


 
أن مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث شخصية طبعت بقوة بصمات يصعب محوها من على صفحات التاريخ، متر 
السنون وُتطوى األيام، وتبرز شخصيات، وتتوارى أخرى في عالم النسيان، إال أن هناك شخصيات تظل قابعة في العقول 
والقلوب ولو اختفت عن األعني، لّقب في كل مكان: “بابا العرب”، “الذهبّي الفم”، “أثناسيوس القرن العشرين”، “األسد 
امَلرقسّي”، “معلِّم األجيال”، “البابا الشاعر”، وغيرها من ألقاب أبرزت جوانب من شخصية عجيبة فريدة فذة أثرت في 

كل من التقاه.

 أتوقف قلياًل عند “البابا شنوده الثالث” “نبع العطاء”، الذي سكب كل إمكاناته ومواهبه بل نفسه في عطاء بال حدود: 
أواًل من أجل الله، ثم لكل من حوله، منذ صباه وحتى فراقه عاملنا، أحب “نظير جيد” الله من كل قلبه؛ فملَّكه على حياته، 
تارًكا العالم، ليحيا الزهد والصالة والتقشف في َعالقة به دائمة؛ فيذكر: “كنت أحب زمالئي وأمرح معهم، لٰكن داخلي كان 
هد في متاع هٰذا العالم، وإلى  معموًرا بشوق كبير إلى حياة أوسع وأعمق من إطار حياتي اجلامعية، وكان نزوعي قويًّا إلى الزُّ
الرهبنة؛ وليس مرد ذٰلك إلى أنني كنت انطوائّيًا، بل إنني على العكس من ذلك كنت بالغ النجاح في حياتي االجتماعية، لٰكن 
الدافع الكامن في أعماقي كان أقوى من كل ما هو معروض أمامي.”، وبهذا االشتياق اإللٰهي انطلق إلى البّرية وحياة الرهبنة 

والَوحدة، إلى أن اختاره الله ليكون بطريرًكا على كرسّي “مار مرقس الرسول”.

 “لم يتوقف عطاء “البابا شنوده الثالث” طوال حياته، فقد كان مبدؤه الذي وضعه لنفسه منذ شبابه هو إسعاد كل 
إنسان، وقد عّبر عن ذٰلك: لقد قررُت أن أعيش مع الناس وُأسعدهم ما استطعت ما دمت موجوًدا بينهم، كنت كلما قابلت 
أحًدا من أصدقائي ُأغمره بحب كبير، وأرفع حجاب الكلفة بيني وبينه؛ ولذا فقد كان لديَّ عدد هائل من األصدقاء من 

مراحل الطفولة والصبا والشباب.

كذا قّدم إلى ُملتِقيه في احلياة السعادة، واالبتسامة التي كانت ظاّلً لهم يحتمون به من قسوة احلياة. وهٰ

 حمل “البابا شنوده الثالث” قلًبا ال يعرف إال احلب والشفقة وبخاصة نحو املتأملني واملتعبني؛ فاهتم كثيًرا بإخوة الرب، إن 
مشاعره الرقيقة كانت تتغلغل أوصاله وجزًءا ال يتجزأ من شخصيته، حتى إنه وهو لم يتعدَّ السابعة عشرة بعد، نظم قصيدة 

صغيرة قال فيها عن حالة الفقير الذي ال يجد قوته بني أغنياء كثيرين ميتلكون أموااًل فائضة عن حاجاتهم:

ت ُمْقَلَتاُه ُبحَّ ِمْنُه  ْلُق لَِكْن َقْد َتَندَّ نَْهاُر َتِْري َوبَِها َعْذُب امْلَِياه َوهَو َصاٍد يََتَشهَّى َقْطَرةً َتْشِفي َصَداه َجفَّ ِمْنُه احْلَ َحْولَُه اأْلَ
ْوُت ِمن َقْولِِه َدْوًما: آهِ آه. الصَّ

حني تسلم “البابا شنوده الثالث” إدارة أحد مالجئ األيتام في سنوات شبابه، قدم إليهم محبة عظيمة حتى إن أبناء امللجِإ 
كانوا على الرغم من صغر سنه ينادونه: “بابا”!! وقد اهتم بتلبية حاجاتهم، وبإيقاف كل ما يهني كرامتهم اإلنسانية أو يسبب 
لهم آالًما نفسية، في شفقة مرهفة عليهم. وهٰكذا ظل مدافًعا ومنحاًزا إلى الضعفاء يعضدهم ويساندهم، وحني اختارته العناية 
اإللٰهية بطريرًكا، اهتم كثيًرا بخدمة الفقراء واملعوزين فأشرف بنفسه على اجتماعهم اخلاص، وأصر على حضوره صباح 
ا تاه آالم الناس، يشعر بنواقصهم وعوائزهم  كل خميس مهما كانت أتعابه وآالمه ومعاناته ومشغولياته، لقد كان حساًسا جّدً

فيسارع إلى إغاثتهم بكل ما ميلك من إمكانات، مفّرًحا القلوب، راسًما بسمات على الوجوه.

 “لقد امتألت حياة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث بالعطاء، فأخذ يتدفق إلى كل شخص يلتقيه، حتى صار نهًرا مُيد 
األرض ِمن حوله باحلياة واجلمال”.

                                  أنبا إرميا

مبناسبة ذكرى مرور 10 سنوات
 عىل رحيل مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث 
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الرحمات  مثلث  لنياحة  العاشرة  للذكرى  اإللهي   -القداس 
قداسة البابا شنوده الثالث ص٨

- تطييب جسد القديس البابا كيرلس السادس من دير الشهيد 
العظيم مارمينا العجائبي مبريوط ص٩

مع  بالتعاون  تثقيفيتني  ندوتني  تنظم  املسلحة  القوات   -
الكاتدرائية املرقسية ومشيخة األزهر ص١١

السنوية  األرثوذكسي  القبطي  الثقافي  املركز  جائزة   -
“البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف” ص١٢

القبطي  الثقافي  املركز  احتفالية  السنوية..  -كعادته 
األرثوذكسي لتكرمي األمهات املثاليات ص٢٠

)األديان  بعنوان  نقاشية  حلقة  تنظم  اإلسكندرية  مكتبة   -
واألوطان “املواطنة”( ص٣٠

ملتقى  ندوة  في  مشاركته  خالل  إرميا  أنبا  نيافة  تكرمي   -
الهناجر الثقافي ص٣٢
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                        أهمية الوقت ووعود السنة اجلديدة )٢(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

عندما رأى الله النور أنه حسن؛ فرح به. يف املزمور مثًل يقول "أية منفعة يف َدِمى إَِذا هبطُت إَِل الْجحيم؟ َهْل يعرتف 
َك؟... حولت نوحي إل فرح يل, مزقت مسحي ومنطقتني رسوًرا؛ ليك ترتل لك نفيس وال يحزن قلبي"  َاُب أو يُْخرِبُ ِبَحقِّ لَُك الرتُّ
)مز 30:, ٩, ١١, ١٢(.. ما الفائدة يا رب إن أنا ذهبت إل الجحيم.. ليست هناك فائدة, لكن إذا عملَت يف حيايت وجعلتني 
يِسنَي قَِد اْسرَتَاَحْت  باًرا؛ سوف أمأل لك الدنيا تسبيًحا وترتيًل وصلًة؛ وأفرِّح امللئكة والقديسني، كام يقول "ألَنَّ أَْحَشاَء الِْقدِّ
ِبَك أَيَُّها األَُخ" )فل ١: 7( ،  ربنا يفرح من األمور الروحية.. ربنا يفرح ملا يرى قديًسا. كُتب عن السيد املسيح "الذي ِمْن أَْجِل 
لِيَب ُمْستَِهيًنا ِبالِْخزِْي" )عب ١٢: ٢(، فمجرد إنه يرى الكنيسة عروسه املحبوبة وهي  وِر الَْمْوُضوِع أََماَمُه اْحتََمَل الصَّ ُ السُّ
مملوءة بباقة من القديسني املمتلئني بالنور واملجد والبهاء؛ قال: من أجل هؤالء أنا مستعد أن أعمل أي يشء، مستعد أن 

أحتمل العار والخزي واآلالم.

ْمِس يف   "َرأَى اللُه النُّوَر أَنَُّه َحَسٌن" الله يشتهى أن يرى هذا النور فينا.. يريد أن يراه مثلام قال "ِحيَنِئٍذ يُِضُء األَبْرَاُر كَالشَّ
َملَُكوِت أَِبيِهْم " )مت ١3: 43(؛ لذلك نرسم القديسني يف األيقونات تحيط بهم هالة من النور.

 ليكن نور:"َوقَاَل اللُه: لِيَُكْن نُوٌر فََكاَن نُوٌر" نحن نقول له: يا رب نريد يف بداية السنة الجديدة أن تقول هذه الكلمة.. 
أنت الذي قلت أن يرشق نور من ظلمة، أنت تأمر فيكون.. يا رب ليس بقوتنا نستطيع أن نجعل هذا النور يرشق بل بكلمتك؛ 
ألن "يف الْبَْدِء كَاَن الَْكلَِمُة... ِفيِه كَانَِت الَْحيَاُة َوالَْحيَاُة كَانَْت نُوَر النَّاِس". مثلام قال معلمنا بطرس الرسول "إَِل أَْن يَْنَفِجَر النََّهاُر 
بِْح يف قُلُوِبُكْم" )٢بط ١: ١٩(.. متى يا رب سوف ينفجر النهار داخل قلوبنا؟.. متى يطلع كوكب الصبح؟ هذا  َويَطْلََع كَوْكَُب الصُّ

األمر البد أن نصىل ونطلب من أجله، فهو يقول "اْسأَلُوا تُْعطَْوا. اطْلُبُوا تَِجُدوا. اقَْرُعوا يُْفتَْح لَُكْم" )مت 7: 7(.

 لنتب قبلما تفر السنون: يف بداية السنة الجديدة ينبغي لإلنسان أن يفكر ما هي األخطاء الثابتة يف حياته التي يجب 
أن يتخلص منها ليك تصبح حياته منرية؟ هناك أخطاء ثابتة معه دامئًا يجب أن يفكر كيف يجعلها ال تستمر- ويقول يا رب ها 
 ِّ هي سنة متر وراء سنة وماذا ستكون النهاية يا ترى؟.. مثلام يقول الكتاب "اذْكُْر َخالَِقَك يف أَيَّاِم َشبَاِبَك قَبَْل أَْن تَأِْت أَيَّاُم الرشَّ
ُحُب بَْعَد الَْمطَِر. يف  ْمُس َوالنُّوُر َوالَْقَمُر َوالنُُّجوُم َوتَرِْجُع السُّ وٌر«, قَبَْل َما تَظْلُُم الشَّ ِننَي إِْذ تَُقوُل: »لَيَْس ِل ِفيَها رُسُ أَْو تَِجيَء السِّ
بَاِبيِك. َوتُْغلَُق األَبَْواُب  ِة َوتَبْطُُل الطََّواِحُن ألَنََّها قَلَّْت َوتُظْلُِم النََّواِظُر ِمَن الشَّ يَْوٍم يَتَزَْعَزُع ِفيِه َحَفظَُة الْبَيِْت َوتَتَلَوَّى رَِجاُل الُْقوَّ
وِق. ِحنَي يَْنَخِفُض َصْوُت الِْمطَْحَنِة َويَُقوُم لَِصْوِت الُْعْصُفوِر َوتَُحطُّ كُلُّ بََناِت الِْغَناِء... ألَنَّ اإلنسان َذاِهٌب إَِل بَيِْتِه األَبَِدي  يف السُّ
َهِب أَْو تَْنَكِسُ الَْجرَُّة َعىَل الَْعنْيِ أَْو تَْنَقِصُف  ِة أَْو يَْنَسِحُق كُوُز الذَّ وِق. قَبَْل َما يَْنَفِصُم َحبُْل الِْفضَّ َوالنَّاِدبُوَن يَطُوفُوَن يف السُّ
َاُب إَِل األَرِْض كَاَم كَاَن َوتَرِْجُع الرُّوُح إَِل اللَِّه الذي أَْعطَاَها" )جا ١٢: ١- 7(... "قَبَْل َما يَْنَفِصُم َحبُْل  الْبََكرَُة ِعْنَد الِْبْئِ. فرََيِْجُع الرتُّ
ِة" مبعنى قبل أن يفارق الروح الجسد، فاإلنسان يجب أن يتخلص من خطاياه الثابتة ويبكت نفسه, حتى متى ستظل  الِْفضَّ
تلزمه؟! يجب أن يأخذ موقًفا جاًدا مع خطاياه القدمية وال يعطيها الفرصة أن تستمر. اإلنسان أيًضا ال يجب أن يرتك األمور 
متداخلة بل يحدد ما هي الخطايا العابرة وما هي الخطايا الثابتة؟ فمثًل شخص عنده خطية عابرة مرت عليه مرة واحدة 
أو مرتني فقط, من الجائز أن يكون مرة قال كلًما ثم شعر أنه ليس صادقًا فيه، لكن ال تتكرر كثريًا فقد فعلها ثم ندم عليها 
واعرتف بها ولكنها ليست طبًعا ثابتًا فيه.. مثل هذه متر، ولكن عنده خطايا أخرى ثابتة أو خطية ثابتة تلزمه مثل خطية 

الغضب أو خطية الكربياء، فاملشكلة يف الخطايا التي تلزم اإلنسان باستمرار، متى سيتخلص منها؟.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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                                 إمكانيــات )٦(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

عن  نتحدث  املقال  هذا  ويف  عديدة..  إمكانيات  عن  الخمسة  السابقة  مقاالتنا  يف  تحدثنا 
إمكانية هامة وهي: 

)+( االنتخابات: وهذه إمكانية جبارة متثل أهمية خاصة الن رئيس الجمهورية ونواب الربملان يختارون باالنتخاب الحر 
الذي يعرب عن إرادة شعبية حقيقية.. ولست يف مجال حديث سيايس ولكن كرجل دين يهمني الفهم الصحيح لهذه اإلمكانية 
املامرسات  توجد سلبيات عديدة يف  وبالتايل  الهام  الدور  أداء هذا  كبريا عن  تراجعا  نجد  التوعية  بدون هذه  الكبرية الن 

االنتخابية..

)+( ملاذا االنتخابات: من أهم قواعد الدميقراطية أن يحكم الشعب نفسه بدون تحكم احد بعينه فيه .. وإذا اجمع 
الشعب عىل اختيار معني أو بأغلبية كبرية كان هناك اختيار واضح ومعارضة تكمل الصورة.. وهنا نجد أن نتيجة االنتخابات 
تحدد من األغلبية ومن املعارضة وممكن يف أي لحظة يتبدل الحال وتصري األغلبية معارضة وقليلة واألقلية تصري أغلبية 
بطريقة  واجتامعيا  وسياسيا  اقتصاديا  وبنيانه  الوطن  لصالح  السليم  االختيار  كيفية  هو  االنتخابات  جوهر  إذن  وهكذا.. 
إصلحية لكــل الــسلبيات واألخطاء.. ولكن االنتخابات تحتاج إيل وعي ونضوج فكري وسيايس حتى يُسن الشعب اختيار 

َمــْن يقوده ويحكمه بطريقة وطنية..

)+( أمور تتحكم يف نتائج  االنتخابات: يؤثر يف نتائج االنتخابات عدة أمور يجب توضيحها فيام ييل : 

١.املمارسة الدميقراطية: مبعنى رفض الديكتاتورية وتحكم فصيل معني يف املسرية السياسية التي تحكم االنتخابات 
فل أغلبية عديدة وال أقلية عددية تتحكم يف االنتخابات بل ترك الــساحة كاملة للحرية يف االنتخابات طبقا لربامج إصلحية 
ووطنية لصالح استقرار الوطن ونجاحه يف توجيه االقتصاد ملنفعة الشعب وتحقيق املصالح العليا للبلد دون مصلحة أفراد أ, 
هيئات بعينها .. ودون إغراءات لرشائح فقرية باملال أو طعام أو مساكن بل برامج قوية تُطمنئ الشعب عىل مستقبله وأمنه 

وعيشه وأجياله وحارضه ومستقبله ..

٢.األمانة وعدم الغش: مبعنى منع تزوير اإلرادة الشعبية من جانب املرشفني عىل االنتخابات لصالح أحد غري صالح 
للعمل فنندم عىل االختيار .. والتزوير نوع من الفساد السيايس الذي يُقدم أشخاص منتفعني ال نافعني ينتفعون من خيـــرات 
الوطن بسبب مواقعهم التي ال يستحقونها وال ينفعون الوطن يف شئ ونتيجة الفساد السيايس يتأخر الوطن وتسوء أحواله 

يف كل النواحي ويتخلف عن املسة التقدمية ..  

انتخابية  وعــود  وال  دينيــة  تحفيزات  وال  مادية  إغراءات  بدون  واعية:  بإيجابية  االنتخابات  على  ٣.اإلقبال 
تُنسب بعد النجاح .. بل الدافع يكون داخيل من القلب لوجود قناعة داخــلية بأهميــة كل صوت إلبراز االختيار السليم.. 
وال يكون اإلقبال لتكتلت فيها تآمر عىل مصالح الوطن بل بحس وطني وروح ثورية ضد الخطأ وحرص عىل تنفيذ برنامج 

تقدمي إصلحي مدروس متاما ..

4.ضوابط قانونية لالنتخابات: تحكم كل خطوات اإلدالء باألصوات والفــرز والتجميع وإصــدار النتائج وتحكم 
طريقة حفظ األصوات من التزوير وتقنن كل الضوابط التي تحكم الناخب واملرشح واملسئول عن أداء هذه العملية وبذلك 

نصل باالنتخابات إيل النتائج املرجوة والنافعة بنعمة الله للوطن 

وايل اللقاء يف مقال قادم بإذن الله ..
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القديس “البابا كيرلس السادس”

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

اليوم تُطل الذكرى الحادية والخمسون عىل رحيل القديس “البابا كريلس السادس”، الـ116 يف بطاركة اإلسكندرية، 
نياحته يف 1971/3/9م، والذي أعلنت “الكنيسة  الرسول” من 1959/5/10م حتى  الذي اعتىل كريّس “مار مرقس 

القبطية األرثوذكسية” قداسته يف يونيو 2013م.

و  الطلبة”،  “صديق  و  الصلة”  “رجل  مثل  السادس”،  كريلس  “البابا  القديس  عىل  األلقاب  من  عدد  أطلق 
“الوطني”، كام اتسم بعدد من الصفات التي تندر أن توجد جميعها يف رجل واحد، وعىل سبيل املثال: “األمانة 
والصدق”، “الشهادة للحق”، “الوطنية”، “الشجاعة”، “العطاء”. واليوم أود أن أتحدث عن محبته التي برزت يف 

كل مرحلة من حياته.

احملبة هلل
أحب “عازر يوسف عطا” الله منذ نعومة أظفاره؛ فكانت له محبة شديدة للقساوسة وخاصة الرهبان، حتى إنه 
كان يأنس بهم ويظل ملزًما لهم إل أن يغلبه النعاس!! فيذكر أ. “حنا يوسف عطا”، شقيقه األكرب، أن منزل أرسته 
كان محطًا لكثريين خاصة اآلباء الرهبان، وكان من بني املرتددين راهب شيخ،تقدم يف أيامه حتى كلت عيناه، يُدعى 
“القمص تادرس الرَبَمويس”، وكان “عازر” وهو ما يزال يف الرابعة من عمره يأنس به، ويِكن له محبة كبرية. وليلة ما، نام 
“عازر” عىل ركبتي “القمص تادرس الربمويس”؛ فأرسعت والدته تعتذر لألب الراهب، وتحمل الطفل عنه، فام كان من 
الراهب إال أن قال: “دعيه؛ ألنه من نصيبنا”! ومع مرور األيام والسنني، ازدادت محبة “عازر” لله؛ فكان يقّض معظم 
الله:  القداسات والصلوات. أما غرفته الخاصة باملنزل، فقد صارت مكانًا للقاء  بالكنيسة، مواظبًا عىل حضور  أوقاته 
فامتألت بالصلوات، والتسابيح، وقراءة الكتب املقدسة؛ حتى قرر ترك مركزه املمتاز برشكة “كوكس شيبنج للملحة”، 
بل العامل بأرسه؛ من أجل التعبد لله بالصلوات واألصوام والخدمة، يف حياة رهبانية ملئكية بـ”دير الربموس”، باسم 

الراهب “مينا الربمويس”، مفضلً حياة الرب والقداسة والسعادة الحقيقية.

الرغم من  والوحدة، عىل  التعبد  إل حياة  بل سعى  الحد،  لله عند ذلك  الربمويس”  مينا  “أبونا  تتوقف محبة  مل 
تحذيرات الكل إليه من أخطار هذه الحياة الشاقة؛فتوحد مبغارة تبعد عن الدير ساعًة سريًا عىل األقدام؛فصارت تلك 
املغارة سامًء بالصلوات والتسابيح ومتجيد اسم الله. ثم توحد بطاحونة قدمية بـ”مرص القدمية”؛ فُعرف بـ”أبونامينا 
املتوحد”، وحني ذاعت شهرته بني الناس وقصدوه طلبًا للربكة والصلوات، حدد مواعيد محددة ملقابلة زائريه، ويف غري 

تلك املواعيد مل يُكن يقابل أحًدا؛ وأمثر عن ٰذلك تنظيم قداسات يومية لنوال الربكة.

ارتداء  الرهبانية، فاستمر يف  النسك والحياة  يِحد عن طريق  للبطريركية، مل  املتوحد”  وبعد أن اختري “أبونا مينا 
امللبس الخشنة )وشاله الذي ُعرف به(، وظل مأكله قليلً بسيطًا. كٰذلك حرص عىل إقامة الصلوات التي كان يرفعها 
يوميًّا صباًحا ومساًء يف القداس والعشية، حتى قال عنها مثلث الرحامت البابا شنوده الثالث: “أمىض حوايل أربعني عاًما 
يف خدمة الكهنوت، ويف خلل تلك الفرتة، حرص يف كل يوم أن يقيم القداس اإللٰهي. لقد كان يحلو له أن يصيل جميع 
الصلوات، ويرتنم بألحان التسبحة، ويصيل املزامري، وال يوجد يف تاريخ الكنيسة كله إنسان مثل »البابا كريلس« استطاع 
أن يقيم مثل كل هذه القداسات. ولقد حاولت أن أحيص عدد القداسات التي أقامها يف حياته، فوجدت أنه قد صىل 
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ما يزيد عىل ١٢ ألف قداس … وهذا أمر مل يحدث يف تاريخ أّي بابا من بابوات اإلسكندرية، أو العامل، أو الرهبان.” !! 
نعم، إنه الحب الذي فضل أن يحيا لله، ال لذاته. 

ترك القديس “البابا كريلس السادس”، العامل ملتمًسا حياة امللئكة األطهار، يف أصوام وصلوات وارتباط بالله، مردًدا 
دامئًا: “ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخس نفسه؟ أو ماذا يعطي اإلنسان فداًء عن نفسه؟”؛ فسارت حياته 

بجملتها أنشودة حب لله؛ وقد تزايدت تلك املحبة يف حياة القديس “البابا كريلس السادس”.

محبة للقديسني
نشأ القديس “البابا كريلس السادس” يف عائلة متمسكة بتعاليم الكنيسة، مواظبة عىل الصلوات واألصوام، ُمحبة 
للقديسني، فيذكر أ. حنا يوسف شقيق “البابا كريلس السادس”: “واملتعة العائلية سهرة يلتف فيها األبناء حول والدهم، 
يقرأ لهم يف »الكتاب املقدس« ويقص عليهم سرَي القديسني … وكانت سري القديسني ُحلوة يف أفواههم، وصورهم 
بكنائسهم  إما  بها  ويحتفلون  أعيادهم  مواعيد  ويحفظون  فيقدسونهم  عيونهم،  أمام  ماثلة  البيت  أركان  متأل  التي 
أوباملنزل. ويحرصون عىل زيارة كنيسة العذراء ببلدتهم طوخ النصارى يف ٢١ بؤونة من كل سنة، وبكنيستها ببلدة 
العطف بالبحرية يف ١5 مسى، وكذا عيد الشهيد العظيم مارجرجس.”. إال أن عيد “الشهيد مار مينا العجائبّي” كان 
له محبة خاصة يف قلوب األرسة، وأحب األعياد إل قلب “عازر” )“البابا كريلس السادس”(، فكانت األرسة تذهب إل 
“إبيار”بالغربية، وتظل يف رحاب دير “مار مينا” أسبوًعا؛ وقد أمثرت عن هذه الزيارات محبة عميقة شديدة ربطت 

بني الشهيد “مار مينا” و”عازر” امتدت رحلة العمر كله.

بنى  الوحدة  حياة  اختار  عندما  الذي  الرَبَمويس”،  مينا  “الراهب  ليصبح  “مينا”  تسمى  راهبًا،  “عازر”  سيامة  وعند 
كنيسة باسم الشهيد “مار مينا” بزهراء مرص القدمية، ونسخ سرية الشهيدبخط يده. وحني صار “الراهب القمص مينا 
املتوحد” بطريركًا بنى دير “مار مينا” مبريوط، فذكر يف عدد من خطاباته أنه يرغب يف إعداد هذا الدير ليعيش فيه 
بقية أيام حياته. ويذكر “الراهب القمص رافائيل آڤا مينا” تلميذ القديس “البابا كريلس السادس”: “وعندما أُرغم عىل 
ترك الطاحونة، شيد كنيسة عىل اسمه )اسم مار مينا( يف »مرص القدمية«. ولٰكن ٰهذا مل يُكن كافيًا ليشفي غليل محبة 
البابا لشفيعه »مار مينا«، فعِشق أن يعيش يف رحابه مبريوط، فأرسل يطلب من مصلحة اآلثار الترصيح له بالسكن يف 
حجرة تحت كنيسة »مار مينا« األثرية. وطال انتظاره وهو يرسل االستعجاالت، حتى جاء الرد باملوافقة بعد ظهور القرعة 
باختياره بطريركًا. وكانت هذه برشى جميلة وإعلنًا سامئيًّا أدرك البابا مغزاه … أنه لن يسكن يف حجرة ألح يف طلبها 
وهو راهب، بل سيعمر املنطقة كلها بعد أن أصبح »بابا اإلسكندرية«.”. ويف سنة ١٩5٩م، وضع “البابا كريلس السادس” 

حجر أساس “دير مار مينا العجائبّي”،وبدأ البناء الذي استمر سنوات حرص البابا فيها عىل متابعة سري العمل إلمتامه.

كانت محبةالبابا للشهيد مار مينا شديدة، فقد قيل عنها: “وكان يحب القديس »مينا« محبة مألت عليه عواطفه… 
كان يجد لذة يف ذكر اسم »مارمينا«. وكان بينه وبني »مارمينا« علقة شخصية. يشعر أنه يتكلم عن شخص له به َعلقة 
قوية ومحبة. فكثري من الكنائس صار فيها مذابح عىل اسم »مارمينا«. وكنائس بُنيت عىل اسم »مارمينا«. كان يتخذه 
شفيًعا له؛ ولذلك كان يود يف حياته أن يعيش يف ٰهذا الدير طول عمره … لقد قرأت خطابات منه عندما كان »القمص 
مينا املتوحد«، يطلب إعداد ٰهذا الدير ليعيش فيه بقية أيام حياته.”. كام كان “مار مينا” يسانده ويصنع معه كثريًا 
من املعجزات واألعاجيب، ويف ديره كان “البابا كريلس السادس” يجد العزاء؛ فكثريًا ما كان يذهب إليه محملً بالهموم 
واملشكلت املستعصية، وما هي إال بضعة أيام حتى تتذلل الصعاب وتُحل املشكلت!! وقد كانت وصيته األخرية أن 

يُدفن يف دير “مار مينا”، وهكذا مل يفرتقا.
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رويس،  باألنبا  املرقسية  بالكاتدرائية   ،٢0٢٢ مارس   ١7 يوم  اإللهي،  القداس  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 
مبناسبة الذكرى العارشة لنياحة مثلث الرحامت معلم األجيال قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ ١١7 يف تعداد 

بطاركة الكنيسة القبطية األرثوذكسية.

الكهنة والرهبان وأعداد كبرية من الشعب،  الكنيسة والعديد من اآلباء  القداس ٢0 من أحبار  شارك يف صلوات 
وتضمن القداس رسامة ٢٩ كاهًنا من كهنة كنائس القاهرة قاممصة، بيد قداسة البابا.

االجتماع األسبوعي بحضور ممثلى الطوائف املسيحية
البابا  قداسة  ترأس 
بابا  الثاىن،  توارضوس 
وبطريرك  اإلسكندرية 
االجتامع  املرقسية،  الكرازة 
ممثيل  بحضور  األسبوعي، 
املسيحية  الطوائف 
املشاركة، يف أسبوع الصلة 
من أجل الوحدة والذي بدأ 
ويستمر  املايض  الخميس 

حتى ١٢ مارس الجاري.

ويشارك ىف أسبوع الصلة من أجل الوحدة ممثلني عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مرص وهي الكنيسة 
األسقفية األنجليكانية والكنيسة القبطية األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اإلنجيلية وكنيسة الروم األرثوذكس.

القداس اإللهي  للذكرى العاشرة لنياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث
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جسد  تطيب   ٢0٢٢ مارس   ٨ اليوم  مساء  تم 
بدير  مزاره  ىف  السادس  كريلس  البابا  القديس 
الشهيد العظيم مارمينا العجايبي مبريوط وترأس 
كريلس  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  العشية  صلة 
أفامينا رئيس دير القديس مارمينا بصحراء مريوط

األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  الصلة  شاركة 
دميرتيوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونني ورئيس 
دير أبو فانا ودير البتول ونيافة الحرب الجليل األنبا 
ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة ومجمع األباء الرهبان 

بالدير وبعض األباء الكاهنة باإلسكندرية.

تطييب االنبوبة التي حتوي شعر القديس البابا كيرلس السادس
ترأس نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف 
األرثوذكيس   القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام 
التي  االنبوبة  يوم ٨ مارس ٢0٢٢ تطيب  مساء 
السادس  كريلس  البابا  القديس  شعر  تحوي 
بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بطاحونة 
القديس البابا كريلس السادس - عزبة خريالله - 

مرص القدمية  

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل 
رئيس احملكمة الدستورية العليا اجلديد

البابا  قداسة  استقبل 
باملقر  الثاين  توارضوس 
اليوم  بالقاهرة  البابوي 
٢0٢٢م،  مارس   ٨ الثلثاء 
فهمي  بولس  املستشار 
املحكمة  رئيس  إسكندر 
الجديد،  العليا  الدستورية 
بتعيينه  البابا  قداسة  وهنأه 
املنصب  هذا  ىف  مؤخرًا 
التوفيق  له  متمنيًا  الرفيع، 

والنجاح ىف عمله الجديد.

تطييب جسد القديس البابا كيرلس السادس من دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي مبريوط
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استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة يوم 7 مارس ٢0٢٢، اللواء أركان حرب أمين نعيم 
ثابت مدير أكادميية نارص العسكرية العليا، وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس والدارسني العسكريني واملدنيني 

والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

صالة جناز الكاردينال أنطونيوس جنيب البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية 
اقيمت يوم األربعاء 30 مارس ٢0٢٢م، صلة الجناز للراحل البطريرك الكاردينال األنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك 
الرشيف للكنيسة القبطية الكاثوليكية مبرص، وكاردينال الكنيسة الجامعة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم لألقباط 

الكاثوليك، مبدينة نرص، بحضور ممثلني ملختلف الطوائف املسيحية.

نيافة  العزاء،   لتقديم  حرض  وقد 
املركز  رئيس  العام،  األسقف  إرميا  األنبا 
األنبا  ونيافة  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
قطاع  لكنائس  العام  األسقف  إكليمندس، 
والقمص  نرص،  مدينة  ورشق  أملاظة 
األقباط  بطريركية  عام  وكيل  رسجيوس، 
جرجس  والدكتور  بالقاهرة،  األرثوذكس 
صالح، األمني العام الفخري ملجلس كنائس 
البابا  قداسة  عن  نيابة  األوسط،  الرشق 
توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك 
األرثوذكس، كام  لألقباط  املرقسية  الكرازة 
أناب عن األنبا إبرام، مطران الفيوم لألقباط 

األرثوذكس، القمص يوحنا النقلوين.

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد أكادميية ناصر
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الشعب  قطاعات  مختلف  لدى  واإلنتامء  الوالء  روح  تنمية  املسلحة عىل  للقوات  العامة  القيادة  إطار حرص  ىف 
”بناء وطن”  بعنوان  والهيئات  للوزارات  التثقيفية  الندوة  والعسكرى  الشعبى  الدفاع  قوات  قيادة  ، نظمت  املرصى 

برعاية قداسة البابا توارضوس الثاىن بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية .

وألقى كلً من نيافة األنبا  إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقاىف القبطى األرثوذكىس ، ونيافة األنبا / أكليمندس 
أسقف عام كنائس قطاع أملاظة ومدينة األمل ورشق مدينة نرص كلمة عربا خللها عن التقدير للدور الذى تقوم به 
القوات املسلحة ىف حامية الوطن ، كام تم عرض فيلم وثائقى عن الكنيسة األرثوذكسية ، كذلك تم إلقاء محارضات 
عن دور القوى الذكية ىف تحقيق األمن القومى املرصى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من املحارضين 

بأكادميية نارص العسكرية العليا، وتخلل الندوة مجموعة من األعامل الفنية الوطنية .

كام نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بعنوان ” اإلميان واألوطان ” ىف رحاب مشيخة 
األزهر برعاية فضيلة اإلمام األكرب األستاذ الدكتور / أحمد محمد الطيب شيخ األزهر .

الشكر  وجه خللها  الذى  الرشيف  األزهر  وكيل  الضوينى  الرحمن  عبد  محمد   / للدكتور  كلمة  الندوة  تضمنت 
والتقدير للقوات املسلحة عىل ما تبذله من تضحيات من أجل رفعة الوطن ، كام تناولت الندوة عرض فيلم تسجيىل 
عن رحلة ” اإلرساء واملعراج ” ، كذلك عدد من املحارضات التوعوية ملجابهة كافة التهديدات التى قد تواجه األمن 

القومى املرصى ، ومجموعة من األعامل الفنية التى جسدت دور الدولة املرصية الرائد ىف التنمية الشاملة .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلل الندوتني كلمة نقل خللها تحيات السيد القائد العام للقوات 
املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحرىب والسيد رئيس أركان حرب القوات املسلحة للكنيسة األرثوذكسية واألزهر ، مؤكداً 
عىل أهمية تلحم كافة أطياف الشعب املرصى العظيم إلستمرار دفع عجلة التنمية التى أضحت تؤت بثامرها مبختلف 

ربوع الوطن بفضل أبناءه املخلصني .

وإختتمت الندوتني بتكريم عدد من أرس الشهداء وذوى الهمم ، وتبادل الدروع ، وعزف السلم الوطنى .

القوات املسلحة تنظم ندوتني تثقيفيتني بالتعاون مع الكاتدرائية املرقسية ومشيخة األزهر
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تحت رعاية وحضور قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ورشيكه يف الخدمة 
الرسولية نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، أقام املركز يوم الخميس 
املوافق ١7 مارس ٢0٢٢م والذي يأيت تزامًنا مع الذكرى العارشة لنياحة مثلث الرحامت قداسة البابا شنودة الثالث 

احتفالية ملنح جائزة املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس السنوية “البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف”

حرض االحتفالية لفيف من السادة الوزراء الحاليني والسابقني وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ومن بينهم معايل 
السيد هشام توفيق وزير قطاع األعامل ، والسيدة/ فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، وأ.د. مصطفى الفقي مدير 

مكتبة اإلسكندرية، وأ.د. عادل العدوي وزير الصحة األسبق، وأ.د. نادية زخاري وزير البحث العلمي األسبق.

كام حرضها لفيف من السادة السفراء سعادة السفري/ نيقوالس هرني سفري الفاتيكان بالقاهرة، سعادة السفري/ 
السيايس  القسم  أول  سكرتري  ويدون  جوناثان  السفري/  سعادة  الروسية،  للسفارة  السيايس  املستشار  روبني  ماكسيم 

لسفارة الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة، وسعادة السفري عثامن زونبا سكرتري أول سفارة الكامريون.

كام حرضها لفيف من أصحاب النيافة اآلباء املطارنة واألساقفة ورؤساء الجامعات الحالني والسابقني وأعضاء هيئة 
التدريس

النيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس والتي  بدأت االحتفالية بكلمة صاحب 
جاء نصها كالتايل:

جائزة املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي السنوية “البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف”
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القداسة  صاحب  أيب  باسم 
الثاين  توارضوس  األنبا  املعظم  البابا 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا 

املرقسية.

والعاملني  الخدام  إخويت  وباسم 
يف املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 
واآلباء  املطارنة  باآلباء  نرحب 
املقدس  املجمع  أعضاء  األساقفة 
أيًضا  أرحب  كام  القبطية،  لكنيستنا 
الرهبان،  الكهنة واآلباء  باخويت اآلباء 
ونرحب باألستاذ الدكتور رشاد برسوم 

املحتفى به هذه الليلة.

نرحب باسمكم جميًعا وباسم قداسة البابا بالسادة الوزراء الحاليني والسابقني والسفراء الحارضين والرسميني وأعضاء 
مجليس النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات واألساتذة وممثيل عدد من هيئات ومؤسسات الدولة الحارضين معنا.

نرحب بكم يف هذا الرصح الثقايف الذي أسسه أبينا املتنيح البابا شنوده الثالث، ويُكمل اآلن هذه املسرية أبو اآلباء 
وراعي الرعاة األعظم قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين –آدام الله حياته- فهو راعي الثقافة والعلم ملا يقوم به من 
جهد وتشجيع ورعاية للثقافة والعلم، فقداسته دائم التشجيع للمركز وأنشطته، وننتهز هذه املناسبة لنتقدم بتهنئة 

قداسته بالذكرى العارشة لجلوسه عىل السدة املرقسية يف ١٨ نوفمرب القادم.

ويف ذكرى مرور ١0 سنوات عىل نياحة مثلث الرحامت البابا األنبا شنوده الثالث، اجتمعت اللجنة املعنية باختيار 
الفائزين لجائزة “البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف”، وقدم د. ماهر أسعد ترشيًحا السم أ. د رشاد برسوم وقامت 

اللجنة باملناقشة والدراسة وقرر أعضاء اللجنة باالجامع فوز أ. د رشاد برسوم واعتامد تزكية د. ماهر أسعد.

القرص  مركز  الباطنة ومؤسس  األمراض  األسبق ألقسام  والرئيس  متفرغ  أستاذ  برسوم هو  رشاد  الدكتور  واألستاذ 
العيني ألمراض الكىل والديلزة )Dialysis( بجامعة القاهرة، الذي أصبح واحًدا من أشهر 5 علامء يف علج أمراض الكىل.

يقول الحكيم: “طوىب لإلنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم” )أم 3: ١3( نعم فطريق الحكمة طريق 
ُمكرم لكل من يسلكه وقد ارتاده املتنيح البابا شنوده الثالث يف مسرية حياته الحافلة عىل األرض، وسار عىل الدرب 
كثريين ومنهم ضيفنا الكريم أ.د رشاد برسوم الذي سار عىل خطى قداسته يف الحكمة فاستحق أن ينال جائزة “البابا 

شنوده للحكمة والتعاطف”.

أوال: طريق صعاب: مل يكن طريق الحياة بالطريق السهل املفروش بالورود كان طريق امتأل بالصعاب والجهد 
فمنذ نعومة أظافره جاهد يف سبيل تحصيل العلم إذ كان يتحتم عليه السري ملسافة طويلة مبفرده يك يتمكن من حضور 
املدرسة، كام عمل جاهًدا يف املراحل الدراسية املختلفة ليتفوق دامئًا مبهرًا أساتذته وهو الذي قام بالتدريس بينام ال 
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يزال طالبًا. لقد وهبه الله الذكاء واملهارات والحكمة فمع كل مرحلة من مراحل الحياة بكل ما تحمل من مسؤوليات 
فكان، مبعونة الله، يتمكن من اجتياز صعابها. لقد اخترب الطريق الطويل الصعب الذي احتاج إل حكمة شديدة وهبها 

الله له ليصبح الراعي األمني والبطريرك الذي أشاد العامل بحكمته ودوره.

استطاع البابا األنبا شنوده الثالث أن يبني حياته الخاصة بالحكمة وأن يرعى خدمته التي اسند الله مسؤوليتها له 
عندما صار أسقًفا للتعليم ثم بطريركًا للكرازة املرقسية، فاهتم بنفوس أوالده وشعبه وكل من لجأ إليه.

وباملثل مل يكن الطريق ممهًدا لضيفنا الكريم أ.د رشاد برسوم بل احتاج إل الكثري من الحكمة والعمل والجهد 
الشاق لصنع النجاح الذي بهر العامل. لقد وهبه الله الذكاء واملهارات والحكمة وهو ابن صعيد مرص، الذي عمل بتلك 
الوزنات فجاهد يف مشواره الدرايس حتى حصل عىل بكالوريوس الطب مع مرتبة الرشف وجائزة التفوق يف العلوم 
الباطنية ثم الدكتوراه. ومل يتوقف عند ذلك الحد بل يف عام ١٩63 قدم  الفسيولوجية، أعقب ذلك دبلوم األمراض 
للبرشية أول جهاز مراقبة مبسط ليكون نواة جهاز كامل للكىل الصناعية، أعقبها عمل مضن من أجل خري اإلنسانية 
من كتب علمية تختص بأمراض الكىل إل جانب أبحاث هامة كانت من األهمية ألن تنرش يف الدوائر العلمية ليشيد 

العامل بدوره العلمي البارز.

استطاع أ.د رشاد برسوم أن يبني بالحكمة حياته الخاصة وأن يرعى تلك املوهبة العلمية التي وهبت له من الله 
ليقدم خدمات للمرىض واملتأملني يف مجال الكىل ليس يف مرص وحدها بل ويف العامل فاستحق أن يتبوأ أرقى املناصب 

ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص:

عضو أكادميية نيويورك للعلوم من عام ١٩٩٢ وإل اليوم

عضو االتحاد األمرييك لتقدم العلوم منذ عام ١٩٩4 وحتى اليوم
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عضو األكادميية العاملية ألمراض الكيل -اململكة املتحدة ٢0١0

مدير الربنامج الدويل للتآخي بني مراكز الكىل ٢005-٢00٩

املمثل الدويل للجمعية امللكية لألطباء بلندن ٢004-٢00٩

عضو الجمعية امللكية الربيطانية للعلوم ١٩٩7-٢005

سكرتري عام ومدير برنامج البعثات للجمعية الدولية ألمراض الكىل ١٩٩٩-٢005

٢004-٢00٢ )KDIGO(   عضو مجلس اداره الهيئة الدولية للتوصيات اإلكلينيكية لعلج أمراض الكىل

رئيس الجمعية العربية ألمراض وزرع الكىل ١٩٩5- ١٩٩7

املمثل اإلقليمي للتحاد األورويب ألمراض الكىل ١٩٨0-١٩٩0

الرئيس املؤسس للتحاد االفريقي ألمراض الكىل ١٩٨7- ١٩٩0

نائب رئيس كل من الجمعية الدولية لألعضاء الصناعية ١٩٨٨ وجمعية الرشق األوسط لزرع األعضاء ١٩٩0

ثانًيا: هوية مصرية:“مرص” هي كلمة جمعت حولها القلوب؛ فقد حملها دامئًا قداسة البابا شنوده الثالث يف 
قلبه، عامًل بحكمته الشديدة ومحبته وتعاطفه عىل رفعتها.

وباملثل ضيفنا اليوم فهو مرصي حتى النخاع، هو ابن مرص، مل يرتكها برغم ما حققه من نجاحات دولية، وعاش فيها ورفع اسمها عاليًا

قدم كل جهده يف العمل عىل رفعة اسم الوطن عاليًا، له شهادة حسنة من الجميع، ممثًل مرص يف املحافل الدولية.

ومن العبارات التي تذكر يف محبة الوطن عبارة قداسة البابا شنوده الثالث: “مرص ليست وطًنا نعيش فيه بل وطن 
يعيش فينا”.

ومن عبارات أ.د رشاد برسوم: “مل أنفصل مطلًقا عن وطني مرص، دامئًا رهن اشارته لرفع الكفاءة والطب والتعليم 
… أقدم كل خربايت لخدمة وطني الذي أحبه وأعشقه”.

البابا  النفوس حكيم” )أم ١١: 30( وقد ربح  الكتاب املقدس أن: “رابح  لنا  ثالًثا: حكمة مع اآلخرين: يذكر 
شنوده الثالث النفوس التي التقته وتعاملت معه بصربه ومحبته وشخصيته؛ فأحبه الجميع حتى قيل عنه: “عندما 
تجلس مع البابا شنوده ألول مرة ال تشعر معه بالغربة؛ بل تنطلق يف الحديث معه ببساطة وكأنك تعرفه منذ سنوات 
طوال”. ربح كل من التقاه مبحبته وابتسامته وبساطته الحكيمة. ربح رعيته برعايته وخدمته لهم منذ أن كان أسقًفا 

ثم بطريركًا عىل مدار قرابة النصف قرن.

ربح رشكاء الوطن مبحبته ومودته فعىل سبيل املثال: كانت له علقات مودة كبرية مع كل من: فضيلة املرحوم 
الشيخ ُمحمد سيد طنطاوي شيخ جامع األزهر السابق؛ وفضيلة املرحوم الشيخ أحمد حسن الباقوري وغريهم كثريون. 
أيًضا ربح كثريين بكتاباته البسيطة يف أسلوبها، والعميقة املتميزة يف أفكارها والتي كان يتابعها عدد كبري من املرصيني 
مسلمني ومسيحيني. ربح كثري من الشخصيات العاملية من خلل رحلته التي زار فيها عدداً كبرياً من البلد حتى أنهم 

كانوا يحرصون عىل لقائه وزيارته يف مرص.

وأيًضا ضيفنا أ.د رشاد برسوم متيز بشخصية غري عادية متتلك كثري من الصرب الذي جعله يسعى لتحقيق ما هو 
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صعب بل وكان يُعد من األمور بعيدة املنال يف عامل الطب فربح معرفة فائقة أفادت البرشية. وهو أيًضا مفكر سعى 
الستخدام أساليب جديدة يف البحث والعلج إل جانب تأسيسه برنامج لزراعة الكىل وأبحاثة العلمية املتميزة فاستطاع 
أن يربح أنفس كثري من املرىض بقدرته عىل مساعدتهم. ربح محبة زملئه يف العمل بحكمته اإلدارية ليقدم منظومة 
عمل جامعي متناغمة متكن من خللها أن يقوم بانشاء وحدة رعاية متكاملة. ربح محبة الجميع من خلل ما يقدمه 
من خري يعطي أمًل للمريض املتأمل لريفع عنه معاناة األمل واملرض. بالحكمة عرف الطريق إل التواضع، واالبتسامة إذ 

كان ينقل لكل من حوله روحه الباسمة املستبرشة دامئًا، والعمل عىل رفع املعاناة وتخفيف األمل عن البرش.

رابًعا: احلكمة والثقافة: ارتبطت الحكمة باملعرفة والثقافة يف حياة البابا شنوده الثالث الذي أوالهام مكانة 
خاصة يف حياته؛ فمنذ خطواته األول يف الحياة صار قارئًا لكتابات عدد كبري من مشاهري الكتاب، ثم قرض الشعر يف 
شبابه وكان يكتب املقاالت، فتول رئاسة تحرير مجلة مدارس األحد من ١٩4٩م وحتى ١٩54م. وكان أميناً ملكتبة دير 
السيان فطالع الكثري من الكتب واملخطوطات ونسخ بعضها، ثم صار أول أسقف للتعليم رسمه القديس البابا كريلس 
السادس ليحمل طيلة حياته هذه الرسالة الخطرية فلم يتوقف عن التعليم حتى نياحته تاركًا لنا كتابات ومحارضات 
علمت وتعلم منها الجميع فقد بلغ عدد مؤلفاته اكرث من ١40 كتاباً، كام أسس معهد الرعاية والرتبية، وافتتح معهد 
الكتاب املقدس، ومعهد اللغة القبطية، وقسم اللهوت مبعهد الدراسات القبطية. إل جانب تأسيس مراكز ومؤسسات 
البابا شنوده للتنظيم وتكنولوجيا املعلومات، ومكتبة مار  علمية وبحثية وثقافية، منها: مؤسسة مار مرقس، ومركز 

مرقس العامة، واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس.

أيًضا أ.د رشاد برسوم اهتم بالثقافة ون كانت يف املجال الطبي لولعه الشديد بذلك املجال وله انتاج كبري منه:

ألف كتابًا باللغة العربية عن أمراض الكىل وفصواًل يف 50 إصدار ل 3٢ مرجًعا علميًا عن أمراض الكىل.

Encyclopedia of Human Biology شارك يف تأليف املوسوعة العلمية العربية

نرش ٢06 بحثًا علميًا منها ١4١ مدرجة يف جوجل حتى نهاية ٢0٢١

وضع التصنيف الدويل املعتمد عن إصابات الكىل املصاحبة للبلهارسيا

رأس أو شارك يف 5 مرشوعات بحثية مبرص وبلجيكا والواليات املتحدة.

شارك كعضو يف هيئة تحرير ١٨ مجلة علمية دولية، وأيًضا كمراجع لعدد من املجلت وصل إل 3٢ مجلة علمية دولية

خامًسا: عزة احلكمة: يقول الحكيم: “الرجل الحكيم يف عز وذو املعرفة متشدد القوة”. )أم ٢4: 5(
التكرميات  فحصد  الفريد  لشخصه  ومتيز  حكمة  من  شهده  ملا  الثالث  شنوده  البابا  الرحامت  مثلث  العامل  كرم 
والشهادات والجوائز الدولية من العديد من بلدان العامل، ت أنها وصلت إل تسع شهادات للدكتوراه الفخرية، إل 

جانب العديد من الجوائز الدولية.

وقد حصل أ.د رشاد برسوم عىل عدد من الجوائز منها:

الجائزة الدولية للتميز يف علج أمراض الكىل من املؤسسة الوطنية األمريكية ألمراض الكىل ١٩٩٢
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العلوم  يف  التقديرية  الدولة  جائزة 
الطبية التكنولوجية املتقدمة عام ٢00٩

للتعليم  روبنسون  روسكو  جائزة 
الجمعية  من  الكىل  أمراض  مجال  يف 

الدولية ألمراض الكىل عام ٢00٩

وسام العلوم من دولة السنغال عام ٢0١١

الطبقة  من  والعلوم  الفنون  وسام 
األويل عامي ٢0١3، ٢0١7

للتفوق  سحيامت  طارق  جائزة 
ألمراض  العربية  الجمعية  من  العلمي 

وزرع الكىل عام ٢0١4

جائزة رائد علوم امراض الكيل بالقاره االفريقية من الجمعية الدولية ألمراض الكىل عام ٢0١5

جائزه النيل للعلوم التكنولوجية املتقدمة عام ٢0١5

وختاًما

نقول مع الحكيم: “طوىب لإلنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم”. )أم 3: ١3(

إن “ما نفعله ألنفسنا ميوت معنا، ولكن ما نفعله لآلخرين وللعامل يبقى خالًدا”؛ فام قدمه أ.د رشاد برسوم سيظل 
خالًدا يف تاريخ اإلنسانية.

وكام يقولون إن “الناس كالنوافذ ذات الزجاج امللون التي تتألأل وتشع يف النهار، وعندما يحل الظلم فإن جاملها 
الحقيقي يظهر فقط إذا كان هناك ضوء من الداخل”.

إن أ.د رشاد برسوم صار نور يف العامل يعكس ضوء السيد املسيح الذي يحمله يف قلبه املحب.

لقد أدرك أن حياة اإلنسان ال تقاس بأيام وسنني بل مبقدار العمق والعطاء والخدمة؛ وهكذا رسم لحياته طريًقا 
استحق أن يكون طريق يسري عىل هدي خطاه اآلخرين.

الثالث للحكمة والتعاطف عن رحلة رحلة عمر  البابا شنوده  الدكتور رشاد برسوم لفوزه بجائزة  تهانينا لألستاذ 
استحقت أن تنال التقدير والتكريم.

ويف كلمته أعرب األستاذ الدكتور/ مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية عن فخره انه من جيل أ.د. رشاد برسوم 
الذي سطع اسمه منذ بداية سنوات تخرجه يف أمراض الكىل وظل كذلك حتى يومنا هذا ونحن اليوم نحتفل بتكرميه 

بجائزة ألحد العظامء وهو قداسة البابا شنوده الثالث الذي اسعدين ان التقيت به كثريا.
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واضاف الفقي ان تكريم هذه القيمة العلمية 
القبطي  الثقايف  املركز  العظيم  الرصح  هذا  يف 
يف  افتتاحه  حضور  اسعدين  الذي  األرثوذكيس 
عدة  يصادف  الذي  اليوم  وهو   ٢00٨ ١4نوفمرب 
مثلث  تجليس  يوم مولدي وكذا  مناسبات وهي 
عىل  قليلة  ايام  وايضا  شنوده  البابا  الرحامت 
تجليس البابا توارضوس الثاين وكذا يوم عيد ميلد 
اعطى  الذي  السييس  الفتاح  الرئيس عبد  فخامة 

منهجا للعدالة واملواطنة الحقيقة يف مرص.

سعادته  عن  الفقي  اعرب  كلمته  نهاية  ويف 
لحضور هذا اليوم املميز وسط كوكبة من االصدقاء واالحباء وبرفقة قداسة البابا توارضوس الثاين الرمز الوطني الذي 

ترشفت بزيارته ملكتبة اإلسمنظرية منذ وقت قريب، ونيافة االنبا إرميا الصديق العزيز إل قلبي وقلوبنا جميعا

وتحدث األستاذ الدكتور/ عادل العدوي وزير الصحة األسبق وأمني لجنة القطاع الطبي باملجلس األعىل للجامعات 
عن أ.د. رشاد برسوم بأنه شخص غري عادي مشريا انه ليس عاملا جليل يف مجال الطب فقط، وإمنا هو إنسان مبا تحمله 

هذه الكلمة من معنى.

وأضاف العدوي ان أ.د. رشاد برسوم معجم 
العربية  باللغة  كتابًا  بتأليف  قام  فقد  علمي 
عن أمراض الكىل وفصواًل يف 50 إصدار ل 3٢ 

مرجًعا علميًا عن أمراض الكىل.

شارك يف تأليف املوسوعة العلمية العربية 
Encyclopedia of Human Biology

نرش ٢06 بحثًا علميًا منها ١4١ مدرجة يف 
جوجل حتى نهاية ٢0٢١

وضع التصنيف الدويل املعتمد عن إصابات الكىل املصاحبة للبلهارسيا

رأس أو شارك يف 5 مرشوعات بحثية مبرص وبلجيكا والواليات املتحدة.

شارك كعضو يف هيئة تحرير ١٨ مجلة علمية دولية، وأيًضا كمراجع لعدد من املجلت وصل إل 3٢ مجلة علمية دولية.

اليوم ونحن نحتفل بحصوله عىل هذا  الجليل واننا  العامل  الكلامت ال تكفي هذا  العدوي كلمته بأن  واختتم د. 
التكريم لشخصية اثرت ليس فقط يف املرصيني والعرب فقط وإمنا بالعامل أجمع.
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وجاءت كلمة قداسة البابا توارضوس 
الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
األنبا  نيافة  فيها  شكر  الذي  املرقسية 
إرميا عىل كلامته وكذا كل من شاركوا 
تؤكد  التي  املرصية  األمسية  هذه  يف 
أن أرضنا الطيبة دوما ما تطرح قامات 
عظيمة ونحن نحتفل اليوم بواحد من 

هذه القامات وهو أ.د. رشاد برسوم.

اليوم  تكريم  ان  البابا  قداسة  وأشار 
هو مثار رحلة من التعب واالجتهاد لزمن 
ودراسة  وبحث  لسنوات  وكفاح  كبري 
عندما  رشاد  د.  بكلمة  جاء  ما  ودليلنا 
سافر إل فرنسا ولن يجد ما يبحث عنه. 
اليوم  لهذا  يصل  حتى  كفاحه  فاستكمل 

الذي نحتفل به جميعا.

ان  قاعدة  لخدمة وطنه مطبقا  الكبري  العلمي هو سعيه  د. رشاد يف متيزه  ما مييز  اكرث  ان  البابا  قداسة  واضاف 
املجتمعات تتقدم باملحليات وصوال إل العامليات.

واختتم قداسة البابا كلمته بان هذا اللطف االنساين الذي نراه يف د. رشاد هو من جعله اليوم يكرم بجائزة تحمل 
اسم مثلث الرحامت قاسة البابا شنوده الثالث هذه القامه املرصية العظيمة الذي نحتفل بتذكاره ملا متتع به من حب 

املرصيني جميعا ملا قدمه من حب وإنسانية. فهنيا لألستاذ الدكتور/ رشاد برسوم هذا التكريم املستحق

وبنهاية الكلمة قام قداسة البابا برفقة نيافة األنبا إرميا بتسليم الجائزة لألستاذ الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض 
الباطنة املتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس مركز القاهرة ألمراض الكىل

وبدوره ألقى أ.د. رشاد برسوم كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بهذا التكريم الكبري وبهذه الجائزة التي تحمل 
اسم أحد العملقة وهو مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث مشريًا إل انه عندما علم من نيافة األنبا إرميا 
باختياره للحصول عىل جائزة املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس “البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاكف” راودين شعور 

عظيم ملا تحمله هذه القامة الروحية والوطنية واإلنسانية من مميزات أرى اين ال أملك منها حتى القليل.

وأضاف د. برسوم أن شعوره بالفخر لحصوله عىل هذه الجائزة تضاعف بانه استلمه بيد صاحب القداسة البابا 
توارضوس الثاين بالرغم من مشغولياته الجسيمة وبرفقته األنبا إرميا.

هذا وقد شهدت االحتفالية عرض فيلم تسجييل عن املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وأنشطته الثقافية والجوائز، 
وكذا فيلم تسجييل عن الحائز عىل جائزة البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف أ.د. رشاد برسوم.
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تحت رعاية وحضور قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ورشيكه يف الخدمة 
الرسولية نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، أقام املركز يوم االثنني 

املوافق ٢١ مارس ٢0٢٢م االحتفالية  السنوية للمركز الثقايف القبطي األرثوذكيس لتكريم االمهات املثاليات.

حرض االحتفالية لفيف من السادة الوزراء الحاليني وأعضاء مجليس النواب والشيوخ ومن بينهم معايل الدكتورة/ 
ياسمني فؤاد وزير البيئة والسيدة الدكتورة/ مايا مريس رئيس املجلس القومي للمرأة، أ.د. هالة صلح الدين عميد كلية 
طب القرص العيني جامعة القاهرة ، السيدة الدكتورة إميان كريم/ املرشف العام عىل املجلس القومي لألشخاص ذوي 

االعاقة، النائبة رشا املغريب عضو مجلس النواب وزوجة الشهيد العقيد/ محمد مربوك.

بدأت االحتفالية بكلمة صاحب النيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس  جاء نصها:

الثاين نرحب بالسادة الحضور ونرحب مبعايل الدكتورة/ ياسمني فؤاد  باسم أيب صاحب القداسة االنبا توارضوس 
وزير البيئة وسيدات مرص الفضليات امهاتنا الكرام الليت نحتفل بهم يف هذه الليلة بعيد االم الذي يتوافق مع بدء 
فصل الربيع، تلك االحتفالية الخاصة التي نتحدث فيها عن تلك املحبة الخالصة التي ال تبحث عن نفسها بل ما هو 
لآلخرين، فقلب كل ام يحمل حب خاص وخالصا، فقد قيل عنها ال تنىس املرأة رضيعها فل ترحم ابن بطنها، فمحبة 

األم محبة بل حدود تضخي بحياتها.

 لقد قرأت قصة حدثت بعد زلزال رهيب سقط فيه منزل كبري وبعد ان انتهى الزلزال جاء رجال االنقاذ لرتى من هو 
حي ومن هو ميت فوجدوا امرأة شابه متوفيه لكن هذه املرأة كانت تتخذ وضع غريب فقد كانت ساجده وجسدها 
كله مسحوق ومتهشمه الرأس والظهر وبعد ان ازالوا اكوام االنقاض بصعوبة شديدة وجدوا طفل ملفوف ببطانية 
وكان ابن 3شهور ونائم يف هدوء عجيب، وبعد ان فتحوا البطانية وجدوا موبايل صغري مسجل عليه رسالة بصوت االم 

تقول البنها “أنا أحبك ياولدي تذكر هذا لقد ضحيت بحيايت من أجلك يا صغريي أنا أحبك فل تنىس هذا إل األبد”.

نفوس  يف  الثقة  تبث  فهي  ايجايب  هو  ما  كل  تبني  فمحبتها  حدود،  بل  التي  الوحيدة  املحبة  هي  االم  فمحبة 

كعادته السنوية.. احتفالية املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي لتكرمي األمهات املثاليات
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ما  نتذكر  وهنا  املستقبل  وتغري  الجميع 
ابنها عندما جاءها  االم مع  فعلته هذه 
مكتوب  باملدرسة  مدرسه  من  خطاب 
فيه “ابنك مختل عقليا” كانت االم تقرأ 
سألها  وعندما  تسيل  ودموعها  الخطاب 
ابنها ما املكتوب يف هذا الخطاب اجابته 
جداً  عبقري  “ابنك  هو  املكتوب  ان 
بالفصل  املوجودين  جميع  من  وأذىك 
فعلميه  جيدين..  مدرسني  يوجد  وال 
بنفسك” والحقيقة غري ذلك.. ومنذ هذا 
ومرت  ابنها  تعليم  يف  األم  بدأت  اليوم 
هو  الطفل  هذا  اأصبح  حتى  السنوات 

العامل “توماس اديسون” أعظم مخرتع يف التاريخ وهو من اخرتع املصباح الكهربايئ الذي أنار لنا جميعا، ويف يوم من 
االيام وهو يقلب يف أوراق والدته وجد الخطاب الذي أرسله مدرسه لوالدته مكتوب فيه “أبنك مختل عقليا وال ميكنه 

الذهاب للمدرسة” فبىك اديسون وأدرك محبه أمه التي حولته من مختل إل أعظم مخرتع يف التاريخ.

اما هذه القصة والتي تعرب عن محبة االم التي تتخطى الصعاب. هذه القصة عايشتها بنفيس وأعرف كل افرادها 
ابنها تربية حسنة بعد أن ترملت عليه وتخرج من الجامعة وكان متفوقا وذهب هذا االبن ليتقدم  فهي أم ربيت 
لوظيفة فنجح يف أول مقابلة وكذلك التالية إل أن التقى مبدير الرشكة الذي سأله عن سريته الذاتية ومبا أنه كان متفوقا 
فسأله هل أخذت دروس يف الثانوية العامة أو الجامعة؟ فأجاب الشاب )ال( فسأله هل والدك كان يدفع مصاريف 
الدراسة؟ فأجاب أن والده متويف وأمي هي املتكفل مبصاريف دراستي فسأله املدير عن وظيفة والدته؟ فنظر إل اسفل 
وأجاب والديت تغسل الثياب.. وكان املدير حكيم فطلب منه طلب غريب عندما قال له وريني ايدك فوجدها ناعمه 
فقال له هل كنت تساعد والدتك يف عملها؟ فأجابه بأنها كانت ترفص كانت عايزاين انتبه لدرويس وتفوقي فطلب منه 
املدير طلب اخر هو أن يذهب إل والدته ويغسل يديها.. فرجع الشاب إل املنزل وحىك لوالدته ما حدث معه وهو 
سعيد ألنه شعر انه اقرتب لشغل الوظيفة دون وساطة وطلب من امه طلب وهو ان يغسل يدها فتعجبت فأعطته 
يدها وبدأ يغسل يديها ودموعه سالت بغزارة وذلك ألنه وجد يد امه مليئة بالكدمات والتجاعيد، واول مرة يعرف 
ان هذه التجاعيد والكدمات مثن تفوقه ونجاحه، ويف الصباح عاد للمدير وسأله عملت ايه امبارح؟ فأجابه الشاب 
غسلت ايدين امي وكل امللبس املوجودة. فساله املدير وما كان شعورك؟ اجابه الشاب ادركت معنى العرفان بالجميل 
فلوال امي والتضحية التي قدمتها ملا كنت عليه االن وتاين حاجة ان الشغل متعب ومجهد وتالت حاجة عرفت قيمة 
العيلة. فأخذه املدير وقال هو ده اليل بدور عليه وهشغلك يف الوظيفة علشان هتقدر تساعد بيها الناس. بالفعل هذا 

الشخص يف مكان مرموق يحظى باحرتام الجميع وكل اليل عملوا معاه بيحسوا انه سبب نجاح الرشكة وسبب بركة.

واختتم نيافة االنباإرميا كلمته األم تحمل وتتحمل كل الجروح وليك ال اطيل عىل حرضاتكم يف هذه الليلة التي نود 
ان نستمع لكلامت قداسة البابا توارضوس الثاين اقول لكل ام يف مرص ولكل ام حارضة كل سنة وانتي طيبة فاليوم هو 

يوم العرفان الذي قيل عنه “حني تسقط فالجميع يسألك عن سبب سقوطك” إال واحدة وهي امك..
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واالم  العطاء  هذا  ينتظر  وال  يعطي  الذي  الشخص   . والتضحية  والكرم  والصرب  اللمحدود  العطاء  رمز  هي  االم 
املرصية هي عامود اسايس لألرسة واالكرث من هذا هي مدرسة الوطنية املمتدة عرب التاريخ فهي االم والزوجة واألبنة 
والجدة التي خلدت بتضحيتها يف بناء دولة 30 يونيه بالجمهورية الجديدة، فمنذ ان تقدمت الصفوف لدعم الوطن 
وقدمت الشهداء الذين ناضلوا ضد قوى الرش .. هي االم والزوجة التي تدبر االمور واستطاعت ان تعرب محن اجتامعية 

واقتصادية فهي من كانت تنسج بفكرها خطط التدبري الحقيقي.

فالست واألم املرصية هي وقود الحياة وعني املستقبل وهي الينبوع الذي ينفجر منه جميع عواطف الخري. واألم 
هي من تصنع األمة. عيد سعيد عىل أمهات مرص العظيامت.

الثقايف  املركز  احتفالية  بحضور  الكبرية  سعادته  عن  أعرب خللها  التي  الثاين  توارضوس  قداسة  كلمة  جاءت  ثم 
القبطي األرثوذكيس للمهات املثاليات والذي يعد عيدا لكل بيت مرصي، مشريا قداسته انه حينام تأمل يف كلمة االم 
وجدها انها اختصار لحرفني وهام أ و م وبالبحث وجد انهام اختصار لعبارة الله محبة تلك العبارة التي تدل عىل حب 

الله غري املتناهي وكذلك حب األم البنائها التي ال يضاهيه حب أريض.

وأضاف قداسة البابا أن األم هي مصدر السعادة واألمان لإلنسان منذ نعومة أظافرة وهي حائط الصد ألي متاعب 
تواجه ابنائها، كام إنها هي مصدر املعرفة األويل وحجر األساس ألي شخص ناجح.

وبنهاية كلمة قداسة البابا قام برفقه نيافة األنبا إرميا بتكريم األمهات املثاليات وهن:

– معايل الدكتورة/ ياسمني فؤاد وزير البيئة

– السيدة الدكتورة/ مايا مريس رئيس املجلس القومي للمرأة
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– أ.د. هالة صلح الدين عميد كلية طب القرص العيني جامعة القاهرة

– السيدة الدكتورة/ املرشف العام عىل املجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة.

– النائبة رشا املغريب عضو مجلس النواب وزوجة الشهيد العقيد/ محمد مربوك

– السيدة/ منار سليم زوجة الشهيد العقيد أركان حرب/ أحمد املنيس.

– السيدة/ بثينة مصطفى.

– د. ناهد عبد الحميد.

– أ/ منى الوكيل

– أ.د. سناء بطرس

– السيدة/ عايدة يوسف توفيق

– السيدة/ نجاة ذيك بقطر

– السيدة/ مريفت فوزي

– السيدة/ ايفلني لوقا وهبة

– السيدة/ نيليل جورج ميخائيل

– السيدة/ سامية جرجس بشاي

– السيدة/ فوزية يعقوب

– السيدة/ سلوى سلوى جرجس ايوب

– السيدة/ تريزا جميل وهيب

– السيدة/ هالة شوقي هريمينا

– السيدة/ عبري ملك عطية

– السيدة/ كنز جابر سليامن

– السيدة/ نعيمة مسداري

بيد  العظيمة  االحتفالية  بهذه  لتكرميها  وامتنانها  اعربت عن شكرها  كلمة  مايا مريس  د.  القت  التكريم  وبنهاية 
قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ويشاركه نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف 

العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس
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يف اجتامع مشرتك ملجلس أمناء املنتدى املرصي لإلعلم برئاسة اللواء طارق مهدي، واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 
برئاسة نيافة الحرب الجليل أنبا إرميا األسقف العام، بحث الجانبان يوم ٢ مارس ٢0٢٢ سبل التعاون لدعم جهود الدولة 

املرصية والقيادة السياسية فيام تبذله من جهد وتحققه من إنجازات يف سبيل بناء “الجمهورية الجديدة”.

ويف بداية االجتامع رحب نيافة أنبا إرميا مبجلس أمناء املنتدى املرصي لإلعلم، مؤكدا أن ما نلمسه من جهود ضخمة 
تبذلها الدولة املرصية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس داخليا وخارجيا يحتم علينا جميعا وعىل كل وطني 

محب لرتاب مرصنا الحبيبة القيام بدوره، لدعم تحرك الدولة نحو آفاق التنمية املستدامة.

والطرق  القومية  واملرشوعات  التحتية  البنية  يف  تحققت  التي  اإلنجازات  كل  من  الرغم  عىل  أنه  نيافته  وأشار 
واإلسكان وغريها، إل جانب ما حققه فخامة الرئيس السييس من نقلة نوعية يف السياسة الخارجية املرصية وعلقات 
مرص إقليميا ودوليا، إال إنه مل تنجح يف مواكبة املنجز املرصي بالقدر الكايف، األمر الذي يحتاج منا جميعا بذل مزيد من 

الجهد إلنتاج رسالة إعلمية قادرة عىل دعم تلك الجهود واإلنجازات.

ومن جانبه أكد اللواء طارق مهدي أهمية التعاون بني املنتدى املرصي لإلعلم واملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 
الرئيس  فخامة  وجهود  الحقيقية ملرص،  الصورة  وإظهار  الخارج،  مخاطبة  عىل  قادرة  إعلمية  رسالة  إنتاج  أجل  من 
القومية واملبادرات  للمواطن املرصي من خلل املرشوعات  بالوطن واملواطن، وضامن حياة كرمية  للرتقاء  السييس 
التي أطلقها فخامته، مثل “حياة كرمية” واملرشوع القومي لتطوير الريف املرصي واملبادرات الصحية وكفالة الغارمني 
االجتامعية  العدالة  للمواطن  يحفظ  الذي  األمر  املرشوعات،  من  وغريها  الخاصة  القدرات  ذوي  ودعم  والغارمات 

والكرامة اإلنسانية.

وأضاف اللواء طارق مهدي أن التعاون مع املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس سيدعم جهود املنتدى املرصي لإلعلم 
وأهدافه للرتقاء باملنظومة اإلعلمية، وإنتاج رسالة إعلمية تحرتم عقل املتلقي ووجدانه، إل جانب دوره يف قضايا 
التي  املسمومة  اإلعلمية  الرسائل  ومواجهة  الوطني  االنتامء  وتعميق  الوعي  تعزير  يف  يساهم  مبا  والتنوير  الوعي 

تستهدف وحدة املواطن املرصي وأمانه.

التعاون لدعم جهود  بني املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي واملنتدى املصري لإلعالم
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نيافة األنبا إرميا ينعى الدكتورة أنيسة حسونة
الثقايف  املركز  العام رئيس  األسقف  إرميا  األنبا  قدم 
الدكتورة  رحيل  يف  تعازية  خالص  األرثوذكيس  القبطي 
الخاص  نيافته عىل حسابه  كتب  أنيسة حسونة،حيث 
فقدت   : فيه  قال  منشور  االجتامعي  التواصل  مبوقع 
التنفيذي  املدير  حسونة  أنيسة  الدكتورة  اليوم  مرص 
واملدير  للقلب  يعقوب  مجدي  ملؤسسة  السابق 
بعد  األطفال  لعلج  الناس  ملستشفى  الحايل  التنفيذي 
رصاع مع مرض السطان. وقد كرمتها الدولة منذ أيام 
أمانة وحب. عزاء ألرستها  قليلة إذ خدمت مرص بكل 

وأصدقائها ومحبيها.

نيافة األنبا إرميا يستقبل األب كيرلس املسعودي
استقبل نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف 
القبطي األرثوذكس، يوم الخميس ١0 مارس ٢0٢٢ م، األب 
كريلس املسعودي كاهن كنيسة السيان األرثوذكس بأملانيا، 

وذلك مبقر املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس

ويستقبل السيدة نعيمة مسداري
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نظم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يوم الجمعة ١١ مارس ٢0٢٢م، ندوة تثقيفية عن دور األرسة يف مواجهة 
التغريات املناخية بعنوان “األرسة ومواجهة التغريات املناخية” وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل 
االنساين ضمن فعاليات مبادرة املليون شباب متطوع للتكيف املناخي، وذلك مبقر املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 
بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية برئاسة نيافة االنبا أرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وبحضور 

مقرر الندوة الباحث باملركز الدكتور مينا سليامن وعدد كبري من مجلس أمناء املبادرة.

حيث قال الدكتور مصطفي الرشبيني رئيس املبادرة وسفري ميثاق املناخ االوريب أننا نهدف ايل التوعية املناخية 
التكيف  آليات  كاحد  املناخي  الوعي  املناخ، وإل نرش   الواعي مبشكلت  اإليجايب  املواطن  بناء  يعمل عيل  كمفهوم 
املناخى وتنمية القيم االجتامعية للمحافظة عىل املناخ و مواجهة التغريات املناخية، ال جانب تنمية املهارات اللزمة 
لفهم وتقدير العلقات التي تربط بني اإلنسان واملناخ، ومن هذا املنطلق أصبحت الرتبية املناخية ذات بعٍد مهٍم من 
أبعاد حل مشاكل التغريات املناخية فمن خلله ميكن غرس األخلقيات املناخية عند أفراد املجتمع فاإلنسان الذي صنع 

هذه التغريات املناخية

واضافت الدكتور صافيناز حبيب منسق الندوة وعضو مجلس أمناء املبادرة أن الرتبية املناخية ليست فكراً نظرياً 
تستجيب  سليمة  صحية  مناخية  بيئة  لضامن  املشرتك  والجهد  واملامرسة  بالفعل  تتجىل  تطبيقية  تربوية  ثقافة  بل 

لألزمات التي تواجه البرشية.

فاألرسة هي العمود الفقري الذي يشكل اللبنات األول ألي جامعة إنسانية وبالتايل فإن أهمية األرسة تتضح يف 
تشكيل شخصية الطفل إذا ما تذكرنا املبدأ البيولوجي العام الذي يشري بازدياد قابلية التشكيل كلام كان الكائن صغرياً 

كام أن األرسة هي املسئولة خصوصاً يف السنوات األول من عمر الطفل عن كثري مام يرد للطفل من مؤثرات

ندوة “األسرة ومواجهة التغيرات املناخية” باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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وألن عملية التطبيع االجتامعي لألبناء تتم من خلل 
كل مؤسسات املجتمع التي يتفاعلون معها إال أن أكرث 
فهي   . األرسية..  املؤسسة  هي  تأثرياً  املؤسسات  هذه 
التي يبدأ فيها الطفل بتكوين  البيئة االجتامعية األول 
املتمثلة  االجتامعي  التفاعل  عملية  طريق  عن  ذاته 
يتلقى  االجتامعية  البيئة  هذه  ويف  والعطاء.،  األخذ  يف 
تعارف  وقد  به..  القيام  يجب  مبا  إحساس  أول  الطفل 
املربون عىل أن من وظائف األرسة الهامة.. تهيئة بيئة 
وإعداده  املتعددة  حاجاته  لتحقيق  للطفل  صالحة 
التي  بالوسائل  تزويده  مع  املجتمع  حياة  يف  للمشاركة 

تهيئ له تكوين ذاته داخل املجتمع.

وقال الدكتور مسعد سلمة وكيل كلية الرتبية بجامعة 
التغريات  مبواجهة  تقوم  أن  ميكن  االرسة  ان  املنصورة  
باالعتامد  الطاقة  استهلك  ترشيد  خلل  من  املناخية 
النهار، وتقليل استخدام  عىل اإلضاءة الطبيعية يف وقت 
نوافذ  ترك  خلل  من  وذلك  اإلمكان  بقدر  املصابيح 
الحجر مفتوحة، وسوف يساعد ذلك عىل تقليل استهلك 
الكهرباء، وعدم تشغيل األجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر 

والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربايئ لفرتات طويلة دون الحاجة إليها، فلو كنت تريد استخدام السخان الكهربايئ 
للستحامم ميكنك تركه حتى يصل إل درجة الحرارة املناسبة، وعدم االنتظار حتى يصل إل درجة الغليان

وأضافاننا البد أن  نتأكد من إغلق حنفيات املياه جيداً يف حال عدم استخدامها، وعمل صيانة دورية لها وإصلح 
أّي تسيب فيها. استخدام أجهزة توفري املياه؛ لتقليل كمية املاء التي تتدفق من الحنفية

وقال أ. حسام الدين محمود االمني العام للمبادرة  إن الشباب املرصي يساهم يف دفع جهود حل مشاكل التغريات 
املناخية يف حني أننا رأينا أن الشباب الغريب كان مرتبك بسبب فشل الحكومات يف اتخاذ االجراءات املناسبة، مضيف 
أن املخاوف املناخية االي تؤثر سلباً بشكل عميق عىل أعداد هائلة من الشباب، وأكدون أن اإلجهاد املزمن بسبب تغري 
املناخ يزيد من مخاطر األمراض العقلية والجسدية، وإذا تفاقمت األحداث املناخية القاسية، فسيرتك ذلك آثاراً عىل 

الصحة العقلية لبعض الشباب الذي يواجه التغريات املناخية بكل قسوة.

ويف الجلسة الثانية تحدث فيها أعضاء مجلس أمناء املبادرة  أ.د فوزي يونس استاذ التكيف املناخي مبركز بحوث 
الصحراء عن أهمية التكيف املناخى وتنمية املجتمع وأ.د ناهد نور عن الكربون االزق وتخفيض ذلك بزراعة املنجروف 
واسطح املنازل كام تحدثت الدكتورة ميادة عبد القادر عن األنشطة التدريبية القادمة للمبادرة لنرش الوعي املناخي 

واختتمت اللقاء االستاذة فيوليت التي عرضت جهودهم يف الرتبية املناخية مبدارس االسكندرية.
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عقدت مكتبة اإلسكندرية، يوم ١٩ مارس ٢0٢٢م، مبركز توثيق الرتاث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية بالقاهرة، 
حلقة نقاشية بعنوان »األديان واألوطان«، ناقشت فيها مفهوم »املواطنة« من وجهات نظر متعددة، وطرح اإلشكاليات 

الراهنة ومناقشة سبل حلها وتخطيها؛ من أجل تعايش أمثل يف وطن له ُهوية حضارية وثقافية مستقلة.

وحرض الحلقة النقاشية لفيف من رجال الفكر والدين، عىل رأسهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية، 
والدكتور عىل جمعة عضو هيئة كبار العلامء، واألنبا إرميا رئيس املركز الثقايف األرثوذوكيس، والدكتور سعد الدين هليل 
أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر، والدكتور نظري عياد أمني عام مجمع البحوث اإلسلمية، والدكتور مجدي عاشور 
راعي  موريس  اغسطينوس  الدكتور  والقمص  األوقاف،  وزارة  وكيل  أبوعمر  أمين  والدكتور  اإلفتاء،  بدار  الفتوى  أمني 
كنيسة العائلة املقدسة لألقباط الكاثوليك، والقس الدكتور وجيه ميخائيل مدير مركز دراسات مسيحي الرشق األوسط 
التابع لكلية اللهوت، والدكتور عاصم حفني أستاذ الدراسات اإلسلمية والعربية مبركز دراسات الرشق األوسط بجامعة 

ماربورج بأملانيا.

وخرجت الحلقة النقاشية بالعديد من التوصيات، من أبرزها: رضورة التعاون الوثيق بني مؤسسات الدولة املختلفة، 
خاصة التعليم واملؤسسات الدينية، لتعزيز مفهوم املواطنة، ودعم جهود الدولة يف ترسيخ املواطنة والُهوية املرصية.

أنه ال تعارض بني االنتامء للدين والدولة، فهام مبثابة الروح والجسد، وأن الدين ال تقوم له قامئة بدون دولة.

وأشار املشاركون يف الحلقة النقاشية إل دور املسيحيني املرصيني والعرب يف بناء الحضارة العربية واإلسلمية جنبًا 
إل جنب مع إخوانهم املسلمني. وأكدوا أنه آن األوان إلزاحة مفهوم األغلبية واألقلية الراسخ يف األذهان، واستبداله 

بـ»املواطنة« التي تتوافق مع الفطرة اإلنسانية التي خلق الله الناس عليها.

ويف الختام مثن املشاركون حرص مكتبة اإلسكندرية واهتاممها مبعالجة القضايا الرئيسية التي تتقاطع مع االهتامم 
الوطني يف كافة فاعلياتها.

مكتبة اإلسكندرية تنظم حلقة نقاشية بعنوان )األديان واألوطان “املواطنة”(
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اقيم يوم ٢5 مارس ٢0٢٢م، احتفالية بعنوان “يوم الوفاء” للمستشار محمد شريين فهمي رئيس محكمة الجنايات، 
مبناسبة اكتامل عطائه القضايئ 30 يونيو املقبل، بعد حياة قضائية مرشفة يف محراب العدالة وذلك بحضور نخبة من 

القضاة واملفكرين واملثقفني.

وتضمن برنامج االحتفالية إهداء نسخا من كتاب توثيقي بعنوان: “سبعون عاما عطاء وقضاء” للمشاركني، وارتدى 
الجميع وشاح يوم الوفاء، وتم عرض أفلم تسجيلية عن السرية الذاتية للمكرم املستشار شريين فهمي، ومقاطع من 

أحكامه، ولقاءات مع عينات عشوائية من الجمهور حول أثر أحكامه يف املجتمع املرصي.

النيابة  املستشار شريين فهمي خلل رحلة عطائه يف  الذين عملوا مع  القضاة  باالحتفالية مجموعة من  تحدث 
العامة والقضاء، مؤكدين عىل أنهم تعلموا منه علام وخلقا وقيام قضائية رفيعة، داعني له مبوفور الصحة والسعادة.

وتنوعت كلامت املتحدثني يف اللقاء، فبدأت بكلمة لنيافة األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي 
األرثوذكيس، والشيخ محمد كيلين وكيل وزارة األوقاف، ثم تحدث عدد من الشخصيات العامة املرصية والعربية، منهم 
الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية، والدكتور أحمد العزيب، والسفري خليل الذوادي األمني للعام املساعد 
لجامعة الدول العربية، واملحامية اللبنانية ريتا بدر الدين، والكاتب الصحفي عيل حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس 
تحرير وكالة أنباء الرشق األوسط، واللواء أسامة راغب الخبري االسرتاتيجي بأكادميية نارص العسكرية العليا ، واللواء 
إبراهيم فوزي من رئاسة القوات الجوية، والعميد متقاعد أرشف سليم املسؤول سابقا عن تأمني املكرم طيلة 7 سنوات.

كام حرض االحتفالية القس إرميا مكرم، والكاتب الصحفي طارق الطاهر واملخرج مجدي أبوعمرية والدكتورة هالة 
عثامن، والدكتورة أماين املوجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، واللواء يارس املليجي، واللواء مصطفى شحاته واملذيعة 

بسنت عثامن، والدكتور محمد الطنباري.

والوطني  والقضايئ  العلمي  لتكوينه  فيها  عرض  التي  فهمي  شريين  محمد  املستشار  لكلمة  املشاركون  واستمع 
واإلنساين، والعقبات التي واجهها يف حياته ووسائل التأقلم معها وتجاوزها مستعينا بالله سبحانه وتعال.

احتفالية “يوم الوفاء” للمستشار شيرين فهمي رئيس محكمة اجلنايات 
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شارك نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس،  ندوة ملتقى الهناجر الثقايف باألوبرا 
املرصية حول “دور القوى الناعمة يف مواجهة التطرف واإلرهاب” وكذلك مناقشة األمن الثقاىف ىف املؤمترات ىف مواجهة 
التطرف واإلرهاب وذلك عىل هامش فعاليات ملتقى الشعوب والذى تنظمه جامعة أسيوط يف الفرتة من ٢3 – ٢٨ 
مارس ٢0٢٢م، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل و البحث العلمي، و اللواء عصام سعد محافظ 

أسيوط، و الدكتور طارق الجامل رئيس جامعة أسيوط.

أدارت اللقاء الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير ملتقى الهناجر باألوبرا املرصية مبشاركة وحضور كل من 
الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلب واملرشف العام عىل امللتقى، و الكاتب 
محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أرشف عبد الرحمن أكادميية الفنون، و الدكتور عمرو الورداىن الداعية و 
مدير التدريب بدار اإلفتاء املرصية، و الدكتور يوسف الورادىن مساعد وزير الشباب، و اإلعلمى حسام فاروق مقدم 
برنامج بالبنط العريض ىف الفضائية املرصية، و الدكتور كريم هامم مدير معهد أعداد القادة بحلوان، و الكاتب الدكتور 
محمد ثروت مدير تحرير اليوم السابع، و املخرج شادي رسور رئيس ملتقى الهناجر، و الشاعر عبد العزيز جودة، و 

الفنان طارق الدسوقى.

إل جانب حضور الوفود املشاركة من 30 دولة عربية و إفريقية و لفيف من أعضاء مجلس الجامعة و أعضاء 
هيئة التدريس من مختلف الجامعات و أعضاء اللجنة العليا لألنشطة الطلبية، و مبصاحبة منتخب جامعة أسيوط 

للموسيقى و الكورال.

وأكد الدكتور شحاتة غريب عىل أهمية دور القوى الناعمة يف مكافحة الفكر املتطرف و اإلرهاب فالقوة الناعمة 
التي نتحدث عنها اليوم هي القوة املكملة وليست البديلة للقوة العسكرية التي تبيد بؤر اإلرهاب عىل أرض الواقع، 
الفئات املتطرفة وتستخدم قوة اإلقناع والجذب لتغيري السلوك  لدى  الناعمة أداة تهدف إل تصحيح أفكاراً  والقوة 

تكرمي نيافة أنبا إرميا خالل مشاركته في ندوة ملتقى الهناجر الثقافي
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الشاذ بدالً من القوة املفرطة، ونستخدم القوة الناعمة ملناهضة التطرف الفكري ليقيننا بأن املتطرف الفكري يعاين من 
مرض ال يسعى مطلقاً لشفائه.

وأكد الباحث والكاتب الدكتور محمد ثروت أن القوة الناعمة هي قوة التأثري من غري عنف فالدولة املرصية هى 
قلب العروبة النابض و رائدة نرشة الثقافة والفكر املستنري ومنذ نشأة الدولة الحديثة كانت مرص تستخدم سياسة 
القوة الناعمة من خلل الجامعات واإلعلم واإلنتاج الفني، فكانت مرص من الدول القليلة التي لديها استيعاب ثقاىف، 
فأقدم سينام كانت ىف مرص وأول أوبرا كانت مبرص كام تذخر بالعديد من النامذج والرموز األدبية والفنية والسياسية 
والثقافية استطاعت التأثري يف كافة أنحاء العامل، كام تحدث عن أهمية تحرى الدقة يف كافة األخبار و املعلومات التى 
تنرش ال جانب أهمية نرش ثقافة الفكر املعتدل و املستنري ال جانب التعليم والصحة ومحاربة الفقر وتكافؤ الفرص 

وضامن عدم انسداد األفق السيايس كعنارص فاعلة مع القوة الناعمة يف املعركة ضد اإلرهاب.

أشارت الدكتورة ناهد عبد الحميد أن القوة الناعمة من أهم عنارص القوة الشاملة للدولة، وأنها حرب إبداعية 
تحتاج إ مخاطبة العقل، مشددة عىل أن الشباب هم أهم عنارص قوة مرص، وهم بحاجة إل تفعيل دورهم ىف مجال 
الفن والثقافة، ولذلك حدث خلل العرش سنوات املاضية تفعيل لدورهم من خلل الحوار معهم ىف األعامل الفنية 
التواجد  عىل  باالعتامد  اإلرهاب  مكافحة  ىف  الثقافة  وزارة  جهود  عن  ونوهت  العمل،  وورش  والندوات  والجلسات 

والخروج من املركزية من خلل سياسات مستمرة ومستدامة.

و أشار األنبا إرميا إل أن لىك نحقق نجاح و نجى مثاره فيجيب علينا أن يكون لدينا هدف واحد حتى نحقق األمن و 
االستقرار فمعنا نستطيع أن نحقق ما مل يحققه اآلخرين، معنا تعطى القوة و االتحاد فكافة األديان و الرشائع الساموية 
تنبذ و ترفض األفكار املتطرفة و اإلرهاب، وتدعو إل العيش ىف الحب و املودة و التسامح و نرش القيم و املبادئ و 
األخلق الحميدة و احرتام و قبول األخر، مشرياَ ال اإلرهاب هو أشد تبعات التطرف الفكرى املتعصب واملغال خطورة 
و هو محاولة إللحاق األذى مبخالفني الفكر املتطرف أياً كان نوع األذى فكرياً أو نفسياً أو ميتد ليكون أذى جسدي، 
التطرف بشكل إرهاىب  تحميه متمثلني ىف هيئات ومؤسسات ودول ودويلت تسعى لرتسيخ صورة  أرباباً  ولإلرهاب 

مفرط للرد عىل كل األفكار املعارضة.

كام أستعرض الكاتب محمود بكرى عدد من التوصيات التى يجب أخذ باالعتبار و تطبيقها عىل أرض الواقع و منها 
رضورة التنسيق بني اإلعلم الحكومى و الخاص إلبراز خطر اإلعلم و أهمية مواجهته و التزام بضوابط اإلعلم وعدم 
البنية املعلوماتية لدى اإلعلميني عن اإلرهاب  السعى إل السبق اإلعلمى الغري مدروس و رضورة االهتامم بتنمية 
من خلل أدوات تثقيفية تعنى بتفسري الظاهرة و إبعادها و التعامل بحظر مع الكيانات اإلرهابية التابعة للتيارات 
الربامج  بيانات مغلوطة، كام نوىص بتطوير  الفضائية بنرش إحداث و  القنوات  تبثه من خلل بعض  اإلرهابية و ما 
املعروضة ىف اإلعلم و الرتكيز عىل الوسيطة و قيم التسامح و السلم و محاربة الفكر املتطرف و الفكر التكفريى فضلَ 
عن االهتامم بصياغة الرسالة اإلعلمية لرد عىل الشائعات سوا كان مصدرها من الداخل أو الخارج و رشح اإلبعاد 
املواطنني ىف  الخاصة بدور  باإلرشادات  املتعلقة بجرائم اإلرهاب و كذلك االهتامم  الترشيعية  األمنية و  القانونية و 
التأثري االيجاىب بداخل  النجاحات و  الناعمة بشكلها الصحيح يحقق العديد من  القوة  مواجهة اإلرهاب و استخدام 

األفراد.
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واألوسع  تأثرياَ  األقوى  فهى  األغنية  الناعمة  القوة  وسائل  إحدى  من  أن  إل  الرحمن  عبد  أرشف  الدكتور  وأشار 
انتشاراَ وتأثر ىف الذوق العام وتخاطب فكر األفراد من خلل كلامتها الجاذبة التى تخاطب العاطفة و القلب و تأثر 
ىف مستمعيها مستعرضاَ من ما أحدثته أغاىن الفنان سيد درويش أثناء ثورة ١٩ ىف الشارع املرصى و أغاىن الفنان عبد 
الحليم حافظ ىف حرب 67 و التى عربت عن مرارة الهزمية و االنكسار وبعدها ىف حرب 73 و التى شهدت تغري من 

حيث النمط و األداء و إدخال البهجة.

وأوضح الدكتور يوسف الورداىن عىل دور القوة الناعمة ىف بناء الوعى فمحاربة التطرف و اإلرهاب يحتاج تضافر 
كافة الجهود و قيادات الدولة و وضع رؤية و خطة للمستقبل مشرياَ إل مدى أهمية استخدام التكنولوجيا ومواقع 
التواصل االجتامعى ىف جذب الشباب، فالجامعات اإلرهابية تستخدم التكنولوجيا وهذه املواقع للوصول إل الشباب 
وتجنيدهم عرب تزويدهم باألفكار املتطرفة، ولذلك عىل الدول التخىل عن اسرتاتيجياتها القدمية ىف التعامل مع هذا 
امللف، وأن تستخدم التكنولوجيا للعمل عىل وقاية الشباب من الفكر اإلرهايب، ورضورة الرتكيز عىل دور املرأة املرصية 

ىف محاربة التطرف و اإلرهاب باعتبارها املسؤولة عن كافة أفراد املجتمع منذ مراحل طفولتهم و سلوكياتهم.

واستعرض الدكتور حسام فاروق الوعى فيام يخص اإلعلم السياىس و أهم املفاهيم املغلوطة و ما نرش عن مرص ىف 
اإلعلم األجنبى و التى يستهدف عقول الشباب املرصى و التأثري علية من خلل عرض أحداث و وقائع غري حقيقة ىف 
أشار ال أن دشن اإلعلم الدول هجوم عىل الدولة املرصية خلل الفرتة من ٢0١3 و حتى ٢0١7 و بناء قصص إخبارية 
عن أحداث مغلوطة تتعلق بالقوات الرشطة و القوات املسلحة املرصية و أظهار الخلل ىف منظومة الدولة املرصية 
للتأثري عىل الشباب و ما قامت بنرشه وكالة اإلنباء رويرت عن إحداث تتعلق بوزارة الدخلية، موجهاَ نصيحة إل أفراد 
املجتمع املرصى أن ليس كل ما يقال ىف اإلعلم الدول يصدق فالدولة املرصية خاضت العديد من الحروب التى كانت 

تهدف النيل من أمنها و استقرارها و لكن بفضل وعى القيادة السياسية و مؤسسات الدولة استطاعت أن تصمد.

وأوضح املخرج شادى رسور دور الدراما و ما تقدمه األعامل الفنية املتنوعة ىف محاربة الفكر املتطرف و عرض 
النامذج و الرموز من خلل أعامل درامية و فنية كان لها تأثري كبري ىف عقول كافة أفراد املجتمع و التى تحث عىل 
تنمية الوالء و االنتامء للوطن و املشاركة ىف نهضة الدولة املرصية من خلل موقع كل فرد ىف مكانة كام أن الدراما 
املرصية تشهد حالة من االزدهار والتطور الشديد ولطاملا برعت مرص ىف استخدامه، نتذكر كيف صنعت أبطاالً مبجرد 
تسليط الضوء عليهم ىف أعامل فنية مختلفة مثل دموع ىف عيون وقحة ورأفت الهجان والزيبق، و االختيار و أعمل 
كثري ال ميكن حرصها وكيف تم تجسيد الشخصيات الوطنية التى ضحت بكل غال ونفيس ىف سبيل حياة الوطن من 
رجال الرشطة والجيش واملخابرات املرصية وغريهم من أبطال من وراء الستار، كان لظهورهم واقعاً نفسياً ومعنوياً 
عظيامً عىل كل محب لرتاب الوطن، وهو ما أضعف وأنهك القوة الناعمة املتطرفة ىف املقابل وأظهر ضعفها ىف كل ما 
يحاولون بثه عىل مختلف وسائل التواصل اإلجتامعى التى ميلكونها ومحاوالت اإلستعطاف املختلفة واملتفرقة مبا ىف 

ذلك قنواتهم الخاصة.

العربية  الوطنية و املرصية و  الغنائية و املوسيقية للغاىن  الفقرات  اللقاء تقديم عدد من  كام شهدت فعاليات 
بأداء منتخب جامعة أسيوط للموسيقى و الكورال، فضلَ عن تكريم مؤسس و مدير ملتقى الهناجر باألوبرا املرصية 

و املتحدثون و الرعاة الرسمني للملتقى .
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ضمن فعاليات أسبوع الشعوب والذي نظمته جامعة أسيوط يف الفرتة ٢3 إل ٢٨ مارس ،  اقيم مساء الخميس 
٢4 مارس ٢0٢٢م احتفالية للصوت والضوء بحضور لواء أركان حرب محب حبيش قائد املنطقة الجنوبية العسكرية، 
ونيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس والدكتور طارق الجامل رئيس جامعة أسيوط، 
و الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلب واملرشف العام عىل تنظيم امللتقى، ولفيف من 
القيادات التنفيذية و األمنية و الشعبية وكبار رجال الدين واإلعلم إل جانب لفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء 
اللجنة العليا لألنشطة الطلبية وتنظيم امللتقى ومديرو إدارات رعاية الشباب وحشد كبري من طلب الجامعة والوفود 

والجامعات املشاركة من 30 دولة عربية و أفريقية.

ورصح الدكتور شحاتة غريب أن حفل الصوت والضوء ينظم لثاين مرة بجامعة أسيوط و عىل مستوى الجامعات 
املرصية بعد نجاح جامعة أسيوط يف تنظيم أول حفل صوت و ضوء عام ٢0١٩ ، مشرياَ إل أن حفل الصوت و الضوء 
اليوم يأيت ضمن الفاعليات امللتقى الثاين ألسبوع الشعوب والتي تهدف إل عرض النامذج املرشفة التي ضحت من 
أجل الوطن والرموز و األبطال الوطنية من القوات الرشطة الباسلة والقوات املسلحة املرصية التي استشهدت عىل يد 
اإلرهاب الغاشم أثناء القيام بالواجب الوطني و حامية وطنهم مرص ومنهم الشهيد البطل أحمد صابر منيس والشهيد 
البطل محمد صلح أبن محافظة أسيوط من القوات املسلحة املرصية شهداء موقعة كمني الربث، و الشهيد البطل 
أحمد فايز ابن محافظة أسيوط من القوات الرشطة الداخلية شهيد موقعة الواحات، كام تضمن جهود الدولة املرصية 

يف القضاء عىل اإلرهاب يف ظل عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيىس رئيس الجمهورية.

جامعة أسيوط تقيم حفال موسعا للصوت والضوء ضمن فعاليات امللتقى الثاني ألسبوع الشعوب
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شعب مصر العظيم أيها الشعب األبي الكرمي،
نحتفل اليوم مًعا، بذكرى عزيزة عىل نفوسنا نستحرض فيها بطوالت رجال صدقوا الوعد وبذلوا كل غاًل 
ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كرميًا، أبيًا مرفوع الرأس رجال رفضوا االستسلم وآثروا املقاومة برشف 
وتفان  فداء،  كل  منا  تستحق  الكرمية  الحرة  مرص  أن  ومؤكدين  بعدهم  من  لألجيال  املثل  ضاربني  وبسالة 

وتضحية.

وميثل االحتفال بيوم الشهيد يف كل عام مناسبة متجددة، لتكريم أبناء مرص املخلصني الذين ضحوا من أجل 
هذا الوطن الخالد ليستمر نابًضا بالحياة مثمرًا بالخري والسلم والنامء ولنتذكر مًعا تلك التضحيات التي قد ال 

يشعر بحجمها الهائل إال من قدم ملرص شهيًدا أو مصابًا روى بدمه تراب هذا الوطن.

األبرار، من رجال  أبطالنا  أرواح من استشهدوا من  اليوم املشهود، هو يوم نكرم فيه ليس فقط  إن هذا 
القوات املسلحة والرشطة البواسل، أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلص عىل اتساع الوطن وإمنا نكرم فيه 
أيًضا، عطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن، ويصلون الليل بالنهار، ليحيا شعب مرص العظـيم، 
يف سلم وأمان واستقرار ولتؤكد مرص أنها غنية بأبنائها األوفياء جيًل بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة 
خفاقة ومنترصة بعزة وكرامة وأن هذه الراية لن تنتكس أبًدا، بإذن الله، ثم بفضل عزمية هذا الشعب وأصالته 

وتضحياته.

 كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
خالل الندوة التثقيفية الـ ٣٥ للقوات املسلحة مبناسبة يوم الشهيد
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شعب مصر العظيم،
ال يفوتني يف هذه املناسبة وكام اعتدنا أن نتوقف مًعا لنلقي نظرة شاملة عىل مسريتنا، التي بدأناها سويًا 
وذلك انطلقًا من سياستنا الثابتة بعرض الحقائق عليكم، ملواجهة التحديات مًعا، من منظور واقعي وحقيقي 
ومبارش وذلك سعيًا نحو تحقيق النهضة الحقيقية الشاملة التي نطمح لها جميًعا ولألجيال التي ستأيت من 

بعدنا نهضة تليق بعظمة وتاريخ بلدنا. 

التحديات غري  الكثري من  املاضية  السنوات  أيها اإلخوة األعزاء أن مرص واجهت خلل  وال يخفي عليكم، 
املسبوقة، عىل كافة األصعدة فعىل املستوى العاملي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الرصاعات والنزاعات 
التي أثرت بشكل جذري عىل هيكل االقتصاد الدويل وسلسل اإلمداد العاملية وزيادة نسب التضخـم وارتفـاع 
االستقرار  الفوىض وعدم  املنطقة موجات  أنحاء  اجتاحت سائر  الرصاعات  الجائحة وتلك  قبل  األسـعار ومن 
السيايس واألمني وانهيار لبعض الدول وتفكك مجتمعاتها وتفشــــي خطــــــر اإلرهـاب والتي كانت لتطال 
الداخيل فلقد واجهت مرص ضغوطًا شديدة عىل  املستوى  أما عىل  الله ولطفـه.  لـوال عناية  الحبيب  وطننا 
زيادة  يف  مثارها  تؤيت  بدأت  شاملة  وإصلحية  هيكلية  إجراءات  بإتباع  له  تصدينا  ما  وهو  الوطني  االقتصاد 
معدالت النمو التي يحققها االقتصاد املرصي وذلك بالتوازي مع جهود القوات املسلحة والرشطة يف محارصة 
اإلرهاب وكس شوكته. ويشهد العامل بأرسه، مبا حققناه من إنجازات يف مواجهة تلك التحديات لتمض مرص يف 
تنفيذ رؤية اسرتاتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم يف جميع املجاالت وأقول لكم بكل الصدق: إنه من خلل 
وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري املمتد آلالف السنني والفهم الدقيق لظروف مرص فإنني عىل ثقة كاملة، 
من قدرتنا عىل تحقيق املعجزات وتغيري واقع الحياة يف هذا الوطن ملا نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن يف 

هذا البلد متسًعا كرميًا له وألبنائه.

شعب مصر العظيم،
يف نهاية كلمتي، ونحن نحتفل بيوم الشهيد فإنني أعلم جيًدا أن أقىس لحظات متر بها النفس، هي لحظات 
الوداع وأدرك كذلك، أن القلوب تعترص أملًا حينام يشتد الحنني لرؤية األحباب لكنني أوقن أيًضا، أن تلك اآلالم 
واألحزان رسعان ما تتبدل وتتغري، إل مشاعر من الفخر والعزة مبا حققه شهداؤنا األبرار الذين جادوا بأرواحهم 

وأنفسهم من أجل مرص.

وال يفوتني هنا، أن أنقل تقديري وتقدير شعب مرص العظيم ألرس شهدائنا األبرار عىل صربهم وتحملهم 
واحتسابهم. وال يسعني إال أن أتوجه إل الله العيل القدير بالدعاء بأن يحفظ مرص وشعبها من كل مكروه 

وسوء ويديم عىل هذا الوطن نعمة األمن واألمان.

ودامئًا وأبًدا تحيا مرص، تحيا مرص، تحيا مرص.

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األربعاء, 0٩ مارس ٢0٢٢ / 0١:5٢ م
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شعب مصر العظيم، عظيمات مصر،
السيدات والسادة،

أود أن أستهل حديثي اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير إل املرأة املرصية العظيمة صانعة مجد الوطن واألساس 
املتني لبنائه ونهضته منبع األمل يف املحن والشدائد. فكل عام وأننت عزة الوطن ومصدر قوته.

واسمحوا يل ونحن نحتفل باملرأة املرصية العظيمة أن أدعوكم جميًعا، ألن يكون اليوم وكل يوم فرصة للتعبري عن 
الشكر واالمتنان للمرأة املرصية تقديرًا وإجلاًل لدورها العظيم وتضحياتها الغالية.

السيدات والسادة،
إنه ملن دواعي رسوري وفخري..

أن أشهد بينكم اليوم احتفالنا السنوي باملرأة املرصية العظيمة وسعاديت كبرية وأنا أتواجد بني هذه النخبة، من 
عظيامت مرص يف شتى املجاالت وأؤكد لكم اعتزازي الشخيص، بهذا االحتفال الذي أصبح تقليًدا عزيزًا أعتربه وسام 
رشف من الدولة لكل سيدة مرصية لتعرب خلله عن جزء يسري من احرتامنا لدورها الجليل، كرشيكة يف الكفاح والنجاح 

والبناء والعمل.

السيدات والسادة،
لقد كانت املرأة املرصية العظيمة ومازالت، دعاًم وظهريًا لوطنها ولن أكون مبالًغا إذا قلت إن قوة املرأة املرصية هي 
التي صنعت مجد هذا الوطن فهي رمز العطاء والتفاين والتضحية املتجـردة من أي مصلحة هي رس الحياة وأقولها رصيحة:

"إن انحيازي للمرأة املرصية هو عن قناعة تامة وإميان حقيقي بأن احرتام املرأة وتقدير دورها، ومتكينها وحاميتها، 
هو واجب وطني والتزام سيايس وليس هبه أو منحة بل هو حق أسايس لها وعلينا جميًعا أن نتخذه كمنهج حياة، 

فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود"

وإن املرأة املرصية مدعوة أكرث من أي وقت مىض لتساهم كام عهدناها دامئًا مساهمة جادة وبناءة يف مرحلتنا 
املقبلة يف جمهوريتنا الجديدة التي تشهد العديد من املرشوعات القومية العملقة يف تاريخنا الحديث والتي تستهدف 

يف املقام األول االسـتثامر يف اإلنسان.

ومثلام كان لها الدور الوطني األكرب يف الحفاظ عىل هوية الوطن خلل ثورة 30 يونيو ويف إنجاح جهود اإلصلح 
االقتصادي وخلل جائحة فريوس "كورونا" أعول عىل قوتها ووعيها وحكمتها كثريًا يف إنجاح املرشوع القومي لتنمية 

األرسة املرصية والذي يستهدف االرتقاء بجودة حياة املواطن واملجتمع بأكمله.

السيدات والسادة،
لقد عاهدت نفيس، منذ أن توليت مسئولية هذا الوطن أن تأخذ املرأة املرصية مكانتها العظيمة التي تستحقها، 
وإنني عىل العهد والوعد ببذل كل ما يف وسعي ملواصلة مسرية دعم ومتكني املرأة املرصية وحاميتها عرفانًا بدورها 

الفاعل يف بناء املجتمع وانشغالها بهمومه.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل احتفالية املرأة املصرية واألم املثالية
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واستكاماًل ملسرية دعم ومتكني املرأة املرصية أوّجه الحكومة باتخاذ اإلصلحات الترشيعية والقانونية لتتضمن اآليت:

- تحديد إطار داعم لتمكني املرأة يف سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي واملؤسيس يف هذا املجال.

- دعم املرأة من أجل التحاقها بوظائف املستقبل من خلل رفع الوعي لدى اإلناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات 
املجاالت  والتدريب حول هذه  التعلم  التطبيقية وتهيئة فرص  والتكنولوجيا  والعلمية  الهندسية  املجاالت:  مهنية يف 

للفتيات يف املراحل الدراسية املختلفة.

- مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف واملضايقات واالستغلل وإساءة استخدام السلطة يف أماكن العمل.

- الحامية من اإليذاء البدين يف نطاق األرسة صونًا لكرامة املرأة ومكانتها.

- اإلرساع يف تخصيص املباين املناسبة لتفعيل آليات وسري العمل يف الوحدة املجمعة لحامية املرأة من العنف.

التحرش  واملبلغني عن جرائم  بالشهود  يتعلق  فيام  الجنائية  اإلجراءات  قانون  التعديلت عىل  إجراء مزيد من   -
والعنف وهتك العرض وإفساد األخلق مع إفراد عقوبة خاصة يف حالة إفشاء رسية البيانات واملعلومات املتعلقة مبثل 

هذه الجرائم.

- تغليظ عقوبة عدم تسجيل املواليد.

- قيام وزاريت التضامن االجتامعي والقوى العاملة بالتوسع يف مراكز خدمات املرأة العاملة عىل مستوى الجمهورية 
وذلك لتقديم خدمات تيس عىل النساء العاملت وتعمل عىل تنظيم وقتهن بني رعاية شئون األرسة، ومشاركتهن يف 

الحياة االقتصادية واالجتامعية.

- قيام وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن االجتامعي والجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، بتعديل قانون الخدمة 
املدنية ملنح األم الكافلة إجازة رعاية ملدة أربعة أشهر، مدفوعة األجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر.

- التوسع يف تغطية األمهات املعيلت، والنساء املسنات، والنساء ذات اإلعاقة، القاطنات يف املحافظات الحدودية، 
تحت مظلة شبكات األمان االجتامعي.

السيدات والسادة،
مازالت املرأة املرصية تقدم الكثري وتستحق الكثري فهي مصدر طاقة الوطن وقوته وثقتي كاملة يف أنها ستواصل 

عطاءها وتفانيها متجردة من أية مصالح وستبذل جهودها أيًضا كمواطنة فاعلة ُمحبة لوطنها.

عظيامت مرص،

كل عام وأننت جميًعا بخري.. كل عام وأننت جميًعا بخري.. كل عام وأننت جميًعا بخري..

ومرصنا العزيزة الغالية يف تقدم وازدهار دامئًا وأبًدا.

تحيا مرص.. تحيا مرص.. تحيا مرص

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األربعاء, ٢3 مارس ٢0٢٢ / 0٢:١5 م
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أحبوا ذواتهم محبة ضارة
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

هناك أشخاص فيام يريدون أن يبنوا أنفسهم، يهدمونها! وإذ يعملون 
عىل تحقيق ذواتهم، يفقدونها! إنهم أولئك الذين يحبون ذواتهم محبة 

خاطئة تكون ضارة بهم... فَمن هم؟ وما نوعية أخطائهم؟
منهم َمن يحب ذاته، بأن يجعلها تعيش باستمرار يف أجواء من اللذة الخاطئة، لذة الحواس ولذة الجسد 
ورفاهيته... هذه اللذة التي من أخطائها أنها تقود إل الشهوة وإل الخطيئة. ورمبا تؤدي إل تدنس النفس 
والجسد، وإل االنغامس يف اللهو. وبهذا كله يضيّع اإلنسان نفسه. وال يعرف أيًضا قيمة وقته فيضيعه، بينام 

الوقت هو جزء من حياته. وهكذا ميتهن حياته دون أن يدري!
الواقع  يف  يدركه  ال  فام  بكثري.  أوسع  مجاله  والفكر  بالفكر.  وإمنا  بالحواس،  نفسه  يلذذ  ال  َمن  وهناك 
بالحواس أو بالجسد، يكفيه أن يغمض عينيه، ويؤلّف حكايات وقصًصا وخيااًل وأحلم يقظة، ويرى أنه مُيتِّع 
نفسه بكل هذا! ويقول يف فكره: سوف أصري وأكون، أو سوف أفعل وأفعل. وقد يغرق يف مثل هذه األفكار 

أوقات طويلة. ثم يستيقظ منها عىل فراغ وضياع مل يستفد منه شيئًا.
إن الخيال فيه لون من املتعة ال تستطيع أن تدركه الحواس. ومجاله غري محدود. ويف هذا الخيال يتصوَّر 
تصورات ال ميكن أن تتحقق يف الواقع. وهو لون من تخدير النفس، حيث تنىس الواقع الذي تعيش فيه، ليك 

تتمتع بالليشء واللوجود!!
نوع آخر من الناس يريد أن يبني نفسه بالعظمة التي تأخذ مظهرًا خارجيًا غري حقيقي وغري روحي، ال 

يبنيهم بل يهدمهم.
أمثال هؤالء قد يقعون يف الغرور، ويف التباهي والفخر، مام ال يقبله الناس منهم. وقد يقعون أيًضا يف حب 
املظاهر، وحب مديح الناس. وإن مل يجدوا َمن ميدحهم، ميدحون هم أنفسهم ويرشحون مواقف متجدهم! 

بينام الناس يحبون الودعاء الذين مهام بلغوا من علو، يعيشون يف إنكار الذات.
ا العظمة الحقيقية فهي غري ذلك كله. هي يف قوة الشخصية ويف فضائلها. يف قدراتها ومواهبها، ال يف  أمَّ

تباهيها. إنها العظمة الصامتة التي يدركها اآلخرون ويرون تأثريها وفاعليتها، مهام أنكرت ذاتها.
ولكن الذين يظنون إنهم يبنون ذواتهم بعظمة زائفة، فإنهم يذكروننا بقول أحد اآلباء الروحيني: "َمن سعى 

وراء الكرامة، هربت منه. وَمن هرب منها مبعرفة، سعت إليه وأرشدت الكل إليه"...
العظمة، حيث  أي جنون   ،paranoia البارانويا البعض من  إليه  ما يصل  العظمة،  ما يف محبة  أسوأ  إن 
يظن َمن يقع يف هذا الشعور أنه أعظم الكل، وليس َمن ينافسه يف عظمته! ويتخيَّل يف نفسه ما ليس فيه 
من صفات العلو والسمو، ويطلب أن يعامله الجميع مبا يليق بعظمته!! وهكذا يخس ذاته فيام يظن أن 

ميجدها...
والذي يريد أن يبني نفسه بالعظمة، رمبا يقدم نفسه إل مناصب ووظائف ليس هو مؤهًل لها. وإن نجح 
يف الوصول إل ذلك، تظهر املامرسة ضعفه، ويجلب عىل نفسه نقًدا ما كان أغناه عنه، ويحط َمن قدر نفسه 

عمليًا، فيام أراد أن يعليها...



ت
ملفا

41

يوجد أيًضا َمن يحاولون أن يبنوا ذواتهم عن طريق ما يتخيلونه زعامة أو بطولة ترتبط بيشء من العدوانية، 
يف رصاع وعراك. تجدهم كشعلة من نار، يف حامس مستمر، للنقد والهدم والتحطيم!! دون أن يقوموا بأي 

عمل إيجايب بنَّاء... فل تسمع من أفواههم سوى عبارة: "هذا خطأ، وهذا مخطئ"..
ولذتهم هي يف انتقاد الكبار. ومثلهم األعىل هو )طرزان( الذي يقفز عىل الجبال، ويرضب هذا وذاك. شأن 
الفتيان الذين يحبون األفلم السينامئية التي فيها رضب نار، وقلب عربات، وقتل... ويسمونها أفلم البطوالت.

أولئك لهم الطبع الناري، دائم الهجوم، دائم العدوان، دائم الغضب واالقتحام. يفرح بأنه أحرج فلنًا من 
الناس، وانترص وغلب. ويف محاولته تحطيم اآلخرين يرى نفسه بطًل يخشون بأسه. وفيام يظن أنه يحطم 

اآلخرين، إمنا يحطم نفسه، وال يكسب يف الدنيا وال اآلخرة.
إنه مثل التلميذ املشاكس يف الفصل الذي يظن أنه يكون ظاهرًا يُتِعب املدرسني ويضايقهم وال يحرتمهم، 
ظانًا أن هذا جرأة وقوة شخصية! وغالبًا ما يرسب هذا التلميذ، وينجح زميله الهادئ... مسكني هذا الذي يرى 

نفسه مقاتًل Fighter بينام هو يحطم نفسه!
والعجيب أن الهدم أسهل من البناء وأرسع. وكام يقول املَثَل العامي: "البئ الذي يحفره العاقل يف شهر، 
يردمه الغبي يف يوم"! سهل أن عامرة من عرشين طابًقا يهدمها أحد األرشار يف لحظات، بقنبلة! ويبقى البناء 

ا الهادمون فل يهدمون سوى أنفسهم! هو العمل الجيد. أمَّ
نوع آخر يحبون أنفسهم محبة خاطئة، مبنحها الحرية يف كل يشء! يريد الواحد منهم أن يعمل ما يشاء، 
متى يشاء، كيفام يشاء!! محاواًل أن يتخلَّص من كل ُسلطة وكل نظام وكل قانون! ويرى أن التقاليد قيد عليه، 
وال يقبل التوجيهات أو النصائح. بل يقول: "أنا ُحّر. ال أقبل تدخًل يف حريتي"! بينام ال يدري املعنى الحقيقي 
عيه من حرية، فإنه يقوده إل الضياع.  ا ما يدَّ للحرية من حيث هي تحرُّر من كل خطأ ومن كل نقص. أمَّ

وهناك فرق كبري بني الحرية والتَّسيُّب... الذي يفقد فيه الشخص فضيلة ضبط النفس...
يُذكِّرنا هذا بالوجوديني الذين يجدون أنفسهم بالتَّحرُّر من اللَّه ومن وصاياه. وشعار الواحد منهم "من 

الخري أن اللَّه ال يوجد، ليك أوجد أنا"!! يف شعور أن اللَّه يقف ضد نزواتهم وشهواتهم.
ومن أخطر أنواع الحرية يف الفكر الديني. وافتخار البعض بأنه صاحب فكر جديد يف أمور الدين. وهذه 
الحرية املنحرفة كثريًا ما قادت البعض إل اإللحاد، أو إل تكوين مذاهب خاصة! وأكرث من هذا، محاولة أولئك 

يف جذب اآلخرين إل فكرهم.
بالغنى واملركز والشهرة وبعض  يبنوا أنفسهم عن طريق مجد خاص  هناك أشخاص آخرون يريدون أن 
املظاهر  ولكن  سريتها...  وقداسة  وحكمتها  نقاوتها  يف  هو  للذات  الحقيقي  املجد  بينام  الخارجية،  املظاهر 

الخارجية ال تبني النَّفس ُمطلًقا، كام ال تصحبها يف األبدية.
البعض يحاول أن يبني نفسه بأن يبدو باًرا وبل خطأ يف أعني الناس. وهكذا يغطي أخطاءه بتربير الذات 
والتامس األعذار يف كل سقطة! ويف هذا الدفاع عن النَّفس، ال مانع عنده أحيانًا من الكذب أو الرياء أو إلصاق 
السبب باآلخرين! فريتكب أخطاء أخرى. بينام الوضع الروحي لبناء النَّفس هو تنقيتها من األخطاء، وليس 

التغطية عىل أخطائها.
أخريًا أقول إنه من العجب أن يحاول البعض أن يثبت وجوده بطريقة تلغي وجوده أو تقلل من شأنه.



ت
ملفا

42

املسيحية والصليب  )٢(

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

كلمة الصليب فى أسفار العهد اجلديد :
مل يرد لفظ الصليب ىف أسفار العهد القديم ، لكنه ورد بأكرث من معنى ىف كتاب العهد الجديد . وأكتسبت معنى 
خاصا ألرتباطها مبوت املسيح ،  هناك كلمتان مستعملتان للتعبري عن آلة التعذيب التى نفذ بها حكم املوت عىل 
الرب يسوع : اكسيلون XYLON  وتعنى خشبة أو شجرة ، استاوروس STAUROS  وتعنى صليب مبفهومه الحال 
... الكلمة األول وردت للتعبري عن الخشب كامدة . راجع : ] تث ٢١ : ٢3 ، أع 5 : 30 ، ١0 : 3٩ ، ١ بط ٢ : ٢4 ، غل 

. ) ١3 : 3

وقد وردت كلمة استاروس ومشتقاتها ىف قصة آالم املسيح . راجع ] مر ١5 : ١ – 47 ، متى ٢7 : ١ ، لوقا ٢3 : ١ – 
56 ، يو ١٨ : ١٩ : ٢4 ، رؤيا ١١ : ٨ ( .. كام وردت ىف رسائل بولس الرسول ..

إن كلمة " اكسيلون " تعنى شجرة .. وهذا يقودنا للتفكري ىف شجرة الحياة التى كانت ىف وسط الجنة ) تك ٢ : ٩ 
( .. تلك التى بعد أن طرد اإلنسان األول من الجنة ، أقيم كاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة الطريق إليها . وهى 
التى قال الله عنها : " لعله ) اإلنسان ( ميد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إل األبد " ) تك 3 : ٢4 ( 
.. وتعود هذه الشجرة – شجرة الحياة – للظهور ثانية ىف سفر الرؤيا " من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة 

التى ىف وسط فردوس الله " ) رؤ ٢ : 7 ( .

ونقرأ عن أورشليم الجديدة ىف سفر الرؤيا ، أنه عىل جانبى نهر الحياة فيها تنمو " شجرة حياة تصنع أثنتى عرشة 
مثرة وتعطى كل شهر مثرها .. وورق الشجرة لشفاء األمم " ) رؤ ٢٢ : ٢ ( .. ونقرأ أن األبرار وحدهم لهم سلطان عىل 

هذه الشجرة ) رؤ ٢٢ : ١4 ( .

وهكذا نرى أن ما كان ممنوعا ومحرما عىل اإلنسان األول صار مباحا للخليقة الجديدة .. إن شجرة الحياة ترمز 
للحياة ، وتقدم الحياة عكس ما يقدمه الصليب ) الخشبة ( أال وهو املوت ...

ملاذا الصليب عثرة ؟
يقول بولس الرسول " نحن نكرز باملسيح مصلوبا لليهود عرثة " ) ١ كو ٢٢ – ٢4 ( .

فامذا الذى أعرث اليهود ىف الصليب ؟

هناك فرق كبري جدا بني تقديم املسيح إلنسان يهودى ، وتقدميه إلنسان وثنى ، أو تبشري يهودى باملسيح ، وتبشري 
وثنى باملسيح ..

بالنسبة لليهود توجد أرضية مشرتكة بني املسيحيني وبينهم ، هى كتاب العهد القديم .. وهذا بل شك يسهل مهمة 
تبشري اليهودى وإميانه .. أما بالنسبة للوثنيني فاألمر يختلف ، إذ ال يوجد ىشء مشرتك بيننا وبينهم .

ويقدم لنا سفر أعامل الرسل مثلني عىل ذلك . عظة بولس الرسول الكرازية ىف املجمع اليهودى ىف مدينة أنطاكية 
بيسيدية ) أعامل الرسل ١3 : ١6 – 4١ ( ، وخطابه الكرازى الذى وجهه ىف مدينة أثينا ىف األريوس باغوس إل جامعة 
من الفلسفة الوثنيني ) أع ١7 : ٢٢ – 3١ ( .. وعىل الرغم من وجود هذه األرضية املشرتكة مع اليهود ، فقد كان الصليب 

عرثة بالنسبة لهم .. والسؤال ملاذا ؟
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يورد القديس لوقا ىف اإلصحاح األخري من بشارته قصة تلميذين للمسيح ، كانا يسريان من أورشليم ىف الطريق إل 
قريتهام عمواس التى تبعد عنها مسافة ستني غلوة تقطع سريا ىف ساعتني ، كان ذلك مساء يوم أحد القيامة .. كانا 
يسريان عابسني ، وقد مألت خيبة األمل قلبيهام .. كانا يتحدثان ىف الطريق عن أحداث صلب الرب يسوع ، وفيام هام 
ىف الطريق ظهر لهام الرب يسوع وسار معهام ، ولكن أمسكت اعينهام عن معرفته وملا سألهام عام يتحدثان فيه ، 
وملاذا يسريان عابسني ، أجابه أحدهام .. " هل أنت متغرب وحدك ىف أورشليم ، ومل تعلم األمور التى حدثت فيها ىف 
هذه األيام .. املختصة بيسوع النارصى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا ىف الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب ، كيف 
أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء املوت وصلبوه . ونحن كنا نرجو أنه هو املزمع أن يفدى إرسائيل . ولكن مع هذا 
كله ، اليوم له ثلثة أيام منذ حدث ذلك ، بل بعض النساء منا حريننا إذ كن باكرا عند القرب ، وملا مل يجدن جسده ، 
أتني قائلت إنهن رأين منظر ملئكة قالوا إنه حى . ومىض قوم من الذين معنا إل القرب فوجدوا هكذا كام قالت أيضا 

النساء . وأما هو فلم يروه "  ...

وهنا قال لهام الرب " أيها الغبيان والبطيئا القلوب ىف اإلميان بجميع ما تكلم به األنبياء ، أما كان ينبغى أن املسيح 
يتأمل بهذا ويدخل إل مجده . ثم ابتدأ من موىس ومن جميع األنبياء يفس لهام األمور املختصة به ىف جميع الكتب " 

) لو ٢4 : ١3 – ٢7 (

نحن هنا أمام أثنني من تلميذ املسيح نفسه ، عاينا معجزاته والزماه ىف كرازته نحو ثلث سنوات ، ومع ذلك نراهام 
، وقد خابت آمالهام إزاء أحداث الصلب ، لوال أن الرب يسوع ىف محبته – وهو العامل بكل ىشء – ظهر لهام ، وهدأ 
من روعيهام ، وبدأ يرشح لهام رس الصليب والقيامة مؤكدا لهام – وهام اليهوديان – النبوات واإلشارات والرموز التى 

وردت عنه ىف أسفار العهد القديم .

الرسل  أثر كرازة  ، فكم وكم يكون  الرب يسوع وعاينا معجزاته والزماه  رأيا  تلميذين  األمر كذلك مع  وإذا كان 
والكارزين األوائل ، وهم يكرزون بإنجيل املصلوب بني أقوام ال يعرفونهم .. أى بشارة مفرحة تلك التى تكون ىف صلب 

إنسان مات بهذه الطريقة الوحشية الرببرية ؟! .

كان اليهود – لقرون عديدة – ينتظرون املسيا .. املمسوح واملعني من الله لخلصهم .. لكن فكرتهم عن الخلص 
كانت فكرة عاملية ، ولذا فقد كانوا ينتظرون هذا املسيح املخلص ، إنسانا من طراز شمشون الجبار الذى قتل ألفا من 
الفلسطينيني بفك حامر !! كانت بلد فلسطني ىف ذلك الوقت خاضعة لألستعامر الروماىن . لذا كانت كل آمالهم أن 

يحررهم هذا املسيا من ربقة األستعامر الروماىن ، ويقيم ثانية دولة داود الدينية ..

، وهى  العبودية  أنواع  أرش  وللبرش جميعا من  لهم  لقد جاء محررا   . املسيح  رسالة  إل حقيقة  يفطنوا  مل  إنهم 
العبودية للخطية والرش .. مل يفهموا املسيح وبالتال مل يقبلوه .. لقد حسبوه ضعيفا ألنه ال يصيح وال يسمع أحد ىف 
الشوارع صوته ، قصبة مرضوضة ال يقصف ، وفتيلة مدخنة ال يطفىء ) متى ١٢ : ١٩ ، ٢0 ( ... مل يرقهم تعليم املسيح 
عن الوداعة واإلتضاع ... " سمعتم أنه قيل عني بعني وسن بسن .. وأما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الرش . بل من لطمك 
عىل خدك األمين فحول له اآلخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ، .... " ) متى 5 : 3٨ 
– 44 ( .. وقد انطبع ذلك اإلحساس ىف استهزائهم به وهو معلق عىل الصليب ، إذ قالوا عنه " خلص آخرين ، فليخلص 

نفسه إن كان هو املسيح مختار الله " ) لو ٢3 : 35 ( ..

هكذا كانت الكرازة باملسيح مصلوبا عرثة لليهود ألنهم مل يفهموا أن " ضعف الله أقوى من الناس " ) ١ كو ١ : 
. ) ٢5




