درا�سات يف الت�سامح

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�سط� ،سنة 2018

األديرة المندثرة
المحيطة
باإلسكندرية
إسحاق إبراهيم عجبان

ظلت الإ�سكندرية عا�صمة مل�صر ملدة
(� )972سنة ( 332ق.م – 641م) ،وظلت مقر ًا
للكر�سي البابوي ملدة (� )985سنة (1046 – 61م).
وقد ا�شتهرت املنطقة الغربية بظاهر الإ�سكندرية
منذ القرن اخلام�س امليالدي بكرثة عدد الأديرة،
وقد ورد يف تاريخ البطاركة يف حربية البابا
بطر�س الرابع البطريرك الـ(569–567( )34م)
�أنه كان مبنطقة غرب الإ�سكندرية �ستمئة دير
عامرة بالرهبان ،وقد تعر�ضت هذه الأديرة للهدم
والتخريب بعد دخول الفر�س �إىل م�صر �سنة 617م،
و�أي�ض ًا نتيجة لتقلبات الطبيعة .كما كانت هناك
�أديرة �أخرى يف اجلهة ال�شرقية ملدينة الإ�سكندرية.
( ) الأمني العام ورئي�س ق�سم التاريخ يف معهد الدرا�سات القبطية( ،م�صر).
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وبلغ من كرثة عدد الأديرة غرب الإ�سكندرية ويف غريها من
املناطق الأخرى� ،أن دقات النواقي�س كانت تتجاوب م ًعا على طول
الوادي من �شماله �إلى جنوبه.
وردت بع�ض �أ�سماء هذه الأديرة التي كانت قائمة غربي و�شرقي
مدينة الإ�سكندرية وبع�ض املعلومات عنها ،يف امل�صادر القبطية
والعربية ،ومنها :ال�سنك�سار((( القبطي ،وتاريخ البطاركة (�سري البيعة
املقد�سة) ،وتاريخ الكنائ�س والأديرة لأبي املكارم (القرن ،)13 /12
واخلطط للمقريزي (القرن  ،)15و�سري الآباء الرهبان امل�صريني،
وم�صادر ومراجع �أخرى ،منها خرائط احلرب العاملية الثانية ،لأنها
تت�ضمن �أ�سماء بع�ض املناطق التي كانت بها �أديرة ،والدرا�سات التي
قام بها :الأب يعقوب مويزر ،و�أ .نبيه كامل داود ،وم .عاطف عو�ض،
و�أ� .صبحي عبداملالك.
بحيرة مريوط

بحرية مريوط تبعد حوالى ( )35كم غرب الإ�سكندرية ،وكانت
مت�صلة من اجلهة ال�شمالية بالبحر املتو�سط ،ومن اجلهة اجلنوبية بنهر
النيل ،وقدمي ًا كانت بحرية مريوط طريق ًا مالحي ًا للمراكب ،وكانت
تت�صل بالفرع الكانوبي للنيل بوا�سطة قناة ت�سمى «قناة نوقراط�س»،
وكان القادمون من الإ�سكندرية �أو من منطقة الدلتا ،ي�صلون باملراكب
�إلى ال�شاطئ الغربي لبحرية مريوط ،وكانت البحرية تعرف يف الع�صر
((( ال�سنك�سار :الذي يحتوي على �أخبار الأنبياء والر�سل وال�شهداء والقدي�سني امل�ستعمل يف كنائ�س الكرازة املرق�سية
(جز�أين)� ،إعداد اللجنة املجمعية للطقو�س ،مكتبة دير ال�سيدة العذراء ال�سريان ،ط.2012 ،1
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الروماين ببحرية مريوت�س ( )Mareotesوكانت ت�سمية بع�ض املناطق
�أو الأديرة تتم بطريقة قيا�س خا�صة للم�سافات امليلية داخل البحرية.
وقد اندثرت فروع نهر النيل املغذية لها تدريج ًيا وجفت م�ساحات كبرية
منها ،وتقل�صت م�ساحتها كث ًريا.
نساك حول بحيرة مريوط منذ القرن األول
الميالدي
(Philo of

يتحدث الفيل�سوف اليهودي فيلو ال�سكندري
 25( )Alexandriaق.م  50ب.م) يف كتابه «حياة الت�أمل» (De
 )Vita Contemplativa) (On the Contemplative lifeعن
جماعة من الأتقياء كانوا يعي�شون يف جمتمع ن�سكي حول بحرية مريوط
خارج الإ�سكندرية يف القرن الأول امليالدي ،ويدعوهم «ن�ساك م�صر»،
�أو «عباد م�صر» ،وحتدث «فيلو» عن حياتهم الن�سكية ،التي كانت تقوم
على الفقر االختياري وترك الأموال واالعتزال يف الرباري وال�صحارى،
وال�صوم االنقطاعي والت�سبيح باملزامري (ال�صالة باملزامري)،
والتف�سري الرمزي للأ�سفار املقد�سة (منهج مدر�سة الإ�سكندرية فيما
بعد) وكانت �أماكن �سكناهم ت�ضم �صالة خارجية للمعي�شة اليومية
وجز ًءا داخل ًيا ميار�سون فيه عبادتهم ون�سكياتهم (ت�شبه فكرة امل�ضيفة
واملحب�سة يف قاليل الرهبان فيما بعد).

وقد نقل يو�سابيو�س القي�صري (340-260م) ،تفا�صيل حياة
هذه اجلماعات يف كتابه تاريخ الكني�سة ( )7 :18 :2 / 24 2 :17 :2نق ًال
عن فيلو ،ومن الأو�صاف التي �أطلقها عليهم فيلو اعتربهم يو�سابيو�س
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القي�صري من امل�سيحيني الأوائل يف كني�سة الإ�سكندرية ،وخ�صو�ص ًا من
الذين كانوا من �أ�صل يهودي (من اليهود املتن�صرين) ،وكان �أ�سلوب
حياتهم ي�شبه الرهبنة امل�سيحية.
ومن هذه اجلماعات «جماعة الثريابيوتا» ،وكلمة ثريابيوتا
( )Therapeutae/ Therapeutridesمن اليونانية ومعناها
املداوون �أو الأ�ساة �أو الأطباء �أو املعاجلون �أو ال�شفائيون � /أو العابدون
واملراد باملعنى هو �شفاء النفو�س ،وهي اجلماعة التي عا�شت حول
بحرية مريوط خارج الإ�سكندرية وبع�ض الباحثني يرون �أنهم من
اليهود �أو �إحدى جماعات الأ�سينيني �أو املت�أثرة بهم .و�آخرون يعتربونهم
من اليهود الذين تقبلوا الإميان امل�سيحي ب�صورة مبكرة بعد �أحداث
يوم اخلم�سني يف �أور�شليم ،فعادوا �إلى وطنهم م�صر بعد �إميانهم
بامل�سيحية .ورمبا كانت �أفكارهم مازالت خمتلطة ببع�ض �أفكار التهود.
وكان مكان �إقامتهم حول بحرية مريوط خارج الإ�سكندرية ،وهو املكان
نف�سه الذي ن�ش�أت وانت�شرت فيه �أديرة كثرية فيما بعد.
ستمئة دير حول اإلسكندرية

يف تاريخ البطاركة يف �سرية البابا بطر�س الرابع الـ(–567( )34
569م) التي كتبها الراهب الأر�شيذياكون جرجه �أو مركه املقاري (ق
 )8 / 7تلميذ البابا �سيمون الأول (701–689م) ورد« :وكان يف ذلك
املو�ضع (حول الإ�سكندرية) �ستمئة دير عامرة كلها بالأرثوك�سيني
وجميعهم رهبان وراهبات مثل خاليا النحل ،فلم يبق من عمارتهم
�سوى اثنتني وثالثني �ضيعة ت�سمى �سكاتينا ،جميعهم �أرثوك�سيني ،وكان
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الأب البطريرك بطر�س مدبر جميع �أحوالهم».

(((

ويف �سرية البابا �أندرونيكو�س الـ(623–616( )37م) للكاتب
ذاته :ورد �أنه يف �أيام هذا البطريرك «فلما �أخذ (ك�سرى ملك
الفر�س) م�صر وت�سلط عليها جعل اهتمامه �أن يفتح املدينة العظمى
(الإ�سكندرية) وكان هناك �ستمئة دير عامرة بهاناتون مثل �أبراج
احلمام ،وكانوا م�ستغنني بطرين بال خوف ،من كرثة نعمتهم ،ويفعلون
�أفعال الهزو ،وكان جي�ش الفر�س قد �أحاط بهم من غربي الديارات ،ومل
يبق لهم ملج�أ فقتلوا جميعهم بال�سيف �إال قلي ًال منهم اختفوا فخل�صوا،
وجميع ما كان هناك من املال والأواين نهبوه الفر�س وخربوا الديارات
�إلى الآن».
ويف تاريخ الآباء البطاركة للأنبا يو�ساب �أ�سقف فوة (ق  13م):
(�ص )45ورد« :وكان خارج مدينة الإ�سكندرية �ستمئة دير للرهبان
والراهبات عامرين مثل النحل �سوى اثنتني وثالثني �ضيعة للراهبات
�أي�ض ًا كلهم �أرثوذك�س».
ويف املرجع نف�سه (�ص )48ورد« :وكان �إن�سان من الفر�س ا�سمه
ك�سرى ت�سلط على الروم وعلى ملكهم و�سباهم ثم �أر�سل جي�شه �إلى
�أر�ض م�صر ينهبونها وجا�ؤوا �إلى الإ�سكندرية فخربوا ال�ستمئة دير التي
حولها ،وقتلوا رهبانها ومن �سلم الأمن هرب واختفى».
((( تاريخ بطاركة الإ�سكندرية (املجلد الأول ي�شمل �أربعة �أجزاء) ،قام بن�شره� :إيفت�س  ،B.Evettsجمموعة الآباء
ال�شرقيني ،باترولوجيا �أورينتال�س (( ،)Patrologia Orientalisج  ،)10 ،5 ،1باري�س 1915 1907 ،م 472 :2
(.)208
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ويف ال�سنك�سار القبطي (يوم « »8طوبة) :تذكار نياحة البابا
�أندرونيكو�س الـ(� )37سنة 623م« :وقد نال هذا الأب �شدائد كثرية
من الفر�س امل�ستعمرين �إذ خربوا �ستمئة دير عامرة بالرهبان حول
الإ�سكندرية وقتلوا من فيها من الرهبان ،كما قتلوا �سبعمئة راهب كانوا
يف مغائر حول هذه الأديرة� ،أما البابا القدي�س فكان يتنقل بني �شعبه
ليوا�سيه على الإميان وال�صرب».
و�أورد �أبو املكارم (ق  )12يف كتاب «تاريخ الكنائ�س والأديرة»:
«وكان عدد �أديرة الإ�سكندرية العامرة بالرهبان والراهبات �ستمئة
(((
دير».
االحتالل الفارسي لمصر لمدة أحد عشر عامًا
(629–617م)

الأديرة الواقعة غرب الإ�سكندرية تعر�ضت للهدم والتدمري
خالل فرتة االحتالل الفار�سي مل�صر ،والذي ا�ستمر حوالى �أحد ع�شر
عام ًا (629–617م) ،حيث ا�ستطاع ال�سا�سانيون القادمون من بالد
فار�س (�إيران) هزمية البيزنطيني بني عامي (621–616م) ،و�سقطت
الإ�سكندرية -عا�صمة م�صر وقتذاك -يف �أيدي الفر�س يف عهد ك�سرى
الثاين �أو خ�سرو الثاين (628–590م) املعروف �أي�ض ًا بلقب برويز
ومعناه (املظفر) ،وكان هو ملك الدولة ال�سا�سانية يف بالد فار�س .وقد
ا�ستغل الفر�س ال�صراع الداخلي يف الإمرباطورية البيزنطية عندما
((( �أبو املكارم� ،سعد اهلل بن جرج�س بن م�سعود ،تاريخ �أبو املكارم :تاريخ الكنائ�س والأديرة يف القرن ()12
بالوجه البحري� ،إعداد املتنيح الأنبا �صموئيل �أ�سقف �شبني القناطر وتوابعها ،1999 ،اجلزء الأول (ف�صل :ثغر
الإ�سكندرية) (�ص  /78ظ) .
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�أطاح فوقا�س (610–602م) بالإمرباطور موري�س (602–582م)،
وهاجموا الإمرباطورية البيزنطية يف ال�شرق وا�ستطاعوا طردهم من
العراق و�سورية وفل�سطني وامتدوا �إلى م�صر ،وقد �سقطت الإ�سكندرية
وبعدما ف�شل ني�سيت�س ابن عم هرياكلي�س يف الدفاع عن املدينة وهرب
�إلى قرب�ص ،وبعد �سقوط املدينة ،تو�سع الفر�س �إلى جنوب وادي النيل
بعد الق�ضاء على بع�ض املقاومات املتفرقة حتى ا�ستقرت يف �أيديهم.
يقول امل�ؤرخون ال�سريان ومنهم �أبو الفرج غريغوريو�س ابن
العربي (1286–1226م) وميخائيل الكبري (1199–1126م)� :إن
�شهربرز غزا م�صر يف ال�سنة ال�سابعة من حكم هرقل (641–610م)
�أي� :سنة (617 /616م) ،وغادرها الفر�س يف ال�سنة الع�شرين من حكم
هرقل (629م) ،ويقول امل�ؤرخون العرب ومنهم ابن جرير الطربي
(923– 838م)� :إن مفاتيح الإ�سكندرية �أر�سلت �إلى ك�سرى الثاين
(628–590م) يف ال�سنة الثامنة والع�شرين من حكمه (618 /617م)،
وميكن حتديد التواريخ بالتقريب :ب�أن الفر�س بد�ؤوا �سريهم مل�صر يف
خريف 616م ،ودخلوا بابليون (م�صر القدمية) ربيع 617م ،ودخلوا
الإ�سكندرية يف �أواخر 617م ،و�أخ�ضعوا كل م�صر 618م ،وكان خروجهم
من م�صر حوالى (629–627م) ،وقد ا�ستمر احلكم ال�سا�ساين مل�صر
حوالى �أحد ع�شر عام ًا بقيادة القائد �شهربراز (،)Shahrbaraz
وا�ستطاع الإمرباطور الروماين هرياكلي�س (هرقل) (641–610م)
هزمية ك�سرى الثاين الفار�سي ،وعندما وقع اخلالف بني الفر�س،
منح هرقل م�ساعدة للقائد الفار�سي �شهربراز لل�سيطرة على العر�ش
الفار�سي لنف�سه ،وتو�صل التفاق معه وان�سحب ال�سا�سانيون من م�صر
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يف �صيف عام 629م .وقام �شهربراز بقتل الطفل �أرد�شري الثالث ملك
فار�س (� 6سبتمرب� /أيلول � 27–628أبريل /ني�سان 629م) ،ون�صب
نف�سه ملك ًا ،لكنه مل ي�ستمر يف احلكم �سوى �أربعني يوم ًا (� 27أبريل/
ني�سان  9–629يونيو /حزيران 630م) ،حيث ثار عليه جنوده وقتلوه.
أس��م��اء بعض األدي���رة بالمناطق المحيطة
باإلسكندرية

�أديرة على �أ�سماء قدي�سني �أو �شهداء �أو �أ�سماء دينية :منها:
دير �أبومينا -دير مار مرق�س على البحر غربي الثغر -دير القدي�سني
الأربعني -دير قربيو�س (قنوبو�س) -دير مار �سابا -القالية البطريركية
يف مرتا�س (دير مرتا�س) -دير املاطونيا (التوبة) -دير تابور (دير
جبل طابور) -دير �أبيفانية.
الأديرة امليلية (ن�سبة لعدد الأميال بالقيا�س بطريقة خا�صة
داخل بحرية مريوط) :دير الإناتون – الهاناطون– دير الت�سعة �أميال-
دير الزجاج -دير الآباء– دير مار جرج�س الروماين -دير توبيمبتون-
دير �أكتوكايديكاطون �أي دير الثمانية ع�شر مي ًال -دير �إيكو�سطون.
�أديرة على �أ�سماء املناطق املكت�شفة بها دير معبد �أبو �صري (دير
�أبو �صري -دير تابوزيري�س -دير تف�سر) -دير طمنورة (طنموه)-
دير مطرا (بطرا– الب�سقوبيون) -دير ال�سالمة -دير نقبو�س -دير
اجلرارة -دير البريقات -دير رزق -دير مو�سى -دير �أم اجلواجي-
دير الفلو�س -دير الأجرام -دير الريان -دير العجرم -دير الطرفة-
دير الراجل -دير الدعاي�س -دير الر�سو -دير املحاميد -دير �أ�سفل
الأر�ض.
260

المسبار

 نابجع ميهاربإ قاحسإ

�أديرة الن�ساء �أو العذارى �أو الراهبات :كانت منت�شرة يف منطقة
غرب الإ�سكندرية وعدد الكنائ�س والأديرة التي يذكرها �أبو املكارم
(القرن 12م) :بظاهر (خارج) الإ�سكندرية وداخلها ت�صل �إلى حوايل
( )50دير ًا وكني�سة.
بعض األدي��رة التي كانت قائمة بالمناطق
المحيطة باإلسكندرية

منطقة دير مار مينا العجايبي مبريوط
كان بهذه املنطقة �أديرة كثرية ،ويقع بها حالي ًا الدير الذي يحمل
ا�سم ال�شهيد مار مينا العجايبي (309–285م) ،ويبعد الدير عن
الإ�سكندرية حوايل ( )75كم غرب الإ�سكندرية ،وحوايل ( )50كم يف
منت�صف امل�سافة بني الإ�سكندرية ووادي النطرون على طريق القوافل
القدمي الذي كان ي�صل الإ�سكندرية بواحة �سيوة وبرقة غرب ًا .ويقع
الدير جنوب �شرقي ناحية بهيج بنحو ( )11كم ،وجنوب �شرقي الدير
بنحو ( )11كم �أخرى تقع بئر ت�سمى بري الدويرات.
ترجع بدايات بناء الكني�سة الأولى بالدير �إلى بدايات القرن
الرابع امليالدي يف زمن الإمرباطور ق�سطنطني (337–306م) ويف
عهد البابا �إثنا�سيو�س الر�سويل الـ(373-328( )20م) ،وملا ازداد
عدد الزوار قام البابا �إثنا�سيو�س حوايل 363م ب�إقامة كني�سة �أكرب ،ويف
عهد البابا تيموثا�ؤ�س الأول الـ(385-379( )22م) ،والبابا ثا�ؤفيل�س
البطريرك الـ(412–385( )23م) مت بناء كني�سة كبرية �شرقي
الكني�سة الأولى ،كما متت عمليات جتديد وتو�سعة للكني�سة الأولى ،ومع
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ذيوع �شهرة القدي�س وازدياد عدد الزوار حتولت املنطقة �إلى مدينة
ت�ضم العديد من املباين واملن�ش�آت.
يف  1905مت اكت�شاف �آثار مدينة بومينا بوا�سطة كارل ماريا
كاوفمان ( )1951–1872( )Karl Maria Kaufmanوكتب عن
املنطقة (�« :)1910إن الق�سم ال�شمايل ل�صحراء �أبو مينا كان يوجد
فيه حوايل خم�سني دير ًا وخارجها خم�سة �آالف من قاليل الرهبان وقد
ت�أكدت البعثة الأملانية ( )1907-1905من وجود بقايا ( )17دير ًا».
وعادت احلياة الرهبانية للمنطقة على يد البابا كريل�س ال�ساد�س
الـ( )1971–1959( )116حيث قام بو�ضع حجر الأ�سا�س للدير
احلديث بعد �سيامته بطرير ًكا �سنة  .1959ويف  1979قررت منظمة
اليون�سكو (منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة) �إدراج هذا
املكان �ضمن (قائمة الرتاث العاملي).
دير الزجاج
تاريخ دير الزجاج (غرب الإ�سكندرية)� :أول خرب عن دير
الزجاج ورد يف �سرية ال�شهيد الأنبا �صرابامون �أ�سقف نيقيو�س .ويف
568م كانت توجد بالدير كني�سة با�سم القدي�س يو�سف البار ،وقد �أقام
بالدير البابا بطر�س الرابع الـ( ،)34وكتب عنه ال�شاب�شتي (وكان �أمني
خزانة كتب اخلليفة الفاطمي).
يالحظ �أن هذا الدير املبارك ا�شتهر عند ال�سريان �أي�ض ًا ف�أتوا
�إليه من قدمي الزمان ،و�سكنوا فيه مع الأقباط �أ�صحابه بعد �أن دفن فيه
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ج�سد بطريركهم القدي�س �ساوير�س الأنطاكي �سنة 538م ،والذي كانت
جتري من ج�سده الكثري من �آيات ال�شفاء ،فكرثت زيارات ال�سريان لهذا
الدير ترب ًكا به ،ومن بني الرهبان ال�سريان خرج بطريركان لكر�سي
الإ�سكندرية وهما البابا �سيمون الأول الـ(700–692( )42م) ،والبابا
�سيمون الثاين الـ(830( )51م).
ومن الأ�سماء التي �أطلقت على دير الزجاج� :سمي با�سم دير
طوهانادون� ،أو هاناطون� ،أو الهانطون� ،أو دير الأناطون �أي :دير امليل
التا�سع �أو �سكان امليل التا�سع .و�سمي بدير الزجاج ودير منية الزجاج
يف كتاب �أبي املكارم (ق  )12ودير الزجاج ويقال له الهايطون يف
خطط املقريزي (اجلزء الرابع �ص )509لأنه يقع بالقرب من منطقة
كوم الزجاج .و�سمي بدير طون باتارون ،طون باتريون وهو ا�سم رومي
يقابله يف العربية ا�سم «دير الآباء» لأنه من جممع رهبان الدير خرج
�ستة من باباوات الكني�سة القبطية.
ومما كتبه امل�ؤرخون عن هذا الدير :يرد يف كتابات �أبي املكارم
(ق  )12واملقريزي (ق  )15با�سم «دير الزجاج» ،وي�ضيف املقريزي
(دير الزجاج هذا خارج مدينة الإ�سكندرية ويقال له الهابطون وهو
على ا�سم �أبي جرج الكبري (القدي�س مار جرج�س الكبادوكي) وكان من
العادات بعد تن�صيب البطريرك �أن يذهب من الكني�سة املعلقة �إلى دير
الزجاج ،ثم �إنهم يف هذا الزمان تركوا ذلك).
كما جاء ذكر الدير يف كتاب �إميلينو وقال�( :إنه كان يقع على بعد
ت�سعة �أميال غربي الإ�سكندرية) ،وجاء ذكر دير الزجاج يف ال�سنك�سار
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على �أنه كان يقع غربي الإ�سكندرية وبا�سم الهاناطون (� 2أم�شري28 /
هاتور 10/كيهك) ،وورد يف كتاب مينارد�س ()Christian Egypt
�سنة  ،1965با�سم �أناطون (�ص.)25-24
كما وردت الإ�شارة �إليه يف دليل املتحف القبطي و�أهم الكنائ�س
والأديرة الأثرية (ت�أليف مرق�س �سميكة ،اجلزء الثاين .)1932 ،ويف
كتاب «حتفة ال�سائلني يف ذكر �أديرة ورهبان امل�صريني»( ،للقم�ص
عبدامل�سيح �صليب امل�سعودي) (((،ويف كتاب «تاريخ الكنائ�س والأديرة
يف الوجه البحري» اجلزء الأول (لأبي املكارم) يف القرن الثاين ع�شر
امليالدي� ،إعداد وتعليق الراهب �صموئيل ال�سرياين (املتنيح الأنبا
�صموئيل �أ�سقف �شبني القناطر) (((،ويف ر�سالة دكتوراه عن منطقة
الإ�سكندرية ،للدكتور حممد �صبحي عبداحلكيم �سنة .1958
ويوجد �ستة من الآباء البطاركة تخرجوا يف دير الزجاج
وهم :البابا يو�آن�س الثاين احلبي�س الـ(516–505( )30م) ،والبابا
بطر�س الرابع الـ(569–567( )34م) ،والبابا داميانو�س الـ()35
(605–569م) ،والبابا �سيمون الأول الـ(700–692( )42م) ،والبابا
�ألك�سندرو�س الثاين الـ(729–704( )43م) ،والبابا �سيمون الثاين
الـ(830( )51م) .وقد اتخذه ثالثة من بطاركة الإ�سكندرية مقر ًا
لإدارة كر�سي الإ�سكندرية خالل الفرتة (616-567م) ملدة ت�سعة
((( القم�ص ،عبدامل�سيح �صليب امل�سعودي الربمو�سي ،حتفة ال�سائلني يف ذكر �أديرة رهبان امل�صريني ،دير ال�سيدة
العذراء برمو�س ،ط ،1932 :1ط .1999 :2
((( �أبو املكارم� ،سعد اهلل بن جرج�س بن م�سعود ،تاريخ �أبو املكارم :تاريخ الكنائ�س والأديرة يف القرن ( )12بالوجه
البحري ،مرجع �سابق.
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و�أربعني عام ًا �أثناء ا�ضطهاد اخللقيدونيني للكني�سة القبطية وهم :البابا
بطر�س الرابع الـ(569–567( )34م) ،والبابا داميانو�س الـ()35
(605–569م) ،البابا �أن�سطا�سيو�س الـ(616–605( )36م) .ففيه
كانت ر�سامة ه�ؤالء البطاركة و�إقامتهم ورعايتهم ل�سائر البالد .كما
�أن طافو�س (مقربة) الآباء البطاركة بالدير كان ي�ضم رفات ه�ؤالء
البطاركة الثالثة بالإ�ضافة �إلى البابا خائيل الأول الـ(–743( )46
767م).
من �أ�شهر ر�ؤ�ساء الدير على مر الع�صور :الأب لنجينو�س (القرن
اخلام�س) (� 2أم�شري) ،والأب بقطر ( 13طوبة) يف زمن رهبنة
القدي�س ثا�ؤفيل�س ،والأب �سرور (�أوائل القرن  .)11ومن القدي�سني
الذين يرتبطون بالدير :القدي�س �ساوير�س الأنطاكي (تنيح يف �سخا
538م ونقلت رفاته للدير ،وتذكار جميئه مل�صر  2بابة وتذكار نياحته
� 14أم�شري وتذكار نقل رفاته لدير الزجاج  10كيهك) ،والقدي�س بطر�س
الرهاوي املعرتف �أ�سقف غزة (دفن يف دير الزجاج) ،وال�شهيد الأنبا
�صرابامون �أ�سقف نيقيو�س .والقدي�س برتا �أو مطرا ال�شهيد (تذكاره
 10م�سرى ودفن يف دير الزجاج) ،والقدي�س مرق�س التائب (�أنبا
مركيا الهبيل) ( 10هاتور) ،والقدي�س تادر�س الأناتوين وقد تقابلت
معه القدي�سة ميالنيا ال�صغرية �سنة 412م ،والقدي�س ثا�ؤفيل�س الراهب
الذي ترهنب بهذا الدير .والراهبة ثي�ؤدورة التائبة يف القرن (6 /5م)
والتي ارتدت زي الرجال و�أخذت ا�سم الراهب ثيئودور وانطلقت لدير
الأناطون ،والقدي�سة �أنا�ستا�سية املتوحدة بربية �شيهيت (يف القرن
ال�ساد�س) وقد عا�شت يف دير للعذارى بالقرب من دير الزجاج قبل �أن
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تنتقل لربية �شيهيت.
ومن �آخر احلوادث املرتبطة بالدير� :أنه يف 1046م كان به ()40
راهب ًا ،ويف 1088م كان ج�سد القدي�س �ساوير�س الأنطاكي مما يراه
الزائرون للدير ،ويف عهد البابا كريل�س الثالث بن لقلق (–1235( )75
1242م) �أقيم رئي�س للدير .ويف 1286م كانت زيارة يوحنا تلميذ الأنبا
حديد الق�س قبل نياحة �أبيه الروحي ،ويرجح �أن خراب الدير كان
حوايل �سنة 1349م رمبا ب�سبب الأوبئة �أو ب�سبب هدم الكنائ�س والأديرة
يف زمن املماليك.
دير معبد �أبو �صري �أو دير �أبو �صري �أو دير تابوزيري�س �أو
تابوزير �أو تف�سري� :سمي هذا الدير بهذا اال�سم ن�سبة �إلى مدينة �أبو
�صري (تابوزوري�س ماجنا) املندثرة ،والتي يقع الدير بالقرب منها،
مبنطقة برج العرب وعلى بعد حوايل ( )40كم غرب الإ�سكندرية،
وكان �أحد الأديرة العامرة يف القرن ال�سابع امليالدي ،كما �أن الدير
�سمي بدير تابوزيري�س ن�سبة �إلى اال�سم القدمي للمنطقة املجاورة للدير
«تابوزيري�س ماجنا» ومعنى اال�سم تابوزيري�س هو مقربة �أوزيري�س.
ويرى بع�ض الباحثني �أنه هو نف�سه دير تف�سر �أو تف�سري و�أنه حتوير
لال�سم تابوزير ،وقد دلت االكت�شافات الأثرية التي �أجريت �سنة 1939
مبعبد �أبو �صري �أنه كان يوجد به قاليل .وقد زار �آثار الدير مثلث
الطوبي البابا �شنودة الثالث يوم  5فرباير (�شباط)  1973على ر�أ�س
بعثة من الأثريني واملهند�سني.
دير بيمبتون (( )Pemptonدير امليل اخلام�س)� :أي دير امليل
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اخلام�س ،وكان على بعد خم�سة �أميال ،كما يبدو من ا�سمه ،وكان هو
الأقرب للإ�سكندرية من اجلهة الغربية.
دير �أكتوكايديكاطون (� )Oktokaidekatonأي دير الثمانية
ع�شر مي ًال :وكان على بعد ( )18مي ًال كما يبدو من ا�سمه ،وهناك توجد
منطقة ت�سمى الدير ،وال ي�ستبعد �أن يكون هذا موقع الدير القدمي،
وموقعه بجوار بلدة العامرية �شما ًال حالي ًا ،ويرجع تاريخ هذا الدير �إلى
القرن اخلام�س امليالدي.
دير �إيكو�سطون (( )Eikostonدير الع�شرين ميال) :وكان على
بعد ( )20ميال كما يبدو من ا�سمه ،ويرجع تاريخه �إلى القرن اخلام�س
امليالدي.
دير تابور (دير جبل طابور) :يقع يف الأماكن الواقعة بني دير
الإ�سكندرية ووادي هبيب ،وقد ورد يف �سرية البابا بطر�س الـ(،)34
وقد �أقام فيه البابا دميانو�س الـ(( )35يف القرن ال�ساد�س) لفرتة من
الزمن ،و�أنه كان راهب ًا بهذا الدير.

دير طمنورة (طمنوه طنموه) :يقع بظاهر مريوط وكان عامر ًا
بالرهبان يف الن�صف الأول من القرن الثامن امليالدي ،وقد ورد يف
�سرية الأنبا قزمان (ق�سما) الـ(730–729( )44م) ،وكان يعي�ش
فيه راهب �شيخ قدي�س روحاين و�شاب �آخر راهب ،وكانا يعذبان
ج�سديهما باحلديد وال�سال�سل ،وكان البابا تاودرو�س الأول الـ()45
(731م743-م) من رهبان هذا الدير.
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دير مطرا (بطرا الب�سقوبيون) :كان هذا الدير يقع غرب
الإ�سكندرية يف منطقة ال�سواري وال�سريابيوم ،وكان مقر ًا للبطريرك
كما يظهر من بع�ض الن�صو�ص الواردة يف كتاب تاريخ البطاركة،
ومنها( :وكان املو�ضع الذي فيه البطريرك الأنبا بنيامني الأول (-622
661م) مو�ضعا طاه ًرا بال دن�س يف دير يعرف بدير مطرا الذي هو
الب�سقوبيون (من �أب�سكوبو�س «�أ�سقف» �أي �أب�سقوبية �أي �أ�سقفية �أو مقر
الأ�سقف) لأن �سائر البيع والديارات التي للعذارى والرهبان تنج�ست
من هرقل املخالف عند �إلزامهم ب�أمانة خلقيدونية �إال هذا الدير وحده،
ف�إن الذين فيه �أقوام �أقوياء كثري ًا م�صريون وجميعهم �أهل ،لي�س بينهم
غريب فلم يقدر �أن مييل قلوبهم �إليه ،ولأجل ذلك ملا عاد الأب بنيامني
من ال�صعيد نزل عندهم حلفظهم الأمانة الأرثوذك�سية و�إنهم مل
يحيدوا عنها ،كما ذكره �أبو املكارم يف كتابه الكنائ�س والديارات« :دير
بطرا وهو �أب�سقوبيون وكان فيه ر�أ�س مرق�س» (يق�صد ر�أ�س مار مرق�س
الر�سول( .وذكره القم�ص عبدامل�سيح �صليب امل�سعودي الربمو�سي
( )1935–1848يف كتابه« :حتفة ال�سائلني يف ذكر �أديرة رهبان
امل�صريني» ( )1932طبعة � 1999ص« :103دير مطرا وكان يف الأماكن
التي عند الإ�سكندرية القريبة �أو البعيدة».
دير �أبيفانية :كان موقع هذا الدير قبلي دير الزجاج ،وكان
عامر ًا بالرهبان يف الن�صف الثاين من القرن ال�ساد�س امليالدي ،وملا
مل ي�ستطع البابا بطر�س الرابع الـ(567( )34م569-م) �أن يدخل
مدينة الإ�سكندرية ب�سبب حكم امللكيني �أقام يف هذا الدير ،وقد ورد يف
ال�سنك�سار ( 25ب�ؤونة).
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دير ال�سالمة :كان عامر ًا بالرهبان يف القرن ال�ساد�س امليالدي،
وال يعرف موقعه بالن�سبة للإ�سكندرية بال�ضبط .وقد ذكره يوحنا
النقيو�سي يف التاريخ الذي كتبه يف القرن ال�سابع امليالدي� ،إذ يقول:
�إن يو�ستينانو�س امللك (565-527م) عندما حتري يف اختيار بطريرك
للإ�سكندرية ليتولى الرئا�سة الدينية اختار �شما�س ًا مت�صف ًا بالتقوى
واحللم وامل�ساملة من دير ال�سالمة.
دير مار �سابا :يرجع تاريخه �إلى القرن الثامن �أو التا�سع امليالدي
وكان تاب ًعا للملكيني ،و�صار يف حيازة بطريركية الروم الأرثوذك�س
وموقعه احلايل هو بطريركية الروم الأرثوذك�س بالإ�سكندرية.
دير �أ�سفل الأر�ض :ذكره �أبو املكارم يف كتابه (الكنائ�س والأديرة)
�ضمن الأديرة املوجودة بالإ�سكندرية بني كني�سة قرب �إرميا يف قبة
الور�شان وبيعة الذهب ،بجوار الباب الذي دخل منه عمرو بن العا�ص،
وكان هذا الدير �أ�ص ًال ملك ًا للأقباط ثم حتول للملكيني رمبا يف �أواخر
القرن ال�سابع امليالدي ،وكان يفهم قدمي ًا (ب�أ�سفل الأر�ض) �أمام الدلتا
كلها �أو الإقليم الواقع �شمال �شرقي مدينة �سمنود.
دير قربيو�س (قنوبو�س) :من �أبناء هذا الدير البابا بنيامني
الأول الـ(662–623( )38م) ،والبابا كريل�س الثاين الـ()67
(1092–1078م).
دير نقبو�س :ذكره �أبو املكارم وقال عنه� :إنه يقع �شرق الإ�سكندرية.
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دير املاطونيا (�أي دير التوبة) :املعروف �أي�ض ًا بدير الطبان�سيني
(وكان موقعه �شمايل �شرق الإ�سكندرية) ،يف املكان نف�سه حيث كان
هيكل �سريابي�س الذي هدمه البابا ثا�ؤفيل�س الـ(385( )23م412-م)
و�أقام يف هذا املكان دير ًا �سلمه �إلى رهبان القدي�س باخوم من دير
طابني�س� ،أي �إن ت�أ�سي�سه يرجع �إلى �أوائل القرن اخلام�س امليالدي،
ويذكر كتاب تاريخ البطاركة �أنه ملا علم البطريرك ثا�ؤفيل�س �أن الوثنيني
قد م�ضوا �إلى يرو�شليم (منطقة يف الإ�سكندرية غري مدينة �أور�شليم
املقد�سة يف فل�سطني) ليفتتحوا بيت �أ�صنامهم� ،أنفذ رهبانا �إلى هناك
ليطردوهم ،ولكن مل يقدر الرهبان على طرد الوثنيني ،ف�أنفذ ثا�ؤفيل�س
البطرك �إلى دير باخوم ب�صعيد م�صر ،و�أح�ضر رهبان ًا من ال�سواح
من هناك ،و�أنفذهم �إلى يرو�شليم فلما دخلوا �صلوا فهربت ال�شياطني
من الربية ،و�صريوا هذا الهيكل م�سكنا لرهبان يرو�شليم ،وملا عادوا
�ضبطهم ثا�ؤفيل�س البطرك ي�أكلون معهم وحدهم من يوم الأحد �إلى يوم
الأحد( ،ودفع لهم ب�ستانا كان للأب �أثنا�سيو�س البطريرك).
ومل ُي َ�صب هذا الدير بالنهب والتخريب مثلما �أ�صيبت بهما
الأديرة الواقعة غرب الإ�سكندرية ،ورمبا بقي هذا الدير قائما حتى
القرن الثامن امليالدي وكان يف يد امللكيني.
ومن الذين �أقاموا بهذا الدير مدة من الزمان ثم جل�سوا على
الكر�سي املرق�سي البابا بنيامني الأول الـ(622( )38م661-م).
وقيل� :إن القدي�س �أر�سانيو�س معلم �أوالد امللوك (445–350م)� ،أقام
مرتني فرتة من الزمان يف هذا الدير ،وكذا �أي�ضا القدي�س �آمون ،كما
�أن القدي�س يوحنا الدرجي رئي�س دير طور �سيناء م�ؤلف كتاب «�سلم
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الف�ضائل» (تنيح حوالى �سنة 649م) زاره يف �أوائل القرن ال�سابع
امليالدي ،و�أثنى كثريا على �سرية رهبانه.
دير مرتا�س� :أقام فيه كمقر بطريركي البابا بنيامني الأول ()38
والبابا كريل�س الثاين ()67
دير اجلرارة� :شرقي الطريق ال�صحراوي (م�صر -الإ�سكندرية)
عند الكيلو (( )154على خريطة امل�ساحة) ( )11كم �شرقي هذا
الطريق .وقبلي غرب مدينة �أبو املطامري بنحو ( )16,5كم.
دير الأجرام :يقع �أ�سفل حمطة برج العرب قبلي الكيلو ()49
(�سكة حديد) بنحو ( )43,5كم ،وقبلي منطقة ق�صر القطاجي بنحو
( )2,5كم.
دير الفلو�س :يقع قبلي الكيلو (�( )64سكة حديد) بنحو ()19,5
كم ،وقبلي منطقة بري �أبو بكر اجلاف بنحو  1,5كم.
دير �أم اجلواجي :يقع �أ�سفل حمطة احلمام قبلي الكيلو ()69
(�سكة حديد) بنحو ( )19كم.
دير مو�سى :يقع �أ�سفل حمطة احلمام قبلي الكيلو (�( )67سكة
حديد) بنحو ( )41كم ،وغربي جبل الهجف ،وقبلي دير �أم اجلواجي.
دير رزق :يقع �أ�سفل حمطة احلمام قبلي الكيلو (�( )74سكة
حديد) بنحو ( )34كم ،و�شمايل غرب دير مو�سى بنحو ( )6,5كم،
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و�شمايل �شرق دير البريقات بنحو ( )9,5كم ،و�شرقي منطقة علو
ال�صفا بنحو ( )3كم.
دير البريقات :يقع �أ�سفل حمطتي احلمام (�شرق ًا) والعلمني
(غرب ًا) قبلي الكيلو (�( )83سكة حديد) بنحو ( )37كم ،وغربي دير
مو�سى ،ودير رزق.
دير الريان :بني حمطتي احلمام (�شرق ًا) والعلمني (غرب ًا) قبلي
الكيلو (�( )85سكة حديد) بنحو ( )7,5كم ،ومو�ضعه مبنطقة جبلية
ت�سمى علوة �سدنية ،وذلك غربي �أقرب نقطة لبداية منطقة اجلوي
بنحو ( )3كم ،و�شرقي منطقة جابر بنحو ( )6,5كم.
دير العجرم :بني حمطتي احلمام (�شرق ًا) والعلمني (غرب ًا)
قبلي الكيلو (�( )88سكة حديد) بنحو ( )20,5كم ،وقبلي دير الريان،
و�شرقي منطقة مناقري الطري بنحو ( )3كم ،و�شمال �شرقي دير
الطرفة.
دير الطرفة :يقع �أ�سفل حمطة العلمني وذلك قبلي الكيلو ()95
(�سكة حديد) بنحو ( )24,5كم ،و�شرقي دير املحاميد.
دير الراجل :يقع �أ�سفل حمطة العلمني وذلك قبلي الكيلو ()98
(�سكة حديد) بنحو ( )32,5كم ،وقبلي كل من دير الطرفة ودير
الدعاي�س.
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دير الدعاي�س :يقع �أ�سفل حمطة العلمني وذلك قبلي الكيلو
(�( )100سكة حديد) بنحو ( )27كم ،بني كل من دير الطرفة (�شرقه)
ودير املحاميد (غربه).
دير الر�سو :يقع �أ�سفل حمطة العلمني وذلك قبلي الكيلو ()100
(�سكة حديد) بنحو ( )40كم ،قبلي كل من دير الدعاي�س (بنحو «»13
كم) ودير الراجل.
دير املحاميد :يقع �أ�سفل حمطة العلمني وذلك قبلي الكيلو
(�( )118سكة حديد) بنحو ( )29كم ،وقبلي منطقة كيمان الروي�سات
بنو ( )15كم ،قبلي دير �أم عي�شة بنحو ( )5كم ،وقبلي دير احلما.
مشكلة حقول األلغام بالصحراء الغربية

ترجع م�شكلة الألغام يف م�صر �إلى احلرب العاملية الثانية خالل
الفرتة ( )1943-1941حيث دار جزء كبري من معارك احلرب العاملية
الثانية يف ال�صحراء الغربية ،وتركزت يف منطقة العلمني ،كما دارت
معارك �أخرى يف املنطقة بني منخف�ض القطارة جنوب ًا والبحر املتو�سط
�شما ًال ،ومن الإ�سكندرية �شرقا حتى احلدود امل�صرية -الليبية غربا،
وبعد انتهاء احلرب ورحيل قوات احللفاء واملحور ،تركت الألغام
املزروعة وخملفات احلروب يف املنطقة املمتدة من العلمني �شرقا حتى
احلدود الليبية غربا ،وبعمق ميتد من �ساحل البحر املتو�سط �شماال
حتى منخف�ض القطارة جنوب ًا ،ومتثل هذه املناطق حوايل ( )%22من
م�ساحة م�صر .وبال �شك �أن هذه امل�ساحات ال�شا�سعة املزروعة بالألغام
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من خملفات احلرب العاملية الثانية ،ال تخلو من �آثار �أو �أطالل �أو بقايا
لأديرة مندثرة كانت يف تلك املناطق يف قرون �سابقة ،وبخا�صة �أنها يف
بع�ض الع�صور كانت ت�ضم الع�شرات بل املئات من الأديرة.
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