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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

اخبار االقباط
(۲:۲٥ لنــاس. (لــو  لنعمــة، عنــد هللا و ا لقامــة و ا لحكمــة و ا مــا يســوع فــكان يتقــدم فــي ا ٤۰ صفحةوأ

 فــى زيــارة تاريخيــة لقداســة البابــا تواضــروس 
ــرازة  ــرك الك ــكندرية وبطري ــا االس ــى باب الثان
لكامبــرا  لــه  المرافــق  والوفــد  المرقســية 
ــة  ــة نياف ــترالية برفق ــة االس ــة الفيدرالي العاصم
الحبــر الجليــل االنبــا ســولایر أســقف ملبــورن 
ــرت  ــد خي ــرى محم ــفير المص ــا والس وتوابعه
لــدى كامبــرا التقــى صبــاح األربعــاء ٦ رئيــس 
ــول  ــوم ترنينب ــيد مالك ــوزراء االســترالى الس ال
شــورتون،  بيــل  الســيد  المعارضــة  وزعيــم 
كذلــك العديــد مــن الــوزارء ومنهــم الســيدة 
والســيد  الخارجيــة  وزيــرة  بيشــوب  جوليــا 
بيتــر دوتــون وزيــر الهجــرة وبعــض أعضــاء 

البرلمــان الفيدالــى منهــم الســيد بيتــر خليــل اول 
ــى  ــا التق ــى، كم ــى قبط ــان فيدرال ــو برلم عض
أيضــاً الســيد أســتيفن بــارى رئيــس مجلــس 
الشــيوخ... وعقــد قداســة البابــا تواضــروس 
مؤتمــراً صحفيــاً داخــل البرلمــان الفيدرالــي 
أعقبــه حفــل غــذاء اعــده البرلمــان، وممــا يذكــر 
ــل  ــه وص ــق ل ــد المراف ــا والوف ــة الباب أن قداس
مطــار كامبــرا أمــس قادمــاً مــن ســيدنى بصحبة 
األنبــا ســولایر، حيــث كان فــى اســتقباله العديــد 
ــم  ــة يتقدمه ــة والكهن ــة القبطي ــاء الجالي ــن أبن م
ــدى  ــرت الســفير المصــرى ل ــد خي الســيد محم

ــرا.   كامب

ــرتايل البابا تواضروس الثاىن يلتقي رئيس الوزراء األسرتايل وأعضاء الربملان مؤمتر صحفي للبابا بالربملان األس

ــا  ــة الباب ــارة قداس ــص زي ملخ
ــيدني.  ــي س ــي ال االول

ص ۲- ۷ 
كنيسة الشهداء 

ص ۹
مــن  األرهــاب  يأتينــا  عندمــا 

الداخــل  
ص ۱۳

العدد القادم ۱٥ أكتوبر ۲۰۱۷
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۹ أكتوبر۲۰۱۷ .

۷ توت ۱۷۳٤ ش 
۱۷ سبتمبر  ۲۰۱۷ م 
إصدار أول : العدد ۲۲٤
إصدار ثاني : العدد ۱۲٦

األســتفتاء على زواج املثليني ىف أسرتاليا نوفمرب القادم وحلمى يدعو 
بالتصويت ب ( ال )

   العمــل بقــدم وســاق داخــل الحكومــة الفيدراليــة 
ــأن زواج  ــام بش ــتفتاء الع ــول االس ــترالية ح االس
المثلييــن فــى شــهر نوفمبــر مــن هــذا العــام والذى 
يثيــر قلــق جميــع الكنائــس االســترالية بكافــة 
جنســياتها وطوائفهــا كذلــك المؤمنــون  بمــا يدعو 
لــه هللا فــى أديانــة الســماوية بــأن الــزواج البــد ان 
يكــون بيــن ذكــر وأنثــى وذلــك الن هنــاك نســبة 
ال تقــل عــن ۳۰٪  مــن هــم ال يؤمنــون بوجــود هللا 
( الالدينيــون ) إضافــة الــى مــا يعنيهــم االمــر . 
هــذا وقــد رصــدت الحكومــة مبلــغ ۱۲۲ مليــون 
ــت  ــتخدام التصوي ــتفتاء بأس ــراء االس دوالر إلج
عــن طريــق البريــد حيــث انتهــت فتــرة تســجيل 
األســماء الذيــن يحــق لهــم التصويــت االنتخابــى 
علــى ان يتــم أرســال أســتمارات  التصويــت 
ــى الشــعب االســترالى خــالل شــهر   ــد عل بالبري
ســبتمبر وأكتوبــر القــادم وإعادتها بعــد التصويت 

عليهــا بنعــم او بــال فــى موعــد أقصــاء ۷/۱۱ الى 
الجهــات المســئولة عــن إجــراء االســتفتاء والتــى 
ــر . هــذا  ــا  منتصــف نوفمب ســتعلن عــن نتائجه
ومــن جانبــه ناشــد الكاتــب الصحفــى أشــرف 
حلمــى المقيــم بأســتراليا الجاليــات العربية بجميع 
أديانهــا وطوائفهــا ومذاهبهــا بالتصويــت بــال 
ــم  ــن يخالــف تعالي ــان زواج المثليي ــك ب ــالً ذل معل
هللا كمــا جــاءت بكتبــه الســماويه  ممــا سيتســبب 
فــى تعريــض  رجــال الديــن للمســاءلة القانونيــة  
ــن اذا  حــال رفضهــم إتمــام مراســم زواج المثليي
أقــرت الحكومــة قانــون يتيــح  للمثلييــن الــزواج 
ــح  ــت لصال ــج التصوي ــرت النتائ ــة أظه ــى حال ف
القانــون  كذلــك ســيعمل علــى تغييــر عــادات 
وتقاليــد الشــعب االســترالى التــى تؤثــر بالســلب 
ــل  ــاً وتمث ــاً وتربوي ــة  ديني ــال القادم ــى األجي عل

خطــورة علــى المجتمــع االســترالى مســتقبالً  

بالعاصمــة  للبرلمــان  زيارتــه  هامــش  علــى 
ا عقــد قداســة البابــا تواضروس  األســترالية كانبــرَّ
ــب  ــى جان ــره إل ــا، حض ــًرا صحفيً ــي مؤتم الثان

محمــد  بأســتراليا  المصــري  الســفير  قداســته 
خيــرت واألنبــا ســولایر أســقف ملبــورن.

أجتماع قداسة البابا  تواضروس الثاين مع اآلباء األساقفة وكهنة 
أبراشييت سيدين وملبورن بربج أبورو مبلبورن
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His Holiness Pope Tawadros II Historical Visit to the  Coptic Orthodox Church - Diocese of Sydney and its Affiliated 
Regions to Japan & Sydney  – Australia  

 
 زيارة قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني والوفد المرافق له الي إيبارشية سيدني وتوابعها 

 الي اليابان وسيدني
 

From Saturday 26th August-2017 to Tuesday 5th September 2017 
Japan and Sydney Pastoral Visit  

مسرى  21م ..  2102أغسطس  22المبارك  السبت  
 ش. 0211

 قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني  يصل إلى 
 اليابان لتدشين أول كنيسة قبطية أرثوذكسية باليابان 

 
ا تواضروس الثاني، بابا بوصل قداسة البابا المعظم األن

األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وكلل 
المسكونة... والوفد المرافق له ، نيافة األنلبلا نانليلال ، 
أسقف المعاني ، ونيافة األنباهيرمينا ـ أسقف عام عين 
شمس، وسكرتارية قلداسلة اللبلابلا وصلل إللى الليلابلان 
لتدشين كلنليلسلة السليلدة اللعلقراس واللقلديلس اللعلظليلم 
مارمرقس الرسول كأول كلنليلسلة قلبلطليلة أرثلوذكسليلة 

 باليابان.  
كان في استقبال قلداسلتله فلي اللملطلار سلعلانة سل ليلر 

جمهورية مصر العربليلة بلالليلابلان  سلعلانة السليلد  
إسماعيل خيرت يرافقله السلكلرتليلر األول لل لسل لارة 
السيد أحمد بدوي،  كما كان فلي إسلتلقلبلال قلداسلتله 
مندوب وزارة الخارجليلة الليلابلانليلة اللملسل ول علن 
الشرق األوسط السيد جونو فوي هوما باإلضافة إلى 
صاحبلي اللنليلافلة األنلبلا سليلرابليلون ملطلران للوس 
أنج وس، واألنبا نانييلل أسلقلف إيلبلارشليلة سليلدنلي 
وتوابعها، واللقلملت  تلانرس سلملعلان وكليلل علام 
إيلبللارشلليللة سلليللدنللي وتللوابلعللهللا، والللقللس شللاروبلليللم 
شاروبيم كاهن كلنليلسلة السليلدة اللعلقراس والشلهليلد 
أبوسي ين بسيدني،  واللقلس جشلوا تلانرس كلاهلن 
كنيسة السيدة العقراس واللقلديسليلن قلوملان ونمليلان 
بسيدني ، و المس ول عن الخدمة بلالليلابلان بلجلانل  

عللدن مللن الشللمللامسللة واألراخللنللة والشللعلل  الللملل لل  
 باليابان.

 
 ح ل عشاس استقبال قداسه البابا تواضروس الثاني 

  اليابان -فى مقر اقامه قداسته بواليه اوساكا 
وقد أقيم ح ل عشاس ع ي شرف قداسة البابلا اللملعلظلم 
األنبا تواضروس الثاني ،حضر ال  لل اببلاس األحلبلار 
االساق ه و الكهنه و مجموعه من شعبلنلا اللملقليلم فلى 

وتوابعها وقدملوا  اليابان وأراخنه من ايبارشيه سيدنى
لقداسته هدايا تقكاريله تلعلبليلرا علن سلعلانتلهلم للهلق  

 . الويار  التاريخية
 

مسلرى  20م ..  2102أغسلطلس  22األحد المبارك  
 ش. 0211

 تدشين كنيسة السيدة العقراس والقديس العظيم مارمرقس 
 الرسول بكيوتو باليابان

خالل القداس األلهي قام قلداسلة  اللبلابلا اللملعلظلم األنلبلا 
تواضروس اللثلانلي بلتلدشليلن كلنليلسلة السليلدة اللعلقراس 
والقديس العظيم مارمرقس الرسلول بلكليلوتلو بلالليلابلان، 

شلملامسلة  1وقام قداسته عق  صالة الصل لب بلرسلاملة 
 ل خدمة بالكنيسة الجديدة. 

حمل الشملامسلة اللجلدن أسلملاس الشلملاس تلواضلروس، 
 والشماس ماركوس، والشماس  أثناسيوس.



 ش  4771 توت 7 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

His Holiness Pope Tawadros II historical visit highlights to the Coptic Orthodox Church Diocese of Sydney and its 
Affiliated Regions to Japan & Sydney-Australia 

 
مسطر   97م ..  9147أغسططط   92الثالثاء المبارك  

 ش. 4777
 قداسة البابا يلتقي عمدة طوكيو  -4

التقى قداسة البابا األنبا تواضروس الثانى بابا اإلسكطنطدريطة 
بطريرك الكرازة المرقسية صبطا  الطيطوم الطثطالثطاءة بط طمطدة 
 طوكيو السيدة كويكى يوريكو خالل زيارته الحالية لليابان.
وزار البابا تواضروس والوفد المرافق له الطيطوم الطمطتطحط  
الوطنى لمدينه طوكيو والذ  يحكى تاريخ اليابان منذ آالف 
 السنين وأهد  البابا هدايا تذكارية لمدير المتح  وإدارته.

 

 قداسة البابا يلتقي وزير خارجية اليابان -9
تطواضطروس قداسة البطابطا الطمط طنطا األنطبطا التقى 

الثاني والوفد المرافق لهة وزير خارجية اليطابطان 
 ة خالل زيارته لليابان.Taro Konoالسيد 

وقام قداسته بإهداء وزير خارجية اليابان أيقونة 
لل ائلة المقدسة اثناء هروبها لمصر وبطهطا نطهطر 
النيل واألهرامات والصحراء المصرية يطذكطر أن 
قداسة البابا قام خالل هذه الزيارة بطتطدشطيطن أول 
كنيسة قبطية باليابان بمدينة كيزوجاواة محافنة 

 كيوتو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسطر   91   9147  اغسطط  71األرب اء المبارك
 ش. 4777

وصول قداسة البابا المط طنطا األنطبطا تطواضطروس  -4
الثاني مطار سيدنى الدولى وكان في إستقباله نطيطافطة 
األنبا دانيال ة  أسطقط  ورئطيط  ديطر األنطبطا شطنطوده 
بصحراء سيدني  واآلباء كهطنطة أيطبطارشطيطة سطيطدنطي 

اإليبارشية المحب للمطسطيطو. وقطام   وتواب ها  وش ب
قداسته ب قد مؤتمرين صحفيين بطالطلطأطة ألط طربطيطه و 

 الثاني للصحافه األسترالية باللأة االنجليزية
 

بارك قداسة البابا الم نا األنبا تواضروس الثاني االرض التى ستقام عليها مقر إيبارشية سيدني بكارينبطا  -9
 . وتتضمن كنيسةة  والكلية الالهوتية ومكتب األدارة وقام قداسته بوضع حجر األساس لها

 
عقد قداسة البابا الم نا األنبا تواضروس الثاني لقاء بكهنه ايبارشيه سطيطدنطى و عطائطالتطهطا فطى كطنطيطسطه   -7

 القدي  مارجرج  بكنزنجتونة وكان لقاًء مفرحاً.
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 ش. 3211مسرى  72م ..  7132أغسطس  13الخميس المبارك 
 وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان بكيليفيل بسيدني -3

. ترأس قداسة البااباا الاماعاناا اوناباا تا اضاروس 7
الثاني القداس اولهاي باكاناياساد السايادة الاعاذراء و 
الشهيد اب  سايافايان باماناطاقاد رودس بسايادناي  و 
اشترك فى الصاله اصحاب الاناياافاد و ا ناباا داناياا  
اسقف المعادي و ا نبا هيرمينا اوسقف العام باعايان 
شمس، وا نباا دانايايال اساقاف يياباارشاياة سايادناى 
وت ابعها، وا نبا دانياا  اساقاف ديار ا ناباا شانا ده 

 بصحراء سيدني.

 
التقى قداسة البابا المعنا اونبا ت اضروس الثاني برئيس و اعضاء هيئد الاتادرياس باجااماعاد مااكا ارى    -1

كيرلس اوكليريكية و جامعد ماكا ارى وشاكار الاما ساسايان و  ووقع قداستد اتفاقية تعاون بين كليد ألقديس 
 كيرلس اوكليركية بسيدنى علي العمل الجليل. القائمين على كليد ألقديس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مسارى  72..   7132سبتمبر  3ي م الجمعة المبارك 

 ش 3211
زار قداسة البابا المعنا اونبا تا اضاروس الاثااناي  -3

يرافقد اوباء اوساقفة ، زاروا كالاياة السايادة الاعاذراء 
والشهيد مارمينا القاباطاياة اورسا  كساياة تاحا  يدارة 
ييبارشية سيدناي حاياش أشااد باالاطاالب وتاماناي لاهاا 

 النجاح في حياتها المستقبلية.
 
 
 

 كما أزاح قداسة البابا المعنا اونبا ت اضروس  -7
 الثاني يرافقد اوباء اوساقفة الستار عن المبنى 

 التذكاري لكنيسد السيدة العذراء سيدنهام . 
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و ترأس قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني يرافقه األباء األساقفة  -7

ببيكسلي للمرضي  –القداس األلهي بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مارمينا 
 وذوي الحاجات الخاصة.

 
 
 
 
 

 
لبي  قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثثثانثي و األبثاء  -1

األساقفة دعوة الغذاء من رئيسه حكومه واليه نيو ساوث ويثلث  
بمبنى البرلمان بسيدنى و قثد أشثادت السثيثدة جثجدس بث ثهثود 

 المصريين فى استراليا
 
 
 
 
 

 
 
 
التقى قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني و األبثاء األسثاقثفثة   -5

مع أكثر من خمسة ألف من ابناءه شباب و شابات ايبارشيثه سثيثدنثى فثى 
قاعه المؤتمرات بالدارلنج هاربر حيث أعطاهم كلمة روحية وأجاب عثلثي 

 كل تساؤالتهم.
 
 
 
 
 

 ش 4777مسرى  ٢7سبتمبر..  ٢يوم السبت المبارك  الموافق 
ترأس قداسة البابا المعظم األنبا تثواضثروس الثثثانثي يثرافثقثه  األبثاء   -4

 األساقفة واألباء كهنة اإليبارشية القداس األلهي العام لكل شعب األيبارشية و حضر القداس األلهي  اكثر من خمسة ألف شخص
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حضر قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاانا   -2
و األباء األساقفة وكهنة اإليبارشية االجتماع العام فا  
القاعه الكبري بمنطقه الدارلنح هاربار و حضار اكاثار 
من ثمانية  األف شخص وانشدت فياه ماواماوعاه مان 
كوراالت األيبارشية احتفاال بزياره قاداساة الابااباا الا  

 إيبارشية سيدن .

 
 ال  دير القديس العظيم االنبا شنوده بصحراء سيدن  قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثان  توجه بعد ذلك  -3
 

 2٢ .. 2١٠٢ساباتامابار  3يوم األحد الاماباارل الاماوافا  
 ش ٠٢33مسرى 

و ترأس قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الاثاانا   -٠
القداس األله   بدير القديس العظايام      االناباا شاناوده 
بصحراء سيادنا  باحاضاور األبااء األسااقافاةن ووفاد  مان 

الاكانااااس الشارقاياة فا  اساقفة ومماثالا  أعضاء مولس 
 أستراليا ونيوزيالندا.

 
كما حضر قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثان   -2

حفل العشاء الرسم  الذي أقامته إيبارشية سايادنا  عالا  
شرف زيارة قداسته ال  سيدن . وكاا   حااضارائ رااياساه 
حكوماه والياه ناياو سااوز ولاياز ومانادوباة مان رااياس 
الوزراء الفدرال   وبعض الاوزراء و أعضااء الابارلاماا  

شاخاص.  ٠2١١األسترال ن وشعب االيبارشيه و عددهم 
واحتفل الوميع بعيد األب األسترال  ألب اآلبااء و راعا  

 . الرعاه قداسه البابا المعظم األنبا تواضروس الثان 
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سووبوو وواووبوور  1يوووا انثوونوويووك الوواووبووار  الوواوووا وو  
 ش 4777مسرى  ٧2 ..٧١47

زار قداسة البابا الاعظم اننوبوا توواسور     -4
الثاني كليه مارمورقوا الوقوبوطويوة انرثووذكسويوة 
بانوطوقوه  اتوو جور   تورو  يبارش ييوبوارشويوة 

 سيدني  توابعها، 
 ال قى قداسو وه  بود البنوا موك جواويو  ا  واوار 
 شكر قداس ه النظار  الكهنة الولونيوك يونودموو  
 ي الكليات القبوطويوة  الواودرسويوك    كود  ولوى 
رغبه قوداسو وه  وى الو ووسو    بونوا  كولويوات   
موودار  اخوور   ووى االيووبووارشوويووه  تووكوورار هوونه 

 ال جربة الناجرة.

 
 
 
 

يووووا الوووثووو ثوووا  
الابار  الاوا   

سوووبووو ووواوووبووور  5
٧١47 . . ٧2 
 4777مسوورى 

 ش
ال قى قداسوة  -4

الووبووابووا الوواووعووظووم 
اننوووووووووووووووبوووووووووووووووا 
توووووووواسووووووور   

لووجوونووة الووثووانووي 
الوووواوووونووووظوووواووووات 
 الوووجووواوووعووويوووات 
النيرية ال ابعوة 
اليبارشية سيدنى  توابعها تغطى نشاطات من لفة مك نشاطات خدمية  مسا ودش الواورو واجويوك  خودموات 

 النيك ليا لهم مد ى.   شاب قداس ه بالجهوب الابن لة  ي هنا ا طار.
 
كاا ال قى قداسة البابا الاعظم اننبا تواسر   الثاني بد ضا  الولوجوا  الواونو ولوفوة الو وي توعواوو  وي   -٧

االيبارشيه  ت ضاك اللجنة انبارية،  القسم الاالي ،  لجنة الع قات العاموة ،  لوجونوة انلوكو ور نويوات ، 
  لجنة ان  ا ،  لجنة انمك  الاك ب ال نفين  لإليبارشية

 
  كان  زيارش قداسة البابا الاعظم اننبا تواسر   الثاني  الو د الارا   له مفرحة لقلوب  بنائه  ي 

 ييبارشية سيدني  توابعها.
 

كاا حضر قداسة البابا الاعظم اننبا تواسر   الثاني ماببه   -
 شا  بد وه مك سعابش القنصو العاا لجاهورية مصر العربية 

 بسيدني  سعابش السيد/ يوسف شوقى  ى مقر اقام ه بانطقه ر زباى
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 البعثة الدبلوماسية يف سيدنى

 
مننخ لننمل  ننصننيننا عالمننفنن ننا  ع  ننممننا  ننا 

 حنتنا  ٢٧٩١عستناعالن نم  منصنل  عنمالن   نم  
عالن.... كصت دعئصم قايبة منخ عحنثعت رنصنا  ن نم 
جمال تصم عالصماية لمعة  عالعا ن نة  نممنة سنمع  

رأس س عفف  ا  ة أشتاكت  ا عغيب نم أ  ذاع نمو  جنصنعن نمو 
  مختيف عألنشطة عالجتصم  ة   عالثقم  ة. 

ثم يأرا عالمجمد عالصماي عالناسنصنا سنمع   نينا ملنتنمي عالنبنعنثنة 
عالث يمممس ة أ  مما اليط اعن  ا  تاة مع صنة أ  ممنا النينلن نمحنة 
كصت دعئصم قايبة مخ هله عألجن ن ة  أكنتن   نخ نشنمتن نم  عرلنم  
لثممر م  ع خ آم صة  م مبمالغة ع  نقممن  ال حنتنا عفنم نة عالناأي 
عالشخما عيصمنآ  صم رعيصته  ا  صيا عالمف ا أن عالمنفنم نة رنصنقن  
عالفثت  ال رمصعه  ذن كمن هلع عالصبثأ يفتم  يئ عالنتنفنقن  منخ كن  
لبا قب  نشاه  أحم ل دعئصم أن عرك  ينا عالينبنم ن نمو أكنثنا منخ 

 عالليب مو. 
 عالمجمد عالصماي عالاسصا  نا عسنتناعالن نم  عالنصنصنثن   نا عاللن نمرة 

 كنمن عاللن نث ممنطن نا  ٢٧٩٩عالصماية  عالتا  ثأو  ا كنمننبناع 
 ٢٧٩١ بثهللا ع ل س  ا الصم هصمك. ثم رأرا قنصنمنين نة سن نثننا  نم  

 س مررصم  ا كنمننبناع رناأب عالنبنعنثنة  ٢٧١١ قصمي ة ميبمرن  م  
عالث يمممس ة عالصماية  ممة سمع  قصمي نمو أ  عالنمرينا عالنصن نم  
عالتبمري  مقا ذقممة عالل  ا  ا كمنباع عالعمعصة عالل مس ة الستاعالن نم 
 فصخ ملؤال مره عالتعمم  عالاسصا  يا ملتمي عالفكممة عالصمناينة 

  عألستاعال ة.
ثم يأرا عالعص  عالقصمينا  نا كن  منخ سن نثننا  منينبنمرن  يناأسنه 
عالقصم  عالعم  يعم نه عرص خ مخ عالنقنصنمعن  ثنم  نثد منخ عالنصنم ن ن نخ 
 عالدعري خ  عاللكارمرية .  يصم  عالعص  عالقصمي   يا رنأشن ناعو 

visa   عالتعمم  مع عالصماي خ  ر مية شئمن م سمع  رمث   أ رعق 
ع  رمك مو ع  عستخاعج  ربثيث  مسبمر ع  رقنم قنممنا ع  شن نمدة 
  مة ع  م مد.  مجه  م  ر مية مممالح عالصماي هصم مع عالفكنممنه 
عالصماية هصمك يضمف عيضآ د رهم    ر مينة نشنمت عالنتنبنصنعنمو 

 عالصمايه  ك  عربمهمر م  عالعص   ي  عستصاعرهم. 
  مدة عالقصمي ة ركمن عألقاب القي  عالبمال ه الن م    ممقع عالنتنعنممن  
عالصبمشا مع عالصنمعتنصن نخ.  كنثن ناع منم ينتنبنم ر ع سنم نمو عالنعنصن  
الضا رة  جمدهم  مشمركت م     م ي مو عالبمال نه.  هنلع عالنصنشنمت 
عالجتصم ا   خ عالقصمي ة  عالبمال ة يتفثد  قث  شخم ه عالقصم  عالعم  
 عدعرره مص م مخ يكمن قايبم جثآ  يبصن   نمقنمو عنلنمنن نه رعئنعنه 
 رلتصا حت   عث عنت م   تاه ذ مرره.  مص نم منخ ينكنتن ن   نمالنعنصن  

 عالاسصا  قط  ي ض  قضم   تاه لثمته    ذتمر ملؤال ه عالم   ه
 عالبعثه عالث يمممس ة  مجه  م  ماربطة  ل مسة عالمتخ عالت  رفنثدهنم 
 رعره عالخمرج ة. حت     أقممة عالف مو عالاسص ة ع  غ اهم ينكنمن 
عالبانممج مفثد  مقت الك   قاة  م  عن ة عالمناف  نين  عالضن نم نة 

  لم ه. 
 كنمن ع ل قنصنمن  الن نم  ٢٧٩١ مصل ع تتمح قصمي تصم    س ثن   •

(  عنم قايبه مخ عألحنثعت ٢٧١١-٢٧٩١مفصث رغيمل  بث عال تمح ) 
 أقم   تغط ه ع مم ه الصختيف عالصصمسبمو سمع  عالاسص ة ع  غ ناهنم 
مخ ريمرعو  عالتاك    ي  نشمت عالقصنمنين نة  نممنه  رن نم نين نم منع 
 عالننننبننننمالنننن ننننه عالننننتنننن  رننننتنننن ننننم و  نننن ننننخ قننننصننننمنننن   آلننننا. 

-٢٧١١ عن  عاكا عالصاحم  عالقصم  عالعم  سص ا منفنصنث كنممن  ) •
(  كمن معه عالقصم  ممط   ع مشص ف.  هله عال تناة كنمننت ٢٧١١

جمال تصم عالصمايه رفت فغمت كث اه نتنمئنج عرن نمقن نة كنممن  دين ن نث 
 ممقف عالبمال ه عالعا  ه عاللى ذرمف  مالعثع   عالتف ظ  نين  قنثعسنة 
عالبم م شصمده    ديا  عدى عالصطا ن  سبخ عالعشاعو    عالصئمو مخ 
عآل م  عالك صه    مما...  ثعيه عألحثعت عالطمئ  ه    مما ك  هنلع 
مخ عالصؤكث كمن اله عنعكمسم  ي  عالبمال مو عالصمايه عالص مجاة سنمع  

    عستاعال م ع  أمايكم ع  كصثع. 
 عن  عاكا الياعح  عالمثي  عالقصم  عالعم  سص ا مفصث كمم  ممق م  •

جي م ربم ر حث د  صيه. كصت  قت م رئن نلنة أل ل ذرنفنمد نلنمئن  
سن نثة  نين   ٩١مماى    عستاعال م  كمن يتعم ن مع  عكثا منخ 

 يم  نشمت  ملؤال ة  أقصصم عالكث ا مخ عالنصنعنمر  كنمن منصن نم  ن   
Townhall Sydney  مختيف عالصثعرب  نا  ثنقنم ن   نخ    

عالتمريخ عال ا منا  كصم دعئصم ن ض  عالخا ج اليصنبنتنصنع عألسنتناعالنا 
ال تعاف  ي  عالثقم ة  عالفضمرة عالصمايه. ك  هلع كمن  صب مدعرنصنم 
عاللعر ة   ث ن عاليبؤ  طي  عى ملم ثه ممدينه ال منخ سن نمررنصنم  ال 
قصمي تصم  ال عى ج ه عستاعال ه.  قط عالثكتمر مصث ح عالبيتمج   كنمن 
ياآب عال  ئه عالعممه المستعمممو حن نك كنمن ينصنثننم  نمالنصنينمنقنمو 
 عالممر عال ا من ة  عألشاتة عالمتص ة  عال م   مالنبي  ية. ع نمد 
الصمقف عالاعح  عالكايم.. رممدف عن يكمن عالصعا  عالعا    عالنلي 

عيم   كنصنت عشنتناك  ١يقم  سصميم    رم ن همل كممبلا   ي  مثه 
  ه دعئصم  عا  مصتبمو  ا منا جمن  مص م النينعنق  نقنط  آلنا 
اليب ع  عتعصه ممناينه رنقنم   نه نثعدهنم عاللن نثعو  كنمن عالنبنمنن  
عالنصننمنناى  كننصننم هننم  نن  كنن  منكننمن مننصنن نن ع  ننفننضننمره  أنننمقننه 
عالصعا فمو.     ريك عال تاة كمن عالنغنضن   نمرمنآ منخ منخنتنينف 
عالبمال مو عالعا  ه  ي  عالصماي خ  ممه  عر ممصم  مالخ نمننه النينقنضن نه 

 عال يلط ص ه  صعمهثة كمم  دي  ث
    تاه سم نقنه النصنم نث عالنعنا  عجنتنصنعنت  نماللن نثعو النتنمرينع •

عالصلؤال مو  عالتار بمو عالصعتمدة..  ذاع  ن نم جنصن نعنم ينعنتنلر ن  نخ 
عالصشمركة  ي ضيمن عالنلفمب.. تبعم عحللت  مالض   عالشثيث الن 
عسم عالبصع ه مثرج فصخ عالبصع مو عالصشمركة  عالمصمدين  جنمهن ه 
   جاعج   ت   الم يعث سمى عيم   ي  ع نتنتنمح عالنصنعنا   هنصنمك 
حضمر الك  عالبيثعن عالعا  ه   نفنضنمر عالنصنلنؤالن ن نخ منخ عالنبنمنن  

عألستاعالا  غ اهم  هم مب مد يلتف ن  أقنم   نه  حنثى. 
 عالصعا   مده يبثأ مخ عالعمشاه عنبنمحنم حنتن  عالنعنمشناه 
ملم  عالبصعه  عاللبت  عألحث. الم يعث عممم  سمى عالرممل 
 مالقصم  عالعم  سنصن نا كنممن   أ نينغنه  نين  ع نتنلعرى منخ 
عالصشمركة.   ي  عالخط عالتنين ن نمننا تنين  منصن  عالنفنضنمر 
 مرع.. كصت  صثه  عث نمف سم ة..  رصمقشصم  ن  كن  شنئ 
 الننكننصننه كننمن ملننتننبننعننثع رننصننممننم  ننكنناه  ننث  عالشننتنناعك ع  
عالنلفمب..  عث  تاه عصت قنمل الن ل النخ ينغن ن  عالنمجنمد 
عالصماى  س ار ع عالعيم عالصماى فصخ عأل م  عالصشمركة 
   عالصعا   س كمن معك ك  عالعممي خ    عالقصمنين نه  ر جنمرن نم 
 ر جت  معك  مخ عالثممصة عبمحم الم ثعد ع  قب  عالصم ث عالاسصا. 
 عالتعصه سصت    ي  م مع عحث عالنصنطنم نم أل نثعدهنم من نصنم كنمننت 

 عالتكي ة  الخ يغ   عالصشمت عالصماي م صم كمنت عالّرع  عالصعمرفة        
  عم عشتاكصم  ا عالعص  معم  نبفصنم  نا عالنتنمنثي النصنفنم الو  •

 عستبعمدنم
 يفل  اليقصم  عالاعح  سص ا كمم   فعة رنقنين نثع جنصن نم منخ  •

عالقصمي ة مشمركتة اليبمال ة  بمقنة رهنمر  نا منخنتنينف عالنصنصنمسنبنمو 
 عالصف نة  عالص احة.

  نعنثهنم  ٢٧١١  ا  تاره كمن ع ل مؤرنصنا النينصنمناين نخ   نم   •
أرسيت  رعرة عال باة  عالتا كمن ياأس م أالباو  اسم  سممة مبيغ 

 عالف د الر نمعة التأس س نمدي مما   الكخ ... الكخ  ٢١
(٢٧٧١-٢٧١١كمن هصمك عيضم عالقصم  عالعم  مفصمد سنين نصنمن ) -

 كمن نش طم  ثرجه كب اه  حضنا  قنتن نم قنثعسنتنه عالنبنم نم شنصنمده  
الستاعال م  نظم اله عستقبمال رسص م رعئعم  كلالنك حضناو عاللن ن ناه 
م ا ت عالتم ى  كمنت  قت م مصثية مما    عالمم عالنصنتنفنثة   ن  

 هنم  Rosebay قت سع   بثية الشاع  دعر عاللكخ    فنمحن نة 
 ن س عاللكخ عالفمال   قممة عالقصم  عالعم   رنصنت  نه  نثه رنبنثينثعو

 
( كمن دعئصم قايبم  مفبم نم ١١١٩  -١١١٢عالقصم  عحصث عالقميص  ) -

مخ عالبمال ه عالصمايه    مخ مختيف عالبمال مو  عاللن نمرعو عاللناى 
سمع  عجصب ة ع   ا  ة.   ن  عالحنتن نمل عاللنصنمي  نمالن نم  عالنمتنصن  

 مالض مف عألجمن  سنمع   Centralعالصماى كمنت قصمي تصم    عل
مخ عالفكممه عألستاعال ة ع  عاللن نمرعو عال ر ن نه  نبنمنن  عالنقن نمدعو 
أالعا  ه  عالصماية.      تاه  صيه  أل ل مناه رنفنتن ن  قنصنمنين نه 
مما  ع ث عالص ا ر ع    ث رعب عاللصه عالقنبنطن نة.  كنمن عالنفنضنمر 

شخص  شنمرك عالحنتن نمل حضنمر  ١١١ي مق عالمعف ألكثا مخ 
شاكمو س مح ة عستاعال ه  كمن عالمنثين  عن نمو عالنصنبنم  ن  قنصنه 
نشمته  سط عاليمحمو عال ا من ة عالصصتشاة  ي  عالبنثرعن  النمحنمو 
عالث ميه اليل محة عالثيص ة  عالاحية عالصقثسة الصما.  عشنتناكنت  ناقنه 
كمرعل عالكص له  كمن نبمحم مصقطع عالصظ ا..  قث سأالته عثنصن  ينم .. 
ه  عالحت مل  اأب عاللصه عالقبط ة كمن  تمج ه مخ  رعره عالخمرجن نه 
 عحت يت  ه قصمي مرصم  س اعرصم     مد علاى ع  منماع   كنمن رده 
شبم آ. القث قصت  ه  ي  ملؤال ت   حثى .. ألجن  ممنا  ألجن  
عالبمال ه عالصمايه عالصفتامه جثع  الك  مأمخ شأنه عن يصشط عالل نمحنة 

  يع ث عالمجه عالفضمرى عالبص   الصمانم. 
 عحصث عالقميص  ع ل قصم   م  يله  ال يمرة قثعسة عالبم م شصمده  ن  
مبص  عالكمرثرعئ ة  مالعبمس ة  قب  حضمره ألستاعال نم السنتنم  من نم  
 صيه.  كمن ي خا  تيك عال يمره  يعي   ي  جثرعن منكنتنبنه عنمرة 
ال صم معم      تاه  جمده رعر قثعسة عالبم م عسنتناعالن نم  أحنتن ن   نه 
رسص م    عالقصمي ه     دعر عاللكخ   فضمر شخم نمو من نممنه. 
 عحصث عالقميص  كمنت را طه عثعقة لمعة  نقنثعسنة عالننبنم دعنن ن ن  

  كمهصم  ثأ  صيه    س ثن     ن س عالتمق ت. 
هصمك عيضم أقف  صثهم قي م..  هم عالقصم  عالعم  أيصخ  نين  كنممن  

كمن شعية نشمت  يتصتع  م   ثقم ا ع نين   ينبن نث  ١١٢٩-١١٢١
عالتفثت  ماليغه عال انل ه  ع نبي  ينة  كنمن يلنعن  دعئنصنم النتنمتن نث 
عالعمقمو مع عالل مرعو عالصختي ه  يفاص  ي   جمدهم    مختيف 
عالصصمسبمو عالمتنصن نة  عالجنتنصنم ن نه.   نتناه  نصنينه كنمننت  نممناة 

يمن م.  عنمل عاللنمعن  ١١يصميا   ١٩ مالحثعت    عالمتخ ثمرة 
اليفكم  ق مده ماس .  عنعكمس م  ي  عستاعال م  دلمل  ثد كب ا منخ 
عالشننبننمب عالننتننفننايننا نشننمت عاللننمعن عالننلى  نن ننا  عفننفننم هننصننمك. 
عالنتخم مو عالائمس ه، مل اعو  مظمهاعو مخ ك  جمن   رنتنبنصنع 
عمم  مبص  عالقصمي ه،  عحثعت متمراة    عالمتخ،  عحنثعت منتنمرناة 
   عالص با عاللى يصعكس  ي ه ك  مميث ر    ممناننم  عالنتنمععن  
مخ لمل عالتكصمالمج م  عالت  نشمهث ك  شئ الفظنه حنث ثنه..  رغنم 
االيك  باو مما معبانم مع م      تاره  أل ل ماه رفضنا منخ 
 رعره عالثعلي ة البصه  ستخاعج عالاقم عالقمما ال مبنح النينصن نمجناينخ 
ح  عالنتخمب.  رغم ك  االك كمن هصنمك عالنصنشنمركنة  ن  منخنتنينف 
عالصصمسبمو  كمن عحت مال رعئعم    عجص  عنمالو سن نثنن .  حن نك 
عنت ت  تاره عالت ت حماله عالبمال ه    ح   رنقنثينا  كنمن منخ ثنصنمر 
نشمته هصم علت مره الصنصنمن  ملنم نث  رينا عالنخنمرجن نه  رنعنثدو 
س ايمره اليث ل عال ايق ه رص  ثع  ذ ثعدع ال يمرعو عالائ نس عاللن نلن  
 التصش ط عالعمقمو عالصمايه عال ايق ة.   مخ قصمي تصنم  ن  سن نثنن  
 ارو شخم مو  عيت ال ي  عالصاعك     عالخمرج ه عالنصنمناينه 
    قت ق مس .. همن  لمف.. مفصث حنبنمري.. حنممنث شنمكن .. 

  أسصم  كث اه.
  

 وماذا قبل وجود قنصليه سيدنى؟
 قصمي ة سن نثنن   ٢٧٩٩اكاو عن س مررصم    كمنباع ع تتفت  م  

 ن  هنله  ١١١١١. كمن  ثد عالصمايخ    س ثن  عكثا مخ ٢٧٩١
 كمن  ٢٧٩٩عال تاة   ا عالصاحم  سص ا حممث عاللى  ع  عستاعال م 

يعص  مثرسمن    عالصنثعرب عالنفنكنممن نة عألسنتناعالن نة  أسنس ع ل 
جصع ه ممايه عسمم ه  كمن عيضم ع ل مأا ن اليبمال نة عالنصنمناينه 
 صيت معه عالل ثة شمه صمر م خميئ   عدليمع رعي م عاليغه أالعا  ه  ن  
 عق عالصثعرب  كمن كثا عالهتصم   ا ميه ممنمالنح عالنعناب  كنمن 
يا ع عالعيم عالصماى  ي  مثل    ته    فمح ة ال يكنمرد عالنقناين  

مخ مفطه عالقطمر  يلتقب  عالصمايخ    عالباعج عاللى حماله مكتن  
  ثه مقم ث  يلتقب  عحت مجمو عالصمايخ أل ل معممنمو رسنصن نه 
 مسبمررمو رمك مو ع  ع تصمد أ رعق ع  عستخاعج ش مدعو  يبصع 
ع رعقه ماه ك . ش ا  يلنم نا اللن نمررنصنم  ن  كنمننبناع ال نتنصنمدهنم 
 رخي ص معمممو عالبمال ه    س ثن .. قم    لع عالنعنصن  ألكنثنا منخ 
 شا سصمعو  كمن معا  م  صه دممثة عالخي   عالمتص ة عالعمال ة   ن  

ععثر ع ل مبيه ممايه  ي  شايط كمسن نت  أتنين   ٢٧٩١ م  
 ي  م رلصع  الرقاأ رمثر ش ايم  رمر   مالبايث  سنعناهنم د الر 
 عحث.  كمن يبصع    هلع عالشاينط   نين  منثى سنم نتن نخ علنبنمر 
عالمتخ  علبمر عستاعال م  علبمر عالبمال ه عالجتصنم ن نة   نثه النقنم عو 
 أغمنا  يبثأ عالكمس ت  ماللم  عالمتنصن  عالنصنمناىلل   الن نلع كنمن 
دعئصم يا   عسم عالصاحم  سص ا حممث..   ته قصمين نه ممناينه قنبن  

 قصمي ه س ثن 
 

  احتفال القنصليه باليوم الوطني
 يا مثي أر ع خ  ممم  هم  صا قصمي تصم  ا س ثنا يبقا عالحتن نمل 

 ١١ مال م  عالمتصا عالصماي عهم عالحت مالو عالاسص ة عاللصميه الثمرة 
 يمال م سمع  دعل  مما ع  لمرج م.

هلع عالحت مل لمعة اله  انممج ثم ت   يا مثي سم تن نخ، عاللنم نة 
عأل الا ربصع عالصث ميخ مخ عالصماي خ   عالاسص  خ مخ عالفكنممنه   
عالل مرعو عألجصب ه ثم يبثأ عالف    ع ف عاللم  عالمتصا عالصماي ثنم 
يي ه عاللم  عالمتصا اليبيث عالصض ف )عستاعال م(، ثم كيصه عالقصم  عالعم  
 يي ه كيصه مصث  عالفكممه عألستاعال ة ثم  ا  ذ مما ع  ممس قا 

 مع ف م ة ممايه مصمسبة.
، حضناو عالنفن ن   نا منبنصنا ١١٢٩ينمالن نم  ١١هلع عالعم     نا 

عالقصمي ه   كمن  ا عستقبمالصم قصم  مما عالعم  عالل ث يمسف شمقنا 
  فضمر  ثد كب ا مخ عالصنمناين نخ. النم ينكنخ هنصنمك رنمعجنث ألي 
س مرعو عجصب ه  ثع س نمرة النبنصنمن   عال.ردن. ع نتنلر قنبن  عالنفن ن  
 لم ت خ مصث  عالفكممه عألستاعال ة. حضا عالقصص رمدرب سنصنعنمن 
 خ عالكص له عالقبط ة التمعجث عالنبم دعن مل لمرج عالبمد ،  حضا  ثد 
مخ رؤسم  عالبصع مو عالسمم ة    فضمر عالل ث شن ن ن  عالناحنصنخ 
لمن رئ س عالصاك  عالنثنقنم نا عالسنممنا   منثينا منثرسنة  ن نمن  
عالسمم ة    فضمر لصس مشميخ جثد منخ عألرهنا قلنم عالنث نمة  
ال تاة ثمثه سصمعو  ا عستاعال م   حضمر عحث مشميخ عالعيمي نخ منخ 
سمريم   كلالك راك م....   رفثت عالل ث عالقصم  ثم رمه عالل ث جن نمد 
عالثي   خ دعئاة الكصبم.    ثع عالف   ...  أل ل مناه    نينا غن نا 

 عالصأالمف  ث ن   ف عاللم  عالمتصا عالاسصا 
 

 النشيد الوطني المصري
ع ل نش ث  تصا معا ف هم عاللم  عالمتصا عالنلي  نثأ  ن  نه  نم  

، ا   ث عالخثيمي عسصم      فعه عالصمسن نقنمر عالينطنمالنا ٢١٩٧
-٢٧١١ڤ ادي. ثم ععبح نش ث أسيصا يم مما عالصش ث عالمتصا  م  

   ممرعل يلتخث  هلع عالصنشن نث  نا كنين نه عالشناتنه  نصنمنا. ٢٧١٩
  ق م  ثمره عالضبمت عألحاعر  ٢٧٩١  مع عنت م  عالفكم عالصيكا  م  

كمن نش ث عالفايه عاللي الفصه  بث عالمهمب عاللي يبثأ كصت  ا عصنتنك 
كصت  ا عباك ُمكاه.   عستعص   نا  نتناه عالنمحنثة  ن نخ  -ماغم 

مما   سمريم   ممرعل ملتعصم  حتا عال م  الصشاه علنبنمر عنمو 
 ٢١١عثر قاعر جص مري رقم  ٢٧٩١عالعاب  مالقمهاه.    ا سصه 

 مرخما سم   تصا جنثينث  كنمن نشن نث )  هللا رمنمن ينم سنمحنا( 
 عستعصيته د اله عالعاعق عالتا كمنت رتطنينع  ٢٧٩٧ عستصا حتا  م  

أيضم  عثر عالقاعر عالبنصن نمري  ٢٧٩٧اليمحثة مع مما،   ا  م  
 - نننتنننعنننثيننن  عاللنننم  عالنننبنننصننن نننمري عالنننا نشننن نننثل ٢١٧رقنننم 

 مدي  مدي  مدي الكا حبا   ؤعدي  كيصمو هلع عالصشن نث النينشن نخ 
 هنا  ٢٧١٩يمنس عالقمفا متأثاع   كيصمو ممطن نا كنممن   نم  

الك دما النك  -الك ح مرا   جثي -)  مدي  مدي الك حبا   ؤعدي 
  ال ح مه عال الك يم مما(  النفنصنه سن نث  -عنت عنت عالف مه  - جثعنا

 ٢٧١١در يش   أ مد رمريعه مفصث  بث عالمهمب.    ا ديلنصنبنا 
  عاللي يصص  ا منمدرنه عأل النا  ٩٧١عثر عالقاعر عالبص مري رقم 

ياع ا عن رممح  كيصمو عالصقطع عال ل مخ نش ث  نمدي    يا عنه
 مدي عالصمرة عالصمس ق ة  ا جص ع عالحت مالو عالمتنصن نة   عالشنعنبن نة 
 عن يقتما عاللم  عالمتصا  يا   ف عالصمرة عالصمس ق ة  غ ا نشن نث 
 ا حماله عستقبمل عالاؤسم    عالم مد عألجصب ه    نا غن نا ااُلنك منخ 
 عألحنمعل ينقنتننضنا  ن  ننه منع عاللننم  عالنمتنصنا النث النه عجننصنبن نه .

 
 وزيرة الهجرة في زيارة الستراليا للترويج لمؤتمر 

 "مصر تستطيع" 
 عيت عالل  اة نب ية مكا   رياة عال باة  شئؤن عالصنمناين نخ  نا 
عالخمرج عالا عستاعال م  ا ريمرة اليتا يج الصؤرصا "ممنا رلنتنطن نع" 
ياع ق م عالصمئبة أن لة حلمنة  عالصمئ  مفصث عاللميثي  عالصمئبة ماينمن 
 مرر.  االك النتنثشن نخ أ ل منبنصنم نة أعنثقنم  ممناين نخ دعلن  
عالباالصمن عالستاعالا اليتنا ينج النصنؤرنصنا "ممنا رلنتنطن نع".  االنك 
  مالتصل   مع عالصمئبة عالصماية س صمرمر آن  يا  مالباالصمن عالستاعالا. 
 كلالك رتضصخ عال يمرة عالتا يج الش مدة " مدي عالنث الرينة"  عالنتنا 

 $ عستاعالا.  ١٩١،١١١حققت حتا عالن دل  
هلع  قث ر عمصت ريمرة عالمرياة مع ريمرة قثعسة عالبم نم رنم فنا ب 
عالثمنا  م م عالسكصثرية   طاياك عالكاعرة عالصاقل ة عالنا عسنتناعالن نم. 
 قث ش ثو عالمرياة  عالم ث عالنصناع ن  أ نتنتنمح عالنبناج عالنلي عقنممنتنه 
عالكص لة عالقبط ة  ا ميبمرن   ا عهم عح مئ م عالتبمرية. كصم أ نينصنت 
عالمرياة  خ القمئ م  مالب   عالثمنا  عالنثنمالنك منخ أ نصنم  عالنصن نمجناينخ 
راس خم الصؤرصا عالشبمب عالث الا عاللي د نم عالن نه عالنائن نس عاللن نلنا 

 الصشمركة عالشبمب عقتممديم  س مس م  ا  صم  عالمتخ. 
 هله ها عال يمرة عالثمالثة اليل ثة  ريا الستاعال م  عالنتنا رن نثف عالنا 
القم  رجمل عال صمل عالصماي خ  شناكنمرن نم عالسنتناعالن نة  نا أتنمر 
عالعص  اليث مة اليصشمركة  نا عالنصنشنا  نمو عالنقنممن نة  عالمنصنم ن نة 

  عالتبمرية  عالستثصمرية. 
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 ش  4771 توت 7 اخبار االقـباط

 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 بقلم وريشة : جون كرياقوس

  
بكل أمل ورجاء فى حياة جديدة كماا  4371نبدأ العام القبطى الجديد
،   المسيحا      لإلنسان   وعظة   الشهداء وتكريم   أنه هو أيضا عيد لشهادة

المسيح  ولهذا فيه نتذكر شهداءنا       لإليمان      للكنيسة فى تثبيت      وعون
الذين سفكوا دمائهم لتمسكهم باأليمان وحيث كما ناعارك كالاناا با ن    

  هاو      حايااتاه      ياعاطا       الاذ       لاكان  من أموالاهام    يعطون   الناس   من   كثير
فاى    ماالاه      كال      ياعاطا   آخار داد   جميعا بل وربماا       هؤالء   من   أعظم 

وتضحاياة لالاذب أحاباناا    بحب      حياته      يعط    من   أعظمهم   لكن الحياة، 
أن يضع    هذا   من   أعظم   حب   الصالح: ليس   مخلصنا   دال   مثلما أوال، و

كما لم ياكان ياخايا  (” 41:47 أنجيل يوحنا  ) أحبائه  ألجل    نفسه   أحد 
المؤمن األستشهاد فى المسيحية  بل ددياماا كاانات الشاهاادة باماثااباة 
الجسر الذهب  أو المعبر يعبر بالمؤمن من الحياة القاصايارة أو مان 
الغربة المؤدتة أو من ثوبا دديما إل  السعادة األبدية الدائماة أب فاى 

 ثوبا ال يفن  وال يتدنس وال يضمحل.. 
                                                                                                                                  

  التاريخ يذكرنا بالتالى:
فقد أرتبط االضطهاد بالمسيحية لكى يصل فى النهاية الى ماا ناقاول 

المسيحية كاان   عنه أنه  االستشهاد، ولهذا أول اضطهاد تعرضت له 
من اليهودية وبالتالى فقد ولاد  الاماساياحاياة فا  وساط الاماجاتاماع 
اليهود ، ورفض اليهود السيد المسيح فصلبوه، واضطهدوا تالميذه 

أوبالغدر وبإثارة الجماهير عليهم  أو   ورسله سواء بالقتل والتعذيب 
حتى بالمقاومة الفكرية وتعدد  الوسائل  فى المحارباة والاماقااوماة 
ألجل محاولة القضاء عليها ولهذا دخلت الاماساياحاياة الانااشا اة فا  
صراع طويل مع الوثنية متمثلة ف  اإلمبراطورية الرومانية بما لها 

الصاراع إلا  حاد   من سلطة الدولة ودوة السالح ولكى يصال هاذا 
اإلبادة بسفك دماء هؤالء الشهاداء ولاهاذا كاان هاذا الصاراع  ايار 
متكاف ًا إذ لم يكن لإليمان الجديد ما يسنده من دوة زماناياة أو ساالح 

ودرع البر وخوذة الخالص وسي  الاروح   اللهم إال   ترس اإليمان 
(6) وجاء هذا أيضا فى رسالة بولاس الارساول إلاى أهال أفساس 

،وهكذا  أستمر الصاراع حاتاى أوائال الاقارن الاراباع حايان دابالات 
اإلمبراطورية الرومانية اإليمان بالمسيح وسقطت الوثنية .. ودد بدأ   

اضطهاد المسيحية فا  روماا عالا  ياد نايارون فا  الاقارن األول 

المسيح  وانته  عل  بعد ميل واحد من روما عل  يد دساطاناطايان 
وكان القصد منه إبادة المسيحية ولكن عل  العكاس   ف  القرن الرابع 

كان سببا ف  تنقيتها وإظهار فضائلها وبطوال  شهدائها األمر الذ  
ف  اإليمان المسيح ، وكما   أد  انتشارها ودخول كثير من الوثنيين 

. "دماء الشهدداء بدذار الدكدنديدسد عبر عن ذلك العالمة ترتليانوس 
كما يؤكد تاريخ المسيحيىة أنه أيضا منذ القرن الاخااماس الاماياالد  
عل  تقدير االضطهادا  الاتا  خااضاتاهاا الادولاة الارومااناياة ضاد 

تاحات حاكام عشارة   الكنيسة المسيحية بعشرة اضاطاهاادا  كابايارة 
 –تدراجدا    –د مدتديداندو    –: نديدر   أباطرة هم عل  التارتاياب

 –مدكدسديدمديدندو    –سبتيمدو  سدا يدر    –مرقس أ ريليو  
" وال ياعانا  باهاذا دقلدديداندو   –أ ريليا   –فالريا   –ديسيو  
وكما بمحاولة البعض بربط بين الضربا  العشر ف   مصر التقسيم 

) على يد موسى النبى( وهذه االضطهادا  باعتباارهاا رماً ا لاهاا،  
الاوارد ذكارهاا   أو كذلك ما يربطون بين العشرة درون الت  للوحش 

 ف  سفر الرؤيا الذ  صنع حربًا مع الخروك.. 
                                                                                                                                         

  كانت  ما زالت كنيس  الشهداء :
ربما يطرح هذا التساؤل، لماذا يكون هناك استشاهاادو وكايا  بادأو 
بل هذا االضطهاد والذب مازال نراه حتى اآلن بر م انقضاء زمان 

م فاتحة التقويم القاباطا ، والاذب  481ددلديانوس وحيث يعتبر عام 
الاعار ، وكاانات  الر ماني "دقلديانو "ارتقى فيه اإلمبراطور 

األضطهادا  الت  أثارها من العن  حتى أن األدباط ه تهم دسوتها 
وأثر  فيهم ت ثيًرا عميقًا، ور بوا ف  أن يبدأوا تقويمهم اباتاداء مان 
السنة األولى الت  ارتقى فيها ديوكليتان )ددلدياناوس( السالاطاة فاقاد 
بلغ عدد من استشهدوا ف  عصره ف  تقدير بعض الاماؤرخايان باماا 
يقارب المليون لذلك فمن المؤكد أن الكنيسة القبطية تحاوز اماتايااًزا 
ب نها ددمت أكبر عدد من المضطهدين ف  المسيحية ب سارهاا، وماع 
ذلك فإن لنا أن تبتهج وتفخر ب ن كنيستنا األرثوذكسية  اساتاطااعات 
أن تقاوم كل القوب الت  حاولت ماحاوهاا،وهاذا ماا داد أكاده باعاض 
المؤرخين وبقولهم : "إن وضع شهداء مصر وحدهم فا  كافاة مان 

                     المي ان وشهداء العالم كله ف  الكفة األخرب، لرجحت كفة مصر"                                                                    

  سالح المسحي  هو سيف اإليما :

فقد جاء اإليمان بالمسيح يحمل مفاهيم جديدة  ير الت  كاان يا لافاهاا 

الناس ف  القديم كالوثنية كما ان المؤمنون بالمسياحاياة ال ياحامالاون 

سيفًا، إنما أعداء اإليمان هم الذين يحملون السي  ضد الاماساياحاياياة 

وهذا ما يحدث ف  أيام االضطهادا ، فالسيد المسيح يريد أن ياقاول 

أنا مس ول عن هذه الحرب الت  تقوم ضد المسيحيين او الاماؤمانايان

"شاول شاول لماذا  –القديس بولس فيمابعد  –) وهذا ما داله لشاول 

تضطهدنى !و"(،.كما ولم يسمح للذين يتبعونه ب ن ياحامالاوا سايا ، 

،بل هو سي  الحق، وايضا ليس مثل السي  الذ  كان مع بطرس، 

ولذلك دال لبطرس رد سيفك إل   مده ألن الذيان يا خاذون السايا  

بالسي  يؤخذون... لكنه مع هذا يحمل سي ، السي  هنا يفصل بين 

الحق والباطل، وبين الخير والشر..كما لم تعلم المسياحاياة أتابااعاهاا 

بغض األعداء أو األجنب  بل عل  العكس التعااطا  والاماودة. ولام 

يعد هناك  رباء أو أجانب بالنسبة إللاه الاماساياحايايان، ، ولام ياعاد 

الكهنو  وراثيا ألن الديانة ليست ملًكا ماوروثًاا بال عالا  الاعاكاس 

أصبح هناك تعليم ديانا  مافاتاوح ياعارل عالا  الاجاماياع وكاانات 

المسيحية تبحث عن أدل الناس اعتباًرا لتضمهم فكان ديان الاماحاباة 

للجميع ولهذا انجذب إل  اإليمان بها من كل جنس وشاعاب وطاباقاة 

وسن من اليونان والرومان أكاثار مان الاذيان جاذباتاهام الاياهاودياة، 

ورفضت أن تتحال  مع الوثنية..ولهذا كان ثمن اإليمان بالتمسك به 

هو ثمنه كان االستشهاد وهو الذ  دال فيه المسيح: "ال تاظاناوا أنا  

ج ت أللق  سالما عل  األرل، ما ج ت أللق  سالما بل سيفا فإن  

ج ت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واالبنة ضد أمها والكنة ضد حماتهاا، 

وخصوم اإلنسان من أهل بيته",هو ما دد وجدناه بوضوح فى كثايار 

من سير بعض القديسين والقديسا  حيت  األب واألسرة  ياناقالاباوا 

على األبن أو األبنة...وفى الج ء الثانى أدادم ناماوذم وماثاال رائاع  

 فى التمسك ب إليمان المسيحى.  

 

الوادع إننا حين نكرم القديسين ال نكرمهم ف  ذواتهم، ولكاناناا ناكارم 
الفضيلة فيهم، إننا نكرمهم ال من أجلهم ولكن من أجل اسم الاماساياح 
الذ  بذلوا حياتهم من أجله، مثل الاقايادياس ماارجارجاس والاقادياس 
مارمينا والقديسة مارياناا ..و ايارهام مان الاقاديسايان...فاهام تاركاوا 
الطريق السهل، طريق الكرامة والمجد، أخالاوا أنافاساهام مان باهااء 
الحياة ومن زخرفه الدنيا، وطرحوا جانب كرامة الاعاالام واأللاقااب 
والمناصب ودنعوا بالمسيح وحده، فكان نصيبهام نصاياب الاماساياح 

وهام  "إ  كانوا قد اضطهد ني فسيدطدطدهدد ندكد "عل  األرل. 
استشهدوا ألنهم يعلمون علم اليقين من هاو الاذب يساتاشاهادون مان 
أجله، وأنه يستحق ب ن يستشهد اإلنسان من أجله،استشهادوا ال عان 
ي س وال عن ضيق وال عن محبة فا  الاماو  او حااشاا يا ساا مان 

.. الدقدديسد  الحياة..انه الحب واإليمان القوب فيمن أحبوه با خاالص
وجد  صورتها فى ظهر نتيجة صغيارة باالصادفاة لالاعاام  فيلومينا

الماضى ولم أعلم مصدرها ، كما لم اعطى لها أهمية ، بل وتركتهاا 
باهمال وحتى جاء صيام العذراء وعرفت أن سايارة هاذه الاقاديساة 
تتقق مع صيام أم النور ولهذا وضاعات صاورتاهاا الصاغايارة أماام 
دنديل العذراء، أيضا وتشاء الظروك أن ددس أبونا صاماوئايال فاى 
نهضة العذراء كرر أكثر من مرة أسم هذة القديسة الصغيرة والاتاى 

إذ  فلنتعرف معا على سيرة هذه الشهيدة عام...47أو44ال تتعدب 
العجيب   حيث قيل انها شفيع  قوي  لبعض الحاالت المسدتدعدصديد  
مثل األمراض  المشاكل  األزمات  أليك  سيرتها  الدتدى يدحدتدفدل 

 ..                                                                                                     أغسطس من كل عام.. 41بها فى 
                                                                                                          

 :إذا من هى فلومينا؟
فهى ابنه لوال  من واليا  اليونان فا  عصار الامالاك ددالاديااناوس 

ميالدية ، وتعد من اشهر داديسايان  494ينايرمن عام  41ولد  فى 
الغربية ولقد انتشر  سيرتهاا ماع الاودات وماعاروفاة لادب   الكنيسة 

ا لب الكنائس الشردية )ودد دامت بعض المكتبا  القبطية بطابااعاة 
أمايار مان والادهاا هاو صورها نظرا للبراءة المتسمة على وجهها( 

اهاا سالايالاة عاائالاة  األمراء وحاكم والية صغيرة فا  الاياوناان، وأمس
ملكيسة،ولم يكن لوالدها ابناء وكان وثن  فعلم بالمسيح وباعاد ايامااناه 
بالمسيحية اعطاه هللا النسل.. فآمن واعتمد هو واهل باياتاه واعاطااه 

والتى تعنى )نور االيمان( اما ف  المعاماودياه   هللا ابنه اسماها لومينا 
فقد دعيت وصار اسماهاا فايالاوماياناا أ  )بانات الاناور( فا  الالاغاة 
الالتينية.. وكانت هذة دعوة مان السامااء با ن تادعاى باهاذا االسام، 
فكانت محبسة والدهاَ لها عظيمة بحاياث لام يافاارداهاا لاحاظاة واحادة 
وعندما كبر  واصبح عمرها الثالثة عشر عاما، دامت حرب علا  

جاياشاه باالاقاوة الاكاافاياه لادخاول   الواليه الت  يتولها أبوها ولم يكن 
المعركة فاخذها معه هى وامها اصطحبهما معه إلى روما ف  رحلة 

 اضطرس إليها والدها بسبب الحرب الت  هدسدته           
  لكن من ه  كانوا خصوم فلومينا الصغيرة ؟!:

هت مع أبوها إلى دصر اإلمبراطور) ويحكى أنه كاان الامالاك  وتوجس
ومااكااد أن رأهاا  حاتاى   ددلديانوس الشرير( فكانوا فى حضارتاه. 

س طيلة الودت الذ  كاان  ًها إليها ر  عيناه علسيها وبق  نظره موجس تسمس
الدفاع عنه فاقاال   والدها  يحادثه خالله بكلس ما من ش نه أن يسهم ف  

ا  اإلمبراطاوريساة رهان إشاارتاك  الملك لوالدها: "س ضع جميع دوس
وذلك مقابل ش ء واحد أطلبه إليك، وهو ياد اباناتاك" فاغامار أباياهاا 
الشعور بالنشوب لهذا الشرك العظيم الذ  لم يكن ليحلم باه وأعالان 
على الفور موافقته على طلب اإلمبراطور.. وحااول أباوهاا وأماهاا 

فبكت قائل : هدل جاهدين إ وائها بالنـ ول لر بة الملك ولر بتهما. 
تريدانني أ  أحنث بوعدد  لدلدمدسديد  يسدوح بسدبد  حد  رجدل؟ 
طهارتي عذريتي كّرستهما للمسي   ل  أعد أملد  حدّ  الدتدصدرف 

أجاب والدها: "ولكسنك كنت طفلة حين ٍذ يا بناياتا  صاغايارة  بهما.."
جدًّا لتتخذ  دراًرا مثل هذا" ، ثم راح يهدسدها بمختل  األمور لاكان 
نعمة هللا جعلتها ال تقهرولما عج  عن تخالاياف نافاساه مان الاوعاد 
ت والادتاهاا إلاى جاهاود أباياهاا فا   الذ  ددسمه لإلمبراطور، وأنضمس
محاولة إلدناعها بلطي  الكالم حينًا والتوعسد والتاهادياد حايانًاا آخار. 

طاعة أوامرهما بل حتى جاثاا   استخدما كافسة الوسائل إلر امها على 
أبواها على ركبتيهما والدموع ف  أعينهما دائلين: "اباناتا ، أشافاقا  

"ال! ال! على أبيك وأمك، وعلاى باالدك، باالدناا وعالاى أهالاهاا". 
التي نذرتها هلل هي قبل كّل اعتبار، أهدّ  مدندكدمدا   أجبتهما، عذريتي 

أصااباتاهاماا كالامااتاهاا هاذه   أهّ  من بالد . مملكتي في السماء".
حاول استمالتها إليه بكلس   بالي س. ف حضروها أمام اإلمبراطور الذ  

الوسائل لكن وعوده وإ راءاتاه وتاهادياداتاه بااء  كالساهاا باالافاشال. 
إحادب   فانتابته عندئٍذ ثورة  ضب وأثاره الشيطان ف مر بحبسها ف  

زن انا  القصر حيث كبسلوها بالقيود ماعاتاقادًيان با نس األلام والاعاار 
  سيضعفان شجاعتها                                           

 الصمود  الرؤي  األلهي : 
وأمام التعذيب القاسى فكانت الصالة تدعاماهاا وتاؤازرهاا، بال ولام 

ه، ودام أساراهاا  ياوًم..  73تتودس  يوًما عن االتكال على يسوع وأمس
فج ة رأ  أنواًرا سماويسة مع بخور وف  وساطاهاا الاعاذراء ماريام  وس
تحمل طفلها اإلله س ودالت لها: "يا باناياتا ، ثاالثاة أيساام أخارب فا  
السجن، وف  اليوم األربعين ستتاخالساصايان مان الاعاذاب". فاجادسد  

 قالت سعادتها بالشجاعة لالستعداد للمعركة المرعبة المنتظرة لها، 
كما أّ  عريس  هو أيًطا النور. ال تخشي شديداًدا   لها: "أنِت نور"

عند لحظة الصراع فستحلس عالاياك الاناعاماة فأنا سأكو  في عون ، 
لتمنحك القوة. المالك الذ  ل ، جبرائيل، والاذ  يادلس عالاى اساماه 

ة، سيهبس لنجدتك وأنا س عيسنه لحمايتك                                                                                                              على القوس
   تعرضت الصغيرة لشتى أنواح العذاب  الوعود: 

ومنها فى خد  فضيلتها على المأل ف مر بتاعارياتاهاا وجالادهاا لاكان 
اس تردسدوا ف  تعريتها تماًما، وديسدوها إلى عامود فا  حضارة  الحرس
عظماء رجال البالط، وجلدوها بقسوة حتى جروح عاماياقاة تانا ك 
وفقد  الوعى ودذك بها فى السجن وظهر لها ماالكايان مضايا ايان 
انًاا فشافايات  وسط ظلمة ال ن انة. فسكبا على جروحها بالاساًماا مساكس
وحاول الملك إدناعها ب نسها شفيت بفضل اآلله جوبيتر وطلاب ماناهاا 
الموافقة لكى تبقى إماباراطاورة روماا. وأضااك لاكالامااتاه وعاودًا 
ة األحاتاماال ماماا  بالشرك العظيم،لكن هللا اعاطااهاا الصاالباة وداوس

بتقيدها إلى مرساة ودفنها فا  مايااه ف مراستشاط األمبراطور  يظا 
النهر العميقة، ولكن جاء  مالكين ونقلهاا بالاطا  إلاى حاياث رأهاا 
الجموع المحتشدة على ضفت  النهر معافاة  يار ماباتالساة. فصادر  

عن الجموع صرخة ابتهام وفرح واعتنق الكثير منهام الاماساياحايساة 
هاا فا   وأعلنوا إيمانهم بالربس مما جن األمبراطور لكى ي مار باجارس
طردا  روما ليرميها الرماة بالسهام حتسى فاضت دمائها ثم ألاقاوهاا 

ة أخرب وتعافت تماًماا،ثامس حااول بالسجن و تعطسفت عليسها السماء مرس
مة فشادس الارمااة أداواساهام  ة أخرب طعنها بالسهام المسمس الطا ية مرس
لكن السهام أبت االنصياع لنواياهم،فقال عنها أنهاا لسااحارة، فا مار 
أخيًرا بتسخين رماح خفيفة ف  أتون النار وتوجيهها إلى دلباهاا ظانًّاا 
منه أنس النار كفيلة بتحطيم السحار، فا طااعاوه. لاكانس الارمااح الاتا  
اختردت صدرها ف  طريقها إلى دلباهاا،  ايسار  مساارهاا وعااد  
صوب داذفيها الاذيان أطالاقاوهاا فاماا  ساتساة ماناهام وناباذ  ايارهام 
ل ف   ر التعجس الوثنيسة.وأمام إيمان وشهادة الحاضرين بقوة هللا مما درس
موتها بطعنها بحربة ف  عنقها. فطار  حين ٍذ روحها إلى الاعارياس 
 –السماو  الذ  كللها بإكليل العذارب وسع  الشاهاادة ووضاعاهاا 

 ف  مكان مميس  بين مختاريه.   -على حد وصفها
 

    قول للتأمل:

لوإ  شهداء العال   ضعوا في كف  ميزا   شهداء مصر في الكف  

                                                                                        Schaff    لمؤرخاألخرى، لرجحت كف  مصر" ا
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 ض من: جون كرياقوسعر
 

 البابا تواضروس يهنئ األقباط بعيد النيروز
هنأ البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطرريرر  
الكرازة المرقسية، األقربراب بر ريرد الرنريرروز،  ر رو ر را 
بررالررركررر لررنرريررا ررة األنرربررا سررو  ولرركرر  رهرربررا    يرررة 
 س رالريراو وقرال الربرابرا ترواضرروس، أ  و رو    يررة 
للرهبا  والرهبات بأس راليا وك   نحاء ال الم   م  ردا 
 ي المس قب ، و شكر نيا ة األنبا سو  ورهبا  الرديرر 
الذي  تمنى    يز ا   عردا هرم، ت ر إرا ألرى    الرقردير  
األنبا  نطونيوس هو  ول راهب والرهبرنرة هري الر رديرة 
ال ي قد   ا  صر لك  ال الم، هدية ثمينرة  ردا قرد ر ر را 
 صر لك  ال المو    و ضاف البابا: " هنئ الجميع ب يرد 
النيروز  اكرريرم  صرر يرو رد بر را عريرد يسرمرى عريرد 
النيروز ونقول باللغة الفرعرونريرة فنرو رري شراي عريرد 
س يد( آبائنا وقصص الر داء  ري الر راريرم الرمرسريرحري 

 عظيمة  دا ك  واحد ي رف ال ديد  ن ا"
 

الهجرة تشارك البابا تواضروس افتتاح أضخمخ  وزيرة 
 كنيسة مصرية بملبورن فى أستراليا

وصلت  س راليا السفيررة نربريرلرة  ركرر  وزيررة الردولرة 
لل جرة وشرورو  الرمرصرريريرم برالرءرارا، لربردء زيرارة 
رسمية تم د عدة  يا  يصحب را و رد بررلرمرانري بررئراسرة 
الم ندس  حمد السويدي، رئي  ائر ر ف " عرم  صرر 
ويرار   ي الو د النائب ا   و  اريا  عازر، و و  نيسة 
حسونة، لحضور ا   اح  كبر بررا وسرأ  هرم  ريرا يرم 
 لبور  للكنيسة المصرية  ى  س راليا، بحضور قداسرة 
البابا تواضروس الثانىو و م المقررر    تر رقرد  ركرر  
عدة لقاءات بأبنراء الرجرالريرة الرمرصرريرة  ري عردة  رد  
اس رالية، بجانب عدة لقراءات بررلرمرانريرة، و  رر   رع 
ر ال  عمال  صرييم وشركرائر رم األسر ررالريريرم،  ري 
أبار قيا  ا بحملة تررويرجريرة لرلرمرررروعرات الرقرو ريرة 
الصناعية وال جارية واتس ثماريةوو كما ترلر رقري  ركرر  
والو د المرا ق ل ا رئي  البرلما  األس رالري، وكرذلر  
رئي  لجنة ال  قات الءار ية بالبرلما  ذاته، وسرير رم 
ال وقيع على اتفاقية ب أسي   م ية الصداقة البرلرمرانريرة 
المصرية األس رالية بمبا رة  م السريرنراترور آ  عرلري، 
المصرية اتس رالية، عضو البرلما  اتس رالي، وذل  
كررواحررد  ررم نرر ررائررت  ررعتررمررر  صررر تسرر ررطرريررع بررالرر رراء 
المربوبةو يأتي هذا  ي أبرار حررو وزارة الر رجررة 
إ  ري  على  عم الجاليات المصرية  ي الرءرارا، و يضرا
أبار  عم المرروعات اتس ثمارية القو ية المصرريرة، 
و د  واصرر الصرداقرة والر ر قرات بريرم ابرنراء الروبرم 
المقيميم بالءارا والكيانات البرلمانريرة والرر ربريرة  رم 

  ء لف  ول ال الموو 
 

البخابخا تخواضخروس مخ  
أسخخختخخخرالخخخيخخخا الشخخخهخخخدا  
باقخون.. وقخاتخلخيخهخ  فخ  

 «مزبلة التاريخ»
ا   ح البابرا ترواضرروس 

الثاني بابا اإلسكندرية وبطرير  الركررازة الرمررقسريرة، 
رسميا  ير الراهبات على اسم رئي  الم ئكة  يءائير  
بملبور   ي  س رالريرا، وهرو  ول  يرر لرلرراهربرات  ري 
نصف الكرة الجنوبي وزار البابا  ير األنبا انطونريروس 
للرهبا  بملبور ، وا   ح  ك بة األنبا شنو ة الرهبانيرة، 
كما  لقى كلمة حول عيد النيروز  وترحردا الربرابرا عرم 
ش داء الكنيسة و ن م ش داء ليبيا الذيم قر رلروا عرلرى يرد 
تنظيم  اعش اإلرهابي،  ريرا ألى    الر داء سيرت رم 
باقية وقاتلي م ألى  زبلة ال اريم،  ضيرفإرا    الركرنريرسرة 
تكريما للر داء قررت اتح رفرال سرنرويرا بر ريرد شر رداء 

را  51ال صر الحديث يو    براير  م ك  عرا ،  روضرحإ
   األنبا  نطونيوس هو  م علم ال الم الرهربرنرة ورا رق 
البابا  ي الزيارة، األنبا سو   سقف  لبور ، واألنربرا 
 انيال  سقف الم ا ي واألنبرا  انريرير   سرقرف سريردنري، 
واألنبا هير ينا  سقف عيم شم ، واألنبا  انيال رئير  
 يرر األنربررا شررنرو ة بسريرردنري، وحررو األقربرراب عررلرري 
اس قبال البابا بالورو  واصطفوا ل رحرير ره،  ريرمرا  برلرق 
البابا واألساقفة الحما  األبيض  وق الديرواشار الربرابرا، 
  ل كلم ه  ري حرفر  نرظرمر ره الرقرنرصرلريرة الرمرصرريرة 
بملبور ،    الر رالرم لرم يركرم ير ررف  را يسرمرى برفرم 
األعمدة،  بيرنرا     صرر  ري الرحرضرارة الرفررعرونريرة 
ا    المسلة صرارت  القديمة ا  رعت هذا الفم،  وضحإ
ع  ة حاضرة  ي الحياة وكانوا يض رونر را  ري  وائر  
حقول الزراعة، وعند را تسرطرع الررمر  ترجر ر  قرمرة 
المسلة ال ر  يلمع ويسمون ا عيرم اإللره وترابرع الربرابرا، 
عند ا   لت المسيحية ألى  صر تحولت  كرة الرمرسرلرة 
ألى  كرة المنارة، وصارت ع  ة  ر رمريرزة لرلركرنرائر  
المصرية، و م ثم ألى كنائ  ال الم كله، وعنرد را  راء 
اإلس   ألى  صر لرم يركرم ير رلرم برمرا يسرمرى الرمرأذنرة 
  حولت المسلة  ي ال  د الفررعرونري ألرى الرمراذنرة  ري 
ال صر اإلس  ي، وصارت ع  رة  رمريرزة لرلرجروا رع 
والمسا د واس كم  البابا:  صر هي ال ي علمت ال رالرم 
كله  م األعمدة، ويكفي عند ا تزورو    ربرد الركررنر  
 ي األقصر  نوب  صر تجدو  األعمدة الضءمة  دا 
ال ي تبيم عظمة  صر، ال ي ان قلت حضارت ا انر رقرلرت 

 لل المووو
 

 البابا تواضروس يطلق سرب حمام ف  أستراليا
 برلررق الرربررابرا تررواضررروس الرثررانرري، بررابرا اإلسرركررنرردريررة 

وبطرير  الكرازة المرقسية، 
سرررب حررمررا   رري السررمرراء، 
 رر ل زيررارترره لررديررر األنرربررا 
 نطونيوس بملبور   اء ذلر  
ت بيرا عرم ترمرنريره برالرمرحربرة 
والسرر  ،  ررم قررلررب الررديررر 

 األس رالي، ألى كا ة  ر اء المسكونة 
 

البابا تواضروس م  دير القديخ  األبخبخا أبخطخوبخيخوس 
 بملبورن

زار البابا تواضروس الثاني  والو د المررا رق لره،  يرر 
الرقررديرر  األنرربررا  نررطررونرريرروس بررمررلرربررور وو وقررال الرربررابررا 
تواضروس،   ل عظ ه ال ي  لقاها  ي زيرارتره لرديرر 
األنبا  نطونيوس بملبور ، "س يرد بر روا ردي وسرطركرم 
 ي هذا الدير، و شكر األنبا سو  وك  رهبا  الرديرر، 
وأني  علم    تأسرير   يرر هرنرا برأسر ررالريرا،   رر هرا  
لمس قب  الكنيسة القبطية األرثروذكسريرة و ضراف الربرابرا 
تواضروس، "عنرد را كرنرت  ري سريردنري ذهربرت لرديرر 
القدي  شنو ة  ع األنبا  انيال رئي  الدير و نبا  انيرير  
 سقف سيدني،  ع قد و و    يرة لرلررهربرا  والررهربرات 
بأس راليا وك   نحاء ال الم ها   دا للمسر رقربر ،  رركررا 
لألنبا سو  ولرهربرا  الرديرر الرذي  ترمرنرى    يرز ا  
 عدا هم، اآل  يرو رد اثرنرا   رقرأ  ترمرنرى  ري الرزيرارة 
المقبلة    يكو  هنا  المزيد واس طر ، "س يد ان ار ة 
أني  شو كم و كو  وياكم س يد  دا ب ذه الزيارة بربر را 
 ي ك  زيارة تز   ر  األ يرة ون ذكرر الربرابرا شرنرو ة 
 ي ت به لوضع وضع حجر األساس لره ثرم اتعر رراف 
به وتوا د رهبا  به وبداية الحياة الرهبنية  ريره، بربر را 
عملية أنراء  ير هو   ر لير  سر ر  لركرم  رع  ررور 
األيا  سيكو  هنا  ثمر، كمرا ذكرر األنربرا سرو   ري 
كرلررمرر ره    الرقررديرر  األنرربررا  نررطررونريرروس كرأول راهررب 
والرهبنة هي ال دية ال ي قد   ا  صر لك  ال الم وهري 
هدية ثمينة  دا قد   ا  صر لكر  الر رالرم وترابرع الربرابرا 
ترواضرروس، "انر ررار ة  ريرد     ترركرلرم  ر رركرم كررلرمررة 
بءصوو عيد النيروز،  اكريم  صر يو د بر را عريرد 
يسمى عيد النيروز، البلح والجوا ة ت ر وهم، هنا كنرت 
سأشرح لكم  را هرو الربرلرح والرجروا رة، عريرد الرنريرروز 
سنح ف  به ونقول باللغة الفرعونية فنو ري شايو عريرد 
س يد(، آباؤنا وقصص الر داء  ي ال اريم الرمرسريرحري 
عظيمة  دا ك  واحد ي رف ال ديد  ن م لركرم  ريرد    
 تكلم   كم عم  م  ع  ات   روا ردة  رع الرر رداء، 
ليست  قأ  ي ال صور القديمة ب   ي ال صور الحديثة 
 يضا ولماذا  م ، كأصابع اليد والرقم نفسه ي بر عرم 
القوة، وألن م  رحو  بالمسيح، ولم يكم الفرح  ار يرا 
ب   ا ليا كا   ي قلوب م لذل  ت يرمركرم    ترجرد  حرد 

 ذاهب لنوال اتس ر ا  غير  ب  ت"و
  

مخخ  ةخخدخخة قخخداسخخة الخخبخخابخخا 
تخخخخخواضخخخخخروس الخخخخخ خخخخخابخخخخخ  
 –بكاتدرائية القدي  بول  

 ملبورن 
شكرا لر رذا ات ر رمراا وهرذا 
الرر رررحرريررب ونررركررر   انرره 

اعطانا ا  نكو    كم وير ر   ر رنرا اتبراء اتسراقرفرة 
الحاضريم اتنبا  انيير  اسرقرف سريردنري اتنربرا  انريرال 
اسقف الم ا ي اتنبا هير ينا اسقف كنائ  عيم شمر  
اتنربرا سررو  اسرقرف  رلربرور  اتنربرا  انرريرال اسرقررف 

سريردنريووو نرحرم سر رداء –ورئي   يرر اتنربرا شرنرو ه 
بزيارتكم وب ذه اتيا  الجميلة وبنح ف   ر ركرم برأعرمرال 
الرب ال ظيمة ال ي يصن  ا   ركرم واحرب ا  اهرنروركرم 
ب يد النيروز ولما بن كلم عم الر داء و النيروز بنف ركرر 
علي بول القديسيم وع ق  م بالكنيسة وع ق رنرا برير رم 
واحنا علي اترض ع   نا المميزة وع ق نا بالقديسيم 
وعايز اكلمكم عم حياة القداسة و القداسة للركر   ركريرف 
تكو  ووووونقرا  ي رسالة القدي  بول  الرسول اتولي 
الي اه  تسالونيكي" ي ا اإل وة نسألكم ونرطرلرب ألريركرم 
 ي الرب يسوا،  نكم كما تسلم م  رنرا كريرف يرجرب    
تسلكوا وترضوا  ، تز ا و   كثر ألنكم ت رلرمرو   يرة 
وصايا  عطيناكم بالرب يسوا أل  هرذه هري أرا ة   
قداس كمو    تم ن وا عم الزنا    ي رف ك  واحد  نكم 

هرو  شر روة    يق ني أناءه بقداسة وكررا رةووو ت  ري 
كاأل م الذيم ت ي ر و    و   ت ي طاول  حد ويطمرع 
على   يه  ي هذا األ ر، أل  الرب  ن قم ل ذه كل ا كما 
قلنا لكم قب  وش دنا أل    لم يدعنا لرلرنرجراسرة بر   ري 

القداسة كلمة نس  مل ا كثيرا و الركر راب الرذي القداسةوو 
به الوصية نسميه الك اب المقدس ولما نصرلري الرقرداس 
نمرسر  الرءروت ري الرمرقردس و اتنسرا  الرلري بريرزور 
ات اكم المقدسة وعرا  كده الركر راب الرمرقردس يرقرول" 
هذه هي ارا ة   قداس كم " هذه هي رغربرة   ولركرم 
الءطية ا سدت اتنسا  و الرقرداسرة تر رنري حرالرة  ر را  
 س مر   واص  " الروح ير  ي ضد الجسد و الرجرسرد 
ضد الروح"  اذا قا  الرروح اتنسرا  يرقرو ه لرلرنرمرو و 
اترتفاا وعند ا نصرلري ونسر رءرد  ا وات الرمرذبرح او 
صرلرريررب ابررونررا  رري الررقرداس كرر  هررذه ات ررور ترر ررقرردس 
برالصرلروات برب ازاي اتنسرا  ير ريرش الرقرداسرة اول 

  طوة تحب تكو    اكم  ي القداسةوو
 

 البابا يفتتح برج إبؤورو بملبورن 
 ي أبار زيارته الرعوية الحالية إليبراراشريرة  ربرلرور  

، يراركه نيرا رة 51ا   ح البابا تواضروس الثاني األحد 
األنبا سو   سقف  لربرور  بررا أبرعورو برمرلربرور  
وذل  بحضور السيدة  اليم كيروز  مثلة عم األغلبريرة   
والسيد  اثيو  اي وزير ال ءطيأ السابق و رم  عرطري 
الموا قة وال صريح لبناء البرا والسريرد كريرفرم أنردروز 
 مث  رئي  الوزراء، والسيد برير رر  رلرير   رمرثر  عرم 
حزب الم ارضة وعضو البررلرمرا و   وكرذا الردكر رور 
 ري م ب كما  عميد  ا  ة  يفين ي بملربرور  ف كرلريرة 
ال هوت(، والسيد تراو تريربرو رئرير  هروبري تنرد  رم 
سرنررغررابرورة،  والسريرردة نربرريررلرة  رركرر  وزيرررة الرر ررجرررة 
المصرية، و بونا  ار  رزق  و   تم ذلر  برمررراركرة 
ك إ  م األنبا سو  واألنربرا  انريرال  سرقرف الرمر را ي 
واألنبا  انريرير   سرقرف سريردنري واألنربرا  انريرال  سرقرف 
ورئي   ير القدي  األنبرا شرنرو ة رئرير  الرمر روحرديرم 
بسيدني واألنبا هير ينا األسرقرف الر را  لركرنرائر  عريرم 

 شم  والمطريةو
  

 البابا تواضروس يدش  كنيسة جديدة بأستراليا
 شم البابا تواضروس الثاني كنيرسرة الرقرديسرة  ريرريرنرا  

وعربرر الربرابرا ملخبخورن.. –بمبن  ابؤرو واألنبا بيروي 
  ل كلم ه عم س ا ته قائ   ربررو  عرلريركرم تردشريرم 

ةل  اس  القديسة فيريخنخا الكنيسة بك  تصميم ا الجديد 
و وتح وي الكنيسرة عرلرى ثر ثرة  رذابرح و األببا بيشوي

وتم تدشين م وهم المرذبرح األوسرأ عرلري اسرم الرقرديسرة 
 يرينا المذبح البحري علي اسرم األنربرا  روسري اتسرو  
المذبح القبلي علي اسم األنبا بيروي حربريرب  رءرلرصرنرا 
الصرررالرررحوو كرررمرررا ترررم تررردشررريرررم ايرررقرررونرررة الرررررقررريرررة 
"البانطوكراتور" وتدشيم ايقونات الكنيسة و األيقونات 
هي بمثابة ك اب  قدس  رفر روح ترذكررنرا برمررراهرد  رم 

سب رمربرر  51الك اب المقدس وتاريم تدشيم الكنيسة هو 
وبررنررررركررر اتنرربررا سررو  واآلبرراء الرركرر ررنررة  7152

 والم ندسيم والفنانيم علي هذا ال م  ال ظيمو  
 

البابا تواضروس يدش  كنيخسخة 
القديسة فيرينا واألببا بخيخشخوي 

 بملبورن
 شم البابرا ترواضرروس الرثرانري 
بررابررا اإلسرركررنرردريررة وبررطررريررر  
الرركرررازة الررمرررقسرريررة كررنرريررسررة 
القديسة  يرينا واألنربرا بريررروي 

 رلربرور  وعربرر -بمبني ابعرو 
البابا   ل كلم ه عرم سر را تره 
قرائر   ربررو  عرلريركرم تردشريررم 
الكنيسة بك  تصميرمر را الرجرديرد 
عرلري اسرم الررقرديسرة  ريرريررنرا و 
األنبا بيروي وتح وي الكنريرسرة 
على ث ثة  ذابح وتم تردشريرنر رم 
وهم المذبح األوسأ عرلري اسرم 
القديسة  يرينا المذبح الربرحرري 
علي اسم األنبا  روسري اتسرو  

المذبح القبلي علي اسم األنبا بيروي حربريرب  رءرلرصرنرا 
الصالح كما تم تدشيم ايقونة الررقية "البانطوكراترور" 
وتدشيم ايقونات الكنيسة و األيقونات هي بمثابة كر راب 
 قدس  ف وح ترذكررنرا برمررراهرد  رم الركر راب الرمرقردس 

وبنركرر  7152سب مبر  51وتاريم تدشيم الكنيسة هو 
اتنبا سو  واآلباء الك نة والم ندسيم والفنانيم علري 

 هذا ال م  ال ظيم   
 

البابا تواضروس: بلدي مصر بوركت بحضور العائلخة 
 المقدسة

عبَّر البابا تواضروس الثانى عم س ا ته با   اح بررا   
 بعورو  ي  لبور ،  وكدإا  نه يمث  ثمررة  رم شرجررة 
عميرقرة الرجرذور  ري  صرر وهري الركرنريرسرة الرقربرطريرة 
األرثوذكسية، الكنريرسرة الروبرنريرةوو وقرال الربرابرا  ر ل 
كلم ه  ى حف  ا   راح بررا ابرعورو برمربرلرو : أ  هرذا 
المبنى الرائع الذي نس طيع    نطرلرق عرلريره بر ر ربريررنرا 
المصري اليبت الكبيروو واحدة  رم السرمرات الرمرمريرزة 
للكنيسة القبطية األرثوذكسية ألن ا تضع اه ما ا كربريررا 
 ي    يكو   عضراؤهرا "واحرد"  ائرمرا  رنرحرم نرع رم 
بأهمية توا دنا   ا سواء  ي الصر ة  و ات ر رمراعرات 
 سانديم ب ضنا الب ض و ي حريراة  رقردسرة  رر رركرةو 
وتابع    كنيسة  يرينا واتنبا بريرررو  كرنريرسرة  رمريرلرة 
تحم  أسمي القديسة  يرينا واألنربرا بريرررويوو الرقرديسرة 
 يرينا هي   اة  صرية  م ص يد  صرر واسر ررر ردت 
 ي سويسرا  ي القر  الءا  وو   را الرقردير  بريررروي 
  و راهب قدي   رم  لر را  صرروو لرذلر   ر    صرر 
 مثلة  م ص يدها ألى الردلر را  ري اسرم هرذه الركرنريرسرة 
و شار البابا قائ  أ  كنيس نا القبطية كانت  ائما كنريرسرة 
واحدة   ما ت د ت الرمربرانري  ريرو رد كرنرائر  برأسرمراء 
   د ة "ال ذراء  ريم، القدي   رار رر ر ، الرقرديسرة 
 يرينا" لكن م  مي ا واحد ورعية واحردة  ري الرمرسريرح 
يسواو لذل  نحم ن طلع  ائما للقاءات وتجمر رات  كربرر 
 نحم ن طلع لبناء  سور وتقصير المسا رات  رحراولريرم 

   الكنيسة  ي  صرر واسر ررالريرا ير رقرابرلروا عرلرى قردر 
اإل كا  و كد البابا    تجم نا   ا هو ل حرفريرز الرمرحربرة 
واألعمال الحسنة وو لرذلر  نرحرم  ري احر ريراا أل راكرم 
تجم ات  كبر  البيت الكبيرر  ي  رقرر اإليربرارشريرة  ري 
احرر رريرراا لرر ررو رريررر   رراكررم تصررلررح إلقررا ررة الررمررنرراسرربررات 
وات  ماعات والمرعترمررات الر ري ترحر را ر را الررعريرةو 
وبلب البابا  م الحراضرريرم    يرنرظرروا الرى أيرقرونرة 
رحلة الر رائرلرة الرمرقردسرة لرمرصرر قرائر :"برلردي  صرر 
بوركت بحضور ال رائرلرة الرمرقردسرة وبركررازة الرقردير  

  ار رق  الرسول  ي القر  األول  
  
كلمة قداسة البابا ف  حفل الخعخشخا  الخرسخمخ  والخ ي  

اقي  تكريًمخا لخقخداسخة الخبخابخا تخواضخروس الخ خابخ  فخ  
 بينسوال 

حضره الحاكرم الر را   ري 
 يك وريا، وس ا ة السفريرر 
المصري  حمرد  ريررت، 
و رررمرررثرررلررري الررربررررلرررمرررا ، 
ورؤسررراء الررركرررنرررائررر ووو 

 السيا ات والسا ة 
يس دني و و ي وسطركرم 
الرريررو  وووكررا  يررو  رائررع 
 في الصباح كرا  تردشريرم 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية ال ي  بلق عرلرير را  سرمري 
قديسيم  صرييم هما القديسة  يرينا واألنبا بيررروي ثرم 
كا  هنا  اإل   اح الرسمي لبرا أبعورو وو ل  السر   
و ي المساء حف  عراء رائع   كم  مي ا شركررا عرلرى 
هذا اإلس قبال الحار وللضيا ة الجميلة وووغدا هرو ر س 
السنة القبطية ونحم نرقرول  ري هرذه الرمرنراسربرة برالرلرغرة 
القبطية " نو ري شاي " وووعيد سر ريرد لرنرقرولر را سرويرا 
 11المج مع القبطي هنا  ي أس راليرا برد   رنرذ حروالري 

عا ا وهذه البداية كانت كالبذرة الر ري ترم غررسر را  ري 
ال ربة األس رالية لذل   ريد     قر  لكم ب ض الكلرمرات 
 م المز ور األول "  يكرو  كررجررة  رغرروسرة عرنرد 
 جاري المياه، ال ي ت طي ثمرها  ي  وانه، وورق را ت 
يذب و وك   ا يصن ه ينجح هذه البرذرة الصرغريررة  رنرذ 

عا  تنمو وهذا ال اريم الطوي  وونجد ث ثة  سراقرفرة  11
و عررات  م الك نة والرهبا  والرراهربرات وعرررات 
 م الكنائ   ي  د  عديدة و يضا عد   م المدارس و 
عررات  م الط ب  ي كليرة الر هروت و يضرا   يررة 
للرهبا  والراهبات وووهرذا ير ر ربرر أ ر ردا ا لرلرحرضرارة 
المصرية صاحبة الر راريرم الرغرنري الرطروير  ووو و     
اشارككم بب ض الم لو ات عم هذا ال اريمو واحدة  م 
 قد   سماء  صر هو كيمي ال ي ت ني األرض السرو اء 
 شارة الي الطمي حول ن ر الني و وقد أش ق أسم عرلرو  
الكيمياء  م هذا األسمو هذا األسم الرذي نسر رءرد ره  ري 
ال لو  يأتي  م الحضارة المصرية  صر وبم  برار  

يرونريرو  01وبلد  مي  ووو صر بلد للمس قب و ب د ثورة 
والرردسرر ررور الررجررديررد رئرريرر   صررر الررجررديررد  7150

والبرلما  الجديد كانت البداية الجديدة  ي حريراة  صررو 
ونحم كلنا كمصرييم ن م   م     المس رقربر  وولرذلر  
 عم  صر و ساندت ا  ي أق صا هرا وعرمرلريرة الر ر رلريرم 
والسياحة أل ر بالغ األهميةوو انرا سر ريرد انري  ر ركرم و 
ا  ءر ب ذه الجالية المصرية الواسر رة و بر رذا الرنررراب 
وب ذه المحبة و ا اش ي يا   وتي ا  نج رمرع برالرمرحربرة 
و ا ش دته وو دته  ي هذه الزيارة سواء  ي سيدني  و 
 ي  لبور   و  ي كانبيرا  م تفاع  وترابأ قروي بريرم 
المصرييم الم ا رريرم  ري اسر ررالريرا برد ت الركرنريرسرة 
كصغيرة ثم أ  دت ت بيرا عم اإل  دا  المصري و نمرو 
ال م  و اع قد و و  اتقباب هنا هو ا ر ردا  لرلرحرضرارة 
المصرية ال ريقة القويةو ونحم نع م ا    هو ضابرأ 
الك  وك  شئ  ي يده وت ي حر  شئ أت ب را تره  ر رو 
الذي  بر هجرة المصرييم الى هرذه الربر   رغرم  نر را 
ب   ب يدة عم  صرو و   له هدف وغررض  رم كر  
شئ  و و  الحضارات والثقا ات المء لرفرة هرنرا سربرب 
 م  سباب الغنى وال قد وولذل  احث المصرييم  مير را 
ا  ي فاعلوا اكثر  ي المج مع  ع الحفرا  عرلري كر   را 
اس لموه  م الحضارة المصرية ال ريقةو يسرنري ايضرا 
ا  يكو    نا هذا الو د المصري وسيا ة الوزيرة نبيلرة 
 كر  و س ا ة السفريرر واعضراء  رم  رجرلر  الرنرواب 
المصرري  رمرا يرزيرد اترتربراب الرقروي بريرم  صرر و 
اس راليا شكرا نيا ة اتنبا سو  و لفريق ال مر  الرذي 
ي م  ك  هذه اتيا  وشكرا علي اللوحات الجميلةو هرذه 
ليلة ن  ز ب ا  مي ا تر ر   رير را  صرر  رع أسر ررالريرا 
 ونقول ليحفظ    صر ويحفظ اس راليا واشكركم كثيرا

   
 أسقف ملبورن و كيف تحقق حلمه

قال األنبا سو   سقف  لبور ،  نه كا  يحلم بانرراء  
كنيسة  ي قلب اس راليا  نذ     اء الرى  رلربرور  عرا  

 ريرا ا  ذل  الحلم كا   س حي  تحقيقه ات ا   5111
 صرلريرا  011ات  اصبح لرديرنرا كرنريرسرة رائر رة تسرع 

واضاف  سقف  لبور    " الكنيسة براسر ررالريرا تر رقرد  
بطلب الى  جل   دينة  لبور  ل سمية الرارا الءلفري 

 لبرا ابعورو ب سم القدي  األنبا بيروي  
وتابع ا  اإلسم برا أبورو تم أ  ياره بر رنرايرة لرير رلرم  

عم رسالة اإليبارشية وهي السر    ركرلرمرة " أبرعرو" 

ت ني  ل  وت  بر أسرم لرحرم قربرطري هرو  رلر  السر   

 ويرير للسيد المسيح  

 
البابا: "إيمابنا الخمخسخيخحخ  لخ  يخعخر  لخنخة أو مخكخان 

 محدد"  
قال البابا تواضروس الثانري، ر ل لرقرائره  رع شربراب   

أيبارشية  لبور ، أ  أيماننا المسيحي لم ي رف لغة  و 
 كا   حد و  اء ذلر  ر إا عرلرى سرعال  رم الرربراب، 
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 بقلم اآلثري/ باخوم فاخورى

 
نتابع معاً التعرف على موضوع الصالة فى مصر الفرعونيةة 
وهو إستكمال لمقال عدد شهر أغسطس الماضى بةالةيةريةدة 
الغراء المنارة ألتةى هةى بةمة ةابةة مةنةارة اقعةالم الةمةقةروء 
للكنيسة القبطية األرثوذُكسية بسيدنى وقد عرضنا ستة نقاط 

 لذلك نبدأ هنا بالنقطة السابعة.
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من النصوص العييبة التى تزخر بها النصوص الفةرعةونةيةة 
نص َحوى فى عقيدة المصرى القديم أنةه سةقةى فةى ُةةلةمةة 
الخطيئة وباألمر اقلهى كانت العقوبة وفَقََد جمال الحيةاة مةع 
هللا فى الفردوس وتخللت لمشاعره نتائج الخطيئة ِمن خةوف 

 وشقاء َوِرعَدةً وفارقهُ السالم. 
لقد إكةتةنةفةتةنةى ُةةلةمةة ”  ويشرح المصرى القديم ذلك بقوله 

إمنحنى النور ألتمعن كة    –أى الُحكم اقلهى  -بأمرك العظيم 
جمالك...ألن روحك تبقى إلى األبد عائشة فى الةمةحةبةة وفةى 
اليمال األبدى فأننى أعرفك أنك تسمع ِمن بعيد فَتُسارع إلةَّ  

 “ هنا لكى أراك 
أى أنه رغم الحاجز الذى هو البُعد بينهما إال أن هللا يسةمةع 
اقنسان ويطلب اقنسان هللا لكى يُسرع إليِه فى مكةانةِه عةلةى 
األرض ليَُخِلَصهُ فَيََراهُ ورؤية اقنسان للرب ال تةكةون إال إذا 

 نزل هللا على األرض بصورة ُمتيسدة. 
أى إن   –إن أنةت َطةلَةب ةت  ”  ويستطرد المصرى القديم قولِه 

تَيابَت  إِراَدتُك  يةا هللا الةعةظةيةم األبةدى فةالةخةوف يُةطةَرد   -إس 
 “خارجاً والبهية نصيبُنا 

َحِول َوجَهَك نحونا أيها األبدى أنت الكةائةن هةنةا ” وقال ايضاً 
  “ قب  أن يُوجد إنسان ... طوبى للذى ييدك يا آمون

أخطأُت ياربةى آمةون ومةع أنةى أخةطةأُت فةأن ” ويقول أيضاً 
الرب أةهر تحننه فغضبِه ال يبقى طول النهار وِرجزِه يتبةخةر 
فى لحظة إنه يتالشى نهائياً وبرحمته يُشفق عةلةيةنةا ويُةحةِول 

 “.  وجههُ نحونا فَيَِزي  َهَمنا 
 

مما سبق يتضح لنا أن الةمةصةرى الةقةديةم أعةتةقةد وآمةن أن 
اقنسان سقى فى خطيئة أغضبت هللا مةنةه ولةكةن هللا أةةهةر 
تحننه بعد السقوط وبرحمته سيُشفق علةى اقنسةان ويةوجةه 
وجههُ نحو اقنسان فَيَِزيُ  هموم الخطيئة ويرى اقنسةان هللا 
على األرض.. إنها تتقارب مع أفكار سةقةوط اقنسةان ووعةد 

ً فةى “ يشفق... فَيَةِزية  ”  هللا بالخالص وهنا  تةعةنةى ضةمةنةيةا
المستقب  حيُث تم الخالص فيما بعد كما وردت هذه الحقةائةق 

 فى الكتاب الُمقََدس.
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هذه الصالة هى ِمن أهم العقائد فى الديانة المصرية القديةمةة 
والتى تقوم على عقيدة الةخةلةود والةحةيةاة األبةديةة السةعةيةدة 

إمةنةحةنةى يةا هللا أن أدخة  الةبةالد ”  فيُصلى المصرى القديم 
األبدية حيُث دخلت أنت وأبوك آتوم الذى لم يَةفةسةد جة ةمةانةه 
ً مةع  ولم يُب   ألننى لم أصنع قى عمالً تكرههُ وَحةل ةق ةَت عةالةيةا

ونرى ِمن هذا الةيةزء أن الةمةصةرى “   الذين يحبون روحك 
القديم أعتَبَةَر أن دخةول الةبةالد األبةديةة )ِحةقةول إِيةارو( أى 
الفردوس هو منحة ِمن هللا لإلنسان وهو مةكةان يةوجةد فةيةه 
اقله ومكان خالد يُقدسهُ وجود اقله فيه ويةدخةلةه إبةن اقلةه 
ألنه لم يَف َسد  َجَسَدەُ ولم يُب   ودخةول اقنسةان لةهةذا الةمةكةان 
مشروط بأنه لم يعم  قى عم  ضد اقله أو يكرههُ اقلةه ومةا 
هو هذا العم  الذى ضد اقله؟ أنه عةمة  الةخةطةيةئةة فةدخةول 
ُخةلَةهُ  َطهُ نقاوة اقنسان بعيداً عن الخطيةئةة ويَةد  الفردوس َشر 

اقنسان الفرد مع جميع الذين يحبون روح اقله وإبةن اقلةه 
 له َجَسد  لم ير  فساداً.
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أيها الواحد األوحد ِلئَن  تساقطةت ”  هناك نص فرعونى يقول 
الُشُهب فى ليلة الصيف فإن قوانينك األزلةيةة مةازالةت تةقةود 
األفالك فى مساراتها... أيها الروح التقى المالئ الك  إستعلن 
ذلك فَّ  كالنور وأنا أفكر كالرحمة وأنا أعمة  وأنةا كةالصةد  

 “.  وأنا أتكلم دائماً كالصد 
وفى هذا النص نيد أن اقله الواحةد قةوانةيةنةه الضةاربةة فةى 
الِقَدم األزلية مازالت مستمرة فى عملها كما خلقها حتى وإن 
تساقطت الُشُهب فى ليلة الصيف أى قوانينةك كةمةا عةمةلةتةهةا 
تعم  وال تزول مهما حدث وهللا هو روح مالئ الك  وعةنةدمةا 
يطلُب المصرى هللا يُلبى طلبهُ ويُستعلن فيِه بإةهار نور اقله 
فيِه وعم  الرحمة والِصةد  وتةلةك الةفةضةائة  يةمةنةحةهةا هللا 

 لإلنسان وهذه الصالة هى طلب اقنسان الفضائ  ِمن هللا.  
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أعتقد الةمةصةرى الةقةديةم أن ُمةعةظةم األمةراض نةاتةيةة عةن 
الخطيئة ووراء ك  تلك األمةراض األرواح الشةريةرة تُةقةاِوم 
” اقنسان لذا أرتبى الطب بالدين فيقول فى أحد النةصةوص  

لقد أخطأُت ضد بتاح أخةطةأُت ضةد إلةه الةحةق فةقةد أقسةمةت 
بأسمه وكان قََسِمى باطالً فضربنى فى عينى وجعة  الةظةلةمةة 
تكتنفنى فى الُظهيرة... َسقََطت  عةلةَّ  الةظةلةمةة. يةارُب الةَحةق 
سأعلن سلطانك للُحكماء ولةلةُيةهةال... إن رب الةحةق يَةكةرهُ 
الكذب فأحذروا إذن ِمن القََسم الباط  ألن ذاك الةذى يةنةطةق 
ِهر    بالكذب َسيُلقى إلى أسف ... أيها اقله البار بعد التأديب أَة 

  “ الرحمة اُنظر إلى عبدك َوُكن َرحيماً 
هذا النص هو ِمن ترتيةلةة فةرعةونةيةة وهةى تةوضةح لةنةا أن 
الخطيئة تيلب المرض ويُعِلن توبته أمام اليميةع كةأعةتةراف 
بخطيئته ويحذر ِمن هذِه الخطيةئةة الةتةى كةانةت هةنةا الةقَةَسةم 
الباط  بأسم اقله ويطلب الخاطئ ِمن اقله الةرحةمةة بةعةد أن 
ً أدبةنةى الةرب  أدبهُ ويُذَِكَرنا هذا بِصالة داود النةبةى ت تةأديةبةا

(. وذكةةرت 48     48وإلةةى الةةمةةوت لةةم يُسةةِلةةَمةةنةةىت )مةةز 
النصوص الفرعونية نصاً يُشير فيِه الفرعونَّ أن )بةخةتةانةا( 
وُصهرِه فى عهد الملك رمسيس الةحةادى عشةر صةلةيةا مةعةاً 
لإلله عندما َمِرَضت  إبنة )بختانا( طالبين منه الشفةاء. وذلةك 

 يؤكد أيضاً إعتِقاَدُهم  بالصالة ِمن أج  المرضى.
 

زان - 44  صلوات فى الضيقات واألح 
اعتقد الفرعونى أن الصالة هى وسيلة تُرفع الى اقله لةيةحة  
اقله ُمشكلة الضيقة أو يُخفف األحزان وقةد كةان الةمةصةرى 

ِمن شهر هةاتةور كة  عةام  27القديم يُقيم صلوات ك يرة فى 
لذكرى مريرة وهى سقوط أوزوريس الطيب فى يد إله الشةر 
ست ويكون فى هذا اليوم إنحسار ماء الةنةية  عةن األراضةى 
الزراعية وكانت هناك صلوات على المتوفى وأثناء تحنةيةطةه 
وهى شعائر صلوات جنائزية تُقةام فةى الةمةعةابةد الةيةنةائِةزي ةه 

 وهناك صلوات تُصلى فى األعياد الينائزية.
 

 صلوات للمعَونة اقلهية فى اقنتصارات الحربية - 42
كان الملك الفرعون يقوم هو وأتباعه بصةلةوات قةبة  الةقةيةام 
بأى أعمال عسكرية أو حربية ليأخةذ ِرضةا اقلةه ولةيُةعةضةدهُ 
 ويُحقق لهُ النصر وجاء فى نص فرعونى أن الملك )بعنخى(
قب  أن يُحارب عدوِه أوصى جنوده بأن يةغةتةسةلةوا فةى مةيةاه 

قولوا له ثَبِت  أفئدتنا علةى ”  معابد آمون ويسيدوا لهُ ويقول 
الحق فنُحارب فى ِة  سيفك ألن الةقةلةيةلةيةن الةذيةن تُةرسةلةهةم 

  “ يُبَِدُدون األآلف
ويتضح َمن ذلك أن الفرعون ية ةق فةى قةوة اقلةه ال يةقةف  

أمامه أى عدد ِمن األعداء وهو ناصر الةفةرعةون وجةيةوشةِه 

وِمةةن الةةنةةصةةوص 
الرائةعةة فةى هةذا 
الميال هةو نةص 
سةةةةيةةةة  فةةةةيةةةةه 
الةةةةةةةفةةةةةةةرعةةةةةةةون 
رمسيةس الة ةانةى 
ِعتابِه علةى اقلةه 
ألنةةهُ تةةركةةهُ فةةى 
الةةةحةةةرب وحةةةدهُ 
ولكنهُ أخذ يُناجيِه 
حتى سمعهُ أخيراً 

كةم جةنةوب  41منتو إله الحرب والضراوة ومةقةرهُ ارمةنةت 
األقصر وكان الفرعون رمسيس ال انى فةى قةادش وبةيةنةهةم 
ِمئات الكيلومترات وتََدَخَ  اقله منتةو وقةوة آمةون وأنةتةصةر 
الفرعون على أعدائِه وهزمهم شر هةزيةمةة وجةاء فةى هةذا 

إنةى اُصةلةى إلةيةك ”  النص على لسان رمسيس ال انى بقولِه 
فه  نسيتنى؟... إننى لم اُخالف وصةيةتةك قةى أَيةا َرُب مصةر 
العظيم... ماهى إرادتك بخصوص شعب آمون )اآلسةيةويةيةن(
؟...لقد اقمُت لك الك ير ِمن الةمةعةابةد... واآلن هةا أنةا اُنةادى 
عليك ِمن أقاصى األرض أيا آمون وكة  مةا َعةِمةلةُت َعةمةلةتةهُ 
محبة فيك يا أبى آمون إنى أصرُخ إلةيةك ألنةى وسةى أعةداء 

 ك يرين وكلهم ضدى...
واآلن ها أنا أرفع صوتى إلى آمون وسأجد أن آمون خيٌر لِىِّ 
ِمن ماليين الينود وأك ةر ِمةن ِمةئةات األلةوف ِمةن الةعةربةات 
َرُع نَيَدة ِمن آآلف اقخوة واألبناء معاً... إنةنةى مةنةتةظةر  وأَس 
أمرك يا هللا إنى اُنادى عليك ِمن أقاصى األرض ِدع طةلةبةتةى 
تُسَمع  فى بِرمنتو )أرمنت حاليا()وكان إله أرمنت هو منةتةو( 
وِمن ذلك يتضح لنا أن المصرى القديم آَمن  باهلل وفى مةحةبةة 
وطهارة يُمكنهُ معاتبة هللا بأدب وُحب وتََوُسالت وهةو أقةوى 
ِمن اليميع وبيدِه النصر وهو قادر على ك  شئ وينتصر كة  

 َمن  يؤمن به ويتوك  عليِه.
 

 صلوات الَشفاعة  - 47
إعتقد المصرى القديم فى الشفاعة بالصةالة إلةى اقلةه وِمةن 
اج  ُمُحبَّ اقله يقب  اقله وساطة هؤالء الُمحبين ويستييب 
للشفيع وتُحقق رغبة الُمتََشِفةع وفةى هةذا الصةدد قةال أمةيةر 

كنُت محبوباً ِمن أبى ُمَطَوباً ِمن اُمةى أحةبةنةى ”  ُمقاطعة في له 
ك  إخةوتةى... فةيةا أيةهةا األحةيةاء عةلةى هةذه األرض الةذيةن 
سيمرون على مقبرتى هذه... وسيطلبون لِىِّ الةرحةمةة فةأنةى 
أتشفع فيهم فى العالم اآلخر أنا شخص َمييد فأنا كاهن يُقةيةم 

  “الشعائر وفمهُ يَلهج بالحق
ونيد هنا أنه شخص محبوب ِمن اليميع طيب القلةب َمةيةيةد 
أى قديس وسيتشفع فى اآلخرة بك  َمن  يطلبون لهُ الةرحةمةة 
وهنا طلب الناس األحياء له الرحمة يتشابه بةأنةنةا فةى عةهةد 
ً لةلةُمةنةتةقةلةيةن ونةطةلةب شةفةاعةة  النعمة تطلب الكنيسة نةيةاحةا
القديسيةن ألنةهةم يةقةفةون بةأرواحةهةم أمةام الةعةرش اقلةهةى 
يُسبِحون هللا ويسيدون لهُ وك  ذلك تذكرهُ الكنيسة القةبةطةيةة 
ةَمةع  ِمةن الةقةداس  األرثوذُكسي ة فى التسبحة وفى جةزء الةَمةي 
اقلهى ونيد الكاهن الفرعونى يُقيم شعائةر الصةلةوات والبةد 
أن يكون على درجة رفيعة أخالقياً والكاهن الةمةسةيةحةى البةد 
أن يُختار ِمن صفوة الناس، وعةن الشةفةاعةة هةنةاك مةوقةف 

أنةا ”  شهير حينما قال الفةرعةون لةمةوسةى الةنةبةى وهةارون 
أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم فى البرية ولكن التةذهةبةوا بةعةيةداً 

 (.  28  8)خر “ صليا ألجلى
أخطأُت هذه المةرة الةرب هةو الةبةار ”  ومرة اخرى قال لهما 

وأنا وشعبى األشرار صليا إلى الرب وكفى حدوث ِرُعةود  هللا 
(، 28  –  27   9خةر “ )  والبَرد فأطِلقَُكم وال تعودوا تَلبَة ُةون

د  الفرعون لموسى النبى عدة مةرات إال  ورغم َعَدم  وفاء َوع 
 أن ذلك يدل على وجود عقيدة الشفاعة عند المصرى القديم.   

قالوا فيه: ما هي اللغة األنسب للصالة في كنائس المهجرج و جابجال الج:جا جا: 
"إيماننا المسيحي لم يع ف لغة اج مكجا  مجحجوه جهجعا يجعجنجي  جامجكجانجنجا ا  
نصلي في اي مكا  ج اية لغة ...هناك اغنية في مص  تقول األرض  تتكجلجم 
ع  ي ..نحن ال نق:ل هعا  امكاننا الصالة  جايجة لجغجة. فجرجي مصج  نسجتج جو  
الع  ية ج الق:طية في  عض األحيا  اليونانية. تست ومو  هنا األنجرجيجلجيج يجة 
اعتقو ا  الريل األجل يرضل الع  ية فري سر  األعجمجال األاجحجاث الج جانجي 
ستروجا السنة ال جث القوس التي كانت الع  ية من ضمنها. يرب ا  نصلي 

شال مجن شج:جال  0011 اللغة التي نستطيع فهمها". كا  ال:ا ا قو التقى مع 
  إي:ارشية مل:ور ، خالل زيارته إلى است اليا
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شاب ....قداسة البابا يلتقَّ 
 بشباب ملبورن

في إطار زيجارتجه الج عجويجة 
الحالية إلي:ارشيجة مجلج:جور  
الجججتجججقجججى قجججواسجججة الججج:جججا جججا 
من ش:ال اإلي:جارشجيجة اسجتجقج:جل ال ج:جال  0011تواض جس ال اني  حوالي 

قواسة ال:ا ا  األلحا  ثم اهار قواسته حواًرا معهم جالقى عجلجيجهجم كجلجمجة جفجي 
 ختا  اللقاء ح ص على ا  يصافحهم بميعًا.

البابا من مدرسة تابعة للكنيسة بملبورن  بناء المدارس له نفس أهمية 
 بناء الكنائس    

،  جطجالل مجورسجة 9/  00التقى ال:ا ا تواض جس ال اني، اج:جاث االثجنجيجن 

سانت ماري التا عة للكنيسة الق:طية  مل:ور ، قائالً في كلمجتجه، سجعجيجو بجوًا 

جبوهي معكم هو س:ب ف حتي في هعا اليو  ال اص. هجعا الجيجو  هجو عجيجو 

الني جز عيو ال هواء العي يم ل راس السنة القج:جطجيجة فجنجحجن نجقجول  جالجلجغجة 

المص ية القويمة اللغة الق:طية " نوف ي شاي"، لن ههها سويًجا تجعجنجي عجيجو 

سعيو مستط هًا، اشجكج كجم جاشجكج  نجيجافجة األنج:جا سجور اسجقج  مجلج:جور  

جضواحيها، سعيو ألني رايت هعه المورسة منع خمسة سنوات خالل زيجارة 

 قصي ة لي هنا جقو اثارت إعرا ي ال ويو. 

إني علي يقين إ   ناء الموارس له نرس اهمية  ناء الكنائس. الكنائس للج:جنجاء 

ال جحي اما الموارس للمع فة ج ناء ال  صية جاضاف ال:ا ا،  امكانج  فجي 

المورسة  ناء ش صيت  .ذهن  اواقات  ت:ني حيات  اإلبتماعية جمجن هجنجا 

تأتي اهمية المورسة. في مص  ن:ني ايًضا موارس بويوة ل ومة الطل:جة فجي 

المحافظات جالمو . فالمورسة مهمة لحياة كل إنسا  مسجيجحجي.فجانجي اراكجم 

كن:تة اج زه ة اغي ة جمع م جر األيا  جاألعوا  ستت  بوا من المورسجة 

لتصي جا شر ة ك:ي ة نافعة في المرتمع. إني معرب  الرهوه الم:عجلة هجنجا 

في المورسة  واية من ا ونا تاهرس شارج يجم جان  ا جونجا إنجرجيجلجوس جكجل 

القياهات اإلهاريجة جالجتجعجلجيجمجيجة 

فج يجا الجمجعجلجمجيجن جاإلهاريجيجن 

هنا .سعيو  وبوه مورسة كهجعه 

فجي مججلجج:ججور  جعججنججومججا تججأتججو  

لمص  مع عائالتكم ستجرجوجهجا 

 لو ك:ي  لكن ليست كاسجتج الجيجا 

لكنها اقو  من إستج الجيجا فجنجحجن 

نطلا على مص  ا  العالم اما إست اليجا  جمج جا جة اخجتجهجا الصجغج   . سجعجيجو 

  ؤياكم ان  جاجه ا  آراكم في مصج  تج جرج  امجاكجن كج جيج ة كجاألهيج ة 

جالكنائس فنحن لوينا اماكن آث ية ك ي ة كاأله امات هل تع فونها و لنج سجم 

سججويًججا األهجج امججات الجج ججالثججة فججي الججهججواء الججهجج   األكجج:جج  ثججم الججمججتججوسجج  ثججم 

ااغ هم .جلوينا نه  طويل هو نه  النيل سن سمه معًا فهو ممتو في مصج  

من اسوا  في الرنول نه  جاحو ثم ينقسم الي ف عين رشيو جهمياط الى ا  

يصل لل:ح  المتوس  .لوينا مكت:ة ك:ي ة بوا في إسجكجنجوريجة تسجمجى مجكجتج:جة 

األسكنورية فعنوما ت جرنا في مص  جتعه:وا هناك ستروجا م:نجى الجمجكجتج:جة 

على هيئة شمس م:نى هائ ي يوابه ال:ح  المتوس  .هعه تعت:ج  مجن اشجهج  

مكت:ات العالم يوبو الك جيج  لجتج جرجه فجي مصج  جاخجتجتجم مجوبجًهجا ال جكج  

 للحضور مهنئًا إياهم  عيو الني جز

 اخ:ار من هنا جهناك 01 قية  ارحة 
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 أميـرالفقـراء المصـريين....؟!
 
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
أعذروني إذا واصلت الكتابة عن جمال عبدبد البنباصبرد  بلبقبد 
وجدت نفسي مضطرا لذلكد بعد أن تبلبقبيبت مبدا بلبتبيبن مبن 
صديقين عزيزين يكرهان عدد البنباصبر هبراهبيبة بب   بدودد 
رغم أنهما لم يكونا من الداشاوات الذين ألبىبع عبدبد البنباصبر 
ألقابهمد وال من اإلقطاعيين الذين أ ذ منهم العزب واألطبيبان 
ووزعها علع الف  ين المعدميند الحفبا،د وال مبن أصبحباب 
الرأي الدارزين الذين ألقع بهم  ي غياهب السجون وعبذبببهبم 

 ونزع أظا رهم. 
 

هم علع  د معر تي من الطدقة المتوسطة التي عاشت أجمب  
أيامها  ي عهد عدد الناصر. تعليبم مبجبانبي راقبي بباعبتبرا  
أ دهم الذي قال إن الشهاد، الجامعبيبة البتبي  صب  عبلبيبهباد 
مجانا طدعاد من جبامبعبة البقباهبر،د هبانبت مبعبتبر با ببهبا  بي 
الواليات المتحد، األمريكيةد وألمانيادعندما  بكببر  بي دراسبة 
الدهتوراهد ولم يعاني من الدطالة  عندما  بدتبت مشبكبلبة  بي 
الكلية التي هان يعم  بها معيدا واستقال علع أترهباد البتبحب  
 ورا بوظيفة أ رى بمرتب أعلع وامبتبيبازات أهبوبرد ووصب  
إلع أعلع الدرجات اإلدارية وأصدح المدير العام للمصنع. هبو 
ر العق  المصري والبعبرببي وسبدبب  يتهم عدد الناصر بأنه دمب
الخراب والتخلف الذي شهدته مصرد والمبنبطبقبة هبلبهباد  بي 

 عهدهد وإلع اآلن؟!!!!. 
 

وهان الفساد منتشرا  ي القوات المسلحةد ضبدباط يسبتبولبون 
علع مرتدات العساهر  ي اليمند وضداط استىلبوا وظبيبفبتبهبم 
اس علع شرهات ويتقاضون رشاوىد وأن عدد البنباصبر  هحرب
هان ) ر ة بكشك( بالنسدة ألمبريبكبا وإسبرا بيب د ويبنبكبر أن 
إسرا ي  لها أطماع توسعية من الني  إلع البفبرات )إسبرا بيب  
الكدبرى(د ويبدهبد ذلبك؟!!!!. وهبذا عبلبع سبدبيب  البمبوبال ال 

 الحصر.
 

أما الصدي  الواني  باتبهبم عبدبد البنباصبر ببأنبه أضباع مصبر 
بالعنجهية و)الىداء العسكري(د وأضاعها  ي أسلوب البحبكبم 
و ي )تو ير  اجة أبناء مصر(د وأصدح بعيدا ه  البدبعبد عبن 
مصرد وأ لس الخزينة المصريةد و)تدهور الجنيه البمبصبري 
إلع أدنع مستوى(د وهاجم التأميمد وقال:"وهان واضبحبا أن 
)ه  شئ ضاع(  ي مصر والشعب المبصبري؟!!!!. وأسبلبحبة 
الجيش المصري هانت تىطيبهبا األتبرببة مبن شبد، اإلهبمبالد 

ولبم تبمبده  2691وروسيا  ذلت عدبد البنباصبرببعبد نبكبسبة 
بالس ح. وأن عدد البنباصبرأعبطبع الضبوء األ ضبر لبلبمبلبك 
 سببيببن إلببباد، الببفببلببسببطببيببنببيببيببن  ببي األردن  ببي شببهببر 

د والذي أطل  عليه )أيلول األسبود(. وقبال 2611سدتمدرعام
شيئا غريدا وهو أن الملك  سين لم يبحبضبر مبدتبمبر البقبمبة 

ببدعبو،  2611سدبتبمبدبر19العربي الذي عقد  ي القاهر،  ي
من جمال عدد الناصر لدحث اإلقتتال األردنبي البفبلبسبطبيبنبيد 
ولكنه  ضر بعد أن انفض اإلجتماعد ورغم ذلبك  بقبد سبجب  
بساعته ما دار  ي االجتبمباع وأسبمبعبه لبلبمبلبوء والبر سباء 

 العرب؟!!!!.
 

سأ اول توضيح بعض النقاط بقدر ما تسمبح ببه البمبسبا بة. 
وأبدأ بموضوع الفساد  ي الجيشدعدد النباصبر البذي سبجبن 
شقيقه ألليوي عدد الناصر ألنبه أعبطبع هبارت تبوصبيبة أل بد 
اآلباء لتسهي  إلحاق إبنه بكلية الشبرطبةدال أعبتبقبد أنبه هبان 
سيتردد ولو للحظة وا د،  ي إيداع ضابط  باسبدد أيبا هبانبت 
رتدتهد  ي السجند ومن المستحي  علع عبدبد البنباصبر البذي 
هان يعر  )دببة النملة( أن يجه  انتشار الفساد والرشو،  ي 
اسبا عبلبع ببعبض  الجيش وبين الضداط الذين تم تعيينبهبم  برب

 الشرهات التي تم وضعها تحت الحراسة. 
 

هانت نسدة البتبعبلبيبم  بي  2691يوليو 12عندما قامت تور، 
%دعشرين بالمئةد وعندما ر ب  عبدبد 11مصر المحروسة 

هانبت نسبدبة البتبعبلبيبم  2611/  6/ 12الناصر عن دنيانا  ي 
%دسدعين بالمئةد نتيجة مجانية التعليم  ي ه  مبرا بلبه. 11

ألمجانية التي أنتجت:أ مد زوي  ومبجبدي يبعبقبوب و باروق 
الداز وهاني عازر ويحي المشد ومحمد النشبا بي ومصبطبفبع 
السيدد وغيرهم من األع م والعلماء الذين يفتخر بهم البعبالبم 

 وليست مصر  قط. 
 

ر العق  المصري ولبم يبكبن  بي عبهبده  هيف إذن يكون قد دمب
تخلف  كريدتكفيرد وقت  أقبدباط وتبهبجبيبرهبم وهبدم و برق 
هنا س وقت  شيعة و رق منازل بهبا بيبيبند وإزدراء أديباند 
وتسفيه عقا د والسخرية منهاد ولم نسمع عن دعا، وصبفبوا 
األقداط بأنهم أعداء هللادوغير المحبجبدبات ببأنبهبن عباهبراتد 
وال  ي يضعن العطوربأنهن زانياتد وهبان هب  البمبصبريبيبن 
من مختلف المل  والمذاهب والعقا د رجاال ونسباء يسبلببمبون 

علع بعضهم الدعبض ببالبيبد ببكب  ود ورقبي وا بتبرامد  بهب  
 هذاهو العق  الذي تم تدميره؟!.

 
أما عن أمريكا وعدد الناصروالع قة بينهمباد  باذا هبان عبدبد 
الناصر  ديب أمريكا  لماذا  رضت الدنك الدولي بعدم تمويب  

 مشروع السد العالي؟!. 
 

وه  نسيت دور عدد الناصر  ي إ شال مشروع  بلبف ببىبداد 
الذي تدناه جون  وستر داالس وزير  ارجية أمبريبكبا ببهبد  
ضم مصر والدول العربية إليه بدعوى مواجهة  طر التىلبىب  
ا عن إسرا ي  وعدد الناصبر  الشيوعي  ي الشرق األوسط. أمب
 يكفي أن أذهبرسيادتكم بما قاله بن جوريون عندما وصله ندبأ 
و ا، عدد الناصرد قال:"لقد  اولنا أهور مبن مبر، البتبخبلب  

 منه ولم ننجح إلع أن جاء الموت وريبحنا منه". 
 

أما عن أطماع إسرا ي  التوسعية  اقرأ هتباب )ببروتبوهبوالت 
 كماء صهيون( لتبيبودور هبرتبزلد أو إ بطبف رجبلبك لبحبد 
الكنيست اإلسرا يلي  ستجد معلقا  ي قاعته  ريطة إسرا بيب  
الكدرى من الني  إلع الفراتد وهي الخريطة التي هانت  بوق 
رأس الر يس السادات وهو يلقي  طابه  ي الكنبيبسبت أتبنباء 

. ألخراب والدمار لبم يبحبد  2611زيارته للقدس  ي نو مدر
من عدد الناصرد ولكنه  د  من عبقبول تبحبجبرت وأغبلبقبهبا 

 أصحابها علع أهاذيب و را ات وصدبقوا أنفسهم.
 

أما عن الىداء العسكري لعدد الناصرد قد أدهشني جدا إطب ق 
هذه الصفة عليهد وطدبعبا لبم يبقبدم أسبتباذ األسباتبذ، البدلبيب  

 والدرهان علع هذا الىداءد هي هلمة ألقاها والس م. 
 

سدب دهشتي أن عدد الناصرلم يددأ  رببا وا بد، مبنبذ تبولبع 
 كم مصر.  اسرا ي  هي التي بدأت تحرشها ببمبصبر عبنبدمبا 

بالهجوم علع قطاع غز، الذي هان  2699/  1/  12قامت  ي 
ل عدد الناصبرهبذا البهبجبوم  يخضع لإلدار، المصريةد وقد  وب
ل  بي تباريبل البمبنبطبقبةدعبنبدمبا أببرم صبفبقبة  إلع نقطة تحوب

والبتبي  2699/  6/  11األسلحة السو يبتبيبة الشبهبيبر،  بي 
وصفت بكسر ا تكار الس ح وغيرت م مح الشرق األوسبط 
ودول العبالبم البوبالبث  بيبث اتبجبهبت هبا بة البدول و برهبات 
التحرربعدها للتسلبح مبن البكبتبلبة الشبرقبيبة. وقبدرت قبيبمبة 

مبلبيبون دوالرد وتبم تسبديبد 111الصفقة  ي ذلك الوقت ب 
 تمنها بمنتجات مصريةد زراعية ونسيجية وأقطان. 

 
تعرضت مصبر لبعبدوان مبن تب   دولد  2699و ي أهتوبر

أإلمدراطورية الدريبطبانبيبةد و برنسباد وإسبرا بيب  اسبتبهبد  
والبرد عبلبع قبيبام مصبر  2691القضاء علع تور، يبولبيبو 

بتأميم قنا، السويس لتموي  بناء السد العالي ببعبد أن سبحبب 
 الدنك الدولي والواليات المتحد، األمريكية عرض تمويله. 

 
ماذا  ع  عدد الناصرد بك  ذهاء قام بسحبب و بدات البجبيبش 
من صحراء سيناء وأعاد تمرهزها علع الضفة الىربية لقبنبا، 
السبويبسد  بأ شب   بطبة البدول البوب    بي إبباد، البجبيبش 
المصري وتدمير أسلحته ومعداته  ي صحراء سبيبنباءد ببعبد 
 صبباره مببن الببقببوات اإلسببرا ببيببلببيببة شببمبباالد ومببن الببقببوات 
اإلنجليزية والفرنسية جبنبوببادعبنبد الضبفبة الشبرقبيبة لبقبنبا، 
السويس والتي تم إسقاطها بالمظ ت  بي ببورسبعبيبد  جبنبب 
القوات المصرية  سا ر  اد ة  ي األرواح والمعدات. ولعبلبم 

  ضراتكم اإلنسحاب له تكتيك مو  الهجوم وربما أصعب. 
 

ألتاريل العسكري يذهر لروميب  نبجبا به  بي اإلنسبحباب مبن 
مدينة العلميند  ي الحرب العالمية الوبانبيبةد مبن أمبام قبوات 
الحلفاءد ويشيد بالخطة التي نفذها  ي ذلك اإلنسحاب.  كبيبف 
يا أستاذ األساتذ، التقدر ذهاء عدد الناصر ي هذه األمبور بب  
وتصفه بالىداء وسيادتك لست بالرج  العسكري وال بالدارس 

 للتكتيك؟!.
 

أما الحرب  ي اليمن  قد هانت لوقف التآمبر السبعبودي عبلبع
)جمهورية مصر العرببيبة( والبذي ببدأ ببفبصب  سبوريبا عبن 
مصرد نعم أجهدت الخزانة المصريةد ولكنها لم تفلسهاد ولبم 
توقف  طة التنميةد رغم أن مصر  ي ذلبك البوقبت لبم تبكبن 
تتلقع دعما ماليا عربياد ب  هبي البتبي هبانبت تبدعبم  برهبات 
التحرر العربية واأل ريقيةد ولم تبكبن تبحبصب  عبلبع قبروض 
ومع ذلك لم تكن مديونةد ال دا لياد وال ارجبيبا. تبم أن دعبم 
مصر لوور، اليمن هو الذي أ رج اليمن من عصر الجاهبلبيبة 
والبظب م والببتبخبلببف والسبحبر والشبعبوذ، إلبع  بيببا، البقببرن 

 العشرين. 
 

د رببمبا لبم يصب  إلبع عبلبم 2691تم نأتي إلع  رب يونيبو 
سيادتكمد رغم اط عكم البواسبعد أن مصبرهبي البتبي هبانبت 
ستددأ بالضربة الجوية األولعد ألننا تعلبمنا أن إسبرا بيب  هبي 
ت عبلبيبهبا هبذه  التي تددأ دا ما بالعدواند  كان علينا أن نبفبوب

د ولبكبن 2612أهبتبوببر 9الفرصةد وهذا ما  علناه  ي  رب 

الدولة الصديقة جدا لنا نصحة عدد البنباصبر ببأالب يبفبعب  ذلبك 
 تع اليخسر الرأي العام البعبالبمبيد وطبدبعبا هبانبت تبعبلبم أن 
إسرا ي  ستقوم بتوجيه الضربة الجويبة األولبع. ال تبتبعبجبب 
 روسيا هي تاني دولبة اعبتبر بت بباسبرا بيب  ببعبد البواليبات 
المتحد، األمريكيةد والسياسة مصالح ب  ضبمبيبر والأ ب قد 
وبقاء الصراع العربي اإلسرا يلي مشتع   ي صالح استمرار 
وجودها سياسيا  بي مبنبطبقبة الشبرق األوسبطد وأيضبا  بي 

 صالح بيعها للس ح لدوله. 
 

وقعت مصر إذن ضحية  ديعة دولية لحرب تم التخطيبط لبهبا 
بدأت بتهديد إسرا ي  بىزو سورياد وشن غارات جوية عليها 

د تبلبك 2691يونبيبو 9. و د  ما  د   ي 2691 ي أبري  
البحببرب الببتببي وصببفبهببا الببر ببيببس البفببرنسببي شببارل ديببجببول 
بأنها:"المعرهة أمريكية واألداء إسبرا بيبلبي". وأعبلبن عبدبد 
الناصر تحمله المسئولية هاملبةد وأببقباه الشبعبب  بي مبوقبع 
المسئولية  أعاد تسليح وتنظيم البقبوات البمبسبلبحبةد ولبيبس 
صحيحا أن روسيا  ذلبتبه ولبم تبمبده ببالسب ح. لبقبد أمبدتبنبا 
بالس ح والبخبدبراءد وببارسبال البدبعبوبات البعبسبكبريبة إلبيبهبا 
للتدريبد وأنا شخصيا ذهدت إلع روسيا  بي ببعبوبة تبدريبدبيبة 

و بتبع أببريب   2612علع أسلحة  ديوة  ي الفتر، من مايبو
2611. 

  
وأقامت مصر  ا ط الصبواريبل غبرب قبنبا، السبويبس و بي 
العم د وهو الذي أبط  مفعول الطا رات اإلسرا يلبيبةد وهبان 
السدب الر يسي  ي نجاح عمليبة عبدبور البقبوات البمبصبريبة 
لقنا، السويس وتدميرها  بط ببارلبيبفد ولبقبد  ضبنبا  برب 

بأسلحة روسيةد وانتصرنبا ببهبا. وقبدب  و با،  2612أهتوبر 
عدد الناصر هان قد وضع  طة العدور)جرانيت( وهان تقديره 

وهو العبام البذي أطبلب   2612للحرب بأنها ستكون  ي عام 
 علي السادات عام الضداب؟!.

 
عدد البنباصبر جبنببب األمبة البعبرببيبةدعسبكبريباد البكبوبيبر مبن 
الكوار .  دعد  صول الكويت علع استق لها من ببريبطبلبنبيبا 

بهبا إلبع  2692/  9/  26 ي  طالب عدبد البكبريبم قباسبم بضبمب
العراق  قامت مصر ومبعبهبا السبودان والسبعبوديبة واألردن 
بارسال قوات عسكبريبة وقبفبت عبلبع البحبدود ببيبن البعبراق 
والكويت لحماية الشرعية الدوليةد ومنعت عدد الكريم قباسبم 

 من غزو الكويت. 
 

قامت ترهياد بتشجبيبع مبن أمبريبكباد  2691قد  ذلك  ي عام 
بتهديد سوريا بالعدوان علع أراضيها و شدت قبواتبهبا عبلبع 
الحدود السورية استعدادا لذلكد  قامت مصر بارسال و بدات 
من قواتها المسلحة لمدازر، سوريا والد اع عبنبهبا ضبد أي 
عدوان محتم د وانتهع التهديد إلع الشئد وقال المسدولبون 
 ي ترهيا:"لقد أصدحنا ذات يوم  وجدنا الشعب السوري وقبد 
زاد تعداده بمقدار عشرين مليون نسمةد وهو تبعبداد الشبعبب 
الببمببصببري ،نببذاء"د وتصبباعببدت هببتببا ببات السببوريببون  ببي 

 دمش :"نريد الو د، باهر مع ها األسمرعدد الناصر". 
 

شعدية عدد الناصر وقوته العسكرية منعت إيران من ا بتب ل 
الو   جزر اإلماراتيةد طنب الكدرى وطبنبب الصبىبرى وأببو 

 بتبع  2611موسع. وما أن ر   عدد الناصر  ي سدتبمبدبر 
والزالبت  2612نبو بمبدبر  21قامت إيران با بتب لبهبم  بي 

 تحتلهم  تع اآلند نعم  لقد ر   عدد الناصر.
 

عدد الناصر لم يىضب علع الفلسطينيين. لقد تبم إعب ن قبيبام 
منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسبطبيبنبي مبن 

 .  2691القاهر، عام 
قبرر البمبلبك  سبيبن البقبضباء عبلبع  2611 ي سدتمدر عام 

وجود الفدا يين البفبلبسبطبيبنبيبيبن  بي األردن وأمبر البجبيبش 
األردني بالقضاء عليهم ودار قتال عنيف بين الطر بيبن تبكبدبد 
 يه الفلسطينيون  سا ر  اد ةد  قبام عبدبد البنباصبر ببدعبو، 
الملوء والر ساء العرب إلع عقد مدتمبر قبمبة  بي البقباهبر، 
ونجح  ي عقد اتفاق بين الملك  سين وياسر عر ات ببوقبف 
القتال والحفاظ علع    المنظمات الفلسطبيبنبيبة لبلبعبمب   بي 
األردن وتأمين انسحاب الفدا يين البفبلبسبطبيبنبيبن مبن البمبدن 
األردنيبة وانبتبشبارهبم  بي األ براب والبىبابباتد وهبان هبذا 
اإلتفاق انتصارا ديدلوماسي لعر ات ومهينا لألردن  يبث أنبه 

 تعام  مع طر ي النزاع علع قدم المساوا،. 
باند  وهان ياسر عر ات قد ا تدأ  ي السفار، المصرية  ي عمب
تم هرب منها مع وزير الد اع الكويتي سعد العددهللا الصبدباح 

 إلع الكويت تم إلع القاهر، لحضور مدتمر القمة.
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 47 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 عندما يأتينا االرهاب من الداخل
 بقلم : د. مجدى شحاته                            

 
كنيستنا القبطية العريقة ، أقدم كنائس العالم ، تكككنك كهكا 
بين الوقت واآلخكر هكجك كات شكرضكة ، ،كاريكة ، مكن 
ضراق ولصوص وهراطقة وشياطين وذئكاب ىكى ثكيكاب 
ح الن . ولكن أبواب الجحيم لم ولن تقوى عليها . وىى 
االونة االخيرة أبتليت الكككنكيكسكة الكقكبكطكيكة الكوطكنكيكة ، 
بهج ة أكثر شكراضكة وخكطكورة مكن أعكداي الكككنكيكسكة 
السابقون  !! شياطون التكنولكوجكيكا الكحكديكثكة ، أقصكد 
نشطاي شبكات الكتكوا كل االجكتك كاعكى بالك كيكس بكو   
ال شبوهون ال ه شون  الذى ليس لديهم أى وظي ة او 
مهنة  ضوى الت رغ ليال ونهارا ل هاج ة الكككنكيكسكة ...  
تكلكيك كونككات ... اجكتك ككاعكات ... اتصكاالت بكالك كار  ...  
رضائل الككتكرونكيكة .. الكتكوا كل مك   االعكالم  لكنكشكر 

 ىضائحهم .. والتطاول على ال قام البابوى العالى.  
 

كل " نشط متطرف" خصص لكنك كسكه  ك كحكة بىكيكس 
ة نظره وأمثاله ، نج ا عكالك كيكا هبو    وأ بح من وج

مشهورا ىى عالم ال و،ى والتسيب وقلة القي ة !! ككل 
" نشط متطرف " نصب ن سه مذيكعكا ونكاقكدا وواعكظكا 
ومنتجا ومعكلك كا .. يكتكقكيكل مكا يكحكلكو لكه مكن بكذ يات 
وت اهات وتطاول غير مسبوق ، لعنكة بالك كيكس بكو    
أثرت على ش صيتهم ، وغيرت مجرى حياتهم وطريقة 
تعاملهم م  الواق  . وأ بح لهم  مؤيكدون ومشكجكعكون 
من ن س العينة القبيحة ىى كل العكالكم ىكاشكتكعكلكوا بكنكار 
الشهرة ال زي ة وال دمرة ... يك كرحكون  بكالشكهكرة ... 

 ويحزنون قلب يسوع !!! 
 

ال شهد العبثى ال كؤضكو و الك كزرى والك ك كجكل عكلكى 
  حات ب ال يس بو    .. اياها ، باتت طقسا يكومكيكا .. 
نعم أنه جد  ىاق  الحد !!! تطاول أبتليكت بكه ككنكيكسكتكنكا 
ال نتصرة دائ ا ، ت اما ك ا أبتليت األمة الكيكهكوديكة ىكى 
الوقت الذى كان ىيه السيكد الك كسكيكح لكه الك كجكد عكلكى 
االرض ، ابككتككلكيككت بصككنككوف وأنككواع مككن الكبككشككر مككن 
ىريسيين وكتبة وشيوخ وهيروديسيين ىر،وا قيادتكهكم 
و رائهم على الشعب بالباطل والتكرهكيكب. وعكن هكؤالي 
قال رب ال جد يسكوع  " أتكرككوهكم هكم عك كيكان قكادة 
ع يان ، وان كان أع ى يقود أع ى يسقطان كاله ا ىى 

   . 41:  41ح رة " ب مت 
               

أليس من االجدر بأن كل من لديه مطكلكب او اضكتك كسكار 
اوشكوى او رأى أن يسلك الطرق السلي ة ؟ ىالككنكيكسكة 
وضكرتارية قداضة البابا لديها قنوات شرعية ألضتكقكبكال 
أى اضئلة او اضت سارات او اقتراحات بطريقة مكنكظك كة 
قانونية ومنكضكبكطكة مكثكل ككل الك كؤضكسكات الكرضك كيكة 

 ال حترمة ىى الدولة .
 

ان ال شهد العبثى الكحكزيكن الك كؤضكو والكذى يكتكداولكه  
النشطاي ومعهم  أعوان الشر، بكل االضو ىكيكه اضكاية 
بالغة ألقدم كنيسة ىى العالم " وأبواب الجحيم لن تقوى 
عليها " ، واضاية للشعب الكقكبكطكى الكطكيكب الكعكريك  ، 
وبغرض تشويه الزيارة الناجحة لقداضكة الكبكابكا االولكى 
الضتراليا بعد توليه ال سئولية ، والكذى يكجكول يصكنك  
خيرا . نعم .. االمر جكد  ىكاق  الكحكد !!  أن الك كشكهكد 
العبثى ال حزن وغير ال سئول على شكبكككات الكتكوا كل 
االجت اعى وال تكرر والذى ىيه مهاج ة  ريحكة عكلكى 
الكنيسة وتطاول على قداضة البابا  بدون أى وجكه حك  
، تتلق ه الج اعات ال تطرىة وال نظ ات االرهابية  ىكى 
مصر وىى كاىة دول  العكالكم بكككل الكتكهكلكيكل والك كر  ، 
ليكون ب ثابة الهدية الث ينة والتى جكايت بكدون عكنكاي 
او مشقة لتشكويكه الكككنكيكسكة وتكدمكيكرهكا بكدون قكنكبكلكة 

 أوديناميت ولكن من الداخل،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

يريدون النيل من قداضة البابا رجل هللا ، ال ستهدف من 
أعداي ال ير مثله مثل قيادات مصرية وطنيكة مك كلكصكة 
اخرى ل شاركتة الوطنية ال عالة وتواجده علكى مكنكصكة 

يونيو   م  الرئكيكس عكبكد الك كتكا   73يوليو ب ثورة  7
السيسى ىى مشهد تاري ى ضجلة التاريك  بكأحكرف مكن 
نور.  وبعدها جكايت الكهكجك كة الشكرضكة الكتكى حكرقكت 
ودمرت مايقرب من مائة كنيسكة ومكؤضكسكة مسكيكحكيكة 
وحينها  قال قداضة البابا تكاو،كروا الكثكانكى عكبكارتكه 
الشهيرة " وطن بال كنائس أىضل من كنائس بال وطكن 
" بعدها اطل  العالم عليه ب بابا ال حبكة   ألن بكارشكاد 
من هللا وبحك ته أىسد  م طط أخطر حرب طائ ية كانت 
تكدبكر بكاحكككام لكحكرق االخضكر والكيكابكس ىكى مصكرنككا 

 الغالية . 
  

،حايا ب ال يس بو    مر،ى بوباي الشهرة الزائك كة . 
ان أخطر عدو يحارب البشر ، بل أقدم عكدو مك كككن ان 
يدمر االنسان هو تكبير الذات ، والكبكحكن عكن الشكهكرة 
وجككذب انككتككبككاه الككنككاا وان يكككككون مككحككور حككديككثككهككم 
واهت امهم . وىى عصر الس اوات ال  توحة كثيكرا مكن 
هكؤالي  يكجككدون  ،كالككتكهككم بككالكلككغكوشككة والككغكوغككائكيككة 
والهلوضة على   حات ب ال يس بو     ، الك كهكم ان 
يكون محط اهت ام االخرين حكتكى لكو ككان مك كطكل ىكى 
الطريقة او الوضيلة التى تو لة للشكهكرة الكتكى يسكعكى 

  اليها .
 

وراي هذه ال شاهد ال ؤض ه وال حزنه وال  طكط  لكهكا 
بعناية والتى ،ربت اضتراليا مؤخرا، ن ر قلة ب الكذئكاب 
ال ن ردة   لكنهم أ حاب أدوار معيبة  تلعبهكا  أضك كاي 
محددة  معروىة يوا لون الليل بالنهار  بغرض تكأجكيك   
ال واقو واشتعالها باضت رار ... لن اض يهم  ولكككنكهكم 
اآلن  يككتككحككسككسككون  رموضككهككم ... مككعككروىككون ... 
وم ضوحون ... والكل يعكرف أمكرهكم ودور ككل واحكد 
منهم ... شاغلهم اللعب على العصب ال كشوف ، حكتكى 
بككاتككت هككجكك ككاتككهككم  طككقككسككا يككومككيككا .. مكك  دعككوة الككى 
ال و،ى ... يقدمون من خالل هذا ال شهد العبثى خدمكة 
عظي ة لتنظي ات ارهابية ىشلت ىى اختكراق الكككنكيكسكة 
من ال ار ، ىجاي االختراق من الكداخكل، مكن بكيكنكنكا .. 
االرهاب ياتينا هذه ال رة  من جكوه ... نكاىكذ الكى قكلكب 
الكنيسة  كال نجر ال س وم، أ بكح  لكديكنكا ارهكابكيكون  

 من الداخل  ... نعم من داخل الكنيسة !!!!  
يق ون ىى خندق واحد مك  ممكالئكهكم ىكى الك كهكنكة مكن 
ال ار  ، ،د الكنيسة مثلهم ت اما مثل الكذيكن  ىكجكروا 
كنيسة البطرضية وكنيسة مار جرجس بطنطا والكنيكسكة 
ال رقسية ىى االضكندرية ، تطاول  وتجاوم ،د قكداضكة 
البابا ... بال أدنى خجل او حياي .. وقداضكة الكبكابكا رجكل 
هللا .. يرى .. ويسك ك  .. ويكحكزن .. نكعكم  .. يكرى .. 
ويس   .. ويحزن ..  كيرياليسون ... كيرياليكسكون  ... 
أشرار  ال ينامون الليل اال  وقد ارتكبوا  مصكيكبكة  ىكى  
ح   الكنيسة                         " ال تدخل  ىى ضكبكيكل  
االشرار .. النهم ال ينامون ان لم ي علوا ضويا ، ويكنكزع 
نومهم  ان لم يسقطوا أحدا  ألنهم  يطع ون خكبكز الشكر 
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االرهاب ،د الكنيسة واالقباط  ليس بالضكرورة يكأتكيكنكا 
من ال ار  ىى شكل حزام ناضو او قنبلة او مكدىك   او 
ديناميت ... لكن االرهاب اليوم يأتينا و يكداهك كنكا عكلكى 
شبكات التوا ل االجت اعى ، ليشاهده ككل خكلك  هللا ، 
ىى كل بالد هللا !!  هذا ال شهد الكريه وال زرى، ورائكه 
كرامون اردياي وضكوضكت لكهكم قكلكوبكهكم الك كبكيكثكة ان 
يستولوا عكلكى ثك كار الكككرم بكدال مكن ان يكؤدوهكا الكى 
 احب الكرم لكنهم    وا ان يحولوا انتا  الكرم الكى 

عنبا مرا رديئكا، يسكعكون 
من هنا وهنا  ليكسك كروا 
نككك كككرا مكككن خككك كككاىكككيككك  

 ب ال يس بو    ... 
 

يا لهم من ىعلة أرديكاي ، 
ويككل لككهككم عككنككدمككا يككاتككى 
 احب الكككرم والبكد انكه 
 ت ... يحاربون بيت هللا،  
والكنيسة ال تحت ل هزات 
اخرى وهى الك كسكتكهكدىكة  
أ ال مكن أعكداي الك كيكر 
من الك كار  ، ككنكيكسكتكنكا 
الككتككى مككاتككزال تككجكك ككو 

دموعها وتل لم أشالي ،حاياها ، وتضك كد جكراحكهكا .. 
ورائحة دخان ورماد الحرائ  مكامال يكزككم االنكوف !!  
أتريدون حرقها وتدميرها  بأيديكم ال لوثة مرة اخرى ؟ 
ولكن هذه ال رة يأتى االرهاب من الداخل !!؟؟ أضكألكككم 
ايها الكرامون االردياي ... هل  ض عتم ورأيتم ماذا يقول 

 الناا ووضائل االعالم عنكم ؟؟  عار وأى عار !!   
 

نحكن ال نكريكد أن نصكدق حكتكى االن انكنكا ىكى الكوطكن 
والكنيسة ... نواجه حربا حقيقية ، حرب بكل ما تح كلكه 
الكل ة من معكان ، حكرب أككثكر ،كراوه وشكرضكة مكن 
الحروب العسكرية والنظامية.. عدو  يعي  معك لككنكك 
ال تككعككرىككه والتككراه ، والتككعككرف ايككن ومككتككى وكككيككو 
يهاج ك !!  ما هو ال طلوب أن ن عله والواجكب عكلكيكنكا 
ىى هذه  الحرب الضكروا الضكاريكة  ؟؟  هكل  نكقكو 
ونضحى  ونداى  عن الكنيسة  وعن قداضة البكابكا .. أم 

 نقو ىى خندق االرهبيين والذئاب ال ن ردة ؟؟؟؟ 
 

هنا  أش اص يت يزون بالع   و خرون بالسكطكحكيكة . 
الش صية الع يقة لها ع   الت كير والكتكدبكيكر والكذككاي 
وال هم ، اذا بحن مو،وعا ي ككر ىكيكه مكن ككل موايكاه 
ويع ل حساب لكل النتائ  وردود االىعال ، واذا تككلكم .. 
يتكلم بع   . أما الذى يتكلم بهزيان وعدم تركيز ويكرر 
عبارات غير م هومة  ليس لها معنى او هكدف ، ىكهكو 
انسان مدىوع مسكلكوب االرادة والبكد ان يك كطكل . " 

يو 4ال ولود من هللا ال ي طل ... والشرير ال ي سه " ب 
  . والكنيسة مكن مكحكبكتكهكا الك كائكقكة تكحكتك كل  41:    1

الضع اي ألنها كنيسة قوية " وابواب الجحيم لن تكقكوى 
عليها " يقول معل نا بولس الرضكول :" يكجكب عكلكيكنكا 

:   41نحن االقوياي أن نحت ل ،عو الضعك كاي " برو 
4 .   
 

ان مجت   الكنيسة ي تلو كليا عكن أى مكجكتك ك   خكر. 
وترتيبات العالم ونظم الدنيا ال ينبغى اطالقا ان تك كارا 
داخل الكنيسة ، ىاضلوب الكعكالكم يك كتكلكو عكن اضكلكوب 
السيد ال سيح له كل ال جد واضت دام شبكات الكتكوا كل 
االجت اعى والتكطكاول بكاضكلكوب غكيكر الئك  ومكقكاومكة 
السلطات بطريقة غير مقبولة يصب ىى نطكاق االعك كال 
االرهكابكيكة ، شكأنكه شككأن الكحكزام الككنكاضكو والككقكنكبكلككة 
وال نجر . وكل من يحاول نقل اضلوب العالم الكى داخكل 
الكنيسة يتناضكون ان رب الك كجكد يسكوع هكو  كاحكب 
الكرم وال يصح أن ي ر،وا ارادتهكم عكلكى ككنكيكسكة هللا 

 دون أى اعتبار لصاحب الكرم . 
 

وكل من يحاول ادعاي ضلطانا لن سه بعيدا عن ضكلكطكان 
ال سيح هو ال اضر على طول ال ط، وهو الجانى عكلكى 

 ن سه .

أخبار من هنا وهناك  ...   11بقية من صفحة   
 
 

من هي كريستين التي اعتقلتها الشرطة األضترالية ومنعتها من مقابلة 
 البابا توا،روا؟ 

 
اعتقلت الشرطة األسترالية أمس األول، كريستين سلوانس، وهي من   

أقباط المهجر في مدينة سيدني، ومنعتها من مقابلة البابا تواضروس، قبل 
آالف فرد في إيبارشية سيدني  5دقائق من بدء اجتماع ضم البابا مع 

وأثار خبر القبض على كريستين التي نشرت تعليقات على مواقع 
التواصل االجتماعي تطالب بضرورة إصالح الكنيسة، جدال واسعاالقبض 
على كريستين دفع الكنيسة األرثوذكسية إلصدار بيان لتوضيح مالبسات 
ما حدث، وقال القمص تادرس سمعان وكيل إيبارشية سيدني: "في يوم 

وحوالي الساعة الرابعة والربع بعد الظهر وقبل  ٢١1٢/ ٩/ ٢السبت 

آالف فرد من شعب سيدني أبلغنا  5اجتماع قداسة البابا توا ضروس مع 
مايكل رشدي مسؤول تنظيم الشعب ان البوليس طرد كريستين بالقوة بعد 
 أن قاومت أمرا بمغادرة المكان بيان القمص "سمعان" تبعه بيان آخر من 

دانيال مسؤول كنائس سيدني، يتهم كريستين بإثارة الشغب على فيسبوك  
 .من خالل آرائها

وقال األنبا دانيال في بيانه:" قاومت هذه االبنة البوليس الذي طلب منها 
مغادرة مكان لقاء الشعب بسبب شغبها على الفيس وتهديدها لألمن تابع 

البيان "تعدت االبنة على البوليس ثم رمت نفسها وطلبت من الجميع 
تصويرها، وطلب الكهنة من البوليس عدم أخذ أي إجراء قانوني ضدها 

ألنها ابنتنا"، مؤكدًا أن االعتقال كان إجراء أمنيا، ليست للكنيسة عالقة به 
"  

كان نشطاء أقباط اتهموا "دانيال" بتقديم بالغ للشرطة األسترالية للقبض 
 .على كريستين بسبب آرائها المناهضة للكنيسة

  

أضقو ضيدني يكشو ىي بيان رض ي القصة الكاملة للقبض على ىتاة 
 أثناي لقاي البابا

أوضح األنبا دانييل أسقف سيدني، أن إجراءات القبض على قبطية من  
قبل البوليس بأستراليا، خالل العشاء الذي أقيم للبابا تواضرس الثاني، ال 

عالقة للكنيسة به، وأنه تم إلقاء القبض عليها من قبل قوات األمن بعد 
تعديها على القوات. وأضاف األنبا دانييل، في تدوينة عبر حسابه على 

الفيسبوك، "قاومت هذه االبنة البوليس الذي طلب منها مغادرة مكان لقاء 
الشعب، بسبب شغبها على الفيس وتهديدها لألمن، فتعدت على البوليس 
ثم رمت نفسها وطلبت من الجميع تصويرها، وحاول اآلباء الكهنة مع 

البوليس لتركها ولم يوافق وطلبوا منه عدم أخذ أي إجراء قانوني ضدها 
ألنها ابنتنا، وقد كانت هذه اإلجراءات إجراءات أمنية ليس لها عالقة 

بالكنيسة.   موضًحا بحسبما أشارت البوابة نيوز، أن ما تم عرضه على 
  الميديا كان وقت القبض عليها ولم يتم عرض التعدى على البوليس  
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 وُسبى الععب من اشوريين لبابليين   

 لفرس و كان سبى حزين  
 فكان  الرب يرسل انبيا   الحين

 اشعيا  و  رميا و حزقيال و  انيال  
 لينقذوا الععب و يجعلوهم من التائبين

 فنبه الرب روح كورش الملك الفارسى ليتحنن على المسبيين 
 فأمركورش بنى  سرائيل للرجوع الورشليم وهو كان على يقين 

 العا ة بنا  الهيكل ويجعلهم من الفارحين 
 و منهم عزرا فهو من الرجال المتحمسين 
 فهو كاتب  و كاهن و  له كان من الالويين 

 فدفع بنى  سرائيل لحفظ العريعة والتخلص من الوثنيين 
 وكتب العريعة و ذكرها للعبرانيين  

 ثم ظهرت  مملكة اليونانية من بعدها المملكة الرومانية 
 و ظهر لنا الرب يسوع ليبحث عن الخطاة و المذنبين 
 ليسكن فى هياكل ليست مصنوعة من حجر  و طين
 بل يسكن  الرب فى قلوب كل  البعر الصالحين 

 كلمات ميعيل جرجس

 رسالة شكرمن  ساقفة  ستراليا لقداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثانى

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRndO57IjUAhWBVZQKHWKzDngQjRwIBw&url=http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t%3D73617%26page%3D7&psig=AFQjCNEBmUvP65TExv9N-UfirbaHoP3WVw&ust=14957261446328
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St. Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(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” 

 

 (4:٩١انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ"

 
 التقرير السنوى

ه لم يقدم عمممل النباالشارة الى المثل الذى نطقه مخلصنا الصالح من فمه الطاهر االوهو مثل اليعازر والرجل الغنى، الذى ُحرم من حضن ابينا ابراهيم فقط 
لمكمل ممه رحمه؛ فمن هذا المثل وتحت توجيهات اسقفنا المحبوب نيافه الحبر الجليل االنبا دانييل تكونت مؤسستكمم المخميمريمه همذم لمكمى مما تمقمدم عمممل رحم

 (.٦١:٦١المحتاجين والمعوزين بالسودان ودوله جنوب السودان )لو
 -ويسعد مجلس ادارة جمعيتكم ان يقدم لكم التقرير التالى:

 ( تركيب جهاز تحليه المياة لتوفير ميام عزبة وصالحه للشرب لطلبه المدرسه وشعب الكنيسه.٦
 ( تقديم الدعم المالى لماكفحه وباء الكوليرا في امدرمان والخرطوم.٢
 ( حفر بئر ارتوازية بارض كنيسه السيدة العذراء بجوبا لتوفير ميام الشروب لسكان الحى.٣
 ( تقديم وجبه غذائية لطلبه مدرسة القديس ماركوس االبتدائية.٤
 ( تقديم وجبه طعام بعد كل قداس لكل شعب كنيسه مارجرجس.٥
 

 نجحت هذم الخدمه. ما نود ان نؤكد للجميع بان كل تبرعتكم ترسل بالكامل الى السودان. نشكركم جميعآ على تعاونك معنا، ولوال دعمكم  وتعاونكم وتعب محبتكم ل
 لمزيد من االستفسار الرجاء االتصال بقدس ابونا يوسف فانوس او قدس ابونا بيشوى بطرس.

 -لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل الجليل وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

Swift Code: - SGBLAU2S  
BSB: -   112-879   
A’cc:-   493911231 

 .المساكين، ونتضرع اليه فى ان يبارك فى هذم الخدمه وتوسيع تخومها من اجل خالص نفوس هؤالء الخدمهوفى الختام نشكر صانع الخيرات لتعضيدم لهذم 
 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

  (:47٩4من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال"
 

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) 

 قصيدة )النهاردة يا سيدنا(

 إهداء لقداسة البابا تواضروس الثانى 

 سيدني ، أستراليا -نظم الشماس د/ شوقي صليب 

 النهاردة يا سيدنا   ...    بنتلقاك بالفرحة 

 الكنيسة زي عروسة   ...   في توب ابيض مع الترحه

 والشموع نورت وسط القناديل ...  شعب و شمامسه رددوا لحن التهليل

 كلنا فرحانين بسيـــــدنا  ...

*** 

 فرحانين من قلوبنا  ...  من قلوبنا فرحانين

 و لصالتك و ارشاداتك   ...     احنا دايما طالبين

 احنـــــــا خراف الرعية   ...   ولرعايتك محتاجيــــــن

 محتاجين  .. محتاجين  .. محتاجين

*** 

 كل مره تيجي فيهـــا  ...   تلقانا ليك مشتاقين

 زي ابن يغيـــب ابـــوه   ...   ليلة يحسبها السنيـــــــــن

 و ف رجوع األب يخده  ...   باألحضان و بالحنيــــــــن

 الحنيـــن ..  الحنيـــن  ..  الحنيـــن

*** 

 قصيدة )سالم مليان بالمحبة(

 إهداء لقداسة البابا تواضروس الثانى 

 سيدني ، أستراليا -نظم الشماس د/ شوقي صليب 

 سالم مليان بالمحبة     ...     لمار مرقس كاروز ديارنا 

 و كمان سالم م األحبة     ...    للبابا تواضروس اللي زارنا 

 ملك السالم  ..  يمالك سالم 

 يا خليفة مار مرقس 

***** 

 يا بخور عطري كل المكان  ...   و رحبي بدون حروف 

 يا أوتار رددي عذب األلحان  ...  أهال على دق الدفوف

 يا صفوف شاركي انِت كمان ...  باحلى تصقيف ع الكفوف

 ملك السالم  ..  يمالك سالم 

 يا خليفة مار مرقس 

***** 

 يا نجوم السما إطلعي      ...      والمعي في أبهى نور

 يا شموع الفرح ولعي     ...     إتجمعي يا احلى الزهور

 يا آذان انصتي و اسمعي    ...    ترجعي في غاية السرور

 ملك السالم  ..  يمالك سالم 

 يا خليفة مار مرقس 



   7171سبتمبر  71   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

61 

 
 

 ذكري األربعين ألنتقال المرحوم 
 عصام بديع عريان ) عصام كانتين ( 

 
 ( 601: 601باركي يا نفسي الرب وكل مافي باطني ليبارك أسمه القدوس. باركي يانفسي الرب والتنسي كل حسناته. )مز

 
بكنيسة مارمرقس بارنكليف ويليييه كيليمية عيزاء بيقياعية  1062/ 9/ 12تقام صالة االربعين علي روحه الطاهرة أثناء القداس األلهي يوم االحد 

 االجتماعات. 
زوج السيدة أبتسام عريان ووالد كل من شيرين ماتيرا وزوجها ريمون ماتيرا، وجد لمرايا ولووك. ووالد مريي  سيوان وزوجيهيا مياييكيل سيوان. 

 شيويوأخو أبونا باخوميوس بكنيسة االنبا باخوميوس بسيدني، والدكتور وفيق نخلة بأمريكا وع  لبيتر وأنجيال ودميانة نخلة. وع  لماريينيا وبييي
 عريان. وأخ عزيز أليفون الغيطاني وزوجها عماد الغيطاني وأخ عزيز لرزق هللا وكيرلس ورفعت وأرسانيوس رزق هللا.

 . وأخ وخادم شعب كنيسة مارمرقس وابن ّع  الدكتور مجدي وإيهاب عريان وابن ّع  أستاذ منيب.  
 
 

"They are before the throne of God and serve Him day and night in his temple; and he who sits on the throne will shelter them with 
his presence" Revelations 7:15 
 

Essam Eryan's 40 Day Commemoration 
 
Beloved husband of Ebtisam Eryan, adored father of Sherine Metira and Miriam Sawan, father in-law of Remon Metira and Michael 
Sawan, dedicated brother of Father Bakhomious and Dr Wafeek Nakhla and loving uncle of Marina and Beshoy Erian, Peter, Angela 
and Demiana Nakhla, and cousin Dr Magdy and Ehab Eryan and cousin Mounib in Brisbane and brother-in-law to Elghitany and Rezkalla 
families, will be remembered for his goodness on Sunday 24th September 2017 at St Mark's Church. 
 
Where: St Mark's Coptic Orthodox Church Hall 
             70 Wollongong Road, Arncliffe, NSW 
When: 24th September 2017 
Time: Approximately 11:00am following the liturgy 
Please join the family in the church hall to celebrate Essam's entry into heaven. 

 
 

 “أميـرالفقـراء المصـريين....؟!” تابع مقال 
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
 
 
 

كبني   كان الذي يتحك  في اإلقتصاد المصري البنوك األجنبية 
باركليز مثال، والمستثمرين األجانب وكيانيت األربياح تيحيّول 
خارج مصر، حتى أن اإلقتصادي المصري الكبيرعبد الجيليييل 

:" لقيد 6991العمري قال عن اقتصاد مصر قبل ثورة يوليو 
كان اإلقتصاد المصري كبقرة ترعى فيي أر  مصير،وليكين 

 ضروعها كلها كانت تحلب خارج مصر".
  

إستطاعت مصر في عهد عبد الينياصير أن تيحيقيق اإلكيتيفياء 
الذاتي في كل محاصيلها الزراعية ماعدا القمح حيقيقيت مينيه 

 % من احتاجاتها. 00
 

 000مياليييين و60وصل انتاج القطن إلى  6919وفي عام 
ألف قنطار وهو أعلى رق  في تاريخ الزراعة المصرية عيليى 

 6992اإلطالق. واستطاعت مصر تحقيق نسبة نمو من عام 
% )تيقيريير اليبيني  2بلغيت ميا ييقيرب مين  6912إلى عام 

 9عن مصر الصادر في واشنطن بيتيارييخ  200الدولي رق  
( وهيذا ييعينيي أن مصيراسيتيطياعيت فيي عشير 6912 يناير

سنوات أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعيا  ميا اسيتيطياعيت 
 تحقيقه في األربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.

 
ل  توقف النكسة مسيرة التنمية.كانت نسبة النمو اإلقتصيادي 

%سنويا. واستطاع اإلقيتيصياد 0تبلغ  6920و6919عامي 
أن يييحييقييق زيييادة لصييالييح ميييييزانييه  6919الييمييصييري عييام 

ميليييون 2169التجاري ألول مرة في تاريخ مصربفائض قدره
جنيه. وت  إعادة بناء اليجيييل اليميصيري بيدون ميدييونيييات 
خارجية، والمحالت التجارية كانت تعر  وتيبيييع مينيتيجيات 
مصرية، مأكوالت ومالبس وأثاث وأجهزة كهربيائييية. وكيان 
عبد الناصر يفتخر بأنه يرتدي بدل وقيميصيان  يزل اليميحيلية 

 ويستخدم األجهزة الكهربائية )إيديال(.
 

صعدت روح الرئيس عبد الناصير إليى بيارئيهيا وليدى مصير 
فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين وخميسيون ميليييون 
دوالر، بشهادة البن  الدولي، وثمن القطاع اليعيام اليذي بينياه 

مليار دوالربتقديرات البني  اليدوليي. 6200عبد الناصر يبلغ 

وعيييدد اليييميييصيييانيييع اليييتيييي أنشييي يييت فيييي عيييهيييد عيييبيييد 
مصنع، منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلييية 6100الناصر

 6991% قيبيل 00واستراتيجية. وت  خيفيض األمييية مين 
بفضل مجانية التيعيلييي  اليتيي أنيجيبيت  6920% عام 90إلى

أحمد زويل ومحمد النشائي ومجدي ييعيقيوب وفياروق اليبياز 
 وهاني عازرويحي المشد و يره  من النوابغ والعلماء. 

 
كل ذل  بدون ديون إالّ ديون شراء السالح من روسيا واليتيي 
تنازلت عنها ول  يت  سدادها. وكان الجنيه المصيري يسياوي 

لاير سييعييودي بييأسييعييار الييبيينيي   62دوالر أمييريييكييي و 169
أربعة جنييهيات   المركزي المصري، وكان ثمن الجنيه الذهب

مصرية، هل هذا هو أدنى مستوى للجنييه اليميصيري، وهيذه 
هي الخزانة الي أفلسها عبيد الينياصير ييا أسيتياذ؟!!. وكيييف 

 تقول :"أنه كان واضحا أن كل شئ ضاع؟!.
 

في عهد السادات بيدأت ميعياول اليهيدم تضيرب فيي الصيرح 
العمالق لتركة عبد الناصرفي مصير والزاليت تضيرب حيتيى 
اآلن،ولكن عندما تتكل  األرقام والوثائق واإلحصائيات تسكت 
كل المفترين والحاقدين على عصر عبد الناصير اليذي ييميثيل 

 فصال استثنائيا في التاريخ المصري والعربي كله.
 

ألمصريون الحقيقيون الذين سجنوا في عهد عبد النياصير لي  
 يستطيعوا إخفاء حبه  له وإعجابه  به. 

 
أحمد فؤاد نج  الذي هاج  عبيد الينياصير بضيراوة، واعيتيقيل 

بيعيد  6920ول  يت  اإلفراج عنه إالّ عام  6910أواخر عام 
وفاة عبد الناصر، تحول العداء له إلى حب جار  بعد وفاته، 
يقول نج :"قلت ألمي إزاي تعيّطي على واحد اعيتيقيل إبيني ، 

 قالت لي عامود الخيمة وقع ياحمار؟!".  
وقد وصفه ب )أمير فقراء مصر( وب )نيبيي ذلي  اليعيصير(، 
وقال :"بكيت يوم وفاته، ليس على عبد النياصير ليكين عيليى 
الحل ، عبد الناصر كان ضمير الشعيب اليميصيري، كيان فيييه 
الجدعنة". وقد رثاه في قصيدة أذكرمنها:"مين دا اللي نيايي  
وساكت، والسكات مسميوع، سييّيدنيا اليحيسييين، واالّ صيالح 
الدين، واالّالنبي، واالّ اإلمام؟، دستور ياحراس اليميقيام طيول 
ما الكالم بالشكل دا ممنوع، واحنا نبيّنيا مين ضيليعينيا نيابيت، 
أبوه صيعيييدي وفيهي  قيام طيلّيعيه طيابي ، طيابي  عيليى قيّدنيا 
وعالمزاج طاب ، فاجومي من جنيسينيا مياليو  ميرا عيابيت، 
فالّح قليل الحيا إذا الكالب سابت، واليطاطييل ليليعيدا ميهيميا 
السهام صابت، وان كيان جيرح قيليبينيا كيل اليجيراح طيابيت، 

 واليطولوه العدا مهما األمور جابت"
 

وعبد الرحمن األبينيودي اليذي سيجين أيضيا فيي عيهيد عيبيد 
الناصر، رثاه في قصيدة،أذكر منها: "إّزاي ينّسينيا اليحياضير 
طع  األصالة في صوته، يعيل جمال عبيد الينياصير، ييعيييل 
جمال حتى في موته، أعداؤه كرهوه ودي نعمية، مين كيرهيه 
أعداؤه صادق، في قليبيه كيان حياضين أّميه، ضيمييير وهيّميه 
ومبادئ، ساكنين في صوت عبد الناصر، عشنا اليحييياه ويّياه 
كالحل ، فال فساد والرهن بالد، يومها انتشيينيا ثيقيفية وعيلي ، 
و  زمنه ماعشنا  آحاد، كنّا جموع في زمن نياصير، كيان 
الهالل في قلب صليب، والشفنا حزازات في بيليدنيا، وال دييب 
بيطارد ديب، وال جرس خياصي  ميدنيه، وّحيدنيا صيوت عيبيد 
الناصر، ر   الحصار كينّيا أحيرار، وفيي اليهيزييمية الشيعيب 
ماجعل، كان اسمها بلد الثّوار، وقرار زعيمها مياييرجيعيل، 
قرار جمال عبد الناصر، خلال بالده أعز بالد، ليها احترام فيي 
الكون مخصيو،، ال شيفينيا وسي  رجياليه فسياد، والخيطي  
سمسرة ولصو،، كان الجميع عبد الناصر، لواله مياكينيتيوا 
اتعلّمتوا، وال بقيتوا دراكوال، ياللي انتوا زعمياء وإنيجيازكي ، 
دّخلتوا مصر الكوكاكوال، وبتشتموا في عبد النياصير، عيميره 
ما جاع في زمانه فقير، أو مالتقا  دوا للعلّة، دلوقتي ليعيبية 

 إخطف طير واألّمه في خدمة شلّه تكره عبد الناصر."
 

أّما نزار القباني فرثاه قائال:"نحن الذين قتلينياك، قيتيلينياك ييا 
 آخر األنبياء، ليس جديدا علينا ا تيال الصحابة واألنبياء".

 
   رح  هللا عبد الناصر،أّما أنا، فأنا ناصري وأفتخر.

 
 المراجع: 

 كتب:
 )عبد الناصر كيف حك  مصر( لعبدهللا إمام،

 )لمصر ال لعبد الناصر( لمحمد حسنين هيكل،
 )أإلنسان موقف( لمحمد أمين العال ،

 )أإلنهيار بعد عبد الناصر لماذا( لعادل حسين

https://maps.google.com/?q=70+Wollongong+Road,+Arncliffe,+NSW&entry=gmail&source=g


 ش  4771 توت 7 اخبار االقـباط

 47 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 
 
 
 

 ذكرى الصديق تدوم الى االبد 

 الذكرى السنوية الخامسة للمرحوم 
 عزيز تادرس يسى

بقلوب ملؤها االيمان خاضعة لمشيئة الرب 
وبتسليم كامل الرادته ، تدعو االسرة االهل 
واالصدقاء لحضور القداس االلهى على روحه 

 الطاهرة 
بكنيسة االباء الرسل  4147/ 9/ 41يوم االحد 

 والشهيد العظيم أبانوب .
ذكراك دوما فى فكرنا ، صورتك دوما فى عيوننا 

، محبتك دوما فى قلوبنا ولن ننساك الى أن 

نلقاك .. عزاؤنا أنك مع القديسين . زوجتك 

 وأبناؤك 

 
 

 (47:17ويضئ األبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم..)
 

  4147أغسنطنس   42رقد على رجاء القيامة األستاذ أميل بطرس زوج المرحومة مارى بطرس وذلك يوم األثنننينن 
وهو والد كل من األستاذ أشرف بطرس زوج المرحومة منال بطرس ، ووالد األستاذ أمجد بطرس زوج السيدة سيلفنينا 
بطرس. وجد كل من : دانيال، بنيامين، راشل، ماثيو، إيما وبيثانى بنطنرس . وعنم كنل منن : النبنينر وجنون و عنادل 

اغسنطنس  74قرياقوس وجورج بطرس وميرفت وليم. وقد أقيمت الصالة بكنيسة مارمرقس بأرنكليف يوم الخمنينس 
 ..ونسأل الرب بأن ينيح نفسه الطاهرة وعزاءا لكل أفراد أسرته ومحبيه.4147

                           
Emile Botros, beloved husband of the late Marie Botros and father of Ashraf and the late Manal 
Botros and Amgad and Sylvia Botros. Beloved grandfather to Daniel, Benjamin, Rachel, Matthew, 
Emma and Bethany Botros. Uncle of: Albert & John & Adel Kiriacos & Mervat William & George 
Botros. 
 Emile departed this world in peace on Monday 28thAugust 2017. May the Lord repose his soul and 

give peace and comfort to his family and loved ones. The funeral was held on Thursday 31st August 

2017 at St Mark’s Church, Arncliffe.  

 "طوبي لمن أخترته وقبلته ليسكن قي ديارك الي االبد"

 ذكري االربعين للمرحومة الغالية 
 السيدة / أنطوانيت طراف

والدة كل من يوسف منكناري وزوجنتنه سنلنوي منكناري، وننبنينل منكناري 
وزوجته أيمان مكاري، وفنؤاد منكناري وزوجنتنه وفناء منكناري، وأدين  

 مكاري وزوجته مني مكاري، وتريزا فام وزوجها عماد فام. 
/ 41/  14وذلك أثناء القداس اآللهي يوم األحد الموافق االول من أكتوبر 

 ديورل.  -، بكنيسة السيدة العذراء وسيدهم بشاي 4147
 

وتشكر األسرة كل من شارك في العزاء بالحنضنور أو األتصنال. وتنخن  
بالشكر نيافة االنبا دانيال وجميع االباء الكهنة الذين قاموا بنالصنالة عنلني 

 روحها الطاهرة. 
 

“Blessed are those whom You have chosen and accepted to dwell in Your 
house forever.” 

 
The 40th day commemoration of the Dear beloved  
Mrs/ Antionette Tarraf 
The mother of Mr. Makari Youssef and his wife Makari Salwa, Mr. Ma-
kari Nabil and his wife Iman Makari, Mr & Mrs Fouad and Wafa Ma-
kari, Mr & Mrs Adeeb & Mona Makari and Theresa & Emad Fam.   
During the Mass on Sunday 01/ 10/ 17 at St. Mary and Sidhom Bishay 
Church – Dural.  

 
The family thanks all those who participated in the condolences by attend-
ing or contacting the family and also thanks to Bishop Daniel and all the 
church fathers who attended the funeral Mass.  
  

 
 و يضئ اإلبرار كالشمس فى ملكوت ابيهم

 ذكرى االربعين
 للمرحوم ثروت عبد الملك

 شقيق كل من عزمى ، سناء ،هشام و ماجدة والمرحوم رضى عبد الملك
 و خال جورج عبد الملك و بسادة جرجس 

و االسرة تدعوا جميع االهل و الصدقاء لحضور ذكرى االربعينن و ذلنك اثننناء 
القداس االلهى بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس و االمير تنادرس بنلنينفنربنول 

 2071النى السناعنة  0011من الساعة   4147/ 9/ 71يوم السبت الموافق  
صباحآ و سوف تتقبل االسرة العزاء مع افطار اغابى حتى الساعة الثانية عشر 
بقاعة الكنيسة بعد القداس اإللهى  و تتقدم االسرة بالشكر العنمنينق لنكنل االبناء 

 الكهنة و االحباء الذين شاركونا العزاء.
 اله كل تعزية يمأل قلوبنا و اياكم بتعزية السماء امين. 

Blessed are the dead which die in the 
Lord from henceforth: Yea, saith the 
Spirit, that they may rest from their 
labours; and their works do follow 
them. 
 

The one year commemoration 
of Cecile Rizkalla 

  
will be held on Sunday September 24th at St Demiana & 
St Athanasius Church.  
 

ِ ُمْنذُ اآلنَ ” ب  وُح: ِلَكْي  نَعَمْ  .ُطوبَى ِلألَْمَواِت الَِّذيَن يَُموتُوَن ِفي الرَّ يَقُوُل الرُّ
 .يَْستَِريُحوا ِمْن أَتْعَابِِهْم، َوأَْعَمالُُهْم تَتْبَعُُهمْ 

 الذكرى السنويه األولى لألم الغاليه سيسيل رزق هللا
 زوجه االستاذ يوسف رزق هللا

سبتمبر فى كنيسه القديسه دميانه  ٤٢سوف يقام القداس اإللهى يوم السبت 
  .اثناسيوس والبابا 
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