقب التي ضعفت خاللها الدولة املجرية، ومنها أشار نيافته عن أهمية التاج املقدس 
املليك وما ميثله من أهمية وقدسية لدى دولة املجر حكومة وشعبًا مؤكًدا إن ال رشعية مللك دون التتويج بهذا التاج 

املقدس.
وتطرق نيافته عىل العالقة الوطيدة الحالية التي تربط بني مرص واملجر وكذا العالقة الوثيقة بني املركز الثقايف 
القبطي األرثوذكيس والسفارة املجرية ممثلة يف سفريها د. “بيرت كيفيك” مشرياً إىل تواصله الدائم معنا ومشاركته 

أمسية مصرية مجرية بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي عن تاريخ “التاج المقدس” المجري
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من  العديد  يف  واملؤثرة  الفعالة 
ومنها  مرص  شهدتها  التي  األحداث 
شهداء  ألرس  الكبرية  مشاركتهم 
البطرسية واملنيا وغريها.. وكذا حرصه 
من  العديد  استضافة  عىل  الدائم 
الشخصيات القيادية بدولة املجر مبقر 
األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 
توت”  “مارجريت  لوحة  وهناك 
تدل  البطريريك  باملتحف  املوجودة 

عىل ذلك.
هذا فضاًل عام تقدمه دولة املجر 
من  املتقدمني  املرصيني  للطالب 
يف  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 
والتي  تعليمية  منحة  عىل  الحصول 
منذ  لها  السادس  العام هو  يأيت هذا 

عام 2014.
ويف نهاية كلمته أعرب نيافة األنبا 
الحضور  للسادة  أمتنانه  عن  إرميا 
عىل  كيفيك  بيرت  السفري  ولسعادة 
العالقات  تعزيز  أجل  من  مجهوداته 

املرصية املجرية.
 On  ” بعنوان  فيلام  عرض  ثم 
 The Trail Of Holy Crown
 And Coronation Insignia
يتناول  والذي   ”Of Hungary
إخراج  من  املجري”  املقدس  “التاج 
 Krisztian Barany“ ، ”Daniel“

. ”Barany
األنبا  نيافة  قام  األمسية  وبنهاية 
املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا 
بتقديم  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 
لسعادة  التذكارية  الهدايا  من  عدد 

السفراء والوفد املرافق لهم.
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برعاية رئيسا بيت العائلة املرصية 
أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  فضيلة 
البابا  وقداسة  األزهر  شيخ  الطيب 
اإلسكندرية  بابا  الثاين  توارضوس 
وبحضور  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك 
األمني العام املساعد نيافة األنبا إرميا 
فعاليات  إطار  ويف  العام،  األسقف 
الربنامج التدريبي “ألىن أب”، الذي نظم 
 Wellspring“ مبادرة  مع  بالتعاون 
 17 من  بالفرتة  املرصي  وأنا   ”Egypt
إىل 20 فرباير الجاري، اُستقبل باملركز 
املشاركني  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 
 150 من  املكون  التدريبي  بالربنامج 

إماما وقسيسا.
السلبي  “التأثري  بعنوان  محارضة  أب”،  إىل  يحتاج  “العامل  حركة  مؤسس  كارستنز”  “كاىس  الدكتور  ألقى  وقد 

للسوشيال ميديا داخل األرسة” وذلك بقاعة املؤمترات باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.
هذا وقد أشار نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس األمني العام املساعد لبيت 
العائلة  بيت  تنظمها  التي  الدورية  التدريبية  والربامج  اللقاءات  يأيت ضمن  التدريبي  الربنامج  إن  املرصية  العائلة 
املرصية لتعزيز مفهوم املواطنة الحقيقة لدى اآلمئة والقساوسة وكذا الحفاظ عىل النسيج الوطني لألمة املرصية، 

والتصدي لكل محاوالت بث الفرقة بني أبناء الوطن.
حرض اللقاء فضيلة الدكتور محمد عبد العاطي املنسق العام لبيت العائلة املرصية، د. جرجس صالح األمني العام 

ضمن فاعليات البرنامج التدريبي “ألني أب” 
١50 شيخا وقسيسًيا بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط مقرر لجنة الطوارئ املركزية لبيت العائلة املرصية، األستاذ ماجد فوزي رئيس 
.wellspring مجلس إدارة رشكة

الجدير بالذكر أن حركة “العامل يحتاج إىل أب” هي حركة عاملية تأسست عام 2011 بهدف اسرتداد دور األب 
أول 3  الحركة يف خالل  أثرت  املجتمع ككل،  العميق يف األرسة، وبالتايل يف  لتأثريها  األبوة  املجتمع ورجوع  داخل 

سنوات يف آالف الرجال عرب ٩0 دولة.
وفي ضيافة قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني

وقد التقى الجميع مع قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية الذي ألقى 
محارضة يف مفهوم األبوة. 
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استقبل فضيلة اإلمام األكرب أ. د. أحمد الطيب شيخ األزهر – يوم األربعاء 1٩ فرباير 2020م – املحارض العاملي 
كايس كارستنز مؤسس حركة “العامل يحتاج إىل أب”، برفقة وفد من بيت العائلة املرصية ضم نيافة الحرب الجليل 
األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس األمني العام املساعد لبيت العائلة املرصية، وأ. د. 

محمد عبد العاطي املنسق العام لبيت العائلة املرصية.

وفي ضيافة فضيلة شيخ األزهر شيخ األزهر 



23

استقبل الدكتور القس أندريه زيك رئيس الطائفة اإلنجيلية مبرص، يوم األربعاء 2/1٩، يف مؤمتر )ألين أب(، مبقر 
الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية، برعاية بيت العائلة املرصي، بحضور نيافة األنبا إرميا، األسقف العام 
واألمني العام املساعد لبيت العائلة املرصي، وفضيلة الدكتور محمد عبد العاطي، املنسق العام لبيت العائلة املرصي، 
والدكتور جرجس صالح، األمني العام السابق ملجلس كنائس الرشق األوسط، والدكتور أحمد رجايئ رجب، مقرر لجنة 
اإلنجيلية،  القبطية  بالهيئة  الحوار  أول وحدة  لوقا، رئيس  العائلة املرصي، واألستاذة سمرية  ببيت  الثقافة األرسية 

وعضو مجلس أمناء بيت العائلة، ومساعد مقرر لجنة الثقافة األرسية، ومبشاركة 50 قسيًسا و50 شيًخا أزهريًّا

ورئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر يستقبل المشاركين في مؤتمر “ألني أب” 
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شارك نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس األمني العام املساعد لبيت العائلة 
املرصية يوم السبت 1 فرباير 2020م، ىف ندوة “األخوة اإلنسانية” التي عقدت يف جناح األزهر مبعرض القاهرة الدويل 
الكتاب وهى ندوة خاصة عن »وثيقة األخوة اإلنسانية«، دار موضوعها حول نقاط االلتقاء والتكامل بني معتنقي 
األديان، بحضور الدكتور نظري عياد، أمني عام مجمع البحوث اإلسالمية، أدار الندوة محمود عبد الرحمن، عضو املركز 

اإلعالمي لألزهر الرشيف.
قال األمني العام ملجمع البحوث اإلسالمية، يف كلمته، إن خروج هذه الوثيقة من خالل رمزين كبريين، الدكتور 
أحمد الطيب، شيخ  األزهر، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يؤكد عىل أهميتها ألنها  تكشف عن نظرة األديان لألمور 
بشكل صحيح، حيث مثلت الوثيقة مشهدا رائعا شارك فيه عدد كبري من العلامء واملهتمني بالحوار بني أتباع األديان 

يف الكثري من الدول العربية واألجنبية.
املحبة  الطائفية والعنرصية والكراهية، ونرش  القضاء عىل  إىل  الوثيَقة تهدف  أن  للمجمع  العام  األمني  وأوضح 
واملودة بني البرش، ونرش قيم  التسامح والسالم، والقضاء عىل العنف والتطرف، واعتامد الحوار والتفاهم، والسعي 
إىل  تحقيق الحياة الكرمية لكل إنسان ، مضيفا أن الوثيقة تعد امتدادا لوثيقة املدينة التي ألفت بني القلوب ورسخت 

مبدأ املواطنة والعيش املشرتك.
وخالل كلمته أشار نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األأرثوذكيس، إىل أن وثيقة األخوة 
اإلنسانية جاءت لبلورة أفكار ومشاعر اإلنسانية واألخوة التي تجلت يف العديد من اللقاءات التي جمعت بني األزهر 
والفاتيكان، الفتا إىل أنها تؤكد يف املقام األول عىل أهمية الحرية التي تحمل يف طياتها مسؤولية اإلنسان، وحقه يف 

العيش دون املساس بحق اآلخر، كام أنها اهتمت باملفاهيم والفضائل املشرتكة التي أقرتها جميع األديان.
وأضاف نيافة األنبا إرميا أن جهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، يف إخراج الوثيقة ذكرتنا مببادرته الكرمية 

إلنشاء بيت العائلة املرصية، حيث سعت تلك التجربة إىل تأكيد القيم العليا والحفاظ عىل نسيج الوطن الواحد.

ندوة “األخوة اإلنسانية” بجناح األزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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شارك صاحب النيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، بفاعليات مؤمتر »التجمع 
اإلعالمى العرىب من أجل األخوة اإلنسانية«، الذي نظمة مجلس حكامء املسلمني يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبى 
يومي 3-4 فرباير 2020م،   وذلك مبناسبة  ذكرى مرور عام عىل توقيع فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر الرشيف 
الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لوثيقة األخوة اإلنسانية ىف العاصمة اإلماراتية أبو ظبى.

ومبشاركة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والدكتور سلطان الرميثى األمني العام للمجلس واملستشار 
محمد عبد السالم أمني عام لجنة األخوة اإلنسانية ووزير إعالم الفاتيكان باولو روفينى وقيس العزاوى أمني عام 
مساعد جامعة الدول العربية و200 من قيادات اإلعالم العرىب، كام يشارك مكرم محمد أحمد رئيس املجلس األعىل 

لإلعالم وضياء رشوان نقيب الصحفيني.

مؤتمر »التجمع اإلعالمي من أجل األخوة اإلنسانية« 
بمناسبة مرور سنة على وثيقة األخوة اإلنسانية
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بدعوة من د. أمين مختار محافظ الدقهلية. شاركا صاحبا النيافة األنبا داود أسقف املنصورة وتوابعها واألنبا إرميا 
األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم السبت 15 فرباير 2020م، يف االحتفال بالعيد القومي 

ملحافظة الدقهلية.
إعادة  بعد  العام  بالديوان  الكربى  املؤمترات  قاعة  الدقهلية،  محافظ  مختار،  أمين  د.  افتتح  االحتفالية  وخالل 
تطويرها وتجديدها لتليق مبحافظة الدقهلية العريقة، كام افتتح حضانة أبناء العاملني وتفقد املركز التكنولوجي 

الجديد الجاري تنفيذه. 
وقد شهد املحافظ وضيوف املحافظة االحتفالية الفنية الكربى التي أقيمت بالقاعة الجديدة، بحضور محافظا 
الدقهلية السابقان اللواء صالح املعداوى، و الدكتور أحمد الشعراوى، وهيثم الشيخ، نائب املحافظ، وسعد الفرماوى، 
والقيادات  حافظ،  محمود  والفنان  الشاعر،  جامل  واإلعالمي  املساعد،  السكرتري  الغندور  ومنال  العام،  السكرتري 

التنفيذية وعدد من مسؤويل املحافظة الحاليني والسابقني وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.
وبدأت االحتفالية بالسالم الوطني والوقوف دقيقة حداد عىل أرواح شهداء الوطن، ثم ألقى محافظ الدقهلية 

كلمة رحب فيها بضيوف املحافظة.
وخالل االحتفالية كرم محافظ الدقهلية 30 قيادة تنفيذية مديري املديريات ومديرى عموم اإلدارات باملحافظة 
بتسليمهم شهادات التقدير عىل جهودهم املتميزة، وكان برنامج الحفل قد تضمن تقديم العديد من الفقرات الفنية 
ومنها أوبريت املنصورة تصنع التاريخ وفلام تسجيليا عن معركة املنصورة الجوية وكلها  تؤكد عظمة وتاريخ محافظة 

الدقهلية وعاصمتها املنصورة.

االحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية
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عازر  هاين  املرصي  املهندس  حصل 
رئيس  ومستشار  العاملي  األنفاق  خبري 
الجمعة  يوم  النقل،  لشئون  الجمهورية 
الرشف  وسام  عىل  2020م،  فرباير   14
ملدينة دورمتوند Badge of honor من 
محافظ مدينة دورمتوند األملانية أولريش 

سرياو.
تقديرا  ميثل  الوسام  هذا  يأيت 
وخارجها  أملانيا  يف  املتعددة  إلنجازاته 
سواء  الكربى  الهندسية  املرشوعات  من 
يف مجال األنفاق أو الكباري أو محطات 
مجال  يف  جهوده  وأيضا  الحديد،  السكة 
األنشطة االجتامعية، وألنه منوذج إيجايب 

ومؤثر يف املجتمع.
من جانبه، قال عازر إنه يهدى الوسام 
عليه  الكبري  الفضل  صاحبة  مرص  لبلده 
وطنه  يتذكر  أنه  مؤكدا  إليه،  فيام وصل 

أكرث يف وقت فرحه.
ويعيش هاين عازر يف مدينة دورمتوند 
منذ سنوات، وسبق أن أسس محطة برلني 
كرمته  بسببها  التي  للقطارات،  الرئيسية 
نتيجة  مريكل،  أنجيال  األملانية  املستشارة 
تأسيس املحطة الضخمة بشكل إعجازي.

ويساهم عازر يف تنفيذ العديد من املرشوعات يف أملانيا، كام له دورا كبريا يف تدعيم العالقات املرصية األملانية 
خالل السنوات األخرية.

وسبق أن حصل هاين عازر عىل وسام رئيس الجمهورية األملانية منذ أشهر، وقام عمدة دورمتوند بتسليم الوسام 
له.

املهندس هاين عازر عىل  التهنئة إىل  نبيلة مكرم، خالص  السفرية  الهجرة  السياق فقد قدمت وزيرة  ويف نفس 
املرشوعات  من  وخارجها  أملانيا  يف  املتعددة  إلنجازاته  ،وتقديرا  األملانية  دورمتوند  ملدينة  الرشف  وسام  تسلمه 

الهندسية الكربى .
أن مرص  تثبت دوًما  بارزة  املهندس هاين عازر، عالمة مرصية  أن  نبيلة مكرم، يف ترصيحات،  السفرية  وأكدت 

تستطيع، مشرية أن خرباء وعلامء مرص يف الخارج هم دامئًا أصحاب بصامت مؤثرة يف مجتمعاتهم الخارجية.

المهندس المصري هاني عازر يحصل على وسام الشرف من “دورتموند” األلمانية
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» المحبة هي قمة الفضائلَ« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

املحبة هي الفضيلة األوىل بل هي جامع الفضائل كلها. وعندما سئل السيد املسيح 

الرب إلهك من كل قلبك،  إنها املحبة" تحب  الناموس، قال  العظمى يف  الوصية  عن 

ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك.. وتحب قريبك كنفسك" "  وبهذا يتعلق الناموس 

كله واألنبياء".

 وقد جاء السيد املسيح إىل العامل ليك ينرش املحبة، املحبة الباذلة املعطية، محبة 

الله للناس، ومحبة الناس لله، ومحبة الناس بعضهم لبعض. وهكذا قال لرسله القديسني: 

"بهذا يعلم الجميع أنكم تالميذى، إن كان فيكم حب بعضكم نحو بعض".. وبهذا علمنا أن نحب الله، ونحب الخري.. ونطيع الله 

من أجل محبتنا له، ومحبتنا لوصاياه..

 تربطنا بالله عالقة الحب، ال عالقة الخوف. إن الخوف يرىب عبيًدا، أما الحب فريىب األبناء، وقد نبدأ عالقتنا مع الله باملخافة 

ولكنها يجب أن تسمو وتتطور حتى تصل إىل درجة الحب، وعندئذ يزول الخوف.

 وىف إحدى املرات قال القديس العظيم األنبا انطونيوس لتالميذه: )يا أوالدي، أنا ال أخاف الله(. فلام تعجبوا قائلني: )هذا الكالم 

صعب يا أبانا(، حينئذ أجابهم القديس بقوله: )ذلك ألنني أحبه، والحب يطرح الخوف إىل خارج(.

واإلنسان الذي يصل إىل محبة الله، ال تقوى عليه الخطية. يحاربه الشياطني من الخارج، وتتحطم كل سهامهم عىل صخرة 

محبته. وقد قال الكتاب: "املحبة ال تسقط أبًدا". وقال سليامن الحكيم يف سفر النشيد: "املحبة قوية كاملوت.. مياه كثرية ال تستطيع 

أن تطفئ املحبة". ولذلك قال القديس أوغسطينوس: )أحبب، وأفعل بعد ذلك ما تشاء(..

 وقد بلغ من أهمية املحبة أنها سارت اساًم لله. فقد قيل يف الكتاب املقدس: "الله محبه، من يثبت يف الله، والله فيه"..

إن املحبة هي قمة الفضائل جميًعا. هي أفضل من العلم، وأفضل جميع املواهب الروحية، وأفضل من اإلميان ومن الرجاء.. 

ولهذا قال بولس الرسول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس واملالئكة، ولكن ليس يل محبة، فقد رصت نحاًسا يطن أو صنًجا يرن، وإن 

كانت يل نبوءة، وأعلم جميع األرسار وكل علم، وإن كان يل كل اإلميان حتى أنقل الجبال، وليست يل محبة، فلست شيئًا".

 " العلم ينفخ، والمحبة تبنى".
إن الدين ليس مامرسات وال شكليات وال فروًضا، ولكنه حب.. وعىل قدر ما يف قلب اإلنسان من حب لله وحب للناس وحب 

للخري، هكذا يكون جزاؤه يف اليوم األخري..

 إن الله ال تهمه أعامل الخري التي يفعلها الناس، إمنا يهمه ما يوجد يف تلك األعامل من حب للخري ومن حب لله..

فهناك أشخاص يفعلون الخري ظاهرًا وليس من قلوبهم، وهناك أشخاص يفعلون الخري مجربين من آخرين، أو بحكم القانون، أو 

خوفًا من االنتقام، أو خوفًا من العار، أو خجاًل من الناس.. وهناك أشخاص يفعلون الخري من أجل مجد ينالونه من الناس يف صورة 

مديح أو إعجاب.. كل هؤالء ال ينالون أجرًا إال إن كان الحب هو دافعهم إىل الخري..

 لذلك ينبغي أن نخطط بكل فضيلة بالحب، ونعالج كل أمر بالحب، يكون الحب دافعنا، ويكون الحب وسيلتنا، ويكون الحب 

غايتنا. ونضع أمامنا قول الكتاب: "لترص كل أموركم يف محبة".
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+ تدخل الحب في كل الفضائل:
 كام ينبغي أن يدخل االتضاع يف كل فضيلة ليك يحفظها من الزهو والخيالء واملجد الباطل، كذلك ينبغي أن 

يدخل الحب يف كل فضيلة ليك يعطيها عمًقا ومعنى وحرارة روحية.. ولنرضب لذلك بضعة أمثلة..

 الصالة مثاًل، هل هي مجرد حديث مع الله؟ إنها أكرب من ذلك، إنها اشتياق القلب لله، وهى تعبري عن الحب الداخيل..

لذلك قال داود النبي يف مزامريه: "يا الله أنت إلهي، عطشت نفيس إليك التحقت نفيس وراءك.. كام يشتاق األيل إىل جداول 

املياه، كذلك اشتاقت نفيس إليك يا الله.. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تالويت". "وجدت كالمك كالشهد فأكلته"..

 والذهاب إىل بيت الله، أهو نوع من العبادة، أم هو أيًضا حب؟ نسأل يف هذا داود النبي، فيقول يف مزامريه: "مساكنك محبوبة، 

أيها الرب إله القوات. تشتاق وتذوب نفيس للدخول إىل ديار الرب". "فرحت بالقائلني يل: إىل بيت الرب نذهب".. "واحدة طلبت 

من الرب، وإياها التمس، أن أسكن يف بيت الرب كل أيام حيايت..".

العبادة ليست هي حركة  العبادة كلها.. إن  الله فحسب، وإمنا  الذهاب إىل بيت   ليست الصالة فقط هي عالقة حب، وال 

الشفتني بل القلب، إنها حركة القلب نحو الله. إنها استبدالشهوة بشهوة: ترك لشهوة العامل، من أجل التعلق بشهوة الله..

 كذلك خدمة الله، والسعي لخالص أنفس الناس.. كلها أعامل حب.. الخادم هو اإلنسان الذي يحب الناس، ويهتم مبصريهم 

األبدي، ويسعى إىل خالص نفوسهم. إنه كالشمعة التي تذوب ليك تضئ لآلخرين، يقول مع بولس الرسول: "وددت لو أكون أنا 

نفيس مرفوًضا، من أجل أخويت وأنسبايئ حسب الجسد".. "من يفرت وأنا ال ألتهب؟!".

 لذلك كل إنسان يخدم الله، عليه أن يتعلم الحب أواًل، قبل أن يخدم الناس.. فالناس يحتاجون إىل قلب واسع، يحس إحساسهم، 

يحتمل  قلب  إىل  يحتاجون  أيًضا  بل  سقطاتهم،  يحتقر  وال  ضعفاتهم،  ويحتمل  ألفراحهم،  ويفرح  آلالمهم،  ويتأمل  بهم  ويشعر 

جحودهم وصدودهم وعدم اكرتاثهم. وبالحب نستطيع أن نربح الناس..

 واإلنسان الذي يعيش بالحب، عليه أن يحب الكل. إن القلب الضيق هو الذي يحب محبته فقط، أما القلب الواسع فيحب 

الجميع حتى أعداءه.

ولهذا قال السيد املسيح له املجد: "أحبو أعداءكم، باركوا العنيكم، أحسنوا إىل مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم 

ويطردونكم".. وأعطانا مثاًل وقدوة من الله نفسه الذي: "يرشق شمسه عىل األرشار والصالحني، وميطر عىل األبرار والظاملني".

 لذلك علينا أن نحب الكل، وال نضيق بأحد ونأخذ درًسا حتى من الطبيعة.. نتعلم من النهر الذي يعطى ماءه للكل، يرشب 

منه القديس، كام يرشب منه الخاطئ.. انظروا إىل الوردة كيف تعطى عبريها لكل من يعرب بها، يتمتع برائحتها البار والفاسق، حتى 

الذي يقطفها، ويفركها بني يديه، تظل متنحه عطرها حتى آخر لحظة من حياتها..

 وأهم ما يف الحب هو البذل، وأعظم ما يف البذل هو بذل الذات.. لذلك قال السيد املسيح: "ليس حب أعظم من هذا، أن يبذل 

أحد نفسه عن أحبائه". فلنحب الناس جميًعا، ألن القلب الخايل من الحب، هو خال من عمل الله فيه، هو قلب ال يسكنه الله.

 وإن مل نستطع أن نحب إيجابيًا فعىل األقل ال نكره أحًدا. فالقلب الذي توجد فيه الكراهية والحقد هو مسكن للشيطان..

إن مل نستطع أن نحب الناس، فعىل األقل ال نكرههم، وإن مل نستطع أن ننفع الناس، فعىل األقل ال نؤذيهم..

 فليعطنا الله محب البرش، الذي أحب الكل يف عمق، أن نحب بعضنا بعًضا، باملحبة التي يسكبها الله يف قلوبنا، له املجد الدائم 

إىل األبد. آمني..
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"رعاية الكنيسة 
للمعترفين والشهداء"

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

الوصف؛  عن  يَِجّل  ما  العذابات  من  ونالوا  األقدس،  لإلميان  مثًنا  حياتهم  قدموا  من  إزاء  بوسعها  ما  الكنيسة  عِملت   

جون تحت املحاكمة، وأظهرت رعايتها لهم روحيًّا ونفسيًّا، كام اهتمت بسد احتياجاتهم  فاهتمت باملعرتفني والشهداء: وهم يف السُّ

املادية؛ لقد كان كل غرض الكنيسة أن تخفف من آالم األرَس، وآالم االضطهاد؛ ولقد نجحت الكنيسة يف ٰذلك، وكان نجاحها أكرث مام 

كان يُتوقَّع يف أمثال الظروف واملحن التي مرت بها. 

الرعاية النفسية 

ونقصد بها تشجيع الكنيسة للمعرتفني يف وقت محنتهم، ورفع معنوياتهم؛ وقد تم ٰذلك عن طريق زيارات الخدام وافتقادهم 

للمحبوسني، وبواسطة رسائل التشجيع التي كانت تُرسلها إليهم الكنيسة. 

)أ( بالزيارات 

لقد سمح الحكام الوثنيُّون ألقرباء املعرتفني املسجونني وأصدقائهم بزيارتهم يف ُسجونهم، ظنًّا منهم أن مقاومة ٰهؤالء املعرتفني 

تضُعف إزاء توسالت ذويهم وإلحاههم تحت تأثري العاطفة؛ أِضف إىل ٰهذا أن َحَفظة السجن يف تلك الُعهود كانوا غالبًا جامعة من 

املرتشني، وكان من السهل رشاء ُمحاباتهم وتغاضيهم بالرَُِّشوة. 

وقد سّهلت ٰهذه الناحية عىل الكنيسة خداًما وأفراًدا ُمهمة رعاية املعرتفني يف ُسجونهم. وطبًعا ال يَخَفى علينا أثر الزيارات يف 

رفع معنوية اإلنسان املحبوس، حتى إن رب املجد يعترب ٰهذا العمل الذي نعمله مع أحد الناس كأننا قد قمنا به نحوه شخصيًّا: 

"كنُت ... محبوًسا فأتيتم إيلَّ." )مت 25: 35-3٦(. 

ويصف لنا "القديس كربيانوس" أُسقف "قرطاچنة" الشهيد كيف أن أعداًدا كبرية من أصدقاء املحبوسني كانوا يحيطون بهم، 

حتى إنهم يف غمرة حامسهم نسوا أبسط مبادئ الحذر من مضطهديهم؛ وكانت ٰهذه التجمعات تُنشئ عزاًء كبريًا للمحبوسني تحت 

أَبْهاء السجون املظلمة. 

)ب( بالرسائل 

وكانت الكنيسة تواصل افتقادها للمعرتفني املحبوسني عن طريق رسائل التشجيع والتعزية؛ كتب "القديس كربيانوس" إىل بعض 

الكهنة املسجونني من أجل املسيح يقول: ]... وكأننا كنا محبوسون معكم: ألننا بالقلب معكم، نشعر مثلكم مبا أنتم مدينون به 

من الرشف لجوده تعاىل، واملحبة التي تجمعنا تجعلنا نفتخر بافتخاركم. وال يشء يقطع املحبة متى كانت روحية. فإن محبتي لكم 

بكم اعرتافكم.[.  تحملني إىل حيث يحَسِ

ويف رسالة أخرى يقول لبعض املعرتفني املسجونني، مشريًا إىل قيودهم الحديدية: ]إن ٰهذه ليست سالسل، إنها ُحيِلّ للزينة. إنها 

األقدام املقيَّدة التي للطوباويِّني التي تقطع الطريق إىل الفرَدوس.[. 

ويقول أيًضا موجًها كالمه إىل "كنيسة قرطاچنة": ]يف أوقات االضطهاد، تُغلق األرض أمامنا، لٰكن السامء تُفتح. "ضد املسيح" 
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لتبدأ  القصرية،  الحياة  تنتهي ٰهذه  ى عنا، والفرَدوس يقبلنا.  يتنحَّ العامل  يتبعنا.  الُخلود  لٰكن  . املوت يغلبنا،  يعنيَّ

الحياة األبدية. يا له من رشف! يا له من سالم! يا له من فرح: أن نرحل ٰهكذا يف مجد وْسط االضطهاد والضيق، 

ونُغمض أعيننا عن العامل والبرش لنفتحها يف وجه الله ومسيحه!! يا لها من رحلة قصرية![. 

الرعاية املادية 

يف تلك األزمنة الصعبة التي تعرض فيها املَسيحيُّون لضغط الدولة ومصادرتها ملمتلكاتهم وفصلها إياهم من وظائفهم، كام 

وقة وهياجهم وحوادث نهبهم لبيوتهم، كان ال بد للكنيسة أن تعمل عمالً ترعى به ٰهؤالء الذين يذودون عن  ْهامء والسُّ تعرضوا للدُّ

اإلميان، وتُسد كل احتياجتهم املادية؛ وقد أوفت الكنيسة ٰهذه الناحية عن طريق حثها اإلخوة املؤمنني عىل اإلسهام يف احتياجات 

املعرتفني والشهداء، ثم بطريقة مبارشة مبساعدتهم لهم عىل يد خدامها. 

)أ( بواسطة اإلخوة املؤمنني 

كانت الكنيسة تُحث أبناءها عىل مساعدة املعرتفني يف حبسهم بكل أنواع املساعدات، ومعاملة املؤمنني املَسيحيِّني إلخوتهم 

املحبوسني، مصورًة تصويرًا بديًعا فيام كتبه "لوكيان Lucian" عن حياة "ِبرِجرينوس Peregrinus" )فصل 12(؛ فبعد أن رشح كيف 

أنه اعتنق ٰهذا الشخص املَسيحية يف "ِفلَسطني"، استطرد قائالً: ]وأخريًا قُبض عليه بتهمة املَسيحية! وأُلقَي يف السجن.[؛ وملا زُج به يف 

السجن، مل يرتك املَسيحيُّون وسيلة إلطالق رساحه ثانية؛ وملا تبينوا استحالة ٰهذا األمر، قاموا بكافة الِخْدمات التي يحتاج إليها بكل 

أّما  ينتظرون.  أيتام؛  األرامل، وأطفال صغار  نساء عجائز، وبعض  الباكر:  الصباح  منذ  السجن  باب  يتجمع عند  وكان  شغف.  

الشخصيات البارزة منهم، فكانوا يستطيعون حتى النوم داخل السجن مع املعرتفني املسجونني عن طريق رَُِشوة السجانني. وٰهكذا 

كانت الوجبات الطيبة تُحمل إىل داخل السجن، وتُقرأ الكتب املقدسة. بل إن بعض مدن مقاطعة "آسيا" – التي جاء منها بعض 

املَسيحيِّني لزيارته ـ أظهروا استعداًدا ملساعدته أمام القضاء، وبذل ما يف وسعهم. أخريًا أفرج عنه حاكم "سوريا". 

)ب( بواسطة خدام الكنيسة

كانت الكنيسة تجمع مبالغ ضخمة ملصلحة املعرتفني والشهداء املضطَهدين. ويقول "القديس كربيانوس" يف رسالة له: ]بالنسبة 

جون، بعد أن اعرتفوا باسم الرب: آُمر أال يُهمل يف أّي يشء، ألن كل املبلغ املشار إليه  م ألولٰئك الذين زُجوا يف السُّ إىل العون الذي يقدَّ

ُوزع عىل الكهنة لٰهذا الغرض.[. وكدليل عىل رعاية الكنيسة املادية للمعرتفني، ما أصدره "القديس كربيانوس" من تعليامت بخصوص 

"املعرتف كِلِرينوس Celerinus" ـ وكان قارئًا )أُغُنستًُسا( يف الكنيسة ـ إذ أمر أن يرُصف له مرتب ِقسيس. 

وهناك رسالة "للقديس كِربيانوس" أسقف "قرطاچنة" دّونها من مخبئه، سنة 250م، حيث كان مختفيًا إبّان اضطهاد "ديسيوس"، 

توضح لنا دور الكنيسة بالنسبة إىل رعاية املعرتفني والشهداء ماديًّا: 

]من »كربيانوس« إىل إخوته الكهنة والشاممسة: سالم، أيها اإلخوة األعزاء. أذكر أين نبهتكم برسائل خاصة وكررت التنبية أن 

تهتموا كل االهتامم باملسجونني وقد اعرتفوا بالرب اعرتافًا رشيًفا. وها أنٰذا أعود إىل ما سبق، خوفًا من أن تنقص عنايتكم مبن ال 

يَنُقصون مجًدا. ولو كان وضعي يسمح يل بٰهذا االهتامم ملا تأخرُت عن القيام به عن طيب خاطر. ألن املحبة تحتم علينا ٰهذه 

الخدمة نحو إخوة بواسل. لٰكني أعتمد عىل عزميتكم بأن تتوبوا عني يف ٰهذه املُهمة. اعَملوا كل ما ينبغي عمله نحو من أعزّهم 

الله مبثل ٰهذه الفضائل من اإلميان والقوة. ثم إين طاملا قلت لكم يف رسائيل: أنه يجب أال يَنقص اهتاممكم بالفقراء، وال تضُعف 

غريتكم نحوهم ٰهؤالء الفقراء الذين مل يغادروا معسكر املسيح، بل ظلوا ثابتني معنا يف اإلميان والجهاد! ولتُكن عنايتنا بهم وحبنا 

لهم فوق صربهم عىل الفقر وفوق احتاملهم، فإنهم يف إخالصهم للرب صاروا مثالً يف اإلميان لجميع الفقراء ...[. 
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