
في يوم األحد 6 يناير 2019م، قام قداسة البابا األنبا تواضروس 
الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، فـــي حضـــور 
الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي واإلمام األكبر الشـــيخ أحمد الطيب، 
بافتتـــاح كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، وُتَعـــّد 
األكبـــر فـــي الشـــرق األوســـط باعتبـــار أن الكنيســـة القبطية هي الكنيســـة 
األكبر في الشـــرق األوســـط. وقد أراد الســـيد الرئيس أن يرســـل رســـالة 
إلـــى العالـــم كلـــه -وال ســـيما بعـــد أن جعـــل افتتـــاح الكاتدرائيـــة متزامًنـــا 
مـــع افتتـــاح أكبـــر مســـجد فـــي مصـــر فـــي نفـــس العاصمـــة- أن األقبـــاط 
فـــي مصـــر لهـــم ذات الحقـــوق، وأن الدولـــة ترعـــى بنفســـها تأكيـــد حرية 
العبـــادة. كان قداســـة البابـــا قـــد صلـــى قـــداس عيـــد الميـــاد المجيـــد لعـــام 
2018م فـــي هـــذه الكاتدرائيـــة فـــي الـــدور األســـفل، حيـــث لـــم يكـــن قـــد 
تـــم االنتهـــاء مـــن كافـــة األعمـــال اإلنشـــائية للكاتدرائيـــة، وحضـــر الســـيد 
الرئيس عبد الفتاح السيســـي هذا القداس، ووصف الكنائس يومها بأنها 
»بيـــوت هلل«، وحضـــر العديـــد مـــن رمـــوز الدولـــة واألقبـــاط مـــع قداســـة 
البابـــا واآلبـــاء األســـاقفة وكثيـــر مـــن اإلكليـــروس، وكان للحـــدث صـــدًى 
كبيـــر جـــًدا )راجـــع مجلـــة الكـــرازة العـــددان 1 و2، بتاريـــخ 12 ينايـــر 

2018م. ونقتبـــس هنـــا جانًبـــا منهـــا(: 

»بـــدأت الصلـــوات فـــي الســـاعة الســـابعة مســـاًء بحضـــور الرئيـــس 
والذي دخل الكاتدرائية في بداية القداس مع قداســـة البابا، وقد اســـتقبله 
الشـــعب اســـتقبااًل حافـــًا. ثـــم ألقـــى ســـيادته كلمـــة عّبـــر فيها عن ســـعادته 
بإنشـــاء هـــذه الكاتدرائيـــة والصـــاة فيهـــا كمـــا وعـــد فـــي العـــام الماضي، 
وقـــدم التهنئـــة بالعيـــد لقداســـة البابـــا واآلبـــاء الحاضرين وســـائر األقباط. 
وفـــي كلمته شـــكر قداســـة البابـــا الرئيس معبًرا عن فرحتـــه بهذا الصرح 
الجديـــد الـــذي يرّســـخ لقيـــم المواطنـــة والتســـامح والتعايـــش. كمـــا وجـــه 
الشـــكر لرجـــال الهيئـــة الهندســـية والقـــوات المســـلحة التـــي تقـــوم بتنفيـــذ 
مشـــروع الكاتدرائيـــة، وكل المهندســـين والعمال والفنييـــن، والذين قاموا 
بهـــذا العمـــل فـــي زمـــن قياســـي. هذا واســـتمرت الصلـــوات يومذاك حتى 

الســـاعة الحادية عشـــرة مســـاًء«. 

.....................

وفـــي هـــذا العـــام، ومـــع أيامـــه األولـــى، كانـــت قـــد تمـــت األعمـــال 

اإلنشـــائية والمعمارية للكاتدرائية بجهد خارق وفي زمن قياســـي، حيث 
اشـــترك فـــي األعمـــال آالف مـــن تخصصـــات متعددة، وأشـــرفت القوات 
المســـلحة علـــى العمـــل، كمـــا اشـــترك عـــدد ال بـــأس بـــه مـــن المهندســـين 
والفنييـــن والعمـــال المســـلمين فـــي تشـــييد الكاتدرائيـــة، مثلمـــا اشـــترك في 
إنشـــاء المســـجد فـــي المقابـــل عـــدد كبيـــر مـــن المســـيحيين. وقـــدم شـــيخ 
األزهـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب كلمـــة تاريخية فـــي هذه المناســـبة، بينما 
قـــدم قداســـة البابـــا فـــي افتتـــاح المســـجد كلمـــة تاريخيـــة ايًضـــا، وشـــارك 
اآلالف مـــن جميـــع أطيـــاف الشـــعب فـــي االحتفـــال بافتتـــاح الُمنَشـــأتين 
العماقتين، كما شـــارك الرئيس الفلســـطيني أبو مازن في هذا االفتتاح، 
وأرســـلت العديد من الدول التهنئة لمصر والكنيســـة بهذه المناســـبة، وال 
ســـيما الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــپ الـــذي امتـــدح األمـــر واعتبـــر 
أن الرئيـــس السيســـي يتقـــدم بخطـــوات جـــادة نحـــو مســـتقبل مشـــرق... 
ونســـجل هنـــا فعاليـــات االحتفـــال بافتتـــاح المســـجد والكاتدرائيـــة، حيـــث 

جـــرت االحتفـــاالت علـــى النحـــو التالي:

وصـــل قداســـة البابـــا إلـــى هنـــاك بصحبـــة الرئيـــس الفلســـطيني أبـــو 
مـــازن، والدكتـــور علـــي عبـــد العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، والدكتـــور 
مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلـــس الوزراء، وعـــدد كبير مـــن الوزراء، 
والســـفراء، ورؤســـاء الهيئـــات الدبلوماســـية، وقـــادة األفـــرع فـــي القـــوات 
المســـلحة والهيئـــة الهندســـية واألشـــغال العســـكرية والتـــي قامـــت بعمليـــة 
تشـــييد المســـجد والكاتدرائيـــة.. حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم الســـيد وزيـــر 
الدفـــاع، ورئيـــس هيئـــة األركان، ورئيـــس جهـــاز المخابـــرات، ووزيـــر 
الخارجيـــة، ووزيـــر الداخليـــة، كمـــا كان هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء 
األســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة واألراخنـــة، كمـــا حضـــر خمســـمائة شـــاب عن 

وزارة الشـــباب، ومائتـــي شـــاب مـــن مختلـــف اإليبارشـــيات.

فعاليـــات  لتبـــدأ  الجمهوريـــة،  رئيـــس  الســـيد  وصـــل  ذلـــك  بعـــد 
االحتفـــال بالوقـــوف دقيقـــة حـــداد علـــى أرواح الشـــهداء، وبعـــد ذلـــك قدم 
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المطـــرب هشـــام عبـــاس التواشـــيح الدينيـــة، ثـــم المرنمـــة اللبنانيـــة داليـــا 
قســـيس ترانيـــم لمريـــم العـــذراء، ثـــم قدم المغنـــي محمد الشـــرنوبي أغنية 
»جامـــع وكنيســـة«، كمـــا قدمـــت المطربـــة أنغـــام أغنية »الســـام والمودة 
والمحبـــة«، وبعـــد ذلـــك تـــم عـــرض فيلـــم تســـجيلي كبيـــر عـــن مراحـــل 
تشـــييد الكاتدرائيـــة والمســـجد، ثـــم فقـــرة ظهر فيهـــا األطفال المســـيحيون 
والمســـلمون يعّبـــرون عـــن محبتهـــم بعضهـــم للبعـــض اآلخـــر والتعايـــش 
الســـلمي والروابـــط االجتماعيـــة الحميميـــة بينهـــم، وأعقـــب ذلـــك كـــورال 
األطفـــال الـــذي قـــدم ترانيـــم مناســـبة. وفـــي النهايـــة صعـــد جميـــع الفنانين 
والمرنميـــن مًعـــا ورددوا النشـــيد الجمهـــوري وحّيوا جميـــع الحاضرين، 

ثـــم انصـــرف الجميـــع إلـــى حيـــث يوجـــد المســـجد الجديد.

انتقـــل قداســـة البابـــا إلـــى المســـجد مع اإلمـــام األكبر الدكتـــور أحمد 
الطيـــب شـــيخ األزهـــر، ووزيـــر األوقـــاف، وفضيلة المفتـــي، وعدد كبير 
مـــن الشـــيوخ، ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ووزير الدفـــاع، ورئيس هيئة 
األركان، حيـــث كانـــوا في اســـتقبال الســـيد الرئيس، والـــذي حالما وصل 
قـــام بإزاحـــة الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة للمســـجد ومعـــه اثنـــان مـــن 
الشـــيوخ واثنـــان مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. ثم ألقى قداســـة البابا كلمـــة من أمام 
المســـجد، وبعدهـــا دخـــل الجميـــع إلى المســـجد حيث اســـتمعوا من الســـيد 
كامـــل الوزيـــر رئيـــس الهيئـــة الهندســـية لشـــرح مراحل تشـــييد المســـجد، 

وانصرف الجميع متجهين إلى الكاتدرائية. 

»هـــذا يـــوم فـــرح ويـــوم ابتهاج، ونحن نرى مصرنا العزيز تســـجل 
صفحـــة جديـــدة فـــي كتـــاب الحضـــارة المصريـــة العريقـــة. مصـــر التـــي 
علمـــت العالـــم فـــن األعمـــدة: فكانـــت المســـّلة فـــي العصـــور الفرعونيـــة، 
وكانـــت المنـــارة فـــي العصـــور المســـيحية، وكانـــت المئذنة فـــي العصور 
اإلســـامية. ونحن في هذا اليوم نشـــهد مناســـبة غير مسبوقه في التاريخ 
نحتفـــل بهـــا، حيـــث نـــري ونشـــاهد وســـط الحضـــور الكريـــم مـــآذن هـــذا 
المســـجد الكريـــم، مســـجد الفتـــاح العليـــم، تتعانـــق مـــع منـــارات كاتدرائية 
ميـــاد الســـيد المســـيح. ونحـــن نـــرى افتتـــاح هـــذه الصـــروح فـــي مصرنا 
الحبيبـــة، ونـــرى فـــي هـــذا االفتتـــاح أن مصر تهتم بالقـــوى الناعمة فيها، 
إذ ُبِني المسجد وكاتدرائية مياد المسيح بأموال وتبرعات المصريين، 
وأن الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، هـــو أول المتبرعين في بناء المســـجد 
والكاتدرائية، كما أنها ُبِنيت بجهود وإبداع المصريين ســـواء مهندســـين 
أو فنييـــن أو عمـــال، وبكل أمانة وإخاص. وإنني -كمواطن مصري- 
أقـــف فـــي هـــذا المســـجد الكريـــم، وأفـــرح مـــع كل إخوتـــي األحبـــاء بهـــذة 
ل فـــي تاريـــخ مصـــر. لقـــد علمنـــا الســـيد  المناســـبة الســـعيدة التـــي ُتســـجَّ
المســـيح: »ليـــس بالخبـــز وحـــده يحيا اإلنســـان، بل بكل كلمـــة تخرج من 
فـــم هللا«، إننـــا نـــرى ونهتـــم بالخبز كغذاء لإلنســـان، ولكـــن األرواح تجد 

غذاءهـــا هنـــا، هنـــا في المؤسســـات الروحيـــة والدينية. 

ســـيادة الرئيـــس.. لقـــد وعدَت فـــي يناير 2017 بهـــذا الوعد الكريم 
ببناء مســـجد الفتاح العليم وكنيســـة مياد المســـيح في عام واحد، وكان 
هـــذا ُيعتَبـــر ضرًبا من المســـتحيل ألنها صـــروح ضخمة، ولكننا في هذا 
اليـــوم نـــرى ســـيادتكم قـــد وعـــدَت فأوفيت في هذا اليوم. نقدم كل الشـــكر 
لســـيادتكم، وكل الشـــكر لجميـــع الشـــركات التـــي عملت في هـــذه األبنية، 
وللمهندســـين والفنييـــن والمكاتـــب االستشـــارية، والعمـــال الذيـــن اهتموا. 
ونقدم شـــكًرا خاًصا للقوات المســـلحة والهئية الهندســـية للقوات المسلحة 
التـــي خططـــت وأشـــرفت علـــى هـــذا العمـــل فـــي فتـــرة وجيزة. نشـــكركم 
جميًعـــا، ونصلـــي أن يباركنـــا هللا ويديـــم محبتنـــا ووحدتنـــا مًعـــا جميًعـــا، 
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ويشـــهد العالـــم فـــي هـــذة الليلـــة المباركـــة هذه الصـــورة التـــي نقدمها لكل 
أحـــد، كيـــف أن مصرنـــا تعيش في هذة الوحدة وفي هذة المحبة، نصلي 
أن يديمهـــا هللا علـــى الـــدوام، ونصلـــي أن يحفظكـــم هللا دائًمـــا فـــي قيـــادة 

بادنـــا العزيـــزة، وأشـــكركم جميًعـــا وتحيا مصر... 

بعد ذلك وصل قداسة البابا إلى الكاتدرائية ومعه اآلباء المطارنة 
واألســـاقفة وعـــدد مـــن الشـــيوخ، حيـــث قـــام الرئيـــس برفـــع الســـتار عـــن 
اللوحـــة التذكاريـــة للكاتدرائيـــة، ومعـــه -كما حدث في افتتاح المســـجد- 
اثنـــان مـــن الشـــيوخ واثنان من الكهنـــة. ووقد ألقى اإلمام األكبر الدكتور 
أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر، كلمـــة بمناســـبة هـــذا االفتتـــاح مـــن أمـــام 

الكاتدرائية، قال فيها:

»إنـــي لســـعيد فـــي هـــذه الليلـــة المباركـــة بـــأن أكـــون فـــي صحبـــة 
ســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي، رئيـــس جمهورية مصـــر العربية، 
وســـيادة الرئيـــس محمـــود عبـــاس، رئيس دولة فلســـطين الشـــقيقة، واألخ 
العزيـــز قداســـة البابـــا تواضروس، بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
المرقســـية، ألشـــارك فـــي افتتـــاح صرحيـــن كبيريـــن، بل أكبـــر صرحين 
مـــن صـــروح العبـــادة فـــي مصر من أقصاهـــا إلى أقصاهـــا... أعتبر أن 
هـــذا الحـــدث ُيَعـــد حدًثـــا اســـتثنائيًّا، وربمـــا لـــم يحدث من قبـــل على مدى 
تاريـــخ المســـيحية واإلســـام وذلـــك فيمـــا أعلـــم، فمـــا أعـــرف أن مســـجًدا 
وكنيســـة ُبنيـــا فـــي وقـــت واحـــد، وانتهيا فـــي وقت واحد، وبقصد تجســـيد 
مشـــاعر األخـــوة والمـــودة المتباَدلة بين المســـلمين وإخوتهم المســـيحيين. 
مـــا أعـــرف أن حدثـــا كهذا حصل قبل أن نشـــاهد اليـــوم هذين الصرحين 
البالغـــي القـــدر مـــن حيـــث العمـــارة الفنية التي يحق لمصـــر أن تفخر بها 
علـــى ســـائر األمصـــار، ويحـــق لعاصمتهـــا الجديـــدة أن تزهـــو بهـــا علـــى 
ســـائر األمصـــار. وإنـــي إذ أعّبـــر عـــن نفســـي، وعـــن هـــذا الوفـــد الرفيـــع 
المســـتوي مـــن األزهـــر الشـــريف، أعّبـــر لســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 

السيســـي عن شـــكرنا الجزيل على هذا اإلنجاز الرائع. في ذات الوقت 
أتقـــدم ألخـــي العزيز قداســـة البابا، ومن خلفه وحوله إخوتنا المســـيحيين 
فـــي مصـــر وخـــارج مصـــر، أتقـــد لهـــم بأجمـــل التهانـــي بهـــذه الكاتدرائية 
الجديـــدة التي ســـتقف -دون شـــك- شـــامخة إلـــى جوار المســـجد الجديد، 
مســـجد الفتـــاح العليـــم، فـــي صمـــود وفي رمـــز يتصديان لـــكل محاوالت 

العبـــث باســـتقرار الوطـــن وبعث الفتـــن الطائفية.

ولـــن أطيـــل عليكـــم، ولكـــن البـــد مـــن كلمـــة فـــي مـــوذوع الكنائـــس 
موضـــوع  اإلســـام  فـــي  الكنائـــس  مـــوذوع  منهـــا..  اإلســـام  وموقـــف 
محســـوم، ملخـــص فيمـــا يلـــي: أواًل: اإلســـام أو دولـــة اإلســـام ضامنـــة 
شـــرًعا لكنائس المســـيحيين ولمعابد اليهود، هذا حكم شـــرعي، وإذا كان 
الشـــرع يكّلـــف المســـلمين بحماية المســـاجد، فإنه -وبالقـــدر ذاته- يكلف 
المســـلمين بحمايـــة الكنائـــس. والمســـلمون يتقدمـــون فـــي حمايـــة الكنائس 
يأتـــي هكـــذا مجاملـــة؛  ليـــس حكًمـــا  المســـيحيين، وهـــذا  إخوتهـــم  علـــى 
وإنمـــا هـــو حكـــم قائـــم علـــى آيـــة مـــن القـــرآن الكريـــم نحفظهـــا جميًعـــا، 
وإن كان معناهـــا أحياًنـــا ولأســـف الشـــديد يخفـــى علـــى كثيـــر حتـــى مـــن 
المتخصصيـــن، هـــذه اآليـــة هـــي التـــي تكّلـــف أو تـــأذن للمســـلمين بالقتـــال 
مـــن أجـــل الدفـــاع عن دور العبادة لليهود والمســـلمين والمســـيحيين مًعا: 
َمْت َصَواِمـــُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت  ِ النَّـــاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ }َوَلـــْواَل َدْفـــُع للاَّ
ِ َكِثيـــًرا{. اآليـــة التـــي أمرت المســـلمين بأن  َوَمَســـاِجُد ُيْذَكـــُر ِفيَهـــا اْســـُم للاَّ
يحمـــوا مســـاجدهم، هـــي نفـــس اآليـــة التـــي أمـــرت المســـلمين بـــأن يحموا 
دور العبادة بالنســـبة لغير المســـلمين. وأيًضا ما أرســـله النبي لنصاري 
نجران من معاهدات ضمن لهم فيها كنائســـهم وأن تبقى كما هي، وأاّل 
يقربهـــا أحـــد، وأاّل يدخـــل شـــيء منهـــا وال مـــن حّيزهـــا في مســـد وال في 
بيت مســـلم، وأن يضربوا نواقســـيهم، وضمن لهم صلبانهم، ثم قال في 

آخرهـــا: »مـــن لـــم يـــؤدِّ هـــذا العهـــد فهـــو خائن هلل ورســـوله«.

أخيـــًرا أقـــول: ليـــس من العلم وال من الحق في شـــيء أن ُتســـتدعى 
فتـــاوى قيلـــت فـــي زمـــن معيـــن وظـــروف خاصـــة، مثـــًا حينمـــا كانـــوا 
الرومـــان يتربصـــون باإلســـام الـــذي هو الدين الجديـــد، أو في الحروب 
الصليبية، أو في محاكم التفتيش في األندلس.. يســـتدعون هذه الفتاوى 
التـــي كانـــت احترازيـــة ووقائيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، يســـتدعونها وكأنهـــا 
فتـــاوى عابـــرة علـــى حـــدود الزمـــان والمـــكان ليفتـــوا بهـــا اليـــوم بأنـــه ال 
يجـــوز فـــي اإلســـام بنـــاء الكنائـــس، هـــذا خطـــأ شـــديد، واســـألوا التاريـــخ 
ينبئكـــم أن كل كنائـــس مصـــر ُبنيـــت فـــي عهـــد اإلســـام، وبعـــد دخـــول 
اإلســـام مصـــر، وعلـــى مســـمع ومـــرأى مـــن علمـــاء األزهـــر منـــذ أكثر 

مـــن ألـــف عام.

أكـــرر شـــكري ســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي علـــى هـــذا 
اإلنجـــاز الرائـــع، والـــذي يحـــق لمصرنـــا أن تفتخـــر به، وهو يقـــدم للعالم 
كلـــه شـــرًقا وغرًبـــا أن مصـــر هي النمـــوذج األمثل، والقـــدوة في التحاب 
والتآخي بين األديان، وبخاصة بين اإلســـام والمســـيحية. وشـــكًرا لكل 
الســـواعد المصريـــة الفتيـــة العظيمـــة التـــي أنجزت هذيـــن الصرحين في 
وقت قياســـي يشـــهد به الجميع. كل عام وحضرتك بخير ســـيادة الرئيس 

وحضرتك وكل اإلخوة المسيحين«.
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ثـــم اســـتمع الحاضـــرون مـــن الســـيد كامـــل الوزيـــر رئيـــس الهيئـــة 
الهندســـية لشـــرح مراحـــل تشـــييد الكاتدرائيـــة. وبعـــد ذلـــك دخـــل قداســـة 
البابـــا ومعـــه الرئيـــس ومـــن معه إلى داخـــل الكاتدرائية، حيث كان هناك 
آالف مـــن الشـــعب ومعهـــم عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة، 
وعـــدد مـــن القيـــادات اإلنجيليـــة األمريكيـــة يمثلون المجلس االستشـــاري 
للرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــپ، وأعضـــاء لجنـــة الحريـــات الدينيـــة؛ 
فـــي اســـتقبال الرئيـــس، حيث صّفقوا لـــه وألقوا الورود في مظهر مؤثر. 
وبعـــد ذلـــك تكلـــم الســـيد الرئيـــس كلمة مناســـبة من أمـــام الخـــورس مهنًِّئا 
قداســـة البابـــا وجميـــع الحاضريـــن وجميع األقبـــاط بالكاتدرائية، وبعد أن 

ودع قداســـة البابـــا الســـيد الرئيـــس بـــدأ القـــداس اإللهي. 

»اســـمحوا لي في البداية أن أرحب بكل الضيوف الموجودين معنا 
النهارده، فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وضيوف من الدول 

العربية الشقيقة والصديقة لحضورهم هذه اللحظة التاريخية.

واســـمحوا لـــي أن أوجـــه كل التحيـــة واالحتـــرام ألرواح شـــهدائنا 
المصريين من مســـلمين وأقباط، مدنيين ورجال جيش وشـــرطة، الذين 
ســـقطوا جـــراء العمليـــات اإلرهابيـــة. نحـــن فـــي لحظـــة مهمـــة جـــًدا فـــي 
تاريخنا، ألننا عندما كنا منذ سنتين في الكاتدرائية في العباسية، وقلت 
لقداســـة البابـــا بأننـــا إن شـــاء هللا ســـوف نحتفـــل بالمرحلـــة األولـــى خـــال 
العـــام القـــادم، وتـــم االحتفـــال. واليوم نحتفـــل احتفال كامـــل بانتهاء البناء 
فـــي الكاتدرائيـــة ومســـجد الفتـــاح العليـــم. المعنـــى الـــذي نقصـــده هنـــا أننا 
لـــن نســـمح ألحـــد أن يؤثـــر في وحـــدة المصرييـــن، احنا واحـــد وهنفضل 
واحد. المعنى اللي بنســـجله النهارده هو شـــجرة المحبة اللي غرســـناها 
مـــع بعـــض، محبتنـــا لبعضنـــا البعض، والزم نحافظ عليهـــا، ونخلي بالنا 
منهـــا، ونكبرهـــا لغايـــة ما ثمارها تخرج مـــن مصر للعالم كله، اللي هي 
المحبـــة والتســـامح والتآخـــي.. الفتن لن تنتهـــي، وربنا اللي حفظ مصر، 
وهـــو هيحفظهـــا ألجـــل أهلهـــا ألن أهلهـــا نـــاس طيبيـــن، ولكـــن اليقظـــة 

وهنــــــــــا  والوعـــــــــي.. 
أقتبـــس مـــن كــــــــــــــــام 
قداســـــــــــــة البابــــــــا فـــي 
2013م تم االعتـــداء 
علـــــــــى الكنائــــــــــــــــــس، 
ابلغـــــــــــــوا  وعندمـــــــــــــا 
قداســـــــــة البابـــــــا قـــال 
الشهيــــــرة:  الجملــــــــــة 
»وطن با كنائـــــس، 
خيـــر مـــن كنائس با 
وطن«، ولن أنســـــــى 
لك هذه الكلمـــــة، ألنا 
تعكـــس معاني كثيرة 
نتوقـــــــــــــــــف عندهـــــــا، 

وهـــي لمـــا حافظنـــا علـــى وطننـــا مـــش بنصلـــح اللـــي اتدمـــر بـــس، ال! ده 
احنـــا بنبـــي جديـــد، حالًيـــا نقوم ببنـــاء 14 مدينة فيها المســـاجد والكنائس. 
األصـــل فـــي الموضـــوع المعنـــي العظيـــم اللي قاله قداســـة البابـــا إن احنا 
عينينـــا، وعينـــا، فهمنـــا، حرصنـــا.. علـــى بلدنـــا، نخلـــي بالنـــا منهـــا.. لما 
هنخلـــي بالنـــا منهـــا، هنعمل بفضل هللا كل شـــيء. كل عام وأنتم طيبين، 
طل عام وأنت طيب يا قداســـة البابا، وعيد ســـعيد عليكم، وســـنة ســـعيدة 

علينـــا.. وتحيـــا مصـــر، تحيـــا مصـــر، تحيـــا مصر«.

»أيهـــا اإلخـــوة واألخـــوات األحبـــاء، عيد مياد ســـعيد وســـنة جديدة 
لتدشـــين  الســـعيدة  المناســـبة  هـــذه  فـــي  جميًعـــا  أحييكـــم  بفـــرح  ســـعيدة! 
كاتدرائّيـــة الميـــاد الجديـــدة، المبنّيـــة فـــي العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة. 
ليمنح ملك السام لمصر وللشرق األوسط والعالم بأسره عطّية السام 
واالزدهـــار. أتقـــّدم بتحّيـــة خاصة ألخـــي العزيز للغاية صاحب القداســـة 
البابا تواضرس الثاني وإلى الكنيســـة القبطّية األرثوذكســـّية التي عرفت 
كيـــف تعطـــي شـــهادة حقيقية لإليمـــان والمحّبة حتى فـــي األوقات األكثر 
صعوبـــة. أيهـــا اإلخـــوة واألخـــوات األعزاء، لديكم شـــهداء يعطون القّوة 
إليمانكـــم. شـــكًرا علـــى مثالكم. أتوّجه بتحّية احتـــرام للحكومة المصرّية 
ولفخامـــة الســـّيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي. لترتفـــع على الـــدوام من 
الكاتدرائّيـــة الجديـــدة العبـــادة المقبولـــة هلل فـــي أعلـــى الســـماوات، ويحـــلَّ 
الســـام والبركـــة علـــى األرض لجميـــع البشـــر الذيـــن يحّبهـــم هللا. وعيـــد 

ميـــاد مجيد عليكـــم جميًعا!

كمـــا قـــدم بعـــض مـــن رؤســـاء الكنائـــس التهنئة لقداســـة البابـــا منهم: 
بلبنـــان،  المارونيـــة  الكنيســـة  بطريـــرك  الراعـــي  بشـــارة  البطريـــرك 
والبطريـــرك يوســـف العبســـي بطريرك الروم الكاثوليـــك، وأبونا متياس 

األول بطريـــرك الكنيســـة اإلثيوبيـــة.

9



كنيســـة يمتـــد تاريخهـــا إلـــى عشـــرين قرًنـــا... علـــى أرٍض ترجـــع 
حضارتهـــا إلـــى ســـبعين قرًنـــا.

الوصـــول إلـــى تصميـــم مميـــز ومتفـــّرد لها لم يكن باألمـــر الهين... 
فكانـــت البدايـــة بالبحـــث في كنـــوز التراث المعماري القبطي، ودراســـتة 
دراســـة مســـتفيضة لكل عناصره، والوقوف على القيم الجمالية الكامنة 
بـــه الســـتلهام األفـــكار والمعانـــي، مـــع محاولة صبغها بالحداثة لتتماشـــى 
مـــع أهـــم متطلبـــات العصـــر واإلمكانيـــات الهائلـــة المتاحـــة، للوصـــول 
ـــًرا عـــن عمـــارة  لتصميـــم لـــه أصالـــة الماضـــي وعمـــق جـــذوره، ومعبِّ
معاصـــرة، ويغطـــي كافـــة االحتياجـــات الوظيفيـــة للحاضـــر والمســـتقبل، 
متواكبـــا مـــع أحدث النظم اإلنشـــائية والمواد الحديثة... ومن هنا جاءت 
الفكـــرة التصميميـــة للمشـــروع متأثـــرة بالعمارة القبطية، ومســـتوحاه من 
تصميـــم الكنيســـة الشـــرقية بمنطقـــة أبومينـــا األثريـــة بمريـــوط فـــي القرن 
الســـادس الميـــادي، وهـــي عبارة عن قبوات متســـاوية بـــكل اتجاة، وقبة 

بالوســـط، وينتهـــي كل قبـــو بنصـــف قبة. 

وُيعـــد مبنـــي الكاتدرائيـــة مـــن الطـــراز البيزنطي القبطـــي األصيل، 
وتنتمـــي للنـــوع المعـــروف Hall Church، حيـــث أنهـــا تخلـــو مـــن أّيـــة 
أعمـــدة داخليـــة، وتتميـــز بوجـــود فراغ مركزي تغّطيه قبه بســـيطة بقطر 
40م وارتفـــاع 39م، تســـتند علـــى مثلثات كرويـــة pendentives على 
أربـــع عقـــود، ولهـــا اربعـــة أذرع تكـــّون مًعـــا شـــكل صليـــب، كل ذراع 
عبـــارة عـــن قبـــو نصـــف دائرى بقطـــر 40م بارتفـــاع 27م، وينتهي كل 
مـــن االتجـــاه البحـــري والقبلـــي والغربـــي بنصـــف قبـــة قطـــر 30م، أّمـــا 
الـــذراع الشـــرقي فينتهـــي بمنطقة الهياكل المغطاة بثـــاث قباب. ويحيط 
بالكاتدرائيـــة بواكـــي علـــى شـــكل عقـــود إلعطـــاء الخصوصيـــة للتصميم 

وعمـــل فـــراغ تمهيدي قبـــل الدخـــول للمبنى.

 
القسم األول مداخل الكاتدرائية 

لمبنـــى  الرئيســـي  المدخـــل  هـــو  الغربـــي:  الخارجـــي  المدخـــل   -
الكاتدرائية، تم تصميمة ليكون بارتفاع يتناسب مع ارتفاع الكاتدرائية، 
ويحيـــط بـــه مجموعـــة مـــن البواكي بعرض 6م وفي شـــكل نصف دائرة 
مغطـــى بمجموعـــة مـــن القبـــاب، وترتكـــز العقـــود علـــى مجموعـــة مـــن 
األعمدة ذات التشـــكيل القبطي، ويرتفع المدخل 7 درجات عن الســـاحة 
الخارجيـــة، واألرضيـــة مـــن الجرانيت الذي تم تشـــكيلة بزخارف قبطية 

بطريقـــة الووتـــر چيت.

ويحتـــوي المدخـــل الغربـــي على خمســـة أبواب لدخـــول الكاتدرائية 
تـــم تنفيذهـــا بالخشـــب األرو المطعـــم بزخارف من الفـــن القبطي. وأعلى 
األبـــواب تشـــكيات مـــن الزجاج المعشـــق بتشـــكيات من الفـــن القبطي، 

باإلضافـــة إلـــى وجـــود مدخليـــن جانبيين إضافيين علـــى كل جانب.

- المداخـــل الجانبيـــة )البحـــري والقبلي(: وهمـــا متماثلين من حيث 
وجود البواكي بعرض 6م وفي شـــكل نصف دائرة تتشـــابة مع المدخل 
الغربـــي. ويحتـــوي كل جانـــب علـــى ثاثـــة أبـــواب تصـــل إلـــى صحـــن 
الكاتدرائيـــة بـــكل جهـــة إلـــى جانـــب وجـــود مدخلين جانبيـــن إضافيين في 

كل جهـــة تصـــل إلـــى صالـــة توزيع بها ســـلم ومصعد.

- المداخـــل الجانبيـــة للبـــدروم: عبـــارة عن بواكـــي جانبية موجودة 
فـــي كا الجانبيـــن يتـــم مـــن خالها النزول إلـــى دور البدروم عن طريق 
ســـلم خارجي بعرض مناســـب. ويمكن الوصول إلى البدروم أيًضا عن 
طريق أربعة ســـالم داخلية وأربعة ســـالم خارجية من الجهة البحرية 
والقبليـــة. وتـــم مراعـــاة تزويد كافة الســـالم الخارجية بمنحـــدرات لكبار 
الســـن لتســـهيل حركتهـــم داخـــل وخارج الكاتدرائيـــة باإلضافة إلى أربعة 

مصاعـــد للوصول إلـــى أدوار الكاتدرائية الثاثة.

القسم الثاني صحن الكاتدرائية:

يتوســـط الصحن قبه رئيســـية بمحيط مربع 40×40م، يتحول إلى 
 pendentives محيـــط دائـــري بقطر 40م باســـتخدام المثلثات الركنيـــة
يعلـــوه قبـــه بســـيطة Shallow Dome بهـــا 16 شـــباك موزعـــة علـــى 
محيـــط القبـــة. والصحـــن يتشـــّكل مـــن قبويـــن متقاطعيـــن قطـــر كلٍّ منهما 
40م تتوســـطهما القبـــة الرئيســـية. وتنتهـــي القبـــوات البحريـــة والقبليـــة 
والغربيـــة بانصـــاف قبـــاب قطر 30م، والصحن فـــراغ مفتوح بدون أّية 
أعمـــدة، والصحـــن بمســـطح 5500 متـــًرا مربًعـــا يتســـع لحوالي 7000 
فـــرد. وتشـــطيب األرضيـــات مـــن الجرانيـــت الذي تم تطعيمـــة بزخارف 
قبطيـــة. والحوائـــط مـــن تجاليـــد خشـــب األرو يعلـــوه أيقونـــات رســـمت 
برســـم قبطـــي مـــع إضافـــة زخـــارف قبطيـــة حائطيـــة من الجي آر ســـي، 
وتـــم مراعـــاة أن تكـــون االضـــاءة بالكاتدرائيـــة غيـــر مباشـــرة إلمكانيـــة 

رســـم الســـقف والقباب.

القسم الثالث خورس الشمامسة:

ويرتفع 7 درجات عن صحن الكاتدرائية بمسطح 32م × 10,50م، 
وتم تزويدة بمنحدر لكبار الســـن، ويوضع به كرســـي البطريرك بالجهة 
البحرية، ومنجليتين أمام كل هيكل من الخشـــب المعشـــق بتشـــكيات من 
الفـــن القبطـــي. وتشـــطيب األرضيات من الرخام الكـــراره األبيض مطعم 
بوحـــدات مـــن الزخـــارف القبطيـــة. والســـقف تـــم تشـــكيله بزخـــارف مـــن 

وحـــدات جي آر ســـي برســـم زخارف مـــن الفن القبطي.

حامل األيقونات:

موضـــوع فـــي واجهـــة الهيـــاكل، وهـــو من خشـــب األرو المعشـــق، 
ويحتـــوي علـــى أيقونـــات الســـيد المســـيح والســـيدة العـــذراء وعـــدد مـــن 
القديســـين، وبـــه ثاثـــة أبـــواب هياكل، كلٌّ منها بســـتر مـــن القطيفة يعلوه 
والخشـــب  المعشـــق.  الزجـــاج  مـــن  بتشـــكيل  ومـــزود  قبطيـــة  زخـــارف 
المشـــغول يتـــم إضاءتـــه مـــن الخلـــف ليظهـــر بصـــورة معبـــرة عـــن الفـــن 

القبطـــي وروعتـــه.
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القسم الرابع الهيــاكل:
تتعبـــر أقـــدس مـــكان بالكاتدرائيـــة، ويحتـــوي علـــى ثاثـــة هيـــاكل. 
بمســـطح  الجانبيـــة  والهيـــاكل  15م×15م،  بمســـطح  األوســـط  الهيـــكل 
10م×10م، ويحتـــوي كلٌّ منهـــم علـــى شـــرقيه نصـــف دائريـــة بالجهـــة 
الشـــرقية ُيرســـم فيها السيد المسيح، ترتفع 7 درجات بالشرقية الرئيسية 
و3 درجـــات بالشـــرقيتين الجانبيتيـــن. يتوســـط كل هيـــكل مذبـــح رخامـــي 
أبيـــض ناصـــع مزّيـــن بزخـــارف نحـــت صلبـــان مـــن األربـــع جهـــات، 
ويحتـــوي علـــى أعمـــدة في كل ركن، وترتفـــع منطقة الهياكل درجة عن 

خـــورس الشمامســـة.

الخدمات الملحقة بالدور األرضي:
- غرفة معمودية: بمسطح 40 متًرا مربًعا.

- غرفـــة األطفـــال: بمســـطح 40 متـــًرا مربًعـــا، ومـــزودة بشاشـــة 
عـــرض لمتابعـــة الخدمـــات بالكاتدرائيـــة. 

- غرفتا استراحة لآلباء األساقفة  - 2 صالون لآلباء األساقفة.

دور البدروم: ويحتوي على عدد من القاعات:
1- كنيســـة بســـعة 1200 فـــرد بمســـطح 1800 متـــر مربـــع، وقـــد 
تـــم تنفيذهـــا لتظهـــر بصورة بســـيطة من تجاليد خشـــب وأيقونات قبطية، 
وتحتـــوي علـــى 3 هيـــاكل وخـــورس شمامســـة وصحـــن باإلضافـــة إلـــى 

معموديـــة وغرفـــة أطفال.

2- قاعـــة متعـــددة األغـــراض بمســـطح 1500 متـــر مربـــع، وتـــم 
تنفيذهـــا بتجاليـــد رخـــام للحوائـــط، واألرضيات جرانيـــت، وتحتوي على 
منصـــة الســـتخدامها كقاعـــة احتفـــاالت أو قاعـــة محاضـــرات أو قاعـــة 

عـــرض لأنشـــطة المختلفـــة.

3- قاعـــة متحـــف لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة بمســـطح 500 متـــر 
ـــز  مربـــع، تـــم تنفيذهـــا بتجاليـــد خشـــب وزخـــارف قبطيـــة، وســـوف ُتجهَّ

لتكـــون بنورامـــا لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة.

4- قاعة صالون اســـتقبال بمســـطح 500 متر مربع، الســـتقبال 
مطعمـــة  الخشـــب  بتجاليـــد  تنفيذهـــا  وتـــم  الـــزوار،  وكبـــار  الوفـــود 

قبطيـــة. بزخـــارف 

5- الخدمـــات الملحقـــة: اســـتراحة لآلبـــاء الكهنـــة، ودورات ميـــاه 
خاصـــة بهـــم، وغـــرف تحكـــم، ومكاتب، ودورات مياه للشـــعب، وغرف 

ماكينـــات لوحـــدات التكييـــف والكهربـــاء، ومخازن.

دور الميزانيين:
ويحتوي على: غرفتا اســـتراحة لآلباء األســـاقفة، 2 صالون لآلباء 
األســـاقفة، 3 مكاتـــب إدارة، غرفـــة تحكـــم مركـــزي لمبنـــى الكاتدرائيـــة 

للتحكـــم فـــي الصوتيـــات والكاميرات والشاشـــات وباقـــي األنظمة.

نظام التكييف داخل الكاتدرائية:
تـــم تصميمـــة بحيـــث يكـــون تكييف مركـــزي وتم مراعـــاة ان تكون 
يكـــون الصحـــن  البـــدروم حتـــى  بالـــدور  التكييـــف  المســـارات وغـــرف 
الرئيســـي خالي من اى تشـــويه من مســـارات الداكتات وغرف التكييف. 

وتم تنفيذ مبني خدمات منفصل بالجهة الشرقية خارج الكاتدرائية 
لوضع وحدات التبريد والطلمبات الخاصة بالتكييف وكذلك المحوالت 

والمولدات الكهربائية لتغذية مبني الكاتدرائية.

كمـــا تـــم تركيـــب أحـــدث الطـــرز مـــن أنظمـــة التكييـــف المركـــزي، 
تكـــون غيـــر  الصوتيـــات والكاميـــرات، واالضـــاءة والتـــي روعـــي أن 

مباشـــرة، ونظـــام اإلطفـــاء وإنـــذار الحريـــق.
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