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ُتعتَبـــر أســـقفية الخدمـــات العامـــة 
واالجتماعيـــــــــــــة والمسكونيـــــــــــة هــــــــــــــي 
الخدمـــة  تقديـــم  بهـــا  المنـــوط  الجهـــة 

االجتماعية بكل صورها على مســـتوى الكنائس 
واإليبارشـــيات فـــي ربـــوع الوطن. وقد تأسســـت 
كيرلـــس  البابـــا  القديـــس  يـــد  علـــى  عـــام 1962 
الســـادس، وذلـــك بســـيامة األســـقف الشـــهيد األنبـــا 
صموئيـــل األســـقف العـــام، والـــذي ُاسُتشـــِهد منـــذ 
أنـــور  الرئيـــس  اغتيـــال  حـــادث  فـــي  ســـنة   37

الســـادات فـــي أكتوبـــر 1981.
مـــن  عـــدد  األســـقفية  إدارة  علـــى  وتوالـــى 
األحبار األجالء من اآلباء المطارنة واألساقفة، 
مـــع مجموعـــة مـــن المختصيـــن والعامليـــن مـــن 
الخـــدام والخادمـــات؛ ويشـــرف عليهـــا حالًيا نيافة 
األنبــــــــــــا يوليــــــــــــــوس األســـقف العــــــــــــام لكنائــــــــــس 

مصـــر القديمـــة.
ويقـــــــــــوم عمــــــــــل األسقفيــــــــــة علــــــــــــى 

أساسيين: محورين 
األول: التنميـــة بـــكل صورهـــا، وذلـــك من 
خـــالل برامـــج تهـــدف إلى العمل مـــع المجتمعات 
الصحيـــة  التنميـــة  وتقديـــم  والُمهّمشـــة،  الفقيـــرة 
الطفولـــة،  ورعايـــة  واالقتصاديـــة،  والتعليميـــة 
ضـــد  العنـــف  ومكافحـــة  الزراعيـــة،  والتنميـــة 
المـــرأة والطفـــل، ومكافحـــة اإلدمـــان وغيرها... 
بحيـــث تحصـــل هـــذه المجتمعـــات علـــى قـــدر من 
الخبـــرة والمعرفـــة لتتعامل مع مشـــاكلها بالجهود 
الذاتيـــة، وال تعتمـــد علـــى أّيـــة جهـــات خارجيـــة.

والثانـــي: برنامـــج أغابـــي )كلمـــة يونانيـــة 
تعنـــي »محبـــة«(، وهـــو يختـــص بتقديـــم الدعـــم 
والمعاونـــة للحـــاالت التـــي تحتاج إلـــى هذا النوع 
مـــن الخدمة مثـــل المرضى واألرامل، وتحســـين 
المـــأوى، وزواج الفتيـــات، ومســـاعدات التعليـــم 
ســـواء العـــام أو الجامعـــي، وتمتـــد الخدمـــة إلـــى 
ذوي اإلعاقـــات والمســـاجين وأســـرهم وغيرهم.

ويقـــوم بهـــذا البرنامج عشـــرات مـــن الخدام 
محـــّددة  وخطـــط  مواعيـــد  وفـــق  والخادمـــات 
لضمان وصول الخدمة لمســـتحقيها. ومن خالل 
هـــذا البرنامـــج تـــم مشـــروع الرعايـــة االجتماعية 
علـــى مســـتوى القاهرة واإلســـكندرية، ثم القاهرة 
الكبـــرى، ثـــم الوجـــه البحـــري، ثم الوجـــه القبلي. 
لمتابعـــة  إلكترونـــي عـــام  تأســـيس برنامـــج  وتـــم 
هـــذه الخدمـــة وفـــق نظـــام خـــاص بجمـــع حـــاالت 
االحتيـــاج علـــى مســـتوى اإليبارشـــيات والكنائس 

اعتمـــاًدا علـــى الرقـــم القومـــي.
وألن هناك عدة جهات كنسية تقدم خدمات 
مماثلة لما تقدمه األســـقفية، ومنًعا لإلزدواجية ، 
والتزاًما بجودة الخدمة واســـتدامتها مع الشـــفافية 
المتكاملـــة بيـــن الخدمــــــــــات المتنوعـــــــــة.. قامـــت 
األســـقفية بعمل تنســـيقي بين هذه الجهات لتكون 

تحـــت مظلـــة واحدة في عملهـــا إدارًيا ورعوًيا.
ونجحـــت األســـقفية في جمع هـــذه الخدمات 
مثـــل: خدمـــة الراعـــي وأم النـــورن وخدمـــة األنبا 
أبـــرآم، وخدمـــة أبونـــا أنسطاســـي، وخدمـــة لجنـــة 
البـــر، وخدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة، وغيرهـــا.. 
ـــق العـــام بيـــن هـــذه  لتكـــون األســـقفية هـــي المنسِّ
الخدمـــات التـــي تعمـــل جميًعـــا مـــن خـــالل محبتنا 
هلل التي تدفعنا لمحبة اإلنســـان واحترام كرامته، 

وتشـــجيع روح اإلبـــداع والعطـــاء والتطـــوع.
وعلـــى ســـبيل المثال: »لجنـــة البر«، والتي 
بدأهـــا المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، وكان لهـــا 
مكان خاص، وحالًيا تم نقلها ومكاتبها إلى قســـم 
خاص في مباني أســـقفية الخدمات بمنطقة األنبا 
رويـــس بالعباســـية بالقاهـــرة )حيـــث ســـيتم إقامـــة 
مبنـــى كبيـــر للخدمـــات ملحق بالمقـــر البابوي(. 

وقـــد َعِهـــد البابـــا تواضـــروس الثانـــي خدمة 
هـــذه اللجنـــة بفرعيهـــا )القاهـــرة واإلســـكندرية(، 
إلى نيافة األنبا مكســـيموس األســـقف العام، وإلى 
نيافـــة األنبـــا كيرلس آڤا مينا أســـقف ورئيس دير 
مـــار مينـــا بمريـــوط. وتقـــوم هـــذه الخدمـــة تحـــت 
برنامـــج أغابي في األســـقفية باالهتمام بمســـاعدة 
العرائـــس فـــي زواجهـــن، وكذلـــك مســـاعدة ذوي 
الحاجـــة للمـــأوى والســـكن، وتعتمـــد فـــي تمويلهـــا 
األفـــراد  خـــالل  مـــن  األقبـــاط  تبرعـــات  علـــى 

والكنائـــس القبطيـــه ورجـــال األعمـــال. 
وأوّد أن أقـــرأ معكـــم التقرير المالي خالل 
عـــام )نوفمبـــر 2017  حتى نوفمبر 2018(، 
الـــذي يوّضـــح صـــوره الخدمـــة المنظمـــة فـــي 

هذيـــن المجالين خـــالل عام:
أوًل: مجـــال زواج العرائـــس: تـــم خدمـــة 
أحـــد  بقيمـــة  وذلـــك  زواج،  حالـــة  عـــدد 1310 
عشـــر مليوًنـــا وثالثمائـــة وأربعـــة وســـبعين ألًفـــا 
 ،)11,374,900( مصـــري  جنيـــه  وتســـعمائة 
وقـــام بخدمـــة هـــذه الحـــاالت 682 كاهًنا من 19 

إيبارشـــية ومنطقـــة رعويـــة.
ثانًيا: مجال المأوى والسكــــــــن: تم خدمة 
عـــدد 324 حالـــة سكــــــــن، وذلـــك بقيمـــه ثالثـــــــــة 
مالييـــن ومائتيـــن واثنيـــن وســـبعين ألًفـــا وســـتمائة 

مصرًيـــا  جنيًهـــا  وأربعيــــــــــــن  وســـبعة 
بخدمـــــــــــــــة  وقـــــــــــــام   ،)3,272,647(
هذه الحـــــــــــاالت 213 كاهًنا مــــــــن 17 

إيبارشـــية ومنطقـــة رعويـــة.
وهكـــذا العمــــــــــــل المنظـــــــــم يأتـــي بثمـــاره.. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال نشـــأت الحاجة إلى تأســـيس 
قســـم جديـــد باألســـقفية لرعايـــــــــــة أســـر الشـــهداء 
ودوام  اإلرهابيـــة،  العمليـــات  فـــي  والمصابيـــن 
خدمتهـــم صحًيـــا وتعليمًيـــا ومعيشـــًيا، وهـــو يتلقي 
التبرعـــات والمســـاهمات التـــي تســـاعد فـــي تقديم 
هذه الرعاية، وآخرها أســـر الشهداء والمصابين 
فـــي حـــادث طريـــق ديـــر األنبـــا صموئيـــل أوائـــل 

نوفمبـــر الجـــاري.
إن أسقفية الخدمات كجزء من الكنيسة تقوم 
بعمـــل رعـــوي وتنمـــوي وخدمي كبيـــر، وتخضع 
لمتابعـــة إداريـــه ومحاســـبية دقيقـــة وتقـــدم تقاريـــر 

نصف ســـنوية وســـنوية عن نشـــاطها وأعمالها.
ويعمـــل باألسقفيـــــــــــة عـــدد مـــن الرؤســـــــــــاء 
والمديريـــن لوحـــدات العمـــل الرئيســـية، كمـــا أن 
لـــه اجتماعـــات شـــهرية،  تنفيذًيـــا  هنـــاك مجلًســـا 
ويقوم بالتنسيق بين وحدات العمــــــــــل ألداء كافة 

المهـــام وتذليـــل أّيـــة عقبـــات تعتـــرض العمـــل.
كذلـــك هنـــاك لجنـــة استشاريــــــــــة معاونـــــــة، 
ومصدر للخبرات المطلوبة في مجاالت اإلدارة 
والمـــوارد البشـــرية والشـــئون القانونيـــة والمالية. 
وُيعتَبـــر أســـقف الخدمـــات هـــو مديـــر األسقفيـــــــــة، 
ونقطـــه االتصـــال الرئيســـية بيـــن اإليبارشيــــــــــات 
القبطيـــة داخـــل وخـــارج مصـــر، وهـــو المســـئول 
عن إعداد التقارير الفنية السنوية، وعن ترشيح 
األشـــخاص لشـــغل المناصب العليا باألسقفية، ثم 

اعتمادهـــا مـــن قداســـة البابا.
إنـــه عمـــل كبيـــر وهام فـــي خدمه الكنيســـة، 
منتظمـــة  بصـــورة  يتـــم  أن  الضـــروري  ومـــن 
ومتطـــورة، وبصـــورة علميـــة مدروســـة.. وفـــي 
سبيل ذلك أنشأنا منذ ثالثة أعوام معهًدا »لـلتدبير 
الكنســـي والتنمية«، لتدريب كوادر بين األســـاقفة 
والكهنـــة والشماســـة والخـــدام والخادمـــات، قادره 
وتحســـين  التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  الخدمـــة  علـــى 
المعيشـــة وفهـــم الواقـــع المعاصـــر، وهـــذه كلهـــا 
مـــن صميـــم العمـــل الرعوي للكنيســـة وهي تخدم 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين بمـــا يتناســـب مع 
معطيـــات العصـــر. وكل هـــذه الخدمـــات تحتـــاج 
صلواتكـــم ومحبتكـــم وجهدكم ووقتكـــم... »الَحقَّ 
أقـــوُل لُكْم: بما أنَُّكـــْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَوتي هُؤالِء 

األصاِغـــِر، فبـــي فَعلتُـــْم« )متـــى25: 40(.
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