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خلص شعبك، وبارك مرياثك، وارعهم وامحلهم إىل األبد

 Save Your people, And bless Your inheritance; 
Shepherd them also, And bear them up forever. 

PSA 28.9

رئيس جملس االدارة و رئيس التحرير د. رأفت جنــدي

We Cut Taxes Like a Diamond

Nady Ibrahim416-817-1560
3289 Topeka Dr. | Mississauga

www.profitexplorer.com
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 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
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Serving our community with experience and respect

Ed Mikhael
TEL: 647-330-3054

OAKVILLE TOYOTA SCION

USED CARS FROM $5000
أسعار تبدأ من 5000 $

2375 Wyecroft Road, 
Oakville, Ontario
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Gawdat(JIMMY) Boulos
Offic:905 279 8888 
Cell: 416 737 4490

gawdat.boulos@century21.ca
www.century21.ca/gawdat.boulos

Facebook/jimmyC21

 for all your real estate
needs

قداسة البابا تواضروس الثانى يلتقي بسمالوط مع 
كل اسرة من أسر شهداء الوطن والكنيسة بليبيا... 
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2150 Winston Park Drive Unit # 205. Oakville, ON. L6H 5V1 
Fax: 289-815-0102  

E-mail: gghaly@raigrantinsurance.com
www.raigrantinsurance.com 

COMMERCIAL & PERSONAL

تأم  الرهن العقاري

تأم  حياة

تأم  تقاعدي

إستثررات

Auto
Homes

Buildings

INVESTEMENT

RRSP/RESP/RDSP

LIFE

Mortgage Insurance

Tel.: 289-815-0101

GEORGE GHALY
ASSOCIATE BROKER

اسرة حترير األهرام اجلديد

تتقدم بالتعازي

لألساتذة ايفون ونظمى حبيب
ولألستاذة الدكتورة ميمى عبد السيد

واألستاذ الدكتور مهندس جورج عبد السيد
واالستاذة فيتا والعقيد متقاعد جمدى مسيحة

النتقال اخيهم
األستاذ مسري مسيحة

الرب ينيح روحه في فردوس النعيم

د. رأفت جندى



فيلما  طويلة  سنوات  منذ  شاهدت 
إحدى  في  قس  بين  صراعا  يحكى 
االلمان  القواد  واحد  االوربية  القرى 
أيام الحرب العالمية الثانية، ولقد انزل 
الكثير  بلدته  وباهل  بالقس  القائد  هذا 
من الدمار والهالك، وعند انحدار قوى 
للمنطقة  الحلفاء  ومحاصرة  االلمان 
القس  هذا  واختطف  القائد  هذا  بعث 
من غرفة نومه، وعندما مثل بين يديه 
في  تفكر  ال  أنك  اعرف  القس  له  قال 
في  وانا  هذا  تستطيع  كنت  ألنك  قتلى 

سريرى، فماذا تريد منى؟

ان  القس  من  االلمانى  القائد  طلب   
الحلفاء  قوات  ألن  عائلته  له  ُيهرب 
وقال  القس  ثار  المنطقة،  محاصرين 
له كيف اساعدك وانت الذى نكلت بنا 
واذقتنا الويل والموت والدمار، اجابه 
هذه  اليست  ببساطة  األلماني  القائد 

تعاليمكم فى احبوا اعدائكم؟  

وهو  القائد  امام  من  القس  خرج 
يبرطم، ثم اشارت الينا احداث محاكمة 
الحلفاء  محكمة  امام  االلمانى  القائد 
ان شخصا مجهوال ساعد عائلة القائد 
كان هذا  وبالطبع  الهرب  في  االلمانى 
الشخص هو نفس القس، وطوال فترة 
كان  الحياة  مدى  االلمانى  هذا  سجن 
هو  محبسه  في  يزوره  الذى  الوحيد 
هذا القس الذى ذاق المر كله على يده 
االلمانى وموته  القائد  بتعميد  وانتهت 

مسيحيا.

بنينِّ أين انت؟ ومن أنت؟ 
السنة الثامنة ، العدد )183(  - األحد 8 مارس 2015

Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
I will always do,What is best for you

Tel:Ê905-782-7527Ê
tamer.topremax@gmail.com
www.best4uhome.com

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

وجه  من  اختفى  ادم  أخطأ  عندما 
الرب فقال الرب آلدم “اين انت؟” 

لكى  لموسى  الرب  اتى  بينما عندما 
له  قال  مصر  من  العبرانيين  يخرج 

موسى “من انت؟” 

أن  نرى  الواضح  التباين  هذا  من 
حتى  ويفتقدها  خلقته  يعرف  الرب 
تجهل  فأنها  الخليقة  اما  ولو سقطت، 
الخالق الذى صنعها وتحاول أحيانا ان 
ترى بديال له سواء فى نظريات علمية 
نظرية  فاتت  باسمه،  تعاليم مزيفة  او 
البيج بانج او تعاليم “أُمرت ان اقاتل 

جميع الناس”.

بما  ويسمح  ويرى  يعرف  الرب 
أوباما  به  يتآمر  وما  داعش؟  تصنعه 
تخطط  وما  األوسط؟  الشرق  على 
منطقها  كان  مهما  الظالم  قوى  به 
عنه  للمختفي  ويقول  وتبريراتها 
ويستخدم  انت؟”  “اين  والمتباعد 
واعطاء  البعض  لتنقية  أيضا  هؤالء 
وفى  اآلخر  للبعض  الشهادة  أكاليل 
به  الذى  عن  يبحث  الوقت  نفس 
رجاء من هؤالء الداعشيين، وها هى 
الداعشيين عاد  احد  ان  تقول  االخبار 
للرب وندم على الشر والصورة التي 
الرب  ولكن  ومكذب  مصدق  بين  له 
يذهب دائما لخلقته ويقول له أين انت؟ 
ولكن لآلن هناك من يسأل عنه ويقول 

“من انت؟”

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

بعضوية  مصر  فازت  أ  ش  أ  الخرطوم- 
محكمة عدل دول “الكوميسا”, في االنتخابات 
التي جرت يوم /األربعاء/ بالعاصمة السودانية 
مجموع  من  دولة   15 بمشاركة  )الخرطوم( 
حيث  األفريقية,  بالمنظمة  األعضاء  الدول 
ممدوح  وائل  المصري  المستشار  تصدر 
راضي, قائمة الفائزين بعضوية الدرجة العليا 
إلى  ضمت  والتي  الكوميسا,  عدل  لمحكمة 

جانب مصر, دول السودان-الدولة المضيفة- وموريشيوس, وزامبيا, وماالوي. وأشاد السفير 
المصري بالخرطوم أسامة شلتوت-في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق األوسط بالخرطوم 
بفوز المستشار وائل ممدوح راضي, بعضوية الدرجة العليا لمحكمة عدل الكوميسا, مشيرا 
إلى ان هذا الفوز يأتي تعزيزا للتوجه االستراتيجي المصري في هذا التجمع اإلقليمي الهام. 
ال`18  االجتماع  في  شاركت  بالخرطوم  المصرية  السفارة  أن  شلتوت,  السفير  وأوضح 
لوزراء العدل في منظمة الكوميسا, والنواب العامين في السوق المشتركة للشرق والجنوب 
األفريقي, الذي افتتح جلساته اليوم نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن, مشيرا 
إلى أن السفارة أجرت العديد من االتصاالت وبذلت جهودا حثيثة مع أشقائها األفارقة والتي 
أسفرت عن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع. وقال السفير المصري بالخرطوم, 
إن الرئيس السوداني عمر البشير سيفتتح غدا الخميس مقر محكمة عدل الكوميسا بالخرطوم 
الكوميسا,  دول  االجتماعات من  في  المشاركة  والوفود  المسئولين,  كبار  بحضور عدد من 

والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان.

مصر تفوز بعضوية حمكمة عدل دول “الكوميسا”

موقع االهرام اجلديد
يتقدم يف املشاهدة 

تابعوا االخبار اول بأول 

www.ahram-
canada.com
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بيتـــــك 
و سوق العقارات
املغاالة فى سعر العرض 

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
الحمل  هللا  عبد  الملك  موت  بعد  أن  عارفين 
تقل عليك لكن وال يهمك ربنا معاك وأحنا كلنا 

معاك ياريس.
أوباما

بتقول توفر فرص عمل لداعش بدل ما تقتلهم، 
أنت  وفر  عمل،  فرص  عندهم  هما  سيدي  يا 

فرص عمل لشعبك األول يا فاشل.
ستيفن هاربر

أسهمك  ما  كل  برأسه  يطل  اإلرهاب  ما  كل 
الخالق، وشكلك كدة  ترتفع أرزاق وموزعها 

فيك حاجة هلل.
جستين تردوا

لكن  عيل  عليك  بيقول  إللي  من  بنزعل  كنا 
الظروف أثبتت أن مش عيل أنت عويل.

كاثلين وين
أنِت لسبيان ودي حريتك ونحترمها، إحترمي 
حريتي أنا مش عايز عيالي يعرفوا عن الشواذ 

واليسبيان والجايز.
سما المصري

المصرية  البرلمانية  لالنتخابات  بشدة  أؤيدك 
بصدقك كونك رقاصة وبترقصي!!!.

تميم
أنا  د  النيلة  يادي   1971 سنة  تأسست  قطر 

طلعت أكبر من قطر بعدة شهور.
موزة

الواد  غير  والشتيمة  الكالم  جايبلك  ماحدش 
تميم، جاتها نيله إللي عايزه خلف زي تميم.

المفوضية الدستورية
مزدوج  منع  دستورية  بعدم  توصيتكم  بعد 
الجلبية  في  بجهز  أنا  الترشح  من  الجنسية 
في  اترشح  أنزل  علشان  والعمة  والعباية 

الصعيد.
البنتاجون

بيقولوا قال زعالنين أن مصر ضربت داعش 
وانا بقولكم كلمة اللمبي » أنت مال ...أنت«.

يوني كرونبي
اللي  وبيقولوا  لمسيسوجا  عمدة  أنتخبوكي 
محافظ  عينولها  واسكندرية  جوزك،  بيحكم 
في  بتحصل  يعني  عادي  مراته  بتحكم  وإللي 

كل الدنيا.
محافظ اإلسكندرية

إرتحنا من »سوزان« طلعت لنا »أميرة«  يا 
أخويا لو بتغير عليك قوي خليها تقعدك جنبها 

في البيت وأرحمنا شوية.
حماس

تاني  إرهابية  باعتباركم منظمة  يحكم  القضاء 
يوم يحصل تفجير لدار القضاء يا سالم علي 

الصدف والغباء. 
وزارة التموين

نتوقع زيادة سعر اللحوم بعد رفع األزهر أكل 
بالتصدي  ونطالبكم  مناهجه،  من  األسير  لحم 

لجشع الجزارين.

العديد من مالك المنازل يعتقدون انه اذا 
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض 
المنزل للبيع فإنه يمكن تخفيضه في وقت 
الحق اذا لم يباع. ولكن عندما يتم تسعير 
كافي  اهتمام  يجد  ال  فانه  مرتفعا  المنزل 
ان  البائع  يضطر  تدريجيا  المشترين.  من 
ولكن  السوقية  القيمة  إلى  السعر  يخفض 
بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى السوق 
الجاد.  المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة 
الى  السعر  ينخفض  األحيان  بعض  وفي 
قد  يكون  البائع  ألن  السوق  قيمة  من  أقل 
بأقل  المنزل  يباع  النهاية  وفى  صبره  نفذ 
من قيمته الحقيقية. وقد يعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل قد ال يجد 
يبحثون  الذين  وأولئك  بحثه.  فى  المنزل 
انهم  سيدركون  السعرى  النطاق  ذلك  فى 
أفضل  قيمة  على  الحصول  يستطيعون 
المنزل  سعر  كان  إذا  أخرى.  منازل  في 
حتى  طويال  وقتا  يستغرق  فلن  فيه  مبالغ 
يفقد اهتمام المشتري الجاد. وبحلول الوقت 
الذي ينخفض فيه السعر يكون قد فقد اهتمام 
فترات  ان  المؤكد  من  الجادين.  المشترين 
العرض الطويلة فى السوق لها تأثير سلبى 

على عملية بيع المنزل. 

احملكمة تغرم مدينة سانت جونز وهيئة النقل مببلغ 
60 ألف دوالر لكل منهما لتسببهم يف وفاة مهندس

الدينّية احلمراء!
بقلم: عادل عطية

في كتابه: »معاناة فإنتصار«، سّطر ريتشارد 
هالة  تحمل  التي  الكلمات  هذه  وورمبراند، 

النبوءة:
الغش والخداع  الشيوعيون معارك  »لقد خسر 
لسلوك  يُربحوا  لم  فإذا  الشرقية..  أوروبا  في 
بشري مهذب، فسيتحرك الشر مرة أخرى في 

خالل السنين القليلة القادمة«!
صدق ذلك الذي لقب بـ : »الشهيد الحّي«!

فقد تحرك الشر، مرة أخرى، في حالة الحقد، 
والمرارة، واألهوال إلى أقصى الحدود على يد 

جماعات اكتمل نموها في تنظيم »داعش«!
ها هم الشياطين الحمر، قد أنطلقوا في الطريق..
الشيوعية  من  مستوحاة  مداعس  على  سائرين 
الحمراء، ليس عن طريق االلحاد، هذه المرة، 

ولكن عن طريق هللا.. في دينيّة حمراء!
الداعشيون..

بينما  األحد..  الواحد  هلل  اخالصهم  يّدعون 
نفوسهم، أصبحت مختارة إله من صنع خيالهم! 
للهداية،  الخالق؛  بعثوا من  انما  انهم  ويّدعون، 
وتطبيق شرائعه المؤدية إلى الجنة.. وهم انبياء 
مدننا،  ارجاء  كافة  يذرعون  في وسطنا،  كذبة 
الفكر،  اسواق  في  الضالة  تعاليمهم  مقدمين 
رافعين علم الموت من مدينة ألخرى، فاتحين 
إليهم  مجتذبين  خبث،  بكل  الرحبة  اذرعتهم 
الشباب الملتهب باألسى على الذات؛ لينتهوا في 
هذا الحضن الرهيب، إلى هاوية الظالم، على 

صدى ضحكاتهم الساخرة!
إلههم، ليس هو الهنا الذي نعبده..

إلههم، إله السيف..
في  فليس«،  »مفستو  صوت  ذا  هو  وها 

فاوست...
يبدو واضحاً على سيفهم، وهو يقول:

»إن كل ما في الوجود يستحق االبادة«!
إلههم، إله الدم..

يُسحر لونه القاني، قلوبهم؛
فيسكبونه من نحر البشر، في نشوة حماقتهم!

إلههم، إله الكبرياء..
بتكبيراتهم  مقيت،  تبجح  في  يمّجدونه،  فتراهم 

المدويّة: »هللا أكبر«!

بداخلهم،  الذي  الشيطان  صرخة  إال  هي  وما 
قلوبهم، محاواًل  المتأجج في  البغض  بها  يلهب 

أن يُركع اإلنسانية أمام مذابحه الدمويّة!
الرؤوس،  فوق  بذبائحهم  العلو  أتباعه  مانحاً 
وفزعاً  رعباً  يكون  لنفسه؛  مرتفع  لبناء عرش 

للبشرية!
إلههم، إله القبح..

ومن أجله..
ألن  شيء؛  كل  في  الطبيعة  جمال  يطاردون 
الحقيقي..  إلى جالل هللا  النفس  يسبي  الجمال، 

وهذا مصدر رعبه األبدى!
إلههم، إله المعاصي..

وباشارة من بنانه، يرتكبون كل الخطايا المميتة، 
يصلون فيها إلى أقصى الجرائم، واآلثام!

إلههم، إله البغض..
اللعنات  بنطاق  كلها  البشرية  يحيطون  ومثله، 

الرهيبة، التي التنتهي!
إلههم، إله االنتقام..

والشياطين  الشياطين،  من  ملبوسين  هم 
الحقيقيين،  المؤمنين  من  لالنتقام  تستخدمهم 
سلطانه،  يهددون  الذين  الصالحين،  واالبرياء 

وجبروته!
إلههم، إله العذاب..

واساسها  المضني،  الرعب  قوامها  فتعاليمه 
العذاب األسود الكئيب، وهدفها: »األلم العظيم«!

إلههم، إله الدمار..
فعلى صوت زمجرة مفخخاتهم العاتية الرهيبة، 

يتحدثون عن تخريب العالم، والتلذذ باحراقه!
إلههم، هو الشيطان..

اإلنسانية  كل  شيء،  كل  منهم  خطف  الذي 
حماس  إال  لهم  يبق  ولم  يدهم،  بين  تبخرت 
حطام  وسط  التمشي  ونشوة  المظلم،  اإلرهاب 

الوجود، واالحساس بانهم صنو الخالق!
أوقات داعش..

أوقات الشياطين الُمقنّعة..
ستنتهي.. 

كما انتهت الشيوعية!
لقد قالها المعلم لتلميذه:

يأخذون  الذين  ألن  غمده؛  إلى  سيفك  »رد 
السيف، بالسيف يؤخذون«!
.. وبداية السقوط الكبرياء!

ميني الوالء للملكة سيبقي 
شرط للحصول على اجلنسية

كندا  في  العليا  المحكمة  رفضت   : أوتاوا 
االستماع  إلي الطعن المقدم من ثالثة أشخاص 
يبقي  وسوف  للملكة  الوالء  قسم  بخصوص 
، وكان  الكندية  الجنسية  للحصول علي  كشرط 
كندا  في  دائمة  إقامة  مقيمين  أشخاص  ثالثة 
يريدون  ال  الجنسية  علي  الحصول  ويريدون 
مختلفة  ألسباب  الملكي  للحكم  بالوالء  التعهد 
طائفة  من  جامايكا  من  توبي  سيمون  وأولهم   ،
قال  رستافاريان(   ( جامايكا  في  ظهرت  دينية 
انه متمسك بدينه الذي يمنعه من الحلف للملكة 
، والثاني درور بار- ناثان وهو إسرائيلي وقال 
أن اليمين يعمل كحصن شرف لشيء هو غير  
إيرلندا  به والثالث هو مايكل مكاتير من  مقتنع 
احتج أن يمين الوالء يخالف ضميره وال لزوم 
له ، وفي عام ٢٠1٣ قضت محكمة صغيرة بان 
يمكن  الوالء  يمين  يسببه  قد  للميثاق  انتهاك  أي 
محكمة  وأكدت  ديمقراطي  مجتمع  في  تبريره 
االستئناف في أونتاريو هذا القرار العام الماضي 
أمام  االستئناف  إلي  الثالثة  دفع األشخاص  مما 
المحكمة العليا في كندا والني رفضت االستماع 
كما  الرفض  لهذا  أسباب  تعطي  ولم  لالستئناف 

هي العادة . 

جونز  سانت  مقاطعة  محكمة  قاضي  امر 
في كندا بغرامة مقدارها ٦٠ ألف دوالر لكل 
من مدينة سانت جونز وهيئة النقل ا لدورهما 
وامر  السريع  الطريق  علي  مهندس  وفاة  في 
مبلغ  النقل  وهيئة  المدينة  تدفع  بان  القاضي 
الغرامة  الف    ٦٠ أل   من  دوالر  الف   ٣7
لتثقيف الجمهور بشان سالمة الطرق  والقيادة 
في مناطق البناء ، ففي يوم 5 يوليو من عام 
٢٠11 كان كبير المهندسين  في وزارة النقل 
انجليش 51 عام مجتمعا  واألشغال  جوزيف 
الطريق  من  ناحية  في  الطرق  عمال  مع 
استخدام  احتماالت  لمناقشة   السريع  الدائري 
خلطة األسفلت البديل للتقليل من الشقوق التي 
الوقت  نفس  وفي  االستعمال  بسبب  تحدث 

السيارة  بان  فوجئ سائق سيارة دفع رباعي  
بالدوس  فقام  فجأه  السرعة  هدئت  أمامه  التي 
عدم  ألي  أدي  مما  بقوه  سيارته  فرامل  علي 
السيارة  انحرفت  و  فيها  التحكم  علي  قدرته 
مجتمعا  المهندس  كان  حيث  المعاكسة  للجهة 
مع األخرين فصدمتهم السيارة وقتلت المهندس 
المحكمة  أدانت  وقد   ، أخرين  اثنين  وإصابة 
سبعة  بي  النقل  وهيئة  جونز  سانت  مدينة 
اتهامات وقال القاضي رغم أن سائق السيارة 
للحادث  الرئيسي  السبب  القيادة وكان  ال يجيد 
إال انه كان يمكن منع الحادث اذا كان العاملين 
في الطريق قد اتخذوا احتياطات افضل وقال 
تحذيرات  تكن هناك  لم  بانه  اقروا  الجميع  أن 
مسبقة للسيارات بان هناك عمال يشتغلون ولم 
تكن عربة العاملين بها ضوء متألق وان إدارة 
السالمة  لوائح  انتهكوا  النقل  وهيئة  المدينة 
المهنية وفشلوا في القيام بما في وسعهم لضمان 
سالمة موظفيهم واخفقوا في توفير المعلومات 
علي  واألشراف  والتأهيل  والتدريب  المناسبة 
موظفيهم وفشلوا في ضمان استعمال المالبس 

واألجهزة الواقية  من قبل الموظفين.
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املصريون يعلمون 
العامل.. السخرية من داعش 

حل شعبى

كتب أحمد إبراهيم الشريف
 تخيلوا لو فجأة قررت كل شعوب العالم أن 
يفعلوا كما فعل المصريون ويسخرون من داعش 
والترقب  الخوف  من  بدال  وأنه  واإلرهاب، 
الحرب  بإعالن  نحن  نسارع  المكروه  وانتظار 
وكل على طريقته، حينها سيتحطم اإلرهاب الذى 
يستمد وجوده من الخوف والفزع اللذين يثيرهما 
فى نفوس اآلخرين وسنشعل نحن ألنفسنا ماليين 
الشموع التى تضىء لنا وفى الوقت نفسه تحرق 

الشر.
على  الحرب  يعلن  وغربا  شرقا  فالعالم 
ما  عادة  منقوص، ألنه  إعالن  لكنه  »داعش«، 
المكاتب  تتجاوز  ال  نارية  بتصريحات  يكون 
الفخمة، أو شاشات التليفزيون وأوراق الصحف 
من  هم  فقط  المصريون  اإلليكترونية،  والمواقع 

يملكون طرقا للحرب ال يتوقعها العدو.
المصريون  وضع  عندما  كانت  البداية 
»داعش« فى خانة »العدو« لم يهتموا للرسميات 
التى حدثت عندما أعلن األزهر أن داعش ليست 
كافرة من باب أنهم ال يحبذون مصطلح »الكفر« 
المصريين  لكن  العصاة،  المسلمين  وصف  فى 
العيش،  لقمة  »قاطعو  هم  الكفرة  أن  يعرفون 
أبناء  وقاتلو  األمة  ومفرقو  األعمار،  ومضيعو 
هذا الوطن، وبعد تفكير عميق عرف المصريون 
كيف يبدأون هذه الحرب وكان عليهم أن يصيبوا 

»قلب داعش« فى نشيدهم الوطنى.
على  يوجد  أن  يريد  كيان  أى  أن  المعروف 
األرض بصورة حقيقية يبدأ بعلم ونشيد وقومى، 
وقصيدة »صليل  أسود  علما  »داعش«  فاختار 
والقتل  السيوف  بقرع  الممتلئة  الصوارم« 

أن  عرفوا  المصريين  أن  المتوقع  ومن  والدم، 
واألداء  »الموسيقى«  فى  تكمن  الضعف  نقطة 
الحركى، وتشويه الصورة المتجهمة التى يظهر 
لمهرجان  النشيد  فحولوا  داعش«،  »قتلة  عليها 
شعبى ممتلئ بالحركة واألداء العنيف والرقص 
الصاخب بما يفرغ طاقة الخوف التى من الممكن 
أن تسيطر على المصريين بسبب ما يرونه من 
العنف والوحشية التى يرتكبها التنظيم اإلرهابى.
زمن  إلى  يعيدنا  أن  يريد  الذى  التنظيم  هذا 
كما  اإلسالم  لصدر  وليس  األولى  الجاهلية 
بالرأفة  يرتبط  دين  اإلسالم  ألن  هم،  يتخيلون 
لم  ربما  الوأد،  لزمن  يعيدوننا  لكنهم  والرحمة، 
يكن يتخيلوا وهم فى تيههم العظيم أن يتفتق ذهن 
يتوقعون  ألنهم  السخرية،  هذه  عن  المصريين 
يكونوا  لم  لكنهم  حلوا  أينما  الخوف  يثيروا  أن 

يتخيلون أن يثيروا السخرية.
الوجه الجديد لـ«داعش« وجه السخرية والذى 
اكتشفه المصريون، يعكس قدرة هذا الشعب على 
صناعة البهجة من ركام الحزن، نعم هى بهجة 
ينقصها شىء لكنها هى »كسر نفس اإلرهاب« 

فى كل العالم. 

إلى  المثقف  من وضعية  تطور  حدث  مثلما 
وضع الناشط ثم إلى وضع الثورى تمهيدا لما 
سمى ب “الربيع العربى”، حدث تطور آخر من 
اإلرهابية  المليشيات  إلى  اإلسالمية  المنظمات 
ثم إلى أشباه الدول اإلرهابية تمهيدا لما يمكن 
له  العربى”، ومما يؤسف  “الخراب  أن نسميه 
أن هذا التطور الخطير حدث برعاية وتمويل 
تعكس  نماذج  ولدينا عشرة  المنطقة،  في  دول 
دولة  شبه  هللا  حزب  الخطير.  التطور  هذا 
التزاما  أكثر  كان  وإن  كاملة،  إيرانية  برعاية 
وتحديدا ألهدافه من المنظمات السنية المماثلة، 
إلى  منظمة  من  تطوره  أحد  ينكر  ال  ولكن 
مليشيا قوية ثم إلى شبه دولة له اليد العليا في 
من  حماس  مع  حدث  الشئ  نفس  حاليا.  لبنان 
خارج  أهدافها  لها  مليشيا  إلى  مقاومة  منظمة 
غزة  تحكم  دولة  شبه  إلى  ثم  المقاومة  مسألة 
على حساب القضية الفلسطينية. والمعروف أن 
وصلت  حتى  حماس  رعت  الدول  من  العديد 
الوضع منها قطر والسعودية وإيران  إلى هذا 
االخوان.  لجماعة  الدولى  التنظيم  على  عالوة 
داعش أنطلقت بنفس الطريقة من منظمة تدعى 
أنها تقاوم الغزو األمريكي إلى مليشيا إرهابية 
خطيرة ثم إلى شبه دولة تسيطر على مساحات 
داعش  وطبعا  وسوريا،  العراق  من  واسعة 
رعتها ومولتها تركيا وقطر والسعودية ودول 
ومنافستها  داعش  شقيقة  النصر  جبهة  أخرى. 
دعمتها  حاليا،وقد  سوريا  فى  دولة  شبه  تحكم 
بوكاحرام  واالردن.  وتركيا  والسعودية  قطر 
هي منظمة إرهابية تحولت إلى مليشيا خطيرة 
وفى طريقها إلى أن تصبح شبه دولة، ومعظم 
دول  من  جاء  الخطيرة  المنظمة  هذه  تمويل 
الحوثية  أنصار هللا  جماعة   . العربية  البترول 
في اليمن هي منظمة أخرى تحولت إلى مليشيا 
اليمن، وساعدها  إلى شبه دولة في  ثم  خطيرة 
وبعض  صالح  هللا  عبد  وعلى  إيران  ذلك  في 
دول خليجية معروفة. هناك جماعة أخرى هي 
منظمة أنصار الشريعة في ليبيا،والتى أنتحلت 
والتي   ، ليبيا  والية  مؤخرا،أو  داعش  أسم 
قطرى  بدعم  خطيرة  مليشيا  كذلك  أصبحت 
مساحة  على  لإلستيالء  تسعى  وهي  أخوانى 
دولة.  منها شبه  لتصنع  أوسع من سرت  ليبية 
ومن قبل حدث ذلك مع جماعة أنصار الشباب 

البترولى،  الصومالى وبدعم فؤائض اإلرهاب 
ومع حركة طالبان التي تحولت في وقت ما إلى 
دولة برعاية باكستانية سعودية كاملة.أما الحالة 
العاشرة فهى مليشيا أنصار بيت المقدس،وكان 
سيناء  فى  دولة  شبه  تصبح  أن  لها  المخطط 
تستوعب سكان غزة، وقد تأسست هذه المنظمة 
االخوان  وتنظيم  حماس  من  كاملة  برعاية 
المسلمين ودول أخرى،وقد أختير أسمها بعناية 
من قبل حماس لكى تعبر عن هدفها فى النهاية، 

وهو احتالل سيناء لصالح حماس.
التطور وهو  هناك خط واضح فى كل هذا 
ما  أو  النفط  ودوالرات  الدينية  الكراهية  ثقافة 
يمكن تسميته “ فؤائض اإلرهاب البترولى”،ولن 
بنهاية  إال  العالم  فى  اإلرهاب  مسلسل  ينتهى 

حقبة البترول العربى السوداء.
العالمة  أن  وهو  آخر  خطير  تطور  هناك 
داعش،  إلى  القاعدة  من  تنتقل  بدأت  التجارية 
من  العديد  ظهرت   ٢٠٠1 سبتمر   11 فبعد 
للقاعدة  فروعا  أنها  تدعى  التي  المنظمات 
بالقاعدة  لها  تنظيمية  عالقة  ال  أنها  حين  في 
وأفغانية،  باكستانية  جيوب  فى  انعزلت  التى 
القتل  في  التجارية  عالمتها  أستخدمت  ولكن 
تعطى  لكى  بذلك  القاعدة  ورحبت  والخراب، 
لنفسها وزنا عالميا يفوق حجمها الحقيقى، اآلن 
انتقل الموضوع إلى داعش حيث تدعى العديد 
أنها فروعا لداعش على عكس  المنظمات  من 
الحقيقة، ولكن هذا يصب في استخدام العالمة 
تفوقت على  التي  لداعش  المزدهرة  التجارية  
الوحشية والهمجية فأصبحت مثار  القاعدة في 
وأصبحت  العالم،  حول  اإلرهابيين  إعجاب 

عالمتها التجارية أكثر رعبا وبريقا.
ما هي نتائج  كل هذا؟

ليس  الخطير  التطور  لهذا  المؤكدة  النتائج 
دويالت  إلى  األوسط  الشرق  شرزمة  فقط 
واسعة،  أهلية  حروب  فقط  وليس  متصارعة، 
وليس فقط حروب مذهبية على الهوية الدينية، 
وليس فقط مزيدا من التطهير العرقى لألقليات 
غير المسلمة، والمسيحية على وجه الخصوص، 
وليس فقط مزيدا من قتل األبرياء..ولكن النتيجة 
تماما وتحويله  الشرق  الحتمية هو خراب هذا 

إلى جحيم  ومقبرة ألبناءه.
والسؤال هل هذا يتم برعاية أمريكية  كاملة 

كما يدعى الكثيرون في الشرق األوسط؟.

في تقديرى أن هذا الكالم عار من الصحة، 
المتوحشة صنعتها  والمليشيات  المنظمات  هذه 
دول  الكراهية  بايدولوجية  وغذتها  ومولتها 
ذاته،  األوسط  الشرق  داخل  ومن  إسالمية 
وصنعتها ايدولوجية متطرفة تدرس في معظم 
وصنعتها  اإلسالمية،  للدول  الدينية  المعاهد 
تستطيع  لكى  بالدين  زايدت  مستبدة  حكومات 
السيطرة على شعوبها، وصنعها فائض الكراهية 
الرهيب الذى يبث من داخل هذه الدول وفائض 
العنف الذى هو ثمرة أكيدة لتوحش الكراهية، 
وفوق هذا صنعها فائض األموال البترولية التي 

كانت سببا رئيسيا في تطرف العالم كله.
الشرق األوسط يخرب  أن  الناصعة  الحقيقة 
نعم  وأمريكا.  إسرائيل  عن  بعيدا  بنفسه  نفسه 
الوضع  هذا  من  تستفيدان  وأمريكا  إسرائيل 
بحصر العنف واإلرهاب داخل هذه الدول بعيدا 
مما  المستفيدين  أكثر  هم  أراضيهم،ونعم  عن 
يحدث، ونعم هم يبيعون األسلحة وتكونولوجيا 
المتحاربة  االطراف  من  يريدها  لمن  الخراب 
يشجعون  هم  ونعم  اقتصادهما،  إلنعاش 
الستار،  وراء  من  المشهد  هذا  نار  ويذكون 
ذاتها،  اللعبة  فى  ثانويا  طرفا  يظلون  ولكنهم  
هم يتفرجون بإستمتاع لما يحدث ولسان حالهم 
يقول أن خراب الشرق يحدث بدون طلقة واحدة 
ينفق من ميزانيتهما، فمجانين  أو دوالر واحد 
وإرهابى الشرق األوسط يقومون بالدور بدون 

أحتياج إلى أمريكا أو إسرائيل.
هذا  بمنع  أمريكا  تقوم  ال  لماذا  والسؤال 

الخراب؟.
ولماذا تمنعه وهو يعزل هذا الشرق بكراهيته 
وعن  الغربية  الحضارة  خط  عن  وإرهابييه 
بترول  تراجع دور ومكانة  أن  كما  إسرائيل؟. 
جعل  العالمية  الخريطة  في  األوسط  الشرق 
بعثروا  الذين  بأنقاذ هؤالء  اهتماما  أقل  أمريكا 
ثروتهم على نشرالكراهية واإلرهاب والخراب 

والدمار فى كل مكان فى الشرق.
الخراب  يوم نحو  بعد  يوما  يتدحرج  الشرق 
للمسالمين  عزاء  وال  أبناءه،  وبأيدى  الكامل 
لفوائض  نتيجة  ثقيلة  ضريبة  يدفعون  الذين 
البترول اإلرهابى وصحوة الخراب التى تسمى 

بالصحوة اإلسالمية.

من الربيع العربى إىل اخلراب العربى
الشرق األوسط خيرب نفسه بنفسه

بقلم جمدي خليل

قُتل غيرهم من  الشهداء; كما  قُتل هؤالء  لقد 
قبل; ليس النهم مصريون فقط  بل النهم فى 
االحداث  أثبتت  ولقد  االول مسيحيون.  المقام 
كثيٌر  ذكر  حينما  التوصيف  هذا  صدق 
حواراٍت  فى  ليببا  من  العائدين  العمال  من 
ديانتهم  عن  يستعلمون  كانوا  انهم  تلبفزيونيه 
حينما يستوقفونهم ويسمحون لهم بالمرور فقط 

حينما يتأكدون انهم غير مسيحيين.

ولست هنا بصدد اثارة حوار طائفى او استنفار 
اى نعره طائفيه فنحن االن فى اشد الحاجه الى 
الى جنب فى مواجهة  التوحد والوقوف جنباً 
االخطار المحدقه بنا. ولكننى بصدد اقرار أمٍر 
نتصدى  حينما  خاصةً  اِنكاره  يمكن  ال  واقع 
هذا  جال  الخارجى.  للعالم  الصوره  لتوضيح 
أحدى  على  بصرى  وقع  عندما  بخاطرى 
الكنائس   احدى  مدخل  على  المعلقه  الالفتات 

الخارج  تصف الشهداء باللغه االنجليزيه 

وليس    COPTIC CHRISTIANS
COPTIC EGYPTIANS

فهل يصح في الوقت الذي يتحرك فيه العالم 
نتقاعس نحن عن  كله إلثبات هوية شهدائنا، 
هذا مهما كانت األسباب. أرجوكم ال تقتلوهم 

مرة أخرى.

سمير جرجس

ال تقتُلوهم مرٍة اخرى ارجوكم

األثار  عام  مدير  اللطيف  عبد  محمد  د.  يقول 
القبطية واإلسالمية: “بخصوص األحداث القائمة 
من  مجموعة  من  مشكلة  لجنة  فهناك  بالدير، 
لتحديد  قريباً  للدير  بزيارة  تقوم  سوف  األثريين 
مدى أثريته. وإذا كان المكان أثري أو يحتوي على 
أثار سوف نقوم بالتدخل لحماية الدير وتسجيله في 
األحداث  وعن  والقبطية.  اإلسالمية  األثار  تعداد 
التي كانت قائمة صباح اليوم أمام الدير فال نعلم 

عنها شئ والتخص وزارة األثار.”
وأضاف الدكتور ابراهيم رجب – رئيس اإلدارة 
المركزية ألثار مصر الوسطى، “تم تشكيل لجنة 
والقوات  البيئة  وزارة  من  وفد  ضمت  مبدئية 
الكنيسة  والكباري وممثل عن  المسلحة والطرق 
القبطية األرثوذكسية بالفيوم، وذهبت للدير لحصر 
المواقع األثرية داخل السور الحديث المقام بالدير، 
لدراسة  األثار  وزارة  من  لجنة  لتشكيل  تمهيداً 
إمكانية تسجيل الدير والمواقع األثرية ومدى بعدها 

عن الطريق المزمع إقامته.”
وعن التقرير المبدئي الذي كتبته اللجنة، أضاف 
رجب: “يوجد مجموعة من المنشوبيات )القاللى( 
وهناك  األثرية  التالل  من  ومجموعة  وصوامع 
الصوامع  بعض  على  موجودة  قبطية  كتابات 
بذلك  مفصل  تقرير  اعداد  وتم  والمنشوبيات، 
مدى  لتحديد  لألثار  الدائمة  اللجنة  على  لعرضه 
أثرية المكان، وهل يتم تسجيله أم ال. وفي حالة 
إذا استقر رأى اللجنة على أنه مكان أثري، سيتم 

إيقاف أي تعديات عليه.
وصرح مصدر مسئول بوزارة األثار، “أن الدير 
ليس  وبالتالي  األثار  حماية  لقانون  يخضع  ال 

لوزارة األثار أي سلطة عليه أو حمايته.
وعن اللجنة التي زارت المكان لمعاينة المنشوبيات 
تقرير  اعداد  تم  بالدير،  الموجودة  )القاللى( 
في  األثار  لوزارة  الدائمة  اللجنة  على  سيعرض 
األيام األولى من الشهر القادم، وهذه اللجنة تنعقد 
مختلفة  أنحاء  من  أعضائها  ألن  نظراً  كل شهر 
من الجمهورية ويصعب اجتماعها أكثر من مرة 

فى الشهر”
قطاع  مدير  فوزى  محمد  الدكتور  أيضا  ويقول 
الطريق  أن  سابقاً،  والقبطية  اإلسالمية  األثار 
المزمع إقامته ومرورا بالدير، ال يؤثر على أي 
موقع أثري وال على المحمية وال الدير بأي صورة 
من الصور، حيث أنه يبعد عن كل هذه األماكن، 
وأن هذا المكان محمية طبيعية أصاًل وال يوجد أي 

حكر ألي شخص أو جهة عليه غير الدولة.

أخر تطورات األحداث 
بدير وادي الريان
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جنوى غاىلقرأت لك 
السبيل الوحيد للخروج
By JENNIFER DUKES LEE

في صباح يوم األحد في كنيسة بلدنا 
للكاهن يحكي  نستمع  جلسنا جميعا 
لنا قصة وبدأت القصة كالتالي: كان 
رجل يسير في الشارع عندما سقط 
في حفرة جدرانها شاهقة االنحدار 
وبدا  منها  الخروج  يستطيع  فلم 
الرجل في الصراخ طالبا المساعدة 
، وبعد قليل مر بالقرب من الحفرة 
طبيب وسمع صراخ الرجل يطلب 
طبية  وصفة  له  فكتب  المساعدة 
بعيدا  الحفرة ومشي  له في  وألقاها 
، وقبل إن يمضي وقت طويل مر 
بجوار الحفرة كاهن وسمع الرجل 
الكاهن  فكتب  المساعدة  يطلب 
صالة ورمي بها في الحفرة ومشي 
بعيدا ، وأخيرا جاء صديق وسمع 
شيء  بعمل  فقام  الرجل  صراخ 
داخل  إلي  وقفز  وشجاع  جرئ 
قائال  الرجل  صرخ  وهنا  الحفرة 
للصديق هل أنت غبي؟ لقد أصبحنا 
كالنا عالقون هنا في أسفل الحفرة! 
ولكني  نعم  أجاب  الصديق  ولكن 
السبيل  واعرف  هنا  قبل  من  كنت 
القصة  هذه  الحفرة،  من  للخروج 
منذ  مرة  ألول  قيل  جديد  مثل  هي 
التليفزيونية )  الدراما  15 عام في 
القصة  هذه  ولكن  الغربي(  الجناح 
هي لكل واحد منا ولكل شخص في 
الكنيسة ولكل كاهن ولكل أم ولكل 
ولكل  الطالق  بسبب  تعاني  زوجة 
مسن يصارع االكتئاب ولكل ناجي 
من  ولكل  السرطان  مرض  من 
المخدرات  أو  الكحول  من  تعافي 
في  األمل  عن  يبحث  من  ولكل   ،
األن  جميعا  ،ونحن  الزجاجة  قاع 
عالقون  أننا  أما  المكانين  احد  في 
علي  نمشي  نحن  أو  حفرة  في 
الطريق ونري الحفر في كل مكان 
للنجاة،  الطالبين  أصوات  ونسمع 
والدموع  هذا  في  افكر  وأخذت 
تمأل عيني وفكرت في الناس الذين 
ساعدوني علي الخروج من الحفرة 

انهم  ، عمل ، فرص وغيره لمجرد 
يعيرون  ال  أخرى  بأمور  مشغولون 
األساسية منها األهمية أو لعدم مساندة 
يمكنه  ال  ندم  والنتيجة   . لهم  ذويهم 
رد المفقود. » ألنه ما هي حياتنا اال 
 (  « يضمحل  ثم  قليال  يظهر  بخارا 
الرسول  يلفت   .)  14  :  4 يعقوب 
يعقوب انظارنا ان الوقت مقصر فال 
والجهل  الكسل  بسبب  لك  ما  تهمل 
ال  الحذر.  وتوخي  االنتباه  عدم  او 
حتى  ما  بأمر  العزيز  قارئي  تستهن 
يترتب  ما  الن  صغيرا،  كان  لو 
سيكون  وتبعات  عواقب  من  عليه 
التالل  تتكون  ال  ما.  يوما  كبيرا 
الجبال بين يوم وليلة،  والهضاب او 
وذرات  حبيبات  تراكم  من  ولكن 
حتى  األخرى  فوق  واحدة  الرمال 
تصبح عظيمة ضخمة، وقد تتصلب 
اسرع  تفتيتها.  أو  اختراقها  فيصعب 
وحول  تتفاقم  ان  قبل  المشكلة  لحل 
الفشل الي صورة مشرقة تفتخر انت 
يعطنا  لم  الهنا  بها، الن  ومن حولك 
والمحبة  القوة  روح  بل  الفشل  روح 
 7 : الثانية 1  تيموثاوس   ( والنصح 
بانها  كنيسته  يصف  االله  فالرب   .)
مثل  مشرقة  بألوية،  كجيش  مرهبة 
الصبح مستندة عليه بعد ان خرجت 
مزقتها  بالبرية  شديدة  معركة  من 
وانهكت قواها واتعبتها فاستندت عليه 
بل  يتركها  لم  فهو  المسير؛  لتكمل 
عنها،  ويحامي  بجانبها  يحارب  كان 
وبالرغم من شعرها االشعث وثيابها 
والتراب  العرق  ورائحة  الممزقة 
والدماء اال انها كانت دائماً وابداً جميلة 
رائعة مشرقة في عينيه ال عيب فيها 
البتة. هذا هو الهي الذي اعبده دائما 

صور مشرقة      
د. روز غطاس

ما يراني جميلة مهما كانت ظروفي 
واحوالي فانا بنته الغالية عليه ودائماً 
ما يراني مشرقة وفي صورة جميلة 
صبغني  التي  صورته  اعكس  حيث 
بها. فمنذ قررت ان اسير مع يسوع 
فاصبحنا  صورتي  تغيرت  حبيبي 
تصادفك  الم  البعض.  بعضنا  نشبه 
الوهلة  قلت في  مرة صورة زوجين 
االولي ان شبههم قريب جداً حتي انك 
اثنين  الم يصادفك  اخوات!  افتكرتهم 
حتي  جداً  لبعضهما  قريبين  اصدقاء 
احياناً ما تصدر نفس الكلمة في ذات 
كانا  لو  كما  واحدة  وتكون  اللحظة 
ام النهما من   ، اتفقا عليها مسبقاً  قد 
كثرة حديثهما وحوارهما وتفكيرهما 
في  واحداً  يكونا  عال  بصوت  معا 
الفكر. وهذا ما قصده المسيح لنكون 
من  هو  ويشرق  صورته  مشابهين 
خاللنا. كما نقول بالعامية : من كثرة 
مكوثهما معا بهتوا اي نضحوا علي 
بعض فال نعرف ان نفرق بينهما. ان 
صورتنا  واشراقة  الشخصي  نجاحنا 
اشراقة  بدون  ابداً  تتم  ان  يمكنها  ال 
نور المسيح يسوع داخلنا. لذلك يقول 
الحياة هي  لي  الرسول معلنا:  بولس 
المسيح والموت هو ربح لي ) رسالة 
فليبي 1 : ٢1 (. حاملين في الجسد 
لكي  يسوع  الرب  اماتة  حين  كل 
في جسدنا.  ايضا  يسوع  حياة  تظهر 
ألننا نحن االحياء نسلم دائما للموت 
من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع 
ايضا في جسدنا المائت ) ٢كورنثوس 
تشرق  وبالتالي  ؛   )  11  ،1٠  :  4
صورة يسوع فيراه كل من هم حولنا 
المشرقة  صورته  نصبح  وقتها  ألننا 

المشرفة.

الصور  من  عديد  بحياتنا  تمر  إنما 
المشرقة المشرفة, فالعامل بالمصنع،  
والطبيب  بالبحر،  والصياد 
حقله،  في  والزارع  بالمستشفي، 
بالمنزل  ،االم  بالمدرسة  والمعلم 
والنجار  السباق،  بحلبة  والبطل   ،
يسعنا  ال  ممن  وغيرهم  بالورشة 
الوقت هنا لنذكرهم ، كل بموقعه هو 
يذكرني  صورة مشرقة مشرفة. هذا 
أطفال  لنا ونحن  تروي  كانت  بقصة 
ركب  عن  الفارس  تعطل  عندما 
المعركة بسبب فقدان حصانه لمسمار 
كان مثبتا بحدوته، فذهب إلى الحداد 
ثمنا  بيضة  األجر  بدوره طلب  الذي 
الذي  المزارع  إلى  فذهب  للمسمار، 
بدوره طلب رفا من الخشب، فانطلق 
 ، الرف  علي  للحصول  النجار  نحو 
فما كان من النجار أن طلب مبلغا من 
المال، فاسرع الفارس إلى الصراف 
ارتهن  الذي  المال  علي  للحصول 
فقد  مسمار  الجل  فروسيته  رداء  به 
يساعده  سوف  الذي  حصانه  من 
عاد  وعندما   ....... المعركة  في 
بحدوة  المسمار  لتثبيت  طريقه  في 
وهو  لزمالئه  النصر  كان  حصانه 
مرتهن رداء الفروسية وذلك كله النه 
لم يكلف نفسه قليل من الدقائق لفحص 
حدوة  ضمنها  ومن  المعركة  أدوات 
خسر  محارب  من  وكم  الحصان. 
له من يساعده  يكن  لم  المعركة النه 
علي  تدفعه  وأدوات  مسامير  بحمل  
فقدت  أناس  منا  كم  والنصر.  الجهاد 
مناصب ، أوالد ، زوجات ، ميراث 
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في  علقت  فلقد   ، بها  وقعت  التي 
اؤمن  اكن  فلم  طويلة  لمدة  الحفرة 
يسوع  الرب  وقيامة  موت  بقصة 
الكتاب  يكون  إن  من  خائفة  وكنت 
من  خجلة  وكنت   ، خدعة  المقدس 
الصعب  من  وكان  المساعدة  طلب 
بمفردي  الحفرة  اخرج من هذه  أن 
الذي  الهي  من  غاضبة  وكنت 
بحبل  لي  يرمي  أن  المفترض  من 
في  سأموت  إنني  وظننت  لينقذني 
هذه الحفرة المظلمة ، ولكن هللا لم 
يرسل لي حبل ولكنه ارسل صديقا 
يعرف تماما تضاريس الحفرة التي 
الصديق  هذا  لي  وبني  بها  وقعت 
إلي  الخارج  إلي  به  صعدت  سلما 
النور ، واستطعت إن أري بوضوح 
أن هللا فعل معي اكثر من انه ارسل 
صديق لينقذني فقد فعل ما ال يمكن 
تصوره لقد جاء بنفسه لقد قفز إلي 
جسدا  أخذا  السماء  تاركا  الحفرة 
وعاش في داخل كل حفرة مختبرا 
عالم  واإلالم وألنه  التجارب  جميع 
فهو  الحفر  من  الصعود  بصعوبة 
قادر أن يخرجنا منها ألنه هو السلم 
والطريق للحياة ، واالن يا صديقي 
الحفرة وتعيش في  اذا كنت خارج 
تعرف  فانت  هللا  أوالد  مجد  حرية 
كنت  مما  األخرين    تخرج  كيف 
داخل  كنت  واذا  به  مجرب  أنت 
الحفرة وقد بح صوتك من الصراخ 
فيسوع معك هناك وسيبني لك سلم 

النجاة 

أدم الثاني 
َدَك َقاَل: »َأِرِني جَمْ

    وجدى خليل

َفَقاَل: »أَِرِني َمْجَدَك« خروج ٣٣: 18 
يري  أن  الحقيقي  موسي  طلب  كان 
»وجه الرب« لذا عندما أجابه الرب عن 
اَمَك.  طلبته قال له »أُِجيُز ُكلَّ ُجوَدِتي ُقدَّ
اَمَك. َوأََتَراَءُف َعلَى  ِبّ ُقدَّ َوأَُناِدي ِباْسِم الرَّ
َوَقاَل:  أَْرَحُم«.  َمْن  َوأَْرَحُم  أََتَراَءُف،  َمْن 
اإِلْنَساَن  أَلنَّ  َوْجِهي،  َتَرى  أَْن  َتْقِدُر  »اَل 
: »ُهَوَذا  بُّ الرَّ َوَقاَل  َوَيِعيُش«.  َيَراِني  اَل 
ْخَرِة. َوَيُكوُن  ِعْنِدي َمَكاٌن، َفَتِقُف َعلَى الصَّ
أَِنّي أََضُعَك ِفي نُْقَرٍة  َمَتى اْجَتاَز َمْجِدي، 
ْخَرِة، َوأَْستُُرَك ِبَيِدي َحتَّى أَْجَتاَز.  ِمَن الصَّ
ا َوْجِهي  ثُمَّ أَْرَفُع َيِدي َفَتْنُظُر َوَراِئي، َوأَمَّ
عندما   19-٢٣  :٣٣ خروج  يَُرى«  َفاَل 
طلب »موسي« أن يري »مجد الرب« 
كان هذا تعبيرا عن األشتياقات الروحية 
التي في قلب »موسي« اما أجابه الرب 
سأل  عندما  أذ  الحديث  هذا  جوهر  فهي 
اجابه  كانت  الرب  مجد  عن  »موسي« 
أََتَرأَُف،  َمْن  َعلَى  َأََتَرأَُف   « له  الرب 
َوأَْرَحُم َمْن أَْرَحُم« لم يكن مجد الرب في 
والذي  واألرض  السموات  خالق  كونه 
يصفه الكتاب بقوله » َمْن َذا الَِّذي َيُقوُل 

بُّ لَْم َيْأُمْر؟ مراثي أرميا ٣:  َفَيُكوَن َوالرَّ
القوي  باإلله  نفسه  الرب  يصف  لم   ٣7
كبرياء  سحق  قد  للتو  كان  الذي  الجبار 
فرعون وأغرق كل جنوده في البحر. لم 
المخوف  المهوب  بأنه اإلله  نفسه  يصف 
سيناء  جبل  فوق  مجده  حل  عندما  الذي 
ان الوحي وصف لنا المنظر حينها هكذا 
أَْجِل  ِمْن  ُن  يَُدِخّ ُكلُُّه  ِسيَناَء  َجَبُل  َوَكاَن   «
بَّ َنَزَل َعلَْيِه ِبالنَّاِر، َوَصِعَد ُدَخانُُه  أَنَّ الرَّ
ا«  َكُدَخاِن اأَلتُوِن، َواْرَتَجَف ُكلُّ اْلَجَبِل ِجدًّ
خروج 19: 18 لم يصف هللا نفسه بهذه 
أن  اال  للبعض  يحلو  ال  التي  الصفات 
لمجده  الرب  تعريف  كان   . بهذا  يصفوه 
ويرحم  يترأف  من  علي  يترأف   « أنه 
من يرحم« هذا هو مجد اإلله الذي نحبه 
ونعبده . هو كلي الرأفة وكلي الرحمة . 
وتعبير الرب هنا عن كونه يترأف علي 
من يترأف ويرحم من يرحم ليس تعبيرا 
أقصائيا . أي ان الرب هنا ال يعني أبدا 
دائرة رأفته  أن هناك من سيكون خارج 
ومراحمه بل هو تعبير شامل يحتضن فيه 
الكل ويحنو فيه علي الجميع حتي هؤالء 

نحن  نظنهم  الذين  أو  المستحقين  غير 
نفسه.  األنسان  اال  أقصائي  فليس  هكذا! 
السيد  زمن  في  عاشت  التي  الزانية  هذه 
سمعان  بيت  ودخلت  وتجرأت  المسيح 
المسيح  السيد  أن  علمت  عندما  الفريسي 
بالداخل . لم يهمها األمر في شئ سوي 
لم  منا  من   . قدميه  عند  بنفسها  تلقي  أن 
منا  من  قلبه؟  في  المرأة  هذه  ليدين  يكن 
باطنيا  األقل  وعلي  عليها  ليحكم  يكن  لم 
البشر  نحن  هكذا  داخله؟  عن  ويقصيها 
السيد  أما  يكون!  أن  هللا  نريد  وهكذا 
المسيح فليس كذلك يقول سفر الرؤيا عن 
َكِثيٌر  َجْمٌع  َوإَِذا  َنَظْرُت  هَذا  َبْعَد   « هذا 
اأُلَمِم  ُكِلّ  ِمْن  ُه،  َيُعدَّ أَْن  أََحٌد  َيْسَتِطْع  لَْم 
ُعوِب َواأَلْلِسَنِة، َواِقُفوَن أََماَم  َواْلَقَباِئِل َوالشُّ
اْلَعْرِش َوأََماَم اْلَخُروِف، ُمَتَسْرِبلِيَن ِبِثَياٍب 
رؤيا   « النَّْخِل  َسَعُف  أَْيِديِهْم  َوِفي  ِبيٍض 
7: 9 وعندما تسأل يوحنا عن من يكون 
هؤالء كانت اإلجابة أنهم » ُهُم الَِّذيَن أََتْوا 
ِثَياَبُهْم  لُوا  َغسَّ َوَقْد  اْلَعِظيَمِة،  يَقِة  الِضّ ِمَن 
اْلَخُروِف » رؤيا  َدِم  ِفي  ِثَياَبُهْم  َوَبيَُّضوا 
واأللسنة  األمم  كل  من  هؤالء   14  :7

وقبائل األرض الذين أمنوا بالسيد المسيح 
مخلصا وفاديا لهم وقد جاءوا منتصرين 
به ومتسربلين بتوبتهم امام عرشه . فمن 
من أذا يستطيع أن يحتكر هللا لنفسه؟ من 
الرب؟  قبله  من  يقصي  أن  يستطيع  منا 
انه خطأ جسيم وقعت فيه كنيسه المسيح 
أنفسهم  من  شكلوا  عندما  كله  العالم  في 
قضاه لكي يقصوا بعضهم األخر وتفتت 
الكنائس وتفرعت وتاه الكثير منها وخلت 
ولن  لم  الهوتي  جدل  أمام  مرتاديها  من 
الذي  الزمن  قسوة  وأمام  أحد  عليه  يتفق 
الخطية  وتحديات  مادياته  بكل  فيه  نحيا 
التي تفتك به . حان الوقت ألن يحتضن 
كل  تمد  أن  األن  ووجب  األخر  منا  كل 
وأن  األخري  للكنائس  أيديها  الكنائس 
تكون لغة المسيح وأصل دعوته هي سبب 
اللقاء. أن األمر شاق وعظيم ولكن يسهل 
الهدف  هو  وحده  المسيح  السيد  كان  أن 

وأتحاد كنيسته هو الرجاء . 
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الشهداء  سير  من  كثيراً  سمعت  لقد 
أيضاً عن صبرهم  القديسين وقرأُت كثيراً 
دمائهم  بسفك  سعادتهم  و  بل  واحتمالهم 
نفوسهم وللحق  اسم ُمخلصهم وفادى  على 
فأنى لم استطع قط استيعاب هذا الكالم بل 
تحمُل  كانت فى معظمها تمثل لى قصصاً 
قدراً ال بأس به من المبالغة والتى ساهمت 
فى  المروية  واالحاديث  الزمنية  المسافة 
الخيالية  االساطير  ثياب  والباسها  اصقالها 
بالنسبة لى وقد  حتى اصبحت كذلك أيضاً 
مجرد  غيرى.  ألخرين  أيضاً  كذلك  تكون 
نرويها ألطفالنا  ونقرأها،  نسمعها  حكايات 
األلم  لحجم  حقيقي  ادراٍك  بدون  احفادنا  و 
والمعاناة بل والصراع النفسى الذى قاساه 

هؤالء الشهداء. 

عن  عاجزاً  ُكنت  إنني  فأقول  أعود 
رأى  وعاينت-كما  رأيت  حتى  االستيعاب 
بالصوت  العالم  حول  الماليين  وعاين 
مالحم  من  رائعة  ملحمة   - والصورة 
اثراً  الجميع  نفوس  فى  تركت  االستشهاد 
ال يُمحى كما تسببت فى جعل اسم المسيح 
يُنادى به فى كل العالم. واصبح اسم هؤالء 
العالمية  القنوات  الشهداء يُذكر على جميع 
نفوسهم  فادى  و  مخلصهم  باسم  مقترناً 
ونفوسنا جميعاً، يسوع المسيح، وهو االسم 
الذكي الذى كان آخر ما نطقتُه افواههم. لقد 
خرج هذا االسم من افواههم وفى غضون 
ارجاء  فى  صداه  تردد  قالئل  ساعاِت 

المسكونة كلها.

هللا بطرقه العجيبة التى تعلو على طرقنا 
و افكارنا كعلو السماء عن االرض اختار 
لنفسِه ٢1 آناء مقدساً واراهم كم ينبغي ان 
يتألموا من أجل اسمِه القدوس لكى يُعلِموا-
وهم البسطاء كابانا الرسل-العالم كلُه معنى 
اللحظات  هذه  كانت  لقد  الحقيقي.  االيمان 
 ، اجمع  العالم  رأيناها وراءها  التى  القليلة 
مئات  من  النفس  فى  تأثيراً  اعمق  و  أبلغ 

العظات المسموعة و المقروءة. 

أيها الشهداء عن طريقكم ادركت معنى 
سمعت  عندما  الُمخلص  بالمسيح  الثقة 

كلماتكم االخيره تنادى باسمِه القدوس

معنى  فهمت  فقط  اآلن  الشهداء  أيها 
الى  وصل  قد  الدم  ان  تقول  التى  العبارة 
ُركب الخيل أبان عصر االستشهاد. فهمتها 
أصطبغ  وقد  البحر  ماء  رأيت  حينما  فقط 
التى  الذكية  الدماء  لون   ، االحمر  باللون 
االمواج  تستطع  ولم  أجسادكم  من  فاضت 

ان تمحوه

فى  الراحة  أوان  وأتى  كثيراً  تألمتم  لقد 
احضان المسيح. اما بالنسبة لقاتليكم فيكفيهم 
بؤساً وشقاًء أنهم، من نفس الموضع الذى 
كانوا يريدون منه محو المسيحيه، ساهموا 
فى  البرق  بسرعة  المسيح  أسم  انتشار  فى 
حديث  ال  واصبح  كلها  المسكونِة  أقطار 
للعالم أجمع غير هؤالء االقباط المسيحيين 
اللذين قبلوا الموت وضحوا بحياتهم لكى ال 

ينكروا مسيحهم و فاديهم.

 لقد كان جمهور المتفرجين فى عصور 
الشهداء  بمسيح  أيمانهم  يعلنون  االستشهاد 
ورغبتهم  بالموت  استهانتهم  يرون  حينما 
لدى  مقبولة  حيه  كذبيحه  ذواتهم  تقديم  فى 
فى  المشاهدين  جمهور  أن  الحبيب.  الههم 
فهم  اليوم  اما  المئات  يتعدى  لم  االيام  تلك 
هللا  ان  اثق  وانا  العالم.  كل  فى  بالماليين 
بل  فارغة  اليه  تعود  الدماء  هذه  يترك  لن 
سيجعلها  سبب بركه لكثيرين ورغماً عن 
تُثمر هذه  مساكين داعش وغيرهم فسوف 

الدماء ثالثين و ستين ومائه

داعش ُتبشر باملسيحية و تنُشر االميان باملسيح   

بقلم مسري جرجس

ونساعدكم أيضا يف األمور اجلنائية وخمالفات املرور  

We can also Help with Criminal Law Matters and Traffic Tickets

تيم جندي

2.79 % Fixed 5 Yr

2.20 % Variable 5 Yr

انطالق الطائرة الشمسية “سوالر امبلس” يف رحلة حول االرض

أ ف ب  حلقت الطائرة الشمسية “سوالر امبلس ٢″ 
فجر االثنين ٢ مارس الحالي في سماء ابوظبي ضمن 
استعدادت اخيرة النطالقها في رحلة غير مسبوقة حول 
العالم من دون استخدام نقطة وقود واحدة، وذلك في تحد 
وانطلق  النظيفة.  الطاقة  الستخدامات  كبيرة  آفاقا  يفتح 
الطيار السويسري برتران بيكار وهو مؤسس المشروع 
مع  بالطائرة  بروشبيرج  اندريه  ومواطنه  زميله  مع 
طلوع الفجر من مطار البطين في ابوظبي ثم عاد وحط 

فيه بعد التحليق ساعة. ومن المفترض ان تنطلق الطائرة التي تجذب اهتماما عالميا كبيرا وتهدف الى اثبات 
القدرة على الطيران ليال ونهارا بالطاقة الشمسية من دون استخدام الوقود االحفوري، يوم السبت، اال ان 
االمور تبقى رهن تطورات الطقس. وقال بيكار لوكالة فرانس برس بعيد انهائه الرحلة التجريبية الثالثة في 
العاصمة االماراتية ” اذا كان الطقس مناسبا سنطير نهاية االسبوع وسنحلق شرقا لمسافة ٣5 الف كيلومتر 
الى ان نعود مجددا الى هنا” بعد خمسة اشهر من بينها ٢5 يوما من التحليق. . وتسير الطائرة بسرعة 
متوسطة تناهز مئة كيلومتر في الساعة وهي بالرغم من اجنحتها العمالقة )7٢,٣ متر( التي تتجاوز من 
حيث طولها اجنحة طائرة بوينغ 747، ال تحمل اال طيارا واحدا وال يزيد وزن مقصورتها عن وزن سيارة 
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رسالة بالدم
 ليديا يؤانس

موكب فخم رهيب تشرأب األعناق 
لمشاهدته، ولكنهم ال يستطيعون ألن 
أنه  وليس أرضي،   العرس سماوي 
شهيداً   ٢1 لتمجيد   سماوي  عرس 

قبطياً.

بدأ الموكب من األرض،   من علي 
شاطئ البحر األبيض المتوسط،   من 
البقعة الُمسماه دولة ليبيا،  وأنتهي في 
السمائيين  السماء علي شرف رئيس 
ورب  الملوك  ملك  واألرضيين 

األرباب يسوع المسيح.

شاباً   ٢1 من  مكون  الموكب 
مسيحياً مصرياً،  ٢1 شيطاناً،  ٢1 
إلي  باإلضافة  السماء،   من  مالكاً 
المساعدين  الشياطين  من  مجموعة 
والحراسة  بالتصوير  يقومون  مما 
وإصدار األوامر وقراءة الخزعبالت 
الشيطانية لينفذوا أعمالهم اإلجرامية.

األرضيين  لمعظم  الموكب  يبدو 
يوم  إنسانياً،    ال  مأسوياً  مؤلماً 
بكت   ٢٠15 فبراير   15 األحد 
اإلنسانية  الشعوب  كل  ومعها  مصر 
له  إقشعرت  الذي  الجلل  الحدث  هذا 
تروي  الدموع  وأنهمرت  األبدان،   
دماء  إختلطت  كما  مصر،    تراب 
لتلف  البحر  بمياه  القديسين  هؤالء 

العالم وتأتي بثمر.  
فرح  فهّو  للسمائيين  بالنسبة  ولكن 
ُمبهج،   إحتفال رائع  عظيم مهيب،   
المالئكة والقديسين ُمتهللين ُمنتظرين 
غلبوا  الذين  الُمنتصرين  وصول 
بثباتهم  المسيح  فَمجّدوا  الشيطان،  
أمام  إلهُهم  إلسم  شهدوا  وإيمانهم،  
علي  الموت  وفضلوا  كله،    العالم 
الثمن  كان  ولو  حتي  إيمانهم  إنكار 
في  الطاهرة  أجسادهم  وإلقاء  ذبحهم 

البحر. 

طوياًل  طابوراً  يُصور  المشهد 
يُساقون  مسيحياً  شاباً   ٢1 قوامه 
إلي الذبح،   تُهمتهم الوحيدة أنهم لم 

ينطقوا الشهادة اإلسالمية!
٢1 شاباً مسيحياً  شهدوا للمسيح،   
قالوا نشهد أن المسيح هو هللا،   نحن 
في  يسري  المسيح  المسيح،    عبدة 
فاللرب  إن عشنا  وأرواحنا،   دماءنا 
يسوع نعيش وإن متنا فاللرب نحن،  
مسيحيين يسيرون بقوة وثبات،   لم 
لم يخوروا في  تتخلخل مفاصلُهم،   
طريق الذبح،  أياديهم ُمكبلة بالحديد 
ألسنتُهم  أيضاً  ظهورهم،    خلف 
رؤوسهم  أفواههم،   داخل  ُمكبلة 
مرفوعة بعزة وطاعة لساكن السماء،  

أعناقهم تتحدي جازيها وتسخر منهم،  
شرف  وسام  ستكون  أعناقنا  أقطعوا 
نقدمه لفادينا الذي إشترانا بدمه لنكون 
خاصتة،    عيونهم تشع بسالم عجيب 
ال يعرفة إال من إمتألت روحهم من 
سالم المسيح،   عيونهم تحكي ما لم  
يستطيعون النطق به،  عيونهم تقول 
ُمسالمين،    أنقياء  بسطاء  شباب  نحن 
ذهبنا وراء لقمة العيش،   ال سرقنا 
إلي  أسأنا  وال  أحداً  قتلنا  وال  أحداً 
متربيين  المسيح  أوالد  ألننا  أحداً،   
علي تعاليمه ومبادئه الساميه،   كل 
واحد مننا كان له حلم يسعي لتحقيقه،  
اللي عايز يرجع ألمه تفرح به ألنه 
الحياة،    غربة  في  وراجلها  وحيدها 
يساعدوه  قرشين  يعمل  عايز  واللي 
في أنه يفرح مثل كل الشباب ويبقي 
له أسرة خاصة به،   واللي أبوه كبره 
شيخوخته،    في  يرعاه  علشان  ورباه 
علشان  قرشين  يعمل  سافر  واللي 
ويجوز  ويعلمهم  أوالده  علي  يوسع 
ُمنتظراه  زوجته  واللي  البنات،   
بدل  بالخيرات  ُمحمل  لها  يرجع 
الحياة،    وشذف  والضنك  الضيق 
الذبح  حتي  يهون  كله  تقول  عيونهم 
ال  بدونه  ألننا  إلهنا  ننكر  وال  يهون 

نساوي شيئاً. 
        

طابوراً  أيضاً  يصور  المشهد 
مارداً  ُملثماً   ٢1 قوامه   طوياًل 
إلي  قديساً   ٢1 يسوقون  شيطاناً،  
حفلة ذبح عظيمة  من وجهة نظرهم 
المريضة الشيطانية،   ذهبوا ليكدروا 
يقتلون  ذهبوا  بشرورهم،    العالم 
ويذبحون،   ويحرقون  ويرجمون 
الشيطان،   إلهُهم  كالم  يُنفذون  ذهبوا 
بالشهادة  لُهم من ال ينطق  إلهُهم قال 
كما  فيه  تصرفوا  والكافر  كافر  فهو 
شيطانية  نفوسكم  نفوسكم،    تشتهي 
السادية  فلتشبعوا رغباتكم  إنسانية  ال 
الجسدية،    رغباتكم  بجانب  الشيطانية 
قوة  وال  له  حول  ال  عاجز  إلههم 
وبالتالي أعطاهم تعليمات أن يجاهدوا 
بالنيابة عنه ألنه ضعيف مع أن أهم 
صفه من صفات هللا أنه القادر علي 
قبضة  في  كله  الكون  وأن  شي  كل 
أن  فيه  بنفخة  إمكانه  وفي  يديه،   
اإلله  أراد،    لو  كلها  المسكونه  يُبيد 
يفعل  ال  سوف  المراحم  ذو  الحقيقي 
سيحاسب  الدينونة  ساعة  ولكن  ذلك 
كل إنسان علي ما إقترفته يداه،  أنهم 
شياطين أجسامهم ضخمة،  أطوالهم 
الشيطان  طول  يكون  يكاد  فارهه 
حقيقي  وهذا  الشاب،   طول  ضعف 
وأرهب  أكبر  يكون  دائماً   فالشر 
علي  يضحكون  حين،   إلي  ولكن 
منهم،   ويسخرون  القديسين  هؤالء 
بالتأكيد أهانوهم،   بالتأكيد ضربوهم،  
األلفاظ،    بأقذر  ّسبوهم  بالتأكيد 
بالتأكيد لعنوا إلهُهم،   وربما  عذبوهم 

جسدياً،   ولكننا سوف نري من الذي 
سيضحك في اآلخر! 

  
طابوراً  أيضاً  يصور  المشهد 
كانوا  وإن  مالكاً  قوامه  ٢1  طوياًل 
غير مرئيين بالنسبة لألرضيين ولكن 
ما  وعلي  للسمائيين  بالنسبة  مرئيين 
 ٢1 لل  بالنسبة  مرئيين  كانوا  أعتقد 
من  أكلياًل  يحمل  منهم  كل  قديساً،  
نور سيُكلل به رأس القديس الُمكلف 
بخدمته،  الشيطان علي شمال الشاب 
والمالك  ويخيفه  يروعه  أن  يحاول 
الشاب  أزر  من  يشدد  اليمين  علي 
نسمعها  لم  سماوية  رسالة  ويعطيه 
كانوا  القديسين  هؤالء  أكيد  بل  نحن 

سامعين وشايفين.

ساعة  الصفر،  ساعة  وحانت 
الشيطان  نطق  الرهيبة،    الذبح 
بالتهديد والوعيد للصليبيين بمفهومهم 
تهديد  رسالة  أنها  المتخلف،  

للمسيحيين وخاصة األقباط.  

بالدم  رسالة  أنها  تقول  داعش 
للصليبيين ولكن تصحيحاً لهذا الُهراء 
للمسيحيين  ليس  بالسيف  فهي رسالة 
إله  لتُعلن أن  للعالم كله  فقط،  ولكن 
داعش وأخواتها سيجوب العالم لكي 

يسود بقوة السيف!

داعش إعتقدوا أنهم أرسلوا رسالة 
بالدم للمسيحيين ولكن في الواقع إنها 
رسالة بالدم سطرها هؤالء القديسين 

للعالم كله.

من   كل  تدين  بالدم  رسالة  إنها 
العالم،    شهوات  أجل  من  إيمانه  باع 
ولم  إلضطهاد  يتعرض  لم  فالبعض 
إيمانة  باع  ولكن  لتعذيب  يتعرض 
ولكن  أرضية،   شهوات  أجل  من 
أنهم  يعلمون  كانوا  القديسين  هؤالء 
سيقتلونهم،  كانت السكاكين مرفوعة 
أن  فضلوا  ولكنهم  أعناقهم  علي 

يموتوا حتي ال ينكروا إيمانهم.

أنها رسالة بالدم،  بل هي  أنشودة 
لتقول  الشر،   علي  والغلبة  النصره 
قوي  الحقيقي  المسيحي  أن  للعالم 
إيمانه  عن  يتنازل  لن  وأنه  بإلهه،  

وإن كان الثمن هو موته.

كنيسة  أن  لتقول  بالدم  رسالة  أنها 
المسيح باقية إلي إنتهاء الدهر،   وأن 
أبواب الجحيم لن تقوي عليها،   ألن 
يرعاها  كنيسته  في  قائم  المسيح 
نُصره  من  القدوس  بروحه  ويقودها 
الكنيسة  قوة  سر  وأن  نُصره،   إلي 
هو رسالة الدم التي يُسطرها شهداء 

كنيسة المسيح. 

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد االتصال على 

647-823-6779
ahram.teeba@gmail.com

عاشوا وماتوا رجال
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

شباب فى عمر الورود ومن 
الطفوله رجال

من غير خاطرهم سافروا  مش حب 
فى الترحال

وال عشان الجاه  وال لجمع المال
لكن للقمة عيش سافروا لضيق 

الحال
حلموا يكون الغد  افضل عشان 

العيال
حلموا بهدمه وسقف  وكان ده 

اقصى االمال
لكن عدو الخير  وده له كتير اشكال
بكل قسوه وبشاعه  وبايد وحوش 

اندال
دبحوا وقطعوا الرقاب شر 

ومالوهش مثال
دم البراءه انسكب  دم البراءه سال
بس الوالد صمدوا عاشوا وماتوا 

رجال
ماشوفنا دمعه ف عنيهم ماتوا كما 

االبطال
مايكفى فى وصفهم   اى كالم يتقال

البس الشيطان اقنعه  له الف وش 
ووش

قتل ونهب وسرقه وخداع وغدر 
وغش

اخوان صحيح للشيطان  وهما 
برضه دا عش

فى اى مله ودين   قوللى فى اى 
كتاب

تقول جماعه “الشريعه”  ويقوموا 
زى ذئاب

تقطع رءؤس البشر ماهى دى 
شريعة الغاب

ويقولوا شرع هللا  وعنه ربه اناب
من غير ماترحم بشر لو حتى شيخ 

او شاب
قتل وغدر غداهم  وعشاهم 

االرهاب
تحرق فى ناس احياء من غير دليل 

واسباب
وحتى لو فيه سبب مالكوا بثواب 

اوعقاب
طب مالكوا مين كافر اوغيره مؤمن 

وتاب
ماهو ربنا فاتح للتوبه الف ابواب

وماطلبش من اشخاص عنه تكون 
نواب

صحيح ماينفع مالم  والمناقشه 
وعتاب

فى قلوب مالها السواد  والعقل 
عنها غاب

قالها بصراحه الهنا فى االرض 
ضيقه وعذاب

وقال لنا ماتخافوش  رغم االالم 
والصعاب

دست وغلبت العالم  وجاى فوق 
السحاب

فيديو حقيقى عجيب مشهد مافيهش 
رتوش

القتله البسه اقنعه البسين سواد 
ووشوش

لو عاوزه  اقارنهم  ابقى ظلمت 
الوحوش

والمقتولين واقفين بثبات مافيش 
مرعوش

بيصلوا ويقولوا  ده عالمنا ده 
مافيهوش

لحظه تساوى السما ملكوت بنور 
مفروش

ده الهنا قادر بنفخه يمحى الشرور 
ويحوش

بس ده له حكمته يبقى الشيطان 
مفتوش

وماحد يقدر يقول الشر ده ماشفتوش

شهدا وكان ذنبهم واضح ومعلن 
صريح

ماتوا عشان االيمان ماتوا الاجل 
المسيح

ماتوا الن الشيطان دم المسيحى 
يبيح

وده مش جديد فى كنيستنا ده ايمان 
جدودنا الصحيح

لكن بقول للشهيد انت خالص 
مستريح

خالص كسبت السما بقيت فى 
حضن المسيح

شايفاكوا نور فى السما البسين 
تيجان اكاليل

وماليكه مستقبالكوا بالفرحه 
والتهليل



بقعـــــة ضــــوء  
الضماير      يكشف  الشهداء  بدم  فقراير 
فاروق عطية

السنة الثامنة ، العدد )183(  - األحد 8 مارس 2015 آراء9

مقالي  كتابة  من  انتهيت  حين     
وإرساله  وداير”  طافح  مرار  “فقراير 
اإلحداث  عن  أُعلن  قد  يكن  لم  للنشر 
بارد  بدم  قبطيا  المريعة الستشهاد ٢1 
اليوم  ذلك  ومنذ  بمقالي.  أذكرها  فلم 
وأنا أحاول الكتابة ولكني لم أجد القدرة 
موضوع  في  للخوض  أوالشجاعة 
سماوي مقّدس أعاد لنا عصر الشهداء 
لم  قلمي  حتي  وعنفوانه,  أشكاله  بكل 
لرغباتي  يمتثل  ولم  فيه  التحكم  أستطع 
الحبر  كان  لو  الكتابة كما  وتوقف عن 
قد جف داخله, وحين أُهزه بعنف يسح 
يشارك  كأنه  القرطاس  فيغرق  الحبر 
بدمائه ما أريق من دماء ذكية جرفتها 

أمواج البحر.
حول  اإللتفاف  أحاول  واآلن    
أن  دون  بجوانبه  ألحيط  الموضوع 
أقع تحت تهديد قلمي بالعصيان. وأبدأ 
بتسليط بقعة من الضوء علي نشأة هذا 
التنظيم اإلرهابي المسمي بدولة الخالفة 

اإلسالمية للعراق والشام )داعش(:
   بدأ كتنظيم تابع للقاعدة باسم تنظيم 
مصعب  أبو  بقيادة  العراق  في  القاعدة 
الزرقاوي عام ٢٠٠4، الذي شارك في 
جماعات المقاومة الُسنيّة المسلحة ضد 
خالل  للعراق  األمريكي  الغزو  قوات 
مجلس  مسمي  تحت   ٢٠11-٢٠٠٣
لدولة  مهدت  التى  المجاهدين  شورى 
مقتل  وبعد   .)ISI( اإلسالمية  العراق 
اإلسالمية  الدولة  تكوين  بدأ  الزرقاوي 
 ٢٠٠٦ أكتوبر   15 في  العراق  في 
الفصائل  من  مجموعة  اجتماع  إثر 
المسلحة ضمن معاهدة حلف المطيبين 
وتم اختيار “أبا عمر البغدادي” زعيما 
النوعية  العمليات  من  العديد  وتبنت  له 
عمر  أبو  مقتل  وبعد  العراق،  داخل 
البغدادي في يوم االثنين 4/19/٢٠1٠ 
لهذا  زعيما  البغدادي  بكر  أبو  أصبح 
التنظيم الذي علي يديه نما التنظيم بشكل 
ملحوظ، وحصل على دعم ُسنّة العراق 
االقتصادي  بالتمييز  اإلحساس  بسبب 
كما  الُسنّة،  ضد  للشيعة  والسياسي 
المحافظات  في  كبير  وجود  لها  صار 
السورية من الرقة و إدلب و دير الزور 

- Ceiling                                         
- Wall                                             
- Flooring                                    
- Painting                                        
- Backsplash                                 
- Repair                                           
- Installation                                     
- Finishing                                      

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

و حلب بعد الدخول في الحرب األهلية 
إقامة  هو  التنظيم  هدف  كان  السورية. 
األغلبية  ذات  المناطق  في  الخالفة 
في  وبعد مشاركته  العراق،  في  الُسنيّة 
هدفه  توسع  السورية  األهلية  الحرب 
ذات  المناطق  على  السيطرة  ليشمل 
 9 وفي  سوريا.  في  الُسنيّة  األغلبية 
أبريل ٢٠1٣ برسالة صوتية أعلن أبو 
القاعدة  تنظيم  فرع  دمج  البغدادي  بكر 
دولة  مع  النصرة(  )جبهة  سوريا  في 
العراق اإلسالمية. وأعلنت الخالفة يوم 
٢9 يونيو عام ٢٠14، وأصبح أبو بكر 
كما  المؤمنين،  أمير  الخليفة  البغدادي 
اإلسالمية  الدولة  التنظيم  اسم  أصبح 
لداعش  كان  والشام.  العراق  في 
صالت وثيقة بالقاعدة حتى فبراير عام 
٢٠14، بعد صراع طويل على السلطة 
استمر لثمانية أشهر قطعت القاعدة كل 
العالقات مع داعش ردا على وحشيتها 
أوما أسموه “االستعصاء سيئ السمعة”.
   واآلن نلقي بقعة من الضوء علي 
أبي بكر البفدادي خليفة المسلمين وزعيم 
دولة الخالفة اإلسالمية: بمحاولة كشف 
روايتان  جابهتني  الرجل  هذا  ماضي 
مختلفتان عنه، أعرضها لكم وإن كنت 
األقرب  هي  الثانية  الرواية  أن  أري 

للتصديق, وأترك لكم الخيار:
Veter- األمريكى  الموقع  نشر  1ـ 
أمير  أن  يؤكد  تقريًرا   ans Today
الدولة  بتنظيم  مايسمي  خليفة  داعش 
اإلسالمية بالعراق “أبو بكر البغدادى”، 
اإلسرائيلى  للموساد  عميال  إال  ليس 
“إليوت  أو  إليوت”  “سايمون  يسمي 
تنظيم  ليرأس  تدريبه  تم  شيمون”، 
الدول  في  الفوضى  نشر  بهدف  داعش 
وأكد  إلسرائيل.  المجاورة  العربية 
التقرير الذي نشره الموقع، أن “أبو بكر 
البغدادى” ولد ألبوين يهوديين والتقطته 
ليحصل  اإلسرائيلية  المخابرات  أجهزة 
على تدريب عاٍل على التجسس، ومن 
ثمَّ تم زرعه في أحد البالد العربية ليقيم 
الفوضى  ينشر  الذي  “داعش”،  تنظيم 
في العالم العربى ويهدم الدول، لفرض 
الشرق  منطقة  على  إسرائيل  سيطرة 

بتصريحات  الموقع  واستدل  األوسط، 
أدلى بها “إدوارد سنودن” – األمريكى 
التجسس  برامج  تفاصيل  سرب  الذي 
لوكالة األمن القومى األمريكية - الشهر 
زعم  حيث  الصحف،  إلحدى  الماضي 
“سنودن” أن تنظيم داعش ليس إال نتاج 
وبريطانية،  وإسرائيلية  أمريكية  خطة 
العالم  تهدف إلى جمع أغلبية مجاهدي 
لنشر  واحد،  تنظيم  داخل  المتطرفين 
وهدم  األوسط  الشرق  في  الفوضى 
الدول ما يعطى إسرائيل والعالم الغربي 
فرصة أكبر للسيطرة على ثروات تلك 
الصور  مع  المعلومات  وهذه  المنطقة. 

متاحة بهذا الرابط:
https://www.metabunk.
org/threads/claim-pictures-
show-abu-bakr-al-bagh-
dadi-is-a-mossad-agent-
/named-simon-elliot.4263
٢ـ هو إبراهيم بن عواد بن إبراهيم 
السامرائي  القرشي  الحسيني  البدري 
من  البغدادي”،  “أبوبكر  بـ  الملقب 
ترجع  بسمراء،   1971 عام  مواليد 
أصوله إلى منطقة ديالى شرق العراق. 
وهو أحد أفراد عائلة تنتمي إلى عشيرة 
الثانوية  علي  حصوله  بعد  السامرائي. 
العامة عام 1991 تابع تحصيله العلمي 
بكلية الشريعة اإلسالمية في بغداد: بدايًة 
في قسم القضاء، وفي وقت الحق انتقل 
إلى تعلم الدراسات القرآنية. حصل عام 
1999 على الماجستير في تخصصه، 
موضوع  حول  أطروحته  وتمحورت 
وفي  بغداد.  في  الكريم  القرآن  تالوات 
األولى  زوجته  من  تزوج   ٢٠٠٣ عام 
أفادت  العراقية.  األنبار  محافظة  في 
البغدادي  أبوبكر  أن  أجنبية  صحف 
كان معتقاًل في قاعدة أميركية بالعراق 
لمدة أربع سنوات، لم يكن محتجزاً في 
المجمع رقم )14( الذي كان مخصصاً 
واألكثر  تطرفاً  األكثر  للمعتقلين 
بين ٢٦  من  لكنه كان واحداً  خطورة، 
اعتقال  مخيم  في  يقبعون  سجين  ألف 
وداعهم  لحظة  لسجانيه  وقال  “بوكا”.، 
وإطالق سراحه في العام ٢٠٠9: أراكم 

في نيويورك. تتلمذ على يدي األردني 
العراق  في  الزرقاوي”  مصعب  “أبو 
وقاتل تحت رايتة، عرف عنه شراسته 
في القتال، وتمتعه بحس القيادة. وتولى 
العراق”  في  اإلسالمية  “الدولة  قيادة 
الذي  الجهادي  التنظيم   ،٢٠1٠ عام 
انبثق من رحم “القاعدة في بالد ما بين 
النهرين” التي كان يرأسها “الزرقاوي” 
وتتضح  صورته  تظهر  لم  مقتله،  قبل 
 ،٢٠14 العام  بداية  إال  للعلن  مالمحه 
العراقية صورة  السلطات  حين نشرت 

له.
المجزرة:  ألحداث  اآلن  نعود     
لما  منسوب  مصور  تسجيل  أظهر 
البحر  على  طرابلس  بـ”والية  يسمى 
األبيض المتوسط” عملية إعدام جماعي 
على  وكتب  مسيحيا،  قبطيا  لـ٢1  ذبحا 
أتباع  من  الصليب  “رعايا  الفيديو 
وأكد  المحاربة”.  المصرية  الكنيسة 
لألمم  اإلعالمي  بالمكتب  مسؤول 
حقوق  مفوضية  أن  بالقاهرة،  المتحدة 
اإلنسان في جنيف لديها معلومات بأن 
قتلوا  الذين  المسيحيين  المصريين  عدد 
على يد تنظيم “داعش” في ليبيا هو ٢٠ 
مواطنا فقط وأن هناك مسيحيا آخر ُقتل 
معهم لكنه يحمل جنسية أخرى. كما أكد 
ذلك وكيل مطرانية سمالوط، وأوضح 
قرى  لخمسة  ينتمون  تاشهداء  أن 
تتبع مركز  أربع منها  المنيا،  بمحافظة 
مركز  تتبع  الخامسة  والقرية  سمالوط، 
مطاي. كان بين اشهداء، شخص أسمر 
الشهادة  اكاليل  اخوتنا  شارك  البشرة 
إتضح  بخصوصه،  الروايات  تعددت 
غانا  من  وهو  ماثيو  إسمه  أن  أخيرا 
ومهنته عامل بناء، كان يعمل في ليبيا 
يظهر  ولم  تقريبا  شهر  منذ  وتم خطفه 
عليه  وتعرف  الذبح  فيديو  في  سوي 
زمالئه الغانيين، كان يرافق المصريين 
إال  ورفض  المسيحية  ودخل  ليبيا  فى 
يتركها، وقال لإلرهابيين أن إله هؤالء 

هو إلهي فتم إعدامه معهم.
   روى إسحاق سعيد، الناجي الوحيد 
الكارثة  حول  شهادته  في  المذبحة  من 
كان  إنه  قال،  أيديهم  من  نجا  وكيف 
الذين  المصريين  من  وعدد  يخطط 
تدهور  بعد  لمصر  للعودة  اختطفوا 
الخروج  خالل  من  بليبيا،  األوضاع 
األنظار،  عن  بعيدا  ليال  فردي  بشكل 
 7 ضبطوا  اإلرهابيون   أن  وأوضح 
ديسمبر   ٢7 يوم  البداية  فى  مصريين 
من  خرجهم  بعد  لمصر  عودتهم  أثناء 
سرت في الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل، وفى الساعة الواحدة و4٠ دقيقة 
باالتصال  المختطفين-  أحد  ميالد-  قام 
بعمه وأبلغه أن جماعة أنصار الشريعة 
ألقت القبض عليهم وقامت باحتجازهم، 
ومنذ ذلك الحين لم تصل أي معلومات 
اإلرهابية  الجماعات  أن  مؤكدا  عنهم، 
تستهدف المسيحيين بليبيا، وختم حديثه 
قائال: “ بعد أيام من خطف الـ 7 خطفوا 
وأنا  سكنهم،  مقر  من  األقباط  من   1٣
تمكنت من الهروب ألنه كان معنا في 
نفس السكن شخص مسلم يدعى إسالم، 
وقال لي حاول ترجع مصر ألني شفت 
معاهم كشف فيه أسماء األقباط بالكامل، 

وهما عايزين يقتلوكم
http://www.christian-dog-
ma.com/vb/showthread.
php?p=3710518

كما نجا تسعة مسيحيون آخرون من 
الخطف في نفس بوم اخنطاف الشهداء 
بفضل أخوتهم المسلمون الذين سطروا 
بحماية  والتضحية  الحب  معاني  أسمي 
أخوتهم الذين كانوا في غرفة مجاورة، 
وصلوا  حتي  الهرب  علي  وساعدوهم 

مصر بسالم،
مكان  أن  روسية  وكالة  كشفت     

علي  كان  المسيحين  المصريين  ذبح 
علي  وليس  قطر  في  صخرية  جزيرة 
شاطئ البحر األبيض بليبيا، كما أكدت 
وكالة “المسح الجغرافية” أن فريق من 
الذي  المكان  عن  بحثا  أجري  طاقمها 
بعد  وتبين  المصريين  إعدام  فيه  تم 
التدقيق وتحديد أهم نقاط البحث في تلك 
الروسية،  الوكالة  وأوضحت  الجزيرة. 
تم  الذي  الوقت  في  ليبيا  في  الجو  أن 
فيه عملية اإلعدام كان صاف وليس فيه 
أي سحب، مضيفة أنه عند تحليل صور 
جزيرة  وجدت  األوسط  الشرق  منطقة 
أليام  سفينة  عليها  ترددت  قطر  في 
متتالية مع العلم انها جزيرة صحراوية 
خالية من السكان وجاءت نتيجة وجود 

شجرة النخيل ونوع احجار الصخر.
http://www.alwatan-

voice.com/arabic/
news/2015/02/19/665345.
html
الحكومة  تقاعست  قد  للحقيقة     
عن إنقاذ الضحايا ولم تتخذ أي خطوة 
إعالن  “أول  ديسمبر   ٢7 منذ  إيجابية 
المستمرة  التظاهرات  بالخطف”رغم 
آلسر المخطوفين وتوسالتهم المتكررة 
ولم يحصولوا إال علي وعود دون أي 
حراك إيجابي. وحين أذاع اإلرهابيون 
فبراير،   ٢5 مساء  الشهداء  ذبح  فيديو 
فوجئنا  ولكن  سريعا،  ردا  نتوقع  لم 
بانتفضة السيد الرئس بخطاب متلفز بعد 
منتصف الليل توعد فيه بالرد في الوقت 
المناسب مع احتفاظ  مصر  بحق الرد 
إنتقاما  واإلرهابيين”  “المجرمين  على 
“اإلرهاب  إن  قال  مصر”،  لشهداء 
إنما  مصر،  أبناء  طال  الذي  الخسيس 
اإلرهاب  سلسلة  في  جديدة  حلقة  هو 
المستشري في العالم كله، الذي يتطلب 
وتابع  لدحره”.  نتكاتف  أن  جميًعا  منَّا 
“آن األوان للتعامل مع اإلرهابيين دون 
دحر  على  قادرة  ومصر  إزدواجية، 
نفسها  عن  تدافع  ال  ألنها  اإلرهاب؛ 
فقط، وإنما تدافع عن اإلنسانية”. وأعلن 
ليبيا  الى  مصري  أي  سفر  يحظر  أنه 
ألهالي  المصرية  الحكومة  دعم  مؤكدا 
لهم،  الكامل  الدعم  وتقديم  الضحايا 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  علي  مؤكدا 
الراغبين  المصريين  لمساعدة  الالزمة 
الحداد  أعلن  كما  مصر،  الى  بالعودة 
الخارجية  وزير  وكلف  أيام،   7 لمدة 
االتصاالت  إلجراء  لنيويورك  بالسفر 
األمم  في  المسؤولين  كبار  مع  الالزمة 
في  والمشاركة  األمن  المتحدة ومجلس 
لوضع  اإلرهاب  حول  المصرية  القمة 
مسؤوليتاته،  أمام  الدولي  المجتمع 
والتأكيد على أن ما يحدث في ليبيا يهدد 

األمن والسلم الدوليين.
  ولم تنتظر مصر طويال، فقط بعد 
بضع ساعات كانت الطائرات المصرية 
بكل  تضرب  الليبية  القوات  بمشاركة 
وتدمر  اإلرهابيين  أماكن  ودقة  عنف 
لتدريب  وقواعد  للذخيرة  مستودعات 
الدولة اإلسالمية، وتدمر منزال  لتنظيم 
كان به أكثر من خمسين إرهابيا. وتلي 
للقضاء  ليبيا  داخل  انزال  ذلك عمليات 
علي أوكار داعش وقتل العشرات منهم 
وأسر العديد من جنسيات مختلفة جاري 
لرد  وكان  مصر.  في  معهم  التحقيق 
الفعل السريع والناجز تأثير السحر علي 
مصر  أقباط  كل  وعلي  الشهداء  أسر 
مسلمين ومسيحيين، وأعطي اإلحساس 
ألول مرة منذ أكثر من نصف قرن أن 
للمسيحيين في مصر قيمة وأن لدمائهم 
الذي قدموه في مختلف المناسبات ثمن 
يستمر  أن  ونتمني  رخيصا،  يعد  ولم 
كذلك حتي تعود المواطنة كاملة للشعب 

والعلمانية الحقيقية للوطن.



ختلصي من »الكرش« بكوب عصري طماطم
قالت دراسة حديثة إن تناول كوب من عصير الطماطم يومياً، 
أية  إجراء  دون  الخصر  منطقة  حول  الوزن  في خفض  يساعد 

تغييرات سواء في النظام الغذائي أو نمط الحياة.
وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة »الصين« الطبية في تايوان، حسب 
من  يقرب  ما  يتناولن  الالتي  النساء  أن  األوسط،  الشرق  أنباء  وكالة  نقلت  ما 
نصف لتر من عصير الطماطم يوميا لمدة 8 أسابيع، فقدن ما يقرب من بوصة 
بنسبة 1٠% في مستوى  انخفاض  إلى  واحدة من محيط خصورهن، باإلضافة 

الكولسترول في دمائهن.
كان الباحثون قد طلبوا من ٢5 سيدة، تراوحت أعمارهن ما بين ٢٠ – ٣٠ عاما، 
بتناول كوب من عصير من الطماطم يوميا، حيث لوحظ تراجع متوسط قياس 
محيط خصورهن بنحو ثلثي شبر، مع معظم السيدات الالتي انتظمن في تناول 

عصير الطماطم فقدن أكثر من رطل من الدهون بعد مرور شهرين.
وأوضحت »أزمنة جوفيندجي« خبيرة التغذية أن الطماطم تلعب دورا رئيسيا 

في السيطرة على زيادة الوزن.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

املغنسيوم
العنصر الغائب

من عيادة الطب الطبيعى
البطاطس

باستخدام  البطاطس  سلطة  ولكن 
معامل  من  يقلل  والخضر  الخل 
المسلوقة  والبطاطس  السكر،  رفع 
في  اقل  البخار  على  المطهية  او 
تأثيرها على رفع نسبة السكر من 
المطهية في الفرن، كذلك اذا أعيد 

تسخينها بعد ان بردت.

وعلى العموم اذا كنت تعانى من 
استخدام  يستحسن  السكر  مرض 
او  بقشرها  صغيرة  بطاطس 
اردت  واذا  بالبطاطا،  استبدلها 
المهروسة  البطاطس  تستهلك  ان 
الفاصوليا  إضافة  يستحسن 
الشامى  الحمص  او  المهروسة 
المهروس لإلقالل من تأثيرها على 

رفع مستوى السكر.

 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

من  وهى  البطاطس  أحب  س: 
ولكن  عندى،  األطعمة  أفضل 
السكر  مستوى  ترفع  انها  علمت 
فبما  السمنة  من  وتزيد  الدم  في 

تنصح؟
من  البطاطس  ان  الحقيقة  ج: 
األطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم، 
قائمة  في  تكون  ان  يحبذ  وال 
األطعمة الممنوعة، ولكن اذا كنت 
فعليك  السكر  مرض  من  تعانى 
واستبدالها  استهالكها  من  االقالل 
بالبطاطا وهى مليئة باأللياف ولها 
تأثير اقل في رفع مستوى السكر، 
ولكن اذا كنت ال تعانى من السكر 
ألنها  باعتدال  ولكن  بها  فاستمتع 
ان  وعليك  السمنة،  على  تساعد 
تعرف ان طريقة الطهى تؤثر في 
رفع  فمعامل  السكر،  رفع  معامل 
بين ٦5  يتراوح  للبطاطس  السكر 
الطهى،  طريقة  حسب   88 الى 
فالبطاطس المطهية حديثا والماشد 
في  األعلى  هي  المسحوقة  اى 
المقلية  وكذا  السكر  رفع  معامل 
الفرنش  اى  الدهون  او  الزيت  في 
الشيبس  البطاطس  وأيضا  فرايز، 

المعبأة.

في  هام  عنصر  المغنسيوم 
وفى  الكيميائية  الجسم  تفاعالت 
لحفظ  وضرورى  العظام  تكوين 
توازن ضغط الدم ووظيفة القلب، 
األكبر  االهتمام  ان  تجد  ولكن 
الكالسيوم  عنصر  على  منصبا 
العظام  على  نقصه  يؤثر  وكيف 
المغنسيوم  ووظائف الجسم، ولكن 
ال يقل أهمية عن الكالسيوم بل ان 
من  الطبيعى  الطب  مستحضرات 
على  تحتوى  ان  بد  ال  الكالسيوم 
 1 او   1 الى   ٢ بنسبة  المغنسيوم 

الى 1.

وعادة ال يتم الكشف عن المغنسيوم 
فقياس  روتينية،  بصورة  الدم  في 
الدم  كرات  او  الدم  في  نسبته 
الحمراء فهو ليس واحدا من تحاليل 
األطباء  يطلبه  ولكن  العادية،  الدم 
في حاالت قليلة، ولى أحد األقارب 
المستشفيات  أحد  في  طبيبة  تعمل 
لى  تروى  األمريكية  الواليات  في 
لكل  الكاملة  التحاليل  يتم عمل  انه 
المغنسيوم  نسبة  ومنها  المرضى 
ان  تجد  لماذا  تتساءل  فكانت 
أغلب  مع  قليلة  المغنسيوم  نسب 

المرضى.

قليلة  المغنسيوم  والواقع ان نسبة 
يتعلق  ما  منها  كثيرة  ألسباب 
من  يتبعه  وما  التربة  في  بنقصه 
ما  ومنها  المحاصيل،  في  نقص 
يتعلق باالعتماد على مياه الشرب 
تتخلص  والتي  المنقاة  المرشحة 
أيضا،  المعادن  ومن  البكتريا  من 
الوحدات  بعض  الى  ننوه  وهنا 
التي ترشح الماء لكن تضيف اليه 
نقص  يسبب  مما  كذلك  المعادن، 
على  االعتماد  كثرة  المغنسيوم 
زيادة  من  تخفض  التي  العقاقير 
ارتجاع  او  المعدة  في  الحموضة 

من  تخفض  العقاقير  فهذه  الطعام 
امتصاص المغنسيوم ومواد غذائية 
ومما   ،B12 فيتامين  مثل  أخرى 
مواد  هو  سوءا  المشكلة  يزيد 
في  بكثرة  الموجودة  الفايتيت 
امتصاص  تقلل من  الحبوب وهى 
زاد  فكلما  المغنسيوم،  عنصر 
نقص  كلما  الحبوب  استهالك 

امتصاص المغنسيوم.

اما عن كمية المغنسيوم المطلوبة 
يحدث  عنها  قلت  لو  التي  للجسم 
اختالل وظيفى هي ٣٢٠ مجم في 
للرجال،  للنساء و4٢٠ مجم  اليوم 
ولكن متوسط ما يتناوله الفرد عن 
طريق الغذاء هو حوالى ٢45 مجم 
وهنا ال نضع في االعتبار العوامل 
امتصاص  من  تخفض  التي 
تناول  كثرة  مثل  المغنسيوم 
العقاقير، ونستنتج من  او  الحبوب 
هذا ان أغلبنا يعانى من نقص نسبة 

المغنسيوم.

مضاعفات  له  المغنسيوم  ونقص 
في  هام  عنصر  النه  صحية، 
يساهم  نقصه  فان  العظام  تركيب 
كما  العظام،  هشاشة  مرض  في 
ضغط  ارتفاع  في  نقصه  يساهم 
الدم  الدم وارتفاع نسبة السكر في 
هرمون  لنشاط  ضرورى  فهو 
نقص  يؤدى  كما  األنسولين، 
العضالت،  تقلص  الى  المغنسيوم 
يكون  األحيان  من  كثير  وفى 
السبب وراء الصداع النصفى، كما 
يكون أحيانا مسئوال عن اضطراب 
النادرة  والحاالت  القلب  ضربات 
من التوقف المفاجئ للقلب في سن 
عن  مسئوال  يكون  كما  الشباب. 
الوالدة،  حديثى  مع  الوزن  نقص 
ومن يعمل في المستشفيات سوف 
اضطراب  حاالت  من  كم  يالحظ 

يتم  الحمل  القلب وتوكسيميا  نبض 
انقاذها بعنصر المغنسيوم.

السيدات  ان  األبحاث  بينت  ولقد 
العظام  هشاشة  من  يعانين  الالتى 
بنسبة  العظام  كثافة  عندهم  زادت 
عندما  واحدة  سنة  في   %1.8
بنقص  مقارنة  المغنسيوم  تناولوا 
في كثافة العظام لمن لم يتناولونه، 
وأيضا أجري الباحثون مقارنة بين 
 ٢5 المغنسيوم  تناولت  مجموعة 
الفيتامينات  مجموعة  ضمن  مجم 
أخرى  مجموعة  مع  والمعادن 
احد  وهو  الفوزاماكس  تناولت 
عقاقير هشاشة العظام فوجدوا ان 
كثافة  في  زيادة  سبب  المغنسيوم 

العظام اكثر من الفوزاماكس.

تأثير  مدى  بينت  أخرى  وابحاث 
المغنسيوم في خفض ضغط الدم.

والسؤال اآلن ما هو الطعام الذى 
يمكن تناوله للحصول على عنصر 
باختصار  واالجابة  المغنسيوم؟ 
والبذور  المكسرات  تناول  هي 
بذور  من  كوب  ربع  والسبانخ، 
البمبكين يحتوى على 191 مجم، 
يحوى  السمسم  من  كوب  وربع 
1٢٦ مجم، وربع كوب من بذور 
مجم،   114 تحوى  الشمس  عباد 
تحوى  اللوز  من  واحدة  واوقية 
السودانى  الفول  واوقية  8٠ مجم، 
من  كوب  بينما  مجم،   5٠ تحوى 
السبانخ المطهية يحوى 15٦ مجم.

ان  القارىء  عزيزى  تنسى  فال 
في  والبذور  المكسرات  تتناول 
صيام  وكل  الصيامى  األطعمة 

وانتم طيبون.

املكسرات و الفول السوداني يقلالن خطر 
اإلصابة باألزمات القلبية

لندن - أ ش أ
تناول  أن  جديدة  أمريكية  دراسة  كشفت 
مخاطر  يقلل  السوداني  الفول  و  المكسرات 

اإلصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية. 
مدرسة  من  الدراسة  على  القائمون  وقال 
تينيسي  بوالية  فاندربيلت  جامعة  في  الطب 

أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الفول السوداني يمكن أن يكون 
ال  لمن  الدموية  واألوعية  القلب  صحة  لتحسين  التكلفة  منخفضة  وسيلة 

يمكنه تحمل تكاليف شراء المكسرات. 
وأشار الباحثون وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن المكسرات غنية 
بالعناصر الغذائية وأن الفول السوداني رغم تصنيفه كأحد أنواع البقوليات 

به مواد غذائية مفيدة تماثل تلك الموجودة بالمكسرات. 
المتحدة  الواليات  في  األولى  تعيش  مجموعتين  إلى  الدراسة  واستندت 
والثانية في شنغهاي بالصين وتناولت المجموعة األولى مكسرات أكثر من 

الفول السوداني بينما تناولت الثانية الفول السوداني فقط. 
ووجد الباحثون أن خطر إصابة أفراد المجموعتين بأزمات قلبية انخفض 
سواء مع تناول المكسرات والفول السوداني معا أو تناول الفول السوداني 

فقط لعدم تمكن أفراد المجموعة الثانية من شراء المكسرات. 
غير أن خبراء حذروا من خطورة إقبال البعض على اإلفراط في تناول 
السيما  قلوبهم  صحة  تحسين  في  أمال  السوداني  الفول  أو  المكسرات 

المكسرات المملحة ونصحوا باالكتفاء بكميات معقولة. 

تناول 3 أكواب من الشاي يومياً حيميك من 
مرض السكري

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الشاي - حتى في حالة إضافة اللبن له - قد 
أخطر  أحد  الثاني،  النوع  السكري من  بمرض  اإلصابة  الوقاية من  في  يساهم 

العالم، منهم حوالي 8 ماليين مريض داخل  التي تصيب أكثر من ٣15 مليون شخص في  المزمنة  األمراض 
مصر.

وتابعت الدراسة التي أشرف عليها باحثون دوليون من الواليات المتحدة األميركية واليابان أن تناول ٣ أكواب 
من الشاي األسود بشكل يومي منتظم يساهم في الحد من خطر اإلصابة بمرض السكري، وعزا الباحثون ذلك إلى 
فاعلية بعض المركبات الطبيعية داخله في خفض مستويات الغلوكوز بالدم، وهو ما يؤكد فاعليته في الوقاية من 

اإلصابة بالمرض المزمن أو إمكانية استخدامه للسيطرة على أعراض المرض حال اإلصابة به.

وأضافت الدراسة أن بعض المركبات الفينيولية »المضادة لألكسدة« داخل الشاي لها دور ملحوظ في تثبيط نشاط 
عدد من األنزيمات التي ترفع مستويات السكري في الدم عقب هضم الكربوهيدرات، ومن أبرزها: إنزيم األميليز 

.»alpha-glucosidase« وإنزيم ألفا-غلوكوسيداز »alpha amylase«

الالفت ما أكدته النتائج، حيث أشارت إلى أنه حتى في حالة إضافة اللبن للشاي، فإن المشروب الشعبي األول في 
العالم سيظل يساهم في الوقاية من اإلصابة بمرض السكري، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

العلمية »Journal of Ethnopharmacology«، وكما نشرت السبت على  النتائج بالمجلة  وجاءت هذه 
 Frontiers of« الموقع اإللكتروني لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، باإلضافة إلى أنها نشرت بالمجلة الطبية

.»Nutrition
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فرعونيــات

بيوم  العالم  احتفاالت  بمناسبة 
دراسة  ذكرت  العالمي  الرقص 
تاريخية أن قدماء المصريين عرفوا 
وأقاموا  الراقصة  االستعراضات 
قبل  الرقص  فنون  لتعليم  مدارس 

آالف السنين.
 

تاريخية صادرة عن  قالت دراسة 
والحوار  للدراسات  األقصر  مركز 
والتنمية إن قدماء المصريين عرفوا 
وأقاموا  الراقصة  االستعراضات 
قبل  الرقص  فنون  لتعليم  مدارس 
آالف السنين. ففي أبيدوس واألقصر 
والمعالم  المعابد  تحتوي  وإدفو 

على  القديمة  مصر  لملوك  األثرية 
التي  التاريخية  الشواهد  عشرات 
عرفوا  القدماء  المصريين  أن  تؤكد 
وأنشؤوا  الراقصة  االستعراضات 
مدارس لتعليم الرقص تابعة للمعابد، 
المصريين  قدماء  عند  الرقص  وأن 
كان يوظف درامياً، وهو أمر سبقت 
به مصر دول العالم فى هذا المجال.

أعدتها  التي  الدراسة،  وأوضحت 
مصر  أن  فتحي،  منى  اآلثار  عالمة 
من  كثيرا  تاريخها  عبر  عرفت 
أهم  ومن  الراقصة  واللعبات  الفنون 
رقصة  أو  لعبة  هى  األلعاب  هذه 
لعبة  وهى  التحطيب،  أو  العصا 

استعراضية  إلى  قتالية  من  تحولت 
وأصبحت  الماضية،  األعوام  فى 
تجمع  خاصة  مهرجانات  لها  تقام 
من  المحترفين  الالعبين  عشرات 
جميع المحافظات بوجود محكمين أو 

شيوخ اللعبة.
من  مستمدة  الراقصة  اللعبة  وهذه 
وقد  القديمة،  الفرعونية  األصول 
على  اللعبة  هذه  الفراعنة  صور 
يهتمون  وكانوا  معابدهم  جدران 
نسبيا شكل  ويختلف  للجنود  بتعليمها 
السابق.  عن  اآلن  اللعب  وخطوات 
كما أن العصا المستخدمة فى اللعب 
فى عصور الفراعنة التى وجد نقوش 

تمكن علماء آثار أمريكيون ومصريون من اكتشاف 
مقبرة يرجحون أن تكون لملك فرعوني جديد لم يكن 
بقايا  دراسة  على  العلماء  ويعكف  قبل.  من  معروفاً 

تابوت خشبي إللقاء الضوء على أسرار المقبرة.

  و قدأعلن في مصر عن اكتشاف اسم ملك فرعوني 
جديد لم يكن معروًفا لألثريين من قبل، يرجح أن يكون 
أحد ملوك أسرة أبيدوس التي حكمت في عصر االنتقال 
الثاني عام 1٦5٠ ق. م ، عندما كانت مصر مقسمة 

إلى ممالك محلية.
االكتشاف  هذا  أن  إلى  المصري  المسؤول  وأشار 
مع  بتعاون  األمريكية  بنسلفانيا  جامعة  بعثة  به  قامت 
وزارة اآلثار، حيث تم الكشف عن مقبرة الملك جنوب 
منطقة أبيدوس األثرية بمحافظة سوهاج، ووجد اسمه 
وهو "سنب - كاي" والذي يظهر ألول مرة في التاريخ 
داخل  الهيروغليفية  بالكتابات  منقوشاً  القديم  المصري 

خرطوش ملكي.
األمريكيون  الباحثون  أكد  صحفي  بالغ  وفي 
والمصريون أن االكتشاف يُعتبر "من أهم االكتشافات 
األسرة  وهي  أبيدوس،  أسرة  على  الضوء  تلقي  التي 
المحلية الحاكمة في عصر االنتقال الثاني، كما تساعد 
واالجتماعي  السياسي  التاريخ  من  المزيد  على كشف 

معرفة  وعلى  الثاني،  االنتقال  أثناء عصر  مصر  في 
التسلسل التاريخي لملوك هذه األسرة".

أن  المصرية  اآلثار  قطاع  رئيس  قال   جانبه،  من 
البعثة كشفت داخل المقبرة، التي استخدم في بنائها كتل 
الوسطى،  الدولة  عصر  من  استخدامها  أعيد  حجرية 
العظمى  الهيكل  بقايا  بداخله  خشبي  تابوت  بقايا  عن 

للملك في حالة سيئة. ومن المرجح أن طول الجسم كان 
يبلغ حوالي 1،85 متراً )حوالي ستة أقدام تقريباً(، كما 
كشف عن األواني الكانوبية التي كانت تستخدم لحفظ 
أحشاء المتوفى. غير أنه لم يعثر على أي أثاث جنائزي 
العصور  في  للسرقة  تعرضها  يؤكد  مما  بالمقبرة 

الفرعونية قديماً.
المقبرة  فإن  للبعثة،  المرافق  اآلثار  عالم  وحسب 
المكتشفة تقع بالقرب من مقبرة الملك )سوبك حوتب( 
178٠ ق. م. من عصر األسرة الثالثة عشر. ويعتقد 
تعود مقبرته لعصر أسرة يطلق  الملك سنب كاي  أن 
األثري  العالم  ذكرها  والتي  أبيدوس(  )أسرة  عليها 
)كيه. ريهولت(. وقال رئيس البعثة األمريكية جوزيف 
لدى  الغموض  يكتنفها  الملك  حكم  "فترة  أن  واجنر 
تم  حتى  عنها  معلومات  أية  توافر  لعدم  اآلثار  علماء 
الكشف عن مقبرته"، كما أن تواضع حجم المقبرة "يدل 
على تدهور الحالة االقتصادية في تلك الفترة" على حد 

تعبير رئيس البعثة األمريكية.

قال علماء إن تحنيط الموتى عند 
قدماء المصريين بدأ قبل أكثر من 
ستة آالف سنة أي أقدم بكثير مما 
كان يُعتقد. ويعد علم التحنيط الذي 
المصريين واحدا  به قدماء  اشتهر 
من العلوم التي لم تكشف بعد كل 

أسراره.
التي  المواد  إن  العلماء  قال    
أقدم  في  الدفن  أقمشة  في  وجدت 
المقابر المصرية القديمة المعروفة، 
بالتحنيط  الجثث  أن حفظ  أظهرت 
بدأ عام 4٣٠٠ قبل الميالد تقريبا. 
وتبين أن الكتان المستخدم في لف 
مواد  عليه  وضعت  الموتى  جثث 
للحماية  عازل  لتوفير  كيميائية 

ومقاومة البكتريا.
ولم تكن هذه الطريقة دقيقة مثل 
استخدمت  التي  التحنيط  عملية 
الفراعنة  جثث  لحفظ  الحقا 
أصحاب المناصب الهامة والنخبة 
وكثير من عامة المصريين، لكنها 
سنة   15٠٠ من  أكثر  قبل  جاءت 
على التاريخ الذي اعتقد العلماء أن 

التحنيط بدأ فيه.
سالمة الجسد شرط للخلود

التحنيط  أن  على  أدلة  وتوجد 
الميالد  قبل   ٢٦٠٠ لعام  يعود 
تشمل رفات الملكة حتب حرس أم 
الملك خوفو الذي أمر ببناء الهرم 
كتان  من  أدلة  توجد  كما  األكبر. 
احتوى على مادة الراتنغ واستخدم 
الموتى عام ٢8٠٠  في لف جثث 

قبل الميالد تقريبا.
وجدوا  عندما  الباحثون  ودهش 
والحيوانية  النباتية  المكونات  أن 
تجهيز  في  المستخدمة  والمعدنية 
منطقة  مقابر  في  المومياوات 
المستجدة في سوهاج بصعيد مصر 
"وصفة"  نفس  األساس  في  هي 
بعد آالف  استخدمت  التي  التحنيط 
الحضارة  أوج  في  الحقا  السنين 

المصرية القديمة.
اآلثار  عالم  باكلي  ستيفن  وقال 
والذي  البريطانية  يورك  بجامعة 
قدماء  "اعتقد  الباحثين:  فريق  قاد 
بعد  الجسد  بقاء  أن  المصريين 
يعيش  حتى  ضروري  الموت 
اآلخرة  في  ثانية  مرة  اإلنسان 
جسد  وبدون  مخلدا،  ويصبح 

محفوظ لم يكن هذا ممكنا."

اكتشاف ملك فرعوني مصري جديد

اكتشاف أسرار جديدة عن
التحنيط عند الفراعنة

لها على جدران معابد األقصر تتكون 
غالبا من نبات البردي المعجون الذى 
ال يؤذي الخصم أو المنافس أو يؤدي 

إلى الموت كما يحدث اآلن.
وثيق  ارتباط  العصا  ولرقصة 
يحتاج  وفيها  الفروسية.  برياضة 
قوة  إلى  العصا  العب  أو  الراقص 
النزول  عند  المبادرة  وسرعة  الرد 
تتكون  التي  التحطيب  حلقة  إلى 
يمسك  والعبين  للمزمار  فرقة  من 
المتفرجين  جانب  بعصا  منهما  كل 

والعوال الذي يدير الحلقة.
هى  التحطيب  أن  من  وبالرغم   
وتبهج  النفس  عن  تروح  رقصة 
الموت  إلى  تؤدي  أنها  إال  الروح. 
أيضا فإذا ما غاب الراقص عن مراقبة 
منافسه فاجأه اآلخر بضربة عصا فى 

هنا  والمهارة  جسده.  من  جزء  أي 
ويبادر  لمنافسه  ضربات  يسدد  لمن 

بضربات راقصة متوالية.
واألقطاب  األولياء  موالد  تعتبر 
الصوفيين باألقصر مكانا رائجا لهذه 
اللعبة، ينتظر العبو التحطيب ومحبو 
اللعبة الذين يفدون من محافظات بعيدة 
رغباتهم  يشبعوا  حتى  الموالد  هذه 
لها  خصصت  التى  اللعبة  هذه  من 
أماكن معينة »ساحات« منذ عشرات 
األعوام ولم تبدل حتى اآلن وأصبحت 

معروفة لدى العامة.
العالمي  الرقص  يوم  أن  يذكر 
عام 198٢  منذ  به  االحتفال  يجري 
العالمي  الرقص  مجلس  من  باقتراح 
مظلة  تحت  تعمل  منظمة  يعد  الذي 

اليونسكو لكل أنواع الرقص.

الفراعنة أقاموا مدراس لتعليم الرقص قبل آالف السنني
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Sears Sherway Home
1860 The Queensway. Etobicoke, 

ON. M9C 5L4
T: 416-695-3888 
F: 416-626-8212

TF: 1-800-664-1888

We have the best selection from 
the best manufacturers.

 Ragui Felestin
راجى فلسطني

 Sales Manager
 مدير املبيعات 

نتحدث العربية ونرحب بابناء اجلالية العربية

Appliances

Mattresses

Furniture
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أم الشهداء   
د. سيف جورجى - تورنتو 

كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس  مبسيساجا    

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية

كنيستنا القبطية
على صخرة اإلميان مبنية

و بدم الشهداء مروية
من القرن الثالث لآلن

وعلى مر الزمن
تعبر  كل احملن

بيقني  وبقوة إميان
حباً  فى عريسها الفادى
ٓمن أوصى بحب األعادى

++++++ 

كنيستنا القبطية
كنيسة مصرية أورثوذكسية 

على أرض احملروسة مرسية
والرب بعني رعايته حارسها   

وكما تنبأ"هوشع"النبى...
"من مصر  دعوت  إبنى"
نزل على أرضها وباركها 
وبعنايته اإللهية وعدها...

"أبواب اجلحيم لن تقوى عليها"

++++++ 

كنيستنا القبطية
لها سنة طقسية
هى السنة التوتية
نتيجتها كنسية

وعيد النيروز
رأس السنة القبطية  

فى أول شهر توت
تذكار للشهداء وامللكوت

وبشارة اخلالص واألبدية
++++++

وعلى مدى القرون والسنني
يزداد  إضطهاد  املسيحيني
وفى ٨ أمشير ١٧٣١ قبطية
يوم ١٥فبراير ٢٠١٥ميالدية
العالم يشاهد بإستنكار
مذبحة ٢١ مسيحي بار

شباب سافروا ورا لقمة  عيش
تهمتهم واحدة وغيرها مافيش

أبرياء لكنهم صليبيني
و فى عقيدتهم  ثابتني

++++++

ويوافق يوم ٨ أمشير
يوم نالوا الشهدا األكاليل
عيد دخول املسيح الهيكل

و رفاع  الصوم الكبير
ويقرر قداسة البابا تاوضروس 

تسجله الكنيسة فى السنكسار
أكسيوس أكسيوس  أكسيوس
ما هم راحوا أكيد فى الفردوس 
يشفعوا فى الكنيسة باستمرار

++++++

هى دى  كنيستنا القبطية
كنيسة مرقسية جامعة رسولية
كنيسة  واحدة  مقدسة و قوية

من البدء إلى منتهى الدهر
هى  أم الشهداء  بكل  فخر

افتتاح نفق مطلى بألوان قوس قزح فى الصني

بكين - أ.ش.أ
افتتح فى الصين أول نفق من نوعه فى البالد حيث ان ألوانه الداخليه مطلية بطريقة متدرجه 

لتماثل ألوان قوس قزح ليعطى السائقين الفرصة الراحة أعينهم عند المرور خالله. 
ويمتد النقق الواقع فى منطقة “زهومو” فى مقاطعة “هنان” بوسط الصين لمسافة 4٠٠ متر 

وتكلف بناؤه ما يقرب من 1٠٠ مليون يوان )1٦ مليون دوالر امريكى(. 
وبحسب المسؤلون عن المشروع فان بناء النفق ينقسم الى ثالثة أجزاء الجزء االوسط منه 
مبنى بأسمنت عادى اما الجزءان االخران اى المدخل والمخرج فهما عبارة عن كتل مطلية 
بالبنفسجى  بادئا  تدريجيا  يتغير  اللون  ان  بالنفق  يمر  من  يالحظ  حيث  قزح  قوس  بألوان 

ومنتهيا باالزرق. 

سنغافورة املدينة االكثر تكلفة فى املعيشة بالعامل

احتفظت سنغافورة بمكانتها ” كأغلى” مدينة في العالم ، وفقا لبحث أجرته وحدة االستخبارات 
أغلى خمسة مدن في  ان  الجديدة  قائمتها  التى اظهرت   .)EIU( البريطانية االيكنومست  بمجلة 
العالم  مازالوا دون تغيير عن العام السابق وتشمل، في ترتيب تنازلي، باريس وأوسلو وزيوريخ 

وسيدني.
وتتضمن الدراسة المسحية 1٣٣ مدينة حول العالم، و فيها يتم مقارنة تكاليف الحصول على أكثر 
من 1٦٠ خدمة ومنتج بما في ذلك الغذاء والكساء فواتير الخدمات ، و تتم المقارنة مع التكلفة فى 

مدينة نيويورك التى تستخدم كمتغير ثابت .
و قد تم تصنيف مدينة سنغافورة بانها االعلى تكلفة بزيادة قدرها نحو  11%  عن نيويورك بالنسبة 
لمشتروات البقالة األساسية. و تساوت المدينة مع عاصمة كوريا الجنوبية” سيول” كاغلى مكان 

على الصعيد العالمي البتياع المالبس ، حيث األسعار أعلى 5٠% من نيويورك..
أسعار  فى  كبير  ارتفاع  شهدت  انها  اال  نيويورك،  مدينة  من  مساحة  أصغر  وهى  وسنغافورة، 
المنازل في السنوات األخيرة وسط زيادة للثروة وتدفق األجانب حيث ادى التوسع في الصناعة 
المصرفية و تزايد الفروع اإلقليمية للشركات العالمية ، لتصبح مدينة جاذبة ألفضل العقول و 

المهارات حيث الرواتب العالية .
بالتجزئة والمستهلكين في  السلع  يقول “جون كوبستيك Jon Copestake”، كبير محللي  و 
وحدة EIU، ان تكلفة التنقل فى سنغافورة تزيد بما يقرب عن ثالثة أضعاف مثيلتها فى نيويورك، 
القيمة السوقية  للتسجيل أكثر من ضعف  ويجب على المشترين للسيارات دفع ضرائب واجور 
للسيارة ، كما يجب عليهم تقديم عطاءات لشراء عدد محدود من تصاريح تسير المركبات و التى 

تقوم الحكومة بتنظيم مزاد بشانها .
و تعد هونج كونج وسول هي المدن اآلسيوية األخرى التي تشكل أعلى 1٠ مدن من حيث تكلفة 
المعيشة فى العالم ، بعد ان ادى االنكماش وانخفاض قيمة الين الياباني الى دفع مدينتى طوكيو 
وأوساكا الى ترتيب اقل مع انخفاض تكلف المعيشة هناك فى ظل الظروف االقتصادية الجديدة .
هى  حيث  المقياس،  من  اآلخر  الطرف  فى  االخيرة   1٠ المراكز  آسيوية  مدن   ٦ احتلت  قد  و 
االرخص و توفر فيمة و خدمات اكبر و اكثر مقابل المال المدفوع ، و على قمة المدن االقل كلفة 

معيشيا مدينتى كراتشي وبنجالورو .

من أقوال اآلباء
+ ال يوجد شئ نافع مثل التأمل كل يوم فيما احتمله ابن اهلل ألجلنا 

+ القديس اغسطينوس +
+ يختفى الرب فى وصاياه ، فمن يطلبه يجـده فيهـا أثنـاء تنفيذهــا

+ القــديس مرقس الناسك +
+ الصوم بدون صالة و إتضاع يُشبه نســراً مكســور اجلنــاحني 

+ القديس مقاريوس الكبير +
+ إذا أكمل اإلنسان جميع احلسنات و في قلبه حقد على أخيـه ، فهـو غـريب عـن اللــه 

+ األنبا باخوميوس أب الشركة +
إن الشهوة ال تغلبنا ألنها أقوى منا ؛ بل من أجل عجزنا وتراخينا 

ألنها ال جتسر أن تقاتلك إن لم تأذن لها إرادتك
)+ القديس فيلوكسينوس +
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Retired or planning for
retirement? Need income?
An investment of $100,000 can 
provide you with a monthly income of

 

For illustrative purposes only.

* May be adjusted depending on future market conditions. 
Please consult your advisor and read the prospectus before investing. There may be commissions, trailing commissions, management fees and expenses 
associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. 
This advertisement is intended as a general source of information only, and should not be construed as offering investment advice. Interest rates, market 
conditions, tax rulings and other investment factors are subject to rapid change. Cash flow payments are not guaranteed and may be adjusted depending 
on future market conditions. 
Cash flow from mutual funds should not be confused with mutual fund rates of return. Distributions may consist of interest income, Canadian dividends, 
capital gains, foreign non-business income or return of capital, and each may have different tax consequences. Individuals should consult with their 
personal tax advisor. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or any other government deposit insurer. 
For funds other than money market funds, unit values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that a fund will be 
able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in a fund will be returned to you. Past 
performance may not be repeated. 
Financial planning services and investment advice are provided by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank 
of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a 
financial services firm in the province of Quebec.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. ©2012 Royal Bank of Canada. 36028 (08/2012)

Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy 
Financial Planner 
Investment &  
Retirement Planning 
Royal Mutual Funds Inc. 
Tel. 416-877-8353 
bassem.fawzy@rbc.com 

For more details or to set up an appointment, give me a call. 

$580.77* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of December 31, 2014): $7.49  

13351.13 
0.0435 



العديد من الكنديني كبار السن يعيشون على اقل 
من ١١ ألف دوالر في السنة

فانكوفر: يواجه القادمين الجدد إلى كندا من كبار السن تحديات كبيرة من الناحية المالية والتحدث باإلنجليزية، 
فتقول زهرة خالقي 5٢ عام إنها جاءت إلى كندا منذ أكثر من 1٠ سنوات ولديها خمسة أطفال وال تستطيع أن 
تتحدث اإلنجليزية وحاولت أن تتعلمها ولكن اإلجهاد والقلق لم يسمحا لها بذلك،  ولم تقدر أن تعمل بسبب معانتها 
من عدة أمراض ، وقال كريس فريزين مدير خدمات ترتيب استقرار المهاجرين في المجتمع في برتيش كولومبيا 
أن المشكلة هي أن المهاجرين والالجئين الذين يأتون إلي كندا في سن متقدمة يواجهون تحديات فريدة من ناحية 
الدخل وأسباب المعيشة واالندماج في المجتمع ويعاني من هذه المشاكل علي األخص الذين ليسوا من واحدة من 
اكبر المجتمعات األثنية في المنطقة وهي المجتمعات الصينية والهندية والفلبينية التي هي اكبر الشبكات االجتماعية 
وقد اجتمع عدد من المهاجرين والالجئين  كبار السن مع كبار صانعي القرارات ودعوا لعمل تغيرات لمساعدة 
األخرين وقد جعلت القوانين الجديدة للهجرة  األمور اكثر صعوبة لكبار السن الذين يأتون علي كفالة أفراد األسرة 
فأصبحت مدة الكفالة ٢٠ سنة بدال من 1٠ سنين مما يعني أن اآلسر الغنية فقط تستطيع إحضار الوالدين أو الجدود 
لكندا ، ومن جهة الالجئين فان كندا األن تختار األفراد المحتاجين للحماية وكل هذه أمور تؤثر علي سبل العيش 
والحياة وكرامة  هؤالء الناس مع تقدمهم في السن ، فاذا حضرت إلي كندا وعمرك ٦5 سنة  وليس لديك وسيلة 
مالية للحياة فانت مستحق المبلغ األساسي من الحكومة ومقداره 11 الف دوالر في السنة  وهو الذي ستعيش عليه 
واذا كنت الجئ فتعيش علي اقل من 11 الف دوالر في السنة وسيكون عليك أن تسدد القرض الخاص بالتنقالت 

والسفر الذي قدمته لك الحكومة لتاتي إلي كندا.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستيفن هاربر بانه اذا كان هناك شخص 
ما ال يغطي وجهة فيجب السماح له باألدالء بشهادته ويأتي هذا التعليق عقب 
تقرير لوكالة أنباء السي بي سي يقول بان القاضية الينا مارينجو رفضت 
سماع قضية امرأة محجبة  بعد إن طلبت منها إزالة الحجاب فرفضت ذلك 
، وكانت رانيا العلول في المحكمة لتطالب باسترجاع سيارتها التي استولي 
يقودها  وهو  ابنها  أن ضبط  بعد  عليها  كبيك  في  السيارات  تامين  مجلس 
برخصة منتهية صالحيتها ، وأثار هذا الحادث مناقشات واسعة  عبر كندا والسيما في مقاطعة كبيك التي تدعو إلي 
العلمانية وتحرم ارتداء الرموز الدينية في األماكن الحكومية ، وقام زعيم المعارضة توم مولكاير بتأييد حق السيدة 
المحجبة في األدالء بأقوالها ، وقال جستن ترودو عن هذا الحادث انه مجرد خطا وفي الوقت نفسه دعا المجلس 
الوطني للمسلمين الكنديين محكمة كبيك والنائب العام في كبيك الن يؤكدوا حق جميع الكنديين في ممارسة حريتهم 
الدينية في قاعة المحكمة ، وقال رئيس وزراء كبيك فليب كويالرد انه انزعج من هذا الحادث وقالت متحدثة باسم 

المحكمة إن قرار القاضية نهائي وفي القانون ال يمكن تصحيح ما حكمت به القاضية.

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي
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احملكمة العليا في أونتاريو حتكم بعدم استخدام 
اختبار التنفس للكشف عن الكحوليات في 

حفالت املوسيقي )بروم( لطالب املدارس الثانوية     

اثأر حكم المحكمة الكندية الذي لم يسبق له مثيل بعدم استخدام اختبار التنفس 
للكشف عن الكحول في حفالت )البروم( جدل بعد الجدل الذي أثير في كبيك 
بسبب الكشف الذاتي الذي وقع علي طالبة 15سنة  في مدرسة ثانوية حين 
شكت مديرة المدرسة بانها تخبئ مخدرات، وقالت قاضية العدل سوزان هيميل 
أن إخضاع الطالب الختبار التنفس كشرط لحضورهم حفلة الرقص ) البروم( 
هو انتهاك لحقوقهم الدستورية ، وقد أثيرت هذه القضية بعد إن تحدي اثنين من 
طالب المدارس الثانوية في تورنتو اختبار التنفس ألنه ينتهك حقهم في رفض 
الفحص غير المقبول ، وقال مدير مدرسة أن اختبار التنفس هو المقياس لما 
اسماه ) ثقافة استهالك الكحول أو السكر( في حفالت البروم وقدر إن حوالي 
نصف عدد الحضور في أي حفل يشربون الكحول والثلث يسكرون واثنين 
علي األقل  يصبحون في حالة سكر شديد وترسلهم المدرسة إلي بيوتهم ،  
ومنذ أسبوعين اضطر وزير التعليم في كبيك أن يتراجع عن قراره الذي دعم 
به ممارسة التفتيش الذاتي لطالبة في مدرسة ثانوية بعد أن هاجمته جماعات 
الحقوق المدنية واإلباء واألمهات بغضب ، قائلين أن هذا التصرف ال يمكن 
أن يكون دستوريا وقد وجدت السلطات المدرسة نفسها في مكان صعب فمن 
ناحية يتوقع اإلباء واألمهات أن تكون المدارس بيئة امنه ومن ناحية أخري 
يطالب الطالب بحقوق تحد من اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها المربين ، 
وقالت مديرة مدرسة ) نورث دنداس( في وينشستر بأونتاريو، إنها استخدمت 
اختبار التنفس للطالب العام الماضي في حفلة البروم ولكن إعادة ذلك  سيترك  
لمجلس اإلباء واألمهات ليقرروه ، ولكن رئيس مجلس مدارس منطقة كندا 
العليا قال أن اختبار التنفس لن يعمل به الن المحكمة حكمت بذلك والبد أن نجد 

طريقة أخري تضمن لإلباء واألمهات أن أبناءهم سيكونون في امأن. 

عمدة مدينة مسيسوجا السابقة هازل مككاليون  ٩٤ سنة حتصل علي 
وظيفة في جامعة تورنتو

سن  ففي  كاإلعصار  قوية  مككاليون  هازل  تزال  ال   – أونتاريو   : مسيسوجا 
94 سنة وبعد أن قضت أطول فترة زمنية تعمل كعمدة لمدينة مسيسوجا تبدء 
األن  مهنة جديدة ، فقد حصلت علي وظيفة في جامعة تورنتو بعد إن قادت 
مدينة مسيسوجا في أونتاريو لمدة ٣٦ عام .وقد تقاعدت عن العمل السياسي 
التنمية  في نوفمبر الماضي وتعمل األن مستشارة خاصة لرئيس قسم مسائل 
االستراتيجية لجامعة تورنتو فرع مسيسوجا . وتقول الجامعة إنها عينتها لمدة 
عام وانها بدأت العمل في وقت سابق من هذا الشهر وهي سوف تساعد علي إنشاء برامج جديدة وستعمل مع قسم 
اإلدارة واالبتكار في تطوير درجة الماجستير لتحديث وتطوير المدن ، وانها ستساهم في دورات تدريبية لمن 
يريدون العمل في الخدمة المدنية وسوف تقوم بألقاء  المحاضرات أحيانا ، وأعربت هازل عن سرورها بفرصة 
التعليم واالبتكار لمستقبل مسيسوجا وهازل هي أول عمدة منتخب  إنها تؤمن بأهمية  العمل في الجامعة وقالت 
لمدينة مسيسوجا  عام 1978 وأصبحت المدينة تحت قيادتها ثالث اكبر المدن في أونتاريو وسادس اكبر مدن كندا.

أعضاء احلزب الليبرالي بأونتاريو يسخرون من 
عضو بحزب احملافظني ألنه ال يؤمن بنظرية 

التطور والنشوء

في اجتماع للجلسة التشريعية ألعضاء 
مناقشات  دارت  أونتاريو  في  البرلمان 
ساخنة بين أعضاء األحزاب حول تحديث 
منهج الجنس في المدارس وخالل تبادل 
كالمي ساخن بين ماكنوجتون العضو في 
في  التعليم  ووزيرة  المحافظين    حزب 
أونتاريو  وزراء  رئيسة  وجهت  الجديد  المنهج  ساندلز حول  ليز  أونتاريو 
هوموفوبيك(   ( بانه  لماكنوجتون  انتقادات  الجنسية(  )المثلية  وين  كاثلين 
وتعني انه  يكره المثلية الجنسية مما أثار غضبه جدا . وخالل المناقشات قام 
عضو حزب المحافظين ريك نيكواز بمقاطعة الحديث  قائال بتهكم ردا  علي 
الليبراليين ) أن االنسحاب من تدريس الطالب نظرية التطور والنشوء ليس 
سيئا(  وكان يعني انه ال يؤمن بنظرية التطور والنشوء وهنا صاح الجميع 
عليه واندهش من قوله زمالؤه في حزب المحافظين ولكنه لم يتراجع عن 
قوله في األيام التي تلت هذا الحدث بل قال للصحافة ) اني ال اعتقد في 
نظرية التطور والنشوء وإنني ال اتحدت باسم الجميع بل هذا شيء شخصي 
( و قال رئيس حزب المحافظين أن رأي ريك نكولز ال يمثل وجهة نظر 
الحزب وان هذا الكالم لن يساعد الحزب في خضم سباق االنتخابات حول 
الزعامة ، وقالت رئيسة وزراء أونتاريو إنها دهشت جدا العتراض نيكولز 
الصحة  وزير  وقام  المدارس،  في  والنشوء  التطور  نظرية  تدريس  على 
في أونتاريو ايرك هوسكنز بالسخرية من نيكولز وقال )نحن لدينا عضو 
من حزب المحافظين يتساءل عما إذا كان يجب أن ندرس نظرية التطور 
والنشوء في مدارسنا أم ال؟ وال أستطيع أن أتصور ما يمكن أن يأتي بعد 

هذا !  فريما إننا لم نهبط ابدأ على سطح القمر(.

نفق تورنتو 
الغامض ليس 
وراءه أسباب 

جنائية 
في  رجلين  مع  تقابلت  إنها  تورنتو  شرطة  قالت   : تورنتو 

من   بالقرب  النفق  بنيا  اللذان  وهما  عمرهم  من  العشرينات 
هناك  وليس  شخصي  لغرض  أمريكا(  بان   ( ألعاب  منطقة 
نية إجرامية أو تهديد من وراء بناؤه ، وكان رئيس الشرطة 
ممتلئة  ارض  في  باب خشبي  علي  عثر  قد  مارك سوندرز 
باألشجار قرب جامعة يورك يوم ٢4 فبراير وكان هذا الباب 
يقود إلي نفق تحت األرض طوله 1٠ متر وارتفاعه مترين ، 
وطلبت الشرطة مساعدة الجمهور للتعرف علي من بني هذا 

النفق وأعلنت بعد ذلك إنها عثرت علي الرجلين اللذان بناه 
وقالت أن دوافعهم غير مؤذية وانه ليس لديهم أي نية إجرامية 
أو تهديد وقد تساءل الجمهور لماذا لم تلقي تهم علي من بني 
النفق ولكن الشرطة قالت انه ليس هناك شيء ضد القانون 
لحفر حفرة في األرض وقد تم أغالق ملف هذا النفق ولم تعلن 

الشرطة عن هوية الرجلين.

استقالة مفاجئة لوزير التعليم في كبيك إيف 

بولدوك على إثر جدل حول التفتيش الذاتي 
٢٦ فبراير ٢٠15 : أعلن اليوم وزير التعليم في كبيك عن استقالته من منصبة 
كوزير للتعليم وعودته إلي عمله األصلي في ممارسة الطب وكذلك ترك مقعده 
في منطقة كبيك في الهيئة التشريعية ، وتأتي استقالة بولدوك المفاجئة في أعقاب 

الجدل المحيط به بعد حادث التفتيش الذاتي في مدرسة بكبيك ، وقال الوزير انه اتخذ قرارا شخصيا بالعودة إلي 
ممارسة الطب الذي يحبه ، وكان بولدوك في األيام األخيرة مصدرا إلحراج الحزب الليبرالي الحاكم في كبيك 
بعد تصريحات ادلي بها بالموافقة علي التفتيش الذاتي في المدارس الثانوية طالما اجري بطريقة محترمة للطالب 
وظهرت هذه القضية علي السطح بعد أن صرحت فتاة 15 سنة لوسائل األعالم بان كرامتها انتهكت  بعد تفتيشها 
ذاتيا لشك المديرة بانها تبيع مخدرات وبعد يوم واحد من تصريح وزير التعليم بالموافقة تراجع عن هذا وبعدها 
رفض رئيس الوزراء أن يمنحه الثقة وفي شهر أغسطس الماضي صرح بان التالميذ لن يموتون أو سيتوقفون عن 
القراءة بسبب قلة عدد الكتب في مكتبة المدرسة وكان هذا تعليقا علي تخفيض ميزانية المدارس،   وايف بولدوك 
58 كان يعمل كطبيب ثم عمل وزيرا للصحة بين عامي ٢٠٠8 و٢٠1٢ ثم عمل كوزير للتعليم العام الماضي وقد 

قبل رئيس وزراء كبيك استقالته وقدم له االحترام والشكر علي تفانيه في العمل.

رئيس وزراء كندا ال يتفق مع قرار قاضية كبيك التي رفضت االستماع 
لقضية امرأة محجبة 



وأٌضيف  فصل  منه  ,حذف  الماضية  السنة  كتاب  )هذا 
مقدمة  من  التغيير(,,  بعض  عنوانه  وٌغير  فصول  إليه 
الطبعة الثانية بتاريخ 11 مايو 19٢7 ,,,,,, قدم طــــــــه 
حســـــــين كتابه قبل ذلك بعام فأثار غضب األزهروالمتد 
ينين وُقدم للمحاكمة بتهمة اإللحاد , لكن وكيل النيابة ألذى 
ما جاء  التحقيق معتبراً  قرر حفظ  التحقيق معه  أجرى 
فى الكتاب هو رأى لبحث علمى , وفى العام التالى قدم 

الكتاب تحت إسم )فى األدب الجاهلى( 
طه حسين غنى عن التعريف ميالده 15 نوفمبر 1989 
– عزبة الكيلو / المنيا – فقد بصره فى الثالثة من عمره 
واألدب  الفقه  درس  األزهر  فى  العالج,,,  جهل  بسبب 
باألزهر  التدريس  طرق  عن  راضياً  يكن  ولم  العربى 
والتى تعتمد على النقل من األقدمين وليس إعمال العقل 
إلتحق   – والطنطنة(  )ألعنعنة  لفظة  ذلك  على  وأطلق 
بجامعة القاهرة وتوجه إلى فرنسا للدراسة فى مونبلييه 
حيث تعرف بسوزان بريســــــو ألتى ساعدته فى دراسته 
وكانت عينيه التى يرى بهما .. وتزوجا . أول من حصل 
على الدكتوراه من جامعة القاهرة ألتى أٌنشأت 19٠8 _ 
حصل على الدكتوراه الثانية من السوربون / فرنسا –أول 
عميد لكلية اآلداب –وزير المعارف ) التربية والتعليم ( 
195٠ – أحد الذين أثروا فى الفكر والوجدان المصرى 
النهضةوحركة  اليوم. باعث  القرن العشرين وحتى  فى 
التجديد فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا . عميد األدب 
العربى , تتجلى شجاعة طه حسين فى دفاعه عن رأيه 
وإصراره عليه أمام الكثيرين من مناوئيه . ..... ولنحاول 

اآلن تلمس بعض ما جاء فى الكتاب .
###########

لغات  فى  أثرت  قد  قــــــريش  لغة  أن  المحقق  من   #
العرب اآلخرين بعد أن جعلها اإلســــــــالم لغة رسمية 
, لغة سياسة وإدارة ودين ,, ضاع شيء كثير جداً من 
أصول اللغات اليمنية وغير اليمنية ولم تدون فيها المعاجم 
كما دونت فى لغة قريش واللغتين الساميتين األخريين 

العبرية والسريانية . 
اآلداب  تاريخ  يسمونه  الذى  الجديدالرسمى  العلم  #هذا 
العربية لم يكشف للناس عن شيءجديد فى أمر هؤالء 
الشعراءالجاهليين أو اإلسالميين أو العباسيين بل خفيت 

شخصياتهم واضمحلت.
تدوين  العربيةبدون  لآلداب  تاريخ  وضع  يمكن  ال   #

التاريخ السياسى واإلجتماعى والفني....
# ألحـــــــــــــــرية واألدب .... شرط أساسى ضرورى 

.. حرية الرأى ......
بها من علوم وآداب وفنون  العربية وما يتصل  #أللغة 
لذا  آخر  لتحقيق غرض  ولكن  لنفسها  تدرس  ال  وسيلة 
القرآن والدين  لغة  ,, مقدسة ألنها  فهى مقدسة ومبتذلة 
ومبتذلة ألنها ال تدرس لنفسها وألن اإلستغناء عنها قد 
يكون ميسوراً لو أمكن أن يفهم القرآن والحديث بدونها ,,, 
وبسبب أنها مقدسة فهى ال تخضع للبحث العلمى الصحيح 

الذى قد يستلزم النــــــقد والتكذيب واإلنكار والشك . 
# يقول عميد األدب العربى: أنا أريد أن أدرس تاريخ 
العلم  يدرس صاحب  كما  فى حـــــرية وشرف  اآلداب 
الطبيعى علم الحيوان والنبات ال أخشى فى هذا الدرس 
أدرس  أن  يكلفنى  أن  يستطيع  الذى  ومن   , سلطان  أى 
 , لإللحاد  هادماً  أو   , باإلســـــالم  مبشراً  األدب ألكون 
وأنا ال أريد أن أبشر وال أريد أن أناقش الملحدين , وأنا 
أكتفى من هذا كله بما بينى وبين اللــــــــه من حظ دينى .

فنون  تستقيم  ولن  واألدبية  اللغوية  العلوم  توجد  لن   #
األدب إال يوم تتحلل اللغة واألدب من التقديس ويباح لنا 
أن نخضعهما للبحث كما تخضع المادة لتجارب العلماء 
,,, وتتحقق هذه الحـــــرية يوم نأخذها بانفسنا ال ننتظر 
أن تمنحنا إياها سلطة ما فقد أراد اللـــــه أن تكون هذه 
الحرية حقاً للعلم , وقد أراد اللـــه أن تكون مصـــــر بلداً 

متحضراًيتمتع بالحرية فى ظل الدستور والقانون .
######################

ألجاهليون: مسألة الشعر الجاهلى , العلماء ال يطمئنون 
 , والشك  بالتحفظ  يلقونه  وإنما  القدماء  قاله  ما  إلى 
ويتسائلون أهناك شعر جاهلى؟ فإن كان فما السبيل إلى 
معرفته؟ ما هو؟ ما مقداره؟ وبما يمتاز عن غيره؟ هم 
ال يعرفون أن العرب ينقسمون إلى باقية وبائدة وعاربة 
ومستعربة . وهم ينتهون إلى الشك فى أشياء لم يكن يباح 

الشك فيها .
# ألكثرة المطلقة مما نسميه أدباً جاهلياً ليست من الجاهلية 
فى شـــــيء وإنما هى منحولة بعد ظهور اإلســـــالم , 
نستطيع أن نتصور العصر الجاهلى القريب من اإلسالم 
تصوراً واضحاً قوياً صحيحاً بشرط أال نعتمد على الشعر 

من  واألساطير  والتاريخ  ناحية  من  القـــــرآن  على  بل 
ناحية أخرى .

فهذا الشعر الذى ينسب إلى أمريء القيس أو إلى األعشى 
من  يمكن  ال  الجاهليين  الشعراء  من  غيرهما  إلى  أو 
الوجهة اللغوية والفنية أن يكون لهؤالء الشعراء وال أن 
يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن , وهذه األشعار 
ال تثبت شيئاً وال تدل على شيء وال ينبغى أن تتخذ وسيلة 
إلى ما اتخذت إليه من علم بالقرآن والحديث ,,,, فهى إنما 
تُكلفت واختُرعت إختراعاً ليستشهد بها العلماء على ما 

كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه . 
المنهج  هذا  األدب  فى  أصطنع  أن  أريد  العميد:  يقول 
الفلسفى الذى إستحدثه ديــــــــكارت وقاعدته األساسية 
أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل وأن 
يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً 
اإلسالم  حب  فى  مخلصين  مسلمين  القدماء  كان   ,,,,,
فاخضعوا كل شيء لهذا اإلسالم وحبهم إياه ولم يعرضوا 
لمبحث علمى وال لفصل من فصول األدب أو لون من 
ألوان الفن إال من حيث أنه يؤيد اإلسالم ويعزه ويعلى 
إنصرفوا  نافره  وما  أخذوه  هذا  مذهبهم  الئم  فما  كلمته 

عنه .
# مرآة الحياة الجاهلية , أدرسها فى القرآن وفى شعر 
فحياة   , وجادلوه  النبى  الذين عاصروا  الشعراء  هؤالء 
العرب الجاهليين ظاهرة فى شعر الفرزدق وجريروذى 
الرقة واألخطل والراعى أكثر من ظهورها فى هذا الشعر 

الذى يٌنسب إلى طرفة وعنترة وبشر بن أبى خازم .
بالقرآن  أٌعجبوا  قد  الناس  أن  نفهم  أن  اليسير  من  ليس 
حين تٌليت عليهم آياته إال أن تكون بينهم وبينه صلة هى 
هذه الصلة التى تٌوجد بين األثر الفنى البديع وبين الذين 
يُعجبون به حين يسمعونه ,, وليس من الممكن أن نصدق 
أن القرآن كان جديداً كله على العرب , فلو كان كذلك 
لما فهموه وال وعـــوه وال آمن به بعضهم وال ناهضه 
بالقوة  القرآن  يصفه  جدااًل  اآلخر  بعضهم  فيه  وجادل 
ويشهد ألصحابه بالمهارة . أفتظن هؤالء القوم من الجهل 
والغباوة والغلظة والخشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر 
الذى يٌضاف إلى الجاهليين؟ كال وإنما كانوا أصحاب علم 
وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة 
.القرآن يحدثنا بأن العرب كانوا على أتصال بمن حولهم 
من األمم , ولم يكونوا بنجوة من تأثير الفــــرس والروم 
والحبش والهند وغيرهم ,,,, كان البخل والطمع من آفات 
الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية فى الجاهلية ... بينما هذا 
مهينين  كراماً  العرب أجواداً  الجاهلى كان يمثل  الشعر 
ال  الجاهلى  الشعر   ,,,, ازدرائها  فى  مسرفين  لألموال 
يُعنى إال بحياة الصحراء والبادية وال يكاد يذكر البـــــحر 

الذى ذكره القرآن فى مواضيع كثيرة . 
أألدب الجاهلى واللغة: هذا األدب الجاهلى ال يمثل الحياة 
الدينية والقبلية والسياسية واإلقتصادية للعرب بعيد كل 
البعد عن أن يمثل اللغة العربية وال يمثل اللغة الجاهلية 
فى  األولى  منازلهم  قحطانية  إلى  ينقسمون  فالعرب   ,
اليمن , وعدنانية منازلهم األولى فى الحجاز , القحطانية 
العاربة  فهم  العربية  على  فٌطروا  خلقهم هللا  منذ  عرب 
أما العدنانية فقد اكتسبوا العربية إكتساباً , كانوا يتكلمون 
العبرانية أو الكلدانية ثم تكلموا لغة العرب العاربة فمحيت 
بن  إسماعيل  إلى  نسبهم  يتصل  وهؤالء  األولى  لغتهم 
قوياً  خالفاً  هناك   ..... المستعربة  العرب  وهم  إبراهيم 
بين لغة حمــــــيروهى العرب العاربة ولغة عدنان وهى 
العرب المستعربة , كماتبين بعد البحث الطويل أن اللغة 
الحميرية شيء والعربية الفصحى شيء آخر وكمثــــال:

)وهيم وأخهو بنو كلبت هقنيو إل مقه ذهرن ذن مزندن 
نعممتم(  وسعدهمو  فيهمو  لو  بمسألهو  وقههمو  حجن 

وترجمتها إلى العربية الفصحى
وهيم أى وهاب إسم رجل / وأخهو أى أخوه/ كلبت أى 
كلبة / هقنيو أى أقنوا ومعناه أعطوا /إل مقه إسم إله من 
باليمن  ذمار  أى ذو هران وهو حصن  / ذهرن  آلهتهم 

...... وهكذا إلى نهاية النص 
كيف لم تفرض القحطانية لغتها على العدنانية؟ والقحطانية 
العدنانية  أذلت  قد  والمؤرخون  الرواة  يقول  فيما 
العراق  أطراف  وفى  اليمن  فى  لسلطانها  واخضعتهم 
والشام . أيريد أنصار القديم أن نفهم أن هللا قد خّص اللغة 
العربية الفصحى بكرامة لم يخّص بها لغة أخرى وجعل 
تفوقها على لغة السادة الساسة المترفين من قحطان وهى 
لغة قوم دونهم فى السيادة .. نوعاً من المعجزة قدمها بين 
يدى اإلسالم؟ مستعدون أن نقبله ونقره لهم كفن من فنون 
الدعوة الدينية ال على أنه حقيقة من حقائق العلم ,, وكيف 
شعر شعراء قحطان وسجع كهانهاوتكلم خطباؤها بلغة 
القرآن؟ إنما فعلوا ذلك ألن ما يٌضاف إليهم من الشعر 

والسجع والنثر قد ٌحمل عليهم بعد اإلسالم حـــــماًل . 
نحن ننكر ما يُضاف إلى أهل الجنوب ] وتمثلها النصوص 
ألحميرية والسبئية والمعينية [ من شعر وسجع ونثر قيل 

بلغة أهل الشمال قبل اإلسالم . 

# ألشعر الجاهلى واللهجات:قبائل عدنان لم تكن متحدة 
لكن   , اإلسالم  يظهر  أن  قبل  اللهجة  متفقة  وال  اللغة 
المطوالت أو المعلقات ألتى يتخذها أنصار القديم نموذجاً 
للشعر الجاهلى الصحيح ال يُوجد بها إختالف فى اللهجة 
فالبحر  الكالم  مذهب  فى  تبايناً  أو  اللغة  فى  تباعداً  أو 
والعروض وقواعد القافية واأللفاظ والمذهب الشعرى هو 
لم يصدر عن هذه  الشعر  أن هذا  ,,,يدل هذا على  هو 

القبائل وإنما ُحمل عليها بعد اإلسالم حماًل .
فهموا  الدين  قوم من رجال  السبع:  ألقـــــــــــراءات   #
أنها متواترة عن النبى نزل بها جبريل على قلبه فمنكرها 
كافــر ]أُنزل القرآن على سبعة أحرف[ والحق أن ليست 
هذه القراءات السبع من الوحى فى قليل وال كثير , إنما 
ومعنى   .. واختالفها  اللهجات  مصدرها  قراءات  هى 
الحديث أنه أُنزل على سبع لغات مختلفة فى لفظها ومادتها 
,,, فلما تُوفّى النبى إستمر أصحابه يقرءون القرآن على 
الذى  الحرف  على  يقرىء  كــــل  السبعة  األحرف  هذه 
سمعه من النبى , فاشتد الخالف والمراء فى ذلك حتى 
كادت الفتنة تقع بين الناس وال سيما فى جيوش المسلمين 
التى كانت تغزو وترابط فى الثغور ,,,, فرفع األمر إلى 
عثمــــــان فجزع له , فجمع لهم المصحف اإلمام وأذاعه 
فى األمصار وأمر بما عداه من المصاحف فمحّى محواً 
حرف  وهو  الحرف  هذا  وبقى  حروف  ستة  ٌمحيت   ,
الدراوردى  العزيز بن محمد  .... حدثنا عبد  قـــــريش 
عن ..... عن ..... عن خارجةبن زيد بن ثابت عن أبيه 
له مصحفاً  أكتب  أن  فأمرنى عثمان بن عفان  قال  زيد 
عليه  إجتمعتما  ًفما  فصيحا  لبيباً  معك  مدخل  إنى  وقال 
فاكتباه وما إختلفتما فيه فارفعاه إلّى فجعل معه أبان بن 
سعيد بن العاص ... لغة القرآن هى لغة قريش الفصحى 

ُفرضت على قبائل الحجاز فرضاً . 
# والخالصة: هذا الشعر الجاهلى الذى ثبت أنه ال يمثل 
حياة العرب الجاهليين وال عقلياتهم وال حضاراتهم بل ال 
يمثل لغتهم ,, ٌوضع وضعاً وُحمل على أصحابه حماًل 

بعد اإلسالم .
# الهجرة إلى المدينة جعلت الخالف بين النبى وقريش 
كان  أن  بعد  والسيف  القوة  فى حله على  يعتمد  سياسياً 
 . غير  ليس  بالحجة  والنضال  الجدال  على  يعتمد  دينياً 
هذه العداوة بين مكة والمدينة أو بين قريش واألنصار 
إشترك الشــــــعر فى هذه العداوة مع السيــــــــف . وقف 
الشعراء يتهاجون ويتجادلون ويتناضلون , وكان النـــــبى 
يٌحرض عليه ويثبت أصحابه ويتحدث أن جبــــــريل كان 
يؤيد حســـــــاناً )الشاعر حسان بن ثابت ( ........ أمست 
وينظر  مكة  أظلت  قد  النبى  خيل  وإذا  يوم  ذات  قريش 
زعيمها أبو سفيان وإذ هو بين إثنين المقاومة فتفنى مكة 
فأسلم  الناس  فيه  دخل  فيما  ويدخل  ويصالح  يُصانع  أو 

وأسلمت معه قريش .
# النبى توفى بعد الفتح بقليل ولم يضع قاعدة للخالفة 
وال دستوراً فعادت الضغائن إلى الظهور,, وعمر نهى 
عن رواية الشعرالذى تهاجى به المسلمون والمشركون 
أيام النبى .وبموت عمر وانتهاء الخالفة إلى عثمان عاد 
العرب إلى أشر مما كانوا فيه فى جاهليتهم من التنافس 
والتفاخر.. وهذه العصبية تجاوزت قريش واألنصار إلى 
العرب جميعاً , كل واحدة من القبائل العربية المتناحرة 
تحرص على أن يكون قديمها خير قديم وأن يكون مجدها 

فى الجاهلية رفيعاً مـــؤثاًل بعيد العهد .
# لم يكن الشعر الجاهلى مدون بل ترويه حفظا, وعندما 
إطمأنت العرب أيام بنى أميــــــة، راجعت شعرها فإذا 
وقوداً  تقدمه  للشعر  حاجة  فى  وهى   , أكثره  ضاع  قد 
لهذه العصبية, فاستكثرت من الشعر وقالت منه القصائد 
كانت  قريش   ...... القدماء  شعراءها  ونحلتها  الطوال 
أقل العرب شعراً فى الجاهلية فاضطرها أن تكون أكثر 
العرب نحاًل للشعر فى اإلسالم ,,,, بعض الشعر أُضسف 
 , مختلق  منحول  شعر  وهو  وغيرهم  وثمود  عاد  إلى 
والنصوص القرآنية تثبت أن هللا قد أباد عاداً وثمود ولم 

يبق منهما باقية .
وإضافته  ونحله  الشعر  تكلف  الشعر:  ونحل  ألدين   #
إلى الجاهلية فى بعض أطواره كان يٌقصد به إلى إثبات 
صحة النبوة وصدق النبى وكمثال هذا الشعر الذى قيل 
النبى ,, ومن الشعر ما ٌحمل  لبعثة  فى الجاهلية ممهداً 
للجاهليين من عرب الجـــــــن كما ُحمل لعرب اإلنس 
,, وكان شعر الجـــــن أجود من شعر اإلنس وفى سورة 
القرآن  يتلو  وهو  للنبى  إستمعوا  الجن  أن  إثبات  الجن 
أيضاً  تنبىء  كما  ورسوله  باهلل  وآمنوا  قلوبهم  فالنت 
السمع  يسترقون  السماء  إلى  يصعدون  كانوا  الجن  بأن 
زمن  قارب  فلما  الغيب  بأسرار  ألموا  وقد  يهبطون  ثم 
النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع , فلم يكد القصاص 
والرواة يقرءون هذه السورة وما يشبهها من اآليات حتى 
استغلوها وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من 
السجع ووضعوا على النبى نفسه أحاديث لم ىكن بد منها 
لتأويل آيات القرآن على النحو الذى يريدونه وفى واقعة 
قتل سعد بن عبادة األنصارى الذى أبى أن يذعن بالخالفة 
لقريش , تحدثوا أن الجن قتلته , ورووا شعراً قالته الجن 
تفتخر بقتل سعد . كما قالت الجن شعراً رثت به عمر بن 
الخطاب ........ ونحل الشعر للجن واإلنس بإسم الدين 
إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة فى 

كل شيء , وأن من دالئل صدق النبى أنه كان منتظراًقبل 
أن يجيء بدهر طويل . تحدثت بهذا اإلنتظار شياطين 

الجن وكهان اإلنس واحبار اليهود ورهبان النصارى .
إقتنع الناس أن النبى يجب أن يكون من الصفوة , واخذ 
القصاص يجتهدون فى تثبيت ذلك فيضيفون إلى عبد هللا 
وعبد المطلب وهاشم .. ما يرفع شأنهم ويعلى مكانتهم 
ويثبت تفوقهم على قومهم وهنا تتظاهر العواطف الدينية 
والعواطف السياسية على نحـــــــل الشعر أيام بنى أمية 
وأيام بنى العباس بل هم يضيفون الشعر إلى آدم نفسه 
فهم يزعمون أنه رثى هابيل حين قتله أخوه )قابيل ( ... 
باإلسالم  يدينون  قوماً  اإلسالم  قبل  نجد  أن  ليس غريباً 
أخذوه من هذه الكتب السماوية التى أُوحيت قبل اإلسالم 
, الباحثون يرون أن القرآن تأثر باليهودية والنصرانية 
عربياً  مصدراً  أضافوا  لكنهم  بين  بين  أخرى  ومذاهب 
خالصاً وهو الشعر الجاهلى وباألخص شعرأمية بن أبى 
الصلت . ويرى األستاذ )كليمان هوارد ( أنه إذا كان هذا 
الشعر صحيحاً ,, فيجب أن يكون النبى قد إستعان به فى 
نظم القرآن ,, وأن صحة هذا الشعر واستعانة النبى به فى 
نظم القرآن ,, قد حملتا المسلمين على محاربة شعر أمية 
بن أبى الصلت ومحوه ليستأثر القرآن بالجدة وليصح أن 
النبى قد انفرد بتلقى الوحى من السماء والمعروف أن أمية 
بن أبى الصلت قد وقف من النبى موقف الخصومة وهجا 
أصحابه وأيد مخالفيه وقال النبى عنه ) أمن لسانه وكفر 
قلبه ( إذ كان يدعو إلى مثل ما كان يدعو إليه النبى لكنه 
الدين ,, وفى  كان يظاهر المشركين على صاحب هذا 
ثمود  القرآن كأخبار  أخبا ر وردت فى  أميـــــــة  شعر 
وصالح والناقة والصيحة . ويرى العميد ان هذا الشعر 
العربية  البالد  فى  قدمة وسابقة  أن لإلسالم  ليثبت  نُحل 
اليهودية فى  تغلغلت  إذن كما  النصرانية  تغلغلت   ,,,,,,
بالد العرب وأكبر الظن أن اإلسالم لو لم يظهر النتهى 
األمر بالعرب إلى إعتناق إحدى هاتين الديانتين . ولكن 
يستقم  لم  ألذى  الخاص  مزاجها  لها  كان  العربية  األمة 
لهذين الدينين والذى إستتبع ديناً جديداً مالئم لطبيعة األمة 
العربية . وهذان الدينان لهما أثر ظاهرفى الشعر العربى 
قبل اإلسالم فقد تعصب اليهود والنصارى ألسالفهم وأبوا 
أال يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين , فنحلوا 
كما نحل غيرهم .. فأنت ترى أن للعواطف الدينية مثل 
ما للعواطف السياسية من التأثيرفى نحل الشعر وإضافته 

للجاهليين .
المسلمين  قصاص  كان  الشعر:  ونحل  ألقصص   #
الناس فى مساجد األمصار فيذكرون لهم  إلى  يتحدثون 
قديم العرب والعجم وما يتصل بالنبوات ويمضون معهم 
والمغازى  السيرة  ورواية  والحديث  القرآن  تفسير  فى 
والفتوح إلى حيث يستطيع الخيال أن يذهب بهم ال إلى 
تأثر  وقد  يقفوا  أن  والصدق  العـــــــــلم  يلزمهم  حيث 
عناية شديدةباألساطير  هنا عنى  بالدين ومن  القصاص 
والمعجزات وغرائب األمور , هذه القصص ال تستطيع 
أن تستغنى عن الشعر,, بعض هذه األشعار نُحلت لتفسير 

طائفة من األمثال 
حرب البسوس وحرب داعس والغبراء وحرب الفجار 
ألساطير  وتنمية  توسيعاً  األمرإال  حقيقة  فى  ليست 
وذكريات كان العرب يتحدثون بها بعد اإلسالم ,, هذا 
الشعر تفسير أو تزيين لقصة من القصص أو توضيح 

إلسم من األسماء أو شرح لمثل من األمثال .
# الشعوبية ونحل الشعر: أصل الفرقة إنما هو هذا الحقد 
الذى أضمره الفرس المغلوبين للعرب الغالبين ,, سبى 
الفرس إستعرب واتقن العربية وأخذ هذا الشباب يحاول 
مخلصين  الموالى  هؤالء  يكن  ولم  العربى  الشعر  نظم 
للعرب حقاً وإنما إستغلوا هذه الخصومة السياسية ليخرجوا 
من الرق وليشفوا ما فى صدورهم من غل ,, واستباحوا 
واإلفتخار  يمهم  قد  ذكر  ثم  أواًل  العرب  هجو  ألنفسهم 
حملت  السياسى  مظهرها  فى  ألشعوبية   , ثانياً  بالفرس 
الفرس على نحل األشعارواألخبار وأكرهت العرب على 
أن يلقوا النحل بمثله ,,, نحن نعلم أن الخصومة حين تشتد 

بين الفرق واألحزاب فأيسر وسائلها الكـــــــذب 
الموالى  أو  العرب  من  ألرواة  الشعر:  ونحل  ألرواة   #
مجون  أهمها  لعل  النحل  إلى  تدفع  لمؤثرات  خضعوا 
الرواة وإسرافهم فى اللهو والعبث وانصرافهم عن أصول 
الدين وقواعد األخالق ,, وكمثال حماد الراوية فى الكوفة 
وخلف فى البصرة . أما أبو عمرو الشيبانى من الكوفة 
أيضاً .. كان يؤجر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة منها 

شعراً يضيفه إلى شعرائها . 
يكونا  لم  والتاريخ  األدب  فى  والنحل  الكــــــذب  هذا 
مقصورين على العرب , وإنما هما حظ شائع فى اآلداب 

القديمة كلها .
فى نهاية البحث نقول أن الذين يشعرون بأننا نتعمد الهدم 
الهدم على األدب العربى عامة  ويتخوفون عواقب هذا 
وعلى القــــــرآن الذى يتصل به هذا األدب , نقول أن 
هذا الشك ال ضرر منه وال بأس به فقد آن لألدب العربى 
على  نخشى  ولسنا  متين  أساس  على  تقوم  أن  وعلومه 
القرآن من هذا النوع من الشك فالقرآن ليس فى حاجة إلى 

الشعر الجاهلى لتصح عربيته وتثبت ألفاظه .
 طـــه حسـيــن 19٢٦
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فى الشــــــعر اجلــــــــاهلى 
توفيق مرتي مينا
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وحبست  البحر  وهدأ  االمواج  سكنت 
هجرت  الحدث،  لروع  انفاسها  الطيور 
مياة  عن  لتبتعد  بيوتها  البحر  اسماك 
امتزجت بدماء االبرار ثم دمعت عيون 
البرية وهى تبكى االنسان. لم  حيوانات 
بل  مذبوح  انسان  على  الوحوش  تبك 
ان  قبل  انسانيته  ذبح  انسان  على  بكت 
االنسانية. جاش صدرى  اخيه فى  يذبح 
من  يسيراً  قدراً  شاهدت  بعدما  بالهموم 
بعض  بثته  الذى  المرعب  الفيديو  ذلك 
فضولى  صارع  الفضائية،  المحطات 
لتنتزعنى  مشاعرى وانتفضت المشاعر 
بعيداً كيال اشاهد بشاعة المشهد فاكتفيت 
لم  ما  اآلخرون  لى  وحكى  شاهدت  بما 
انطلق  فقد  سمعتهم  ما  وليتنى  اشاهده 
مشاهد  فى  البشاعة  لى  ليصور  خيالى 
على  قلبى  وتوخز  عقلى  لتنخر  متعددة 
طول ليلة بل ليالى اخرى كئيبة. تتابعت 
االحداث وتناقلت القنوات ردود االفعال 
وكانت اهمها على االطالق ردود افعال 
اهالى الشهداء...اال شهيد واحد لم يظهر 
ذووه ولم نسمع عن ردود افعال اسرته 
على  احد  له  يعثر  لم  انه  واالكثر  بل 
اسمه  االقوال حول  اسرة...و تضاربت 
ووطنه. الشهيد ذو البشرة السوداء قالت 
تحد  التى  تشاد  دولة  من  انه  االغلبية 
البعض  قال  ثم  الجنوب،  جهة  من  ليبيا 
ثم  افريقيا  فى غرب  غانا  دولة  من  انه 
افتى آخرون بانه ينتمى لجنوب افريقيا. 
اما عن اسمه فقد تداولت وكاالت االنباء 
اسم صامويل ويلسون ثم عادت وقررت 
بان اسمه ماثيو اريجا. تقلبت فى فراشى 
جسدى  تهز  البشعة  والمشاهد  لساعات 
صغيرة  لغفوة  واستسلم  استرخى  كلما 
ليالى متتابعة  حتى وجدتنى اقضى عدة 
االفكار  تغزوه  ارق  متقطع  نوم  فى 
فكرى  يستقر  ثم  بشاعتها،  فى  المتباينه 
االفريقى  الشاب  صورة  معه  وتستقر 
المغلقة..ودون ان ادرى  ثنايا عينى  فى 
»ماثيو«  عالى  بصوت  اسمه  نطقت 
فهذا هو اسمه الذى استقر فى وجدانى..

كررت االسم اكثر من مرة وفى كل مرة 
فاكثر.  اكثر  يعلو  صوتى  ان  اكتشف 
يشاركنى  من  هناك  بأن  فجأة  شعرت 
غرفتى ثم اهتز جسدى بعنف وانا ارى 
»ماثيو« متجسداً امامى يبتسم فى عذوبة 
الناصعة  البيضاء  اسنانه  عن  فيكشف 
ويبدد هلعى من ظهوره المفاجىء امامى 
او  وفى غرفتى ال ادرى ان كنت يقظاً 
هو  كان  ان  عندى  االمر  نائماً..وسيان 
تواضع وتجسد فى غرفتى او انه تواضع 
االفكار  تعددت  احالمى.  فى  تجسد  و 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

إحنا 

اكتشاف حمار له أسنان.. يكشط 
بها الطحالب املوجودة على 

الصخور

البحار  علماء  من  فريق  كشف  لندن-رويترز 
من  مجموعة  مع  باالشتراك  اليوم،  البريطانيين 
القدرة  لديه  محارا  وجود  اإليطاليين،عن  زمالئهم 
فوق  الموجودة  البحرية  الطحالب  كشط  على 
بمقاومة  تمتاز  التي  القوية  أسنانه  الصخور بفضل 
شديدة. وقد قارن العلماء هذه القوة بتلك الموجودة 
ألياف  من  المصنوعة  الصناعية  المواد  بعض  في 
للعنكبوت  الحريرية  الخيوط  وأيضاً  الكربون 
المعروف باسم “باتوال فولجاتا”، صغيرة جداً فهى 
تعادل العشرات من الميكرومتر، وهى تتكون من 
من  أعشار  بعض  لحوالي  معدنية  صغيرة  ألياف 

النانومتر لقطرها.

بمحادثتة  وهممت  رأسى  فى  واالسئلة 
وسؤاله لكن الجملة التى خرجت من فمى 
للشهداء«  المجد   « بهجة  كانت صيحة 
ذو صدى »المجد  فجاءنى صوته عذباً 
للشهداء على اسم الرب«. ساد الصمت 
امتألت  وقد  افكارى  واستجمعت  لبرهة 
»اخبرنى  منتشية..سألته  بسعادة  نفسى 
اجابنى  ووطنك«  اسمك  عن  ماثيو  يا 
عن  اما  تشاء  بما  تنادينى  ان  تستطيع 
استطرد..«لن  ثم  السماء«  فهو  وطنى 
يفيدك هذا فى شىء فقد شاهدت وشاهد 
فى  التاريخ  عنه  يحكى  ما  كله  العالم 
عصور االستشهاد المجيدة فما حدث لنا 
للشهداء  حدث  لما  مصغرة  صورة  هو 
كنيسة  دماؤهم  روت  الذين  والمعترفين 
مما  بكثير  اكثر  تحملوا  المسيح...وقد 
تحملنا بل اننى اشعر بالخجل ان نتشابه 
معهم فى طريقة االستشهاد فاين نحن من 
قداستهم.« عدت لسؤاله » هل كنت تقيم 
مع االقباط المصريين فى نفس السكن؟ 
انك  ام  قباًل  بالمسيح  تؤمن  كنت  هل 
آمنت بالمسيح عندما رأيت قوة ايمانهم؟ 
المسيح  تنكروا  ان  عليكم  عرضوا  هل 
قل  البداية؟  فى  قاومتم  هل  فيطلقونكم؟ 
لى اواًل هل شعرت بالخوف ولو للحظة؟ 
هل كنتم تقوون بعضكم بعضاً؟ هل انهار 
باسئلة  القى  نفسى  منكم؟..ووجدت  احد 
ال نهائية وهو ينظر نحوى فى شفقة...
اجبرتنى على الصمت. فتكلم هو »لماذا 
تضيع وقتك وافكارك فيما ال يجدى....
تنال كلمة منفعة«  لعلك  انا  اتكلم  دعنى 
لكى  االمكان  بقدر  نفسى  ضغطت على 
استمر فى صمتى فاستطرد ماثيو« نحن 
بلحظات  يمر  ان  لالنسان  بد  وال  بشر 
هللا  عند  من  تأتى  القوة  ولكن  ضعف 
ادركت  اننى  والحقيقة  بداخلنا  الساكن 
اسرنا  تم  ان  منذ  اآلخرون  ادرك  مثلما 
بأن رحلتنا على االرض قد قاربت على 
بصورة  جاء  سواء  االنتهاء...والموت 
قاتل ال يكون اال بسماح  بيد  او  طبيعية 
شعرت  اننى  ذلك  من  واالهم  هللا،  من 
باختيار هللا لنا  بأن نُذبح على اسمه فقد 
هللا  من  المختارين  عن  وقرأت  سمعت 
ولم يأت على بالى ابداً ان اكون يوماً من 
يركع  ووجدته  قالها  المختارين.  ضمن 
ترددت  القدوس.  الهنا  شاكراً  ويسجد 
من  االصعب  السؤال  اسأله  ان  قبل 
عن  ماثيو  يا  اخبرنى  نظرى..«  وجهة 
التى  اللحظات  تلك  االخيرة،  اللحظات 
رأيناكم جميعاً وهم يسوقونكم الى حيث 
البحر  شاطىء  على  االستشهاد  موضع 
وثابتين... هادئين  جميعاً  رأيناكم  وقد 

أسرتالي يصطاد مسكة 
قرش نادرة

من  نادرا  نوعا  استرالي  صياد  اصطاد 
أسماك القرش، وذلك بالقرب من ساحل نيو 
ويلز الجنوبي بعد أن وقعت سمكة القرش 
المفترسة في شبكة الصيد المنصوبة على 

عمق ٦٠٠ متر في البحر. 
القرش  سمك  من  النوع  هذا  على  وأطلق 
ديناصور البحر. ولديه شكل غريب لفكيه 
يشبه فكي االنسان القادم من كواكب أخرى 

في فيلم “غريب” الخيالي.
ويقول العلماء إن هناك بروزا ظاهرا على 
يحتوي  القرش  سمك  من  النوع  هذا  أنف 
الحساسة  الخاليا  من  هائلة  كمية  على 
اإلحساس  في  القرش  يساعد  ما   ، للغاية 

بإشعاعات صادرة عن فريسته.
إلى  المصطاد  القرش  سمك  تسليم  وتم 
من  كان  ولألسف  سيدني.  مدينة  متحف 
لكن  الحياة.  قيد  على  إبقاءه  المستحيل 
القرش  يقولون إن سمك  المتحف  موظفي 
كان ذكرا ويبلغ طوله 1.٢٦ متر . بينما 
سمك  من  النوع  هذا  ذكور  طول  يبلغ 

القرش عادة ٣.7 متر.

قطيع غزالن يوقف وصول 
وإقالع 31 طائرة فى اليابان

طوكيو -د ب أ
تسبب قطيع من سبع غزالن فى تأخير كبير للرحالت 
بمطار رئيسى فى اليابان بعد دخول هذا القطيع لمدرج 

المطار.
لمدة ساعتين و4٠  وإقالع ٣1 طائرة  وتأجل وصول 
دقيقة فى مطار نيو شيتوس بجزيرة هوكايدو بعد إغالق 
الساعة ٠715  للمطار  الغزالن  اقتحام  مدرجين عقب 
من مساء الثالثاء )1٠:15 بتوقيت جرينتش(، بحسب 
ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية لألنباء نقال عن مسئولين 

بوزارة النقل اليوم األربعاء.
للقوات  قاعدة  فتحت  أن  بعد  الرحالت  استئناف  وتم 
الجوية اليابانية أحد مدارجها لالستخدام المدنى، بحسب 

كيودو.
وتم تعديل مسار بعض الرحالت إلى مطارات أخرى. 
دفع  فى  جليد  كاسحات  بينها  مركبات  تسع  ونجحت 

الغزالن إلى الخارج، بحسب التقرير.

شارك االالف من أنحاء العالم في أكبر زفاف 
جماعي على اإلطالق بكوريا الجنوبية، بحسب 
البريطانية  الجارديان”  صحيفة”  ماذكرت 

الثالثاء.

وتبادل نحو ٣8٠٠ “عريس وعروسة” العهود 
في مركز “شيونغشيم” للسالم الدولي في كنيسة 

التوحيد بمنطقة “غابيونغ-غان”.

اخبرنى فيما كنت تفكر فى تلك اللحظات؟ 
افكر  كنت   « وقال  هادئة  ابتسامة  ابتسم 
فى سيدى الذى انا فى طريقى اليه« ساد 
لكنى عاودت سؤاله  الصمت مرة اخرى 
لقد راينا التصوير من جهات متعددة بما 
كثيرة  كاميرات  هناك  كانت  بانه  يوحى 
الكاميرات  عدد  الحظت  موزعة...فهل 
الموجودة،هل كانت كثيرة او...« قاطعنى 
قائاًل » انا لم اشاهد اى كاميرات.« نظرت 
اليه مندهشاً لكنى عدت فادركت انها كانت 
التركيز  والتى يصعب  االخيرة  اللحظات 
فيها فى امور تفصيلية. اعاد الجملة مرة 
فقط  امامى  انظر  كنت   « موضحاً  ثانية 
ونحن نسير اما افكارى فقد كانت كلها تتجه 
نحو السماء وقد كنا فى حالة تسليم كامل 
القدوس  اللهنا  حياتنا  كل  سلمنا  فاذا  هلل  
وهمومنا  آالمنا  كل  ويحمل  سيحملنا  فهو 
اذناى  بدأت  اللحظات  تلك  فى  وايضاً 
تسمع اصواتاً والحاناً عذبة تأتى من بعيد 
السالم  ادخلت  لكنها  البداية  افهمها فى  لم 
سمعت  هل  سألته  نفسى.  الى  واالمان 
لغة  وبأى  يتحدثون  وهم  قاتليكم  اصوات 
كانت؟ اجابنى »يا عزيزى قلت لك اننى 
كنت استمع اللحان اخرى يرتفع صوتها 
وتغمر نفسى اكثر كلما دنت ساعتى...لقد 
شاهدت وسمعت وشاهد العالم كله وسمع 
التى  التفصيالت  كل  حوى  الذى  الفيديو 
تتحدث عنها اما انا وزمالئى فلم نشاهد او 
نسمع ما شاهدتموه وما سمعتموه فقد كنا 
نشاهد شيئاً آخر وايضاُ كنا نستمع لشىء 
وان  لك  اصفه  ان  على  آخر..يصعب 
ان  ان اصفه لك فصعب عليك  استطعت 
تتخيله او ان تفهمه....قال هذا واختفى من 
امامى وبدأ رحلة العودة صاعداً، نهضت 
ماثيو   يا  اخبرنى  صارخاً  نحوه  وجريت 
الى  سمعت.....نظر  وماذا  رأيت  ماذا 
وقال  امتاراً  ارتفع عن االرض  قد  وكان 
تره  لم  ما  رأيت  ...قد  جيداً  تعرف  انت 

عين وسمعت ما لم تسمع به اذن.

االالف يشاركون يف أكرب “زفاف 
مجاعي” بكوريا اجلنوبية
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بصــــــراحة
شباب ماسبريو وشباب الثورة

مدحت عويضة
شباب ماسبيرو هم أفضل ما أنجب 
فهي حركة  تاريخهم،  عبر  األقباط 
المصرية  األمة  ضمير  من  نتجت 
مهمشة  أقلية  حقوق  عن  للدفاع 
مظلومة، وأن كان الضمير الجمعي 
المصري لم يرتقي بعد للدفاع عن 
الدين  في  المختلفة  األقلية  حقوق 
المتحدة  الواليات  في  حدث  كما 
في  البيض  من  كثير  ساهم  عندما 
ثورة السود، فأن الحركة اقتصرت 
علي شباب األقباط فقط، بعد حادث 
في  قبطي  مصري   ٢1 استشهاد 
شديد  بيانا  الحركة  أصدرت  ليبيا 
اللهجة كما دعت لوقفة في دوران 
ماسبيرو  شباب  يكن  لم  شبرا، 
البيان والدعوة  موفقين في صياغة 
للوقفة، مما جعلهم عرضة للهجوم 
المصري،  اإلعالم  من  العنيف 
بالرغم أن نقابة المحامين أصدرت 
وقفة  ونظمت  أيضا  شديدة  بيانات 
علي  احتجاجا  اإلخوان  فيها  إندس 
األقسام  أحد  في  محامي  موت 
المحامين  نقابة  تتعرض  لم  أن  إال 
لنفس الهجوم، بالرغم أن اللوم يقع 
علي النقابة أكثر نظرا لقيادتها من 
وذو  السياسة  في  مخضرمين  قبل 
بالحركة  مقارنة  طويلة  خبرات 
صغار  شباب  يقودها  التي  الشابة 

السن!!!.

شباب ماسبيرو مثلهم مثل شباب 
الثورة، وشباب الثورة هم موجودين 
في كل بيت فكثير من أوالدنا نجدهم 
مصر،  في  يحدث  ما  يعارضون 
عيبا  ليس  معارضتهم  واستمرار 
فيهم بل دليل علي فشلنا نحن الذين 
عجزنا علي إقامة حوار معهم، فنحن 
مازلنا نتبع معهم اسلوب قمعي في 
الحوار يجعلهم ينفرون من حوارنا 
الحقيقة  في  وهم  عندا،  ويزدادون 
نفتح  أن  ويجب  وأخوتنا  أوالدنا 
لهم صدورنا لنقيم معهم حوار بناء 
وينبغي علينا أن نحتضنهم للتحول 

الطاقة التي بداخلهم لطاقة بناءة.

بصفة  الثورة  شباب  مشكلة 
علي  ألنفسهم  ينظرون  أنهم  عامة 
التغيير  أحدث  الذي  الشباب  أنهم 
بالكامل،  العربية  المنطقة  في 
وينظرون إلي من سبقهم علي أنهم 
ذلك  وفي  خانعة،  منبطحة  أجيال 
نتيجة  يناير  ثورة  أن  يغفلون  هم 
سبقوهم  لمن  كبيرة  جهود  لتراكم 
ومن تحملوا عناء معارضة النظام 

ودفعوا ثمنا باهظا.

كل  بأن  شعروا  الثورة  شباب 
جهودهم قد ضاعت بعد ثورة يونية، 
يونية  لثورة  الحقيقي  الوقود  ألن 
كان لمن هم فوق األربعين وحزب 
شوارع  وزلزل  نزل  الذي  الكنبة 
يعارضون  تجدهم  ولذلك  مصر، 
نظام الحكم حاليا في كل شئ، ليس 
من  يعارضون  هم  بل  اقتناع  عن 
الذي  الشئ  منهم  أخذ  أنه  يعتقدون 

وكبريائهم  فخرهم  مصدر  كان 
وعزتهم.

المصريين  بين  الخالف  نقطة 
الذين تجاوزوا سن األربعين وبين 
الشباب  أن  هي  الصغير  الشباب 
التي خرج  يبحث عن الحرية فهي 
ألجلها،  رفاقه  واستشهد  أجلها  من 
الحرية  معني  يفهمون  حتي  هم 
بشكل مغلوط يقترب من الفوضى، 
فقانون التظاهر هو قانون قمعي في 
هي  التي  البالد  أن  بالرغم  نظرهم 
قانون  بها  العالم  في  الحرية  قالع 
أنها  الحرية  يفهمون  هم  للتظاهر، 
توفير فرص عمل لكل واحد فيهم، 
يسمونها  التي  الفوضي  أن  بالرغم 
حرية هي قاتلة لخلق فرص العمل، 
يقولون  أنهم  الحرية  يفهمون  هم 
مثال  فرنسا  أن  بالرغم  يشاءون  ما 
تغريدات  لمجرد  فردا   54 اعتقلت 
االجتماعي،  التواصل  شبكة  علي 
فعل  رد  من  سخر  قد  كان  أحدهم 
تنفيد  لحظة  الفرنسي  البوليس 
الهجوم علي الصحيفة الفرنسية، ثم 
أصدرت قانون يجرم دعم اإلرهاب 

بالكلمة.

أما الشق الثاني من الخالف فهو 
أن المصريين الذين يدعمون النظام 
ملحة  كأولوية  األمن  يضع  من  هم 
لهذه المرحلة، وليس معني ذلك أنهم 
يؤمنون  بل  شئ  كل  علي  يوافقون 
النظام،  فيها  يقع  أخطاء  هناك  أن 
ولكنهم يتسامحون ويتغاضون عنها 
حالة  في  مصر  أن  يعتبرون  فهم 
حرب علي بقائها واستقرارها وأما 
ليس  وهذا  نكون.  ال  أو  نكون  ان 
وطني  وحس  ميزة  بل  فيهم  عيبا 
راقي جدا ناتج عن الضمير الجمعي 
لالنتخابات  نظرنا  ولو  للمجتمع، 
األمريكية سنة ٢٠٠4 فقد فاز فيها 
بوش األبن صاحب العيوب الكثيرة 
ألن  المفوه  المحامي  كيري  علي 
األولي  االهمية  أعطوا  األمريكان 

لألمن عند التصويت.

أولياته  يرتب  أن  محتاج  شبابنا 
حركة  أي  أن  يعرف  أن  ومحتاج 
الحالي  الوقت  في  للنظام  معارضة 
ولذلك  اإلخوان،  لصالح  تنصب 
ألجل  المعارضة  عن  بالكف  عليه 
لصراع  وقت  فال  المعارضة، 
األجيال، شبابنا محتاج أن يعلم أن 
كل جهود أباءه ونضالهم من أجل أن 
يتركوا لهم وطنا أمنا موحدا قادرا 
المستقبل،  تحديات  مواجهة  علي 
هناك  أن  يدركوا  أن  اآلباء  وعلي 
لدي  حدث  سيكولوجيا  تغييرا 
األجيال الجديدة، وعلينا التعامل مع 
لهم  نفتح  لنا  كأوالد  الثورة  شباب 
الوقت  ونعطيهم  ونحاورهم  قلوبنا 
للمناقشة، كما يجب علي النظام ان 
ال يعاديهم فهم الشباب الذي ناضل 
ما  ولوالهم  اإلخوان  حكم  طيلة 

وصلنا لما وصلنا إليه.

وكذلك  قراهم  من  تهجيرهم  وأيضا 
واسلمتهم.  القصر  بناتهم  الختطاف 
هل هذا دور سيأسى ام حقوقي يا أستاذ 
المدارس؟!  ابن  يا  متعلم  يا  كندى  يا 
انت تفعل مثل اخوتنا المسلمين الذين 
الفوا ان المسيحيين يعبدون ثالثة الهة 

وهاجموهم بما اخترعوه! 
وتستشهد  مسيحي  انك  تدعى  انت 
ولكنك  كالمك  في  المقدس  بالكتاب 
مثل  كالمك  ان  اسف  بكل  تدرى  ال 
الخارج.....”  من  المبيضة  “القبور 

وعليك تكملة اآلية. 
تدافع  يا من   - اين كنت حضرتك 
عنا - وبيوت اقباطنا في مصر تُحرق 
وتُهدم وبناتنا يُختطفون؟ لقد قام بعض 
األباء الكهنة بمظاهرات سياسية لتأييد 
مبارك وقت ثورة ٢5 يناير ولكنك لم 
تنتقدهم مع ان خروجهم كان سياسيا 
خرج  فليوباتير  ابونا  بينما   %1٠٠

لدور حقوقي وليس سياسى! 
لقد وضع ابونا فليوباتير رأسه على 
الرب  له  يشأ  ولم  خروجه،  في  كفه 
انا  أطلقت  ولقد  يُستشهد،  ان  وقتها 
عليه لقب “الشهيد الحي” ولقد تفاجأت 
ان هذا اللقب انتشر وسط االقباط حتى 
ان سيدة قبطية أمريكية قابلته وقالت 
له “انت الشهيد الحى ابونا فليوباتير”، 
بدأوا  االقباط  الكتاب  بعض  ان  كما 

يستخدمون هذا اللقب. 
مثل  شخصيات  هناك  بالطبع 
تطلق  لكى  المآسى  تنتظر  حضرتك 
لذاتها  لتبرر  ربما  بعدها  انتقاداتها 
تقاعسها، فبعد مذبحة ماسبيرو، دعنا 
متياس  وابونا  فليوباتير  ابونا  نلوم 
قبطى   ٢1 الـ  استشهاد  وفى  نصر! 
“لماذا  قائلين  البعض  المهم  ليبيا  فى 

الحاضر  الوقت  في  الحظ  اتحفنا 
بشخصيتين، األولى في مصر والثانية 
األولى هاجم  كندا.  يبدو في  ما  على 
قدس  وأيضا  انجيلوس  ابونا  قدس 
البابا  قداسة  وكذلك  فليوباتير  ابونا 
تواضروس في مجلة روز اليوسف، 
اما الذى فى كندا فان تخصصه حتى 
فهو  فليوباتير،  ابونا  قدس  هو  اآلن 
ابونا  لقدس  مقالة  او  تعليق  يترك  ال 
لكل  ايميل  يرسل  ان  بدون  فليوباتير 
االباء الكهنة في المنطقة محاوال النيل 
من ابونا فليوباتير. ولقد تولى األستاذ 
في  من  على  الرد  عويضة  مدحت 
مصر وسأتولى انا أمر من في كندا. 
وبينما المصرى كان ال يرتدى غير 
المصرى  الذئاب، يخرج علينا  لباس 
الحمالن  بلباس  متنكرا  الكندى 
المتباكين على ضحايا ماسبيرو لكى 
ابونا فليوباتير،  ينزل ضرباته بقدس 
كان  ماسبيرو  حادثة  ان  من  بالرغم 
بها اباء كهنة كثيرين ومن ابروشيات 
لم  فليوباتير  ابونا  وأيضا  مختلفة، 
يكن القائد لماسبيرو بل كان مساعدا 
للقائد، وال ندرى أيضا السبب في شن 
في  فليوباتير  ابونا  علي  الحملة  هذه 

هذا التوقيت بالذات.
نعلم جيدا من وراء المصرى، وال 
وراء  من  اآلن  حتى  بالتأكيد  ندرى 
األستاذ الكندى وان كانت هناك ظنون 

قوية. 
ابونا  ان  يدعى  الكندى  األستاذ 
يفهم  وال  بالسياسة،  يعمل  فليوباتير 
فليوباتير كان دوره حقوقي  ابونا  ان 
عن  يدافع  كان  فهو  سيأسى.  وليس 
كنائسهم  هدم  في  االقباط  حقوق 
بالنيران،  وكنائسهم  بيوتهم  واشعال 

ذهبوا لليبيا؟!” وعندما سقطت كنيسة 
سوهاج  في  مصليها  رؤوس  على 
لعدم تصريح الدولة بتجديدها تفلسف 
بها  يصلون  “لماذا  وقالوا  البعض 

وهى آيلة للسقوط؟!” 
الذين  أنفسهم  امام  الحكماء  هؤالء 
السخط  اكالوا  ربما  منهم،  حضرتك 
جرجس  مار  العظيم  الشهيد  للقديس 
يحترم  ولم  متهورا،  كان  أيضا  ألنه 
االمبراطور وال احترم منشوره لقتل 

االقباط.
العالم  كان  الذي  الوقت  نفس  وفي 
في  االقباط  شهداء  على  يبكى  كله 
شعب  على  تتباكى  انت  كنت  ليبيا، 
فليوباتير  ابونا  يخدمه  الذى  اورورا 

وتطلب الصالة من اجلهم! 
هل تباكيت على بعض المختطفين 
الذين  القصر  االقباط  بنات  من 
الدولة  اختطفهم البعض بمساندة امن 
فليوباتير  ابونا  كان  لقد  وقتها؟!  
يذهب بنفسه ويخرج بعضهم بالرغم 
الوجه  لطم  من  وقتها  يناله  كان  مما 
ولكنه كان يفوز بإخراجهم وعودتهم 

ألهاليهم.
دورا  تلعب  الذى  أنت  تكون  ربما 
سياسيا خفيا وتمارس ظاهرة االسقاط 
في علم النفس في انك تتهم غيرك بما 
هو فيك، اما عن ابونا فليوباتير فهو 
يعمل دور حقوقي لألقباط وال يحركه 
القبطى، ودخول غنى  سوى ضميره 
من ثقب ابرة ايسر من دخول سياسى 
يا  لنفسك  فأفق  السموات،  ملكوت 
مسيحيا  حقيقي  كنت  انت  عزيزى 
وال تنقاد بمن يحركك، اما من يحرك 

ويوجهك فخطيئته اعظم.

حقوقى وليس سياسى، يا 
متعلمني يا والد املدارس 

د/ رأفـــت جنـــدي

تأمالت مصـرية فـى....
الـرفق باحلـيوان    

   بقلم مدحت موريس     
افزعتنا الخبار ذات صباح بخبر ذبح او قتل كلب 
من قبل بعض الرجال بصورة وحشية، وواقع االمر 
ان المتتبع لمعاملة المصريين للحيوانات يجد ان تلك 
الجريمة ماهى اال مجرد تدرج طبيعى لالنحدار فى 

االخالقيات والسلوكيات بصفة عامة وايضاً لالنحدار 
تنقسم  الخصوص.  وجه  على  الحيوانات  معاملة  فى 
االليفة  الحيوانات  قسم   : قسمين  الى  الحيوان  مملكة 
وهى التى تعنينا هنا والقسم اآلخر يخص الحيوانات 
البرية والتى ال بد ان ننوه هنا انها تعانى ما تعانية 
يتعمدوا  الذين  الحيوان  حديقة  زائرى  االطفال  من 
بقشر  رميهم  فمن  طبيعية  غير  بصورة  استثارتها 
ليس  وايضاً  بالطوب  قذفهم  الى  السودانى  الفول 
باالمر المستغرب ان ترى طفاًل يحمل عصا او شاب 
وجلد  ضرب  يحاوالن  واالثنان  بنطلونه  حزام  يفك 
الحديدى... قفصه  فى  المأسور  الغابة  االسد..ملك 

بالعتبارها  االفعال  هذه  تصنيف  يتم  ان  والغريب 
شقاوة عيال او مداعبة للحيوانات. وما ان يهل علينا 
العيد  خروف  القادرين  بعض  االضحى،يقتنى  عيد 
العذاب  صنوف  فيها  يذوق  ذبحه  قبل  ايام  لبضعة 
من قبل االطفال الذين يتفننون فى طرق تعذيبه بدءاً 
وركوبه وضربه  البيت  داخل  كحمار  استخدامه  من 

يأن  او  بألة حادة  الى محاولة تحطيم قرونه  بالعصا 
حتى  عليه  تأثيرها  لبيان  غازية  مياة  غصباً  يسقونه 
يأتى يوم الذبح فيبكى االطفال لفراق الخروف بينما 
يحتفل الخروف بذبحه باعتبار الذبح نجاة من العذاب 
الكارو والتى  العربات  الشارع تجد اصحاب  . وفى 
يجرها حمار او بغل او حجش ممسكاً بعصا غليظة 
فى يده ينهال بها على الحيوان المسكين وهو يدفعه 
بالعربة المحملة باثقال فى شارع جبلى متصاعد وهو 
يسبه ويلعنه »شى يا حمار يا ابن ال....« اما االلضال 
من الحيوانات الشوارع كالقطط والكالب فمن المعتاد 
من  مجموعة  مصرية  حارة  او  شارع  فى  تحد  ان 
االطفال يشدون حباًل مشدود على رقبة كلب او قطة 
ويجرونه جراً فى الشوارع....لم يسلم من الحيوانات 
سوى البقر والجاموس وتلك الحيوانات التى يعرفها 
ويقتنيها الفالح المصرى الذى يكون فى الغالب غير 
متعلم لكنه يعرف قيمة حيواناته جيداً ويعرف معنى 

الرفق بالحيوان دون ان يعلمه اياها احد.. 
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لبعض  فعل  برد  كلنا  نشعر 
حرق  هو  األول  متتالية:  أحداث 
داعش للطيار األردني َحيّاً، والثانى 
تعليقات الكثير من اإلعالميين مثل 
إبراهيم عيسى و يوسف الحسينى 
وإسالم البحيرى وغيرهم على ذلك 
ُمشيرين إلى  أن ما تفعله »داعش« 
التُراث  ُكتب  موجوٌد بحذافيره في 
اإلسالمى وفعله من قبل من يَُسّمون 
»بالخلفاء الراشدين« مثل أبو بكر 
الصديق الذي َحَرق هو أيضاً أحد 
»الفجاءة  َحيّاً،إسمه  المعارضين 
الرؤوس  وقطع  الذبح  »وأيضا 
كما  الصالح  السلف  زعماء  من 
فإن »داعش«  يسمونهم  وبالتالى 
ال تفعل سوى أنها تقتدى بما يُسمى 
»الَسلَف الصالح« وتعتبرهم أسوة 

حسنة.
األفباط  ذبح  حدث  وبعد 
وزميلهم  العشرين  المصريين 
الغانى لبصبح المجموع ٢1 شهيدا 
السلفيين  من  اعتراضات  ظهرت 
كفار  ألنهم  شهداء  تسميتهم  على 
العهد  على  هجوم  ابتدأ  ثم  أصاًل 
القديم من الكتاب المقدس لتصوير 
أمر  وأنه  الدماء  إله  أنه  على  هللا 
ما  مثل  بالضبط  يفعلوا  أن  رجاله 
وقتل  ذبح  من  اآلن  داعش  تفعله 
وحرق ونهب ..الخ وهذا يحمل في 
طياته هدفا مزدوجا: األول ظاهر 
المقدس  الكتاب  الهجوم على  وهو 
مثل  دموى  أنه  على  هللا  وإظهار 
وهو  خفى  آخر  وهدف  داعش 
أفعال  عن  والدفاع  العذر  التماس 

داعش بطريقة إيحائية. 
داعش  كانت  »إذا  يتساءلون: 
تقتدى بأبى بكر الصديق والخلفاء 
الراشدين، أَو ال يُمكن أن نقول أنها 
ابن  تقتدى بموسى ويشوع  أيضاً  
يقوما  أن  هللا  أمرهما  اللذان  نون 
وقتل  بأكملها  ُمدناً  »بتحريم« 
وأطفالها؟  بنسائها  بأسرها  شعوباً 

كما فى سفر يشوع اصحاح ٦ 
ثُم أال يعنينا هذا أيضاً كمسيحيين 
ويشوع  بموسى  أيضاً  نؤمن 
يشوع  كان  هل  القديم؟   وبالعهد 
أيضاً  يشوع  إله  وهل  داعشياً؟ 
يحب الدواعش؟ أو أن لديه نزعة 

داعشية؟ حاشا طبعاً.
وتجعل  تعود  »داعش«  اآلن 
ولكن  إلحاحاً.  أكثر  السؤال  ذلك 
»داعش«  تفعله  ما  أن  الحقيقة، 
هذا  عن  اإلجابة  وبعينه  نفسه  هو 
السؤال. بل أكثر من ذلك فما تفعله 
ما  أكثر  الواقع  فى  هو  »داعش« 
تُهمة  ويشوع  موسى  عن  ينفى 
ولتفسير  العكس.  وليس  الوحشية 
سؤااًل  أسأل  دعني  أعنيه،  ما 
يفعل  أن  ينبغى  »ماذا  وهو:  آخر 

المجتمع الدولى بداعش؟ » 
العسكرية  القوة  يستخدم  هل 
يتحاور  أم  تماماً  عليهم  ليقضى 
وبالتفاوض  بالمنطق  معهم 
خطأ  يفعلونه  ما  بأن  ويقنعهم 

ليرجعوا عنه؟ 

سؤالى هذا مغزاه هو أننا عندنا 
فالمقارنة،  بيشوع،  داعش  نُقاِرن 
أنها  تبدو  السطحية  بالنظرة  ُربما 
صحيحة لكنها في الواقع معكوسة. 
في  يشوع  يوَضع  أن  ينبغى  ال 
ُمقابل داعش، وإنما من قام يشوع 
بقتلِِهم، ُهم الذين ينبغى أن يُقاَرنوا 
بطريقة  اقولها  دعني  بداعش. 
أخرى: إذا قام جيٌش ما، سواء كان 
لُهاُ اأُلمم المتحدة،  قوات دولية تَُشّكِ
داعش  بقتال  تقوم  تحالف  أوقوات 
والقضاء  تماماً«  و«تحريمهم 
تماماً على نسائهم وأطفالهم )الذين 
ويجعلونهم  الذبح  على  بونهم  يَُدّرِ
كما  البشر  برؤوس  الُكرة  يلعبون 
تباهوا  التى  الفيديوهات  فى  ظهر 
أطفالهم  لقنوا  وبالطبع  بإذاعتها، 
وزودوهم  والقتل  الذبح  مبادئ 
لعب  كانت  لو  كما  باألسلحة 
المبادئ  هذه  وعلموهم  أطفال 
وتلك الُممارسات باعتبارها األمر 
ويعطى  هللا  يُرضى  الذى  الوحيد 
فإن  الوقت،  ذلك  فى  ثواباً(.  عليه 
هذا الجيش هو الذى تُقاِرنه بيشوع 

وال تقارن يشوع بداعش. 
اكتمال الَذنب

فتُصِبُح  الموازين  تنقلب  عندما 
بشاعة وفظاعة القتل ديناً، ويُرَتَكب 
وصالحاً،  اخيراً  باعتباره  الَشرُّ 
»هللا«  يُرضى  أمراً  وباعتباره 
يُمكن  فكيف  فى سبيل هللا  وجهاداً 
تتوب  أن  الجماعة(  )أو  لإلنسان 
عن ذلك؟ إنهم ال يفعلون ما يرونه 
يعتبرونه  ما  يفعلون  بل  شراً، 
يتدربون  له  والذي  الواجب  الخير 
كما  هللا  إلى  »يتقربون«  وبه 
ديناً،  الَشّر  يُصِبُح  عندما  يظنون. 
يَُتَعلَّم ويَُعلَّم ويُلقن لألجيال التالية، 
الذنب«  »اكتمل  قد  يكون  عندئذ 
وال سبيل مع جماعة أو ثقافة كهذه 
تصبح  إنها  التام.  االستئصال  إال 
مثل الغرغرينة فى جسد البشرية. 
قدماً،  تُصيب  عندما  والغرغرينة 
أن  إال  انسان  قدم  أنها  بالرغم من 
تعد تصلح  لم  »الميتة«  القدم  هذه 
وإنما  للقدم،  المفهوم  بالمعنى  قدماً 
هي مستودٌع للسموم، ينبغي قطعها 
،نعم  كله  الجسد  على  تقضى  لئال 
بشر،  أنهم  المفترض  من  داعش 
لكنهم لم يعودوا »بشراً« بالمعنى 
المفهوم للبشر، بل صاروا وحوشاً 

بل إن الوحوش أقل توحشاً منهم.
هللا  أطال  القديم  العهد  في 
الوثنية  العبادات  على  جداً  أناته 
واإلنحطاط  األخالقى  والفساد 
األمر  وكان  بعينها  مجتمعات  فى 
بعينه  لزمان  واجبا  باستئصالها 
لهذا  بعينهم  أشخاص  تكليف  وتم 
لكل  أمر  ليس  إذن  هو  القضاء 
وليس  بلد  أو  مجتمع  ولكل  زمان 
لكل انسان ان ينفذه. والدليل على 
ذلك أن هللا حذر شعبه من أى عمل 
كما  بالتحديد  أخرى  شعوبا  يضر 

سنرى في التالى. 
لكي نعرف كيف ينبغي أن تكون 
الُمقارنة، دعونا نتعرف على هذه 
التي  الوثنية  الكنعانية  العبادات 
المنطقة  تلك  في  منتشرة  كانت 
شعب  قام  والتي  الوقت،  ذلك  في 

داعش ويشوع 
د. عبد اجمليد كامل

إسرائيل بسببها بالقضاء على هذه 
الشعوب قضاء تاماً. خاصة عندما 
نُدرك أن هذه الممارسات انتشرت 
على  وكان  ُكله،  القديم  العالم  في 
لعبادة  لكي يؤسس  شعب إسرائيل 
الُمحب، كان  الواحد األخالقي  هللا 
عليه أن يقضى تماماً )بمعونة هللا( 
على عبادة هذه األوثان التى تٌهين 
بتلك  شأنها  من  وتُحط  البشرية 

السلوكيات.
من أسباب حروب العهد القديم: 

عبادة األوثان مثل:
يعني  حرفياً  االسم  البعل: 
»رب«. وكان البعل معروفاً لدى 
هو  الذي  عيل  ابن  أنه  الكنعانيين 
اإلله الرئيسي في مجموعة اآللهة 
الكنعانية كلها وكان من المعتقد أن 
الخصوبة  الرحم  يهب  اإلله  هذا 
وينزل على التربة األمطار الواهبة 
فوق  واقف  كإله  َر  ُصّوِ فقد  للحياة 
شائعاً  رمزاً  الثور  كان  وقد  ثور، 
عبادة  تضمنت  والقوة،  للخصوبة 
الجنسية  العهارة  ممارسة  البعل 
وأحياناً تقديم األطفال كذبائح، كما 
نقرأ في إرميا اصحاح 19:َ « ُقِل: 
ّبِ َيا ُملُوَك َيُهوَذا  اْسَمُعوا َكلَِمَة الرَّ
َربُّ  َقاَل  هَكَذا  أُوُرَشلِيَم.  اَن  َوُسكَّ
َجالٌِب  هأََنَذا  إِْسَراِئيَل:  إِلُه  اْلُجنُوِد 
َمْن  ُكلُّ  ا،  َشرًّ اْلَمْوِضِع  هَذا  َعلَى 
َسِمَع ِبِه َتِطنُّ أُْذَناُه. 4ِمْن أَْجِل أَنَُّهْم 
اْلَمْوِضَع  هَذا  َوأَْنَكُروا  َتَرُكوِني، 
لَْم  أُْخَرى  آللَِهٍة  ِفيِه  ُروا  َوَبخَّ
َيْعِرُفوَها ُهْم َواَل آَباُؤُهْم َواَل ُملُوُك 
َيُهوَذا، َوَمأُلوا هَذا اْلَمْوِضَع ِمْن َدِم 
لِْلَبْعِل  ُمْرَتَفَعاٍت  5َوَبَنْوا  اأَلْزِكَياِء، 
ُمْحَرَقاٍت  ِبالنَّاِر  أَْواَلَدُهْم  لِيُْحِرُقوا 
َتَكلَّْمُت  َواَل  أُْوِص  لَْم  الَِّذي  لِْلَبْعِل، 

ِبِه َواَل َصِعَد َعلَى َقْلِبي. »
عشتاروت  كانت  عشتاروت: 
زوجة  وهي  األنثى  اإللهة  هي 
تسمية  جاءت  ُهنا  ومن  البعل. 
الزوج بالبعل. ارتبطت عشتاروت 
اإللهة  كانت  كما  المساء  بنجم 
الجميلة للحرب والخصوبة، وكانت 
أفروديت،  هي  لليونانيين  بالنسبة 
وبالنسبة لليونان فينوس. وكل هذه 
من  عبادتها  تُماَرس  كانت  اآللهة 
فاضحة  جنسية  ممارسات  خالل 

ومفرطة. 
من هذه الُممارسات كانت هناك 
ممارسات جنسية أيضاً مثلية أيضاً 
من  ا14  األصحاح  في  نقرأ  كما 
نفس السفر: »َوَكاَن أَْيًضا َمْأبُونُوَن 
ُكّلِ  َحَسَب  َفَعلُوا  اأَلْرِض،  ِفي 
بُّ  أَْرَجاِس اأُلَمِم الَِّذيَن َطَرَدُهُم الرَّ
ِمْن أََماِم َبِني إِْسَراِئيَل.«  فالمأبون 
المثلية  الدعارة  يمارس  الذي  هو 
أيضاً  أيوب  وسفر  الهيكل.  في 
موتهم  إلى  ويشير  إليهم  يشير 
كان  أنه  اآلن  نفهم  الذي  الُمبكر، 
الشديدة  الجنسية  األمراض  بسبب 
خالل  من  االنتشار  والسريعة 

الجنس المثلي بالذات. 
مولك: مولك وملكوم هما اسمان 
تتضمن  كانت  الوثني.  اإلله  لنفس 
تقر  التي  البغيضة  الُممارسة  تلك 
من  ولعله  كقرابين.  أطفال  بتقديم 
الُمِهم َتَتبُّع هذه العبادة ُمنذ أن َوَرد 
ذكرها في سفر التكوين، ألنها من 
أهم األسباب التي من أجلها قضى 
مستخدماً  الشعوب  هذه  على  هللا 
األصحاح  في  إسرائيل.  شعب 
يذكر  عندما  التكوين  سفر  15من 

أقامه الرب مع أبرام،  العهد الذي 
هناك إشارة إلى أن هللا يصبر على 
هذه  يعبدون  )الذين  اآلموريين 
اآللهة الكنعانية( حتى يتوبوا، لكن 
عندما يكتمل اثمهم سوف يستخدم 
منهم  األرض  ليُنقي  إبراهيم  نسل 
إبراهيم  لنسل  األرض  هذه  ويهب 
َصاَرِت  ا  َولَمَّ إسرائيل(.  )بني 
ْمُس إِلَى اْلَمِغيِب، َوَقَع َعلَى أَْبَراَم  الشَّ
َعِظيَمٌة  ُمْظلَِمٌة  ُرْعَبٌة  َوإَِذا  ُسَباٌت، 
َواِقَعٌة َعلَْيِه. 1٣َفَقاَل أَلْبَراَم: »اْعلَْم 
ِفي  َغِريًبا  َسَيُكوُن  َنْسلََك  أَنَّ  َيِقيًنا 
َويُْسَتْعَبُدوَن  لَُهْم،  لَْيَسْت  أَْرٍض 
َسَنٍة.  ِمَئِة  أَْرَبَع  َفيُِذلُّوَنُهْم  لَُهْم. 
ُة الَِّتي يُْسَتْعَبُدوَن لََها أََنا  14ثُمَّ اأُلمَّ
أَِدينَُها، َوَبْعَد ذلَِك َيْخُرُجوَن ِبأَْماَلٍك 
إِلَى  َفَتْمِضي  أَْنَت  ا  َجِزيلٍَة. 15َوأَمَّ
آَباِئَك ِبَساَلٍم َوتُْدَفُن ِبَشْيَبٍة َصالَِحٍة. 
ابِع َيْرِجُعوَن إِلَى  1٦َوِفي اْلِجيِل الرَّ
لَْيَس  اأَلُموِريِّيَن  َذْنَب  أَلنَّ  هُهَنا، 
َغاَبِت  17ثُمَّ  َكاِماًل«.  اآلَن  إِلَى 
ْمُس َفَصاَرِت اْلَعَتَمُة، َوإَِذا َتنُّوُر  الشَّ
ُدَخاٍن َوِمْصَباُح َناٍر َيُجوُز َبْيَن ِتْلَك 

اْلِقَطِع.«
بعبارة:  المقصود  كان  ُربما 
اآلن  إلى  ليس  اآلموريين  »ذنب 
تصر  لم  العقيدة  هذه  أن  كاماًل« 
ال  وكان  ومنتشرة  متغلغلة  بعد 
يزال هناك بعض األشخاص ليسوا 
بهذا الشر ويتساءلون حول جدوى 
تقضى  التى  »اآللهة«  هذه  عبادة 
تخلصهم  أن  من  بداًل  البشر  على 
ويحمونها ويدافعون عنها بدال من 

أن تحميهم وتدافع عنهم.
الالويين  سفر  في  أيضاً  نقرأ 
أن  عشر،  الثامن  األصحاح  من 
يقدم  أن  الُمحرمات  ضمن  من 
اإلنسان أوالده كقرابين لهذه اآللهة 
إلجازتهم في النار من أجل أن تمنح 
األرض.  خصوبة  لهم  اآللهة  هذه 
»1- َواَل تُْعِط ِمْن َزْرِعَك لإِِلَجاَزِة 
أََنا  إِلِهَك.  اْسَم  تَُدنَِّس  لَِئالَّ  لُِمولََك 
الثانى  ملوك  سفر  وفي   ». بُّ الرَّ
آحاز  1٦عن  األصحاح  في  نقرأ 
ِفي  اْلُمْسَتِقيَم  َيْعَمِل  َلَْم  أنه«  الملك 
 -٣ أَِبيِه،  َكَداُوَد  إِلِهِه  ّبِ  الرَّ َعْيَنِي 
َبْل َساَر ِفي َطِريِق ُملُوِك إِْسَراِئيَل، 
َحتَّى إِنَُّه َعبََّر اْبَنُه ِفي النَّاِر َحَسَب 
بُّ  أَْرَجاِس اأُلَمِم الَِّذيَن َطَرَدُهُم الرَّ
ِمْن أََماِم َبِني إِْسَراِئيَل.« وفي نفس 
السفر واألصحاح17 نقرأ وصف 
إسرائيل  بني  وتعديات  خطية  كل 
على الرب فيقول: »َوَكاَن أَنَّ َبِني 
إِلِهِهِم  ّبِ  الرَّ إِلَى  أَْخَطأُوا  إِْسَراِئيَل 
ِمْصَر  أَْرِض  ِمْن  أَْصَعَدُهْم  الَِّذي 
ِمْصَر،  َملِِك  ِفْرَعْوَن  َيِد  َتْحِت  ِمْن 
َواتََّقْوا آلَِهًة أُْخَرى11َوأَْوَقُدوا ُهَناَك 
اأُلَمِم  ِمْثَل  اْلُمْرَتَفَعاِت  َجِميِع  َعلَى 
أََماِمِهْم،  ِمْن  بُّ  الرَّ َساَقُهُم  الَِّذيَن 
إِلَغاَظِة  َقِبيَحًة  أُُموًرا  َوَعِملُوا 
الَِّتي  اأَلْصَناَم  1٢َوَعَبُدوا   . ّبِ الرَّ
َتْعَملُوا  »اَل  َعْنَها:  لَُهْم  بُّ  الرَّ َقاَل 
بُّ  الرَّ 1٣َوأَْشَهَد  اأَلْمَر«.  هَذا 
َعْن  َيُهوَذا  َوَعلَى  إِْسَراِئيَل  َعلَى 
َقاِئاًل:  َراٍء  َوُكّلِ  اأَلْنِبَياِء  َجِميِع  َيِد 
ِديَئِة.  الرَّ ُطُرِقُكُم  َعْن  »اْرِجُعوا 
ّبِ  الرَّ َوَصاَيا  َجِميَع  »1٦َوَتَرُكوا 
َمْسبُوَكاٍت  أَلْنُفِسِهْم  َوَعِملُوا  إِلِهِهْم 
ِعْجلَْيِن، َوَعِملُوا َسَواِرَي، َوَسَجُدوا 
َماِء، َوَعَبُدوا اْلَبْعَل.  لَِجِميِع ُجْنِد السَّ
17َوَعبَُّروا َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم ِفي النَّاِر، 
َوَباُعوا  َوَتَفاَءلُوا،  ِعَراَفًة  َوَعَرُفوا 
ّبِ  ّرِ ِفي َعْيَنِي الرَّ أَْنُفَسُهْم لَِعَمِل الشَّ

إِلَغاَظِتِه.«
أيضاً  الثاني  ملوك  سفر  وفي   
نقرأ كيف أن الملك الشرير َمَنّسى، 
باً  َعبِّر ابنه في النار َتَقرُّ هو أيضاً 
ِفي  رَّ  الشَّ ٢-َوَعِمَل  اآللهة.«  لهذه 
ّبِ َحَسَب َرَجاَساِت اأُلَمِم  َعْيَنِي الرَّ
َبِني  أََماِم  ِمْن  بُّ  الرَّ َطَرَدُهُم  الَِّذيَن 
اْلُمْرَتَفَعاِت  َفَبَنى  ٣َوَعاَد  إِْسَراِئيَل. 
َوأََقاَم  أَبُوُه،  َحَزِقيَّا  أََباَدَها  الَِّتي 
َكَما  َساِرَيًة  َوَعِمَل  لِْلَبْعِل،  َمَذابَح 
َوَسَجَد  إِْسَراِئيَل،  َملُِك  أَْخآُب  َعِمَل 
َماِء َوَعَبَدَها. 4-َوَبَنى  لُِكّلِ ُجْنِد السَّ
بُّ  ّبِ الَِّذي َقاَل الرَّ َمَذابَح ِفي َبْيِت الرَّ
َعْنُه: »ِفي أُوُرَشلِيَم أََضُع اْسِمي«. 
َماِء ِفي  5-َوَبَنى َمَذابَح لُِكّلِ ُجْنِد السَّ
اْبَنُه  ٦-َوَعبََّر   . ّبِ الرَّ َبْيِت  َداَرْي 
ِفي النَّاِر، َوَعاَف َوَتَفاَءَل َواْسَتْخَدَم 
ّرِ ِفي  َجانًّا َوَتَوابَع، َوأَْكَثَر َعَمَل الشَّ

ّبِ إِلَغاَظِتِه.« َعْيَنِي الرَّ
الصورة  تأملنا  إذا  النهاية  في 
مجموعة  أن  نجد  سوف  الكاملة 
اآللهة الوثنية سواء في كنعان وبابل 
والرومان  اليونان  أو  )الشرق( 
)الغرب( كانت تدور عبادتها حول 

هذين األمرين: الجنس والُعنف. 
لنا  تعيد  داعش  هي  وها 
لهذه  التقليدية«  »الصورة 
إله  إلى  وتنسبها، ال  بل  العبادات، 
لما  وثن مثل بعل ومولوك، وإنما 
غير  الواحد  هللا  أنه  مفترض  هو 
واألرض.  السماء  خالق  المنظور 
وعلى  عليها  القضاء  يكون  عندئذ 
مسلمين  الجميع  واجب  فكرها 

ومسيحيين، بل وملحدين أيضاً.
 واآلن دعونا نسأل:

السلطان  صاحب  هللا  أليس 
مطلقاً  عدال  عادل  وأنه  المطلق 
اإلجابة:  مطلقة  رحمة  ورحيم 
أن هللا  ننسى  أال  يجب  لكن   ، نعم 
تناقض  أى  القدسية  ذاته  في  ليس 
أو تعارض وأن »السموات ليست 
المالئكة  وإلى  عينيه  قدام  طاهرة 

ينسب حماقة«
+ عندما أخطأ شعب هللا عاقبهم 
وأسلمهم ألعدائهم »فليس عند هللا 
في  وتاهوا  11:٢بل  رو  محاباة« 
البرية 4٠ سنة سقطوا كلهم خاللها 
عدا  الصحراء  رمال  في  وماتوا 

يشوع بن نون وكالب بن يفنة
مثل  وثنياً  + وعندما كان شعبا 
من  بصيص  يوجد  نينوى  أهل 
الموجودة  األجيال  توبة  فى  أمل 
وعندما  يونان  لهم  أرسل  وقتها 
تابوا وصاموا قبل هللا توبتهم وعفا 

عنهم.
األجيال  ارتدت  عندما  ولكن   +
إلى  وعادوا  نينوى  في  التالية 
عبادة األوثان أرسل هللا لهم الدمار 
والخراب بل أن هناك سفرا كامال 
عن  عبارة  كله  ناحوم  سفر  هو 
وحى على أهل نينوى الذين ارتدوا 
قبلوه  فعندما  الحى.  عن عبادة هللا 
رفضهم  رفضوه  وعندما  قبلهم 
القديم والى  وهذا هو مبدأ هللا منذ 
معه  دمتم  ما  معكم  الرب   « اآلن 
وان تركتموه يترككم« ٢أخ15:٢ 
اليس هللا الذى قبل توبة أهل نينوى 
عندما  أهلكها  الذى  هللا  نفسه  هو 

ارتدوا عنه؟
]البقية ص21[
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ألشهيد يتكلم
حليم منجة

ألموت هو طريق أالبدية منة ال نهاب 
به نترك ألدنيا بما فيها من آالم وصعاب 

فال بد للجسد يوما يتوارى فى ألتراب
كانت أمنيتى أن

 أكون مع مخلصى وهو لى قد أستجاب
كل أللى

 حصل تركنا حياة ألظلمة وذهبنا للنور
تركنا حياة الضعف وحياة ألفتور

فيا أخى ال تحزن علي والتغضب وال تثور
النى أنا مع مخلصى فرحان ومسرور

فانا قد وصلت عند ربى خالق ألعباد
فهذا أليوم ليس موتى بل هو يوم ألميالد

يوم عرسى تحقق  فية هدفى وكل ألمراد 
فقد أجلسنى بجوارة وأنا ألتراب وألرماد

نقول لك أيها ألشهيد
ذهبت للسما وأكليل ألشهادة على جبينك
يا بختك عمال تسبح أنا سامع ترانيمك

طالت أو قصرت أنا فى ألطريق هاجيلك
يارب أبنك جالك بعد ما حققت فية مواعيدك 

لم ينكروا
أيمانهم وعلى رقابهم ألسيف وألطوق

شهادتهم رسالة خلت ألعالم يفكر ويفوق

ذهبوا للسما فمدينتهم ألباقية هى فوق
ذهبوا بعد أنتظار وحب وشوق

راى ألعالم خطفكم وكل هذا ألخطر
راى بنفسة ما حدث وفكر وأنبهر

أزاى أحتملتم كل ألضيقات والضرر
واعترفوا بأن أيمانكم غلب وانتصر

سلمتوا حياتكم بكل هدوء وسكات 
آلن ما فيش عند ألمؤمن شئ أسمة مات
وعن يسوع ما فيش قوة  تفصلنا أو قوات
ويوما سناتى أليكم وأن أختلفت أالوقات

أعلنتوا أيمانكم وحبكم للفادى ألمسيح
وعرف العالم أية معنى أاليمان ألصحيح

فمع ألفادى هناك النفس تستريح
ففى ألسماء ال يوجد متالم أو جريح 

سيرتكم ألعطرة ملئت  ألدنيا وملئت ألكتب
وأسما ؤكم صارت محببة باالسم وأللقب
وشجاعتكم حيرت ألفالسفة وكتاب أالدب
والتاريخ سجل أسماؤكم بحروف من دهب

بقية مقال »داعش ويشوع« ص ٢٠

سارية  اإللهية  القاعدة  نفس  ليست  أو   +
على  السماء  من  معلن  هللا  »غضب  ومستمرة 
جميع فجور الناس وإثمهم« رو18:1 وهل طول 
سنة  انتظر1٢٠  لقد  القاعدة؟  هذه  تلغى  أناة هللا 
توبة الناس قبل الطوفان وأرسل اليهم نوح بدعوة 
التوبة فسخروا منه واستهانوا بلوط وكان كمازح 

في عيون أصهاره.  
العهد  إله  غير  هو  القديم  العهد  إله  هل   +
هللا  قوانين  إن  نقول  أن  األجدر  أوليس  الجديد؟ 

هي هى لكل الناس فى كل زمان ومكان؟
لقد قال المسيح له المجد أنه جاء لكى »يطلب 
ويخلص ما قد هلك«  لو1٠:19ولكنه قال أيضاً 
»إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون« لو1٣:٣

+ طول أناة هللا ليست إلى ما ال نهاية ولذلك 
يحذرنا بولس الرسول » أم تستهين بغنى لطف 
هللا وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف هللا 
إنما لكى يقتادك للتوبة لكنك ألجل قساوتك وقلبك 
غير التائب تدخر لنفسك غضباً في يوم الغضب 
هنا  فها  العادلة.« رو٢:5  دينونة هللا  واستعالن 

إنذار فى العهد الجديد عن يوم الغضب.
لم  أوبئة  إنذارات هللا على شكل  تأتى  وقد   +
نكن نسمع عنها وكوارث طبيعية جسيمة ليتذكر 
لم  اذا  أنه  على  وقادر  حى  إله  هناك  أن  الناس 
يوم غضبه آت ال  فإن  الناس عن شرهم  يرجع 

محالة.
+وهذا واضح منذ بدء الخليقة فبعد كل إنذارات 
هللا للناس وطول أناته كان البد من الطوفان الذى 
الكائنات  وكل  والحيوانات  والزرع  البشر  أزال 
استشرى  عندما  ثم  وأسرته  نبيه  نوح  عدا  ما 
الفساد والنجاسة والشذوذ في سدوم وعمورة كان 
العقاب حرقها بالنار والكبريت فهل كان إله العهد 
العكس  على  كان  أم  داعش  مبادئ  يتبنى  القديم 
يقضى على دواعش ذلك الزمان؟ الكل يعلم أن 
موجودة  األشرار  الناس  إلهالك  الطوفان  قصة 
سدوم  قصة  وأيضاً  القرآن  في  بالتفصيل  أيضاً 
وعمورة تحت اسم عاد وثمود فهل هللا فى القرآن 
داعشى دموى النزعة أيضاً كما يتهمون هللا في 

العهد القديم؟
+ لكن لماذا أمر هللا يشوع بالقضاء )التحريم( 
على كل شيء من ناس وحيوانات وحتى الجماد 

لمدينة أريحا؟ يحتمل أن ذلك لسببين: أوال لكى 
يزيل كل أثر وكل أدوات العبادة الوثنية فال تعود 
ال  لكى  الثاتى  والسبب  شعبه  أمام  كإغواء  تقف 
يأخذ منها شعب هللا أي شيء أو أي أحد فالحرب 
هنا لتقديس إسم الرب )الحرب هى للرب( وليس 
قصة  ذلك  على  والدليل  وسبايا  غنائم  القتناص 
رداءاً  عينيه  في  حسن  الذى  كرمى  بن  عخان 
ولسان ذهب  ومائتى شاقل فضة  نفيساً  شنعارياً 
الهزيمة  بعد  ليشوع  هللا  صوت  وجاء  فأخذها. 
يا  حرام  وسطك  »في  الصغيرة  عاى  قرية  من 
من  الغرض  إذن  يكن  يش1٣:7لم  إسرائيل« 
والسبايا  للغنائم  وغزوات  فتوحات  هو  الحرب 
والمقتنيات  األموال  وسلب  والفتيات  النساء  من 
وغزوات  حروب  مع  تجوز  ال  هنا  فالمقارنة 
والنهب  والسلب  والغنائم  السبايا  لغرض  أخرى 

تحت شعارات أخرى.
بالحرم  اإللهى  األمر  أن  هنا  بالذكر  وجدير 
بسبب  كنعان  سكان  وهم  معينة  بشعوب  ارتبط 
فالدينونة  بشرية،  ذبائح  وتقديم  لألوثان  عبادتهم 
التي تمت من خالل شعب هللا هي فقط مرتبطة 
شعب  بأى  يرتبط  وال  الزمان  هذا  في  باألمم 
آخروغير مسموح أن يطبق على أى شعب آخر. 
فنجد أن هللا أمر بعدم محاربة بنى سعير وأيضا 
سعير  بنى  اخوتكم  بتخم  مارون  أنتم   « موآب 
فاحترزوا  منكم  فيخافون  سعير  في  الساكنين 
من  أعطيكم  ال  ألنى  عليهم  تهجموا  جدا،ال 
أرضهم وال وطأة قدم« تث 4:٢ وأيضا » قال 
لى الرب ال تُعاد موآب وال تثر عليهم حربا ألنى 

ال أعطيكم من أرضهم ميراثا« تث ٢:9
بل ان هللا أرسل أيضاً انذار دينونة على شعب 
٢5:٢8«يجعلك  التثنية  سفر  في  كما  إسرائيل 
واحدة  طريق  اعدائك.في  امام  منهزما  الرب 
امامهم  تهرب  طرق  سبع  وفي  عليهم  تخرج 
وتكون  االرض  ممالك  جميع  في  قلقا  وتكون 
ووحوش  السماء  طيور  لجميع  طعاما  جثتك 
االرض وليس من يزعجها. » ومرة أخرى ليس 
عند هللا محاباة وسبى الشعب الى بابل 7٠ سنة 

وتم دمار أورشليم وخراب الهيكل.
أما الدرس الذى امامنا اليوم فى ضوء كل هذه 
اقتربت  قد  شىء  كل  »نهاية  أن  فهو  األحداث 

فتعقلوا واصحوا للصلوات.«1 بط7:4
 »آمين تعال أيها الرب يسوع.« رؤ ٢٠:٢٢

الثانى  األصحاح  فى  يوحنا  يقول 
أكتب  لست   « األولى  رسالته  من 
اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة« 
1 يو ٢ : 7 ثم يقول بعدها » أيضا 
يو ٢  اليكم« 1  أكتب  وصية جديدة 

. 8 :
كيف تكون وصية من هللا »قديمة« 

و »جديدة » فى نفس الوقت ؟
بأنه  يعرف  الرسول  يوحنا  أن 
»يوحنا الحبيب« أو رسول المحبة.، 
و لذلك نجد فى هذا األصحاح الثانى 
من رسالته أن المحبة هى موضوع 

الوصية  القديمة و الجديدة. 
من  هى  القديمة  الوصية  أن 
ناموس العهد القديم و نجدها فى سفر 
َكَنْفِسَك«  َقِريَبَك  تُِحبُّ   »: الالويين 
هنا كيف  السؤال  و   .  18 : ال 19 
الجار  أو  القريب  تكون وصية حب 
سفر  فى  ذكرت  قد  كانت  أذا  جديدة 

الالويين؟
القديم  العهد  وصايا  أن  شك  ال   
الذى من أجله  القصد  لنفس  أعطيت 
فماذا  الجديد.  العهد  وصايا  أعطيت 
جعل وصايا العهد القديم قديمة حتى 

أننا نحتاج الى وصية جديدة ؟ الذى 
حدث هو أن األنسان أراد أن يطبق 
و  مفهومه  و  بطريقته  الوصايا  هذه 
بأدخال قواعد و تقاليد بشرية و أيضا 
باستخدام قوة األرادة األنسانية. لكن 
ليس  األنسان  أرادة  أن  هنا  المشكلة 
لها قوة. باألضافة الى ذلك ما أعلنه 
السيد المسيح بكل وضوح أن التقليد 
الوصية  ابطال  أسباب  أحد   كان 
عندما قال للكتبة و الفريسيين :«لَِماَذا 
َتْقلِيِدُكْم؟  ِبَسَبب  هللاِ  َوِصيََّة  ْوَن  َتَتَعدَّ
مت 15 : ٣ ، و أيضا تعاليم األنسان 
يَُعلُِّموَن  »َوُهْم   : بشرية  تعاليم  هى 
َتَعالِيَم ِهَي َوَصاَيا النَّاِس مت 15 : 9

الوصية  فى  »الجديد«  الجزء  أن 
أو ما يجعل نفس الوصية جديدة هو 
أن  الوصية.  بها  ننفذ  التى  الوسيلة 
تنفيذ الوصية اآلن ليس بقوة األرادة 
البشرية و لكن بأن »نثبت فى النور« 
النور  وهذا   .)  1٠-  9  :  ٢ يو   1(
كل  المسيح، مصدر  يسوع  أال  ليس 
قوة . فاذا حاولت أن تحب اآلخرين 
لطيفا  تكون  بان  قدراتك  باستخدام 
معهم مثال ، فسوف ال تزال تجد أن 

هناك بعض الناس من المستحيل أن 
تحبهم. لكن ألن هللا يحب العالم كله 
، و ليس فقط الناس الذين من السهل 
حبهم، فأن الثبات فى المسيح يجعلنا 
يحبهم.  هو  مثلما  اآلخرين  نحب 
الوحيد  الطريق  هو  المسيح  ويصبح 

لتكمل محبتنا.  
دعى  الذى  هو  نفسه  المسيح  أن 
أوال هذه الوصية »وصية جديدة« ، 

عندما قال :
أَْن  أُْعِطيُكْم:  أََنا  َجِديَدًة  َوِصيًَّة 
تُِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا. َكَما أَْحَبْبتُُكْم أََنا 
تُِحبُّوَن أَْنتُْم أَْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا« يو 

 ٣4: 1٣
األهمية  هى  جديدة  جعلها  ما 
المسيح  أعطاها  التى  والمرتبة 
للوصية بان سماها جديدة. أن ظهور 
المحبة فى كالمه وتكريمه للمحبة و 
ظهور المحبة فى آالمه و فى موته 
و تجليها فى طبيعتها األلهية ، جعل 
الوصية القديمة تتجلى فى مجد جديد. 
الراية  هى  المحبة  المسيح  جعل  لقد 
كنيسة  أن   . كنيستة  على  المرفوعة 
أو  الهوتى  بنظام  ف  تُعرَّ ال  المسيح 

أى شكل من أشكال أو مراسيم العبادة 
ف  أو أى وضع اجتماعى ولكن تعّرِ
كما  المحبة  كلمة  تعنيه  ما  بكل  فقط 
الجديد:  »بهذا  العهد  فى  استخدمت 

يعرف الجميع أنكم تالميذى«
بهذا أعطى المسيح فى العهد الجديد 
قريبك  »أحب  لوصية  جديدا  معنًى 
كنفسك« بعد أن كسر الحواجز بين 
األنسان و أخيه و كشف عن القصد 
فى  بالذات  الوصية  هذه  من  األلهى 

عدة مناسبات ، مثال :
مثل  المسيح  أعطى  عندما 
السامرى الصالح . الذى قدم المحبة 
الوصية  نفذ  الذى  السامرى  هو 
محبة  تشمل  التى  الجديدة  بالطريقة 
فكانا  الكاهن  الالوى و  أما  األعداء، 
يعرفان نفس الوصية و لكن سلوكهما 

تجاه اآلخرين جعلها قديمة.
·       وعندما أعلن   المسيح فى 
العظة على الجبل  أن وصية المحبة 

تمتد لتشمل األعداء
·       وعندما أصبح معروفا عنه 
الخطاة«  و  للعشارين  محب   « أنه 
مت 11 : 19 و »كانوا يدنون منه«.
 لكن ما الذى يمكننا نحن فى العهد 
؟  الجديدة  الوصية  ننفذ  أن  الجديد 
الثانى  الجزء  فى  نجده  المفتاح  أن 
أََنا  أَْحَبْبتُُكْم  هى:«َكَما  و  اآلية  من 
تُِحبُّوَن أَْنتُْم أَْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا« يو 
1٣ :٣4 . ، الحظ أن نوع الحب و 

بعضنا  به  نحب  الذى  الحب  طريقة 
و  النوع  نفس  من  اآلن  هما  بعضا 
المسيح :«  بهما  أحبنا  التى  الطريقة 

كما أحببتكم »  
من  النوع  هذا  نحصل  كيف  لكن 
هذا  يشرح  الرسول  بولس  ؟  الحب 
فى رسالته الى أهل رومية ، فيقول 
قلوبنا  ينسكب فى  يتم عندما  أن هذا 

الروح القدس المعطى لنا:
ِفي  اْنَسَكَبْت  َقِد  َمَحبََّة هللاِ  أَلنَّ   ،«
لََنا.«  اْلُمْعَطى  اْلُقُدِس  وِح  ِبالرُّ ُقلُوِبَنا 

رو 5 : 5 
التى  الوحيدة  الطريقة  هى  هذه 
هى  و  اآلخرين  نحب  أن  بها  يمكن 
لذلك  هللا.  بها  أحبنا  التى  الطريقة 
يقول يوحنا »  هو حق فيه و فيكم 
» أى أن حقيقة الحب الذى فيه هى 
نفس الحب الذى فينا نحو اآلخرين. 

 : المحبة  فى  الجديد  هو  هذا 
 ، البدء  من  كانت  القديمة  الوصية 
لكن اآلن أصبحت أنا حارس ألخى 
لن  و  أخى.  أحب  أن  مسؤليتى  ،و 
اآلخرين  محبة  الى  الطريق  أجد 
ابن هللا. و فى نور  بالشركة مع  أال 
نفعل  أن  باألمكان  أصبح  القوة  هذه 
الوصية القديمة . ولذلك يقول يوحنا 
أن الظلمة قد مضت و النور الحقيقى 

اآلن يضىء« 1 يو ٢ : 8 .

رســـالة يوحنا الرســول األوىل- األصحـاح الثاني
وصية قدمية لكنها جديدة

ـُْم   »َكَما َأْحَبْبُتُكـــْم َأَنا حُتِبُّوَن َأْنُتْم َأْيًضـا َبْعُضكـ
َبْعًضــا« يو 13 :3٤
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عصري البطيخ “خمدر طبيعي” لتسكني 
آالم العضالت

لندن-ا ش ا أكدت دراسة بريطانية حديثة، أن عصير البطيخ يمثل أفضل 
مسكن آلالم العضالت في الجسم، والتي قد تنتج عن كثرة األعمال سواء 
فإن   ،″٢ “كير  موقع  وبحسب  الكثيرة..  الحركة  او  اليومية،  المنزلية 
الدراسة طالبت السيدات باالبتعاد عن أي مسكنات كيميائية، واالعتماد 
المطلق على عصير البطيخ، الذي يحتوي على إنزيمات تسهم بشكل فعال في تسكين مواضع األلم في خاليا 
وألياف العضالت بالجسم. كما أوضحت الدراسة أنه يعتمد على كمية كبيرة من المخدرات الطبيعية التي 

تهاجم الخاليا الفاسدة في المعدة، أي أنه يعمل كمطهر طبيعي للجدار الداخلي للمعدة.

دراسة: النظام الغذائي اجليد يقي من 
التهاب الشعب اهلوائية

لندن-ا ف ب  أكدت دراسة علمية حديثة، 
اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يقلل  أن 
وهو  الرئوي،  باالنسداد  اإلصابة  خطر  من 
المرض المعروف أيضاً باسم التهاب الشعب 
الهوائية. ويعتبر االنسداد الرئوي من أمراض 
الجهاز التنفسي، ويحدث عادة نتيجة للتدخين، 
لكن ومع ذلك، فإن ثلث األشخاص المصابين به ال يدخنون. وفى دراسة، نشرت 
العوامل  وأمريكيون  فرنسيون  باحثون  درس  البريطانية،  الطبية  المجلة  فى 
األخرى التى تؤدى إلى اإلصابة بالمرض، حيث تابع الباحثون ما بين األعوام 
1984 و٢٠٠٠، النظام الغذائي لـ 7٣٢٢8 امرأة، وتابعوا ما بين األعوام 198٦ 
و1998، النظام الغذائي لـ 47٢٢8 رجاًل. وأشارت النتائج الى انخفاض خطر 
اإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن بمعدل الثلث، لدى المتطوعين الذين 
غذائية  أنظمة  يتبعون  الذين  باآلخرين  مقارنة  غذائية صحية،  أنظمة  يعتمدون 

سيئة، وتنطبق هذه النتائج على المدخنين والمدخنين السابقين.

دراسة : الصيام املتقطع يساعد على العيش أطول
نيويورك - أ ش أ أظهرت دراسة حديثة أن الصوم المتقطع يساعد بالفعل 
األشخاص للعيش سنوات عمر أطول وأكثر صحة , حيث تبين أن الصوم 
قد ساعد على إطالة العمر االفتراضي لفئران التجارب فضال عن تحسين 
بالعمر وقال مايكل قوه طالب في جامعة هارفورد”   المرتبطة  األمراض 
  ) ) ش٣  جين  في  طفيفة  زيادة  إلى  أدى  المتقطع  الصوم  أن  وجدنا  لقد 

وهو الجين المعروف بتعزيزه لطول العمر وفي استجابات قوية للخاليا الواقية .وينتمي هذا الجين إلى فئة 
التجارب  فئران  امتدت أعمار  الجين كلما  فكلما زاد مستوى هذا  باسم “سيرتوين”   المعروفة  البروتينات 
.وأضاف قوه أن الفرضية هى أنه إذا تعرض الجسم بشكل متقطع لمستويات منخفضة من األكسدة فإنه 
يمكنه بناء استجابة أفضل فالصوم المتقطع يقلل أيضا مستويات األنسولين بين فئران التجارب الذين خضعوا 
له  مما يعنى أن النظام الغذائي يمكنه أن يكون لها تأثير مضاد لمرض السكر أيضا .كما أجريت التجارب 
السريرية األولية على ٢4 متطوعا على مدى ثالثة أسابيع حيث خضعوا في يوم وتناولوا فيه نحو ٢5% 
الحرارية  للسعرات  استهالكهم  المعتادة ويوم نحو 175% من  الحرارية  للسعرات  استهالكهم  إجمالي  من 
اليومية  وذلك الختبار مضادات األكسدة التكميلية ليكرر المشاركون النظام الغذائي وشملت أيضا فيتامين 
” ج ” و”ه`”.وقد وجدت األبحاث التي أجريت على معظم المشاركين أن الصوم كان أفضل وأسهل من 
تناول الوالئم  وهو ما كان مفاجئا .يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه الباحثون على ضرورة أخذ الدراسات 

المستقبلية في االعتبار دور الجينات في التأثير على فرص العمر االفتراضي لإلنسان .

دراسة بريطانية: “غمض عينيك” 
إلنعاش ذاكرتك

لندن-رويترز أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن استحضار األحداث 
شعورا  يعطي  مما  العينين  إغالق  عند  أقوى  يكون  الذاكرة  في 
باالنفصال عن العالم من حولنا للحظات. وقال القائمون على الدراسة 
من جامعة سري إن االبتعاد عن أي عنصر مشتت من حولنا من خالل إغالق العينين يحفز قوة المخ الالزمة 
لتذكر مختلف األحداث. واختبر الباحثون، وفقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، صحة نظريتهم من خالل 
عرض أفالم قصيرة أمام نحو ٢٠٠ متطوع من الجنسين، ثم توجيه سلسلة من االسئلة إليهم حول ما شاهدوه. 
وطلب الباحثون من نصف المتطوعين اإلجابة عن االسئلة وعيونهم مغلقة، وجاءت 48% من إجابات الذين 
تركوا أعينهم مفتوحة أثناء اإلجابة صحيحة، مقابل نسبة كبيرة بلغت 71% للذين اغمضوا أعينهم، فقد تمكنوا 
من تذكر ما شاهدوه من أحداث ولقطات أفضل. وقال الباحثون إن خدعة إغماض العينين تلك تحسن الذاكرة 
من خالل السماح للشخص ببناء صورة عقلية مفصلة للشيء الذي يحاول تذكره، وأشاروا إلى أن الشرطة 
تعرف منذ مدة طويلة فوائد إغالق شهود العيان ألعينهم خالل استجوابهم. وأكد الباحثون أن إغالق العينين 

ببساطة سيكون مفيدا في المواقف الحياتية اليومية مثل تذكر األرقام السرية أو قوائم التسوق وغيرها.

مشاهدة التلفزيون ألكثر من ساعتني خطر 
على صحة األطفال

باريس-ا ف ب\ حذرت دراسة علمية 
األطفال  قضاء  خطورة  من  جديدة 
شاشات  أمام  ساعتين  من  ألكثر 
التلفزيون، نظًرا لتسبب ذلك األمر فى 
الدم.  ضغط  ارتفاع  بمرض  اصابتهم 
باولو  سان  جامعة  فى  الباحثون  وقال 

البرازيلية، ان األطفال الذين يشاهدون التلفزيون ألكثر من ساعتين، تزيد فرص 
اصابتهم بمرض ارتفاع ضغط الدم بنسبة ٣٠% أكثر من األطفال األخرين الذين 
ال يقضون نفس المدة. وأضاف الباحثون أن عدم قيام الطفل بأي نشاط يزيد من 
خطورة اإلصابة بذلك المرض بنسبة 5٠%، وهو المرض الذي قد يسبب مشاكل 

في األوعية الدموية، الذبحة الصدرية والجلطة الدماغية في المستقبل.

اإلكثار من تناول 
األمساك قد يقلل 

من عدوانيتك
- أ ش أ أكدت أحدث األبحاث الطبية أن استهالك كميات كبيرة من 
األحماض األوميجا  ٣ وفيتامين “د” المتواجدين في األسماك بوفرة  
يعمل على توفير الناقل العصبي الهام “السيروتونين” المعني بالتهدئة 
في المخ. ففي دراسة جديدة  نجح الباحثون في معهد بحوث مستشفى 
أوكالند لألطفال في التوصل لتفسير الحلقة المفقودة للسيروتونين 
والعالقة السببية بينه وبين فيتامين “ب” واألحماض الدهنية وأوميجا  
٣ في تخفيف األعراض المرتبطة بمجموعة واسعة من اضطرابات 

المخ .فقد عكف الباحثون على دراسة أهمية هذه المغذيات الدقيقة 
لألمراض العصبية وتأثير “السيروتونين” أحد النواقل العصبية الهامة 
على مجموعة واسعة من الوظائف والسلوكيات المعرفية بما في 
ذلك المزاجية وصنع القرار ,السلوك االجتماعي والمتهور فضال 
عن الدور الذي يلعبه في عملية صنع القرار الجماعي عن طريق 
الحافظ على االختيار وردود الفعل االجتماعية العدوانية أو السلوكية 

المتهورة .
كما سعى الباحثون  في معرض أبحاثهم المنشورة في العدد األخير 
من مجلة ” فاسيب” الطبية  إلى دراسة االضطرابات السريرية , 
مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 
الرئيسية  األسباب  كأحد  واالكتئاب   , الفصام   , االكتئابى  الهوس 
وراء انخفاض “السيروتونين” في المخ. وعمد باتريك روندا رئيس 
الفريق البحثي والمشرف على تطوير األبحاث على شرح كيفية كون 

“السيروتونين” أحد أهم المغيرات للوظائف التنفيذية  والسلوكيات 
االنفعالية واالجتماعية والمؤيدة إلنتاج السيروتونين المرتبط بوظيفة 
فيتامين “د” وأوميجا  ٣ واألحماض الدهنية  مما يشير إلى اتجاه أحد هذه 
المغذيات الدقيقة الهامة لمساعدة المخ والتأثير على طريقة التصرف 
.وأوضح روندا أن الحمض الدهني يزيد إطالق “السيروتنين” من 
الخاليا العصبية عن طريق الحد من الجزيئات المسببة لاللتهابات 
فى المخ والتي تعرف باسم سلسلة “البروستاجالندين” والتي تحول 
دون إطالق “السيروتونين” وتقترح كيفية تأثير االلتهابات سلبا على 
على  الضوء  الدراسة  هذه  المخ.وتلقى  في  “السيروتونين”  وظيفة 
اآللية المرتبطة وراء انخفاض مستوى فيتامين “د” ومادة األوميجا 
٣ ” وتسبب قصورا في وظائف المخ واإلدراك االجتماعي وصنع 
القرار, وكيف لهذه الجينات المغذية الدقيقة تفاعالت قد تؤثر على 

الحالة العصبية والنفسية لإلنسان.

العثور على ٤0 متحجرة حليتان بـ٤ 
أرجل بكينيا ترجع لـ 28 مليون سنة

الحياة  أ  اكتشف فريق من علماء اإلحاثة )دراسة  باريس - أ ش 
ما قبل التاريخ( الفرنسيين الذين يبحثون فى المتحجرات الحيوانية 

والنباتية متحجرة لفرس النهر فى أرض بركانية فى “لوكون” الواقعة فى حوض بحيرة “توركاتا” بكينيا 
باإلضافة إلى 4٠ متحجرة أخرى لنوع من الحيتان بأربعة أرجل والتى ترجع إلى ٢8 مليون سنة مما ساعد 
فى عمل مقارنة فرس النهر واالنثركوثريدا وهى فصيلة منقرضة من الثدييات التى لها عالقة بفرس النهر 
والحيتان. وقد أوضحت الدراسة التى أجراها العلماء برئاسة جان رنو بوازورى أن أقدم متحجرة لـ”فرس 

النهر” ترجع إلى 1٦ مليون سنة، بينما ترجع أقدم متحجرة للحيتان إلى 5٣ مليون سنة.

النوم أكثر من 8 ساعات قد 
يسبب سكتة دماغية

لوس انجلوس - د ب أ كشفت دراسة علمية نشرت 
النوم  أن   ”Newser“ األمريكى  الموقع  عبر  مؤخراً 

نتائج  الدماغية ولتأكيد  بالسكتة  ألكثر من 8 ساعات يرفع من فرص اإلصابة 
الدراسة حلل باحثون من جامعة كامبريدج أنماط النوم لما يقرب من 1٠٠٠٠ 
شخص تتراوح أعمارهم بين 4٢-81 عام فى المملكة المتحدة خالل مدة تصل 
إلى أكثر من 1٠ سنوات. ووجد الباحثون خالل الدراسة التى نشرت فى دورية 
علم األعصاب أن ٣4٦ شخصا قد أصيبوا بسكتة دماغية باإلضافة إلى أن %4٦ 
ليلة، كانوا أكثر عرضة  ينامون أكثر من 8 ساعات كل  الذين  من كبار السن 
 8 إلى   ٦ من  ينامون  الذين  باألشخاص  مقارنة  الدماغية  السكتة  من  للمعاناة 
ساعات. وقد أخذ الباحثون فى اعتبارهم عدة عوامل بما فى ذلك السن والجنس 
البيانات  استعراض  فى  وجدوه  بما  مرتبطة  إليها  توصلوا  التى  النتائج  وكانت 
المجمعة من 11 دراسة مماثلة شملت 5٦٠٠٠٠ شخص فى 7 دول ولكن من 
حيث العمر والجنس بينما وجدت دراسة علمية سابقة نشرت مؤخراً عبر موقع 
صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن مخاطر النوم أكثر من 8 ساعات كانت أقوى 
قلياًل بالنسبة للنساء.وينصح الباحثون بالنوم يومياً مدة ال تقل عن 7 ساعات وال 

تزيد عن 8 ساعات يومياً لخفض خطر التعرض لسكتة دماغية.

لالعالن  باجلريدة 6779 -823 647  
ahram.teeba@gmail.com
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9:٧ الرب” ٢ كو  يحبه  املسرور  “املعطي 

الدير يعطي إيصال ضريبي

بتكليف من قداسة البابا املعظم 
الثاني وحتت رعاية  االنبا تاوضروس 
في  وشريكه  قداسته  وإشراف 
احلبر  نيافة  الرسولية  اخلدمة 
إنشاء  مت  مكاريوس،  األنبا  اجلليل 
في  أرثوذكسي  قبطي  دير  أول 
العظيم  القديس  بإسم  كندا 
مجتمعاً  ليكون  أنطونيوس  االنبا 
منط  يطلبون  الذين  رهبان  ألباء 
الشركة  بحياة  شبيه  احلياة  من 
الكبير. مكاريوس  للقديس 

روحي  احتفال  في   ، الثاني  تاوضروس  األنبا  املعظم  البابا  قداسة  قام 
وشعبي وسط فرحة غامرة وبحضور االباء األساقفة والكهنة، بوضع 
حجر األساس لدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس - بيرث ، أونتاريو، 

يوم اجلمعة املوافق ١٦ سبتمبر ٢٠١٤. 

الزيارات اليومية: أبواب الدير مفتوحة ملن يرغبون بالزيارة من 9 صباحا 
حتى 6 مساءا - صلوات مسائية/عشية كل يوم

تتم إقامة القداس األسبوعي كل يوم سبت من ١٠ صباحا إلى الثانية 
عشر ظهرا. اجلميع مدعوون لنوال البركة

يرحب دير األنبا أنطونيوس بالزائرين، ولكن من يرغبون باملبيت عليهم 
الترتيب مسبقا

ابتكار ضوء صناعى مياثل ضوء الشمس و حرارتها

فى  ابحاث  فريق  تمكن  الدين  مجد  خالد 
 ”CoeLux Srl سرى  ”كولوكس  شركة 
تطوير  من  االيطالية،  االضاءة  النظمة 
الشمس،  أشعة  تاثير  تماثل  صناعية  اضاءة 
بمظهر  لالحساس  الدماغ  لخداع  يكفى  بما 
االمر  وهو  الطبيعية،  الشمس  أشعة  تاثير  و 
الذى سيفتح الباب على مصراعيه للمطورين 
العقاريين لبناء مدن بأكملها تحت األرض فى 
المستقبل.  نوع االضاءة الجديد يجعل اضاءة 
الهواء  فى  مفتوحة  غرفة  كانها  و  الغرفة 
الطلق من حيث قوة االضاءة وانتشارها، بل 

تبدو مثل النهار الحقيقي، حيث يتدفق الضوء 
الذى  االزرق  اللون  وسط  دائرية  كوه  عبر 
يماثل السماء .و قد اعتمد فريق البحث على 
االضاءة  لمبات  تغطية  فى  النانو  تكنولوجيا 
بطبقة  طالئها  يتم  حيث   ،LED طراز  من 
إلضفاء  نانوية  جسيمات  من  رقيقة  طالء 
االحساس  عن  فضال  الشمس  ضوء  تاثير 
بدرجة حرارة اللون الحيوي للضوء، و هذه 
اللمبات تبدو ككوة دائرية وسط خلفية تماثل 
السماء الزرقاء…ويقول “باولو دي تراباني” 
االضاءة”  نظام  تصنيع  فى  المشاركين  احد 

المغلقة  االماكن  اضاءة  يستهدف  النظام  ان 
مثل  الشمس  ضوء  عن  البعيدة  والبيئات 
الرياضة  وصاالت  والمكاتب  المستشفيات 
أكثر  وتجعلها  األرض،  تحت  والمنتجعات 
متعة، كما سيكون له تأثير أكبر بكثير بالنسبة 
استخدام  أيضا  ويمكن  العقاريي،  للمطورين 
في   ”CoeLux ”كولكس  اضاءة  نظام 
إلعادة  الفوتوغرافي  التصوير  استوديوهات 
الطبيعية”.اال  الشمس  أشعة  تأثير  اظهار 
 ،”CoeLux ”كولكس  الضوئى  النظام  ان 
وبطبيعة الحال كأى تكنولوجيا جديدة،مازال 

مكلفا للغاية، حيث يبلغ ثمنه حوالي ٠٠٠,٦1 
الى  اضافة  المتحدة  الواليات  فى  دوالر 
7,٠٠٠ دوالر اخرى مستلزمات و كلفة تثبيت 
نظام االضاءة، اال ان الشركة االيطالية تأمل 
تقل  ان  االستخدام  انتشار  ومع  المستقبل  فى 
مستقبل  ان  الشركة  .وتقول  االجمالية  الكلفة 
نظام ”كولكس CoeLux” لالضاءة سيحمل 
تطويرات جديدة للنظام ابرزها امكانية التحكم 
فى حجم الكوة التى تشبه الشمس وموضعها 
فى الخلفية الزرقاء وكذلك التحكم فى درجة 

الحرارة المنبعثة من النظام ككل .



كلمتني وخالص
اآلن مواجهة شرسة مع االرهاب في كل مكان ، السيسي و اعوانه ضد داعش بن الدن بن اوباما و 
اعوانهم و سوف ينتهرهم الرب، اما عن االرهاب المدرسي الغير داعشي بقيادة المفترية الحاكمة 
االونتارنية كاثلين محراك الشر بعينه ، لتعليم الصغار و بإصرار ما يسمي بثقافة الجنس للمثلين 

...ياحالوة يبقي زي ما ضيعوا االموال في فضيحة اوكفيل يبقي  ناويين يضعوا العيال.!!!!!!
اين انت يا سيسي اونتاريوا لنلتف حولك و تخلصنا من االرف ده.???!!!!!

من هنا ادعوا الجميع وارجوكم اال تدخروا جهدا و تبذلوا اقصي ما اوتيتم اليقاف او تأجيل او تأخير 
تلك المهزلة ،حتي لو إقتضي االمر ان نتحول الي اللون االزرق.

و كفانا إرهاب .                                    
االسكاروسى

البابا تواضروس يلتقى أهاىل شهداء مصر فى ليبيا 
مبطرانية مسالوط

كتب مايكل فارس
 

التقى البابا تواضروس الثانى، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، مع أهالى شهداء ليبيا 
بكنيسة البشيرين األربعة مبطرانية سمالوط.

وقدم البابا الشكر للرئيس السيسى على موقفه اإليجابى والقوى جتاه شهداء الوطن والكنيسة، 
سواء بقراراته احلاسمة احلازمة فى التعامل مع األزمة أو مبشاعره اإلنسانية التى أظهرتها اللفتة 

الكرمية بزيارته للكاتدرائية للتعزية.
كما شكر البابا القوات املسلحة املصرية وكذلك املهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء الذين قدموا التعزية سواء فى الكاتدرائية أو فى سمالوط، وأيضا كافة املسئولني والهيئات 
ورؤساء  األكبر  اإلمام  وفضيلة  األزهر  ومشيخة  واألجنبية  العربية  والدول  مصر  من  واملؤسسات 

الكنائس، قداسة بابا روما وبطريرك إثيوبيا وبطاركة السريان واألرمن.
الشهادة  وتاريخ طويل من  الشهداء  الكنيسة متتلك عدد ضخم من  أن  إلى  أشار قداسته  كما 
سبسطية  شهداء  الـ4٠  مثل  كبيرة  ومجموعات  كاملة  أسر  وسيدات،  رجال  وصغار،  كبارا   ،

و٣٠٠٠٠من دمنهور وأيضا العروسني تيموثاوس ومورا .
كما أملح إلى أن أبناءنا شهداء حادث ليبيا نالوا عدة أكاليل:

اإلكليل األول: هو إكليل الوطن ألنهم أختطفوا ألنهم مصريون.
اإلكليل الثانى: هو إكليل اإلميان ألنهم ظلوا ثابتني على إميانهم حتى النفس األخير وهم فى الغربة 

مثل الفتية الثالثة وصاروا فخرا ألسرهم، فآخر كلمات نطق بها لسانهم هى إميانهم باملسيح.
ليجد من ال يعمل عمال  ما  تعلم حرفة  إلى  املشتغلني  البابا غير  دعا قداسة  أخرى  ناحية،  ومن 
إلى أن مشروع قناة السويس سيتيح فرص عمل كثيرة  مناسبا لتفادى السفر والغربة، مشيرا 
مؤكدا على تطلعه إلى تزايد فرص العمل داخل مصر فى الفترة القادمة وإلى أن األرض الزراعية 
حتديدا حتتاج إلى عمالة كثيرة، متمنيا أن يزداد اخلير فى مصر ، وفى النهاية أكد قداسته إلى أنهم 

- أى أهالى الشهداء - موضع اهتمام الكنيسة الدائم.


