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البابا تواضروس الثاني في أول حوار
أقول إلخوتي الخائفین من اإلسالمیین   

مصر وطن ال مثیل لھ في العالـم 
أجري الحوار ــ أشرف صادق
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بعد أقل من خمس ساعات من اختیار البابا تواضروس الثاني ,  لیصبح
البابا118  للكنیسة القبطیة األرثوذكسیة ,  وفي أول حوار لھ مع األھرام

بدیر وادي النطرون , حیث یعتكف ھناك.

وبرغم وجود آالف المهنئین ومن ینشدون البركة من البابا الجدید, فإنه أفسح لـ

األهرام وقته وأجاب عن كثیر من األسئلة, سواء فیما یتعلق باستقباله خبر اختیار

السماء له للجلوس علي كرسي مارمرقس الرسول, أول بابا لإلسكندریة وبطریرك

للكرازة المرقسیة, أو فیما یتعلق بملفات الكنیسة والوطن التي سیتعامل معها بعد

االحتفال بتجلیسه علي الكرسي البابوي في18نوفمبر الحالي.

وأیضا تحدث إلینا البابا تواضروس عن سر دموعه التي انسابت بغزارة وهو یصلي

أول صالة شكر في كنیسة الدیر وسط أشقائه من الرهبان, وعرفنا منه ماذا قال

في صالته عند جسد البابا شنودة المسجي في دیر األنبا بیشوي, ووجه رسالة إلي

معلمه القائم مقام األنبا باخومیوس الي كل المصریین.

ــ قداسة البابا تواضروس الثاني كیف استقبلت خبر اختیاركم من خالل القرعة
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الهیكلیة البابا ال118 للكنیسة القبطیة األرثوذكسیة؟

>> أنا كنت معتكفا هنا في دیر األنبا بیشوي بوادي النطرون منذ عدة أیام,

وبعض اآلباء الرهبان كانوا علي اتصال تلیفوني مع القاهرة وعندما ظهرت كلمة

السماء من خالل القرعة الهیكلیة باختیاري أبلغوني.

ــ من أول من جاء وأبلغك بأنكم أصبحتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا

اإلسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة؟

>> أبونا( داود) االنبا بیشوي وأبونا( دوفانیوس) االنبا بیشوي, أول من أبلغني

باختیار السماء لي لهذه المهمة والمسئولیة التي أتمني أن یعینني اهللا علي أعبائها.

ــ ما هي المشاعر واألحاسیس التي تداخلت في وجدان قداستكم ألول لحظة بعد

سماع النبأ؟

>> أحسست أن المسئولیة خطیرة وكبیرة وفي الوقت نفسه أقول لتكن مشیئتك

یارب.

ــ ملفات كثیرة موضوعة أمام بطریرك الكنیسة األرثوذكسیة الـ118 ما هي الملفات

التي تعتبرها األصعب والتي ستبدأ بها خدمتكم للكنیسة؟

>> ال توجد ملفات صعبة ألن الكنیسة لیست البابا وحده, ولكنها تعمل من خالل

المجمع المقدس وكل أساقفته ومن خالل األراخنة, األقباط المتمیزین لدي الدولة

والكنیسة] ومن خالل كل الطاقات والمهارات الموجودة في الكنیسة.

ــ قبل جلوس قداستكم علي الكرسي البابوي كانت الطروحات حول المطلوب من

البابا الـ118 والملفات التي یجب أن یعطیها أولویة, تشیر الي أن ملف األحوال

الشخصیة وترتیب الكنیسة من الداخل وطمأنة األقباط الذین یبحثون عن الهجرة

في ظل مخاوف من صعود اإلسالمیین الي الحكم, فماذا تقول قداستكم عن كل

ملف من هذه الملفات؟

>> البدایة دائما من الداخل فبالشك ترتیب البیت وتحدید المسئولیات داخل

الكنیسة شيء مهم جدا, وأعتقد أن هذه هي البدایة الصحیحة, وبالنسبة لملف

األحوال الشخصیة فله دراسات وله متخصصون, وفي الوقت المناسب سیتم فتحه

مع المتخصصین ومع اآلباء الذین یخدمون فیه.

أما بالنسبة إلخوتنا في الوطن, سواء من التیار اإلسالمي أو أي تیارات أخري,

فنحن عشنا معا14 قرنا من الزمان وقلوبنا مفتوحة لهم دائما, ونحن نعیش في

الحیاة المصریة علي أرض هذا الوطن, وبیننا كل الحب والتقدیر واالحترام

المتبادل, ونضرب أروع األمثلة في التعایش مهما تكن بعض األحداث التي تحاول

أن تؤثر في هذا البنیان المتین, ودائما نقول نحن مصریون سواء كنا مسلمین أو

أقباطا وقلبنا مملوء بالسالم والمحبة لكل أحد.

ــ ماذا تقول لألقباط الذین یبحثون عن وطن آخر في ظل المخاوف من صعود

التیار اإلسالمي وتطبیق الشریعة اإلسالمیة؟

>> مصر وطن لیس له مثیل في العالم ویكفي أن أراضیه أرض مقدسة, وبالتالي

ال یضارعه أي وطن في العالم وٕان كانت مصر تتعرض في بعض األوقات لبعض

الضعف فأوقات كثیرة في تاریخها أوقات قوة وأوقات سالم وأوقات محبة.

ــ كیف استقبلتم إعالن األنبا باخومیوس القائم مقام في حفل القرعة الهیكلیة عن

حضور الرئیس محمد مرسي حفل التنصیب یوم18 نوفمبر الحالي؟

>> الكنیسة ترحب بالكل وحضور سیادة الرئیس حفل التنصیب شيء مشرف واذا

كانت ظروفه تسمح فسیكون ذلك أمرا مفرحا جدا.

ك ت ا ب ة
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كانت ظروفه تسمح فسیكون ذلك أمرا مفرحا جدا.

ــ كیف ستتعامل مع فرح وارتیاح األقباط بإدارة األنبا باخومیوس القائم مقام لكل

مراحل اختیار قداستكم بطریركا للكنیسة ومخاوفهم من أن یغیب عن المشهد في

الكنیسة وماذا تقول عنه؟

>> األنبا باخومیوس مطراننا الحبیب في أبروشیة البحیرة منذ عام1971, ونحن

في البحیرة نتمتع جدا بأبوته وخبراته وارشاده وبعمله في وسط االیبارشیة, والشهور

الست أو السبع التي عمل فیها في الكنیسة بعد غیاب البابا شنودة ونیاحته, ظهر

لكل المجتمع محبة وقدرات األنبا باخومیوس وعرف الجمیع حكمته واقتداره وكیف

أنه صانع سالم, وبالتالي ال یمكن ألي إنسان أن یستغني عن وجوده وحضوره

وارشاده وأبوته في أي قیادة في الكنیسة, وال أتحدث عن نفسي فقط وأنا أتولي

مسئولیة جدیدة ولكن أتكلم عن الكنیسة كلها فاآلباء جمیعا في المجمع المقدس

یعتزون به وفرحون به جدا, ووجود األنبا باخومیوس أحد صمامات األمان

والحكمة في كنیستنا المصریة القبطیة األرثوذكسیة.

ــ ما هو سر كل هذه الدموع التي كانت تنسكب من عین قداستكم في أثناء صالة

الشكر في كنیسة الدیر وحولكم اخوتكم الرهبان فرحین برسامتكم؟

>> طبعا جسامة المسئولیة و,عن غیر استحقاق اهللا یسمح بها] وأمام هذه

المسئولیة أقول كما قال أرمیا النبي, لیس لالنسان طریقه لیس لالنسان یمشي أن

یهدي خطواته], وأقول مع القدیس بولس الرسول, سلمنا فصرنا نحمل] أنا معتمد

علي نعمة اهللا وعلي محبة كل اآلباء واألراخنة في كنیستنا القبطیة وكل الشعب

ومعتمد علي صلوات كل الشعب الذي یصلي من أجل ضعفنا ان ربنا یكمل عمله

معنا.

ــ ماذا قلت لقداسة البابا شنودة وأنت تصلي في مزاره الخاص حیث یوجد جسده

مسجي في دیر األنبا بیشوي؟

>> قلت لقداسة البابا شنودة من فضلك یاسیدنا البابا ال تتركني روحك وعملك

الممتد في الكنیسة وحضورك وشخصك ال تتركني ألنني احتاجك واحتاج صلواتك

معي.

ــ هل توقعت في أي مرحلة من مراحل حیاتك أو بعد نتیجة االنتخابات أن تكون

أنت البابا الـ118 الذي یخلف البابا شنودة؟

>> ال لم أتوقع علي اإلطالق ولم أكن أستحق, وأرید أن أقول إن اآلباء الذین

كانوا موجودین معي في القرعة نیافة األنبا رافائیل وأبونا رافائیل أفامینا آباء أفاضل

جدا, وأنا أقرر وبالحقیقة أمام اهللا أنهم أفضل مني بمراحل وال أقولها عن اتضاع

ولكن عن حقیقة, وعن خبرة بالتعامل معهم, وأیضا اآلباء الذین كانوا معنا قبل

االنتخابات أبونا سارافیم وأبونا باخومیوس أیضا آباء أفاضل جدا.

ــ أن یأتي یوم تتویجك بابا لألقباط في یوم میالدك 4/1 ماذا یعني لقداستكم؟

>> أنا في هذا الیوم أكملت عامي الستین من العمر, وهذه صدفة غریبة وعجیبة

وأنت تعرف أن سن الستین من الممكن أن یكون عمر االنطالق لمرحلة جدیدة,

وأن یعطي اهللا لالنسان مسئولیة في هذه السن فهذه نعمة كبیرة وربنا یتمجد بها.

ــ ماذا تقول لكل المصریین أقباطا ومسلمین والكل فرح باختیار السماء قد استكم

البابا الـ118 للكنیسة األرثوذكسیة؟

>> البابا شخص ال یعمل بمفرده ولكن یعمل من خالل المجمع ومن خالل آباء

الكنیسة وأراخنة الكنیسة وأنا أقول للكل علي أرض مصر یارب, ساعدنا جمیعا,
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واطلب صلواتكم, وصلوا من أجل هذه المكانة وهذا المنصب, الن االنسان ال ینجح

فیه إال من خالل روح الصالة وفي نفس الوقت أقول باعتبار المسئولیة جدیدة

بالنسبة لي أحمل قلبا منفتحا لكل أحد علي أرض مصر واعتبرهم اخوة وأشقاء

وأحباء وقلب الكنیسة مفتوح لكل انسان مادمنا نعیش علي هذه األرض المقدسة

أرض مصر.
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انني اؤید صاحب التعلیق رقم39 النھا مقارنة غیر سلیمة. 
- انتخابات الكنیسة محدودة العدد 2500 ناخب من صفوة رجال الدین المسیحي واصحاب
المراكز المرموقة اما المرشحین فھم رجال دین ولیسوا قھوجیة او فالحین اما االنتخابات

البرلمانیة تضم زید وعبید ونطاط الحیط فمعظمھم من االمیین علمیا او اخالقیا النھ ال یترشح من
اجل مصر ولكنھ یترشح من اجل حصانة لحمایة تجارتھ الغیر شرعیة او الشرعیة باالضافة الي
تسول االعمال من جراء الوسطة لدى الوزراء, وعدد الناخبین اكثر من خمسین ملیون في كل
انحاء الجمھوریة والمرشحین باالالف, المقارنة ظالمة تجاه المسلمین. - ان نادى القضاة ینظم
انتخابات مشرفة جدا وكذلك اندیة اعضاء ھیئات التدریس بالجامعات رغم انھا باالالف ولیس

2500 ناخب فقط. - ملحوظة ھامة: ان توزیع الزیت والسكر یتم توزیعھ طوال العام ولیس ایام
االنتخابات فقط اما المؤسف حقا التعصب االعمي لالخوة المسیحیین في اى انتخابات النھم

یوجھون بأمر الكنیسةولیس حسب المیول الشخصي لدرجة انھم في انتخابات الرئاسة السابقة
انتخبوا رمز النظام الفاسد احمد شفیق ولم ینتخبوا الثوار مثل حمدین صباحي, كان حقق نجاحا

باھرا علي مرسي من أول مرحلة لذا نطالب بابعاد الكنیسة عن التدخل في اى انتخابات قادمةوتتبع
سیاسة القطیع بل تترك الحریة لكل مواطن مسیحي في االختیار حسب میولھ ومعرفتھ بالمرشح.

 

مقارنة غیر موفقة 
تعلیق 37 بواسطة (MAN) على تعلیق 34 بواسطة (اسامة) ھذه مقارنة باطلة وعنصریة وال

وجھ للمقارنة. كیف تقارن تنصیب البابا باالنتخابات البرلمانیة في مصر أو في اي من دول
العالم؟!...ھل انتخابات البابا تتنافس فیھا أحزاب سیاسیة؟! ھي وجھة واحدة ومذھب واحد قائم
على السمع والطاعة العمیاء، وال یصل للترشیح أصال من كانت عنده أي مظاھر للخالف او

االختالف.حتى الخالفات الفقھیة لیست لھا وجود بنفس الموجودة في الخالفات الفقھیة في
اإلسالم...فمن أین یأتي الخالف؟! یكفي أن للكنیسة انتخابات سلطة منفصلة عن الدولة، فإن ذلك

لیس موجودا أي ھیئة إسالمیة، وال حتى األزھر...ھذه الفرصة انتزعتھا السیاسة المصریة البائدة
من األزھر وتركتھا للكنیسة. انت تقارن ھیئة دینیة مع انتخابات دولة!!! فھل ھما دولتان؟! أم
دولة داخل دولة؟! واآلخر یطبل لك یعني في النھایة تریدون ان تقولوا ھذه ھي المسیحیة، فاین

اإلسالم؟! المقارنة باطلة فاشلة تنم عن جھل

 

تھنئھ للبابا 
تحیاتى والف مبروك بارك هللا فیكم ووفقكم وھداكم حقا سعید بكلماتك كلنا مصریون مصر وطن

لیس لھ مثیل یسع الجمیع مسلمین واقباط واذكر مندایة نشاتى وارى جارى وزمیلى واخى فى
الوطن ویشاطرنى وؤازره فى كل شىء فى قریتى اومدینتى وعاصمتى فى مدرستى فى عملى فى

كل مناسباتى اجده الى جانبى وفقكم هللا

 

یاخ اسامھ تعلیق 34 
وهللا لقد ابكیتنى یاخ اسامھ بكلماتك الملیئھ بالصدق واالمانھ والصراحھ والحس المرھف. كل

ماكتبتھ حقیقھ واقعھ یندى لھا جبین كل مسلم صادق مثلك. شكرا لك بالرغم انك ابكیتنى . اخوك م.
محمد

 

شبیھ البابا الراحل 
ال أرى اختالف بین البابا العظیم الراحل والبابا تواضروس الثاني ، كالھما وطنیان ومصریان ،

أطیب التھاني إلخواننا أقباط مصر بالبابا الجدید ، جعلھ هللا زخرا لمصر كلھا

 

شعب تعود على الكذب (وبوشین)الیوم تھنئھ ومباركھ وعند اقرب محنھ ینقلب الجمیع على

بعضھ كالحیوانات المفترسھ....مبروك لینا مبروك لمصر ھھھھھھ بال خیبھ 
.
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