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استشــهد  المقــدس:  المجمــع  بيــان  وقــال   
بيــد  ســيناء  شــمال  فــي  أبنائنــا  مــن  عــدد 
اإلرهــاب األســود ممــا اضطــر عــدد مــن 
ــة  ــارج المحافظ ــزوح خ ــيحية للن ــر المس األس
ــذ  لالبتعــاد عــن خطــر اإلرهــاب الداهــم، ومن
ــن  ــرى م ــة أخ ــل تعرضــت مجموع ــام قالئ أي
أبنائنــا للقتــل برصــاص اإلرهــاب الغــادر بعــد 
ــا  ــس األنب ــر القدي ــق دي ــى طري ــتيقافهم عل اس
صموئيــل المعتــرف بجبــل القلمــون بمحافظــة 

ــم  ــي إجباره ــون ف ــل اإلرهابي ــا، وإذ فش المني
علــى التخلــي عــن إيمانهــم أعملــوا فيهــم القتــل 
فتركوهــم بيــن شــهداء شــاهدين ومصابيــن 
المقــدس  المجمــع  ان  وأعلــن  معترفيــن 
ــا  بجميــع أعضائــه وعلــى رأســهم قداســة الباب
بأبنائهــم-   يفخــرون  إذ  الثانــي  تواضــروس 
تمســكوا  الذيــن  منهــم-  األطفــال  ســيما  وال 
فــي حمــل  بــه  مقتديــن  القــدوس  بمســيحهم 
مســاندتهم  كامــل  عــن  يعربــون  الصليــب، 

ــن ومشــاركتهم لهــم  ألســر الشــهداء والمصابي
ــة  ــكل الثق ــن ب ــم، متطلعي ــم وأحزانه ــي آالمه ف
ــكل ليجــزل ســكيب العــزاء  إلــى هللا ضابــط ال
المصابيــن  ويلمــس  الجريحــة  القلــوب  فــي 

بلمســة شــافية 
 وأكــد المجمــع أن هللا يحفــظ كنيســته المقدســة 
مصــر  ســالم  ويحفــظ  المبــارك،  وشــعبها 
الصامــد  شــعبها  علــى  ويتــراءف  وأمنهــا 
الصابــر، ونؤكــد أن كل هــذه اآلالم والضيقــات 

لــن تزيــد الكنيســة القبطيــة إال تمســًكا بمســيحها 
القــدوس وإيمانهــا األقــدس وأكــد البيــان أن 
بثوابتهــا  متمســكة  أيًضــا  ســتظل  الكنيســة 
التاريخيــة بالحفــاظ علــى ســالم المجتمــع، فلــن 
ــة  ــا هــذه األحــداث إال فــي طريــق المحب تدفعن
ــل  ــال فض ــن، ف ــركاء الوط ــكل ش ــيحية ل المس
ــة ــكل دون تفرق ــب ال ــم نح ــا إن ل ــع لن وال نف

ــا  ــي باب ــا تواضــروس الثان اســتقبل قداســة الباب
المرقســية  الكــرازة  وبطريــرك  اإلســكندرية 
وممثلــي  أســاقفة  مجلــس  مــن  وفــًدا  اليــوم 
بأســتراليا  الشــرقية  الرســولية  الكنائــس 
بالعباســية  البابــوي  المقــر  فــي  ونيوزيالنــدا 
ضــم الوفــد عــدًدا مــن المطارنــة واألســاقفة 
هــم أصحــاب النيافــة المطــران روبــرت ايلــي 
ــيدني  ــك بس ــت الكاثولي ــات مطــران الملكاي راب
ــاقفة  ــس أس ــوس رئي ــان بورتي ــقف جولي واألس
والمطــران  تزمانيــا   - بهوبــر  الكاثوليــك 
األرثوذكــس  األرمــن  مطــران  ناجاريــان 
ــه مطــران  ــيدني والمطــران أنطــوان طربي بس

ــينيور  ــيدني والمونس ــت بس ــك الماروني الكاثولي
باســيل صوصانيــه وكيــل الكنيســة الكاثوليكيــة 
األرمنيــة بســيدني واألنبــا ســورييل أســقف 
بميلبــورن  األرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة 
القبطيــة  الكنيســة  أســقف  دانييــل  واألنبــا 
ــقف  ــال أس ــا داني ــيدني واألنب ــية بس األرثوذكس
ورئيــس ديــر األنبــا شــنودة بســيدني واألب إيلي 
نخــول الســكرتير اإلعالمــي للمجلــس يذكــر ان 
الوفــد فــي زيــارة لمصــر تســتغرق ۳ ايــام 
ــي  ــرر أن تنته ــن المق ــاء وم ــدء أمــس االربع ب

الجمعــة ۲ يونيــه
اســتقبل الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي اليــوم 
وفــداً مــن مجلــس أســاقفة وممثلــى الكنائــس 
ــدا،  ــتراليا ونيوزيلن ــي أس ــرقية ف ــولية الش الرس
برئاســة المطــرا روبــرت إيلــى ربــاط مطــران 
وعضويــة  بســيدنى،  الكاثوليــك  الملكييــن 
ــة  ــس القبطي ــاقفة الكنائ ــة وأس ــن مطارن ــدد م ع
أســتراليا  فــي  واألرمينيــة  والمارونيــة 
مكــرم  نبيلــة  بحضــور  وذلــك  ونيوزيلنــدا، 
وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن 
بالخــارج. وقــال الســفير عــالء يوســف المتحدث 
باســم رئاســة الجمهوريــة، إن المطــران أنطــوان 
المارونييــن فــي  الكاثوليــك  طربيــه مطــران 
ســيدنى ألقــى كلمــة فــي بدايــة اللقــاء نيابــة عــن 
وفــد المجلــس أعــرب خاللهــا عــن خالــص 
التعــازى للشــعب المصــرى فى ضحايــا الحادث 
ــوم  ــا ي ــة المني ــهدته محافظ ــذى ش ــى ال اإلرهاب
الجمعــة الماضــى وأوضــح أن زيــارة الوفــد 
تهــدف باألســاس إلــى اإلعــراب عــن التضامــن 
مــع مصــر وشــعبها فــي مواجهــة اإلرهــاب 

اآلثــم، مؤكــداً الثقــة فــي قــدرة مصــر بتاريخهــا 
علــى  اإلنســانية  الحضــارة  فــي  واســهاماتها 
تجــاوز كافــة الصعــاب والتصــدى لإلرهــاب 
ومحاوالتــه للنيــل مــن وحــدة الشــعب المصــرى
قــدم وفــد الكنيســة الرســولية الشــرقية باســتراليا 
دوالر  ألــف   ۱۰۰ ماليــة  منحــة  ونيوزيلنــدا 
أســترالي لتقديمهــا لألســر والعائــالت المســيحية 
ــة  والمســلمة المتضــررة مــن األعمــال اإلرهابي
فــي ســيناء. جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع الوفــد 

ــة مكــرم ــرة الهجــرة نبيل بوزي
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 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

† 
 احلق

 
أنا هو الطريق والحق : الحق هو هللا " ما هو الحق
وتعرفون وقال السيد الرب عن نفسه " 4:36" يووالحياة...

، أذن من يلتصق بالحق  10:3"يوالحق والحق يحرركم
 يلتصق باهلل نفسه ومن يبعد عن الحق أنما يبعد عن هللا.

 
 المسيحى

انسان يعرف الحق ألنه يعرف هللا ويسير فى طريق الحق  -3 
آى طريق هللا ويقول الحق ألنه يتكلم بكلمة هللا، انسان ال 

يجلس فى مجلس الظلم أو النميمة أو الوقيعة الن هللا ال يوجد 
 فى مجلس االشرار. 

 
انسان يبحث عن طريق هللا ويطالب بحق هللا ولكن قبل ان يأخذ حق هللا من الناس يأخذ  -0  

 حق هللا أوالً وقبل كل شئ من نفسه هو أى يبدأ بنفسه فى حياة التوبة والقداسة.
 
انسان ال يجامل فى الحق يقول الحق كل الحق وليست انصاف الحقائق حتى لو ضد  -1  

 نفسه ولو ضد أعز الناس اليه النه يحب الحق من كل قلبه اكثر مما يحب احداً من الناس.
 
انسان يحب الحق، انسان له ميزان واحد فقط ال يصفى عن البعوضة ألحد وال يبلع  -6  

 الجمل آلخر، انسان ال يظلم احد وال يقبل ان يقع ظلم على احد حتى لو كان ممن يعادونه.
 
يقول الحق مهما كانت النتائج بالنسبة له، القديس يوحنا المعمدان قال الحق ودفع الثمن  -5  

 ولكن الحق الذى هو هللا ليس من يظنه االنسان انه حق وربما يكون هو الظلم نفسه.
 
االنسان الذى يحب الحق يسلك ايضاً فى الحق فال يستخدم طرق ملتوية أو وسائل غير  -4

 روحية أو أساليب عالمية مبرراً ذاته انه يدافع عن الحق بينما هو يهين الحق.
 
الذى يسير فى الحق يتحرر من الباطل ومن الرياء والتظاهر والكالم الباطل ومن االدانة  -3  

 ويكون هدفه هو خالص كل أحد وأن يعطى السالم والفرح والمسرة من ملك ورئيس السالم.
 
 الحق قد يبدو اوالً منهزماً ثم ينتصر اخيراً، ال بد للحق ان يحتمل ليعبرعن محبته هلل.   
 

 الذى يقوده الحق يفرح بقيادته ويتغذى بالحق ويحيا.    
 

 القمص تادرس سمعان 
 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها

 المنارة 

جريدة شهرية مجانية تعبر عن االقباط االستراليين بإيبارشية سيدني 
 وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 
 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 
 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 
  2633516135السيدة/ مرفت ميخائيل 

  2095965961فاكس 
 

 للمراسالت 
PO Box 447   

South Hurstville 
 NSW 2221  

editor@elmanara.org.au 
advertising@elmanara.org.au 

 
 الموقع االلكتروني

www.elmanara.org.au  
 

المقاالت المنشورة ال تعبر عن رأى الناشر أو االيبارشية. دقة المعلوماات 
المنشورة بالمقاالت مسئولية الكاتب. للجريدة الحق في رفا  الاماقااالت 

 الجارحة أو التي تشعل الخالفات بين أصحاب اآلراء المتباينة. 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447 South Hurstville  
 NSW 2221 

 أو باإليداع على حساب الرقم التالى
Account name  
SYDNEY COPTIC MEDIA ASSOCIATION 
BSB 062 196 
Acc No 10576855 
 

 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة...  (           

 الكنيســة القبطيــة االرثـوذكسيــة
 ايبـارشيـة سيـدني وتوابعهــا

 
 زيارة قـداسـة البـابا تـواضروس الثـاني الي سيـدنـي

 
 تمـديد مـدة التسجيـل للحصـول علـي بطاقة العضوية الكنسية

 
تود لجنـة العضوية الخاصة بزيارة قـداسة البـابا تواضروس الثـاني الي 

/ 7/ 2سيـدني ان تعلـن عن تمديد مـدة التسجيل للعضوية الكنسية حتي 
وبذلك يتبقي وقتـأ كافيـأ لطباعة البطاقات ليتم توزيعهـا خالل شهـر  2107

 اغسطس المقبل
 

كما تود اللجنة ان تعلن بانها قد قامت بتعييـن شركة متخصصه في مجال المعلومات 
االكترونية للتأكـد من سـرية المعلومات بالحاسب اآللي الي اعلي حـد ممكـن ويوجد حتي 
اآلن شخص واحـد فقـط له حق االطـالع  علي هذه المعلومات وهـو الشخص الـذي قـام 

 بتصميم هـذا البرنامج.
اما فيما يختص بطباعة البطاقات فـان المعلـومات التي سترسل للشركة الطابعة تحتوي 
 فقط علي اسم الشخص, والكنيسة التي يتبع لهـا وصورته الشخصية اذا قـام بارسالها.

 
ستقـوم شركات امـن متخصصه لمراقبة الـدخول الي مختلف اللقـاءات خالل زيارة صاحب 
القـداسة البـابا تواضـروس الثـاني وذلك عـن طريق التـاكـد مـن بطاقة العضويـة الكنسية 

 ولـن تكـون هنـاك أي استثنــاءات.
 

  لجنــة العضويـة الكنسية
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 مصر ثم التاريخ

 
إرتفعت االصوات في األونة االخيرة باقوال وألفففام افعفا  فة 
لكل اعني وطني وأاني. وهو االتهام بالتكفير ... حتي وصفل 

 االار لبااج اعالاية اتعد ة بمختلف وجهات النظر. 
واا حدث اع اآلب اكاري  ونان صاحب الشفعفبفيفة الفهفا فلفة 
ً لفلفحفع  فعفلفو وجفر فاً  واضحاً وشجاعاً، وكان صوته صوتا
 نبه بشفدة لفمفس نافي الفتفار ف .  نفعفب اةفر الف فبف فيفة .. 
الرواانية ... اليونانية ... الفرعونية واالقباط هب أصل اةفر 

 وتار خها، وصدورهب التي تدافع عس  الاتها. 
واالقباط في اةر هب الشهداء الفي فس رففعفوا را فة اال فمفان 
بشجاعة أاا جبروت حكب الرواان .... االقباط كفمفا  فعفرففهفب 
العالب هب االصول والجيور والتار   لبلد كبير ووطفس أ فمفه 

 اـــةـــــر . 
 

وهيا ليس قوًل أنشا ياً عابراً بل هو قول المؤرخفيفس وكفتفاب 
التار   والدار يس الناقبيس والماتشرقيس واالجانفب وحفتفي 
المؤرخيس المالميفس الفمفعفتفبفر فس أافرفال الفمف فر ف ي وأبفس 
خلدون. ففاالقفبفاط هفب الفمفيف ان الفيي  ةفون اةفر ولفوال 
صبرهب وا فمفانفهفب النفتفهفت اةفر . ولفوال افحفبفة االقفبفاط 
للمالميس الندثر اال الم وأنتهفي، وهفيا افا جفاء ففي كفتفب 
التار   لموقف الك الحبشة وأقباطه اس الفمفافلفمفيفس. وأنفه 
لوال احتواء هيا الملك الكر ب لهب وهب قا ايس ا رو  س افس 

 قر ش لكان باالاكان التحد د اس انتشار اال الم. 
وقد َروج بعض اشوهي التار   أن الك الحبشة ا لب وهفيا 
غير ح ي ي . فهو لب  الب اطالقاً ولكنه تعفاافل افس افنف فلفع 
أنااني احب لجماعة قدات اليه هرباً اس إبا ة قر فش لفهفب. 
جاؤه لما  عرفونه عنه باالاان لكل الجئ وألنه الفك عفلفمفتفه 
المايحية أن هللا احبة وهيه المحبة تتاع لكل البشر اس كفل 
لون وجنس وأرض . والتار    يكر أ ضاً أن أول افس طفبفع 
ال رآن هب المايحييس في اد نة حلب الاور ة وفي افالف فة. 
هب الي س طفبفعفوا الف فرآن وأهفدوه لفلفمفافلفمفيفس وعفلفمفوهفب 

 وأوال هب في ادار هب وعالجوهب في ااتشفياتهب . 
 

 اةر قب ية بشها ة التار   . 
 

والر اح الااخنة ال ا اة اس الةحراء والراال. وافنفي عفام 
ً خفلفف بف فر  646 م لبدو ال عرفون  وي تن ل ال با ل  فعفيفا

ااء أو نبت عشب أخضر وال فعفرففون  فوي ثف فاففة قةفا فد 
ً اف فبفوالً ففلفه  المدح والهجاء ل عيب ال بيفلفة. إ ا كفان افدحفا
قةعة فخار بها ارق ) حااء( ااع  افع عفجفيفس وإ ا كفان 
هجاء فت ير فيه الرقاب . هيه ال با ل التي ال تفرتفبفأ بف رض 
وال  عرفون  وي خيمة ال ماش أو جلد الماع  اال و   هل 
فرشها و هل جمعها حاب التن ل والحفرب الضفروب بفيفس 

هفيه هفي   –ال با ل لخاطر نبع ااء أو  رقفة إبفل أو افاعف  
الر افة البدو ة الةحفراو فة الفحفارة الفبفار ة الفتفي التفعفر  

  وي الايف لغة، وليس لوطس أو أرض . 
  ول التار   أن عفمفر بفس الفعفا  حفيفس غف ا اةفر خفد  

أقباطها بدعوي تحر رهب افس حفكفب 
الرواان. بينما الواقع ألنها االرض 
الخضراء التي تجو  خيراً وشفهفداً. 
الب رة الحفلفوب الفتفي ا فتفنف ففوهفا 
وإافففتفففةفففوا خفففيفففراتفففهفففا بففف فففافففوة 
المحروايس افس خفيفرات االرض .  
و  ول التار   أن عمر بس الخ فاب 
كا   ف د عف فلفه حفيفس  خفل افد فنفة 
اال كندر ة وشاهد ابانيها الفرا فعفة 
الجمال المتعد ة اال وارب عمدتها ال و لة والااللب الرخاافيفة 
واا تحتو ه افس حفجفرات وأ فاب واف فاعفد وأ وات طفعفام 
و ورات اياه وصفهفار فج لفحفففا الفمفيفاه وشفوار  افمفهفدة 
وانتد ات ث افية وفنية . والمرأة التي تتمتع بف فدر عفال افس 
العلب وتُدرب الحااب والفلافة واخفتفلفف الفعفلفوم. وشفاهفد 
انارة اال كندر ة أحد عجا ب العالب. رأي جااعة اال كندر ة 
العظيمة ... الجااعة لكل ففكفر عفظفيفب ووقفف افبفهفوراً أافام 
ابانيها وثروة اراجعها وطالبها  تفلافون بكل عفلفب ولافان 

 ولغة . وأ اتياتها  حاضرون في حكمة واعرفة و را ة. 
هيه المكتبة التي حوت كنوز العلب ففي كفل افجفال، ولفففا فف 
البر  ات والمخ وطات العلمية واالبحاث لب  كس لها اريفل ال 
في ال د ب وال في الحد ث. واع انبهار عمر بس العا  أر ل 
 ا الً لعمر بس الخ اب اا ا افعل بش نها ؟؟ وأجابه عمفر ... 
~ إن كان اا فيها اواف ا لكتاب هللا إب يه ... وإن كان اخالفففاً 
فال حاجة لنا به . .... .. وحرقها عمر بفس الفعفا  ... حفرق 
الرروة االناانية والتراث الفرعوني واليفونفانفي والفروافانفي 
والفف ففبفف ففي. حففرق ثففروة عففلففوم أاففهففات الففكففتففب  فففالطففون 
وأرشميدب وجالينوب. و ف فال أن هفيه الفمفكفتفبفة الفعفاافرة 
الها لة كانت وقو اً ألفران الخب  لفعفة شفهفور .     ونفففس 
االار حدث اع اكتفبفة بفغفدا  وقفت الفغف و اال فالافي حفيفث 
أغرقوا كل الحضارة والكتب والمخ فوطفات ففي نفهفر  جفلفة 

 لتعبره الخيول .    
في ز ارتي لجااع احمد علي بال فلفعفة ففي اةفر افنفي عفدة 
 نوات كنت وإبنتي  ا ميس ضمس وففد  فيفاحفي انفجفلفيف ي 
 ت دانا المرشد  حكي لنفا تفار ف  الفجفاافع. وأافام عفد  افس 
االعمدة الرخااية الشاه فة أضفا  ... وهفيه جفمفيفعفهفا افس 

 كنا س االقباط .  
 

 اا ا قالوا عس أقباط اةــر.   
 

اس المؤكد انه هناك كيب وخلأ كرير في كتب الفتفراث. وافس 
 ر د اعرفة التار   المةري بفدون تف و فر  ف فراء لفلفكفتفاب 
والمؤرخيفس الفغفربفيفيفس االجفانفب ، ففيفمفا عفدا الف فلفيفل افس 

 المؤرخيس المالميس . 
عبد الرحمس بس عبدالحكب في كتابه عس الفتوحات اال الايفة 
"أقباط اةر أفضل االعاجب وأكراهب  فداً وأ فمفحفهفب خفلف فاً 

 وأفضلهب عنةراً ." 
 الةحاح " ال بأ أهل اةر. " 

 الغ الي والفار ي " ال بأ هب أصل اةر وج ورها . " 
 الجوهر الةحاح " ال بأ هب أصل اةر. " 

اللاان العربي البفس افنفظفور " الف فبفأ هفب أهفل اةفر أافا 
 الفراعنة فهب الوك ال بأ بالد ار المةر ة. " 

 عد الد س أبفراهفيفب" االقفبفاط هفب أصفل اةفر وهفب الفي فس 

حفظوا لمةر شخةيتها وأصالتها وهب ورثة الفراعنة وهفب 
 ر ا تمرارها، والمالمون هب احفففا  الفعفرب الفي فس  خفل 

 أغلبهب اةر اع عمر بس العا  ." 
اا بيرو " إ ا كانت هناك أاة حافظت عفلفي جفيورهفا  ون 

 إختالط بالغرباء فهي االاة ال ب ية. " 
نابليون " اةر أهب إ ب علي الخر  فة. اةفر لفيفافت بفلفد 

 ولكنها البلد. " 
 نجيب احفوم " ل د جاءت اةر .. .. ثب جاء التار  ..." 

 
إن اا نشاهده  ونامعه اليوم  واء بال ول أو الفعل  ؤكد أن 
االرهفاب افجفر  عفرض لفلففمفرض. والفمفرض االصفلفي هففو 
احةلة  نوات طو لة لايا ة وافاهفيفب خفاطف فة وشفاحفنفة 
للنفوب لتخدم جانب علي حااب االخر افمفا أ ي الفي عفدم 

 اال ت رار االاني في اةر. 
 

كررت أحا  ث الر يس الافيفافي لفتفجفد فد الفخف فاب الفد فنفي 
وأاانة االعالم. وافس الفمفؤكفد أن اةفرنفا الفيفوم ففي نف فلفة 
حضار ة جد فدة واعفيفة تفرففع االصفوات تف فالفب تةفحفيف  
الماار .  والر يس الاياي  تمتع بشعبية عفالفيفة رغفب كفل 
الضغوط و جب أن نلتف حوله ونؤ ده وننظر الي اال جابيفات 

 بم  د اس الت د ر حتي ولو كان قليالً. 
أن  خول الر يس الاياي للكتدرا فيفة لفيفلفة عفيفد الفمفيفال    

وعناق الر يس ل دا ة البابا في أخوة و فأ تفهفلفيفل وففرح 
الشعب كله كانت اشفاعفر صفا قفة افتفبفا لفة . وأن افاففعفلفه 
الر يس كان فعل احبة واضحة في كل تعفبفيفر وكفل كفلفمفة . 
أصرار الر يفس عفلفي تفحفافيفس وتفجفد فد الفخف فاب الفد فنفي 
وانظواة التعليب ففي اةفر هفي الفبفدا فة الفجفد فدة لف فر فع 

 االصالح. 
 

إن ث افة وقناعة المايحي المةري هي الفعفيفش بافالم افع 
االخر وليس ادفوعاً للحرب .... ألن ع يدة أقباط اةر وعس 
ا مان كاال ا لع أن هللا ال وي هو اليي  دافع وليس بحاجة 

 لمس  دافع عنه أو  جاهد في  بيله. 
إن أقةي اا ر ده المفةفر فون االقفبفاط الفي فس  فحفبفون هفيا 
الوطس و حافظون علي  الاته وال  نخرطون خلف فعل ور  
فعل بل   فون فوق النار والموت واالرهاب والراا   فتحفون 

 إ د هب ورافعيس أصواتهب لرب الاماء . 
 ر دون االاان في وطنهب وفي أااكفس الفعفبفا ة وأن التفكفون 
صفة المايحي  بب ألي ضرر  الح ه في العمال أوالتفعفلفيفب 
أو في اي أوجه للتعاافل وتفر فيف  الفمفواطفنفة الفعفا لفة هفي 

 الاالم اآلاس لمةـــر اليوم وغداً ... 
 وحمي هللا اةر اس كل  وء . 

 
 والي الل اء في العد  ال ا م . 

 بينى وبينك

 
عزيزي القارئ الحياة مليئة بالمتناقضات !! 
بنشوف ناس مليانه حب وناس مليانه كره 

وحقد وغل. ناس بتتمني الخير لغيرها وناس 
تتمني الشر للغير. ناس تتفاني في خدمة 

اآلخرين وناس تقتل وتعذب لدرجة أنه ممكن 
يقتل نفسه بيده لتحقيق رغبته في قتل 

اآلخرين!! نفسي أسال هو األنسان بيتولد 
يعرف يحب وال يعرف يكره؟ وال الدنيا بتعلمه 

يحب أو يكره في رحلة حياته. مين المسؤل عن تعليمه الحب أو 
 الحقد، أهله أم مدرسته أم اصدقائه أم معتقداته؟؟ 

أجمل صفة من صفات هللا هي المحبة. والمحبة بدون سبب، ألنه 
مكتوب " هكذا أحب هللا العالم" فهل االنسان يستطيع أن يبادل هللا 

نفس الشعور؟ هل يستطيع األنسان أن يحب أخيه االنسان بدون سبب 
بدون شروط... الننا في النهاية نحن أبناء أب واحد وأم واحدة وخالق 

 واحد أحبنا حتي قبل ان نولد. 
بيني وبينك نفسي تغير كلمة صباح الخير أو مساء الخير بكلمة 

 يسوع بيحبك وخلي الكالم ده بيني وبينك...
 طلعت فؤا  جرجس   

+ 
  

 بارشيه  يدنى وتوابعها ب  تراليا ا
 ارك  ال د س أن ونيوب للدرا ات الكنايه

 
نظرا للنجاح العظيم الذى حققته دراسه المستوى االول للغه القبطية، فقد راينا لتعميم الفائدة ان نبدأ بعمل دوره 

 ٧١٠٢يوم الثالثاء االول من يوليو   دراسيه للغه القبطية فقط، يتبعها دراسه لاللحان باللغه القبطية، وذلك فى
 ٧١٠٢فتح باب التسجيل من اول شهر يونيو 

 ١3٠٧٢1214٠ لمزيد من المعلومات برجاء االتصال باالخ/ ابراهيم ابراهيم سكرتير المركز على الرقم
 

+ 
 

Coptic Orthodox Diocese of Sydney & Affiliated Regions. 
St. Anthony’s Centre of Ecclesiastical Studies. 

  
Given the recent success in achieved in teaching Introductory Coptic Language, it 
was decided to recommence the delivery of the Introductory Coptic Language sub-
ject followed by the study of Coptic Hymns (In the Coptic Language). 
Study will commence on the 1st of July 2017. Registration is open as of June 2017. 
For further information and registration, please contact: Ibrahim Ibrahim (Centre 
Secretary) on 0412 759 531 

tel:0412%20759%20531
tel:0412%20759%20531
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس
 

رغم ان الدموع التى لم تكاد تجف عن شهداء كنيسة طنطا وكنيسسسة 
المرقسية باألسكندرية، أال أن الشسيسطسان وأعسوامسي لسم يسر سوا أن 
تستريح القلوب الحزينسة السمسو سفسة لسوسرا  يويسهسم السيس  أمسهسم ال 
يدركون بأن هؤالء الشهداء هم اآلن فى مكان أفضس  مسن أألر ، 
لذلك األشرار ال ير يهم هذا الهدوء القلبى وتلك النووس السمسؤمسنسة 
والمتمسكة بالفقيدة المستقيمة والصحيسحسة وووهسو أمسر الشسك كسان 
يزعج تماما األشرار ويزيد من كراهيتهم  لسلسمسسسيسحسيسة ويسزيسد مسن 
شرهم  وتفطشهم لدماء أبرياء  ديدة ، ولهذا أستفسدوا السى مسذبسحسة 
أخرى ولضحايا آخريسن فسكسامسص فسربستسهسم بسفسد أن أيسقس  الشسيس  
األزهرى عبد الجلي  الوتنة النائمة بقولي المسضسلس  بسأن السمسسسيسحسيسة 
"مفتقد فاسد" وبالتالى كان التوقيص مناسب ألعوان الشيسطسان لسكسى 
يستكملوا دورهم األرهابى ولتصيد  حايا ولمذبحة  سديسدة فسقسامسوا 
 5بالهجوم بوالشية وبربسريسة عسلسى أتسوبسيسأ رالسرت أسستسأ سرتسي 

عائرت لزيارة دير األمبا بموئي  المفترف وفى وسس  الصسحسراء 
 ربوا الفربة وأخر وا ك  الر ال من الفربة الول األختيار بسيسن 
الموت أو الشهادة بسأمسكسار مسسيسحسيستسهسم فسكسان أ سابستسهسم الشسجساعسة 

"أحنا عشنا مسيحين وحنعيعيعس مسعيعحعيعن وحعنع عو  والقاطفة: 
وقد وب  أ رامهم أن أالد األرهابيىن عند أطر  مسار  مسيحين" 

طلبص األم بتوس  للمجرم بدل من قت  أبنها أن تقت  هسى فسكسان رد 
المجرم بوقاالة "سأقتلي أمامك علشان أتركك تفيشى لكى تستسقسهسرى 
عليي وتتفسذبسى طسول السيساتسك"ذذ وهسكسذا بسدون أى رالسمسة وكسأن 
الشيطان كان يتكلم على لساميذ وقد أدى الهسجسوم السوالشسى ألعسداء 
الحياة الى قت  أيضا اطوال، وتفلق السطسوسلسة  سولسيسا بسبسراءة والستسى 

هم بيي لوا مينا كده ليه! ده إحنا ما ع علعنعاش لعهعم أمقذت بقولها:"
وهناك قصص مؤلمسة أخسرى ولسكسنسى أتسساءل فسهسؤالء  حاجة.!!"

أعداء الحياة واألمسامية فسأى ديسن هسذا السذى يستسديسنسون بسي ذ ووبس  
ويتركون للشهداء كتيبات رمضامية بغيرةووذ كما ولآلسف هسؤالء 

بعيعقعيعدتعهعم المجرمين ال يدركون أن الموت ال يسرهسب السمسؤمسنسيسن 
المضحية والثابتي على المحبة والخير والرالمسة، بس  هسى  الصامدة
راسسخسة  تسفسرف مسفسنسى عقيعدة ال تزعزع فى مهب الريح،عقيدة 

األمسامية والوداء والتضحية من أ س  السبسهسم وأخسرسبسهسم لسديسنسهسم 
ال تسخساف مسن الشسهسادة لسلسمسسسيسح وتسؤمسن بسقسول عقيدة ولوطنهم، 

الوادى:"أن لم تقع البة الحنطي فى األر  وتمص فهى تبقى والسدهسا 
ال يسفسرفسهسا السمسضسلسيسن  ععقعيعدةولكن أن ماتص تأتى بثسمسر كسثسيسر" 

األعمياء،ب  وال يفرفون قول مخلص الفالم:"ال تخافسوا مسن السذيسن 
 (82:01يقتلون الجسد ولكن النوأ ال يقدرون أن يقتلوهاوو)مص

                                                                                                                   

فسأن كسان   : ال حبة والرح ة تتصدى للكراهية والحقعد 
الفالم المادى و ما فيي من  تطرف وتميز بس  وبسفسدم امسسامسيسة مسمسا 
يجف  الفالم يوتقد أالياما الى القيم الروالية وما فسيسهسا مسن تسقسديسم يسد 
الفون بالخير والرالمة لك  محتاج مع بذل المحبة وهو أمر بالطسبسع 
يوتقد  هؤالء الذين ال يفرفون سوى الكراهيسة والسحسقسد والسذيسن هسم 
أعداء الحياةووولكن على النقيض فالشئ بالشئ يذكر الي  أالستسوسلسص 

" األنعبعا كنيستنا فى هذا الشهر بقديأ عرف بلقب "البيب السوسقسراء
إبرآم وهو من الذين استحقوا أن يعنعوع عواالعى سعحعابعة الشعهعود 
ويكتبوا بسيرتهم اروع األمثلة فى الرح ة وال حبة والتواضع بع  
ومن ال حت لين ال تاعع  والعحعروص بصعبعر وشعكعر ومعدر  أنعه 

) وقد كستسبسص عسن سسيسرتسي  بويقا  كثيرة ينبغى أن نرث ال لكو 
الفطرة فى السنوات الما ية وممكن الر وع لها بأرشيف الجريسدة 
فى النص( فهو قديأ ال يفرف سوى المحبة والسفسطساء بسسخساء مسن 
قلبي المملوء بالرالمة للجميع :"ألمي الي  يكون كنزكم يكون قلسبسكسم 

( "فهو يحو  ويسفسمس  بسوبسايسا السرب، فسالسرالسمسة  80:21أيضا)لو
كامص عند  ال تتوقف ب  كان يتصد  بالخيرعلى الجميع بمحبة فسأيا 
 -الضر اليي فقيرأو امسان محتاج يقال امي كان يمد يد  تحص الوسادة

ليفطيي ك  ما يملسك وأن لسم يسجسد يسفسطسيسي  -فى الجرتي المتوا فة
"شالي" أو "فرو يتي"ووولي فى هذا قصص مذهلة،فهو كسان بسسيس  
فى ملبسي ومأكلي  اب  موسي من ك  شهوة وكان قسوى فسى مسسكسي 

حعيعق قعا  فهوعالما فى الكتاب المقدس كما هو قسوى فسى بسرتسيوو
" لم اسمع ق  فسى السيساتسى عنه أحد الكتاص البريطانيين الذى زاره:

برة كهذ ، اي أالسسص بالصلة التى لي بفرش النفمة والستسى تسمس  
اإلمسان استقرارا دائما،ولقد بدا لى أن األر  ترشص تسمسامسا لسكسى 

 تترك هذا الر   فى الضرة هللا موسي يتحدث مفي بجرء"وو
 

وأقدم هنا ن اذج للتأكيد عن مدى رح ته وحعبعه دون تع عيع  بعيعن 
 مسيحى أو مسلم أى دون تفريق بين مؤمن وغير مؤمن  

                                                                                                                                                       
يهبص اليي أمرأة مسلمسة مسن بسلسوط  شفاء إمرأة مسل ة من الشل :

مركز منولوط وكامص مصابسة بشسلس  وقسد بسرفسص أمسوالسهسا عسلسى 

األطباء وأقامص فى بيص الضيافة باألسقوية وظس  يصسلسى أسسبسوعسا 

أل لها بمداومة وأخيرا شواها الرب وخر ص سائرة عسلسى قسدمسيسهسا 

ويهسسسسسسسسسسبسسسسسسسسسسص 

وزارت 

ألقسسسسسساربسسسسسسهسسسسسسا 

وأبسسسدقسسسائسسسهسسسا 

تخبسر السجسمسيسع 

بأمهسا أتسص مسن 

بسسلسسدهسسا مسسقسسفسسدة 

وخر ص تسير 

 على قدميهاوو                                                        

رجععع  مسعععلعععم 

أصعععععععععععيععععععععععع  

بعععععأععععععوجعععععاج 

أبسيسب   الفعم :

ر سسس  مسسسسلسسسم 

بسسأعسسو سساج فسسى 

الوم وعر  موسي على كثير من األطباء بدون  دوى، فتو سي السى 

األمبا أبرآم فطلب كوب ماء وبلى ورشي بي فشسوسى لسوسور  ومسجسد 

الرب، ب  وأببح هذا الر   المسلم محبا للديامة المسيحية ولس مسبسا 

 ابرآم 

               

أرسلص الحكسومسة السى األمسبسا ابسرآم ر س    الرص ييرف شغله فيك:

مسيحى يريد أعتنا  األسسرم ألمسي فسقسيسر بسسبسب سسلسوكسي السرد ، 

فنصحي  األمبا ابرآم وظ  مداوما على مصحي فلم ير ع عسن فسكسر  

فلما عي  ببر  قال لي الرب يفرف شغلي مسفساك يساأبسنسى" وخسرج 

 الر   من عند  ولكني مات فى موأ اليوموو

ولهذا فأن فف  الخير والمحبة والرالمة عند  تطبيقا عمليا لسلستسفسالسيسم 

المسيحية وإلر اء الرب قب  أن ير ى الناس ب  وفى تأكيد قسول 

                     الرب "امى أريد رالمة ال يبيحة"وو                                                                                              

 
 
 

 
 
 
 

فى مصر اآلن ن وذج مياصر جدير باألعجاص والعتعقعديعر معن كع  
مصرى بعرغعم معا يعيعانعيعه العوطعن معن أزمعا  ومعتعاعع  ععدة  
وباألضافة الى محاوال  األرهاص الشيطانى لتدمير الوطن . وأكثر 
الناس الذين  ييانون هم الطبقه الفقيرة ب  وبيوهم تحت مستوى 
الفقر  ولكن هللا ال ح  الرحيم ال ينسى مث  هؤالء العبعشعر..وذلعك 
لكى يرس  بشر لهم قلوص رحي ة تسيى للخير ولهذا فعأن السعيعدة 
ماجدة جبران القبطية هى الشك معن الع عة عكعة الع عرسعلعة ولعذلعك 
تيالوا ميى نتيرف على قصتها:... فالعبعيعط يعطعلعق ععلعيعهعا "أم 
القاهرة الخيرة"  وقد أطلق عليها آخرون اسم "القديسة ماجع"" 

أمعورهعم   أو "األم تيري ا ال صرية" لكن اآلالف األطفا  وأولعيعاء 
الذين يييشون ف" األحياء الفقيرة ف" القاهرة يعيعرفعونعهعا بعأسعم: 

.. وهعى فعى العواقعع اسعتعحعقعت لعقع  "األم تعريع ا   "ماما ماج""
ال صرية"  تشبًها بـ "األم تري ا" الراهبة ذا  األصو  األلبانعيعة 

)والتى أععتعبعرتعهعا  3131والحا  ة على جا  ة نوب  للسةم عام 
الكنيسة الكاثوليكية قديسة(  ولكن"ماما ماجعى" هعى فعيع عا قعيع  
عنها أنها ذا  حوور غري  يعبعيعق ععلعى السعةم والعطع عأنعيعنعة 
بصوتها الهادئ ال ل"ء باإلي ان والح  والخير" فه" ابنة أسعرة 

ميروف  وقامت بالتدريس ف" الجامعيعة   صييدية.. والدها في يا " 
األمريكية وجامية القاهرة  وأنشأ  مع زوجها معؤسعسعة خعيعريعة 

القدي ة  حيق تيعيعس أسعر   لخدمة ال حتاجين  بدأ  ب نطقة مصر 
بالكام  وسط الفقر والعجعهع  والع عرم فع" معنعطعقعة الع بعالعيعن.. 
شين. فعتعخعلعت  وعندها قرر  أن تفي  شيئًا ل ساعدة هؤالء ال ه َّ
عن حياتها وكرست حياتها لهذا الهدف   برغم أنها لم تيرف يوما 
ما مينى الفقر أو الحاجة ومع هذا تركت وظيفعتعهعا فع" العجعامعيعة 

األمريكية  ب  واتجهت بقوة ل راعاة مآس" أبنا ها وأشقا عهعا فع"   
اإلنسانية. وتكرر  زياراتها ال ست رة إلى ح" ال بالين  وك  مرة 

سعكعان العحع" العفعقعراء تسعتع عع لعهعم   كانت تلتق" بيدًدا كبيًرا من 
والحتياجاتهم  تجل  لهم بيط ال عؤن األسعاسعيعة والع عسعاععدا  
والهدايا ألطفالهم   وقد تيلق األطفا  بها واععتعبعارهعا بع عثعابعة أم 
فهى صانية أم  حقيقية  وما أصي  صناعة األم  وسط ك  بؤس 

           يييشونه أخوة الرص.!       
أسمتها "ستيون تشسيسلسدرن  :3191لهذا أسست دار خيرية ف" عام 

الخيرية" والتي تقوم رسالتها على المساهمة في امقاي الحياة وبسنسع 
الكرامة البشرية لس طسوسال والشسبساب السوسقسراء واألقس    األم  والو  

الًظا، وتوفير التفليم والتدريب لهم باإل افة السى مسساعسدة أسسرهسم 
لتحسين و فهم المفيسشسيو وسسرعسان مسا امستسد مشساطسهسا لسيسشسمس  

الفديد من الحمرت والمبسادرات   عشرات األالياء الوقيرة، من خرل 
اإلمسامية والمجتمفية والتفليمية والتدريبية، التي استواد منها اآلالف 

وتفم  ما ي في الخواء، وال تسبسغسي مسن وراء ال من األسر واألطو

عملها اإلمسامي أى شهرة ب  ك  أملها، رسم ابتسامة عسلسى مسرمسح 
الصغار، وابفادهم عن التشرد بفد أن و دتهسم أمسهسم يسفسيسشسون مسع 
أكوام الزبالة فى داخس  بسيسوتسهسم ، بس  وأطسوسال يسلسهسون فسي مسيسا  

عسمسلسص فسى عسدة مسجساالت: لسذلسك  المجاري، وبيوت قابلي للسقوط
الصحة والتفليم  ومع تقديم الخدمات ألطوال المدارس فى المنساطسق 
الفشوائية خابة منشية مابر القريبة من ديسر سسمسفسان السخسراز ، 
وأالياما تحرص على غس  بنوسها أر   أألطوال وتداعبهم بتسوزيسع 

لسهسا مشساًطسا دولسيًسا فسى خسدمسة السوسقسراء   الحلوى والهدايا ، كسمسا أن 
تسبسنسص قضسيسة      والمساكين وتوفير مختلف أمواع الرعاية لهم، كمسا

أطوال الشوراع   وامتشلتهم من المخاطر التي تلوهم فقدمص الرعسايسة 
الصحية والتطوعية وعملص علي امشاء السمسدارس واالهستسمسام بسهسم 
وبالطبع تخدم الطف  اإلنسان دون النظر إلى ديانتعه أو شعكعلعه أو 

                                                                                                                                            جنسه 
وتتسع  مفيتها السخسيسريسة فسى سسنسوات  الرص يبار  ع لها الرحيم:

ألف طسوس ،  81مركًزا توفر الرعاية والتفليم ألكثر من  20لتصبح 
ألسف السالسة  12كما تسهم  مفيتها في تسوفسيسر السفسرج ألكسثسر مسن 

ألسف  82الى  امب القيام بزيارات توقدية ألكثر من   مر ية سنويًا، 
طو  يقوم فيها المتطوعون في الجمفسيسة بستسقسديسم اإلرشساد السنسوسسسي 

الجمفية ثرثة مراكز للتدريب السمسهسنسي   والتدريب لهمو كذلك أسسص 
ل طوال والوتيان، كما توفر دورات تدريبية ل مهات لسمسسساعسدتسهسن 

من خسدمسات  سمسفسيسة   في تحسين و ع أسرهنو وبالمجم ، يستويد 
ألف طو ،  سمسن مشساط السجسمسفسيسة  22ستيون تشيلدرن اليوم محو 

المتزايد، والذي يسهم فيي محو متطوعسيسن يسفسمسلسون فسيسي وبسحسسسب 
ألف أسرة فسقسيسرة،  052التقارير الفالمية  فإمها تساعد ما يزيد على 

متطسوع لسكسى يسخسدمسوا أكسثسر مسن 8522ويفم  مفها ما يقارب من
سبفة وعشرين ألف أسرة أسبوعيًا، فيسقسدمسون لسهسم السمسال والسغسذاء 

 والمربأوو 
، كسان 0280عام   ومنذ جديرة بالحصو  على جا  ة نوب  للسةم:

هناك الدي  عن أن تحص  ماما ما ى المصرية على  ائزة مسوبس  
للسرمو والي  كامص  هى المرة الرابفة التى تترشح فيسهسا، بسفسد مسا 

مجا  الي   الخيرى الذى لم تفرق فيه بين مسعلعم   فى قدمص الكثير 
ب  امجذبص الى اإلمسان، بغض النسظسر عسن ديسامستسي، أو  ومسيحى 

يسلسقسبسهسا السبسفسض بساألم تسريسزا    نسي، أو لومي، فكامص  سديسرة بسأن 
المصرية، وهى فى يلك متسسقسة تسمساًمسا مسع شسفسارهسا فسى السحسيساة: 

"شكرا يا هللا ودائما تقول  وو"عندما تح  البشر تييس من أجلهم"
، فهى ال تسع الى الكسب أو الشهرة، وتفم  دائسًمسا على ك  ش"ء"

في الخواء بفيدا عن االعرم، وبذلك ال تنتظر مسامسا مسا سي، والستسي 
ترشحص لجائزة موب  عدة مرات، بأن تُكافأ على عملها يسكسوسيسهسا أن 
يشار لها بوبوها بامفة أم  القيقية وهو ماقد يحدث فرقًا السقسيسقسيًسا 

فسسسسي السسسسسيسسسساة مسسسسسن هسسسسسم أالسسسسسوج لسسسسس مسسسسس  والسسسسسرالسسسسسمسسسسسة                                 
تم ترشيحها من قب  مواب فسى السكسومسجسرس  0280وبرغم أمي عام  

األمريكي وشخصيات عامة فى النرويج لني   سائسزة مسوبس  أأال أن 
لآلن ولكنى أتوقع أنهعا قعد تعفعوز بعهعذه العجعا ع ة الح  لم يحالوها 

اليال ية آجة أو عاجة ألنها جديرة بها..ولكعى تعكعون أو  سعيعدة 
 .. قبطية تفوز بتلك الجا  ة

وقسد الصسلسص مسا سدة  ك ا أن هللا ال ينسى تي  ال حبة والعرحع عة:
 بران"ماما ما ى" فسى الشسهسر السمسا سى عسلسى  سائسزة "بسنساع 
األم "، والتي يقدمها الشي  محمد بن راشد آل مكتسوم، الساكسم دبسي 

القا أن كوب مساء ال   –مليون درهم اماراتي   وقيمة  ائزتها المادية 
وقد علقص ماما ما ى قائلتا: أشكسر ربسنسا وأن  -يضيع أ ر  عند هللا

عدد من مقدم لهم المساعدات يزداد سنويًاوو فسقسيسمسة اإلمسسان عسنسدى 
وهكذا يست ر ععطعا عهعا نعهعرا معتعدفعقعا ال مويش الا ة تساويهاوووو 

يتوقف من ال حبة والخير والرح ة والسةم التى تعنعشعرهعم ععلعى 
  من حولها.

  قو  للتأم  :
الرالمة تصفد اإلمسان الى علو شام  وتسبب لي دالة بليسغسة عسنسد   * 
  ..)يوحنا ذهبى الفم(هللا
                                                                                      ..) من أقوا  األنبا إبرآم(     ال الزما ووووال عزما  *
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 ( ... ... ...  3ثقـافــة غـــذائيـــة ) 
 صحتـك والمعــادن

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

ســبق ان تكلمنــا  ــا   عــزيـزى القـارئ ... ... عــزيـزتـى القـارئـة
اعـاـاضا  والمقـ لـة الســ بقـة عـن الـكـ لســيـوم وأهميتـه الحياـاوةـاة 

. اةضـ  اإلحتيـ جـ  ت اليـوميـة مناـاه ومصــ دره الغــذائيـة ونقصــه 
واالن سنتن ول الحدةـث عـن بعض العنـ صض المعــادناياـاة الـاكاـاباض  

 . Major ( Macro elements )األخــض   
 PHOSPHORUSالـفـوســـفـور ... ...      

تقتـضن دراسة الفوسفور ع دة مع الك لسيوم ـ نظضا لتواجدهم  مع  ـا  
اهم مص درهم  الغذائية ) الحليب ومنتج ته ( ونظضا إلشتضاكهما  ـا  
وظيفة بن ء العظ م واألسن ن ووجود معظم كاماياتاها  ـا  الاجاسام ـا  

وكذلك لعالقتهم  بفيت ميان ) د ( وهاضماون الاغادة .  العظ م واألسن ن 
ولذا ةعتبض الك لسيوم والفوسافاور تاوأمايان مان نا حاياة .  ـوق الدرقية 

 .ومع هذا ـهن ك ـضوق وظيفية مميزة بين العنصضةن . تمثيليه 
% من وزن الاجاساـام او ما  ةاعا دل 1حوال   وتبلغ نسـبة الفوسفور 

% من كمية الفوسفور ـا  08وةوجد .  حوال  نصف كمية الك لسيوم 
% ماناه ـا  انساجاة وخاالةا  الاجاسام 08العظ م بينم  ةتوزع حوال  

وهو بذلك اكثض توزةع  مان الاكا لساياوم ـا  جاماياع خاالةا  .  المختلفة 
 188ملليجاضام     5.4ـ  0.8وةبلغ تضكيزه ـ  بالزم  الدم  . الجسم 
وةوجد الفوسفور ـ  الجسم ـ  صورة ـوسف ت وه  إم  أن . ملليلتض 

 .تكون ـ  شكل عضو  او غيض عضو  
 الـوظـائـف الـحـيـويـة للفـوسـفور : ـ  

ةدخل مع الك لسيوم ـ  تضكيب العظ م واالسن ن ونساباة وجاوده ـ   1
 . ـ  العظ م تقدر بنصف وجود كمية الك لسيوم تقضةب 

ةادخال ـا  ـ    3.   نمو الهيكل العظم  والمح ـظة عل  باقا ئاه ـ   2
 .تضكيب االنسجة الضخوة وبالزم  الدم وتكوةنه 

ضاضور  ـا  عامالاياة ـ   5.   توليد الط قة ـ  عضالت الجسم ـ   4
 .التمثيل الغذائ  ) الميت بولزم ( ـ  الجسم 

عنصض ه م ـ  كثيض من العمليا ت االنازةاماياة الاتا  تا د  الا  ـ   6
 .إختزان الط قة وانتق له  

 .ضضور  لتمثيل الدهون ونقله  ال  الدم ـ  شكل ـوسفوليبدات ـ   7
ـهو ةضتبط ماثاال با لاجالاوكاوز . ضضوري لتمثيل الكضبوهيدرات ـ   8

 .ـ ـوسف ت  6مكون  مضكب ت ـوسفورةة مثل جلوكوز ـ 
ضضور  لتمثيل البضوتين وخ صة البضوتين ت النووةة ـاحاماض ـ   9

الاذ   ATPةحتو  عل  الافاوسافا ت كاما  ان جاز    DNAالنواة 
تخزن ـيه الط قاة ةاحاتاو  عالا  ياالت جازةارا ت ـاوسافاور ولاذلاك 

 .ـ لفوسفور ضضور  لتمثيل الط قة 
 

 أعراض النقص وإختالل نسبة الكالسيوم الى الفوسفور : ـ
ضاعاـاف والـ  اختـالل الـنمـو الاطاباياـاعا   نقـص الفـوسفــورةـ د  

ن ق ـ ص   وعاناـاد.  إختــالل تكلاـاا الاعاظاـا م واالساناـا نوالعضــالت 
وهـ  ح لة تاناتا  Hypophosphatemia الـفوســفات فـى الـدم  

عان خالال هاضماونا  او عن قلة إمتص ص الفوسفور ـا  األماعاـا ء 
وة د  ذلاك   PTHةنعكا عل  زة دة إـضاز الغدة الدرقية لهـضمـون 

ال  ضعف إع دة إمتص ص الفوسفور مان الاكالا  ـاياناتا  عان ذلاك 
وماما  .  تحلال اماالا الاعاظا م وضعف العضالت والشعور ب إلجه د 

إستعم ل االدوةة لباعاض الاحا الت ة د  ال  نقص الفوسف ت ـ  الدم 
، ـعند إستاعاما ل االنساولايان تازةاد نساباة تاخازةان  ك لسكضالمضضية 

الجلوكوز ـ  شكل جليكوجيان ودهاون وهاذا ةاتاطالاب كامايا ت مان 
ولذا ةعط  مضةض السكض الفوسف ت مع العالج لتف د  .  ـوسف ت الدم 

زيادة الفوسفات ف ى ال دم  كم  ان  . ح لة نقص ـوسف ت الدم المحتملة 
  Hyperphoshatemia تنت  عن نقص إـضاز الغدة ـوق الادرقاياة

وهذا ةا د  الا  ناقاص .  عن خلل ـ  عمل الكل  او  PTHلهضمون 
 .مم  ة د  ال  التشن    Ca : Pنسبة الك لسيوم ال  الفوسفور  

 اإلحتيـاجات اليـوميـة من ألفوسفور : ـ  
ت يـض عـل  االحتي ج ت الغذائية الاياوماياة عاوامال كاثاياضة مان  
الاماضحالاة و الاعاماض و مساتاو  ـاياتا مايان )د( ـا  الاغاذاء :  اهمه  

ةاحاتا ج الشاخاص الابا لاغ مان وعاماوما  .  نوع الغذاء و الفسيولوجية 
ملليجضام من الفوسفور لاكال كايالاو جاضام مان وزن  08ال  الضج ل 
الا  ماقادار اكاثاض وتحت ج المضأة ـ  أين ء الحمل والضض عة .  جسمه 

. او جاضامايان ـا  الاياوم  17,8ب لنسبة لوزن جسمهن قد ةصل ال  
ال  نسبة اكبض ب لنسبة لاوزن اجسا ماهام تصال وةحت ج االطف ل اةض  

كاما  ةاجاب ان .  ملليجضام لكل كيلو جضام مان وزن الاجاسام  48ال  
تكون نسبة الفوسفور ال  الك لسيوم ـ  وجبة الغذاء نسبة متس وةة او 

174 :178  
 مصـادر الفوسفور الغذائيــة : ـ

مص در الفوسفور متنوعة واكثض من مص در الك لسيوم ـهو ةوجد ـا  
واهم المواد الغذائية الاتا  ةساتاماد .  جميع االنسجة الحيوانية والنب تية 

اللبن ـا الاجابان ـا الاباياض ـ : ـ منه  االنس ن الفوسفور الالزم له ه  
الخميضة ـ الفول السودان  ـ البقول الج ـة ـ الجبن القضةش ـ خبز القمح 
الك مل ـ االسم ك الاباطا ر  ـا لاحام الاباقاض ـا الاما  ـا الاخاضاضوات 

 .والف كهةالمجففة 
 MAGNESIUMالمــغنيـســيوم ... ...   

ـ  68  .  جم من المغنيسياوم 04ةوجد ـ  جسم الشخص الب لغ حوال  
%  منه  توجد مضتبطة ماع الاكا لساياوم والافاوسافاور ـا  أماالا  8,

%  ماناها  ـا  أنساجاة الاجاسام الالاياناة  58ـ  08العظ م بينم  ةتوزع 
الدم بصورة رئيسية  ـا  وةتواجد المغنيسيوم ـ  .  وسوائله المختلفة 
ملالاجام   074ـ  175وةع دل تضكيزه ـ  البالزم  .  خالة  الدم الحمضاء 

وتحتو  العضالت عل  كمية من المغنيسيوم أعال من .  ملليلتض  188
كمية الك لسيوم بينم  ةحتو  الدم عل  كمية من الك لساياوم أعالا  مان 

 . كمية المغنيسيوم 
 وظـائـف المغنيســيوم الفســيولوجيـة : ـ  

المغنيسيوم ةس عد عل  توليد الط قة وعل  امتص ص عن صض غذائياة 
منشط جيد أةون المغنيسيوم الموجب . اخض  مثل ـيت مين )ب( و )ج( 

. وخ صة إنزةم ت الكضبوهيدرات والبضوتيانا ت لكثيض من اإلنزةم ت 
 Alkalineماناشاط النازةام الافاوسافا تاياز الاقالاو   )ـ(    : ـهو مثال

phosphatase   منشط إلنزةم ت . )ـ( المهم ـ  عملية تكلا العظ م
  Enolaseواالنااولاايااز   Phosphorylaseالاافااوساافااورةاالاايااز  

ماناشاط . )ـ ( ودىهيدروجينيزوهذه مهمة ـ  تمثيل الاكاضباوهايادرات 
وع مل مس عد ـ  راةباوزوما ت الاخالاياة الاماساـا ولاة عان تصاناياع 

ـا  دورة  Arginaseماناشاط النازةام االرجاياناياز  . )ـ ( البضوتين 
وماثاباط  Actinomyosin ATPaseمنشط النزةام  . )ـ(  اليورة  

وهااو مااهاام لاالااجااهاا ز الااعااصااباا    .  Myosin ATPaseالناازةاام  
 .والعضل  

 اعــراض نقــص المغنيســيوم : ـ   
ـانن نظضا لدور المغنيسيوم ـ  تنشياط كاثاياض مان االنازةاما ت  

 نقصه يؤدى الى : ـ
حدوت تشنج ت ن تجة عن خلل ـ  عمل االعصا ب الاتا  تا ياض ـ  1

 .عل  العضالت 
وما  ةاناتا  عاناه مان  Vasodilationتوسيع االوعية الدموةة  ـ  2

  .ـ  ضغط الدم انخف   
ةناتا  اةضا  عان ناقاص الاماغاناياساياوم حا لاة مان ـاضط االيا رة ـ  3

 .والتشنج ت والت  قد تنته  ب لموت 
نقص هذا المعدن المهم ة د  ال  اإلحس س با الجاها د وـاقادان ـ    4

 الشهية وتقلص ت ـ  العضالت واالكتر ب .
 اإلحتيــاجـات اليـوميــة للفـــرد مـن المغنيســيوم : ـ 

ملليجضام من المغنيسيوم لاكال  10ال  حوال  الطفــل الصغـيض ةحت ج 
 الاباـاـا لـاغكيلو جضام من وزن الجسم لتغطية إحتي ج ت النمو وةحت ج 

ملليجضام   كاجام مان وزن الاجاسام وهاذه  088ال   048ةوميـ  من 
جضام سمسم أو ياالياة  188جضام سب ن  أو  188الكمية موجودة ـ  

 السايادات ةنصح علم ء التغذةة والاطاب. وشضائح من الخبز األبيض 
ـ  منتصف العماض باتانا كل ماكاماالت غاذائاياة تاحاتاو  الاكا لساياوم 

          .لتجنب اإلص بة بهش شة العظ م والمغنيسيوم 
 مصــادر المغـنيسيــوم الغــذائيــة : ـ 

األغـذةـة ةتوـض المغنيسيوم ـ  أغـذةـة نب تيـة وحيـوانيـة كثيـضة إال أن 
وذلاك ألناه ةادخال ـا  النب تية تكون أغن  به من األغـذةـة الحيوانية 

ـمعظم الخضضوات الاورقاياة وحاباوب الاغاالل . تضكيب الكلـوروـيل 
وةااوجااد بااكاامااياا ت اقاال ـاا  الاالااحااـااـااوم .  تااعااتاابااض مصاا در جااياادة لااه 

 .ومنتجــ تـهـ  
 ـ SODIUM :الــصـــوديــم ... ...      

وةاتاضاوا ماقاداره ـاياها  بايان  جاماياع الانابا تا تةوجد الصودةوم ـ  
% من وزن النسي  الح  وتزةد هذه النساباة ـا   87148ـ  8788,4

ـيوجد العناصاض باماقا دةاض ـ  الحيوان ت النب ت ت الم ئية والبحضةة ام  
مثل البالزما   سوائل الجسم وتزةد درجة تضكيز الصودةوم ـ  .  اكبض 

وةاحاتاو  .  والس ئل الليمف و  وعص رات الهضام والاعاضق والاباول 
ـا   ثلت ا اجضام من الصودةوم  108عل  حوال   جسم االنس ن الب لغ
 .ـ  سوائل الجسم والت  اهمه  البالزم   والباقىالهيكل العظم  

وةتأيض إمتص ص الصودةوم ب الـضازات الهضمونية للاغادة ـاوق  
واهم هذه الهضمون ت هضمون االلدوستيضون الذ  ةناظام درجاة  الكل 

وةنقل الصودةوم باعاد إماتاصا صاه الا  .  اع دة إمتص ص الصودةوم 
واذا زاد مساتاو  .  الدم يم الكل  ليتخلص الاجاسام مان الازائاد ماناه 

وتصال  ةاقالـنن إـضاز هاضماون االلادوساتاياضون الصودةوم ـ  الدم 
ماما  ةاثاياض   Thirst receptorرس لة عصبية ال  مضكز العاطاش  

الشعور ب لعطش ـياتانا ول االنسا ن او الاحاياوان كامايا ت زائادة مان 
 .السوائل لتطضا ـ  البول ومعه  الصودةوم الزائد 

ةافاقاد جازء مان ...    وفى حالة اإلصابة ب اإلس ا ال او ال ت ق ي ؤ 
 .الصودةوم الذ  البد من تعوةضه ـ  الغذاء 

 وظـائــف الصــوديـوم الحيــويـة : ـ 
ةتحلل ملح الطع م ) كلورور الصودةوم (ـ  المعدة ليتاكاون مان ـ   1

عامالاياة الاهاضام   وهو العنصض الها م ـا ذلك حمض االةدروكلورةك 
 .ب لمعدة 

كل مان الاكالاور والافاوسافا ت   ةعمل الصودةوم عل  نقل أةون تـ   2
حيث ان جمياع ماضكابا تاه  والبيكضبون ت من مك ن ال  اخض ـ  الجسم

سهلة الذوب ن ـ  الم ء وبذلك تنتظم درجة تضكيز االمالا والمضكب ت 
الن تجة من هضم الطع م واماتاصا صاه وتاماثايالاه ـا  جاماياع اجازاء 

 .الجسم 
ماع االةاونا ت االخاض  الاقالاوةاة وها   ةعمل اةاون الصاودةاومـ   3

عل  حفظ قلوةة ساوائال الاجاسام البوت سيوم والك لسيوم والم غنيسيوم 
 .عند المعدل المن سب الذ  ةجب ان تكون عليه 

%  08وةفضز الاجاسام ةح ـظ الصودةوم عل  بق ء الم ء ب لجسم ـ   4
من صودةوم الطع م الذ  ةتن وله االنس ن ـ  صورة كلورةد صودةوم 

. وتزداد هذه النسبة ـوسف ت صودةوم ـ  البول وكذلك ـ  العضق و 
وقاد تا د  ـ  المن طق الح رة وبعد القي م بمجهاود جساما نا  كاباياض 

الا  تاقالاص الاعاضاالت والضاعاف  ) لاهاذا الساباب (  زة دة الاعاضق
ةفضل استخدام ملح الطع م لالاوقا ةاة مان . ولذلك والصداع واالغم ء 

 .هذه االعضا  
تستخدم الوجب ت الخ لية من الصودةوم ـ  عالج بعض الح الت ـ   5

 . المضضية 
ةلعب الصــودةـوم  دورا ه م  ـا  الاماحا ـاظاة عالا  حسا ساياة ـ   6

 .وسضعة تهي  العضالت 
 أعــراض نقــص الصـــوديــوم : 

( جاضام مان مالاح  08ـا  18قد ةصل إستهالك اإلنس ن الب لغ ال  ) 
وهاذه .  جاضاما ت مان الصاودةاوم  0ـ  5أي م  ةع دل   ةوميـ الطع م 

الكمية تزةد عن إحتي ج ت الجسم وةفضز  معظمه  عن طاضةاق الاباول 
وع دة ال تحصل مشكلة نقص . ـ  شكل كلورةد وـوسف ت الصودةوم 

ـا    ولكـن عند تصبب العرق الش دي د الصودةوم ـ  الظضوف الع دةة
االص  اب  ة  وع  ن  د الااحااماا  واإلجااهاا دبساابااب او الااطااقااا الااحاا ر

كامايا ت مان الصاودةاوم اعالا  ماما  ــنن الجسـام ةافاقاد ...   باإلساال
بزة دة الامالاح ـا  او بأخذ أقضاص الملح واذا لم ةعو  هذا .  ةتن وله 
ـنن النتيجة تكون نقص الصودةوم ـ  الجسم وما  ةاتاباع ذلاك  الطع م 

من تشاناجا ت عضالاياة  خا صاة 
و ضاعاف عا م و   عضلة الاقالاب
 .شعور ب لغثي ن 

اإلح  ت  ي  اج  ات ال  ي  ـ  وم  ي  ـ  ة 
 للفـــرد : ـ

ال ةوجد تحدةد دقيق الحاتايا جا ت 
الفضد اليومية مان الصاودةاوماوال 
ةااحاادت نااقااصااه ـاا  الااظااضوف 

 4وةابادو ان إساتاهاالك .  الع دةة 
جضام من ملح الطع م ةاومايا  تساد 
إحتي ج ت الجسم مان الصاودةاوم 

عند القيا م با عاما ل او هذا الضقم ـ  البالد الح رة  وينصح بمضاعفة 
 .ش قة تزةد من تصبب العضق 

  مصــادر الصــوديــوم الغـــذائيــة : ـ
االطاعاماة ذات اك ر ر م ن   االطعمة الحياواناياةةتواجـد الصودةوم ـ  

) ومصا در . واهـ ـ ـ ـ ـ م مص ادره  الغنية ب لبوت سيومالنبـ تـ  المنشأ 
و االطعمة المملحة والمدخنة والماعالاباة و الكلور اةض  ( ملح الطع م 

كم  ان بعض الاخاضاضوات  كا لاجازر والسابا نا  .  الحليب و الجبنة 
 .تحتو  عل  مق دةض ال بأس به  من الصـودةـوم 

  
  POTASSIUM... ...    البــوتاســـيـوم    

    وظـائــف البــوتـاسيــوم الحيــويـة : ـ
حافاظ الاخاالةا  ـ    2  .    تنظيم  الضغط االسموز  داخل الخالةا ـ  1

 4ضضور  للنمو ومنشط لبعض االنزةما ت ـ   3.  متم سكة وسليمة 
ضضور  لعمل العضالت حيث ةقوم ب إلشتضاك مع الصودةوم ـا  ـ  

البوت سيوم ـ   5تنظيم حضكة العضالت الالارادةة مثل القلب والضئتين 
ضضور  لالعص ب ووجوده ـا  الاجاسام ةاماناع تصالاب الشاضاةايان 

تاماثايال ـ    6والعضالت وبقية االنسجة وةحفظه  ـا  حا لاة ماضناة 
.   ه م ـ  تكوةن الجليكوجايانحيث ةعتبض البوت سيوم :  الكضبوهيدرات 

وعند المع لجة ب دوةة االنسولين الت  تعمل عل  بانا ء الاجالاياكاوجايان 
 .ـيجب أن ةضاع  اعط ء البوت سيوم عند اخذ االنسولين 

 أعــراض نقص البوتاسيــوم : ـ
الضاعاف ة د  نقص البوت ساياوم ـا  غاذاء االنسا ن الا  

إضاطاضابا ت الاجاها ز وةحدت هاذا ماع كاثاياض مان وشلل العضالت 
وكذلك ةحدت الاناقاص ـا   االسه ل والتقي والت  ةنت  عنه   الهضم 

ةا د  الا  زةا دة  لالاباول  وإستعم ل أدوةة مادرةح الت سوء التغذةة 
 Hypokalemia .ونقصه ف ى ال دم  إخضاج البوت سيوم ـ  البول 

كم  ةنت  ذلك مان   Hyperkalemia  زاد البوتاسيوم فى الدموإذا 
 قصور الكل  وضعف عضلة القلب .حقنه ـ  الورةد ـننه ة د  ال  

 
 االحتيــاجـات اليــوميــة للبـوتـاسيـوم : ـ

ال توجد مقضرات ماحاددة الساتاهاالك  كم  هو الح ل ـ  الصودةوم 
جضام ةعتباض  5ـ  0البوت سيوم اال أن م  ةتن وله االنس ن ةومي  ومقداره 

 .ك ـي  
 مصــادر البــوتـاسيــوم الغــذائيــة : ـ

ةتوـض عاناصاض الاباوتا ساياوم ـا  أطاعاماة كاثاياضة وخا صاة االطاعام                                                    
ومان .  ة النب تية . لذا قلم  ةحدت نقصه ـا  االنسا ن او الاحاياوانا ت 

و حاباوب الاغاالل الاكا مالاة و الفواكاه  والبقولي ت :   مص دره الغنية
 اللحوم الحمضاء و الخضضوات الورقية 

الا  الالاقا ء ـا  الاعادد الاقا دم أخــى القــارئ ... ... أخـتى القــارئ ة 
انش ءهللا والذ  سوف نتحدت ـيه عن باعاض الاعانا صاضالاماعاـاـادناياة 

   . االخض  مثل الحدةد والزنك واليود وغيضه  
          

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :
( خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقدي   أث ن اس ي وس أل رس ول ى -)

 سيدنى . -ببانشبول 
( رئي  قسم علوم أألغذية أألسبق بجامعة إلمنيا بصعيد مصر -)

Former Head of Food Science Department 
Minia University - Egypt .  

 ( رئي  جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبق -)
Former President of African Oil Chemists 
Society  

 ( عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أألسبق -)
Former Member of American Oil Chemists 
Society 

 (أستاذ علوم أألغذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا -)
Emeritus Professor of Food Science - Minia 
University - Egypt      
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 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 إىل متى تلك املهاترات وأيدي الدولة مرتعشة ؟!!! 

 بقلم اآلثري/ باخوم فاخورى
 

إلى متى تترك مؤسسات الدولة شيوخ التكفير والعبث بمقدرات 
الشغب المصرى وزرع أشواك تقضىى لىلىى ارخضىر وت شىعى  
نيران الحقد والكراهية هؤالء شىيىوخ هىم الىدمىار ايرهىابىيىيى  

 ولألسف الدولة تتركهم يجولون يعيثون فى اررض فساداً.
ىواء يىنىبىو بىمقىواة مىتىكىرر   يخرج للينا بي  الحي  واآلخىر لو
وبمساليب مختلفة والمعنى واحد وهو أن الىمىسىيىحىيىيى  كىفىاراً 
ووجوب قتلهم هو وجوٌب شرلٌي ونىهىبىهىم وسىلىبىهىم وخىطىف 
بناتهم وسبي نساؤهم م  أولويات جهادهم وي ىطىلىقىون فىتىاوى 
ليست م  العق  والمنطق فى شى  ويىبىحىثىون لى  مىرجىعىيىات 
تسندهم فى ذلك تاركي  ما ك تىب لىنىدهىم فىى الىقىرتن بى يىاتىهىم 
يَّة )المنسوبة إلى مكه( وألتى فيها الكثير مىنىهىا  المعروف بالَمكو
ىخى ى  ما يحثَه م للى مود  المسيحيي  ومع ارسف الشديد والىم 
ىهىاراً فىو   تترك الدولة المىصىريىة شىيىوخ ايرهىاب ت ىفىتىي  جو
منابرهم صارخة فى أبوا  المجتمع ببث سمومهم ضد العىقىيىد  
المسيحية حتى وصفها أحد شيوخ ارزهر المدلو/ سىالىم لىبىد 
المجيد بقوله ) المسيحية لقيد  فاسد  ، المسيحيي  كفار( !!! 
وأستطيع ان أج م أجم  تعليق لليهو كان لجناب الورع القمص 
أبونا مكاري يونان ألذى إسىتىهى  كىلىمىتىه ) أن هىذا الشىخىص 
ً كى  شىيىوخ الىتىكىفىيىر هىم  اليستحق الرد لليه( والعجيىب حىقىا
خريجي ارزهر لذلك أود أن أ ناقش هذه المشكلة مو  لد  زوايا 

 -فى النقاط اآلتية:
 شيٌخ غير صاد  فى بياناته الشخصية:  - 3

هذا الشيخ سالم لبد المجيد هو وكىيى  وزار  اروقىاف سىابىقىاً 
ويََدلى أنه حاص  للى درجة الدكتوراه لكنه لم يحص  لىلىيىهىا 
بعد فهو غير صاد  حىتىى فىى بىيىانىاتىه الشىخىصىيىة الىعىلىمىيىة 
ثَىه   وينشرح صدره بوصف جمالته له  بـ العالوم ارزهرى وأ حىدو
ىلىمو  متسائالً إذا ك ْنَت ت وَصف بالعالوم وأنت تجه   بمنك جاهٌ  بىالىعو

 فَكم يكون الجه   فيك .
 
 شيٌخ أفَحَمه  محاوريهو للى الشاشة:  - 0

هناك العديد م  المواقف ألتى تىوضىو مىدى جىهىالىة فضىيىلىتىك 
وقصور فهمك ونكتفى بموقفي  هنا فقد أفحمك شاب ألتقى معك 

( وكانت تدير الىحىوار إلىالمىيىة 0فى برنامج تليف يونى )دريم 
وكان أحمد شاب م سلم وألحد ي ناقش الشيخ فى مواضيع مىنىهىا 
ىرتىد وغىروب الشىمىس...ولىم يسىتىطىع  إباحة قت  الم شرك والىم 
الشيخ الرد لليها ولما ضا  الخنا  لليه غضب وأبدى رغبته 
فى إنهاء الحوار واينسحاب  ) وهىذا الىفىيىديىو مىوجىود لىلىى 
النت (، وأذكر هذه الواقعة دون الىتىدخى  فىى تىفىاصىيىلىهىا رن 
الشاب كان يناقش العىقىيىد  ايسىالمىيىة ونىحى  لسىنىا بصىددهىا 
والنناقشها هنا فهى ليست مو  شمننا ولدينا قنالة حقيقية غىيىر 

ريَّة ايلتقاد لك  أحد.  زائفة بوح 
وأيضاً إستضاف برنامج )القاهر  والناس( الدكتور سيد القمنى 
وشيخ تخر والشيخ سالم لبد الجلي  ومقدم البرنامج ايلالمىى 
طونى خليفه وقد أْفَحَم الدكتور سيد القمنى الشيخ سالم وتحىداه 
ً لىلىى  ولم يستطع محاورته وم  أسئلة د./ القمنى لىه )حىرفىيىا
لسان الدكتور سيد القمنى(: "لاي  تطبق لليَّ الشريعة نفذ لى 
حقوقى الشرلية اللى بىتىدرسىهىا لىلىعىيىاة فىى ارزهىر إلىدادى 
وثانوى؟ أ قسم باهلل كالم ليب يتقاة.... الىدنىيىا إخىتىلىفىت هىنىاك 
ماهو صالو ل مانهم فقط ...هو لمىر بى  الىعىا  حىد دلىاهىم 
ليحتلوا مصر وبعدي  الناس اللى دخىلىت بىالدنىا ... أنىت جىاى 

أمور أن ت سلوم أو تدفع الىجى يىة أو الىقىتىاة وده  1تعرض لليَّ 
لليَّ دلوقتى برضه"ولم يسىتىطىع أحىداً   -أنت   –اللى بتعرضه 

 م  الحضور الرد للى الدكتور القمنى!!.
 شيخ  التكفير اليدرى ماذا يفع ؟! – 1

ه  يافضيلة الشيخ سالم وأمثالك تدركىون بىمىا تىتىفىوهىون؟ أم 
أنكم التفهمون ما تىقىولىون؟ إن كىالمىكىم هىذا كىان يىجىب فىور 
صدوره م  أفواهكم الفاغر  ذات العقوة الىفىارغىة أن تىقىبى  
لليكم دولة القانون ولك  لدم حدوث ذلك يدة لىلىى إمىا أنىكىم 
تتكلمون بثقة أنه ليس هناك لقاب وال مؤاخذ  لليكم قىانىونىيىة 
وهذا فى دولة الالقانون لذلك سبقكم الكثيرون فى تكفير ارقباط 
ولكنك إنحدرت فكراً لتصف أن العقيد  المسيحية لقيد  فاسد ! 
فكنت أكثر مو  سابقيك وضولاً وهبوطاً ووحىالً!  هى  شىجىعىك 
للى هذا أن أجه   الداخلية تتواطى  مىعىك وربىمىا ألىطىت لىك 
ر فى بحر ظ ل مات كما هو معهود للشرطة فى  ضوءاً أخضر لت ْبحو
جميع حاالت التعديات للى ارقباط ؟ أَنََسىيىتَّ أن الىمىسىيىحىيىيى  
تابعي  لوَم  هو سوف يدينك فى يوم القيامة والدينىونىة الىعىامىة 
وهذا حسب إيمانك "سيمتى المسىيىو  لىيىسىى بى  مىريىم ديىانىاً 
للعالمي " وَم  هو الديان إال هللا ولو هناك ديان تخر غىيىر هللا 
!، نح  نشكر فضيلة وزير اروقىاف  يكون هذا هو الشرك بعينهو
الذى قرر فور معرفته بما تفوهت به ضد المسىيىحىيىة بىكيىقىافىك 
ل  العم ، أي  قىانىون إزدراء ارديىان مىنىك ؟ أم هىذا يىثىبىت 
بالدلي  أنه قانون إزدراء ايسىالم فىقىط ولىيىس قىانىون إزدراء 
أديان؟! لذلك الغرابة فى أن ي قب  للى أطفاة كىانىوا يىلىعىبىون 
تمثيلية فيما بينهم يمثلون دالش؟ والسىؤاة هى  أخىطىم هىؤالء 
ارطفاة فى تمثيلية مسرحية ل  دالش بفىكىر ارطىفىاة؟ لىمىاذا 
هاجت الدنيا وصدر أمر فورى للقب  لليهم؟ هى  هىم إزدروا 
ىٌر  ايسالم بعم  مسرحية ل  دالش؟!! ثم أننا نقوة لك أنىت ح 
فيما تعتقد ولك  ليس م  حقك تكفير اآلخر لسبب أنىه  يىخىتىلىف 
لنك فى لقيدتك ونىرفى  نىحى  الىمىسىيىحىيىون فىكىر  الىتىبىادة 

التكفيري القائ  أن المسلىم ي ىكىفىر الىمىسىيىحىي رن الىمىسىيىحىي 
اليؤم  بايسالم فيصبو المسيحي كافراً م  وجهة نظر المسلىم 
ونكرر لك أن المسيحي وأى شخص م  أيىة ديىانىة أو مىعىتىقىد 
اليؤم  بايسالم هو ليس كافراً ب  هىومىخىتىلىف مىعىك لىقىيىديىاً 
ودينياً وليس م  حقك تكفيره رن التكفير يحوى فى معنىاه أنىك 
تدي  غيرك فََم  أنت يا إنسان لتتخذ لنفسك حق إلهى وتغتصب 
صفة التنطبق إال للى هللا تبارك إسمه  الىديىان؟؟!! والىخىطىور  
أن كلمة الكفر لندك مصحوبة بمفاهيم خطىيىر  حىيىث  يىتىوجىب 
للى المسلم قت  الكافر.. فه  تريد هياج أمثالك م  المتطرفىيى  
كالثيران الهائجة والذئاب الخاطفة ليقتلوا المسيىحىيىيى  ؟! إذن 
أنت تبيو قتلهم! وللى ذلك ثبت أنك أنت إرهىابىي الغىش فىيىك 
 –ودالشي الفكر، أما م  الناحية ارخرى وهى أن المىسىيىحىي 

يَْعتَبور الىمىسىلىم هىو كىافىر رن الىمىسىلىم  –حسب تفسير بعضكم 
اليؤم  بعقيد  المسيحية الجوهرية وهى حقيقة الهىوت السىيىد 
المسيو له  ك  المىجىد نىقىوة لىك هىذه إفىتىراضىيىة خىاطىئىة فىى 
تفسيركم لنظر  المسيحي نىحىو الىمىسىلىم رنىنىا حسىب إيىمىانىنىا 
المسيحي نعتبر أن المسلم هو غير مؤم  بالمسيحية والنىحىكىم 
لليه أنه كافر إطالقاً وهذا يسري للى ك  َم  يختلف معنا دينياً 
ولقيدياً مث  اليهودى والبوذى والوثنى والالدينى ونصلي مى  
أج  الجميع ليرحمهم هللا وينير طريقهم ويَْخلوصون وال خىال  
إال بالسيد المسيو حيث  التفرض المسيحية لىلىى أحىد اييىمىان 
ً فىى مىاة أو مىنىصىب  بها لنو  أو إرهاباً أو جبىراً أو تىرغىيىبىا
أرضى أو إغراءات فالتقىبى  الىمىسىيىحىيىة شىخىص يىدخىلىهىا إال 
ً بىعىد  بمح  إرادته حراً تماماً وقد شفى السيد المسيو مىريضىا
أن قاة الرب يسوع له "أت ريد أن تبرأ؟ فمجىابىه نىعىم يىاسىيىدى" 
وأبرأه  فرغم حاجة المري  للشفاء نىجىد أن السىيىد الىمىسىيىو 
سمله حسب إختياره هكذا اييمان فى المسيحية دون أية ضغوط 
ب  إختيار ل  محبة وإيمىان ورجىاء الىخىال  ونىواة اربىديىة 
الصالحة، لذلك نح  نرف  نظرية التكفير المتىبىادة وإذا كىنىت 
م صراً للى تكفير القبطى فى رأيك فهذا رأيىك التىفىرضىه لىلىى 
اآلخر ولك  ليس م  حقك للى ايطال  تطبيق تبعيات التكفىيىر 

 وهى قت  الكافر وإستباحة دمه.
 
 م صيبتك الك برى ت دري المسيحية الع ظمى – 4

أما ل  مصيبتك الكبرى ألتى أغضبت المسيحيىيى  مىنىك ) لىنىا 
الحق فى أن نغضب ونعبر ل  رأينا ولك  النخط  حسب تعاليم 
الكتاب الىمىقىدس "أغضىبىوا وال تىخىطىئىوا"..( لىنىدمىا تصىف 
المسيحية لقيد  فىاسىد  وإذا أردنىا الىرد لىلىى هىذه الىمىقىولىة 
الفاسد  تحتاج لمجلدات تثبت لكس مقولتك ايفىتىرائىيىة  ألىتىى 
التخرج م  لاق  لك  ينطبق لليك قوة هذه العىقىيىد  السىامىيىة 
النورانية المملؤ  أسراراً " م  فضلة القلب يتكلىم الىلىسىان ... 
واينسان م  كن ه الصالو ي خرج الصالحات وم  قلبه الشىريىر 
ي خرج السيئات " فمفكارك ملوثة وقلبك شريىر ولسىانىك كىذنىب 
العقرب يلفظ أحرف سامة قاتلة وهنا نرد فىى نىقىاط مىخىتىصىر  

 -جداً:
 

+ ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى تنادى بالمحبة لىلىجىمىيىع حىتىى 
 ارلداء ه  هذه العقيد  فاسد  ؟!.

+ ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى تممر تابعيىهىا بىغىفىران خىطىايىا 
ً فىى  اآلخري  المذنبي  لهم شرطاً لنواة الغفران ونكررها دائىمىا
صلواتنا الربانية "أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نح  أيضاً للمذنبي  
إلينا" وقاة أيضاً رب  هىذه الىعىقىيىد  "إن لىم تىغىفىروا لىلىنىاس 
 سيئاتهم اليغفر لكم أبيكم زالتكم ". ه  هذه العقيد  فاسد  ؟!.

+ ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى يممرنا فيها ربنا يسوع بالتوبة 
ل  الخطايا قائالً " إن لم تتوبوا فكذلك جميعكم تهلوىكىون" هى  

 هذه العقيد  فاسد  ؟!.
+ ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى ي ىثىبىت الىعىلىم كى  يىوم صىحىة 
الكتاب المقدس رغم أنه ليس كتاب للوم ب  هو كىتىاب خىال  
البشر فمثالً ) َخْلق ونشم  الكون و اررض بيىضىاويىة ولىيىسىت 
مسطحة أو كروية ، الجني  يتكون لحماً أوالً ثم تتكون لىظىامىه 
، العثور للى سفينة نوح للى قمة جب  أراراط  فىى تىركىيىا ، 
دقة الكتاب المقدس حينما قىاة "وتىهىذب مىوسىى بىكى  حىكىمىة 
المصريي " رن موسى تربى فى قصىر فىرلىون كىممىيىر ومى  
المتبع أن أبناء الفرلون وأحفاده كان البد أن يتعلموا ك  للوم 
الفرالنة منها ماهو ي كتب ومنها ماهو سري وهذا سبب كىلىمىة 

 ....ألخ. ه  هذه العقيد  فاسد  ؟!ك  
+ ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى يثبت للم اآلثار أحىداث ك ىتىبىت 
فى الكتاب المقدس ودقة ارسماء والمواقع وارحداث التاريخية 
كما وردت فى الكتاب المقىدس هىكىذا هىى أثىبىتىهىا لىلىم اآلثىار  
وأيضاً أحداث الميالد وتنقالت الرب يسوع ورحلة الهروب إلىى 

ط  جىرانىيىت وردى  3222مصر ، وسقوط ألظم تمثاة وزنه 
ً ، ومىواقىع شىهىدت ألىمىاة الىرب  أثناء وجوده بمصر جسىديىا
يسوع فى تجسده وطريق تالمهو حتى الصىلىيىب وقىبىرهو الىفىار  
) حيث قام( وقيامتهو وصعودهو ك  تلك المىواقىع أ قىيىمىت لىلىيىهىا 
كنائس تخليداً لها وتثارها حيث أن اآلثار ماد  التاريخ ، الىنىور 
ً فىى سىبىت  العظيم ايلهى الذى ينبثق م  القبر المقدس سىنىويىا

م  وأوة َم  رته  الىقىديىس بىطىرس الىرسىوة  14النور منذ لام 
وهذا دلي  إلهى لجيب يتكرر فى ذكرى قيامته الىمىقىدسىة. هى  

 هذه العقيد  فاسد  ؟!
+ ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى نقلت الجب  المىقىطىم فىى لىهىد 
الخليفة المع  لدي  هللا الفاطمى للى يد القديس سمعان الخراز 
وفى حبرية قداسة البابا إبرتم ب  زرلة وقد تَم  المع  وتىنىيىو 

راهباً ...وكذب مؤرخون العرب حينما أدلوا زوراً بىمن الىمىعى  
لدي  هللا الفاطمى  ج  َّ ومات غريقاً فمي  قبره لىو صىحىت هىذه 

 الرواية؟!. ه  هذه العقيد  فاسد  ؟!
ً مىعىجى ات شىفىاء  + ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى ت ْجري يوميا
وإخراج شياطي  وح  مشاك  لويصة بقىو  الىرب والصىلىوات 
وبشفالة الشهداء والقديسي  خاصة فى مواسم ألياد الشهداء 
والقديسي  ) هى ألياد وليست موالد كما يدلى البىعى  خىطىم( 
جىرجىس  فى الكنائس واردير  مث  ألياد السيد  الىعىذراء ومىارو
ونرى للى شاشات التليف يون معج ات ي جىريىهىا هللا لىلىى يىد 
أبونا مكارى يونان ويحضرها بالكاتدرائية جمهىور غىفىيىر مى  
المؤمني  وغير المؤمني  لنواة البىركىة والصىلىوات والشىفىاء. 

 ه  هذه العقيد  فاسد  ؟!.
ىب  + ه  العقيد  الفاسد :  هى ألتى تعطى لىلىمىرأ  حىقىهىا بىالىح 
وتوصى زوجها أن يكون حنيناً لليها وهى تىعىامىلىه بىايحىتىرام 
وحبهما متبادة حتى أن رباطهما فى سر ال يجىة يىكىون ثىالثىيىاً  
ثَلَْث يقىوم لىلىى ثىالثىة زوايىا  هللا يجمعهما رجالً وإمرأ  مث   الم 
و الىقىالىد  هىمىا الى وج والى وجىة  زاوية رأسه هو هللا وزاويتي 
واليوجد مثلث دون زاواياه الثالثة  وكما أن المرأ  التت وج إال 
واحىىدأ هىىكىىذا الىىرجىى  اليىىتىى وج إال واحىىد  فىىفىىى سىىر الىى يىىجىىة 
ىك بىمىقىبى   المسيحية لدالة رائعة بمي ان العدة حيث  هللا ي مسو
و المي ان فى حىالىة تسىاوى بىيىنىهىمىا حىيىث  المي ان ألاله وكفي 
الرج  والمرأ  متساويان فى المسيحية. ه  هذه العقيد  فاسىد  

 ؟!.
  ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى أوصى فيها الىرب يسىوع

ً مىى  شىىروط الىىدخىىوة لىىلىىفىىردوس وهىىى زيىىار   شىىرطىىا
ساء الىع ىريىان وإطىعىام الىجىولىان وزيىار   المرضى وكو
المسجوني  ورلاية اررام  واريتام. ه  هذه الىعىقىيىد  

 فاسد  ؟!.
  
  ه  العقيد  الفاسد : هى ألتى أوصى فيها الىرب يسىوع

المؤمني  به أن يكون السيد هو خادم للك  لذلك حيىنىمىا 
يكتب ارب ارسقف رسالة له  ي ىذًْيىل ىهىا بىعىبىار  )خىادم 
كرسي إيبارشية....( رغم أنه هو أسقفها وراليها وهو 
مالك اييبارشية كما وصفه سفر الرؤيا ، ولىقىد غسى  
الرب يسوع أرج  تىالمىيىذه لىيىعىلىمىنىا الىتىواضىع وقىاة 
"تعلموا منى رنى وديع ومتواضىع الىقىلىب". هى  هىذه 

 العقيد  فاسد  ؟!.
  

+ ه  العقيد  الفاسد :  هى ألتى يكون م شرلىهىا هىو هللا ذاتىه 
وهو الذى أجرى معج ات كثير  ليىسىت بىطىلىبىات أو تىوسىالت 
) كما يتوس  القديسي  والشهداء هلل يجىراء مىعىجى ات إخىراج 
شياطي  وشفاء وإقامة موتىى ونىقى  جىبى  ( بى  صىنىع السىيىد 
المسيو جميع معج اته بىارمىر الىمىبىاشىر أقىام أمىوات وشىفىى 
أمراض وخلق لىيى  لىلىمىولىود ألىمىى وطىهىر ب ىَر  وأخىرج 
شياطي  وغفر الخطايا فم  يغفر الخطايا إال هللا وحده  فىهى  إذا 
كان مشرع المسيحية ومؤسسها وحاميها ومدبرها وقوتها هىو 
هللا ذاته ه  تكون هذه الشريعة فاسىد ؟!. ولىكى  يىؤسىفىنىى أن 
أقوة لك أن الفساد هو الفكر الذى يعشش داخ  لىقىلىك وي ىكىفىر 
ر  لىنىفىسىك. نىطىلىب مى   الغير ويدي  اآلخري . هذه حقيقتك الم 
أجلك أن هللا يرحمك وأما حقوقنا القانونية كىمىصىريىيى  نىعىرف 
مسارها إلى حائط سىد ي سىمىى ظ ىلىم مىؤسىسىات الىدولىة رنىهىا 
مخترقة م  ايرهابيي  وجعلوها دولة الالقانون ومي ان الىعىدة 

 المكسور . 
لكو هللا يامصرنا الحبيبة الجريحىة لىيىس لىنىا أمى  إال فىى ربىنىا 
يسوع المسيو ايله الحقيقى وحده الواحد الذى قاة لىنىا أنىا قىد 

 غلبت العالم.
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 ض من: جون كرياقوسعر
 

 ألول مرة.. تعين أسقف قبطي بجامعة الالهوت في أستراليا 
أصدر مجلس جامعة الالهوت بأستراليا قراًرا بتعيييين ايييا ية 

األابا سولاير أسقف ملبورن أستاذًا مشارًكا باليجياميعية  ي كير 

أن ايا ة األابا سيولاير اياصيل  يلية ارجية اليدكيتيورا  مين 

جيامييعيية  ييوراهيياك بييايييييو ييورح  يين األر يييييد يياكييون اييبييييي  

جرجس، كما أاه قاك بتأسيس كلية البابا أثاياسيييول اليقيبي ييية 

األرثوذكسية الالهوتية بملبورن وهي واادة من إادى  شير 

كلية تضمها جامعة الالهوت كما أن جياميعية اليالهيوت هيي 

، تيقديد ك  9191جامعة أسترالية متخصيصية، تيأسيسي  سياية 

ٍ  مين اليجيواة ليلي يايا يس،  اراسات الهوتية ذات مستوى  يا

واألاظمة الد اية، و لة ا اق المجتمع األوسع  ي أسيتيراليييا 

واولياً، وتقدد ك جامعة الالهوت أ لة المستو ات الدراسية  يي 

الالهوت، والفلسفة، والخدمة الد اية و تهيد  اليجياميعية إلية 

  معالجة قضا ا العالم المعاصر

 

 وسام القديس إغناطيوس لألنبا سولاير  
قييررت ميي سييسيية الييقييد ييس إ يياييا يييييول هيي ا 

األسييبييوح ميياييا ايييييا يية األاييبييا سييولاير أسييقييف 

.   7192ملبورن وساك القد س إ اا يول لعاك 

ه ا وقد ومن المتوقع أن  تم  قياك ايفيل تسيليييم 

الجا زة  ي اها ة  هر سبتمبير اليميقيبيل بيميقير 

الم سسة بالعاصمة السو د ة ست هولم.     كر أن ايا ة األابيا 

سولاير ااصل  لة ارجة الماجستير مين ميعيهيد  يالا يمييير 

 7192. و لة ارجة اليدكيتيورا   ياك 9111بايو ورح  اك 

 ن القد س األر يد اكون ايبييي  جيرجيس. را يد اليايهيضية 

التعليمية  ي ال ايسة القب ية  ي القيرن اليعيشير ين ومي سيس 

خدمة مدارل األاد وال لية اإلكلير  ية. والتي  رح خاللهيا 

الرؤ ة التعليمية للقد س ابي  جرجس.   وكان ايا يتيه أ ًضيا 

كتابًا بعاوان "اليتيعيليييم اليميسييي يي  يي  7117قد أصدر  اك 

كايسة اإلس ادر ة  يي اليخيميسية قيرون األولية."   ليقيد تيم 

تر يا ايا ة األابا سولاير للجا زة من أجيل تيأسيييسيه لي يلييية 

القد س أثااسيول  ي ملبورن خالٍ العشرة ساوات األخيرة، 

دة ليليدرجيات  عتم  وهي أوٍ م سسة تعليمية قب ية  ي العالم مد

الجامعية.    وما  بدء ال لية أختار ايا ته له خً ا بين ال اا س 

األرثوذكسية وا  ة ال اا س األرثوذكسية األخرى للمشاركة 

   ي إاشاء ال لية

 

أسررة مررريرة مرن  02أسقف أستراليا عن قررا  تررلرير  
 أستراليا

أاان األابا سولاير أسقف إبرا ية ملبورن أستيراليييا، قيرار   

أسرة مصر ية مسييي ييية  71وز ر خارجية أستراليا، ترايل 

مقيمة بأستراليا، واصفًا إ ا  بياليقيرار  ييير اليعيااٍ وأاياا  

الما ق، و ير متوا ق مع القااون األسيتيراليي وأ يا   يي 

تصر  ات خاصة لـ"البوابة القب ية" أاه من الم لم أن ايرى 

ألوٍ مرة  ي الخمسين  اك ما  تأسيس ال ايسة القيبي ييية  يي 

أستراليا، وز ر الهجرة بيتر اوتن  ر ض إصيدار تيأ يييرات 

  اما ة م  دة من ال ايسة مبا رة

  

 ممثلو الكنائس الشرقية بأستراليا يزو ون الكاتد ائية
اسيتييقيبييل قييداسية اليبييابييا 
توا رول الثااي بيابيا 
اإلس ادر ة وب ير يرح 
ال رازة المرقسية اليوك 
و دًا من مجلس أساقفية 
ومييمييثييلييي اليي يياييا ييس 
الييرسييولييييية الشييرقييييية 

بأستراليا وايوز الادا  ي المقر البابو  بالعباسية  يم اليو يد 
 داًا من الم اراة واألساقفة هم أص اب اليايييا ية اليمي يران 
روبرت ا لي رابات م ران الملي يا ي  الي ياثيولييي  بسيييدايي 

 -واألسقف جوليان بورتيول ر يس أساقفة ال اثولي  بهوبير 
تزماايا والم ران اياجيار يان مي يران األرمين األرثيوذكيس 
بسيييداييي واليميي يران أايي يوان  ييربيييه مي يران الي ياثييوليييي  
المارواي  بسيداي والمواسيايور باسيييل صيوصياايييه وكيييل 
ال ايسة ال اثولي ية األرماية بسيداي واألابا سيور يييل أسيقيف 
ال ايسة القب ية األرثوذكسية بميلبورن واألابا ااايييل أسيقيف 
ال ايسة القب ية األرثوذكسية بسيداي واألايبيا اااييياٍ أسيقيف 
ور يس ا ر األابا  اواة بسيداي واألب إ لي اخوٍ الس رتير 
اإل المي للمجلس   كر ان الو د  ي ز ارة لمصر تسيتيقيرق 

 7ا اك بدء أمس االربعاء ومن المقرر أن تاتهيي اليجيميعية  3
  وايه

  
السيسي لممثلى كنائس استراليا ونيوزيالندا: مرر سرتر ر  

 نموذجا للتعايش السلمى
استقبل الير يييس  يبيد اليفيتياح 
السيسي اليوك و داً من مجلس 
أسيياقييفيية ومييمييثييليية اليي يياييا ييس 
الرسولية الشرقية  ي أستراليا 
وايوز لادا، بير ياسية اليمي يرا 
روبرت إ يلية ربيا  مي يران 

المل يين ال اثوليي  بسيييداية، و ضيو ية  يدا مين مي ياراية 
وأساقفة ال اا س القب ية والمارواية واألرمياية  ي أسيتيراليييا 
وايوز لادا، وذل  ب ضور ابيلة م رك وز رة الدولة لليهيجيرة 

 و ئون المصر ين بالخارج.
وقاٍ السفير  الء  وسف المت دث باسم ر اسة الجمهيور ية، 

المطران أنطوان طربيه مطران الكاثوليك الما ونيين فري إن 

 ي بدا ة الليقياء ايييابية  ين و يد اليميجيليس  سيدنى ألقى كلمة

أ رب خاللها  ن خالص التعيازى ليليشيعي  اليميصيرى  ية 

  ا ا ال ااث اإلرهابة ال ى  هدته مي يا يظية اليميايييا  يوك 

الجمعة الما ة وأو ا أن ز ارة الو د تهد  باألسال إلية 

اإل راب  ن اليتيضيامين ميع مصير و يعيبيهيا  يي ميواجيهية 

اإلرهياب اثثييم، ميي كيداً اليثييقية  يي قييدرة مصيير بييتيار ييخيهييا 

واسهاماتها  ي ال ضارة اإلاسااية  لة تجاوز كا ة الصعاب 

والتصدى ليررهياب ومي ياوالتيه ليليايييل مين وايدة الشيعي  

المصرى وا ا  المت دث الرسمي أن الر يس را  بيو يد 

المجلس مشيراً إلة األهمية التي توليييهيا مصير ليميد جسيور 

الصداقة مع القيااات الد اية والرواية اوٍ العاليم، وميايوهياً 

إلة سعااة المصر ين باستقباٍ قداسة بيابيا اليفياتييي يان، الي ى 

كاا  كلمته خالٍ الز ارة م ل تقد ير وإ يجياب مين جيااي  

الشع  المصرى وأكد الر يس اير  اليدولية  يلية إ يالء 

مبدأ الموا اة وترسيخ ثقا ة التعدا ة وقيبيوٍ اثخير، مشيييداً 

بشجا ة الشع  المصرى وقدرته  لة ت ميل األ يبياء اليتيي 

تفر ها مواجهة اإلرهاب، ر م الصعوبات االقتصاا ة التي 

تمر بها البالا، م كداً أن مصر ستظل اوماً اموذجاً للتعيا ي  

السلمة  ي ظل ما  متل ه  عبها من و ية ايقيييقية وتيار يخ 

 و ل من التساما والم بة وأو ا الر يس أن الدولة تسعة 

إلة  مان ت قيق المساواة ال املة بين كا ة الموا اين و دك 

التمييز بياهم،  ل ل المصر ين افس ال يقيوق و يليييهيم ايفيس 

الواجبات تجا  بلدهم وأكيد الير يييس خيالٍ اليليقياء أن وايدة 

المصر ين وت اتفهم هي السبيل الوايد للتيصيدى ليمي ياوالت 

 رب اليوايدة اليو ياييية وبية اليفيرقية بييين أبياياء الشيعي  

، مشيداً في هذا الردد بالمواقف المقد ة لرقرداسرة المصرى

البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكند ية وبطرريررا الركررازة 

المرقسية والتي ساهمت في دعم وتماسك النسير  الروطرنرى 

وأ يا  السيفييير  يالء  يوسيف أن أ ضياء و يد  المررر 

مجلس أساقفة وممثلة ال اا س الرسولية الشرقية  ي أستراليا 

وايوز لادا أ ربوا خالٍ اللقاء  ن تثميييايهيم لي ير  مصير 

 لة تقد م ايميوذج ليليتيعيا ي  السيليمية وا يوتيهيا ليليتيسياميا 

والتعا   بين الد ااات، م كد ن تي يليعيهيم ليميواصيلية مصير 

اال  الح بدورها ال ضارى كما أ ااوا بجهوا مصير  يي 

التصد  للف ر المت ر  والد وة ليليتيسياميا وقيبيوٍ اثخير، 

م كد ن أن ه   الجهوا تساهيم بيفيا يلييية  يي اليتيقير ي  بييين 

الشعوب والثقا ات ومواجهة العاف والت ر  و يهيد اليليقياء 

مااقشة سبل تعز ز لجهوا الدولية الرامية لاشر قيم اليتيسياميا 

السالم وطلب الرئيرس والتعا   وقبوٍ اثخر وإرساء ا ا م 

من أعضاء الوفد نق  تحياته إلى  عايا الركرنرائرس الشررقريرة 

في استراليا ونيوزيلرنردا، وصرامرة مرن الرمرررريريرن الرذيرن 

يعتبرون بمثابة سفراء لمرر في الرارا  ، ترحررئ دائرمراً 

 على استمرا  ا تباطهم بها باعتبا ها وطنهم األم

 

قبطي يفوز بجائزة الملركرة إلريرزابريرر براسرتررالريرا فري عريرد 
 ميالدها 

 از السيد ميالا جرجس بأسترالييا أميس االثياييين بيجيا يزة    

المل ة إليزابية وذل  بمااسبة ااتفاالت أستراليا بعييد ميييالا 

كيأمييين صيايدوق  9123المل ة لعمله اليتي يو يي مياي   ياك 

ل ايسة السيدة الع راء بملبورن ما  اشأتها إ ا ة الة  يميليه 

الت و ي  ة الجمعية القب ية لد ن الموتة ما  تأسيسهيا  ياك 

ك ل  لما قدمه إلة أ ضياء اليجيالييية اليميصير ية مين  9111

خدمات . ه ا وقد قدك السيد ميالا الشي ير الية ايييا ية الي يبير 

الجليل األابا سولاير أسقف ملبورن وكهاة ال ايسية اليقيبي ييية 

لتر ي ه لدى ال اكم العاك األسترالي لايل ه   الجا يزة اليتيي 

وصفها بالبركة ,  يما قدك األابا سولاير التهائة ليليسيييد ميييالا 

 جرجس ايابة  ن  ع  األ بار ية

 

 صسائر فادلة بحريق دير القديسة دميانة في الدقهلية
أ لن ا ر القد سة اميااة  ي بلقال بمي يا يظية اليدقيهيلييية، أن 
ال ايسة التي ااترق  اليوك، كيااي  تي يتيو   يلية أ يقيوايات 
أثر ة ال تقدر بثمن ماها ما  يعيوا ليليقيرن اليرابيع اليميييالا ، 
وكاا  ال ايسة مجلدة بال امل بهي   األخشياب وكيان اير يق 
ها ل  ي ا ر القد سة اميااة، ما تسب   يي اايتيراق كيايييسية 

 الراهبات، ووقوح أ رار ماا ة كبيرة بال ايسة 
 

هام من النيابه عن لريق كنيسه الرراهربرات برديرر الرقرديسره 
 دميانه

وأكد التقر ر المبد ي لألالة الجاا ية أن سيبي  الي ير يق هيو  
وجوا قاد ل مشتعل ااخل ال ايسة، وهو ما ر ضته راهيبيات 

، أايه  يوجيد «اليميصير  اليييوك»الد ر، وأكدن  ي تصر ا لـي
بال ايسة قاد لين  قط وتم إ فاؤهما وإ الق س ياة الي يهيربياء 
بعد اايتيهياء صيالة اليتيسيبي ية  يي السيا ية السيااسية صيبياح 
األربعاء، بياما ا تعل  الايران  ي السا ة العا رة والاصف 

 تقر با.
كياي   يلية »وقال  إادى الراهبات، مين  يهيوا الي ير يق  

الس ا وق  ال ر ق و يوجيئي  بيتيصيا يد اخيان مين اليقيبية 
 ازل  لل اييسية  يورا، واخيلي   يوجيدت اليايييران مشيتيعيلية 
بالقرب من الشبابي  الخلفية والجاايبييية، بيعيييدا  ين مياي يقية 
الهي ل، وكاا  الجدران مشتعلة ألاها مب اية بياليخيشي  وليم 
تصل بعد للسجاا والموكي  بياألر،،  صيرخيايا ليييسيميعيايا 
العماٍ، وبالفعل بيدأوا  يي اليتيوا يد إل يفياء الي ير يق، لي ين 
لألسف كاا  الايران تاتشر سير يعيا  يي الي يايييسية بيالي ياميل 
وأ لق  مساجد قر ة اميااة استقياثيات  يي اليمييي يرو يوايات 
بوجوا ار ق بالد ر، وتوا د مئات األهالي ليليميشياركية  يي 

  مليات اإل فاء بعد تأخر الم ا ئ 
وأكد القمص ا سقورل   اته، وكيل ا ر القد سة اميييااية، 

مال ين جيايييه، ألن  3أن خسا ر الد ر  ي ال ر ق تتعدى الـ
ال ايسة التي ااترق  تم تجد دها بال ياميل اليعياك اليميا يي، 

ر م تيأخير »وبها أ قواات ومقتايات ااارة وتار خية  وقاٍ  
الم ا ئ، إال أن مد ر أمن الدقهلية وصيل ليليد ير  يي وقي  
قياسي، واخل لال مئايان  يلية اليراهيبيات وتي يميل  ضي  

، مي يياليبيا بيتياييفييي  مي يليي  األهيالييي «األهياليي بسييعية صييدر
بتخصيص وادة إ فاء  لة مدخل القر ة ليخيدمية اليمياي يقية 
بال امل، خاصة أن اليد ياح اليميدايي ميعيا ين األر، ووا يق 

  ليها واتتظر قرار الم ا ظ.
 لة الصعيد افسه، أجيرى األايبيا بيييشيو ، ر يييس اليد ير،  

اتصاال هاتفيا من خارج مصر لال مئيايان  يلية اليراهيبيات، 

كما أجرى األابا موسة و دا من قيااات ال ايييسية اتصياالت 

بالد ر للوقو   لية تيدا يييات الي ير يق واال يميئيايان  يلية 

الراهبات، وتلقة الد ر اتصاالت من قيييااات كيايسييية خيارج 

مصر ت مئن  لة الد ر، خاصة أن ا ر القد سة اميييااية مين 

األماكن المقدسة  اد األقبا  األرثوذكس  لة مستوى العياليم 

كله، وتصله و وا ا اية من  دة اوٍ لل صوٍ  لية اليبيركية 

وز ارة األماكن التار خية والد اية المقدسة بيه، واليتيي تيعيوا 

 للقرن الرابع والثامن الميالا 

دكتو  مجدي يعقوب يبحر مر  وزيرر الرارا جريرة مسراعردة 
 دول لوض الني   

استقبل ساما   ر ، وز ر الخارجية، البرو يسور    
مجد   عقوب م سيس والير يييس اليفيخير  ليميجيليس أمياياء 
م سسة مجد   يعيقيوب ألميرا، وأبي ياث اليقيلي  "ميركيز 
أسوان للقل "، اية تااوٍ اليليقياء سيبيل ا يم اليتيعياون بييين 
وزارة الخارجية وم سسة مجد   عقوب للقل   يي أ ير يقيييا 
ح  بصفة  امة واوٍ او، الايييل بصيفية خياصية.   وصير 
المستشار أامد أبو ز يد، اليميتي يدث اليرسيميي بياسيم وزارة 
الخارجية، بأن وز ر الخارجية استهل اللقاء باإل ااة بجيهيوا 
وأاش ة مركز أسوان للقل   ي اوٍ ايو، اليايييل خياصية 
إثيوبيا، مشيًرا إلة الصورة اإل جابية التي  ع يسيهيا اليميركيز 
للدور المصر  التامو   ي أ ر قيا.   كما تااوٍ اللقاء بي ية 
آ اق اليتيعياون بييين وزارة اليخيارجييية ميميثيلية  يي اليوكيالية 

المصر ة للشراكة من أجل التاميية وميركيز أسيوان ليليقيلي .   
من جهته، أ رب الدكتور مجد   عقوب  ن امتاااه للتعياون 
والد م المقدك من وزارة الخارجييية ألاشي ية ميركيز أسيوان 
للقل   ي أ ر قيا، م كدًا  لة ت لعه الستمرار التيعياون بييين 

 الجاابين خالٍ الفترة المقبلة 
  كتاب جديد يرمد الدو  الوطني للكنيسة القبطية 

اشر اار البيييان ليليايشير واليتيوز يع، مي خيًرا كيتياب "اليدور 

الو اة لل ايسية اليميصير ية.. صيفي يات مضيييئية  يلية مير 

العصور" لل ات  الدكتور خيرى  رجااة، وهو  ت يدث  ين 

تار خ األقبا  اتية اليعيصير الي يد ية.   مين جياايبيه  يقيوٍ 

إن ال تاب  دور ايوٍ  -اس  موقع البوابة ايوز-" رجااي" 

  الدور الو اة لألقبا  وال ايسية اليميصير ية  يبير اليعيصيور

المختلفة، وتار خ ال ايسة واألقبا   لية مير اليعيصيور مياي  

اخوٍ المسي ية مصر.   و رو  ال يتياب كيييف اسيتي يا ي  

المسي ية أن تقضة  لية اليوثياييية، والي يفياظ  يلية اليهيو ية 

الييمييصيير يية والييقييومييييية الييمييصيير يية واليي ييفيياظ  ييليية الييلييقيية 

الهيرو ليفية الفر واية وكيف ااتضا  ال ضارة الفر واية 

واا ظ   ليها، ثم مواجهية اليروميان واليثيورة  يليييهيم، ثيم 

موقفهم مع العرب المسلمين، واإلسهياك  ية بياياء الي يضيارة 

وا يم ثيورة  9191العربية اإلسالمية، وموقفهيم مين ثيورة 

    رابة

 دير األنبا مموئي  بالمنيا يعلق الزيا ات لتى نهاية يونيو
أ لن ا ر األابا صمو يل المعتر  بجبل القلمون بياليميايييا،    

ا ت ار   ن  دك استقباٍ كا ية اليرايالت وز يارات األ يراا 
 وايو، وايتية اليجيميعية  73للد ر، بدا ة من الجمعة الموا ق 

 وايو، و دك قبوٍ أ  استثااء وأ ا  اليد ير،  يي بيييان   31
له، اليوك الجمعة، أاه  ج   لة مسئولي وماظمي الرايالت 
القاامة للد ر، التاسيق مع األجهزة األماية، لتيرتييي   يميلييية 

 تأمياهم
األنبا مكا يروس: نررفرد ترد يرب الركرشرافرة عرلرى ترأمريرن  

 الكنائس
قاٍ األابا م ار ول، أسقف  ياك اليميايييا وأبيو قيرقيا ، إن 

اللواء ممدوح  بد الماصف، مد ر أمن المايا، اقترح باليفيعيل 

أن تر ا ال ايسة مجمو ة من  باب ال شا ة ال اسية ليعيميل 

اورة تدر بية لهم من خالٍ هيئة ال ما ة المدايية، ليتيدر يبيهيم 

 لة كيفية مواجهة المواقف الخاصة أثااء تأمييين اليميصيلييين 

 ي ال اا س وأ ار األايبيا مي يار يول،  يي تصير يا خيا  

لـ"الدستور"، إلة أن مقترح تيدر ي  الي يشيا ية  يلية تيأمييين 

ال اا س قد  دساء  همه من أص اب اليعيقيوٍ اليمير ضية بيأايه 

تسليا لل اا س، وهو أمر ال توا ق  ليييه الي يايييسية بيال  ي  

وأو ا أن ال شا ة ال اسية اليقير، األسياسيي ميايهيا ليييس 

أمايًا، وإاما تاظيمي ااخل ال ايسة  قط، وبالتياليي  يهيو ليييس 

اوًرا  ر ييًيا ال  يي اليداخيل وال  يي اليخيارج وقياٍ األايبيا 

م ار ول  ال    أن  ر، الوزارة من هي ا اليعير، هيو 

تفعيل أكثر لدور ال شا ة  ي اما ة الماشآت اليميسييي ييية، أو 

إ جاا آلية إ ا ية لل ما ة، ول ن  دخيشية مين تيبيااٍ األاوار 

وإلقاء اللوك  اد وقوح اااث ميا،  يلية الي يشيا ية الي يايسييية 

   والشباب ال   تم تدر به

المجم  المقدس: ألداث العنف الطائفي لن تزيد الكنيسة إال 
 تمسًكا بإيمانها

أكد المجمع المقدل لل ايسة القب ية األرثوذكسييية، بير ياسية  

البابا توا رول الثااي، بابا االس ادر ة، ب ر يرح الي يرازة 

المرقسية،  ي الدورة العاا ة،  يد العاصرة، واليتيي اايتيهي  

ما  قليل، أن هللا   فظ كايسته الميقيدسية و يعيبيهيا اليميبيارح، 

و  فظ سالك مصر وأماها و تراء   يلية  يعيبيهيا الصياميد 

الصابر، وا كد أن كل ه   اثالك والضيقات لن تز د ال ايسة 

القب ية إال تمسً ا بمسي ها القدول وإ يمياايهيا األقيدل وقياٍ 

المجمع المقدل،  ي بيان ص في  إن اجتما اا ليهي   اليدورة 

متزامن مع مرور بالااا وكايستاا بظيرو  أليييمية، خيليفيتيهيا 

الهجمات اإلرهابية التي توال   يلية كيايا سيايا و يلية أبياياء 

ال ايسة  ي أا اء مصر، ماها تعر، الي يايييسية اليبي يرسييية 

بالقاهرة، وكايسة الشهييد ميارجيرجيس بي ياي يا، والي يايييسية 

ليتيفيجيييرات إرهيابييية أسيفيرت  ين  -المرقسية باألس ايدر ية

استشهاا وإصابة  دا كبير من أبااء ال ايسة إلة جاا   يداًا 

من رجاٍ الشر ة وقاٍ بيان المجمع المقدل  استشيهيد  يدا 

من أباا اا  ي  ماٍ سيااء بيد اإلرهاب األسوا ميميا ا ي ير 

 دا من األسر المسي ية للازوح خارج الم يا يظية ليالبيتيعياا 

 ين خيي ير اإلرهيياب اليداهييم، وميايي  أ ياك قيال يل تيعير يي  

مجمو ة أخرى من أباا اا للقتل برصيا  اإلرهياب اليقياار 

بعد استيقا هم  يلية  ير يق ا ير اليقيد يس األايبيا صيميو يييل 

المعتر  بجبل القلمون بم ا ظة المايا، وإذ  شل اإلرهابيون 

 ي إجبارهم  لة التخلي  ن إ يمياايهيم أ يميليوا  يييهيم اليقيتيل 

 تركوهم بين  هداء  اهد ن ومصابين معتر ييين وأ يلين ان 

المجمع المقدل بجميع أ ضا ه و لة رأسيهيم قيداسية اليبيابيا 

وال سيييميا األ يفياٍ   -توا رول الثااي إذ  فخرون بأباا هم

ال  ن تمس وا بمسي هم القدول مقتيد ين بيه  يي ايميل  -ماهم

الصيلييي ،  يعيربيون  ين كيياميل مسيااييدتيهيم ألسيير الشيهييداء 

والمصابين ومشاركتهم لهم  ي آالمهم وأازااهم، ميتي يليعييين 

ب ل الثقة إلة هللا  ابيط الي يل ليييجيزٍ سي ييي  اليعيزاء  يي 

القلوب الجر  ة و لمس المصابين بلمسة  ا ية وأكد المجمع 

أن هللا   فظ كايسته المقدسة و عبها المبارح، و  يفيظ سيالك 

مصر وأماها و تراء   لة  عبها الصامد الصابير، واي كيد 

أن كل ه   اثالك والضيقات لن تز د الي يايييسية اليقيبي ييية إال 

تمسً ا بمسي ها القدول وإ يمياايهيا األقيدل وأكيد اليبيييان أن 

ال ايسة ستظل أ ًضا متمس ة بثوابتها التار خية بال فاظ  لية 

سالك المجتمع،  لن تد عاا ه   األاداث إال  ي  ر ق الم بية 

المسي ية ل ل  ركاء الو ن،  ال  ضيل وال ايفيع ليايا إن ليم 

  ا   ال ل اون تفرقة

 البابا تواضروس يمن  االعترافات على يد الرهبان
أكد البابيا تيوا يرول اليثيااية أايه إ يميااًل ليقيرار اليميجيميع 
المقدل، مماوح اال ترا   يلية  يد اليرهيبيان سيواء خيارج 

 الد ر أو ااخله  الما توجد كاا س وآباء كهاة
جاء تأكيد البيابيا تيوا يرول خيالٍ ليقيا يه بيخيداك الي يايييسية 

المرقسية باإلس ادر ة وقد كان ه ا القرار قد اتدخ   ة  صير 

البابيا  يايواة اليثيالية ليميايع ايدوث مشياكيل بييين اليرهيبيان 

 والمسي يين

دير أنبا مموئي  يطالب برمرف طرريرقره وترقرويرة  ربركرات 
 االترال والتأمين  

 قد ايا ة اابا باسليول اسقف ور يس ا ر اابا صيميو يييل     

اجتما ا مع  دا من القيااات االماية  والتافي  ة اثياياء ز يارة 

لد ر اابا صمو يل المعتر  لب ة اجيراءات تيامييين سيالمية 

الد ر . وت دث رهبان الد ر اوٍ  يدا مين اليمي يالي  اليتية 

 ج  توا رها للتأمين وماها رصف  ر يق " اليميدق بي يوٍ 

كم وال ى  مثل صعوبة  ة اركة وسا ل الايقيل وهيو ميا  31

سهل وقف االرهابين ليليسيييارات وا ضيا اليتيأخييير  ية ايقيل 

المصابين لو ورة ار ه  ير الممهدة ر م ان اليد ير  يميثيل 

مصدر ر يسة للسيااية اليد ياييية . وتي يدث اليرهيبيان ايوٍ 

صعوبة التواصل لعدك وجوا  ب ات اتصاٍ ، وهيو ميا كيان 

من اسباب اخيتيييار االرهيابييين ليهي ا اليميوقيع و شيل بيعيض 

المصابين  ة االتصاٍ بياايد الايقياذهيم ، مي ياليبييين بيو يع 

 ب ات تقو ة لالتصاٍ . وجياء اليمي يلي  اليثيالية بضيرورة 

و ع كاميرات اد ثه اماك الد ر مع وجوا قوة امياييية ثيابيتية 

لتأمين الد ر ومت ركة  لة  ير يق اليد ير الي ى  يربيط بييين 

الد ر وال ر ق القربة . واكدت القيااات  ة ه ا اليليقياء اايه 

سيتم العمل  لة سر ه رصف ال ر ق وتقوك االن ميدر يه 

ميين الشيير يية بييتييأمييييين " مييدق الييد يير " واييقييل اليي ييا ييالت 

والسيارات الوا دة للد ر بتأمين وصولها من المدق الة الد ير 

، وخالٍ كل سا ة تت رح المدر ه لاقل الزا ير ين واليعيواة 

 باخر ن ااهوا ز ارتهم 

 رهريرًدا مرن الرقرريرة فري  20 «نزلة لنا»الحزن يايم على 
 الهجوم اإل هابي   

خيم ال زن  لة وجو  أهالة ازلة ااا بباي سيو يف، اليييوك  
 يخيًصيا مين أهياليي  97الجمعة،  ق  وصوٍ ابأ استشهاا 

القر ة  ي الهجوك اإلرهابي  لة اا لة لألقبا  بياليميايييا كيان 
 21هجوك إرهابي  اه مسل ون  لية ايا يلية ليألقيبيا  تيقيل 

 - خًصا بأاد ال رق الفر ية بالص راوى القربيي اليقياهيرة
أسوان بدا رة مركز مقا ة بالمايا، وال ى أسفر  ن استشهاا 

 آخر ن.. 72 خًصا، وإصابة  71
 ييي كييلييمييتييه لييلييشييعيي  .. 

السيسة  مصر لين تيتيراا 

 يية  ييرب مييعييسيي ييرات 

اإلرهييياب  ييية اليييداخيييل 

واليييخيييارج .. وتيييوجيييييييه 

  ربات قو ة اثن  

 فاطمه ناعوت تكشف من هم جنود داعش في مرر؟
تماما كما قاٍ الر يس اثن إن هد  اا   هو تيميز يق 

اسيج مصر لهدمها من الداخل، ورسيم صيورة ذهياييية 

لدى العالم أن الدولة المصر ة  ير قاارة  لية ايميا ية 

موا ايها األقبا ؛ له ا  ستهد ون المسي يين ليتي ير يس 

تل  الخ ة. ه ا ص يا ما ة بالما ة كيميا قياٍ الير يييس 

السيييييسييي اليييييوك وإذن، وبييالييتييالييي،  يي ن أقييبييا  مصيير 

المسي يين، إلة جوار جاوا القوات المسل ة، هم ال  ين 

 د عون الش ير األكيبير مين  ياتيورة  إسيقيا  اإلخيوان 

واهو، مصر من كبيوتيهيا وصيميواهيا  يي ميواجيهية 

السقو  و شهد التار خ أن أقبا  مصير  يثيبيتيون اا يميا 

و ايتهم اتة الدك والعظاك و يلي ات األكيبياا و يد يعيون 

الفاتورة كياميلية را ييين مير ييييين وإذن وبياليتياليي  

 ت ل  ه ا أن اعر  م ااتهم واعي قدرهم وامد لهم  د 

العر ان بالجميل وار عهم  وق رؤوساا كواهم  د يعيون 

 اتورتاا وادهم و فتدون مصر )و فتدوااا( بيأرواايهيم 

كأاهم جاوا م لفون بي يميا ية اليو ين، وميا هيم جيايوا 

ٍ  يييهيم الي يفيل واليفيتياة واليميرأة  م لفون، إاما هم  ديز 

والمسن أال  ستوج  ما  قدمه المسي يون لمصير وليايا 

وللتار خ من اما هم واماء أ فالهم أن ارتقي بالخ ياب 

 اهم ومعهم وأن  عيد األزهر مراجعة خي يابيه  يايهيم 

ر  ألسن  يوخه من األقواٍ الرخيصة المسييئية  وأن  د ه  

  لو اتفقاا  لة ميا قياليه الير يييس ايوٍ السؤال هولهم؟

استراتيجية اا    )إن هد  ذل  التايظيييم الشييي ياايي 

هو تمز ق وادة المصر ين وإظهار مصر  اجزة  ين 

اما ة أقبا ها(، لو اتفقاا  لة ه ا وهو ص يا، أليييس 

معاة ه ا أن )كل( و)أ ( إاسان مصر   يقيوٍ كيليمية 

مسيئة  ن المسي يين، هو بالضرورة جاد  من جيايوا 

اا   ألاه  ساهم  ي تافيي  اسيتيراتيييجيييتيهيا؟ اإلجيابية  

اعم، أك  ال.. اجعلوا  قول يم و يميا يركيم تيجييي  هي ا 

السي اٍ اليبيسيييط ومين هيم جياييوا اا ي   يي مصيير؟ 

  أ يروا عليه بإمب  االتهام
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 متى تواجه الدولة شيوخ اإلرهاب حبزم وقوة وعدل ؟!!!

  بقلم اآلثري/ باخوم فاخورى
 

إلى متى تترك مؤسسؤسؤال الؤدشلؤخ شؤيؤوي الؤتؤكؤ ؤيؤر شالؤ ؤبؤ  
بمقدرال الش ب المصرى شزرع أشواك تقضى علؤى اخخضؤر 
شتُش ل نيران الؤقؤقؤد شالؤكؤراهؤيؤخ هؤسالم شؤيؤوي هؤم الؤدمؤار 
اإلرهابيين شلألسف الؤدشلؤخ تؤتؤركؤهؤم يؤعؤولؤون يؤ ؤيؤ ؤون فؤى 

 اخرض فساداً.
يخرج علينا بين القين شاآلخر ِعؤوام يؤنؤبؤق بؤ قؤوار مؤتؤكؤرر  
شب ساليب مختل خ شالم نى شاحد شهو أن المؤسؤيؤقؤيؤيؤن كؤ ؤاراً 
ششجوب قتلهم هو شجوٌب شرعٌي شنهبهؤم شسؤلؤبؤهؤم شخؤطؤف 
بناتهم شسبي نساؤهم من أشلويال جهادهم شيُطؤلؤقؤون فؤتؤاشى 
ليست من ال قل شالمنطق فى شئ شيبؤقؤ ؤون عؤن مؤرجؤ ؤيؤال 
تسندهم فى ذلك تاركين ما ُكتب عؤنؤدهؤم فؤى الؤقؤران بؤ يؤاتؤهؤم 
الم رشف بالَمِكيَّخ )المنسوبخ إلى مكه( شألتى فيها الك ير منهؤا 
ما يق َُهم على مود  المسيقيين شمع اخسف الشديد شالُمخزى 
تترك الدشلخ المصريخ شؤيؤوي اإلرهؤاب تُؤ ؤتؤي  ِجؤهؤاراً فؤو  
منابرهم صارخخ فى أبوا  المعتمع بب  سمومهم ضد ال قيد  
المسيقيخ حتى شص ها أحد شيوي اخزهر المدعو/ سالؤم عؤبؤد 
المعيد بقوله ) الؤمؤسؤيؤقؤيؤخ عؤقؤيؤد  فؤاسؤد    الؤمؤسؤيؤقؤيؤيؤن 
ك ار( !!! شأستطيع ان أجزم أجمل ت ليق عؤلؤيؤِه كؤان لؤعؤنؤاب 
الورع القمص أبونا مكاري يونان ألذى إستهل كلمته ) أن هذا 
الشخص اليستقق الرد عليه( شال عيب حقاً كل شيوي التك يؤر 
هم خريعي اخزهر لذلك أشد أن أُناقش هذه المشكلخ ِمؤن عؤد  

 -زشايا فى النقاط اآلتيخ:
 شيٌخ غير صاد  فى بياناته الشخصيخ:  - 3

هذا الشيخ سالم عبد المعيد هو شكيل شزار  اخشقؤاف سؤابؤقؤاً 
شيََدعى أنه حاصل على درجخ الدكتوراه لكنه لم يقصل علؤيؤهؤا 
ب د فهو غير صاد  حتؤى فؤى بؤيؤانؤاتؤه الشؤخؤصؤيؤخ الؤ ؤلؤمؤيؤخ 
شينشرح صدره بوصف جماعته له  بـ ال اِلم اخزهرى شأُحِدثَؤهُ 
متسائالً إذا ُكْنَت تُوَصف بال اِلم شأنت تعهُل ب نك جاهٌل بالؤِ ؤلؤِم 

 فَكم يكون العهُل فيك .
 شيٌخ أفَقَمهُ مقاشريِه على الشاشخ:  - 0

هناك ال ديد من المواقف ألتى توضق مؤدى جؤهؤالؤخ فضؤيؤلؤتؤك 
شقصور فهمك شنكت ى بموق ين هنا فقد أفؤقؤمؤك شؤاب ألؤتؤقؤى 

( شكؤانؤت تؤديؤر الؤقؤوار 0م ك فى برنامج تلي زيونؤى )دريؤم 
إعالميخ شكان أحمد شؤاب ُمسؤلؤم شألؤقؤد يُؤنؤاقؤش الشؤيؤخ فؤى 
مؤؤواضؤؤيؤؤع مؤؤنؤؤهؤؤا إبؤؤاحؤؤخ قؤؤتؤؤل الؤؤُمؤؤشؤؤرك شالؤؤُمؤؤرتؤؤد شغؤؤرشب 
الشمس...شلم يستطع الشيخ الرد عليها شلؤمؤا ضؤا  الؤخؤنؤا  
عليه غضب شأبؤدى رغؤبؤتؤه فؤى إنؤهؤام الؤقؤوار شاإلنسؤقؤاب  
) شهذا ال يديو موجود على النت (  شأذكر هذه الؤواقؤ ؤخ دشن 
التدخل فى ت اصيلها خن الشاب كان يناقش ال قيد  اإلسؤالمؤيؤخ 
شنقن لسنا بصددها شالنناقشها هنا فؤهؤى لؤيؤسؤت ِمؤن شؤ نؤنؤا 

 شلدينا قناعخ حقيقيخ غير زائ خ بُِقريَّخ اإلعتقاد لكل أحد.
شأيضاً إستضاف برنامؤج )الؤقؤاهؤر  شالؤنؤاك( الؤدكؤتؤور سؤيؤد 
القمنى ششيخ اخر شالشيخ سالم عبد العليل شمقدم الؤبؤرنؤامؤج 
اإلعالمى طونى خلي ه شقد أْفَقَم الدكتور سيد الؤقؤمؤنؤى الشؤيؤخ 
سالم شتقداه شلم يستطع مقاشرته شمن أسئلخ د./ القؤمؤنؤى لؤه 
)حرفياً على لسان الدكتور سيد القمنى(: "عايز تؤطؤبؤق عؤلؤيَّ 
الشري خ ن ذ لى حقوقى الشرعيخ اللى بؤتؤدرسؤهؤا لؤلؤ ؤيؤار فؤى 
اخزهر إعدادى شثانوى؟ أُقسم باهلل كالم عيب يتقؤار.... الؤدنؤيؤا 
إختل ت هناك ماهو صالق لزمانهم فقط ...هو عمر بن الؤ ؤا  
حد دعاهم ليقتلوا مصر شب دين الناك اللى دخؤلؤت بؤالدنؤا ... 

أمور أن تُسِلؤم أش تؤدفؤع الؤعؤزيؤخ أش  1أنت جاى ت رض عليَّ 
عليَّ دلؤوقؤتؤى بؤرضؤه"شلؤم   -أنت   –القتار شده اللى بت رضه 

 يستطع أحداً من القضور الرد على الدكتور القمنى!!.
 شيُخ التك ير اليدرى ماذا ي  ل؟! – 1

هل يافضيلخ الشيخ سالم شأم الك تدركون بؤمؤا تؤتؤ ؤوهؤون؟ أم 
أنكم الت همون ما تقولون؟ إن كؤالمؤكؤم هؤذا كؤان يؤعؤب فؤور 
صدشره من أفواهكم ال اغر  ذال ال قور ال ارغؤخ أن تؤقؤبؤ  
عليكم دشلخ القانون شلكن عدم حدشث ذلك يدر علؤى إمؤا أنؤكؤم 
تتكلمون ب قخ أنه ليس هناك عقاب شال مساخذ  عليكم قانونؤيؤخ 
شهذا فى دشلخ الالقانون لذلك سؤبؤقؤكؤم الؤكؤ ؤيؤرشن فؤى تؤكؤ ؤيؤر 
اخقباط شلكنك إنقدرل فكراً لتؤصؤف أن الؤ ؤقؤيؤد  الؤمؤسؤيؤقؤيؤخ 
ً شهؤبؤوطؤاً  عقيد  فاسد ! فكؤنؤت أكؤ ؤر ِمؤن سؤابؤقؤيؤك شضؤوعؤا
ششحالً!  هل شع ك على هذا أن أجهز  الداخليخ تتواطئ مؤ ؤك 
شربما أعطت لك ضوماً أخضر لتُْبِقر فى بقر ُظلُمال كؤمؤا هؤو 
م هود للشرطخ فى جميؤع حؤاالل الؤتؤ ؤديؤال عؤلؤى اخقؤبؤاط ؟ 
أَنََسيتَّ أن المسيقيين تاب ين ِلَمن هو سؤوف يؤديؤنؤك فؤى يؤوم 
القيامخ شالدينونخ ال امخ شهذا حسب إيمانك "سي تى المؤسؤيؤُق 
عيسى بن مريم دياناً لل المين" شَمن هؤو الؤديؤان إال ل شلؤو 
هناك ديان اخر غير ل يكون هذا هو الشؤرك بؤ ؤيؤنؤِه!  نؤقؤن 
نشكر فضيلخ شزير اخشقاف الذى قرر فور م رفته بما ت وهؤت 
به ضد المسيقيخ بؤييؤقؤافؤك عؤن الؤ ؤمؤل  أيؤن قؤانؤون إزدرام 
اخديان منك ؟ أم هذا ي بت بالدليل أنه قؤانؤون إزدرام اإلسؤالم 
فقط شليس قانون إزدرام أديان؟! لذلك الغرابخ فى أن يُؤقؤبؤ  
على أط ار كانوا يل بون تم يليخ فيما بينهم يؤمؤ ؤلؤون داعؤش؟ 
شالسسار هل أخط  هسالم اخط ار فى تم يؤلؤيؤخ مسؤرحؤيؤخ عؤن 
داعش ب كر اخط ار؟ لماذا هاجؤت الؤدنؤيؤا شصؤدر أمؤر فؤورى 
للقب  عليهم؟ هل هم إزدرشا اإلسؤالم بؤ ؤمؤل مسؤرحؤيؤخ عؤن 

داعش؟!! ثم أننا نقور لك أنت ُحٌر فيما ت تقد شلكن لؤيؤس مؤن 
حقك تك ير اآلخر لسبب أنهُ يختلف عنك فى عقيدتك شنؤرفؤ  
نقن المسيقيون فكر  التبادر التك يري القائل أن المسلم يُك ؤر 
المسيقي خن المسيقي اليسمن باإلسالم فيؤصؤبؤق الؤمؤسؤيؤقؤي 
كافراً من شجهخ نظر المسلم شنؤكؤرر لؤك أن الؤمؤسؤيؤقؤي شأى 
شخص من أيخ ديانخ أش م تقد اليسمن باإلسالم هو ليس كافؤراً 
بل هومختلف م ك عقيدياً شدينياً شليس من حقك تؤكؤ ؤيؤره خن 
التك ير يقوى فى م ناه أنك تدين غيرك فَؤَمؤن أنؤت يؤا إنسؤان 
لتتخذ لن سك حق إلهى شتغتصب ص خ التنؤطؤبؤق إال عؤلؤى ل 
تبارك إسمهُ الديؤان؟؟!! شالؤخؤطؤور  أن كؤلؤمؤخ الؤكؤ ؤر عؤنؤدك 
مصقوبخ بم اهيم خطير  حيؤُ  يؤتؤوجؤب عؤلؤى الؤمؤسؤلؤم قؤتؤل 
الكافر.. فهل تريد هيؤاج أمؤ ؤالؤك مؤن الؤمؤتؤطؤرفؤيؤن كؤالؤ ؤيؤران 
الهائعخ شالذئاب الخاط خ ليقتلوا المسيقيين ؟! إذن أنت تبؤيؤق 
قتلهم! شعلى ذلك ثبت أنك أنت إرهابي الغش فؤيؤك شداعشؤي 

حسؤب   –ال كر  أما من الناحيخ اخخرى شهؤى أن الؤمؤسؤيؤقؤي 
يَْ تَبِر المسلم هو كافر خن الؤمؤسؤلؤم اليؤسمؤن   –ت سير ب ضكم 

ب قيد  المسيقيخ العوهريخ شهى حقيقخ الهول السيد المسيؤق 
لهُ كل المعد نقور لك هذه إفتؤراضؤيؤخ خؤاطؤئؤخ فؤى تؤ ؤسؤيؤركؤم 
لنظر  المسيقي نقو المسلم خننا حسؤب إيؤمؤانؤنؤا الؤمؤسؤيؤقؤي 
ن تبر أن المسلم هو غير مسمن بالمسيقيخ شالنقكم عليؤه أنؤه 
كافر إطالقاً شهذا يسري عؤلؤى كؤل َمؤن يؤخؤتؤلؤف مؤ ؤنؤا ديؤنؤيؤاً 
شعقيدياً م ل اليهودى شالبوذى شالوثنى شالالدينى شنصلي من 
أجل العميع ليرحمؤهؤم ل شيؤنؤيؤر طؤريؤقؤهؤم شيَؤْخؤِلؤصؤون شال 
خال  إال بالسيد المسيق حيُ  الت رض المسيقيخ عؤلؤى أحؤد 
ً فؤى مؤار أش  اإليمان بها عنو  أش إرهاباً أش جؤبؤراً أش تؤرغؤيؤبؤا
منصب أرضى أش إغرامال فالتقبل المسيقيخ شخص يؤدخؤلؤهؤا 
إال بمق  إرادته حراً تماماً شقد ش ى السيد المسيؤق مؤريضؤاً 
ب د أن قؤار الؤرب يسؤوع لؤهُ"أتُؤريؤد أن تؤبؤرأ؟ فؤ جؤابؤه نؤ ؤم 
ياسيدى" شأبرأهُ فرغم حاجخ المري  للش ام نعؤد أن السؤيؤد 
المسيق س له حسب إختياره هكذا اإليمان فى المسيؤقؤيؤخ دشن 
أيخ ضغوط بل إختيؤار عؤن مؤقؤبؤخ شإيؤمؤان شرجؤام الؤخؤال  
شنوار اخبديخ الصالقخ  لذلك نقؤن نؤرفؤ  نؤظؤريؤخ الؤتؤكؤ ؤيؤر 
المتبادر شإذا كنت ُمصراً على تك ير الؤقؤبؤطؤى فؤى رأيؤك فؤهؤذا 
رأيك الت رضه على اآلخر شلكن ليس من حقك عؤلؤى اإلطؤال  

 تطبيق تب يال التك ير شهى قتل الكافر شإستباحخ دمه.
 ُمصيبتك الُكبرى تزدري المسيقيخ ال ُظمى – 4

أما عن مصيبتك الكبرى ألتى أغضبت المسيقيين مؤنؤك ) لؤنؤا 
القق فى أن نغضب شن بر عن رأيؤنؤا شلؤكؤن النؤخؤطؤئ حسؤب 
ت اليم الكتاب المقدك "أغضبوا شال تخطئوا"..( عندما تصف 
المسيقيخ عقيد  فاسد  شإذا أردنؤا الؤرد عؤلؤى هؤذه الؤمؤقؤولؤخ 
ال اسد  تقتاج لمعلدال ت بت عكس مقولتك اإلفترائيؤخ  ألؤتؤى 
التخرج من عاقل لكن ينطبق عليك قور هذه ال قيؤد  السؤامؤيؤخ 
النورانيخ المملس  أسراراً " من فضلخ القلب يتكلم الؤلؤسؤان ... 
شاإلنسان من كنزه الصالق يُخرج الصالقال شمن قلبه الشرير 
يُخرج السيئال " ف فكارك ملوثخ شقلبك شرير شلسؤانؤك كؤذنؤب 
ال قرب يل ظ أحرف سامخ قاتلخ شهنا نرد فى نؤقؤاط مؤخؤتؤصؤر  

 -جداً:
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألتى تنادى بالمقبخ للعؤمؤيؤع حؤتؤى 

 اخعدام هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألتى ت مر تاب يها بؤغؤ ؤران خؤطؤايؤا 
ً فؤى  اآلخرين المذنبين لهم شرطاً لنوار الغ ران شنكررها دائما
صلواتنا الربانيخ "أغ ر لؤنؤا ذنؤوبؤنؤا كؤمؤا نؤغؤ ؤر نؤقؤن أيضؤاً 
للمذنبين إلينا" شقار أيضاً رُب هذه ال ؤقؤيؤد  "إن لؤم تؤغؤ ؤرشا 
للناك سيئاتهم اليغ ر لكم أبيكم زالتكؤم ". هؤل هؤذه الؤ ؤقؤيؤد  

 فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد : هؤى ألؤتؤى يؤ مؤرنؤا فؤيؤهؤا ربؤنؤا يسؤوع 
بالتوبخ عن الخطايا قائالً " إن لؤم تؤتؤوبؤوا فؤكؤذلؤك جؤمؤيؤ ؤكؤم 

 تهِلكون" هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألتى يُ ؤبؤت الؤ ؤلؤم كؤل يؤوم صؤقؤخ 
الكتاب المقدك رغم أنه ليس كتاب علوم بل هو كتاب خؤال  
البشر فم الً ) َخْلق شنش   الكون ش اخرض بيضاشيؤخ شلؤيؤسؤت 
مسطقخ أش كرشيخ   العنين يتكون لقماً أشالً ثم تتكون عظامه 
  ال  ور على س ينخ نوح على قمخ جبل أراراط  فؤى تؤركؤيؤا   
دقخ الكتاب المقدك حينما قار "شتهؤذب مؤوسؤى بؤكؤل حؤكؤمؤخ 
المصريين" خن موسى تربى فى قصر فؤرعؤون كؤ مؤيؤر شمؤن 
المتبع أن أبنام ال رعون شأح اده كؤان البؤد أن يؤتؤ ؤلؤمؤوا كؤل 
علوم ال راعنخ منها ماهو يُكتب شمنها ماهو سري شهذا سبؤب 

 ....ألخ. هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!ُكلكلمخ 
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألتى ي بت علم اآلثار أحداث ُكؤتؤبؤت 
فؤؤى الؤؤكؤؤتؤؤاب الؤؤمؤؤقؤؤدك شدقؤؤخ اخسؤؤمؤؤام شالؤؤمؤؤواقؤؤع شاخحؤؤداث 
التاريخيخ كما شردل فى الكتاب المقدك هكذا هى أثبتؤهؤا عؤلؤم 
اآلثار  شأيضاً أحداث الميؤالد شتؤنؤقؤالل الؤرب يسؤوع شرحؤلؤخ 

طؤن  3222الهرشب إلى مصر   شسقوط أعظم تمؤ ؤار شزنؤه 
جرانيت شردى أثنام شجوده بمصر جسدياً   شمؤواقؤع شؤهؤدل 
أعمار الرب يسوع فى تعسده شطؤريؤق االمؤِه حؤتؤى الصؤلؤيؤب 
شقبرِه ال ارغ ) حي  قام( شقيامتِه شص ودِه كل تؤلؤك الؤمؤواقؤع 
أُقيمت عليها كنائس تخليداً لها شاثارها حؤيؤ  أن اآلثؤار مؤاد  
التاريخ   النور ال ظيم اإللهى الذى ينب ق من الؤقؤبؤر الؤمؤقؤدك 

م  شأشر َمؤن راهُ الؤقؤديؤس  14سنوياً فى سبت النور منذ عام 
بطرك الرسور شهذا دليؤل إلؤهؤى عؤعؤيؤب يؤتؤكؤرر فؤى ذكؤرى 

 قيامته المقدسخ. هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألتى نقلت العبل المقطؤم فؤى عؤهؤد 
الخلي خ الم ز لدين ل الؤ ؤاطؤمؤى عؤلؤى يؤد الؤقؤديؤس سؤمؤ ؤان 
الخراز شفى حبريخ قداسخ الؤبؤابؤا إبؤرام بؤن زرعؤخ شقؤد اَمؤن 
الم ز شتنيق راهباً ...شكذب مؤسرخؤون الؤ ؤرب حؤيؤنؤمؤا أدعؤوا 
زشراً ب ن الم ز لدين ل ال اطمى  ُجنَّ شمال غريقاً ف ين قبؤره 

 لو صقت هذه الرشايخ؟!. هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألتى تُْعري يومياً م ؤعؤزال شؤ ؤام 
شإخراج شياطين شحل مشاكل عويصخ بقو  الرب شالصؤلؤوال 
شبش اعؤخ الشؤهؤدام شالؤقؤديسؤيؤن خؤاصؤخ فؤى مؤواسؤم أعؤيؤاد 
الشهدام شالقديسين ) هى أعيؤاد شلؤيؤسؤت مؤوالؤد كؤمؤا يؤدعؤى 
الب   خط ( فى الكنائس شاخدير  م ل أعياد السيؤد  الؤ ؤذرام 
شماِرجرجس شنرى على شاشال التلي زيون م عزال يُعريؤهؤا 
ل على يد أبونا مكارى يونان شيقضرها بالكاتدرائيخ جمهؤور 
غ ير من المسمنين شغير المسمنين لنوار الؤبؤركؤخ شالصؤلؤوال 

 شالش ام. هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد :  هى ألتى ت طى للمؤرأ  حؤقؤهؤا بؤالؤُقؤب 
شتوصى زشجها أن يكون حنيناً عليها شهى ت املؤه بؤاإلحؤتؤرام 
شحبهما متبادر حتى أن رباطهما فى سر الزيعخ يؤكؤون ثؤالثؤيؤاً  
ل يعم هما رجالً شإمرأ  م ُل الُم َلَْ  يقوم علؤى ثؤالثؤخ زشايؤا 
ِ القؤاعؤد  هؤمؤا الؤزشج شالؤزشجؤخ  زاشيخ رأسه هو ل شزاشيتي 
شاليوجد م ل  دشن زاشاياه ال الثخ  شكما أن الؤمؤرأ  التؤتؤزشج 
إال شاحدأ هكذا الرجل اليؤتؤزشج إال شاحؤد  فؤ ؤى سؤر الؤزيؤعؤخ 
المسيقيخ عدالخ رائ خ بميزان ال در حيُ  ل يُمِسك بؤمؤقؤبؤ  
ِ الميزان فى حالخ تسؤاشى بؤيؤنؤهؤمؤا حؤيؤ   الميزان أعاله شك ي 
الرجل شالمرأ  متساشيان فى الؤمؤسؤيؤقؤيؤخ. هؤل هؤذه الؤ ؤقؤيؤد  

 فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألؤتؤى أشصؤى فؤيؤهؤا الؤرب يسؤوع 
شرطاً من شرشط الدخؤور لؤلؤ ؤردشك شهؤى زيؤار  الؤمؤرضؤى 
شِكسام ال ُريان شإط ام العوعان شزيار  المسعونين شرعؤايؤخ 

 اخرامل شاخيتام. هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد : هى ألؤتؤى أشصؤى فؤيؤهؤا الؤرب يسؤوع 
المسمنين به أن يكون السيد هو خادم للكل لذلك حينؤمؤا يؤكؤتؤب 
اخب اخسؤؤقؤؤف رسؤؤالؤؤخ لؤؤه  يُؤؤذًْيؤؤلُؤؤهؤؤا بؤؤ ؤؤبؤؤار  )خؤؤادم كؤؤرسؤؤي 
إيبارشيؤخ....( رغؤم أنؤه هؤو أسؤقؤ ؤهؤا شراعؤيؤهؤا شهؤو مؤالك 
اإليبارشيخ كما شص ه س ر الرؤيا   شلقد غسؤل الؤرب يسؤوع 
أرجل تالميذه لي لمنا التواضع شقار "ت لموا منؤى خنؤى شديؤع 

 شمتواضع القلب". هل هذه ال قيد  فاسد  ؟!.
+ هل ال قيد  ال اسد :  هى ألتى يكون ُمشرعها هؤو ل ذاتؤه 
شهو الذى أجرى م عزال ك ير  ليست بؤطؤلؤبؤال أش تؤوسؤالل 
) كما يتوسل القديسين شالشهدام هلل إلجرام م ؤعؤزال إخؤراج 
شياطين شش ام شإقامخ موتى شنقؤل جؤبؤل ( بؤل صؤنؤع السؤيؤد 
المسيق جميع م عزاته باخمر الؤمؤبؤاشؤر أقؤام أمؤوال ششؤ ؤى 
أمراض شخلق عين لؤلؤمؤولؤود أعؤمؤى شطؤهؤر بُؤَر  شأخؤرج 
شياطين شغ ر الخطايا فمن يغ ر الخطايا إال ل شحدهُ فهل إذا 
كان مشرع المسيقيخ شمسسسها شحاميها شمؤدبؤرهؤا شقؤوتؤهؤا 
هو ل ذاته هل تكون هذه الشري خ فاسد ؟!. شلكؤن يؤسسؤ ؤنؤى 
أن أقور لك أن ال ساد هو ال كؤر الؤذى يؤ ؤشؤش داخؤل عؤقؤلؤك 
شيُك ر الغير شيدين اآلخرين. هذه حقيقتك الُمر  لن سك. نطؤلؤب 
من أجلك أن ل يرحمك شأما حقوقنؤا الؤقؤانؤونؤيؤخ كؤمؤصؤريؤيؤن 
ن رف مسارها إلى حائط سد يُسؤمؤى ُظؤلؤم مؤسسؤسؤال الؤدشلؤخ 
خنها مخترقخ من اإلرهابيين شج لوها دشلخ الالقانون شميؤزان 

 ال در المكسور . 
لِك ل يامصرنا القبيبخ العريقخ ليؤس لؤنؤا أمؤل إال فؤى ربؤنؤا 
يسوع المسيق اإلله الققيقى شحده الواحد الذى قار لنا أنؤا قؤد 

 غلبت ال الم.
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 مصـر ....اليت نريدهـا ؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
 

دعا البروفيسور رفعتعع ععبعيعد رلعيعس العمعاعيعس ا  ع ع عار  
ا   رالي المصر ،ألفورم،رؤ اء العاعمعتعيعاص العمعصعريع  فعي 
 يدني،وبتض األفعراد العمعسع عإعيعيعد،العم ععإعد ا ع عمعا  بعمعإعر 
الإنصيي  المصري  بمدين   يدني،تحع رعاي  معتعالعي السعفعيعر 
يو ف شوقي الإنصل التام المصر ،وذلك  صدار بعيعاي ي ع  
دع  وتأييد ليرليس السيسي،وال أكيد عيعم العةعإع  الع عامعيع  فعي 
الاهود ال ي يبذلها  يادته في محارب  ا رهاب،وأي ا ال عاع  
وا   ن ار وا دان  ب عد  لعيعهعاعوم ا رهعابعي العمعسعيع  العذ  
ا  هدف أوتوبيس رحالص يإعل ععددا معد األقعبعاا،معد العر عا  
والنساء واألافعا ،كعانعوا فعي اعريعإعهع  العم  يعار  ديعر األنعبعا 

معايعو  01صمؤيل بمحافظ  المنيا،صباح يوم الامت  العمعوافع  
،مما أ فر عد ا   هاد واصاب  مايإرب معد معمعسعيعد 0102

عع ، تعع  قعع ععيععهعع  بعع ععريععإعع   شععاععصععا، بععيععنععهعع  أاععفععا  رقة
وح ي ،بربري ،ألنه  رف وا الن   بال هادتيد والع عحعو  العم 

 ا  الم ؟!.
ح ععر ا  عع ععمععا  مععد أع ععاء الععإععنععصععيععيعع ، الععإععنععصععل مععحععمععد 
فععر،ععل،ونععالعع  الععإععنععصععل مععحععمععد بععدر اععاهععر.ومععد رؤ ععاء 
الامتياص:نور الاولي رليس الامتي  ا  المي ،أليعواء  عاد  
رليس  متي  مصر التييا،ألصتايد ،صفوص البنا رليس  معتعيع  
الصداق  األ  رالي  المصري ،حمعد  معحعمعد رلعيعس العاعمعتعيع  
ا   ماعي .وتست  مد أع اء الفورم. ومد  متعيع  الصعتعايعد  
المهندس ايتع نصر .ومد المس إييد:الدك عوريعحعي صعالع ، 
والدك ور صعفعوص ريعاا،والعمعهعنعدس أحعمعد معمعيعس،والعتعبعد 
هلل.وأدار ا  عع ععمععا  الععبععروفععيععسععور رفععتععع عععبععيععد بعع ععريععإعع  
ديمإرااي ،وأع م الفرص  كامي  ل ل مد أراد أي ييإي كيم ،أو 

 يتبر عد رأ ،أو يإدم اق راحا.
تحدث رليس الامتي  ا  المي ،فإدةم ال  ر لمتالي السفير عيم 
ا   اف ه لهذا ا  ع عمعا ،وأشعاد بعدور العاعيعر فعي معحعاربع  
ا رهاب،وبو ار  الاار ي  مصن  الواني  المصري ،وأكد عيم 
أي مصر لد ترك  ر،  كل ماتوا هه معد تعحعديعاص،وأشعار العم 
دوره في ال واصل م  المسؤوليد األ ع عرالعيعيعد ل عرح معوقعف 
مصر،وعندما تحدث الدك ور ماد  شعحعاتع  مسع عتعرقعا بعنعود 
الععبععيععاي الععذ   ععيععصععدر،حععيععك أي  ععيععادتععه هععو الععمعع ععيةععف 
ب  اب ه،قا : رع  ت  عيعل معاعيعس مع عافعحع  ا رهعاب،والع عاء 
الايساص الترفي  والياوء الم الإ اء،وتإدي  ا رهعابعيعيعد العم 
المحاك  التس ري ،وتاديد الا اب الدينعي،و....و....هعنعا اعالع  
رليس الامتي  ا  المي  بأي يذكر البياي تاديد الا اب الدينعي 
ا  المي والمسيحي، واال  أي ا بترا البياي عيم  عيعادتعه 
قبل اصداره ل ي ت ع  العمعوافعإع  ععيعيعه.تعحعدث رلعيعس  عمعتعيع  
الصداق  ا   رالي  المصري ،وتساء  عد  ب  عإد ا  ع عمعا  
اآلي،م يفا أنه كاي يا  عإده قبعل ذلعك وحعادث العمعنعيعا)لسعه 
 اد(،عيم حد تتبيره،وأنه كاي قد اق رح ذلك أي ا لام  نإود 
وار الها الم أ را ل هداء،واق رح ت  يل معاعيعس حع عمعاء،أو 
مععاععيععس مسعع عع ععاريععد،ي عع  ع ععو أو ع ععويععد مععد كععل 
 متي ،لعمع عابعتع  األحعداث فعي مصعر،وتعحعديعد اعر  الع عتعامعل 
متها،وتناولها،وال صرف حيالها،وي وي ممةال لياالي  المصري  
في  يدني،وقا  اي اصدار بياي اآلي يت بر ععمعال مع عررا،حعيعك 

بعاعصعو   0102يونيو2أي الفورم أصدر بالفتل بيانا ب اريخ 
هذا الحادث،فرد عييه البروفيسوررفتع عبيد بأي العبعيعاي العذ  
 يصدر  ي وي بإ   الاالي  المصري ،وليس بإ    عمعتعيع  أو 

 مايس.
تحدث الدك ور يحي صال  فأعرب ععد ععدم ارتعيعاحعه  صعدار 
بياناص حيك أنها ليسع ذاص  دوى،وا   رد قعالعال: ععيعيعنعا أي 
نتبر عد م اعرنا ب ريإ  عميي ،فتيم  بيل المةا  نإوم بامع  
مبيغ مد الما  ونر يه الم أكةر أ ر ال هداء والم  رريد مد 
هذه العحعوادث احع عيعا عا،اعبعتعا العمعا  أليعتعوا فعإعد األحعبعاب 
واألعزاء، ول نه تتبيرا عد الم ارك  في الم اعر واألحا يس 
وأننا مته  في محن ه .وقد ا  م  فتال عدد مد المصريعيعد فعي 
منز  اليواء  اد   وا   تنا  م  مبي ا يساو  مئ  ألف  نيه 
مصععر ،وأر ععيععنععاه الععم السععيععد  نععادر  حععرم الععيععواء  ععاد  
الم وا د  حاليا في المنيا،وبمساعد  احدى ال بعيعبعاص العإعريعبع  
مد أهالي ال حايا  ي   تو ي  هذا المبيغ عيم مد يعإع  ععيعيعه 
ا م يار،كل حس  حا  ه.ث  تحدث اليواء  عاد  فعأععرب ععد 
أ فه لتدم قيام أشعإعالعنعا العمعسعيعمعيعد فعي أ ع عرالعيعا بعمعسعيعر  
يس ن روي فيها هذا الحادث ا رهابي الب  ،ويتينوي ت امنعهع  
م  أشإعالعهع  األقعبعاا فعي معحعاربع  ا رهعاب والع ع عرف حع عم 
يصححوا صور  ا  الم،ويتينوا براءته مد األعما  ا رهعابعيع  
و فك الدماء.وهنا تدمل في  ور با ييي قالال هذا الموقو  ت   
مناق  ه في الامتي  ا  المي  المصري  اآلي.فرد عييه الدك ور 
يحي قالال:لإد تمع مناق  ه وحدثعع معالفعاص بعيعنعهع  ورف عوا 
الإيام بهذه المسعيعر ،ولع  يعتعيع  رلعيعس العاعمعتعيع  ا  عالمعيع  
المصري .وا  أنف اليواء  اد  الحديك قالال: بتد رحيل الايل 
األو  مد المصرييد في أ  رالعيعا لعد تعاعد بعيعد أبعنعاء العاعيعل 
الةاني،والايل الةالك مد لديه  العوألء وا نع عمعاء لعيعواعد األم 
مصععر،األةمععانععدر.وأثععار مععوقععو  ان ععاء نععاد  ا عع ععمععاعععي 
مصر ،ي وي و يي  ليإاء وتواصل أفعراد العاعالعيع  والع عتعارف 
فيما بينه ،ودمج األ يا  ال اب  في الحيا  وال إعالعيعد والعةعإعافع  
المصري  مما يساعد عيم تنمي  شتوره  الواني تاعاه العواعد 
األم،مصر،وذكر أنه قام بمحاول   ن اء هذا الناد  في فيرفيعيعد 

وكاي ينف  عييه مد ماله الاا ،ول د لأل ف ال ديد لع  يعاعد 
ال  اي  ال افي مد أفراد الاالي ،وأل مد الماالس أو الامتياص 

 المصري  مما اق ره الم وقف ن ااه.
تحدث أمير  ال  عد أهمي  ال واصل م  المسئوليد ا   رالييد 
لي صد  لألكاذي  ال ي تن رها بتض و الل ا عالم ا   راليع  
عد حإيإ  معايعحعدث،واألوقعا  فعي مصعر،وقعرب معةعال ععد 

أثنعاء  يعار  العرلعيعس ععبعد  SBS األ م  ال ي حدثع م  اذاع 
الف اح السيسي األمير  الم الوألياص الم حد  األمري ي  بتد فو  
دونالد ترام  بالرلعا ع ، وكعيعف أنعهعا أذاععع تعإعاريعرم عوهع  
منإول  عد قنا  الازير ،تاالف الواق  وألتظهر الحعفعاو  الع عي 
قوبل بها الرليس والنااح الذ  حإإ ه تيك الزيار ،وقد قعام هعو 
بدور بار  في موا ه  هذه األ م  مما أدى الم اعع عذار معايع عل 

وصح  األوقا ،وأذا  تإاريعر  SBS عبيد رليس مايس ادار 
أمرى تت س حرار  ا  إبا  الرليس السيسي وأهع  ا نعاعا اص 
ال ي حإإ ها تيك الزيار .وهو دال  ا تصا  بال ةير معد أع عاء 
البرلماي ا   رالي،وعدد مد المسئوليعد ا  ع عرالعيعيعد ل عرح 
الموقف في مصر،واال  بأي يإوم كل أفراد الاالي ،عند حدوث 
أ  شئ يمس مصربإر ا  برقياص الم أع اء البرلمعاي العذيعد 
يمةيونه  ح م ي وي ال أثير أقوى وله مردود اياابي معيعمعوس، 
وأع م مةال بالاالي  اليهودي  ومالها مد تأثير قو  في ا عالم 
ا   رالي ودوالر صن  الإرار السعيعا عي فعي أ ع عرالعيعا ألنعهع  
 ميتا ير يوي برقياص وي واصيوي م  المسئولعيعد ععيعم كعافع  
المس وياص.وهنا تدمل التبد هلل قعالعال: ألي العاعالعيع  العيعهعوديع  
قععوتععهععا فععي تععرابعع ععهععا ووحععدتععهععا ولععهععا كععيععاي واحععد يععإععودهععا 
ويو هها،أما الاالي  المصري  فهي مف    بالترابط وتف إر العم 
وحد  الهدف وال نظي .فتي  في  ور با ييي قالال:اي الاعمعتعيعاص 
المو ود  هنا تمةل الاالي  المعصعريع  وتعإعودهعا،فعإعيعع لعه:مع  
اح رامي ال ديد ليامي  ه  ماع عيعفعوي فعي اآلراء ولعيعس لعهع  
هدف واني قومي واحد، ث  أي هذه العاعمعتعيعاص ألتعمعةعل كعيعانعا 
واحدا وليس لها قياد  واحد .وقد أيدني فعي ذلعك العبعروفعيعسعور 
رفتع عبيعد قعالعال: نعتع  العاعالعيع  العيعهعوديع  لعهعا كعيعاي واحعد 
يإودها،ي   محاميد،و يا ييد،وصحفييد و....و....وهو الذ  
يو ه ويإود، وهنا اق رحع عيعم العحعاقعريعد أي يع ع  تع عيعيعف 
البروفيسور رفتع عبيد بعوقع  هعيع عل  ن عاء كعيعاي مصعر  
مماثل وتحديد عدد ونوعياص وام صاصاص مد  ي ع عيعوي هعذا 

 ال ياي،لما له مد مبر  في ذلك الماا .
تحدث المهندس أحمد مميعس وععبةعر ععد حعزنعه ال عديعد معد  

المصرييد الذيد يرددوي دالما بنبر  اليأس أنعه)معفعيعر فعايعد (
،وألأمل في ا صالح،في الوقع الذ  تح اج فيه مصرالم ت اتف 
كل أبنالها في هذا الظرف الع عاريعاعي العاع عيعر لع عي تعهعزم كعل 
مايحاك لها مد مؤامراص في الدامل والاارج.ث   اء دور  فعي 
العحعديعك،فعإععيعع:أؤيعد الععدكع عور يعحععي فعي عععدم  عدوى اصععدار 
بياناص،ألننا اذا حصرنا عدد ما أصدرناه مد بعيعانعاص،وهعو ععدد 
ألبعأس بعه، مععال  السعع ع  أشععهعر العمععاقععيع  فعإععط، ومعاذا كععاي 
تأثيرها،أو التالد منها لو دناه ألشئ،بل عيم العتع عس ا رهعاب 
ر أدالعنعا نعحعد   اد وتوحةر،وت ورنوعيا،وأداء،وعيينا أي نع عوة
أي ا،فماليس منه فالده ن ركه ونعبعحعك ععمعا يعفعيعد.نعحعد نعريعد 
مصر،دول  مدني  ديمإرااي  حدية ، فينتمل متا عيم بنعاء هعذه 
الدول ،نبحك معاهعي ععوامعل تعأ عيعس هعذه العدولع ،ونعبعدأ فعي 
مناق  ها وا   ما  ما ينإص منها ،ون ي  مد السيد العرلعيعس 
بم ارك  باقي مؤ ساص الدول  توفير هذه العتعوامعل،ونعيع  فعي 
ال ي ،ون اب ،ونصر عيم ال نفيذ.و أعرا و ه  نعظعر  فعي 

أدلعم معحعمعد فعايع ،رلعيعس لعاعنع   0112هذا ال أي.فعي ععام 
الحإو  المدني  في المايس الإومي لحإو  ا نساي،العذ  كعاي 
يرأ ه الدك ور ب رس ب رس ،العم،رحعمعه  ،بع عصعريع  قعا  
فيه: "نحد نإوم بإعداد قانوي عدم ال مييز بيد المواانيد،عيم 
أ اس الديد، أو العتعإعيعد ،أو العيعوي،أو العاعنعس،أو العتعر ،أو 
الحال  ا   ماعي ،أوال نم والفإر،وبصدد اصداره قريبا".م م 
تس   نواص عيم هذا ال صريع ،وأصعبع  معحعمعد فعايع  رلعيعسعا 
ليمايس الإومي لحإعو  ا نسعاي،ولع  يصعدر هعذا العإعانعوي؟!. 
وأليزا  ال مييز مس مرا بيد المواانيد،فالبهالييعد كعفعر  ويع ع  
ارده  مد قري  ال عورانعيع ،وتعهعدم بعيعوتعهع  ويعبعنعم مع عانعهعا 
مسادا،والمواانوي في محافظ  قنعا يعرف عوي تعتعيعيعد العيعواء 
عماد ميااليل محافظا لإنا وي دمل ال يخ محمد حساي وت را   
الدول  وتوقف تتييد المحافظ الإب ي.وهذا عيم  عبعيعل العمعةعا  
وليس الحصر.اذي حاي الوقع ل ي ن ال  بإصعدار قعانعوي ععدم 
العع ععمععيععيععز بععيععد الععمععوااععنععيععد.أنععا لعع  أذكععر هععذه األمععةععيعع  أثععنععاء 
ا  عع ععمععا ،ولعع ععنععي أكةععدص أي العع ععمععيععيععز مععا ا  مسعع ععمععرا بععيععد 
المواانيد،وأذكرها هنا ل ي أوق  ليإراء متنم الع عمعيعيعز بعيعد 

 المواانيد.
نأتي بتد ذلك الم المواان ،وهي الماد  األولم مد الد  وروم  
ذلك فهي ألتح رم وأل ت ب  في مصر.ألإانوي الموحد لعبعنعاءدور 

وبتد تإرير العدكع عور  عمعا  العتع عيعفعي  0720التباد ،منذ عام 
وكيل مايس ال ت  آنذاك الذ  قدمه عد أحداث الف ن  ال الفي  
في الاان  ،ومعؤ عسعاص العدولع  ،معاعيعس ال عتع ،والع عنعالعس 
المصري  بما يف اوالفها،والمايس الإومي لعحعإعو  ا نسعاي 
تإوم بدرا   العإعانعوي وا عراء الع عتعديعالص ععيعيعه،وتعالفعي كعل 
المالحظاص،الم أي ا ع عوفعم كعل ال عروا العمع عيعوبع  و عيةعمعه 
المعاعيعس العإعومعي لعحعإعو  ا نسعاي العم العحع عومع  فعي ععام 

.حفظ ه الح وماص الم  الي  حبيس األدراج العم أي  عاء 0112
يعيع عم  0102وتت ةمنا ميرا،فإذا بنا في عام  0100يناير  02

الإانوي الموحد لبناء دور التباد  ويصدر بدأل منه قانوي تنظعيع  
بناء ال نالس،وقد أعينع وق ها متارقع عي لعهعذا العإعانعوي،ألنعه 

،ير د  ور  ألنه ي تارا م  الماد  األولم مد الد  ور،فمعد 
أ ا ياص المواان  أي ي وي هناك قانوي موحد لبناء كعافع  دور 
التبعاد ، ا  عالمعيع ، والعمعسعيعحعيع ، والعيعهعوديع ، وال عيعتعيع ، 

 و....،و.....،وهذا ما ي ب  هنا في ا  راليا.
اذي فين ال  بإصدار قانوي ل فتيل مبدأ المواان ،ومعتعاقعبع  كعل 
مد ياالفه أوين ه ه،ألي الماد  الد  وري  ليسع قانعونعا يعحع ع  
بمإ  اها الإاقي.ألإاقي يح   بالإانوي،والمعاد  العد ع عوريع  
بدوي قانوي يفتةيها هي حبر ععيعم ور ؟!.نعإع ع  أمعيعر  وهعي 
قانوي ا دراء األدياي،ي ال  الامي  بعإلع عالعه نعظعرا لعمعا حعدث 
  الم البحير  وفاام  ناعوص و،يرهما،ول ني أم يف معتعهع  
فعععي ذلعععك ألنعععي أرى ا بعععإعععاء ععععيعععيعععه،ألي هعععنعععاك معععد 
يزدروي،ويساروي مد دياناص وعإالعد اآلمعريعد،ولعذلعك يعاع  
عدم ال اله ب را أي ي   ت بيإه بالتد  وعيم الامي  ععيعم قعدم 
المساوا ،ف ما ت  الح   بحبس أافا  أقعبعاا لع  يع عاعاو  ععمعر 
بت ه  الةاني  ع ر  عاما،يا  حبس شيوخ العفع عنع  العبعالع عي 
الرشد وال اميي األهيي ،الذيعد ي عتةعوي كعرهعا وحعإعدا ويعبعةعوي 
 مومه   هعارا نعهعارا فعي كعافع  و عالعل ا ععالم وأليع عالعهع  
الإانوي،وين روي ال تصع  األععمعم والع ع عفعيعرفعي كعل أر عاء 
الواد وي يتوي  وا مد ال وتر والب  عاء بعيعد أبعنعاء العواعد 
الواحد،ويمنحوي ا رهابييد رمص  و، اء لممار   ارهعابعهع  

 و رالمه  عيم ،ير المسيميد.
هذا هو،مد و ه  نظر ،مايا  عييعنعا أي نع عيعبعه معد السعيعد 
الرليس:اصدار قانوي عدم ال مييز بعيعد العمعوااعنعيعد، وقعانعوي 
تفتيل المواان ،وت بيع  قعانعوي ا دراء األديعاي بعالعتعد  ععيعم 
 مي  الماالفيد،ون اب  ونصرة عيم ال نفيذ. وبالمنا ب ،فإي كعل 
مصر  أيا كانع ديان ه،أوعإيدته،ح م واي كاي ميحدا فعهعو لعه 
ح  المواان  ال امي  مادام يؤد  ما ععيعيعه معد وا عبعاص تعاعاه 
وانه،هذه هي مصر ال عي نعريعدهعا،وععيعيعنعا أي نعبعدأ اآلي،فعإعد 
رنا كةيرا،في بنالهعا.وأمعيعرا ععنعد  اقع عراح لعد يعنعفةعذ،ولعد  تأمة
توافإوا عييه،وهعو ان عاء صعنعدو  دعع  مصعرنعفع ع عحعه نعحعد 
الحاقروي هنا،كل منا بمبيغ مد المعا ،ويع عوي  عاهعزا لع عيعإعي 
األموا  مد باقي أفراد الاالي ،كل حس  معإعدرتعه،ويع ع  تعحعديعد 
آلي  بمترف    ل وصيعل األمعوا  العم مسع عحعإعيعهعا،معد قعحعايعا 
حوادث ا رهاب، في مصر يدا بيد،وليس عد اري  و  اء أو 
هععيععئععاص أو ععهععاص مععد الععدولعع  أو الععحعع ععومعع .وشعع ععرا لععحععسععد 

 ا  ماع  .ول  يتية  أحد.
وام    متالي السفير يو ف شوقي ا   ما  ب يم  حةةنعا فعيعهعا 
عيم التمل عيم توصيل مايحدث في مصر الم أفعراد العمعاع عمع  
األ  رالي،وأي ن رح له  الاهد ال بير الذ  تبعذلعه العدولع  فعي 
تنفيذ الم روعاص الإومي  الما يف ،وتاديد البني  ال حع عيع ،معد 
رصف ال ر  وان اء ال بار ،والإ اء عيم الت والياص،ومن  
الإروا  ن اء الم روعاص الص ير  والم و    لاي  فر  
التمل وت اي  ال باب عيم ا تااه الم األعما  الحر ،وتعوفعيعر 
المساكد لمحدود  الدمل....ألخ.كذلك عيينا أي نف عاعر بعواعنعنعا 
مصر،فأميرا قد اق ن  التال  كيه بو ه  نظر مصر ورؤي ها فعي 
الحرب عيم ا رهاب،فمنذ عد   نواص ومصر تنبه العتعالع  كعيعه 
مد م ر ا رهاب وح مي  وصوله الم كل دو  العتعالع  وقعربعه 
له ،وهذا هو ماحدث بالفتل،فإد اك عوص بعنعاره أمعريع عا والعدو  
األوروبععيعع ،واقعع ععنععتععوا أمععيععرا بععأنععه يععاعع  أي تعع ععحععد كععل دو  
التال ،وليس مصر ودو  ال ر  األو عط فعإعط،لعمعوا عهع  هعذا 
السرااي والإ اء عييه،ب افيف مناب  ال مويل،وعدم امعدادهع  
باأل يح ،وعدم السماح لإاد  ا رهاب وعناصره بعا قعامع  فعي 
دولععهعع ،وأي يعع عع  الععإععبععض عععيععيععهعع  وتععرحععيععيععهعع  الععم بععالدهعع  
لمحاكم ه ،ومحا ب ه  عيم ما اقع عرفعوه معد  عرالع  فعي حع  
الب ري .وا   رد  يادته قالال:"أن   فرص    أحسعد معنعا فعي 
آداء هذا الدور".وش ر الامي  عيم ا ه مام والح ور.وانفض 

 ا   ما  عيم أمل عإده دوريا كل شهريد.
تحي  ل ل مصر  تتير مصر حية  في داميه،تردد نب اص قيعبعه 
أ مها،وم  كل نفس ي نفسه يادةد التهد عيم الدفا  عنها وعد 

  شتبها

  خواطر أعجبتني
 

أن ترى السفينة في الماء لكن من الخطر أن  من الطبيعي 
ترى الماء في السفينة فكن أنت في قلب الدنيا وال تجعل 

 . الدنيا في قلبك
 
 ضع قليالً من العاطفة على عقلك حتى يلين 

 
 . وضع قليالً من العقل على قلبك كي يستقيم  
 

تعجبني القلوب التي تستقبل األلم بصمت و تبرر أخطاء 
 . اآلخرين بحسن نيه

  عندما تظن بأن بعد الشقاء سعاده ، وبعد دموعك إبتسامة 
 *"ماتزرعونه بالدموع تحصدونه باالبتهاج"
إذا أتعبك ألم الدنيا فال تحزن .. فربما أشتاق هللا لسماع  

صوتك وأنت تدعوه .. ال تنتظر السعادة حتى تبتسم .. ولكن 
ابتسم حتى تكون سعيد .. لماذا تطيل التفكير وهللا ولي 
التدبير .. ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند هللا 

والطالبين  عين هللا علي خائفيه  معلوم .. لذلك إطمئن فأن 
  .رحمته
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 قراءة متأنية ...  فى حقائق تارخيية
 بقلم: د. مجدى شحاته                                                                          

 

 01رحب  االقباط  شأنهم شأن الشعب المصرى بقيام ثوور  
، رغم  أن  تنظيم  الضباط االحورار لوم يضوم    3590يوليو 

سوى قبطى واحد  يونوىوموى الوى الصون الو وانوى  وى حوركو  
الجيش ، وهو اللواء أنور عبد هللا .  ى عهد الرئيس جوموا  
عبد الناصر لم يخىفى الىمييز الدينى ، ولكنه تقلو  بصوور  
واضح  ، اذا ما قورن عن سابقه أو بعده . لم يكن الورئويوس 
عبد الناصر " أيديولوجيا " مضطرا الوى ان يولوعوب بوورقو  
الفىن  الطائفي  أو يسىخدم ورق  الدين  وى توحوقويوا أهودا وه 
ومآربه ، واثقا من شعبيىه الوجوار و  وحوب الوجومواهويور لوه. 

  90ويمكن  لنا ان نقرر أنه طوا  السنوات االولى من ثور  
لم  يحدث  تصادم  مع السلط  والكونويوسو  الوقوبوطويو  وكو لو  
طوا  سنوات السىينات ، حيث لم يكن لألقباط اى تكىل ديونوى  
أو طرح سياسى ، على عكس الحا  من تيارات اخرى كانو  

 مناهض  لل ور  كان لها النصيب االكبر من االعىقاالت .
و ى مرحل  أخرى من تاريخ مصر ، سعى الرئويوس الوراحول 
انور السادات  بعد ان تولى تقاليد الحكوم بوعود و وا  الوزعويوم 
عبد الناصر ، الى ضرور   تكوين جبه   تونواصوره وتوحوا و  
على المعادل   السياسي   امام تنامى الوىويواريون الويوسوارى و 
الناصرى ، واعاد  صياغ  المجىمع والوىووا ن السويواسوى . 
وكان ه ا الىحرك أثر المظاهورات الصواخوبو  الوىوى قوام بوهوا 
طالب الجامع  احىجواجوا عولوى بوعوا سويواسوات الوحوكوومو   
) وقىها كن  معويودا بوكولويو  الوزراعو  جواموعو  االسوكونودريو  
وعاصرت االحدث عن ك ب ( . كان  آليات ه ا الىغييور، مون 
خال   تنمي  الىيار الدينى وتكوين الجماعات االسوالمويو   وى 

وهو الىيار ال ى بودأ يوىونواموى  3530الجامعات ، وذل  عام 
.  وربوموا لوم يوحوسوب الورئويوس  3593عقب هزيم  يونيو 

السادات حسابه ، ان الىيار الدينى سالح ذى حدين ، يوموكون 
ان يفيد مرحليا ، ثم ينقلب على من كونه ، حيث أن أصحواب 
العقائد الديني  بصف  عام  ، ال ي وبوا أو ينخورطووا  وى أيو  
أيديولوجيات اخرى .  وتكون  جبهات موعوارضو  مونواهضو  
للرئيس السادات ، وانىهى الحا  بأغىيوالوه  وى ذكورى نصور 

وهو النصر ال ى خطط له الرئيوس السوادات   3593أكىوبر 
باجىهاد وعزيمو  قوويو  لويوحورر االرر ويسوىورد الوكورامو  
العربي  . الصدام بين الرئيس السادات والوبوابوا شونوود   لوم 
ياتى مبكرا، حيث كان الرئيس السادات يسوعوى جواهودا لوعودم 
اتساع رقع  الخال ات بينه وبين الشوعوب ، حويوث كوان يوعود 

. وجواء  93لحرب حىمي   رض  عليه بعد هزيومو  يوونويوو 
نصر اكىوبر العظيم ، وشعر السادات بمزيد من ال ق   واتوخو  
قراره الخطير،  باطالق يد الجماعات والىيار الدينى المىشودد 
وبعدها  تزايدت وتير  االنىهكات  ى حوا االقوبواط ، خواصو  
 ى صعيد مصر . وبدأت هو  الخالف بين الرئويوس السوادات 
وقداس  البابا شنود  ال الث  تىسع  بىوالى االحداث . أهوموهوا 
حينما سجل البابا ر ضه التفاقي  السالم مع اسرائيل  . ك لو  
منع البابا االقباط من السوفور الوى الوقودب اال بوعود  توحوريور 
القدب . باالضا   الحداث ضوبوابويو  اخورى  ادت مون توأ م 
المواقن بين الرئيس السوادات والوبوابوا شونووده.  وى نوفوس 

 لوق  ، وعلى الجانب اآلخر كان هناك مزيدا من تراجع 
لالقباط  ولجوئهم الى الكنيس  الىى بواتو  الومولوجوال والوموالذ 
المناسب يمارسون  يه شعائرهم الديني  ، بجانب أنشوطوىوهوم 
االجىماعي  االخرى مو ول الورحوالت والونودوات الوروحويو  و 
المسابقات الرياضي  واالجىمواعويو  ، وكولوهوا أنشوطو  داخول 
أسوار الكنيس  . كان م لث الرحمات قوداسو  الوبوابوا شونوود  
ال الث هو الواجهه االساسي   لىم يل االقوبواط  أموام الودولو  
والىعبير عن مطالبهم ورغباتهم وشرح وعورر مشواكولوهوم 
دون ظهور أى نخبو  مودنويو  قوبوطويو  تومو ول االقوبواط  أموام 
الحكوم  . وأسىمر تهميش االقباط  سياسيا  ومجىموعويوا موع 
 ياد   ى تقل  دور العلمانيين ، وك رت موواقون الوىوصوادم 
بين الدول  وقداس  البابا شنوده ال الث والىى وصل  ذروتها 

عندما اعلن الرئيس السادات قورارات  3593سبىمبر  9 ى 
سبىمبر، وكان من بينها الغاء قرار رئيس الجموهووريو  رقوم 

بىعويويون االنوبوا شونووده الو والوث بوابوا   3533لسن    0390
االسكندري   وبطريرك الكرا   المرقسي   وتشوكويول  لوجونو   

 للقيام بالمهام البابوي  من خمس  اساقف  .
تولى الرئيس السوابوا حسونوى موبوارك موقوالويود الوحوكوم بوعود 

،  وأمور  3593اكوىووبور  31الرئيس الراحل السادات  ى 
باال راج عن كل الموقفين  ى قرارات سبىمبر ، وظول الوبوابوا 
شنوده  مىحفظا عليه  ى الدير أربعو  سونووات اخورى حوىوى 

. االمر ال ى اعطى انطوبواعوا بوان قضوايوا   3599يناير  31
االقباط  ليس لها االولوي   ى نظام الرئيس مبارك . ثوم جواء 
القرار الجمهورى بعود  البابا شنود  لممارس  مهام منصبه 
أمام الدول  ، بناء على أقىراح و ير الداخلي  وهو ما أعطوى 
انطباعا اخر، ان الشأن الكنسى و الوحد  الوطنويو  ، مواهوى 
اال ملن أمنى ضمن ملفات االمن  ى أرشين و ار  الداخلي  
وليس أمر وطنى قومى .  ) كنسيا .. ظل البابا شونوود   هوو  
بابا االسكندري  وبطريرك الكونويوسو  الومورقسويو  طووا  مود  
الىحف  ( . لم يب    نظوام الورئويوس السوابوا موبوارك الوجوهود 

الكا ى لحماي  االقباط او تحسين أحووالوهوم وحول مشواكولوهوم 
وتلبي  مطالبهم ، بالرغم من ترحيب االقباط الشديد لووصوو  
مبارك للحكم  ى ذل  الوق  ، بل لم يكن هونواك نويو  خوالصو  
ال ال  مرحل  السادات الطائفي  ودعم  الوحد   الوطني  . بول 
ك يرا ما سخرت قوى مبهم  ، الىيارات المىشدد   كوفوزاعو   
لالقباط والضغط عليهم ليظلوا قابعين خلن اسوار الوكونويوسو  
الىى بات  المالذ اآلمن و اهم وأحب  حصن  يحىمون داخولوه 

 من تيارات الشارع المصرى المىقلب  . 
اشىد المرر على قداس  البابا شنود  ال الوث  وى السونووات 
االخير  ، بالرغم من ذل  ظل يمارب كا   خدماته الوروحويو  
المىعدد  ، ورئاسىه للكنيس  ، الخور يووم مون عوموره وهوو 
ال ى حاو  بكل الجهد واالمان  الود واع عون حوقووق االقوبواط 
والىفانى  ى خدم  الوطن ،  هو مواطن مصرى صميم حوىوى 
النخاع بشهاد  الجميع .  بدأت سيطر  الكنيس  على الشبواب 
القبطى تضعن  وتىراجع ، حىي كان  جريم   نجوع حوموادى 

لىكون بم اب  نوقوطو  االنوطوالق   0232ليل  عيد الميالد عام 
للشباب القبطى الى خارج اسوار الوكونويوسو  رو  مور  ، ثوم 
تأتى جريم   تفجير كونويوسو  الوقوديسويون بوحوى سويودى بشور 
باالسكندري   ليل  رأب السن  . ليخرج الشباب  بوأكو ور قوو  
ويىظاهر بأعداد غفير  أمام مؤسسات الدول  مطالبا بحوقووق 
المواطن  الكامل  . والبد  من تسجيل تل  االحداث الىى تم ول 
مرحل  مفصلي  لىحرك الشباب الوقوبوطوى بودون وصوايوا مون 
الكنيس  ، وكان تحركهم  من منطلا وطنوى كوأبونواء لوموصور 
وبطريق  حضواريو  دون الوىوطواو  عولوى رموو  الودولو  أو 
الكنيس  . وكان  مظاهرات العمراني  بم اب  الضوء االخضر 

وسوط   0230مارب  39يناير يوم  السب  الموا ا  09 
يناير، كان يوما حزيونوا  وى  09ارتباك الشارع المصرى بعد 

حيا  االقباط  ، حيث أعلن االنبا بيشوى سوكورتويور الوموجوموع 
المقدب عن نياح  قداس  البابوا شونوود  الو والوث عون عومور 

عاما . وتم تشيويوع جو وموانوه الوطواهور  وى جونوا    95يناهز 
شعبي  حاشد  شارك  يها كا   أطيواف الشوعوب الوموصورى . 
رحل البابا شنود  ومصر تمر بفىر  حرج   وى ظول انوفوالت 

.  توولوى رئواسو    0233يونولويور  09أمنى كبير بعد ثور  
الكنيس   ى المرحل  االنوىوقوالويو  نويوا و  االنوبوا بواخوومويووب 
مطران البحير  والخمس مدن الغربي  ، لحين انىخاب الوبوابوا 
الجديد . ويشهد الىاريخ  بحكومو  وحسون االدار  الوىوى أدار 
 يها االنبا باخوميوب النائب البابوى الكنيس  الوقوبوطويو   وى 
مرحل  صعب   للغاي  وتمكن بحكم  واقىدار وسوالم ، اتوموام 
االنىخابات البابوي  بطريقو  ديوموقوراطويو  حضواريو  سولوسو  
ومنظم   للغاي  و م الي  أشاد بها كل المصريين والوعوالوم  . 
تم االنىخاب واجراء القرع  الهيكلي  لويوصوبوا نويوا و  االنوبوا 
تواوضوروب الو ووانوى ، الوبووابوا الوجوديوود ، بوابوا االسوكوونودريوو  
وبطريرك الكرا   المرقسي  خلفوا لومو ولوث الورحوموات الوبوابوا 
شنود  ال الث . اعىلى البابا تواوضوروب الوكورسوى الوبوابووى 
والبالد تمر بظروف صعب  للغاي  وانوفوالت أمونوى  وى كوا و  
أنحاء البالد الىى موزقوىوهوا أ مونو  مون الوىوخولون واالرهواب 
والطائفي  و ىاوى الكراهي  تنىشر لوحورق الووطون وكول مون 
 يه . وتوال  الجرائم الطائفي   ى ظل موظواهورات و انوفوالت 
أمنى  ى كا   أنحاء البالد ،  وتم حصار الكاتدرائي  والوموقور 
البابوى رو  مر   ى تاريخ مصر الوحوديوث ، بوعودهوا ألوىون 
الشباب القبطى حو  البابا بعد أن عبر عن غضوبوه لوألحوداث 
المؤسف  الىى تىعرر لها الكنيس  واسىياء الشعب الوقوبوطوى 
المسالم . بعد وصو  الىيار الدينوى الوى الوحوكوم ، اسوىومورت 
المحاوالت على اخىزا   دور االقباط  داخول الوكونويوسو  مور  
اخرى ، ولكن لم يسىكن االقباط  بل شاركوا بقوو   موع  كول 
المصريين  بالىواجد  ى الشارع المصرى ، باسلووب وطونوى  
وحكم  وعقالني    ى ثور  الشعب ال ى خرج بالماليين يووم 

يوونويوه ،  لويونوهوى الشوبواب الوقوبوطوى حوالو  االغوىوراب  12
واالعىكاف والىهميش الىى دام  عوقوود طوويولو  . وتوحومول  
االقباط  بشوجواعو  نوادر  وطوو  أنوا  وايوموان قووى ، آالم 

يونيوو، و الوىوى  12ومرار   المرحل  االنىقالي  الحرج  بعد 
شووهوودت حوورق وتوودموويوور عشوورات الووكوونووائووس والووموونووشوو ووات 
والممىلكات القبطي  ، بوهودف خولوا نوزاع طوائوفوي ونشووب 
حرب أهلي   تكسر اراد  الشعب الصابر الومو وابور االصويول ، 
وتشريد المصريين وتدمير الوطن على غورار موا حودث  وى 
دو  مجاور  . وقام البابا تاوضروب  بدورا  قياديا حكيموا ، 
حيث اسىطاع بقو  ومعون  الهي  من امىصاص غضب وآالم 
وحزن ماليين االقباط ال ى حرق  ودمورت كونوائسوهوم ،  وى 
مشهد لم يحدث  ى مصر  ى تاريخها الوموعواصور ، وتصودى 
البابا تاوضروب ال انى لكل الىحديات  بقو   احىما  عجويوبو  
، وقا  مقولىه الىى أ هل  الناب  ى ارجاء العالم ، وحوالو  
دون حدوث حرب طائفي  كانو  موحوقوقو   لوىوحورق االخضور 
واليابس : " وطن بال كنائس خير من كنائس بال وطون " . 
و تمكن البابا من احىضان النخب  من الشباب القبطى وضبوط  
سلوكياتهم  والسيطر  علوى الوكونويوسو   وى ظوروف قواسويو  
مرير  ، يصعب  يهوا أى انسوان عوادى أن يوحوىومولوهوا وان 
يضبط  نفسه ومشاعر  وأعصابوه  ، ان لوم يوكون مسونوودا  
بقو  ارلهيه  من السماء . أكد البابا تاوضروب ان الكنيوسو  
القبطي  كنيس  وطنويو  ، لوهوا دور ايوجوابوى واسواسوى   وى 

القرارات المصيري   لولووطون ، 
مووعووبوورا عوون شووجوواعوو  وأصووالوو   
االقباط  عندما وا ا وشارك مع  

يونيو، مؤكودا   12قيادات ثور  
على ثواب  راسخ  وبواديوهويوات 
جوولوويوو  ، أن االقووبوواط  شووركوواء 
وأصوووحووواب وطووون ولووويوووسووووا 
مواطنون  " كوموبوارب"  مون 
الودرجوو  الوو ووانوويو  . وكووان لووهوو ا 
الدور االيجابى رد  وعول واضوا  
وقوووى ،  تووبوولووور  ووى  يووار  
الرئيس عوبود الوفوىواح السويوسوي 
الكاتدرائي  المرقسي   وى قوداب 

 وى سوابوقو  شوجواعو  ، لوم  0239عيد الميالد المجيد عام 
تحدث من قبل كان يخوشواهوا مون سوبوقووه ،  وهوى السوابوقو   
االولى من نوعها  ى تاريخ مصر ، جاءت  لىكسر حاجوزمون 

 الىهميش و الىعصب والجفاء . وتكررت الزيارات وتعددت  .                          
كان للحراك ال ورى لألقباط  أثوره  وى الشوارع السويواسوي ، 

قبطيا وقبطي  على قوائم مجلس النواب  01أدى الى وصو  
آخرون  ى االنىخابات الفردي  ، ليوصول   39باالضا   لنجاح 

عضوا وهوو أكوبور عودد   15عدد االقباط  ى مجلس النواب 
من االقباط  يصل  باالنىخاب الحر تح  قوبو  الوبورلوموان مونو   

، بعد ان كان يمن رئيس الجمهوريو  بوىوعويويون  3590ثور  
عدد  من االقباط  اليىجاو  عددهم اصابع اليد الواحد  بقورار 
جمهورى  ى مشهد مهين لولوحويوا  الوديوموقوراطويو     نوظورا 
لنجاح عضو واحد او عضوين بارك ر عن طريوا االنوىوخواب 

عضووا دخولووا الوبورلوموان  15الحور .    والويووم لوألقوبواط 
 باالنىخاب ، تقدم كبير       

نحن حىى االن ال نريد أن نصدق أننا نواجه حوربوا  وعولويو  ، 
حرب بكل ما تحمله الكلم  من معان . بل هوى  وى الوحوقويوقو  
أك ر ضراو  وشراس  من الحروب الوعوسوكوريو   الونوظوامويو  
الىقليدي  . رننا ال نرى العدو بوضوح ، من هو؟  اين يكمن؟  
مىى يىحرك ؟ كين يهاجم ؟ االرهاب يسىهدف  ارم  كلهوا ، 
ومواجهىه لن تكون مس وليو  مونوفورد  ، لوجوهو  أمونويو  او 
عسكري  ، انما هى مس ولي  مجىوموعويو  موىوكوامولو  . نوؤمون 
بقضيىنا العادل  ، نبىعود عون مووقوع الوىوواصول االجوىومواعوى 
المغرض  الىى ابىالنا بها ه ا الزمن . والكل يدرك تومواموا أن 
الكنيس  مؤسس   ديني  ال تحارب ولويوس  ويوهوا مون يوحومول 
سالحا ، سالحها االيمان والحا .  الكنويوسو  الووطونويو  تومور 
بمرحل  صعب   و اصل  و حرج  للغاي  ، تلزم الكل ، وبدون 
اسى ناء ، ان يسل  بالروح ووحداني   القلب ، را عا عويونويوه 
للسماء ، راجيا رب المجد يسوع أن يهوب الوحوكومو  والوقوو  
وال بات لقداس  البابا تاوضروب ال انى  والمجمع الوموقودب  
واآلباء االجالء  والشعب المبارك . وان يظل الوجومويوع صوفوا 
واحدا ، وعلى قلب رجل واحد ... الويوسو  كونويوسوىونوا واحود  
وحيد  مقدس  جامع  رسولي   بفعول الوروح الوقودب ؟ نوعوم 
أيها االحباء ه ه الوحد   نحىاج أن نوىوموسو  بوهوا بورغوبوىونوا  
لىنمو وتسىمر وتنشط .. " ليكون الجميع واحدا ، كوموا أنو  
أيها اآلب  ّى و أنا  ي  ، ليكونوا هم أيضا واحدا  ينا " ) يو 

( .ان أردنا أن يكون لنا النصر  ،  لويوراجوع  00  - 02:  33
كل واحد  نفسه ... هل أنا أجمع مع المسيا أم أ ورق ؟ هول 
أنا خاضع للكنيس  بالحب والطاع   وااليمان ؟.. اسواهوم  وى 
لم الشمل والوحد  .. أم أسير  ى تويوار موعواكوس توزيود هووه 
الخالف واالنشقاق وضياع قصد المسيا  ينا ؟؟ هل أخىبورت 
الموسويوا وانو  وسوط الوعواصوفو  وارضورابوات؟ أدخول الوى 
أعماق  وأيقظه قائال : يارب أما يهم  أمورنوا انونوا نوهولو  ؟ 
اذهب وأيقظه  ى داخل    سىجد الهدوء والسالم والطمأنينو  

 قد سادت حيات  .                              

  كالم جميل
 

 !إذا قابلنا اإلساءة باإلساءة.. فمتى ستنتهي اإلساءة؟
 "ال تقابل الشر بالشر" :

 % كالم جميل
التحسد أحدا بنعمة فأنت التعلم ماذا أخذ هللا منه.. 

 . والتحزن بمصيبة فأنت التعلم ماذا سيعطيك هللا عليها

 % كالم جميل
 : حكمتين من أروع ما وصلني اليوم

  ِ  : حكمة يابانيةُ
 فسقوط المطر أجمل بدايةُ  ليس كل سقوط نهاية 

 % كالم جميل
 :يقول حكيم يوناني

  كنت ابكي ألنني أمشي بدون حذاء
َِ بال قدمين  ..ولكنني توقفت َعَن البكاء عندما رأيت رجالَ

 '' دائما الحمدهلل علَى كل حال
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أُنكُر كيَف 
 إيمانى ؟

 و أنا ذاهب للمعترف و لديرى
 جفت دموعى من كثرة بكائى

 وُغصة فى صدرى   
 على فراِق أحبائى 

 فقد جَف الحبُر من اقالمىِ 
 فكثرة األحداث مزقت وجدانى

 فتارةُ أنت تُؤذينى 
 وتارةُ أخرى تَُسبنى بكفًر و تُسىء لدينى
 و نَسمعُها عاليةً بتحسين الخطاب الدينى

 ولكنَك تزداُد فى تحطيمى و تكفيرى
 لماذا أنت تُخزينى؟

 ماذا تعرف عن كنيستى و عن  ديرى وعن دينى؟
 ولماذا تَقتلُنى ؟

 وقبل ان تَقتلُنى تَسرقنى و تَسلبنى 
 و تقول انك تريد تُهدينى !!!

 فى األديرِة  خلوات روحية تُنقينى
 و تَغسلُنى من ذُنوبى و تُحينى
 لنوال جرعةً روحية  تُقوينى
 لماذا يا وطنى تزيُد أحزانى؟

 فأحداث طنطا و األسكندرية مازالت تُدمينى  
 وأنت يا وطنى تبخُل على و ال تُروينى 

 فمازال الَجرح فى قلبى َيكوينى
 يا وطنى أتحبُنى ؟  أم تكرُهنى ؟
 تقول انك تُحبنى ... و ال تكرُهنى

 فهل قلبك فيه حب يحوينى ؟
 أم انك ترفضنى وتبخل على بتأمينى
 فهل منعت فتوةً تُقهرنى و تُسبينى؟
 هل عالجَت التطرف الذى يُشقينى ؟
 هل دويَت  أحزاب متطرفة تُبلينى ؟

 هل تحكم لى بعدًل أم فى سجِن تُلقينى ؟
 هل حكمَت لى فى قضيِة عنَد أزدراء دينى ؟

 هل راجعت مناهج تعليمية تبنى اخوانى ليسوا من دينى ؟
 هل حميَت مداخلك و مخارجك لتُقينى ؟
 هل زرعَت حباً فى القلوِب ليروينى؟

 فمن هذا الينبوع انت تُسقينى
 يا وطنى كل ما زرعته أنا أحصده 
 وأحملُه فوق ظهرى طول سنينى

 وطنى أُحبك يا وطنى
 و أنت ... وأنت ال تعرف كيف تُداوينى  

 
 كلمات:   ميشيل جرجس

 عشر ىاملوضوع احلاد -معلومات طبيه غذائيه 

 
 تأثير الغذاء الجيد على أمراض القلب

 
قبل ان نوضح لك عزيزي القارى ما هو الغذاء النافع والبلسم الشافىى لىمىعىمىم أمىراض الىقىلىب وجىب اوال 
توضيح بايجاز ماهى مسببات أمراض القلب المختلفة ومن ثم ما هو الغذاء النافع والضار لكل منهىا وايضىاً 

 تجنب بعض المشروبات التى قد تؤدى الى خطورة وتدهور الحاله الصحيه الراهنة 
 مسببات أمراض القلب

 اوال : ارتفاع معدل الكولسترول 
وهو ما يسمي بالمرض الصامت القاتل الكولسترول في معدله الطبيعي احد الدهون التي يحتاج اليها جسم 

 االنسان والبعض منها يفرزه جسم االنسان واألخري عن طريق الماكوالت الحيوانية .
 ين:يالكولسترول ينقسم الي قسمين رئيس

  density lipoprotein -high  -HDLأ الكولسترول النافع 
مليمول وكلما كان اكىثىر كىان أنىفىع وهىو مىا يسىمىي بىالىنىافىع النىه يىجىمىع   2، 1يجب ان يكون علي األقل 

 ٠الكولسترول المترسب في الشرايين وخاليا الجسم ويحوله الي الكبد والذي يدفعه خارج الجسم 
  low density lipoprotein  -LDLب الكولسترول الضار 

وهو فعال ضار اذ يقوم بترسيب الكولسترول علي جدران الشرايين مما يؤدي الي تصلب الشىرايىيىن وزيىادة 
الخطورة لالصابة بامراض القلب والجلطة الدماغية وتعطل الدودة الدمىويىة فىي كىثىيىر فىي إنىحىاء الىجىسىم 

 مليمول وأعلي من ذلك يمثل خطورة للرواسب بالشرايين . ٥،٣الكولسترول الضار يجب اال يتعدي
 

 LDLوانخفاض الكولسترول المضاد  HDL االغذية المفيدة الرتفاع الكولسترول النافع 
 يوميا البرتقال الليمون البطيخ  ٥-1الفواكه : الموز التفاح 

 الخضروات: الطماطم السبانخ الخس الكرمب الجرجير البصل األحمر التوم الزنجبيل 
 المشروبات: عصير البرتقال عصير الليمون الطازج الشاي األخضر حليب خالي الدسم 

 الزيوت:  زيت الزيتون زيت كانوال زيت السمك .
 LDLاالغذية الضارة لزيادة الكولسترول الضار 

بيضات أسبوعيا( وبياض البيض غير  4البيض) علي اال يزيد عن  -السمن البلدي -الزبدة -اللحوم السمينة
 ضار.

التدخين النيكوتين يضاعف ترسيب الرواسب داخل الشرايين ولذلك يسمي بالمرض القاتل ولذلك يمنع 
 التدخين في األماكن العامة وداخل المواصالت ولو أمكن داخل المنازل

 ثانيا: ارتفاع ضغط الدم 
وكما يسمي كذلك بالمرض الصامت القاتل كما أوضحنا في مقالة سابقة فان هناك قياسيين لضغىط الىدم اوال 

ويمكن ان يكون اعلي او اقل حسب العمر والعوامل  21٠والمعدل الطبيعي هو  Systolicالمستوي االعلي 
وحيث  ان العامل االول لزيادة الضىغىط  ٠٠-٥٣حوالي  diastolicالجسمانية اآلخري . والمستوي األسفل 

هو التزامل مع ارتفاع الكولسترول او تواجد النيكوتين ولذا وجب اتباع النواحي الغىذائىيىة الىتىالىيىة: تىجىنىب 
 الفاكهة الطازجة والسلطات الطازجة. -اكثار ملح الطعام في المأكوالت والطبخ وخاصة في المخلالت 

  over weightثالثا: زيادة الوزن 
وكما أوضحنا في مقالة سابقة ان زيادة الوزن من األسباب الرئيسية لالصابة بأمراض القلب اذ أنىة يشىكىل 
عبئا ثقيال علي القلب كي يغذي هذا ألكم الكبير من الكيلوغرامات من اللحم و الشحم باالوكسجيىن و الىغىذاء 
المطلوب للخاليا مما يؤدي الي إرهاق بعض اجزاء القلب الداخلية والشرايين ومن ثم يمكن تمهر بىوضىوح 
أمراض القلب المختلفه و عليه وجب إنقاذ الجسم عامه من هذه الزياده باتباع الغذاء الصحىي الىمىطىلىوب و 
التخلص من الروتين الغذائي الضار الذي يؤدي الي زياده الوزن. عليه فان الغذاء الصحي إلنىقىاا الىوزن 
يتمثل اوالًًٓ اإلقالل من كميه الغذاء اليومي و حبذا لو كان بكميات قليله و اكثىر مىن مىرتىيىن او ثىالث مىرات 
تحتوي علي الخضروات و السلطات بدال من الدهنيات و الزيوت النىبىاتىيىة و الىدهىون الىحىيىوانىيىه والىزبىدة 
واللبن خالي الدسم بدال من الكامل الدسم . وكما ينصح أخصىائىي عىزيىزي الىقىارال ان االولىويىات الىهىامىة 
إلنقاا الوزن مزاولة الرياضة والمشي والحركة داخل المنزل وخارجه وعدم الجلوس لمدة طويلة والكسل 
مع األقالل من المشروبات المسكرة وخاصة الكحوليىة والىتىي تسىتىهىلىك بىدال مىن الىدهىنىيىات والسىكىريىات 

 المتواجدة بالجسم .
  diabetesرابعا : مرض السكري 

في مقالة سابقة أوضحنا ان مرض السكري ابتدا ينتشر ويزداد بصورة كبيرة ومخيفة علي صىحىة االنسىان 
اذ انه في الوقت الحاضر حسب اإلحصائيات العالمية مثل اليونسيف وهيئة الصىحىة الىعىالىمىيىة انىه يصىيىب 

بل وهذه الىنىسىبىة الزالىت فىي ارتىفىاع. ضىغىط ومىدي    ٪1٣شخص واحد في كل أربعة أشخاا اي بنسبة 
تأثيرها الضار علي صحة القلب والشرايين وعلي صحة العيون كذلك عليه وجب اتباع الىنىصىائىح الىغىذائىيىة 

 المنتشرة لمرض السكري بل وللذين لم يصابوا بعد. 
الغذاء المثالي يتمثل في اإلقالل من النشويات والسكريات الكثيرة واالكىثىار فىي اكىل الىفىواكىه مىثىل الىتىفىاح 
والخوخ والجوافة والبرتقال وإعطاء السلطات الخضراء الطازجة النصيب األكبر فىي االكىل مىثىل الىطىمىاطىم 
والخيار والكرمب والخس والبصل األحمر وكذلك إعطاء اعتبار خاا لىلىبىقىولىيىات والىتىي تىحىوي سىعىرات 
حرارية قليلة مثل الفاصوليا والفول المصري والعدس والبسلة وبهذا يحافظ علي عدم زيادة سكري الدم فىي 

 ناحية اخري اهم عدم زيادة الوزن 
  smokingخامسا : التدخين 

ترسيب النيكوتين الناتج من انواع التدخين المختلفة تمتص من الجسم وتتحد مع الكولستىرول وتىؤدي الىي 
تصلب الشرايين ومن ثم تؤدي بسرعة الي أمراض القلب المختلفة وباألخص علي مدمني التدخين العواقىب 
الكبيرة واالحصائيات المتزايدة لمصابي سرطان الرئيتين وهنالك الكثير من العقاقير الطبيىة وغىيىرهىا الىتىي 
تستعمل لالبتعاد او تقليل التدخين والشي المؤسف ان الكثير من مدمني التدخين ال يلجئون لعرض أنىفىسىهىم 
علي األطباء اال بعد استفحال الحالة المرضية المتأخرة والتي قد تستىدعىي لىلىتىدخىل الىجىراحىي السىتىئىصىال 
األجزاء المصابة بالرئتين ومن الناحية الغذائية لها دور كبير لتخفيف اإلصابة بالنيكوتين في أعضاء الجسم 
من ناحية  ازالته او اخماد مفعوله وذلك باإلكثار من استعمال البىروكىلىي والىجىنىجىر والىبىرتىقىال والسىبىانىخ 
والجنزبيل الطازج والليمون والرمان والكرمب. وهناك مقولة غذائية انه لو تم عمل إفصاا البرتقىال وكىل 

 مرة يأخذ الشخص فص برتقال بدال من السيجارة 
 د فؤاد ج بطرس 
 ماجستير تغذية ونمو األطفال يونسيف 
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 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

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” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 

بيعوا ما لكم واعطوا صدقه. اعملُوا لكم أكياس ال تُفنى وكنزآ ال ينفد فى السموات حيُث ال يقرٌب سارق وال "
 ( 11:31يُبلى سوس")لو

 

 نداء عاجل
 وباء الكوليرا فى السودان

 

يناشد مجلس ادارة جمعيتكم الخيرية من كل فرد من ابناء السيد المسيح له المجد، والذى كان يجول يصنع خيرآ، بان يهبوا لمساعده اخوه 
 الرب والذين يموتون يوميآ بالمئات من داء الكوليرا بمديريه النيل االبيض بوسط السودان.

 بمساعده هؤالء الغالبه فى مصاريف العالج. االن يتبرعوالذلك نتوسل من الجميع بان 
 والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات.

 -ورقم حساب البنك كاالتى:
BSB: -   112-879   
A’cc: -   493911231 
Financial Institution: - St. George Bank 
Account Name: - St. Mark Nubian Foundation 
Swift Code: -  SGBLAU2S (For overseas Donors Only) 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه 
 وطلبات جميع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

 
 (0١:3٢فى وقت الشبع اذكر وقت الجوع وفى ايام اِلغنى اُذكر الفقر والجوع")سير"

 
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 

Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile Girgis 
(Director and Secretary & Treasurer) 

 عندما يأتي املساء وعيون الناس تنام ؟؟ 

 والقلوب تبقي غارقة يف ظالم؟؟

 بقلم سلوي بطرس

 

عندما تغمض العيون وتنام ؟؟ وتبقيالقلوب غارقة في احالم او سابحة في بحححور اوهحام قحد 
تكون األحمال الثقيلة والهموم الكثيرة الن الجيوب خاوية واألفكار هابطة هاويه!؟ ومحححطحة 
القطار ليست وكان أوهام أو احالم!؟ بعضهم ينظر في ملل ان تأخر القطار او لم يحتحاخحر !!! 
واالخرون ال يبالون مطلقا بالمواعيد؟! ال طويال وال قصيرا؟! وال يحبحدو عحلحيحه اي عحالمحات 
مميزة غير هذة البدلة السوداء او هذا الرداء األسود ؟! اسود كلة بنطحلحون وجحاكحت طحويحل 
اسود ومنظار اسودوحقيبة سوداء صغيرة !!!!! ذهب الي نهايحة الحرصحيح  ثحم عحادآ؟! ثحم 
 ذهحححححححب محححححححرة اخحححححححري وعحححححححادا؟! ولحححححححكححححححح  أهحححححححم محححححححا يحححححححمحححححححيحححححححز

 !!!!هذا الحديث الذي كان يوجهة الي الأحد !!!!! وال احد يحعحلحم وال أنحا ايضحا أعحلحم شحيء
ثم استقر في مكان وبداء وكانت يغني غناء ليس بأي لغة مفهومة؟! وقحالحت سحيحدة بصحوت 
منخفض متحدثة إلي ال احد ايضا!! م  انت أيها الكائ  المجنون؟! يحالحأ أيحهحا االنسحان اي 
ظلم وقع عليأ وأي طريقا انت سائرا فية؟! روت همي هموم وزرعحت فحي قحلحبحي ظحنحون؟! 

  !!!!!!!وهحححكحححذا كحححان يحححتحححححححدم بصحححوت محححنحححخحححفحححض وصحححوت محححرتحححفحححع اححححيحححانحححا
ال يهم ان ينظر احد او يسمع اي م  الجالسي  و الجالسات ماذا يقول !؟ وهم ايضحا اي كحل 
منهم تصدر وم  بعضهم حكايات وأفعال وأقوال ولك  هذا الجزء المغلق فيالذاكرة والحراس 
والذي يفتح احيانا خالل اليوم؟! أنة في المنام قد يفتح بالكامل وفي األحالم قد يجحد االنسحان 

 !!م  يشكو لة ويتحدم آلية؟؟
وهذا ايضا حديث الذات اي حديث االنسان لذاتة وهو عندما تغلق األبواب المتحدثة إلحيحأ ؟! 
يفتح هذا الباب ؟! باب الذات؟! أطمئنان وأسرار وافكحار محححفحوظحة لحيحس فحيحهحا قحولح  وال 

 قواالن!!! 
وعندما تري الناس هناك يجلسون او عحنحدمحا تحراهحم يحتحسحامحرون  ولك  كل شيء في أمان

ويتشاجرون ياكلون او يتسألون م  كان وكان؟! وهل حقحا هحنحاك فحي نحومحهحم نحوم الحنحائحم 
وعندما يأتي المساء والعيون تغلق وتفتح أبواب وبوابات لعالم آخر بعحيحد يحرونحةو يحححيحون 
فيه؟؟ أجل اجل وكأنها يقظة كاملة!!! دروب بعيدة واحالم وردية وزهور منثورة في حدائحق 
غناء وحبآ ووفاء!!!! اوفي بهو مرمر وأعمدة رخامية والسحر الكبير فحوق أنحغحام الحغحديحر 
وباقي الرحلة خيال وأماني موسيقي وأغاني !!!؟ ولك  ان لم يكح  ذلحأ محاذا يحكحون؟؟؟ قحد 
يكون رعب في الجانب االخر وعذاب وزكريات طفولحة ودروب دون اححبحاب وطحرق كحانحت 
وتكون وتسير في اعتام تسير في أحالم انت والزمان في سباق مع األيام والليالي المحظحلحمحة 
هنا وهناك الحياة هي الحياة تسير ورائحنحا وخحلحفحنحا ونسحيحر فحي الصحححو والحمحنحام ورائحهحا 
وخلفها!! وما عليأ ولَأ أيها النائم تحراة ايضحا فحي األححالم و الحمحنحام؟! ححبحا خحيحال رعحبحا 

!وأهححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححوال؟   
ولك  اي  المتعة وااليام ؟ أي  ذهب األمل ؟! ذهب األمل بعحيحدا 
والحب أضحي غحريحق حا !!! ولحيحالحي األححالم ضحيحقحا!؟ وبحاتحت 
وأصبحت بعيدةوضاعت األيام ولم يعد غير ذكري األيام مليحئحة 
باآلالم تطارد وتهاجم باألهوال النائمي  المتعبحيح  فحي مسحيحرة 
األحالم ؟؟؟ وقد تنقص األيام عليأ وال تعد تفرق بيح  شحمحالحأ 
اويمينأ ثم تتحول الحياة الي مجموعة م  الصور في االححالم 
او في الذاكرة وفي المنام هل طائرا انت تراة!!؟ ام انت إنسحان 
حائرا حتي في المنام!!! صوتأ يدوي ولة رنيح  الحححيحران ؟! 
وانت أيها الغراب لأ صوتا قبيح يشق ستائر الظالم والصحمحت 
ويخطلت بموسيقي األححالم وتحنحعحق وكحان لحأ صحوت إنسحان 
وعندما يحل ضوء الصباح مع الطيورالسابحة في الفضاء بعحد 
نوما عميقا تطيحر وتسحبحح فحي ارجحوان الصحبحاح بحاححثحا عح  
الحرية واالنطالق الكبير!!! ولك  بجانب الشروق تحبحدأ رححلحة 
ليوم آخر هناك؟! يجلس بعضهم فوق الحشائش الحخحضحراء ال 

أصوات ال موسيقي !؟ ال ورود او بنفسج .. ذهب الحمحسحاء ضحاعحت األححالم الحي محا وراء 
وخل  اال محدود؟! لتعود مع مسائا اخرآ !! ويبقي ويستيحقحا الحححرمحان وعحدم األمحان فحي 
قلوب الصغار والكبار ال حنان خل  األسوار العالية وصقيع القلوب واألضواء الحبحعحيحدة فحي 
جدي الليل الحزي  !! ال احضان وال حب لقلوب صغيرة لم تحعحرغ غحيحر األنحيح  !! شحححوب 

 !زبول مثل حشائش الصي  جفاغ وأيام التحاريق؟
والسماء الصامتة دائما والزم  يمر بطيئا وفي ايام الحرائق والتحاريق تكثر الدموع وتطفحآ 
الشموع ؟! والقمر يطل ال شاكي وال حاكي ع  األسوار الحبحعحيحدة ومح  هحم خحلح  األسحوار 
 !تنهدات وآهات وحسرة تحلق وتطير؟! تسبح مع غيوم السماء وفوق ميتة الغحديحر تححح  ؟

أفكار وخيال سحرا وجمال وأضواء بعيدة في العيون والخيال وم  النوافذ الحبحعحيحدة قحبحل ان 
يأتي المساء ولك  م  هم في األنوار واألضواء الراقصة حيث الحب والخيال وححيحاة اوهحام 
ورقص في البهو المرمري الكبير وعيون شاخصة وعيون فاحصة؟؟؟! وتمر ليالي ولحيحالحي 
  !وتححبححقححي وتححظححل األنححوار واألضححواء الححبححعححيححدة بححعححيححدة وال تححقححتححرب فححي غححيححر االحححالم ؟

وهكذا االضواء البعيدة تبقي خيال وأوهام وهي اححالم ؟! وتحححلحق األجحنحححة الصحغحيحرة !؟ 
 والقلوب الكبيرة بعيدا بعيدا؟! وليس لديها مكان أمان غير االحالم ؟؟؟
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Lodging your Income Tax Return  
 إيداع عائدكم الضريبي

 
 
 

عندما تقررون أن عليكم إيداع عائد ضريبي، يمكنكم إيدداعدع عدلد  
، مع وكيل ضرائب مسجدل، أو تدئدبد د  myTaxاإلنترنت من خالل 

عائد ضريب  ورقي أو بمساعدة من برنامد  الدمدسداعددة الضدريدبدي 
Tax Help. 

 03تموز/يوليدو إلد   6تغطي الئائدات الضريبي  السن  المالي  من 
حزيران/يونيو، وإذا كنتم تودعون عائدكم الضريبي بدندكدسدكدم  د ن 

 تشرين األول/أكتوبر. 06موعد استحقاقع هو 
MyTax  هي طريق  سريئ ، وسدلدلد ، وةمدند  ومدويدوقد  إليدداع

عائدكم الضريبي بنكسكم عدلد  اإلندتدرندت. تدحدتداحدون إلد  حسدا  
myGov  مرتبط بمكتب الضرائب األستراليATO  إليداع عائدكدم

 .عل  اإلنترنت
 هل يتوحب عليكم إيداع عائد ضريبي؟

 .مئظم األشخاص يحتاحون إل  إيداع عائد ضريبي كل سن 
إذا تم خصم ضريب  من أي دخل حصلتم عليع خالل السن  الدمدالديد ، 
من المرحح أن عليكم إيداع عائد ضريبي إال إذا كنتم تصنكون ضمن 

 إستثناءات مئين .
إذا كنتم غير متأكدين إذا كان يتوحب عليكم إيدداع عدائدد ضدريدبدي، 

هدل يدتدوحدب عدلدي إيدداع عدائدد استخدموا أداتنا باللغ  اإلنجليزيد  
 .الموحودة  ي األسكل لمئر   ذلك ضريبي

 طرق إيداع عائدكم الضريبي
 لإليداع

 myTaxعل  اإلنترنت باستخدام  -
 بواسط  وكيل ضرائب مسجل -
 عائد ضريب  ورقي -
 .Tax Helpاستخدام برنام  المساعدة الضريبي  -

 إذا كان ال يتوحب عليكم اإليداع
إذا سبق وأودعتم عائًدا ضريبيًا، لكن لم تئودوا بحاح  إلد  إيدداع، 
 أعلمونا كي ال نرسل لكم رسائل تذكير. يمكنكم إعالمنا عن طريق

 إذا كان يتوحب عليكم اإليداع
هي طريدقد  سدريدئد ،  MyTaxإذا كان عليكم إيداع عائد ضريبي، 

وسلل ، وةمن  ومويوق  لإليداع عل  اإلندتدرندت. يدمدكدندكدم عدمدوًمدا 
 الحصول عل  مبلغكم المئاد خالل أسبوعين.

 طرق أخرى إليداع عائدكم الضريبي
 اإليداع بواسط  وكيل ضرائب مسجل
 اإليداع بواسط  عائد ضريب  ورقي

 Tax Helpبرنام  المساعدة الضريبي 
 إيداع عائدكم الضريبي األول

إذا كانت هذه هي السن  األول  التي تودعون عائد الضريب ، اتبئدوا 
 هذه النصائح لجئل وقت الضريب  سلاًل.

الطريق  األسلل واألسرع إليدداع عدائددكدم الضدريدبدي هدي عدلد   -
 .myTaxاإلنترنت باستخدام 

مدرتدبدط  myGovلإليداع عل  اإلنترنت ستحتاحون إلد  حسدا   -
  ATOبمكتب الضرائب األسترالي 

ولكنكم نسيتم اسم الدمدسدتدخددم أو  myGovإذا كان لديكم حسا   -
 كلم  المرور الخاصين بكم يمكنكم:

 External Linkاسترداد اسم المستخدم الخاص بكم
 External Linkإعادة تركيب كلم  المرور الخاص  بكم

 اإليداع عل  اإلنترنت
هدي طدريدقد  سدريدئد ،  myTaxاإليداع عل  اإلنترنت بداسدتدخددام 

 وسلل ، وةمن  ومويوق  كي تئدوا وتودعوا عائدكم الضريبي.
 اإليداع عل  اإلنترنت

MyTax   هي الطريق  السريئ ، والسدلدلد ، واةمدند  والدمدويدوقد
لإليداع عل  اإلنترنت. هي تستند عل  الويب، لذلك ال تحتاحون إل  
 -تنزيل أي شيء، ويمكنكم إيداع عائدكم الضريبي عل  أي حدلداز 

 الكمبيوتر أو اللاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
 

 myTax وائد اإليداع 
، تصبح المئلدومدات مدن أربدا  6361إبتداًء من ة /أغسطس  -

األعمال والمصارف والوكاالت الحكومي  مئبأة مسبقًا، مدمدا 
 يو ر لكم الوقت والجلد.

نحن نستخدم مجموع  من النظم والضوابط للتأكد أن المئلومات  -
 إنلا ةمن  كالئمل المصر ي عل  اإلنترنت. -عنكم محمي  

 كي تتمكنوا من اإليداع مت  الءمكم ذلك. 2//6هي متو رة 
عمدوًمدا  دي غضدون   –تحصلون عل  مبلغكم الُمئاد بشكل أسرع 

 أسبوعين.
متاح  اةن لجميع األشخاص الذين يرغبون  ي إيدداع عدائددهدم  -

تدمدوز/ 6الضريبي بمن  يلم التجار المنكردون )إبتداًء من 
 (.6361يوليو 
 ميزات خاص 

للقيام بأشياء أكثدر وهدي اةن مدتداحد  لدجدمديدع  myTaxتم ترقي  
 األشخاص بمن  يلم التجار المنكردون.

 :6361تشمل ترقيات وميزات 
- myDeductions  تحّمل تلقائيًا  ي عائدكم )ب ستثنداء الدتدجدار

 المنكردين(
أدوات حديدة عل  اإلنترنت لتسجيل إنديار القيم  وأربدا  رأ   -

 المال
 إمكاني  إيداع أو تئديل عائدات السن  السابق  -
 أدوات وةالت حاسب  مندمج  بشكل كامل -
 رسائل مكيدة إلرشادكم خالل عملي  إيداعكم -
 myTaxالجديد  ي  -

 (BPIبنود تتئلق باألعمال والملنيين ) -
 حداول تأحير الممتلكات -
 ضريب  أربا  رأ  المال -

 إيداع عائدكم الضريبي األول -
 Tax Helpبرنام  المساعدة الضريبي  -
 تئب   عائدكم عل  اإلنترنت مسبقًا -
 تئقُب مبلغكم الُمئاد أو تصحيح خطأ -
 عوائد السن  السابق  -
 رابط باللغ  اإلنجليزي () استكشاف األخطاء وإصالحلا لأل راد -

 تئب   عائدكم عل  اإلنترنت مسبقًا
تحدث التئب   المسبق  عندما ننجز حزئيًا عائدكم الضدريدبدي عدندكدم 

 مستخدمين: myTaxبتحميل المئلومات تلقائيًا  ي عائدكم 
مئلومات السن  الحالي  من المنظمات التي تبلّغدندا، مدثدل أربدا   -

 الئمل والمصارف والوكاالت الحكومي 
البيانات التي لدينا من حدركد  حسدابدكدم والدئدائددات الضدريدبديد   -

 السابق .
كل ما عليكم عملع هو مراحئ  المئلومات المسبق  عدندكدم وإضدا د  

 أي  تكاصيل ناقص  أو تحديث التكاصيل غير الصحيح .
صممت التئب   المسبق  لجئل إستكمدال عدائددكدم الضدريدبدي أسدلدل 

 وأكثر دق .
تتو ر المئلومات المسبق  عادة  ي غضون بضئ  أيام من إبدالغدندا 
إياها من قبل منظمات أخرى. تتو ر مئدظدم الدمدئدلدومدات عدادة مدن 

 أوائل ة /أغسطس.
 ماذا لو كانت المئلومات المسبق  خاط  ؟

إذا كنتم تئتقدون أن المئلومات المسبق  خاط  ، عليكم التحقق منلا 
مقابل سجالتكم واالتصال بالمنظم  الدتدي أعدطدتدندا الدبديداندات لدحدل 

 التناقض قبل إيداع عائدكم الضريبي.
يمكنكم تئديل أو حذف المئلومدات السدابدقد  عدندكدم إذا كدان لدديدكدم 

 مئلومات أكثر حداي .
إذا عّدلتم المئلومات المسبق   ي عائدكم الضريبي، من الدمدلدم حدل 
أي  تناقضات مع المنظم  التي أعطتنا البيانات قدبدل إيدداع عدائددكدم 
الضريبي. ذلك ألننا نتحقق أن المئلومات التي قدمتلا لنا المنظمدات 

 تطابق المئلومات التي تبلغون عنلا  ي عائدكم الضريبي.
 اإليداع بواسط  عائد الضريب  الورقي

تدئدلديدمدات الدئدائدد الورقي و الئائد الضريبي لأل راديمكنكم إستخدام 
إليداع عائدكم الضريبي الورقي بواسطد  الدبدريدد. الضريبي الكردي 

 يوم عمل من تاريخ اإليداع. 03تصدر مئظم المبالغ المئادة خالل 
عدمدوًمدا  دي غضدون   –للحصول عل  مبلغكم المئاد بشدكدل أسدرع 

لماذا ال تدودعدون عدائددكدم الضدريدبدي عدلد  اإلندتدرندت  -أسبوعين 
 هذه السن ؟ myTaxباستخدام 

 
 اإليداع بواسط  وكيل ضرائب مسجل

يمكنكم إسدتدخددام وكديدل ضدرائدب مسدجدل إلعدداد وإيدداع عدائددكدم 
الضدريدبدي عدندكددم. وكدالء الضدرائدب الددمدسدجددلدون هددم األشدخدداص 

 الوحيدون المخولون طلب رسم إلعداد وإيداع عائدكم الضريبي.
لدى مئظم وكالء الضريب  المسجلين حداول إيداع خاص  ويمكدندلدم 

تشدريدن  06إيداع عائدات عمالئلم بئد الموعد النلائي المئتاد  ي 
 األول/أكتوبر.

يمكنكم الئثور عل  وكيل ضريب  مسجل أو التحقق إذا كان شدخدًصدا 
وكيل ضريب  مسجل عل  رابط موقع مجدلدس الدئدامدلديدن  دي حدقدل 

 الضريب  أدناه.
 

 تئقُب مبلغكم الُمئاد أو تصحيح خطأ
بئدما تودعون عائدكم الضريبي، نصدر لكم إشئاًرا بالتقييم. يئلمكدم 

 ذلك إذا كنتم تستحقون عائًدا أو عليكم دين ضريب  يجب د ئع.
، يدرسدل إشدئدار ATOمرتبط مدع  myGovإذا كان لديكم حسا  

سدتدتدلدقدون بدريدًدا  .myGovالتقييم إل  الوارد الدخداص بدكدم  دي 
 تخبركم مت  يكون هناك. SMSإلكترونيًا أو رسال  قصيرة 
 مت  يصلني مبلغي الُمئاد؟

الئوائد اإللكتروني  تئال  عدادة  دي غضدون أسدبدوعديدن. الدئدوائدد 
أسابيع. ليس هناك طريدقد   63الورقي  تئال  يدويًا وتستغرق عادة 

لتسريع هذه الئملي ، حت  لو اتصلتم بنا. يمكنكم متابئ  التحقق مدن 
السير بئمل عائدكم الضريبي عن طريق تسجيل الدخول إل  خدماتنا 

  ي أي وقت. myGovعبر اإلنترنت عن طريق 
إذا أعطيتم تكاصيل حسا  مصر ي أستدرالدي صدالدح  دي عدائددكدم، 

 سيد ع مبلغكم الُمئاد مباشرة  ي حسابكم.
إذا تأخر عائدكم يكون ذلك لئدد من األسبا . أكثر األسبا  شديدوًعدا 

 هي
أودعتم مؤخًرا عوائد لسنوات سابق ، إما بمكدردهدا أو مدع عدائدد 

 السن  الحالي  الضريبي
 عليكم حاليًا دين لنا

علينا التأكد من مئلومات مع وكاالت حكومي  أسترالي  أخرى مثل 
 سنترلينك أو دعم الطكل.

يمكنكم التحقق من سير الئمل  ي عائدكم عن طريق تسجيل الدخول 
رابط بدالدلدغد  ) ATO appأو تنزيل تطبيق  myGovإل  حسابكم 
 اإلنجليزي (.

 كيف أعدل عائدي الضريبي أو أصحح خطأً؟
إذا كنتم تئتقدون أنكم قد أخطأتم أو نسيتم تضمين شيئ  ي عدائددكدم 
الضريبي، يمكنكم تئديل عائدكم الضريبي عن طريق الدوصدول إلد  

 .myGovخدماتنا عل  اإلنترنت ب ستخدام حسابكم 
عدلد   6360و  6361يمكنكم طلب تئديل الئوائد الضريبي  عدن 
أو  e-taxأو  myTax  –اإلنترنت بغض النظر عن كيكي  إيداعلا 

 وكيل ضريب  أو ورق .
، يدمدكدندكدم تدئدديدل عدائددكدم الضدريدبدي أو myTaxإذا أودعتم مع 

 تصحيح األخطاء عل  الكور.
إذا أودعتم بواسط  وكيل ضريب  مسجدل، يدمدكدندع تدئدديدل عدائددكدم 

 الضريبي.
 

تجري مئالج  التغييرات عن طريق اإلنترندت عدمدوًمدا  دي غضدون 
يوم عمل، بالمقارن  مع التئديالت المطلوب  عل  الدورق الدتدي  63

يوم عمل. يمكنكم التئديدل عددة مدرات إذا لدزم  03تستغرق حوالي 
 األمر.

ولمزيد مدن الدمدئدلدومدات يدمدكدندك االتصدال بديدسدري غدالدي عدلدي 
٦01/6111  

https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Lodgeonline
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Lodgewitharegisteredtaxagent
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Lodgeapapertaxreturn
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#TaxHelpprogram
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Lodgewitharegisteredtaxagent
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Lodgeapapertaxreturn
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#TaxHelpprogram
https://my.gov.au/CredentialManager/credentialManager.htm?_flowId=recoverUserIdEmail-flow&_flowExecutionKey=e1s1
https://my.gov.au/CredentialManager/credentialManager.htm?_flowId=resetPassword-flow&_flowExecutionKey=e1s1
https://onlineservices.ato.gov.au/default.aspx?PageName=MyTax
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Lodgingyourfirsttaxreturn
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#TaxHelpprogram
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Prefillingyouronlinetaxreturn
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Trackingyourrefundorfixingamistake
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Lodging-your-tax-return---Arabic/#Prioryearreturns
https://www.ato.gov.au/General/online-services/technical-support/troubleshooting-for-individuals/
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كنيسة رئيس المالئكة الجليل ميخائيل واالنبا بيشوىتحتفل   
بمونت درويت   

حبيب مخلصنا القديس العظيم األنبا بيشوى بعيد شفيعها  
ص(  11- 03.8الصالح وذلك بأقامة القداس األلهي )   

7162يوليو  61األحد  يوم   
 الجميع مدعويين لنوال البركة

 
األنبا بصلوات قداسة البابا المعظم 

وشريكه في الخدمة  تواضروس الثاني
الرسولية نيافة الحبر الجليل أبينا األسقف 

تحتفل كنيسة الشهيد  األنبا دانييلالمكرم 
العظيم مارجرجس بكنسينجتون بعيد 

األنبا موسي  إستشهاد القديس العظيم
. وتقام عشية  العيد مع تطييب األسود

جسده المقدس والزفه يوم الجمعه الموافق 
 0033 – 2033الساعه  7302يونيو  03

 0مساءا . ويقام قداس العيد يوم السبت 
 03003 – 0033الساعه   7302يوليو 

 صباحا .
 

بركة وصلوات القديس العظيم تكون مع 
  جميعنا   آمين.   

  
االحتفال بعيد األنبا شنودة رئيس المتوحدين ورسامة أالب ألراهب 

 3\  16(  واالحد 7023\3\53الجديد بالدير سوف يكون يوم السبت )
وذلك حتي مانعطي فرصة  7023\3\31(  بدال من الجمعة 02 17\

 أحسن للجميع.

االحتفال بعيد القديس األنبا   
شنودة )اليوم االصلى 

 (.7023\3\31الجمعة : 

 7023\3\31السبت   

 صالة  رفع  بخور باكر . ص   7:30 ص 3:22     

 طقس رسامة الراهب الجديد. ص 0:12  ص     7:30

 القداس  االلهى . ظ30:12     ص 0:12

 الغذاء . ظ 1:22     ظ 30:12    

 م 1:22 
 م 1:22
 م 1:22

 م 1:22
 م 1:22
 م 0:22

زفة أيقونة األنبا شنودة  واالنبا 
بيشوى وباقي رفات القديسين 

 بالدير.
 فترة راحة .

 صالة رفع بخور عشية .

مدائح وسهرة وتسبحة نصف  ص 0:22 م 33:22
 الليل.

تكملة احتفال عيد القديس   7023\3\16األحد : 
 األنبا شنودة .

 القداس اإللهي األول. ص 1:22 ص 0:22

 ظ 30:22  ص    9:30 
القداس اإللهي الثاني ) وتوزيع 

 الهدايا (.

 الغذاء. ظ 0:22 ظ 30:22

 أجتماع روحى فى الكنيسة. ظ 001: ظ 0:22     

 م 1:22 
 م 1:22

 م 1:22
 م 0:22

 فترة راحة .
صالة مزامير الغروب والنوم 

 والستار.
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 الذكري السنوية لنياحة ابونا القمص مينا نعمة هللا
 

مهما مرت األيام فتبقي امامنا ذكري أبونا الحبيب المتنيح القمص مينا نعمةة الة.ةةم فةمةا أ ةعةب 
ع.ينا ان نسطر بق.منا هذا ك.مات عن ذكري رحي.ك و ما أ عب أن ندرك و نفهم بعقولةنةا مةعةنةي 

 انتقالك يا أبانا المحب و المحبوب م
و ال ينكر شعب مدينة سيدني فضل أبينا القمص مينا نعمة هللا التي تمت في عهده في الكنيسة و 
في مجال البناء و العمارة و التوسع و الخدمات العامة و  الخدمات الروحية مو من بعض  فاته 
أنه رجل طقسي ألنه تربي في حضن الكنيسة و تت.مذ ع.ي يد البابا المتنيح رجل الصالة القدية  
البابا كيرل  في الطاحونة, و كان يقابل الجميع و يتعامل معهم بمحبة فائقة ألنه كان ابا ل.جمةيةع 
كبيرا و  غيرا م بسيطا و متواضعا تشعر و انت تتعامل معه انك مع انسان تعرفه منذ زمن بعةيةد  
و لعل هذا كان واضحا في وداعه الذي كان مؤثرا ل.غاية مو بروح االبوة الصادقة و بهةذا الةقة.ةب 
المم.وء بالمحبة عاش ل.كل و خدم الكل و أحب الجميع و كرمته السماء قبل االرض بهذا الةوفةاء 
النادر المثال في يوم وداعهم اذ  كان كل من يريد حمل جثمانه الطاهر الةي مةثةواه االخةيةر يةقةول 
دعونا نحمل الرجل الذي حم.نا في ق.به و نحن كبارا و  غارا , دعونا نقوم بواجب الوفاء لرجل 
احبنا في وفاء و في نبل و في سخاءم و من  ةفةاتةه انةه كةان شةديةد االيةمةان بةقةوة الصةالة و 

 اقتدارها و كانت هي سالحه في كل االمور و بفعل الذبيحة المقدسةم
طوباك يا مثال المحبة و الوداعة طوباك يا من خدمت بـأمانة و احتم.ت في  بر طوبةاك يةا مةن 
كنت لنا مثاال و مدرسة نتع.م منها حب هللا و الكنيسة م لقد تركت في انةفةسةنةا أثةرا ال يةمةحةي و 

 روحك الطاهرة ترفرف حولنام
أبي الحبيب, انا أسطر ك.ماتي هذه و ليست مصنوعة و ذلك النةهةا نةابةعةة بةبةسةاطةة شةديةدة مةن 

 أعماق ق.بي و احساسي و مشاعري و معرفتي بك عن قربم
ك.ماتي هذه ليست رثاء لكن حبا و وفاء فال رثاء لطغمة االك.يروس م أسطر كة.ةمةاتةي هةذه لةكةي 

 أقدمها لك رائحة بخور  اعدة الي حيث تنعم مع المسيح في حياة جديدة م
فما أح.ي ذكراك و ما أجمل فضائ.ك و أكثرها م لقد كانت حياتك طريقا اقتدي به ابناء لك, و كانت 
 فضائ.ك منارا لكثيرين و في ذكراها عزاء و فرح  فصار تذكارك عيدا تجتمع فيه الق.وب المحبةم
هللا الذي سمح بارتفاعك عنا قادر ان يدركنا بمراحمه الواسعة و يقبل  .واتكم عةنةا و يةمةنةحةنةا 

 الصبر     و الرجاء و العزاء بص.واتكم الي ان تأتي الساعة و ن.قاكم
نم هادئا ترعاك عين القدير و نياحا لروحك الطاهرة في فردوس النعيم و اللهنا المجد الدائم الةي 

 األبد أمين م
 ابنك الشماس/مرجان لبيب

نداء و اقتراح لالباء االفاضل الموقرين و اخوتنا لجان 
% من الدخل 5الكنائ  بمدينة سيدني مممم بخصم 
 ألخوة الربم

أ بح الفقر و الةغةالء فةي مصةر كةالةمةحةية  الةذي بةال 
شاطئم رأيت الكثير و الكثير الذي يجعل الق.وب تنزف م 
ان هللا يةةنةةذرنةةا بةةأن  ةةوت اخةةوتةةكةةم  ةةار  الةةي  مةةن 
االرض مممم  وت الجياع و العطاش ,  وت الةحةفةاة و 
الةةعةةراة و  ةةوت الةةمةةشةةرديةةن و الةةمةةنةةبةةوذيةةن ,  ةةوت 
المهانين و المظ.ومين و  ةوت االرمةل و الةثةكةالةي و 
اليتامي الذين ال مأوي لهم و ال معيلم يوجد ماليين مةن 
اخوة الرب يعانون من االم المرض و ال يجةدون الةدواء 
و ال يجدون المسكن الذي يأويهم أو الم.ب  الذي يستةر 

 عريهمم
يا أبائي و اخوتي بكل الحب أناشدكم ان أخوة الةرب هةم 
األحق بالرعاية و العطةاء ألنةهةم عةاجةزون نةفةسةا عةن 
سؤال الغير و قد تعتصر الحاجة أحدهم فال يطيعه لسانه 
في الط.ب أو الشكوي لغير ربه م و لهذا أمرتنا الشريعة 
االلهية المقدسة بأن نتحري هؤالء في مواقعهم و خ.ة  
أستارهم التي يستترون وراءها و أن نبادرهم بةالةعةطةاء 
و بغير ط.ب و نترفق بهم و نشعرهم بحقهم ع.ةيةنةا , و 
نكفيهم مذلة السؤال و نتحٌري  حفظ كرامتهةم و السةتةر 
ع.يهم بما نقدمه لهم من العطاء الصامت و رب الةمةجةد 

 ينادينا من جيل الي جيل و الي دهر الدهورم
الحق اقول لكم بما انكم فع.تموه بأحد اخةوتةي اال ةا ةر 

 فبي قد فع.تم
" اما انتم يا أبناء االنبا ابرام ف.ترافقكةم 05:52" مت  

مراحم هللا و ليتبعكم السالم و عزاء الروح القدس اينمةا 
سرتم و هللا قادر ان يعوضكم جميعا اك.يروسا  و شةعةبةا 
و تزدادون في عمل الرحمة و عةمةل الةخةيةر و أللةهةنةا 

 المجد الدائم الي االبد امينم
 الشماس مرجان لبيب
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من يغلب فساجعله عمودا  " 
 " في هيكل الهي

 ( 21:  3) رؤ 
 

 تقيم األسرة
 الذكري السنوية الثالثة إلنتقال

 
 / أرماني حبيب أرماني المتنيح

 
 زوج السيده ماري سامى 

من  السنيند ا مناين ن   ووالد كالً 
أرمانى زوجة السيند ا رامن   والسيدة ا  أميره  حبيب ،

إدوارد ، وجد ك  م  رامن  ، ومناري ، وجنوزين  ، 
... وذلك أثناء  وسوزان حبيب ، و أدريانا ، وليو إدوارد
 1127ا    7ا    21القداس اإللهنى ينوا األحند النقنوا ن  

ب نيسه السيده النذنذراء والينهنيند منارمنينننا النذن ناينبنى 
 ببي سل  . 

 
 
 

 الذكرى السنوية لألب الفاضل األستاذ / عطية ميخائيل

  

الذكرى السنوية الثالثة لألب الفاض  األستاذ ا عطية ميخائنين  
زوج السيدة مارسي  عطية، والد النقنم مناثنينو عنطنينة زوج 
مر ت وجد ك  م  اناسيقون ومونين نا، ووالند رامنى عنطنينة 
زوج هيلي  وجد ك  م  الي ابيث وصقوئي  وتوماس، ستنقناا 

   1127يوليو  9 ب نيسة مارجرجم  ى القداس اإللهى يوا األحد 
  

The anniversary of late Mr Attia Mikhail 
  
The third anniversary of mr Attia mikhail husband of mrs marcelle 
Attia , father of fr matthew Attia husband to Mervat and grandfather 
to Annasimone and Monica and father to Ramy Attia husband to 
Helen and grandfather to Elizabeth Samuel and Thomas will held at 
St George church at the liturgy on Sunday 9 July 2017  
 

 

                   
                   
                   
                   
                   
             

 
 
 
 
 
   

طوبي " 
لألموات الذين يموتون في الرب منذ اآلن. نعم يقول 

 الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. "
 تقيم أسرة المرحوم  مجدي منصور

الذكري السنوية االولي لرقاده علي رجاء القيامة، 
علي روحه الطاهرة بالقداس االلهي وذلك بكنيسة 

الشهيد أبانوب واآلباء الرسل ببالك تاون. وذلك يوم 
 .  0233/  6/  02االحد الموافق 

مرت سنة بسرعة علي فراقك ياحبيبي وزوجي 
 الغالي ، صلي من أجلنا . 

زوجتك جوليت وبناتك جانين وماريان وأحفادك 
 ميكايال وشانتيل وكارلي

 

 
 

 طوبى لق  اخترته و قبلته ليس    ى ديارك الى األبد
 

تواضروس األنبا بصلوات صاحب القداسة البابا القذظم 
 و شري ه  ى الخدمة الرسولية الثاني

أسق  سيدنى و توابذها أدامهم  األنبا دانييلنيا ة الحبر ال لي   
 هللا لنا سني  عديدة و أزمنة مديدة

 
 /ستقام الذكرى السنوية السابعة عشر ألبونا الحبيب القمص 

 مينا نعمة هللا
 أول كاه  ومؤسم ال نيسة  ى أستراليا  ى عهد مثلث الرحقات

 ا.2919قداسة البابا كيرلم السادس سنة  
 7023 يوليو 0األحد الموافق  وسيقاا القداس األلهى على روحه الطاهرة يوا  

 الساعة الثامنة و نص  صباحاً. 
 كنيسة المالك ميخائيل واألنبا بيشوى , بمونت درويتو ذلك  ى  

 ا. 1111التى خدا بها لحي  نياحته سنة   
 يذقبه األغابى و بذض اللقطات ع  حياته بقاعة ال نيسة.

 
 أبونا الحبيب لقد مرت األعواا على سفرك الى السقاء. أ تقدنا  يها محبتك الفياضة

لقد تغيبت ع  عيوننا و ل نك لم  –و أرشادك الح يم و أبوتك الحازمة الحنونة لل قيع  
 تغيب 

 ً  ع  قلوبنا و أ  ارنا. نطلب منك أن تذكرنا أماا عرش النذقة مع األربذة وعيرون قسيسا
 ل ى يذيننا هللا كقا أعانك. 

 أوالدك -زوجتك  –كنيستك 

(02: 31بَِرأْيَِك تَْهِدينِي، َوبَْعُد إِلَى َمْجٍد تَأُْخذُنِي  )مز  
 

القمص باسيلي عبد المالك كاهن كنيسة القيامة باسيوط, ابن عم كل من المتنيح االنبا ابراهام مطران القدس, والمتنيح  0233/ 6/ 33تنيح يوم االحد      

. وخال يوطاالب ثؤفيلس المحّرقي. وشقيق كل من السيدة ثريا عبد المالك زوجة المرحوم حليم شاكر بالخرطوم, و د/ نصحي, و م/ شكري عبد المالك باس

وجة م/ جمال م زكل من د/ جمال حليم, والمحاسبة نادية حليم, والسيدة سامية حليم زوجة م/ شنودة فيكتور وابنائهم مينا ومرينا بالخرطوم, ود/ وفاء حلي

 .وهبه وابنتهم أنسطاسية بكنيسة مار جرجس كنسينجتون بسيدني
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