عتب ــر أس ــقفية الخدم ــات العام ــة
تُ َ
واالجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمسكوني ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الجه ــة المن ــوط به ــا تقدي ــم الخدم ــة
االجتماعية بكل صورها على مس ــتوى الكنائس
واإليبارش ــيات ف ــي رب ــوع الوطن .وقد تأسس ــت
ع ــام  1962عل ــى ي ــد القدي ــس الباب ــا كيرل ــس
الس ــادس ،وذل ــك بس ــيامة األس ــقف الش ــهيد األنب ــا
صموئي ــل األس ــقف الع ــام ،وال ــذي اُستُش ـ ِـهد من ــذ
 37س ــنة ف ــي ح ــادث اغتي ــال الرئي ــس أن ــور
الس ــادات ف ــي أكتوب ــر .1981
وتوال ــى عل ــى إدارة األس ــقفية ع ــدد م ــن
األحبار األجالء من اآلباء المطارنة واألساقفة،
م ــع مجموع ــة م ــن المختصي ــن والعاملي ــن م ــن
حاليا نيافة
الخ ــدام والخادم ــات؛ ويش ــرف عليه ــا ً
األنبـ ـ ـ ـ ـ ــا يوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس األس ــقف العـ ـ ـ ـ ـ ــام لكنائـ ـ ـ ـ ــس
مص ــر القديم ــة.
ويقـــــــــــوم عمــــــــــل األسقفيــــــــــة علــــــــــــى
محورين أساسيين:

األول :التنميـــة بـــكل صورهـــا ،وذل ــك من
خ ــال برام ــج ته ــدف إلى العمل م ــع المجتمعات
همش ــة ،وتقدي ــم التنمي ــة الصحي ــة
والم ّ
الفقي ــرة ُ
والتعليمي ــة واالقتصادي ــة ،ورعاي ــة الطفول ــة،
والتنمي ــة الزراعي ــة ،ومكافح ــة العن ــف ض ــد
الم ــرأة والطف ــل ،ومكافح ــة اإلدم ــان وغيرها...
بحي ــث تحص ــل ه ــذه المجتمع ــات عل ــى ق ــدر من
الخب ــرة والمعرف ــة لتتعامل مع مش ــاكلها بالجهود
الذاتي ــة ،وال تعتم ــد عل ــى ّأي ــة جه ــات خارجي ــة.
والثانـــي :برنامـــج أغابـــي (كلم ــة يوناني ــة
تعن ــي «محب ــة») ،وه ــو يخت ــص بتقدي ــم الدع ــم
والمعاون ــة للح ــاالت الت ــي تحتاج إل ــى هذا النوع
م ــن الخدمة مث ــل المرضى واألرامل ،وتحس ــين
الم ــأوى ،وزواج الفتي ــات ،ومس ــاعدات التعلي ــم
س ــواء الع ــام أو الجامع ــي ،وتمت ــد الخدم ــة إل ــى
ذوي اإلعاق ــات والمس ــاجين وأس ــرهم وغيرهم.

ويق ــوم به ــذا البرنامج عش ــرات م ــن الخدام
والخادم ــات وف ــق مواعي ــد وخط ــط مح ـ ّـددة
لضمان وصول الخدمة لمس ــتحقيها .ومن خالل
ه ــذا البرنام ــج ت ــم مش ــروع الرعاي ــة االجتماعية
عل ــى مس ــتوى القاهرة واإلس ــكندرية ،ثم القاهرة
الكب ــرى ،ث ــم الوج ــه البح ــري ،ثم الوج ــه القبلي.
وت ــم تأس ــيس برنام ــج إلكترون ــي ع ــام لمتابع ــة
ه ــذه الخدم ــة وف ــق نظ ــام خ ــاص بجم ــع ح ــاالت
االحتي ــاج عل ــى مس ــتوى اإليبارش ــيات والكنائس
ـادا عل ــى الرق ــم القوم ــي.
اعتم ـ ً

وألن هناك عدة جهات كنسية تقدم خدمات
ومنعا لإلزدواجية ،
مماثلة لما تقدمه األس ــقفيةً ،
والتزاما بجودة الخدمة واس ــتدامتها مع الش ــفافية
ً
المتكامل ــة بي ــن الخدمـ ـ ـ ـ ــات المتنوع ـ ـ ـ ــة ..قام ــت
األس ــقفية بعمل تنس ــيقي بين هذه الجهات لتكون

مصري ــا
جنيه ــا
وس ــبعة وأربعيـ ـ ـ ـ ـ ــن
ً
ً
( ،)3,272,647وق ـ ـ ـ ـ ـ ــام بخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كاهنا مـ ـ ـ ــن 17
هذه الح ـ ـ ـ ـ ــاالت ً 213
إيبارش ــية ومنطق ــة رعوي ــة.

ورعويا.
إداريا
تح ــت مظل ــة واحدة في عمله ــا
ً
ً

ونجح ــت األس ــقفية في جمع ه ــذه الخدمات
مث ــل :خدم ــة الراع ــي وأم الن ــورن وخدم ــة األنبا
أب ــرآم ،وخدم ــة أبون ــا أنسطاس ــي ،وخدم ــة لجن ــة
الب ــر ،وخدم ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة ،وغيره ــا..
لتك ــون األس ــقفية ه ــي ِ
المنس ــق الع ــام بي ــن ه ــذه
ّ
جميع ــا م ــن خ ــال محبتنا
الخدم ــات الت ــي تعم ــل
ً
هلل التي تدفعنا لمحبة اإلنس ــان واحترام كرامته،
وتش ــجيع روح اإلب ــداع والعط ــاء والتط ــوع.
وعل ــى س ــبيل المثال« :لجن ــة البر» ،والتي
بدأه ــا المتني ــح الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ،وكان له ــا
وحاليا تم نقلها ومكاتبها إلى قس ــم
مكان خاص،
ً
خاص في مباني أس ــقفية الخدمات بمنطقة األنبا
روي ــس بالعباس ــية بالقاه ــرة (حي ــث س ــيتم إقام ــة
مبن ــى كبي ــر للخدم ــات ملحق بالمق ــر البابوي).

وق ــد َع ِه ــد الباب ــا تواض ــروس الثان ــي خدمة
ه ــذه اللجن ــة بفرعيه ــا (القاه ــرة واإلس ــكندرية)،
إلى نيافة األنبا مكس ــيموس األس ــقف العام ،وإلى
نياف ــة األنب ــا كيرلس آڤا مينا أس ــقف ورئيس دير
م ــار مين ــا بمري ــوط .وتق ــوم ه ــذه الخدم ــة تح ــت
برنام ــج أغابي في األس ــقفية باالهتمام بمس ــاعدة
العرائ ــس ف ــي زواجه ــن ،وكذل ــك مس ــاعدة ذوي
الحاج ــة للم ــأوى والس ــكن ،وتعتم ــد ف ــي تمويله ــا
عل ــى تبرع ــات األقب ــاط م ــن خ ــال األف ــراد
والكنائ ــس القبطي ــه ورج ــال األعم ــال.
وأود أن أقـــرأ معكـــم التقرير المالي خالل
ّ
عـــام (نوفمبـــر  2017حتى نوفمبر ،)2018
يوضـــح صـــوره الخدمـــة المنظمـــة فـــي
الـــذي ّ
هذيـــن المجالين خـــال عام:
أول :مجـــال زواج العرائـــس :ت ــم خدم ــة
ً
ع ــدد  1310حال ــة زواج ،وذل ــك بقيم ــة أح ــد
ألف ــا
عش ــر
مليون ــا وثالثمائ ــة وأربع ــة وس ــبعين ً
ً
وتس ــعمائة جني ــه مص ــري (،)11,374,900
كاهنا من 19
وق ــام بخدم ــة ه ــذه الح ــاالت ً 682
إيبارش ــية ومنطق ــة رعوي ــة.

وهك ــذا العمـ ـ ـ ـ ـ ــل المنظ ـ ـ ـ ــم يأت ــي بثم ــاره..
وعل ــى س ــبيل المث ــال نش ــأت الحاجة إلى تأس ــيس
قس ــم جدي ــد باألس ــقفية لرعاي ـ ـ ـ ـ ــة أس ــر الش ــهداء
والمصابي ــن ف ــي العملي ــات اإلرهابي ــة ،ودوام
وتعليمي ــا ومعيش ـ ًـيا ،وه ــو يتلقي
صحي ــا
خدمته ــم
ً
ً
التبرع ــات والمس ــاهمات الت ــي تس ــاعد ف ــي تقديم
هذه الرعاية ،وآخرها أس ــر الشهداء والمصابين
ف ــي ح ــادث طري ــق دي ــر األنب ــا صموئي ــل أوائ ــل
نوفمب ــر الج ــاري.
إن أسقفية الخدمات كجزء من الكنيسة تقوم
بعم ــل رع ــوي وتنم ــوي وخدمي كبي ــر ،وتخضع
لمتابع ــة إداري ــه ومحاس ــبية دقيق ــة وتق ــدم تقاري ــر
نصف س ــنوية وس ــنوية عن نش ــاطها وأعمالها.
ويعم ــل باألسقفي ـ ـ ـ ـ ــة ع ــدد م ــن الرؤس ـ ـ ـ ـ ــاء
والمديري ــن لوح ــدات العم ــل الرئيس ــية ،كم ــا أن
تنفيذي ــا ل ــه اجتماع ــات ش ــهرية،
مجلس ــا
هن ــاك
ً
ً
ويقوم بالتنسيق بين وحدات العمـ ـ ـ ـ ــل ألداء كافة
المه ــام وتذلي ــل ّأي ــة عقب ــات تعت ــرض العم ــل.

كذل ــك هن ــاك لجن ــة استشاريـ ـ ـ ـ ــة معاون ـ ـ ــة،
ومصدر للخبرات المطلوبة في مجاالت اإلدارة
والم ــوارد البش ــرية والش ــئون القانوني ــة والمالية.
عتب ــر أس ــقف الخدم ــات ه ــو مدي ــر األسقفي ـ ـ ـ ــة،
وي َ
ُ
ونقط ــه االتص ــال الرئيس ــية بي ــن اإليبارشيـ ـ ـ ـ ــات
القبطي ــة داخ ــل وخ ــارج مص ــر ،وه ــو المس ــئول
عن إعداد التقارير الفنية السنوية ،وعن ترشيح
األش ــخاص لش ــغل المناصب العليا باألسقفية ،ثم
اعتماده ــا م ــن قداس ــة البابا.
إن ــه عم ــل كبي ــر وهام ف ــي خدمه الكنيس ــة،
وم ــن الض ــروري أن يت ــم بص ــورة منتظم ــة
ومتط ــورة ،وبص ــورة علمي ــة مدروس ــة ..وف ــي
معهدا «لـلتدبير
سبيل ذلك أنشأنا منذ ثالثة أعوام ً
الكنس ــي والتنمية» ،لتدريب كوادر بين األس ــاقفة
والكهن ــة والشماس ــة والخ ــدام والخادم ــات ،قادره
عل ــى الخدم ــة ف ــي مج ــاالت التنمي ــة وتحس ــين
المعيش ــة وفه ــم الواق ــع المعاص ــر ،وه ــذه كله ــا
م ــن صمي ــم العم ــل الرعوي للكنيس ــة وهي تخدم
ف ــي الق ــرن الح ــادي والعش ــرين بم ــا يتناس ــب مع
معطي ــات العص ــر .وكل ه ــذه الخدم ــات تحت ــاج
«الح َّق
صلواتك ــم ومحبتك ــم وجهدكم ووقتك ــمَ ...
لكم :بما َّأن ُك ــم فعلتُموه بأح ِد إخوتي هؤالءِ
ُ
أق ـ ُ
ْ َ ُ َ َ
ـول ُ ْ
ِ
فعلتُ ـ ْـم» (مت ــى.)40:25
األصاغ ـ ِـر ،فب ــي َ

ثانيا :مجال المأوى والسكــــــــن :تم خدمة
ً
ع ــدد  324حال ــة سكـ ـ ـ ــن ،وذل ــك بقيم ــه ثالث ـ ـ ـ ــة
ألف ــا وس ــتمائة
ماليي ــن ومائتي ــن واثني ــن وس ــبعين ً
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