


اهنئ معالي املستشار بولس فهمي بثقة فخامة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي لتعيينه رئيًسا للمحكمة الدستورية العليا. 
فهو أهًل لهذه الثقة، نطلب من الله أن يوفق خطواته في 
خدمة بلدنا مصر. وليبارك جمهوريتنا اجلديدة وقيادتها 

احلكيمة.

األنبا إرميا 
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أبنوب  إيبارشية  أسقف  لوكاس  أنبا  نيافة  -نياحة 
والفتح

ص٨
- نياحة األنبا يوحنا قلته املعاون البطريركي لألقباط 

الكاثوليك في مصر ص٩
مرمي  والقديسة  العذراء  السيدة  كنيسة  تدشني   -

املصرية مبنطقة “أهالينا ٢” مبدينة السالم ص١٠
لالحتاد  املناخ  ميثاق  سفير  يلتقي  إرميا  األنبا  نيافة   -

األوروبي ص١١
بيت  بني  بالتعاون  واملجتمع”  “األسرة  مؤمتر  انطالق 

العائلة املصرية س١٣
-ندوة ملتقى الهناجر بعنوان ص١٤ 

القناة وسيناء  إقليم  إرميا بدرع  - تكرمي نيافة األنبا 
الثقافي ص١٧

اإلنسانية«..  »األخوة  لـ»االحتاد«:  إرميا  األنبا  نيافة 
أمن وسالم جلميع البشر ص١٨
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                                           االخالءمقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحامت أنبا بيشوي

وردت هذه الكلمة عن ابن الله الكلمة ىف رسالة بولس الرسول إىل أهل فيلبى األصحاح الثاىن إذ كتب يقول 

“فليكن فيكم هذا الفكر الذى ىف املسيح يسوع الذى إذ كان ىف صورة الله مل يحسب مساواته لله إختالساً، لكنه 

أخىل نفسه آخذاً صورة عبد وإذ وجد ىف الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى املوت موت الصليب” )ىف 2: 8-5(. 

أى أنه إلنه مل يختلس املساواة مع اآلب لهذا أمكن أن يخىل نفسه.

كلمة “إخالء” باللغة اليونانية هى kenosis )كينوسيس( وهى تعبري جميل جداً؛ ألننا ال نستطيع أن نقول أن الله 

الكلمة تواضع لىك ميكن أن يتجسد بل نقول أنه “أخىل نفسه” وباللغة اإلنجليزية emptied Himself ألن أقنوم 

الكلمة من حيث الهوته ال يليق أن نقول أنه تواضع. وإمنا نقولها عنه من حيث ناسوته بعد أن تجسد. ومعنى 

كلمة “أخىل نفسه” أنه أخفى مجده اإللهى بالناسوت الذى اتخذه؛ أى بالطبيعة البرشية الخاصة به؛ دون أن يفقد 

هذا املجد الذى كان له “قبل كون العامل” )يو 17: 5(. وكون أنه أخفى مجده لىك يتمم الفداء، وكون أنه ارتىض أن 

يوجد ىف الهيئة كإنسان ألنه أخذ صورة عبد واتخذ طبيعة برشية كاملة دون أن تتغري طبيعته اإللهية فهذا معناه 

أنه أخىل نفسه.

“أخىل نفسه” هى ما نعرب عنه ىف قانون اإلميان ونقول “نزل من السامء” وهو ميأل الوجود كله بالهوته ولكن 

“نزل” تعنى أنه تنازل بقبوله أن يأخذ صورة عبد؛ مثلام يتنازل األستاذ الجامعى ويدرّس الحساب لتلميذ إبتداىئ 

فينزل إىل مستواه دون أن يفقد علمه الكبري.

ومن املزامري الجميلة التى نرددها ىف تسابيح شهر كيهك عن تجسد الكلمة “ركب عىل كروب وطار، وهف عىل 

أجنحة الرياح؛ وجعل الظلمة له ستاراً تحيط به مظلته” )مز 18: 10 حسب الرتجمة القبطية(.

فعبارة “جعل الظلمة له ستاراً” تشري إىل أنه أخفى مجده اإللهى بالناسوت الكثيف بصورة مؤقتة لحني إمتام 

الفداء ودخوله بعد ذلك إىل املجد األول بقيامته وصعوده إىل السامء.

وعبارة “تحيط به مظلته” تشري إىل مظلة املالئكة، أى الكاروبيم الذين أحاطوا به؛ مثلام أمر الرب موىس أن يضع 

كروبا املجد فوق غطاء تابوت العهد ىف خيمة االجتامع.

لقد أخىل السيد املسيح نفسه من حيث الهوته لىك يتجسد ثم وضع نفسه من حيث ناسوته عندما تجسد وأطاع 

حتى املوت موت الصليب.
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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                                 إمكانيــات )٥(
بقلم: أنبا بنيامني

ِمطران املنوفية

كأمثلة  الشخصيات  وبعض  مثال  كالعقل  اإلمكانيات  نوعيات  عن  مقاالت  أربع  يف  تحدثنا 
لنوعيات من اإلمكانيات يف القيادة مثل قداسة البابا شنودة الثالث ويف هذا املقال نتحدث عن 

نوعيات من اإلمكانيات ..

وهي السلطة: فالبعض يرى السلطة أنها إمكانية للقمع والتحكم يف الناس وفرض السيطرة والهيمنة والبعض ميتد إيل 
ما هو أكرث فيجعل السلطة لتحقيق سياسات مغرضة لصالحهم الشخيص فيقعون يف الفساد السيايس والبعض يتامدى أكرث 
يف الرتبح من وراء السلطة فيحقق املكاسب املادية فيقع يف الفساد االقتصادي وبسبب ذلك يصلون ايل الفساد االجتامعي 
وتتواىل املسريات الفاسدة بسبب السلطة والطمع يف املال ومحاولة تحقيق مكاسب ذاتية ولكن ليس هذا هو معنى السلطة 

أو الهدف منها أو طريقة مامرستها وهذا ما نريد توضيحه اآلن  ..

السلطة: إمكانية مينحها القانون ملن يتوالها لتحقيق أهداف عليا لصالح املجتمع ولرفعة الوطن فكل مسئول يف مكانه 
مخول بسلطة متنحه اإلمكانية لإلصدار تعليامت ترتجم اللوائح العملية الجل مامرسة صحيحة للعمل حتى يتخذ القرارات 
املناسبة التي تحقق صالح الوطن وتحقيق العدل بني املواطنني واملساواة بني كل العاملني حتى يسرتيحون وال يقع عليهم 

ظلم أو غني أو ما شابه ..

ولذلك : نجد يف كل قرار ملسئول إن ينص أوال عىل القوانني ومواد الدستور التي تعطيه الحق يف اتخاذ هذا القرار وما 
ينتج عنه من أثار ونتائج ... وهكذا تكون القرارات للصالح العم وليس غري ذلك

الدراسة السلطة ال تعطي الحق يف اتخاذ القرارات للصالح العام وليس غري ذلك

الدراسة: السلطة ال تعطي الحق يف اتخاذ القرارات فقط بل تعطي للمسئول حق مساءلة الجميع ممن هم تحت سلطته 
لبحث كل املالبسات والدراسات حتى يحصل عىل نتائج حقيقية تحدد عدة أمور :

1.االحتياجات : مثل االحتياج ملحطة رفع مياه صالحة للرشب أو االحتياج إيل رصف صحي او االحتياج ايل مكان للعبادة 
)مسجد أو كنيسة( ودراسة االحتياجات املجتمعية او إلفراد يف منطقة معينة مهام كانت صحية أو تعليمية أو دينية أو أمنية 
أو رصف شوارع أو إقامة مؤسسة خدمية أو تأسيس جمعية خريية إلعالة الفقراء .. كل هذه األمور تحتاج دراسة مستفيضة  
مع كل اإلطراف .. ثم دراسة يف القانون الذي ينظم طريقة اإليفاء باالحتياجات حتى يخرج قرار الوزير أو املحافظ أو من يف 

سلطته إصدار القرار كافيا لتحقيق الدراسة واإليفاء باالحتياج حتى يسرتيح الناس وينالوا ما يحتاجون ..                      

2.روح القانون: البعض يهتم بنص القانون فيخرج القرار غري كايف وغري مريح ويكون سببا يف اختالفات وتصادمات كثرية 
بسبب النص وليس روح القانون أي تحقيق الصالح حسب قصد املرشع وليس نص الكلامت.. هكذا يجب ان تكون ثقافة 
إصدار القرارات فاملسئول يحتاج إيل التدريب عىل الثقافة املقنعة بتحقيق االحتياج بروح القانون رغم عدم إيفاء النص 

الوارد للقانون .. 

وهنا أهمية وجود لوائح تفسريية للقانون حتى ال يكون قارصا أو غري كاف أو غري مشجع عىل إصدار القرار املناسب 
لتحقيق االحتياج املطلوب واقعيا.. كل هذه األمور يجب إن تتوفر للمسئولني لالستفادة من سلطاتهم املخولة لهم من الدولة 

فال يشعر احد بالظلم أو بعجز املسئول عن اإليفاء باالحتياجات بل تكون إمكانية حقيقية نافعة 
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»احملبة« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

تُعد املحبة الفضيلة األوىل التي تنادي بها املسيحية؛ بل إنها تحوى داخلها جميع الفضائل األخرى من: احتامل، 
وصرب، وبذل، وعطاء … إلخ. وحني أراد القديس يوحنا أن يتحدث عن الله قال: “… اللَه َمَحبٌَّة” 1يوحنا 8:4. وحني 
لخص السيد املسيح الناموس واألنبياء، قال: “َوتُِحبُّ الرَّبَّ إِلَٰهَك ِمْن كُلِّ َقلِْبَك، َوِمْن كُلِّ نَْفِسَك، َوِمْن كُلِّ ِفكْرَِك، َوِمْن 

كُلِّ ُقْدَرتَِك. … تُِحبُّ َقِريَبَك كََنْفِسَك.” مرقس 30:12-31. وبٰهذا صارت املحبة الطريق امللويّك إىل الله.

اِت َمَع بَِني آَدَم.” األمثال 31:8. والله كيّل املحبة، وقبل أن يوِجد اإلنسان، واإلنسان يف فكره وأحبه: “فَرَِحًة يِف َمْسُكونَِة أَرِْضِه َولَذَّ

وتظهر محبة الله لإلنسان يف:

• خلق اإلنسان
تعرّب الكنيسة عن محبة الله لإلنسان؛ فنجد يف القداس الِغريُغورّي: “… ليس يشء من النطق يستطيع أن يُحّد 

ة محبتك للبرش. خلقتني إنسانًا كمحب للبرش. مل تُكن أنت املحتاج إىل ُعبوديتي، بل أنا املحتاج إىل َربوبيتك.”. لُجَّ

وقبل أن يخلق الله اإلنسان: أعد الله الَكون لإلنسان قبل ما يخلقه: األرض، والسامء، والزروع لتكون طعاًما له، 
نتني إذ مل أكُن. أقمَت السامء يل سقًفا، وثبَّتَّ  والحيوانات. ثم توج خليقته باإلنسان: “من أجل تعطفاتك الجزيلة كوَّ
يل األرض ألميش عليها. من أجيل ألجمَت البحر. من أجيل أظهرَت طبيعة الحيوان. أخضعَت كل يشء تحت قدمّي. مل 

تَدعني ُمْعَوزًا شيئًا من أعامل كرامتك.” )القداس الِغريغورّي(.

+ خلق الله اإلنسان عىل صورته

+ َوقَاَل اللُه: “»نَْعَمُل اإلِنَْساَن َعىَل ُصورَتَِنا كََشبَِهَنا …” التكوين 26:1

+ “فََخلََق اللُه اإلِنَْساَن َعىَل ُصورَتِِه. َعىَل ُصورَِة اللِه َخلََقُه. ذَكَرًا َوأُنْثَى َخلََقُهْم” التكوين 27:1.

.” أفسس 4: 24. وٰهذه الصورة هي يف الرِب والقداسة: “… َوتَلْبَُسوا اإْلِنَْساَن الَْجِديَد الَْمْخلُوَق ِبَحَسِب اللِه يِف الرِْبِّ َوقََداَسِة الَْحقِّ

ا.” التكوين 31:1. وقد كانت هي أبهى صورة لإلنسان؛ فبعد خلقه: “َوَرأى اللُه كُلَّ َما َعِملَُه فَِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ

الكتاب  إليه أول وعد يف  الله الخالص لإلنسان، وقدم  الله واضحة حني أخطأ اإلنسان وسقط، فأعد  ـ وتظهر محبة 
املقدس: “… َوأََضُع َعَداَوًة بَيَْنِك َوبنَْيَ الَْمْرأَِة َوبنَْيَ نَْسلِِك َونَْسلَِها. ُهَو يَْسَحُق َرأَْسِك َوأَنِْت تَْسَحِقنَي َعِقبَُه«.” التكوين 15:3

ومحبة الله معلَنة يف الكتاب املقدس من خالل َعالقة املحبة التي تربط الله بشعبه:

ُعوِب. بَل ِمْن  ُعوِب، التََصَق الرَّبُّ ِبُكْم َواْختَاَركُْم، أِلَنَُّكْم أَقَلُّ ِمْن َسائِِر الشُّ + “… ليَْس ِمْن كَْونُِكْم أَكْرَثَ ِمْن َسائِِر الشُّ
يَّاكُْم، َوِحْفِظِه الَقَسَم الِذي أَقَْسَم آِلِبَائُِكْم، أَْخرََجُكُم الرَّبُّ ِبيٍَد َشِديَدٍة َوفََداكُْم ِمْن بَيِْت الُعبُوِديَِّة ِمْن يَِد  َمَحبَِّة الرَّبِّ إِ

.”. التثنية o  8-7:7 “»أَنَا أَْشِفي ارْتَِداَدُهْم. أُِحبُُّهْم فَْضاًل …” هوشع 4:14 ِفْرَعْوَن َملِِك ِمْصَ

ـ وتظهر ٰهذه املحبة يف: مساندة الله لإلنسان يف طريق الحياة فيقول:

+ “… َرأَيَْت كَيَْف َحَملَك الرَّبُّ إِلُٰهَك كَاَم يَْحِمُل اإلِنَْساُن ابَْنُه يِف كُلِّ الطَِّريِق الِتي َسلْكتُُموَها َحتَّى ِجئْتُْم إِىل ٰهَذا 
املََكاِن.” التثنية 31:2

+ “يِف كُلِّ ِضيِقِهْم تََضايََق، َوَماَلُك َحْضَتِِه َخلََّصُهْم. ِبََحبَِّتِه َوَرأْفَِتِه ُهَو فَكَُّهْم َورَفََعُهْم َوَحَملَُهْم كُلَّ األَيَّاِم الَْقِدميَِة.”. إَِشْعياء 9:63
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+ “… »َوَمَحبًَّة أَبَِديًَّة أَْحبَبْتُِك، ِمْن أَْجِل ٰذلَِك أََدْمُت لَِك الرَّْحَمَة. …” إرميا 3:31

يَّاُه.”  ، ِبُربُِط الَْمَحبَِّة، وَكُْنُت لَُهْم كََمْن يَرْفَُع النِّرَي َعْن أَْعَناِقِهْم، َوَمَدْدُت إِلَيِْه ُمطِْعاًم إِ + “كُْنُت أَْجِذبُُهْم ِبِحبَاِل الْبَرَشِ
هوشع 4:11 ويعلن ٰهذا القديس يوحنا الحبيب:

+ “نَْحُن نُِحبُُّه أِلَنَُّه ُهَو أََحبََّنا أَوَّاًل.” 1يوحنا 19:4

وٰهكذا فإن املحبة مصدرها وأساسها الله الذي أحب اإلنسان، وعلَّمه املحبة الحقيقية و … وللموضوع بقية.

ويف محبة الله لإلنسان، نجده يُشبع حاجاته جميعها؛ فهو يهتم بجوانب حياته كافة: الجسدية، والنفسية، والروحية؛ 
ونرى ٰهذا واضًحا يف معامالته تجاه البرش.

احلاجات اجلسدية
يهتم الله بحاجاتنا الجسدية؛ فهو يُعلن محبته األزلية للخليقة كلها من خالل رعايته لها، بل إن الله ـ تبارك اسمه 
ـ يرعى كل إنسان حتى من يرفضونه؛ “… فإنه يرُشق شمسه عىل األرشار والصالحني، ومُيِطر عىل األبرار والظاملني.” 
)متى 45:5(. ويف ٰهذا أتذكر موقف أحد الخدام، أراد أن يُحسن إىل إنسان فقري وجده يتذمر عىل الله، فاغتاظ وطرد 

الفقري! وهنا قال له الله: إين أصرب وأحتمل ٰهذا اإلنسان خمسني سنة، وأنت مل تحتمله ساعة واحدة!!

لذا، ال تقلق عزيزي اإلنسان:

الله يعلم حاجات كل فرد، ويهب له ما هو لخريه. الله يستطيع أن يهبك كل يشء؛ يكفي أن تنظر إىل طيور السامء: 
“… إنها ال تزرع وال تحصد وال تجمع إىل مخازن وأبوكم الساموّي يقوتها.” )مت 26:6(. ثم يوجه الله رسالة إليك 
تبدو تساؤاًل: “ألستم أنتم بالحرّي أفضل منها؟” )مت 26:6(؛ كأن الله يريد أن يقول: ال تخافوا! فجميع حاجاتكم هي 
لدّي، وأنا قادر أن أقدمها إليكم؛ فإن كان الله يهتم بالطيور وزنابق الحقل، أفال يهتم باإلنسان الذي خلق له الكون 
كله؟!! “… تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو! ال تتعب و ال تغزل. ولكن أقول لكم: إنه وال سليامن يف كل مجده كان 
يلبَس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوَجد اليوم و يُطرح غدا يف التَّنور، يُلْبسه الله ٰهكذا، أفليس بالحرّي 
جدا يُلْبسكم أنتم يا قلييل اإلميان؟” )متى 28:6-30(. وقد جذب انتباهي املقارنة بني عشب الحقل و”سليامن” امللك 
الذي كان أغنى أغنياء األرض وأحكم من عليها؛ ليفهم اإلنسان أن الشبع والبهاء ليسا بدى غنى الشخص وإمنا هام 
من الله؛ وأن كل ما يحتاج إليه اإلنسان إمنا يأت بالثقة بحبة الله له. ال تنظر فيام متلك ولٰكن فيام ميلك الله؛ وحينئذ 

تُدرك حجم غناك الحقيقّي.

وحني يُلقي عدو الخري يف نفسك القلق، تذكر داود النبّي امللك الذي شعر وأدرك عناية الله ومحبته، فقال: “ألِق 
َ عنه، وال ذرية  عىل الرب همك فهو يعولك.” )مزمور 22:55(، وكذلك قال: “كنُت فتى وقد شخُت، ومل أَر صديقا تُُخيلِّ

له تلتمس خبزا.” )مزمور 25:37(.

وتظهر قدرة الله عىل إشباع أبناء شعبه عندما خرجوا إىل أرض كنعان وساروا يف الربية أربعني سنة يعولهم فيها 
بالطعام، والرشاب، وامللبس؛ فكانوا حينام يتذمرون عىل موىس النبي ويطلبون طعاًما، يجيب الله موىس: “ها أنا أمطر 
لكم خبزا من السامء. فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. …”، ثم يقول: “»سمعُت تذمر بني إرسائيل. 
كلِّمهم قائال: يف العشية تاكلون لحام، و يف الصباح تشبعون خبزا، و تعلمون أين أنا الرب إلٰهكم«.” )الخروج 4:16 و12(. 
ويتعجب موىس، حتى إنه تساءل: “»ِست مئة ألف ماٍش هو الشعب الذي أنا يف وسطه، وأنت قد قلت: أعطيهم لحام 
ليأكلوا شهرا من الزمان. أيُذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يُجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟«.” )العدد 22:11-

23(، فيجيبه الله: “»هل تقص يد الرب؟ اآلن ترى أيوافيك كالمي أم ال؟«.” )العدد 23:11(. وتتحقق كلامت الله.
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توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 

الثاين صلوات التجنيز بشاركة عدد 

كبري من اآلباء املطارنة واألساقفة، 

مار  الشهيد  دير  رهبان  ومجمع 

مينا املعلق بأبنوب ومجمع كهنة 

إيبارشية أبنوب وتوابعها بالكنيسة 

يف  املرقسية  بالكاتدرائية  الكربى 

فرباير   13 األحد  يوم  العباسية، 

مثلث  تجنيز  صلوات  2022م، 

الرحامت نيافة األنبا لوكاس أسقف 

وأسيوط  والفتح  أبنوب  إيبارشية 

مار  الشهيد  دير  ورئيس  الجديدة 

الذي  أبنوب  بجبل  املعلق  مينا 

رقد يف الرب يوم السبت 12 فرباير 

2022م

لوكاس  األنبا  نيافة  الرحامت  مثلث 

أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط 

مينا  مار  الشهيد  دير  الجديدة ورئيس 

املعلق بجبل أبنوب يف سطور:

- ولد يف طهطا يف 5 نوفمرب 1949

عام  التجارة  دبلوم  عىل  حصل    -

 1967

ا يف مايو 1979، ورُِسم قمًصا يف  - ترهب باسم الراهب أرسانيوس األنبا بيشوي يف 23 مارس 1977 وسيم قسًّ

يوليو 1983

- كان مسؤواًل عن بيت الخلوة بدير  القديس األنبا بيشوي

- انتُِدب للخدمة يف ديب بدولة اإلمارات بني عاَمي 1980 و1985

- سيم أسقًفا إليبارشية أبنوب والفتح يف 22 يونيو 1986 بيد مثلث الرحامت البابا شنوده الثالث

- جلس عىل كريس اإليبارشية يف 8 نوفمرب 1986

- أرشف عىل العمل الرعوي بكنائس الوادي الجديد والواحات حتى تأسيس إيبارشية بها بسيامة املتنيح األنبا بقطر

- تنيح بسالم بعد رصاع طويل مع املرض اليوم السبت 12 فرباير 2022م، املوافق 5 أمشري 1738م 

الرب ينيح النفس املنتقلة ويعزي قداسة البابا واملجمع املقدس وكل شعبه.

نياحة نيافة أنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح



9

الكاثوليكية  القبطية  الكنيسة  ودعت 

يوم 15 فرباير 2022م مثلث الرحامت األنبا 

يوحنا قلتة املعاون البطريريك بعد شيخوخة 

صالحة وقد خدم الرب عىل املذبح املقدس 

61 عاما و5 شهور وأسقفا 36 عاما.

ولد يف قرية القطنة بطهطا سنة 1937م، 

كاهًنا  وصار  الكاثوليكية،  باملدارس  والتحق 

يف 1960/9/25م.

بني  علميًا  مشواًرا  خاض  وأكادمييًا 

إذ  والرشقية،  واإلسالمية  العربية  الدراسات 

أنَّه يف عام 1965، حصل األنبا يوحنا قلته عىل ليسانس الدراسات العربية واإلسالمية. ويف عام 1972، حصل عىل 

درجة املاجستري، ويف عام 1981 حصل عىل درجة الدكتوراه يف »دراسات املسترشقني الفرنسيني للشعر العريب« من 

جامعة القاهرة.

ويف عام 1962، توىل األنبا يوحنا قلته مسئولية اإلعالم والصحافة واللجنة املصية الكاثوليكية للعدالة والسالم، 

كام أنه رعى كنيسة السجود بشربا.

نياحة اللواء الطبيب أمني سليمان زخاري
املعادي  أسقف  دانيال  وأنبا  الرسيان،  دير  ورئيس  أسقف  متاؤس  أنبا  األجالء  األحبار  النيافة  أصحاب  ترأس 

وتوابعها سكرتري املجمع املقدس، وأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وأنبا إرميا األسقف العام رئيس 

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس،  يوم 12فرباير 2022 صالة جناز اللواء الطبيب أمني سليامن زخاري، وذلك بكنيسة 

الشهيد العظيم مار مرقس الرسول باملعادي.

الوطن  العسكري، وقد خدم  الواجب  نال نوط  الطبيب أمني سليامن زخاري،  اللواء  الراحل  بالذكر أن  الجدير 

واتصف  أمانة،  بكل  والكنيسة 

وااللتزام  واملهارة  باإلخالص 

والتضحية واحرتام اآلخرين.

العام  األسقف  إرميا  أنبا  نيافة 

القبطي  الثقـايف  املركــز  رئيــس 

األرثوذكيس، وأرستا املركـز الثقـــافـي 

 ،ME Sat القبطي األرثوذكيس وقناة

إىل  العزاء، طالبني  بخالص  يتقدمون 

الله نياحـًا لنفسه، وتعزيات السامء 

ألرسته وأبنائه ومحبيه.

نياحة األنبا يوحنا قلته املعاون البطريركي لألقباط الكاثوليك في مصر
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دشن قداسة البابا توارضوس الثاين يوم 5 فرباير 2022، كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم املصية، برشوع 

أهالينا 2 بدينة السالم، بشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، بحضور اللواء أركان 

املنطقة، والقيادات األمنية ورئيس حي  العسكرية، وعدد من قيادات  املنطقة املركزية  حرب فهمي هيكل، قائد 

مدينة السالم، وبعض أعضاء الربملان.
محاضرة “التخطيط في اخلدمة” لنيافة األنبا إرميا

ألقى نيافة أنبا ارميا  األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم 2022فرباير25م، محارضة يف 

اجتامع الخدمة بكنيسة الشهيدة دميانه ببوالق أبو العال، جاءت بعنوان “التخطيط يف الخدمة”.

تدشني كنيسة السيدة العذراء والقديسة مرمي املصرية مبنطقة “أهالينا ٢” مبدينة السالم
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استقبل نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، د. مصطفى الرشبيني سفري ميثاق 

املناخ لالتحاد األورويب رئيس مبادرة املليون شاب متطوع للتكيف املناخي “سفراء املناخ”، ود. صافيناز حبيب رئيس 

أكادميية مستقبل مص الدولية، وأ. حسام الدين محمود األمني العام ملبادرة املليون شاب متطوع للتكيف املناخي 

“سفراء املناخ” رئيس برملان شباب وادي النيل؛ يف مناقشة عن “تغري املناخ”. حض اللقاء أ. مينا سليامن الباحث 

باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.

مسابقة دورة “جاما” لتنمية املهارات احلسابية واملنطقية
أقامت أكادميية املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 

املشرتكني  لألطفال  مسابقة  2022م،  فرباير   17 يوم 

باألكادميية يف دورة “جاما” لتنمية املهارات الحسابية 

واملنطقية، ويف الختام ُوزعت الكؤوس وامليداليات عىل 

األطفال الفائزين.

نيافة األنبا إرميا يلتقي سفير ميثاق املناخ لالحتاد األوروبي
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تحت رعاية نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، واألستاذ الدكتور محمود املتيني 

رئيس جامعة عني شمس، واالستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، بدأت 

يوم 2022/2/20م الدورة التدريبية لتعليم لغة اإلشارة املصية لإلداريني بإدارات شئون الطلبة من مختلف كليات 

جامعة عني شمس، يف مركز خدمات الطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة من خالل مجموعة من األساتذة املتخصصني يف 

تعليم لغة اإلشارة باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، بهدف إعدادهم للتواصل مع الطلبة الصم وضعاف السمع 

داخل الجامعة، بحضور ا. د رنا الهاليل مدير املركز ، ا. د حنان السعيد مدير مركز التعليم اإللكرتوين املدمج.

وخالل تفقده لقاعة التدريب، أوضح أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أن 

هذه الدورة التدريبية تأت يف إطار الربوتوكول املوقع بني جامعة عني شمس واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس من 

أجل مجتمع جامعي دامج بال حواجز.

وقدم سيادته الشكر لنيافة انبا ارميا عيل التعاون املستمر مع الجامعة ومركز خدمة الطالب ذوي االعاقة لدمج 

الطالب يف العملية التعليمية، كام قدم سيادته الشكر لألستاذة الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم اإللكرتوين 

املدمج عيل التنسيق الدائم واملستمر بني جامعة عني شمس واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.

وأشارت أ. د رنا الهاليل مدير مركز خدمات الطالب ذوى اإلعاقة أن التدريب يتم عن طريق مدربني متخصصني 

من املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، من أجل تجهيز الجامعة للتعامل مع الطالب الصم وضعاف السمع، وذلك 

ملدة يومني يف األسبوع عيل مدار أربعة أسابيع.

الثقافي القبطي يعقد دورة لتعليم لغة اإلشارة ملوظفي جامعة عني شمس
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برعاية رئييس بيت العائلة املصية فضيلة اإلمام األكرب أ. د. أحمد الطيب شيخ األزهر، وقداسة البابا توارضوس 

الثاين بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية، وأ. د. محمد عبد الغني شامة األمني العام لبيت العائلة املصية، 

لبيت  املساعد  العام  األمني  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  أنبا  الجليل  الحرب  ونيافة 

العائلة املصية، وأ. د. محمد أبو زيد األمري نائب رئيس جامعة األزهر املنسق العام لبيت العائلة ..

واملجتمع”،  “األرسة  بعنوان  مؤمترا  فرباير 2022،   21 يوم  املصية،  العائلة  ببيت  األرسية  الثقافة  لجنة  عقدت 

والذي استمرت فعالياته عىل مدار 3 أيام، وذلك بالتعاون بني بيت العائلة املصية ومؤسستي “wellspring للتنمية 

االجتامعية”، ”أنا املصي”، بفندق تريومف، بحضور قيادات األزهر والكنيسة، والذى يهدف إىل تدريب مجموعة 

التوعية  الرتابط األرسى، من خالل  تقوية  أساليب  أفضل  والراهبات عىل  والقساوسة  األزهر  من وعاظ وواعظات 

بدور األرسة وتقوميها، باإلضافة إىل طرق تنمية الوعي املجتمعي بأهمية تفعيل القيم املشرتكة بني األديان، من أجل 

استعادة منظومة القيم ففي املجتمع املصي.

املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  قال 

لبيت  املساعد  العام  األمني  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 

العائلة املصية خالل كلمته “أن األساس يف األرسة الرتابط 

عىل  حثت  األديان  فكل  صالحة،  أرسة  لتكوين  واالتحاد 

للمجتمع، لخلق مجتمع يغلب عليه  نافعة  تكوين أرسة 

الزواج  هدف  فكام  األرض،  لعامرة  والتعاضد  التعاون 

تحصني اإلنسان من الوقوع ىف الحرام، فهدف بيت العائلة 

املصية هو تحصني املجتمع ضد الطائفية”.

وشدد نيافة األنبا إرميا عىل رضورة الرتابط األرسى والبعد 

املجتمعات،  انهيار  ىف  يتسبب  ألنه  األرسى  التفكك  عن 

غاية  تحقيق  عىل  العمل  الربنامج  هذا  أن هدف  موضًحا 

السالم  يسوده  جو  ىف  الكون  إعامر  وهى  األرض  ىف  الله 

واألمان، والقضاء عىل ظاهرة الطالق.

انطالق مؤمتر “األسرة واملجتمع”
بالتعاون بني بيت العائلة املصرية ومؤسستي “wellspring للتنمية االجتماعية” و”أنا املصري”



أخبار

14

شارك نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس األمني العام املساعد لبيت العائلة 

املصية، يف ملتقى الهناجر الثقايف الشهري تحت عنوان “وثيقة األخوة اإلنسانية… والعيش املشرتك” الذى ينظمه 

الحميد، مدير  ناهد عبد  الدكتورة  الناقدة  الندوة  وتدير  املخرج خالد جالل،  برئاسة  الثقايف،  اإلنتاج  قطاع شئون 

ومؤسس امللتقى، وتحت إرشاف الفنان شادى رسور، وذلك مساء 28 فرباير 2022م، يف مركز الهناجر للفنون بساحة 

دار األوبرا املصية.

لبيت  العام  الرشيف واملنسق  األزهر  نائب رئيس جامعة  األمري  زيد  أبو  الدكتور محمد  امللتقى  كام شارك ىف 

العائلة، الشيخ الدكتور عمرو الورداين أمني الفتوى ومدير التدريب دار اإلفتاء املصية، األب رفيق جريش املتحدث 

الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، الدكتور حسام فاروق الباحث السيايس، ومشاركة متميزة لفرقة املولوية بقيادة 

الفنان الدكتور عامر التوىن.

الشهر من  الثقايف ومؤسسته، يف مثل هذا  الهناجر  ملتقى  الحميد، مديرة  ناهد عبد  الدكتورة  الناقدة  وقالت 

األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  بني  تاريخية جمعت  لحظة  اإلنسانية يف  لألخوة  وثيقة  أول  2019، صدرت  عام 

الرشيف ورئيس حكامء املسلمني الدكتور أحمد الطيب مع قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، يف مبادرة تاريخية 

احتضنتها دولة اإلمارات العربية املتحدة، لتعزيز مبادئ األخوة اإلنسانية بني مختلف الشعوب عىل اختالف أعراقهم 

الدينية  القيادات  كبار  املبادرة  هذه  ىف  وشارك  واإلرهاب،  والتعصب  والتطرف  العنف  نبذ  بهدف  واتجاهاتهم، 

والفكرية من مختلف دول العامل، كام شارك فيها أصحاب األفكار واملعتقدات الدينية املختلفة، وجلسوا جميعهم 

للعيش  السبيل  الحوار، ألنه هو  اإلنسانية وفقط، وكان البد من  اإلنسانية،  واتفقوا عىل  واحد،  عىل طاولة حوار 

املشرتك والتعاون املشرتك بني الجميع.

 ندوة ملتقى الهناجر بعنوان “وثيقة األخوة اإلنسانية… والعيش املشترك”
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وأشارت الدكتورة ناهد عبد الحميد، إىل إصدار املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ووزارة األوقاف املصية لوثيقة 

القاهرة للسالم منذ حوايل أسبوعني، بحضور العديد من ممثيل الدول العربية واألوروبية، كام لفتت مؤسسة ملتقى 

الهناجر إىل أن وثيقة األخوة اإلنسانية يحتاجها رجال الدين واملعلم واملرىب واألم، وكذلك يحتاجها صناع القرار، ألنها 

متثل نهًجا للتالقي بني البرش جميًعا، تنظر لإلنسان بشكل عام دون النظر لدينه أو عرقه أو جنسه، وال شك أنها تعد 

أفضل دعوة للمحبة والسالم، وخري نداء لكل ضمري حى نحو عامل مستدام.

وقال الدكتور محمد أبو زيد األمري، نائب رئيس جامعة األزهر الرشيف، واملنسق العام لبيت العائلة املصية، 

تعترب وثيقة األخوة اإلنسانية التي نحتفل بها اليوم امتداًدا للنسق الفكري األزهري الوسطى، الذي يقوم عىل احرتام 

التعددية الدينية واملذهبية، وقبول اآلخر والعيش املشرتك بسالم، ففكرة األخوة اإلنسانية مل تولد اليوم، وليست 

بجديدة عىل املجتمع املصي، وال عىل املصيني جميًعا واألزهر الرشيف وكذلك الكنائس املصية، فإن فكرة األخوة 

اإلنسانية فكرة متجذرة يف الثقافة املصية.

املرقسية  بالكاتدرائية  القبطي األرثوذكيس  الثقايف  املركز  العام ورئيس  إرميا، األسقف  األنبا  ومن جانبه، أضاف 

بالعباسية، واألمني العام املساعد لبيت العائلة املصية، أنه عقب أحداث تفجري كنيسة القديسني باإلسكندرية بحي 

سيدى برش، جاء لتقديم واجب العزاء فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر بصحبة فضيلة مفتى 

الجمهورية الدكتور عىل جمعة ووزير األوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، ومستشار فضيلة شيخ 

األزهر الدكتور محمود عزب رحمه الله، وأثناء العزاء اقرتح فضيلة اإلمام األكرب عىل قداسة البابا شنودة الثالث، 

فكرة إنشاء بيت العائلة املصية، وأن نكونه عىل أن يكون له مجلس أمناء ومجلس تنفيذي، بهدف الحفاظ عىل 

الصدد،  بهذا  قرار وزاري  استصدار  تم  وبالفعل  منا،  كبريًا  تأسيس مجهوًدا  الشعب املصي، وأخذت فكرة  وحدة 

النسيج  الحفاظ عىل  تتجىل ىف  الصائبة،  اإلمام  فضيلة  رؤية  بفضل  التحقق  بدأت ىف  التى  إنشاءه  فكرة  وبالطبع 

الوطنى الواحد ألبناء مص، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نعمل عىل االتصال والتنسيق مع جميع الجهات والوزارات 

املعنية بالدولة، وتقديم املقرتحات والتوصيات وكذلك عقد املؤمترات ىف محافظات كامل تراب الجمهورية، مشريًا إىل 

املنقضية  العرش  السنوات  خالل  النجاح 

التى  املحاور  من  عدة  تحقيق  ىف 

بهدف  املصية  العائلة  بيت  تأسس 

إنجازها، ووعد باستكامل بيت العائلة 

املصية ىف تحقيق املزيد من أهدافه 

التى أسس إلنجازها خالل عقده الثاىن.

الورداىن،  عمرو  الدكتور  وأوضح 

بدار  التدريب  ومدير  الفتوى  أمني 

اإلفتاء املصية، أنه البد أن أول واجب 

بالرشيعة  واملشتغلني  العلامء  عىل 

الكراهية،  خطاب  عىل  القضاء  هو 

اسمه  جديد  علم  إنشاء  إىل  والدهوة 
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علم اجتامع التدين، وليس علم االجتامع الدينى، حيث يبحث هذا العلم الجديد ىف املامرسات املصية، مؤكًدا أن 

هناك مثة من يكره التدين املصى، واستنكر الضجيج الذى يحدث خالل تهنئة املصيني بعضهم بيالد السيد املسيح 

عليه السالم، بسبب كراهية التدين املصى، التى تكشف عن وجهها القبيح بالتزامن مع تبادل التهنئات بني املصيني 

وبعضهم البعض ىف األعياد واملناسبات الدينية باختالفها.

املتحدث  جريش،  رفيق  األب  وقال 

ال  إنه  الكاثوليكية،  الكنيسة  باسم  الرسمى 

اإلنسانية  األخوة  وثيقة  أن  الكثريين  يعلم 

األكرب  واإلمام  فرنسيس  البابا  وقعها  التى 

بصياغتها  قام  من  الطيب،  أحمد  الشيخ 

مسيحى،  واآلخر  مسلم  أحدهام  مصيان 

وهام: املستشار محمد عبد السالم، مستشار 

شيخ األزهر ىف ذلك الوقت، والدكتور يؤانس 

لحظى، سكرتري قداسة البابا ىف مص.

اإلنسانية  األخوة  وثيقة  فكرة  وحول 

أضاف: خالل الزيارة الثالثة لإلمام األكرب إىل 

روما، دعى إىل تناول الغذاء مع قداسة البابا فرانسيس، حيث كانا قد أصبحا أصدقاء بدرجة كبرية تجمع كل منهام 

محبة كبرية، اقرتح أحد الحضور فكرة هذه الوثيقة، وتشجع البابا واإلمام األكرب، وظلت ىف تكتب ما بينهام، إىل أن 

وقعت ىف أبو ظبى ىف شهر فرباير 2019م.

أستاذ  فاروق،  حسام  الدكتور  وأضاف 

اإلعالم السياىس الدوىل: “حتى نرسخ لثقافة 

أال  يجب  صحيح،  مجتمع  وسط  التسامح 

بعض  يخص  فيام  واملواطن  اإلعالم  يتسامح 

الذى  التنشئة  مثلث  أن  حيث  املشاهد، 

ندرسه للطالب، ومن املفرتض أن يتم تداوله 

ىف املجتمع بشكل أو بآخر يتمثل ىف اإلعالم 

اإلعالم  استخدام  يجب  والثقافة،  والتعليم 

الكراهية،  خطاب  محاربة  ىف  كبري  بشكل 

هناك فارق كبري بني خطاب الكراهية وثقافة 

الكراهية، فإن تداول خطاب الكراهية وتكراره يرسخ لثقافة الكراهية، وهو األمر الذى سيحتاج وقتًا كبريًا لتعديله، 

ألن تغيري الثقافات يأخذ زمن كبريًا، ومن ثم قد بدأنا، فال شك أن اإلعالم هو صانع الوعى”.

وتخللت املناقشة عدة فواصل إنشاديه، قدمتها فرقة )املولوية( بقيادة الفنان الدكتور عامر التوىن؛ الذى أنشد 

باقة متميزة من أنشوداته الصوفية، التي القت استحسان الحضور.
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يف إطار اهتامم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنرش الثقافة والوعي بكافة األقاليم الثقافية 

عقدت يوم األربعاء املوافق 9/ 2 / 2022م ندوة )معا نبني مص( بقص ثقافة اإلسامعيلية بحضور سيادة اللواء 

الثقايف القبطي األرثوذكيس  أ. ح رشيف بشارة محافظ اإلسامعيلية ونيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 

والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة إلقليم القناة وسيناء الثقايف ود. شعيب خلف مدير عام اإلقليم وأ. شريين 

عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة االسامعيلية و عدد من القيادات األمنية والسياسية والثقافية ومشايخ األوقاف

ويف كلمته أشاد محافظ االسامعيلية، بفاعليات الصالون الثقايف والذى يهدف إىل مناقشة القضايا الهامة وتنمية 

الوعى لدى جميع أفراد املجتمع باإلضافة إىل توحيد الروىء والتأكيد عىل روح املحبة بني كافة أبناء األمة ، داعيا 

املوىل عزوجل أن تظل راية مص عالية خفاقة وأن ينعم عىل مصنا الحبيبة الخري واألمان.

 فيام أعرب نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بالحضور، عن سعادته بشاركة 

محافظ اإلسامعيلية فعاليات الصالون الثقايف ، مشرياً أن الهدف من تلك اللقاءات، هو التأكيد عىل أهمية الدور 

التثقيفي والتنويري لتوعية الشباب من خالل تناول القضايا الهامة، كإبراز دور الشباب يف بناء األوطان وقبول األخر، 

وأثر الوحدة الوطنية املصية يف مواجهة الصعوبات، ودور الدولة يف متكني الشباب واملرآة ومواجهة تحديات الحياة 

لجميع فئات الشعب، مؤكداً أن املصيني مسلم ومسيحي رشكاء يف بناء هذا الوطن يتطلعون إيل أفاق املستقبل 

لغد أفضل.

أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز  الثقافة لنيافة  ويف ختام االحتفالية قدم الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة 

الثقايف القبطي األرثوذكيس درع تكريم إقليم القناة وسيناء الثقايف تقديرا واحرتاماً لشخصه الكريم وحضوره الراقي.

تكرمي نيافة األنبا إرميا بدرع إقليم القناة وسيناء الثقافي
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القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام،  األسقف  إرميا  األنبا  قال 
نحو  الريادي  بدورها  عّودتنا  اإلمارات  إن  القاهرة،  يف  األرثوذكيس 
األخوة اإلنسانية عىل إطالق العديد من املبادرات التي تسعى لنرش 
قيم التسامح والسالم والتعايش بني شعوب العامل، ومنها: جائزة زايد 

لألخوة اإلنسانية املنبثقة من »وثيقة األخوة اإلنسانية«.
أن  لـ»االتحاد«  حواره  خالل  العام،  األسقف  إرميا  األنبا  واعترب 
املبادئ  نرش  إىل  تسعى  أنها  اإلنسانية  لألخوة  زايد  جائزة  أهمية 
التي تدعو إىل  اإلنسانية«  التي تضمنتها »وثيقة األخوة  واملفاهيم 
الكراهية  ونبذ  البرش  جميع  بني  التنوع  واحرتام  والتسامح  السالم 
أن  السيام  العامل،  يف  للسالم  املحبني  كل  جهود  خالل  من  والعنف 
البرش يواجهون أزمة عاملية تتهددهم حالياً جراء جائحة »كورونا«، 

مشدداً عىل أن هذا األمر يتطلب تضامناً أخوياً دولياً.

وأوضح، أن هذه الوثيقة تتحدث عن الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعاىل، وتوضح قيمة اإلنسان، 
وتوضح أيضاً حق الحياة لهذا اإلنسان الذي خلقه الله، وهو سبحانه وتعاىل الوحيد الذي يقرر متى 
اإلنسان وهو  الله يف  الذي وهبه  اآلخر  أيضاً حق  تعطي  الوثيقة  العامل، وهذه  اإلنسان هذا  يغادر 

الحرية، وتنص الوثيقة كذلك عىل العدالة وحق العدالة التي هي من صفات الله العادل.
ولفت »إرميا« إىل أن »الوثيقة« تحث عىل حق احرتام اآلخر، مؤكداً أن احرتام الخليقة دليل عىل 
حسن الخلق واألدب، وهذا ما عرّبت عنه األديان الساموية، وتعطي حق األمن والسالم لكل إنسان 
ممتلئ  عامل  وسط  البرشية  عنه  تبحث  الذي  الحلم  هو  أصبح  السالم  أن  مؤكداً  األرض،  عىل  يحيا 

بالتوترات والصاعات والحروب والقلق. 
وأضاف: من دون السالم ال تستطيع الدول أن تستقر أو تُعمر أو تبنى، ومن دون السالم تستدعي 
الدمار والهالك، ولذلك فإن جائزة زايد لألخوة اإلنسانية لها أهميتها، ألنها تظهر أدوار اإلنسان تجاه 
أخيه اإلنسان، وهذه هي وصية الله لكل البرش، أن يسعوا يف السالم، حيث قال الله يف القرآن الكريم: 
لِْم كَافًَّة«، سورة البقرة اآلية 208، وجاء يف الحديث الرشيف: »أفشوا  »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا يِف السِّ
التي  الدين  إليه األديان، إمنا هو من أسس  إليه وتسعى  الذي نسعى  السالم بينكم«، وهذا السالم 

نيافة األنبا إرميا لـ»االحتاد«: »األخوة اإلنسانية«.. أمن وسالم جلميع البشر
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لخصتها هذه الوثيقة، يف ظل األوقات الصعبة التي تحيط بنا.
وحول جهود املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
اإلمارات،  دولة  تأسيس  منذ  والتسامح  السالم  نرش  يف  ثراه«  الله 
والذي ارتبط اسمه بهذه الجائزة، قال األنبا إرميا: الشيخ زايد من 
واستطاع  أجمع،  العامل  يف  السالم  إىل  ودعوا  أسسوا  الذين  الشيوخ 

برؤيته الثاقبة أن يؤسس ما بني األديان الساموية. 
تُنشئ  أن  زايد  الشيخ  بفكر  استطاعت  اإلمارات  دولة  أن  إىل  وأشار 
يضم  والذي  أبوظبي،  يف  اإلبراهيمية«  العائلة  »بيت  لألديان  ُمجمعاً 
مسجداً وكنيسة وكُنيساً تحت سقف رصح واحد، لجميع األديان الساموية 
الجميع، كل يف معبده أو كنيسته  ليتعبد  املسيحية واإلسالم واليهودية، 
أو مسجده، ليك يعيشوا يف سالم وأخوة ووئام، وهذا ما اتسمت به دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وعاصمتها أبوظبي يف كل ما تقدمه للعامل.

عنه  أعلنت  الذي  للتسامح«  العاملي  »التحالف  أهمية  وحول 
اإلمارات يف معرض »إكسبو 2020 ديب« نوفمرب 2021، أكد األنبا إرميا أن هذا التحالف الذي يدعو إىل 
تكثيف الجهود الدولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح لدى كافة األمم والشعوب، هو خطوة هامة 
جًدا للعمل عىل نرش قيم التسامح الجميلة وسط عامل يتوق إىل استعادة أمنه وسالمه أمام ما يواجه 
من تحديات، مؤكداً أن التحالف نافذة أمل للبرشية التي باتت تحلم باستعادة الحياة والبناء والخري.

�ة �ة �ي �ة و��ث ��لا�ة

الحاجة إىل استعادة السالم عىل مستوى الشعوب  اليوم يف أمس  البرشية  أنبا إرميا إىل أن  أشار 
واألمم، وعىل مستوى أفراد الشعب الواحد، مضيفاً »هناك عالقة وثيقة بني كل من املحبة والتسامح 
والسالم، فإذا كانت املحبة هي القوى الدافعة العميقة يف كيان اإلنسان نحو التسامح، فإن التسامح 
يحمل لحياة اإلنسان السالم«، مؤكداً أن تحقيق التسامح والسالم هو أسلوب حياة يختاره البرش من 
أجل السمو عن حل االختالفات باالحتداد، أو الصاعات، أو القوة من خالل الوصول إىل قواعد إنسانية 

مشرتكة إليجاد حلول لتلك املشكالت.  

نيافة األنبا إرميا لـ»االحتاد«: »األخوة اإلنسانية«.. أمن وسالم جلميع البشر
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فخامة الرئيس/ إميانويل ماكرون..
رئيس الجمهورية الفرنسية،

السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
أود أن أتقدم بالشكر، لفخامة الرئيس "إميانويل ماكرون"، عىل دعوته لهذه القمة يف هذا التوقيت 
املهم، عىل صعيد عمل املناخ الدويل وجهود حامية الطبيعة انعكاًسا لألهمية التي باتت تحظى بها 

هذه املوضوعات، والجهود الحثيثة التي تبذلها دولنا يف هذا اإلطار.
السيدات والسادة،

متثل البحار واملحيطات، نحو "70٪" من مساحة كوكبنا، وتربط بني شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم يف 
حركة التجارة واملالحة الدولية فًضال عن كونها مصدًرا مهاًم للغذاء واملوارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط 

االقتصادي، والزدهار مجتمعات ودول بأرسها.
نشأة  يف  واملتوسط،  األحمر  البحرين  عىل  موقعنا  ساهم  فلقد  جيًدا؛  مص  يف  ذلك  نعى  ونحن 
حضارتنا املمتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فًضال عن امتالك مص لقناة السويس، التي ساهمت 

وال تزال، يف دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم املمرات املالحية يف العامل.
ولقد حرصت مص منذ وقت مبكر، عىل وضع األطر القانونية املنظمة لألنشطة االقتصادية، ذات 
الصلة بالبحار واملحيطات، لتضمن استدامة املوارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار 
للتلوث بشتى أنواعه، با يف ذلك التلوث بالنفايات البالستيكية، الذي ميثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام 
الدول النامية التي تسعى للحصول عىل الدعم والتكنولوجيا، الالزمني لتنفيذ اسرتاتيجيات الحد من 

استخدام البالستيك املض بالبيئة.
تتخذ مص كذلك خطوات حثيثة، للتحول إىل مركز للطاقة املتجددة، با يف ذلك التوسع يف إنتاج 
الهيدروجني األخض، با ميثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، وسنعمل 
خالل الفرتة القادمة، عىل طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع رشكاء التنمية، بهدف حشد املزيد 

من الدعم للجهود املصية يف هذا املجال املهم.
أما عىل الصعيد الدويل، فقد عملت مص خالل رئاستها، ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة للتنوع 
الطبيعة، وىف مقدمتها  لحامية  أهداف جديدة  إىل  للتوصل  تفاويض،  إطالق مسار  البيولوجي، عىل 
حامية البحار واملحيطات كام تشارك مص باهتامم يف املشاورات الجارية، تحت اتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار، للتوصل إىل أداة قانونية جديدة، لحامية التنوع البيولوجي يف املناطق البحرية، خارج 

نطاق الوالية الوطنية.
السيدات والسادة،

يظل تغري املناخ التحدي األصعب الذي يواجهنا، با له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة 
وليست البحار واملحيطات بعزل عن تلك اآلثار حيث امتصت املحيطات ما يزيد عىل "90٪"، من 

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل أعمال قمة "محيط واحد"
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الحرارة الناجمة عن ظاهرة االحتباس الحراري، بوترية متسارعة منذ سبعينيات القرن املايض، ما ساهم 
يف ارتفاع مستوى حمضيتها، وانخفاض نسبة األكسجني بها، وتدهور الحياة البحرية فًضال عن التهديد 
املستمر، الذى ميثله ارتفاع مستوى سطح البحار واملحيطات، عىل املناطق الساحلية يف العديد من 

دول العامل.
وعىل الرغم من ذلك، ال تزال الجهود الدولية للتغلب عىل اآلثار السلبية، لتغري املناخ عىل البحار 
واملحيطات، ال ترقى إىل املستوى املأمول ومن ثم فإن مص، بصفتها الرئيس القادم، ملؤمتر أطراف 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، تدعو إىل تكثيف الجهود الدولية، الرامية إىل حامية بحارنا 
ومحيطاتنا من تلك اآلثار، والحفاظ علــى اسـتدامتها وتنـوع الحياة البحريـة بها وسنعمل من جانبنا، 
املامرسات  أفضل  إىل  يستند  املسألة،  بناء حول هذه  للمؤمتر، حوارا  القادمة  الدورة  أن تشهد  عىل 
والعلوم املتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة، تبني عىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة 
الثالث للمحيطات، الذى تستضيفه الربتغال منتصف العام الجاري، لتساهم يف تعزيز جهود دولنا، يف 
تخفيف تبعات تغري املناخ عىل البحار واملحيطات، وىف حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، 

واإلفريقية منها عىل وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد.
البحار واملحيطات يرسين أن أعلن عن انضامم  وتأكيًدا عىل مساهمتنا، يف الجهد الدويل لحامية 
مص، إىل اإلعالن املقرر صدوره عن قمتنا هذه، تحت عنوان، "حامية املحيط: وقت العمل" وكذلك إىل 
مبادرت "التحالف العاملي للمحيطات"، و"التحالف عايل الطموح من أجل الطبيعة والبرش" ونتطلع 

إىل العمل يف إطار تلك املبادرات املهمة مع كافة األطراف، لضامن تحقيقهام للنتائج املرجوة.
السيدات والسادة،

أثق أن قمتنا اليوم، ستخرج بنتائج إيجابية، تعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف "اتفاق باريس 
الشيخ"، خالل  استقبالكم يف "رشم  إىل  الصدد،  البحار واملحيطات وأتطلع يف هذا  للمناخ"، وحامية 
القمة القادمة لتغري املناخ لنواصل مًعا حديثًنا هذا، لصالح حامية الحياة عىل كوكبنا، لنا ولألجيال 

القادمة.    وشكرًا..
الجمعة, 11 فرباير 2022 / 01:30 م
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السيدات والسادة،
أتقدم بالشكر ملنظمة العمل الدولية، عىل تنظيم هذا الحدث املهم، الذي يجمع بني رؤساء الدول 

والحكومات، بوصفهم املسئولني عن صياغة وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية وبني قادة عدٍد من أهم 

الحكومات، يف صياغة  مع  تساهم رشاكتهم  الذين  الدولية،  التمويل  ومؤسسات  والبنوك  املنظامت 

التوجهات العاملية لشتى القضايا الدولية، التي تهمنا وتؤثر عىل شعوبنا ومستقبلنا، فضاًل عمن ممثيل 

بالغ األهمية، يف عامل أصبحنا ندرك فيه جميًعا  العامل وأصحاب األعامل، والذين يضطلعون بدور 

حجم التداخل بني األزمات الدولية املختلفة، ومدى التأثري الواسع لها عىل كافة مناحي الحياة.

من هذا املنطلق، فلقد حرصت عىل أن أشارك معكم اليوم، يف هذا الحوار املهم حول التعايف من 

الجائحة ومستقبل النظام الدويل يف عامٍل جديٍد، أخٍذ يف التشكل أمامنا يوًما بعد يوٍم.

فبعد أكرث من عامني، عىل بداية أزمٍة دوليٍة عصفت باألوضاع االقتصادية واالجتامعية، وتجاوزت يف 

تأثريها أكرث أزمات العامل فداحًة، أظنكم ستتفقون معي، أن أي محاوالٍت للتغلب عىل تداعيات تلك 

األزمة، البد وأن يكون اإلنسان محورها الرئييس، فلقد كانت جائحة "كورونا – وال تزال – أزمًة إنسانيًة 

بوجه عام، ال أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتامعية فحسب.

من  املاضيني،  العامني  مدار  عىل  "كورونا"  أزمة  تبعات  من  الكثري  تجاوز  مص،  استطاعت  ولقد 

خالل سياسات مالية واقتصادية واجتامعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها ونبذل يف الوقت الراهن، جهوًدا 

شهدت لها مختلف األطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدالت منٍو إيجابيٍة، رغم كافة الصعاب التي 

واجهناها، والنزال وساهمت يف إيجاد حالة من االستقرار والثقة الدولية، يف قدرة االقتصاد املصي عىل 

الصمود وامتصاص األزمات وتجاوزها.

بل واستطاعت مص أيًضا رغم األزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة املواطن يف 

الريف واملناطق األكرث احتياًجا، من خالل مبادرة "حياة كرمية"، ومد شبكة الضامن االجتامعي ملئات 

اآلالف من األرس، من خالل برنامج "تكافل وكرامة" مام ساهم يف تخفيف عبء الجائحة فضاًل عام 

تبذله مص من جهود لتعزيز الشمول املايل، ودمج االقتصاد غري الرسمي والرقمنة.

السيدات والسادة،
تقتيض منا الصاحة، التسليم بأن تلك األزمة قد كشفت بشكل جيل، عن مواطن ضعف ببعض 

جوانب املنظومة الدولية، يتعني علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها.

ولهذا؛ فأود أن يكون حديثي معكم اليوم، حول مستقبل النظام الدويل خالل السنوات القادمة، 

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل أعمال اجللسة الرابعة للمنتدى العاملي للتعافي من اجلائحة
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وقدرته عىل االستجابة لألزمات العاملية الطارئة، وتبعاتها متعددة األبعاد.

واسمحوا يل يف هذا الصدد، أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤالت:

هل ميكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو "61٪"، من قوة العمل يف العامل يف عداد االقتصاد 

غري الرسمي فضاًل عن افتقار نحو "4" مليارات إنسان للضامن االجتامعي؟

القدرة عىل  لـدينا  هـل   " الثاين:  املنطقي  التساؤل  فيصبح  كذلك،  وأظنها  بال،  اإلجابة  كانت  إذا 

الخروج – جامعيًا – من األزمة والتطلع إىل مستقبل أفضل"؟

وإذا كانت اإلجابة نعم، وأظّننا نريدها كذلك فأي طريق نسلك؟

هل نستمر عىل السياسات القدمية، أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟

هذه  حول  النقاش،  يف  تساهم  قد  التي  النقاط  من  عدًدا  أمامكم،  أضع  أن  أيًضا،  يل  واسمحوا 

التساؤالت:

أواًل – إننا وقد اتفقنا عىل صعوبة االستمرار عىل الوضع الحايل، فعلينا أن نتفق كذلك، عىل أنه ال 

خروج من هذه األزمة، دون سياسات متكاملة، وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية عىل ذلك، وتلك 

التحديات ستجد الكثري من الدول النامية واألقل منًوا، صعوبات جمة يف تجاوزها.

ثانيًا – إن التعايف من األزمة ممكن، إذا توافرت اإلرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع األطراف 

الواضحة  اآلليات  الحقيقية، ذات  الدولية  الرشاكة  األعباء واملسئوليات، يف إطـار من  تقاسـم  ببـدأ 

واملسئوليات املحددة.
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ثالثًا- إن إعادة ترتيب األولويات، التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد األزمات، البد أال تنتهي 

بنا إىل مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجامعية، لبلوغ أهداف التنمية املستدامة، 

االقتصادية  بأبعادها  تنفيذها،  وآليات  األهداف  هذه  يف  جميًعا  وضعناها  التي  الثقة  إضعاف  أو 

واالجتامعية والبيئية.

رابًعا- أهمية دور املؤسسات واملنظامت الدولية، يف صياغة سياسات للعمل، تستطيع إيجاد حلول 

عىل  الحالية،  الدولية  املنظومة  قدرة  يتجاوز  ربا  بشكل  برسعة،  وتتطور  تنشأ  اجتامعية  ملشكالت 

مواكبتها والتكيف معها.

وأود هنا، اإلشارة إىل محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية يف هذا السياق، خاصًة" النداء 

العاملي للتعايف الشامل واملستدام"، الذي أقره مؤمتر العمل الدويل يف عام 2021، ليكون منهاج عمل 

واضًحا لكافة األطراف، يف سبيل تحقيق تعاف شامل ومستدام محوره اإلنسان.

السيدات والسادة،
إن أزمة املناخ العاملية وتبعاتها السلبية، ألقت بدون شك، بظاللها عىل جهود دولنا يف التعايف من 

الجائحة، وتجاوز تأثرياتها املتعددة، خاصة يف الدول النامية.

بالجهد  القيام  التقاعس عن  أو  االنتظار،  اليوم، ال ميلك رفاهية  الرغم من ذلك فإن عاملنا  وعىل 

املطلوب، ملواجهة تغري املناخ ودرء آثاره.

ومن ثم، فإنني أؤكد مجدًدا، عىل رضورة إيجاد السبل الكفيلة، بتمكني الدول النامية من الوفاء 

بالتزاماتها، ورفع طموح عملها املناخي، وفًقا التفاق "باريس" دون اإلخالل ببادئ اإلنصاف وعدالة 

االنتقال مع توفري الحامية االجتامعية، ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء عىل الفقر.

وإن ذلك لن يتأىت، دون توفري بيئة دولية مواتية، تساهم يف حشد التمويل الالزم للدول النامية، 

لدعم جهودها ملواجهة تغري املناخ والتكيف مع أثاره، وبناء القدرة عىل تحملها مع وضع التعهدات 

موضع التنفيذ، وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل املناخ الدويل، عىل كافة األصعدة.

وهذا ما هو بعض ما نصبو اىل تحقيقه، خالل رئاسة مص لقمة املناخ القادمة، يف رشم الشيخ نهاية 

العام الجاري، وسنعمل مع كافة األطراف بحياد وشفافية، يف سبيل ذلك.

ختاًما، فإنني أتطلع لتلقي الخالصات والنتائج التي ستصدر عن املنتدى والتي ستعكس النقاشات 

واملداوالت القيمة التي دارت خالله وإنني لعىل ثقٍة، أنها ستساهم يف تعزيز فهمنا، لحجم وأبعاد 

املشكلة العاملية التي نواجهها، وسبل امليض قدًما، نحو إيجاد حلوٍل ناجعٍة لها، تحقق تطلعات شعوبنا 

وآمالها املرشوعة.
الخميس, 24 فرباير 2022 / 02:00 م
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السيدات والسادة،
الدعم  ستتلقى  التي  األفريقية  القارة  دول  ضمن  مص  الختيار  تقديري  عن  أعرب  أن  يسعدين 
للحصول عىل تكنولوجيا  mRNA املستخدمة يف تصنيع اللقاحات وغريها من العقاقري الطبية املهمة 
ملواجهة الكثري من األمراض املستعصية، أن وجودنا هنا اليوم هو انعكاس  حقيقي ملا ميكن للرشاكة 
الدولية والتضامن يف املجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة ملواجهة التحديات العاملية إذا ما 
توافرت اإلرادة السياسية الالزمة لذلك، وساد الشعور بصرينا املشرتك ونتيجة للجهود التي بذلتها كاًل 
من فرنسا وجنوب أفريقيا عىل مدار الفرتة السابقة لبلورة رؤية أفريقيا أوربية مشرتكة لدعم القارة 
األفريقية للحصول عىل التكنولوجيا الطبية الالزمة إلنتاج اللقاحات وأود هنا  أيًضا أن أمثن الجهد 
الذي بذلته منظمة الصحة العاملية لتحقيق هذا اإلنجاز الذي سيساهم يف متكني دولنا األفريقية من 
تجاوز االثار السلبية الصحية واالقتصادية واالجتامعية للجائحة وهو ما يصب أيًضا يف إطار حامية 

العامل أجمع من أثار الجائحة.
أن هذه الخطوة تأت تكريسا ملا تقوم به مص بالفعل عىل صعيد االستعداد إلنتاج اللقاحات سواء 
لالستخدام املحيل او لتوافرها للدول األفريقية الشقيقة استناًدا إىل البنية التحتية الطبية والتصنيعية 
التكنولوجيا  هذه  استيعاب  عىل  والقادرة  املاضية  السنوات  مدار  عىل  مص  فيها  استثمرت  التي 
وتوظيفها بالشكل املالئم لضامن استمرار توافر اللقاحات داخل مص وأيًضا لدعم الدول األفريقية 

الشقيقة يف جهودها لتوفري اللقاحات ملواطنيها.
ختاًما،

أود التأكيد عىل أن هذا الدعم الذي ستحصل عليه دولنا األفريقية أمنا هو خطوة عىل الطريق نحو 
الرشاكة الشاملة التي نسعى إليها يف املجال الصحي وندعو رشكائنا من الدول الصديقة واملنظامت 
ومؤسسات التمويل الدولية إىل تعزيز الجهود املبذولة يف هذا املجال لدعم الدول األفريقية وتوفري 
التمويل الالزم املستدام لسد احتياجاتها الصحية وكذلك تعزيز اآلليات الدولية ذات الصلة بتوزيع 

اللقاحات لتصبح أكرث عدالة واستجابة للظروف االجتامعية واالقتصادية لكل دولة.
 

الجمعة, 18 فرباير 2022 / 11:11 ص

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بجلسة منظمة الصحة العاملية بشأن تكنولوجيا اللقاحات واألنظمة الصحية
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احملبة
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

الخري ,   الله ,  ومحبة  أنواع :  محبة  الفضائل كلها ,  وهي عيل  الفضائل كلها .  أو هي جامع  املحبة هي قمة 
ومحبة الغري .  املحبة كائنة يف الله منذ األزل :  أحبنا قبل أن نوجد ,  ومن أجل ذلك أوجدنا .  كنا من قبل يف عقله 

فكرة ,  ويف قلبه مسرية ,  ثم ملا أعد لنا كل يشء حينئذ خلقنا . 
†  املحبة هي جوهر الدين ,  والذي ليست فيه محبة ال ميكن أن يكون متديًنا واملحبة هي خروج من الذات 
إيل الغري ,  بحيث ينيس اإلنسان ذاته ، ويذكر غريه, هو إذن ال يعيش داخل ذاته )داخل األنا( إمنا يعيش داخل 
قلوب الناس. يحيا آلجل غريه ويري خري الناس قبل خريه هو وهكذا فمن يحب الخري, يحب الغري, وإذا كانت 
املحبة متأل قلبه حينئذ تفيض من وجهه وتظهر يف مالمحه ويف عينيه ويف كل تصفاته وأعامله وتلد يف حياته 

العديد من الفضائل.
† واملحبة يشء غري الشهوة متاما, فالحب يريد دامئًا أن يعطي أما الشهوة فرتيد دامئا أن تأخذ. الشهوة 
تكون دامئًا ممتزجة باألنا, بالذات. أما الحب فيمتزج بإنكار الذات ألجل الغري والحب الحقيقي ال بد أن ميتزج 

بالطهارة والنقاوة كام ميتزج أيضا بالحق.
† إن املحبة كانت هي األصل يف عالقات اإلنسان األول: كانت املحبة كاملة بني اإلنسان والله قبل الخطيئة, 
آدم  بني  كائنة  املحبة  كانت  بل  والثقة  والتعاون  البساطة  بها  نقية,  طاهرة  وحواء  آدم  بني  املحبة  وكانت 
والحيوانات, ال هو يصيدها والهي تؤذيه, ويف ظل املحبة مل يكن يوجد الطبع الوحيش واالفرتاس يف صفات 

بعض الحيوانات, بل كان الكل أليفا وكان أبونا آدم يحب الحيوانات ويسميها بأسامء.
الذي  الحيوانات وهو  يرعي جميع  نوح  كان  الفلك  والفلك, ففي  نوح  أبينا  كان يف قصة  الوضع  ونفس 

أدخلها إليه, وكان يهتم بها فيه ويقدم لها غذاءها.

إذا املحبة هي األصل والبغضة دخيلة, بل املحبة إذا كانت يف الله منذ األزل مل يشأ أن يكون وحده بل من 
جوده وكرمه أوجد مخلوقات تحيا معه, فخلق املالئكة قبلنا وكانت املحبة تربط بينهم وكام قال أحد اآلباء: 
لو وقف عرشة آالف من املالئكة معا, لكان لهم جميعا رأي واحد, وكام كان املالئكة يحبون بعضهم بعًضا, 

هكذا كانوا يحبون الله أيًضا.

† واملحبة الحقيقية لها قوتها, وهي ال تسقط أبدا وال تنهار وقد قال سليامن الحكيم: إذا أعطى اإلنسان 
كل ثروة بيته بدل املحبة تحتقر احتقاًرا..

لهذا فكل فضيلة تؤسس عيل املحبة, تكون راسخة. وكل عالقة تبني عيل املحبة تبقي قوية وال تتزعزع. 
ولهذا قال الرب: يا ابني أعطني قلبك, إذا الله يريد القلب, أي يريد الحب, وليس مجرد الشكليات واملظاهر 
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الخارجية والعبادة الخالية من الحب قد رفضها الله, حينام قال عن اليهود: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما 
قلبه فمبتعد عني بعيدا.. لذلك قال عن صلواتهم وهم خطاة: حينام تبسطون أيديكم, أسرت وجهي عنكم, 
وإن أكرثتم الصالة, ال أسمع أيديكم مآلنة دًما!  ونص اآلية هو: "فَِحنَي تَبُْسطُوَن أَيِْديَُكْم أَْسرُتُ َعيَْنيَّ َعْنُكْم، َوإِْن 

الََة الَ أَْسَمُع. أَيِْديُكْم َمآلنٌَة َدًما." )سفر إشعياء 1: 15(. ْتُُم الصَّ كَرثَّ

† واملحبة الحقيقية ينبغي أن تكون محبة عملية فال نحب بالكالم وال باللسان, بل بالعمل والحق. ومحبتنا 
لله, يجب أن تثبتها عمليا بحفظ وصاياه والذي يقول إنه يحب الله, ومع ذلك هو ال يحفظ وصاياه بل يخطئ 

إليه.. هو إنسان يخدع نفسه بال شك.
واملحبة لها صفات متيزها. ومحبتك لغريك تلزمك أن ترتفق به, وتتأين عليه أي تطيل بالك عليه, واملحبة 
الحقيقية ال تحسد وال تتفاخر وال تنتفخ وال تطلب ما لنفسها.. وال تظن السوء وأيضا تحتمل كل يشء وتصرب 

عيل كل يشء.. إنها منهج طويل شامل يف حياة الفضيلة العملية.
† إذن ما عالقة املحبة بفعل الخري ومحبة الخري؟ واضح أن الذي يف قلبه محبة البد أن يفعل الخري, ولكن 
ليس كل من يفعل الخري تكون عنده محبة يف قلبه. فهناك من يفعل الخري مجربًا مضطرًا أو عن خوف! وهناك 
من يفعل الخري ليك ينال مدًحا من الناس أو مكافأة كذلك من يفعل الخري رياء ملجرد حب املظاهر! وهناك 

من يفعل الخري وهو متذمر يف قلبه فظاهره يشء, وقلبه يشء عكس ذلك متاًما!

أما اإلنسان الفاضل فهو الذي يحب الخري حتى إن مل تساعده إمكاناته عيل فعله, وإن فعل الخري ال يقصد 
من ورائه مكافأة بل يجد لذة يف فعل الخري, والدافع األسايس الذي يدفعه هو محبة الخري.

† أما إذا مل توجد املحبة يف قلب إنسان فالشك أن ذلك تنتج عنه رذائل كثرية تتنوع من إنسان إيل آخر: 
فخلو القلب من املحبة يوجد البغضة والكراهية, وقد يتسبب عن ذلك الشامتة والفرح باإلثم, بينام يقول 
الحكيم: ال تفرح بسقطة عدوك وال يبتهج قلبك إذا عرث، ونّص اآلية هو: "الَ تَْفَرْح ِبُسُقوِط َعُدوَِّك، َوالَ يَبْتَِهْج 
قَلْبَُك إَِذا َعرَثَ" )سفر األمثال 24: 17(, ومن نتائج نقص املحبة أيضا: الغضب الحاد والحقد، وقد يتطور األمر إيل 
الشتيمة والضب والقتل وأيضا التشهري بالغري وإشاعة املذمة.. ومن نقص املحبة أيضا يوجد الحسد, وتوجد 

الكربياء والتعايل والقسوة..!

أما نقص محبتنا نحو الله فيظهر يف أمور عديدة منها إهامل الصالة وقراءة كتاب الله والتأمل فيه وعدم 
محبة بيت الله, وعدم الفرح بالسامء.

† إن الله يف يوم الحساب سيفحص جميع فضائلنا ويكافئنا فقط عيل ما فيها من حب ألن الفضيلة الخالية 
من الحب, ليست فضيلة عيل اإلطالق.. إنها ليست محسوبة لنا, وأخىش أن تكون محسوبة علينا.

إذن املحبة تتدخل يف كل وصية فكام يقول الكتاب: لتص كل أموركم يف محبة.

أما عالقة املحبة بكل فضيلة عيل حدة فهي موضوع طويل ال تستطيع هذه الصفحة أن تتسع له, فاعذروين 
إن أرجأت هذا املوضوع ملناسبة أخري.
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املسيحية والصليب )١(
   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

ملسيحية والصليب أمران متالزمان ، وصنوان ال يفرتقان .. فأينام وحينام يرى الصليب مرفوعا أو معلقا ، يدرك املرء 
أنه أمام مؤسسة مسيحية أو مؤمنني مسيحيني .. وال عجب فالصليب هو شعار املسيحية ، بل هو قلبها وعمقها ...

لقد تأسست املسيحية عىل أساس الصليب وبالصليب .. وال نقصد بالصليب قطعتى الخشب أو املعدن املتعامدتني 
، بل نقصد الرب يسوع الذى علق ومات عىل الصليب عن حياة البرش جميعا ، والخالص الذى أمته ، وما صحبه من 

بركات مجانية ، نعم بها البرش قدميا ، وما زالوا ينعمون ، وحتى نهاية الدهر ...

والفكرة الشائعة عن الصليب أنه رمز للضيق واألمل واملشقة واألحتامل .. لكن للصليب وجهني : وجه يعرب عن الفرح 
، ووجه يعرب عن األمل . ونقصد باألول ما يتصل بقوة قيامة املسيح ونصته .. ونقصد بالثاىن مواجهة اإلنسان للضيقات 

واملشقات .. ويلزم املؤمن ىف حياته أن يعيش الوجهني ، ويخترب الحياتني ...

بالنسبة للمؤمن املسيحى ، فإن الصليب بهذه املفاهيم ، هو حياته وقوته وفضيلته ونصته .. عليه يبنى إميانه ، 
وبقوة من صلب عليه يتشدد وسط الضيقات وما أكرثها .. هذا ما عناه القديس بولس الرسول بقولـه : " ناظرين إىل 
رئيس اإلميان ومكمله يسوع ، الذى من أجل الرسور املوضوع أمامه احتمل الصليب ، مستهينا بالخزى .. فتفكروا ىف 

الذى احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا وتخوروا ىف نفوسكم " ) عب 12 : 2 ، 3 ( .

ماليني املؤمنني ىف انحاء العامل عرب األجيال حملوا الصليب بحب وفرح ، وأكملوا مسرية طريق الجلجثة ، فاستأهلوا 
أفراح القيامة ...

هذا بينام عرث البعض ىف الصليب ، وآخرون رفضوا حمله ، فألقوه عنهم ..

ومل يكن مسلك هؤالء وأولئك سوى موتا إميانيا وروحيا لهم " نحن نكرز باملسيح مصلوبا ، لليهود عرثة ولليونانيني 
جهالة . وأما للمدعوين يهودا ويونانيني ، فباملسيح قوة الله وحكمة الله " ) 1 كو 1 : 23 ، 24 ( .

ملاذا الصليب ؟

، وفيه يرتكز كل غنى  العهد الجديد  .. حوله يدور كل فكر  صليب املسيح هو محور املسيحية وقلبها وعمقها 
اإلنجيل ومجده .. إنه رمز املسيحية وشعارها ومجدها .. وبقدر ما ينكر امللحدون وغري املؤمنني صفته الكفارية ، فإن 

املؤمنني املسيحيني يجدون فيه رس النعمة التى يقيمون فيها ، بل ومفتاح أرسار ملكوت السموات ..

واملعروف عن الصليب أنه عار ، لكن للصليب مجا .. ومجد الصليب كعاره متاما . فالتأمل ىف عار الصليب ، هو 
رؤية مجده .. هكذا نفهم كلامت القديس بولس الرسول :

" إن كلمة الصليب عند العالكني جهالة ، وأما عندنا نحن املخلصني فهى قوة الله "

) 1 كو 1 : 18 ( .

إن الصليب يستمد قوته وكرامته من السيد املسيح الذى علق عليه .. وحينام نتحدث عن الصليب فإمنا نشري حتام 
إىل موت املسيح .
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وحينام نذكر موت املسيح فواضح أن صليبه وارد أيضا فيه .. لذا فال غرابة إن رأينا أسفار العهد الجديد املقدسة 
متتىلء بالكالم عن موت املسيح وبالتاىل عن الصليب .

كان الصليب ومن صلب عليه هو جوهر كرازة الكنيسة األوىل ، وهو الحق األول واألساس ىف اإلميان املسيحى .. 
ولعل كلامت بولس الرسول ملؤمنى كورنثوس تظهر لنا هذا املعنى .. " فإننى سلمت إليكم ىف األول ما قبلته أنا أيضا 
. إن املسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب . وأنه دفن وانه قام ىف اليوم الثالث حسب الكتب ) 1 كو 15 : 3 

.. ) 4 ،

وعىل نحو ما كان املذبح والذبيحة هام حجر الزاوية ىف عبادة العهد القديم ، كذلك الصليب وموت املسيح الكفارى 
، هام حجر زاوية اإلميان ىف العهد الجديد .. من أجل هذا فإن كل أسفار العهد الجديد تناولت قصة الصليب باستثناء 

ثالث رسائل قصرية هى الرسالة إىل فليمون ، ورسالتا يوحنا الثانية والثالثة .

إنه أمر يدعو للدهشة ىف زماننا أن توجد بشارة مفرحة ىف صلب إنسان ، متاما كام حدث حينام بدأ املسيحيون 
األوائل يكرزون باملسيح مصلوبا ..

كيف يكون عمال وحشيا بربريا ، وضع نهاية مخزية وحزينة لحياة الرب يسوع ، يصبح قوة ونصة وإعالنا عن 
محبة الله الفائقة للبرش ؟! ..

وكيف صار الصليب – وهو رمز قديم لوحشية اإلنسان – ذا تأثري حضارى واسع ، استطاع أن يغري وجه العامل حينام 
جدد الخليقة ؟ .. .

الصليب قدميا ىف بعض الشعوب

هل كان الصليب آلة تعذيب انفرد بها املسيح وخصصت له . أم أنه عرف ىف بعض الشعوب ؟

عرف الصليب كآلة تعذيب وعقوبة إعدام بني بعض الشعوب – غالبا الرشقية ... فلقد عرف عند الفينيقيني . وذكر 
عن األسكندر األكرب أنه حكم عىل ألف شخص من أهاىل صور بالصلب .. وعرف عند الفرس . ) عزرا 6 : 11 ( ، وأيضا 
) استري 5 : 14 ، 8 : 7 ( .. ويبدو أن هذه العقوبة عرفت عند املصيني أيضا ، ووردت ىف قصة رئيس الخبازين الذى 

فرس له يوسف حلمه ) تك 40 : 19 ( .

أما املواطنون األحرار   . العبيد والغرباء  ، وكانت غالبا قارصة عىل  الرومان  كام عرفت عقوبة األعدام صلبا لدى 
فكانوا ال يعاقبون بها .

كانت هذه العقوبة تنفذ ىف حالة الجرائم الخطرية كخيانة الدولة ورسقة املعابد والهرب من الجندية .. ويشهد 
التاريخ أن الرومان خالل ثورات العبيد صلبوا أعدادا كبرية منهم .. ويذكر يوسيفوس املؤرخ اليهودى املعارص لخراب 
أورشليم وهيكلها ، أن تيطس القائد الروماىن كان يصلب خمسامئة يهودى كل يوم !! ويبدو أن قصد الرومان من 
استخدام هذه العقوبة بالذات كان هو تثبيت سلطانهم ىف الدولة ، ويفرس ذلك أن تنفيذ هذه العقوبة كان يتم ىف 

مكان مكشوف ، ليكون ردعا لآلخرين .. وقد ألغى امللك قسطنطني الكبري عقوبة األعدام صلبا ألسباب دينية .

ويبدو أن بنى إرسائيل عرفوا هذه العقوبة ، فقد أشري إليها ىف سفر التثنية .. وعىل أن املعلق ملعون من الله ) 
تث 21 : 22 ( .



يونان النبى


