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معروف أن األسرة هى المربى األول للطفل، وأن الرضيع يقـضى         
وفى هاتين الـسنتين    "... المهد"فى حضن أمه سنتين تقريباً هما سنتى        

 تتكون لدى الطفل الثقة فـى نفـسه وفـى اآلخـرين، حينمـا يـرى              
الكل يدللونه بحب شديد، فيعرف أنه محبوب، وأن كـل مـن حولـه              

لكـى  " للشغالة"أهملت األم دورها هذا، وتركت طفلها       أما إذا   ! محبون
، فما أتعس هذه الطفولة، إذ يحس الرضـيع         "لبن الثالجة "ترضعه من   

 بأنه غير مهم، أو غير مطلوب، وأن الناس من حولـه 
 ! قساة قسوة الشغالة األجيرة

 

 هنا تطور هام، بعد اشتغال المرأة، ولكـن هذا 
 ...  المرضعة فى الـبيتال يعنى مناداة ببقاء المرأة

فالطفل حينما يرضع   ... وإن كنا نتمنى أن تأخذ أجازة رضاعة مناسبة       
 لبن أمه، وتحنو عليه فى حضنها، يتسمع نبضات قلبها، ويحس بأنـه            

 . ما يزال فى رحمها، فى أمان واحتضان

؟ قطعاً ستكون إلى األصـعب،      ماذا عن مستقبل فترة الرضاعة     ?
خاص، والتكالب على فرص العمل، األمـر       مع تنامى القطاع ال   

الثقـة فـى    : الذى يهدد رضيع الغد، فى أهم مكوناته الشخصية       
 !. نفسه، وفى اآلخرين

 

وحينما يصل الطفل إلى نهاية السنة الثانية، يكون بالقطع قد دخـل            
وهنا يستقل الطفل عن أمـه،   . ، وذلك الرتباط أمه بالعمل    إلى  

كما أنـه  . وهو استقالل محبوب. قدرة على المشى  بالفطام واألسنان وال  
يحتك بأطفال آخرين فى الحضانة، ويتعلم الكثير من مدرستها، وهـو           

المهم أن تكون الحضانة ذات طابع تربوى دينى جيـد،          . أمر مرغوب 
ألن هذه المرحلة فيها يتعلم الطفل الكثير من أساسيات الدين ومبـادئ            

 يـة هـذه المرحلـة، ويجب أن ال ننتقص من أهم. الحياة
 التى فيها تبدأ الشخصية استقاللها، وتنمو مهاراتهـا 

 . فى الكالم والمعرفة والتفاعل االجتماعى
 

  يدخل الطفـل إلـى  وفى ?
 ، إذ يبدأ فى التعلم والدراسـة، مرحلة اإلنجاز

 وهـى مرحلـة . واالنتقال من صف إلى صف
الطفل، إذا أهملتها األسرة حصلنا على طفل       جد خطيرة فى حياة     

أمى، يقارن بين نفسه وبين أترابه المتعلمين، فيدخل فـى حقـد            
كمـا أن إحبـاط الطفـل فـى هـذه      . طبقى، يتنامى شيئاً فشيئاً   

 . المرحلة، يعطينا إنساناً عدوانياً، أو شاعراً باالضطهاد والفشل
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 . إليمـان والعقيـدة   يتسلم الفتـى مبـادئ ا       وفى   ?
وهنا يكون دور األسرة كما كان كبيراً، فهـى التـى تقـوده إلـى             

كالتنـاول، وحـضور    : الكنيسة، وتساعده فى اكتساب عادات دينية     
 مـن هـم أصـدقاء    - عادة -القداسات، ومدارس األحد، وتراقب   

ذات األثر  " الشلل"الفتى أو صديقات الفتاة، فنحن فى مرحلة تكوين         
 إذا -وفى هـذه المرحلـة يـتعلم الفتـى     . اة أعضائهاالهام فى حي 

 التدخين والمخدرات، ويتعرف على طـرق وأسـاليب         -انحرف  
الحياة الدنسة، وربما أهمل دراسـته، فتـأثر مـستقبله التعليمـى            

 . والعلمى والعملى
 فيقل دور األسرة، ليتعاظم دور األصـدقاء،         أما فى    ?

 ومـع أن   . الخاصـة بكـل مـنهم     " "وتتكون لدى الـشباب     
الجسد نضج بسرعة، إال أن العقـل والـنفس والـروح، سـتنمو             
بالتدريج، وفى اتجاهات متنوعة، تتـأثر بمـدى ارتبـاط الـشباب      
بالمسيح والكنيسة، ونوعية الصداقة التى يعيشونها، مـع مـؤثرات        

 . أخرى كثيرة
  ليحــل  يكـاد دور األســرة أن يختفـى،   وفـى  ?

محله دور األصدقاء من الجنسين، ووسائل اإلعـالم، والتيـارات          
ويفكر كل جنس فى الجنس اآلخر، بطريقة شاملة، قبل أن          . السائدة

التى فيها يختـار الـشريك شـريك        " الجنسية األحادية "يدخلوا فى   
 . حياته بنضج

، وحتـى سـن      ثم ينتهى دور األسرة تماماً فى        ?
الجسدية والعلمية والروحيـة    : وهى مرحلة الخصوبة  األربعين،  

"واالجتماعية والعملية، وفيها    

 " . 
 

ويقتصر دور األسرة فى بداية الزواج على بعض التدخالت التـى           
كثيراً ما تحدث مشاكل بين الزوجين، إذ تتعـاطف كـل أسـرة مـع               

 من دفع الزوجين إلـى اتحـاد سـليم فـى            الطرف الخاص بها، بدالً   
 . المسيح، وتفاعل حى يتنامى مع الوقت، واندماج ممكن بالروح القدس

 

 فتبدأ مرحلة التماسك والنضوج والخبرة، ويدخل   أما   ?
اإلنسان فى مهمة تربية ورعاية األبناء والبنـات، ثـم األحفـاد            

عود كبيراً، إلى حـد  والشك أن دورهم األسرى سي  ... والحفيدات
فهم مخزون الخبرة فى األسرة، وهم من عركتهم الحيـاة          ! كبير

وعركوها، وكونوا الكثير من المبادئ وخبرات التعامل األسرى        
والمجتمعى، وقدموها جاهزة لألجيال الصاعدة، ومعـروف أن         
األحفاد يحبون أجدادهم وجداتهم، الذين يمكن أن يـساهموا فـى       

 .سليمةتربيتهم التربية ال
 


 

الشك أن هناك مستجدات كثيرة فى األسرة المعاصـرة، وبخاصـة        
  : فالصعوبات االقتصادية دفعت األسرة إلى مخاطر كثيرة منهاالمسيحية، 

 

 . بالعمل خارج المنزل  كثرة -١
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  أخـرى طلبـاً   لجوء الزوج وربما الزوجين إلى   -٢
 . للمزيد من المال

٣- ًمقارنة باألسرة قديما  . 
، بما تسببه من تفكك ونزاعات    ارتفاع معدالت    -٤

 . وجو غير صحى، يتربى فيه األبناء والبنات
، وما يجره ذلك مـن مـشاكل نفـسية           ارتفاع معدالت    -٥

 .  الصاعدواجتماعية واقتصادية رهيبة على الجيل
٦-      وما يجره من مشاكل اختالط الجنسين بطريقة 

 . غير محسوبة
٧-            الذى كثيراً مـا يـستبيح األسـرة بـسبب 

 . االختالط غير المحدود، أو الغياب المتكرر أو الطويل للزوج
 فى المنزل، ومـا يـسببه مـن     الحضور الثقيل   -٨

يم غير سليمة، أو غير مسيحية، فـى نفـوس أفـراد            تسرب ق 
 . األسرة

٩- الخ..  وتدخل أغنياء منحرفين فى حياتها الخاصة . 
 

??? 
 

ونحن دائماً نطلب من األسرة أن تحرص على دورهـا فـى كـل              
  : باتباع مبادئ هامة مثلمرحلة من هذه المراحل، 

 

١-  : من الكبـار، لهـذا البـد مـن     إذ يتعلم الصغار
حضور قوى للسيد المسيح والمنهج الروحى والحيـاة الكنـسية      

 . داخل األسرة، وفى حياة كل فرد من أفرادها

٢-  :         ،فى كل من المراحل التى تحـدثنا عنهـا
ليعرف الوالدون كيف يقدمون التربية الصحيحة لكل مرحلـة،         

 ... ة والنفسية واالجتماعيةبحسب سماتها ومالمحها الروحي
 ٣-  :         والمؤثرات التى تؤثر فـى حيـاة أبنـائهم

... وبناتهم، فى الحضانة والمدرسة والشارع ووسائل اإلعـالم       
فالفهم المتبادل بين الوالدين واألبنـاء والبنـات، يـساعد فـى            

 .الوصول إلى قناعة مشتركة بما هو بناء، والبعد عما هو هدام
٤-  :          حين يتفق الوالدان على معاملـة فيهـا الحـب

والحوار والحزم، بأسلوب تربوى سليم، يبنى أجيالنا الـصاعدة،        
على القيم اإليجابية فى عالقتهم مع بعضهم البعض، وباألجيـال          

 .األكبر واألصغر
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لـى  وهو بالشك هام وخطير، فالطفل حينما ينتقل من الحـضانة إ           
يتـأثر بمـا   ... المدرسة االبتدائية ثم اإلعدادية ثم الثانوية ثم الجامعـة      

 : ومن بين هذه المؤثرات ما يلى . حوله بصورة غاية فى العمق
 

١-   :       بسلوكياتهم المتباينة صعوداً وهبوطاً، فهناك فرق بين
أطفال مدرسة فى حى شعبى، أو عمالى، أو حـضرى، وبـين        

هناك فروق كبيرة فـى أسـلوب     . روى ريفى أطفال فى وسط ق   
 .الخ... التخاطب والتعامل واألكل والترفيه واالختالف

٢-  : وهم أكثر تأثيراً بسبب 
 فـى : تواجدهم المستمـر، معـاً

 المدرسـة، وفصـول التقويـة، 
 والدروس الخصوصية، والكنيسة،

مجموعة فى كل   والنادى، والمنزل، األمر الذى يفاقم من تأثر ال       
وفى المدرسة يتعلم األطفال والفتيان والشباب الكثير       . فرد منها 

 مثـل التـدخين     - بغض النظر عن اإليجابيات      -من السلبيات   

والمخدرات واألفالم المنحرفة وسلبيات اإلنترنت والفـضائيات       
ومعروف تربوياً أن تـأثير األصـدقاء       ... واالنحرافات الخلقية 
 ـن والمدرسيـن يفوق تأثيـر الوالدي

 ... ورجال الدين
 

 مجموعات "لهذا من واجب الجميع تكوين 
 إيجابية وبناءة، تسهم فى إنماء " صداقة

 ... روحياً وعلمياً وخلقياً: كل فرد منها
 

، فهناك ظواهر جديدة، باإلضافة إلى تكوين ثنائيات     أما  
ف االقتـصادية،   غالباً ما تفشل فى الوصول إلى زيجات بسبب الظرو        

 . حيث البطالة والمرتب الزهيـد وصـعوبة الحـصول علـى سـكن            
هذه الظواهر الجديدة مثل الزواج العرفى الذى كثيراً ما يخدع أبناءنـا            
وبناتنا، فيدخلون فى سجن خطير، ترتكب فيـه اآلثـام تحـت سـتار      

 يؤدى بهم إلـى تـرك اإليمـان         - وهذا فى الغالب     -مزيف، وربما   
 . ىوالهالك األبد

 

أضف إلى ذلك ما يمكن أن نرى من تيـارات تطـرف دينـى أو               
سلوكى، سواء بتكوين جماعات دينية متطرفة، أو بتقليد اآلخرين فـى           

عبادة الشيطان والـرقص واالنحـالل الخلقـى        : سلوكيات سلبية مثل  
 .الخ... واالنفالت الجنسى

 

 ٣-  :         ونقصد بذلك العملية التعليمية فى مصر، والتـى- 
 مجهدة للغاية، وتصيب أبناءنا بالكثير مـن التـوتر،          -بالشك  
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 ويبدأ هذا كله  . وتحرمهم من النمو فى ممارسة الهوايات والرياضة      
من المرحلة االبتدائية، حيث االمتحانات والشهادات والدرجات       

 ويزداد األمر حدة فى المرحلتين اإلعدادية والثانوية، حيـث        . والتنافس
  بكمية الدرجات التى حصلوا عليها فى امتحانيتحدد مصير الشباب

. الخاصةواحد، بغض النظر عن مواهبهم وإمكانياتهم وقدراتهم        
 ويزداد ضغط الوالدين عليهم، وتعييرهم بأبناء عمومتهم ممن حـصلوا         

 وهذا كله يسهم فى التأثير على شخـصياتهم       .. على درجات أعلى  
 . ن فيهاوبخاصة لو دخلوا كليات ال يرغبو.. ونفسياتهم

٤-  :بما يقدمونه من قدوة ومؤثرات تربويـة 
 فهذا مـدرس. ال ينساها الطفل وال الفتى وال الشاب

 مثالى أمين مخلص فى عمله، وذلك عنيف وغضوب،
 والثالث بعيد عن األساليب التربوية، والرابع عطـوف

 ولن أنسى كيف اعتـذر لنـا مـدرس. على تالميذه
 فى السنة الثانية االبتدائيـة، بعـد أن الحساب، ونحن 

 ألننا لم نستطع أن نجـيب " بالمسطرة"ضربنا جميعاً 
 عن أسئلته، التى كانت تناسب السنة الرابعة، ظناً منه 

 جاء فى اليوم التالى ليعتـذر . أنه فى فصل سنة رابعة
كذلك نـذكر  . لنا بروح غاية فى النبل، مازلت اذكرها إلى اليوم  

 الذين كانوا يقدمون لنا القـدوة والنـصيحة التربويـة           مدرسينا
وكذلك أساتذتنا فـى الجامعـة، حينمـا        . المناسبة لعمرنا آنذاك  

 . أسهموا فى تكويننا بالمثال الطيب، قبل أمانة التدريس


 

المرجح هو مزيد من السلبيات، ال بسبب نظرة تشاؤمية، بل بسبب           
 ف، مع صرف أقّل على العملية التعليمية، مما يـستدعى         تزايد سكانى مخي  

 تكديس المدرجات، واستخدام التعليم النظرى أكثر من العملـى، وتخـريج        
 وهـذا . الخ.. اآلالف المؤلفة فى تخصصات غير مطلوبة فى سوق العمل        

نحن نحتاج إلى نهـضة     . كله يؤثر على شبابنا، فى حاضره، ومستقبله      
 من جهة الكم أو الكيف، كما نحتاج إلى إعدادكبيرة فى مدارسنا، سواء   

 . المعلمين ليكونوا أكفاء أن يربوا أجيالنا الصاعدة على القيم البناءة
 


 

منذ فترة والكنيسة تهتم بإنشاء مـدارس جديـدة لخدمـة المجتمـع          
وده المصرى كله، وهذه نهضة جديدة اتسم بها عهد قداسة البابـا شـن            

الثالث، فوجدنا مدارس جديدة للغات تنشأ فى القاهرة وبنـى سـويف            
  : وهذا اسهام هام فى عدة زوايا. ومغاغة والقوصية وغيرها

 

 دعم روح المحبة بين المسيحيين والمسلمين فى وطننا مـصر،           -١
 . معاً فى مدرسة واحدة تابعة للكنيسةيتعلمونإذ 

مصر فى حاجة إلـى عـدد    اسهام الكنيسة فى خدمة المجتمع، ف -٢
 . بسبب تزايد عدد السكانالجديدةكبير من المدارس 

 تطوير العملية التعليمية باستخدام الكومبيوتر وتعلـيم اللغـات          -٣
األجنبية، وهذا له أثره فى نمو ذهنية األجيال الصاعدة، وفـتح           

 .فرص المعرفة والتعلم والعمل أمامهم
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وهذا . ع األم إذا كانت ابنة مخلصة للمسيح      تبدأ الكنيسة فى البيت، م    
ويكفينا مـا ذكـره معلمنـا       . التأثير فائق فى طبيعته على كل ما عداه       

بولس الرسول عن اإليمان الذى سكن فى تيموثاوس، آخذاً إيـاه مـن             
فاألم تعطى مع اللـبن، الحنـان   . جدته لوئيس، وأمه أفنيكى   

يمـان بـاهللا، ومعرفـة المـسيح        الذى يبعث على األمان والثقة، واإل     
فإذا مـا دخـل الطفـل إلـى سـن           . والقديسين، منذ الطفولة المبكرة   

الحضانة، فهى تحكى له سير شخصيات الكتـاب المقـدس وقديـسى            
وهى التى تذهب   . الكنيسة، وتقدم له ذلك بالحكايات أو بشرائط الفيديو       

ـ          ا دروس بأطفالها إلى مدارس األحد، ليواظبوا عليهـا، ويتعلمـوا فيه
 . الكتاب المقدس، وتاريخ الكنيسة، والمبادئ المسيحية

 

 ، أثنـاء زيارتـه     لهذا كان جميالً مـن قداسـة        
ــدح    ــا، أن يمت ــسيحية إليه ــدخول الم ــا ب ــى احتفاله ــيا ف  لروس

األمهات والجدات الروسيات، ألنهن كن السبب فـى حفـظ اإليمـان            
 ى قلـوب األجيـال الـصاعدة، رغـم         المسيحى، والعقيدة الكنسية، ف   

ضغوط الحزب الشيوعى الملحد، ومحاوالته اجتثاث جـذور اإليمـان          
 . من القلوب واألذهان

 

الرئيس األخيـر لالتحـاد الـسوفيتى       " جورباتشوف"ونعرف عن   
 المنحل، أن أمه كانت مسيحية، وأنها كانـت تعلـق علـى جـدران              

  مـن خلـف     - بيتها، صور الـسيد المـسيح والقديـسين، وتحـتفظ         
 بصور ستالين ولينين وغيرهما، ليكونا فـى الواجهـة          -نفس الصور   

أما حينما يرحلـون، فتظهـر      . عند زيارة أشخاص شيوعيين لمنزلهم    
والشك أن هـذه الـروح المـسيحية        . صور السيد المسيح والقديسين   

 والكنسية، كان لها أثرها فى جورباتشوف، الـذى أطلـق الحريـات            
 تى، ممـا سـمح بتفكيكـه، وانهيـار الـشيوعية،      فى االتحاد الـسوفي  
 . وعودة األرثوذكسية

 

، حب المسيح   ، تربينا الكنيسة على      فى   ?
 .. والكنيسة والقديسين واألسرة والمجتمع

، والقيم الجوهرية ، تسلمنا الكنيسة  وفى   ?
 . األرثوذكسيةفى المسيحية، وأساسيات العقيدة 

 ، التـى   ، تـدعونا الكنيـسة إلـى         وفى   ?
ــصى    ــسلوك الشخ ــستقيم ال ــضمير، وي ــستريح ال ــا ي  فيه
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والجماعى، السرى والعلنى، مقدمة لنا التوجيهـات الروحيـة،         
 وفرصة االعتراف، التـى فيهـا نأخـذ ِحـالً عـن خطايانـا،          

 . وحالً لمشاكلنا
، تساعدنا الكنيسة فى فهم أسلوب التعامل      وفى   ?

، الجنسى والدينى والمجتمعى، كما تدفعنا إلى       : مع اآلخر 
 . لنكون نافعين فى األسرة والكنيسة والوطن

، وربما الحيـاة  ، تشجعنا الكنيسة على    وعند   ?
زواج مقـدس، شـهادة أمينـة فـى         : كلها، فى أساليب متعددة   

 . الخ... مع، بتولية خادمة، رهبنة، كهنوتالمجت
 

 أن الكنيسة لها تأثيرها الهـام فـى تكويننـا، فـى             - إذن   -الشك  
 الماضى والحاضر والمستقبل، أى فى رحلة العمر كلها، مـن المهـد            

فالكنيسة تعطينا عضوية الجسد المقدس، جـسد المـسيح،         . إلى اللحد 
 . ييـة، وأبوتهـا الحانيـة     وتشبعنا بأسرارها المقدسة، وتعاليمهـا المح     

 ، النمـو   : وهذا ما تحتاجـه الكنيـسة فـى المـستقبل         
 لالحتياجـات   المناسـبة  الكلمـة ، وتقـديم    التعلـيم وتحديث أساليب   

  وتـتفهم ، ظـروفهم  وتخاطب، تجيب عن أسئلتهمالمعاصرة ألجيالنا،  
ما يقابلونه من مشكالت واحتياجات ونـشاطات وتيـارات متنوعـة،           

 فـى روح الحـوار     ،  المناسـب  واإلرشـاد ،  الشافى الحّللهم  مقدمة  
 ، حتى ما يحدث لهم اقتناع ذاتى، بأن الحيـاة فـى المـسيح         اإلمالء ال

  إذ  إذ تـشبعها وتقدسـها،     هى األفـضل جـداً،      
 إذ تضبطها وترتقى بغرائزها وعواطفهـا،       تنيرها وتحكِّمها،   

    سليمة مـن آفـات العـصر المـدمرة، والتـى            إذ نحفظها 
كالتـدخين والخمـور والمخـدرات      : تأتى من االنحرافات المختلفـة    

 تتفاعـل مـع     بل أن الكنيسة تبنى أيضاً شخصية       . والدنس
العصر، والمستجدات، واآلخرين، ناشرة ثقافة المحبة والخدمة، ناهيك        

 . عن التسامح واالحتمال
 

 مستقبل الشعوب هام للغايـة، مـادام يقـدم     إن دور الدين فى صنع    
بطريقة صحيحة وسليمة، تدفع إلى الحب، وتحتـرم الغيـر، وتنـشر            

 أن  - وهـذا هـو األهـم واألبقـى          -والنهاية  . الخير، وتشيع السالم  
، بعد أن يكون  المسيح هو طريقنا إلى األبدية السعيدة والخلود المجيد       

يس، ونحن نجاهد هنا فـى      الرب طريقنا إلى الغفران والخالص والتقد     
 . هذه األرض

 


 

 ومع أن البعض يتصور تناقص دور الدين فى صنع حيـاة النـاس             
 فى المستقبل، إال أن هـذا الـرأى يتعـارض مـع طبيعـة األشـياء             

 فسوف يظل اإلنسان فـى حاجـة ماسـة إلـى اهللا            . وحاجة اإلنسان 
  : ألمور عديدة
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، ال يـشبعه إال اهللا غيـر        فيـه    ألن اإلنسان    -١
ومهما لجأ إلى المادة أو الجسد أو العلم بحثـاً عـن            . المحدود

 . السعادة والفرح والشبع، فلن يجد ذلك إال فى اهللا
، الـذى يخلـصه مـن        وكذلك فاإلنسان فى     -٢

خطاياه وضعفاته ومشكالته، وليس هناك خالص إال بالمـسيح         
 . ى، الذى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثمالفاد

 ، ولـيس سـند أقـوى     كما أن اإلنـسان فـى      -٣
 من اهللا غيـر المحـدود، الـذى يـسند ضـعفنا أمـام كـل                

 . مصادمات الحياة
 ، ففـى أعماقنـا يكمـن        وأخيراً فاإلنسان فى     -٤

ـ             اة أبديـة   رفض للمـوت، وشـوق للحيـاة األبديـة، وال حي
 . إال فى المسيح

 

 -لهذا، وألن اإلنسان سيظل محتاجاً إلى المسيح، سـيظل المـسيح       
  هو الكنز المشبع، فى الـدنيا واآلخـرة، ويظـل جهـاد     -رب المجد  

ألم . النفس أن تهفو إلى الرب، وتقترب منه، لتجد فيه ضالتها المنشودة          
 جـد الراحـة    ولـن ن  ،  لقد خلقتنا يارب لك   : "يقل القديس أغسطينوس  

 يوم أحسـست أننـى     ،  وقفت على قمة العالم   : "كما قال أيضاً  " إال فيك 
وهل يمكن أن يتحقق ذلـك خـارج        " وال اشتهى شيئاً  ،  ال أخاف شيئاً  

 !مستحيل! المسيح؟

 
 
 
 
 
 
 

صعب أن نتجاهل تأثير المجتمع فى أجيالنا الصاعدة، ففى أعماقنـا           
: "حية تنادينا قائلة  ومع أن المسي  . غريزة السير مع الجماعة   

،، " إال أن ،
ولكن حين ينمـو    . الواقع المجتمعى يفرض نفسه، بقدر ضحالة الروح      

اإلنسان روحياً، يتحرر شيئاً فشيئاً مـن هـذا التـأثير، ويـستطيع أن         
وهـذا هـو    "... داً ال تابعاً  قائ"، وأن يكون    "يتجاسر أن يكون مختلفاً   "

عـن  " يختلـف "أن نـدعو شـبابنا أن     : المطلوب فى التربية عمومـاً    
اآلخرين، ليس لمجرد االختالف، وال فى روح الخـالف والتخاصـم،         

المـسيح  ولكن بسبب قناعة خاصة، ورؤية شخصية، تجعله يرى فى          
 .القداسة سلوكه، وفى المسيحية خالصه، وفى حياته

 

سان أن يكون مختلفاً، وحتى إذا صاح فيـه إخوتـه       هنا يتجاسر اإلن  
وأنا ضد  : "يقول كما قال القديس أثناسيوس    " العالم كله ضدك  : "الشباب
والمقصود هنا ليس العناد األجوف، أو االختالف الذى يدعم         "... العالم

الذات، أو حب التخاصم والفرقة، بل المقصود أن فـى أعمـاق ذلـك       
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 حياة ال يقبلهـا العـالم،   وفلسفةصة،  خا ورؤية مختلف،   منهجالشاب  
 المـسيح،   ذاقوألنه  . والخلود الخالص، وطريق   الحقمع أنها فلسفة    

 بالـسلوك   وسـعد  حالوة العـشرة مـع اهللا،        واختبر بالروح،   وامتأل
 قلبه بحب الجميع، لذلك فهو متمسك بمـسيحه   وامتألالمسيحى األمين،   

... عطايا، وفـى الختـام    ومسيحيته إلى النهاية، ألنها أعطته كل هذه ال       
 !ستعطيه الحياة األبدية السعيدة

 

وما أعمق فرحتهم بـالكنز المخفـى فـى         ،  ما أسعد أوالد اهللا به    
 !! والنصيب المنتظر فى الملكوت، قلوبهم

 

ومع أن المجتمع يموج بسلبيات عديدة، ومسالك شتى، ما بين مادية           
 أنـواع   وأنانية، وصراعات فردية وقبلية وعشائرية، وحـروب مـن        

  :إال أن اإلنسان المسيحى يرى فى نفسه أن يجاهد كى يصيرعديدة، 
 

?  :         ًينتشر ويذوب فى حب، دون أن يضيع، ليعطى العالم طعما 
 .  ": "فقد قال الرب لنا... وحباً وحياة

?   :          يهزم فلول الظالم فى األسرة والمجتمع ومكـان العمـل
ألـم  ... ة اليومية، وينشر روح المودة والتسامح والخدمـة     والحيا

 ." ؟: "يقل الرب لنا
?  :       فيها الحياة اإللهية الكامنة، والقادرة أن تنتـشر لتخمـر

فالخميرة تختلف عن العجين، إنها تحتوى علـى        ... العجين كله 
 .جين كله إلى خمير حىالبكتريا الحية التى تتكاثر وهكذا تحول الع

?  :رائحـة رب  ... فى الذين يخلصون، والذين يهلكون
كما قـال   .. المجد يسوع، مشتهى كل الشعوب، مسيح العالم كله       

: "معلمنا بولس الرسول  

 " . 
?  : تنـشر كلمـات   ... ة من جميع النـاس معروفة ومقروء

...: "وخبراً إلهياً مفرحاً  ... الرب يسوع سلوكاً حياً وعملياً    

 " ...  لهذا قال الرسول" :

 ". 
? ً :        ًطاهراً، يمثل رب المجد فى كل مكان يذهب إليه، نقيا ، 

ويمثله فى كل مكـان     ... يشهد لمسيحه الحى الظافر   ... ومقدساً
: "وهذه وصية الكتاب لنا   ... وزمان

 ". 
 

كان هذا، وما يزال، وسيظل إلى نهاية العالم، رسالة المـؤمن فـى             
... ما تطور المجتمع إلـى األفـضل أو إلـى األسـوأ           مه... المجتمع

"فمسيحنا خالد، والمجتمع زمنى متغير،      

 " ...     فهو روح اهللا العامل فـى ضـعفنا، لتغييرنـا
 .وتقديسنا

 

ومبـادئ  ،  سـتظل آيـات اإلنجيـل     ولكن  ... فليأت الغد بما يشاء   
 هـذا إيمـان أوالد    . لـدة إلـى األبـد     خا،  وحقائق الخالص ،  المسيح

اهللا، يعيشون به فى كل مجتمع، مهما كان شكله، ويطيعـون قوانينـه،        
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 سـواء  .. مهما كانت، مادامت ال تتـدخل فـى إيمانياتـه ومـسيحيته         
المرونـة  "أن يحيـا  ... عاش فى وطنه أو فى هجرة دائمة أو مؤقتـة       

ـ     " القوية الحاً، وضـد  التى من خاللها يسير مع التيار حين يكـون ص
 ...التيار حين يكون منحرفاً

 


 

فى النصف الثانى من القرن العشرين، ومع بداية القـرن الحـادى            
  .والعشرين، لمسنا التطورات السريعة التى حدثت فى المجتمع المصرى

 

-  :كان صراع الملك واألحزاب واإلنجليز. 
-  :        ،عايشنا الثورة وأهدافها فى إلغـاء الملكيـة

والمناداة بعدم االنحيـاز، ومراعـاة      واالقطاع، وإنهاء االستعمار،    
 . الخ... محدودى الدخل، وتكافؤ الفرص، ودعوة القومية العربية

-  :       كانت سيطرة الفكر االشتراكى على مصر، بما
 عاجزة، وانتهـت بالهزيمـة      فيه من مقاصد نبيلة، ولكن بوسائل     

 . ، فى الحرب مع إسرائيل١٩٦٧الساحقة فى 
-  : كــان نــصر أكتــوبر، وإنهــاء االحــتالل

، )بدالً من اإلنتاجى  (اإلسرائيلى فى مصر، واالنفتاح االستهالكى      
 ... وبداية التطرف واإلرهاب

-  :         التى بدأت بأحداث سـبتمبر حيـث احتجـز
 كاهنـاً   ٢٤ أسـاقفة و   ٨سادات قداسة البابا فى الدير، وسـجن        ال

 والكثير من العلمانيين، كما سـجن الكثيـر مـن كـل أطيـاف              
 مما أدى إلـى ارتفـاع صـوت اإلرهـاب، واغتيـال            !! مصر

 الــرئيس الــسادات، ومحــاوالت اغتيــال قيــادات الــسياسة، 
. الـخ ... ورجال الشرطة، وبعض األقباط، وضـرب الـسياحة       

مكافحة اإلرهاب، وقد تأثر اقتصاد مصر كثيـراً بـسبب          وبدأت  
 . هذا كله

-  :     ،كانت محاوالت اإلصالح االقتصادى والبناء
وازدادت مساحة الديمقراطية، كما كانت حرب الخليج لتحريـر         

... بآثارها السلبية الخطيرة على مصر والعالم العربى      ... الكويت
يين العـاملين فـى العـراق،       بعودة مئات األلوف من المـصر     

 .ليواجهوا متاعب اقتصادية يعانى منها غالبية الشعب المصرى
-  :   كانت الهجمات اإلرهابيـة

على نيويورك وواشنطن، وانهيار البرجين، ومبنى وزارة الدفاع        
وكان سبباً فى أن    .  شخص ٣٠٠٠األمريكية، مما أدى إلى موت      

حرب على أفغانستان، ثم جاءت الحرب على العراق بكـل          تبدأ ال 
 .وكانت المشكلة الكبرى... آثارها المحلية واإلقليمية والعالمية 

 

، ثم سحب هـذه الكلمـة،       "حرب صليبية "أن الرئيس بوش قال أنها      
أصبحت تستخدم على الدوام فـى      ) صليبية" (Crussade"حيث كلمة   

ملـة علـى المخـدرات أو       ح"... حملـة "مجاالت عادية مثل كلمـة      
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ذلك دون أن ننكر أن الرئيس بوش يتحدث كثيراً عن           . الخ... التدخين
وهـذا قـد    "... اليمين األمريكي المسيحى  "أنه متدين، وإدارته تسمى     

ولكن إخوتنـا فـى     . يهدد بإحداث شرخ فى الوحدة الوطنية فى مصر       
مصر يعلمون أن األقباط جـزء مـن الجماعـة الوطنيـة، والنـسيج         

جتماعى المصرى، وأنهم وقفوا دائماً ضد المـستعمر، سـواء فـى       اال
وهـى فـى    ) التى دعيت خطًأ بالـصليبية    (حروب الفرنجة القديمة،    
أو فى وقوفهم مع إخـوتهم المـسلمين،        ... جوهرها استعمار مفضوح  

ضد الحملة الفرنسية، واالسـتعمار اإلنجليـزى، فـى روح وطنيـة            
ل اإلسرائيلى على مدى تاريخ هذا      أو فى موقفهم ضد االحتال    ... عالية

الصراع، وقام الكثير من األقباط بأدوار بطولية فى تحريـر سـيناء،            
 . مثل اللواء فؤاد عزيز غالى قائد الجيش الثانى المصرى

 

إن وطنية األقباط ليست محل تساؤل أو شك، وتشهد بذلك مواقـف            
          حين رفض اعتبـار األقبـاط أقليـة ألننـا ، 

وإن كنا أقلية عددية إال أننا لسنا أقلية عرقية أو ثقافية، كما أنـه منـع                
األقباط من زيارة القدس، إال بجواز سفر فلـسطينى، ومـع إخـوتهم             

 .الفلسطينيين والمسلمين
 


 

 وهناك ظاهرة اجتماعية خاصة فـى مـصر، وهـى مـا نـدعوه              
فمع أن األثرياء اآلن فى مصر، هم بعـض رجـال           !! الهرم المقلوب ب

 لكن هناك طبقـة أثـرت مـن أمـوال المخـدرات      . األعمال الشرفاء 
كما أن العمـال وأصـحاب الحـرف        . وأعمال أخرى غير مشروعة   

البسيطة صاروا أيسر حاالً من غالبية الموظفين، حتـى فـى أرفـع             
، وتبـدلت األوضـاع     وهكذا تآكلـت الطبقـة الوسـطى      . مستوياتهم

 والثروات، فصار الموظـف أفقـر شـرائح المجتمـع، ال يـستطيع             
 ولمـا تـأخر سـن زواج       . رعاية أسرته، أو تزويج أبنائـه وبناتـه       

الغالبية العظمى من شبابنا، انتشرت ظـواهر سـلبية فـى المـدارس         
 الثانوية والجامعات، مثـل ظـاهرة الـزواج العرفـى، التـى لـيس              

 لمسيحية، فهـى زنـا كامـل، ولكـن بعـض           لها وجود شرعى فى ا    
 ذلـك باإلضـافة    . شبابنا يخدعه هذا الطريـق، فينحـرف، ويـضيع        

 إلى ورود ظـواهر سـلبية أخـرى مـن الخـارج مثـل الديـسكو،          
ناهيك عن انتشار التـدخين   ! والتسيب، والشذوذ، وحتى عبادة الشيطان    

... طوالبانجو، سواء بسبب أصدقاء السوء، أو االسـتهتار، أو اإلحبـا         
وهكذا يحفل المجتمع حالياً بسلبيات كثيرة وخطيرة، لهـا أثرهـا فـى       

 .أجيالنا الصاعدة
 


 

 بالطبع نتوقع المزيد من تحلل القـيم، وتراجـع التقاليـد، بـسبب             
تنشرها اإلنترنت، والقنـوات الفـضائية،   " ثقافة كوكبية"ما نتوقعه من  

 األمـر الـذى يـستدعى تأصـيالً        ... وزيادة معدالت السفر والهجرة   
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        ألبنائنـا، حتـى ال يتوهـوا فـى زحـام ثـورة 
 االتصاالت والمعلومات المـؤثرة فـى المجتمـع اآلن، بـل تكـون             
لديهم قدرة اإلفراز واالنتقاء، بعد أن يكونوا قد شبعوا روحياً وثقافيـاً،            

ا مما حـولهم مـا يبنـيهم،      بالمسيح، والحق، والطريق البناء، فيختارو    
 .ويرفضوا ما يهدمهم

 

الشبع الروحى هو الطريق الوحيد لالنتـصار علـى الخطيئـة        إن  
وهو األسـاس الوحيـد لحيـاة سـعيدة         . والخارجة عنا ،  الكامنة فينا 

 - بالـشبع الروحـى بالمـسيح      -فاإلنسان المسيحى سيكون    . ومثمرة
ون أن يتخلى عـن     سفيراً للرب، يصنع الخير للجميع، ويحب الكل، د       

: "وقديماً قال الحكيم  . مبدأ أو عقيدة أو إيمان    

 ".. 
 

 بالنعمـة اإللهيـة والجهـاد       -إن الشباب المسيحى قادر أن يتحلى       
ــين  ــة -األم ــة القوي ــسير -" Strong Flexibility" بالمرون   في
ـ       ... مع التيار  حـين  ... د التيـار  حين يكون فى االتجاه الـسليم، وض

التحـرك  إنه مثل السمكة الحية، القادرة على       . ينحرف فى إتجاه سلبى   
 كما تريد، وليس كالحوت الميت، الذى يجرفـه التيـار إلـى الـشاطئ،              

 :  الـدائم هـو    إن شعار المـسيحى   ! فال يستطيع العودة بل يموت ويتعفن     
"،

 ". 

 
 
 
 
 
 
 
 

. وهذا من أكبر المؤثرات التى تطورت بين األمس، واليوم، والغـد          
   عشنا      الصندوق، والصحافة المحدودة، ثـم تطـور 

 الذى يحمله كل فرد من أفراد األسـرة فـى جيبـه           فصار  
، فـى   الخاص، ثم دخلنا فى الستينات إلى       
 الملون متعدد القنوات، ثم     شكل قناة أو قناتين، ثم تطور إلى        

 بقنواتـه   التلفزيون والفيديو معاً فى جهاز واحـد، ثـم          
والكم الهائل مـن الـصحف القوميـة        . الكثيرة، ثم   

نحـصل فـى المـستقبل     وس... والحزبية والمستقلة واإلقليمية والفئوية   
 =  ،)Running Computerالقريــب علــى 

Ruputer (          الذى سوف تحمله كساعة فى معصم يدك وتتغير ألوانـه
 الذى سوف يمزج بـين      ثم إلى   ! تبعاً للون مالبسك  

التليفزيون والكومبيوتر فى جهاز واحد، وهذا أسـهل فـى المـشاهدة            
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الجماعية من مشاهدة الكومبيوتر، التى تحتاج إلـى الجلـوس   الفردية و 
وسـوف  . فى وضع خاص مع تركيز البصر على الشاشة الـصغيرة         

تستطيع أن تستدعى عليه كل ما على اإلنترنت، بـل كـل القنـوات              
الفضائية، بل حتى كل الكاميرات التى تصور مبـاراة فـى ملعـب،             

 الذى تصوره هذه الكـاميرا      فتختار الكاميرا التى تريدها، وترى الفيلم     
ويمكنك فى هذا التليفزيون التفاعلى أن توقف عـرض الفـيلم           . بالذات

، وتطلب مزيداً من المعلومات عن سـلعة معينـة يـتم          )المباراة مثالً (
اإلعالن عنها، وتتفاهم فى شرائها، وتدفع ثمنها، وتعود لتجد الفيلم فى           

 ..انتظارك، مخزناً، تشاهد ما فاتك منه
 

 كمـا   -ثورة االتصاالت والمعلومات هذه، قد جعلت من العـالم          و
مـن  " المـواطن العـالمى   " قرية واحدة، وتهدف إلى تكوين       -يقولون  
تغزو قلـوب  " ثقافة كوكبية"وكذلك إلى   "... السموات المفتوحة "خالل  

وعقول أجيالنا الصاعدة، وتربيهم بدالً من وسائل التربية األخرى، أى          
بل سمعنا أنها تسعى    ... والمدرسة والكنيسة والمجتمع  بدالً من األسرة    

  :مكون من، "دين أخالقى عام"إلى تكوين 
 

 .المسيحية واليهودية واإلسالم:  أديان التوحيد الثالثة-١
 . البوذية والهندوسية والكونفوشية-٢
 ... ميثاق حقوق اإلنسان لألمم المتحدة-٣

 

??? 
 

 التكنولوجية، ويتأثر بها، سـلباً      وشبابنا يلهث اآلن وراء هذه الثورة     
 ... وإيجاباً، مما يجعلها ذات أثر كبير على تكوينه، وحاضره، ومستقبله

لقد كان لإلعالم أثره فى أخالقيات وسلوكيات الشباب فيما مـضى           
بطريقة كبيرة، أما فى الغد، فسوف يستأثر اإلعـالم بالـشباب، وقـد             

 . رغم إيجابياتهيكون المربى الوحيد لهم وهذا له مخاطره،
 


 

 . فى كل فروع المعرفةالمعلومات الحصول على -١
 .  المحلية والعالمية وبأسرع وسيلةاألخبار الحصول على أحدث -٢
 إجـراء أى بحـث   االستعانة بما على الشبكة من معلومات عند    -٣

 . فى أى فرع من فروع المعرفة
من خالل الرسـائل اإللكترونيـة       مع كثيرين    التواصل اليومى  -٤

)E-mail ( وحجرات الدردشة)Chatting Rooms .( 
 بعهديه، متاحاً لكل من يريـد التعـرف         الكتاب المقدس  وجود   -٥

 . الخ... على محتواه، مع تفسيرات وقاموس
 ). E-Shopping (والتسوق، )E-trade( عبر الشبكة التجارة -٦
 مـن خـالل الحكومـة        والمـواطنين  أعمال الحكومات  تسهيل   -٧

حيــث تحــصل علــى أى ) E-government(اإللكترونيــة 
مستندات رسمية من على شاشة الكومبيوتر وتـدفع رسـومها،         

 ... دون الذهاب إلى أى مصلحة حكومية
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، وتوفير مجهود المواصالت، ودور السكن فى       التعليم عن بعد   -٨
 ).E-learning(أماكن االغتراب 


 

 ).Pornography( متنوعة إثارة ما عليها من مواد -١
حيث تستنفذ إمكانيات الشبكة المتعددة قسماً      ... استهالك الوقت  -٢

 . كبيراً من وقت الشباب
 Computer (إدمــان الكومبيــوتر الوصــول إلــى حالــة -٣

Addiction.( 
 ... ، وخلق عالم خاص مع الكومبيوتراالنعزال عن األسرة -٤
 واألصـدقاء، اكتفـاء بهـذا المجتمـع         ل عن المجتمع  االنعزا -٥

 اإللكترونى الخـاص، الـذى تختـاره بنفـسك وقـد يكـون             
 ...سلبياً

 فى االبصار من كثرة التحـديق فـى الـشاشة،         متاعب صحية  -٦
واالقتراب من اشعاعاتها، مع متاعب فى فقرات العنـق مـن           

 .الخ... كثرة الجلوس والتركيز فيها
 

  : ب شبابنا علىولذلك علينا أن ندر
 

١-  : ألن" "
           وتربية الضمير الداخلى للشباب، وهـذا أهـم مـن ،

 . الرقابة الخارجية، إذ يصير الشاب رقيباً على نفسه

٢-  :   ــد ــل الناق ــه العق ــون لدي  ليتك
Critical mindيف يفرز الغث من الـسمين  الذى يعلمه ك ...
 " ،: "فيعـــيش اآليـــة

     فيختار المـواد   ... ، وتصير مبدأ أساسياً فى حياته
 التى تبنيه، ويرفض تلـك التـى تهدمـه، بنـاء علـى فكـر               

 .واٍع ومستنير
٣-  :          ليتعلم شـبابنا أن يختـاروا الجيـد ويرفـضوا

مع القـدرة علـى     ... يتمسكوا بالبنَّاء ويرذلوا الهدام   . ..الردىء
تنفيذ هذا االختيار بوساطة النعمة اإللهية العاملة فيهم، والجهاد          

إذ ما قيمـة القـرار      ... األمين ضد كل ما هو خطأ أو خطيئة       
 !دون القدرة على تنفيذه؟

٤-  :     بحيث ال ننسحب مـن العـصر، بـل نـستخدم 
 روحيـاً وثقافيـاً    :  تقـدم تكنولـوجى للمنفعـة      ما فيـه مـن    

 واجتماعياً، ولكن مع رفض شـديد لمـا فـى هـذا العـصر              
 ...من سلبيات ضارة
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الشك أن هذا المؤثر ازداد قوة فى حياة شبابنا، وذلك بسبب دخولنا            
فلقد كان تأثير العالم من حولنا محدوداً فى الماضى، ". "فى  
 . كنه صار قوياً فى الحاضر، وسوف يـزداد قـوة فـى المـستقبل             ول

 لقد صار العالم قرية واحدة، بل أنك تـستطيع أن تستحـضر العـالم              
كله بين يديك، وأنت جالس أمام الكومبيوتر، فى ركـن مـن أركـان              
حجرتك، بل على جهاز صغير فى معصمك مثل الـساعة، أو علـى             

 .تليفونك المحمول
 


 

اإلتحاد السوفيتى  (الشرق  : كان العالم منقسماً إلى معسكرين كبيرين     
الواليات المتحدة األمريكيـة وأوروبـا      (، والغرب   )وأوروبا الشرقية 

، وكان هناك عالم ثالث هو ما تبقـى مـن الـدول الفقيـرة               )الغربية

والمتخلفة، والتى تسمى بالعالم النامى، حيث النمو البطئ، والحروب،         
مما جعلهـا   . إلخ..  الحدودية، والقبلية، والعرقية، والدينية    والمنازعات

 ...فى حالة فقر شديد، وتخلف حضارى خطير
 

، يحـدث   )أمريكا واالتحاد الـسوفيتى   (وكان وجود قوتين عظميين     
إلى حد معقول، فمن يتعب مـن معـسكر،         " التوازن الدولى "نوعاً من   

الحـق، فالمعـسكران   يلجأ إلى المعسكر اآلخر، ليس طلباً للعدالـة أو    
يبحثان عن السطوة والنفوذ، ولكن كمحاولة لالستعانة بمعـسكر ضـد           
اآلخر، كما فعلنا فى موضوع تمويـل الـسد العـالى، وتـأميم قنـاة               

 ..السويس، والحروب الكثيرة التى خضناها
 

ثم سقط االتحاد السوفيتى سقطته الرهيبة، حينما احتل أفعانـستان،          
لدول اإلسالمية، لصد هذا العدوان، وساعدهم      وهنا تحالفت أمريكا مع ا    

األفغان ومن تطوعوا لذلك من الدول العربيـة واإلسـالمية، بالمـال            
 .والسالح، والتدريب، إضافة إلى الدعم السياسى والمعنوى

 

وانهزم االتحاد السوفيتى فى أفغانستان، وانسحب منهـا، وانكمـش          
الـى، الـذى أراد أن   الليبر" جوربا تشوف"داخل حدوده، إلى أن جاءه     

وكانت نتيجة ما نادى به     . يمنحهم الحرية، حتى فى التفكك واالستقالل     
مكاشفة ومـصارحة الـشعب   "ويقصد بها  ) جالسنوست" (شفافية"من  

أن ". إعـادة البنـاء   "، أو   )ثورة التجديد " (وبيرستر ويكا "،  "بكل شئ 
ة له، مـع    تفكك االتحاد السوفيتى تماماً، وبقيت روسيا االتحادية كوريث       
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جمهوريات مستقلة ومتفرقة من حوله، مثل روسيا البيضاء وأوكرانيـا        
" أحـادى "وهكذا صار العالم    . إلخ.. ودول بحر قزوين وشمال روسيا    

، بما تمتلكه مـن قـوة       صارت القطب الواحد واألوحد   التحكم، فأمريكا   
 ..عسكرية واقتصادية وعلمية وإعالمية ومعلوماتية هائلة

 


 

جاء زمن العولمة بتغييرات كثيـرة هامـة، وذلـك نتيجـة ثـورة          
، البث التليفزيـونى باألقمـار الـصناعية      . (اإلتصاالت والمعلومات 

وصارت أمريكا القوة العظمى الوحيدة فى العـالم،  ) وشبكة اإلنترنـت  
وظهرت نظرية المفكر األمريكى اليابـانى      . متحالفة مع أوربا الغربية   

، بمعنـى أن التـاريخ      "نهاية التاريخ " التى تدعى    ،"فوكوياما"األصل  
البشرى إنتهـى بـسقوط اإلتحـاد الـسوفيتى، وهزيمـة الـشيوعية             

إذن، فلم يعـد هنـاك داع       . واإلشتراكية، وإنتصار الرأسمالية والغرب   
لكن هذه النظرية القت نقداً شديداً مـن  !! هكذا تصور ... للصراع اآلن 

ـ   "كثيرين، وقالت عنها     رئيـسة وزراء بريطانيـا     " شرمارجريـت تات
وتقصد ". ولكن بداية الكالم الفارغ،  هذه ليست نهاية التاريخ   : "السابقة

بذلك أن الصراع البشرى لم ينته، وسوف تكون هناك صراعات، وإن           
بأنه أخطأ، وأصدر بالفعـل     " فوكوياما"وقد اقتنع   . كانت من نوع آخر   

، التى يمكن أن "راثيـة صراع الهندسة الو"كتاباً جديداً، تحدث فيه عن  
تخلق بشراً أذكياء وأصحاء وعمالقة، فى المجتمعات الغنية، فيتصارع         

 ..هؤالء مع البشر الفقراء المتخلفين مادياً وعلمياً وصحياً

: الذى حسم األمر بنظريتـه الجديـدة      " صموئيل هنتنجتون "ثم جاء   
بين خالطاً  حيث تنبأ عن صراعات العالم الجديد،       " صراع الحضارات "

، إذ أنه يقـسم العـالم إلـى    الحضارات والثقافات واألديان والجغرافيا   
 :التالية" القوى"

 

١- :أمريكا وأوروبا الغربية.. 
٢-... 
٣- :روسيا وأوروبا الشرقية.. 
٤-  :فى آسيا والشرق األوسط.. 
٥- :فى الهند .. 
٦-  :فى الصين.. 
٧- :فى اليابان.. 
٨-  :      والديون.. ربما؟ إذ أنها ترزح تحت عبء الحروب ..

 ...وصار تأثيرها فى العالم ضعيفاً... واإليدز
 

 " بــين الغــرب والعــالم  "وقــال أن الــصراع ســيكون   
)The West and the Rest ..(     ًوأصـبح الغـرب يحـاول فعـال 

العالم من خـالل شـبكة اإلنترنـت والبـث باألقمـار            السيطرة على   
 وهكـذا  ... الصناعية والمساعدات االقتصادية والـضغوط الـسياسية      

 أو مـا يـسمى عـصر       " ثورة المعلومـات واإلتـصاالت    "دخلنا إلى   
 )...I.T.) Information Technologyالـ 
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).. Global Culture" (ثقافة عالمية مـشتركة " الوصول إلى -١
 ...فيسير الناس فى نمط حياة واحد

 يوحد العالم، مكون من أديان التوحيـد      " كود أخالقى " الوصول إلى    -٢
 .الثالثة، مع األديان األسيوية، باإلضافة إلى ميثاق حقوق اإلنسان

إذ ).. Global Citizen" (لمـواطن العـالمى  ا" الوصول إلى -٣
تسود ثقافة واحدة تشكل أجيال المستقبل فى كل العالم تـشكيالً           
 متقارباً، وقد بدأنا نلمس ذلك فى األجيال الجديدة، التـى تقلـد            

 ...ما تراه على وسائل االتصال والمعلومات بطريقة عمياء
 ذات  ،منظومة سياسـة واحـدة     الوصول إلى صهر العالم فى       -٤

طابع غربى، حيث الديمقراطية والحرية السياسية واالقتصادية       
 .وحقوق اإلنسان، حتى تخف الصراعات فى العالم

 


 

محاولة الهيمنة بـالفكر واالتـصاالت      هنا كان التحول األكبر، من      
، انتقامـاً مـن الهجـوم       إلى الهيمنة العسكرية  ،  والمعلومات واإلعالم 

كمـا كـان   . على برجى نيويورك، ووزارة الدفاع األمريكية     اإلرهابى  
إلـى  ) ويعنى دول أوروبا الغربية مـع أمريكـا       (التحول من الغرب    

السياسة الخارجية األمريكيـة،    " عسكرة"وبالفعل تمت   . أمريكا وحدها 

 " القـرن األمريكـى الجديـد     : "والسير حـسب اسـتراتيجية تـسمى      
)The New American Century( لحروب االستباقيةا"، أو!!" 

 

وتستخدم أمريكا حالياً كل الوسائل العسكرية واالقتصادية والعلميـة         
والثقافية، وما لديها من تفوق إعالمى واتـصالى وتكنولـوجى، فـى            

، مقارنـة  )Paxa Americana" (بالسالم األمريكى"فرض ما يسمى 
). Paxa Romanica(بالسالم الرومانى أيام اإلمبراطورية الرومانية 

وأصبح التوجه اإلمبراطورى ألمريكا حقيقة واقعة يخشاها كـل مـن           
 .عداها، حتى أوروبا الغربية المتحالفة معها

 


جاءت فرصة الهيمنة األمريكية على العـالم بدايـة مـن الـشرق             

اسـقاط  : األوسط، من خالل حربها على العراق، بدعاوى كثيرة منها        
ووجود أسلحة دمار شامل فى العـراق       صدام حسين ونظامه القمعى،     

تهدد حتى أمريكا وبريطانيا، وكذلك تعاون العراق مع القاعدة وأسـامة    
 . وثبت للجميع كذب هذه اإلدعاءات.. بن الدن

 

  :لكن المراقبين يرون أن األهداف اإلستراتيجية كانت
 

المنبع اإلرهابى فى نظـر      (الهيمنة على دول الشرق األوسط     -١
 .م على العالم كله، بدعوى مكافحة اإلرهاب، ث)أمريكا

 فـى العـالم، والـتحكم فـى     السيطرة على منـابع البتـرول     -٢
اقتصادياته، والدول المنتجة والمستوردة له، ومن ثـم تحجـيم          
الصين واليابان وكل القوى االقتصادية الصاعدة، المحتاجة إلى        

 !البترول، والمحرومة منه فى بالدها، إذ البد أن تستورده



 ٣٨ ٣٧ 

  بتقسيم المنطقة إلى دول ودويالت ضعيفة عـسكرياً،        دعم إسرائيل  -٣
 .ال تستطيع تهديد أمنها، مع التخلص من اآللة العسكرية العراقية

 

 ؟ماذا عن المستقبل... ترى
 


 

سوف يزداد النفوذ األمريكى، الـسياسى واالقتـصادى والثقـافى           
تمر التـأثير فـى دول الـشرق        والعسكرى فى المستقبل القريب، ويس    

، بدعوى نـشر الديمقراطيـة      )التى تخصنا فى هذه الدراسة    (األوسط  
وتـستخدم  . وتداول السلطة وحرية تكوين األحزاب وإصدار الصحف      

أمريكا فى ذلك تواجدها العسكرى القوى فى المنطقة، لكى تعيد رسـم            
 خريطة الشرق األوسط، وسياسات أنظمته ودولـه، لتكـون حـسب            

وإضافة إلى ذلك،   . يروق لها، ويؤمن هيمنتها، ويقيها شر اإلرهاب      ما  
سوف يستمر التأثير األمريكى فى الثقافة والتكنولوجيـا واإلتـصاالت          
والمعلومات واإلعالم، بما يستتبع ذلك من آثار فـى تكـوين شـبابنا،             

 .وأجيالنا الصاعدة
 


 

  يـصحبه    لنفوذ األمريكى ا -١
، مما قد يحاول أن يـؤثر فـى ارتبـاط     )كالمورمون(والغربية  

 .شعب الكنيسة القبطية، بكنيسته العريقة

 يـصحبه    النفوذ الـصهيونى   -٢

     ،وما يحويه ذلك من انحرافات إيمانيـة خطيـرة ،
 األدفنتست وشهود يهوه غير مسيحيين من األسـاس،         حيث أن 

يدعون أنهم مسيحيون، حيث إيمانهم بالـسيد المـسيح         وإن كانوا   
 .غير سليم إطالقاً

٣-   بسبب ،
أفغانستان والعـراق   : الحروب األمريكية فى دول إسالمية مثل     

"ومع أن البعض يتصور أنها      )... ضد حزب اهللا  (ولبنان  

"             إال أن الصليب برئ من هذه الحـروب، فهـى فـى ،
ولكـن الخطـر    . األساس مطامع استعمارية وسياسية ونفطيـة     

يكمن فى أن تكون هذه الحروب سبباً لحـدوث شـروخ فـى             
الوحدة الوطنية فى مصر، مما يستدعى الـوعى الكامـل مـن        

 .األخطار المحدقة بناالدولة والكنيسة والشعب، ب
 

ونحن نشكر اهللا أن هذه األمور لم تنل من الوحـدة الوطنيـة فـى               
فطالما أثبتت الكنيـسة    ... مصر بسبب الوعى العام، الرسمى والشعبى     

  : تمسكه بالثوابت الثالثةالقبطية، والشعب القبطى عموماً، 
 

 . السليم بالسيد المسيح له المجدالمسيحى اإليمان -١
 .  األصيل بالكنيسة القبطيةاألرثوذكسىان  اإليم-٢
 التى طالما تكسرت على صخرتها محـاوالت        الوحدة الوطنية  -٣

 ...الفرقة واالنقسام



 ٣٦ ٣٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 

بناء على ماسبق هذه هى بعض توجهات الخدمـة فـى المـستقبل             
  : المنظور

 

١-  ...بالسيد المسيح إلهنا ومخلصنا... 
٢-  ...كما نتسلمها من كنيستنا المجيدة ... 
٣-  ...فى أجيالنا الصاعدة . 
٤-  ...والسالم االجتماعى... 
٥-  ...لدى شبابنا وفى مصر كلها. 
٦-  ...         بتغيير ذهنيـة الـشباب نحـو المـشروع

 .لصغير واألسر المنتجةا
 

??? 
 


 

أى دعم اإليمان المسيحى فى قلوب األطفال والـشباب والـشعب،           
وتسليم اإليمان من جيل إلى جيل، إيماناً سليماً حياً اختباريـاً، فـاعالً             

وكذلك الرد على كافة المطاعن التـى يحـاول       . بالرب يسوع مخلصنا  
نا الحى من خالل اإلنترنت والنشرات، وهى       البعض توجيهها إلى إيمان   

مطاعن قديمة وهزيلة، سرعان مـا تـتحطم علـى صـخرة الحـق              
 .المسيحى، وألوهية رب المجد، اإلله المتجسد من أجلنا

 


 

أى دعم الروح األرثوذكسية فى األجيال الجديـدة، فهمـاً للعقيـدة            
آلبـاء القديـسين وأقـوالهم      والطقس والتـاريخ، واسـتيعاباً لـسير ا       

قداسـاً وتـسبيحاً وسنكـساراً      : وشروحاتهم، وشبعاً بالحياة الكنـسية    
وذلك لنحمى أوالدنا من السير وراء طوائف أخرى، ال         . الخ.. وأجبية

تحمل ما لدينا من دقة إنجيلية آبائية، وروحانية أرثوذكـسية عميقـة،            
 .على مدى التاريخ المسيحى

 


 

أى إعالء قيمة القداسة والروحانية والتطلع األبدى، فـى مواجهـة           
االنفالت الجنسى، والمغاالة فى اإلهتمـام بالجـسد والـذات والمـادة          

 واإلجتهاد فى إقناع شبابنا بأن الحياة . والزمن الحاضر
  :فهى مكسبالروحية مكسب لكل الكيان اإلنسانى، 

 

?  :حين تشبع بالمسيح... 
?  :حين يستنير باإلنجيل... 



 ٣٨ ٣٧ 

?  :حين تنضبط غرائزها وعواطفها بالجهاد والنعمة... 
?  :         حين يصبح سليماً من خالل الرعاية السليمة، والبعـد

 ...عن التدخين والمخدرات والمسكرات والنجاسة
?  :          ،حين يصير المسيحى شاهداً أمينـاً فـى المجتمـع 

  والملح، والخميرة، والـسفير، والرسـالة المقـروءة       مثل النور، 
ــى    ــشرة ف ــة المنت ــة الزكي ــاس، والرائح ــع الن ــن جمي  م

 ...كل مكان
 


 

أى اإلحساس باإلنتماء لمصرنا العزيزة، ذات التـاريخ الفرعـونى          
العريق، ولكنيستنا القبطية األرثوذكسية التى كانت المؤسسة الجوهرية        

 على وطنية مـصر، ضـد الغـزاه والطـامعين؛ سـواء             فى الحفاظ 
لقد ... البيزنطيين أو الفرنجة أو الفرنسيين أو اإلنجليز أو اإلسرائيليين        

  : قدمت كنيستنا للعالم
 

 .حيث قادت المجامع المسكونية الالهوتية:  -أ
حيث كرزت كنيستنا باإلنجيل شرقاً حتى إلى الهنـد،         :  -ب

تى آسيا الصغرى، وجنوباً حتى أريتريـا وأثيوبيـا،         وشماالً ح 
 .وغرباً حتى سويسرا وايرلندا

 .حيث صار األنبا أنطونيوس أباً لجميع رهبان العالم:  -ج

حيث قدمت كنيستنا عشرات األلوف مـن الـشهداء         :  -د
لذلك يجب أن نحرص جميعاً على الوحـدة        . على مر العصور  
 ى النهاية أبناء وطـن واحـد، ونـسكن فـى           الوطنية، فنحن ف  

شارع واحد طويل هو نهر النيل، ونحيا كـسبيكة واحـدة فـى            
 . السراء والضراء

 

مسيحيين ومسلمين، هو صمام    : إن نشر روح المحبة بين المواطنين     
األمن، فى عالم يمـوج بـالتغيرات والـصراعات، وبخاصـة بعـد             

 منافـسات وخالفـات     الصحوات الدينية، التى يمكن أن تتحول إلـى       
 ومشاكل، بـدالً مـن أن تـصير اقترابـاً أعمـق مـن اهللا، وحبـاً                 

 .وخيراً لإلنسانية
 

إن تمسكنا بوطننا وتقاليدنا، سوف يساعدنا فى الحـد مـن تـأثير             
إذ نحـتفظ بهويتنـا     ... العولمة الفكرية واألدبية والسياسية والثقافيـة     

 ...الخاصة رغم ثورة اإلتصاالت الهائلة
 


 

فنحن اآلن فى عصر العلم والعلماء، وها هم يحاولون بعد الوصول           
ومع صـعوبة   .. إلى القمر، إقامة محطة هناك، ثم التوجه إلى المريخ        

مالحقتنا لذلك عملياً واقتصادياً ومنطقياً، إال أننا يجب أن نتقدم علميـاً            
سـة الوراثيـة    الذرة والليزر والفضاء والهند   : فى مجاالت كثيرة مثل   

 . الخ.. ونقل األعضاء وأبحاث الجينوم ودراسة الطبيعة



 ٣٦ ٣٥ 

: 
 

 .. للتفاعل واالستفادة منها، لنختار من منتجاتها ما يبنينا -أ
وكذلك إلتخاذ الموقف المسيحى من كل أمر مـستحدث فـى            -ب

 -يم األسـرة    تنظ: كما فعلنا فى موضوعات   .. المجال العلمى 
 .الخ...  واالستنساخ-وزراعة األعضاء 

 


 

فبعد سيطرة العولمة االقتصادية سـيزداد تـأثير حريـة التجـارة            
، )الشركات عابرة القارات  (، والميكنة، والتكتالت االقتصادية     )الجات(

إلخ مما يستدعى تطويراً شامالً فى تفكيـر الـشباب،          .. والخصخصة
 يستطيع أن يبدأ مشروعاً إنتاجياً صغيراً، حيث لن تكفى وظيفته           وكيف

لم يعـد ممكنـاً أن ننتظـر        . ومرتبه حاجات الحياة والسكن والزواج    
 الوظيفة الحكومية أو القطاع العام أو حتـى القطـاع الخـاص، مـع              
 التزايد الرهيـب للنـسل، والركـود االقتـصادى، وعـدم اسـتقرار             

مـن هنـا تـأتى فكـرة        .. ت الحربيـة  أمن المنطقة بسبب النزاعـا    
: وضرورة إكتساب شـبابنا   " األسر المنتجة "و  " المشروعات الصغيرة "

 :    بالمسيح الراعى، الذى" "
  ، :        القادر على اإلبـداع واالبتكـار لوسـائل

مثـل  : ... وأساليب جديدة وسليمة فى إنمـاء الـدخل       

المشروع الصغير االنتاجى، أو األسرة المنتجة، سواء فـى مجـاالت           
فال مكـان فـى المـستقبل      : الغذاء أو الكساء أو غير ذلك،       

 فى الكومبيوتر واللغـات     وتنمية المهارات للكسالن أو غير المجتهد،     
تميـزه عـن    التـى  واألمانة، إتقان العملاألجنبية، مع الحرص على   

فهناك فرق شاسع فى قبول الناس للطبيب األمين، والمهنـدس     ... غيره
األمين، والصانع األمين عن أولئك الذين يسلكون بعدم أمانة، قد تنجح           

 ...مؤقتاً، ثم تفشل نهائياً
 

هذه بعض توجهات نحتـاج إليهـا فـى خدمـة شـبابنا وأجيالنـا           
 ...الصاعدة

 

نحب أن يرسل لنا كـل مـن         و ،وهذه بعض مالمح نحو المستقبل    
 .يقرأ هذه السطور آراءه واقتراحاته وأفكاره  بخصوص هذا

 


 
 
 
 
 
 
 


