 ۱٦ﺃﺑﻳﺏ  ۱۷۳۳ﺵ
 ۲۳ﻳﻭﻟﻳﻭ  ۲۰۱۷ﻡ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﻭﻝ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۲۲۲
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۱۲٤

اﺧﺒﺎر اﻻﻗﺒﺎط

ﺍﺣﺩﻯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹ ﻋﻼﻡ  -ﺇﻳﺑﺎﺭﺷﻳﺔ ﻭﺗﻭ ﺍﺑﻌﻬﺎ

 ٤۰ﺻﻔﺣﺔ

ﻭﺃﻣــﺎ ﻳﺳــﻭﻉ ﻓــﻛﺎﻥ ﻳﺗﻘــﺩﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻣــﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﻌﻣــﺔ ،ﻋﻧــﺩ ﷲ ﻭ ﺍﻟﻧــﺎﺱ) .ﻟــﻭ (۲:۲٥

ﺷﺟﻌﻭﺍ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻭﺱ.

ﺹ۲

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﺫﺍﺋﻳﺔ ﻭﻁﺑﻳﺔ

ﺹ  ٦ﻭ ﺹ ۱۳

ﺗﻔﺎﺻﻳــﻝ ﺣﻔــﻝ ﺗﻌﺿﻳــﺩ ﺷــﻬﺩﺍء
ﻁﻧﻁــﺎ

ﺹ۹

ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  ۲۰ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱۷
ﺃﺧﺭ ﻣﻭﻋﺩ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ ۱٤ﺃﻏﺳﻁﺱ
. ۲۰۱۷

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﺎﻭﺿﺮﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻻﻭﱄ ﺍﱄ ﺃﺳﱰﺍﻟﻴﺎ
ﺳﻴﺪﱐ ﻣﻦ  ٣٠ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﱄ  ٥ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﻣﻦ  ٦ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺍﱄ  ١٢ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٧
ﺳﻴﺎﻣﺔ ﺭﺍﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﺮ ﺍﻻﻧﺒﺎ ﺷﻨﻮﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺘﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﺄﺳﱰﺍﻟﻴﺎ
ﻛﺗــﺏ ﺃﺷــﺭﻑ ﺣﻠﻣــﻰ :ﻗــﺎﻡ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳــﺎﻝ ﺃﺳــﻘﻑ
ﻭﺭﺋﻳــﺱ ﺩﻳــﺭ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﺣﺩﻳــﻥ
ﺑﻭﻻﻳــﺔ ﻧﻳــﻭ ﺳــﺎﻭﺙ ﻭﻳﻠــﺯ ﺑﺳــﻳﺎﻣﺔ ﺍﻷﺥ ﺍﻧﺟﻳﻠﻭﺱ
ﺭﺍﻫﺑــﺎ ً ﺑﺎﺳــﻡ ﺍﻟﻘــﺱ ﻛﺎﺭﺍﺱ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ )
ﺣﻳــﺙ ﻭﺍﻓــﻖ ﻳــﻭﻡ ﺍﻟﺭﺳــﺎﻣﺔ ﻋﻳــﺩ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﻛﺎﺭﺍﺱ
( ﺑﻣﺷــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺑﻳﻣــﻥ ﺃﺳــﻘﻑ ﻧﻘــﺎﺩﺓ ﻭﻗــﻭﺹ
ﺍﻟــﺫﻯ ﻳــﺯﻭﺭ ﺳــﻳﺩﻧﻰ ﺣﺎﻟﻳــﺎ ً ﻭﺣﺿــﻭﺭ ﺍﻻﻧﺑــﺎ
ﺩﺍﻧﻳﻳــﻝ ﺃﺳــﻘﻑ ﺳــﻳﺩﻧﻰ ﻭﺍﻟﻌﺩﻳــﺩ ﻣــﻥ ﺷــﻌﺏ
ﻭﻛﻬﻧــﺔ ﺇﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﺳــﻳﺩﻧﻰ ,ﺟــﺎء ﺫﻟــﻙ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣــﻥ
ﻣــﻊ ﺃﺣﺗﻔــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻳــﺭ ﺑﻌﻳــﺩ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﻓــﻰ
ﻋﻁﻠــﺔ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻷﺳــﺑﻭﻉ ﻭﺍﻟﺗــﻰ ﺃﺳــﺗﻣﺭﺕ ﻳﻭﻣــﻰ
ﺍﻟﺳــﺑﺕ ﻭﺍﻷﺣــﺩ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳــﻥ ..ﻭﻗــﺩ ﻗــﺎﻡ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳﺎﻝ

ﺃﺳــﻘﻑ ﺍﻟﺩﻳــﺭ ﺑﻌﻣــﻝ ﺯﻓــﺔ ﻟﻠﻘﺩﻳﺳــﻳﻥ ﻳﻭﻣﻰ ﺍﻟﺳــﺑﺕ
ﻭﺍﻷﺣــﺩ ﺩﺍﺧــﻝ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻭﺣــﻭﻝ ﺍﻟﺩﻳــﺭ ﻭﺫﻟــﻙ ﺑﻌــﺩ
ﺍﻥ ﺗﻧــﺎﻭﻝ ﺍﻟﺟﻣﻳــﻊ ﻭﺟﺑــﺔ ﺃﻏﺎﺑــﻰ ﻋﻘــﺏ ﺍﻻﻧﺗﻬــﺎء
ﻣــﻥ ﻗﺩﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺳــﺑﺕ ﻭﺍﻷﺣــﺩ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻭ ﻣﺗﺑــﻊ ﻛﻝ
ﻋــﺎﻡ

ـﻬﺪﺍﺀ ﻭﻣﺼﺎﺑﲔ ﺗﻔﺠﲑﺍﺕ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺎﺭﺟﺮﺟﺲ ﺑﻄﻨﻄﺎ.
ﺣﻔﻞ ﻟﺘﻌﻀﻴﺪ ﺷـ

» ﻓــﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺿــﻭﺍ ً ﻭﺍﺣـ ُﺩ ﻳﺗﺄﻟــﻡ ﻓﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺗﺗﺄﻟــﻡ ﻣﻌــﻪ .ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺿــﻭ ﻭﺍﺣـ ُﺩ ﻳٌﻛــﺭﻡ ﻓﺟﻣﻳــﻊ
ﺍﻷﻋﺿــﺎء ﺗﻔــﺭﺡ ﻣﻌــﻪ ۱ ) «.ﻛــﻭ (۲٦ :۱۲
ﻗﺎﻣــﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋــﺔ ﻣــﻥ ﺃﺑﻧــﺎء ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻣﺣﺑﻳــﻥ
ﺑﻧﻌﻣــﺔ ﺍﻟــﺭﺏ ﻭﻣﺑﺎﺭﻛــﺔ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳﻳــﻝ
ﻭﺑﺣﺿــﻭﺭ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺑﻭﻻ ﺃﺳــﻘﻑ ﻁﻧﻁــﺎ ﺑﺄﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻔــﻝ ﻋﺷــﺎء ﻟﺟﻣــﻊ ﺗﺑﺭﻋــﺎﺕ ﻟﺻﺎﻟــﺢ ﺿﺣﺎﻳــﺎ
ﺍﻟﺗﻔﺟﻳــﺎﺕ ﺑﻛﺗﺩﺍﺋﻳــﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﻣﺎﺭﺟﺭﺟــﺱ ﺑﻁﻧﻁــﺎ
ﺍﻟــﺫﻱ ﺣــﺩﺙ ﻳــﻭﻡ ﺃﺣــﺩ ﺍﻟﺷــﻌﺎﻧﻳﻥ  ،۲۰۱۷ﻭﺫﻟــﻙ
ﻳــﻭﻡ ﺍﻷﺣــﺩ  ۱٦ﻳﻭﻟﻳــﻭ  ۲۰۱۷ﺑﻘﺎﻋــﺔ ﺩﺍﻟﺗــﻭﻥ

editor@elmanara.org.au

ﻫــﺎﻭﺱ ﺑﺳــﻳﺩﻧﻲ.
ﺗﺧﻠــﻝ ﺍﻟﺣﻔــﻝ ﻓﻘــﺭﺓ ﻣﻭﺳــﻳﻘﻳﺔ ﺟﻣﻳﻠــﺔ ﻗﺩﻣﻬــﺎ ﻓﺭﻳﻖ
ﺍﻻﻁﻔــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠــﻲ ﺳــﻳﻣﻭﻥ ﻭﻛﻳﺭﻟــﺱ ﻭﻣــﺎﺭﻱ
ﺣﻧــﺎ .ﻭﻛﺫﻟــﻙ ﻓﻘــﺭﺓ ﺗﺭﺍﻧﻳــﻡ ﻟﻠﻣﺭﻧﻣــﺔ ﻣﺭﻳــﻡ
ﻭﻋــﺯﻑ ﻭﺭﻧــﻡ ﻣﻌﻬــﺎ ﺃﺑــﺭﺍﻡ ﻭﻟﻳﻠﻳــﺎﻥ ﻭﻣﻳﻧــﺎ ﻧﺎﻟــﺕ
ﺍﻋﺟــﺎﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳــﻥ .ﻛﻣــﺎ ﺗــﻡ ﻋــﺭﺽ ﻓﻳﺩﻳــﻭ ﻋﻥ
ﺍﻻﺣــﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺅﻟﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻔﺟﻳﺭﺍﺕ ﻭﺑﺷــﺎﻋﺔ ﺍﻷﺻﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳــﺭ ﺍﻟــﺫﻱ ﺣــﺩﺙ .ﻭﻗــﺩﻡ ﺍﻻﺥ ﺑــﻭﻝ ﻗﺻﻳــﺩﺓ
ﺯﺟﻠﻳــﺔ ﻛﺗﺑﻬــﺎ ﻋــﻥ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺑــﻭﻻ ﻣﻧــﺫ ﺣﺩﺍﺛﺗــﻪ
ﺣﺗــﻲ ﺣﺑﺭﻳﺗــﻪ ﺍﻟــﺫﻱ ﺩﻋــﻲ ﻓﻳﻬــﺎ ﺃﺏ ﺍﻟﺷــﻬﺩﺍء.

ـﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﰲ
ـﲔ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺴـ
ﺗﺪﺷـ
ﺍ ﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﻥ

ﻳﺑــﺩﺃ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ،ﻓــﻲ ﺷــﻬﺭ
ﺳــﺑﺗﻣﺑﺭ ﺍﻟﻘــﺎﺩﻡ ،ﺭﺣﻠﺗــﻪ ﺍﻟﺭﻋﻭﻳــﺔ ﻟﻠﻳﺎﺑــﺎﻥ ﻟﻠﻣــﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻭﻳﺩﺷــﻥ ﺍﻟﺑﺎﺑﺎ ﺃﻭﻝ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻗﺑﻁﻳﺔ ﺑﺎﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺑﺎﺳــﻡ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻣﺭﻳــﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ
ﻣﺎﺭﻣﺭﻗــﺱ ،ﻭﺍﻟﺗــﻲ ﺍﻓﺗﺗﺣــﺕ ﻣﻧــﺫ ﻋــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ
ﻳــﺩ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳﻳــﻝ ،ﺃﺳــﻘﻑ ﺳــﻳﺩﻧﻲ ﻭﺗﻭﺍﺑﻌﻬــﺎ،
ﻭﺗﺿــﻡ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻋــﺩﺩًﺍ ﻣــﻥ ﺍﻟﻛﻬﻧــﺔ ﺍﻟﻣﺳــﺅﻭﻟﻳﻥ
ﻋــﻥ ﺭﻋﺎﻳﺗﻬــﺎ ،ﻭﻫــﻡ ﺍﻟﻘــﺱ ﺟﺎﺷــﻭﺍ ﺗــﺎﺩﺭﺱ،
ﻭﺍﻟﻘﻣــﺹ ﺗــﺎﺩﺭﺱ ﺳــﻣﻌﺎﻥ ..ﻭﺗﺳــﺗﻬﺩﻑ ﻫــﺫﻩ
ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺗﻘﺩﻳــﻡ ﺧﺩﻣــﺔ ﺭﻭﺣﻳــﺔ ﻟﺑﻌــﺽ ﺍﻟﺟﺎﻟﻳــﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻳﺎﺑــﺎﻥ ﻣــﻥ ﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻳﻳــﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳﺗﺭﻳﻳــﻥ،
ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﻳــﻥ ﺗﺄﺗــﻲ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺓ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ
ﺟــﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺣــﻼﺕ ﺍﻟﺭﻋﻭﻳــﺔ ﻟﻠﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ

ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻌــﺎﻡ
ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ،
ﻭﺗﺭﺗــﺏ ﻋﻠــﻰ
ﺫﻟــﻙ ﺗﺄﺟﻳــﻝ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﺍﻟﺭﻋﻭﻳﺔ
ﻷﻣﺭﻳــﻛﺎ ،ﻭﺍﻟــﺫﻱ ﺗﻭﻗــﻊ ﺍﻟﺑﻌــﺽ ﺗﺄﺟﻳﻠﻳﻬــﺎ ﻭﻓﻘًــﺎ
ﻟﻣﺻــﺎﺩﺭ ﻛﻧﺳــﻳﺔ ﺑﺳــﺑﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
ﺑﻳــﻥ ﺃﻣﺭﻳــﻛﺎ ﻭﻗﻁــﺭ ﻭﺃﻋﻠــﻥ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ
ﻓــﻲ ﺑﻳــﺎﻥ ﻷﻗﺑــﺎﻁ ﺍﻟﻣﻬﺟــﺭ ﻋــﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗــﻪ ﻓــﻲ
ﺧــﻼﻝ ﺷــﻬﺭ ﺃﻛﺗﻭﺑــﺭ ﻷﻟﻣﺎﻧﻳــﺎ ،ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﺑﻌــﺽ
ﺍﻟﻘﺿﺎﻳــﺎ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﺧــﺹ ﻣﺳــﻳﺣﻳﻲ ﺍﻟﺷــﺭﻕ
ﺍﻷﻭﺳــﻁ

ـﺮﻭﺱ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻘﻤﺺ ﻣﻴﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﲟﻠﺒﻮﺭﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿـ
ﻣــﻥ ﺃﺷــﺭﻑ ﺣﻠﻣــﻰ :ﻓــﻲ ﻳــﻭﻡ ﺭﻭﺣــﻲ ﻣﻬﻳــﺏ
ﻭﺩﻋــﺕ ﺍﻟﺟﺎﻟﻳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺑﺄﺳــﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ﺍﻟﻳــﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ
 ۱۳ﻳﻭﻟﻳــﻭ ﺍﻟﻘﻣــﺹ ﻣﻳﻧــﺎ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳــﻡ ﺭﺍﻋــﻰ ﻛﻧﻳﺳــﺔ
ﺍﻟﻣــﻼﻙ ﻭﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺃﻧﻁﻭﻧﻳــﻭﺱ ﺑﻣﻠﺑــﻭﺭﻥ ﻭﺍﻟــﺫﻱ
ﻭﺍﻓﺗــﻪ ﺍﻟﻣﻧﻳــﺔ ﺍﻷﺣــﺩ ﺍﻟﻣﺎﺿــﻲ .ﺣﻳــﺙ ﺩﺧــﻝ
ﺍﻟﺟﺛﻣــﺎﻥ ﻣــﻥ ﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻣﺣﻣــﻭﻻً ﺑﻭﺍﺳــﻁﺔ
ﻛﻬﻧﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﺻﺑﺎﺣـﺎ ً ﺣﻳــﺙ ﺳــﺟﻰ ﺍﻣــﺎﻡ
ﺍﻟﻬﻳــﻛﻝ ﻟﺣﺿــﻭﺭ ﺍﻟﻘــﺩﺍﺱ ﺍﻻﻟﻬــﻰ ﻵﺧــﺭ ﻣــﺭﺓ
ﺑﻛﻧﻳﺳــﺗﺔ ﺑﻘﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺳــﻭ﷼ ﺃﺳــﻘﻑ ﻣﺩﻳﻧــﺔ
ﻣﻠﺑــﻭﺭﻥ ﻭﺗﻭﺍﺑﻌــﺎ ﻭﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳــﺎﻝ ﺃﺳــﻘﻑ ﻭﺭﺋﻳــﺱ
ﺩﻳــﺭ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﺣﺩﻳــﻥ ﻭﺍﻟــﺫﻯ ﺗﻼﻩ
ﺻــﻼﺓ ﺍﻟﺟﻧــﺎﺯﺓ ﺑﺣﺿــﻭﺭ ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳﻳــﻝ ﺍﺳــﻘﻑ
ﺳــﻳﺩﻧﻰ ﺗﺧﻠﻠﻬــﺎ ﻛﻠﻣــﺔ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺛﺎﻧــﻰ ﻓــﻰ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳﺩﻳــﻭ ﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻧﻳﺎﻓــﺔ
ﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺳــﻭ﷼ ﻋﺑــﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷــﺎﺕ ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻧﻳــﺔ
ﻧﺎﻋﻳ ـﺎ ً ﻓﻳﻬــﺎ ﺍﻟﻘﻣــﺹ ﻣﻳﻧــﺎ ﻣﻘﺩﻣ ـﺎ ً ﺗﻌﺎﺯﻳــﺔ ﻟﺷــﻌﺏ
ﻭﻛﻬﻧــﺔ ﺍﻻﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﻭﻧﻳﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺑﺎ ﺳــﻭ﷼ ﻭﺍﺳــﺭﺗﺔ
ﻭﻣﺣﺑﻳﻪ  .ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺷــﻛﺭ ﺍﻻﻧﺑﺎ ﺳــﻭ﷼ ﻟﻘﺩﺍﺳــﺔ

ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺛﺎﻧــﻰ ﻭﺍﻟﺣﺿــﻭﺭ
ﺧﺎﺻــﺔ ﺍﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ
ﻭﺍﻻﺑــﺎء ﺍﻟﻛﻬﻧــﺔ
ﺍﻟﺫﻳــﻥ ﺗﻭﺍﻓــﺩﻭﺍ ﻣــﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺗﺭﺍﻟﻳﺔ
ﺍﻻﺧــﺭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻛﻠﻣﺗــﻪ ﺍﻟﻣﻌﺯﻳــﺔ
ﻭﺍﻟﺗــﻰ ﺗﺣــﺩﺙ ﻓﻳﻬــﺎ
ﻋــﻥ ﺑﺭﻛــﺔ ﺧﺩﻣــﺔ
ﻭﺃﻋﻣــﺎﻝ ﺍﻟﻘﻣــﺹ
ﻣﻳﻧــﺎ ﺍﻟــﺫﻯ ﺃﺷــﺗﻬﺭ
ﺑﻌﺑــﺎﺭﺓ ) ﺳــﻼﻡ ﻳــﺎ ﺣﺑﺎﻳــﺏ ( ﻭﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺍﻟﻘﻭﻳــﺔ
ﻭﻣﺣﺑﺗــﻪ ﻟﺷــﻌﺑﺔ ﻛﺫﻟــﻙ ﺑﺎﻟﻣﺗﻧﻳــﺢ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟــﺙ ﻛﻣــﺎ ﺣﻣــﻝ ﺍﻟﺟﺛﻣــﺎﻥ ﺍﻵﺑــﺎء ﺍﻟﻛﻬﻧــﺔ
ﻭﺷﻣﺎﻣﺳــﺔ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻟــﺯﻑ ﺍﻟﺟﺛﻣــﺎﻥ ﺣــﻭﻝ ﺍﻟﻣﺫﺑــﺢ
ﻭﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺛــﻼﺙ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻗﺑــﻝ ﻣﻐﺎﺩﺓ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﺛــﻭﺍﻩ ﺍﻷﺧﻳــﺭ ﺑﻣﺩﺍﻓــﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ

ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳﻳﻪ ﺑﺳﻳﺩﻧﻲ
ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺗﺻﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﻪ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳﻪ
ّّ
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†
إنها الساعة األخرية
نصلى كل ليلة فى تحليل نصف الليل طالبين " نجنا واحفظنننا
واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتوانى والكسنل وال
تدع العدو الريطان يطغينا بنواسنع االمنل بنل ننبنن عنقنولنننا
وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطنال " وينقنول
لنا القديس يعقوب الرسول " شنتم الذين ال تعرفون شمر الغند
ألنن ما هى حياتكم؟ شنها بنخنار ينظنهنر قنلنينال نم يضنمنحنل"
يع 4141هنل نضنع فنى قنلنوبنننا كنل حنينن "اننهنا السناعنة
االخيرة"؟

تعلمون فى شين ساعة يأتى ربكم" مت" 12421شسهنروا اذاً
النكم ال تعرفنون النينوم وال السناعنة النتنى ينأتنى فنينهنا ابنن
االنسان" مت " 41420فكونوا انتم اذاً مستنعندينن الننن فنى
ساعة ال تظنون يأتى ابن االنسان" لو .15442السنيند النرب

شنها الساعة األخنينرة ال تنفنر
بين الكبير والصغير شو الحاكنم
والننننمننننحننننكننننوم شو الننننقننننور
والضعيف السليم والنمنرين
انننهننا صننرخننة الننرو الننقنندس
الذر يبكتنا على خطاياننا حنتنى
نتوب ونرجع الى احضنان ،
بننكننل حنننننان األبننوة يننقننول لنننننا
القديس يوحنا الحبينب " شينهنا

يؤكد اننا ال نعرف الساعة اذا ً الساعة التى نحنن فنينهنا ارن
هى الساعة األخيرة فأحذرر ينا ننفنس وشننتنبنهنى مناذا شفنعنل
ارن؟ فى شر مكان شنا ارن؟ مع من وفى شر مجلس شجنلنس؟
الى اين انا ذاهب؟ من شخناصنم واعنادر واحنارب ارن؟ هنل
هناك حق ألحد لم شرده؟ شين شفكارر وقلبى؟ بل لعلى اسأل منا
هى عالقتنى بناهلل؟ منا هنى عنالقنتنى بنالنكنننينسنة واسنرارهنا االوالد هننى السنناعننة االخننيننرة
وكمنا سنمنعنتنم ان ضند السنيند
المقدسة؟ ما هو السهر الروحى فى حياتى؟.

المسين لنن النمنجند ينأتنى قند
الرب اعطانا منلنل النغنننى النذر شخصنبنت كنورتنن لنم يضنع صار ارن اضداد للسيد المسي
األبا القديسين عاشواهذا االختبار لذلك التصقوا باهلل وكانوا الساعة االخيرة امام عينين بل االكل والربع وفى هذه النلنينلنة لن المجد كليرون من هنا نعلنم
دائما ً حريصين من تجارب الريطان سوا ضنربنات النينمنينن شخذت نفسن .كذلك كان الملك بيلراصر فى وليمة مع عظمائن انها الساعة األخيرة"4يو4:42
من االفتخار والكبريا والذات وطلب المراكز والرنهنرة و ...األلف وزوجاتن وسرارين يأكل ويررب فنرحنا ً مسنرورا ً ولنم
شو ضربات اليسار من النتنكناسنل والنتنراخنى ومنحنبنة النمنتنع يكن يعلم انها الساعة االخيرة
والرهوات وتلذذ الجنسند وضنعنوا امنامنهنم كنل حنينن شننهنا "فى تلك الليلة قتل بيلراصر ملك الكلدانيين" دانيال.1540
الساعة االخيرة.
والسيد الرب شوصانا وشعلن لنا مراراً " اسهروا اذاً الننكنم ال سننعننينند هننو الننذر يننقننول "امننيننن .تننعننال شيننهننا السننينند الننرب
يسوع"رؤ25422
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اخبار االقـباط
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الدخول الي ملكوت هللا

اي ممارسة سر انحتراف  ,وانيمان بان جيل وبكل ما ذكمره ممن
اسرار الكينسة السبهة والتي اولها سر المهمو ية المقدس وه ا مما
ذكره السيد المسيع فس في مررقرس  ":31 :3قرد كرمرا الرزمران

واق رب ملكوت هللا  ,ف وبوا وامنوا باالنميا "

اقول لكم  :بمرا انركرم لرم
تررفررعررلرروه برراحررد هررؤالل
اال رراغرررر  ,فرربررري لرررم
تفعلوا فيمضري هرؤالل
الي عذاب ابدي واالبرار
الي حياة ابدي "

 :3-1-7و ق د بان جيل  ,كل ان جيل وليس الههد الجديد فقم بمل
الههد القديم ال ي يحتوي حلي اموس موسي و بؤات ان بميماء مقمرأ
ق ة الغني ولهازر وماذا قال ابراهيم اب انباء للغني لموقما  :7-2-7 :11ك م لممك حمملمممممنمما
 ": :31-11كان انسان غني وكان يلربرس االرجروان والربرز وهرم الرسول المهمظميمم بمولمس
ي نعم كا م رفها وكان مسكين المه لعازر  ,الذي طر عند بابه الممممرسممممول ان خممممول
يمتمطملمب ان
مضروبا بالقرو  ,ويش هي ان يشبع من الف ات الساقط من مائدة ملكموت
النني  ,با كان الك ب تأتي وتلحس قروحه فرمرات الرمرسركريرن حتمل الضيقات الكممميمرة
لممنممقممرأ
وحمل ه الم ئك الي حضن ابراهيم ومات النرنري ايضرا ودفرن  ,ب ممبممر وفممر

" ولما رجع الررلرا اخربرروه برمرمريرع مرا
فعلوا فاخذهم وانصرف منفردا الى موضرع
رريرردا 33
خر ل لررمررديررن ر تسررمررى برري ر
فالمموع اذ علموا تبعوه فقبلهرم وكرلرمرهرم
عن ملكوت هللا " لوقا 33-32 – 9
 :1-1-3ان للملكوت "كلمة " اي وصايا السيد المممسميمع ويمهمالميممم
لكنيسة الههد الجديد والتي يجب ان يهملمممهما ان سمان المهما ي الم ي
يريد ان يدخل ه ا الملكوت بواسطة خمدا السميمد المممسميمع ويمجمب
ايضا ان يفهمها ويجب ايضا ان يأيي بمممممر بمتمنمفميم هم ا الموصمايما
والتهاليم ويخلتف الممر من شمخما المي اخمر حملمي بسمب يمهمب
ان سان فيوجد ا سان يأيي بممر مائة واخر سمتميمن واخمر نم.نميمن
هناك ممل واضع لممل هؤنء الناس فلقد سمع الشماس ا مطمو ميموس
الكلمة وفهمها و ف ها وايي بممر كمير واصبع اب الرهبنة في الهالمم
كل ولقب بان الولمو واب المرهمبمان وكموكمب المبمريمة وم مبما
الرهبنة
 :2-1-3هناك اشخاص يسممهمون كملمممة الممملمكموت ون يمفمهممموهما
بالطريقة ال حيحة فيايي الشرير ويخطف ما قد زرع فمي قملمبم –
ه ا المزروع في انرض المطمريم – وهمؤنء المنموع ممن المبمشمر
يهرضون فسهم الي الهمرات وفي فس الوقت يكو ون حنيدين جمدا
ون يقبلون من يوبخهم حلي خطائهمم بمل ي مرون حملميم ن مهمم ن
يفهمون ويكون ه ا تيجة كبرياء اخلي في فوسهم نن الشيطان قد
خطف الكلمة من قلوبهم هناك ممل واضع لممل هؤنء انشمخماص
لقد خطف الشرير الفهم ال حيع حن انبن الكملمممة السميمد المممسميمع
ونهوي من قلب اريوس – ال ي كان قسا  -مما قا ه المي همرةمقمة
صهبة جدا يهد كل اركان المسيحية وهي ا كار نهوت انبن ولمقمد
حا ت الكنيسة كميرا من اريوس وايباحة لدرجة ان بابا انسكمنمدريمة
الهظيم انناسيوس في حدة مرات بسمبمب هم ه المهمرةمقمة و لمكمنم
باربها في مجمع يقية  -اول مجمع مسكو ي حا  – 323والمف
كتبا كميرة ضد ه ه الهرةقة ولهل من اروع هم ه المكمتمب  :كمتماب
يجسد الكلمة

فرفع عينيه في المحيم وهو في العذاب  ,ورأي ابراهيم مرن برعريرد أعرررمرررال الررررلرررا :34
ولعازر في حضنه  ,فنادي وقال  :يرا ابري ابرراهريرم  ,ارحرمرنري  ":00 ,انرره بضرريررقرررات
وارلا لعازر ليبا طرف ا بعه بمال ويرد لسانري  ,النري مرعرذب كثيرة ينربرنري ان نردخرا
في هذا اللهب فقال ابراهريرم  :يرا ابرنري  ,اذكرر انرك الر روفرير ملكوت هللا "
خيراتك في حياتك  ,وكذلك لعازر الب يا واالن هو ي رعرزي وانر  :8-2-7نمم ان المرسمول
ت عذب وفوق هذا كله  ,بيننا وبينكم هوة عظيم قد اثب  ,حر ري الهظيم بولس في رسالت الي كنيسة التي في يسالو يكي يقول لنما
ان الذين يريدون العبور من ههنا اليكم ال يقدرون وال الرذيرن مرن ا يجب ان بر ويكون لنا ايمان ان سموف يمكمون ممهمنما فمي
لمنمقمرأ 0
هناك يم ازون الينا فقال  :ألالك اذا ,يا اب  ,ان ترلله الي بي الضيقمات انضمطمهما ات المتمي يمؤهملمنما لممملمكموت
ابي  ,الن لي خمس اخوة  ,ح ي يشهد لهم لكي يرأتروا هرم ايضرا تسالونيكي  " :1-4 :3ح ي اننا نحرن انرفرسرنرا نرفر ر رر بركرم فري
الي مروضرع الرعرذاب هرذا قرال لره ابرراهريرم  :عرنردهرم مرولري كنائس هللا  ,من اجا بركم وايمانركرم فري جرمريرع اضرطرهراداتركرم
واالنبيال  ,ليسمعوا منهم فقال  :ال  ,يا ابري ابرراهريرم  ,برا اذا والضيقات ال ي تحملوتها  ,بينر عرلري قضرال هللا الرعرادل  ,انركرم
مضي اليهم واحد من االموات ي وبون فرقرال لره  :ان كرانروا ال تؤهلون لملكوت هللا الذي الجله ت ألمون ايضا "
يسمعون من مولي واالنربريرال  ,وال ان قرام واحرد مرن االمروات  :1-2-7اما الرسول يهقوب فيقول ا لكي رث الملكوت يجمب ان
يصدقون "
كون اغنياء في انيمان و حب المرب فملمنمقمرأ يرعرقروب ":1 :0
المعوا يا اخوتي االحبال  :اما اخ ار هللا فقرال هذا العالم اغرنريرال
 0-3شروط خا باعمال االنسان :
في االيمان  ,وورث الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه ؟"
 :1-2-7يأيي بهد ذلك شرة اخر وهو ان ي ناول االنسان مرن لرر  :11-2-7شرة ها بجا ب الشروة السابقة هو ان برهمن ايممما منما
االف ارل يا وهو يائب فلقد قال السيد المسيع بنفس في ا جيل يوبنا بانحمال ال الحة ويسمي هم ه مررحرلر الرزراعر الرروحرير اي
الحبيب:
مارس وساة النهمة من صو وص.ة ومطا يمات وخمدممة وقمراءة
" من يأكا من هذا ال بز فانه يحيا الي االبد " يوحنا 15 :6
للكتاب المقدس وينفي وصايا المرب فملمقمد قمال ممهملمممنما بمولمس
 :2-2-7ذكر السيد المسيع ايضا ا يجب ان يكون لمنما مقماء قملمب الرسول لكنيسة غ.ةية  ":ومن يزرع للرو فمن الررو يرحرصرد
انةفال وببهم وحد بقدهم وايما هم لكي دخل ملكموت فملمقمد حياة ابدي " غ طي 5 :6
قال في مرقس  ,36-34 :32ولوقا  ":33-36 :35دعو االوالد
ياتون الي و ال تمنعوهم  ,الن لمثا هرؤالل مرلركروت هللا الرحرق  :11-2-7ويشر لنا القديس بولس الرسول ان الهمممل ال مالمع او
اقول لكم  :من ال يقبا ملكوت هللا مثا ولد فلن يدخله "
زراحة الرو ن يكفي ان يكون لفترة مهينة في بياينا بل يمجمب ان
 :3-2-7هناك شرة اخر ذكره السيد المسيمع فمي لروقرا ":02 :6
بر في الهمل ال الع الي اخر فس في بياينا بتي فوز بالحميماة
ورفع عينيه الي ت ميذه وقال  ":طوباكم ايها المساكين  ,الن لكرم انبدية او ملكوت السماوات مقمرأ رومرير  ":3 :0وامرا الرذيرن

ملكوت هللا "
بصبر في العما الصالح يطلبون الممد والكرام والبقال  ,فبالحياة
 :4-2-7ايضا من شروة الدخول الي ملكوت ان ن منمظمر المي االبدي "
الوراء فلنقرأ لوقا  ":60-63 :9وقال اخرر ايضرا  ":اتربرعرك يرا  :12-2-7التممل بحياة القديسين وةلب بركة شفاحتهم وهنا ريد ان
ليد  ,ولكن ائذن لي اوال ان اودع الذيرن فري برير ري " فرقرال لره كر ما قال القديس الهظيم البابا انا سميموس المرسمولمي  ":وهركرذا
يسوع  ":ليس احد يضع يده علي المحراث ويرنرظرر الري الرورال فمن يريد ان يعرف فكر اولئك الذين ي ركرلرمرون عرن هللا  ,يرلرزمره
يصلح لملكوت هللا "
بالضرورة ان يبدأ بنسا نفسه وتطهيرها ب نيريرر طرريرقر حريراتره

 :3-1-3هناك اشخاص يسمهون كلمة الملكوت وليس لهم اصل فمي  :3-2-7وايضا من شروة الدخول لملكوت هو ممارسة فضيلمة ويق رب الي القديسين انفسهم باالق دال باعمالرهرم
ذايهم – اي ليس لهم ايمان  -بل هم يسمهون الكلمة المي بميمن واذا التجر م ي  ":00-36 :39واذا واحد تقدم وقرال لره  ":ايرهرا علي ما اعد للقديسين في ملكوت السماوات "
اعما ل كون لي الحياة االبدي ؟" فقال
بدث اي اضطها او ضي من اجل الكلمة فحان يهمممرون وهمؤنء المعلم الصالح  ,اي
له  ":لماذا تدعوني الحا ؟ ليس احد الحا اال واحد وهو هللا  :13-2-7يجب حلينا كمؤمنميمن بمالسميمد المممسميمع ان سمهمر حملمي
الناس وحين  :وع يقو بهد الهمرة مباشرة  ,و وع اخر ن يقمو
هؤنء انشخاص يريدون ان يدخلوا من الباب الواسع وليس الضي و لكن ان اردت ان تدخا الحياة فاحفظ الو ايا " قال له  ":اير خ.صنا وخ.ص انخرين ايضا  ,يجب ان يكون لنا انيمان القموي
و ايا ؟" فقال يسوع  ":ال تق ا ال ترزن ال تسررق ال تشرهرد بمخل نا يسوع ال ي مات نجلنا  ,نم يجب ان يكون لنا المحبة التي
ولم يهلموا ا بضيقات كميرة ينبغي ان دخل ملكوت السماوات
بالزور اكررم ابراك وامرك  ,واحرب قرريربرا كرنرفرسرك " قرال لره هي قمة الفضائل فلنقرا  1يسالو يكي  11-4 :3وامرا انر رم ايرهرا
الشاب  ":هذه كلها حفظ ها منذ حداث ي فماذا يعوزني برعرد؟ " االخوة فلس م في ظلم ح ي يدرككم ذلك اليوم كرلر .جرمريرعركرم
 -3ما هي شروط دخول ملكوت هللا ؟
ثرم يرحرصرا

 3-3شروط خا

بايمان االنسان وهي كاالتي :

 :1-1-7ان صلب الرب يسوع الممسميمع حملمي ال ملميمب ممن اجمل
خ.صنا حن البشر وااليمان بالمسيح له الممد كمخلا للهالم همو
اول شرة للحياة انبدية فبهدما ا ت ر بني اسرائيل حلي الكنها ييمن

"وارتحلوا من جبا هور في طريق بحرر لروف لريردوروا برار
ادوم  ,فضاق نفس الشعب في الطريرق وتركرا الشرعرب عرلري هللا
وعلي مولي قائلين " لماذا ا عردترمرانرا مرن مصرر لرنرمروت فري
البري ؟ النه ال خبز وال مال  ,وقد كره انفسنا الطرعرام السر رير
فارلا الرب علي الشعب الحيات المحرق  ,فلدغ الشعب  ,فمات
قوم كثيرون من الرائيا فاتي الشعب الي مرولري وقرالروا  :قرد
اخطأنا اذ تكلمنا علي الرب وعليك  ,فصا الي الررب لريررفرع عرنرا
الحيات فصلي مولي الجا الشعب فقال الرب لمولي  :ا نع لك
حي محرق وضعها علي الراي فكا من لدغ ونظر الريرهرا يرحريرا
فصنع مولي حي من نحاس ووضعها علي الرراير  ,فركران مر ري
لدغ حي انسانا ونظر الي حي النحاس يحيا" لفر العردد : 03
 " 9-4قال القديس يوبنا الحبيب :
" وكما رفع مولي الحي في البري هكرذا يرنربرنري ان يررفرع ابرن
االنسان لكي ال يهلك كا من يؤمن به با تكون له الحياة االبدي "
يوحنا  31 :1وةبها نبد وان يمهمتمممد ان سمان ممن المممهمممو يمة

المقدس بهد انيمان بالسيد السيد لكي يولد من ربم الكنيسمة المون ة
الما ية الجديدة التي يؤهل لكي يمارس بقية اسرار الكنيسة السبهمة ,
فلنقرأ يوحنا  ":1-1 :1اجاب يسوع وقال له  ":الحق الحق اقول

لك  :ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يري مرلركروت هللا "
قال له نيقوديموس  " :كي يمكن االنسان ان يولد وهو شرير؟ ؟
العله يقدر ان يدخا بطن امه ثانير ويرولرد ؟" اجراب يسروع ":
الحق الحق اقول لك  :ان كان احد ال يرولرد مرن الرمرال والررو ال
يقدر ان يدخا ملكوت هللا "
 :2-1-7ايضا من شروة خول الملكوت شرة ها جدا هو التموبمة

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

قال له يسوع  ":ان اردت ان تكرون كرامر فراذهرب وبرع امر كرك
واعط الفقرال  ,فيكون لك كنز في السمال  ,وتعال اتبعني " فلمرا
لمع الشاب الكلم مضي حزينا  ,النره كران ذا امروال كرثريررة "
لنقرأ لوقا  ":12-05 :35فقال بطرس  " :ها نحن قد تركنرا كرا
شئ وتبعناك " فقال لهم  ":الحق اقول لكم  :ان ليرس احرد تررك
بي ا او والدين او اخوة او امراة او اوالدا من اجا ملكوت هللا  ,اال
وياخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة  ,وفري الردهرر االتري الرحريراة
االبدي "

ابنال نور وابنال نهار لسنرا مرن لريرا وال ظرلرمر فر نرنرم اذا
كالباقين  ,با لنسهر ونصح الن الذين ينامون فبالليا يرنرامرون ,
والذين يسكرون فبالليا يسكرون واما نحرن الرذيرن مرن نرهرار ,
فرلرنرصرح البسريرن درع االيررمران والرمررحربر  ,وخرروذة هري رجررال
ال ص الن هللا لم يمعلنا للنضب  ,با الق نرال الر ر ص برربرنرا
يسوع المسيح  ,الذي مات الجلنا  ,ح ي اذا لهرنا او نرمرنرا نرحريرا
جميعا معه لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا احردكرم االخرر  ,كرمرا
تفعلون ايضا "

 :1-2-7وايضا من شمروة المدخمول لملمحميماة انبمديمة او مملمكموت
السماوات شرة ها جمدا وهمو ان مكمون ابمرارا وكميمف مكمون
ابرارا؟ بان هتم بانخر المحتاج سواء  :المجمائمع او المهمطمشمان او
الغريب او المريض او المحبوس فلمنمقمرأ مر ري ":46-13 :01

الرب االله يعطينا برك ونعم ح ي نعما لنرث ملكوت السرمراوات
بشفاع والدة االله القديس الطاهرة مريم والم ئك االبررار وكرا
الشهدال والقديسين اللهنا كا الرمرمرد والركررامر الري االبرد امريرن
وبصررلرروات و ررلرروات أب ا بررال قرردالر الرربررابررا الررمررعررظررم ا نرربررا
تواضروس الثاني البابا فليحفظه لنا الرب لسنين عديردة وأزمرنر
ل مي مديدة

وم ي جال ابن االنسان في ممده وجميع م ئك ه القديسين مرعره ,
فحينئذ يملس علي كرلي ممده ويم مع امامه جميع الشعروب ,
فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الر رراف مرن الرمردال ,
فيقيم ال راف عن يمينه والمدال عن اليسار ثم يقول الملك للذين والممد هلل إلى ا بد
عن يمينه  :تعالوا يا مباركي ابي  ,رثرو الرمرلرك الرمرعرد لركرم مرنرذ
تأليس العالم الني جع فاطعم موني عطش فسرقرير رمرونري ا نبا دانييا
كن غريبا فاوي موني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني بنعم الرب ألق إيبارشي ليدني وتوابعها
محبولا فاتي م الي فيميبه االبرار حينئذ قائلين  ":يارب  ,مر ري
رأيناك جائعا فاطعمناك  ,او عطشانا فسقيناك ؟ وم ي راناك غريبا
فاويناك او عريانا فكسوناك ؟وم ي رأينراك مرريضرا او مرحربرولرا
فاتيا اليك ؟ فيمب الملك ويقول لهم  :الحق اقول لكرم  :برمرا انركرم
فعل موه باحد اخوتي هؤالل اال اغر  ,فبي فعل م
ثم يقول ايضا للذين عن اليسار  :اذهبوا عني يا م عين الي النرار
االبدي المعدة البليس وم ئك ره  ,النري جرعر فرلرم ترطرعرمرونري
عشط فلم تسقوني كرنر غرريربرا فرلرم ترأوونري عرريرانرا فرلرم
تكسوني مريضا ومحبولا فلم تزوروني حيرنرئرذ يرمريربرونره هرم
ايضا قائلين  :يارب  ,م ي رأيناك جائعا او عطشانا او غرريربرا او
عريانا او مريضا او محبولا ولم ن دمك ؟ فيميبهم قائ  :الرحرق
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الـمنـارة
صفحات مع المصريين
الصحفيه وداد مينا الياس
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أهداني األب المحبوب ماثيو عطية كتاب عن كرازة الكنيسة القبقبقطقيقة قي
ا ريبيا وللحق كانت معلوماتي محدودة جدا عن القدو القديقنقي واننسقانقي
الكبير والذي قادني للبحث والتنبيب لمعر ة المزيد عن القمقسقيقحقيقة عقامقة
والببطية ان ثوذكسية ى هذه البا ه السوداء .
قصه الكنيسه الببطية ي ا ريبقيقا ومقنقذ السقبقعقيقنقاي وجقاقاد نقيقا قه اننقبقا
أنطونيوس مرقص ى خدمه ا ريبيا ومنذ عملقه هقنقاط كقطقبقيقب مصقر
علمانى ثم سيامته اهبآ وقسأ ثم اسبفا عقا  ٦٧٩١وانقتقرقا خقدمقتقه قى
كينيا وزامبيا وزمبابوي ومناطق خط انستواء حتي جنوب ا ريبقيقا .حقبقاه
هللا بموهبه ائبه ى تعلم اللغقاي مقنقاقا القتقالقر وانمقاقر والسقواحقلقي
ولاالاي الببائل األ ريبية الى جوا إتبانه اللغة اإلنالليزية والتى ألبقى بقاقا
عده محاضراي اثناء زيا اته نمريكا وأستراليا .
ى مروا عمله الرعقو والقتقى بقدأهقا وبقم ا إمقكقانقيقاي مقاديقه ون
إمكانياي برريه .ولكن هللا كان معه وذالك كان يكفى .
انه مروا طويل من عطيه هللا لتاسيس الكنائس البقبقطقيقة األو ثقوذكسقيقة
قى ا قريققبقيققا عققامقة ودو الققفقدا األققبققاط ققى حققبقل القكققرازة والققعقبققو
باإل ريبيين الى األو ثوذكسيه الحبقيقبقيقه بقعقمقق و وحقانقيقة .وعقن إعقداد
الفدا األ ريبيين على أساس عبائيديه سليمه وا سال القبقعق قاي القد اسقيقة
الى معاهدنا الببطية ى مصر ليسيروا نقفقس القفقطقواي القتقى سقا قيقاقا
البديس ما مرقص الذ أسس اول مد سه نهوتية ى العالم .
ترتيب هللا الذ هو وق كل ترتيب برر ..
ما ابعد المسا ة بين مصر وجنوب ا ريبيا
ان تأسيس ووجود كاتد ائيه قبطيه ى مدينه جوهانسبرج عاصمه جقنقوب
ا ريبيا كان حلما بعيد ى بلد تحكماا العنصريه انسقتقعقمقا يقة القبقيق قاء..
ولكن ترتيب هللا لتأسيس كنيسه بل كاتد ائية قبطيه لتصقبقع عقممقه هقامقه
على اصاله المسيحيه األ ريبية البديمة ومد عمباقا القتقا يقفقي ..كقنقيقسقه
هائلة بحالماا وجمال المنا اي والبباب واأليبوناي ويبقصقدهقا القكق قيقرون
لب اء الفلوه والتأمل والادؤ وطلبا للصمة وسعيا و اء السم البلبي
 +والحكايه من البداية..
ى احتفال الكنيسه ى عيد حلول الروح البدس شار يقونقيقو  ٦٧٧٦كقان
اللباء بين اآلنبا أنطونيوس مرقص وقداسة البابا شقنقوده الق قالقث قى مقبقر
مسكنه باألنبا ويس للتحدث عن الفدمة ى ا بع دول ا قريقبقيقه تقأسقسقت
باا كنّائس قبطيه وهى كينيا وزامبيا وزمبابوي وناميقبقيقا ..ثقم القتقبقت القى
قداسه البابا وسألني ..هل ان انوان لالنوب ا ريبيا؟
 +كل ما اعلمه عناا أنى كنت قد دعيت عا  ٦٧١١و ٦٧٩١
بواسطة أستاذ بالالامعه ) University of South Africa (UNISA
إللباء محاضراي عن المسيحيه الرسولية البديمة ى البا ه ان ريبية ومنقذ
البرن انول الميمدي  .واثناء هذه الزيا اي التبيت باألقباط األو ثقوذكقس
السود من قبيله الزولو وبعض المناطق المحيطقة والقذيقن خقدامقاقم سقابقبقا
المتنيع اننبا مرقص مطران جنوب ا ريبيا ونياليريا عقا  ٦٧٩١وعقمقد
عددا منام .
 +من المعروف ان العنصريه ى جقنقوب ا قريقبقيقا اسقتقمقري حقتقى عقا
 ،٦٧٧١وكان مفروضا علياا حصا اقتصاد من ك ير من دول القعقالقم
وانمم المتحدة ،لقلق قغقط عقلقى القحقكقومقة القبقيق قاء إلعقطقاء القحقبقوق
نصحاب البلد السود والملونين وكان من الصعب بل المسقتقحقيقل حصقول
ا مصري و حتى أ ريبي اخر على يزا لدخول جنوب ا ريبيا .
 +ولكككككككككككن خخخ الكككككال يككككك ككككك كككككا الككككك ككككك الككككك ككككك كككككا ككككك خخ
ى عا  ٦٧٧٦تلبيت خطاب من ماللس الكنائس األ ريقبقيقه )(AACC
All Africa Conference Churches
يدعوننى للسفر الى مدينه مابوتو عاصمه موزمبيق لمشتراط قى انقعقبقاد
دو ه اللالنه العامه للماللس ى سبتمبر  .٦٧٧٦واستقبقر السقفقر والقحقالقز
للطيران من مصر الى مطا جوهانسبرج الدولى الذ اصله يو الالقمقعقة
ظارا وحسب الحالز من القمقبقر انقتقعقر سقاعقتقيقن تقرانقزيقت بقالقمقطقا
وأواصل بعدها الرحلة الى موزمبيق
كان ذلك يوما ن أنساه حيث تمالد عمل هللا برقكقل ن يقتقصقو ه إنسقان...
كققان ذلققك الققيققو  ٦٧٧٦ /٧ /٦٩ققى صققالققة الققتققرانققزيققت ققى مققطققا
جوهانسبرج علمنا ان هناط تأخيرا طويم ى مقوعقد القطقائقره القتقى كقان
مبر ا لى ان أ كباا لمتالقاه القى مقوزنقبقيقق وققد يصقل القتقأخقيقر القى ٧
ساعاي معنى ذلك سأببى ى المطا من الساعة  ٦١ظارا الى  ٧مساء .
 +إن هللا يعمل وله حكمة ي كل شئ...
البعض يرعر بال يق وال الر من التأخر الطويل ...ولكن شعري بفقرح
كبير و جاء ان هللا يستفد كل شقيء إلتقمقا قصقده ....تقبقدمقت لقمقكقتقب
المطا للحصول علي تأشيرة يزا ،للسماح لي بنزول البلد .وغيقري مقن
بنك المطا بعض العممي بالعملة المحلية وتسمي انقد  Rand.وخقا ج
مبني المطا كان الالو مررقا ويو بيعي لطيف وأخقذي تقاكسقي طقالقبقا
منه التوجه الي شركاي بيع وشراء العبا اي .ولكن سائق التاكسى اعقتقذ
بعد معر ته باا ولكن اقترح ان نذهب الي مكتب اإلستعقممقاي  .وهقنقاط
استببلني الموظف األبيض واستمع لطلبي ثم تع دوسيقة كقبقيقر بقه اسقمقاء
مئاي الرركاي العبا ية إختا لي إحداها قائم اناا شقركقة كقفء وسقوف
يساعدوط عنوان :با ط يو أجمل أحياء جوهانسبرج
Parkview Most Beautiful District in Johannesburg
ددي هذا انسم ي نفسى ....با ط يو  ...؟ وأحسست بقحقموتقه خقاصقة
وقربه من وسط البلد  ...ما اععم جودط يا ب  ...الذي ادخرته لفقائقفقيقك
( مز  (١٦-٦٧كان الرب عم يدخر لنا عقطقيقة عقعقيقمقة ألجقل كقرازة
كنيستة ي ا ريبيا .عدي للتاكسي وتقوجقاقنقا لقمقكقتقب القعقبقا اي Eskel
Javitzاسكيل جا يتش .خرجت من التاكسي أما المكتب وسقألقت نقفقسقي
ما هذا الذي ا عله وانا ترانزيت لساعاي قليلة؟ هقل هقو حقكقمقة وعقبقل أ
تاو واند اع؟ سمت نفسقي بقعقممقة الصقلقيقب واي قا ل مقكقتقب الرقركقة
وجاوبت نفسي (...ألم يبل البديس يوحنا ذهبي الفم  +هللا يعمل وله شريك
برري؟
أما هذا األخذ والعطاء مع كري البرري المتواضع والمفاوف والركوط
وأما تأكيداي هللا (أنا معك(
ظاري علي باب الرركة انسانة ترحب بي باللاالة اللبنانية قائلة...
•أهلين سيدنا بَا َ ْكت وشر ت سيدنا إيش لونك سيدنا؟
•وقلت لاا  ...لوني ابيض
•وضحكت وضحكت هي ( ِإيش لونك معناة كيف حالك (
•و حبت بي داخل المكتب وسألتني ( إيش بدط سيدنا؟(
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والمعترضون حوالي  ٦٠شفص من األقوياء انثرياء المتوعدين!!!!!!
•قلت لاا كنيسة!....
•وهنا تالمع حقولقنقا القعقامقلقيقن قي القمقكقتقب وجدتام خا ج مكان انجتماع ياكلون ويرربون وما ان شقاهقدونقي حقتقي
ومعام المدير و حبوا بي ثم سألوني من أكون تبادلوا الكلماي باننالليزية ن ن ن لن نوا ق علي بناء مد سقة او كقنقيقسقة
؟ وقدمت لام نفسي وختقمقت كقممقي إن كقان وزحا وضوضاء
باإلمكان مساعدتي ي شراء كنيسقة او مقكقان
يصلع ان يكون مركز للكقنقيقسقة القبقبقطقيقة قي ++++++قوة عممة الصليب
ان كلمة الصليب عند الاالكين جاالة اما عندنا نحن المفلصيقن قاقو ققوة
جوهانسبيرج.
•دا نباش يما بيقنقاقم ثقم حقدثقونقي أنقه مقن اللة  ٦ .كو ٦٩
الناد ان تباع كنيسة ي جوهانسبرج ولقكقنقاقم اما هذة المواجاة السا رة لم يكن لي قوة ان الصليب من خلف ومقن امقا
أشقا وا بققعق قاققم لقبققعقض ذاكققريقن ان هقنققاط واثبا من قوتة وعملة وكنت اطلب الرب ان يتكلم ي قلوبام ويبدد عنقادهقم
جلسنا ي انجتماع عن يميقن مقحقامقي القكقنقيقسقة مسقتقر
( يوناني إ ثوذكسي( ي نفس الحي علي بعد دقائق تقوجقد مقد سقة لقلقبقيقع ويلين قلوبام
تمتلكاا سيدة يونانية ا ثوذكسية مغلبة منذ ثمث سنقواي ...وسقألقونقي هقل مايكل وعقن شقمقالقي مقديقر شقركقة القعقبقا اي وهقو يقاقودي مقن قريقق
تحب زيا تاا؟ .وا بقت قو  ...اخقبقروا األ مقلقة تقلقيقفقونقيقا القتقي حقبقت المعترضين ي مواجاتي ....بدأي حدي ي معام بأعطقائقي قرصقة خقمقس
دقائق بط لكي اقد لام الكنيسة الببطية التي أتيت مناا وام لاا.
بالزيا ة وسرنا للمد سة حيث المكان قريب جدا...
++++حدثتام عن ما مرقص الرسول مؤسس كنيسة انسكقنقد يقة قي
الذي أتي بك ه الال يس ع وأم ا العذ اء والقديس نيق الوس
البرن انول الميمدي  ،وهو أ ريبي المولد من ليبقيقا .وعقن بقركقة حقلقول
وصلنا الي مكان كبير له أسوا والمبني علي الرا ع الرئيسى من دو يقن العائلة المبدسة ا ض مصر وعن بركة البطا كة وأنبياء العاد البقديقم مقن
وبة أعمدة يونانية الطراز واهم ما لفت نعري عند البوابة قم  ٦٦شقا ع ابراهيم وسا ة ويعبوب وموسي الذي تاذب بكل حكمة المصريين
سيلكيرط .إمراة ي السبعين من العمر ترتدي ممبس سوداء واققفقة عقلقي +++ثم تحدثت عن تأثير الكنيسة الببطية علي المسيحية ي القعقالقم كقلقة،
صيف الطريق اما المبني تنتعرنا وما وقع بصرها عقلقئ حقتقي قعقت عن طريق اثناسيوس الرسول كاتقب ققانقون اإليقمقان القذي تقرددة جقمقيقع
عيناا للسما و شقمقت عقممقة الصقلقيقب وققالقت بصقوي مسقمقوع صقمة كنائس العالم حتي يومنا هذا.
قصيرة باليونانية أك ر ما امت مناا كلمة (
شكرا لك يا ب( ثقم نقعقري وحدتام عن البديس الععيم األنباء أنطونيوس ابو الرهبنة ي العالم وعقن
ل
الئ قائلة
اباء البرية وسيرتام التي مازالت ت ئ كالرموع م ان حقيّقا لقلقبقداسقة قي
•هل أتيت لرراء هذا المكان؟
كل انجيال ،
•نعم •من أين  ....قلت من مصر ....سالت هل انت قبطي •ققلقت نقعقم ثم حدثتام عن البابا شنودة وحصولة علي لبب اععقم مقعقلقم مسقيقحقي قي
قالت هل انت كاهن ا اسبف ققلقت اسقبقف سقآلقت مقا اسقمقك ققلقت اننقبقا العالم وهو قائد مسكوني .ثم تحدثت مقعقاقم بقاخقتقصقا عقن خقدمقتقي قي
مرقص قالت اننبا مرقص من الكنيسة ان ثوذكسية  ...صمتقت ققلقيقم ثقم مالالي الطبي ي مصر وإثيوبيا وكينيا وسط الفبراء ووعدتام أني سأكقون
سألتني  ..هل تعرف من اتي بك الي هنا؟
مسؤنل عن الكنيسة وتطويرها وإدا تاا وازالة اي شكوي او ازعاج
•قلت كنت اصلي منذ سنواي لكي يقرشقدنقي القرب ألجقد مقكقانقا مقنقاسقبقا وسالت احدي السيداي  ...اتعني انك من الكنيسة الببطية المصرية؟
للكنيسة الببطية ي جنوب ا ريبيا..
قلت  :نعم
•قالت ن
قالت :اناا أحسن كنيسة ي العالم وشكرتاا ...وشكري القرب ألقذي نقطقق
•بل الذي اتي بك الي هنا هي صلواتي أنا  ...لي ثمث سنواي اصقلقي ان علقي لسقانقاقا بقنقعقمقة القرب وققد تقه اإللقاقيقة بقدأ القتقرحقيقب وتقحقولقت
تأتي انت الي هنا وها قد اتيت الذي أح رط هنا هو الرب يسوع المقسقيقع انعتراضاي الي الموا بة
وأمنا العذ اء والبديس نيبونوس •ابتسمت ي وجااا وطلبت تفسيرا وهكذا تالاوزنا الك ير من العبباي.....
•قالت  :تو ي زوجي صاحب المد سة ومديرها مستر بروتقوبقابقاس مقنقذ باقي إتما المبل المتفق علية والذي د عنا مقنقه  ٠٠القف دون والقبقاققي
ثمث سنواي ولم أستطيع ادا تاا وحدي أغلبتاا ووضعتاا للبيع  .ولقكقن  ٠١١الف دون !!!.
أوندي ال مثة كانوا ي غطون علئ بردة بتسقلقيقمقاقا لقلقمقبقاولقيقن لقاقدمقاقا كنت أ كر ي اإلمكانياي المحدودة جدا وليس لقدي أمقوال قي األسقبقفقيقة
وبناءها برج شاهق .ولكن كنت أ ض هذة الفكرة تماما .واصقلقي طقالقبقة وأمامي انلتزاماي بالفواتير ومصا يف سفر انباء والفدا أل بقعقة دول
الي هللا بلالاجة وإلحاح ان يستمر هذا المكان للعبادة والتعليم ان ثقوذكسقي أ ريبية جا ي تأسيس كنقائقس بقاقا وهقا هقي كقنقيقسقة قي جقوهقانسقبقيقرج
وكانوا ي غطون علئ بالموا بة زاعمين أن األ ثقوذكقس لقن يقحق قروا ..انن!!!!
ومن أين؟
كلما كنت احس بردة انحتياج الي المال القمز كقلقمقا كقان القلقالقوء القي
•ولكن يت ع ان إيمان هذة األ ملة كان أقوي وأصلب
المزامير يعطيني عزاء وطمأنينة....
•علمت يما بعد اناا عرضت المد سة للقبقيقع عقلقي القكقنقيقسقة القيقونقانقيقة بد عودتني الفدمة ي ا ريبيا علي مواجاة ضقيقبقاي ن حقد لقاقا وعقلقي
ولكنام
وا الرراء وطالبوها بالتنازل مقالقانقا ولقكقنقاقا اعقتقذ ي لقعقد مدي  ١٩عامأ ان احول ال يق الي صمة....
وجود موا د اخري لمعيرتاا.
+++++++يا ب اعمل من اجل اسمك
يا ب لك طرق ن نعر اا ون تفطر علي كر برر
++++++الرب قريب
حبيبة ...كان ح و الرب ي هذة اللحعاي وباذة القطقريقبقة وبقدون اي مؤتمراي الرباب ي أمريكا وكندا
ترتيب وخمل ساعاي تأخيرا او انتعا ترانزيت بالمطا .....
ي ذلك الوقت كقانقت هقنقاط نقاق قة شقبقابقيقة كقبقيقرة قي بقمد القمقاقالقر
ووقوف هذة األ ملة التبية وهي تراد بإيماناا واستالاب القرب لقطقلقبقاقا ومالموعاي ك يرة منام تب ي انجازاي ي ا ريبيا للقفقدمقة ومقن خقمل
علي مسمع مني ومن مالموعة العاملين بمكتب العبا اي القذيقن ا قبقونقي مارجاناي ومؤتمراي ينتفع باا الرباب وتببي معام بركتاا وذكرياتاا
ون اعرف مدي معر تام بالرب يسوع وقوتقه  ...اي إنسقان يقعقيقش هقذة  +++كنت اصلي ي كنيقسقة اننقبقا اثقنقاسقيقوس بقلقوس انقالقلقوس وكقان
اللحعاي ن يستطيع ان يصمت بل يصرخ ويبول  ....إني عقايقنقت هللا  ...الموضوع عن انحقتقيقاج القمقادي لقمقركقز جقوهقانسقبقرج ن يقنقبقطقع قي
لمسته اختبري ح و ه ببوة واشاد أنه ( يدعي أسمة عاليبقا مرقيقرا القاقا الصلواي ألجل ان يعلن الرب طرقة العاليبة
قديرا أبا أبديا ئيس السم ( ( .ش ( ٧:١
وبعد الصمة تبد مني ابن مبا ط شماس ( أ ت إسقكقنقد ( ويقعقمقل قي
+++ها قد وضع القرب ققد القكقنقيقسقة القبقبقطقيقة قي مقركقز كقبقيقر قي مالال العبا اي وبو صة سوق المال وسالته عن سعر الراند أ قادنقي بقعقد
جوهانسبيرج دخلت المكان وتعر ت علية  ....أنة هدية وعطية من القلقة ...ايا أنة حدث هبوط مفاجئ ي السعر وهذا لصالحنا بقدن مقن ان يقكقون
المبني كبير مساحتقه  ٦٠١١مقتقر مقربقع مقن دو يقن بقه ققاعقاي طقعقا الدون يساوي  ٠اند اصبع الدون يساوي  ١ونص انقد وهقذا يقعقنقي
و صول كبيرة للد اساي ومطبخ يتسع مئاي الطلبة ومد سة وعنابقر نقو تففيض المبل انجمالي الي  ٦١١الف دون
واأل ض مساحتاا  ٩٦١١متر تصقلقع إلققامقة كقاتقد ائقيقة كقبقيقرة وكقلقيقة ما ان علم البابا باذا حتي امر بتحويل مبل  ٦١١الف دون و ا لحسقاب
نهوتية مميزة .وعرضت السيدة البيع بمبلق مقلقيقون انقد تسقاوي  ٠٠١كنيسة جوهانسبرج أضيف الي ذلك التبرعاي التي اناالت ليتم د ع المقبقلق
الف دون أمريكي كان من المفروض انتصال ببداسة البابا شنودة القذي بالكامل قبل موعده ي العبد.
كان متواجد ي سويسرا نجتماعاي ماللس الكنائس العالمي  .ون اعقرف
أين يبيم ون كيفية انتصال بة .ولكن كان معي قم كنيستنا ي جنيف ولقم إذ با ط اللة ا ض مصر ...بد با ط ا ض ا ريبيا عامة وإذ تقنقبقآ القروح
أ كر حتي ي رق التوقيت ولكن لسعادتي د علي التلقفقون مقن اخقبقرنقي البدس عن مذبع وحيد وسط كل كنائس العالم وهقو وسقط ا ض مصقر .
أنة دخل الكنيسة لمدة خمس دقائق بط إلح ا شئ الماقم أعقطقانقي ققم ان كل المذابع التي أنرئت وتبدست ي كل الكنائس القبقبقطقيقة قي القعقالقم
قداسة البابا.
إناا تابعة للمذبع األساسي الذي هقو قي ا ض مصقر و قي ديقر السقيقدة
حكيت لبداستة تا يخ المبني منذ  ٦٧٦٩بواسطة اهباي انالليكان لرعايقة العذ اء ي ا ض قسبا المعقروف بقديقر القمقحقرق بقأسقيقوط .ومقعقروف
اللبطاء البيض ثم بيع المكان لكاهن يوناني القذي حقولقة لقمقد سقة ثقم عقا تا يفيا ان الرب يسوع قدس المذبع قبل عودتام للناصرة...
 ٦٧٠١اشتراة يوناني بروتوباباس وحولة لمد سة يونقانقيقة وهقو مصقري
الالنسية من اإلسماعيلية وانتبل من هذا العالم وأغقلقبقت القمقد سقة مقنقذ  ٠ليتالمد اسمك يا هللا ي كل مكان
سنواي  .وحدثته عن ان ح و اللة كان واقعا عمليا بسبب تاخر الطائقرة
والترانزيت وان المكان عطية .لاية للكنيسة وأخقبقرتقه القمقبقلق القمقطقلقوب
 ٠٠١الف دون أمريكي  .وا قق ققداسقتقة ووعقد بقإ سقال عقربقون ثقمقن
الرققراء عققنققد الققتققوقققيققع عققلققي الققعققبققد انبققتققدائققي وهققو  ٦١١الققف انققد.
 ++++ي ح و مدير الرركة والمحامي صرح أبناء األ مقلقة الق قمثقة
ام البيع باذا الرقم ،وطالبوا مليون وثلث .شرحت لقاقم ان القكقنقيقسقة
األ ثوذكسية تبو علي انستبامة ي الرأي والقوضقوح والرقفقا قيقة .وامقا
هذا التغير صممت ان اقد لام طلب الرقراء مقكقتقوبقا جقادا مقن القكقنقيقسقة
لرراء المد سة بمليون انقد وأعقطقيقنقاهقم كقيقفقيقة انتصقال قي هقرا ي
ونيروبي ووضعت انمر ي يد اللة.
+++++العل عد أمانتام يبطل أمانة هللا ؟ ؟ ؟
ليكن هللا صادقا وكل إنسان كاذبا ( و(١-٠:٠
عدي للمطا  ...ووضعت انمر ي يد اللة عن طريق الصمة ألنة كما بقدا
قاد ان يكمل ي أوائل أكتوبر  ٦٧٧٦اي اقل من ثمثقة أسقابقيقع جقائقتقنقا
األنباء ان األبناء وقعوا العبد انبتدائي وموا بين علي كقل بقنقودة ( ققدمقنقا
شكرا لعمل هللا( كقان مقرو ثقمث سقنقواي
قرابين مبدسة ي نيروبي
ل
علي إغمق المد سة اليونانية نتج عنة سبوط خصة استعمالاقا وحسقب
النعا ي البلدية و ي كل البلدان الديمبراطية تنرر إعمناي قي القالقرايقد
المحلية وإعقمن القالقيقران بقفقبقر القمقرقروع القالقديقد وأخقذ اصقواتقاقم .
اعترضوا بردة وأناا منطبة سكنية وير وا الزحا وال وضاء والنراط
التعليمي وعبدي البلدية اجتماعا وكان ضرو ي اح ر هذا انجتماع
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بقلم وريشة  :جون كرياقوس

اليوم يمر خمسة وستون عاما على ثورة  32يوولويوو..2593وربوموا
هذا الحدث الهام قد ال يتذكره أو اليعرفو الوضوعوي ويويو ي ود
القول"يا إنسان عادتك النسيان" ولكن ذاكرة الوتواريو ال يوموكون أن
تغفل أو تنسى هذا الحدث الخطير الذى كان ل أقوى تحول تاريخى
ليس على م ر فقط بل وعلى كثير من بالد العالم..وأيضا من الهام
معرفة كيف كان أثره وفاعليت على أقضاط م ر ألن الكثيوريون مونوا
كانوا شهود والضعي شهداء لوطنهم وعلما بأن التاري يمثل ضمير
األمة وذاكرتها ولهذا ال يمكن إنكاره وأغفال أو التنكر ل وخواةوة
أن من وعى بأخضار وأيداث من قضل أضاف أعمارا إلوى عوموره..
بل والتساؤل هنا كيف لعضت األقودار والوووروف فوى ذلوك الوحودث
التاريخى ثم جانب من النتائج التى كان لها أقوى األثرعلى مستقوضول
الوطن عامة و عولوى األقوضواط خواةوة .لوهوذا توعوالووا نوتوأمول أهوم
التوافقات والتحديات التى واجهت تلك الثورة وخواةوة مول الوتويوار
األسالمى الوييد والذى كان يتمثل فى تنوضم األخوان المسلومويون –
وعلما بأن لم يشترك عند قيام الضضاط األيراربحركتهم الثورية أى
ضابط مسيحى ( -ويركة الضضاط األيرار كان يتزعمها يويونوذاك
الضكضاشى جمال عضد الناةر والذى أطلق عليهوا ةوفوة الثوثور فوى
يين عرفها اللواء محمد نجيب -أول رئيس بعد خلل وتنازل الومولوك
فارو  -أطلق عليها حركة الضضاط األيرار)..وبرغم التأيد الشعضوى
الكضير وبما فيهم بالطضل األقضاط لتلك الثورة الشابة أال أن كان هنواك
شكوك وتوجس بل وربما عودم الوثوقوة فوى هوضالء الضوضواط نووورا
ألتجاهتهم السياسية الغير واضحة فى بدايتها بل والمخاوف خاةوة
ألتجاهم الدينى ويي معومهم ينتمون ويوتوعواطوفوون مول األخووان
الوومووسوولووموويوون (وموونووهووم جوومووال عووضوود الوونوواةوور السووادات يسوويوون
الشافعى كمال الوديون يسويون يسون الوتوهواموى) – وسوأشويور لوذلوك
بوضوح فيما بعد -فولوهوذا كوان مووقوف األقوضواط يسوا وفويو مون
المخاوف والشك والسكون..ولكن "من الذى يقول فيكون والرب لوم
يأمر"..ونورا لأليداث الكثيرة والمتشابكوة لوتولوك الوثوورة موموا قود
يتطلب ةفحات عديدة فلهذا سنخت ر أهوموهوا فوى أبورز الووقوائول
لنرى كيف كاد شر األسالم السويواسوت يوتوزعومو ع وابوة األخووان
يسيطر على م ر وعلى األقضاط خاةة..
محاولة األخوان المسلمين للسيطثر والثويثايثا ثثلثى ثثور 01
يوليه  :20فيما تضين عن قول أألخوانى يسويون يومووده -فوى ذاك
الوقت -على دور اإلخوان المسلمين واشتراكهوم فوت أيوداث ثوورة
يولي ومساندتها بشهادة جمال عضد الناةر نفس "فلقد نفذت الوثوورة
بواسطة  55ضاب ً
طا من ضضاط الجيش كان معوموهوم مون اإلخووان
المسلمين كما اشترك الجهاز السري المدنت لإلخوان المسلمين فوت
ثورة يوليو ..2593وفى يدي لعضد الناةرمل أيود أفوراد الوثوورة
قال ل "اطمئن جدًا من نايية اإلخوان المسلمين فأنا مت ل بوحوسون
الهضيضت( مرشد األخوان يويونوذاك) وأخوذت مووافوقوتو قوضول قويوام
الثورة وأنا موتوفواهوم مول اإلخووان الوموسولومويون عولوى كول شوتء..
واإلخوان يتعاونون معنا اآلن ويقووموون بوحوراسوة مورافوق الوضوالد
الحيوية"كما أكد أبرزضضاط ثورة 32يوليو عضد اللطويوف الوضوغودادي
يي قال معلقًا على قورار يول األيوزاب والوجوموعويوات بواسوتوثونواء
اإلخوان المسلمين فقال "والحقيقة أننا رأينا استثناء جمعية اإلخووان
المسلمين من هذا الحل؛ لسابق ات النا بها وتوعواونوهوا مول تونووويوم
الضضاط األيرار وموقف التأييد منهم ليلة قيام الوثوورة"..فولوهوذا لوم
يضقى لألخوان سوى أن يقضضوا ثمن تأيدهم "وبذلك أةدرت الثورة
قراربالعفو الشامل عن جميل المتهمين والمقضوض عليهم فى قضايوا
سياسية فى المدة ما بين  32أغسوطوس  2522م إلوى  32يوولويوو
 2593م وكان عدد المفرج عنهم  522شخ ا ً كان معوووموهوم مون
األخوان المسلمين ولكم أن تتأملوعنودموا سوألوهوم عوضود الونواةورعون
المطلوب فقالوا ل إننا نطالب بعرض كافة الثقثوانثيثن والثقثرارا
التي سيتخذها مجلس قياد الثوثور قثبثو يثدورهثا ثثلثى مثكثتثب
اإلرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع هللا والموافقة
ثليها وهذا هو سضيلنا لتأيويودكوم إذا أردتوم الوتوأيويود .فثرفثع ثثبثد
الناير قائال لقد قلت للمرشد فت وقت سابق إن الثورة ال تقضول أي
وةاية وإننت أكررها اليوم مرة أخرى .لكن الضكضاشوت كوموا كوان
يُس ّمى يحاول المحافوة على جسور التواةل مول اإلخووان ولوهوذا
رشحوا له للوزار أسماء ضالعة فى اإلجرام من أثضاء التنثيثيث
السرى فيرفضه ويختار ثضوين من مكتثب اإلرشثاد لثهث ن كثان
أحدهما الشيخ أحمد حسن الباقوري لتعيينهما فت يكومتو ويورد
مكتب اإلرشاد بعنجهية فويوقووم بوفو ول الوعوضوويون مون موكوتوب
األخوان ..والواقل كان قد بدا التوتر بين المرشد فور رييول الومولوك
حيث طلبوا من الوور وكما وضح بيانه وأيضا لثجثمثاى فثى أحثد
خطبه ":بدأ المرشد حديوه مطالثبثا بثتثطثبثيث أحثكثام الثقثر ن فثى
الحاىنفرد ثليه جماى أن هذه الثوثور قثامثب حثربثا ثثلثى الثيثلث
االجتماثى واالستبداد السياسى واالستعمار البريطانينوهى بذلث
ليسب إال تطبيقا لتعالي القر ن الكري نفانتقو المرشد بالحديث ثن
تحديد الملكيةنوقاى أن رأيه أن يكون الحد األقصثى  222فثدان..
كما أضاف المرشد بالحديث قائالنإنه يرى لكى تؤيد هيئة اإلخوان
الوور أن يعرض ثليها أى تصرف للوور قبو إقرارهن وكما يذكر
جماى ثبد النايرأن المرشد طلب منثه أن تثطثبث الثوثور أحثكثام
القر ننوتصدر قانونا بفرض الحجاب ثلى الثنثسثاء وتثدثلث دور
السينما والمسرح":فرد ثليه قائال:انب تطلب منى ماال طثاقثة لثى
بهنفقاى:إنه مصم ثلى طثلثبثه فوقوال لو اسومول نوتوكولوم ب ورايوة
وبوضوح انت لك بنت فى كلية الطب هل بنتك بتروح السينوموا وال
ما بترويش بتروح السينما طيب إذا كان الراجول فوى بويوتو موش
قادر يخلى أوالده أو بنت ما ترويش السينما طيوب عواوزنوى أقوفول

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

السينمات لي إينا علويونوا واجوب أن نوعومول رقوابوة عولويوهوا وعولوى
المسارح يتى نوحوموى األخوال "وأضثاف جثمثاى سثاخثرا ده كثان
ثايزنى البس مليون واحد الطرحة وهو ليس قادر يلبس بنتثه"
وهكذا لم تنجح الكيمياء اإلنسانية فى التوفيق بين قيادتين كل منهوموا
ينتمى لع ر مختلف كما لم تستطل جماعة اإلخوان أن توروج بوأن
ةراعها مل عضدالناةر كان دينيا فعدد الوموسواجود فوى م ور فوى
عهد ناةر زاد من  22ألف إلى  32ألف مسجد أى أن فوى فوتورة
يكم جمال عضدالناةر ( 21سنة) تم بناء عشرة آالف مسوجود..هوذا
باألضاف ما قد نشير الي ..ولكن ازداد الت ادم معهم وخواةوة بوعود
أن عاد وقضي على الكثيرين منهم فى عوام  2592وأنوتوهوى بوحول
جماعة األخوان فى يناير 2591
تميز واضح..ومع سب اإليرار والتريد :وقد اةضح االخوان فى
ذلك الزمن قوة سياسية ذات خطر على النوام .وأثر التويوار الوديونوى
االةولى على الويدة بين المسلمين والمسيحيويون الوتوى كوانوت مون
منجزات ثورة  25وشعارها "الدين هلل والوطن لجميل" ..وبوالوتوالوى
بعد ثورة  32يولي كانت بدايات للحوادث الطائفية التى باعدت بيون
عن رى األمة وغذى النوام هذا التضاعد تملقا للتيار الدينت بالقيوود
المفروض على بناء دور العضادة للمسيحيين والتمييز ضد االقضاط
وتجدر األشارة أن الكثيرين كتضوا عن توطورف األخووان وأهوموهوم
الضابا شنودة الثال عندما كان فى العالم قضل أن يترهضن وكان اسومو
" نوير جيد" فكتب مقالت فى العدد األول والثانى لمجلـوـوة مودار
األيــــد لعام  2593تعليقا ً على ير األخوان المسلومويون لوألقوضواط
وهم أييـــاء فى يادثوة السوويوس فوت  1يونوايور 2593م وتوعولويوق
أجســـادهم فى الخطاطيـــف( وربما يأتى الوقت للحدي عون ذلوك
المقال والذى هاجم في بعنف األخووان) وأيضوا ال يوفووتونوى فوفوى
أواخر عام 2593يي كون المحامت ابراهيم فوهوموت هوالل وكوان
عمره  32سنة جمعية دينية باسم " جماعة األمة القوضوطويوة لوحوموايوة
يقو االقضاط وقد ريب الضابا يوساب بالجومواعوة فوت بودء قويواموهوا
ولكن تم يلها فى عام .91
وكما يشيرد.غالي شكري أنه في ثهد ثثبثد الثنثايثر فثفثي أثثنثاء
يراثه مع اإلخوان المسلمين راح يزايد ثليثهث تثكثتثيثكثيثا وذلث
بإيدار ثد قرارا موو جعل الدين موادة أسواسويوة فوت موخوتولوف
مرايل التعليم  -إنشواء جواموعوة األزهور عولوى غورار الوجواموعوات
الع رية مق ورة على الطلضة المسلمين فقط  -إنشواء دار الوقورآن
فت  2521لنشر التراث القرآنت  -إنشاء إذاعة القرآن الكريم  -قيوام
كمال الدين يسين بأسلمة برامج التعليم  -تأسيوس جوموعويوة الوهودايوة
اإلسالمية وعلى رأسها يسين الشافعت والتى لعضت دورا كضيرا فوت
التغرير بالفتيات القضطيات لكت يتحولن إلى اإلسالم  -ت ريح أنوور
السادات فت جدة –عندما كان السكرتير العام لولوموجولوس اإلسوالموت
عام  -2529بأن خالل عشر سنوات سوف يحول أقضاط م ر إلوى
اإلسالم أو تحويلهم إلى ماسحت أيذية وشحاذين (أسواموة سوالموة–
م ير األقضاط– ةفحة - )322إنشاء  312معوهودا عوالويوا لولوعولووم
الدينية فقط و 2222معهد ابتدائت وإعدادي وثوانووي وأةوضوح عودد
طالب المعاهد الدينية فت المرايل االبتدائية واإلعداديوة والوثوانوويوة
مليونا و  392الف طالب وطالوضوة .وأةوضوح عودد الشويوو ن وف
مليون تقريضا ينتشرون فوت  252ألوف مسوجود وزاويوة فوت أنوحواء
القطر يتى  2553فقط .أما إجراءات التوأمويوم الوتوت قوام بوهوا عوضود
الناةر فت يوليو  2292522كادت تقضت على نسضة وعودد كوضويور
من األعمال وال ناعات والوظائف الوموهونويوة والوفونويوة الوتوت كوان
األقضاط فيها بنسب عالية وهت قطوا الونوقول وال ونواعوة والوضونووك.
وكان بدل المديرين األقضاط مديرين مسلمين .أما انتزا واالستويوالء
على األراضت الزراعية بموجب قانون اإلةالح الزراعت فوكوانوت
خسارة األقضاط فيها بنسضة  .%29هذا وياليظ أن عند تووزيول هوذه
األراضت على الفقراء الفاليين تم توزيعها على الفاليين المسلمين
وكان من المعروف بأن جماعة األخوان المسلومويون كودن هودفوهوا
والذي ال تحيد عن هو "تحطيم المسيوحويويون اقوتو واديوا وسويواسويوا
واجتماعيا وأال يوكوون لوهوم فوت م ورهوم شوريوك وعولوى غويور
المسلمين أن يقضلوا م ر على أنها بلد انشوأهوا مسولوموون ويسوكونوهوا
مسلمون ويمتلكها مسلمون" ولكن هذا ال ينوفوى واليوموكون األنوكوار-
رغم الدولة الضوليسية -بأن فى عوهود عوضود الونواةور شوهودت م ور
نهضة كضيرة ويضورا عالميا لم تكون توعورفو مون قوضول..ومول هوذا
أؤكد إذ كان هللا معنا فمن يكون علينا..ألنكم ت متون والرب يدافل
عنكم..
حادثة المنشية نقطة تحوى تاريخثى وانثفثصثام مثابثيثن ثثور 01
يوليه وبين األخوان :فقد كانت العالقة بين الطرفين تتوأرجوح بوعودة
منعطفات وبين ةعود وهضوط فيما بين عاموى  93و  92كوموا لوم
تنجح محاولة الشراكة فى وزارة الثورة ولوهوذا أسوتومورت الوعوالقوة
تتدهور ففى مار  2592قواد اإلخووان الوموسولومويون مووواهورة
بالتعاون مل األيزاب طالضت بعوودة الوجويوش ورجوال الوثوورة إلوى
ثكناتهم العسكرية( وبالطضل كان هذا تحدى للضضاط األيورار) ومول
استمرار التوتر بين الجانضين إلى أن تفجر الموقف فوت  23يونوايور
2591بوقو أشتضاكات سضضها األخوان فأةدر مجلس قيادة الوثوورة
قرار  21يناير بحل الجماعة وهو القرار الذي ةوت ضده محمود
نجيب ويده .وأةدر المجلس بيانوا يوتوهوم فويو الوجومواعوة بوالسوعوت
للوةاية على الحركة وتجنيد رجال من الجيش والشورطوة وإجوراء
ات االت مل السفارة الضريطانية .واقترن ةودور الوضويوان بواعوتوقوال
المرشد الهضيضت و 192عضوا من الجماعة ..وما لضو أن لوعوضوت
الجماعة دورا أساسيا فت الموواهورات الوتوت انودلوعوت فوت فوضورايور
 2591للمطالضة بعودة نجيوب بورئواسوة الوضولود .لوكون عوضود الونواةور
استطا تحييدهم فت أزمة مار يي أفرج عن المعتوقولويون وقوام
بمقابلة الهضيضت بعد اإلفراج عن ويدث نوو مون االتوفوا عولوى

يياد الجماعة فت نزا مار  2591بين عوضود الونواةور ونوجويوب
وكما تضين بأن كان هناك ات واالت سوريوة توموت بويون “اإلخووان”
واللواءمحمد نجيب( فهوكان الرئيس يينذاك كما كان فى غير وفا
مل بعي قرارات مجلس الثورة) ولهذا -فويوموا أشوارت بو بوعوي
المراجل -فقد طلب منهم أن يساعدوه فت التخلص من عضد الونواةور
بعد توقيل اتفاقية جالء األنجليوزعون م ورعوام  2591وموكوافوئوتو
“لووإلخوووان” بوودخووولووهووم فووت الووحووكووومووة وبوومووشوواركووة األيووزاب
األخرى..ولذلك هى كلها عووامول وأيوقواد بول وأطوموا لولوزعواموة
والسوويووطوورة أدت الووى توودبوويوور األخوووان لوومووضاموورة بووأغووتوويووال عووضوود
الناةر...وجاءته الفرية فى أكتوبر  3521وهثو يثخثطثب فثى
ميدان المنشية باألسكنرية حيث أطل ثليه محمود ثبد اللطيف 8
طلقا ل تصيبه فل يختبئ جماىن بو يرخ فى الجماهير":ليبقى
كو في مكانه هنا وبطريقة ثفوية واستجابة ال شعورية وبشجاثة
أضاف :أيها الشعب أيها الرجاى األحرار جماى ثثبثد الثنثايثر مثن
دمك ن ودمي لك ن سأثيش من أجثلثكث ن وسثأمثو فثي خثدمثتثكث ن
سأثيش ألنثاضثو مثن أجثو حثريثتثكث وكثرامثتثكث  .أيثهثا الثرجثاى
األحرار… أيها الرجاى..حتى لو قتلوني فقد وضعب فيثكث الثعثز ن
فدثوه ليقتلوني اآلنن فقد غرسب في هذه األمة الحرية والثعثز
والكرامةن في سبيو مصر وفي سبيو حريثة مصثر سثأحثيثان وفثي
خدمة مصر سأمو وبذل ل يصيب رئيس الوزراءن فأت خطابهن
واستأذن من الجماهير منصرفا .ولقد أمده هثذا الثحثادف بثفثريثة
العمر التت تمتل بها ذلك الوقت فت ةراع العدائت الذي تميزت ب
وبعالقت مل الشعب الذي ياول أن يحكم كوموا أمثده دون جثداى
بفرية اإلجهاز ثلى اإلخوان المسلثمثيثن .وفثي  5ديسثمثبثر21
شُن ستة من اإلخوان وكان قد اُثتقو الف منهث وقضوت عولوى
الجماعة قضاء مضرما .وبهذه األيداث الدموية ينتهت بوالوقوضواء فوى
عهده على األخوان وبرغ فيما بعد لمحاولة سيد قطب األرهابية
(المسجون مل المتآمرين ألغتيال ناةر فى يادثة المونوشويوة ..فوفوى
سجن كتب " معالم فى الطريق" والذى كان بمثابة دستورمن الحقود
والتدمير وأرهاب المجتمل -ويي مازال أثاره الوقووى فوى موعوتوقود
وفكر ومضادئ األخوان) وقد حك ثليه ثبد النايرباألثدام فى ثام
 3511وإلى أثتقاى ما يقرب من  1222إخواني ..فأقوى هنا أنثه
لوال حادثة المنشية التى دفعب ثبد الناير للطريث الصثحثيثح أو
ثلى األقو األتجاه المعتدى فثى ثثدم إثثار بثالثمثجثتثمثع بثأى فثتثن
طائفية..فلهذا فرب ضار نافعة ثلى األقو للمسثيثحثيثن.وكثمثا قثاى
الرب من يمسك يمس حدقة ثينى
وبعد :هكذا كانب حادثة المنشية الحد الفايو والنقطة الفارقه بين
ثور  01يوليه لزثيمها ثبد الناير وبين األخوانن وحيث ثثمثو
هللا العجيب لتخليص مصر المحروسة من خطثر أرهثاب كثان مثن
المؤكد سيصيب الوطن بكارثة -وخايةفى تل المثرحثلثة الثهثامثة
من تاريخ مصر -فلو كانوا نجحوا فى السيطر ثلى دفة السياسثة
ومع تجارته بالدين فهذا كان سيؤدى الى فتن وأرهاب وطثدثيثان
ثلى المسيحين وثلى كو مصر ثامة (وقد توقفوا فكان األستقرار
المؤقب الى أن تولى السادا الحك ) ..ومن الثمثالحثن أنثهث أن
كانوا ل ينجحوا فى السيطر ثلى الحك مع الضباط األحثرار فثى
ثور 01يوليه 20ولكنه تمكنوا بثنثجثاح مثن سثرقثة ثثور 02
يناير..0233ومع ذل البد من القوى بأن األقدار تختار الثتثوقثيثب
المناسب ليهور األبطاى من أجو أنقاذ مصثر(..ولثمثعثرفثة ثثالقثة
جماى ثبد الناير مع األقباط برجاء الرجوع الى ما سثبث كثتثبثتثه
فى العدد  -333يوليه)0231

قوى للتأمو

* إذ كانت الحياة محطات فأةعضها فترة اإلنتقوال مون موحوطوة إلوى
أخرى
* فأنت تريد وأنا أريد وهللا يعمل ما يريد..
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الـمنـارة

ثقـافــة غـــذائيـــة (  ... ) 4صحتـك والمعــادن
أ.د  /منـــير حنـــا أســكنــدر
عزيزى القارئ  ... ...عزيزتى القارئة لقد تكلمنـــــا اـى الـلـدب النـا ـ عـ
الوظائف الحيوية وأعراض النقص واالحتياجات الـيـوةـيـة الـةـوائـيـة وأي ـا
المصابر الةوائية لكل ة الفوسفور والمةننيوم والصوبيوم والـوـوتـاسـيـوم .
واى هوا اللدب سوف نتناول الحديث ع كـل ةـ الـكـلـور والـحـديـد واي ـا
الزنك ( الخارصي ) .

اهغوية التى تقلل إةتصاص الحديد وةنوا انواع الشاى والقووة قول أو أثـنـاء
أو لد تناول الطلام على االقل ناعة أو سـاعـتـيـ  .يـنـصـح أي ـا خـوـراء
التةوية تناول اهغوية ألةنية فيتاةينات( ج ـ ب ) ةـع تـنـاول الـطـلـام وةـنـوـا
الفواكه والخ روات النوا تزيد ة إةتصاص الحديد.
االحتياجات اليومية للحــديـد  :ـ
تختلف حاجة االننان اليوةية الى الحديــد حنب ةراحل الحيـاة و الـظـروف
المختلفة التـى يليـشـــوـا  .وقــد قــدرت اللجنة
المشتركة لمنظمة الصحة اللالمية واالغويـة والـزراعـة FDAإحـتـيـاجـات
الوكور ة الحديد كميات تتراوح ةا ي  4ـ  9ةلليجـرام/يـوةـيـا  .ولـننـاث
ة  04ـ  22ةنلليجرام/يوةيا وذلك الن النيدة الوالةة تفقد الحديد ع طري
بم الحيض كميات تلابل  2ةلليلجرام/يـوةـيـا  .وأةـا االطـفـال الـرضـع اـان
ةــخــزون الــحــديــد يــكــفــيــوــم لــفــتــرة ( )4أشــوــر ــلــد الــوالبة ولــوا يــفـ ــل
إعطائومأغوية تحتوى على الحديد ةثل صفار الويض ةنو الشور الخاةس .
واى هوا الشأن تنصح لجنة الةواء والتةوية اهةريكية إعطاء الحديد للفئات
المختلفة كلا يلى  :ـ
الوكور الوالةـون ( )01ةلليجرام/يوةيا  ... ...أإلنـاث الوالةات ()02
ةلليجرا/يوةيا  ... ...أهطفال ة (0ـ ).سنوات ( )07ةلليجرام/يوةيا ... ...
أهوالب ة ( 4ـ  ) 01سنوات ( )01ةلليجرام/يوةيا ... ...المراهقــون ة (
 00ـ  )02سنة ( )02ةلليجرام/يوةيا  .هوا وقد نصحت لجنة الةواء
والتةوية أهةريكية أي ا إعطاء الحديد كميات إضااية ( ةقـوى ) مقدار (
 .1ـ  )21ةلليجرام/يوةيا اى ةرحلتى الحمل وأالرضاع لتةطية حتياجات
المرأةأإلضااية الى الحديد اى هاتي المرحلتي .
مصــادر ألحــديـد ألغــذائيــة  :ـ
يــوجـد الحديد ةوزعا اى أطلمة كثيرة نواتية وحيوانية وة أغنـى ةصـابره
الخميرة الجااة Dry yeastواللحــوم وخاصــة الحمــراء ةنوا و الكوـــد و
الكلــى و أهطلمــة ألوحــرية و صفــار الويض و الحوــوب و الوقــــولـيـــــات
و الخ ــروات الــورقية الخ ــراء و الفــــواكــه الـمـجـفـفـــــة كــالـمـشـمـش
والتي واللنب وجميع انواع المكنــرات .
وعــابة ةـا تحتــوى الوجوـات اليـوةيـة الـتى يتنــاولتوا االننــان علــى 02
ـ  07ةلليجرام ةـ الحــديد وهـى كميـة تةطـى إحتيـاجات الـوكـور الوالةـيـ
الى الحديد ولكنوا ال تةطى إحتيـاجـات اإلنـاث الـوـالـةـات والـوـنـات اـى سـ
المراهقة.

الكـلـــور Chlorine ... ...
يوجد اى جنم االننان حوالى  041جرام ة الكـلـور وهـوا يـلـابل حـوالـى
 %2ة ةجموع اللناصر الملدنية اى الجنم  .وتحتوى الوالزةا على 271
ةلليجرام كلور 011/ةلليلتر ينما يحتوى سائل النخاع الشوكـى عـلـى أعـلـى
تركيز للكلور وةقداره  441ةلليجرام 011 /ةلليلتر .ويفرز الكلور كـمـكـون
لحمض الكلوريدريك اى عصارة الـمـلـدة  .هـوا ويـمـتـص الـكـلـور نـوـولـة
و نرعة ة االةلاء الدقيقة ويتم إخراجه ة الجنـم صـورة رئـيـنـيـة عـ
طري الكلى و واسطة هرةون االلدوسترون .
وظائف الكلور الحيوية :ـ يؤبى الكلور الوظائف الحيوية االتية :ـ
 1ـ يناعد على تنظيم ال ةط االسموزى لنوائل الجنم .
 2ـ حموضة الملدة Gastric acidity :يدخل الكلور اى تركيب حمض
الكلوريدريك الوى تفرزه الملدة وهوا ضرورى للملية ه م الوروتي اى
الملدة .
 3ـ يلمل أيون الكلور اى اال قاء على حموضة الدم ثا تة ( الرقم
الويدروجينى للدم . )73.7
 4ـ يناعد أيون الكلور على نقل االيونات االخرى الى أجزاء الجنم
المختلفة .
أعــراض نقــص ألكلــور :يؤبى نقص الكلور اى الجنم الى ةا يلى:
 1ـ وقف النمو وتقرحات اى الكلى والمنالك الوولية .
 2ـ ضلف اإلحتفاظ الماء اى الجنم
 3ـ ضلف الو م
 4ـ زيابة الحناسية وسرعة التويج والتشنجات
 5ـ عدم إاراز حاةض الكلوروبريك واثر ذلك على ه م الوروتي .
مصادر الكلور واإلحتياجات الغذائية  :ـ
ZINK
الــزنـك ( الـخــارصــي ) ... ...
أهم المصابر الةوائية للكلور هو ةلح الطـلـام واالطـلـمـة الـتـى يـدخـل اـيـوـا لقد رزت أهمية الزنــك اى تةوية أإلننان اى ةطلع النتينيات عندةا عرات
و اختصار  ...تلتور المصابر الةنية الصوبيوم غنية ـالـكـلـور  .وال تـوجـد اهمية الزنك اى ةلالجة حاالت قصر القاةة و وتأخر الولوغ الجننـى والـتـى
ةقررات يوةية للكلور نظرا لتواره اى الةواء.
وجدت اى ةجموعات ة الشواب و ينت أال حـاث الـطـوـيـة والـةـوائـيـة الـتـى
اجريت اى تلك الفترة عـدم الـتـواـر الـوـيـولـوجـى لـلـزنـك اـى طـلـام هـؤالء
الـحــديـــد ـ IRON ... ...
االشخاص  .والزنك يأتى اى المرتوة الثانية لد الـحـديـد ضـمـ الـلـنـاصـر
عرف الحديد كمكون اى أننجة الجنـم ةـنـو سـنـة  . 070.ويـحـتـوى جنـم الملدنية الصةرى )  Trace ( Micro elementsةـ حـيـث كـمـيـتـه اـى
اإلننان الوالغ على ( )4جرام ة الحديد ويوجد حوالى  4/.هوه الكمـيـة اـى الجنم  .وتقدر كمية الزنك ب (  03.ـ  )23.جرام اى جنم االننان الوالـغ .
الدم ( الويموجلو ي ) اى كل ة كريات الدم الحمراء وألل الت .
وهو ةوزع على أع اء واننجة الجنم المختلفة وأهموا  :الـلـظـام و الـكـوـد
وتليش كريات الدم الحمراء حوالى  021يوةا تتحلل لدها ويوـدم عـدب ةـ والكلى و الونكرياسو الرئتان و الل الت و اللينان و إارازات الوروسـتـات
هوه الكريات يلابل  %0ةنوا كل يوم وهوا يمثل انولاث  24ةـلـلـيـجـرام ةـ و الحيوانات المنوية .
الحديد يوةيا  .وينتفيد الجنم الحديد الناشئ ع هـوه الـلـمـلـيـة لـيـوـنـى ةـنـه يــوجـد  %77ة الزنك الموجوب اى الدم اى الكرات الحـمـراء و  %.اـى
الويموجلو ي اى الكرات الحمراء الجديدة والتى تحل ةحل الكرات الـقـديـمـة الكرات ألوي اء و الواقى اى ةصل الدم حيث يتراوح تـركـيـز الـدم اـيـه ةـ
المنحلة  .اةا ع وجوب الحديد اى الزةا الدم ايكون ـنـنـوـة قـلـيـلـة حـوالـى  71الى  027ةيكروجرام لكل  011ةلليليتر  .أةا اى أهطفال س  4ــ 2
 % 1,2ة ةجموع الحديد اى الدم  .ويتكون الـحـديـد اـى ـالزةـا الـدم ةـ سنوات اإن كمية الزنك أو الخارصي المحتفظ ـه يـوةـيـا هـى  130ــ 132
ثالث صور (أ) حديد ةمتص ة ةصابر الةواء (ب) لد تحلل كريـات الـدم ةلليجرام لكل كيلو جرام ة وزن الجنم .
الحمراء (ج) ة ةخازنه اى الجنم .
إمتصـاص الزنـك وتلثيلـه  :ـ
إمتصاص الحــديـــد  :ـ
يمتص الزنك اى الجزء الللوى ة االةلاء الدقيقة ةرتوطا الوروتي والـوى
يمتص الحديد اى صورته المختزلة ( حديدوز ) كـمـيـة اكـوـر ةـ صـورتـه يتحكم حنب تـركـيـزه اـى كـمـيـة إةـتـصـاص الـزنـك  .ويـؤثـر عـلـى ننـوـة
المؤكندة ( حديديك ) ويمتص الجنم حوالى %01اـقـط ةـ حـديـد الـطـلـام إةتصاص الزنك اللواةل المختلفة االتية :ـ
وتزيد هوه الننوة الى حوالى  %22اى حالة نـقـصـه اـى الـجـنـم  .ويـخـزن (  )1ـ وجوب الفايتات Phytateاـى الـةـواء :ـه وهـوه تـوجـد اـى االطـلـمـة
الزائد ة الحديد اى الكود والطحال كما يوجد ةختزنا اى لض الوـروتـيـنـات النواتية كالحووب والوقوليات ينما تخلو االطلمة الحيوانية ةـنـوـا  .ولـوا نـجـد
الملقدة لكى ينتخدم عند نقص ةوارب الجنم ةنه .
ان الوجوة الةوائية المحتوية على ننوة عالية ة الحووب وةنتجاتوا يقل ايـوـا
ويفقد الجنم يوةيا لض الحديد اى اللرق والشلر والخاليا النطحية الزائلـة إةتصاص الزنك الن الفيتات الزنك وغيره ة اللناصر الملدنية االخرى .
كــــــمــــــا ان
ةع قشور الجلد واى الوول والوراز ويقدر الفاقد يوةيا حوالى ةلليجرام  .أةـا ( )2ـ أاللياف وهى ترتوط الزنك و تقلل ة إةتصاصه
اإلناث ايفقدن ة  04ـ  22ةلليجرام ةع بم الحيض وكولك تفقد الحاةـل ةـ سرعة أإلخراج وزيابة حركة االةلاء الناتجة ع ارتفاع ننوـة االلـيـاف اـى
 .11ـ  711ةلليجرام طول اترة الحمل لتكوي بم الـجـنـيـ  .واـى حـاالت الوجوة الةوائية تقلالن ة ارصة اةتصـاص الـزنـك وغـيـره ةـ الـلـنـاصـر
النزيف والجروح واللمليات يفقد جزء كوير ة ةحتوى الجنم ة الحـديـد  .الملدنية .
وهناك حاالت ةرضية تؤبى الى زيابة هدم كرات الدم الحمراء وتـؤبى الـى (  )3ـ إحتياجات الجنــم :ـ الند زيابة الحاجة الى الزنك كما هو الـحـال اـى
حاالت اقر الدم وة هوه الحاالت المرضية المالريا و لض أنـواع الـتـنـمـم لض المراحل الفنيولوجية كالنمو النريع و الحمل واإلرضاع تزباب كفـاءة
ة ةركوات النلفا والرصاص .
االةتصاص .
وظـائــف الحــديـــد - :
(  )4ـ كمية الزنك اى الةواء :ـ حيث تقل الننوة المئوية لنةتصاص ـزيـابة
 1ـ يدخـل الـحـديـد اـى تـركـيـب الهيهيهلهوجهلهو هيه وأي ـا الهلهيهوجهلهو هيه كميته اى الةواء .
 Myoglobinالموجوب اى الل الت  .والويـمـوجـلـو ـيـ ضـرورى لـنـقـل (  )5ـ المصدر الةوائى للزنك :ـه اـالـزنـك اـى الـمـصـابر الـحـيـوانـيـة أكـثـر
االكنجي ة الرئتي الـى الـخـاليـا حـيـث تـتـم عـمـلـيـات اهكنـدة كـمـا انـه اةتصاصا ة الزنك اى المصابر النواتية .
ضرورى اي ا لنقل ثانى اكنيد ألكر ون النـاتـج اـى الـخـاليـا الـى الـرئـتـيـ (  )6ـ وجوب أةراض طفيلية :ـ وأةراض سوء االةتصاص المختلـفـة يـقـلـل
ليتخلص الجنم ةنه  .ويلمل الـمـيـوجـلـو ـيـ عـلـى تـخـزيـ االكنـجـيـ اـى ة إةتصاص الزنك .
الل الت لحي اإلستفابة ةنه اى عمليات التأكند وقت الحاجة .
وظـائـف الــزنــك الحيــويــة  :ـ
 2ـ الحديد ضرورى للملية التأكند الخلوى ة خالل بخـولـه اـى تـركـيـب  1ـ الزنك ةكون وةنشط لالنزيمات :ـ يدخل الزنك اـى تـنـشـيـط كـثـيـر ةـ
كثير ة االنزيمات ال رورية للتـأكنـد كـمـا هـو الـحـال اـى انـزيـمـات االنزيمات وقد وجد انه إةا أن يدخل اى تركيب االنزيم أو يـكـون ضـروريـا
تأكند الجلوكوز وغـيـره ةـ الـمـركـوـات وةـثـالـوـا إنـزيـمـات الـكـتـالـيـز لتنشيطه بون ان يشكل جزءا ة تركيوه الداخلى أو انه ضرورى للتـركـيـب
Catalaseوالويروكنيديز Peroxidase
والوظيفة ةلا .وتنمى االنزيمات التى تـلـتـمـد اـى عـمـلـوـا عـلـى الـلـنـاصـر
ويــــــــــزباب عـــــدب
 3هناك ةجموعة وظائف أخرى يلتقد ان للحديد بورا ايـوـا وتشـمـل إزالـة الملدنية أالنزيمات الملدنية Metal enzymes
الدهون الزائدة ة الدم وتصنيع الكوالجي وإنتاج االجنام الم ابة اـى االنزيمات التى يتوي انوا تلتمد اى نشاطوا على الزنك نرعة كوـيـرة اـأول
الــجــنــم  Antibody Productionوإ ــطــال ةــفــلــول اهبويــة ذات ةا أكتشف ةنوا كان انزيم Carbonic anhydraseاـى سـنـة  094.ثـم
التاثيرات الناةة
اكتشف انزيمات اخرى واتنلت القائمة لتشمل اليوم أكثر ة  071انزيما .
 Drug detoxification 4يلابل الحمـــوضــة .
 2ـ الزنك ضرورى للنمو :ـ وعند غيا ه اى الـةـواء يـتـوقـف الـنـمـو تـوقـفـا
أعــراض نقــص ألحــديــد :ـ
كاةال اى اترة سريلة .
كـريـات
عدب
يكون
وايوا
الواهت
اللون
أى
أألنيليا
ينوب نقص الحديد مرض
3ـ النـ ـوج الـجـنـنـى :ـه Sexual maturityوخـاصـة اـى الـوكـوراـوـو
ألدم الحمراء ةنخف ا ويقل ةحتوى كـل كـرة حـمـراء ةـ الـوـيـمـوجـلـو ـيـ ضرورى لنمو االع اء التناسلية وإنتاج الحيوانات المنوية  4 .ـه ضـرورى
اتصوح اهته اللون و التالى تقل ةقدرة الدم على نقل االكنجي ةـمـا يـلـرقـل لشفاء والتئام الجروح :ـهنه يلــزم لتكـوي الـوـروتـيـ اـى الـخـلـيـة كـمـا انـه
وظائف الجنم المختلفة و تنوب لون الـجـنـم الـوـاهـت وال ـلـف و سـرعـة ضـرورى إلنقنـام الخلية  5 .ـ الزنك ضرورى لتكوي الـمـنـاعـة الـخـلـويـة
التلب و إنقواض النفس و الصداع و النوجان .
Cellular immunityإذ تحتوى الةدب الليمفاؤية و كريات الـدم الـوـيـ ـاء
ويحدث هوا النوع ة االنيميـا ةـ نـقـص ةـوارب الـجـنـم ةـ الـحـديـد عه على تركيزات عالية ة الزنـك  6 .ـه الـزنـك ضـرورى لـحـاسـتـى الـووق
طريق  :ـ
والشم :ـ ويؤبى نقصه الى خلل اى حدة هاتي الحاستي  7 .ـ يرتوط الـزنـك
(أ) نقص كمية الحديد اى الطلام الوى يتناوله الفرب ( .ب) نـقـص برجـة ورةون االننولي :ـ ويلزم لتخزينه ولوا قد يكون له بورا اى تمثيل النـكـر
إةتصاص الحديد اى الجنم (ج) اقدان الدم طريقة او اخرى (د) نتـيـجـة صورة طويلية واى الوقاية ة ةرض النكر  8 .ـ تمثيل ايتـاةـيـ ( أ ) :ـ
لوجوب الطفيليات الملوية أو القرحات أو الوواسير ةما يؤبى الى اـقـدان ألـدم االزنك ضرورى للمل لض االنزيمات ال رورية لتمثيل ايتاةـيـ ( أ ) .
واى اللابة الشورية عند اإلناث أو كـثـرة الـحـمـل الـمـتـقـارب الـوى ينـتـنـفـو أعــراض نقــص ألــزنــك  :ـ
ةخزون الجنم ة الحديد  .ويتحدب ةنتوى الويموجلو ـيـ اـى الـجـنـم كـمـا أعراض نقص الزنك كتيرة وةتنوعة ويمك ةلالـجـة كـثـيـر ةـنـوـا ـاعـطـاء
يصل الى الكرات الحمراء ة الحديد ة الـمـواب الـةـوائـيـة الـمـخـتـلـفـة ةـثـل الزنك  .وة أهـم هــوه أالعــراض ةا يلى :ـ
الوروتينات وغيرها وايتاةينات (ب ـ ج)
(  )1ـ تواطؤ النمو أو توقفه التام :ـ وينتج ع ذلـك اـى االطـفـال الـنـاةـيـيـ
ولكى نتجنب اإلصا ة نقص الحديد ينصح الورواينور  /اســـكـنـدر ـتـجـنـب حالة ة قصر القاةة أؤ القزةة Dwarfismوقـد أجـريـت أول الـدراسـات
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التى ينت اللالقة يـ نـقـص الـزنـك
ونــمــو الــطــول اــى ايــران وتــوــلــتــوــا
براسات ةشا وة أجـريـت اـى ةصـر
واى الحالتي أبى اعطاء الزنـك الـى
زيــابة اــى الــطــول ــمــقــدار ــلــة
سنتـيـمـتـرات  2 .ـه تـأخـر الـوـلـوغ
الجننى وقلة االارازات التناسلية اـى
الوكور Hypogonadismةـع ةـا
يصــاحــب ذلــك ة ـ تــأخــر ظــوــور
الصـفـات الـجــنـنـيـة الـثـانـويــة كـنـمــو
الشلر  .وقد أبى إعطـاء الـزنـك الـى
حل هوه المشكلة وزوال أعراضـوـا .
 3ـ تأخر شفاء الجروح وكولك ظوور حب الشواب على الجلد Ache . 4ـ
ضــلــف الشــوــيــة وضــلــف حــاســة الشــم Hypogeusiaوحــاســة الــتــووق
Hyposmia . 5ـ ينتج ع سوء إةتـصـاص الـزنـك لنـوـب وراثـى ةـرض
جلدى يدعى Acrodermatitisويتميز هوا المـرض اـى االطـفـال ـوجـوب
ثرات على الجلد وانخفاض ةنتوى الزنك اى الـدم وتـخـلـف اـى الـنـمـو قـد
يكون حابا  .ويـلـالـج الـمـرض ـإعـطـاء جـرعـات عـالـيـة ةـ الـزنـك ( .
ةلليجرام /كيلوجرام ة وزن الجنم )  6 .ـ اضطرا ات اى تمثيل ايـتـاةـيـ
( أ ) تؤبى الى عدم تحركه ة ةكان تخزينـه اـى الـكـوـد وحـدوث أعـراض
نقص الفيتاةي والتى ة أهموـا ةـرض الـلـشـى الـلـيـلـى  7ـه نـقـص ااـراز
االننيولي وزيابة سكر الدم .
االحتيــاجات الغـذائيـة فـى الــزنـك  :ـ
لقد قدرت ةنظمة الصحة اللالمية إحتياجـات االننـان الـوـــــالــغ ةـ الـزنــك
حــوالـى  232ةلليجرام/يوةيا وتختلف كمية الزنك اى الةـواء والـتـى تـكـفـى
لتزويد الجنم وـوا الـمـقـدار تـوـلـا لـنـوع الـةـواء  .وعـلـى اـرض أن ننـوـة
االةتصاص كانت  %01اووا يلنى ضرورة الحصول علـى  22ةـلـلـيـجـرام
ة الزنك اى اليوم  .أما المقررات االةريكية اتنـصـح ـاسـتـوـالك الـوـالـةـيـ
والمراهقي ذكورا وإناثا  07ةلليجرام/يوةيا  .اةـا الـحـواةـل والـمـرضـلـات
اينصح استوالك  21ـ  27ةلليجرام/يوةيا كما يوصـى ـاعـطـاء االطـفـال
اى الننة االولى ة اللمر  .ـ  7ملليجرام/يوميا واالوالد حتى  01سنونوا
 01ملليجرام/يوميا .
مصادر الـــزنـك الغـــذائيــة  :ـ
تلتور االطلمة الوحرية كالمحارات والجـمـوـرى والـلـحـوم الـحـمـراء والـكـوـد
وصفار الويض والكلى ة أا ل المصابر الةوائية للحصول علـى الـزنـك .
وتلتور اللحوم الوي اء ةصابر ةتوسطة للزنك اذ أنوا أقل ة ةحتـواهـا ةـ
اللحوم الحمراء  .أةا المصابر النواتية الةنية اـوـى الـوـقـولـيـــات كـالـحـمـص
والفول واللدس وحووب الةالل الكاةلة كالقمح والخوز المصنوع ةـنـوـا  .اال
ان الزنك اى هوه المصابر النواتية أقل ةنه اـى الـمـصـابر الـحـيـوانـيـة وذلـك
لوجوب االلياف وحمض الفيتيك اى المصابر النواتية .
عزيــزى الـقـارئ  ... ...عزيــزتـى القارئـة  ... ...الـى الـلـقـاء اـى الـلـدب
القابم وصحتك وعنصر اليــود وأهميتـه الـحـيـويـة وعـالقـة الـيـوب ـالـةـــــدة
الدرقيــة وةرض الجـويتـر  Endemiogoiterوةصابر اليوب الةوائية.
كـاتـب هـذه أللـقـالـة هـو -:
( ) -خادم كنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس ألرسولى بانشبول -
سيدنى .
( ) -رئيس قسه عهلهوم أألةهذيهة أألسهبهق همهامهبهة إلهلهنهيها صهبهيهد مصهر
Former Head of Food Science Minia-Univ
( ) -رئههيههس جههلههبههيههة كههيههلههيههاس ألههزيههوت أالفههريههقههيههة أألسههبههق Former
President of African Oil Chemists Society
( )-عضو جلبية كيلياس ألزيوت أألمريكية أالسبق Former Member
of American Oil Chemists Society
(ـ) أستاذ علوم أألةذية أللتفرغ مامبة إللنيا Emeritus Professor
of Food Science - Minia Univ Egypt

حك وخواطر
 +االنسحابات التى تحفظ الكرامة هى بحد ذاتهاها
أنتصارات
 .+خليك زى المخرج اللى فاهه الهفهيهله و هار
كل واحد هايقول ايه  ....بس سايبا يمثلوا.
 .+الكهبهريهاو ههو السهبهس االسهاسه لهلهخهصها
الشخص المتكهبهر يهتهعهمهد أنهه يهكهبهر الهمهوا هيه
ويسىو الفا و يعمل مشاكل.
 .+القلهوس مهخهازن والهذكهريهات ب هائه أنهتهاهت
صالحيتاا لكننا نحتفظ باا برفهو الهذاكهرة النهنها
دفعنا باا ثمنا كبيرا.
 .+خد من أمك د وة ومن أبيك نصيحة ث أقهاهر
مصا س الحياة.
هن
 .+أذا أردت أن تشفى من جهراحهك فهتهوقه
لمساا.
 .+حافظ ل كرامتهك حهتهى لهو كهله االمهر أن
تصبح صديقا لجدران غرفتك.
 .+لكل إمنية مو د حتى تلك التى تبدو مستحيلة.
 .+ال يستطي احد ركوس ظارك إال اذا أنحنيت.
 .+ال تحك ل مستقبلك من االن فاالنبياو ر وا
الغن ث قادوا األم .
 .+الحياة تعلمك المعزة والتجارس تعلمك من تعهز
والمواق تعلمك من يعزك.

editor@elmanara.org.au
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ا لصالة فى مصر الفرعونية

بقح اآلثري /باخو لاخورى

ن ن نقيش لى عال َكث ُ َرت ليه أعوال الشير بالي ُخيبيد بعيد
الرحو بالتحو حسب اليويوقيا بالي ياجي بصيويت الي ي
بتقالت نبرات البُط بإنتشرت تيقيالييي قيتيالييي بتي يت بينيد
ال ريات يُنادب بال ساد بالشذبذ بتستنق َب َح ْ النيتياسيات
بالقال أصبح أتوا تدتر بل بلن ينتو سوى اليذيين هي
داخ س ين النتا كوا هحك القال قدييويا ف ليى اليطيوليا بلي
ينتو سوى أبينا نوح بأسرتيه ليقيك هيكيذا الييهيحيك كي َتين
ت صن لى لُحك النتا الكنيس بليى اليكينيييسي تيتي اليوالد
التديد بالوقويوديي ثي تيتيدييد ااذهيا اليييوتيى بياليتيوبي
بالقرا ات الربحيي اليييوتييي ليى الصيحيوات اليحيييتيورجييي
بالخاص بلى تيقيدتيتيهيا اليكيتياب اليويقيد بأقيوال اآلبيا
بالسنكسار بأل ا تتنوع اان.ا رائق الوجدا تقيحيو بيهيا
القات الربحي بينه الوسي تن الكنيس تيقيالييي السيييد
الوسيح له الوتد بتنشأ أجياالف قويي ليى امييويا راسيخييين
يرتقب تنه أعداؤه تصرخ الشياطيين ليى أجسيا بأليكيار
امرهابيين برغ قتحه لحوؤتنين إال أ الوؤتنين أقوى تين
قاتحيه بأبنا الكنيس تن.ر ليه تبادئ الو ب بامييويا
بالرجا .
لذلك ن ن ب اجي قيويي جيدا ف إليى أعي ي سيبح اليذى هيو
الـصـب باميـوـا ببيهيويا إنيتيقي اليتيبي اليويقيطي ببيهيويا
إنتصرت الوسي يي ب ال أبياطير امايطيهياد إليى صي ي ي
سودا ستحت تاريخه بإلى الت ي أبديته انيهي قيابتيوا
رب الوسي ي لى الوسيي ييييين بلين يُيكيسير أب ييؤذى لُيحيك
الكنيس حتى تتئ الرب عحى الس اب.
اج هذا أردت أ نتقرف تقا ف عحى الصيب عينيد الي يراعيني
ليس لى لقالياتها ب لى ت اهيوها بأهيداليهيا بسيييكيو ليى
أكثر تن تقال أب عدد لى جريدتنا ال.را الونار الوبارك .
ببادئ ذى بد يتب أ نقرف أنهُ اليوجد شيقيب ليى تياريي
البشري ل يُوار الصب سوا كانت عقيدته سيويابيي أب
كانت عقيدته بثني كالوثني ليى اليقيالي أب بثينييي سياتييي
كال راعنه أتا الشقب الذى ل يُوار الصب هو شقب أحيك
دنا ِتن الوثني انه شقب يتتاه بجود هللا بيأى لِيكير أب
ِتن أي ابيه عقيدي أب رؤي لهو إنسا بيدب عيقيييد أب
تبادئ ليكو ُتح دا ف يُنكر بجود هللا هرببا ِتن اليخيضيو
بليس لقد قناعته بِوجود هللا بقال الكتاب ال ُو ِقي سد ليى هيذا
ص َد ْد "قال التاه لى قيحيبيه ليييس إليه" تيز )3 : 31أى
ال َ
عُو هابي الته هو إنكار هللا.
الــصــب عند الـ ـراعـنـ
 - 3صحوات إلتتاحي
كا الوصرى القدي يبدأ ُتق أعواله بالصحوات لوثيبف عينيد
دخوله الوقبد يتحو صحوات ليست بها الدخول لحوقبد بهيى
ت ُنقش عحى تداخ الوقابيد بتُيقيرف بصيب "اليبياب"ليويثيبف
يأتر الوحك ت توس الثالد ِتن لراعن الدبل ال يدييثي ) كي
َتن ييدخي اليويقيبيد قيائيبف"إذا قَ َيربْيتُي ْ هيذا ااثير ليأتيحيواهيذا
امبتهال ...ال " ببرد عن تحوب كثيرين عند إلتتاحه لود
جديد تنتصرين يقوتو ِبأِدا صحوات تُقَ ِب ْر عن خضوعيهي
ببالئه لإلله بهى صحوات تبدأ بإلقا السب عحى امله قبي
أ يخوض لى أهداف الصب لوثبف يقول "سب لك ييا نِيتي

إيينيو أب الشيويالييي عييين شييويس) أنيك أكيثير بيهيا ا ف ِتيين
الشوس ...ت ض إتن نا طريقا ف لحيسيب " حيتيى بيقيد بلياتيه
بقب دلاعه عن ن سه لى ت كو القدل املهي يينيطي بيأبل
كحو قائبف "السب عحيك أيها امله الق ي رب الصيد ليقيد
أتيت إليك ياإلهى بلقد ج س ب ِ إلى هنا حتى أرى جواليك...أ
ُ
كيزرقي السيويا
جسوك ِتن تقد جوي الت برأسك رقا
بجوال ب بها ال يرب يُك ِحبنك" .
 – 0صحوات الشكر:
كا الوصرى القدي دائوا ف يذكر لى صحواته عبارات تتضيوين
نِقَ ْ امله عحي ِه بيقترف بها شاكرا ف لهُ بياليخيضيو بااعيويال
سوى تا بىِ -تا ِنخت) "أنت الذى ت ُنير الدنييا
لقال الكاهن ِ
ب هورب أنا خادتك بألق بإرادتك بقحبى تيويتيحيئ بيوي يبيتيك
ااع ت لى ِترارا ف اليخيييرات اليتيزييحي حيتيى أشيتيهيرت ليى
إليى ِليتَيقَي ُ
يا قيحيبيك
اارض قَ ِ
ط ْ
اطبس بتا ذلك أيهيا الي ُوي ْ يسِين س
عحى ُ ...ك ْنتُ ُتهتوا ف بأترب انك تيني يتينيى الي يييا تي راحي
س
القحب ".
بتن صحوات الشكر الوشهور صحوات ال يرعيو تي يتيويس
ِ
الثالد بقد عودته ِتن ك حرب تنتصرا ف عحى أعدائه توا ا ف
أ جوي انتصياراتيه كيانيت بيويؤَا َ َر امليه برايا تيو
عحيه.
 – 1الصحوات تصقد لحسوا :
أعتقد الوصرى القدي أ الصحوات تصقد إلى السوا توطين
امله تو لتا لى إحدى النصوص "عالي هى اليهيتياليات
التى تصقد إلى السوابات ،الصيحيوات اليتيى يسيويقيهيا بهيو
يسيرلى طريقه انه بهيتو ه الينيا "أى أ الصيحيوات
تصقد لحسوا لإلله أتا النا تصحى بإبتها بلرح بوشاعير
بإندتا بليست لقك تببات نصوص بأقوال لى الصحوات.
 – 1صحوات توتيد امله
كثيرا ف تا ذكرت النصوص الوصري القدييوي صيحيوات تُيقَيبِ ْير
سوو إلَ ِه ِه بجواله بليهيذا كيا
عن تأت الوصرى القدي لى ِ
يُبارب الوصرى إلهيه بتيقي ي الصيحيوات كيانيت تيبيدأ بيهيذه
ال ُوبارك لويثيبف ييقيول "أنيى اُبيارب اسي تيو بسيتيسيوي
السوابات صوت تسيبي يتيى ...إليى الشيويال بإليى اليتينيوب
سيأتي يدج بيوييتييده ...لييحيتييقييتيرف جيويييي الشييقيوب تي ييدثييوا
عنه ...إهت وا بإسوه ...إعحنوه لح يكيويا بليحي ُتيهيال ليحيييكين
اسوه تقربلا ف لتوي اات " بجيا أيضيا ف "أييا تيو ...أنيت
هو ال اتى لحوساكين ها أنا رلقت صوتى إليييك حييين كينيت
لى الضي بأنت خحيصيتينيى أنيت تيقيطييينيى الي يييا باليقيو
لحبائسين...انك رحي رؤبف لك َتن يطحبونك...حار أنيت
لح قرا بالوساكيين أَب أنيت ليحيييتياتيى ب أنيت لي رتيحي
ال زينه".
بكانت صحوات التوتيد بالشكر بامبتها بالتأت ليى امليه
هى صحوات تهحي بأناشيد بن.وات ال رح بأستخدتيوا ليييهيا
االآلت الووسيقي لقحى سيبييي اليويثيال يَيذكُير نيقيش ليحيويحيك
سيزب)
إتن تب الراب إخناتو ) بيويقيبيد تيو بليييه تُيرني ِ
يوجيد
آلتو تقول ليه "لك الثنياييا ييا صياحيب ااعيوا ييا ُت ِ
الشهور باايا يا ُتقَدد الساعات لى سائر اابقات".
 - 5صحوات تدعو لحقباد :
كانت هذه الصب اون الصحوات التى ت ُقا بصوت تسيويو
بهى تتشابه ت التراتي التى ينشدها التوي بليها عبيارات
تدعو النا لحقباد لقد جا لى أحد النصوص"إ التقبُد
هو لتوي النا جوهرى ُححو هو اسيويك عينيد تيردييده ليى
القباد إنه تَذَب ْ ال يا ...إنه نسو ال ري ال ُو ْن َط ِحقَ ...طوبيى

بينى وبينك
عزيزي القارئ بيني ببييينيك اليكيحيوي الي يحيو
ححو .
الكحيوي الي يحيو تيويكين تي.ييير أنسيا  .تيرجي
أبتسات النسا حيزيين .تيبيني لي طي ي ثيقي
بالن س .توطد الصداق بين االصيدقيا  .تيقيوي
الييقييبقي بييييين اابييا باابيينييا ببييييين اا با
بالزبجات ببين الوخطوبين .تي يبيب اليطياليب
ل دراسته .تقرب أنسا تين اليكينيييسي بتين
ربنا .
سألت تر أب كاهين عين سيبيب تيرب شيبياب لي اليتياتيقي بيييوتيهي
بكنايسه بيترتوا ل حضن القال ؟ قال ل سببها قح الكحو الي يحيو .
ياريت بتقح نقولها لبقض نقحوها لوالدنا  ،لتيراننا باصدقائنا .
الكحو ال حو صدق ياريت تا نبخحش بيها عح بقض .الكتاب قيال لينيا
باركوا العنيك باحسنوا إل تب.ضيك  .لوا بالك بيأبينيائينيا باصيدقيائينيا
بجيراننا بقرايبنا ،بحبايبنا بعائبتنا .
تقالوا نقو تترب شوف النهارد كيا كيحيوي حيحيو قيوليتيهيا ليحينيا
حواليك بحابل تضاع ها بكره ببقده ت تصبح عاد ل حييياتيك أنيك
تقول كحو ححو لك باحد حوالك.
الكحو ال حو لن  .بخح الكب ده بين ببينك.
طحقت لؤاد جرجس

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

ليذليك اليذى ييتييدب أيييا تيو "بأيضياف" اليينيا ييخييشيقييو
بيُصحو لآتو كُح ِ القدر ب تو كحه ت ب ...بهو يسيطي
كييالشييوييس لييى تييدييينييتييه الييوييخييتييار بييتييوييال ذي حييبب
سوابي ...تقالوا جويقا ف يا ك النا تقالوا هنا بتيقيبيدبا ا
َ
تو الرب امله هو هنا بالو ب التيى ييويتيد بيهيا ليحيشي ياذ
بااتير هى الو ب اليتيى تيطيرد اليخيوف تينيه خيارجيا ف ا
الو ب تطرد الخوف" بلقبف نَتد أ امنسا َد َخيحَيهُ اليخيوف
بقد السقوط لى الخطيئ !!.
 – 6صحوات شهو رؤي الرب:
هذه النوعي ِتن الصحوات كيانيت تيوجيهي إليى امليه تيو
الق ي حيد أنه أع اآللهه بايضا ف امله اليذى اليُيرى ليهيذا
كثيرا ف تا نتد الوصرى القدي تَت ُو ْ ني يسيهُ ِلييَيرى هيذا امليه
ااع الذى اليُرى !! بجا لى أحد النيصيوص "أييا تيو
الق ي إننى أتحها عحى رؤيتك يا سيد شتر السنك إتيني ينيى
أ أراب" بهنا نسأل لواذا شتر السنك؟ بامجاب اليقيتيييبي
تأتى لى أ الوصرى القدي كا يقتقد أ شتر ال يا اليتيى
لى التن بي رسها امله حور كانت شتر سنك !.
بيقول لى نص خر" َح ِول بجهك ني يونيا أييهيا اابيدى أنيت
الكائن هنا قب أ يُوجد إنسا " بهنا نتد اعيتيقياد أ امليه
ح ََو ْل بجهه عن امنسا بتُقَبِ ْر اونيا ف عن أ هناب خصوت
بين امنسا بخالقه !! أليس بسقوط امنسا صارت القبق
بين هللا بامنسا بينهوا حاجب حاجز الخطيئ ؟! بالي يقيييقي
أ امنسيا هيو اليذى أدار َبجْ يهَيهُ ِليخياليقي ِه بسيقيوطي ِه لييى
الخطيئ .

تقال نتقرف عح القديس حبيب جرجس
تؤسس النهض الربحي بتؤسس تدار االحد ل الكنيس القبطي .
يو ربح لخاد تدار

االحد ت سير القديس حبيب جرجس
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الداخلية تكشف تفاصيل القبض على خلية
إرهابية خططت لعمليات خالل العيد

استكماالً لمجهودات وزارة الداخليةة الةمةتة ةلةة
بالحفاظ على حةالةة اتسةتةقةألار اباةبةى بةالةبةالد
والعمل على ضبط العباصأل اترهةابةيةة الةهةاربةة
والمتورطة فى تبفيذ عمليات العبف التى شهدتها
البالد خالل الفتألة ابخيألة وإستهدفت الةمةبةشة ت
الهااة والحيوية ودور العبادة المسةيةحةيةة بةعةدة
احافظات.
فقد كشفت معلومات األجهزة األمزةزإزط ع ز ز
كوادر البؤر المتورطط فى تةفزإزت تزلزح الز زواد
والثابت عتخاذهم من بعض المةاطق الصز زواو زط
والةائإط أماكن لتموكةهم وعختبائهم بتكو ن خزلزإزط
عةقود ط وتكلإف عةاصوها بتةفإزت عزد عزمزلزإزات
عدائإط تةامةا ً مع عحتفاالت عإد الزفز زو الزمزبزار
وموور أربعط أعوام على ثور  03ونإو بزهزد
توو ع المواطةإن وعفساد بهجتزهزم ومز زاولزط زق
الصف الوطةى.تم التعامل مزع تزلزح الزمزعزلزومزات
وو ع خ ط متكاملط لم حقط عةاصو تلح الخلإزط
بإستخدام كافط الوسائل التكزةزولزوجزإزط والزتزقزةزإزات
ال د ثط والتى أكدت نةتةاهةجةهةا سةابةقةة تةورطةهة
بالمشاركة فى تبفيذ حادث احاولة تفجةيةأل اةحةل
تجارى املوك بحد المسيحيين بمحافظة داةيةاط
خالل شهأل أبأليل ( 7102مو و القضإزط رمزم
 0002/333عدارى مسم وطط رأس البو والزتى
كانت مد أسفوت المواجهات خز لزع عزن مصزو
أحد العةزاصزو الزمزةزفزت لزع وعصزابزط زابز زإزن
والشوو فى تةفإت عمل عنزتز زارى أثزةزاي تشزإزإزع
ا ا ال اد  ،وقيااه بةألصةد الةعةديةد
جثامإن
ان ابهداف الهااة والحيوية بالبالد ،والبدء فةى
إتخاذ اتجألاءات الفعلةيةة لةتةبةفةيةذ عةمةل عةداهةى
يستهدف إحدى الكباهس بمحافةظةة اتسةكةبةدريةة
وكشفت المعلواات شألوع تلك العباصأل فى تبفيذ
اخططه العداهى بإستخدام التفجةيةأل اتنةتةحةارى
المزدوج بواسطة عب ألين يقوم أحدهما بتفجيأل
نفسه بحزام ناسف بالكبيسة يعقبها قيةام الةنةانةى
بتفجيأل نفسه عقب تجمع عباصأل أجةهةزة اباةن
وأعداد كبيألة ان الةمةواطةبةيةن نةتةيةجةة لةلةحةادث
بهدف إحداث أكةبةأل قةدر اةمةكةن اةن الةخةسةاهةأل
البشألية.
أسفوت عملإات تتبع عةاصزو تزلزح الزخزلزإزط عزن
رصد عختبائهم بإحدى الشقزق السزكزةزإزط بزمزةز زقزط
العوا د باإلسكةدر ط لإلعداد لتةفإت مخ زهزم فزتزم
مداهمتها عقب عستئتان نإابزط أمزن الزدولزط الزعزلزإزا
و ززبززة سززتززط مززن كززوادر الززخززلززإززط مززن بززإززةززهززم
اإلنت ار إن المكلفإن بتةفإت ال اد وهم -:
اوإلنت ارى 2حمزة زعزبزان عزبزد الزوحزمزن جزاد
"حوكى  2ولإد..وعلى حمدان علزى حزةزفزى عزلزى
"حوكى  2فواز ...وعمو م زمزد أبزو الزعز عزلزى
أحمد ..".".اإلنت ارى 2أحمد مز زمزد ز زد حسزإزن
م ووس "حوكى  2سزفزإزان....و مز زمزود أحزمزد
رجب خلإل عامو "حوكى  2عمو ...وعةت عزبزد
الز ززلززإززم عززبززد الززيززفززار السززإززد مززةززد ززل "حززوكززى 2
هاب".عُثو بالوكو التةظإمى على (عدد  /حزةام
ناسف ،عدد "" مزفزجزو كزهزوبزائزى ........و زتتزى
عجهاض ت و تلح الخلإزط فزى عطزار الزعزمزلزإزات
األمةإط اإلستبامإط الةاج ط التى أسهمت فى عحبزاط
مخ ة كان ستهد تةفإت سلسلط مزن الزعزمزلزإزات
اإلرهززابززإززط بصززور و ززإززكززط لززلززةززإززل مززن حززالززط
اإلسززتززقززوار األمززةززى بززالززب ز د وتززعززو ززض حززإززا
المواطةإن األبو اي للخ و والتتثإو بالسزلزب عزلزى
مسإو التةمإط ومقدرات الوطزن.وعذ تزؤكزد وزار
الداخلإط عةمها عزلزى عسزتزكزمزا كزافزط خز ز زهزا
المتصلط بمكاف ط اإلرهاب والزجزو زمزط والز زفزا
عززلززى حززالززط اإلسززتززقززوار واألمززن عززلززى عمززتززداد
م افظات الجمهور ط
أعتألاف اآلزهأل بإيمان داعش النه ان أهل

القبلة وال يمكن تكفيأله

الدكتور أحمزد الز زإزب ،زإزر األزهزو زوفزض
تكفإو تةظإم «داعش» ،مؤكدا أنع ال مكن تزكزفزإزو
كل من ن ق بالشهادتإن واتبع الزقزبزلزط ومزا زإزر
األزهو في تصزو ز زات لزع عزلزى هزامزش لزقزائزع
رؤسززاي تز ززو ززو الصز ززف« :األزهززو الشززو ززف
وفض تكفإو (داعش  ،ألن األزهو تبع المزتهزب
األ عوى التي ال كفو أحدًا طالما ن ق الشهادتإن
واتبع القبلزط ،وهزم مزن أهزل الزقزبزلزط ،فز زمزكزن
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تكفإوهم» ،مؤكدًا أن «األزهزو تزعزوض لزهزجزوم
د د بسبب ذلح ،عال أنع مستمو على مومزفزع ولزن
تخلى عةع ولن كفو أحدًا عال اذا جز زد الشزخز
صواحط ما أدخلع في اإلس م وأكد زإزر األزهزو
أن األزهو افظ على وسز زإزتزع ،مزو ز ً زا أنزع
مؤسسط د ةإط علمإط توبو زط تزقزبزل الزةزقزد الزبزةزاي،
وتز ززافززظ عززلززى أمززن واسززتززقززوار األمززط وحززمززا ززط
المسلمإن من أي حووب عزقزائزد زط بزإزن سزةزط أو
إعط ،مع ال فا على الليط العوبإط وحما تها مةت
 31مونًا ،واالهتمام بالتوا واألصالط ،نزافزإًزا مزا
تودد عن دعم األزهو أو عمامع لجماعط اإلخزوان
المسلمزإزن ،وأن األزهزو بزعزإزد تزمزا ًمزا عزن تزلزح
التوجهات

أعتألاف اآلزهأل بإيمان داعش النه ان أهل
القبلة وال يمكن تكفيأله

الدكتور أحمزد الز زإزب ،زإزر األزهزو زوفزض
تكفإو تةظإم «داعش» ،مؤكدا أنع ال مكن تزكزفزإزو
كل من ن ق بالشهادتإن واتبع الزقزبزلزط ومزا زإزر
األزهو في تصزو ز زات لزع عزلزى هزامزش لزقزائزع
رؤسززاي تز ززو ززو الصز ززف« :األزهززو الشززو ززف
وفض تكفإو (داعش  ،ألن األزهو تبع المزتهزب
األ عوى التي ال كفو أحدًا طالما ن ق الشهادتإن
واتبع القبلزط ،وهزم مزن أهزل الزقزبزلزط ،فز زمزكزن
تكفإوهم» ،مؤكدًا أن «األزهزو تزعزوض لزهزجزوم
د د بسبب ذلح ،عال أنع مستمو على مومزفزع ولزن
تخلى عةع ولن كفو أحدًا عال اذا جز زد الشزخز
صواحط ما أدخلع في اإلس م وأكد زإزر األزهزو
أن األزهو افظ على وسز زإزتزع ،مزو ز ً زا أنزع
مؤسسط د ةإط علمإط توبو زط تزقزبزل الزةزقزد الزبزةزاي،
وتز ززافززظ عززلززى أمززن واسززتززقززوار األمززط وحززمززا ززط
المسلمإن من أي حووب عزقزائزد زط بزإزن سزةزط أو
إعط ،مع ال فا على الليط العوبإط وحما تها مةت
 31مونًا ،واالهتمام بالتوا واألصالط ،نزافزإًزا مزا
تودد عن دعم األزهو أو عمامع لجماعط اإلخزوان
المسلمزإزن ،وأن األزهزو بزعزإزد تزمزا ًمزا عزن تزلزح
التوجهات
البابا  :الكبيسة تفخأل بشهداهها
ما مداسط البابا توا ووس الثاني أن
الكةإسط تفخو بهته الصف ط في تار خها وتار ر
الوطن ومدم البابا العةاي ألسو هداي حاد د و
األنبا صموئإل بالمةإا ،بمةاسبط حلو ذكوى
األربعإن .وما البابا في عظتع األسبوعإط التي
ألقاها من اإلسكةدر ط  ،عن هؤالي الشهداي
وفعون عةا صلوات وتشو فات في السماي وحتى
األطفا مةهم هدوا للمسإح ومدموا نموذ ًجا
لإلنسان المسإ ي .وأ ا البابا حسب الإوم
السابع الكةإسط ستصلي تتكارا لهم االثةإن
والث ثاي واألربعاي القادمإن بد و األنبا صموئإل
ألن الشهداي من مةاطق متفومط فتصلى الصلوات
بالد و وأ ا البابا مابلت مصابي ال اد
وتعة ت بإ مانهم.
رهيس الوزراء ابستألالي يتضاان اع أقباط ا أل

اسززتززقززبززل االنززبززا
دانززإززا أسززقزززف
سززإززدنززي ،األنززبززا
بززززوال أسززززقززززف
طززة ز ززا ،صززبززا
األحد /2ونزإزع،
مززالززكززولززم تززومززبززو رئززإ ز
وزراي أسززتززوالززإززا ،بززكززةززإززسززط
مارموم بسإدني وبز زسزب
بإان صزادر عزن الزكزةزإزسزط،
تتي هتا اللقاي تتكزإزدًا لزلزدور
األستوالي الداعم لمصزو فزي
حوبها د اإلرهزاب وألزقزى
األنبا بوال كلمط أكد فإزهزا "أن
نشززو الس ز م والززم ز ززبززط هززي
رسالتةا وس حةا للةصو على
اإلرهزززاب كزززقزززو الزززكزززتزززاب
المقزدس :اتتبزبُزعُزوا السَز ُ ُم ُمز ُع
ب
زع" ،مززوج ز ًهززا الشززكززو لززوئززإ ز الززوزراي
ال ز ُجززمت ززإز ت
مشإوا على أن ز ارتزع تزعزد دعز ًمزا مزن
األستوالي
ً
الشعب األستوالي كلع كما ألزقزى رئزإز الزوزراي
األسزتززوالزي كزلززمزط أعزوب خز لززهزا عزن خزالز
مشاركتع ألسو الشهداي والمصزابزإزن مشزاعزوهزم،
مززؤكززدا مسززانززد الز ززكززومززط األسززتززوالززإززط لززمززصززو
ورفضها لإلرهاب بكل صوره و اتي هتا الزلزقزاي،

في عطار ز ار األنزبزا بزوال ألسزتزوالزإزا ،وحضزو
اللقاي األنبا دانإإل أسقف سإدني ولفإف من كزهزةزط
اإل بار إط.
ومد تضزامزن السزإزد مزالزكزون تزومزبزو
رئإ الوزراي األستوالي فزى كزلزمزتزع مزع أمزبزاط
مصو تجاه الهجمات االرهابإط التى تعو وا لزهزا
هتا العام والتى مام بها تةظزإزم الزدولزط اإلسز مزإزط
المعوو بداعش وحإز اعزلزن ومزو كزل مزن
ال كومط االستوالإط والمجتمزع األسزتزوالزي جزوار
مسإ ي مصو لت دى الهجمزات اإلرهزابزإزط الزتزي
حصدت العد د من القتلى والجوحى وفى السزإزا
نفسع أكد بان وزار الهجزو االسزتزوالزإزط سزتزعزإزد
الةظو مجددا ً فى طلزبزات الزهزجزو الزتزي رفضزت
مؤخوا ً فإما غ ت القةوات التلفة ونإط االستوالزإزط
الزة زار ه هزتا ومزد عززو زت بزعزضززهزا تززقزو ززوا ً
لززلززعززمززلززإززات اإلرهززابززإززط الززتززى ززوبززت أمززبززاط
مصو..وأ ضا موحبا بزالزة زار الزمزوتزقزبزط لزلزبزابزا
توا ووس ألستوالي ...كما أ ار بزتنزع سزبزق أن
مدم الدعو للوئإ السإسي لة ار أستوالإا .
الكبيسة تستعد ل د هجمات "ااكس ايشيل"
وشهود يهوه وعاطف عزيز

"الدستور" تقو ًوا عزن مزا وصزفزتزع بدز"الزعزدوان
الث ثي" على الكزةزإزسزط الزقزبز زإزط األرثزوذكسزإزط،
والتي تستعد لمواجهتع .وأ ارت الصز زإزفزط أن
أن هززتا الززعززدوان ززتتززي مززبززل جززمززاعززط " ززهززود
هوه"،والشماس المشلو "ماك مإشإل" ،الزتى
أطلق على نفسع لقب "األنبا مكسإموس" ،رئزإز
مجمع كةائ "القزد ز أثزةزاسزإزوس" ،والشزمزاس
المشلو "عاطف عة ة" ،التى أطلق على نفزسزع
لقب األب سإوافإم بعد تتسزإزسزع جزمزاعزط "الزعزهزد
الجد د" المهاجمط للكةإسط المصو ط .وأو ت
أن "ماك مإشإل" بدأ في استعاد نشاطع مجددا،
من مقوه الوئإسى فى مصزو بزمزةز زقزط الزهزضزبزط
الوس ى بمة قط المق م بم افظزط الزقزاهزو  ،بزعزد
حومانع من مبل البابا ةود الزثزالز  ،ونزجزح فزى
استق اب عدد ال بزتس بزع مزن الز ُخزدام األمزبزاط،
وهاجم الكةإسزط الزمزصزو زط فزى الزفزتزو األخزإزو
ووصفع لها بمخالفط تعزالزإزم الزمزسزإزح ،وتز زو زف
فزى الزمزسزإز زإزط .أمزا
ثوابت الةواج والز ز
عاطف عة ة ،فقد أس كةإسط مواز ط واستق ب
"أمباط المهجو" ،وهدفها األو واألخإو زعزةعزط
استقوار الكةإسط المصو ط ،التى وصفها فى أكزثزو
من تصو ح لع بد"الكةإسط الفاسد " ،ومد اسزتزيزا
أمزبززاط الززمززهززجززو بززالززبززابزا فززي ومززت سززابززق مززةززع.
وبالةسبط لجماعط هود هو  ،فهي تستهد فقواي
األمباط ،ومد حترت مةها الكةإسط القب إط في ومت
سابق ،وتعزتزمزد عزلزى مزو أبزواب الزمزسزإز زإزإزن
بمختلف المةاطق ،وبشكل زبزع عشزوائزى ،حزإز
عتمدون فى حم تهم التزبزشزإزو زط عزلزى أى لزقزاي
عزابزوا فزى
جمعهم باألمباط ،حتى لزو كزان لزقزا ًي
ً
متوو األنفا  .هتا ،ومد ما الق رفعت فكوى،
نائب رئإ مجمع الكةإسط اإلنزجزإزلزإزط "سزةزودس
الةإل اإلنجإلى" ،عن الكةائ اإلنجإلإط تتبوأ بشكزل
كامل من أى ع مط مع " هود هوه" ،مؤكدًا أنهم
طوائف غإو مسإ إط ،تعمل على توو ج أفكزار ال
ع مط لها باإل مان الص إح أو الكةائ ال قإقإط.
نبيلة اكألم المألأة الم ألية في الخارج دورها ال
يستهان به

أعوبت السفإو نبإلط مكوم ،وز و الهزجزو  ،عزن
سعادتها باالحتفا بسإدات مصو في الخزارج مزن
خ مؤتمو مصو تست إزع بزالزتزاي الزمزوبزوطزط،
ُمضإفط أنع جاي دور الموأ لتكون زمزن مزلزفزات
الوزار لتكو مها خاصط بعد ععز ن الزوئزإز أن
عام  /333هو عام الموأ الزمزصزو زط .ومزالزت
خ كلمتها في افتتا مؤتمزو "مصزو تسزتز زإزع
بززالززتززاي الززمززوبززوطززط" ،الززإززوم األحززد ،أن الززمززوأ
المصو ط في الخارج دورها ال ستهان بزع ،وهزي
أو واحد تقف على بزاب الزقزةزصزلزإزط والسزفزار
للمشاركط في االنتخابات ،مضإفط "بعد مزا بزقزإزت
وز و كةت في ز ار لدولط اإلمارات واجتزمزعزت
بالجالإط هةا  ،وبعد مةامشات مامت طفلط عمزوهزا
 8سةوات سلمتةي ورمط وجدت بها صور لسزإزد
جمإلط ملتف ط بالعلم المصوي وكتبت علإها ب بزح
ا مصو .وتابعت :أن هتا المؤتمو جاي بالتعاون
مع الزمزجزلز الزقزومزي لزلزمزوأ  ،وتزواصزلزت مزع

الدكتور ما ا موسي رئإ المجل وعملةا سزو زا
لةثبت أن السإدات عزمزلزن سزو زا ً بز زب ووطزةزإزط
الفتتا هتا المؤتمو .ووجهزت الزتز زإزط لزجزمزإزع
سإدات مصو في الخارج ال تى زعزمزلزن بصزمزت
وهدوي ،مؤكد أن الموأ المزصزو زط نزجز زت فزي
تبوأ مواكة مومومط في الخارج .وأ زارت علزى
أنع كانت هةا لجةط متخصصط مكونط من وزار
الززهززجززو ووزار الززخززارجززإززط والززهززإززئززط الززعززامززط
ل ستزعز م والزمزوكزة الزقزومزي لزلزمزوأ الخزتزإزار
السإدات المشاركات في المؤتمو وتكو مهن .
عالاات غأليبة يت طبعها علي بيوت المسيحين في
شبألا

ع مات غو بط تم
طبعها علي بإوت
#المسإ إن في  #بوا
الع مات دى
موسومط على بإوت
المسإ إبن فى ار طوسون بشبوا مصو
واالهالى بليوا القسم وعملوا م ضو عاجل.
القسم ما لهم ان دى ع مات داعش والو ع
ت ت السإ و  ..ربةا ستو على كل مصو
وأنع تم التواصل مع مإادات الداخلإط بمد و ط أمن
القاهو  ،وتم التةسإق مزع رجزا مزبزاحز روض
الفزوج واألمزن الزوطزةزي لزكزشزف مز بسزات هزتا
مشإوا على أنع تم تشكإل غوفط عملإزات
ال اد .
ً
فور ط بالقسم ،والوصو على حزقزإزقزط األمزو بزعزد
تفو غ الكامإوات الموجود بهته الشزوار وتزبزإزن
اآلتي - :العز مزات لزإز لزهزا أي عز مزط بزتي
جماعات عرهابإط أو د ةإط- .الزعز مزط مزوجزود
على بإوت سكةها مسلمإن ومس إإزن وجزواتزات
عامط - .مام بوسم هزته الزعز مزات عزدد مزن 2
باب حد السن .وأست ود ،مامزت مزتمزور زط
من القسم بزالزتز زو لزتز زد زد هزو زتزهزم ،وجزاري
مشزإزوا علزى نشزوه مزة زد مزن
التةسإق للزتزتمزإزن،
ً
التفاصإل الحقًا
ابقباط في دول الخليج ..كبيسة في كل دولة و 2في
اتاارات

نشززوت ص ز ززإززفززط الززدسززتززور تززقززو ززوا عززن عززدد
المسإ إإن في دو الخلإج ،الفتط على أنهم حزوالزي
 0م إن خ  ،توزعون على  6دو  ،الكتزلزط
األكبو تتواجد في السعود ط وهي الدولط الزوحزإزد
في الخلإج العوبي التي ال ملح المسإ إإن كةإزسزط
فززإززهززا .وأ ززارت الص ز ززإززفززط علززى أن جززةززسززإززات
المسإ إإن في دو الخلإج تتةو ما بزإزن الزعزوب
واآلسززإززو ززإززن ،واألوروبززإززإززن ،وطززوائززفززهززم هززي
األرثززوذكزز والززكززاثززولززإززح ومززوارنززط لززبززةززان
والبووتستانت في غالبإتهم .أما بالةسبزط لزبمزبزاط،
فززقززد أنشززتت الززكززةززإززسززط الززمززصززو ززط "الززقززب ز ززإززط
االرثوذكسإط" في السةوات األخزإزو الزكزثزإزو مزن
الكةائ في الزدو الزخزلزإزجزإزط حزتزى بزات الزبزابزا
توا ووس فكو جد ا في سإامط أسقزف لزكزةزائز
الخلإج وهي المو األولي التي وسم فإهزا أسزقزف
مقإم بالخلإزج مزةزت مزوون بزعزإزد  .وأو ز زت أن
األمباط مارسون طقوسهم ب زو زط فزي الزكزةزائز
المتواجد على أرض هته الزدو  ،الفزتزط علزى أن
معظم هته الكةائ تبوعت بترا زإزهزا حزكزومزات
دو المة قط ،حإ وجد كةإسط مار مزومز فزي
الكو ت ،ومؤخوا حصلت الكةإسط المصو ط علزى
موافقط من ج لط الملزح حزمزد بزن عزإزسزي ،مزلزح
الب و ن ببةاي كةإسط ،وتم تخصإ م عزط أرض
لها وتم العمل بها ،و صلي األمباط بالبز زو زن فزي
عحدي القاعات المخصصط للص مؤمزتزا ،بزإزةزمزا
توجد كةإسط لبمباط في سلز زةزط عزمزان ،أمزا فزي
م و ففي عام  ،/332تبو أمزإزو مز زو السزابزق
بترض مخصصط كمجزمزع لزبزةزاي مزجزمزوعزط مزن
الكةائ لمختلف ال وائف المسإ إط كزان نصزإزب
الكةإسزط الزقزبز زإزط األرثزوذكسزإزط مزةزهزا كزةزإزسزط.
وبالةسبط لإلمارات فمةت تتسإسها عزلزى زد الشزإزر
زا د ،تمتلح الكةإسط القب إط سبعط كةزائز  ،أولزهزا
مزإزخزائزإزل بدز"رأس
باسم العتراي مو زم والزمز
الخإمط" ،و"العتراي وأبو سإفزإزن" فزي الشزارمزط،
والززعززتراي مززو ززم واألنززبززا ززةززود فززي "الززعززإززن"،
ومارموم واألنبا بإزشزوي ،فزي دبزي ،وكزةزإزسزط
مارمإةا في دبي ،وكزةزإزسزط مزارجزوجز واألنزبزا
أن ونإوس في الفجإو  ،واألنبا أن ونإوس في أبزو
بي.
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بقية ص 3
حفل لتعضيد شهداء ومصابين تفجيرات كنيسة مارجرجس
بطنطا.

القي قدس أبونا القمص تادرس سمعان كلمة نيابة عن نيافة
االنبا دانييل الذي لم يتمكن من الحضور نسبة لسفره
بالخارج .وذكرنا قدس أبونا بأننا نحن اللذين ننال بركة
عظيمة عن طريق خدمة هؤالء المصابين وأسر الشهداء.
كما ذكرنا بتاريخ االضطهادات بالعصر الحديث بدء من
أحداث الزاوية الحمراء الي آخر التفجيرات بطنطا
واالسكندرية واطالق النار وقتل زوار دير االنبا صمؤيل
المعترف  .وفي ختام كلمته طلب قدس أبونا من نيافة االنبا
بوال ان يحضر لنا جزء من رفات شهداء طنطا للتتبارك بها
كنائسنا  .كما شكر قدس ابونا ابناء الكنيسة المنظمين لهذا
الحفل.
وفي ختام الحفل تحدث لنا نيافة االنبا الحبر الجليل بوال
موضحا االحداث باسلوبه الشيق الذي جذب انتباهه
الحاضرين .وكعادته قدم شرحا ً تحليللي لالحداث ما ترتب
عنها من بركات كانت يد الرب تدبرها للكنيسة التي كانت يد
الشر تدبر لها مكيدة عظيمة .لقد كانت التفجيرات تستهدف
قداسة البابا تاوضروس الثاني رأس ورمز الكنيسة كلها.
وكذلك نيافة االنبا بوال لدوره في المفاوضات مع الحكومة
والفعاليات السياسية االخري في الدستور وقانون بناء
الكنائس وقانون االحوال الشخصية وغيرها .وقد حفظتهم يد
الرب من هذه المكيدة.
وشرح نيافته بان المخطط كان أرباك االمن توجيهه الي
طنطا والقيام بالعملية االرهابية الكبري باالسكندرية
مستهدفين قداسة البابا .ولكن قام نيافة االنبا بوال بتغير
برنامجه والصالة في كنيسة صغيرة باحدي ضواحي طنطا
ففشل مخططهم وكذلك قام قداسة البابا حال سماعه باحداث
طنطا بأنهاء القداس قبل الموعد المحدد ففشل مخططهم .
وطبقا لتعيمات سابقة من نيافة االنبا بوال قام الكهنة باخراج
اكثر من مئتان طفل لقداس خاص باالطفال في موقع اخر
قبل االنفجار وبذا نجوا من التفجيرحيث يتجمع االطفال بقرب
كرسي االسقف حيث تم االنفجار .ونسبة الغماء والدة أحد
االباء الكهنة توجه جميع االباء الكهنة الي جانب من
الكنيسة وبذلك اخليت منطقة التفجير من الكهنة قبل التفجير
بلحظات.
جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

وكذلك اشار نيافته بان الذين
استشهدوا نشعر بان الرب اختارهم له
الن اثنان من الشمامسة متجاورين
استشهد احدهم االخر اصيب ولكن بخير  .وكذلك اخوين
احدهم عاش وهو مقبل علي الزواج في خالل االسابيع
القادمة واستشهد اخيه الذي كان ينوي ان يسلك طريق
الرهبنة بعد اكماله دراسة الطب  .والرب اعطي تعزيات
كثيرة  .كما ادت هذه االحداث الي توبة كثيرين من الشباب
وعامة الشعب بما لم يكن الي وعظ او خدمة روحية ان
يكون لها هذا االثر الفعال عليهم .ولذا نشكر الرب علي كل
حال كما نصلي في صالة الشكر.
ومع رهبة الموقف الدماء االشالء في كل الكنيسة ،ولكن
كان البد من سرعة التحرك وقرارات سريعة وحاسمة في كل
االتجاهات .فتم االتصال بالجهات الحكوية المعنية وتوفرت
في الحال  02عربة اسعاف لنقل المصابين الي المستشفيات
المتخصصة حسب كل حالة وفتح الجيش مستشفياته
الستقبال المصابين .وكان السؤال اين ندفن الشهداء؟ فقرر
نيافته بدفنهم في الكنيسة اكراما ً لهم ،وبدا العمل فورا
بمجموعات من المهندسين والعمال المهرة لتجهيز مدفن
جماعي داخل الكنيسة وتم الحقا ً الحصول علي تصريح بذلك

من رئيس الوزراء .وغير نيافته
اسم الكنيسة الي كاتدرائية
القديس مارجرجس والشهداء
وعليه قامت الحكومة بتغير اسم
الشارع الي شارع الشهداء .كما
اقامت الحكومة عزاء شعبي في
استاد طنطا حضره اعضاء
الحكومة واسر الشهداء وقد قدر
عدد المعزين بحوالي عشرة الف
شخص .كما سمحت ادارة المستشفي العسكري بأقامت
قداس العيد بالمستشفي للمصابين وأسرهم فكانت فرحة
وتعزية لهم.
وحصل نيافته الشر الشهداء علي حقوق اسر شهداء الوطن
كما حصل لهم علي ميزات خاصة من النقابات المهنية التي
كانوا ينتمون اليها .وتقدر تكلفة أعالة أسر الشهداء وأكمال
عالج المصابين في الداخل والحاالت المستعصية التي تحتاج
للعالج بالخارج بحوال  0مليون جنية مصري في خالل
العشر سنوات المقبلة  .ونحن متاكدون ان يد الرب
سترعاهم وتسدد كل احتياجاتهم.
تضمن الحفل مزاد مقفول لعدد من االيقونات ،كما عرضت
عدد من الهديا والكتب للبيع وكذلك تم توفير وسيلة التبرع
المعفي من الضرائب عن طريق منظمة كوبتس .ونشكر هللا
ومحبة أبناء سيدني تم جمع مبلغ حوالي  322الف دالرو
استرالي في خالل هذه المناسبة  .أختتم نيافة االنبا بوال
الحفل بالصالة والشكر للرب .الرب يعوض كل من له تعب
محبة.
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الـمنـارة

يف الذكرى الرابعة لثورة شعب مصر
يوم  03يونيو 3300
عميد (م) مهندس/تادرس عزيز بدوى
أإلنقالب والثورة
ألفريق سوار الذهب طبقت هتهترتتف ا فتاا فتل الت تالتمتيت
ال ربل واإلسالمل  .جاءت هذه الشهرة م أنتف بت تد متيتامتف
بانقالب عسكري أبى أن يستمر فل حكت الستودان ل لتمتدة
عام واحد مام ب ده بتسلي السلطة للمدنيي لقناعتتتف التتتامتة
بوجوب أن يكون حك البالد مدنيا وليس عسكريا .ماذا حتد
للسودان ب د ذلك؟!.حد ما هاهدناه ونشاهده جتمتيت تا حتتتى
ا ن صراع مستمتر عتلتى الستلتطتة وحترب أهتلتيتة بتيت
الجنوب والشمال انته بانفصال الجنتوب وحترتتات تتمترد
مستتلتتيتتة فتتل الشتترا والتتاتترب تتتزعتتزع استتتتتقتترار التتبتتالد
وتستنزف موارده وتهدد بانقسامات جديدة ؟! .أل يتكت مت
األجدى لف وهو الرجل الوطنل المخلص الصادا األمتيت
ألذي وضع روحف على تفف وتقدم الصفوف إلنقاذ الوطت
و مامتف م تبوتف أن يستمر فل اليك لى أن يؤسس دولة
مدنية ديمقراطية حديثة أساسها المواطنة والتمتستاواة
وال دل ث يسلمها ب د ذلك موية متيدة ثتابتتتة األرتتان
؟! .وساعتها ل يكون مائد انقالب بل مائد ثورة ؟!.
فل عام  0591مام انقالب فل فرنسا وطالبوا القائمون بتف
الجنرال هارل ديجول الرجل ال سكري أن يتتتولتى حتكت
البالد واستجاب له ورهح نفسف للرئتاستة ولت يتتترهتح
أحد أمامف لمتناعه بأنف رجل المرحلة واختتاره الشت تب
واستمر فل اليك حتى عتام  0595وارتتفتع بتفترنستا لتى
مستوى ألمانيا  .أليس هذا الذي حد هو انقالب تتيتول لتى
ثورة ؟! .ولتزال فرنسا تفتخر بشتارل ديتجتول التذي تتان
يفتخر بأنف رجل عسكري حتى أنف أوصى بأن يسير الجيت
فل جنازتف ؟!.
تان اإلتياد السوفيتل عمتالمتا يتنتاطتح التوليتات التمتتتيتدة
األمريكية فل الساحة الدولية وينافسها علميا وعسكتريتا
ورياضيا ويمثل عنصر توازن فل القوى يتيتول دون أن
تنفرد الوليات المتيدة باتخاذ مرارات م جتانتب واحتد تتختل
بهذا التوازن لصاليها فهتنتاد دائتمتا مت لتف التقتدرة عتلتى
التصدي لها والتمتنتاورة والتمتواجتهتة .وجتاء متيتختائتيتل
جورباتشوف ال ميل األمريكل وربيب المخابرات األمتريتكتيتة
وتي مسمى "البروسترويكا" أي عتادة التبتنتاء متام
بتفكيك اإلتياد السوفيتل الذي تان يض  09جتمتهتوريتة
عام  0550أثناء فترة رئاستف لف وم يومها وهو يقي فتل
أمريكا  .نفصل الجمهوريات واستقل .
وهو رجل مدنل عتام 0550
ت انتخاب بوريس يلتس
رئيسا لجمهورية روسيا أتبر جمهوريات اإلتياد السوفتيتتتل
المنيل فل أول انتتتختابتات رئتاستيتة متبتاهترة فتل التتتاريت
الروسل .نخفض اإلنتاج الميلل بنسبة %91وسادت حتالتة
تساد أدت لى انهيار الخدمات اإلجتماعية وانخفتا مت تدل
المواليد فل حتيت هتهتد مت تدل التوفتيتات ارتتفتاعتا تتبتيترا
وارتف نسبة الفقر مت  %0,9فتل التيتقتبتة الستوفتيتتتيتة
السابقة لى م  %95لى  %95بتيتلتول عتام .0559
وههدت البالد فسادا مدم ا وفوضى وانتتتشترت الت تصتابتات
اإلجرامية وازدادت م دلت التجتريتمتة  .تتادت روستيتا أن
تصبح دولة م الدرجة الترابت تة وفتقتدت تتأثتيترهتا وثتقتلتهتا
الدوليي ؟!.
ضتتاب ت
فتتل  0555 /01 /90طتتلتتب فتتالديتتمتتيتتر بتتوتتتي ت
المخابرات والذي تان م ينا حديثا رئيسا للوزراء طلب م
بوريس يلتس اإلستقالة فل مقابل عدم مياستبتتتف عتلتى متا
أصاب البالد أثناء فترة حكمف م فستاد وفتوضتى وتتدهتور .
مبل يلتس ال ر ومام بتقدي استقالتف وسلت الترئتاستة لتى
فالديمير بوتي الذي فاز فل عتام  1111فتل اإلنتتتختابتات
الرئاسية أي أن بوتي مام بانقالب سلمل تستلت عتلتى أثتره
السلطة نقاذا للدولة م الهالد نظترا لتتتردي أوضتاعتهتا
ووصولها لى اليضيض ؟! .متاد بتوتتيت عتمتلتيتات واست تة
لتطهيرالبالد م الفساد تتذلتك أستتترد اإلمتتتصتاد التروستل
موتف وممع حرتة نفصال جتمتهتوريتة الشتيتشتان ل مت
ب ض المناوهتات بتيت التيتيت وا ختر وارتتفتع مستتتوى
الم يشة وعاد النظام واإلستقرار لى البتالد متمتا أتستبتف
ه بية جارفة ؟!.
ف ل تل هذا ألتف نسان وطنتل متختلتص يتيتب وطتنتف
وي امل ه بف بشفافية ويصارحف بالمشاتل والمخاطر التتتل
تواجهف ويطلب منف ال ون  .وألن الش ب لمس فيف الصتدا
والتفانل فل ال مل وأن لديف رؤية واضية للنتهتو مت
هذه الكبوة وهاهد منف نجازات تتيقق على أر الوامع
أوله ثقتف ودعمف وستانتده  .وزاد نتفتوذ روستيتا عتلتى
الساحة ال المية وها هل تست يد القرم وتل ب دورا فت تال
فتتل دارة األزمتتات التتدولتتيتتة وعتتادت لتتتتتنتتاطتتح أمتتريتتكتتا
وتنافسها ويصبح فل ال ال مطبي ولتيتس متطتبتا واحتدا ؟!.
ماف لف بوتي هل نسميف انقالبا أم ثورة حقيقية بكتل مت تنتى
الثورة ؟! .وألن اإلنسان الميب لوطنف المؤم بف ليهتتت
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بالمناصب مدر اهتمامف بخدمة هذا الوط نجد بتوتتيت بت تد
انتخابف رئيسا للجمهورية لفترتي متتاليتي متبتل أن يت تمتل
رئيسا للوزراء ورفتض األصتوات التتتل طتالتبتتتف بتتت تديتل
الدستور بييث يسمح بتوليف فترة رئتاستيتة ثتالتثتة ؟! ألنتف
يؤسس دولة الدستور والقانون ويجب أن يتكتون متدوة فتل
احترامهما ؟! .أليس هذا هو الثوري وا إلصالحل م ا ؟!.
مر لبنان بفترة حرجة فتل تتاريتختف فتومتع اختتتيتاره عتلتى
ال ماد ميشال سليمان مائد الجي اللبنانل ليكتون رئتيتستا
للبالد وجنب لبنان مخاطر تثيرة أثناء فترة رئاستف .ثت متر
لبنان بفترة عصيبة وخطيرة م تتاريتختف تتيتتتاج لتى
عادة بناء الدولة و عادة ضب يقاعها وترهيد المجتتتمتع
واستمرت هذه الفترة ألتثر م ثال سنوات مضتاهتا لتبتنتان
بدون رئيس للجمهورية ث اتفق القوى السياسية والش بتيتة
والتل تمثل تس ة عشرة طائفة على انتختاب الت تمتاد متيتشتال
عون القائد األسبق للجي اللبنانل رئيسا للجمهورية لقتيتادة
البالد فل هذه المرحلة الدميقة واإلستتتثتنتائتيتة.فتلتكتل مترحتلتة
رجالها.
يا أخل لتقل حات عسكري أو حتاتت متدنتل متل حتاتت
وطنل مخلص ينتمل لى الش ب منضب حاس حتازم
تربى فل مؤسسة لت رف الفساد تتقتدس تتراب التوطت
وحدوده وتؤم بدمة التخطي وجدية المتاب ة ملبتف مت
حديد وأعصابف لتهتز ليخشى المخاطر حرية وتترامتة
ه بف أغلى م حياتف ؟! .تثيرون فل الوط ال ربل يتمت ون
بهذه الصفات سواء تانوا م ال سكريي أوم المدنتيتيت
والكرة ا ن فل مل ب الشت توب الت تربتيتة وعتلتيتهتا حست
اإلختيار فالم رتة م رتة مصير ووجود ما أن نتكتون
أو لنكون وفل النهاية الش وب هل التل ستدفع الثم ؟!.
حدوتة مصرية
أألم
طتتتالتتتمتتتا أهتتتجتتتتتتتنتتتل فتتتيتتتروز متتتيتتتثتتتارة الستتتمتتتاء الصتتتوت
المالئكل.ولطالما أس دتنل وأبهجتنل وحلق بل فل سماوات
م ال تشتق والتختيتال ونتقتلتتتنتل لتى عتالت هتفتاف عتطتر
ندي غنل بالمشاعر واإلنف الت والسمو والجمال.فيروز هذه
المرة وفجأة وبدون أي مقدمات أبكتنل تتمتا لت تتبتكتنتل مت
مبل .تلمات بسيطة وعميقتة ولتيت مت تبتر وعتبتقتري وأداء
حولتنل فيروز لى تتتتلتة مت التوجتد
يهي بك فوا السيابّ .
والشوا ومألتنل بشينة م ال واطف الجياهة الجارفة
فتل بترتتان
فشل فل السيطترة عتلتيتهتا وتتهتدئتتتهتا .فتجّترت ّ
الينتيت وستالت دمتوعتل هتاللت هتادرة واتتتتشتفت أنتل
مستمتع بهذا ال ذاب الم نتوي وبتلتيتظتة الشتجت تتلتك التتتل
عبرت بل البتيتار والتجتبتال والتمتيتيتطتات والتوديتان وألتات
الزمان والمكان واستقرت بل على ضفاف النيل جالسا عتلتى
مط ة م التربة سوداء خصبة غنية عفية ينتبتست فتومتهتا
نبات أخضر ييمل الخيروالرخاء يمر عليف نسي علتيتل يتقت ّبتل
أورامف وأزهاره فتيتتتمتايتل بترمتة ودلل يتيتكتل مصتة هت تب
عتتريتتق س ت ّطتتر التتتتتاريت أمتتجتتاده التتتتتل وهتتبتتهتتا التتنتتيتتل متتاء
اليياة وروح الخلود ففام األساطير وتخط الخيال.
أغنية فيروز ل أت أستمع ليها مت التمتذيتاع أو أهتاهتدهتا
على هاهة التلفاز لكنها امتيمتنل ب د مكالمة هاتفية مع
أسرة أحبها تل اليب.أسرة مصرية أصتيتلتة حتيترتتنتل تتثتيترا
وحيرت تل م يستمع لى مصتها.هل سبب هذه التيتيترة هتو
هذا اليب األسطوري الذي تكنف تلك األسرة لوطنتهتا؟!أم هتذا
اإلصرار ال جيب واإليمان الجبار بأن الوط هو حيتاتتهت ول
حياة له خارجف؟!هو روحتهت وعتقتلتهت ومتلتبتهت متاضتيتهت
وحاضره ومستقبله .يت جبون مم يتاتادرون التوطت عتنتد
األزمات ووم الشدائد والص اب ويتساءلون ذن مت التذي
سيدافع عنتف ويتيتمتيتف؟ غتيترأبتنتائتف فتل التداختل والتختارج
؟!.وتيف نقول أنتنتا أبتنتاؤه ثت نتتتختلتى عتنتف ونتهترب عتنتد
المواجهة مع متوى الشترواإلرهتاب والتتتختلتف؟ أي عتار أن
نتتتتترتتتف فتتريستتة لتتوحتتور ضتتاريتتة هتتم ت بتترابتترة فتتامتتدوا
اإلنتتتتتمتتا عتتديتتمتتوا التتولء أعتتدوا الت تتدة لتتتتتمتتزيتتقتتف وتتتقتتطتتيتتع
أوصالف وبي ها أو التنازل عتنتهتا أومتنتيتهتا هتبتة ومستتتقترا
للخارجي ع القانون أعداء اليضارة واإلنسانية.
تآمروا عليف وعقدوا صفقات الخيانة مع مت عتاهتوا طتويتال
يخططون إلض افف وترتي ف وضمف لى ممتلكاته وميوه م
على الخريطة تما ف لوا مع فلستطتيت الشتهتيتدة لتكتل تتمتتتد
حدوده م النيل لى الفرات؟ف قتيتدتتهت لتت تتترف بتالتوطت
أصال؟!
ألوط هو أول ه اع نتور ستتتقتبتلتتتف عتيتونتنتا وأول هتمتستة
تسلل لى أسماعنا أول خطوة خطوناها فل هذه اليياة تانت
عتتلتتى أرضتتف.هتتو أمتتل وطتتمتتوح الشتتبتتاب تتتفتتاح وجتتهتتاد
الرجولة حكمة وسالم وطتمتأنتيتنتة الشتيتختوختة هتو أول جتد
وآخر حفيد هو فرحة التنتجتاح وألت التفتشتل بستمتة الست تادة
ودم ة اليزن هو روعة اإلنتصار ولتوعتة اإلنتكتستار.ألتوطت
ليس مجرد تلمة تقال هوالمشاعر واألحاسيس والوجدان هو
أول حب وأسمى حب وأخلد حب:
وطنل لو هال باالخلد عنف
لنازعتنل ليف فل الخلد نفسل

ذن فهل م رتة الوجود وني لها فالوط يييتا بتتتضتيتيتات
أبنائف وترامة األبناء أينما تانوا م ترامة وطنه .
أفتتتراد هتتتذه األستتترة تتتتلتتتقتتتوا تتتت تتتلتتتيتتتمتتتهتتت بتتت حتتتدى دول
التتتمتتتهتتتجتتتر وتتتتختتترجتتتوا فتتتل جتتتامتتت تتتاتتتتهتتتا ويتتتيتتتمتتتلتتتون
جنسيتها وفورحصوله على درجاتهت الت تلتمتيتة عتادوا لتى
وطنه (األم) ليس ّخروا طاماته وعلمه و مكانياتتهت لتختدمتة
مسق رأسه وأعطوا وطنه ما أعطوه م الخبرة والتجتهتد
وال مل وأعطاه وطنه بسخاء وترم.وألن النبتة أصيلة فقتد
زدادت جذورها رسوخا فل أر الوطت وضتربت وامتتتدت
فل أعمامف أتثر وأتثر تستمد حياتها م عصتارتتف وتت تطتيتف
م ثمارها ما يزيده خيرا ونماءا وموة .خرجت هتذه األسترة
وم ها أبناؤها سمر01عاما سارة09عاما ودافيد 00عاما
وأعالم مصر(أمه )أصلها ثاب فل ملوبه وممتدة ومرتفت تة
لى عنان الستمتاء هتامتختة أبتيتة عتزيتزة يتقتبتضتون عتلتيتهتا
بأرواحه يلوحون بها فتل فتختر وتتبتريتاء وعتزة .خترجتوا
جمي ا وزحفوا مع جموع الش ب الزاحفة لى مصراإلتتيتاديتة
يوم  9ديسمبرالمشهود عام 1101يوم استتتشتهتد الصتيتفتل
اليسينل أبتو ضتيتف وآخترون لت يترتتجتفتوا أو يتختافتوا أو
يترددوا خرجوا يداف ون ع مصريته ويؤتدونها.وطننا لتنتا
وني لف وسنسترده مم اغتتصتبتوه وأعتمتامتهت تتردد (يتا
أحلى البالد يابالدي فتداتتل أنتا والتولد يتابتالدي يتاحتبتيتبتتتل
يامصر) .وه ه تله أيضا خرجتوا فتل 91يتونتيتو1109
يباي ون جيشه الوطنل ال ظيت ويت تطتونتف تتوتتيتال لتيتمتايتة
األم التقتومتل ومتيتاربتة اإلرهتاب و نتقتاذ (أمتهت )مصتر.ثت
خرجوا مع الماليي فل مسيرات النتصتر يتوم 1109 /7 /9
أحتفال ب زل الماتصب الخائ المتتآمتر.تت أنتا فتختور بتهتذه
األسرة المصرية الرائ ة المتمترسة فل وطنها تيميف بسياج
م أرواحها ضد الدخيل والتاتازي والتمتخترب ستالحتهتا حتب
الوط واإليمان ال ميق بأنها والوط روحان فل جسد واحتد
م المستييل أن ينفصال.
متيمتنل فيروز ب د المكالمتة التهتاتتفتيتة متع تتلتك األسترة
وح ّطم حصونل ودتتّها دتا ّ بأغنيتها(نس عليتنتا التهتوا مت
مفرا الوادي ياهوا دخل التهتوا ختدنتل عتلتى بتالدي) نت ت
خدنل على (بالدي).بالدي تلمة تجس وتستدعل تتل متا فتل
م ض ف نيو(أمل) وحياتل وحياة أسرتل (مصر) هتتتقت
لشوارعها وميادينها ومليمة نضالها وتمني أأتون تلمة أو
حتى حرفا فل سجل تاريخها.وهل تت تو (األم)؟!!.لت ت
الاربة وسامح م تسببوا فيها.
ستدراد:
سق سهوا م مقال (مصر التل نريدها) الذي نشر فل ال تدد
الماضل ما يلل:
أما بخصوص تجديد الخطاب الدينل المسييل تما طالب األخ
نور الخولل رئيس الجم ية اإلسالمية المصرية فلهذا حتديتث
آخر ولك فل عجالة أمول ن سيادتف ل يتذتترلتنتا الت تمتلتيتات
اإلرهابية التل يقوم بها األمتبتاط تتنتفتيتذا يتات مت التكتتتاب
المقدس أو متخذي م أعمال مام بها السيد المسيح فل هتذا
المجال مدوة وسندا ومترجت تيتة لتهت أو مت أحتاديتث لتف أو
لتالميذه تدعوه لى متل غتيتر التمتستيتيتيتيت حتتتى يتؤمتنتوا
بالتمتستيتيتيتة و متتتى استتتيتل األمتبتاط أمتوال ونستاء غتيتر
المسيييي وأهتدروا دمتاءهت ؟!.أألمتبتاط يتدعتون لتقتاتتلتيتهت
بالهداية ويساميونه ويفرحون بالشهادة وهت متتتمتستكتون
بمسيييته وليطالبون بيمل السالح واإلنتقام .مداسة التبتابتا
هنودة الثالث رحمف مال فتل حتدى عتظتاتتف ":تتبترعتكت
باألموال وبالدم لمت يتيتتتاجتون ذلتك لتيتس متقتصتورا عتلتى
األمباط فق بل لكل نسان على وجف ا ر أيّا تان عقيدتتف
؟!".واألمباط ليكفّرون أحدا.ياري يكتون هتذا هتو التختطتاب
الدينل لكل الديانات السماوية؟!.
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االعالم املصرى والفيس بوك  ...اىل أين ؟؟؟
بقلم :د .مجدى شحاته
مازلنا ال نريد أن نصدق حتىى االن أن مصىر تىواجىه حىربىا
حقيقية شرسة  ...حربا بكل ما تحمله الكلمة من معان  ،بىل
هى حرب أشد ضراوة وعنفىا وأكى ىر دهىاك ومىكىرا مىن أى
حرب نظامية تقليدية  .مصر تحارب عدو خفى افىتىراضىى ال
نراه  ،بالرغم أنه يعيش بيننا  ،وفى وسطنا  ،ال نىدرى أيىن
يختبئ  ..متى وأين وكيف يهاجم !! البد أن نىدر ونىعىى
تماما  ،أن هذه الحرب تحىتىام مسىانىدة اعىتمىيىة تىنىويىريىة
قوية فاالرهاب يبد أ فكرا  ..لذلك وكما قلنا مرارا و تىكىرارا
 ،االمر يحتام تنقية المناهج التعليمية من كل ما يحى عىلىى
الكراهىيىة وعىدق قىبىور االخىر  .ثىم تى تىى مىهىمىة االعىتق
التنويرية وتوعية الجماهير وب االمل والرجاك فىى نىفىو
البشر  .فاالرهاب وليد التطرف الفكىرى  ..الىذى يى دى الىى
تفخيخ العقور  ،فالمعادلة تبدأ بالفكر المحبى  .ولىكىن بىكىل
أسف الدولة تسير فى واد واالعتق فى واد آخىر !! نىعىم ..
لقد فاض الكيل من االعتق  ...ذلك الكيان الىمىفىلىا  ،الىذى
يتعمىد مىس سىبىص اال ىرار والىتىر ىد فىى تىخىريىب عىقىور
النا !! مصر فى حاجة الى اعتق يقف بكىل قىوة و ىدق
ووطنية و يشهد بالحص أماق العالم  ،يساند الوطن فى محنتىه
 ،يحشد كىل امىكىانىيىاتىه مىن أجىل سىتق الىوطىن وسىتمىة
مواطنيه وأمن المنطقة بكاملها  .البد أن نعرف انه ال يىوجىد
عندنا سياق اعتمى متكامل يىعىبىر عىن حىقىيىقىة وخىلىفىيىة
المعار التى يخوضها الوطن سواك معار فى مجار البنىاك
والتنمية أو معار ضد االرهاب  .لقد ابتتنا الىممىن بىحىفىنىة
من القنوات الفضائية مىحىتىاجىة ط شىوطىه ق !! قىنىوات
الخما نجوق  ..تحصد وتجنى متيين و متيين الجنيهىات
من االعتنات والدعاية  ،تصىدر لىجىمىهىور الىلىتبىة الىمىواد
الهابطة التى تدعو للكآبة واالحباط !! الىبىعىن مىن هىذه
القنوات الفضىائىيىة تىتىاجىر بىدمىاك الشىهىداك االبىرار وآالق
الفقراك والمرضى  ..اعتق يركم على السلبيات مس تجىاهىل
كامل ألى انجازات حققتها الدولة أو تحققها فى زمن قيىاسىى
فى مجار التنمية والبناك  .أعتق اللرف المكىيىفىة والىفىبىركىة
وار ط شوه ق واستضافة شخصيات مفروضة علينا رضىيىنىا
أو لم نرض  ،اعتق هميىل  ،تىلىطىيىات تىفىتىقىر الىى الىوعىى
واالبداع واالبتكار  ،خالية من التحليل الىعىمىيىص الىمىدرو
الدراسة الكافية  .على سبيل الم ل  ،هذا االفىت االعىتمىى
كان واضحا بشدة أثناك المقاطعة مس دولة قطر !! ماذا قىدق
االعتق المصرى لنصرة الوطن والىحىص فىى هىذه االزمىة
وهنا الك ير من الحقائص التى تنا ر وتى يىد مىوقىف دور
المقاطعة االربس لدولة قطر فى هذه القضيىة  ،كىان االعىتق
البد أن يسل عليها االضواك  ،لكن اعتمنا المفلا لىم يىعى
القضية االهتماق الكافى ويوضح الحقائص كما ينبلى للعالم !!
لكن هذا هو قدرنا فى اعتق بائا تعيا !! الكلمة مسئولية

ولتكن  ...مشال سيناء منطقة حرب ...

بقلم  :د .مجدى شحاته

دما ك الشهداك االبرار من رجار القوات المىسىلىحىة الىبىواسىل
ورجار الشرطة الشجىعىان الىتىى تسىفىك عىلىى أرض الىوطىن
غالية  ..غالية جدا  ..كل مصرى أ يل يشعىر أن كىل شىهىيىد
هو قطعة من كيانه  ،لكنه الواجب المىقىد والى ىمىن الىلىالىى
الذى يدفعه ه الك الشهداك االبطار فى حربهم ضىد االرهىاب
لحماية الوطن اللالى  .المخط الذى يستهدف سيناك كىبىيىر ،
حرب ميليشيات مسلحة ـى تىدعىمىهىا قىوى ومىخىابىرات دور
ومنظمات بعينها  ،تتخفى وراك عصىابىات مىفىخىخىة اتىخىذوا
أرض سيناك مسرحا لمعاركهم  .الىهىجىوق االرهىابىى الىلىاشىم
الذى وقس الجمعة  3يوليو الماضى والذى أستهدف عددا من
االرتكازات االمنية جنوب مدينة رفىح فىى مىحىافىظىة شىمىار
سيناك  .أسىفىر عىن اسىتىشىهىاد وأ ىابىة عىددا مىن أبىطىالىنىا
الشجعان من ضباط وجنود قواتنا المسلحىة  .أيىهىا الشىهىداك
الشجعان  ،طابت لكم السماك  ،وطاب لكم الخىلىود يىا شىهىداك
الوطن  .وفى كل مرة يسق لنا الشهداك من رجىار الىجىيىش
غدرا  ،يعتصر قلبى حمنا وألما  ،ويراودنى تساؤالت عىديىدة
 ،وفى المرة االخيرة كانت التساؤالت أك ر الحاحا  .فالبيىانىات
ت كد بان عدد االرهابيين الذين نفذوا الهجوق تجاوز ار 352
ارهابيا  ،وان رجار قواتنا المسلحة قتلت منهم ما يقرب مىن
 02ارهابيا  ،واسىتىخىدق الىمىهىاجىمىون أثىنىتىى عشىر سىيىارة
رباعية الدفس  ،تسبقها ثتث سيارات مفخخة كىانىت تىحىمىل
يقرب من طىن ونصىف الىطىن مىن مىواد مىتىفىجىرة شىديىدة
االنفجار ،وعددا من الدراجات البخارية ط الموتوسيكتت ق ،
وكان االرهابيون يتسلحون باسلحة آلية متىوسىطىة وقىذائىف
مضادة للطائرات  ،ويرتدون متبا مموهة تمىاثىل مىتبىا
رجار الصاعقة  .واالسئلة الىتىى تىراودنىى  ...مىن أيىن جىاك
ه الك اللماة المرتمقة بهذة االعداد ومعهم كل تلك المعىدات
جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

 ،واذا فرطنا فى هذه اللحظة التاريخية الحىرجىة ولىم نسىانىد
الوطن بكل كلمة حص و دق وامانة  ،فلن يرحمىنىا الىتىاريىخ
ولن يلفر لنا  .لقد عبر الرئيا عبد الفتاح السيسى أك ر مىن
مرة عن أستيائه الشديد من االعتق  ،وتساكر سىيىادتىه مىا
وجه االستفادة من تحطيم أمار المصريين  ،فقار موجها
كتمه لتعتميين  " :أرجىو أن تىبى ىوا االمىل فىى نىفىو
المواطنين وتجنب االحبىاط الىذى يىبى بشىكىل مسىتىمىر .
وأتمنى أن يتشكل الوعى االعتمى فى ب االمىل وتىحىقىيىص
اال طفاف الوطنى " .
وفى حدي آخر قار الرئيا السيسي  " :لو سمحتم خىلىو
بالكم من مصر وشعبها  ،وأن يتعامل الىخىطىاب االعىتمىى
مس الموضوع بمصداقية ومسئولية ووعىى حىتىى ال نى لىم
النا  " .وفىى حىديى ثىالى خىاطىب الىرئىيىا السىيىسىي
االعتميين فقار  " :أطالب االعتق أن يتحلى بىالىمىسىئىولىيىة
فى مواجة التحديات "  .ومن الىجىديىر بىالىمىتحىظىة  ،أن
السيد الرئيا فى كتمه لألعتميىيىن اسىتىخىدق الىكىلىمىات
ط أرجو  ،أتمنى  ،لو سمحتم  ،أطالىب ق الىرئىيىا السىيىسىي
يتكلم مس االعتميين و كىمىا عىودنىا دائىمىا بىاسىلىوبىه الىراق
المحترق والمهذب لللاية  ،الرئيا فى كتمىه  :ط يىرجىو و
يتمنى ويستسمح ويطالب ق  ...فهل مىن مسىتىمىس وهىل
أتخيل ماذا كان يمكن أن يحدث لهذا الكىيىان
من مجيب
االعتمى المترهل  ،لو كان موجودا فى عصور سابقة مىن
الشىك أن
التى ترحل النا وراك الشما
اللاك منصب وزير االعتق يم ل جمك من مشكلة مىنىظىومىة
االعتق  ،لذا أرى أن عودة مىنىصىب وزيىر االعىتق أ ىبىح
أمرا ملحا  ،فمنصب وزير االعتق ليا مىنىصىبىا سىيىاسىيىا
بقدر كونه يهتم بتنسيص وترشيد االداك االعتمى  ،ويمكىن
التنسيص مس المجلا االعلىى لىتىنىظىيىم االعىتق والىهىيىئىة
الوطنية للصحافة وكذلك الهيئة الوطنية لىألعىتق والىتىى
در قرار جمهورى بتشكيلهم بعد تفجيرات كنيستى طنطىا
واالسكندرية .
أما التكنولوجيا الحدي ة  ،فقد أبدعت لنا االعتق االلىكىتىرونىى
الذى أوجد نوعا من الحياة االفتراضية  ،انجذب لها المتيين
 ،والتى أثرت فى شخصياتىهىم وغىيىرت مىجىرى حىيىاتىهىم ،
وبدلت طرق تعاملهىم مىس الىواقىس  .لىقىد أ ىبىحىت شىبىكىات
التوا ل االجتماعى مجاال أساسيا للتفاعل بيىن الىنىا  .و
يتميم االعتق االلكترونى بخصائص عديدة ينفرد بىهىا عىن
سائر وسائل االعتق التقليدى .من بينها الىحىريىة الىمىطىلىقىة
التى تتخطى أحيانا حدود الرقابة  .وابداك الرأى بدون قىلىص
أو قيود خصو ا فى حالة استعمار أسماك مستعارة  .كذلىك
يتميم بندرة التكاليف وسرعة االنتام واالنتشار والتحىديى
مس سرعة االستجابة الفورية من الجمهىور  .وهىهىر جىيىل
جديد يتفاعل بشدة مس هذ ا الىنىوع مىن االعىتق  ،الىذى
يتيح الفر ة ألى فرد عادى أن يصبح م سسة أعىتمىيىة
ينشر ما يطيب له وفقا ألهوئه الشخصية على الفيا بو ،
فهو ليا فى حاجة الى مىقىر ثىابىت أو مىكىاتىب ومىوهىفىيىن

وماكينات طباعة وعمتك للنشىر
والتوزيس وختفه  .لكن االعىتق
االلكترونى ستح ذو حىديىن ،
فك ير من االحيىان ال يىقىود الىى
الحقىيىقىة  .مىن خىتلىه تىنىصىب
الىىىخىىىداع والىىىوهىىىم
شىىىرا
واالكذيب والشىائىعىات  .وبىكىل
أسىىف مىىا أكى ىىر الىىمىىخىىدوعىىيىىن
والموهيمين لما تقىدمىه مىواقىس
التوا ل االجتماعى من أخىبىار
غير ىادقىة وأفىكىار مىلىلىوطىة
وأشاعات مضللة وشرا يسقى
فيها المتيين من ضحايا الوهىم
والخداع  .فك يرا من مواقس التوا ل االجتماعى تتسم بىعىدق
الموضوعية والتراشص بااللفىاه الىلىيىر الئىقىة واالنىفىعىار
اللير مهذب والخارم عن االدب بلرض المعارضة وتىفىريى
شحنات اللضب نتيجة لكبىت أو غىبىن  .عىلىمىا بى ن احىتىداق
النقاش وارتفاع وتيرة الىجىدر وحىدة الىنىقىاش  ،التىعىبىر
بالضرورة عن مصداقية القضية موضوع النقاش وال دليىل
عن وعى المجتمس  ،وك ن مواقس التوا ل االجتماعى بىاتىت
بم ابة سلة للمهمتت يلقى النا فيها بىكىل مىا لىديىهىم مىن
نفايات  .لذلك ينصح الحكماك اذا أردت أن تىعىرف الىحىقىيىقىة
المجردة  .ابح عنها بنفسك بعيدا عىن شىبىكىات الىتىوا ىل
االجتماعى التى ابتتنا بها الممن !! من هذا المنطلص عىلىيىنىا
عدق االستستق لروح االنهمامية واالحباط الذى يب ة الىبىوق
الناعص من الحاقدين على الىوطىن عىلىى شىبىكىات الىتىوا ىل
االجتماعى  .لقد حان الىوقىت لضىرورة تشىريىس الىقىوانىيىن
الرادعة والصارمة لضب وتوقىيىف الىمىحىرضىيىن ومى ىيىرى
القتقل والتطاور على خلص هللا  ،وهىنىا االلىيىات الىتىقىنىيىة
لضب المخالفين للقانون ومىتىجىاوزى اال ىور واالعىراف
لينار العقاب الصارق وتنقية االجواك االلىكىتىرونىيىة مىن هىذا
العب الممجوم كما هو متبس فى ك ير من دور العالم .

كيف تخطوا المنطقة العازلة مس حدود غمة مىن مىولىهىم
بالستح والقذائف المضادة للطائرات والسيارات والمتبا
وأين فر الهاربون كلنا ن ص كل ال قة فى براعة وشىجىاعىة
رجار قواتنا المسلحة  ،أقوى جيش عربى وأفريقىى  ،ويى تىى
ضمن أقوى عشرة جيوش فى العالم  .الجيش المصرى الىذى
تمكن من تحىقىيىص انىجىازات كىبىرى فىى سىيىنىاك الىتىى تىبىلى
مساحتها  00الف كيلومتر مربس  .وقواتنا المسلحة قادرة كل
القدرة للتعامل مس فلور االرهاب فى منطقة الم ل ط رفىح –
العريش – الشيخ زويىد ق ،وهىى مسىاحىة ال تىميىد عىن 52
كيلومتر مربس  ،اال أن وجود سكان البدو الىمىدنىيىيىن فىى هىذا
الم ل  ،يلل أيدى رجار الجيش من التحر بىحىريىة حىفىاهىا
على أرواح االبرياك  .ما يحمننى أن نفقد خيرة شبىابىنىا غىدرا
فى عمليات تفجير جبانة تفتقر للىمىواجىهىه الشىجىاعىة  .أنىا
لست خبيرا عسكريا  ،وال أدعى أى دراية ب ى تكتيك قتالىى ،
وأعىلىىم أن هىنىىا أمىىور تىىقىنىىيىىة وفىىنىيىىة يصىىعىب عىلىىى غىىيىىر
المتخصصين التكلم فيها  ،ولكن أكتىب مىن مىنىطىلىص غىيىرتىى
وحبى ووالئى لوطنى مصر ،وجيش بتدى العظيم  .لماذا ال
نعتبر منطقة مى ىلى االرهىاب ط رفىح – الىعىريىش – الشىيىخ
زويد ق منطقة حرب وميدان قتار يتم اختئها مىن السىكىان
تماما بصفة م قتة  ،كما حدث فى حرب العدوان ال تثى علىى
مصر عاق  3550وتم اختك كامل لمدن القنار مىن السىكىان
وهى مدن بور سعيد والسويا و االسمىاعىيىلىيىة واعىتنىهىا
مناطص حرب وميدان قتار  ،حتى يتمكن رجار قواتنا المسلحة
من التحر بحرية وتسهيل الضربات االستباقية ألجهاض أى
محاوالت أرهابية وتطهير المنطقة تماما مىن أوكىار االرهىاب
وأنفاق وسراديب االسلحة والمخائر والمتفجرات  .جىيىشىنىا
العظيم يحرص كل الحرص على دماك الىمىدنىيىيىن االبىريىاك .
وكل مصرى يتمنى ستمة رجار قواتنا المىسىلىحىة والشىرطىة
من هجمات اللدر والخيانة  .ان ما يحدث على أرض سيناك ،
من أبشس الحروب التى دارت على االراضىى الىمىصىريىة مىنىذ
فجر التاريخ  .عدو خفى  ..افتراضى يملك عنصر المفاج ة ،

والمبادرة  ،يختار الهدف والتوقيت واالسلوب واالمكانىيىات .
يفجر ويقتل ويىدمىر  ..ويىفىر هىاربىا الىى شىقىوق االرض
والكهوف  ،ثم يتوارى بين السكان وكى ن شىيك لىم يىكىن !!
ففى عالم حروب التفخيخ والتفجير ال توجد دولة فى الىعىالىم
تستطيس التصدى لىسيارة مىفىخىخىة تىتىحىر وسى مىديىنىة
م هولة بالسكان  ،وال يمكن منس ارهابى من تىفىجىيىر نىفىسىه
وس جمس من النا فى أى مدينة  .رجار قواتنىا الىمىسىلىحىة
ورجار الشرطة لديهم كل الشعور بالواجب والىوعىى ورغىبىة
فى الشهادة فى سبيل الوطن  ،وأعلم تماما أن شباب الىجىيىش
والشرطة يتسابقون ويتنافسون للذهاب والخدمة على الحدود
فى سيناك  .وهنا طوابير  ،آالف المىتىقىدمىيىن الىى الىكىلىيىات
الحربية والشرطة من خيرة شباب مصر  .نىعىم لىقىد أثىبىت
جيشنا الباسل ورجار الشرطة االوفياك ومن ورائىهىم الشىعىب
المصرى العظيم  ،أن لىديىهىم الىقىدرة عىلىى دحىر الىبىاغىيىيىن
ومواجهه طيور الظتق  .مصر أقىوى مىن االرهىاب وسىتىظىل
بعون هللا وعىميىمىة أبىنىائىهىا خىلىف قىيىادتىهىم الىرشىيىدة ...
ودائما  ...فوق كل المحن .
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عالمات االصابة بالسل الرئوي
Symptoms of TUBERCULOSIS

معلومات طبيه غذائيه
املوضوع الثانى عشر

كيف يمنع الغذاء الجيد االصابة بالسلل الرئوي
How good Nutrition prevents Tuberculosis
ما هو السل الرئوي – الدرن الرئوي
What is TUBERCULOSIS-TB

سعال الكثر من اسبوعين فتور وكسل وفقدان ال هية للالكلل
نقص الوزن ،وانيميا ،كثرة العرق اثناء النوم ،حملي ،زيلااة
ضربات القلب ،وفي الحاالت المتاخرة ي عر اللملريلا بلاللم
في الصدر ،بحة في الصوت ،وقروح في اللسان اسهال واللم
في االمعاء ،الم بالكليتين وقد يكون البول مصحوبا بلاللدم،
تضخم ببعا الغدا اليمفاوية وبعا التاثيرات علي الجلد.
اسمح لي عزيزي القاري توضيح تعاملي ال لخلصلي للعلال
مرض السل الرئوي .في بداية عملي كطبيب عمومي كلنل
مسئوال عن كرنتينة السل الرئوي والتي يحفظ فيهلا ملرضلي
السل المفتوح ،قسم للرجال وقسم للللسليلدات .وكلان علللي
االشراف في تحديد نوعية اللعلال للكلل ملريلا علللي حلدة
حسب الحالة المرضليلة .وكلذللك االشلراف علللي اللنلاحليلة
الغذائية والتي يجب ان تحوي نسبة عالية ملن اللبلروتليلنلات
النباتية واللحوم خالية الدسم لسرعلة اللعلال اذ ان السلبلب
الرئيسي لظهور المرض سوء التغذية.
وفي حالة السل الرئوي المفتوح فان باسيل السل قد يلخلر
من المريا اثناء السلعلال او اللعلطل وقلد يلحلوي بلعلا
قطرات الدم اذا انه فوق اصابة الرئتين بلالسلل فلانله يصليلب
كذلك بعا االوعية الدموية بلاللرئلتليلن .وللذا وجلب علللي
العاملين بالكرنتينة من الطبيب والململرضليلن واللململرضلات
وعمال النظافة استعمال الكمامات الواقية والمرايل اللواقليلة.
كذلك وال يسمح مطلقا بدخول الزوار الكرنتينة فقط مخلاطلبلة
ذويهم عن بعد.
ومع ان السل الرئوي مرض قاتل وفتاك لمن لم ياخذ العال
اال انه يخضع بسرعة للعال مع تحسين اللغلذاء ململا يلواي
لعال الكثرين بعد فترة العال المطلوبة والغذاء الجيد

هو مرض معدى بواسطة باسيل السلل واللذي تلم اكلتل لافله
بواسطة العالمة Robert Kochعام 3880
والسل الرئوي يعد اخطر ثاني مرض معدي بعد االيلدز وملع
ذلك يمكن عالجه وكذلك الوقاية منه في الزمن الماضي كلان
يعرف ان السل الرئوي هو مرض الفقراء فقط لنقص الغلذاء
الجيد فهل هذه المعلومة سائرة حتلي االن؟؟ هلذا ملا سلوف
نحلله في هذا الموضوع
السل الرئوي يصيب الكثريلن وللكلن فلي حلاالت كلثليلرة ال
تظهر اعراضه ويبقي في حالة خامدة ملا اام اللجلسلم للديله
مناعة لذلك يوجد نوعين من باسيل السل االول يلتلنلقلل ملن
ال خص المصاب الخرين بواسطة السعال والرذاذ ملن اللفلم
والنوع الثاني يصيب االبقار وينتقل لالنسان بواسطلة اللللبلن
الملوث بالباسيل البقري وللقلد اوضلح اللبلحلم اللعلللملي ان
ال خص المصاب بالسل الرئوي المفتوح ،قد يعدي الكلثلريلن الوقاية
وخاصة في االماكن المزاحمة والمنازل الغير صحية وسئيلة

التهوية






الللعللنللايللة الصللحلليللة
بالمنزل او اللتلهلويلة
الجيدة واالبتعلاا ملن
اماكن الزحام
الغذاء الجيد للللحلفلا
علي منلاعلة اللجلسلم
وهللذا يللتللمللثللل فللي
الغلذاء اللذي يلحلوي
نسللبللة عللاللليللة مللن
الللبللروتلليللنللات مللثللل
العدس والفلاصلولليلا
والفول المصري والللوبليلا واللبليلا واللفلواكله
واللحوم خالية الدسم والفول السوااني والعلسلل
وكذلك البصل والتوم (اذ انهما قاتلل للللجلراثليلم)
وعند استعمال اللبن يجب غللليله جليلدا للتلفلااي
االصابة بالدرن البقري

وكما تسال في البداية هلل ملرض السلل اللرئلوي هلو
مرض الفقراء فقط ؟؟
اثب البحم العلمي انه في بعا الحاالت قد يصيب االثلريلاء
وذوي الدخل المتوسط وذلك الن غال ال خص في عمله ليلال
ونهارا ولي لديه وق الخذ الغذاء الكافي .وما يزيد تدهلور
مناعة الجسم اذا كلان ال لخلص ملوللعلا بلاللتلدخليلن وشلرب
الكحول وهذا يعطي فرصة الماسيلي الخامد ان ين لط ويلبلدا
في هور مرض السل تدريجيا .وبلهلذا فلان تلطلوراللعلال
والتغذية الجيدة اات للالنلتلصلار علللي هلذا اللملرض اللقلاتلل
واحره تماما والذي اواي بحياة الكثيريين في الماضي
ا .فواا بطرس
ما جستير تغذية ونمو االطفال يونسيف

PREVENTION
التطعيم بمصل BCG
عزل مرضي السلل اللملفلتلوح فلي كلرنلتليلنلات
خاصة

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

"الصالح العين ُهو يُيارك النه يُعطى من خبزه للفقير" (امثال)00٢٢

نداء هام

افادتنا هيئة مياه سيدنى بان مياه البئر الذى يشرب منه تالميذ مدرسه سانت مارك االبتدائيه وشعب كنيسه مارجرجس بجوبا؛ تحتوى
على نسبه عاليه جدآ من االمالح ،والتى قد تكون ضاره جدآ بالكلى .وبعد المفواضات والبحث المكثف افادتنا لجنه الكنيسه بجوبا انها
وجدت جهاز جديد لتصفيه االمالح باحدى مصانع المياه المعدنيه ،بسعر زهيد جدا اال وهو خمسه عشره الف دوالر امريكى.
وبهذا فان مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم دائمآ بان تتذكروا االطفال وااليتام والمنكوبين والمعوذين من اخوه الرب بدولتين السودان وجنوب السودان ،والذين
يعانون الكثيرمن المصاعب و المتاعب واالوجاع والجوع والعطشان بسبب كثره الحروب واستمرارها وان تساعدونا فى شراء هذه المعدات فورآ قبل ان
تشتريها جهه اخر .فرجاء خاص التبرع األن.
وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى-:

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

وبامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بنا.

وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

"من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه " (امثال)33٢3٢

وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب.

"كما هو مكتوب فرق .اعطى المساكين .بره يبقى الى االبد" (0كو)٢٢٢
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
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الـمنـارة
تقرير مختصر عن زيارة وفد منن منسنانا فةنامنثني ومن ن نان
فلكنائا فلرةوليي فلشرميي ف فةترفليا ونيوزالندف لن نصنر فن
بنابنا
ضيافي مدفةي فلبابا فل عظن فالننبنا تنوفضنروا فلن نانن
فالةكندريي وبطريرك فلكرفزة فل رمسيي ف فل سكونني لندعن
فلكنيسي فلقبطيي فالرثوذكسنيني فن مصنر ننتنينسني لنان نسن نا
فالرهابيي فلت ت ت ضد فلكنائا فلقبطيي وشنعنبن نا فن نن نايني
عام  6161وبدفيي عام  . 6162ف فلثترة منن ينوم فلن ن ثنا
فل بارك فل وففق  01مايو فل فلس عي  6يونيو .6162
مبادرة فل ساا لزيارة بعض من فعضاؤه ل صر :
 :6.6مام نيافي فلحبر فلسايل فالةقف فالنبا دفنييل فةقنف فينبنارشنيني
ةيدن فلتابعي لاكنيسي فلقبطيي فالرثوذكسيي ف فةنتنرفلنينا بنطنان
زيارة وفد من فل ساا فل مصر وذلك بعد فل س ا فالرهابيي فلت
ت ت ضد فلكنائا فلقبطيي فالرثوذكسيني فن مصنر فن نن نايني عنام
 6161وبدفيي عام  6162وه  :تثسير فلكنيسي فلنبنطنرةنيني فن
فلقاهرة يوم  66ديس بر  6161وتثسير كنيسي فلش يد مارجرجا
بطنطا يوم فحد فلشعانين يوم  9فبريل  6162وتثنسنينر كناتندرفئنيني
فلقديا مارمرما فلرةول ف فالةكندريي ف نثا فليوم – في ينوم
فحد فلشعانين  9فبريل  .-6162ومتل عدد ك ير من فالمباط ينوم 61
مايو  6162كانوف يستقاون مركبي متس ين فل دير فلقديا فلعظي
فالنبا ص وئيل ف مصر  .هذه فل س ا فةثر عن ةقنوط شن ندف
ك يرين من فبنا فلكنيسي فلقبطيي فالرثوذكسيي وكذلك عدد فكبنر منن
فلسرح وفل صابين .
 :6.6رح فل ساا بطا فالةقف فالنبا دفنييل وفبتدأ فالعدفدف
فل زمي لتكوين فلوفد وتحديد عندد فينام فلنزينارة وبنرننامن فينام
فلزيارة وكل فالمور فالخري  .وكاف فل ساا فالةقف فالنبا دفنينينل
وفلقا فيا نخول فل سؤل فالع من لنان نسنانا لنبند فالعندفدف
فل زمي .

ذلك خ ل فةتقبال فلرئيا عبدفلثتاح فلسيس  ،فليوم فلخ يا ،فلوفد
 :0.6دع وحدة فلشع فل صري وة مي فرفضي .
فلذي يترأة فل طرفن روبر إيان رباط مطرفن فل اكيين فلكاثنولنينك
 : 0.6فلتشديد عنان فهن نيني فلنعنينك فلن نشنتنرك بنينن فلن نسنينحنينن بسيدنن ،وعضويي عدد من مطارنني وأةنامنثني فلنكنننائنا فلنقنبنطنيني
وفل سا ين .
وفل ارونيي وفألرمينيي ،وذلك بحضور فلسيدة ننبنيناني منكنرم وزينرة
عا تقويي في انن ن بنال فلنوفحند فلدولي لا سرة وشئون فل صريين ف فلخارج.
 : 0.0دعوة فلس ي وتشسيع
.
ورجا
م
وة
فلذي من وحده كل محبي
ش د فلاقا منامشي ةبل تعزيز لس ود فلدوليني فلنرفمنيني لنننشنر منين
 :0.2فلتعبير عن تضامننا ودع نا لقدفةي فلبابا توفضروا فل ان فلتسامح وفلتعايك ومبول فآلخر وإرةا دعائ فلس م.
م ج ي فالكايروا ومؤمن فلكنيسي فلقبطيي فالرثوذكسيي.
وأشاد فلوفد بس ود مصر ف فلتصدي لاثنكنر فلن نتنطنرف ،وفلندعنوة
 :0.3فلص ة معا كاثوليك وفرثوذكا من فجل فلس م ف مصنر لاتسامح ومبول فآلخر ،مؤكدين أن هذه فلس ود تس بنثناعنانيني فن
فلتقري بين فلشعوب وفل قافا وموفج ي فلعنف وفلتطرف.
وبادفن فلشرق فالوةط .
 : 0.1لقا فل سؤلنينينن فلن ندننينينن وفلنروحنينينن منن مسنينحنينينن وطننا ن فلننرئننيننا مننن أعضننا فلننوفنند ،نننقننل تننحننيننات ن إلننن رعننايننا
وفلتعبير لن ن عنن تضنامنننننا فلنننكنننننننائنننا فلشنننرمنننيننني فننن أةنننتنننرفلنننينننا وننننينننوزيننناننننننندف ،خننناصننني
ومسا ين وفالصغا فل هوفجس
من فل صريين فلذين يُعتبرون ب ابي ةثرف لنبن دهن فن فلنخنارج،
مع .
ويحرصون دفئ ً ا عان فةت رفر فرتباط ب ا باعتبارها وطن فألم.
 :0.2تقدي هديي ماليي ج عت من هبا مؤمن فلكنائا فلشنرمنيني
فلكاثوليكيي وفالرثوذكسيي ف فةترفليا ل ساعدة فلعائ فل سيحيي مال
وفل سا ي فل تضررة من نتائح فلتثسيرف فالرهابيي فلنتن طنالنت
فلكنيسي فلقبطيي فالرثوذكسيي ف فالوني فالخيرة .
 : 0.3محاربي فالرهاب ونزع فالحنقناد
فل حبي وفلتسامح .

منن خن ل فلندعنوة فلن :

 -6مقاباي فلوفد لقدفةي فلبابا توفضروا فلن نانن بنابنا فالةنكننندريني
وبطريرك فلكرفزة فل رمسيي ف فل سكوني ف فل قر فلبابنوي بناالننبنا
رويا بالعباةيي بالقاهرة:
مام فالنبا دفنييل فةقف ةيدن بتكايف منن رئنينا فلنوفند فلن نطنرفن
روبير بالقا كا ي فل قندمني وفلنتن شنكنر فنين نا مندفةني فلنبنابنا فل طرفن روبير  :لقد فتينا من فةتنرفلنينا فلن مصنر لنكن ننظن نر
دع نا ل صر من خ لك فنخنامني فلنرئنينا وةنوف ننننقنل فنكنركن
تننوفضننروا فلنن نناننن
فل ستنير فل حكومي فةترفليا نحن نث فلح ل فلكبير فلذي تح ناني
عا فةتضافت لاوفد
فخامي فلرئيا فن ح ل كبير ونحن نقدر لثخامتك تح نانكن لن نذف
وعا مقاباني مندفةنتن
فلح ل فل قيل لقد ف نا مصر فالن من خ ل كا ي فخامتك بناكن نر
لاوفد هذف فليوم فلنذي
تدميق الن فالع م يشوه مصي مصر .
يننوففننق عننينند دخننول

 : 6.0مام فالنبا دفنييل بعقد عدة فجت اعا من فلنقنا فينان ننخنول
ل عدفد لازيارة ث زفرف ةويا فلسيد مح د خير ةثير ج وريني
مصر فلعربيي ف كانبرف – فلعاص ي فالدفريي لاقاهنرة فالةنتنرفلنيني –
وذلك يوم فالربعا  61مايو  6162وت فلتثاه م ةعادة فلسثينر فلسيد فلن نسنينح فر
مصر  6ينوننينو ثن
عا كل فالمور فلاوجستيي فل زمي النساح فلزيارة .
منننام فالننننبنننا دفننننينننينننل
 : 6.2مام فالنبا دفنييل بزيارة مصر ف ش ر فبريل بن ننناةنبني عن نل بتعريف مندفةني فلنبنابنا
فل يرون فل قدا فن فلنثنتنرة منن ينوم فلنسن نعن  06منارا فلن عن فل ساا وتسسيان
فلخ يا  1فبريل  6162وتقابل يوم  2فبريل  6162من حضنرة مانونيا وكيف فن نشاط هذف فل ساا يتخط مارة فةترفلينا فنانقند
صاح فلغبطي وفلقدفةي فلبابا فل عظ فالنبا توفضروا فل ان بنابنا مام وفد من فل ساا بزيارة معسكرف فل جئين ف فربنينل عناصن ني
كنردةنتنان ثن عنرف فالننبننا دفننينيننل مندفةنني فلنبنابننا بناالعضننا
فالةكندريي وبطريرك فلكرفزة فل رمسيي فن فلن نسنكنونني  .وعنر
عا مدفةت مقترح فلبرنام فلذي فتثق عاي بعد فلتشاور من كنل فلحاضرين ث ذكر فالنبا دفنييل فهدفف فلزيارة .
فعضا فل ساا وم ةعادة فلسثير فل صري ف كناننبنرف  .رحن
مدفةي فلبابا بالزيارة وعاق كاتبا عان منقنتنرح فلنبنرننامن  :فهن مال مدفةي فلبابا توفضروا فل ان فنن فرح بك ف فر مصر .
وفليوم ف تقوي نا فلقبط هو  62بشنا وفلذي يوففق  6ينوننينو
.
وة
يوففق عيد دخول فلسيد فل سيح فر مصر وهذه فرصي طيبني فن
نست معا ف هذف فليوم فل بارك  .وأضاف ،فن وجودك بيننا فلنينوم
 -6فعضا فلوفد فلذين ماموف بزيارة مصر
ل و تعبير موي لارغبي ف فلوحدة فل سيحيي ك ا ذكنر فلنرب يسنوع
 -6فهدفف زيارة وفد مساا فةامثي وم ا فلكنائا فلرةوليني فن فل سيح ف فنسيل معا نا يوحنا فالصحاح فلساب عشر .ونحنن ننبنذل
فةترفليا ونيوزالندف ل صر:
كل ما ف وةعنا لاوصول فلن هنذه فلنوحندة فن ن رغنبني فلسنيند
فل سيح فل نا ك ا مات وكذلك ه رغبي شعوب كنائسنا فل باركي .
فهدفف فلزيارة كاالت :
وأضاف مدفةت فرجو فن تكونوف صنورة طنينبني عنن
مطرفن فلكنيسي فل نانكناننيني فلنكناثنولنينكنيني مصر مصر فلت ل ا طبيعي خاصي فن ر فلنيل هنو
فل طرفن روبير رباط .
باةترفليا ورئيا فلوفد.
فبننونننا وفر مصننر هن فمنننننا وهننننناك فلن ننالننو
رئيا فالةامثي جوليان بورتيوا  .رئيا فةامثي فلكنيسي فلكاثوليكيي بن نوبنر فل نصنري وهنو  :نن نر فلنننينل وفالر فلن نصنريني
بتزمانيا وي ل مساا فالةامثي فلكاثولنينك وفالنسان فل صري  .فن مصر باد ل ا حضارة مدي ي
مدت ا ةبعي فالف عنام وفتن ننن فن تنزورف فدينرة
فل تين ف فةترفليا ونيوزالندف.
مطرفن فلكنيسي فل ارونيي فلكاثوليكيني فن ك يرة ف ب دنا .
فل طرفن فنطون شربل طارفب .
.
فةترفليا
ومال مدفةت فن فلنساح يتطا ث ثي فشنينا وهن :
فل طرفن ناجيريان .
مطرفن فلكننينسني فالرمنننيني فالرثنوذكسنيني عقل متثتح مات متس وروح منتنضن  .وأضناف
.
باةترفليا
لدينا ع ما طيبي م فخامي فلنرئنينا منحن ند عنبند
فالةقف فالنبا دفنييل .
فةقف فيبارشيي ةيدن فلتابعي لنانكنننينسني فلثتاح فلسيس رئيا ج وريي مصنر فلنعنربنيني
فلقبطيي فالرثوذكسيي باةترفليا .
وكذلك م فضياي فالمام فالكبر فلندكنتنور فلنطنين
فل ونسينيور باةيل صوصانيي .
مسؤل فلكنيسي فالرمنيي فلكاثنولنينكنيني فن شيخ فالزهر فلشريف فننا نحاول فن ننكنون رفئنحني
.
فةترفليا
فل سيح فلذكيي  .ونحناول فن ننقندم فعن نال فلن نحنبني
فالب فيا نخول .
كاهن ف فلكنيسي فل ارونيي فلنكناثنولنينكنيني بوفةطي خدمي مست عنا فل صنري وذلنك بنوفةنطني
سنانا
لا
م
فالع
ستشار
فل
فةترفليا
ف
فنشا مدفرا ومستشثنينا  .ثن منام مندفةني فلنبنابنا
ولاوفد .
فل عظ بدعوة فعضا فلوفد لوجب غذف فن فلن نقنر
 :2.6هذف ولقد فنض لاوفد ف مصر كل من:
فلبابوي عا شرف فلزيارة وتنناول منعنننا فلنغنذف
مدفةت وفنت فلاقا فل ثرح وفلن ن ن نر من بنابنا
فالةقف فالنبا ةولاير .
فةقف فيبارشيي مابورون فلتابعي لاكنيسني فالةكندريي وبطريرك فلكرفزة فل رمسيي .
فلقبطيي فالرثوذكسيي باةترفليا .
فةقف دير فلقديا فلعظنين فالننبنا شنننوده  -6مقاباي فخامي رئيا ج نوريني مصنر فلنعنربنيني
فالةقف فالنبا دفنيال .
فلسيد مح د عبد فلثتاح فلسيس ف مصر فالتنحناديني
رئيا فل توحدين بسيدن باةترفليا .
من مناة نور ةا وفلنذي منام بنالنتنغنطنيني بالقاهرة :
فلسيد روجي شربل .
فالع ميي لزيارة فلوفد ل صر.
أكد أعضا وفد مساا أةامثني ومن ن نانن فلنكنننائنا
فلسيدة رفننيني شنربنل زوجني فلسنيند من مناة نور ةا وفلت ةاعد فلسنيند فلرةوليي فلشرميي ف أةترفليا ونيوزيناننندف ،حنر
روجي شربل.
روجي ف فلتغطيي فالع ميي لزيارة فلوفند مصر عان تقدي ن وذج لاتعايك فلسا نن ودعنوتن نا
صر.
ل
لاتسامح وفلتعايك بين فلديانا  ،مؤكندينن تنطنانعن ن
ل وفصاي فلقاهرة فالضط ع بدورها فلحضارى .جنا
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ففاد فالنبا دفنييل فةقف ةيدن مائ  :فننننا نشنكنر فنخنامنتنكن عنان
فةتقبالنا فليوم ونشكر فخامتك عا كا تنكن فلنرفئنعني وفريند فن
فشكر ةعادة فلسثير فل صنري فن كناننبنرف فلسنيند منحن ند خنينر
فلسنيند ينوةنف
وةعادة فلقنصل فلعام لسثنارة مصنر فن ةنيندنن
شوم الن ا كانا ةب ف فنساح هذه فلزيارة بتس يل كل فالشنينا
فلت طابت من طا مقاباي فخامتك ومن منننح فلنوفند تنتشنينرف
دخول مسانيي فل مصر  .فنن فلتن نا منن فنخنامنتنكن فن تنزودوننا
بصورة من فلكا ي فلرفئعي فلت مات ا فخامتك لك نقوم بنشرهنا فن
وةائل فالع م فالةترفليي حت يعان فالةنتنرفل وكنل فلنعنالن مصني
مصر فلحقيقيي من ف رئيس ا فلعظي .
 -0مام فلوفد بعد ذلك ب قاباي فضياي فالمام فالكبر فلذي مط م تن
فلرة يي وفت خصيصا ل قاباي فلوفد
فةتقبل فلدكتور أح د فلطي  ،شيخ فألزهر فلشريف ، ،وفند منسنانا
رؤةا وم ا فلكنائا فلشرميي ف أةترفلينا وننينوزين نندف ،خن ل
زيارت لاقاهرة.
ومال فإلمام فألكبر ،إن فألزهنر فلشنرينف ينقندر زينارة وفند منسنانا
رؤةا وم ا فلكنائا فلشرميني فن أةنتنرفلنينا وننينوزين نندف إلنن
مشيخي فألزهر؛ لتقدي وفج فلعنزف فن فلنحناد فإلرهنابن  ،فلنذي
جرح ماوب كل فل صريين وآالم  ،موج ً ا فلشكر لاوفد عان زيارتن
فإلنسانيي ووموف بسان فلشع فل صري فل تآخ وفل تسامح تحنت
مظاي وطن وفحد ،ولكل من يحر عان نشر فلس م.
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نبيلة مكرم :
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الععععععو يععععععر ا
مععقععابععلععة الععوفععد
لفخامعة العرسعيع
محمد عبد الفتعا
السيس اليوم كاني ناجحة جدا .
أضافي احسسي بالبركة عند مقابلتكم فانتم اساقفة موقرين .
ا د ا اشكر نيافة االنبا سولاير نيافة االنبا دانييل عل الماهودات
الت بذالها الناا الزيار  ,انن التم منكم تقديم كعل العدععم بعكعل
الطرق  :ر حيا اعالميا غيره  ,ال بلدنا الحبيبة مصر .
قال المطرا طاراب  :ا الزيار كاني مهمة كاني ناجحة جدا فع
نظرنا  ,فلقد ضينا اهدافا لهذه الزيار قبل صولنا  ,نشعكعر العر
عل تحققي كل االهداف كا من اهم اهدافنا  :دععم حعد الشعيعب
المصري دعم الكنيسة القبطية االرثوذكسية  .اننا سوف نقوم بعكعل
ما ف سينا لتشايع شيوبنعا لعزيعار مصعر  ,بعيعد ا قعمعنعا نعحعن
بزيارتها  .بنيمة الر سوف نقوم بزيار مصر مر اخري  .نعحعن
العتعيعلعيعم
نؤمن ا محاربة االرها  ,ياعب ا يسعبعقعهعا العتعلعقعيع
المصحو باقتصاد قوي  ,نتمن ا نعقعوم كعلعنعا بعاعهعود فع هعذا
الماال .
 قالي ميال الو ير اننا سوف نقوم بيمل بيا عن هعذه العزيعار ,يحتوي عل اهم المناشط الت قام بها الوفد  ,يحتوي عل بعركعتعكعم
الطفال شهداء الايش المصعري  .ارجعو معنعكعم ا تعبعلعبعوا الشعيعب
االسترال الحكومة االسترالية  ,ما رأيتموه  ,كما ارجعو ا تسعيعوا
لك يكو هناك دعم من الحكومة االسترالية لعمعصعر  .نعحعن نعؤمعن
بوجود الر مينا  ,فنحن ف حالة حر داسمة مع االرها  .اقتعر
ا ندعو الو ير بيتر ديتن ير الهار االسترال لك يز ر مصر .
 قال االنبا دانييل اسق سيدن  :اننعا نشعكعركعم معيعالع العو يعر ,اشكر اجتماع مع مياليكم قبل يار الوفد  ,لتنسيق يار الوفعد ,
كما ا د ا اشكر ميال السفير المصري ف كانبعرا  ,السعيعد معحعمعد
خيرت  ,السيد القنصل اليام المصعري فع سعيعدنع السعيعد يعوسع
شوق لمساعدتهم ل ف االعداد لهذه الزيار  ,كما اشكر السيد منير
غبور عل استضافته لنا حضوره مينا اليوم  .اصل االنبعا دانعيعيعل
قاسال  :ا االقتصاد المصري يحتاج ال دعم  ,فلماذا ال نكو مال
رجال االعمال المصريين ف الخارج  ,تحي رععايعة ار العهعاعر
المصرية  ,نخطط الجتماع لهم  ,نستمع ال افكارهعم  ,لعلعنعهعو
باقتصاد مصر بلدنا البالية  .قالي ميال الو ير فكر جيد  ,ارجعو
من االنبا دانييل ا يقوم بوضع خطة البدء فع تعنعفعيعذهعا بعالعتعشعا ر
مي  .قالي ميال الو ير ا مصر تحتاج ال كل ابناسها سواء ف
الداخل ا الخارج  ,فارجو منكم التعيعا معع يعر السعيعاحعة العذي
سوف تقابلونه اليوم  .كما ارجعو ا تعكعونعوا داسعمع العتعواصعل معع
سفار مصر ف استراليا
 -5مقابلة الوفد لسياد سفير الفاتيكا ف مصر :
قام الوفد بيد ذلك بمقابلة سياد سفير الفاتيكا ف مصر  ,الذي قعام
بيز مه الوفد عل مأدبة عشاء ف منزله عل شرف يار الوفد
قام المطرا ر بيرت بتكلي االنبا دانييل بالقاء مقدمة كلعمعة شعكعر
لسياد السفير اثناء ماسد اليشاء  .قال االنبا دانييل اسق سيدن :
اننا نشكر سياد السيد السفير عل كرم محبة استضافته لنا اليوم ,
كما نشكر غبطة البطريرك ابراهيم سدراك عل تشعريعفعه لعنعا العيعوم
عل عز مته الت قام بها للوفد عل يعارتعه لعنعا فع اسعتعرالعيعا
لزيار الكنيسة القبطية الكاثوليكية هناك  .ثم اعط االنبا دانييل فكر
للسيد السفير بر نو عن اعضاء الوفد كناسسهم ف استراليا  ,ذكر
بيض من اهداف الزيار  ,ثم شكر سياد سفير الفاتيكا عل العد ر
الهام الذي تليبه رساسة الكنيسة الكاثوليكية ف الفاتيكا  ,خصوصا
ف ماال حد الكناس  ,ذكر االنبا دانييل فكر عن ععمعل العلعاعنعة
الد لية للحوار الالهوت اليالم بين الياسلة االرثوذكسعيعة الشعرقعيعة
الكنيسة الكاثوليكية  ,الذي يتم ف شهر يناير من كل عام .
قام سياد السفير بالقاء كلمة قال فيها االتع  :انعنعا نشعكعركعم ععلع
يارتكم لمصر  ,عل يارتكم لنا اليوم  ,انها يار مهمة للباية ,
لقد تابيي احداث الزيار  ,انن اؤكد لعكعم انعنعا نعدععم جعهعودكعم
المقدر الت تبذلونها من اجعل دععم الشعيعب العمعصعري العكعنعيعسعة
القبطية االرثوذكسية  .انن اليوم فر جدا بزيارتكم  ,الت ارجو ا
تكلل بالناا  .ا هذه المنزل الذي انتم به اال استعضعاف العلعاعنعة
الد لية للحوار الالهوت اليالم بين الياسلة االرثوذكسعيعة الشعرقعيعة
الكنيسة الكاثوليكية ف يناير من عام  , 0232كا لقاءا ناجحعا .
ا يار بابا ر ما لمصر ايضا ف ابريل هذا اليام كعا لعهعا ععظعيعم
االثر االيااب لمصر ف كل العاعهعات  .انعنع اشعكعركعم معر اخعري
اتمن لكم الناا ف كل مهمات مالسكم الموقر .

 ذكععر نععيععافععتععه فععكععر عععنمالسنا الموقر ف اسعتعرالعيعا
قال نيافته ا عمل المالع
نشاطه غيعر معحعد د بعقعار
استراليعا .فعلعقعد رنعا اربعيعل
ععاصعمعة اقعلعيعم كعردسعتعا ,
رنا ميعسعكعرات العالجع عيعن
هناك  ,فعرحعنعا بعالعزيعار ,
قمنا كذلك بمقابلة الالجع عيعن
اليراقيين السوريين ف لبنا .
 نحن نقوم بمساعد الالج ين الذين يحضر الع اسعتعرالعيعا لعنعالانة فرعية من المال مختصة بهذا اليمل  ,تقوم بيمل جبعار فع
هذا المضمار.
 من بيد احداث احد الشيانين االرهابية يوم  9ابعريعل , 0233فعطنطا االسكندرية  ,قررنا يار مصر  ,ذلك بهدف تقديم العتعيعزيعة
لقداسة البابا تواضر س العلعانع لعمعقعابعلعة اسعر الشعهعداء يعار
المصابين لمقابلة المسؤليين الدينيين السياسين لمقابعلعة رسعيع
الامهورية فخامة الرسي محمد عبد الفتا السيس  ,لتأكيد قوفنعا
مع الد لة المصرية حكومة شيبا  .لقد شايتنا ايضا يعار قعداسعة
بابا ر ما لمصر ف شهر ابريل  ,0233فؤج نا بعحعادث  02معايعو
 , 0233بقتل االرهعابعيعيعن لعكعل االقعبعاط االرثعوذكع العذيعن كعانعوا
يستقلو اتوبيسا للذها لعديعر العقعديع العيعظعيعم االنعبعا صعمعوسعيعل
الميترف  ,الخذ بركة الدير .بيد هذا الحادث اصرينا عل يار مصر
اكلر لك نيزي نتيزي .
 شيرنا بفر االيما بالنسبة للكنيسة القبطية االرثوذكسيعة  ,هعذالي ببريب عل هذه العكعنعيعسعة العتع صعمعدت امعام االضعطعهعادات
المتيدد خالل قر كلير سابقة .
قال غبطة البطريرك ابراهيم  :هناك هامات ارهابية ف مصر  ,فع
فرنسا  ,ف المانيا  ,هذا ال يخيفنا  .هناك نوع من الاهل بمصر .
ا االرها هدفه قتل مصر اقتصاديا  ,يهدف كذلك ال تولد الفعتعنعة
بين نسيا الوطن الواحد  :المسلمين المعسعيعحعيعيعن  .ا تعأمعيعيعن
يار قداسة بابا ر ما ال مصعر ,كعا راسعيعا  ,نشعكعر العحعكعومعة
المصرية عليه  .ثم قام غبطة البطريرك ,بعدععو العوفعد الع جعبعه
عشاء عل شرف الوفد  ,ثم بيد اليشاء  ,قمنا باخذ صور تذكعاريعة ,
رنا مبان الكلية االكليريكية الراسية .
 -3مقابلة الوفد مع مملل مال كناس مصر نا عنهم القمع
بيشوي حلم كيل عام الكلية االكليريكية بالقاهر التابية للعكعنعيعسعة
القبطية االرثوذكسية  ,ق من الكنيسة الكاثوليكعيعة بعمعصعر  ,قعال
القم بيشوي حلم االت :
قال القم بيشوي حلم اننا نرحب بكم ف مال كنعاسع مصعر .
نشكر حضوركم الذي نقدره كليرا  .ذكر العقعمع بعيعشعوي حعلعمع
فكر عن لانة الرعاية  ,فلقد قامي اللانة بعيعقعد لعقعاء لعلعكعهعنعة فع
طنطا ,ثم لقاء اخر ف االسكندرية  ,اصل قاسال  :نحن نخطط ليعمعل
ملل هذه اللقاءات ف جنو مصر  ,بالتحديد ف اسيوط .,
هناك تواصل جيد بيننا بين مال كناس الشرق اال سعط  ,بعيعن
مال الكناس اليالم .
قال القم بيشوي حلم  ":يارتكم مقدر جدا  ,نطلب صعلعواتعكعم
من اجل المنطقة كلها  ,نحن بحاجة الع معزيعد معن العحعوار  ,فعانعا
رسي لمؤسسة شبكة الكليات المياهد المسيحيعة االسعالمعيعة فع
االرد  ,الت لدت فقط قبل احد عشرين يوما من اليعوم  ,فع
كلمت االفتتاحية ف هذه المؤسسة قلي  ":باسم االله العواحعد العذي
نيبده نحن المسيحعيعيعن " هعنعا قعال لع احعد الشعيعو العمعسعلعمعيعن
الحاضرين " :أأنتم تيبد الها احدا ؟" فعلعقعي لعه  ":نعيعم " ,
ابتدأت اشر له التلليث التوحيد  .فيال االنسا عد ما ياهل ".
اننا نريد ا نشاع ثقافة قبول االخر بالرغم من اختالف ميعولعنعا ععن
ميول االخر .هناك مقولة شهير تعقعول  ":اذا اردت تعبعيعيعر رأي
شيب  ,فيليك ا تبير رأي قادته ا ال  ,اذا اردت تبيير فكر اطفعال ,
قم ا ال بتبيير فكر مربيهم " .ا تبعيعيعر السعلعوك بعالضعبعط ال يعأتع
بلمر .ا تبيير السلوك يأت بتبيير الفكر " .ثم صلينا جعمعيعيعا صعال
من اجل السالم ف اليام .,
 -8مقابلة الوفد لسياد السفير االسترال فع العقعاهعر السعيعد نعيعل
هوكينز ف منزله بالقاهر عل مأدبة غذاء عل شرف يار الوفد
توجه الوفد لمنزل سياد السفير االسعتعرالع فع مصعر السعيعد نعيعل
هوكنز  ,الذي قام بدعو اثنين من االقباط الذيعن نعاعحعوا فع دخعول
البرلما المصري :السيد امين مليكة السيد سيلفيا  ,كما قام بدعو
كل من نيافة االنبا ارميا االسق القبط االرثوذكس اليام المشرف
عل قنا م سات عل المركز اللقاف القبط ف مصعر ,معمعلعل
الكنيسة ف بيي الياسلة المصري  ,الدكتور ليل تعكعال االخصعاسعيعة
ف مناهج التيليم  .حدثي هذه الفاعاليات اثناء مأدبة البذاء :

.افععاد السععفععيععر االسععتععرال ع
قاسال  :ا استراليا ساهعمعي
كليرا ف حل نتاسعج العحعر
الععتعع دارت فعع الععيععراق
سوريا معن قعبعل العاعيعش
االسعععالمععع ضعععد الشعععيعععب
السوري اليعراقع  ,فعلعقعد
قامي استرالعيعا بعاسعتعيعيعا
اثنعاعشعر الع معهعاعر معن
البلدين نتياة الحر  .ثم انن قمي بزيار االسق االنبا بوال اسعقع
طنطا  ,افاد بانه يوجد ف مصر تعيعايعش سعلعمع بعيعن العمعسعلعمعيعن
المسيحيين  ,ا الذي يحدث من ارها هو شئ غريب عل مصعر
مصدر اليها  .ثم اصل سياد السفير قاسال  :ا اال هعر الشعريع
يمارس الوسطية هذا هام جدا  ,ا هناك االف من الطلبة يدرسو
ف جامية اال هر  .لنا تاربة فع مصعر هع راسعد تسعمع بعيعي
الياسلة ه عبار عن مؤسسة مكونة من مملعلعيعيعن معن العكعنعيعسعة
القبطية االرثوذكسية الكعنعاسع االخعري معع معمعلعلعيعن معن اال هعر
الشري  ,يقومو بيمل راسع.
 -9قام الوفد بزيار المصابين فى حادث المنيا بمستشفى ميهد ناصر
قععام فععدا مععن مععاععلع الععكععنععاسع الععيععالععمععى مععمععلععلععى الععكععنععاسع
الرسولية الشرقية بأسترليا
نيو لندا بزيار المصابين
فى حادث المنيا بمستعشعفعى
مععيععهععد نععاصععر كععا ف ع
إستقبالهم الدكتعور شعريع
ديععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
مستشار الو ير للعرععايعات
معععععععععمعععععععععلعععععععععال ععععععععععن
الدكتور أحمد ععمعاد العديعن
راضى ير الصحة السكا بمستشفى ميهد ناصر العيعوم العاعمعيعة
أفاد ا جميع المصابين فى حعادث العمعنعيعا االرهعابعى العمعوجعوديعن
بمستشفى ميهد ناصر حالتهم الصحية مستقر فى تحسعن مسعتعمعر
مشيرا الى ا هناك  311حعالعة تعحعي العيعنعايعة العمعالحعظعة معن
المنتظر خر جهم خالل األيام القليلة القادمة ..قعامعا العوفعد بعزيعار
المصابين االطم نا عليهم حرص على رفع ر حعهعم العمعيعنعويعة
الشعد معن أ رهعم العدععاء لعهعم أشعاد بعد ر العحعكععومعة معمعلعلععة
ار الصحة بمستوى الخدمة الرعاية الطبية المقدمه سعواء
ف
للمرضى بشكل عام المصابين بشكل خاص متعمعنعيعا لعهعم الشعفعاء
الياجل .من جانبه قال الدكتور هانى مصطفى معديعر ععام مسعتعشعفعى
ميهد ناصر :إ الوفد الزاسر تعقعدم بعالشعكعر لعو يعر الصعحعة إدار
مستشفى ميهد ناصر لما جده من اهتمام رعاية للمصابين مشيرا
إلى انه تم السما لهم بصال القداس بانا العر يعال بعالعمعسعتعشعفعى
تيبيرآ عن ر المحبة بين الياملين بالميهد رفع الر الميعنعويعة
للمر
ير السعيعاحعة العمعصعري السعيعد يعحع
 -32يار الوف د ال ميال
راشد
ف إطار االهتمام الذي توليه ار السياحة بعالسعيعاحعة العديعنعيعة
التر يج لمسار رحلة الياسلة المقدسة استقبل ميال الو يعر السعيعد
يحيى راشد ير السياحة فد مال أسعاقعفعة معمعلعلعى العكعنعاسع
الرسولية الشرقية ف أستراليا نيو يلندا برساسة المطرا ر بعرت
إيلى رباط مطرا الملكيين الكاثوليك بسعيعدنعى عضعويعة ععدد معن
مطارنة أساقفة الكناس القبطية المار نية األرمينية ف أستراليا
نيو يلندا ذلك بمقر ار السياحة باليعبعاسعيعة .رحعب العو يعر
بأعضاء الوفد ميربًا عن امتنانه بهذه الزيار الت تهدف باألساس
قال الو ير إ
إلى التضامن مع مصر شيبها ف مواجهة اإلرها
البشر يحعتعاجعو لعبعيعضعهعم
البيض أ يعتعيعايعش معيًعا
ف سالم ببعض العنعظعر ععن
دينهم أ خلفياتهم اللقعافعيعة
دعا الوفد إلى يار مسعار
رحععلععة الععيععاسععلععة الععمععقععدسععة
مشعععيعععرا إلعععى أ مصعععر
ً
احتضني الياسلعة العمعقعدسعة
الت أتي إلعى مصعر بعاحعلعة
عن األما كما أ ف مصر
المكا الوحيد الذي كلم هللا فيه نبيه موسى طلب الو ير من الوفد
ا يعقعومعوا
ا يكونوا سفراء لمصر ف بالدهم بل فع العيعالعم
النيو يالندي الى يار مصر البلد العتع
بدعو الشيب األسترال
ا يعؤكعد ا لعهعم ععلعى أمعا مصعر العذي
احتضني كافة األديا
لمسوه بأنفسهم ف يارتهم.

 -2مقابلة الوفد لببطة البطريرك ابراهيم سدراك بطعريعرك العكعنعيعسعة
الكاثوليكية ف مصر ف االجتماع قال غبطته:
قام غبطة البطريرك بالترحيب بالوفد.
قال المطرا ر بير رباط رسي المال النقاط التالية :
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طوبي لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الي األبد.
ذكري األربعين للمرحوم الفاضل االستاذ فؤاد فهمي جرج
س زوج المرحومة نوال ناروز شنودة والد إيهاب فؤاد ج
رجس زوجتريز جرجس و أيمن فؤاد جرجس زوج مارين
سليمان واألستاذ بسام فؤاد جرجس .وتشكر االسرة كل م
ن شارك في العزاءبالحضور أو االتصال وتخص بالشكر ج
ميع اآلباء الكهنة .وسوف تقيم االسرة قداس األربعين يوم
األحد الموافق  31اغسطس 0233بكنيسة القديس ما

رمرقس ارنكليف وتقبل العزاء في قاعة الكنيسة
مباشرة عقب القداس.

Blessed are those whom you have
chosen and accepted to dwell in your
house forever.
The 40th day commemoration of
Mr. Fouad Fahmy Gerges, the husband of the late Nawal Nawrouz
Shenouda, the father of Ehab Fouad
Gerges, the husband of Therese
Gerges, Ayman Fouad Gerges, the
husband of Marian Solomon and
Bassam Fouad Gerges. The family
thanks all those who participated in
the condolences by attending or contacting the family and thank all the
church fathers. The family will hold
the 40th Mass on Sunday, August 13,
2017, at St. Mark's Church and will
be taking consolation in the church
hall immediately after the Mass.

ذكري األربعين

طوبي لمن اخترته وقبلته يارب ليسكن في ديارك الي األبد

ذكري األربعين للمرحوم الغالي االستاذ وجدي جرانت فرج

زوج السيدة كلير
ووالد كل من بييير زوج السيدة امبار
وبول فرج وشقيق كل من ايفيت وزوجها منير روفاييل وعاطف وزوجتة ايناس فرج
و سونيا وزوجها رمزي ميخائيل
وذلك اثناء القداس االلهي يوم السبت الموافق يوم  30اغسطس 0233
بكنيسة القديسة دميانه والقديس اثناسيوس الرسولي ببنشبول سيدني
وستتقبل االسرة العزاء بالقاعة.
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