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العمل في حياة الراهب)2(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

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

أقوال اآلباء عن العمل
اآلباء القديسون أكّدوا عىل أهمية العمل يف حياة الراهب، األب بيمن قال ]ثالثة أعامل رأيناها لألب مبوا.. صوم إىل املساء 
كل يوم وصمت دائم وعمل اليدين[ فحياة الراهب تقوم عىل ثالثة أركان هي القراءة والعمل والصالة.. جزء من الوقت 
يقضيه يف القراءة؛ ليك يتزود باملعرفة الروحية وليك يغذى عقله بسري القديسني وأقوال الله املحييه, وجزء من الوقت يقضيه 

يف الصالة يف رشكة حب مع الله, وجزء من الوقت يقضيه يف العمل.

وقد كُتب يف بستان الرهبان: حرض إىل األب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يدعون مصلني الذين يحبون الصالة وال 
يحبون العمل فسألهم عن عمل أيديهم؛ فقالوا له: نحن ال نهتم بعمل اليدين إمنا نهتم بالصالة الدامئة كقول الرسول, فقال 
لهم الشيخ: أما تأكلون وتنامون؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: فإذا ما جلستم تأكلون وإذا منتم فمن يصىل عنكم؟ فتحريوا ومل 
يجدوا ما يجيبون به، فقال لهم: اغفروا يل فإن عملكم ليس كقولكم لكنى أريكم كيف أمارس عمل يديَّ وأصىل دامئًا وذلك 
بأين أجلس بعون الله وأبل خوًصا وأضفر الضفرية وأقول: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وككرثة رأفتك امُح إمثي؛ أفام يعترب 
ذلك صالة؟ قالوا له: نعم، فقال لهم: إذا مكثت هكذا طول النهار أعمل وأصىل فيكون يل عن عمل كل يوم ستة عرش فلًسا 
فأعطى منها فلسني وآكل بالباقي ويصبح آخذ الفلسني مصليًا عنى يف وقت أكىل ويف وقت نومي وبنعمة الله تكمل يل 
الصالة الدامئة كأمر الرسول. أنتم تقولون إنكم تصلون، لكن وقت الطعام ووقت النوم ال يصىل أحد من أجلكم، إمنا أنا أشتغل 
وأتصّدق من عمل يدي واإلنسان املسكني الذي يأخذ هذه الصدقة سيصىل يل أثناء نومي وأكيل.. صلواته هذه ستكون عوًضا 
عن صاليت وبهذا أكون قد متمت الصالة الدامئة بواسطة هذا اإلنسان، ويف وقت العمل أيًضا أصىل، وبهذه الطريقة أكون 
قد صليت أكرث منكم. وإذ أمارس عميل فإين بذلك أقهر شيطان امللل والشهوة ألن امللل يؤدى إىل البطالة والشهوة كائنة يف 
البطالة. الطريقة التي سلمها لنا جامعة الرهبان هي هذه أنه يلزمنا أن نشتغل بأيدينا ونصوم طوال النهار ونقتنى صمت 

اللسان ونبىك عىل خطايانا.

أهمية العمل للراهب
+ أواًل: العمل يخفف عن الراهب الثقل وامللل، فالقديس األنبا أنطونيوس عندما كان يف ملل ظهر له املالك وهو يشتغل 

حتى يعلمه وقال له: اعمل مثىل وامللل والضجر يذهبان عنك.

 + ثانيًا: العمل يعطى فرصة للراهب أن يأكل من عمل يديه ويعطى صدقًة لآلخرين؛ ليك يعمل عمل الرحمة ويشعر 
أنه تعب يف عمل الرحمة هذا. يوجد إنسان يصنع صدقة من صدقة تأىت له، مبعنى شخص يتصدق عليه آخر بخمس خبزات 
فيتصدق هو بخبزة.. بالفعل يكون قد عمل عمل رحمة إمنا هذا عىل حساب اآلخرين فالذي أعطاه هو الذي سيأخذ أجر 

هذه الرحمة, ولكن الذي يتصدق من عمل يديه يكون إنسانًا ُمثمرًا أو منتًجا.

 + ثالثًا: العمل أيًضا مينع الرشور التي تتولَّد من البطالة يف حياة اإلنسان مثلام قال األب لوقيوس ]الشهوة كائنة يف 
البطالة[ أحيانًا البطالة تساعد عىل خمول الجسد ولهذا قال القديس موىس األسود: ]أهم أسلحة الفضائل هي إتعاب الجسد 
مبعرفة فالكسل والتواين يولدان املحاربات[ وقال أيًضا ]اتعب جسدك لئال تخزى يف قيامة الصديقني[ و]ال تحب الراحة ما 

دمت يف هذه الدنيا[.
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إمكانيــات )2(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

    تحدثنا يف املقال السابق عن إمكانية العقل والفرق بني العقل والعقالنية وكيفية االستفادة من العقل كإمكانية جبارة 
متيز اإلنسان ولكن يف هذا املقال نتحدث عن:

)+( إمكانية العقل في الفكر: 
والفكر يولد من العقل مبعنى ان سامع الكلمة يولد فكراً من العقل الذي يعقل الكلمة لذلك مثلث الحوار هو: الكلمة 
والفكر والعقل والثالثة هم واحد إذ يجمع بينهم الفهم. فحني تتكلم ويسمعك َمْن يحاورك يفهم كالمك بطريقته الخاصة 
ويختزن يف ذهنه ما فهمه ورمبا يكون الفهم الذى تَولّد يف الفكر يكون مختلفاً عن ما يقصده املتكلم... وهنا مل يُستفاد 
بالعقل االستفادة الكاملة... ويف تجربة اجريناها عىل عدد 6 من الشخصيات وبدأنا بعبارة لألول وطلبنا منه أن يقول نفس 
العبارة للتايل والتايل ملن يتلوه ) نفس العبارة( وهكذا اىل كل العدد )6( وطلبنا سامع العبارة من األخري فسمعنا شيئاً مختلفاً 

متاماً عن التي قيلت...

وهنا نتساءل ما هو السبب يف ذلك ؟!!! .. طبعاً السبب هو الفهم الخاص الذي يحدد لكل شخص طريقه فهمه للكالم 
حسب طبيعته وخرباته وما يف ذاكرته من خربات... وهذه هي املشكلة التي تعطل التفاهم كقدرة من قدرات العقل التي 

يجب ان تستخدمها للخري وملزيد من التقارب بالتفاهم ... 

والحل دائمًا هو :
  انتقاء األلفاظ والكلامت املفهومة الواضحة والتي ال تحتمل اكرث من معنى ألن اللعب باأللفاظ خاصة يف عامل السياسة 
يتسبب يف عدم الفهم الجيد للكلامت وبالتايل توجد اختالفات يف الفهم مام يؤدى اىل خالفات مام يؤدى اىل عنف ٍ أحياناً 
يف عالج هذه الخالفات ؛ ومع رضورة انتقاء األلفاظ والكلامت ووضوحها يجب الفهم الجيد لها بدون إدخال الفهم الخاص 
عليها حتى يكون الفهم سليام ً كام تقصد الكلامت ألن اللغة هي للتفاهم وليس للخالف ومهمة العقل هي فهم الكلامت 
يف حوار نافع متعقل يستخدم مواهب العقل لتقريب وجهات النظر حتى يتمكن الطرفان للوصول اىل فهم مشرتك وتقريب 

لوجهات النظر حتى يؤدى ذلك اىل قرار سليم يخدم الغرض األسايس من الكلامت والحوار الذى نصفُه ... 

وهنا نالحظ: أن إمكانية العقل ممكن أن توصلنا اىل تفاهم وتالقي وهذا بلغة تخاطب واضحة وفهم سليم للكلامت 
وردود صحيحة بدون التواء ولكن لألسف لعدم توافر رشوط الحوار الهادئ املوضوعي السليم ) من كلامت واضحة ال تحتمل 
أكرث من معنى وفهم سليم للكلامت وردود موضوعية تفي بالغرض( لذلك إذا مل تتوفر هذه األمور يحدث الخالف واالختالف 
فتضيع طاقات الحوار بطريقة مقصودة تؤدى اىل مشاكل مفتعلة تدمر الوحدة الشعبية وأيضاً تتسبب يف أحداث عنف يف 
بعض األماكن سواء داخل األرسة  الواحدة ) غري املتفاهمة( او داخل الحزب الواحد او داخل املؤسسة الواحدة ) ونالحظ 
الطلبات الفئوية( لعدم تفهم الطلبات والقدرة عىل ايفائها ... بل هذا ما يحدث االن بني شباب الثورة وبعض القيادات 
الحالية والشك ان هذا اهامل إلعامل العقل وتقصري يف االستفادة بإمكانيته يف الفهم والحوار واىل اللقاء يف العدد املقبل 

ملناقشة بعض االمور حول امكانية من االمكانيات البرشية.
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»أ.د فوزي اسطفانوس .. أيقونة مصرية« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

طبيب، قائد، مؤسس بارع، باحث، أستاذ عاملّي، بل مدرسة ذات تراث مميز من الخربات والكفاءة الفائقة يف اإلداريات، ذو 
ا، يتسم بالحكمة والَجلَد والصرب، يتمتع برؤية واضحة ملا يريد أن يُنجز ويحقق، تخطت شهرته بلدته  سلوك دبلومايّس خاص جدًّ
الصغرية وأمىس رمزًا عامليًّا: أ. د. “فوزي جورجي إسطفانوس”، مؤسس قسم التخدير مبستشفى “كليڤالند كلينيك”، الراحل عن 

عاملنا قبل أيام قليلة، بعد رحلة حياة حافلة باإلنجازات العاملية واملرِصية.

ُولد “فوزي إسطفانوس” بسوهاج عام ١٩٣٧م، ليكون سابع أشقاء مثانية. وقبل أن يُتم التاسعة، بدأ يف تحمل املسؤولية، 
بعد أن سافَر اثنان من أشقائه إىل “القاهرة” للدراسة؛ فكان يصطحب والدته لتحصيل إيجار ما متتلكه األرسة من أراٍض. عكف 
عىل الدراسة حتى حَصل عىل الثانوية العامة من “مدرسة فؤاد الثانوية بسوهاج”، مبجموع أّهله لاللتحاق بكلية الطب بجامعة 
عني شمس، وتخرج عام ١٩6٠م. عِمل بوظيفة متخصص تخدير حتى عام ١٩6٧م، ثم سافَر إىل “إنجلرتا” للعمل مبستشفيات 
“نيوكاسل” يف تخصصه. وعام ١٩٧٠م، حَصل عىل درجة “الزمالة” يف التخدير من الكلية امللكية للجراحني بربيطانيا، ثم قرر 

السفر إىل “الواليات املتحدة األمريكية” ليعمل مبستشفى “كليڤالند كلينيك” يف العام نفسه.

ويف مستشفى “كليڤالند كلينيك”، بدأ د. “فوزي” رحلة نجاح عاملية؛ فمنذ توليه العمل بها، عِمل جاهًدا ألجل تأسيس 
قسم  أول  إنشاء  عن  املسؤول  هو  يُعد  بل  األمريكية”،  املتحدة  بـ”الواليات  التخدير  أقسام  أعظم  أحد  فصار  التخدير  قسم 
تخدير للقلب والصدر يف العامل، الذي رأَسه، قبل أن يصري رئيًسا لقسم التخدير وطب العناية املركزة حتى تقاعده. وقد شِهد 
يُعد  أنه  كام  كلينيك”،  “كليڤالند  القلب، مبستشفى  جراحات  لتخدير  العامل  يف  قسم  أول  مؤسس  بأنه  عامليون  جراحون  له 
ولية لتخدير القلب” التي رأسها وخدم بها َعقًدا من الزمان. لٰكنه مع كل تلك  أحد املؤسسني لتخدير القلب، و”للجمعية الدُّ
املسؤوليات الجسام، مل يتوقف عن تقديم علمه للجميع؛ فنرش كتبًا عديدة ُصنفت من أهم املراجع العلمية، إىل جانب مئات 
من األبحاث العلمية، وكثري من املشاركات يف املؤمترات العلمية. وكان عضًوا مبجلس إدارة مستشفى “كليڤالند كلينيك”، وممثالً 

له، وعضًوا مبجلس إدارة مستشفى “دار الفؤاد” بالقاهرة.

وأ.  العيون،  “مارك” طبيب  د.  ولدين:  منها  وأنجب  السيدة “سميحة”،  تزوج  فقد  االجتامعية،  “فوزي”  د.  أما عن حياة 
البساطة، والتواضع، واملحبة الشديدة للجميع، والرؤية  أبًا عظياًم. وقد ُعرفت عنه  “چون” املحامي رجل األعامل؛ وقد كان 
الثاقبة، وعشق العمل، واإلميان بالعمل الجامعّي وبقدرة الفريق الواحد عىل تحقيق اإلنجازات، كام ُعرف بالسعي دامئًا نحو 
تطوير أسلوب العمل وتجديده مبا ميلكه من مهارات قيادية يندر وجودها. وكان ذا وجود متميز والتزام متناٍه يف ما يؤديه من 
عمل ومسؤوليات ضخمة، كام كانت له قدرة مميزة يف إدارة الحوارات واإلقناع. وقد دعم د. “فوزي إسطفانوس” عديًدا من 
الجامعات واملدارس الطبية واملستشفيات بوصفه أستاًذا نِشطًا ومستشاًرا. وكان موجًها وصديًقا لعدة أجيال من األطباء الشباب 
يف حياتهم املهنية. كان رجل عطاء، يقدم املساعدة والخدمة لكل من يسأل، وملن يراه محتاًجا املساعدة، لذا تجده يقّض أوقاتًا 
طويلة بالكنيسة يتحدث مع الجميع، مثلام كان من الصعب أن تجده يسري مبفرده يف طرقات املستشفى، بل يحيط به األطباء 
يسألونه ويستشريونه دامئًا. كٰذلك كان ذا تأثري عظيم يف مرضاه وأرسهم واملجتمع عموًما؛ لقد كانت محبته الشديدة وعنايته 

بالكل، وإميانه بوجوب معاملة كل إنسان باحرتام وتقدير، أمرًا طبيعيًّا ينبع مع نبضات قلبه، فجعل منه إنسانًا فوق العادة.

يف إحدى املقاالت لألستاذ “جامل الغيطاين”، كتب عن د. “فوزي إسطفانوس”: “رغم انقضاء ما يقارب أربعة عقود أو أكرث 
العميق بـ»ِمرص« بدا عميًقا متجدًدا”. نعم، ظلت “ِمرص” دامئًا يف قلب د.  الوجدايّن  ارتباطه  عىل إقامته بـ»أمريكا«، إال أن 
“فوزي إسطفانوس” مبشاركاته الدامئة يف املؤمترات الطبية، وبإلقاء املحارضات بالجامعات املرصية من أجل رفعة التعليم الطبّي 
يف “ِمرص”، وبدوره الكبري يف إتاحة الفرص لألطباء املرِصيني املتميزين علميًّا للتدريب والتعليم يف مستشفى “كليڤالند كلينيك”، 
من خالل سعيه لعمل اتفاقيات للتبادل العلمّي بدأت عام ١٩٧٥م بني “كليڤالند” وعدد من الجامعات املرِصية؛ حيث قُبلت 

مئات من األطباء بأقسام التخدير والقلب وجراحة القلب واملسالك البولية.
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الرتاث  القديس مار مرقس لنرش  إنشاء “مؤسسة  إىل  يبادر  القبطّي، ما جعله  بتاريخ “ِمرص” وبالتاريخ  اهتاممه  له  يُنىس  وال 
القبطّي”، التي نرشت عدًدا من كتب التاريخ املهمة، منها: تاريخ األمة القبطية، وتاريخ األدب القبطّي، وحياة “مار مرقس”؛ وإىل 
جانب ٰذلك تعضيده مركز النرش بالجامعة األمريكية ليتمكن من نرش بعض الكتب املهمة، وتنظيمه مؤمترات عاملية عديدة. كٰذلك 

كان له دور مهم يف إنشاء “املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس”، وكان أحد األعضاء البارزين يف مجلس أمناء املركز.

رحلة حياة كان أساسها محبة الله من كل القلب، وحب اإلنسانية والوطن والكنيسة، فبات أيقونة ِمرصية خالصة يف العامل. نياًحا 
لروح د. “فوزي إسطفانوس”، وتعزيات السامء ألرسته وتالمذته ومحبيه؛ كافأه الله عىل كل أعامله التي عِملها ملجد اسمه! 

وصلتني مشاركة من أحد األحباء الذين لهم معرفة وصلة وثيقة بدكتور “فوزي إسطفانوس”، أعقبتها مكاملة هاتفية، أبحرنا 
فيها بالحديث عن ٰهذا العمالق، أذكر منها: أن د. “فوزي” كان عضًوا مبجلس إدارة مستشفى “كليڤالند كلينيك”، ثم رئيًسا 
ملجلس إدارتها؛ فبعد رحيل رئيس مجلس اإلدارة آنذاك، أجمع أعضاء مجلس إدارة املستشفى عىل اختيار د. “فوزي” رئيًسا 
ملجلس اإلدارة، وٰذلك لوجود مشكالت كثرية تحتاج إىل شخصية متميزة إداريًّا مل يجدوها إال يف عمالقنا املرصّي الراحل. وقد 
استمر أ. د. فوزي يف ٰذلك املنصب إىل أن ُحلت جميع تلك املشكالت واستقرت األوضاع. ومام يُذكر من طيب أعامل د. “فوزي” 
اإلدارية، أنه أجرى انتخابات لتعيني رئيس مجلس إدارة جديد، ومل يرتشح هو، بل دعم ترشيح الصديق األقرب إىل قلبه الذي 
االنتخابات  نتيجة  العامليني آنذاك؛ وجاءت  القلب  العظيم محبة كبرية: د. “لوب”، أحد أشهر جراحي  براحلنا  كانت تجمعه 
نجاحه. بل حني قرر د. “لوب” االنتهاء من خدمته والخروج إىل املعاش، دعم د. “فوزي” – ومعه د. لوب – أ. د. “جاذ جروف” 

لتويل املنصب، وبالفعل اختري رئيًسا ملجلس اإلدارة. وقد حرَص د. “جروف” عىل حضور صالة جناز د. “فوزي”، يف تأثر بالغ.

ا يف صنع القرار؛ لحكمته ومنطقه وقدرته يف تفهم األمور وحل املشكالت. وإىل جانب تلك املواهب  كان د. “فوزي” مؤثرًا جدًّ
الفذة، كانت له القدرة عىل جذب اآلخرين إىل النجاح، حتى إنه أُطلق عليه يف “كليڤالند كلينيك” لقب: “Star Maker”، أي 
“الصانع النُّجوم”؛ فلقد تجلت شخصيته يف اكتشاف املواهب، وكشف القدرات الدقيقة التي ال تراها العني العابرة غري الفاحصة، 
وقيادة تلك املواهب عىل طريق النجاح املهنّي واإلنسايّن، ومنها: أ. د. “ناجي ميخائيل”، وأ. د. “وائل برسوم”، و أ.د. “وجيه 

َغربيال”، وآخرون كثريون عىل مر األجيال.

وكان رمزنا الراحل الجليل مؤثرًا يف كل شخص تعامل معه، إداريًّا أو إنسانيًّا؛ فهو الذي أسس مدرسة طبية ذاعت شهرتها 
العناية باملريض، والتواصل به لبحث حالته الصحية ومتابعتها  عامليًّا يف “كليڤالند”، تحمل شعار: “املريض أوالً”، تهُدف إىل 
خطوة بخطوة، يف اهتامم بالغ شديد الخصوصية بكل أحد!! ما جعل مستشفاه ينال املركز األول يف “أمراض القلب واملثانة” 

لَعقدين من الزمان، ومالًذا لعديد من مرىض القلب من ُدول العامل )ذُكر بإحدى املقاالت: ١٣٣ دولة!!(.

كٰذلك اهتم د. “فوزي إسطفانوس” بالتاريخ اهتامًما كبريًا حتى صار من أوىل أولوياته؛ ومل ينصب اهتاممه به عىل تأسسيه 
ملؤسسة “القديس َمرقس لدراسات التاريخ القبطي”، وتأكيد دورها الكبري يف جمع الرتاث القبطّي ونرشه وتوثيقه فقط، بل اهتم 
بالتأريخ اإلنسايّن؛ فقد ذُكر أنه عندما تُويف صديقه د. “لوب”، قرر أبناؤه عقد مزاد لبيع مقتنياته، فام كان من د. “فوزي” إال 
ا منها، بهدف الحفاظ عىل تاريخ د. “لوب”، منتويًا إعدادها وتأريخها، ثم اهداءها إىل  أن حرض املزاد، واشرتى عدًدا كبريًا جدًّ

مستشفى “كليڤالند كلينيك”، غري أنه انتقل من ٰهذا العامل.

ولية، فإن د. “فوزي إسطفانوس”، كان شديد التواضع فدامئًا ما كان يطلق  وعىل الرغم من تلك الحياة الحافلة باإلنجازات الدُّ
عىل نفسه لقب: Mr. No Body!! يف محاولة منه للهرب من الكرامة التي كانت تالحقه أينام كان وبعد كل عمل يؤديه. وأذكر 
أنني حرضت حفل تكريم له، فرأيته مكتظًا بعدد كبري من األغنياء، ومنهم “سام ميللر” أحد أغنى أغنياء أمريكا الداعمون 
لإلنجازات اإلنسانية الكبرية التي حققها د. “فوزي” وفريق العمل املتميز باملستشفى. ومام يُحفر لَنجمنا املرِصّي الراحل يف 
الذاكرة، أنه كثريًا ما كان يردد: عىل اإلنسان أن يكون ذا جلد سميك “Thick Skin”، حني يضع نَُصب عينيه هدفًا يريد تحقيقه، 

إذ به تتكون له الحامية والقدرة عىل تخطي اإلساءة والنقد من اآلخرين من أجل تحقيق ما يصبو إليه.

إن حياة د. “فوزي إسطفانوس” لرَثية وعميقة، مهنيًّا وإنسانيًّا، حياة امتألت مبحبة الله فانعكست يف محبة اآلخرين وأعامل 
جليلة لإلنسانية بأرسها.
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صلوات تجنيز مثلث الرحمات األنبا هدرا بالكاتدرائية

 
ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية مبشاركة 4٧ من أصحاب النيافة 
اآلباء املطارنة واألساقفة أعضاء املجمع املقدس يوم 28 سبتمرب 2٠2١ صالة تجنيز مثلث الرحامت نيافة األنبا هدرا 
مطران أسوان ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس بحاجر إدفو. وذلك بالكنيسة الكربى يف الكاتدرائية املرقسية 

بالعباسية.
ثم ألقى قداسة البابا كلمة أشاد خاللها بالنموذج الحقيقي الذي قدمه نيافة األنبا هدرا يف حياته ويف خدمته 

الرعوية التي امتدت ألكرث من 46 سنة.
قدم نيافة األنبا دانيال أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس كلمة شكر فيها جميع املشاركني يف الصالة ومن 

قدموا التعزية من املسؤولني والشخصيات العامة وأعضاء املجمع املقدس للكنيسة. 

تدشين كنيسة العذراء واألنبا تكال بمدينة العبور
قام قداسة البابا توارضوس الثاين مبشاركة 6 من أحبار الكنيسة يوم ١٣ سبتمرب 2٠2١، بتدشني مذابح وأيقونات 

كنيسة السيدة العذراء والقديس األنبا تكال هيامنوت مبدينة العبور. 
املذبح  بالكنيسة  مذابح  ثالثة  قداسته  دشن 
الرئيس عىل اسم السيدة العذراء مريم، واملذبح 
والقديس  مارمينا  الشهيد  اسم  عىل  البحري 
القبيل عىل اسم  البابا كريلس السادس، واملذبح 

القديس األنبا تكال هيامنوت.
البانطوكراتور  أيقونة  البابا  كام دشن قداسة 
الهيكل  يف  اآلب  بحضن  الكائنة  الكل(  )ضابط 
األيقونات  وكذا  األيقونات  حامل  وأيقونات 
املنترشة يف أرجاء الكنيسة إىل جانب املعمودية.
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الكاتدرائية  بتدشني   2٠2١ سبتمرب   2٥ يوم  الكنيسة  أحبار  من   ١٧ مبشاركة  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  قام 
الجديدة التي تم بناؤها يف دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة.

وتم تدشني ثالثة مذابح عىل أسامء عدد من القديسني، وأيقونة حضن اآلب )البانطوكراتور( وحامل األيقونات 
)األيكونوستاس( وكذلك معمودية الكاتدرائية.

تدشين كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بديره العامر بالخطاطبة

قداس تذكار شهادة القديس يوحنا المعمدان بنيوجيرسى بأمريكا
يوم ١٣ سبتمرب  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  ترأس 
2٠2١، القداس اإللهي، وذلك يف تذكار شهادة القديس يوحنا املعمدان، من كنيسة الشهيد أبانوب واألنبا أنطونيوس 

بايون نيوجريىس بأمريكا، وألقى نيافته عظة القداس وكانت بعنوان "القديس يوحنا املعمدان".

قداسة البابا يتسلم درع وزارة التربية والتعليم
رئيس  راندا شاهني  د.  يوم 2١ سبتمرب 2٠2١  بالقاهرة  البابوي  املقر  الثاين يف  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  العام  التعليم  قطاع 
اللجنة  الوطني ورئيس  الدفاع  وزميل كلية 

التنفيذية للحريات الدينية.
للجهود  تقديره  عن  البابا  قداسة  أعرب 
التعليم  لتطوير  الوزارة  بها  تقوم  التي 

واالرتقاء بكافة أطراف العملية التعليمية.
حرض اللقاء الدكتور عبد الله حنا خبري 
بالوزارة  املسيحية  الدينية  الرتبية  مادة 
بيشوي مدير  األنبا  القس كريلس  والراهب 
حليم  بولس  والقس  البابا،  قداسة  مكتب 
اإلعالمي  باملركز  التدريب  قطاع  مدير 
املكتب  مدير  سليامن  بربارة  والسيدة 



أخبار الكنيسة

10

 حفل جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية 
 ،2٠2١ سبتمرب   26 يوم  أقيم 
الكاتدرائية  األنبا رويس يف  مبرسح 
توزيع  حفل  بالعباسية،  املرقسية 
البحثية  الثقافية  املسابقة  جوائز 
املسيحية،  الدينية  الرتبية  ملادة 
القبطية  الكنيسة  تنظمها  التي 
وزارة  مع  بالتعاون  األرثوذكسية 
قداسة  بحضور  والتعليم،  الرتبية 
نائب  البابا، والدكتور رضا حجازي 
لشؤون  والتعليم  الرتبية  وزير 
الرتبية  وزير  عن  نائبًا  املعلمني 
شاهني  راندا  والدكتورة   ، والتعليم 
رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة. 

حفل تأبين د. فوزي إسطفانوس أحد مؤسسي “مؤسسة مار مرقس لتوثيق التراث”

أقامت مؤسسة سان مارك لتوثيق الرتاث القبطي، ملؤسسها الدكتور فوزي إسطفانوس، يف مرسح األنبا رويس 
بالكاتدرائية املرقسية يف العباسية. يوم 28 سبتمرب 2٠2١ حفل تأبني لألستاذ الدكتور فوزي اسطفانوس وذلك بحضور 

قداسة البابا توارضوس الثاين، بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية.
تضمن برنامج االحتفال عدة كلامت حية ومسجلة من أشخاص تالمسوا مع الدكتور “إسطفانوس” خالل مراحل 

مختلفة من حياته، اختُِتَمت بكلمة لقداسة البابا.
حرض االحتفال من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومري، واألنبا مارتريوس األسقف 
العام لكنائس قطاع رشق السكة الحديد، واألنبا إرميا األسقف العام، واألنبا أنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع 
عادل  الدكتور  إىل  باإلضافة  والواييل،  القبة  حدائق  قطاع  لكنائس  العام  األسقف  ميخائيل  واألنبا  الشاملية،  شربا 

العدوي وزير الصحة األسبق وعدد الشخصيات العامة ومحبي الرتاث القبطي وأرسة األرخن الفاضل املتنيح.
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توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
يوم  بالقاهرة  البابوي  املقر  يف  الثاين 
١١ سبتمرب 2٠2١ السفري محمد عمر 

جاد سفري مرص الجديد يف إثيوبيا.
عن  حديث  اللقاء  أثناء  دار  وقد 
بالكنيسة  القبطية،  الكنيسة  عالقة 
اإلثيوبية وتأثريها يف مجريات األحداث.
السفري  يتوجه  أن  املقرر  ومن 
العاصمة  إىل  أيام  خالل  املرصي، 
مهام  لتسلم  أبابا  أديس  اإلثيوبية 

منصبه الجديد.

قداسة البابا يستقبل سفيرنا المصري الجديد في إثيوبيا

ويستقبل السفير الكندي
البابوي  باملقر  قداسته  استقبل  كام 

يوم 2٠ سبتمرب 2٠2١، سفري  بالقاهرة 

كندا الجديد يف مرص لويس دوما.

الذي  الكندي،  السفري  أعرب  وقد 

سعادته  عن  مرص،  يف  قبل  من  عمل 

مع  بالتزامن  مرص  إىل  بالعودة 

بالرؤية  الجديدة،  الجمهورية  انطالق 

املستقبلية التي يقودها السييس.

ويستقبل " المطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر
توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة يوم 22 
شيحان  چورچ  2٠2١املطران  سبتمرب 
مرص،  يف  املارونية  الكنيسة  مطران 
رئيس  نائب  الحجار  نقوال  والدكتور 
الحداد  زياد  واألب  لبنان،  كاريتاس 
يف  اللعازريني  لآلباء  اإلقليمي  الرئيس 
كاريتاس  إدارة  مجلس  وعضو  الرشق 
لقداسته  الشكر  قدموا  حيث  لبنان، 
الكنيسة  قدمتها  التي  الخدمات  عىل 

القبطية األرثوذكسية.
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القبطي  الثقايف  املركز  أقام 

األرثوذكيس برئاسة الحرب الجليل 

سبتمرب   24 يوم  إرميا  األنبا 

مرور  مبناسبة  احتفالية   ،2٠2١

تأسيس وبداية  ثالثة سنني عىل 

باللغة  الكنسية  الرتبية  خدمة 

 Sunday English اإلنجليزية 

اآلباء  من  لفيف  بحضور  وذلك 

الكهنة، وأولياء أمور األطفال.

من  العديد  بالحفل  قدم 

وتراتيل  مرسحيات  من  الفقرات 

العربية  باللغتني  وألحان 

واإلنجليزية.

الحفل الثالث لخدمة مدارس األحد باللغة اإلنجليزية "سما كيدز" 
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محاضرة »سر اإلفخارستيا« لـ نيافة األنبا دانيال 
 يف إطار لقاءات »الوعي اإلمياين األرثوذكيس« التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس مبقر املركز 
الثقايف القبطي األرثوذكيس، القى نيافة األنبا دانيال أسقف ورئيس دير األنبا بوال بالبحر األحمر يوم 22 سبتمرب 

2٠2١ محارضة بعنوان »رس اإلفخارستيا«.

محاضرة »سر الكهنوت« لـ لنيافة الحبر الجليل األنبا مقار 
املركز  التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس مبقر  يف إطار لقاءات »الوعي اإلمياين األرثوذكيس« 
الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم ١٣ سبتمرب 2٠2١ القى نيافة الحرب الجليل األنبا مقار أسقف الرشقية والعارش من 

رمضان محارضة »رس الكهنوت«.
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، كلمة  السييس، يوم 2١ سبتمرب 2٠2١  الفتاح  الرئيس عبد  ألقى 
أكد  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية   ٧6 رقم  الدورة  خالل  مسجلة 
خاللها استمرار جائحة كورونا العاملية منذ قرابة العامني أثبتت مجددا 
كذلك  عرضة  فإنها  اإلنسانية  األخوة  ىف  تتشارك  مثلام  البرشية  أن 

للتشارك فيام تواجهه من تحديات.
وأكد أنه ال سبيل الستقرار الرشق األوسط، دون التوصل إىل حل 
عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التى كانت ومازالت القضية 
دون  األوسط،  الرشق  الستقرار  سبيل  ال  وأنه  العربية  لألمة  املركزية 
التوصل إىل حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التى كانت 

ومازالت القضية املركزية لألمة العربية.
وإليكم نص الكلمة:

السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعني للجمعية 
لكم  تهنئتي  عن  أعرب  أن  البداية،  ىف  أود  املتحدة،  لألمم  العامة 
العامة  للجمعية  الدورة  هذه  رئاسة  توليكم  عىل  الصديق  ولبلدكم 

لألمم املتحدة راجيا لكم النجاح والتوفيق ىف أعاملها.
العام  السكرتري  به  يقوم  الذى  البناء،  بالدور  أشيد  أن  ويطيب ىل 
الذى ظل  ميثاقها..  مبادئ  لتنفيذ  الدؤوب  املتحدة عرب سعيه  لألمم 

دستورا للعالقات الدولية.. ومرجعا لها ملا يتجاوز خمسة وسبعني عاما ويبقى أمال ىف تكريس نظام عاملي قائم عىل 
القانون، والعمل عىل إرساء السالم.

إن استمرار الجائحة العاملية منذ قرابة العامني أثبتت مجددا أن البرشية مثلام تتشارك ىف األخوة اإلنسانية فإنها 
عرضة كذلك للتشارك فيام تواجهه من تحديات.. مهام تفاوتت مستويات تقدمها.

وهنا تجدر اإلشارة، إىل ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية إذ لخص ما نحن بحاجة 
إليه ىف عامل اليوم.. من صمود ىف مواجهة وباء "كوفيد-۱۹" وأمل ىف التعاىف منه األمر الذى يلقى الضوء عىل أهمية 
تذليل الصعوبات.. أمام توفري اللقاحات ملختلف دول وشعوب العامل وضامن توافرها بصورة عادلة ومتساوية.. بل 

ويكسبها أولوية قصوى.
ومن هذا املنطلق، اسمحوا ىل أن أستعرض من خالل هذا املحفل املهم  رؤية مرص - كعضو مؤسس لألمم املتحدة 

ولعدد من املنظامت اإلقليمية - للواقع الدويل وإسهاماتها ىف مواجهة التحديات التى يشهدها عاملنا اليوم.
تقدر الدولة املرصية خطورة التباين ىف مسارات التعايف االقتصادي بني الدول.. وفقا لقدرتها عىل توفري األعداد 
منها وتشري مرص عىل وجه  العامل  إنتاج  األكرب من  بالنصيب  املتقدمة  الدول  تستأثر  اللقاحات حيث  الالزمة من 
الخصوص، إىل رضورة االستجابة الرسيعة والفعالة الحتياجات القارة اإلفريقية حيث باتت قارتنا األكرث ترضرا من 
تداعيات الجائحة ىف الوقت الذى تواجه شعوبها تحديات أخرى.. ال تقل خطورة عن فريوس "كورونا" ولذا حرصت 

مرص عىل توطني صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير إىل القارة اإلفريقية.
إن الظروف الراهنة إمنا فاقمت واقعا تكرس عىل مدى عقود وهو القصور ىف التعاون اإلقليمي والدوىل وعكست 
النامى ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل فالثقل السكاين  أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدويل للعامل 
لهذه املجموعة من الدول مينحها أهمية محورية.. كونهــا تضم غالبية سكان العالـم لذا فهى مركز أسايس الستهالك 

نص كلمة الرئيس السيسي خالل الدورة 76 للجمعية العامة لألمم المتحدة
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السلع والخدمات عىل املستوى الدوىل ومحرك رئييس للنمو 
االقتصادي العاملي.

وعىل ضوء التحرك الدوىل إلصدار ما قيمته نحو "6٥٠" 
مليار دوالر من حقوق السحب الخاصة ىف إطار صندوق 
السبل  استطالع  ىف  بالغة  أهمية  مرص  ترى  الدوىل  النقد 
العامل  احتياجات  لخدمة  املوارد  هذه  لتوظيف  املالمئة.. 

النامى، مبا يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
الديون  أعباء  تخفيف  إىل  تدعو مرص  اإلطار،  وىف هذا 
متوسطة  والدول  اإلفريقية  وخاصة  النامية  الدول  عن 
الدولية  املؤسسات  من  االقرتاض  رشوط  وتيسري  الدخل 
امليرس  للتمويل  بأدوات  إمدادها  خالل  من  واإلقليمية 
هذه  إىل  تدفقها  استمرار  وضامن  االستثامرات  وتشجيع 
اإلجراءات من عامل حيوى ىف دعم  ملا متثله هذه  الدول 
الجهود الوطنية للتنمية.. وفقا لألجندات التنموية اإلقليمية 

والدولية ذات الصلة.
شامال،  إطارا  تضم  التنمية  بأن  راسخ،  اقتناعنا  إن 
بالفرد..  للنهوض  الالزمة  الحقوق  من  واسعة  ملجموعة 

وتوفري سبل الحياة الكرمية للمجتمعات.

ومن هذا املنطلق، طبقت مرص سياسات اإلصالح االقتصادي التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتامعية طموحة، لصالح 
الفئات األوىل بالرعاية ونجحت ىف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ىف مختلف محافظات مرص.

كام قامت بتقليص التفاوت التنموى بني الريف والحرض وذلك انطالقا من إمياننا، بأن وصول الدولة املرصية 
بالخدمات األساسية إىل كافة ربوع البالد.. من شأنه أن يعزز املشاركة السياسية واملجتمعية كونه يخلق مناخا صحيا، 

يزدهر ىف إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة اإلبداع فتدفع بعجلة التقدم إىل األمام.
 تعى مرص جيدا الخطر الذى ميثله التدهور البيئي عىل كافة مناحى الحياة.. وعىل مستقبل األجيال القادمة، 
بل وعىل وجودها خاصة تغري املناخ، الذى باتت آثاره السلبية واضحة للعيان فلقد شهدنا عىل مدار الفرتة املاضية 
غري  االرتفاعات  إىل  غزيرة..  وأمطار  فيضانات  من  العامل  دول  من  كثري  ىف  القاسية  املناخية  الظواهر  من  العديد 
املسبوقة ىف درجات الحرارة وحرائق الغابات صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتامعية.. باتت متثل أعباء 

إضافية عىل كاهل الدول والحكومات، لتحقيق الرفاهة لشعوبها.
 ومن منطلق مسئولياتنا األخالقية املشرتكة تجاه األجيال القادمة.. مع أهداف رؤيتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية 
تبذل مرص قصارى جهدها لتعزيز التنسيق إزاء قضايا املناخ تفاديا للوصول إىل لحظة قد تصعب فيها العودة إىل 

األوضاع املناخية الطبيعية بعدما يكون تغري املناخ قد بلغ مداه.. وبات ظاهرة عصية عىل املعالجة.
وعىل ضوء الدور املرصي النشط ىف مفاوضات تغري املناخ فإننا نتطلع إىل استضافة الدورة السابعة والعرشين.. 

ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ عام 2٠22.
يظل اإلرهاب كذلك، من أكرب التحديات التى تواجه األرسة اإلنسانية ىف عرصنا الحايل حيث تنتهك هذه الظاهرة 
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الحقوق األساسية للمواطنني وىف مقدمتها الحق ىف الحياة وتعيق جهود الحكومات.. نحو بلوغ األهداف االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية لشعوبها.

واملتطرف،  التكفريي  الفكر  مواجهة  خالل  من  إال  اإلرهاب  عىل  القضاء  ميكن  ال  أنه  عىل  مرص،  تشدد  لذلك 
املتسبب ىف تلك الظاهرة البغيـضـــة وذلك ىف إطــــار مقـاربـــــة شـــــاملة ال تقترص فقط عىل املواجهة األمنية 
لإلرهابيني وتنظيامتهم بل تشمل أيضا أبعادا اقتصادية واجتامعية وتنموية وفكرية تجفف منابع اإلرهاب.. وتعالج 
الظروف والعوامل التى تدفع البعض إىل هذا الطريق اإلجرامي وهى مقاربة كام تتطلب جهدا وطنيا.. فإنها تستلزم 

تعاونا دوليا.
ومن هنا، أود تأكيد أهمية احرتام كافة الدول، اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

ونشدد ىف هذا الصدد، عىل أهمية محاسبة الدول التى ترعى اإلرهاب وتحتضن عنارصه مبن ىف ذلك املقاتلون 
اإلرهابيون األجانب وتوفر لهم املالذ والدعم أو تسهل انتقالهم عرب أراضيها.. مبا يهدد السلم واألمن الدوليني.

 إن مرص تحرص عىل تعزيز حقوق اإلنسان ملواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودا حثيثة ىف إطار من احرتام 
مبادئ املواطنة وسيادة القانون وتدرك الدولة املرصية متاما، أن اإلنسان املرصي يأيت ىف القلب من منظومة التنمية 

الشاملة، التى تحرص عىل تنفيذها إعالء لكرامته وضامنا لحقوقه وحرياته.

ولقد عكست منظومة حقوق اإلنسان مؤخرا ىف مرص، تطورا جليا اتصاال مبا يتضمنه الدستور املرصى وتعديالته.. 
الصلة ولعل  الترشيعات ذات  انعكاسات عىل تحديث  العامة وما لذلك من  الحقوق والحريات  من مواد تضمن 
"اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان" التى أطلقتها مرص منذ أيام بناء عىل تشاور مجتمعي ومبساهمة املجتمع 

املدين هى خري دليل عىل املقرتب الشامل والبناء الذى تنتهجه بالدي إزاء موضوعات وقضايا حقوق اإلنسان.

ليكلل مسرية  لبناء السالم  املتحدة  للجنة األمم  الخامسة عرشة،  الحالية  الدورة  انتخاب مرص لرئاسة  لقد جاء 
متواصلة من اإلسهام املرصي الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل األمم املتحدة لبناء السالم، منذ إنشائـه عام 2٠٠٥ كام 
يجسد ثقة املجتمع الدويل، ىف قدرة مرص عىل قيادة الجهود األممية ىف هذا الشأن عىل ضوء إحرازها املرتبة السابعة، 

بني الدول املساهمة بقوات عسكرية ورشطية -رجاال ونساء- ىف عمليات حفظ السالم األممية.

لقد أكدت مرص مرارا.. أنه ال سبيل الستقرار الرشق األوسط، دون التوصل إىل حل عادل ودائم وشامل للقضية 
التفاوض استنادا إىل مقررات الرشعية  العربية وذلك عرب  القضية املركزية لألمة  التى كانت ومازالت  الفلسطينية 
الشـرقية" من هذا  "القـدس  يونيو ١٩6٧.. وعاصــمتها  الرابع من  الفلسطينية عىل حدود  الدولة  الدولية إلقامة 
تدعو مرص  مايو ۲۰۲۱ كام  إليه ىف ۲۰  التوصل  تم  الذى  النار..  إطالق  تثبيت وقف  أهمية  تؤكد مرص  املنطلق، 
املساعدات  وإيصال  الفلسطيني..  للشعب  املعيشية  األوضاع  لتحسني  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  الدوىل..  املجتمع 
اإلنسانية إليه وحث األطراف املانحة عىل دعم وكالة "األونروا" متهيدا للقيام بعملية إعادة اإلعامر ىف قطاع "غزة" 

أخذا ىف االعتبار ما أعلنته مرص من تخصيص "٥٠٠" مليون دوالر إلعادة اإلعامر.
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إن منطقة الرشق األوسط، كام تتسم مبوقع اسرتاتيجي فريد فإنها تحتل أيضا موقعا متقدما عىل قامئة مناطق 
العامل األكرث اضطرابا، مام يضيف إىل التحديات العاملية املشرتكة التى تواجهها دول املنطقة تحديات أخرى ذات 
خصوصية بدولها إذ بات مفهوم الدولة الوطنية القوية املتامسكة مهددا بعوامل اضطراب متعددة يكمن جوهرها 
ىف االنقسام والترشذم بأنواعه املختلفة سواء كان طائفيا أو سياسيا أو عرقيا مام يجعل دوال غنية مبواردها الطبيعية 
وتاريخها وحضارتـــــها العــــريقـة، كـ"العراق" الشــقيق أو بثقافتها وتنوعها الدينى والعرقى، كـ"لبنان" و"سوريا" 
أو مبواردها وثرواتها وموقعها املتميز، کـ"ليبيا" أو مبوقعها االسرتاتيجي، كـ"اليمن" تعاىن كل هذا الكم من التحديات 
الضخمة وهو ما يؤكد أنه ال غنى عن إعالء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذى ال يفرق بني أبناء الوطن الواحد 

ويحول دون التدخل ىف الشئون العربية.

إن مرص ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها اإلفريقي.. الذى تعتز به كثريا والذى ال يرتبط فقط مبوقعها الجغراىف.. ولكنه 
يتصل عضويا بوجودها  ويهمنى ىف هذا املقام.. إيضاح أن تحقيق التعاون بني دول القارة.. لن يتأىت من خالل تحديد 
طرف واحد ملتطلبات طرف آخر وإمنا يتعني أن تكون تلك العملية متبادلة  فمرص التى تعرتف بحقوق أشقائها 
التنموية تعد من أكرث الدول جفافا.. ويظـل شعبها تحت حد الفقر املاىئ.. ويشكل نهر النيل رشيان وجودها الوحيد 

عرب التاريخ وهو ما يفرس القلق العارم، الذى يعرتى املواطن املرصى إزاء سد النهضة اإلثيوىب.

ولعلكم تعلمون جميعا، ما آلت إليه املفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بني مرص وإثيوبيا والسودان جراء 
للمنهج  واختيار  املتعاقبة  مراحلها  ىف  التفاوضية  العملية  مع  بإيجابية  للتعاطى  مربر،  غري  ورفض  معلوم،  تعنت 

األحادى وسياسة فرض األمر الواقع ما بات ينذر بتهديد واسع.. ألمن واستقرار املنطقة بأكملها.

وتداركا لعدم تطور األمر إىل تهديد للسلم واألمن الدوليني لجأت مرص ملجلس األمن لالضطالع مبسئولياته ىف 
والدول  املتحدة  األمم  من  للمراقبني  فاعل  دور  طريق  اإلفريقية..عن  الوساطة  جهود  وتعزيز  ودعم  امللف  هذا 
الصديقة وال تزال مرص تتمسك بالتوصل – ىف أرسع وقت ممكن - التفاق شامل متوازن وملزم قانونا حــول مـــلء 
وتشـــغيل ســـد النهضــــة اإلثيوىب حفاظا عىل وجود "١٥٠" مليون مواطن مرصى وسوداىن وتالفيا إللحاق أرضار 
أيضا إىل أرضية  اإلنصاف واملنطق ولكن  البلدين مستندين ىف ذلك، ليس فقط إىل قيم  جسيمة مبقدرات شعبى 

قانونية دولية صلبة رسخت ملبدأ االستخدام العادل واملنصف، للموارد املائية املشرتكة ىف أحواض األنهار الدولية.

 رئيس الجمعية العامة.. الحضور الكريم، قبل أن أختتم حديثى إليكم، أود أن أشري بشكل خاص إىل ما ميثله 
العمل متعدد األطراف من أهمية بالغة تتضاعف مع مرور الزمن نظرا لزيادة التحديات وتنامى املخاطر.. ونشوء 
مصاعب مستجدة عىل عاملنا فيظل العمل متعدد األطراف وسيلة للنجاة من احتدام املواجهات.. وتصاعد الخالفات.

إن ما يشهده عاملنا اليوم من تحديات متتالية.. يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إىل تسخري املوارد 
الالزمة.. ملواجهتها كأولوية متقدمــــة.. حفاظــــا علـــى اإلنســـانية بأســــرها هذا نداء توجهه مرص إىل أشقائها 
ىف اإلنسانية: "دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات األوان.. معتمدين ىف تحقيق هدفنا عىل قوة املنطق.. ال عىل 

منطق القوة".

شكرا لكم على حسن استماعكم.. وأرجو لنا جميعا دورة موفقة وناجحة.
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»عيد النيروز« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

ما هو عيد النريوز؟
السنة  رأس  وهو  النريوز  الوقت بعيد  هذا  مثل  يف  عام  كل  نحتفل   †
خاص  تقويم  ألنفسهم  واألقباط جعلوا  الشهداء.  عيد  أو  توت(  القبطية )أول 
بهم هو التقويم القبطي أو تقويم الشهداء والذي يبدأ بسنة 284م. وهي بداية 

عرص ديوقلديانوس الذي كان من أقىس عصور االضطهاد التي مر بها األقباط.
مكانة الشهداء يف الكنيسة:

نحتفل  فنحن  ١٠ سبتمرب تقريبًا  يف  الشهداء  بعيد  نحتفل  كنا  وإن  االستشهاد  وتحب  الشهداء  † والكنيسة تحب 
بالشهداء يف كل يوم تقريبًا.

† والشهداء لهم عندنا مقام كبري جًدا وتبنى الكنائس عىل أسامئهم واألديرة أيًضا عىل أسامئهم وخصوًصا أديرة الراهبات.
دير أبو سيفني عىل اسم الشهيد مارقوريوس أبو سيفني.

ودير األمري تادرس عىل اسم الشهيد األمري تادرس.
ودير مارجرجس يف مرص القدمية
ودير مارجرجس يف حارة زويلة

ودير القديسة دميانة عىل اسم الشهيدة دميانة.
كلها أديرة عىل أسامء شهداء.

† فنحن نحب الشهداء ونحتفظ بأيقوناتهم ونقدس رفات أجسادهم ونسمي الكنائس بأسامئهم.
استفانوس أول الشهداء:

† واالستشهاد يف الكنيسة بدأ من أول نشأة الكنيسة.
† آخر شهيد يف العهد القديم هو يوحنا املعمدان.

† وأول شهيد يف العهد الجديد هو استفانوس الشامس.
† واستفانوس الشامس نضع اسمه يف املجمع قبل اآلباء البطاركة. وقبل كثري من الرسل.

االستشهاد بدأ باستفانوس واستمر عىل مر األيام:
† واالستشهاد بدأ يف الكنيسة يف العهد الجديد، من أول استفانوس واستمر عىل مدى العصور املختلفة.

† جميع اآلباء الرسل أنهوا حياتهم باالستشهاد ما عدا يوحنا الحبيب الذي تعذب عذابات فوق الوصف ولكنه مل يستشهد.
االستشهاد اكليل:

†  تصوروا محبة يسوع املسيح ليوحنا املعمدان عندما قال عنه يف متى ١١ "مل تلد النساء من هو أعظم من يوحنا 
املعمدان"، ونص اآلية هو: "لَْم يَُقْم بنَْيَ الَْمْولُوِديَن ِمَن النَِّساِء أَْعظَُم ِمْن يُوَحنَّا الَْمْعَمَداِن" )إنجيل متى ١١: ١١(.

† ومع ذلك أكرمه إكراًما آخر بأن يكون شهيًدا.
† كان يستطيع أن ينقذه باملوت ولكنه أعطى له بركة أن يكون شهيد.

االستشهاد شمل الكل وليس الرسل فقط
االستشهاد شمل حتى من كانوا أعداء للمسيحية:

لونجينوس الشهيد:
† واالستشهاد شمل األعداء أيًضا فلونجينوس الذي طعن املسيح بالحربة صار شهيًدا يف املسيحية وله يوم يف السنكسار 

.cuna]arion نذكره فيه
الشيهد أريانوس وايل أنصنا:

† وأريانوس الذي كان أقىس والة مرص يف عهد دقلديانوس، فقد كانوا عندما يحتاروا يف شخص مسيحي يسلموه ألريانوس.
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† أريانوس هذا حدثت له معجزة وصار شهيًدا.
† ونقول يف الكنيسة ونقول يف السنكسار يف مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة لتذكار القديس أريانوس وايل أنصنا.

االستشهاد شمل النساء واألطفال أيًضا:
† واالستشهاد شمل أيًضا األطفال والنساء. وليس فقط الرجال.

† نسمع عن األم دوالجي وأوالدها.
† ونسمع عن الشهيدة يوليطا وابنها الشهيد قرياقوس.

† ونسمع عن الطفل أبانوب.
االستشهاد شمل الكل وليس الرسل فقط.
االستشهاد صار شهوة المؤمنين:

† االستشهاد صار شهوة يف وقت من األوقات )شهوة املوت عىل اسم املسيح(.
† فكانت طريقة تفكري املؤمنني هي: ما املشكلة يف رضبة سيف ثم أجد نفيس يف امللكوت مع املسيح؟! فهذا هو أقرص 

وأضمن الطرق املؤدية للسامء.
† لذلك يف أقوال اآلباء نجد كتب كثرية موضوعها "الحث عىل االستشهاد".

ا" )رسالة  † أصبح االستشهاد شهوة كام قال بولس الرسول: "يِلَ اْشِتَهاٌء أَْن أَنْطَلَِق َوأَكُوَن َمَع الَْمِسيِح، َذاَك أَفَْضُل ِجدًّ
بولس الرسول إىل أهل فيلبي ١: 2٣(.

تاريخ الكنيسة هو تاريخ الشهداء:
† ووجدنا تاريخ الكنيسة هو تاريخ االستشهاد بدًءا من العرص الروماين األول واالستشهاد الذي تم عىل يد نريون والذي 

استشهد يف عرصه  بطرس وبولس إىل أواخر العرص الروماين يف أيام دقلديانوس.
† واستمر األمر إىل سنة ٣١٣ م )هذا التاريخ هام يجب أن نحفظه جميًعا(، ففي سنة ٣١٣ م صدر قانون من قسطنطني 

امللك بالحرية الدينية.
† ولكن مع ذلك ومع الحرية الدينية استمر االستشهاد واإلرهاب الديني حتى بعد مجمع خلقيدونية. )انظر املزيد 
اآلباء استشهدوا من اخوتهم  املقاالت والكتب األخرى(. وكثري من  األنبا تكال يف أقسام  عن هذا املوضوع هنا يف موقع 

املسيحيني املخالفني لهم يف املذهب.
† والسيد املسيح مل يقل لتالميذه أنهم عندما يؤمنوا به سيسريوا يف طريق مفروش بالورود، بل قال لهم: "يِف الَْعالَِم 

َسيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق" )إنجيل يوحنا ١6: ٣٣(.
† وأيًضا يف يوحنا اإلصحاح السادس عرش قال لهم: "تأيت ساعة وأتت اآلن يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة 
ُم ِخْدَمًة للِه"  لله" ويف بعض الرتجامت "يقدم قربان لله"، ونص اآلية هو: "تَأيِْت َساَعٌة ِفيَها يَظُنُّ كُلُّ َمْن يَْقتُلُُكْم أَنَُّه يَُقدِّ

)إنجيل يوحنا ١6: 2(.
القديس الشهيد يوليوس األقفهيص:

† وألن االستشهاد يعترب بركة نحن نشكر القديس يوليوس األقفهيص الذي كان يكتب أسامء الشهداء وسريتهم ويجمع 
أجسادهم.

† كان رجاًل قديًسا وحفظ لنا تاريًخا عظياًم جًدا.
الشهداء هم أعظم القديسين:

† الشهداء هم من أعظم القديسني. أعظم من الرهبنة وأعظم من الكهنوت. ملاذا؟ ألن السيد املسيح يقول "ال يوجد 
حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه"، ونص اآلية هو: "لَيَْس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعظَُم ِمْن هَذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسُه 

ألَْجِل أَِحبَّائِِه" )إنجيل يوحنا ١٥: ١٣(.
العامل اآلخر واإلميان به.

† يف بداية عام جديد للشهداء ليت كل واحد منا يفكر كيف يبدأ هذا العيد بداية طيبة. عىل األقل يكتسب فضيلة 
تنمو معه ويدرب نفسه عليها طوال العام.
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االستشهاد في المسيحية )١(

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

املسيحية هي املحبة الباذلة، والصليب هو عالمة املسيحية، ويف شخص السيد املسيح التقي الحب باألمل، وتغري مفهوم 
األمل وأصبح رشكة حب مع الرب املتأمل، وأرتفع إيل مستوي الهبة الروحية، واملوت أصبح كأسا لذيذا يرتشفها املؤمن سعيدا 
راضيا بل يسعى إليها عن حب ويتعجلها، وليس يف هذا عجب فقد تحول املوت من يشء مرعب إيل جرس ذهبي ومعرب 

يعرب بنا من حياة قصرية وغربة مؤقتة وثوبا باليا إيل سعادة أبدية دامئة وثوبا ال يفني وال يتدنس وال يضمحل.

وأرتبط االضطهاد باملسيحية وهو يسري معها جنبا إيل جنب، وأحيانًا يصل إيل النهاية وهو ما نقول عنه االستشهاد، 
وأول اضطهاد تعرضت له املسيحية كان من اليهودية إذ ولدت املسيحية يف وسط املجتمع اليهودي، ورفض اليهود 

السيد املسيح وصلبوه، واضطهدوا أتباعه بالقتل والتعذيب أو بالوشاية وإثارة الجامهري أو باملقاومة الفكرية..

لها من سلطة  الرومانية مبا  الوثنية متمثلة يف اإلمرباطورية  الناشئة يف رصاع طويل مع  بعدها دخلت املسيحية 
الدولة وقوة السالح وقد وصل هذا الرصاع إيل حد اإلبادة أي االستشهاد، وكان الرصاع غري متكافئًا إذ مل يكن لإلميان 
الجديد ما يسنده من قوة زمنية أو سالح اللهم إال ترس اإلميان ودرع الرب وخوذة الخالص وسيف الروح )رسالة بولس 
الرسول إىل أهل أفسس 6(، وأستمر الرصاع حتى أوائل القرن الرابع حني قبلت اإلمرباطورية الرومانية اإلميان باملسيح 

وسقطت الوثنية.

لقد بدأ اضطهاد املسيحية يف روما عيل يد نريون يف القرن األول املسيحي وانتهي عيل بعد ميل واحد من روما 
عيل يد قسطنطني يف القرن الرابع وكان القصد منه إبادة املسيحية ولكن عيل العكس كان سببا يف تنقيتها وإظهار 
فضائلها وبطوالت شهدائها األمر الذي أدي انتشارها ودخول الوثنيني يف اإلميان املسيحي، وكام عرب عن ذلك العالمة 

ترتليانوس "دماء الشهداء بذار الكنيسة".

لماذا اضطهدت الدولة الرومانية المسيحية؟
 جاء اإلميان باملسيح يحمل مفاهيم جديدة غري التي كان يألفها الناس يف القديم:

يف الوثنية كانت العبادة عبارة عن ترديد لصيغة عزمية سحرية وبعض التعاويذ وتقديم املأكل واملرشب لآللهة 
والتعاليم غامضة والشعائر والصلوات رسا، عكس ما وجد الناس يف املسيحية تعلياًم مفهوًما وموضوع عظيم لإلميان 

وديانة تستقر يف داخل اإلنسان وفكره وروحه والعبادة فيها ترجمة عملية لإلميان وحل الحب محل الخوف.

ومل يعد هناك غرباء أو أجانب بالنسبة إلله املسيحيني، ومل يعد األجنبي يدنس الهيكل أو القربان ملجرد حضوره، 
ومل يعد الكهنوت وراثيا ألن الديانة ليست ملًكا موروثًا بل عيل العكس أصبح هناك تعليم ديني مفتوح يعرض عيل 

الجميع وكانت املسيحية تبحث عن أقل الناس اعتباًرا لتضمهم.

ومل تعلم املسيحية أتباعها بغض األعداء أو األجنبي بل عيل العكس التعاطف واملودة.

 جاءت المسيحية كديانة عالمية:
كل العبادات الوثنية كانت محلية، ولكل إقليم معبود خاص به وحتى اليهودية كانت ديانة مغلقة تخص شعب 
واحد ولكن املسيحية ظهرت للعامل أجمع حسب قول السيد املسيح "اذهبوا إىل العامل اجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة 

كلها" )إنجيل مرقس ١6: ١٥(.
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· ونادت املسيحية أنها الديانة الوحيدة الحق:

وانجذب إىل اإلميان بها من كل جنس وشعب وطبقة وسن من اليونان والرومان أكرث من الذين جذبتهم اليهودية، 
ورفضت أن تتحالف مع الوثنية.

وعلمت بفصل الدين عن الدولة:
يف القديم كان الدين والدولة شيئًا واحًدا، وكل الشعب يعبد إلهه وكان كل إله يحكم شعبه، وكانت الدولة تتدخل 
يف نطاق الضمري وتعاقب من يخرج الشعائر والعبادة وأما املسيحية فقد جاءت تفصل الدين عن الدولة حسب قول 

السيد املسيح " أعطوا ما لقيرص لقيرص وما لله لله " )إنجيل متى 22: 2١(.

 الحماس الشديد للروحانية بدال من النشاط االجتماعي:
للسياسة  تحمسهم  عدم  عن  يعرب  هذا  وكان  العامة  والعبادة  الوثنية  االحتفاالت  يف  االشرتاك  املسيحيون  رفض 
والعزوف عن الشئون املدنية والزمنية باملقارنة باألمور الروحية واألبدية والتصاقهم الشديد ببعض يف اجتامعات مغلقة 

كل هذا أثار حولهم الشبهات وعداوة الحاكم والشعب.

ويف الواقع أنه يف ظل املسيحية تغريت إحساسات الناس وأخالقياتهم ومل يعد الواجب االسمي أن يعطي اإلنسان وقته 
وحياته وقواه للدولة يف السياسة والحرب فلقد شعر اإلنسان أن عليه التزامات أخري من نحو خالص نفسه ومن نحو الله.

حلقات االضطهاد العشر
منذ القرن الخامس امليالدي تعود املؤرخون عيل تقدير االضطهادات التي خاضتها الدولة الرومانية ضد الكنيسة 

املسيحية بعرشة اضطهادات كبرية تحت حكم عرشة أباطرة هم عيل الرتتيب:

ساويرس – مكسيمينوس – ديسيوس – فالريان  أوريليوس – سبتيموس  نريون – دومتيانوس – تراجان – مرقس 
– أوريليان – دقلديانوس.

ولكن هذا التقسيم عريف اصطلح عليه وال يعني أن االضطهادات حدثت عرش مرات فقط، ألن أكرث الفرتات هدوءا 
البعض أن يربط بني الرضبات العرش يف مرص وهذه االضطهادات باعتبارها رمزًا لها،  كانت فيها شهداء.ولقد حاول 
كذلك يربطون بني العرشة قرون التي للوحش الوارد ذكرها يف سفر الرؤيا الذي صنع حربًا مع الخروف عيل أهنا هذه 

الحلقات العرش من االضطهاد.

نيرون وحريق روما
باستشهاد  وأرتبط  الرومانية،  اإلمرباطورية  كرستها  التي  االضطهادات  أول  هو  نريون  أثاره  الذي  االضطهاد  كان 
عمودين عظيمني يف الكنيسة هام الرسوالن بطرس و بولس، وقد ابتدأ يف السنة العارشة من حكم هذا الطاغية بأمره 
وتحريضه عام 64م حني أتهم نريون املسيحيون األبرياء بحرق روما وكانت كارثة مدمرة مل ينجو من هذا الحريق سوي 
أربعة أقسام من األربعة عرش قسام التي كانت تنقسم إليها املدينة العظيمة والتهمت السنة النار أعرق اآلثار واملباين 

ومل ينجو منها الناس والبهائم.

وتحولت املدينة العظيمة إيل جبانة تضم مليون من النائحني عيل خسارات ال تعوض، وحتى يبعد الشبهة عن نفسه 
الصق نريون التهمة باملسيحيني املنبوذين، ورسعان ما بدء يف سفك الدماء وأستخدم أبشع الوسائل يف سبيل ذلك، صلب 
البعض إمعانا يف السخرية بالعقوبة التي تحملها السيد املسيح، وألقي البعض للحيوانات املفرتسة يف مسارح األلعاب 
الرياضية، وبلغت املأساة قمتها عندما أشعل النار يف املسيحيني بعد دهنهم بالقار وسمرهم يف أعمدة الصنوبر يضيئون 

كاملشاعل لتسلية الجامهري يف الحدائق اإلمرباطورية بينام نريون يف عربته الخاصة يلهو.



الصليب المقدس


