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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

647-818-1668 416-391-3232

البابا تواضروس يستقبل ملك البحرين يف زيارته ملصر وشيخ االزهر 
للتهنئة بعيد القيامة  

اِقِديَن.   َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت  َوَصاَر َباُكوَرَة الرَّ
ُه ِإِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَساٍن، ِبِإْنَساٍن َأْيًضا ِقَياَمُة اأَلْمَواِت.   َفِإنَّ
ُه َكَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع، هَكَذا ِفي اْلَمِسيِح  أَلنَّ

َسُيْحَيا اْلَجِميُع.
1 Cor. 15:20-22

Paralegal and Commissioner of Oaths

• Small claims court (claims up to $25,000).
• Traffic tickets. 
• Immigration and refugee cases.
• Name Change. 
• Summary conviction offences:
Ex. Assault charges, theft under $5000, 
Impaired Driving.

Unit#405-186 Church st East.  Brampton 
On. L6V1H3       Dir: 647 771 9488

Email: Mina.Ibrahimpara@gmail.com

Mina Ibrahim Paralegal Firm

نتحدث 
العربية
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كل الذين ُحكم عليهم باإلعدام في تاريخ 
شرا  انهم صنعوا  تهمتهم  كانت  البشرية 
سواء عن حق ام باطل، ويسوع المسيح 
هو الوحيد في البشرية الذي أعدم بسبب 
انه  حيث  فعله،  شر  بسبب  وليس  نسبه 
قال عن نفسه انه ابن هللا، فكينونته كانت 
السبب الوحيد أنهم استطاعوا الُحكم عليه 
بالموت، وهذا ال ينفى بالقطع أنهمً حكموا 
عليه قبل أن يحاكموه بسبب الغيرة على 

مناصبهم.

طوال  فمه  عيسى  او  يسوع  يفتح  لم 
محاكمته في أي تهمة باطلة، ولكن جاوب 
فور سؤاله عن الوهيته، وعندما لم تثبت 
عليه اإلدانة، سأله رئيس الكهنة هل انت 
على  باإليجاب  فأجابه  هللا؟  ابن  المسيح 
رئيس  فقال  تقول«  »أن��ت  قائال  الفور 
الكهنة ها قد سمعتم تجديفه، وصدر الحكم 
بموته واقتيد للوالي الروماني ألنه وقتها 

كان ال يحق للمجمع ان ينفذ هذا الحكم.

مذود  في  التواضع  بمنتهى  يسوع  ولد 
ان  الترتيب  كان  دفنه  عند  ولكن  للبقر، 
لم يدفن فيه أحد من  يدفن في قبر جديد 
والقبر  قيامته  في  ُيشكك  ال  ما  لكي  قبل 

خالي بعدها. 

لنا  يهزم  لكي  وم��ات  المسيح  ُصلب 
مملكة الموت، ولقد اشاع رؤساء اليهود 
بعدها ان تالميذه قد سرقوا جسده وادعوا 
ثم  القيامة،  أن��ك��روا  انهم  أي  قيامته، 
إدعي المسلمون بعدها انه لم ُيصلب من 
دفن  الذي  القبر  هو  ها  ولكن  األس��اس، 
كل  نور  منه  يخرج  المسيح  السيد  فيه 
الروم األرثوذكس  يد بطريريك  عام على 

صاحب كنيسة القبر المقدس.

العجيب أن الذي يتولى تفتيش البطريرك 
ال  الذين  هم  المقدس  القبر  دخوله  قبل 
هو  كان  اتى  ال��ذي  يسوع  بأن  يؤمنون 

البوليس  وهذا  ينتظرونه،  الذي  المسيح 
اإلسرائيلي هو الشاهد األول على معجزة 
ليلة  في  المقدس  القبر  من  النور  خروج 
القيامة لكي يتم فيهم القول إن لهم عيون 
وال يبصرون وأيضا وان قام لهم أحد من 

األموات فلن يصدقوا.  

وتوحيد  تغيير  من  يتحفظون  الذين 
أن  يقولون  الغربيين  مع  القيامة  عيد 
النور المقدس يخرج من القبر في ميعاد 
ولكن  الغربيين،  وليس  الشرقيين  احتفال 
مع  يخرج  النور  أن  تقول  ال��دالئ��ل  كل 
القبر، والمرات  القيامة في مكان  احتفال 
حدثت  النور  فيها  يخرج  لم  التي  القليلة 
عندما استولت كنيسة أخرى على المكان 
المكان،  صاحبة  الكنيسة  من  واغتصبته 
قامت  أيضا كنيسة  يبارك  المسيح ال  ألن 
النور  يخرج  لم  وأيضا  االغتصاب،  على 
في العام الذى قامت فيه االدارة العثمانية 
من  العامة  بمنع  البالد  تحتل  كانت  التي 
على  الدخول  مقصرين  الكنيسة  دخ��ول 

ذوى األموال وبرسوم.

كانت  عندما  أنه  اح��داث  نعرف  وكلنا 
إبراهيم  أراد  مصر  حكم  تحت  فلسطين 
باشا ابن محمد على أن يتأكد من حقيقة 
ظهور النور فطلب من بابا االقباط بطرس 
الجاولى لثقته الكاملة فيه أن يذهب بمفرده 
بأن  أقنعه  بطرس  البابا  ولكن  القبر  في 
الروم  بطريرك  األصلي  الكنيسة  صاحب 
األرثوذكس ال بد وان يكون متواجدا وال 
يصير األمر اغتصابا، وألن إبراهيم باشا 
لم يمكن العامة من دخول الكنيسة يومها 
قوى  بشكل  النور  انبثق  المرة  هذه  ففي 
في  للعامة  وخرج  الكنيسة  عامود  وشق 
الخارج، فسقط إبراهيم باشا على وجهه 
من الخوف وهو يقول »أمان بابا أمان«

العجيب أن هذا النور الذي يخرج ويوقد 
الشمع ال يحرق لمدة 33 دقيقة هي عمر 
عادية  نار  إلى  يتحول  وبعدها  يسوع، 
وكأنه يقول لنا سيروا في النور ما دمتم 

في الجسد، كل عيد قيامة وأنتم بخير.  

  د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

جامعة يف مانيتوبا تطلب 
من الطلبة التوقيع علي 
أقرار بعدم االعالن عن أي 

حترش جنسي  يتعرضون له

أدعت طالبة ثانية في جامعة براندون في مانيتوبا 

بها  حترش  أن  بعد  أسكاتها  حاولت  اجلامعة  بأن 

أحد أعضاء هيئة التدريس وكانت الطالبة كاريسا 

قد  براندون  جامعة  في  الطلبة  رئيسة  تايلور 

في  املستوي  رفيع  مسؤول  الي  بشكوي  تقدمت 

أحد  قبل  من  جنسي  لتحرش  لتعرضها  اجلامعة 

بأن  أخبرها  املسؤول  ولكن  التدريس  هيئة  أعضاء 

أنت   ( لها   وقال  في صاحلها  ليس  الشكوي  تقدمي 

في موضع قيادي وأنت أمرأة وأن هذه االشياء حتدث 

 ) معها  تتعاملني  كيف  تتعلمي  أن  فقط  وعليك 

بالشكوي  علم  علي  ليست  إنها  اجلامعة  وقالت 

رسمية  بشكوي  لتتقدم  كاريسا  تشجع  وإنها 

اجلديدة  االدعاءات  وجاءت    ، اليها 

إعالن  من  واحد  يوم  بعد  هذه 

الطلبة  علي  بأن  اجلامعة  رئيس 

عقد   ( يسمي  أقرار  علي  التوقيع 

الطلبة  أن  علي   ينص   ) السلوك 

أعتداء  أي  عن  علنا  يتحدثوا  ال 

ولهذا    .  ٢٠١٥ عام  جنسي حدث 

شعر  الطالب باالحباط والغضب 

علي  لألحتجاج  مظاهرة  ونظموا 

احلرم  هذا  في  االفواه  تكميم 

 ( اجلامعي  وقالت جماعة تسمي 

نحن نصدق الناجني من التحرش ( 

ان هذه املشكلة أكثر أنتشارا وأن 

هناك ثمانية حاالت أخري تقدمت 

رئيس  وأعترف   ، مؤخرا  بشكاوي 

السلوك  عقد  تقدمي  بأن  اجلامعة 

للطالب ليوقعوا عليه كان خطاء 

الذين  تشجع  اجلامعة  أن  وقال 

يتعرضون لتحرش جنسي بتقدمي شكاوي ، هذا وقد 

والتحقت  براندون   الطالبة كاريسا جامعة  تركت 

حدثت  والتي   ، أونتاريو   جنوب  في  بروك  بجامعة 

بها واقعة مماثلة وكشف التحقيق فيها  عن حترش 

للضحية  وقيل  فيها  بطالب  اجلامعة  في  أستاذ 

هذه  إن  كاريسا  ،وقالت  هذا  بسبب  ضجة  يثير  اال 

ليست مشكلتها وحدها ولكنها مشكلة موجودة 

حاليا  براندون  جامعة  وتعمل   ، أخرين  ألشخاص 

علي وضع صيغة لسياسة جديدة بشأن التحرش 

علي  مؤخرا  املوافقة  متت   أونتاريو  وفي  اجلنسي 

لديها سياسة  يكون  بان  اجلامعات  يطالب  تشريع 

للتعامل مع التحرش اجلنسي بحلول عام ٢٠١٧ وأن 

بشكل  وتقيدها  احلوادث  هذه  في  بالتحقيق  تقوم 

صحيح.



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
ونساندك،  وساندناك  أيدناك  مصر  أجل  من 
ومن أجل مصر عارضناك ورفضنا التنازل 
عن تيران وصنافير، من أجل مصر نؤيد أو 

نعارض ال من أجل أشخاص.
مشاهير اإلعالم

الذين  قائمة  فيه  تخرج  الذي  اليوم  أنتظر 
السفارة  من  منكم  مرتباتهم  علي  يحصلون 
قطر  سفارة  قائمة  زي  بالقاهرة  السعودية 

ويتكشف المستور.
يوسف الحسيني

قبلك  هييجي  إبراهيم عيسي  دور  فاكر  كنت 
أتاري كله تحت الموس المريش والمقصوص، 

ما تزعلشي عيسي هيلحقك قريب.
مصطفي بكري

راجل  يا  التمويل.....  عن  تتكلم  أنت  بالش 
البشير  حتي  لألسد  لصدام  موزة  من  أنت 

الغلبان قبضت منه.
عمر البشير

بحاليب وشالتين  فلقتنا  أنت  ما  بدل  أخي  يا 
كمان  تنفصل  ما  قبل  دارفور  إلحق  روح 

ويتغير أسم السودان لدولة الخرطوم.
سيد القمني

كلهم  واألزهر  والسلفيين  اإلخوان  قولت 
داعش وأنا بقولك ال تشوفلك فيزا وتطلع ال 
هبعتلك برش مستورد ما أنت غالي عليه يا 

أبو السيد.
دار اإلفتاء

شكرا إلفتائكم أن أكل الفسيح جائز واالحتفال 
أكل  بعد  ما  غازات  هل  مباح،  النسيم  بشم 
الفسيح حرام أم حالل؟ وهل يفضل في الهواء 
الطلق أم يمكن داخل المنازل؟.. كملوا الفتوي 

هللا يرضي عليكم.
اإلخوان

أنا اكتشفت أنكم مصدر قوة السيسي ومصدر 
شعبيته وسبب حب الناس وتمسكهم بيه أنتم، 

ربنا يخليكم للسيسي يارب.
شريف ميخائيل

اهتمامها   علي  الدولة  وأشكر  يرحمك  هللا 
مسيو  أيضا  أشكر  كما  قتلك  بحادث  الكبير 

ريجيني.
6 أبريل

اإلخوان  بيكرهه  المصري  الشعب  فعال 
وسماهم إخوان إبليس اما أنتم سماكم 6 إبليس 

مش واحد فقط.
أطفال المنيا

السعودية  كانت  وإرهابيين  سلفيين  كنتم  لو 
أقباط  لكنكم  العيد  في  عنكم  لإلفراج  تدخلت 
ويصبر  يصبركم  فربنا  داعش  من  بتسخروا 

أهاليكم.
محمد مرسي

أنصارك رفعوا علم القاعدة وحماس وأنصار 
قد  ولو شوقك  السعودية  علم  رفعوا  السيسي 

شوقي يبقي أحنا كدة خالصين.
مبارك

يا ريس أنت وزنك زايد ليه هو كله ده مش 
سديت  انت  راجل  يا  األكل  عن  نفسك  بيسد 

نفس 100 مليون مصري أتسد بقي.

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 

 647 823- 6779/ahram.teeba@gmail.com
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تساؤالت  من  كثيرا  فيها  زمنية  سطور  عبر 
غير  التطرف  اشكال  من  كثيرا  لها  مفتوحة 
الذات  عن  نبحث  التقليدي  والسياسي  الديني 
اإلنسانية التي تعيدنا إلي دائرة العمل واإلبداع 
اليوم بعدما  الذي حرمنا منه  العربي اإليجابي 
االباحية  المواقع  إنتشار  من  نعاني  اصبحنا 
كأنها  ضوابط  بدون  العالنية  االلكترونية 
بها  نسلم  أن  يجب  مجهولة  رسائل  من  رسالة 
أمامها  حواجز  وضع  دون  البتة  عصرنا  في 
بل هي ضمير  إنهيار أخالقي  ليست  فالعولمة 
عولمة  من  نستخلص  أن  فيجب  حرة  وإرادة 
اجتماعية ألننا  امراض  نكون بال  الديار كيف 
وتدمير  القبح  من  خالية  رسالة  عن  نبحث 
العقول بلغة المواقع االلكترونية االباحية ألغلي 
الشباب  قوته  ومصدر  العربي  الوطن  ثروات 

صانع نهضته عبر كل العصور؟!

)إدمان  أي  الظاهرة  هذه  انتشار  ريب  فال   
بين  اإللكترونية(  االباحية  المواقع  مشاهدة 
للبطالة  يرجع  الجنسين  من  خاصة  الشباب 
تلك  ادمان  الي  يؤدي  الذي  الكبير  والفراغ 
المواقع االلكترونية االباحية ألنها تقدم للشباب 
تنعكس  التي  السلبية  الحرية  من  دسمة  وجبة 
بالمرض  االنسانية  والمشاعر  العقل  علي 

الخبيث؟

الشذوذ  في  خطورته  يكمن  هنا  والمرض 
الجنسي ونشر االباحية بين زمالء المدرسة او 

الجامعة؟

لذا دور المؤسسات التربوية والدينية والثقافية 
مهم جدا لكن بشرط اعادة الشباب العربي الي 

العمل؟

فالبطالة سبب جوهري؟ 

إلي  المحيط  من  السطحي  العربي  التعليم 

اإلبداع  روح  بث  علي  يعتمد  ال  الذي  الخليج 
وفق معطيات تنم عن فلسفة لها عقل ال يحلق 
خارج السرب بل يعيش داخل مجتمع فيه حرية 

ال تعرف سدود بين عقل وضمير؟

فالتخلف يأتي من نوعية التعليم العقيم ومدي 
بث أفكار للعقل من شأنها الهدم ال اإلرتقاء!

فليست التربية إذا هي وحدها النجاة في عالم 
اختلف عن ذي قبل كثيرا؟

 ال ريب انتشار المواقع االباحية لها تأثيرأجوف 
التي  المرأة  الديني وعند  الوازع  وعنيف علي 
هي االخري ضحية تلك المواقع االباحية علي 

االنترنت والمنتشرة كالماء والهواء؟

وهذا  حقيقي  خطر  في  العربي  الوطن  لذا 
في  العربية  مجتمعاتنا  في  الجميع  به  سيشعر 
أكثر  بدرجة  القادمة  سنوات  الخمس  خالل 
انتشار  اليوم الن  الحال  خطورة مما هو عليه 
الهواتف الذكية المحمولة سهل من مهمة انتشار 
بعضهم  الشباب  بين  االباحية  المواقع  تلك 
االنترنت  مع  التعامل  ان  علي  عالوة  البعض 

اصبح اسهل من الكتابة الورقية؟ 

نحتاج بكل يقين مرشدا يضعنا في دائرة الحل 
ال دائرة اإلنغالق وكأن الخطر في خبر كان في 

أجازة طويلة المدي !!

فالمجتمعات عامة تسقط بفعل التطرف الديني 
وانتشار اإلباحية بدرجة مزعجة وعلينا نستعيد 
يعود  ولم  سقط  اليونان  مثل  عريق  بلد  تجربة 
بدرجة  الجنس  أهواء  في  انغمس  شبابه  ألن 

جعلته مريضا ال مبدعا؟!

عبدالواحد محمد

كاتب وروائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.com

التطرف واجلنس والتخلف ؟!  
بقلم عبدالواحد حممد

علماء ينصحون بإجناب 
األطفال يف سن متأخرة

نصح علماء الديموغرافيا في ألمانيا وبريطانيا 
متأخرة  سن  في  أطفالهن  بإنجاب  األمهات 
الحال  هذه  في  الذرية  صحة  أن  إلى  مشيرين 
أجراها  التي  الدراسة  .ودلت  أقوى  ستكون 
في  الكبيرات  االمهات  أطفال  أن  على  العلماء 
السن نسبيا يحصلون إضافة إلى الصحة الجيدة 
إلى  األمر  هذا  نوعية.ويعود  مؤهالت  على 
الخبرات الغنية التي تكون قد اكتسبتها األمهات 
يستفدن  التي  وإمكاناتهن  السن  في  الكبيرات 
منها لمصلحة مستقبل أطفالهن. من جهة أخرى 
ترتبط األمومة المتأخرة بخطر إصابة األطفال 
والسكري  ألزهايمر  مرض  مثل  بأمراض 
الديموغرافيا  لكن علماء  المرتفع.  الدم  وضغط 
حد  إلى  تُعّوض  البيولوجية  األخطار  أن  أكدوا 
كبير باألفضليات المتعلقة بمستوى تطور الطب 
والتعليم. وتقول الدراسة إن قطاع الصحة يشهد 
نهاية  في  تؤدي  نوعية  قفزة  أعوام   10 كل 
المطاف إلى ارتفاع مستوى المعيشة واستطالة 
متوسط العمر، األمر الذي تتصف به مجتمعات 
إضافيا على  برهانا  يعد  والذي  الغربية  البلدان 
متأخرة.  سن  في  األطفال  إنجاب  أفضليات 
عن  معلومات  الدراسة  أصحاب  واستخدم 
1.5 مليون سويدي وسويدية من مواليد أعوام 
المعلومات  تلك  جمع  تم  وقد   .1991-  1960
بغية دراسة العالقة بين سن الوالدين ومستوى 
تأهيل أطفالهم. وفي حال تأخر األم في إنجاب 
طفلها إلى سن الـ40 تتوفر لديه فرص أفضل 
أنجبت  التي  باألم  مقارنة  بالجامعة  لاللتحاق 

طفلها في سن الـ20 سنة مثال

بيتـــــك 
و سوق العقارات

االستثمار فى العقارات

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

أفضل  من  العقارات  فى  االستثمار  يعتبر 
الخطوات  بعض  إليك  االستثمارات.  وآمن 
فى  تستثمر  ان  رغبت  اذا  والنصائح 
قيمة  لمعرفة  البنك  مع  تحدث  العقارات. 
الرهن العقارى الذى يمكنك ان تحصل علية 
لالستثمار. ابحث عن العقار الذى من إيجاره 
العقارى  الرهن  تكاليف  تغطى  ان  تستطيع 
نسبة  الى  باالضافة  العقارية،  والضريبة 
استخدم  المحتملة.  األعطال  إلصالح  كافية 
خبير فى العقارات ليساعدك فى إيجاد العقار 
المناسب لالستثمار. استخدم مفتش عقارات 
للتأكد من حالة العقار. ابحث عن مقاول جيد 
ليقوم باإلصالحات المطلوبة التى قد يحتاجه 
العقار فى البداية او فيما بعد. استشر محاسب 
فى كيفية اتخاذ ملكية العقار لتوفير الضرائب 
بيع  عند  والربح  اإليجار  من  الدخل  على 
العقار. يمكنك استخدام شركة إدارة عقارات 
ومشاكل  شكاوى  مع  التعامل  عنك  لتتولى 
فى  العقار  وبيع  شراء  تجنب  المستأجرين. 
وقت قصير لتتجنب دفع ضرائب عالية على 

الربح.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

السيسى وحق الشهيد

فايز بطرس
أصبح كل يوم يمر علينا أن نسمع عن سقوط 
شهيد اوأكثر من أبناءنا حتى أصبح هذا الخبر 
وال  أحد  بها  يهتم  ال  التى  العاديه  األخبار  من 
يتحدث  التليفزيونيه  البرامج  برنامج من  يوجد 
عن هؤالء  الشهداء من هم كيف يعيش أوالدهم 
وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم... صديقى القارئ 
أذا سألت نفسك هذه األسأله تتوارى خجٱل ألننا 
الذين  أبناءنا  ونسينا  تافه  بأمور  أنفسنا  شغلنا 
ال  عدو  مع  حقيقيه  شرسه  معركه  يخضون 
دين له وال وطن ....بكل ما تحمله الكلمه من 

قسوه فال يمر يوم وأخر اال ونسمع عن أنفجار 
فى مكان ما أو اشتباك فى مكان آخر وينتهى 
وقدمت  السماء  إلى  صعدت  روحٱ  أن  األمر 
نفسها فداء للوطن وأرضه.... وفى خضم هذه 
واحد  شخص  ظهر  القارئ  عزيزى  األحداث 
يأخذ حق  كيف  وفكر  الموضوع  هذا  فى  فكر 
هؤالء وكيف يعوض ذويهم عن فقد عائل او 
ما  بما سوف  أحد  يعلم  أن  دون  زوج  او  أبن 
مجموعه  مع  محكمه  خطه  ووضع  به  يقوم 
والحكمه  باألمانه  لهم  المشهود  المسؤلين  من 
أال  الشهيد  حق  حرب  بدأت  وهنا  والحبكه 
الذى  الوحيد  هو  السيسى  وقائدنا  رئيسنا  وهو 
ما  بكل  ضحى  كيف  الشهيد  بهذا  وحس  فكر 
لألجيال  تحكى  وسوف  وطنه  سبيل  فى  يملك 
القنوات  ولألسف  البطوالت  هذه  عن  القادمه 
مجديه  غير  وحورات  برامج  تقدم  الفضائيه 
باليتيم والزوجه  الذى شعر  السيسى هو  ولكن 
وقدر  الحزين  واالب  المضحيه  واألم  الثكلى 
هذه التضحيه وارضاء لربه وضميره قرر أن 
إلى  التى صعدت  الطاهره  الشهيد  يريح روح 
السماء وحق الشهيد عمليه ال نعرف عنها شئ 
حاليا ولكن بعد األنتهاء سوف نعلم أشياء كثيره 
كنا نجهلها... وأخيرا تحيه والف تحيه ألرواح 

شهدائنا ولمن فكر فى أخذ حقهم



من هي فاطمة ناعوت؟.. شاعرة ومهندسة 
و كاتبة مبدعه وناشطة حقوقية و ........

من  لكثير  عرضها  وجرأتها  الحر  فكرها 
العنصريين  وبذاءات  المتعصبين  مضايقات 

وتهديدات اإلرهابيين

البالد  في  السلفيون  االرهابيون  يرتع 
يحبس  بينما  العنصرية  سمومهم  ينشرون 
ونبذ  والمساواه  الحب  الى  يدعون  الذين 

العنف والكراهيه

العشرات  الى  اليوم  تكون  ما  احوج  مصر 
الوعى  يرتقى  حتى  ناعوت  فاطمة  من 

الشعبى المصرى

تشرفت بلقائها في تورنتو في حفل التكريم 
الذى إقامة اتحاد نشطاء اقباط كندا و كانت 
خطفت  التي  ونجمته  المتألقة  عروسه  هي 
قلبه  ينبض  كان  من  لكل  والمحبه  األضواء 
الشاعرة  انها  االنسان  ألخيه  االنسان  بحب 
المرهفة األحاسيس والمفكرة المبدعة فاطمة 
الحر  الفكر  اعالم  من  علم  انها  ناعوت.  
الشجاع في مصر ولكن لمن ال يعرفها اقدمها 
وتخرجت  بالقاهرة   1964 عام  ولدت  لكم: 
الهندسة  بكلية  المعمارية  الهندسة  قسم  من 
اثنان  لها  و  جامعة عين شمس عام 1987 
في  الهندسة  بكلية  طالب  احدهم  األبناء  من 
نفس تخصصها واألخر فنان. بجانب تفوقها 
األدبية  موهبتها  ان  اال  الهندسى  االكاديمى 
تفجرت منذ نعومة اظافرها وخصوصا كتابة 
الشعر بالعربية واالنجليزية وتعددت مواهبها 
مرورا  الكتب  تأليف  الى  المقال  كتابة  من 
اللغة  الى  العالمية  االدبيه  الروائع  بترجمة 
أيضا  انها  العلمية.  الكتب  وكذلك  العربية 
المتحضرة  ارائها  عن  تعبر  جريئه  مفكرة 
بحرية تامة وتؤمن بقيم حقوق االنسان ورائدة 
من رواد تحرير المرأه والدفاع عن األقليات 
وخصوصا االقباط في مصر وهذا عرضها 
وبذاءات  المتعصبين  مضايقات  من  لكثير 
ال  ولكنها  اإلرهابيين  وتهديدات  العنصريين 
تأبه بكل ذلك وانا اعتبرها مصلحة وتنويريه 
بل  المصرى  الشعب  اغلب  يحتاج  رائعة، 
يتواصل  فهو  مثلها،  العشرات  الى  قادته 
وتعاملها  اخالقها  وسمو  المحبه  روحها  مع 
قراءها  عن  ناهيك  االخرين  مع  المتحضر 
تنتقيه  ما  و  كتاباتها وشعرها  تأسرهم  الذين 

وتترجمه بسالسة من روائع االدب العالمى 
العلمية. هذا غير الحضور  الكتابات  وكذلك 
وتشدهم  الحضور  تمتع  فانها  الجماهيرى 
عليهم  تلقيها  التي  العميقة  القصيرة  بكلماتها 
األخير عندما  تورنتو  احتفال  في  كما حدث 
اتحفتنا بالقائها كلمة عن المحبة ونبذ الكراهية 
ومست كبد الحقيقة عندما قامت بمقارنة بين 
في  بمثيالتها  الغرب  في  والثقافة  التربيه 
الشرق وأثبتت باقتدار ان النفسية التي تنمو 
في جو من المحبة تكون سوية بعكس الذين 
فيصبحون  الكراهية  ملؤها  بيئة  في  يتربون 
أشخاصا مرضى اجتماعيا ونفسيا. وبرهنت 
او  البنت  بمقارنة  نظريتها  صدق  على 
فتكون  الغرب  في  للمارة  تبتسم  التي  المرأة 
لكل  والسالم  الطمانينة  تشيع  إيجابية  النتائج 
فعلت  ما  أذا  الشرق  في  بينما  يقابلها  من 
تتعرض  وقد  السيئه  الظنون  بها  يُظن  ذلك 
مثلها  ناعوت  فاطمة  تعرضت  للمشاكل. 
التحديث لحملة  المصلحين  ورواد  مثل كل 
حرف  بكل  المتربصين  السلفيين  من  ظالمة 
األديان  ازدراء  قانون  واستخدموا  تنطقه 
السيئ السمعة وحكم عيها قاضى من اذناب 
االخوان والسلفيين بالسجن 3 سنوات وكانت 
عبرت  المرهف  بحسها  انها  جريمتها  كل 
وأنتقدت طريقة  الحيوانات  تعاطفها مع  عن 
بمهاجمة  فاتهمت  األضحى  عيد  في  ذبحها 
نرى  وهكذا  اإلسالم....  شعائر  من  شعيرة 
بعد  انتهت  انها  اعتقدنا  التي  المهازل  هذه 
الرئيس  يونية وعندما صدقنا  بثورة  ماسمى 
السيسى على انه سيتصدى لها ولكن لألسف 
دون  البالد  في  السلفيون  االرهابيون  يرتع 
بينما  العنصرية  سمومهم  ينشرون  عقاب 
والمساواه  الحب  الى  يدعون  الذين  يحبس 
كل  ادعو  اننى  والكراهيه.   العنف  ونبذ 
ومبادئ  بالحب  يؤمنون  والذين  االحرار 
حقوق االنسان في مصر وخارجها الى دعم 
الشاعرة الرقيقة فاطمة ناعوت وفضح بؤر 
الفساد والعنصرية المنتشرة في كل مفاصل 
والضغط  القضاء  فيها  بما  المصرية  الدولة 
عليه بكافة الوسائل المشروعة )بعد ان فشلت 
المناشدات( وأيضا كل هيئات حقوق االنسان 
الدولية لكى يفيق النظام المصرى من سباته 
والتعصب  التمييز  ضد  حقيقة  بثورة  ويقوم 
بما  مواطنية  بين  التفرقة  اشكال  كل  وينبذ 
يكرس  الذى  الدستور  من  الثانى  البند  فيها 
وان  الفاسد  القضاء  ويدعم  الدينية  الدولة 
ان  قبل  الطبيعى  حجمة  الى  االزهر  يرجع 
يحوله عبد الناصر الى مؤسسة تعليمية تلقن 
اإلرهاب والعتصرية وتفرخ االرهابين على 
مستوى العالم واقترح ان تسحب كل مدارسة 
وكلياته وتتحول الى مدارس ومعاهد تعليمية 
دورة  ويقتصر  التعليم  لوزارة  تابعة  عاديه 
فقط على التعليم الدينى بعد تقليم أظافرة من 
مناهجة  وتنقية  العنصرية  و  اإلرهاب  دعاة 

من التراث العفن المتخلف. 

ادوارد يعقوب  
  Canadia.copt@gmail.com
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أوباما يدفن العالقات األمريكية 
السعودية رمسيا 

جمدي خليل

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 
 647 823- 6779
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الرائعة فاطمة ناعوت ... 
احتياج مصر اآلن

ادوارد يعقوب
وصفت مجلة فورين بوليسى زيارة أوباما 
أبريل  فى20  تمت  التى  للسعودية  األخيرة 
العالقات  دفن  هو  أوباما  مهمة  بأن   2016
األمريكية السعودية. ربما يكون أوباما فعال 
 1944 عام  منذ  أمريكى  رئيس  أول  هو 
ووضوح  بصراحة  السعودية  عن  يتحدث 
فى حديثه المطول المنشور فى مجلة أتالنتك 
لمح  والذى   .2016 أبريل  عدد  فى  مانثلى 
اإلرهاب  برعاية  السعودية  لوصف  فيه 
ونشر الوهابية، وأنها حجبت نساء إندونيسيا 
دمار  وإيران مسئولين عن  وبأنها  بأموالها، 
فى  االستقرار  وعدم  الحروب  وعن  سوريا 
يمكن  ال  السعودية  وأن  األوسط،  الشرق 
تعداد  لنصف  باضطهادها  مطلقا  تتقدم  أن 
سكانها، من النساء، وأن 15 من إرهابي 11 

سبتمبر كانوا سعوديين وليسوا إيرانيين.
http://www.theatlantic.com/

magazine/archive/2016/04/the-
obama-doctrine/471525/

وأيضا هو الرئيس الذى وقف ضد إرادة 
توقيع  السعودية عمليا سواء بإصراره على 
األتفاق النووى مع إيران ورفع الحظر عن 
أموالها المجمدة، أو برفضه ضرب سوريا، 
أو بإيحاءه بأن تدخل السعودية فى اليمن زود 
اإلرهاب وسلم مدنا بأكملها لتنظيم القاعدة مما 
جعل الكونجرس يضع قيودا جديدة ألول مرة 
على صادرات األسلحة األمريكية للسعودية 
نتيجة جرائم الحرب التى ترتكبها فى اليمن، 
وكذلك رفضه التام لتسليم أى صور لألقمار 
الصناعية األمريكية عن وضع قوات األسد 
رسميا  السعودية  طلبتها  والتى  سوريا،  فى 
تسليح  أو  السورية،  للمعارضة  لتسليمها 

المعارضة السورية بأسلحة نوعية.
ولكن األخطر هو أنه الرئيس الذى تحرك 
يسمح  قانون  لتمرير  عهده  فى  الكونجرس 
بمقاضاة  ألسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 
المقدمة  فى  وطبعا  األجنبية،  الحكومات 
المسمى  القانون  مشروع  ويجرد  السعودية، 
تقدم  الذي   اإلرهاب(،  العدالة ضد رعاة   (
به 22 عضوا فى الكونجرس ومررته اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ في وقت سابق 
من العام الجاري، يجرد الحكومات األجنبية 
من الحصانة في القضايا »الناجمة عن هجوم 
أراض  على  أمريكيون  فيه  يقتل  إرهابي 
بعد  تتصاعد  األمور  بدأت  وقد  أمريكية«. 
إذاعة قناة »سي بي أس« األمريكية مقابلة 
الذي  جراهام  بوب  السابق  السيناتور  مع 
حيث  سبتمبر،   11 تقرير  كتابة  في  شارك 
أطراف  تورط  احتمال  إلى  السيناتور  ألمح 
المذيع  سأله  وحينما  الهجمات.  في  سعودية 
عن مقصده من »أطراف سعودية« ، وهل 
المقصود الحكومة السعودية أم بعض رجال 
األعمال أم مؤسسات خيرية؟، أجاب: »هو 
مزيج بين كل هذا«، دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
كتب  مباشرة  سبتمبر   11 أحداث  عقب 
جريدة اللوموند الفرنسية تقريرا موسعا قالت 
فيه إذا كان تنظيم القاعدة يمثل شركة يرأس 
مجلس إدارتها أسامة بن الدن،فأن أمراء من 
أعضاء  يعتبرون  الحاكمة  السعودية  األسرة 

فى مجلس اإلدارة.
فى 10 يوليو 2002 تقدم الباحث لوران 
سياسات  مجلس  أمام  قدمه  ببحث  ميورافيك 
الدفاع التابع للبنتاجون قال فيه بصراحة أن 
السعودية عدو للواليات المتحدة وأنه ال حل 

بتفكيك  إال  الدولى  اإلرهاب  على  للقضاء 
بوست  الواشنطن  نشرت  وقد  السعودية، 
البحث مفصال تحت عنوان » السعودية عدو 
إلى  ورقته  الباحث  طور  وقد  صديق«.  أم 
بعنوان »أمراء  عام 2005  فى  نشر  كتاب 

الظالم«.
هو  آخر،  باحث  نشر   2003 عام  وفى 
بعنوان  عظيما  موسوعيا  كتابا  جولد،  دور 
العربية  دعمت  كيف  الكراهية:  مملكة   «
وهذا  الجديد«،  العالمى  اإلرهاب  السعودية 
الكتاب تتبع خط السعودية منذ نشأتها وأثبت 
بما ال يحمل ذرة شك أن السعودية الراعى 

األول لإلرهاب منذ نشأتها.
ومنذ سبتمبر 2001 والدالئل تتراكم على 
اإلرهاب  نشر  فى  رئيسية  سعودية  ادوارا 
بنفسها  كلينتون  هيالرى  أن  حتى  الدولى 
وزيرة  كانت  عندما  الكونجرس  أمام  قالت 
أنه ال توجد منظمة إرهابية سنية  للخارجية 
تمويل سعودى  على  تحصل  لم  العالم  حول 

سواء حكومى أو فردى.
دعم  على  تجمعت  التى  الدالئل  أما 
السعودية لإلرهاب فأنها تعززت أيضا بدور 
سعودى رسمى وغير رسمى فى هجمات 11 
من  إخفاء 28 صفحة  عبر  سبتمبر 2001 
الصفحات  وهذه   ، سبتمبر   11 لجنة  تقرير 
رسمى  سعودى  دور  إلى  بوضوح  تشير 
الدامية،  االحداث  هذه  فى  رسمى  وغير 
ونشرت الصحف األمريكية أن هناك أميرين 
القاعدة  تنظيم  دعم  فى  متورطين  سعوديين 
هو  أحدهم  أن  وتسرب   ،1996 عام  منذ 
السعودية  المخابرات  رئيس  الفيصل  تركى 
األسبق، التى صنعت أسامة بن الدن وفضلته 
األفغانى،  الجهاد  ليقود  عزام  هللا  عبد  على 
وقال الفيصل عن بن الدن » شاب متحمس 
يرفع  ال  الكالم  قليل  وبسيط،  وديع  للجهاد، 
صوته عند الحديث، بصفة عامة كان رجالاً 

لطيفاًا«.
أنه  تخمينات  فتقول  الثانى  األمير  أما   
الملك الحالى سلمان عندما كان أميرا. وتشير 
التسريبات إلى دور رسمى كذلك لألمير بندر 
إرهابي 11  أحتضان بعض  بن سلطان فى 

سبتمبر.
وتم التأكيد على دور السعودية فى عملية 
11 سبتمبر عبر أعترافات زكريا الموسوى 
الذى كان مخططا له أن يكون األنتحارى رقم 
20، والمسجون حاليا فى أمريكا، والذى أكد 
للمحققين أن أمراء سعوديين تبرعوا بماليين 

الدوالرات لتنظيم القاعدة.
ونشرت صحيفة الديلى ميل خبرا آخر عن 
العثور على وثيقة سفر صادرة من السفارة 
 ،  21 رقم  لألنتحارى  بواشنطن  السعودية 
غسان  وأسمه  المشاركة،  يستطع  لم  والذى 
العالقات  المزيد من  الشرابى، وهذا يوضح 
السعودية  الدولة  بين  المعقدة  المتشابكة 

وإنتحاريي 11 سبتمبر.
h t t p : / / w w w . d a i l y m a i l .
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40(. كثيرا منا من يجد صعوبة في 
االخذ وهذا هو احد صور الكبرياء، 
في  صعوبة  يري  منا  كثيرا  وايضا 
القول:  اسمع  ما  كثيرا  او  العطاء 
يستخدمون  سوف  انهم  اضمن  كيف 
عطيتي صح. احبائي يجب ان نعطي 
السماء سيجازي  في  الذي  ابونا  الن 
شخت  وقد  فتي  كنت  فقد  عالنية، 
ولم اري صديقااً تخلي عنه وال ذرية 
يترأف  كله  اليوم  خبزا،  تلتمس  له 
البركة )مزمور  الي  ويقرض ونسله 
37 : 25(. كذلك بولس امتدح كنيسة  
حيث  العطاء  في  المتكاثر  لحسابها 
واعطوا  للرب  اوالاً  انفسهم  اعطوا 
الطاقة  وفوق  الطاقة  حسب  لألخوة 
احتياجاتهم  وكبر  مواردهم  قلة  رغم 
والرب   .)3  :  8 الثانية  )كورنثوس 
ذات  االرملة  امتدح  نفسه  يسوع 
اعطت  اعوازها  من  ألنها  الفلسين 
اختيار  وعن  فضالتها؛  من  وليس 
قال  كما  اعطت  اضطرار  وليس 
والسماء  جميعهم  من  اكثر  يسوع 
الضعيف  الفلسين  لصوت  سمعت 
االالف  صوت  من  اكثر  وابتهجت 
بالكبرياء  الممزوجة  المعطاة  المؤلفة 
والتفاخر والبر الذاتي وانتظار المدح 
من الناس. فالرب يسوع قال: مغبوط 
هو العطاء اكثر من االخذ وال تجعل 
ما  اليسرى  يدك  تُعرف  اليمني  يدك 
تفعل الن ابوك الذي يري في الخفاء 
الرسل  )اعمال  عالنية  يجازيك  هو 

واالختيار االضطرار 
د. روز غطاس

الهية  صفة  فالعطاء   .)35  :  20
يريدنا الرب االله ان نستمتع بها نحن 
وبذل  اعطي  فهو  به،  نؤمن  الذين 
به  يهلك كل من يؤمن  لكي ال  نفسه 
بل تكون له الحياة االبدية )يوحنا 3 : 
16(، واعطانا نسمة حياة )تكوين 2 
: 7(، ويشرق ويمطر علي االشرار 
ويفرد   ،)45 :  5 )متي  والصالحين 
كل حي  ويغطي  ويعطي  ويشبع  يده 
)مزمور  وجوده  وخيره  رضاه  من 
اسالوا  قال:  الذي  : 28(، هو   104
تعطوا )متي 7 : 7(، اعطوا تعطوا 
كيال ملبدا مهزوزااً فائضااً تعطون في 
احضانكم )لوقا 6 : 38(، فمن يزرع 
بالشح يحصد بالشح )2 كورنثوس 9 
: 6(. كما يذكرنا الرسول يعقوب ان 
االيمان بدون اعمال ميت، كيف نري 
اخوتنا في احتياج وال نقف لمساعدتهم 
وتسديد احتياجاتهم اي ايمان هذا الذي 
يري طفل جائع وال يطعمه. عزيزي 
ان كنت تجد صعوبة في العطاء تذكر 
اخذااً  متنازالاً  نفسه  اعطي  الذي  ذلك 
الناس؛  شبه  في  عبد صائرا  صورة 
يفيض  قلب  من  ينبع  دائمااً  فالعطاء 
وكما  بالجميل  والعرفان  بالشكر 
يا رب من  دائمااً:  نقول في صلواتنا 
يدك واعطيناك ال عن اضطرار بل 
باختيار، بارك القليل كما باركت في 
واشبعت  والسمكتين  خبزات  الخمس 

الخمسة االف، آمين.

العزيز  صديقه  بولس  الرسول  وجه 
ان  فضولي  اثار  شيء  الي  فليمون 
افهم معانيه واتعمق في مفهومه وهو 
االختيار  وخير  االضطرار  خير 
من  نسمع  ما  فكثيرا  14(؛  )فليمون 
فنجدهم  يعطوا  ان  االفراد  بعض 
يقولون: كنت مضطر ان افعل ذلك، 
احرجوني وشكلي قدام الناس هيكون 
بولس  فالرسول  مدفعتش.  لو  وحش 
فليمون علي شيء  يُريد ان يجبر  لم 
سوف  لبولس  واكراما  عنه  غصبااً 
علي  القضية  عرض  فبولس  يفعله، 
انه  منه  ومتوقعا  متوسما  فليمون 
التي  النتيجة  ذات  الي  يصل  سوف 
واختيارا  طوعا  بولس  اليها  وصل 
الرب  يفعله  ما  وهذا  اجبارااً.  وليس 
علي  يجبرنا  ولن  لم  فهو  معنا  االله 
فعل ما لكنه دائما ما يترك االختيار لنا 
والفرح  وثماره  بنتائجه  حقا  لنستمتع 
المصاحب له. فالكتاب المقدس كثيرااً 
ما اشار الي ان العطاء يجب ان يكون 
والفرح  والسخاء  بالسرور  ممزوجا 
وتفضيل االخر علي نفسك حيث انها 
اوصي  التي  العظمي  الوصية  كانت 
بها الرب يسوع تالميذه قائالاً: تحب 
الرب الهك من كل قلبك وكل فكرك 
وكل قدرتك وقريبك كنفسك فهذا كل 
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مرقس  كان  البابا:  عن  البحث 
الراهب الهارب من المناصب وجدوه 
فى أديرة الصحراء فقيدوه وأحضروه 
المراسم  وأقيمت  األسكندرية  إلى 
الدينية مباشرة باسم البابا مرقس الثانى 
رقم 49. ترك األسكندرية وقصد دير 
الزجاج لينصرف فى الصوم والصالة 

بمناسبة بدء الصوم المقدس.
الوالى الحاكم لبيب الدولة: أخذ البابا 
لزيارة  بابلون  أسقف  ميخائيل  األنبا 
الوالى بالفسطاط وحدثت موده بينهما. 
فقال الوالى للبابا )أطلب ما تشاء أنفذه 
لك فورااً( فطلب البابا منه السماح ببناء 
الروحيه  بالنواحى  يهتم  ألنه  الكنائس 
وليست المادية فأصدر الوالى العباسى 
أمره ألولى الشأن بتنفيذ ما يطلبه بابا 

األسكندرية منهم.
البطريرك األنطاكى: تبادلت الرسائل 

اإليمانيه بينه وبين بابا األسكندرية.
إستطاع  بالكنيسة:  إنحرافات 
الخلقيدون من أختطاف األسقف جرجه 
األرثوذكسية.  الحظيرة  من  وإبراهيم 
البابا لم ينم بحثااً عن الخروف الضال 
هذه  عادت  أن  إلى  شتى  بطرق 
المجموعة كلها إلى الحظيرة وحصنها 
سار  التى  الصحيحة  بالتعاليم  البابا 

عليها آبائه.
لمعاكسة  سارعوا  الخلقيدون:  حسد 
أهل  رغبة  بتلبية  هم  عندما  البابا 

األسكندرية فى بناء كنيسة مخلص العالم 
البابا  صلوات  ولكن  المدينة.  وسط  فى 
السبع  الكنسية  الساعات  فى  والشعب 
وزخرفها  بسرعة  بنائها  من  أنتهوا 

الفنانون بالنقوش القبطية.
الخلفاء  خامس  الرشيد:  هارون 
العلوم  أيامه  فى  إزدهرت  الراشدين 
والفنون ويمتاز بالعدالة والطمأنينة. إتبع 
بسرعة  الواله  تغيير  فى  سلفه  سياسة 
حتى ال يستغل أحدهم بالبلد الذى يتولى 
أمره. فى أثناء ذلك ظهر أنشقاق مرير 
بين السنيين والشيعيين والخوارج. تأثر 
والمسلمين روحيااً وماديااً من هذا  القبط 

األنشقاق.
هذا  وسط  وفى  الرشيد:  هارون  وفاة 
العباسيين.  خليفة  توفى  العصيب  الوقت 
له إبنان األكبر إسمه المأمون أمه جاريه 
والثانى أسمه األمين إبن الحره. تشاجر 
إبن  األمين  فعين  الخالفه.  على  األثنان 
الحره شيخ قبيلة قيس واليااً على مصر. 
فرصة  القسطنطينية  إمبراطور  إنتهز 
على  حربااً  فشن  واألضطراب  الخالف 

مصر وأستولى على دمياط.
عين  ذلك  أثناء  فى  الخوارج:  أحد 
مصر.  على  واليااً  نفسه  الخوارجه  أحد 
األندلسيين  من  الجئااً  عشر  خمسة  فر 
)األسبان(إلى مصر وأحدثوا إضطراب 
من أذى اليونانيين. فخطفوا الكثير منهم 
من أطفال ونساء ورجال ويبيعونهم فى 
البابا من  مما أضطر  األسكندرية  سوق 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا مرقس الثانى رقم 49 عام 790 م

شرائهم وأعطائهم الحرية. تنقل البابا فى 
تثبيت اإليمان وخوفااً من األندلسيين.

البربر على جميع  أغار  البربر:  قبائل 
الرهبان  من  الكثير  وقتلوا  األديرة 

ونهبوها.
نياحة البابا: طلب البابا من هللا الرحيم 

أن يريحه بعد خدمة رعيته.

البابا ياكوبوس رقم 50 عام 
810 م

السماء تختار البابا: بينما البابا السابق 
من  من حوله  سأله  النياحة  فى سكرات 
الذى يخلفه أشار بالروح القدس الراهب 
التى  مكارى  األنبا  دير  من  ياكوبوس 
ظهرت له السيدة العذراء مرتين تشجيعااً 
له. فذهب وفدااً بعد نياحة سلفه ورسموه 
بأسم البابا ياكوبوس رقم 50 عام 810م.
إتساع األنشقاق بين الشرق والغرب: 
الشرقية  الكنيسة  بين  الخالف  إتسع 
بإضافة  تمسكت  األخيرة  إذ  والغربية 
)نؤمن  اإليمانى  المنطوق  إلى  األبن 
 « اآلب  من  المنبثق  القدس  بالروح 
السيد  أن  حين  فى  المضافة»(  واألبن 
الحق  روح  )أن  قال  المجد  له  المسيح 

ينبثق من اآلب. يو 15: 26(. 
البابا فى دير األنبا مكارى: أتجه البابا 
إلى الدير ليقضى أيام الصوم الكبير فى 
األنبا  كنيسة  بناء  وأعاد  وصوم  صالة 
وزودها  البربر  هدمها  التى  مكارى 

جنوى غاىلقرأت لك 

القيل والقال
مسك  بخطية  لتعترف  أمرأة  ذهبت 
السيرة  ونقل االشاعات للكاهن فطلب 
منها الكاهن أن تأخذ وسادة من منزلها 
تمزقها  ثم  السطح  علي  بها  وتصعد 
طلبه  ما  بعمل  المرأة  فقامت  وتعود 
منها الكاهن وعادت اليه ، فسألها ماذا 
رأت ؟ فقالت رأيت ريش يتطاير في 
كل مكان فقال لها االب الكاهن اآلن 
مرة  السطح  الي  تذهبي  أن  أريدك 
فتذمرت  ريشة  كل  وتجمعي  أخري 
المرأة وقالت ) ال أستطيع فعل هذا فأنا 
ال أعلم أين سيكون الريش االن بعد 
أن ذهبت به الرياح( وهنا رد الكاهن 
قائال أن هذا هو ما يحدث بسبب القيل 
إن كل   ، الناس  والقال ومسك سيرة 
خطية يمكن أن تغفر ولكن هناك أثار 
لبعض الخطايا ال يمكن أصالحها ، 
ما  شائعة  أطلقت  أنني  نتخيل  دعونا 
علي فتاة ثم بعد ذلك قلت لها إني أسفة 
أن تسامحني  فعلت وطلبت منها  لما 
ما  سيصلح  هذا  فهل  تنساها  وأن 
كرامتها  للفتاة  سيعيد  وهل  ؟  أفسدته 
قلته  ما  استرجع  أن  أستطيع  وهل  ؟ 
وندمت عليه ؟ وكيف يمكنني أن أقلل 
أطالق  فبعد  ؟  عليها  الواقع  الضرر 
الجرس ال يمكن فعل شئ ، وهذه الفتاة 
التي تحدثت عنها رغم أنها سامحتني 
فعلته  ما  الدوام  علي  تتذكر  فسوف 
والذي يدل علي عدم المحبة ، وكلنا 
لالنسان  بين وصايا هللا  أن من  نعلم 
هي اال يشهد شهادة زور ، ومع أن 
في  الكذب  حول  تدور  الوصية  هذه 
االجراءات القانونية إال أنها يمكن أن 
الغير مؤكد وذلك  القيل والقال  تعني 
الجار  تجاه  الحب  قانون  ينتهك  النه 
أو الفرد االخر وعندما نقول عن فرد 
انه يروج شائعات فهذا يعني انه ينثر 
مكان  كل  في  مؤكدة  غير  معلومات 

بحماقة ، وهذا يشير الي أن هذا الفرد 
ال يطيع هللا الن أشاعة المذمات ونقل 
السيرة تكسر العالقة المقدسة بين من 
إن  االية  وتقول   ، وبين هللا  بها  يقوم 
اللسان شرال يضبط َ مملوءُ سما ُمميتا 
اليوم  ) يعقوب 3–8( ، وفي عالمنا 
االخبار  ونقل  الشائعات  تداول  صار 
االلكتروني  البريد  عبر  للغاية  سهل 
وتويتر والفيس بوك والرسائل النصية 
وقد  االخري   االلكترونية  والوسائل 
يبدو هذا ممتع لنا ولكن هناك كلمات 
قد تشعل نار ال يمكن السيطرة عليها 
يجب  ولهذا  لمصائب  سبب  وتكون 
ونقل  السيرة  مسك  نقاوم  أن  علينا 
الكثيري  الناس  ونتجنب  الشائعات  
الكالم ونتحدث فقط بما يبني االخرين 
، وهذه بعض القواعد للتحكم فيما تقوله 
، أوال : تحدث عن الشخص من وراء 
ظهره بنفس الكالم الذي كنت ستقوله 
أن  االفضل  من   : وثانيا  وجهه  في 
تكتم أفكارك  احيانا وال تشاركها مع 
الناس حتي ال تندم علي ذلك وثالثا : 
إن الذين يتحكمون في أقوالهم يتمتعون 
بحياة طيبة ومن يتكلم كثيرا قد يدمر 
كل شئ ، فما هي الكلمات التي تتمني 
أنك لم تقلها أبدا وتريد أسترجاعها ؟ 
وكيف يمكنك أن تمنع هذا من الحدوث 

في المستقبل ؟
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باأليقونات البديعة.
الحاكم العباسى: كان والى مصر هو 
)عبد هللا بن طاهر( كان مسالمااً عادالاً 
منصفااً لألقباط )أطلق القبط أسمه على 
أتى  الالوى(.  عبد  الشمام  تشابه  ثمرة 
إلى مصر بطريرك أنطاكيا ليشكو أخيه 
الوالى من ظلم فى معاملة أهالى الرها 
رسالة  سلمه  الذى  الفرات  نهر  شمال 
بن  هللا  عبد  طرد  بالمسيحيين.  ليترفق 

طاهر األندلسيين المشاغبين للقبط.
ياكوبوس  األنبا  شعر  البابا:  نياحة 
الجسد  أسر  فإنطلق من  بسيطه  بوعكه 

بعد خدمة عشر سنين وثمانية أشهر.

البابا سيمون الثانى رقم 51 
عام 821 بابويته 7 أشهر

األسكندرية  من  شماس  هو  هو:  من 
سلك فى سلك الرهبنة وكان غيور على 
بعد  لها  بابا  الكنيسة  أختارته  اإليمان 
غموض  فى  كالحلم  ومر  سلفه  نياحة 

بعد قضاء أيام باباويته 7 شهور.

البابا يوساب األول رقم 52 
عام 823م

مضطربة:  ظروف  فى  البابا  إنتخاب 
سنتين.  مدة  المرقسية  السدة  خلو  بعد 
متزوج  غنى  أسكندرانى  رجل  أراد 
أن  ليمكنه  لوالى مصر  وأعطى رشوه 
يكون بابا األسكندرية. األساقفة أصروا 
واآلباء  الكنيسة  قانون  يخالفوا  ال  أن 
فإتجهت أنظارهم إلى دير األنبا مكارى 
القدس  الروح  بإرشاد  راهبااً  وأختاروا 
 52 رقم  البابا  ورسموه  يوساب  إسمه 

عام 723م.
البابا يرسم ثالثة أساقفة: بعد جلوسه 

أسقف  رسم  مارمرقس  كرسى  على 
النوبة  وأسقف  الغربية  مدن  للخمس 

والثالث للحبشة.
أخو  وهو  لمصر:  المعتصم  الوالى 
بجيش  جاء  العباسى  المأمون  الخليفة 
أخيه  القائمة ضد  الثورة  ليخضع  كبير 
قائد  مع  إلى مصر  الذى جاء  العباسى 
ثورة  على  فقضوا  أفشين  أسمه  تركى 
الضرائب  بسبب  والمسلمين  القبط 
بطريرك  معه  وأستصحب  الباهظه 
عاد  القبطية.  للغة  ومترجم  أنطاكيا 

بعدها الخليفة إلى بغداد.
بغداد  إلى  عودته  بعد  الخليفة:  وفاة 
بخمسة أشهر توفى وجلس مكانه أخوه 
ملك  إلى  رسالة  أرسل  الذى  المعتصم 
الضرائب  منه  يطلب  زكريا  النوبه 

المتأخره لمدة أربع عشر سنة.
زكريا  أرسل  النوبه:  ملك  ولّى عهد 
الهدايا  النوبه ولى عهده )األمير(  ملك 
به  رحب  الذى  المعتصم  الخليفة  إلى 
المتأخرة.  الضرائب  عن  تنازل  كثيرااً 
عاد إلى مصر وفرح البابا بهذه األخبار 
لتونس  أساقفة  البابا  رسم  السعيدة. 

والجزائر.
الملكة  طردت  النوبه:  ملك  زوجة 
يؤنس  األنبا  المصرى  المطران 
فحل  الحبشة  من  مطرانااً  ورسمت 
أرسل  الملك  علم  ولما  للبالد  القحط 
المطران  عاد  له.  يعتزر  للبابا  برسالة 

لمصرى.
نياحة البابا: بعد أن شيد البابا الكنائس 
واألديرة وتثبيت اإليمان تنيح بسالم بعد 
وإحدى  سنة  عشر  سبعة  مدتها  خدمه 

عشر شهرااً.



الفاتح  شمس  إشراقه  مع  العالم  يحتفل 
هذا  للعمال  .  العالمي  باليوم  مايو  من 
للعمال  تقديرنا  مدى  يكرس  الذي  العيد 
بعيدهم،  لالحتفال  العالم  أنحاء  شتى  في 
على  لتكريمهم  اليوم  هذا  وتخصيص 
في  لمساهماتهم  يستحقونه  الذي  عطائهم 
واالقتصادية  الحياتية  المجاالت  مختلف 

واالجتماعية بل األمنية. 

لنا  صنعوا  بإرادتهم  مصر  عمال  إن 
الصناعية  منها  المعجزات  من  الكثير 
بعرق  شيدوها  التي  وغيرها  والعمرانية 
على  بإنجازاتهم  نفتخر  لذلك  جباههم. 
سعادة  سبب  هي  التي  األصعدة  مختلف 
ورفاهية شعوبنا. فالعمل هو أساس الحياة 
التي نعيشها ونحياها اليوم، كما أن بركة 
العمر حسن العمل. لقد وضع هللا أبانا أدم 
أن  كما  ويحفظها.  ليعملها  عدن  جنة  في 
الكتاب المقدس يشجعنا على عدم التراخي 
)ملعون  يقول  لذا  العمل،  في  والكسل 
)أذهب  برخاوة(.  الرب  عمل  يعمل  من 
طرقها  تأمل  الكسالن،  أيها  النملة  إلى 
أيها  تنام  وكن حكيمااً). وأيضااً )إلى متى 
يقول  نومك؟.  تنهض من  متى  الكسالن؟ 
أكبر  يبعدنا عن  العمل  بأن  الفالسفة  أحد 
واإلثـم  الملل  الحياة:  في  شرور  ثالثة 

والحاجـة. 

وترجع مناسبة االحتفال بهذا اليوم إلى 
عمال )مدينة شيكاغو( بالواليات المتحدة 
األمريكية، إذ بادروا بتنظيم إضراب عام 
يوم الفاتح من مايو عام 1886 م بهدف 
ساعات  بثماني  العمل  ساعات  تحديد 
يوميا، واستمر اإلضراب نحو ثالثة أيام 
بالمدينة  اإلدارية  السلطات  وافقت  حتى 
على عقد اجتماع بحضور عمدة شيكاغو 
بعرض  بادروا  الذين  العمال  وممثلي 
المشروعة!!  ومطالبهم  نظرهم  وجهة 
الساعة  بنصف  العمدة  انصراف  وعقب 
انفجرت قنبلة في مكان االجتماع، وراح 
النارية  األعيرة  يطلقون  الشرطة  رجال 
إلقاء  عن  فضال  العمال،  صوب  بكثافة 
القبض على زعماء الحركة العمالية الذين 
تم تقديمهم لمحاكمة عاجلة بتهمة التخريب 
الزعماء  حاول  وعبثا  الفوضى،  وإثارة 
إليهم،  المنسوبة  التهم  من  براءتهم  إثبات 
حيث صدر الحكم بإعدام سبعة عمال ثم 
ُخفف الحكم ببراءة ثالثة وإعدام أربعة!! 
هذه  على  عاما  عشر  أحد  مضى  وبعد 
الواقعة، تم كشف النقاب عن )سر القنبلة( 
عندما  شيكاغو،  شرطة  مدير  خالل  من 
استبد به المرض، وأشرف على الهالك، 
فأراد أن يُكفر عن ذنبه، فاعترف عالنية 
بأنه هو الذي دبر حادثة القنبلة، وأصدر 
وأنه  العمال،  على  النار  بإطالق  أوامره 
وراء إلصاق التهمة بزعماء العمال. هزا 

اعتراف مدير الشرطة المجتمع األمريكي 
اهتزت  كما  أجمع،  العالم  هز  بل  كله، 
المعمورة،  أنحاء  كل  في  العمال  قلوب 
حيث أسرع البعض بوضع أكاليل الزهور 
في  األبرياء،  األربعة  العمال  قبور  على 
بنشر  العالمية  الصحف  بادرت  حين 
اعتبار  العالم  عمال  قرر  كما  صورهم، 
مايو من كل عام عيدااً عالميا  األول من 
للعمال. وفي هذا السياق نفسه نقول بالفم 
يساعد  من  الظالم  من  أظلم  أن  المليان: 

الظالم على ظلمه. 

إننا ما زلنا نتطلع إلى منح العمال المزيد 
التي  التشريعات  وتعديل  االمتيازات  من 
الوظيفي،  األمن  أعلى درجات  لهم  توفر 
وشمولهم جميعا بالتأمين الصحي وسرعة 
رفع الحد األدنى لرواتبهم في ظل أرتفع 

األسعار الجنوني. 

بتحية  جميعااً  نتقدم  المناسبة  تلك    وفي 
وعمال  عام  كل  عيدهم،  في  العمال  لكل 
كل  ومقدرين  مثمنين  خير.  بألف  مصر 
ذرة عرق تسيل من جباههم، هذا العطاء 
الذي ال ينضـب في خدمة الوطن. نتمنى 
جميعااً أن تتحقـق أمانيهم الغالية في حياة 
هانئة وكريمة لهم وألسرهم، وأن تستقر 
لقمة  على  الحصول  سبيل  في  أوضاعكم 
متواصل  العطاء  يبقى  حتى  كريم  عيش 

في خدمة اإلنسانية جمعاء. 
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Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687
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العمال هم الثروة احلقيقية ملصر  

ألبري ثابت فهيم

STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

925 Bayly St. Suite 53
Pickering On   L1W 1L4
Cell: 416 670 2854

WE SPECIALIZE IN:
- Carpet Cleaning
- Furniture Steam Cleaning
- Car steam Cleaning
-Floor Strip/Wax
-Area rugs cleaning
-Janitorial services

We work 
evrywhere

املسيح قام باحلقيقة قام

عصام نسيم 
قام املسيح... فكيف للموت أن ميسك 

رب احلياة؟؟
قام املسيح... فكيف ال يقوم وهو رب 

وواهب احلياة؟؟ 
والقيامة  احلق  فهو  املسيح...  قام 

واحلياة . 
القبور  في  والذين  املوت  داس  باملوت 
فبعد  األبدية،  باحلياة  لهم  أنعم 
االنكسار جاءت باالنتصار وبعد األحزان 
جاءت  الضعف  وبعد  بالفرح  جاءت 

بالقوة.

فالقيامة انتصار
فقد كان هناك مشهدان قبل وبعد القيامة 
فيه  األول  المشهد  عظيم,  بينهم  الفرق 
المسيح يُذل يهان يضرب يلكم يبصق عليه 
يحمل صليبه ويصلب ويموت موته شنيعة 

وسط سخرية واستهزاء الجميع.
يخشون  هاربين  خائفون  والتالميذ 
وسط  الُعليّة  في  هكذا  واستمروا  اليهود 
حالة من الذهول وعدم تصديق ما حدث 
من  المجيدة  بالقيامة  البشارة  تأتي  ولكن 
المجد  رب  انتصار  تعلن  المجدلية  مريم 
على الموت وتعلن أن طريق اآلالم كان 
كانت  ولكن  فقط  الصليب  ليس  نهايته 
معلنااً  المسيح  قام  فقد  المجيدة  القيامة 

الصرخة الخالدة 
يا  غلبتك  أين  موت؟؟  يا  شوكتك  أين 

هاوية؟؟
القيامة نور بعد ظالم

 فنرى المريمات ذاهبات للقبر والظالم 
باقي ولم يكن ظالم الطبيعة فقط  بل ظالم 
نور  جاء  ولكن   ! الصليب  وألم  الحزن 
ألقيامه يزيح هذا الظالم ويمأل   النفوس 
هذا   , يُنزع  ال  الذي  والفرح  بالبهجة  
من  األحد  فجر  في  انبعث  الذي  النور 

القبر المقدس يعلن عن قيامة السيد المسيح 
من األموات نور شق أستار الظالم أنار 
للجالسين في ظلمة الجحيم وأقام الكثيرين 
من األموات القديسين الذين دخلوا المدينة 
ألمقدسه بعد قيامته )مت 52:27 (  نور 
أضاء لكل الخطاة نور أضاء ظلمة الحياة 
نور  الشيطان بظالمه  التي سيطر عليها 
مازال ينبعث  حتى اآلن  سنويا من القبر 
المقدس نور ال يحرق ولكنه ينير  األعين 

والقلوب واألرواح معلنااً  المسيح قام 
القيامة فرح بعد حزن 

أقول  الحق  )الحق  لتالميذه  الرب  قال 
لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح.. 
إلى  يتحول  ولكن حزنكم  أنتم ستحزنون 

فرح  يو 20:16
حزن التالميذ على صلب المسيح ولكن 

لم يستمر هذا الحزن طويال   
المسيح  برؤية  فرح  إلي  تحول  ولكنه 

بعد قيامته !
قلبهم  الفرح اإللهي  ليمأل  أمامهم  يقف 
وينعمون بالسالم اإللهي من السيد المسيح 

نفسه.
ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول 
حيث  مغلقة  األبواب  وكانت  األسبوع 
كان التالميذ مجتمعين لسبب الخوف من 
اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال 
أراهم  هذا  قال  ولما  لكم.20  سالم  لهم 
يديه وجنبه. ففرح التالميذ إذ رأوا الرب 

يو19:20
فرح  ولكنه  يزول   عالمي  فرح  ليس 
استمر معهم طوال حياتهم  ويعطوه لكل 
بأمجاد  ينعم  أيضااً وهكذا من  من حولهم 
مستمرة  وبهجة  أفراح  في  يعيش  القيامة 

مصدرها الرب القائم .

القيامة قوة
قوة لم  تغير حياة التالميذ 
فقط بل قوة غيرت العالم كله 
صوت  خرج  القيامة  فبقوة 
التالميذ وأقوالهم إلى أقاصي 
تغير  وبها   كلها  المسكونة 
اإليمان  وأصبح  كله  العالم 
وبموته  المسيح  بالسيد 
كله  العالم  يمأل    وبقيامته 
في سنوات قليله بال أي قوة 
مادية ولكنها فقط قوة القيامة 
الرسول   بولس  يقول  وكما 
في   . قيامته  وقوة  ألعرفه 

10:3
القيامة مجد

بعد  يسوع  للرب  مجد 
الصليب والعار  اثناء  الذي حدث  الهوان 
الذي تحمله مجد للجسد الذي تحمل الجلد 
والمسامير وإكليل الشوك , فجسد القيامة  
لآلالم  او  للموت  قابل  غير  ممجد  جسد 
وكما قام السيد المسيح بجسد ممجد سيقوم 
كل المؤمنين به بهذا الجسد ايضا في قيامة 
الحياة  ليحيوا  مع هللا بهذا الجسد الممجد 

إلى األبد  . 
كذلك مجد القيامة هو تكليل لكل طريق 
الم  صليب فكل صليب أخره قيامة وكل 

من اجل المسيح أخره مجد وفرح ابدي
القيامة رجاء

فقد كانت القيامة رجاء لألرواح البارة 
القديم على  رجاء  العهد  في  ماتت  التي 
إبليس  قبضة  من  ليتحرروا  القيامة  هذه 

ومن ظلمة الجحيم وكما نردد في تسبحة  
األموات  بين  من  قام  »المسيح  القيامة  
القبور  في  والذين  الموت  داس  بالموت 

انعم لهم بالحياة األبدية »
كذلك أصبحت القيامة رجاء لكل إنسان 
خاطئ ليقوم ويحيا مع المسيح وكما يقول 
الرسول بولس : استيقظ أيها النائم وقم من 
األموات فيضيء لك المسيح.. أف 14:5 
, فقد أعطانا السيد المسيح بقيامته رجاء 
باقي لنا نعيش به لنسلك في قيامة مستمرة 

من موت الخطية
إنسان  كل  رجاء  هي  القيامة  وأخيرااً 
 ، القيامة  هذه  رجاء  على  يعيش  مؤمن 
اآلن  ولكن  المسيح   السيد  على  قيل  فقد 
قد قام المسيح من األموات وصار باكورة 
الراقدين.... ا كو 20:15 ,  أيضااً يقول 

في  للمسيح  الذين  ثم  باكورة  المسيح 
مجيئه... ا كو 22:15.

فالسيد المسيح هو باكورة الراقدين الن 
قيامته ليس بعدها وقيامه بجسد ممجد قال 

عنها بولس الرسول :
ِمَن  أُِقيَم  َبْعَدَما  اْلَمِسيَح  أَنَّ  َعالِِميَن 
َعلَْيِه  َيُسوُد  اَل  ا.  أَْيضاً َيُموُت  اَل  اأَلْمَواِت 

اْلَمْوُت َبْعُد   رو 9:6
وقوتنا  انتصارنا  هي  القيامة  وهكذا 
وفرحنا ورجاءنا، والرب قادر أن يجعلنا 
القيامة  هذه  وأمجاد  أفراح  نحيا  جميعااً 

المجيدة
وللجميع نقول 

إخرستوس أنيستي    أليثوس أنيستي 
المسيـــح قام           بالحقيـقة قـام
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عندما  أشواقي  تسمعيىن  “هل 
أكون صامتاً؟ 

إن الصمت يا سيدتي هو أقوي 
أسلحتي ..

هل شعرت بروعة األشياء التي 
أقولها عندما ال أقول شيئاً؟”

التوقيع: نزار قباني

بعض  في  ولكن  رائع  الكالم 
هو  منه  األروع  يكون  األحيان 

الصمت!

لما  ترجمة  الكالم  شك  بدون 
المثل:  في  وقالوا  بالعقول،  يدور 
عجبه  ماحدش  األرزاق  وزعوا 
العقول  وزعوا  لما  ولكن  رزقه، 

كل واحد عجبه عقله!

طبعااً شئ رائع إن اإلنسان يُثمن 
نفسه، ويعتبر نفسه أفضل من كل 

الناس!

صحة  علي  المقياس  ما  ولكن 
أفكار  من  تحتويه  وما  العقول 

ومعلومات وثقافات؟

المجنون شايف نفسه أعقل خلق 
هللا!

يفهم  إن ماحدش  الجاهل شايف 
أفضل منه!

إللي حفظ له آيتين في أي كتاب 
ديني، إعتبر نفسه، ديان لخلق هللا 

ومن المدافعين عن هللا!

يتكلمون،  الناس  اآلن 99% من 
سواء  عالية،  حناجرهم  ويرفعون 
فقط  ولكن  علم  بدون  أو  علم  عن 

لتمجيد “األنا” بداخلهم!

في  الناس  من  الُعظمي  الغالبية 
عصرنا هذا يريدون أن يتكلموا ُهّم 

فقط ، وأن يصُمت اآلخرين! 

ذاته  اإلنسان  يحترم  لكي  نعم، 
أن  يجب  الفكرية،  وإمكانياته 

يصُمت، أمام الغوغاء والالعقالنية 
والعقول  الموتورة  واألفكار 
المريضة، وإال سوف يبذل طاقته 
الفكرية وامكانياته الجسدية فيما ال 

طائل من وراءها.

جادلت  إذا  ألنك  عزيزي،  نعم 
األحمق صرت جاهالاً وأحمق منه. 

مواهب  يمتلك  الذي  الشخص 
فنية،  أدبية أو علمية أو  فكرية أو 
اآلخرين،  قدر  يعرف  الغالب  في 
علي  أنه  نفسه،  قدر  يعرف  كما 
بالُحجة،  الُحجة  لقرع  إستعداد 

وُمناقشة ودحض الفكر بالفكر.

الُدنيا  األيام،  هذه  في  ولكن    
إتحنجل  الكالم،  كثر  هاصت، 
صيت  لكسب  النفوس  ضعاف 
نصبوا  األبرياء،  جثث  علي 
الشباك، صوبوا السهام، إصطادوا 
اإلتهامات،  تراشقت  بريئة،  نفوسااً 
جحافل  وحلت  الضمائر  ماتت 
الظالمة،  القوانين  فوضعوا  الشر، 
وأصدروا أحكامااً صادمة في غيبة 
من العدالة، ووقفت األجهزة العليا 

وقفة صمت رهيبة!

األيادي،  ُكبلت  األفواه،  ُكِمْمت 
القضبان،  وراء  العقول  ُسجنت 
أُرسلت رسائل ُمشفرة للذين خارج 
هو  هذا  يكون  فهل  القضبان، 

صراع الصمت؟

قال نزار قباني: 

الُمفكرون  فيها  يُغتال  بالد  “في 
الكتب  وتُحرق  الكاتب  ويُكفر 
اآلخر  ترفض  مجتمعات  في   ...
األفواه  علي  الصمت  وتفرض 
أي  وتُكفر  األفكار  علي  والحجر 
سؤال ... كان البد أن أستأذنكم ان 
تسمحوا لي ... فهل تسمحون لي”.

نعم، أنه صمت رهيب لألجهزة 
العليا بالدولة .. 

في  للعقول  باإلجبار  صمت 
غياهب السجون .. 

ولكن هل هذا نذير بالصمت لمن 
هم خارج السجون؟

أنه صراع الصمت، بين النضال 

ولكن  األمني،  والسالم  الفكري 
شيطان  هو  الحق  عن  الساكت 

أخرس!

حقك  أجل  من  تناضل  لم  إذا 
عليك  تدور  قد  اآلن،  الفكري 
الرحي، وتضيع أنت وفكرك أيضااً 

في ُظلمات صمت السجون.

ولكن بالرغم من ذلك هناك بارقة 
“لوروابراونلو”:  يقولها  كما  أمل، 
فيها  الصمت  يكون  لحظات  هناك 

أعلي صوتااً من الكالم. 

ان  اإلنسان  يحاول  ما  كثيرااً 
يُفاضل بين الكالم والصمت، ولكن 
مستوي  علي  الُمفاضلة  تصُعب 
قد  الكالم  معه  يصلح  فما  الحدث، 
والعكس  الصمت  معه  يجدي  ال 

صحيح.

وعلي ذلك قالوا في المثل: “إذا 
كان الكالم من فضة فالسكوت من 

ذهب”.

إذا  إال  بالكالم،  تنطق  ال  أي 
الصمت،  من  أفضل  كالمك  كان 
وأن تلجأ للصمت عندما يكون من 

تُكلمه إقل من مستوي الكالم.

الُحكماء  الُمالحظ أن معظم  من 
فضلوا  قد  والقديسين،  والُعظماء 
مقولة  أمامهم  واضعين  الصمت 
الحكيم: “كثرة الكالم ال تخلوا من 

معصية”.

القديس  قاله  ما  ُهنا  ويحضرني 
الملوك،  أوالد  ُمعلم  أرسانيوس 
ما  “كثيرااً  المشهورة:  بعبارته 
تكلمت فندمت .. وأما عن سكوتي 

فما ندمت قط”.

في  ما  أروع  القارئ،  عزيزي 
الصمت أنه لغة العظماء، ال تقلق 
إذا كانت الظروف قد أجبرتك علي 
الصمت، فقد يكون سالح الصمت 

أقوي من سالح الكلمة. 

تتكلم  حينما  أنُه  ِثْق  عزيزي، 
فأنت كتاب مفتوح لكل عابر سبيل 
فأنت  تصُمت  حينما  ولكن  يقرأ، 

لُغز يحاولون فك أسراره! 

اهديه واهدى القراء االعزاء 
والمحررين » باقة ورد«

اولها وردايه.... ليها شذى وعبير 
نهديها للريس.... اصله الصراحه 

»كبير»
دايما مقاالته.... الى جرح تشير 

والنه اصال طبيب....فى المجال ده خبير
بيشخص االمراض.... ولو تكون بواسير
لو اى شئ غامض.... او لو يعوز تفسير
تلقى االجابه بوضوح.... والشرح فيها 

وفير
ماعرفش لو جراح....ال طبيب تخدير

كل ال عارفينوه.... انه »رئيس تحرير«
وتانى وردايه.... ل باب »قضايا 

واراء«
واللى بنقراها.... من االلف للياء

بنقرا فيها كالم....عن البالد والشعوب
وبيحكى تواريخها.... كاتب لنا محبوب

واسمه ده »ادوارد...» اما اللقب 
»يعقوب»

وادى كمان زهره.... حلوه بريحة 
طيوب

ببعتها بال »فاكسات«.... للباب حبيب 
القلوب

كلماته مختصره..... لكن فى ثوره و 
هبوب

يوجز وينجز بجد.... في سطر واحد 
يادوب

خير الكالم بيدل.... ماهوه هو ده 
االسلوب 

ساعات بيرمي ورود.... وساعات 
بيحدف طوب

وبصفته بقى صيدلى.... ف بيعرف 
المطلوب

يقرا الروشته بتمعن..... ويفسر المكتوب
يدى العالج لو مر.....بس يعالج عيوب

وفى الجريده نالقى.... كالم عن 
العقارات

كتاب وخبرا تالقى.... فى كافة المجاالت
اما عن »االنجيل»....وكله حكمه وايات
دكتوره »روز« تحكيلنا.... فى بابها 

»روحيات«
واللى » بتقرا لى »....كل اللى على 

بالى 
»نجوى« وكالمها تمللى.... مفيد قوى 

»غالى«
نيجى ل »تاريخ الكنيسه«..... واللى 

زمان بيدور
»نالقيه بيتقدم.....بكل حب و»سرور«
ولو »عموميات«....ودى عاوزه فكر 

سليم
يبقى مفيش غيره.... »البير« ولقبه 

»فهيم«
واما الحكاوى تكون..... مؤثره لينا

يبقى اللى يحكيها.... الزم يكون »مينا«
وادى بقى »ليديا«....اللى تبيع ارجوان
دايما شذاه واضح.... من اول العنوان
لو قلت اقرا تاريخ..... ودى فرصه 

ذهبيه
يبقى نقول »هللا »....واحكيلنا يا 

»عطيه« 
وبرضه يحكى التاريخ....عن الفراعنه 

زمان
وصفحه متخصصه.... لجل خاطرهم 

كمان
وزى ماتعلمنا....... ده العلم مش كراس
»االسكاروسى« كالمه.... محبوب لكل 

الناس 
دول« كلمتين« لكن.... زى بارود 

ورصاص

الزم شوية معافره.... ال جل مانلقى 
»خالص

ايوه كمان«افتكرت«.....ومش ح اطول 
كتير

»حاجه« ومن حظنا.... بيحكيهالنا 
»نظير« 

اما فى مجال الطب.... وده علم شامل 
كبير

نالقى دكتور رفيق.....واحد من 
المشاهير

عن »الجهاز الهضمى.... »عالم وعلمه 
وفير

وتقدروا تسألوه.... لو محتاحين تفسير 
ناجح ومتمكن.... فى »جراحة 

المناظير«
لسه كتير فيه ورود.... للى يقول طب 

هات
»مريم مراد« تتحفنا.... باجمل 

»اللوحات«
وبرضه فيه اخبار..... من كل شكل 

ولون
بنلف بيها العالم.... تحكيلنا كل شئون

ده حتى لو اخبار..... ملكة جمال الكون
بس بصراحه اقول....و بصدق وحقيقه

خلونا نتكلم.... انشاهلل فى دقيقه
اصل »نيفين سامى«....انسانه ورقيقه
اما عشان نهتم....بفلوسنا بقى والمال
يبقى حديث »الضرايب«.... ده اللى 

تقوله » امال«
وان قلنا نتكلم..... بهدوء وبالراحه

يبقى ضرورى موريس.... يصحبنا 
»للواحه«

ومعاه »عويضه« كمان.....يناقشنا 
»بصراحه«

اصل المناقشه ضروره.... وتبادل االراء
عشان كده كان مهم..... نقرا »بريد 

قراء«
اما » روحانيات«......نسمعها من منجه

يحكى بكل نظام......كما عزف ب 
كمنجه

برضه روحانيات..... يكتبها لينا 
»عادل«

مليانه بالتفاسير..... على بابها نتقابل
وعشان اكالتنا.... لينا تكون كافيه

يبقى مع »تباسيم.... »بالصحه والعافيه«
قبل مايخلص كالمنا.... والوقت بينا 

يفوت
الكل عارف وفاهم.....مين هى »فاطمه 

ناعوت«
ع الحق بتدافع.... تصرخ باعلى الصوت 

يانعيش ك بنى ادمين..... او بالكرامه 
نموت

ب هدى بقية الورود.... واهدى محبتنا
لكل ايد ساهمت..... وبجد ساعدتنا

ولكل ايد تعبت.... فى غرس شجرتنا
بكل حب نكمل.... مع بعض مسيرتنا
والشكر للى معانا... او فارقوا دنيتنا

مسك الكالم هو....واحلى ما فى القول       
شكل الجريده ازاى..... وعنه مين 

مسئول
اصل ضرورى وراه....جندى صحيح 

مجهول
ورده بنهديها....بكل حب ل ايرينى
علشان ب »تصميمها«....جريدتنا 

ترضينى
وبشكلها الفاخر.... توصلنى وتجينى 

اعتذر لو سقط منى سهوا اى اسم ساهم 
ولو بحرف فى بناء »اهرامنا« 

كل »عيد قيامه« وانتم جميعا طيبيبن
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» باقة ورد« 

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

صراع الصمت
ليديا يؤانس

للمرأة فقط

  نصائح حلماية الشعر فى فصل الصيف من التقصف
هذه  فى  أنه  األهمية، خصوصااً  غاية  فى  أمر  الصيف  فى فصل  بالشعر  االهتمام 
التى تجعله متقصف وغير صحى على  للكثير من األمور  يتعرض  العام  الفترة من 
اإلطالق، لذا يجب عليِك مع قدومه أن تعرِف أفضل طرق التعامل معه وحمايته من 

التقصف وكذلك التساقط فيما بعد.

1-غسل الشعر بشكل ُمنتظم هذه النصيحة األهم، والتى يجب على كل امرأة اتباعها 
لكى تحافظ على شعرها صحى وجيد، ألن العرق مع ارتفاع درجات الحرارة يجعله 

يفقده بريقه تدريجيااً.
2-تناول الكثير من السوائل المياه والعصائر بكثرة فى فصل الصيف، من أهم قواعد حماية الشعر، ألن الجسد فى هذا 
الوقت يفقد الكثير من المياه، لذا يجعل الجسد وتحديدااً فروة الرأس بحاجة إلى تعويضها بمزيد من المياه والسوائل المختلفة.
3-تدليك الشعر بالزيت المخصص من أفضل النصائح التى يوصى بها الخبراء، هى تدليك فروة الرأس بزيت يعمل على 

تنشيط الدورة الدموية، وكذلك حمايتها من أى أمراض، كما أنه ينظفها كذلك من األتربة العالقة.
4-مرطبات الشعر بحاجة إلى عناية ورعاية من نوع خاص، فيفضل أن يكون لديِك مجموعة خاصة تعمل على ترطيب 

الشعر وفروة الرأس بشكل دائم خالل هذه الفترة لحمايته من التساقط
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األمريسعودية  واملؤامرة  وصنافري  تريان 
فاروق عطية
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- Ceiling                                         
- Wall                                             
- Flooring                                    
- Painting                                        
- Backsplash                                 
- Repair                                           
- Installation                                     
- Finishing                                      

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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أبريل  من  السابع  الخميس  يوم 
من  ينمحي  لن  تاريخي  يوم   2016
بمصريته.  يفخر  أي مصري  ذاكرة 
األولي  الزيارة  كانت  اليوم  هذا  في 
ملك  العزيز  عبد  بن  سلمان  للملك 
اليوم  هذا  في  أدركت  السعودية. 
تنزلق  الحضارة  مصر  أن  المشئوم 
بسهولة للفخ السعودي المنصوب لها 
أبدا لن تنسي  السعوية  بمهارة، وأن 
علي  محمد  مصر  من  لها  حدث  ما 
وأحفاده  باشا  إبراهيم  وابنه  باشا 
وهذا  فاروق،  والملك  فؤاد  الملك 
الحلقة  بالتفصيل في  ما تحدثت عنه 
مصر  مقاالت  سلسلة  من  األخيرة 
ومخططات األبالسة. وتعجبت كيف 
والتاريخ  الحضارة  مصر  تنصاع 
والعلم والفن بيسر لهؤالء البدو ذوي 
المجرم.  القبيح  اإلرهابي  الوجه 
الرائدة  الدنيا  أم  مصر  علي  خوفي 
أن  ودروبها  الحياة  مناحي  كل  في 
تسقط في مستنقع المشروع الوهابي 
لسيطرة  المنطقة  شعوب  إلخضاع 
يجّرنا  سوف  الذي  الوهابية  السلفية 
السني  النزاع  منزلق  إلي  بالقطع 
من  يتبعه  وما  بالمنطقة  الشيعي 

ويالت.
قبل ساعات من انتهاء هذه الزيارة 
من  الصادر  البيان  أثار  المشئومة 
بإعالن  المصري  الوزراء  مجلس 
الحدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع 
نقل  من  عليه  يترتب  وما  البحرية، 
صنافير  جزيرتي  على  السيادة 
أفعال  ردود  السعودية،  إلى  وتيران 
متباينة في الشارع المصري. ووفقا 
لمصادر شبه رسمية قيل أن ذلك تم 
في مقابل حصول مصر على %25 
للجزيرتين،  الطبيعية  الموارد  من 
المملكة بدفع مليارّي دوالر  والتزام 
لهما  المصري  الجيش  حماية  مقابل 
أن  البيان  هذا  وكاد  عاما.   69 مدة 
يغطي على زيارة الملك سلمان وما 
صاحبها من توقيع عدد من اتفاقيات 

إقليمي  وترقب  االقتصادي،  التعاون 
أكبر  بين  التحالف  عنه  سيسفر  لما 
منطقة  في  سنيتين  عربيتين  قوتين 

الشرق األوسط.
تعلن  أن  والمريب  بل  والغريب 
منذ  مسيق  ِعلم  لها  أن  اسرائيل 
الجزيرتين.  ملكية  بنقل  أسبوعين 
اإلسرائيلية  هاآرتس  صحيفة  نقلت 
عن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه 
طلباًا  أرسلت  مصر  إن  قوله  يعلون 
بوضع  يتعلق  إلسرائيل  ا  مبكراً
السعودية،  سيطرة  تحت  الجزيرتين 
تسلمت  بالده  إن  قال  يعلون  وأن 
العربية  المملكة  من  مكتوباًا  ا  تأكيداً
في  المالحة  حرية  على  السعودية 
مدي  يبين  وهذا  تيران.  مضيق 
بالشعب  الموقرة  حكومتنا  استخفاف 
ومشاعره، ويبدو أن الشعب كالزوج 

الذي يكون غالبا آخر من يعلم !!
السعودي  العاهل  لزيارة  وكان   
الشعب  انقسام  في  الفضل  الميمونة 
من  فريق  فريقين.  إلي  المصري 
بنقل  المرحبين  الموافقين  المؤيدين 
ألّم  َجَرب  كأنهما  الجزيرتين  ملكية 
عمل  منه  والخالص  الوطن  بجسد 
ويري  بشدة  يرفض  وفريق  وطنّي. 
تاريخيا  مصريتين  الجزيرتين  أن 
وبدماء  وجيولوجيا  وجغرافيا 
عنهما،  للدفاع  سالت  التي  الشهداء 
األول  الفريق  نظر  في  وأعتُِبروا 

خونة وعمالء ويفتقرون للوطنية.
وكانت حجج الحكومة والمطبلون 
من  واهية  حجج  لها،  والمزمرون 
أن،  ويبدو  وسمعنا  لوان  قالو  عينة 
وما شابه ذلك !.. قال متحدث باسم 
الحكومة في إحدى القنوات الفضائية 
نقاش  11 جولة  بعد  أتى  القرار  إن 
البلدين، على مدار  الخبراء من  بين 
مسؤولون  وأشار  سنوات.  ست 
إلى  تعود  مراسالت  إلى  مصريون 
كانت  القاهرة  أن  تظهر  عقود  عدة 

للجزيرتين.  السعودية  بملكية  تقر 
الرسمية  األهرام  صحيفة  وقالت 
في مقالها االفتتاحي االثنين 4/11، 
الى  الوديعة  »وعادت  بعنوان 
عن  تتنازل  لن  مصر  إن  أهلها«: 
أي  تحت  أراضيها  من  واحد  شبر 
من  ولكن  الظروف،  من  ظرف 
أشقاءنا  نُحرم  أن  المعقول  غير 
كل  تثبت  التي  أراضيهم  من  أيضا 
السعودية  وإن  فيها،  حقهم  الوثائق 
طلبت من مصر رسميا عام 1950 
للسيطرة  الجزيرتين  »خضوع 
البحرية  ضعف  بسبب  المصرية، 
قدرتها  وعدم  آنذاك  السعودية 
مواجهة  في  عنهما  الدفاع  على 
 .)! وثائق  أي  تظهر  إسرائيل«)ولم 
للخارجية  الرسمي  المتحدث  ونوه 
إن  تلفزيونية  مقابلة  في  المصرية 
على  السيادة  أبدا  تّدع  لم  القاهرة 
في  المصري  »فالوجود  الجزيرتين 
الجزيرتين ال يعني أننا نملك السيادة 
إعادتهما  »قرار  وأن  عليهما« 
من  لجنة  اتخذته  السعوديين،  إلى 
بينهم مسؤولين  المصريين،  الخبراء 
ورئاسة  والدفاع  الخارجية  من 
المخابرات المصرية«)مجرد لغو(.

في  التشكك  علي  ساعد  ومما   
فعال  ثبت  لو  حتى  االتفاقية  جدوي 
السلطة  حرص  للسعودية  تبعيتهما 
تبعية  تأكيد  على  الشديد  المصرية 
بدت  حتى  للسعودية  الجزيرتين 
أكثر حرصااً من السعودية على ذلك 
عامل  كثيرا.  تحدث  ال  مفارقة  في 
العام  الرأي  إثارة  الى  أدى  آخر 
العالقة  طبيعة  هو  االتفاقية،  تجاه 
قدمت  حيث  والسعودية،  مصر  بين 
السعودية مساعدات كبيرة لمصر في 
العامين 2013و 2014، كما زادت 
من  اقتصادية  بمساعدات  التوقعات 
للقاهرة،  ملكها  زيارة  مع  السعودية 
البلدين  بين  العالقة  صور  ما  وهو 
احتمال  وأن  ندية،  غير  انها  على 

للسعودية  مصرية  تنازالت  تقديم 
أن  ذلك  يؤكد  وما  وارد.  أمر 
أكثر  عادة  تكون  الحدود  مفاوضات 
صعوبة من اي اتفاقات أخرى، وال 
يفوز فيها طرف بكل شيء، واألهم 
دولة  سعت  ان  سابقااً  يحدث  لم  أنه 
الى إثبات حق دولة أخرى مهما كان 

ثابتا.اً
المعارض  الثاني  الطرف  أما 
واالفتقار  والعمالة  بالخيانة  المتهم 
قوية  معارضته  كانت  فقد  للوطنية، 
مؤيدة بالمستندات الدولية التي تثبت 

أحقية مصر وملكيتها للجزيرتين:
المنازعات  فض  مركز  كشف   -
البحرية والدولية التابع لألمم المتحدة 
من  عليها  الحصول  تم  خريطة  عن 
فرع بلغاريا، تثيت في مفاجأة كبري 
أن جزيرتي تيران وصنافير أراض 
مصرية، حيت تم وضع الجزيرتين 
عام  بعد  خاصة  مصر  اسم  تحت 
1982م العام الذي تم فيه حسم كل 
البحرية،  الحدودية  النزاعات  ملفات 
المزاعم  ينفي  الذي  وهواألمر 

السعودية بتبعية الجزيرتين لها.
http://www.vetogate.

com/2137808
- خرائط عددها 22 خريطة من 
ستانفورد،  جامعة  مكتبة  مقتنيات 
تعود للفترة من سنة 1801- 1906 
تيران  جزيرتي  أن  بوضوح  تبين 
السياسية  الحدود  في  تقع  وصنافير 
والجغرافية المصرية وليست ضمن 

الحدود السعودية.
http://albedaiah.com/

news/111075/14/04/2016
وبريطانية  مصرية  وثائق   -
ومخاطبات،  وقرارات  وروسية، 
تؤكد  ا  عاماً  250 لـ  خريطة  و17 
من  مصرية  وصنافير  تيران 
ملكية  تثبت  السيادة«  إلى  »الملكية 
التاريخ  من  بدءاً  للجزيرتين،  مصر 
إنشاء  قبل  ما  بفترة  ا  القديم، ومروراً
بالوثائق  وانتهاءاً  السعودية  المملكة 
التي  الحكومية  والخرائط والقرارت 
فقط ممارسة مصر لحق  ليس  تؤكد 
وملكيتها  بل  الجزيرة،  على  السيادة 

لها.
http://albedaiah.com/
news/111039/13/04/2016
من  صادرة  وثائق   4 قصة   -
 1928 عام  منذ  المصرية  الحكومة 
تيران  أن  تؤكد   1950 وحتى 
د. صبري  نشر  مصرية.  وصنافير 
في  والباحث  التاريخ  أستاذ  العدل 
الوثائق  من  مجموعة  سيناء  تاريخ 
وحتى   1928 عام  من  للفترة  تعود 
الجزيرتين،  مصرية  تثبت   1950
بدأ  لمصر  الجزر  هذه  تبعية  وان 
الحجاز  انضمام شمال  قبل  ت حتى 
ابن  حركة  تمرد  اثناء  للسعودية، 

شمال  ضم  محاوالت  ضد  رفادة 
مشيرا  سعود،  آل  لمملكة  الحجاز 
ذلك  على  السابقة  التواريخ  أن  إلى 
يمتد  المصري  النفوذ  فيها  كان 

للحجاز ويتجاوز خليج العقبة:
إليها  أشار  التي  األولى:  الوثيقة 
المراجع  أحد  باعتبارها  العدل 
المهمة عن سيناء وجغرافيتها وهي 
كتاب ناعوم شقير عن جزيرة سيناء 
فيه  ذكر   ،1916 عام  والصادر 
شقير عن وصفه لجزيرة تيران أنها 
أنها  إلى  إشارة  في  بلقع«،  »كفر 
جزيرة صخرية ال حياة فيها. وحول 
اتفاقية 1906 قال العدل إنها كانت 
تتعرض  ولم  البرية  للحدود  اتفاقية 
للحدود البحرية ولكن في هذا الوقت 
خليج  تتجاوز  مصر  حدود  كانت 
الوثيقة  الحجاز.  داخل  وتمتد  العقبة 
وفيها   1928 لعام  تعود  الثانية: 
وزارة  من  الحربية  وزارة  تستطلع 
الخارجية عن وضع جزيرتي تيران 
العلم  لوضع  قوة  إلرسال  وصنافير 
نظرا  الجزيرتين،  على  المصري 
لوجود تمرد على الجانب اآلخر من 
الحربية  وزارة  بدأت  العقبة  خليج 
وبناء  الحدود  لحماية  التحرك  في 
المخاطبة.  هذه  إرسال  تم  عليه 
الثالثة: وهي صادرة بتاريخ  الوثيقة 
الوثيقة  وتدور   1943 يونيو   3
المخابرات  تجريها  مناورات  حول 
العقبة  خليج  من  بالقرب  البريطانية 
ويدور جزء من هذه المناورات على 
 1936 التفاقية  طبقا  الجزيرتين 

بمساعدة  مصر  تلزم  كانت  والتي 
يؤكد  ما  وهو  البريطانية،  القوات 
الوقت  هذا  في  الجزيرتين  تبعية 
خرائط  أن  كما  المصرية،  للسيادة 
المساحة الصادرة عام 1937  هيئة 
أكدت تبعية الجزر لمصر، ورسمت 
تيران وصنافير بلون مصر. الوثيقة 
الرابعة: وهي صادرة في 25 فبراير 
فيه  ادعت  الذي  العام   1950 عام 
بملكيتها  خطاب  صدور  السعودية 
عن  عبارة  والوثيقة  فيه،  للجزيرة 
رد من وزارة الخارجية على وزارة 
الرد  وجاء  الوقت  هذا  في  الحربية 
لمصر،  تيران  جزيرة  تبعية  ليؤكد 
أنها  الوثيقة  في  الخارجية  وتكشف 
والتي  المالية  وزارة  من  استعلمت 
جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن 
قصة  وهذه  المصرية،  الحدود 
عام  تيران  مصرية  لتأكيد  الوثيقة 
بالكنيست  نائب  مطالبة  بعد   1950
هذه  وصور  بضمها.  اإلسرائيلي 

الوثائق بالرابط أدناه:
http://albedaiah.com/

news/110972/12/04/2016
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أسرة حترير األهرام اجلديد
تهنئكم

بعيد القيامة اجمليد



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات
أمنحتب الثالث 
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)أحيانااً  الثالث  أمنحتپ 
الثالث(  أمنوفيس  يكتب 
األسرة  فراعنة  تاسع  هو 
أعظم  ومن  عشر،  الثامنة 
مر  على  مصر  حكام 
في  مصر  حكم  التاريخ.، 
 1391( بين  ما  الفترة 
ق.م. – 1353 ق.م.( أو 

)1388 ق.م. – 1351 ق.م.(

زهرية من عهد أمنحتب مكتوب عليها:
العمود األيمن:

الملك، خرطوش )تيي ]الملكة[(، لها الصحة.
العمود األوسط:

اإلله الحسن، خرطوش )نب معات رع، معات تؤيد 
رع(، له الحياة.
العمود األيسر:

أبن رع، خرطوش )أمنحتب حقا واسط، أي أمنحتب 
حاكم طيبة( دام إلى

األبد.
مهتما  حكمه  سنوات  أوائل  في  الثالث  أمنحتب  كان 
صيادا  كان  حيث  والقنص  الصيد  وخاصة  بالرياضة 
عظيما حيث عثر له على جعرانا يسجل فيه انه أقتنص 
مائة ثور برى في رحلة صيد ملكية استغرقت يومين 
وجعرانا آخرا أصدره في السنة العاشرة ذكر فيه أنه 
منذ ارتقائه العرش قتل 102 من األسود في رحالت 
حيث  الحربية  للعمليات  قليال  اهتماما  وأبدى  الصيد. 
واجه أمنحتب الثالث بعض القالقل في السنة الخامسة 
من حكمه في بالد كوش )النوبة( ولكن القتال كان يدور 
عليهم  انتصر  أن  وبعد  المتمردين.  من  قليلة  فئة  مع 
الرابع، وقد  إلى الشالل  وسع رقعة ملكه حتى وصل 
بالقرب على صخور جزيرة  الحملة  لهذه  تذكار  دّون 
النوبة  بالنوبة، كما وصفت حملته على بالد  كونوسو 

على لوحة سمنة وهى اآلن في المتحف البريطانى.

مهتما  حكمه  سنوات  أوائل  في  الثالث  أمنحتب  كان 
صيادا  كان  حيث  والقنص  الصيد  وخاصة  بالرياضة 
عظيما حيث عثر له على جعرانا يسجل فيه انه أقتنص 
مائة ثور برى في رحلة صيد ملكية استغرقت يومين 
وجعرانا آخرا أصدره في السنة العاشرة ذكر فيه أنه 
منذ ارتقائه العرش قتل 102 من األسود في رحالت 
حيث  الحربية  للعمليات  قليال  اهتماما  وأبدى  الصيد. 
واجه أمنحتب الثالث بعض القالقل في السنة الخامسة 
من حكمه في بالد كوش )النوبة( ولكن القتال كان يدور 
عليهم  انتصر  أن  وبعد  المتمردين.  من  قليلة  فئة  مع 
الرابع، وقد  إلى الشالل  وسع رقعة ملكه حتى وصل 
بالقرب على صخور جزيرة  الحملة  لهذه  تذكار  دّون 
النوبة  بالنوبة، كما وصفت حملته على بالد  كونوسو 

على لوحة سمنة وهى اآلن في المتحف البريطانى.

وقد قامت ثورة أخرى في بلدة »أبهت »الواقعة بعد 
بإشراف  ذاتية  إدارة  لها  النوبة  وكانت  الثاني  الشالل 

أقطار  نائبه في  أمنحتب  الملكى لكوش، فأرسل  األبن 
الجنوب وابن الملك لقمع الثورة ولم يشترك فيها أمنحتب 

الثالث، واتسم معظم حكمه باالستقرار والرخاء
بنى امنحوتب معبدا في طيبة ولكنه دمر بالكامل بعد 
ذلك، كما بنى أيضا عدة معابد في طيبة، وفى الكرنك 
بنى معبد لإلله مونتو إله الحرب الذي كان رب إقليم 
طيبة ثم حل محله اإلله آمون، ومعبد آخر لآللهه موت 

زوجة اإلله آمون رع.
كما ساهم في معبد آمون المعبد الرئيسي في الكرنك 
مخلصا  امنحتب  وكان  للمعبد،  الثالث  الصرح  ببنائه 
عن  الكهان  ليتجاوز  الكرنك  معبد  له  وبنى  رع  آلله 
أن أمه كانت امرأة أجنبية، وأعظم بناء أقامه أمنحتب 
الدلتا  في  آثار  له  وجدت  الجنائزي،  معبده  طيبة  في 
وطرة وفي بنها ومنف والجيزة والكاب وأرمنتوأيضا 

في سيناء.
ألمنحتب الثالث تمثاالن جالسان يعرفان باسم تمثالي 
ممنون في طيبة الغربية، منحوت كل منهما من قطعة 
إرتفاعه  ويبلغ  األحمر  الرملي  الحجر  من  واحدة 
بن  أمنحتب  المهندس  أقامهما  القاعدة  بدون  مترا   15
الذي ُدمر  الجنائزي،  حابو، وكانا يزينا واجهة معبده 
المؤدي  الطريق  بجانب  قائمين  اآلن  وهما  بالكامل 
بالجبانة  الموجودة  الملوك  ومقابر  الملكية  المعابد  إلى 
وسبب شهرة التمثالين أنه عندما حدث زلزال في عام 
التمثال  انشطار  إلى  وأدى  طيبة  منطقة  هز  ق.م   27
الشمالي إلى نصفين عند وسطه وبعد ذلك كان الحجر 
يرسل ذبذبات صوتية عن طريق فعل داخلي ناتج عن 
التغيرات الفجائية للرطوبة ودرجة الحرارة عند الفجر 
أم  التمثال يصدر أصوات رثاء  ان  فظهرت أسطورة 
ابنها  الفجر على  أورورا ربة  األثيوبي ممنون  البطل 
الذي سقط في ميدان طروادة كل صباح ومنه أخذ اسم 
من  العديد  بإصدار  الثالث  أمنحتب  قام  كما  التمثالين 
الجعارين التذكارية نعرف منها خمس جعارين أبقاها 
الزمن، أقدمها يؤكد لقب الملكة تيي باعتبارها الملكة 

الرئيسية
  

من  لحكمه  الثانية  السنة  في  الثالث  أمنحتب  تزوج 
الملكة ِتْيِي ولم يكن لها اصول ملكية ولكن والداها كانا 
أمنحتب  له  أنجبت  الدولة،  في  راقية  مناصبا  يشغالن 
في  ومثله  الواحد  باإلله  آمن  الذي  خليفته،  الرابع 
الشمس )آتون( كعاطية للحياة، وأسمى نفسه إخناتون 
ومعناه »أفق آتون«. وكان ألمحتب الثالث العديد من 
الزوجات منها زيجات دبلوماسية من أميرات أجنبيات 
مثل األميرة جلوخيبا بنت ملك متنى )في العراق اليوم( 
العام  وفى  إيزيس.  اخته  من  وتزوج  نهرين،  وأميرة 
 ،« أمون  »ست  تدعى  له  أخرى  اخت  من  الثالثين 
والمعروف أنه أنجب ستة من األبناء منهم ولدان هما 
األكبر ومات في حياته وأمنحتب  األبن  تحتمس وهو 
الرابع، وأربعة بنات. ويحتمل ان يكون امنحتب الرابع 

)إخناتون( قد شارك والده في العرش.

نعم تحيا مصر 

سيدي الرئيس ،

تمنيت كثيرا ان اراك وجهآ لوجه 
لرعايتكم  اإلمتنان  خالص  ألقدم 
لبالدنا الحبيبة واإلهتمام بمستقبلها، 

لشخصكم  والتقدير  الوفاء  كل 
الحبيب.

منذ  سيناء  في  االرهاب  تحارب 
اكثر من 18 شهرا ولم ننتهي منهم 
تسلمها  ان  االسهل  من  وكان  بعد 
لهم بمقتضي عقد بيع مرسي وكفي 
ولكنك  القتال  شر  المؤمنين  هللا 
وعن  ؛  تفعل  لم  مصري  كوطني 
في   ، كله  العالم  حذرت  اإلرهاب 
كله  الخارجي  العالم  كان  وقت 
حذرت  من  وانت  ومازال  ضدك 
الشر  قوي  ان  من  المصريين 
البدايه  ففي  المؤامرات  لنا  تحيك 
وقفت ايطاليا بجانبا وكانت النتيجة 
السفارة  بمبني  وقنابل  مفرقعات 
االيطالية لتغضب ايطاليا ولم يكن 
هذا كافيا والبد من شئ اقوي مؤثر 
وكان ريجييني وحكايته اللي مش 

عارفين اولها من آخرها .

بجانبك  الروسي  الرئيس  وقف 
هو وشعبه ف لم ال نعكر صفوها 
ركاب  فقط  ليست  والضحية 
وقطاع  شعبنا  ايضا  بل  الطائرة 
السياحة ومدن كاملة لتعاني الخالء 

.

البترول  سعر  عمدأ  رخصوا 
السفن  اصحاب  يشجعوا  حتي 
جدوي  من  العمالقة  والشاحنات 
السويس وسداد  بقناة  المرور  عدم 

الرسوم للعبور .

حرج  وال  حدث  الدوالر  عن  و 
،كل هذه الضغوط والمؤامرات لم 
تمنع صاحب القرار من العمل في 
والطرق  المشروعات  من  الكثير 
شعب  .هموم  والغذاء  والتصنيع 

هموم ثقيلة؛

الرئيس  سيادة  بكم  ثقتنا  ولكن   
لم تهتز برغم من بعض السلبيات 
في  مسؤلين  افراد  من  الصادرة 
االطفال  قاضي سجن  كا  مواقعهم 
وقاضي اسالم وقاضي فاطمة كلهم 
لهم حيثيات وقوانين يرتكزوا عليها 
، فنحن ننتظر منك شلوت وبوكس 

لألخوان المستترين...!!!!!!

مش هايحصل ....مجلس النواب 
للمسائلة  القوانين  هذه  يستحضر 

واداء دورهم كما يجب..

فجأة اصبح ال 90 مليون خبراء 
جويين  بحريين  عسكريين  فنيين 
ويملكون كل التقنيات والمعلومات 
الخبراء  هم  بل  فقط  هذا  ليس 

االوحدين ، 

وحفظك  هللا  اعانك  النهايه  في 
لمصرنا العزيزة المحبوبه .

كلمتني وخالص
للجميع  امنيات طيبة  ميشيل نوستراداموس ولد منذ 
المسيح  السيد  بقيامة  الدائم  بفرحنا  قلبية  تهاني  و 
االباء  اقوال  تمت  قد  و  المره  العبوديه  من  عتقنا  و 

االوليين .
حضراتكم  و  عام  كل  و  سبحوه  و  هللوا  و  افرحوا 

بصحة جيدة في المسيح الرب .
االسكاروسى

حتيــا مصــر

أن  بعد  الثالث  أمنحتب  توفى 
سن  في  وهو  عام   38 لمدة  حكم 
الخمسين ربما بسبب مرض غير 
التي  المقبرة  واكتشفت  معلوم، 
اعدها لنفسه في عام 1799 وهى 
الملوك  بوادي   22 رقم  المقبرة 
وقد  ودفلييه  جولوه  واكتشفها 

مهدمة  والجدران  فارغة  وجدت 
بفعل الضغط والعوامل الجوية ولم 
تكن مومياؤه بداخلها حيث وجدت 
من  بالقرب  مقبرة  في  مومياؤه 
الدير البحري وتم أخفاؤها بواسطة 

الكهنة واكتشفت في عام 1881.
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الكتل االنفعالية املتحركة
جرجس نظري

اإلنسانية  العالقات  كان  فقالوا  خدعوك 
يسوسها املنطق  ويحرك عجالتها بنزين 
من  املنطق  فقالوا:أن  ,خدعوك  العقل 
املمكن أن يغير عقيدة شخص في أمر ما 
..............لكنها املشاعر يا عزيزي قادرة علي 
إتيان املعجزات  وتغير األمور وحشد املاليني 
,وقتل األبرياء,وقلب احلق باطل ومترير ما ال 

مير .

جيدا  املدركة  غير  املؤملة  احلقيقة  هذه 
ديل   األمريكي  الكاتب  جيدا  أدركها 
العالقات  معهد  مؤسس  كارينجي 
شافية  أعلنها  حيث  بنيويورك  اإلنسانية 
الشمس في  واضحة وضوح  وافية جالية 
يوليو  حيث قال«لست تتعامل مع  شهر 
أهواء  أهل  مع  تتعامل  إمنا  منطق  أهل 

ومشاعر »

أطرافة  أتبادل  حديث  في  كنت  باألمس 
املفترض  من  –التي  الشخوص  بعض  مع 
رأسها  داخل  في  مادة  بداخلها  يكون  أن 

اسمها العقل-

أجرته  جيد  صحفي  حتقيق  الي  وتطرقت 
 ١3 وجود  عن  املصرية  الصحف  احدي 
,وكيف  مصر  محافظات  في  عنتيال 
لشعب موسوم مبصطلح »شعب متدين 

االنحالل  هذا  إلي  احلال  به  يصل  بطبعه« 
باتت  حتي  السلوكي   والتدني  األخالقي 

مصر بلد العناتيل 

مهاجمة  عن  أحالقنا  جتف  ال  الذين  نحن 
وننعتهم  الكافر  الغرب  بالد  في  الفسق  
.... الدين   أهل  أنفسنا  وننعت  بالنجاسة 

حولي  من  هاج  حتي  كلماتي  اكمل  ولم 
الغربية   الثقافة  ونعتوني مبناصرة  وماجوا 

بحجة أنها ال تتسم بالنفاق .

هذا هو حال بالدنا وأهالينا مشاعر هوجاء 
متحركة,ويا  انفعالية  ,.......كتل  اال  ليس 
ليته يقتصر األمر علي هذا ,ولكن مشاعرنا 
والشهادات  واألعراف  املسافات  تتخطي 
حوار  ,أجريت  باملشاعر  الوظائف  ,نرتقي 
مع مدرب احد األندية وسألته ما هي اكبر 
مدرب  تصيب  أن  املمكن  من  التي  اآلفات 
يأتي املدرب ويرفض العب  النادي فقال لي 
أنا  بعينه فنسأله ملاذا ؟فيقول دمه تقيل 

ال استلطفه 

حتي اجملال الصحفي منبر العدل واإلصالح-
,كتل  ,وراثة,معارف  فيه-شاللية  املفترض 

انفعالية متحركة

للحديث بقية  

مفاتيح املساء
وهيب  نديم  وهبة – فلسطني 

نٌي  ِسكِّ وََقاَل:  إلّي  وِفيُّ  الصُّ نََظرَ 
الرِّفاُق،  بَاَعَك  َقْد  يَأتِيَك،  هرِ  الظَّ ِفي 
يَْعلَُو  َكْي  التَّالِميِذ،  أرُجَل  َغَسلَْت 
اسُم الرَّبِّ وَتُولََد ُمُدُن اإْلميَاِن، ُولِْدَت بنََي 

الَْبهائِم، َكْي تَُكوَن أمثولًَة لْلنساِن.

وَبَاَح  َقلَبَك  َسَكَن  َمْن  بَاَعَك  وَاآلَن.. 
بِِسرَِّك لأِْلعَداِء.

َمَساَفٌة  وَبيَنَنا  وَبََكى،  وفيُّ  الصُّ َقاَل 
ِمْن أَزِمَنٍة وأَمِكَنٍة وَتَوارِيَخ وَُشُهودِ زورٍ 

تَدورُ ِفي ُكلِّ اأْلزَماِن ِفي ذَاِت امْلَكاِن.

َعادَ الرُّوَماُن َعلى َضِجيِج نَِعيِق الُْبوِم

وَالُْقدُس نَرِجَسٌة ِمْن ذََهِب الّرهَبِة

ُمَعلََّقٌة َما بنََي الّتقديِس وَالتَّكِذيِب

َما بنََي َحضارٍَة انَدثَرَْت، وََحَضارٍَة َقاَمْت،

وَِقَياَمِة املَِسيِح

َعلَُّقوَك َعلى َخَشِب اْلََطايَا

أَننُِي  صراَخاِت اْلََشِب وَاحْلَديِد

َكَمرَايا َشْمٍس

َسَطَعْت.

ِجراَحاتَُك..

آالُمَك َعَبرَِت املُسَتِحيَل

ملََعْت نَازَِفًة ِمْن بنَِي املََساِميرِ

وَحَدَك أنَت املُنَفرِدُ بِالِْعشِق

ُد بِاأْللوهيَِّة .. املَُتَوحِّ

دَُمَك َمَسَح َخَطايَانَا

وِفيُّ َعيَنْيِه وََقاَل: أَظلََمِت  أَغَمَض الصُّ
ِغَطاَء  األَرِض  ِمَن  اهلُل  َسَحَب  نيا،  الدُّ
َخَشِب  َفوَق  النُّورَ  وأنَارَ  ياِء..  الضِّ
الِم  الظَّ َشْدُو  َكاَن  ِعنَدَها،  لِب..  الصَّ
َعالًِيا ِفي أرَجاِء املََكاِن.. وََكانَِت األُغِنَيُة: 

َمسيُح يَا َمسيُح يَا فادي الَْبرَايَا.

يرِ الَْعائِِد في املََساِء َكالطَّ

يُغِمُض  اجْلََناَح،  يُخِفُض  َجريًحا 
الَْعيَننِي

يَبحُث ِفي الَبرارِي َعْن وََطٍن.. َكْي يَناَم

وَيَتُرَك الَْكوَن ِفي َكَنِف اهلِل وَالِْعَبادِ

ُخلَسًة  وََساُقوَك  اْلََشِب،  َعِن  أَنزَلوَك 
وأنَْت  الِْقَياَمِة..  ُجلُجلَِة  ليِل  َعلى 
لِب ِمَن  اْلَارُج بِالنُّورِ، َكِمثِل َعُمودِ الصَّ

َماِء  األَرِض إلى السَّ

يَصَعُد  َشَجٍر  َكريِح  وِفيُّ  الصُّ َهَمَس 
يَُعانُِق  وََشَجٍر  اأْلقداِس  ُقدِس  إلى 

َسَماَء بَيَت حَلَم..

الَْعابِروَن َكانُوا.. 

َعلى  َعيَنْيِه  التَّاريُخ  َفَتَح  ُمنُذ 
ريِق، يَحِملوَن أثقالَُهم، أَحَمالَُهم،  الطَّ
الرِّيِح  بَاِب  ِمْن  وَيَصَعدوَن  أَحالَمُهم، 

ماِء.. إلى بَاِب السَّ

 ، ُقلُْت: ُمبارٌَك ُصعودُ الرَّبِّ

ِفي  ابِِح  السَّ الَْقلِب  ُهَياُم  وَُمَبارٌَك 
َملَكوِت الَْعرِش..

ُمَبارٌَك لِلَْحامِلنَِي ِفي الِْعشِق وَاحْلَاِملنَِي 

ِكَتابَُهم، 

وََعلى ُصُدورِِهم، يَرَفُعُهم اجمَلُد..

األَوَِّل  الَْيوِم  بنََي  َما  وِفيُّ  الصُّ َقاَل 
َملَُكوِت  إلى  املَسيُح  َصِعَد  وَالثَّالِِث، 
بِالرُّوِح  َمَعُه،  وََصِعدنَا  َماِء،  السَّ

وَالتَّقديِِس..

لِلَْجائِعنَي،  َقمٍح  َكُسنُبلَِة  َصِعَد 
َصِعَد  الَْكلَِمِة..  ُحُقوِل  َعْن  املُبَعديَن 

َجرَِة.. يرِ  وَالشَّ َكرَفَِّة َجفٍن بنََي الطَّ

نَيا.. َماِء أنارَ الدُّ وََكِمثِل بَرِق السَّ

ِعنَدها.. َصَدَح النَّهُر بِالِْغَناِء

بنَي    املَُعذَّ ِشفاِه  َفوَق  الزَّهُر  وَاسَتيَقَظ 
-

أُغِنَيًة للَْحَياِة

ُقلُْت: َسالًما َعليَك  واْفَترَقَنا

وِفيُّ يَبَتِعُد، يَخَتفي، يََتالَشى  َكاَن الصُّ
باِب وَالِْغياِب..  لِّ وَالضَّ بنََي الظِّ

بِالنَّارِ..  ُمَتوًَّجا  بِالنُّورِ  َغارًِقا  وَُكْنُت 
بِرَعَشِة  َمسُكونًا  بِاحْلَِقيَقِة..  ُمَكلَّاًل 

احْلُُضورِ.

ُهَو اآلَن أَمامي

يَِسيُر  بنََي النُّجوِم ..

َماِء  َحاِماًل ِفي يََديِْه َمَفاتِيَح السَّ

َباِح يَشُدو أيَقَظني َكَنارُ الصَّ

يَنُقُر ُشبَّاِكي وَيَهُفو لِلَْغِديرِ

َكاَن ُحلًُما

َسَكَن رُوِحي وَأنَْت ِفيِه أَجَمُل رُوٍح 

عرِ ُخيوٌل ِمْن َخياالِت الشِّ

تَعُدو ِفي يَقَظِتي، تَخُطو ِفي ُمَخيِّلَتي،

َعَتباِت  َعلى  الرَّعِد،  ُخطواِت  َكمثِل 

املََطرِ

ِمهرََجاُن ُحُضورَِك َسيَّرَني ..

َفوَق  تَعلو  أَماِمي..  وَأنَت  َسيَّرَنِي 
ُهِب الشُّ

ِسراًجا َسرى نُورًا..                               

مالًكا يسيُر على املَِياِه

أِسيُر َمَعَك، 

أِسيُر بُِقربَِك، 

بُِتراٍب  ُخطاَك  َخطَّ  اّلِذي  لِّ  َكالظِّ
َس .. تََقدَّ

َماِء،  تََتَماَهى ُخيوُل السَّ

وََصهيُل اأْلرِض ُصراَخاُت الرَّعِد وَاجْلَِياِع  
الُْفَقرَاِء ..

تَأتِيَك اجْلُُموُع وَتَأتي املُعِجزَُة ..

ُكلُّ أسَماِك بِحارِ اهلِل بنََي يََديَْك.

رِ يَُغادِرُنِي ومََيُرُّ َكالرِّيِح املَُعطَّ

َما بنََي ِغياٍب وَِغياٍب.. 

مِس.. َما بنََي ِغياِب الَْقَمرِ وَُشُروِق الشَّ

وََمالينُِي املُؤِمِننَي تَقرَُع اأْلجرَاَس..  

الِة  وَالَكَنائُِس تَُوزُِّع َمَفاتِيَح الصَّ

وَتَعلو التَّراتِيُل وَالتَّرانِيُم، 

َماَء  وأَصواُت احْلَناِجرِ تُعانُِق السَّ

املَِسيُح َقاَم

ا َقاَم َحقًّ

ْوِء وَبُُزوِغ الَْفْجرِ َكرَفَِّة الضَّ

وَأنَا  املَوُجودُ َحّتى ِفي الِْغياِب

أتُرُك  لِلَعالَِم..  ..

أتُرُك بنََي يَديَْك رَِسالََة اإْلنساِن

»امَلَبَّة«
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ختفيض كبري يف أسعار اإلعالنات يف األهرام اجلديد
بدءا من عام ٢٠١6 أجرت إدارة األهرام اجلديد تخفيضات في معظم 

الصفحات بها

ahram.teeba@gmail.com لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى

أو اتصل على 647-823-6779

املسيح، امللك الذى صار 
عبدًا

أحد الشعانني
Oliver كتبها

المسيح صار جسدااً ثم صار عبدااً . لم يظهر 
تجلى على  لما  اليوم. حتى  أبدااً كملك سوى 
التالميذ  لم يره سوى ثالثة من  جبل طابور 
وأمرهم أن ال يتحدثوا عن تجليه. اليوم فقط 
يدخل قدام البشرية كملك حتى عندما يُصلب 
لهذا  الصليب.  على  ملك  قد  الرب  أن  نقول 

ينبغى أن نبتهج ونسبح المسيح الملك. 

تحقيق  يبدأ  أورشليم  من  يقترب  المسيح 
أول  التينة.  بيت  فاجى.  بيت  من  الخالص 
إلى  بالتينة كان بعد الخطية والعرى.  عهدنا 
ثمر  بال  التى  التينة  قدام  يجتاز  فاجى  بيت 
الغد  في  ستصير  وإال  وتستقبله  تنتبه  لعلها 
لعنة وعارااً. من قبل اللعنة بدأ الخالص. ها 
هو مخلصنا الصالح يسوع في الطريق إلى 
أورشليم كى يلبس آدم وبنيه لباس الخالص 
أحس  حين  رمزيااً  آدم  إرتداه  الذى  القميص 

بالعرى. 

أتان وجحش

فاجى،  بيت  من  والجحش  األتان  هاتوا 
بيت التينة التى لعنت. أخرجوهما فإن الرب 
والجحش  الكبير  األتان  إلى  إليهما.  محتاج 
محتاج.  واألمم  اليهود  إلى  محتاج.  الصغير 
قبل  ألنه  لهما.  رمزااً  والجحش  األتان  كان 
 . والبهيمة  اإلنسان  بين  فرق  كان  ما  الفداء 
مجرد  صار  هللا  روح  اإلنسان  فقد  أن  بعد 
نسمة كالبهائم. وفي الموت أيضااً يتشابهان . 
كالهما يموت. كالهما يختفى في الظالم. كان 
الخطية  سالسل  مربوطااً.  كالبهائم  اإلنسان 
قيدت الكبير والصغير وكان الفساد لجام على 
فمه يمنعه من الحديث مع السماء. كان إتجاه 
البشر كالبهائم دائمااً إلى أسفل. و كما البهائم 
ال تستطيع أن تفك نفسها هكذا اإلنسان كان 

يحتاج إلى من يفك القيود جا2: 21-18

كان لألتان بيت كاليهود ولم يكن الجحش 
كاألمم  خارجااً  مربوطااً  كان  بل  البيت  في 
مر11: 4و5 ومع أنهما حال األتان لكن الذين 
لم  إذ  الجحش؟  شاهدوهما تعجبوا كيف حال 

يكن لألمم رجاء في فكرهم. 

تقدموا  الذين  أن  بقوله  الكتاب  يبهرنا 
خلصنا  قالوا  )األمم(  تبعوا  والذين  )اليهود( 

مر11: 9

الرب محتاج ؟ 

كالم الروح يعلن السر. الرب محتاج إليهما. 
النهاية من عظمة تعبيراتك  أنا أندهش حتى 
يا هللا. منذ متى تحتاج يا هللا؟ ماذا ينقصك؟ 
روحك  لكن  الناقصون  أننا  ونعترف  نعرف 
أنك  إعتبرت  فهل  المحتاج.  أنت  أنك  يقول 
بتجسدك  تكتمل؟ هل  بنا  وأنك  بدوننا  ناقص 
صرت رأسااً تحتاج إلينا جسدااً. هل تحتاجنا 
لكى تبرهن حبك. أم تحتاجنا كى تفرح أبيك 
القدوس الذى َبَذلََك حبااً بنا. ماذا تحتاج فينا يا 
هللا؟ وأنت تسدد كل إحتياجات الخليقة. كيف 
الحديث  بدأت  أهكذا  بسببنا؟  محتاجااً  صرت 
كعبد لكى تدخل أورشليم كملك. في الطريق 
مع تالميذه حذرهم يسوع إن قابلكم المشتكى 
وسألكم من قال لكما هذا قوال له هو الرب . 

هو محتاج إليهما. يريد اليهود واألمم

فرشوا ثيابهم

في البدء ألبس هللا آدم وحواء أقمصة لسبب 
يخطو  الجسد  في  اإلبن  ظهر  ولما  عريهما 
نحو الصليب بثبات خلعوا ثيابهم ألنه سيستر 
خلعوا  لألقمصة.  الحاجة  فما  بدمه  الجميع 
تستر  تعد  لم  الثياب  وفرشوها،  أقمصتهم 

يدوس  ألنه  الجديد  إنسانهم  المسيح  فليلبسوا 
الموت ويكسيهم. . على األتان فرشوا الثياب 
إنحنوا  اليهود واألمم قد  وعلى الجحش فكل 
فرشوا  والجحش.  األتان  الراكب  الملك  قدام 
الطريق  يخفون  كأنما  الطريق  في  ثيابهم 
داخالاً  السماوى  الطريق  ليظهر  األرضي 
سنين  ثالثة  قضى  لقد  كالظافرين.  أورشليم 
لم  الثغرات.  كل  ويرمم  الكل  يخدم  وأكثر 
يفوته شيء. لم يفشل ولو مرة فكيف ال يدخل 

أورشليم منتصرااً وكيف ال يفرحون به. لما 
وقاربوا  فاجى  بيت  التين عند  أوراق  تركوا 
المنحدر لم يخجلوا أن يتعروا قدام المسيح إذ 
فرشوا  جديد،  من  يولدوا  كمن  ثيابهم  خلعوا 
يستبدل  أن  وعدهم  ألنه  ثيابهم  السيد  تحت 

اللعنة بثوب البر. . 

في  وفرشوها  الشجر  أغصان  قطعوا 
الطريق

المقطوعة  األغصان  هذه  البشر  كل  كان 
أن  تستطيع  ال  أغصان  كلها  الكرمة.  من 
تأتى بثمر من ذاتها. إنفصلت وماتت وكانت 
فى  ويلقونها  يجمعونها   . مصيرها  تنتظر 
النار. هذه األغصان نحن. كنا كموتى نهتف 
وضعنا   . أورشليم  الداخل  للمسيح  ونلوح 
األغصان مفروشة تحت الغصن الحى يسوع 
لعلها تتطعم به وتحيا من جديد. ما دام الكرام 
فيه  ينفخ  كى  الميت  غصنك  فإعطه  أتى  قد 
نسمة حياة. لم يقطع المسيح غصنااً بل البشر 
قطعوا أنفسهم من المسيح ثم فرشوا أغصانهم 
لكنه  للملك  إستقبال  أفضل  هو  هذا  أن  ظنااً 
كان  لذلك  السماوى.  المخلص  إستقبال  كان 
أغصان  فكل  رجليه  تحت  مفروشااً  الصليب 
البشر صلبانااً. لنهتف للداخل أورشليم قائلين 

أوصنا إصنع لنا فيك أغصانااً جديدة عوض 
عن التى إنفصلت عنك وماتت. يدخل الملك 
بلحن سماوى يرنم :أنا كالكرمة الُمْنِبتة النَِّعَمة، 
وأزهاري ثمار مجد وغنى . سيراخ24 : 1

عند المنحدر فرح التالميذ وبكى يسوع

عند المنحدر تبدأ األحداث تُكتب بالذهب. 
رأوا  إذ  يفرحون  التالميذ  بدأ  المنحدر  عند 
الذهبى  الباب  من  يقترب  الوديع  ملكهم 
أورشليم  السالم  ملك  دخل  هناك  ألورشليم. 
القرمزى رداءااً  والبرفير  التاج شوكااً  ليتسلم 
المنحدر  عند  صولجانااً.  الصليب  ويحمل 
يرفعنا  كى  الدرجات  أقل  اإلبن  يرتضى 
المنحدر  عند  يفرحون.  لهذا  السماويات  إلي 
الجميع  ويتجمهر  سرعة  الخطوات  تزداد 
نصيبااً.  الجديدة  المملكة  في  يجدون  لعلهم 
لكن عند  التالميذ وهتفوا  فرح  المنحدر  عند 
باألمس   .41  :19 لو  يسوع  بكى  المنحدر 
تتوقف  ثم  أورشليم  بكى  واليوم  لعازر  بكى 
عند  من  الدم.  رحلة  لتبدأ  الدموع  رحلة 

الجحيم  إلى  حتى  ينزل  أن  ينوى  المنحدر 
بإرادته ويسبى المسبيين ويخرج بهم منتصرااً 
لذلك يهتفون له عند المنحدر. . ها أورشليم 
 . مصيرها  عن  غافلة  وهى  جريمتها  تكرر 
ليقتلوا  الكرم  للملك ثم يتجمهر خدام  يهتفون 
ملكااً  نر  لم  عليهم.  فبكى  الكرم  إبن صاحب 
الوديع  الملك  إنتصاره إال لو كان  يبكى يوم 

يسوع المسيح الحلو. 

هوشعنا الملك اآلتى بإسم الرب

إرتجت المدينة كلها. صوت الهتاف زلزل 
لكن  الجميع خلصنا هوشعنا  أورشليم. هتف 
يطلبه  خاص  خالص  واحد  كل  داخل  في 

لنفسه. 

الفريسيون يهتفون خلصنا وهم ال يريدون 
خالصه. يعرف السيد أنهم مراؤون يقولون 
أن  يعتقد  أن بعضهم  . حتى  يقصدون  ما ال 
الصغير-)ميتاترون( غير  يهوه  المسيح هو- 
مساو لآلب. فإن لم يؤمنوا بالمسيح إلهااً واحدااً 
يطلبون  فكيف  الجوهر  في  لآلب  ومساويااً 
لم  إن  مكتوب  وهو  أوصنا  هاتفين  خالصااً 
تؤمنوا به تهلكون. ال ينخدع المسيح بهتافات 

وال بصلوات أو حتى صرخات زائفة. 

الصدوقيون يهتفون هوشعنا وهم ال يؤمنون 
بالقيامة فباطل هو هتافهم إذ لم يؤمنوا بالقيامة 
فكيف يكون خالص.. الهيرودوسيون يهتفون 
خلصنا ثم يصمتون على إستحياء إذ ال ملك 
في  يشتركون  ال  هم  لذلك  قيصر  إال  لهم 
الهتاف حين يكون مبارك الملك اآلتى بإسم 
الرب فما قيمة الهتاف ب هوشعنا ما داموا ال 

يرتضون المسيح ملكااً؟

طائفة الغيورين أيضااً يهتفون خلصنا وهم 
يريدون الخالص من الرومان وجزيتهم فماذا 
بقى  ثم  الرومان  من  وخلصهم  إستجاب  لو 

الموت يحصدهم؟

التالميذ هتفوا خلصنا ولم يقصدوا خالص 
ملكوت  ال  مملكتهم  ينتظرون  كانوا  الرب. 
هللا. و أرادوا أن يتقاسموا الكراسى عن يمينه 
ويساره وتشاجروا من يكون األعظم حينها. 

البعض كان هناك يهتف خلصنا من الفقر 
أو خلصنا من السلطة الغاشمة أو خلصنا من 
مشاكل الحياة كلهم هتفوا لغير ما جاء المسيح 
ألجله. ألنهم لو طلبوا خالص الرب سيكون 

لهم خالص من كل شيء. 

إال األطفال المباركين. ليس عندهم إشتياق 
همااً  يحملون  ال  نفسه.  الرب  لشخص  سوى 
حبااً  يحملون  بل  الخالص  منه  يرتجون 
يقبلون به المخلص. إرتاح قلب الرب لهتاف 
األطفال ألنهم من قلب نقى يصرخون. بقلب 
إنتهروهم.  الذين  إنتهر  لذلك  طاهر يطلبون. 
هم  كثيرون  الرب.  يسر  أطفال  بقلب  ألنه 
الذين يقولون خلصنا وقليلون منهم يقصدون 
الخالص الذي من أجله تجسد الرب. فليفتش 
كل واحد قلبه ألجل أى خالص يهتف للرب. 

ليت لنا يا هللا قلب طفل فنهتف به ونصلى 
بمسرة  تقبلنا  وأنت  وحبك  فرحك  به  نعيش 
مبارك  خلصنا  هوشعنا  قائلين  ندعوك  حين 
أنت يا سيدنا الملك المسيح ملك المجد اآلتى 

من عند اآلب. 

كاريكاتري الدوالر حيكم قبضته على اجلنيه املصري 
كاريكاتري أمحد عادل
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لوحة للفنان أسامة  الليثى 
الوان زيت على خشب 120×80 سم من وحي الواقع 

اليومي  رجل فقري يقوم جبمع الفارغ من كراتني الشيبسي 
والبسكوت ليقوم ببيعه   

وملشاهده باقى اعماله
https://www.facebook.com/OsamaELLaithy  

اسم اللوحة:
الفالحة 
مريم مراد

األصول املسيحية لعلم السلوكيات

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 

الطالق في املسيحية »ذروة املأساة في 
العالقات اإلنسانية«

ومبرراته  المسيحية  في  الطالق  موضوع  سيظل 
المواضيع  أكثر  من  وقيوده  وضوابطه  ومشروعيته 
الشائكة في الزواج المسيحي، وسيظل هذا الموضوع 
محل نزاع بين سعي بعض من األزواج  للحصول 
علي موافقة الكنيسة علي اإلنفصال،أو إعتبار زواجهم 
باطال، وما يتصوره هؤالء الساعين من مقاومة يبديها 

رجال  الدين المسيحي تجاه حقهم في ذلك .
والتي  المسيح  يسوع  المجد  لرب  الشهيرة  واألية 
ينتزعها البعض من السياق العام للموضوع وهي : 
بكلماتها  األية  هذه  الزني، ستظل  لعلة  اإل  ال طالق 
الخمسة وكلمتها المحورية  " لعلة "  هي األساس  في 
كل التفسيرات، والتي تتطور عبر القرون لتبرر أو 
تمنع اإلنفصال في حالة طلب ذلك اإلنفصال وحسب 
رؤية الكنيسة وفهم رجاالتها للقصد اإللهي لهذه العلة 

.
وكنت قد دعيت ومنذ عشر سنوات لدير المحرق 
بالسلوكيات  الخاصة  المحاضرات  من  عدد  إلعطاء 
الحضور  وكان  أيام.  ثالثة  مدي  وعلي  المسيحية 
لحضور  المدعوين  الكهنة  اإلباء  من  ضخما  عددا 
هذا المؤتمر باإلضافة لطلبة الكلية اإلكليريكية بدير 

المحرق وعددا من الرهبان بالدير. 
المباركة وعلي هامش  وفي أمسية من األمسيات 
هذا المؤتمر إلتف عدد من األباء الكهنة وطلبوا أن 
نتناقش حول هذا الموضوع وأعرض هنا ما قلت علي 

سبيل الرأي وليس الجزم. 
فقلت:  قبل أن نتحدث عن مشروعية الطالق من 
الزواج  صورة  ندرس  أن  البد  المسيحية  في  عدمه 
للناحية  باإلضافة  سلوكية  ناحية  من  المسيحي 
السابقة  المقالة  في  تحدثنا عنه  ما  الروحانية  "وهو 
المسيحية".  في  للزواج  المقدس  الجانب  عما يخص 
والسؤال هنا ما هي الصورة السلوكية التي رسمتها 
عدم  يؤدي  التي  الصورة  تلك  ؟  للزواج  المسيحية 
لمخاطر  الزواج  ذلك  تعريض  إلي  بها  اإللتزام 
اإلنفصال. إن الزواج في المسيحية  يقوم سلوكيا علي 
محاور ثالث البد من توافرها  قبل الشروع في إتمام 
ذلك السر المقدس العظيم. تلك المحاور الثالثة هي :    
العالقة  نوع  المسيحية  حددت   : األول   المحور 
في الزواج بأنها ال تعني مجرد إرتباط، وإنما تمثل 
عالقة من الحب الكامل تماثل وتتطابق تماما مع ما تم 
التعارف عليه في علم السلوكيات، وذلك بأركان ذلك 
الحب الثالثة  وقد تم النص علي ذلك في أية الزواج 
والتي ذكرت أربع مرات في الكتاب المقدس : لذلك 
ويصيران  بإمرأته  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  يترك 
جسدا واحدا. وهذه األية تؤكد علي األضالع الثالثة 

لمثلث الحب في السلوكيات وفي صورته المثلي. 
هوامش : تم توجيه الحديث للرجل وهذا التوجيه  
ليس بصورة حصرية فما ينطبق علي الرجل  ينطبق 
علي المرأة ولكن أتت األية موجه في األعم للرجل 
اإلنفصال،أو  يطلب  من  هو  األحوال  أكثر  في  ألنه 
أن تطلب  يترتب عليها من  بأفعاله وبما  فيه  يتسبب 

الزوجة اإلنفصال.   
المثالية  صورته  في  للحب  الثالثة  األضالع  هذه 

هي :
 " للزوجة  موجه  الزوج  من  األول  "اإللتزام   )1
وهذا اإللتزام  يعلو علي اإللتزام حتي ألقرب الناس 
وهو األب واألم. وهذا ال يعني أن ال يلتزم اإلنسان 
باألخرين ولكن يعني أن اإللتزام بالزوجة يبقي هو 
واألم. باألب  اإللتزام  حتي  ويسبق  األول  اإللتزام 
ونفس الكالم ينطبق علي اإللتزام بالزوج من الزوجة  
وال يخفي علي أحدنا كيف أن إساءة ترتيب درجات 
األلتزام بين األسرة، والتي ينبغي أن يكون لها اإللتزام 
األول، وبين اإلخوة أو حتي الوالدين ألحد الزوجين 
هو من أهم أسباب طلب اإلنفصال وقد نهي الكتاب 

المقدس عن ذلك.   
للزوجة  هو  الزوج  من  األساسي  "اإللتصاق   )2
له  الذي  الشخص  هي  الزوجة  تكون  أن  "ومعناه   "
أو  بالمنزل  سواء  معه  الوقت  قضاء  في  األولوية 
خارجه لدرجة إستخدام تعبير اإللتصاق ومرة أخري 

العائلة  التواصل مع األخرين من  يعني عدم  هذا ال 
للزوجة.ونفس  األولوية  أن  يعني  وإنما  واألصدقاء 

األمر يمكن أن يقال عن حق الزوج من الزوجة .  
منتهي  معناه  فهذا  واحدا"  جسدا  "ويصيران   )3
اإلنصهار في العالقات العاطفية خاصة الحميمية منها 
اللفظي أو  بالتعبير  وذلك اإلنصهار البد وأن يظهر 

الفعلي . 
تعليق : بهذه األية أكدت المسيحية علي أن الحب 
يقوم عليه  الذي يجب أن  المحور األول  األكمل هو 
الزواج في المسيحية فهو يعلو عن كونه مجرد إرتباط 
أو صداقة وإني أتسائل  كم من مرة وجه هذا السؤال 
هذا  يوجد  هل  الزواج،وهو  قبل  للطرفين  المحوري 
النوع من الحب بين الطرفين  قبل قرار اإلرتباط ؟ 
وهل تأكدت الكنيسة من ذلك قبل إتمام اإلرتباط ؟ فإذا 
كان الجواب بنعم. صح إتمام الزواج أما بخالف ذلك 
فنحن نأخذ بنظرية اإلحتماالت من أن يحدث أو ال 

يحدث إحتمال اإلنفصال بعد الزواج. 
ثم نأتي للمحور الثاني في الزواج : وأعيد فأكرر 
أننا نناقش السلوكيات -وليس الروحانيات والتي هي 
 - المقالة  نطاق هذه  الزواج فهي خارج  األصل في 
الزواج؟   بعد  العالقة  المسيحية صورة  حددت  كيف 
وقد تم ذلك في األيات األتية : ليس للمرأة تسلط علي 
جسدها بل الرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط 
علي  التأكيد  من  البد  وهنا  للمرأة.   بل  جسده  علي 
ضرورة القراءة الصحيحة لهذه األيات فليس المعني 
هو ما يفهمه البعض بصورة منقوصة ويركز علي 
والتسلط  اإلمتالك  وهو  األيات  من  الخاطئة  الزاوية 
الجنسي ولكن المعني الحقيقي لهذه األيات يمتد لرحابة 
أوسع وأشمل في معني التسلط . ليشمل علي سبيل 

المثال ال الحصر: 
1( أن وقت ومجهود وإهتمام أحد الطرفين هو في 
األصل موجه لصالح الطرف األخر ويالحظ التبادلية 
أي  للزوج.  والزوجة  للزوجة  الزوج  هنا  األية  في 
المسيحية فهذا  التعاليم  البذل وهذا هو صلب  منتهي 
التي  األية  في  ذلك  وظهر  اإلنسان  مع  هللا  فعله  ما 
تشرح المسيحية : هكذا أحب هللا العالم حتي بذل إبنه 
الوحيد... إلي أخر األية. وأيضا حينما يقول الكتاب 
وعلي لسان معلمنا بولس : أيها الرجال أحبوا نسائكم 

كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها.  
أن  ينبغي  الملبس  وطريقة  الجسد  مظهر  أن   )2
توافق  وتسعد الطرف األخر ألنه هو الذي له تسلط 
الوظائف  بعض  في  أنه  هنا  ننبه  أن  ؛ونحب  عليه 
واألماكن نلتزم بشكل معين ولباس معين وذلك فقط 
من أجل الحفاظ علي تلك الوظيفة أو للسماح بدخول 
هذا المكان. أليس من األجدر إلسعاد الطرف األخر 
فيها هذا  يرانا  أن  التي يحب  الصورة  في  نكون  أن 
الطرف والذي وصفه الكتاب بأنه هو المتسلط علي 

هذا الجسد. 
3( ثم نأتي حتي لإلشباع العاطفي والحميمي كل 
وبالفعل  الحسن  بالقول  األخر  لسعادة  يسعي  طرف 
ومع اإلحتفاظ بالكرامة في الزواج  وعلي المضجع 
فال  وعليه  الكتاب.  ويؤكد  يقول  وكما  النجس  غير 
يصح في الزواج المسيحي ،وكما يفعل البعض، أن 
أو  الحميمية  العالقة  علي  الزواج  في  المقايضة  يتم 
ربطها بأي شيء فكما يقول الكتاب هذا حق للطرف 
األخر ولكن يضع الكتاب  شرطا جوهريا أخذت به 
من  عاما  ألفين  حوالي  وبعد  المتقدم  العالم  دول  كل 
إقراره بالمسيحية  وذلك حينما يقول الكتاب: ال يسلب 
أحدكم األخر اال أن يكون علي موافقة إلي حين لكي 

تتفرغوا للصوم والصالة. 
فالعالقة الحميمية " عطاء وليس إغتصاب " ويؤكد 
أن هذا اإلمتناع إلي حين فال يجوز المنع المطلق أو 

لفترات طويلة. 
تعليق : كان هذا هو المعني الحقيقي لعدم تسلط كل 
وجوهرا  ومظهرا  مجهودا  جسده  علي  حتي  طرف 
لتبين المسيحية جوهرها وهو البذل ألجل األخر فهل 
الزوجين  به كل من  بما تعهد  الزواج األخذ  يتم في 
كما هو  المسيحي  الزواج  البذل هو محور  أن  علي 

محور المسيحية ؟   

العنف  تماما  المسيحية  تمنع   : الثالث  المحور 
الزوجي والذي هو واحد من أهم أسباب اإلنفصال  
واألكثر  المعنوي  العنف  بين  الكتاب  ويفصل 
األكثر  وهو  البدني  والعنف  المرأة  عند  شيوعا 
شيوعا في الرجل، وفي ذلك يقول الكتاب للمرأة : 

أيتها النساء إخضعن لرجالكن كما للرب.  
أي ال تغيظوا رجالكن معنويا بالعناد غير المبرر 

فهل يعاند أحد الرب ؟ .  
ويقول الكتاب للرجل : كذلك أيها الرجال كونوا 
سالكين بحسب الفطنة مع اإلناء النسائي كاألضعف، 
معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة 
الحياة، لكي ال تعاق صلواتكم ،والنهاية كونوا جميعا 

متحدي الرأي بحس واحد. 
تعليق : نهي الكتاب المقدس المرأة عن العنف 
سبب  ال  التي  والمعاندة  الخضوع  بعدم  المعنوي 
مبرر لها ونهي الرجل عن إستخدام وإستغالل القوة 
األضعف  الطرف  تجاه  البدني  العنف  أي  البدنية 

باتحاد  الخالف  أسباب  إزالة  اإلثنين  من  وطلب 
الرأي.  

التي رسمتها  السلوكية  الصورة  هذه هي  كانت 
المسيحية وأكدت عليها للزواج الناجح  تلك الصورة 
والبذل،   الكامل،   الحب   " الثالثة  المحاور  ذات 
ويؤمن  يدركها  أن  ينبغي  والتي   " واإلحترام 
أو  الزواج   في  التفكير  قبل  الزوجين  بها كل من 
محاولة اإلرتباط باألخر وذلك ليضمن لهذه العالقة 
المقدسة اإلستمرارية، ولتفادي الوصول إلي منزلق 
اإلنفصال. وفي المقالة القادمة بْاذن هللا سندرس ما 
هو المقصود الحقيقي بعلة الزنا ومتي ال يكون هناك 
وعليه  سلوكي  خرق  يتم  حينما  اإلنفصال  من  بدا 
روحي لهذه العالقة المقدسة كما رسمتها المسيحية.
نحب أن نؤكد هنا أن طلب اإلنفصال يمثل قمة 
الدراما في الحياة المسيحية ولكنها مشكلة ال يسع 
أحد أن يتجاهل الحديث أو الكتابة عنها فكما يقال 
نصف  وأن  بتجاهلها  تحل  ال  المشكالت  أن  دائما 

الحل  يبدأ باإلعتراف بالمشكلة.   
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االطباء يحتجون و يتظاهرون بسبب تخفيض 
احلكومة للتمويل املالي للرعاية الصحية 

والمرضي  االطباء  من  مئات  عدة  أجتمع 
التشريعي  أونتاريو  مجلس  مبني  خارج 
بارك  كوينز  في  أبريل   23 السبت  يوم 
لألحتجاج علي تخفيض التمويل الحكومي 
للرعاية الصحية وذلك بعد يوم واحد من 
تصريح وزير الصحة إيرك هوسكنز من 
فواتير  قدموا  طبيب   500 من  أكثر  أن 

العام  منهم  لكل  دوالر  مليون   1 من  أكثر  بطلب  أونتاريو  في  الصحي  للتأمين 
الماضي وواحد من االطباء قدم فواتير مطالبا بمبلغ 6.6 مليون دوالر وأضاف 
الوزير ان عدد االطباء الذين يقدمون فواتير  عالية جدا يمثل 2% من كل االطباء 
في المقاطعة وأيضا تمثل فواتيرهم 10% من قيمة كل الفواتير ،وأشار الوزير الي 
أن المقاطعة تنفق 11 بليون دوالر سنويا لتعويض االطباء والبد من إيجاد مئات 
لتغطية  أقصي  ليس هناك حد  العام النه  نهاية  في  أخري  الدالرات  الماليين من 
فواتير االطباء الذين يكسبون في المتوسط 368 الف دوالر سنويا ، وقال زعيم 
حزب المحافظين التقدمي باتريك براون ردا علي هذا وكان من ضمن المجتمعين 
لالحتجاج أن وزير الصحة أدلي بهذه التصريحات عن ما ينفقه االطباء بغرض 
ان يحولهم ضد بعضهم البعض وقال ال أعتقد اننا بحاجة الي وزير صحة يشوه 
صورة االطباء ، وقد قامت جماعة تدعي ) االطباء المهتمين في أونتاريو( بتنظيم  
المسيرة وكان المتظاهرون يرتدون معاطف المعامل وحملوا الفتات تقول أن ) 
االدعاءات اليوم تذهب بالطبيب بعيدا ( وقالت أحدي الطبيبات أنها اغلقت مختبرها 
يمثل  ال  االطباء  فواتير  عن  الصحة  وزير  تصريح  وإن  التمويل  خفض  بسبب 
حقيقة ما يتقاضاه االطباء فعليا الن هذا ليس ما يأخذونه للمنزل أنما يذهب معظمه 
لنفقات االيجار والنفقات العامة ورواتب العاملين ،  هذا ويعتبر المجال الصحي 
في المقاطعة أكبر مجال لالنفاق في ميزانية أونتاريو لعام 2016 ويبلغ 42% من 
أجمالي نفقات المقاطعة ولكن االطباء يقولون أن هذا ليس كافي وانه بسبب عدم 

توفر التمويل يعاني المرضي ويموتون بسبب قوائم االنتظار .

بعيد  اليزابيث  امللكة  تهنئ  كندا 
التسعون  ميالدها 

توالت  التهاني والتمنيات الطيبة المملؤة بالحب من الكنديين الي 
الملكة اليزابيث يوم الخميس 21 أبريل وهو يوم عيد ميالد الملكة 
التسعون وأرسل رئيس وزراء كندا جستن ترودو رسالة الي الملكة 
يتمني لها أستمرار السعادة ألعوام قادمة وقال في بيان بهذه المناسبة 

أن الملكة خدمت المملكة بكل كرامة ووقار وحكمة وعلي مر 64 
سنة ووقفت جاللتها الي جانب كندا خالل لحظات مهمة في تاريخها 
االستقرار  هي صخرة  وكانت  لتغيرات  تخضع  االمة  كانت  بينما 
وحارس صامد لكل تقاليد بالدنا واليوم نكرم تفانيها لواجباتها ونشعر 
باالمتنان للود العميق الذي تكنه لبلدنا والوالء الذي ال يتزعزع لجميع 
الكنديين ، وأشادت زعيمة حزب المعارضة رونا أمبروز بالملكة 
واالصدقاء  العائلة  مع  سعيدا  أحتفاال  لها  وتمنت  منفصل  بيان  في 

وقالت في البيان أن الملكة علي 
علي  حصلت  عاما   64 مر 
عظيم االحترام واالعجاب من 
الكنديين ومن جميع الناس في 
هاربر  وقدم  الكومنولث  دول 
للملكة  الطيبة  تمنياته  أيضا 

اليزابيث وشكرها علي خدماتها الرائعة لكندا ودول الكومنولث.

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

محالت كوستكو ستقدم لقاح التهاب الكبد الوبائي ) أ( مجانا لكل من 
تعرض ملنتج التوت والكرز اجملمد املستدعي

أوتاوا : تقدم محالت كوستكو لقاح التهاب الكبد الوبائي ) أ ( ألي فرد أشتري 
مزيج التوت المجمد الذي تم استدعاؤه من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية ، وقد 
تم أستدعاء هذا المنتج الذي يباع في عبوات 1.5 كيلو جرام وتنتهي صالحيته في 
16 مارس وتنتجة شركة تسمي ) ناتشر تتش أورجانيك ( وبيعت هذه العبوات 
ونيوفوند  أونتاريو وكبيك ونيوبرونزويك والبرادور  في  في محالت كوستكو 
الند وقالت وكالة فحص االغذية أن 13 حالة التهاب كبد وبائي  ظهرت لها 

عالقة بالمنتج،  تسعة حاالت منها في أونتاريو وثالثة في كبيك وواحدة في نيوفوند الند وقد نقل ثالثة اشخاص منهم 
للمستشفي وأعراض هذا المرض كثيرة  وغالبا ما تكون خفيفة منها التهاب الكبد وحمي خفيفة وأنخفاض في الشهية 
وغثيان وقئ واالم في العضالت وقد تستمر من أسبوع الي أثنين وفي الحاالت الشديدة قد تستمر لعدة أشهر وأي فرد 
تعرض لمنتجات مزيج التوت والكرز المجمد او لدية أعراض مرضية يجب أن يري الطبيب وفي نفس الوقت تقدم 
محالت كوستكو اللقاح مجانا وهو يستطيع ان يمنع ظهور االعراض إذا أعطي خالل أسبوعين من تعرض الفرد 

للمنتج ، وتنصح وكالة الغذاء الكندية بالتخلص من هذا المنتج وعدم أستعماله.
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هيئة النقل العام ) تي تي سي ( في تورنتو ستقوم قريبا باختبار  اخملدرات 
والكحول عشوائيا علي السائقني 

لديها الختبار  العاملين  انها ستخضع  تي سي(   تي   ( المواصالت  هيئة  قالت 
المخدرات والكحول بعد أن تمت الموافقة علي تمويل هذا البرنامج وفي مذكرة 
بعثها الرئيس التنفيذي للهيئة  أندي بيفورد لجميع العاملين قال أنه سيتم أضافة 
اختبار المخدرات والكحول الي برامج اللياقة البدنية للعاملين وذلك بسبب تزايد 

عدد حاالت  السائقين الذين يقودون الحافالت  وهم تحت تأثير المخدرات اوالكحول ، وهذا شئ غير مقبول ويزيد 
من عدد الحوادث ، وقال متحدث من هيئة النقل اننا من واجبنا العمل علي توفير وسائل نقل عامة أمنة قدر االمكان 
ولن يسمح للموظف الذي يأتي للعمل وهو تحت تأثير المخدرات او الكحول بمواصلة إداء عمله ، وقد جاء هذا 
تناول  المذكرة أن أختبار  النقل واوضحت  العاملين في وسائل  العام ونقابة  النقل  القرار بعد محادثات بين هيئة 

المخدرات او الكحول يهتم فقط بمكان العمل وال يأخذ في االعتبار ما يفعله الموظفين خارج العمل.

أنتقدات شديدة حلكومة كندا بسبب صفقة االسلحة للسعودية 
في مواجهة االنتقادات المتزايدة رفضت حكومة كندا الليبرالية أن تتراجع عن بيع 
االسلحة للملكة العربية السعودية والتي قد تستعمل في الحرب في اليمن ، وكانت 
بليون   12 بمبلغ  خفيفة  مدرعات  بيع  عن  أعلنت  قد  السابقة  المحافظين  حكومة 
المحافظين  إن حزب  اال   ، السعودية  للمملكة  فبراير من عام 2012  دوالر في 
المعارض اليوم يحذر من هذه الصفقة التي تعتبر االكبر في تاريخ كندا وكذلك أتهم 
الحزب الديمقراطي الجديد الحكومة بانها تضلل الكنديين ، فقد رفضت حكومة 
كندا الليبرالية منذ أن أعتلت السلطة في نوفمبر الماضي الغاء الصفقة قائلة أن 

االتفاق قد تم بالفعل وال يمكن الغاؤه دون تكبد غرامات كبيرة وخسائر في فرص العمل ولكن منذ أسبوع نشرت وثائق 
من وزارة العدل ترد علي دعوي قضائية لعرقلة الصفقة وظهر في هذه الوثائق أن وزير الخارجية ستيفان ديون وقع 
علي تصريح التصدير لهذه المعدات من أسبوع فقط ، ونشرت وسائل االعالم الكندية بعض مقتطفات منها تقول أن 
الوزيرٌ قدَّمت له نصيحة بان بيع العربات المدرعة المجهزة بمدافع رشاشة مضادة للدبابات سيساعد الرياض في عملها 
لمنع االستقرار في اليمن ومحاربة الجماعات االسالمية ، وردا علي هذا قال الوزير أن هناك صفقات مماثلة لهذه الصفقة 
تم بيعها  للسعودية منذ عام 1993 وأستخدمت بطريقة مسؤولة ، وأضاف بأن أحدث المعلومات تقول أن السعودية لم 
تسئ أستخدام المعدات العسكرية لتنتهك حقوق االنسان ، وال هي أستخدمتها بطريقة تتعارض مع المصالح االستراتيجية 
لكندا وحلفائها ، وردا علي هذا قال عضو البرلمان من حزب المحافظين توني كليمينت أن التحكم في صادرات كندا 
ال يتطلب أثباتات وأدلة لسوء االستعمال وإنما يتطلب تقييما لخطر سوء االستعمال وإذا كان من المرجح أن االسلحة 
الكندية تستخدم ضد سكان مدنيين فيجب ألغاء االتفاق ، وقد قالت منظمة الصحة العالمية أن القتال في اليمن أدي الي 
مقتل 6300 فرد نصفهم من المدنيين وهذا منذا أن دخلت السعودية في حرب ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم 

أيران في شهر مارس من العام الماضي .

ترودو يقول ليس هناك حل سهل لقضايا الصحة 
العقلية في مجتمعات الشعوب االصلية 

أشهر علي  مناسبة مرور ستة  : في  أوتاوا 
ترودو   جستن  كندا  وزراء  رئيس  أنتخاب 
المعلمين  أتحاد  الي  الوزراء  رئيس  تحدث 
النظر  بغض  أنه  قائال  أوتاوا  في  الكنديين 
عما يفعله اآلن فهو يعتبر نفسه دائما مدرس 
قبل  التدريس  هي  االولي  مهنته  كانت  ،فقد 

أن يدخل مجال السياسة وقال أنه ال يزال يشعر بأن الفصل الدراسي هو منزله  
وأعترف ترودو بأن قضية الصحة العقلية مشكلة ضخمة وال يوجد حل سهل لها 
الشعوب  شباب  انتحار  كارثة  أن  وقال  االولي  الشعوب  مجتمعات  في  سيما  وال 
السابقة ،  الحكومات  الماضي من  المتعاقبة منذ  بأهمال قضاياهم   االولي ترتبط 
وقدم ترودو فكرة عما ستقدمه الحكومة للمعلمين فقال أن الحكومة سوف تعمل 
يمكن  حتي  طالبية  منح  علي  الحصول  فرص  لتوسيع  واالقاليم  المقاطعات  مع 
تقدم  وسوف   . ترد  ال  مالية  لمساعدات  مستحقين  يكونوا  ان  الطلبة  من  للمزيد 
الحكومة مبلغ 2.6 بليون دوالر علي مدي خمسة سنوات لتحسين مستوي التعليم 
االبتدائي والثانوي لطالب الشعوب االولي وأيضا ستستثمر الحكومة حوالي 970 
مليون دوالر ألصالح وبناء وصيانة المدارس في مناطق إقامة الشعوب االصلية 
ألكتشاف  االصلية  الشعوب  ومجموعات  والطالب  االباء  مع  الحكومة  وستعمل 
تعتبر  والتي  الثانوية  بعد  دراستهم  لمواصلة  للطالب  دعم مضمون  توفير  كيفية 
نفقاتها سبب قلق للطلبة وأسرهم ، وقال أيضا أننا نعلم جميعا أن المعلمين غالبا 
ما يدفعوا من جيوبهم لشراء  أمدادات ووسائل تعليمية تساعدهم علي جعل الفصل 
الدراسي مثيرا ومبهجا ومجهزا تجهيزا جيدا للتعلم ولهذا فقد أنشأت الحكومة أعفاء 
ضريبي للمدرسيين ومعلمي مرحلة الطفولة المبكرة لتعويضهم عما يصرفونه ، 
وسيبدا تطبيق هذا  في العام المالي 2016 ، وينطبق علي مشتروات  مدرسية 
سنوي   ضريبي  إئتمان  المعلمين  أعطاء  وسيتم  دوالر   1000 الي  قيمتها  تصل 
يقدمه  الذي  الشاق  بالعمل  واعترافا  تقديرا صغيرا  وهذا  دوالر  الي 150  يصل 
المدرسيين ومعلمي مرحلة الطفولة المبكرة كل يوم وأختتم ترودو كلمته بقوله أمل 

أن يمنحكم هذا أحساسا بما قد تمكنا من تحقيقه حتي االن 

مجموعة  أونتاريو للطاقة تواجه ١٤٢ تهمة من املستهلكني 
بعد وصول مئات الشكاوي من عمالء مجموعة أونتاريو للطاقة التي تبيع وحدات للتكييف وسخانات وأجهزة تدفئة  من 

علي أبواب المنازل وبعد التحقيق في هذه الشكاوي تواجه المجموعة ومديرها 142 تهمة 
النتهاك قانون حماية المستهلك ، وتحقق المقاطعة في شكاوي العمالء منذ عام 2009 
وأسفرت التحقيقات عن أتهامات محددة من ضمنها ممارسات خاطئة أو مضللة أو خادعة 
وعدم تسليم عقود صحيحة وعدم رد نقود المستهلكين ، وعندما سؤلت الحكومة لماذا مر 
وقت طويل قبل أن تتخذ المقاطعة خطوات تجاه هذا كانت االجابة هي أن وزارة خدمات 
المستهلكين في أونتاريو  تحتاج الي وقت للتحقيق والتأكد من االتهامات وقال متحدث من 

الوزارة ان هناك 20 شكوي جدية وجهت الي مجموعة أونتاريو للطاقة ومديرها من جميع أنحاء أونتاريو وتواجه المجموعة 
71 تهمة ويواجه مديرها 71 تهمة أيضا ، وتحدث واحد من المستهلكين  الي الصحافة وقال أن مجموعة أونتاريو للطاقة 
وعدته بسعر ثابت للغاز وبتخفيض سعر فاتورة الغاز  و كان عليها أن تضبط معدالت الحرارة تبعا لبرنامج الحكومة حتي 
يدفع فقط 119 دوالر كحد أقصي في الشهر ولكنها أستبدلت جهاز التدفئة الذي أشتراه منذ عامين بمبلغ 6200 دوالر بواحد 
أخر جديد لم يكن له تاثير  أبدا علي سعر ما يدفعة للغاز وعندما طلب منهم أعادة جهازه القديم  قالوا أنه لم يعد لديهم وقال 
الرجل ان هذا كان خدعة كبيرة وكذب ، وبجانب هذا أصدرت المقاطعة أمر أمتثال فوري للمجموعة ولكن ال يعرف بالضبط  
كيف سيتم فرض هذا ، وكل تهمة من التهم المنسوبة للمجموعة تحمل غرامة مقدارها 250 الف دوالر و50 الف دوالر 
لالفراد وقد يواجه مدير المجموعة عقوبة السجن لمدة عامين إذا أدين في أي من هذه التهم وقال محامي المجموعة انها تعتزم 

الدفاع عن هذه المزاعم ونفي أية مسؤولية قانونية او مدنية وسوف يتم سماع هذه القضية في نيوماركت يوم 27 مايو .
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قــــــــــرية حــــــــــزينة )2(

توفيق مرتي مينا

ابتسامه يف حبر الدموع

نيفني سامى

يستوعب  لم  وهو  فمه  من  خرحت  يافندم،  حاضر 
األحداث، وكالمنّوم أشار بيده للسيدة الجميلة أن تتبعه، 
وفى الطريق إلى مكتبه كان يحاول أن يرتب أفكاره، 
وأن  الحديث  يبادلها  أن  تمنى  طالما  التى  السيدة  هذه 
هاهى  عطرها،،،،  ليشم  منها،  باإلقتراب  له  تسمح 
قريبة منه تتحدث إليه وتشرح له تفاصيل الصفقة التى 
أتم  مكتبه  فى حجرة  إليها،  البنك  اسهم  بانتقال  انتهت 
منها  وطلب  العام  المدير  إليها  أشار  التى  اإلجراءات 
وأضافت:  شكرته  األوراق،  من  الكثير  على  التوقيع 
القانونية  اإلجراءات  الستكمال  المحامى  عليك  سيمر 
وأرجو أن تكرم وفادته كما فعلت معى، أجاب والحياء 

يغطى وجهه: العفو يامدام، نحن هنا فى خدمتك.

فى بيته يستعيد ما مر به اليوم، بل قبل هذا اليوم، 
تأتى مع  البنك فى فترات متباعدة،  أٌريكو تزور  مدام 
الصّراف إليداع مبالغ كبيرة أو للكشف عن أرصدتها 
ال  بالبنك  حركة  فتحدث  للخارج  تحويالت  أوإلجراء 
عن  العليم  عبد  سأل  وحين  أذن،  وال  عين  تخطئها 
الرد:  المدام جاءه  التى تحدث كلما جاءت  الطوارىء 
مدام أريكو غنية عن التعريف فالقاصى والدانى يعرف 
أنها تملك هذه المحالت ذات الشهرة والتى يؤمها علية 
فى  طفولتها  عاشت  المولد،  لبنانية  واألغنياء.  القوم 
باريس وحازت الجنسية الفرنسية تتكلم عادة بالفرنسية 
لكنها تجيد العربية بلكنة الشوام، توفى زوجها الفرنسى 
منذ عامين ولم تتعد الخامسة والثالثين، حصلت على 
عنها  وترضى  الملكى  الحكم  فى  المصرية  الجنسية 
وتبرعاتها  وطنية  رأسمالية  وتعتبرها  الثورة  حكومة 
للمجهود الحربى تفتح أمامها األبواب المغلقة، تالعب 
يسيران  المدام  مع  نفسه  ليرى  فغفا  النوم  سلطان  به 
متجاورين فى حديقة مألى بالزهور، فتح عينيه ليتأكد 

أنه رأى منامااً. 

إجراءات نقل ملكية األسهم ودعوة الجمعية العمومية 
للمساهمين إقتضت تواجد عبد العليم واألرملة الحسناء 
على  المساهمين  من  بالتوقيع  إنتهت  حتى  قريبين 
السيدة  تعيين  على  بالموافقة  اإلدارة  مجلس  محضر 
المصرى،  التجارى  البنك  إدارة  لمجلس  رئيسااً  أُريكو 
وكان البد من اإلحتفال بهذه المناسبة بحفل بهيج أٌقيم 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  حضره  السيدة  منزل  بحديقة 
وبعض  المساهمين،  وكبار  بالبنك،  العمل  وطاقم 
المسؤلين، والبعض من علية القوم، وبالطبع كان عبد 
الدعوة  أن صاحبة  المدعوين... ورغم  بين  العليم من 
كانت ترحب بالحضور جميعهم إال أن عينى عبد العليم 
لم تخطئا األهتمام الذى خصته به، على أنه لم يشتط 
فى الخيال وفسر إهتمامها بما بذله من مجهود وعمل 

دؤوب إلنهاء أعمالها.

بتسلّم السيدة مهام رئاستها للبنك أجرت تعديالت فى 
الهيكل الوظيفى للبنك وبدلت بعض اإلختصاصات، لم 
يٌضر أحد من الموظفين وأحس الكل باإلرتياح، والحقيقة 
أن خبرتها الطويلة فى إدارة ) أٌريكو ( منحتها مواهب 
إدارية ومالية ومصرفية، على أن المستفيد األوفر حظااً 
من هذه التعديالت كان السيد عبد العليم الذى نال وظيفة 
نائب مدير الشؤن المالية، ليس هذا فحسب وإنما طلبت 
بصفتها رئيس مجلس اإلدارة، إجراء إنتخابات عمالية 
إلختيار ممثل العاملين فى مجلس اإلدارة، وقد فاز عبد 
العليم بثقة زمالئه وأصبح عضوااً بمجلس إدارة البنك 
فى رسم  ويشارك  جلساته  يحضر  المصرى  التجارى 
الجلسات،  بدل حضور  البنك ويتقاضى مكافأة  سياسة 
وارتفعت شعبيته بين زمالئه وهو يدافع عن العاملين 

ويحافظ على حقوقهم.

للسيدة الستدعائه  الجديدة كانت مبررااً  ولعل صفته 
إلى مكتبها لمناقشته فى مشاكل العاملين واقتراح حلول 

وبرؤية  اإلجتماعات،  هذه  تعدد  بعد  أدرك  لكنه  لها، 
موضوعية أن مشاكل العمال ليست سببااً لهذه المقابالت. 
إنها موضوعات بسيطة ويمكن أن تصدر فيها قرارااً ال 
حاجة فيه لمشورته، كما أن ترحيبها بحضوره والثناء 
الذى يلقاه منها ونظرات عينيها إليه تحمل رسائل بعيدة 
البعد عن جو العمل، أفكار أضفت عليه جوااً من  كل 
فعبارة )  أكثر من ذلك  لم يشطح بخياله  لكنه  السعادة 
أنا فين وهى فين؟( تطارده كحاجز النار تفصل بينهما.

بخبر:  إليه  وأسّر  مكتبه  إلى  العام  المدير  إستدعاه 
المدام معتكفة اليوم ولن تأتى للبنك وتريد اإلطالع على 
كلّفت  والتى  القادم  العام  للبنك عن  التقديرية  الميزاتية 
ومعك  لبيتها  التوجه  عليك  بإعدادها،  المالية  اإلدارة 
الميزانية لعرضها عليها وشرح أرقامها بندااً بندااً، لكن 
عبد العليم حاول اإلعتذار عن أداء هذه المهمة: هناك 
عمل كثير ينتظرنى، وكان الرد: السيدة طلبتك باإلسم 

وهذه ثقة يجب أن تعتز بها.

إلى  وتوجه  الميزانية  بأوراق  مألى  حقيبة  تأبط 
ير  لم  الكبير  الحفل  يوم  السابقة  الزيارة  فى  منزلها. 
غير الحديقة التى أٌقيم بها الحفل، أليوم يخطو إلى داخل 
القصر، لم يكن خبيرااً فى الطرز المعمارية ولم يدرك 
أن البيت أٌعد بذوق فرنسى جعله يحس أنه فى كوكب 
آخر، لم ينتبه للخادمة السمراء تطلب منه الجلوس حتى 
تأتى سيدتها، وتسأله أى مشروب تقدمه له، ظّل يتطلع 
بدهشة إلى التحف التى تزيّن ردهات البيت ولم يخرجه 
من أحالمه سوى رائحة العطر الذى يسبقها،شّد قامته 

ووقف ينتظرها

مرحبااً،، هل عانيت للوصول إلى البيت ؟  •

أعرف الطريق منذ دعوتك الكريمة للحفل.  •

تتعجب أنى طلبت حضورك باإلسم، أنا حديثة   •
العهد بعمل البنوك وقد تعلمت فى حياتى أال أثق بأحد 
إال بعد اختبارات طويلة، لكن معك شعرت بالثقة منذ 

أول لقاء.

أنا رهن إشارتك مدام أٌوريكو.  •

) وهى تضحك ببراءة طفل(يمكنك أن تنادينى   •
بإسمى )رينيه( وسأناديك ب )عبد العليم(

نطقتها بدالل جعله ألول مرة يشعر أن إسمه جميل، 
إسم  علّى  أطلق  الذى  من  أدرى  ال  الحقيقة  أضافت: 
اإلسم،  هذا  يحمل  لم  زوجى  فالمرحوم   ! أوريكو 

المحالت فقط إسمها أٌريكو

بنظرة  تبادله  فوجدها  إليها  نظر  وتلعثم،  فوجىء، 
أخرج  كيانه.  يخترق  ناعم  بخدر  يحس  جعلته  جريئة 
كان  التقديرية،  الميزانية  بنود  يستعرض  وبدأ  أوراقه 
أعدها  الذى  هو  أنه  أدركت  أنها  حتى  رقم  بكل  ملمااً 
وليس المدير المالى. وبين قطع الكعك اللذيذة وأكواب 
الشاى والقهوة تخلّص من خجله وقد راقها ذلك فسألته 
عن أسرته. حكى لها أنه لوفاة والده وهو بعد صغير فقد 
إضطر لإلكتفاء بتعليم متوسط ولم يلتحق بالجامعة كما 
كان يأٌمل. قالت له: الخبرة تجب أى مؤهالت علمية،،، 
على  كررت  تودعه  كانت  وعندما  ثقة  زادته  كلماتها 
مسامعه: ال تنسى بيتى مفتوح لك دائماّ فأنت أصبحت 

كاتم أسرارى.

تعددت المقابالت بقصد متابعة أنشطة البنك، كانت 
لوضع  شكلتها  التى  واللجان  العام  المدير  تستدعى 
تقرير معين، لكن عبد العليم كان القاسم المشترك فى 
أى إجتماع، األمر الذى جعله ملمااً بكل زوايا العمل، 
أختام  )حامل  ب  ووصفه  ذلك،  أدرك  العام  المدير 

الملكة( ولم يعلق.

عند زيارته ألمه الحظت األم تغييرااً كبيرااً فى مزاج 
اإلبن وسلوكه، عنايته بمالبسه واإلبتسامة الدائمة تمأل 
محياه والتفاؤل الذى يكسو لهجته، وفاجأته بالسؤال،،، 

ولم يخف عنها سره.

الكثير ، كان  لم تمتلك من الحظ 
كانوا  كما  الجمال  من  نصيبها 
ومن  األدني،  الحد  هو  يقولون 
مرحله  سوي  تكمل  لم  التعليم 

التعليم االساسي.
الذي  الرجل  الدنيا  تمنحها  لم  و 

رسمته في أعماقها. 
........

رحيل  بعد  بيت آلخر  من  تنقلت 
أخيها  بيت  فمن  واالم.  األب 
والعمه.  الخاله  بيت  الي  وزوجته 

ولم تجد الراحه في اي منهما.
.....

اال ان عادت لمكانها االول تفضل 
الوحدة عن الشعور بأنها أصبحت 

حمل ثقيل علي اآلخرين.
.....

األحالم   في  غارقه  أصبحت 
األنيس  هم  يكونوا  ان  واختارت 

والونيس بعد غياب والداها.
......

بينما في يقظتها لم تكن تتمني شيئا 
من العالم الن عالمها كان بحرا من 
يوما  األمل  لديها  يكن  لم  الدموع. 

في ان شيئا سوف يتغير...
......

وسط  غارقه  وهي   ما  يوما  و 
في  نفسها  رأت  ليله  ككل  الدموع 
بالناس وهم  يكتظ  مكان عريض  
جميعا ينظرون اليها نظره إعجاب 

وتقدير. 
 .....

العجيب ان الحلم تكرر عده ليالي 
كانت  انها  ذلك  من  واألعجب 
تستيقظ وعلي وجهها ابتسامه رغم 

بياتها وسط بركه من الدموع.
.......

و هكذا تبيت ليلتها وسط الدموع 
منحها  ابتسامه  بابتسامه.  وتصحو 
لها هللا في حلمها الذي اصبح هو 

صديقها الصدوق.
.........

الدموع  في  باتت  ليله  ذات  و 
الشروق. عند  ابتسامتها  واختفت 
انتظارها  في  الحلم  هناك  يكن  فلم 
ليالي كثيره  الليله.. وانتظرته  تلك 

ولم يأتيها......
وسادتها  تبل  دموعها  عادت 
التي  االبتسامه  تلك  عنها  وغابت 

كانت كزائر الفجر ثم اختفت.....
بعض  في  تتأمل  كانت  يوما  و 
الصور التذكارية لها ايام الدراسه 
وتذكرت كم كانت جميله تلك األيام 
وكم كانت هي متميزة في دراستها 

برغم عدم تشجيع األهل.. 
شعرت ان شيئا يتجدد داخلها وان 
الدم يتدفق في شرايينها.... عادت 
وكتبها  وأقالمها..  حقيبتها  لتحمل 
قد  ما  لتكمل  عادت  وأحالمها.. 
توقف.. عادت لتحيا من جديد. لم 
ولم  البدايه  في  سهله  األمور  تكن 

يتقبلها الجميع فيما اقدمت عليه..
و لكن لم يكن ما اقدمت عليه  أشد 
صعوبه عليها من الغرق في بحر 

الدموع. 
البقاء هو  و كان اصرارها علي 

دافعها لخوض تلك التجربه.
و ما ان اكملت طريقها في العلم 
لفيف  وسط  تكريمها  يوم  وجاء 
وجدت  حتي  علميا  المتفوقين  من 
إعجاب  في  نحوها  تتجه  األنظار 
وأقربائها  اسرتها  حتي  بالغ. 
تغيرت نظرتهم لها تماما.. تذكرت 

الحلم وابتسمت...
الجميع..  تصفيق  وسط  ابتسمت 
بدايهاً  هي  االبتسامه  تلك  وكانت 

جديده.. 
ليجف بحر دموعها المتدفق.. 
ابتسامه تحمل لها حياه جديده 

و كأنها الدواء الذي جفف دموعها 
أحالمها  في  عنه  بحثت  والذي 

وحققته في يقظتها...
التي حولت  االبتسامه  لتلك  تحيه 
بحر الدموع الي ينبوع حياه متجدد 

والي نهر افراح متدفق 

لكن  إبنها  بسعادة  سعيدة  األم 
وما  الفرحة:  هذه  يسرق  ما  شيئااً 
يجمع  ماذا  اإلهتمام..  هذا  نهاىة 
أنتما على  المغربى؟  الشامى على 
طرفى نقيض، أعتقد أنها تتالعب 
وشابة  أرملة  هى  بعواطفك، 
بها  تتسلى  لعبة  فيك  وجميلة رأت 
الزوج  تجد  لتنجز مصالحها حتى 
الثانية  فى  اآلن  أنت  المناسب، 
وسيفوتك  عمرك  من  والتالتين 
القرية  بنات  الزواج.  قطار 

الجميالت رهن إشارتك.

وحتى لو كانت هذه السيدة جادة 
وهى  فكيف  بك،  اإلرتباط  فى 

تكبرك بخمس سنوات ؟



طفلة أمريكية دخلت التاريخ 

الحادي  ميالدها  بعيد  لالحتفاء  تستعد  كانت  بينما   
بمنطقة  تقيم  التي  صوفيا  الفتاة  فوجئت  عشر، 
كامبرج في والية ماساشوستس، األربعاء الماضي، 
بدأت  القصة  األبيض.  البيت  من  هاتفي  باتصال 
قبل عامين، عندما عادت صوفيا من مدرستها الى 
البيت، وأبلغت والدتها أنها تريد إرسال خطاب الى 
لم  وصوفيا  تمانع،  لم  والدتها  األميركي.  الرئيس 
تتردد في كتابة رسالة ألوباما تتساءل فيها عن سر 
األميركية،  النقدية  النساء عن وجه األوراق  غياب 
وكتبت صوفيا تقول: » إذا كانت المرأة تفعل أشياء 
على  المرأة  تكون  أن  فيجب  الرجل،  مثل  مهمة 
أكثر من ذلك،  الى  أيضا«. وذهبت صوفيا  عملتنا 
أن  يمكن  تاريخية  شخصيات  أسماء  اقترحت  إذ 
المناضلة  بينها  ومن  الخضراء،  العملة  على  تخلد 
التي ناهضت العبودية في نهاية القرن التاسع عشر 

هاريت توبمان.   
على  مقتضبا  ردا  حينئذ  تلقت  صوفيا  أن  ورغم 
رسالتها من البيت األبيض، إال أنها لم تتوقع أن يرن 
هاتفها قبل يومين، لتخبرها مستشارة الرئيس فاليري 
الخزانة  وأن  قريبا،  سيتحقق  حلمها  بأن  غاريت، 
األميركية اتخذت قرارا بوضع صورة توبمان على 
االتصال  هذا  وقبل  دوالرا.  العشرين  ورقة  واجهة 
الهاتفي، كانت عائلة الفتاة قد انتبهت العام الماضي 
إلى خطاب للرئيس باراك أباما أشار فيه بشكل عابر 
يتأكد  لم  أحدا  لكن  ماساشوستس«،  من  »فتاة  إلى 
ما اذا كانت تلك اإلشارة تعني صوفيا. لكن أوباما 
فيها على  يهنئها  للفتاة  عاد وبعث برسالة شخصية 
الشخصيات  أسماء  أن  لها  ويؤكد  الممتازة  فكرتها 
التي اقترحتها مثيرة لإلعجاب. وقال أوباما: »وأنت 
إيضا تثيرين اإلعجاب. أرجو أن تحافظي على هذه 
الروح«. وفي تعلقيها على هذه التطورات المفاجئة، 
لم تجد الصغيرة صوفيا أفضل من أن تقول:« هذه 

أعظم هدية ميالد أتلقاها في حياتي

                     
احلافلة 
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كل  تجتاز  مسيرتها،  تواصل  الحافلة 
الطرق - حتى الواعر منها - تخترق ظالم 
تبالى بالرعود والبروق بل تقاوم  الليل، ال 
عن  األعين  أعاقت  التى  األمطار  غزارة 
تبين الطريق. لكن ركاب الحافلة هادئون...
قائد  قدرات  من  واثقون  ألنهم  مطمئنون 
الحافلة الذى طالما قادهم - وحافلتهم - عبر 
كل الطرق فى رحالت كثيرة انتهت بسالم 
ركابها  بعض  فيتمايل  الحافلة  تهتز  وأمان. 
ثم  للحظات،  اتزانه  اآلخر  البعض  ويفقد 
فى  انتظامها  مع  حالها  الى  األمور  تعود 
سيرها...تتوقف الحافلة فى احدى المحطات 
يغادرها أحدهم - مترددااً - ينظر نحو القائد 
يغادر  ثم  بالفعل محطة وصوله  أنها  ليتأكد 
الحافلة...فالقائد يعرف أكثر، يحفظ الطريق 
عن ظهر قلب.                                     

انحناءاته،  تتعدد  الطريق وعورة،  يزداد   
يتلوى كثعبان يحمل فى كل طرف رأسااً فال 
بدايته من نهايته، وال تدرى ان كان  تتبين 
تزداد وحشة   . يبتعد عنك  أوأنه  منك  يدنو 
البعض  ويفقد  الركاب  نفوس  فى  الظالم 
باألمان.... الشعور  فارقهم  بعدما  صبره 
هدوء  فى  يبتسم  نحوهم  الحافلة  قائد  يلتفت 
ويخفض من سرعته فتعود الطمأنينة - فى 
اذا  الليل  هو  طويل  نفوسهم.  الى   - خجل 
بأحاسيسه  يراه  فما  المسافر  به  شعر  ما 
بعينيه...والحافلة  يراه  مما  أكثر  ومشاعره 
تتوقف ثانيااً !!! بغير محطة وصول تتوقف 
سبب  معرفة  ركابها  يحاول  الحافلة... 
قائدها،  نحو  كالعادة-   - التوقف...ينظرون 
يلتمسون منه نظرة أو لمحة تخبرهم أن كل 
شىء على ما يرام...لكنه مشغول عنهم  هكذا 
فى  بعيدااً  بعينيه  يحدق  يرونه  اعتقدوا وهم 
يغادر  الطريق، ينهض فجأة،  أعماق ظالم 
العيون  الحافلة.  القيادة ويهبط مغادرااً  مقعد 
مغادرته  سر  عن  تتساءل  بالقائد  تتعلق 
الحافلة، ينظر أحدهم الى ساعته فى غضب 
فهو يكره أن يتأخر عن مواعيده الهامة...
تتضح الرؤية أخيرااً أمامهم وهم يرون قائد 
الحافلة يحاول ازاحة حجرااً ضخمااً يعترض 
تساءل  وحده؟  هذا  يفعل  الطريق...لماذا 
أحدهم، فلنذهب لمعاونته..قالها الجالس فى 
المقعد األمامى وهو يهم بفتح باب الحافلة...
لكنه توقف فجأة عن الكالم بل وعن الحركة، 
بسرعة  ارتد  ثم  للحظات  مكانه  فى  تجمد 
عينيه... يغمر  الرعب  وبريق  الخلف  الى 
الحافلة  أنحاء  كل  من  الرؤوس  ارتفعت 
تتسع العيون وتنتقل النظرات المرتعبة من 
وشهقات  همهمات  وترتفع  عين  الى  عين 
يرون  وهم  الحافلة  راكبى  كل  من  الخوف 
وجهااً غريبااً شيطانيااً يحاول فى اصرار فتح 
باب الحافلة...تتجه العيون تلقائيااً نحو القائد 
فهو وحده القادر على حمايتهم لكن المشهد 
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يحررها هانى نصحى

حشدااً  يرون  وهم  عليهم  ورعبااً  قتامة  يزداد 
يحاصرون  الطريق  وقاطعى  اللصوص  من 
القائد....لم ينالوا منه بعد..لن يدعهم يتمكنون 
باغالقه  حسنااً  فعل  الينا....قد  الوصول  من 
يطمئن  أن  يحاول  أحدهم وهو  الحافلة..قالها 
اقتحام  محاولة  مصير  كان  نفسه....الفشل 
أمان...بينما  فى  راكبوها  الحافلة....ظل 
يدرى  ال  حيث  الى  قائدها  اللصوص  اقتاد 
أحد....تعلقت العيون بالقائد والحزن يغمرها 
بعيدااً... يأخدونه  المرة....واللصوص  هذه 
ويجرون جسده على األرض الواعرة. تحمس 
أحدهم واستطاع أن يفتح باب الحافلة...نزل 
أيها األوغاد..ولم  منها وهو يصيح...أتركوه 
يعرف ان كان سمعه أحد...بينما تشجع راكب 
خطوات  عدة  فمشى  يتتبعهم  أن  وأراد  آخر 
ثم توقف وعاد الى الحافلة ملتمسااً األمان...
برودة  مفتوحااً...فتسللت  الحافلة  باب  مازال 
الخوف  برودة  مع  لتلتقى  الداخل  الى  الليل 
الوقت  يمضى  العروق.  فى  الدماء  وتتجمد 
ما  أحد  يجد  الموقف..ال  والسكون سيد  ثقيالاً 
يقوله فالمشهد أكبر من أن تحتويه كلمات....
يعرف  أحد  فال  الحزينة  المشاعر  تختلط 
الحزينة  مشاعره  حقيقة  اليقين  وجه  على 
أحزن على القائد؟ أم هو حزن على مصير 
صوت  يرتفع  ثم  القائد؟  غياب  بعد  مجهول 
من منتصف الحافلة...اال يوجد بيننا من يقود 
الحافلة؟ ...طالعه البعض بغضب واستنكار..
استحياء...ولم  أخر على  تساءل بعض  بينما 
يأس  فى  فاستكان  األخير  البعض  أما  ؟  ال 
مسلمااً أمره للقدر وفى النهاية لم يقترب احد 
بعد  الحافلة  تتحرك  القيادة...ولم  عجلة  من 
وحزنااً  ارهاقااً  العيون  غفلت  قائدها.  غياب 
الحافلة رغم  داخل  تسرى  البرودة  ومازالت 
وتتمكن  تتسلل  أخرى...ثم  مرة  بابها  اغالق 
من أجساد ونفوس الجميع.. ومع هذا يحاول 
البعض النوم ثم بعد دقائق يفيق ويتمنى من 
داخله ان يكون كل ما يراه ويعيشه اآلن هو 
مجرد كابوس.                                                                 
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قطة أوكرانية تتبنى زوجا من 
السناجب

وجد زوج من صغار السناجب أنقذتهم الشرطة المحلية في 
بولتافا بأوكرانيا المأوى والحب في مكان غير متوقع أال وهو 

ضرع قطة تولت لعب دور األم لهما.

أنها  سنوات  ثالث  العمر  من  البالغة  “بيلكا”  القطة  وأثبتت 
كبيرة القلب جدا. كانت بيلكا قد وضعت صغارها في اآلونة 
األخيرة وعندما نقلت صاحبة القطة وتدعى كارينا فنجروفسكا 
زوجي السناجب إليها ضمتهم القطة إلى صغارها وأخذت تلعق 

جسديهما.

وكانت شرطة بولتافا أنقذت السنجابين في 18 أبريل نيسان 
بيطري  لطبيب  نقلهما  وتم  عليهما  محلي  ساكن  عثر  أن  بعد 
محلية  خاصة  حيوان  حديقة  مدير  من  شرطة  ضابط  وطلب 

توفير مأوى لهما.

وقالت فنجروفسكا التي تعمل ضمن فريق اإلدارة في حديقة 
الحيوان المحلية إن القطة “بيلكا” التي يعني اسمها “سنجاب” 
باللغة األوكرانية سارعت إلى احتضان الصغيرين البالغين من 
العمر شهرا واحدا فقط واللذين ال يزاالن بحاجة إلى الحليب 

والكثير من الدفء.

وتقول فنجروفسكا “ما حدث هو أن ضباط الشرطة جلبوا لنا 
ثالثة سناجب صغار. لسوء الحظ نفق واحد منهم لكن االثنين 
اآلخرين نشطان جدا وسعيدان. ما حدث أن لدينا قطه كانت قد 
وضعت صغارها وهكذا قررت أن أحاول وضع السناجب مع 

القطة وتحولت القطة إلى أم طيبة ومقبولة للصغار…”

 مع خيوط الفجر األولى يتنبه الجميع لصوت 
باب الحافلة وهو يُفتح...ارتفعت الرؤوس بين 
عليهم  اطل  قلق...ثم  فى  تعاين  والهلع  االمل 
باشراقته ظالم  بدد  جيدااً...وجه  يعرفونه  وجه 
اآلن  دائمااً...لكنه  المشرق  القائد  الليل...وجه 
يبدو أكثر اشراقااً رغم بقايا الدماء التى سالت 
على وجهه....دقت القلوب بفرح غير مسبوق..
فهموا انه قد حطم شوكة اللصوص،ادركوا ان 
لم  الحافلة  اقتحام  الذى حاول  الشيطانى  الوجه 
يعد له قوة او سلطان عليهم ، غمرهم الخجل 
فى  وتشككهم  قائدهم  فى  ثقتهم  لعدم  للحظات 
قدرته قبل ان تنهمر دموع السعادة بعد النجاة....
عاد القائد الى مقعد القيادة بعد ان توقفت الحافلة 
فى لحظات فاصلة، أدار المحرك وانطلق بها 
سالسة...فلم  أكثر  الطريق  صار  وبراكبيها، 
يعد للخوف مكانااً بين راكبى الحافلة....لم يعد 
الطريق موحشااً لم يشعر احد بالخوف فقد تبدد 

الظالم ....ولم يعد هناك ليل.

على  خاص  ملكية  مقتنيات  جامع  حصل 
بريطانيا  ملكة  يد  بخط  مكتوبة  رسالة 
إليزابيث الثانية تصف فيها عالقتها وأولى 
مقابل 14  فيليب  األمير  بزوجها  لقاءاتها 

ألف جنيه استرليني.

وقد تم بيع الرسالة، التي تصف المراحل 
األولى للعالقة مع دوق أدنبرة والموجهة 
يكتب  كان  الذي  شو  بيتي  الكاتب  إلى 
وقتها،  المنتظر  الملكي  الزفاف  كتابا عن 
 14400 مقابل  شيبينهام  في  مزاد  في 

استرليني.

في  كانت  أنها  الرسالة  في  الملكة  وكتبت 
التقت  عندما  فقط  عمرها  من   13 ال` 
البحرية  الملكية  الكلية  في  فيليب  األمير 
وقتها  عمره  كان  حيث  دارتموث،  في 
18 عاما وانضم إلى البحرية عند اندالع 

الحرب.

أن  إلى  تشير  كانت  التوقعات  أن  يذكر 
 800 عن  تقل  ال  بقيمة  ستباع  الرسالة 
 1200 على  تزيد  وال  استرليني،  جنيه 
استرليني، إال أن المشتري البريطاني فاق 
 14 من  بأكثر  عليها  وحصل  التوقعات 

ألف استرليني.

 ألف اسرتليين مثن بيع 
رسالة مللكة بريطانيا 

تصف عالقتها بزوجها 
األمري فليب
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التي  القصة  األيام  هذه  تذكرت 
حدثت منذ سنوات طويلة.

عمرها  البالغ  مريضتي  أتت 
وقتها 25 عاما لكى تطلب منى ان 
به خلال  ان كان  قلبها  اكشف على 
هذا  سبب  عن  سألتها  وعندما  ما، 
الطلب قالت لي أنها ذهبت لمشاهدة 
المسيح  السيد  احتمال  قوة  فيلم 
للمخرج  كريست(  اوف  )باشون  

المشهور ميل جبسون.

وتابعت المريضة مناظر القبض 
عليه ومحاكمته بسهوله، فهي تعرف 
كل هذه االحداث جيدا، وعندما بدء 
يدها  تضع  كان  المسيح  السيد  جلد 
خافته  صرخة  وتطلق  فمها  على 
عند كل جلدة وتحاملت على نفسها 
وهى تبكى بينما هو يحمل الصليب 
ويقع منه بضع مرات، ولكن عندما 

رأت منظر المسامير الطويلة وهم 
يدقونها في يديه سقطت مغشيا عليها 
بجوارها  التي  السيدة  واستدعت 
عن  الموجود  المسؤول  الموظف 
عربة  بدوره  استدعى  الذى  القاعة 
اإلسعاف ونقلوها للمستشفى وافاقت 
من اغمائها فقط وهى بالعربة وفى 
طلبوا  ولكن  طمأنوها  المستشفى 

منها أن تتابع مع طبيبها.

وكل  عليها  الكشف  أكد 
عضويا  سليمة  انها  فحوصاتها 
تحملها  التي  العنف  مناظر  ولكن 

السبب  هي  كانت  المسيح  السيد 
الذي أدى ألغمائها.

الذين  يفهم بعض  قد ال  لها  قلت 
شاهدوا هذا الفيلم انه كان قادر على 
كما  ولكنه  منه،  بكلمة  اباده هؤالء 
قال لتالميذه انه اتى للعالم من اجل 
خطيئتنا  ثمن  يدفع  لكى  اليوم  هذا 
وال نعانى نحن من العذاب األبدي. 

وكانت هي تفهم هذا جيدا ولكنها 
الذى  التعذيب  هذا  تحتمل رؤية  لم 
لم  ولكن  عنه  وقرأت  سمعت  فقط 
تراه مجسدا من قبل بكل هذه القوة 

والوضوح.

كل عام وأنتم بخير 

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب  

السبب يف العنف ولكن القلب سليم 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
صنافري وتريان هل هما 
مصريتان أم سعوديتان

مدحت عويضة
حالة  المصري  الشعب  يشهد  لم 
توقيع  أحدثتها  التي  كتلك  انقسام 
بين  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية 
أسفرت  والتي  والسعودية،  مصر 
الجزيرتين  عن  مصر  تنازل  عن 
أنهما  يري  من  فهناك  للسعودية. 
الحق  نعطي  أن  وعلينا  سعوديتان 
الشعب  من  قسم  وهناك  ألصحابه. 
يري أنهما مصريتان ولكنه يثق ثقة 
ويشعر  السياسية  القيادة  في  عمياء 
نعلمها  ال  أشياء  القرار  وراء  أن 
يشعرون  وال  موافقون  فهم  ولذلك 
هو  ثالث  قسم  وهناك  بالغضب، 
من  أتخذ  والذي  للنظام  المعارض 
للمتاجرة  الموضوع فرقعة سياسية 
وأغلب  النظام  وتشويه صورة  بها 
هؤالء كان تنازل مرسي عن سيناء 
وهناك  العسل،  زي  قلوبهم  علي 
الجزيرتين  أن  يري  رابع  فريق 
عن  التنازل  ينبغي  وال  مصريتان 
األرض ألحد وتحركهم فقط الغيرة 
الوطنية وعشق تراب بلدهم وهم مع 
يشتركان  تماما  المؤيد  األول  القسم 
سياسي  رأي  أصحاب  أنهما  في 
رأيهما مضاد  كان  لو  حتي  يحترم 
يقوم عل فكر ورأي علمي  أنه  إال 
من  نفسي  أعتبر  وأنا  وتاريخي 
الفريق الرابع الذي يعارض وبشدة 
وألسباب  الجزيرتين  عن  التنازل 

سأذكرها.

 أوال: أنا ال من الفريق الذي ال 
يتبع أي تيار سياسي وال تحركه إال 
مصلحة  لي  وليس  الوطنية  غيرته 
سياسية بل لو كانت هناك مصلحة 
لكان أولي لي أن أكون مع الفريق 
للرئيس  ومساعدتنا  فمواقفنا  األول 
اآلن  وحتي  الثورة  منذ  السيسي 
مصر  في  المصريون  كل  يعرفها 
وفي كندا وفي بالد العالم المحتلفة، 
لكني ال أؤيد شخص وال أعارض 
شخص فأن ساندنا ودعمنا شخص 
الوطن ندعمه كما حدث  فمن أجل 
شخص  عارضنا  وأن  السيسي  مع 
مصلحة  أجل  فمن  أتخذه  قرار  في 

الوطن نعارض.

الفرعوني  للتاريخ  لنعود  ثانيا: 
الشاطئ  أن  لنا  يذكر  الذي  القديم 
فقيرا  كان  األحمر  للبحر  الشرقي 
جدا ولم يركب سكانه البحر بعكس 
بنوا  الذين  الشرقي  الشاطئ  سكان 
حضارة شهد لها العالم وقد وغزوا 
أفريقيا لتتبع منابع النيل عن طريق 
مجري  مستخدمين  بحري  أسطول 
حتشبسوت  وصلت  حتي  النهر 

ألدغال أفريقيا بجيوشها.

الحملة  أيام  لعصر  نعود  ثالثا: 
خرائط  وجدت  والتي  الفرنسية 
من  وكان  مصر  حدود  توضح 
يكن  ولم  الجزيرتين  الحدود  بين 
علي  الحجاز  ألهل  أثر  أي  هناك 
في  موجودة  والخرائط  الجزيرتين 
ما  أيضا  ومنها  المصري  المتحف 
وقيام  ثم  باريس.   في  موجود  هو 
محمد علي بتأسيس الدولة المصرية 

الحجاز  علي  وسيطرته  الحديثة 
كلها  المنطقة  فأصبحت  والشام 
كانت  ثم  المصرية  السيادة  تحت 
سنة  العثمانية  المصرية  الحرب 
الجيش  فيها  أنتصر  والتي   1939
السلطان  يتحمل  ولم  المصري 
سماعه  عند  فمات  الخبر  العثماني 
خبر هزيمة جيشه وأنضم كثير من 
علي  لمحمد  العثماني  الجيش  فرق 
في  البصرة  واحتل  زحفة  فواصل 
المصري  الجيش  ووقف  العراق، 
القسطنطينية،  مشارف  علي  بعدها 
فتأمرت الدول األوربية علي محمد 
لندن 1840  معاهدة  وعقدت  علي 
والتي بموجبها أقتصر حكمة للشام 
له  لمصر  وحكمة  فقط  حياته  مدة 
وألوالده من بعده. ما يهمنا في هذه 
لم  الشرقية  أن حدود مصر  الحقبة 
تكون شواطئ البحر األمر فقط بل 
ضمت ضبا السعودية وبعض مدن 
الساحل الشرقي » السعودية حاليا« 
لندن  بعد  وحتي   1840 هنا  إلي 
وصنافير  تيران  الظالمة,   1840

مصريتان.

مصر  كانت   1906 سنة  في 
تحت االحتالل البريطاني وأرادات 
الدولة العثمانية السيطرة علي سيناء 
الشرقية  الحدود  مشاكل  وأثارت 
لمصر وتم تقليص الجانب الشرقي 
مصريتين  الجزيرتان  ظلت  ولكن 
»ايالت«  الرشراش  أم  بل ضمت 
الغربي   الساحل  مصر  وفقدت 
 1911 سنة  في  حاليا.  للسعودية 
حملة  العثمانية  الدولة  أرسلت 
علي  للسيطرة  عسكري   50 من 
الجزيرتين فأرسل القائد االنجليزي 
فى مصر ميلين سيلزمان لقائدة في 
لندن بتاريخ 20 مايو 1911 رسالة 
استعادة  تم  وأنه  حدث  بما  يبلغه 
العثمانية  القوات  من  الجزيرتين 
النهما مصريتان ومصر تقع تحت 

الحماية البريطانية.

حتي  كذلك  الوضع  استمر 
الثالثة وهي  الدولة السعودية  قامت 
حاول   1932 سنة  لآلن  المستمرة 
السعوديون السيطرة علي الجزيرتين 
السماح  بريطانيا  رفضت  ولكن 
مناورات  إجراء  وتعمدت  بل  لهم 
عسكرية علي الجزيرين ورفع العلم 

المصري علي الجزيرتين.

شد  وبعد   1950 سنة  في 
والسعودية  مصر  بين  وجذب 
الجزيرتين  عن  السعودية  تنازلت 
الحماية  تحت  لتكون  كامل  بشكل 
احتلت  سنة 1956  في  المصرية، 
وشهدت  الجزيرتين  اسرائيل 
أرتوت  معارك  الجزيرتين  أرض 
المصري،  بالدم  الجزيرتين  أرض 
قرار  بعد  اسرائيل  انسحبت  ثم 
وانسحاب  النار  اطالق  وقف 
مصر،  من  الثالثي  العدوان  قوات 
الجزيرتين  لتحتل  اسرائيل  وعادت 
وشهدت   1967 سنة  أخري  مرة 
عمليه االحتالل معارك أرتوت فيها 

العالقات  يدفن  »أوباما  تابع 
رسميا«  السعودية  األمريكية 

ص 5
قد  تايمز  النيويورك  وكانت 
 2003 عام  أغسطس  فى  نشرت 
تقريرا مفصال يشير إلى أن أثنين 
من المخابرات السعودية وهم عمر 
على  كانوا  سنان  وأسامة  البيومى 
عالقة ما بإثنين من إنتحاريي 11 

سبتمبر.
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على  عبئا  يشكل  بات  ما  أما 
فى  تحول  فهو  والغرب  أمريكا 
سلمان  عهد  فى  السعودية  أتجاه 
إلى  الدولى  اإلرهاب  مساندة  من 
الدينية  الدينية والحروب  التكتالت 
وأبنه  سلمان  ويقوم  المذهبية، 
محمد بحشد السنة من آجل حرب 
والشيعة.  السنة  بين  دولية  دينية 
ملك  عبدهللا  الملك  صرح  وقد 
األردن مؤخرا أمام بعض أعضاء 
حرباعالمية  أن   من  الكونجرس 
األوسط،  الشرق  فى  مرتقبة  ثالثة 
وهو الملك الذى أطلق لفظ الهالل 
تاون  جورج  جامعة  فى  الشيعى 
فى ديسمبر عام 2004، حتى أن 
 « بأنها  السعودية  وصف  أوباما 
امريكا  حلفاء  من  “جانحة”  دولة 
حروب  الى  بالده  جر  تحاول 

لنا  مصلحة  ال  طاحنة  طائفية 
يقصد  الدول،  هذه  ووصف  فيها. 
السعودية، بالركاب المجانين الذين 
يريدون اإلعتماد على وأشنطن فى 
مصالحهم  تحقيق  وفى  حروبهم 

الخاصة.

دور  عن  أمريكا  تغاضت  لقد 
ونشر  العالم  أسلمة  فى  السعودية 
فى  وذلك  واإلرهاب  التطرف 
مقابل دورها فى محاربة الشيوعية 
وتصدير النفط، وها هى الشيوعية 
دوره  يتراجع  والنفط  سقطت، 
وال  يتعزز  إسرائيل  وآمن  كثيرا، 
فلماذا  غيرها،  أو  السعودية  تهدده 
عن  ذلك  بعد  أمريكا   تتغاضى 
إرهاب السعودية الذى وصل إلى 

عقر دارها؟.

من  مستويات  خمسة  هناك  إن 
أصبغتها  التى  األمريكية  الحماية 
عقود  خالل  السعودية  على 

طويلة:-

للحروب  أمريكا  قيادة  األول: 
أنتهى  وهذا  السعودية،  عن  نيابة 

إلى غير رجعة.

نشر  عن  التغاضى  الثانى: 
الوهبنة والتطرف السعودى، وهذا 

لم يعد مقبوال.

الدبلوماسية  عمل  الثالث: 
السعودية  لصالح  األمريكية 
األوسط،  الشرق  فى  وسياساتها 

وهذا انتهى.

والرابع: رفع الحماية عن أسرة 
آل سعود وتركهم يسقطون، وهذا 

لم يتحقق بعد.

السعودية  تصنيف  والخامس: 
وترك  لإلرهاب  راعية  كدولة 
ضحايا 11 سبتمبر يقاضونها أمام 
مسألة  وهذه  األمريكية،  المحاكم 

وقت وتتحقق.

السعودية  تدليل  أنتهى  لقد 
تركها  سوى  يتبقى  ولم  أمريكيا، 
قبل  أنه  وأعتقد  مصيرها،  تواجه 
المئوى  بالعيد  السعودية  أحتفال 
يكون  لن   2032 عام  لتأسيسها 
هناك سعودية عربية، بل مجموعة 
ووقتها  محلها...  تحل  دول 
ستتحقق نبؤءة الباحث النابه لوران 

ميورافيك ) ال سعودية عربية(.

خير الكالم:

أكبر حزب فى مصر حاليا هو 
الحزب السعودى

دكتور حسام عيسى

مصر باتت جزيرة سعودية بعد 
تيران وصنافير

الصحفى عبد البارى عطوان

مصر  جنود  دماء  من  الجزيرتين 
وظلت الجزيرتان محتلتين حتي تم 
عودتهما لمصر بعد معاهدة السالم. 
الجزيرتين؟؟  سعودة  تم  أين  فمن 
أقدامهم  السعوديون  وضع  ومتي 
عليها... وأن كانت أراضيهم وكانتا 
محتلتين بعد نكسة 67 لماذا لم تقم 
قبضة  من  بتحريرهما  السعودية 

إسرائيل؟؟.  

أما حجتي األخيرة فدعني أوافق 
وأقول  األول  القسم  أصحاب  مع 
وأن  سعودتين  الجزيرتين  ان  لو 

السعودية تركتهما لمصر لحمايتهما 
المصريون  ودفع  إسرائيل  من 
في  الجزيرتين  لحماية  ثمنا  دمائهم 
حروب متتالية فبالدم الذي سفك من 
أجل الجزيرتين صارتا مصريتان.

عن  للتنازل  المؤيد  عزيزي 
يحلوا  الذين  وأخص  الجزيرتين 
لهما تسمية كل المعارضين بالخونة 
الوطن  بتراب  التمسك  فأصبح 
خيانة والمفرطين في تراب الوطن 
زمن  في  نعيش  نحن  إذا  وطنيين 

أغبر!!!.

نقطة أخيرة لكي أكون أمين مع 
نفسي ومع القارئ قد يكون التنازل 
مهم  أمر  سببه  الجزيرتين  عن 
التنازل  وما  القومي  األمن  يخص 
إال أمر صوري قد مكن مصر من 
نشر قوات عسكرية في الجزيرتين 
للحفاظ علي أمنها القومي وفي هذه 
أخر  رأي  لنا  يكون  قد  فقط  الحالة 
وإلي أن تتضح األمور وبناء علي 
سنظل  حاليا  المتاحة  المعطيات 
ندافع عن مصرية تيران وصنافير 

وأم الرشراش. 
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وهناك وثائق سعودية تثبت أن الجزيرتين مصريتين، 
العداء  فترة  في  السعودية  الميديا  وسائل  دأبت  أولهما: 
قبيل  وحتي  الثالثي  العدوان  بعد  السعودي،  المصري 
حرب يونيو 1967م، علي معايرة مصر أنهاغير قادرة 
وصنافير  تيران  جزيرتي  على  سيادتها  فرض  علي 
القوات  وبقاء  عليها  إسرائيل  استيالء  بعد  والمضايق 
الدولية عليها بعد انسحاب إسرائيل، مما دفع عبد الناصر 
لطرد القوات الدولية منها قبيل حرب يونيو بخمس أيام. 
وثانيها: الخريطة الرسمية للمملكة السعودية الصادر بها 
مدموغة  2010م  الموافق  1430هـ  عام  وزاري  قرار 
رئيسا  أيضا  بصفته  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  الملك  بتوقيع 
على  وتعميمها  للبالد  رسمية  كخريطة  حينها،  للوزراء 
بها  تظهر  وال  بها  لالتزام  والوزارات  الهيئات  كافة 
الجزيرتان. وثالثها: فّجر السفير المصرى بالسعودية من 
1887 إلي 1990م مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال 
منذ  والسعودية  بين مصر  كان  الكالم  بأن  أديب  لعمرو 
عشرات السنين حول جزيرة صنافير فقط أما تيران هذه 
لم تتحدث عنها السعودية نهائيا وقال، مصر تنازلت عن 
تيران للسعودية فوق البيعة، وهو مستعد للشهادة بمجلس 

النواب.
https://www.facebook.

com/monaroman2/
posts/10154401967904381

http://www.vetogate.com/2138638
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .

c o m / m o n a r o m a n 2 /
posts/10154402290829381
 والسؤال الملّح لماذا تهدي مصر الجزيرتين للسعودية 
تلح  لماذا  السيادة؟  أو  للملكية  الطويل  التاريخ  رغم 

السعودية األن علي الطلب؟
هناك إجابات بعضها قد يكون مقبوال والبعض األخر 
عن  تنازلت  مصر  أن  البعض  يقول  مرجحا.  يكون  قد 
األن  ومصر  االقتصادية  المعونات  مقابل  الجزيرتين 
تعاني منها بشدة. والبعض األخر يقول: أنها تمثيلية، ألن 

يلتّفوا  بتيران وحتي  لها  قاعدة  إنشاء  في  ترغب  امريكا 
على غضب الشعب المصرى، وال يقال أن السيسي وافق 
علي وجود قاعدة أمريكية باألرض المصرية، تقام علي 
ارض سعودية. ورأي ثالث يقول: طمعا في وجود حقول 
نفطية خاصة بعدما نشرت وكالة الفصاء األمريكية ناسا 
صورا كانت قد التقطتها الوكالة في 23 يونيو 2013, 
علي  النفط  تشبه  زيتية  مواد  رصدت  أنها  ناسا  وأكدت 

جزيرة تيران وهوما يعزز قولهم. 
http://www.vetogate.com/2146089

ولكن الرأي األرجح هو أن السعودية تشعر بالتقارب 
قدميها  البساط من تحت  اإليراني مما يسحب  األمريكي 
كحليف قوي بالمنطقة، وحصولها علي الجزيرتين يعطيها 
المصرية  السالم  اتفاقية  في  شريكا  تكون  أن  في  الحق 
اإلسرائيلية، وهذا يعطيها الحق في االتصال بقادة الدولة 
العبرية مباشرة دون أن يكون ذلك خفية كما كان يحدث 
سابقا وكانت تتعرض بسببه للتخرصات اإليرانية، كما أن 
السعودية تعلم أن الرباط األقوي بين إسرائيل وأمريكا، 
المتحدة  الواليات  لدي  إسرائيل  وساطة  في  وتطمع 
لتقوية الروابط السعودية األمريكية في مواجهة عدوهما 

المشترك إيران.
 ولكن السبب األقوي من وجهة نظري أن هناك مخطط 
أمريكي سعودي ال أعلم كنهه بالضبط، يحاك ضد مصر 
خاصة وأن حصول السعودية علي جزيرة تيران يحول 
أراض مصرية(  في  )لوجوده  إقليمي  المضيق من ممر 
يمكن مصر من السيطرة علي الممر ويعطيها الحق في 
إلي ممر  بالمضيق،  المارة  السفن  جباية الضرائب علي 

دولي )بين دولتين( يخضع للقانون الدولي للمالحة.
 وقبل أن أرسل المقال بدقائق قرأت خبرا يؤكد مخاوفي 
من المخطط المحاك لمصر: أعلن حازم الناصر، وزير 
إسرائيل  مع  إتفاق  توقيع  عن  األردني،  الرى  و  المياه 
لبدء العمل فى حفر قناة البحر الميت التى طالما حلمت 
السويس.  لقناة  بديل  دولية  تجارة  كطريق  إسرائيل  بها 
سيبدأ العمل هذا العام، ويفتتح للعمل سنة 2020. أمريكا 
مليون   125 ب  المشروع  تمويل  عن  بدورها  أعلنت 

دوالر أمريكى.
https://www.facebook.com/morsy.

sultan/posts/10209368345105036 

سمي عقل اإلنسان عقالاً؛ لسببين:
اما ألنه  من المعقل، وهو الملجأ.. 
فكأن حامله يلجأ إليه في كل أحواله!

عن  يحجزه  أي  يعقله  ألنه  أو 
الوقوع في الهلكة!

يحجر  ألنه  حجرااً؛  العقل:  وسمي 
اإلنسان عن ارتكاب الخطأ!

كما سمي: نهية؛ ألنه ينهي صاحبه 
عن فعل ما ال يحمد!

ومع أن العقل  هو كل هذا، وهو 
رفيق الطريق، والمعرفة والبصيرة..
على  زينة  يعتبره  البعض  أن  إال 

مائدة الحياة!
والبعض اآلخر، يُدّمره؛ فيصبحون 

مجانينااً، أو: كالمجانين!
لماذا يصبح اإلنسان  أتساءل  كنت 
لموقف  يتعّرض  عندما  مجنونااً؛ 
مأساوي؛ فعرفت أن الموقف القاسي 
لم يجد سوى فراغااً خاليااً من اإليمان 
واألمل؛ فسقط اإلنسان في هوة جحيم 

الجنون!
نتركها؛  التي  الفراغات  أكثر  وما 
ألنفسنا  ونصنع  هّوتها،  في  لنسقط 

نوعااً ما من أنواع الجنون! 
ونترك  بالكبرياء،  نتمسك  فعندما 
فراغااً خاليااً من التواضع؛ نسقط في 

جنون العظمة!
ونبتعد  بالتعصب،  نتمسك  وعندما 

في  نسقط  والتسامح؛  المحبة  عن 
جنون اإلرهاب!

والكراهية  بالعداوة  نسمح  وعندما 
في  نسقط  مشاعرنا؛  على  تمتلك  أن 

جنون الموت!
الدراسة  عن  نتوقف  وعندما 
نسقط  المعرفة؛  في  والنمو  والبحث 
في جنون المقاومة.. مقاومة كل شيء 

حتى مقاومة النصوص السماوية!
اإلسالمية  المقاومة  حركة  ولعل 
في غزة »حماس«، وحركة المقاومة 
هللا«..  »حزب  لبنان  في  اإلسالمية 
من أشهر المنظمات إصابة بهذا الداء 
والذي  المقاومة«،  »جنون  اللعين 

أعتبره رأس كل جنون!
في  الحركتين  هاتين  أمعنت  فلو 
المائدة،  اآليتين 20 و21 من سورة 

والتي تقوالن:
قوم  يا  لقومه  موسى  قال  »وإذ 
اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكااً وآتاكم مالم يؤت 
أدخلوا  قوم  يا  العالمين.  من  أحدا 
لكم  هللا  كتب  التي  المقدسة  األرض 
فتنقلبوا  آدباركم  على  ترتدوا  وال 

خاسرين«.
وإخالص  بجدية  أمعنتا  لو  أقول، 
فيهما، وتدبرتا إرادة هللا؛ لما اصبحتا 
في صراعهما مع دولة إسرائيل، كمن 
الجاهلية  الحروب  أبدية  إلى  يعيدنا 
وناقة،  وفرس،  بسبب حصان،  ليس 

ولكن بسبب نصوص دينية!...

حنن نصنع اجلنون!
بقلم: عـادل عطيـة

قطعتين  أنه  ،صحيح  الصليب 
متقاطعتين من الخشب ولكن يكمن فيه 
سر عجيب وقوة جبارة فهو بالنسبة لنا 
المحيية!  الخشبة  او  المحيى  الصليب 
وبعمق اإليمان في القلب تنشد الكنيسة: 
المسيح،  يسوع  ربنا  لصليب  السالم 

السالم للخشبة المحيية

ولكن ما سر هذا التمجيد في الكنيسة 
األرثوذكسية للصليب وهو ليس سوى 

قطعتى خشب؟ 

صحيح أنها الخشبة التي مات عليها 
قام، فانعكست  ثم  المحيي  الرب موته 
بالضرورة كل أمجاد القيامة وأفراحها 
وبهائها على موت الرب، وعلى القبر 
ليس  نحن  لذلك  الصليب!!  وعلى 
»ُعباد  أننا  عنا  اآلخرون  يقول  كما 
ونفتخر  ونوقر  نقدس  نحن  الصليب« 
الذى  المصلوب  نعبد  بالصليب ولكننا 
باب  لنا  وُفتح  الخالص  نلنا  بصليبه 

الفردوس بعد أن كان مغلقااً.

إذن، فتكريم الصليب نابع من كرامة 
القيامة، ألن موت الرب على الخشبة 
الصليب  فيكون  ومجدااً.  قيامة  أثمر 
فلوال  المجد  طريق  هو  باختصار 
لهزيمة  إعالنااً  الصليب  القيامة لصار 

مرة نهائية وساحقة.. 

وفي هذا يصف انجيل يوحنا الصليب 
قد  يكن  لم  يسوع  قائالاً: »ألن  بالمجد 

د بعد« )يو 7: 39( أي لم يُصلب  ُمّجِ
الصليب  ى  سمَّ نفسه  والمسيح  بعد!! 
ارتفاعااً: »وأنا إن ارتفعت عن األرض 
أجذب إليَّ الجميع، قال هذا مشيرااً إلى 
)يو  يموت«  أن  مزمعااً  كان  ميتة  أية 
هو  الصليب  كان  فإن   )33،32 :12
أقصى صورة لالتضاع والمذلة، فهو قد 
صار أعظم واسطة لالرتفاع والمجد، 
في  الصلبوت  أيقونة  الى  ننظر  لذلك 
بل  ننوح  أو  نندب  وال  اآلالم  أسبوع 
نمجد ونصيح )ثوك تا تىجوم..لك القوة 
والمجد والبركة والعزة الى األبد آمين 
يا ربنا يسوع المسيح مخلصنا الصالح(  
وهى أنشودة ال تتناسب أو تتفق بالمرة 
الموضوعة  األيقونة  تصوره  ما  مع 
يابسة  ارض  من  )كعرق  وهو  أمامنا 
ال صورة له وال جمال فننظر اليه وال 

منظر فنشتهيه( اش 2:53

ولعل قول الرب: »َمْن يضع نفسه 
يرتفع« )مت 23: 11( يشير إلى أن 
االتضاع هو في الحقيقة حالة صليب 
الذات  تصلب  أن  يلزم  تتضع  فلكى 
بأنانيتها كذبيحة وتنساها فتنال من هللا 
نفسه القبول لهذه الذبيحة وبالتالى فهو 
كانت  األولى  فالخطية  مؤكد.  ارتفاع 
الكبرياء التى أسقطت آدم وحواء يوم 
مثل  )تصيران  الشيطان  لهما  قال  أن 
هللا( فصدقاه واكال من الشجرة المنهى 
عنها والتيى كانت عنها الوصية الوحيدة 
التي أعطاها هللا آلدم ان ال يأكل منها 

فشل  و
م  د آ
ء  ا حو و
تنفيذ  في 

وسقطا  فأكال  الوحيدة  الوصية  هذه 
وحق عليهما وعلى نسلهما حكم )موتااً 
تموت( لهذا فكبرياء اإلنسان أراده أن 
يكون )مثل هللا( فجاء هللا نفسه وصار 
لكى  متواضع   كإنسان(  الهيئة  )في 

باتضاعه يمحو آثار كبرياء اإلنسان. 

باب  تفتح  اإلتضاع  فضيلة  إن  حقااً 
الفردوس مرة أخرى أمام اإلنسان من 

خالل تبعيتنا للمصلوب.

كون الرب يموت بأية طريقة مهما 
شىء،  التعذيب  درجات  أقصى  بلغت 
وأن يموت الرب بواسطة الصليب فهذا 

شيء آخر!

فالرب لم يأِت ليموت فقط، بل جاء 
”ليُصلب“، حيث الموت على الصليب 
بالذات كان عمالاً أساسيًّا معلومااً مسبقااً 
األنبياء:  عنه  كشف  الدهور،  منذ 
« )مز 22: 16(،  »ثقبوا يديَّ ورجليَّ
»فينظرون إليَّ الذي طعنوه وينوحون 
عليه كنائح على وحيد له« )زك 12: 
10(؛ بل إن المسيح نفسه سبق وأعلن 
عن أالم الصليب التي سيجوزها بقوله 
رؤساء  إلى  يُسلَّم  اإلنسان  »وابن   :
الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت 
به  يهزأوا  لكي  األمم،  إلى  ويسلِّمونه 

الثالث  اليوم  وفى  ويصلبوه  ويجلدوه 
يقوم« )مت 20: 19،18(.

أن  األزل   منذ  فإن خطة هللا  إذن، 
يكون موت ابنه صليبااً.

كان الصليب في فكر هللا منذ األزل 
قبل أن يخلق األكوان كلها وقبل خلقه 
آدم فاهلل فوق الزمان بل أن الزمن هو 
أحد مخلوقاته وهللا أيضااً فوق المكان و 
وفوق األحداث فليس شيء غير معلوم 
لديه  ومعروف  مكشوف  فالكل  عنده 
والزمن منبسط أمامه فليس عنده ماض 
وال حاضر وال مستقبل بل الكل مسطح 
ومكشوف أمامه، بمعنى أن هللا لم يفاجأ 
بخطية آدم كأنها غير متوقعة ثم أخذ هللا 
يفكر في حل لهذه المعضلة ألنه ليس 
الئقااً أن يهلك آدم وحواء وبالتالي كل 
نسلهما فتهلك صنعة هللا وتضيع وأيضااً 
ينفذ  ال  هللا  حكم  أن  الالئق  من  ليس 
ويبدو هللا كغير قادر أن يلتزم بكلمته 
ثم بعد تفكير وجد هللا الحل في التجسد 
كالم  هذا  طبعااً   !! والصليب  والفداء 
فالصليب كان في ذهن هللا منذ  هراء 
أرسل  الزمان  ملء  )في  وفقط  األزل 
ابنه مولودا من امرأة(  غل 4:4  هللا 
وأعطى نفسه لقب )ابن اإلنسان( لكى 
)ابن هللا(  لقب  ويعطيه  اإلنسان  يرفع 
ولذلك  نقول فى التسبحة »أخذ الذى 
لنا وأعطانا الذى له« ) لنصيرنحن  بر 

هللا فيه( 2كو21:5 

ولكن لماذا تحدَّد أن يكون الصليب 
خشبة؟

هنا عمق  الهوتى رائع!

ل ال ”الموت“  فالرب قصد أن يتحمَّ

فقط بل ”الموت في حالة لعنة“ تكميالاً 
في  عليه  المنصوص  للقصاص 
الناموس لكل َمْن يتعدَّى ناموس هللا!! 
والذي جاء فيه ذكر الموت تعليقااً، أي 

صلبااً، على خشبة.

نقرأ في سفر التثنية 21: 23،22:

+ »وإذا كان على إنسان خطية حقها 
الموت فُقِتَل وعلَّقته” على خشبة“، فال 
تدفنه في  بل  الخشبة  َتبـِْت جثته على 
ذلك اليوم ألن المعلَّق ملعون من هللا!«.

ومن هذا نرى أن المسيح قصد أن 
للتعّدِى،  ثمنااً  فقط  الموت  ال  يتحمل 
بل الموت واللعنة، أي الغضب الكلِّى 
إنسان،  كل  اإلنسان،  عن  نيابة  وذلك 

كمتعّدٍ عمدااً على ناموس هللا!

بولس  القديس  يقول  هذا  وفي 
لعنة  من  افتدانا  »المسيح  الرسول: 
لعنة ألجلنا )عندما  إذ صار  الناموس 
مكتوب  ألنه  الخشبة(،  على  ُعلِّق 
ملعون كل َمْن ُعلِّق على خشبة« )غل 
3: 13(. ولقد ذاق المسيح المر )مت 
27: 34( على الصليب تعبيرااً عميقااً 

عن مرارة اللعنة.

الموت،  بين  ق  نفّرِ أن  يلزمنا  وهنا 
وبين الموت في حالة لعن.

اإلرادي  المسيح  موت  َفِسرُّ  لذلك 
معلَّقااً على خشبة، هو لتكميل قصاص 
د على ناموس  كل تعّدٍ إرادى أو ُمتعمَّ
أى  وبأية كمية وفى  بأية صورة  هللا، 

زمان ومكان ومن أى إنسان!

]البقية ص 21[

ملاذا الصليب؟وماذا يعىن لنا؟

د. عبد اجمليد كامل
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توجد ثالثة اسئلة تتعلق بموضوعنا
اوال- لماذا يموت االنسان      

ثانيا- لماذا مات المسيح     
ثالثا- لماذا قام من االموات----

يخلق  لم  االنسان هللا  يموت  لماذا  اوال  
االنسان لكى يميته بل خلقه ليعيش سعيدا 

بال معاناة وال احزان وال دموع  
لم يخلقه لكى يتعب ويشقى بل خلقه لينعم 
كلمة  لنا  فتقول  االبد  الى  وينعم  بالحياة 
الرب انه صنع الكل حسنا فى وقته وايضا 
جعل االبدية فى قلبهم التى بالها ال يدرك 
االنسان العمل الذى يعملة هللا من البداية 

الى النهاية  )جامعه 11:3(  
 اذا هللا خلقنا لنكون سعداء سعادة ابدية 
هكذا تقول كلمة الرب وهنا اورد ما قاله 
خلق  هللا  ان  قال  اذ  الثالث  شنودة  البابا 
بالوجود خلقنا  النه  يتمتع  لكى  االنسان 
احبنا قبل ان نوجد   وقال لى عالقه يارب 
معك بدات منذ االزل وستستمر الى االبد 
نعم اتجرأ واقول منذ االزل حينما كنت 

فى عقلك فكرة وفى قلبك مسرة 

الموت  لماذا  اذا   
لقد   جاء  ومتى 
كلمة  ذكرت 
الموت الول مرة  
اوصى  عندما 
أدم  االله  الرب 
جميع  من  قائال 
تأكل  الجنة  شجر 
شجرة  واما  اكال 

معرفة  الخير والشر فال تاكل منها النك 
يوم تاكل منها موتا تموت ) تك 2: 16-
17 ( وكلنا نعرف هذة القصه ان ادم لم 
يحفظ هذة الوصيه  وسقط ثم قال له الرب 
بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى 
االرض التى اخذت منها النك تراب والى 

تراب تعود )تك 19:3(
العالقه   انقطعت  الخطية   فنتيجة    
فينا  وصار  عن هللا  منفصلين  واصبحنا 

حكم الموت
واالجابه  المسيح    مات  لماذا  ثانيا   
من  اسلم  الذى  روميه  رساله  فى  نجدها 
اجل خطايانا واقيم الجل تبريرنا روميه 
عنا  ليحمل  المسيح  مات  لقد   )25:4(
الن  االب   مع  نتصالح  لكى  خطايانا  

وقد  وفسدوا  زاغوا  الجميع 
اعوزهم مجد هللا ويعلن الكتاب 
ان اجرة الخطية موت فصرنا 
اموات بالذنوب والخطايا فمات 
مات  لقد  حياة  ليعطينا  المسيح 
اى  البشريه  خطايا  عن  كفارة 
االبدى  القصاص  عنا  ليرفع 
ففى ادم يموت الجميع ايضا فى 
المسيح سيحيا الجميع  والرب 
بطريقه  يموت  ان  ممكنا  يكن  لم  يسوع 
تتميما  النه  ليس  الصليب  غير  اخرى 
للنبوات فقط فلو مات موتا طبيعيا على 
باقى  مثل  مات  انه  الناس  لظن  الفراش 
البشر  بسبب ضعف طبيعته وبهذا تكون 
مات  انه  يحسب  ولم  انتهت  قد  حياته 
عوضا عن البشريه كلها لقد احبنا ومحبته 
دفعته الى الموت موت الصليب تأمل هذا 

المشهد
فى  تجلت  قد  العجيب  الحب  قصة   
ساعت  حبيبى  لى  رواها  قد  الصليب 
الصمت الرهيب  انها محبة فائقة المعرفة 
يسوع  الرب  تقبل  عندما  تختبرها  محبة 
مخلص شخصى لحياتك ان محبة المسيح 
قد اعلنت لنا فى موته على الصليب  لقد 
مات عوضا عن البشريه غفر لنا خطايانا  

القـيامة
حليم منجة

صا لحنا مع االب 
واالجابه  االموات  من  قام  لماذا  ثالثا   
كما تعلنها كلمة الرب اقيم الجل تبريرنا  
نحن عرفنا ان المسيح له كل المجد عندما 
يكن  لم  الصليب  االبديه على  نار  اجتاز 
بسبب خطيه شخصيه قد فعلها بل بسبب 
البر  فكذلك  عليه  نحن محسوبه  خطايانا 
بل  لنا  ذاتيا  برا  ليس  به هو  نتمتع  الذى 
هو بر المسيح حسب لنا فالقيامة صارت 
المقامه  حياته  اعطانا  فالمسيح  لحسابنا 
الساكن  القدس  وبالروح  االموات  من 
فينا يعطينا ان نعمل مشيئته ونسلك بالبر 
االولى  المرحله  فى  تبريرنا   اقيم الجل 
كانت خطايانا هى المشكله التى ينبغى ان 
يعالجها لذلك مات من اجلها اما المرحلة 
الثانيه برنا  هوالنتيجه التى اكدتها قيامة 
المسيح  وايضا قام المسيح النه لم ينتمى 
االنسان الن  منه  الذى خلق  التراب  الى 
ليس بمشيئه جسد بل من هللا  الرب ولد 
فكما قلنا فى بداية هذا الموضوع  ان أدم 
من تراب والى التراب عاد وهكذا انطبق 
القانون االلهى على البشريه نسل ادم اما 
الرب يسوع  فال ينطبق علية هذا القانون 
النه اتى من السماء فكان البد ان يعود الى 
المكان الذى جاء منه فالمسيح هو الحق 
خرج من عند الحق ليقضى على الباطل 
فاشتبك الحق مع الباطل فى معركه حامية 
كان ميدانها الصليب فانتهى االول بصلب 
الباطل وظفر  ثم سرعان ما خذل  الحق 
الحق وقام والى الحق الذى اشتق منة عاد 
اذا قام المسيح وذهب الى السماء وجلس 

عن يمين العظمة وبقيامته تمت النبوات 
المكتوبه عنه فى العهد القديم قام المسيح 
ليعلن انتصارة على اخر عدو وهو الموت 
ان قيامة المسيح تثبت ان عمله قد قبل عند 

االب وعندما نقرأ فى1)تس18-13:4(
االموات  كذلك  المسيح  قام  كما  انه  نجد 
فى المسيح سيقومون  ففى قيامة المسيح 
الحياة  نهاية  يعد  لم  الموت  ان  نكتشف 
بداية الشركة مع هللا فى عرشه   بل هى 
قبل القيامة كان التالميذ فى حاله صعبه 
فالخوف سيطر عليهم واصبحت حياتهم 
اليهود  وبطش  تعقب  من  بالخوف  مليئه 
غلق  واحكموا  عليه  فى  انفسهم  فحبسوا 
االبواب وتخيلوا ان امالهم قد انتهت وربما 
المعلم  ترى  يا  هل  بعضهم  التالمذ  سأل 
التالميذ  تساؤالت  ووسط  ثانية  سيقوم 
الرب  بموت  الذائفة  اليهود  واحتفاالت 
قام الرب يسوع فى اليوم الثالث وقيامته 
حيرت واربكت كل الحسابات التى حسبها 
الوقت  ذالك  فى  والحكام  الكهنه  رؤساء 
الذين اعتقدوا انة بموت المسيح انتهى كل 
شئ لكن الرب قام منتصرا واقامنا معة 
واجلسنا معة فى السموات لقد قام المسيح 
وظهر لهم وحول حزنهم الى فرح مجيد 
فرح  ان  منهم  نزعه  على  احد  اليقدر 
فى  المستمر  للفرح  عربون  هو  القيامه 
الحياة وهى  بداية  القيامة هى  االبديه ان 
الذى صنعه  اليوم  هو  هذا  الموت  نهايه 

الرب فلنفرح ونبتهج به
وكل عام وانتم بخير

بقية »لماذا الصليب؟وماذا يعنى لنا؟« ص20

كذلك فهنا” التعليق “ حتى الموت، وعلى »الخشبة« بالذات، يدخل فى 
ك  صميم الفعل الكفَّاري لرفع اللعنة عن كل إنسان يؤمن بالمسيح ويتمسَّ
بالصليب المسفوك عليه دم المسيح. وكما قال بطرس الرسول: »الذي 
حمل هو نفسه خطايانا فى جسده على الخشبة، لكى نموت عن الخطايا 

فنحيا للبر« )1بط 2: 24(.

فقبول المسيح اللعنة بارتفاعه على خشبة الصليب كان بمثابة حمل 
خطايا البشرية فى جسده وجميع اللعنة المستحقة بسبب التعّدِيات على 

ناموس هللا.

جسد  فى  ووفَّينا  بالفعل  متنا  قد  نكون  الصليب«،  »بخشبة  وبذلك، 
المسيح كل لعنة التعّدِى على ناموس هللا، ونكون قد قبلنا

للخشبة”  ]السالم  بغفتخار   نقول  لذلك  المجددة  أو  الجدديدة  الحياة 
الرسول )حاشا لى  !! أو كما قال بولس  ]السالم للصليب[  المحيية“[!! 
أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح الذى به قد ُصلب العالم لى وأنا 

للعالم( غل 14:6

وأيضااً )ألنى لم أعزم أن أعرف شيئااً بينكم إال يسوع المسيح وإياه 
مصلوبااً( 1كو 2:2

نفسها  هي  صارت  ولعنة،  عارااً  كانت  التي  الصليب  خشبة  إذن، 
افتخارنا، ألن المسيح لما َقبـَِل اللعنة عنا محاها لنا إلى األبد. إذن، فصليب 
المسيح في حقيقته هو صليبنا وخشبة اللعنة هي خشبتنا، عليها نموت كل 

ر عندما نستقبل دم المسيح. يوم عندما نجوز توبتنا عن خطايانا، ونتبرَّ

وكما قال بولس الرسول: »دان الخطية في الجسد« )رو 8: 3(. أي 
جسده هو، لذلك  في سر التناول نأكل جسده فننجو من الدينونة ويقول 
الكاهن في صالة القداس عنه انه )يُعطى عنا خالصااً وغفرانا للخطايا 

وحياة ابدية لكل من يتناول منه(

السالم للصليب الذي عليه دفع المسيح ثمن كل خطايانا وأزال عنا 
اللعنة.

تعرف على صليبك: بالرغم من فرحنا الشديد به إذا ُقّدِم لنا كهدية على 
هيئة ذهب أو فضة ، إال أنه ال يوجد إال القليل جدااً َمْن يحتمل الصليب 
أو َيْرَضى إذا ُقّدِم إليه كصليب حقيقى من اآلالم! كما رضى به المسيح 

واحتمله بسرور!!

·  الصليب ليس مجرد أى ألم في حياتك أو ظروف صعبة تمر بها أو 
حياة بائسة تعيشها فكل هذا ال يحسب ضمن بركات الصليب ما لم يكن 
مقبوالاً منك برضا وحب وطاعة وبتسليم ليس هو تسليم العاجز بل تسليم 
المؤمن الذى ينتظر في سكون خالص الرب. واأللم والضيق الذى يمر 
فى حياتك نتيجة اختياراتك وقراراتك الخاطئة السابقة ال يحسب صليبا 
كما قال الرسول بطرس )اليتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو 
متداخل فى أمور غيره ولكن ان كان كمسيحى فال يخجل بل يمجد هللا 
من هذا القبيل( 1بط 15:4 وأيضااً )ألن هذا فضل ان كان أحد من أجل 

ضمير نحو هللا يحتمل أحزانااً متألمااً بالظلم  ألنه أى مجد هو ان كنتم 
تلطمون مخطئين فتصبرون. بل ان كنتم تتالمون عاملين الخير فتصبرون 

فهذا فضل عند هللا( 1بط: 20

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

، بالحرى في ضعفاتىاً

·   لكى تحل علىاً قوة المسيح... ألنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا 
قوى(2كو10:12

أو سوء  تقصير  نتيجة  أو  نتيجة سوء تصرفك  إذن  يكن صليبك  ال 
ده صليبى  الى هللا وتقول في مسكنة » معلهش  تنسب هذا  ثم  اختيار 
وأنتم صانعون  إن شاءت مشيئة هللا  تالمكم  كده(« )ألن  بقى وقسمتى 

خيرااً أفضل منه وأنتم صانعون 
شرااً(1بط 17:3

لذلك )ال يقل أحد إذا ُجرب 
هللا«  قبل  من  أجرب  أنى   »:
ٍب بالشرور  ألن هللا غير ُمجراً
ولكن  أحدااً  يُجرب  ال  وهو   ،
انجذب  إذا  يُجرب  واحد  كل 
وانخدع من شهوته( يع 13:1

عندما تدخل فى خدمة السيد 
المسيح على أى مستوى مهما 
مهما  أو  وبسيطا  صغيرا  بدا 
قد  فأنت  ومهمااً  كبيرااً  كان 
اخترت حمل الصليب بحريتك 
ان  وعليك  ارادتك  بكامل  و 

تتوقع مضايقات وحروب من الداخل والخارج بل وضيقات أيضااً فأنت 
قد دخلت من الباب الضيق الى الطريق الكرب .

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

اسمه.( أع 41:5

انت والصليب:

فإن كان لنا فكر المسيح هكذا نكون فعالاً  مع الصليب.

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

صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها(

ألن معرفة اإلنجيل ووصايا يسوع إلنسان ليس له »فكر المسيح« من 
جهة الصليب، تصبح كلها معرفة لالفتخار والمجد والدينونة .فقد تعرفنا 
على المسيح معلقااً على الصليب  متنازالاً، باذالاً، مضحيااً، غافرااً، معطيااً، 
أو يتفاخر. لذلك كل من له فكر المسيح يجب أن يكون  محبااً، دون أن يمن اً
له فكر المصلوب وما كان يدور في فكر المصلوب وهو على الصليب. 
بغير ذلك تصبح معرفة آيات اإلنجيل مجرد معرفة نظرية وتصبح العبادة 
ولكنهم  التقوى  )لهم صورة  الناس  ويصبح  شكلية  لطقوس  أداء  مجرد 

منكرون قوتها( 2تى5:3

تطبيقات لمفهوم الصليب في حياتك:

ليس الصليب مجرد وشم على معصم اليد أ ميداية لتعليق مفتاح وال 
حتى مجرد حلية تزين العنق.

+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقااً فاصلب أنت أيضااً كبريائك 
وأنانية ذاتك المنتفخة.

احتمال  فى  انت  )اشترك  معلقااً  الصليب  على  سيدك  رأيت  إذا   +
المشقات كجندى صالح ليسوع المسيح(2تى3:2.

+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقااً تذكر قول بطرس الرسول )ايها 
االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة ألجل امتحانكم كانه 

اصابكم امر غريب( بط12:41

+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقااً فاعلم أن )جميع الذين يريدون 
أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون( 2تى 12:3

+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقااً فاصلب أنت شهواتك وانحرافاتك 
واسمع بولس الرسول ينصحنا )ال تصنعوا تدبيرا للجسد الجل الشهوات( 

رو14:13.

+ إذا نظرت لسيدك معلقااً على الصليب فال تنظر إلى الصليب كنهاية 
محزنة بل كانتظار لقيامة ومجد عتيد.

تتقدم  أنت  هل  نفسك  اسأل  معلقااً  الصليب  على  سيدك  رأيت  إذا   +
في حياتك صليب اإلحتمال )محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم 
بعضا ان كان الحد على احد شكوى.كما غفر لكم المسيح هكذا انتم أيضا( 

كو13:3

+ إذا رأيت سيدك على الصليب معلقا فاسأل نفسك هل أنت مثله تقدم 
المحبة الباذلة )التي ال تطلب ما لنفسها( 1كو13:5.

هكذا نعيش الصليب في حياتنا كل يوم وننفذ وصية المسيح له المجد 
)ان أراد أحد أن يأتى ورائى فلينكر نفسه وبحمل صليبه كل يوم ويتبعنى( 
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متى ميكن إضافة امللح والسكر لطعام الرضيع؟
 6 عمر  من  بداية  األطعمة  بعض  تناول  الرضيع  للطفل  يمكن 
أشهر. تشدد توصيات منظمة الصحة العالمية على إرضاع الطفل 
رضاعة طبيعية أو اصطناعية حصريااً خالل األشهر الـ 6 األولى. 
لكن متى يمكن للرضيع تناول أطعمة أضيف إليها السكر أو الملح؟ 
بعض األمهات يقعن في خطأ إضافة الملح للطعام أو السكر ألحد 
لكن ذلك يؤثر  الصغير،  للطفل  بالنسبة  المذاق  لتحسين  العصائر 
سلبااً على صحته. خالل األشهر الـ 6 األولى من عمر الطفل يجب 

أو  المضاف  السكر  الحليب االصطناعي، وكالهما خاٍل من  أو  الثدي  يعتمد حصريااً على حليب  أن 
الملح أو التوابل. يبدأ الطفل بعد 6 أشهر في تذّوق بعض األطعمة، وقد ال يكون معتادااً على مذاقها فال 
يرغب فيها في البداية، لكن ذلك ال يبرر أية محاولة لتحسين المذاق بواسطة السكر أو الملح قبل أن 
يتم 12 شهرااً على األقل. قد يؤدي الملح الزائد في سن مبكرة إلى خلل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم 
لدى الطفل عندما يبلغ. كذلك يحتوي السكر األبيض على مواد كيميائية تضر كلية الطفل الحقااً. السكر 
الطبيعي، مثل العسل، ال يضر صحة الطفل، لكن زيادته تؤثر على الوزن وتزيد العب على الكليتين، 

لذلك ال يُنصح باللجوء إليه إال بعد أن يتم الطفل عامه األول.
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
 ahram.teeba@gmail.com او 

  8164gindi@rogers.com 

 

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

Spelt سبيلت

من عيادة الطب الطبيعى
مستحضرات اهلوميوباثيك

الكيميائية. ومن هنا كانت التسمية 
 Homeopathy Homo
معناها التشابه و Pathy معناها 

المرض.

بعض  د.هانيمان  واجه  وقد 
ولكن  معاصريه،  من  المعارضة 
العالج  ان  تجد  ذلك  من  بالرغم 
أوروبا  غزا  بالهوميوباثى 
–فرنسا-بلجيكا- المتحدة  )الملكة 
وامريكا  والهند  إيطاليا-النرويج( 
في  هاما  دورا  ولعب  الشمالية، 
كثير من األوبئة في القرن الثامن 
الكوليرا  مثل  عشر  والتاسع 
والحمى  الصفراء  والحمى 

القرمزية.

األطباء  ظل  وحتى سنة 1900 
يعالجون به واحد من كل 5 أطباء، 
والعقاقير  البنسلين  اختراع  وبعد 
استعمال  تراجع  تلتها  التي 
اما  الهوميوباثيك،  المستحضرات 
هذا  على  أكبر  اقبال  فيوجد  حاليا 
امانا  أكثر  ألنه  العالج  من  النوع 
وبال اعراض جانبية ولكنه يحتاج 
المجال،  هذا  في  خاصة  لمهارات 
في  سنة 1993  نشر  بحث  وفى 
صحيفة نيو انجالند تبين ان أكثر 
من ثلث الشعب األمريكي يستخدم 
مثل  الطبيعى  العالج  من  صورا 
العالج بالنباتات او االبر الصينية 

او الهوميوباثى.
  

د.تباسيم جندي

تعالج  صديقة  لى  س: 
فما  الهوميوباثيك  بمستحضرات 

هي؟ وهل هي آمنة؟

الهوميوباثيك  مستحضرات  ج: 
للعالج  طرق  من  واحدة  هي 
اآلمن الطبيعى، وتعود الى حوالى 
اكتشافها  تم  عندما  سنة   220
األلماني صمويل  الطبيب  يد  على 
وقد   )1843-1755( هانيمان 
الحظ االخطار الطبية من استخدام 
العقاقير في ذلك الوقت، ولم تكن 
الكيميائيات المعروفة االن ولكنها 
في  خطيرة  ونباتات  معادن  كانت 
للبحث  دفعه  مما  األحيان  بعض 
امانا، ووصل في  اكثر  عن طرق 
او  النباتات  من  اى  ان  ابحاثه 
المستخدمة  المعادن  او  السموم 
اعراضا  السليم  الجسم  في  تحدث 
اذا  بعينها  االعراض  هذه  معينة، 
بنفس  عالجها  يمكنك  الحظتها 
بجرعة  ولكن  المسببة  المادة 
تناول  اذا  فمثال  جدا،  مخففة 
شخص سليم نبات البالدونا سوف 
الجسم  في  احمرار  له  يحدث 
مع  الحرارة  درجة  في  وارتفاع 
فاذا  وجفاف،  العين  في  زغللة 
رأيت هذه االعراض على شخص 
باستخدام  عالجها  يمكنك  مريض 

البالدونا في جرعة مخففة جدا.

إذا  النحلة  سم  هو  آخر  مثال 
واحمرارا  تورما  تسبب  لدغت 
ويحتاج الى كمادات باردة، فيمكن 
النحلة  بسم  االعراض  هذه  عالج 
المخفف جدا، فعمل الهوميوباثيك 
 Like treats مبدأ  على  يقوم 
للجسم  التوازن  تعيد  وهى   like
مثل  داخله  الطاقة  على  بالتأثير 
تعتمد  وال  الصينية  االبر  عمل 
التفاعالت  على  التأثير  على 

أنواع  الى  اآلن  الكثيرون  يتجه 
أخرى من الحبوب بعيدا عن القمح، 
وذلك بعد اكتشاف كثير من باحثى 
التغذية العالقة بين كثرة استهالك 
االمراض  من  وكثير  القمح 
والحساسية  والجلدية  الهضمية 
بل  والسمنة  والسكر  وااللتهابات 
النفسية  االمراض  بعض  وحتى 
والعصبية، كما بدأ السوبرماركت 
بالمنتجات  يعرف  ما  عرض  في 
الجلوتين فرى من الخبز والسيلاير 
والمكرونات  والكراكر  والكوكى 
وغيرها، فالجلوتين هو احد أنواع 
في  بكثرة  الموجودة  البروتين 
القمح والتي تتهم بإحداث كثير من 
والحقيقة  الصحية،  المضاعفات 
هذه  استهالك  على  اشجع  ال  انا 
ألنها  فرى  الجلوتين  المنتجات 
ومنظومة  الربح  دائرة  في  تدخل 
التصنيع الغذائي فيضاف كثير من 
ونشا  األرز  نشا  مثل  اإلضافات 
الذرة والتابيوكا مما يؤثر على رفع 
ويجعلها  الدم  في  السكر  مستوى 

ضعيفة في قيمتها الغذائية.

والواقع حينما تدقق النظر سوف 
القمح  يعتمد على  منا  ان كل  تجد 
ولكن  التغذية،  في  كبيرة  بصورة 
ضررا؟  اقل  بديل  يوجد  هل 
من  كثير  يوجد  انه  واالجابة 
الحبوب الغير معروفة وال تستهلك 
كثيرا منها على سبيل المثال سبيلت 
وفارو وايمير وخوراسان وشوفان 

يوجد  كما  واينكورن،  وسورجام 
النها  الزائفة  بالحبوب  يسمى  ما 
المعروف  بالمعنى  حبوب  ليست 
الكينوا والباكهويت، واالثنان  مثل 
الحبوب  اما  الجلوتين،  خاليان من 
على  تحتوى  فهى  ذكرها  السابق 
واحد  هو  والسبيلت  بسيط  مقدار 

منهم.

ويرجع تاريخ السبيلت الى حوالى 
زراعته  بدأت  حين  سنة  آالف   9
في اوروبا والشرق األوسط وظل 
أفضليته  تقل  بدأت  حتى  معروفا 
هذا  ان  ويبدو   ،1800 سنة  في 
التعامل  صعوبة  الى  يرجع  كان 
الخارجية  القشرة  مع  الميكانيكى 
بالحبوب  مقارنة  لطحنه  الصلبة 
ولكن  القمح،  مثل  صالبة  األقل 
حديثا زاد االهتمام به وظهرت له 

أنواع الخبز والدقيق والمكرونة.

بالمواد  ملئ  سبيلت  ان  والحقيقة 
بالقشرة  يحتفظ  ألنه  الغذائية 
بداخله  الكامن  والجيرم  الخارجية 
مصدر  وهو  الطحن،  عملية  بعد 
من  الرغم  وعلى  للبروتين،  جيد 
انه يحتوى بعض الجلوتين اال انه 
اسهل  فهو  القمح،  من  بكثير  اقل 
في هضمه، ولكنه بالطبع ال يصلح 
لمرضى السيلياك الذين ال يجب ان 
يتعرض جهازهم الهضمى الى أي 

كمية ولو بسيطة من الجلوتين.

اما بالنسبة للمواد الكربوهيدراتية 
يسمى  ما  على  يحتوى  فهو  فيه 
من  نوع  وهو  المقاوم،  بالنشا 
يصل  حتى  الهضم  يقاوم  االلياف 
تتفتت  حيث  الغليظة  األمعاء  الى 
القولون  تحمى  مركبات  وتنتج 
كما  السرطانية،  األورام  من 
لألنسولين  المقاومة  من  يخفض 
في  السكر  مستوى  يرفع  ال  وبذا 
بالشبع  اإلحساس  ويعطى  الدم 

واالمتالء مثل البقول.

من  كثيرا  يحوى  وسبيلت 
وباألخص  والمعادن  الفيتامينات 
فيتامين B والمنجنيز والمغنسيوم، 
الفيتامينات  ان  بالذكر  ويجدر 
الجسم  في  تستعمل  فيه  والمعادن 

بسهولة.

كثيرة  سبيلت  استخدام  وصور 
الدقيق والسيلاير والمكرونة،  مثل 
عمل  في  دقيقه  استخدام  ويمكن 
الخبز بدال من القمح ولكنه يحتاج 
الى كمية اقل من الماء وال يرتفع 
العجين فيه مثل دقيق القمح، واذا 
عليك  الكاملة  الحبوب  استخدمت 

بنقعها في الماء قبل طهيها.

من  أي  من  تعانى  كنت  اذا 
ذكرها  سبق  التي  االمراض 
النوع  هذا  على  االعتماد  فيمكنك 
من الحبوب وجربه لمدة شهر لكى 

تالحظ اذا قلت متاعبك.

الصحة  في  ودمتم 
والعافية

 Tel: 647 823-6779 لالعالنات
ahram.teeba@gmail.com
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من عامل االبداع.. منحوتات سريالية جتمع بني احليوان والنبات!
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النحاتة الكندية إلني ُجوويت Ellen Jewett فنانة 
جميلة  منحوتات  تصنع  فهي  بحق!  موهوبة 
وواقعية بشكل ال يصدق من الصلصال لكائنات 
ال يتوقع املرء رؤيتها إال في أجمل أحالمه … أو أسوأ 

كوابيسه!

فباستخدام الطريقة نفسها التي تقوم عليها 
اإلضافة  طريقة  وهي  األبعاد،  ثالثية  الطباعة 
عكس  متاًما  يدوي  بشكل  إلني،  تقوم   ،Additive
ماكينات الطباعة ثالثية األبعاد، بإضافة طبقات 
الصلصال من القلب إلى اخلارج مع دمج مكونات 
واحليوانات  للنباتات  مصغرة  مناذج  متثل  دقيقة 
وبعض األشياء األخرى. لذا ستجد كل منحوتة 
أو  قصة  حتكي  عناصر  عدة  مجموع  عن  عبارة 
تصف كائًنا وبشكل قد جتده في بعض األحيان 
جمياًل، وفي بعض األحايني األخرى ستجده منفًرا 

أو خيالًيا يثير استغرابك!

بينما  إليها  ولنستمع  إلني!  إلى  أخرى  مرة  نعود 
تصف ما تقوم به…

بالكامل  يدويًا  يتم صنعها  ترونها  كل منحوتة 
ودهانها بأدوات ال تتعدى فرشاة الرسم وأصابعي 
يدوي  هيكل  بتكوين  العملية  تبدأ  النحيلة. 
الصلصال  إضافة  يتم  وفوقه  للمنحوتة  الصنع 
الدهان  يتم  تشكليه.  ويتم  الوزن  خفيف 
وللعيون  والزيت،  اإلكليريك  أصباغ  باستخدام 
من  االنتهاء  عقب  التقليدي.  الزجاج  أستخدم 
هذا، أقوم بصقل وتلميع القطعة الفنية لتركيز 

اللون والظالل.



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. 




