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في قديم الزمان اتى بعض النساجين 
نسج  قدرتهم  فى  أن  واوهموه  للملك 
ثوب ملكي ال يراه غير األذكياء فقط، 
اقناع  ق��وة  النساجين  لهؤالء  وك��ان 
وطلب  بهم،  فوثق  الملك  من  مكنتهم 
منهم على الفور البدء في هذا الثوب، 
هم  من  سيعرف  بهذا  انه  لهم  وق��ال 

االذكياء من حاشيته.

ذهب بعض من الحاشية يرون سير 
العمل، فكانوا يرون النساجين منهمكين 
فى العمل ولكنهم لم يستطيعوا أن يروا 
الخيوط التي بين اياديهم، ولخوفهم من 
اكتشاف غبائهم كانوا يوافقون عندما 
فى  الزاهية  لأللوان  النساجون  يشير 
هذا الطرف من الثوب، او تلك النقوش 
يأتي  الكل  وك��ان  اآلخ��ر.  الطرف  في 
للملك يصف له ما رآه فى الثوب الفاتن 
والكل يخشى البوح بأنه ال يرى شيئا 

لكى ال يكتشف غباءه ويفقد منصبه.

قرر الملك أن يرتدى هذا الرداء في 
النساجون  اتى  وعندما  كبيرة،  حفلة 
يخرجونه  كانوا  اكتماله  بعد  بالثوب 
وبينما  ح��رص،  بكل  الصناديق  من 
كان الجميع ال يرون شيئا كان كل من 
يعرفه  ما  بإبراز  يتبارى  الحاشية  في 
عن الثوب مما قاله له النساجون من 
في  والتطريز  الجهة  هذه  في  األلوان 
تلك الناحية، وانصرف النساجون بعد 
وكان  الوهم،  ثوب  الملك  البسوا  ان 
الملك في حيرة ألنه اكتشف انه اغبى 
الثوب  ي��رون  الذين  حاشيته  كل  من 

وهو ال يراه.

في  الحفل  حاضري  كل  ايضا  صدم 

والكل  شيئا  ي��رون  ال  ألنهم  ذكائهم 
طفل  لهم  خرج  حتى  اإلع��ان،  يخاف 
لم يهمه ان ُيتهم بالغباء وقال للجميع 
عارى  الملك  جالة  ان  عالي  بصوت 
افاقت  عندها  ثوب.  أي  عليه  وليس 
الملك  وغطت  غفلتها  من  الحاشية 
بثوبه القديم ولكن ناسجي الثوب كانوا 
نقود  من  اصابوه  بما  االدبار  ولوا  قد 

الملك الوفيرة.

مثل  مثله  ألن��ه  األزه��ر  تظلموا  ال 
المصابة  المؤسسات  هذه  من  الكثير 
ببلية ثوب العرى والكل يتأمل في هذه 
الجزئية من هذا الثوب أو تلك النقوش 
يصور  من  هناك  بل  الطرف،  هذا  في 
بأنها  الزركشة  تلك  أو  النقوش  هذه 
الطلبة  بها  وُي��درس  علميه  اعجوبة 
الوف  ويتخرج  للجامعة  االبتدائي  من 
الذى  الثوب  في جمال  ليتغنوا  األلوف 
يعرى مرتديه. وملوك الشرق ومعظم 
مفكريها ايضا ال يستطيعون أن يقولوا 
أن  يخاف  والكل  شيئا  يرون  ال  أنهم 
أنهم  األمر  وصل  بل  الحقيقة،  يقول 
وص��اروا  بأنفسهم  انفسهم  خدعوا 
هذه  أو  الخزعبات  لتلك  مصدقين 
المهاترات، ووضعوا ايضا هذا الثوب 
االقتراب  ومنعوا  التقديس  اماكن  في 
يتلفظ  من  فيه، وصار  الجدال  او  منه 
او  فودة  فرج  مثل  عارى  الملك  بان 
اسام البحيري او سيد القمني يقتلونه 
يقطعوا  لكى  للمحاكمة  يقدمونه  او 

لسانه. 

تقتل  لكى  امتدت  الثوب  هذا  كارثة 
او  يعرفون  لم  الذين  البسطاء  حتى 
في  س��واء  ع��ارى  بالثوب  يتلفظون 
نيجيريا او فرنسا او سانت برناردينو 
أصحاب  العراه  هؤالء  ألن  وغيرهم، 
الثوب العاري مقتنعين ان الكل البد له 
الثوب  هذا  بعظمة  ويسبح  يبجل  وأن 
للكفار  الويل  كل  والويل  يعرى،  الذى 
او  يغطى  الذى  الثوب  يلبسون  الذين 

حتى ال يقدسون ثوب العراه.

ثــوب العــراه
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ثوبه  زركشة  اخفى  األعلى  والملك 
المتمسكين  عن  يغطى  الذى  الحقيقي 
الذين  لألطفال  واظهره  العراه  بثوب 
يصيحون »الملك عارى وال أرى ثوبا 
اعجاز  وال  منقوشات  وال  زخرفة  او 

علمي فكله عرى في عرى« 

هذه  من  جزء  اقتبست  أننى  )اعتذر 
لي  قديمة  مقالة  من  المقالة 
عام 2010  قبل  من  نشرتها 
ب��ع��ن��وان »ك��ل��ه ع���رى في 
بعدها  سعدت  ولقد  ع��رى« 
أن أكثر من كاتب من الكتاب 
الكبار قد اقتبسوا نفس الفكرة 

في مضمون مقاالتهم.(

جميعها  للبشرية  تهانينا 
بمياد طفل المزود الذي غطى 
الخاص  بثوب  كلها  البشرية 
والبر الذي يدثر وال يعرى... 

لكن لمن يريد.

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 
في يوم صدوره على االمييل ارسل 

لنا على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com
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2015 املصرية:

افتتاح قناة السويس اجلديدة

توقيع عقد أول محطة نووية 
إلنتاج الطاقة الكهربائية

انتخاب البرملان املصري

توقيع عقد إنشاء العاصمة 
اجلديدة 

عقد مؤمتر شرم الشيخ 

ذبح 20 من العمال املصريني 
في ليبيا على يد الدواعش 

اإلرهابيني 

حادث سقوط الطائرة 
الروسية في سيناء التى 

تسببت فى ضرب السياحة 
املصرية 

تعثر مفاوضات سد النهضة 
حتى اآلن



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
مش  وحياتك  عليك....  وسعيدة  جديدة  سنة 
وتوبنا  تربينا  إحنا  للستينات  نرجع  عايزين 

ورجعنا بس ل 2010.
توفيق عكاشة

إللي  كدة  هو  اخويا  يا  عكش  يا  تزعلشي  ما 
يمشي مع االجهزة االمنية بتكون أخرته غزة.

خالد يوسف
أنت عملت إيه؟؟ ال مش علي الصور أنا بسأل 
الصور.  ينشر  المخبر  إللي خلي  السبب  عن 

إنتي نيلتي إيه إنتي؟؟؟
مرتضي منصور

كل نقطة تضيع تغير مدرب طيب كام نقطة 
النادي وتريحنا من طولة  ممكن تغير رئيس 

لسانك؟؟
مصطفي بكري

ثابت  مكانك  مصر  في  سياسي  هرم  أنت 
ومحفوظ في في عهد مبارك وال المجلس وال 
اإلخوان وال السيسي، ال حريف بتعرف تتلون 

صح.
سامح سيف اليزل

هتبقي  إنك  فاكر  لو  حيلك  علي  وأقعد  أهدي 
يا  أرجع  للزمان  قول  يبقي  تاني  عز  أحمد 

زمان.
مجلس الشعب

الدولة  دعم  ائتالف  بتكونوا  وأنتم  وحياتكم 
شوفوا لينا ائتالف دعم الشعب الغلبان يا نواب 

الشعب.
السعودية

باهلل عليكم صدور حكم إعدام 47 شيعي صدر 
من الرياض وال واشنطن؟؟

أوباما
أنا لما قارنت بين رد فعلك حول صدور أحكام 
مصر  في  اإلرهابيين  اإلخوان  علي  إعدام 
وعلي الشيعة في السعودية عرفت أن الشيعة 

أبرياء ومش إرهابيين.
مدرب األهلي

رأس عماد متعب أنقذت مرة ومش كل مرة 
أو  أجال  باكيتا  هتلحق  يعني  الجرة  هتسلم 

عاجال.
األسد

حضورك احتفاالت عيد الميالد وزوجتك في 
سوريا  أن  وبرهن  العالم  هز  سورية  كنيسة 

ستعود بلد أمن وأمان من جديد.
رغدة

وقوفك مع بلدك بقوة وصالبة بيفكرني بستات 
من  أشجع  كانت  منهم  الست  إللي  الصعيد 

مليون راجل برافو رغدة.
موزة

يبعد عن مصر  قولي ألبنك  الجديد  العام  في 
فشروكي  المصريين  بهدلة  ستي  يا  وكفاية 

وعصروكي وقطعوكي.
جستين تردو

أمتي بقي هتفضي من التصوير سلفي وتشتغل 
شوية
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

توقعات السنة اجلديدة 
للسوق العقارى فى أونتاريو 

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
والرهن  للعقارات  الكندية  الهيئة  أصدرت 
السنوي  تقريرها   )CMHC( العقارى 
السنة  فى  العقارى  السوق  حركة  لتوقعات 
حركة  تحتفظ  ان  المتوقع  فمن  الجديدة. 
السوق العقارى فى السنة الجديدة بنفس القوة 
التى كانت عليها هذه السنة قبل ان تتباطئ 
حركة السوق فى سنة 2017. بناء المنازل 
الجديدة قد يصل الى 65 الف وحدة فى السنة 
الجديدة وقد يقل الى 50 الف وحدة فى سنة 
الموجودة  المنازل  الى  بالنسبة  اما   .2017
فسوف  نسبيا  سعرها  فبسبب رخص  حاليا، 
تشهد مبيعاتها نشاط قوى فى السنة الجديدة 
قد يصل الى 210 الف وحدة قبل ان يقل الى 
200 الف وحدة فى سنة 2017. من المتوقع 
ان تزداد أسعار المنازل ولكن بمعدل بطئ 
نسبيا فى السنة الجديدة. فمع ارتفاع تكاليف 
تتباطئ  ان  المتوقع  من  المنازل،  امتالك 
 Toronto ماعدا  العقارى  السوق  أسعار 

والمناطق القريبة منها.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

خالد منتصر يكتب رسالة إىل 
الرئيس السيسى..

 لقد انتقلنا من اغتيال املفكر الغتيال التفكري
المفكر،  اغتالوا  فودة  فرج  قتلوا  عندما 
اغتالوا  بحيرى  إسالم  سجنوا  وعندما 
الخطر األكبر والمصيبة  التفكير! وهذا هو 
المفكر  من  وأخلد  أكبر  الفكرة  العظمى، 
محلقة  الفكرة  وتبقى  الجسد  يرحل  ذاته، 
فى  والنماء  الخصب  بذور  تنثر  طليقة 
أرضنا المجدبة القاحلة، اغتيال هذا الطائر 
ببندقية التزّمت والتعصب واالنغالق، يعنى 
والنغم  واأللوان  األجنحة  من  السماء  خلو 

لتبقى الغيوم والصقيع والكآبة.

عبدالفتاح  الرئيس  إلى  موجهة  رسالتى 
السيسى، أقول له.. نعم لقد أزحت اإلخوان 
فكراً،  ترسخوا  لألسف  ولكنهم  أشخاصاً 
تمنح  لم  ولكنك  الدينى  بالتجديد  طالبت  نعم 
تركته  األمان،  منديل  مجدد  أو  مفكر  أى 
الصدر  عارى  غاشمة  دينية  لسلطة  نهباً 
تجار  من  المتربصين  وسهام  رماح  أمام 
الشيوخ  حذرت  جيوبهم!  والمؤلفة  الدين 
أن  إلى  فاطمأنوا  القيامة  يوم  بالمحاججة 
لن  بأنها  لديهم  األهم  الدنيوية  مكاسبهم 
فنحن  قابلنى  »ابقى  بمنطق  وتعاملوا  تُمس 
الواسطة ونحن أصحاب التوكيل الحصرى 
للجنة ومعنا توكيالت السماء وضامنون أننا 

محصنون يومها ضد المحاججة«!

بالفعل على  أننا  معه  إسالم وصدقنا  صّدق 
أبواب ثورة دينية.. صدق وصدقنا معه أن 
السلطة والمجتمع فى مصر تكره »داعش«، 
الحقيقة المرة أنها تكره الدواعش االستيراد 
وتربى الدواعش المحليين للتصدير، تربيهم 
وفصول  المساجد  ومنابر  األزهر  بمناهج 
وصدقنا  صدق  السلفيين..  وزوايا  التعليم 
الذبح  من  فعاًل  منزعج  المجتمع  أن  معه 
باسم  واغتصابها  المرأة  وقهر  الجهاد  باسم 
اكتشفنا  الجهاد،  باسم  واإلرهاب  العفاف 
التليفزيونية  الصورة  من  فقط  منزعج  أنه 
مقتنع  الذهنية،  للصورة  جداً  مطمئن  لكنه 
جهنم،  قاع  فى  عورة  المرأة  بأن  تماماً 
الخ،  والبهائى...  والشيعى  المسيحى  وبأن 
وجزاؤهم  غرفة عشماوى  الطبيعى  مكانهم 
سيف مسرور، لم ينزعج األزهر والشيوخ 
قبله تخطت  والسلفيون من كتابات مفكرين 
بمراحل،  بحيرى  إسالم  أفكار  وتجاوزت 
الوسيلة  التليفزيون،  هو  حقاً  أزعجهم  ما 
التى استخدمها، أصابهم الفزع والرعب أن 
التراث،  فى  عنه  المسكوت  العامة  يعرف 
أن  ينتقدوا،  أن  يناقشوا،  أن  يفكروا،  أن 
يستخدموا العقل ذلك الجزء الضامر مصرياً 
وعدم  اإلهمال  بفعل  وإسالمياً  وعربياً 
تحول  والذى  االستخدام  وسوء  االستعمال 
بفعل الزمن إلى زائدة دودية مصيرها البتر 

حتى ال تصيب الجسم بالتسمم! 

كشف المسكوت عنه وفضح مناطق التراث 
الظالمية وحض الناس على التفكير النقدى 
الدين ويغلق  الحر يزلزل عروش سماسرة 
بوتيكاتهم، فالقضية لديهم ليست الدفاع عن 
وال  عنا  يدافع  الذى  هو  الرب  ألن  الرب 
الدفاع  هى  األساسية  القضية  عنه،  يداَفع 
القصر  عن  البيزنس،  عن  المصالح،  عن 
والحج  العمرة  ومكافآت  فور  باى  والفور 
السذج  وتبرعات  السياحة  شركات  من 
الخليجية  السلف  جماعات  وتمويالت 
الوهابى،  الرسمى  الراعى  وتدليل  ورعاية 
احتكارية  مؤسسة  إلى  الدين  تحول  أن  منذ 

المستفيدين  من  وظيفى  طابور  لها  كهنوتية 
واألرزقية ومقاولى األنفار، أصبح الضمير 
وظيفة، وصارت األخالق صفقة، وتوارى 
روحانية  طاقة  كونه  من  الدين  جوهر 
لالنطالق والتغيير والسمو وتصدر المشهد 
المعاملة«  »الدين  اغتيل  والطقس،  الشكل 

لصالح الدين الجلباب واللحية والنقاب!

إسالم بحيرى كل ما فعله هو أنه قال الملك 
إلى  مندهش  طفل  بأصابع  أشار  عريان، 
حيث موكب الملك الذى يختال فى حكايات 
بثيابه  متباهياً  الجميل  فرسه  على  األطفال 
التى ال مكان لها إال فى ذهنه وأوهامه بينما 
الكل يصفق ويمدح ثياب الملك، أشار إسالم 
بأفكار  الملىء  التراث  وعورة  عوار  إلى 
رجعية مغلوطة تحث وتحض على اإلرهاب 
كان  المختلف،  وإقصاء  الحاضر  وخصام 
يصرخ ألن ضجيج »داعش« و»القاعدة« 
أما  الصراخ،  إال  معه  يجدى  وال  ينفع  ال 
فكل  إسالم  ولغة  إسالم  أسلوب  عن  الكالم 
وتلكيكة  هش  ومبرر  واهية  شماعة  هذا 
هل  يتأكد  أن  يريد  لمن  والدليل  متربص، 
األسلوب هو السبب أم المنهج والخوف من 

الفضيحة واالنكشاف وضياع السبوبة؟!

ياليتنا نعيد مشاهدة مناظرة فرج فودة التى 
اغتيل على أثرها والتى كانت فى معرض 
والحصافة  الرقة  منتهى  فى  كان  الكتاب، 
هادئ  الصوت  خفيض  كان  واالنضباط، 
النبرة فصيح اللغة منضبط المصطلح بعيداً 
عن الشتائم والسخائم، برغم كل هذا ُضرب 
قلمه،  إال  يمتلك  لم  الذى  وهو  بالرصاص 
االنزعاج،  سبب  هو  األسلوب  ليس  إذن 
وبذاءة  أسلوب  من  ينزعج  لم  فاألزهر 
يهتز  لم  اإلخوان  عهد  غنيم، طوال  وجدى 
صفوت  وتطاول  أسلوب  إزاء  جفن  له 
حجازى أو الشيخ شعبان هاتولى راجل أو 
عبدالبر مفتى اإلخوان الذى وصل إلى مادة 
الذى  حبلوش  أو  األزهر  كليات  من  كلية 
من  ليستفيد  األزهر  واستدعاه  الجميع  كفر 
علمه الغزير.. إسالم بحيرى فقط هو المتهم 
الفخر والمفخرة  أما هؤالء فهم  باالزدراء، 
تزدرى  ال  التى  السمحة  الجميلة  والصورة 

اإلسالم!!

األزهريين  عند  البخارى  عن  الدفاع 
نفسه،  الدين  عن  الدفاع  من  أهم  والسلفيين 
لو تخيلت نفسك أجنبياً وقرأت بحث إسالم 
بحيرى عن سن السيدة عائشة عند الزواج 
تزوجت  أنها  إلى  يخلص  البحث  ووجدت 
يدفعك  أال  عمرها،  من  عشرة  الثامنة  فى 
عن  إيجابية  نظر  وجهة  تبنى  إلى  هذا 
وتخدش  هذا  يحدث  كيف  لكن  اإلسالم؟، 
التاسعة، وما  التى قالت فى سن  مرجعياتنا 
حتى  فنحن  قرآن؟!،  فهو  قال  البخارى  دام 
»هو  نقول  ال  نخطئ  عندما  اللحظة  هذه 
احنا  »هو  ونردد  القرآن«  فى  غلطنا  احنا 
غلطنا فى البخارى«!! ناقش إسالم بحيرى 
ألنه حسن النية ورغبته هى تحسين صورة 
الغرب  فى  الذى صارت سمعته  الدين  هذا 
بل صار  سيئة  الوهابيين  الداعشيين  بفضل 

مرادفاً لإلرهاب.
]البقية ص 7[

البوليس األمريكي: يعلن عن 
إلقاء القبض علي اجملرم الذي 

أشعل النار يف مسجد معلناً عن 
كارثة تهز اجلالية اإلسالمية

بعد سبعة أيام من اشعال النار في مسجد بهيوستن 
األمريكية قام البوليس األمريكي بالقبض علي المتهم 
بإشعال النيران في المسجد في يوم الكريسماس 25 

ديسمبر الماضي.
وكان أحد المساجد في هوستن قد تعرض إلشعال 
النيران به في هيوستن األمريكية األمر الذي أعتبره 
البعض أنه جريمة سبهها الكراهية، وربما يكون له 
عالقة بأحداث فرنسا والحدث اإلرهابي الذي حدث 
بعد إطالق نار من سيد فاروق وزجته ماليك الشهر 

الماضي.
ولكن المفاجأة التي وقعت كالصاعقة علي الجميع 
هو أنه تبين أن من أشعل النيران هو شخص مسلم 
يصلي في المسجد منذ خمس سنوات، بل أنه يذهب 
للصالة في المسجد سبعة أيام في األسبوع وأحيانا 
من  المسجد  لقرب  اليوم  في  مرة  من  أكثر  يذهب 
منزلة. ويدعي جاري نثانيل مور وعمرة 37 عاما. 
باسم  المتحدث  سترونج  نيكول  أعلنت  ما  بحسب 

البوليس في هيوستن.
ماج خان رئيس منظمة المجتمع اإلسالمي لمنطقة 
معرفة  مور  يعرف  ال  أنه  قال،  الكبري  هيوستن 
عليه  القبض  إعالن  من  مندهش  ولكل  شخصية 
لدرجة أن ابناء الجالية ينظر كل منهم لألخر في شك 
وريبة بعد معرفة أن من قام بإشعال النار هو أحد 
ابناء الجالية وأضاف كان أنه حزين للغاية لما حدث.
المراقبة  كاميرات  فحص  بعد  أن  البوليس  وقال 
المنتشرة من خالل المحالت التجارية ما بين المسجد 
الجاني وقدم  التعرف علي  تم  ومنزل جاري مور 
لمحاكمته، ولكن البوليس لم يعلن عن الدافع وراء 

الجريمة!!!!!
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فى مطلع القرن الماضى شهد الفكر اإلسالمي 
نهضة فكرية بعد انهيار الخالفة العثمانية وما 
مصر  من  كل  فى  ثقافى  انفتاح  من  ذلك  تبع 
محمد  االمام  لظهور  وكان  والمغرب.  والشام 
رفاعة  والشيخ  األفغانى  الدين  وجمال  عبده 
المسلمين  المصلحين  من  وغيرهم  الطهطاوى 
االسالمية  التيارات  بعث  فى  كبيرا  أثرا 
العقالنية التى استهدفت تحديث الفقه والتفسير 
الوسطى  القرون  مستنقعات  من  الدين  لتنقية 
فيها  جمدته  قد  العثمانية  الخالفة  كانت  التى 
الشعوب  من  كبير  عدد  حكم  لها  يتيسر  حتى 
هذا  أن  غير  اإلسالمي.  الدين  باسم  المتباينة 
التطور المحمود سرعان ما تراجع بعد الحرب 
العالمية لعدة أسباب يمكننى تلخيص أهمها فيما 

يلى:

1- تزايد قوى التنظيمات االسالمية الرجعية 
مثل جماعة االخوان المسلمين وكل الجماعات 
للسيطرة على  الدين  تجارة  استفادت من  التى 
عقول المتدينين وسلب البسطاء كل قدرة على 

التفكير. 

2- خسارة الجيوش العربية المفككة لمعركة 
ومزايدة   ،1٩67 معركة  ثم  أوال  فلسطين 
الفلسطينية  القضية  على  االسالمية  الحركات 
من  اليهود  طرد  على  قادرة  أنها  وزعمها 
الدينية  التعبئة  خالل  من  المحتلة  األراضي 
هذه  مقارنة  يمكننا  وربما  للجهاد.  والدعوة 
الخسارة بنجاح حركة طالبان فى قيادة الجهاد 
المتحدة  الواليات  ثم  األفغانستانى ضد روسيا 
الضخمة  والعسكرية  المالية  المعونات  بفضل 

التى تلقتها من الخارج ألسباب متنوعة.  

بعد  الوهابى  الفكر  قوة  تعاظم   -3
االسالمية  للدعوة  السعودية  المملكة  قيادة 
الناتجة  الهائلة  المالية  لمواردها  واستخدامها 
غير  السلفى  الفكر  هذا  لنشر  النفط  بيع  عن 
يكن  لم  ان  معظم،  على  والسيطرة  المعاصر 
وتعتبر  السنية.  االسالمية  الدعوة  قنوات  كل، 
ما  ظهور  عن  الرئيسى  المسئول  السعودية 
دفعت  التى  االسالمية  بالصحوة  تزييفا  يسمى 

بالعالم االسالمى ثانية الى القرون الوسطى. 

بعد  الحر  اإلسالمي  الفكر  تراجع   -4
"تأميم" الحكومات العربية للمؤسسات العلمية 
كان  وان  نظريا  تطويرها  بدعوة  االسالمية 
كلية  السيطرة  المستتر هو رغبتها فى  الهدف 
على الدعوة وتوجهيها عمليا لما يحقق أهدافها 
عبد  "تطوير"  نعتبر  أن  ويمكن  السياسية. 
ربما  اذ  الخطأ  لهذا  نموذجا  لألزهر  الناصر 
استهدف انقاذ الجامع األزهر من قبضة جماعة 
االخوان،  ولكنه فى نهاية المطاف حول الدعاة 
الشعب  يثق  ال  الموظفين  من  هائل  كم  الى 
األصولية  للجماعات  وترك  اخالصهم،  فى 
أفكارها  لنشر  فسيحة  الساحة  االسالمية 
المؤمنين  من  متزايدة  أعداد  وتجنيد  المتطرفة 
المساجد  على  ذلك  بعد  للسيطرة  فى صفوفها 

وعلى الدعوة االسالمية عامة فى مصر.  

5- استغالل عدة أنظمة سياسية عربية للدين 
بالشرعية  حكمها  صبغ  لمحاولة  اإلسالمي 
باسم  لها  المعارضة  من  نوع  أى  ومحاربة 
نموذجا  السادات  نظام  يصلح  وربما  الدين. 
معظم  وتشمل  كثيرة  األمثلة  كانت  وان  لذلك 
الدول االسالمية فى افريقيا وأسيا. وال يمكننا 
السادات  فى دعم  نظام  التهوين من مسئولية 
االرهاب اإلسالمي فى مصر وخارجها خالل 

سنوات حكم الرئيس "المؤمن".

على  المبنية  التعليمية  النظم  تدهور   -6
تنمية  عن  المعلومات عوضا  وتخزين  التلقين 
القدرة على التفكير العقالنى وتدريب األطفال 
العلمية حتى  التحليل والمقارنة  والشباب على 

ال يقعوا ضحايا لألفاقين من تجار الدين. 

7- أخيرا أود أن أذكر تزايد الفجوات الطبقية 

الفقر  وانتشار 
بين  المدقع 
واسعة  شرائح 
بعض  فى 

السياسات  لفشل  نتيجة  االسالمية  المجتمعات 
االقتصادية المعتمدة عالوة على انتشار الفساد 
المالى وصعوبة مواجهة المشاكل الناجمة عن 

االنفجار السكانى.

وقد نجم عن اجتماع هذه األسباب خالل فترة 
طويلة من الزمن، تزيد على نصف قرن، توفير 
مناخ مناسب لظهور أولى الحركات االرهابية 
االسالمية فى مصر، مرتكزة على فكر حسن 
البنا وسيد قطب، ثم انتشار هذه الحركات فى 
الذعر  أثار  نحو  على  العالم  أرجاء  مختلف 
ودفع ببعض السياسيين والمفكرين الى البحث 
واالرهاب.  االسالم  بين  وضعية  عالقة  عن 
وال أعتقد شخصيا أن هذا المنحى هو األفضل 
لمواجهة االرهاب اإلسالمي، فاآليات القرآنية 
التى تحض صراحة على الجهاد أو القتل قليلة 
جدا ويمكن تحويطها وقصر تفسيرها وتطبيقها 
على المرحلة التاريخية الخاصة بنشأة االسالم. 
وهذا بذاته ما يفعله بعض المفكرين الغربيين 
القتل  حينما يتعرضون فى دراساتهم لدعوات 
األمر  أن  غير  التوراة.  فى  الواردة  واالبادة 
يحتاج حقيقة الى نهضة فكرية اسالمية شاملة 
قادرة على تخليص االسالم من شبهة االرهاب 
وتراث  النبوية  األحاديث  تنقية  خالل  من 
مع  يتعارض  الذى  الصالح،  غير   ، السلف 
آيات القرآن. ويجب، فى اعتقادى، أن ترتكز 
الخاضع  غير  الحر  الفكر  على  النهضة  هذه 
للمؤسسات الدينية التابعة للحكومة. فالسلطات 
نظرها  وجهات  تفرض  أن  تستطيع  ال  العامة 
الشأن  هذا  فى  ويكفيها  الدينى،  االصالح  فى 
أن تعالج بالتعديل القوانين التى تقف عائقا أمام 
تطور الفكر اإلسالمي الحر مثل المواد المتعلقة 
بازدراء األديان أو العقول. وال شك أن مأساة 
المفكر اإلسالمي اسالم البحيرى توضح أهمية 
تكون ضمن  أن  أرجو  التى  المواد  هذه  الغاء 
القادم. كما أرجو  البرلمان المصرى  أولويات 
صارمة  قوانين  البرلمان  هذا  يعتمد  أن  أيضا 
لمكافحة االرهاب الدينى فى مصر، فمن غير 
فى  المصرية  الحكومات  تتهاون  أن  المعقول 
الدفاع عن حقوق األقباط أو الشيعة، أو أى أقلية 
دينية، فى ممارسة معتقداتها بسالم أو االحتفال 
مكافحته  يجب  الدينى  فاإلرهاب  بأعيادها. 
بالفكر المتحرر من ناحية وباإلجراءات األمنية 

الرادعة من ناحية أخرى. 

القلق  من  بمزيج  أطالع  أننى  وأعترف 
الذى فرضته  الهام  األمني  االستنفار  واألسف 
خالل  الكنائس  لحماية  األيام  هذه  الحكومة 
االحتفاالت بعيد ميالد السيد المسيح. لقد قضيت 
معظم سنوات عمرى خارج أرض الوطن ولم 
أعد قادرا على تفهم هذه الهمجية الرهيبة التى 
سيطرت على شريحة غير قليلة من المصريين 
باسم السلفية الدينية. كيف تغيرت هذه الشريحة 
الذى  الوديع،  المسالم  المصرى  الشعب  من 
يكفل  نهر  وجود  من  وتسامحه  قيمه  نبعت 
القوت  له  تضمن  زراعية  وأرض  الحياة  له 
متعصبة  ضارية  وحوش  الى  الضرورى، 
من  على  اإلرهابي  عنفها  بممارسة  تتمتع 
يخالفها فى معتقداتها؟ كما أننى ال أفهم موقف 
الحكومة الحالية فى عدم مواجهة هذه الهمجية 
بذلك  تضرب  حتى  المناسب  بالقمع  والبلطجة 
مثال قويا على رغبتها فى محاربة كل صور 
االرهاب الدينى الذى يهدد التعايش السلمى فى 

الوطن الحبيب. 

كل عام وجميع أبناء مصر بخير

د. شريف رمسيس تكال

من  موقفه  في  يتجلي  الدين  تعاليم  جوهر 
األخرين. 

ألخيك  محبتك   يزيد  ال  إيمان  قيمة  فما 
اإلنسان. 

تحتوي  األديان  فان  كتبنا  وكما  سبق وأن 
علي شقين ؛ العقائد والتعاليم : 

نواحي  بالغيبيات،وهي  فتتصل  العقائد  أما 
تؤثر  أن  يصح  وال  إثباتها،  يستحيل  إيمانية 
في تعامل األنسان مع اإلخر الذي ال يشاركه 

نفس اإليمان. 
موقفه  في  هو  الدين  تعاليم  جوهر  ولكن 
من األخرين،ممن ال ينتمون لنفس الدين أو 
حتي لنفس العقيدة داخل الدين الواحد. وهنا 
أبهي  في  المسيحية،  التعاليم  عظمة  تتجلي 
صورها،وذلك في رسمها للصورة الفاضلة، 
بل والمثلي فيما يجب أن يتحلي به المسيحي 
كان  سواء  اإلنسان،   أخيه  مع  تعامله  في 
ذلك اإلنسان من األقارب  أو حتي األعداء. 
علي  نصوصها  كل  في  المسيحية  وتؤكد 
القاعدة الذهبية البسيطة، في علم السلوكيات، 
في  اإلنسان  حقوق  كل  عليها  بنيت  والتي 
العصر الحديث وهي » أحب لغيرك ما تحبه 
لنفسك » بل وتأخذنا المسيحية ،وكما سنري 
مثالية  تتخطي  أبعاد  إلي  القاريء،  عزيزي 

هذه القاعدة.      
بقية  عن  وتفردها  المسيحية  عظمة  إن 
العقائد هي في تأسيسها لهذه القاعدة الرائعة 
أشتقت  والتي  األخر  مع  التعامل   كيفية  في 
من األية   » تحب قريبك كنفسك » ونحب 
األصل  في  قريبك  كلمة  أن  هنا  ننوه  أن 
أو  المجاور لك من األصدقاء  تعني  الكتابي 
حتي األعداء وليست ممن تربطك بهم  صلة 

 . neighbours not relatives الدم
المسيحي   عالقة  في   المسيحية  وتؤكد   

باألخر علي الحقائق الستة  األتية :
  الحقيقة األولي  : أنه ما إستحق أن يولد 
من عاش لنفسه، وذلك في األية األتية »ألن  
يموت  أحد  وال  لذاته  يعيش  منا  أحد  ليس 

لذاته« .  
كالنفس  األخر  محبة  أن   : الثانية  الحقيقة   
تؤكد  حيث  ؛  المسيحية  التعاليم  أساس  هي 

المسيحية علي ذلك باأليات األتية : 
إفعلوا  بكم  الناس  يفعل  أن  تريدون  كما  ا( 
الناموس  هو  هذا  الن  بهم.  أيضا  أنتم  هكذا 

واألنبياء.  
القريب  محبة   « العظمي  الوصية  ب( 
المحرقات  جميع  من  أفضل  هي  كالنفس« 

والذبائح. 
ال يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما 

هو  لالخر. 
ج( إن كانت وصية أخري هي مجموعة في 
هذه الكلمة » أن تحب قريبك كنفسك » ألن 
تحب  يكمل،   واحدة  كلمة  في  الناموس  كل 

قريبك كنفسك. 
الحقيقة الثالثة : أن خير برهان علي محبة 
هللا  هو محبة اإلنسان ألخيه اإلنسان. وبذلك 
ربطت المسيحية  بين محبة هللا ومحبة األخر 
األيات  في  ذلك   ويتضح  ينحل   ال  برباط 

األتية:
ا( من يحب هللا يحب أخاه أيضا؛فليس من 

هللا من ال يحب أخاه. 
ب( إن قال أحد إني  أحب هللا وأبغض أخاه؛ 
فهو كاذب؛ ألن من ال يحب أخاه الذي أبصره 

كيف يقدر أن يحب هللا الذي لم يبصره.. 
عن  المجد  له  المسيح  سئل   عندما  ج( 
الوصية العظمي قال : تحب الرب إلهك من 
كل قلبك وكل فكرك وكل نفسك واألهم أن 
المسيح له المجد أكمل بقوله : والثانية مثلها 
تماما أن تحب قريبك كنفسك. وذلك ألنه ال 

يمكن فصل محبة هللا عن محبة األخر.
 الحقيقة الرابعة : إن محبة  األخر ال تفرق 
بين أخر وأخر سواء كان من األقارب  أو 
السالم  إتبعوا   : الكتاب  فيقول  األعداء.  من 

مع الجميع. 
 ا( األقارب : يقول الكتاب : إن كان أحد ال 
يعتني بخاصته وال سيما أهل بيته فقد أنكر 
اإليمان، وهو أشر من غير المؤمن.  أي أنه 
ال إيمان يمكن أن يقوم بدون محبة األخر من 

األقارب.  
إلي  المسيحية  تأخذنا  وهنا  األعداء   ) ب 
 : الكتاب  يقول  حين  سواها  تبلغها  لم  قمة 
إلي  أحسنوا  أعدائكم،باركوا العنيكم،  أحبوا 
مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم. ويضيف الكتاب : ألنه إن أحببتم 
الذين يحبونكم فأي أجر لكم وإن سلمتم علي 
وأيضا  تصنعون.  فضل  فأي  فقط  إخوتكم 
يقول الكتاب : فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن 
عطش فاسقه ؛ألنك إن فعلت هذا تجمع  جمر 
تقاوموا  نار  علي رأسه.  ويقول أيضا: ال 
الشر بل من لطمك علي َخدَّك األيمن فحول 
وياخذ  يخاصمك  أن  أراد  ومن  األخر،  له 
ومن سخرك  أيضا،  الرداء  له  فاترك  ثوبك 

ميال واحدا فاذهب معه إثنين. .  
]البقية ص 17[

األصول املسيحية لعلم السلوكيات )7(

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 

املسيحية  واألخر ) الوصية العظمي (

أسباب تطور االرهاب اإلسالمي 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية

القمنى يطالب األمم املتحدة بتصنيف األزهر 
منظمة إرهابية
توقيعات  حملة  القمنى  سيد  الشهير  الكاتب  قاد 
لتقدميها لألمم املتحدة بتصنيف األزهر منظمة إرهابية 

ونشر هذه الدعوة فى صفحته على »فيسبوك«، 

واتهم مشايخ االزهر بتصدير اإلرهاب للعالم، ودعم فكر داعش، وعدم تكفيره، كما 
أكد أن األزهر كمؤسسة دينية لن تستطيع جتديد اخلطاب الديني.



روحيات6

النجوم والكواكب وجند السماء، حيث 
في  منتشرة  العشتاروث  عبادة  كانت 
وقت  الرب  بشعب  المحيطة  األمم 
ذاك وقد أضل بها »منسي » الملك 
عبادة  تاركاً  وراءه  فانحرف  الشعب 
األيام  )أخبار  الحقيقي  الحي  االله 
رسم  المسيحي  والفنان   .)33 الثاني 
ومن  مختلفة،  عديدة  بصور  النجم 
يشير  الذي  المذنب  النجم  اشهرها 
الي موضع المذود حيث يوجد الرب 
نجمة  كذلك  المولود.  الطفل  يسوع 
داود السداسية التي ما هي إال تعبيراً 
مثلثين  لتقاطع  المطلق  الكمال  عن 
احدهما  راس   ، األضالع  متساوي 
الي  مشيرا  ألسفل،  واألخر  ألعلي 
لترتيب  اإللهي  والعمل  الزمن  كمال 
الفداء للمسيح القائم علي كرسي داود. 
وأيضا الخليقة التي كملت حسنة جدا 
ذات  النجمة  أما  كاملة.  أيام  في ستة 
التسع افرع فهي رمز لمواهب الروح 
القدس وثماره المذكورة في غالطية 
عشر  االثني  ذو  النجم  و  ؛   22  :5
إسرائيل  بني  أسباط  الي  يشير  فرع 
االثني  التالميذ  وكذلك  عشر  االثني 
الي  يشير  الثماني  النجم  بينما  عشر. 
إلعادة  رمز  وهو  المعمودية،  جرن 
الخلق بداية أسبوع جديد. أما النجم ذو 
العشرة افرع فهو يشير الي التالميذ 
عدا بطرس الذي انكره ويهوذا الذي 
مثال  إال  النجمي  الطبق  وما  اسلمه. 
تميز به المسيحي المصري القبطي، 
فحفره علي خشب المنابر والمنجليات 
وقوائم الهيكل واألبواب. وهو يتكون 
يطلق  ما  يتوسطها  مختلفة  قطع  من 
عليه بالترس، ثم اللوزيات والكندات 
»بيت  عليه  يطلق  ما  بها  ويحيط 

اشـــرق جنــم 
د. روز غطاس

خشبية  قطعة  كل  ان  أي  الغراب«. 
المتخصص،  النجار  يعرفه  اسم  لها 
ومن خالل تجاورها بالقطعة األخرى 
ينتج ما نعرفه بالطبق النجمي ، الذي 
تميزت به العمارة المصرية بعد ذلك 

باختالف عصورها.

والصدف  بالسن  تطعم  كانت  كما   
والزرنشان وبالعاج بحشوات ألشكال 
فالصورة  الصلبان.  من  متنوعة 
فما  فقط،  الطبق  ربع  تظهر  التالية 
والموت  للميالد  رمز  إال  النجم 
وهداية  الظالم  هزيمة  علي  والقدرة 
التائهين بالبحر أو البر أو الصحراء. 
وكذلك في الغرب تتوج دائما شجرة 
عند  المعلم  وأيضا  بالنجم.  الميالد 
اإلجابات  علي  يضع  تالميذه  إثابة 
أو  حمراء  كبيرة  نجمة  الصحيحة 
صدره  تزين  الحرب  وبطل  ذهبية. 
من قبل رؤسائه بنياشين من النجوم. 
يا تري هل سيضع الرب االله له كل 
يبوق  عندما  اإلثابة  نجمة  لك  المجد 
النجم  بوق مجيئه؟ وهل تري ستتبع 
لترحب  يسوع  الطفل  لمولد  المشير 
به وتقبله فتنال الحياة االبدية واكليل 

متوج بالنجوم االمعة؟.

كثيرا ما نستخدم تعبيرات في حياتنا 
اليومية معبرين عن علو وسمو فرد 
أو  الساطع  الالمع  كالنجم  بانه  ما 
العلم  أو  مثال  الفن  في سماء  المتألق 
أو الرياضة. وكثيرا ما نقول: »الي 
علي علي زي النجوم ومبنحصلهوش 
مهما عملنا«؛ أو كيف امسك النجوم 
بمخيلته  يسرح  دائما  فالن  أو  بيدي؛ 
نجم  خبي  أو  النجوم؛  بين  محلقاً 
وذلك  فتالشي؛  هوي  وسقط،  فالن 
الن النجوم لها عمر زمني لميالدها 
وفنائها، كما تختلف قوة تألقها حسب 
بالنسبة  فالنجوم  الزمني.  عمرها 
لإلنسان غامضة مبهمة عالم مجهول 
يسعي القتحامه واكتشافه. ان النجوم 
الشاغل  اإلنسان  شغل  هي  والفلك 
علي مر العصور واألجيال منذ قديم 
األزل. حتي ان مجوس من المشرق 
ان  بعد  اليهود  لملك  للسجود  أتوا 
لمعرفة  وتبعوه  النجم  زمان  تحققوا 
موضع الصبي )متي 2(. أما الرسول 
بولس في كورنثوس األولي 15: 41 
يشير الي ان مجد الشمس شيء ومجد 
الن  اخر.  النجوم  ومجد  اخر  القمر 
ََوَعد  المجد.  يمتاز عن نجم في  نجم 
نسله  يكثر  بان  إبراهيم  االله  الرب 
كنجوم السماء؛ وال ننسي حلم يوسف 
والقمر  الشمس  له  سجدت  عندما 
والنجوم. أما سفر الرؤية فيطلق علي 
»كوكب  لقب  المسيح  يسوع  الرب 
 .)16  :22 )رؤ  المنير«  الصبح 
والرب في العهد القديم في اكثر من 
موضع قد حذر شعبه كثيرا من عبادة 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

بكنيسة  شماساً  كان  البابا:  مكانة 
لها  أسرته  كانت  األسكندرية 
للغريب  محباً  فكان  سياسى  نفوذ 
متواضعاً متضلعاً فى العلوم الدينية 
ليكون  اليد  عليه  فوضعت  والمدنية 
التعرض  من  الواله  تمنع  البابا. 
باألذى لألساقفة والكنائس واألديرة.

كثيرة  آالم  وقعت  الفرس:  كارثة 
على المصريين من تخريبهم مجرد 
فأعلن  األديرة  لجميع  تخريب 
 )« إيران   « الفرس  ملك  )كسرى 
يجتمع  أن  القبط  من  األمان وطلب 
معهم من أعمار ما بين )18 ـ 50 
ما  على  التفاهم  يريد  مدعياً  سنة( 
من  ألفاً  ثمانون  فلبى  خيرهم.  فيه 
وأبادهم  الجيش  بهم  فأحاط  الرجال 
الزرع  وداس  أبيهم.  بكر  عن 

والضرع والمبانى.

يد  إمتدت  هرقل:  األمبراطور 
الفرس الذين يعبدون الشمس إرغام 
القبط على أعتناق النسطورية وهذا 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا أندرونيكوس رقم 37 عام 611 م

لمدة ستة سنوات قهرهم األمبراطور 
وسوريا  مصر  من  فأخرجهم  هرقل 

صاغرين.

األستبداد  أثناء  فى  البابا:  إنتقال 
الوحشى إنتقل من هذا العالم إلى عالم 

النور عام 617 م.

البابا بنيامني األول 
رقم 38 عام 617 م

من هو بنيامين: إنه من أسرة غنية 
بمريوط لما بلغ سن الرشد باع أمالكه 
دراسة  على  فاعتكف  الدير  وقصد 
ناسك  تحت  وتتلمذ  المقدسة  األسفار 
شيخ أسمه ثيئوناس وفى أثناء السنين 
الجليل  الشيخ  هذا  مع  قضاها  التى 
)تهلل  له  يقول  مالك  إذا  رؤى  رأى 
يابنيامين ألنك سترعى رعية المسيح( 
له  فقال  الرؤية.  هذه  لمعلمه  فقص 
أهل  تدرى  أين  فمن  الكبرياء  أحذر 
ومرة  الظلمة.  من  أو  الرب  من  هذا 
زار الراهب الشيخ البابا أندرونيكوس 

فأخذ معه تلميذه بنيامين. قص الشيخ 
للبابا رؤية تلميذه. فأمر البابا أن يترك 
يده ورسمه قساً  البابا  بنيامين. وضع 
فى  فعمل  له  وسكرتيراً  له  وتلميذاً 
صبر وسكون ولما أحس بنهاية حياته 
أشار على شعبه باختيار بنيامين خليفة 
له. تمت رسامته عام 617 م فأصبح 

رقم الثامن والثالثين.

أمر  قورش:  الدخيل  األسقف 
قورش  تعيين  هرقل  األمبراطور 
وأعطاه سلطتين دينية )الدخيل( مدنيا 
)والى األسكندرية( ظهر مالك الرب 
للبابا ونصحه أن يذهب إلى الصحراء 
أن  مزمع  هرقل  ألن  األساقفة  ومعه 

يلقى بالويالت على من يصادفه.

البابا  رتب  برعيته:  البابا  أهتمام 
وشعبه  األراخنه  مع  الكنيسة  أمور 
وذودهم بالنصائح وتثبيتهم فى اإليمان 
األرثوذكسى. خرج لياًل مع أثنين من 
الكنيسة وقصدوا برية شيهيت وحزن 
الفارس  كسرى  خلفه  ما  على  البابا 

جنوى غاىلقرأت لك 
شجعوا بعضكم البعض 
وأبنوا بعضكم البعض 

لم أفهم هذا في بداية االمر فقد كنت 
وكان  اوال  نفسي  بخالص  أعتني 
كل شئ يدور حول خالصي ولكن 
ينبغي  عما  لطيف  شخص  نبهني 
يفعلوه  أن  يسوع  يحبون  من  علي 
الموضوع  فليس  إذن   ، لالخرين 
موضوع  أن  حولي  يدور  كله 
الخالص يدور أيضا حول حب هللا 
خالل  من  أو  خاللي  من  لالخرين 
ببساطة  فنحن  هو  يختاره  فرد  أي 
الطين  من  مصنوعة  خزفية  آنية 
بها ثقب في القاع تتدفق منه المياه 
فال  النباتات  قصيص  مثل  الحيه  
وهذا  حية  تظل  بل  الجذور  تتعفن 
فنحن  المسيحية  الحياة  معني  هو 
المياه  فينا  يصب  هللا  وكأن  نبدو 
لتنبع  بل  داخلنا  لتبقي  ال  الحيه 
ايضا من خاللنا ، لذلك اليك بعض 
الطرق التي يمكننا بها التوقف عن 
االهتمام بانفسنا فقط ونتعلم أن نخدم 
هللا واالخرين بفرح وسرور : أوال 
أكرموا االخوة أكثر من أنفسكم وال 
يعني هذا أظهار االحترام فقط لسائر 
في  وضعهم  يعني  ولكن  المؤمنين 
المقام االول فوق أنفسنا وقبل أنفسنا 
وهذا كالم سهل القول ولكنه صعب 
وضع  في  لنا  رغبة  وأي  التنفيذ 
االخرين قبل أنفسنا ستأتي بقوة هللا 
أن  ومن عند هللا وبه فقط نستطيع 
أخوتنا  نجعل  وأن  التواضع  نعتنق 
يتقدمون أمامنا ونأخذ نحن المتكئ 
االخير ، وثانيا : عيشوا في توافق 
تكون في  أن  تخيل   ، مع االخرين 
تعيش  من  مع  وقلبي  عقلي  توافق 
تعدل  ان  تقدر  أنك  ، وتخيل  معهم 
سالم  في  معهم  لتعيش  نفسك  من 
أو  عالي  صوت  أو  صراع  بدون 
دراما أو صفق لألبواب أو أحتجاج 
فيجب  متناغمة  حياة  نريد  كنا  فإذا 
أن نهتم بأن نكون لطفاء مع بعض 
أكثر من أن نكون علي حق ، وثالثا 
عندما   ، البعض  بعضكم  أقبلوا   :
تشتري سلعة ما كتب عليها ) علي 
حالتها( فأنت تعلم أن هناك خلل ما 
ومع  السلعة  هذه  في  ما  مكان  في 

ذلك توافق علي التغاضي  عن هذا 
االخر  نقبل  أن  يعنيه  ما  وذلك   –
مقارنة  وبدون  عليه  حكم  بدون 
وبدون آنين منه وبدون شكوي فإذا 
بيوتنا  في  هذا  نفعل  أن  أستطعنا 
وفي كنائسنا فسوف يكون أجتماعنا 
والوجوه  بألحضان  ممتلئ  معا 
الباسمة واالمنيات االطيبة والعطايا 
مترفقين  كونوا   : ورابعا  السخية 
الكلمات  وهذه  ببعض  بعضكم 
متعاطفين  نكون  أن  أيضا  تعني 
عن  فينتج  ورحماء  ومتفاهمين 
التماس  فإن  وتسامح  غفران  هذا 
أكثر  الغفران هو  تقديم  أو  الغفران 
من مشاركة في كوب من الشاي أو 
مالحظة نكتبها في ورقة أنه طريق 
 ، المسيحية  طريق  في  للتصحيح 
بعضا  بعضكم  شجعوا   : وخامسا 
فعندما  البعض  بعضكم  وأبنوا 
نشجع بعضنا البعض نشعر بقلوب 
االخرين ونبني بدل أن نهدم ونضئ 
وإذا   ، نطفئة  أن  من  بدال  طريق 
فال  جيد  شيئاً  تقول  أن  تستطيع  لم 
تقل شئ علي االطالق ، وسادسا : 
حفزوا بعضكم البعض علي المحبة 
أن  السهل  فمن   ، الصالح  والعمل 
أن نبقي في المنزل ونلتمس متعتنا 
الخاصة حينما يكون الجو بار جدا 
في الخارج ولكن هللا يطلب منا أن 
هناك  الي  نخرج  بأن  المزيد  نفعل 
هذا  ولنغير  االخرين  لمساعدة 
اليوم  نهاية  وفي  العالم  من  الركن 
فإن الحب وخدمة االخرين هو الذي 
جزء  نكون  أن  في  رغبتنا  يرضي 
من شئ أكبر من أنفسنا وبأن نكون 

وعاء جميل واحد من بين العديد
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من دمار لألديرة وخراب للكنائس ثم 
قصد إلى الصعيد فى عدة بلدان منها 
)تحت  األثرية  العذراء  السيدة  كنيسة 
األرض( بمدينة البلينا محافظة جرجا 
الدخيل  قورش  جنون  جن  ـ  سوهاج 
كل  فى  البابا  عن  وبحث  البيزنطى 
أنواع  القبط  على  هال  وبلد.  قرية 
العذاب لم يشفق على مريض أو سيده 

أو طفل أو كهل.

يسترح  لم  العربية:  الدولة  زحف 
البابا وشعبه من األضطهاد القسطنطى 
قدم  إذا  لحظة  الخلقيدونى  البيزنطى 
فلقد  أشد.  وأستعمار  أضطهاد  عليهم 
جيشاً  محمد  األسالم  رسول  ألف 
ثم  ثم سوريا  الفرس  على  به  إنتصر 
وهذه  مصر  إلى  وزحف  فلسطين 

الفتوحات فتوحات دينية إسالمية.

عمر بن العاص: كان رئيس للجيش 
بالفسطاط  بخيامه  فعسكر  األسالمى 

بابليون  حصن  ثم  خيام(  )معناها 
)مصر القديمة(.

المدعو المقوقس )قورش(: صانع 
الخيانة العظمى لتسليمه مصر الدخيل 
عليها بمعنى أوضح باعها للمستعمر 

العربى.

غزو األسكندرية: بعد مفاوضة عمر 
)المقوقس(  قورش  مع  العاص  بن 
وتسلمه مصر زحف إلى األسكندرية 
ودخلوها بدون مقاومة ألن هرقل قد 
ضعفت قواه أدى هذا كله إلى أنتقال 
حكم  إلى  البيزنطيين  حكم  من  مصر 
ووقع  م   642 خريف  فى  العرب 
الدخيل  قورش  مع  العاص  بن  عمر 
األنتقال  هذا  معاهدة  القسطنطى على 

وكالهما غريب عن هذه البلد.

]البقية ص 21[



7

2.49 % Fixed 5 Yr

2.00 % Variable 5 Yr

Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

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

السنة الثامنة ، العدد )205(  - اخلميس 7 يناير  2016

بقية مقال »خالد منتصر 
يكتب رسالة إىل الرئيس 

السيسى« ص4
خرجنا  لقد  الرئيس..  سيادة 
يونيو« ضد اإلخوان  فى »30 
كفكر وليس كأشخاص، لم نهتف 
ألننا  المرشد  حكم  يسقط  يسقط 
ألننا  ولكن  بديع  شخص  ضد 
نتظاهر  لم  التكفير،  فكر  ضد 
ونخرج فى الشوارع إال لندخل 
لكى  ال  والحداثة  التنوير  عصر 
كانت  وهذه  ندخل سجن طرة!! 
عقدنا  كان  يونيو،   30 عبقرية 
من  تخلصنا  بأن  مشروطاً  معك 
وأقنعته  أطيافه  بكل  الفكر  هذا 
مع  خصامنا  كان  التنكرية، 
الداخل  إلى  تنمو  التى  الذقن 
نمو  تعوق  أحراش  إلى  فتتحول 
وبهجة  الروح  وتطور  العقل 
الذقون  مع  أبداً  وليست  الحياة 
يكن  لم  الخارج،  إلى  تنمو  التى 
بياض،  على  شيكاً  أو  تفويضاً 
ظل  ولكن  التنظيم  إزاحة  تمت 
وتشعب  تمدد  بل  التنظير، 
اإلقصائى  اإلخوانى  الفكر 
قبضة  تقوية  وتمت  التكفيرى، 
وبالدستور،  الرقابية  األزهر 
وقوانين  مواد  على  الحفاظ  وتم 
بل  االزدراء  مثل  السمعة  سيئة 
بطشاً  أكثر  وبشكل  تفعيلها  تم 
ال  الدينية،  الرجعية  قوى  من 
قد  الرئاسة  أن  أتخيل  أن  يمكن 
بكل  مبارك  زمن  فى  تحركت 
الحسبة  قانون  إللغاء  خطاياه 

وفى  أبوزيد  نصر  لرقبة  إنقاذاً 
أنت وبعد ثورتين يسجن  زمنك 
الطابور  وباقى  بحيرى  إسالم 
المقصلة!!،  انتظار  فى  زال  ما 
طالبت  قد  تكون  أن  أتصور  ال 
الدينى  الخطاب  بتجديد  المثقفين 
بدون  دينية  بثورة  والقيام 
وتركهم  األمان  منديل  إعطائهم 
وصدورهم  للحائط  ظهورهم 
يقال  ثم  الخناجر  فيها  مغروس 
تعبير  حرية  لدينا  نحن  للغرب 

مسبوقة!! غير 

إسالم  الرئيس..  سيادة  يا 
ريشة  رأسه  على  ليس  بحيرى 
وحلم،  فكرة  رأسه  فى  ولكن 
ومهما  الفكرة  مدى  كان  مهما 
يكّون  لم  فإنه  الحلم  سقف  كان 
تنظيماً  يشكل  أو  عصابة 
وهذا  فكرته،  لفرض  عسكرياً 
التجديد  أفكار  بين  الخالف  هو 
أفكار  وبين  والحداثة  والتنوير 
حتماً  التى  السياسى  اإلسالم 
واقتتال،  دم  قنوات  إلى  تتحول 
تنظيماً  يرأس  لم  بحيرى  إسالم 
والحرق  والسحل  للذبح 
إسالم  جريمة  كل  والتفخيخ، 
السرب  خارج  وغرد  فكر  أنه 
سيقول  القطيع،  عن  وخرج 
بد  وال  صدمنا  قد  إنه  البعض 
يا  والروية،  بالهدوء  يأخذنا  أن 
سادة.. الفصام أحياناً يحتاج إلى 
وفصام  الكهربائية،  الصدمات 
من  وأشرس  أقسى  المجتمعات 

فصام األفراد    

أربعة راهبات فقط من الروم االرثوذكس يحفظون دير )ثيؤتوكوس( في 
ضواحي مدينة تورنتو 

أربعة راهبات من الروم االرثوذكس يعشن ويدبرن دير والدة االله الذي يبعد 50 
يصنعونها  التي  الشموع   بيع  من  فقط  هناك  ويعشن  تورنتو  مدينة  شمال  كيلومتر 
وحياكة مالبس للكهنة وبيع المخبوزات ، وتبلغ مساحة الدير 20 فدان  من التالل  
الخالبة وينابيع المياه ويقع في حي ) ستوفيل ( في أونتاريو وهو يمثل الحياة البسيطة 
علي ضوء  الراهبات  وتصلي  راديو  او  تليفزيون  اي  علي  الدير  يحتوي  ال  حيث 
يرتدين  بين  45 سنة و 75 سنة وهن  ما   الراهبات  أعمار  ، وتتراوح  االشموع 
المالبس السوداء التقليدية الخاصة بالراهبات االرثوذكس ، وتقول  الراهبة أيرين 

التي نشأت في تورنتو وتخرجت من جامعة رايرسون في مجال السياحة والضيافة ولها 20 عاما في الرهبنة أنك عندما 
تذهب للدير تترك كل شئ ورائك وتشعر أنك في مكان هادئ ، وترحب الراهبات بالزائرين ولدي الدير توصيالت باالنترنت 
فهو شئ عصري ضروري كما قالت االم مجدالية التي لديها درجة في أدارة االعمال وتشرف علي خدمات المجتمع وتعتمد 
الراهبات علي صناعة الشموع وبيعها للكنائس في كل أنحاء تورنتو وصناعة مواد التجميل كالكريمات المرطبة والصابون 
والتي يقولون عنها أنها أفضل مبيعاتهم وتدفع فواتيرهم ،  ويسمح لهم هذا باالكتفاء الذاتي وأيضا يحصلون عليي بعض 
الهبات من المركز الرئيسي للدير في بوسطن وقالت االخت أيرين الراهبة ضاحكة ومستعجبة  من أنهم يصنعن منتجات 
تجميل للجسد وهن راهبات ولكنها أضافت أن هناك أحتياج للصابون وأنهن بسبب العمل الشاق تتشقق أيديهن ولذا فانهن 
يستعملن الكريمات المرطبة أيضا ، وقالت االم مجدلية أن النحل مخلوق مدهش والشموع التي تصنع من شمع عسل النحل 
التحترق بسرعة وهي نظيفة ال تترك سناج علي الحائط وصحية النها تذهب بأليونات السلبية في المنطقة وتمنع الحساسية 
وتعطي نوما مريحا ، ويقع مصنع الشموع في أحد المباني المجاورة للدير وتعمل فيه الراهبات بجد يوميا مع مساعدة من 
بعض المتطوعين وينتج المصنع عشرات االالف من شموع عسل النحل سنويا وتشتري الراهبات 20 الف كيلو من شمع 
النحل سنويا من النحالين عبر كندا ، وتقوم الراهبات ايضا بالمحافظة علي نظافة الحديقة وأالحواض المملؤة باالسماك 
وقطع الحشائش في الصيف وازالة الثلوج في الشتاء وتصحو الراهبات قبل الفجر في فصل الشتاء الزالة الثلوج ويبدا يوم 
الراهبات بالصالة والتسابيح  لمدة ساعتين وتقوم الراهبات أيضا بالطبخ وصنع الخبز والكعك وخياطة مالبس الكهنة وبيع 

أشياء الزمة للعماد والزفاف  وايضا زيارة المرضي في المستشفيات المحلية.

االرهاب  املمنهج 
والسياحة العربية !!

................................................

بقلم / عبدالواحد حممد 
............................................................

املصرية   السياحة  العربية  وعلي االخص  السياحة  تعيش 
اليوم كما لم تعيشه من قبل في  الدولي  االرهاب   محنة 
ظل ظروف متطورة لم تعرفها من قبل عواصمنا العربية من 
احمليط إلي اخلليج  وخاصة عقب سقوط الطائرة الروسية 
مؤخرا بعد اقالعها من شرم الشيخ املصرية  بنحو حوالي 
والبالغ  ركابها  كل  ومقتل  بالكامل  وحتطمها  دقيقة   22
عددهم 242 راكب  اكثرهم من السياح الروس وما حملته 
من  إتهامات دولية  لبلد عريق مثل مصر قبل ظهور نتائج 
التحقيقات فمن تسبب في سقوط  الطائرة التي مازالت 
لها  وهل سيكون   العالم   في  السياسة  االوساط  حديث 

إنعكاس خطير علي مستقبل السياحة العربية عامة ! 
انتعاش  في  دورا هاما   تلعب  العربية  السياحة  أن  وخاصة 
االقتصاد املصرفي العربي عامة  في تونس  املغرب  اجلزائر 
لصق  في  مختلفة  ظاهرة  امام  لكننا  خاصة  واملصري 
التي  العربية  عواصمنا  من  النيل  غير  سبب  بال  االتهامات 

تواجه خطر التقسيم ) سياكس بيكو اجلديدة 2016 ( 
السياحة  اجلوية   سيرالرحالت  خط  بتعليق  شهدنا  كما 
الروسية الي مصر  واالجنليزية  التي طلت علي مصر العربية 

قبل رحيل عام 2015م ؟!
تلك  وسط  معا   وروسيا  اجنلترا  دور  لنفسهما  لتجد   
ظل  في  اليوم  قريب  من  بالعرب  حتاكي  التي  الصراعات 
السياحة  ضد  اجنلترا  في  مسبوق  غير   اعالمي  تصعيد 
املصرية العربية كأن حوادث الطيران لم حتدث إال  في مصر !
إنها فلسفة احملتل القدمي في البحث عن لغة جديدة تعيده 

إلي  دائرة الضوء حتت مظلة غير عارية من املنطق ؟
امريكا   مع   اجنلترا  حتالفت  عندما  بالعراق  ذلك  فعلوا  لقد 
)بلير / بوش االبن ( وكانت احلجة وجود اسلحة دمار شامل 
العراق  ثروات  ونهب  سلب  اجل  من  الرافدين  ارض  علي 

التاريخي والنتيجة اليوم ال حتتاج إلي اثبات ؟ 
النظام  روجوا لها قبل اسقاط   التي  العراق ونهضتة   أين 
كانت  التي  العراق  مثل  عريق  وطن  اسقاط  وبعد  البعثي 
نفس  ميارس  احلقيقي حرا طليقا  واجملرم  نهار  ليل  حديثهم 

الدور اآلن بلغة اسمها  السياحة العربية !
فالدعاية الغربية ضد السياحة العربية بهذا النهج  تفتح 
كثيرا من التساؤالت  التي  نآمل أن تكون واضحة  من خالل 
زمالء مهنة اإلعالم في اوطاننا العربية بوعي وجترد من كل 
االهواء واملصالح  الشخصية والتي البد  معها من حشد 
كل اجلماهير العربية بوعي ضد تلك السياسة الغربية جتاه 
السياحة العربية  حتي ال نفقد عاصمة عربية وراء عاصمة 

عربية وهكذا ؟
ضاعت سوريا  وليبيا والعراق واليمن  لبنان  كما  اغتصبت 
وبرعاية  اجنليزي  بدعم  والزيتون  الزعتر  فلسطني  اسرئيل 
امريكية صهوينية ؟   منذ نكبتها عام 1948 م  نكبة العرب 

الكبري التي ندفع ثمنها جميعا حتي اليوم !
أن فلسفة الغرب اليوم تدمير السياحة العربية بكل حيل 
علي  جديدة  عربية  خريطة  رسم  أجل  من  العاملية  امليديا  

النظام الفاتيكاني !  
استثناء منها ألحد   العربية ال  الدول  واخلريطة تشمل كل 
دميقراطية  في  تري  تعد  لم  التي  العرب  لغة  يقرأون  ألنهم 
الغرب وامريكا سوي السراب  لم يعد التطرف واالرهاب إال 
صناعتهم الكبري ) الدواعش (  بضاعتهم التي سوف تنهار 
مبرور الوقت في ظل رؤية عربية استوعبت دروس املاضي وهي 

تكتب رسائل مختلفة عن ذي قبل علي  جدران وطن !

تكون  لن  سيناء  صحراء  في  الروسية  الطائرة  وسقوط 
الدليل  تعد  التي  العربية  السياحة  شل  أجل  من  األخيرة 
علي كذب حكوماتهم الصهيونية  عندما يجدون أن االرض 
العربية ارض سالم وخير ارض اديان سماوية ثالث لم تعرف 
تطرف بل التعايش مع اآلخر  فالسياحة العربية لن متوت  !

بقلم 
عبدالواحد محمد  
اعالمي وروائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.com

ضبط قطيع مجال حممل بأسلحة إلرهابيي سيناء

الجمال  استخدام  عن  المصري  الجيش  كشف 
والذخائر  باألسلحة  اإلرهابية  العناصر  إمداد  في 
والمواد الغذائية قرب منطقة األبرقين بسيناء بناء 
على معلومات المخابرات وتم ضبط 7 أجولة من 
مادة تي ان تي شديدة االنفجار، وكميات كبيرة من 

األسلحة والذخائر ومواد غذائية
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ليس له مثيل
ليديا يؤانس

الشبه  ِمْن  يخلق  إيه،  يقولك 
لهذا  بالنسبة  ولكن  أربعين، 
الشخص بالذات حديث موضوعنا 
قَبلُه  جاء  ال  مثيل،  لُه  ليس  اليوم، 

ِمثلُه، وال سيأتي بعده ِمثلُه!

العقول  حيرت  شخصية  أنه 
يكون؟  من  والُعظماء،  والُعلماء 

وما هي كينونته؟ 

نفس  وفي  اإلنسان  يُشبه  أنه 
الوقت ال يُشبهه بالكامل، أنه يُشبه 
صفات  يحمل  مازال  ولكن  هللا 

اإلنسان ولذا حير البشرية كلها.

ماك  هو  هل  الناس،  يتساءل 
وال إنسان وال نبي وال إله؟

مغمورة  قرية  في  قروية  فتاة 
بل  بشر،  زرع  بدون  حملت 
بالروح القدس، أنجبت طفاًل جمياًل 
يضحك..  طفل،  أي  ومثل  جداً، 
بدأ  أمه،  ثدي  يرضع  يبكي.. 
يحبو.. يمشي.. يلعب مع األطفال، 
بدأ يعمل في دكان نجارة حتي بلغ 
سنوات  ثالث  لمدة  ثم  الثالثين، 
ُمتجواًل،  ونصف بدأ يعمل واعظاً 
للخدمة ويُشفي  ويُتلمذ تالميذ  يُعلم 

مرضي ويصنع معجزات.

العام ضده فحوكم  الرأي  تحول 
لصين،  بين  الصليب  علي  وُسمر 
الشئ  علي  قرعة  ألقوا  جالديه 
ثيابه،  وهو  يملكه  الذي  الوحيد 
عندما مات تحنن عليه صديق بقبٍر 

يُدفن فيه، وقام من بين اآلموات.

المسيح،  يسوع  حياة  كانت  هذه 
العقول،  حيرت  التي  الشخصية 
ويتناظرون  يتباحثون  الناس 
يحاولون  ويختلفون  ويتفقون 
قرناً   21 مدي  وعلي  اإلجابة، 
وإلي يومنا هذا، وإلي آخر الزمان 
البشري  الجنس  هو محور  سيظل 
البسطاء  الناس  والتاريخ، وسيظل 
ورجال  والساسة  والقادة  والعلماء 
واألديان  المذاهب  كل  من  الدين 

يواجهون سؤااًل:

من هو يسوع المسيح؟

ُهّو نفسه سأل تالميذه، من يقول 
الناس إني أنا؟ 

في  شاف  فيليب  د.  عنه  كتب 
كتابه تاريخ الكنيسة فقال: 

المسيح غزا العالم كله بال مال أو 
سالح، أكثر من اإلسكندر وقيصر 
الجميع  عقول  أضاء  ونابليون، 
يُخط  لم  فلسفات،  أو  نظريات  بال 
األقالم  ماليين  جعل  لكن  حرفاً، 
تكتب عنه وعن تعاليمه، مولده في 
مزود وموته علي الصليب سيطر 
علي مصير العالم ماضياً وحاضراً 

ومستقباًل.

في يوم من األيام جلس نابليون 
في منفاه في جزيرة سانت هيالنة، 

جلس  وترلو،  في  ُهزم  أن  بعد 
الجميع،  عنه  تخلي  أن  بعد  وحيداً 
بدأ يُفكر في حياته الماضية، كيف 
وإمبراطوريات،  ممالك  أسقط 
اآلن  وروساء،  ملوك  هزم  كيف 
حياته أوشكت علي اإلنتهاء، فكتب 
األكبر،  “اإلسكندر  مذكراته،  في 
القوي  شرلمان  العظيم،  قيصر 
اإلمبراطوريات،  أقمنا  وأنا.. 
وأسسناها  وعبقرية  بقدرة  أقمناها 

علي البطش والسالح.

أما المسيح فقد أقام إمبراطوريته 
اآلن  وحتي  الحب،  علي  وأسسها 
ما  الطوال  السنوات  هذه  وبعد 
يزال الرجال مستعدون للموت من 

أجله.”

يحدثه  أصدقائه  ألحد  وكتب 
يتصل  ما  “كل  قائاًل،  المسيح  عن 
بالمسيح يُدهشني، روحه تُرهبني، 
بذاته،  كائن  هو  تُذهلني،  إرادته 

ُمتفرد وحيد ليس له مثيل.”

رجااًل  “عرفت  قائاًل،  وأضاف 
كثيرين، أناساً من كل نوع وشكل، 
لكنني أقول لكم: يسوع المسيح لم 

يكن إنساناً عادياً.”

يُعد  المسيح ال يُوصف وال  نعم 
بين الناس.. المسيح ليس له مثيل.

قالوا عنه انه نبي، نعم هو نبي، 
ولكنه ليس مثل باقي األنبياء.

النبي هو من يتنبأ آلهوتياً. 

بخصوص  يتكلم  من  هو  النبي 
هللا.

ويوجههم  األنبياء  يستخدم  هللا 
تصرفاتهم  في  يتدخل  ال  ولكنه 

وردود أفعالهم.

هل يسوع المسيح نبي وتنبأ؟

نعم.. 

بروحه،  تنبأ  القديم  العهد  في 
والحديث  بالتنبؤ  لألنبياء  وأوحي 
موجود  وذلك  األول،  مجيئه  عن 
في كتب النبوات )من أشعياء إلي 

ميخا(.

بالنسبة للعهد الجديد سفر الرؤيا 
تنبأ عن مجيئه الثاني.

أثناء تواجده علي األرض معنا، 
وصلبه  آآلمه  عن  بنفسه  ُهّو  تنبأ 
تنبأ  أيضاً  وقيامته،  ودفنه  وموته 
علي خراب أورشليم وهدم الهيكل 
في آخر األيام، كما تنبأ عن إنكار 

بطرس له.

يوجد أنبياء كثيرين.. ولكن هل 
تنبأت بمجيئهم النبوات؟

واحداً فقط ، الذي ليس له مثيل، 
تنبأت عنه النبوات.

أشعياء النبي قال، أنه سيولد من 
عذراء )14:7(، وسوف يحتقرونه 
وسيأخذ صورة عبد )53: 7-3(، 
ستكون  الرئاسة  ان  أيضاً  وقال 

اسمه  وأن   ،)7-6  :٩( كتفه  علي 
معنا  هللا  أي  عمانوئيل  سيكون 

.)14:7(

في  سيولد  أنه  تنبأ  النبي  ميخا 
بيت لحم )2:5(.

صفنيا النبي تنبأ أنه ملك اسرائيل 
وسيكون من وسطهم )15:3(.

وطلبوا  أخطأوا  األنبياء  كل 
لكن  ولشُعوبهم،  ألنُفسهم  المغفرة 
المسيح قال: من منكم يبكتني علي 

خطية.. أنه ليس له مثيل.

حتي  اإلنسان  إبن  هو  المسيح 
تكاد تظن أنه ليس ابن هللا. 

تكاد  حتي  هللا  إبن  هو  المسيح 
تظن أنه ليس ابن اإلنسان.

المسيح  وإنسان..  إله  المسيح 
ليس له مثيل.

من  أمه  به  هربت  كإنسان 
بطش هيرودس، لكن كإله في يوم 
ميالده كانت المالئكة طالعة نازلة 
تُسبُحه.. هل هو ضعيف أم قوي! 

كإله  لكن  يوماً،  جاع  كإنسان 
فضل الخبز بكميات وفيرة بعد أن 

أشبع الجموع!

وضعتموه  أين  يقول  كإنسان 
كإله  لكن  لعازر،  قبر  علي  وبكي 
بينما يظهر في  أقامه،  سرعان ما 

ضعف نراه أقوي من القوة!

يوماً،  بالتعب  شعر  كإنسان   
يا  إلّي  تعالوا  لنا  يقول  كإله  لكن 
جميع المتعبين وأنا أُريحُكم، بينما 

هويتعب يعطينا نحن الراحة!

 كإنسان وهو داخل علي تجربة 
السهر  تالميذه  من  طلب  الصلب 
وقع  كإله  لكن  معه،  والُمكوث 
الحراس علي وجوههم عندما قال 

لهم “أنا هو”!

املسيح هو اهلل يعمل األعمال 
التي يعملها اهلل:

به  شئ  “كل   – شئ  كل  خلق 
كان وبغيرة لم يكن شئ مما كان” 

)يوحنا 3:1(.

يساعد ويسند الخليقة – “الذي 
الكل”  يقوم  وفيه  قبل كل شئ  هو 

)كولوسي 17:1(.

أن  كما  “ألنه   – الموتي  يقيم 
كذلك  ويحيي  األموات  يقيم  اآلب 
اإلبن أيضاً يحيي من يشاء” )يوحنا 

.)21:5

لكي  ولكن   “  – الخطايا  غافر 
سلطانا  اإلنسان  إلبن  أن  تعلموا 
الخطايا”  يغفر  أن  األرض  علي 

)مرقس 10:2(.

“السماء   – أبدية  المسيح  كلمة 
واألرض تزوالن ولكن كالمي ال 

يزول” )متي 35:24(.

محتاجة  كانت  البشرية  هل 

إعدام حالل 
وإعدام حرام

إبراهيم الزبيدي

يصعب  التي  األفعال  ردود  من 
تلك  خصوصا  وقبولها،  هضمها 
مثقفين هنا وهناك،  التي تصدر عن 
مواقف  من  ونسمعه  نقرؤه  ما 
حول  متطرفة  متشنجة  وتصريحات 
إعدام المواطن السعودي نمر النمر، 

من شيعة ومن سنة، سواء بسواء.

العادل  المواطن  في  يُفترض  فالذي 
مثقفا  كان  إذا  خصوصا  والعاقل، 
كل  الظلم،  ضد  يكون  أن  متنورا، 
في  العدل،  كل  العدل،  ومع  الظلم، 
وليس  مكان،  أي  وفي  زمان  أي 
التقلبات السياية  بالمناسبات، وحسب 
والطائفية والعنصرية، فيثور الواحد 
بحق  جريمة  فيها  يرى  حادثة  على 
آخر  ثائر  ضده  فينهض  العدالة، 
للحق  إحقاقا  الحادثة  نفس  في  يرى 
وردعا للباطل، وال هؤالء وال أؤلئك 
يرون العدالة بعينين اثنتين، بل بعين 
واحدة، ويسمعون عنها بأذن واحدة، 

وبنصف عقل، وبنصف ضمير.

وحياد  بدقة  النظر،  نمعن  وحين 
هذا  نمر  مسألة  في  وموضوعية، 
شتم  في  المعقول  تخطى  أنه  لوجدنا 
كما  السعودي،  السلطوي(  )الظلم 
من  به  وخرج  به،  ويعتقد  هو  يراه 
المقبولة  العقالنية  المعارضة  جسد 
إلى التحريض الصريح الواضح على 
لتغيير  القوة  استخدام  وعلى  العنف 
متطرفا  طائفيا  كان  لقد  نعم.  النظام. 

وعنيفا يحيي العظام وهي رميم.

ويرى الحكم السعودي، من جانبه، 
أنه طبق أنظمته وقوانينه على مواطن 
الصفوف،  شق  أراد  مواطنيه  من 
وإثارة  المجتمع،  في  الفتنة  وزرع 
الطائفية  الضغائن  وإيقاض  األحقاد، 

النائمة.

الفريقين  إن  توضيحا.  أكثر  بعبارة 
تحديد  وفي  العدل،  فهم  في  يختلفان 
تعودنا،  وقد  وحدوده.  الظلم  مفهوم 
أن  على  طويل،  زمن  من  واتفقنا 
أول  من  خالف،  موضع  كلها  الدنيا 
وكل  هذا.  يومنا  وحتى  البشرية  بدء 
حتى  الحياة.  هذه  في  نسبي  شيء 
الرسل واألنبياء صارت مثار  أقوال 
اختالف وشقاق وعراك. وكل حزب 

بما لديهم فرحون. 

وحتى  اإلسالم  ظهور  أول  ومن 
قيام )دولة( خالفة داعش السنية في 
)دولة(  وخالفة  وسوريا،  العراق 
إيران، في زمننا  الشيعية في  داعش 
جميعهم  الحكام،  كان  هذا،  األغبر 
ووعاظُهم وُقضاتهم يجدون في كالم 
أهواءهم  ويشرعن  يناسبهم  ما  هللا 
وأوهامهم ودناءاتهم. وكثيرا ما وجد 

جعفر  وأبو  والحجاج  ويزيد  معاوية 
المنصور وهارون الرشيد والسلطان 
عبد الحميد في آيات القرآن والحديث 
والنهب  بالغزو،  تخويال  والسنة 
وركوب  الرؤوس،  وقطع  والسلب، 
المحلالت  وتحديد  األسيرات، 

والمحرمات. 

البغدادي وحده، وبمزاجه،  فللخليفة 
ورأيه، وعقيدته الخاصة دين إسالمي 
اإليمان  حدود  هو  يرسم  به،  خاص 
والردة  والمروق  الكفر  وحدود  به 

والشرك باهلل.

المقدار،  بنفس  الطهراني،  وللخليفة 
ورأيه  وبمزاجه  أيضا،  ووحده 
هو  يقرر  به،  خاص  دين  وعقيدته 
وحده ما له ما عليه، ومن يعدم لكفره 
وبفوز  ويكافأ  يكرم  ومن  وفجوره، 
في الدنيا واآلخرة. ألم يمنح الخميني 
كان  الذي  للصغار  الجنة  مفاتيح 

يرسلهم لتفجير ألغام صدام حسين؟

المواطنون،  يتقاتل  كيف  ترون  أال 
سواء  ومتعلموهم  بسطاؤهم  لدينا، 
بسواء، على من هو األحق بالخالفة، 
وعثمان،  وعمر  بكر  أبو  أم  علي 
حتى بعد كل هذه القرون، وال ينقطع 
القتال، وال ينتهي الجدال، ألنه عقيم، 
مقنعة  نهاية  له  تكون  أن  يمكن  وال 
ونافعة من اآلن وإلى أبد اآلبدين، ما 
دام هذا الفريق والفريق الذي ضده ال 
والحكمة،  والنباهة  العقل  يستخدمان 
الموتى،  إحياء  إعادة  على  ويصران 
المزري،  حاضر  إلى  ينظران  وال 
من  إنهم  المنحوس.  غدهم  إلى  وال 
ثروات  يحرقون  عام  وثالثمئة  ألف 
شعوبهم، ويقتلون خصومهم وأنفسهم 

بالمجان.

فا  كان سيغدو جميال ومريحا وُمشّرِ
لو أن الثائرين اليوم على السعودية، 
قد  كانوا  النمر  نمر  إعدام  بسبب 
ثاروا نفس ثورتهم هذه، حتى بنصف 
ما  على  هياجها،  ونصف  سخونتها، 
يجري في إيران، مثال، وفي سوريا 
واق،  الواق  وجزر  والعراق  واليمن 
من تقتيل، وتقطيع، وتعليق، أو حرق 

جثث بالبراميل المتفجرة.

في  المشنوقين  عدد  أحصينا  هل 
وهل  وحده؟   2015 عام  في  إيران 
علدققنا في عدد المقتولين في سجون 
من  واحد  شهر  في  األسد  بشار 
بعدد من  أحد  أخبرنا  الزمان؟، وهل 
أقبية حزب  في  التعذيب  تحت  ماتوا 

هللا اللبناني؟

وتعصب  وتخلف  ظلم  هناك  نعم 
في  وعنجهية  وعنصري  طائفي 
الجانب اآلخر، ولكنه ليس وحده في 
هذه األمة التي فقدت عقلها، وأفرقت 
قلبها من الرحمة. و)ما فيش حد أحن 
وعصبية  جهالة  أقل  وال  حد(،  من 

وطائفية وقلة ضمير.

حالل  إعداٌم  يكون  كيف  وأخيرا، 
هنا، وإعداٌم حرام هناك؟ أال تعقلون؟ 

عن ايالف 
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لشخص ليس مثيل؟

نعم.. 

خطية  ومغفرة  اإلنسان  خالص 
اإلنسان األولي التي أخطأها أبونا 
هلل،  طاعته  وعدم  بعصيانه  آدم 
ُمساوي هلل،  تستلزم شخص  كانت 
فاستلزم  كلها،  البشرية  يُفدي  لكي 

إلي  )المسيح(  هللا  يأتي  أن  ذلك 
من  ذاته  أخلي  أن  بعد  أرضنا، 
لكي  عبد،  صورة  آخذاً  مجده، 

يُصلب عنا ويفدينا بدمه. 

ليست  المسيح  رسالة  ولذا 
المسيحية ولكن رسالة المسيح هو 

المسيح ذاته الذي ليس له مثيل.



بقعـــــة ضــــوء  
الثاني( )اجلزء  األبالسة  وخمططات  مصر 
فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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   أما الشمال فقد أتتنا منه الكثير 
إغريقي  استعمار  الويالت،  من 
الحديث   العصر  وفي  وروماني، 

تركي وفرنسي وانجليزي.

عزواالسكندر  أولها  كان      
الثالث المقدوني،  األكبر. واإلسكندر 
هو أحد ملوك اإلغريق، ومن أشهر 
عبر  والفاتحين  العسكريين  القادة 
التاريخ. ُولد عام 356 ق.م، وتتلمذ 
بلغ  أرسطو حتى  الفيلسوف  يد  على 
ربيعه السادس عشر. ورث اإلسكندر 
عن أبيه مملكة متينة األساس وجيًشا 
أحد  يُعد  أقوياء.  جنود  ذا  قوًيا 
لم  أنه  إذ  العسكريين،  القادة  أنجح 
على  خاضها  معركة  أي  في  يُهزم 
انطلق في عام 334 ق.م  اإلطالق. 
فتمكن  فارس،  بالد  على  حملة  في 
خارج  وطردهم  الفرس  دحر  من 
انتزاع  في  ثم شرع  الصغرى،  آسيا 
في  األخرى  تلو  الواحدة  ممتلكاتهم 
التي  العسكرية  الحمالت  من  سلسلة 
خاللها  تمكن  سنوات.  عشر  دامت 
وتحطيم  الفارسي  الجيش  كسر  من 
لإلمبراطورية  العسكرية  القوة 
وقعات  عّدة  في  األخمينية  الفارسية 
إسوس  معركتّي  أبرزها  حاسمة، 
وجوجميال. وفي نهاية المطاف إطاح 
الثالث،  داريوش  الفارسي  بالشاه 
إمبراطوريته،  أراضي  كامل  وفتح 
فصارت األراضي الخاضعة له تمتد 
من البحر األدرياتيكي غرًبا إلى نهر 

السند شرًقا.

اتجه  المقدس  بيت  فتح  بعد     
غربا ليدخل مصر من الفرما بوابتها 
ولم  ق.م   332 خريف  في  الشرقية 
ثم  بسهولة،  ففتحها  مقاومة  أي  يجد 
العاصمة  إلى  ووصل  النيل  عبر 
كمحرر  أهلها  فاستقبله  منف، 
منتصر. ثم سار بقواته بحذاء الفرع 
ساحل  إلى  متجًها  للنيل،  الكانوبي 
بحيرة  وصل  حتي  المتوسط،  البحر 

مريوط، وفي المكان المحصور بين 
قرية  وجد  المتوسط  والبحر  البحيرة 
صغيرة تُسمى »راكودة«، فكلف أحد 
معاونيه »دينوقراطيس« لكي يشرف 
على بناء مدينة في هذا المكان تحمل 
اسمه أال وهي اإلسكندرية. قام برحلة 
سيوة  واحة  في  آمون  لمعبد  روحية 
حيث قوبل بالترحاب من قبل الكهنة 
فرعوًنا  نصبوه  الذين  المنتظرين، 
آلمون،  ابًنا  وأعلنوه  مصر  على 
كبش  كرأس  وشكله  تاجه  وألبسوه 
ذو قرنين، فلقب بذلك »اإلسكندر ذو 

القرنين«. 

  وقبل مغادرته مصر حرص على 
أن ينظم البالد تنظيًما دقيًقا. واإلبقاء 
على النُظم المصرية القديمة، وتنويع 
الحكم بين المصريين واإلغريق الذين 
تحتفظوا بالسلطة العسكرية والمالية، 
اإلدارية،  السلطة  للمصريين  وأبقى 
وبذلك ضمن رضى المصريين وعدم 
أصبحت  ضده.  بالثورات  قيامهم 
مصر بهذا والية إغريقية، عاصمتها 
منف. أستمر في فتوحاته شرقا حتي 
ر ببابل في  توفي في قصر نبوخذنصَّ
ق.م،   323 سنة  يونيو  من  العاشر 
سنة.  وثالثون  اثنان  العمر  من  وله 
أسسه  الذي  الهيليني  العالم  تقسيم  تم 
المملكة  أقسام:  أربعة  إلى  اإلسكندر 
وجوارها،  مصر  في  البطلمية 
واإلمبراطورية السلوقية في الشرق، 
ومملكة پرجامون في آسيا الصغرى، 

ومملكة مقدونيا.

    بعد وفاة اإلسكندر األكبر تولى 
»بطليموس«  وهو  جيشه  قادة  أحد 
األول  بطليموس  أهتم  مصر.  ُحكم 
أسسها  التي  اإلسكندرية  مدينة  ببناء 
األسكندر األكبر قبل مغادرته مصر 
الفرس  بالد  إلى  عسكرية  حملة  في 
عاصمة  وجعلها  والهند،  وأفغانستان 
 16( البطالمة  أسرة  وظلت  لمصر. 
عاما(.   2٩3( مصر  تحكم  حاكما( 

إلى  البطلمية  الدولة  نفوذ  وصل 
التي  ليبيا،  وقبرص وشرق  فلسطين 
ازدهرت خالل عهود البطالمة األول 
البطالمة  كون  والثالث.  والثاني 
من  يمنعهم  لم  إغريقية  اصول  ذوى 
المصرية،  والعادات  بالتقاليد  التشبع 
لاللهة  ومعابدهم  مصري  فمعمارهم 
مصرية،  عيشهم  وطريقة  المصرية 
من  تزاوجهم  ذلك  علي  وساعد 
مصر  ظلت  عهدهم  في  المصريين. 
دولة مستقلة ذات سيادة وظلت كذلك 
حتى معركة أكتيوم البحرية عام 31 
على  اكتافيوس  انتصر  عندما  ق.م 
انطونيوس وكليوباترا لتصبح مصر 
التاريخ،  هذا  منذ  رومانية  والية 
وأخر البطالمة كانت الملكة كليوباترا 
الخامس  بطليموس  وابنها  السابعة 

عشر )قيصرون(. 

   ظلت مصر تابعه للدولة الرومانية 
425 عاما. اعتمدت روما في توطيد 
التي  العسكرية  القوة  على  سلطانها 
البالد،  أنحاء  في  الثكنات  لها  أقامت 
اإلسكندرية  هناك حامية شرق  فكان 
بأسوان  وحامية  بابليون  وحامية 
انتشرت  التي  الحاميات  وغيرها من 
حكم  يتولى  كان  البالد.  أرجاء  في 
اإلمبراطور  عن  ينوب  وال  مصر 
إدارة  مقره اإلسكندرية، يهيمن على 
المالية، وهو مسئول  البالد وشئونها 
أمام اإلمبراطور مباشرة. كانت مدة 
واليته قصيرة حتى ال يستقل بها، وهذا 
بمصالحهم  يهتمون  الوالة  جعل  ما 
البالد،  مصالبح  دون  الشخصية 
االشتراك  من  المصريين  وحرموا 
في إدارة بالدهم مما جعلهم كالغرباء 
فيها، ومنعوهم من االنضمام للجيش 
حتى ال يدفعهم ذلك لمقاومة الرومان 
في المستقبل. رضخ المصريون لهذا 
الحكم علي مضض فترة وثاروا في 
الرومانية  الحاميات  وكانت  فترات، 
تقضى على هذه الثورات بكل عنف 
حدث  ما  الثورات  هذه  أخطر  ومن 

ماركوس  اإلمبراطور  عهد  في 
أورليوس :)161- 180 م( وعرف 
البكوليه  الحرب  أو  الزرع  بحرب 
الدلتا  شمال  في  منطقه  إلى  نسبة 
وتمكن المصريون من هزيمة الفرق 
أن  اإلسكندرية  وكادت  الرومانية 
وصول  لوال  الثوار  قبضة  في  تقع 
قضت  سوريا  من  للرومان  إمدادات 

على هذه الثورة.

   في بادئ األمر ترك  الرومان 
وكانت  للمصريين،  العبادة  حرية 
مصر كغيرها من الواليات الرومانية 
بهذه  ينعمون  وظلوا  بالوثنية،  تدين 
الحرية إلى أن ظهرت المسيحية في 
طليعة  في  مصر  وكانت  فلسطين، 
المسيحية  إليها  تسربت  التي  البالد 
الميالدي  األول  القرن  منتصف  في 
لقربها  )مرقص(  القديس  يد  على 
ينتشر  الدين  فلسطين. وأخذ هذا  من 
البحرى  والوجه  اإلسكندرية  في 
مصر  أنحاء  في  تدريجيا  انتشر  ثم 
الميالدي،  الثاني  القرن  خالل  كلها 
الوثنيين،  الرومان  مخاوف  فثارت 
وصبوا العذاب صبا على المصريين 
وتركوا  المسيحية  اعتنقوا  الذين 
وأخذ  للدوله.  الرسمي  الدين  الوثنية 
في  منظمة  صورة  االضطهاد 
ـ  سفروس)1٩3  اإلمبراطور  عهد 
في  القصوى  ذروته  بلغ  ثم  211م( 
حكم اإلمبراطور دقالديانوس )284- 
305( الذي رغب أن يضعه رعاياه 
موضع األلوهية، فقاومه المسيحيون، 
فعمد إلى تعذيبهم، فصمد المصريون 
أضفى  وعناد  بقوة  االضطهاد  لهذا 
مصر  وقدمت  قومية،  صبغة  عليهم 
من  كبيرة  أعدادا  عقيدتها  سبيل  في 
الشهداء مما حمل الكنيسة القبطية أن 
تطلق على عصره )عصر الشهداء(. 
اإلمبراطور  اعترف  وعندما 
األول)306-337م(  قسطنطين 
بالمسيحية دينا مسموحا به في الدولة 
األخرى  األديان  كبقية  الرومانية 
خفتت وسسائل االضطهاد. وفي سنة 
تيودوسيوس  األمير  أصدر  381م 
بجعل  مرسوما   )3٩5-378( األول 
المسيحية دين الدولة الرسمي الوحيد 
وعلى  اإلمبراطوريه،  كامل  في 
بهذا  مصر  تنعم  لم  ذلك  من  الرغم 
بين  أقصاه  النزاع  وبلغ  المرسوم، 
روما  وكنيسة  اإلسكندرية  كنيسة 
المسيح  السيد  طبيعة  في  لالحتالف 
أللوان  المصريون  تعرض  ولذلك 

العذاب.

البيزنطى  الحكم  ايام  اخر    
السياسيه  بالمشاكل  مليئه  كانت 
فى  و  مصر  فى  واالضطرابات 
بيزنطه نفسها، انتهز الفرس الفرصه 
على  برويز  خسرو  ملكهم  وزحف 
فى   ، اسيا  فى  البيزنطيه  االراضى 
سنة 613 استولوا علي دمشق، وفى 
القدس، و  614 استولوا على مدينة 
اخد خسرو صليب الصلبوت من القبر 
المقدس، وفى سنة 61٩ استولوا علي 
الفرس  ايد  مصر، وظلت مصر فى 

عشر سنوات. رسى هرقل بأسطوله 
الفرس علي  أمام اسكندريه فإضطر 
و   ،627 سنة  مصر  من  االيسحاب 
زحف هرقل على بالد فارس وهزم 
و  ساحقه  هزيمه  الفارسى  الجيش 
استعاد صليب الصلبوت وأعاده للقير 

المقدس فى بيت المقدس.

   وكانت الحرب بين البيزنطيين 
سنة   47 لمده  امتدت  قد  والفرس 
اإلمبراطوريتين  منها  خرجت 
في  الموارد،  في  فقيرتين  منهكتين 
هذا الوقت ظهر اإلسالم. وفي خالفة 
الغزوات  بدأت  الخطاب  بن  ُعمر 
وبرقة  ومصر  )الشام  اإلسالمية 
بعد  وفارس وخراسان وسنجستان(. 
تسليم بيت المقدس لُعمر بن الخطاب، 
قابله عمرو بن العاص وألح في غزو 
مصر لغناها وسهولة االستيالء عليها، 
مؤكدا أنها ستكون قوة للمسلمين إذ هم 
ملكوها. ووافق ُعمر بن الخطاب بعد 
تردد على الغزو في ديسمبر63٩م. 
لنشر  لمصر  العربي  الغرو  يكن  لم 
قلب  لرقة  يكن  ولم  فيها،  اإلسالم 
ابن العاص لسماعه أنين المصريين 
فأراد  الرومان  حكم  من  وشكواهم 
لهم الخالص. الحقيقة كما نعرفها أن 
ثروات  على  لالستيالء  كان  الغزو 
البالد واستعباد أهلها. وعندما بلّغ ابن 
عمرو  جيوش  دخول  خبر  الخطاب 
بالجامع  جالسا  يزال  ما  كان  لمصر 
فلما  إقتات على خبز وزيت  أن  بعد 
جاءه  الذي  الرسول  أنب  النبأ  بُلغه 
من  ينتهي  حتى  انتظر  كونه  مبشرا 
لدى  كان  مصر  فدخول  صالته، 
ُعمر أهم من أي شيء حتى لو كانت 
الصالة. أن المغالطات المستمرة عن 
ضد  بالثورة  تبادر  لم  مصر  كون 
كل  تكذبه  قول  فهو  العربي  الغزو 
ثاروا  فالمصريون  التاريخ،  حقائق 
120 ثورة ونجحوا في أحيان كثيرة 
في طرد العرب من أجزاء كثيرة من 
البالد مما كان يستدعي معه الخلفاء 
إلرسال جيوشا جديدة لتعاون الجيش 
العربي في مصر على قمع الثورات 

واالحتفاظ بها.

ورضخ  األمر  استتب  أن  وبعد 
االستعمار  سياسة  بدأت  المصريون 
العربي االستيطاني للمناطق المحتلة. 
من  بأكملها  عربية  قبائل  هاجرت 
األراضي  إلى  العربية  الجزيرة  شبه 
خصبة،  أراضي  عن  بحثا  المحتلة 
أفضل  المستعمرون  العرب  وصادر 
الفالحين  من  الخصبة  األراضي 
الذين تحولوا إلى خداما  المصريين، 
وزراعا للمهاجرين العرب الواصلين 
حديثا. سلب المهاجرين العرب قرى 
أن  بعد  عليها،  وسيطروا  بكاملها 
أخري  مناطق  إلى  سكانها  رّحلوا 
مهجورة. ومع اختالط األقلية العربية 
بالمصاهرة  بالمصريين  المميزة 
في  من  جميع  أصيح  والتزاوج 
مصر مسيحيين ومسلمين أقباطا أي 

مصريين.
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»عقار له تاريخ«: قصر البارون.. درة »مصر »
القصر مسي على اسم صاحبه وبين عام 1912

القاهرة: أحمد شمس الدين

ببنائه في وسط منطقة صحراوية ال يسكنها أحد  غامر صاحبه 
على حدود العاصمة املصرية القاهرة. في منطقة ال توجد بها مرافق 
أو تصل إليها وسائل مواصالت. ولكنه استطاع أن يحولها إلى أحد 

أبرز أحياء القاهرة في غضون سنوات.

قصر البارون إمبان، والذي سمى على اسم صاحبه إدوارد إمبان ومت 
بنائه في شرق القاهرة في عام 1912. وكان إمبان مهندًسا بلجيكيا 
اللقب  وُمنح  العالم،  حول  مشروعات  عدة  بتنفيذ  قام  ثريًا  بارًعا 
مترو  إنشاء  في  جملهوداته  فرنسا  ملك  قبل  من  »البارون«  الشرفي 

فرنسا.

في  استقر  والترحال حتى  السفر  يهوى  البلجيكي  املهندس  وكان 
مصر في أوائل القرن التاسع عشر بعد إقامته في الهند لفترة، وقرر 
أن  له  أراد  ولكنه  املصرية،  العاصمة  بالقرب من  به  بناء قصر خاص 
إليه ويتمركزون  الناس  يكون متميز في موقعه وتصميمه لينجذب 

حوله.

واختار البارون ربوة عالية شرق القاهرة في منطقة صحراوية في ذلك 
الوقت، ليتخذها مكانا لقصره، وكان ذلك عقب االنتهاء من إنشاء حي 
»مصر اجلديدة«، الذي أسسه آنذاك للطبقة األرستقراطية واجلاليات 
األجنبية خاصة البلجيكيني املقيمني بالقاهرة. وأطلق على الضاحية 
اسم »هليوبوليس«، وتعنى مدينة الشمس. وكانت املنطقة تفتقر 
اجلديدة  الضاحية  ولربط  العامة.  واخلدمات  واملواصالت  املرافق  إلى 
بالقاهرة، قام بإنشاء مترو فوق سطح األرض، ما زال يعمل حتى اآلن، 
واخلدمات  املرافق  توصيل  في  وساهم  إليها.  السكان  يجذب  حتى 

العامة إلى املنطقة اجلديدة.

واملميز في تصميم القصر أنه ُصمم بحيث ال تغيب عنه الشمس 
وتدخله من جميع اجلوانب، ويُقال عنه إنه صمم فوق قاعدة عجالت 
حالًيا،  تدور  تعد  ولم  الزمن  مرور  مع  الصدأ  أصابها  ولكن  متحركة، 
ليكون أحد أندر القصور في العالم املصممة على قواعد خرسانية 

متحركة.

لتصميم  العالم  في  املعماريني  املصممني  بأشهر  إمبان  واستعان 
الذي  مارسيل«  »الكسندر  العاملي  الفرنسي  الفنان  وهو  القصر، 
جمع بني أسلوبني في معمار القصر، أحدهما ينتمي لعصر النهضة 
األوروبي وخصوصا التماثيل اخلارجية، واألسلوب اآلخر واألكثر وضوًحا 
هو بناء القصر نفسه الذي ينتمي إلى الطراز الهندي بقبته الطويلة 
الهندية  القصص  من  بتماثيل  املزينة  واحلجرات  بوذا  بتماثيل  احملالة 
ومعابد  كمبوديا،  في  وات«  »أنكور  معبد  من  واملستوحى  اخلرافية. 

»أوريسا« الهندوسية.

حديقة  تشمل  مربع،  متر  ألف   12.5 نحو  القصر  مساحة  وتبلغ 
كبيرة حتيط بالقصر من جميع اجلوانب. ويتكون من طابقني يضمان 
7 حجرات مغطاة بالرخام واملرمر. وشرفات القصر اخلارجية محمولة 
على متاثيل الفيلة الهندية، أما داخل القصر فهو عبارة عن متحف 

يضم حتف ومتاثيل من الذهب والبالتني والبرونز.

عام  في  صاحبه  وفاة  بعد  طويلة  لسنوات  مهجورًا  القصر  وظل 
1929، وانتشرت حوله أساطير عدة عن وجود أشباح تسكنه وتضيئه 
وفي  للشياطني.  مقرًا  أصبح  وأنه  ليالً،  غريبة  أصوات  منه  وتُصدر 
تسعينات القرن املاضي استغل بعض الشباب األساطير املنسوجة 
ومت  فيه حفالت صاخبة،  ليقيموا  ليالً  يتسللون  وكانوا  القصر  حول 
املقيمني  وإزعاج  القصر  على  التعدي  من  فترة  بعد  عليهم  القبض 
ترميمه  لتعيد  ورثته،  من  القصر  املصرية  احلكومة  واشترت  حوله. 

وإحيائه بعد سنوات طويلة من اإلغالق.

بالصور.. عمال صينيني يعثرون 
على ثعبان عمالق عمره قرن 

من الزمن

بالدهشة  الصينيني  العمال  فريق من  أصيب 
بعد أن عثروا على ثعبانني ضخمني يعتقد أن 

أحدهما عمره 100 عام.

اليومية”  “الشعب  صحيفة  موقع  وبحسب 
األصلتني  على  العمال  عثر  فقد  الصينية، 
بإصالح طريق في موقع  يقومون  كانوا  عندما 
للبناء في مقاطعة تشوشيوجن يي التي تتمتع 
بجنوب غرب  يونان  ذاتي في محافظة  بحكم 

الصني.

الغابات  مصلحة  من  محليون  جنود  وقام 
البرية.  الثعبانني الضخمني في  بإطالق سراح 

قبل ذلك، مت أخذ قياس الثعبانني وطولهما.

وذكرت وسائل إعالم محلية أن العمال كانوا 
الطريق عندما  يعملون في كهف على جانب 
مظلمة.  زاوية  في  يتحرك  شيئا  الحظوا 
بإشعال حريق  قاموا  اخلروج،  وإلرغامهما على 
أن األمر  تصاعد منه دخان كثيف. ليكتشفوا 

يتعلق بثعبانني ضخمني.

ويصل  مترا   3,76 األصلتني  أحد  طول  ويبلغ 
الغابات  خبراء  وقدر  كيلوجراما.   31 إلى  وزنه 
عمره بحوالي 100 عام. بينما يبلغ طول اآلخر 
وُقّدر  كيلوجرامات   7 وزنه  يتعدى  وال  مترا   2,2

عمره بـ60 عاماً.

إلى مركز شرطة  وقد توافد السكان احملليون 
بينما  العمالقني  الثعبانني  ملشاهدة  الغابات 
وزنهما  بقياس  يقومون  الشرطيون  كان 

وطولهما.
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النيابة العامة  يف الكرنك  ......أخيـــــرَا
لم تذهب النيابة الي الكرنك بل هو الذي اتي اليها !!!!!

 فقد صمم مدخل مبني النيابة العامة الجديد على شكل معبد الكرنك الفرعوني، حيث ظهرت 
التماثيل برأس إنسان وجسدأسد، وبها مساحات خضراء وجاءت البوابة على شكل بوابة معبد 
القانونية،  اليمين  تؤدي  التي  الجديدة،  النيابة  لدفعة  حفال  العامة  النيابة  اقامت  حيث  فرعوني 
بالمقر الجديد للنيابة في مدينة الرحاب بشرق القاهرة, وقد أطلق على الدفعة اسم الشهيد هشام 

بركات.

دراسة: مصر القدمية دشنت أول 
أسطول جتاري يف التاريخ

القاهرة أ ش أ

كشفت دراسة أثرية عن تدشين أول أسطول تجاري في التاريخ 
بمصر القديمة , مشيرة إلى وجود اآلالف من الشواهد األثرية التي 
تدل على أن صناعة بناء السفن فى عصر الدولة القديمة بمصر قد 
بلغت مرحلة عالية من التطور حيث تفوقوا فى صناعة السفن النهرية 
والبحرية بدرجة لم يبلغها أى شعب من شعوب العالم القديم المعاصر 

لهم.

وأوضحت الدراسة – التى أعدها الباحثين اآلثاريين خالد إبراهيم 
لالتحاد  عشر  السادس  المؤتمر  بكتاب  ونشرت  مصطفى,  ومنار 
للملك  اليومية  الحياة  )مظاهر  عنوان  تحت  العرب  لآلثاريين  العام 
عبر العصور المصرية القديمة( – أن هذه السفن قد نقلت الصخور 
“الجرانيتية” من محاجر أسوان ألقاليم الوجهين )القبلي والبحرى(, 
ونقلت األحجار الجيرية من محاجر المقطم بطرة وحلوان عبر النيل 
من ضفته الشرقية للغربية, كما أرسلوا السفن الكبيرة لبالد )بونت( 

العاج وخشب األبنوس  الستيراد 
وسبائك  والنمور  الفهود  وجلود 
والدهانات  والبخور  الذهب 
األساطيل  أقدم  ومن  العطري, 
البحرية الضخمة أسطول )الملك 
لنقل  لبنان  شواطئ  إلى  سنفرو( 

أخشاب الصنوبر واألرز.

الدكتور  اآلثار  خبير  وصرح 
إعالم  مقرر  ريحان  الرحيم  عبد 
العرب  لآلثاريين  العام  االتحاد 
بأن الدراسة أوضحت أن الشواهد 

األثرية تدل على بناء 60 سفينة بحرية فى عصر )سنفرو(, مزودة 
بالبحارة فى صحبتها فصيلة من الجنود لحماية البعثة, وفي عهد الملك 
العليا  إلى شواطئ سوريا  أمر برحيل أحد األساطيل  )سا حو رع( 
لجلب أخشاب األرز من غابات جبيل, مضيفا أن النقوش تصور عودة 
البحارة من جبيل ومعهم أميرة اتخذها الملك زوجة له, كما عرف من 
نقوش حجر بالرمو أنه أرسل حملة لبالد بونت, وعادت بمقادير كبيرة 
من البخور والذهب واألبنوس, وقال إن هذا يعتبر أول ذكر في النقوش 

المصرية لمنتجات
الشرقى  والشاطئ  المندب  باب  جنوب  تقع  التى  )بونت(  بالد 

للصومال وأريتريا .

وتابع إنه تم العثور على اسم الملك )جد رع ? إسيسى( فى محاجر 
الديوريت بالصحراء الغربية والنوبة السفلى وسجلت النقوش إرساله 
لبعثة التعدين إلى وادى المغارة بسيناء, كما أرسل هذا الملك حملة 
تجارية لبالد )بونت(, وكانت مهمة صعبة ألنه كان يجب على القوات 
أن تعبر الصحراء بين النيل والبحر األحمر وبعدها يتم بناء المراكب 

بحرا كيلومتر  ألفى  المراكب مسافة  المهجور وتقطع  الشاطئ  على 
k بطول الشاطئ المهجور الخالى من المياه الصالحة للشرب, وكان 
البد لهم من إقامة عالقات مع سكان )بونت( األصليين وكان يقود 
هذه الحملة قائد يسمى “باور جدت” وقد كافأه الملك على هذه المهمة 

الصعبة .

اف(  سا  ام  عنتى   ? رع  ان  )مرى  الملك  إن  بالقول  واستطرد 
أو)مرى رع( ابن الملك )بيبى األول( توجه للجندل األول للحصول 
على كتل الجرانيت من أجل تابوت الملك وكتلة أخرى لتوضع فوق 
قمة الهرم وقطعة لعمل األبواب وموائد القرابين وقطع أخرى لهرم 

أم الملك,

كما توجه لمحاجر المرمر قرب تل العمارنة إلحضار كتل لعمل 
مائدة قربان المعبد الجنائزى للملك, كما شيد المراكب التي توضع 

عليها هذه الكتلة لتعبر النهر .
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Tel: 647-344-3153 
Fax: 647-344-3173 Hours: Mon – Fri 9:30 am – 7:00 pm 

Sat – 10:00 am – 2:00 pm 
Sun – Closed  

  Quick & Courteous Service 
  Accept all major insurance plans 
  Blister pack services 
  Flu Vaccinations 
  Fast & easy transfers 
  Free Deliveries 
  Senior's Day Monday 
  Personalized Consultation 
  Medical clinic next door 
   Easy prescription refills through the phone, iPad, or 

computer  through our website WWW.AGAPEPHARMACY.CA 

York Mills Rd 

Do
n 

M
ill

s R
d Diamond Plaza 

10 Mallard Rd 

األدویة مجانا توصیل -  
نقبل معظم شركات التأمین -  
یوم خاص لكبار السن –  
یمكنك تكرار األدویة باستعمال  -

االنترنت من خالل  التلیفون أو
 موقعنا االلكترونى

 

With a purchase of $75 or more  
for any over-the-counter products.  

 Limit 1 per customer. Details in store. 

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

ضرورة إصالح القضاء املصرى  
بقلم الشيخ د. مصطفى راشد 

كنت فى اجتماع سفراء 
بمنظمة  العالمي  السالم 
السالم الدولية التابعة لألمم المتحدة  فى سيدنى 
ليعرض  عام 2015،  نهاية  بمناسبة  استراليا، 
والحضارية  الثقافية  المنجزات  منا  واحد  كل 
عرض  أن  وبعد   ،2015 عام  خالل  لبلده 
الزمالء المنجزات الثقافية الحضارية اإليجابية 
ألتحدث  دورى  جاء  بالدهم،  فى  حدثت  التى 
عن وطنى الحبيب مصر، فوقفت منتشياً أُبُاهى 
أمام الحضور بأن مصر هى أم الحضارات وأم 
بالعالم،  أقدم حضارة مسجلة  بها من  لما  الدنيا 
واألهرام  والتحنيط،  والبرديات  الحجر  على 
العظيمة العجيبة الوحيدة الباقية والمستمرة من 
عجائب الدنيا السبع القديمة حتى اآلن، وحجر 
اللغة  وقراءة  فك  كيفية  العالم  َعلََّم  الذى  رشيد 
والرموز القديمة، وأن الشعب المصرى العظيم 
ويؤكد  األجداد،  من  الجينات  هذه   َ ورث  قد 
والفاشية  الفساد  على  بثورتين  قيامه  ذلك  على 
ثورة  فى  تظاهر  وقد  أعوام،  ثالث  خالل  فى 
تقدير  أقل  على  هى  بأعداد     2013-6-  30
فى  بالشوارع،  متظاهر  مليون   30 عالمى 
سابقة لم تحدث فى تاريخ البشرية بخروج مثل 
واحد  عام  فى  الشعب   هذا  قام  ثم  العدد،  هذا 
بحفر فرع لقناة السويس، ووضع دستورجديد، 
انتخاب  أخيرا  ثم  للجمهورية،  رئيس  وانتخاب 
وبمستوى  ديمقراطى  بأداء  النواب  مجلس 
الدولة،  لمؤسسات  محترم  تماسك  وفى  عالمى 
بشكل  يتقدم  المصرى  الشعب  أن  يعنى  مما 
فوجئت  وهنا   -- ديمقراطى،  حضارى  ثقافى 
بذلك  تقول  قائال كيف  يقاطعنى   بأحد زمالئى 
وأول أمس حكم القضاء المصرى على إعالمى 

بالحبس سنة لمجرد أن قال رأيه )يقصد اسالم 
بحيرى (  وهنا أُسَقَط فى يدى، وشعرت كمن تم 
كشف كذبه على الهواء بادلة ال رد لها، وحاولت 
توضيح أن هذا ماهو إال  استثناء، إال أن وجوه 
فشعرت  االقتناع،  بعدم  توحى  كانت  زمالئى 
الحكم  هذا  قدمها  التى  واإلهانة  الضربة  بمدى 
 ) الحكم  منطوق  تفاصيل  أناقش  ال  هنا  وأنا   (
لكن أتكلم عن اآلثار التى ترتبت على هذا الحكم 
فى نظر العالم المتحضر وفى نظرتهم لمصر، 
باألمر،  أفكر  وجعلنى  ألمنى  الذى  األمر  وهو 
وألنه من الطبيعى أن كل مؤسسات وطننا قد تم 
المتطرفين،  اختراقها على مدار 40 عاما من 
وال توجد مؤسسة مستثناه من هذا االختراق بما 
فيها القضاء الشامخ وقضاة رابعة خير شاهد،  
ويفجر  يقتل  أحدهما  فريقين  المتطرفين  ألن 
فى  وجوده  يستغل  واآلخر   ويُخرب  ويحرق 
المخالفين  مع  الحساب  لتصفية  القرار  أماكن 
المفهوم  الحتكار  المطلقة،   الشمولية  لرؤيته 
بشكل  له  حصريا  والدينية  الفكرية  والحقيقة 
مطلق ال يقبل الشك، ويرفض  حتى رأى األمام 
الشافعى الذى يقول رأيى صواب يحتمل الخطأ 
ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب، وايضا ألن 
هؤالء ال يقبلون االختالف فى الرأي فالخروج 
عن قطيعهم  كفر وإلحاد، فتكون النتيجة إهانة 
أن  أحد  يستطيع  أن  دون  بساطة،  بكل  مصر 
يُعلق أو يُحاسب، ألن صورة مصر ال  صاحب 

لها، 

]البقية ص 13[
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 مائة عام من الفشل

بقلم مسري عطا هللا

اتفاقات  على  عام  مائة   .2016 دخلنا 
»سايكس – بيكو«. خرجنا من الحكم التركي 
ممزقين مشلعين مثل اإلمبراطورية، ودخلنا 
تركيب  أعيد  األوروبي.  االستعمار  حكم 
المصالح،  إلمالء  وفًقا  العربية  الخريطة 

ووضع في قلبها مأساة فلسطين.

العالم  أن  على  وفرنسا  بريطانيا  تصرفت 
العربي مجموعة أطيان أعطيت لهما، مشرًقا 
السنة 60 عاًما على السويس:  ومغرًبا. هذه 
في تلك الحرب، التي وقفت فيها إسرائيل إلى 
المرحلة  أن  أوروبا  أدركت  الدولتين،  جانب 
االستعمارية في الشرق بدأت في الزوال. تبع 
وتونس.  والمغرب  الجزائر  حرب  السويس 
محمد  مثل  مؤسسون  مناضلون  وظهر 
بيال.  بن  وأحمد  بورقيبة  والحبيب  الخامس 
وأدى ذلك الحًقا إلى موجة تحرر في أفريقيا 

وحول العالم. وبقيت فلسطين تخسر المزيد.

»سايكس  عن  نتجت  التي  العربية  الدولة 
الوحدة  أحالم  االنهيار.  في  بدأت  بيكو«،   –
الكبرى تحولت إلى يأس الوحدات الصغرى. 
احتالالت  إلى  انتهت  فلسطين  حروب 
وتولى  الجوالن.  إلى  القدس  من  إضافية، 
أنفسهم، طبًعا بمساعدة األشقاء  الفلسطينيون 
واألصدقاء، شق ما ليس محتاًل من األرض، 

محاًطا بالمستعمرات.

نستطع  ولم  االستقالل  أجل  من  قاتلنا 
اإليرانيون  يقاتل  العراق  في  عليه:  الحفاظ 
وسيادة  الدولة  أرض  واألميركيون الستعادة 

وفي  العاصمة، 
يتصرف  سوريا 
بوتين  فالديمير 

كأنه وزير الدفاع. احتفال لبنان بعيد االستقالل 
أصبح ملغًيا ألن ال رئيس يرعاه أو يلقي كلمة 
العيد. الرئيس اليمني خارج عاصمته، يقاتل 
إدريس  عن  تبحث  ليبيا  استعادتها.  أجل  من 
جيوشها  يضب  جيش  وعن  توحيدها،  يعيد 

عن الناس واألرزاق.

دول،  إلى  بيكو«   – »سايكس  قسمنا 
شعوبنا  أنهكنا  الدولة.  إقامة  في  أخفقنا  لكننا 
وبالتأميمات  الفارغة  االقتصادية  بالسياسات 
وتشكو  أنهر  دول  وبالهزائم.  وباالنقالبات 
كهرباء  بال  كبرى  وعواصم  الجفاف.  من 
يسابقها خصب  الوالدات  وماليين  مياه.  وال 

البطالة وأطفال الشوارع.

تحررنا من االستعمار لكننا لم نتحرر من 
ففاز  االنتخابات  وحرية  حق  أعطينا  أنفسنا. 
في  األصوات  بأعلى  عكاشة  توفيق  األستاذ 
مصر. وكاد يصبح رئيًسا لمجلس الشعب لو 
لم يكتشف أن مصر ال تستحق قيمه وال بد من 
اللجوء إلى بلد مثل ألمانيا. قبل مائة عام كانت 
مصر في ذروة نهضتها الصحافية والثقافية 

والفكرية، كانت الناس تقترع لسعد زغلول.

نحن أمة تترحم على ماضيها وتبكي عليه. 
حبيب  ذكرى  من  بكينا  مناسبة  مرت  كلما 
ومنزل. ال. لن نبكي على »سايكس – بيكو«. 

البلدان مفروشة بالضحايا. وكذلك الدول.
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الحزينة  الديمومة  إلى  يرمز  تاريخ  من  ما 
أكثر من أديم األرض!

.. هكذا يعتقد اإلنسان.

حيث: ال يتنفس، وال يتكلم، وال يسمع، وال 
يتحرك؛ وإنما يتصلب، ويتعفن، ويتحّول إلى 

تراب!

لذلك؛ فهو: يحتقر التراب في قلبه!

وعلى  جسده،  على  وجد:  أينما  ويحاربه 
مالبسه، وفي بيته!

وينسى:

.. أن اإلله جبل آدم ـ اإلنسان األول ـ تراباً 
من األرض.

.. وأننا نستخدمه في بناء مساكننا.

.. وأننا نستخدمه في الزراعة، واإلنبات.

...،...،...،

التراب، ال يزال جزءا من تاريخ اإلنسان!

وإعادة النظر في نظرتنا إليه ـ في ذاتها ـ؛ 
تعبير تاريخي، وتجسيد لمواقف من الماضي:

للنفس  بأن جعله رفيقاً  الرب،  لقد كّرمه   ..
والروح، وزمياًل لهما في مسيرة الخلود!

لعين  طالءا  منه  صنع  حين  وكّرمه،   ..

اإلنسان األعمى منذ والدته؛ فأبصر!

.. وكّرمه، حين كتب عليه بإصبعه المقدس: 
أمسكت  التي  المرأة،  على  المشتكين  خطايا 

وهي تزني في ذات الفعل!

وهو، في البداية: ميراث النور!

جسم  من  إنفصلت  قد  األرض  أليست  ـ 
تبرد:  وكلما  بطيئاً،  تبرد  وأخذت  ناري، 

يتحّول سطحها إلى تراب ـ؟!

اإلنسان، إذن، أصله نور!

تراباً،  صار  حتى  انطفأ  الذي  النور  وهذا 
صار حلمه المتجدد للعودة إليه!

من  أعظم  هو  من  أرضنا  إلى  وجاء 
أنه  عنه  قيل  الذي  ـ  األسطوري  بروميثيوس 

أتى بالنار من السماء؛ ليضيء لإلنسان ـ !

جاء المسيا، الكلمة المتجسد؛ ليعلن لنا:

“ أنا هو نور العالم”..

“آمنوا بالنور؛ لتصيروا أبناء النور”..

وستكافئنا السماء عند الرحيل من هذا العالم: 
أول ما  الذي سيكون  المريح،  الدافيء  بالنور 

يطالعنا، وأول ما يبشرنا بالنور األعظم!

ـ هذا ما تحدث به  بعض المرضى، الذين 
أشرفوا على الموت، ثم شفوا ـ !

وإلى  كنا،  نور  من  أننا:  لنا،  يؤكد  وهذا 
النور نعود!...

تراب من نور!
بقلم: عادل عطية

حقيقة امليالد
املطران جورج خضر
19 كانون األول 2015

ما أريد بالميالد ذكرى حدث تاريخي ولكن 
التذكير بمعنى الحدث وهو ان يسوع الناصري 
موته  حدث  يقبلون  أتباعه  العالم.  مخلّص 
يقبلون  أي  التاريخ  معنى  يؤمنون  والكثيرون 
معنى المحبة الذي كشفه بموته. ربما ما قبلت 
موته ولكنك تقبل حبّه. هو معلّم المحبة الكاملة 
المطلقة في تاريخ الفكر. أنت له وربما منه ان 
لم تكن. نحن ال  أم  ديانته  قبلت هذا كنت من 
نعرف في أية سنة أو أي شهر أو أي يوم ولد 
المسيح. الخامس والعشرون من كانون األول 
اصطلحنا عليه طقسياً ألنه كان عند الرومان 
لم  شمسنا.  هو  المسيح  فاعتبرنا  الشمس  عيد 

يهمنا يوم العيد ألن المسيح هو العيد.

نحياه هو  ان  يوم عيده  واألهم من معرفتنا 
الحب  في  أبيه  إلى  بالتوبة  يجددنا  فينا  عيداً 
التقويم  في  الحقيقي  العيد  اسم  والطهارة. 
ما  في  أطلق  الذي  اإللهي  الظهور  هو  عندنا 
متأخر.  الميالد عيد  بعد على معموديته، عيد 
ليس  البدء  ألن  الفصح  هو  الوحيد  عيدنا 
الذي  الفصح  ولكنه  الجسد  في  يسوع  ظهور 
البدء  وفي  البشر.  ضمير  في  ظهوره  هو 
األردن  نهر  في  ولمعموديته  للمولد  نعيّد  كنا 
ونسمي الحدثين عيد الظهور لندل على حقيقته 

الجديدة. لإلنسانية 

في األداء الطقوسي عندنا ليس عيد الميالد 
أهم من عيد الظهور أي الغطاس بالعامية ألن 
في  المولد  ليس  الالهوتي  العمق  في  المراد 
العالم.  مخلص  المسيح  يبدو  ان  ولكن  الجسد 
السنة  بالدقة  نعرف  ال  اننا  ذلك  على  والدليل 
للعالم. كل  فيها  التي ظهر  اليوم  أو  الشهر  أو 

هذا ذكرى والذكرى في القلب ولكن ال بد من 
األعياد ألجل إذكاء المحبة.

في حقيقتنا الروحية نولد في الفصح. المسيح 
في كل أبعاده مولود على الصليب. حياته فينا 
فينا تعني قهرنا للخطيئة.  بدت هناك. وحياته 
وعلى هذا القهر ال يزاد شيء ألنه هو الفرح.

الميالد توطئة للفصح أي لموت المعلم الذي 
هو في معنى جوهره القيامة. والكنيسة ابتدأت 
ألننا  بعد  ما  في  والميالد جاء  بالقيامة  التعييد 
نحن نولد بموته. المسيح تراه كالماً أو معطي 
كالم ان لم تَر موته. ال تستطيع ان تراه حباً. 
]البقية  هذا.   عن  آخر  شيئاً  فينا  ليس  وهو 

ص7[

كل شيء عندنا حب. معموديتنا التي نفهمها 
حب.  إاّل  هي  إن  وقيامته  المسيح  مع  موتاً 
اال  آخر  بكائن  اتصااًل  عندنا  كان  ما  زواجنا 
ألنه كان اتصااًل بيسوع. كل الكائنات بالغريزة 
لنتزوج.  تتزوج. نحن وحدنا نختار أي نحب 
عندنا  تبدأ  بامتدادها  الجسدية  العملية  هذه 
ا وبتحديدنا ان  باإليمان حتى نسّمي القران سرًّ
بحب  بدءاً  بالمرأة  الرجل  اقتران  هو  الزواج 
كل منهما هلل. ألن الزواج ليس حصراً طبيعياً، 

هو لقاء مع هللا.

المسيح  نولد من هللا في حب  العيد  في هذا 
الناس.  نحب  ان  نستطيع  وحده  وبه  إيانا 
التصاق اإلنسان باإلنسان ان كان في المسيح 
اختيار. قبل المسيح أو بدونه الناس مع الناس 
الميالد  محبة.  يصيرون  به  وعقول.  أجساد 
ومنه  المسيح  رأيت  ان  فقط  عيداً  لك  يصير 
أجساداً  فقط  يبقون  ال  به  الناس.  تلتقي  وبه 
الناس  تولد  وهكذا  محبة  أرواحاً  يصيرون 
هو  عندك.  موجوداً  ليس  تحبه  ال  الذي  بهم. 
تحررك  هو  هذا  تصر.  وأحبب  اذهب  جسد. 

من ذاتك. هي الحبس الكبير.

سجن البحريي بتهمة ازدراء االسالم 

للباحث  سنة  بالسجن  االستئناف  محكمة  قضت 
في  االسالم  بازدراء  ألدانته  البحيري  اسالم  االسالمي 
لإلسالم  تفسيرا  فيه  طرح  والذى  التلفزيوني  برنامجه 
خففت  ولقد  للتراث،  اساءة  واعتبره  االزهر  غضب  اثار 
من  القضية  نفس  في  عليه  سابقا  حكما  احملكمة 

خمس سنوات الى سنة واحدة. 

كان اسالم البحيري يقدم برنامجه »مع اسالم« على قناة »القاهرة والناس« هاجم فيه 
قام محامية  ولقد  املتطرفة،   التنظيمات  اليها  تستند  التي  التراث  من كتب  العديد 
برفع دعوى امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية ولكن هذا احلكم يعنى ان يكون 
البحيرى في السجن حتى البت في النقض ,ان كان محاميه قد قدم استشكال لوقف 
للمحكمة  دعوى  سترفع  انها  وقالت  الصحافيني  نقابة  معه  تضافرت  ولقد  حبسه، 
على  ينص  الذى  للدستور  مخالف  ألنه  األديان  ازدراء  قانون  دستورية  بعدم  الدستورية 

حرية الرأي. 

إصالح  »ضرورة  مقال  بقية   
القضاء املصرى« ص12 

وتشويه  لطعنها  ُمستباح  حق  جعلوها  رفقد 
صورتها أمام العالم، دون أن يملك أحد محاسبة 
صاحب القرار على إساءته لصورة مصر، أو 
حالة  فمثل  للسلطة،  واستخدامه  استغالله  سوء 
إسالم بحيرى القاضى فيها يعلم تماما أن الحكم 
القانون لوجود  يُنقض، لمخالفته صحيح  سوف 
حكم سابق بالبراءة من ذات الخصوم، مما يعنى 
رفض الدعوى لسبق الفصل فيها، عوضاً عن 
الدستور الجديد وهو ابو القوانين  والذى تنص 
االتهام  واالدعاء  انتفاء حق   فيه مادتين على 
على  ويؤكد  شخص  أى  من  األديان  بازدراء 
ال  صدر  قد  الحكم  ألن  ولكن  التعبير،  حرية 
ونطالبه  السيسى   للرئيس  نتوجه  أن  إال  نملك 

بسرعة تعديل الصورة، باألفراج عن إسالم ألن 
الحكم بات ونهائى، ومن سلطة الرئيس اإلفراج 
الذى  للرئيس  وإختبار  فارقة  لحظة  وهى 
بالخارج،  له  تأيداً  المظاهرات  ونظمنا  أحببناه 
الحالمة  الجديدة  لمصر  وحافظا  حاميا  ليكون 
بالديمقراطية  وحرية التعبير، مهما اختلفنا مع 
فى  االختالف  ألن  مختلفة،  أراء  من  تنتجه  ما 
والتقدم،  للتصحيح  وسبب  صحة،  دليل  الراء 
ومن يرى غير ذلك فهو من محبى نظام  القطيع 

والخرفان، أى أن هواه مع اإلخوان 

ايضا نتوجه للسيد النائب العام، بسرعة تصحيح 
الصورة، باستخدام حقه فى وقف تنفيذ العقوبة 
فياتُرى من  النقض –  فى  الفصل  لحين  مؤقتا، 
النائب  أم  الرئيس  الصورة  بتصحيح  سيسرع 

العام – إنا لمنتظرون 
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أسرة األهرام اجلديد تهنئ القراء بأعياد امليالد ورأس السنة 
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ترودو  جسنت  قلوبنا«  رسالة  نفتح  »دعونا 
امليالد للكنديني في عيد 

وجه جستنن ترودو رسالة للكنديين في عيد الميالد قال فيها : عندما كنت صغير 
سنا قبل أن أتزوج صوفي وأبدأ أسرتي كنت أقول دائما ألصدقائي ) أني دائما 
تريد  فقط  أنك  ويقولوا  مني  البعض يضحك  وكان  السنة(   الوقت من  هذا  أحب 
الحصول علي هدايا أكثر ) حيث أن عيد ميالدي يصادف يوم عيد الميالد( ولكن 
االخرين الذين أصبحوا بالفعل أباء و أمهات كان لهم رأي مختلف فكانوا يقولون 
لي ) أنتظر حتي يكون لديك أطفال ( واالن بعد أن صرت أبا لثالثة أطفال فهمت 
للتسوق  بالذهاب  أطفالي سواء  العيد مع  إن مشاركة   ، بهذا  كانوا يقصدون  ماذا 
الي مبني برلمان هيل  بالذهاب  أو  الخيرية  للجمعيات  بها  للتبرع  إنتقاء هدايا  أو 
الميالد للعرض السنوي هذا ما يجعل الموسم مهم لعائلتي ،  ألضاءة أنوار عيد 
ومن المحزن أن كثير من الكنديين ليس لهم القدرة علي التواجد مع أحبائهم في عيد 
الميالد ، وأنا أفكر خصوصا في  عائالت هؤالء الذين يعملون في القوات المسلحة 
والذين يفتقدونهم بشدة ، فكل يوم يضحي هؤالء النساء والرجال الشجعان بأمنهم 
وراحتهم لجعل كندا والعالم أكثر آمنا وآمانا ، وفي نفس الوقت نري مجتمعنا متحد 
وثابت وشجاع وهذا ما يجعل منا كنديون ، وبالنسبة لي فأن عيد الميالد هو وقت 
للتأمل في الكثير مما لدينا من النعم والتفكير في ما يمكن أن نفعله لجعل بلدنا مكانا 
أكثر سلما وأزدهارا وبالنسبة لحكومتنا فأن هذا يعني القيام بالمزيد لدعم الطبقات 
للقيام به للكنديين وألقتصادنا ، ولهذا كان  المتوسطة  وهذا هو الشئ  الصحيح 
أول طلب  لنا من الحكومة هو أن تقدم قانون يخفض الضرائب للطبقة المتوسطة 
ومع أول ميزانية لنا سنقدم أيضا أعانة جديدة للطفل في كندا والذي سيعطي تسعة 
من كل عشرة عائالت معونات أكثر من التي يتلقونها االن ، وهذه هي الخطوات 
الهامة والضرورية النه عندما تكون لدينا طبقات متوسطة قوية ومتنامية وناجحة 
التحديات فنحن نريد  تكون كندا هكذا أيضا ، وألن كندا التستطيع أن تقوم بكل 
العطايا من وقتهم ومالهم  يقدمون بعض  بأن  أكثر وذلك  يعملوا  أن  الكنديين  من 
للجمعيات الخيرية التي تدعم جيراننا االكثر أحتياجا ، ويجب أن نكون أكثر صبراً 
واكثر تفهماً ، وأنا أعرف العديد من الناس يكون العيد لهم سببا من أسباب الضيق 
والضغط وااللم ولهذا أرجو أن نكون هذا العام لطفاء مع أنفسنا واالخرين وأن 
الثلوج من أمام  ننشر الفرح ولو بطريقة بسيطة مثل مساعدة الجيران في إزالة 
منازلهم أو القيام بفتح الباب أمام أب أو أم يدفعوا بعربة طفلهم أو بشراء زوج 
أضافي من قفازات الشتاء والتبرع بها لمدرسة طفلك )فأنا كمدرس سابق أؤكد لك 
أن هذه القفازات ستجد لها مكان ( ، وفي هذا العام الجديد دعونا نظهر لالخرين 
ماتعنيه كلمة جيد ولطيف وما تعنيه كلمة كندي  ودعوننا نفتح قلوبنا ونشارك الحب 

مع هؤالء الذين من حولنا وهذه أمنيتي في عيد الميالد لعائلتي ولكم جميعا

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

توقع ارتفاع أسعار  املواد الغذائية في العام اجلديد

تورنتو : إذا  كانت الرحلة الي محل البقالة تبدو باهظة االثمن االن فقط أنتظر العام الجديد فسوف ترتفع االسعار 
مرة أخري  فقد حذر الرؤساء التنفيذيين في سلسة محالت البقالة بانه لن يكون هناك إنخفاض في أسعار االغذية 
بينما تهبط قيمة الدوالر الكندي وقال الباحثون أن علي المستهلكين أن يتعاملوا مع أسعار اكثر أرتفاعا في العام 

الجديد ، وقدر المعهد الغذائي في جامعة جولف متوسط  أنفاق االسرة 
الماضي   العام  في  دوالر  بحوالي325  أرتفع   قد  الغذاء  علي  الكندية  
وتوقع بان يرتفع   الي 345 دوال العام الجدديد ،  و تتأثر 81 % من 
الخضروات والفواكه المستهلكة في كندا بتقلب أسعار العمالت ولذا فمن 
مما  الجديد  العام  في  الي %4٫5  أسعارها من 4 %   ترتفع  أن  المتوقع 
يعني ذيادة االنفاق علي هذا البند بدون أية أحتماالت أخري ، وأسعار 
اللحوم التي أرتفعت بنسبة 5% العام الماضي سوف تزيد مرة أخري في  

العام الجديد  بنسبة 4٫5% وأما االسماك والمأكوالت البحرية فسترتفع بنسبة 3% وااللبان والبيض والحبوب قد 
ترتفع بنسبة 2% ويستطيع المستهلكين أن يبذلوا جهدا للتقليل من االغذية التي تفسد والتي تكلفهم أكثر بكثير من 
معدل التضخم الغذائي ، وقد ذكر تقرير من جماعة  صناعة االغذية والمشروبات معتمدا علي أحصائيات كندية 
أن االغذية التي تفسد في المنازل تساوي 1500 دوالر  من ثمن الغذاء سنويا ، وقال التقرير أننا نضيع الغذاء 
الننا ال نستعمله جيدا أو ألنه يفسد في الثالجة أو ألننا ننساه أو ألننا ال نستعمل المتبقي من اكالت سابقة ، وهذه 
بعض النصائح للتعامل مع أرتفاع أسعار المواد الغذائية ؛ أوال – بدال من شراء فاكهة في غير موسمها مثل شراء 
الفراولة  في الشتاء حيث يكون سعرها مرتفع جدا وقليلة الجودة أشتري البرتقال أو الجريب فروت أو الكمثري 
والرمان مثال و ثانيا – الخضروات المثلجة والمعلبة هي بدائل جيدة عندما ترتفع جدا أسعار الخضر الطازجة 
، وثالثا- أستعمل وصفات جديدة لطهي الخضراوات  الجذرية مثل  البطاطا الحلوة والجزر االبيض و القرع ، 
وثالثا – أشتري قطع اللحم غير الغالية والتي يمكن طهيها مع الخضار أو في طنجرة الضغط  ورابعا – يمكنك 
االستعاضة عن االسماك الطازجة بشراء أسماك وأغذية بحرية مجمدة أو معلبة ، وخامسا- يمكنك شراء االلبان 
المكثفة أو  المجففة )  البودرة( بدال من الطازجة وسادسا -  قلل من شراء أنواع القهوة الغالية السعر والمرطبات 

والتسالي المملحة كالشبس وغيره وأنفق هذه االموال علي طعام صحي .
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بداية العمل بالتغييرات الضريبية وأصحاب الدخول االعلي 
هم االكثر تضررا

أوتاوا : بدأت التغييرات الضريبية علي الدخول فعلها في أول يوم من عام 2016 ولهذا 
فقد تري تغير في  االجر الذي تحصل عليه ، بداية من أول يناير 2016 سينخفض معدل 
الذين  المتوسطة  الدخول  الضريبة  بمعدل 20٫5 %  بدال مما كان 22%  علي أصحاب 

يكسبون ما بين 45 الي ٩0 الف دوالر سنويا فاذا كنت تحصل علي الحد االقصي وهو ٩0 الف في السنة فسوف توفر  
650 دوالر سنويا وأما أصحاب الدخول المرتفعة الذين يحصلون علي 200  الف دوالر أو أكثر في السنة فسوف يشاهدون 
أرتفاع في معدل ضريبة الدخل مقداره 33%  وأذا كان لك حساب توفير بدون ضريبة فان التوفير السنوي في هذا الحساب 
قد أنخفض الي النصف ولن يتعدي خمسة االف وخمسمائة دوالر في السنة وتقول حكومة  كندا الليبرالية أن االثار المالية 

ألرتفاع ضريبة الدخل من ناحية و إنخفاضها من ناحية أخري سوف تعادل بعضها البعض .

محكمة ااالستئناف فيي كبيك تلغي أمر احملكمة العليا التي حكمت 
بعدم قانوية املساعدة علي املوت الرحيم

ألغت  محكمة  االستئناف في كبيك قرار المحكمة العليا  بوقف القانون  الذي 
يسمح لالطباء بمساعدة االمرضي  الميئؤوس  من  شفائهم علي الموت ، وهذا  
القانون  أعتمد من  قبل أعضاء  الجمعية الوطنية في  يونية  عام 2014 
وقفت  العليا  المحكمة   ولكن   ، العام   نفس  من  ديسمبر  في   قانونا  وأصبح 
الي جانب بعض االطباء الذين رأوا أن  قانون الموت الرحيم يتعارض مع 
القانون الجنائي الذي يجرم االنتحار ، ولكن بعد أستئناف الحكم  الغت محكمة 

االستئناف قرار  المحكمة االولي مستندة  علي أن  قانون كبيك للموت الرحيم ال يتعارض مع تأثير أو أهداف أو 
يلغي أحكام القانون الجنائي للمقاطعة وذلك النه يعني )  أحترام النهاء رعاية  الحياة( وبموجب قانون كبيك للموت 
الرحيم يمكن لالطباء رفض المساعدة علي إنهاء حياة المرضي الميؤوس من شفائهم ولكن ال تستطيع المستشفي 
أن ترفض تقديم هذه الخدمة ، وكبيك هي أول مقاطعة في كندا تمرر هذا القانون وتدعو الي أن مساعدة الطبيب 
للمريض الميئؤوس من شفائه هو نوع من أمتداد الرعاية في نهاية العمر ، وعندما الغت المحكمة العليا هذا القانون 
في فبراير الماضي أعطت للبرلمان في المقاطعة سنة واحدة لصياغة قانون جديد وقد طلبت حكومة المقاطعة ستة 
أشهر أكثر بعد إنتهاء المدة المحددة وإذا سمحت المحكمة بذلك فسيكون أمام صانعوا القرار في الحكومة حتي 
شهر أغسطس من العام الجديد ، وسوف تستمع المحكمة العليا الي مناقشة شفوية في هذا االمر يوم الحادي عشر 
من يناير 2016 ،هذا وقد قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية ) الموت بكرامة ( أن قرار المحكمة أنتصار لهؤالء 
الذين يعانون من أمراض مستعصية وأنه سوف يكون هناك دائما أفراد يعارضون مساعدة الطبيب علي الموت 
السباب إيدلوجية واذا لم يريدوا ذلك فهذا أختيارهم ولكنهم ال يجب أن يقفوا في وجه االخرين الذين يتالمون بفظاعة 
ويعانون ألنهم يريدون فقط راحة البال في نهاية الحياة ، وقالت أنها تشعر بان هناك بالتاكيد ضمانات كثيرة لحماية 

الفئات الضعيفة التي قد تجبر علي قبول الموت الرحيم وأن هناك ضمانات لهذا أكثر من ألعالج الطبي.

قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في أونتاريو في السنة اجلديدة 

سيجلب عام 2016 مجموعة من االتغيرات علي أسعار الكهرباء وقواعد سالمة الطرق والمجاالت 
أونتاريو حلت تطبيقات   البرلمان في  ففي مراقبة مصروفات  أعضاء   ، الحكومية  للرقابة  االخري  
الكومبيوتر مكان االوراق فلِعدة سنوات كانت مراقبة مصروفات أعضاء البرلمان من خالل أوراق 
لمعرفة مصاريف سفرهم وأقامتهم وأدارة مكاتبهم ولكن بداية من هذا العام بفضل التشريعات الجديدة 
فإن النفقات ستسجل علي الكومبيوتر وتنشر علي االنترنت ويقوم بهذا كل الوزراء وأعضاء البرلمان 
وقائدي المعارضة والعاملين في مكاتبهم والموظفين ، وثاني تغيير هو في أسعار الكهرباء التي سترتفع 
للمرة الثانية بداية من شهر يناير وذلك بعد بيع حكومة أونتاريو لي 60% من شركة ) هيدروا ون( 
للشركات الخاصة والتي ستحدد الثمن الجديد لكل كيلو وات من الكهرباء وهذا باالضافة الي أن حكومة 
أونتاريو قد الغت المصاريف التي كانت تضاف علي الفاتورة لتسديد ديون قديمة نتجت من بناء مفاعل 
نووي وأعمال التجديد به ومع ان هذا سيوفر للمستهلك العادي حوالي 67٫20 دوالر في السنة  إال 
أن أزالة الحكومة للفائدة المالية  التي كانت لصالح المستهلك للطاقة النظيفة والتي كانت تخصم من 
الفاتورة ستضيف حوالي 180 دوالر الي فاتورة الكهرباء للمستهلك العادي في السنة باالضافة الي 

زيادة مقدارها  دوالر واحد كل شهر لمساعدة برنامج االسر  المحدودة الدخل في أونتاريو علي دفع 
فواتير الكهرباء . ولذا فمن المتوقع أن يدفع المستهلك العادي للكهرباء 10 دوالر أزيد شهريا للطاقة 
الكهربائية . وثالثا هناك قانون حظر بيع جميع أنواع التبغ ذات النكهات والسجائر االلكترونية لالطفال 
وحظر بيع الشيشة للقصر وحظر التدخين في مرافق حكومية و مستشفيات و مرافق الطب النفسي 
يستعملون  الذين  للعمالء  تخفيض  باعطاء  السيارات  علي  التامين  شركات  الحكومة  تلزم  ورابعا   ،
أطارات الشتاء في سياراتهم ، وخامسا ؛ بداية من شهر يناير ستكون أونتاريو هي أول مقاطعة تختبر 
العامة وسادسا ؛ ستصبح أونتاريو أكثر مالئمة وسهولة لالفراد  القيادة علي الطرق  السيارات ذاتية 
المعاقين وستكون جميع االماكن العامة والجديدة مجهزة الستقبال المعوقين ويفرض القانون ان تكون 
جميع مواقع االنترنت للهيئات العامة تتطابق مع مواصفات سهولة الفهم واالستعمال للمعوقين وعلي 
كبار أصحاب العمل ان يكون لديهم برنامج تدريبي ومعايير لتوظيف هؤالء .وسابعا ؛ تعبيد طرق 
جديدة للمشاة وأقامة ممرات من نوع جديد لهم وطبقا للقانون علي السائقين االنتظار حتي يعبر المشاة 
في االماكن المخصصة لهذا وعند مناطق المدارس ومنع المشاة من العبور بالقرب من منطقة سير 

الباصات او السيارات التي قد ال تتمكن من الوقوف.

الكنديني يغطسون في املياه املثلجة في أول يوم 
في السنة اجلديدة 

شارك الكنديين في كل أنحاء كندا في التقليد 
الخاص برأس السنة وهو يسمي )بوالر بيير 
نيوفوند  ففي  القطبي  الدب  أي غطس  ديب( 
المياه  برودة   أشخاص  عشرة  تحدي  الند 
وقفزوا الي مياه المحيط االطلسي  المتجمدة 
وفي نوفا سكوتيا غطس 130 فرد قام بعضهم 
بارتداء مالبس زاهية االلوان وكانت عيون 

واالعشرون   الثاني  هو  العام  وهذا  للسالمة  تراقبهم  المحلية  االطفاء  أدارة  رجال 
لهذه المناسبة  هناك،  وكذلك لم يمنع الماء المثلج نزول عدة  مئات من االشخاص 
في  المناسبة  لهذه  الحادي عشر  العام  يمثل  العام  وهذا  أونتاريو  بحيرة  مياه  الي 
تورنتو وفي مدينة أوكفيل تمني منظموا هذه المناسسبة أن يصل عدد المشاركين 
الي الف فرد وهو العام هو رقم 31 لهذه المناسبة للمدينة وقد تأسس نادي الغطس 
للدب القطبي هذا في  فانكوفر بكندا منذ عام 1٩20 ومنذ ذلك الحين أنتشر هذا 

التقليد  في البالد وشارك في هذه المناسبة حوالي 2500 فرد عام  2014
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اآلن .. أعلن الحرب على الجميع 
و«  أنـا«   « على  الحرب  أعــلن   ..
 .. أعرفه  ال  خصم  على   .. أنت« 

وعلى أبيِك .
شـيوخ  كل  على  الحــرب  أعلن   
أن  قهراً  يريدون  الذين  القبيلة 

يخــذلونى و يسلبوكى منّى .
- أعـلن الحـرب على أبيِك .. ذلك 
القيصر الذى يصدر فرمانات عاطفية 
فيه  قاسية دون أن َيسمعنى فى زمن 
يحسب   .. القرار  ألصحاب  القرار 
أنت  تكونين  قد  و   .. يشعر  أن  دون 
كبيرة وزرائه التى كتبت قرار الفراق 
– بإختيارها – و هو فقط الموقع أدناه 
مقدمة  فى  تجعليه  ألن  داعى  فال   ..

الحرب و المواجهة معى  
خصمى  على  الحرب  أعلن   -
تكوني  قد  الذى   - أعرفه  ال  الذى   –
بالنسبة له مجــّرد » عـروسة حـلوة 
يختارك  أن  قبل  أمه  له  اختارتكى   «
هو .. زواج الصالونات مغامرة غير 
محسوبة .. ألومه إذا ما كنِت إختياره 
منــذ  فراغاتك  يمأل  لم  ألنه   ، الحــْر 
يجعل رجــل  بما ال  األولــى  اللحظة 
يزيد  مما  لقلبك  يتسلل  مثلى-   - آخـر 
إختيار  فى  ذوقك  ألعـرف  فضولى 
الرجال – خصوصاً الرجل المناسب 
الطويل  العمر  رجل  هو  هل   – لك 
الصيف  فصل  به  ستقضين  رجل  أو 
و ينتهى بقدوم نسمة هواء باردة من 
رجل آخر . سأغضب كثيراً منك إذا 

خانِك ذوقِك.
- أعلن الحرب على » أنا« الذى 
يعطى دائماً من قلبه بغزارة فى زمن 
الحب بالقطارة .. لم أدرك أن الحب 
هدية سامية تعطى فقط لمن يستحقها 
.. خطئى الدائم أنى أصنع من حبيباتى 
الورق .. أهتم بإعجابهم  نجوماً على 
و   .. بى  إعجابهم  من  أكثر  بكتاباتى 
دون أن أدرى أهتم بكتاباتى و أنساهم 
.. أما خطيتى التى لن أغفرها لنفسى 
بقلبى ولم أحاول قط أن  حين فهمتك 
أفهمك بعقلى الذى كان سيدرك فوراً 
مكرِك و خداع حواء الساكن فى كل 
أنثى .. حين كنت جاهاًل وسألتك عن 
عمق العالقة بينكما .. مهدت إلنتزاع 
شفتيك  على  من  بحبه  تصريحك 
من  نفسى  واعــفى  الحرب  أُلنهى 
مطلقاً  نفيِت  لكنك   .. خاسرة  معركة 
حديث  عنه  وتحدثتى  العالقة  عمق 
فى  الحـواس  بارد  لراكب  مجاورتك 
سكـة سـفر طويلة فصـدقت لسانك ، 
الصدفة  اهدتنى  واحدة  ساعة  وبــعد 
أنت  ثابتة - و  أن أشاهدك – بُخطى 
 – اطمئنان  فى  سيارته  باب  تفتحين 
وانطلقـــتما  نومك  غرفة  لباب  فتحك 
مـرة  نفيت  بذلك  واجهتك  وعندما   ..
أخرى فأكدت جهـلى و صدقـتك مرة 
أول  فى  الحـمار  مما جعل   .. أخرى 
بكل  يعطينى  بيننا  رسمية  مواجهة 
فخر لقب » عمى« فلم أعارضه لكنه 
لرجال  يعطيه  و  أعطاه  أنه  طمئننى 
ولـم  لنساءهم  الثقة  أعطوا  كثيرين 
يفهموهم بعقولهم أواًل .. سيدتى قلبك 
صديق مّقرب لى ال مشكلة لى معه .. 
لسانك  و  عقلك  مع  الحقيقية  مشكلتى 
تركت  كم   .. أفهمه  ما  نادراً  الذى 
ناجحة  كذب  بمحاولة  ينعم  لسانك 
األمريكية  الحياة  مدارس  فى  تعلمها 

فقط ألعطيه ثقته فى نفسه .. فتعتذر 
ما  مكذبين  وجهك  وإحمرار  عيونك 
قال .. و كانت تلك هى المرة الوحيدة 
التى اتحدتى فيها مع نفسك فى انتاج 

كذبة كاملة ناجحة .
ألعلن  وقت  لديكى  هل  واآلن   -
الحرب عليِك ألنها ستكون طويلة ...

لثوانى  عينيكى  لتعطينى  أواًل 
أن  يمكن  ماذا  الستكشف   ، معدودة 
 ، رجل  فى  األنثى  عين  يستوقف 
و  الرجولة  سحر  من  يمتلك  ماذا 
فاعلية  من  يمتلك  ماذا   .. عنفوانها 
األداء و إنسيابية الكلمات .. أو لنحسم 
السبب الحقيقى فقد يمتلك اإلله الثانى 
»الدوالر« الذى دخل المنافسة مع هللا 
و ســرق منه أوالده داخل معابدهم فلم 
اإلله   .. يخطفك  أن  عليه  يكن صعباً 
الثانى ظهر لك فى صورة منـزل أنيق 
مما جعلكى   ..  « 4x4 « أو سيارة
النسائية  الرياضة  ضدى  تمارسين 
األســود  الكذب  رياضة   ، الشهيرة 
نعم  المقدسة  الكتب  عالية..  بقــدسية 
شهدت أنبياء كذبة لكنها لم تشهد أنبياء 
قتلة قبلك كما أنت مزمعة أن تقتلينى .

وفى  بقوة  أحببتــينى  أنك  يدهشنى 
على  رخيصة  ذبيحة  قدمتينى  النهاية 
تفعلين  أنك  وظننت  الخيانة  مذابح 

الصواب والعدل .
فكم من مرة سمعت أجـراسى تدق 
بقوة داخل منارات قلبك مرنمة ترنيمة 
عشق طفولية فتوقعت أن أسمع منك 
الذى  الشجاع  الشيخ  ذلك  المقابل  في 
أحبك  أنى  أشهد  المأل »  يكبـّـر على 
 .. المعركة  فتنتهى  أحــبه..  أو   «
ولكم أخذلنى سكوتِك .. و برغم هذا 
صرت أفهمك حين تسكتين أتوه فيك 
عندما تتكلمين .. و تتساءلين لماذا لم 
يمكننى   .. اآلن  حتى  حبيبتى  أناديك 
أن أناديك حبيبتى برائحة الياسمين و 
كل  بين  ما  و  التفاح  برائحة  حبيبتى 
حبيبتى و حبيبتى حبيبتى أخرى ، أنت 
طلبتى-  كما   – لسانى صديقتى  على 
لكن فى داخلى حبيبة حبيبات قلبى ،و 
لنقتسم سوياً قسوة الحرمان من عبير 

هذه الكلمة 
 - أقدارِك  تتعجلين  أنك  أرى   -
على  ستحصلين  آجاًل-  أم  فعاجاًل 
أى  لِك  سيعطيه   « زوجة   « لقب 
العمر  يمضى  قد  ولكن  تقليدى  رجل 
كله وال تتذوقين حــالوة الشــوق فى 
لقب عاشقة ، فــقط  ستنالينه مـعى .. 
وعندما تأكدت من استعجالك للحصول 
فى  مضمون  رجل  مع  اللقب  على 
الفرص  ترتيب  سياسة  أدركت  يدِك 
واالحتفاظ بى » كــبديل » وهو مبدأ 
ولكنى  النبــالء  الفرسان  كل  يرفضه 
بسياسة القرن الحادى والعشرين أعلن 
قبولى ألن أكون البديل و لكن إحذرى 
منى .. فقد تعودت أن أكون الفارس 
األخيرة  اللحظات  فى  يظهر  الذى 
وعدسات  الجماهير  هتافات  ليسرق 
تعليقات الصحفيين و  المصورين  و 

يعكس كل النتائج ..
منذ  أبدع هللا فى خلقك  كم  أتدرين 
كان  كم  و  عاماً  عشرين  من  أكثر 
ذكائى فى اكتشاف أنوثتك الكامنة فى 
هذا الجسد الممتلئ و ذلك منذ شهور 
قليلة .. براءة إكتشافك كأنثى مكتوبة 
تنسبيها  أن  تحاولين  فلماذا  باسمى 

خـــداع الـمـالئـكــة  
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لغيرى .. من ِمن أبناء قومِك أهداكى 
كلمات عشق مكتوبة بماء الذهب مثلى 
تنسين   .. تقليدين  عشاق  كلهم   .. ؟! 
 .. تسمعيها  أن  قبل  إعجابهم  كلمات 
بحكم  منهم  كثيرين  عليك  عبروا  و 

طبيعة عملك .
حرب  مواجهة  فى  اآلن  أنك  أعلم 
فيها  تسمعين  كلماتى  من  شرسة 
صوت عربات االسعاف والبوليس .. 
و لكن اطمئنى أنت مازلت ساكنة فى 

قلبى .. قليل من الراحة .
- هل تعلمتى مـعه لعبة المعادالت 
بعد   – أسأليه   .. البسيطة  العاطفية 
عبارات  ثالث  سيعطيِك   – سنة  كم 
مرمرية كعباراتى – قواًل و فعاًل – 
اكتشاف  فى  يستغرقه  الوقت  من  كم 
أنوثتك مثلى  مفاتيح لروحك و  ثالث 
من  دقات  ثالث  مدتها  المسابقة   ..
المسابقة   .. أشعرها  التى  قلبك  دقات 
 « أولهم  و  قومك  أبناء  لكل  مفتوحة 
كونى  و  أجيبينى   « الثــانى  حبيبك 

عادلة مع نفسك و معه ..
ذلك  أنى  فكرك  من  استبعدى 
 .. الحب  منك  يستعطى  الذى  الشحاذ 
أبداً ما كنت هذا ال تعــتبرينى خطيتك 
المحبوبة أو نزوة حب تمارسينها فى 
وقت فراغك فأنا نور الحب و السالم 
الصارخ فيِك ، تهربين مني لتعودين 

إليَّ ،
صدقينى ستأتينى بعد قليل .. فمهما 
أثق  لـــى  فأنت   ، سافرت مع غيرى 
من هذا ثقتى من شروق شمس الغد .. 
سأنسى كل  إشراقاً  أكثر  لتعود  تغيب 
ما فات .. و انتظرك بشوق و فرحة 
تقتلى  فال  البــكر  ولــيدها  لرؤية  األم 
فرحتى قبل أن تولد ، ال يمل األعمى 

من التطلع لرؤية شعاع النور .. 
أنا واثق من هذا .. نبؤاتى ال تكذب 
ال  لكن  و   .. تعرفينها  أنت  ..و  أبداً 
تطلبى منى المراهنة على ذلك ، أبداً 
ما دخلت فى رهان مع إمرأة أو عليها 
.. أيضا ال تقرأى كلماتى قرأتك لخبر 
إصطدام نملة بقطار سريع .. أشعرى 
كلماتى قبل أن تفهميها فأوراق قضيتنا 
دخلت عالم الشهرة .. أصبحت قضية 
حب عام مطروحة أمام محاكم العشق 
العليا و أطلب فيها حكم نهائى .. أوجه 

إليك تهم كثيرة :-
وضح  فى  قلبى  بسرقة  أتهمك   -

النهار .
- أتهم عينيكى بتوريطى فى جريمة 

حب لذيذة .
الجمع  بتهمة  قلبك  و  أتهم عقلك   -

بين حبيبين .
فأنت   .. تكلمى  و  صمتك  اقتلى 
أنت   .. الجريمة   فى  معى  شريكة 
المتهمة و أيضا القاضية ألنك الوحيدة 
النهائى  الحكم  إصدار  تملك  التى 
األطراف  يرضى جميع  الذى  العادل 
الفراق  أو  بالحب  عاداًل  حكماً   ..
تكلمى  فقط   .. السالم  أو  بالحرب 
األحبة  كل  لى  سيرسل  وبعدها   ..
ألنى  شكر  برقيات  قبيلتك  أبناء  من 
جعلت  و  حبــيباتهم  ضد  أنصفــتهم 
تتكلم  فيهم  الساكنة  الخرساء  األصنام 
يرسلوا  أو   .. القيود  كل  محطمة 
الالتى  حبيباتهم  إلى  تعازى  برقيات 
أظهرن جبنهم و إكتشفوا شبح الخداع 

الساكن فيهم .
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 .. ميالدى  عيد  يكون  و  قليلة  أيام 
طراز  من  إحتفااًل  سأجعله  العام  هذا 
دعوتين  على  حصلت   .. خاص 
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الحقيقة الخامسة :  وهي  األهم أن 
المسيحية   أساس  هو  لألخر  الحب 
حيث أن  هللا محبة وأرجو أن تدقق 
عزيزي القاريء معنا«  إن الكتاب 
لم يصف هللا بالمحبة ولم يقل  إن  
بل  ؛  هللا  صفات  من  هي  المحبة 
تخطي ذلك لما هو أعمق وهو أن 
هللا هو المحبة نفسها والمحبة هي 
قال  ماذا  معنا  وتأمل  نفسه.   هللا 
المحبة هي من   : ذلك  في  الكتاب 
ولد من هللا  قد  هللا وكل من يحب 
أي  محبة.  هللا  ألن  هللا،.  ويعرف 
يعرف  لم  الحب  يعرف  لم  من 
يعرف  فلم  يعرف هللا  لم  ومن  هللا 
األخر  نشارك  أن  وبديهي  الحب. 
في أحزانه وأفراحه وأعياده. ولقد 
أعطانا المسيح له المجد القدوة في 
ذلك، فقد قدم لألخرين  العون في 
مرضهم وأحزانهم فشفي المرضي 
وأقام الموتي، وذهب إلي عرس قانا 
معجزاته  أول  هناك  وفعل  الجليل 
قلوبهم،وأيضا  إلي  البهجة  ليدخل 
قبر  أمام  الباكين  مع  يسوع  بكي 
لعازر مع أنه كان يعلم أنه سيعيده 
الي الحياة بعد دقائق معدودة . وقد 
سيده  تعاليم  بولس  الرسول  أكد 
الفرحين و  قال : فرحا مع  عندما 

بكاء مع الباكين .  

 الحقيقة السادسة : وبها تصل  
التعاليم المسيحية في محبة األخر 

لقمة لم تصل إليها سواها وهي ليس 
فقط أن تحب لألخر ما تحبه لنفسك؛  
بل أن تفضل األخر علي نفسك وفي 

ذلك يقول الكتاب :
البعض  بعضكم   حاسبين  ا( 
كل  تنظروا  ال  أنفسكم  من  أفضل 
واحد إلي ما هو لنفسه بل كل واحد 

ما هو لألخر . 
ب( المحبة ال تطلب ما لنفسها. 

في  بعضا  بعضكم  مقدمين  ج( 
الكرامة. 

العالم  في  الثقافات  كل  وتتفق  
 « خادمهم  القوم  »سيد  أن  علي 
حتي هذه القاعدة في السلوكيات قد 
وضعت أساسها المسيحية؛  حيث 
يكون  أن  أراد  :من  الكتاب  يقول 
فيكم عظيما فليكن خادما. من أراد 
الكل  أخر  فليكن  أوال  يكون  أن 
وخادما للكل. بل الكبير فيكم ليكن 

كاألصغر والمتقدم كالخادم.  
التعاليم  فإن  ؛  الخالصة  وفي 
وبوضوح  أظهرت  قد  المسيحية 
بازدراء  ليس  األخر  من  موقفها 
األخر  أو كراهيته أو حتي بالتعال 
تماما  العكس  علي  وإنما  عليه 

فيجب علي اإلنسان المسيحي ليس 
ويشاركه  األخر،  يحب  أن  فقط 
ما  له  ويطلب  وأحزانه،   أفراحه 
يطلبه لنفسه   بل وأفضل مما يحب 
كان  وإن  حتي  لنفسه  يطلب  أو 
التعبير  هو  هذا  الن  األعداء  من 
هلل  اإلنسان  محبة  عن  الحقيقي 
حيث ربطت المسيحية  تلك المحبة 
بمحبة  بأنه   وأقرت   باإليمان 
واألنبياء.  الناموس  يتعلق  األخر 
ولك أن تتخيل عزيزي القاريء لو 
الجزئية  بهذه  فقط  اإلنسان  إلتزام 
يحب  أن   « المسيحية  التعاليم  من 
فكيف  لنفسه«  يحب  ما  لغيره 
سيكون حال العالم. فكل ما يعاني 
منه العالم اليوم هو  بسبب التغافل 
فعل  وبسبب  بل  الجزئية  هذه  عن 
األخر  إزدراء  من  تماما  العكس 

وكراهيته والتعال عليه.  
بما سبق وأن ذكرناه في  ونختتم 
مقالة سابقة وهو أن  المسيحي ال 
يحكم علي األخر، حتي وإن إرتد 
إلي  يسعي  وال  المسيحية،  عن 
وال  اإليمان،  علي  بالقوة  إجباره 
يحق له أن يسبب له أي نوع من 
األذي بسبب تركه للمسيحية تحت 
أي مسمي ؛ وذلك تمثال بتصرف 
المسيح له المجد،  عندما رجع كثير 
من تالميذه إلي الوراء ولم يعودوا 
يمشون معه بسبب مثالية وصعوبة 
يعترض  لم  حيث  اليه،   يدعو  ما 
أو  بالقتل  يهددهم  ولم  ذلك،  علي 
االيذاء، ولم يوجه لهم تهمة الخيانة 
العظمي !!، وإنما علي العكس قال 
من  الباقين  عشر  لألثني  يسوع 
تالميذه  ألعلكم أنتم أيضا تريدون 
أن تمشوا   فأجابه  معلمنا بطرس 
»يارب   الخالدة  بقولته   الرسول 
إلي من نذهب وكالم الحيوة األبدية 

عندك »
من  المسيحية  التحاكم  وأيضا   
يترك االيمان ألن  إرتداد البعض 
عن اإليمان المسيحي لن يؤثر علي 
تستمد  التي  المسيحية  العقيدة  قوة 
له  المسيح  وكمال  قوة  من  قوتها 
المجد فهو الوحيد الذي قدم األدلة  
عيون  وأمام   تعاليمه  و  باعماله 
معلنا  البشر  من  الكثير  ومسامع 
فإن  ولهذا   . ورسالته  طبيعته  عن 
قوتها  تستمد  ال  المسيحية  العقيدة 
من عدد أو مكانة أتباعها  ليحموا 
العكس  علي  بل  بقوتهم  اإليمان 
يستمدون  المسيح  اتباع  فإن  تماما 
التجارب  في  وصالبتهم  قوتهم 
بالمسيح  إيمانهم   والمحن من قوة 
ما  تكمل  اإليمان  فقوة  المجد  له 
إختار  فقد  بشري،  من ضعف  ِبَنا 
المسيح له المجد وكما يقول الكتاب 
األقوياء.وكل  ليخزي  الضعفاء 
مع  نقول  أن  منا  مطلوب  هو  ما 
معلمنا بولس : أستطيع كل شئ في 

المسيح الذي يقويني .   

لحضور حفل غنائى كبير لفيروز فى 
إحدى مسارح نيويورك الساهرة .. كم 
كانت أمنيتى الصغيرة منذ زمن طويل 
حبيبتى و صوت  و  أنا  أجتمع  أن   ..
فيروز »شايف البحر شو كبير ..ِكبر 
البحر بحبك« فى مكان واحد و أذوب 
نرنم  و  الماء  فى  السكر  ذوبان  فيها 
.. دعوة  ترنيمة عشق سرمدية  سوياً 
جرأتك  انتظار  فى  واألخرى  باسمى 
لتكتــبين إسمك عليها لن أرهق نفسى 

 .. قبلك  عمرى  من  فات  ما  بحساب 
أنا  سأكون  الحفل  بعد  البداية   فأنِت 
واحدة  شمعة  ضوء  يتوسطنا  أنت  و 
نطوقها بتعانق كفينا و تهمسين لى :- 

» كـل عـام و أنـَت حـبـيـبـى » 
و أهمس لِك  :- 

  » كـل عـام و أنـِت حـبـيـبـتـى »



 أبقار تقتحم حمل مالبس 
حرميي وتهاجم املتسوقات

أ ف ب

الهائجة محل مالبس  اقتحم قطيع من األبقار 
دفع  ما  اآلسيوية  الدول  بإحدى  حريمي 
منهم  خوفا  األرض  على  النوم  المتسوقات 

وللحفاظ على حياتهن.

سر املدينة الفاضلة 
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

لكالمه  مصدقاً  غير  ساخراً  اليه  نظرت 
كل  صدق  على  اصراراً  فازداد  هو  ،أما 
على  يبرهن  ولكى   - كلماته  من  كلمة 
حقيقة ما يقول - أصر على أن يصطحبنى 
عنها  حكى  التى  المدينة  هناك...الى  الى 
أو  الفاضلة  وانبهار...المدينة  بانبهار 
لم  يوماً...  أفالطون  وتمناها  أسماها  كما 
فى  أفعله  ما  لدى  يكن  فلم  دعوته  أرفض 
أفهمته  أيضاً  لكنى  األسبوع  نهاية  عطلة 
الفاضلة  مدينته  بزيارة  لدعوته  قبولى  بأن 
ليس معناه قبولى للفكرة ذاتها وأعنى فكرة 
وجود مدينة فاضلة على وجه األرض...
أن  يستطع  لم  وان  كالمى  على  يرد  لم 
على  بدت  التى  االستياء  عالمات  يمنع 
ساعة  بعد  بلقائه  يواعدنى  وهو  وجهه 
مدينته  توجد  .....حيث  هناك  الى  لنذهب 
الفاضلة!!!!!. فى الموعد كنت هناك وكان 
أن  على  وكان  متحمساً  انتطارى  فى  هو 
أو  له  إرضاء  الحماس  من  قدراً  أُبدى 
لفت  التى  الحافلة  استقلينا  عليه.  إشفاقاً 
الركاب  من  خالية  شبه  كانت  أنها  نظرى 
مدينتك  زوار  أن  يبدو  مداعباً  له  فقلت 
الفاضلة قليلون أو ان سكانها ال يخرجون 
اليها  منها أو لعلهم يخرجون وال يعودون 
النكتة فارتفع صوتى بضحك  ..وأعجبتنى 
لم يوقفه سوى نظرته الحادة الالئمة والتى 
قبل...وأدركت  من  عينيه  فى  أرها  لم 
سخافتى وشعرت أننى جرحته فبدأت أغير 
أنظر  أن  دون  سألته  بأن  الحديث  مجرى 
من  المدينة  هذه  سكان  أن  شك  “ال  اليه 
الجميع  أن  وأقصد  واحدة  اجتماعية  طبقة 
ناتجة  مشاكل  بينهم  نشأت  واال  متساوون 
عن تلك الفوارق....يعنى بالتأكيد ال يوجد 
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يحررها هانى نصحى

هدوء  فى  وأجاب  ابتسم  وفقير.”  غنى  فيها 
فيها  المدن  سائر  مثل  مثلها  مدينة  انها   “
الغنى والفقير وفيها أيضاً اللص والشريف” 
يستطيعون  ال  اللصوص  لكن  أستدرك  ثم 
العيش فيها طوياًل...قلت مقاطعاً تقصد أنهم 
المدينة؟  من  واألشرار  اللصوص  يطردون 
التى  بالنظرية  أجابنى بسؤال “ هل سمعت 
تقول ان الُعملة الرديئة تطرد الُعملة الجيدة 
ذلك  فى  الرئيسى  السبب  ..ان  السوق؟  من 
هو تقبل الناس لوجود عملة رديئة واقبالهم 
وترسيخ  لها  تشجيع  بمثابة  هو  عليها 
للعملة  بوار  الوقت هو  نفس  لوجودها وفى 
الوقت  بمرور  قيمتها  تنعدم  والتى  الجيدة 
وجود  لها  يعود  وال  النهاية  فى  تندثر  حتى 
الجيدة  العملة  على  الناس  أقبل  لو  أما   .
النعكست النظرية وصارت “ الُعملة الجيدة 
 “ سألته  السوق”  من  الرديئة  العملة  تطرد 
النظرية  الفاضلة  المدينة  سكان  يُطبق  وهل 
تأكيد... ثقة....بكل  فى  أجاب  العكسية؟ 
لهذا لم تعد للعملة الرديئة مكاناً فى المدينة 
واألشرار  اللصوص  يجد  ولم  الفاضلة 
راحتهم فى المدينة الفاضلة......عدت أسأل 
من جديد وقد بدأ األمر يثير اهتمامى بالفعل 
فاضلة ألنه ال  المدينة صارت  تلك  “ وهل 
يعيش فيها أشرار؟ أم أنها مدينة فاضلة منذ 
أو  فيها  العيش  األشرار  يحتمل  وال  البدء 
المجيء اليها؟ نظر الى مستفهماً ولم أستطع 
أفكارى  تشوشت  بعدما  سؤالى  أوضح  أن 
لقرب اقتناعى بوجود تلك المدينة!!!! سألته 
قصدته  ما   “ للنزول  نتأهب  ونحن  ثانياً 
فصارت  نفسها  المدينة  نقت  هل  بسؤالى 
نشأت؟”  منذ  نقية  أنها  أم  فاضلة؟  مدينة 
قائاًل “ أفضل أن تكتشف هذا  ابتسم رفيقى 
الوقت  وكان  الحافلة  من  نزلنا  بنفسك”. 
حرية  لنا  أتاح  مما  بساعتين  الغروب  قبل 
كسائر  مدينة  الظالم.  هبوط  قبل  التجول 
وأخرى  ضيقة  شوارع  نعرفها  التى  المدن 
أقل مستوى  واسعة...مبانى شاهقة ومنازل 
رديئة....سيارات  صغيرة  بيوت  أيضاً  ثم 
بالكاد...أما  تسير  عتيقة  وأخرى  فارهة 
شعب المدينة فلم أجده يختلف عن كل البشر 
مدى سنوات عمرى.... رأيتهم على  الذين 
باختالف  تباينت  التى  ومالبسهم  بأشكالهم 
ما  أجد  لم  أننى  الخالصة  المالية.  قدراتهم 
مختلفاً....نظرت  شيئاً  أجد  ولم  عنه  أبحث 
أن  كدت  الذى  وأنا  غيظ  فى  رفيقى  الى 
هذه  بين  الفرق  ما  بنظريته...أخبرنى  أقتنع 
المدينة وأى مدينة أخرى؟ لكنه أقنعنى وال 
أدرى كيف باالنتظار والتروى.. فى المساء 
ذهبت مع رفيقى لزيارة أحد أثرياء المدينة 
الذى أكرم ضيافتنا وبعد عشاء شهى طلب 

لإلعالن باجلريدة 

647-823-6779
ahram.teeba@gmail.com
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Sudoku
Each column must contain all of the numbers 
1 through 9 and no two numbers in the same 
column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 
through 9 and no two numbers in the same row 
of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 
1 through 9 and no two numbers in the same 
block of a Sudoku puzzle can be the same. 

إعادة طائرة هندية بعد إقالعها 
بسبب جرذ يف داخلها

بومباي - أ ف ب
إنديا”  “إير  الهندية  الجوية  الخطوط  شركة  اضطرت 
إلى إعادة إحدى طائراتها إلى بومباي بعد حوالي ثالث 
ساعات من اقالعها في اتجاه لندن بسبب االشتباه بوجود 

جرذ في داخلها، على ما أعلنت الشركة الخميس.
الطائرة  انها اضطرت إلعادة  إلى  إنديا”  “إير  وأشارت 
التي كانت تقل أكثر من مئتي راكب إلى مطار بومباي 
عدم  من  الرغم  على  المسافرين”  سالمة  على  “حرصا 

التثبت من وجود الجرذ في الداخل.
وتمثل الجرذان خطًرا حقيقًيا على سالمة الطيران نظًرا 
الطائرة  داخل  األسالك  تقضم  القوارض  هذه  ان  إلى 

وتلحق ضررا بمقصورة التحكم الداخلي.
تولي  إنديا  “إير  ان  بيان  في  الطيران  شركة  وأضافت 
أهمية قصوى للسالمة. فريق المهندسين التابع لنا يجري 

تحقيقات في الحادثة”.
لنقل  استخدمت  أخرى  “طائرة  أن  إلى  الشركة  ولفتت 
الطائرة  أن  كما  لندن  إلى  الرحلة  هذه  في  المسافرين 
التي اشتبه بوجود الجرذ في داخلها سيتم رشها بمبيدات 
المتبعة في حاالت مشابهة  اإلجراءات  بموجب  حشرية 

لدى رصد وجود قوارض”.
عدد  أن  الطيران  شركة  في  المسؤولين  أحد  وأوضح 

الركاب في الرحلة المذكورة فاق المئتين.
وهذه ليست المرة األولى التي تتم فيها إعادة رحلة تابعة 
للخطوط الجوية الهندية إلى البر بسبب وجود قوارض.

نيودلهي  إلى مطار  أعيدت طائرة  الماضي،  يوليو  ففي 
بعيد اقالعها في اتجاه ميالنو بسبب االشتباه في وجود 

جرذ على متنها.

عام  منذ  أرباح  أي  الهندية  الجوية  الخطوط  تحقق  ولم 
.2007

نهاية  فى  هلل  شكر  تقديم صالة  مشاركته  منا 
منه  قريب  وكنت   - ثالثتنا   - ووقفنا  اليوم 
بصوت  أعماقه  من  النابعة  كلماته  وسمعت 
مسترقاً  أذنى  أرهفت  أننى  حتى  خفيض 
وهبتنى  مال  على  الهى  يا  “أشكرك  سماعه 
ورفاقى،  أهلى  بين  منحتنى  جاه  على  اياه، 
بين  شأنى  وترفع  تغنينى  ناجحة  تجارة  على 
الناس، على قصر شيدته ألجلى وأجل أبنائى 
نعيش فيه آمنين، على صحة موفورة تعيننى 
الرجل  قصر  غادرنا  الحياة”  شقاء  على 
فعلى...فهمت  رد  ويرصد  يرقبنى  ورفيقى 
كونه شخص  يعدو  ال  األمر   “ له  وقلت  هذا 
تقى يعرف هللا ويخشاه لكنه ال يعنى أن هذه 
المدينة هى المدينة الفاضلة” ابتسم رفيقى ولم 
بدا  التالى  اليوم  فى  هادئاً،  الليل  ومر  يرد. 
أتى  حتى  السابق  اليوم  مثل  عادياً  شىء  كل 
بزيارة  قمنا  “باألمس  صديقى  فقال  المساء 
أثرياء  لكل  نموذج  هو  والذى  األثرياء  أحد 
ألحد  أخرى  لزيارة  سنذهب  اآلن  المدينة، 
الفقراء والذى هو نموذج لكل فقراء المدينة” 
أقرب  هو  الذى  بيته  فى  الرجل  الى  وذهبنا 
لنا  وقدم  ضيافتنا  الرجل  وأكرم  الكوخ،  الى 
ايانا  داعياً  ابتسم  عشاء...ثم  من  استطاع  ما 
اليوم،  نهاية  فى  والشكر  الصالة  مشاركته 
وسمعت  منه  قريب  وكنت  ثالثتنا-   - ووقفنا 
كلمات نابعة من قلب منسحق ودون أن أدرى 
أرهفت السمع لكلماته “ أشكرك يا الهى ألنك 
لم تضربنى  لم تسمح بجوعى، أشكرك ألنك 
بمرض فى جسدى أو روحى، أشكرك ألنك 
هذا  لنا  وأوجدت  أبنائى  وعلى  على  سترت 
لنعيش فيه، ألنك وهبتنى قوت يومى،  البيت 
الصحة  موفورة  صالحة  ذرية  منحتنى  ألنك 
التى  بالحافلة  نلحق  أن  علينا  والعافية”...كان 
ستعود بنا الى مدينتنا ...بعدما صعدنا وجلسنا 
نظرت الى صديقى ..عذراً يا صديقى تقولون 
من  أبحث  وتريدوننى  الفاضلة  المدينة  انها 
سر كونها مدينة فاضلة....انها ليست بالمدينة 
 - الفضيلة  كل   - الفضيلة  الفاضلة....بل 
لسكان المدينة والمدينة الفاضلة الحقيقية ليس 
لها أرض أو مكان...فان شئت فتش عنها فى 

أعماق االنسان. 
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المريض  لهذا  زيارة  اول  في 
اموره  عن  كعادتي  سألته  لعيادتى 
الشخصية ومنها عمله، فقال لى ان 
وعندما  الكهرمان،  بتجارة  يعمل 
باستغراب عن كيفية توجهه  سألته 
مصري  انه  حيث  المجال  هذا  في 
هذه  مارس  وهل  القاهرة؟  ومن 
لى  وقال  فابتسم  قبل؟  من  التجارة 
ابدا فقد كنت اعمل قبلها في مجال 
في  وأيضا  مصر  في  الحسابات 
يقول  وهو  ابتسامته  وزادت  كندا، 
قصة  تفاصيل  لك  اروى  سوف 
ما  الذى  الكهرمان  تجارة  دخولى 
من  حياتى  طول  رأيته  او  عرفته 

قبل: 

السطحيين  معارفه  أحد  قصده 
لكلى يقترض منه بضعة آالف لكى 
يسوق تجارته حيث أن يمر بضائقة 
طلبه  لبى  الشهامة  وبشعور  مادية 

على الفور. 

انتظر طويال على هذا الشخص 
متعلال  منه  يتهرب  اصبح  الذى 
وكان  راكدة  مازالت  تجارته  بأن 
مريضى يعلم بأنها الحقيقة، وعندما 

له  قال  بيته  في  أخيرا  اليه  ذهب 
صديقه أنه حقيقة ليس عنده ما يكفيه 
وال يستطيع أن يرد دينه وخيره بأن 
الكاسدة  بضاعته  من  جزءا  يعطيه 
ان  افضل  لنفسه  فقال  للدين،  ردا 
وربنا  شيء  ال  من  بدال  شئيا  آخذ 
يعوضنى عن خسارتى، وكان هذا 
الكهرمان  من  كبيرة  كمية  الشئ 
عن  صديقه  وأخبره  المستورد 
الكهرمان الجملة واسعارها  اسعار 

التي تباع بها في السوق.

أجرب  ال  لماذا  لنفسه  فكر 
احد  في  ابيعها  ان  واحاول  حظى 
يجد  ان  في  نجح  وبالفعل  الموالت 
عمله  من  عطلته  أيام  في  مكانا 
ووقف  الشهيرة  الموالت  احد  في 

بالكهرمان. 

شجعته تجربته في اول يوم لكى 
حسن  وصادفه  بدأه  فيما  يستمر 
ما  نفذ  حتى  مبيعاته  وزادت  الحظ 
ضاعف  قد  انه  ووجد  معه  كان 
قصد  لصديقه.  أعطاه  الذى  المبلغ 
واستمر  كندا  في  الكهرمان  تجار 
في عمله وتدريجيا بدأ التخلي عن 

هذا  في  مجاله  أن  ووجد  وظيفته 
الشأن مربح كثيرا جدا عن وظيفته.

بحث أكثر في هذا المجال ووجد 
في  باألكثر  يوجد  الكهرمان  أن 
يعلم  ال  وهو  هناك  فسافر  بولندا 
وسأل  بالضبط،  يذهب  اين  الى 
كثيرا هناك حتى استدل على تجار 
معهم  يعقد  ان  واستطاع  الكهرمان 
راجت  لكندا.  بها  وعاد  الصفقات 
بعض  وقصد  وأكثر  أكثر  تجارته 
آخري  مدن  في  األخرى  الموالت 
ودرب من استعان بهم للعمل معه 
حتى  يصادفه  الحظ  واستمر حسن 
أصبح لديه خمسة محالت في مدن 
بنشر  لى  سمح  وأيضا  مختلفة، 

قصته. 

يقرض  لم  لو  القارئ:  عزيزى 
ضيقته  يوم  في  المبلغ  هذا  صديقه 
الكهرمان  أبواب  له  فتحت  لما 

ذراعيها

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب 

القى خبزك على وجه املياه جتده بعد سنني طويلة 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
جاء املسيح يف ملء الزمان 

فهل جاء ملء الزمان ألعيادنا
مدحت عويضة

تكلم الكتاب المقدس عي مجيء 
المسيا في ملء الزمان، ولم يتوقف 
ملء  معني  عن  كثيرا  الباحثين 
الزمان، قبل مجيء المسيح حدثت 
وجهة  في  هي  هامة  أشياء  ثالثة 
أولها  الزمان”  “ملء  البعض  نظر 
فانتشرت  اليونانية  الفلسفة  انتشار 
المعرفة والحكمة وكرس أفالطون 
المدينة  عن  البحث  في  حياته 
وفشل  إيجادها  وحاول  الفاضلة 
الفاضلة،  المدينة  الناس  وأحب 
عن  ليتحدث  المسيح  جاء  فعندما 
من  كثيرا  ظن  السموات  ملكوت 
التي  الفاضلة  المدينة  أنها  الناس 
فأحبوها  أفالطون  عنها  تحدث 
الشئ  الفاضلة،  للمدينة  كحبهم 
الثاني هو سيطرة الدولة الرومانية 
شبكة  وإقامة  العالم  معظم  علي 
ما  ربطت  مرة  ألول  الطرق  من 
العالم وأصبحت كل  مدن  بين كل 
هنا  ومن  روما  إلي  تؤدي  الطرق 
المدن  بين  والتنقل  التبشير  سهل 
فبشر التالميذ والرسل بالمسيح في 
الهند وأفريقيا وأوروبا، أما الشيء 
الدولة  سيطرة  في  واألهم  الثالث 
الرومانية فهو توحيد اللغة في العالم 
فأصبح العالم كله تقريبا يتكلم لغة 
واحدة ومن هنا سهل التواصل بين 
العالم  أهل  بكل  والتالميذ  الرسل 
وهناك  واحدة  تقريبا  كانت  فاللغة 
لغة  لكل قطر وهناك  لغات محلية 
في  الجميع  يتكلمها  واحدة  رسمية 

الدولة الرومانية.

انقسم  قديمة  عهود  ومنذ 
المسيحيين حول تحديد عيد الميالد 
وعيدي وعيد القيامة فأصبح هناك 
أشهرهم  الميالد  لعيد  تواريخ  عدة 
والبعض  يناير  و7  ديسمبر   25
يناير،   8 وأخرين  يناير   6 منهم 
التغيير  سبب  صدد  في  هنا  لست 
أخطأ  الذي  ومن  الصح  من  وال 
أكون  أن  هو  حلم  أعيش  ولكني 
توحيد  يحاولون  الذين  من  واحدا 
أننا  أري  وأني  المسيحية.  األعياد 

نعيش ملء زمان توحيد االعياد.

يوجد  روما  كنيسة  رأس  فعلي 
للجميع،  منفتح  محب  قديس  بابا 
بسيط يحب الجميع ويسعي للوحدة 
كنيسة  رأس  وعلي  كبير،  بشكل 
جدا  منفتح  بابا  يوجد  اإلسكندرية 
ومتفهم جدا ولدية رغبة حقيقية في 

توحيد األعياد.

حملة  يواجه  كالهما  ان  شك  ال 
في  الراديكاليين  داخل  من  شرسة 
منهم  كل  يدعي  والذين  كنيستهما، 
من  منهم  كل  ويطالب  األصح  أنه 
يريد التغيير ييجي يعيد في أعيادنا 
أهال وسهال به. أما الحقيقة التي ال 
يدركها البعض أن المسيح لم يولد 

25 يناير وال 7 يناير.

شبكة  سيطرة  أن  أعتقد  أني  كم 
حياة  علي  كبير  بشكل  األنترنت 
االعياد،  لتوحيد  زمانا  ملئ  الناس 
فنحن أصبحنا نعيد علي بعض من 
خالل شبكات التواصل االجتماعي 

األصدقاء  ليراها  صورنا  وننشر 
ويشاركونا فحة العيد.

كما أن هناك موجه من االنفتاح 
علي األخر لم يشهد العالم لها مثيل 
من قبل، فأصبح العالم يسعي ألن 
يقبل ويحترم ويحب األخر والناس 
يوحدهم  ما  عن  تبحث  أصبحت 
النظر  وأصبح  وجدانهم  ويوحد 
للتمسك بالتقاليد ما هو البالية التي 
من  نوع  إال  هو  ما  البشر  تفرق 

الراديكالية الغير محببة.

الغربي  للعالم  الهجرة  أن  كما 
الكنائس  أبناء  كل  من  جعلت 
ودولة  واحد  مجتمع  في  يعيشون 
معناة  الشرقيون  ويعاني  واحدة 
في  بأعيادهم  لالستمتاع  كبيرة 
البعض  أن  حيث  الغربية  الدول 
مثال  الميالد  عيد  يوم  يطالب  قد 
الحالة  هذه  وفي  لعمله،  بالذهاب 
الكنيسة  مع  يحتفل  لم  فالمسكين 
األم ولم يحتفل مع الكنيسة الغربية 
منتهي  في  وهو  اليوم  عليه  ويمر 
حقيقية  بغربة  فيه  ليشعر  الحزن 

داخله!. 

البابا فكرة توحيد االعياد  طرح 
سبتمبر 2014  شهر  في  كندا  في 
ورفضت الفكرة ولكن الحقيقة، لم 
يرفض األقباط في كندا فكرة تغيير 
أن  بسبب  جاء  رفضهم  بل  العيد 
األقباط  يعيد  أن  كان  البابا  اقتراح 
في كندا يوم 25 وتظل الكنيسة في 
مصر تعيد يوم 7 يناير فكان رفض 
في  يعيدوا  أن  يريدون  أنهم  الناس 
يوم واحد مع مصر. فهم ليس ضد 
في  يعيدوا  أن  أنهم مع  بل  التغيير 
يوم واحد مع مصر وليس مهما ما 
يفهموا قصد  لم  ربما  التاريخ.  هو 
البابا الذي علي ما يبدوا كان يريد 
التاريخ في  تغيير  بهم ويتم  البداية 
المستقبل. ولألمانة فكان هناك من 
بقاء  مع  حتي  التغيير  علي  وافق 
وكان  يناير،   7 مصر  في  العيد 
هناك من رفض التغيير بتاتا سواء 

في مصر أو في كندا.

بكل بساطة أنني أري أن الغرب 
يهتم  بينما  الميالد  بعيد  أكثر  يهتم 
فتاريخ  القيامة،  بعيد  أكثر  الشرق 
عيد الميالد الغربي ال يمكن تغييره 
بأي شكل من األشكال العتبارات 
منها  أكثر  واقتصادية  مجتمعية 
أكثر  يقدس  الشرق  بينما  دينية، 
عيد القيامة ويصوم 55 يوم ومنهم 
أسبوع  يعتبر  الذي  اآلالم  أسبوع 
ما  الصعيد  في  أهالينا  اعتكاف، 
الصغير  العيد  لفظ  يطلقون  زالوا 
الكبير  والعيد  الميالد  عيد  علي 
نعيد  ال  فلماذا  القيامة.  عيد  علي 
القيامة  يوم 25 وعيد  الميالد  عيد 
وخصوصا  الشرقي  التقويم  حسب 
المسيح  قبر  من  ينبثق  النور  أن 
الشرقي  التقويم  حسب  عام  كل 
فقط. أنها أحالم ولكن تحقيها ليس 
مستحيال لو وجدت اإلرادة الحقيقية 

للوقوف خلف أحالمنا.

بقية مقال »هل ميكن أن 
اهلل يتجسد ويتجلى فى 

هيئة منظورة؟« ص21

هللا  هو  المسيحية  شعار  فإن 
بالبشر  هللا  عالقة  نجد  وفيه  محبة 
ألبنائه  ُمِحب  حنون  أب  عالقة 
ويحبهم،  إليهم  يقترب  األحباء، 
وليس مستحيال أن تبلغ محبته لهم 
أن يُسَتعلّن ويتجلى ويظهر لهم فى 
ليستمتعوا  منظورة  مرئية  هيئة 
بعالقة مباشرة معه، وأفضل هيئة 
يُسَتعلّن  أن  يمكن  منظورة  مرئية 
لإلنسان  هللا  فيها  ويظهر  ويتجلى 
تاج  ألنه  ذاته  اإلنسان  هيئة  هى 

مخلوقات هللا

قد  أن هللا  يؤمن  القرآن  إن كان 
ظهر و تجلى فى هيئة نار، و من 
قديماً  كانت  النار  أن  المعروف 
)إيران  تُعبد كوثن فى بالد فارس 
تُعبد  النار  تزل  لم  لليوم  و  حالياً( 
كوثن فى بعض القبائل فى أفريقيا، 
فباألولى و األكرم أن يؤمن القرآن 
هيئة  فى  يظهر  أن  يُمكن  هللا  أن 
إنسان. ألم يقرر القرآن أن اإلنسان 
هو أقوم مخلوقات هللا وأن اإلنسان 
ُخلق على صورة الرحمن أى ُخلق 

على صورة هللا؟

أحسن  فى  اإلنسان  خلقنا  »لقد 
تقويم«   التين4 

صورة  على  ُخلِق  اإلنسان 
الرحمن )هللا (« حديث » 

على  االنسان  نعمل  هللا  قال 
هللا  فخلق   ... كشبهنا  صورتنا 
على  صورته.  على  االنسان 

خلقهم(  وأنثى   )ذكراً  هللا  صورة 
تكوين 1: 26ـ27

)هكذا أحب هللا العالم حتى بذل 
إبنه الوحيد )ذاته المتأنس( لكى ال 
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 

الحياة األبدية(. يوحنا 16:3 

)نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوال(  
يوحنا األولى 4: 1٩

)انظروا أية محبة أعطانا اآلب 
يوحنا  هللا(  أوالد  نُْدَعَى  حتى 

األولى 1:3 

قد  هللا  كان  إن  األحباء  )أيها   
أن  أيضا  لنا  ينبغى  هكذا؛  أحبنا 
يحب بعضنا بعضا( يوحنا األولى 

11 :4

الُمطلقة  لمحبته  هللا  فإن  لهذا 
رغب  للبشر  المحدودة  وغير 
لهم،  ويظهر  ويتجلى  يُسَتعلّن  أن 
وأعد  هيأ  القدوس  روحه   فبقدرة 
ناسوتاً  مريم  العذراء  القديسة  من 
بشرياً دون أن يمسسها بشر؛ ألنه 
من  حياة  بذرة  إلى  محتاجا  ليس 
الحياة؛  مصدر  هو  هللا  ألن  رجل 
الذى  هللا  ناسوت  سيكون  وألنه 
يُسَتعلّن ويتجلى ويظهر به فى عالم 
العالمين  يولد  يولد كما  فلم  البشر؛ 

واألنبياء والمرسلين أجمعين.

لها  جبرائيل(  )المالك  قال 
القدس  )الروح  مريم(  )للعذراء 
تظللك؛  العلى  وقوة  عليك  يحل 

فلذلك أيضا القدوس المولود 

لوقا 35:1 ))أى هو هللا ُمتجسداً 
فى  وظاهراً  ومتجلياً  ُمسَتعلّناً  و 

هيئة إنسان منك يُدعى إبن هللا(

إذ  مريم  الكتاب  فى  »اذكر 
شرقيّا،  مكانا  أهلها  من  إنتبذت 
فإتّخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا 
سويّا  بشرا  لها  فتمثّل  إليها روحنا 
باهلل(   ( بالرحمن  أعوذ  إنى  قالت 
إنما  قــال:  تقيا   كنت  إن  منك 
غالما  لك  ألهب  ربّك  رسول  أنا 
أين(  من  أو  )كيف  أنى  زكًىقالت 
يمسسنى  ولم  غالم  لى  يكون 
سيئة  )امرأة  بغياً  أُك  ولم  بشر 
هو  ربك  قال  كذلك  قال  السمعة( 
يسير وسهل على  )أمر  هيٌن  علَى 
للناس  آية  )المسيح(  هللا(،لنجعله 
مقضيا.«  أمراً  وكان  منا  ورحمة 

مريم 21-16 

يامريم  المالئكــة:«  قالت 
اسمُه  منه  بكلمة  يبّشرك  هللا  إّن 
وجيهاً  مريم  ابن  عيسى  المسيح 
المقربين،  الدنيا واألخرة ومن  فى 
ويكلم الناس فى المهد وكهال ومن 
الصالحين قـالـــت: رّب أنّى يكون 
قــال:  بشر  يمسسنى  ولم  ولد  لى 
إذا قضى  كذلك هللا يخلق مايشاء. 
فيكون«  كن  له  يقول  فإنما  أمراً 

)آل عمران( 47-45 

صالة

كراع  ألنك  ياربنا  لك  شكراً 
و  الضال  طلب  فى  سعيت  صالح 
الذى  أنا  معى  تعبت  حقيقى  كأب 
الزمان تجسدت  سقط. و فى ملء 
لتجدد و تقدس طبيعتى فيك. شكراً 
يُعبّر  التى ال  العطية  لك على هذه 

عنها.

) بتصرف  كتاب  )عن 
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جنم أضاء ظالمي
نيفني سامى

في  احيا  حالي  تخيلُت 
في  الميالد  قبل  ما  زمن 
وسط  اليهوديه  مدينه  
الذي  اسرائيل  بني  شعب 
المختار  هللا  هوشعب 
السنين  ألوف  عاش  الذي 
قبل  من  للخالص  منتظرا 
المسيا المنتظر.هم انتظروا 
يملك  سوف  الذي  الملك 
ليحررهم  اليهوديه  علي 
والذي  الرومان  قبضة  من 
وتنبأ  التوراه  عنه  تحدثت 
علي  األنبياء  جميع  عنه 
اال  مني  كان  التوالي.وما 
الخالص  هذا  معهم  انتظر 
المخلص.فجلست  وذلك 
كعادتي في تلك الليله انظر 
لألعالي بعين متأمله انتظر 
ارفع  شيئا ال أعرفه .كنت 
سمائي  ألعلي  بصري 
التي  الطبيعه  مع  أتحدث 
كم وكم كشفت عن عجائب 
بمجد  وتحدث  تشهد  كلها 
سمعت  وكم   وكم  هللا. 
تؤكد  كلها  قصصا  منها 
البشر. نحن  لنا  هللا  رسالة 
ولكن تلك الليله كانت أكثر 
اختالفا وتشويقا.فقد سمعُت 
أصواتا مالئكية تبشر بشيئا 
ما ، ورأيُت أنوارا سماويه 
ما    حدثا  قدوم  عن  تعلن 
تعجبُت ماذا هويا تُرى وما 
الخبر الذي تّوُد ان تبشرنا 
به الطبيعه الساكنة ؟؟                                                              
شوقا  يدق  قلبي  كان 
لمعرفة الحدث.فقد حدثتني 
جدتي قديما انهم ينتظرون 
المسيا  اسمه  مخلص 
التوراة  ان  جدي  وحدثني 
هذا  عن  تحدثوا  واألنبياء 
في  كانوا  وكم  المسيا. 
الحدث  ذلك  لرؤيه  اشتياق 
قبل رحيلهم.ورحلت جدتي 
الجميع  رحل  كما  وجدي 
رؤيتهم  قبل  آدم  نسل  من 
لهذا المخلص.                             
وبعد وقت ال اعلمه من 
نجماً  للُعلُورأيُت  نظري 
يمأل صفحة  مبهراً  عظيماً 
جدا. اقترب  وقد  السماء 
كمثل  عاديا  نجما  يكن  لم 
باقي النجوم.بل كان إشاره 
وعالمه لشيئ ما. فما كان 
اال ان اتحدث معه واطرح 

أمامه كل تساؤالتي:
   سألته لماذا انت هنا؟                                                                                              
مرشد    ألكون  فأجاب.    .

ودليل لكم 
سألته.مرشد عن ماذا؟                                                                                           
مخلص  عن  اجاب:- 

هوالمسيا 
فقلت له .. ولماذا تأخرت 
كل تلك السنوات فقد رحل 
يعيشوا  ان  تمنوا  كثيرون 

ذلك الحدث
هللا  أرسل  لقد  فاجاب:- 
لهم وعوده عبر كل السنين 
عن طريق التوراه واألنبياء 
ليعطيهم الرجاء وكان البد 
الحدث                                                                                          لهذا  التمهيد  من 
سيتبعك  وهل  سألته:- 
الجميع االن؟                                                                                
أجاب:- انا لن اجبر احدا 
يتبعني  ان  أراد  من  ولكن 

فسأكون دليال له .
طلبت منه ان يكون دليال 
اتبعيني.  هيا  لي.فأجاب 
فكان  سعاده  بكل  تعقبته 

يسير أمامي طول الليل .
مكان  في  توقف  وفجأة 
حظيره  وكأنه  عجيب 
أين  سألته  للحيوانات. 
الملك. به  الذي  القصر 
تعجبت  هنا...  انه  فأجاب 
المخلص  له.  وقلت  جدااااا 
هذا  في  هنا؟؟  المنتظر 
المكان؟؟ الذي ال يسكنه اال 

الحيوانات؟؟؟؟؟؟
كنت  لقد   .. أجابني 
كل  هي  وهذه  الدليل  لكي 
عنكي  أخفي  ولن  مهمتي 
تبعوني  حينما  كثيرون  ان 
الي هنا تعجبوا من المكان 
المخلص  ان  يصدقوا  ولم 
حيث  من  فعادوا  هنا 
تلك  عقلهم  يقبل  ولم  أتوا 
ينتظرون  الحقيقة.ألنهم 
الملك الذي يسكن القصور                                    
بساطه  بكل  والبعض 
هنا  المخلص  ان  تقبلوا 
البسيط  المكان  هذا  في 
وقدموا  اليه  ودخلوا  الفقير 
هذا  تشبه  التي  قلوبهم  له 
المزود لكي يسكن بها.فمن 
تكو ان  تريدين  فريق  أي 
ني؟؟؟                                  
االختيار لكي؟؟؟؟                                                  
يجبر  ولن  لم  فالمخلص 
أحداً علي قبوله ...  الباب 
والبشاره  للجميع  مفتوح 
والمولود  للجميع  أُعلِنت 
هنا من اجل الجميع  سألُت 
فاعل  انت  وماذا  النجم 
أجاب:-  سينتهي  ذلك  بعد 
أقود  ان  بمجرد  دوري 

ان  يريدون  من  جميع  
يتبعوني الي هنا ثم سأذهب 
كان  وما  أتيت.  حيث  من 
مني اال ان أودعه وأشكره.
 .. المزود  دخلُت  ثم 
هديه  قلبي  حاملة   دخلت 
في  المولود  فوجدت   ..
مع  هتفُت  انتظاري.. 

أصوات المالئكه 
األعالي  في  هلل  »المجد 
السالم  االرض  وعلي 

وووبالناس المسره« 
بالمولود  سعادتي  كانت 
في  سعاده  اي  من  اكثر 
اليه  كثيرون  جاء  العالم 
بكل فرح  وذهب كثيرون 

ولم يدخلوا
فماذا انت يا تري فاعل؟  
المولود  الي  دخلت  هل 
وقدمت له الهدايا ام رحلت 
من حيث أتيت                                               
ولكن  للجميع.  البشاره 
من سيقبلها؟؟؟. والخالص 
من اجل الجميع.. ولكن من 

سوف يقبله؟؟؟
للجميع..  أشرق  والنجم 
سيتبعه؟؟؟           من  ولكن 

ماذا تنتظر؟؟
مازالت  شعوب  توجد 
لذلك  المسيا.. عجبا  تنتظر 

كل العجب
وينتظرني  ينتظرك  هو 
الذي  المزود  في  هناك 
اختار ان يولد فيه.. فلماذا 

إذن انت تنتظر.
مجانيه  فرصه  انها 

وعطيه الهيه بال مقابل ..
النجم  نتبع  االن  هيا 
وهيا االن نرتل ونسبح مع 
نحتفل  االن  وهيا  المالئكه 
المجوس  مع  بالمولود 
والرعاه والعائله المقدسه. 

انه جاء .. نعم جاء                                                                                                 
المخلص  بالمسيا  فأهال 
البشاره  السماوي  الملك 
في  الهي  بك  اهاًل  اإللهية 
مظلماً  كان  الذي  عالمنا 
ميتاً  كان  والذي  فأضأته 
حزيناً  كان  والذي  فأحييته 

فأسعدته.
في  غارقاً  كان  والذي 

الخطيه فحملتها عنه.
تلك  البطال  وتحياتي 
وباألخص  جميعا  الليله 

النجم الذي أضاء ظلمتي.

ملاذا جتسد اهلل ؟

عصام نسيم 
هذا  اإللهي  الميالد  بعيد  االحتفاالت  ظل  في 
شخص  بميالد  احتفال  مجرد  ليس  الذي  العيد 
ميالد  لكنه  مات  ثم  وعاش  وولد  جاء  عادي 
معجزي ميالد الهي فيه تجسد هللا له كلي المجد 
واخذ جسد له من السيدة العذراء وحل بيننا وعاش 
ثم تالم وصلب وقبر ثم قام وصعد الي السموات 
. رحلة خالص قام بها الرب له المجد من خالل 
التجسد اإللهي لذلك سنستعرض باختصار شديد 
لماذا تجسد هللا وذلك من خالل  الكتاب المقدس 
وبعض مااورده القديس اثناسيوس الرسول اعظم 
من تكلم وكتب عن سر التجسد اإللهي والخالص 

الذي تم من خالله .

لقد تجسد هللا لكي يخلص االنسان من خطاياه 
وكما قال المالك المالك ليوسف الصديق عندما 
بشرها  عندما  العذراء  للسيدة    : قائال  له  ظهر 
مريم  تاخذ  ان  تخف  ال   : قائال  اإللهي  بالحبل 
الروح  من  هو  فيها  به  حبل  الذي  الن  امراتك 
النه  يسوع  اسمه  وتدعو  ابنا  فستلد   21 القدس. 

يخلص شعبه من خطاياهم«. مت 22:1

المقدس  الكتاب  عنه  تنبأ  الذي  المخلص  هذا 
كثيرا وانتظره شعب بني إسرائيل وتهلل وفرح 
الرب  خالص  المنتظرين  من  الكثيرين  بميالده 
المسيح  السيد  بميالد  الرعاة  المالك  بشر  وكما 
يكون  عظيم  بفرح  ابشركم  انا  فها   : لهم  قائال 
مدينة  في  اليوم  لكم  ولد  انه  الشعب: 11  لجميع 

داود مخلص هو المسيح الرب. لو 10:2

وهكذا تجسد هللا وجاء  ليخلص   االنسان من 
خطيته ويفديه  أيضا من حكم الموت الذي استحقه 
االنسان بعد السقوط وكسره الوصية اإللهية وكما 
الشجرة  من  االكل  من  إياه  محذرا  الدم  قال هللا 
قائال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت تك 1 
,  هذه الخطية التي ورثتها البشرية  التي جاءت 
من صلب ادم الخطية االصلية وأصبحت طبيعة 
االنسان خاطئة كقول داود في مزمور التوبة  -  
ألني هاأنذا باإلثم حبل بي، وبالخطايا ولدتني أمي 
يفعلها كل  التي  الفعلية  الخطية  او    , - مز 50 
انسان النه ال يوجد انسان لم يفعل الخطية  ولم 
يوجد انسان في فمه غش فالجميع فسدوا وزاغوا 
يعمل الصالح لي  ليس من  واعوزهم مجد هللا  

وال واحد  كقول بولس الرسول رو 12:3 ,

وهكذا نجد ان خالص االنسان من حكم الموت 
وتجديد الطبيعة البشرية التي فسدت بالخطية كان 
ألي  يمكن  ال  وكان  اإللهي  التجسد  أسباب  اهم 
مخلوق اخر ان يحل هذه المشكالت التي لحقت 
لذلك  فاسدة  خاطئة  وطبيعة  موت  من  باإلنسان 

كان التجسد اإللهي .

اثناسيوس  القديس  يوضح  ايضا  ذلك  وفي   
الرسول اسباب التجسد فيقول  :

ان خلقه  بعد  فاالنسان   : االنسان  أوال سقوط 
الموت  فساد  الوصية  خالف  صورته  على  هللا 
االنسان  طبيعة  وفسدت  شرعيه  سيادة  عليه 
ابشري  الجنس  كل  على  الفساد  سلطان  وصار 
والفساد  الموت  الموت وحالة  في  االنسان  وبقي 

والحرمان من الوجود مع هللا .

ثانيا : لم يكن ممكنا ان يترك هللا الصالح الحب 
ف صالحه االنسان المخلق على صورته ليهلك 
عدم  الي  ويرجع  الفساد  سلطان  تحت  ويصير 

الوجود .

فإهمال االنسان ال يليق بصالح هللا قدرته لكن 
في نفس الوقت كان البد ان يتم حكم الموت على 
االنسان الذي هو العقوبة العادلة للخطية فاإلنسان 
ورط نفسه ف التعدي فوقع عدال تحت حكم الوت 

يتم  ان  يلزم  لذلك 
لمطلب  ايفاء  الموت 

هللا العادل .

توبة  تكون  ان  الممكن  من  كان  هل  ولكن 
ان  يستلزم  وال  السقوط  لمشكلة  حال  االنسان 

يتجسد هللا لخالص االنسان ؟

يقول القديس اثناسيوس عن هذا الرأي قائال :

ان التوبة ال تستطيع ان تفي بمطلب هللا العادل 
الذي هو حكم الموت على المخالف

طبيعة  وتجدد  تغير  ان  عن  التوبة  تعجز   -2
االنسان وتجديد خلقة على الصورة اإللهية التي 

كانت على حالته األولى .

مماثال  جسدا  اجسادنا  من  الكلمة  اخذ  لذلك 
الجميع  للموت عوضا عن  لطبيعتنا وبذل جسده 
وقدمه لالب كل هذا فعله بمحبته لنا شفقة علينا .

ان  اذا  أيضا »  اثناسيوس  القديس  يقول  لذلك 
الكلمة هو وحده الذي بطبيعته يستطيع ان يجدد 
خلقة كل شيء يتحمل االالم عن الجميع ويكون 

شفيعا عن الجميع عند االب .

الرسول  اثناسيوس  القديس  يلخص  وهكذا 
أسباب تجسد هللا الكلمة في سببين رئيسيين وهما:

أوال ليوفي الدين علينا وهو حكم الموت الناتج 
عن الخطية

ثانيا يبطل الموت والفساد ويجدد خلقة االنسان 
على صورة هللا بموته وقيامته .

وفي هذا يقول أيضا :

المستحق  الدين  أيضا وفاء  لما كان ضروريا 
لمجئ  حقيقي  جوهري  سبب  وهو  الجميع  على 
المسيح بيننا ....قدم نفسه أيضا ذبيحة عن الجميع 
لكي  الجميع  عن  عوضا  للموت  هيكلة  سلم  اذ 
يظهر  ولكي  القديمة  البشر من معصيتهم  يحرر 

انه اقوى من الموت .

الكامل  أيضا يقول : الجل ذلك فان كلمة هللا 
الدين  بعد ان يوفي  الناقص لكي  الجسد  لبس  قد 
االنسان  عند  ناقص  هو  ما  نفسه  يكمل  منا  بدال 
فاإلنسان ينقصه  الخلود والطريق الي الفردوس .

لذلك كان لزاما ان يتجسد هللا الن بتجسده هو 
وحده فقط القادر على حل المشكالت التي سببها 

سقوط االنسان ومعالجة نتائجه .

وتعاليم  المقدس  الكتاب  لنا  يكشف  وهكذا 
ليجدد  هللا  فتجسد  هللا  تجسد  لماذا  عن  الكنيسة 
علينا  كان  الذي  الدين  وفي  فسدت  التي  طبيعتنا 
حكم  ليرفع  وايضا  خطايانا  نتيجة  الموت  وهو 
الموت عن كل البشر حتى ال يهلك كل من يؤمن 

به بل تكون له الحياة االبدية . يو 16:3 .

وهكذا يجب علينا في كل مرة نحتفل فيها بعيد 
العجيب نتذكر عظيم عمل الرب  الميالد االلهي 
الذي  الخالص  قصة  كان  فتجسده  والجلنا  معنا 

صنعها هللا من اجل االنسان . 

املراجع - الكتاب املقدس - جتسد الكلمة - ضد 

االريوسني - اخلالص عند القديس اثناسيوس .
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هل ميكن أن اهلل يتجسد ويتجلى فى هيئة منظورة؟ هل 
التجسد اإلهلى جائز؟

د. عبد اجمليد كامل
وتكون  إبناً  وُنعَطى  َولُد  لنا  ُيولد  ألنه 
عجيباً  اسمُه  وُيدَعَى  َكتفِه  على  الرياسُة 
السام.  َرئيُس  أبدياً  أباً  قديراً  إلهاً  ُمشيراً 

اشعياء ٩: ٦

صحة  ألثبات  التأمل  هذا  ليس  معذرًة! 
إيماننا المسيحى من ُكتب غير مسيحية. إننا 
األقدس  إيماننا  صحة  فى  ُمطلقًة  ثقًة  نثق 
مخلصنا  و  ربنا  أن  راسخاً  إيماناً  نؤمن  و 
يسوع المسيح هو هللا القدوس ـ تبارك اسمه 
ـ متجليا ظاهراً فى هيئة إنسان. إن إيماننا 
التى  الراسخة  الصخرة  من  أقوى  األقدس 
الُمقدس  كتابنا  و  السهام،  تتحطم عليها كل 
كل  عنه  ترتد  إذ  السندان  من  صالبة  أشد 
مطارق النُقَّاِد فاشلًة. أكتب هذا التأمل ألن 
التجسد  يستنكرون  المسلمين  أحبائنا  بعض 

اإللهى ويصفوننا بالكفر بسببه. 

بينما يتفق القرآن مع الكتاب المقدس فى 
اإلعتقاد بالحقائق اإليمانية اآلتية: 

جنسهما  شملت  وحواء  آدم  خطيئة  أ. 
البشرى كله:

الخطيئة  )دخلت  )آدم(  واحد  بإنسان 
إجتاز  وهكذا  الموت  وبالخطيئة  العالم  إلى 
واحد  بخطيئة  الجميع …  أخطأ  إذ  الموت 
َملََك  مات الكثيرون … بخطيئة الواحد قد 
الموت … بخطيئة واحدة صار الحكم إلى 
للدينونة … بمعصية اإلنسان  الناس  جميع 
 :5 رومية  خطاة.(  الكثيرون  ُجِعل  الواحد 

12ـ1٩ 

منها  وحواء(  آدم  )يا  إهبطا  )هللا(  قال 
)الجنة( جميعاً«. طه 123 

ها البيضاوى بقوله: إهبطا أنتما  و قد فسرَّ
)آدم وحواء( بما إشتملتما عليه من ذريتكما

»يا آدم أنت أبونا؛ َخيَّْبتنا وأخرجتنا من 
الجنة«   : و جاء فى الحديث

ب. هللا كروح وطبيعة إلهية ـ اليمكن أن 
نراه بأعيننا الجسدية:

يوحنا  )مطلقاً(  َقْط(  احُد  َيرُه  لم  )هللا 
  18:1

)لم َيَرُه أحُد من الناس واليقدر أن يراُه.( 
تيموثاوس األولى 6: 16   

»التدركه األبصار«  األنعام1 

ج. هللا يمكن أن يحتجب فى هيئة منظورة 
 :3 األولى  يُتيموثاوس  و  ويتجلى  ليظهر 
المسيحى(. هللا ظهر فى  16 )سر اإليمان 

الجسد(. )عظيم هو سر التقوى 

وحياً،  إاّل  هللا  يكلّمه  أن  لبشر  كان  »ما 
رسواَل«  يرسل  أو  حجاب.  وراء  من  أو 

.الشورى 5اً

القرآن  إعتقاد  على  أيضاً  يدل  ومما 
حجاب  وراء  من  يظهر  أن  يمكن  هللا  بأن 
ذكره  ما  هو  منظورة  هيئة  فى  يظهر  أى 
يذكر  لموسى.  هللا  ظهور  عن  القرآن 
لموسى  هللا  وتجلى  ظهور  قصة  القرآن 
ُعليقة  نار مشتعلة فى  فى سيناء من خالل 
لقد  تحترق.  ال  والُعليقة   )شجرة صغيرة( 
وكما  موسى.   انتباه  األمر  هذا  استرعى 

أسرته  من  طلب  موسى  أن  القرآن  يروى 
الُشجيرة  تلك  إلى  يذهب  ينتظروه حتى  أن 
المشتعلة بالنار وال تحترق لعله يدرك هذا 
تلك  من  بقبس  يأتيهم  أن  أو  العجيب  السر 
موسى  أقترب  إن  ما  بها.  يستدفئون  النار 
قائاًل:  يُنادى  صوتاً  سمع  حتى  الُعليقة  من 
هو  الذى  تبارك  أى  النَّاِر  ِفى  َمن  بُوِرَك 
َحاَُل و ُمَتَجّلِ فى النار وهذا التعبير القرآنى 
نالحظ  فقط.  هلل  يُستخدم  تسبيح  صيغة  هو 
أيضاً أن القرآن يستخدم أداة الوصل )َمْن( 
على  يدل  مما  العاقل  للكائن  تُسَتْخَدُم  التى 
عاقل.  كائن  هو  النار  فى  تجلى  الذى  أن 
هو  النار  فى  تجلى  الذى  أن  يُظن  ولئال  
كائنات  المالئكة  و  المالئكة  من  مالك 
دون  القرآن  صرح  لقد  كال!  نقول  عاقلة، 
لبس أو غموض أنه هللا وذلك حين نادى هللاُ 
ُموَسَى من الُعليقة قائاًل: »َيا ُموَسى إِنَُّه أََنا 
ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم.« جاء أيضاً فى طه 12  اللَّ
موسى  من  طلب  النار  فى  تجلى  الذى  أن 
أن يخلع نعليه ألن األرض التى هو واقف 

عليها صارت أرضاً ُمقدسة

َناًرا  آَنْسُت  إِنِّى  ألْهلِِه  ُموَسى  َقاَل  »إِْذ 
َقَبٍس  ِبِشَهاٍب  آِتيُكم  أَْو  ِبَخَبٍر  ْنَها  ّمِ َسآِتيُكم 
أَن  نُوِدَى  َجاَءَها  ا  َفلَمَّ َتْصَطلُوَن.  لََّعلَُّكْم 
 ِ بُوِرَك َمْن ِفى النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن اللَّ
اْلَعِزيُز   ُ أََنا اللَّ إِنَُّه  َيا ُموَسى  اْلَعالَِميَن.  َرّبِ 

اْلَحِكيُم« )النمل 7-٩( 

طه 12 )يا موسى( اخلع نعليك إنك فى 
الوادى المقدس طوى« »

واآلن َنْسأُل:

بأداة  القرآن  إليه  يُشير  الذى  ذا  َمْن 
العاقل: َمْن؟

َمْن ذا الذى يُذكر اسمُه مصحوباً بالتسبيح 
كقول القرآن: بُوِرَك َمْن ِفى النَّاِر، َوُسْبَحاَن 

ِ َرّبِ اْلَعالَِميَن؟ اللَّ

بكل  لموسى  نفسه  ف  َعرَّ الذى  ذا  َمْن 
اْلَعِزيُز   ُ أََنا اللَّ إِنَُّه  َيا ُموَسى  وضوح قائاًل: 

اْلَحِكيُم؟

فيه  بظهوره  المكان  يتقدس  الذى  ذا  من 
مما جعله يطلب من موسى أن يخلع نعليه 
ألن األرض التى هو واقف عليها صارت 

أرضاً ُمقدسة؟

بكل يقين نقول إن الذى ظهر لموسى فى 
هيئة منظورة هو هللا تبارك اسمه.

التى   - الثالثة  اإليمانية  الحقائق  من هذه 
يتفق فيها القرآن مع الكتاب الُمقدس - يمكننا 
فى سهولة أن نفهم كيف أن هللا إحتجب فى 
هيئة إنسان ليُسَتعلّن ويتجلى ويظهر للبشر

هللا لم َيرُه احُد َقْط )مطلقاً(  االبن الوحيد 
الذى هو فى حضن اآلب هو خبَّر.( يوحنا 

 18 :1

فى  ظهر  هللا  التقوى.  سر  هو  )عظيم 
الجسد(  تيموثاوس األولى 3 : 16

هللا  صورة  في  )المسيح(  كان  إذ  )الذى 
)أي  هلل  معاداًل  يكون  أن  خلسة  يحسب  لم 
أو  إختلس  أنه  نفسه  يعتبر  لم  المسيح  أن 
سلب طبيعة هللا أي يكون هو نفسه هللا ألن 
ال أحد يعادل أو يشابه ويساوى هللا إال هللا 

آخذاً  )اتضع(  نفسه  أخلى  لكنه  فقط(  نفسه 
صورة عيد)طبيعة إنسان( صائراً في شبه 
وضع  كإنسان  الهيئة  في  ُوجد  وإذ  الناس، 
نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. (

فيلبى 2 : 8-6 

البشر  أحب  هللا  أن  فى  الغرابة  ما 
وإحتجب وراء ِحَجاِب هو حجاب الناسوت 
هيئة  في  ويظهر  للبشر  ويتجلى  ليُستعلن 
معهم  لينشىء     51 الشورى   إنسان   
أو  أنبياء  من  وساطة  دون  مباشرة  عالقة 

ُرسل؟

هللاُ  يُِحَب  أن  مستحياًل  أمراً  يَُعُد  ا  لماذ 
االنساَن حتى أنه يُسَتعلّن ويتجلى ويظهر له 

فى هيئة منظورة على هيئة انسان؟ 

إن كان شعار اإلسالم هو هللا أكبر وفيه 
بعبيده  سيد  عالقة  بالبشر  هللا  عالقة  نجد 
يتعامل  الذين   )46 72،العنكبوت  )التوبة 
من  تعليماته  إليهم  ويرسل  بُعِد  عن  معهم 
»ما  ليعبدوه  إاّل  يخلقهم  ولم  العاجى  برجه 
خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون« الذاريات 
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ابشرى فقد جاء المسيح الفادي الغفور

ابشرى فقد رحلت الظلمة بعد ان جاء النور 

ابشرى وبشرى وادعى الجميع للحضور

قولى لهم جاء من يشفى الجروح والكسور

جاء من يشفى كل احساس بالذنب والشعور

ابشرى فقد جاء من ينزع الكبرياء والغرور

جاء  ليزور من كان   من الناس مهجور

جاء ليحميكى من الخطية وعالم الشرور

ابشرى وافرحى فالحزن أصبح محظور

ابشرى فالحياة معه أفضل من حياة القصور

معه تعيش حياة الفرح والسالم والسرور

ابشر يا تاريخ بميالده ودون أعظم السطور

زمن جاء فيه المسيح فخرج الموتى من القبور

زمن جاء فية المسيح فأصبح أعظم العصور

ابشرى وافرحى واستقبليه وافرشى له الزهور

ابشرى فقد جاء المسيح الفادى الغفور

ابشرى أيتها االرض
حليم منجة

بقية مقال »الكنيسة القبطية عرب 
العصور« ص6

الفسطاط عاصمة مصر: أتخذ عمر بن العاص 
حاميه  أقوى  على  أنتصاره  بسبب  له  عاصمة 
لألمبراطورية البيزنطية. وثانيها لقربها من بالد 

العرب عن األسكندرية.

عمرو يتفاوض مع القبط: أعطى عمرو بن 
العاص رسالة األمان للبابا بنيامين ليعود إلى 
القبط.  بلسان جميع  معه  ليتفاهم  األسكندرية 
العبادة.  بحرية  له  وتعهد  أتفق  عودته  وعند 
الجهات.  لمختلف  منهم مديرين  وأقام بعضاً 
ألغى الضرائب وأكتفى بالجزية عليهم ولكن 
أعفى القبط من الجندية وحرمهم بذلك شرف 
الدفاع عن وطنهم. وطلب من البابا أن يدعو 
له لينصره هللا على برقه وطرابلس ليهبه كل 
ما يطلبه. هرب المقوقس الدخيل بعد توقيع 

العهده العمريه.

الخليفه  الخليفه: غضب  الخطاب  بن  عمر 
المال.  من  بمبالغ  يبعث  لم  ألنه  عمرو  من 
وفى السنة الرابعة من الغذو عين عبد هللا بن 
سعيد والياً على صعيد مصر. عاود الجيش 
باألسكندرية.  عمرو  لمحاربة  البيزنطى 
فهدم  الثانية.  للمرة  األمبراطور  أنهزم 
بعد  الثانية  للمرة  األسكندرية  سور  عمرو 
بذلك  يكتف  لم  سابقاً.  تيطس  األمبراطور 
بل أشعل النار فى جميع أرجاء األسكندرية 
مكتبة  ضمنهم  ومن  رماد.  كومة  فأصبحت 
األسكندرية السيرابيوم بأمر من الخليفة عمر 
المخطوطات  جميع  ضاعت  الخطاب.  بن 

الدينية والمدنية والفلسفية وخالفه.

خيرات مصر تذهب إلى باد العرب: عمرو 
القبط  من  الجزية  على  يحصل  الخطاب  بن 
ففى السنة األولى حصل على عشره مليون 
ذلك  فى  قرشاً  خمسين   = )الدينار  دينار 
الوقت( يرسلهم إلى بالد العرب بجانب القمح 

الذى يزرعه القبط فى زراعته وحصاده ولم 
يحصلوا منه على شئ.

عمر  قتل  بعد  الخليفه:  عفان  بن  عثمان 
الخالفه  الخطاب جلس عثمان على سدة  بن 
الذى جعل عبد هللا بن سعيد والياً على مصر 
كلها وهذا كان من عبده المال. وهو أول من 
بنى ديوان يكون مقراً لتحصيل الجزيه التى 
ضاعفها فقدرت بأربعة وعشرون مليون من 
العاص  بن  عمرو  يغادر  أن  قبل  الدنانير. 
بناء  منحه  الذى  للقبط  أحترامه  أكد  مصر 
الكنائس واألديرة والتى دمرها الملك كسرى.

ملك  من  طلب  النوبة:  باد  على  الجزيه 
الجزيه  منه  بطلب  إليه  رسالته  فى  النوبة 
مشفوعة بثلثمائة وستين عبداً أو آمه. دامت 

المناوشات بين النوبه والغازين.

طلبوا  مكارى:  األنبا  دير  كنيسة  تدشين 
رهبان الدير من البابا بنيامين تدشين الكنيسة 
فى  يرى  إذ  اإللهية  الذبيحة  يقيم  هو  وبينما 
أن  يلبث  ولم  وقوراً  شيخاً  الهيكل  من  ركن 
أبو  مكارى  األنبا  هو  هذا  يقول  مالكاً  رأى 
اآلباء جاء ليشترك معك فى تكريس البيعة. 
مكارى  األنبا  تطويب  من  البابا  أنتهى  ولما 
السيد  يرى  به  إذ  المذبح  تكريس  فى  وبدأ 
)ما  المقدس  بالميرون  المذبح  يدهن  المسيح 

أحلى مساكنك يارب الجنود...... مز 84(.

تسجيل قوانين الكنيسة: فى أثناء وجود البابا 
بالدير رأى البابا مالك الرب يقول له قم أيها 
الراعى وسجل جميع القوانين الكنسية. فطلب 
البابا من تلميذه أغاثون كتابة جميع القوانين.

فى  بمرض  البابا  أصيب  البابا:  نياحة 
رجليه أقعده سنتان. جاء إليه فى رؤيه األنبا 
وفاضت  قديسين  ومعه  الرسولى  أثناسيوس 

روحه إلى السماء عام 656 م.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة

صلوا من أجلنا
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

لنب البقر
حقائق وأكاذيب

من عيادة الطب الطبيعى
D فيتامني

ألشعة  يتعرضون  ال  الذين  السن 
جرعة  الى  تحتاج  فانت  الشمس 
اكثر من الفين، وتختلف استجابة 
الفيتامين  مستوى  لتحسين  الفرد 
بعد تناوله، فبعض الناس يصلون 
الدم  في  المطلوب  للمستوى 
ولكن  االلفين  جرعة  تناول  بعد 
البعض اآلخر يعوز جرعات اكبر 
للمستوى  للوصول  أطول  ووقت 
المطلوب. اما األطفال فيقترح ان 
الجرعة 1000 وحدة بدال  تكون 
القديم.  في  المقترحة   400 من 
الداكنة  البشرة  ذوى  ويحتاج 
كاملة  أجسادهم  يغطون  والذين 
عدم  بسبب  اكبر  جرعات  الى 

التعرض ألشعة الشمس.

اما عن تناول جرعات كبيرة فقد 
تورنتو  جامعة  أبحاث  من  تبين 
10آالف  حتى  منها  خوف  ال  انه 
في  يختزن  وهو  اليوم  في  وحدة 
الدهون فيجب تناوله بعد االكل او 

في صورة النقط الزيتية.
  د.تباسيم جندي

س: انا اتناول فيتامين D كل يوم 
ولكنى ال اعرف الجرعة المناسبة 

ومدى خطورة الجرعات الكبيرة
التي  الفيتامينات  اهم  من  ج: 
أمريكا  تناولها عندما تقطن  يجب 
الشمالية هو فيتامين D، فقد ثبتت 
على  ليس  الفيتامين  هذا  أهمية 
امتصاص  العظام فقط عن طريق 
العضات  على  بل  الكالسيوم 
والجهاز الدورى والقلب والجهاز 
من  كثير  من  والوقاية  التنفسى 
اورام  أبرزها  السرطانية  األورام 

البروستاتا والثدى والقولون.

فهى  المناسبة  الجرعة  عن  اما 
وعلى  واللون  السن  على  تعتمد 
ولكن  للفيتامين،  المعملى  تحليلك 
التحليل المعملى ال يغطيه التأمين 
بعد  اال  اونتاريو  في  الصحى 
في وجود هشاشة  او  السن  تقدم 
أجريت  عندما  ولكن  للعظام، 
في  الفيتامين  هذا  على  األبحاث 
غالبية  ان  تبين  تورنتو  جامعة 
الناس يعانون من نقص الفيتامين 
ألشعة  التعرض  عدم  بسبب 
تتناول  ان  اردت  فاذا  الشمس. 
تناول  يمكنك  عشوائية  جرعة 
إذا  اما  اليوم،  في  وحدة   2000
ال  تحتاج  فانت  نقصا  تعانى  كنت 
أكثر من هذا. واذا كنت من كبار 

يتفق معظم خبراء التغذية ان لبن 
المسببة  األطعمة  أحد  هو  البقر 
المراجع  واغلب  للحساسية، 
يظل  ولكن  بذلك،  تعترف  العلمية 
مكوناته عادة  وتناول  اللبن  شرب 
بشدة،  الناس  عنها  يدافع  قومية 
بذلك  المريض  تواجه  وعندما 
أحصل  وكيف  فورا  عليك  يرد 
هو  اللبن  وكأن  الكالسيوم؟  على 
الكالسيوم  وكأن  األوحد،  المصدر 
يجب  الذى  الوحيد  المعدن  هو 
يسأل  تسمعه  وال  عليه  الحصول 
او  البوتاسيوم  او  المغنسيوم  عن 

الزنك.

اللبن  بين  العالقة  عن  اما 
وسائل  تأثير  هو  والكالسيوم 
االعالم واالعالنات العديدة لللبن، 
والحقيقة انه بدال من التركيز على 
علينا  الكالسيوم  بمصادر  االهتمام 
من  الكالسيوم  فقد  بكيفية  نهتم  ان 
الجسم الذى يتم عن طريق تناول 
الكثير من القهوة والسكر األبيض 
المليئة  واالطعمة  والكحوليات 
اللحوم  وهى  الفوسفور  بمعدن 

والمشروبات الغازية.

طعاما  اللبن  يكون  ان  يمكن  وال 

مناسبا لكل فرد، ففي أمريكا يوجد 
33 مليون فرد يعانون من حساسية 
اكثر  على  يحتوى  فاللبن  اللبن، 
من 25 بروتين مختلف يمكن ان 
يؤدى الى الحساسية، هذا باإلضافة 
الالكتوز  سكر  على  احتوائه  الى 
الذى يشكل عبئا على الهضم عند 
يقدر بحوالي 70  الناس  كثير من 
مليون في أمريكا الشمالية، فأنزيم 
الالكتيز الذى يهضم سكر الالكتوز 
يقل  او  افرازه  يتوقف  اللبن  في 
الى درجة كبيرة عند سن البلوغ، 
الالكتوز  تخمر  الى  يؤدى  وهذا 
وتكون كثير من حامض الالكتيك 
والمغنسيوم  بالكالسيوم  يتحد  الذى 
ويحدث بهما نقصا ويمنع دخولهما 

االنسجة.

جيد  مصدر  اللبن  ان  وصحيح 
يفقد  ولكنه  الكالسيوم،  لعنصر 
البسترة،  عملية  بسبب  منه   %50
كما ان اللبن القليل في الدهون او 
الكالسيوم  يجعل  الدهن  المنزوع 
غير متاح للجسم الن الدهون هامة 

لنقل الكالسيوم وامتصاصه.

ان  تعتبر  ان  يمكن  هذا  بعد  فهل 
اللبن طعام أساسي للوقاية من نقص 

الكالسيوم وما يتبعه من هشاشة في 
العظام؟ بالطبع ال، والدليل الكبير 
الذين ال يتناولون  النباتيين  هو ان 
كثافة  لديهم  تزيد  االلبان  منتجات 
العظام أكثر من نظائرهم في نفس 
العمر الذين يتناولون االلبان، كذلك 
العظام  هشاشة  مرض  ان  تجد 
التي  البالد  في  انتشارا  أكثر  هو 
االلبان  على  كثيرا  افرادها  يعتمد 

ومنتجاتها في طعامهم.

العظام  هشاشة  ان  االمر  وواقع 
فقط  كالسيوم  موضوع  ليست 
جميعها  العظم  مكونات  هو  بل 

والكالسيوم أحدها.

مصادر  فله  الكالسيوم  عن  اما 
اللوز  مثل  اللبن  غير  عديدة 
والسمسم  والبندق  والجوز 
اللوز  وزبدة  الشمس  عباد  وبذر 
وبذر  والسمسم  والبندق  والكاشيو 
اللوز  لبن  وأيضا  الشمس،  عباد 
الكثير  يوجد  كذلك  والصويا، 
تحتوى  التي  الخضروات  من 
الخرشوف  مثل  الكالسيوم  على 
والكوالرد  والكيل  والبروكلى 
والبقدونس  والبامية  والسلق 

والكرنب واالفوكادو.

 Tel: 647 823-6779 لالعالنات
ahram.teeba@gmail.com

دراسة: ارتفاع السكر يف األطعمة الغربية يسبب 
سرطان الثدي
أندرسون”  دي  “انم  لمركز  دراسة  كشفت  أ  ش  أ   - لندن 
ألمراض السرطان في جامعة تكساس عن أن ارتفاع كميات 
السكر في أغذية ومشروبات غربية شهيرة مثل مشروبات 
“الصودا” والبسكوت, قد تزيد من خطر اإلصابة بسرطان 

الثدي والرئة.
وذكرت صحيفة “التليجراف” أن الباحثين وجدوا أنه عندما أعطيت الفئران أغذية تحتوي على 
نسبة عالية من السكروز, على غرار النظام الغذائي التقليدي في الغرب, أظهرت الفئران زيادة 
الطعام  سكر  في  الفركتوز  أن  العلماء  وجد  كما  السرطانات.  وانتشار  األورام  نمو  مستويات 
وشراب الذرة الغني بالفركتوز الموجود في مجموعة من األطعمة والمشروبات يمكن أن يقود 

الى هذا المرض.
مختلفة  وجبات  أربع  من  واحدة  الفئران  من  مجموعات  تكساس  جامعة  في  العلماء  وأعطى 
بسبب  أورام  وجود  عن  قياسات  الفئران  تلك  من   %30 أعطت  أشهر,  ستة  في  أنه  ووجدوا 

الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر.
وأشار إلى أن ما بين 50% إلى 80% من هذه الفئران طورت سرطان الثدي

عامل طبيبك باحرتام
دراسة: التعامل غري املهذب مع األطباء له “عواقب 

مدمرة” على املريض
غير  األخالق  أن  جديدة  بريطانية  دراسة  كشفت  أ  ش  أ   - لندن 

المهذبة أو الفظة مع االطباء قد تسبب لصاحبها فقد حياته.

بمراقبة  قاموا  باحثين  أن  البريطانية  ميل  ديلي  وذكرت صحيفة 
عمل 24 فريقا طبيا واكتشفوا أن من يتعرضون منهم إلى التعامل 

التي  الفرق  أحد  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  نظرائهم.  من  أسوأ  بشكل  عملهم  يؤدون  بفظاظة 
خضعت للتجربة- قد تضرر بشدة بسبب التعامل معه بشكل غير الئق حتى أنه ارتكب خطأ كان 
من الممكن أن يسبب جروح خطيرة لطفل حديث الوالدة )إذا ما شملت التجربة أطفاال حقيقيين 
ولكن تم إجراؤها باستخدام الدمى(. من جانبه قال الدكتور بيتر بامبيرجر وهو أحد الباحثين إن 
“قدر قليل فقط من إساءة االدب يسفر عن خطأ طبي كبير حتى أنه يمكن أن يتسبب بالتأكيد في 

جرح طفل حديث الوالدة
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تنوع  ألن  وذلك  املدهشة،  ومشاهد  الروائع  من  بالعديد  البّرية  احلياة  تزخر 
واملتنوعة  اخملتلفة  بيئاتها  وألن  يومنا هذا  نعرفه حّتى  يفوق ما  مخلوقاتها 
سويًّا  نطوف  والتكّيف.  احلياة  أساليب  من  متعددة  أشكااًل  عليها  تفرض 
اليوم على تلك اخمللوقات الرائعة لنشاهدها بشكل مختلف ومبهر ولنتذكر 
مع كل صورة نراها أن هناك من يشاطرنا هذا الكوكب ال يقل دهشة وإثارة 

عّما نستمتع به يوميًّا في حياتنا املتحضرة.

من قال أن التماسيح والفراشات ال ميكن أن يصبحوا أصدقاء؟

عندما تخرج الدبابير في أبهى حّلتها

قل مرحًبا للدب

رحلة بحرية لصغير الدب القطبي على ظهر أبيه

ترى من الذي أزعجه؟

صغير الفيل وهو يلعب برفقة بعض الطيور



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

 *NEW LOCATION* 
Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, ON

  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 

Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year




