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- ختام أعمال سيمينار املجمع املقدس   ص ٨
- تدشني كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية 

املرقسية ص٩ 
من  العجائبي  مينا  مار  القديس  استشهاد  عيد  عشية    -

طاحونة البابا كيرلس السادس ص٩
- قداسة البابا يلتقي األمير تشارلز ص١٠

القبطي  الثقافي  باملركز  قادرون”  “نحن  احتفالية 
األرثوذكسي مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة ص١٢

- احتاد رواد األعمال العرب يكرم نيافة احلبر اجلليل 
األنبا إرميا ص١٦

- تكرمي نيافة األنبا إرميا وتسليمه درع املجلس القومي 
للسكان ص١٦

أسماء شخصيات  املصرية وتكرمي  العائلة  - مؤمتر بيت 
كان لها أثر كبير ص٢٠

احتفالية ضخمة الفتتاح طريق الكباش "طريق املواكب 
امللكية" ص٢٨
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كيف ولد يسوع املسيح من اآلب قبل كل الدهور؟مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

إن يسوع قد ولد من العذراء مريم، ولكن ألن الذى ولد من اآلب هو نفسه الذى ولد من العذراء نقول أن يسوع ولد 
من اآلب قبل كل الدهور، ألنه هو نفسه وليس آخر.

"نور من نور إله حق من إله حق، مولود غري مخلوق )أى من حيث الهوته ومن حيث شخصه(، له نفس الجوهر مع اآلب 
)أى واحد ومساوى لآلب ىف الجوهر(" هذا كله عن الله الكلمة طبعاً فكيف قيل عن يسوع إال ألن يسوع هو الله الكلمة؟ 

واستطرد قانون اإلميان "هذا الذى من أجلنا نحن البرش ومن أجل خالصنا نزل من السامء وتجسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء تأنس".. وعبارة "هذا الذى" هى مفتاح القضية، ألن املولود من اآلب قبل كل الدهور هو هو نفسه الذى من 
أجلنا تجسد وولد من العذراء. لهذا دعيت العذراء "والدة اإلله" )ثيئوتوكوس(، ألن الذى ولد منها يسوع املسيح هو نفسه 

ابن الله الوحيد، هو نفسه املولود من اآلب قبل كل الدهور، هو نفسه إله حق من إله حق، إلخ.

والعجيب أن نسطور كان يردد قانون اإلميان النيقاوى-القسطنطينى ومل يرفض مجمع نيقية املسكوىن األول 325م وال 
مجمع القسطنطينية 381م.

مثال لغوى: إذا قام األستاذ ىف حصة اللغة وقال ما يىل:

ُضب جسد جرجس..

ثم سأل السؤال التاىل: س1: ما الذى ُضب؟

تكون اإلجابة: ج: جسد جرجس.

ثم سأل سؤاالً ثانياً: س2: من الذى ُضب؟

فتكون اإلجابة: ج: جرجس.

اآلن سوف ننتقل من املثال اللغوى إىل الالهوت العقائدى، ونتكلم عن ميالد الكلمة املتجسد فنقول النص التاىل:

ولد جسد الله الكلمة من العذراء مريم..

ثم نسأل: س1: ما الذى ولد من العذراء مريم؟

فتكون اإلجابة: ج: جسد الله الكلمة.

والسؤال الثاىن: س2: من الذى ولد من العذراء مريم؟

إجابته: ج: الله الكلمة.

لذلك نقول أن الذى ولد من العذراء مريم هو الله الكلمة أى ابن الله الوحيد.

وبناءاً عىل ذلك، نصىل ىف القداس اإللهى ونقول: "وباألكرث القديسة املمتلئة مجداً العذراء كل حني والدة اإلله )ثيئوتوكوس( 
القديسة الطاهرة مريم التى ولدت الله الكلمة ىف الحقيقة".  

لذلك نحن مبلء الفم ندعو العذراء "والدة اإلله".

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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كــــــــــيف أبدأ؟
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

نهاية  فارقة بني عامني قديم وجديد، وبني  امليالدية، نقف يف نقطة  السنة  يف رأس 
السابقة، ولٰكن يجب أن  البداية  نتكلم يف كيفية  لها بداية سابقة. لن  وبداية، والنهاية كان 
نتكلم يف كيف أبدأ من جديد، مستفيًدا من البدايات السابقة؛ فالبعض يبدأ كام انتهى دون أدىن 

تغيري سوى بعض الُوعود التي ال تُفيد كام يقول الشاعر:

فَيا لَيْتَِني ِمن َخْوِف َضْعِفي لَْم أَِعْد                             كَْم َوَعْدُت الرَّبَّ َوْعًدا َحانِثـًا   

والبعض يبدأ باألمنيات والتفاؤل دون أّي دليل ودون أّي مبادرات شخصية منه تدعو إىل ٰهذا التفاؤل. والبعض يبدأ 
ببعض اإلصالحات الخارجية غري األساسية أو غري املؤثرة فال يستفيد شيئـًا. 

ولٰكن السؤال:  كيف أبدأ بداية حقيقية نافعة ومؤثِّرة؟

التني الذي يُخفي الحقيقة وال ينفع، ألنه  الداخل، بدون ورق  النفس: نحتاج إىل بداية هادئة فاحصة يف  1- محاسبة 
سيسقط ويجف ويعود كل يشء كام كان. يف ٰهذه الجلسة، يستعرض اإلنسان كل يشء يف حياته مع الله، ومع الوسط املحيط، 
ومع نفسه، يف ضوء كلمة الله الكاشفة، واملصلحة، والواهبة للرجاء، والقوة للتغيري. ثم تقديم الصورة الصالحة التي يريد الله 

أن نبدأ بها. وبٰذلك تتكامل أفكار البداية الجديدة التي نتمناها.

ولنسأل أنفسنا أسئلة هامة:

- هل أُحب الله حقيقًة؟ وما دليل ٰذلك؟  مع الرصاحة يف اإلجابة. 

- هل أدركُت ُخطة الله لحيايت وعرفُت مقاصده اإللٰهية من وجودي يف ٰهذه الحياة؟ مع الواقعية يف الرد عىل التساؤل. 

مُت من دليل عىل الجهاد يف تنفيذ ٰهذه الوصايا؟ - ما موقفي من وصايا الله؟  وماذا قدَّ

مية وعملية ومقدسة وهادفة.   وٰهذه الثالثة أسئلة متَس أهم نقاط التغيري لبداية أفضل وأََجّد، بل بداية تقدُّ

2- حقائق يجب البداية بها
 )أ( البرمجة: أْي وضع برامج لكل يشء يف حياة اإلنسان املحب لله والراغب يف الوصول للملكوت األبدّي، وأهمها:

- برنامج يومّي فيه الصلوات والقراءات واألعامل املطلوبة خالل اليوم.

- وبرنامج آخر يختص بالعمل الذي أؤديه يف حيايت، وينظم كل الَعالقات والُخطط املطلوبة والثامر املطلوب تحقيقها.

- وبرنامج ثالث يختص بالتناغم بني ما هو مطلوب يف األرسة من جهة وبني العمل من جهة أخرى والناحية الروحية أيضـًا. 
وٰهذا الربنامج شامل ويضمن عدم التقصري يف ناحية من النواحي الثالث املؤثِّرة يف أبدية اإلنسان.

فاألرسة عليها مسؤولية أساسية، والعمل له مسؤولية مهمة، والَعالقة بالله والكنيسة هي املِظلة التي تضمن النجاح يف 
األرسة والعمل، وتجعل ٰهذه الحياة لها قيمة، من خالل ما تحققه هنا. وكٰذلك األبدية هي الهدف األسايّس واألسمى، الذي 
ينبغي أال يغيب عن الفكر أو املقاصد املهمة والشخصية، ألنه: "ماذا ينتفع اإلنسان لو رِبح العامل كله وخِسَ نفسه؟ أو ماذا 

يُعطي اإلنساُن فداًء عن نفسه؟" )مت 1٦: 2٦(.
)ب( املتابعة املنتظمة: إن كانت الربمجة )Programming( مهمة، والتخطيط )Planning( أهم، والتدريب 
)Training( مهم، ٰلكّن املتابعة )Follow up( والتقييم )التقويم( )Evaluation( مهامن لإلصالح املستمر حتى ال 

يحدث انحراف )Deviation( عن األهداف املطلوبة، ونحقق ما يريده الله والوطن و ... إلخ. 

أرجو لكم عامـًا جديًدا سعيًدا مفيًدا، يحقق إرادة الله املقدسة لحياتنا معه ومع الناس.



مقــــاالت

6

»القديس  أنبا َصُموئيل املعتِرف« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

 ُوجدت مخطوطة فيها نبوءة لـ»أنبا شنودة« رئيس املتوحدين عن مجىء الفرس إىل ِمرصـ ومن املعروف أن »أنبا 
شنودة« تنيح قبل مجىء الفرس بقرابة 1٦0 عاماً ـ قال فيها: »سيأىت الفرس إىل ِمرص يسفكون فيها الدماء، ويسلُبون 
أموال املرِصيِّني، ويَسبُون نساءهم، ويبيعونهم بالذهب، فإنهم قوم ظاملون معتدون. وستنزل املصائب عىل أيديهم 
مبِرص، يغتصبون الكنائس وما بها من آنية مقدسة، ويرشبون الخمر ىف املحراب غري مبالني، ويهتكون أعراض النساء عىل 
مرأى من رجالهن!! وسيبلغ الرش أعظمه والشقاء أقصاه. سيَهلِك ثلث من يبقى من الناس ىف بؤس وعذاب. وسيبقى 

الفرس ىف ِمرص حيناً من الدهر، ثم يخرجون منها«.

   وبعد عودة ِمرص إىل الروم، كان من ِوجهة نظر الروم إخضاع ِمرص للمذهب امللكاىن، إذ ملرِص أهمية خاصة لدى 
اإلمرباطورية البيزنطية، فهى التى متُدها بالقمح والغالل. فجرى تعيني »سريوس« املقوقس نائباً عن هرقل ىف الحكم، 
مع إعطائه منصب بطريرك اإلسكندرية. وقد عاىن قبط ِمرص الشدائد العظيمة، وكان من الذين استُشهدوا عىل يديه 
»مينا« شقيق البابا »بنيامني« البطريرك الثامن والثالثني، الذى ُوضعت املشاعل تحت جنبَيه، وقلِّعت أضاسه وأسنانه 
باللَّكم، ثم أُغرق ىف النيل. ويذكر املؤرخون أن املقوقس جال ىف املدن ملصادرة ممتلكات الكنائس، وإيقاع العذابات 
عىل كل من يخالفه، فأصبح ذكر اسمه، فقط، يسبب فزعاً شديداً بني الشعب!! وكان أحد الذين عانَوا اضطهاده هو 
القديس »أنبا َصُموئيل« امللقب باملعرتِف، الذى تحتفل الكنيسة القبطية بذكرى انتقاله ىف الثامن من كيهك املوافق 

السابع عرَش من ديسمرب.

   عاش »أنبا َصُموئيل« مرحلة كانت تتعرض فيها حياة أصحاب اإلميان السليم للخطر، إذ يُستشهدون أو يُتَسبَّب 
لهم عاهات جسدية نتيجة العذاب الشديد الذى يتعرضون له، وهكذا أصبح صاحب اإلميان املستقيم يجازف بحياته 
ىف كل لحظة. وكان أحد هؤالء »أنبا صموئيل« الذى مل يرتاجع لحظة عن إميانه بالرغم مام تعرض له من اضطهاد مرير 

وعذابات شديدة، بل اعرتف به ىف بسالة وشجاعة حتى إنه فقد عينه اليمنى.

   ُولد »أنبا َصُموئيل« عام 597م، وتنيح عام ٦95م، فامتدت حياته قرابة 98 عاماً عارص خاللها مثانية من اآلباء البطاركة: 
البابا »دميان« البطريرك الـ35، وكان ىف أيام اإلمرباطور »يوستينوس قيرص الثاىن«، والبابا »أنسطاسيوس« البطريرك الـ3٦ 
وكان ىف عرص »فوكاس قيرص«، والبابا »أندرينيكوس« البطريرك الـ37 ىف أيام اإلمرباطور »هرقل« واحتالل الفرس ِمرص، 
والبابا »بنيامني األول« البطريرك الـ38، والبابا »أغاثون« البطريرك الـ39 ىف خالفة »عىل بن أىب طالب«، والبابا »يوحنا 
الثالث« البطريرك الـ40 وكان ىف عهد الخليفة »معاوية بن أىب سفيان«، والبابا »إسحاق« البطريرك الـ41، والبابا »سيمون 
األول« البطريرك الـ42 اللذين كانا ىف زمن خالفة »عبدامللك بن مروان«. وقد عارص »أنبا َصُموئيل« أحداثاً تُعد من أهم 
األحداث التى شِهدتها ِمرص إذ كانت الحالة الدينية فيها مضطربة، فبعد مجمع َخلقيدونية الذى مل تعرتف به الكنيسة 
القبطية ىف أرض ِمرص، حاول األباطرة الرومان البيزنطيُّون بكل الوسائل الضغط عىل الكنيسة لالعرتاف به. إال أن اإلميان 

ظل محفوظاً ىف قلوب الِقبط وال سيام الرهبان ىف األديرة، وكان أحدهم »أنبا َصُموئيل«.

   ُولد »أنبا َصُموئيل« ىف قرية »دكلو« أو »دكلوبا« ىف محافظة البحرية، وتعلم فن نسخ: الكتب، وأقوال اآلباء، وسرَي 
القديسني. ثم اشتاق إىل حياة الرهبنة، فوزع أمواله عىل الفقراء واملساكني، وتتلمذ عىل يد »أنبا أغاثون« الذى علَّمه 
أصول الحياة الرهبانية وآدابها. وبعد نياحة »أنبا أغاثون«، استمر »أنبا صموئيل« ىف حياة الرهبنة ىف »َدير أنبا مقار« 

بوادى النطرون، حيث منا فيها حتى أصبح أباً ومرشداً لكثريين.

   تتلمذ عىل يديه »أنبا يسطس« الذى كان من أوالد حكام أنطاكية، وجاء إىل اإلسكندرية ليرتهب ىف برِّية ِشيِهيت، وظل 
مالزماً »أنبا صموئيل« تلميذاً له حتى ُسبى، ثم تنيح. وقد دوَّن سريته أسقف البهنسا بعد أن قص أنبا صموئيل عليه قصة حياته.
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   وبعد عودة الروم وحكم مرص ثانية ىف عام ٦27م، حاول اإلمرباطور »هرقل« نرش أفكار مجمع َخلقيدونية ىف 
ِمرص، فبدأ بالتحرك بجيوشه تجاه ِمرص. فظهر مالك الله للبابا »بنيامني« وأعلمه مبا ينوى »هرقل« عمله، وأمره أن 
يهرُب من كرسيّه، فذهب إىل مريوط ومنها إىل ِشيِهيت، ثم َصعيد ِمرص. وعندما حرض »املقوقس«، بدأ يقدم إغراءاته 
إىل القبط ليقبلوا إميانه فلم يُذعنوا له، فتحول إىل استخدام أساليب املكر والخداع والعنف معهم، ثم اتجه إىل األديرة 
ير، وجمع  إلجبار الرهبان عىل قَبول هذا اإلميان. وعند وصول جنود املقوقس إىل َدير القديس »مقاريوس«، احتلوا الدَّ
قائدهم الرهبان وقرأ عليهم قرارات مجمع َخلقيدونية ىف الطوُمس املعروف باسم »طُوُمس الُون« وهو الرسالة التى 
كتبها البابا »الُون األول« أسقف رومية وأرسلها إىل أسقف القسطنطينية »فالفيان«. وطلب القائد من الرهبان التوقيع 
عىل هذا الطوُمس، وكان »أنبا صموئيل« آنذاك هو األب الروحى لرهبان الربية، فام كان منه إال أن وقف بشجاعة أمام 
القائد وقال: »محروم مجمع َخلقيدونية، ومحروم )الُون( املخالف، ومحروم كل من يؤمن بأمانته )إميانه( الفاسدة! 

ونحن ال نَدين بالوالء إال ألبينا العظيم )أنبا بنيامني( البطريرك الخاص بنا ِقبطاً«.

   غِضب القائد وبدأ يكيل التهديد والوعيد لـ»أنبا صموئيل«. وبعد مدة، طلب الرسالة ىف هدوء شديد، فقدمها 
إليه القائد ظاناً أنه نجح ىف إقناعه بالتوقيع. فقام »أنبا صموئيل« بتمزيق الطوُمس أمام القائد، مؤكداً رفضه الرسالة. 
أمر القائد بتعذيب »أنبا َصُموئيل«، فرُضب بالسياط، وأصابت إحدى الرضبات عينه اليمنى فأفرغتها متاماً!! ولكنهم 
استمروا ىف ضبه وتُرك بني حى وميّت. ثم أصدروا قراراً بطرده من الدير. وبعد أن استعاد وعيه، ظهر له مالك الله 

وطلب منه الذهاب إىل الفيوم لالعرتاف باألمانة املستقيمة.

الفيوم، وعندما وصلوا مل  ِشيِهيت، فذهب بجنوده إىل رهبان  ية  برِّ للتأثري ىف رهبان     مل يجد املقوقس طريقة 
يجدوا الرهبان إذ طلب »أنبا َصُموئيل« منهم الهروب من الدير لحفظ اإلميان. وما أن علِم القائد، حتى استدعى »أنبا 
َصُموئيل« ليذيقه ألواناً جديدة من العذابات، فقد أمر بربطه ىف حديد ثم قدموه إىل املقوقس. وىف املقابلة سأله 
املقوقس: »من الذى جعلك مدبراً للرهبان؟ كيف تلعن مذهبى وتحرمه؟ لقد مألك الغرور بسبب طاعة الرهبان لك، 
وسأعلِّمك الوقوف أمام العظامء. كيف يتسنى لك أال تؤمن بعقيدة رئيس األساقفة املوجود )يقصد ذاته(؟« وبعد أن 
فرغ من كالمه، قال »أنبا َصُموئيل«: »ينبغى أن يطاع الله أكرث من الناس… فال طاعة علينا لك وال إلميانك الفاسد«. 
اغتاظ املقوقس، وبدأ الجنود ىف ضب »أنبا َصُموئيل« عىل فمه، وتعذيبه، بُغية قتله. حتى سِمع كبار رجال الفيوم مبا 
يحدث، فتوسطوا عند املقوقس ليرتك »أنبا َصُموئيل«. وبالفعل أنقذوه من يده بعد عذابات شديدة تسببت ىف فقده 
إحدى عينيه، ولٰكنه مل يُستشهد، لذا تلقبه الكنيسة باملعرتِف، فاإلنسان الذى تعرض لعذابات كثرية وآالم بسبب إميانه 

وثبُت عليه ولكنه مل يُستشهد تلقبه الكنيسة بـ»املعرتِف« وتضعه ىف درجة بعد الشهيد.

   وبعد ذلك ذهب »أنبا صموئيل« إىل أحد جبال القلمون. ثم أرشده املالك إىل َدير »القلمون« حيث كانت الرمال 
قد ردمت الكنيسة، فقام »أنبا صموئيل« بتنظيفها مبفرده. وعاش هناك مدة من الزمان حتى ُسبى من الرببر، ثم عاد 
بعد زمن إىل َديره املعروف باسمه، الكائن حتى يومنا هذا. وقد وجدنا ىف نبوءته ما نصه: »… لعلكم، يا أوالدى، مل 
تسمعوا بالرشور التى عِملها الهراطقة باألرثوذكسيني من زمان األب )ديوسقورس( إىل اآلن، وكرثة الرشور التى عِملوها 
بأبينا )أنبا ديوسقورس(، وكونهم نَفوه إىل الجزائر البعيدة، وجلوس )ابروداريوس( عىل كرسيّه وهو ىف الحياة«. وُصنع 
اإلسكيم  ذو  »أوفيامنوس«  وأّما  األديرة.  ويخرّب  األساقفة  يطرد  فكان  كثرية،  باملَسيحيِّني رشوراً  هذا  »ابروداريوس« 
الزور، فإننى أسكت عنه ولسُت أستطيع أن أصف سوء أعامله التى صنعها مبدينة أورُشليم، وقتله لألرثوذكسيِّني. وما 
نِس( ىف أعامله، هذا  عِمله هذا الشكل الوحىش، غري املستوجب أن يُذكر اسمه، »قرياقوس« املقوقس، الطَِّمث )الدَّ
الذى ضيَّق عىل األرثوذكسيِّني جداً، وكان يطردهم من مكان إىل مكان. وهو يجّد بالَجهد العظيم ىف طلب أبينا »أنبا 
بنيامني« إذ كان يرَِصّ بأسنانه عليه، ويقول ليتنى أجد ذا اللحية الكبرية حتى آُمَر برَجمه…«. وقد ظل »أنبا صموئيل 

املعرتف« بديره حتى تنيح بسالم.
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قداسة البابا على رأس وفد رفيع يهنئ غبطة بطريرك األقباط الكاثوليك 

األقباط  بطريرك  إسحق  إبراهيم  األنبا  لغبطة  املجيد  امليالد  بعيد  التهنئة  الثاين  تواضوس  البابا  قداسة  قدم 

الكاثوليك مبرص والذي تحتفل به عدد من الكنائس املسيحية يوم 25 /12/ 2022.

القبة، وبرفقته وفد كنيس، واستقبله  الكاثوليك بكوبري  األقباط  اليوم مقر بطريركية  البابا صباح  وزار قداسة 

غبطة البطريرك ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية وبعض الكهنة. 

وأعرب غبطة البطريرك إبراهيم إسحق عن ترحيبه وسعادته بزيارة قداسة البابا تواضوس وتهنئته، وقال: “أنها 

فرحة اشتقنا إليها حيث غابت لقاءات التهنئة الفرتة املاضية بسبب فريوس كورونا املستجد” وأضاف: “جوهر العيد 

هو الفرح، الفرح مبخلصنا الذي جاء إلينا ومبجيئه اتحدت السامء مع األرض، والفرحة تزاداد بوجود قداسة البابا، 

فأهاًل بك يف وسطنا”. واختتم بتقديم الشكر لقداسة البابا والوفد املرافق عىل الزيارة والتهنئة. 

ومن جهته أكد قداسة البابا تواضوس الثاين يف كلمته عىل سعادته بهذا اللقاء، مشريًا إىل أن ميالد السيد املسيح 

تهتم  املتحرضة  فاملجتمعات  لذا  املستقبل،  وكل  الحاض  نصف  هم  األطفال  ألن  بالطفولة،  االهتامم  إىل  يدعونا 

بالطفولة. ودعا إىل االهتامم بخدمة الطفولة وال سيام األطفال الذين ينشأون يف مجتمعات فقرية. وبهذا االهتامم 

يُبَني الوطن والكنيسة.

الخيمة، واألنبا دانيال أسقف  األنبا مرقس مطران شربا  النيافة  البابا من أصحاب  املرافق لقداسة  الوفد  تكون 

والقمص  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  واألنبا  املقدس،  املجمع  وسكرتري  املعادي 

والقمص  البابا،  قداسة  مدير مكتب  بيشوي  األنبا  والقس كريلس  بالقاهرة،  البطريركية  وكيل  رسجيوس رسجيوس 

موىس ابراهيم املتحدث الرسمي باسم الكنيسة، واألستاذ جرجس صالح األمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق 

األوسط.
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مقر  بزيارة  له  املرافق  والوفد  املرقسية  الكرازة  وبطريك  اإلسكندرية  بابا  الثاين  تواضوس  البابا  قداسة  قام 

البطريرك  لقداسة  التهنئة  لتقديم   ،2021/12/25 يوم  بالقاهرة،  الحمزاوي  مبنطقة  األرثوذكس،  الروم  بطريركية 

ثيؤدوروس الثاين 

وكان يف استقباله قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاين بطريرك اإلسكندرية، وسفريي اليونان وقربص وبعض املطارنة 

حيث قدم لهم التهنئة مبناسبة العيد.

تكون الوفد املرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة األنبا مرقس مطران شربا الخيمة، واألنبا دانيال أسقف 

املعادي وسكرتري املجمع املقدس، واألنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، والقمص 

رسجيوس رسجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كريلس األنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص 

كنائس  ملجلس  الفخري  العام  األمني  صالح  جرجس  واألستاذ  الكنيسة،  باسم  الرسمي  املتحدث  ابراهيم  موىس 

الرشق األوسط.

قداسة البابا على رأس وفد رفيع يهنئ بطريرك الروم األرثوذكس بعيد امليالد

القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  ترأس 

األرثوذكيس يوم 2021/12/2٦، صالة جناز د. میالد غربیال عبد امللك مرجان 

كبیر عائلة مرجان – كبیر عائلة مرجان. والد كل من: د. مـاریـان حـرم م. 

شـفیق تـكال بـإنجـلرتا، ود. إیـھاب زوج أ. أولـجا بـكندا، وأ. میشـیل زوج 

أ. سـارة بالقاھرة.وشــقیق كــل مــن: الـمرحـوم كـراس زوج الـمرحـومـة 

إحـسان  الـمرحـومـة  زوج  مـوریـس  والـمرحـوم  الـمعرصانـي،  إمـتثال 

م.  والـمرحـوم  ویـلیام،  ھـدى  السـیدة  زوج  كـرم  والـمرحـوم  یـوسـف، 

عـاطـف زوج السـیدة إیـزیـس ألـفي،

عـنایـات  وأ.  مـسعد،  ویـلیام  د.  الـمرحـوم  حـرم  وفـیة  والـمرحـومـة 

حـرم الـمرحـوم فـوكـیه عشم، وأ. عواطف حرم املرحوم د. سمیر ناشد.

 نيافة أنبا إرميا يرأس صالة جناز د. ميالد غبريال عبد امللك مرجان
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شهد قداسة البابا تواضوس الثاين يوم 12/13/ 2021م االحتفال الكنيس الذي أقامته إيبارشية البحرية ومطروح 

والخمس مدن الغربية مبناسبة اليوبيل الذهبي لسيامة نيافة األنبا باخوميوس مطران اإليبارشية الحايل، أسقًفا عىل 

اإليبارشية، )12 ديسمرب 1971 – 12 ديسمرب 2021( وذلك يف كرمة القديس مارمرقس مبقر املطرانية بدمنهور.

تضمن االحتفال فقرة ترانيم لفريق الكورال ولقطات من الفيلم التسجييل “مطران من ذهب” إىل جانب كلامت 

لقداسة البابا ونيافة األنبا أندراوس مطران أبو تيج واختتم بكلمة لنيافة األنبا باخوميوس.

حرض االحتفال عدد من اآلباء املطارنة واألساقفة ومجمع كهنة اإليبارشية وبعض من شعبها.

قداسة البابا يستقبل الكاتب الكويتي أحمد بهبهاني
تواضوس  البابا  قداسة  استقبل 

يوم  بالقاهرة  البابوي  املقر  يف  الثاين 

الكويتي  الصحفي  2021/12/٦الكاتب 

معرض  رئيس  بهبهاين  إسامعيل  أحمد 

جريدة  تحرير  ورئيس  الدويل  الكويت 

قداسة  زيارة  عىل  حرص  والذي  الخليج. 

الذي  الكبري  التقدير  إطار  يف  وذلك  البابا، 

تحمله دولة الكويت ملرص وقيادتها وكافة 

رموزها.

االحتفال الكنسي باليوبيل الذهبي لنيافة األنبا باخوميوس 

صاحبا النيافة األنبا باسيليوس واألنبا إرميا يرأسان صالة القداس اإللهي

تراس صاحبا النيافة األنبا باسيليوس رئيس دير القديس صموئيل املعرتف واألنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 

الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم 202/12/1٦ القداس األلهي من دير القديس صموئيل املعرتف بجبل القلمون.
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إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  استقبل 

القبطي  الثقايف  املركز  العام رئيس  األسقف 

م.  من  كال   2021/12/21 يوم  األرثوذكيس 

السابق،  املهندسني  نقيب  النرباوي  طارق 

الكريم آدم،  ود. م. أرشف جربة، وم. عبد 

عامد  غادة  وم.  املهدي،  صالح  خالد  وم. 

أبرآم أديب عبد الله. فكري، وم. 

الفائزين  نتائج  إعالن  حفل 
باملراكز األولى في مهرجان الكرازة املرقسية ٢٠٢١ باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

أقيم باملركز الثقايف القبطي 

 10 الجمعة  يوم  األرثوذكيس 

إعالن  حفل  2021م،   /12/

األوىل  باملراكز  الفائزين  نتائج 

املرقسية  الكرازة  مهرجان  يف 

2021 م تحت شعار »كنيستي 

عن  واإلعالن  وحياة«،  روح 

شعار مهرجان 2022 م »عيشوا 

الثقايف  باملركز  بالسالم«، 

القبطي األرثوذكيس.

نيافة األنبا إرميا يستقبل املهندس طارق النبراوي والوفد املرافق له

العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  استقبل 

يوم  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس 

3 ديسمرب 2021 د. ميشال عبس األمني العام 

حديث  وكان  األوسط  الرشق  كنائس  ملجلس 

األديان  بني  الحوار  تعزيز  سبُل  حول  مطّول 

مّد  يف  األوسط  الرشق  كنائس  مجلس  ودور 

اللقاء  الجسور بني كنائس الرشق. وقد حرض 

أ.د. محمد أبو زيد األمري نائب رئيس جامعة 

األزهر املنّسق العام لبيت العيلة املرصيّة.

يافة األنبا إرميا يستقبل د. ميشال عبس األمني العام ملجلس كنائس الشرق األوسط
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شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السييس )األحد املوافق 2021/12/5(، أصحاب الهمم والقدرات الخاصة يف 
احتفالية "قادرون باختالف".

- تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السييس الساحة الرياضية ومعرض املنتجات الحرفية لذوي الهمم
يف إطار احتفالية "قادرون باختالف" ألصحاب الهمم والقدرات الخاصة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السييس 
)األحد املوافق 2021/12/5(، بتفقد الساحة الرياضية ملشاهدة فعاليات مامرسة الرياضات املختلفة من قبل 
أبطال االتحاد الريايض املرصي ألصحاب القدرات الخاصة، باإلضافة إىل تفقد سيادته أجنحة معرض املنتجات 

الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم.
تحقيق  متابعة  عىل  سيادته  إطار حرص  يف  ذلك  ويأيت  واألمل  النور  أوركسرتا  بأعضاء  سيادته  التقى  كام   

تطلعات ومتطلبات أبناء مرص من ذوي الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم

بنايت وأبنايئ من ذوي الهمم..
الحضور الكريم.. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

أود بداية، وقبل كل يشء أن أعرب عن تقديري لكافة الجهود، التي تبذل يف سبيل خدمة هذا الوطن الغايل، 
وتحقيق نهضته الشاملة يف شتى املجاالت وأخص منها، تلك الجهود املعنية برعاية ودعم ومتكني بناتنا وأبنائنا، 

من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزمية.
كام أود أن أؤكد لكم من جديد، أنني أشعر بالفخر واالمتنان، ملشاركتي معكم اليوم يف تلك املناسبة، التي 
أضحت تقليًدا نحرص عليه، وواحدة من أهم جسور التواصل املمتد واملستمر بيننا وأصبحت بذلك أحد أعياد 
الوطن، الذي يحتفي خالله بأبنائه من ذوي الهمم لنستمد منكم اإلرادة والعزمية ونستلهم القدرة عىل العطاء، 
والحرص عىل العمل الدؤوب، من أجل رفعة شأن مرص وبناء مستقبلها وفق ما نصبو إليه، ونحلم به جميًعا، 

لألجيال القادمة بإذن الله.
الحضور الكريم،

إن قصة الكفاح واإلرصار واإلرادة، من أجل بناء دولتنا الحديثة، قابلها العديد من التشابكات والتحديات 

احتفالية قادرون باختالف
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كل  تخطي  أجل  من  بيد،  يًدا  ونعمل  بكتف،  كتًفا  مًعا،  نقف  زلنا  وما  املاضية،  السنوات  مًعا خالل  واجهناها 
الصعاب سعيًا إىل تغيري الواقع وتعديل املسار وكلنا إميان راسخ بتوفيق الله "عـز وجـل" ملن يتقـن عمله وبأن 
أعىل مراتب اإلتقان، مرهونة مبقدار ما ميكن أن نقدمه ألبنائنا وبناتنا، من ذوي القدرات والهمم وهو ما حرصنا 
والبيئة  املناسب  املناخ  وتوفري  الصعاب،  تذليل  للعمل عىل  بالدولة  املعنية  الجهات  مختلف  به  ووجهنا  عليه، 
يف  املتفردة،  وقدراتهم  إسهاماتهم  من  واالستفادة  املجاالت  شتى  يف  الفعالة  املشاركة  من  لتمكينهم  الصالحة، 

مسارات العمل الوطني.
واليوم نرى يف أبنائنا من ذوي الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز مبا وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غري 
غري  وإمكانياتهم  بها  يتمتعون  التي  االستثنائية  القدرات  يعكس  مام  واملناسبات  املحافل  مختلف  يف  مسبوقة 
تجاههم  وتطلعاتنا  طموحاتنا  من  الوقت  ذات  يف  يعزز  ما  وهو  وتجاوزها  التحديات  مجابهة  عىل  املحدودة، 
ويدفعنا إىل بذل الغايل والنفيس، يف سبيل متكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم 

واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.
كام أود أن أغتنم هذه الفرصة، ألوجه جميع الجهات املعنية بالدولة للعمل عىل وضع املزيد من الربامج 
املرشوعات  جميع  يف  ودمجهم  الهمم،  ذوي  متكني  تستهدف  تنفيذية  إجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ  والخطط 
واملبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها ولتكن جهود متكني أبنائنا من ذوي الهمم، جزًءا ال يتجزأ، من 

األولويات التي تستهدف االرتقاء بحياة املواطنني بوجه عام.
ومن هنا، اسمحوا يل بأن أعلن لكم، عن حزمة من اإلجراءات التنفيذية، التي سيتم العمل من خاللها يف الفرتة 

املقبلة واملوجهة خصيًصا، ألبنائنا من ذوي الهمم:
أواًل - تضمني املرشوعات املنفذة ضمن "مبادرة حياة كرمية" يف جميع املحافظات، لكافة املتطلبات واالحتياجات 

املجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، الخاصة بذوي الهمم.
التعامل  يف  الحديثة،  الطرق  وأسس  ومهارات  بآليات  املعلمني،  وتأهيل  تدريب  مجاالت  يف  التوسع   - ثانيًا 
والتواصل مع ذوي الهمم من أجل متكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق يف مختلف املجاالت الدراسية 

والعملية.
ثالثًا - قيام قطاعات اإلنتاج الفني والثقايف، بإنتاج العديد من األعامل الدرامية والثقافية، التي تستهدف إبراز 

قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهاماتهم يف بناء "الجمهورية الجديدة".
الهمم تستهدف رفع  الشبابية والرياضية، بتوفري برامج وأنشطة مخصصة لذوي  الهيئات  رابًعا - قيام كافة 

لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية.
خامًسا - التنسيق بني أجهزة الدولة املعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم 

لصقلهم مبتطلبات سوق العمل، يف مختلف قطاعات التشغيل، مام يفتح لهم آفاق املستقبل.
اإلخوة واألخوات.. أرس وأولياء أمور أصحاب الهمم،

إن كلامت الشكر والتقدير، ال تفي مبا قدمتموه، ومازلتم تقدمونه، من رعاية ألبنائنا من ذوي الهمم وأعلم 
أنكم تغمركم مشاعر الحب والحنان للقيام بهذا الدور وأود أن أؤكد لكم، أنكم تساهمون بقدر كبري وشأن عظيم، 
يف بناء هذا الوطن، وتعززون بذلك من قــدرات بنــاء نهضـة أمتنــا واعلموا جيًدا، أنكم بهذا الدور العظيم، 
أديتم الرسالة، وعظمتم من شأن األمانة، وتحملتم املسئولية تجاه واحدة من أهم النعم، التي من الله بها علينا 

وهي ثروتنا من بناتنا وأبنائنا.
أبنايئ وبنايت،

يف ختام كلمتي، أود أن أعرب لكم، عن بالغ تقديري واحرتامي لعزميتكم وإرادتكم وكفاحكم وعن سعاديت 
بتواجدي معكم، ولقائكم اليوم متمنيًا لكم كل التوفيق والنجاح.

وفقنا الله جميًعا، ملا فيه الخري لهذا الوطن العظيم..
وتحيا مرص، تحيا مرص، تحيا مرص..
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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ األزهر الرشيف، ، ومشاركة وزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي عالم مفتي 
الجمهورية والدكتور عيل جمعة رئيس اللجنة الدينية واألوقاف مبجلس النواب والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة 

الدينية مبجلس الشيوخ، نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس
 انطلقت فعاليات املؤمتر الدويل الثالث للتغريات املناخية الذي تنظمه جامعة األزهر تحت عنوان: »تغري املناخ 
التحديات واملواجهة« يف الفرتة من 18 إىل 20 ديسمرب 2021 مبشاركة وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم 

العايل، إضافة إىل عديد من املؤسسات البحثية املعنية بتغري املناخ.
ويف كلمته أكد نيافة األنبا إرميا  "ليس لدينا سوى عامل واحد وهذا هو العامل الذي نعيش فيه. وإذا قمنا بتدمريه 

فلن يتبقى لدينا يشء".
يواجه العامل اآلن إحدى األزمات الشديدة التي تؤثر يف حياتنا اليوم بالسلب الشديد والتي يجب االهتامم بها 
عىل املستوى الدويل من أجل الحفاظ عىل سالم العامل أال وهي مشكلة التغيري املناخي والذي يتمثل يف تغري درجات 
الحرارة وأمناط الطقس بسبب األنشطة البرشية التي تعتمد عىل حرق الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، 
حيث ينتج عن ذلك انبعاثات غازات مثل ثاين أكسيد الكربون وامليثان. وتعمل تلك الغازات عىل االلتفاف حول 

الكرة األرضية، مام يؤدي إىل حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. ومن االستخدامات التي تؤدي إىل ذلك: 
• استخدام البنزين لقيادة السيارات 

• الفحم لتدفئة املباين
• تطهري األرايض من األعشاب والشجريات وقطع الغابات الذي يتسبب يف إطالق ثاين أكسيد الكربون. 

• مدافن القاممة التي تنبعث منها غاز امليثان. 
• إنتاج واستهالك الطاقة والصناعة والنقل واملباين والزراعة واستخدام األرايض.

ونتيجة ملا تتعرض له األرض من انبعاثات، أصبحت الكرة األرضية اآلن أكرث دفئًا مبقدار 1.1 درجة مئوية عام 
كانت عليه يف أواخر القرن التاسع عرش. وكان العقد املايض )2011-2020( األكرث دفئًا عىل اإلطالق.

عواقب تغير املناخ:
• ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والجفاف الشديد وندرة املياه وانكامش البحريات كام حدث يف بحرية 
تشاد التي انكمش حجمها إىل العرش بعد أن  كانت يوماً ما سادس أكرب بحرية يف العامل مام سيخلق رصاعات حول 

مؤمتر جامعة األزهر “تغير املناخ التحديات واملواجهة” برعاية الرئيس السيسي
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املياه وهذا بدوره يؤثر عىل االنتاج الزراعي وتذكر التقارير والدراسات أن القارة األفريقية قد يشكلوا أغلبية ملن 
سيتعرضون للمجاعات بسبب التغري املناخي.

• ويف املقابل ازدياد هطول األمطار بدرجات كبرية يف مناطق أخرى مام يزيد من مساحة األرايض املعرضة إىل 
الفيضانات واألعاصري والذي بدوره يؤثر أيًضا عىل الزراعة ويهدد بازدياد خطر توسع دائرة الدول املعرضة للمجاعات.

• الحرائق الشديدة: وتشري االحصائيات إىل ارتفاععدد الحرائق بني يناير وسبتمرب 2019 بنسبة 41% مقارنة بعام 
2018 امتدت الحرائق من إندونيسيا وأوروبا وسيبرييا والقارة األمريكية وأسرتاليا. وقد التهمت الحرائق أجزاء كبرية 

من الغطاء الغايب يف منطقة األمازون التي تعترب رئة العامل، وحوض الكونغو "ثاين أكرب رئة خرضاء يف العامل".
• ارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات بسبب التمدد الحراري للمحيطات فقد أظهرت مالحظات العلامء 
أن أن متوسط درجة حرارة املحيطات يف العامل قد ارتفع ألعامق تصل إىل 3 آالف مرت، وأن املحيط يستوعب أكرث من 
80 باملائة من الحرارة املضافة إىل النظام املناخي. وارتفاع مستوى سطح البحر سوف يتسبب يف زيادة ملوحة املياه 
الجوفية ومصبات األنهار، وهو ما يعني انخفاض كمية املياه العذبة املتوفرة لإلنسان يف املناطق الساحلية. هذه 
األنخفاضات يف مصادر املياه ستؤدي إىل عواقب اجتامعية واقتصادية مثل قلة املياه املستعملة يف تصنيع األغذية, 

إنتاج الطاقة، الصناعات التحويلية, املالحة, استخدام األرايض, وإعادة التصنيع.
• ذوبان الجليد القطبي والطبقات الجليدية والثلجية التي تعلو الجبال أصبحت أصغر حجامً يف متوسطها يف 
نصفي الكرة األرضية، مام يؤدي إىل زيادة الفيضانات إىل عرشة أضعاف أو أكرث بحلول عام 2080، إىل جانب تآكل 

الرتبة. وهنا نذكر أن أكرث من 200 شخص لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات التي اجتاحت أوروبا يف يوليو 2021
• التأثري الضار عىل صحة اإلنسان من زيادة انتشار األمراض واألوبئة املتأثرة باملناخ يف العامل، مبا يف ذلك نقص 

التغذية، واإلسهال، واملالريا بجانب التأثري املبارش للحرارة، وزيادة عدد بعض الحرشات الحاملة لألمراض.
• العواصف الكارثية 

• تدهور التنوع البيولوجي
وقد أثرت تلك الظواهر عىل عدد من املجتمعات إىل درجة اضطرت فيها تلك املجتمعات االنتقال، ومن املتوقع 

أن يرتفع عدد "الالجئني بسبب املناخ".
وهكذا نجد أن تغري املناخ يسبب تحديات تواجه التنمية ويهدد بتفاقم معدالت الفقر ويرض بالنمو االقتصادي.

ماذا ميكن أن نقدم للبرشية؟
دور اإلنسان نحو الطبيعة

• لقد خلق الله الكون والطبيعة والحيوان عل أجمل وضع فيذكر الكتاب: "ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن 
جًدا". وحني خلق اإلنسان وضعه يف الجنة ليك يعملها ويحفظها: "وأخذ الرب اإلله آدم ووضعه يف جنة عدن ليعملها 
ويحفظها". ومن هنا تأيت مسؤولية اإلنسان الخطرية نحة كافة خليقة الله. ويف اإلسالم، اإلنسان هو خليفة الله يف 
األرض، إذ يقول: "َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَرِْض َخلِيَفًة ". إنه خليفة عن الله فياألرض، استخلفه عليها 

بعدما أصلح الله األرض له يف دقة مدهشة وعناية بالغة لذلك حذره من اإلفساد فيها.
• أيًضا قيمة اإلنسان عظيمة جًدا أنه ُخلق عىل صورة الله ومثاله يف العدل، والرحمة، واملحبة، و ... إلخ، مع كَون 
ٰهذه الصفات فيه محدودة ال مطلقة كوجودها يف طبيعة الله ، فقد قيل: "وقال الله: »نعمل اإلنسان عىل صورتنا 
كشبهنا، فيتسلطون عىل سمك البحر وعىل طري السامء وعىل البهائم، وعىل كل األرض، وعىل جميع الدبابات التي 
تدب عىل األرض«. فخلق الله اإلنسان عىل صورته. عىل صورة الله خلقه. ذكرًا وأنثى خلقهم." لذلك فإن لكل إنسان 
حق الحياة وأن يحيا حياة كرمية تحرتم إنسانيته. كام أن مفهوم الحرية ال ينفي وجود املسؤولية نحو اآلخر: فال ميكن 

للمرء أن يترصف مبفرده دون مراعاة اآلخرين. 
لذلك هناك دور هام لإلنسان يف الحفاظ عىل األرض والحياة الكرمية للعائلة البرشية الواحدة، فنجد: 

هناك هدف عام يجب أن نسعى من أجله وال بديل عنه إن كنا نرغب يف استقرار سالم العامل والحفاظ عىل 
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املجتمعات أال وهو تكاتف جميع دول العامل وأفراد العائلة البرشية من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العاملية 
إىل ما ال يزيد عن 1.5 درجة مئوية وذلك لتجنب ما سوف يتسبب فيه تغيري املناخ من تأثريات شديدة الخطورة 

والسلبية عىل سكان العاملبأرسه، فمن الهام أن نجد حلواًل ونسعى لتنفيذها عىل أرض الواقع وذلك سيرتتب عليه:
• تحقق العديد من الفوائد االقتصادية

• تحسني حياتنا وحامية البيئة
فبشكل عام علينا العمل عىل:

• خفض االنبعاثات: ولتحقيق ذلك نحتاج إىل:
• خفض االنبعاثات بحوايل النصف بحلول عام 2030 

• خفض إنتاج الوقود األحفوري بنسبة ٦ يف املائة تقريبًا سنويًا خالل العقد 2030-2020.
• التكيف مع تأثريات املناخ ولتحقيق ذلك نحتاج إىل:

 10 إىل  تصل  فوائد  تحقق  وقد  واملمتلكات  األرواح  تنقذ  التي  املناخ  ورصد  املبكر  اإلنذار  أنظمة  تأسيس   •
أضعاف التكلفة األولية، كام يحتاج ذلك إىل تنسيق وربط الجهود بني الدول الناميةوالدول املتقدمة لنقل الخربات 

واالستفادة من الكفاءات يف مجال إدارة املخاطر املناخية.
قبل  من  كبرية  مالية  استثامرات  يتطلب  املناخي  أنالعمل  من  الرغم  فعىل  اآلن،  املطلوبة  التعديالت  متويل   •

الحكومات والرشكات، لكن التقاعس عن العمل املناخي سوف يكلف مثنا باهضاً جد!ا قد ال نستطيع دفعه
من أهم الحلول املقرتحة ملواجهة تلك األزمة:

الرياح، لتقليل  • تحويل أنظمة الطاقة إىل مصادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو املائية أو طاقة 
االنبعاثات املسببة لتغري املناخ. 

• التحول نحو االقتصاد األخرض تطبيق مامرسات الزراعة املراعية للمناخ التي تساعد املزارع عىل زيادة إنتاجية 
استخدام  من  املزارعني ومتكينهم  دعم  مع  الجفاف  مثل  املناخ  تغري  آثار  مواجهة  الصمود يف  وقدرتها عىل  املزرعة 

املامرسات املستدامة إلدارة األراض؛ وقد يحتاج هذا األمر إىل تقديم املساعدات من الدول املتقدمة إىل الدول النامية.
• يُعد التوسع يف الغابات أمر هام إذ يعمل كخزانات مفيدة المتصاص الكربون وتخزينه يف الرتبة واألشجار واألوراق.

• بناء املدن املرنة منخفضة االنبعاثات الكربونية وتعزيز بناء املنازل املولدة لفائض الطاقة.
يفرض حدوًدا  الذي  االنبعاثات  تداول  نظام  الكربون مثل  بأنظمة تسعري  تتعلق  اقرتاحات  البعض  • كام قدم 

قصوى أو الرضائب عىل الكربون
• عمل جهود عاجلة وطويلة األمد للحفاظ عىل املاء عن طريق تقليل املتطلبات واإلستهالك, من خالل تحسني 

البنى التحتية للمياه بهدف التقليل من التسيب, تحسني تقنيات إدارة املياه.
• توجيه املؤسسات التعليمية والثقافية للعمل علىتقوية التعليم البيئي وسلوكيات البرش الصحيحة نحو البيئة.

• االلتزام باملعاهدات الدولية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة يف أقرب وقت ممكن لبلوغ نسبة احرتار عاملي 
ال تتجاوز 1.5% مقارنة باملستوى الذي كانت عليه قبل العرص الصناعي

دور رجال الدين جتاه العالم والبشرية:
املستوى  عىل  فقط  ليس  البرش،  ماليني  عىل  معنويًا  التأثري  بالغ  دور  العامل  يف  الدين  ورجال  الروحيني  للقادة 
العاملان األمريكيان املتخصصان يف علم األعراق  اليومية، وكام ذكر  أيضاً يف أمناط حياتهم، وعاداتهم  الروحي، بل 
جيميس بيبول وغاريك باالي بأن املرجعيات الدينية "متلك التأثري عىل رؤية الناس للعامل، وهي متلك بالتايل التأثري 
عىل سلوكهم".لذلك ال ميكن اقصاء القيادات الدينية من املشاركة والقيام بدورها يف نرش الوعي الديني ملواجهة أزمة 

تغري املناخ يف العامل، ومن ذلك:
• توضيح دور اإلنسان تجاه خليقة الله األرض وسائر أفراد العائلة الرشية إذ أنها مسؤولية سيحاسب عليها البرش.
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• العمل عىل إحداث تغيري يف قناعات البرش تجاه مخاطر البيئة وتغري املناخ، ودورهم يف الحفاظ عىل البيئة.
• تكاتف رجال الدين مًعا من أجل بناء مجتمع عادل مستدام وتبني أمناط حياة صديقة للبيئة من خالل تغيري 
سلوك البرش واملؤسسات الصناعية الكربى يف محاولة إليقاف املخاطر البيئية الكربى التي أصبحت تلقى بظاللها عىل 

البرشية بأرسها.
• رفض أي نشاط ضد البيئة، فإن خسنا البيئة التي نحيا فيها فلن يكون لنا مكان آخر.

نعم كام ذكر عدد من القادة الدينيني:
"علينا واجباً أخالقياً هو التعاون من أجل عالج الكوكب، ومواجهة التحديات من خالل املعرفة العلمية وحكمة 

األديان"
 COP27 ويجب أن نشري إىل الدور الذي تقوم به مرص يف هذا املجال مرص واستضافتها للقمة العاملية للمناخ
أحد أكرب وأهم مؤمترات األمم املتحدة عىل اإلطالق من حيث عدد املشاركني ومدة انعقاد املؤمتر؛ فأن مرص تشهد 
الوفاء  النظيفة، يف اطار جهود الدولة املستمرة يف  الطاقة  البيئة والتحول الستخدامات  اآلن تقدًما كبريًا يف مجال 
وتنفيذ  بها  الحديثة  الدولة  أجل  من  العمل  يف  مرص  جهود  جانب  إىل  البيئة؛  بحامية  اإلنسانية  تجاه  بالتزاماتها 

اسرتاتيجية التنمية املستدامة "مرص 2030".

وزارة  تنظمه  الذى  األول  السنوي  املؤمتر  فعاليات  االجتامعي  التضامن  وزيرة  القباج  نيفني  السيدة  افتتحت 
التضامن االجتامعي حول "جدوى االستثامر االجتامعي يف األشخاص ذوي اإلعاقة"، والذى استمر عىل مدار يومني 

19-20 ديسمرب 2021 مبقر وزارة التضامن االجتامعي. 
ذوى  واألشخاص  واألرسة  االجتامعى  التضامن  لجنة  رئيس  القصبي  الهادي  عبد  الدكتور  حضور  املؤمتر  وشهد 
اإلعاقة مبجلس النواب والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس االتحاد العام للجمعيات األهلية 
وأعضاء مجلس النواب واألنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس والدكتور أرشف مرعي 
األهلية  الجمعيات  من  ونخبة  الدينية  املؤسسات  من  وعدد  اإلعاقة،  لشئون  القومي  املجلس  العام عىل  املرشف 

املعنية بقضايا اإلعاقة.
وقالت السيدة نيفني القباج وزيرة التضامن االجتامعي إن قضية اإلعاقة هي قضية اقتصادية وليست فقط أرسية 
الدولة من قدراته وطاقاته  املتوفرة، وتستفيد  التوظيف  اإلعاقة من فرص  الفرد ذو  يستفيد  اجتامعية، حيث  أو 

ليشارك يف دفع عجلة اإلنتاج ويف املساهمة يف تحقيق مؤرشات التنمية. 
وأضافت أن هناك حاجة إىل التغلب عىل الحواجز األوسع يف التأهيل ويف سوق العمل، ويتطلب ذلك تدخالت 

من كافة مؤسسات الدولة كاًل يف تخصصه، وال يقترص عىل مؤسسة ما بعينها.

مؤمتر السنوي األول حول "جدوى االستثمار االجتماعي في األشخاص ذوي اإلعاقة"
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دعوة إلى التوبة في بداية العام
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

فيام نحن نبدأ عاًما جديًدا، علينا أن نبدأه بقلب جديد، وفكر نقي، وسلوك بعيد عن أخطاء املايض. وهذا 
يقودنا حتاًم إىل التوبة، وقبل أن ندخل يف هذا املوضوع بالتفصيل، يهمنا أن نوّضح.

ما هي التوبة؟
* التوبة هي يقظة روحية

 ألن الخاطئ هو إنسان غافل، ال يدرك متاًما ما هو فيه، وال يعرف إىل أين تقوده أخطائه. إنه مثل كرة 
تتدحرج من عىل جبل، وبسعة، وقوة تدفعها إىل أسفل. وتظل هكذا تهبط وتهبط، إىل أن تصطدم بحجر كبري 

فتتوقف.. وحينئذ تسأل ذاتها إىل أنا ذاهبة؟! هنا التوبة التي توقفها فال تنحدر أكرث...
ويستحي  السابق،  السقوط  يرفض  اشمئزاز  يف  املايض  عىل  وثورة  الضمري،  من  رصخة  هي  التوبة  *إذن 

ويخزَى...
* التوبة هي تغيري لحياة اإلنسان وسلوكه. ليست هي انفعااًل وقتيًا نحو الله. إمنا هي تغيري جدي وجذري 
يف الفكر والقلب ويف املعامالت، بحيث يشعر كل من يتعامل مع هذا التائب، إن حياته قد تغريت، وكذلك 

طباعه وأسلوبه يف الحديث. وأصبح رافًضا عمليًا لكل خطاياه السابقة... وأفكاره صارت من نوع آخر.
لذلك قيل عن التوبة إنها تجديد للذهن.

* التوبة هي رجوع إىل الله
هي اشتياق قلب أبعدته الخطية عن الله، فأنفصل عنه. ثم شعر أنه ال يستطيع أن يبعد أكرث. فكان لزاًما 

عليه أن يرجع...
ومادامت الخطية هي خصومة مع الله، تكون التوبة هي الصلح معه، ومع املالئكة وأرواح القديسني.

* لذلك قيل إن التوبة هي استبدال شهوة بشهوة
 هي شهوة للحياة مع الله، بداًل من شهوة العامل واملادة والجسد.

* والتوبة هي استجابة من اإلنسان لدعوة الله إليه..
إنها استجابة من الضمري لصوت الله فيه. وهى استجابة من اإلرادة ملا يحثها الضمري عليه. بل هي استجابة 

من اإلنسان بصفة عامة لعمل النعمة معه يف قيادته إىل الخري وإبعاده عن كل خطأ..
* التوبة هي فرصة لصفحة جديدة، يفتحها الله يف عالقته معك. فيام يغفر لك املايض كله. إنها فرصة تقّوي 

فيك الرجاء، وتبعد عنك اليأس مهام ساءت الحالة أو طال السقوط...
* التوبة هي باب الرحمة، وباب الغفران:

إنها جس يوّصل بني األرض والسامء. وهى سبب فرح يف السامء وعىل األرض. فرح يف السامء عند املالئكة 
وأرواح القديسني بعودة التائب إىل الله. وفرح عىل األرض للتائب وأهله وكل املجتمع املحيط به
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ويف نفس الوقت هي عذاب للشيطان الذي يحاول عرقلتها. ذلك ألنها تخلص وتعتق املسبيني الذي سباهم 
برشه. وألن تعبه الذي تعب به يف سنني عديدة، تضيعه التوبة منه. لقد زرع الشوك يف أرضنا خالل زمن طويل. 

وإذا بالتوبة تحرقه يف يوم واحد، وتطهّر األرض.
* التوبة هي حياة االنتصار وأنشودة الغالبني.

وهى بداية الرحلة التي يقطعها اإلنسان يف طريق الطهر والنقاء.
دعوة إىل التوبة:

* ليتك تستجيب أيها القارئ العزيز إىل نداء التوبة يف هذا العام الجديد، وال تظن أنك يف غري احتياج إىل 
التوبة بحجة أنك بعيد عن كل ألوان الخطأ.حًقا، غن الذي ال يرى أنه محتاج إىل التوبة، هو شخص مل يفحص 

ذاته جيًدا.
* لذلك يلزم لكٍل منا أن يجلس إىل نفسه يف بداية هذا العام، ويحاسب نفسه بكل دقة، وبال مجاملة، وبال 

أعذار وتربيرات، ليك يكتشف ما يحتاج إليه من تغيري، ليصل إىل ما هو أفضل..
* وإن كان أحد ال يخطئ بالفعل، فرمبا يجد أنه يخطئ أحيانًا بالفكر، أو بالنية، أو مبشاعر القلب. وكل 

هذا تحتاج أيًضا إىل توبة. ألن اإلنسان البار، يجب أن يشمل الرب فكره وقلبه ونياته...
والنقطة األوىل إذن يف طريق التوبة، هي الرغبة يف التوبة

البقاء فيها. أو أن طباعهم  ألن كثريين ال يريدون أن يتوبوا. بل يجدون لذة يف خطاياهم تدعوهم إىل 
جميلة يف أعينهم ال يحبون أن يغريوها... لهذا فإن مجرد الرغبة يف التوبة، هي نقطة حسنة تتلقفها النعمة 

وتعمل عملها يف اإلنسان، وتدفعه إىل ترك الخطية.
واهم من ترك الخطية بالفعل، هو التخلص من شهوتها:

فقد يوجد إنسان مل ينتقم لنفسه مطلًقا ممن أساءوا إليه. ولكن شهوة االنتقام يف قلبه، مل يتنق منها بعد. 
ورمبا يحّن إىل هذه الشهوة. وقد يندم عىل فرص معينة كان ميكنه فيها أن ينتقم ومل يفعل! مثل هذا الشخص، 
رمبا ترك الخطيئة ملجرد إطاعة وصية الله، وليس ألنه يكرهها...! واملفروض أن يتدرج يف حياة النقاوة، حتى 

تنتزع هذه الخطية وكل خطية من قلبه
لذلك قيل إن كامل التوبة هو كراهية الخطية.

أي أن يصل إىل الوضع الذي يكره فيه الخطية من كل قلبه، بحيث يشمئز منها، وال يحتاج إىل بذل أي 
مجهود يف مقاومتها إن عرضت له. لك ألنها مل تعد تتفق مع طبيعته النقية. مثال ذلك يوسف الصديق الذي 

سعت الخطيئة إليه وألحت عليه، فرفض وهرب منها...
عىل أن ترك الخطية التي تحارب اإلنسان، حتى كراهيتها.. تأيت بعدها خطوة أخرى وهى:

ترك الخطايا التي تتكشف له بالنمو الروحي:
ذلك ألن الله تبارك اسمه من فرط حنوه علينا- ال يشاء أن تنكشف لنا كل خطايانا وضعفاتنا دفعًة واحدة، 
حتى ال نقع يف صغر النفس. وإمنا كلام نسمع عظة روحية، وكلام نقرأ يف كتاب الله ويف الكتب الروحية، 
تتكشف لنا ضعفات يف أنفسنا، وتقصريات تحتاج إىل عالج وإىل توبة. وهكذا ندخل يف عملية تنقية للذات 

قد تستمر مدى الحياة.
فلنصِل أن مينحنا الرب قوة يف هذا العام ليك نفعل باستمرار ما يريض صالحه. ولتكن نعمته عاملة مع 

جميعنا.
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"أخطاء العام املاضي 
هي ُدروس للعام اجلديد"

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

أيها اإلخوة األحباء: والعام امليالدّي قاب قوسني أو أدىن من االنتهاء، ونحن نبدأ عامـًا جديًدا ـ نسأل الله أن يجعله 
عامـًا مباركًا علينا جميعـًا ـ وجدُت أن أكلمكم يف ٰهذا املساء عن بعض األمور التي أرجو أن تكون نافعة لجميعنا، 

ونحن نودع ٰهذا العام ليك ما نستقبل عامـًا جديًدا.

وأنا أود أن يكون حديثي إليكم من القلب إىل القلب، ال أكلمكم من مكان عاٍل، فإنني إنسان مثلكم، وكلنا كبرش 
هدفنا أن نتكاتف ونحاول أن نتعاون لكيام نُقضِّ أيام غربتنا التي ال نعرِف كم من الزمان متتد، وال نعرف إن كنا 

سنلتقي يف مثل ٰهذا اليوم من العام القادم، أو أين سنكون!

وٰهذا الكالم يخص أّي إنسان، صغريًا كان أم كبريًا يف السن، مثقفـًا ـ بحَسب مفهوم العامل ـ أو غري مثقف، رجالً كان 
أم أنثى، فٰهذا الكالم لنا جميعـًا. 

فمن جهة أننا نُخطئ، فجميعنا نقع يف الخطية، وإذا كان شخص كـ"بولُس الرسول" يقول: "الخطاة الذين أولهم 
ديق بالَجهد يخلُص،  أنا" )1 يت 1: 15(، فامذا نقول نحن؟! وحسنـًا قال اآلباء القديسون يف صالة الغروب: ]إذا كان الصِّ
فأين أظهر أنا الخاطئ؟[؛ وٰهذا هو الكالم نفسه الذي قاله الرسول: "و»إن كان الباّر بالَجهد يخلُص، فالفاجر والخاطئ 

أين يظهران؟«" )1 بط 4: 18() (.

فال نريد مكابَرة ألننا أناس ضعفاء، ومن يعرتْف بخطئه يَقبلْه الله، أّما الذي ال يعرتف بخطئه يرفضه الله: "إن اعرتفنا 
بخطايانا فهو أمني وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم." )1 يو 1: 9(.

إننا يا أحبايئ ال نعرِف كم متتد بنا األيام. والله بحكمته سمح أن يكون ٰهذا األمر مخفيـًّا علينا ومجهوالً لدينا ليك 
ا حينام يقول الله له: أعِط حساب وَكالتك! فالله قد أوكلنا،  يظل اإلنسان عىل أُْهبة االستعداد دامئـًا، ويكون مستعدًّ
وال نعرِف متى يأيت كام أوضح السيد املسيح يف أحد أمثاله عن السيد الذي سافَر بعد أن أعطى عبيده الَوزَنات، وأمر 

كل واحد منهم أن يسهر.

فاملوت سيأيت ال محالة! وأنا لسُت متشامئـًا ليك أقول ٰهذا الكالم، ولٰكنني واقعّي، ألنه ال يوجد كالم أكرث واقعية من 
موضوع املوت. فكثري من األمور يف حياتنا تخضع الختالف االحتامالت. أّما بالنسبة إىل املوت، فال توجد أمور محتملة. 
ولٰكن: متى يكون؟! ٰهذا هو ما ال نعرِفه. والله لحكمته العالية السامية سمح وأخفى عن اإلنسان ٰهذه الساعة ليك 

ر ٰهذه الساعة ولو ملجرد لحظة حتى يتوب فيها. ا دامئـًا، حيث إنه ال يستطيع أن يؤخِّ يظل مستعدًّ

والفرق بيننا وبني القديسني أنهم كانوا مستعدين دامئـًا للقاء الله. ومن أكرث األمور التي أتذكرها عن "القديس أنبا 
أرسانيوس" معلم أوالد امللوك أن تلميذه حينام كتب سريته قال: ]عندما تنيح، كانت هناك ابتسامة عىل شفتيه كمن 
هو ذاهب للقاء حبيبه![. فبينام تكون ساعة املوت صعبة )بالنسبة إىل الشخص العادي( ـ وهي ساعة خروج الروح 
من الجسد ـ فهي ال تكون صعبة بالنسبة إىل اإلنسان املستعد لٰهذه الساعة. لٰكن: كيف نجعل أخطاء العام الذي قارب 

عىل االنتهاء ُدروسـًا للعام الجديد؟
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١– محاسبة النفس
يُحثنا الله عىل ٰذلك يف "سفر الرؤيا"، وهو يقول ملالك إحدى الكنائس: "اُذكر من أين سقطَت وتُب ...")رؤ 2: 5(. 
فكام أنه ال يوجد تاجر ال يقوم بعمل حساباته ليك يعرِف مكسبه أو َخسارته، كٰذلك اإلنسان يجب أن يحاسب نفسه 

عىل أخطائه. ولٰكن: متى يحاسب اإلنسان نفسه؟

+ يحاسب اإلنسان نفسه بعد الخطإ مبارشًة، إن أحس به. فإن اإلنسان أحيانـًا يف أثناء انفعاله يخطئ بأّي حاسة 
من الحواس، ولٰكن مبجرد أن يُحس أنه أخطأ ـ أينام كان ـ يجب أن يرفع قلبه إىل الله، ويقول له: سامحني، أنا أخطأُت! 

ٰهذا هو أول يشء.

+ واإلنسان أيضـًا يحاسب نفسه يف نهاية كل يوم: ألنه يف نهاية اليوم، أنا ال أعرِف إن كان سيأيت عيلَّ يوم آخر؛ ولقد 
كان ٰهذا تدريبـًا مهمـًّا بالنسبة إىل اآلباء القديسني كام نقرأ عنهم: عندما كان أحدهم يأوي إىل فراشه ليالً، يضع يف 

قلبه أنه من املمكن أن ال يرى الصباح؛ وعندما يستيقظ صباحـًا، يضع يف قلبه أنه من املمكن أن ال يعيش إىل الليل.

فعىل اإلنسان أن يحاسب نفسه يف نهاية كل يوم؛ وعندما أقول ٰهذا، فإين أخاطب الناس الذين يُريدون أن يسريوا 
يف الطريق السليم: ونحن جميعـًا من املفروض أن نفعل ٰذلك، ألن اإلنسان إذا مكث مدة طويلة نيَِسَ ومل يُعد يتذكَّر 
حتى أخطاء األمس. كٰذلك بعد ِجلسة املحاسبة، يقف ليك يعرتف أمام الله ويقول له: يا رب، سامحني إن أخطأُت يف 
كذا وكذا! ويتوسل إىل الله! ويتذلل أمامه! ليك ينال الصفح منه. وبقدر ما يتذلل اإلنسان أمام الله، وبقدر ما ميتلئ 

قلبه مبشاعر التوبة، بقدر ما يصفح الله عنه، ويُحس يف داخل قلبه أن الله قد صَفح عنه.

ط األمور ونُسهِّلها أكرث من الالزم. صحيح أن الله محب وحنون ورحوم، لٰكن ال ينبغي أن نطمع  فال ينبغي لنا أن نُبسِّ
يف مراحم الله ومحبته أكرث من الالزم. ففي نهاية كل يوم، يجب أن نحاسب أنفسنا ونعرتف أمام الله.

وٰهذا موضوع غري موضوع االعرتاف عىل األب الكاهن، ألننا ال نعرتف إال عىل فرتات متباعدة، ولٰكن عندما نجلس 
مع أنفسنا يف ِجلسة محاسبة، ونراجع أخطاءنا يوميـًّا، فإننا بٰذلك نتجهَّز ليك نذهب ونعرتف.

٢- معاجلة نقاط الضعف 
كل إنسان له نقط ضعف، والشيطان يعرف نقاط ضعفي جيًدا ويحاربني بها، وٰهذه األمور رمبا ال تندرج تحت اسم 
الخطية ولٰكنها تَحرِم اإلنسان من بركات كثرية؛ فمثالً أعرِف أشخاصـًا كانوا مستعبَدين لرشب الشاي، وكانوا يستيقظون 
وم االنقطاعّي بسبب ٰهذا "الكيف"؛ هؤالء  مبكرًا فيُسعون إىل عمل الشاي وتناوله، ويَحرِمون أنفسهم من بركات الصَّ
األشخاص الذين يُستعبَدون ألّي نوع من املكيِّفات ـ سواء كان ٰهذا "املكيِّف" طعامـًا أوشايـًا أو سيجارة أو كأسـًا ـ 
يقول لهم "الرسول بولُس": "»كل األشياء تِحل يل« لٰكن ليس كل األشياء توافق. »كل األشياء تِحل يل«، لٰكن ال يتسلط 
عيلَّ يشء." )1 كو ٦: 12(؛ ألن الله قد خلق اإلنسان حرًّا وليس مستعبًَدا ليشء. وعندما تكلم السيد املسيح له املجد 
"»... إن كل من يعمل  ..."، فأجابهم:  نُستعبَد ألحد قط!  إبراهيم ومل  له: "»إننا ذرية  قالوا  الحرية،  اليهود عن  مع 
الخطية هو عبد للخطية." )يو 8: 33 و34(، ولٰكن: "إن حرركم االبن، فبالحقيقة تكونون أحراًرا." )يو 8: 3٦(، وٰهذه 
هي الحرية: "أستطيع كل يشء يف املسيح الذي يقويني." )يف 4: 13(، فلسُت أنا الذي أستطيع كل يشء، ولٰكّن الله 

هو الذي يقويني.

ليبارك الرب حياتكم ملجد اسمه، ويُِعّنا جميعـًا نحن الضعفاء املساكني عىل خالص أنفسنا وعىل تصحيح أخطائنا. 
توبوا اليوم، اآلن! توبوا ليك تأيت أوقات الفرج من عند الرب الذي له املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.




