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عاًما يف تاريخ الكنيسةةةةةةةةةةةةةةف البطريفك ة  ألنب  ررير يف األ طا  40املراقب ألحداث 

شةةةةةةةةةةةةةةننهب اليالظك مكنل ما يالذ  أ الدمار المن مقةةةةةةةةةةةةةةةا   ي ًا م  حبن  ا دمف يف 
الكنيسةف البطريف  حنن  لسةنا  دةده حدةر ما مر  م  تدم ك حننكا  كبأ   شا  ىلة  ن  

ا عا  حناقع -نع حق البارئ يف ما يكبىلةةةةةةةةةة  هحنا ما ك -م  حنمهف  ظر ا-األةأ  قياسةةةةةةةةةةً
مناطق مخر  مت تدم ةا مازلنا ندةةةد هارةا املربك حنيطدحن ما ةم   -األمنر اليت حيياةا اآلا

 املرارب سنف تسبمر معنا لطعض النقت 

يف عاًماك  25يش هحنر اجملمع املبدس  نضع األ طا  يىلنن سكرت ًا ملدب مهت أواًل:
يل سةةةةكرت  اجملمع  شن هحنر سةةةةن  تنأيم ما يراطل الطا ا منل  حنالدلأليل  مل يبأالنقت المن 
عا   يشيتحماحنالت تىلةةةةةةةةةةةنيل البمو م  املسةةةةةةةةةةةك  حن ل معار  ما قام  ل م  عا  ذلك 

املنامهف   ع -خنألًا-  طا شةةةةةةةةةةةةةةننهباألنحجام يف ذات النقت حن  ل يف محاهييذ رب الطرريرك 
يف حماضةةةةةةةةرات حن  كنىلةةةةةةةةر يف ااف الكرازبا  اا ي  كمف  نسةةةةةةةةيف محن ح  افنار حنا بأا ل  يف حم

ك حننال ملاذا مل تبأ حما مف حناحدب لناحد م  ةؤالء طنا  البسأ املسا   لاكايف اإل ا يكيف
 ةم  املدب؟

ك يبنم عا  عةةةةدب افنار ات حنا عةةةةدامر احملةةةةا مةةةةتعةةةةم   ر  ما ةةةةةما االحجةةةةامك حن حن 
 مسطا ك منها عا  سطيل امليا  ال افدر:

 داًل م   رطقاملهل اجل املعرألف  الباريخ الكنسةةةةةةةةةةةةةة  حن با ات اآل اءك حنلن  بطت  ا عدام  -1
ف  سةلىلمامامل يك  يعرف ما ك حنيكأ  ما قداسبل ك ملا  اا ةناك مهىن مطالغفا عدام املعرألف

 ا نا حيمانا اإلألخارسبيا مل   ا نا يف السجنا م  املسيلي ك حسب شهاهب ينسبيننس 
 املسك   بب ةما يف مطن  هراسف عر يف ع  اإلألخارسبياك الىلهيدك حنلك  ألا األ  م 

مقطح ن كار قداسف الطا ا هلم  افبيبف البارخييف ةن السند الىلرع  لالهتام  العطظ  العبيدب 
بك  ل تنزيع السةةةةرا ر ليي عبيد حنالربنسك حنةن  كل يب  اهتاٌم ال قةةةةلف لل ألا مسةةةةان 
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 ي  اسةةياينس الكط   شا سةةر الىلةةكر  ااةن  ظام  نسةة  طبسةة ك تىلةةهد لل رسةةالف البدي
َأذ يف الطينت  ( 93)رقأ  يف اإلسكندريفك حبسب ما حنره يف الرسالفك حنمي ؟ حي 

حنسياهب  ك بٌو خمي  يف املرامع األساسيف يف  بب الباريخ الكنس  حنتاريخ الايبنرميف -2
عا   ةةل مةةا  ةةاا يعادأ  ةةل هحنا مرمعيةةفك  ينمةةا  ةةا ةةت مةةامعةةات  رريركالرمن األ حةةاهن لاط

 محنر ا حنممريكا حنالين اا قد سطببنا يف  ىلر الندنص حنالدراسات 

هتديد  ل م  يكبب  ش ل ةرطنق  محن  رحنتسةةةةةةةةةةةةةةبا يت هحنا سةةةةةةةةةةةةةةند حن دحنا هليل حناعبطار  -3
  ىل  ع  مهل   الرمن الىلخد  لأل طا شننهب "عبيدب مرثنذ سيف"ك حنةن رمنٌ 

م  األسةةةةةاقأف المي  مل يك  هلأ من معرألف  نسةةةةةيف سةةةةةن  ما  حرس  سةةةةةيامف  اً:ثاني
نلةةةل الةةةمي  مألابنا م  ألخ شييش زمرب  يا  ةةةالبيةةةاهب حنترهه مةةةا تب نال  عض   كيكبطةةةل الطةةةا ةةةا

ننهب"ك هحنا "تعايأ األ طا ش ا يسمن ل عال يًف  بىلدقحنالزالت ح  ةم  الالظف ت كالبياهب
 ا  البسايأ الكنس  عحنلن م  طرف  عيد يرامعن ك ما 

ماذا حيدث عندما يدةةةةةةةةةةةةةةطح رمن البا د ةن اإلماا محن العبيدب؟ حناجلنا   ثالثاً:
عاًما  م غِاَبت مقسةةام معهد الدراسةةات البطريف ما عدا  40معرحنٌف لكل م  تا ع محداث 

أ سةةةةةحنتن  األ طا  يىلةةةةةنن ق  قسةةةةةأ الأ  حنقسةةةةةأ املنسةةةةةيب   حنغا  قسةةةةةأ الباريخ الكنسةةةةة 
  حن نك لابارئ املبةار ف    خةب حنحياب  ل منهماك   !الالةنت خاأًا لأل طا غريغنرينس
مرراا  أر الىلةةةةةةةةيخ المن مل يدرس من عانم  نسةةةةةةةةيفك حن عامِل مايل حنةن األ طا غريغنرينس 

حنقةةةةةاحب الأبن   شا حان  الرحند البدس عا  البديسةةةةةف مرا يعح شسةةةةةد الرحند البدس! 
معيةةةف النحيةةةدبك حنترا  اآلا يف غطةةةاء الةةةمي  يةةةداألعنا ع  تةةةاريخ عيةةةد ةن املر الرمن الزا  حن 

 ك حنم لتسايأ اآل اءةن  يهك   29ليي يناير حن  7بنا الىلرق  حناعبطار ما املياله حسب الب
رحنأًلا اأ يك  عيد املياله معألأعل ال عالقف لل  شن عبيدب  ا ما يكنا  الحن هم  اإلمااك 

معمنهيف الر  يف عيد طن ف  11 ع امليالهنك حن اا يف الكنيسةةةةةةةةةةةةةةةف اجلامعف ح  البرا الرا
 حنهراسةةةةةةةةةات املؤرخ  البدام  حناملعاقةةةةةةةةةري  منمنهب لدينا ك يهك  29األرها ةن مقدم م  

 "يؤذا يف مالرف"   م    ما يبن  امليل  نا مقطلنالكن كأ عا  ما  بن   حن 
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آخر ال عدام الطلظ البارخي  حنالاغنن حنةن حماحنلف ه  مميل ماةر  ميا    حنهف   رابعاً:
 عظ الاغف البطريف  اغف حديظك حن اا ةجنم المي  متسةكنا  الاهجف الطل يف حنشةكايف ه  

ا ليخدم ألمميل ماةر  ش ل قةةةاحب ممندب سةةةياسةةةيفك  بأ نقدةةةاء ه  مميل ماةر حنرسةةةامبل قسةةة 
زيزن حنلك ما تسةةةةةةةةةةةةةبعجب ع اغف ختاطب      مىلةةةةةةةةةةةةةرحند  عظ الاغف البطريفألِ يف ممريكا حنه  

هجف يدةةةةةةةةةةةةةةا   الا اا ما الطا ا   لي  ةن  اا محد األهلف عا  شرا املىلةةةةةةةةةةةةةةرحن  البارئك  
الطل يفك مع م ح  نت ممسع األسةةةباذ يسةةة  عطد املسةةةيح يدةةةا  البسةةةطلف مع البمو مينا 

لبجديد  اا ا الةامنس  املبنحد  الاهجف الدعيديف  حنلك  الرمن األحاهن حنعدم الرغطف يف
الرمن  مةاف لادألا  ع  عدةةةةا اتٌ  لحنالزا  لل السةةةةياهبك حنةن احملرك حنمدةةةةدر  ل ما تبنم  

 األحاهن حناهتام  ل م  لل  اٌ  يف الطلظ حنالنمجف  ش ل ةرطنق  

قدرب الطا ا  هرظنثارب زحنا ع الىلةةةك يف ترمجات اآل اء ن  الاغف العر يف  حنت خامسااااً:
 : ةل قرمحنا  ل اآل اء؟ حنغ ةا م  األسةةة اف البىلةةةكيكيف اليت شةةةننهب الدةةةلأيف عندما يسةةةش

رمجف غ  تحنم  يبن  نا ترمجف  و م  الين ا يف ن  العر يف   ةا يف عبن  الرعا قةةةةةةةةةةداشد 
 العرف الاغف الين ا يفك حنمل يك  الطا ا شةةةةةةةةةننهب يعرف كنا ةن  أسةةةةةةةةةل يجيب ما يسةةةةةةةةةايمف 

  ب الرعا   ا ت ة  حمنر اهلجنم عا  الميالين ا يف حنال البطريفك حنلك  البىلةةةةةةةةةةةةةةكيك حننثار 
االهتام نأل نا   حنا بىلةةأنا الكننز املخطشبك حنعندما مرهحنا نشةةراك الكل يف الغ   ك تعطناهرسةةنا حن 

  ل  اا مه  األ ة حناألخ  كحنمل م   مسع  ن  مندب  ماااإلك حنةن ماكنايف معز ما 
طاهئ ألدةةةةةةن  م   با  امل فثالثةن  ىلةةةةةةر تراثنا البطر   حنعندما  ىلةةةةةةرت مبدمف مع ترمجف 

لاعالمف محنرجييننسك حنهراسف  با  شسد الكامف لابديي مثناسينسك  اا اجلزاء ةن منع  
م  تدريي اآل اء حنما مقنم  بدريي الاغف اإلجنايزيف  حنمل مقطل  حنقا  يل األ طا شةةةةةةةةةةةةةةننهب نا 

نب اليت تأدةةةةةةةةةةل حبي  يف املعمنهيف ةن حبٌظ يف الربي حنليي يف اآل اءك ألشهر ت مبدار اهل
ما ال ال آ اء الكنيسةةةف اجلامعف  ةحنة  ما سةةةج   كحناحدب مرمعيف يننا ألا تاريخ الربنس لل 

راق تن  حخيبا   ةةةاملرب ع  البن   ةةةش نةةةا ال نبةةةال ن  اآل ةةةاء  ةةةل نبةةةال ن  الايبنرميةةةف 
 امليكرحنألن ات  كل ما مك  ما يدل نليل خيا  املبكاأ م  خياالت  ال تاريخ 
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