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جرت مناقشات هذه األيام بين بعض 
االقباط بين مهاجم ومدافع حول قرار 
البابا شنودة بمنع الكنيسة واالقباط من 
اورشليم  في  المقدسة  األماكن  زيارة 

القدس. 

معاهدة  توقيع  تم   1979 عام  في 
وأراد  وإسرائيل،  مصر  بين  السالم 
السادات استخدام الكنيسة القبطية في 
الكنيسة  بإرغام  السياسية  مناوراته 
للمدينة  جماعية  رحلة  ترتيب  على 
ان  غ��رض��ه  ك��ان  ورب��م��ا  المقدسة، 
أن  واح��د،  بحجر  عصفورين  يضرب 
مع  بالتطبيع  السياسي  بالتزامه  يوفى 
لألقباط  الكراهية  تتعمق  وان  إسرائيل 
واتهامهم بالخيانة ليس فقط في مصر 
األوسط  الشرق  دول  جميع  في  ولكن 
حيث انه كان من بين اهدافه أن تكون 
مصر كلها إسالمية كما وعد في اول 
رئيس  وقتها  وك��ان  إسالمي  مؤتمر 

مجلس االمة. 

رفض البابا شنودة ان ترتب الكنيسة 
استخدام  رفض  وبهذا  الزيارة،  هذه 
ما  عكس  وهذا  السياسة  في  الكنيسة 
يقال أن قرار المنع كان سياسيا، ولو 
قد  لكان  للسادات  قد رضخ  البابا  كان 
اعطى ما هلل لقيصر. وربما أراد البابا 
من  االقباط  حماية  أيضا  المنع  بقرار 
ونحن  بعدها،  باطلة  اتهامات  بعض 
لعرب 48  كيلت  التي  االتهامات  نرى 
واحد  قبطى  اتهم  ان  يحدث  لم  بينما 

قرار منع زيارة اورشليم، هل كان سياسيا؟ 
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زيارة  فأن  اآلن  كندا  وفي  بالعمالة، 
كندى ألفغانستان تثير الشكوك حوله. 

استخدام  البابا  لرفض  وباإلضافة 
للكنيسة  كانت  السياسة  في  الكنيسة 
قضائية  مشكلة  األرثوذكسية  القبطية 
إبريل   25 منذ  إسرائيل  حكومة  مع 
السلطات  اغتصبت  فلقد   ،1970
في  القبطية  الكنيسة  من  اإلسرائيلية 
لها  التابع  السلطان  دي��ر  اليوم  ه��ذا 
وأعطته  القدس  أورشليم  مدينة  في 
للكنيسة اإلثيوبية حيث انه كان يوجد 
لقرون  بينهما  ملكيته  على  خ��الف 
شكواها  الكنيسة  رفعت  وقد  طويلة. 
الذي  اإلسرائيلي  للقضاء  ثم  للحكومة 
حكم فيها ضد البوليس اإلسرائيلي في 
16 مارس 1971 وأمر بإعادة الدير 
اإلسرائيلية  الحكومة  ولكن  لألقباط، 
اآلن  إل��ي  الحكم  بهذا  العمل  عطلت 
اغتصاب  يكن  ولم  سياسية،  ألسباب 
شنودة  البابا  قداسة  أن  بسبب  الدير 
كما  إسرائيل  تصريحات ضد  له  كانت 
يقول البعض وذلك ألن قداسته تنصب 
هذا  بعد  أي   1971 نوفمبر   14 في 

االمر. 

رفضه  ان  يعلم  كان  شنودة  البابا   
من  ولكن  ويغضبه  ال��س��ادات  سيثير 
هو  عانى  ال��ق��رار  بهذا  إيمانه  ف��رط 
البابا  تجاوز  فهل  النفي،  من  شخصيا 
كنسي  قرار  اص��دار  في  اختصاصاته 

بصفته الرئيس األعلى للكنيسة؟! 

وهل أي دولة في العالم من سلطتها 
لجهة  السفر  على  مؤسسة  اى  ارغام 

معينة؟! 

وتعدى  مخطئا  ك��ان  ال��س��ادات  إذا 
صالحياته والبابا شنودة لم يكن كذلك 

وسار بما تؤهله له صالحياته. 

موقع االهرام اجلديد
يتقدم يف املشاهدة 

تابعوا االخبار اول بأول 

www.ahram-
canada.com

مقدسة  األم��اك��ن  ه��ذه  أن  حقيقي 
المسيح  السيد  قبر  من  النور  وينبثق 
زيارتها  ولكن  القيامة،  وقت  عام  كل 
يتعدى  لم  القرار  وهذا  ملزمة،  ليست 

بأى حال االيمان المسيحي. 

مبدأ  اقر  تواضروس  البابا  قداسة 
استمرارية  على  بناء  أيضا  المنع 
ولكنه  مصر،  ألقباط  فقط  األس��ب��اب 
اآلن غير  أصبح  أن هذا  أيضا أضاف 
منطبق على االقباط في المهجر ألنهم 
مصرية،  غير  سفر  جوازات  يحملون 
القرار  لهذا  األخر  البعد  يعطى  وهذا 
في انه كان أيضا لحماية االقباط الذين 

من  مصرية  سفر  ج��وازات  يحملون 
تحرشات بعدها جنبا لجنب مع حماية 
الكنيسة نفسها من تهمة الخيانة. هل 
حان اآلن وقت الغاء هذا القرار ألقباط 

مصر أيضا؟

خريستوس  بخير،  وانتم  ع��ام  كل 
كما  انستى  أخرستوس  وليس  انستى 

يقول البعض.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

2911 Kennedy Road, Toronto, ON M1V 1S8
CELL: 416-451-2744
BUS: 416-298-8200
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ألول مرة : بابا الفاتيكان يقر بـ 
»إبادة« األرمن

للمرة األولي، استخدم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان كلمة »إبادة« لوصف مجازر األرمن 
التى وقعت قبل مائة عام فى ظل السلطنة العثمانية، مثيرا بذلك اضطرابات كبيرة 
القديس  كاتدرائية  فى  البابا  وقال  وتركيا.  الفاتيكان  بني  الدبلوماسية  العالقات  فى 
بطرس فى روما مستندا إلى وثيقة موقعة فى عام 2000 من البابا يوحنا بولس الثانى 
القرن املاضى ثالث مآس جماعية وغير  وبطريرك األرمن:  اجتازت عائلتنا البشرية فى 
مسبوقة، األولى اعتبرت بشكل كبير كأول إبادة فى القرن العشرين ضربت شعبكم 
األرمني. وأضاف:  إن األخريني ارتكبتا من قبل النازية والستالينية، وفى وقت أقرب جرت 

تصفيات جماعية مثل تلك التى وقعت فى كمبوديا ورواندا وبوروندى والبوسنة.
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فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
فينا  بتشتم  اليمن والجزيرة لسة  بنحارب في 

وحياتك سيب الحوثيين علي موزة وعيالها.
البابا

عيد  كل  نهاية  ومع  وقداستك طيب  سنة  كل 
بحلم بتوحيد أعيادنا مع الغرب

مبارك
وجمال  اإلسماعيلي،  لرئاسة  يترشح  عالء 
للبرلمان، وأنت كملها وأترشح سكرتير لألمم 

المتحدة خليها تخرب بالمرة.
جستين تردو

البيجاما  إيجناتيف  لبست  ماجينتي  أخطاء 
لكن  عليك  خطر  كاثلين  وأخطاء  بدري 
هتلبسك  اإلرهاب  قضايا  في  أنت  أخطاءك 

البامبرز.
هيالري كلينتون

بيقرب  علشان  للرئاسة  بترشيحك  مبسوط 
أسوء  في  الديمقراطيين  حكم  بنهاية  حلمنا 

حقبة تاريخية ألمريكا.
إسالم البحيري

بردودك  بعجب  مناظراتك  في  بسمعك  وأنا 
لكن... مش مهم الردود مش مهم العلم المهم 

إنك مسنود جامد.
مصطفي بكري

عرفناك رقاص لكل العصور لكن أول مرة 
أشوفك بترقص مع الماضي.

أردوغان
اعترافه  بسبب  بالهذيان  الفاتيكان  بابا  تتهم 
بمذابح األرمن.... من يهذي هم امثالك الذين 

مازالوا ينكرون المذبحة.
أحمد موسي

يا خرابي مرتبك 10 مليون جنيه ... يا راجل 
مليون   10 بتقبض  مش  كلها  شطورة  بلدكم 

في السنة.
شريف الشوباشي

هدي  بدعوة  فكرتني  الحجاب  لخلع  دعوتك 
بالك  الماضي بس خلي  القرن  في  شعراوي 

حريم السلطان كانوا زمان من غير حجاب.
محافظ المنيا

محافظ  بإقالة  بنطالب  كنا  مبارك  في عصر 
بيطنشوا  برضة  دلوقتي  بيطنش  وكان  المنيا 

إيه سر محافظ المنيا والكرسي بقي؟؟
مرتضي منصور

الدوري وبعد كدة مش  الزمالك هياخد  شكل 
هنعرف نعيش معاك في ديك ...البلد.

توفيق عكاشة
بقي يا أخويا تنبأت بحرب اليمن ومش عارف 
دي  االعالمي  االنتاج  مدينة  بتفجيرات  تتنبأ 

إيه الخيبة دي. 

كل عام وانتم جميعا بخير بمناسبة عيد قيامة 
سيدنا و مخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح... 

ابراز  أهمية  عن  الماضي  العدد  في  تحدثنا 
في  الشديدة  وأهميتها  حياتنا  في  الحكمة  دور 
وضع حياتنا األجتماعيه والروحيه في األطار 
فقره  لكُم  أسوُق  الفكره  هذِه  ولتأكيد  الصحيح 
من  كتاب  The Beautiful Risk للكاتب  
James H. Olthuis وفيها يحاول الكاتب 
طرح فكرة ديناميكية الَشر فيقول أن الَشر يمكن 
تبسيطُه وكشَفُه عن طريق مقارَنتُه بالخير.وهذا 
صحيح فقط اذا أفترضنا أن العالَم ليَس بِه أال 
اللون األبيض أو اللون االَسود. ولكن فى معظم 
متخفياً  يجيئ  األنجيل  قاَل  كما  فالَشر  األحوال 
فى ِمعَطف الخير واألعمال الصالِحه “يأتوَنُكم 
فى ثياب الحمالن وًهم ذئاٍب خاطفه »  »متى 
االضطراب  الى  بالناس  يؤدى  مما   ٧:٥1«
المشاكل  من  ِبِه  يُستهاُن  ال  وجزٌء  والتَخبُط 
النفسيه يأتى من عدم قدرِتهم على التفرقه بيَن 
األعمال الصالِحه وغير الصالِحه و بعض ما 
األعمال  أنُه من  معتفديَن   - فعله  الناُس  أنتوى 
أعمال  من  كعمٍل  األمر  بٌه  أنتهى   - الصالِحه 
الشر وهذا هو السبب فى أصرار أألنجيل على 
أبراز أهمية الحكمه وتعليه َقيم المحبه والتمُسك 
بالمصالَحه مع النفس ومع األخرين. َوإِنََّما إِْن 
َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزُه ِحْكَمٌة، َفْلَيْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي 
لَُه  َفَسيُْعَطى  يَُعِيُّر،  َواَل  ِبَسَخاٍء  اْلَجِميَع  يُْعِطي 

)يعقوب 1:٥ ( 

االمور  بعض  عن  بمحبه  نتحدث  اليوم  و   
الحادثه في مجتمعنا الكنسي والتي طفت على 
السطح في السنوات  األخيره  وأصاِرَحُكم القول  
الذى  المقال  هذا  كتابِة  فى  كثيرآ  ترددُت  فقد  
الناس....ولكن  بعض  يُغضُب  قد  أنُه  أتصور 
دعوني اكرر للمره العاشره إن نقد الذات ليس 
إتهاماً  للذاٍت وال  نقضاً  باي حال من األحوال 
ألحد أو هجوماً عليه بل هو محاوله الستكشاف 
إن  وحيث  وعيوبنا.  نقائصنا  وكذلك  مميزاتنا 
الذات تمثل الوحدة األساسيه في المجتمع فربما 
الذات نتمكن من اصالح  من خالل استكشاف 

المجتمع ككل.

معركة  من  بالقرب  وجودى  أثناء  تذكرُت 
أنتخاب أحدى مجالس الكنائس الصغيره أننا فى 
التحايِل داخل  من  أنواعاً  أحياٍن كثيره نمارُس 
مجتمعاتنا حتى نصُل الى نتيجٍة ُمعينه مسبقاً و 

حينما نريُد أراحِة ضمائرنا الُمتَعبه فأننا نُطلُق 
»أختيار  أو  أرادة هللا«   « األسلوب  هذا  على 
الروح القدس« بينما هو فى حقيقة األمر ليس 
أال رغبتنا فى تنفيذ أمٍر معين. وقادنى تفكيرى 
عامه  حالًة  ليَس  األمر  هذا  أن  أألفتراض  الى 
بل هى حاله تنطبق فقط على هذا المجتمع أو 
من  المجتمع  هذا  ظروف  فرضتها  حاله  هى 
نُدرة الخدمات  ناحيه قلة عدد اعضاؤه وكذلك 
دعاُهم  مما  وأُلسرهم  لهم  تُقَدم  التى  الروحيه 
يُشبه  ما  الى  وتحولُهم  أنفَسُهم   على  لألنغالق 
فى  يتحكمون  منهم   لبعٌض  الخاصه   الملكيه 
الصدق  عن  ألبحث  فذهبُت  فيها...   شيئ  كل 
أو لنُقل المصداقيه فى التعامل عنَد المجتمعات 
ومتنوعِة  الموارد  والمتعددة  االكبرعدداً 
وجدت  فقد  الشديده  لدهشتى  ولكن  األنشطه  
المجتمعات الكبيره ليست بأحسن حااًل بل هى 
أاُلخرى تعانى من ضياع الهدف بطريقه مذهله 
بل ويصُدق عليها  الحوار الذى داَر بيَن الملحد 
الروسى وصديقُه المؤمن “محسن”  فى رائعة 
الحكيم«ُعصفوٌر  توفيق  الراحل  الكبير  أألديب 
ِمَن الشرق« حينما قال  الملحد الروسى لصديقُه 
تعليقاً على المغااله فى بناء و تزيين الكنائس قال 
لُه »لماذا أراد الناس أن يجعلوا  هللا فى حاجه 
أنتٌم  أنُكم  والنَجف..  الفارسيه  السجاجيد  الى 
الذيَن جعلتُم هللاُ يريُد أن يسكُن فى هذِه القصور 
مقوله  الشديد  لُه« وهى لالسف  بنيتموها  التى 
كتبها كاِتِبها منُذ ثالِث عقوٍد ولكنها قد أصابت 
لذلك  ونتيجًه  الحاضر  زماننا  فى  الحقيقه  كبد 
تحولت مجتمعاتنا الكبيره  عدداً الى مؤسسات 
ماليه ضخمه بينما تحولت مجتمعاتنا  الصغيره 
الى نوادى أجتماعيه خاصه.  والعجيب  العدد 
دائماً  جاهز  التصرفات  لهذِه  المبرر  تجد  أنك 

وأيضاً من الكتاب المقدس 

لقد أختار هللا بأرادِته أن يعطى كلمتُه للناس 
الكتاب المقدس وهو-لُه المجد- يعلُم  ُمَمثله فى 
تماماً أن كل فرد أو مجموعه سوَف تُفسر هذا 
الكتاب تفسيراً خاصاً ِبُهم يُبرر لُهم أفعالِهم التى 
يفعلونها ولقد أنبأنا التأريخ عن فظائع أرتُكبت 
بتفسير أيات الكتاب المقدس بطريقه تُقنع الناس 
وتحثُهم على أرتكابها..لذلَك فأى فهم أو تفسير 
قبأل  أتفقنا  التى  الحكمه-  بدون  المقدس  الكتاب 
على وجوب األلحاح فى طلبها من ِقبل هللا- قد 

يؤدى الى كارثه. 

وكل عام وأنتُم بخير 

فى نقد الذات...
الشر اخَلريرِ أو اخلري الشرير..... 

ماذا فعلنا بأنفسنا؟ 
بقلم مسري جرجس

 »اخلارجية« تطالب املصريني 
يف اخلارج بسرعة استخراج جواز 

السفر املميكن
طالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج من حائزى جواز السفر اليدوى بسرعة 

التقدم إلى السفارات والقنصليات المصرية الستخراج جواز السفر المميكن.

جاء ذلك بمناسبة قرب انتهاء العمل بجواز السفر اليدوى وغير المقروء آلياً والذى تحدد له يوم 
42 نوفمبر ٥102 بناء على قرار منظمة الطيران المدني الدولية »اإليكاو« إلزام جميع الدول 

األعضاء بها، ومن بينها مصر بوقف العمل بجوازات السفر الورقية اعتبارا من هذا التاريخ

كندا تطلب من عمر البشري 
أن حيرتم تعهداته بأجراء حوار 

وطين شامل قبل انتخابات 
الرئاسة 

أدلي   201٥ أبريل   10  – أونتاريو   ، أوتاوا 
والتنمية  والتجارة  الخارجية  الشؤون  وزير 
تشعر  ؛  التالي  بالبيان  نيكولسون  الكندي روب 
كندا بخيبة األمل بسبب عدم وفاء رئيس السودان 
البشير بوعده بأجراء حوار وطني شامل  عمر 
والرئاسية  العامة  االنتخابات  قبل  الفترة  في 
صادرت  الماضي  العام  وخالل   ، السودان  في 
النسخ  وتكرارا  مرارا  السودانية  السلطات 
باعتقاالت  وامرت  الصحف  من  المطبوعة 
ما  أنشطة  وأعاقت  المعارضة  لزعماء  سياسية 
المدنيين في واليات  االنتخابات واستهدفت  قبل 
وهذه  األزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور 
حرة  ديمقراطية  عملية  قيام  عطلت  اإلجراءات 
المعارضة  أحزاب  مقاطعة  إلي  وادت  ومنفتحة 
لالنتخابات ونتيجة لذلك فسوف ال تعكس نتيجة 
السوداني كافة  القادمة إرادة الشعب  االنتخابات 
احترام  إلي  السودان  حكومة  تدعو  كندا  وان   ،
كل تعهداتها بخصوص الحوار الوطني وخريطة 
الحوار  لعودة  الالزمة  الثقة  تبني  لكي  الطريق 
وهو السبيل الوحيد لحل الصراعات الحالية في 
جميع  ومصالح  لحقوق  الضمان  وهو  السودان 

السودانيين.

الربملان األوروبي: مذابح 
األرمن على أيدي العثمانيني 

»إبادة مجاعية«

جنيف في 1٥ أبريل/إم سي إن/ 
وافق البرلمان األوروبي يوم األربعاء 1٥ ابريل 
اعترف  جديد  قانون  مشروع  على   ،  201٥
إلبادة  األرمن  بتعرض  أخرى  مرة  بموجبه 
جماعية مطلع القرن الماضي على أيدي السلطات 
مليون   1.٥ ضحيتها  راح  عملية  في  العثمانية 
إنسان. وطالب النواب من نظرائهم في برلمانات 
الدول األوربية التي لم تعترف رسمًيا بعد باإلبادة 
الجماعية األرمنية الحذو حذوها واإلقرار بالحقيقة 

التاريخية. 
في  األرمن  جانب  إلى  وقف  القرار  إن  ورغم 
هذه القضية إال أنها أيًضا لم تهمل أهمية تطبيع 

العالقات األرمنية التركية. 
باسم  المتحدثة  كوسيجانسيس«  »ماجا  وقالت 
للسياسات  العليا  الممثلة  موغريني«  »فيرديكا 
الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي، »إن السالم 
أحد األعمدة الرئيسية للمشروع األوروبي وقيمه، 
لذلك فإن تطبيع العالقات التركية – األرمنية في 
أسرع وقت ممكن، أمر غاية في األهمية. وثمة 
حاجة ماسة إلى تطبيق وتنفيذ البرتوكوالت التي 

تم توقيعها قبل سنوات بين البلدين«. 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 
التصويت  جلسة  عقد  من  ساعات  قبل  أعلن  قد 
الخاصة بالمشروع األرمني أنه »أًيا كان القرار 
الصادر عن البرلمان األوروبي فإنه سيدخل من 
األذن اليسرى ليخرج من اليمنى، وال تعني لتركيا 

أي شيء«. 
جدير بالذكر أن االتحاد األوروبي كان قد اعترف 
سنة 198٧،  األرمنية  الجماعية  باإلبادة  رسمًيا 
للمطالب  الكامل  لتأييده  تأكيًدا  يأتي  اليوم  وقرار 

األرمنية. 
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المجد من األموات النه  له  المسيح  يقوم  ان 
خطية  بسبب  ودفن  ومات  تألم  شديدة  ببساطة 
ليست له .. وكذلك كان البد ان يقوم هذا الذي 
قيل عنه ان فيه كانت الحياة .. وكيف ال يقوم 
هذا الذي استطاع ان يصنع معجزة خلق كاملة 
قبلها بأيام للمولود اعمى ؟! وكيف ال يقوم هذا 
الذي استطاع ان يقيم لعازر بعد ان أمضى في 
قبره أربعة ايام وأنتن ؟! كان البد ان يقوم الن 
الذي  المؤقت  الوضع  هو  المجد  كل  له  موته 
بإتمام  الخالصية  بارادته ألداء رسالته  اختاره 
رجاء  على  ماتوا  لمن  والكرازة  الفداء  عملية 
الناس  ويعطي  سبيا  ليسبي  الجحيم  الى  لينزل 
قيامته  حتمية  عن  يطول  والحديث   .. عطايا 
ونبوات  بشهادات  نفسها  اثبتت  التي  المجيدة 

عديدة ...
فحدث  المجيدة  القيامة  لهذه  النتائج  عن  اما 
الخائفة  الكنيسة  القيامة  فقد اخرجت  وال حرج 
الحبيسة في علية صهيون وقد حاولت إغالق 
ابوابها من الداخل خوفا ورعبا ليقوم المسيح له 
الخائفين واالبواب  تالميذه  المجد ويدخل على 
مغلقة .. كذلك من فاعلية القيامة هو ثقة دبت 
قبل  المجد  رب  بوعود  تتعلق  الكل  قلوب  في 
الصلب .. هذه الوعود التي أتصور انها كانت 
محور حديث تالميذه المختبئين داخل العلية هذه 
قيامته  اخبار  اليهم  أتت  ان  الى  الثالثة  األيام 
.. فهذا بطرس الرسول الذي أنكر يتذكر وعد 
المسيح له انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني 
كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها !!! العله 
يتساءل في نفسه هل يتحقق هذا الوعد وكيف 
؟! وهذا تلميذ اخر اسمه الوي ترك كل شيء 
ليتبعه حتى اسمه القديم !! ومجدلية اخرج منها 
تعود  هل  تتساءل  كانت  لعلها  شياطين  سبعة 
حياتها من جديد خاصة  لتمتلك  الشياطين  هذه 
وقد صلب ومات ودفن في القبر ذاك الذي له 
وهذا  ؟!!!  النجسة  األرواح  على  السلطان  كل 
مصدر  ماله  من  الكثير  فقد  الذي  العشار  زكا 
رزقه الوحيد كعشار وبعدها سمع وعد المسيح 
له المجد اليوم حصل خالص ألهل هذا البيت 
!!! ووعود كثيرة قدمها لهم رب المجد المؤكد 

وموته  صلبه  بعد  حديث  موضوع  كانت  انها 
وقبل قيامته ..

اما عن نتيجة هامة جدا ومن اهم نتائج قيامته 
انتصرت  المجد  له  المسيح  قيامة  ان  المجيدة 
الفكاره ومنهجه وأسلوبه ... فالمؤكد ان منهج 
التي  االسباب  اهم  من  كانت  وافكاره  المسيح 
الشعب  وقيادات  الكهنة  ورؤساء  اليهود  دعت 
في ذلك الوقت الى التخلص منه .. فقد انتصر 
المسيح له المجد لإلنسان وكشف عن أهميته في 
فكر هللا وانه اهم من كل الطقوس والممارسات 
والقواعد التي اهتم بها اليهود مثل السبت مثال 
الذي حرص المسيح على تثبيت فكرة ان السبت 
جعل ألجل االنسان وليس العكس !! كذلك فكرة 
الخاطئ  ادانته  وعدم  بالخاطئ  المسيح  اهتمام 
وان الفارق جوهري بين ادانة الخطية المقبولة 
وادانة الخاطئ بل واظهار مكانة وقيمة النفس 
اما عن فكرة كيفية   ... الخاطئة  البشرية حتى 
المسيح  لها  انتصر  فقد  كميته  وليس  العطاء 
حينما مدح المرأة التي أعطت الفلسين ... فكرة 
انه اله الكل وليس فئة بعينها ... فكرة التسامح 

الغير محدود سبعة في سبعين ....
ثورة المسيح له المجد على كل المرائين من 
الكتبة والفريسيين والناموسيين وتوجيه كلمات 
لوم حازمة لهم ولكل من يسير على منهجهم ... 
وكذلك انتصرت فكرة الفرح باألسماء المكتوبة 
في السموات وليس بصنع المعجزات وإخراج 
الشياطين وتم تصحيح مفاهيم كثيرة اخرى مثل 
تحت  والعنف  السيف  استخدام  رفضه  مفهوم 
الى  السيف  رد  لبطرس  قال  حينما  مسمى  اي 
غمده فالذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ لينتصر 
الال عنفي !!!  النضال  لفكرة  المجد  له  المسيح 
وانتصرت  لها  انتصر  كثيرة  اخرى  وافكار 
له  المسيح  قيامة  لذلك تظل   .. المجيدة  بقيامته 
وحجر  والمفصلي  األهم  الحدث  هي  المجد 
الفارق  فيظل  كله  المسيحي  اإليمان  زاوية 
رهيب بين ديانة تعتمد في محور ايمانها على 
وأي  األموات  بين  من  قائم  منتصر  كيان حي 
وأصبح  مات  بنبي  مرتبط  إيمانه  اخر  معتقد 

ذكرى يذكرها اتباعه ...

قيامة املسيح انتصار 
ألفكاره

القس فيلوباتري مجيل
ابو  لفرج فوده ونصر  امتداد  انه 

زيد وطه حسني
حورب باموال السعودية والدول 
كانت  التى  األخرى  العربية 

ترعى األرهاب
على  مناقشاته  بعد  اشتهر 
حممود  السلف  مع  الفضائيات 

حيي حممود شعبان 
تبنى السلفيني واألخوان واالزهر 
من  بدال  له  وشتم  تشهري  محلة 

الرد املوضوعى عليه

فى  الشجاع  الرائد  هذا  فى  نظرى  لفت 
وصف  عندما  األزهر  لممثل  مناظرته 
العفن  بالتراث  األسالمى  العربى  التراث 
بحقيقة  التصريح  فى  بجرأته  اعجبت  لقد  و 
سبق واعلنتها تكرارا فى مقاالتى على مدى 
اصبحت  انها  بل  الماضية  سنوات  السبع 
الزمة لكلمة التراث العربى فى كل مقاالتى 
يحتويه  ما  مدى  يصف  دقيق  وصف  وهو 
بهذا  توصف  ما  اقل  امور  من  التراث  هذا 
البعض  ألنتقاد  تعرضت  واننى  الوصف 
بسبب استعمال هذا اللفظ بل ان بعضهم ممن 
عنفنى  الراى  حرية  على  حرصهم  يدعون 
احيانا  وتعرضت  الوصف  هذا  بسبب  بشده 
من  حتى  الشديد  والغضب  والشتم  للمقاطعة 
الذين ال يؤمنون بهذا التراث ويرفضونه تارة 
اخرى  وتارة  األفعال  ردود  من  خوف  عن 
عن جهل بما يحتويه هذا التراث بالفعل من 
الكثير  الكريهة عبر  تفو ح روائحها  عفونة 

من محتوياته.
الحر  المفكر  ذلك  البحيرى«  »اسالم  انه 
من  الكثير  مع  اتفق  ال  اننى  ،رغم  الشجاع 
ارائه، ولكنى احترمه واقدره واعتبره امتدادا 
ل فرج فوده ونصر ابوزيد وسيد القمنى وطه 
األسالمى  الفكر  رواد  من  وغيرهم  حسين 
التحررى وان كانت فرصته لتوصيل اراءه 
اوسع بكثير عن الذين سبقوة حيث تمكن من 
ليشاهدة  الفضائيات  شاشات  على  الظهور 
الماليين من العامة وليس فقط المتخصصين.  
اسالم البحيرى من مواليد محافظة سوهاج و 
القاهرة عام  الحقوق جامعة  تخرج من كلية 
من  الدكتوراه  درجة  على  وحاصل   1996
انجلترا فى التراث األسالمى.  يقول:«حتى 
عام 2002 لم اكن مقتنعا ان الناس فى مصر 
يمكن ان تستوعب فكرا حرا ينتقد البخارى 
فى  باحثا  بوظيفة  التحق  مثال«.  ومسلم 
 2003 عام  وفى  الكويتية.  األوقاف  وزارة 
اشهرها  مستقلة  جرائد  فى  الكتابة  فى  بدأ 
جريدة األسبوع والنه كان يتجاوز الخطوط 
مقبوال  يكن  فلم  التراث  نقد  من  الحمراء 
فكانت مواضيعه ال  السلطات  او  الناس  من 
السعودية والدول  باموال  تستمر بل حورب 
العربية األخرى التى كانت ترعى األرهاب 
فى   2011 مارس  فى  الوهابى.    السلفى 
التراث  فى  بانتظام  كتب  السابع  اليوم  موقع 
الدينى األسالمى، بدات شهرته على القنوات 
الفضائية فى فترة حكم األخوان عام  2013 
بعد مواجهته مع السلفى ابو يحيى و محمود 
شعبان )المشهور ب جملة »هاتولى راجل«( 
الذى لم يستطع الرد عليه فرفع عليه الحذاء 

بعدها  البحيرى  اسالم  تعرض  الهواء.  على 
ولكنة  واألخوان  السلفيين  من  بالقتل  للتهديد 
اجل  من  كفاحه  فى  واستمر  بذلك  يأبه  لم 
بدء  العام  نفس  وفى  التحررية.  افكاره  نشر 
قناة  على  البحيرى«  اسالم  »مع  برنامجة 
القاهرة والناس الذى يبحث فى كتب التراث 
اخالقى  عفن  من  فيها  ما  بجراة  وينتقد 
المنطق  مع  وتعارض  ثقافى  و  فكرى  و 
انتقد  حلقاته  اولى  وفى  والتطور  والحداثة 
العنف واستخدام األسالم وتوظيفة لألغراض 
السلفيين  او  االخوان  من  سواءا  السياسية 
والتف حولة الكثير من الجماهير التى عانت 
من ارهاب هؤالء وبعد ذلك انتقد تصرفات 
وبين  بنها  والربط  واألخوان  السلفيين  كبار 
ما جاء فى كتب التراث وبدال من يرد علية 
الحجة  ومقابلة  والحوار  بالمنطق  معارضية 
السب  غير  دائما  كعادتهم  يجدوا  لم  بالحجة 
تلويث  ومحاولة  الشخصى  والهجوم  والشتم 
اسالم  بدأ  سبتمبر 2014  فى شهر  سمعته. 
األحداث  بين  برنامجة  فى  يربط  البحيرى 
المنطقة  شعوب  لها  تتعرض  التى  اليومية 
التراث  كتب  فى  ذلك  على  يشجع  ما  وبين 
جديدة  بتفسيرات  المتحرره  ارائه  ويدعم 
حديث  او  قرآن  سواءا  الدينية  للنصوص 
كتب  فى  جاء  عما  معظمها  فى  تتعارض 
يتفق مع  تفسير جديد  تقديم  التراث وتحاول 
القيم الحضارية الحديثة وحقوق االنسان ونبذ 
العنف واألرهاب ووتشجيع المبادئ األخالقية 
السامية مثل الحب والمساوة واحترام األخر 
على ان هذا هو األسالم الصحيح وغيره هو 
الدخيل على األسالم وان من جاءوا بعد نبى 
على  تليق  ال  كتبا  واضافوا  حرفوا  األسالم 
ومسلم  البخارى  مثل  األخالقى  المستوى 
على حد زعمه بالرغم من ان كتب البخارى 
بعد  السنية  للعقيدة  اهم مصدر  تعتبر  ومسلم 
القرأن. وهذا مما جذب الى برنامجه جمهور 
عريض من المتحدثين بالعربية فى كل انحاء 
العالم. وفى االسبوع الماضى طلب األزهر 
كعادتة مع كل من يخرج على افكارة طلب 
الهيئة  من  امر  فعال  وصدر  البرنامج  وقف 
العامة لألستثمار صاحبة قناة القاهرة والناس 
واألخوان  السلفيين  وتبنى  البرنامج.  بوقف 
واألزهر حملة تشهير وشتم السالم البحيرى 
وهو اسلوب المفلس الذى ال يستطيع مواجهة 
الى  فيلجأ  بالحجة  والحجة  بالفكر  الفكر 
شخصيا  ومهاجمته  األخر  الطرف  ارهاب 
األزهر  واصدر  الموضوعى  الرد  من  بدال 
بيانا يفيد تكفير اسالم البحيرى كما فعل من 
قبل مع فرج فوده وغيرهم ولكن دون ام يذكر 
اسالم  رد  على  وبناءا  تكفير  كلمه  صراحة 
معايرة  و  نواياهم  وفضح  عليهم  البحيرى 
األزهر بانه ال يستطيع الرد عليه موضوعيا 
األزهر  وافق  يناظروه  ان  لرجاله  وتحدية 
على ارسال مندوبه عبد هللا رشدى لمناظرة 
القاهرة  قناة  على  لك  وذ  البحيرى  اسالم 
والناس وبدال من ان يرد مندوب األزهر عى 
النقاط التى اثارها اسالم البحيرى اخذ يكيل 
له األتهامات باستقطاع كلمات من برنامجه 
عندهم  من  لها  وكلمات  تعبيرات  واضافه 
ان  واضحا  وكان  به  خطيرة  تهم  اللصاق 
هناك فريقا يعونة من وراء جهاز تابليت كان 
مندوب االزهر مشغوال بمتابعته طول الوقت 
المختفى  فريقة  مع  األزهر  مندوب  ونجح 
األكاذيب  بكم  البحيرى  اسالم  استفزاز  فى 
اعصابه  يفقد  اسالم  جعل  مما  والتلفيقات 
الموضوعية  المناقشة  عن  يحيد  بالتالى 
من  هربوا  وبذلك  االعيبهم  فضح  ويحاول 

 اسالم البحريى.. والرتاث ....
ادوارد يعقوب

الرد الموضوعى واظهروا صوره البحيرى 
كشخص فقد اعصابة ومتهم يدافع عن نفسة 
متعصبين  الغير  المشاهدين  جمهور  ولكن 
التنوير  من  بالكثير  للبحيرى  يدينون  الذين 
ما  على  شهودا  كانوا  عليه،  حصلوا  الذى 
حدث وتعاطفوا معه وارسلوا له تشجيعاتهم 
فيما بعد مما ساعده كثيرا على تخطى هذه 
تحدد  التى  اخرى  بمناظرة  وطالب  السقطة 
اتوقع  والتى  ابريل   16 الخميس   يوم  لها 
احيك  مما  استفادته  بعد  للبحيرى  تألقا  فيها 
له فى المناظرة السابقة. ولقد ارسلت السالم 
الفيس  على  مشجعية  صفحة  على  البحيرى 
اختالفى  رغم  له  ومساندتى  تحياتى  بوك 
له  اتمنى  اننى  اال  النقاط  من  الكثير  فى  مع 
من كل قلبى انتصارا على معارضية النهم 

اكثرهم عقالنية ومنطقا ونصحته بان يتمسك 
بموضوع المناظرة واليرد على اى اتهامات 
الموضوعالى  بتحويل  لهم  يسمح  وال  له 
واثقا  هادئا  يكون  وان  شخصية  مهاجمات 
من نفسه النه بالفعل يملك منطقا وحججا ال 
يستطيعون ان يباروه فيها. وقد اعيد برنامجه 
انتظارا الن يقرر القضاء ما اذا كان سيوقف 
من  السالمة  للبحيرى  واتمنى  يستمر  او 
من  كل  قتلوا  الذين  واعونة  األزهر  ارهاب 
واعطاء  بتكفيرة  الرأى  فى  معهم  يختلف 
األشارة الخضراء الى متعصب جاهل مغيب 
ان يقتلة. هذا هو األأزهر يفضح نفسه بنفسة 
ويظهر ارهابه وتخلفه وحتى تبطل مقولة ان 
األزهر وسطى ويعرف العالم ان األزهر هو 

مفرخة ارهابى العالم.

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 
 647 823- 6779

ahram.teeba@gmail.com



روحيات6

جنوى غاىلقرأت لك 
 كلمة تشجيع لالم العاملة

مقتطفات من عدة مقاالت

هذه المقالة ليست حول ما اذا كان 
أو  تعمل  أن  األمهات  علي  ينبغي 
إنما هي همسة   ، البيوت  يبقوا في 
مساء  يستعدون  الذين  لألمهات 
الغذاء  وجبات  بتحضير  األحد 
جواربهم  ويصففون  ألطفالهم 
ويحضرون انفسهم لمواجهة أسبوع 
هذه   ، التالي  اليوم  في  للعمل  أخر 
الذين  الشجعان  لألمهات  المقالة 
يشعرون باأللم في قول مع السالمة 
باكر كل يوم ألطفالهم عند توصيلهم  
المدرسة  أو  الحضانة  دار  إلي 
باكرا  يستيقظون   الذين  ولألمهات 
والظالم باقي وقبل أن يستيقظ  بقية 
أفراد األسرة ليوفروا الغذاء واألمن 
والدفيء لهم ، وهذه المقالة لشجاعة 
أن  يلزمهم  الذين  األمهات  هؤالء 
ليعتنوا  الغرباء  باألخرين  يثقوا 
الذين  األمهات  ولهؤالء  بأطفالهم 
يرهقون انفسهم جدا ولوقت طويل 
يتخيله  مما  اكثر   ، راحة  بدون 
الجميع ، هذه المقالة لألمهات الذين 
ال يقدرون انفسهم ، ولألمهات الذين 
اجتذاب  في  قيمتهم  يستصغرون 
النفوس للرب  أيتها األم إنني اشعر 
قبل  من  بها  عبرت  فقد  بظروفك 
داخل  أصواتا  هناك  أن  واعرف 
النفس  بصغر  تشعرك  قد  عقلك 
وتحاول إن تنزع منك الوقت السعيد 
وتقلقك  أطفالك  مع  تقضيه  الذي 
بعيدا  قضيتيه  الذي  الوقت  بسبب 
عن أطفالك ، وانا اعلم أن الذهاب 
البقاء  تريدي  عندما  العمل  إلي 
في  وقع  كمن  يشعرك  المنزل  في 
مصيدة وقد يلف راسك ويزيد األمر 
عليك  يشيرون  الذين  هؤالء  سوء 
بما يجب إن تفعليه وال سيما عندما 
فعله ، وتظل  يكون هذا ما تريدي 
هذه األفكار تلعب براسك وتشعرك 
تحتاجين  ال  أنت  ،ولكن  باالنعزال 
إلي االعتذار وال يجب أن تتحيري 
فانت تمارسين الموت عن رغباتك 

والتعبير عن احتياجاته بصورة يقبلها 
الكائن  ذلك  انه  واألعراف  المجتمع 
بتعدد  وشكله  مالمحه  تتغير  الذي 
األيام ويحتاج الي تغيير مالبسه ونوع 
طعامه من مرحلة الي األخرى، فهذا 
والثقافة  البيئة  تشكله  الذي  الشخص 
اثنين  منه  يوجد  ال  متفرد  كائن  هو 
العادات،  الصفات،  الطباع،  في 
الثقافة، المعرفة، المظهر والعلم. كم 
يحيرني تعب هذا االنسان في الحياة، 
تعب  للحصاد،  وتعب  للزرع  تعب 
للربح وتعب لإلسراف، تعب للوالدة 
ايوب،  قاله  ما  هذا  للموت.  وتعب 
وارميا:  المزامير  كاتب  اشعياء، 
وتنتهي  الوشيعة  من  اسرع  ايامي 
قد   )16  ،6  :٧ رجاء)ايوب  بغير 
ذبت. ال الى االبد احيا. كف عني الن 
ايامي نفخة. )ايوب 9: 2٥ ( ايامي 
اسرع من عداء. تفر وال ترى خيرا.
)ايوب 10: 20 ( أليست ايامي قليلة. 
)ايوب 1٧: 1 ( روحي تلفت. ايامي 
انطفأت. انما القبور لي )ايوب 1٧: 
مقاصدي،  عبرت  قد  ايامي   )  11
ارث قلبي قد انتزعت. )اي 2٧: 6( 
ال  قلبي  ارخيه.  وال  ببري  تمسكت 
ايامي. )مزمور 39:  يعير يوما من 
4،٥ ( عرفني يا رب نهايتي ومقدار 
زائل،  انا  كيف  فاعلم  هي  كم  ايامي 
وعمري  اشبارا  ايامي  جعلت  هوذا 
كال شيء قدامك. انما نفخة كل انسان 
 ،23  ،11  ،3  :102 جعل)مز  قد 
ايامي قد فنيت في دخان  24 ( الن 
وعظامي مثل وقيد قد يبست. ايامي 
يبست.  العشب  مثل  وانا  مائل  كظل 
ضعف في الطريق قوتي قصر ايامي 

كم أيامي زائلة
د. روز غطاس

تقبضني في نصف  الهي ال  يا  اقول 
انا  سنوك.  الدهور  دهر  الى  ايامي. 
قلت. في عز ايامي اذهب الى ابواب 
الهاوية. قد اعدمت بقية سني)اشعياء 
38 : 10 (. لماذا خرجت من الرحم 
بالخزي  فتفنى  وحزنا  تعبا  ألرى 
تقل  الم   .)18  :20 )ارميا  ايامي 
ومثلهم  مثلي  الكالم  هذا  عزيزي 
من قبل؟ ألم تتسأل هذه االسئلة؟ الم 
هذه  مثل  وفمك  افكارك  من  تصدر 
التعبيرات والكلمات؟ كذلك انا لكنني 
ان  وعرفت  محب  اله  مع  تقابلت 
أيامي ليست زائلة بل رتب لي خطة 
رائعة لحياتي. فمن المفرح ان تعرف 
ان لك قيمة وأنك مهم لكثيرين. فكم 
ابني  لي  يقول  عندما  يشبع غروري 
انهما  أسبوعين  لمدة  سافرت  حينما 
الذي  المجهود  وقيمة  قيمتي  عرفا 
المالبس  الطبخ وغسيل  في  استنزفه 
وخالفه. اعتبر رحلة حياتي مغامرة 
تتوقف  او فشلها  نسبة نجاحها  ولكن 
ان  قررت  فأنا  يرافقك  من  علي 
في  المسيح  يسوع  الرب  يرافقني 
رحلة حياتي فاكتشفت ان أيامي ليست 
زائلة، ولكن لكل شيء هدف وقصد 
ومعني وال مجال للصدفة. فهو الذي 
يفتح وال احد يغلق، وهو الذي يشبع 
ويفرح ويقود ويرشد ويعزي ويشجع 
وهو  العيون.  من  دمعة  كل  ويمسح 
عوضا  تسبيح  رداء  يلبسني  الذي 
عن روح الحزن والياس. فهو حمل 
خشبة صليب  علي  وأوجعنا  أحزاننا 

العار.

الهدف  ما  نفسي  سالت  ما  كثيراً 
اإلجابة  نسمع  ان  فيمكن  الحياة؟  من 
المسيحية المثالية : حتي نعيش ونمجد 
الرب االله. وكثيراً ما تسال األنبياء 
وارميا  وأيوب  ويونان  إيليا  مثل 
ولماذا  ولدت  لماذا  عن  واشعياء 
وربما  لكثيرين  محير  سؤال  أعيش؟ 
شافية  اجابة  الي  البعض  يصل  ال 
تساعده علي استكمال الحوار. فالحياة 
للعديد  محيرتان  ظاهرتان  والموت  
البحث  أساس  صارا  أنهما  حتي  منا 
في الكثير من العلوم االنسانية، فالفرد 
ال يعلم متي يولد او متي يموت، كما 
والنهاية  البداية  البعض  يعتبرهما 
سوف  التي  الصفحات  من  للعديد 
مختلفة  قصص  عليها  يسطرون 
االجتماع  من  والكراهية  الحب  من 
والفراق من البداية والنهاية. فاإلنسان 
ذلك المخلوق االعتمادي الذي منذ أن 
بعد  الجوي  الهواء  مع  جلده  تالمس 
عينيه  وتنفتح  أمه  رحم  من  خروجه 
حوله،  من  والضوء  الجو  ليالحظ 
ويحركهما  ورجليه  ذراعيه  ويفرد 
ال  متسع  مجال  في  ويمني  يسري 
فاتحا  الضيق.  الرحم  جدران  تحده 
ذراعيه مستقبال الحياة بصدر رحب، 
هذا المخلوق الضعيف المسكين الذي 
ان لم تغذيه أمه او تغير له حفاضته 
او ترتب له فراشه او تحتضنه ليهدئ 
وينام لن يتمكن من ان يهتم بنفسه او 
بمن حوله ففي البداية ليس لديه سوي 
البكاء والصراخ الي ان يتعلم الكالم 
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يوم عند وداع وعناق وحضن  كل 
للعمل  وعندما  أطفالك عند ذهابك 
تعدين طعام وتتركيه لهم ليأكلوه في 
انتم تقومون  أيتها األمهات  غيابك  
بعمل المبشر ألطفالكم أليس عملكم 
لتوفروا  باقي  والظالم  باكرا  يبدا 
أليست  و  ؟  عائلتكم  احتياجات 
تقويم  في  تقضونها  التي  الساعات 
األطفال وغرس األيمان في نفوسهم 
واصطحابهم إلداء األنشطة المختلقة 
أليس عدم  و  للقلب؟  متعبة  مهمات 
الليل  والقيام مرة بعد  النوم طوال 
تغيير  أو  ماء  كوب  اجل  من  مرة 
حفاظ أو تهدئة طفل خائف يوم بعد 
يوم  طوال العام بدون كلل هو حب 
غير مشروط  وألست  مراقبة طول 
ترجو  عيون صغيرة   من   الوقت 
والرعاية  والحب   األمان  مناك 
تضمين  واالحتمال  بالصبر  وأنت 
 ، بالمحبة  معا  وتلصقيهم  أوالدك 
تصريح  تحتاجين  انك  تقولي  ال 
لي  تقولي  وال  النفوس   لتخلصي 
انك ال تتركي الباب الخلفي مفتوح 
ليعود من أخطاء ويدخل بهدوء  ، 
باإلحصائيات  أهميتك  تقيسي  ال 
فانت  حاسبة  بالة  مساهمتك  وال 
تصنعي تغييرا في حياة أطفالك وال 
جميعا  فنحن  عملك    تستصغري 
ثقة  وعلي  شاق  في طريق  نمضي 
في  بأطفالنا   يعتني  سوف  بان هللا 
غيابنا وينميهم في الشجاعة ويعلمهم 
علي مر الزمان بان هذا  هو شكل 
الحب شجاع وملتزم ومصمم علي 
مغموس  ضروري  هو  بما  القيام 

بالنعمة والصداقة.

كنت ميتاً وها أنا حى إىل أبد اآلبدين
نفسه  عن  نفسه  الرب  إعالن  هذا 
الرؤيا،  سفر  من  أصحاح  أول  في 
انعكاس قوى علينا  له  وهذا اإلعالن 
قوله  بناء على  باسمه  المؤمنين  نحن 
له المجد )انى أنا حى فأنتم ستحيون( 
معه  لقيمنا  قام  فقد  نعم  يو19:14، 
الموت  يهزمنا  فلن  الموت  وهزم 
فقد أخذ الذى لنا وأعطانا  نحن أيضاً 
الذى له وأصبح من حقنا نحن أيضا 
أن نقول )أين شوكتك يا موت( 1كو 

٥٥:1٥

أول تأثير لقيامة المسيح هو إعالن 
أن الموت ليس نهاية بل بداية أو هو 
نهاية لرحلة مؤقتة طالت أو قصرت 
ألم  وفشل،  نجاح  من  فيها  ما  بكل 
إنجازات  وصحة،  مرض  وشفاء، 
..الخ  وأحزان  أفراح  وإحباطات، 
فبقيامة المسيح له المجد أصبح الموت 
بداية لحياة دائمة ولمن هو للمسيح هي 
حياة دائمة فيها  )يمسح هللا كل دمعة 
فيما  يكون  ال  والموت  عيونهم  من 
بعد وال يكون حزن وال صراخ وال 
وجع فيما بعد الن األمور األولى قد 

مضت( رؤ4:21

النهاية  تلك  هو  الموت  يعد  لم 
الحتمية التى يخشاها اإلنسان ويؤرقه 
القلق والخوف بسببها ولم يعد الموت 

هو ذلك العدو الغامض الذى ينهى في 
كل  ويحطم  وأمل  كل رجاء  اإلنسان 
خطط وطموحات حياته وأحالمه بل 
عبور  في  وثقة  رجاء  يعطى  أصبح 
التي  األبدية  الحياة  الى  الموت  بوابة 
وعد بها رب المجد كل المؤمنين به ) 
أنا هو القيامة والحياة من آمن بى ولو 
مات فسيحيا( يو 2٥:11  وذلك ألن) 
أعرفها  وأنا  صوتى  تسمع  خرافى 
ولن  أبدية  حياة  أعطيها  وأنا  فتتبعنى 
تهلك الى األبد( يو26:10  افال تجد 
تسمع  ألن  قويا  وسببا  دافعا  هذا  في 
صوته وتتبعه فتفوز بالحياة األبدية؟ 

يصيبه  المسيحى  اإلنسان  يعد  لم 
بعد  فيما  بالتفكير  والقلق  التوتر 
الموت، نعم لم يعد الغموض يصيب 
التفكير بالشلل والعجز فقد أعلن الرب 
منازل  أبى  بيت  )في  أن  بقيامته  لنا 
مكاناً(  لكم  ألعد  أمضى  أنا  كثيرة 
يو2:14حقا يصعب تصور أو تخيل 
نعلم  لكن  الموت  بعد  ينتظرنا  ماذا 
بل  مرعباَ  مفزعاً  ليس شيئاً  أنه  يقيناً 
أذن  تسمع  ولم  تر عين  لم  )ما  هناك 
ولم يخطر على بال إنسان ما أعده هللا 
للذين يحبونه( 1كو9:2 ولعل هذا هو 
ما جعل بولس الرسول يصرخ ) لى 
المسيح  أنطلق وأكون مع  اشتهاء أن 

ذاك أفضل جداً( فى23:1 

 لعلك تسأل ومن أين لى أنا هذا اليقين 
بولس  عند  واإلجابة  لبولس،  الذى 
نفسه الذى قال )ال شيء من الدينونة 
اآلن على الذين هم في المسيح يسوع 
السالكين ليس حسب الجسد بل حسب 
على  إذن  فلتحرص  رو1:8  الروح( 
أن تسلك حسب الروح واسمعه يقول 
)إنما أقول اسلكوا بالروح فال تكملوا 
شهوة الجسد( غل 16:٥ صحيح كل 
في  الجسد  بشهوة  سيحارب  إنسان 
طالما  متوقع  فهذا  األوقات  من  وقت 
الجسد وطالما عدو  نحن ساكنين في 
آخر  )ناموس  فهناك  يحارب  الخير 
ذهنى(  ناموس  يحارب  أعضائى  في 
بطرس  الرسول  ولكن  رو٧:23 
اإليمان(  في  راسخين  )قاوموه  يقول 
الرسول  بولس  ويؤكد  1بط٥:9  
)إن  الحرب  هذه  في  المؤمنين  فوز 
وراسخين  ثابتين  اإليمان  على  ثبتم 
اإلنجيل(  رجاء  عن  منتقلين  وغير 
الذين الشىء من  هم  كو23:1هؤالء 
المسيح  بدم  منتفعين  عليهم  الدينونة 
السلوك  أما  الروح  حسب  سالكين 

حسب الجسد وليس حسب الروح ففيه 
استهانة بدم المسيح.

آجاًل  سنخلعه  في جسد  نسكن  اننا 
أو عاجاًل وخلع مسكن جسدنا لم يعد 
بقيامة المسيح أمراً مكروهاً )ألننا نعلم 
أنه إن نقض مسكن خيمتنا األرضى 
فلنا في السموات بناء من هللا بيت غير 
مصنوع بيد أبدى( 2كو1:٥ أي أننا 
األبدى  ونسكن  المؤقت  هذا  سنترك 
وهذا أمر مبهج وصفقة رابحة خاصة 
أن المؤقت ملىء بالتعب وأما األبدى 
ياألولى  ونسر  )فنثق  بالبهجة  فمآلن 
أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند 

الرب ( 2كو٥:8 

األموات  من  المسيح  بقيامة  هكذا 
)اآلن قد قام المسيح من األموات وصار 
الراقدين( 1كو20:1٥أصبح  باكورة 
األلم  نحتمل  أن  أيضاً  نحن  بإمكاننا 
والضيق من أجل اسمه ويتحول فينا 
الخوف الى شجاعة وجرأة بل ويفقد 

التهديد بالموت قيمته فما قيمة التهديد 
بالموت لمن يؤمن بالقيامة ويرى فى 
الموت مجرد بوابة للعبور إلى الحياة 
تواضعنا  جسد  )شكل  ليغير  األبدية 
مجده(  جسد  صورة  على  ليكون 
فى21:3  وماذا فعل التهديد بالموت 
في شهداء ليبيا؟ هل هز ايمانهم؟ يقينا 
كانت كلمات المسيح فى أذهانهم فى 
لحظاتهم األخيرة )ال تخافوا من الذين 
يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما 

يفعلون أكثر(  لو4:12  

نعم بقيامة المسيح له المجد لم يعد 
ولم  وكئيباً  مخيفاً  لنا  بالنسبة  الموت 
بعد  ما  يعد  ولم  بداية  بل  نهاية  يعد 
معروف  بل  مبهماً  غامضاً  الموت 
في وعود الرب لنا )انى أنا حى فأنتم 

ستحيون( يو19:14

د. عبد اجمليد كامل



رسم توضيحي ملا حيدث بالشرق االوسط وقد مت حذف فلسطني 
واسرائيل من اخلريطة وذلك للتسهيل وعدم التعقيد للمتابع واملهتم 

بأمور الشرق االوسط
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ونساعدكم أيضا يف األمور اجلنائية وخمالفات املرور  

We can also Help with Criminal Law Matters and Traffic Tickets

تيم جندي

2.59 % Fixed 5 Yr

2.15 % Variable 5 Yr

قائمة متكاملة 
لعقارات معروضة للبيع

بالصور والعناوين بتورونتو وضواحيها

جماًنا

www.homesintorontoforsale.ca
أو 

اتصل مجانا:
1-800-798-5934

  ID# 1040
Nabil Danial

Broker Century 21 Percy Fulton LTD.
416-258-4390

Nova Pharmacy
 Morteza  Nasr 

& 
Ottavio Tulini

Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687

من بريد القراء
تلقى االهرام اجلديد هذه الرسالة من 
رئيس حترير جريدة هيل نيوز األردنية 
تعليق على آخر عدد لألهرام اجلديد 

]سعادة الدكتور رأفت جندي االكرم
نبارك لكم هذا االنجاز االعالمي الرفيع ... ونتمنى لصحيفتكم 
الغراء مزيدا من التقدم والنجاح لما فيه خدمة االعالم العربي 

الهادف والمستنير
واقبلوا خالص االحترام

نظام المجالي
رئيس تحرير صحيفة هيل نيوز[

احملرر
األستاذ الفاضل نظام العجالى رئيس تحرير هيل نيوز 

اعتز جدا بإطرائكم لجريدة االهرام الجديد الكندية
وتحياتي من تورونتو   
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و  ُ شرِ
 ليديا يؤانس

إنها ليست دعوة للّشْم!
للمصريين  دعوة  الواقع  في  إنها 

لكي يشُمو!
حيرتينا يعني ِنشْم ..  وال  ..  ما 

نِشِمْش!
إللي بيشمو أنواع كثيرة ولكن أسوأ 
الناس إللي معدومة عندهم حاسة الشم 

اإلنساني!

بدأ المهرجان المصري،  هذا ليس 
تعصباً ولكنه بالفعل مصرياً،   ويقوم 
به المصريين في مناطق مختلفة علي 
بدورة  يقوم  كل  المحروسة،   أرض 

إلحياء هذا المهرجان.

باإلعداد  تقوم  التي  هي  الطبيعة 
للمهرجان،  تدعو كل شخص للحضور 
أنه  والمشاركة واإلستمتاع والفرح،  
السنة،   فصول  أجمل  الربيع  بداية 
رحل الشتاء بقسوته وأمطارة وثلوجه 
وزعابيبه،  خرجت الكائنات من طور 
البيات الشتوي،  لتشم عبق الزهور،  
ورائحة مياه البحار واألنهار الملفوحة 
تفتحت  العليل،    الهواء  بنسمات 
ثمارها،   لتعطي  والنباتات  الزهور 
الُمختلفة  بأشكالها  الكون  لونت 
كل  تغازل  الشمس  الُملونة،  الُمبهجة 
كل  الدافئة،   الذهبية  بأشعتها  حي 
الكائنات تسعي ألخذ لفحة من أكسير 
الشمس الشافي الُمبهج،  الطيور تغرد 
أغصان  علي  الهواء  في  وتتراقص 

األشجار مثل راقصي البالية. 

مكان المهرجان ليس مكاناً واحداً،   
يعتبر  منها  كل  مختلفة  أماكن  ولكن 
يكون  قد  ذاته،   حد  في  مهرجان 
أو  مياه  جداول  أو  حدائق  المكان 
مركب  المكان  يكون  وقد  شواطئ،  
لإلحتفال  المدعويين  تحمل  أوسفينة 

علي سطح المياه. 
المدعويين لهذا المهرجان، هو  كل 
من يتمتع بحس عالي لإلبتهاج والفرح 
والمحبة اإلنسانية،  المدعويين من كل 
المستويات الفقير قبل الغني والصغير 
قبل الكبير،  المهرجان مجاني، ليست 
هناك تذاكر لإلشتراك ولكن كل مدعو  
بعضها  مع  متجانسة  مجموعة  أو 
هذا  طوال  يحتفلون  كيف  يخططون 

اليوم البديع،  وماذا يأكلون؟   
اسم المهرجان “ِشُمو” 

ولكنه  لإلدمان!    دعوة  ليس  أنه 
والنباتات  الزهور  عبير  لشم  دعوة 
الطبيعة  رائحة  لشم  دعوة  الشذية،  

الخالبة. 

مصرية  فرعونية  كلمة  “ِشُمو”   
قديمة  معناها شم جاءت من استخدام 
تعرض  وقد  الروائح،   لشم  األنف 
العصور  مر  علي  للتحريف  األسم 
نسبة  “النسيم”   كلمة  إليه  فأضيفت 
إلي اإلستمتاع بالنسيم العليل،   حيث 
الجو  بإعتدال  يتميز  الربيع  أن فصل 
العيد  أو  المهرجان  هذا  اسم  فأصبح 

يطلق عليه “شم النسيم.”

ما  إلي  تاريخة  يرجع  العيد  هذا 

يقرب من خمسة آالف سنة،  أي نحو 
ميالد  قبل  )أي  الميالد  قبل   2٧00
كان  العيد  هذا  أن  ويقال  المسيح(،  

معروفاً في مدينة هليوبوليس “أون”
الفراعنة  أن  الطريفة  األشياء  من 
كبيراً،    رسمياً  إحتفااًل   يُقيمون  كانوا 
فيما يعرف باإلنقالب الربيعي،  حيث 
الليل  فيه  يتساوي  اليوم  ذلك  في  أنه 
أمام  يجتمعون  فكانوا  النهار،   مع 
الغروب  قبل  للهرم  الشمالية  الواجهة 
يغيب  وهو  الشمس  قرص  ليشاهدوا 
فيبدو  الهرم  قمة  من  تدريجياً  ُمقترباً 
للُمشاهدين وكأن الشمس تجلس فوق 
اللحظة  نفس  وفي  الهرم،     قمة 
الهرم،     قمة  الشمس  أشعة  تخترق 
فتظهر واجهة الهرم أمام المشاهدين،   

وكأنها قد إنقسمت إلي قسمين.   
المصريين  قدماء  عند  العيد  هذا 
وكانوا  الحياة،   بعث  إلي  يرمز  كان 
بدء  هو  الربيع  بداية  أن  يعتقدون 

الزمان أو بدأ خلق العالم.

النسيم” هو إحتفال  “ِشُمو” أو “شم 
يقام سنوياً في بداية فصل الربيع،   أنه 
ليس عيداً مسيحياً بالدرجة األولي كما 
المسيحية  فاألعياد  البعض،     يعتقد 
ُمباشراً  إرتباطاً  ترتبط  التي  هي 
بالسيد المسيح،  وإن كان المسيحيين 
بهذا  يحتفلون  األقباط  أي  المصريين 
ألحد  التالي  األثنين،   يوم  في  العيد 
عيد القيامة،   أنه عيد يرمز إلي أنه 
أي  الفردوس،   سندُخل  القيامة  بعد 
باب  أصبح  المسيح  قيامة  بسبب  أنه 
المؤمنين،    أماما  مفتوحاً  الفردوس 
وهذا ما قاله المسيح للص الذى آمن 
اليوم تكون معي في الفردوس،    في 
شم النسيم الناس يذهبون إلي الحدائق 
بسبب  الفردوس  دخولهم  إلي  رمزاً 

القيامة. 

من أهم مظاهر اإلحتفال بشم النسيم 
المأكوالت  من  معينة  نوعيات  تناول 
كما كان يفعل الفراعنة حيث إرتبطت 
بالخصب  المأكوالت  هذه  عندهم 
والخلق والحياة،  ومازال المصريين 
)مسيحيين وغير مسيحيين( حتي اآلن 
من  لها  لما  األطعمة  نفس  يتناولون 
لدي  المقدسة  للشعائر  بالنسبة  رموز 

القدماء وأيضاً المسيحيين.

شم  في  البيض  بأكل  القدماء  إهتم 
البيض  علي  ينقشون  فكانوا  النسيم 
الجديد،    للعام  ودعواتهم  أُمنياتُهم 
من  سالل  في  البيض  يضعون  كانوا 
شرفات  في  ويعلقونها  النخيل  سعف 
لكي  الشجر،    أغصان  أو  المنازل 
واإلستجابة  اإللهية  بالبركات  تحظي 
هللا  يُشرق  عندما  لطلباتهم  السريعة 

بنوره علي الكون.
أما المصريين اآلن فيقومون بتلوين 
تُدخل  بديعة  بطرق  البيض  وزخرفة 
الشهية  وتفتح  للنفوس،    البهجة 
لألكل وخاصة األطفال الصغار،  أما 
بالنسبة للمسيحيين البيضة شئ مغلق 
تدخل  بدون  حي  كائن  منه   يخرج 
للقيامة،   ترمز  فالبيضة  بشري،   
حيث أن المسيح قام من بين األموات 
بقوة نفسه حيث أنه اإلله القادر علي 
كل شئ،  قام لكي يعطي حياة جديدة 

للعالم.
من  الُمملح  والسمك  الفسيخ  أكل 
معالم هذا العيد،   وقد ظهر اإلحتفال 
به في عهد األسرة الفرعونية الخامسة 
النيل،   نهر  بتقديس  اإلهتمام  بدء  مع 
الفسيخ  يتناولون  فهم  لألقباط  بالنسبة 
والسمك الُمملح في شم النسيم،   حيث 
يأتي  العيد  لهذا  الفعلي  التاريخ  أن 
يسبق  الذي  المقدس  الصوم  فترة  في 
فترة  وفي  القيامة،   بعيد  اإلحتفال 
الصوم  يصومون عن كل المأكوالت 
الحيوانية بما فيهم األسماك،   ولذا بعد 
الفسيخ  يتناولون  الصوم  من  اإلفطار 
واألسماك،  السمك بالنسبة للمسيحيين 
علي  األول  المسيحي  للعصر  يرمز 
إعتبار أن الرسل كانوا صيادين سمك.
التالميذ  خرج  القيامة  بعد  أيضاً 
لصيد السمك،   فظهر لهم يسوع وقال 
فقال   .. ال  أجابوه  أداماً  عندكم  ألعل 
لهم ألقوا الشباك فصادوا سمكاً كثيراً،  
ولما خرجوا من السفينة وجدوا جمراً 
عليه  موضوع  وسمكاً  موضوعاً 
تغدوا  هلموا  يسوع  لهم  وقال  وخبزاَ 

)راجع يوحنا 21(.

المفضلة في  المأكوالت  الخس من 
بالهيروغليفية  يسمي  وكان  العيد  هذا 
من  يعتبرونه  القدماء  وكان  “عب”  
النباتات المقدسة فنقشوا صورته تحت 
التناسل عندهم،  هذا جعل  إله  قدمي 
الحديث  العصر  في  السويد  علماء 
يبحثون ويدرسون فوائد الخس،  فثبت 
لهم أن هناك عالقة وثيقة بين الخس 
فيتامين  علي  إلحتوائه  والخصوبة 
هرمونات  بعض  إلي  باإلضافة  )ه( 
زيت  أن  أيضاً  وأكتشفوا  التناسل،  

الخس يزيد من القوة الجنسية.

اآلن  والمصريين  القدماء  حرص 
علي تناول البصل في هذه المناسبة،  
الحياة  بإرادة  عندهم  إرتبط  حيث 
والتغلب علي المرض وقهر الموت،   
فكانوا يضعونه حول رقابهم،   وتحت 
شرفات  في  ويعلقونه  الوسائد،   

المنازل.  

أيضاً يأكلون نبات الحمص األخضر 
بإسم  المصريين  عند  يعرف  ما  وهو 
أن  يعتقدون  القدماء  وكان  “المالنة” 
نضوج ثمرة الحمص وإمتالئها إشارة 

إلي قدوم الربيع.

هو  بل  كئيباً  ليس  هللا   .. أحبائي 
الناس  كل  أن  يريد  أنه  ذاته،  الفرح 
من  لهم  يقدمه  بما  وتسعد  تفرح 
أن  البشر  من  يريد  أنه   خيرات،  
يُمجدوه ويُسبحوه علي كل شئ جميل 
ومبهج في حياتهم من خالل األعياد.

فطوبي لمن يحتفلون ويبتهجون بعيد 
شم النسيم،   ذوي العقول المستنيرة،   
ذوي الحس اإلنساني الراقي،   ذوي 

القلوب الُمحبة هلل وللناس.
وياحسرة علي الناس إللي معدومة 
اإلنساني،   ذوي  الشم  عندهم حاسة 
العقول الُمظلمة،   الذين يُكفرون كل 
شئ جميل خلقه هللا،     الذين يبُثون 
الُكره  ويزرعون  العفنه،    أفكارُهم 
فتاواهم  بسبب  الناس  بين  والبُغضه 

المريضة!

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد 647-823-6779
ahram.teeba@gmail.com

الست  »روح«
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

ساعات كده – قصدى كتير- بتجيلى 
مثال  اتخيل  فقعدت  مجانينى   افكار 
جميعا  يديكم  ربنا  االخره-   فى 
االرواح   – والصحه  العمر  طولة 
 . إزاى  عامل  شكلها  يكون  ممكن 
يعنى قاعدين كده عارفين بعض وال 
نفسه  مع  واحد  كل  العدد  كتر  من 
مافيش  وال  بعض  مع  بيتكلموا   .
وسيلة إتصاالت – زى موبينيل وال 
يبقى  الراجل  مثال  يعنى  فودافون- 
قاعد كده جنب مراته ويهزر معاها 
تقوم هى  ويقولها “طلعتى روحى”  
ترد الهزار وتقوله “ ماإنت ياروحى 
وهنا”   هناك  روحى  طلعت  برضه 
ياريت تهز روحك كده و تنرل  سنتر 
وارواح  بنبون  تجيبلنا حبة  االرواح 
بونبون  أو  ملبس  يعنى  هنا  )أرواح 
برضه( عشان فيه شوية أرواح جايه 
تزورنا. وال مثال الست روح تضايق 
ورايا  ورايا  برضه  وتقولها  جارتها 
التانيه تقولها ياروح ماما انتى  تقوم 
روح  الست  أو   . ورايا  جايه  اللى 
تنشر غسيل فتقوم جارتها تزعل النه 
هيكون  وهل   . روحها  على  بينقط 
برضه شلل من الروح تتصاحب مع 
بعض وتتجنب كل االرواح االخرى 
وال ها يكونوا كلهم حلوين مع بعض 
. وهل برضه ح تكون ارواح حاسه 
ومتعنظزه  غيرها  من  احسن  انها 
على باقى االرواح. وهل فيه برضه 
غيره لو روح شكلها احلى م التانى 
. وهل فيه نفاق ورياء وكالم زى “ 
. ولو  ياروحى على جمال روحك” 
وحش  حد  وال  مشكله  مثال حصلت 
من الناحيه التانيه اللى فيها االرواح 
الشريره – ده طبعا على فرض إن 
ماذكرته تصرفات تليق بأرواح طيبه 
_ أقول لو حد وحش رمى قنبله مثال 
هل االرواح ح تساعد بعض وال كله 
يال نفسى ويقول على رأى المثل  “ 
عارفه  مش  روح”  مابعدك  ياروح 

مافكر  مابدال  طب  ده  الجنان  إيه 
كده  وافكر فى العالقات بين االروح 
مأحسن أنى افكر فى تصليح العالقات 
المحيطيين  وماضايقش  كبشر  بيننا 
بي . مثال أخلى التليفون لالتصاالت 
ومجايب  نم  مافيهاش  اللى  المجديه 
محبه  واكون   . االخرين  سيرة  
مش  وصيه  طبعا   ودى   – للجميع 
سهله . أكيد لو طبقت ده ع االرض 
مش ح أحتاج افكر هما عاملين ايه 
تكون  ح  أكيد  الروح  السما الن  فى 
تكون  وح  سواد  أى  من  إتغسلت 
والتزامها  الوصايا  تنفيذها  بعد  نقيه 
الحل  يبقى   . المقدس  الكتاب  بتعاليم 
يبدأ من هنا مما نحن فيه االن  فى 
حب االخرين حتى لو أعداء أوعلى 
أكتشفت   . أجلهم  من  الصاله  االقل 
إنى لما أكون زعالنه من حد واصلى 
من أجله أن ده بينعكس على أنا أوال 
السالم  إن  أيضا  أكتشفت   . بالسالم 
يجعلنا سعداء  أن  مايمكن  أجمل  هو 
وصعوبته  العالم  هذا  صخب  فى 
الطلبه   مابتقول  زى  فعال   . وجنونه 
الجميله التى يختتم بها القداس االلهى 
لنا  قرر   .. سالمك  إعطنا  يارب   “
سالمك” . لو تحقق ذلك لعشنا سعداء 
لتجنب  روح  الست  إحتاجت  ولما 
كل  فى  فكرت  بعد.   فيما  صاحبتها 
زوجى  من  زغده  على  وافقت  هذا 
بيقول لى “ يال ياروحى أصحى ... 
“روح”  أ  قلت  الشغل”.  ع  إتأخرنا 
أقول  ما “روح” حبيت  الشغل وقبل 
التخاريف  على  سامحونى  لكم  
والفراخ  اللحم  أكل  عدم  بعد  الواحد 
كثير بتحصل له هذه التهيؤات . كل 
حال  أجمل   فى  جميعا  وإنتم  سنه 
سعاده  أيامكم  كل  وتكون  بال  وأهنأ 
الداخلى  وتتمتعوابالسالم  ومحبه  
والسالم مع االخرين واالهم من ذلك 
تتمتعوا بسالم المسيح دائما .                                              

بعد مخسة ومخسني يوم 
صيام ارثوذكسى 

لـــــــحمــــــــــة، ل ح م ة، 
حلمـــــــــــــــــة 

مش فاكر مسعت الكلمة دى 
فني  



بقعـــــة ضــــوء  
شنجل من  بالك  وخّلي  واحتنجل  أرقص 
فاروق عطية

السنة الثامنة ، العدد )186(  - األحد 19 إبريل 2015 آراء9

 المثل بيقول: إذا كبر ابنك خاويه, 
وحيث أنني أتعامل مع األمثلة المنتقاة 
إبني  فعالقتي مع  األمثلة,  وليست كل 
أكثر من أخّوة بل تعدتها لتكون عالقة 
صداقة متكافئة. حين نجلس معا تذوب 
به وما  يشعر  ما  بكل  الكلفة ويحدثني 
بقلب  النصائح  مني  ويسمع  يضايقه 
جيل  من  كونه  لكن  مفتوح.  وفكر 
الشديد  ولحرصه  جيلنا  عن  مختلف 
الحق  لنفسه  علي سالمتي كان يعطي 
قراراتي  بعض  علي  االعتراض  في 
وحدي.  لي  مطلقا  حقا  أراها  التي 
السفر  قررت  مضت  سنين  عدة  من 
ذلك  عن  أخبرته  وحين  باريس,  إلي 
في  كبير  أنني  بحجة  بشدة  اعترض 
السفر بمفردي  أتحمل عناء  السن وال 
وعدت  السفر  علي  أصررت  ولكنني 
دون أي مشاكل. وفي هذا العام قررت 
السفر إلي الفلبين, ومنعا العتراضاته 
بيوم  السفر  وقبل  للسفر,  حجزت 
يعترض  فوجدته  قررت,  بما  أخبرته 
لك  أسمح  لن  ال  لي  ويقول  بشدة 
بالسفر, فقلت له ضاحكا ومن أعطاك 
قررت  أنا  عدمه.  من  السماح  حق 
وغدا  جيبي  في  والتذكرة  وحجزت 
من  أخبرتك  فقط  بالطائرة,  سأكون 
وقال:  ضاحكا  إلي  فنظر  العلم.  باب 
ليه يا بابا أنت مش عاوز تصدق أنك 
الشيخ  ابن  يوسف  فتذكرت  ؟  عجوز 
حسني بفيلم الكيت كات حين قال ألبيه 
في  بالموتوسيكل  بعد سقوطه  ضاحكا 
النيل: أنت ليه يابا مش عاوز تصدق 
أيضا:  ضاحكا  عليه  فرد  أعمي,  أنك 
أنا باشوف أحسن منك في النور وفي 
إبني  علي  فرددت  كمان.  الضلمه 
عنك  شباب  أنا  قائال:  الطريقة  بنفس 
علي  ومر  كمان.  خلفوك  اللي  وعن 
مسرحية  في  صبحي  محمد  فكري 
الجوكر, فقلت مقلدا إياه: ربنا خد مني 
فبادرني  الصحة.  واداني  حاجة  كل 
إيه  بابا صحة  يا  يقول:  وهو  ضاحكا 
إنك  ناسي  إنت  عجوز,  يا  راجل  يا 
شرايين,  ألربع  باس(  )باي  عامل 

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

اإلثنتين,  ركبتيك  مستبدل  وكمان 
وأنك بتستخدم سماعات )هيرنج إيدز( 
عدسات  ستغير  وقريبا  تسمع,  حتي 
كمان  إيه  وفاضل  )كتاراكت(,  عينيك 
شياب,  إنك  تقوللي  عشات  مغيرتوش 
يا بابا أنت عجوز وبالش تغالط نفسك 
دا انت راجل بيونك. قلت له موضحا: 
عجز  الفعل  من  جاءت  عجوز  كلمة 
أي عدم القدرة علي القيام بالمتطلبات 
عاجزا  اإلنسان  يكون  حين  الحياتية. 
وال يستطيع القيام بتنظيف نفسه ولبس 
مالبسه ويحتاج لمن يقوم بحمومه, هنا 
يكون اإلنسان عجوزا أي عاجزا عن 
أنا  أما  وأعباء حياته,  بمتطلبات  القيام 
والحمد هلل قادر علي االستحمام وتغيير 
شّقتي  وتنظيف  وغسلها  بل  مالبسي 
والتسوق وطهي طعامي, بل وال تنسي 
بمساعدة  أقوم  لبيتك  آتي  حين  أنني 
زوجتك في الطهي وأنا من علمها كيف 
تحبها.  التي  المصرية  األطباق  نطهو 
بمعرفة  واستمتعت  للفلبين  وسافرت 
وعادات  بتقاليد  وبشر  جديدة  أرض 

جديدة وعدت سالما.

كنت  العملية  حياتي  بداية  في   
مجهودا  أبذل  والحيوية,  بالنشاط  مليئا 
مضاعفا في الدراسة وآداء مهام عملي 
الوظيفي وكان لي زميل عزيز)كيميائي 
سامي رزق( حين يري نشاطي الزائد 
شبابه  علي  جار  من   : مثال  يردد 
جارت عليه شيخوخته, وكنت أقول له 
الشباب  يجور  حين  ينطبق  المثل  هذا 
علي صحته تدخينا أو معاقرة للخمور 
هنا  للرزيله  أوممارسة  المخدرات  أو 
مدمرا,  الشبخوخة  في  المردود  يكون 
والعمل  الدراسة  في  النشاط  أما 
فمردوده علي الشيخوخة يكون المزيد 
في  ونحن  ذلك  تذكرت  الشباب.  من 
المكسيك ننعم بالشمس والبحر والهواء 
التي  حفيدتي  مع  اندمجت  النظيف. 
منه  الخروج  تريد  وال  الماء  تعشق 
المحيط  شواطئ  بين  ما  النهار  طوال 
أتبعها دون  السباحة, وأنا  أو حمامات 

خوف من أشعة الشمس الحارقة علي 
انعكاساتها  من  ومزيد  األصلع  رأسي 
الرابع  اليوم  وفي  الرقراقة.  المياه  من 
درجة  بارتفاع  أحسست  األجازة  من 
جلد  في  حاد  والتهاب  حرارتي 
فاستعنت  في عظامي  وتكسير  جسمي 
يوما  واالنعكاف  والليمون  باألسبرين 
كامال حتي استرددت عافيتي وأنا أردد 
جديدة:  بصورة  القديم  صديقي  مثل 
عليه  جارت  شيخوخته  علي  جار  من 

صحته.

 يبدو أن المثل المصري “ما يحسد 
من  صادقا.  أصحابه”مثال  إال  المال 
والصحة  بالشباب  تفاخري  كثرة 
والنشاط, وبعد العودة من المكسيك بأيام 
مساء)الجمعة  أبريل   3 يوم  وبالتحديد 
كنت  الغربية(  الطوائف  لدي  العظيمة 
أحسست  االلكتروني,  بريدي  أتصفح 
بألم شديد في رقبتي يمتد ليشمل الجزء 
األيمن من جبهتي, قمت بتدليك رقبتي 
بكريم الفولتارين وحاولت النوم, وفي 
شديدة  بآالم  أحسست  الليل  منتصف 
تعصف بالجزء األيمن من رأسي تماما 
نفس  لوكانت طعنات خنجر وفي  كما 
اللحظة أحس بصاعق كهربي يصعق 
جميع جسدي. قمت وأخذت قرصا من 
جدوي.  دون  النوم  وحاولت  التيلينول 
انتابتني المخاوف أن يكون جلطة في 
داخلي.  أونزيف  المخ  شرايين  أحد 
وفي الصباح )السبت( تناولت إفطاري 
القهوة, لكن اآلالم  مع كوب كبير من 
ازدادت عنفا وقوة أكبر من احتمالي. 
إتصلت بإبني تليفونيا, أجابتني زوجته 
فقلت  صحتي  عن  بالسؤال  وبادرتني 
زوجها  علي  نادت  كويس.  مش  لها: 
مشكلة  عنده  بابا  له:  تقول  وسمعتها 
وأكيد مشكلة صعبة فهو شديد التحمل 
ابني  رد  العون.  يطلب  وال  يشكو  ال 
فقلت  مستفسرا  مسرعا  التليفون  علي 
بس  بسيط  ألم  شوية  تنزعج,  ال  له: 
لي: جهز  قال  المستشفى,  أروح  الزم 
عندك.  سأكون  دقائق  وخالل  نفسك 

وخالل نصف ساعة كنا في المستشفى 
الممرضة  سجلت  الطوارئ(.  )قسم 
وأدخلوني حجرة, خلعت  البيانات  كل 
المستشفى,  جلباب  ولبست  مالبسي 
الضغط  بقياس  الممرضة  وقامت 
أتعاطاه  ما  وتسجيل  الحرارة  ودرجة 
أتي  الوقت  من  قليل  بعد  أدوية,  من 
وطلب  جيدا  تفحصني  الذي  الطبيب 
إجراء أشعة مقطعية علي الرأس. بعد 
هلل  الحمد  الطبيب:  قال  األشعة  إجراء 
فأجلته  المخ,  مفيش حاجة خطيرة في 
لقيتوا  انتو  هو  األلم:  رغم  ضاحكا 
القوية  المسكنات  مخ؟ أعطوني بعض 
وبعد  سريع,  بمفعول  تأت  لم  التي 
أكثر من ساعتين انتظار جاء الطبيب 
بروشتة مسكن ) كبريتات المورفين ٥ 
لفرع  موجه  عاجل  مع خطاب  ملجم( 
استشاري  لمقابلة  بشرواي  المستشفى 
بي  االتصال  بعد  واألعصاب  المخ 
من  الدواء  صرفت  أيام.  سبعة  خالل 
بعد  مسكنا,  قرصا  وأخذت  الصيدلية 
قليل من الوقت توقفت اآلالم. مّر يومي 
السبت واألحد بدون آالم مع المسكن, 
وفي صباح اإلثنين وجدت طفحا جلديا 
بدأ الظهور علي رقبتي والجزء األيمن 
من الرأس, ظننته ربما يكون استمرارا 

لحروق شمس المكسيك.

إتصلت  أبريل   ٧ الثالثاء  يوم   
فورا,  للحضور  تدعوني  المستشفى 
وقلت  االنتظار  حجرة  أدخلوني 
للممرضة أن طفحا جلديا بدأ الظهور 
الجبهة  من  األيمن  والجزء  الرقبة  في 
والرأس, فقالت لي: حين يأتيك الطبيب 
إخبره. بعد قليل حضر الطبيب وحدثني 
الحجرة(  مدخل  )في  بعيدا  يقف  وهو 
استدعتك  لماذا  تعلم  هل  وسألني: 
لي:  فقال  بالنفي,  فأجبت  المسنشفي؟ 
لديك التهاب في الجيوب األنفية, ضع 
مالبسك حتي أرسل لك الروشتة وعد 
لمنزلك. قلت له: آل أشعر بأي التهاب أو 
ألم في جيوني األنفية, ولكن ظهر ظفح 
والرأس.  الرقبة  علي  متنامي  جلدي 
نظر إلي باستخفاف وانصرف. وحين 
حيوي  “مضاد  الروشتة  جاءتني 
مرهقا  لمنزلي  عدت  أنف”  وبخاخة 
توجهت  األربعاء  صباح  وفي  ألنام. 
أمام  تشمل صيدلية  وحدة صحية  إلي 
قالت  الدواء.  لصرف  مباشرة  بنايتنا 
لي الصيدالنية أن البخاخة غير مغطاة 
المستشفى  بطبيب  االتصال  ويصعب 
للدكتور  الدخول  يمكنك  لكن  لتغييرها 

بطرس هنا لتغييرها.

شاب  طبيب  ميخائيل  بطرس  د/   
مرح ونشيط استقبلني بابتسامة. طلبت 
أنف مغطاة  ببخاخة  كتابة روشتة  منه 
طبيب  وصفها  التي  تلك  من  بدال 
المضاد  هل  سألته:  ثم  المستشفى, 
الطفح  يشفي  الموصوف  الحيوي 
ويفحص  ليري  تقدم  ؟  أيضا  الجلدي 
كل  احكيلي  لي:  وقال  الجلدي  الطفح 
أخبرته  وحين  بالمستشفي.  حدث  ما 
بكل التفاصيل قال لي مندهشا: لألسف 
ومشكلتك  خاطئ  المستشفى  تشخيص 
لو  حتي  األنفيه  الجيوب  في  ليست 
كانت فعال ملتهبة, المشكلة أن المرض 
الشنجل.  هو  منه  تعاني  أنت  الذي 
الذي  الشديد  الألم  أعراض  وأردف: 
وصفته بضربات خنجر مع الصدمات 
الكهربية للجسد حتي قبل ظهور الطفح 
الذي  للشنجل  واضحة  أعراض  هي 
الهربس  مرض  بالعربية  عليه  يطلق 
واستسمحني  النار,  حزام  أو  العصبي 
أن يأخذ صورة لمنطقة الطفح الجلدي, 
ثم كتب روشتة العالج “فالتركس ٥00 

يوميا,  مرات  ثالث  قرصين  ملجم 
مرتين  دهن   %2 فوسيدين  وكريم 
يوميا” بدء العالج فورا علي أن يراني 

بعد أسبوع.

مرض  هو  العصبي]1[  الهربس   
طفح  بظهور  يتميز  مؤلم  فيروسي 
المصاب،  العصب  طول  على  جلدي 
من  الناري  بالحزام  أيضاً  يسمى  لهذا 
حيث أنه يميز المنطقة المصابة وكأنها 
مختلف  اإلحمرار  شديد  ناري  طوق 
لونا عن بقية أجزاء الجسم. والفيروس 
المسبب لهذا المرض هو نفس الفيروس 
Vari- الماء  المسبب لمرض جديري 
cella-Zoster Virus، يصيب هذا 
السن  كبار  من   %10 حوالي  المرض 
بالجديري  اإلصابة  بعد  الجنسين.  من 
ألول مرة والشفاء يبقى الفيروس كامنا 
إلى  تصل  قد  لمدة  العصبية  العقد  في 
من  ينشط  وبعدها  السنين،  عشرات 
حتى  له  كخط  األعصاب  متخذا  جديد 
يبلغ الجلد بشكل الهربس العصبي. وال 
الفيروس  لتنشيط  مباشرا  سببا  يعرف 
العمر،  لتقدم  عام  بشكل  يعزى  ولكنه 
إضافة ألسباب أخرى كضعف المناعة 
والتوتر واالنفعال الكبير. تبدأ اعراض 
النارى بأالم فى جانب  مرض الحزام 
الجلد  مناطق  فى  الجسم  من  واحد 
بالفيروس  المصاب  للعصب  التابعة 
وتستمر هذه االالم لعدة ايام قبل ظهور 
الشعور  مدة  تتراوح  الجلدى,  الطفح 
مناطق  فى  يومين  الى  يوم  بين  بااللم 
ايام   4-3 الى  وتزيد  والرقبة  الوجه 
واالماكن  والبطن  الصدر  منطقة  فى 
االخرى وعادة تتراوح درجة االلم ما 
بين احساس بالحرقان مماثل االحساس 
المناطق  فى  بالجلد  النار  بحروق 
فى  تكون  شديدة  االم  الى  المصابة 
بعض الحاالت مصحوبة بارتفاع بسيط 
فى درجة الحرارة مع صداع وضعف 
عام. وهذه األالم السابقة للطفح الجلدى 
فى  المرض  اعراض  اول  هى  تكون 
الكبار. وبعد شفاء المريض من مرض 
تكونت  قد  تكون   “ النارى  الحزام   “
من  كل  حدوث  لعدم  كافية  مناعة  له 
والحزام  المائى  الجديرى  مرضى 
النارى طوال حياته حتى وإن تعرض 

للعدوى مرة اخرى بنفس الفيروس.

من  السبعين  فوق  شباب  أنصح   
والدعة  للخمول  تركن  ال  أمثالي: 
بالقراءة  أفكارك  نّشط  تهرم,  ال  حتي 
بالزهيمر.  تصاب  ال  حتي  والتفكير 
أرقص  تريض  وتمعنن,  وتنقل  سافر 
الشنجل.  من  بالك  خلّي  واتحنجل يس 
قد  يكن  لم  إذا  الحبيب  لقارئي  وأقول 
أعجبه المقال أن يلتمس لي عذرا أنني 
كتبته وأنا متشنجل بأقسي أنواع األلم.

من  إجابة,  له  أجد  لم  سؤال  يبقي   
أنه  علمت  الشنجل,  حول  القراءة 
أصيبوا  ممن  السن  كبار  يصيب 
وبعد  المائي  الجديري  بفيروس  سابقا 
العقد  في  الفيروس  يكمن  الشفاء 
لفترات طويلة وينشط عندما  العصبية 
الجهاز  في  ضعف  من  فرصته  يجد 
المناعي. وأنا أجزم أنني لم أصب في 
أو  المائي  الجديري  بفيروس  صغري 
أي فيروس للجدري, ال أنا وال أي من 
التي عشت  والمدينة  بل  أسرتي  أفراد 
فيها طفولتي, فكيف تسلل هذا الفيروس 
ابن اللئيمة لعقد أعصايي ليقفز مباغتا 
لي ومنغصا حياتي بآالمه المبرحة بال 
أخونا  لدي  إجابة  أجد  لعلني  رحمة؟ 
الحبيب ورئيس التحرير دكتور رأفت 

جندي.



الوجبات السريعة أكثر فتكاً من التدخني واحلروب
لندن - وكاالت  كشفت دراسة حديثة أجرتها 
ويلز،  ساوث  نيو  بجامعة  الطبية  العلوم  كلية 
أن الوجبات السريعة قليلة القيمة الغذائية تقتل 
سنويا أكثر مما يفعل التدخين والحروب. حيث 
الفئران،  من  مجموعتين  على  دراسة  أجريت 

القيمة  إحداهما تستقبل طعاما معتادا، واألخرى تستقبل وجبات سريعة قليلة 
نقله مصدر  الدراسة، بحسب ما  العلماء بعد  لمدة أسبوعبن. توصل  الغذائية 
تطلب  باتت  الفئران  من  الثانية  الفئة  أن   Australiannationalreview
مزيدا من الوجبات السريعة حتى بعد بلوغها لدرجة التخمة، وهو ما اعتبرته 
الدكتورة إيمي ريشيلت قائدة الدراسة تفسيرا واضحا لزيادة وزن األشخاص 
الذين يأكلون بانتظام تلك األصناف من األغذية. وألن الوجبات السريعة أحد 
أكثر أسباب البدانة، فإنها تعتبر سببا لوفاة أكثر من 2.8 مليون شخص سنويا 
جراء زيادة الوزن. بينما تظهر إحصائيات تاريخية أن عدد قتلى الحروب بلغ 
203 ماليين نسمة في القرن العشرين، وهنا يمكننا القول إن الوجبات السريعة 

تقتل أكثر مما يفعله التدخين والحروب .

دراسة: نتف بعض شعريات الرأس حتفز منو الشعر 
لعالج الصلع املبكر

لندن - أ ش أ قد تبدو فكرة نتف بعض شعر 
الرأس بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
الصلع المبكر مخيفة وجنونية, لكن باحثين 
امريكيين يؤكدون انها طريقة جديدة لتحفيز 
الشعر على النمو مرة اخرى. وقال باحثون 
بعض  نتف  ان  كاليفورنيا  جامعة  من 
الرأس  فروة  يحفز  ان  يمكن  الشعيرات 

إلعادة انتاج خصالت شعر جديدة ليس فقط مكان تلك التي تم ازالتها, بل ايضا 
في مناطق اخرى من الرأس.  واوضح الباحثون, وفقا لصحيفة /ديلي تلجراف/ 
البريطانية, انهم اجروا التجربة على الفئران ودهشوا عندما رأوا ان نتف 200 
شعرة في منطقة صغيرة حفز نمو الف و200 شعرة بديلة في جسم الفأر. ووفقا 
للباحثين, لم يقتصر نمو الشعر الجديد عند الفئران على المنطقة التي ازيل منها 
الشعر فحسب, بل امتدت الى مناطق اخرى مجاورة لتزيد من كثافة الشعر بها. 
ورغم ان هذا العالج يبدو غريبا واظهر عمله حتى اآلن في الفئران فقط, يأمل 
الباحثون في ان يقود هذا االكتشاف الى ابتكار عالجات تحاكي تأثير نتف الشعر.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

 AUTISM ظاهرة التوحد

من عيادة الطب الطبيعى
األطعمة األورجانيك

تقلبات  يحدث  ال  حتى  والبذور 
الدم،  في  السكر  مستوى  في 
فانخفاض مستوى السكر في الدم 
الظاهرة،  هذه  يصاحب  ان  يمكن 
كذلك ينصح بعدم تناول الكحوليات 
أسوأ،  الظاهرة  من  تجعل  ألنها 
الوجبات  تجنب  المستحسن  ومن 
في  المقلية  والمأكوالت  السريعة 
على  المحتوية  واألطعمة  الزيت 

مضافات صناعية.

بسبب  الظاهرة  هذه  كانت  واذا 
يتعلم  ان  يجب  العصبى  التوتر 
جسمه  يساعد  كيف  صاحبها 
اما  االسترخاء،  على  وعقله 
لبعض  حساسية  السبب  كان  اذا 
واحيان  تجنبها،  فيجب  األطعمة 
بوضع  األسنان  أطباء  ينصح 
الفم  داخل   Mouth Guard

لمنع حدوثها.

 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

على  الصر  من  س:أعانى 
األسنان بدون ان أشعر وانا نائم 
بالليل مما يسبب لى آالما في الفك 
وماذا  السبب؟  هو  فما  والوجه 

أفعل حتى أتجنب هذا؟
يسمى  األسنان  على  الصر  ج: 
اثناء  غالبا  ويحدث   Bruxism
به صاحبه  يشعر  ان  بدون  النوم 
افراد  من  ملحوظا  يكون  ولكن 
ان  يمكن  كما  المالزمين،  األسرة 
يحدث عند التيقظ كوسيلة لتخفيف 
التوتر، واذا استمرت هذه الحالة 
في  خلخلة  الى  تؤدى  ان  يمكن 
الفك  عظام  واصابة  األسنان 
وتراجع في اللثة، كما ان األسنان 
وضعها  عن  تخرج  ان  يمكن 
من  نوع  الى  وتحتاج  الطبيعى 
كما  األسنان،  أطباء  عند  التعديل 
مفصل  في  ألما  تسبب  ان  يمكن 
ما  او  الوجه  جانبى  على  الفك 
عضالت  في  والما   TMJ يسمى 
الوجه وخاصة عند مضغ الطعام.

أما عن سبب هذه الظاهرة يمكن 
ان يكون بسبب حساسية األسنان 
للسخن والبارد او تعبير عن توتر 
حساسية  بسبب  واحيانا  عصبى 
لبعض األطعمة او نقص في المواد 
الكالسيوم  نقص  واهمها  الغذائية 
ولذا   ،  B وفيتامين  والمغنسيوم 
الغنية  األطعمة  بتناول  ينصح 
والخضروات  والبروتين  باأللياف 
والمكسرات  والفواكه  والبقول 

األسبوع  في  يوما  كرست مصر 
تذكارا  أبريل  شهر  من  األول 
وذلك  التوحد  ظاهرة  او  لمرض 
بهذه  االجتماعي  الوعى  لزيادة 

الظاهرة.

يصاب  وكيف  التوحد؟  هو  فما 
ما  هذا  نتجنبه؟  وكيف  الطفل؟ 

سوف نورده في هذا المقال.

الحقيقة  في  هو  التوحد  ومرض 
بعض  نظر  في  مرضا  يعتبر  ال 
اضطراب  بل هي ظاهرة  العلماء 
وتأخذ  العقلى،  الطفل  تطور  في 
صورا متعددة ولكن أكثرها شيوعا 
تظهر فيه اضطرابات في العالقات 
على  والقدرة  للطفل  االجتماعية 
وأقرانه  عائلته  مع  التواصل 
تبادل  او  الكالم  طريقة  في  سواء 
النظرات، كما يتميز باهتمام الطفل 
بصورة  المحددة  األنشطة  ببعض 
متكررة، وفى بعض األحيان يكون 
او  نفسه  ويؤذى  عدوانيا  الطفل 
عادية،  غير  تصرفات  له  تكون 
قدرة  عدم  ذلك  يصاحب  واحيانا 

على التعلم.

وفى الواليات المتحدة تقدر نسبة 
ألف  لكل  التوحد من 3-٧  ظاهرة 
ان  عالميا  المعروف  ولكن  طفل، 
المرض هي في ارتفاع  نسبة هذا 
يمثل  اآلن  حتى  ومازال  مستمر، 
والعلماء  األطباء  لحيرة  سببا 
النفسية  الصحة  على  والقائمين 

للطفل.

والذكور معرضون لإلصابة أكثر 
أضعاف،   3 بمقدار  االناث  من 
وعندما تنظر الى الطفل المصاب 
في  يختلف  ال  تجده  الظاهرة  بهذه 
ولكنه  األطفال  باقى  عن  منظره 
وعالقاته  تصرفاته  في  يختلف 
بمن حوله، ويشخص المرض في 
العمر  من  الثالثة  قبل  مبكرة  سن 
وفيه يالحظ ان الطفل ال يستجيب 
للوالدين او الناس او البيئة المحيطة 
يحب  العادى  الطفل  ان  تجد  بينما 
الرعاية  ويتلقى  ويدلل  يحمل  ان 

يقومون  ممن  والحنان  والحب 
على امره، كذلك تجد ان األطفال 
المصابين باألوتيزم او التوحد غير 
العواطف بل  مبالين باى نوع من 
ويبكون  بالتوتر  ان تصيبهم  يمكن 
القدرة  لديهم  الوقت وليست  معظم 
اآلخرين  مع  التواصل  على 
ولهم  أنفسهم  على  ينطوون  بل 
معتادة  غير  متكررة  تصرفات 
او  االهتزاز  او  األقدام  خبط  مثل 
الجلوس في مكان واحد مدة طويلة 
زائد  نشاط  او  المستمر  والسكوت 
مثل  اآلخرين  على  يؤثر  ملحوظ 
العض او الضرب، اما عن معدل 
التخلف  بين  يتراوح  فهو  الذكاء 
الى  العادى  الذكاء  الى  العقلى 

الذكاء الغير عادى.

األطفال  هؤالء  ان  والحقيقة 
يحتاجون الى كثير من التخصصات 
عصبية  امراض  لرعايتهم، 
وامراض نفسية وتخصص أطفال 
ومعالج  التوحد  مرض  رعاية  في 
للكالم واللغة، كذلك يحتاجون الى 
بالطرق  العالج  في  متخصصين 
ان  لوحظ  ألنه  وذلك  الطبيعية، 
في  مصحوبا  يكون  المرض  هذا 
لكثير  بحساسية  األحيان  اغلب 
رأسها  وعلى  األطعمة  أنواع  من 
الجلوتين واأللبان مما يسبب كثير 
كما  الهضمية،  االضطرابات  من 
من  األطفال  هؤالء  بعض  يعانى 
الثقيلة  بالمعادن  المزمن  التسمم 

مثل الرصاص والزئبق وغيرها.

اما عن سبب الظاهرة او المرض 
النظريات  فبعض  نظريات،  فكلها 
عند  حساسية  سببه  ان  تفترض 
الطفل لبعض أنواع من الفيروسات 
مما  الكيميائيات  او  الفطريات  او 
اإلشارات  في  اضطرابا  يسبب 
العصبية للمخ في المراحل األولى 
نمو  فيها  يستكمل  التي  العمر  من 

المخ.

أثارت كثيرا من  ونظرية أخرى 
اللقاحات  من  نوع  حول  الجدل 
نهاية  في  للطفل  تعطى  التي 

السنة األولى من العمر وهو لقاح 
امراض  ضد  لقاح  وهو   MMR
الحصبة والغدة النكافية، والنظرية 
في  الموجود  الزئبق  معدن  ان 
اللقاح والذى يتعرض له الطفل في 
سن مبكرة يمكن ان يكون السبب، 
النظرية  هذه  عن  يدافعون  وممن 
يلفتون االنتباه الى االنتشار السريع 
النوع  هذا  إقرار  بعد  حدث  الذى 
ظهور  ميعاد  كذلك  اللقاحات،  من 
التعرض  بعد  مباشرة  األعراض 
ولكن  التطعيم.  من  النوع  لهذا 
عن  بشدة  تدافع  اللقاحات  هيئة 
نوع  اى  يوجد  انه  تعتبر  وال  هذا 
اآلخر  النحو  وعلى  االرتباط،  من 
التوحد  بمرض  المنوطة  الهيئة 
تصر على تواجد هذه العالقة الى 
يومنا هذا، اما عن تطعيم األطفال 
فقد ترك قرارا شخصيا مع اعتبار 

المزايا والعيوب.

وفى كثير من األطفال المصابين 
فحص  عند  تجد  التوحد  بظاهرة 
البروتينات  بعض  وجود  البول 
الجلوتين  الغير مهضومة وخاصة 
والشعير  القمح  من  يأتي  الذى 
بروتين  وكذلك  والراى  والشوفان 
لبن  أساسا من  يأتي  الذى  الكازين 
األطعمة  هذه  إزالة  وعند  األبقار، 
تغيرا  الوالدين  من  كثير  يالحظ 
الطفل  تصرفات  في  إيجابيا 
بل  المرض،  اعراض  وتخفيف 
األخرى  األمراض  بعض  ان 
التي تصيب األطفال مثل الصداع 
او  الالإرادي  التبول  او  النصفى 
تتحسن  التركيز  على  القدرة  عدم 

مع إزالة هذه األطعمة.

ظاهرة  ان  من  الرغم  وعلى 
التوحد تحتاج الى كثير من العناية 
اال  المختلفة  والتخصصات  الطبية 
توجد  انه  يؤكدون  الباحثون  ان 
هذه  مع  للتعايش  كثيرة  طرق 
األمراض  من  وكثير  الظاهرة، 
كلما  بالكامل  يختفى  وأحيانا  يقل 
الرعاية  على  وحصل  الطفل  كبر 

الطبية المناسبة.

“املوسيقى”.. حتمى من الزهامير 
على  العزف  أن  حديثة  بريطانية  دراسة  نتائج  وجدت  أ\  أ ش  لندن- 
وشملت  “الزهايمر”،  بمرض  اإلصابة  خطر  من  يقلل  قد  موسيقية  آلة 
عينة الدراسة 1٥٧ توأماً، واختار الباحثون بدقة الروابط بين الموسيقى 
التركيبة  من  بمعدل %100  يشتركون  المتماثلة  التوائم  والزهايمر، ألن 
الجينية، أما التوائم غير المتطابقين فيشتركون بتلك التركيبة بمعدل ٥0% 
فى المتوسط. وشملت الدراسة التوائم حيث كان واحد من كل منهما فقط 
الفريدة  الخطر  تعقب عوامل  الباحثين من  بـالزهايمر، مما مكن  مصاباً 

من نوعها إلصابة التوأم بالمرض، وكذلك العوامل الوقائية الحصرية للتوائم األصحاء غير المصابين.  وأوضح 
الباحثون أنه بعد األخذ فى االعتبار عوامل النوع والتعليم والنشاط البدنى، فإن التوائم الذين لعبوا على آلة موسيقية 
فى مرحلة البلوغ كانوا أقل عرضة لتطور مرض الزهايمر وضعف اإلدراك بمعدل 36%. وأفاد الباحثون بأنهم لم 
يتوصلوا إلى معرفة لماذا يكون للعزف على آلة موسيقية أثر كبير على تأخر تطور مرض الزهايمر، ولكن توجد 
نظرية ترّجح أن العزف يُعزز ما يُسمى  بـ ”االحتياط اإلدراكى”، وهو قدرة الدماغ على الصمود فى وجه الهجوم 
من المرض. وقال الباحثون إنهم اختاروا تلك الزاوية من البحث، نظراً ألنه ال توجد دراسات كثيرة تناولت أثر 

العزف على آلة موسيقية، كنشاط ترفيهي على اإلصابة بمرض الزهايمر
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المفتاح  القدماء  المصريون  صنع 
بالفرعونية  ويسمى  الشهير، 
»العنخ«، يخلط في شكله بين الشكل 
صليب  و  الفرعونى،  المصرى 
المسيح وكثيًرا ما يظهر في لوحات 
جدران  وعلى  المصرية،  المقابر 
المتاحف والحوائط وغالًبا يظهر في 
الصور التي تمثل البعث من الموت 

للمتوفي صاحب المقبرة.

والبعث  الحياة«  »مفتاح  ويسمى 
بعد الموت من جديد، وكان المصرى 
األحيان  من  كثير  في  يحمله  القديم 
الطالسم  من  اثنين  مع  أو  بمفرده، 
للقوة  جديد  رمز  في  األخرى، 

والصحة أيضا.

المصريون  القدماء  صنع  كذلك 
مفتاح  شكل  على  معادن  من  المرايا 
الحياة ألسباب زخرفية، وكانت ترمز 
وضعوا  كما  دينية،  نظر  وجهة  إلى 
الحياة على  نماذج معدنية من مفتاح 
أو  بالذهب  تصقل  أن  بعد  القبور 

النحاس وترمز إلى الشمس.

بالعبادة  الخاصة  الرموز  تكن  لم 
فقط  والمعتقدات  والخلود  والبعث 
للمفتاح الفرعونى، ونال حظا وفيرا 
من المعانى والدالالت لدى المصريين 

القدماء، ودخل في مجاالت جديدة.

بالحياة  له  رمزوا  الفراعنة  فنجد 
في  الرحم  لتمثيله  وذلك  والوالدة، 
رسمه، كما قال البعض إن المقبض 
الملتوي على شكل بيضاوي بنقطتين 
المؤنث  يمثل  رأسه  في  متعاكستين 
الحياة  وجود  أساس  وهما  والمذكر 
إنه  قالوا  واآلخرون  األرض،  على 
إليزيس  الروحى  االجتماع  يمثل 
وأوزوريس الذي كان له تأثير على 
أساس  يعتبر  الذي  النيل  مياه  وفرة 

الحياة في مصر. 

وفى رأى آخر، يرى األكاديميون 
والرموز  الفرعونية  اآلثار  وباحثو 
للمفتاح  أن  القديمة  المصرية 

حسب  دالالت  القديم  الفرعونى 
أجزائه الثالثة كما يلى

1. الرأس البيضاوي: يمثل منطقة 
دلتا النيل.

مسار  يمثل  الرأسي:  الجزء   .2
النهر.

شرق  يمثل  األفقي:  الجزء   .3
البالد وغربها اللذان يحتاجان لحماية 

المصري عنهما.

تزال  ال  الفرعونية  الحياة  تميمة 
لغزا محيرا

 
ال توجد تميمة شغلت ذهن علماء 
تفكيرهم  شغلت  ما  قدر  المصريات 
عالمة »عنخ« أو مفتاح الحياة التي 
تعد أول تميمة قدمها االله الفرعونى 
البشر  إلى  المعرفة  إله  تحوت 
اللغة  ظهور  ظهورها  واكب  والتي 
الهيروغليفية االولى وتعد أول تميمة 

في العقائد المصرية.
هذه التميمة تأخذ شكل رجل واقف 
على قدميه باسطا ذراعيه وترمز إلى 
تمثلها عالمة  التي  الحياة  بداية خلق 
أقدم  الالتيني(  والـ«تي«)بشكلها  التا 
يمثل  حيث  الحياة  خلق  عن  تعبير 
الخط االفقي السماء والرأسي خروج 
إلى  وصعودها  االرض  من  الحياة 

السماء.
من  »تي«  الرمز  إلى  وأضيف 

يرمز  الذي  البيضاوي  الشكل  أعلى 
محلها  وحل  الخلق  بيضة  إلى 
بعض  ويرجع  الشمس  قرص  أحيانا 
شكل  إلى  العالمة  هذه  المفسرين 
فسرها  وقد  لالنسان  الفقري  العمود 
التذكير  لعضوي  رمز  بأنها  آخرون 
الحياة  استمرارية  رمز  والتأنيث 
إلى  ترمز  أنها  أيضا  البعض  ويرى 

رباط الحذاء كرمز لترابط الحياة.
الحجاب  المصريون  أسماها  وقد   
الذي يمنح القوة والحياة ويحمي من 
الشر واالذى استعملت عالمة مفتاح 
فكانوا  السحري  الطب  في  الحياة 
المصنوعة  العالمة  هذه  يستعملون 
الحيات  لدغ  لعالج  المعدن  من 
والعقارب وكانت توضع مكان اللدغ 

البطال أثر السم.
مصر  في  المناجم  عمال  وكان 
صدورهم  على  يعلقونها  القديمة 
القدامى  االطباء  كان  كما  لحمايتهم 

يستخدمونها كبندول للعالج.
أن  أثبتت  التجارب  أن  والعجيب 
جدواه  له  منها  الصادر  االشعاع 
الحياة  مفتاح  للون  وكان  كعالج 
واالزرق  فالذهبي  مختلفة  دالالت 
والحسد  الشريرة  االرواح  لمنع 
واالخضر للصحة والشباب واالبيض 
تعبير عن الطهارة والشباب واالسود 

لجلب الحظ.
وأطلق على مفتاح الحياة المصنوع 

النها  الجامعة  التميمة  الذهب  من 
وتقاوم  الخير  عناصر  كل  تجلب 
قول  وحسب  الشر.  عناصر  جميع 
عبد  المنعم  عبد  المصري  الباحث 
العظيم فقد كان لتميمة عنخ أثرها في 
صناعة الحلي والمصوغات وأدوات 

الزينة واالثاث والطرز المعمارية.
الحقول  في  الفالحون  وصنعها 
النخيل  وسعف  القمح  سيقان  من 
وعلقوها على االشجار والبيوت طلبا 
الجند  قادة  يحملها  كان  كما  للبركة 
على  تعلق  سلسلة  في  المعارك  في 
صدورهم أو منقوشة على معاصمهم 
أو على الدروع وانتقل هذا التقليد إلى 

الرومان ثم إلى أوروبا.

املفتاح املصرى القديم

15 مسلة أثرية خارج مصر.. أشهرها مسلتا كليوباترا يف نيويورك ولندن

قسم  رئيس  بدوى  الدين  والء  الباحث  أكد 
القومى  بالمتحف  والمعاصر  الحديث  العصر 
المسالت  من  كبيرا  عددا  هناك  أن  للحضارة 
األراضي  خارج  موجود  األثرية  المصرية 
المصرية ، حيث نهبها الرومانيون والفرنسيون 
والحملة  لمصر  الروماني  االحتالل  أثناء 
فيما   ، المصرية  بالحضارة  لولعهم  الفرنسية 
الكبرى  الدول  لعدد من  العلوية  أهدتها االسرة 
الحضارة  قيمة  عرفوا  النهم  ودهم  لكسب 
مشيرا   ، حكامها  من  اكثر  القدمية  المصرية 
الى أن اهم تلك المسالت موجود فى فرنسا ، 

انجلترا ، أمريكا ، وتركيا .

المسالت  إنشاء  تاريخ  أن  بدوى  وأوضح 
 ، عام  آالف   ٥ حوالي  إلى  يرجع  مصر  في 
أوجهها  على  وكتب  المعابد  أمام  شيدت  حيث 
إلى  دعاه  الذي  والسبب   ، الملك  اسم  األربعة 
تشييدها ، ومعظم الحقائق واإلنجازات ومالمح 
الحياة وقتها ، مشيرا الى أن مدينة أسوان كانت 
استخدمه  الذي   ، الجرانيت  حجر  مصدر  هي 

الفراعنة في تشييد تلك المسالت .

ورصد اهم واشهر تلك المسالت ومنها مسلتا 
” كليوباترا ” التى أقامهما الملك تحتمس الثالث 
عين  معبد  أمام   ، عام   3٥00 من  أكثر  قبل 
أمام  أغسطس  اإلمبراطور  نقلهما  ثم   ، شمس 
معبد قيصر في السنة العاشرة ق.م ، وعرفت 
 ،  ” “كليوباترا  مسلتي  باسم  خطأ  المسلتان 
وربما كان السبب في ذلك أن كليوباترا كانت 
البادئة في بناء معبد قيصر، ثم بعد وفاتها قام 

“أغسطس” بنقل المسلتين فنسبتا إليها.

وقال إن المسلة األولى توجد حاليا فى حديقة 
المتحدة  بالواليات  نيويورك  فى  بارك  سنترال 
إسماعيل  الخديوي  ابنة  وأهدتها   ، األمريكية 
إلى أمريكا بناء على رغبة الخديوى إسماعيل 
بعد إفتتاح قناة السويس ، ونقلت الى هناك عام 
18٧9 ، فيما توجد المسلة الثانية بالقرب من 
مصر  والى  وأهداها  إنجلترا  فى  التيمز  نهر 
 1831 عام  باشا  على  محمد  الوقت  ذلك  فى 
الفرنسى  نابليون  نيلسون على  السير  النتصار 
فى  ظلت  المسلة  ولكن   ، النيل  معركة  فى 
السير  قام  حيث  عام 18٧8  حتى  اإلسكندرية 
إلى  بنقلها  ويلسون  ابراسموس  جيمس  وليام 
لندن بتكلفة تقدر ب 10 االف جنيه أسترلينى 

فى ذلك الوقت .

فى  مصرية  مسالت   4 هناك  أن  وأضاف 
باريس ، المسلة األهم ترجع إلى الملك رمسيس 
وقام   ، األقصر  معبد  أمام  شيدها  الذي  الثاني 
فرنسا  ملك  إلى  بإهدائها  على  محمد  الوالى 
لجهود فرنسا فى اكتشاف  تقديراً  فيليب  لويس 
إلى  نقلها  وتم   ، القديمة  المصرية  الحضارة 
فرنسا عام 1833 ، وأقامها المهندس الفرنسي 
بباريس  “الكونكورد”  ميدان  وسط  في   ، لوبا 
السادس  لويس  الملك  إعدام  مكان  من  بالقرب 
عشر والملكة مارى أنطوانيت وذلك في احتفال 

صاخب في أكتوبر 1836.

وتابع أن 3 مسالت أخرى انتقلت الى باريس 
قبل مسلة “الكونكورد” ، واحدة تتوسط ساحة 
عندما  بونابرت  نابليون  مع  وانتقلت  الونتابلو 
مصر،  على  الفرنسية  الحملة  فشل  من  تأكد 

وتقل   ، أرل  في  والثالثة   ، فنسان  في  والثانية 
الحجم عن  التاريخية وفي  الناحية  جميعها من 

مسلة الملك رمسيس الثاني.

تركيا  فى  انه  الى  االثرى  الباحث  وأشار 
فى  الثالث  لتحتمس  تعود  أخرى  مسلة  توجد 
ميدان الخيل بالقرب من مسجد السلطان أحمد 
بإسطنبول ، نقلت من مصر على يد اإلمبراطور 

الروماني ثيودوسيوس األول.

وأوضح انه فى روما توجد حاليا 8 مسالت 
لعصر  تعود  “الترانيس”  مسلة  هى  مصرية 
تحتمس الثالث/ تحتمس الرابع طولها 32.18 
إلى روما قنسطانطيوس  مترا ، أحضرها من 
الثانى عام 3٥٧م لتزين بها ساحة مكسيموس 
، عثر عليها فى 3 أجزاء منفصلة و أستعادت 
قوامها بطول أقل أربع أمتار مما كانت عليه ، 
ووضعت فى ساحة سان جيوفانى بالقرب من 

قصر التيران بعد إصالحها.

تعود  والتى  “الفاتيكان”  مسلة  الى  ولفت 
لعصر الملك أمنحوتب الثانى ارتفاعها 2٥.٥ 

هليوبوليس  فى  موجودة  كانت   ، مترا 
ثم نقلت إلى روما بواسطة األمبراطور 
كاليجوال عام 38م لتوضع فى سبينا ، 
الفاتيكان  وهى اآلن موجودة فى ساحة 
من  بأمر  بطرس(  القديس  )ساحة 
مسلة  اما   ، الخامس  سيكستوس  البابا 
“فيالمينو” تعود هذه المسلة لعهد سيتى 
حاليا  ارتفاعها  الثانى  رمسيس  األول/ 
24 مترا قام أغسطس قيصر بإحضارها 

عام 10م لتوضع فى ساحة مكسيموس.

تعود  التى   ” سوالرى   ” مسلة  إن  وقال 
 21.٧9 حاليا  وارتفاعها  األول  لبسماتيك 
من  قيصر  أغسطس  لروما  أحضرها  متر 
بساحة  حاليا  وتوجد   ، 10م  عام  هليوبوليس 
عام  منذ  روما  فى  مونتيتشيتوريو  بالتزيو 
1٧92 ، اما مسلة “مينيرفيو” فهى تعود للملك 
األسرة  ملوك  خامس  رع(  إيب  )واح  إبريس 
حاليا 4٧.٥  المسلة  وإرتفاع   ، السادسة عشر 
ديوكلتيانوس  اإلمبراطور  أحضرها   ، متر 
 ، روما  فى  إيزيس  معبد  من  بالقرب  لتوضع 
وأعيد نصبها عام166٧ بواسطة البابا إلكسندر 

على قاعدة بشكل فيل خلف معبد بانشيون .

تعود  فهى   ” دوجالى   ” مسلة  أن  وأضاف 
متر   6.34 أرتفاعها  الثانى  رمسيس  للملك 
وموضوعة  بإطاليا  إيزيس  معبد  إلى  نقلت 
حاليا كنصب تكريمى لمعركة دوجالى بالحبشة 
كذلك  تعود  التى  “ماتيانوا”  مسلة  توجد  فيما   ،
لرمسيس الثانى وإرتفاعها 2.68 متر فى فيال 

كليمونتانا بايطاليا



الوصول  حتى  أو  األسئلة  ازدياد  مع 
لالدعاءات أو رمّي الشبهات، بات أن نستخدم 
اليوم ما هو عقالني ومنطقي في الرد على سر 

الرجاء الذي فينا.
اليوم وبعد أكثر من ألفي عام لميالد المسيح 
وبمعجزية  كله  العالم  أعين  وأمام  المعجزي، 
فائقة للطبيعة ال نستطيع أن ندركها، يبزغ نور 
تقويم  حسب  عام  كل  المخلّص  قبر  من  إلهّي 

كنيستنا األرثوذكسية الشرقية.
االدعاء األول بزيف المعجزة هو ما يّدعيه 
»مايكل  اليوناني  الديني  والكاتب  المؤّرخ 
كالوبلوس الذي قام عام 200٥ وبحضور كهنة 
  ET3 أورثوذكس وعلى مرأى الجميع في قناة
»الفسفور  في  الشموع  بعض  بغمس  اليونانية 
بعد حوالي  تلقائيا  الشموع  فاشتعلت  األبيض« 
الذاتي  »االشتعال  لخواص  نتيجة  دقيقة   20

للفسفور األبيض بفعل االحتكاك مع الهواء

»مايكل  الديني  والمؤرخ  الكاتب  وعلق 
»الفوسفور  إذابة  تم  »اذا  قائال:  كالوبلوس« 
األبيض« في »المذيبات العضوية« المناسبة، 
تتبخر  حتى  يتأخر  قد  الذاتي  االشتعال  فإن 
وأظهرت  تقريبا.  تماما  العضوية«  »المذيبات 
االشتعال  تأخير  يمكن  أنه  المتكررة  التجارب 
لمدة نصف ساعة أو أكثر، اعتمادا على كثافة 

المحلول وعمل المذيبات.«
االدعاء الثاني من المؤرخ اإلنجليزي الشهير 
سقوط  »تاريخ  كتابه  في  جيبون«  »إدوارد 
اإلمبراطورية الرومانية قائاًل:« النار المقدسة 
كنيسة  في  الفصح  عيد  عشية  تشتعل  التي 
ابتكر   ، الورع  االحتيال  من  نوع  هو  القيامة 
يُعترف  التاسع، وقد كان  القرن  ألول مرة في 
بها بواسطة الصليبيين الالتينيين، وتتكرر كل 
عام بواسطة مجموعة من رجال الدين اليونان 
على  يفرضونها  الذين   ، واألقباط  واألرمن 
الخاصة، وذلك  السذج  لمصلحتهم  المتفرجين 

من استبدادهم.«
من  )جيبون(  قاله  ما  ويشبه  الثالث  االدعاء 
عالم اإلنسانيات اليوناني »أدامانتيوس كوراي« 
النار المقدسة أحد أنواع الغش الديني في بحثه 
إلى  وأشار  بالقدس«.  المقدس  النور  »عن 
الحدث بأنه »مكائد كهنوتية احتيالية« والضوء 
بـ »غير المقدس »وكونه فقط »معجزة لكسب 

النقود واألموال واألرباح«  من البسطاء.
ثالثة  في  االدعاءات  سأقسم ردي على هذه 

نقط:
1-  ما هو الفسفور األبيض وتاريخه وكيفية 

تكوينه.
2-  سرد ما يحدث يوم السبت العظيم )سبت 
الفسفور  استخدام  استحالة  تؤكد  التي  النور( 

األبيض.
3-  تاريخ معجزة النور المقدس من المراجع 

التاريخية.

  

 أواًل: الفسفور األبيض –:
ذاتياً  تشتعل  مادة  الفسفور.  نظائر  أحد  هو 

شفافة  شمعية  مادة  عبارة  هو  جداً  وسامة 
قوية  رائحة  وله  لالصفرار،  ومائلة  وبيضاء 
تشبه رائحة الثوم يستطيع أي انسان ان يميزها 
ويصنع من الفوسفات، وعندما يتعرض للهواء 
كبيرة  بسرعة  األكسجين  مع  يتفاعل  الجوي 

منتجا نارا ودخان أبيض كثيف.
عند تواجد الفوسفور األبيض في الهواء فهو 
بينتوكسيد  لينتج  األكسجين  مع  تلقائيا  يحترق 

الفوسفور حسب هذه المعادلة:
P4 + 5 O2 → P4O10
يعتبر  الفوسفور فهو  بينتوكسيد  وبخصوص 
مسترطبا قويا، لهذا فهو يتفاعل مع أي جزيئة 
بإنتاج  تنتهي  التفاعل  ونتيجة  له  مجاورة  ماء 

قطرات من حمض الفوسفوريك
P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
مع  األبيض  الفوسفور  احتراق  ويكون 
خصوصاً  أخرى،  مواد  بتواجد  األكسجين 
قوياً  احتراقاً  مثاًل،  كالكبريت  المؤكِسدة 
وانفجارياً. ودخان الفسفور االبيض هو حارق 
للجلد او اي مادة مصنوعة من مطاط ويسبب 
وعند  والشفتان  والعينين  للوجه  الذعة  حروق 
في  يستمر  للجلد  االبيض  الفسفور  مالمسة 
واالنسجة  الجلد  طبقات  كل  ويحرق  االشتعال 
حتي يصل إلى العظم ما لم يتم اطفاؤه.  وفى 
بالفسفور  بالتلوث  ما  منطقة  تعرض  حال 
األنهار  قاع  أو  التربة  في  يترسب  األبيض، 
وعند  االسماك،  اجسام  على  حتى  أو  والبحار 
تعرض جسم اإلنسان للفسفور األبيض يحترق 

الجلد واللحم فال يتبقى اال العظم. 
الفسفور  ان  األولى  الملحوظة  نالحظ  وهنا 
في  األكسجين  مع  بسرعة  يتفاعل  االبيض 
الهواء الجوي وليس ببطء بمعني الشمعة التي 
تبقي  لن  فهي  افترضنا  لو  أبيض  فسفور  بها 
ساعات حتي تشتعل بل ستشتعل بعد ثواني او 
دقائق قليلة. وسأعود الحقا إلى ترتيب حدوث 
المعجزة والوقت التي تستغرقه مما يؤكد عدم 

وجود فسفور ابيض.
عندما  للجلد  حارق  هو  الثانية  الملحوظة 
بهم  شمعة  وثالثين  الثالثة  كانت  فلو  يشتعل، 
فسفور ابيض هذا يحرق جلد يد ووجه وعيني 
غبطة البطريرك ولو كانت كل شموع الكنيسة 
بها فسفور أبيض لكي ال يحرق من يضع يده 
كله  الكنيسة  في  الشعب  يحرق  هذا  النار  في 
بحمض الفسفوريك ألننا نتكلم عن كمية تساوي 
الحقاً  ايضاً  هذا  إلى  وسأعود  فسفورية.  قنبلة 
في الرد علي ان نار النور المقدس أول نصف 

ساعة ال يحرق.
تاريخ وكيفية تكوين الفسفور االبيض:

ولكن  طبيعية  مادة  ليس  األبيض  الفسفور 
الول  االبيض  الفسفور  اكتشاف  يعود  مصنعة 
مره في التاريخ إلى القرن السابع عشر وتحديدا 
سنة 1669 م بواسطة هينيج براند بهامبورج  
وجاء االكتشاف بالصدفة عندما كان يحاول ان 
يكون ذهب. وتجربته هي عبارة عن اخذ بول 
بدا  ثم  يتحلل  حتي  ايام  عدة  انبوبة  في  وتركه 
العجينة  هذه  عجينة. سخن  تكونت  حتي  يغليه 
لدرجة حرارة مرتفعة مع كربون واخذ ابخرتها 
البارد  التكثيف  طريق  عن  بارد  بماء  وبردها 
أن  من  فبدل  أمله  خاب  ولكن  تتجمع  حتي 
في  تلمع  شمعية  بيضاء  مادة  أنتج  ذهب  ينتج 
الظالم فهو بتبخير البول انتج امونيا صوديوم 
مع  يسخن  عندما  الملح  وهذا  هيدروفسفيت 
كربون يتحلل إلى الفسفور االبيض وصوديوم 

بيروفسفيت
1. )NH4(NaHPO4 —› NaPO3 + 
NH3 + H2O

2. 8NaPO3 + 10C —› 2Na4P2O7 
+ 10CO + P4
سنة  لندن  من  بويلي  روبرت  بعده  اتي  ثم 

1680 م الذي بسط المعادلة إلى:
4NaPO3 + 2SiO2 + 10C —› 
2Na2SiO3 + 10CO + P4
في  جاف  يكون  ان  يجب  يحترق  عندما 

أكسجين
P4 + 5O2 → P4O10
ومع الماء يكون حمض الفسفوريك الحارق

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
يشعل  لكي  الفسفور  استخدم  من  أول  وهو 
كان  والذي  كبريت  في  مغموس  خشبي  عود 
اساس صنع عود الكبريت المعروف ولكن ليس 

الفسفور االبيض
يصاحبها  هي  األبيض  الفسفور  نار  أيضا 
فقط  لحظات  يستمر  وهو  كثيف  ابيض  دخان 
نار  انتهاء  هو  الدخان  وانتهاء   ٥0 درجة  في 
شيء  اشعلت  لو  اال  وتخمد  األبيض  الفسفور 

يكون مستمر بحرارته الطبيعية.
أضرار استخدامه:

قد  أنها  لدرجة  اإلنسان  جسد  في  حروق   •
تصل إلى العظام.

• الفسفور األبيض يترسب في التربة أو في 
قاع األنهار والبحار، مما يؤدي إلى تلوثها الذي 

يسبب الضرر لإلنسان.
تقتل كل كائن حي حولها  الواحدة  القذيفة   •

بقطر 1٥0م.
ذوبان:  إلى  يؤدي  الغاز  هذا  استنشاق   •

القصبة الهوائية، والرئتين.
يصيب  الفسفورية  القذيفة  هذه  دخان   •
بحروق  المنطقة  في  المتواجدين  األشخاص 
والوقاية  والشفتان  والعينان  الوجه  في  الذعة 
مبلولة  قماش  قطعة  خالل  من  بالتنفس  تكون 

بالماء.
بل مجرد استنشاقه يسبب اختناق وقد يصل 
لو من جرعه بسيطة إلى فشل كبدي حاد لهذا 
لكي ال  المياه  تحت  تحفظ  مادة محظورة  فهي 

تشتعل
ثانياً: ما يحدث سنوياً يوم السبت العظيم

»اتجٌه في طريقي خالل الظالم نحو القبر ثم 
الصلوات  بعض  اردد  هنا  ركبتي.  أركع على 
أنتظر  ثم  إلينا وعرفناها منذ قرون.  التي أتت 
أنتظر  قد  األحيان  بعض  في  الوقت.  لبعض 
المعجزة  تحدث  العادة  في  لكن  دقائق.  لبضعة 
بعد أن أنهي صالتي. من صميم الحجر  فوراً 
تخرج  المسيح  السيد  عليه  وضع  الذي  نفسه 
قد  ولكن  االزرق  باللون  عادًة  وتكون  النار. 
ال  مختلفة  وألوان  اشكال  ويتخذ  اللون  يتغير 
وضباب  ضوء  بشري.  لعقل  وصفها  يمكن 
تتخذ  التي  المضيئة  الشعلة  وتخرج  يرتفعان 
شكاًل مختلفاً كل عام. في بعض األحيان يغطي 
النور الحجر )مكان موضع المسيح( فقط. بينما 
في أحيان أخرى يغطي الضوء الغرفة كلها حتى 
أن الناس الموجودة خارج القبر يستطيعون ان 
يروا الضوء المنبعث من القبر. وهذا النور ال 
يحرق حيث لم تحرق لحيتي من النار المقدسة 
على مدى 16 سنة كنت فيها بطريركاً للقدس. 
هذا الضوء يكون مختلفاً عن الضوء المنبعث 
المصباح  في  تحرق  التي  العادية  النار  من 
الزيتي. في مرحلة ما يخرج النار ويتكون على 
مختلفة.  طبيعتها  ان  النار  وتبدو  عمود  شكل 
ثم  بسهولة  الشموع  إشعال  على  قادراً  وأكون 
أتوجه خارج القبر واعطي النار المقدسة أوال 
إلى بطريرك األرمن ثم إلى االقباط وفي النهاية 
كنيسة  في  الموجودين  النار على جميع  توزع 

القيامة
ديودورس  البطريرك  غبطة  وصفه  ما  هذا 

وصّرح   )2000-1981( أورشليم   بطريرك 
عام  للمعلومات  األرثوذكسي  للمركز  به 
1998، وفي ُعجالة نسرد ما يحدث يوم السبت 

العظيم )سبت النور( في كنيسة القيامة.
مراسم  وقبل  النور  سبت  يوم  صباح  فى 
يتم  المقدس،  قبر  من  المقدس  النور  خروج 
فحص القبر و التأكد من عدم وجود أي سبب 
بشري لهذه المعجزة، يبدأ الفحص في 10:00 
كاملة  ساعة  أي  صباحاً   11:00 في  وينتهي 
الشرطة  رجال  بواسطة  دقيق  فحص  تقريباً. 
شرطة  رئيس  عليهم  ويشرف  االسرائيلية 
إسرائيل بنفسه ورئيس المدينة اليهودي ايضاً، 
وبعد التأكد من خلو القبر المقدس من أي مادة 
مسببة لهذه المعجزة، يتم وضع ختم من العسل 

الممزوج بالشمع على باب القبر

للتفتيش  أيضاً  البطريرك  غبطة  يتعرض 
قبل  الجميع  أمام  الكهنوتية  مالبسه  كل  ويخلع 
وجود  افترضنا  إذا  السؤال  وهنا  للقبر  دخوله 
وجود  طيلة  تشتغل  لم  فلماذا  الفسفور  مادة 
للقبر  المؤدي  الطريق  ازدحام  مع  البطريرك 

لكثرة عدد الحّجاج؟
يدخل القبر ويتلو طلبات خاصة ويظل راكعاً 
أزرق  ضوء  يخرج  أن  ويحدث  ركبتيه  على 
يخترق  أحياناً  و  المقدس  النور  من  وأبيض 
الفسفور  بضوء  له عالقة  ليس  –وهذا  المكان 
بوجود  أخرى  مرة  فرضنا  وإن  األبيض- 
الفسفور في حزمة الشمع التي يدخل بها غبطة 
لم  فلماذا  الصغير  المغلق  القبر  في  البطريرك 

تحرق عينّي أو جلد األب البطريرك؟؟
من  خطوط  أنسياب  توضح  حقيقية  صورة 
بالشموع ليخرج الضوء من  التحامها  النور و 

الشموع )2004( بطريقة اعجازية

إنه نور وليست نار

له  يكون  ال  المقدس  النور  هذا  دقائق  لعدة 
خواص النار لمدة 33 دقيقة، فعلى الرغم من 
أنه يضيء شموع الكنيسة إال انه نور، فيمكن 
وهو  جسدك  على  تمرره  و  بيدك  تلمسه  ان 
لن يؤذيك فالضوء ال يحرق، ثم بعد عدة 33 
دقيقة يتحول إلى نار ويكتسب خواص النار فال 

تستطيع أن تلمسه بيدك.
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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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قيامة ملك املجد
Oliver  كتبها

تهنئة رئيس وزراء كندا للمسيحني 
األرثوذكس بعيد القيامة 

أوتاوا ، أونتاريو في12 أبريل 201٥ – أصدر رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر البيان 
التالي بمناسبة احتفال الكاثوليك الشرقيين والمسيحين األرثوذكس بعيد القيامة وباستخدام 
التقويم الغريغوري ، وقال أود أن اعرب عن تمنياتي الحارة إلي جميع الكاثوليك الشرقيين 
أهم  وهو   ، الفصح  بعيد  يحتفلون  الذين  العالم  وحول  كندا  في  األرثوذكس  والمسيحيين 
يشير  الذي  اإلالم  أسبوع  نهاية  وهو  بالبصخة  أيضا  ويعرف  للمسيحيين  السنة  في  عيد 
إلي ذبيحة موت يسوع المسيح علي الصليب واالحتفال بقيامته في اليوم الثالث ، وهذا 
علي  الحياة  وانتصار  لإلنسانية  هللا  خالص  يمثل  للمسيحيين  بالنسبة  بالفصح  االحتفال 
الموت ، وبالنيابة عن أسرتنا ولورين زوجتي أتمني لجميع الذين يحتفلون ،عيد فصحا 

سعيد ومبهجا جدا.

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

منها  فوقاً  إرتفع  و  الدهرية  األبواب  إرتفعت 
كل  ألن  املسيح  اجملد.قام  ملك  يسوع  أكثر  و 
فيها  كانت  الطاهر  فمه  من  خرجت  كلمة 
قيامة فلم تسقط كلمة أو حرف مما قاله.وعد 
أن يقوم إن نقضوا هيكله و ها هم نقضوه و 

ها هو قد قام.

كله محبة و احملبة تقوم و ال تسقط أبداً.

األكفان  قيامته.و  قوة  و  ألعرفه  يقول  القبر 
يعرف  أيضاً  قيامته.والبستان  قوة  و  تعرفه 
قوة قيامته.احلجر املدحرج قدام القبر يعرفه 

و قوة قيامته احلراس أيضاً يعرفون.

بيالطس  القيامة.  بزلزلة  أحسوا  الكهنة 
وهيرودس يعرفون.تالميذه القديسني يعرفون 
علي  إتكلوا  بهاو  عاشوا  قد  و  قيامته  قوة 

قوتها أيضاً.

يسوع املسيح جتسد باإلتضاع و متجد بالقوة.
بالقيامة  أظهره  باإلتضاع  أخفاه  ما  كل 
عرفنا  و  إتضاعه  عمق  بالقيامة  فعرفنا 

باإلتضاع قوة قيامته .

مضي زمان طيب املرميات
عند القبر تترك املرميات أطيابها.إذ ليس هناك 
البشر؟  ألطياب  حاجته  فساد.فما  ال  و  ميت 
أعمال البشر ال تضيف شيئاً إلبن اهلل.إعمل 
جاهداً ما شئت من بر و فضيلة و إعلم أنك 
تتركه عند قدمي اخمللص مثل مرمي أخت لعازر 
ال  األموات  أكثر..القائم من  ليس  عالمة حب 
يحتاجه أنت وحدك حتتاجه ليكون لك تذكاراً 
اهلل  تدين  أنك  تظن  حب.لئال  بكل  فإفعله 
بأطيابك و هو بصليبه غير مدين ألحد بل دائن 

للكل.أما خالصه فمجاناً .

بل  موت  يوم  ليس  هنا.اليوم  يعد  لم  املوت 
يوم والدة.ألنه ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامته 
قبر شاهد  لكل  لذلك   3  :  1 بط   1 املقدسة 
علي موت صاحبه إال قبر املسيح فهو شاهد 

علي قيامة صاحبه.

تتواري  يعد مسكناً  للذكريات.لم  القبر  صار 
يتواري  بل  املوت  من  فيه  مقهورة  األجساد 
املوت مقهور فيه من مخلصنا الصالح. صار 

القبر مزاراً و ليس مسكناً.

مات املسيح قام املسيح

علي  تسلط  املسيح  و  علينا  تسلط  املوت 
داس  املوت.كيف  من  بدالً  علينا  ليسود  املوت 

السيد سلطان املوت.كيف قام؟

لو لم يسلم املسيح نفسه للصلب ما كان 
قد مات أبداً.فاملوت أجرة اخلطية.و املسيح هو 
البار الذي لم يخطيء ال بالفعل و ال بالوراثة 
لم  لو  لذلك  نحن  ورثناها  كما  طبيعته  في 
يسلم الالهوت ناسوته للموت لكان املسيح 
سيبقي علي األرض ال ميوت.كان البد أن ميوت 
لكى يقدم موته فدية عن موتنا.كان البد أن 

يسلم نفسه ليموت.

هو  املسيح  مييت  أن  يستطيع  أحد  ليس 
بإرادته يقبل املوت.هو بسلطانه يضع نفسه 
و يأخذها و يقوم و يصعد ألبيه الصالح. يو 18 
األرض موطنه. ال  األرض.و  من  ليس  10فهو   :
لهذا قيل أنه ُأًسلم من أجل خطايانا و ُأقيم 

أسلم  الالهوت   25  :  4 رو  تبريرنا  أجل  من 
الناسوت فمات. الالهوت أقام الناسوت فقام 

املسيح.

اجملدلية شاهدة القيامة الرقيقة

من  اجملدلية  متنع  لم  توابعها  و  الزلزلة   -1
تتساقط  .كانت  الطيب  إعداد  في  اإلنهماك 
تتساقط  و  الزلزال  بفعل  املائدة  األطياب من 

الدموع من اجملدلية ملوت احلبيب .

األفكار  متنع  احليرة  و  املكان  ساد  اإلضطراب 
عن اإلسترسال. الذكريات تقتل املرميات و هن 
يعددن األطياب.اجملدلية منفطرة في بكاءها و 
القلوب يشقها األلم و حملات من العار و اخلجل 
النظر  علي  أحد  يجرؤ  التالميذ.ما  وجه  علي 

في وجه اآلخر.الكل يتجنب الكل.

بعيداً  منفردة  تتواري.تذهب  أن  اجملدلية  تريد 
الدنيا  تلوم  أن  قوتها.تريد  بكل  تصرخ  لكي 
إلي  مبخلصنا.تذهب  فعلته  ما  علي  كلها 
باق  باق  شيء.الظالم  يدها  في  ليس  و  القبر 
الزالزل. يخيفها  قدميها.ال  حتت  متوج  .األرض 

هي خارجة عن أمر األرض كلها.

احلنوط  معهن  إثرها.أخذن  في  املرميات  جرت 
.تتساءل كل منهن.من يدحرج لنا احلجر؟؟

ليست  بيضاء  حلة  يلبس  مبهر  شاب   -2
وجهه  ملونة.  قمصاناَ  اليهود  يلبس  بينما 
مضيء.ليس فيه مالمح األحزان.في قسماته 
املرميات  القوة.أما  و  البر  و  الفرح  من  كسوة 
املرميات  اإلنكسار.نظرت  عليهن  أجهز  فقد 
احلجر مدحرجاً فلم يدهشهن األمر.ال يخني 
قدر  البصر  يخفي  ال  و  الهموم  قدر  الظهور 
تري  املرميات  و  جتري  األحداث  الدموع.كانت 
املنهمرة.كان  دموعها  لسبب  القليل  منها 
تطلنب  لهن.أننت  معيناً.قال  مريحاً  الشاب 
عنوانه.  ههنا.تغير  هو  الناصري.ليس  يسوع 
لم يعد القبر مسكنه.صار اجلليل في اجلليل. 

و  الظهر  يحني  الهم  احلجر مدحرج.لكن   -3
ال  و  املرميات  تدرك  فال  البصر  تغشي  الدموع 
إذ  اجملدلية ما يرونه.ال يذهلهم دحرجة احلجر 
ينتبهوا  ال  .و  الزلزال  من  مدحرجاً  يكون  قد 
للشخص املبهر اجلالس في القبر فمنذ متي 

يجلس الشباب في القبور؟

ليست  سماوية  لغة  الشاب  من  يسمعون 
معاً  رقة  و  بقوة  اجلليلني.يقول  لكنة  مثل 
أنه قام .أخبروا تالميذه أن يذهبوا إلي اجلليل 

ملالقاته.

لست  و  السيد  أخذوا  مسروق.  أو  مأخوذ   -4
تذيب  األفكار  هذه  كانت  وضعوه؟  أين  أعلم 
ألن  للقبر  العديدة  زياراتها  في  اجملدلية  دموع 
احلزن أطار عقلها و هي التي كانت مسلوبة 
يبتلعها  أن  يريد  اآلن   . إبليس  من  يوم  ذات 

باحلزن.

السيد  أن  أن  قالوا  و  رشوة  أعطوا  الكهنة 
مسروق بينما احلقيقة أن القبر فارغ .

 السيد قائم واقف في البستان مثل آدم قبل 
آدم  دعا  مرمي.كما  يا  اجملدلية  السقوط.ينادي 
جديدة  خليقة  يصنع  الثاني  حواء.آدم  إمرأته 

بقيامته.يصنع موكب القائمني.

أفقر دولة يف العامل حترق عاجا بأكثر من 5 ماليني جنيه اسرتليين

لندن - أ ش أ

أضرمت ماالوي التي تعد أفقر دول العالم النار, األسبوع   
املاضي, في كمية من “العاج” تزيد قيمتها على أكثر 
من خمسة ماليني جنيه استرليني, في اشارة واضحة 
البرية  احلياة  على  باحلفاظ  التزامها  إظهار  تستهدف 
ومكافحة اجلرمية العاملية الواسعة النطاق لالجتار غير 

وقاد  البرملان,  العاج املضبوط فوق سطح مبني  إحراق  البرية.  ومت  واحلياة  بالعاج  املشروع 
“اوقفوا  ارتدى قميصا مكتوبا عليه  الذي  بيتر موثاريكا  رئيس ماالوي  احملرقة  إلى  املسيرة 
اجلرمية ضد احلياة البرية”. وتأتي هذه اخلطوة في أعقاب إحراق ستة أطنان من العاج املنحوت 
في إثيوبيا مطلع الشهر املاضي, وأيضا وسط أنباء بأن كينيا سوف حترق 15 طنا من العاج 
خالل األسابيع القادمة, ومع ذلك تظل عملية احلرق في ماالوي األكثر شهرة. وقال جوني 
فاجان مدير عام منظمة “ليلوجنو ترست” للحياة البرية التي أدت دورا هاما في احلملة ضد 
جتارة العاج, إنه شىء مثير فعال أن تعطي حكومة ماالوي مسألة احلفاظ على احلياة البرية 
وطنية,  أكبر من مسألة  تعد  املسألة  أن هذه  وأضاف  الصعبة.  الظروف  في هذه  أولوية 
وأن ماالوي تعمل كمركز جتاري لوقوعها بني ثالث دول توجد بها أعداد ضخمة من األفيال, 
هي زامبيا وتنزانيا وموزامبيق, وأن جتارة العاج غير مشروعة دوليا وتقدر قيمتها مبليارات 

اجلنيهات االسترليني وتشهد قتل اكثر من عشرين الف فيل سنويا.
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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, PFP, FICB, FCSI 
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. 

$562.02* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of February 28, 2015): $7.74  

12919.90 
0.0435 



اكتمال تنظيف 
خليج ) اجنليش باي( 
في فانكوفر من تلوث 

نفطي كبير 

يوم  المحلية  السفن  بعض  اكتشفت 
كيلومتر  واحد  بطول  كبيرة  نفطية  بقعة  وجود  الظهر  بعد  أبريل   8 األربعاء 
العديدة حوله وتم  المحلية  الخليج والشواطئ  تسربت من سفينة شحن وأفسدت 
حول  عائمة  حواجز  ليضعوا  الخميس  يوم  جاءوا  الذين  السواحل  خفر  إبالغ 
السفينة وبدأوا في إزالة النفط من علي سطح المياه ، وقال كابتن خفر السواحل 
في مؤتمر صحفي يوم الخميس انهم أزالوا 1400 لتر من النفط ولكن ال يزال 
هناك بعض التلوث علي الشواطئ وتم إبالغ حرس الشواطئ بتنبيه الناس ليبعدوا 
كالبهم عن المياه الملوثة  بالنفط حيث من المرجح أن تموت من التسمم الحاد 
الن النفط الذي يغطي الشواطئ سميك جدا وقال بيتر روس مدير برنامج أبحاث 
تلوث المحيطات انهم وجدوا كرات من القطران وان الصخور والطيور البحرية 
تغطت بالنفط . واعلن المسؤولون يوم السبت 11 أبريل أن معظم الوقود السام 
الذي تسرب تمت إزالته، وتم تقدير كمية الوقود الذي تسرب من السفينة ماراثاسا 
اليابانية الصنع بحوالي 2٧00 لتر من النفط، وتم إغالق مصدر التسرب وبينما 
يستمر التحقيق في سبب التسرب فيقع اللوم علي عطل في المعدات بالرغم أن 

هذه الرحلة األولي لهذه السفينة الحديثة الصنع لجمع الحبوب من فانكوفر

أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو كاثلين وين من اكبر مركز لتدريب 
العاملين في صناعة الحديد في شمال أمريكا والذي يقع في مدينة إتوبيكو  عن 
إضافة ٥٥ مليون دوالر للتدريب الصناعي وهذه األموال سوف تشمل برامج 
لرفع مستوي الوعي حول المهن والحرف المتوفرة في السوق بين مجموعات 
من شباب  الثانوي من خلفيات مختلفة  الذين ال يفكرون في اكتساب مهارة في 
حرفة وقالت نحن نريد أن نتأكد أن لدي الشباب فكرة واضحة عن مختلف الفرص المتاحة للعمل وان المقاطعة تتوقع أن 
يكون هناك وظيفة مهنية  من بين كل خمسة وظائف جديدة في المقاطعة ، وستعمل األموال علي خلق قوة عاملة يمكنها 
أن تبني و تنشئ ما قيمته 130 بليون دوالر من  مشروعات البنية التحتية والتي اعلن عنها العام الماضي ضمن ميزانية 
المقاطعة ، وستقدم المقاطعة 19 مليون دوالر لتوظيف الشباب الذين يقبلون علي التدريب المهني من خالل صفوف 
للتدريب وأما الكليات والمرافق األخرى التي تقوم بتأهيل الشباب للحرف فسوف تتلقي أموال لزيادة كفاءة المعدات لديها 
وزيادة مساحة مختبرات العمل وأوقات العمل فيها .وقالت ليندا فرانكلين الرئيسة والمديرة التنفيذية لكليات أونتاريو أن 

هناك طلبا كبيرا علي الشباب ذوي المؤهالت والمهارات العالية لينجحوا في  الوظائف الحرفية والصناعية .

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي
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حكومة كندا تتوسع في برنامج املنح املالية للطالب للتدريب والدراسة بعد الثانوية

تلتزم حكومة كندا بان تجعل التعليم والتدريب بعد الثانوية في متناول الجميع وتحقيقا لهذا الغرض أعلن رئيس الوزراء ستيفن هاربر 
يوم ٧ أبريل 201٥ من مدرسة سيكوفي في شمال فانكوفر عن زيادة فرص الحصول علي منح دراسية للطالب في كندا من اآلسر 
ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، وبداية من عام 2016 – 201٧  ستصبح المنح الدراسية متاحة للطالب المسجلين في برنامج 
تعليمي لفترة ال تقل عن 34 أسبوع وحاليا البد للطالب الذين يريدون الحصول علي منحة دراسية مقدارها 2٥0 دوالر شهريا ال ترد 
أن يكونوا من أسرة ذات دخل منخفض وان يكونوا مسجلين في برنامج تعليمي بعد الثانوية بدوام كامل و ال تقل مدته عن 60 أسبوع 
والطالب من اسر ذات دخل متوسط  وبنفس الشروط السابقة يحصلون علي 100 دوالر شهريا ، وهذا لن يتغير مع التعديالت الجديدة 
في البرنامج ويستفيد من هذا البرنامج 40 الف طالب عبر كندا ، وقد القي ستيفن هابر كلمة بمناسبة هذا وقال أننا ندرك جميعا األهمية 
الشديدة للحصول علي تعليم عالي ولكن ندرك أيضا أن هناك تحديات مالية قد تواجهنا بسبب ذلك وآيا كان المجال الخاص بدراستك 
وليس فقط عندما كنت شابا ولكن غالبا في وقت الحق من الحياة عندما يكون إعادة التدريب  مهم وضروري الكتساب مهارات 
ضرورية لوظيفتك فقد استجابت حكومتنا لهذا منذ عام 2009 عن طريق برنامج المنح الطالبية في كندا ، والطالب المتفرغ للدراسة 
أيا كان عمره يكون أهل لمنحة 2٥0 دوالر شهريا للدراسة  ال ترد ، وقال أيضا أن  هناك فرص متزايدة للطالب الذين يدرسون في 
دورات تدريبية قصيرة فمثال  يمكنك أن تصبح أخصائي في الغابات في مدة اقل من عام وممكن أن تصبح لحام أو عامل بناء أو مساعد 
محامي في اقل من عام ، أو مؤهل في تقنيات المحاسبة في عام وهذه مجرد عينات من قائمة طويلة جدا من فرص التدريب القصيرة 
الممتازة ، ونعلم أن عدم وجود الوسائل المالية ال ينبغي أن تكون حاجزا للطالب الواعد ، وال ينبغي التمييز التعسفي بين المهني اعتمادا 
فقط علي الوقت الذي يستغرقه التدريب ، ولهذا فانا مسرور أن اعلن اليوم أن حكومتنا سوف توسع برنامج المنح الطالبية للطالب 
المسجلين في دورات تدريبية ال تقل مدتها عن 34 أسبوع ، وهذا سيفتح الباب أمام الكثيرين الذين يريدون بعض التدريب المتخصص 
مثل األمهات الذين يريدون العودة لسوق العمل بعد فترة انقطاع لتربية األطفال ، والن الحكومة تعلم كيف تكافح األسر لتكسب معيشتها 
فقد عملنا علي وضع المزيد من األموال في جيوب األسر الكندية المكافحة . وقد خفضنا الضريبة لألسر وخفضنا ضريبة المبيعات 

الفيدرالية من ٧% إلى ٥% وتوسعنا في فوائد رعاية الطفولة العالمية وسوف تقدم حكومتنا ميزانية متوازنة قريبا.

القوات اجلوية الكندية تقوم بأول ضربة جوية ضد 
مواقع داعش في سورية

بان  الكندي  الوطني  الدفاع  وزارة  أفادت  
القوات الجوية الكندية قد وجهت أول ضربة 
سورية  في  إليزيس  قواعد  علي  لها  جوية 
يوم 8 أبريل 201٥ ، وقد قامت طائرتان 
الجوية  بالضربة   18 أف  سي  طراز  من 
ضد مواقع ايزيس بالقرب من مدينة الرقة 

في سوريا ، وأشار البيان أن الطائرتان قد عادتا بسالم إلي قواعدهم ، وهذه 
أول طلعة حربية جوية علي مواقع داعش في سوريا منذ أن صوت البرلمان 
مسلحي  ضد  الكندية  العسكرية  البعثة  نطاق  تمديد  علي  بالموافقة  الكندي 
الدولة اإلسالمية لمدة عام حتي مارس 2016 وتوسيع نطاقها لتشمل مواقع 
داعش في سورية وقال وزير الدفاع جيسون كيني انه من المتوقع أن تصل 
العام  من  الوقت  هذا  مثل  في  دوالر  مليار  إلي نصف  البعثة  هذه  تكاليف 
القادم ، وقد شاركت في الغارة الجوية 10 طائرات من قوات التحالف منها 

6طائرات من الواليات المتحدة وعادت جميعها سالمة إلي قواعدها .

شركة أمازون جتري اختبارات للطائرات 
الصغيرة دون طيار ) درون( في موقع 

سري في كندا 

اذا كنت ممن يشترون بضائع من موقع أمازون في كندا فقد 
تصلك المشتريات عن طريق طائرة صغيرة دون طيار ) 
درون( في المستقبل وستعلم أن كندا ساعدت في جعل هذا 
حقيقة . شركة أمازون ومقرها سياتل في أمريكا تريد أن توصل عبوات وزنها اقل من ٥ أرطال في 30 دقيقة 
أو اقل باستعمال طائرات التحكم الذاتي ) درون( في المستقبل القريب ، ولكن لم تستطيع الشركة أن تحصل علي 
موافقة سريعة من الواليات المتحدة حيث تحتاج لوقت طويل الستخراج تصريح للقيام باختبارات ولهذا فقد قررت 
أمازون أن تجري اختبارات التحليق لطائراتها في كندا حيث تهتم العديد من الشركات باستعمال هذه الطائرات 
الماضي  ديسمبر  منذ 1٧  ترخيص ألمازون  الكندية  النقل  وزارة  أصدرت   وقد   ، البضائع  لتوصيل  الصغيرة 
ألجراء اختبارات الطيران وهو يحدد أقصي ارتفاع لهذه الطائرات فوق مستوي البنايات والناس ومكان التشغيل 
والمتطلبات األخرى للتنسيق مع خدمات حركة المرور الجوي ويصلح التصريح لمدة عام ، وأكدت متحدثة من 
شركة أمازون أن اختبارات الطيران ستجري في الهواء الطلق في أماكن ريفية ويقع المكان السري الذي تجري 

فيه االختبارات في برتيش كولومبيا قريبا من حدود الواليات المتحدة.

كندا تدعم اجلهود اإلنسانية ملساعدة أولئك 
الذين يعانون من الصراع الدائر في اليمن 

الدولية  التنمية  وزير  أعلن   :  201٥ أبريل   10  ، أونتاريو   – أوتاوا 
إنسانية  مالية  إضافية   مساعدات  عن  براديس  كريستيان  والفرنكوفونية 
المتضررين من  السكان  الفورية لماليين  تلبية االحتياجات  للمساعدة علي 
النزاع في اليمن وقال أن كندا قلقة الشتداد حدة القتال والعنف في اليمن الذي 
أدي إلي زيادة معاناة وتشريد السكان الذين كانوا بالفعل في حاجة ماسة إلي 
المساعدات اإلنسانية ، وقال أن كندا تعمل علي التأكد من أن المساعدات 
الحيوية مثل الطعام والمياه والمأوي والخدمات الصحية تقدم في أسرع وقت 
ممكن إلي السكان المتضررين من هذا النزاع ، وسوف تواصل كندا الوقوف 
إلي جانب شعب اليمن في هذا الوقت العصيب ، وان اثأر األزمة الحالية 
ستؤدي للمزيد من الفقر والتخلف ألعوام قادمة في اليمن ، وهو البلد األشد 
فقرا في شبه الجزيرة العربية ، وان انعدام األمن الغذائي وانعدام الخدمات 
األساسية وتدمير سبل العيش والتشرد الناجم عن الصراع في اليمن تسبب 
في حالة طوارئ إنسانية تمس حياة 1٥.9 مليون نسمة أي حوالي 61% من 
السكان ، وهذا الصراع الحالي يمثل تحديا كبيرا للمنظمات اإلنسانية التي 
ال تستطيع الوصول إلي أولئك الذين في امس الحاجة إلي المعونة ، وقال 
براديس  أن كندا تدعوا جميع أولئك الذين يشاركون في النزاع المسلح إلي 
احترام القانون اإلنساني الدولي والسماح للمنظمات اإلنسانية بالوصول في 
تتابع  اليمن ، وان كندا  المحتاجين في  إلي األشخاص  أمان ودون عوائق 
عن كثب الوضع هناك وهي علي استعداد لالستجابة كما ينبغي مع مواصلة 

تقديم المساعدات إلي أولئك المحتاجين .

األول من أبريل كان موعد مغادرة العمال األجانب 
املؤقتني ذوي املهارات القليلة لكندا

أثناء حديثه عن محاولته  الدموع في عيني ماريو رييس  اختنقت   : كالجاري 
العمل  تصاريح  انتهاء صالحية  موعد  باقتراب  وذلك  كندا  في  للبقاء  األخيرة 

لألالف من العمال األجانب المؤقتين ، ويبلغ ماريو من العمر 48 سنة وقد جاء إلي كندا من الفلبين منذ ٧ سنوات 
ويعمل في عمل مؤقت وحاول الحصول علي اإلقامة الدائمة في نوفمبر الماضي ورفض طلبه وضاع امله في 
أن يبقي مواطنا كندي ويواجه األن حقيقة العودة إلي وطنه قريبا ، وفي عام 2011 أعلنت حكومة المحافظين أن 
1 أبريل من عام 201٥ هو الموعد النهائي للعمال األجانب المؤقتين ذوي المهارات القليلة فإما يحصلون علي 
اإلقامة الدائمة أو يعودون إلي بالدهم ، وفي البرتا وحدها تقدم 10 أالف عامل اجنبي مؤقت بطلب اإلقامة الدائمة 
. ولم تكشف إدارة الهجرة في كندا عن العدد اإلجمالي للعمال الذين يجب أن يغادروا ولكن خبراء الهجرة وسوق 
العمل يقدرون العدد بعشرات األالف. وقال احد المحامين الذي يمثل 30 عامال انه يحاول تمديد الوقت للعمال علي 
امل أن تصدر الحكومة قرارات استثنائية وقال محامي أخر أن الميعاد النهائي الذي حددته الدولة غير عادل للعمال 
ذوي المهارات القليلة والذين يعملون في أعمال ال يرضي احد القيام بها ولم يتأثر بهذا المهندسين أو المديرين 
التنفيذيين ، وفي أوتاوا دافع وزير العمل بيير بويليفري عن موقف الحكومة وقال أن سياستنا أن تكون الوظائف 
متاحة أوال للكنديين وان األول من  أبريل 201٥  كان معروفا للجميع منذ وقت طويل وان الشركات عليها أن 
ترفع األجور وتوظف الكنديين اذا كان لديهم مشكلة في شغل الوظائف  ، ودعت العديد من المنظمات للعمل علي 

تسهيل حصول العمال المؤقتين علي اإلقامة الدائمة خاصة في المقاطعات التي تعاني من نقص األيدي العاملة

بسبب زيادة الطلب على احلرفيني املهرة ستعزز أونتاريو التلمذة احلرفية 
مببلغ ٥٥ مليون دوالر 



جيدة  عملة  الهاشمية  األردنية  :المملكة  العربية  ألدول 
ومتنوعة ألملك الحسين بن طالل – دينارالقرن الخامس 
عشر للهجرة النبوية 1980 ودينار 19٧0 –الدرهم 100 
العرش  على  للجلوس  والعشرون  الخامس  العيد  فلس  
)19٥2 – 19٧٧ ( – قرشان ونصف 1992 – نصف 
دينار 199٧ – قرش ونصف – نصف درهم ) ٥0 فلس 
( -2٥ و10 و٥ و1 فلس . .... الملك عبد هللا الثانى إبن 

الحسين ٥ قروش 2000 – 10 قروش 2004 
الجمهورية العراقية : 2٥0 فلس ذكرى تحرير النفط من 
صورة  تحمل  والمجموعة   19٧3 األجنبية  اإلحتكارات 

النخيل .
العربية  .........اإلمارات  -٥سنتيمات  :دينار  الجزائر 
المتحدة : 10 فلوس 19٧3 مركب صيد – ٥ فلوس سمكة 
إناء القهوة 1982 – 2٥ فلس غزال 199٥ – 1 درهم 

إناء و ٥0 فلس آبار بترول200٧ 
السعودية :لاير واحد ضرب فى مكةعبد العزيز آل سعود 
136٧ هجرية 2٥ و10 و ٥ هللة فيصل بن عبد العزيز 
1392 هج  – لاير واحد مائة هللة – ربع قرش ونصف 
لاير وربع لاير خالد بن عبد العزيز آل سعود 1396 هج- 
سيفين يعانقان نخلة – لاير الملك فهد بن عبد العزيز آل 

سعود خادم الحرمين الشريفين – ٥0 هللة 1408 هج .
ألكويت :100 فلس مركب شراعى 19٧6 – ٥0 و 20 و 
10 و1 فلس ......ٌعمان ٥0 بنسة 1400 هج قابوس بن 
سعيد سلطان عمان  سيفان وخنجر متعانقان – ربع لاير 

 ....... م  العمانى 1400 هج – 1980  المركزى  البنك 
لبنان : شجرة األرز مصرف لبنان واحد ليرة 19٧٧ – 
٥00 ليرة و 2٥0 ليرة – ٥0 و2٥ – 10 و٥ قروش 

 199٥
المتحدة  ٥ قروش سورية  العربية  الجمهورية  سورية : 
العربية  الجمهورية   ..... نجمتان  داخله  نسر   1960
السورية 1 ليرة و 10 و٥ قروش 1968---- ٥0 قرش 
سد الفرات 19٧6 --- إعادة إنتخاب الرئيس حافظ األسد 

19٧8 وتحمل صورته  
ليبيا :ألمرحلة األولى ألمملكة ألليبية ٥0 مليم – 10 مليمات 
ألجمهورية  الثانية  -----ألمرحلة  التاج  وتحمل   196٥
العربية الليبية 100 درهم 19٧٥ وتحمل صورة الصقر 
الليبية الشعبية اإلشتراكية  -----ألثالثة ألجماهيريةالعربية 
100 و ٥0 درهم 19٧9 والصورة لفارس يمتطى جواد .

تونس : دينار ونصف دينار و100 و٥0 و20 و٥ مليم 
199٧ البنك المركزى التونسى وصورة إمرأة فى الحصاد 

 .
إسرائيل :مجموعة كاملةتبدأ من ٥ شيكل حتى 1 أجورا 
وكأس  ونخلة  والشمعدان  والقارب  األسد  صور  وتحمل 

وآالت موسيقية وال تحمل أى تاريخ .
تركيا : 10  بارة تركية بالحرف العربى ٌضرب فى دولة 
عثمانية  والوجه اآلخر حريت مساوات عداالت  والتاريخ 
 1981 ليرة    10 الالتينى  وبالحرف   . واضح  غير 
جمهورية تركية وصورة جندى قد يكون كمال أتاتورك 
والوجه  بيسة   2٥ العربى  بالحرف  باكستان   --------.
ونجمة  هالل  مأذنةداخل  ورسم  باكستان  حكومت  اآلخر 
19٧9 – 10 بيسة دائرية مشرشرة -٥ بيسة مربعة . –

إيران : بالحرف العربى 2٥0 لاير 13٧٥ هج .   
$$$$$$$$$$$$$ 

ألعــــــــــــــــالم : إنجــــــــــلترا :1 بنى 1918 جورج 
الخامس – البنس الجديد1969 – ٥0 بنس جديد 198٧ 
– 20 بنس بشكل سداسى – 1 جنيه 199٧ –عملة قديمة 
تحمل صورة الملكة فيكتوريا والوجه اآلخر ال يحمل أى 

طباعة .
العالم  تبشر  المنطلقة  الشابة  تحمل صورة   : فرنســــــــا 
بالحرية والمساواة واإلخاء 10 و٥ – و2  فرنك 19٧8  

--- 20 و 10 و٥ -سنتيم وجه فتاة 19٧8
إيطــــــــاليا :٥ليرة 19٥٥ صورة إحدى ربات الرومان 
– 100 ليرة قيصر يقطف ثمرة 1966 – ٥0 ليرة بطل 

رياضى 196٧ 
ألمــــــــــانيا :٥مارك 19٧٥ ألنسر األلمانى --- 2مارك 
19٧3 تحمل صورة المستشار كونراد أدينـــاور )1949 

) 1969-
ألنمســـــا :10 شلن 19٧٥ صورة فتاة – ٥ شلن 1969 

فارس يمتطى جواد 
هولنــــدا : 1كرون-2٥ و10 سنت 19٧1 الملكة جوليانا 

-----2٥ سنت 1992 الملكة بياتريس
فرانكو  فرانشيسكو  الجنرال  بصورة  :عملة  أســــــــبانيا 
الثانى نسر منطلق إلى األعالى يحتضن  19٥٧ والوجه 
الحكم  الديكتاتور عندما سلم  فعله  ما  الملكية وهذا  شعار 

للملك كارلوس
يوجوسالفيا : 20 بارة 196٥ – 2 دينار 2002 صورة 

ثالثة أبراج لكنيسة 
محارب  نحاسية 19٧9 صورة  دراخمة    2   : أليونان 
بلباسه القديم 20 دراخمة نيكل 19٧6 – 1دراخمة عليها 
صورة ملك اليونان المعزول 1968 – 1دراخمة سفينة 

وخلفها وجه يونانى  19٧8 
قبـــــــرص : عملة جيدة مثل اليونان تحمل صور أبطال 
وطيور --- لغة يونانية                    ألدنمارك : 1 كرون 
فريدريك التاسع 19٧1 - 1 كرون ألملكة مارجريت الثانية 
أور  أور 19٥4- ٥0   10  --- التاج 19٧9  و صورة 
إلى  أور 198٥-و مخرومة من ٥ كرون   ٥  – 19٧0

٥ أور 

-٥ روبل  نيكل 19٧8  : 1٥ روبـــل  السوفيتى  أإلتحاد 
نحاسية 1981 يحمالن شعار الشيوعية 

هلفيسيا ) سويسرا( 2 فرنك 19٧8 – 1 ونصف فرنك 
-20 و10 و٥ ..... 198٧

بقية الدول األوروبية : ماجيار )المجر ( الفورينت والفيلو 
– أيسالند الكرون – البرتغال – – رومانيا ال ليو –بولندا 
2 و1  زوكتى -٥0 و20 و10 و٥ جروزى وجميعها 

بلغات هذه الدول 
أستراليا : 2 و1 دوالر 19٧8  ٥0 – 20 -10 – ٥ سنت 

19٧8 و2002 الملكة إليزابيث والقنغر 
نيوزيالند : 1 دوالر 1991  و ٥0  و20 و٥  أنديفور 

1988 الملكة إليزابيث وطائر الكيوى
أليابان : عمالت تبدأ من ٥00 ين حتى 1 ين تحمل صور 

أباطرة اليابان عملة واحدة مخرومة 
الصـــــين : وبها عملة كبيرة الحجم بها ثقب مربع 

تايـــــوان :باللغة الصينية وتحمل صورة شيانج كاى شيك
الفيليبين :٥0 و2٥ و10 بيزو 19٧0 – 1 بيزو قديم 

الهـــــند : 1 روبية 19٧٧و2004 – ٥0 و2٥ و10 بيز 
19٧6 صور ثالثة أسود و وحيد القرن 

العادى  السمك  دوالر سمكه ضعف   ٥ : كونج  هونــــج 
1981 _  2 و 1 دوالر و٥0 سنت 199٧       الملكة 

إليزابيث واألسد حاماًل التاج -2 دوالر مشرشر 1980 
تايالند : صورة الملك وخلفه صورة بناية 

سنغافورة :1 دوالر1989 -20 و10 و٥ و1 سنت 2000  
أندونيسيا :٥0 روبية 19٧1 صورة الطاووس 

كوريا- ماليزيا لغة غير مفهومة 
جنوب أفريقيا :1 راند 19٧8 : – ٥0 سنت زهور  و10 
و٥ و2 و1 سنت 1980 -1 سنت 1988 بنصف حجم 

1980
إريتريا 10 سنت 199٧ صورة نعامة .

هذا   ,,,,, العالم  الجولة حول  هذه  من  تمل  ألم  ياصديقى 
يكفى اليوم 

تركته وأنا سعيد بهذه الهواية وأفكر أن ألتحق بها .

السنة الثامنة ، العدد )186(  - األحد 19 إبريل 2015أخبار وأراء17

ألعـــــــامل بني يديـــــــــك )2(
توفيق مرتي مينا

متمردة  شيعية  حركة  الحوثيون 
صعدة  محافظة  من  تتخذ  مسلحة 
،تعرف  لها  مركزا  اليمن  شمال  في 
أنصار  او  المؤمن  الشباب  او  باسم 
هللا او ”الحوثيين” نسبة إلى مؤسسها 
يد  على  قتل  الذي  الحوثي  حسين 
القوات اليمنية عام 2004 ويعد األب 
الحركة  تأسست  للجماعة.  الروحي 
أنه  يشعرون  ما  نتيجة   1992 عام 
الحكومة  من  ضدهم  وتمييز  تهميش 

اليمنية.
إلى  الحركة  وأعضاء  قيادة  تنتمي 
المذهب الزيدي من اإلسالم الصراع 
صالح  هللا  عبد  وعلي  الحوثيين  بين 
قبائل  لم يكن صراع  وأركان نظامه 
مختلفة، وبالرغم من أن الحركة تُقاد 
وتستلهم  زيدية  شخصيات  قبل  من 
وجودها من التراث الزيدي اليماني، 
للحكومة  طائفياً  تحدياً  ليست  فهي 
اليمنية وال مظهر محلي من مظاهر 

الهالل الشيعي العابر للقوميات.
إلى  المتقطعة  المواجهات  تحولت 
صراع مستمر بينهم وبين علي عبد 
هللا صالح وعلي محسن األحمر من 
2004 وحتى 2011، واشتبكوا مع 
ما  في   2009 عام  سعودية  قوات 
عرف بنزاع صعدة معظم القتال كان 
إلى  انتقل  ولكنه  صعدة  في  متركزاً 
عمران  محافظة  في  أخرى  مناطق 
ومحافظة الجوف ومحافظة صنعاء. 
عسكرياً  قمعهم  في  الحكومة  فشلت 
إدارة  أسلوب  منها  عديدة  ألسباب 
علي  نظام  وطبيعة  نفسه  الصراع 

وعدم  ذاتها،  بحد  صالح  هللا  عبد 
التي  الرئيسية  األسباب  معالجة 

أدت لظهورهم.
قائد الحركة حالياً هو عبد الملك 
لمؤسس  األصغر  األخ  الحوثي، 
حسين  المؤمن”  الشباب  لـ”منتدى 

بدر الدين الحوثي.
وتسبب الفقر وظلم الحكومة اليمنية 
العشوائي  والقصف  صعدة  لسكان 
على المدنيين خالل حروب الحوثيين 
السبعة بازدياد اعداد انصار الحوثيين 
السكان  من  كثيرة  اعداد  وانضمام 
والقبائل والمقاتلين لتنظيمات الحوثي 
تعرضوا  الذي  الظلم  بسبب  المسلحة 
له على ايدي الجيش اليمني وفقدانهم 

اقرباءهم او افراد من قبائلهم.
عشرين  على  يطلق  اسم  الزيدية 
اربعة  سوى  منها  يبقى  لم  مذهب 
والسالمية  “الهادوية  وهي  مذاهب 
لكن   ” والصالحية  والجارودية 
هو  اليمن  شمال  في  السائد  المذهب 
الي  معروف  الغير  ومن  الهادوية 
قيادة  لكن  الحوثيين  ينتمي  مذهب 
للمذهب  تنتمي  انها  يعتقد  الحوثيين 
الجارودي وهو مذهب شيعي متطرف 
ومستقل عن الزيدية وقد انقرض في 
نشر  الحوثيين  قادة  ويحاول  اليمن، 
تحت  اليمن  في  الجارودي  المذهب 
على  بالقوة  وفرضة  الزيدية  مسمى 
متبعي المذهب الهادوي، ويرى قادة 
القبلية(  الحوثيين ان الزيود )الزيدية 
عن  وخارجوا  وهابية  سنة  اصبحوا 
المذهب الزيدي ويكفرونهم. وتاريخيا 
المذهب  تكفر  الزيدية  المذاهب 
انه  ايضا ويرون  الشيعي  الجارودي 
وليست  شيعية  منحرفة  باطنية  فرقة 

من الزيدية.
تأثرت حركة الحوثيين بأطروحات 
فقهاء  أحد  وهو  الحوثي  الدين  بدر 

بالمذهب  المتأثر  الزيدي  المذهب 
السني  للمذهب  المناهض  الشيعي 
ألف  قد  وكان  اليمن،  في  الحنابلي 
عددا من المؤلفات يتطرق ألفكارهم 
بالنقد وتحديدا على أحد أعالم الحنابلة 

في اليمن مقبل الوادعي.
سافر بدر الدين الحوثي إلى طهران 
وأقام بها عدة سنوات وتأثر بالمذهب 
والخميني  عشري  االثني  الشيعي 
النموذج  تطبيق  بإمكانية  واعتقد 
من  عدد  اتهم  اليمن  على  اإليراني 
فقهاء الزيدية )منهم مؤسسون لحركة 
بالخروج  الحوثيين  المؤمن(  الشباب 
واإلقتراب  الزيدية  المدرسة  عن 
زيدية  أنهم  أو  العشرية  اإلثنا  من 
فيه  تشاركهم  اتهام  وهو  متطرفون 

الخنابلة المعادية للحوثيين.
وحلفائها  اليمنية  الحكومة  ارادت 
لتلقي  طائفية  بصبغة  الصراع  صبغ 
دول  من  والمعنوي  المالي  الدعم 
مجاورة لتصوير الصراع كجزء من 
حرب إقليمية وتهديد لألمن العالمي، 
للتغطية على جهود الحكومة الضئيلة 
التنظيمات  مواجهة  في  والمتقطعة 
اإلرهابية، يلجأ النظام اليمني وحلفائه 
كتهديد  المحليين  أعدائهم  لتصوير 

للعالم.
معقل  بصعدة  السلفية  الحديث  دار 
عن  يزيد  لما  اليمن  في  الزيدية 
تأسست  تاريخها،  من  سنة  ألف 
هللا  عبد  علي  من  بدعم   19٧9 عام 
صالح وعلي محسن األحمر وتمويل 

سعودي لرجل الدين مقبل الوادعي.
مقبل  السعودى  االعمال  رجل  أقام 
 19٧9 عام  اليمن  في  الوادعي 
األحمر  محسن  علي  برعاية  وأسس 
سلفية  مدرسة  عبد هللا صالح  وعلي 
صعدة  محافظة  في  دماج  قرية  في 
الحديث  دار  سماها  الزيدية  معقل 
كان علي محسن األحمر وعلي عبد 
هللا صالح اعتمدوا على سياسة فرق 
المجتمع  أطياف  على  للسيطرة  تسد 

اليمني.

كان مقبل الوادعي يصف الحوثيين 
بأنهم “أهل بدعة” داعيا إياهم للعودة 
إلى “السنة الصحيحة” بدأ طالب مقبل 
في  الصوفية  المراقد  وهدم  بتدمير 
القرن  تسعينات  بالذات خالل  صعدة 
العشرين انحياز الحكومة اليمنية إلى 
الحوثيين  الوادعي جعل  مقبل  جانب 
وثقافته  دينه  أنه  يشعر  اليمن  في 
باإلضافة  نفسها  الدولة  من  مستهدفة 
لصعدة،  اإلقتصادي  لإلنعزال 
فالتهميش الحكومي لسكان المحافظة 
وطور  اليمنية  الدولة  خارج  جعلها 
السكان المحليون اساليبا لالبقاء على 
تتأثر  فلم  االقتصادية  استقالليتهم 
من  المرحلين  عودة  بأزمة  صعدة 
السعودية عام 1990 خالل ثمانينات 
وتسعينات القرن العشرين، ظهر جيل 
الدينية  باألفكار  متشبع  اليمنيين  من 
من  تسهيالت  له  ُقدمت  السعودية، 
حكومة علي عبد هللا صالح للسيطرة 
والمدارس  والمنابر  المساجد  على 
إلى  زيدية.  مناطق  في  الحكومية 
اعتمد  الحكومية،  التسهيالت  جانب 
دعم  على  الجدد  الحنابلة  هوالء 
خارجي ال محدود من السعودية لبناء 

المدارس والمساجد في صعدة.
في  الزيدية  كان  الفترة،  تلك  خالل 
أضعف حاالتهم من قرنين تقريبا إذ 
كان شمال اليمن قد تخلص لتوه من 
كانت  وقد  اليمنية  المتوكلية  المملكة 
الشباب  من  العديد  ثيوقراطية  دولة 
المذهب  اعتنق  زيدية  خلفية  من 
مضادة  قوة  لغياب  الحنبالي  السني 
الوادعي  مقبل  جلبها  التي  لألفكار 
من السعودية، الجيل األكبر سنا من 
العامة  عن  انعزل  الزيدية  الفقهاء 
كثيراً  الفكري  انتاجهم  وتضائل 
اليمنية  الحكومة  النحياز  باالضافة 
للعوامل  فافتقروا  الحوثيين  ضد 
الوادعي  مقبل  لمقاومة  الالزمة 

واألفكار السعودية.
علي  استمر  اليمنية،  الوحدة  بعد 
عبد هللا صالح وعلي محسن األحمر 

باعتبار الحنابلة عاماًل قيماً لمواجهة 
الحكومة  فدعمت  الحوثية  النخب 
إلقامة  الزنداني  المجيد  عبد  اليمنية 
جامعة اإليمان بصنعاء. أما السعودية 
وسيلة  المنشآت  هذه  مثل  في  فرأت 

لممارسة “قوة ناعمة” على اليمن.
التسعينات  في  جاء  الحوثي  الرد 
االثنا  الشيعي  الحق  حزب  بتأسيس 
الحنابلي  المذهب  لمقاومة  عشري 
سياسياً وحركة الشباب المؤمن بقيادة 
التنظيم  الحوثي،  الدين  بدر  حسين 
الحق  حزب  عن  مختلف  الثاني 
الشيعي االثنا عشري قلياًل إلنه ركز 
الشيعي  النشاط  بعض  جلب  على 
في  ودينيا  إجتماعيا  عشري  االثنا 
التي  الدينية  المدارس  فبنوا  المنطقة، 
صعدة  في  العلمية  المعاهد  اسموها 
الصدقات  بأموال  وصنعاء  والجوف 
والزكاة السنوية التي تجمع من سكان 
بدر  مؤلفات  طباعة  وأعادوا  صعدة 
على  فيها  يرد  التي  الحوثي  الدين 
المخيمات  وأقاموا  الوادعي  مقبل 
مدارس  بنوا  بل  للطالب  الصيفية 

داخلية كذلك.
أصبحت المخيمات الصيفية تحديدا 
القبلية  القيادات  بين  وبالذات  شعبية 
مقبل  قبيلة  ـ  وبكيل  خوالن  من 
الوادعي نفسه ـ الذين أرسلوا أبنائهم 
األطياف  الحوثية  وتجاوز  إليها 
اإلجتماعية في صعدة واتخذوا موقفاً 
أكثر عملية في مواجهة مقبل الوادعي 
المذهب  هي  الزيدية  أن  القول  وهو 
وسيلة  الحنابلة  وأن  األصيل  اليمني 
اليمن  في  نفوذها  لزيادة  سعودية 
وخلق الصراعات بين اليمنيين، هذا 
الطرح ليس مؤثرا في أوساط الزيدية 
أطياف  بين  بل  فحسب  التقليدية 
واسعة من المجتمع اليمني كذلك.إلن 
إلى  يعود  اليمن  في  الطائفي  التوتر 
تغلغل المذهب الشيعي االثنا عشري 

في اليمن بداية الثمانينات.

]البقية العدد القادم[

من هم احلوثيون وملن ينتسبوا )1(
فاطمة اجلناينى
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تجارب... بال  الزمان  هذا  فى  يوجد شاب  ال 
جملة صادمة قالها له صديقه االقرب الى نفسه 
دائرة  من  اخرجته  النها  صادمة  جملة  وقلبه. 
الحياة والقت به بعيداً جداً النه فى الحقيقة شاب 
بال اى تجربة...لم يكتف صديقه االقرب بذلك 
بل اضاف - وكأنه بعدما جرحه - يسكب زيتاً 
الحالمة  للرومانسية  تعد  لم  بأنه  جراحه  على 
مكاناً فى هذا الزمان المادى .الهذا السبب لم يعد 
لنفسه وقد  قال  البشر؟ هكذا  تعداد  فى  محسوباً 
تمكن االحباط منه وقد وجد نفسه فجأة يجرى 
خيال  مجرد  صار  انه  او  الزمن  اطار  خارج 
انه  بينهم،  يعيش  الذىن  البشر  لهؤالء  ينتمى  ال 
حقاً يشعر بالتباعد الكبير بينه وبين اقرانه منذ 
كان طالباً بالجامعة لكن هذا االختالف كان وال 
يزال سببه هو جديته فى حياته وانه يضع فى 
حسبانه ان لكل شىء اوان فما معنى ان يحاول 
طالباً.  مازال  وهو  فتاة  مع  ما  عالقة  يقيم  ان 
ابتسم ابتسامة المنتصر وهو يستعيد اليوم الذى 
تم تعيينه فى المكتب الهندسى الكبير وكيف انه 
ونجاحه  بتميزه  الجميع  واشاد  عمله  فى  تفوق 
فى فترة قصيرة هذا التميز الذى جعل منه احد 
المكتب  عليها  يعتمد  التى  الرئيسية  االعمدة 
الكبرى  سعادته  كانت  ثم  العريق.  االستشارى 
احالمه  فتاة  فيها  رأى  والتى  بايمان  تفاجأ  يوم 
وزوجة المستقبل تقف امامه وتصافحه والسيد 
به  ويعرفها  بها  يعرفه  الموظفين  شئون  مدير 
فى  السكرتارية  اعمال  تتولى  جديدة  كموظفة 
يتابعها  فكان  االول  اليوم  منذ  اعجبته  المكتب، 
بنظراته على استحياء وكم كانت سعادته وهو 
يراها تبادله االبتسامات كلما مرت من امامه او 
عندما يلتقيان ساعة الغذاء فى مصادفة مقصودة 
االبتسامات  يبادلها  باكمله  عاماً  امضى  منه. 
ويتحدث معها فى امور العمل واحياناً فى شئون 
سياسية او اجتماعية لكنه لم يجرؤ على ان يسألها 
فى امر خاص بها وكان يكتفى بالمعلومات التى 
العمل وعن  حياتها خارج  بالصدفة عن  تصله 
عائلتها عندما تحكى بنفسها عن موقف ما مر 
ان  استطاع  لها.  تعرضت  مشكلة  عن  او  بها 
له  اكدت  فكرة  عنها،  بها  بأس  ال  فكرة  يكون 
فتاة احالمه والزوجة  بالفعل  الفتاة هى  ان تلك 
لم  والتى  له  المناسبة  الفتاة  يتمناها...هى  التى 
فعل  مثلما  الزمن  اطار  خارج  تخرجه  ولن 
صديقه فهى ليست بفتاة مدللة بل هى فتاة جادة 
تماماً.  لكل شىء وقته...مثله  فى عملها تعطى 
ثم كان اليوم الذى قرر ان يفاتحها فى االمر...
اريد ان احادثك فى امر ما.....سألته بجدية...

خير...رد عليه بعد تردد » مش ح ينفع هنا« 
صمت ولم يكمل جملته فقد خانته شجاعته فى 
ان يطلب مقابلتها منفردين فى مكان عام، لكنها 
نصف  وابتسمت  اليه  يرمى  ما  فهمت  بذكائها 
الزمان  له  حددت  بانها  تفاجأ  ابتسامة...ثم 
الساعة  الخميس  »اوكيه..يوم  بنفسها.  والمكان 
سعادته  »مونسونيور« طغت  بكازينو  السابعة 
على اندهاشه بسرعة موافقتها وسرعة تحديدها 
لمكان وزمان المقابلة....لم تتردد هنا ولم تسأله 
فيه..وبالتأكيد هى  يريدها  الذى  الموضوع  عن 
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يحررها هانى نصحى

إحنا 

قريبا .. ستشغل سيارتك 
باهليدروجني املستخلص من 

الذرة

ارتفاع  بشأن  القلق  عن  توقف  أ  ش  أ   - واشنطن 
تكاليف البنزين, فقد اكتشف فريق من الباحثين اآلن 
باستخدام  الهيدروجين  وقود  لخلق  جديدة  طريقة 
سيقان الذرة المتوافرة بكثرة وقشورها. ويمكن أن 
علماء  قبل  من  المكتشفة  الجديدة  الطريقة  تساعد 
وصول  تسريع  فى  األمريكية  فرجينيا”   ” جامعة 
تنتج  أنها  كما  بالهيدروجين,  تعمل  التى  المركبات 
غير  وسيلة  وهي  أقل  وبانبعاثات  الهيدروجين 
هذا  إن  تشانج,  بيرسيفال  الباحث  وقال  مكلفة. 
يعنى أننا تمكنا من إظهار أهم خطوة نحو اقتصاد 
بأسعار  النظيف  الهيدروجين  وإنتاج  الهيدروجين, 
معقولة من الموارد الكتلة الحيوية المحلية. وأضاف 
“نعتقد أن هذه التكنولوجيا مثيرة ولديها القدرة على 
وقود  بخاليا  تعمل  التى  المركبات  استخدام  تمكين 
محل  وتحل  العالم,  أنحاء  جميع  فى  الهيدروجين 
تمويال  بالفعل  الفريق  وتلقى  األحفورى”.  الوقود 
كبيرا للخطوة التالية من المشروع, والتي هى زيادة 
اإلنتاج. وتوصل الباحثون إلى أن استخدام مصدر 

الوقود متاح وسهل بالقرب من محطات المعالجة.

ال ينقصها الذكاء لتستنتج وتعرف ما يريده منها 
اليوم  اتى  ثم  الوليدة.  الحب  بقصة  يحلم  بدأ  ثم 
آخر  بمعنى  او  المعادلة  ستتغير  الموعود،اليوم 
سيثبت لصديقه ولنفسه بل ولكل البشر خطأ تلك 
الشباب،  وتجارب  الشباب  عن  السخيفة  المقولة 
للرومانسية  مازال  انه  وللجميع  لنفسه  سيثبت 
ان  وذاك  هذا  من  واالهم  الزمان  هذا  فى  مكاناً 
فى  اليوم االخير الذى سيمضيه وحيداً  اليوم هو 
ستشاركه  من  اتت  فقد  الحالمة  الرومانسية  دنيا 
يتجسد  اللقاء  سيناريو  بدأ  الناعمة.  رومانسيته 
وهى جالسة امامه بابتسامتها الخجلى وهى تهرب 
كأس  فى  وتسقطها  العاشقة  نظراته  من  بعينيها 
الليمون الذى امامها....هى بالطبع ستطلب ليموناً 
مثاًل  فراولة  عصير  تطلب  ان  الممكن  من  او 
ان تطلب ايس كريم....اما هو  ومن الجائز جداً 
فسيطلب شاياً او قهوة. سيهاجمها بنظراته المحبة 
وعندما تهرب هى من تلك النظرات ستزحف يده 
وينسكب  ايديهما  فتتالمس  يدها  الى  تصل  حتى 
بأنه  لها  يديها....سيهمس  ليغمر  متدفقاً  الحنان 
يتم  ال  الرومانسى  فالحب  سيهمس  يحبها...نعم 
االعالن عنه اال همساً تلك هى قمة الرومانسية...
كفها  سيغطى  اللحظة  تلك  وفى  خجاًل  ستطرق 
عن  ليعلنا  االبد  الى  اصابعهما  تتشابك  ثم  بكفه 
مولد قصة حب حالمة تسبح فى بحر الرومانسية 
فى  جالساً  كان  المحدد  الموعد  فى  السامية. 
الكازينو متأنقاً فى انتظار حبيبته...تأخرت قلياًل..
اال  السابعة  الى ساعته فوجدها  ينظر  قالها وهو 
داعى  مبكراً..فال  اتى  الذى  دقائق...هو  خمس 
دقائق اخرى مرت وهو  او عشر  للقلق...خمس 
ينظر الى مدخل الكازينو الى ان رآها تدخل فى 
خطوات سريعة ثم تنظر حولها حتى تقع عيناها 
كالمطرقة... قلبه  فيدق  اما هو  فتبتسم هى  عليه 
ويُجلسها  ينهض  ان  قبل  امامه  لتجلس  اتت  ثم 
اذا  آسفة  يتمنى.  كان  كما  مقعدها  على  بنفسه 
كنت تأخرت....ال...ابداً ثم اشار لعامل الكازينو 
بها  يسجل  ونوتة صغيرة  بقلم  اتاه مسرعاً  الذى 
تشربى  تحبى   « بابتسامة  اليها  الطلبات...نظر 
وسألت  الكازينو  لعامل  والتفتت  تجبه  لم  ايه؟« 
ثم  بااليجاب  العامل  اجابها  سحلب؟«  عندكم   «
اختلف  اتنين سحلب«  خليهم  فقال »  اليه  التفت 
وبدأ  نفسه  تمالك  لكنه  له  خطط  عما  السيناريو 
يستعيد هدوءه بعد صدمة السحلب وبدأ ينظر اليها 
تنظر  لم  توقع  ما  عكس  وعلى  ساهمة  نظرات 
السفل كما توقع وتمنى لكنها ظلت تنظر اليه فى 
مقابلتها خارج  فهمه هو عن سبب طلبه  تساؤل 
ال  التى  الحياة  عن ضغوط  يحدثها  بدأ  المكتب. 
تدع لالنسان وقتاً فى انجاز كل ما يريد وانه افنى 
سنوات عمره فى الدراسة ثم العمل باجتهاد وامانة 
ثم راق له ان يتحدث عن تفوقه فى العمل وعن 
امانته واخالقه الحميدة واستمر فى الحديث الذى 
يتقنه عن العمل والتفانى فى العمل واالمانة فى 
العمل وكلها تندرج فى خانة االخالق الحميدة...
ثم شعر ان حديثة يتجه بقوة نحو الملل فحمد هللا 
ان اكواب السحلب قد اتت فى الوقت المناسب...
فينقطع الحوار لدقائق نوى خاللها ان يبدأ حوار 
العيون. لحظة يا باشمهندس...قالتها محذرة وهى 

ابتكار روسي لواقية من 
الرصاص باستخدام نفايات 

مصانع الورق

روسيا  من  علماء  ابتكر  وكاالت   – مصر  أخبار 
الرصاص  طريقة جديدة لصنع سترات واقية من 
علماء  توصل  متري.  نانو  سيليلوز  باستخدام 
طريقة  ابتكار  الى  للبحوث  الوطنية  بيرم  جامعة 
جديدة للحصول على سيليلوز نانو متري بطريقة 
بيوتكنولوجية، وينوون استخدام المادة الجديدة التي 
حصلوا عليها في صنع شاشات ذات سوبر مرونة 
كما  ذلك.  وغير  الرصاص،  من  واقية  وسترات 
بـ ٥.3  اقل  الجديدة  بالتكنولوجيا  االنتاج  كلفة  ان 
التكنولوجيا  تضم  المعتادة.  التكنولوجيا  من  مرة 
على  الحصول  ضمنها  من  مراحل،   6 الجديدة 
الليغنين  مركب  وفصل  نقية،  سيليلوز  الياف 
الخشب(  السيليلوز  مع  يشكل  عضوي  )مركب 
 Aspergillus niger“ بواسطة ساللة فطريات
االستفادة  “يمكن  بوزيومكو  الفيرا  الباحثة  “.تقول 
مثل  السيليلوز،  المحتوية على  المواد  من مختلف 
جدية  خطورة  تشكل  التي  الورق  مصانع  نفايات 
أكثر من 8 ماليين  تراكم منها  البيئة، حيث  على 

طن في مقاطعة بيرم وحدها”

في  العاملين  سلوك  في  التحقيق  مكتب  أعلن 
جهاز القضاء البريطاني أنه تم إقالة 3 قضاة 
في بريطانيا بعد مشاهدتهم لمواد إباحية على 
أجهزة الحاسوب التابعة لجهة عملهم باستخدام 
حساباتهم الرسمية، بحسب ماذكرت شبكة “بي 

بي سي” البريطانية الثالثاء.
المواد  إن  التحقيق  لجنة  باسم  المتحدث  وقال 
اإلباحية لم تكن تحوي على مواد غير قانونية 
التي  القانونية  القيود  إلى سلسة من  في إشارة 
المنتجة  اإلباحية  المواد  على  مؤخرا  فرضت 
رئيس  أن  إال  المتحدة،  المملكة  في  والمباعة 
ال  التصرف  قائال:”إن  أشار  التحقيق  لجنة 
يليق بمن يشغل منصب قضائي وأنه ينطوي 
على سوء استخدام ال يمكن تبريره للحسابات 

والموارد الرسمية”.
وكانت اللجنة قد أدانت “تيموثي باولز” القاضي 
القاضي  بمقاطعة رامفورد و”وارين جرانت” 
في شؤون الهجرة واللجوء السياسي في لندن 
نورث  مقاطعة  قاضي  نائب  بولوك”  و”بيتر 
“اندرو  القاضي  تقدم  كما  ايسترن سيركويت، 
ماو” في محكمة مقاطعة لينكولن باستقالته قبل 
ذاتها  التهم  ثبوت  بعد  قرارها  اللجنة  اصدار 

ضده.
واحدة، علما بأنها أم لـ 13 ولدا.

االلمانية  التلفزيونية  القنوات  احدى  وافادت 
اللغتين  معلمة  وهي  راونيج“،  “أنيجريت  ان 
عن  المرة  هذه  حامال  واإلنجليزية،  الروسية 
بذلت  حيث  االصطناعي،  اإلخصاب  طريق 
هذه  إلنجاح  السنة  ونصف  سنة  جهودا خالل 

العملية. 
بعد  آخر  طفل  إنجاب  قرار  أنيجريت  اتخذت 
من  أعوام   9 البالغة  الصغيرة  بنتها  قالت  أن 
عمرها اآلن إنها تريد شقيقا صغيرا أو شقيقة.

األسبوع  في  راونيغ  أنيغريت  تكون  حاليا 
الـ21 من فترة الحمل، وهي في حالة صحية 
جيدة، وتأمل بأن تبقى بصحة جيدة بعد الوالدة 
المقبلة، علما بأنها، على حد قولها، تعرضت 
أربعة  تحمل  أنها  عرفت  أن  بعد  نفسية  لهزة 

أجنة.
من المتوقع أن تضع هذه السيدة األلمانية حملها 
أم  أكبر  آنذاك  وستصبح  المقبل،  الصيف  في 
سنا ألربعة توائم. يبلغ عمر أكبر أوالدها حاليا 
صغيرة  بنت  آخر  عمر  يبلغ  بينما  سنة،   44

لديها 9 أعوام.

أملانية فى الـ 65 من عمرها 
حتمل بأربعة اوالد بعد 

اجنابها 13 ابنا وابنة

عينك  فى  دخل  رمش  عينيه...«فيه  فى  تنظر 
عينه  ليمسح  ورقياً  مندياًل  ناولته  ثم  اليمين«  
العين.  داحل  الرمش  موقع  عن  ترشده  هى  بينما 
اصابها  الذى  الرمش  من  وتحمرت  عينه  دمعت 
فى  يده  بدأت  اللذان غمراها.  واالرتباك  والخجل 
الزحف نحو يدها وهو يحاول ان يبدأ الحديث من 
جديد لكنها فجأة قطبت جبينها وهى تنظر الى يده 
الزاحفة قائلة » ايه ده؟ انت ايدك عرقانة كده ليه؟ 
ثم امسكت بيده بكلتا يديها وهى تتمعن فيها ثم سألته 
» انت عندك امالح؟«   اجابها مرتبكاً » مش...
مش عارف..يمكن« ازداد ارتباكه بعدما شعر انه 
التى  الرومانسية  اللمسة  تحقيق  لمحاولة  ال معنى 
كان يحلم بها بعد ما صارت يده كقطعة لحم بين 
االناء...وفى  داخل  تلقيها  ان  قبل  تفحصها  يديها 
غمرة ارتباكه وانشغالها بالسحلب قالت له بجدية 
انها تعلم جيداً لماذا طلب مقابلتها ثم استطردت » 
اعلم انك رأيتنى يوم السبت الماضى اركب سيارة 
خطيبى  فهو  السوء  بى  تظن  اال  شاب....ارجو 
القادم« ثم اخرجت  وسنعلن خطبتنا يوم الخميس 
له.  وقدمتها  اسمه  عليها  مكتوب  للخطبة  دعوة 
ان  امكنه  ما  ذاهلة حاول  بابتسامة  ارتباكه  اخفى 
يجعلها طبيعية. استأذنته فى الذهاب وذهبت ليظل 
وحيداً يراجع افكاره التى تحطمت امامه ثم نهض 
ليحاول الوصول الى منزله بسرعة ليعاود التحليق 
فيه  ليحلق  الرومانسية  الخاص...عالم  عالمه  فى 
وحيداً الى ان يجد من تشاركه فيه.                                                                                            

لإلعالن جبريدة األهرام 
اجلديد  االتصال على 

647-823-6779



أدارة التعليم 
يف ألربتا توافق 

علي جعل درجات 
االمتحان النهائي 
للصف 12 من %30 

بدال من %50
)اليوم  احمد طنطاوي  كتب محمد 

السابع(:

رفيع  عسكرى  مصدر  قال 
الجوية  القوات  إن  المستوى، 
طائرات   10 تسلمت  المصرية 
مروحية هجومية من طراز أباتشى 
وجارى  الماضية،  الفترة  خالل 
للتشغيل  وإعدادهم  تجهيزهم 
األمريكى،  الجانب  مع  بالتنسيق 
أقرب  فى  الخدمة  لدخولهم  تمهيدا 
فى  المصدر  ونفى  ممكن.  وقت 
 « السابع  لـ«اليوم  تصريحات 
تعطيال  هناك  أن  عن  تردد  ما 
للصفقة من جانب الواليات المتحدة 
التعاون  أن  إلى  الفتا  األمريكية، 
األمريكى  الجانب  مع  العسكرى 
العسكرية  والعالقات  وفعال  قائم 
بين البلدين ممتدة وعلى مستويات 
بعض  كانت  متنوعة.  إستراتيجية 
أثارت  والصحف  األنباء  وكاالت 
فى تقارير غير دقيقة أن مروحيات 
مصر  إلى  تصل  لم  األباتشى 
فى  األمريكى  الجانب  لمماطلة 

تسليمها. 
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بصــــــراحة
توحيد األعياد

مدحت عويضة
أريد أن أسجل هنا تجربة شخصية 
هذا  اآلالم،  أسبوع  خالل  عشتها 
األسبوع الذي نعتبره أقدس أيام السنة، 
علي  نحرص  كأقباط  جميعنا  وتقريبا 
مثلي  الكسالي  هؤالء  حتي  صومه 
لم  أن  أنفسهم  من  بالخجل  يشعرون 
ويحرصون  الصوم  بدأوا  قد  يكونوا 
في  األخير،  األسبوع  صوم  علي 
الشديدة  بالرغبة  نشعر  اآلالم  أسبوع 
ألن نقضي هذه األيام المقدسة بكنيستنا 
نستمتع بالصالة ونتعزى بترديد ألحان 

كنيستنا.

شئ  هناك  كان  األسبوع  بداية  مع 
غير عادي في حياتي أنه بداية األسبوع 
الثاني عشر في السيميستر الثاني ولم 
يتبقي غير أسبوعان علي نهاية السنة 
القانون  في  دبلومة  لدراستي  األولي 
الجامعات  كلبة  كل  مع  الحال  ونفس 
التوقيتات  فتقريبا  كندا  في  والكليات 
األسابيع  هي  ما  أدراك  وما  واحدة، 
نهاية كل سميستر، حيث  األخيرة في 
نهاية  قرب  مع  مكثف  العمل  يكون 
لمختلف  الدارسية  المشاريع  تسليم 
االمتحانات  لقرب  باإلضافة  المواد 
فرصة  كانت  مجنون،  بشكل  وتتابعها 
البصخة  في خضور صالة  جدا  قليلة 
كنت  معدودة  دقائق  من  إال  المقدسة 
ألرضي  القوت  فيها  أتلصص  أحاول 

ضميري بأني موجود بالكنيسة.

وهو  العظيمة  الجمعة  يوم  أما 
لي  بالنسبة  طويال  يوم  يكون  الذي 
صباحا  الثامنة  من  فيبدأ  بالكلية 
مبكرا  استيقظت  الخامسة،  وينتهي 
ألستعد للذهاب لدراستي بينما أوالدي 
يستعدون للذهاب لمدارسهم، أردت أن 
أذكرهم بأن اليوم هو أقدس أيام العام 
في كنيستنا، أنه يوم الجمعة العظيمة، 
فكان رد أحدهما وهي في الصف الثاني 
وسألتني  عظيمة”   “جمعة  اإلبتدائي 
بالجمعة  احتفلنا  لقد  باإلنجليزية 
وأخذنا  الماضي  األسبوع  العظيمة 
يوما أجازه، هل صلب المسيح مرتين 
يا أبي، تلعثمت بعض الشئ وحاولت 
نحتفل  كشرقيين  أننا  لها  أشرح  أن 
بتوقيت مختلف عن الغربيين، شعرت 
بنظرات االستغراب في وجهها حاولت 
الشئ،  بعض  حيرتها  من  التخفيف 
وحاولت تذكيرها أننا في الكريسماس 
مختلف،  بتوقيت  أيضا  نحتفل 
الكريسماس  في  معاركنا  وتذكرت 
قبل  إحداهن  فكلما غضيت من  سويا، 
شجرة  بإطفاء  أهدد  ديسمبر   2٥ يوم 
ديسمبر   2٥ يوم  وبعد  الكريسماس، 
ينقلب الموضوع عندما تصبح الشجرة 
قد ادت غرضها بالنسبة لهم فيأتي دور 
كل منهم بتهديدي بإطفاء الشجرة قبل 

احتفالي بعيد الميالد يوم ٧ يناير.

بواجبات  مثقال  لدراستي  ذهبت 
يوم  فهو  غريب  بشعور  شاعرا  اليوم 
ال  التي  حياتي  في  النادرة  األيام  من 
أقضيها بالكنيسة، كان خوفي من أني 
حضور  في  قليل  حظي  سيكون  ربما 
العظيمة،  الجمعة  صالة  من  دقائق 
فبالرغم  أخشاه،  كنت  ما  حدث  وقد 
من حرصي علي التوجه للكنيسة بعد 
انتهاء دراستي مباشرة إال أنني دخلت 

قد  تقريبا  الصالة  أن  فوجدت  الكنيسة 
لدقائق  صليت  دخلت  ولكني  انتهت، 
فصمم  صديق  مع  تقابلت  ومضيت، 
أن نتناول اإلفطار سويا فذهبت معه، 
ابنته  به  تتصل  إفطارنا  نتناول  وبينما 
الجامعات  أحدي  في  تدرس  التي 
لتؤكد عليه  تقريبا مائة كم،  تبعد  التي 
)كعادة  السبت  غدا  امتحان  لديها  أن 
الجامعات في كندا( وعليه أن يحضر 
يوم  لتقضي  بها  ليعود  اليوم  نهاية  مع 
يكن  لم  صديقي  األسرة.  مع  العيد 
يعرف أن بسبب دراستي أيضا فقدت 
بالكنيسة في  التواجد  بركة  أخذ  تقريبا 
هذا األيام!!!، فنظر إليه هذا هو العذاب 
األعياد  موعد  توحيد  عدم  بسبب 
الطريق  علي  غدا  العيد  ليلة  سأقضي 
أنا وبنتي ولن أتمكن من صالة قداس 
بعض  عليه  أهون  أن  أردت  العيد، 

الشيء فحكيت له حكايتي هذه السنة.

لصديقي  حدث  وما  لي  حدث  ما 
مهاجر  مصري  لكل  تتكرر  قصة 
أسرة  لكل  تحدث  معاناة  للغرب، 
أصعب  يكون  األمر  ربما  تقريبا، 
للعمل خارج  الذين يضطرون  لهؤالء 
مدن إقامة أسرهم، فيغيبون عن األسرة 
جعلني  ذلك  كل  األعياد،  في  بالكامل 
أتساءل لماذا؟؟ )ليه(، لماذا نعيش هذا 
العذاب في أقدس أيام السنة سواء في 
الكريسماس أو القيامة، االحتفال بميالد 
المسيح وقيامته هي يوم رمزي لنحيي 
المناسبة ونعيش تذكار مجيئه ونعيش 
في  أخوض  لن  وقيامته،  تذكار صلبه 
ومتي  المسيح  ولد  متي  حول  معارك 

قام.

البابا  قداسة  طرح  عندما  تعجبت 
الغربي  بالتوقيت  العيد  نعيد  أن  فكرة 
الفكرة  قوبلت  وكيف  بنا  رحمة 
علي  باللوم  ألقي  البعض  بالرفض، 
شعب مسيسوجا بتعطيل حلمهم بإنهاء 
معاناتهم، ولكن عندما عاد البابا وطرح 
الموضوع في اجتماع ضم ممثلين عن 
ال  أيضا  الرد  كان  أونتاريو  كنائس 
نموت وتحيا  نموت  ) علي طريقة  ال 
مصر(، الحقيقة لو عرض البابا تغيير 
األعياد للكنيسة بالداخل والخارج ربما 
هو  الرفض  فسبب  مختلف  الرد  كان 
بركة  يعيشوا  أن  في  البعض  رغبة 
مع  الوقت  نفس  في  المقدسة  األيام 

أسرهم الكبيرة داخل مصر.

ولكن الرسالة التي لم يفهمها البعض 
أن البابا كان قد بدء حوارا مع الفاتيكان 
حول توحيد موعد األعياد وربما كان 
ثم  المهجر  في  التطبيق  بداية  يريد 
يعمم في داخل مصر وخارجها أيضا، 
ولكن برفضنا قد نكون عطلنا مشروع 
توحيد موعد األعياد في العالم، لتستمر 
معاناتنا في الكريسماس والقيامة، ولكن 
مازال لدي أمل أن قداسة البابا سيعيد 
وسيأتي  أخري  مرة  الموضوع  طرح 
في  معاناتنا  فيه  تنتهي  الذي  اليوم 
بالعيد  فرحتنا  من  تقلل  والتي  األعياد 
في ظل الظروف المختلفة التي نعيشها 
في المجتمعات التي هاجرنا إليها، وكل 

عام وأنتم جميعا بخير. 

وجميعنا  اسيوى  او  اوربى  يونانى 
نكره تركيا كراهية عميقة.

يضطهدون  االتراك  تركى: 
العلويين واالكراد واالرمن 

في  مصرح  غير  تركى:  يهودي 
او مسيحي  باتخاذ اسم يهودي  تركيا 
اسمى  غيرت  كندا  وصلت  وعندما 

التركى. 

قبرصي: لن اتعامل مع أي شخص 
تركى ولن اشترى اى بضاعة تركية. 

كندا  في  عشت  كالبرى:  إيطالي 
زلت  ما  ولكنى  حياتي  أيام  معظم 
واألصدقاء  والعادات  اللغة  إيطالي 
الشمال  واهل  القدم،  وكرة  والعمل 

يحتقرونا ولنا لغة مختلفة عنهم.

على  البرازيل  تغلبت  برازيلي: 
جعلتها  التي  االقتصادية  المتاعب 
ولكنى  الثمانينات  في  افالسها  تعلن 
كأس  في  الفوز  عدم  من  غاضب 
ونحن  نستحقه،  ولم  األخير  العالم 
البرتغالية  تتكلم  التي  الوحيدة  الدولة 
لغتهم  والباقون  الجنوبية  أمريكا  في 

اقوال  لكم  قدمت  السابقة  الحلقة 
األوسط  الشرق  من  المرضى  بعض 
فيها داللة على العادات السارية هناك 
وهذه المرة أقدم لكم بعض من اقوال 

المرضى من سائر دول العالم 

انى  من  اخجل  سربى:  مريض 
أقول انى سربى بسبب ما فعله رئيسنا 

السابق.

من  اغضب  يوكرانى:  مريض 
بوتين الذى ضم القرم لروسيا. 

لغة  تدرس  ال  اسبانيا  إسباني: 
استفتاء  اجرت  وكتالونيا  كاتالنويا، 
النفصالها ولكن اسبانيا ال تعترف به

التسعة  الجزر  من  انا  برتغالي: 
يعاملونا  البرتغال  واهل  البرتغالية 

معاملة الجهلة.  

لكندا ألن  مهاجرا  لست  إنجليزي: 
كندا هي بلدنا أيضا.

يتعاشرون  ال  اليونانيون  يوناني: 
فاشل  بينهما  والزواج  المقدينيون  مع 
أصله  من  بين  نفرق  أيضا  ونحن 

اسبانية.

هندي: الهندوس مسالمون ويتحلون 
بالصبر الطويل وكلما زادت سنوات 
في  رغبتي  زادت  كندا  في  إقامتي 
قضيت  كلما  وأيضا  للهند  العودة 
العودة  أستطيع  ال  كندا  في  سنوات 

للهند.

يعاقبني  الصيني  القانون  صيني: 
حال انجاب اكثر من طفل.

جرينيدى: جريندا ال تأخذ جمارك 
من المعلبات والمأكوالت التي نرسلها 

ألهلنا الفقراء هناك.

بعض  يحضر  عندما  فنزويلي 
االمريكان للسياحة يدعوا انهم كنديين 
الن السياسة االمريكية مكروه في كل 

امريكا الجنوبية. 

فليبينية: ذهبت للعمل في السعودية 
وضعفت  اإلسالم  على  فأجبروني 
ما  لكنى  عملي،  على  للحفاظ  وقبلت 
عدت  وعندما  القلب.  مسيحية  زلت 
للقسيس  بضعفتي  اعترفت  للفلبين 
ووافق على عقد زواجي في الكنيسة.

من اقوال املرضى 2

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

اعرتافات احلية 
حليم منجة

انا الحية انا ملكه االغواء
انا اللى خدعت آدم و حواء
سحبت منهم النعيم والرخاء
سحبت منهم الهدوء والصفاء

وزرعت فيهم حياة الكبرياء
فصاروا يحبون المديح والثناء
ويقدمون لى الخضوع والوالء
فعلت هذا بدون مجهود او عناء

خليتها تأكل من الشجرة المحرمه
وقلتلها هتبقى ملكة مكرمة

طلعتها من الجنة وبقت مشرده
عشان تعيش دنيا وآخرة معذبه

قلتلها كلى من شجرة الحياة
ففيها كل ألمعرفة والنجاة
وساعتها هتبقى زى االله
وتتمتعى بالسلطة والجاه

كنت 
عايزة  ابعدهم عن  نعمتة  وغناه
علشان يمشى كل واحد على هواه

ليه اتعذب انا 
وهمه يعيشوا مع يسوع فى سماه

لكن يسوع
مات على الصليب واعطاهم حياه 

لكن لسة كتير من اوالدهم

بيسمعوا كلماتى كأنها نصيحه
يحفظوها وينفذوها وتبقالهم فضيحه

وبسرعة تنتشر أالخبار فى 
ألصحيفه

يجيلهم أكتئاب ونفوسهم تبقى 
ضعيفه 

ونجحت اخلى شغلهم الشاغل 
النميمه

وكالم كتير ملهوش أى قيمه
وسيرة نجسة وحياة خليعه 

يعيشوا فيها كأنها نهج وشريعه 

فالكذب والخداع اقوى سالح
واقدر امشيهم مع كل الرياح
والقتل اكتر شى عندى مباح 

وما يهمنيش كتر البكاء والنواح 

وبأعمل حواليهم سياج
علشان يعيشوا فى احتياج

وانزع من حياتهم كل ابتهاج
لكن 

يسوع خلصهم ودمة كان العالج 
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السنة الثامنة ، العدد )186(  - األحد 19 إبريل 2015

الوهلة  من 
يبدوا  االولى 
السلفيين  مثل  الدينية  المجتمع  فئات  لبعض 
أن  مدنية  أو  انتخابية  وألغراض  وغيرهم، 
ترويجية  وسيلة  هو  البحيرى  اسالم  االستاذ 
فعالة فى القاء االضواء على الفوائد البديعة فى 
الدين االسالمى، فإلى هؤالء أقول مهال مهال. 
فإن  حمل(،  صورة  فى  )ذئب  يقال  وكما  فهو 
يجده  عامة  بصفة  يقول  فيما  اكثر  يتمعن  الذى 
يعود باالسالم الى االسالم المكى الوديع ويردد 
آياته مثل )ال إكراه فى الدين وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها ولكم دينكم ولى دين وما الى ذلك(، 
والمشكلة هنا انه ال يعترف بالناسخ والمنسوخ. 
وهنا أود لو أسأله: ما حكم اآلية االولى فى حكم 
بها  هل  بل واالتجار  تبيح شربها  التى  الخمر 
ذلك  وبعد  بعد؟  تنسخ  ولم  ساٍر  حكمها  مازال 
االحكام.  آخرهذه  الى  المتعة  زواج  عن  نسأله 
الرسول  عم  ابن  طالب  أبى  ابن  على  واالمام 
هلك.  فقد  والمنسوخ  الناسخ  يعرف  لم  من  قال 
لها.  حديث  فى  ايضا  ذكرته  عائشة  والسيدة 
فى  جهاد  اليوجد  أنه  إسالم  االستاذ  ويقول 
االسالم ! اال ضد المعتدى؟!! وأن ايات القتال 
ذلك  بعينها ومعنى  وأحداث  نزلت فى ظروف 
انه يؤمن عكس ما يؤمن به المسلمون وهو أن 
القرآن صالح لكل مكان وزمان. وفى هذا أود أن 
أضع أمامه إحدى آيات القتال التى تثبت سىريان 
 29 أآلية  ففى  ومكان،  زمان  كل  فى  حكمها 
الَِّذيَن  »َقاِتلُوا  نجد  التوبه  سورة  من  المشهورة 
ُموَن  يَُحّرِ َواَل  اآْلِخِر  ِباْلَيْوِم  َواَل   ِ ِباللَّ يُْؤِمنُوَن  اَل 
ُ َوَرُسولُُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن اْلَحّقِ ِمَن  َم اللَّ َما َحرَّ
َيٍد  اْلِجْزَيَة َعْن  يُْعُطوا  اْلِكَتاَب َحتَّى  أُوتُوا  الَِّذيَن 
َوُهْم َصاِغُروَن«، ويقول االستاذ اسالم فى ذلك 
وباليوم  باهلل  يؤمنون  المسيحيين  أن االخوة  بما 
اآلخر اذن فهم ليسوا بكفار، وأنا أتفق معه فى 
منا:  كال  تكذب  القرآنية  اآلية  بقية  ولكن  ذلك، 
الحق(  ودين  والرسول  هللا  حرم  ما  )يحرمون 
الجزية  يدفعون  غيرهم(  )دون  الكتاب  واهل 
وعبدة  والمشركين  المجوس  واما  إزالل،  عن 
األوثان فال يدفعوا الجزية تماما مثل المسلمون 
الذين ال ينبغى أن يدفعوها. واآليات عن تكفير 
الذين  )كفر  معناه  ما  مثال  كثيرة،  الكتاب  أهل 
اخرى  وآيات  هللا(  ابن  هو  المسيح  أن  قالوا 
يتفقان  والمسلمون  المسيحيون  أن  ولو  شبيهه، 
على أن المسيح هو روح هللا القاها الى مريم، 
ابن  مثل  صفة  بل  جسدية  ليست  هنا  والبنوة 
النيل وابن السبيل. واالستاذ البحيرى يتبحر فى 
انكار الكثير من االحقائق الثابتة مثل قتل المرتد 
 ) الغزوات   ( للطلب  والجهاد  الكبير  ورضاع 

وان االسالم يساوى بين الرجل والمرأة ! ولست 
النساء(  )الرجال قوامون عن  أدرى ما مصير 
وكل ذلك وليس من اثبات لديه. ومن حسن طالعه 
مواجهتها  فى  مصر  فى  السياسية  القيادة  أن 
االرهاب الذى يتخذ الدين وسيلة، وحور العين 
البحيرى ضالتهم  االستاذ  أمثال  فى  تجد  غاية، 
المنشودة للمطالبة بتجديد الخطاب الدينى الذى  
رفض  شجاعة  وبكل  الذى  االزهر،  يتجاهله 
تكفير داعش، وأيضا الدعوة لالسالم الوسطى. 
هذا ولالنصاف فان االستاذ اسالم يعترض على 
معه  متفق  وانا  الوسطى(  )االسالم  اصطالح 
تماما فى هذا. فالقرآن البد وان يؤخد من الجلدة 
ما  وتترك  تشاء  ما  تأخذ  أن  يجوز  فال  للجلدة، 
الوحيدة  الفائدة  هى  هذه  تكون  وربما  تشاء.  ال 
فى نظرى لالستاذ اسالم البحيرى لدعوة شباب 
اآلراء صحى  فتنوع  والدراسة   للتفكير  مصر 
مثل تعدد االحزاب السياسية وليس نظام الحزب 
نحترس  ان  ينبغى  لماذا  اآلن  والسؤال  الواحد. 
مثل  ان  االجابة هي  االسالم؟  ينتقدون  من  من 
حقهم،  وهذا  االسالم،  تجميل  يحاولون  هؤالء 
بواسطة  العالم  امام  صورته  اهتزت  أن  بعد 
أن  يبدو  والذى  الجهادية.  االسالمية  الجماعات 
إله هذا العالم يعمل من خاللهم من أجل تحسين 
الدعوة وتجميل الصورة. ولننظر الي رد الفعل 
ألحدى التعليقات من مواقع التواصل االجتماعى 
أنقله كما هو: )راجل - يقصد د. اسالم البحيرى 
- بيقول إن اإلسالم دين رحمه و عقالنيه و مش 
دين عنف و كراهية و عنصريه.. إنتم زعالنين 
عشان  هو  فاهم؟  مش  أنا  ليه؟  كده  بيقول  إنه 
 .. ستين  ابن  أكون   الزم  كويس  مسلم  أكون 
وعنصري معدوم من اإلنسانية ومليان كراهية(، 
ونأخذ تعليق آخر اختصرته لكم: )رائع ومنطقي 
البحيري..  اسالم  الجميل  ايها  ومقنع  ومتحدث 
نصرة هلل  ليست  فهي  االزهر ضدك  حملة  اما 
والهالة  خايفين..  هما  كذابين  لرسوله  وال  ابدا 
وتنتهي..  ستذهب  بها  يتمتعون  التي  القدسية 
انتهى  هللا..  باسم  الناس  على  اوصياء  النهم 
والمروجة  الكاذبة  الدينية  المؤسسات  عصر 
للقتل واالرهاب والنكاح وبول البعير.. العصر 
ذلك  ومن  واالنفتاح..(.  التنوير  عصر  االن 
البحيرى يضع أنصاف  نرى أن االستاذ اسالم 
عليها  فيكفي  االخرى  الحقائق  أما  الحقائق  
مجور. وهذا  ليس منهجا علميا على االطالق 
خاصة من االستاذ الدكتور اسالم البحيرى، فال 
التى حصل عليها دكتوراه  الدكتوراه  أن  أعتقد 
فى الفهلوة، وهذا االسالم الذى يدعوا اليه دون 
أدلة )واالسالم منه برئ( انما يعد اساءة لالسالم 
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انه ال يحرق الن  يقول  ان  المشكك  وحاول 
نار الفسفور االبيض باردة وهذا ليس صحيح 
يقدر  وهو  كلها  الكنيسة  شمع  ان  معناه  فهذا 
يومها بمئات االلوف من الشموع كله به فسفور 
يمسك مجموعة  يحرق كل من  لكي ال  ابيض 
الدقائق  في  يده  او  وجهه  من  ويقربها  شموع 
المشكك  افتراضية  مع  تماشينا  ولو  االولي. 
الكاذبة فهذه الكمية تعني ان في داخل الكنيسة 
كمية من الفسفور االبيض الحارق اكثر من ما 
يستخدم في القنبلة الفسفورية أي تحرق للعظام 
مدي 1٥0 متر كل من يقابلها وتذيب مالبسه 
هذه  من  يصدر  الذي  والدخان  ولحمه.  وجلده 
الذي  الشعب  علي  القضاء  علي  قادر  الشموع 
جلودهم  كل  ويلتهم  كله  الكنيسة  داخل  في 
وانسجتهم ويتركهم هياكل عظمية فقط وهذا ال 
يحدث بل لم يذكر التاريخ ان اي حادثة حريق 
او اي احد التهبت عينه او اصيب بحرق جلدي 

في كل مدار تاريخ النور المقدس.
ثالثاً: تاريخ ظهور النور المقدس:

في  المقدس  النور  انبثاق  عن  إشارة  اول   ·
كنيسة القيامة من التقليد األورثوذكسي ظهرت 
في اوائل القرن الرابع، أشار القديس جرجس 
أن  إلى  كتاباته  م( فى  النسكى  )حوالى 394 
هذه  حدوث  شاهد  قد  الرسول  بطرس  القديس 

المعجزة سنة 34 م
الرابع  القرن  ايفسيفي من  المؤرخ  أيضاً    ·
ناريسيس  البطريرك  زمن  في  أن  إلى  أشار 
يكن  لم  الثاني حدوث معجزة وهي  القرن  من 
رجل  فمأل  المصابيح  إليقاد  كافي  زيت  هناك 
مصباحه من ماء بركة سلوام  وفجأة إشتعل هذا 
المصباح بالنور المقدس وإستمر مشتعل حتي 

نهاية خدمة القيامة(
·  بعد سنة 39٥ م زار الملك فيودوسي سراً 
اشتعال  ورأى  القيامة  كنيسة  ودخل  أورشليم 
المالك  أعلن  الوقت  هذا  وفي  المصابيح.  كل 

للبطريرك أن الملك موجود متخفياً
سيلفيا  المعجزة  هذه  عن  كتبت  وأيضاً    ·

االكويتينية سنة 38٥ م.
·  شهادة مخطوطة من القرن التاسع محفوظة 
في دار بطريركية أورشليم، وهي تحتوي على 

نصوص الصلوات التي تُتلى داخل القبر
ِقَبل  من  كانت  وموثّقة  عيان  شاهد  من    ·
8٧0م  عام  )بيرنارد(  يدعى  التيني  راهب 
ولكن تفاصيل شهادته عن هذه الظاهرة ذكرها 
رئيس دير روسي األرشمندريت دانيل أو كما 
)دانيل  باسم  التاريخ  كتب  في  معروف  هو 
بين  ما  كتبها  التي  مذكراته  في  الرّحالة(، 

1106م إلى 110٧م .
هذا باإلضافة إلى شهادة العديد من المسلمين 
تزييفها  ومحاولة  المعجزة  هذه  حدوث  على 
هذه  رأوا  من  يكفينا  لكن  واهية،  بادعاءات 

المعجزة بأم أعينهم وتأريخهم لها.
· شهادة الجاحظ )834 م - 2٥٥ هـ(: أشار 
الجاحظ فى كتابه »الحيوان« إلى معجزة النار 

المقدسة و أنتقدها.

· المؤرخ العربى المسعودي كان شاهد عيان 
على حقيقة حدوث المعجزة و قد أشار لها فى 
القدس  إلى  سافر  فقد  التاريخية،  مجلداته  أحد 
لعيد  السابق  اليوم  فى  أنه  وقال   926 سنة  
)المسيحيين(  أجتمعوا  المسيحيين  عند  القيامة 
نزلت  وقد  المقدس  القبر  فى  األنحاء  كل  من 
الكنيسة  شموع  أشعلت  و  السماء  من  النار 

وشموع الحاضرين فيها.
المسلمون  أخذ  بعدما   118٧ سنة  فى   ·
 ، األيوبى  الدين  صالح  قيادة  تحت  القدس 
يحضر  أن  السنة  هذه  فى  الدين  صالح  قرر 
الرغم  على   ، القيامة  بعيد  المسيحيين  أحتفال 
من كونه مسلم إال  أنه ذهب إلى الكنيسة يوم 
سبت النور، يخبرنا )جاوتير فينيسوف(  »عند 
النار من  نزلت  األيوبى  الدين  وصول صالح 
مساعديه  وبدأ   ، الكنيسة  السماء تضئ شموع 
فى التحرك من الخوف.. وأبتدأ المسيحيون فى 
تمجيد هللا، المسلمين قالوا بأن النار سببها خدعة 
.. لذلك مسك صالح الدين شمعة أشتعلت من 
النار التى نزلت من السماء، وحاول ان يطفئ 
هذه الشمعة، كلما أطفأها أنطلقت النار المقدسة 
منها مرة أخرى .. مرة ثم مرة أخرى ثم مرة 
ثالثة ، حتى أيقن أنها معجزة .. فأنهار وبكى 
سأفقد  أنا  أو  سأموت،  قريبا  )نعم،  يقول  وهو 
الصوم  فى  ومات  كالمه  تحقق  وقد  القدس( 

الكبير التالي«
·   شهادة أحمد بن علي المقريزي فى كتابه 
يوم  كان  »فإذا  يقول:  كتب  الحنفاء«  »اتعاظ 
ونصبت  بقمامة  النصارى  واجتمع  الفصح 
الصلبان وعلقت القناديل في المذبح تحيلوا في 
إيصال النار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق 
فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه أنها نار 

نزلت من السماء «
»المواعظ  كتابه  فى  المقريزي  يذكر   ·
واالعتبار في ذكر الخطب واآلثار: »وصارت 
المملكة كلها من أحوال الجيوش وأمور األموال 
عليه  غضب  أن  إلى  بالفخر  متعلقة  وغيرها 
ألف  أربعمائة  على  وصادره  ونكبه  السلطان 
قطب  الشيخ  نظر  وظيفة  وولى  نقرة  درهم 
ثم رضي عن  السالمية  بن شيخ  الدين موسى 
إليه  المال  منه من  أخذ  ما  بإعادة  الفخر وأمر 
وهو أربعمائة ألف درهم نقرة فامتنع وقال :  أنا 
بها جامًعا وبنى  فليبين  للسلطان  خرجت عنها 
بالجامع  اآلن  المعروف  الناصرّي  الجامع  بها 
الجديد خارج مدينة مصر بموردة الحلفاء وزار 
مّرة القدس وعبر كنيسة قمامة )الحظ أن كنيسة 
مراجعهم  في  المسلمون  عليها  أطلق  قد  القيمة 
التاريخية قمامة( فُسمع وهو يقول عندما رأى 
الضوء بها :  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . «

· البيرونى )حوالى 1000 م( كتب: »اطفأ 
المسيحيون مصابيحهم وظلوا فى انتظار النار 
التى تنزل و تضئ شموعهم .. هذه النار تضى 
الشموع فى الكنائس و المساجد! .. وقد تم كتابة 
»الحاكم  أيضاً   ، ....الخ«  الخليفة  إلى  تقرير 
الشموع،  فتيل  من  بدال  نحاسيا  سلكا  أحضر 
يضئ  لن  آلنه  يحدث  لن  النور  ان  معتقداً 
النحاس ! لكن المعجزة حدثت و النار سطعت 

و أذابت النحاس »

شال أبونا عبد املسيح املناهري يف تورنتو 20-25 مايو
األهرام الكندي: “شال” أبونا عبد املسيح املناهري 

سيكون مبدينة تورنتو يف الفرتة من 02 مايو وحيت  
25 مايو، من يريد أخذ بركة الشال علية باالتصال 
باألستاذ ناصر حكيم للرتتيب معه علي تليفون 
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تعرف على صليبك: بالرغم من فرحنا 
م لنا كهدية على هيئة ذهب  الشديد به إذا ُقّدِ
أو فضة ، إال أنه ال يوجد إال القليل جداً 
م إليه  َمْن يحتمل الصليب أو َيْرَضى إذا ُقّدِ
كصليب حقيقى من اآلالم! كما رضى به 

المسيح واحتمله بسرور!!
•  الصليب ليس مجرد أى ألم في حياتك 
أو ظروف صعبة تمر بها أو حياة بائسة 
تعيشها فكل هذا ال يحسب ضمن بركات 
برضا  منك  مقبواًل  يكن  لم  ما  الصليب 
تسليم  هو  ليس  وبتسليم  وطاعة  وحب 
العاجز بل تسليم المؤمن الذى ينتظر في 
سكون خالص الرب. واأللم والضيق الذى 
يمر فى حياتك نتيجة اختياراتك وقراراتك 
الخاطئة السابقة ال يحسب صليبا كما قال 
الرسول بطرس )اليتألم أحدكم كقاتل أو 
سارق أو فاعل شر أو متداخل فى أمور 
غيره ولكن ان كان كمسيحى فال يخجل 
بل يمجد هللا من هذا القبيل( 1بط 4:1٥ 
من  أحد  كان  ان  هذا فضل  )ألن  وأيضاً 
أجل ضمير نحو هللا يحتمل أحزاناً متألماً 
بالظلم  ألنه أى مجد هو ان كنتم تلطمون 
مخطئين فتصبرون. بل ان كنتم تتالمون 
عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند 

هللا( 1بط: 20
•  كان في حياة بولس الرسول )شوكة 
في الجسد( لم تكن من اختياره هو بل ومن 
أجلها صلى ثالث دفعات أن يرفعها الرب 
عنه إلى أن أعلنت مشيئة الرب له )كفى 
التعد تكلمنى في ها األمر أيضا ... تكفيك 
نعمتى ألن قوتى في الضعف تُكمل( 2كو 
عن  الرسول  بولس  توقف  حينئذ   9:12
ألزم وأنفع  الشوكة  طلبه واعتبر أن هذه 
شوكة  وليست  وعطية  هبة  واعتبرها  له 
أو بلوى - مع أن المرض يعتبره البعض 
ابتالء - فقال )أُعطيت شوكة في الجسد( 
هى عطية اذن ولها سبب )لئال أرتفع من 
هذا  أو  الشوكة  هذه   . اإلعالنات(  فرط 
بولس  اختيار  من  يكن  لم  إذن  الصليب 
سماح  قبل  من  وقبول  برضا  قبله  ولكنه 
بالحرى  بكل سرورأفتخر   ( فقال  به  هللا 

في ضعفاتًى،
المسيح...  قوة  علًى  تحل  لكى    •
أنا  فحينئذ  ضعيف  أنا  حينما  ألنى 

قوى(2كو10:12
ال يكن صليبك إذن نتيجة سوء تصرفك 

أو نتيجة تقصير أو سوء اختيار ثم تنسب 
هذا الى هللا وتقول في مسكنة » معلهش 
)ألن  كده(«  وقسمتى  بقى  صليبى  ده 
تالمكم إن شاءت مشيئة هللا وأنتم صانعون 
خيراً أفضل منه وأنتم صانعون شراً(1بط 

1٧:3
أنى   »: ُجرب  إذا  أحد  يقل  )ال  لذلك 
أجرب من قبل هللا« ألن هللا غير ُمجًرٍب 
ولكن  أحداً  يُجرب  ال  وهو   ، بالشرور 
إذا انجذب وانخدع من  يُجرب  كل واحد 

شهوته( يع 13:1
عندما تدخل فى خدمة السيد المسيح على 
أى مستوى مهما بدا صغيرا وبسيطا أو 
اخترت  قد  فأنت  ومهماً  كبيراً  كان  مهما 
ارادتك  بكامل  و  بحريتك  الصليب  حمل 
وعليك ان تتوقع مضايقات وحروب من 
الداخل والخارج بل وضيقات أيضاً فأنت 
الطريق  الى  الضيق  الباب  قد دخلت من 

الكرب .
وانجيلك  لمسيحك  أمانتك  تكلفك  وقد 
الكثير، ربما من الوقت أو الجهد أو فقدان 
بعض  أو  وترقية  مركز  أو  ومال  لدخل 
كان  إذا  لكن  ومظاهرها،  االجتماعيات 
هذا هو اختيارك بفرح وسرور فستكون 
مثل الرسل الذين )ذهبوا فرحين من امام 
المجمع، النهم ُحسبوا مستأهلين ان يهانوا 

من اجل اسمه.( أع ٥:41
انت والصليب:

فإن كان لنا فكر المسيح هكذا نكون فعاًل  
مع الصليب.

وصايا  حسب  نعيش  أن  نحاول  حينما 
المسيح، قبل أن يكون لنا »فكر المسيح« 
حياتنا  موائمة  جهة  من   )16  :2 )1كو 
في  المسير  وطاعة  الصليب  مفهوم  مع 
الدرب المؤدى إليه، نفشل بشدة، فنصير 
كمن )لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون 

قوتها(
يسوع  ووصايا  اإلنجيل  معرفة  ألن 
إلنسان ليس له »فكر المسيح« من جهة 
لالفتخار  معرفة  كلها  تصبح  الصليب، 
والمجد والدينونة .فقد تعرفنا على المسيح 
باذاًل،  متنازاًل،  الصليب   على  معلقاً 
أن  دون  محباً،  معطياً،  غافراً،  مضحياً، 
فكر  له  من  كل  لذلك  يتفاخر.  ًأو  يمن 
المسيح يجب أن يكون له فكر المصلوب 
وهو  المصلوب  فكر  في  يدور  كان  وما 

معرفة  تصبح  ذلك  بغير  الصليب.  على 
نظرية  معرفة  مجرد  اإلنجيل  آيات 
وتصبح العبادة مجرد أداء لطقوس شكلية 
ويصبح الناس )لهم صورة التقوى ولكنهم 

منكرون قوتها( 2تى3:٥
تطبيقات لمفهوم الصليب في حياتك:

معصم  على  وشم  مجرد  الصليب  ليس 
اليد أ ميداية لتعليق مفتاح وال حتى مجرد 

حلية تزين العنق.
+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقاً 
فاصلب أنت أيضاً كبريائك وأنانية ذاتك 

المنتفخة.
+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقاً 
)اشترك انت فى احتمال المشقات كجندى 

صالح ليسوع المسيح(2تى3:2.
+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقاً 
تذكر قول بطرس الرسول )ايها االحباء 
بينكم  التي  المحرقة  البلوى  تستغربوا  ال 
امر  اصابكم  كانه  امتحانكم  ألجل  حادثة 

غريب( بط12:41
+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقاً 
فاعلم أن )جميع الذين يريدون أن يعيشوا 
يضطهدون(  يسوع  المسيح  في  بالتقوى 

2تى 12:3
+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقاً 
فاصلب أنت شهواتك وانحرافاتك واسمع 
بولس الرسول ينصحنا )ال تصنعوا تدبيرا 

للجسد الجل الشهوات( رو14:13.
+ إذا نظرت لسيدك معلقاً على الصليب 
فال تنظر إلى الصليب كنهاية محزنة بل 

كانتظار لقيامة ومجد عتيد.
+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقاً 
حياتك  في  تتقدم  أنت  هل  نفسك  اسأل 
صليب اإلحتمال )محتملين بعضكم بعضا 
الحد  كان  ان  بعضا  بعضكم  ومسامحين 
المسيح  لكم  غفر  شكوى.كما  احد  على 

هكذا انتم أيضا( كو13:3
الصليب  على  سيدك  رأيت  إذا   +
تقدم  مثله  أنت  هل  نفسك  فاسأل  معلقا 
المحبة الباذلة )التي ال تطلب ما لنفسها( 

1كو٥:13.
 هكذا نعيش الصليب في حياتنا كل يوم 
أراد  )ان  المجد  له  المسيح  وصية  وننفذ 
أحد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه وبحمل 

صليبه كل يوم ويتبعنى( لو23

 
FROM  MY  DIARY
By: Nancy Guorgui

HALLELUJAH

Our hearts are filled with gladness 
With joy and lots of happiness 
Our Lord is risen from the dead 
After three days as He has said 
Now we are free by His salvation 
No longer slaves to temptation 
In heaven, He gave us a place 
It is up to us to keep that space
By helping others with good deeds
And by flourishing our seeds
The ten commandements to obey
To live by them day after day 
To show the Lord that we love Him
And our hope and strength are in Him
So rejoice each and everyone 
Each father, mother, daughter and son..

Hallelujah!..Christ is risen, 
Indeed He is risen...Hallelujah!

وطرد  الهيكل  تطهير  حادثة  تكن  لم 
الباعة حادثة منعزلة وانما كانت واحدة 
من سلسلة أحداث واعالنات أتت واحدة 
بعد أخرى فى نسق الهى عجيب يكشف 
لألنسان  طريق  لفتح  السماء  خطة  عن 
كانت  فقد  األقداس.  قدس  الى  للدخول 
هناك أحداث قبل تطهير الهيكل وأحداث 
كلها  تبدوا  الهيكل،  تطهير  بعد  أخرى 
مجتمعة أنها تشكل خطوات نحوتحقيق 
لقدس  طريق  وهوتمهيد  واحد  هدف 

األقداس السماوى. 
يقصده  الذى  هوالمكان  الهيكل  كان 
ويقدموا  يصلوا  لكى  والبعيد  القريب 
فيهم  بما  فقط  اليهود  يكن  ولم  الذبائح. 
الذين  هم  األرض  أركان  فى  المشتتين 
كثيرون  أيضا  بل  الهيكل،  يقصدون 
من األمم كانوا يأتون باحثين عن هللا و 
ليتعرفوا على األله الذى يقدم له اليهود 
الذبائح. لم يستطع األنسان أن يرى هللا 
كما لم يستطع حتى أن يقترب من الجبل 
تسلم  عندما  هللا  موسى  منه  كلم  الذى 
هوالطريق  الهيكل  أصبح  ثم  الشريعة. 
هذا  وحتى  هللا.  من  لألقتراب  الوحيد 
الطريق كان مسدودا وينتهى قبل قدس 
األقداس، لدرجة أن رئيس الكهنة نفسه 
األقداس  الى قدس  يدخل  أن  يستطع  لم 

اال مرة واحدة فى السنة. 
فهوليس  الهيكل  عن  نتحدث  وعندما 
هناك  كانت  فقد  فقط،  حجارة  مجرد 
والكهنة،  والبخور،  والمذابح،  الذبائح، 
واألنبياء  والشيوخ،  الكهنة،  ورؤساء 
)مثل حنة النبية التى لم تفارق الهيكل( 
فى  الكاهن  ينتظر  كان  الذى  والشعب 
بعض  نستعرض  اآلن  دعنا  الخارج. 
األحداث التى وقعت فى الهيكل ونتأمل 
كيف كانت السماء تكلم األرضيين لتعلن 
عن نواياها وكيف تفاعلت هذه األحداث 
بتدمير  ذروتها  الى  وصلت  حتى  معا 
قدس  الى  الحى  الطريق  وشق  الهيكل 

األقداس.
الكهنوت  صمت  األول-  األعالن 

الالوى فى الهيكل وتحوله الى رمز:
المالك  وقف  عندما  هذا  حدث 
جبرائيل على يمين مذبح البخور وأوقع 
بزكريا- الذى يمثل آخر كاهن فى العهد 
بفقدان  وأيضا  بالصمت  عقابا  القديم- 
كان  اليه(.   « أومأوا   « )ألنهم  السمع 
هذا األعالن يشير الى صمت الكهنوت 
الناس  بينما  الهيكل،  فى  وتباطئه 
البركة  لنوال  الخارج  فى  منتظرون 
مع  الناس  حديث  وكان  ينالوها.  ولم 
هذا الكهنوت »باألشارة« يعنى أن هذا 
الكهنوت أصبح رمزا لكهنوت الخيرات 
ْعُب ُمْنَتِظِريَن َزَكِريَّا  العتيدة:« َوَكاَن الشَّ
ا  ِبيَن ِمْن إِْبَطاِئِه ِفي اْلَهْيَكِل....َ لَمَّ َوُمَتّعّجِ
َخَرَج لَْم َيْسَتِطْع أَْن يَُكلَِّمُهْم، َفَفِهُموا أَنَُّه 
يُوِمُئ  َفَكاَن  اْلَهْيَكِل.  ِفي  ُرْؤَيا  َرأَى  َقْد 

إِلَْيِهْم َوَبِقَي َصاِمًتا )لو1: 20(
الكتبة  خروج   - الثانى  األعالن 

والفريسيين من الهيكل:
جاء  الالوى  الكهنوت  صمت  بعد 
األعالن التالى للكتبة والفريسيين. حدث 
الهيكل  فى  يعلم  يسوع  كان  عندما  هذا 
مرأة  والفريسيون  الكتبة  له  وأحضر 
وبينما  الفعل.  ذات  فى  أمسكت  زانية 
على  تكتب  المسيح  السيد  أصبع  كانت 
خروج  يوحنا  القديس  يسجل  األرض، 
َفَواِحًدا،  َواِحًدا  والفريسيين«  الكتبة 
يُوِخ إِلَى اآلِخِرين )يو8  ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُّ

)9:
الحقيقى  السجود   - الثالث  األعالن 

ليس فى الهيكل وانما لآلب بالروح
للسامرية  المسيح  السيد  هذا  اعلن 
عندما سألته فى اى هيكل تسجد قائال: 
ِحيَن  اآلَن،  َوِهَي  َساَعٌة،  َتْأِتي  »َولِكْن 
لآِلِب  َيْسُجُدوَن  اْلَحِقيِقيُّوَن  اِجُدوَن  السَّ
ِمْثَل  َطالٌِب  اآلَب  أَلنَّ   ، َواْلَحّقِ وِح  ِبالرُّ
َوالَِّذيَن  ُروٌح.  اهلَلُ  لَُه.  اِجِديَن  السَّ هُؤاَلِء 
أَْن  َيْنَبِغي  َواْلَحّقِ  وِح  َفِبالرُّ لَُه  َيْسُجُدوَن 

َيْسُجُدوا« )يو4 : 23(
األعالن الرابع - تطهير الهيكل وفتح 

الطريق لألمم
كان الرواق الذى حشدت فيه األبقار 
واألغنام هو »رواق األمم« وهو الرواق 
المخصص لغيراليهود القادمين من بالد 
اليهودية  الديانة  على  للتعرف  بعيدة 
وجود  فأن  وبالطبع  هناك.  وللصالة 
الحيوانات وموائد الصيارفة هناك كان 
يمثل عائقا أمام األمم فى العبادة. ويبدوا 
أن هذا األمر كان موضع اهتمام السيد 
المسيح وهوما التقطه القديس مرقس فى 
الهيكل  الى  دخوله  عند  للمسيح  وصفه 
وقبل تطهيره مباشرة بأنه » َنَظَر َحْولَُه 
إِلَى ُكّلِ َشْيٍء )مر 11 :11(. لذلك فأن 
حادثة تطهير الهيكل كانت تعنى شيئين 
هامين من ناحية فتح الطريق الى قدس 

األقداس:
الذبائح  انتهاء  الى  تشير  كانت  أوال: 

الحيوانية.
ثانيا: كانت أول خطوة لفتح الطريق 

لألمم لعبادة الرب.
التسبيح  ذبيحة   - الخامس  األعالن 

تدخل الى الهيكل:
أن  متى  القديس  انجيل  يذكر   
ِفي  َيْصَرُخوَن   « كانوا  األوالد 
َداُوَد«  الْبِن  َوَيُقولُوَن:»أُوَصنَّا  اْلَهْيَكِل 
َقَرْأتُْم  أََما  :»َنَعْم!  يسوع  ََقاَل  وساعتها 
َهيَّْأَت  ِع  ضَّ َوالرُّ اأَلْطَفاِل  أَْفَواِه  ِمْن   : َقطُّ
َتْسِبيًحا؟«« )مت : 21 : 1٥(. وهكذا 
الذبائح  من  بدال  التسبيح  ذبيحة  دخلت 
»بيت  هو  الهيكل  أن  ولتؤكد  الحيوانية 
صالة« كما قال السيد المسيح.. ويؤكد 
بولس الرسول فى رسالته الى العبرانيين 
أن هذا التسبيح هوالذبيحة الجديدة التى 
يقدمها المؤمنين وأنها يجب تقدم »به« 
فى  به  »فلنقدم  المسيح«.  بواسطة  أى 
كل حين هلل ذبيحة التسبيح اى ثمر شفاة 

معترفة باسمه« عب 13 : 1٥
الهيكل هوهيكل   - السادس  األعالن 

جسده:
عن  اعالن  وأقوى  أوضح  وهو 
الطريق  سيصبح  والذى  البديل  الهيكل 
»أََجاَب  السمائي:  األقداس  قدس  الى 
اْلَهْيَكَل،  هَذا  لَُهْم:»اْنُقُضوا  َوَقاَل  َيُسوُع 
َفَكاَن  ُهَو  ا  أُِقيُمُه«1َوأَمَّ أَيَّاٍم  َثاَلَثِة  َوِفي 

َيُقوُل َعْن َهْيَكِل َجَسِدِه« )يو2 : 19(.
كان  الذى  الهيكل   - السابع  األعالن 

بيتى هو اآلن بيتكم
الهيكل  يسمى  المسيح  السيد  كان 
أبى«...  أخرى »بيت  ومرة  »بيتى » 
بني  يجمع  أن  أراد  أخر  مرات  وبعد 
سماه  وعندئذ  يريدوا  ولم  أورشليم 
بيتكم  هوذا  لهم »  قال  عندما  »بيتكم« 

يترك لكم خرابا« )لو13 : 3٥(. 
حجاب  انشق  الثامن-  األعالن 

الهيكل:
بفتح  المحسوس  وهواالعالن 
قدس  الى  مرة  ألول  الحى  الطريق 
األقداس والذى تم فى اللحظة التى أسلم 
رأيناه  ما  الروح.  المسيح  السيد  فيها 
»فوق  من  الهيكل  حجاب  هوانشقاق 
فتحه  الذى  ان  الى  اشارة  أسفل«  الى 

رائحة  اشتم  ان  بعد  فوق  من  هواآلب 
الذبيحة التى قدمها األبن على الصليب. 
رأى  الرسول  بولس  القديس  لكن 
قدس  الى  المسيح  لدخول  اعظم  مشهدا 
يدخل  األعظم  الكاهن  رأى  األقداس... 
بدم نفسه الى قدس األقداس :«َولَْيَس ِبَدِم 
ًة  تُيُوٍس َوُعُجول، َبْل ِبَدِم َنْفِسِه، َدَخَل َمرَّ
أََبِديًّا.  ِفَداًء  َفَوَجَد  اأَلْقَداِس،  إِلَى  َواِحَدًة 

عب 9: 12
المدينة  فى   - التاسع  األعالن 
وأصبح  الهيكل..  اختفى  العظيمة 

الخروف هيكلها: 
المشهد  الرؤيا  فى  يوحنا  يرى  وهنا 
رأى  الكامل...  الفداء  لعمل  النهائى 
بها  وليس  أورشليم  العظيمة  المدينة 
الذى  الخروف  هناك  ولكن   !! الهيكل 
العظيمة  »المدينة   : هيكلها  أصبح 
أورشليم النازلة من السماء: َولَْم أََر ِفيَها 
ُكّلِ  َعلَى  اْلَقاِدَر  هللاَ  بَّ  الرَّ أَلنَّ  َهْيَكاًل، 
َهْيَكلَُها«.)رؤ 21  ُهوَواْلَخُروُف  َشْيٍء، 

) 22 :

عندما شـق املسيح لنا طريقا حيا
»أَلنَّ الـــرَّبَّ األلَه ... َ َواخْلَُروُف ُهمــا َهْيَكُلَهــــا«. 

)رؤ 21 : 22 (

د. عبد اجمليد كامل ملاذا الصليب؟ وماذا يعىن لنا؟ )2( 
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استخدام الكومبيوتر اللوحي لألطفال يف سن 
ما قبل املدرسة جيعلهم أكثر ذكاء

أن  الطبية  األبحاث  أثبتت  أ.ش.أ   - واشنطن 
باستخدام  األطفال  رياض  فى  ألطفالك  السماح 
قدراتهم  تطوير  على  يساعد  اللوحي  الكومبيوتر 
العقلية والمهارات اللغوية ليصبحوا أكثر ذكاء من 
أقرانهم بشكل كبير, خاصة فيما يتعلق باختبارات 
يستخدمون  ال  الذين  باألطفال  مقارنة  التحصيل, 
هذه التكنولوجيا المتطورة. وأوضح الباحثون أن الطالب فى الفصول الدراسية 
التي يتاح لهم فرصة استخدام الكومبيوتر المحمول قد استطاعوا بشكل ملحوظ 
وقد  التقنية.  هذة  يستخدموا  لم  ممن  أقرانهم  من  أعلي,  علمية  تقديرات  تسجيل 
نحو  سجلوا  اللوحي  الكومبيوتر  استخدموا  الذين  الطالب  أن  الباحثون  الحظ 
لم  الذين  التعليمية, مقارنة بزمالئهم  والقدرات  المهارات  قياس  نقطة على   30
يستخدموا هذه التقنية الحديثة. ومن المنتظر أن يتم عرض النتائج المتوصل إليها 
في المؤتمر السنوى ال 6٥ لجمعية االتصاالت الدولية فى سان خوان , بوتريكو 

فى مايو المقبل.

عالج جديد واعد خلرف الشيخوخة
الشيخوخة,  خرف  لمرضى  جديدة  أمل  بارقة  فى  ا  ش  -ا  واشنطن 
توصل فريق من العلماء إلى آلية جديدة لتحفيز خاليا المخ بكميات ضئيلة 
من الكهرباء لتعزيز نمو خاليا لمخ الجديدة وتحسين مستوى الذاكرة على 
العميق  “التحفيز  باسم  الجديدة  التقنية  والطويل.وتعرف  القصير  المديين 
للمخ”, يتم خاللها استخدام اإلجراء العالجي إلرسال نبضات كهربائية 
إلى مناطق معينة من المخ بالفعل, وفى بعض أجزاء المختلفة للحاالت 
العصبية مثل الهزات او خلل التوتر , الذى يتميز بتقلصات العضالت الالإرادية والتشنجات. وشدد العلماء 
العلمية ? تظهر  فايبر”   ” االخير من مجلة  العدد  فى  والمنشورة  إليها   التوصل  تم  التي  النتائج  أن  على 
بوضوح إمكانات تعزيز نمو خاليا المخ باستخدام التحفيز العميق للمخ, حيث يمكن لنحو 60% من المرضى 
الذين ال يستجيبون لمضادات االكتئاب العادية, االستفادة من هذه التقنية العالجية الجديدة, وهو ما يفتح أبوابا 

جديدة لخيارات عالج أكثر فعالية.

وأوضح الباحثون إمكانية تحفيز التقنية الجديدة للخاليا العصبية المتواجدة في الجزء األمامي من المخ 
والتي تشارك فى الحفاظ على كفاءة الذاكرة باستخدام كميات ضئيلة من الكهرباء, وهو ما يعمل على تقليل 

القلق, واالكتئاب وتعزيز قدرات التعلم وتشكيل الذاكرة الكلية واالحتفاظ بها.

ابتكار بطارية ألومنيوم للهواتف الذكية يعاد 
شحنها يف دقيقة واحدة

إنهم  أمريكيون  علماء  قال  –رويترز  لندن 
ابتكروا بطارية مصنوعة من األلومنيوم زهيدة 
الثمن تدوم طويال ومرنة ويمكن اعادة شحنها 
خالل دقيقة واحدة فقط الستخدامها في الهواتف 
تفاصيل  أوردوا  الذين  العلماء  وقال  الذكية. 

ابتكارهم الجديد في دورية )نيتشر(  Nature العلمية إن بطارية الومنيوم-أيون 
الماليين من  المستخدمة في  ليثيوم-أيون  الجديدة يمكن ان تحل محل بطاريات 
أجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة.وأضافوا انه عالوة على سرعة 
اعادة شحنها فان بطارية الومنيوم-أيون الجديدة أكثر أمنا من بطاريات ليثيوم-
أيون المستخدمة حاليا والتي تنفجر في بعض االحيان. كان العلماء حاولوا منذ 
زمن طويل لكن لم يوفقوا في صنع بطاريات من االلومنيوم وهو معدن رخيص 
نسبيا وخفيف الوزن ويتميز بقدرة عالية على الشحن. وقالت جامعة ستانفورد 
في كاليفورنيا في بيان إن فريقا بحثيا تحت اشراف استاذ الكيمياء هونغ جي داي 
الجرافيت كان يمثل  بان اكتشف عن طريق الصدفة ان  انجازا  بالجامعة حقق 
القطب المقابل لأللومنيوم. وفي النموذج االولي استخدم االلومنيوم كقطب سالب 
الشحنة أو المصعد فيما كان الجرافيت هو القطب الموجب الشحنة أو المهبط. 
وقال العلماء إن نموذجا أوليا تجريبيا لبطارية االلومنيوم تمت اعادة شحنه في 
خطر  على  تنطوي  ان  يمكن  ليثيوم-أيون  “بطاريات  داي  وقال  واحدة.  دقيقة 
الحريق. لكن بطاريتنا الجديدة ال يمكن ان تشب فيها النيران حتى وإن أعملت 

فيها المثقاب”. وقال العلماء إن البطارية الجديدة معمرة بدرجة كبيرة ومرنة.  

حبوب منع احلمل ُتسبب انكماش الدماغ
قد  الحمل  منع  حبوب  أن  إلى  حديثة  أمريكية  دراسة  توصلت  وكاالت 
إلى  جديد  سلبي  أثر  ليضاف  الدماغ،  حجم  وتقلص  انكماش  إلى  تؤدي 
سلسلة المشاكل الصحية التي تُسببها هذه الحبوب من تقلب المزاج وأحياناً 
علم  في  الباحثون  وأوضح  بالغثيان.   والشعور  الوزن  وزيادة  االكتئاب 
األعصاب بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس األمريكية أنهم وجدوا منطقتين 
لدى  أقل  القرارات  واتخاذ  المشاعر  مسؤولتين عن  الدماغ  في  رئيسيتين 

النساء اللواتي يأخذن حبوب منع الحمل مقارنة بنظرائهن اللواتي لم يتناولن هذه الحبوب. وأشار الباحثون 
إلى أن المنطقتين وهما القشرة األمامية المدارية المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتخفيف من حدة االنفعاالت 
الشخصية،  والهوية  بالذات  الوعي  عن  المسؤولة  الدماغ  من  الخلفي  الجزء  في  الحزامية  القشرة  وكذلك 
بحسب  الحمل،  منع  حبوب  في  الموجودة  االصطناعية  للهرمونات  استجابتهما  بسبب  حجمهما  يتقلصان 
صحيفة دايلي ميل البريطانية. وشملت الدراسة 90 سيدة مشاركة، منها 44 امرأة تناولت حبوب منع الحمل، 
بينما 46 امرأة لم تأخذ أي نوع من وسائل منع الحمل، وبعمل مسح على هاتين المنطقتين لدى المجموعتين، 
تبين أن المجموعة األولى تقلصت لديها حجم الدماغ مقارنة بالمجموعة الثانية. ونوه الباحثون إلى أنهم غير 
متأكدين عما إذا كان حجم التقلص الذي تُسببه حبوب منع الحمل لفترة مؤقتة أم بصورة دائمة، مشيرين إلى 

أنهم بحاجة إلى مزيد من األبحاث في المستقبل حول هذه المسألة بالذات

ألعاب الفيديو تنّمي قدرات املصابني بالتوحد
أخبار مصر – وكاالت  أوضحت نتائج دراسة ألمانية جديدة إن ألعاب 
الفيديو التي تحتوي على قصص خالية من العنف لها فوائد اجتماعية 
إيجابية على األشخاص الذين يعانون من مرض التوحد. كانت أبحاث 
سابقة قد اقترحت االهتمام باأللعاب التي تلبي االحتياجات االجتماعية، 
االجتماعي  التواصل  لتعزيز  اللعب  مواصلة  إلى  المريض  ودفع 
دانيل  الباحث  أعدها  التي  الدراسة  نتائج  أفادت  المعنوية.  والمتعة 
بورمان من جامعة فرايبورغ بأن: “دفع المريض إلى مزيد من اللعب واالنخراط واالستمتاع بألعاب الفيديو 
يتوافق مع المبادئ الخاصة بالتحفيز اإليجابي بشكل عام”. وقال بورمان لمجلة العلوم االجتماعية والنفسية 
التي نشرت ملخصاً للدراسة: “تقّدم األلعاب الناجحة خيارات ذات مغزى لتشكيل بيئة من السرد واللعب، 
االجتماعية  التفاعالت  وينّشط  االجتماعي،  الترابط  على  الالعبين  ذلك  ويشّجع  متوازنة،  تحديات  وتوفر 
بينهم”. اعتمدت أبحاث لبيرمان وزمالؤه على تجربة شارك فيها مجموعة من الالعبين بعضهم مصاب 
بالتوحد، حيث جمعتهم لعبة فيديو تستمر 20 دقيقة، وتميزت اللعبة بالمغامرات والرحالت، وكانت خالية 
من أي عنف. بعد فترة اللعب التي بلغت 20 دقيقة ُطلب من المشاركين تقييم عواطفهم التي بدت من خالل 
تعابير وجوههم، وتبين مدى االرتياح الذي غمرهم أثناء اللعب.أظهرت نتائج البحث أن الالعبين استمتعوا 
بإحساس االنتقال عبر الزمان والمكان الذي منحتهم إياها اللعبة والتي دارت عن مغامرات رحلة، وأنهم 
تأثروا عاطفياً بمصير بطل القصة، وأدركوا أشياء عن خيارات وجدوى العالقات من خالل تجربة القصة 

التي قدمتها اللعبة.

زيت السمك يعزز مناعة األطفال الذين مل 
يولدوا بعد
دليال  استرالية  دراسة  أظهرت  أ  -أ ش  كانبيرا 
يتناولن كبسوالت  الالتي  النساء  أن  جديدا على 
بذلك  يساعدن  الحمل،  فترة  السمك خالل  زيت 
أطفالهن على تطوير مناعة قوية عند والدتهم. 
فقد توصل الباحثون بجامعة ” ويسترن أستراليا 

” فى معرض بحوثهم أن تناول الحامل للمكمالت غير المشبعة من األحماض 
لمناعة  المبكرة  التنمية  الحمل يعمل على  فترة  السمك خالل  الدهنية مثل زيت 
أطفالهن ويققيهم من اضطرابات الحساسية، والقلب واألوعية الدموية والتمثيل 
الغذائي, حيث شملت األبحاث نحو 36 زوجا وأما ورضيعا. وأوضحت “سوزان 
بريسكوت” الباحث الرئيسي للدراسة أن األبحاث قد أثبت أن زيت السمن يمكن 
فى  أجريت  سابقة  أبحاث  وكانت  الوالدة.  عند  المناعي  الطفل  نظام  يعزز  أن 
الجنين وتقليل مخاطر  لنمو  إلى أن تعزيز زيت السمك  هذا الصدد قد أشارت 

اإلجهاض.

تناول عصري الرمان مينع النوبات القلبية
نيويورك - أ ش أ توصلت األبحاث الطبية أن تناول عصير الرمان 
ثالث مرات يوميا يعمل على تعزيز صحة القلب. فقد أثبتت األبحاث 
التهاب  ويحارب   , التوتر  الحد  على  يعمل  الرومان  عصير  أن 
.وتقترح  للعجز  فريسة  اإلنسان  وقوع  دون  يحول  بل   , المفاصل 
يقى  أن  يمكن  الرمان  أن مجرد نصف كوب من عصير  الدراسة 
“بمعهد  الباحثون  قام  فقد  الدماغية..  والسكتات  القلبية  النوبات  من 

التكنولوجيا” فى نيويورك بإجراء تجاربهم على مجموعة من فئران التجارب التي تعاني من ارتفاع فى 
مستوى الكوليسترول فى الدم, فضال عن إنماء عدد من خاليا الشرايين معمليا. وتوصل الباحثون إلى أن 
استهالك فئران التجارب لعصير الرمان والتمر قد عمل بشكل كبير على خفض معدل تصلب الشرايين – 
وتراكم المواد الدهنية على الشرايين التى يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية – بشكل عام, فضال 
عن انخفاض بنسبة 28% فى مستويات الكوليسترول فى الشرايين. ويعتقد أن المستويات العالية من مضادات 

األكسدة المختلفة فى الفواكه خاصة عصير الرمان يساعد بشكل كبير فى مكافحة أمراض القلب.

اكتشاف نوع من الضفادع املتحولة او املتغرية
نيويورك -أ ش أ اكتشفت العالمة األمريكية كاترين كريناك فى جامعة أوهايو 
بالشوك  مغطاة  ملليمترا(   23( الصغيرة  الضفادع  من  نوعا  تيم,  وزوجها 
فى  رطبة  غابة  فى  ظهرها  على 
التغير  على  القدرة  لها  اإلكوادور, 
أو التحول. وهذا الضفدع الصغير 
وضعه  يتم  وعندما  أملس  جلد  له 
خالل  يتغطى  رغوه  منطقة  على 
ليشكل  جسده  بعروق  دقائق  خمس 

لنفسه ديكورا.
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9:7 الرب” 2 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 10 صباحا إلى الثانية 
عشر ظهرا. اجلميع مدعوون لنوال البركة

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

صور رائعة لفن تصوير املاكرو : عامل مدهش أمام عيوننا لكننا ال نراه!
ما هو تصوير املاكرو؟

ألشياء  جداً  ُمقربة  صور  التقاط  فن  عن  عبارة  هو  ببساطة  املاكرو  تصوير 
يعرف  فكلنا  رؤيتها،  اجملردة  أعيننا  تستطيع  ال  تفاصيل  إلظهار  لكائنات  أو 
يستطيع  منا  من  ولكن  والنباتات،  الزهور  أفرع  على  الندى  قطرات  ويشاهد 

رؤيتها بهذا اجلمال:

وهنا يكمن جمال فن تصوير املاكرو ألنه يرينا عالم ليس كعاملنا، على 
الرغم من أنه يوجد حولنا في كل شيء بل وحتى أمام أعيننا!

وأترككم مع هذه اجملموعة اخملتارة لفن تصوير املاكرو:



Wagih Mitry 
Sales Representative 

Cell:416-895-7006 
www.mitryrealty.com 

mitry@mitryrealty.com 

• Free home evaluations 
• Complementary staging consultation 
• HomeLife™  Home Warranty Program 

RESIDENTIAL | COMMERCIAL 

HomeLife Hearts Realty Inc. 
Brokerage Independently 
Owned & Operated 
151 Courtney Park drive West #101 
Mississauga, Ontario L5W 1Y5 

Bus: 905-712-9888 
Fax: 905-712-9886 

كلمتني وخالص
عاين و رأي  الجميع النور االلهي يسطع و يشع من قبر السيد المسيح بكنيسة 
القيامة في اورشليم القدس رؤي العين او عبر شاشات الفضائيات ،و كم منيت 
نفسي بالذهاب و مازلت و حتي ياتي ذلك اليوم انا متمسك بذلك الوعد » بنورك 

يارب نعاين النور
 االسكاروسى

 Winona 
Hearing Aid 
Centre

 Get 2 digital 
hearing aids 
for as little 
as $895.00 
your cost

All styles All 
sizes

847 St. Clair Ave West
Tel: (416) 652-0201

Discount and ADP 
applied to listed price

إيدي مرييف يفوز جبائزة مارك توين للفكاهة
وكاالت اختار مركز جون إف كندي، الممثل الكوميدي إيدي ميرفي جائزة 
مارك توين للفكاهة األميركية هذا العام. وقال مركز كندي للفنون التمثيلية على 
موقعه على اإلنترنت الخميس إن ميرفي هو الممثل الساخر الثامن عشر الذي 
ينال الجائزة بعد زميله جاي لينو في 2014 وزميلته كارول بيرنت في2013. 
وقال ميرفي )٥4 عاما( على الموقع “تشرفت جدا بمنحي هذا التكريم من مركز 
كندي واالنضمام إلى قائمة مميزة من حامليها السابقين”. ووصف مركز كندي 
الممثل الساخر بأنه “أنجح ممثل أميركي من أصل إفريقي في تاريخ األعمال 
السينمائية على المستوى التجاري”. وسيتم تكريم ميرفي خالل حفل يقام في قاعة احتفاالت مركز كندي يوم 18 أكتوبر بمشاركة 

ممثلين كوميديين.




