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الكنيسة والوطن

بابا  الثاين«  »توارضوس  البابا  قداسة  إىل  العزاء  واجب  الجمهورية  رئيس  السييس«  الفتاح  »عبد  الرئيس  السيد  م  قدَّ
اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية، وإىل شعب الكنيسة، صباح اإلثنني 2/16، يف شهداء الوطن األبرار الذين استُشهدوا 
بيد تنظيم »داعش« اإلرهايّب. وخالل الزيارة، أكد السيد الرئيس أن املِحن والشدائد التي تقاومها ِمرص خالل هذه املرحلة 
ال تَزيدها إال صالبة وقوة، وأن قواتها املسلحة تثأر لدماء شهدائها؛ فالشعب كله مجروح بسبب هذا الحدث املُفِجع، 
مؤكًدا سيادته تربص كثري من أعداء ِمرص داخلها وخارجها من أجل تفتيت َوحدة املرِصيِّني، وأن شعب ِمرص كله ثقة بأن 

الله مبثل هذه األحداث يَزيده قوة ومتاسكـًا وصالبة.

وأعرب قداسة البابا عن شكره العميق للرئيس عىل هذه اللَّفتة الكرمية، وجهوده التي بذلها ألجل هؤالء الشهداء، إذ 
كلف كالً من م. »إبراهيم محلب« رئيس مجلس الوزراء، واللُّواء »ُمحمد إبراهيم« وزير الداخلية، بالتوجه إىل »ساملوط« 
التاريخية التي أثلجت القلوب وبخاصة  لتقديم العزاء، مْصدًرا أمره برصف التعويضات الالزمة ألرس الشهداء، وبلَفتته 

أهايل شهداء الوطن وهي بناء كنيسة عىل اسم الشهداء تتحمل الدولة نفقاتها.

ليبيا،  أنه بعد أن نرش تنظيم »داعش« اإلرهايّب تسجيلـًا مرئيـًّا )؟؟؟؟؟( عن مقتل شهدائنا يف  بالذكر،  الجدير  ومن 
تحدث السيد الرئيس »عبد الفتاح السييس« يف خطاب إىل الشعب املرِصّي قدم فيه تعزياته إىل أرس شهداء اإلرهاب 
وعائالتهم؛ ودعا مجلس الدفاع الوطنّي إىل االنعقاد عىل نحو دائم ملتابعة املوقف والتباحث يف شأن القرارات واإلجراءات 
املقرر اتخاذها. ويف فجر اليوم التايل، وقبل حضور سيادة الرئيس إىل الكاتدرائية، قامت قواتنا الجوية بَدّك البؤَر اإلرهابية 
لهذا التنظيم األسود يف مدينة »درنه«؛ ليأيت رًدا وِقصاصـًا لحق هؤالء الشهداء، بل تأكيًدا أن ملرِص قائًدا يثأر لدماء أبنائه 

املرِصيني، وأيضـًا رسالة إىل العامل أن ملرِص درعـًا وسيفـًا.

السيسي في الكاتدرائية بعد الِقصاص لشهداء الوطن

أخبار الكنيسة

كتبت : سيلفانا أسامة
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 الكنيسة توافق على إدراج أسماء شهداء ليبيا في »السنكسار« 
وافق قداسة البابا توارضوس الثاين، عىل  إدراج أسامء الشهداء األقباط الذين استُشهدوا يف ليبيا بيد تنظيم »داعش« 

يف كتاب »السنكسار« القبطّي الذي يحتوي عىل سرَي الشهداء والقديسني، كام أعلنت الكنيسة أنه سيُحتفل باستشهادهم 

يف الثامن من شهر »أمشري« من كل عام حسب التقويم القبطّي، تزامنـًا وتَذكار عيد دخول السيد املسيح إىل الهيكل.

 البابا تواضروس في زيارة رعوية  سمالوط وملوي  
قام قداسة البابا تواضروس الثانى بزيارة يوم األحد 1 مارس إلى مدينة سمالوط 

l كان يف إستقبال قداسته فور وصوله نيافة األنبا بفنوتيوس أسقف ساملوط وكهنة اإليبارشية ، هذا وقد توجه قداسته  

ملستشفى الراعي الصالح ومعهد األورام التابعني للمطرانية ثم زار منطقة مطرانية ساملوط حيث زار مجمع العهد الجديد 

الذي يضم مدارس لغات وعريب لكل املراحل وكذلك مركز للمؤمترات يسع ل 150 فرد وكذلك نادي اجتامعي يخدم أهايل 

ساملوط وكنيستني ، كنيسة مخلص العامل وكنيسة البشريين األربعة.

l وخالل زيارة قداسته ألتقى مساء اليوم كهنة إيبارشيات محافظة املنيا 

وهي إيبارشيات مغاغة والعدوة ، بني مزار ، مطاي ، ساملوط ، املنيا وأبو 

قرقاص ، ملوي واألشمونني ، 

مذابح  بتدشني  قداسته  قام  مارس   2 املوافق  التايل  اليوم  ويف صباح   l

)كنيسة البشريين األربعة مبطرانية العهد الجديد بساملوط ومذبح العذراء 

مريم ومذبح مريم املجدلية وكذلك أيقونات الكنيسة ثم صىل قداساً مع 

أهايل شهداء ليبيا وذلك بكنيسة البشريين األربعة مبطرانية العهد الجديد 

يف ساملوط .

l وخالل لقاء قداسته بأهايل شهداء ليبيا قدم الشكر للرئيس السييس 

عىل موقفه اإليجايب والقوي تجاه شهداء الوطن والكنيسة سواء بقراراته 

الحاسمة الحازمة يف التعامل مع األزمة أو مبشاعره اإلنسانية التي أظهرتها 

اللفتة الكرمية بزيارته للكاتدرائية للتعزية ، كام شكر قداسة البابا القوات 

الوزراء  مجلس  رئيس  محلب  ابراهيم  املهندس  وكذلك  املرصية  املسلحة 

والوزراء الذين قدموا التعزية سواء يف الكاتدرائية أو يف ساملوط ، وأيضا 

كافة املسئولني والهيئات واملؤسسات من مرص والدول العربية واألجنبية 

ومشيخة األزهر وفضيلة اإلمام األكرب ورؤساء الكنائس ، قداسة بابا روما 

وبطريرك إثيوبيا وبطاركة الرسيان واألرمن.

l ويف يوم الثالثاء 3 مارس  قام قداسته بزيارة إليبارشية ملوي بدأها بزيارة دير البتول للراهبات .. وكان يف استقبال 

قداسته راهبات الدير و اآلالف من شعب إيبارشية ملوي بدير البتول بقرية ابوحنس مبلوي.

l ويف األربعاء 4 مارس صىل قداسة البابا توارضوس تسبحة نصف الليل مع رهبان دير أبو فانا. 

l هذا وقد قام قداسته بتدشني كاتدرائية عىل اسم القديس أبو فانا مبناسبة عيد نياحته.

N E W S
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 الكنيسة تقيم صالة الجناز على أروح شهداء ليبيا بقرية »العور« بسمالوط

الوطن  القداس عىل أروح شهداء  اإلثنني ۲/۱6 صالة  الكنيسة   أقامت 

يف ليبيا الذين استُشهدوا بيد تنظيم »داعش« اإلرهايّب بحضور نيافة »أنبا 

بفنوتيوس« أسقف ساملوط وتوابعها وأناب قداسة البابا كلـًّا من أصحاب 

إرميا«  للخدمات االجتامعية، و«أنبا  العام  يؤانس« األسقف  »أنبا  النيافة: 

أسقف عام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيّس، و«أنبا ثيؤديسيوس« 

أسقف وسط الجيزة »أنبا يوليوس« األسقف العام ملرص القدمية، ، وحرض 

و«أنبا  قرقاص،  وأيب  املنيا  عام  أسقف  مكاريوس«  »أنبا  النيافة  أصحاب 

أغاثون« أسقف مغاغة وتوابعها، و«أنبا أغابيوس« اسقف ديرمواس.

قداسة البابا يستقبل مستشار رئيس دولة اإلمارات ..

الجمعة  مساء  البابوي  باملقر  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 

املوافق 6 مارس سامحة الشيخ عيل الهاشمي املستشار القضايئ والديني 

لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والوفد املرافق له.

قداس عيد نياحة مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس

أقام قداسة البابا توارضوس الثاين صباح األحد املوفق 8 مارس قداس تذكار 

باألزبكية  الكربى  املرقسية  بالكنيسة  السادس  البابا كريلس  القديس  نياحة 

دير  ورئيس  أسقف  متاؤس  )األنبا  األساقفة  اآلباء  من  كبري  عدد  بحضور 

أبنوب والفتح،  األنبا لوكاس أسقف  الشباب،  األنبا موىس أسقف  الرسيان، 

دانيال  األنبا  املعرتف،  صموئيل  األنبا  دير  ورئيس  أسقف  باسيليوس  األنبا 

أسقف املعادي، األنبا شاروبيم أسقف قنا ، األنبا رافائيل أسقف عام كنائس 

وسط القاهرة وسكرتري املجمع املقدس، األنبا مكسيموس أسقف عام مدينة 

السالم، األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 

األنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس، األنبا مقار أسقف 

أنجيلوس أسقف  الجيزة،األنبا  يوحنا أسقف شامل  األنبا  والعارش،  الرشقية 

القبة  العام لكنائس حدائق  كنائس شربا الشاملية، األنبا ماركوس األسقف 

والواييل ومنشية الصدر(.

نيافة »أنبا باخوميوس« يصلي القداس في »كرمة مار مرقس«

صىل نيافة »أنبا باخوميوس« ِمطران البحرية ومطروح والخمس املدن الغربية قداس فصح يونان، يوم الخميس 2/5، يف 
»كرمة مار مرقس« بدمنهور؛ وهو أول قداس يصليه نيافته بعد متاثله من مرضه، عقب العملية الجراحية الناجحة التي 

أجريت له الشهر املايض.

أخبار الكنيسة
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قداسة البابا يشارك بالمؤتمر الدولي الـ 24 للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

الكرازة املرقسية، خالل مشاركته باملؤمتر الدويل  بابا اإلسكندرية وبطريرك  الثاين،  البابا األنبا توارضوس  أعرب قداسة 

»عظمة  مؤمتر  املرصية يف  الكنيسة  ملشاركة  البالغة  . عن سعادته  اإلسالمية  للشئون  األعىل  للمجلس  والعرشين  الرابع 

اإلسالم«، الذي تنظمه وزارة األوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السييس مبشاركة 60 دولة إسالمية.

وقال قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين، يف كلمته باملؤمتر، إن رجال الدين عليهم مسئولية كبرية نحو تربية عرصية 

وتعليم مستنري، مشريا إيل رضورة أن يثبت رجال الدين لدي العوام القيم اإلنسانية التي تركز عيل التنوع واحرتام اآلخر 

وقبوله، وترسخ حب الحياة وليس ثقافة املوت.

وأضاف أنه يجب إحياء القيم اإلنسانية النبيلة التي تساعد عيل نهضة املجتمعات، مشدًدا عيل أن ثوابت الدين ال تتغري 

تحت أي ظرف، وأن اإلنسان الرشقي يحب الدين، فضال عن العمل عيل تصحيح املفاهيم املغلوطة، وأن يوجه الخطاب 

الديني لبناء مفاهيم التسامح والحداثة.

كام أعرب قداسته، عن امله يف الشفاء العاجل للدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، من نزلة الربد التي منعته 

من حضور املؤمتر.

وطالب قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين، بنرش الفكر الوسطي الذي يقوم به األزهر يف مرص والذي نتعلم منه جميعا، 

قائال: إننا نرشب الوسطية من ماء النيل الذي نسكن حوله، فالتشدد ال نعرفه يف مرص، وأن يستوعب خطاب اإلعالم الجميع 

وخاصة الشباب، مشريا ايل أن املسئولية تقع عيل عاتقنا لتوجيه الشباب ومخاطبتهم باللغة التي يفهمونها .

وفدًا مصريًا يزور العراق لمساعدة األسر المسيحية هناك

األرس  ومشاركة  ملساعدة  العراق  إىل  بزيارة  وفداً  قام  مبرص،  للكلدان  البطريرىك  املدير  نجم،  فيليب  املطران  برئاسة 

املسيحية يف آالمهم ومعاناتهم، ويضم الوفد 30 عضًوا ممثلني عن الكنائس مبرص

N E W S
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المؤتمر  الدولي السابع لتاريخ المسيحية والرهبنة في »دير مار مينا« بمريوط

السابع  مارك  »سان  مؤمتر  ِجلسة  املَرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين«،  »توارضوس  البابا  قداسة  رأَس 

والعربية،  األجنبية  الدول  من  عدد  فيه  شارك  الذي  باإلسكندرية،  مريوط  بكينج  مينا«  مار  »دير  يف  املنعقد  الدويّل«، 

والطوائف املسيحية املختلفة.

وتحدث قداسة البابا »توارضوس الثاين« من خالل كلمته يف املؤمتر عن التاريخ املرِصّي القديم، والرتاث والتاريخ القبطّي 

من أديرة وكنائس أثرية وما شابه، ثم وزع الهدايا عىل املشاركني يف املؤمتر.

حرض املؤمتر من اآلباء األساقفة أصحاب النيافة:«أنبا كريلس افا مينا« رئيس دير مارمينا، »أنبا قزمان« أسقف سيناء 

الجيزة  ثيؤديسيوس« أسقف وَسط  القبطّي األرثوذكيّس، »أنبا  الثقايّف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  الشاملية، و«أنبا 

وتوابعها، »أنبا أبيفانيوس« األسقف ورئيس دير القديس العظيم »أنبا مقار« يف »وادى النطرون«، »أنبا أنجيلوس أسقف 

شربا الشاملية.

َبدء فّعاليات »أسبوع الصالة العالمّي« من أجل الَوحدة

أقيمت يوم اإلثنني املوافق التاسع من فرباير الجاري أنشطة »أسبوع الصالة العاملّي« من أجل الَوحدة، برعاية مجلس 

كنائس الرشق األوسط، التي تجري متنقلة بني الكنائس يف القاهرة الكربى. وقد افتُتح يومه األول يف »كاتدرائية القديس 

أنطونيوس الكبري لألقباط الكاثوليك« بالفجالة، ويومه الثاين »كنيسة األقباط اإلنجيليِّني« يف الزيتون. وكان اليوم الثالث يف 

ضيافة صاحب القداسة قداسة البابا »توارضوس الثاين«بالكاتدرائية املَرقسية الكربى بدير »أنبا رويس« بالعباسية. وجاء 

اليوم الرابع يف كنيسة »رؤساء املالئكة« للروم األرثوذكس بحي »الظاهر«. ثم عادت الفّعاليات لتقام مرة أخرى يف الكنيسة 

الكاثوليكية، يف يومها الخامس يف »كنيسة السيدة العذراء مريم بشربا«، ثم »كاتدرائية جميع القديسني« يف الزمالك التابعة 

للـ«كنيسة األسقفية« يف اليوم السادس. واختُتمت الفّعاليات يف »ِمطرانية شربا الخيمة«.

أخبار الكنيسة
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دكتوراة فخرية من جامعة بني سويف لقداسة  البابا »تواضروس الثاني«  

الـثامن عرَش بعد املئة، مبنحه  البابا »توارضوس الثاين«، بابا الكنيسة األرثوذكسية  كرمت جامعة بني سويف قداسة 

الدكتوراة الفخرية؛ وذلك يف االحتفالية التي أقامتها ملناسبة »عيد العلم« السبعني. ٰهذا وقد أكد د. »أمني لطفي« رئيس 

جامعة بني سويف أن ٰذلك يأيت اعرتافـًا من الجامعة بَدور قداسة البابا »توارضوس الثاين« والكنيسة القبطية األرثوذكسية 

يف دعم املجتمع املرِصّي واستقراره والدولة املرِصية كلها لتُصبح نسيجـًا واحًدا يعمل تحت راية واحدة وهدف واحد وهو 

النهوض مبرِصنا الحبيبة، إضافة إىل َدور الكنيسة وتأثريها الذي امتدد عرب التاريخ إىل عديد من البُلدان.

قداسة البابا يستقبل وفد الكنيسة الروسية

التقي قداسة البابا »توارضوس الثاين«، بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة 

األرشمندريت  برئاسة  األرثوذكسية  الروسية  الكنيسة  وفد  املَرقسية، 

»فالريت بوليكوف« رثيس لجنة الَعالقات الخارجية يف الكنيسة الروسية. 

التنسيق  إطار  يف  القبطية  كنيستنا  إىل  الرويّس  الكنيّس  الوفد  زيارة  تأيت 

لبحث أوجه التعاون بني الكنيستني القبطية والروسية.

قداسة البابا يلتقي أسرة »بوال« ضحية أحداث ِكنَتكي

التقى قداسة البابا »توارضوس الثاين«، يف املقر البابوّي، يوم األربعاء 2/11 أرسة الطفل »بوال منصور« الذي راح ضحية 

أحداث حرق محل »كِنتيَك« يف فرع »قويسنا« مبحافظة املنوفية؛ لتعزيتهم يف فقدان ابنها جراء ٰهذا الحادث اإلرهايّب.

تهنئة إلى رئيس الطائفة اإلنجيلية المشيخية في ِمصر

اإلنجيلية  للطائفة  رئيسـًا  النتخابه  زيك«؛  »أندريه  الَقس  د.  إىل  تهنئة  برقيات  الثاين«  »توارضوس  البابا  قداسة  أرسل 

الَقس »صفوت  د.  برقية شكر إىل  الطائفة، وكٰذلك  لرئيس  نائبـًا  الَقس »چوٰرچ شاكر« النتخابه  املشيخية يف ِمرص، ود. 

النيافة األنبا موىس أسقف عام الشباب، األنبا إرميا االسقف العام  البيايض« رئيس الطائفة السابق. كام هنأءه أصحاب 

رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، د. جرجس صالح األمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط ومدير قسم 

العالقات املسكونية والحوار باملركز الثقايف القبطي األارثوذكيس.

الكنيسة اإلنجيلية في الفجالة تنظم احتفالية »نحب بعض بجد«

نظمت الكنيسة اإلنجيلية بالفجالة  احتفالية بعنوان »نحب بعض بجد« 

النيافة  وقد حرضها لفيف من الشخصيات العامة ورجال الدين صاحب 

العام  القبطّي األرثوذكيّس، األمني  العام رئيس املركز  »أنبا إرميا« األسقف 

املساعد لبيت العائلة املرصية،وفضيلة د. »محمود جميعة« مندوبـًا من 

األزهر الرشيف، د. »نهاد العرشي« وزير القوى العامة والهجرة، د. »أحمد 

ذيك بدر« وزير الرتبية والتعليم األسبق، د. »نادية زخاري« وزير البحث 

العلمّي السابق، والفنان القدير »لطفي لبيب«. وغريهم

N E W S
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بقلم األنبا بيشوى

كان البابا القديس كريلس السادس ينقاد بالروح القدس ىف أعامل مجيدة أعاد بها مكانة كنيسة اإلسكندرية. مثلام قام القديس مار مرقس 

الرسول قبل إستشهاده باإلسكندرية بسيامة خليفته البابا إنيانوس، هكذا قام البابا كريلس السادس بسيامة الراهب املتوّحد أنطونيوس 

الرسياىن أسقفاً عاماً للتعليم باسم األنبا شنودة. ليكون هو خليفته عىل الكرىس املرقىس، ومعلامً للمسكونة كأسالفه من بطاركة اإلسكندرسة 

بإسم البابا شنوده الثالث، واستحق عن جدارة لقب »معلم األجيال«. كان البابا القديس كريلس السادس ينقاد بالروح القدس ىف أعامل 

مجيدة أعاد بها مكانة كنيسة اإلسكندرية. مثلام قام القديس مار مرقس الرسول قبل إستشهاده باإلسكندرية بسيامة خليفته البابا إنيانوس، 

هكذا قام البابا كريلس السادس بسيامة الراهب املتوّحد أنطونيوس الرسياىن أسقفاً عاماً للتعليم باسم األنبا شنودة. ليكون هو خليفته عىل 

الكرىس املرقىس، ومعلامً للمسكونة كأسالفه من بطاركة اإلسكندرسة بإسم البابا شنوده الثالث، واستحق عن جدارة لقب »معلم األجيال«.

كنا كشباب نحرض اجتامع الشباب ىف كنيسة مار جرجس باسبورتنج باإلسكندرية ىف أوائل الستينات من القرن املاىض؛ وتحدث إلينا املتنيح 

طيب الذكر القمص بيشوى كامل وقال لنا ىف ختام العظة »غداً تذهبون لحضور القداس اإللهى ىف كنيسة العذراء بسموحة لتشاهدوا شيئاً 

من القرن الرابع امليالدى«. وتعجبنا من هذا القول. وكان يقصد وجود األنبا شنوده األسقف الجديد للتعليم ىف هذا القداس.

وبالفعل ذهبنا ىف شوق ىف اليوم التاىل ورأينا أكرث مام سمعنا عنه. كان لسان حالنا مع ملكة سبأ »فَُهَوَذا النِّْصُف لَْم أُْخرَبْ ِبِه« )1مل 10: 7(.

من ذلك الوقت تعّلقت أنفسنا بهذا الزائر الغريب من البرية.  
وكأن بستان الرهبان قد صار حقيقة متىش ىف وسطنا وفيها رائحة القديسني، ونسامت الروح واإلنجيل املعاش. أو كأننا ىف مراعى بيت لحم مع 

قيثارة داود ومزامريه الجميلة تعزفها أوتار قلوبنا عند سامع صوت هذا األب املمتلئ حباً وإرشاداً وفهامً وعمقاً واملمسوح بروح الرب القدوس. 

وقد انسكبت النعمة عىل شفتيه، وتلّهف الجميع من اإلسكندرية إىل أسوان إىل سامع عظاته املعزية وصوته الذى فاق خيال السامعني.

 ماذا نقول عن سحابة الروح هذه التى أنارت أذهاننا. إننا نردد أشعاره الروحية 
فنراه فيها وهو يقول عن معلمه القديس األرشيدياكون حبيب جرجس:

عاش جيل كامل أو عاش شعُب أنت قلٌب واسٌع ىف ِحضـــنِه  

أنت عطٌف أنت رفٌق أنت حُب أنت نبٌع من حـــــنان دافق 

عشنا بالحِب عىل صدرَِك نحبو وأٌب أنت ونحــــــــن يا أىب  

لك فوق الكِل يا قديــــُس رُب لك أبــــــناٌء كـــــــــثاٌر إمنا 

 ونضيف إلى ما قاله عن معلمه فنقول عنه ألننا أبنائه:
ومثاٌل رائٌع زهــــٌد وصـــــــرُب أنت طيٌف عــابر ىف جيلـــنا 

وجناٌح خافٌق ىف األفِق رحـــُب أنت روٌح أشعــَل النوَر لـــنا 

وىف وسِط الغالبني أهٌل وصحُب أنت من أنت غريٌب ههـــنا 

إن ما يهفو لك ىف الحب قلــُب أين أنت يا أىب ىف وســـــطنا 

 ونستكمل ما قاله عن معلمه األرشيدياكون حبيب جرجس وهو ينطبق 
أيضًا عليه:

ووديعاً ليس ىف ذاته ضعــــــُف يا قوياً ليس ىف طبــــعه عنف 

كنت تنىس الرش للجاىن وتعــفو يا نبيالً كلام عـــــوديت كــم 

زجره حب وىف صوته عطـــــُف يا حكـــــــيامً أّدب الناس وىف  

ولسان أبيض األلفاظ عــــــــُف لك أســـــــلوب نزيه طـــاهر  

تذكر السوء إذا ما حل وصــــُف مل تنل بالــــــذم إنســــاناً ومل 

تصلح العوج واألكدر يصــــــفو إمنا بالحــــــب والتشجـيع قد 

لك صدر واسع األرجاء رحــــُب هكذا كنت حبـــــيباً شائـــعاً  

عشنا بالحِب عىل صدرَِك نحــبو وأباً كنت ونحـــــــــــن يا أىب  

فى الذكرى السنوية الثالثة
لمثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

ِمطران دمياط وكفر الشيخ والرباري

ورئيس دير القديسة دميانة 
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بقلم األنبا بنيامين

تحدثنا في المقاالت السابقة عن: المجتمع اآلمن، والمتماسك، والمتقدم؛ وكلها أهداف مهمة ومطلوبة. وفي ٰهذه المقالة نتكلم عن:
المجتمع المثقف : 

واملقصود بالثقافة املعرفة العلمية أو األدبية أو الثقافية؛ ويدخل يف ٰذلك: الحضارات، والحوارات، والدراسات؛ ومنها التاريخ وما يحمل 

فيه من كُنوز املعرفة وتالقي الثقافات يف العامل كرتاث إنسايّن مهم، نالت ِمرص منه كثريًا أيام الفراعنة الِعظام الذين بَنوا األهرام و«أبو 

الهول«، وأقاموا ثقافة اإلميان باإللٰه الواحد يف صور متعددة، ودرسوا الفلَك حتى متكنوا بقدره فائقة أن متر أشعة الشمس عىل وجه امللك 

»رمسيس الثاين« مرتني يف العام: يف تَذكار ميالده، وتذكار تنصيبه؛ وٰهذه ثقافة نادرة يف األصول التاريخية الِمرصية التي هي أرقى الثقافات 

ياح من كل مكان يف العامل باحثني عن ٰهذه الثقافة. ولو استفادت ِمرص من إمكاناتها الثقافية، لصارت أغنى ُدول  يف العامل كله. ويأيت السُّ

العامل من السياحة، وزيارة املتاحف، ورؤية األماكن واآلثار التي تحيك عن أعظم حضارة إنسانية قدمتها البرشية إىل العامل كله. 

ويتميز المجتمع المثقف بما يلي:

 االنفتاح: 
ا أن يأيت وافدون من كل مكان، يتبادلون الثقافات واملعارف،  ونشكر الله أن ِمرص تتمتع مبوقع جغرايّف متميز بني قارات العامل. فسهل جدًّ

ويتعلمون الثقافة بأعىل ما تكون يف ِمرص. وال شك أن وجود متاحف يف العامل كله به آثار ِمرصية يدل عىل قيمتها العالية. وكذلك تهافُت 

م إليه ما يُفيد يف مجال الثقافة واملعارف النادرة واملؤثرة. وٰهذا أمر  العامل كله عىل معرفتها وتقديرها يدل عىل انفتاح مجتمعنا عىل العامل، يقدِّ

ا بني اإلنسان والله يف صلوات عميقة وأصوام نسكية تُقوِّي اإلرادة الداخلية لرفض الرش  ثقايّف ال يتعارض هو والدين الذي هو َعالقة خاصة جدًّ

والتمسك بالقيم الروحية النقية، واستهداف الحياة األبدية التي هي اشتياقات اإلنسان الداخلية؛ فال أحد يحب املوت وال  يريده. لٰذلك، عند 

املرِصيِّني القدماء، كانوا يؤمنون بالبعث للحياة مرة أخرى، وأن املوت ليس هو نهاية املطاف؛ وٰهذا ما تؤمن به األديان من قيامة من املوت.

 توفير المصادر الثقافية: 
وٰهذه موجودة بغًنى يف ِمرصنا الحبيبة من مكتبات تكتظ باملجلدات الضخمة يف كل نواحي ومناحي الحياة القدمية والجديدة، والعواطف 

واملشاعر والوجدان الذي مُييز اإلنسان عن بقية الخالئق، والشعر والنرث، وكل ما يؤكد تأثري الطبيعة الخالب يف ِمرص؛ فالنيل يحتضن الشجر، 

والسامء تحتضن القمر، واألرض تحتضن الثمر. وَمن يأيت إىل ِمرص، ويرى طبيعة أرضها وسامئها وهوائها وكل ما فيها، يندهش من سخاء ٰهذه 

ا. ولقد اهتمت دولة ِمرص بوجود كليات لآلثار والسياحة، وأقسام يف كليات اآلداب عن  د جدًّ الطبيعة التي متجد الله الخالق العجيب واملمجَّ

يوف من كل مكان ما يحتاجونه من معارف يف اللغة املرِصية القدمية، ونقوشها  كل ٰذلك، حتى يتوفر مرشدون سياحيُّون يقدمون إىل الضُّ

عىل الصخور واملقابر، وأماكن حياة اإلنسان املرصّي القديم، الذي ترك أثرًا يف كل مكان عاش فيه فأثرى الحياة املرِصية بغناه الثقايّف، وصار 

موروثـًا غنيـًّا ونافعـًا لكل األجيال. حقـًّا لقد سبقوا عهدهم وعاشوا التقدم قبل العامل، لوال بعض املفسدين الذين ساهموا يف تعطيل تيار 

الثقافة الخالقة يف ِمرص بُحجج واهية غري منطقية. ونحن ننتظر بعثـًا للثقافة املرِصية لفائدة السياحة والعامل كله.

 االشتراك الِمصري الفاعل في كل المنتديات العالمية: 
لتقديم الُكنوز املرِصية القدمية، وفكرة كبرية عام تحويه ثقافتنا املرصية من قيم: السالم، والعمل، وتقوى اإلنسان املرِصّي؛ الذي ساهم يف بناء 

أركان وطنه، ومعامل الحياة املرصية الثقافية من شعر يف كل املجاالت اإلنسانية ودواوينه الضخمة التي تحتاج إىل نرشها والتأمل يف معانيها يف 

كل أمور الحياة. ويجب هنا أن نشري إىل ميل اإلنسان املرِصّي إىل الثقافة، حتى غري املتعلمني الذين يُجيدون الحديث عن الزجل مثلـًا بطريقه 

متفردة، مبعاين جميلة هادفة تدل عىل أن اإلنسان بروحه وعقله أكرب من مجرد الجسد والغرائز التي تحفظ الحياة الجسدية فقط. ألن قيمة 

ا. فاإلنسان أكرب من وجود جسدّي محدود؛  الجسد أنه إناء للروح يحفظها ويحيا بها، والعقل الذي هو زينه اإلنسان والفكر اإلنسايّن العايل جدًّ

ا إن الثقافة واملجتمع املثقف يُعربان عن حقيقة اإلنسان الذي  فقد يوجد إنسان يف بلد وينرش أفكاره يف العامل كله، وال يَِحّد فكره مكان. حقًّ

خلقه الله تاجـًا للخليقة ورأسـًا لكل الخالئق، وصورة الله وْسط خالئقه، يحمل الحياة يف وجوده بالتعمري واإلنشاء والزراعة والصناعة والتجارة 

وكل وسائل التواصل بالناس والخالئق. وسرنى عديًدا من تأثري اإلنسان الثقايّف يف كل املجاالت، وكٰذلك عقل اإلنسان ودوره يف االخرتاعات الحديثة 

التي نجدها اآلن يف الحاسوب )computer(، والهواتف املحمولة )mobiles( الحديثة. فقد صار العامل حجرة صغرية يلتقي فيها كل العامل من كل 

األجناس واألعامر والثقافات؛ ويجب عدم التخلف عن ٰهذا الركب التقدمّي، مع االبتعاد عام يرض اإلنسان روحيـًّا وفكريـًّا وجسديـًّا.

1

2

3

اسقف املنوفية

الهــــــــــــــدف )5(
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»مرص ليست وطًنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا.« بهذه الكلامت كان يعيش البابا شنوده الثالث، فمرص كانت يف قلب قداسته كام كان 

هو يف قلبها. كنت ترى هذه الكلامت يف كل مرة يغادر فيها مرص ثم يعود حامالً أشواقه ومحبته لهذا البلد الحبيب، فقد كان كل يشء يحياه 

مرصيًا خالًصا، يسعى ألجل مرص ورفعة شأنها وسط بالد العامل، حتى أنني أود أن أطلق عليه »السفري فوق العادة«.

 سفيًرا فوق العادة  يتحدث عن مصر
كان دائم الحديث عن محبته ملرص ، أذكر أنه يف أحد اللقاءات رسد لنا قداسته عن التاجر األردين الذي حرض إليه وعرض عليه مرشوع يحتاج 

إىل دعم الكنيسة القبطية؛ وكان املرشوع هو تعبئة مياه نهر األردن الذي تعمد فيه السيد املسيح يف زجاجات وبيعها يف مرص للربكة؛ ويف الحال 

أجابه قداسته مبرشوع مقابل هو تعبئة مياه نهر النيل التي رشب منها السيد املسيح أثناء رحلته إىل أرض مرص وبيعها يف األردن.

أيًضا اهتم بقضايا الوطن يف أحاديث قداسته ومحارضاته التي اعتربت ومضات عىل جبني التاريخ؛ ففي السادس والعرشين من   

يونيو 1966م تحدث عن »إرسائيل يف رأي املسيحية« بنقابة الصحفيني. ثم محارضة أخرى يف املكان ذاته بعنوان »املسيحية وإرسائيل« يف 

الخامس من ديسمرب 1971م، ويف جامعة الدول العربية تحدث عن »القدس مدينة السالم« وكان ذلك يف الثالث عرش من مارس 1995م. وكذلك 

قام قداسته بتفنيد مفاهيم الصهيونية ومزاعمها، يف محارضة بأكادميية نارص العسكرية العليا يف الرابع عرش من مايو 2002م.

وحينام هبت البالد يف حربها الستعادة الكرامة املرصية واألرايض املحتلة يف حرب يونيو 1967م، كتب قداسة البابا العديد من املقاالت 

الوطنية لدعم الوطن والقوات املسلحة، منها: »إننا ندافع عن أراضينا«، و«دفاعاً عن الحق«، و«أرض سيناء مقربة لإلرسائيليني«، و«الصهاينة 

أعداء املسيحية«. كام دعا قداسته إىل مؤمتر شعبي لتكريم مجموعة من ضباط وجنود معركة أكتوبر من املسلمني واألقباط يف الذكرى األوىل 

النتصارات حرب السادس من أكتوبر، وكان ذلك يف التاسع من أكتوبر 1974م.

ويف هذا الشأن مل يتوقف األمر عىل محارضات فقط بل قام قداسته بزيارة الجبهة عدة مرات قبل حرب أكتوبر، والتقى بقادة   

القوات املسلحة وبالضباط والجنود يف الخطوط األمامية. ويف أثناء اندالع الحرب قاد الكنيسة يف دور وطني تاريخي بارز، من أجل: الدعم 

املعنوي والسيايس للوطن أثناء الحرب، دعم املجهود الحريب، توفري األدوية واملساعدات اإلنسانية. كام شارك قداسة البابا يف جلسة تكريم 

أبطال حرب أكتوبر مبجلس الشعب يف السابع عرش من أكتوبر 1973م، ويف الثاين والعرشين من نفس الشهر زار قداسته الجنود الجرحى يف 

املستشفيات، ثم يف الرابع والعرشين من مارس 1974م زار الجبهة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

 سفيًرا فوق العادة في بالد المهجر
اهتم قداسة البابا بتأسيس الكنائس القبطية يف املهجر لرعاية وربط املرصيني يف الخارج  بالكنيسة القبطية والوطن األم، فكان دائم الزيارات 

لهذه الكنائس مشجًعا ألبنائه يف دعم البالد بكل السبل والوسائل، كام حرص قداسته يف كل رحالته الرعوية خارج حدود الوطن عىل زيارة 

السفارات املرصية، والقنصليات املرصية، واملراكز اإلسالمية، حتى وصف بأنه »سفري فوق العادة ملرص«.

حرص قداسة البابا عىل تقديم صورة مرشفة ملرص واملرصيني أمام العامل كله حتى حظى باحرتام العامل كله وقدم له عدد من الجوائز   

العاملية تكرميُا له:

ُمنح قداسته تسعة شـهادات دكتوراه فخـرية من جامعات الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا والمجر:
دكتوراه من جامعة سان بيرت بجريس سيتي يف مارس 1977م. دكتوراه من جامعة بلومفيلد بنيوجريس يف أبريل 1977م.  

دكتوراه من الجامعـة الكاثوليكية ببون يف نوفمرب 1990م.  دكتوراه من جامعة سان فانسان بأمريكا يف سبتمرب 1989م.  

دكتوراه من جامعة ناشوتا هاوس بوسكونسن يف مايو 2001م. دكتوراه من جامعة نورث بارك بشيكاغو يف أبريل 2001م.  

دكتوراه من جامعة لورانس مبيتشجن بأمريكا يف أغسطس 2007م.  دكتوراه من جامعة توليدو بأمريكا يف أغسطس 2002م.  

دكتوراه من الجامعـة الكاثوليكية باملجر يف أغسطس 2011م. 

سـفيًرا فوق العادة
بقلم األنبا إرميا

سـفيًرا فوق العادة

األسقف العام 

ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس
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كما حصل قداسة البابا على عدد من الجوائز العالمية: 
جائزة أفضل واعظ ومعلم للدين املسيحي يف العامل من مؤسسة Browning بروننج األمريكية لعام 1978م. 

امليدالية الذهبية لجائزة السالم التي حصل عليها الرئيس أنور السادات )1970 - 1981م( من املجلس امليثودي العاملي لعام 1978م، تحية 

لجهوده يف حفظ روح املحبة والتآخي.

جائزة »مادنزيت سينج للتسامح« من منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو   UNESCO( لعام 2000 م.

جائزة حقـوق اإلنسـان من ليبيا لعام 2003م. 

وشـاح من رئيس جمهورية املجر ووسام الدولة املجري عام 2011م.

جائزة أوجوسبورج األملانية للسالم لعام 2011م. 

وسام الصليب األكرب للقديس أغناطيوس من الكنيسة الرسيانية عام 2011م.

جائزة املاس من مؤسسة الكاردينال كينج الكاثوليكية بفيينا بالنمسا )2012م(.

وقد لقي قداسة البابا أيًضا كل التقدير واالحرتام يف البالد العربية ففي اململكة العربية السعودية أرص سمو األمري سلامن بن عبد العزيز 

عىل حضور قداسة البابا حفل افتتاح »معرض الرياض اليوم« عام 1985م بالقاهرة. وكان قداسته يُشارك الجميع يف مناسباتهم  الوطنية معلناً 

روح املوَّدة واملحبة.

كام استقبلت دول الخليج العريب وجود الكنيسة القبطية عىل أراضيها بكل الحفاوة والرتحيب والدعم، بصورة غري مسبوقة، تقديراً للمواقف 

الوطنية لقداسته. 

 سفيًرا فوق العادة في حل المشاكل
كان قداسة البابا يؤمن أن حل املشكالت يبدأ من داخل البيت بني أفراد األرسة الواحدة دون أي تدخل خارجي رافًضا دعوات كثرية لتدويل 

قضية األقباط:

فبإحساس وطني وتجاوب مع الرأي العام يف مرص، رفض قداسته مقابلة لجنة الحريات الدينية عدة مرات. كذلك أعلن يف أكرث من مناسبة، 

ويف مؤمترات صحفية عاملية، أنه يرفض أية تدخالت أجنبية لحامية األقباط يف مرص، ومن أقوال قداسته باملؤمتر الصحفي العاملي يف 6 يوليو 

1992م: »أننا بصفة رسمية ال نقبل إطالقاً أن تتدخل دولة أجنبية يف أمورنا الداخلية، واألقباط يف مرص ال يقبلون أبداً التدخل األجنبي، ولو 

تدخلت دولة من تلقاء نفسها سوف نعتذر عن تدخلها«، ومن أقوال قداسته أيضاً »نحن ال نحب أن نكون أقلية تحتاج إىل حامية، ونرفض أى 

تدخل أجنبي لىك يعطينا حقوقنا، نحن نأخذ حقوقنا من بلدنا وبالطريق الوطني وحده.«

وأيًضا رفض قداسة البابا محاوالت إحدى املراكز اعتبار األقباط ضمن األقليات، كام رفض مشاركة األقباط يف مؤمتر األقليات عام 1994م، وقال 

قداسته: »نحن مرصيون جزء من شعب مرص، وال نحب أن نعترب أنفسنا أقلية، وال أن يسمينا البعض أقلية«.

كام رفض أي محاوالت انقسام يف الشعب املرصي فحينام طلب أحد األشخاص تأسيس حزب سيايس يضم األقباط فقط، رفض قداسة البابا 

فكرة إنشاء حزب سيايس قبطي، فالحزب السيايس عليه أن يخدم املجتمع بأكمله، ال مجموعة واحدة منه، وقال قداسته: »نحن نريد أن يكون 

عضو مجلس الشعب مدافعاً عن البلد كله مسلمني ومسيحيني دون أن يوجد انشقاق عنرصي من هذا النوع« ويقول قداسته أيضاً: »من أجل 

الوطن وحرصاً عىل وحدته أرفض قيام أي حزب مسيحي.«

وعن اإلتهام الذي تعرض له األقباط بأنهم يسعون إىل إنشاء دولة قبطية قال قداسة البابا: »لو عرض عىل األقباط أن تكون لهم دولة فسوف 

يرفضون ويعتربون األمر هزالً غري مقبول«.

وبكلمات قداسة البابا شنوده الثالث الذي عاش »سفيًرا فوق العادة لمصر« عن مصر وفي حبها أختم كلماتي: 
وأهواك يا مرص عمق الهوى جعلتك يا مـــــرص يف مهجتي 

أذوب حنينا أقايس الــــنوى إذا غبت عـــنك ولو فــــــرتة 

بحبك يا مـــرص قلبي ارتوى إذا عطشت إىل الحــــب يوما 

وحقا لكل أمريء كل ما نوى نوى الكل رفعك فوق الرؤوس 
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أخبار المركز

»نحب بعض بجد« فى قريتي طامية وسنورس بالفيوم
املركز  يف  املمثلة  القبطية  والكنيسة  األزهر  مؤسستي  من  سعيـًا 

بجد«  مرص  »نحب  ملسرية  واستكاملـًا  األرثوذكيّس،  القبطّي  الثقايّف 

الدولة  مؤسسات  من  ومبشاركة  الدينيتان،  املؤسستان  ترعاها  التي 

إىل  زيارة  أُجريت  واحدة«،  »يد  بشعار  والرشطة  الجيش  ومؤسستي 

من  لألهايل  مشاركة  يف  يومـًا،  بالفيوم  و«سنورس«  »طامية«  قريتي 

القريتني، وتوزيع لبعض حاجاتهم من أغطية )بطاطني( وغريها.

ندوة »المرأة في ِمصر الفرعونية« 
الثاين«،  »توارضوس  البابا  والقداسة  الغبطة  صاحب  برعاية 

الخدمة  يف  ورشيكه  املرقسيّة،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا 

القبطّي  الثقايّف  املركز  رئيس  عام  أسقف  إرميا«  »أنبا  نيافة  الرسوليّة 

األرثوذكيّس،وحضور نيافة األنبا موىس أسقف الشباب نظم املركز ندوة 

د.  أ.  الندوة  يف  حارض  الفرعونية«.  مرص  يف  »املرأة   : بُعنوان  ثقافية 

املرصيات  عامل  بفرنسا  »ليموچ«  جامعة  يف  األستاذ  صادق«  »أرشف 

الَحرب  النيافة  صاحب  حضور  يف  املقدس،  الكتاب  وآثار  والقبطيات 

الجليل »أنبا موىس« أسقف الشباب، وترشيفه، وطالب الكلية االكلريكية 

بـ«األنبا رويس«.

عرض د. أرشف صادق« لَدور املرأة ىف عرص الدولة الفرعونية، التي كانت تعمل يف مجاالت عديدة، معطيـًا أمثلة لعدد 

من امللكات: »َحتشبسوت«، و«نفرتيتي«، و«كليوبرتا«، وغريهن ممن صنعن التاريخ القديم.

وبختام الندوة، قدم صاحبا النيافة »أنبا موىس« و«أنبا إرميا« درع املركز إىل د.«أرشف صادق«.

مؤتمًرا لخدام مراكز »الرجاء بالمركز الثقافّي”
القبطّي  الثقايّف  الثاين«، نظم املركز  البابا »توارضوس  برعاية قداسة 

األرثوذكيّس، صباح يوم الخميس 5 فرباير، مؤمترًا لخدام مراكز »الرجاء« 

»أنبا  األجالء:  األحبار  النيافة  أصحاب  بحضور  املستشفيات،  ومديري 

بنيامني« أسقف املنوفية، و«أنبا إرميا« أسقف عام رئيس املركز الثقايّف 

القبطّي األرثوكيّس، و«أنبا مكاري« األسقف العام لشربا الجنوبية.



15

كز
مر

 ال
ار

خب
أ

جائزة قداسة البابا شنوده الثالث )الحكمة والتعاطف(
تخليداً لذكرى مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، خصص املركز الثقايف 

القبطي األرثوذكيس جائزة سنوية باسم )قداسة البابا شنوده الثالث – الحكمة والتعاطف(

وتعد جائزة دولية وعاملية متنح ألهم الشخصيات املرصية او العاملية ممن قدموا انجازات ساهمت يف خدمة املجتمع بل 

واالنسانية كلها.  

وقد حصل عليها عام 2013 العامل األمرييك أ.د مارتن رشايرب أستاذ ورئيس قسم امراض الكىل وضغط الدم كليفالند كلينك – 

أوهاويو – الواليات املتحدة األمريكية والحاصل عىل جائزة الخدمة اإلنسانية للفقراء وجائزة اإلنسانية من مركز الكىل بالهاي.

فيام حصل عليها مناصفاً يف عام 2014م يف أحتفالية ضخمة نظمها املركز برعاية وحضور قداسة البابا، كال من املهندس هاين 

عازر خبري األنفاق العاملي بأملانيا ومستشار رئيس مجلس الوزراء وأحد أعضاء املجلس االستشاري للسيد رئيس الجمهورية. 

واملهندس إبراهيم سمك خبري الطاقة الشمسية بأملانيا وأحد أعضاء املجلس االستشاري لرئيس الجمهورية

وذلك لدورهام الريادي وخدماتهام الرائدة التي من خالل تخصاصاتهم لخدمة اإلنسانية فضالً عن رفعهم اسم مرص يف 

كافة املحافل الدولية.
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مشهد أدمع عيون وإعترص قلوب املرصيني بل واإلنسانية جميعها عندما بثت أحدى القنوات الفضائية تسجيالً 

مصوراً لبذح شهدائنا بليبيا عىل يد اإلرهاب األسود املسمى بتنظيم »داعش« مشهد إثار غضب الكثريين ومزق 

قلوب اخرين و شمت بعض من القلة املندسني ممن ال وطن لهم والدين. مشهد كان له تأثرياته الكثرية ، إال 

أن هناك مشهد اخر أعمق بكثري من مشهد ذبح هؤالء الشهداء بل وحار فيه كثريون وطرح تساؤالً كيف ثبت 

شهداء الوطن والكنيسة أمام إرهاب »داعش«، عىل الرغم من بشاعته ٰهذه التي ال توصف، حتى إنهم أقدموا 

عىل االستشهاد بٰهذا الثبات املذهل؟

أن  إال  النظر،  وجهات  من  بالعديد  النفسيني  املتخصصني  من  عدد  وتحليل  الكثريين  تفسريات  من  وبالرغم 

الحقيقة تأيت بأن هؤالء الشهداء هم أبناء كنيسة الشهداء، فالكنيسة معروفة منذ ما يزيد عىل األلفي عام بأنها 

تأسست عىل عقيدة اإلميان واالستشهاد كام عربَّ عن ٰذلك »العاّلمة ترتليان«: ]إن دماء الشهداء هي بذار اإلميان 

ودعونا خالل هذا التحقيق نعود إىل كتب التاريخ وسري القديسني، فنجد عصوًرا مامثلة ملا نعيشه اآلن، وملا 

يشهده َمسيحيُّو العامل )وباألخص يف العراق وسوريا وِمرص(؛ ونجد أيضاً ٰهذا الثبات عينه الذي متتع به شهداؤنا 

يف ِمرص، واألكرث تجد نفس العبارات التي رددها شهدئنا بليبيا )يارب يسوع املسيح(  قبل إستشهادهم. ففي 

»نريون«،  التاريخّي:  الرتتيب  يف  هم  األباطرة،  من  عرَشة  أيدي  عىل  اضطهاد  املسيحية  شهدت  األوىل،  العصور 

كنيسة الشهداءكنيسة الشهداء

تحقيق : إيهاب حبيب
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و«ديسيوس«،  و«مكسيمينوس«،  ساويرُس«،  و«سبتيموس  أُوِريليوس«،  و«مرقس  و«تراجان«،  و«دوميتيانوس«، 

و«ڤالِريان«، و«أوِريليان«، و«ِدقلِديانوس«.

فقد شِهد املَسيحيُّون يف تلك الِحَقب أشد أنواع التعذيب. ففي عرص »نريون«، قام ٰذلك الطاغية يسفك دماء 

البعض ويَصلِب البعض اآلخر إمعانـًا يف السخرية بالعقوبة التي تحملها السيد املسيح، وأخذ يُلقي عدًدا منهم 

دهنهم  بعد  آخر  عدد  يف  النريان  ويشعل  الرياضية!  األلعاب  مسارح  يف  الجائعة،  املفرتسة  للحيوانات  طعامـًا 

ر مجموعة أخرى يف أعمدة الصنوبر يضيئون كاملشاعل لتسلية الجامهري يف  مبادة القار الرسيعة االشتعال، ويسمِّ

الحدائق اإلمرباطورية!!

كٰذلك يف عرص »دقلديانوس«، الذي يُعد من أشد العصور اضطهادا عىل َمسيحيِّي ِمرص، ولٰهذا السبب اتخذت 

الكنيسة القبطية سنة بَدء حكمة 284م بدايًة لتقوميها املعروف باسم »تقويم الشهداء«. فقد أصدر ٰذلك الدموّي 

منشوًرا بهدم كل الكنائس املسيحية وإحراق الكتب الكنسية، واعتبار املسيحيِّني خارجني عىل القانون. وِبناء عليه، 

رشع »أَريانوس« وايل »أَنِْصنا« )منطقة يف َصعيد ِمرص جوار ملوي/املنيا( يعذب عدًدا كبريًا من املَسيحيِّني لاِم 

وجده فيهم من ثبات عىل العقيدة املسيحية. ويذكر العاّلمة »تَرتليان« تقييمه لعدد شهداء ِمرص يف ٰذلك الزمان، 

فيقول: »لو أنَّ شهداء العامل كله ُوِضعوا يف كِفة ميزان، وشهداء ِمرص يف الِكفة األخرى، لرجحت كِفة املرصيني«!! 

ر عدد شهداء األقباط بقرابة مثاين مئة ألف شخص!!! ويقدَّ

 عذابات وأنواع من االستشهاد القاها املسيحيُّون بحامسة وشجاعة ووداعة وصرب، بل رجاء كام اتضح خالل 

يف  معاشة  فبقيت  عليها  ونَشؤوا  تربَوا  التي  الحية  التعاليم  تلك  آبائهم،  تعاليم  إىل  استناًدا  املريّئ!!  التسجيل 

أحفادهم مهام اختلفت األزمنة، ٰهذه التعاليم التي تبرش بأن ٰهذا العامل وقتّي قياسـًا إىل الحياة األبدية: »ونحن 

غري ناظرين إىل األشياء التي تُرى، بل إىل التي ال تُرى. ألن التي تُرى وقتية، وأّما التي ال تُرى فأبدية.« )۲كو 4:۱8(، 

وبأننا غرباء يف العامل: »أيها األحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزالء، أن متتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب 

النفس« )۱بط ۲:۱۱(، وبأن العامل قد ُوضع يف الرشير والحياة يف حزن وأمل وضيق: »الحق الحق أقول لكم: إنكم 

ستبكون وتنوحون والعامل يفرح أنتم ستَحزَنون ولٰكّن حزنكم يتحول إىل فرح« )يو ۱6:۲۰(. وغريها من التعاليم 

التي تقوِّي وتعزي أّي َمسيحّي وتجعلهـ  كهؤالء الذين رأيناهمـ  بطلـًا ال يهاب املوت ِمن أيٍّ َمن كان، حتى إن كان 

تنظيمـًا إرهابيـًّا ال يعرِف سوى القتل والذبح والحرق. تلك هي التعاليم التي حار فيها العامل واملحللون النفسيُّون 

هؤالء  أن  كيف  لوجدوا  التاريخ،  كتب  وتصفحوا  قليلـًا  تِعبوا  قد  كانوا  ولو  الشهداء؛  هؤالء  ثبات  شاهدوا  لاَّم 

الشهداء املساملني الُودعاء كانوا يقفون أمام أباطرة وحكام وقضاة وثنيِّني، بكل جربوتهم وظلمهم وغطرستهم، 

وهم أقوياء َصلِبون غري متزعزعني عن إميانهم؛ فأذلوا أولٰئك الطغاة بعد أن فِشلوا يف استاملتهم وإخضاعهم، تارًة 

بالوعد وتارًة أخرى بالوعيد. كل ٰهذا وهم يف صرب مذهل، واحتامل عجيب، وإميان قوّي ال يَلني.

ٰهذا هو رس الثبات الذي حريَّ هؤالء اإلرهابيِّني القاتلني، وما أظنهم يُدركوا حقيقته يومـًا وهم أتباع الشيطان 

عدو كل خري وفضيلة. ولٰكّن الحقيقة التي ال بد لهم من إدراكها ووعيها جيًدا، أن تهديداتهم ملَسيحيِّي ِمرص، 

ورسائلهم السامة التي يبُثونها إليهم من قنواتهم املضللة، لن تَزيد َمسيحيِّي ِمرص إال إميانــًا وثباتـًا وإقدامـًا. 
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ومن بينهم القديس البابا كريلس السادس بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية.

هذا القديس الذي ال تجد بيت لقبطي أرثوذكيس 
يف مرص إال وأن تجد صورته يف أركان املنزل وخاصة 
القديس  هذا  صيت  زاع  فقد  الطلبة،  مكتب  أمام 

بإنه شفيع للطلبة.

ولد  )عازر يوسف(- اسم قداسته قبل الرهبنة – 
يف يوم الجمعة املوافق 8 أغسطس 1902 م مبدينة 
دمنهور، وقد عرف خالل مراحل طفولته بإنه محباً 
املقدس  الكتاب  وقراءة  واإلختالء  الوحدة  لحياة 
والصلوات، لدرجة إنه كان يعيش حياة الرهبنة منذ 

نعومة أظافره.

بالرغم من  الرهبنة  يف حياة  منخرطاً  )عازر(  ظل 
حصوله عىل وظيفة مرموقة مبدينة اإلسكندرية، بل 

إنه تدرج يف السلم الوظيفي بشكل كبري لحب مديريه وزمالءه ألمانته وإخالصه املتناهي يف العمل.

إال أن أتخذ )عازر( القرار وإتجه إىل دير الرباموس يف 27 من يوليو 1927 ليقدم نفسه للرب ويعيش حياة الرهبنة الحقيقية.

ظل )عازر( تحت األختبار لعدة شهور حتى سيم راهباً يف حربية قداسة البابا كريلس الخامس البطريرك )112( من بطاركة 
الكنيسة يف 25 من فرباير 1928 باسم الراهب )مينا الربامويس(، هذا األسم الذي أسعده جداً حيث كان محباً وعاشقاً للقديس 

مارمينا العجايبي.

بالتوحد يف  قرار  إتخذ  والتقشف حتى  التوحد  حياة  الربامويس  مينا  الراهب  عاش 
مغارة تبعد عدة كيلو مرتات عن دير الرباموس. ويف أوائل عام 1936 توحد يف طاحونة 
وقطاع  املجرمني  يسكنه  كان  حيث  املكان  خطورة  من  بالرغم  القدمية  مرص  مبنطقة 

الطريق.

ويف عام  1941 أسندت إليه رئاسة دير االنبا صموئيل املعرتف )القلموين( يف جبل 
القلمون مبغاغة، فقام بتعمريه وجدد كنيسته وشيد قاليل الرهبان، وتتلمذ عيل يديه 

نخبة من الرهبان األفاضل.

ويف عام  1947 أنتقل إيل مرص القدمية حيث بنى كنيسة القديس مارمينا بالنذور القليلة 
بالبناء بنفسه مع العامل، وقد تتلمذ عيل يديه نخبة من  التي كانت تصله، وكان يقوم 
الرهبان األتقياء.ويف عام  1949 ألحق للكنيسة منزالً إليواء الطلبة املغرتبني، وقد اشتهر 
بالصالة الدامئة واإلميان القوي فكان يأيت إليه املريض من جميع أنحاء البالد، فكان يصيل 

لهم ويقال أنهم كانوا جميعاً يشفون من أمراضهم.

كنت �أود �أن �أعي�ش غريباً و�أموت غريباً 

ولكن لتكن �إر�دة �لله

�لقدي�ش �لبابا كريل�ش �ل�ساد�ش
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وبنياحة البابا يوساب البطريرك الـ 115 من بطاركة الكنيسة وضع 
أسم مينا الراهب الربامويس ضمن األسامء املرشحة للباوية دون علمه 

لجنة  عىل  وكان  السادس،  املرشحني  بني  ترتيبه  من  وبالرغم 
الخمسة  تقدم  1957أن  نوفمرب   2 السبت  الئحة  حسب  الرتشيح 
للتقدم  األخرية  اللحظة  ويف  للشعب.  األوائل  املرشحني  رهبان 
بالخمسة األوائل، أجمع الرأي عىل تنحي الخامس، وتقدم السادس 
منهم  لثالثة  للشعب  االختيار  عملية  أجريت  ثم  الخامس.  ليصبح 

فكان آخرهم ترتيبا يف أصوات املنتخبني 

و بإجراء القرعة الهيكلية يف األحد 19 إبريل 1959ومل يخطر ببال 
أحد أن يكون إنجيل القداس يف ذلك اليوم يتنبأ عنه إذ يقول هكذا 
»يكون اآلخرون أولني واألولون يصريون آخرين« وكانت هذه هي 

نتيجة القرعة.

بالقمص  وأتوا  السامء  فرحة  معلنة  الكنائس  أجراس  ودقت     
مينا الربمويس املتوحد ليكون البابا كريلس السادس بابا اإلسكندرية 
املائة والسادس عرش من خلفاء مارمرقس الرسول. وعند ذاك أيقن 
الشعب أن عناية الله تدخلت يف االنتخاب ومن الطريف أن يكون 
عيد جلوسه يلحق عيد صاحب الكريس مارمرقس الكاروز، يتوسط 

بينهام عيد أم املخلص –السيدة العذراء .

بانتعاش اإلميان ومنو  السادس   البابا كريلس    متيز عهد قداسة 
جامل  الزعيم  مع  بها  املشهود  عالقتة  عن  فضالً  الروحية،  القيم 
عبد النارص وكانت نتاج هذه املحبة قيام عبد النارص بالتربع لبناء 
الكاتدرائية املرقسية بالعباسية من ماله الخاص. مواقف عديدة ال 

تكفي الصفحات لرسدها.

ويف يوم 9 مارس 1971 أستقبل قداسة البابا كريلس السادس عدداً 
من أبنائه ومع خروج اَخر واحد – رفع الصليب وقال » الرب يدبر 
أموركم » ودخل قاليته وأستودع روحه بيد الله ودفن تحت مذبح 
يف  نقل جسده  م   1972 نوفمرب   22 ويف  أنشأها،  التي  الكاتدرائية 
احتفال مهيب إيل دير الشهيد مارمينا مبريوط حسب وصيته ليكون 

بجوار شفيعه مارمينا.

املجمع  اجتمع  م،  يونيو2013   20 املوافق  الخميس  يوم  يف    
األنبا  البابا  قداسة  برئاسة  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  املقدس 
 ، السادس  كريلس  البابا  بقدسية  االعرتاف  تم  و  الثاين،  توارضوس 

وذلك بعد مرور 43 عاماً عىل نياحته. 

الكنيسة األوىل  عىل اسمه  البابا كريلس قديساً دشنت  وبإعالن 
بدير مارمينا بكينج مريوط وذلك يوم 2 مارس 2014م.
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إن مصر ليست وطنًا نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا«.
مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث

ميالده ونشأته:
ولد نظري جيد- االسم العلامىن لقداسته قبل 

من  الثالث  املوافق  الجمعة  يوم  ىف  الرهبنة- 

شهر أغسطس عام 1923م بقرية سالم التابعة 

املحافظة  تلك  أسيوط،  محافظة  أبنوب  ملركز 

الجنوبية بصعيد مرص.

ويُذكر  مبارشة،  والدته  والدته عقب  توفيت 

املسيحيات  شاركن  قد  املسلامت  السيدات  أن 

ىف إرضاع الطفل نظري.

توىل رعايته والده الفاضل جيد روفائيل، ثم 

معه  وأخذه  »روفائيل«  الكبري  شقيقه  احتضنه 

إىل مدينة دمنهور التى كان موظفاً بها ثم اعاده 

إىل أسيوط وعاد وأخذه إىل بنها التى نُقل إليها 

ثم إىل القاهرة التى استقر فيها.

مرحلة التعليم
- واصل نظري دراسته والتحق مبدرسة اإلميان الثانوية بحى شربا الشهري بالقاهرة، وتدرج ىف مراحل التعليم املختلفة، وكان 

ىف طوال مراحل دراسته متفوقاً واألول باستمرار بني زمالئه.

- التحق الشاب نظري جيد بجامعة فؤاد األول )والتى هى جامعة القاهرة حالياً(، ىف كلية اآلداب قسم التاريخ، وفيها درس 

التاريخ الفرعوىن واإلسالمى والتاريخ الحديث، وىف عام 1947م حصل عىل درجة الليسانس بتقدير )ممتاز(.

بالكلية اإلكلرييكية وقتام كان األرشيدياكون املعروف حبيب جرجس  التحق نظري  النهائية له بكلية اآلداب  - ىف السنة 

)1876م- 1951م( مديراً للكلية حيث فتح فصوالً دراسية مسائية ملن يرغب ىف الدراسة اإلكلرييكية من طالب الجامعة.

- بعد حصول نظري جيد عىل الليسانس من كلية اآلداب بحواىل ثالث سنوات فإنه تخرج ىف الكلية اإلكلرييكية، حيث نال 

دبلوم الكلية اإلكلرييكية عام 1949م.

- امىض سنتني ىف معهد اآلثار، حيث اهتم بالتعرف عىل اآلثار القدمية ودراستها

- التحق نظري جيد بالخدمة العسكرية كضابط احتياط، وىف الجيش ترقى إىل رتبة مالزم، واشرتك ىف حرب 1948م

خدمته :
- شارك نظري جيد ىف خدمة مدارس األحد، وعىل وجه الخصوص ىف كنيسة األنبا أنطونيوس بشربا، وخدمة مدارس األحد 

التي أسسها األستاذ حبيب جرجس ىف حواىل سنة 1900م 

أعده : إيهاب حبيب
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 عمله بالتدريس
عمل األستاذ نظري جيد مدرساً لحواىل سبع سنوات ىف املدارس الثانوية للغتني العربية واإلنجليزية، كام عمل أستاذاً ىف 

الكلية اإلكلرييكية.

حياة الرهبنة لقداسة البابا شنوده الثالث

 الراهب أنطونيوس السريانى
وعندما وصل عمر نظري  31 سنة، اتخذ قرار الرهبنة ومنها توجه إىل دير الرسيان ىف عهد نيافة األنبا ثاؤفيلس رئيس 
الدير ىف ذلك الوقت وبعدها رسم باسم الراهب أنطونيوس الرسياىن عىل اسم القديس أنطونيوس مؤسس الرهبنة املرصية . 
وبعد سنة من رهبنته متت ترقيته إىل رتبة قس ليصبح »أبونا أنطونيوس الرسياين«، والذى متيز بني رهبان الدير بثقافته 

الواسعة وعلمه الغزير.
- عاش لفرتة من الزمن وىف بداية رهبنته حياة الوحدة ىف مغارة تبعد حوايل سبعة أميال عن مبنى الدير مكرساً حياته 
للتأمل والصالة والقراءة. وىف تلك املغارة يُذكر أن الباحث املعروف أوتو ميناردوس قد زاره وأُعجب به كثرياً وبثقافته 

الواسعة وبتميزه عىل كل الرهبان املرصيني. 
- عمل سكرترياً خاصاً لقداسة البابا كريلس السادس )1959م- 1971م(، البطريرك السادس عرش بعد املائة

 أول أسقف للتعليم
عام  من  سبتمرب   30 املوافق  األحد  يوم  ىف 
1962م دون علمه أختاره القديس البابا كريلس 
الدينية  للمعاهد  أسقفاً  أول  ليكون  السادس 
الكنسية باسم األنبا شنوده، عىل اسم  والرتبية 
رئيس  شنودة  األنبا  املعروف  املرصى  القديس 

املتوحدين.
بدأ األنبا شنوده عهد التعليم وعلمه الخفاق 
وكانت  له،  األسبوعى  االجتامع  فكان  يرتفع 
كل  وىف  البالد  مختلف  العديدة ىف  املحارضات 
ىف  قداسته  محارضة  أبرزها  من  ولعل  مكان، 
نقابة الصحفيني ىف يوم 26 يونيو 1969م  تحت 

عنوان: »إرسائيل ىف رأى املسيحية«.

خليفة مار مرقس الرسول
بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى اإلسكندرية

وبنياحة القديس البابا كريلس السادس ىف يوم الثالثاء 9 مارس 1971م، أُجريت االنتخابات الختيار البابا الجديد وكان ذلك ىف يوم 
األربعاء 13 أكتوبر من نفس العام، لتعلن السامء مجىء األنبا شنوده يف االقرتاع الهيكىل الذى تم إجرائه يوم 31أكتوبر، ثم جاء حفل 
تتويجه عىل كرىس مار مرقس الرسول كاروز الديار املرصية باملسيحية، بتجليه البابا شنوده الثالث- البطريرك السابع عرش بعد املائة 
ىف تاريخ اآلباء البطاركة والثالث بينهم الذى يُسمى باسم شنودة- عىل كرىس الباباوية ىف الكاتدرائية املرقسية الكربى باألنبا رويس 

بالقاهرة ىف 14 نوفمرب 1971م.
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- يذكر ان قداسة البابا شنوده بالرغم من انشغاله الجسيم، إال أنه حرص دامئاً قضاء ثالثة أيام أسبوعياً ىف دير األنبا بيشوى 

الكائن بوادى النطرون وهو الدير القريب إىل قلب غبطته، حيث ُعرف عن قداسته حبه الشديد وولعه بحياة الرهبنة 

مام أدى ذلك وبشكل واضح إىل انتعاش الرهبنة املرصية ىف عرصه، حيث متت سيامة املئات من الرهبان والراهبات. 

كام إنه كان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من األديرة القبطية خارج مرص، كام أعاد تعمري عدد كبري من األديرة التى 

اندثرت منذ أزمنة بعيدة.

- ىف عهد قداسته متت رسامة أكرث من 100 مطران 

من  أكرث  رسامة  وكذلك  عام،  وأسقف  أسقف 

1000 كاهن وعدد غري محدود من الشاممسة 

)درجة كنسية دون القس( ىف الكرازة املرقسية.

- ىف عرصه زادت اإليبارشيات وكان هدفه ىف ذلك 

هو تركيز الخدمة الروحية املقدمة للمسيحيني، 

سواء  الكنائس  من  كبري  عدد  إنشاء  تم  كام 

داخل مرص أو خارجها، فقد ُعرف قداسته بحبه 

للتعمري والتشييد. 

ىف  املرأة  ملشاركة  خاصاً  اهتامماً  قداسته  أوىل   -

ليس  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  خدمة 

ويخدمن  لله  بالكامل  حياتهن  يقدمن  كنساء  أيضاً  ولكن  الكنسية  والرتبية  األحد  مدارس  فصول  ىف  كخادمات  فقط 

الكنيسة، ومن ثم فقد كرثت ىف عرصه حركة رهبنة البنات وكذا تكرسهن للخدمة. 

 خدمة األقباط بالخارج
واآلباء  األساقفة  اآلباء  لهم  فرسم  روحياً،  ومتابعتهم  البالد  خارج  هاجروا  الذين  األقباط  بخدمة  شنوده  البابا  اهتم 

الكهنة، كام أسس لهم أيضاً الكنائس- وعدد من األديرة واملعاهد الالهوتية- ىف كندا والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا 

وإنجلرتا وفرنسا وإيطاليا والنمسا ونيوزيلندا وبلجيكا وهولندا وسويرسا واليونان وبعض دول أمريكا الجنوبية مثل الربازيل 

واألرجنتني وبوليفيا وبعض الدول األفريقية مثل كينيا وزائري وزميبابوى وناميبيا وجنوب أفريقيا، فضالً عن بعض الدول 

العربية السيام وأن قداسته يُعرف بينهم باسم »بابا العرب« ملواقفه الوطنية األصيلة.

 عشقه للصحافة والكتابه

- ُعرف عن البابا شنوده الثالث حبه الكبري للصحافة، فكان- وهو بعد تلميذ باملرحلة الثانوية- يشارك ىف تحرير املجالت 

املدرسية، وبعد تخرجه شارك ىف تحرير مجلة )مدارس األحد( منذ إصدارها بالقاهرة عام 1947م كمجلة شهرية، ثم صار 

رئيساً لتحريرها خالل الفرتة املمتدة من سنة 1949م. وحتى دخوله الدير بقصد الرهبنة ىف سنة 1954م، حيث صدرت 

هذه املجلة وكأنها لسان حال اللجنة العليا ملدارس األحد القبطية األرثوذكسية أو مجلتها الرسمية، وكثرياً ما كانت تلك 

املجلة التى ذاع صيتها بني األقباط تحمل رؤى وأفكار تنويرية غرضها صالح الكنيسة وأبنائها.

-  أصدر قداسته مجلة )الكرازة( وهو بعد أسقف للتعليم ىف عام 1965م. وقد صدر العدد األول من مجلة الكرازة ىف 

يناير 1965م. ومازالت تصدر يف عهد قداسة البابا توارضوس الثاين.
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- كتب قداسته العديد من املقاالت املتنوعة ىف عدد كبري من املجالت الدينية، باإلضافة إىل أنه كتب مقاالًت أسبوعية 

نقابة  ىف  عضواً  كان  البابا  أن  بالذكر  والجدير  و)الجمهورية(..  و)األهرام(  اليوم(  و)أخبار  )وطنى(  ىف صحف:  منتظمة 

الصحفيني،كام عرف إنه دامئاً ما كان يلتقى الصحفيني واإلعالميني بالرتحاب الشديد مستجيباً للحوار والنقاش معهم ىف 

محبة يشعر بها كل من يقرتب منه أو يتعامل معه.

 عشقه لمصر
- عرف غبطة البابا شنوده مواطن مرصى حتى النخاع ونبت من تراب هذا الوطن يرضب بجذوره ىف األرض املرصية 

مرص  داخل  املرصيني  لكل  شعاراً  صار  والذى  املأثور  القول  صاحب  وهو  مرص،  للوطن  األصيل  بانتامئه  يؤمن  الصلبة، 

وخارجها: »إن مرص ليست وطناً نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا«. حيث عرب البابا عن ذلك املعنى الوطنى ىف كل أقواله 

وأفعاله فهو كثرياً ما شجع أبنائه األقباط عىل االندماج ىف أنشطة املجتمع املرصى واملشاركة ىف أفرحه وأتراحه.

- رفض التدخل األجنبى لحامية أقباط مرص مؤمناً بأن عالج مشكالت األقباط وهمومهم البد وأن يأىت عىل مائدة مرصية 

خالصة ال تضم سوى املسيحيني واملسلمني من أهل مرص. 

- ارتبط البابا شنوده الثالث ومن منطلق إميانه العميق باالنتامء للوطن مرص بالعديد من القضايا املرصية والعربية، فمن 

ذلك إنه دامئا ما كان يدعو  ىف عظاته ومحارضاته لنرش قيم املحبة والسالم والتسامح واإلخاء بني املرصيني بل بني البرش جميعاً.

- ارتبط قداسته أيضاً بعالقات صداقة ومودة مع رجال الدين اإلسالمى من مشايخ األزهر الرشيف، إذ كثرياً ما تجمعهم 

القيم والفضائل  التى تبحث وتتناول  املسيحية  الحوارات اإلسالمية  الحميم. وهو كذلك يشجع  الحب  لقاءات يسودها 

املشرتكة بني املسلمني واملسيحيني من أجل مزيد من سبل دعم العيش املشرتك بني أبناء الوطن الواحد.وكان بذرة هذا 

التعاون هو تأسيس بيت العائلة املرصية برئاسته باالشرتاك مع د. أحمد الطيب شيخ األزهر وكان نيافة الحرب الجليل األنبا 

إرميا ممثالً عن قداسته باجتامعاتها.
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  عمل مسكوني
اهتم قداسة البابا شنوده الثالث بالكنائس األخرى والطوائف املسيحية, فعمل عىل تقريب وجهات النظر والتفاهم من 
أجل حل املشكالت الالهوتية والعقائدية حتى تنتهى الكنائس إىل الوحدة التى كانت قامئة  قبل االنقسام, فكان  يحرص 
للسياحة. كام اهتم   أو  لتفقد رعاياهم  إما  القاهرة  الذين يزورون  الكنائس  بالبطاركة واملطارنة ورؤساء  يلتقى  أن  عىل 

بإرسال وفود من الكنيسة القبطية إىل املؤمترات املسكونية واالشرتاك ىف املؤمترات الالهوتية. 

 مؤلفاته
ألف قداسة البابا عرشات الكتب والتى مثلت 
املسيحية  للمكتبة  ومتميزة  حقيقية  إضافة 
الروحية  املوضوعات:  مختلف  ىف  وذلك 
مثالً:  منها  والتاريخية..،  والعقيدية  والالهوتية 
الفضائل«  قمة  و«املحبة  الروح«  »انطالق 
و«الحروب  السعيدة«  الروحية  و«األرسة 
ىف  و«تأمالت  امليالد«  ىف  و«تأمالت  الروحية« 
القيامة« و«الخدمة الروحية والخادم الروحى« 
و«الهوت املسيح« و«الالهوت املقارن« و«مار 
القديس  حياة  ىف  و«تأمالت  الرسول«  مرقس 
أنطونيوس« و«اليقظة الروحية«.. وغريها الكثري 

والكثري والتى من الصعب أن تعد أو تحىص.

 انجازاته:
لقداسته انجازات عىل سبيل املثال ال الحرص

- أسس قداسة البابا شنوده الثالث ىف عام 1974م » املركز القبطى لوسائل اإليضاح«، والذى احتوى عىل وسائل عديدة 
سمعية وبرصية من أفالم سينامئية متحركة )ورشائط فيديو( وأفالم ثابتة )الفانوس السحرى(, وتسجيالت صوتية وصور 

وخرائط توضيحية وكل ما يهم الدروس واملناهج التى تدرس ىف جميع املراحل التعليمية.
- املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس والذي اسسه عام 2008 وتوىل نيافة األنبا إرميا رئاسته وذلكك للحفاظ عىل الرتاث 

القبطي وتهيئة املناخ املالئم ملحبييه من الدارسني.

 تدشين عدد من االسقفيات و االيبروشيات ا بالخارج في امريكا واوروبا 
واستراليا..، وغيرها

حياة مليئة مهما حاولنا من سرد تفاصليها التكفينا صفحات كتب بل موسوعات حلصرها
 يف قلوب حمبيك...

ً
قداسة البابا شنوده الثالث ستظل دوما
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 نياحته
+ يف يوم السبت 17 مارس 2012 أعلن نيافة األنبا بيشوي سكرتري املجمع املقدس وقت ذالك، نياحة البابا شنوده الثالث، 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية عن عمر يناهز 89 عاماً.

+ ويف يوم األحد 18 مارس 2012وضع جثامن قداسة البابا يف كامل هيئته الكهنوتية عىل كريس مارمرقس بالكاتدرالئية 

األنبا  الصالة  ورأس  الجثامن.  وجود  يف  األحد  صباح  قداس  أول  وأقيم  عليه  الوداع  نظرة  إللقاء  بالعباسية  املرقسية 

باخوميوس، قائم مقام البطريرك، يف حضور معظم أساقفة املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية.

ويف يوم الثالثاء 20 مارس 2012 تم نقل الجثامن الطاهر بطائرة عسكرية بقرار مصدق من املشري محمد حسني طنطاوي 

إىل دير األنبا بيشوي بوادي النطرون حيث أوىص بأن يدفن هناك.
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قداسة البابا شنوده الثالث
ذكريات وعواطف ومحبة لقداسته

في ذكرى نياحته الثالثة
بقم: د. جرجس صالح

األمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط

مدير العالقات املسكونية والحوار باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس

يف هذه املناسبة الغالية ونحن نحتفل بذكرى نياحة أبينا املحبوب مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث، تعود يب الذكريات 
البنوية لهذا األب الحبيب إىل الستينات من القرن املايض حني عرفته أبا محباً متواضعاً، أسقفاً معلامً حانيا ثم بابا وبطريرك الكرازة 

املرقسية حكيامً حليامً قائداً لنهضة الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف العرص الحديث.

 أسقف التعليم وأبوته:
يف احدى أحاد عام 1963 وأنا عائد كطفل يف العارشة من الرتبية الكنسية، أجد مبنزلنا نيافة الحرب الجزيل االحرتام املعلم األنبا 
شنوده أسقف املعاهد الدينية والرتبية الكنسية )أسقف التعليم كام أ‘تدنا أن نقول(. يف زيارة لألب الراهب القمص شنوده الرسياين 
)مثلث الرحامت األنبا يؤانس أسقف الغربية( – خايل بالجسد – وما أن وصلت لنوال بركة نيافة األنبا شنوده حتى بادرين بالسؤال ما 
هو الدرس الذي أخذته اليوم، وحينام بدأت أذكر مقاطع وأنىس بعضاً. اذ بهذا األسقف املعلم يعيد رواية قصة هذا اليوم، بأسلوب 
شيق مل ولن أنساه رغم مرور أكرث من خمسة وأربعني عاماً جعلني بعدها يف كل مرة أمتنى أن أرى وأجد نيافة األنبا شنوده حني 

عوديت من مدارس األحد، ليعيد يل الدرس ألحفظه وأعيه فأبوته الحانية وطريقته الشيقة تجعلك يف تشوق لسامع املزيد.

 أسقف التعليم المحب:
ويف عام 1965 ويف شهر فرباير بعد سفر األب القمص شنوده الرسياين )مثلث الرحامت األنبا يؤانس( ألجراء عملية يف العمود 
الفقري بانجلرتا. إذا أجده يف زيارة لجديت والدة القمص شنوده الرسياين مفتقداً إياها يف غياب أبنها، سائالً عن احتياجاتها، ملبياً 

طلباتها. ومل ينساين فقلت له معاتباً ياسيدنا مل تعرفني خالل حفل الرتبية الكنسية بعيد األنبا انطونيوس حينام شاركت يف الرتتيل.

فام كان من قداسته إال أن قال عبارة )وده معقول؟!( ففرحت وأنا طفل ان أسقف التعليم يعرفني، وسألني عن هوايايت فقلت 
له الشعر فقال يل هل تعرف شيئاً؟ فذكرت له بعض اَبيات كنت أظن أنها شعراً ألفته يف ذلك السن. فام كان منه إال أن بدأ يرشح يل 
كيف ميكن أن أمني هذه املوهبة،وبدأ يقول ويردد أبياتاً فأنبهرت وصممت أن أتعلم الشعر مثل نيافة األنبا شنوده أسقف التعليم.

 اسقف التعليم المتواضع في دير السريان
كم من مرات التقيت فيها مع نيافة األنبا شنوده أسقف التعليم بدير الرسيان منذ عام 1967 وأنا أقيض فرتات بالدير. ولكن ال أنىس 
أحد السفرات التي جاورت قداسته – نيافته يف ذلك الوقت – فيها وكان يقود السيارة القمص شنوده ماهر اسحق )د. إميل ماهر يف ذلك 
الوقت( وطيلة الطريق ظل ينصحني ويقدم يل إرشادات روحية. ولكن هذه املرة ال أنساها ألنه حينام حرض مل أكن مستعداً للسفر ويف 
اتضاعه مل يرد أن يسافر دون أن أكون معه ألنه وعدين قبالً. وحينام قلت له ياسيدنا لقد اتصلت امس بنيافتك وقلت يل ال يوجد معي 
مكان، فقال يل أعد حديثك باألمس وماذا قلت فذكرت له قلت ) أنا جرجس أريد أن أذهب مع نيافتك للدير...( فقال يل ال ان االسم 

الذي اعرفه هو.... وكان هو االسم الشائع يف ذلك الزمان وكم فرحت الن أسقف التعليم املتواضع يدللني وفرحت جداً.

 اسقف التعليم المتواضع في دير السريان
كم كنا نتوق أن يتوىل قداسته السدة املرقسية كبابا وبطريرك ورئيس أساقفة لهذا الكريس الرسويل، واذكر وقد كنت شاباً وقت 
القرعة الهيكلية أن وقفت خارج الكنيسة املرقسية باالزبكية يف انتظار نتيجة القرعة الهيكلية وحاملا سمعت االسم رسيعا قفزت ألول 
سيارة ألصل للبيت مرسعا وأفرح ارسيت وكان األب القمص شنوده الرسياين موجوداً باملنزل وكانت الكلامت التي قلتها ) الحمد لله 
سيدنا األنبا شنوده هو اليل كسب وصار األب البطريرك( فرحة غامرة من القلب ألين أحبه حقاً. تىل ذلك أن حرضت معه القداس 
الذي سبق حفل التنصيب وقد صاله بدير األنبا بيشوي وعدت للقارهة فرحاً بذلك الن الذي سوف يتم تنصيبه صباح األأحد كنت 

أصيل معه شامسا، بابا الكرازة املرقسيةتناولت من يديه املباركتني.

 قداسة البابا المحب الحقيقي الناصح والمرشد.
حال عوديت من البعثة الدراسية عام 1984 كان قداسة البابا املعظم بدير األنبا بيشوي فسافرت إىل قداسته وقابلني بحفاوة بالغة 
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واستضافني لثالثة أيام، رشح يل فيها أصول تدريس مادة العهد القديم واألخطاء التي يقع فيها البعض بعد عودته من الخارج، وكيف 
أن االتضاع هو املنهج الحقيقي للمعلم الكتايب. وكيف ميكن أن أكون ناجحاً كمدرس يف الكلية االكلرييكية باإلعداد الجيد للمحارضة 

وطريقة العرض الشيقة والرجوع دامئا ملصادر التعليم والرشح الكتايب الصحيح يف تعاليم االَباء.

 قداسة البابا شنوده األب الحنون المطمئن.
يف عام 1985 سافر مثلث الرحامت األنبا يؤانس إىل انجلرتا إلجراء عملية قلب مفتوح لتغيري ثالثة رشايني وبعد إجراء العملية وانا 
جالس باملطرانية بطنطا أجد التليفون يدق ويأيت الصوت عرب الهاتف يقول قداسة البابا سوف يكلمك.. وكان سمع صوت قداسة 
البابا هو الطأمنينه التي احتاج إليها قال يل ) ياجرجس أنا بأطمنك عىل نيافة األنبا يؤانس لقد نجحت العملية وخرج من حجرة 

العناية املركزة وتعرف عىل اليل حواليه. وسأرسل نيافة األنبا بيشوي غداً لالطمئنان عليه( كانت هذه املكاملة خري مطمنئ يل.

 قداسة البابا شنوده المعزي الحقيقي الحنون.
كان انتقال األنبا يؤانس للسامء عام 1987 أمر ميثل صدمة كبرية بالنسبة يل. ولقد تساءل الكثريون ماذا سيفعل جرجس بعد 

انتقال نيافة األنبا يؤانس الذي كان يحبه حباً عميقاً.

الخميس  يوم  وذلك  تعزيتي  يف  األثر  أبلغ  التجنيز  خالل صالة  املعزية  وكلامته  البليغة  املعظم  البابا  قداسة  لعظة  كان  ولقد 
1987/11/5، وسافرت صباح الجمعة لإلسكندرية ألشكر قداسته عىل ذلك وأقدم لقداسته تقريراً عن بعض األأمور واسلم قداسته ما 

كان بعهديت فهو أبو الكنيسة ورئيسها  وكان لكلامت املحبة التي سمعتها من قداسته أثراً إذا أشار لاليَت:

أن احتجت شيئاً فكل ما تريد أطلبه مني شخصياً. فتح يل صدرة مبحبة أبوية عميقة حانية. شملني بأبوته وحنانه. نصحني ببعض 
اإلرشادات التي أفادتني يف حيايت طيلة هذه السنوات منذ 1987 وحتى االَن.

 تكريم قداسة البابا شنوده لي واختياري أمينا عامًا لمجلس كنائس الشرق األوسط
لقد رشحني قداسة البابا شنوده الثالث لحضور عدة مؤمترات ولقاءات ملجلس كنائس الرشق األأوسط منذ عام 1992 سواء متثيل 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية بقسم األإميان والوحدة مبجلس كنائس الرشق األأوسط. أو االتيام )رابطة املعاهد الالهوتية بالرشق 

األوسط(. وكان تكرميا يل أنا الغري مستحق.

ويف يناير 2001 شملني قداسة البابا بثقته الكبرية أن رشحني أميناً عاماً مشاركاُ عن العائلة األرثوذكسية الرشقية مبجلس كنائس 
الرشق األوسط. وشملني بعطفه ومحبته وحنانه ،حنب قدمني لقيادات العمل باملجلس يف ذلك الوقت قال لهم )... اصل جرجس ده 
أنا مربيه منذ أن كان صغرياً وكان اسمه...( وحينام سألوه ماهو األسم قال ال دلوقتي نقول له يا أ. جرجس .. إال إنني افتخر بأبويته 

الغالية الحانية التي ال استحقها.

ويف عام 2003 كان قداسته الداعم الحقيقي لرتشيحي ملنصب األامني العام ملجلس كنائس الرشق األاوسط. وهو شيئ فريد ألنه 
ألول مرة يعني أميناً عاما ً للمجلس من العائلة األرثوذكسية الرشقية ويرشح يف ظروف ليست بالسهلة سواء عىل املنطقة وأحداثها، 

أو املجلس وقيادته وسط ظروف صعبة يف التمويل.

ولكن محبة قداسة البابا ونصائحه جعلت العمل ينجح ويشهد الكل بذلك.. وحينام اذكر لقداسته أن بذلك بفضله ولنصائحة 
يكون قداسته ).. ال انت بتتعب ولذلك عملك ناجحاً( حقيقة كنت أخجل دامئا من كلامت املحبة املشجعة التي ينطق بها.

ويف نوفمرب 2007 إذا بقداسته يحرض إىل بافوس / قربص رغم وجوده قبلها مبارشة مبستشفى السالم لوعكة صحية. يأيت ليكون 
الداعم لتجديد ترشيحي كأمني عام لفرتة ثانية. أنها املحبة الباذلة فهو ال يشفق عل نفسه محبته أكرث من كل شيئ.

ولكن أيضاً يف مجيئه إىل بافوس/ قربص رغم وجوده قبلها كان كارزا بالحق إذا يف تأمله الصباحي تكلم عن أمانة الرعاية، وقال يل 
بعض أصحاب القداسة والغبطة رؤساء الكنائس لدى سامعه، هذا الكالم كنا نحب أن نسمعه ألنه يوضح مسئولية الراعي وأمانته 

يف عمل الرعاية. وكيف أنه يجب أن يتفاىن يف القيام بواجباته.

ويف زياريت لقداسته خالل رحلة العالج بأمريكا يونيه 2008 إذا بقداسته يبادرين بالسؤال عن املجلس وأنشطته ويتابع للزيارات 
املسكونية ويعطي النصائح من أجل نجاح العمل ومن اجل أن استمر يف أداء مهامي خالل هذه الفرتة بدقة شديدة دون تواين.

نطلب نياحاً ألبينا الحبيب مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث وأن يعوضه عن أتعابه الكثرية ونسأل قداسته أن يصيل 
من أجلنا دامئاً.
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حوار مع قداسة الباباشنودة الثالث 
)عند استقبال ابنائه

شهداء داعش / ليبيا١٥ / ٢ (

سيدنا  الحبيب ، والكنيسة تستعد لالحتفال مبيالدكم الثالث ىف ملكوت السموات )17 /3(، فوجيء العامل بأبشع جرمية 

األقباط  ابنائك املرصيني  ،تم ذبح 21  من  الحادى والعرشين  القرن  الثاىن من  العقد  البرشية وخاصة ونحن ىف  عرفتها 

البسطاء العامل بليبيا والذين كانوا يسعون لحياة ارسهم ولقمة العيش لهم، ولكن ياسيدنا كانت هناك مالحظة وقف 

أمامها العامل مشدوها مدهوشا !!! عندما استقر طابور اإلرهابيني  ويسوقون أمامهم أبناءك ،عىل شاطيء البحر املتوسط 

عند والية طرابلس الليبية، ووقف ىف الوسط. ؛؛ ملثم؛؛ قائال لهم: أيها الصليبيون سنقاتلكم كافة حتى تضع الحرب أوزارها 

فينزل ›‹ عيىس؛؛ ويكرس الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ،وقاموا  بذبحهم بال إنسانية ، ولكن الذى اثار دهشة العامل 

،نظراتهم بثبات وامان اىل السامء دون خوف او اضطراب وألسنتهم ال تطلب العفو عنهم ،او الرجوع عن إميانهم املسيحى 

،بل صالة سمعها العامل : يايسوع ساعدىن !!!

اسمح لنا ياسيدنا ان تفرس لنا هذا املشهد ،وكيف استقبلت السامء هؤالء الشباب الذين اهرقوا دمائهم شهادة للمسيح؟ 

يوم األحد 8 أمشري 1731 للشهداء ،املوافق 15 فرباير 2015 م ،كان احتفال ال يوصف، وفرح ىف السامء مبعنى ال تشعرون 

به عىل االرض مامل تره عني ومل يسمع به اذن ،ومل يخطر عىل قلب برش، اما أنا ياابناءى  فكانت ىل فرحة فوق كل هذه 

االفراح ،حيث أخذت أتلقى التهاىن من املالئكة والقديسني ،ان ماحدث من متسكهم بإميانهم املسيحى هو مثرة الخدمة 

القوية الراسخة،والرتبية املسيحية للكنيسةالقبطية االرثوذكسية ،التى وصلت للبسطاء  ،وهذه هى النتيجة الرائعة التى 

نحتفل بها اليوم

اما ماحدث لحظة ذبحهم ، لقد فتح لهم الرب يسوع فور مناداته منهم،أبواب السامء، أبواب الرب... لىك تدخل وتتنعم 

هناك، فتح لهم أبواب الراحة ،ولقد رأْوا وهم ىف لحظة االستعداد للشهادة، مالئكة  اصطفوابابواق الستقبالهم مشجعني 

ومساندين بالتسابيح والتهليل ، وىف هذا املوكب الذى يعجز اللسان عن وصفه قال ابناىئ : أين شوكتك ياموت ؟! 

ياابناءى  ثقوا ىف الكتاب املقدس كام كنت احدثكم داميا ،؛؛ من له االبن فله الحياة؛؛؛)1 يو5:11( ،واسمعوا صوت الروح 

القدس- الذى اشاهده االن بعينى-  يقول : ورايت األموات  

صغارا وكبارا،واقفني امام الله، وانفتح سفر اخر هو سفرالحياة وحتى من اختلط دمهم مبياه البحر،فيقول : سلم البحر 

األموات الذين فيه ) روءيا20: 13-12(

لقد ساندت النعمة والقدرة اإللهية غري املحدودة الضعف البرشى... فرأى  كل منهم مراحم الهية ويسوع املسيح ىف 

علياء سامئه ، وشعروا  بان املسيح ىف وسطهم كام كان مع الثالث فتية ىف أتون النار، فغطى هذا البهاء آالمهم لحظة 

ذبحهم ،امل يذكر لكم سفر الروءيا 6: 9-11(؛؛وملا فتح الختم الخامس رأيت تحت املذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة 

الله، ومن اجل الشهادة التى كانت عندهم، ورصخوابصوت عظيم قائلني: حتى متى أيها السيد القدوس والحق، ال تقىض 

وتنتقم لدمائنا  من الساكنني عىل االرض، فأعطوا كل واحد  ثيابا بيضا، وقيل لهم ان يسرتيحوا زمانايسريا ايضا حتى يكمل 

العبيد رفقاؤهم وإخوتهم ايضا العتيدون ان يقتلوامثلهم .

مباذا ياسيدنا  ترشدنا ىف هذه األوقات الصعبة التى نعيشها؟!

    ا . د/ رسمى عبد امللك رستم  

مقرر لجنة التعليم باملجلس املىل العام،

وبيت العائلة املرصية. 
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الفيديو صادما  اليوم وألول مرة وثيقة استشهاد بالصوت والصورة، وبقدر ما كان  ، وامامكم  ياابناءى         افرحوا 

لنا  سجلها  والتى  العذابات  ألوان  عن  الكنيسًة  ماتقوله  كل  ان  عىل  دليل  أقوى  يحسب  ما  بقدر  البرشية،  ملشاعركم 

منذ عهد  للشهداء  قبطيا  تقوميا  األقباط  نحن  لنا  وان   ، والكرامة  بالفخر  تشعروا  ان  ،وعليكم  كانت صادقة  اآلباء حقاً 

اإلمرباطور دقلديانوس، احكوا ألوالدكم عظمة شهدائكم ،وربوهم لالستشهاد مبعانيه املتنوعة ،واحفظوا الصالة الختامية 

لسفر الروءيا. ؛،أمني تعال أيها الرب يسوع ؛ روء 22 :20 وتذكروا ان السيد املسيح مل يخفى عنا شيئا ، ومل يصور صورة 

وردية ملن يتبعه بل قال لنا : سيكون لكم ىف العامل ضيق ،لكن ثقوا أنا قد غلبت العامل ) يو 16 : 33( ، ؛؛سيسلمونكم اىل 

مجالس،وىف مجامعهم يجلدونكم، وتساقون امام ملوك وواله من أجىل شهادةلهم  ) مت:10 :17(، من اضاع حياته من 

أجىل يجدها )مت 10 :40  ( وتذكروا ياابناءى  ان املسيحية ال تعرف املهادنة مع روح العامل النه اى رشكة للنور مع الظلمة 

، ها أمامكم بعض مناذج شبيهة باحدث ..- وليس باخر..- الشهداء،الكتيبة الطيبية وهى من طيبة األقرص وقائدهاالقديس 

موريس، والتى كان لها نصيب كبري ىف نرش املسيحية بسويرسا وبعض بالد أوربا ، ىف عهد اإلمرباطور دقلديانوس ،وعندما 

رفضوا ان ينحروا ىف معبد األوثان ،فانتقم منهم اإلمرباطور مكسيامتوس ،ىف عملية قتل جامعيةبنفس الطريقة الوحشية 

التى رأيتموها اخرياً ،. وتذكروا االم ؛ دوالجى؛. وأبناؤها األربعة  الذين ذبحوا عىل حجرها، وكانت تقول لهم: انها رضبة 

سيف ال تستغرق اال ثوان معدودة،احتملوها فتجدوا انفسكم قد وصلتم اىل الفردوس، وىف احضان يسوع والقديسني، ومل 

يقطع رأسها اال بعد ذبح ابنائها. 

  سيدنا كلمة ختامية نتامل فيها لحني ان يسمح الرب بحوار اخر ؟!!

      أوّد ان تتأملوا بعمق ما دعا اليه قداسة البابا. تاورضوس الثاىن ىف كلمته املعزية،. 

      ؛؛؛ قال : تأملوا ىف لحظات استشهاد هؤالء األبطال من خالل سوءاله الذى طرحه ، عندما ننظر اىل عيون اخوتناالذين 

انتقلوا، ترى ماذا كانوا يََرْون ؟!!

وأكد لكم وهو عىل حق ان عيونهم كانت مرفوعة اىل السامء، مل تكن عيون الجسد،ولكن كانت عيون قلوبهم شاخصة 

مرتفعة، وتستشعر ان السامء تستدعيهم، وتستعد للقائهم، وهم يشتاقون لهذا اللقاء...لقاء االبرار والصديقني والقديسني 

وصامتني  ثابتني  ،وجدناهم  ورأينا  سمعنا  ..وكام  الحرضةااللهية  وىف  السامء،  ىف  مواضعهم  وصارت   ، أمناء  صاروا  الذين 

وصامدين، بل ومسبحني ،وكانهم تذكروا اآلية : ىل اشتهاء ان انطلق وآكون مع املسيح ذاك أفضل جداً  ) فيلبي 1 : 23(، 

ومااشهى ان ينتقل االنسان وعىل لسانه اسم الله ؛ اذكرنا يارب متى جىءت ىف ملكوتك .

اوءكد لكم ولقداسة البابا تاورضوس ، ان كل ماتامله وتخيله عن الحياة االبدية ،حدث بالفعل، وان رسالة الكنيسة التى 

اختاره الله  لها لرعايتها ىف هذه األوقات الصعبة قد أمثرت وستثمر ، وستشدوا ؛ ام الشهداء جميلة  وأم الشهداء نبيلة،. 

وتذكروا القصيدة التى كتبتها لكم. ) ياالهي أعمق الحب هواك(:

       ياالهي أعمق الحب هواك           ياالهي ىل اشتهاء ان اراك

      ياالهي انت عوىن،انت حصنى      انت رىب أنا احيا ىف حامك

ياابناءى احفظوا إميانكم ، وكنيستكم ،ووطنكم الغاىل عىل نفىس) مرص( والذى باركها الرب واختص شعبها له بالربكة 

،؛؛مبارك شعبى مرص ؛؛ 
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اآلباء البطاركة المعاصرون ومنظومة 
العمل الكنسى

الصالة ... التعليم ... التدبير
د. إسحاق إبراهيم عجبان

أمني عام معهد الدراسات القبطية 

لقد تبارك جيلنا بثالثة آباء بطاركة عظامء آثروا حياتنا الكنسية بفضائلهم ومواهبهم، وبعطائهم وبذلهم، وبرعايتهم 

وخدمتهم، وبصلواتهم وتعاليمهم، فكانوا حقاً منائر مضيئة ىف طريق الرعاية والخدمة، هم أصحاب القداسة : البابا كريلس 

السادس )1959 – 1971م(، والبابا شنوده الثالث )1971 – 2012م(، والبابا توارضوس الثاىن )أطال الله حياته(، ومن خالل 

عمل الله عىل يديهم املباركة قدموا لنا منظومة كاملة ومتكاملة للعمل الكنىس. 

القديس البابا كريلس السادس كانت السمة التى متيزه : أنه رجل الصالة، وحياته هى حياة الصالة والتسبحة والقداسات 

اليومية،  حياته كلها عبارة عن سحابة من البخور، عاش ىف أعامق حياة الصالة الدامئة، والصالة تصنع املعجزات، والصالة 

مفتاح السامء. عاش حياة الوحدة والنسك والروحانية العميقة، وكان الوقوف الدائم أمام املذبح هو سنده القوى لتحمل 

اعباء الرعاية والخدمة، إىل جانب ارتباطه القوى بشفيعه القديس مار مينا العجايبى، واملواهب الروحية الفائقة للطبيعة 

والتى نالها من السامء . 

والسمة التى متيز بها مثلث الرحامت والطوىب البابا شنوده الثالث هى سمة التعليم، ومن ألقابه أنه : البابا املعلم، 

معلم األجيال، معلم الشعب، وكان قبل البطريركية أسقفاً للتعليم. وانترش التعليم الدينى ىف عهده لدرجة أن كل كنيسة 

اصبحت كأنها اكلرييكية مصغرة، وكان يقوم بخدمة الكلمة والتعليم بكافة األساليب والوسائل، وله انتاج فكرى غزير 

سواء ىف املؤلفات أو املقاالت أو املحارضات او العظات، وتأسست ىف عهده فروع لإلكلرييكية داخل مرص وخارجها، ومراكز 

ومعاهد ومؤسسات علمية وثقافية منها املركز الثقاىف القبطى األرثوذكىس.  

والسمة التى يتميز بها قداسة البابا توارضوس الثاىن )أطال الله حياته( هى سمة التدبري : التدبري الرعوى، تدبري البيت من 

الداخل. وإعادة تشكيل اللجان املجمعية املتخصصة، وتكوين لجان للمتابعة وإدارة األزمات، واللوائح املنظمة لكافة مجاالت 

العمل الكنىس ومنها الئحة ترشيح وانتخاب األب البطريرك، والئحة األب األسقف، والئحة األب الكاهن، والئحة مجالس 

البعثات  لجنة  والئحة  القبطية،  والدراسات  الالهوتية  العلوم  أكادميية  والئحة  الخدمة،  ودليل  الرهبنة،  والئحة  الكنائس، 

التعليمية، وتأسيس املركز اإلعالمى، وتأسيس معهد لإلدارة والتنمية، وسيمينارات تنظيم الخدمة داخل مرص وخارجها .

وهكذا تأسست بنعمة الله عىل يدى آبائنا البطاركة الثالثة املعارصين »املنائر الثالثة« هذه املنظومة املتكاملة للعمل 

الكنىس : الصالة والتعليم والتدبري .. والعمل التعليمى ال ينجح بدون الصالة والعمل الروحى .. وكذلك عمل التدبري يقوم عىل 

أساس التعليم الكنىس .. فالصالة والتعليم هام جناحى التدبري الكنىس .. ومن ركائز العمل الرعوى خدمة الكلمة والتعليم .. 

وال توجد رعاية بدون تعليم .. فالتعليم هو الحجر االساىس ىف الرعاية .. ومن مبادئ التعليم الكنىس خدمة الكنيسة واملجتمع 

: أنه يجب أن تكون منظومة العمل الكنىس منظومة متكاملة  الثاىن  البابا توارضوس  التى أرساها قداسة  .. ومن املبادئ 

تساهم ىف خالص ومنو كل انسان .. ويجب أن يكون »النظام واإللتزام« أساساً لعمل الكنيسة ىف كل مجاالتها .. 



31

ت
اال
ــــ
مق

العنف ليس صانع تاريخ فحسب بل هو التاريخ نفسه! وكأن التاريخ يستجيب لصوت العنف، باعتباره الصوت األقوى 

واألكرث تأثرياً ودفعاً لحركته هذه الخالصة التي تفيد بها كتب التاريخ والفلسفة معاً ال تزال مطروحة بقوة اليوم، بل هي 

ترتسخ أكرث فأكرث كلام ازداد العنف استرشاًء يوما بعد يوم. 

وللعنف عدة أسباب منها السبب األخالقي كاضمحالل القيم األخالقية الفاضلة، وسيطرة القيم الدنيا )االنحالل الخلقي( 

تتناىف مع اآلداب واألخالق والقانون. والسبب  يدفعه إلشباع غرائزه بطريقة  متوحشاً  الفرد طابعاً عدوانياً  مام يولد يف 

االجتامعي ففي حالة التفكك األرسي والتوجيه الرتبوي غري املسئول وعدم التامسك االجتامعي، ينتج سلوك مخالف للقيم 

االجتامعية ويكون رد الفعل العنف، والسبب النفيس إن الضغط االجتامعي يتحول نفسياً إىل كبت Refoulement فينتج 

اضطرابات وعقد نفسية ليعود يف شكل سلوك عدواين. 

ويستخدم البعض لغة العنف للتحرر من مشاعر الغضب واإلحباط التي تدور بداخلهم، ألنهم ال يجدون إجابات عيل 

املشاكل التى يواجهونها وبالتاىل يجدون هذا املخرج يف إطالق رساح غضبهم والذي يرتجم يف صورة العنف. 

ومن سلبيات العنف إن العنف ال يولد إال العنف، وال يقابل إال به وهذا من شأنه أن يفسد األمور وال يصلحها، بل يؤدي 

تأزم األوضاع أكرث وإىل تحطم العالقات بني أعضاء املجتمع الواحد واألرسة الواحدة. 

فالعنف يفرز العداء والتوتر والرغبة يف االنتقام ومربراً للتدمري والتخريب، وهو أسلوب بدايئ غري متحرض ال يرقى إىل 

مستوى االنسان فالحيوان ال يلجأ إىل العنف إال لرضورة بيولوجية كالصيد أو الدفاع عن النفس فكيف باإلنسان ميتاز 

بالعقل والقيم األخالقية، أما أدى إىل ظهور نظريات الالعنف التي تنادي برضورة استخدام الوسائل السلمية يف املطالبة 

بالحقوق أو يف حل الخالفات والنزاعات. 

نظركم؟!!!  ووجهة  رؤيتكم  املثايل حسب  املسيحي  اإلنسان  من هو  قائالً:  تالميذه  املعلمني  أحد  سأل  رائع  يف حوار 

فأجمعت اآلراء عىل اآليت: إن اإلنسان املسيحي املثايل هو إنسان مسامل جداً يحول الخد اآلخر... يحفظ نفسه من العامل... 

يقيض أوقاتاً أطول يف التعبد .. يرتك إدارة حياته لله.. يسلم له كل يشء... قاعدته أن الله يجعل كل األشياء تعمل معاً 

لخريه دون تدخل مبارش منه....!!! وأقول لك قاريئ العزيز أن هذه الصفات هي صورة جميلة جداً ولكني أتساءل معك 

هل هذه هي الصورة املثالية التي يريدها الرب يسوع من أبنائه؟!! فامذا عن هذه اآليات »ال تظنوا أين جئت أللقي سالًماً 

عىل األرض ما جئت أللقي سالماً بل سيفاً... جئت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واإلبنة ضد أمها والكنة ضد حامتها وأعداء 

اإلنسان أهل بيته من أحب أباً أو أماً أكرث مني فال يستحقني ومن أحب ابناً أو ابنة أكرث مني فال يستحقني ومن ال يأخذ 

صليبه ويتبعني فال يستحقني« اإلنجيل بحسب ما دونه القديس متى 10: 34 – 36.... فههنا إعالن واضح أن إحدى أهم 

صفات اإلنسان املسيحي املثايل حسب رؤية املسيح له املجد أن يكون إنساناً قوياً قادراً عىل اتخاذ أصعب القرارات يف 

حياته بل ولديه االستعداد الكامل للدخول يف رصاع مع ذاته أوالً ومع مجتمعه إن احتاج األمر ذلك... فاألمر يحتاج ليس 

إىل إنسان ضعيف بل إىل محاربني أشداء.

معا ضد العنف )١(

دكتور جامل محمد أبو زيد

أستاذ التاريخ وعضو الهيئة اإلستشارية العليا ملجلس علامء وصناع العرب
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السياحة االوربية 
ومستقبل مصر االقتصادي )١(

ا د/ عديل انيس

استاذ الجغرافية االقتصادية والتخطيط

   بجامعة القاهرة

تلعب القارة األوربية دوًرا هاًما يف حركة السياحة العاملية سواء الوافدة إليها حيث تستقبل ما يزيدعن  500 مليون 

واستقباالً  إرساالً  القارات  أكرب  العامل،فهى  يف  الدوليني  السائحني  من   %53 بحواىل  تُسهم  منها  حيث  املغادرة  أو  سائح، 

للسائحني  وتعد السياحة األوربية املصدر األول للسياحة الدولية الوافدة إىل مرص، ومن ثم اكتسبت أهمية خاصة لدى 

العاملني يف املجال السياحى املرصي عىل املستوى الرسمى الحكومي، وعىل املستوى الخاص،  وأيًضا عىل املستوى األكادميي.

ىف  كبريًا  دوًرا  والبرشية  الطبيعية  الجغرافية  املقومات  وتلعب 

التسويق  يستطيع  وال  السياحية،  للبيئة  السياحى  الجذب  عملية 

السائح بالذهاب إىل منطقة  يُقنع  الحديثة أن  بكل أدواته ووسائله 

املقومات  وتنقسم  الجغرافية،  مقوماته  ىف  فقري  سياحى  إقليم  أو 

برشية،  وأخرى  طبيعية  مقومات  إىل  السياحى  للجذب  الجغرافية 

ومظاهر  الجيولوجى،  والرتكيب  الجغراىف،  املوقع  منها  األوىل  تضم 

سطح األرض، واملناخ، ، والظاهرات الحيوية األخرى. أما الثانية فتضم 

باإلضافة  هذا  وغريها،  الدينية  واملراكز  والثقايف،  التاريخى  اإلرث 

النقل  وسائل  ومنها  مرص  ىف  السياحية  والتسهيالت  الخدمات  إىل 

واملواصالت، وتسهيالت اإلقامة، واملحال السياحية العامة.

األحمر  البحر  سواحل  متتع  عىل  ملرص  الفلىك  املوقع  ساعد  وقد 

واملتتبع  عاملية.  سمعة  له  مشتى  جعله  مام  العام  طوال  بالدفء 

عىل  الواقعة  املنتجعات  يزورون  الذين  األوروبيني  السائحني  ألعداد 

سواحل البحر األحمر سواء شفى الصحراء الرشقية أو ىف جنوب سيناء 

وكذلك  األوروىب،  للسائح  بالنسبة  املنتجعات  هذه  أهمية  ياُلحظ 

األمر بالنسبة لجنويب مرص؛ إذ اجتمع كالً من املناخ الجاف والشمس 

الخصائص  هذه  اجتمعت  وقد  الشتاء،  فصل  ىف  والدفء  الساطعة 

املناخية مع تركز كثري من اآلثار املرصية ىف جنويب مرص.

األوروبية.   للسياحة  الهامة  الجذب  عوامل  من  كله  ذلك  ويُعد 

ويتضح ذلك من خالل دراسة عينة من السائحني االوربيني إذ وجد 

أن نحو 35% من السائحني األوروبيني يأتون إىل مرص بغرض االستمتاع 

يأتون إىل مرص  بالشمس والبحر والشاطئ، كام أن نحو 27% منهم 

والتى يرتكز معظمها ىف جنوب  وتاريخية  أثرية  أماكن  زيارة  بغرض 

مرص حيث مدينتى األقرص وأسوان. 

نموذج للمنتجعات السياحية على ساحل البحر االحمر
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قمة السيسى وبوتين وتنويع البدائل 

نشهد يف الفرتة السابقة حراكا منهجيا للرئيس عبد الفتاح السييس؛ إلعادة عالقات قدمية مع دول هامة لها بعد إقليمي 
ودويل، باإلضافة إىل إقامة عالقات جديدة مع دول لها ثقل اقتصادي وسيايس، والهدف يف اعتقادي هو تنويع البدائل والخيارات 

وتوسيع العالقات اإلقليمية والدولية، ذات البعد السيايس واالقتصادي واألمني.

وتأيت العالقات املرصية الروسية من ضمن العالقات املهمة واملؤيدة للسياسة املرصية منذ ثورة 30 يونيو، والتأييد الجارف 
التي أطاحت بحكم اإلخوان ووجهت رضبة قاصمة ملخطط الرشق األوسط الجديد، الذي كان  الثورة  من بوتني ملرص تجاه 
يهدف إىل متزيق املنطقة متزيقا طائفيا وعرقيا، ومن ثم جاء دعم روسيا ملرص لإلعالن عن تقديم كافة املساعدات يف مواجهة 

اإلرهاب واملتطرفني.

وجاءت زيارة الرئيس السييس لروسيا؛ إلكامل العالقات وضخ دماء جديدة مرة أخرى يف رشيان العالقة املرصية الروسية؛ 
لبناء رشاكة اقتصادية وتنمية من خالل استثامرات متبادلة، بل رشاكة إقليمية ودولية سوف يكون لها اآلثار اإليجابية عىل مرص.

ويرحب الرئيس بوتني بدعوة الرئيس السييس، ما أسفر عن زيارته التاريخية يف بلدنا الحبيب مرص؛ للسعي من الطرفني إىل 
مواجهة التحديات وبناء رشاكة يف اتجاهات متعددة، يف ظل األزمات التي تعاين منها روسيا بعد العقوبات االقتصادية التي 
جاءت بعد أزمة القرم يف العام املايض، وانهيار أسعار النفط من ناحية ومن ناحية أخرى تصميم روسيا عىل إنشاء محطات 

للطاقة النووية، التي تريد مرص أن تكون طرفا فيها.

وتأيت أيضا الرغبة بني البلدين يف إقامة عالقات قوية، يف ظل الحالة االقتصادية ملرص ومقاومتها لإلرهاب الداخيل والخارجي، 
كل ذلك يف إطار التحديات، ولكن الرغبة القوية من الطرفني ومن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السييس ملرص يف البناء 
واالستقرار ومقاومة اإلرهاب الدويل واملحيل، وإعادة ترميم الجسور القامئة تاريخيا بني مرص وروسيا، يجعلني أقول إن هذه 
العالقات سوف تكون لها عظيم األثر عىل املستوى الدويل واإلقليمي، ويعود بالنفع عىل الطرفني وخاصة عىل مرص، ما ينتج عن 
هذا التعاون آثار إيجابية يف التعاون العسكري والتعاون االقتصادي والتعاون يف مواجهة اإلرهاب، ويف الرؤية اإليجابية للتعاون 
يف الربنامج النووي وتنويع مصادر الطاقة، وليس أدل عىل ذلك ضم وفد رويس مرافق للرئيس بوتني من املتخصصني والباحثني 

يف مجال الطاقة النووية الروسية.

ويف املجال االقتصادي، نجد مرشوعات مطروحة للنقاش من خالل الزيارة، وهو إنشاء منطقة صناعية روسية ومنطقة تجارة 
حرة بني مرص واالتحاد األور- آسيوي، كام هناك يف املجال السياحي وهو موضوع السياحة الروسية الوافدة ونصيب مرص منها 
وكيفية تعظيم هذا النصيب ملرص، وأعتقد أيضا أنه سوف يكون هناك تعاون يف املجال العلمي والبحثي يف اإلطار األكادميي، 

فالعلم هو أساس بناء الدول املتحرضة، والسيام أنه يوجد يف مرص الجامعة الروسية التي يدرس فيها الطالب املرصيون.

فالتعاون بني مرص وروسيا له أوجه إيجابية متعددة، ويأيت يف إطار بناء السييس لعالقات رشاكة متعددة بني دول مختلفة 
لها ثقل إقليمي ودويل، وإن دل ذلك يدل عىل انفتاح مرص بقيادتها الوطنية عىل التنوع واالختالف للتكامل اإليجايب الذي 
يبني مستقبل الدول والشعوب، ولكني أريد أن أشري بجانب ما ذكرت، إىل أهمية التنوير واالنفتاح العقيل والتفكري املنطقي 
التفكري  الحياة للفحص والنقض"، ومن ثم  الذي يعمل عىل حل مشكالت املجتمع، يقول سقراط: "يجب أن تخضع  املنظم 
ووضع إسرتاتيجية للحلول الداخلية؛ ألننا يف مرص بجانب العالقات واملجهود الكبري الخارجي ذات البعد السيايس واالقتصادي 
واألمني، نحتاج إىل حلول لها بعد منطقي عىل أساس بحثي وعلمي، بل نحتاج إىل تكاتف كل الجهود من أصغر املهام إىل أكرب 
املهام، وأن يعمل الكل يف مكانه بإتقان وجد وإخالص؛ ألن مرص تحتاج إىل أبنائها للبناء الداخيل، بجانب كل الجهود العظيمة 

التي يقوم بها رئيس مرص الوطني.

بقلم: د. عايدة نصيف

أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة القاهرة
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وعالميــة

8 وزراء جدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس 
الجاىل أصدرت رئاسة الجمهورية، يوم الخميس املوافق 5 مارس  بيانا رسميا أكدت فيها عىل إجراء تعديل وزاري، حيث أدى 

الوزراء التالية أسامئهم اليمني الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيىس ويف حضور املهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس 

الوزراء : 1- د. محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب. 2- د. صالح الدين هالل محمود هالل وزيرا 

للزراعة واستصالح األرايض 3- د. عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة 4- د. محب محمود كامل الرافعي وزير للرتبية 

والتعليم 5- مجدي محمد عبد الحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية 6- د. هالة محمد عيل يوسف وزير دولة للسكان 7- مهندس 

خالد عيل محمد نجم وزير لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 8- مهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة 

ا للجيش واب الليبّي يعين خليفة حفتر قائًدا عامّـً مجلس النُّ
الليبّي. جاء ٰذلك بعد عقد  اللُّواء "خلفية بَلقاسم حفرت" قائًدا عامـًّا لقوات الجيش  الليبّي قراًرا بتعيني  النُّواب  أقر مجلس 

املجلس ِجلسة مغلقة حرضها 8۰ من أعضائه، حيث جرى التصويت خاللها عىل قانون بتعيني "حفرت" قائًدا للجيش الليبيّي.

»أوباما« يستقبل أمير قطر المصدر الرئيسّي للتحريض الدينّي
للتحريض  الرئييّس  املصدر  بأنها  قطر  األمريكية  »بولتيكو«  مجلة  وصفت 

نفسها، واألعامل  املتطرفة  األيديولوچيات  أنواع  وأنها تساند  البغيض،  الدينّي 

بأن  مثالـًا  »القاعدة«، و«داعش«، معطية  مثل  اإلرهابية؛  للجامعات  العنيفة 

إحدى ُخطَب الجمعة ٰهذا الشهر، يف املسجد الكبري الخاضع لسيطرة الدولة يف 

قطر، قد دعت إىل تدمري اليهود واملَسيحيني والَعلَويني والشيعة، وجرى الرتويج 

للُخطبة  وبثها مبارشة عىل التليفزيون القطرّي.

فرنسا تدعو لعقد اجتماع لمجلس األمن بشأن األقليات 
قال وزير الخارجية الفرنىس لوران فابيوس إن بالده تدعو إىل عقد اجتامع ملجلس األمن يوم 27 مارس، لبحث وضع األقليات 

ىف الرشق األوسط. وأضاف فابيوس ىف مؤمتر صحفى ىف العاصمة املغربية الرباط أنه سريأس االجتامع الذى سيناقش مشكالت 

املسيحيني واألقليات االخرى ىف املنطقة.
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بيت العائلة المصرية
 أنعقدت لجنة الثقافة األرسية ببيت العائلة املرصية مبشيخة األزهر يوم الثالثاء املوافق 3 فرباير برئاسة سمرية لوقا – مقرر 

اللجنة  تواجه  التي  املعوقات  مناقشة  أهمها  توصيات  بعدة  اللجنة  اللجنة وقد خرجت  أعضاء  لجنة األرسة وبحضور  مساعد 

والنظر يف وضع معايري ألختيار أعضاء اللجنة وصياغة رؤية واضحة للجنة.

لجنة  مقرر  د. جرجس صالح  بحضور  فرباير  من  الحادي عرش  يوم  األزهر  األرسية( مبشيخة  )الثقافة  اللجنة  أنعقدت  كام 

الطوارئ التنفيذية . ود. مهجة غالب عميدة كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر وذلك لوضع الرؤية والرسالة واألهداف 

والخطة املستقبلية التي تسعى لها لجنة الثقافة األرسية خالل الفرتة املقبلة.

ويف يوم األربعاء املوافق 17 فرباير أنعقدت لجنة التعليم باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بحضور أ.د رسمي عبد امللك مقرر 

لجنة التعليم وأعضاء لجنة التعليم ببيت العائلة املرصية .

الظواهر  وبعض  العائلة  بيت  أصدقاء  جمعية  وأدوار  التعليم  وثيقة  ومنها  الهامة  األمور  من  العديد  اللجنة  ناقشت  وقد 

االجتامعية الطارئة عىل املجتمع املرصي والصعوبات التي تواجه اللجنة وأعضائها.

     

كام أنعقدت اللجنة )لجنة التعليم( يوم الخميس املوافق 26 فرباير باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس برئاسة د. مسعد عويس 

رئيس لجنة الشباب وبحضور أزد أسحاق عجبان أمني عام معهد الدراسات القبطية، د. عايدة نصيف أستاذ الفلسفة .

وقد ناقشت اللجنة العديد من املوضوعات ومنها )مناقشة مرشوع تأهيل الشباب من أجل وطن مستقر، منتائج مشاركة 
لججنة الشباب في الملتقى الكشفي للجوالة بشرم الشيخ، زيارة وفد لجنة الشبابا لمستشفى سرطان األطفال(.
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التجديد الدينّي في مجلة ثقافية 

مجاهد«  »أحمد  أ.  برئاسة  للكتاب«  العامة  املرصية  »الهيئة  أصدرت   

يف  الدينّي  التجديد  يتناول  الذي  املعارص«،  »الفكر  مجلة  من  الثاين  العدد 

الفكر اإلسالمّي بقلم أ. »مراد وهبة«؛ حيث يوضح فيه مالبسات موت الشيخ 

»ُمحمد عبده«، وموت التجديد الدينّي، وما أوىص به الشيخ اإلمام يف خطابه 

األديان  اختلفت  مهام  الدينّي  الخطاب  يف  التجديد  لتنشيط  »تولستُوي«  إىل 

الساموية. كٰذلك يبحث ٰهذا العدد الَعالقة بني الدين وعلم النفس، واملسارات 

اإليجابية ومصادر التفاؤل لٰهذه الَعالقة بقلم أ . »عبد الستار إبراهيم«. 

»ناجح  للمفكر  اإلرهابّي  »داعش«  تنظيم  عن  كتاب 
إبراهيم«

والباحث  إبراهيم«  »ناجح  اإلسالمّي  للمفكر  الرشوق«  »دار  من  صدر  

كني التي تذبح اإلسالم«، يصفا فيه  نوان »داعش السِّ »هشام  النجار« كتاب بُعِ

ٰهذا التنظيم اإلرهايّب بقولهام: »ما هي إال أداة وِسكني يف يد خصوم ومنافيس 

القتل  أن اإلسالم بريء من  الكتاب كيف  لذبح اإلسالم«. ويتناول  األمة  ٰهذه 

بالجنسية، الذي ابتدعه تنظيم »القاعدة« وأفتى به من قِبل قتل كل أمرييّك 

أو يهودّي . 

السيسي يطالب بإعادة النظر في كتب التراث واألصول 
الفكرية 

أدان الروايّئ الكبري »جامل الغيطاين« املجزرة التي اقرتفها تنظيم »داعش« 

الجامعة  ٰهذه  ارتكبتها  التي  املذابح  من  وغريها  ليبيا،  يف  مرصيـًّا   21 بذبح 

اإلرهابية، مؤكًدا أن األساليب التي يستخدمها »داعش« هي مأخوذة من كتب 

»عبد  الرئيس  أن  »الغيطاين«  وأكد  فيها.  النظر  إعادة  من  بد  ال  التي  الرتاث 

التي  ـ  الدين  ال  ـ  الفكرية  األصول  يف  النظر  بإعادة  طالب  السييس«  الفتاح 

السبب  فتاَوى غري صحيحة هو  العرص، مشريًا إىل أن ظهور  تُناقض  أصبحت 

فيام نحن فيه، مؤكًدا أنه يجب إعادة النظر يف األصول الفكرية  التي تؤدي 

إىل كوارث عن طريق: »داعش«، و«النرصة«، و«بيت املقدس«؛ تلك التي تتَّبع 

النهج نفسه واألسلوب.
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هل تعلم؟ 
نتابع حديثنا عن داللة األرقام وأرسار الجسم  البرشّي العجيب. ومتيُّز الرقْم ۳ الذي نالحظه يف تركيب بعض أعضاء 

الجهاز الهضمّي لإلنسان مثل املَِعدة التي تَهِضم الطعام جزئيـًّا؛ فإنها تتكون من ۳ أجزاء أساسية هي: القاع، والجسم، 

والجزء البوايّب. واملَِعدة هي كيس عضيّل يتسع لحجم 5‚۱ اللرت، وميُكث بها الغذاء مدة من 5‚۱ الساعة إىل ۳ ساعات، 

وتحتوي عىل ما يرتاوح من 6-7 ماليني غدة َمِعدية تفرز قُرابة ۲‚۱-۳‚۱ من اللرت إفرازاٍت َمِعدية يوميـًّا.

بها املعدة، وأعضاء أخرى يف جسم اإلنسان؛ أال وهي إمكانية  السليم ميلِك منحة ربانية تختص  البالغ   إن الشخص 

من  أطول  زمنية  مدة  تستغرق  وقد  أيام،   5-۳ خالل  تتجدد  أن  لجداراملَِعدة  املخاطية  الطبقة  لخاليا  ميكن  إذ  التجدد 

تلك. وعملية التجدد ٰهذه مستمرة ورسيعة حتى تتصدى الخاليا املخاطية الواقية جدار املَِعدة لتأثري السوائل الحمضية 

وإفرازات الهضم فال تهضم املَِعدة ذاتها. 

قها عن عملية التجدد ٰهذه؛ فتكون  ولٰكن بالنسبة إىل املدخنني، فإن مادة »نيكوتني Nicotine« املوجودة بالسجائرتُعوِّ

هناك مناطق َخلَِويَّة معرضة لتأثري إفرازات الهضم الحمضية، وينتج عن ٰذلك اإلصابة بقرحة املَِعدة؛ لٰهذا ننصح  برضورة 

اإلقالع عن التدخني لتجنب جلب املضار عىل أجسامنا، ألن الصحة نعمة وتاج عىل رؤوس األصحاء ال يراها إال املرىض .

أتعلم، عزيزي القارئ،أن حجم املَِعدة ومدى انتفاخها يتغريان بعدة عوامل منها الجنس؟ فاملعدة يف اإلناث أرفع منها 

عند الرجال وأصغر. كٰذلك توجد َعالقة بني عملية التنفس ووضع املَِعدة؛ مبعنى: مع كل شهيق يضغط الحجاب الحاجزعىل 

املَِعدة لتندفع إىل أسفل، ومع كل زفري تندفع إىل أعىل؛ ولٰهذا يجب أال يأكل اإلنسان بَنَهم أكلة كبرية غري معتادة لئال متتىلء 

املعدة متامـًا؛ ألن ٰذلك االمتالء يجعلها تَعوق الحجاب الحاجز عن حركته يف أثناء الزفري؛ ما ينتج عنه اإلحساس الشائع 

بُعرس التنفس املصاحب لإلفراط يف األكل. كٰذلك فإن املَِعدة وهي منتفخة وممتلئة متام االمتالء تضغط عىل القلب؛ فلٰهذا 

يُنصح دامئـًا بأنه يُفضل النوم عىل جانب اإلنسان األمين، وبخاصة بعد تناول »الغداء«، لئال ترتكز املَِعدة املمتلئة وهي يف 

ٰهذا الوضع عىل القلب املوجود يف الجانب األيرس من جسم اإلنسان وتضغط عليه فتؤثر يف وظيفته، مام يؤدى إىل الشعور 

بالتعب وصعوبة التنفس. 

يُفَرزالحامض املَِعدّي الرضورّي، مع عوامل أخرى  بـ »أنيميا« خبيثة، تضُمر بطانة املَِعدة املخاطية فال  وعند اإلصابة 

رضورية ليك تتم عملية امتصاص ڤيتامني ب 12 الذي من دونه ال تَجري بالدرجة الكافية عملية التنشيط لنخاع العظم 

األحمر املسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء، وبالكمية املطلوبة لسالمة عمل أجهزة جسم االنسان وكفاءتها. واآلن، أيها 

اإلنسان، أمل يِحن األوان لك أن تُدرِك أهمية العناية بجسدك واملحافظة عىل صحته كَوزْنة ونعمة إليك من الله الذي خلقك 

يف أحسن تكوين؟! 

وعن الرَّقْمنة وعجائب الجسم البرشّي الحديث له بقية ...

د/ ڤيكتوريا جرجس
أستاذ مساعد يف علم الحيوان - فسيولوچيا مقارن

  جامعة عني شمس      
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معلومة تهمك

معلومة قانونية تهمك
بقلم: أ. عماد فيلكس

املحامي بالنقض

الشرعية  الشرطة(  )ضابط  القضائّي  الضبط  مأمور  مخالفة  على  المترتبة  المسؤولية 
وسيادة القانون:

»إذا تجاوز مأمور الضبط القضايّئ، أو انحرف عن جادة الرشعية، وخالف الترشيعات واللوائح التي يتعني عليه االلتزام 
بها عند اتخاذه أّي إجراء من إجراءات جمع االستدالل، فإن ذلك يعرضه للمسؤولية التي قد تكون جنائية، أو مدنية، أو 

تأديبية.«.

1- المسؤولية الجنائية

يخضع مأمور الضبط القضايّئ للمسؤولية الجنائية، إذا ما ارتكب أيـًّا من األفعال املخالفة للقانون مبا يجعله مستأهلـًا 
للعقاب؛ كام يف أحوال تعذيب املتهم لَحْمله عىل االعرتاف، وجرمية استعامل القسوة والقبض عىل املواطنني واحتجازهم. 
ستور املرِصّي الحايّل حامية خاصة لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛ فنجده ينص يف املادة )57( عىل أن:  وقد أسبغ الدُّ
ستور والقانون،  »كل اعتداء عىل ُحرمة الحياة الخاصة للمواطنني، وغريها من الحقوق والحريات العامة التي يكُفلها الدُّ
جرمية ال تُسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكُفل الدولة تعويضـًا عادلـًا ملن وقع عليه االعتداء.«.

ونصت املادة )۱۲6( من قانون العقوبات عىل أن: »كل موظف أو مستخدم عمومّي أمر بتعذيب متهم، أو فعل ٰذلك 
جن ثالث سنوات إىل عرْش. وإذا مات املجني عليه، يحَكم بالعقوبة املقررة للقتل  بنفسه، لَحْمله عىل االعرتاف، يعاقَب بالسَّ

عمًدا.«.

ويتضح من ٰهذا النص حظر التعذيب حظرًا مطلقـًا. ويُقصد بالتعذيب اإليذاء القايس العنيف الذي يؤثر تأثريًا كبريًا يف 
إرادة املجني عليه، ويَحِمله عىل االعرتاف لوضع نهاية التعذيب.

وتقيض املادة )۱۲9( من قانون العقوبات بأن: »كل موظف أو مستخدم عمومّي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية، 
استعمل القسوة مع الناس اعتامًدا عىل وظيفته، بحيث إنه أخل برشفهم، أو أحدث آالمـًا بإيذائهم، يعاقَب بالحبس مدة 

ال تزيد عىل سنة، أو بغرامة ال تزيد عىل عرشين جنيهـًا.«.

وقضت املادة )۲8۰( من قانون العقوبات أيضـًا بأن: »كل من قبض عىل أي شخص، أو حبَسه، أو احتجزه بدون أمر أحد 
الحكام املختصني بٰذلك، ويف غري األحوال املرصح بها قانونـًا، يعاقَب بالحبس أو بالغرامة.«.

وتقيض املادة )۱۲8( بأنه: »إذا دخل أحد املوظفني أو املستخدمني، أو أّي شخص مكلف بخدمة عمومية، اعتامًدا عىل 
وظيفته، منزل شخص من آحاد الناس بغري رضائه، يف غري األحوال املبنية يف القانون، أو بدون مراعاة القواعد املقررة فيه، 

يعاقَب بالحبس أو الغرامة.«.

نطاق  عن  انحرفوا  إذا  الجنائية،  للمساءلة  معرضون  القضايّئ  الضبط  مأموري  أن  السابقة  النامذج  عرض  من  ويتضح 
ستور  الرشعية، ألن تجاوزهم لٰهذا اإلطار يعني يف الحقيقة االفتئات عىل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي كفلها الدُّ
والقانون بالحامية. ولذا يجب عليهم جميعهم االلتزام بٰهذا السياج القانويّن، وأن تكون غايتهم دامئـًا الوصول إىل الحقيقة؛ 
عن طريق استخدام الوسائل املرشوعة فقط، دون غريها من الوسائل التي تتسم بعدم املرشوعية؛ تجنبـًا للوقوع تحت 

طائلة العقاب والتعرض للمساءلة الجنائية، وحاميًة لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية. 
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"شرم الشيخ" عروس السالم متجهزة للقمة االقتصادية
تتجه أنظار العامل إىل مدينة "رشم الشيخ" خالل األسابيع القليلة القادمة؛ ملتابعة أكرب مؤمتر اقتصادّي تشهده ِمرص يف 

تاريخها؛ مبشاركة امللوك والرؤساء يف دول العامل.

وبيئية  إمكانات سياحية  متلِكه من  العاملية؛ مبا  للمؤمترات  الشيخ" كمدينة  استعادة مكانة "رشم  املؤمتر عىل  يعمل 
فريدة، مع البنية واملرافق الهائلة لها.

اإلحصاء: انخفاض البطالة في ِمصر أول مرة من 3 سنوات
 أعلن »الجهاز املركزّي للتعبئة العامة واإلحصاء« انخفاض معدل البطالة، يف مرة هي األوىل من ثالث سنوات، ليصل إىل 
9‚12% خالل الربع الرابع من أكتوبر إىل ديسمرب لعام 2014م. وأرجع الجهاز ٰهذا االنخفاض إىل التحسن الذي طرأ عىل 

األنشطة االقتصادية، بخاصة قطاعات السياحة والتشييد والبناء واالتصاالت. 
 

1,8 من المليار دوالر استثمارات أجنبية في الربع األول من العام الحالّي 
من  األول  الربع  يف  ِمرص،  يف  تحققت  التي  املبارشة  األجنبية  »االستثامرات  أن  ساملان«  »أرشف  االستثامر  وزير  أكد 
العام املايّل الحايّل 2015/2014م، بلغت 1.8 من املليار دوالر، مقابل 2‚4 من املليار دوالر، يف إجاميّل العام املايّل املايض 

2014/2013م، موضحـًا أن ٰهذا مُيثل زيادة تقارب %70. 

في ِمصر انخفاض التضخم السنوّي خالل يناير
أظهرت بيانات »الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء«، الثالثاء، أن التضخم السنوّي ألسعار املستهلكني يف املدن 

املرِصية تراجع إىل 7‚9% يف يناير للعام الحايّل، من 1‚10% يف ديسمرب للعام املايض.

روة  وكان التضخم قد ارتفع يف ِمرص بعد خفض دعم الطاقة يف يوليو من العام املايض، لٰكنه تراجع يف نوڤمرب بعد الُذِ
التي بلغها يف أكتوبر من العام نفسه عند 11‚%8.
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بقلم: چيهان وليم

أوىل  بدأنا  قد  نكون  اآلخر  نحب  حينام   •

وتنتهي  الحياة؛  سلم  عىل  الصعود  خطوات 

درجاته عىل أعتاب السامء.

• عجيب أمر كل هؤالء الذين يحلمون بالنجاح 

وصنع املستحيل وهم ال يغادرون مقاعدهم.

• إن أردت أن تقنع إنسان فعليك أن تقدم له 

املحبة والحرية.

قلبه  إنسان يحمل داخل  أنني  أذكر  أزال  • ال 

نبًضا مينعه من ظلم أي إنسان.

• يف الحياة نتمنى أن نلتقي مبثل هؤالء الذين 

السحب  خلف  املتوارية  الشمس  يرون 

ألناس  األمل  يصنعون  من  فهم  والغيب 

عصفت بهم آالم الحياة.

• ميكنك أن تحيا يف الحياة قمة آالمها أو قمة 

سعادتها؛ والفارق يكمن يف رؤيتك لله فيها. 

وجهان  النابض  والعقل  الحكيم  القلب    •

لعملة واحدة؛ طوىب ملن يعرف الطريق إليها 

وميتلكها.

كُرم نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف 

والتسامح  للسالم  الدويل  باملؤمتر  األرثوذكيس  القبطي 

من  والعرشين  السابع  يوم  اإلسكندرية  مبدينة  املنعقد 

نرش  يف  الريادي  نيافته  لدور  وذلك   .2015 فرباير  شهر 

قيم التسامح والسالم من خالل الخدمات التي يقدمها 

األرثوذكيس، فضالً عن  القبطي  الثقايف  املركز  من خالل 

قيم  ونرش  واملواطنة  واألخاء  املحبة  عن  نيافته  كتابات 

التسامح والسالم بني املرصيني.

ينظمه  الذي  الدويل  املؤمتر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

جريدة  مبشاركة  والسالم  التسامح  مؤسسة  من  كل 

والحب  التسامح   ثقافة  نرش  إىل  يهدف  التحرير  زهرة 

واإلخالص وإعالء قيمة الوطن، وتجنب كل ما يساهم ىف 

إبعاده عن مساره منذ ثورة يناير ومرواً بثورة 30 يونيه.

كلمات ... 
و ... كلمات

تكريم نيافة
األنبا إرميا


