


تهنئ أسرة مجلة ” مصر الحلوة “ 
و العاملون بالمركز الثقافى القبطى األرثوذوكسى

 أبانا المحبوب

قداسة البابا المعظم 

األنبا توارضوس الثا�
بابا اإلسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية

لحصوله عىل الدكتوراه الفخرية 
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طالبين من اهللا
 أن يحفظ لنا حياته
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بقلم األنبا بيشوى

قيامة السيد المسيح

ِمطران دمياط وكفر الشيخ والرباري

ورئيس دير القديسة دميانة 

إن محاولة اليهود مقاومة تحقيق قول السيد املسيح عن قيامته ىف اليوم الثالث قد أدت إىل توثيق القيامة 

بأختام الدولة الرومانية. ألن الواىل بيالطس قال لليهود عندكم أختام وحراس فافعلوا ما تريدون. فذهبوا 

وختموا القرب باألختام الخاصة بالدولة، ووضعوا الحراس. وبهذا تم عمل محرض باألختام وبوضع الحراس وتم 

توثيق القيامة.. ألن القرب الفارغ ىف بداية اليوم الثالث كان برهاناً قوياً عىل قيامة الرب بالرغم من الحجر 

واألختام والحراس.

لقد ختم اليهود عىل جسد الرب ىف يوم السبت، وتصّوروا بذلك أنهم قد تخلّصوا منه معطني إياه راحة 

إجبارية )عىل النظام اليهودى(!!..

ولكن الرب قد ختم عىل كنيسته ىف يوم أحد العنرصة )ىف يوم الخمسني( بختم الروح القدس. مثلام قام 

ىف أحد السبوت أى ىف يوم األحد معلناً أن الحياة الجديدة والراحة الحقيقية هى ىف أول األسبوع الجديد 

أى ىف يوم األحد.

إن أول األسبوع الجديد هو اليوم الثامن الذى يقع خارج األسبوع القديم وهو إشارة إىل الحياة الجديدة 

وإىل الحياة األبدية التى تقع خارج هذا الزمان الحارض.

 لقد تم توثيق ميالد السيد املسيح ىف بيت لحم باالكتتاب األول الذى صدر به أمر من أوغسطس 
قيرص وجرى إذ كان كريينيوس واىل سوريا )انظر لو2: 2(.

 وتم توثيق موت السيد املسيح بحكم اإلعدام صلباً الذى أصدره الواىل الروماىن بيالطس ممثل قيرص 
روما ىف أورشليم ىف ذلك الحني. والبد أن توثق أحكام اإلعدام عند الواىل.

 وتم توثيق قيامة السيد املسيح مبحرض ختم القرب الذى طلبه اليهود وأصدر الواىل الروماىن أمراً 
بتنفيذه وبوضع الحراس إىل اليوم الثالث وذلك بعد أن تأكد من جنوده عن موت السيد املسيح بعد أن 

طعنه جندى بالحربة. حقاً لقد ولد السيد املسيح وصلب ومات وقرب وقام من األموات ىف اليوم الثالث.

ملاذا قام باكراً جداً ىف أول األسبوع؟

لقد أخرب السيد املسيح تالميذه أنه سوف يقوم من األموات ىف اليوم الثالث. وقد وصلت هذه األخبار إىل 

اليهود قبل الصلب بفرتة من الوقت. ولذلك فبعد موت السيد املسيح عىل الصليب ووضعه ىف القرب، ذهبوا 

: إِنِّ بَْعَد ثثاَلَثَِة أَيَّاٍم أَقُوُم. فَُمْر ِبَضبِْط  إىل بيالطس وقالوا له: "يَا َسيُِّد قَْد تََذكَّرْنَا أَنَّ َذلَِك الُْمِضلَّ قَاَل َوُهَو َحيٌّ
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الَلَُة  ْعِب إِنَُّه قَاَم ِمَن األَْمَواِت فَتَُكوَن الضَّ الَْقرْبِ إِىَل الْيَْوِم الثَّالِِث لِئاَلَّ يَأِْتَ تاَلَِميُذُه لَياْلً َويَْسِقُوُه َويَُقولُوا لِلشَّ

األَِخريَُة أََشَّ ِمَن األُوىَل" )مت27: 63، 64(.

لذلك حرص السيد املسيح أن يقوم باكراً جداً ىف يوم األحد أى ىف أول األسبوع حتى تحدث القيامة قبل 

انرصاف الحراس بوقت كاٍف. ولىك ينرصف الحراس بعد مجيء املالك ودحرجته الحجر عن باب القرب مع 

الزلزلة التى حدثت، وبعد أن يكتشفوا عىل أثر ظهورات مالئكة القيامة أن القرب فارغاً، ومل يبرصوا جسداً 

ميتاً بداخله بعد اختفاء املالئكة ألن السيد املسيح قام قبل دحرجة الحجر عن باب القرب.

وىف انرصاف الحراس ىف بداية اليوم دليل عىل قيامة السيد املسيح. ألنه كان من املفروض أن يستمروا ىف 

الحراسة إىل غروب يوم األحد.

ولكن أخبار القيامة بدأت تنترش من فجر األحد واستمرت ىف االنتشار طوال اليوم.

وبعد أن أصبح بقاؤهم شيئاً مخجالً أمام النسوة وكل من يحرض ملشاهدة القرب الفارغ، جاء الحراس إىل 

املدينة ىف أول اليوم وأخربوا اليهود بكل ما كان فأعطوهم فضة كثرية لىك ال يتحدثوا مع أحد بأخبار القيامة، 

بل يقولوا إن تالميذه قد أتوا ليالً ورسقوه وهم نيام، ووعدوهم بأنهم يستعطفون الواىل من أجلهم لىك ال 

يؤذيهم لسبب نومهم املزعوم أثناء الحراسة.

وهنا نتساءل: كيف أبرص الحراس تالميذه وهم يسقونه إن كانوا نياماً؟! ألن النائم ال يستطيع أن يبرص 

شيئاً!!..

وكيف تنازل اليهود عن نوم الحراس ورسقة جسد السيد املسيح؟ وملاذا مل يطالبوا بإعدام الحراس حسب 

القانون الروماىن؟!!

وكيف يستعطف اليهود الواىل من أجل الحراس ىف الوقت الذى كانوا فيه حريصني جداً أن ال يرُتَك القرب 

: إِنِّ بَْعَد ثثاَلَثَِة أَيَّاٍم أَقُوُم.  بال حراسة ألنهم قالوا قبل ذلك للواىل: "قَْد تََذكَّرْنَا أَنَّ َذلَِك الُْمِضلَّ قَاَل َوُهَو َحيٌّ

ْعِب إِنَُّه قَاَم ِمَن األَْمَواِت فَتَُكوَن  فَُمْر ِبَضبِْط الَْقرْبِ إِىَل الْيَْوِم الثَّالِِث لِئاَلَّ يَأِْتَ تاَلَِميُذُه لَيْالً َويَْسِقُوُه َويَُقولُوا لِلشَّ

الَلَُة األَِخريَُة أََشَّ ِمَن األُوىَل" )مت27: 63، 64(؟!  الضَّ

ابن  "املسيح  أنه هو  املسيح عن نفسه  السيد  إقرار  أفظع من  لهم تعترب  بالنسبة  القيامة  أخبار  أن  أى 

املبارك" )مر14: 61( أمام مجمع السنهدريم عندما سأله رئيس الكهنة عن ذلك!!.
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يف مناسبة عيد القيامة املجيد وهو تاج األعياد واملركز الذي تدور حوله األحداث السيديه من تجسد وخدمه 

وااَلالم الصليب والدفن يف القرب املقدس وكل ذلك كان ليك يُفجر الرب املوت ويُنهي عليه متاماً، لذلك نرتنم يف 

األلحان يف هذا العيد قائلني: »املسيح قام باملوت داس املوت والذين يف القبور أنعم لهم بالحياة األبدية« ونالحظ 

يف أحداث الصليب ما يؤكد القيامة:

 1-  طلب الرب الغفران لصالبيه ألن الرب املتأمل سيقوم من بني األموات ناقصاً أوجاع املوت وسيصح خطأهم يف 

موته بقيامته وكل من يؤمن )حتى من صالبني( ستغفر له خطيئته من خالل التوبه التي هي قيامه من الخطية 

وخروج من قربها.

بالروح  الصليب والالهوت متحد  الجسد املسمر عىل  التي فارقت  الروح االنسانية   2-  ألول مره يتسلم االَب 

وبالجسد ورأى الشيطان وتأكد أن هذا املصلوب هو شخص إبن الله الكلمة املتجسد فلم يستطيع أن يقبض 

عىل هذه الروح بل قبض الرب املخلص عىل الشيطان وأحدره إىل الجحيم هو وكل طغمته ونزل إىل الجحيم 

من قبل الصليب وكس املتاريس واألبواب وأخرج الذين ماتوا عىل رجاء القيامة إىل فردوس الفرح )يف السامء 

الثالثة( لكمقدمة للقيامة.

 3-  يف أثناء لحظات موت السيد املسيح: إنشق حجاب الهيكل من فوق إىل أسفل إشارة النتهاء سلطان الخطية 

واملوت )الذي من نتائج الخطية( وحدثت زلزلة تسببت يف أن الضخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثري 

من أجساد الراقدين ليك يخرجوا من القبور بعد قيامته للكرانة بقيامة املخلص للذين يف أوراشليم )املدينة 

املقدسة(.

 4-  أثناء دفن املخلص سمع نيقودميوس ويوسف الرامي أصوات املالئكة تسبح قدوس الله قدوس القوي، قدوس 

الحي الذي ال ميوت )الهوتياً طبعاً(مام يعلن وجود قوة القيامة فيه لذلك روحه اإلنسانية متحدة بالالهوت 

خلصت من السبي األبرار ونقلتهم إىل الفردوس وظل معهم حتى قيامته من بني األموات وكذلك الالهوت 

متحداً بالجسد حفظه من الفساد )ال تدع قدوسك يرى فساداً(... وكل ذلك يعلن عن قوة قيامته .

 5-  لقد قام تاركاً الكفن املقدس ملفوفاً كام لو كان ال زال داخله )فخرج من الكفن وهو مغلق(وخرج من القرب 

وهو مغلق وحني دحرج رئيس املالئكة ميخائيل الحجر عن القرب أعلن أنه فارغ من الجسد واألكفان تعلن 

قيامته وأنه مل يُسق كام إدعى الحراس.

حقاً لقد ظهرت القيامة بوضوح يف كل أحداث الصليب املقدس وكال الصليب والقيامة ال يفرتقا لذلك إحتفظ 

الرب باَثار الجراحات يف جسد القيامة ليعطيها البعد الالنهايئ فوق الزمن. 

بقلم األنبا بنيامين
اسقف املنوفية

القيامة



ت
اال
ــــ
مق

7

بقلم األنبا إرميا

»القيامة رسالة اطمئنان«

األسقف العام 

ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس

 "»أين شوكتَك، يا موت؟ أين غلَبتِك، يا هاوية؟!«." )كورنثوس األوىل 15:55(.
لقد بدأت بالقيامة رحلة االنتصار عىل املوت الذي كان قدميـًا حقيقة مخيفة مرعبة والطريق املؤدي إىل الهاوية، ليتحول إىل 

عبور إىل حياة السعادة الدامئة . فعندما بلغ أبانا "يعقوب" أن يوُسف ابنه قد افرتسه وحش رديء، حزِن حزنـًا شديًدا، "فقام 

وجميع بنيه وجميع بناته ليَُعزّوه، فأىب أن يتعزى وقال: »إن أنزل إىل ابني نائحـًا إىل الهاوية«. وبىك عليه أبوه." )تكوين 37:35(. 

إال أن ذٰلك الرجاء الذي صدقه وعاش عليه األبرار وقديسو العهد القديم، تحقق يف قيامة السيد املسيح. 

م بعًدا جديًدا لإلنسان إذ أعلن له أن ذاك الذي ال يستطيع  فإعالن املالك: "ليس هو ٰههنا، ألنه قام كام قال!" )متى 2٨:6(، قدَّ

م الحياة إىل جميع البرش. وبعد أن ظلت قضية املوت والحياة تشغل الفكر اإلنساّن عىل مر العصور التي  املوت أن مُيسكه قدَّ

عاشها اإلنسان، وما زالت تشغل آخرين من جهة التفكري يف طبيعة املوت وما بعده من حياة، أصبحت السامء هي ما يشغل 

اإلنسان، وكُس الخوف من املوت الذي مل يُعد سوى جس من حياة التعب واألمل والشقاء إىل أخرى ِملؤها السعادة يف السامء.  

م الخري رجاًء يف أن هناك دامئـًا حياة فُضىل يسعى نحوها  وأصبحت القيامة تحمل يف أعامقها إىل كل إنسان يحب الله ويقدِّ

باستمرار. فيتحدث بولس الرسول عن "... رجاء الحياة األبدية التي وعد بها الله املنزَّه عن الكذب، قبل األزمنة األزلية ..." 

)تيطس 1:2(، وأن رس سالم اإلنسان وتعزيته الحقيقية هو يف ذٰلك الرجاء الذي نحياه بارتفاع الفكر إىل السامويات. فأصبح ال 

مكان للحزن: "... ال تحزنوا كالباقني الذين ال رجاء لهم." )تسالونييك األوىل 4:13(. وأصبحت القيامة هي تعزية كل إنسان متأمل 

أو حزين، إذ معها يرى ما ال تراه عني، وما ال تسمعه أذن، وما ال يخطر عىل قلب برش. وأصبحت القيامة وميضـًا ييُضء حياة 

اإلنسان يف ٰهذه الحياة الزمنية، فريتفع به فوق الصعوبات واملشكالت واآلالم وفقدان األعزاء. 

مه اإلنسان من خري وتعب ألجل الله لن يفنى ولن يضيع، بل  وأصبحت القيامة تحمل معها رسالة اطمئنان يف أن ما قدَّ

مكافأته محفوظة عند الله: "»ها أنا آت رسيعا وأجرت معي ألجازي كل واحد كام يكون عمله ..." )الرؤيا 22:12(؛ فام يفعله 

اإلنسان حتمـًا سيجازى عنه. لٰذلك، لنا رجاء أن كل خري ال يضيع، بل إن كأس املاء البارد لن يضيع أجره كام وعدنا السيد 

م اإلنسان مزيًدا من البذل والتعب من أجل الله والناس، تقديم مزيد من املحبة،  املسيح. وأيضـًا صارت القيامة دعوة إىل أن يقدِّ

والتسامح، وأعامل الخري، ومساعدة كل إنسان يلتقيه.

أيًضا رسالة اطمئنان أن الرش قصري، ولن يطول، وإن طال يف الحياة الزمنية فسينتهي حتمـًا يف األبدية حيث ال ش، أو خداع، 

أو كذب، أو افرتاءات. لن توجد ظلمة أو تأثري لقوى الرش، ألن دينونة الرش قد أتت وحان وقتها؛ وحينئذ يعرف كل من ذاق 

مرارة أمل الظلم سيتجرع ويشيع من حالوة عدالة الله، وسيجازَى عىل احتامله. فإن كان الرش قد مأل العامل، فالخري والعدل يف 

السامء سيمتدان يف نهار األبدية الدائم. إننا حني نتذكر القيامة واألبدية، ميكننا أن نحتمل ونستمر يف مسرية املحبة والعطاء.

وٰهكذا يصري عيد القيامة فرصة لنتذكر أن بعد الغروب إشاقة نهار جديد خالد ال غروب بعده! ففي القيامة بُزوغ نور ال 

ينتهي إذ "ال يكون ليل هناك، وال يحتاجون إىل رساج أو نور شمس، ألن الرب اإللٰه ينري عليهم، وهم سيملِكون إىل أبد اآلبدين." 

)رؤيا 22:5(.

اخرستوس آنيستى!          أليسوس آنيستي!
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أخبار الكنيسة

رؤساء  والقداسة  الغبطة  ألصحاب  عرَش  الحادي  اللقاء  األُرثوذكيّس،  القبطّي  الثقايّف  املركز  يف   ،3/1٩ الخميس  ُعقد، 

املَرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثان«  »توارضوس  البابا  األوسط:  الرشق  يف  الرشقية  األُرثوذكسية  الكنائس 

والبطريرك مار أغناطيوس »أفرام الثان« بطريرك أنطاكية للسيان األُرثوذكس الرئيس األعىل للكنيسة السيانية يف العامل 

أجمع، والكاثوليكوس »آرام األول« كاثوليكوس األرمن األُرثوذكس لـ«بيت كيليكيا«. 

أنشأ ٰهذا اللقاء مثلث الرحامت قداسة البابا »شنوده الثالث«، ومثلث الرحامت قداسة البطريرك مار أغناطيوس »زكا 

األول«، وقداسة الكاثوليكوس »آرام األول« أطال الله حياته، وٰذلك يف عام 1٩٩7م.

الدامئة  اللجنة  بيوم، اجتامع  اللقاء،  ٰهذا  الكنائس. وقد سبق  الوثيقة بني ٰهذه  الَعالقات  اللقاءات يف إطار  تأت ٰهذه 

للعائلة األُرثوذكسية الرشقية، وٰذلك يوم األربعاء 3/1٨، يف »مركز مار مرقس، املكونة من أصحاب النيافة: »أنبا بيشوي« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والرباري رئيس دير القديسة دميانة، و«أنبا موىس« األسقف العام للشباب، و«أنبا توماس« 

أسقف القوصية؛ ومن الكنيسة السيانية صاحبا النيافة: املِطران »چورچ صليبا« ِمطران جبل لبنان، واملِطران »دانيال« 

ِمطران بريوت؛ ومن الكنيسة األرمينية املِطران »سيبوه رسكسيان« ِمطران ِطهران، واألرشمندريت »هوسيك سارديروسيان« 

مدير الَعالقات املسكونية. حرض االجتامع د. »جرجس صالح« األمني العام الفخرّي ملجلس كنائس الرشق األوسط، منسق 

الَعالقة بني الكنيسة القبطية األُرثوذكسية وكنائس الرشق األوسط.

وقد رفع املجتمعون إىل أصحاب القداسة اآلباء البطاركة محرًضا عن اجتامع اللجنة الدامئة شِمل النقاط التي تدارسوها 

التي تَُهم الكنائس الثالث، وهي:

لها قداسة البابا »توارضوس الثان«، التي انتهت باتفاق ُعقد بني الكنيسة   1-  وضع كنيسة »إريرتيا«، والجهود التي يبُذِ

القبطية والكنيسة اإلريرتية يويص عيل عقد اجتامع  يف »القاهرة«، لتذليل الصعوبات والسعي لحل املشكلة.

 2-  عرضت اللجنة يف تقريرها للحوارات الالهوتية للعائلة، سواء الحوار مع الكنائس اإلنجليكانية أو الكنيسة الكاثوليكية، وكٰذلك 

الحوار الالهوتّ بني عائلتنا والكنائس األُرثوذكسية وما وصل اليه، إىل جانب ما حدث من تغيريات يف هيكلة قسم اإلميان 

.»UBS والنظام لـ«مجلس الكنائس العاملّي«، وكٰذلك اللقاء األُرثوذكيّس مع »اإلتحاد العاملّي لجمعيات الكتاب املقدس

اللقاء الحادي عَشر
 لرؤساء الكنائس اأُلرثوذكسية الشرقية في الشرق األوسط
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 3-  عرضت اللجنة عىل اآلباء البطاركة ما جرى يف اجتامع اللجنة التنفيذية لـ«مجلس كنائس الرشق األوسط« الذي ُعقد 

يف »األردن« يناير املايض.

م نيافة »أنبا بيشوي«، ِبناء عيل توجيه من قداسة البابا »توارضوس الثان«، بحثـًا بُعنوان »نحو توحيد وتثبيت   4-  قدَّ

موعد االحتفال بعيد القيامة املجيد«.

  5-  استمع املجتمعون من قداسة البطريرك مار أغناطيوس«أفرام الثان« عام جرى بني الكنيسة السيانية األُرثوذكسية 

وكنيسة مالنكرا األُرثوذكسية السيانية بشأن تأليف لجنة أسقفية تضم ِمطرانـًا من البطريركية، وَعْقد لقاء مع لجنة 

من الكنيسة السيانية املالنكرية األُرثوذكسية لبَدء الحوار.

م اآلباء التهنئة إىل صاحبي القداسة البابا »توارضوس الثان« والبطريرك مار أغناطيوس »أفرام الثان« لتتويجهام   6- قدَّ

البطريريكّ. وذكروا اآلباء َذَوي الذكرى املباَركة: قداسة البابا »شنوده الثالث« وقداسة البطريرك مار أغناطيوس »زكا 

األول«، اللذين أنشآ ٰهذا اللقاء الرسمّي السنوّي مع قداسة الكاثوليكوس »آرام االول«.

 7-  أكد اآلباء أن املَسيحيِّني يف الرشق األوسط هم مواطنون أصليون، وجزء متكامل غري متجزئ من املنطقة، وأن حفاظهم 

عىل إميانهم وثقافتهم وتقاليدهم ولغاتهم وأماكنهم املقدسة هو أمر بالغ األهمية.

 ٨-  عرّب اآلباء عن آالمهم ملا جرى من ترشيد واقتالع ملئات اآلالف من املَسيحيِّني يف »املُوِصل«، وسهل »نينوى«، و«صيدا، 

وأماكن أخرى يف »العراق« و«سوريا«، وكٰذلك ملا حدث من تهديم كنائس وأديرة ومدارس وآثار وأماكن لها قيمة 

دينية وتراثية، كام عرّبوا عن آالمهم الشديدة الستشهاد واحد وعرشين قبطيـًّا ِمرصيـًّا من األبرياء عىل شاطئ »ليبيا«.

 ٩-  تهنئة اآلباء البطاركة للكنيسة القبطية األُرثوذكسية بإعالن قداسة البابا »كريلس السادس« بقرار من مجمعها املقدس 

يف ِجلسة يونيو 2٠13م.

1۰- تهنئة الكنيسة األرمينية لعقد اجتامعات مشرتكة ألساقفة الكاثوليكوسيَّتنَي.

11- دعوة اآلباء البطاركة رؤساء الكنائس يف الرشق األوسط إىل اجتامع يف عام 2٠16م ملناقشة األهمية البالغة للوجود 

املَسيحّي والشهادة يف املِنطقة، كام دَعوا إىل تنظيم لقاء للكنائس األُرثوذكسية الرشقية والكنيسة األُرثوذكسية وٰذلك 

يف »اإلسكندرية« يف عام 2٠17م ملناقشة املسائل االجتامعية واملبادئ األخالقية التي تعرتض الكنيسة.

12- إعالن اآلباء أن عام 2٠15م هو عام اليوبيل السنوّي املئوّي األول للمجازر التي وقعت عىل األرمن والسيان، وأنه 

ه  سوف يُحتفل بقانونية هؤالء الشهداء يف احتفال يقام يف »اتشميازين« بأرمينيا يف 4/23 املقبل، الذي سوف يحرُضَ

رؤساء الكنائس األُرثوذكسية الرشقية، وكثري من ممثيل الكنائس األخرى.

13- وأخريًا هّنأ اآلباء البطاركة »ِمرص« ورئيسها فخامة الرئيس »عبد الفتاح السييس« بالنجاح الكبري الذي حققه املؤمتر 

»آرام  والكاثوليكوس  الثان«  »أفرام  البطريرك  القداسة  لها. وعرّب صاحبا  السالم واالزدهار  االقتصادّي، وصلَّوا ألجل 

األول« عن شكرهام لصاحب القداسة البابا »توارضوس الثان« عىل كرم الضيافة.

ويف الختام وقّع أصحاب القداسة اآلباء البطاركة عىل البيان املشرتك الخاص بٰهذا اللقاء باللغتني العربية واإلنجليزية.
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تقرير عن زيارة قداسة البابا تاوضروس الثانى التاريخية
لدير القديسة دميانة بالبرارى 23، 24 مارس 2015

بابا  الثاىن  توارضوس  البابا  قداسة  2٠15م وصل  مارس   23 املوافق  اإلثنني  يوم  والنصف ظهر  الثانية  الساعة  متام  ىف 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ىف زيارة هى األوىل لقداسته بعد تتويجه بطريركاً إىل دير القديسة دميانة بالربارى. 

وكان ىف إستقباله نيافة الحرب الجليل األنبا بيشوى رئيس الدير  بصحبة اآلباء األساقفة: نيافة األنبا رصابامون ونيافة األنبا 

داود ونيافة األنبا أرميا ونيافة األنبا صليب ونيافة األنبا أبيفانيوس ونيافة األنبا كاراس، ولفيف من اآلباء كهنة اإليبارشية 

وغريهم من اإليبارشيات املجاورة. ثم توجه قداسته يرافقه نيافة األنبا بيشوي، إلفتتاح املبنى الجديد للراهبات مع السيد 

قام  ثم  الشاممسة،  باملحافظة ىف موكب كبري من  األمن  املسئولني ورجال  والسادة  الدقهلية  إمام محافظ  الدين  حسام 

بالتوقيع مع السيد املحافظ واآلباء األساقفة الحارضين عىل وثيقة تخص هذا الحدث التارخى. 

وبعد إفتتاح املبنى حرض الجميع مؤمتراً شعبياً بحضور السيد املحافظ والسيد مدير األمن والسيد مدير املخابرات العامة 

ورجال الدين اإلسالمى واآلباء األساقفة والكهنة ولفيف من املسئولني والشخصيات العامة حيث ألقيت كلامت من قداسة 

البابا أكد فيها عىل خصوصية هذا املكان بالنسبة له واسرتجع ذكريات نشأته األوىل مع أرسته املباركة ىف ربوع هذه البقعة 

املقدسة ىف رحاب القديسة دميانة، وذكر أن الكنائس واألديرة املرصية هى جزء من تاريخ مرص، وقّدم الشكر لنيافة األنبا 

بيشوى وللسيد املحافظ ولرجال األمن. و ألقى نيافة األنبا بيشوى رئيس الدير كلمة ترحيب بقداسة البابا والسيد املحافظ 

أثناء  للدير  السابقة  البابا  قداسة  زيارات  وعن  التاريخية،  الناحية  من  وأهميته  الدير  عن  فيها  تحدث  الكرام  والضيوف 

طفولته وأسقفيته. وتحدث عن إعادة الحياة الرهبانة للدير ىف عهد املتنيح قداسة البابا شنودة الثالث وأن قداسة البابا 

توارضوس يستكمل املسرية. وأختتم اللقاء بحديث السيد املحافظ الذى قدم فيه كلامت ترحيب بقداسة البابا.

وىف املساء كان للراهبات فرصة لقاء روحى بقداسة البابا بدأه بقراءة املزمور 13٩ مع تأمل مشبع، ثم كلمهن عن أن 

الرهبنة عالقة حب وشهادة حب وصليب حب، ثم عرض تأمالً رهبانياً ىف قول سمعان الشيخ "اآلن يا سيد تطلق عبدك



سة
كني

 ال
ار

خب
أ

11

N E W S

بسالم حسب قولك ألن عينى قد أبرصتا خالصك" وكانت لكلامته 

أعمق األثر ىف قلوب الجميع. ثم تم عرض فيلم فيديو من إعداد 

تجاه  مشاعرهن  عن  فيه  عربن  البابا  قداسة  عل  الدير  راهبات 

األنبا  نيافة  برئاسة  فرحته  عن  للراهبات  قداسته  وعرب  قداسته. 

عىل  قداسته  أجاب  ثم  بذلك.  محظوظات  وأنهن  للدير  بيشوى 

أسئلتهن الروحية والرهبانية. 

توجه قداسته بعد ذلك ىف موكب من الشاممسة ألخذ بركة قرب القديسة دميانة، ثم إىل الكنيسة الكربى بالدير ملقابلة 

الشعب الذى إجتمع بأعداد غفرية للرتحيب بقداسته حيث صىل قداسته صالة الشكر وألقى عظة روحية عن الفرح ىف الصوم.

وىف فجر يوم الثالثاء املوافق 24 مارس حرض قداسة البابا مع نيافة األنبا بيشوى واآلباء األساقفة و إمنا إدروسيس رئيسة 

دير األمري تادرس والراهبة يؤانا وكيلة الدير صالة التسبحة مع راهبات الدير ثم قام قداسته بسيامة عرش راهبات جدد 

للدير هن الراهبات ىت إهريرى وأبيفيا ومارتيانا وسارة وماكرينا وروفينا ولوسيا ومريم ودروىث وأندريانا. وأعطى للجميع 

وصايا رهبانية نفيسة وسط فرحة كل الراهبات، ثم رأس القداس اإللهى وناولهن من األرسار املقدسة. 

وبعد القداس قام بجولة ىف مبنى الراهبات الجديد مباركاً املكان، وأخذ صورة تذكارية مع الراهبات ىف مدخل املبنى 

الجديد الذى تم إفتتاحه ثم ودعهن.   

ثم إلتقى مبجموعة من مكرسات الدير ىف مركز إعداد املكرسات بالدير حرضه نيافة األنبا بيشوى حيث ألقى عليهن 

الروحية واإلجتامعية  تسجيلياً عن بعض خدمات املكرسات  التكريس، وشاهد فيلامً  كلمة عن مبادئ ونصائح ىف حياة 

داخل الدير وأثنى عىل ذلك. ثم تم أخذ صورة تذكارية لقداسته مع املكرسات وبعدها قام مبباركتهن واحدة فواحدة.

كانت لقداسته بعد ذلك فرصة زيارة معامل الدير األثرية حيث قدم نيافة األنبا بيشوى شحاً وافياً لجميع معامل الدير 

مصطحباً قداسته إىل أن غادر بسالمة الله تاركاً بركة كبرية وذكريات ال متحى.
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الكنيسة ُتقيم قداس األربعين لشهداء ليبيا في »كنيسة البشيرين األربعة«

يف   ،3/2٨ السبت  ليبيا،  يف  اإلميان  لشهداء  األربعني  قداس  أُقيم 

»كنيسة البشريين األربعة« مبِطرانية ساملوط، بحضور اآلباء األساقفة 

أصحاب النيافة: »أنبا بَفنوتيوس« أسقف ساملوط وتوابعها، و«أنبا 

و»أنبا  املعرتف«،  صموئيل  أنبا  »دير  ورئيس  أسقف  باسيليوس« 

أغابيوس« أسقف دير مواس، و«أنبا جورجيوس« أسقف َمطاي،و»أنبا  

العام  األسقف  والعدوة، و«أنبا مكاريوس«  أغاثون« أسقف مغاغة 

باملنيا، و»أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقايّف القبطّي 

األرثوذكيّس،  و»أنبا مقار« أسقف الرشقية والعاش من رمضان، و«أنبا مكاري األسقف العام لكنائس شربا الجنوبية.كام حرض 

وفد من رهبان أديرة القديس »أيب فانا« و«الدير املُحرَّق«، وأيضـًا عدد من كهنة إيبارشيتي البحرية وبني مزار، كام حرض 

القداس ممثل عن َوزارة التضامن االجتامعّي.

محافظ المنيا يضع حجر أساس »كنيسة الشهداء« 

وضع كال من اللواء »صالح الدين زيادة« محافظ املنيا ونيافة األنبا 

اإلميان  شهداء  لـ«كنيسة  األساس  حجر  ساملوط  أسقف  بفنوتيوس 

ٰذلك  املنيا. جاء  العور« مبركز ساملوط مبحافظة  »قرية  والوطن« يف 

بعد عقد جلسة من كبار العائالت من املسلمني واملَسيحيِّني بالقري. 

وقد خصص للكنيسة ارض مبساحة فدان بـ»حوض حسني أمني«. ومن 

أن أحد املسلمني، ويدعى »الحاج عاطف«، قد تربع  بالذكر  الجدير 

بجزء من النفقات الخاصة بوضع حجر األساس. 

َوزارة التضامن االجتماعّي تصرف معاشات أُلسر شهداء ليبيا

الكرازة  بابا اإلسكندرية بطريرك  الثان«،  البابا »توارضوس  التضامن االجتامعّي، قداسة  سلمت د. »غادة وايل«، وزير 

املَرقسية، أرقام الشيكات الخاصة باملعاشات االستثنائية التي سوف ترُصف ألرس شهداء مذبحة ليبيا، بعد استخراج إعالم 

الوراثة الخاص بكل أرسة ـ وٰذلك تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء يف ٰهذا الشأن ـ يف أثناء استقبال قداسته لها يف ذكرى األربعني 

لتأبني أولٰئك الشهداء.

وكانت الَوزارة قد رصفت الشهر املايض إعانة مالية مؤقتة لجميع أرُس شهداء ِمرص يف ليبيا، وأجرت بحثـًا اجتامعيـًّا عن 

كل أرسة. 

أخبار الكنيسة
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قداسة البابا يستقبل مستشار َوزارة الخارجية الفرنسية

استقبل قداسة البابا »توارضوس الثان«، بابا اإلسكندرية بطريرك 

البابوّي، السيد »چان  الثالثاء 3/1۰، يف املقر  الكرازة املَرقسية، يوم 
كريستوف Jean Christophe« مستشار َوزارة الخارجية الفرنسية. 
وخالل اللقاء، أكد قداسة البابا أن ِمرص لها تاريخ طويل يف التعايش 
الزمان،  من  قرنـًا  عرَش  أربعة  إىل  ميتد  واملَسيحيِّني  املسلمني  بني 
إىل  قداسته  معتدل، مشريًا  أغلبيته  يف  املْسلم  املرِصّي  الشعب  وأن 
اإلسالمّي  الدين  لرجال  مؤمترات  تسعة  أقاما  والكنيسة  األزهر  أن 

واملَسيحّي معـًا، وكانت تلك تجربة رائدة للتعايش املشرتك. من 

خالل بيت العائلة املرصية ومن جانبه أشار الضيف الفرنيّس إىل أنه زار الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف »فرنسا« وقابل 

ه السيد »كريستوف« الدعوة إىل قداسة البابا لزيارة »فرنسا«، وشكر قداسته عىل حسن االستقبال. كاهنها. ثم وجَّ

احتفالية تأبين شهداء ليبيا 

برعاية قداسة البابا »توارضوس الثان« وحضوره، أقامت أسقفية 

األربعني  ذكرى  مبناسبة  احتفالية   ،3/26 الخميس  مساء  الشباب، 

لشهداء ليبيا، حرضها اآلباء األساقفة أصحاب النيافة: »أنبا موىس« 

املقدس،  املجمع  سكرتري  رافائيل«  و«أنبا  للشباب،  العام  األسقف 

و«أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس. 

السعيد  بينهم:     د.جالل  السادة املسؤولني من  وحرض عدد من 

)املهندس/إبراهيم  الوزراء  رئيس مجلس  عن  نائباً  القاهرة  محافظ 

محلب( ، )الدكتور/ إبراهيم يسى( وزير اإلنتاج الحرىب، كام قدم 

الشكر لكل من الوزراء الذين قدموا العزاء قبل بدء الحفل وهم )املهندس/ خالد عبد العزيز( وزير الشباب والرياضة ، 

)الدكتورة غادة واىل ( وزيرة التضامن اإلجتامعى . كام حرض عدد من السادة الوزراء السابقني واملفكرين واملثقفني والفنانني.

مت االحتفالية ثالثة صور جسدت بها  كام شف الحفل أيضا بحضور أهاىل الشهداء الكرام ومجموعة من الشعب القبطى . قدَّ

األحداث: الصورة األوىل كانت »للكنيسة أم الشهداء«، والصورة الثانية »ِمرص أم األبطال«، والصورة الثالثة »الشهداء األبطال«.

كام شِهدت االحتفالية تكريم أرُس الشهداء، وكُرِّم اللواء املتقاعد »باقي زيك يوسف« صاحب فكرة اخرتاق »خط بارليف«.

محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر على »أبو إسالم« المتهم بحرق اإلنجيل

املسيحية، إن حكم  ازدراء  بتهمة  العام ضد »أبو إسالم«  النائب  إىل  البالغ  املحامي، أحد مقدمي  قال »كرم غربيال« 
محكمة النقض بتأييد حكم االستئناف الصادر ضد الشيخ »أبو إسالم«، القايض بحبسه 5 سنوات، هو حكم »تاريخّي«. 
وأشار »غربيال« إىل أن اعرتاف الشيخ بحرق اإلنجيل جعل املحكمة مطمئنة يف تأييد حكم حبسه 5 سنوات، وأن الحكم 

الصادر بشأن نجل »أبو إسالم« بات نافًذا حتى بعد هروبه إىل الخارج.

N E W S
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قداسة البابا يستقبل ُخدام الحاالت الخاصة في إيبارشية »ديروط وَصَنبو«

استقبل قداسة البابا »توارضوس الثان« يف املقر البابوّي مبنطقة 

الخاصة  للحاالت  والخادمات  الُخدام   3/13 الجمعة  رويس،  األنبا 

بإيبارشية »ديروط وَصَنبو«، يف إطار سعي قداسته للتواصل بشعبه 

لبناء الوعي.

في  الحبيب  يوحنا  والقديس  العذراء  السيدة  لـ«كنيسة  واأليقونات  المذابح  من  عدد  تدشين 
جناكليس« 

يف  قداسـًا   ،3/22 األحد  الثان«،  »توارضوس  البابا  قداسة  أقام 

چناكليس«  يف  الحبيب  يوحنا  والقديس  العذراء  السيدة  »كنيسة 

النبّي،  وإيليا  التجيل،  بأسامء:  مذابح  خالله  دشن  باإلسكندرية، 

أيقونات  قداسته  دشن  كام  يوحنا؛  والقديس  العذراء  والسيدة 

الكنيسة. وخالل الزيارة، رقى قداسته احد قساوسة الكنيسة إىل رتبة 

األسقف  ماركوس«  »أنبا  نيافة  الصالة  يف  قداسته  شارك  القمصية. 

»رويس  والقمص  الصدر،  ومنشية  والواييل  القبة  لحدائق  العام 

»أمونيوس  والَقس  اإلسكندرية،  يف  العام  البطريركية  وكيل  َمرقس« 

عادل« سكرتري قداسة البابا، واآلباء كهنة الكنيسة، وبعض اآلباء من 

كهنة اإلسكندرية.

بالتعاون بين َوزارة الشباب وأسقفية الشباب زيارة لموقع حفر قناة السويس

مبناسبة »يوم املرأة العاملّي«، األربعاء 3/25، نظَّمت َوزارة الشباب 

قناة  حفر  موقع  إىل  زيارة  الشباب  أسقفية  وبني  بينها  بالتنسيق 

الشباب  قطاعات  ميثلن  ِمرص  فتيات  من  الجديدة، أللف  السويس 

لألمانة  والجواالت  القائدات  من  فتاة   15٠ بينهن  من  املتنوعة؛ 

القاهرة  الشباب، من كنائس  العامة للكشافة، واملرشدات بأسقفية 

واإلسكندرية، وإيبارشيات: بني سويف، وِببا والَفْشن، وطنطا، وبنها 

وقويسنا، وبورسعيد، واإلسامعيلية

أخبار الكنيسة
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بيت العائلة المصرية

ملتقى »الُوّعاظ والقساوسة« تحت شعار »لَتعاَرفوا«
الخطاب  »لجنة  نظَّمت  املرِصية«،  العائلة  »بيت  برعاية 

 ،3/4-2 والقساوسة«،  »الُوّعاظ  ملتقى  فّعاليات  الدينّي« 

مبشاركة 12٠ من رجال الدين.

العمل  حلقات  من  عديًدا  التدريبة  الدورة  ٰهذه  وتتضمن 

الُوّعاظ  بني  الَعالقات  بناء  إىل  وتهُدف  متنوعة،  مناطق  يف 

والقساوسة للتوصل إىل التفاهم املتبادل، وزيادة الوعي الثقايّف 

واملناطق  واملتاحف  والكنائس  املساجد  بزيارة  والحضارّي 

زيادة  طريق  عن  الطائفّي  االحتقان  مقاومة  وكٰذلك  األثرية، 

الوعي.وقد زار املشاركون يف الدورة املركز الثقايّف القبطّي

األُرثوذكيّس، بدعوة من نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز، حيث التَقوا باملركز الثقايف بنيافة »أنبا موىس« األسقف العام 

للشباب.

تكريم عدد من أعضاء بيت العائلة المصرية
قام املهندس  »أحمد جرب« رئيس »نادي الرَتسانة الريايض«، 

الخميس 3/12، بتكريم عدًدا من رموز وأعضاء »بيت العائلة 

املرِصية«، وعىل رأسهم نيافة »أنبا إرميا« األمني العام املساعد 

»بيت  منسق  جميعة«  »مُحمد  د.  املرِصية،  العائلة  لـبيت 

الطوارئ،  لجنة  مقرر  صالح«  »جرجس  د.  املرصية«،  العائلة 

الكبري  لدورهم  وٰذلك  األرسة؛  لجنة  مقرر  غالب«  »مهجة  د. 

واملتميز ملصلحة الوطن.

اجتماع لجنة التعليم لـ«بيت العائلة الِمصرية« 
اجتمعت لجنة التعليم مبشيخة األزهر برئاسة د. »رسمي عبد امللك«، الثالثاء 3/24، بحضور د. محمد جميعة منسق بيت 

العائلة املرصية.

وناقشت اللجنة عديًدا من النقاط الهامة، ومنها: مالمح املناهج الدراسية وتحليلها، وتصحيح املفاهيم املغلوطة فيها، وكٰذلك 

كيفية تأهيل معلمي مادت الرتبية الدينية اإلسالمية واملسيحية.

اجتماع لجنة الثقافة األسرية لـ«بيت العائلة المصرية«
 عقدت لجنة الثقافة األرسية لـ«بيت العائلة املرِصية« اجتامعـًا، الخميس 3/26، برئاسة د. »مهجة غالب«، و ناقشت اللجنة 

عدًدا من النقاط هي أصداء ندوة لجنة الثقافة األرسية املنعقدة يف »نادي الرتسانة الريايّض«، واالستامع إىل ُجهود مقرري لجنة 

األرسة يف املحافظات، كام ناقشت عديًدا من التوصيات ومنها عقد بروتوكوالت مع عديد من الَوزارات املعنية ومنها: الرتبية 

والتعليم، والشباب، والتضامن االجتامعّي، والثقافة، والبيئة، والهيئة العامة لالستعالمات.
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جائزه » البابا شنوده الثالث للحكمة«
من المركز الثقافّي القبطّي األرثوذكسّي إلى 

م. »أنسي ساويُرس«

البابا  قداسة  الرحامت  مثلث  نياحة  عىل  الثالثة  الذكرى  ملناسبة  كربى  احتفالية  األرثوذكيّس  القبطّي  الثقايّف  املركز  نظّم 

املرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثان«  »توارضوس  أنبا  البابا  القداسة:  أصحاب  وٰذلك بحضور  الثالث«؛  »شنوده 

األرمن  كاثوليكوس  األول«  »آرام  الكاثوليكوس  وغبطة  انطاكية،  بطريرك  الثان«  »أفرام  أغناطيوس  مار  البطريرك  وغبطة 

األرثوذكس لـ«بيت كيليكيا«.

حرض االحتفالية من االَباء األساقفة أصحاب النيافة: »أنبا بيشوي« ِمطران دمياط وكفر الشيخ والرباري، و»أنبا رصابامون« األسقف 

ورئيس »دير أنبا بيشوي«، و« آنبا توماس« اسقف القوصية ومري، و»أنبا متاؤس األسقف ورئيس »دير العذراء ـ السيان«، و»أنبا 

موىس« األسقف العام للشباب، و»أنبا بسنتي« أسقف ُحلوان واملعرصة، و»أنبا أبيفانيوس« األسقف ورئيس »دير القديس مقاريوس«، 

، و»أنبا يوحنا« أسقف شامل الجيزة.

م. »محمد شاكر« وزير  و  التجارة،  النور« وزير  السيد »منري فخري عبد  املعايل:  الوزراء أصحاب  السادة  كام حرض من 

الكهرباء، و د. »نادية زخاري« وزير البحث العلمّي السابق، و أ.د. »محمود حمدي زقزوق« وزير األوقاف األسبق وأمني عام 

بيت العائلة املرصية. وحرض من الشخصيات العامة د. »مصطفى الفقي« املحلل السيايّس، و د. »أسامة الغزايل حرب« رئيس 

مجلس أمناء »حزب املرصيني األحرار«.  كام حرض لفيف من السادة السفراء وممثيل القنصليات.

األرثوذكيّس، آعدب  القبطّي  الثقايّف  املركز  العام رئيس  األسقف  إرميا«  »أنبا  الجليل  الحرب  لنيافة  بكلمة  االحتفالية  بدأت 

فيها عن امتنانه لقداسة البابا »توارضوس الثان« وصاحبي القداسة  غبطة البطريرك مار أغناطيوس »أفرام الثان«، وغبطة 

الكاثوليكوس »آرام األول«؛ لترشيفهم الحفل، ورعايتهم لٰهذه االحتفالية.

وتحدث نيافة »أنبا إرميا« عن مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث، مشرياً  ملقتطفات من حياته وخدمته يف ِمرص 

والخارج، والجوائز التي حصل عليها، وكم إنجازاته والتي منها ٰهذا الرصح الثقايّف وقناة »مار مرقس املرِصية ME SAT«؛ 

ويف استكامل ملسريته العطرة افتتح أبونا صاحب القداسة البابا توارضوس الثان عدًدا من األنشطة الثقافية يف داخل املركز، 

وأكرث من استديو جديد، وعدد من املتاحف، وغريها.
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من  واحد  إىل  العام  ٰهذا  للحكمة«  الثالث  شنوده  »البابا  السنوية  جائزته  يقدم  املركز  بأن  إرميا  األنبا  نيافة  واضاف 

الشخصيات املعروفة لدى الجميع؛ وهو م. »أنيس ساويرُس« مؤسس شكة »أوراسكوم«. الذي يحذى بحب الجميع، ورسد 

نيافته سرية م. »أنيس ساويرُس« الذاتية، ورحلة كفاحه من الصغر حتى وصوله إىل ٰهذا النجاح الباهر، إىل جانب أعامله 

الخريية يف كل بقاع مرص.  العديد من املوسسات  الوطن واملجتمع املرِصّي عمومـًا من خالل  أبناء  الخريية يف مساعدة 

وتناول ايضا النقاط املشرتكة بني كل من مثلث الرحامت قداسة »البابا شنوده الثالث« وم. »أنيس ساويرُس« يف بناء البيت 

والتعليم والثقافة، ومحبتهام الشديدة للوطن، وكٰذلك التكرميات الدولية لهام. 

ثم جاءت كلمة قداسة البابا »توارضوس الثان«، أعرب فيها عن سعادته لثالثة أسباب: أولها وجود صاحبي القداسة والغبطة 

التي  األرثوذكيّس  القبطّي  الثقايّف  املركز  األول«، وثانيها هي جائزة  الثان« و«اَرام  أغناطيوس »أفرام  البطريركني مار  األبوين 

تحمل اسم »البابا شنوده الثالث« وفاًء من الكنيسة القبطية لرمز من رموزها ورموز ِمرص. واستطرد قداسته أن قداسة املتنيح 

مه من حب وخدمة وخري تجلت يف حب الجميع له. »البابا شنوده الثالث« من الرموز التي تظل خالدة يف عقولنا وقلوبنا ملا قدَّ

وأضاف قداسة البابا أن ثالث سبب هو سعادته بحصول م. »أنيس ساويرُس« مؤسس شكة »أوراسكوم« عىل جائزة »البابا 

م وطنه وشعبه دون  نبيل مكافح خدم وما زال يخُدِ بأنه شخص  إياه قداسته  العام، واصفـًا  لٰهذا  الثالث للحكمة«  شنوده 

محاباة، ومضيفـًا أنه رجل متيز بصفات النجاح والتميز لٰذلك أصبح من الشخصيات الرائدة يف ِمرص ويف الرشق األوسط والعامل 

بنشاطاته واستثامراته الناجحة.

فيام أعرب م. »أنيس ساويرُس« عن تقديره لٰهذا التكريم الغايل إىل قلبه، وجائزة حكيم العرب مثلث الرحامت قداسة »البابا 

شنوده الثالث« خاصة، مضيفـًا  أنه أخذ الحياة عمومـًا وبجدية، وعرَف متامـًا أن الحياة الناجحة تقوم عىل قدمني هام التعليم 

والعمل، مؤكًدا أن بناءه الحقيقّي كان يف التعليم الذي عرَف قيمته، فحرَص عىل تعليم أبنائه أفضل تعليم، ألنه يرى أن التعليم 

هو قاطرة التنمية، وقد ساعدته زوجته ورفيقة عمره السيدة يسية لوزا يف ٰهذا الكفاح.

الله. وعِملُت  أُمِّمت ممتلكات، بل عِملُت بإرصار واجتهاد بنعمة  واستطرد م. »أنيس«: »مل أضع يدي عىل خدي عندما 

مه، ناسيـًا كل ما حدث يف املايض من تأميم، بل خدمُت الوطن  بأمانة خارج الوطن فرتة، إال أنني حننُت إليه، وعدُت ألخُدِ

واملجتمع كله دون متييز«.

القبطّي  الثقايّف  واملركز  واألساقفة،  البطاركة،  االَباء  إىل  بالشكر  فيها  تقدم  الذي  ساويُرس«  »نجيب  م.  كلمة  جاءت  ثم 

األرثوذكيّس، عىل تنظيم تلك االحتفالية العظيمة، وأعرب عن فخره بوالده م. »أنيس ساويرُس«، ورسد بعضـًا مام تعلمه من 

والده وأهمه: كيفية استمرار اإلنسان وراء هدفه حتى يصل 

»نجيب  م.  وأكمل  »يضوحر«!  عيدية:  الصَّ بالهجة  قائلـًا  إليه 

الصفات  من  بعديد  يتمتع  رجل  والده  بأن  ساويرُس« حديثه 

أهمها: حكمته، وصربه، ووفاؤه، وروح دعابته؛ . كٰذلك تحدث 

التي رافقت  م. »نجيب« بَدور والدته السيدة »يسية لوزة« 

والده رحلة كفاحه، وَدورها كٰذلك معه هو وأشقائه وأحفادها 

حتى يومنا ٰهذا.
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ندوة
»كيف أعدت الديانة الِمصرية القديمة الطريق للمسيحية«

يف رعاية قداسة البابا »توارضوس الثان«، بابا اإلسكندرية  بطريرك الكرازة املَرقسية، وشيكه يف الخدمة الرسوليّة نيافة 

»أنبا إرميا »األسقف العام رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس، نظَّم املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس،الجمعة 3/27، ندوة 

ثقافية بُعنوان:«كيف أعدت الديانة املرِصية القدمية الطريق للَمسيحية«.

حارض يف الندوة أ.د. »أشف ألكسندر صادق«-األستاذ يف »جامعة ليموچ« بفرنسا، عامل املرِصيات والقبطيات وآثار الكتاب 

املقدس.وأشار د. »صادق« يف بدايه حديثه إىل النظريات الدينية ىف ِمرص القدمية )الفرعونية( التي تحدثت عن عظمة ومقدرة 

اإللٰه الذي يحكم الَكون، وأن من النصوص التي وضحت ٰذلك، النص القديم: »انا هو أتوم خريى« أِي »القديم والحايّل الذي 

أوجد نفسه«، الذي يقابله ىف الكتاب املقدس يف) سفر الخروج 3:14(: »... »أَْهيَِه الذي أَْهيَْه«« أِي »الله أنا هو«، ويف  

)سفرالرؤيا 1:٨(: »»أنا هو األلف والياء، البداية والنهاية«، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأت، القادر عىل كل يشء.«.

                   »أنبا إرميا« 
      يلتقي عدًدا من األطفال األيتام

استقبل نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقايّف القبطّي 

األيتام،  األطفال  من  عدًدا   ،4/2 الخميس  املركز،  مقر  يف  األرثوذكيّس 

واملسؤولة عن رعايتهم.

نيافته عىل استقبال األطفال املحتاجني  الزيارة يف إطار حرص  تأت 

جانب  إىل  واألبوة،  بالعائلة  الشعور  ملنحهم  عائل،  لهم  ليس  الذين 

استفادتهم من الِخدمات التي يقدمها املركز سواء تعليمية أو تثقفية 

أو غريها.
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بمناسبة عيد األم
المركز الثقافّي القبطّي األرثوذكسّي يكرم األمهات المثاليات

برعاية صاحب القداسة البابا توارضوس الثان بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، قام نيافة الحرب الجليل »أنبا إرميا« 

األسقف العام رئيس املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس، الجمعة 3/27، يف مقر املركز مبنطقة »األنبا رويس« بالعباسية، بتكريم 

عدد من األمهات املثاليات املرِصيات مسلامت وقبطيات. 

لن الظروف الصعبة لرتبية أبنائهن والوصل  وأعرب نيافة »أنبا إرميا« عن سعادته بٰهذه االحتفالية لتكريم األمهات الالت تحمَّ

بهم إىل أعىل املراتب داخل ِمرص وخارجها. مشرياًٌ نها احتفالية الحب، هذا الحب الذي ينبع من داخل قلب كل أم يف الحياة.

مون املجتمع قائلـًا: »إذا أردَت أن تنهض بفرد، فعلِّمه.   وأضاف نيافته إىل َدور األم يف إعداد األجيال والشباب الذين يخُدِ

وإذا أردَت أن تنهض بأُمة، فعلِّم امرأة.«.،ايضا األم هي اإلنسان الوحيد اليل مش بيفتكر يدعي لنفسه يف الصالة ألنها بتكون 

مشغولة تدعي ألوالدها.. ومنها رسد نيافته قصة موثرة عن األم.

 وكان من ضمن السيدات املكرمات، والدة أحد الشهداء وكذلك زوجة احد الشهداء ومنها قدما الشكر لنيافته عىل ٰهذا 

التكريم الغايل 

                   



ت
تحقيقا

20

فجر جديد لمستقبل أفضل
بقلم: إيهاب حبيب

فجر جديد يف مستقبل الوطن يؤكد أننا شعب عظيم. ومهام ساءت بنا األحوال وتدهورت األوضاع، إال أن بعد كل ليل فجرًا 

يرُشق باآلمال، ويفتح لنا آفاقـًا جديدة. ٰهذا الفجر بآماله بدأ بانعقاد القمة العربية يف مدينة »شم الشيخ«، برئاسة »جمهورية 

ِمرص العربية« ممثلة يف الرئيس »عبد الفتاح السييس«.

ٰهذه القمة، التي رمبا يتفق بإزائها كثريون أو يختلفون، من املؤكد أنها صحوة جديدة يف حارض ِمرص ومستقبلها. فبعد 

سنوات ِعجاف عاشتها ِمرص، يف ظل حكم ميلء بالفساد تارة وبالظالم تارة أخرى، يف ظل توقعات معظم املحللني السياسيِّني، 

املرِصيِّني منهم والعامليِّني، بأن حتمـًا ستسقط ِمرص، يأت انعقاد القمة العربية يف دورتها السادسة والعرشين يف مدينة »شم 

الشيخ« يف الثالث والعرشين من مارس، لتجري اجتامعاتها األساسية برئاسة ِمرص ممثلة يف رئيسها »عبد الفتاح السييس«، 

لتدشن َعقًدا جديًدا من عمر الجامعة العربية التي تحتفل ٰهذا العام بعيدها السبعني.

انطالقة جديدة لجامعة الدول العربية من أرض الكنانة »ِمرص«. وكام كانت قمة »أنشاص« فاتحة العمل العريّب املشرتك يف 

إطاره املؤسيّس عىل مستوى القادة يف أول قمة عربية تنعقد عام ۱٩46م، بعد تأسيس الجامعة العربية، ٰهكذا تحتضن مدينة 

السالم »شم الشيخ« الدورة السادسة والعرشين العادية لألمة العربية.

املنعقد 1٩46/۱/۱3م يف مقر  القاهرة«  انعقدت: كـ«مؤمتر  أن قممـًا عربية عديدة قد  تاريخية خاطفة، نجد  ويف ملحة 

النارص«، »وقمة بريوت« يف نوڤمرب 1٩56م  الراحل »جامل عبد  املرِصّي  الرئيس  اقرتاح  ِبناء عىل  بالقاهرة  العربية  الجامعة 

بدعوة من الرئيس اللُّبناّن »كميل َشمعون«  إثر االعتداء الثاليّث عىل »ِمرص« وقطاع »غزة«، و«قمة اإلسكندرية« ۱٩64/٩/5م 

يف قرص »املنتزه«، و«قمة  الدار البيضاء« يف »املغرب« ۱٩65/٩/۱3م بدعوة من امللك »الحسن الثان«، و«قمة الُخرطوم« يف 

»السودان« ۱٩67/٨/2٩م بعد الهزمية العربية يف حرب يونيو، و«قمة الدار البيضاء الثانية« يف »املغرب« ۱٩6٩/۱2/2۱م، و«قمة 

القاهرة الثانية« ۱٩7۰/٩/23م إثر االشتباكات العنيفة يف »األردن« بني األردنيِّني والِفلَسطينيِّني، و«قمة الجزائر« ۱٩73/۱۱/26م 

التي حرضها ۱6 دولة عربية مببادرة من »سوريا« و«ِمرص« بعد »حرب أكتوبر«، و«قمة الرباط« يف »املغرب« ۱٩74/۱٠/26م، 

لُبنان ودراسة سبل  عودية« و«الكويت« لبحث األزمة يف  و«قمة الرياض« يف »السعودية« ۱٩76/۱٠/۱6م مببادرة من »السَّ

حلها، و«قمة القاهرة الثالثة« ۱٩76/۱٠/25م الستكامل بحث األزمة اللُّبنانية التي بدأت يف مؤمتر »الرياض«، و«قمة بغداد« 

يف »العراق«۱٩7٨م، و«قمة تونُس«۱٩7٩/۱۱/2۰م بدعوة من الرئيس التونيُّس األسبق »الحبيب بورقيبة«، و«قمة َعامن« يف 

»األردن« ۱٩٨٠/۱۱/25م، و«قمة فاس« يف »املغرب« ۱٩٨۱/۱۱/25م،  و«قمة الدار البيضاء الثالثة« يف »املغرب« ۱٩٨5/٨/2۰م 

بدعوة من ملك املغرب »الحسن الثان«، و«قمة َعامن الثانية« يف »األردن« ۱٩٨7/۱۱/٨م مبشاركة 2٠ دولة عربية ومنظمة 

التحرير الفلسطينية، و«قمة الجزائر الثانية« ۱٩٨٨/6/7م مببادرة من الرئيس الجزائرّي »الشاذيل بن جديد«، و«قمة بغداد« 

۱٩٩٠/5/2٨م بدعوة من الرئيس العراقّي الراحل »صدام حسني«، و«قمة القاهرة الثالثة« ۱٩٩٠/٨/۱5م إثر الغزو العراقّي عىل 

ول العربية كافة باستثناء »العراق«،  الكويت، »قمة القاهرة الرابعة« الطارئة ۱٩٩6/6/2۱م بدعوة من »ِمرص« وحرضتها الدُّ

و«قمة القاهرة الخامسة« 2٠٠٠/۱٠/2۱م إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيِّني بعد أن دخل »شارون« الحرم 

القديّس وُسميت بـ«مؤمتر قمة األقىص«، و«قمة َعامن الثالثة« يف »األردن« 2٠٠۱م، و«قمة القاهرة السادسة« 2٠٠3م يف ظل 

ظروف غزو العراق من ِقبل القوات األمريكية والربيطانية، و«قمة الجزائر الثالثة« 2٠٠5م التي واكبت ذكرى تأسيس الجامعة 
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العربية الستني، و«قمة الُخرطوم الثانية« يف »السودان« مارس 2٠٠6م التي تبَّنت بيانـًا لجعل الرشق األوسط ِمنطَقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل، ورفضت ُخطة »إيهود أوملرت« لرسم الُحدود مع األرايض الفلسطينية من جانب واحد؛ و«قمة سوريا« 

الثانية« يف »العراق« 2٠۱2م، و«قمة  ليبيا« 2٠۱٠م، و«قمة بغداد  الدوحة« مارس 2٠٠٩م، و«قمة  مارس 2٠٠٨م، و«قمة 

ول العربية.  الدوحة الثانية« 2٠٠3/3/2۱م. وٰهكذا قمم عربية عديدة قد انعقدت يف معظم الدُّ

ور الهام  ولٰكن ما يَظهر جليـًّا هو احتضان »القاهرة« لعدد غري قليل منها، وهو إن دل عىل يشء فإنه هو يدل عىل الدَّ

املحورّي لـ«ِمرص« »كرمانة ميزان« العامل العريّب، بل ال أبالغ إن قلُت للعامل! 

لبحث  أعاملها  كرست  والتي  املايض.  مارس  يف  ِمرص  ضيَّفتها  التي  األخرية  القمة  آلية  به  ما خرجت  إىل  نذهب  ودعونا 

التحديات التي تعرتض األمن القومّي العريّب وتشخيص أسبابها، والوقوف عىل اإلجراءات والتدابري الالزمة الجتيازها مبا يحفظ 

ول العربية والَعيش املشرتك بني مكوناتها بالتصدي للتهديدات النوعية، وهو  َوحدة الرتاب العريّب، ويصون مقدراته وكِيان الدُّ

ما يتطلب تضافر الجهود واالستنفار يف األصعدة شتى: السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتامعية.

كٰذلك تأكيد التضامن العريّب قولـًا وعملـًا يف التعامل إزاء التطورات الراهنة التي متر باملِنطقة العربية، وصياغة مواقف 

ول العربية، عند البحث عن إجابات األسئلة الرئيسية  عربية مشرتكة يف عبور كافة التحديات، والتشديد عىل أن ما يجمع الدُّ

للقضايا املصريية، هو أكرب كثريا مام يفرقها، مع توطيد الَعالقات البَينية، وتنقية األجواء.

ناهينا بتحقيق إرادة الشعوب العربية: يف العيش الكريم، وامليّض قُدما يف مسرية التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق املواطنة، 

وَصون الحريات األساسية والكرامة اإلنسانية وحقوق املرأة، وتحقيق التنمية املستدامة، والعدالة االجتامعية، وجودة التعليم. 

وشعوبنا تُدرك أهمية تلك األهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة األمن القومّي العريّب، وتعزيز انتامء اإلنسان 

العريّب وفخره بُهويته .

كٰذلك حرَصت »قمة رشم الشيخ« ٢۰۱٥م عىل:

ويّل إىل: دعم الُجهود العربية يف مكافحة اإلرهاب ودحره، واتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة لتجفيف منابع  - دعوة املجتمع الدُّ

ولية والعربية يف ٰهذا املجال من  متويله؛ للحيلولة دون توفري املالذ اآلمن للعنارص اإلرهابية، ورضورة التنسيق بني الجهود الدُّ

ولية يف التصدي  خالل تبادل املعلومات األمنية واالستخباراتية والتعاون القضايّئ والتنسيق العسكري؛ للوصول إىل الرؤية الدُّ

لإلرهاب، دون انتقائية أو متييز، بحيث ال يقترص األمر عىل مقاومة تنظيامت بعينها وتجاهل أخرى. 

لألفكار  التصدي  بينها نحو  والتعاون فيام  الُجهود  تكثيف  إىل  العريّب  الرسمية يف عاملنا  الدينية  املؤسسات  -دعوة جميع 

الظالمية واملامرسات الشاذة التي تروج لها جامعات اإلرهاب التي تنبُذها مقاصد األديان الساموية.

-دعوة املثقفني واملفكرين العرب إىل القيام بأدوارهم األساسية، التي ال غنى عنها، يف وسائل اإلعالم العربية، وكٰذلك القامئني 

عىل منظمة التعليم يف العامل العريّب، مبا يستهُدف نرش قيم املواطنة واالعتدال.

ول العربية،  ول العربية من أجل العبور إىل بر األمان بجميع الدُّ إىل غري تلك من  التوصيات وااللتزمات التي تعهدت بها الدُّ

وبخاصة التي تشهد أعامل إرهاب وتخريب. 

ويف النهاية، ومع كل ٰهذه الفّعاليات الهامة واملحورية التي ناقشتها »قمة شم الشيخ« 2۰۱5م، إال أننا نجد مشهًدا اَخر أكرث 

ول العربية خصوصـًا والعامل عمومـًا. عمقـًا وهو الروح الجديدة لـ«ٍمرص الجديدة«، التي تستعيد بها »ِمرص« مكانتها وْسط الدُّ

حِفظ الله »ِمرص«، وشعبها األيّب، وقائدها السيد رئيس ُجمهوريتها »عبد الفتاح السييس«. 
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ماذا لو لم يقم السيد المسيح ؟!!
روءية تربوية واجتماعية

قيامة السيد المسيح برهانًا على 
القوة

بقم: د. جرجس صالح

األمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط

مدير العالقات املسكونية والحوار باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس

ان قيامة السيد املسيح هي برهانا عىل القوة ..ألن السيد املسيح كان أقوى من املوت حينام قهره وانترص عليه بل وطأه، 

وهو يقول » أين شوكتك ياموت أين غلبتك ياهاوية«،.. ماكان ممكنا للموت أت ينترص عىل السيد املسيح الذي فيه كانت 

الحياة ذاتها عىل نحو ما قال » أنا هو القيامة والحياة«...فاملسيح مل يقمه أحد لكنه قام بقوة الهوته ألنه كان يحمل يف 

ذاته قوة قيامته... إن قوة املسيحية هي يف قيامة املسيح ولذا قال بولس الرسول »ألعرفه وقوة قيامته وشكة االَمه«  

)يف 3:1٠(وكانت كرازة املسيحيني األوائل باملسيح القائم من بني األموات.

والسؤال ملاذا كان البد ان يقوم السيد املسيح؟

1-  كان البد ان يقوم املسيح ، ألنه هو القيامة والحياة. هكذا قال القديس يوحنا اإلنجييل: »فيه كانت الحياة« )يو4:1(  

والذي فيه الحياة، ال ميكن أن يبقى ميتاً بل إنه قال ملرثا » أنا هو القيامة والحياة... من اَمن يب ولو مات فسيحيا« 

)يو 25:11( ويؤكد نفس املعنى بقوله » أنا هو الطريق والحق والحياة« )يو 6:14(... نعم كيف ال يقوم، هذا الذي 

قال عن نفسه ليوحنا الرايئ » أنا هو األول واالَخر، والحي وكنت ميتا، ها انا الحي إىل أبد االَبدين اَمني... ويل مفاتيح 

الهاوية واملوت« )رؤ 1:1٨(.

2-  كان البد أن يقوم املسيح، ألنه أقام غريه من املوت، مبجرد أمره. لقد أقام السيد املسيح، إبنه يايرس، وإبن أرملة نايني، 

ولعازر، مبجرد كلمة األمر، ألنه معطي الحياة... يف إقامته إبنة يايرس، أمسك بيدها وقال لها: »طليثا قومي« الذي 

تفسريه: ياصبية لك أقول قومي وللوقت قامت الصبية ومشت )مر 42،41:5(.

3-  وكان البد أن يقوم السيد املسيح ألن الهوته مل يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عني. وتعرب عن ذلك وتقول 

القسمة السيانية: )انفصلت روحه عن جسده ... ولكن الهوته مل ينفصل قط ال عن وال عن جسده( ما كان ممكنا ان 

ينترص املوت عليه... بل أنه مبوته داس املوت، وهكذا قيض عىل سلطان املوت.

باكورة  االَن قد قام املسيح من األموات، وصار  القديس بولس »  الباكورة. يقول  4-  كان البد ان يقوم املسيح، ليكون 

الراقدين... ألنه كام أن يف اَدم ميوت الجميع، هكذا أيضاَ يف املسيح اَيضا سيحيا الجميع... املسيح باكورة، ثم الذين يف 

املسيح يف مجيئه« )1 كو1 : 22-2٠(.

5-  كان البد أن يقوم املسيح، ليك يؤسس املسيحية. وليك ميكث مع التالميذ أربعني يوما يحدثهم عن األمور املختصة 

مبلكوت الله )أع 3:1( ويضع لهم قواعد األميان...، وينفخ يف وجوجهم قائالً » اقبلوا الروح القدس.. من غفرتم لهم 

خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت« )يو 2٠ : 22،23(.. ثم يعدهم بحلول الروح القدس عليهم ليك 

ينالوا قوة، ويكونوا له شهودا يف أورشليم وكل اليهودية وإىل أقىص األرض )أع ٨:1(.. ثم بعد ذلك يعهد إليهم بالكرازة 

قائالً ... » أذهبوا وتلمذوا جميع األمم، وعمدوهم باسم االَب واإلبن والروح القدس.. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما 

أوصيتكم به .. وها انا معكم كل االيام وإىل انقضاء الدهر.

املسيح قام حقا قام 

تهنئة قلبية لكل مسيحيي العامل وملسيحيي الرشق األوسط وملسيحيي مرصنا الحبيبة بصفة خاصة طالبني من الرب 

القائم من بني األموات ان يعم بسالمة عىل العامل اجمع وعىل بالدنا مرص وعىل الرشق األوسط.
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ماذا لو لم يقم السيد المسيح ؟!!
روءية تربوية واجتماعية

أعلن بولس الرسول رصاحة اإلجابة عىل تساؤلنا : ان مل يكن املسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل ايضا إميانكم )1 كو 

5: 14 (.. لذلك نحن نعتقد ان ديانتنا املسيحية بدأت  بعد قيامة السيد املسيح، وليس منذ والدته او كرازاته ،اوحتى 

موته. ،،، بالقيامة أعاد الله لإلنسان كرامته املفقودة،وأصبح مرة اخرى تاج الخليقةكلها ،انظروا اى محبة منحها الله للبرش 

بقيامته املنترصة والفريدة : 

،، السيد املسيح اثبت بقيامته انه الوحيد الذى غلب املوت ،وقام نافضا اوجاع املوت قائال: أين شوكتك يا موت ، أين 

غلبتك ياهاوية  )1 كو 15: 55 (.

  ،، السيد املسيح اثبت قوة إقامته لنفسه، مل يقمه احدا بل قام بذاته بقوته اإللهية ، والقرب مغلق متاما، مذكرا قدرته 

العجيبة للعامل كله ،فقد سبق انه  خرج من أحشاء العذراء مريم وبتوليتها مختومة !!!! فلم يسمع قط منذ الدهر ان 

إنسانا قام بقوة ذاته من األموات اال السيد املسيح له املجد ،،،،،،،،فليس أمامه اى عقبات يضعها العامل او عدو الخري  

 ،،قيامة السيد املسيح من األموات ، وصار باكورة الراقدين ) 1كو 15 :13(،هو الربهان العمىل عىل وجود الحياة االبدية ، وقيامتنا 

من األموات ،فلوال قيامة املسيح ملا استطعنا ان نؤمن ان هناك قيامة بعد املوت ،بل ال نعتقد ان هناك حياة اخرى بعد املوت ؟!!

 ماذا لو راينا من منظور تربوي واجتامعي  بعض الدروس املستفادة من املعنى الروحى للقيامة العجيبة ؟؟

   ،، بقيامة السيد املسيح نافضاعنه الظالم ،علمنا مدى قدرتنا عىل النرصة امام كل قوات الرش ،وجميع األوساط الرشيرة 

التى   تحيط ِبَنا ، فليس أمامنا اى عذر ىف الثقة بان الله املنترص معنا، وعلينا ان ننفض نحن ايضا ظالم املاىض الذى عشناه ، 

وان نستمتع بالحياة الجديدة التى اعطانا املسيح لنا بقيامته، انه سبق وقال لنا :: جيءت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل ...

وان نتغري عن أشكالنا بتجديد اذهاننا .

،،،أصبحنا نؤمن بان كل املشكالت مهام كربت ، فسيتوىل الله حلها ، ولكن هل لديك إميان بقوة القيامة بذلك؟! ال تدع 

تفكريك مينعك من التمتع بحياتك املقدسة مع الله ، فال يكون تفكريك مثل املرميات عندما كن يفكرن فيمن يدحرج الحجر 

عن باب القرب ..النه كان عظيام جداً ، ربنا موجود ، تخيل عزيزى القاريء اذا اكتفت املرميات بالجلوس ىف بيوتهن، بحجة 

أنهن لن يستطعن ان يدحرجن الحجر !! ما كن استحققن ان يستمتعن مبعاينة قيامة رب املجد. ،،،،لقد سبق الله وأرسل 

مالكه ليدحرج الحجر. ،،،،طاملا أنهن قصدن الله ،حقاً يارب غري املستطاع عند الناس مستطاع عند الله

،،،بأفراح القيامة ، علينا تنفيذ االمر االلهى بالفرح والنرصة » تبتهج روحى بالله مخليص »«)لو1: 17( ، نعلو فوق اآلالم  

الجسدية والنفسية  واالحزان ، ونسعى اىل صحتنا النفسية والروحية بان ُنيت شهواتنا االرضيّة ؛« الزنا ،والنجاسة،والهوى، 

والشهوة الردية، والطمع .......؛؛ ،وان نلبس كمختارى الله القديسني املحبوبني أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول 

أناة )كو 3 (،وان نعيش بحق اختبار القيامة املقدسة كقوة ىف حياتنا ونفرح بها 

،،، القيامة سمو واعالء عن الصغائر ، والتغاىض عن سلوكيات الضعفاء من األصدقاء واألحباء ، فلم يهتم السيد املسيح 

له املجد بغدر من أحسن اليهم ،او تعايشوا معه ،اوحتى اللذين أنكروه او باعوه او اتهموه ظلام اوعذبوه ،او من تخلوا 

عنه عند الشدة ، لقد علمنا ان هذه سامت الضعفاء ،ولكنه ارانا جانبا اخر مجسد فيه رحيق نقى من الحب  ،العذراء 

ويوحنا الحبيب. ،،،،!!!مرافقة قلبية ووجدانية عميقة مهام كانت أمامهم من املخاطر ،،املسيح وكفى ،،. حقاً العامل ميىض 

وشهوته. ،)1يو2:17 (،،وماذا ينتفع االنسان للربح العامل كله وخس نفسه)مت16: 26 (. لذلك يقول لنا بولس الرسول : 

فان كُنتُم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق حيث املسيح جالس عن ميني الله، اهتموا مبا فوق ال مبا عىل االرض  

) كو 3 : 1-2 ( ،هنا فقط نقول مع السيد املسيح  قد اكمل 

   ا . د/ رسمى عبد امللك رستم  
مقرر لجنة التعليم باملجلس املىل العام،

وبيت العائلة املرصية. 
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السياحة االوربية 
ومستقبل مصر االقتصادي )٢(

ا د/ عديل انيس

استاذ الجغرافية االقتصادية والتخطيط  بجامعة القاهرة

تحدثنا يف املقالة السابقة عن دور املقومات البرشية والجغرافية يف عملية الجذب السياحية وكذلك املوقع الفليك ملرص 

حيث اعتدال املناخ.

ونستكمل بكيف ساهم كال من املوقع الفليك والجغرايف يف وجود مساحات صحراوية شاسعة من األراىض املرصية األمر 

الذى ساعد عىل جذب أعداد كبرية من السائحني األوروبيني ممن تجذبهم سياحة السفارى وسياحة املغامرات ويأىت %5.4 

من السائحني األوروبيني بغرض القيام برحالت سفاري ولكن عادة ال متثل هذه الرحالت الغرض الوحيد الذى يأىت السائح 

من أجله؛ بل يقوم بتحقيق أهداف أخرى منها زيارة اآلثار، والرتفيه، وغريها.    

وملرص موقع مركزى، وتتوسط قارات العامل القديم، ولها جبهتني بحريتني سهال االتصال بها بحريًّا، ال سيام البحر املتوسط 

Sun-Sea-( الذى يربطها بقارة أوروبا، كام أن سواحل البحرين الطويلة ساعدت عىل وجود شواطئ صالحة لالستجامم

Sand(، بل أن مرص تتحكم ىف أهم ممر ماىئ ىف العامل أال وهو قناة السويس، كام تتصل مرص بعواصم الدول األوروبية 

ومدنها الكربى من خالل النقل الجوى.

ويُعد مناخ مرص من أهم عوامل الجذب السياحى بها؛ فالفصول األربعة تتميز بجذب النشاط السياحى، فاملناخ ىف 

مرص يكون معتدالً ىف فصىل الربيع والخريف ودافئًا ىف الشتاء ولطيًفا )إىل حد ما( ىف فصل الصيف، وتكاد تخلو مرص من 

األحداث املناخية العارضة واملدمرة التى تعوق النشاط السياحى باستثناء رياح الخامسني والتى يصفها حمدان "بالنقطة 

السوداء" يف مناخ مرص. وعن عنارص املناخ ىف مرص يالحظ أن الحرارة من أكرث العنارص تأثريًا عىل حياة اإلنسان بل وراحته 

ولكن هذا التأثري يرتبط بعنارص املناخ األخرى ومنها الرطوبة النسبية واإلشعاع الشمىس والرياح.

نظرًا  ولكن  لزيارتها،  السائحني  جذب  عىل  بقدرتها  وحيوانات  نباتات  من  الحيوية  الظاهرات  ذات  املناطق  وتتميز 

لالستخدام السيئ لتلك املوارد من ِقبل اإلنسان مام يؤدي إىل تدهورها وإجهادها؛ فقد قامت الحكومات – ومنها مرص 

– باعتبار مثل هذه املناطق ذات التنوع الحيوى مناطق محمية للحفاظ عليها واستثامرها ىف املجال السياحى. وبالطبع 

تجذب هذه املحميات بعض السائحني األوروبيني ال سيام محميات جنوب سيناء والصحراء البيضاء والجلف الكبري

الصحراء البيضاء إحدى املحميات ومن مناطق سياحة السفاري يف مرص

وتنترش عىل أرض مرص اآلثار الفرعونية واليونانية والرومانية واإلسالمية، ويكاد ال يخلو إقليم من أقاليمها من املواقع 

األثرية، ولعل أشهر املناطق األثرية املطروقة للسائحني األوروبيني متاحف القاهرة، وآثار الجيزة ال سيام األهرامات وأبو 

الهول وسقارة، وآثار األقرص تلك املدينة التى تُعد أغنى مدن مرص باآلثار الفرعونية، وتتوزع اآلثار بها عىل الضفتني الرشقية 

والغربية، فعىل الضفة الرشقية يوجد معبد الكرنك ومتحف األقرص وعىل الضفة األخرى توجد الكثري من املقابر أهمها 

مقابر وادى امللوك ووادى امللكات. وباإلضافة إىل ما سبق تعد أسوان من املناطق الهامة للسياحة التاريخية أو األثرية إذ 

تعد جزيرة الفنتني ومقياس النيل وجزيرة أجيليكا التى نقل إليها معبد فيلة من أهم آثارها.
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تحدثنا يف املقالة السابقة عن مفهوم العنف وأسبابه وسلبياته وتطرقنا يف حديثنا عن قصة عندما سأل أحد 

املعلمني تالميذه قائالً: من هو اإلنسان املسيحي املثايل حسب رؤيتكم ووجهة نظركم؟!!! فأجمعت اآلراء عىل 

اآلت: إن اإلنسان املسيحي املثايل هو إنسان مسامل جداً يحول الخد اآلخر 

وهنا نستكمل فاملسيحية ال تعني السالم من موقف الضعف بل تعني متاماً السالم من منطلق القوة، فاإلنسان 

املسيحي املثايل هو إنسان قوي قادر عىل اتخاذ قرار وموقف واضح ومحدد... فأتصور أنه ليس إنساناً مسيحياً 

مثالياً هو ذاك الذي يحاول أن ميسك العصا من منتصفها لرييض جميع األطراف فمن يضع أمامه أهدافاً عظاماً 

عليه أن ميوت عن أشياء يحبها ليك يحقق هذه األهداف، فالفارق دامئاً بني إنسان عظيٍم وإنساٍن أعظم سيكمن 

دامئاً يف عدد املرات التي ماتها ذاك اإلنسان لتحقيق أهدافِه فام أروع القول... }إن الحياة ألجل هدٍف أصعب 

بكثري من املوت يف سبيل مبدأ{ واإلسالم دين ينبذ العنف والكراهية، ويدعو إىل التعاون والسالم والتعامل بالرب مع 

املخالفني لنا يف الدين، لقد رضب الرسول )(، أروع األمثلة يف ذلك حتى مع أشد أعدائه حتى إذا نرصه الله بفتح 

مكة، يأتيه املأل من قريش مستسلامً فيقول لهم باسامً »اذهبوا فأنتم الطلقاء، ال ترثيب عليكم ويغفر الله لكم« 

وأيضاً مجادلة املختلفني يف العقيدة بالتي هي أحسن لقوله تعاىل يف سورة النحل » ادُْع إىل َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة 

َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم مِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْهتَِديَن « سورة 

يِّئَُة اْدفَْع  النحل 125. وأمر الله تعاىل عباده املؤمنني بأن يدفعوا السيئة بالحسنة: » َوال تَْستَِوي الَْحَسَنُة َوال السَّ

ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَيَْنَك َوبَيَْنُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َولِيٌَّحِميٌم «. سورة فصلت 34. لذلك يجب أن تنهض الدول 

وتتعاون فيام بينها ملواجهة تيار العوملة الجارف الذي ال نستطيع تجاهله أو صده و يجب علينا أن نستعد له قبل 

أن تعول هيمنة القوى عىل الضعيف وأن نحشد قوانا لبناء مجتمعاتنا. وهذا بتمسكهم بالقيم الدينية التي تتميز 

بها مجتمعاتنا لذلك يجب املحافظة عىل البعد الديني ألي مرشوع حضارى نهضوى ألن الدين هو الذي يحافظ 

عىل الحضارة ويضمن لإلنسان متاسكه أمام األحداث. حيث أن املنهج الديني يف تربية اإلنسان يجب أن يقوم عىل 

الرحمة واألمن واألمان واإلحسان إىل الخلق .. فيجب أن نتناول حياة اإلنسان يف مجتمعه وما يجب أن يتحىل به 

من صفات عملية تغني ذاته مبا تحققه له من صفات تجعله متوازناً يف ذاته وبني ناس ويغتني بها اآلخرون ملا 

يجدون فيها من دفء ذلك التوازن وإيجابياته وتحدد مسلكه يف مجتمعه. ويكون من يتحىل مبثل هذه الصفات 

هو اإلنسان األمثل يف ذاته واإلنسان األمثل يف مجتمعه.

معا ضد العنف )٢(

دكتور جامل محمد أبو زيد

أستاذ التاريخ وعضو الهيئة اإلستشارية العليا ملجلس علامء وصناع العرب
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د/ ڤيكتوريا جرجس
أستاذ مساعد يف علم الحيوان - فسيولوچيا مقارن

  جامعة عني شمس      

هل تعلم
ماهى ثالثية النرصة والغلبة ىف جسم االنسان  ملواجهة ضغوط العرص ؟ا

هل تعلم ان املؤمن متزن عصبيا وهرمونيا ونفسيا وعضويا ؟

هل تعلم ان ىف الضحكة صحة ؟وهل تعلم ان الشكر والرضا والتسليم الرادة الله فيه طامنينة وصحة جسدية وامان 

نفىس ؟

 لالجابة عىل كل هذه التساؤالت  نستطيع القول بان مع القيامة أمل ورجاء ونرصة وغلبة وانتصار،هذه الحقيقة 

أيضا نجدها متمثلة ىف بنية الجسم البرشى العجيب وذلك من خالل تآزر ثالث أجهزة تهدف اىل تحقيق عملية تكيف 

االنسان ملواجهة الضغوط الحياتية واالجهاد واملرض واالنتصار عليها . وقد أشار العامل سيىل) 1٩75-1٩7٨( اىل أن هناك 

ثالث اجهزة ىف جسم االنسان تتعاون  ىف عملها للوصول اىل التكيف ضد صدمات ومواقف الحياة الضاغطة وهى الجهاز 

العصبى الذاىت ، جهاز الغدد الصم  وجهاز املناعة . وأوضح)سيىل( أن االنهزام أمام املواقف التى تسبب صدمة لالنسان 

هو فشل ىف آلية االتزان الطبيعى بني وظائف هذه األجهزة للتكيف تجاه املوقف الذى يتعرض له ، مبعنى أن أى موقف 

حياىت يعترب ضغطا وصدمة عندما ال يستطيع الكائن التكيف معه ) ال تحزنوا كالباقون الذين ال رجاء لهم( .فالضغوط 

النفسية تؤثرعىل عمل جهاز املناعة و تلعب دورا هاما  ىف انقاص عدد خاليا الجهاز املناعى خاصة ىف حاالت االكتئاب 

العصبية  املؤثرات  أن  مبعنى   ، العصبى  والجهاز  الصم  والغدد  املناعة  اجهزة  بني  وتواصل  متبادلة  رسائل  هناك  ألن 

واالنفعاالت الشديدة تؤثرعىل القرشة الكظرية لغدة الكظر املوجودة فوق كلية االنسان لتفرز كميات  من هرمون 

الكورتيزون الذى بدوره يثبط عمل  جهاز املناعة.  وقد اثبتت االبحاث أن قرشة الكظر رضورية جدا للحياة فاذا ازيلت 

يحدث املوت خالل اسبوع اما اذا تلفت الغدة الكظرية نفسها أوتم استئصالها فان الوفاة تحدث خالل يوم واحد .

ومن املعلوم ان الجرعات العالية من الكورتيزون لها اثار جانبية  ضارة مثل آالم العضالت،ارتفاع ضغط العني ،ارتفاع 

الدم  بالحدبة وأيضااحتجازالصوديوم وارتفاع ضغط  الرقبة والكتفني مبا يعرف  الدهون بني  ، تجمع  الدم  مستوىسكر 

وزيادة طرد عنرص البوتاسيوم مع البول وهذا يؤدى اىل فشل ىف عمل القلب وتأخر التئام الجروح مام يعرض الجسم 

لالصابة مبرض آخر .وقد ميز العامل سيىل بني ثالث مراحل عند استجابة أجهزة جسم االنسان تجاه الضغوط وهى :

1- مرحلة ر د الفعل املنذر 2- مرحلة املقاومة وقبول الواقع ) سلمنا فرصنا نحمل ( .3- مرحلة التدمري واالنهيار 

ففى املرحلة االوىل تقل مناعة الجسم ىف بداية املوقف الضاغط او الصدمة تحت تأثري املثريات العصبية واالنفعاالت 

حالة  استمرار  عدم  عند  املقاومة  اليات  ترتيب  العادة  الجسم  ىف  دورهام  الكظرية  والغدة  النخامية  للغدة  ويكون 
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ثقــــــــافة

االنفعال واالستثارة  لفرتة طويلة )لهذا ال بد ان املوقف الضاغط  يأخذ وقته فقط  وال يعطى اكرت مام ينبغى( .. وىف 

املرحلة الثانية تكون هناك الية دفاعية  لالستجابة ضد الضغوط تتم بني جهاز الغدد الصم والجهاز العصبى مؤداها 

عودة الهرمونات اىل املستويات الطبيعية وهذا ميكن الجسم من ازالة تأثريالضغوط برشط اال متتد طول فرتة الضغط 

العام عىل االنسان .اما اذا  كان الضغط شديدا أواستمر لفرتة اطول او حدثت ضغوط جديدة  فان قدرة استجابات 

الجسم ال تتمكن من احتوائها  ويحدث االنهزام وعدم التوافق وتنكس العالقة بني الجهازين العصبى والهرموىن ، لهذا 

ال يجب املغاالة ىف الحزن او اليأس ىف مواجهة املواقف الحياتية الضاغطة عىل االنسان. ان االميان وثبات الثقة ىف الله 

الخالق وطلب املعونة للغلبة مع الرضا كل هذا  يوفر الظروف املالمئة لعمل اجهزة جسم االنسان ىف معدالتها الطبيعية 

وىف املرحلة الثالثة عند تكرار استثارة الجهازين العصبى والهرموىن لفرتة طويلة واالستسالم لالنفعاالت الشديدة فان 

مقاومة الجسم وأليات الدفاع ال تستطيع االستمرار فسيولوجيا للتغلب عىل املواقف وتنحدر املناعة وتقل وقد يتبع 

للتعامل  الجسم  ان  محاوالت  اىل  والتدمري. ونشري هنا  االنهيار  املرحلة مبرحلة  تم تسمية هذه  ولهذا   . الوفاة  ذلك 

تزداد  وفيها  التكيف  بامراض  بتسميتها  العامل سيىل  دعا  مام  نفسه  الجسم  عبئا عىل  تسبب  ايضا  الضغوط هى  مع 

مستويات هرمونات الغدة النخامية املحفزة الفرازات الغدة الكظرية ويكون ذلك مصحوبا باالصابة بالقرح واضطرابات 

القلب وارتفاع ضغط الدم . ان الله منح االنسان ىف جسمه ثالث هرمونات هامة ملقاومة الضغوط وهى االنسيولني ، 

الثريوكسني وهرمون النمو حيث انها تتعاون للمحافظة عىل االتزان  الطبيعى الفسيولوجى  لجسم االنسان عن طريق 

اعداد وتجهيز املواد املنتجة للطاقة وايضا اعداد بعض الربوتينات الالزمة النتاج الهرمونات ويظل الجسم ىف حيوية 

وصحة وسالمة.

 ومن االهمية هنا االشارة اىل أن ىف الضحكة صحة النها مؤش للحالة النفسية الجيدة عند التعامل بحكمة وبساطة 

ىف املواقف الحياتية الضاغطة الن ذلك  وينعكس ايجابيا عىل الجهاز املناعى حيث يقوم بدوره عىل الوجه االكمل مام 

يقوى تاثريآداء هذا الجهاز ىف مواجهة عملية التكيف والتأقلم مع الضغوط وذلك  بالتعاون مع الجهاز العصبى والغدد 

الصم. وىف هذا السياق نذكر ان مامرسة الرياضة بصورة معتدلة وبسيطة تسبب نوعا من االستقرار النفىس ويصاحب 

ذلك  توازن ىف وظيفةالجهاز املناعى،أمامامرسة الرياضة بصورة عنيفة فتكون مصحوبة بالتوتر واالجهاد مام يؤدى اىل 

زيادة افراز بعض الهرمونات مثل الكورتيزون ، ومادىت االنرتليوكني واالنرتفريون فيحدث نقص ىف الجسم املناعى) آى جى  

ايه (.لهذا ينصح بعدم املغاالة ىف مامرسة الرياضة العنيفة والشاقة بل االعتدال فيها . 

مام سبق نتعلم جيدا من اباءنا االولني والقديسني ان الرضا والشكر وتقبل ما يتعرض له االنسان بسامح من الله مع 

الطأمنينة كام علمنا قداسة البابا كريلس السادس )كن مطمئنا جدا جدا وال تفكر باألمر كثريا ودع األمر ملن بيده األمر( 

والثقة بان عند الله حلوال كثرية لكل مشكلة ومصريها تنتهى كام علمنا قداسة البابا شنوده الثالث مع االحتامل واتساع 

القلب للضيقات ننال النرصة والغلبةعىل ضغوط الحياة  فيقوم الجسم وينشط من جديد ملواصلة منحة الحياة كعطية 

الهية مجانية بالشكر وللحديث عن  ثالثيات جسم االنسان بقية ........ وكل عام والجميع بخري وسالم ......                              



معلومة تهمك

28

معلومة قانونية تهمك
بقلم: أ. عماد فيلكس

املحامي بالنقض

المسئولية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط القضائي )ضابط الشرطة(
 الشرعية وسيادة القانون

2- املسئولية املدنية:

يقصد بها املسئولية التقصريية التي تقوم يتو فر أركانها الثالث يف ارتكاب خطأ من مأمور الضبط القضايئ يؤدي إىل وقوع رضر 

للغري مع توافر عالقة السببية بني الخطأ والرضر... وإذا ما توافرت أركان تلك املسئولية يحق للمرضور الحصول عىل تعويض عن 

االرضار التي لحقت به من جراء تلك األفعال الخاطئة املخالفة للقانون.

والتعويض قانوناَ يقصد به ما يلتزم به املسئول تجاه املرضور ودعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها أحد األشخاص إىل 

القضاء للمطالبة بتضمني ما أصابه من رضر.

والقاعدة العامة أن تعويض املرضور يجب أن يجرب كل ما أصابة من رضر – فإذا ما قدر القايض مبلغ التعويض فإنه يحرص 

عىل جرب كل الرضر، والذي يشمل ما لحق املرضور من خسارة وما فاته من كسب حيث إن التعويض يدور وجوداً وعدماً مغ 

الرضر والبد من وجود عالقة السببية بني الخطأ والرضر ويقدر التعويض مبقدار الرضر ومبا ال يجاوزه حتى ال يرثى املرضور عىل 

حساب املسئول دون سبب.

ويشرتط للتعويض عن الرضر أن يكون مباشا وناتجا عن فعل االدارة غري املرشوع وان يصيب حقا ومركزا يحميه القانون وان 

يكون محققا ومؤكدا وقابال للتقويم بالنقود.

والرضر قد يكون مادياً وقد يكون أدبياً أو معنويا ، والرضر املادي هو كل رضر يصيب الشخص يف حق أو يف مصلحة مالية أما 

الرضر األديب فهو الذي ميس مصلحة مالية للمرضور مثل املساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شفه.

وينشأ للمرضور حق التعويض مبجرد حدوث الرضر ويحتسب يف ذمته املاليه حتى ولو توىف قبل حصوله عىل حكم قضايئ 

حيث ينتقل هذا الحق لورثته.

ويثار التسأول عمن يتحمل مبلغ التعويض، زالواقع ان االمر يختلف بحسب ما إذا كان الخطأ مرفقياً أو شخصياً. فإذا كان 

الخطأ مرفقياً أو مصلحياً أو إدارياً تتحمله جهة اإلدارة – أما إذا كان الخطأ شخصياً يتحمله الشخص املسئول نتيجة ترصفاته 

املخالفة للقانون، وإذا كان الخطأ مشرتكاً بني جهة اإلدارة واملوظف التابع لها يتحمله كل منهام بنسبة الخطأ الذي تسبب فيه 

كل منهام.

 ويكون الخطأ شخصياً إذا كان منفصالً عن الوظيفة أو كان ارتكابه عن عمد أو بإهامل جسيم ال يرتكبه الرجل العادي ويرقى 

إىل مستوى العمد.

وتجدر اإلشارة إىل أن املرضور ميكن له أن يختصم جهة اإلدارة حتى ولو كان الخطأ شخصياً حتى يضمن استيفاء حقه يف 

التعويض، ولجه اإلدارة ان تراجع عىل املتسبب يف الرضر الستيفاء مبلغ التعويض الذي قامت بدفعه إىل املرضور.
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أخبــار محليــة 
وعالميــة

زيارة السيسي التاريخية إلثيوبيا
ديسالني  وهايىل  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وقع 

البشري،  عمر  السوداىن  والرئيس  إثيوبيا،  وزراء  رئيس 

السودانية  بالعاصمة  النهضة،  سد  مبادئ  إعالن  وثيقة 

الخرطوم. ويف البداية، قال الرئيس عبد الفتاح السيىس، 

يعترب  النهضة  سد  إن  العربية،  مرص  جمهورية  رئيس 

قلقل  ومصدر  هاجساً  ميثل  أنه  كام  للتنمية،  مصدر 

توقيع  أن  موضحاً  الحياة،  مصدر  النيل  ألن  للمرصيني 

اتفاق مبادئ سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم 

هو الخطوة األوىل للتعاون بني مرص والسودان وأثيوبيا. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيىس، رسالة إىل الشعب والحكومة اإلثيوبية 

قائالً: »كان ممكن نختلف ونفضل نأذى ىف بعضنا سنني طويلة جداً جداً، ولكن إحنا اختيارنا التعاون والبناء والتنمية«.

فيام أكد رئيس الوزراء اإلثيوىب هايىل ماريام ديسالني، أن بالده تعمل عىل خلق بيئة مزدهرة لالستثامر، مشريا إىل أن هذا 

البنية  تكامل ىف  تحقيق  النهاية عىل  والصومال، مام سيسهم ىف  وكينيا،  السودان، وجيبوىت،  مثل  الجوار  يتم مع دول  االتجاه 

التحتية لهذه الدول، إىل جانب دفع مرشوعات األعامل بني هذه الدول. وأشاد رئيس الوزراء اإلثيوىب، بإسهام الرشكات املرصية 

ىف مرشوعات التنمية مبختلف املجاالت ىف إثيوبيا بجانب إسهامات نقل التكنولوجيا، التى قال إن مرص حققت تقدما فيها إىل 

رجال األعامل اإلثيوبيني، ثم هتف قائال »تحيا الصداقة املرصية اإلثيوبية«.

األمم المتحدة: "بوكو حرام" قتلت أكثر من ٧3۰۰ مدنّي منذ العام الماضي 
قال مسؤول باألمم املتحدة إن جامعة "بوكو حرام" املتطرفة قتلت أكرث من 73۰۰ مدّن يف "نيچرييا" وُدول مجاورة منذ بداية 

عام 2٠14م، مبا يف ٰذلك ألف شخص خالل ٰهذا العام فقط! فيام حذرت "كيونج وا كانج"، األمني العام املساعد للشؤون اإلنسانية، 

، املجلس من ترضر 3۰٠ مدرسة، وأن أقل من 4٠% من مرافق الرعاية الصحية تعمل يف املِنطقة املرضورة بسبب "بوكو حرام". 

وقالت "كانج" إنه جرى اإلبالغ بوقوع عديد من االنتهاكات  مبا فيها العنف الجنيّس، والتفريق الجنيّس، واالتِّجار باألطفال. 

ولية"  "فلسطين" تنضم رسميا إلى "المحكمة الجنائية الدُّ
ولية" ما سيُتيح لها مالحقة مسؤولني إرسائيليِّني بتهمة  أصبحت دولة "فلسطني" رسميـًّا عضًوا يف "املحكمة الجنائية الدُّ

ارتكاب جرائم حرب، . يُذكر أن تِبعات ٰهذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غري معروفة؛ ومنها طلب االنضامم الفلسطينّي 

ولية" الذي يندرج يف إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية عام 2۰14م.  إىل "املحكمة الجنائية الدُّ

هـجوم على جامعة في كينيا وقتل 14٧ مسيحي بعد فصلهم عن الطالب المسلمين
هاجم اربعة عنارص من حركة الشباب الصومالية حرم جامعة شق نريويب يف كينيا، يوم الخميس، واخذوا رهائن من 

الطالب املسيحني بعد فصلهم عن زمالئهم املسلمني.وقد اقتحم املسلحون الجامعة  واطلقوا النريان عىل الطالب واخذوا 

عددا منهم رهائن اثناء خدمة الـصالة الصباحية للمسيحيني. 

وقال مسؤول يف الحكومة الكينية ان عدد القتىل وصل اىل 147 شخصا، منهم 4 عنارص من الحركة االسالمية االرهابية، 

مام يجعلها اكرب عملية ارهابية تشهدها كينية بعد تفجري السفارة االمريكية عام 1٩٩٨ يف العاصمة الكينية. 

وكانت قوات االمن الكينية قد حارصت االسالميني واشتبكت معهم عىل مدار 13 ساعة حتى استطاعت تصفيتهم. 
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مصر المستقبل

وْسط أجواء احتفالية، نظَّمت ِمرص مؤمترها االقتصادّي مبدينة الجامل "شم الشيخ"، أيام 13- 3/15، بُعنوان "دعم وتنمية 

االقتصاد املرِصّي: مرص املستقبل". ضم املؤمتر مجموعة من املتحدثني ذِوي الخربة العاملية، ميثلون منظامت عاملية وُدولـًا لها 

الخليجّي"، و"دول الربيكس": "الربازيل"، و"الهند"،  التعاون  السبْع"، و"دول مجلس  الصناعية  ول  الدُّ ثقل اقتصادّي: "مجموعة 

و"روسيا"، و"الصني"، و"جنوب أفريقيا".

وعام حققه ٰهذا املؤمتر من مكاسب عظيمة، تجُدر اإلشارة إىل بعض النقاط الهامة:

- االستعدادات للمؤمتر:

ويّل واالستثامر بَدور املنسق العام للمؤمتر  كوَّنت ِمرص لجنة َوزارية لإلشاف عىل تنظيم املؤمتر. وقامت َوزارتا التعاون الدُّ

بإشاف مكتب رئيس الجمهورية.

- جدول املؤمتر:

إىل  بالنسبة  املهمة  القضايا  بشأن عدد من  والثالث،  الثان  اليومني  عامة خالل  نقاشية  ِجلسات  املؤمتر عقد  تضمن جدول 

ويل، مثل: الرؤية االسرتاتيچية للحكومة، وقطاع الطاقة يف ِمرص، وُخطط تحقيق النمو يف القطاعات الواعدة،  املجتمع املحيّل والدُّ

وسبل تحقيق العدالة االجتامعية، واملشاريع العمالقة الجديدة، وأسواق رأس املال.

- أهداف املؤمتر:

كان من ضمن أهداف املؤمتر، اإلرساع بوترية نو قطاعات االقتصاد املرِصّي املختلفة، وتحقيق العدالة االجتامعية للِمرصيِّني. 

وتُوضح الجهات املنظمة أن الحكومة تهُدف إىل إيصال رسالتني: 

"األوىل": موجهة إىل العامل، وهي رؤية واضحة لتنمية االقتصاد املرِصّي خالل السنوات القليلة املقبلة، وُخطة عمل واضحة 

ومحددة يف كيفية تحقيق النمو. 

املواطن  بتنمية مهارات  بإيجاد فرص عمل، وإطالق مبادرات خاصة  االلتزام  املرِصّي، وهي  الشعب  و"الثانية": موجهة إىل 

املرِصّي؛ وهو بالفعل ما تحقق جزء كبري منه.

متابعة : سيلفانا أسامة
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- تحديات وطموحات:

عليه،  املنعقدة  واآلمال  الطموحات  تناسب  كبرية  نتائج  يحقق  بأسلوب  املؤمتر  ٰهذا  متثلت يف خروج  التي  التحديات  أواًل: 

لتحقيق طفرة كبرية يف االقتصاد املرِصّي، وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% عىل األقل سنويـًّا. 

ثانيـًا: من الناحية األمنية، وهو ما تفوقت فيه أجهزة الدولة األمنية واالستخبارتية ليخرج ٰهذا املؤمتر بهذا الشكل املرشِّف 

الذي شاهدناه جميعـًا وشِهد له العامل. 

ٰهذا إىل جانب التحديات االقتصادية والترشيعية وغريها مام استطاعت حكومة م. "إبراهيم محلب"، رئيس مجلس الوزراء، 

من اجتيازه.

- املكاسب الواقعية التي حققها املؤمتر: 

ثم نأت إىل املرشوعات العمالقة التي خرج بها املؤمتر. فقد طُرح 15 مرشوعـًا عمالقـًا تقدر رؤوس أموالها بنحو 1٠٠ مليار 

املرشوعان  بينها  من  الواقع؛  أرض  عىل  للتنفيذ  جاهزة  لتكون  العاملية  الخربة  بيوت  ببعض  باالستعانة  لها  اإلعداد  تم  دوالر؛ 

القوميان الخاصان بـ"البورصة السلعية" و"مدينة التسوق"، إىل جانب عدد من املرشوعات من بينها: مرشوعات "تنمية محور 

قناة السويس"، و"املرشوع القومّي لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 3٩ طريقـًا بإجاميّل 34۰٠ كيلومرت يستويف محافظات الجمهورية 

تِجاري  القصري( إلقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء "مركز صناعّي  )قنا – سفاجا –  الذهبّي"  املثلث  "تنمية  كافة، ومرشوع 

وتنميتها"  الزراعية  األرايض  من  فدان  مليون  "استصالح  ومرشوع  عيد،  الصَّ جنوب  لتنمية  كبرية  طفرة  ميثل  سياحّي"  تعدينّي 

كمرحلة أوىل من إجاميّل 4 ماليني فدان، مع 1۰ مرشوعات أخرى يف مجال الطاقة الجديدة واملتجددة.

ٰهذه هي االمتيازات والفوائد الكبرية التي أكدها عديد من املحللني السياسيِّني، كام أكدوا أن ٰهذا املؤمتر كان كبوابة األمل 

التي تستطيع ِمرص، أن تحقق من خاللها أكرب قدر من االستثامرات، متجاوزة محنتها االقتصادية، مشريين إىل أن ِمرص ستقوم 

عىل أكتاف ٰهذا املؤمتر.

ويكفي ما ذكرته صحيفة ""Huffington Post األمريكية تحت ُعنوان "وعود ِمرص االقتصادية"، حيث أشارت إىل أن ِمرص من 

خالل ٰهذا املؤمتر االقتصادّي مؤهلة ألن تُصبح واحدة من بطالت العامل اقتصاديا"..

وأضافت الصحيفة األمريكية أن هناك توترات سياسية وأمنية يف السنوات املاضية أثرت بقوة يف االستثامرات األجنبية يف ِمرص، 

ومعدل النمو االقتصادّي يف عامي 2٠13 و2۰14م، إال أن ِمرص لديها اقتصاد متنوع، مع قطاع زراعّي متطور )14% من إجاميّل 

الناتج املحيّل(، مع استغالل للرثوات املعِدنية )4۰% من إجاميّل الناتج املحيّل(، وقطاع الِخدمات )46% من إجاميّل الناتج املحيّل(.

وترى "Huffington Post" أن ِمرص، بامتالكها الطبقة املتوسطة التي هي أكرث تعليمـًا يف العامل العريّب، ال تعتمد فقط عىل 

و"الرشق  و"آسيا"  "أفريقيا"  بني  حقيقّي  كمركز  االسرتاتيچّي،  موقعها  وأن  لها،  االقتصادّي  النهوض  لضامن  السياحية  مزاياها 

األوسط"، يُعطيها َدوًرا مركزيـًّا مهام.

ا مل يشهد العامل حامسة  وأعربت الصحيفة عن انبهارها باهتامم قادة العامل كله باملؤمتر، مؤكدة أنه منذ سنوات طويلة جدًّ

ملؤمتر مثل ما حدث مع "مؤمتر رشم الشيخ االقتصادّي"!
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القيامة هي انتقال من هذا العمر احملدود بأيام وسنني، إيل حياة غري حمدود، بل إيل جمال هو فوق الزمن. أتري هل توجد هناك أرض 
تدور حول نفسها وحول مشس، وترتجم دوراتها إيل أيام وسنني؟! أم أننا سنرتفع فوق الزمن بدخولنا يف عامل آخر جديد..! مقاييس الزمن 
ستنتهي.. حلظة واحدة يف األبدية، هي أطول وأعمق من حياة األرض كلها..»ما مل تره عني، ومل تسمع به أذن، ومل خيطر علي قلب بشر، ما 
أعده اهلل حملبي امسه القدوس« )1 كو 2: 9(. إنه دخول يف عامل األرواح، والتقاء مع املالئكة، وهم أرواح، تري. مع أفراح مل تعرف 
من قبل يف هذا العامل املادي املرئي. وهنا تكون القيامة مسوًا فوق مرتبة ما تدركه احلواس، بارتفاع إيل ما ال تدكه سوي الروح.تدرك 
ا منه، أو 

ً
، وتصبح يف القيامة يف وضع تستطيع به أن تري ما ال يري، أو بعض

ً
ا روحية مل تكن متارسها قبال

ً
فيه ما مل تكن من قبل، وتكتسب خواص

تتدرج يف الرؤية، منتقلة من شبع روحي، إيل شبع أمسي وامسي، حياة التجلي..من عامل الفناء إيل عامل البقاء. من عامل كل ما فيه يبطل بعد 
حني، إيل عامل باق ليس فيه بطالن. عامل كل ما فيه حق وثابت.

مثلث الرمحات قداسة البابا شنوده الثالث


