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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

ذكسيه بسيدني خريدة شهرية تصدرها الكنيسه القبطيه األرثّوّ

اخبار االقباط
(۲:۲٥ لنــاس. (لــو  لنعمــة، عنــد هللا و ا لقامــة و ا لحكمــة و ا مــا يســوع فــكان يتقــدم فــي ا ٤۰ صفحةوأ
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٢ ٠ ١ نوفمرب ٦ املقــدس  املجمع  مــن  ن   بيا

ــي كنيســتنا  ــع ف ــا هــو متّب ــى م ــد عل ــان للتأكي بي
القبطيــة االرثوذكســية :

" اليجــوز ألي جمعيــة أو هيئــة أو شــخص 
القيــام بــأي عمــل رعــوي أو كــرازي أو خيــري 
وموافقــة  بــإذن  إال  ايبارشــية  أي  داخــل  فــي 

ــى  ــية وعل ــذه اإليبارش ــقف ه ــة األب أس ومبارك
شــعبنا المحــب للمســيح عــدم التجــاوب مــع هــذه 
ــالمها، ــة وس ــدة الكنيس ــا لوح ــات تحقيقً المخالف

قوانين الكنيسة في هذا األمر:
" كل مــن يقــوم بعمــل مختــص بالكنيســة خالفًــا 

إلرادة وأمــر األســقف فليكن محروًمــا" (خالصة 
قديمــة للقانــون ۷ مجمــع غنغــرة)

"االســقف هــو فــي الكنيســة ، والكنيســة فــي 
ــن ليســوا مــع األســقف فهــم  األســقف ، أمــا الذي

ــة" ــارج الكنيس خ

 (القديس كبريانوس)
[الزموا األسقف مالًزمة المسيح ألبيه،
واتبعوا لفيف القساوسة اتباعكم للرسل،

كرمــوا الشمامســة كاحترامكــم لوصيّــة هللا.ال 
يصنــع أحــد شــيئًا يخــص الكنيســة بدون األســقف 

تراث األدب واهلوية القبطية .....يف السيمنار الرابع آلباء املجمع املقدس
ــيمنار  ــن س ــي م ــوم الثان ــائية للي ــرة المس ــهدت الفت ش
المجمــع المقدس محاضرتين عن تــراث األدب القبطي 
وعــن الهويــة القبطية وألقــى أولــى المحاضرتين القس 
باســيليوس صبحــي وكيل الكليــة اإلكليريكيــة بالقاهرة 
ودارت حــول اللغــة القبطيــة وتراث األدب حيث أشــار 
خاللهــا إلــى عــدة نقــاط هــي دور الكنيســة فــي تعميــم 
اســتخدام الكتابــة القبطيــة؛ وترجمــة الكتــاب المقــدس 
للغــة القبطيــة ؛ وضعــف اللغــة القبطيــة والعوامل التى 

ســاعدت على ذلك؛ وتعريف األدب القبطي؛ والتقســيم 
الزمنــي والنوعــي لــه؛ وخصائــص عصــر البدايــات 
ــولي؛ والعصــر  ــيوس الرس ــا أثناس ــد الباب ــى عه وحت
الذهبــي لــألدب القبطــي أي عصــر األنبــا شــنودة 
رئيــس المتوحديــن وحتــى بعــد المجمــع الخلقيدونــي؛ 
ــع وضــع  ــي م ــي العصــر العرب ــاط ف ــاب األقب والكت
تصــور لمقترحــات للنهــوض باللغــة واالدب القبطــي 
ــة  ــا تومــاس أســقف القوصي ــة األنب ــا تحــدث نياف بينم

فــي المحاضــرة الثانيــة عــن الهويــة المصريــة القبطية 
قــدم خاللهــا تعريــف الهويــة وســمات المعتقــدات 
الدينيــة المؤثــرة فــي الهويــة القبطيــة وهــي المعتقــدات 
ــدات  ــي والمعتق ــد الكنس ــية والتقلي ــة والطقس الالهوتي
ــدات  ــعبية والمعتق ــة الش ــدات الروحي ــة والمعتق االدبي
التاريخيــة والمعتقــدات االيدولوجيــة الروحيــة كمــا 
تنــاول المؤثــرات الثقافيــة المؤثــرة فــي الهويــة والتــي 
ــة  ــة واللغ ــي والثقاف ــراث الدين ــن والت ــي الدي ــل ف تتمث

والفولكولــور الشــعبي والقيــم والعــرف

ع مطمئنة : مصر خبري واألوضــا ليا بــا لوفــد قبطي من أســرتا لبا ا
 اســتقبل  قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بالمقــر 
ــقف  ــا ســولایر أس ــة األنب ــكندرية، نياف ــوي باإلس الباب
ملبــورن، ومجموعــة مــن العائــالت والشــباب القبطــي 

مــن أســتراليا، وتوجــه الوفــد لزيــارة األديــرة القبطيــة 
ــا  ــال الباب ــو، ق ــب فيت ــكندرية.   وبحس ــس اإلس وكنائ
أن مصــر بلــد يتميــز بالوســطية وكمــا أن بهــا ثالثــة 

أهرامــات بهــا ثالثــة أعمــدة بالكنيســة القبطيــة الوطنية 
ــى  ــة عل ــة، والكنيس ــهداء والرهبن ــم والش ــي التعلي وه
مــدار عقودهــا قدمــت العديــد مــن الشــهداء.   موضًحــا 

امتــداد خدمــة الكنيســة القبطيــة فــي دول متعــددة فــي 
ــم كلــه، وطمأنهــم علــى األوضــاع فــي مصــر.  العال

الكنيسة املصرية تشرتى وتؤجر ٤٠٠ كنيسة ىف ٦٠ دولة
ــج  ــى نه ــي» ســار عل قداســة البابا«تواضــروس الثان
المتنيــح قداســة  البابا«شــنودة» فــى شــراء األراضــى 
واألديــرة المهجــورة مــن الكاثوليــك وبنــى مكانهــا 
كنائــس جديــدة منــذ أن وصــل البابــا تواضــروس إلــى 
كرســى الباباويــة خلفــاً للبابا شــنودة الثالــث، وهو يضع 
أمــام عينيــه خريطــة واضحة المعالــم والتفاصيل لتمدد 
الكنيســة األرثوذكســية خــارج مصــر فــى دول أوروبــا 
واألمريكتيــن الشــمالية والجنوبيــة البابــا تواضــروس 
ــث  ــنودة، حي ــا ش ــج الباب ــى نه ــه عل ــى خطت ــير ف يس
ــى كل  ــدت الكنيســة بســيامة أســقف مخصــص ف عه
دولــة، يرعــى مصالــح األقبــاط األرثوذكــس بهــا، 
ويســعى لبنــاء أو شــراء أو علــى األقــل تأجيــر أديــرة 
وكنائــس هجرتهــا طوائــف قبطيــة أخــرى، ويصلــى 

ــن بعــض  ــاط األرثوذكــس، نظــًرا ألن قواني بهــا األقب
ــق  ــرة إال وف ــاء األدي ــة ال تســمح ببن ــدان األوروبي البل
شــروط معينــة ومــا يؤكــد ذلــك، اعتــراف القــس بولس 
حليــم المتحدث الرســمى باســم الكنيســة األرثوذكســية، 
الــذى قــال فــى تصريــح خــاص لـ«الفجــر»: الكنيســة 
اشــترت وأجــرت مــا يقــرب مــن ٤۰۰ كنيســة علــى 
ــهد   ــم واستش ــاء العال ــع أنح ــة بجمي ــتوى ٦۰ دول مس
األب حليــم بمــا حــدث فــى هولنــدا، قائــالً: كان األنبــا 
ــة  ــى مــع جمــوع الجالي ــدا يصل أرســانى أســقف هولن
ــرة تابعــة إلحــدى الكنائــس  ــى قاعــة صغي ــة ف القبطي
اإلنجيليــة بمقاطعــة «الهــاى»، ثــم تحولــت لمقــر 
لطالبــى «الرهبنــة» الجزويــت حاليــاً، حتــى تمكن من 
ــى شــراء كنيســة  ــه ف ــة من ــغ رمــزى رغب إدخــار مبل

كاثوليكيــة قديمــة بأمســتردام مــن البلديــة إال أن طلبــه 
قوبــل بالرفــض وبعــد ذلــك تبــرع بعــض أبنــاء الجاليــة 
بمبلــغ ۳٥۰ ألــف يــورو، وتمكــن مــن شــراء الكنيســة 
ــا تحصــل  ــة كم ــية حديث ــا لكنيســة أرثوذكس وتحويله
أســقف هولنــدا علــى مبنــى مســاحته ٦٥۰ متــراً كان 
مــأوى للمشــردين فــى الشــوارع، ثــم عمــل علــى 
تطويــره وتحويلــه لكنيســة أخــرى فــى وقــت قياســى، 
ليصــل عــدد الكنائــس األرثوذكســية فــى هولنــدا إلــى 
ثمانــى كنائــس وديــر جديــد «تحــت التأســيس» يحمــل 

اســم البابــا تواضــروس الثانــى بمقاطعــة انتشــت
 وفــى ألمانيــا، نجــح األنبــا دميــان األســقف العــام 
إمبراطوريــة  تأســيس  فــى  هنــاك،  لألرثوذكــس 
أرثوذكســية بعدمــا اشــترى ديــراً مهجــوراً يقــع بواليــة 

ــة  ــو العمل ــا كان ه ــط حينم ــارك فق ــتر بـــ ۱ م فوكس
الرئيســية أللمانيا قبل «اليورو»، تم ترميمه وتســميته 
بديــر الســيدة العــذراء، باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن 
مبانــى الخدمــات والمخــازن التابعــة لإليبارشــية كمــا 
أســس مــا يعــرف بـ»القريــة القبطيــة الفرعونية»وهى 
ملحقــة بالديــر علــى شــكل متحــف يضــم تماثيــل 
فرعونيــة ومخطوطــات هيروغليفيــة يزورهــا يوميــاً 
مئــات الوفــود الســياحية لمشــاهدة التــراث المصــرى 
القديــم بعــد دفــع الرســوم المخصصــة التى تمثــل دخال 

ثابتــا للكنيســة األرثوذكســية فــى ألمانيــا   
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 من سير بابوات. المدينة العظمي. االسكندرية
 

  البابا الرابع عور البابا ديو ينسيوس 
 

  ميالدية    462تنيح عام 
مااا ديباااواا ااة ل اا  ت اا اا   كاااو لدياا ياا  

دمارد   ماا الاال   ل   عرف ديار   وعلومهم
 مسيحية وايب فة دل وإردد  دير 

 
فق  كاو معها  وض  دلردق ما رسائا  واويا  

لعاناا   دشااااردماا ماناهااا  لحا   دو ديارساو  
ماااا   عالام دو واهاا دشايااء  اريا اة   ردءتها 

دير  ديي ديق ي  ديااارياوا ديا ااواا ر ام   اده
  كاا عا ه فأرش ه ديي داليااو  24

 
لعن ما تنيح دالن ا ديااااارياوا دالااااره دال  

لعااناا مااا تااوفااي عاايااا  يااارلكاااا نااائاا ااا ياا 
  . 426/ 24/ 42في  وطريرك 
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 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 مثار كنيسة مار مرقس  

 هذه هى ثمار كنيسة مار مرقس
 تبدأ بتواضع القمص و هو الريس 

 رمى البذار و رواها لكسب جميع األنفس
 أبونا يعقوب بكل المقايس هو األمثل و األخلص
 أب حنين وكاهن كله حكمة و للمحبه هو المؤسس
 يتعب يخدم و كلماته الطيبه كبلسم ناعم الملمس

 نفسألللشعب و ايضا لكل القسوس فهو رابح لكل ا
 ومن ثمار كنيسة مار مرقس اباء و حراس
 أبونا أغسطينوس فهو نعم األب المخلص

 وأبونا جوناثان هو الراعى األمين بكل الحب فى األذن يهمس
 و أبونا مارك فهو أب للشباب و له دائما يحرس

 ابونا الحبيب مايكل الذى يخدم بكل تواضع و احساس
 فكيف ال تثمر كنيسة مار مرقس ؟

 الحب المقدسو السبب هو : أنها أثمرت و سوف تثمر ثمر كثير 
 بين رنين األجراس و تسابيح  الشعب و كل الناس

 القداس مايكل و مينا فى  أثناءاحتفلت الكنيسه بأوالدها 
 ليلبسوا لبس الكهنوت فهو أنقى و اروع لباس 

 وكلله األنبا دانييل واألنبا دانيال هؤالء االحبار و الحراس
 ودي كانت فرحه للشعب و لكل الناس

 أقتنوا الكهنوت فهو لهم أعظم من الذهب و انقى من الماس جاالر
 تركوا الطب ليربحوا أمجاد سماويه بكل القياس
 قلوبنا وصلوتنا نرفعها لهم فى كل قداس

 ليضيئوا فى كل الدنيا كالشمس فى كل صباح

 كلمات / ميشيل جرجس
07/11/2016 

 
 صوم امليالد البتوىل ... صوم العطايا

 
أقبل  عليناا هاذا الاصوم المقادس وناستطيع أن نلماس ماا 
تقدمه لنا الكنيسة خالل هذا الصوم من عطايا يعجز البشر 

 عن تقديمها منها:
 
أبونا زكريا وأمنا الياصابات وكابر الاسن وعجاز الطبيعاة  

البشرية من أن يكون لهما نسل، وها هو رئياس المالئكاة 
جبرائيل ينقل لهما البشري بعطية الهية وهو والدة يوحناا 
المعمدان، أعظم مواليد النساء، المالك الذي  يعد الطريا  

 للمخلص.
الكنيسة المقدسة تجتمع كلها ويتقادم الماشهد الباباا البطريارك األنباا أبارقم والقاديس العظيام 
سمعان الخراز وبإرشاد القديسة العظيمة والدة اإلله العذراء ماريم الاشفيعة القوياة وياصر  
الكل كيرياليسون ، يارب إرحام ، فيهاتز جبال المقطام وتتفكاك أساسااته ويتحقا  وعاد الارب 

 كثمرة لإليمان وينتقل الجبل ويؤمن الحاكم المدعو المعز لدين هللا.
وأعظم العطايا تلك التي نالها أدم وأوالده بعادما تثبات حكام الماوت عليهام ولام يجاد أي أمال 

ليتاك ياارب تاش  الاسموات وتانزل، وهاا هاو   –ورجاء في حياة مرة أخري، وعلي الصرا  
رئيس المالئكة يباشر ملكاة الاسمائيين واألرضايين البتاول العفيفاة، دائماة البتولياة القدياسة 
مريم بتجسد هللا بالروح القدس في إحاشائها كماا رأي النابي موساي العليقاة تاشتعل دون أن 

 تحترق، إنه التجسد اإللهي وبحر من العطايا.
 

ت بمحبتاه لناا، إساألوا  أحبائي ماذا نريد في هذا الاصوم المقادس، والاسيد الارب يأمرناا جميعاا
تعطوا، إطلبوا تجدوا، إقرعوا يفتح لكم، عم  طلبتك وبثقة اإليمان تسلم عطيتك من يدي هللا 
الغني في عطائاه، القاادرعلي كال شاه، مهماا كانات خطيتاك وقاسوتها وسايطرتها، التوباة ، 
توبني يارب...مهما كانت المشاكل والمخاوف واألضطرابات، ملقين كل همكام علياه... مهماا 

 كانت اإلضطهادات وكثرة المظالم، إعلم انه لن يتركك ولن يهملك.
 

أتوسل اليك يا إلهي العارف قلبي وأفكاري ونيااتي وكال شاه مكاشوف وعرياان أماماك، أنار 
عيني وإكسر مرقة الرياء وحطم الكبرياء الباطل وأيقظني من سبات ونوم الضمير، وإعطناي 
الفرصة والقدرة ألقدم توبة وأعرف طريقي اليك، وأرجع الي حظيرة الراعي الصالح، وأعلم 

 جيدات أن الوقت مقصر وأنك علي األبواب.  
 والرب قريب.

 
 القمص تادرس سمعان    
 وكيل عام إيبارشية سيدنى وتوابعها    

 صوم امليالد 

 
رتبت الكنيسة واعتمدت صوم الميالد المجيدد إدشردداد الداوق الدلددد  لدتدندد الدمد  دنديد  
الستلبال  يالد السيد المسيح وهم في  لئ الاوق  فمفهوم الصوم هو ان ندندتدمدد عدلدي   

 لكي ننيش وليس علي الخبز وحده. 
 

وصوم الميالد يختلف في جوهاه و ضمونه ع  الصوم الكبيا  فدالصدوم الدكدبديدا صدوم 
نسكي تلشفي   لئ إالميطانيات والخشوع واالنلطاع للغاوب ع  الطنام إتلدشدف جسدد  
دديد  إصمت  إسكون. تشارك فيه الكنيسة  سيحها الذ  انلطع ع  الكل ودخل الي عمق 
الباية ليسك  هناك إسا عجيب  وينتهي الصوم الكبيا إأسبوع الدبدصدخدة الدذ  هدو  دمدة 
داكة الكنيسة لمسيحها التألم عنها  داكة اآلالم في اخضاع الدجدسدد إدالدتدندسد  والصدوم 

 والميطانيات و ضاء الليل في سها علي كلمة  .
 

ا ا صوم الميالد فهو صوم تهليل وتسبيح   صوم اال تااب إالاوق الدي رجداء الدخدال  
إالتساإيح والشكا  نتانم تانيم  لبي وذهني إسها في تساإيح كيه  ننل  فديدهدا عد  متدمدام 
 واعيد   الصاد ة  ونجدد عهودنا وايماننا إشإ    الذ  جاء في جسد إشايتنا لياجع لنا 

 وحدتنا إاهلل وحياتنا في  لكوته الذ  هو الكنيسة   وضع سكني    ع الناد.
 

فيا ليتنا ال نضيع أ  فاصة للصالة والتسبيح في هذه الفتاة المباركة  تسبيدح الدفدم والدذهد  
واالهم تسبيح الللب حيث حثنا  نلمنا إولس الاسول علي ان نتانم في  لوإنا  حيث ينسكدب 
الللب في اكتشاف  وة عمل   و بوله النجيب لنا ونح  إند خطاه  جاء ليفتلدنا ويبحث عنا 
وياجننا لحض  االب  ليت ارواحنا تتحاك إأنسكاب داخلي نحو   وتشكاه عدلدي عد ديدم 
ننمته و حبته ورحمته  ليتنا نحيا  ع الكنيسة كل لح ة تهليل وفاق إأتمام الخال  وتكدون 
ارواحنا خفيفة لتتمثل إأ نا النذراء التي حملت  خلصنا  فلبلت إخضوع  ا  يل لها     دبدل 
الاب  وحف ت أعماله  تفكاة و تأ لة إها في  لبها  و ا ت إساعة للخد ة والندمدل  لدكدي 

 نستحق ان يتصور فينا اإ    الحي إالحليلة.
  

كل عام ودنب المسيح في كل  كان في  لئ الننمة والفاق واللوة الاوحديدة  لدالدبديد   د  
رب المجد ان يحفظ لنا إاإانا اللديس االنبا تواضاود الثاني وكل اإائنا المطارنة واالسا فدة 

 وآإائنا الكهنة والشما سة وكل الخدام وكل    له تنب خد ة  ع الكنيسة الملدسة. آ ي 
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 صفحات مع المصريين 
 الصحفية : وداد مينا الياس 

 

 الدعم ... والقرض ,,, واملنحة. 

 
االمر الشاغل في مصرنا اليوم بعنوان كبييير 
) قرض صندوق اليني يد اليدولييا وتينياقي ي ي  
وكاالت األنباء بكل أشيكياليويا وكيلني  اليفير  
اآلتي. وواقع االمر ي ول .... أن هياا اليد ي  
مشييروب بييوييحييث واهييحيية  ييابيي يي  وا ييبيية 
م ييا  دوال   21ال نفيا .. وإال ... وإال هاه تؤكد أن ال رض 

والاي يصل   ي دفعات وليس دفعة واحدة. كل دفعية مينيويا 
 مرتبحة بحج  ما ت  تنفياه وإال .. هنا أقف  ندها ق يالً.

  
حين كنت أد س     اال  ماع كان أس اذي الدك يو  ميحيميد 
حسن السا اتي. ووق وا كان شاباً وسيماً و اقياً وقد حصيل 
  ي الدك و اه من أمريكا وفضل اليعيودة ليميصير  غي  كيل 
اإلغراءات ليد س ل جيل الجديد     اال  ماع في الجامعيات 
المصرية. وكان ي ف م حد اً ب لني أمامنا ويؤكد لنا أن  ي ي  
اال  ماع والمسا دات اال  ما ية والمنح واليد ي  وكيل ميا 
ي د   تحت هاه المسميات ...  ميعوا إبنة اليرأسيميالييية ... 
ويكر ها .. إبنة النظ  الراسمالية. هو الاي أنشلهيا وأسيس 
  وموا حفاظاً   ي سالمة المج مع وبال الي سالمة االن يا  
الاي يودم الراسمالية ال ي تعود بياليرءياء  ي يي اليميجي يميع 

  امة. 
 

وقد ت  وهع د اسات كثيرة لواا الع   وتحب وا ميعيظي  دول 
العال  ومنوا مصر. كنا نري الشركات الكبري ميثيل فييي يبيس 
وإيديال وكولدير وتبعوا شركات صنا ية كبري ح ي ن ابيات 
مو  ف المون  مييعيويا كيان بيويا  يييادات بيبييية ونيوادي 
ا  ما ية بل وش ق ل  صيف ياهب اليوا العمال والموظفيين 
بال ناوب في فصل الصييف لي يراحية واالسي يجيميام واليعيودة 
ل عمل بروح م جددة نشيييحية. هياه اليرأسيميالييية احي يرميت 
العامل ليس ف ث لودمة االن ا  ولكن لحياة أنسانية كيرييمية.  
هاه النظ  ك وا إن شرت بعد الحرب العالميية اليثيانييية ليييبيدأ 
العال  البناء االق صادي الاي دمرت  الحرب. ومصر كان لويا 
دو  كبير في هاا النظام وتحبيق هاه اليد اسيات وكيان بيويا 
  ال وبنيون أ رياء أشوره  أبو   ي ة الاي أسس شبيكية 
المواصالت والنوادي المرف ة بوا . وب عت حيرب ميؤسيس 
بنك مصر ومدينة المح ة الصنا ييية وكيان ليويا مسي يشيفيي 
ونادي و شرات الش ق فى االسكند ية و أس البر لي يضيي 

 العمال أ ازاتو  الصيفية. 
 

تاكرت هاه السياسات االنسانية وأنا أتابع حميالت اليد يايية 
لصندوق الن د الدولي.. والي يرض اليدوليي.. وكيلني  اليفير  
اآلتي. وبالمناسبة قادني هاا الموهوع ل بيحيع  ين تيا يي  
مصر أمام ال روض وصدم ني االحصائية . ألن مصر كيانيت 

ب د  ميل... بال أزمات سكر  2591وح ي أوائل الثو ة  ام 
وال زيت وال أزمة ال مح من وقت الءر تودد  غيف العيش! 
وال  نون اسعا  ال حيوم... اليميصيري كيان الييعير  سيوي 
ال ح  الب دي الضيانيي واليبي يري وميميكين الي يحي  اليجيمي يي 
ل كف  !! وليس كيميا نسيميع اليييوم كيبياب ليحي  اليحيميا  .. 
واال انب المجمدة وال ي إتضح فيما بعد انيويا فينيران بيريية 
بعد قحع الرقبة واليدييل ال فيرق بييينيويا وبييين اال نيب. وال 
الجمبري الاي ظور فيميا بيعيد أني  دود صييينيي وال تي يو  
االسماك بسبب المزا ع السيميكييية.. وال اليفيرام اليميجيميدة 
النصف فاسدة... مصر كانت ب د  ميل ..  ائيع بيال فسياد .. 

 وبال ت و  نفوس ال جا . 
أ ود لإلحصائية  ن ال روض ال ي حص ت   يوا مصر ميع 

. أوالً هينياك فيرق بييين 2591مو  ف الرؤساء ومنا  يام 
 ال رض وبين المنح. 

ال رض:  مجبير  ي يي السيداد بيفيوائيد وشيروب وغيراميات 
 وءالل ف رة محددة. 

المنح: ال ترد وقد تكون مالية أو  ينية وغير م زمية اليدفيع 
ً بيريرض فيرض  أو السداد. ولكن الم ابل  ادة يكون سياسيا
اتجاه معين أو ءدمة هد  ءاص ديني أو  سكري أو نيظيام 

 معين. 

و ميع ال روض والمنح ال ي حص ت   ييويا مصير 
 م ة مو  فة أشورهيا اليدوال  واليديينيا   01كانت 

 والريال. 
لوحظ أيضاً أن ال رض في ف رة الرئيس  مال  يبيد 
ً ميع  الناصر ذهب أغ ب  إلن اذ معبد أبوسمبل تنسي ا
اليونسكو ومشا يع كبري منوا المصانيع اليحيربييية 
والحديد والص ب. وأول قرض مصيري مين اليبينيك 
الدوليي كيان فيي  يويد اليرئيييس السيادات بي يييمية 

. وفي ت ك الف رة كان  بدالمنع  ال يسوني  2.981
% 91 ئيس المجمو ة االق صاديية وقير  زييادة 

  ي بعض الس يع االسياسييية وليكين قيابي ي   فيض 
شعبي كبير أ بر السادات   ي ال را ع. وفي  ود اليرئيييس 

م يا  دوال من  وسيييا إلنشياء  19السيسي إق رهت مصر 
مي يييا   19مححة الضبعة النووية . وحص يت مصير  ي يي 

دوال  مسا دات ء يجية. ) اليميصيد  وكيالية سي يانيد ز أنيد 
 يو زا . 

 

  الد ـــ 
 

الد   ليس منحة لشعب ف ير أو محدود. بل الد   هيرو ة 
حكومية لمسا دة شرائح اليميجي يميع اليفي ييير أو اليميحيدود 
الدءل ألن ترك هاه الشرائح بدون  ال  ومساندة تي يحيول 
الي  نف وتعوق ت دم المج مع وي رتب   ي أهمالوا تك فة 
 الية   ي الدولة. وهاا يح ق غ ي  السالم اال  ميا يي أي 
تيي يي ييل حييدة الييفيي يير اليياي يييؤدي الييي ءيي ييل فييي اليي ييوازن 
اال  ما ي. ودول العال  الم  دم تد   شعوبويا وهيو ليييس 
 مل ءيري ل موابن بل هو حي  ليكيرامية اليميوابين فيي 
السكن وال ع ي  والصحة واليحييياة اليالئي ية. ويصيل د يميا 
الدولة ل  حا ات الصنا ية والز ا ية الكبيرة منعاً ل بحالية 
والحفظ   ي االق صاد وهاا يحد  في أميرييكيا واسي يراليييا 
وفرنسا ومعظ  ب دان العال  الم  دم وأمريكا بيالياات تيد ي  
 ال حاع الز ا ي والثو ة الحيوانية وقحاع االن ا  بالكامل. 

 
وفي اس راليا يم د الد   لمو  ف ال حا ات الصنا ية منعا 
ل بحالة والموابن يحصل   ي د   االدويية واليميواصيالت 
ومسا دة االيجا  والمسا دات اال  ما ية ود ي  الي يعي ييي  

 المجاني ويصل الد   ح ي لألبفال في دو  الحضانة. 
 

والد   ليس منحة الدولة   ي الف ير بل هو هرو ة ل  يدم 
الشعوب وفي مصر أه  اهدا  الد   تاهب ل وبز والسي يع 
ال موينية  امة.  وفي الومس سنوات االءيرة إ تفع الد   

مي يييا   يام  102اليي  1122م يا   ني   يام  291من 
% من هياا اليد ي   غي  91. ود   الرغيف يلءا  1122

أن صوامع ال وزين غير صالحة لي يحيفيظ الصيحيي وهينياك 
ايضاً  دم شفافية في البحاقات الي يميويينييية حيييع الشيعيب 

مي يييون !! وهياا  11م يون و دد البحاقات  59المصري 
 يشير الي هرو ة و ود د اسة   مية شفافة. 

 

 قرض صندوق الن د الدولي 
 م يا  دوال . 21

 
من المؤكد أن أي منحة أو قرض لوا شروب. فيويي تيعيحيي 
ل ورو  من أزمة معينة وهاا ي ح ب وهيوح اليميعي يومية  
ووهوح السياسة ألن لن ي ح ق أي ت دم إق يصيادي بيدون 
ءحث سياسية واهحة. و ادة في بالدنا العربية والمصرية 
حيع تريب الشفافية وال يٌعر  تفاصيل أي قرض أو منيحية 
إال بعد زوال أو ان واء ف رة الحك  المعاصر لويا. والي يرض 

م يا  دوال    ي  ال  سنوات لوا شروب  21االءير بمب غ 
أهموا ان  سيلتي   ي مراحل كل مرح ة تيحيدد االنيجيازات 

 الساب ة وتود  لالصالح االق صادي والمج معي. 
 

  -وأه  هاه الشروب :
االل زام بزيادة موصصات حماية الموابنين الف يراء  .2

وهاا يعني وبشيدة اني ياذ اليميجي يميع اليميصيري مين 
الحالة الم دنية وان اذ محدودي الدءل وهياا الشيرب  
أساسي يودم الريف والعشوائيات والصعيد ءاصة . 
وتنفيا هاا الشرب ب  دم م حوظ يحدد وصول الدفيعية 
ً ان  الثالثة من ال رض إس ناداً لما ت  إنيجيازه.  ي يميا

 % من الشعب المصري تحت ءث الف ر. 91
إ راءات  ا  ة فيي اليميشيا كية اليعيمي ييية لي ير يال  .1

والنساء في سوق العمل. و انيب مين هياا الي يرض 
ي ج  ل مويل الصنا ات الصريرة وال ي تودم قيحياع 

% مين .0كبير من المج مع في مصر حيع هينياك 
ال وي العام ة النسائية تي يوم فيييويا اليميرأة بي  يالية 
االسرة بمسؤلية كام ة بسبب مرض الزو  أووفياتي  
 أو  دم و وده أو أي تكاسل من  تحت أي مسميات. 

إ ادة برمجة تسديد اليدييون اليميسي يحي ية لشيركيات  .0
الب رول العالمية في مصر ومعظمويا انيجي يييزيية أي 

 21م ييا  دوال  مين الي يرض  2ز0مح وب تسديد 

م يا  دوال  لبريحانيا أكبر مس ثمر في مصر. بمعني 
ً قيرض مسي يحيق  ان من قيمة ال رض ييوير  ايضيا

 السداد . 
تعوي  الجني  اليميصيري والي يضيييييق  ي يي السيوق  .4

السوداء. وإذا كان هاا الشرب ل   يانيب سي يبيي فيي 
زيادة االسعا    ي الموابن فيميميا ال شيك فييي  أن 
الجانب االيجابي أ اد ل دولة العمالت الدوال ية ال يي 

 كانت تسيحر   يوا محالت الصرافة . 
 

م يا  دوال  من صندوق الن يد  21هاه أه  شروب قرض ال 
الدولي والسؤال هنا أين ءحة اليدولية اليواهيحية اليرشيييدة 
ل نفياها وموا وة الميشياكيل اليمي يراكيمية ألءيحياء سينيوات 
مضت   ال ون  اماً  وأكثر ... لوبن ل  تم د ل  يد االصيالح 
ل كبا ي أو الحرق أو البنية ال ح ية أو الكورباء أو المرافيق 
العامة. أو ح ي أه  اسس المج مع لبناء موابن صياليح لي  
حق في منظومة الي يعي ييي  واليعيال  واالصيالح االقي يصيادي 

 ووهع ح ول  ا ية ل عشوائيات. 
  

حزباً ل  نسمع لو  صوتاً في ميرحي ية  41في مصر أكثر من 
ال جديد ول  ي جياوز صيراءيوي  قضياييا اليفيسياد. فيي مصير 
 شيرات الييني ييابيات لييميويي ي ييف الي ييحيا ييات. ايين بيرامييجيوييا 
االصالحية في و قة  مل تلتي واهحة في أولويات ال نفيا. 
أين صوت الن ابات . الن ابات المونية الصنيا ييية اليعيميالييية 
ال ي تحرح اليميشياكيل وتضيع اليحي يول. الشيبياب الياي قياد 
 و تيين  افعاً شعا   يش حرية كيرامية انسيانييية و يدالية 

 ا  ما ية. 
  

م يييا   ينييي   24ت ول أحدي االحصائيات أن مصر تصر  
سنوياً   ي الكيف !! هاا قحاع كبير من اليميجي يميع ييحي يا  
ل عال  ألن هاا الك  من الشباب أغ ب  ينيام الينيويا  ويسيوير 
ال يل. أين صوت مج س النواب الممثل ل شعب   وكيل نيائيب 
يعر  مشاكل الدائرة ال ي اء ا تي  نيائيبياً وصيوتيا ليويا. لي  
نسمع منو  سوي أصوات تواف  االمو  مثل  ا ية اليبينيات 

 والكشف   يون ... و جز الر ال ..!!
 

إن قضايا الفساد   ي أ  ي مس وي من أ  ي المسؤلين ... 
  -اال ز   –اليدقيييق   –وزيادة االسعا  ءان ة ... أزمة السكر 

المحاليييل .. وغيييره .. وغيييره ...   –لبن االبفال  –الدواء 
ومشاكل شباب الوجرة الاي يموت  ينيد الشيوابي. ... كيل 
هاا يضا  الي  االيدي السوداء لموربين الوبن من الداءيل 

 وكل يوم حاد   ديد وكا  ة  ديدة ... 
ن حد   ن السياحة وتلمينوا... وما حد  من أهالي الينيوبية 

ً ومينيع دءيول السييياح إليي ميعيبيد  21بحجز  سائحاً صينييا
 سوداني و شرين أتوبيس ...  411أبوسمبل وحجز 

 
 يا يس الحمل   ي أك افك   يل ... 

ومصر الرا قة في الديون ليس أماموا سوي الحزم ل نويض 
بجدية وتنفض تراكمات السنين والبدء في البناء ... ليميصير 
الرد ... مصر االفضل .. وك نا في الموجر ء فك..... ال نيرييد 
ح ماً ...  ولكن نريد منوج   مي في ءحوات تنفياية شفافية 

 ن مس  ما ها ....  نريد مصر الرائدة .. ال ائدة. 
 

كنت أقرا ك مات الشا ير واالدييب اليعياليميي  يبيران ءي يييل 
 بران ... و شت شوو اً بوي ة مع ك ب  وميؤليفياتي  حيييع 
كنت الفائزة االولي في أول مساب ة  ن أ مال  بلفضل بحع 
  مي أدبي  ن ان ا   و  ي مس وي بيالد اليميويجير وكيان 

 .25.4هاا  ام 
  

   حص ت   ي  ائزة  بران ء يل  بران ميرة  يانييية  يام 
تكريماً لك اباتيي و يمي يي اال يالميي. تيوقيفيت  ينيد  2551

ك مات كثيرة لواا االديب اليرائيع...  وأهي  كي يميات تيوقيفيت 
  ندها ... 

 ويل ألمة تلكل مما ال تز ع   
 وت بس مما ال تصنع ...              

 
 والي ال  اء في العدد ال ادم ..... 

 المنح ال رض  

 1 2 2591في  صر الم ك فا وق ح ي  ام 

 21 01 في  صر  بد الناصر

 52 2.5 في  صر السادات لمدة  شر سنوات

 4.1 212 في  صر مبا ك  ال ون سنة

 022 212 1115الي  1111في  صر مبا ك من 

 52 1. 1122الي  1121ومن  



 ش  3311 كيهك  2   اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 بقلم وريشة: جون كرياقوس
 

دائما فى نهاية العام نجد أننا نحاول أن نراجع أنفسنا فىى أوىور 
كثيرة ورت علينا خالل العام أو حتى ألوور وىرت عىلىيىنىا خىالل 
سنوات وضت، وكأننا نحاول أن نقدم كشف حسىا  أ  يىحىاول 
المرء فى أن يراجع حاله حول المكسب والخسارة ربما ون أجل 
ان يتعلم لكى يبتعد عن أخطاءه بل وأحيانا قد ال يىربىب فىى أن 
يتعلم بل وقد يستمر ون سنة ألخر  فى الخسارة ودون وحاولة 
أن يتعلم ون أخطاءه أو حتى يستمر فى عناده وىمىا يىجىعىل تىلىك 
األخطاء تتراكم ، كما أحيانا يحاول األنسان أن  يىوجىد األعى ار 
والتبريرات لنفسه وبالتالى قد يخدع أو يىخىدر ذاتىه لىكىى تىقىبىل 
واهو خطأ ،واحيانىا قىد يىرجىع األنسىان الىعىيىب والىخىطىأ عىلىى 
اآلخريين أوعلى الظروف والزون ال   ال يىرحىم، وال شىك أن 
التبريرات تتعدد وتتنوع..وحيث قال الكتىا  ففىالىكىل قىد  ابىوا 
وىىىعىىىا وفسىىىدوا ولىىىيىىىو وىىىن يىىىعىىىمىىىل  ىىىالحىىىا ولىىىيىىىو وال 

(. فالحق أحق أن يتبع ألن هللا أعطى لنا دائمىا 1::3واحدف )وز
حرية األرادة واألختىيىار بىل ويىعىطىى أيضىا الىفىر ىة وىن أجىل 
وراجعة النفو، ولكن لآلسف أحيانا نتىجىاهىل والنىدرل، ولىهى ا 
يصدق القول:أن تدر  أنك ال تدر  ف لك ونىتىهىى الىحىكىمىة، أن 
الىخىىطىىيىيىىة وىن يىىرتىىكىب الىىيىلىىو وفىى  ىىنىىه أنىىه يىدر  وهىىو ال 
يدر !...وهو وا  ي كرنى ببيت الشعر القائل :  ف نعيب  وىانىنىا 

 والعيب فينا ... ووا لزواننا عيب سوانا ف                       
 

  أهمية التراجع ون أجل الحق ..ولكن أحيانا بعد ضياع الفر ة:
فلكل حادث حديث حيث يجدر هنا ان نتأمل معا نماذج من البشرش  

ع فهم التاريخ وت كوا أثارهم ، لكنهم فش  -بل هم من المراهي   –
نهاية حياتهم منهم من ادرك الحق وآخ  لم يشدرك.  كشمشا يش حش  
ايضا ما يقدمه اإلنسان من أخت اعات فالبعض قد يضش  اننسشان 
أو فع  بعضه ض  البر   وهو أيضا ما يؤكد قول  قدمه سليمشان 
الحكيم:"  أن هللا صنع اإلنسان مستقيما  أما هم فطلبوا أخت اعات 

 (..7::9كثي ة")جا 
ألب ت أينرتاين هشوعشالشم الش يشاضشيشات  ونجد على سبيل المثال :

الرهي ، مخت ع نظ ية النسبية الشتش  أدت الش  أخشتش اع الشقشنشبشلشة 
الذرية ثم الهيدروجينية  ) وكلنا نع ف مدى خشطشورتشهشمشاى  فش ش  

أى مع نهاية الح ب العالميشة الشثشانشيشة ألشقشا أمش يشكشا  5791عام 
القنبلة الذرية عل  هي وشيما ونجازك  ف  اليشابشان،) وقشد سشاعشد 
ذلك عل  وضع نهاية لتلك الشحش بى ولشكشن الشنشتشيشجشة كشان دمشار 
وه ك لمئات  انلوف من البر  بسبب انشعاعات الذريشة ) بشل 
وبعد عر ات السنوات ما زال اليابانشيشن يشذكش ون ويشعشانشون مشن 
تأثي  انشعاعشات اتش  تش كشا أثشارهشا الشقشاتشلشة عشلش  كشثشيش  مشن 
البر ى  وقد رأى أينرتاين ما قد سببه أكتشرشافشاتشه ونشظش يشاتشه مشن 

فأننىى كىنىت أتىمىنىى أن   وتأسف نادوا وبقوله:دمار لإلنسانية   
 والشواقشع لشم أكون  انع ساعات تفيد الناس بدال ون هىالكىهىم ف

ين ع ندم أينرتاين من أكتشرشافشه الشجشهشنشمش  وك ششك أن كشثشيش ون 
عشلش  مشا كشتشبشو  سشوا  عشن -ولكن بشعشد فشوات انوان  –يندمون 

اإليمان أو ف  أفساد العقشول أو حشتش  مشن أخشتش اعشات وأسشلشحشة 
مدم ة وقد سبق قشدمشا لشلشقشار  حشول نشوبشل وكشيش  نشدم عشلش  
أخت اعة مادة الديناميا الت  تصنع منها القنابل  وقد ت ك بشعشدهشا 
كل ث وته لك  تخصص جائزة بأسمه لعمشل قشد يشخشدم اننسشانشيشة 
)ولكن علينا ان نتذك  كي  اآلن يست يد مشنشهشا انرهشاب  ..ى بشل 
وال وس  كلرانكوف مصمم البشنشدقشيشة "والشتش  عش فشا بشأسشمشه" 

عند كل  -تأس  عما قدمه للبر ية   وهكذا نجد كي  كانا النهاية
ولكن لألس  لم ي يد الندم بعد فشوات انوان .  وذلشك مشا  -هؤك 

أن العالم ال   أنشأناه هو جعل إينرتاين يقول ف  نهاية عم   :" 
  " ولشكشن انهشم  نتاج فكرنا وال يمكن تييره بىدون تىيىيىر فىكىرنىا

طبعا وهو أن كان ذلك م تبط بانيمان  الحقيق  باهلل وفش  طشلشب 
 رحمته   كما من يزرع الروك ك يحصد به عنبا  ..

                                                                                                                                                                                                                                                                              
نموذج آخر به القوة واليرور ...وع جهل باهلل فكىانىت نىهىايىتىهىم 

  وؤسفة:
من المع وف أنه ليس هناك إنسان معصوم مشن الشخشطشأ ،كشمشا ك 
أعن   بذلك ندانة أى أنسان بشقشدر مشا أ كشد عشلش  الشذيشن ضشلشوا 
ط يق الحق ف  عالم لم يع فوا فيه هللا الحقيق  وأتجهوا  بقوة ال  

.. فىمىثىال فىقىد  انلحاد والذىن يزداد عددهم ف  عالمنا الشمشعشاصش 
عرف العالم كله والكم أعتبر نفسه أقىو  وىالكىم عىرفىه الىعىالىم  
ووصل فع  ال  قمة الره ة والصيا بل بانفتخار بقشوتشه وكشان 
يتحدى نى منافس له بغ ور وأست زاز وف  عش   دائشم لشقشوتشه 
وبطوكته المستم ة، بل لم يكت ش  بشالصشيشا والرشهش ة الشعشالشمشيشة 
والث ا ، بل وف  جهله وغ ور  قبل أن يغي  دينه وأسمه ويجشحشد 
الششمششسششيششك )ربششمششا كششان تششحششا إغشش ا  الششمششال ونجششل مششزيششد مششن 

..ولكن فجأة هللا ال   أعطاه تلك القوة الخارقة أخ ها الره ة ..ى
ونه وحيث أ يب بمرض نادر يسمىف الفالج الرعىاشف فىكىان 
كل جزء فى جسمه يهتز بقوة وأختفت قوة يىديىه بىل بىأرتىعىاش 
وحيث نظر له العالم بالشفقة بل وبسخرية القىدر، وأخىتىفىى كىل 
وجده ولم يبقى أال الصيت وذكريات بعض الملحىديىن والى يىن ال 
يعطون المجد هلل وحده..وهم ال يدركون بأن الكل بىاطىل وقىبىض 
الريح.. وبافلين وا قد ينتظرهم فى اليىد..فىحىقىا أن الىتىصىرفىات 
الخاطية التي قد يندم عليها اإلنسان، قد يكون سىبىبىهىا السىرعىة 
واالندفاع وعدم التروي وبمعرفة هللا الحقيقى، وقد يكون سببهىا 

قبل التصرف، وقد يكون التصىرف الىبىشىع   عدم االسترشاد بأحد 

والخاطئ بسبب اليضب واشىتىعىال الىثىورة الىداخىلىيىة، 
وعىدم   وعدم ضبو النىفىو، وعىدم حسىبىان الىنىتىائىج، 

التفكير فيها على اإلطالق وأيضا ذلك ي كرنىى بىمىلىحىد 
آخر وهو أول رائد فضاء سوفيتى على وا أت كر أسمه 

وكانت روسيا فى ذلىك الىحىيىن   -فيور  جاجارين ف..
 –تعيش فى إلحاد وبعيىدة عىن اإليىمىان األرثىوذكسىي 

وبىىعىىد عىىودة هىى ا الىىرائىىد بىىمىىركىىبىىتىىه وىىن الىىفىىضىىاء 
سالما..وعنىدوىا سىألىوه عىمىا قىد شىاهىده قىال: فأنىى 
 عدت فلم أجد هللا هنال..!ف ولكن بىعىد سىنىوات وىات 
ه ا الرائد الفضائى فىى كىارثىة ووىحىتىرقىا فىى حىادثىة 

 طائرة عادية..!!                                                                   
 

  دائما البداية هاوة...ولكن األهم هى النهاية:
كما يذك نا نهاية العام بما قاله سليمان الشحشكشيشم، والشذى 

ى 55مشل  5بدأ بحكمه ال ائقة، رغم انتهش  بشانصشنشام )
)ولكن ف  زهد  والذي ورد ف  سش ش  الشجشامشعشة لشيشؤكشد 
عل  توبتهى  بل وقال الوح  اإلله  عل  فمه بأن"نهاية 
أم  خي  من بدايته "والم ح  أن الناس دائًما يبشحشثشون 
عن النهاية، ويهتمون بذلشك مشعشظشم انحشيشان وفش  كشل 

فمثال حين تروي قصة أو نشاهد رواية، نواح  الحياة: 
فكل وا يهمنا هو كيف انتهت القىصىة أو الىروايىة.. أو 
القضية، أو سماع عن خالفا وا فالسؤال المهم والدائىم 

كما قشد قشيشل بشأن   هو: وواذا كانت النهاية أو النتيجة!؟
وذلك علش  غش ار قشول  فنهاية سنة خير ون بدايتهاف

وأيضا ذلشك أششبشه عشنشدمشا :فنهاية أور خير ون بدايته فالجامعة
يعود الجندي من مهمة أو من الح ب منتص اً فهو أفضل بالطشبشع 
من يوم ذهابه للح ب أو لمهمة مجهولة نتائجهشا  وهشكشذا فشنشهشايشة 
حياة قديس أفضشل مشن يشوم مشيش د ، نن يشوم نشيشاحشتشه هشو يشوم 

ف) وله ا كثيرا وىا رجوعه منتص اً من ح وبه ال وحية وجهاد    
وأيضشا بش جشا  مش اجشعشة سش ش   يحتفل بيوم نياحتة عن ويىالده(

ال  يا حول مشن يشغشلشب أعشطشيشه   الشخ "وعشلش  حشد قشول مشثشلشث 
كما أعىجىبىنىى تشىبىيىه ال حمات البابا شنودة: "مصي ها تنته "  

قول أحد الكتا  عن الحياة المسيحية بساحة للسباق وعىلىى كىل 
وؤون وسيحي ان يجر  في ه ا السباق بل ويركض بكىل قىوتىه 

ذاتشه هشو الشهشدف لشكشن   ، وليس خط النهاية بحشد  نحو خو النهاية
عل  خي  وهو الهدف الذي نسع  لتتميمشه   ويشقشال  القيام بالمهمة 

أنه ف  اكلعاب اكولمبية الت  ج ت فش  مشديشنشة الشمشكشسشيشك سشنشة 
كانا هنالك لحظات مثي ة وم اجئة للمت  جين وذلك عشنشد  5791

)جون سشتشيش شنى    بوصول آخ  متسابق ف  سباق الماراثون، وكان 
آخ  من وصل ال  الخط النهائ  للسباق لكنه وصله وهشو يشعش ج 
وينزف دماً كما كانا قدمه المج وحة مل وفة بقطعة من الشقشمشا  

صش شيش  سشيشارات الرش طشة واكسشعشاف   ، وكانشا تشدوى صشوت 
مس عين لنجدته وانقاذ    وب غم ان هذا المتسابق كشان آخش  مشن 
ً كشبشيش اً  وصل ال  نهاية السباق لكنه نال من المتش ش جشيشن اعشجشابشا

وتص يقاً حاداً وكأنه هو الذي ربك المباراة العالمية هذ ..   وبشعشد   
انتها  السباق سألوا هذا ال ياض  عن سشبشب عشدم انسشحشابشه مشن 

قشدمشه .ف فشكشان   السباق رغم وقوعه واصابته بج ح خشطشيش  فش  
جوابه هذ  الكلمات :"ان بلدي لم ي سلن  ال  مدينة المكسيك لك  

..ف! وهىنىا أدكىد عىلىى هى ه ابتدأ السباق لكنه ارسلن  لك  انهيشه
بأن حياة االيمان لىيىسىت سىبىاقىا   -أن  ح ه ا التشبيه -الحقيقة

قصيرا  لكنه سباق طويل المد  حيث حىقىا يىحىتىاج الىى اجىتىهىاد 
وستمر بل والى التزام ثابت حتى النهاية وحىيىث كىل سىبىاق لىه 

  فهك ا تبدو حياتنا المسيحية..! بداية وله هدف ونهاية،
                                                                                                                                                              

  حقا لنتعلم..وننظر الى نهاية سيرتهم:
فالكتاب المقدس يع فنا بشأن كشثشيش ون يشتشصش فشون تصش فشات ثشم 
يعودون فيندمون عليها بعد فعلها، إما بسبب النتائج السشيشئشة لشهشذ  

وخشاصشة   وثشورتشهشا عشلشيشهشم،   التص فات وبسبب تعب ضمائ هشم 
ننهم ك يستطيعون أن يعيدوا انمور إلش  مشا كشانشا عشلشيشه قشبشل 
أخطائهم هذ ، وأخذ نموذج لذلك وهو شاول الشذى أخشتشار  الش ب 
ليكون ملكا عل  إس ائيل فكان ف  أول انم  يبدو طشيشب وسشاذج 
)او عل  نياتهى ثم تشحشول الش  الرش  بشمشطشاردة داود الشبش   بشل 
وتم د  والتجائه للجان وعدم طاعة ال ب فأنته  بتدمشيش   نش شسشه 
وشعبه   وعل  الشنشقشيشض أيضشا هشنشاك ششاول الشطش سشوسش  بشدأ 
بمطاردة المسيحين وبالر  ولكن بعد أن ظه  له ال ب تحول ال  

رسشالشة  59بولس ال سول من أعظم ال سل والمبر ين )وكشتشب 
وهك ا أجد فرق شىاسىع بىيىن شىاول الىمىلىك الى   ف  اننجيلى  

أنتهى بالشر، وشاول المبشر) بولو الرسول.. بربم اسىمىهىمىا 
.  بل والكتاب واحد( وهو وا يوضح كيف كانت نهاية كال ونهما!

وونىهىم قدم لنا لبدايات كانا مؤلمة جدا لبعض اننبيا  والقديسين 
: ليوس  الصديق بدأت بحقد إخواته وقسشوتشهشم  على سبيل المثال

بل وبيعهم له كعبد، وعمل كخادًما ف  بيا فوطي شار، مشع تشلش شيشق 
تهمة له، وبإلقائه ف  السجن ولكن فلننظ  كشيش  كشانشا الشنشهشايشة، 

ى بل المتسشلشط عشلش  كشل 1:  91ل  عون )تك   وفيها صار فيها أبًا 
أر  مص ،ولكن أنتها ب  حته بلقا  أبيه وإخشوتشه الشذيشن بشكشوا 

وهناك التآم عل  دانيال النب  فالق  فش    بين يديه طالبين المغ  ة  
جب انسود ولكن انته  انم  بأن هللا أرسشل مش كشه فسشد أفشوا  
انسود، وأيضا عن أيوب فبداية تج بشتشه كشانشا مش يش ة ومشلشيشئشة 

زاد  الش ب عشلش  حشيشث  بالمصائب واكآلم ولكن ماذا عن النهاية
كل ما كان له ضع ًا   وبارك ال ب آخ ة أيوب أكشثش  مشن أولشه   
وهناك أيضا لكثي  من القديسين مثل حياة القديس أوغسطشيشنشوس، 
وكي  بدأ حياة مستهت ة ماجنة وكشذلشك الشقشديشس مشوسش  انسشود 
وكي  بدأ قائً  قاسيًا  والقديسة م يم الشقشبشطشيشة فشكشلشهشم وغشيش هشم 

"نهاية أم  خي  من بدايته لشهشم، نن    الكثي ين    فكان عل  الدوام 
التمسك بال ب واإليمان الحقيق  يعط  الألنسان ال جا  وبشالشثشقشة 
التامة ف  رحمة وعدل ال ب  كما يحق قول البابا شنودة عشن أى 
تج بة أو شدة:"مصي ها تنته "   كما قالوا فإذا كان نشهشايشة أمش  
خي  من بدايته فأصب  وك تتكب  فأصب  حت  لو كان اننسان فش  

فاهلل لن يشتش ك عصشا   ضيقة أو حت  لو كنا مظلوماً )كرعب هللاى 
ى  وبشطشول 5:5:1انش ار تستق  عل  نصيشب الصشديشقشيشن )مشز

ال وح يعن  الصب  وأن ننتظ  أن يتدخل هللا ف  الوقا المناسب، 
يتدخل هللا بعدله خير ون بدايته حيىن تىمىتىد   وفى نهاية أور حين 

 يد الظالم بشره. 
 

 وله ا ون األهمية أيضا الشكر فى كل حين:
فقول سليمان الحكيم بأن الكل باطل..فهو قىول الىحىق ألنىه وىاذا 
يىىنىىتىىفىىع اإلنسىىان لىىو ربىىح الىىعىىالىىم كىىلىىه وخسىىر نىىفىىسىىه؟ )وىىر 

(..وله ا أليو ون الجدير أن نشىكىر هللا دائىمىا عىلىى كىل 6:18
إحسناته وعطاياه وخا ة ونحن فى نهىايىة عىام وعىلىى أبىوا  

(، وكما تبىيىن إن كىلىمىة شىكىر 301عاواجديدا ) وزوور الشكر 
ورة في الكتا  الىمىقىدس حىيىث عىدد وىن  363و كورة حوالي 

اآليات اإلنجلية ون العهدين القديم والجديد تحكي الشكر وتعلمىه 
وتؤكد على أهميته، وأيضا أن السىيىد الىمىسىيىح وكىل األنىبىيىاء 

الشكر هلل باستمىرار. وقىد قىيىل   والرسل كانوا يمارسون طقوس 
ثقافة إيمانية ته   أخالق وطباع اإلنسان تعلمىه   بإن الشكر هى 

المحبة والتواضع والعرفان بالجميل..:وأذكر هنا وا كتبىه وىعىلىم 
األجيال عن الشكربقوله:ف..ووا أكثر ال ين يىطىلىبىون، ووىا أقىل 
ال ين يشكرون على نوال وا طلبوا! أو يكون شكرهم ضييال  إلىى 
جوار طلبهم. فيطيي الطلب علىى الشىكىر وفىي الىواقىع لىو أنىنىا 
تأولنا فضل هللا علينا. وا كانت حياتنا تكفي لشكرهف فىعىلىيىنىا إذا 
أن نردد بالقول يا ر  احبك وىن كىل قىلىبىي وىهىمىا تىحىطىنىا وىن 
الظروف والتجار  فاننا نشكرل في كىل حىيىن النىك انىت وىعىنىا 
دووا  والى االبدف..وكما أيضا فلنؤون بىأن الىكىل بىاطىل..وقىبىض 

                         الريح! 
 

                                                                                                                               :        وتأول وعى تلك األقوال
      
إن حياة الرك  ت تكز عل  ال  يا السليمة للعطية  والتمتع بشهشا   *

والتأمل ف  إحسان معطيها  وف  محبته وك مه وعشنشايشتشه )الشبشابشا 
 شنودةى 

)سش ش   وا دوت حيا وعافى تحمد الىر  وتىفىتىخىر بىمىراحىمىهف*  
 يروع بن سي اخى 

                                                  من يستعجل كثي ا، ف  النهاية يتعث                                                                                              *
                                                                                                                    كل بداية لها نهاية ، و ه ه النهاية هي البداية لشئ آخر* 
الحياة رواية جميلة عليك ق ائتها حت  النهشايشة ك تشتشوقش  أبشدا  * 

 عند سط  حزين قد تكون النهاية جميلة      
َشاِكِريَن ُكلَّ ِحيٍن َعلَى ُكل ِ َشْيٍء فِي اْسِم َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسىيىحِ،   * 

  ى2:: 1" )رسالة بولس ال سول إل  أهل أفسس هللاِ َواآل ِ 
 كل ش   ف  الدنيا تعب، إك الموت فهو نهاية كل تعب     *
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 (2عــن الغــــذاء ... خــدعــوك فقـالــــوا ...)

 أ. د / منــير حنــا أسكنــدر    
 

عــزيـزى القـارئ ... عــزيـزتـى القـــارةــ. ... دعــــنـا اى    ــى 
هــذه المقــالـ. ا  نســتكمـــا الـدـــــديـع عــال طـاـــ  اى ـ ـــا  
 الاـادات الــغذاةيـ. الســيئ. الــتى يتباـهـا الكثـيـــر مــال اى ــــراد 
 هــى  ـى اعتقـادهـم انـه ى يــوجــد اى ــــــرر مـنـــهـــا عــــ ـى 
الــرغـم مــال انـهـا تـؤدى  د   ا  يشاــر ا الــى ـــــثـيـرا مــــال 

 مشــاـا الهضــم  ســو  التغــذيـ.  تــوتـر  ـى الصــدـ..
  

 -البيــ  الم ــهـى ا ضــا  ا يــد : -  5
 

تســود عـادة تنـاول البيـض النـ عنــد بعـضض افــضـض اد لضـعضدض ضـضـضاد 
الســائـد عنـد البعـض انــه اكـضرض  ــضائـضدة لض ضـضسضـضب ــضـض  الضبضيضـضض 

وهـذا اعد ــاد خـاطـئ ... ــالبيـض الضمضطضـضـضهضى  ضـضـضهض   -المطهـى 
الهضـب وافـدصـاص ويسـدفيـد ـنــه الـســب بـدرجـة كبيــ ة . اــضا 
البيـض النـئ ـهـو صعـب الهضـب وتكــون ا دفــادة الـسضـضـضب ـضنضـضه 
اقـ  بكريـ  ــ  البيـض المطـهـى . وف يف ــد البيـضـضض الضمضسضـضـض ضو  
ـرــ شــيئا ــ  قيمدــه الغــذائيضـضة عضنضـضـضد  ضـضـض ض ضـضه بـض  يسضـضـضهضـض  

او الضعضـضاــض  الضمضضضـضاد  Hاف ــدفادة ـ  البيوتي  ) او ـيدـضاـضيضـض   
 لمـ ض بيـاض البيـض ( .

وــ  المعــ وف ان بيــاض البيــض يدــكون ــ  الـب وتضيضنضـضا  او 
بـافحــ ى ــ  بـ وتيـ  افلبـوـيـ  الــذى يحدـوى ع ــى احمــاض 

  Essential amino acidsاـينيـة ضضـض وريـضة او ا ضـضا ضـضيضة  
ل ـســب . ولكــ  المشــك ـة الـ ئيسـية هـى ان بيـاض البيــض ــضادة 
صعبــة الهضــب ف يســدفيـد ـنـهـا الـســب ك ضيضـضا ااا اكض ضـضة نضيضئضـضة 
بســبب احدــواء البيـاض عــ ى ــادة ـربضطضـضة تض ضـضة عض ضبضـضة اــضا  
اـدصـاص بعـض افحمـاض افـينيـة . ولكـ  لحسـ  الضحضـضـ ــضان 
طـهـى البيـض يسـمح بـال ضـاء ع ـى المـادة المربطضـضة الضمضـضذكـضورة 
ـيدحــول البيـض ــ  غـذاء صعـب الهضـب الـضى وجضبضـضة غـضذائضيضـضة 

  ــهـ ة الهضــب . 
ــ  نـاحيـة اخــ ى يعد ــد الكريضـضـض يض  ان الضبضيضـضض او الض ضشضـضـض ة 
البيضـاء اـضــ  ـ  النـاحيـة الغـذائيـة ــ  البضيضـضض او الض ضشضـضـض ة 
البنيـة . وهــذا اعد ــاد خـاطـئ ... فن ال يمــة الغــذائيـة ل بيـضض ف 
تـ تبـط بـ ــون ال شــ ة الخـارجيـة وانمـا يحــضددهضا عـضدة عـضواــض  

 اخـ ى ـنـهـا الســلـة ونـوع الدغــذيـة .... الـخ .
هنــاك ايضـا اعد ـاد  ــائـد بيـ  الكرضيض يـض  ان بضيضـضاض الضبضيضـضـضض 
يســبب اتــــا ل ك ـى ولـذلـك ــانهـب يـاك ــون صفـار البيـض ـض ضـضط 
وي  ــون البيـاض ,هــذا اعدــ ـضاد خـضـضاطـضـضئ ... لضيضس لـضه ا ضـضا  

 ع ــمى .
 

 -البقــد نـس ليــس ل ــزينــ. :  - 6  
 

يعد ــد الكريــ  ــ  افـــ اد ان الب ــدونــس يـوضـع تحـة الكــبضا   
والكفـدـة او تحـة المشــويـا  ــ  ال حــو  والــدواجـ  واف ــمضاك 
ب صــد الـضـضنيضنضـضة  وهـضـضذا اعضدض ضـضـضاد خـضـضاطـضـضئ ...فن اضضـضاــضة 
الب ــدونـس يســاعـد ع ـى اـــ از حـاـض الـيـوريـك ويــدر البــول 
ولـذلـك فبــد ــ  اك ــه وعــد  تــ كـه .ولعــ  الـك يـوضـح  ـبب 
خ طـه ـــع البيــض والبـطـاطـس عنــد عضمضـضـض  الضعضـضـضـضة . وــض  
جهــة اخــ ى ــان ارتفـاع ـحدـويـا  الب ــدونـس ــ  الضحضـضاــضض 

يســاعـد عـ ـى   Methionine amino acidافـينـى الميريـونـي  
تنشــيط عمــ  الصفــ اء وزيـادة اـــ از العصـضارة الصضفضـضـض اويـضة 
ـمـا يســاعـد عض ضـضى هضضـضـضب الـضـضدهـض  الضمضصضـضاحضب لض ضحضـضـضو  او 

 الــدواجـ  المشــويـة او اف ــماك او العــــة .
 

 -الســبـانـخ  الدــديــد :  - 7 
 

هــنـاك اعد ــاد  ــائـد انـه عنــد افصــابــة بن ـص الحــديـد يـضـضب 
تنــاول الســبانـخ وهــذا اعد ــاد خــاطــئ .. رغــب ان السضـضـضبضـضانـضخ 
تعدبــ  ــ  الخضـ وا  الغنيـة نسـبيـا بمـادة الحــضديـضد اف ان هـضذا 
الحــديـد ف يمدصــه الـسضـضب بسضهضولضة . لضهضـضـضذا ــضافـضضـضـض  اكـض  
ال حــو  والبيـض والكبــدة لغنــاهـا ــى الضحضـضـضديـضد . وــض  جضهضـضـضة 
اخــ ى ــالســبـانـخ تحدــوى عــ ى كميـا  كبيــ ة ــض  حـضـضاــضض 

الـضـضذى يضدضحضـضـضد ــضـضع الضكضـضالسضـضيضـضو   Oxalic acidافوكســاليك  
ويحـولـه الـى اــح غــيض  قـضابض ضـضة لضــضدضصضـضـضاص ) اوكسضـضاف  
كـالسيـو  ( وهــذا يعـ ض الـســب لـصــابة بن ــص الـكـالسيضـضـضو  
بافضـاــة الـى تـكـويـ  حصــوا  ــى الكـ ضـضى والضدضعضـض ض فف  

 المغـص الك ـوى .
 

 -:ى  لتقشــير الخيــار   - 8 
 

يميــ  بعــض افـــ اد الــى اكــ  الخيــار ـ شــورا وهــضذ  عـضـضادة 
غـذائيـة خـاطئـة فن ت شــي  الخيــار يف ــد  وين ــص ـحدــوا  ـــ  
الفــيدـاـينـا   والمعـضـضادن الضمضـضـضوجـضـضودة اصضـضـضـ ــضى الض ضشضـضـض ة 

 وخـاصـة ـيدـاــيـ  )ا( . وينــطبـق نفــس الشــئ ع ــى ال رــاء .
 

 -:الــ اــام امــام التي ـــفـزيـو    - 9 
 

هنــاك عـادة غــذائيـة خـاطـئـة وهــى تضنضـضـضاول الضطضعضـضـضا  ا ضنضـضـضاء 
ـشــاهـدة الدي ــفـنيـون والفــديـو ويـدـ تـضب عـضـض ضـضى الـضك تضنضـضاول 
كميـا  كبيـ ة ــ  افغــذيـة المدنــوعـة وبـدون وعـى ــع طـض ضـضب 
المـنيـد ــ  المشــهـيا  والدـوابـ  والمســ يـا  ـرـ  المكضسضـضـض ا  
والفـول السـودانـى وال ـب والضمضشضـضـض وبـضا  ـضرضـض  الضمضشضـضـض وبضا  
الغـاايـة والشـاى وال هـوة واحيـانا البيـ ة والح ــوى ـرـ  الهــ يسـة 
والبسـبو ـة والكنــاــة .... الخ .  وهـذا ف يـعضـض  الضفضـض د يضدضنضـضاول 

طعـاــه ع ـى ـهـ  بـ  ي دهـمـه بسـ عـة وف يمضغضـضـضه جضيضـضدا وف 
 يســاعـد المعــدة ع ـى اداء عم هـا ع ـى الوجـه افكمـ  .

والمفــ وض تعــديـ  هــذا الســ ـوك الغضـضـضذائـضي بضحضيضـض  يضكضـضـضون 
هنــاك ا ــ و  ـحــدد لدنـضـضاول الضطضعضـضـضا  ــضع عـضد  افنشضـضغضـضال 
بـانشـطـة اخــ ى ا نـاء تنــاول الطعــا  ـرـ  ـشـاهـدة الدي ـفـنيـضون 

 او الفيـديـو او قــ اءة كدـا  او جـ يـدة .
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تســود ــى بعــض المــدن المصــ يـة عـادة اكـض  الضكضشضـضـض ى ــضى 
 ــانـدوتشـا  ــ  الخبــن البـ ــدى وهــذ  عــادة غــذائيــة خـاطئـة 
حيـ  ان الـك يــؤدى الـى زيـادة الســعضـض ا  الضحضـضـض اريـضة الضدضـضى 
تـاتـى ــ  المصـادر الكــ بـضوهـضيضدراتضيضـضة ــضى الـضـضوجـضبضة عض ضـضـضى 
حسضضـضضـضضا  السضضـضضـضضعضضـضض ا  افخـضضـضض ى الـضضدضضى تـضضاتـضضى ــضض  الـضضـضضدهـضضون 

 والــب وتيـنـا  .
وـــ  المســدحســ  ــ  النــاحيـة الغــذائيـةالســ يمـة عـضـضد  زيـضادة 

% ــض  56نســبة الســعـ ا  المـاخـواة ــ  الكــ بوهـيدرا  عـ  
قيمـة الســع ا  الك يــة اليـوـيـة . بـ  انــه ـ  افـضــ  ان يـكـون 
الدــوزيـع الســعـ ى  ل عنـاص  الغــذائيـة ــى المدــو ـط بالضنضسضبضـضة 

 -ل ــدخـ  الســعـ ى اليــوــى كـما ي ـى :
 %  ــ  الطـاقــة تـاتـى ــ  المــواد الكـــ بـوهـيـدراتيـة55- 65-
 % ــ  الطــاقــة تاتـى ــ  المـــواد الـدهـنيــة 05 - 56  -
 % ــ  الطــاقــة تـاتـى ــ  المـــواد البــ وتينيـة 06 - 05  -

وك مــا قــ  المســدوى افقدصــادى ل فــ د ك ضمضـضـضا زاد  نسضـضـضبضـضة 
المــواد الكـــ بـوهيـدراتيـة ــى الغــذاء فنهـا ارخـضـضص ـصضـضـضادر 
الطــاقـة ــ  جهــة ويمكنهــا ان تحــ  ـحــ  الــب وتـي  ــ  جهـضة 

 اخــ ى اــا الــدهـون ـهـى غـي  اقدصــاديـة .
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تســود بيـ  بعــض افـــ اد عـادة ن ــص افليــاف ــى طعــضاـضهضـضب 
عـ  طــ يـق ـيـ هـب الـى ا ــدهــك افطعمـة الن يـة والضمضعضـضاـض ضـضة 
كيميـائيـا والمن ـاة والخـاليـة ــ  افليـضاف ... ـضرضـضـض  ا ضـضـضدضهضـضـك 
الحبـو  الم شضـضورة )كضافرز(  او الضمضطضحضـضـضونـضة والضمضنضخضـضـضولـضة 
)كـالـدقـيـق افبيـض( ـما يمنـع ــ  دخـول افليـاف الـى افـعضـضـضاء 
ويحـ ـهـب ــ  ــضائـضدتـضهضـضا. ولـضذلـضك ــضان هـضـضذ  افلضيضـضاف يـضنال 
ـعظمهــا عنــد طحــ  ال ضمضـضح الـضى الـضدقـضيضـضق افبضيضـضـضض وتـضنال 
جميعــهـا عنـد صنـاعـة السـكـض  ــض  الض ضصضـضـضب او الضبضنضـضـضـضـض  . 
وكـذلـك كــ  افطعمــة افتـى تحدــوى ع ـضى الـضـضدقضيضـضق افبضيضـضض 
والسـكـ  ـرـ  الفــطائـ  والـــاتـوهـا  ...ـهــذ  جميعــهـا اغــذيـضة 
غنيـة بـالســعـ ا  الحــ اريـة ولكنـها ـ ـي ة ــى افليــاف واك ــهـا 
يعدــب  عـادة غــذائيـة خـاطئـة فنــهـا تغــي  ــى وظيـفـة افـعـضـضاء 
وتســبب حــدوث افـســاك ـضـــ عـ  انــهـا تـضؤدى الـضى زيـضادة 
الــطاقـة المدــولـدة ـنـهـا ندضيضـضـضـضة  ضـضـض عـضة اـضدضـضصضـضاص هـضـضذ  
 النشـويـا  الن يـة وتســبـبـهـا ــى حـدوث البـدانـة وـضــاعـفاتـهـا.

ونديـــة لن ــص افليــاف ــى الـوجبـة الغــذائيـة تحــضدث بضعضـضـضض 
افـــ اض ـرـضـض  ارتـضخضـضاء الض ضـضـضولـضون وتض ض ضصضـضاتـضه وحـضـضدوث 
اـــ اض ال ــولـون العصــبـضى وضضعضـضـضة الضحضـضـض كـضة الـضـضدوديـضة 

 لــعــاء الغ يــظـة وحـدوث افـسـاك.
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يســود اعد ــاد بــي  الكرــيـ يـ  ان اكـ  طبـق الفــضول الضمضـضـضدــضس 
غــيـ  الم شــور يعدبضـضـض  بضمضرضـضابـضة اف ضمضنضـضة او الضخضـضـض  ضـضانـضة 
المســ حـة او ـســمـار البــطـ  كمـا يســـميـه العـاــة وكمـا يعدبــض  
غــذاء كـاــــ ــى حــد ااتـه . لـكـ  الفـول المــدــس ــى الــضواقـضع 
يعدبـ  غــذاء بــ وتينـى غـيـ  كـاــ  حضيضـضـض  يضنض ضصضـضـضه بضعضـضـضض 

 افحمــاض افـينيــة الـكـب يديــة !!!
ويمكــ  زيــادة ال يمــة الغـضـضذائضيضـضة لض ضفضـضـضول بـضاضضـضاــضة بضعضـضـضض 
المصــادر الغــذائيـة الغنيــة ــضى الـضـضبض وتـضيض  الضحضيضـضوانضى ـضرضـضـض  
البيــض والـــبنـة . ايــضـا اضـاــة بعــض الحضــ  ـرــ  الخــس 
او الطــمـاطـب والخيــار والرــو  ــضـضع قضطضـضـض ا  ــضـض  عصضـضـضيض  

 ال يمــون يصــبـح طبــق الفــول المــدــس وجبــة كــاـ ـة .
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هنــاك اعد ــاد  ــائـد بيـ  افـــ اد انـه حينــما يـ اد ان ــاص وزن 
الـســب او وقـة زيـادتـه عـ  طــض يـضق الضطضـضعضـضا  ــضانـضه يضـضـضـضب 
افـدنــاع تمـاــا عـ  اكـ  الــدهـون . وهــذا اعد ــاد خـضاطـضـضئ وف 
ينبغــى افـدنــاع ك يــة عـ  المواد الدهنضيضـضة وانضمضـضا الضمضهضـضب هـضـضو 
ـــ اعـاة الدــوازن بيـ  ــا نـاكـ ـه ـنـها وــا نبــذلـه ــ  طـضاقـضة . 
ــالـســب يخــدنن الــدهـ  عنــدــضا يـضـضنيـضد ــضا نضدضنضـضـضاولـضه عضمضـضا 
نسضدضـضـضضهضـض ضضكضـضه ــضضى صضـضضـضورة طـضضاقـضة ) اى زيـضادة الـضضدخـض  عـضض  
المنصـ ف( لكــ  لـو ا ــده كنـا  ا نـاء ــهــودنا اليــضوــضى لضمضـضـضا 

 احدفـــ الـســب بشــئ ـنـه  .
وــ  الـــديـ  بـالــذكـ  ان الـــسضب قـضد يصضنضـضـضع الـضـضدهـضون ــض  
اغــذيـة تخ ــو ــ  الــدهـون حيـ  يحــول الـ صــيد الــنائـضد ــض  

 المــواد الكــ بـوهيــدراتيـة والـب وتينــا  الـى دهــون ...
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 ــاد بـي  الكـريـ  ــ  افـــ اد اعدـ ضـضـضاد خـضاطـضـضئ ــضى الضفضـضـضدض ة 
افخـي ة بـان الدغــذيـة عــ ى الــضدجـضاا الضمضـض بـضى عـض ضى عـضـئـضق 
ـكـونـة ــ  ـســحو  الســمك المـــفة ود  ابـائـح الحضيضـضـضوانـضا  
وـخ ـفـا  المـــازر يـؤدى الـى اصـابدـهضـضب بـضالضفضشضـض  الضكض ضـضـضوى 
وتكـوي  حصــوا  ــى الـــهـاز البـولـى وارتفـاع نسبــة اليـضوريـضا 

)الضضبضضـضضولضضيضضنضضـضضا( ــضضى الـضضـضضد  
ـضضضـضضـعـضض  تضضكضضـضضون افف  
الـضض وــضضاتـضضوزـضضيضضـضضة عضضنضضـضضد 
افــضضـضض اد ــضضى اى ـضضكضضـضضان 
بـالـسـب  ـواء العضـــ  او 

 افربطــة او المفـاصـ  . 
ونظــ ا لــوجـود عــقـة بيـ  
نســبـضة حـضاــضض الـضيضوريـضك 

Uric acid  ــضضى الضضـضضسضضـضضـضضب
وـ ــدار ــا يدنــاولـه الفضـضـض د 
ــضضـضض  لضضحضضـضضـضضو  الـضضـضضدجـضضاا 
الضضضمضضضـضضض بـضضضى عـضضض ضضضـضضضى هـضضضذ  

العـــئـق . وان زيـادة نسـبـة حـاــض اليـوريـك ــى الد  يسضـضـضبضب 
افصـابـة بمـ ض الن ــ   )داء الم ضـضـضوك(حضيضـض  تضحضـضدث زيـضادة 
تـ  ــيب حـاــض اليــوريـك ــى العظـا  وافربطـة وخصضـضوصضـضا 
ــى اصـبع ال ــد  افولـى وــى الــ كبديضـض  , بضافضضـضاــضة الـضى ان 
 ـ طـان الكبـد والبنكــ يـضا  زاد  ـضعضـضـضدف  افصضـضابـضة بـضهضـضا 
نديــة زيـادة ا ـدهــك لحــو  الـدواجـ  البيضـضاءالضمضـض بـضا  عض ضـضى 
ـسـحو  السـمك المــفة ود  ابـضائضح الضحضيضـضوانـضا  وـضخضـض ضفضـضا  

 المــازر .
ويعد ــد البعــض ايــضـا ان تغـذيـة هـذ  الـدواجـ  البيــضاء عـض ضى 
هـذ  العــئـق يـؤدى ايـضا الـى افصـابـضة بضدضصضـض ضب الشضـض ايضيضـض  
وبصـفة خـاصـة شـ ايضيضـض  الض ض ضـضب وبـضافضضـضاــضة الـضى احضدضمضـضال 
افصـابـة بـالدـهـا  الكبـد الـوبـائـى نديــة اند ـال الفـضفضيض و  عـض  
طـ يـق د  ولحـو  الحيـوانـا  غـضيض  الصضـضالضحضـضة لضـض ضـضـضدضهضـضـك 

 البشــ ى ...
وبـافضـاــة الـى ــا ت ـد  ...ــان الكــريـ  ــ  افـــ اد يعدض ضـضـضدون 
ايضـا ان اكـ  لحـو  الــدجـاا افبيـض المضـاف الضيضـضه الضعضـضـئـضق 
الـدى يدب الدغــذيـة ع يـها ) هـض ــضونـضا  اف ضـضدض وجـضيض  بضنضسضـضبضة 

يـضوــضا بـضدف  05ضئيـ ة لـنيـادة وزن الـدجـاا بسـ عـة ــى خــل 
يـوــا ( تـؤدى الـى اصـابة المـواطنـيض  الـضذيـض  يضدضغضـضذون  56ــ  

عـ ى هـذا الــدجـاا بـالـســ طان وهـذ  الهــض ــضونـضا  ـضحضظضـضـضور 
اضـاـدـهـا دوليـا الـى عـــئـق الــدجـاا لمـضا لـضذلضك ــض  ا ـضار قـضد 

 تكــون ضـارة ع ـى المــدى الطــوي  .
ولـيس لهـذ  المعد ــدا  ا ـا  قـاطـع ــ  الصـحـة  ولضكضنضـضه ــضى 
جميــع افحــوال ينصــح بـافعدـضدال ــضى تضنضـضاول الـضـضبض وتضيضنضـضا  

 الحيــوانيـة وعـد  اف ــ اف ــى تنـاولـهـا بــدون ـــب ر . 
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ف يخد ـة غـالبيـة النـا  ــى عشـ هـضب لض ضشضـضـضيضكضـضوفتـضه الضنضسضـضـضاء 
والـ جـال الكبـار والصغـار افطفـال والشـيـوخ ـمـذاقـهـضا الض ضـضذيـضذ 
ورائحـدهـا الـميـ ـة ونعـوـدـهـا الفـائ ـة ــى الفـب تـعـ ها الضحضـض ضوى 
افكـر  ـدعـة عنـد الغـالبيـة . ل ـد ا ـدخـدـضة الشضـضيضكضوفتـضة عـض ضى 
ـــ  الـسنيـ  كمـكاــاة ل دفـو  او ل دهنـئضة ــضى افــض اح وافعضيضـضاد 

 655جـ ا  ــ  الشـيكوفتـة يضحضدضـضوى عض ضـضى  055وان كـان كـ  
 عـ  حـ ارى تضيـة بضعـة جـ اــا  الـى وزنضنضـضا ــضى حـضالـضة 
عـد  احـد ا  هـذ  السـع ا  . اف ان الكـاكـاو الـذى تصضـضنضع ـضنضـضه 
الشـيكوفتـة يحضدضـضوى عض ضـضى الضعضـضديـضد ــض  ـضضـضادا  افكسضـضـضدة  

Antioxidants   هـذ  المـواد الـدى  بـة ــاع يدـها بشضـضكض  قـضاطـضع
ــى حمـايـة ال  ـب والشـض ايضيضـض  ولضكضـض  لـضوحـضـ ان كضرضيضـض ا ــض  
السـيدا  والفديـا  يعـانيـ  ــ  ادــان الشـيكـوفتـة ـالمـض اة اكـضرض  

 عـ ضـة ل  ـ ق والدـوتـ  ــ  الـ جـ  .
 

وــى حـالـة اصـابـة المـ اة بالدـوتـ  تحـدث لـهـا بعـض الدـضغضيض ا  
الكـيميـائيـة  ــى الـد  اهمـهـا ن ـص ــى هـ ــون الســضيض وتـضونـضيض  
المســئول عـ  اعدـدال الحـالـة المـناجيـة لضـنسضـضان وعـض  الضنضـضو  
المـ يـح وال ــدرة عـ ى الـد كين وــ  هـنا يحـدث المـي  الضـضـضارف 
ل ح ــويـا  الـدهنيـة وع ـى افخـص الشــيكوفتـة عضنضـضـضد الضنضسضـضاء 
المـدوتـ ا  كغــذاء ــهـدئ ـــ يـح ل مــناا يعمـ  عض ضـضى تـضـضذكـض  

 المـاضـى الـميــ  ويمنحـهـا الســعادة .
ونظــ ا فحدضـضـضواء الشضـضـضيضكضوفتـضة عـض ضى ــضادتـضى الـضكضـضـضاـضيضيضـضـض  
وافنـاداــي  ــان هـذ  المــواد تعمـضـض  عـض ضى تضحضسضـضـضيض  الضحضـضالـضة 
المـناجـية ل مــ اة بـ  وتعطيـهـا  ــعادة وقديـة وهميـة ــان بعضـضض 
النســاء ي ــان الـضى افــضـض اط ــضى تضنضـضاول الشضـضيضكضـضوفتـضة ـضمضـضا 

 يصيبهـ  بنــوع ــ  افدـــان يعــ ف با ـب ادــان الشـيكـوفتـة .
ويمكـ  اف ـدمدـاع بالشـيكوفتـة بـدون ادــان وبـضدون زيـضادة ــضى 

 -الـوزن بـاتبـاع افتــى :
ف لدنــاول الشـيكوفتـة ـســاء وقبــ  النـو  ـهـى تعمــض  عض ضـضى  -0

 زيـادة الدـوتـ  .
تنـاولـى الشــيكوفتـة الــداكضنضـضة الض ضـضـضون السضـضوداء بـضـضدف ــض   -5

الشــيكوفتـة الفـاتحـة ال ــون ـهـى خـاليـة ــ  ال ضـضبض  ـضضـضـ عـض  
 احدـوائـهـا عـ ى نسـبة اكــب  ــ  ـضــادا  افكــسـدة .

تنــاولـى الشــيضكضوفتـضة بـضدون ـضكضـضسضـضـض ا  او زبضيضب ــضهضـضى  -0
 تحمـيـك ــ  المـنيـد ــ  الســع ا  الحــ اريـة .

تنــاولـى الشــيكوفتـة بـال ـب  المـننوع الــد ـب بـدف ــ  ال ــبض   -5
الضضكضضـضضاـضض  الضضد ضضب والضضك لضض ضضحضضمضضايضضة ـضض  ارتضضفضضاع الضضدهضضون الضضرضضـ ضضيضضة 

 والكــوليسد ول .
تنــاولـى ـشـ و  الـكاكاو الخالـى ــ  الـنبـد بـدف ــ  قطضعضـضة  -6

 الشـيكوفتـة الم يئـة بـالـنبـد والســعـ ا  .
اخــي ا يمكـ  ادخـال الشـيكوفتـة ــع اى نظـا  ريـيـب غـضذائـضى  -5

ــ ا   0والـك بدنـاول قطعـة شـيكوفتـة ــو حـــب ع بـة الكـب ية 
 ا بــوعــيا .
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 ش  3311 كيهك  2   اخبار االقـباط

 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 
 صوم الميالد ... بين العادة واإلستفادة

 
)   5102نوفمبر  52بدأ صوم الميالد المجيد بنعمة هللا يوم الجمعة 

لنحتفل بعيد الميالد  5102يناير  2هاتور( وينتهى يوم الجمعة  02
 كيهك(. 52يناير ) 2يوم السبت 

ً اليتيى  34ومدة هذا الصوم  يوماً وهى تشييير ىليى اعربيعيييً ييوميا
صامها موسى النبى قبل أن يتسلَّي  ليوّىيىل الشيرييعية ميً ييد هللا   
باإلضافة ىلى اعيام الثالثة التى صامها الشعب فى مصر ميً أليل 

 نقل لبل المقطَّ .
ة منه   يراعى اآلتى:  ولكى يأتى الصوم بالفائدة الروىية المرلوَّ

د  (0) الصوم عً اعطعمة الناتجة عً المصادر الحيوانيية ميجيرَّ
وسيلة وليس غاية. ) ىضور اعسماك بأنواعها على الموائد 

 بصفة شبه يومية تشير ىلى ذلك(.
اإلىتفاظ بصوم يومى اعربعاء والجمعة كصوم سيدى كيميا  (5)

 هى.
 صوم العينيً عً المناظر العالمية. (4)
 صوم اعذنيً عً سماع الموضوعات غير الروىية. (3)
الصوم عً أخطاء اللسان ) الكذب   النميييمية   اليحيليفيان    (2)

 الشتيمة  الصوت العالى(.
ير  (2) يبيا واليميك  ُب صوم القلب والذهً عً اعفكار الشريرة والي

 والطرق العالمية فى ىل المشاكل.
تكريس غالبية الوقت للحياة الروىية واإلبتعاد عً ضييياعيه  (2)

 فيما ال يفيد.
المتزِولون يستعينون بأب اإلعتراف أو اليميرشيد اليروىيى  (8)

 فى ىالة ولود تساؤالت.
 صوم بقية الحواس عً كل ما هو مقاوم للروىيات. (2)
 اإللتزام بتدريب روىى معيًَّ للتُلص مً خطية محدَّدة. (01)
السعى إلكتساب ىىدى الفضائل ) صيالة بياعليبييية  قيراءة  (00)

كتاب مقدس  محبة   خدمة   نكران ذات  ىىتمال   وداعية 
   لطف ... ىلخ(.

ب ميً  (05) اإلهتمام بممارسة سير اليتيوبية واإلعيتيراف واليتيقير 
 اعسرار اإللهية.

 تغليف الصوم بالصدقية والصيالة فيهيميا لينياىيى الصيوم.   (04)
 نرلو للجميع صوماً نقياً طاهراً مقبوالً 

 
 ما حَضْرتِش اإلنجيل ......

 
ينتشر بيً الناس مفهوم خاطىء تماماً   وهو أن مً يحضير قيراءة 
اإلنجيل يمكنه أن يتقدَّم للتناول. وقد أصبح هذا اعمر شائعاً ليدرلية 
أنه أصبح مً المعتاد أن تظل الكنيسة شبه خالية ميً اليحيضيور   
وما أن تقترب صلوات اإلنجيل  ىال وترى الناس ييتيقياطيرون ىليى 
لِفت للنظر. وليت اعمر يقف عند هيذا اليحيدل        الكنيسة بشكل مب
لكً اعدهى مً ذلك هو أن البعض يفالىء الكاهً )أمام الذبيييحية( 
بأنه ل  يحضر اإلنجيل ... وه  بذلك يطلبون ىستثناء بعد الُطأ كما 

 لو كان التقصير يبدأ مً هذه النقطة فقط.
 

ً خياصياً  ىن موضوع ىضور اإلنجيل ال يُرج عيً كيونيه تيدرييبيا
أبعِطى عىد اعشُاص مً أب ىعترافه ) ربيميا قيبيل خيميسيييً أو 
ستيً عاماً(   وىيا أن الشُص المذكور فى الغالب كان ميريضياً 
أو طاعناً فى السً وال يستطيع ىضور صلوات القداس مً أولها   
فيمكً أن يكون أب ىعترافه قد سمح ليه بياليحيرص عيليى ىضيور 

ونظيراً عن هيذا  –اإلنجيل خاصةً فى يوم التناول. وبمرور الزمً 
ل هيذا   –الشُص )فى الغالب( أذاع هيذا اليتيدرييب آلخيرييً  تيحيوَّ

التدريب الُاص ىلى عبرف فى الكنيسة   لدرلة أن كثير مً اآلباء 
ينادون بأن " ىضور اإلنجيييل ييكيفيى عن يشيتيرك الشيُيص فيى 
التناول". والحقيقة أن ىنشغال أى شُص بفكيرة ىضيور اإلنيجيييل 
ً عيً ىيقيييقية ليميال  كشرط للتناول يحمل فى طياته فيكيراً خياطيعيا
لها ىليى عيالقية تيجياريية تيُيضيع ليليميسياومية  الِعش رة مع هللا ويحِول

 وتُرج بالعالقة الُاصة مع هللا عً مضمونها.
 

وال يولد ياأىبائى  ال فى قوانيً الكنيسة وال تاريُها ما يشير ىليى 
ً تي ل  هذا اعمر   وهو كما سبق وذكرنا ال ييُيرج عيً كيونيه خيطيأ

لبه واستمرل على مدى السنيً ىتى أصبح فيما يشبه القانون.  تداوب
ومً خالل ىستقراء تداعيات هذه الظاهرة الُاطعة   يمكً أن نشير 

 ىلى بعض اعسباب التى تقود ىلى ىنتشارها وروالها بيً الناس:
( ىختزال العالقة مع هللا عند بعيض الينياس فيى ميجيميوعية ميً 0) 

 الييييمييييمييييارسييييات الشييييكييييليييييييييه فييييى الييييعييييبييييادة ليييييييييس ىالَّ.
( نسيان )تناسى( وصية هللا فى العهد القدي  بتفدييس ييوم ليليرب 5) 

(. وال أعتقد أن السيد المسيح قد قام بأى تيعيدييل فيى 8:51)خروج 
 هذه الوصية.

( قيام الشمامسة فى بعض الكنائس بترديد ألحان طيوييلية نسيبييياً 4)
ة فى قداس الموعوظيً(  مما يصييب اليحياضيرييً  وكثيرة ) خاصَّ
بالملل وعدم اإلىتمال فيحضرون للكنيسة متأخريً ىيتيى ييتيفيادوا 
ً ىييينيميا ييكيون أداء  ىضور هذه اعلحان.) ييزداد اعمير وضيوىيا

تقًّ(.  الشمامسة غير مب
( عدم ىلتزام بعض اآلباء الكهنة بمواعيد ىبتداء ونهاية القداس   3) 

مما يربك لمهور الحاضريً. فإذا ىضروا مبكريً قد ال يجدوا أن 
هناك قداس قد ىبتدأ   وىذا ىضروا متأخريً قد يجدوا القيداس وقيد 

 بدأ مبِكلراً.
( مبدأ التسهيالت الذى ينتهجه البعض بحجة الحفاظ عليى أبينياء 2) 

 الييكيينيييييسيية ولييذبييهيي  عييلييى ىسيياب الييعييقيييييدة والييطييقييس الييكيينييسييى.

( محدودية عدد الشمامسة فى بعض الكنيائيس تيجيعيل بيعيضيهي  2) 
يرييً    يشعرون بحالة الكنيسة له  فيستيميرؤون اليحيضيور ميتيأِخل
ونفس القول بالنسبة لجمهور الشعب ) خاصية فيى اليبيالد اليقيليييلية 

 العدد أو الكنائس الحديثة العهد(.
( عدم شرح طقوس الكنيسة للناس مما يجعيليهي  ييتيعياميليون ميع 2)

 طالس  ال يفهمونها.
( التوق ف عً التنبيه عً خطأ هذا المنهج وأنه غيير ميوليود أو 8) 

 مقبول كنسياً.)سواء على مستوى اعفراد أو الجماعات(
 

القداس ياأىبائى يبدأ منذ اللحظة التى يدخل فيها الكياهيً ليليكينيييسية 
ليصلى رفع بُور باكر. وأى ىضور بعد ذلك يبعتبر تيأخيييراً. وال 
أعتقد أن التأخير سيمتد ىتى قراءة اإلنجيل فيكون رفع بُور باكير 
وصالة المزاميير ورفيع اليحيميل وقيراءات اليقيداس كيليهيا خيارج 

 المقرر.
نتحدَّث فى الحلقة القادمة عً بعض المقترىات اليتيى قيد تسياعيدنيا 

 للتغل ب على هذه الظاهرة. وىلى اللقاء.
 

 (3تدريبات لإلستفادة الروحية من القداس اإللهى )
 

ناقشنا فى الحلقة الماضية موضوع ىضور اإلنجيل كشرط ليليتيقيد م 
لألسرار اعلهية وشرىنا أن هذا اعمر ليس له ما يسنده أو يؤِكلده ال 

 قانونياً وال تاريُياً.
واليوم نضع بعض التدريبيات اليتيى تسياعيد عيليى ىضيور قيداس 
د روتيييييييييييً.  بيييييميييييعييييينيييييى اليييييكيييييليييييمييييية وليييييييييييس ميييييجيييييرَّ
ع هذا الموضوع ىلى لانبيً على مستوى كبير مً اعهمية    ويتفرَّ

ض فى هذه الحلقة عىد هذيً الجانبيً وهو :  لذلك نتعرَّ
 

 أوالً: " مً لهة لمهور المصليً ) الشعب(:
( نبدأ بتُصيص يوم واىد فقط فى الشهر ليحيضيور قيداس ميً 0) 

أوله آلخره بكل معانى الكلمة  وهيذا ال ييعينيى عيدم اليتيردد عيليى 
يص هيذا فيييميا  َُّ الكنيسة وىضور القداسات فى بقية الشهر . وييتيلي

 يلى:
+ أداء صالة المزامير فى اليوم السابق )التاسعة والغروب والنوم( 
 وصالة اليتيسيبيحية  أو ىضيور صيالة عشييية كيليميا تيييسَّير ذليك.
+ اإلضطالع على قراءات القداس لليوم اليتياليى ودراسيتيهيا ليييداً 
واستيضاح الرابط الذى يربطها معاً ) هيدف اليقيراءات(. هيل هيو 
 اإليييمييان   الييمييحييبيية   الييرليياء   الييعييطيياء   اإلىييتييمييال ... ىلييخ
 + معرفة سنكسار الغد وشُيصييية اليقيديسيييً أو الشيهيداء ليليييوم.
+ أداء مزامير صالة نصف الليل ) ولو خدمة واىدة(  قيبيل الينيوم 
)أو فى الصباح الباكر ليداً ليو كيان الشيُيص ميميً يسيتيييقيظيون 

 مبكراً(. 
+ اإلبتعاد عً كل وسائل الترفيه والعالقات اإللتماعية واعسيريية 
 فييى هيييذه اليييليييييييلييية وتيييُيييصيييييييصيييهيييا ليي يييسيييتيييعيييداد ليييليييقيييداس.

عيليى  -+ الذهاب للكنيسة قبل موعد بداية القداس بيُيميس دقيائيق 
 ىيييتيييى ييييميييكيييً ىضيييور اليييقيييداس ميييً أوليييه. -اعقيييل 

+ متابعة القراءات ومضاهاتها بما قيرأتيه بياعميس ىيتيى تيتيرسَّيخ 
 معانى القراءاءت فى اليذهيً وتيتيأكيد اعىيداث اليكيتيابييية أمياميك.
رادفة للصلوات ميً تيقيبيييل  + اإلهتمام بأداء الحركات الطقسية المب
اليديً عند ذكر كيليمية الشيكير   واإلنيحينياء عينيد كيليميات قيدوس 
وآليوس ونسجد لك .. ىلخ   وأيضاً عندما يبارك اليكياهيً الشيعيب 
أثناء الصلوات  والسجود الكامل عند قراءة التحاليل وىلول الروح 

 القدس وصالة اإلعتراف.
+ ال مانع مً كتابة بعض الطلبات الروىية على ورقة وتسيليييميهيا 
 للكاهً أثناء دورة البُور ليضعها على المذبح ليتيحيضير اليقيداس.
+ اإلنسكاب الكامل أثناء صالة ىلول الروح القدس والهمس بطلب 
اإلستجابة لما تريد  فهذه لحظات كلها قداسة ىيا أن الروح القدس 

 يحلل فى الكنيسة.
+ اإلمتناع تماماً عً الحديا ميع أى أىيد أثينياء اليقيداس وىغيالق 
اً( توقيراً للحضرة اإلليهييية واليتيواليد  التليفون المحمول )ىغالقاً تامَّ

 فى بيت هللا.
+ سيكون لديك شعور لديد تماماً وأنت تيتيقيدَّم ليليتينياول فيى آخير 

 القداس بعد تطبيق كل ما سبق.
+ اإلبتعاد عً اإلنُراط فى اعىيادييا اليجيانيبييية واليعياليمييية ميع 

 عييييلييييى قييييدر اإلمييييكييييان. -بييييعييييد الييييقييييداس  -اآلخييييريييييً 
+ قضاء بقية اليوم متذِكلراً كرامية اليقيداس وليميال الينيعيمية اليتيى 
لّت عليها فى هذا اليوم  ويمكً أداء خدمات روىييية وأعيميال  ىصب
خير مثل زيارة ملجأ أو مريض فى المستشفى أو أسرة رّىل عنيهيا 

 أىد أفرادها ... ىلخ.
 

   ً لو قمّت بأداء ما سبق بنفس الترتييب واإلهيتيميام   ميرة شيهيرييا
سوف تقوم به بعد ذلك مرتيً شهرياً وهكذا   لتصل ربما بعد سينية 
أو سنتيً للشعور بحالوة وبركة ىضيور اليقيداس بيهيذا اإلهيتيميام 

 والتدقيق.
 

 كيفية التعامل عند تقديم الخدمات الكنسية
 

ربما يواله هذا العنوان بعض الغيميوض فيى أذهيان اليبيعيض فيال 
ً ميييييا هيييييو اليييييميييييقيييييصيييييود مييييينيييييه.  ييييييدركيييييوا سيييييرييييييعيييييا
ما نقصده ياأىبائى هو موضوع التنسيييق ميع اليكينيييسية وميراعياة 
ظروف الُدمة ىينما يكون هناك مناسبة خاصة بأىد أبناء الكنيسة 
سواء كانت معمودية أو صالة طشت   تبريك منازل   سر مسيحية 
 الييييييمييييييرضييييييى   خييييييطييييييوبيييييية أو زواج ... ىلييييييخ
ال ينشغل الكثيرون بهذه الجزئية   فيطلبون صالة الطشيت ليتيكيون 
ت منذ أسبيوع أو سيتية أييام . أو  غداً مثالً بينما تكون الوالدة قد تمَّ
يبلغون الكاهً برغبته  فى تعميد وليده   قبل سياعيات قيليييلية ميً 

موعد اليعيمياد. وربيميا ييحيددون ميوعيد 
الُطوبة أواإلكلييل وييقيوميون بيتيوليييه 
الدعوة رسمياً للمدعويً دون ميراليعية 
 اليييييييييكييييييييينيييييييييييييييييييسييييييييية أوالً .
أتذكَّر قبل عدة سنوات أن أىده  قدَّم ليى 
بطاقة دعوة لمناسبة ىكليله وكانت تشييير 
ىلى أن اإلكليل سيكون فى الكنيسة اليتيى 
أخدم بها ومسعيوالً عينيهيا. وليميا سيأليتبيه 
كيف قمّت بطباعة هذه البطاقة وتيحيدييد 
الموعد دون اليرليوع ىليى اليكينيييسية   
ىكتشفت أنه ال يدرك مغزى هذه الحقيقة. 
وما شدل ىنتباهيى بياعكيثير أنيه كيان ميً 

 أبيييييييييييييينييييييييييييييائييييييييييييييى فييييييييييييييى اإلعييييييييييييييتييييييييييييييراف.
اذ أى خطوة تجاه أى ىدث قد يكيشيف  ُل التواصل مع الكنيسة قبل اتِ
 لييييييينيييييييا أشييييييييييييييياء ميييييييا كييييييينيييييييا لييييييينيييييييعيييييييرفيييييييهيييييييا.
فك  مً أشُاص كانوا يتصورون أن صيالة اإلكيليييل هيى الشيىء 
الوىيد المطلوب إلتمام سرل الزواج   ول  يكونوا يعلمون أن هينياك 
خطوبة وخلو موانع وكشف طبى وسلسلية طيوييلية ميً الشيهيادات 
واإللراآت )خاصةً لو كان طالبى الزواج أو أىده  يعيييخ خيارج 
د  البالد(. أو أن مناولة مريض بالمنزل ال تُرج عً كيونيهيا ميجيرَّ
 مشوار يقوم به الكاهً بيً الميذبيح وميكيان اليميرييض ... وهيكيذا.
 ونييورد فيييييمييا يييلييى بييعييض اعمييثييليية عهييمييييية هييذا الييمييوضييوع :

الً  ثي  0)  ( صالة سر مسحة المرضى تحتاج ىعتراف المرييض أوَّ
ىتمام السرل  ث  تقدي  سرل التناول للمرييض وهيو فيى اليمينيزل. هيذا 
ىلراء يحتاج ثالث زيارات مً الكاهً لبيت المريض. ويحتاج ىلى 
 ترتيب ذلك بوقت كاف   فظروف أى كاهً غير مضميونية دائيمياً.

( مناولة مريض فى المستشفى أو بالمنزل تيتيطيلَّيب اليتيأكيد ميً 5) 
ممارسته لسر اإلعتراف وتوبته الصادقة قبل تقدي  سير اليتينياول   
وىخطار الكاهً بهذا الطلب )أثناء القداس مثالً( ال يحقيق اليغيرض 

 المنشود
( معمودية أى طفل يسبقها تجهيز المعمودية وىعتراف الواليدييً 4) 

)أو ليذبيهي  لي عيتيراف ىن كيانيوا غيييير ذليك(   وتييقيديي  بيعييض 
اإلرشادات عً سر المعموديية واإلسيتيعيداد ليه وتصيمييي  ميالبيس 
الطفل ... وأشياء أخيرى   ال يينياسيبيهيا ىخيطيار اليكياهيً بيطيليب 
 اليييميييعيييميييوديييية مسييياء السيييبيييت ليييتيييكيييون صيييبييياح اعىيييد.
وهكذ فى بقية الُدمات التى تقِدلمهيا اليكينيييسية عبينيائيهيا   نينيصيح 
باإلتِلصال بالكنيسة أوالً وبوقت كاٍف ىتى يت  ترتيب تفياصيييل كيل 

 شىء بسهولة ويبسر وبدون مضايقات.
ض بمشيعة هللا فى اعسابيع القادمة ليكيل خيدمية عيليى  وسوف نتعرَّ
ىدة ىتى يسهبل على أبناء الكنيسة معرفة ما هو الميطيليوب إلتيميام 

 كل خدمة
 

 الخادم والتليفونات الذكية
 

ما كدنا نسترلع أنفاسنا بعد ظهور التطورات فى التليفون المحمول 
مً ىضافة الكاميرا واعلوان وبقية الكماليات   ىتى فولعنا بظهيور 
  ما يبعرف بياليتيليييفيون اليذكيى. وهيو ميا يبيعيرف بيييً الينياس بيال

(Touch Cell Phone) 
ً فيى ىييياة الينياس  وقد أىدث ظهور هذا النوع مً الهواتف ىنقيالبيا
بصفة عامة بما ال يقل عً ىخيتيراع اليقينيبيلية اليهيييدرولييينييية فيى 

 منتصف القرن الماضى. 
لقد أدَّى ظهور هذا الجيل مً اإلختيراعيات ىليى أرتيبياك ميييزانييية 
اعسرة . وأّخذ مً وقت الناس ما ال يبحصى وال يبعيدل ميً السينيييً. 
وسيطر على العقول بطريقة غير مسبيوقية   وقيام بيعيميلييية عيزل 
ّت تيرى أفيراد اعسيرة  مجتمعى ل  يحدث لها مثيل مً قبل. فأصبح 
الواىدة لالسيً معاً )بالجسد فقط(   بينما كل منه  مشغول بعياليميه 
اإلفتراضى الذى ألغى ىىساسه بأفراد أسرته وسحبه بعيداً فى عالي  
ال ىدود له وال أسوار. وليت اعمير تيوقَّيف عينيد هيذا اليحيد   بيل 

 تُطَّاه ىلى ما هو أبعد مً ذلك كما سنرى فيما يلى:
( تأثرت درلة التحصيل لدى الطلبة والطالبيات بسيبيب ضييياع 0) 

 غالبية وقته  فى اإلنشغال بالتليفون.
( زادت العزلة بيً أفراد اعسرة الواىدة وانقطعت )كيادت( أن 5) 

 تتالشى المعامالت اإلنسانية بيً الناس.
( تغيَّرت مفاهي  الصداقة بيً الناس مً الوقوف بجانب بعضيهي  4)

يً ميً  البعض فى الشدائد   ىلى مجرد عبارات ىليكيتيرونييية التسيِمل
 ضع ف   وال تبشبع مً لوع.

( ىستسهل الكثيرون ىسيتيُيداميه فيى اليميجياميالت فيى اعفيراح 3)
د رسائيل ىليكيتيرونييية  واعتراح فتحولت المشاعر البشرية ىلى مجرَّ
وصور لتورتات وباقات ورد ال رائحة ليهيا وال طيعي  خيالييية ميً 

 المشاعر االصيلة والمشاركة الحقيقية.
( سهولة الوصول ىلى اعخبار بأنواعها لعلت الكثيريً يتُيلون 2)

أن الدنيا قد انتهت وأن ىج  الكوارث أكثر مما ينبغى   بيينيا اعمير 
ال يُرج عً كونه أن هذه اعىداث مولودة بنفس النسيبية فيى كيل 
مكان   ولكً سهولة وصول اعخبار يعطى اإلىساس أنها كثيرة أو 

 ىزدادت.
( ظهور وسائل التواصل اإللتماعى ميثيل اليفيييسيبيوك وتيوييتير 2) 

الحابل يُتلط بالنابل وأساء الناس فيهي    واليوتيوب ... ىلخ ... لعل
المقصود مً اإلستفادة مً هذه الوسائل مما لعلها مصدر ميتياعيب 
متنوعة للناس سواء كانت نيفيسييية أو ىقيتيصياديية أو سيليوكييية أو 

 ىلتماعية . 
ويستطيع الُادم أن يستفيد مً هذه اإلختراعات فى مجال اليُيدمية 
لو قام بذلك بصورة نقية خيالييية ميً اإلنيجيذاب وراء اليميغيرييات 

 واإلغراءات التى يزدى  بها هذا العال  العجيب<
 وسوف نتعرض لكل مً هذه اإلختراعات فى الحلقات القادمة.
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 ض   م ج   كر    سريا ر عر
 

؟   !هل   تحل ل   تيون الق   تيإلى ا   ايي   ت   تي    
تنرنر نر    learning-mindنشر   قع ل   ينجنرننجن ن    قن  ن ن    

تح ث   هجع   سو   يرعغ   يجرموججدج    قعبعمن     ينرنر    قنو   
 بر    نقن ن نرن    
كننننن ي نننننعنننننن    
األثنننننننننر ننننننننن    
K a r i o n g 
ا    يننن     قشننجنننرى
 ن   تننننننجنننننن    
ايننننننننررننننننننعغ   
أث يت   ة ن    
هنننو   أمرننن     

ايب حثجو   مت   تقاد    ج    ايق   ش م    جو   ايق ي جو   مسنجنقن     
اآلث ي   ينعن     قثجرن   يج  دا   األ حن ث   اين ن ي ن    ت   تنقاد   

مأش ي   ايقع نل    ين      تح مد   ايقحرم   قو   هح    يبة   اينق   
 ن   يبة   اي رع    تا   اكقش ه     هو   أماشر   ايررن   اين نشنر نوم   
قجقحى     ي    أن   يجرموججدج    ك ي عن    يو   أر     هعيننجنعي   

   052تج    ايق  ر م   ميو   قعبنعمن    ين    بن نن    حنعاينو   
ق حعت    ح ر       قر    ايألن ن   األهجججو    نن ن    بنق    قنو   

 شو    كبجر   
م دج    ايقع ل    ن   قع ل   ك ي عن    األثرص   يقع ل   ين ن نعي   

 ين      –كق     نرنعد     –ق  بر   ايق ي  م   أق    ايربر   ه ع     ققو   
ايبص   مه ع   شرجرع     ش     Nefer-Ti-Ruايقج    ندر   تو   يم   

اااا   ايألدج     ايقو   تح قى   سج     عد   ر حر   بنعرندنعيم
Gosford.    مي  ك   اسقر م    هنع   ي  ك   سا      جو   ايقرنبنرن

 ماينق      اي جرموججدج    ايقعبعمن   ي  كا   
سج    ايروا   قو   أن   اي       قو   اي جق       قرن من    نرنعن    ن   
يجرموججدج    ك ي عن    يو   ق رم    ن سن م    ت    ننع   ين ن ك   
اينثجر   قو   ايب حثجو     قجدعن   حعد   ضين ا   م ندنقنر    ينبا   
اتكقش ف    ن   ي  ك   قألقع  جو   ب  ما    ي    ارقنراينجن    قنو   
ايشرق   األمرف   هو   م ى   قبنننر   بن ا   قنو   اينقن ي ن ا   هنو   
حجو    نع   ت    ن نرف    ت   اينرنجنجنر   بن ا   سنو   تنجن    اينرقنع    
اي جرموججدنجن م ماينقنو   نربن   نن ن  أ ن غ قنو اين نرنع  

 نر   ايتنحنر   اينقن نر نعن   هناي جرموججدج  اينقن نر ن  ااا
اير ق      ي    ارقرايج لغ   اي  يبج    اي لق    قنو   اينقن ي نجنو   

 نرمن    ن      -ماينحن  نا   قن  اد   ينجنقنع نل–مسجق     اآلث ي   
يجرموججدج    كن ي نعنن    ت   سنا ن    ين ن     ن ينقنعبنعمن   هنو   
ق رم   وجر    نع     ن    تنقنننو   سن ينا   اينقن نر ن ت   قنحنقن    
  رايجا   مهر رع   قو   تربق    ضي    اي لم    ج عا    ين    أن   
اي ل   هحج     ن ينرونا   قنو   ات نقناهن ت   اين نحنع ن    قنل   
ن عص   اي جرموججدج    ايق ر     م عة    يجرنج     قنجن ن    
 ن    نن حننثننجننو     ننر ننو    ننر نن ننعن    ننجننو   يننبة   اينن نن ننعص   
اي جرموججدج    ماينق      ايدج جرج ا   ك ن   ايق  ي   ايندنجن نجنرنجنعن   
 أل هرما    جو   ق قجو   ش ع    ايبحر   األ جن    اينقنقنعرنفم   
مي ق    رن هنرت    حن ل   رندنو   اينقن ن ي   ايندنجن نجنرنجنجنو    ين    
ن    هنو   تنرنر نرة    ن    بعردعيم   م رعد   يجرنج     ق  ن ن    أ يى
      اير ل   األ رل   قنو   اين نل   تنقنشن  نع   قنل   اينننقن  ن    
ايألعق ي     ميو   ي     قنو   ين ن ت    نام   قن  نجنو   اين ن نر نو   
اير  ق ا   م     ارق  قى   تج    اينق      سج    ن  ق   مارل   هنو   
ق يد ت ا   اي   ج    ماي جقج ا   م     مب    ايب حثعن   سا      نجنو   

 اينق      ايألعق ي     قل   يجرموججدج    ك ي عن     
هإن   اي ل    قح ث   سو   ايقجحق    ايقهرع     اينقنو   مابن نى   
ايقألقنشدجو   ايق ر نجنو   اينب نو   مهنجنعا    ين    ارنقنراينجن    

ننن ننر   “ Djes-eb ممهن ن   اينرنن شنن    ايننقنجنننننو   مبننجن      نن 
ايقبنرن   م رع    اترق  امات   ماي هو   ماي نانم   ”  ايقج 

م   قر     ن   يبا   اي ل        ك ق     قعبجع   قو     ش    ايألدج     أم   
 ق ش  ع

 

تيب ب    للتو : ا   تية  لم   تيون ام   ي     
 لأث     يلع   الي   تي  ي 

أك    ايب      تعاةرم    اينثن نن    م   أن   ايننن نجنألن    اينرنبن نجن    
األيثعضكألج م   ي     تهثجر    نعل   مسنقنجنم   سنجن    ايننن ن شن    
األ رل   هو   اين ن ينااا   م ن د   اينبن  ن    تنعاةنرم م    ناد   
قح ةرتع   أق م   هو   ايألجقج  يم   أق غ   ايقن نقنل   اينقنرن     
يجن جأل    ايرب ج     عامل   اي  رمنم   يةايقألجحج    ايق ر ن    
ي     تهثجر   سقجم   سج    ايقألجحج    اي  يقج اا   هن نو   هن حنبن    
ق ير    اكرن  ي     ايق    ت قل   هو   ايقن نجنجنا   ايناينعتن    

مشن م   ةتنعاةنرم ة     متدألجر   اينق     ايقرن     اينقنقنقن
سج    أن   اين جنألن    اينقن نر ن    ينو   اينقنو   أنشنهت   اينحنجن ن   
اي  ر     ماي ألنج    ةايريب  ة   هو   اي  يا   كجعم   منرنجنقنع    ن ن    
ضي     ي    اي  يا   كجعم   قشنجنرا    ين    أن   كن يم ن ن د   اين نقنألن    
اين ثعيجنوم   ميع   مةل     ص   ه    اين جألن    هن    اين نقنألن م   

     د   ةيأ ى   اك ق ن   ه    ق ر
 

ىط تق   تيو لة ما   تيول  ي   تيون     ا ن    
 ال   اوةإ   اه  يل   ب ي  حا 

أك    األنب      ج قجو   ق ران   ايق عهج      ين جأل    ايرنبن نجن    أن   
ش  ج    ايقألجح    ايق رل   س  نر   ت    نقنننو    وندن ينع   

متح ث    اد   قح ةرتع   أق غ   رجق  ي   ايقن نقنل       يق ي  
ايقر      عامل   اي  رمن      شل   ايقراث   اين أل    مه    
ايننقننحنن ةننرن   تننا   تنن ننر ننو   ايننقننراث   ايننننن ننألنن    مأنننعاسننع   
مق نن مية   قننثننر   اينننننقنن     ايننقننرنن     م ننعانننجننو   ايننررننر   
مايق  قل   مكبي    ايقنراث   اينننقن  ن    ماينقنراث   ات نقن نن    
م شقر   ايايعت   ايرمح    مايايعت   اي رج ل   مايقنرن ين   
مكبي    ايقراث   مايق ي     ايننن نألنو         متنحن ث   اين كنقنعي   
س  و   ن ج    س يا   اآلث ي   سنو   أينقنجن    اينعسن    األثنرل   
م  غ    اد   قح ةرتع   ت ر د      آلث ي   ايث  قن    ماينقن نرنعين    

مكبي    ايق ر و     يعس    األثرل   ممب ن    ننلنر   األ نبن     
ه     ث ي   أب اميا   مت  قج ا   ق      مايحندن     سنجنجن ن    سنبنر   
ت ي   ا   منشهن   ايققحو   ايرب     كق بنجنر   سنو   شن ن نجن    
ايق رل   ايقألجح    ك   ر   ت    قنو    ود يع   هن    قألنجنرن   
ت ي     أق م   كق    أش ي    ي    اآلث ي   اينرنبن نجن    ممميين    هن    
ايحد     سج    اي ع     قو    اد   ق    يع     شا   كهثر   ثن  نى   أم   
ق رعد   مشن م   نن نجن    سنجن    أينقنجن    مبنعم   قن ن     نشنف   
يجق رأل ت   اير شق    سج    نشر   ثر ه    ايعس    األثرل    كقن    

ايق جنجنا   ايننن نألن    ماحنقنعاشنع      -قح ةرات      -ق ع  ت      -
سج    هررات   قو   ما ل    ث ين لم   مقو   اينقنرنري   أن    ن نقنقنا   

   71ايألجقج  ي   أسق يع     ر   اي قج 
ج ى م   تيإ ه ت   ل  ا   :ة ت   :ما    تي  و م   

 ي تأل بق   ي   ا ا   تي ول
   ناااسجو ب  ر ن  ي يشج  ب ق   اير ينرن اينجنعغ مهن   ا

اي كقعي    حو   اي قر   أرق ض   اير نعن   اي ن غ   
   ق     اير يرن   مم  ر   ايق قج    اكماي ن    
األربم من ش  يشجن  قن نجن  اينع يا  

اير نعنو   اينبجرا   ماينبص   ماألربم مايدرجع 
سجا   أبج ت   قنو   اينرن ننعننجنجنو   هن    ق نر   

” ن ن ي”  ماي  ينا   اين نر نواا   ماةن ف   
ايج ا   ايحقع   يحق    مار     مت  م    سنو   

   اارجئ تع   مام جع   اي       ألاغ   ماي ا   أيجع   مقحبنجنع   اشن ي   
هنان   ”  يشنجن    بن قن ن    اينرن ينرن   ”  ا اي بر   مايألنجنعان

 نبكنر      07  اي    ن    قأل     ب ق     اير يرن   ايجعغ   اتثن نجنو
ان      اي كقعي    حج    اي قنر    ن    تنعهنو   س نر   اينجنعغ   سنو   

ايراحر   ك ن   سيعا      هنو   قن نجن       ا س ق    68سقر   ن يق   
أق      حق    ايق ر نجنو   األحنراي   م   م   هنرنجنع   مرنقنعيص   

م    نقنحن هنلن    اينقن نعهنجن    7392ق رص   قو   قعايج    س غ   
  ق را

ك ق    ي   ا  ي   تي ول   ىإ   ص لقض   تأل ق ق     يقإق ق اق    ) 

تأليققبقق د   :خققلاققق   ىقق ققلققض   :ىقق قق    يققإققلت ققم   تيققبقق بقق    

  ل تييي:ك ق   يي   تيب ن   بأ ل   ك ق   ص   ل    :ص     د يق    

 بإل    تين  ةم   ج ى م   تيإ ه ت)   

 

ص إف    ب ت   تي  وما   ةة      ةا   اول     تأل ب    ى ي 

 خ  م   ي ب    تيل              

ة نع ن       -أرنرنو   شنبنرا   اين نجنقن       -  د   األنب    قنر ن    

ي  نل   ايألاغم   هقو    ققج    راغ   ما جوم     شرة     ين نرق   

ايق قجد م   ماينررن غ   اينبص    نررنا    نلن نر   رناقنع   سنجن    

ايررام   مكبي    ايقعرجر ي   اينبص    ن نبنر   سنقن    ما نجنع   هنو   

قعرجر    ي مش    ميجألى   ه  ب    تقس    اي ن  اا   مأةن ف   

هو   كجقنقنع    ناد   اينقن تنقنر   اين نجنقنو      -ة   األنب    قر  ة   

اي ميو   ينجج    اكساغ      ق     أكنقنع نر   ينجن نجنعغ   اينحن  نا   

حننعد   ممي   اكسنناغ   هننو   نشننر   ثننرنن هنن    ايألنناغم   ةأ ننجنن    

ايح ةر و    ق تقر   اكساغ   منشر   ثر ه    ايألاغم   تنحنجن ت   

  ار    ايب      تعاةرم    ايث نو   يجق قق نجنو   مأشنننر   قنو   

أس    يبا   ايجر  م   ألن    ق  ر   اي نجنا   هن    اكسناغ    ن نر نرن    

 ب  ج م   ي       اينثجر   قو   ايقعبنجن ن ت    ن ينننقن     اينقنرن     

تحا   سج    ايألاغم   ايبل   ا قد    يق ن    ع ج    قنو   األي    

مب     قل     مغ   ايألج    ايقألجن م   مأمهن     نع    نبنر   مهن تنع   

مت  ل   ةاكنأل ن   ايبص    ن نجند   هنو   رناغ   ما نجنو    ن نشنرة   

يج قجل     ر رقع   مأرجع عا   مأمة    أررو   شبرا   اي جقن م   

ةهنرن    ي قر   هندنحن    ين نشنر   ايألناغ   مبن نن    هندنحن ت   

أ رل   ترل   اي      نق ض    رنجنئن    هنو   اينرنرل   ماينقن نةم   

ق ك ا   أن   قو     شر   أقعي   تألب    ايرس    ين نألن ن    ن نبنر   

سق      ا جعم   قيجدن ي   ةين نرنو   ين ن ك   قنو    نقنعد   ينبة   

   722األشج     ايألجئ م     ق    ين ن ك   شن ي    محند   ين ن ك   

ش ي    حجعم   هجع   ن     أشراي   مين ن ك   قنا نجنو   األ نجن يم   

متق ج    أرجع    ق   ب    ايشب     مايقعاهر   قل   األ د د   

قو    اد   ايقعا ل   ايق     ديجعن     ميدى   األنب    ةقنر ن ة   

 ين       -ايبص   حير   ايق تقر   ن شب    سو   ايب      تعاةرم       -

أنع   س     ميار    ةتعغ    ن    برصة   مب    ي  ك   س ا     ج  ق م   

 ل ر   يبا   اي  ا    قو    اد   يوبق ق    ه    ه ل   اينقنرن ين    

ه      ي ق    م نا   يم    اين ن نو   هن    األ ندن دم    ن شناي   

ةقش ي ن   يبا   اينرتعن   تبا   يم    اين ن نو   هنو   األ ندن د   

مس  ق     نبرمن    دقر من   اترق  ام   يجقد يا   م ن ن    قنو   

ق ق     األهاغ    هتعن     ي  و   مقو   بعايا   قندنجند   ين م    

أم   راغ   ماي  و     قشر   ه    األررن   مايق ققنل   ثنا   اينبنام   

 برا    يبة   األه  د                                          

يلت م   تيب ب    ةا   تي ل    تيل لع   يلة        
 تيوإل 

نننعهننقننبننر    نن يننننن تنن ياشننجنن    ايننقننر ألننجنن       92أ ننجننا   قألنن     

  ألرننن ن ي ن    

 ننننننرسنننننن  نننننن    

محينننننننننننننعي   

 نن ارنن    ايننبنن  نن    

األنننننننننننننبنننننننننننن    

تننننعاةننننرم    

ايننثنن نننو   ايننجننعغ   

ايأل عص   يجننقن     اينقنرن     ماينبص   تن نلنقنع   ماي   اينننقن     

ايقر     ايق ر      ن أ       نقندنرن     ن ارن    اينبن  ن    ينقن نر    

ق ق ن ت   ماي   اينننقن     اينقنرن     مكن ن    نراهنم    ن ارنقنع   

اي كقعي   ياقنق   سن ن    م   قن  نر   سن غ   اين اي   مقن نع   كنر   

ايرج مات     ي اي   مسبر     ارقع   سو   اس   ع    ق ق  ت   اي اي   

ايقو   تأل س    سج    انقش ي   كجق    م   هو   كنر   قننن نم   مكن ن   

قل     ار    ايب      نج ه    األنب      هجو   األررو   اي ن غ   يننن ن شن    

       اينقن نقنقة    ن ألرننن ن ي ن    ماينقنألن مد   سنو    ن قن    

ايشب     مايرقل   يم     قر     مكجر   س غ   ايب نر نركنجن    

  ألرن  ي     ماير    أن ججع    ارحم   ماينرن    أقنعننجنع    

س مد   رنرت ي       ارنقنع   م ن ن ين     ن أ   اتحنقندن د   ما نر   

اين ت ياشج    مايبص   تح ث   هجع   األرق ض    عرو   ن ث ن   قن  نر   

 ألا   اي يار ت   مات ح ث   اينق  ج      اي   ايننقن     اينقنرن     

سو   ثرقو   هو   اينق     ايقر  م   ماي كقنعي   ياقنق   سن ن م   

ق  ر   س غ   اي اي   سنو   تنحن  ن ت   ايندنقنرن   اينرن مقن    مكنبين    

س ر    هججا   سو     ق    اين اي   هنو   ق نر   م ن ن ين    أينرن    

   ار    ايب      سلقع   األربعسج    سو   سا    اي عف      

  
  ا ت   الى         5 حت ما   تألد  ي   اإ لق   
 صى     تألج  ت   ترية  :  م      

كشدى    ح  شج     ر   نج    ح  ثن     ين    أن          

أسنعاغ      5ققعرف   س م   ر س ت    ي     األ د د   األ ر   قو   

ىم   تنجنقنل      5أق غ   األب قن   اكينقرمنج    نحع    ر س ت    نعقنجن 

هج     أسج  ا   أق غ   ش ش ت   اي نعاتنو   اينبكنجن    أم   األبن نقن   

ايجعحج    أم   ايقجدق عنا   ب  ت   اكح  شج    قو    نبنر   ينجنئن    

اتت  تت   ايبر   نج    ةأمهنعغةم   مرف   تنحنب نرات   قنو   

اي ق ج    األقر نننجن    ين ن    األ ندن د   أهن يتن ن    ايشن نر   

اي  يص   قنو   اآلثن ي   ايألنجنبنجن    اينقنرتنبن ن     ن ينقن ن   اينقنو   

 ق ر    هج     األ د د   يشن شن ت   األبن نقن   اكينننقنرمننجن    

مايقش كر   اي حج    ايقو   ت جب ا   هو   قرحج    اي دعي    قنو   

ايألق     ماة را  ت   اي عغ   مقش كر   هو   اي نقنع   اين نألن ص   

ةا   مأمهننى   02ماينن ننرننجننوم   حألننبننقنن    ضكننر   ةاكقنن يات   

اي ق ج    األقر نج      ن غ   تن نر ن    األ ندن د   األ نر   قنو   

رن نعات      5س قجو   يجش ش ت   اكينقرمنج م   أق    األ نر   قنو   

ىم   م  ي ألب    ي  ت    األ ر   قو       76هأل س    ماح ن   هرف    عقج 

ى   أقنن غ   ايشنن شنن ت    ى   هألنن سننقننجننو   كننحنن    أ  نن     ننعقننجنن  سنن قنن 

اكينقرمنج ا    رعد   اي بج    اين ندنألنو   هنو   قنركنق   ين نا    

اكمق ن   هو     ألى   ي قبقعن    ن نجنع نعيك   مقن ينو   كنقن     

ةوجع   كج  ة   اي كقعي   نجنعت    ك يمايا     ن   ايشن شن ت   

اكينقرمنج    أهبحى    قث      ةيجرم و   ي قنوة    ن ين نألنبن    

  ر عات   72ي  د دم   ترجق      ي ألب    ي  ت    األ ر   قو   

ا      ب       ةي   ص:ي   ىلتح   خ  ي   ص           
    إ   حص 

مهو   ايب حا    راغ    حجرل    راي   ايرشج    سنبن ايندنقن     

موجر   ايقألبنعقم   مأننع    «اي رل »ايألجأل      ي دع   س ع     

مايش ي    ايألنجندن     «ايق ع ر جو»وجّر   قعا  و   ايج ب     جو   

م   مش م   سج    أن   ايرراي   اننقن نر   ينجنقنثنرندنجنو   «ايلاق »

م   هن    أمد   حنعاي   « حنجنرل»ماشقى ا   م  د    «ايق قمقجو»

هحد م   ق ب    رمبع   قو   ر  عم    نع   ققنقنألن     نهرنجنع نع   

مأهن ية   م  ن سن تنعم   مأن   قن ن يكنع   قنل   اينقنجن ي   ايألنجندن    

م    ن ن    أن   م نر   ايألن نو   «قألققرن»ماأل ير   ماألم  ف   

هج  عي ت   قو   كقن شن    ايألنجندنجن م   كن ننى    «هبرك » ألب    

اينقنن ننرل   »رنبننبىن    هن     ماننقننعا   مأةنن ف   هنن    حننعاية   ي نن

مم   ينو   أتنرك   اكرناقنجنجنو   أ ن ام   هن ينررنعد   «  :«ايجعغ

اينر ا   ه     ح ل   اينقنرات   كن ن    ن ن  ند    ن ن    اينجن نعم   

مم ر   سججع   سب م    و   راغم   هنرن د    ن    يرنعد   م    نن نا   

ا   أن   يننبا   ايننعهننو   تشننم    نننننر     ننعغ    نن ننىم   قنن ننقننبننرى

سجن    يهينع   قن     نرمبنع    « حجرل»اكراقججوا   مش م   

      األ ينر نجنو   ماينقنجن ي   ايألنجندن     نهن   قن  ن  نع   قنو   

ايننقننحننجنن  ننو   مأهننحنن     األهننننن ي   ايننقننقنن ننرهنن م   م نن دي   

ايقجح من    ج ن بنقنعنن    م نجنرنعينعا   سنجن     نن     نهبنقنر   »

اكراغ   ايقشنعةم   مأهننن يل   أسن نقنع    نبنجن    اينحنجن نم   مت   

 حبعن    رن ق  م   مقو   ش ي    قح كقق    ك ن   رنجنرل   أن   

ي  ك   ن ر    ب  ما   م  يعا    ن    راغ    حنجنرل   يبن ن ن     ين    

اكراغم   مثبق     سججعم   م جر   قو   شنعك     ه    اك نقن ن    نعم   

م ي    نل   ايحعايي   اينقن نرص    ..«مارهيعا   سج    اي درل

ينقن ضا    نبنجنى   اين ندنع    ■ « رناغ    نحنجنرل»ايجعغ   تنحن مي

أن    يا   أ نبنر      -ايرش ر    يوا   ا قرا    انق      ق ن   سرع ق ل   

اي دع   ايرش ر    هرفم   مين     ك ى   ر جن ا   بن ىا     ن ميةم   

ه ع   شرف   مت ي     رج جر   قعا  و   ايج ب     جو   اينقنثنرندنجنو   

ايق ع ر جو   م جو   ايش ي    ايألجد    اينلناقن م   مينبا   ينجن    

ن    أنن ن    أماينو   ايألنجن ن    أم   اينرشنجن     شنننر    ق   ة   أ يى

  صم   يبا   يج    قو    ب  م   ميو    ح ثم   م ت   قن    كن نى   

م جى   يبة   ايريج    مق    تا   حبأل م   ماي دع   ايرش ر      ا ن    

ي عمن   ايحر  ت   قنرن   أ نرل    ن ن    قنرحنجن    قنو   اينننبنى   

ارققرت   س قجوم   ميع   ق يعد   أ   عينعبن م   ماينرنراي   قنو   

مب     نلر   أل   ش ل   ت ع نرل   هن    ق نرم    ن ا ن    قنو   

اكق غ   قنحنقن    سنبن ة   م نع   حألنجنو   مسنجن    سنبن اينرا ق   

من ر   ح ق    مهر    هعمنم    نراي   بنرل    ينا   تنقن نبة   أل   

رجن ن    هن    ق نرم   ألن   قنعا نن ت   قن     ألنقن    ايشن ي    

ايألجد م   ك نى   تنقن نل   أل   يشنجن    قنو   اينقن  نر   هن    ينبة   

ايري       هل    ر ر م   م  يق ي    قن    هن نجنع   ايألنجنألن    ونجنر   

قألبعقم   ه ع   ت      حأل   ت   ق ر ن   ه    ايش ي    ايألجندن    

ن     ايج    هعتع   س ي م   مانق ر   يجقثردجو   ايق نقمقنجنو   ماشنقى

ه    يبا   ايق ققلم   مايبل    نقنرك   ينحنقنع   ممقنع   مرنقن نقنع   

يجقق رهجوم      ق  ي   اي دع   ايرش ر      ي ألنبن    ين    سندنع   

  ص   ماسقباي   سو   يبة   ايق من   ايل ينقن    ماينقن    تن ن ينو   

اي رقعيم   ايرشج    أ يى    ه    يبا   ايرنراي   تن ن ن    هنعت   

األب قن   ايق    ت  ن    ند    اينحنألن  ن ت   اينقن نرن نم   مكألنر   

تر يج    األنلق    ماي مد   اين نر نجن    اينقن     نعبن     ن ن    نندن    

ايق  ن ن   مياةج       م   متربر   أن    حب    شن نل   ينقن نرم   

   ا    يأل   ق قجو   سق    يع   ر ش م   اي دع     ي ألب    ي    أ ي    

انق  ي   ش   م   ألن   ق     حنق      ت    من  شنجن     ن ينبنرا ن   

قنو   تنن نقن    ا ميا    األم نن نم   م ن يننقن ينن    أتألن  دي   كنجننو   

يقحنق    أ رل   أن   تحبأل ن     نقن نقن    تننن  نر   ايألنجنا    نجنو   

 ايقعا  جول         

 ىذا م   تي   ح   اإ   ت  إب ي   تيل لا   ي   ت   تي  بم
  يى   اكساقج    أرق     ق  د م    ن   ير     ايرشج    سنبن      

ايدق     ايألجنألنو    ن ينقنعا ن ن    ةقن ن    ايألنجن ة   اينقن نرمهن    

  ةه حب    سر     ايبي شلةم    ر ر   اتتح م     أق م     ن    

  عيي    قل   اكساقو   سقرم   أم  م   حنقنر   اين ن  ن    قنو   

ايرر شر   يجق ر جو   أة هى   ةأرق  ة    اد   حجر    ايجنعغم   

اكث جوم   قو    رن ق    ةنن ن ي   بن  ن ة   اينبص   تنرن قنع   سنبنر   

هي شج    ةاين ن ن يةم   أن   اينرشنجن    ايألنجنألنو   أيرنر   سن ن   

ير شر   يجق ر جو   قو    اد   ارقنين هنقنع   ينقن ن    ايألنجن م   

حجا   أمة    ابقق سع   ق       ر ر   اتتح م  م   أننع    ن نقنا   

ش  ج     قنر ا   مترن  نر   ممي   اينقنرأنم   كنقن    أنن ن    مسنعن   

يقر  ر   كر   قو   ك ه    مأترو   سقجع   مأك ت   قب      اي   ي   أن   

ايرشج    ايألجألو   ت  قر    ر و   ش       اد   ايجر  م    ن هن    

س  ق      غ    قعهجر   يبة   ايقعا      ةايقن هح ة   حق    هنقن    

ي           ايألج ين   ما قققى   ةأرق  ة   ح  ث      ن شنجن ى   يةا نع   

اير و   مايقعاةل   مةم   أن    سقرص   ق    شعهى   قش     يرشجن    

بق عي     قل   قعا و     با   ايشنرةم   تهق ى    ي    أن     ت قبر   

تنر ا   يبة   ايقعا      اي لجق    هو     نر   اتتنحن م ن م   ينع   

 تنر ا   يق ر    هكقج  ا   يق  ي     اي بر   سج    ه ل   ايبج       

   ةم   تأل ب    ىل ا   اإل    هلام   ى  ل   تي ا ام   
  يإلت م   تيب ب    بو   بم   ا ل   جلل ل   تي تب 

ةا   ى ل   تيو ك    ترا ىا   يي   يلت م   تيب ب ا   ال   
 الجل   ا ل ق   خ       لل   

هو   كجققع   ايقو   أير ي      ار    ايب      تعاةرم    ايث ننو   هنو   

حدر   ايبكرل   ايث يث    يقهرج    ايقركق   اكساقو   يجنن نجنألن    

ايرنبن نجن م   سنبنر    ن ارنقنع   سنو   شنننرة   يندنر نم   اينقنركنق   

اكساقو   ق ك ا   سج    أينقنجن    ممي   اينقنركنق   هنو   األ ن غ   

ايح يج    ايقو   تحقر   هج     ايقج      قأل حن    كنبنجنرن   م   قشنجنرا   

اي    أن   ق     قجق   يرن ين    

ايننقننركننق   يننع   اي نن ق   

ماألقنن ننن    م   ثننا   انننقننرننر   

حنن  ننا    نن ارننقننع    ينن    

 نننن قنننن     نننن نننن سنننن ت   

ايننننن ننجننألنن    ايننقنن ننقننجنندنن    

مكننجننو   أن   ايننقننجنن  نن    

 تأل يا    رعن   هو     قق ن 

مقو   ايق  نو   اينقنقنجنقن   

ايقو    رح       ار    ايب       اد   كجققع   تج    ايقرنعين    اينقنو   

ه و       ارقع      ق اي   مينوي   ةت    نعبن     نألن ن   هن نل   

ننندننألننعة   مأيمفي   ةكننر    نألنن ن   هننجنن نن    يننع   نننقنن     سننقننر   

:صاطي   ى ق    يق حق ا   ي ق قإ    ق ق     تيقبق بق      ر و   ااغغا   

  ل ت   ل لو     ةا   ىلح  ل   ا   :ص ق    :تىقل   ىقإ   لق ىق قذ ي   

:تيب ب      ل ت   صا            ك   اإ   الي   حص      تيقإقلاق    

ىب     ج ج    ا   :تأل      صا     هل             اإ   :هقةقذت   

اينبص        ل   تيللللم   لل و    ى ي    نل   ايقي   ىق حىق يق 

يع   نق     ايألج    ايقألج اا   ماي ي    ي     يع   أنن ن     ن ن    أن   

 ننعن   أمهج     مأق      ينر   قو   مةل   يب     هو          حج ت  ا      

ثو ح   ي  لق   ب  ا   تية  ح يي   لل  إ   ك  ل  إ   
 ةي   تي  ل    :تيو    

نعهقبر   مايبل   تا   72  أت   اي جعت   ه    ايأل س ت   األمي    قو   

هجع   ت شجو   ك جأل    ايش ج    ق يبرب      يدجعغم   قرر   ايق رانج م   

       س من      ش    غ     جعات   ايق شجو   ماير ا    أررو   

اك ب يشج    األنب    أ راغ   مش يكع   األنب      ر م   األررو   اي  غم   

ماألنب     جقوم   أررو   نر من   م عصم   ماألنب    أو ثعنم   أررو   

ق  و    ماي  منم   ماألنب    هجج م   أررو   قجى   وقرم   ماألنب    

أ جد نجع م   أررو   ميشج    م ر   أ ع   قر يم   ماألنب    ك يا م   

كق    ش يك   األنب     رحمم    األررو   اي  غ     يقحج    اينبرل

األررو   اي  غ     يدجعغم   ماألنب     ر رم   أررو   ايعامل   اي    م   

مكبي    س م   كبجر   قو   اآل      اين      ماآل      ايريب ن   قو   م ر   

يشج    ايقاشن    وبر  د     بر   اي رجعن     يدجعغم   مم ر   

األنب تعق     ايأل ش      ي    ب م   مايشق قأل    مايقنرر تم   

مبقع    ودجرن   قو   قألجح    ايدجعغ   مأير    نج ه    األنب    أ راغ   

سل    اير ا م   حجا   أمة    هج     أيقج    ممي   م جق    اين جأل    ه    

حج ن   ايق ق جوم   قر ق    ايق  ئ    يجحيعي   قو   أحب ي   اين جأل    

ماآل      ايريب ن   ماين      م      بد   هر م   اينش ه    م  اغ   

م  مق ت   اين جأل    ب  ا   ت لجقج    ققجقا    اد   ايجعغم   ماين جأل    

 عا م   اي مي   األية ي    شقر      9اي    ن   تا      عي    سج    

ك جأل      را   اير      األنب    أن عنجع    م      قب ح ن     را   األنب    

 ألجأل    مش  ا    ايدجعغ   مايق قعم     م  س       02أن عنجع    ماي 

يجق  رب ت   مقنق    ي     األررو   مقن ت    ية      اين      

مقن ت     ماي     ماي مي   األمدي   تحقجع   ك جأل    ايش ج    

قبا      هرق     ماي مي   اي جعلي   م شقر      5ق يبرب    م      

قبا      هرق        9اين جأل    ايرشجألج      را   ق يبرب    م      

ق يبرب    ماألنب    ك يا    ماألنب    أمي   ق يبرب    ماي بيا    

ميشج    ايقاشن    قج  شجر   ماألنب     جشعل   ماألنب    أ راغ   كق    

أ جقىم   هب     ايجعغم   هجعات   م ر    ت شجو   ك جأل    اير      

 عح     ايق ق ان    ق  ر    ايق را     قيرا    ايق  ملم   أسرب     

 أمد     ا      ين جأل       
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 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 حمّطـم األصنـام ....؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
  

تحرير  6112/  11/  3قرر البنك المركزي المصري يوم 
قيمة سعر صرف الجنيه المصرى أمام العمالت األجنبية 
بالكامل وفقا آلليات العرض والطلب، أي تعويم الجنيه 
المصري. وهذا يعني أن يكون سعر الصرف بعيدا عن أي 
تدخل من الحكومة أو البنك المركزي، وترتبط قيمته بالعرض 
والطلب فقط. كان الهدف من هذا القرار هو وضع حد لفوضى 
المضاربة بالدوالر األمريكي، والتي أدت إلى ارتفاع قيمته 
أمام الجنيه المصري بطريقة جنونية زادت سرعتها في 
الشهرين األخيرين، وخلقت سوقا سوداء كاد يصل فيها سعر 
الدوالر األمريكى إلى عشرين جنيها مصريا متخطيا بذلك 
سعره الرسمي في البنوك، وهو حوالى تسعة جنيهات، إلى 
أكثر من الضعف، وأصبح بذلك له سعران وقيمته ال تستقر 
عند حد معين. وهذا المناخ يصبح طاردا لإلستثمار سواء 
المحلى أو األجنبى، ويفقد السيطرة على أسعار السلع 
والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، كما يؤدي إلى تدهور 
قيمة الجنيه. فكان قرار البنك المركزي للقضاء على السوق 
السوداء، وضبط قيمة الدوالر أمام الجنيه المصري ليصبح له 
سعرا واحدا، ووقف تدهوره، وجذب المستثمرين المصريين 

 واألجانب على السواء. 
 

لم يكن من الممكن تأجيل إصدار قرار البنك المركزي خاصة 
% من الناتج المحلي، 111بعد أن وصلت ديون مصر إلى 

مليار دوالر أمريكي، ودين داخلي  55,,دين خارجي 
تريليون جنيه مصري، ووصل عجز الميزانية إلى  ,6565

مليارجنيه 63%. لقد ربحت البورصة المصرية أكثر من 16
دقيقة فقط من تعويم الجنيه، وبلغ حجم التداول فيها  ,1بعد 
وألول مرة في تاريخها إلى مليار  6112/  11/  ,يوم 

 3مليون جنيه. كما بلغت حصيلة البنوك المصرية 011و
أليست هذه مؤشرات على  66ملياردوالر أمريكي حتى يوم 

 النجاح؟!.
سيؤدي هذا القرار إلى تذبذب سعر الدوالر بين اإلنخفاض 
واإلرتفاع حتى يستقرويثبت.في الوقت الذي أدّى فيه إلى 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي كانت تدعمها 
الدولة.فعملت الدولة جاهدة على تخفيف أعباء الحياة عن 

% 0كاهل محدودي الدخل والفقراء،وذلك بصرف عالوة 
بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي،وزيادة الدعم المالي 
للبطاقات التموينية،ورفع مخصصات الضمان اإلجتماعي 

مليارا،ومنها معاش ,335مليار جنيه بعد أن كانت  ,5بواقع 
 355مليار جنيه مقابل  1150الضمان اإلجتماعي بواقع 

مليار جنيه،وزيادة أسعار شراء 053مليار،بزيادة بلغت 
كما قام البنك    الحكومة للمحاصيل الزراعية من الفالحين.

مليار دوالر لتوفير السلع 156المركزي بتوفير 
األساسية .وبالنسبة لتأثير تعويم الجنيه على أسعار السلع،يقول 
الخبير اإلقتصادي الدكتور رشاد عبده:" إن هناك نوعين من 
المستوردين،ألقطاع الخاص والقطاع العام،فبالنسبة للسلع التي 
يستوردها القطاع الخاص،نظريا،يجب أن تنخفض أسعارها 
ألن هذا القطاع يمكنه اآلن الحصول على العملة األجنبية من 
خالل البنوك،بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في 
السوق السوداء.أما بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع 
العام،فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها ألن القطاع العام كان 
يحصل على الدوالر من البنوك الرسمية بسعراليمثل قيمته 

 السوقية الحقيقية".
واآلن هل الدعم الذي تتحمله الدولة على السلع والخدمات 

مليارجنيه في 635والبنزين والكهرباء والذي وصل إلى 
، يصل إلى مستحقيه؟!.لقد ظل يتمتع ,6115/611ميزانية 

بمعظم مخصصات الدعم الفئات العليا من الطبقة المتوسطة 
واألثرياء ألنهم األكثر استهالكا للوقود والكهرباء نظرا 
المتالكهم سيارات فارهة،ومنازل كبيرة،كما أنهم أصحاب 
المصانع الذين يوفر لهم دعم الطاقة أرباحا ضخمة،ومن بينهم 
شركات متعددة الجنسيات مثل الفراج الفرنسية،وهولكيم 
السويسرية،عمالقي األسمنت اللذين يستحوذان على ثلث إنتاج 

% من صادرات تلك 51مصر من األسمنت، ويصدران 
السلعة اإلستراتيجية.قال وزير الكهرباء د.محمد شاكر،في عام 

:"إن متوسط السعر الحقيقي للكيلووات/ساعة حاليا 6115
قرشا أي 6652قرشا،ومتوسط سعرالبيع المدّعم 50يصل إلى 

% من السعر الحقيقي. أما بخصوص الدعم للسلع 1,أقل من 
( الدكتورمحمد أبو شادي 6113التموينية، فلقد صرح )عام

وزير التموين آنذاك، أن عدد المواطنين المستفيدين من 
مليون( مواطن مقيدين في  26بطاقات التموين يبلغ) 

مليون  61مليون بطاقة.عدد سكان مصر) اآلن( يبلغ 15
نسمة،فإذا فرضنا،جدال،أن الفقراء ومحدودي الدخل نسبتهم 

% من السكان،وهذا رقم مبالغ فيه،فيكون عددهم 21
مليون  ,1مليونا، إذن هناك 26مليون مواطن وليس 5,

مواطن يحصلون على دعم اليستحقونه؟!. وهذا على سبيل 
المثال الالحصر. قال تقرير لمجلة اإليكونومست:" إن 
استمرار الدعم بدون إصالح يولد فسادا في نظام 
الدعم،وتهريبا للسلع المدعمة،ويحرم البنية التحتية والخدمات 
العامة مثل التعليم والصحة من أموال ضخمة كان باإلمكان 
استثمارها في تحسين المعيشة،وإتاحة فرص العمل لهذه 

% من 156الدول".وكان دعم الطاقة في مصر يمثل نسبة 
% من اإلنفاق على 510اإلنفاق على التعليم،ونسبة 

الصحة،أي أن استمراره كان سيمنع تطوير التعليم،وكذلك 
 الخدمات الصحية.

وتعمل مصر على توفيرالعملة الصعبة بمختلف 
الطرق،ونتيجة للزيارات الناجحة للرئيس السيسي للدول 
المختلفة ،وألن مصر عضو مؤسس في البنك األسيوي 

ومقره بكين ويضم  6115/ 11/ 65لإلستثمار الذي أنشئ في 
دولة،من بينهم روسيا والصين والهند،فقد  ,3في عضويته 

قررت روسيا والصين التعامل مع مصر بالعملة 
المحلية،وليس بالدوالر األمريكي،وقد تنضم إليهما ألمانيا 
والهند.كذلك أعلنت موانئ دبي بأنها ستتعامل مع السفن 
المصرية بالجنيه المصري.نتيجة لذلك فإن مصر ستوفرثالثة 
مليارات دوالر أمريكي كانت تستورد بها بضائع من الصين 
وحدها.كما أوقفت مصر إستيراد السلع الغير أساسية لمدة 

الدفعة  6112/  11/  12ثالثة شهور،وتسلمت مصرل يوم 
مليار دوالر من قرض صندوق النقد  ,650األولى وقدرها 

مليار دوالر على ثالث سنوات.كما تسعى  16الدولي البالغ 
 الحكومة إلى تقليص النفقات الحكومية.

يجب أن نعمل جميعا على إنجاح هذه الخطوة إلعادة إصالح 
هيكل السياسة النقدية وسعر الصرف،وتحقيق إصالح جذري 
في الموازنة العامة."ألتعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرا لكن 
الحمدهلل تمت،البد أن نساعد على نجاح هذه الخطوة.اليوجد 
دولة تطبطب على شعبها مثل مصر،اليوجد دولة تدعم الخبز 
والطاقة،والدعم يستفيد منه األغنياء"،هكذا قال رجل األعمال 
نجيب ساويرس.ألدعم صنم نحن صنعناه،ثم أضفينا عليه 
قدسية وعبدناه،منعت أي مسؤول من اإلقتراب منه أو المساس 
به،حفاظا على بقائه في كرسي الحكم واستمراره في 
السلطة.هكذا فعل الرئيس الراحل أنور السادات عندما تراجع 

عن اتخاذ مثل هذه القرارات بعد ثورة الجماهير  1600عام 
عليه،ولم يتراجع فقط بل رفع قيمة الدعم إلى أكثر من 
الضعف،فزاد الطين بلّة،وعّجل بانتشار الفساد واإلنهيار 
اإلقتصادي.أما الرئيس األسبق حسني مبارك فكان يستخدم 
المسّكنات يخدّر بها الشعب ولم يلجأ إلى الحلول 

جاء اليوم رجل اليهتم بالحفاظ على الكرسي وال   الجذرية.
على استمراره في السلطة قدر اهتمامة بمصلحة مصر العليا 
ومستقبل المصريين واألجيال القادمة،جاء قائد شعبي جدا 
قادر على اتخاذ قرارات غير شعبية.جاء محّطم 
األصنام.محطم صنم اإلحتفاظ بكرسي الحكم،وصنم تأجيل 
عمل اليوم إلى الغد،وصنم استخدام المسّكنات،وخداع 
الجماهير،وبيع الوهم لهم،وصنم الوعود واألماني الكاذبة.جاء 
عبد الفتاح السيسي المعتمد على هللا ثم على ثقة وحب 

 شعبه،وسيوفقه هللا ،ولن يخذله شعبه.
 حفظ هللا مصر.وتحيا مصر.

 أقصـى درجـات اخليانـة....؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
 
لم أجد تعليقا على المؤتمر الوطني األول للشباب الذي عقد 

بمدينة شرم الشيخ، بحضور  6112/  11/  60و62و,6أيام
الرئيس عبد الفتاح السيسي،أنسب من الكلمة التي ألقاها،في 
هذا المؤتمر،األستاذ مكرم محمد احمد،نقيب الصحفيين 
األسبق لثالث دورات،وشيخ الصحفيين المصريين،قالها 
منفعال بعد كلمة ألقاها اإلعالمي إبراهيم عيسى.لقد تناولت 
العديد من القضايا المطروحة للجدل منذ فترة.تناولت حالة 
اإلعالم اآلن،والفرق بين السياسي والصحفي،وواجب 
الصحفي،وطبيعة القنوات التليفزيونية الخاصة،والفرق بين 

 من يعمل بها وبين الصحفي، وإليكم مقتطفات من هذه الكلمة.
قال:"نشكر الهيئة المنظمة لهذا المؤتمر،فهو واحد من أعظم 
المؤتمرات،فيه جهد عظيم،فتوقفنا عن تلقين الشباب، وأن 
نكون أساتذة يسمعنا الصغار،أآلن الشباب هو الموجود على 
المسرح،ونحن نسمعه واعتقد أن هذا في حد ذاته نقلة 
كبيرة،وإنجاز.أما بخصوص اإلعالم فأنا أرى فيه خلطا 
شديدا،وتاهت مننا القضية.ألقضية ليست الصحف 
اليومية،وليست التليفزيون،وليست وسائل اإلتصال 
الجماعي.ألن كل هذه وسائل اتصال مهمتها أن تنقل الرأي 
والمعلومة،والخبر،والقضية عند الثالثة واحدة،هي المصداقية 
والصدق.عندما تقدم لي خبرا صادقا،فأهال وسهال، ولكن 
اليجب أن تنشر خبرا كاذبا.وأريد أن أقول إن الصحافة 
المصرية بخير،بالرغم من المشاكل المتراكمة عليها ،فهي 
أحسن الصحافات الموجودة في الوطن العربي والشرق 
األوسط،وما من صحفي في العالم العربي يستطيع أن ينتقد 
نظامه،أويتحاور مع رئيسه بهذا المستوى الندّي،إالّ في 

 مصر،إالّ في مصر،إالّ في مصر.
إن انتقاد النظام الحاكم ليس منحة من أحد،فذلك تاريخ من 
عذاب،وسقوط العشرات،والزج بمئات الصحفيين في السجون 
حتى تتمتع المهنة بهذه الحرية.إن تلك الحرية ليست 
الفوضى،ألحرية مسؤولية،خاصة في عالمنا،نحن عالم ليس 

لديه كفاية،عالم فقير يحتاج إلى الجهد والتوحد الوطني،وأن 
نكون صفا واحدا في الشدائد.ألتنّوع مطلوب،ألتنّوع 
مطلوب،والتنّوع ضرورة ولكن ليس معناه أن نفّكك 
المجتمع.نتنّوع في اآلراء،ولكن نلتزم.وهنا مشكلتنا األساسية 
هي غياب الحرفية.هذا مرض عالجه الوحيد أن نعود إلى 
المهنية والحرفية.نعود إلى ماكنا عليه 
الصحفي،صحفي.فالصحفي ليس زعيما سياسيا.ألصحفي 
الذي يريد أن يكون زعيما سياسيا،يترك الصحافة، والصحفي 
ليس محّرضا.ألصحفي ينشر وتكون لديه جرأة في 
النشر.ألصحفي من حقه أن يكون رئيس حزب سياسي،وأن 
يكون محّرضا.ولكن هذا ضد المهنية،واليجب أن يكون 
صحفيا.وأنا الأتكلم عن الجانب األخالقي، أنا أتكلم عن 

 الجانب الحرفي.
لذلك أرجوا أن ندرك ظروف بلدنا.نحن نتنوع في آرائنا،ولكن 
النفكك مجتمعنا،وال نفكك وحدتنا.ألذي يتصّور أنه يقود الرأي 
العام،اليجب عليه أن يقول أخبارا كاذبة،ويعطينا محاضرات 
في الجن والعفاريت،وأشياءا غريبة نراها.لماذا يحدث 
هذا؟،ألن وسائل التليفزيون المصري الخاصة يحكمها فقط 
مجموعة من األشخاص الماليين )رجال األعمال(،وليس 
عندها ميثاق شرف،أّما الصحفيون فلديهم ميثاق شرف.إن 
مانراه في محطات التليفزيون الخاصة يحتّم على الدولة أن 
تسارع بإنشاء نقابة لإلعالميين،وبإصدار ميثاق شرف يحكم 
اإلعالم.إنّي أتعجب كيف يتم حبس صحفي غلبان،وكل من 
يقرأ له اليزيدون عن خمسمائة أو ألف قارئ،وتترك هذه 
المساحات الشاسعة بدون ضابط أخالقي حتى اآلن،وبدون 
نقابة وقانون حتى اآلن؟!.اليجب أن نضع العربة أمام 
الحصان، يجب أوال إصدار القوانين المتعلقة باللجنة القومية 
للصحافة،واللجنة القومية لإلعالم،ثم إصدار قانون اإلعالم 
الموحد،وأبّشركم بأنه لن يحل كل المشاكل.ألذي سيحل كل 
المشاكل هو العودة إلى الحرفية.وعلينا أن نعلم أن مشاكل 
الصحف تختلف عن مشاكل التليفزيون،وتختلف عن مشاكل 

 وسائل التواصل اإلجتماعي
كان من الصعب علّي أن أجلس ساكتا وأنا أرى 

مايجري..عفوا سيادة الرئيس،أسفي البالغ ألني تدخلت على 
هذا النحو المباشر،ولكنها مهنتي التي أمضيت فيها خمسين 

 عاما،ومن حقي أن أقف وأدافع عنها".
وأعرب اإلعالمي إبراهيم عيسى عن شكره للكاتب الصحفي 
األستاذ مكرم محمد احمد قائال:" أحب أن أحضر دورة فيها 

 مكرم محمد احمد،وهويعلمني من جديد".
ويحضرني في هذا المقام مقولة للثائر العالمي،تشي 
جيفارا،الذي كان يؤمن بالثورة العالمية لتحرير الدول 
المستعمرة والمظلومة،ودفع حياته ثمنا لذلك عندما قتلته 

،يقول:" أقصى درجات 1620/  11/  6أمريكا في بوليفيا في 
الخيانة أن تهاجم بلدك وهي تتعرض للخطر،ثم تقول هذه 

 معارضة.ألمعارضة تختفي في أوقات الخطر".
وقد أصدر الرئيس السيسي ستة قرارات في نهاية 
المؤتمر،متعلقة بتشكيل لجنة من الشباب،وبإشراف مباشر من 
رئاسة الجمهورية،إلجراء فحص شامل ومراجعة لموقف 
الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدربحقهم أي 

يوما على  ,1أحكام قضائية،على أن تقدم تقريرها خالل 
األكثرإلتخاذ مايناسب من إجراءات حسب كل حالة. وأيضا 
إنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية 
سياسيا،واجتماعيا،واقتصاديا،وأمنيا.وعقد مؤتمر شهري 
للشباب.ودراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون 
التظاهرالمقدمة من الشباب،وعرضها على مجلس النواب 
خالل دور اإلنعقاد الحالي.كما وجه الرئيس السيسي في قراره 
الخامس،ألحكومة،باإلعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعي شامل 
لتطوير وإصالح التعليم خالل شهر على األكثر.وقرارا 
لشباب األحزاب والقوى السياسية إلعداد 
برامج،وسياسات،لتبني مبادرة القضاء على األمية في 

 المحافظات المصرية.
هاهي مصر الجديدة تفتح ذراعيها،وقلبها،وعقلها لشبابها لكي 
يتقدموا لحمل مشاعل التنوير واإلصالح والتقدم، أيمانا 
واقتناعا بأنه لن يبني مصر سوى سواعد أبنائها،وفي مقدمتهم 
الشباب.ياشباب مصر أنتم أملها فال تخذلوها، ولن تخذلوها 

 إنشاء هللا.حفظ هللا مصر،وتحيا مصر.
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 الزواج فى مصر الفرعونية   

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى  
  

 + بداية عام جديد وأَُسر جديدة

وبددايدة الدعدام   6102بمناسبة إقتراب نهاية العام الميالدى 
م، ميالد سدندة جدديددة  دودمدد مدوالديدد جدديددة 6102الجديد 

و أسيس أُسر جديدة وليجعلدهدا الدرب ي دوة سدندة مدقدبدولدة 
أمامه وأن يَعم ال الم العالم ويتوقف نزيف دماء األبرياء مد  
البشر الم يوديديد  واآلخدريد  عدلدا أيددى اسردداب األسدود 
وليوما الرب الكني ة ولديدر دادص ال دلديدر و دندتدشدر بشدارة 

 اسنجيد لخالص العالم وكد عام وأنتم بخير. 

لقد أخترُت دذا الموضوة ألددمديدتده الدقد دوى ألن  دأسديدس 
أسرة علا أُسس سليمة مباركة  كون ثمر ها أبناء للدكدنديد دة 
أقوياء ويكونون أعضاء فا ج د ال يد الم يح ودا كنيد دة 
ِّن أيضاً عدندا در ندافدعدة إجدتدمداعديداً  الواضر والم تقبد و َُكو 
ينتمون للوط  الذى أستقبلهم ويعيشون علا خيرا ده و دود  
لواء َعلََمهُ الرائص وال لير يُنيرهُ أستراليا المدبداركدة، وأيضداً 
ال ننس وطننا األم م ر الوبيبة أعظم حضارات العالم القدديدم 
وكني تها القويمة أمنا الدقدبد ديدة األرثدوةُك ديلدة أم الشدهدداء 
الجميلة القوية فا اسيمان الم تدقديدم ال دخدرة ألدتدا  دود دم 
دز   ُمض هديها ناقلة الجدبدد الدمدقد دم مدجداددرة اسيدمدان لدلدُمدعِّ
الااطما الذى شهد وآم ، لذا يدتدرعدرة أقدبداط الدمدهدجدر فدا 
موبة للجميص ياخر بهم الَ لَف والَخلَف ووطنهم ير اص شدأنداً 

 بهم بي  األمم.

 

 ً  + خ ورة الزواج الخاطئ روحياً ومجتمعيا

دَدة  أما ال لبية ألتا النريددا  بد نوذر منها دا الثعالر الُما ِّ
ر كيان األسرة  دبددأ بداسخدتديدار الدخداطدئ فدا  للكروم ألتا  ُدمِّ
الزواج  ومظادرموبة زائدادة أو عددم الدتدكدافدوء أو أطدمداة 
يد   وم الح دفينة خبيثة والنهاية أَُسر ُمَدَمدَرة وأبدنداء ُمَشدَردِّ
 ائهي  وأحزان وأوجاة قلر أليمة ودذا الدكديدان الي دكد    
دَمدُهدم  لدذئداب خداطدادة  فيه بد يكون مر عاً للشي ان الدذى يَُ دلِّ

  نهشُهم وأبدية  عي ة  ب بر اسنق ام األسرى المدمر. 

كما لألسف سي ر فدكدر شديد داندا فدا الدعدالدم  دود  م دمدا 
)الورية( فا ُخبث عبودية النجاسة  شي ان الدزواج الدمدثدلدا 
فإةا كان  خ ية الزنا دا نجاسة  كون خ ية الزواج المثلدا 
دا عمق داوية نجاسة النجاسة ولقد بلور الشي دان الدادكدرة 
ألتا داخلها الخاا نجاسة الشذوة أما خارجها حرية المثليديد  
والكارثةُ األددا أسمودا )زواج(، والكنيد دة  درفدا  دمدامداً 
دذا الاكر بكد قوة األمر الذى  دوددع عدنده الدقدديدس بدولدس 

( وخ دورة ددذا الدادكدر مد   10  -01:  0موذراً بشدة ) رو 
الناحية اسجتماعية ينشر الا اد ويؤثر سلباً بعدم ن دد جدديدد 
لمؤيدي المثلية فاليكون دناك  دنداسدد وعدلدا مددى سدندوات 
لي   بالكثيرة سيتاوق عدد اآلخري  خا ة الذي  يتدزوجدون 
بزيجات متعددة و كون النتديدجدة الدودتدمديدة سديُدمد د  بدزمدام 
األمور الغرباء بأوطان المدثدلديديد  ويدود ددون زرة الداد داد 
بثمار مرة ستؤدى إلا إستعباددم وين بق عليهم قول الكدتداب 

( ألندهدم 62:  0"لذل  أسلمهم   إلا أدواء الدهدوان ")رو 
رفضوا ال هارة والقداسة ولق اوة قلوبهم أعدمدا الشديد دان 
عيون قلوبهم فلم يروا إال ظدالم الدخد ديدندة ويدندوددرون إلدا 

 جوف الهاوية. 

 

 + روائص مااديم الزواج فا م ر الارعونية

ً عدلدا مددى روعدة الدزواج  ونو  نريد دنا أن ندتدعدرف مدعدا
الارعونا وقدسوا الوياة الزوجية فقد كدان مد  أددم عدوامدد 
ً بدود در ندامدوسدهدم  عظمة الوضارة الارعونية  فكان زواجا
ال بيعا والا رى ةوحضارة راقية  ولك  دون ربداط  سدرى 
إلها كما دو فا الم يوية حيُث رفص الدرب الدزواج لدمدر دبدة 
عالية وأ بح مِّ  أسرار الكني ة ال بعة ودو اسديدس أسدرة 
كن ية جديدة  كون َكُمثَلَث أضالعه الثالثة  مثدد   والدرجدد 
والمرأة واليقوم المثلث إال بثالثة أضالة فاألسرة الم ديدوديدة 

  ؤسس برجد وأمرأة يرب هما   برباط مقدس. 

كان يتم زواج الشباب بمجرد س  البلوغ أى فا سد  مدبدكدرة 
لتجنر اسنورافات ولكدا يُدرزق اسن دان بدند دد فدا شدبدابده 
َدهُ ويعاونه فا الوياة ولدلدوداداظ عدلدا الدند دد الدبدشدرى  يُ عِّ
وإمتداد  اريخ األسرة وقال الوكيم الارعدوندا أوندا " ا دخدذ 
دمده  ل  زوجة وأن  في شباب  حتا  لد ل  ابناً وأن  شاب عدل ِّ
لي بح رجالً فما أسعد الشخص الدذي يدكدثدر أددلده ويدوديديده 

 الناس باحترام ب بر أوالده ".

كان الم ري القديم يورص عدلدا الدزواج مد  األقدارب فدي 
العائلة لزيادة أفراددا و قوية الروابط األسرية ولتك  الزوجة 
 عتقد ناس عقائد الزوج في ديانته فدال يدكدون ددنداك فدر دة 
لالنشدقداق أو الدخدالفدات ب دبدر اخدتدالف الدعدقديددة الدديدنديدة 
والجن ية الم رية و نشأ عدالقدة فدي األسدرة بدأوالدددا فدي 
وحدة اسيمان والوطنية الم رية فكان الم ري القديدم حدذراً 
جداً م  المرأة األجنبية وفي دذا ال دد يقول الوكيم أوندي " 
ك  حذراً م  امرأة  أ ي م  مكان بعيد ولي   مدعدروفدة فدي 

بلددا ال   يد النظر إليها عندما  مر ب  ... إنهدا مداء عدمديدق 
الغور ال يعرف اسن ان حنياه " والمق ود بالمرأة األجدندبديدة 
عند الم ري القديم دي الدمدرأة رديدر الدمدعدروفدة مد  حديدث 
جن يتها وحيا ها وديانتها ومبادئها وبذل   دكدمد  الدخد دورة 
في إقامة حياة الشركة الزوجية معها ، أمدا إةا ُعدرفد  يدزال 
الخوف منها ويمك  الزواج مدندهدا شدرط أن  دكدون م دريدة 
ولك  حدوع ةل  نادراً جداً كزواج المدلد  الدادرعدون بدأمديدرة 
أجنبية رير م رية ألسباب  قوية العالقدات ال ديداسديدة بديد  
الارعون و ل  البالد ولك  كان  الزوجة األجنبيدة لدلدادرعدون 
ــر في بو قة عقائد ومبادئ و دقدالديدد م در  البد لها أن  تم ل
القديمة وندرة حدوع الزواج بأجنبية عند العامة م  الشدعدر 

 يرجص إلا قوة الترابط األسري بينهم. 

  

 +  االخـتـيــار 

ثب  أن الزواج عند الم ري القديم كدان يدتدم بدرضداء كدامدد 
دون أية ضغوط عدلدا أي طدرف مد  طدرفدي الدزواج وبدعدد 
اختيار حر  ماماً يُبنا الزواج علا المااديم المتبادلة بالموبدة 
، لهذا كان  زيجا هم ناجوة جداً بعيدة ع  المشاكد الوادة أو 
الخيانة الزوجية ألنه م  أي   أ ي  ل  ودناك موبة مدتدبدادلدة 
قائمة وكان مناخ البي  ممتلئ بالموبة ويايا عدلدا األوالد 
واألقارب في األسرة ال غيرة و تأثدر بدهدا الدعدائدلدة الدكدبديدرة 
وبالتالي اسقليم أو المقاطعة فتنتشر حالة قدويدة مد  الدتدرابدط 
األسري  و  مظلة الموبة وبذل   كون  شخ ديدة الدقدومديدة 
الم رية الوطنية ودي حر الم ري القديم ألسر ه ال غيرة 
ً مد  أبدي  ووطنه م ـر وفي دذا ال دد يقول " كن  موبوبدا
ً مدص  ً فدي مدعدامدلدة أخدو دي شدهدمدا م وباً مد  أمدي مدود دندا
اخو ي ... فقد أع ي  الخبز للجائص وك وت العريان وأركبد  
م  ال مركر له علا معديتي " دذا النص ألمير فيلة بمقبر ه 
ودذا ينبص م  فيا موبة الم ري القديم ألسر ه ولآلخدريد  
وقد نص القانون الم ري الدقدديدم عدلدا الدمدودبدة الدزوجديدة 
والعائلية بمادة قانونية فقال " كد م  له زوجدة فدلديدعدامدلدهدا 
بالرفق والونان لكي  لد له أوالداً بالارح وكد مد  لدهدا زوج 
أو والدي  أو أبناء لتدد  ل انها بالع د لكي ال  كون ألااظها 
سبباً للقلق ولكي يارح كد م  في البي  بوجوددا فديده " أي 
أن المرأة الوكيمة والموبة  نشر ال الم والهدوء في المدكدان 
الذي  ود فيه وال سيما بيتها وال نن ا أن مد  يدخدالدف ددذا 
القانون كان يدعداقدر ح در عدقدوبدا ده الدمدند دوص عدلديدهدا 

 بالقانون الم ري القديم. 

 

 + الزوجـة الواحـدة 

 متاز م ر القديمة بي  جميص أق ار العالم الدقدديدم مد  األمدم 
واليهود بخا ية  قليد شريعة الزوجة الواحدة فكان البدد مد  
االلتزام بالزوجة الواحدة للم ري القديم كقول بِّتاح حدتدر " 
إةا كن  شخ اً عاقالً ناجواً فأحبر  زوجت  التي  دعديدي فدي 

 –وأعدلدم  –منزل  ب دق وأمانة أشبص جوفها وأكسِّ ج ددا 
أن الع ور خير عالج ألعضاء ج ددددا أدخدد ال درور عدلدا 
قلبها طيلة أيام حيا هدا " وكدد مدا قديدد عد  عدالقدة الدرجدد 
بالمرأة في إطار الزوجية في م ر القدديدمدة   دجدد ب ديدغدة 
المارد وليس دناك أي نص يتودع ع  زوجتي  لرجدد واحدد 
وقيد أيضاً " ال  كثر م  إ دار األوامدر إلدا زوجدتد  ... ال 
 جري وراء امرأة أخرى وال  جعلها   رق قلب  " و " كدد 
م  له زوجة فليعاملها بالرفق " ، وكداند  شدريدعدة الدزوجدة 
الواحدة عند الم ريي  القدماء   ري علدا الدجدمديدص مداعددا 
المل  الارعون دو فقط له أن يتزوج بأكثر مد  زوجدة وكدان 
ةل  ل بر سياسي ودو ضرورة أن يكون له وريدث لدلدعدر  
فإةا  زوج المل  ولم يرزق م  زوجته ابناً ةكراً ليرع عرشده 
م  بعده كان يلجأ إلا الزواج مد  زوجدة أخدرى يدجدري فدي 
عروقها الدم الملكي أي م  العائلة المدلدكديدة وددذا حددع فدي 
زواج بعا الملوك ودو زواج الادرعدون بدزوجدة أخدرى أو 
أجنبية فكان الهدف دو سنجاب ةكراً يرع العدر  أو  دوطديدد 
العالقة بي  الارعون وبي  م   ادردم م  البدالد األجدندبديدة 
و عتبر الزوجة الثانية للارعون زوجة ثداندويدة وددنداك أيضداً 
زواج للمل  فقط م  الو ياات ودو ما ي ما بالدزواج رديدر 
الشرعي أي أن دذه الدو ديدادات لديد د  زوجدات شدرعديدات 
يعترف به  المجتمص أو القانون أو الدديد  بدد دد  لدلدمدتدعدة 
وكثيراً ما ك ل سنجاب المل   ةكراً منه  ، وقد أخبرنا التداريدخ 
أن م  دذه الزيجات أفراداً و لوا إلا الوكم كملوك فدراعدندة 
مص مالحظة أن زوجة المل  التي ي لق عليها لقر الملكة ددي 
واحدة فقط ودي م رية الجن ية مد  الدعدائدلدة الدمدلدكديدة أو 
أجنبية  م رت بالعقائد الم رية كما في بعا الدوداالت أمدا 
بقية الزوجات فه  يلقب  بداألمديدرات ولدكد  الدزوجدات رديدر 

 الشرعية فه  الو ياات. 

 

 + حقيقة زواج األخ مِّ  أخته فا م ر الارعونية

ً بده فدي م در  إن القول بزواج األخ م  أخـتـه كدان م درحدا
القديمة ةل  طعناً  ارخاً في الزواج الارعدوندي ولدكد  كديدف 

 أ    ل  المعلومة الخاطنة ؟

وجد اسرريق في ن وص م ر القديمة أن الدرجدد يدخداطدر 
زوجته أو موبوبته بكلمة أختي مثد دذا النص الارعونا فدا 
ً سدبدعدة  و ف شاب لوبيبته فيقول " لقد أ مم  أمدس أيدامدا
منذ أن رأي  أختي ... إن أختي خير لي م  أي دواء" فدكدان 
الوبير ي لق علا حبيبته كلمة أختي أو الرجد علدا زوجدتده 
ودكذا   لق الاتاة علا حبيبها كدلدمدة أخدي أو الدمدرأة عدلدا 
زوجها ، أما كلمة أختي أو أخدي لديد د  مدعدنداددا الشدقديدقدة 
بالميالد أو الشقيق بالميالد بد كان    تخدم دا ان الكدلدمدتدان 
لتعميق وجدان ال لة الدالة علا المودة والمودبدة والدرحدمدة 
بتشبيهها ب لة الرحم بيد  الد درفديد  بدد حدتدا أيدامدندا ددذه 
المعا رة   تعمد دا ان الكلمتان بي  الزوج وزوجته كموبة 
ووقار وكان القانون الم ري الدقدديدم يدمدندص زواج األخ مد  
أخته شقيقته إال في حالة واحدة فدقدط أال وددي حدالدة الدمدلد  
الارعون ب بر سياسي عقيدي ودو إةا لم  وجدد بديد  أفدراد 
العائلة الملكية فتاة  ناسر الارعون وله أخد   دنداسدبده كدان 
يتزوجها ألن بها الدم الملدكدي فدال يدجدوز أن يدتدزوج الدمدلد  
بزوجة دون أن يجري فيها الدم الدمدلدكدي حديدث يدتدلدوع الددم 
الملكي حينما يأ ي ابنا له م  زوجة  لم ي رِّ فيها الدم الملكي 
وحتا ال يكون اب  المل  الارعون م  الزوجة رير الدمدلدكديدة 
عرضة الرت اب العر  منه لعدم  وافر شرط الددم الدمدلدكدي 
النقي فيه ويكون سبر قلق للدولة وزعزعة للعدر  ، وكدان 
في م ر القديمة أيضاً زواجاً قا راً علدا الدمدلد  فدقدط دون 
عامة الشعر ودو زواج الاتاة م  عمها أو خالها الملد  كدمدا 
دو م جد في مقبرة أمنموات نقي يمثد ابنة أخدتده جدال دة 

 إلا جواره في وضص زوجته. 

 للموضوة بقية 

الكتاب يتناول حقائق عرفها الاراعنة ولها عدالقدة 
مص الم يوية مِّ  نبؤات فلكيله ورموز ومعدلدومدات 
ومعايشة حيا يه لبعا المبادئ الم يوية وددنداك 
خدالفدات جددوددريدة والددرد عدلددا مدزاعدم إقدتدبدداس 
 1الم يوية مِّ  الاراعنة، وقد إسدتدغدرق الدكدتداب 
سنوات دراسة وُمراجص كن ياً وعلمياً، والدمدؤلدف 

سدندة  66حا د علا ماج تير فا اآلثار وخبدرة 
 62باآلثار و درج بها حتا درجة مدديدرعدام ولدهُ 

بوث وإكتشافات آثرية بمد در، والدكدتداب مدتدوفدر 
بالعربية وآخر باسنجليدزيدة، وسديد ددر بدمدشديدندة 

د  مدكدتدبدات   –للكتاب  6الرب قريباً الجزء  يُ لر مِّ
 الكنائس أو باسيميد: 

 bakhoumsolhey@yahoo.com 

mailto:bakhoumsolhey@yahoo.com
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 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 االنفجار ... الذى يهدد مصر

 بقلم : د. مجدى شحاته                             

بات معدل الزيادة السكانية الكبير فى مصر ... بمعنى آخر االنفجار 
السكانى فى مصر، من أهم وأبرز قضايا االمن القومى التى تهدد 
مشروعات التنمية وتلتهم كافة موارد الدولة وتهدد دائما بتآكل 
موازنة الدولة ، وتؤثر سلبا على حياة المصريين سواء فى 
مجاالت التعليم او الصحة او األسكان او التموين اوالمواصالت 
وغيرها ... مع انتشار البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة 
بصورة مفزعة ، نعم باتت الزيادة السكانية هى المشكلة التى تهدد 
التنمية والتقدم فى كافة مناحى الحياة فى البالد منذ سنوات ... 

وستظل  ... اذا استمر الحال على ماهو عليه لتمثل الزيادة السكانية واحدة من أبرز المعضالت 
 التى تعيشها البالد والتى صارت صعبة الفهم او مستحيلة الحل !!!

% وفى صعيد البالد وصل معدل الزيادة السكانية الى     2.2لقد بلغ معدل الزيادة السكانية بمصر 
% هذه النسب تفوق مثيلتها بالدول المتقدمة بأكثر من خمسة مرات وضعفها فى البالد  2.2

النامية !! واصبحت مصر اول دولة من حيث تعداد السكان فى العالم العربى ودول الشرق 
االوسط وتأتى فى المرتبة الثالثة من بين الدول االفريقية حيث ياتى قبلها كل من نيجيريا 

% 3.21واثيوبيا . وتاتى مصر فى المرتبة الخامسة عشر عالميا فى التعداد السكانى  وتمثل 
من تعداد السكان فى العالم . قبل كتابة مقالى هذا بيوم واحد ... أشارت تقارير أن عدد سكان 

مليون نسمة ،  2.2نسمة  وبلغت الزيادة السنوية الى مايقرب   027124349مصر وصل الى 
فى حين وصل عدد الوفيات الى ما يقرب الى النصف مليون نسمة فى نفس السنة . ويتوقع 

ويتزايد الى مايزيد عن  2919مليون نسمة عام  333الخبراء ان يصل تعداد مصر الى حوالى 
فى حال استمرار معدل الزيادة السكانية على ما هو عليه .  2919مليون بحلول عام  313

شخصا فى الكيلو المربع الواحد من المساحة الكلية للبالد التى  02وتبلغ الكثافة السكانية الى 
يبلغ حوالى مليون كيلو متر مربع . هذا وتتباين الكثافة السكانية من مكان آلخر تبعا لعوامل 
كثيرة مثل المناخ وتوافر فرص العمل وتواجد المدارس والجامعات ، حيث تتضاعف الكثافة 
السكانية عدة مرات فى القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وحوض النيل والدلتا حيث تمثل 

% فقط من مساحة مصر بينما تقدر المساحة المأهولة بالسكان فى 2مساحة وادى النيل حوالى 
% من المساحة الكلية لمصر . ان عدم تجانس الكثافة السكانية فى مصر 3.2مصر بحوالى 

تمثل مشكلة كبيرة ، حيث تضم البالد سبعة أقاليم كبرى تشمل سبعة وعشرون محافظة ويعتبر 
اقليم القاهرة الكبرى اعظم االقاليم السبعة ازدحاما بالسكان حيث تجاوز عدد السكان فى هذا 
االقليم ، الواحد والعشرين مليونا من البشر. وتعتبر القاهرة أكبر المحافظات ازدحاما بالسكان 

% من جملة 39.4مليون نسمة بنسبة تصل الى  0.2حيث يصل تعداد السكان بها حوالى 
مليون نسمة يليها االسكندرية وبها  3.1السكان تليها محافظة الجيزة والتى يبلغ تعداد سكانها 

مليون نسمة . وبالرغم من تزايد وتضاعف عدد السكان بمرور السنين ، نجد  2.1يقطن حوالى 
على الجانب االخر تزايد محدود للغاية فى مساحة الرقعة الزراعية المصدر االساسى النتاج 
المحصيل والنباتات الغذائية لالنسان والحيوانات الزراعية . وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية فى 

% من اجمالى القوى 19مليون فدان ، ويعمل بقطاع الزراعة نحو  2.1مصر الى مايقرب من 
% من الناتج المحلى وتمثل الصادرات الزراعية 32.2العاملة ويساهم القطاع الزراعى  بنحو 

% من اجمالى الصادرات السلعية . وبالرغم من هذه االرقام المتواضعة اال ان القطاع 29
الزراعى  يعتبر أحد الموارد الرئيسية للدخل القومى  . من هذا المنطلق جاء المشروع القومى 
الستصالح وزراعة مليون والنصف مليون فدان من االراضى الصحراوية فى مقدمة واولويات 

يونيو والمستهدف زيادة  19المشروعات القومية العمالقة التى تهتم بها الدولة بعد ثورة 
مليار جنيه وظهرت  49المشروع  ليصل الى استصالح أربعة ماليين فدان بتكلفة تصل الى 

حيث تم حصاد عشرة أالف فدان من  2934مايو 1تباشير المشروع فى ) يوم الحصاد ( فى 
 29 – 32محصول القمح فى سهل بركة بواحة الفرافرة حيث وصل محصول الفدان الواحد الى 

% من هذه االراضى المستصلحة يتم ريها 29أردب ) اعلى من انتاج االراضى فى دلتا النيل ( و
%  39من مياه االبار الجوفية  وتهدف الدولة الى زيادة المساحة المأهولة بالسكان لتصل الى 

% ألستيعاب جزء من الزيادة السكانية . 29من مساحة مصر مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 
كذلك لم تتوان القيادة السياسية من اعطاء اشارة البدء فى انشاء العاصمة االدارية الجديدة 
لتخفيف العبئ عن القاهره والجيزة وانشاء واقامة مدن وتجمعات سكانية جديدة لتغيير الخريطة 

ألف   222السكانية للبالد . ومن بين تلك المشروعات بناء مليون وحدة سكنية تم االنتهاء من 
مليار جنيه كذلك البداية الجادة  11ألف وحدة باستثمار مقداره  214وحدة وجارى تنفيذ 

للقضاء على العشوائيات فى غضون سنتين اثنين فقط ، وكانت البداية باعادة تسكين آالف 
المواطنين فى شقق حديثة كاملة االعداد والفرش فى حى االسمرات بالقاهرة وحى غيط العنب 
باالسكندرية . وكلها مشروعات تنموية تستنزف ميزانية الدولة ومواردها بغرض مواجهة 
الزيادة المضطردة  فى تعداد السكان بصورة تفوق كافة دول العالم !! حيث تمثل الزيادة 
السكانية بمتوالية هندسية فى حين تمثل الزيادة فى الموارد الغذائية بالمتوالية العددية بمعنى 
آخر ان تزايد معدالت النمو السكانى تفوق اضعاف الزيادة فى مصادر الغذاء ، ومن هنا تتفاقم 

 المشكلة او المعضلة السكانية فى مصر !!  

فاذا كانت الكفاءة الغذائية  تتمثل فى معادلة حسابية بسيطة  تساوى كسر حسابى "البسط " من 
هذا الكسر يمثل كمية الطاقة فى الغذاء، و"المقام " من هذا الكسر يمثل عدد السكان او عدد 
المستهلكين  للطاقة الغذائية، وبالتالى لرفع القيمة الغذائية علينا أن نسعى لرفع قيمة هذه 
المعادلة  بزيادة قيمة " البسط " فى المعادلة أى زيادة الموارد الغذائية  فى نفس الوقت العمل 
على الحد من الزيادة فى قيمة " المقام " من المعادلة الحسابية أى الحد من ارتفاع معدل 
الزيادة السكانية . من هذا المنطلق البد من ضرورة تنشيط وتفعيل سياسة تنظيم االسرة 
بالتوعية الكاملة والفعلية واالرشاد فى كافة وسائل االعالم ودور العبادة ومعاهد التعليم ، وهناك 
اقتراحات برفع الدعم عن المولود الثالث أو الرابع فى مجاالت التعليم والصحة و التمويين ، من 
ناحية اخرى منح مميزات وحوافز اضافية مادية واقتصادية لالسر الملتزمة بتحديد النسل فى 
حدود طفلين أو ثالثة اطفال ، مع توفير وسائل  تحديد النسل المتعارف عليها صحيا وقانونيا 
بالمجان . وعلى الجانب االخر تواصل الدولة كل الجهود المتاحة لزيادة كافة مواردها االنتاجية 

 والتنموية والغذائية لرفع الكفاءة الغذائية واالنتاجية السابق االشارة اليها .

ان معركتنا فى مشكلة االنفجار السكانى متعددة الجبهات واالطراف .. ويقينى ان التعليم والفكر 
التنويرى مع الوعى واالرشاد من اهم االسلحة الفعالة فى هذه المعركة االجتماعية الهامة فى 
المجتمع المصرى ، بجانب الجهود التى تبذلها الدولة بغرض رفع االنتاج بكل انواعه وزيادة 
كافة موارد الدولة .. وفى النهاية ... مصلحة الوطن ورفاهية الشعب المصرى االصيل  من وراء 

 القصد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 بقلم : د. مجدى شحاته

 
بكل االيمان واليقين ، العناية األلهية هى التى تقودنا ، وبدونها ال يمممكمن لمناا منما 
البشرى ان يعمل ، نحن نغرس ونسمقمى ولمكمن   همو المنى يمنمممى ، ا ن لميم  

 ( .  7: 3كو  1الغااس وال الساقى بل   النى ينمى .) 
  

بنعمة ومعونة اب المجد يسوع المسيح  ، وبتمشمجميمم و ممماس واهمتممما  الشمعم  
القبطى المح  والمخلص فى سيدنى وتعضيده  المادى و الممعمنموى تمممكمن السماد  

 أ ضاء مجل  اداا  هيئة 
 " داا القدي  مواي  للعناية بالمسنين

  (Saint Maurice Aged Care “) 
  

العاملون بكل االخالص والهمة و المثابر  من انجاز خطموا  ايمجمابميمة وممبمااكمة 
تجاه تحقيق االمل والحلم بان يكون للجالية القبمطميمة فمى سميمدنمى اوا داا خماص 
مستقل لر اية االقباط المسنين باالضافة الى الداا الممققمتمة فمى  مى بمانمكمسمتماون 

   Ark Health Careالتابعة ا  
  

نموفمممبمر  13فبعد أيا  قليلة من الحفل الخيرى الكبير النى اقيم لصالح المداا يمو  
الماضى والنى  بر فيه الحاضرون  ن  ماسهم وتعضيدهم لهنا المشروع الجليل 
بدأ  بشاير العمل المبااك من اب المجد يسوع المسيح  تتجلى بمتمنمفميمن خمطموا  

 هامة 
  

اوال : تم بنعمة ومبااكة الرب شراء ثالثة بيمو  ممتمجماوا   ملمى مسما مة المفميمن 
وثمانون مترا مربعا فى  ى بالك تاون وتبعد مسافة مئتى متر من محطة المقمطماا 

 ونف  المسافة من السوق التجااى لبالكتاون 
 

ثانيا : االاض تصلح  لبناء مبنى  لى همنه المممسما مة وبمااتمفماع سمتمة او سمبمعمة 
طوابق . وسوف يخصص ثالثة طوابق منها لداا المسنين  لى أ دث المواصفا  
القانونية ، والثالث او االابعة طوابق االخرى لبناء و دا  سكنية ) شقق ( بمواقمم  
ثمان الى  شر و دا  سكنية فى الدوا الوا د يستفاد من دخلمهما لملمصمرف  ملمى 

 خدما  الداا . 
  

ثالثا : تم تقديم طل  الى الحكومة للحصوا  لمى اخصمة بمعمدد اابمعمة وثمممانمون 
 سريرا . 

  
اابعا : تقد  مجل  اداا  الداا بطل  الحصوا  لى منمحمة ممالميمة ممن المحمكموممة 
االسترالية للمساهمة فى بناء واقامة الداا .  ان نعمة اب المجد يسوع تعممل بمقمو  
وفعالية ، والبد ان نعمل معه بكل همة واخالص ، وان نضمم أمما  ا ميمنمنما قموا 

 معلمنا بولي الرسوا :  " أستطيم كل شئ فى المسيح النى يقوينى " . 
  

العمل كبير و ظيم يحتاج لتعضيد مادى الكماله وتحقيق الحلم والهدف ليمكمون لمنما 
 داا خاصة ومستقلة للجالية القبطية فى سيدنى . 

  
ولمتابعة كافة انشطة الداا وسبل المساهمة فى استكماا هنا العمل المجملميمل يمممكمن 

 من خالا الموقم االلكترونى 
 www.stmauriceagedcare.com.au 

  
 لنواا بركة هنا المشروع الجليل تدفم المساهما  المالية  لى النحو التالى:

 
Commonwealth Bank      BSB 601130      

Account Number   16301001             

 لمزيد من المعلوما  الرجاء االتصاا  

   6031116076االخ اامى  

     6013103666او االخت سوزى

 نصلى ونتضرع بان الرب يكمل  مله بكل بركة .     

 خطوات ايجابية ناجحة نحو اقامة دار المسنين 
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 أقوال شاعرية

 بقلم : نشأت منصور
 

    شفت 
  خروف في مرة  شفت 

 ملفوف بحروف
  قال ايه قبل ما يدبحوه 

  قامواوكرموه
  وزينوه وقاموا 

  والغريب ان الكل كان
  علي تشييع جنازته

 ملهوف كان 
 
  ليال 
  شفت ليال عمالة

 تلف من حول نفسها
  وبتدور

  هدفها تالقي مرسي
  ومكان بشعرها بونسة

  ملقتش غير
 حضن القمر

 
                     كلمات
 ليه كل ما اقيد شمعة

 الوالعة قوام تقوموا وتطفوا  
 وكل كلمة حب مني

                  منكم  بجفا   تقابلوها 
         

 ليه يا دنيا
 ليه يا دنيا في كل مرة

 نهر النيل تورينا فيها 
 ال بتروينا وبتسبينا

 عطشانين تمللي 
 طيبة قلوبنا ومن 
                   منتظرين نفضل 

                  ال بتسمعي لينا 
 وعلي شط االمل قاعدين

                         

 التطويبات على اجلبل ) اجلزء الثالث( 

 (٥:٥"طوبي للودعاء ألنهم يرثون االرض" )مت 
 بقلم: عادل مغريوس ابراهيم 

 
في اإلعداد السابقة كنت تناولت بقليل من الشرح عن التطويبةة 
األولي والثانيه من العظه علي الجبل . وفي هذا العدد بةررشةاد 
وعون الرب يسوع المسيح سوف اتحدث بةقةلةيةل مةن الشةرح 
عن   التطويبة الثالثه من تلك العظة حةيةق قةال الةرب يسةوع 

 المسيح في عظته تلك :
 (٥:٥طوبي للودعاء ألنهم يرثون االرض )مت 

ومن اجل ان يشرح لنا السيد المسيح ماهي الةوداعةه ومةا هةي 
صفاتها قال لنا مثل واضح يشرح فيه ما هةي الةوداعةه  الةتةي 
يطلبها، اعطانا نفسه مثال لذلك حيق قال لةتةالمةيةذه: )تةعةلةمةوا 

 ( ٩٢: 11مني فاني وديع ومتواضع القلب( )مت 
 

وفي مرة ثةانةيةه قةال لةنةا ) تةعةالةوا الةي يةاجةمةيةع الةمةتةعةبةيةن 
والرازحين تحت األحمال الثقيلة وانا أريحكم ، احملةوا نةيةر  
عليكم وتتلمذوا علي يةد  ألننِّيةي مةتةواضةع الةقةلةب ،فةتةجةدون 

: 11الرحمه لنفوسكم ،فان نير  هين وحملي  خفةيةف( )مةت 
٩٢ ) 

فاإلنسان الوديع يكون في عالقه طيبه مع الةجةمةيةع ، فةهةو ال 
يغضب احد ولن تغمض عينه ان كان يوجد احد غاضبا عليةه. 
وتكون عالقته مع الجميع هي عالقة محبة وسالم والوديع هةو 
شخص هاد ء الطبع ال يعلو صوته عندما يتحدث وال يصيح، 
ال يثير الغير، بسيط المظهر طيب القلب يحب الخير للجةمةيةع، 
ال يحقد علي احد وعندما يدافع عن نفسه او رأيه يكون دفةاعةه 

 في أدب تام وحكمة.
نضف الي ما ذكر أعاله هناك صفات اخر  كةثةيةره يةتةصةف 

  ---بها االنسان الوديع نتناول هنا بعض منها في اختصار:
االنسان الوديع هو شخص هاديا من داخله ومةن الةخةار  ،  -

نجده هاد ء تماما من الداخل بمشاعره وعةواطةفةه واحسةاسةه 
جميعها تكون في هدوء، عنده سةالم فةي قةلةبةه وفةي مةظةهةره 
الخارجي يكون بشوش يةقةابةل ايخةريةن بةابةتةسةامةتةه وهةو ال 

 يغضب وال يكتم غضبه .
الوديع ايضا ال ينتقم لنفسه وال يطلب من الغير ان ينتقموا له  -

ويسرع الي ايخرين طالب ان يغفروا لةه أخةطةااةه ان حةدث 

 ذلك 
الوديع هو شخص سهل الةتةفةاهةم مةعةه فةهةو ال يةجةادل وال  -

يحاول اإلصرار لالنتصار لرأيه بةل يةقةدم رأيةه فةي بسةاطةه 
 ودون تكبر ويترك االمر لغيره. 

االنسان الوديع غير لحوح وال يضغط علي احةد فةي نةقةاشةه  -
يطرح رأيه بدون اصرار علي االنتصار الي فكره او رأيةه ، 
وال يعني ذلك انه يتنازل عن مبدأ سليم له بل هةو مةدافةع عةن 
رأيه في هدوء تام وفي احترام كامل لمن يتناقش مةعةهةم وهةذا 

 االمر يحتا  الي حكمة ووداعه .
وعند التحدث عن الوداعه والحكمه  يحدثنةا الةقةديةق يةعةقةوب 
بقوله )من هو حكيم وعالم بينكم ، فليةر أعةمةالةه الةحةسةنةة فةي 

( لهذا علينا ان نكون حكةمةاء فةي  1٣:  ٣وداعة الحكمة(  )يع 
 شرح ما نقول في اُسلوب بعيد عن العنف بل باألقناع .

من اجل ذلك ان شعةرت بةالةحةكةمةة فةال تةفةقةد حةيةاه الةوداعةة 
والهدوء ويتطلب ذلك ان تدافع عن رأيك بدون خدش مشةاعةر 
ايخرين، الن العنف هو اُسلوب سهل ومختصر يوصلةك الةي 

 ما تريد، ولكن يجب االبتعاد عنه .
ومن اجل ذلك قيل عن الوديع  ) حباله طويةلةه ( بةمةعةنةي انةه 

 طويل األناة 
الوديع ال ينتقم لنفسه وهو يتنازل عةن حةقةه ان كةان سةوف  -

 يقوده ذلك لخساره عالقته بايخرين  
الوديع صامت ال يشعر بةه احةد وغةالةبةا يةقةدم غةيةره عةنةد  - 

التحدث وهوينبذ العنف ويبعد عن الغضب يمةيةل الةي الةهةدوء 
 في كل تعامالته مع ايخرين .

واذا تحدث ، ال يتحدث من واقع السةلةطةة والةقةوه مةهةمةا كةان 
المركذ  الذ  هو فيه او السلطة التي لديةه ، بةل يةتةعةامةل مةع 
مرؤوسيه فةي وداعةه مةثةل واحةد مةنةهةم ويةبةتةعةد عةن الةقةاء 

  ٠التعليمات واألوامر 
الوديع يدافع  عن اإليمان بغيره مقدسه )غيره بيتك أكلةتةنةي( -

( وهو يحاور الهراطقه واعداء اإليةمةان بة دب دون 11٢)مز 
ان يسب او يشتم احد يكون موضوعيا   في رده ولن  في  ذلةك 
مثاال ) الةقةديةق ديةديةمةوي الضةريةر( لةقةد جةادل الةفةالةسةفةة 
والهراطقة بهدف اقناعهم  وليق لغرض هةزيةمةتةهةم ونةتةيةجةه 
لذلك أمن الكثير منهم علي يديه وتركوا هرطقةاتةهةم. لةقةد كةان 
كل ذلك في وداعه ت مه  دون ان يتفوه با  كةلةمةه جةارحةه او 
اهانه او شتيمه .  لقد كانت غيرته في حكمه مملوءه بةالةمةحةبةة 
والوداعة.  ومن اجل ذلك علينةا ان أردنةا ان نصةل لةكةل مةا 

نريده علينا ان نتبع اُسلوب الةمةحةبةة واحةتةرام الةغةيةر عةنةدمةا 
نناقشهم في أمرا ما من اجل ذلك نةجةد الةفةضةااةل الةمةسةيةحةيةه 
متصلة بعضها بالبعض ال تنةفةصةل او تةتةجةزأ وعةلةي سةبةيةل 
المثال نجد فصيله الغيره المقدسه ليق منفردة بذاتها ومستةقةلةه 
عن باقي الحياه الروحيه ، بل هي مندمجة مع فضيله الةوداعةه 

 و فضيله الحكمه تندمج ايضا مع فضيله المحبة 
الفضاال ال تتناقص وانما تتكامل، ومن اجل ذلك قال لنا الرب 
يسوع المسيح )طوبي للودعاء ألنهم يرثون االرض(.  الوديةع 
يرث االرض التي نعيش عليها النه يكون محبوب مةن جةمةيةع 
سكان االرض الذين معه بسبب وداعته وايضا يةكةسةب بةركةه 
العااشين علي االرض، ويكسب ايضا عشرة الةمةنةتةقةلةيةن الةي 

 السماء) ارض األحياء  ( 
 ---اعطانا معلمنا بولق الرسول مثال في ذلك :

لقد كانت عالقةتةه بةالةمة مةنةيةن مةثةال جةمةيةل لةحةيةاه الشةركةه 
المسيحيه، حيق انه كان يعتني بهوالء الةمة مةنةيةن ورعةايةتةهةم 
وكان يحبهم، بل بكي من اجل احتياجتهم وهم ايضةا تةجةاوبةوا 
معه بمحبتهم  له والعناية  به ، بل اكثر من ذلك لقد حزنوا مةن 
اجل فراقه لهم . وقد صلوا جةمةيةعةا مةعةا مةعةززيةن بةعةضةهةم  

 بعضا .
ونحن علينا ان نسلك مثل معلمنا بولق عن طريق بناء عةالقةه 
قويه برخوتنا المسيحين ايخرين ونقوم بمشةاركةتةهةم أفةراحةهةم 
وأحزانهم ورعايتهم ومساعدتهم في حمل أعبااهةم ونشةاركةهةم 

 (   ٣1:  ٩٠في الصلوات ) اع 
ونطلب من الرب يسوع يمنحنا نحن معهم الوداعةه والةحةكةمةه 
طيله أيامنا علي االرض وان تتعمق المحبة في قلوبةنةا لةنةحةب  
ايخرين من أعماقنا حتي يكون لنا نصيب فةي ورثةة االرض 
التي سوف ت هلنا الي معاينة هللا القدوي ملكنا ومةلةك قةلةوبةنةا  
ونفوسنا  وارواحنا .   وليسوع المسيح المجد  الدااةم مةن االن 

 وفي كل اوان والي دهر الدهور امين.
 

 وفي العدد المقبل سوف يكون لي بقيه ان اراد هللا وشاء
 التطويبه الرابعه ) طوبي الرحماء فانهم يرحمون(

 
 ---المراجع :

 الكتاب المقدي  1
  العظه علي الجبل : قداسه البابا شنوده الثالق . -٩

 معلومات طبية وغذائية

 ما عالقه الغذاء وارتفاع ضغط الدم 
 

ويسمي المممرض الصماممت المقماتم  hypertension ارتفاع ضغط الدم 
ويممم من  2٧/٠٣٥وهو ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي المتوسط 

ي ون اعلي او اق  حسب العمر وكذا العوام  اآلخري المؤثرة عملمي   ان
 :السير الطبيعي للدم في األوعية الدمويه وهناك قياسين لضغط الدم

 systolicالمستوي االعلي  -1
 وهذا ينتج عندما ينقبض البطين األيسر لدفع الدم لكل شرايين الجسم

 diastolic المستوي األسفل  -6
 وهذا ينتج عندما ينبسط البطين األيسر كي يمتلئ بالدم

 
 Causes of Hypertensionمسببات ارتفاع ضغط الدم 

 Atherosclerosisتصلب الشرايين    -1
وذلك عندما تفقد الشرايين مرونتها وذلك غالبا لتواجد الكولسترول مع 

النيكوتين لفترات طويلة في الجهاز الدموي وقد يؤدي ذلك الي ضيق 
 او انسداد في الشرايين

  Hypercholestremiaزيادة الكلسترول في الدم  -6
الكولسترول في معدله الطبيعي بجسم االنسان نافع إلنتاج الهرمونات 

 . وغيرها D الجنسيه  وعصارة المرارة وتكوين فيتامين
 :والكولسترول ينقسم الي ثالثة اجزاء رئيسيه وهي

 ٥،٤-٤،٥والمعدل الطبيعي يتراوح  cholesterol كولسترول-1
 1،1والمعدل الطبيعي اكتر من   HDLالكلسترول النافع-6
 6،1-٥،1والمعدل الطبيعي في  LDLالكلسترول الضار -٥

وزيادة معدل الكلسترول في الدم وخاصه الشحوم التي به اذا ضاقت 
اما اذا  heart attack شرايين القلب قد يؤدي ذلك الي فشل القلب

ويؤثر ذلك علي   Stroke اصاب شرايين المخ قد يؤدي ذلك الي
الجهاز العصبي المركزي مما قد يؤثر علي شكل او اداء أعضاء 

 الجسم
 overweightزيادة الوزن  -٥

لقد وجد األطباء وأخصائين التغذيه ان زيادة الوزن من العوامل األولي 
او   وأسباب السمنه .في زيادة ضغط الدم وكذلك اإلصابة بالسكري

زيادة الوزن هو اإلفراط في االكل فوق احتياج الجسم والذي يخزن 
كشحم في أماكن متعددة بالجسم ولقد لوحظ ايضا ان زيادة الوزن  في 

وكذلك   األطفال قد تسبب في زيادة ضغط الدم والسكري في عمر مبّكر
 هناك عوامل اخري وراثيه

Hereditary or Genetic عرقيه وقد تؤدي الي زيادة الوزن 

 
  Hereditaryالوراثة -٥

وجد ان الوراثه من العوامل الرئسيه في ارتفاع ضغط الدم وانه وجد 
 الجدود واالباء حتي وصل الي األبناء واألحفاد

  Smokingالتدخين - ٤
لوحظ ان تواجد النيكوتين مع اتحاده بالكولسترول يؤدي الي تصلب 

الشرايين  وارتفاع ضغط الدم. وعليه الحفاظ علي مستوي ضغط الدم 
 الطبيعي بالتوقف عن  التدخين.

  Hyperthyroidismزيادة نشاط الغده الدرقية -٢
زيادة إفراز األدرينالين من العوامل إلهامه لزيادة ضغط الدم وتعالج 

 هذه  الحالة باألدوية الخاصة او التدخل الجراحي
 Retention of fluidsزيادة السوائل في الدوره الدمويه -٧

ملح الطعام ينظم ضغط الدم و لكن ان زاد عن معدلة فانه يسبب ارتفاع 
ضغط  الدم. وعالجة سهل وبسيط وذلك باإلقالل من الملح في األطعمة 

 وخاصة في  المخلالت عند ذوي الضغط العالي
 Stressالعوامل النفسيه - ٨

لوحظ ان الكثير من األشخاص سواء من الرجال او النساء الذين 
يعانون بشده  من النواحي العصبيه الي ارتفاع ضغط الدم بنسبه عاليه 

  .لديهم
 

 :كيف يمكن خفض ضغط الدم بدون عالج
انقاص الوزن : في كثير من الحاالت وخاصه في صغار السن  -1

يمكن السيطره على ارتفاع ضغط الدم عند انخفاض الوزن الي المعدل 
 الطبيعي

انقاص زيادة الكلسترول: اإلقالل من اللحوم والمأكوالت الدسمة  -6
واستعمال المارجرين او الزيوت النباتية بدال من الزبدة والسمن وكذلك  

استعمال األلبان والجبن قليل او خالي الدسم، اإلكثار من الماكوالت  
 والسبانخ والخس والكرفس والبصل والتوم  الخ الطازجة مثل الطماطم

 تقليل ملح الطعام عند الطهي والمخلالت والمأكوالت الدسمة . -٥
اإلقالل من المشروبات الكحولية حيث انها تعطي طاقه مؤقته  -٥

 للجسم.
 تجنب التدخين بقدر المستطاع . -٤
الرياضه بانتظام حيث انها تؤدي الي استهالك المواد السكرية  -٢

 .والدهنية الزائدة اوال بأول وعدم تراكمها بالجسم
 

 د/ فؤاد ج بطرس                               
 يونسيف -ماجستير تغذيه ونمو األطفال                          
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St. Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 
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 الحرب المنكوبه بالسودان، ومسح كل دمعه حزن من اعيونهم البائسه.
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 اشواك احلياة

 بقلم سمير ساوس عطاهلل 
 

: آدم قاا  لار    شوكة الخطططيطة ايولط  اشواك الحياة كثيرة، مثل 
المجد ) شوكا وحسكا تنبا  لاا اض ك كال ا اام حايااتااة و ااقابا  
الشوك في الحياه دليال  لي ان الخطير ض  حصد اضنسان مناااا ياو  
األشواك ، فكل شيء  تنكر لنا اذا تنكرنا لمسيحاناا الاسادوا، فاالاسالا  
النسي  نظر كل الناا اطاا ا وهو وحاده الاناجال، ولاو ناظارناا الاي 
خطا انا لما نظرنا الي خطا ا غيرنا، ألن  من ذَا الذ   دع ميتر و بكي 
 لي مي  غيره، وخطير اضنسان هي موت نفسر، والجاهل  نظر الاي 
 ناااسااااهاااد غاااياااره لاااياااد ااانااار  ااالاااياااااااا،اماااا الاااحاااكااايااا  فاااياااناااظااار

الي فضاهل غيره ليتعل  مناا، ومن  خفي في قلبر حسدا  شبر من  ربي 
في حجره حير، والنا  ض تطفئاا النا  وإنما الماء، وكذلا الغضا  ض 
 طفئر الغض  وإنما الح  والغفران، نسوا ا د ك  أ اا الخطاه وطاروا 

 ة8: 4قلوبك   ا ذو  الرأ ين )  عسو  
 و لينا ان نعل  بان الكالم بال تفكير  شبر إطالق النا  بال تصاو ا !!!

 
تأتي الخطي  ونفعال الشار،   : فحينالشوكة الثانيه ه  شوكة التأديب

 ؤدبنا هللا بااألشاواك فاي طار اساناا، األشاواك فاي ا اماالاناا وحايااتاناا 
والخسا ة في تجا تنا، الفساد في بيوتنا، ولذلا  سو  أ و  ) ان كنا  
قد اكل  غلتاا بال فضر، او أطفأت انفل أصحاباا فاعاوك الاحاناطا  

ولكن كثيرا ما تاكاون هاذه الشاوكا    لينب  شوك وبد  الشعير زوانة
التأد بي  لخيرنا اًذ توقظنا من غفلتنا كبولل الريو  الاذ  تاعار ا  
حياتر للغرو  فالسسوط، لذلا نسمعر  سو  ) انر ض  وافسني ان افتخار، 
فاني اتي الي مناظر الر ، وا الناتر، ولئال ا تفع بافارط اال االناات 
أ طي  شوك  في الجسد مالك الشيطان ليلطمناي لائاال ا تافاع، ومان 
جا  هذا تضر   الي الر  ثالث مرات ان  فا قني، فسا  لي تكفيا 
نعمتي ضن قوتي في الضعف تكمل، فليس  خطير بال مغفره اض الاتاي 

ان   بال توب ، ومن هر  من الضيس  فسد هر  من هللا، ومن األفضال
نتأل  من اجل الحق  لي ان نكافأ من اجل الباطل، ومان األفضال ان 
نعض ألسنتنا من ان نسمح لاا ان تعض احد غيرنا،ضن اللسان الاحااد 
 ذبح صاحبر، خاص  وان معظمنا  نظر للناا بعين الانااقاد والاماد ان 
و رفض ان  راه الناا هكذا، و لينا ان تسك  كلم  طيبا   الاي ناا  
الغض  فتنطفيء، فالحياة مد ي  أيتاذها الزمن ود وياا التجا  ، 
وشعاع الشمل ض  ختفي ونو  الحق ض  طافاأ، و ااقابا  خاطاأ دقاياسا  
حزن الحياه كلاا، وبدض من ايتخدام أصابعنا لنشيار ن  وناناتاساد مان 
األفضل ان نمد  د العون للمحتاجين، ومن  حس  نفسر حكيما تاباتاعاد 
 ن  حكمر الخالق، وأ  كلم  نسولاا  صاصر نطلساا وكلم  ل  نسولااا 

نانادم   ض  لؤلؤة نحتفظ باا، فيج   لينا اض نتكل  ونحن غا بين حتي
 باقي  مرنا.! 

 
: فكثيرا ما  كون الصد ق والشوكة الثالثة ه  شوكة الصداقة الغاشة

شوك  في ظار صد سر،فعند الضيق  تفرق األصدقاء ، لسد كان  اااوذا 
صد سا للمسيح ومع ذلا فسد خانر فعلينا ان ناحاذ  خاياانار األصادقااء 
ضناا اشواك في حياتنا،! فلنحذ  النمامين والحاقد ن والاكااذ   اطالاق 
الخصوم  والنمام  فرق اضحباء واألقا   واضصدقاء، لذلا ماحاادثا  
الفضالء المسير ن الحكماء هي ُيَو   جاء،ومن  تاكالا  باغايار  امال 

فاو كالشجرة المو ق  بال ثمر،اماا مان لار 
كااالم و ااماال فاااااو كااالشااجاارة الاامااثااماارة 
المو ق ، وليل من أغرانا بالعسال حاباياباا 
بل مان نصاحاناا باالصادق  از ازا، ومان 
األفضل ان نتأل  من اجل الاحاق  الاي ان 
نكافأ ألجل الباطل، والذ  تاعالامار لالانااا 
 ج  ان نطبس  في حياتنا اوض فيكون هنااك 
ثمر حسيسي لتعليمنا ضن الكلم  اللطيف  تفتح 
األبوا  الجد دة، ولسان العاقل و اء قالابار 

 وقل  اضحمق و اء لسانر.
 

: وقاد الشوكة الرابعة: شوكة محبة العالطم
أجملاا    المجد في هموم الفسر وغارو  

ة فال نحزن  لاي  اوم اناساضاي، فساياكاون الاغاد ٣٢:٣٢الغني ) متي
أفضل. نملا قلوبا شجا   ونجد من نحبار ومان  احاباناا، وض  صاباح 

وان اشتد الظالم  ا نا النجوم، األمن ماع   المرء غنيا اض بإنفاق نفسر،
الفسر خير من الخوف مع الغني، والسعادة ض  مكن ان تشتر  بالاماا  
وض ان تنا  بالسوة، فسد نكون أغنياء و ظماء وأقو اء من غير الاحا  
واضحسان واضطمئنان ولكننا لن نكون يعداء، فيج   لياناا اض ناباد  
حبيبا وصد سا بالما  وض أباً وض اما بالذه ،ألنر ان نز نا الاحا  مان 

ولاكان ان لا  ناكان   اض ك تصبح قبرا، وقد نكون أغنايااء وأثار ااء
أغنياء في النفل فنحن أفسر الفسراء، ضن الذه  لر ثمن ولكن الحكاما  
ض تسد  بثمن، وأفسر الناا من ليل  ندك أمل ، ومن ض  ستاطاياع ان 
  خفف  ن الناا آضما ، فليحرص  لي اض  كون يببا فاي ا االمااا ،

وليس  السعادة في الثراء وض التعاي  في الفسر، فلايال كال األغانايااء 
 يعداء وض كل الفسراء تعساء!!!!!

 
وللتخلد من األشواك ،فال نتركاا تاد  اجاياا تاناماو فاي قالاوباناا باال 
اكتراث منا مستاز ن باا، بال كالاماا نار  شاوكا  ناحااو  ان ناناساي 
اض ك مناا او  بأو  ،فال نترك اشواك الخطي  تنغرا فاي قالاوباناا 
 بل لنتخلد مناا بسر   قبل ان تاتاشااباا و صاعا   الاياناا قالاعاااا.

فالنتيج  للصاالة ضناااا هاي الشار اب الاذهاباي الاذ   ارباب الاخاالاق 
بالمخلوق وهي مصباح الحياة الذ   ضيء الطر ق الي السماء،وهاي 
إصالح الحياة التي انحرف  وهي طمأنين  الحيااة، تابادد الاخاوف مان 
الموت وهي شرف الوقوف في حضرة السد ار وهاي تاوياياع الاسالا  

 لحمل كاف  الناا بالح . 
 

 ا    أنا اؤمن بعدالتا، فسد  أ تا تاعاطاي الافاسايار الاعاسال، فاياحاو  
تعطاي الامار اض الصابار فاياتاغالا   الاي   الترا  الي ذه  و أ تا

لاون  أمراك  أا مناا األطباء ، و أ تا تعطي الفاشلين األمل فايُاحاوون
 الفشل الي نجاح والظالم الي نو ... 

 
 ا    ض تد نا نصا  بالغرو  اذا ناجاحاناا وض نصاا  باالاياأا اذا 
فشلنا،  ا     لمنا ان التسااماح هاو اكابار ماراتا  الاساوة وان حا  

 اضنتسام هو ادني مظاهر الضعف!!!!

 حكم و أمثال

 بقلم : لوريس أبادير
 

+ أحيانا نبدو متمايكين من الخا ج ولاكان 
تح  هذا السطح الااد ء ناسااتال بشارايا  

 للحفاظ  لي تمايكنا الظاهرى.
+ السلو  الحساي  ض تجد منافاذ لالاتاعابايار 
 ان ماا باداخاالااااا يااوى نااافاذتاايان تساماا  

 االنسحا  والصم .
+ ا مل حدود في التعامل وفي كل حااجار 
، لاااماااا تاااحااا  ماااتاااحااابااا  أوى ولاااماااا 

أوى ولاماا تضاحا    متاتاعاشاما   تتعش  
متضحي  أوى  لشان أوى دى هتاوجاعاا 

 أوى.
خالا   + لو  ا ز تبس  غال   اناد الانااا 

 الل   خسرك ميعرف   كسبا تان 
+ كااوبااا اا  شاااى ان نااسااصاا  يااكاار  

مااتااتااشاارباا ، وان زادت يااكاار بااردو 
متشرب  .... لاماا تاالقا   باناا خاد ماناا 
حاجر حلوه ا رف اناا كانا  هااتاباوظالاا 
حياتا ....هو حاب   ظبتاااا لاا   الاشاان 
السعاده الزا ده بتجنن والساعاادة الانااقصار 
بتعكنن،  بنا ملعستر مظاباوطار ، و اا ف 

 يكرك ا ر.
+ الحياة ماد يار والانااا أيائالار واأل اام 

 إجابات.
 

 كلمات لها معن 
 

 هل أن  طي  ام مح  ؟
 
 الطي   عطي قليالً... – ٣

 المح   عطي كثيراً   
 الطي   حتمل االهان ... – ٣

 المح   نسي االهان   
 الطي   لتمل العذ  ... – ٢

 المح   غفر  
 الطي   بتس  ,,, – 4

 المح   جعل اآلخر  بتس   
 الطي   بدأ العمل و ناير ... – 5

 المح  ض  كف  ن العمل أبداً  
 الطي   فعل ما بايتطا تر ,,, – 6

 المح   فعل المستحيل  
 الطي   سا د جا ه ... – 7

 المح   سا د الكل  
 الطي   سا د بحدود... – 8

 المح   سا د بال حدودً   

 حكم رائعه

  مثلما تترك بعض األطعاما  تابارد قالاياال لاياسااال
 ليا أكلاا ، اترك بعض )الخالفاتة تااادأ قالاياال 

 لـيسال  ليا حلاا

  ..األشياء الجميل  بداخلناا ولاياسا  فايو األحاداث
فعندما نمتلا  يناً جميلا  فاناحان نارى كال شايء 
جميال ، و ندما نمتلا نفساً  ا ي  ينر   ولاو 

 بالسليل

  العالقات ض تُسااا باطاو  الاعاشارة ،إناماا تُاسااا
بجميل األثر وجميال األخاالق..فاكا  مان ماعارفا  
قصيرة المدى لكناا بجمالاا وهدوهاا أ مق وأنس  

  من أطو  معرف 

  اضحترام ض  د   ل  الح  ،إنما  د   ل  حسانو
 التربي  .احترم حت  لو ل  تح 

   من  سدم لا اضهتمام فال تاملر ألن هذه الاناو ايا
 من السلو   ل  وشا االنسراكً 

  الراح  َكالسرا  كلما اقتربنا مناا اباتاعادت ولان
نصلاا إض في السماءفـلنترك الراح  ولنبح   ان 

 السماء

  أناق  اللسان هي تارجاما  ألنااقا  الاروح ... اناد
 الحوا  ضترفع صوتا بل ا فع مستوى كلماتا

  أ ذ  الناا من  مر في حايااتاناا و اتارك خالافار
 ذكرى جميل 

  إننا بحاج  للخالفات أحايااناالاماعارفا  ماا  اخافايار
اآلخرون في قالاوبااا ،قاد تاجاد مان  اجاعالاا فاي 
ذهو !!!!وقد تجاد مان تاناحاناي   تاسابال  أياره 

 احتراما

   ض تندم  ل  ني  صادق  منحتاا ذات  وم ألحاد لا
 سد ها ، بل افتخار أناا كانا  و ماازلا  إنساانااً 

ًً بين أناا ض  فساون  ً   حمل قلباً طيبا

  وأنا  وحادك ً قا  أحد العلماء:إذا تذكرت شخصا
 فتبسم  فا ل  أن بينكما)محب  صادق ة

  الحد   مع الناا كالخياط  فأن  الخياط وكالماا
ً جاذابااً  االبرة, إن أحسن  الخياط  صاناعا  ثاوباا

 تجرح إض نفسا غاليا وإن أخطأت لن

  ض تكثر من الشكوى فيأتيا الا  ، لاكان أكاثار مان
 الشكرهلل تأتيا السعادة 

   ماما اختف  من حياتا أمو  ظانانا  أناااا يابا
يعادتا ، تأكد أن هللا صرفاا  نا قبل أن تاكاون 

 يبباً في تعايتا

  تماما كغيا  اللون  ن الصاو ة! غيا  من نح
 هو ض  فسدنا الحياة ،إنما  فسدنا طع  الحياة

   كـ  الذه  ض تصدأ أبدا حاتا  لاو  السلو  الطيب
أناكاا التع .. مجرد مسحاا بكلم  جميل   اظااار 

 .بر ساا مرة أخرى!
 

 اخلالص

 بقلم: نشأت منصور
 الخالص بكل دق  ؟ ما هو مفاوم 

انر انتسا  من مرحل  ض  جاء فياا قب الي مرحل  كلاا  جااء مان 
 خال  اضلتصاق بالر  كلي  

العتيق الاماتاماثال  ذلا اض من خال  هدم اضنسان  بالطبع ض  تحسق
  ضنر هو الحكم  ذاتاا نبذ كل ماهو  د  مل هللا وحكمتر  في 

ان  سالاا  واذا كان انسان ما  ود ان  ناا  الاخاالص فاال باد لار 
ان  اناحارف  الار  دون كل ما هو  سعاد  طر سا يو ا و ما ا 

   الاماجاد  من خال  كالاماات  ساوع   ن طر ق صوت الحق 
 المسدي  و المحيي  و ظاتر وتعاليمر 

لاساباو   وشفافي   وحاانايا   والخالص وقبولر  حتاج لسل  مفتوح 
ان هااناااك  ماان اض اامااان الاامااعااطااي لاانااا  وان  شااعاار الاامااؤماان 

الاذ   يا  لار   لاو اباتاعاد  ان الاطار اق الاساو ا    نساصار  شيئا 
   خال  كلمات الكتا  المسدا  من 

وقبو  الخالص من  دمر  توقف  لاي ماد   وحاانايا  اضنساان 
اض فاي حاالا   ض  اوجاد خاالص دفاعا  واحادة  وا تسد مان انار 

 بحق وكما قا  الر  فليكن خالص لا وألهل هذا البي  اض مان 
 

فاا اتاساد اناااا   لاي ماراحال  اما من  سو  ان قبو  الخالص  ت  
لاكال مان  وأقاو   ولكن الخالص شايائاا اخار شد وجذ   مرحل  

  الكلمات التالي  : نيل نعم  الخالص  في  حل  ما قبل  هو 
  

           لو حسيسي  ا ز تتو  
                  خالي من كل العيو  البل تو    

   دو  خطيتي بسيط  او كان                في  وم  و متسلشي 



 ش  3311 كيهك  2   اخبار االقـباط

 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 وحانى (الرأولئك يا رب الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكنى بين الناس بل ألقوا عنهم كل حب أرضى وسعوا نحو الغنى بحبه ) الشيخ 

 

 (34:   44)سيراخ   "اجسامهم دفنت بالسالم و اسماؤهم تحيا مدى االجيال"

 
حبيب الشماس ال وجاء الفصل األخير كما البد أن يجئ ومالت الشمس للمغيب وأدرك الجميع أنها النهاية المحتومة ، وفى غمرة األحاسيس رقد فى الرب أخونا

بكنيسة الشهيد العظيم  1122/    21/    2ونال جسده الطاهر صلوات الجناز يوم الثالثاء  1122/    21/    3يوم السبت  ) دياكون فارس فرج يوسف (
دياكون الدكتور فارس فرج يوسف ، وتكفى الكلمات الكثيرة التى مارمرقس الرسول ، ويكفى ما حدث فى جنازة وعزاء الشماس 

الشعب القبطى وبكاء البسطاء من الناس على هذا الرجل الذى قيلت من القلب عن هذا الرجل ومظاهر الحزن التى اجتاحت 
فارس فرج يوسف . وال نستطيع انكار دور السماء مع اختصر معنى اإلنسانية فى اسم واحد هو الشماس دياكون 

 بالفضائل األخالقية والمثل العليا . الشماس الدكتور فارس حين واصل حياته فى هدوء ملتزم 
عاش فى استراليا لتحقيق أهدافه فى محطات متتالية من واستمتع بعمله وبعالقات الصداقة والزمالة والقرابة ، 
ً لها الصبر ، والكفاح ، والشقاء ، والتجربة ، واإلختبار ..  ً بآالم اآلخرين واحتراما كان أكثر الناس إحساسا
والتعاطف معهم ، وكان يفرح حقا بإسعاد اآلخرين واستعدادا للمشاركة فى تخفيفها ، والعطاء ألصحابها 
 الزمن .ويحتمى بما يقدمه لهم ضد عثرات الطريق وتقلبات 
ً ، وجدير بالحب كان بين الناس طيب القلب ، محب ومحبوب ، صاحب  ً وليس طالبا ومصحوب ، مطلوبا
ج على قلوبهم ونجم من نجوم اإلنسانية .واإلعتزاز بشخصيته وصداقته ، بل كان بينهم ملك   متوَّ

والمرح ، ولكنه لم يعرف الهزل أبداً ، كان عمله الرعوى كان حكيما فى صمته ، نافعا فى كالمه يمتاز بالبشاشة 
ً من يوم إلى للمرضى فى المستشفيات ودار المسنين ومعه خدام أفاضل  من كنيسة مارمرقس ، كان يزداد قوة وعمقا

ً فى يوم وهذا ما رأيناه بيننا ، إن احتك باالطفال تحسبه قد أعطى  موهبته لألطفال ، وإن خدم بين الشباب نظنه متخصصا
، إمتاز بالمرونة يعرف كيف يتعامل مع الكل ، حياته كانت أبلغ هذه الخدمة ، وإن خدم بين الشعب كأنما خدم بينهم سنوات طويلة 

 عظة والمثال المسيحى الكامل .
من الصعب وانت الزقابلتك وعايشتك وتقاربت معك ، ولكن لم يطول الزمن الذى كنت أتمنى أن يمتد ألتمتع بعشرتك الجميلة المرتفعة بالقامة الروحية فى هذا 

مق من أن وأعمن ذلك النوع من البشر الذى ال تستطيع األيام أن تمحى ذكراك من القلوب ألن ما قدمته واتصفت به من الخدمات واألتعاب والفضائل أكبر 
 تمحوه األيام . لقد تركت بصمات كثيرة زكية الرائحة ، كالطيب المسكوب ، وتعرف عليك الكل من رائحة فضائلك بخدماتك وأتعابك الكثيرة .

ً متشبها بسيدك ال تصيح وال أحد يسمع صوتك ، رقيق ً وديعا ً هادئا ً عندما أريد ان أتكلم عنك يعجز لسانى عن التعبير ، فقد عرفتك إنسانا فى تعامالتك مع ا
ك كنت ألنالجميع خدوماً بازالً من أجل الكل على حساب راحتك فى تواضع عجيب وإنكار ذات ، خادما للرب نشيطاً بطرق كثيرة دون أن يعرف عنك شيئا 

 تخدم فى صمت وفى الخفاء .
 

م تتذمر فل أخى وصديق كل األيام دكتور فارس أنت مدرسة فى اإلحتمال والصبر والتواضع ، ليتنى أتعلم منها ، رأيتك صامتاً حتى فى أشد أوقات المرض
 يوماً ، بل دائماً تقول نشكر هللا بالرغم من اآلالم التى عانيتها آلخر لحظة .

 
 إن أمثال الدكتور فارس عبورهم بالحياة سريعاً فى كثير من األحيان ، ولو طال بهم المقام ألزدادت مساحة الحب والخير .

رين هى آلخكان كل همه هو مجد المسيح ، ورفعة الكنيسة وإنكار نفسه ليست بالوعظ والحديث ألنه كان يعلم جيداً ويؤمن أن أعظم رسالة كان يقدمها ل
د سره فى خلو قلبك وأج) القدوة ( ألنه يعلم كلما كان التسليم أميناً كلما ظلت كنيسة الشهداء قوة حتى آخر الزمان ، وأخيراً عرفت سر ابتسامتك المستمرة ، 

 يداً . ليكمن األحقاد والسخط وفى رضاءك بكل ما تحمله إليك المقادير ... وفى تطلعك  الدائم إلى رحمة ربك وعدله ، وفى عرفانك بفضل كل من قدم إ
 إن ما يستحق الحزن عليه بالفعل هو إننا قد نجهل هؤالء األشخاص وهم بيننا ، وال نعرف قدر قيمتهم إال بعد رحيلهم من الحياة . 

مبارك إن سيرتك ال لكن الذى يعزينا جميعاً يا أخى وصديقى فارس ان إنتقالك كان فى سالم عجيب ، ولم يسمح هللا لك أن تتألم كثيراً ، فطوباك أيها الشماس
ً غاب عنا أو عزيزا فقدناه على األ .. أو غالباً رض سوف تكون زاداً لنا يعيننا على الصمود أمام تجارب األيام . ولكن ال نستطيع أن ننسى بسهولة حبيبا

 حرمتنا األقدار منه ، وذلك ألننا بشر وضعفاء أمام األلم .. وأمام فقد األحباء األعزاء .
 وانتهى قرب يوموهكذا العمر يجرى وال أحد يدرى ويا ليتنا نحاسب أنفسنا وال ننسى أن كل يوم يمر إنما هو عد تنازلى من حياتنا على األرض . فإذا مضى 

 بة والخالص .لغلموعد إنتقالنا من هذا العالم الزائل ـ لذلك توبى يا نفسى وال تتصنعى األعذار حتى إذا جاء رب المجد نكون على يمينه ونرنم بتسابيح ا
 

ً لنفسه الطاهرة فى فردوس النعيم جزاء سيرته وعمله الطيب فى اسعاد الكثيرين أمالً وعمالً ببركة أمنا القديس العذراء مريم وال د العظيم شهينياحا
 مارمرقس الرسول والشهيد العظيم مارجرجس وبركة كل الشهداء وآباءنا الرسل األطهار.

 
ً ، واألسرة تشكر أبونا األسقف المكرم األنبا دانيل ً وشعبا ً من أجل نياح نفسه الطاهرة ، ومن أجل أسرته ومحبيه اكليروسا ئاسته صلوات لر نصلّى جميعا

بملبورن جس الجناز وجميع اآلباء الكهنة األفاضل الذين حضروا واآلباء الذين لم تمكنهم ظروفهم للحضور ، وشكر خاص ألبونا توماس كاهن كنيسة مارجر
ة تسندهم فى نعموالشعب القادم معه ، واخوتنا الشمامسة وكل الشعب ، وكل الذين قدموا يداً حانية فى المستشفى ، وأطلب من هللا ساجداً أن يمنح أسرته 

عونة وخالصاً ألن م مالتجربة ، ويمنحهم قدر من اإليمان ، وقدر من السالم الداخلى ، وهللا قادر أن يسندهم ، ويكلمهم ويعزيهم ، ومالك هللا يحرسهم ويعطيه
 هللا سريع جداً إلستجابة من يصرخ إليه أثناء التجربة . وإللهنا المجد الدائم إلى أبد اآلبدين آمين .

        
 أخوك وصديق األيام 

 الشماس / مرجان لبيب مرجان             
 

 يا رب كن حارساً لطريقنا فى البقية الباقية من حياتنا
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In commemoration of the 
second year since the departure of our 
beloved  

Sue Milad-Said 
her husband Anwar and her children 
Mira, Mariett and Michael would love 
you to share the Holy Sunday mass 
(English mass) on the 1st of January 
2017 at St Abanoub and The Holy Apos-
tles church at Blacktown . 

  
 فى الذكرى السنويه الثانية لنياحة 

 السيده / سعاد ميالد سعيد 
يقيم زوجها انور وأوالدها ميرا وماريت وماايا اك ىكارى لاروحاهاا الالااهاره  اال  

المقام ب نيسة القديس أبانوب واالباء الارساك  (    English Massالقداس االلهى ) 
 ونود ان تشاركونا فى ىكراها العلره. 7182/ 8/ 8ببالك تاون يوم األحد الموافق 

 الخادم األمين

 
 من هو الخادم األمين ؟

 الخادم األمين هو د. فارس ىاَ القلُب الجميك
 هو ... هو ... طبيباً بيلرياً متميزاً 

 هو زوجاً حنوناً ... وأ اً ح يماً ... واباً مدبراً 
 ً  هو ... هو  شماساً و  ادما

 ً  فى األلحان استا ىاً ... و مرنما
 ً  و لألطفاِ  كاَن مدرساً ... و معلما

 بشوشاً ... علوفاً ... ولخدمتِه كاَن مثمراً 
 قوياً فى األيماِن  ... و للمسيُح كاَن .... مبشراً 

 محباً لل نيسِة و مرشداً 
 ً  لم اسمعهُ قط ُمديناً ... أو ... غاضبا

بك حبيباً لل ِك ... بك حبيباً لل ِك ... و كلماتِه دائماً 
 ً  بلسما

 فى تعبِه ... وفى مرضِه ... كاَن للمسيُح شاكراً 
 و لالياِت كاَن حافظاً و ... مردداً 
 ً  و منها : ما أجمَك أن نجتمع معا
 ً  لهذا المزموِر كاَن دائماً  مرنما

 ً  و لخدمة كبار السِن هو كاَن مؤسسا
 هامساً فى األّىاِن و مردداً 

 نحُن نغرف من كباِر السن بركتاً و اثمارا
 ً  و  لهذه الخدمة كان  متمتعاً ... ومشجعا
 ً  تعلمنا منهُ ال ثير فهو ا اً ... حبيباً غاليا

بال لماِت ... بال لماِت  ...  ال نستليُع ان نُوفِى لهُ 
 حباً غامراً 

فهذة ال لماِت ليست رثاًء ... و انما هى كلمات ... 
 وفاءً 

 ألنسان عاش حياته نموىجاً ... متميزاً 
ونفسه ... و نفسه كانت ترتوى بحب المسيح  

 المثمر  
 فقد فاح النهاَر و عزفت االوتارَ 

ونداهُ الحبيب ... ونداهُ الحبيب ... ان يد ك فى 
 حجالُه

 ليشبع من جمالُه
 و يفرح مع المرنمين  بالتسابيح و أجمك األلحان

 و يتنعم مع القديسين فى أجمك بستان 
 

 
 كلمات ميشيك جرجس
3/12/2016 

 6ص “ عن  الغذاء  دعوك فقالوا” تابع مقا  
 

 -حـتى ال تفقــد الخضــروات قيمتــها الغــذائيـة : -86
مـن المعـروف ان الخضـروات هـى المصــدر االسـاسـى للفيتـامينـات والعنـاصـر المعـدنيـة لـذا فان اهميتـها كبيـرر  فـرى 
قـائمـة الطعـام اليـوميـة . ولكنـهـا قـد تفقـد الكثيـر مـن قيمتـهـا الغـذائيـة بطـرق االعــداد والرترـرهرـريرب والرطربرـر  الرغريرـرر 

 صحـيحـة .
لـذا دعنـا عـبيـبى القـارئ ... وعـبيـبتـى القـارئـة ... ان نقـدم لـك االن مـموعة من الحقائق العرلرمريرة دروالعرداد هـرذ  

 -الخضـروات بطـريقـة صحـيحـة :
 ال تسـتغنـى عـن جـبء كبيـر مـن الخضـر عنـد تنظيفـهـا وتـهيبها واعـدادهـا وتقشـيرهـا . -
ال تطـهى الخضـر لمـد  اكـثر او اطـول مـن الالزم اذ ينتـج عـن هـذ  الــبيـاد  فقـد كثير من الفيتامينات وهدمها نرتريرـرة  -

 الطبيعية للخضــر . Flavourتاثرها بالحرار  ايضا تتاثـر النكهـة   
الغسـل الـيــد للخضـر التى تـؤكـل نيئـة مثـل خضروات الســلطة فال تكون وسيلة لنقل الميكروبات خاصة المرضية ثم  -

 اضــافـة الخـل الـى مـاء النقــع .
ال تنظــفـين الخضر او تغليـهـا بعــد تقطيعهـا دتـى نقـلل مـن الفقـد فـى الرمرـرواد الرغرـرذائريرة ا خصروصرا الرفريرترامريرنرات  -

 والمعادن القابلة للـذوبان ( اثنـاء عمليـة الغســيل قـدر االمكـان .
 التنقعــى الخضـروات فـى المـاء قبـل الطهـى دتـى ال تفقــد بعض المـواد الغـذائية القابلة للـذوبان فى ماء النقـع . -
ال تعـدى الخضروات للطهى او لالكل قبل االستعمال بمد  طويلة مرع اضرافرة الرخرل وعصريرر الرلريرمرون الرى السرلرطرة  -

 الخضراء يسـاعـدها علـى االدتفـاظ بكميـة اكـبر مـن فيتـاميـن اج( .
ال تقطعـى الخضر قطـع صغيـر  عند اعـداد السلطة مما يتسبب فى ترعرـرريضرهرا لرلرهرـرواء وزيراد  الرفرقرد عرن طـرريرق  -

 االكســد .
 
 تفقـدها أل ثـير مـن ألقيمـة ألغــذائيـة .تـنبــى تسبيـك الخضـر وطـرق الطهـى المـركبـة الطـويـلة الـتى  -
 ال ت ــثرى من ألتقليـب أثنـاء أللهـى وإىا إحتـاج أألمـر إلـى تصفيـة فيجب عدم ألتصفية وأألكـك ســا ـن . -
 يجب أن يغــلى ألمــاء قبـك اجــراء عمليـة ألسـلق لتقليـك مــدة سـلق ألخضــار وتعرضه لمدة طويلة للحــرارة . -

 أ ــى ألقــارئ ... أ تــى ألقـارئـة... ألـى أللقــاء فـى ألعــدد ألقــادم إنشاء أللـه ومــوضـوع جـديد فى ألثقافة ألغذائية .
 

 سيدنى. -وعـن كـاتب هـذه ألمقـالة !!!  هـو  ادم ب نيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس ألرسولى ببانشبو  
 

Former Head of Food Science Department - Minia University , Egypt. Former Presi-
dent of African Oil Chemists Society (AFOCS), Former Member of American Oil 
Chemists Society (AOCS). Emeritus Professor of Food Science - Minia Universi-
ty ,Egypt . 

 أعالن
 شقة فا رة للبيع

 
 –بأرقي أحياء النزهة مصرالجديدة 

شارع هادئ واسع ، غير تجاري به 
 جزيرة  ضراء واسعة في الوسط. 

شقة جميعها  81العمارة م ونة من 
تمليك حرصاً علي المستوي 

االجتماعي . م ونة من اربعة أدوار 
بها اسانسير وجراج وحديقة 

متر  711 اصة . الشقة مساحتها 
متر ،  4*5مربع ثالث حجرات نوم 

متر . حمام  55وصالة أستقبا  
 5* 7برندا  7مودرن وملبخ أنيق أمري اني واسع مفتوح علي الريسبشن. وكذلك عدد 

 متر . 
الشقة مفروشة بال امك بلريقة حديثة مع الدي ور العصري. أجهزة الت ييف في جميع 

الحجرات واالرض من الر ام االبيض وتشمك جميع االجهزة ال هربائية من غسالة صحون 
 ومالبس وغيرها. 

 تصلح لمن يبحث عن الهدوء والجما  والس ن الراقي . 
 مساء .  6الي  7من    17 56655555لالتصا  سيدني  جاس    



In the name of the Father, Son and Holy Spirit one God Amen.
“Then the righteous will shine forth as the sun in the Kingdom of  their Father.” Mat 13:43

The 17th of December 2016 marks the 40-day remembrance of the passing of our much 
loved 

Kamal Khalil Abdelmalik. 
Loving husband to Janet Shawgi Abdelmalik and a loving and caring father to Mario 

Abdelmalik and Father Cyril Abdelmalik. Also, father-in-law to Diana Faris and 
Sarah Ibrahim and brother to Shakir Khalil Abdelmalik in Australia. We would 
like to invite all family and friends to attend the remembrance liturgy at Saint 

Pope Kyrillos VI & Saint Habib Girgis the Archdeacon Coptic Orthodox Church 
in Monterey on Saturday, 17 December 2016 at 8:30 am. The family would like to 
take this opportunity to thank HG Bishop Daniel, Bishop of Sydney and Affiliated 

Regions, all the reverend fathers, family and friends for their support 
and love during this time. Please continue your 

prayers for us.

بأسم االب واالبن والروح القدس الھ واحد آمین.
’حینئذ یضئ األبرار كالشمس في ملكوت أبیھم.‘ مت۱۳: ٤۳

ذكري االربعین
تقیم أسرة المرحوم طیب الذكر

 كمال خلیل عبدالملك
 الذكري االربعین إلنتقال حبیبھم المرحوم كمال زوج السیدة جانیت شوقي عبدالملك والوالد 

والمحب الحنون لكل من ماریو عبد الملك والقس سیرال عبد الملك . وحماه كل من دیانا فارس 
وسارة أبراھیم وأخ السید شوقي خلیل عبدالملك . 

تدعو االسرة األھل واالقارب واالصدقاء لحضور قداس ذكري االربعین لحبیبنا الراحل كمال 
بكنیسة القدیس العظیم البابا كیرلس السادس والقدیس االرشدیاكون حبیب جرجس بمونتري، یوم 

السبت ۱۷ دیسمبر ۲۰۱٦ الساعة  ۸:۳۰ صباحاً. 
تتقدم االسرة بخالص الشكر والعرفان لنیافة أسقفنا المحبوب الحبر الجلیل االنبا دانیال أسقف 

سیدني وتوابعھا وكل اآلباء االجلء كھنة االبراشیة واالھل واالصدقاء الذین شاركونا وغمرونا 
بمحبتھم. أذكرونا في صلواتكم دائماً.
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