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ولد الأر�شمندريت "جورج" يف بتغرين ،املنت،
لبنان ،يف العام � .1928أبوه جنيب �أنطون �صليبا
ووالدته نور جرج�س تب�رشاين .تلقى درو�سه االبتدائية
يف مدر�سة الآباء الي�سوعيني يف بكفيا ،و�أمت درو�سه
الثانوية واجلامعية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت
حيث حاز على بكلوريو�س يف الآداب .
مار�س مهنة التعليم مدة خم�س �سنوات يف مدر�سة
ودر�س مادة اللغة الإنكليزية يف
عاليه الر�سميةّ ،
املعهد التقني واملهني يف مدر�سة ال�صنائع والفنون
اجلميلة يف حملة ال�صنائع  -بريوت.
يف �أيام رئا�سة الرئي�س كميل منر �شمعون ُعر�ض
عليه الدخول يف ال�سلك اخلارجي ك�سفري للبنان
يف دولة �أوروبية� ،إذ كان يتقن عدة لغات ،منها
الفرن�سية والإنكليزية ،فرف�ض واجته بتفكريه نحو
احلياة الرهبانية.
حج �إىل الأرا�ضي املقد�سة وزار الأماكن التي عا�ش
فيها ال�سيد امل�سيح ،كما زار بالد اليونان وتعرف على
احلياة الن�سكية يف �أديارها.
دخل �إىل دير مار اليا�س �شويا وق�ضى فيه مدة
�ستة ع�رش عاماً .ويف الأول من �شهر �أيلول من العام
� 1966سيم �شما�س ًا على يد املعتمد البطريركي يف
الدير املثلث الرحمات الأ�سقف اليا�س (جنم) ،ورقي
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�إىل درجة الكهنوت يف الثالثني من �شهر ت�رشين
الأول من العام ذاته.
يف العام  1970رقي �إىل درجة �أر�شمندريت يف دير
مار جرج�س � -سوق الغرب على يد املثلث الرحمات
املطران �إيليا (ال�صليبي) مطران بريوت وتوابعها.
تنقل الأر�شمندريت جورج بني عدة �أديار� ،سيدة
حماطورة – �سيدة كفتون – �سيدة النورية – مار
جرج�س �سوق الغرب – مار ميخائيل بقعاتا ،لكنه
كان ميكث فرتة ق�صرية يف كل منها ليعود �إىل دير
مار اليا�س �شويا الذي كان حمجته دائماً.
يف العام  1983قرر العودة �إىل م�سقط ر�أ�سه
بتغرين�.أراد ق�ضاء ما بقي له يف هذه الدنيا �إىل
جانب كني�سة �شفيعه القدي�س جاورجيو�س ،ف�سكن
فرتة ق�صرية يف بيت كان ميلكه وتخلى عنه عند
دخوله الدير ،ثم انتقل �إىل �شقة �صغرية يف و�سط البلدة
ميلكها ال�سيد روفايل تب�رشاين .وملا مت �إجناز جناح
�صغري بجانب �صالون الكني�سة ،انتقل �إليه واتخذ
منه �صومعة ميار�س فيها طقو�س العبادة والأ�صوام
والتق�شف والت�أمل و�سط ع�رشات الأيقونات املقد�سة
وخا�صة �أيقونات والدة الإله التي كان متعبداً لها
ب�صورة خا�صة وتربطه بها عالقة حب قوية را�سخة،
فهي بو�صلته ومر�شدته يف �سائر مراحل حياته كما
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كان يقول.
كانت �صومعته تعبق دائم ًا برائحة القدا�سة
والبخور.
مل يكن يغادر �صومعته �إال للإ�شرتاك يف القدا�س
الإلهي �أو لإجراء خدمة طق�سية يف الرعايا املجاورة،
كما كان ي�ستقبل زواره ممن يريدون �سماع �أقواله
و�إر�شاده ون�صائحه.
كان متق�شف ًا غاية التق�شف و�صوام ًا ومثابراً على
ال�صالة ،يكتفي بالقليل القليل من الطعام والفاكهة،
�أما ثيابه فكانت مثال الب�ساطة والفقر والتوا�ضع.
حديثه ب�سيط و�صوته عذب ال يعلو �إال عندما
يريد التحدث عن والدة الإله وابنها امل�صلوب ،فرتاه
ي�ستطرد بكالمه باندفاع وحرارة و�إميان عميق في�شع
حمياه وتنبعث عالمات ال�سعادة وال�رسور
النور من ّ
من ق�سمات وجهه.
كان �إذا حدث معه �شيء م�ؤمل يتقبل ذلك معترباً
�إياه افتقاداً ورحمة من ربه ،ويرى يف املوت ج�رساً
يعرب خالله ملالقاة والدته احلبيبة القدي�سة مرمي
وحبيبه الرب ي�سوع ،وهذا ما ح�صل عندما غادر هذه
الفانية يف � 19شباط  ،2009فلقد غادرنا بهدوء
و�سكينة بعد فرتة ق�صرية جداً من املر�ض.
-7-

مما جاء يف مذكراته  " :دعـــوتي "
هكذا تلقيت الدعوة املقد�سة خلدمة اهلل والوطن.

يف �أواخر الأربعينات ،حواىل عام ،1948
�إحتفلت الكني�سة الأنطاكية الأرثوذك�سية باليوبيل
املا�سي ل�صاحب الغبطة البطريرك �ألك�ساندرو�س
(الطحان) .وكنت مل �أزل يف ذلك احلني طالب ًا يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت بعيداً كل البعد عن
احلياة الطق�سية والإكلرييكية ،مكتفي ًا مبا تقدمه لنا
اجلامعة الأمريكية العلمانية من لقا�آت واجتماعات
روحية �أ�سبوعية.
ِدت يوم عيد الب�شارة يف � 25آذار من عام .1928
ول ُ
منذ عهد الطفولة حافظت على القوانني وكنت متم�سكا
بال�رشعية.
بالرغم من امكانيات والدي املتوا�ضعة املحدودة،
�أر�سلني اىل املدار�س الداخلية عند الآباء الي�سوعيني
يف بكفيا ،ويف اجلامعة الأمرييكية يف بريوت حيث
عاي�شت الأمراء والر�ؤ�ساء واحلكام يف �أرقى و�أعظم
جامعات ال�رشق الأو�سط.
مدر�س ًا يف مدر�سة عاليه الر�سمية حيث
عي ُ
ّ
نت ّ
التزمت بواجب التعليم مدة خم�س �سنوات .ولقد
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متيزت هذه املرحلة بال�صفاء وال�صداقة واملحبة
ّ
وااللتزام بالواجب.
كانت والدتي مديرة ميتم الدير يف �سيدة �صيدنايا،
وكنت �أزورها بني احلني والآخر ف�رصت من �أ�صدقاء
الدير املقربني وخدامه املخل�صني .فكانت �صداقاتي
يف دير �سيدة �صيدنايا متهيداً وحت�ضرياً للدعوة التي
تلقيتها يف � 15آب من عام  .1961ولقد �أنعم اهلل علي
مبقابلة �صاحب الغبطة املثلث الرحمات البطريرك
�ألك�ساندرو�س (الطحان) عام  1956يف البطريركية
يف دم�شق .فنلت بركته ور�ضاه ...و�شعرت �أين �رصت
له تلميذاً وخادماً.
حواىل العام  1960-1959لفت انتباهي فيلم
�سينمائي عر�ض يف �صالة الريفويل عن حياة راهبة.
ف�سارعت �إىل م�شاهدته ،فرتكَ ت حياة تلك الراهبة �أثراً
عميق ًا يف نف�سي ال متحوه الأيام.
بعد م�شاهدة ذلك الفيلم بد�أت �أ�سعى �سعي ًا جدي ًا
لدخول الدير .لكنه مل يكن �سه ًال علي �إقناع �أهلي
و�أقاربي وزمالئي وتالميذي و�أ�صدقائي ومعاريف
وهم كثريون .مل يكن �سهال علي �إقناع كل ه�ؤالء
الأحباء بقبول الدعوة التي تلقيتها من اهلل والتي
تدعوين �إىل البتولية ...كيف �أقنعهم و�أنا الوحيد
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لأهلي ال �إخوة يل وال �أخوات ،وكانت حجتهم القوية
�أنه ميكنني �أن �أكون كاهن ًا متزوجاً ،ف�أخدم اهلل
بوا�سطة الكهنوت وهو �أ�سمى و�أ�رشف و�أقد�س ر�سالة
يف العامل ،فلم �أقتنع وبقيت م�رصاً على دخول الدير.
وكنت �أ�سعى لذلك �رساً.
فذهبت ذات يوم �إىل �أحد الآباء امل�ؤمنني ملتم�س ًا
الربكة والدعاء والإر�شاد .فكان يل ما �أردت .كانت
زيارتي الق�صرية لذلك الكاهن املحرتم كافية لإ�شعال
نور الإميان يف قلبي� .إن نور الإميان يحرق اخلطايا
فيطهرنا قبل �أن مينحنا الربكة والنعمة .هكذا عندما
نلت �أنا بركة الكاهن املر�شد ،كانت بركته دينونة يل
الندي
فطهرتني و�أحرقت خطاياي بوا�سطة اللهيب
ّ
الذي الحقني مدة �ستة �أ�شهر ،من �أواخر �آذار عام
 1961حتى منت�صف �آب.
�إن اخلام�س ع�رش من �آب عام  1961هو تاريخ
والدتي اجلديدة من الروح القد�س .كنت �أ�شعر يف
�أعماق نف�سي �أين قد ح�صلت على نعمة كاملة عظيمة
وخا�صة ال يح�صل عليها الكثريون .منذ تلك اللحظة
�أ�صبحت عبداً �أ�سرياً لتلك الروح الإلهية التي حلت
علي يوم عيد انتقال ال�سيدة العذراء� .إن هذه الروح
هي التي حتفظني وت�سريين حتى الآن.
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لقد وجدت الدير الذي دعيت خلدمته� .إن كل ما
وهبني اهلل من نعم كان من �أجل تهيئتي خلدمة دير
مار اليا�س ،هذا الدير الذي �أ�صبح �أ�سطورة يف حياتي
الروحية.
يف دير مار اليا�س ع�شت راهب ًا وحبي�س ًا مدة �ستة
ع�رش عاماً ،كنت خاللها �أخدم و�أتفقد �أديرة وكنائ�س
وم�ؤ�س�سات كثرية و�أهتم بها ،ف�أ�ضطر �أحيان ًا �إىل
التغيب عن الدير �أيام ًا و�أ�سابيع و�أ�شهر و�أحيان ًا
�سنني ...لكنني كنت دائم ًا �أعود �إىل الدير ب�شوق
وحنني ...هكذا نلت نعمة �أن �أكون راهب ًا وحبي�س ًا
وكاهن ًا ومعلماً.
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من �أخبار ن�رشة "رعيــتي"
( الأحد � 8آذار ) 2009

وفاة الأر�شمندريت جورج (�صليبا)
رقد بالرب يف � 19شباط  2009الأر�شمندريت
جورج (�صليبا) عن  80عاماً .بعد الدرا�سة اجلامعية
انت�سب �إىل دير النبي اليا�س البطريركي �سنة 1962
حيث ق�ضى  21عاماً ،ثم انتقل �إىل منزله يف
بتغرين� .أقيم اجلناز يف كني�سة القدي�س جاورجيو�س
يف بتغرين برئا�سة �سيادة راعي الأبر�شية املطران
جاورجيو�س وا�شرتاك عدد من الكهنة .قال �سيادته
يف العظة:
"امل�سيح هو ال�رشق" كلمة من �إ�شعياء النبي
تتحقق الآن بوفاة �أخينا الأر�شمندريت جورج الذي
ترك هذه الدنيا �إىل امللكوت ال�سماوي .تلحظون
�أننا يف هذه الكني�سة املقد�سة جنعل وجه امليت �إىل
ال�رشق� ،أي �إىل امل�سيح .ونحن نبني هياكلنا يف هذا
االجتاه لكي نقول �إننا ن�ستمد نورنا من امل�سيح كما
ت�ستمد الأر�ض نورها من ال�شم�س...
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كان الأر�شمندريت جورج يطلب اهلل يف دير
القدي�س النبي اليا�س .والزم هذا الدير زمن ًا طويالً.
معروف �أنه كان من �أخوية هذا الدير .غري �أنه لفت
نظري ملا �أح�س�ست �أنه كان جدي ًا يف الرهبانية التي
كان معتنق ًا �إياها� .إن�سان تعلم كثرياً يف اجلامعة،
وعر�ض عليه غري من�صب يف الدولة ،ولكنه ا�ستغنى
ُ
عن كل ذلك ليلتحق مب�سيحه التحاق ًا كلياً ...هذا
احلبيب الذي نو ّدع الآن كان يخ�شى اهلل خ�شي ًا كبرياً،
وكان يعرف �أنه �سوف يدان ،ولكنه كان يتوق �إىل
طوب.
امللكوت ال�سماوي .هو كان يعرف �أنه �سوف ُي ّ
نحن نقول عنه "طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون
اهلل"� .إنهم هلل يعاينون �أي �إنهم يعتربون �أن امل�سيح
هو ال�رشق ،هو �شم�س حياتهم ،و�أنهم ال �شيء ...كنت
�أراه يف ب�ساطته هذه الكربى .هذه من �أ�سمى الف�ضائل
�أال تكون مرتبك ًا �إذا كلمت ب�رشاً� ،أال تكون متغطر�س ًا
حا�سب ًا نف�سك واقف ًا على ذرى اجلبال� ،أن تعرف �أنك
�سماها بول�س العظيم،
ال �شيء .هذه هي الب�ساطة التي ّ
ب�ساطة امل�سيح.
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كلمة املربي طنو�س �سمعان املر
عرفته �شاب ًا يف مقتبل العمر ،منكب ًا على التح�صيل العلمي،
جاداً ر�صين ًا بعيداً كل البعد عما ي�شغل رفاقه من املالهي،
خدوم ًا متوا�ضعاً ،يحرتم اجلميع كباراً و�صغاراً ،م�ؤمن ًا
بعمل يد اهلل يف حياته ،مقب ًال على تنفيذ ما يكلف به من
م�س�ؤوليات،وم�ضحي ًا براحته ووقته يف خدمة الغري.
وعرفته وقد لبى دعوة ربه �إىل اخلدمة يف حقل الكني�سة،
باراً متق�شفاً ،زاهداً يف احلياة الدنيا ومتطلع ًا �إىل مثاله الأعلى،
الرب الفادي ،اليعب�س يف وجه �أحد ،واليحقد �أو يغ�ضب ،هادئ ًا
عميق الفكر ،مت�أني ًا يف كالمه ،يكره الكالم البطال ويخاطب
من يجل�س �إليه مبحبة و�صدق ،ناثراً خال�صة حكمته وجتاربه
على من يق�صده.
�إ�شرتكت معه يف اخلدم الدينية ،فكان ذلك الورع املن�صهر
يف خدمته ،امل�ؤمن بكل كلمة يقولها ،ف�صالته تخرج من
�أعماق قلبه وروحه ،و�إميانه مبا يقوم به ويقوله ي�شع من
وجهه ،فيغمره بهالة قد�سية ،جتعلك حت�س �أنك واقف معه يف
ح�رضة الرب ي�سوع.
كم من مرة طرقت بابه فقام ي�ستقبلني بوجهه الب�شو�ش،
ف�أدخل معه �إىل �صومعته� ،أثاث ب�سيط وجدران تزينها الأيقونات
املقد�سة ،وطاولة حتمل الكتب الدينية ،و�شمعة م�ضاءة دوم ًا
�أمام �صورة ال�سيدة العذراء ،ورائحة القدا�سة والبخور تنقلك �إىل
�أجواء قد�سية فتن�سى �أنك على الأر�ض وحت�س بتفاهة احلياة
خارج هذه الف�سحة املقد�سة.
بوركت يا �أبانا جورج ،ف�أنت �شفيع لنا لديه ومثال نقتدي
به يف حياتنا الدنيوية هذه ،على رجاء �أن نقف معك �أمامه،
مرددين  :قدو�س ،قدو�س ،قدو�س رب ال�صب�ؤوت.
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صور وذكريات

عام  1945في الصيد في مشميشا
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صور وذكريات

مع بعض الرفاق والرفيقات أثناء رحلة تخييم في منطقة مشميشا بجوار بتغرين
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صور وذكريات

مع والده جنيب أنطون صليبا في حديقة منزله  -بتغرين
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صور وذكريات

الصف األول ثانوي – مع األستاذ جان لوقا – اجلامعة األميركية
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صور وذكريات

مع رفاقه في اجلامعة االميركية  -بيروت  -نيسان 1947
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صور وذكريات

يتسلم بكلوريوس في اآلداب من عميد الكلية
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صور وذكريات

على سطح دير مار الياس
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صور وذكريات

« الشماس اإلجنيلي «

بعد تخرجه من اجلامعة األميركية

بعد ترقيته إلى درجة أرشمندريت

عند سيامته كاهنا
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صور وذكريات

في دير مار الياس شويا – قداس برئاسة غبطة املثلث الرحمات البطريرك ثيودوسيوس (أبو رجيلي)
وحضور مطارنة الكرسي األنطاكي في اجملمع الذي انعقد ملعاجلة األزمة التي وقعت سنة 1966
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صور وذكريات

االحتفال بعيد رئيس املالئكة ميخائيل  8تشرين الثاني
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صور وذكريات

بعد القداس ،أمام صالون كنيسة القديس جاورجيوس
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صور وذكريات

 15آب 2007
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صور وذكريات

 15آب 2007
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اجلناح حيث أقام األرشمندريت
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ƢȇƢǘŬơǩǂŹǹƢŻȍơǁȂǻǹƛ
ƢǼƸǼŻǹƗǲƦǫƢǻǂȀǘȈǧ
ƨǸǠǼǳơȁƨǯŐǳơ

هنا يرقد بالرب األرشمندريت

جورج جنيب أنطون صليبا
2009 - 1928
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�أيقونة ال�سيدة العذراء
التي �أح�رضها حني زار القد�س يف العام 1983

�شكر خــا�ص حل�رضات ال�ســادة
الذين �ساهموا فــي �إجنــــاز هذه النـــبذة

ƨǟƢºººººƦǗȁƱơǂººººƻƛ
مطبعة ومكتبة �أوغاريت  -يتغرين
ÍÐ/ÑÏÍÑÏÖ
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