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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

 َوَسَيْمَسُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ِفي 
َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد.

And God will wipe away every tear from their eyes; there 
shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There 

shall be no more pain.have risen and stand upright 
REV 21:4

القضاء االدارى: جزيرتى صنافري 
وتريان مصريتان

احلكومة: سوف نستأنف احلكم

صنافير  بان  ابتدائى  حكما  اإلدارية  احملكمة  أصدرت  ان  بعد 
وتيران مصريتان عكفت احلكومة املصرية على دراسة أسباب 
احلكم التخاذ اإلجراءات القانونية بالطعن عليه أمام احملكمة 
اجلهة  وهي  الدولة  قضايا  هيئة  وأن  خاصة  العليا،  اإلدارية 
القانونية املسؤولة عن الدفاع عن احلكومة دفعت في مذكرة 
لها بعدم اختصاص احملكمة بنظر تلك الدعاوى باعتبارها من 
احلرب وسحب  إعالن  مثل  القضاء  وال تخص  السيادة  أعمال 
بعض  قال  كما  واالتفاقيات.  املعاهدات  وإبرام  السفراء 
القانونيني أن احلكم مؤهل ألن يلغى أمام اإلدارية العليا لعدة 
التي ال يجوز  السيادة  االتفاقية من أعمال  أن  أسباب أهمها 
رقابتها قضائيا، إضافة إلى أن االتفاقية لم تعرض حتى اآلن 

على البرملان إلقرارها من عدمه. 

10% senior discount

Dr. George Boutros 
Family Dental surgeon

    Toronto                  Richmond Hill
416-654-4555            905 770-7707

Emergency :call or text 416 312-8493
Surgery (Implants,wisdom teeth), 

Dentures crowns,Root canal,white 
fillings, Veneers 

drgb@rogers.com
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Investors Group Financial Services Inc. 
 

SUITE 300
 200  YORKLAND BLVD. NORTH YORK ON    M2J 5C1

Tel: (647) 539-8015
 Fax: (416) 491-7416

1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com

 
will help get more out of your money, so you can get more out of life. 
Find out how at investorsgroup.com.

A life well lived is  
the greatest return  
possible.

Invest in life.

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

شقق فاخرة وفي مناطق ممتازة
 Square-مرلنى مونرو" مىسىساجا"

One
In the heart of the Distillery 
District-Downtown Toronto

Panoramic lake view and CN Tower
1 bedroom
1 Bathroom
Brand new wood flooring through out
1 parking and 1 locker

اتصل بنبىل لالستفسار واملعاينة

Location,Location, Location
Sunny, Comfortable and Quiet,
2Bedrooms + Den,
2 Bathrooms,1 parking & Locker,
Laminate flooring through out,
Wrap around balcony,
Super recreational facilities

وإذا أردت أن تعرف القىمة احلالىة لعقارك اتصل بنا:



االقباط  بعض  هجوم  من  تألمت  لقد  بداية 
ألمي  من  أكثر  ناعوت  فاطمة  األستاذة  على 
على ما اخطأت فيه، ولقد نقلنا لقراء االهرام 
الجديد في الصفحات الداخلية كل من وجهتى 

النظر. 

وكان تفكيرى انه لو كانت فاطمة ناعوت 
رئيس  او  المتحدة  األمم  مون  كي  بان  هي 
القرار  سيشرع  ال��ذى  المصرى  البرلمان 
من  اقليه  االقباط  باعتبار  سواء  السياسى 
ما  عليها  منا  البعض  لهجوم  لكان  عدمه 
يبرره، ألن سيعقب كالمها تقرير مصيري. اما 
انها قالت وجهه نظر غير مصيرية قد نتفق 
هذه  يبرر  ما  هناك  فليس  معها،  نختلف  او 
اللهجة الحادة الخالية من الحب لكاتبة طالما 
فيما  قيمة  هناك  وليس  نظرنا،  وجهة  تبنت 
اختلف فيه البعض منا معها، فال نذبحها بهذا 
الهجوم وهى التي سبق وادينت باعتراضها 

على ذبح الحيوانات في الشوارع.

انها  مشيرا  مهاجميها  بعض  ذهب  ولقد 
تتناول أجرا ماديا على محاضراتها ولقاءاتها، 
فهذا ألن فاطمة ناعوت تحترف الكتابة وهذه 
هي مهنتها التي تتقاضى عليها اجرا، وليس 
للطبيب  نقول  فلن  هذا.  في  يشين  ما  هناك 
لماذا ال تعالج المرضى بالمجان؟ ولن نقول 

هذا أيضا حتى لألب الكاهن!

أيضا  فاطمة  األس��ت��اذة  أخ��ط��أت  ول��ق��د 
لكى  دفعنى  البعض  ان  قالت  عندما  بعدها 
الخارجية  لوزارة  واشنطن  في  بلدى  اشكو 
مصر  اطعن  ال  ألنى  استجب  ولم  االمريكية 
وال اخلط االوراق. ولو كان ما قالته فاطمة 
هوجاء  كلمة  استخدمت  قد  فستكون  حقيقة 
هذا  ألن  يحبها،  شخص  من  باندفاع  قيلت 
ال يمثل الموقف القبطى العام الذى يرى في 
السياسة االمريكية ما يعيبها تجاه مصر، ألن 

الغالبية العظمى من االقباط يعتزون بالرئيس 
في  فاشلة  إدارة  ن��رى  كنا  وان  السيسى، 

القضاء والداخلية وغيرهما.

كتابتها وموقف  بين  تناقض  ولقد الحظت 
في  ن��اع��وت  فاطمة  كانت  فعندما  س��اب��ق، 
الكندى  البرلماني  النائب  تورونتو طلبت من 
األستاذة  حضور  )ف��ي  ديكر  ب��وب  السابق 
فاطمة واألستاذ سعيد شعيب واألستاذ مدحت 
يسعى  ان  وكندا(  أوروبا  قالدة وغيرهم من 
لتقديم طلب احاطة من البرلمان الكندى على 
الحكم بالسجن على كاتبة قالت وجهة نظر، 
أخطأت في عدد سنوات حكم سجن  وعندما 
األستاذة  قامت  سنتان  انهم  وقلت  فاطمة 
ولم  سنوات  ثالث  انهم  بتصحيحى  فاطمة 
تطعن  ال  انها  تقل  ولم  طلبى  على  تعترض 
ليس  وبالتأكيد  األوراق،  تخلط  وال  مصر 
هذا شوكة او طعنة في مصر ولكنه في حب 
مصر، فنحن نكتب أيضا منتقدين الحكم على 
اسالم البحيرى وعلى أطفال بنى مزار وهذا 
أيضا من حبنا لمصر وليس طعن فيها، فهل 
عادت بنا األستاذة فاطمة لنفس أسلوب ايام 
مبارك والسادات في ان كل من ينتقد شيء 

في اإلدارة المصرية هو يطعن مصر؟! 

ولقد أخطأت أيضا األستاذة فاطمة في لصق 
اقوال لقداسة البابا شنودة لم يقلها لتدعم بها 
موقفها، واخطأت أيضا في استنتاجها عن ان 
مؤتمر  أى  وان  دينية  دولة  يريدون  األقباط 
خارج مصر هو هجوم على مصر، واخطأت 
كذلك في استبعاد الدولة من اضطهاد االقباط 
 ،.... بالمتطرفين  فقط  ولصقته  الممنهج 
ولكنى استرجع ما تعلمناه عندما انكر بطرس 
السيد المسيح بسبب ضعفه، فقد عاتبه السيد 
المسيح برقة ورده إلى رتبته األولى، وعندما 
اخطأ يهوذا نبهه السيد المسيح بهدوء أيضا 
ولكن يهوذا هو الذى فقد رجاءه بعد ان فاق 
لنفسه، فهل األستاذة فاطمة اآلن مثل بطرس 
ام يهوذا؟ هذا ما سنعرفه األيام القادمة، فال 
تذبحوا فاطمة ناعوت ولكن اعطوها فرصة 

للمراجعة. 

 
  د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

عفوا فاطمة ناعوت ولكن ال تذحبوها
Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

2911 Kennedy Road, Toronto, ON M1V 1S8
CELL: 416-451-2744
BUS: 416-298-8200

FAX: 416-298-6602/905-492-5672
nader_zaky@rogers.com

NADER ZAKY, B.Sc.
sales representative

Percy Fulton Ltd.
Brokerage*

*Independently Owned and Operated. ®/™ trademarks owned by Century 21 Real Estate LLC used under license or
authorized sub-license. © 2014 Century 21 Canada Limited Partnership. ®™ Trademarks of AIR MILES International

Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Inc. and Century 21 Canada Limited Partnership.
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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

بيان فاطمة ناعوت على الفيس بوك  
 "معظم أقباط المهجر شرفاء ووطنيون ويحملون مشاكل مصر في قلوبهم بصدق"، مشيرة 
إلى أن قلة منهم يتاجرون بقضايا المسيحيين في مصر، الفتة إلى رفضها أن تكون شوكة 
في ظهر مصر مهما تعرضت للظلم، وذلك بعدما طلب منها بعض أٌقباط المهجر "المتاجرين 
وانتقاد  قضيتها  لعرض  األمريكية  الخارجية  وزارة  إلى  معهم  بالذهاب  المسيحيين،  بقضايا 
قائلة:  تماما،  ذلك  أنها رفضت  إال  الحريات،  بملف  يتعلق  فيما  أمريكا  فى  المصرية  الدولة 
"مستحيل أسمح بأن أكون شوكة فى ظهر مصر مهما تعرضت للظلم، فأنا ال أخلط األوراق".
أنها  ظنوا  الذين  المهجر،  أقباط  قيادات  من  البعض  أغضب  الرفض  هذا  ناعوت:  وتابعت 

سترحب بهذه الزيارة.
وأردفت في البيان: "هذا البعض من أقباط المهجر الذى انزعج ألننى رفضُت مهاجمة مصر 
ثالثة عوامل، وهى  إلى  الطائفية فى مصر  أموَر  أرجعُت  أيًضا ألننى  أمريكا، غضب  فى 

انهيار التعليم والفقر وغياب تطبيق القانون ضد المتطرفين".
وأوضحت: "كل هذا لم يعجب ذلك البعض الذى يعيش فى رغد الغرب األمريكى، ثم يريد أن 

يستفيد من مشاكل المسيحيين فى مصر فبدأوا هجومهم علّى كما ترون".



قضايا وآراء٤
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

عمر متين
قوم  فعل  يمارسون  ألنهم  مثليين  يقتل  مثلي 
ال  قالك  إللي  مين  بس  أعرف  لو  أه  لوط؟؟. 
فيهم، ولو أقابل متين علشان أقوله أبنك طلع 

مش متين خالص.
ترامب

رزق الناس علي هللا وأنت رزقك علي عمر 
متين!!.

السيسي 
أظن ياريس بعد حكم المحكمة بمصرية تيران 
وصنافير المفروض نفرج عن كل الشباب اللي 
اعتقلوا اعتراضا علي التنازل عن الجزيرتين.

مرتضي منصور
بتقول شوفت رؤية أن الدرع هيبقي في مكتبك 
طيب يا أخويا وال ليك عليه يمين أن شوفتك 

أنت والدرع في رؤية برة نادي الزمالك.
مصطفي بكري

بتقول تيران وصنافير سعوديتان وفقا للقانون 
السعودية عملت منك  دينارات  الدولي... هي 
خبير في القانون الدولي كمان .. أه يا مرارتي 

هتفرقع.
القضاء المصري

داعش  عن  مسرحية  عملوا  الشرقية  طالب 
المحافظ كرمهم كل واحد بخمس أالف جنية.. 
داعش  تمثيلي عن  المنيا عملوا مشهد  طالب 
30 ثانية تم تكريمهم كل واحد بخمس سنين!!!.

وزير التعليم 
طيب  أقالتك  انتظر  الجرايد  أقري  يوم  كل 
اجازة  طيب  للعالج  سفرك  طيب  استقالتك 
لكن الظاهر مافيش دم خالص لدي المسئولين 

المصريين.
األزهر

بدأ  العامة  الثانوية  امتحانات  تسريب  بعد 
تسريب الثانوية األزهرية يلال ما هي خربانة 

خربانة.
ساويرس

بقي لوال ما بعت القناة الفضائية كان اإلعالميين 
شتموك... كان زمان كل واحد حط لسانه في 

بقة منتظر عقد في أون تي في.
وزارة الدفاع

علي  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  أسم  اطلقتم 
محمد  الرئيس  أسم  وحياتكم  الطائرات  حاملة 

مرسي علي دورة المياة علشان خاطري.
عاصم عبد الماجد

بتشتم مجدي يعقوب وتصفه بالملعون... مجدي 
بيخفف أالم قلوب الناس وانت وإللي زيك سبب 

وجع قلوبنا هللا يوجع قلب كل إرهابي.
محافظ المنيا

هو إللي تتعري من المنيا واللي يتحجزوا في 
المنيا أنت أمك داعية عليك ودعاها  ليبيا من 

بيطلع علينا أحنا وال إيه؟؟
بوتين

صفحة  لبدء  استعدادك  عرضت  لما  عجبتني 
عالقات جديدة مع كندا، قولت بوتين بدء يلعب 

في قفا أوباما.
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الكردية  األقلية  اليابان.  فى  الهندية  األقلية 
األقلية  أمريكا.  فى  اإليطالية  األقلية  الهند.  فى 
المصرية فى أمريكا. كل ما سبق هى عباراٌت 
والتعامل  وإدراكها،  قبولها  للعقل  يمكن  سليمة 

معها ومناقشة قضاياها.

األقلية الهندية فى الهند. األقلية الكردستانية فى 
كردستان. األقلية اإليطالية فى إيطاليا. األقلية 
عباراٌت  من  سبق  ما  كل  مصر.  فى  القبطية 
تمرُّ على العقل فيكتُب العقُل على شاشته كلمة 
عبارات   .ERROR تقول:  األحمر  باللون 
أو  معها  التعامل  يمكنه  فال  العقل،  يدركها  ال 

مناقشتها.

وحين نترجم ما سبق للمعجم الفيزيائى، نقول: 
بعض السكر فى الماء، أو بعض الملح. ولكن 

ما معنى عبارة تقول: بعُض الماء فى الماء؟!

يُطلق  سياسى،  مصطلٌح  »األقلية«  فمفردة 
فى  المواطنين«  غير  »من  وافدة  جالية  على 
دولة ما. لكن »المواطن«، المختلف فى التوجه 
أو  َعَقديًّا،  المختلف  أو  الفكرّى،  أو  السياسى 
»فى  المواطنين  بقية  عن  طائفيًّا،  أو  مذهبيًّا، 
مصطلح  عليه  نُطلق  أن  يجوز  ال  وطنه«، 
»أقلية«، حتى ولو كان عدد أولئك المواطنين 

المختلفين فرًدا واحًدا ال غير.

مجتمع  فى  ليبرالى  مواطٌن  هناك  كان  فلو 
»أقلية«؛  عليه  نُطلق  أن  يجوز  ال  رجعّى، 
ألنه فى وطنه. ولو كان هناك مواطن »سلفى 
متشّدد« فى مجتمع ليبرالى علمانّى، ال يجوز 
أن نُطلق عليه »أقلية«؛ مادام فى وطنه. ولو 
كان هناك مواطن يؤمن باالشتراكية فى مجتمع 
رأس مالى، ال يجوز أن نسميه »أقلية«؛ ألنه 
فى  ُوِجد  إقطاعيًّا  مواطًنا  أن  ولو  وطنه.  فى 
عليه  نطلق  أن  يجوز  ال  اشتراكى،  مجتمع 
»أقلية«، ألنه فى وطنه. ولو أن ضريًرا ولِد 
وِجد  مبصًرا  أو  المبصرين،  من  مجتمع  فى 
فى وطن من العميان، ال يصحُّ أن نطلق على 

أحدهما »أقلية« ألن كليهما فى وطنه.

الفكرية  التوجات  تباين  من  سبق  ما  وينطبُق 
على  والجسمانية،  واالقتصادية  والسياسية 
كان  فلو  كذلك.  الَعَقدى،  المعتنق  فى  التباينات 
هناك مسلٌم شيعى مصرى يعيش فى مصر، ال 
يجوز أن نسميه »أقلية« فى وطنه مصر. ولو 
نطلق  أن  يصحُّ  بهائّى مصرى، ال  هناك  كان 
عليه »أقلية« فى مصر ألنها وطنه. وبالطبع 
ينطبق الحاُل على المسيحى المصرى، بطوائفه 
الثالث، فال يجوز أن نسميه »أقلية« فى مصر، 
ألن مصَر الطيبة وطنُه، وليست دولًة وفد إليها.

فى  باألمس  قلتُه  لما  مفّصل  توضيٌح  هذا 
مؤتمر »دعم األقباط« الذى ُعقد يومى التاسع 
والعاشر من يونيو فى واشنطن؛ من حيث أكتب 
اليوم. وانزعج بعض الحضور من  لكم مقالى 
»نحُن  بغضب:  وجهى  فى  وهتفوا  كالمى، 
بعنصرية  ونُعاَمل  مصر،  فى  أقلية  األقباط 

ونُظلم ونعانى االضطهاد الطائفى«.

كنُت  لغوية،  أمام معضلة  أننى  فجأة  اكتشفُت 
تعد  ولم  سنوات  منذ  واضحًة  باتت  أنها  أظنُّ 
يبدو،  ما  ولكن، على  استغالق.  أو  لبس  محّل 
بحر  فى  يسبح  مازال  »القبط«  مصطلح:  أن 
التعريفات«  و«فوضى  المعانى«،  »ارتباك 
التى نعانى منها جميًعا بعقليتنا العربية التى ال 
تعبأ كثيًرا بتدقيق المصطلحات والبحث العميق 
المعنى،  ونصوع  التعريف  وضوح  داخل 
ال  الحقيقية،  العلمية  بأسمائها  األشياء  وتسمية 

أسمائها الُعرفية العامية الدارجة.

منذ قرون عديدة، وحتى سنوات قليلة مضت، 
النخبة  عقول  فى  »القبطى«  كلمة  تستقّر 
حاول  وعبًثا  »المسيحى«.  بمعنى  والبسطاء، 
سنوات  عبر  والكتّاب  واللغويون  راح  الشُّ
طوال أن يعيدوا تقديم الكلمة فى ثوبها اللغوى 
ودراساتهم،  ومقاالتهم  كتبهم  خالل  الصحيح 
ولكنها ظلّت كلمة »عنيدة« ال تريد أن تتزحزح 
على  الرؤوس.  فى  »الخاطئ«  موضعها  عن 
أن ثورتى مصر األخيرتين أوضحتا كثيًرا من 
هذا اللبس وصار الناس يفهمون المعنى الحقيقى 
دهشتى  كانت  لهذا  »قبطى«،  لكلمة  المعجمى 
التباس  محل  تزال  ال  الكلمة  أن  اكتشفُت  حين 
المؤتمر  هذا  حضور  من  النخبة  بعض  عند 

الفكرى الكبير فى دورته السابعة هذا العام!

“ها كا بتاح« معناها: »منزل روح اإلله بتاح« 
باللغة المصرية القديمة. و«بتاح« هو إله مدينة 
مصر  عواصم  إحدى  وهى  ممفيس،  أو  منف 
الكلمة  فكان اإلغريق يستخدمون هذه  القديمة. 
للتعبير عن مصر وأهلها، قبل دخول العرب. 
وحّور اإلغريق الكلمة إلى »إيجيبتوس« ومنها 
فكل  وبهذا  الراهنة.  اإلنجليزية   Egypt كلمة 
مصرى،  هو  قبطى  وكل  قبطى،  هو  مصرى 
يكون  فهل  الكلمة.  فى  للعقيدة  دخل  أى  دون 

المصرّى أقليًة فى وطنه مصر؟! 

المسيحّى  أن نطلق على  أن عدم جواز  على 
ال  مواطٌن  ألنه  »أقلية«،  مصطلح  مصر  في 
وافد، ال ينفى أنه يعانى من التمييز العنصرى 
والعقدى على يد المتشددين الرجعيين المتطرفين 
لضبط  منى  محاولة  سبق  ما  كان  اإلرهابيين. 
المصطلحات لغويًّا. أما بقية ورقتى البحثية فى 
المؤتمر فقد طرحت محاوالت البحث عن جذور 
فى  مصَر  تضرب  التى  الطائفية  المحنة  تلك 
خاصرتها: الطائفية. وقد أرجعُت جذور المحنة 
إلى عوامل ثالثة هى: تدنى الحال االقتصادية 
غياب  التعليمية،  المنظومة  انهيار  مصر،  فى 
وشيوع  المتطرفين  على  بحسم  القانون  تطبيق 

ما يسمى بالجلسات العرفية.

الفقر والبطالة، هما العامل األول. وهو المادة 
الخصبة التى تُسّهل اجتذاب المعوزين والفقراء 
والعاطلين عن العمل إلى أرض اإلرهاب حين 
لجعلهم  بتجنيدهم  التكفيرية  الجماعات  تقوم 
تكافحها  التى  اإلجرامية  عملياتها  تنفيذ  أدوات 

الدولة المصرية فى كافة أرجاء مصر.

انهيار  الناتج عن  الثانى  العامل  الجهل، وهو 
الشباب  يجعل  مصر،  فى  التعليمية  المنظومة 
الجماعات  لتلك  سهاًل  صيًدا  المتعلم  غير 
فى  طيعة  أداًة  بدورهم  فيصيرون  اإلجرامية 
يرضون  أنهم  يقنعونهم  حين  اإلرهابيين  يد 
أموالهم  واستباحة  المسلمين  غير  بقتلهم  هللا 

وأعراضهم.

القانون  تنفيذ  غياب  فهو  الثالث  العامل  أما 
على  أو  الجريمة،  مرتكب  على  سواء  بحسم 
آفُة  وهو  الفتن،  أرباب  من  فكريًّا  لها  المرّوج 

حارتنا ومنبع ويلها.

لن تقوم لمصر قائمة إال بمحاربة »اإلرهاب 
الفكرى«، لكن ما أراه اليوم لألسف هو عكوف 
على محاربة اإلرهابيين، وغّض للطرف عن 
األلسن الطولى التى تُفّرخ لنا كل نهار عشرات 
داخل  ومن  المنابر  فوق  من  اإلرهابيين  من 

األنفاق السفلية.
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هل األقباط أقلية فى مصر؟
بقلم فاطمة ناعوت

بيتـــــك 
و سوق العقارات

ايهما افضل الشراء او 
التأجري؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

خاصة  السؤال  لهذا  حاسمة  اجابة  توجد  ال 
سنة.   25 الى  المقارنة  فترة  تطول  عندما 
المنزل  اقساط  دفع  ان  المؤكدة  الحقيقة  لكن 
الميزة  هذه  التوفير.  تجبرك على  البنك  الي 
كنت  اذا  إال  منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال 
الى زيادة سعر  باإلضافة  هذا  ممتاز.  مدبر 
ارباحك  الى  يضيف  سنة  بعد  سنة  المنزل 
احتفظت  وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما 
بالمنزل لما بعد انتهاء اقساط الرهن العقارى 
فى  كثيرا  ستوفر  فإنك   ،)mortgage(
التقاعد  سن  فى  خاصة  الشهرية  التزاماتك 
يدور  قد  الذى  والسؤال  المنخفض.  والدخل 
اقساط  بدفع  تسمح  امكانيتى  هل  ذهنك،  فى 
المنطقية  االجابة  الشهرية.  العقارى  الرهن 
فسوف  االيجار  دفع  تستطيع  كنت  اذا  هى 
تستطيع دفع اقساط الرهن العقارى الشهرية. 
فإذا كنت تدفع 1600 دوالر شهريا لإليجار 
وأردت ان تشترى منزل وتدفع نفس القيمة 
لقسط الرهن العقارى فبإمكانك شراء منزل 
قيمته 420 الف دوالر مع دفع %5 مقدم.   

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

أماني 
و أحالم 
مؤجلة 

ريهام زاهر
اي  لم أضع  المؤجلة...  لدّي بعض األحالم 
توقيت زمني لتحقيقها... فهي أحالم تساورني 
و  الواقع  ولكن  بقريب...  ليس  زمن  منذ 
حتي  تلهيني  اليومية  والدوامة  الحياة  ضغوط 

عن مجرد التفكير فيها لحظات...
لم  و  لدي  كانت  المواهب  أحالم عن بعض 
الحياة  التزامات  و  الوقت  بسبب  تنميتها  يتم 

...حتي باتت مبتورة ..مكسورة...
و  لعملي  آخر  تصور  عن  كثيرة  أحالم 

دراستي و تفاصيل كثيرة في حياتي...
واشياء  خدمات  جميلة...  وأهداف  أفكار 

كثيرة كنت أتوق لتحقيقها ..
هي  ..واآلن  دافعاً  ما  يوما  كانت   ... أماني 
مجرد أحالم جميلة ...ابتسم لها عندما تخطر 

علي ذاكرتي...
في  برهة  أسرح  أن  مجرد  أؤجل  اصبحت 
تلك األحالم ...  فأصبح اقصي طموحي هو 
أن أنام مبكراً حتي أحلم بها فقط في نومي !!!

ولربما سأسعي وراءها يوماً ما.... 
علي  واعملوا  أحلموا...   : اقول  للجميع  و 
تحقيق حلمكم... ال تنتظروا الوقت المناسب...
النه لن يجئ اال اذا استحضرتموه ... ال تدعوا 

أمانيكم تصبح مجرد ... أحالم مؤجلة !!!!



الزمة  متوقع  غير  مفاجئ  تتطور  في 
محكمة  أصدرت  وصنافير،  تيران  جزيرتي 
يحيى  المستشار  برئاسة  اإلداري  القضاء 
رئيس  قرار  ببطالن  حكما  الدكرورى 
الجزيرتين  بالتنازل عن  السيسى  الجمهورية 
للسعودية وكنت قد افردت لهذا الحدث دراسة 
تثبت مصرية الجزيرتين. وقد استند القاضي 
الدستور  من   151 المادة  على  حكمة  في 
رئيس  »يمثل  على:  المادة  وتنص  المصري 
الخارجية،  عالقاتها  في  الدولة  الجمهورية 
ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة 
بعد  القانون  قوة  لها  وتكون  النواب،  مجلس 
دعوة  ويجب  الدستور،  ألحكام  وفقا  نشرها 
الصلح  معاهدات  على  لالستفتاء  الناخبين 
والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وال يتم 
التصديق عليها إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء 
بالموافقة، وفي جميع األحوال ال يجوز إبرام 
أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب 
عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.«

تحوم  عديدة  وتساؤالت  احتماالت  هناك 
القارئ  عزيزي  وسأحاول  الحكم  هذا  حول 

تحليل ما قد يكون وراءه:

1-     سأبدأ كعادتي بافتراض حسن النية 
قال  كما  شجاع  و  مستقل  القاضي  هذا  وان 
بمنتهى  دستورية  مادة  طبق  وانه  البعض 
الى  ذلك  في  يستندون  و  والتجرد  العدل 
أصدر  فقد  الحكومة  ضد  له  سابقة  احكام 
بوقف  أمراً   ،2015 سبتمبر  في  الدكروري 
حيثيات  في  وجاء  النواب،  مجلس  انتخابات 
الصادر  اإلداري  القضاء  محكمة  قرار 
الشورى  مجلس  أن  االنتخابات  بإيقاف 
الرئيس  وأن  كاملة،  بالتعديالت  يلتزم  لم 
جعل  الجديد  الدستور  وأن  بالقرار،  انفرد 
أصدر  كما  سيادية.  غير  لالنتخابات  الدعوة 
حكما   ،2015 نوفمبر  في  »الدكروري«، 
السابق  الوزراء  قرار رئيس مجلس  ببطالن 
الحد  قانون  بتطبيق  الصادر  محلب  إبراهيم 
مصر،  بنك  موظفي  على  لألجور  األقصى 
ببطالن  أحكام  عدة  إصدار  للمحكمة  وسبق 
األهلي  بنوك  على  األقصى  الحد  تطبيق 
والتعمير  المتحد  والمصرف  والقاهرة 
فعل عنيف  يتوقع رد  واإلسكان. وهناك من 
من السلطات ضد القاضي وهذا يذكرني بما 
الناصر  عبد  عهد  في  القضاة  بمذبحة  سمى 
حيث قام بعزل اكثر من 200 قاضى.  وقد 
يوسف،  باسم  الساخر  اإلعالمي  أسترجع 
ذكريات والده المستشار رأفت محمد يوسف، 
اإلداري  القضاء  تولى رئاسة محكمة  والذي 
حكم  أنه  كشف  حيث  مبارك،  حكم  ظل  في 
ببطالن انتخابات مجلس الشعب وقت تزوير 
تهديده  النتيجة  وكانت  الوطني،  الحزب 
ذلك.  بعد  الحكم  الغاء  وتم  عليه،  والتضييق 
بموقع  الخاص  حسابه  عبر  يوسف،  وكتب 
االداري  القضاء  »محكمة  »فيسبوك«: 
هللا  والدي  تشرف  اللي  هي  الدولة  بمجلس 
المعاش.  قبل خروجه على  برئاستها  يرحمه 

انتخابات  ببطالن  احكام  طلع  رئاسته  وتحت 
الوطني  الحزب  قوة  عز  في  الشعب  مجلس 
الحربي  االنتاج  وزير  دايرة  في  خاصة  و 
عشان  وتهديده  عليه  التضييق  تم  ساعتها. 
الحكم  لغوا  االخر  في  وبعدين  الحكم  يغير 
قدام محكمة عابدين اللي هي غير مختصة«، 
المستشار  والدي  وفاة  ذكرى  في   « مضيفا: 
القضاء  محكمة  رئيس  يوسف  محمد  رأفت 
الدولة. وتنبأ  نائب رئيس مجلس  االداري و 
بأنه سيتم التضييق على المستشار الذي حكم 

في القضية.

2-     يتهم البعض محكمه القضاء اإلداري 
هذا  وان  االخوان  سيطرة  تحت  واقعة  انها 
الذى  السيسى  احراج  لمجرد  صدر  الحكم 
الرأى  هذا  ويدعم  العداء  االخوان  يناصبه 
تتسم  المحكمة  هذه  احكام  من  العديد  وجود 
بالعنصرية والتحيز ضد االقباط كان آخرها 
شنودة  والبابا  الكنيسة  يلزم  كان  الذى  الحكم 

المطلقين. بتزويج 

تمثيلية  هذه  ان  آخرون  يتصور       -3
السيسي  الرئيس  بموافقة  السلطات  أعدتها 
خصوصا وان هناك الكثير من الشواهد على 
السلطات  ألوامر  والمحاكم  القضاة  خضوع 
الكثير  ُمسيس وهناك  المصرى  القضاء  وان 
تحليلين  وهناك  ذلك  تثبت  التي  االحكام  من 
ان  يعتقد  األول:  االطار  هذا  في  مختلفين 
من  الكثير  رضا  عدم  استشعر  السيسى 
للسعودية  للجزيرتين  تنازله  على  المصريين 
مما افقده أيضا الكثير من شعبيته و لكن بدال 
من االعتراف بالخطأ الذى يعتبر في عرف 
الثقافة البدوية المسيطرة على العقلية العربية 
انه عيب ويحط من شان الرئيس لذلك سمح 
الرئيس لقضاة السلطة بان يصدروا مثل هذا 
الحكم لكى يبدو االمر وكأن مصر بها قضاء 
حر ومن ثم تتدعى السلطة انها ملزمة بتنفيذ 
أحكام القضاء وبذلك يُلغى ما وعد به السيسى 
السعوديين بطريقة تبدو لألخرين ان السيسى 
الثانى  التحليل  اما  الموضوع.   في  له  يد  ال 
فانه يفترض انها مناورة من السلطة البتزاز 
تتطعن  ثم  ومن  اكثر  تدفع  لكى  السعودية 
من  القضية  وتعاد  القرار  تنفيذ  في  الحكومة 
فيها  يحكم  ثم  السعودية  تدفع  ان  بعد  جديد 
موقف  ايضا  سيدعم  مما  السيسى  لصالح 
السيسى ويصبح ما فعله مدعما بحكم قضائى 
ال يحتاج الى اى إجراءات أخرى مثل موافقة 
وراء  الحقيقة  ماهي  اما  غيرة.  او  البرلمان 
كل ذلك فهذا ما ستكشفه األيام القليلة القادمة.
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هل تتكرر مذحبة القضاة 
الناصرية؟

ادوارد يعقوب
اغلبنا كوطن عربي 
)اله(  كلمة  نعي 
الخاصة  حياتنا  في  نستخدمها  ومتي  بالعامية 
نجدها  )اله(  كلمة  نقترب من  والعامة وعندما 
عميقة في مضمونها الشكلي والجوهري الذي 
يؤكد جماليات اللغة وثقافتنا العربية التي يحسدنا 
عليها الغرب وكل من ال يتحدث العربية التي 

تمدنا بالهواء والحكمة بال حدود ؟!
الفضائيات  من  عالمي  حصار  ووسط 
ووسائل اإلعالم المتنوعة في المصدر والمادة 
لدي  البعض ومرفوضة  لدي  مقبولة  التي هي 
التي  المشاهدات  كثيرا من  نقرأ  نجدنا  البعض 
حلت اليوم محل الكتاب الورقي وخاصة لدي 
االجيال العربية الشابة في المدارس والجامعات 
العقل  لتدمير  يسعي  من  لكل  تكون  اله  فكلمة 
العربي عن طريق بث افكار مريضة تؤدي إلي 
اإلنهزامية في تكوين رؤية جادة تنعكس علي 

الوطن العربي إيجابيا!
الفلسطيني  للشاعر  االبيات  هذه  وتحضرني 
رمز  درويش  لمحمود  المنفي(  في  )اآلن 
والعقول  القلوب  وملهم  الفلسطينية  االنتفاضة 
العربية بكثيرا من روائع ال نستطيع معها أن 
نقول لها كلمة )اله اله( وهو ينقلنا إلي عالم من 

القصائد العربية التي حديث وطن.

اآلن... في المنفي.. َنَعْم في البيِت،
تيَن من عْمر سريع في الٌسِ

ْمَع لَْك يوقدون الشَّ

فافَرْح، بأقصي ما استطعَت من الهدوء،
ألنَّ موتا طائشا َضلَّ الطريَق إليك

لْك من فرط الزحام... وأَجَّ

َقَمر فضولّي علي األطالل،
يضحك كالغبٌي

ْق أنه يدنو لكي يستقبلَْك فال تصٌدِ
هَو، في وظيفته القديمِة، مثل آذاَر

الجديِد... أَعاَد لألشجار أَسماَء الحنيِن
وأَهَملْك.

فلتحتفْل مع أَصدقائَك بانكسار الكأس.
في الستين لن َتِجَد الَغَد الباقي

لتحملَه علي َكِتِف النشيد... ويحملَْك

ِس: قْل للحياِة، كما يليق بشاعر متمٌرِ
ِسيري ببطء كاإلناث الواثقات بسحرهنَّ

. لكٌلِ واحدِة نداء ما خفّي وكيدهنَّ
َهْيَت لَْك/ ما أَجملَْك!

سيري ببطء، يا حياة، لكي أَراك
ِبكامل النْقَصان حولي. كم نسيتِك في

ِك باحثا عنٌِي وعنِك. وكلَّما أدركت خضٌمِ
سٌرا منك قلت بقسوة: ما أَجهلَْك!

قل للغياب: َنَقْصَتني
وأَنا حضرت... ألكملْك!

ومع صوت محمود درويش الشعري نعيش 
في عالم مفتوح من البصيرة والقدرة علي الرد 

بكلمة )ال( بالفصحي وقت اللزوم دون الحاجة 
يمتلك  العربي  فالوطن  واهية  مبررات  إلي 
وثقافية  ونفطية  ومادية  بشرية  هائلة  ثروات 
أرض  علي  القليل  غير  منهما  يمتلك  ال  لكنه 
الواقع لذا نجد كلمة )اله اله( العامية تأتي في 
سياقها الطبيعي عند نستشعر بخطورة السلبيات 
ونفقد  العربية  اوطاننا  علي  بالردة  تعود  التي 

اصواتنا في عالم ضبابي؟
اله اله لمن ال يقدم عمال إبداعيا يعود بالمنفعة 
علي الوطن العربي تحت زعم ووهم ال مبرر 
له فهل يعجبنا أن نري الفوضي في شوارعنا 

العربية علي مسمع وبصر من العين ؟
وأيضا اله اله للفقر والمرض والجهل فلماذا 
ال نسعي إلنشاء بنك عربي في عاصمة عربية 
العربية  عواصمنا  كل  في  فروع  له  ويكون 
الوطن  لفقراء  ومخصص  عربي  برأسمال 
فقراء  من  والتوحد  اإلعاقة  وذوي  العربي 

الوطن ؟ 
بل وإنشاء مراكز متخصصة لذوي اإلعاقة 
والتوحد تؤدي دورها بكل المعاني المجردة من 
الشعارات ولهذا الشق اإلنساني جدا مقال قادم 

إن شاء هللا 
يقدم لهم كل الخدمات المادية التي تسهم في 
القضاء علي الفقر والبطالة والجهل والمرض 
والجريمة والعشوائيات الخ عمليا علي األرض 
ففي حالة إنشاء بنك عربي للفقراء العرب من 
المحيط إلي الخليج ستختفي بكل تأكيد منظومة 
الفقر والمرض والجهل والجريمة والعشوائيات 
والسلم  األمن  العربي  الوطن  ويكسب  الخ 

االجتماعي؟
كل  إلي  سطوري  تصل  أن  أتمني  وكم 
العربي لكي نري حلم وجود  الوطن  مسؤولي 
بنك عربي للفقراء حقيقة ال تقبل جدال وال مبرر 

هنا الستخدام كلمة )اله( التي تعذبنا كثيرا؟
العربي  واقعنا  في  نري  أن  نتمني  ريب  ال 
العديد من الصور البراقة وعلي رأسها وضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن 
المحسوبية والكوسة التي تنال من قوة ونهضة 
المجتمعات العربية في حقيقة األمر وتؤدي إلي 

هزيمة وطن من الداخل؟
اله اله للكوسة والمحسوبية التي تضعف من 
باب  تسد  ألنها  النهاية  في  الوطن  أبناء  عقول 
الدخول لفئة بل شريحة مهمة وكبيرة اجتماعيا 
وتجعلهم يترقبون هزيمة من شملتهم المحسوبية 
في  عربية  منظومة  وال  تالحم  فال  والكوسة 

الداخل تؤدي دورها الكبير كما ينبغي؟
اليوم  العربي  جوهرنا  في  النظر  نعيد  فهل 
قاموسنا  السلبية من  الظواهر  تختفي كل  حتي 

العربي؟
ضعف  المخاطرالمدمرة  تلك  بين  ومن 
يؤدي  وما  العامة  المستشفيات  في  الخدمات 
ذلك إلي زيادة معدالت االمراض التي تعد من 
عوامل تخلف المجتمعات العربية فكلمة اله اله 
لمن ال يعيد كبرياء مريض عربي ال يملك حق 
ذات  الخاصة  المستشفيات  في  والعالج  الدواء 

التكلفة المادية المرتفعة ؟
ودائما يبقي الوطن العربي حاضنا لنا جميعا 
القادمة  األيام  في  أفضل  نراه  بشكل  ومالذنا 
ومستقبلنا العربي مرهون دوما بعقول أبناءه ال 
غرباءه مهما كانت الضريبة التي سوف تدفع 
لسد الباب العربي أمام غرباء الوطن وأدعياء 
الشباب  الحقائق وتوجيه طاقات  الدين وتزيف 
لكل ما يعكر الصفو الداخلي هؤالء هما الخطر 
الدائم والداهم علي الوطن وهما الذين ينهبون 
خيراته وثرواته بأسم اإلبداع الوهمي وحقوق 

اإلنسان؟

اله   اله !! 
بقلم عبدالواحد حممد

لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
ahram.teeb a@gmail.co m

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  
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بأبحاث  توسعه  في  ندركه  للزمن 
من  األسرع  والطيران  الفضاء 
التكنولوجية  والثورة  الصوت، 
ووسائل االتصاالت وما الي ذلك من 
داتا اتسمت بها عصرنا الحالي. كما 
إنني اعرف رجاًل قيل عنه بينما هو 
في صندوقه في لحظاته قبل األخيرة 
لم  لعصره،  سابقاً  كان  »انه  للقبر: 
يشعر به أحدا ومضي في صمت لكنه 
لم ينساه الناس ألنه وان مات بعد يتكلم 
صنع  قد  عما  وتعلن  تشهد  وأعماله 
وفيضان  والحصاد  فالزرع  وفعل«. 
النيل وشروق وغروب الشمس كانوا 
بجانب  الفراعنة  عند  الزمن  مقياس 
استخدام أدوات مثل المزولة والساعة 
والرملية... الشمع  وساعة  المائية 
ساعدت  التي  األدوات  من  وغيرها 
والمايا  واليوناني  القديم  الفرعوني 
القديمة  الحضارات  من  وغيرهم 
كتابة تاريخها بدقة في الوصف. مما 
هو  ما  االتي:  السؤال  أطرح  جعلني 
الزمن؟ هل الزمان من الثوابت أم من 
“فالش  عملية  هي  هل  المتغيرات؟. 
أم  األفالم؟.  صناع  يقول  كما  باك« 
الحال  دوام  القائل:  للمثل  تحقيقاً  أنه 
من المحال ال يبقي حال علي حاله. 
الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. 
الزمن  تعرف  أن  أردت  ان  عزيزي 
بعد  ميت  طفل  ولدت  امرأة  اسأل 
حمل تسعة اشهر، أو من فاته القطار 
ذلك  أو  معدودة  ثوان  منذ  طائرة  أو 
دام  الذي  زواجه  انهار  الذي  الرجل 
سنوات هذا عددها، أو هذا الشخص 
منذ  بشع  حادث  من  نجي  الذي 
والموت  فالميالد  قصيرة.  لحظات 
هو  دائماً  فالزمن  بالزمن.  محسوب 
عدو اإلنسان األول والمصارع القوي 
صراع  في  نشاهده  ما  وهذا  معه. 
في  والحكومات  والبالد  الحضارات 
األمد وقصيرة  الخطط طويلة  وضع 

تداعـيــات الزمــن                             
د. روز غطاس

الخطة  عكس  علي  وتنفيذها.  األمد 
اإللهية. ففي ملئ الزمان تجسد الرب 
االله مولوداً من امرأة تحت الناموس 
ليفدي الذين هم تحت الناموس ، الذين 
ينتظرون حكم الموت عينه )غالطية 
4 : 4(. والزمن هو صفة من صفات 
األزلي  فهو  القادر  الحي  االله  الرب 
األبدي السرمدي الذي ليس له بداية 
أو نهاية وال يحده الزمان أو المكان. 
شبهه دانيال النبي بقوله: قديم األيام. 
من  العديد  وتغير  توقف  فالزمن  
فيشوع  المقدس  بالكتاب  المرات 
امر الشمس أن تقف في كبد السماء 
 .)10 )يشوع  المعركة  تنتهي  حتي 
اشعياء  من  طلب  الملك  وحزقيا  
للوراء  الظل  يرجع  ان  النبي عالمة 
الثاني 20  )ملوك  السماء  فاستجابت 
أمره  النبي  وحزقيال   .)11  –  8  :
اليابسة  العظام  علي  يتنبأ  ان  الرب 
)حزقيال  جداً  عظيم  جيش  فقامت 
37(. ولعازر انتن في قبره ثالثة أيام 
الي ان أقامه الرب يسوع المسيح له 
 .)44  – 1  : المجد )يوحنا 11  كل 
والمسيح علي الصليب أظلمت الدنيا 
القبور  وانفتحت  األرض  وتزلزلت 
 27 )متي  أكمل«  قد  عندما صرخ: 
: 51 ؛ مرقس 15 : 33 ؛ لوقا 23 
افرايم  عن  ومكتوب   .)45  ،  44  :
في العهد القديم انه رش الشيب علي 
راسه وهو ال يعلم. أي أن الزمن مر 
انت  يدري. عزيزي هل  به وهو ال 
ُسرق  عمرك  أن  تشعر  هل  كذلك؟. 
منك؟. أبشر هناك من يرد المسلوب 
تثق  أن  يريدك  فقط  وهو  أضعاف، 
الذي  المسيح  يسوع  الرب  هو  فيه. 
المتعبين  جميع  يا  الي  تعالوا  قال: 
ذاك  أريحكم.  وانا  األحمال  وثقيلي 
الذي في يديه أجلنا فنحن ال نعلم متي 

نولد أو متى نموت.

العبقري  السريالي  المصور  رسم 
غريبة  لوحة  دالي«  »سلفادور  الفذ 
ومقاالت  كتب  في  اشتهرت  عجيبة 
الزمن«.  تداعيات  بعنوان:«  الفنون 
رسم  الزيتية  باأللوان  لوحة  وهي 
المهلهلة  الساعات  فيها مجموعة من 
قماش  قطعة  كانت  لو  كما  المائعة 
تتدلي من علي فروع األشجار تعبث 
كان  نظره  وجهة  فمن  الرياح.  بها 
يري الزمن يسقط ويتهاوى وتعبث به 
مزقتها  كرايات  اصبح  حيث  الرياح 
فتلقفتها  الرياح  تلك  هواء  عنف 
تهرئها  من  لتزيد  األشجار  افرع 
السريالي  المصور  أما  بها.  والعبث 
» رينيه ماجريت« رسم الزمن من 
خالل أحالمه متمثاًل في مقدمة قطار 
تعلوه  بحائط  منحوتة  مدفئة  تخترق 
فيها  أخري  لوحة  رسم  كما  ساعة. 
فارس يمتطي جواد يجري فوق ظهر 
الذين  الرسامين  من  وغيره  عربة. 
رسموا ُسحباً وأمطاراً وأشجاراً تعبث 
وأخر  للزمن.  كتسجيل  الرياح  بها 
رسم اآلت موسيقية تقطعت أوتارها. 
نسبية  عملية  فيشرح  »أينشتين«  أما 
الزمن بمثال بسيط من الحياة اليومية 
قائاًل: تذكر عندما كنت تنتظر القطار 
علي الرصيف لمدة خمس دقائق فانك 
تنظر في الساعة مئات المرات متأففا 
من بطء وصول القطار الن حبيبتك 
بينما  الستقبالها.  مشتاق  وأنت  فيه 
تمضي ساعات مع هذه الحبيبة تشعر 
أنها انتهت ومضت كثواني أو خمس 
الزمن.  يطول  ان  وتتمني  دقائق 
نسمع  ما  الحالي  وقتنا  في  وكثيرا 
والسنة  ثانية  والفنتو  ثانية  النانو  عن 
الضوئية وغير ذلك من المصطلحات 
اإلنسان  وتحدي  بالزمن.  المقترنة 

إنتخاب الراهب المتزوج: 
مكارى  األنبا  دير  رهبان  بين  إذ 
راهب إسمه مينا متوحداً فى مغاره.

قصته: 
لهما  صندال  بلدة  من  والديه  كانا 
أن  فأرادا  مينا  أسمه  وحيد  ولد 
قريباته.  إحدى  ليزوجاه  به  يفرحا 
إتفقا مع أسرة العروس فوافقوا أما 
شفه  ببنت  ينطق  فلم  مينا  الشاب 
صامتاً بوصية أكرام الوالدين فظنا 
والديه بالموافقة   )السكوت عالمة 
الرضا(. فى يوم األكليل جلس مينا 
المقدسة  المراسم  قبل  خطيبته  مع 
والحياة  التبتل  بعظمة  وأقنعها 
العروس.  إقتنعت  المالئكية. 
بعد  فاعل.  هو  ما  على  أطلعها 
المراسم المقدسه لياًل خرج وذهب 
حزن  الدير.  حيث  الصحراء  إلى 

حاول  يعد.  ولم  خرج  ألنه  األهل 
أهل العروس إرجاع بنتهم إلى البيت 
ثالث  مرور  بعد  آلخر  ليزوجوها 
تعيش  أن  وفضلت  سنوات. رفضت 

فى بيت زوجها باإلسم مينا.

األسكندرية  بابا  سلفه  نياحة  بعد 
راهب  عن  الباحثين  األساقفة  أرشد 
عن  بالدير  شيخ  فأرشدهم  ناسك 
إليه  ذهبوا  مغاره.  فى  المتوحد  مينا 
ورسموه  األسكندرية  إلى  وأخذوه 

البابا مينا الثانى.

رحلة رعويه: 
أستهلها  رعويه  برحلة  البابا  قام 
ببلدته صندال. حدث همز وغمز بين 
أهالى البلده. ألم يكن مينا هذا إبن بلدنا 
المتزوج كيف الكنيسة تخالف القانون 
الذى  مارمرقس  بابا  ويكون  الكنسى 
يجلس عليه البد أن يكون متبتاًل. طار 
الهمز والغمز إلى مسامع البابا. طلب 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا مينا الثانى رقم 61 عام 9٤8 م

من الجموع البقاء. إستدعى المدعوه 
منها  وطلب  بنفسه.  وعرفها  زوجته 
أن تحكى للسامعين قصتها. فأطلعتهم 
فقط.  المحاضر  فى  كان  الزواج  أن 
ببتوليتى  وأنا  ببتوليته  البابا  وإحتفظ 
الجميع  فهدء  المسيح.  يسوع  لربى 

ومجدوا هللا.

الحاكم كافور الخصى النوبى:
له  وكان  األخشيد  الحاكم  مات   
ولدان األكبر: أبو القاسم وعمره 14 
وعمره  الحسن  أبو  واألصغر:  سنة. 
تحت  الوالدان  كانا  سنوات.  ثمان 
كافور  إسمه  نوبى  خصى  أشراف 
األخشيدى. صرف  لقب  لنفسه  فأخذ 
دينار.  أربعمائة  بمبلغ  للهو  الولدين 
قبض على زمام الحكم بحزم ويقظه. 
حدود  فوسع  أعدائه  على  إنتصر 
وطرسوس.  حلب  فشملت  مصر 
أحبه  النوبيين.  حروب  على  قضى 
كان  إذ  ومسلمين  أقباط  المصريون 

جنوى غاىلقرأت لك 

عيــد االبــاء   
By Paige

كنت قد بلغت سن الثالثين عندما 
تعلمت أن أحب أبي لما هو عليه 
أن  ينبغي  أنه  أعتقد  لما  وليس 
رجل  دائما  كان   ، عليه  يكون 
طيب ، يعمل بكل جهده ، ويتطوع 
للعمل ، ويشجع االخرين ومرتبط 
بالكنيسة ، وبينما كنت أنمو قليال 
الي  أنني في حاجة  أعتقدت  قليال 
من  كثير  مثل   ، هذا  من  أكثر 
وقت  و  منه  والعطف  االحضان 
نجلس فيه معا لنتحدث عن أشياء 
، وكنت غاضبا عندما أقارن بين 
وأضع  االخرين  واالباء  والدي 
عليه اللوم بسبب بعض أختباراتي 
معي  يكن  لم  إنه  تصورت  التي 
فيها بقدر كافي ، ولكن الحقيقة أن 
وقبل  االرض  علي  وجودنا  قبل 
وعرف  عنا  علم هللا  طويل  وقت 
وعرف  عائلتنا  عليه  ستكون  ما 
في  والضعف  القوة  مواطن 
فجمعنا  شخصيا  أنا   وفي  والدي 
وعلي  متوافقة  عالقة  لنخلق  معا 
قد  والدي  أن  أدركت  السنين  مر 
لديه  بما  وسعه  في  ما  كل  فعل 
من موارد وطاقة في ذاك الوقت 
أهتمامه  عظم  وأكتشفت  كأب 
أفهم هذا في  اكن  لم  إذا  بي حتي 
أن  أستطيع  الحقيقة  وفي   ، وقته 
أقول بصدق أن والدي هو أفضل 
تنشئة  إن   . أصدقائي  من  واحد 
طفل صحيح الجسد ومنضبط في 
خوف هللا ليست مهمة سهلة ولكن 
فإن  االوقات  أصعب  في  حتي 
يسوع  مثل  يكون  أن  دعي  االب 
بالرحمة  مملوء  الحق  في  حازم 
هو  بما  مطالب  وال  منتقد  وغير 
االباء  يظهر  وعندما  الطاقة  فوق 

العطف والشفقة علي اوالدهم فهم 
لهم  هللا  محبة  عن  فكرة  يعطوهم 
بعمق  ومتفهمة  مترفقة  هي  التي 
ودائما علي أستعداد للمساعدة في 
االب  ومحبة  الصعبة   االوقات 
االحساس  الطفل  تعطي  القوية 
باالمان وتشكل قلب يستجيب لهذا 
الحب الذي هو رباط قوي يستمر 
مدي الحياة وإن كل فعل يقوم به 
االباء عندما  يتحدثون الي أطفالهم 
مفهوم  يكن  لو  حتي  الصغار 
به  ويتشبع  الطفل  يراقبه   للطفل 
عامل  هناك  يكبر سيكون  وعندما 
نهج  نفس  ليسير علي  بقوة  يجذبه 
الطريق  االب  أختار  فإذا  والده 
بهذا    تتبارك  عائلته  فأن  الصحيح 
الدنيوي  االب  أن  نعلم  ونحن   ،
نختار  أن  يمكن  ولكن  مثاليا  ليس 
الواهبة  طريقته   علي  نركز  أن 
للحياة ونثق أن هللا الذي يعمل فيه 
وألن  منه  االفضل  ماهو  سيخرج 
لمن  يحتاجون  حياتنا  في  الرجال 
آزرهم ويرفع من عزيمتهم  يشدد 
أقوياء  بأننا  أبائنا  نُذكر  أن  فيجب 
في  نري  وأننا  معنا  بوجودهم 
الذي  السماوي  االب  حب  حبهم 
ينعكس فيهم ولهذا نكرمهم لما هم 
به  الذي  هللا  نعمة  قبل  من  عليه 

أصبحوا لنا أباء . 
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جميعاً  رعاياه  بين  ومنصفاً  عاداًل 
على أختالف أديانهم ومذاهبهم ودام 
إثنتين وعشرين سنة. إذ  هذا الحكم 
قبطياً  كان  له  المقرب  الوزير  أن 
أسمه أبو اليمن قزمان بن مينا. كان 
النظر  للكفايات بغض  الحاكم  تقدير 
إذ معظم عمال  دين أصحابها.  عن 
القداس  القبط.  من  كانوا  الترسانة 
المراكب.  على  يقام  كان  اإللهى 
كانت  المسيحية  األعياد  إحتفاالت 
فيها  يشترك  رائعة  بصورة  تقام 

المصريون.

الدولة الفاطمية عام964م:
 بعد موت كافور األخشيدى. تولى 
على  الوصى  هللا  عبيد  بن  الحسين 
األخشيد  بن  أحمد  الفوارس  أبو 
الفرات  أبن  وكان  سنه.  لصغر 
مديراً  وصموئيل  الخراج.  جامع 
ضعفت  الزاجل.  الحمام  لبريد 
الفرصة  فكانت  األخشيدية  الدولة 
الفاطمى  هللا  لدين  للمعز  متاحة 
الجيش  قائد  الصقلى  جوهر  بقيادة 
جديدة  مدينة  وبنى  مصر  فدخل 
األزهر.  والجامع  القاهرة.  هى 
أخمد  للعمال.  الرزق  باب  ففتح 
مع  أتحدوا  الذين  البشموريين  ثورة 

األخشيديين. عم الرخاء والعدل بين 
يحب  المعز  كان  والمسلمين.  القبط 

األديرة والرهبان.

مقر الخليفه: 
مقر المعز هى تونس. كان الخليفه 
يستعين بالقبط فى الصناعة والرسم 

والنسيج.

ملك النوبه جرجس: 
إلى  رسالة  الصقلى  جوهر  أرسل 
الملك يعرض عليه األسالم إلعفائه 
فأرسل  المتأخرة  الضرائب  من 
قيد  إيمانى  أترك  لم  وقال  الملك  له 

أنمله.

البابا ضيفاً: 
فألحت  مصر  على  مجاعة  حدثت 
لمدة  البابا  ضيافة  فى  مؤمنه  إمراة 
فيها  كنيسة صنع  بنى خاللها  سنة. 
الميرون بداًل من دير ببرية شيهيت.

البابا  شعر  أن  بعد  البابا:  نياحة 
بجميع  الخليفه  إلهتمام  بالفرج 
أديانهم  أختالف  على  المصريين 
بعد رعاية  النور  مساكن  إلى  أنتقل 
وأحد  سنة  عشر  سبعة  مدة  شعبه 

عشر شهراً.
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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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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

الشيخ الشعراوي والبابا شنودة 

عصام نسيم 

في غفلة من الزمن ُكثر عدد النشطاء  
السياسيين واإلسالميين والخبراء األمنيين  الحقوقيين والمحللين 
األلقاب جزافاً  بمنح  فعاًل  نتمتع  نحن  واالستراتيجيين..الخ. هل 
من  جزء  هي  أم  كبير،  لقب  وَدب  هب  من  كل  على  ونطلق 
الفوضى العارمة التي أصبحت تحكم حياتنا والعشوائية في كل 
السيرة  عن  بحثنا  فإذا  والتقدير.  التبجيل  مظاهر  في  حتى  شئ 
هناك  بأن  نجد  وخبراتهم  العلمية  ومؤهالتهم  لمعظمهم  الذاتية 
نسبة عالية جداً ال ينطبق عليهم تلك األلقاب، بل نجدهم أشخاص 

عاديين. 
المسميات  تلك  منحهم  المطروح من  والسؤال 
نتمتع بمنح األلقاب  أننا  أم  الكبيرة؟.  واأللقاب 
جزافاً ونطلق على هوائنا لقب كبير فنجد هناك 
)الباشا(  قول  طويلة  عقود  منذ  يطلقون  من 
على ضباط الشرطة، وأمتد اآلن ليشمل أمناء 
تمنح  جديدة  فئات  سنجد  األيام  مع  الشرطة، 

لنفسها تلك األلقاب. 

بعد  زادت  التي  رابط  أو  ضابط  بدون  الشائعة  األلقاب  ومن 
والخبراء  واإلسالميين  السياسيين  المحليين  لقب  يناير  ثورة 
االستراتيجيين والدستوريين والنشطاء والحقوقيين..الخ، وبالطبع 
معظم ممن يطلق عليهم هذه األلقاب ال يستحقون هذا اللقب أو 
مصر  في  متخصصة  جامعة  توجد  فال  أصاًل.  عليهم  ينطبق 
عليه  نطلق  كنا  الذي  المحامي  لقب  فنجد  الصفات.  هذه  تخرج 
لقب )األستاذ(، بدأنا اآلن نطلق على البعض منهم لقب المستشار 
حتى لو كان محامى فاشل. أما بالنسبة للقب )الباشمهندس( فكثير 
)الصنايعية(  الحرفيين  وبعض  الورش  أصحاب  نطلقه على  ما 
على  اآلن  لنطلقه  وأمتد  والسباك..الخ  والصباغ  كالميكانيكي 
اللقب،  بذلك  سعداء  فهؤالء  أخر)هندسة(  بلفظ  التاكسي  سائقين 

فهو مش أقل منهم !.

ومع تزايد األلقاب التي تتكاثر كالفئران والتي يتم إطالقها جزافاً 

في كل وقت لقب )رجل األعمال( فيتم إطالقه على أي شخص 
في جيبه قرشين زيادة أو على بعض الفئات الضائعة أو الهبيشة 
أو  حقيقية  استثمارات  لديهم  حقيقيين  أعمال  رجال  على  وليس 

شركات تجارية وأصول مالية... الخ. 

أما لقب )الدكتور( فحدث وال حرج فيما يتم إطالقه على كل ما 
لديه أي عالقة بالطب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيطلق 

اآلن على فني تحاليل أو فني أشعة بالمستشفيات أو الممرض. 

أما عن األلقاب المعتادة في حياتنا وعلى مدار اليوم 
وأي  السماسرة  إطالقه على  فيتم  )المعلم(  لقب  هو 
بياع على عربة كارو سواء )بائع الجوافة أو بائع 
الجائلين(.  البائعين  من  وغيرها  فل  والفال  الفول 
فهناك شريحة في المجتمع يتعلقون بأهداب األلقاب 
وبذلك  خاللها  من  إال  ألنفسهم حضوراً  يرون  وال 
يخلقوا ألنفسهم ألقاب لها قيمة أدبية يستطيع الناس 
أن تلقبهم بها.. نظام مشي حالك يا سيد، على رأي المثل )هي 

األلقاب بفلوس(. 

صحيح هناك قانون يجرم انتحال صفة الموظف العام والصفة 
ويلقبون  غير صفتهم،  ينتحلون صفات  الذين  ولكن  العسكرية، 
أنفسهم بألقاب غير ألقابهم ال يوجد لهم قانون، وبالتالي مادامت 
من  المجتمع  على  ضررا  يشكل  لم  اللقب  هذا  أو  الصفة  هذه 
وال  جريمة  ال  يقول  الدستوري  المبدأ  ألن  تجريمه،  الصعب 

عقوبة إال على من يتعدي على القانون. 

وقيمتها  احترامها  أفقدها  األلقاب،  منح  في  الفوضى  انتشار  أن 
الفكرية فلم يعد لها وقعها السابق على األذن، بفضل هذه الفوضى 
العارمة التي نعيشها. نحن نعيش فوضي األلقاب )زحمة يا دنيا 

زحمة( زى ما بتقول أغنية أحمد عدويه. 

فوضى األلقاب )زمحة يا دنيا زمحة( 
بقلم : ألبري ثابت فهيم

منذ أكثر من 22 عاما كان هناك حدث 
اثار ضجة كبيرة وقتها وتكلمت عنه كل 
الشيخ  زيارة  وقتها وهو  اإلعالم  وسائل 
الثالث  شنودة  البابا  لقداسة  الشعراوي 
الشكر  له  ليقدم  المرقسية  الكاتدرائية  في 
والعرفان لما فعله من خالل أبناءه إثناء 

مرضه وتواجده في انجلترا!
قداسة  بزيارة  الشعراوي  الشيخ  قام 
البابا شنودة الثالث وذلك منذ اكثر من 22 

عاما 
اعتاد  قد  كان  الذي  الشعراوي  الشيخ 
الهجوم على اإليمان المسيحي على مدار 
سنوات في برنامجه الذي كان يذاع كل 
وكان  المصري  التليفزيون  على  جمعة 
ذلك في فترة الثمانينات والتسعينات وكان 
ذلك يسبب ألما لألقباط ان  تهاجم عقائدهم 
أن  الي  الرسمي  الدولة  تليفزيون  على 
حدث ومرض  الشيخ الشعراوي وسافر 
البابا  من  كان  فما  للعالج  انجلترا  إلي 
شنودة ان أرسل إليه وفدا من أساقفة وإباء 
ويقدموه  المستشفى  في  ليزوره  كهنة  
شيكوالته  وعلبة  زهور  باقة  هدية   له 

واالطمئنان على حالته الصحية .  
عند  عليه  بالسؤال  أيضا  قام  انه  كما 
الموقف  رجوعه  إلي مصر،  كان هذا 
الشعراوي  الشيخ  موقف  يغير  ان  كفيل 
ناحية  والشكر  باالمتنان  وشعر  تماما 
قال  القبطية.  وقد  والكنيسة  البابا  قداسة 
الشيخ الشعراوي للبابا شنودة عن ما فعله:

لقد طوق أبناؤك عنقي بمحبة كبيرة!

هذه  في  الشعراوي  الشيخ  قال  وقد   
اللقاء عن جلوسه مع قداسة البابا شنودة:

أنا بعتبر من منح هللا لى في محنتي. 
أنه جعلني أجلس مع قداسة البابا شنودة. 

عن  الشعراوي  الشيخ  بعدها  وتوقف 
االيمان  تخص  امور  أي  في  التحدث 

المسيحي بل واعتذر عن ما قاله سابقا!
عالقة  هناك  أصبح  اللقاء  هذا  وبعد 
وصلت للصداقة بين البابا شنودة والشيخ 
اللقاءات بينهم وقد قام  الشعراوي وتعدد 
البابا شنودة بزيارة الشيخ الشعراوي في 
المستشفى لالطمئنان على حالته الصحية 
لقاء  هناك  كان  كما   1994 عام  وذلك 
فرج  باشا  إبراهيم  جنازة  في  جمعهم  
بإلقاء  البابا  قام  الوفد  حزب  سكرتير 
 " قصيدة  من  ابيات  وقال خاللها  العظة 
تائه في غربة " وقد تأثر بها كثيرا الشيخ 
الشعراوي الذي كان حاضرا الجنازة وفي 

لقاء جمعه معا طلب من 
البابا إهداءه  الكتاب الذي 
يحتوي على هذه القصيدة 
انطالق  كتاب  وكان 
الروح وعندما قال له البابا 
شنودة "  أخشى ان تكون 
به أشياء ال تناسبكم " فكان 
رد الشيخ الشعراوي "  ال 

ما يهمكش " بل وطلب من قداسة البابا 
ان يكتب له إهداء على الكتاب بخط يديه!

زيارة  إثناء  اخر  لقاء  جمعهم  ايضا 
الرئيس السابق مبارك بعد محاولة اغتياله 
عام 1996 ووقتها قال الشيخ الشعراوي 

كل  قرأت  لقد  شنودة  للبابا 
فما  الشعر  من  كتبته  ما 
هي اخر قصيدة كتبتها فرد 
 " مازحا  البابا شنوده عليه 
اخر قصيدة لم اكتبها بعد " 
احدث  تقصد  فضيلتك  لعل 
تلى  وقد  كتبتها!  قصيدة 
عليه البابا أبيات من قصيدة 

حديثة كان قد قام بكتابتها!
وقد كان اخر لقاء يجمع 
الشيخ  وفاة  قبل  بينهم 
جنازة  في  كان  الشعراوي 

وكان  الحق  جاد  علي  الحق  جاد  الشيخ 
الشيخ  بها  قابل  التي  الحفاوة  واضح 

الشعراوي قداسة البابا وسالمه عليه!

وقد رثا  البابا شنودة الشيخ الشعراوي  
الذي توفي في مثل هذه االيام  منذ 18 
العربية  األمة  بأن  وقال:  وفاته  بعد  عام 
فقدت صديقا غاليا وعالما كبيرا قلما يجود 

الزمان بمثله عنه 

شنودة  البابا  قداسة  لنا  ترك  وهكذا   
وليست  العملية  للمحبة  عملي  درس 

المحبة بالكالم فقط 
وبعمل محبة بسيط صنعه البابا شنودة  
كان أقوى درس وأعظم عظة عن المحبة 
تغيير  على  القادرة  الحقيقية  المسيحية 
القلوب والعقول! فلو كان تم القاء أالف  
كان  ما  الكتب   االلف  وكتابة  العظات 
الشيخ  وفكر  موقف  تغير  ان  لها  يمكن 
فقط  تغير  الذي  الشكل  بهذا  الشعراوي 

بعمل محبة صادق ومن القلب.
 وجعله  يذهب إلي الكاتدرائية ويقابل 

البابا شنودة بنفسه!
 حقا المحبة أقوى من الموت والمحبة 

تتأنى وترفق والمحبة ال تسقط ابداً 

وينيح  الشعراوي  الشيخ  هللا  رحم   
يعلم  كان  الذي  شنودة  البابا  أبينا  روح 
ليس بالقول فقط ولكن بالعمل أيضا قدم 
لنا المحبة والتسامح واالحتمال من أجل 
أبناءه بمواقف حياتيه عايشناها ورأيناها 

وتعلمنا منه الكثير ومازلنا!
وأعماله   حياته  حقيقي  معلم  كان  حقا 
تشهد له واستطاع ان يكون معلم حقيقي  

ونفذ  بصدق االية التي تقول:
أباكم  فيمجدون  إعمالكم  الناس  يرى 

الذي في السموات  مت 5
في  كالم  ليست  المسيحية  المحبة 
حياة  ولكنها  تكتب  عبارات  وال  عظات 

معاشة فمسيحيتنا روح وحياة!
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كنت بتفرج علي فيلم الزوجة الثانية، 
سناء جميل الزوجة األولي، أصرت علي 
أن زوجها جناب العمدة صالح منصور، 
هاج  بحجرتها،  وينام  العروسة  يترك 
وماج العمدة وقال لها حبكت الليلة، ردت 

سناء جميل وبتحدي قائلة، الليلة ياعمدة!
منذ  تقريباً  أنه  وتذكرت  ضحكت 
حجزت  ًمسبق  ترتيب  وبدون  سنتين، 
بعض  أوربا،  دول  من  لبلدين  لرحلة 
دي،  السنة  حبكت  يعني  قالوا  الُمقربين 
أن  وخصوصاً  القادمة،  للسنة  إنتظري 
وقت الرحلة كان في أكتوبر، ومعني ذلك 
أن هناك إحتمال لطقس شتوي قد يتخلله 
علي  صممت  ولكنني  ثلجية،  عواصف 
السفر، الزم أسافر السنة دي، يمكن السنة 

القادمة ال أستطيع السفر!
بدأت بزيارة هولندا ثم فرنسا، ولحسن 
البلدين لدي أقرباء وأصدقاء،  حظي في 
وسفرياتي  رحالتي  في  أفضل  ولكنني 
أن أقيم بالفنادق لكي أحظي باإلستجمام، 
والخدمة الممتازة، وال أكون عبء علي 
بالتأكيد  وقت  لديهم  كان  وإن  اآلخرين، 

سأكون سعيدة بصحبتهم. 
صغيرة  مدينة  علي  إختياري  وقع 
يبلغ  بهولندا،   ”Zwolle“ زوول  تُدعي 
نسمة،   125000 حوالي  سكانها  عدد 
 ”Suolle“ وأسم المدينة مشتق من كلمة

والتي تعني التل.
العاملين  بعد عرفت من بعض  وفيما 
بالفندق أن المواطنين من زوول معروفين 

 .”Blauwvingers“ بالعامية بإسم
أنه  المدينة،  لهذه  إختياري  سبب 
مدينة  ألي  الوصول  ممكن  بالسهولة 
أمستردام  وخاصة  أخري،  هولندية 
حيث اآلثار العالمية المشهورة، وخاصة 
المتاحف وعلي رأسهم متحف فان جوخ 

الشهير.
الحديدية  للسكك  وجود محطة  وأيضاً 
سآخذ  كنت  أنني  حيث  زوول،  بمدينة 
وأيضاً  لباريس،  هولندا  من  القطار 
لُقرب المدينة من مطار أمستردام، وأهم 
المدينة  بهذه  اإلقامة  أن  لي  بالنسبة  شئ 
الصغيرة كان أقل تكلفة من مدن أخري 
لي  تسمح  هادئة  المدينة  وأن  بهولندا، 

بالتُأمل واإلستجمام.
ويبدو  وهادئة،  ونظيفة  جميلة  المدينة 
أنها مبنية علي عدد من البحيرات المائية، 
بشكل ملحوظ وغير عادي، وأثناء تجوالك 
في شوارعها، تجد كل بُضعة أمتار، أنك 
تحت  تنظر  صغير،  كوبري  فوق  تعبر 
نبع مائي، وتجد طيور جميلة  منك تجد 

تستمتع بالسباحة في المياه.
لفت نظري أن شعب المدينة، وربما كل 
المدن الهولندية، يستخدمون الدراجات في 
تنقالتهم، حتي األطفال الصغار يذهبون 
إلي مدارسهم علي الدراجات، سألت ابن 
عمي، قال، هذا أوفر ولياقة بدنية، تحبي 
أجيب لك دراجة تستخدميها في تنقالتك، 
قيادة  أجيد  ال  لألسف  بس  ياريت  قلت 

الدراجات.
لفت نظري أيضاً أن نهايات الشوارع 
عبارة عن مساحة دائرية، فالمدينة عبارة 

عن شوارع ضيقة وصواني )دوائر(. 
حاولت أعرف من أقربائي أهم المعالم 
طلعوا  ولكن  زوول،  بمدينة  السياحية 
أبيض ياورد مثلي، ألنهم مازالوا حديثي 

الهجرة، فيما عدا معلومة مهمة جداً قالها 
المدينة  اسم  نطقتي  انت  لو  عمي،  ابن 
من  تسمعي  الزم  يفهمونك  ال  سوف 

الكمبيوتر كيف ينطقون كلمة زوول!
لم يكن أمامي سوي جووجل، وإدارة 
الفندق للحصول علي أهم المعالم السياحية 
اآلثار  بعض  يلي  وفيما  زوول،  بمدينة 

السياحية:
” The O.L. Vrouwekerk 
)Church of Our Lady(“ 
”Dominicanenklooster 
Zwolle“
”Sassenpoort“
”Stedelijk museum“

أعددت نفسي للسياحة والتجوال وكان 
بالستيك  كيس  آخذ  أن  عندي،  شئ  أهم 
مسجل  واحد  كارتين  فيه  وأضع  مقوى 
الفلوماستر  بالخط  الفندق  عنوان  عليه 
الثاني  الوجة  وعلي  الواضح  العريض 
المكان  آخر مكتوب عليه عنوان  كارت 
أركب  ما  إليه، وأول  الذهاب  أريد  الذي 
األتوبيس، أظهرللسائق العنوان الذي أريد 
الذهاب إليه، يبتسم السائق، ويهز رأسه، 
ويرحب بي، وقبل المحطة بتاعتي يشاور 

لي بالنزول. 
بطبعه،  الهولندي  الشعب  عموماً، 
شعب ودود ويمتاز بالطيبة، ولكن الغالبية 
العظمي منهم ال يعرفون إال لغة بلدهم، 
وهذا ما عرفته من اقربائي الذين كانوا في 
لهولندا، كان  الهجرة  الوقت حديثي  ذلك 

باإلجبار عليهم تعلم لغة البلد.
األثر  هذا  علي  إختياري  وقع  المهم 
الرائع والذي يمتاز بالبساطة أيضاً، تعالوا 
الذي  الصرح  هذا  لمشاهدة  نذهب  معايا 

يطل علينا من القرون الوسطي.

منطقة  في  تقع  أثرية،  كنيسة  أنها 
بسيطة، أو كما نطلق عليها نحن منطقة 
عندنا،  األماكن  ببعض  فكرتني  شعبية، 
حينما يتواجد البائعين في بعض األماكن 
أو  كنيسة  من  بالقرب  الشعبية، وخاصة 

جامع.
كبير،  شارع  علي  تُطل  الكنيسة  هذه 
أكشاك  أو  عرباتهم،  يضعون  البائعين 
يفترشون  أو  الدكاكين،  مثل  صغيرة 
بين  تتنوع  التي  ببضاعتهم  الطريق، 
المأكوالت والفاكهه والخضار والمالبس 
والشموع  واإلكسسوارات  واألحذية 
والزيوت ولعب األطفال وبعض األدوات 

المنزلية. 
يطلقون  كما  أو  سيدتنا  كنيسة  أنها   
 The O.L. Vrouwekerk“ عليها 

”))Church of Our Lady
العذراء  كنيسة  هي  سيدتنا،  كنيسة 
مريم، وتعتبر الكنيسة الوحيدة من القرون 
الوسطى، وقائمة في مدينة زوول بهولندا، 
تأخذ شكل البناءالقوطي، واجهة الكنيسة 

 “ ُدعّي  البرج  وهذا  برج،  شكل  يأخذ 
Peperbus )pepperot( “ وأصبح 
واحداً من أهم رموز مدينة زوول، فهو 
الكنائس  أبراج  وأشهر  أطول  من  واحداً 

في هولندا.
تقع   ،1463 سنه  بعد  الكنيسة  بُنيت 
وهذا  شكل صليب،  واخدة  جزيرة  علي 
التصميم نادر تواجده في هولندا وخاصة 

بحجم هذه الكنيسة.
المبني  إستخدام  تم  اإلصالح  بعد 
ألغراض مختلفة، ولكن في عام 1809 

عاد مرة أخري ككنيسة للكاثوليك.
الخارج  من  الكنيسة  أمام  تقف  عندما 
تشعر بأنك قزم أمام شئ ضخم، فالكنيسة 
تبدو كبيرة جداً من الخارج ولكن عندما 
تدخل الكنيسة تجدها صغيرة جداً وبشكل 
حجم  بين  الشاسع  الفرق  هذا   ، ملحوظ 
يرجع  الداخل  ومن  الخارج  من  الكنيسة 

إلي أن جدران الكنيسة سميكة جداً.
على الرغم من أن الكنيسة كاثوليكية، 
إال أنه ليس هناك أى مظهر من مظاهر 
الكنيسة الكاثوليكية، فال توجد تماثيل، وال 
أيقونات كما هو متعارف بالنسبة للكنائس 
الكاثوليكية، ولكن ما يمكن مشاهدته فقط 

هو منطقة الجوقة.
بعد اإلنتهاء من زيارة كنيسة سيدتنا، 
للفندق، وقع بصري  العودة  وفي طريق 
علي صرح عتيق، وبالسؤال عرفت أن 
هذا المبني هو بوابة مدينة زوول واسمه 

.”Sassenpoort“
والمعروف  المبني  هذا  بناء  تم  وقد 
 1409 عام  في  الهولندية  زوول  ببوابة 
هذه  وتعتبر  الحجارة،  من  معين  وبنوع 
اآلثار  من  أثر   100 أفضل  من  البوابة 

الهولندية.
وقد تم تصنيف البوابة ب”الفئة األولي”، 
هذا التصنيف يحتوي علي المعالم األثرية 
التي تعتبر ملكيتها والحفاظ عليها من قبل 
تاريخية  أهمية  ذو  أثر  ويعتبر  الدولة، 

ثقافية إستثنائية.
من  األثر  هذا  علي  الحفاظ  يتم  ولكي 
المبني  تؤثر علي  قد  التي  كل األضرار 
الحظر  أصدروا  السيارات،  عوادم  من 
منذ عام 2010 بمنع مرور السيارات في 
الشوارع حول المبني وخصصوه للُمشاة 

فقط.
عزيزي القارئ، هذه دعوة خاصة لك 
من سيدتنا التي في زوول، بالذهاب إلي 
اآلثار  هذه  بمشاهدة  واإلستمتاع  زوول 

الرائعة.

صاحباتها  مع  قاعده   لسه  يسريه 
ناويه  وكانت    ... فات  اللى  العدد  م 
الورد وقالت لصاحباتها  فعال تسك ع 
ونسيب  الرجالى  القعده  بقى  بالش   «
ابراهيم فى حاله ... وبالها مناقشه .. 
زى  كده  سعيده  مناسبه  فى  خصوصا 
اللى لسه  خلصان من كام  عيد االب 
يوم ». المهم بصوا لقوا ابراهيم جاى  
 ... الرجالى  بالقعده  جدا  ومرحب   ...
نفتح   ... وسهال  اهال  اتفضل  له  قالوا 
قالهم ماشى  ابراهيم  المناقشه«.   باب 
بس زى ماكنتوا متجمعين علينا كده ... 
مجمع  كمان  .....انا  فاتت  اللى  المره 
جاهز  فينا  واحد  وكل  اصحابى  معايا 
قالوا  وصحاباتها   يسريه   . للمناقشه 
وماله ... اتفضلوا ....  دخل  ابراهيم 
ومعاه صحابه .... ودعونا نسمع راى 
على  ابراهيم  اصحاب  من  واحد  كل 
حده .....  نبدا ب ابراهيم نفسه  : انا 
مش مقصر فى بيتى  وبالعكس طلعان 
عينى زى  يسريه بالضبط ... بس انا 
مش بشتكى واقعد اعيط ....  واعمل 
فيلم .....  او اكتب مقاله ..... عشان 
صاحبتنا  يسريه   لسه   . ورد  شوية 
لما  اسكتى  لها  قلنا   .... بجد  تعيط  ح 
نسمع بقية الكالم من اصحاب ابراهيم 
. اولهم حكيم اللى قال : انا تصرفاتى 
فى منتهى الحكمه واى حد عنده مشكله 
... بياخد رائ فيها ....  بس طبعا اال 
دى  الحكيمه  اراءى  دايما   ... مراتى 
وقال  حليم   تكلم  ثم   . عاجباها  مش 
الحلم والتروى فى  بقى منتهى  انا   ...
بتستغل  هى  بس  المدام  مع  معاملتى 
 ...... منى   وتعتبره ضعف  ده  الحلم 
وعشان المثل بيقول ... اتقى شر الحليم 
انا لو غضبت بتشوف  اذا غضب ... 
تانى   حليم  فيه  الغضب.   ... ايه  يعنى 
رومانتيكيه  اخر  بقى  انا  وقال  اتكلم 
... زى عبد الحليم حافظ  كده ... بس 
واضح ان الرقه والرومانتيكيه ... فى 
 ... فيه  عايشين  احنا  اللى  الزمن  ام 
ماعدتش بتنفع .... دايما مراتى تقولى 
 ... يا  ايه  تغنى علي وال  انت ح   ....
حولوم  . تكلم وسيم وقال ... انا بقى 
راجل شيك جدا ... غايه فى الوسامه 
واالناقه  ... بس ده بيخلى مراتى طول 
الوقت غيرانه من اى كلمه اتكلمها مع 
اى ست تانيه.. اما فهيم فقال : مشكلتى 
 ... قوى  كويس  بفهم  انى  مراتى  مع 
فدايما   ..... ودين  عقل  ناقصات  وهم 
وقال  العليم  عبد  رد   ... متفقين  مش 
له  : يا اخى زى بالظبط ... كنت ح 
اقولها ... انا متعلم جدا وكمان مثقف 
... ومتجوز واحده صحيح متعلمه بس 
بمجرد ماخلفت ابننا االول تحولت الى 
الخاله ستيته ... ال تعليم وال دياولوا...  
رد كريم وقال انا بقى فى منتهى الكرم 
ولو اطول ادى كل ماعندى لال اخرين 
مش بتاخر ... ده بيضايق مراتى وهى 
بتقول والدنا اولى بهذا البذخ والتبذير 
... اصلها بخيله جدا. تكلم نظيم وقال 
وكل   .... موت  النظام  بحب  بقى  انا 
وربنا   ... مرتبه  منظمه  عندى  حاجه 
الكركبه  تحب   .... بواحده  رازقنى 
برضه   . عنيها  زى   ... والفوضى 
 ... الملحوظه  نفس  عنده  كان  نظيف 

واعتبر نفسه ... بيشف ... ويرف ... 
بقى  انا   : فقال  نديم  اما   . يبرق  وب 
وممكن  الهيصه  وبحب  جدا  اجتماعى 
اى حد من اصحابى يجى لى فى اى 
وقت ... وكل سعادتى اجدها فى هذه 
الدردشه  او  االصحاب   وسط  اللمه 
معاهم انشاهلل  فى اى موضوع   .... 
ومراتى عكس كده ....  بتحب الهدوء 
....  وانا مش بعتبر ده حاجه حلوه ... 
انا بعتبرها منعزله  .... وبتكره الناس.  
رد سليم وقال » مش بيقولوا » العقل 
السليم فى الجسم السليم .. انا بقى بحب 
الرياضه جدا ... وحتى لو لم تسمح لى 
الظروف بممارسة الرياضه او اللعب  
ماتشات  على  اتفرج  جدا  احب   ...
الكوره واى برامج تعلق على ماتشات 
  ..... مع صحابى  اتقابل  ولما  الكوره 
نحب قوى برضه ... نتكلم فى الكوره 
.  مواضيع ال تهم مراتى على االطالق 
قعدوا  ....المهم  ليه  عارف  مش   ...
يتكلموا حتى نطق نعيم وقال  صحابنا 
» بصراحه كده احنا الرجاله زى الفل 
... ومعيشين مراتاتنا فى نعيم ... بس 
 ... انهم  ليه كلهم حاسين  مش عارف 
يسريه  ... ردت  مظاليم   .... ياحرام  
اعاله  المتحدثين  اصحابنا  ل  وقالت 
... هللا على كده بقى انتم كلكم ماليكه 
بقى  بجد    .. مشكلتنا  ايه  عارفين   ...
 .... السابقه  المناقشات  غير  من   ...،
الرجالى   الحريمى او  القعده  سواء فى 
فينا عاوز  .... مشكلتنا ان كل واحد  
شريك حياته .... او شريكة حياته ... 
يكون نسخه طبق االصل منه ....  او 
تشبهه تماما ... ما ينفعش ... مش ح 
ده   .... قالب  فى  نكون صوره واحده 
فينا الموجب ... وفينا السالب. عشان 
نعيش ونتعايش ونكمل حياتنا بالحب . 
نقبل   ... اخترنا بعض  ... مادام  الزم 
بعض زى ما احنا ... وبوجود الحب 
.... بيقدر كل طرف يغير نفسه   من 
 ... االخر  يغير  او  االخر  اسعاد  اجل 
بس بالحب ... مش بالعافيه . مشكلتك 
يا ابراهيم  هى انك شايف ان »امراه 
واحده التكفى » .. انت  عايز يسريه 
ومعاها   ... العيال  بتربى  اللى  الطيبه 
 ... عليك  وتطبطب  تدلعك  واحده 
وواحده تانيه سيدة صالون تشرفك فى 
اى مجتمع تذهب اليه . وواحده شغاله 
وواحده     ... بيبرق  البيت  لك  تخلى 
تالته مثقفه  تتابع معاك نشرات االخبار 
الكوره  السياسه وماتشات  وتكلمك فى 
  . بالظبط  الرجاله  صحابك  ...زى 
عاوز كل دول مع بعض ... يضربوا 
يسريه   ... لك  وتتطلع  الخالط  فى 
...  الطيبه ... الجميله ... النظيفه .. 
 ..  ... الشيك   ... المدبره   ... المرتبه 
 ... العيال  بتربى  اللى   .. االجتماعيه 
احسن تربيه . اما   مشكلتك يايسريه 
فهى انك تتوقعى ان تاخذى كل شئ من 
ابراهيم حمايته .... وفلوسه ... وحنانه 
... ورومانتيكيته .... مشكلتك يايسريه  
انك ب تطلبى الورد فى زمن ....فقد 
فيه الورد ..... شذاه.  نكمل كالم وال 
 .... الورد  ع  سك   .... و  كده  كفايه 

ياابراهيم ..........
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سك ع الورد ... يا 
ابراهيم

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

سيدتنا اليت يف زوول
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
آل سعود وختريب اإلسالم    

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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البريطاني  االستعمار  أن  أظن  كنت 
قد زرع آل سعود في الوطن العربي 
للقضاء علي دولة الخالفة العثمانية، 
العربية  الدول  وتفتيت  ولتخريب 
متناحرة،  دويالت  إلي  وتقسيمها 
من  أنهم  أخيرا  اكتشفت  ولكنني 
أصول يهودية، حاقدون علي العرب 
واإلسالم، ومن مهامهم التي يحلمون 
تخريب  األمر،  كلفهم  مهما  بتنفيذها 
اإلسالم نفسه والقضاء عليه، وحتي 
نعي ذلك علينا تتبع تاريخ آل سعود 

منذ بداياتهم:

   في عام 851 هـ ذهب ركب من 
)عنزة(  قبيلة  من  المساليخ  عشيرة 
لجلب الحبوب من العراق إلى نجد، 
فمر الركب بالبصرة، وذهبوا لتاجر 
بن  »مردخاي  اسمه  يهودي  حبوب 
إبراهيم بن موشى« لشراء حاجاتهم 
من الحبوب. سألهم التاجر )من أين 
أنتم؟( فأبلغوه أنهم من )قبيلة عنزة، 
بهذا  يسمع  كاد  وما  المساليخ(.  فخد 
االسم ّحتى أخذ يعانق كل واحد منهم 
ويضمه إلى صدره قائال )أنه أيضا 
من عنزة ومن المساليخ( وأنه ترك 
القبيلة وجاء للعراق منذ مدة ألسباب 
خصام وقعت بين والده وأفراد قبيلة 
إبل  بتحميل جميع  عنزة. أمر خدمه 
أفراد العشيرة بالقمح والتمر واألرز 
المساليخ  عقول  »فطارت  مجانا، 
لهذا الكرم«، وُسّروا سرورا عظيما 
العراق  في  لهم(  عم  )ابن  لوجود 
قول  المساليخ  صدق  الخير.  بالد 
حبوب  تاجر  وانه  خاصة  اليهودي، 
وما أحوج البدو الجياع إلى ابن عم 
لوكان من  الخيرات، حتي  لديه هذه 
بني صهيون !. وما أن عزم الركب 
منهم  طلب  ّحتى  الرحيل  علي 
اليهودي مردخاي ابن العم المزعوم 
بالده  إلى  بأموله  يرافقهم  أن 
احسن  به  فرحبوا  )نجد(  المزعومة 
ترحيب. وبعدما وصل مردخاي إلى 
نجد، عمل لنفسه الكثير من الدعاية، 

على أساس اّنه ابن عم لهم، وهم قد 
االرتزاق.  أجل  من  بذلك  تظاهروا 
بعض  اليهودي  جمع  نجد،  وفي 
وجدوا  أنهم  إال  الجدد،  األنصار 
أبناء  من  كبير  عدد  من  مضايقة 
نجد، مما اضطر اليهودي مرد خاي 
إلى  والعارض  القصيم  مغادرة  إلى 
قليال  اسمه  حّرف  وهناك  االحساء، 
بن  )مرخان(  ليصح  خاي  مرد  من 
إبراهيم بن موسى. ثم انتقل إلى مكان 
قرب القطيف اسمه اآلن )أم ساهك( 
وبني بها عاصمة له أطلق عليها اسم 
هزيمة  بمناسبة  للتفاخر  )الدرعية( 
درع  على  واالستيالء  محمد  النبي 
أحد  من  القينقاع  بني  يهود  اشتراه 
أعداء العرب الذين حاربوا الرسول 
في معركة أحد التي انهزم فيها جيش 
»مملكة  إلنشاء  بداية  لتكون  محمد، 
بني إسرائيل« من الفرات إلى النيل.

االتصال  على  خاي  مرد  عمل     
أنه  حد  إلى  مركزه،  لتدعيم  بالبادية 
قبيلة  لكن  عليهم،  ملكا  نفسه  نّصب 
هاجر  بني  مع  متعاونة  العجمان 
الجريمة  بوادر  أدركت  خالد  وبني 
هذا  شخصية  واكتشفت  اليهودية، 
اليهودي، الذي أراد أن يحكم العرب 
أيضا،  كملك  بل  عادي  كحاكم  ال 
قتله  وحاولوا  القرية،  هذه  فدكت 
أتباعه  من  عدد  مع  هاربا  نجا  لكنه 
باتجاه نجد مرة ثانية ّحتى وصل إلى 
أرض اسمها المليبيد وغصيبه قرب 
اآلن،  بالرياض  المسماة  العارض 
األرض  صاحب  من  الجيرة  فطلب 
)عبد هللا بن حجر( فآواه وأجاره كما 
مردخاي  لكن  العربان،  عادة  هي 
قتل  ّحتى  شهر  من  أكثر  ينتظر  لم 
ثم  غدرا.  وعائلته  األرض  صاحب 
وغصيبة  المليبيد  أرض  على  أطلق 
اسم )الدرعية( مرة أخرى، واعتنق 
اإلسالم تضليال واسما، وكون طبقة 
ينشرون  أخذوا  الدين  تُّجار  من 
عنه  كتبوا  الكاذبة،  الدعايات  حوله 

المساليخ  العرب  من  أنه  زاعمين 
هرب مع والده إلي العراق خوفا من 
قتل  والده  ألن  وانتقامها  عنزة  قبيلة 
أحد أفرادها، وغير إسمه واسم إبنه. 
تصرفات  تغطية  على  ساعد  وقد 
صالح  الشيخ  غياب  اليهودي  هذا 
السليمان العبد هللا التميمي، الذي كان 
اليهودي،  الذين الحقوا هذا  من أشد 
ركوعه  أثناء  خاي  مرد  اغتاله  وقد 
بلدة  في  بالمسجد  العصر  في صالة 
الزلفي. وأخذ مردخاي يتزوج بكثرة 
من النساء والجواري، وانجب عديداً 
باألسماء  يسميهم  كان  األوالد  من 
للسيطرة  وساروا  المحلية،  العربية 
العربية  البالد  الحكم في  على مقاليد 
والقتال  واالغتياالت  بالغدر  كلها 
األموال  وبذل  وباالغراءات  حينا، 
واألراضي  المزارع  وشراء 
النساء  وتقديم  والضمائر،  واالرقاء 
الجاه  الصحاب  واألموال  الجواري 

ويزيف  يكتب  من  ولكل  والنفوذ 
عدنان  نسل  من  ويجعلهم  التاريخ 
في  قحطان.  نسل  من  وحينا  حينا 
محمد  المدعو  وضع   1943 عام 
المملكة  مكتبات  مدير  التميمي  أمين 
السعودية شجرة آلل سعود وآل عبد 
في  معا  ادمجهم  الشيخ  آل  الوهاب 
اصل  من  انهم  زاعما  واحدة  شجرة 
بعد أن قبض  العربي )محمد(  النبي 
ألف   35 مبلغ  اللئيم  المؤرخ  هذا 
جنيه مصري، من السفير السعودي 

هذا  أن  والمعروف  القاهرة.  في 
هو  التميمي  محمد  الزائف  المؤرخ 
فاروق  الملك  شجرة  وضع  الذي 
األلباني زاعما أن فاروق هو اآلخر 
أصله  وأن  العربي  النبي  ذرية  من 

النبوي جاء من ناحية أمه.

   في سنة 1747 أعلن األمير محمد 
بن سعود قبوله آلراء محمد بن عبد 
وبهذا  ومناصرته،  وأفكاره  الوهاب 
الوهابية  الحركة  بدأَت  التحالف 
دعوة  بشكل  للوجود  وظهرت 
بن  محمد  كان  فقد  ُحْكم.  وبشكل 
الناس  ويعلِّم  لها  يدعو  الوهاب  عبد 
أحكامها، وكان محمد بن سعود ينّفذ 
تحت  الذين  الناس  على  أحكامها 
سلطاته  وامتدت  وسلطانه.  إمرته 
البلدان  من  ْرِعيّة  الّدِ جاور  فيما 
والقبائل في الدعوة والحكم، وأخذت 
حتى  تتسع  سعود  بن  محمد  إمارة 
إلى  سنوات  عشر  مدى  في  ُوّفِق 
الجديد  وللمذهب  لسلطته  يخضع  أن 
نحو  مساحتها  األرض  من  ُرْقَعًة 
سنة  وفي  مربعاً.  مياًل  ثالثين  من 
علي  سعود  محمدبن  1757استولي 
ُعَيْيَنة، وصارت سلطة محمد  إمارة 
الجديد  المذهب  وسلطة  سعود  بن 
وتحكم  جاورها  وما  ْرِعيّة  الّدِ تحكم 
البالد  هذه  في  ينفذ  وكان  اإلحساء. 

السلطان.  بقوة  الوهابي  المذهب 
هذا  عند  سعود  بن  محمد  ووقف 
عند  الوهابي  المذهب  ووقف  الحد، 
الحركة  ونامت  الرقعة  هذه  حدود 
توفي   1765 سنة  في  وركدت. 
محمد بن سعود وخلفه على الَمْشَيَخِة 
ابنه عبد العزيز. فقام بعد والده بحكم 
لم يقم  التي تحت يده، ولكنه  الرقعة 
الحركة  بأي نشاط أو توسع. فظلت 
عليها،  مخيّماً  الركود  وظل  نائمة، 
ولم يعد أحد من جيرانها يذكرها أو 
يتخّوف من غزوها. وفي سنة 1787 
ظهر نشاطها فجأة، واتخذت طريقة 
وصارت  المذهب،  نشر  في  جديدة 
تشغل  بل  وتقلقهم،  جيرانها  تشغل 
ففي  وتقلقها،  كلها  اإلسالمية  الدولة 
هذا العام تحرك عبد العزيز لتأسيس 
وراثة  نظام  وإيجاد  إمارة،  بيت 
العهد:  بوالية  يُسمى  ما  أو  الحكم، 
بأن يَُثبّت ابنه سعوداً خليفة له. كذلك 
الوهابي  المذهب  في  الخالفة  جعلت 
في بيت محمد بن عبد الوهاب. وبعد 
ولخالفة  األمير  لخالفة  التثبيت  هذا 
فجأة  الحركة  نشطت  المذهب  شيخ 
تقوم  وصارت  والتوسع،  الفتح  في 
عبد  قام  المذهب.  لنشر  بالحرب 
بتجهيز   1788 سنة  في  العزيز 
وهاجم  ضخمة  عسكرية  حملة 
عليها.  واستولى  وفتحها  الكويت 
وبعد االستيالء علي الكويت اتسعت 
شهيتهم للتوسع، وصاروا مدعاة قلق 
وإزعاج لجيرانهم في جزيرة العرب 
 1792 سنة  في  والشام.  والعراق 
الوهاب، فخلفه  توفي محمد بن عبد 

بالنسبة  الدولة  في  منصبه  في  ابنه 
خلف  كما  تماماً  الوهابي  للمذهب 
العزيز. وهكذا سار  أباه عبد  سعود 
األمراء السعوديون متخذين المذهب 
الدولة  أداًة سياسية لضرب  الوهابي 
وإثارة  الخالفة،  دولة  العثمانية 

الحروب المذهبية بين المسلمين.

   في فترة ضعف الخالفة العثمانية 
في  االستعمارية  الدول  وطمع 
استّغل  المريض،  الرجل  ميراث 
االنجليز معرفتهم الكاملة بماضي آل 
استغلتهم  المخزي،  وتاريخهم  سعود 
عبِد  عميلها  استخدمت  كعمالء. 
ُسعود لضرب  بن  بن محمد  العزيز 
الدولة اإلسالمية من الداخل، واندفع 
مذهبي  أساس  على  سعود  آل  جيش 
اإلسالمية  البالد  على  لالستيالء 
وقاتلوا  الخالفة،  لسلطان  الخاضعة 
بالتحريض  المؤمنين  أمير  جيش 
واإلمداد بالمال والسالح إإلنجليزي. 
الكويت  على  أغاروا   1788 عام 
إلى  تقدمهم  واصلوا  ثم  واحتلوها، 
بغداد،  حاصروا  حتى  الشمال 
كربالء،  على  االستيالء  يريدون 
زيارته.  ومنع  لهدمه  الحسين  وقبر 
أبريل سنة 1803 شنّوا هجوماً  في 
على مكة واحتلوها، وفي ربيع سنة 
في  المنورة  المدينة  سقطت   1804
الضخمة  القباب  فخربوا  أيديهم، 
وجّردوها  الرسول،  قبر  تظلّل  التي 
االستيالء  وبعد  النفائس.  جميع  من 
الشام،  نحو  ساروا  الحجاز  على 
 1810 سنة  في  حمص.  وقاربوا 
هاجموا دمشق كّرة أخرى. ودافعت 
دمشق عن نفسها دفاعاً مجيداً، ومع 
نحو  انطلقوا  لدمشق  محاصرتهم 
الشمال وبسطوا سلطانهم على أكثر 

أراضي سورية حتى حلب.

أمراً  سعود  آل  عمالة  كانت     
ولدى  الخالفة  دولة  لدى  معروفاً 
وفرنسا  كألمانيا  األخرى  الدول 
ال  أنفسهم  اإلنجليز  وكان  وروسيا، 
يُْخُفون وقوفهم إلى جانب السعوديين 
الكبير  والعتاد  الكثيرة  باألسلحة 
الهند،  طريق  عن  إليهم  يصل  الذي 
ال  األوروبية  الدول  كانت  ولهذا 
الوهابيين  حملة  ضد  فرنسا  سيما 
إنجليزية.  حملة  باعتبارها  هذه 
ووالتها  الخالفة  دولة  عجز  وأمام 
في المدينة وبغداد ودمشق، الوقوف 
من  العالي  الباب  وجههم، طلب  في 
باشا  علي  محمد  مصر  في  واليه 
على  وبناًء  عليهم،  جيشاً  د  يُجّرِ أن 
أمر  لبَّى  وتحريضها  فرنسا  موافقة 
ابنه  وأرسل   1811 سنة  السلطان 
طوسون لمحاربتهم، ودارت معارك 
مصر،  جيش  وبين  بينهم  عديدة 
وتمكن جيش مصر سنة 1812 من 
فتح المدينة. ثم في أعسطس 1816 
أرسل ابنه إبراهيم باشا من القاهرة 
َفسَحَق الوهابيين َسْحقاً حتى تراجعوا 
وتحصنوا  ْرِعيّة  الّدِ عاصمتهم  إلى 
في  باشا  إبراهيم  فحاصرهم  فيها، 
وفي  الصيف.  طوال   1818 أبريل 
9 سبتمبر1818 استسلم الوهابيون، 
ْرِعيّة  وَدّكت جيوش إبراهيم باشا الّدِ
َدكاً، حتى يقال: إنه حرثها بالمحراث 
نهاية  كانت  أثر. وبذلك  لها  يبق  فلم 

دولة آل سعوداألولي.
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السنة التاسعة ، العدد )21٧(  - اخلميس 23 يونيو  102016

ماذا قالت 
فاطمة ناعوت فى
 مقالتني وبيان؟!

بقلم جمدى خليل

ناعوت  فاطمة  األستاذة  جاءت 
»التضامن  مؤتمر  أمام  للتحدث 
ورجعت  بواشنطن،  القبطي« 
أتحدث  لن  وبيانا.  مقالين  وكتبت 
فهى حرة  النظر،  هنا عن وجهات 
عصبيتها  نالحظ  ولكن  تقول،  فيما 
يناقش  لمن  واتهامها  وانفعالها 
والتطاول«  »بالهجوم  كالمها 
بالحق  إال  تنطق  ال  وكأنها  عليها، 

المبين.
من  عدد  عن  سأتحدث  يلي  فيما 
األكاذيب التى قالتها، تاركا للقارئ 
وضميره  عقله  يستخدم  أن  بعدها 

ليحكم.
»أنهم  اّدعت  األولى:  الكذبة 
أكون  بأن  مني  طلبوا  )األقباط؟( 
شوكة فى ظهر مصر فى الخارج، 

ومستحيل أن أفعل ذلك...«.
على  هذا  أحد  منها  يطلب  لم 
غير  أو  مباشرة  بصفة  اإلطالق، 
ـ   30 حوالي  هناك  مباشرة. 
سنة  كل  يشاركون  متحدثا   -40
»التضامن  منظمة  مؤتمرات  فى 
خلفيات  من  يأتون  وهم  القبطي«، 
حقوقية وسياسية وأكاديمية معروفة 
ومشهود لها، وال يُطلب منهم شيئ 
محور  إطار  في  التحدث  سوى 
)عنوان( المؤتمر، مما يعني ضمنيا 
وعنوان  مضمونه.  على  الموافقة 
»مستقبل  كان  العام  هذا  المؤتمر 
وافقت  وقد  مصر«.  فى  األقليات 
قبلت  عندما  ناعوت  السيدة  عليه 
حول  ساومت  )وأيضا  الدعوة، 
وابتزت  بل  ومصاريفها،  أجرها 
في  لها  لحظة  آخر  حتى  المنظمة 

واشنطن..(. 
الحقيقة هي أن منظمة »التضامن 
من  مقدمة  في  كانت  القبطي« 
 25 ثورة  منذ  مصر  عن  دافعوا 
 2012 يونيه   30 2011،و  يناير 
اإلخوان  وجه  فى  بصالبة  ووقفت 
فى واشنطن في وقت كانت اإلدارة 
وقد  بقوة،  تساندهم  األمريكية 
على  بالفعل  الجهود  هذه  ساعدت 
تجاه  إيجابيا  واشنطن  تغيير موقف 

نظام الرئيس السيسي.
بأن  فالزعم  أخرى،  ناحية  ومن 
وسياسات  ممارسات  »انتقاد 
يعتبر  ما خارج حدوده  بلد  حكومة 
زعم  هو  البلد«،  ظهر  في  شوكة 
تكره  التي  األنظمة  إليه  تلجأ  فاشي 
ـ  التفكير  أو  النقد  وترفض  الحرية 
سواء كان في الداخل أو الخارج.. 

الكذبة الثانية: اّدعت السيدة ناعوت 
التوجه  منها  طلب  »)البعض(  أن 
الخارجية األمريكية النتقاد  لوزارة 
غمز  هنا  و)البعض(  مصر«، 
منظمة  إلى  ـ  ـ ضمنيا  يشير  ولمز 
أشخاص  أو  القبطي«  »التضامن 
لم  وهذا  المهجر.  فى  األقباط  من 
يحدث جملة وتفصيال... فلم تطلب 
منها منظمة »التضامن القبطي« أو 

أي من األقباط ذلك..
الكذبة الثالثة: اّدعت السيدة ناعوت 

األقليات  بحقوق  ينادون  »من  أن 
ينادون بدولة دينية«.

هل معنى كالمها أن األمم المتحدة 
تحويل  على  يعملون  ومؤسساتها 
كل  وأن  دينية؟  دول  إلى  العالم 
العالم  فى  الدولى  القانون  خبراء 
على  تعمل  شريرة  مجموعات  هم 
وأن  دينية؟  لدول  العالم  تحويل 
أنحاء  في  السياسية  العلوم  أساتذة 
الذين  الجهالء  من  مجموعة  العالم 
يدرسون لطلبتهم كيفية تحويل العالم 

إلى دول دينية؟!!
السيدة  ادعت  الرابعة:  الكذبة 
بين  تعارض  هناك  أن  ناعوت 

مفهوم المواطنة ومفهوم األقلية.
للعلم  يمت  ال  فارغ  كالم  وهذا 
علوم  طالب  ويستطيع  بصلة، 
يرد  أن  دولى  قانون  أو  سياسية 

عليه.
قداسة  أن  ادعت  الخامسة:  الكذبة 
كنائسنا  )لتحرق  قال  شنودة  البابا 

ولتحيا مصر(..
لم يقل قداسة البابا شنودة أبدا هذه 

نسجتها  أنها  يبدو  التى  العبارة 
يجب  فلماذا  خيالها،  وحي  من 
فقط عن طريق  تحيا مصر  أن 

حرق كنائسها؟!
الكذبة السادسة: اّدعت أن البابا 
األقلية.  مصطلح  رفض  شنودة 
ذلك،  قال  متى  طبعا  تحدد  ولم 
وهو  ـ  عادة  يقوله  كان  ما  فكل 
صحيح تماما ـ يدور حول حب 
وأن  لمصر  وإخالصهم  األقباط 
مساومة  مجال  ليست  وطنيتهم 

من أحد. 
السيدة  اّدعت  السابعة:  الكذبة 
الرد  عند  ـ  قلت  أننى  ناعوت 
على كالمها فى المؤتمر ـ »أن 
أقلية مستضعفة يطلبون  األقباط 

الحماية«.
لم اقل هذا الكالم مطلقا، وال يصح 
وال يليق أن أقول كلمة مستضعفة، 
دينية  أقلية  األقباط  أن  قلت  بل 
الدولية  القانونية  للتعريفات  طبقا 
الدولية.  اإلنسان  حقوق  ولمواثيق 
وقلت أنهم  اقلية مضطهدة منذ عام 

1972 وحتى اآلن.
الكذبة الثامنة: قالت أن »من أيّد أن 
أشخاص  بضعة  ..هم  أقلية  األقباط 
لم يتجاوزوا الخمسة، فى حين أيدها 

معظم أقباط المهجر«.
هذه  مصدر  نعرف  ال 
والحقيقة  العجيبة)!(  »اإلحصائية« 
تأصيلها  منذ  القبطية  القضية  أن 
في عام 1972 وحتى اآلن وجميع 
فى  المحترمة  القبطية  المنظمات 
الخارج بدءا من منظمات الراحلين 
كراس  ود.  شوقى  نجيب  سليم  د. 
وميثاق  القبطى،  التضامن  وحتى 
الحركات القبطية فى الخارج، تقول 
ببديهية وضع األقباط كأقلية دينية، 

وبأنهم مضطهدون كذلك.
الكذبة التاسعة: قالت السيدة ناعوت 
التمييز  من  يعانون  األقباط  أن 

والمضايقات من المتطرفين...
تماما  الدولة  مسئولية  تنفي  وبهذا 
لألقباط.  ويجري  جرى  ما  عن 
وكافة  العنف  إلى  وباإلضافة 
فالواقع  الممنهج،  التمييز  مظاهر 
الهامة  المناصب  غلق  أن  والحقيقة 
هو   1952 عام  منذ  األقباط  أمام 
قرار سيادي من الدولة، ولهذا تدير 
حتى  األقباط  ملف  العميقة  الدولة 

اآلن.
على  ممنوعون  فاألقباط  ولهذا 
وجه التحديد من دخول المخابرات 
واألمن الوطني )إال كعمالء يعملون 

الجمهورية  ورئاسة  بالقطعة!( 
العميقة،  الدولة  مؤسسات  وكافة 
كانت  لو  حتى  ثابتة  سياسة  وهذه 
األقباط  عدد  حتى  معلنة...  غير 
المتطرفون  فهل  إعالنه...  ممنوع 
تعداد  إعالن  حتى  يمنعون  من  هم 

األقباط؟!!
السيدة  تقول  العاشرة:  الكذبة 
فاطمة ناعوت »هل يريد المسيحي 
حقوقه  على  يحصل  أن  المصري 
كمواطن أم كالجئ أو وافد أو أقلية 

فى دولة مضيفة؟«
األقباط  تهدد  الكالم  بهذا  وهى 
وتبتزهم ـ فعليا وعمليا ـ إذ تخيّرهم 
من  الدولة  تفرضه  ما  قبول  بين 
الطريقة  على  مشّوهة  مواَطنة 
يتحولوا  أن  خيار  وبين  اإلسالمية، 
مضيفة...  دول  في  الجئين  إلى 
الذي  الخيار  نفس  أنه  والغريب 
طرحه الشيخ اليعقوبي )عايز تقبل 
تعيش كما نريد، أو كندا مفتوحة؟؟!(
أن  مرة  من  أكثر  كررت  ولهذا 
العيش  رغد  فى  »يعيشون  األقباط 

وأوروبا«،  وكندا  أمريكا  فى 
عن  يتوقفوا  أن  عليهم  وبالتالي 
وهذا  مصر...  أقباط  عن  الحديث 
بالضبط هو موقف األجهزة األمنية 
اإلسالميين  وموقف  مصر  فى 
أيضا، أن يتوقف األقباط في المهجر 
وعائالتهم  أهلهم  عن  الدفاع  عن 
ويتركوهم  مصر  فى  المضطهدة 

لمصيرهم المخطط له.
***

السيدة  أكاذيب  من  جزء  سبق  ما 
بورق  تغلفها  التى  ناعوت  فاطمة 
األقباط  لبسطاء  وتبيعها  السلوفان 
فتساهم بذلك في القضاء عليهم، إذ 
أركانها  وتهّد  القبطية  القضية  تهدم 

لصالح الدولة العميقة فى مصر..
السيدة فاطمة ناعوت ظهرت فجأة 
فى السنوات األخيرة كصوت يّدعى 
وهي  األقباط«،  عن  »يدافع  أنه 
الحق  لوجه  كان  إن  عليه  تُشكر 
وقد  اإلنسانية.  والمبادئ  والمساواة 
نية  بحسن  للمؤتمر  دعوتها  تمت 
على  واالنفتاح  األيدي  مّد  وبدافع 
داخل  من  بالذات  اآلراء،  مختلف 
التعاطف  باب  من  وأيضا  مصر، 
االبتدائي  الحكم  بعد  شخصيا  معها 
عليها في قضية »ازدراء األديان« 
بسبب آرائها في بعض نقاط التراث 
أنها  الواضح  ولكن  اإلسالمي. 
جاءت لتبيع لألقباط سلعا مسمومة، 
مهنية  مجموعة  أمام  أنها  متجاهلة 
وحقوقية تقف حارسة ـ بدون تشنج 
أو مبالغاتـ  لميراث القضية القبطية 
الرعيل األول من أجل  الذى تركه 
فى  المضطهد  شعبهم  عن  الدفاع 

مصر.

إنقالب فاطمة ناعوت
Oliver كتبها

ليس من العدل أن ننسي لفاطمة ناعوت 
ألجل  ودفاعياتها  وتصريحاتها  تعاطفها 
أنها  ننسي  أن  العدل  من  األقباط.ليس 
والفكر  اللغة  قبطية  تكون  أن  كادت 
ننسف  أن  اإلنصاف  من  والهوية.ليس 
لسبب خالف  األقباط  عند  كل رصيدها 
قد توجد له مبرراته الشخصية عندها أو 

السياسية .

كما ليس من العدل أن نقبل من فاطمة 
دليل  دونما  المهجر  بأقباط  تلصقها  تهم 

أو تحديد.

نكن لفاطمة اإلحترام ولسبب رصيدها 
معنا فنحن بهذا الرصيد نتساءل.منذ متي 
أن  منك  يرغبون  األقباط  بعض  ترين 
وأنت  وكيف  المصرية؟  الدولة  تهاجمي 
تقولين أنك وصلت إلي النضج السياسي 
نجدك تخلطين بين عرض قضايا األقباط 
العنصري  والسلوك 
وبين  ضدهم  الممنهج 
مهاجمة الدولة المصرية؟ 
هجوم  األخطاء  نقد  هل 
هجوم  أم  الدولة؟  علي 
ومرتكبيها  األخطاء  علي 
من  الحد  ومحاولة 
العلني  اإلضطهاد  هذا 
تمارسه  الذي  والمستتر 
اإلرهابية  الكيانات 
وظائفها  وراء  المتسترة 
أو  المحافظات  في  سواء 

في الشرطة .

من  فاطمة  دعيت   
القبطي  التضمن  منظمة 
األقليات  أسمه)مستقبل  مؤتمر  لحضور 
كانت  لو  السهل  والسؤال  مصر(  في 
فاطمة ناعوت ال تري في مصر أقليات 
فلماذا حضرت المؤتمر ألن المؤتمر ال 
األقليات؟  سوي  آخر  شيء  عن  يتحدث 

لماذا لم تعتذر؟ أم أنها كانت مكلفة بهدم 
األقباط  وجدت  أم  المؤتمر؟  إفشال  أو 
فرصة تتسلقين عليها للوصول إلي شيء 
ما في خاطرك؟ كلها إحتماالت مشروعة 

وليست إتهامات بعد.

مدققة  شخصية  خليل  مجدي  األستاذ 
التعليم  بحكم  وسياسية  جداً  وواعية 
معه  تديري حواراً  لم  والممارسة.فكيف 
لتتيقني من  للمؤتمر  بإعتباره من دعاك 
هدف المؤتمر ومصداقيته؟ أم أنت أردت 
مفاجئة الجميع لكي تفعل المفاجأة تأثيرها 
في  ما  ألحد  موجهة  كرسالة  المنشود 

مصر ولسبب ما في مصر.

ها قد إختلفتي معنا في أمر تعتقدين أنه 
أساس  نراه جوهري.فعلي  لكننا  هامشي 
إعتبارنا أقلية تنبني بقية حقوقنا في شتي 
ينسف  أقلية  أننا  فإنكار  المجاالت.لذلك 
بكافة  معتمدة  نستحقه من حقوق  ما  كل 

المواثيق واألعراف الدولية.

األقليات  عن  كتبته  ما  بعض  إليك  و 
لثورات  ذلك  يؤدي  أن  دون  العالم  في 

وفوضي في أي دولة:

h t t p : / / w w w. a n k a w a .
c o m / f o r u m / i n d e x .
php?topic=634467.0

نحن نعترف لك بتعقيد موقفك السياسي 
يتهم  الذي  هذا  بيانك  وأن  والشخصي. 
لنا صناعة  يمثل  المهجر  أقباط  )بعض( 
شيطان موازي لإلخوان اإلرهابيين حتي 
يقال في اإلعالم عندنا وعندهم متطرفين.
ال سيدتي الفاضلة.ليس في أقباط المهجر 
بإسمنا  تتكلمي  أن  تفضلك  ينتظر  من 
مجاملة  المصرية  الدولة  لنا  وتهاجمي 
قصرت  هل  حيلتنا؟و  قلت  هل  منك.و 
عنا لغة الخطابة؟ وهل نجهل نحن طرق 
الهجوم والدفاع؟ ولماذا ننيب أحد للحديث 
بإسمنا مه جزيل إحترامنا لشخصك؟ هل 

ترينا قليلي الحيلة مثاًل؟
]البقية ص 14[

فاطمة ناعوت .. 
وسقط ورق التوت 

الدائر  السيجال  كثيرين  تابع  كما  تابعت 
 ....... والحقوقية  والشاعرة  الكاتبة  بين 
واستترت  احتمت  التي  األلقاب  من  الخ 
طويلة  لفترة  ناعوت  فاطمة  االستاذة  بها 
حامي  بكونها  كثيراً  نفسها  قدمت  والتي 
المستضعفين في االرض من نساء  حمى 
كثيراً  واستترت  واحتمت   .. أقباط  او 
تخفي  كانت  توت  أوراق  في  السيدة  هذه 
يوم  أني في  الكثير والكثير حتى  وراءها 
من األيام كتبت مشجعاً اتجاهها وخطواتها 
ان  وما   ... كثيرة  مواقف  في  وشجاعتها 
في  مشاركتها  البعض حول  معها  اختلف 
مؤتمر منظمة التضامن القبطي إال وإنبرت 
نفسها وعن  عن  الشرعي جداً  الدفاع  في 
افكارها ولكن المذهل والعجيب هو سقوط 
هذا ألكم الرهيب من أوراق التوت لتظهر 
لنا الشاعرة الرقيقة في صورتها الحقيقية 
وطرحت هذا الكم الرهيب من المغالطات 

منها على سبيل المثال ال الحصر :-
1- ان حلم من اختلف معها هو دولة دينية 
يكون فيها المسيحيون أقلية مستضعفة في 

وطنهم !!!...
2- ان من اختلف معها يبحث عن منافع 
األقباط  بقضية  متاجرة  من  وينتفع  يعيش 

تحت العلم االمريكي !!!

3- ان مثلث الرحمات قداسة البابا المعظم 
نطق في يوم من األيام بجملة قال فيها » 

فلتحرق كنائسنا ولتحيا مصر » !!!!!
في  المسيحيين  يضطهد  من  ان   -4
وال  متطرفة  تكفيرية  جماعات  هم  مصر 
المصرية وقيادتها على مر  للدولة  عالقة 

العصور بذلك !!!...
بالذهاب  اقتراحاً  لها  قدم  من  هناك   -5
وعرض  االمريكية  الخارجية  لوزارة 
قضيتها وهي بالطبع رفضت بسبب حبها 

لوطنها !!!! ...
التي  باإلنجليزية  الحديث  رفضها   -6
تحت  بالعربية  الحديث  وتفضيلها  تجيدها 
العلم االمريكي وتقدم هذا على انه انتصاراً 

لقومتيها العربية ووطنيها .!!!...
7- ربط عجيب بين ما يحاول ان يثبته 
أقلية عددية  األقباط  بان  اختلف معها  من 
محاولة  في  المعوقين  وبين  حقوق  لهم 
لدغدغة مشاعر البسطاء من األقباط !!.... 
سيدتي الفاضلة .. مؤتمر منظمة التضامن 
القبطي في عامه السابع يحمل على عاتقه 
هموم األقباط ومشاكلهم بل وهموم الكثير 
من األقليات على مستوى العالم وان كان 
ففي  المؤتمر  هذا  من  عديدة  فوائد  هناك 
العام كانت اكبر فقد  الفائدة هذا  رأيي ان 
يسقط  ان  البسيط  الخالف  هذا  استطاع 
الكثير من أوراق التوت فقد اكتشفنا بالفعل 

الكثير عن أفكار فاطمة ناعوت ... 
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األضالع  رباعي  عمود  المسلة 
في  لينتهي  تدريجيا،  مقطعه  يتناقص 

أعاله بشكل هرمي. 

وقد ارتفعت المسالت في هليوبوليس 
وبمعبدي  الدلتا  في  وتانيس  والفيوم 
تركت  أو  والكرنك؛  األقصر 
بمكانهااألصلي في أسوان، حيث كان 
بقطع  يقومون  القدماء  المصريون 
ضخمة  واحدة  قطعة  من  صخور 
إلى  ينقلونها  ثم  الجرانيت،  منمحاجر 
ويصقلونها  تقام؛  أن  يتقرر  حيث 
على  بدقة  يرفعونها  ثم  وينقشونها 
األعمال  هذه  وانطوت  قواعدها. 

جميعا على مهارات فائقة. 

ومن المرجح أن عملية إقامة مسلة في 
موضع محدد أمام صرح )بيلون( أو 
عالية  بكومة  تبدأ  كانت  معبد،  بوابة 
من الرمال أو الرديم أعدت سلفا قريبا 

من المكان المقررللمسلة. 

ثم تسحب المسلة أفقيا فوق الكومة إلى 
هذا  وفي  المعبد.  بوابة  أمام  موقعها 
األساس  المسلة  قاعدة  تواجه  الوضع 
كتل  يعد في شكل صندوق من  الذي 
قاعدة  أبعاد  وفق  متينة،  حجرية 
المسلة. ويكون الصندوق مفتوحا من 

أعاله، وممتلئا بالرمال. 

الثقيلة  السفلية  الحافة  تصل  وعندما 
القاعدة،  إلى  المسحوبة  للمسلة 
من  الرمل  إزالة  في  يبدأالعمال 
فتتحرك  الصندوق؛  قاع  في  فتحة 
داخل  أسفل  إلى  تدريجيا  المسلة 
الثقيلة  القاعدة  من  بداية  الصندوق، 
إزالة  يمكن  وعندئذ  تنصب.  أن  إلى 
الصندوق،ثم يبدأ صقل ونقش المسلة؛ 

باستخدام سقاالت حولها. 

مطلى  هريم  يوضع  النهاية  وفي 
الذهب  من  )خليط  باإللكتروم 
لألرباب  بمشاهد  ومزين  والفضة(، 
والفرعون الذي كرسها، أعلى القمة. 

كلمة مسلة مشتقة من اللغة اإلغريقية 
أعمدة  فالمسالت  خنجر،  وتعني 
ضخمة تكون قاعدتها كبيرةثم تضيق 
باتجاه األعلى حتى تنتهي بحافة مدببة 
فن  والمسالت  كالخناجر،  تبدو  لذلك 
كان  حيث  وجميل  رائع  معماري 
براق  بمعدن  المسلة  طرف  يطلى 
حتىيعكس  الفضة  أو  كالذهب  ثمين 
بعيدة،  لمسافات  الشمس  ضوء 
للنهب  تعرضت  المعادن  هذه  ولكن 
األعمدة  يبقسوى  ولم  بعيد  زمن  منذ 
المصنوعة من الحجارة، وكان جلب 
كهوف  من  بها  الخاصة  الحجارة 

بمدينةأسوان، وكانت بعض المسالت 
تحمل على جدرانهاالكثير من النقوش 
والرسومات الهيروغليفية، وهي اللغة 
هذه  خلّدت  وقد  القديمة،  المصرية 
ونقلت  الفرعونية  الحضارة  الكتابات 
أقيمت  وقد  عاصمة مصر،  مالمحها 
وأطول  عام،  آالف   4 من  منذأكثر 
في  )مدينة  أسوان  في  موجودة  مسلة 
 39 ارتفاعها  ويبلغ  مصر(  صعيد 

متراً.

المصرية  المسالت  تلك  أشهر  ولعل 
القديمةهي التي كانت قائمة في معبد 
الملك  أقامها  والتي  األثري  الكرنك 
تحتمس األول وكان عددها 13 مسلة 

ولم يبق منها اآلن إال ثالثة.

مسلتان  فهما  مسلتين  أشهر  أما 
)إبرة  اسم  عليهما  أطلق  وقد  توأمان 
كليوباترة( وهي ملكة مصرية قديمة، 
عام  من 3500  أكثر  منذ  شيدتا  وقد 
نيويورك  مدينة  في  إحداهما  وتوجد 
بينما  األمريكية،  المتحدة  بالواليات 
توجداألخرى بالقرب من نهر التايمز 
البلدة  نائب  أهداهما  وقد  بإنجلترا 
بمصمسلةنيويورك في حفل افتتاح قناة 
الخديوي  أعلن   1869 عام  السويس 
إهداءمسلةفرعونيةللواليات  اسماعيل 
األمريكيون  ظل  األمريكية.  المتحدة 
يتابعوا  ولم  باالهداء  مهتمين  غير 
االنجليز  بدأ  عندما  للمسلة.  طلبهم 
الحكومة  تحركت  يقيمونمسلةلندن 
مصر.  من  المسلة  لطلب  األمريكية 
منحت مصر أمريكا المسلة الموجودة 
بدأت  عندما  أنه  إال  باالسكندرية 
ظهرت  نقلها  في  األمريكية  الحكومة 
إيطاليا  قنصل  ادعى  فقد  مشكلة، 
بها  التي  األرض  أن  باإلسكندرية 
بدأ  وبذلك  له  خاصة  ملكية  المسلة 
النزاع بين الطرفين إال أنه تم تسوية 
األمريكية  الحكومة  بدفع  الخالف 
اإليطالي  القنصل  إلي  تعويضاً 
بورنج  هنري  المهندس  وكلفت 
المسلة  بنقل  األمريكية’‘  ‘‘بالبحرية 
إلي نيويورك.و لم تكن المسلة منصبة 
األرض.  علي  ملقاة  كانت  بل  وقتها 
نقلها  لمحاولة  حولها  وبعدالحفر 
مدفونة. كانت  أخري  آثار  اكتشفت 

ببناء  األمريكية  البحرية  قامت  وقد 
المسلة  به  توضع  خاص  صندوق 
التي تزن حوالي 50  ومعها قاعدتها 
بالباخرة  الصندق  سحب  يتم  ثم  طناً 
في يوليو 1880 وصلت المسلة إلي 
تنصب  أن  تقرر  نيويورك.  ميناء 
تبعد حوالي  التي  بارك  السنترال  في 
ثالثة كيلو مترات وثالثمائة متر من 
الميناء نحن االن علي مشارف القرن 
العشرين وفي عصر البخار والكهرباء 
المحركة  القوي  وآالت  واألوناش 
سحب  في  استعملت  وكلها  الجبارة 
المهندسين  سالح  بإشراف  المسلة 
بالجيش األمريكي كان سحب المسلة 
لذلك  فقط  يومياً  متراً  بمعدل 30  يتم 
تنصبها 112  لمكان  استغرق سحبها 
يوماً على القارئ أن يتخيل بعد ذلك 
من  نقلها  الفراعنة  استطاع  كيف 

شمال  إلي  متر  كيلو   725 األقصر 
مصر بدون الكهرباء واآلالت؟؟ حالياً 
الذي  رمسيس  تمثال  نقل  مصر  في 
اليزيد وزنه عن 85 طنا لمسافة 25 
كبيرتين  وغلبة  بمشقة  فقط  متر  كيلو 
الكبري  المقاوالت  شركة  وبواسطة 
بمصر  الهندسة  كليات  أساتذة  وخبرة 
وخبراء  الهندسية  األبحاث  ومعامل 
فهي  إطالقاً  للمقارنة  وجه  ال  ألمان؟ 
لديهم  يكن  لم  الذين  الفراعنة  قيمة 
سوي وسائل بدائية لنقل مسالت تزن 
كم   750 لمسافة  طن   300 حوالي 

ومن األقصر إلي هليوبوليس .

لندن  في  المقامة  المسالت  وأما   
نقلت  فإنها  ونيويورك،  وباريس 

ورفعت بوسائل ميكانيكيةحديثة.

القديس  بساحة  الفاتيكان  مسلة 
في  قائمة  كانت  مسلة   هي  بطرس 
دولة مصر  هليوبليس عاصمة  مدينة 
أمنحوتب  للفرعون  تعود  السفلى 
بواسطة  روما  إلى  أخذت  الثاني، 
م.   37 عام  كاليجوال  االمبراطور 
موضوعة  وهي  “سبينا”  في  لتوضع 
حاليا في ساحة الفاتيكان بأوامر البابا 
المسلة  وهي  الخامس  سيكستوس 
في  تسقط  لم  التي  روما  في  الوحيدة 
أن  ويعتقد  وماتالها  الرومانية  الحقبة 

المسلة في العصر 

علي  ذهبية  كرة  بها  كان  الروماني   
يوليوس  رماد  تحوي  المسلة  قمة 
وقد  له.  كتقديس  يبدو  فيما  قيصر 
دومينجو  اإليطالي  المعماري  أزالها 
في  المسلة  وضع  إعادة  بعد  فانتانا 
الى  طولها  ويصل  الحالي  مكانها 
25.5 متر, مدعومة بأسود برونزية 
البابا  من  بطلب  أعالها  في  وصليب 
سيكستوس الخامس والكرة موضوعة 

حاليا في متحف روما .

مسلة تحتموس الثالث بميدان السلطان 
تحتموس  مسلة  إسطنبول  فى  أحمد 
تحتمس  الفرعون  مسلة  هي  الثالث 
في  اليوم  موجودة  وهي  الثالث 
أحمد  السلطان  ميدان  في  إسطنبول 
لسباق  مضماراً  سابقاً  كان  والذي 
من مصر  المسلة  نقلت  وقد  الخيول. 
اإلمبراطور  يد  على  إسطنبول  إلى 

الروماني ثيودوسيوس األول.

 مسلة التيرانيس بساحة سان جيوفاني 
أطول  التيرانيسي  مسلة  الترانو  في 
متر،   32 عن  تزيد  روما  في  مسلة 
طنا،  وتزن 230  قاعدة  أكبر  ولديها 
)معبد  آمون  اإلله  معبد  من  أخذت 
تاريخها  ويعود  األقصر  في  الكرنك( 
أو  الثالث  تحتمس  الفرعون  الى 
روما  إلى  أحضرها  الرابع  تحتمس 
 357 العام  في  الثاني  قنسطانطيوس 
عثر  مكسيموس  ساحة  بها  م.ليزين 
العام  عليها في ثالث أجزاء منفصلة 
1587م. واستعيد قوامها بطول أقصر 
بواسطة  عليه  كانت  عما  أمتار  ب4 
ووضعت  الخامس  سيكستوس  البابا 
قصر  قرب  جيوفاني  سان  ساحة  في 

كلمتني وخالص
الكل   آجل  من  معآ  نصلي  وكنا 
وبعد المرض كان الكل يصلي من 
عياد  امير   / حبيبنا  واالن  اجله 

رحل  ليصلي عنا جميعآ.
انك  واثقين  هللا  يا  مشيئتك  لتكن 
ستمسح كل دمعه وال يكون حزن 

فيما بعد وال الم.                    االسكاروسى

التران فى روما .
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Lawrence	Ave	

مريم مراد 

العدل و القانون ) ال( يأخذ جمراه يا سياده 
الرئيس..!!!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االميىل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com

النصــيحة الفتَّاكة
بقلم / هـاني شـهدي

في  رايك  اخد  عايز   -
موضوع ..

اتفضل...دي  اه   -
حلد  تقولها  ممكن  عبارة 
هتاخد  فيه  بتثق  صديقك 
في  خطوة  في  استشارته 
حياتك زي شغالنة جديدة او مكان جديد او 
بيت عربية مشروع،  هتشتري حاجة شقة 
،اعمل  خطوبة  او  عروسة  علي  بتدور  او 
وال  فالن  اشارك  اتعالج،  وال  كذا  عملية 

بالش ،اسافر كذا وال خليني في مصر

عليه  تظهر  بدأت  بفكــر...هتالقي   -
عالمات االرتباك وابتدي يفكرلك في اجابة 

قبل ما يسمع السوال..

كذا...بتكون  كذا  كذا  اعمل  بفكــر   -
االجابة االوتوماتيكية السلبية استوت في 
دماغه وخرجت تلقائيا لوحدها متبروزة في 
مصداقية  تاخد  علشان  غالبا  ديني  برواز 

ومتتعبوش في احلوار

ماردش  ربنا  لو  االجابة...معلش   -
ربنا... إرادة  يبقي  فشل  االمر  لو  متزعلش، 
بالسماء  اتصال  عمل  ثانية  في  وهكذا. 

وجالوا الرد.

ربنا  ماهو  طب 
هيفشل  اللي 
حسب  دا  االمر 
ما  تشخيصك 

عندهم  اللي  دول  ينجحوا...الناس  ممكن 
تكون  ممكن  بينما  سهلة  دي  ال«   « كلمة 

فيها كــل احــالمك انواع :-

1- هو ممكن يكون بيحبك جدا بس مش 
نصيحة غلط.. ادالك  انه  ذنب  يشيل  عايز 

هو  البداية.  من  احسن  الباب  فبيقفل 
بيحبك مش بيكرهلك اخلير.

2- هو بيخاف من اي تغيير بصفة عامة 
فكلمة »بفكر« دي مزعجة له وغريبة علي 
نفس  يوم  كل  متسستمة  حياته،حياته 

النظام زي شريط القطار نفس احملطات.

3- هو قاعد علي رصيف الوحدة محدش 
قطار  اول  في  هتنط  غيرك،انت  مونسه 
كالم...ومش  وحده..دا  وتسيبه  للتغيير 

هنتكلم عن النوايا السيئة.

السلبي  بالكالم  متتاثرش  بقا  انت 
في  كمــل  منه،  وتتراجع،ومتزعلش  دا 
واعمل  السماء  تليفون  رقم  وخد  طريقك 

االتصال بنفسك ..وربنا ينجح طرقك.

 السيكوباتية لغة وإصطالحًا
بقلم /  عالء العوادى

سيكو  هما  مقطعين  من  سيكوباتي  كلمة  تتكون 
ومعناها   path وكلمة  نفس  ومعناها   psysho

شخص مصاب بداء معين .

السوي  السلوك  عن  الفرد  انحراف  إلى  وتشير   
والخارج  للمجتمع  المضاد  السلوك  في  واالنحراف 
على قيمه ومعاييره ومثله العليا وقواعده . وتعرف 
اعتالل  أو   , العليل  أو  النفسي  المريض  بأنه  أيضاً 
المعادي  بالنشاط  يتسم  عقلي  اضطراب  أو  نفسي 

للمجتمع .

 وتعريف الشخصية السيكوباتية : -

 بأنها الشخصية المعتلة نفسياً أي المريضة نفسياً 
وتتسم بعدم النضج االنفعالي لنشأتها في بيوت باردة 
التدليل  بسبب   , الشخصية  بناء  لضعف  أو  انفعالياً 
المفرط بحيث ال يتعلم الفرد من طفولته قمع رغباته 
فيثبت عند مستوى طفلي من التمركز حول الذات أو 

لعدم توفر األنماط اإلجتماعية المقبولة .

وهى الشخصية األنانية المخادعة التي تبحث عن 
وهو  اآلخرين  حساب  على  والمنفعة  واللذة  المتعة 
عبد ألهوائه ورغباته ونزواته .. يخون اقرب الناس 
إليه ويضحى بأعز إنسان عنده في سبيل مصلحته .

 كما إن شخصية السيكوباتيين شخصية مرضية 
شخصية  أنها  على  تصنيفها  يمكن  أي  )باثالوجي( 
مرضية مصابة بمرض نفسي وهو اإلجرام . وأن 
منخفض  فمنهم  السيكوباتية  للشخصية  أنواعا  ثمة 
أن  يستطيع  الذي  وهو  الذكاء  شديد  ومنهم  الذكاء 
يناور ويتحايل على القوانين وقد يكون خبيثا متمردا.

ما  دائما  والسيطرة  العدوانية  أن  ادلر  ويرى   
يتصف  العدواني  فالشخص   ، متالزمين  يكونا 
بحب السيطرة ، والشخص الذي تسيطر عليه حب 
هام  تساؤل  يبرز  وهنا   ، عدوانيا  يكون  السيطرة 
وحب  العدوانية  بين  االرتباط  ميكانيزم  هو  ما  عن 
التي  هي  اإلنسان  في  العدوانية  هل   ، السيطرة 
تدفعه لحب السيطرة أو العكس، حب السيطرة هو 
جائز  االحتمالين  من  كال  ان  العدوانية،  يولد  الذي 
السهل  من  أنه  أال  أيضا  جائز  معا  واالحتماالن 
السيطرة  يحب  المريض  الشخص  أن  استنتاج 

ويستخدم العدوانية كتكتيك للسيطرة. 

الجناح  فئات  فئة من  السيكوباتية  وتشكل حاالت 
ولكنها من أكثر الفئات تنوعاً واختالفاً , حيث وصفها 
دون  جنون   :: بأنها   "" بنبل   "" الفرنسي  العالم 
تشوش "" وتمثل هذه الحالة مجموعة من المرض 
الفعلية  قدراتهم  في  اضطراب  أي  عليهم  يفهم  ال 
يصل  ما  إلى  توافقه  في سوء  يصل  سلوكهم  ولكن 
إليه سلوك كثير من األشخاص المضطربين عقلياً، 
هؤالء المرضى ليسوا بالذهانيين والهم عصابيون 
االستجابات  مرض  نوع  من  ليسوا  أنهم  كما  حقاً، 
النفسجسمية على اإلطالق , وهم يتصفون بخصلة 
واحدة مشتركة فيما بينهم هي أنه يبدو عليهم اختالل 
الخلق , أي أنه يصدر عنهم من السلوك مايمثل خرقاً 

للقانون الخلقي السائد في المجتمع .

 وقد وضع العالم ) كلسكي ( ست عشر خاصية 

السمات  أهم  اعتبرها 
السيكوباتية  للشخصية 

.

متوسط  ذكاء   -  
جاذبية  مع  مرتفع  أو 

مصطنعة .

- غياب الهذاءات والعالمات األخرى الدالة على 
التفكير الالعقالني .

العصبية  المظاهر  أو  العصابي  القلق  غياب   -
األخرى .

- عدم الثبات .

- عدم الصدق عدم اإلخالص .

- غياب الضمير والخجل .

- سلوك مضاد للمجتمع .

من  التعلم  في  وشك  الحكم  على  قدرة ضعيفة   -
الخبرة .

- تمركز مرضي حول الذات وعجز الحب .

- انخفاض عام في معظم االستجابات الوجدانية 
الرئيسية .

- فقر االستبصار .

- انخفاض االستجابة لعالقات الشخصية العامة 

الشراب  في  االنغماس  مع  نرجسي  سلوك   -
وأحياناً بدونه .

- غياب محاوالت االنتحار الجادة .

أو  مضبوطة  وغير  تقليدية  غير  جنسية  حياة   -
قابلة للتحكم .

- الفشل في اتباع أي خطة لحياته .

 هذا باإلضافة إلى أن السيكوباتيين يجيدون التعبير 
اللفظي عن االنفعال المالئم لموقف معين , لكنه ال 
يكون حقيقياً أو أنهم يعبرون عما ال يشعرون به كما 
أنهم يستخدمون كل التعبيرات الممكنة لالعتذار عن 

سلوك معين , ولكنه يكون اعتذاراً زائفاً .

ربما يولد الشخص عاديا طبيعيا وما أن يتعرض 
لحادث ما حتي ينقلب إلى سيكوباتيا، كأن يتعرض 
لالغتصاب مثال أو ربما يتعرض في صغره للضرب 
والتعذيب من زوجة أبيه حتى يستقر اسمها في ذهنه 
فيظل  فتكات  أو  عدالت  مثال  اسمها  يكون  كأن   ،
االسم عالقا في ذهنه ال ينساه ليس إعجابا به وإنما 
يكون  أن  الحظ  ساءها  من  كل  من  لنفسه  ينتقم  كي 
اسمها على اسم زوجة أبيه، وربما يتعرض اإلنسان 
في حياته لحادث أرداه قعيدا فلما قام كانت اإلعاقة 
يكره كل صحيح  بذلك  فهو  له  الحركة مالزمة  في 
إلى  )أوان(  لذا تسعى  مثله.  لو كان  ويتمنى  معافى 
لدى  األدراج  حبيسة  ظلت  اجتماعية  قضايا  طرح 
العلماء والمختصين دون أن تأخذ حظها من البحث 

والنقاش.

البقية العدد القادم 
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هي واحده من الغدد الصماء، بمعني 
انها تفرز منتجاتها والهرمونات في الدم 

مباشره، وليس من خالل اي قنوات.
تتكون من فصين، متصلين ببعضهما، 
حوالي5  فص  كل  األمامية.  الرقبه  في 

سم~3سم~2سم وزنها 20-30 جرام

وكما تري في الصورة تقع امام القصبة 
الهوائيه والمريء أسفل الحنجرة 

ولها  البلع،  مع  تتحرك  الدرقية  الغدد 
الدمويه  األوعية  مع  مباشره  عالقه 

بالرقبة التي تغذي المخ والراس

ولكن  مرئيه،  غير  الدرقية  الغدد  عاده، 
بالطبع يمكن ان تري وتحس عند زياده 

حجمها
وهما أساسيان لعمل كل أعضاء الجسم
T3& T4 الغدد الدرقية تفرز الهرمون  
عندما  الهرمونات  تفرز  الدرقية  الغدد 
تقل نسبتهم في الدم وتقف اإلفراز عندما 
بنسبه  الدم  في  هرمونات  هناك  يكون 
هذه  لتصنيع  اليود  تحتاج  وهي  كافيه 

الهرمونات.

هذه  عمل  كيفيه  يمثل  الدياجرام  وهذا 
الغده

ولكي نفهم تأثير االضطرابات في عمل 
الغده يجب ان نعرف عملها الطبيعي

تأثير  ولها  الدم،  في  تفرز  الهرمونات 
علي  تؤثر  فهي  الجسم،  خليا  كل  علي 
التمثيل الغذائي لكل خاليا الجسم، تنظم 
الجهاز  تنظم  التنفس،  القلب،  ضربات 
وعملها  العضالت  الوزن،  العصبي، 
درجه  السيدات،  في  الشهرين  الدوره 
في  الكوليسترول  نسبه  الجسم،  حراره 
الجلد  صحه  الهضمي،  الجهاز  الدم، 
والشعر، ببساطه هرمونات الغده الدرقية 
تؤثر علي الجسم كله وبالتالي النقص او 

الزياده في اإلفراز يكون له تأثير

ضمن  من  الدرقية  الغده  هرمونات 
يطلبها  التي  الروتينية  السنوية  التحاليل 
تعمل  انها  من  للتأكد  العائله  طبيب 
بطريقه منتظمة واإلفرازات في الحدود 

العاديه

زياده اإلفراز او نشاط الغده الزائد 
 Hyperthyroidism

 T3 and نتيجه زياده إفراز الهرمونات
T4

أعراضه
تضخم الغده، الخفقان، وازدياد ضربات 
فقدان  اإلسهال،  الزاءد،  العرق  القلب، 
الوزن، ضعف العضالت، عدم احتمال 
في  عرشه  الشهيه،  زياده  الحرارة، 
زاده،  عصبية  الشعر،  سقوط  اليدين، 
بعض  وفي  النوم،  علي  القدره  عدم 

الحاالت، جحوظ العينين
هذا  إلى  الموءديه  األسباب  اكثر  من 

Graves› Disease

العالج يتمثل في تقليل اإلفراز باال ضافه 
الي عالج اال ثار الجانبيه

التي  العقاقير  تستخدم  اإلفراز،  لتقليل 
تقلل من إفراز الهرمونات، هذا قد يكون 
موءثرا لفترة، وقد ال يؤثر علي الطالق، 
مما يستدعي استعمال اليود المشع131 

لقتل خاليا الغده الدرقية 
بدرجه  الغده  تضخم  حاالت  في  اما 
كبيره تؤثر علي التنفس او البلع، ينصح 
بالتدخل الجراحي الزاله جزءي او كلي 

للغده
للجراحه،  الخطيره  المضاعفات  من 
علي  الموءثره  االعصاب  علي  التأثير 

الحبال الصوتية

زياده  مثل  اآلخري  المضاعفات  عالج 
اآلخري  والمضاعفات  القلب،  ضربات 
 b حده،  علي  عرض  كل  بعالج  يتم 

blockers من اجل الخفقان مثال

 Hypothyroidism قله اإلفراز

إفراز  او  الغده  عمل  قله  نتيجه  هذا 
T4&T3 الهرمونات

تكسير  نتيجه  ايضا،  يكون  ان  ممكن 
نتيجه  الهرمونات  تفرز  التي  الخاليا 
وجود اجسام مضاده لهذه الخاليا، اكثر 
مثال لهذا اضطراب المناعة الذاتية، حيث 
الجسم يكون اجسام مضاده لخاليا الغده 

Hashimoto»الدرقية »هاشيموتو

في هذه الحاله، اجسام مضاده تقتل خاليا 
الغده الدرقية، فتفقد قدرتها علي اإلفراز 

ولكن الغده تستمر في الزياده في الحجم 
لتعويض إفراز الهرمونات بغير جدوي

الوزن،  زياده  تكون،  األعراض 
يكون  حيث  بالجلد،  تغير  االمساك، 
سميكا، وتغيروسقوط بالشعر، االكتئاب، 
مجهود،  اقل  عند  بالتعب  الشعور 
ضعف عام، اضطرابات نفسيه، تقلص 

بالعضالت، عدم احتمال الجو البارد

العالج هنا يكون بأخذ الهرمونات البديلة 
Thyroxin للغده الدرقية

لطبع  با
لكشف  ا
ي  ر و لد ا
نسبه  وقياس 
ت  نا مو لهر ا
الدم  في 
علي  يساعد 

ظبط نسبه الهرمون في الدم

تضخم الغده الدرقية غير المتناسب، 
Nodular Goitre

ممكن حدوثها في حاالت الغده مستمرة 
الهرمونات  ونسبه  الطبيعي،  عملها  في 
او  زياده  تكون مع  ولكن ممكن  عاديه، 

قله نسبه الهرمونات

ممكن ان تكون وحده او عقده واحده او 
عقد متعددة 

قد  وهذا  بالكشف،  اوال  يتم  التشخيص 
تليفزيونية، أشعه  الي عمل أشعه  يؤدي 
في  الهرمونات  نسبه  وقياس  مقطعيه، 

الدم

حجم  يصل  وحينما  الحاالت،  هذه  في 
بأخذ  ينصح  الي 1 سم  الورم  او  العقدة 
وجود  عدم  من  للتأكد  الغده،  من  عينه 
وجود  عدم  حاله  وفي  هذا  وبعد  ورم، 
كشف  بإجراء  ينصح  خبيث،  ورم 
باألشعة التليفزيونية كل 6 أشهر لمتابعه 
للتدخل  العدد،  او  الحجم  في  تغير  اي 

الجراحي المناسب

أورام الغده الدرقية 
وجود  عدم  علي  حريص  الكل  بالطبع، 
الدقيق،  الدوري  الكشف  خبيث،  ورم 
تحليل الدم للهرمونات، وبالطبع االشعه 
عينات  وأخذ  والمقطعية  التليفزيونية، 
من الغده، تساعد علي اكتشاف اي ورم 
في مراحل متقدمة مما يضمن إزاله اي 

أورام فبل ان تسبب مشكله اكبر
عموما، ينصح الزاله الورم عندما يصل 

الي 2،5سم
يوجد 3-4 انواع من هذا الورم، بعض 
كلها،  الغده  الزاله  ينصح  الحاالت  من 
ونوع اخر يتطلب، أزاله الغدد اللمفاوبه 

في الرقبه

عالج  بأخذ  ينصح  الحاالت  بعض  في 
العالج  الي  باالضافة  اإلشعاعي  باليود 

االشعاعي بعد الجراحه،

الهرمون  عالج  يؤخذ  بالطبع، 
Thyroxin بعد إزاله الغده جراحيا

اخطرها،  الجراحه،  هذه  مضاعفات 
المغذية  االعصاب  علي  السلبي  التأثير 

لالحبال الصوتية
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الغدد الدرقية

ناعوت  فاطمة  إنقالب  مقال  بقية 
ص10

رأيي الشخصي ومن الوارد أن يكون خاطئاً أنك 
بقرار  قضيتك  إنهاء  مقابل  سياسية  رشوة  تقدمين 
من  جمهوراً  تفقدين  أنك  الشخصي  سياسي.رأيي 
األقباط لن يصدق ما ورد في بيانك.رأيي الشخصي 
وقد ال يهمك أصاًل هذا الرأي هو أنني أتعاطف مع 

قضيتك وأختلف مع بيانك.
ما كان يجب أن يكون األقباط هم الورقة المحروقة 

التي تقذفين بها في وجه النار خالصاً بنفسك.
تقولي  أن  قبل  )بعض(  كلمة  إضافة  أسهل  ما  و 
أقباط المهجر وكأن لديك فرز يكشف هذا البعض 
األقباط  كأن  الدولة.و  تهاجمي  أن  يريدك  الذي 
بتهمتك ما دمت قد أطلقت لفظ )بعض(  يرتضون 
قبل إطالق التهمة. نعم لسنا مالئكة لكن عليكي عند 
إتهامك  عليك  فيعود  وإال  دلياًل  تقدمي  أن  اإلتهام 

ويدينك.
بعض  كلمة  أن  نعرف  نحن  سيدتي  يا  إطمئني 
ببساطة  تمر  ولن  المعني  تغير  لن  أضفتينها  التي 
أقباط  من  كل  أو  بعض  هناك  تعتقدين.فليس  كما 
أن  ينتوون  ال  شراً.و  بدولتهم  يضمرون  المهجر 
يهاجموا دولتهم لكنهم يشرحون مظالمهم ويفندون 

مظاهر التعنت الواضح في معاملة األقباط.إطمئني 
فإن محافظ المنيا ومحافظ بني سويف قد قدما دلياًل 
يكفي للهجوم علي سياسة الدولة ضد األقباط أكثر 
مما يرغب أقباط المهجر.إطمئني فال حاجة لنا ألحد 
يستخدمنا ورقة للمساومة أو يضحي بنا كمن يقذف 

األمتعة من السفينة الغارقة.
كنت  فكراً  منك  نتوقع  لن  لكن  نحترمك  سنبقي 
عن  للدفاع  وتستخدمينه  تمتلكينه  أنك  تلمحين 

األقليات.
فإقرأي  مثقفة  األقليات.أنت  عن  كثيراً  أكلمك  لن 
وفي  الدولي  القانون  في  األقليات  تعريف  بنفسك 
المتحدة ثم ضعي األقباط  باألمم  الخاصة  المواثيق 
تحت ضوء هذه التعريفات وأحكمي بنفسك هل هم 
أقلية دينية ومضطهدة أم ال؟ ولو لم تسعفك معرفتك 
بما  وسأوافيك  تطلبي  بأن  عليك  أشير  القانونية 
سؤال  لي  اقلية.و  األقباط  إعتبار  عن  ويزيد  يكفي 
ساذج وسهل.إذا لم يكن األقباط أقلية فلماذا يقال أن 
)أغلبية( الشعب المصري مسلم؟ فهل توجد أغلبية 

دون أقلية ؟ 
كان يمكنك أن تتجنبي الحديث عن األقباط كأقلية 
التخوين.كان  يشبه  بما  المهجر  أقباط  إتهام  دون 
بعيداً  تقفي  أن  المعهودة  كياستك  بمزيد من  يمكنك 
عن صناعة عدو جديد للدولة فأقباط المهجر ليسوا 

التحويالت  من  بالكثير  ساهموا  قد  العدو.و  هذا 
يريدون  ال  التي  المصرية   للدول  واإلستثمارات 
مساوية  منصفة  عادلة  يريدونها  بل  يهاجمونها  أن 

للجميع في معامالتها وعالقتها الرسمية والشعبية.
علي  ومسوا  مصر  علي  صبحوا  مصر   أقباط 
مصر وصيفوا مع مصر وشتوا مع مصر أكثر من 
تشيطنوا  المهجر.ال  بأقباط  مجتمعين.فرفقاً  العرب 
مع  اإلجرام  معادلة  تتوازن  حتي  المهجر  أقباط 
المهجر  أقباط  أن  الحقيقة  ألن  المسلمين  اإلخوان 
ويحرقون  ويتلفون  يهدمون  واآلخرون  يبنون 

ويسرقون ويدلسون .
هذه  هو  الشخصية  قضيتك  حل  ثمن  كان  إذا  و 
لك  أقول  فإنني  للحقيقة  المجافي  واإلتهام  اإلساءة 
كل  حتي تضعي  أبداً  تحل  لن  مشكلتك  أن  بصدق 
وإال  نفسك  وتراجعي  الصحيح  موضعها  في  كلمة 
فنسنصدق ساعتها الذين يعتبرونك متمثلة بالحمالن 

ولست حماًل.
وكأن  األيام  هذه  الكنائس  تحرق  لماذا  لي  قولي 
األقباط  ينهبون  لماذا  لي  قولي  عادت؟  الفوضي 
وكأن الشرطة  قد غابت؟ قولي لي لماذا يسوفون 
اإلخوان  وكأن  الكنائس  بناء  قانون  إصدار  في 
تحكم؟قولي لي لماذا تخرج ضد كنائسنا المظاهرات 
البيضة  محافظ  عن  لي  قولي  غابة؟   في  وكأننا 

الجاللة.أين  لفظ  بتوع  اللحمة  ومحافظ  المسلوقة 
راحت الجاللة مع األقباط في المحافظتين؟ ولماذا 
اآلن؟ وهل لما يتم تسليم أربعة آالف مسجد للسلفيين 
نتوقع خيراً ألقباط مصر؟ أم أنهم يسلمونهم األقباط 
لفظ  بتوع  واللحمة  كالبيضة  ومذبوحين  مسلوقين 
لم  نحن  أقلية؟  أننا  تعترضين  ذلك  بعد  ثم  الجاللة 
نصل إلي مستوي األقلية بعد ألن الدولة حتي اآلن 
القيادات  التعداد وفي  أننا موجودين في  ال تعترف 
والشرطة  والجيش  الطب  وفي  الصحف  وفي 

والرياضة.
ال زال أمامنا شوطاً نقطعه لكي نصبح أقلية.فنحن 

ال زلنا عند البعض غير موجودين.
عيب يا أستاذة أن تغمضي عينك عن الحقيقة.إنها 
هذه  علي  إعتدنا  فقد  نحن  لنا.أما  وليس  لك  إساءة 
كذباً  المسماة  اللعينة  الجلسات  مثل  السلوكيات.إنها 
وتهجيراً  ظلماً  وحقيقتها  صلحاً  بالصلح.فعنوانها 
ونكراناً للمظلومين وتشجيعاً للمعتدين وإسم الجلسة 
أن  المعني.إياك  بهذا  صلحاً  تكوني  أن  صلح.إياك 
األقباط  حق  مع  تبطني.فاللعب  ما  بغير  تتظاهري 
من  جاء  إذا  ضراوة  أكثر  الجرح  مر.و  عقابه 
األحباء. فإبقي فاطمة التي نعرفها أو تخسرين أكثر 

مما تتوقعي.
لك تحياتي لو قبلتي تحياتي.
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إتهام  أمرأة مبحاولة إجتياز إختبار القيادة بالنيابة عن أمها 

المتعمد  بالتحايل  العمر 39 عام  تبلغ من  أونتاريو: أتهمت الشرطة أمرأة 
مستعار  شعر  بارتداء  المرأة  قامت  فقد  القانون  علي 
ونظارات لتبدو في شكل أمها التي تبلغ 73 سنة والتي 
كان عليها إجتياز أختبار القيادة يوم 9 يونية فتقدمت 
من  بدال  القيادة  أختبار  لتأخذ  مخادعة  بصورة  االبنة 

أمها وقد شك فيها مدرب القيادة الذي أبلغ الشرطة التي اتهمتها بالظهور 
بمظهر مخادع  عن عمد ، والتحايل علي القانون.

زوجته  لينقذ  بنفسه  يضحي 
كان الزوجان يجلسان تحت شجرة في حديقة 
) ترينتي بيل وود ( في تورنتو يوم الجمعة 17 
الظهر  بعد  السابعة  الساعة  يونية وفي حوالي 
ويسقط  الشجرة  من  ينكسر  فرع  الرجل  رأي 
بالقاء نفسه عليها  الحامل فأسرع  نحو زوجته 
في  وقتله  رأسه  علي  الفرع  فضربه  لحمايتها 

عمله  فترة  مثلها طوال  يري  لم  انه  عنها رجل شرطة  قال  غريبه  حادثة 
للرجل  االولية  االسعافات  عمل  الحديقة  في  الناس  حاول  وقد   ، كشرطي 
واستدعوا االسعاف والشرطة ولكن لالسف لم يستطعوا انقاذ الرجل ونجت 
زوجته الحامل ولكنها اصيبت بصدمة عصبية بسبب الحادث ، والرجل الذي 
ضحي بنفسه لينقذ زوجته فرنسي الجنسية يبلغ من العمر ثالثون عام وجاء 
الي كندا مع زوجته ليعمالن  بتاشيرة عمل ، وقد قامت الشرطة بالتحقيق 
وقام المتخصصون في زراعة الحدائق والعناية باالشجار بفحص الشجرة 
وأعرب عمدة مدينة تورنتو عن حزنه وقدم تعازيه باسم المدينة الي أسرة 
الرجل المتوفي ، وقال أن التحقيقات مستمرة ولكن ال شئ  يؤدي لالعتقاد 
بأن  الشجرة كانت في حالة  تسبب  هذه الحادثة ، ودعا المتخصصون في 
زراعة االشجار الجمهور لالبالغ عن أي شجرة مريضة او يمكن ان تشكل 

خطرا علي زوار الحدائق.

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أيران تهدد بعرقلة مساعي كندا ألعادة العالقات بينهما إذا لم يتم نقض 
حكم احملكمة العليا في أونتاريو بتعويض ضحايا االرهاب 

تورنتو : قرار المحكمة العليا في أونتاريو الذي يٌحمل إيران مسؤولية مالية تجاه ضحايا المجموعات االرهابية 
التي ترعاها يهدد بعرقلة جهود رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو الرامية الي إصالح العالقات الدبلوماسية 
مع أيران وجاء قرار المحكمة بعد أن  قام  اهالي ثمانية من ضحايا لهجوم ارهابي من حزب هللا وحماس بطلب  
ماليين الدوالرات كتعويض من حكومة إيران عن قتل أوالدهم وقضت لهم المحكمة بمنحهم أصول إيرانية من 
حسابات أليران في البنوك الكندية ولهذا قال متحدث بأسم الخارجية االيرانية ) إن هذه الخطوة من جانب الحكومة 
البلدين ( ودعا حسين جابر االنصاري قرار محكمة  العالقات بين  تتناقض مع االدعاءات بشأن تطبيع  الكندية 
أونتاريو بانه خطوة تجاه سياسة معادية أليران كما كان سابقا  في حكومة هاربر ، وقالت وسائل االعالم االيرانية 
ان أستئناف العالقات الدبلوماسية بين الدولتين مشروط بنقض هذا الحكم والذي من غير المحتمل أن تنظر اليه 
أوتاوا .وقد جاء هذا االنذار بعد أن أكد وزير الشؤون الخارجية الكندي ستيفان ديون بدء المحادثات مع إيران علي 

المستوي الرسمي ألعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين.
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قائمة بأسماء ١٥١ كندي تريد داعش قتلهم 

هناك 151 كندي تقريبا معظمهم من النساء سوف يتلقون مكالمات تليفونية غير مريحة من الشرطة قد تقول )علي 
االرجح أن هذا ال يعني شيئا ... ولكن أسمك فيما يبدو علي قائمة اصدرتها داعش لالفراد الذين تريد قتلهم ( وقد 
يقول الشرطي ايضا )ال داعي للخوف والقلق( ، وقد حصلت وكالة أنباء السي بي سي علي نسخة من هذه القائمة 
وبها حوالي 8300 أسم وعنوان البريد االلكتروني والعناوين الفعلية لالفراد من جميع أنحاء العالم ، ومعظم أسماء 
الكنديين الموضوعة علي القائمة  من النساء من مناطق صغيرة في كندا وقليل منهم من مدن كبيرة وال يعرف كيف 
حصلت داعش علي هذه االسماء والعناوين ولكن يبدو من تحليل المعلومات ان قراصنة المعلومات االلكترونية 
لدي داعش قد حصلوا عليها من بعض شبكات التواصل االجتماعي مثل ) لينكد إن( وقد ظهرت من قبل قوائم 
مثل هذه .  ففي شهر أبريل الماضي ظهرت قائمة بها أسماء 3600 فرد من سكان نيويورك ولم تشر أية بادرة 
الي أن أي فرد من هؤالء المذكورين فيها  قد أصابه ضرر ما .  وغالبا ال يكون هناك أسماء  لمدنيين فداعش 
تستهدف الشرطة والعاملين في الحكومة والعاملين في مجال الطائرات بدون طيار ) درون( ولكن الشرطة الكندية 
عليها اآلن واجب ألبالغ جميع االفراد المذكورين في القائمة بأالنتباه وبالطبع سيأخذ هذا كثير من الوقت والموارد 
وسيعطل الشرطة عن إداء مهامها االساسية وهذا بالضبط ما تريده داعش أن يبقي الناس خائفين وقلقين وتنشغل 

الشرطة بهذه ا المور وتتشتت جهودها.

تذكرة غرامة بي ١٧٥ دوالر لسائق سيارة توقف 
ليعطي شحاذ ثالثة دوالرات 

عندما كان دان راسك يقود سيارته في مدينة ريجينا لمح شحاذ واقف عند 
جانب مفترق طرق ويحمل الفته لطلب معونة فقام دان بالتوقف عند إشارة 
يقود  أنطلق  ثم  دوالرات  ثالثة  الرجل  ليعطي  االمان  حزام  وخلع  التوقف  

سيارته وبعد عدة دقائق أوقفته شرطة مرور المدينة واعطته تذكرة غرامة بي 175 دوالر وعندما تسأل دان لماذا 
تذكرة الغرامة كانت االجابة ألنك تحدثت مع رجل شرطة متخفي في زي شحاذ وخلعت حزام االمان لتعطيه ثالثة 
دوالرات ، وأصيب دان بالذهول فقد كان يريد فعل الخير وها هو يخسر 175 دوالر زائد 3 التي أعطاها للشحاذ 
المرورية بسبب كثافة  الحوادث  فيها  تكثر  التي  الطرق  بمراقبة مفارق  تقوم  أنها  ، وقالت شرطة مدينة ريجينا 
السيارات وان  هذا الشرطي المتخفي في زي شحاذ كان يراقب السيارات وإن لوائح المرور تحظر علي سائقي 
السيارات عرقلة المرور عند التقاطعات ، وبعد أن حصل دان علي تذكرة الغرامة شعر الشرطي  بأالسف النه 
تسبب في معاقبة رجل كان يعمل خيرا ولهذا تخلي الشرطي عن التخفي في زي شحاذ والغيت غرامه خلع الحزام 

وقال الشرطي أنه يأمل اال تكون هذه الحادثة سبب في أمتناع االناس عن فعل الخير واعطاء الفقراء .

أغالق عدة مكتبات عامة في جنوب غرب أونتاريو 
بسبب حشرة بق الفراش 

علي امتصاص الدم  في بعض الكتب  وطلب االموقع 
االلكتروني لهذه  المكتبات من المستعيرين عدم أرجاع 
الكتب او المواد المستعارة خالل فترة أغالق المكتبات 
ولن يكون  هناك غرامة تأخير علي المستعيرين وأعلن 

الموقع االلكتروني لهذه المكتبات انه سيتم فتح المكتبات بعد أكتشاف اماكن 
وجود  هذه الحشرات وازالتها ويتم تفتتيش المكتبات بمساعدة كالب مدربة 
علي الشم ألكتشاف هذه الحشرات ، هذا وقد تم أعادة فتح تسعة مكتبات 
بعد التحقق من خلوها من هذه الحشرات ، وقال االموقع االلكتروني إذا كان 
هناك قلق من وجود حشرة بق الفراش في الكتب المستعارة فيجب وضعها 

في كيس من البالستيك محكم االغالق واعادتها للمكتبة .

قانون مبنع الطائرات بدون طيار ) درون ( من التحليق في محيط املطارات 
في  طيار  بدون  الطائرات  طيران  تحظر  كبيرة  الفتات  الكندية  النقل  هيئة  أعدت 
أن قرار وضع الفتات  النقل مارك جارنو  للمطارات وقال وزير  الجوي  المجال 
كبيرة لمنع )الدرونز( من التحليق في أماكن معينة جاء بعد  بعد عدة أحداث منها 
عرقلة طيران مقاتلتين )أس أف – 18( بسبب وجود درون في مجال طيرانهم و في 
وينيبيغ، جاءت طائرة ركاب مسافة 25 مترا من طائرة بدون طيار أثناء هبوطها في 
المطار . ويبدو أن البعض ال يفهمون االخطار المرتبطة بوجود درون في المجال 

الجوي لهبوط وإقالع الطائرات ،وتخيل  طائرة مروحية او طيارة خاصة او طائرة ركاب تصطدم بهذه الطائرات 
الصغيرة دون طيار التي قد تضرب محرك الطائرة وتتسبب في كارثة  وقد أرتفعت حوادث الدرون الي حوالي 61 
حادثة عام 2014 والي 96 حادثة عام 2015 وتتوقع حكومة كندا زيادة عدد الحوادث بمرور الوقت حيث أصبح 
إستعمال الدرون شائع جدا في توصيل االغراض ، وفي عام 2015 أصدرت هيئة النقل الكندية 2500 تصريح 
ألستعمال هذه الطائرات الصغيرة بدون طيار ، وسوف تقوم الحكومة الكندية بطرح مشروع لقانون يتحكم في هذه 
الطائرات بدون طيار العام القادم ،وسوف يحتوي مشروع القانون علي نظام لتصنيف الدرون  و تأسيس لمتطلبات 
هذه الطائرات ووضع قواعد لعالمات محددة لها  وحاليا غير مسموح للدرون بالطيران علي بعد 9 كيلومتر من 
المطارات واي طائرة بدون طيار ) درون ( تقترب من هذه المنطقة تعرض سالمة طائرات الركاب للخطر ويصبح 
مالكها عرضة لغرامة تتراوح ما بين 3000 الي 25 الف دوالر وعقوبة السجن ، هذا وتتوفر الفتات حظر طيران 

الدرون للمطارات الكبيرة والصغيرة و الشركات  وعلي من يود  أستعمالها االتصال بالحكومة الكندية .

الذي  التفجير االنتحاري  ترودو يدين  جسنت 
أودي بحياة ١٤ من حرس أمن السفارة 

الكندية في كابول 
أكدت السفارة الكندية في كابول عاصمة 
أفغانستان يوم االثنين 20 يونية االعتداء 
قام  فقد  االمن  حرس  علي  الجبان 
إنتحاري بتفجير نفسه في حافلة تقل عدد 
من الناس وقتل من جراء الهجوم  14 
فرد من أفراد حرس امن السفارة الكندية 

جميعهم يحملون جنسية نيبال ،واكدت السفارة أيضا أن حرس االمن كانوا 
في طريقهم للسفارة عندما وقع الهجوم و لم يكن هناك هجوم علي السفارة ،  
وفي تغريدة علي تويتر دعا رئيس الوزراء الكندي هذا العمل بالعمل المروع  
والجبان وقال أن قلوبنا مع الضحايا ونقف مع الشعب االفغاني ، وأدعت 
مجموعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وكذا أدعت داعش مسؤوليتها عن 
الداخلية االفغانية ان كل االربعة عشر قتيل من  الهجوم ، وأكدت وزارة 
حراس االمن مواطنين من نيبال ، وأدان وزير الشؤون الخارجية الكندي 
ستيفان ديون الهجوم وقال في بيان » أن العديد من الضحايا كانوا  جزء 
من عائلة السفارة الكندية لمدة سنوات وسوف نذكرهم لخدماتهم في حماية 
الرجال والنساء العاملين في السفارة ، وفي بيان صدر من قصر الرئاسة في 
افغانستان قال رئيس الدولة ان االرهابيين ال يترددون في قتل الناس حتي 

خالل شهر رمضان ليشيعوا الخوف بين الناس. تغرمي شركة لزراعة اخلضروات في أونتاريو مببلغ ١٫٥ مليون دوالر لبيعها 
خضراوات حتمل عالمة )إنتاج  أونتاريو ( وهي مزروعة في املكسيك 

أونتاريو : قامت المحكمة بتغريم شركة التسويق الدولي للخضراوات ) موكسي ( 575 
الف دوالر والشركة المحدودة النتاج الخضروات ) موكسي ( بي 625 الف  دوالر 

وغرامة لكال المديرين التنفيذيين للشركة  بي  150 الف دوالر لكل منهما ، وقالت وكالة فحص الغذاء الكندية 
بأن مزارع ) موكسي ( في كينجزفيل قد وضعت بطاقات غاشة علي الخضراوات تفيد بانها إنتاج أونتاريو وهي 
مزروعة في المكسيك ، وباعت منها بأكثر من مليون دوالر عبر كندا وتمتلك هذه المزارع عائلة منذ عام 1963 
وتدير اكثر من 400 فدان في اونتاريو و180 فدان من الصوب الحرارية في كينجزفيل وتوزع منتجاتها من 
الطماطم والخيار والفلف االخضر عبر أونتاريو ، وقال محامي الدفاع ان هذه كانت قضية طويلة وصعبة وان 

الشركة التي يعمل بها 1200 شخص بدوام كامل قد أعترفت ببعض االخطاء التي ارتكبت 
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لالعالن  باجلريدة 
اتصل على:

647 823-  
6779

ahram.
teeba@

gmail.com
او اتصل باشرف 
اسكاروس    
(416)659-

8744
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توفيق مرتي مينا

لغه املشاعر

نيفني سامى

أٌنشأت  المتحدة  الواليات  فى      
لتحقيق  المركزية  المخابرات  وكالة 
على  والعسكرية  السياسية  األهداف 
الخطط  تتخذ  أن  ولها  العالم  مستوى 
بتحقيق  كفيلة  تراها  ألتى  والعمليات 
الحكومة  هى  الوكالة  وكانت  الهدف 
وظهرت  المتحدة  للواليات  الخفية 
تجلياتها فى اإلنقالب على مصدق فى 
إيران 1953، كما حاولت الخالص 
األسلحة  بعد صفقة  الناصر  من عبد 
حكم  إبان   1955 السوفييتيةعام 

أيزنهاور،،، لكن المحاولة فشلت.

وظهرت  بالنابل  الحابل  إختلط 
وتداخل  ومحزنة،  مزعجة  صور 
واإلقليمى  والدولى  والخفى  الظاهر 
والدينى  والعسكرى  والسياسى 
لهذه  بصمات  وظهرت  والبترولى 
العناصر كلها على وقائع مشهودة فى 

الشرق األوسط.

رغم تورط أمريكا فى فيتنام لم تكن 
منطقة جنوب شرق آسيا موطن أهم 
المصالح الحيوية لها فقبلها....السباق 
وأوروبا  السوفييتى،  اإلتحاد  مع 
األوسط  الشرق  وقبلهم  الغربية، 

وأمريكا الالتينية

فى منتصف الستينات كانت حركة 
الفوار  باندفاعها  العربية  القومية 

تتحدى السيطرة الغربية.

حاولت   52 يوليو  ثورة  قيام  بعد 
القوة  المتحدة ترويض هذه  الواليات 
حتى  بالفشل،  باءت  محاوالتها  لكن 
جاءت معركة السويس التى خرجت 
بقوة  العربية  القومية  حركة  منها 
الغليان  سنوات  وجاءت  متزايدة، 
من دمشق إلى بيروت إلى بغداد إلى 

الجزائر إلى اليمن 

صياغة  تجّرب  بأسرها  أمـــــة 
أما  بالثورة،،،،  جديد  من  حياتها 
الخالف األبدى بين الواليات المتحدة 
كانت  إسرائيل،  بشأن  فهو  ومصر 
الواليات المتحدة ترغب فى التوصل 
إلى تسوية للنزاع العربى اإلسرائيلى 
تكفل حق إسرائيل بصرف النظر عن 
للخالف  آخر  سبب  العرب.،،  حق 
الجمهورية  محاوالت  فى  تمثل 
العربية المتحدة الستكشاف إمكانيات 
الطائرات  وصناعة  النووية  القوة 
ذلك  فى  أمريكا  ورات  والصواريخ 
فى  وتغيير  إسرائيل،  ألمن  تهديد 
حرب  جاءت  ثم  القوى،  موازين 
)ألسالح  تحالف  اليمن¸وظهر 
والبترول(وانضمت  والمخابرات 
إسرائيل إلى هذا التحالف فى لقاء تم 
سالح  )تاجر  خاشوقجى  عدنان  بين 
سعودى( وشمعون بيريز فى باريس 

.1964

بعد  الحكم  جونسون  ليندون  بتسلم 
إغتيال كينيدى فإن محاوالت التعايش 
بين القاهرة ووشنطن قد وصلت إلى 
نهايتها، وأنه ال فائدة من المحاوالت 
للتفاهم مع ناصر، وتحولت األنظار 

رجل  لتكون  إسرائيل  إتجاه  فى 
حيث  المنطقة  فى  المحلى  البوليس 
مشتركة.   مصالح  بواشنطن  تجمعها 
مع  إلى صدام  متجهاً  جونسون  كان 

مصر.

مصر  مشتريات  إتفاقيات   1964
من القمح األمريكى بتسهيالت   إنتهت 
وحان وقت تجديدها لكن أمريكا تتلكأ 
فى فتح باب المفاوضات للتجديد،  عام 
المقيمون  الكونغو  يقوم طلبة   1965
فى  النار  بإشعال  للدراسة  بمصر 
إحتجاجاً  بالقاهرة  األمريكية  السفارة 
بالدهم،  فى  األمريكى  التدخل  على 
ورغم اإلعتذار المصرى والتعويض 
فإن  األزمة  الحتواء  الخسائر  عن 
ديسمبر   19 فى  وقع  آخر  حادثاً 
المقاتالت  قامت  حيث   ،،1964
المصرية بإسقاط طائرة تعود ألحدى 
أن  بعد  األمريكية  البترول  شركات 
هويته،  عن  اإلفصاح  قائدها  رفض 
فيما  تبين  التى  الطائرة  قائد  قٌتل  وقد 
لجونسون  صديق  مالكها  أن  بعد 
أصبح  وبذلك  مزرعته.  فى  وجاره 
الجو العام غير مالئم لمناقشة طلبات 
22ديسمبر  المصرية،.....  القمح 
خطابه  يلقى  الرئيس  النصر(  )عيد 
السنوى فى بورسعيد وحكى فيه عن 
األمريكى  السفير  بين  الجاف  اللقاء 
والذى  المصرى  التموين  ووزير 
إعتبره الرئيس ضغوطاً على مصر، 
من  ضغوطاً  نقبل  ال  :نحن  وقال 
الذى  وأردف:  تدخاًل،،،  وال  أحد 
البحر  من  يشرب  سلوكنا  يعجبه  ال 
البحر  يكفيه  ال  األبيض،والذى 
يشربه  األحمر  البحر  يأخذ  األبيض 
من  إستقاللنا  نبيع  ال  كمان،،،نحن 
أجل 30 مليون جنيه قمح أو أربعين 
مصر  حاولت  ولقد  خمسين......  أو 
واعتبر  الخطاب  هذا  أثر  تخفيف 
ناصر أن كالمه جاء نتيجة معلومات 
مع  عالقاتها  أن  وقدرت  ناقصة 
للربط  محاولة  إلى  تحتاج  واشنطن 

تبعدها عن مهاوى اإلنزالق.

السادس  الصهيونى  ألمؤتمر 
ناحوم  ينبه  القدس  فى  والعشرون 
أن  إلى  المؤتمر  رئيس  جولدمان 
تتسع  ال  الحالية  بحدودها  إسرائيل 
بنحاس سابير  يرد  لمهاجرين جدد،، 
ممثل الحكومة فى المؤتمر : هذه قضية 
ال شأن لكم بها، عليكم زيادة معدالت 
هذا   : جولدمان  واعترض  الهجرة،، 
يعنى أن إسرائيل تنوى غزو أراضى 
جديدة،، ويرد سابير أنه يستهول من 
الغزو فى وصف حق  يهودى تعبير 
الشعب اليهودى فى العودة إلى وطنه 

التاريخى فى أرض إسرائيل.

إتفاقيات  وقف   1965 يناير   26
لمصر.... وفى  األمريكى  القمح  بيع 
صفقة  أسرار  تكشفت  الوقت  ذلك 
أسلحة قدمتها ألمانيا الغربية إلسرائي 
للتعويضات  ملحقاً  إعتبارها  ويمكن 
فالتر  بدعوة  مصر  وترد  المستحقة. 
الشرقية  المانيا  مستشار  أولبرخت 
أن  األمر  وحقيقة  مصر،  لزيارة 
الرئيس جونسون كان هو الذى يقف 

وراء صفقة األسلحة إلسرائيل.

جونسون  بعث   1965 مارس 
برسائل إلى ناصر تحتوى على تهديد 
ذات  ترى  قد  إسرائيل  بأن  مبطن 
عن  التحول  إلى  مضطرة  أنها  يوم 
برنامجها النووى السلمى إلى برنامج 

لألسلحة.              

وفى معركة القمح، فإنها قد بدأت 
تٌدار فى واشنطن على مستوى األمن 
القومى، وكانت هناك ثغرة اليمن،،، 
حل  أن  قناعة،،  إلى  ناصر  ووصل 
اليمن يمكن أن يسد الثغرتين فحرب 
اليمن كانت تكلف الخزينة المصرية 
حوالى 50 مليون جنيه )100 مليون 
دوالر( يمكن أن يسّدوا حاجة مصر 
اإلجتماع  الناصر  عبد  وقرر  للقمح. 
بالملك فيصل لحل المشكلة، واقترح 
الملك،  لمقابلة  جدة  إلى  يذهب  أن 
لكن أحد المقربين للملك أبدى خشيته 
من أن ناصر يريد المجىء إلى جدة 
الستقباله،  السعودى  الشعب  ليخرج 
وتلك مظاهرة للضغط على الملك... 
يوم  التوصل  تم  اإلجتماع  هذا  وفى 
)إتفاقية جدة(  إلى  24 أغسطس 65 
لتقرير حق الشعب اليمنى فى إختيار 
نوع الحكم باستفتاء شعبى فى موعد 

أقصاه23 نوفمبر 66. 

فى  فيصل  الملك   65 سبتمبر 
طريقه لحضور مؤتمر القمة العربى 
الثالث بالدار البيضاء بالمغرب قرر 
جمال  لزىارة  بالقاهرة  يتوقف  أن 
على زيارته، وفى  الناصر رداً  عبد 
ناصر  قال  بينهما  المغلق  اإلجتماع 
يطالبون  العرب_  _يقصد  )هم   :
فلسطين واإلسكندرونة  بتحرير  اآلن 
العمل  طريق  عن  وعربستان 
أقف  أن  فى  أتردد  لم  أنا  المسلح.... 
فى إجتماع عام وعلى مسمع من كل 
ليست  أنه  وأقول  العربية   الجماهير 
وإذن  فلسطين،  لتحرير  خطة  لدى 
فالمزايدة اآلن فى هذا الموضوع لن 
يكون من شأنها إال تضييع الممكن فى 
واإلتحاد  وأمريكا  المستحيل،  طلب 
على  بالهجوم  يسمحا  لن  السوفييتى 
القمة  إنتهى مؤتمر  إسرائيل(.،، وقد 
الدول  )تضامن  ميثاق  على  بالتوقيع 
وقضيتها  األمة  خدمة  فى  العربية 
أنظمة  واحترام  فلسطين،  األولى 

الحكم فى كل بلد عربى........

الشهور األولى من 1966 إتفاقية 
تتعثر،  اليمن  مشكلة  لحل  جدة 
مع  أسلحة  صفقة  تبرم  والسعودية 
الداخلى:  الموقف  عن  بريطانيا،أما 
عبء تنفيذ خطة التنمية بما فيها السد 
واإلقتصادية  النفسية  العالى—اآلثار 
متزايد  اليمن—نشاط  لحرب 
للتنظيمات السرية لإلخوان المسلمين 
حكومة  أُقيلت  اإلقطاعيين،  وطبقة 
حكومة  مكانها  وحلت  صبرى  على 
األجواء  لتلطيف  الدين  زكريا محيى 
رئيس  السادات   __ أمريكا،،،،  مع 
يزور  مرافق  ووفد  األمة  مجلس 

أمريكا لمدة عشرة أيام.

ناصر  من  تطلب  واشنطن 
فيصل  والملك  هانوى،  لدى  التوسط 
يعترض الن ذلك سيعزز من مركز 

لغتها  يفهم  احد  عن  سنينا  بحثت 
التي لم يفهمها الكثيرين من حولها. 
في  تجده  ما  هي  الصدمه  وكانت 
نعم  جديده.  عالقه  تدخل  مره  كل 
حياتها  من  العالقات  جميع  انتهت 
الذي  األثر  وكان  تكن،  لم  وكأنها 
سلبي  اثر  هو  عالقه  كل  تركته 
الفتاه  تلك  ان  واحده وهي  ونتيجه 
اآلخرين.  يفهمها  ال  لغه  تتحدث 
وان جميع من حاولوا االرتباط بها 
الصغير وما  قلبها  فهم  لم يحاولوا 

يشعر به.
اسمي  عن  تغاضوا  الجميع 
وكانت  هللا  صنع  من  داخلها  شئ 
الي  نظره  جدا.  ضيقه  نظرتهم 
الشكل.نظره الي الجسد. نظره الي 
الماده. لم تقابل رجال واحدا ينظر 
الي قلبها او يسمع نبض مشاعرها 

او يفهم انين خلجاتها.
يلحون عليها  كبرت وظل األهل 
ان  القدر  تنتظر  وهي  باالرتباط. 
وان  بها  يشعر  من  الي  يأخذها 
المالك  او  الفارس  الحياه  تهديها 

الذي تتمناه.
كثيرا وسمعت  أحالمها  في  رأته 
صوته يناديها. ورسمت له صوره 
األحالم  فتي  من صوره  استمدتها 
الذي  الزمن  الجميل.  الزمن  في 

رحل وأخذ معه الرومانسيه. 
عن  اال  الزمن  هذا  تحيا  لم  هي 
والسينما  والدراما  الفن  طريق 
حياه  داخله  عاشت  كمن  ولكنها 

كامله.
جلسات  كل  عن  أحجمت 
التقليديه  والجلسات  الصالونات 
االخر.  نصفهم  عن  يبحثون  لمن 
كان بداخلها يقين ان نصفها االخر 
ترتيبات  اي  بال  أمامها  سيظهر 
وبدون اي تدخل بشري. والذي ذاد 
العالقات  فشلها في كل  اليقين هو 
بالطرق  عليها  أقبلت  التي  السابقة 

التقليديه. فقد كانت جميعها بالعقل 
لغه  عن  تماما  بعيده  والتخطيط 

المشاعر.
واليقين  والسنين  الشهور  مرت 
المعجزه  حدثت  ان  اال  بداخلها، 
في  الثاني  نصفها  القدر  وأهداها 
غفله من الواقع وفي لحظه سجلها 
لغتها.  يفهم  من  وجدت  التاريخ. 
قلبها.  بنبض  يشعر  من  وجدت 
أضلعه.  من  أُخذت  من  وجدت 
وكان في نظرها هو الفارس الذي 
فوق  يحملها  كي  القدر  لها  ارسله 
فوق  بها  ويطير  األبيض  حصانه 

السحاب. 
رأته صدفه وكانت اجمل واسعد 
رأته  حينما  حياتها.  في  صدفه 
ايضا  هو  رأها  وحينما  عرفته 
وفي  االخر.  نصفه  انها  عرف 
ثوان معدوده تحدثت لغه المشاعر 
وكأن  الدهر  منذ  تقابلوا  وكأنهم 
لم  والدقائق  والساعات  الزمن 
شعروا  وحينما  الحسبان.  في  تعد 
علموا  حولهم  من  المادي  بالزمن 
يتحدثون  وهم  ساعات  مرت  ان 
كأنها  حقا  ومرت  المشاعر  بلغه 

ثوان.
لم تكن هي اجمل من رأته عيناه 
ولم يكن هو اعظم من عرفت من 

رجال 
... بل كانت هي نصفه االخر 

وكان هو نصفها االخر....
هنيئا لمن وجد نصفه االخر الذي 

يتحدث نفس لغته 
وهنيئا باألكثر ان كانت تلك اللغه 

هي لغه المشاعر...
عالقاتنا  من  كثيرا  افتقدناها  لغه 
في  لغه  اسمي  انها  من  بالرغم 

تاريخ العالقات البشريه.
هنيئا لكل من يتحدثها. ولكل من 

يفهمها. 
ولكل من يجد حوله من يشاركه 

لغه المشاعر.

يستأنف  جونسون   66 مصر،،يناير 
قصف فيتنام الشمالية.

يونيو 66 موشى ديان بعد زيارة 
ليدرس  فيتنام  إلى  يتوجه  لواشنطن 
ليقدم تقريراً عما  سير الحرب هناك 
الرئيس  إلى  إدارتها  بشأن  يقترحه 
جونسون،،،،  جبهة التحرير الوطنى 
الفييتنامية تفتح مكتباً لها فى مصر. 

اإلنقالبات  عام  كان   1965 عام 
أحمد  بومدين ضد  الجزائر: هوارى 
التضامن  مؤتمر  عشية  بيلال،  بن 
المزمع  الثانى  األفريقى  اآلسيوى 
عقده فى الجزائر،أندونيسيا: اإلطاحة 

بسوكارنو، غينيا: قوامى نكروما.

   ألبقية فى العدد القادم



بيع البدلة العسكرية هلتلر 
وزجاجة سم يف مزاد بأملانيا مقابل 

600 ألف يورو

شهدت مدينة ميونيخ األلمانية مزادا مثيرا لبيع البدلة 
العسكرية للزعيم النازى الراحل ادولف هتلر عالوة 

على زجاجة السم التى تناوله نائبه.
باللغة  الناطقة   – اليوم  روسيا   – قناة  وذكرت 
من  المزاد  فى  المشاركين  أحد  أن  االنجليزية 
األرجنتين دفع 600 ألف يورو للحصول على بدلة 
هتلر العسكرية عالوة على ساعة خاصة بالمالحة 
قائد  نائبه والذى كان يشغل منصب  الجوية تخص 

القوات الجوية النازية.
وأشارت القناة إلى أن هذه المعروضات كانت تخص 
نورمبرج  محاكمات  فى  العسكريين  األطباء  أحد 
أمام  المتهمين  على  اإلشراف  يتولى  كان  والذى 
محكمة نورمبرج التى تولت محاكمة مرتكبى جرائم 

الحرب خالل الحرب العالمية الثانية.
عام  ولد  غورينغ  هيرمان  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
السمعة  سىء  الجستابو  جهاز  قيادة  وتولى   1893
بعد قيامه بتشكيله , غير أنه فقد حظوته لدى هتلر 
وذلك   ,  1943 عام  فى  سلطاته  جميع  من  وجرد 
بسبب محاوالته التفاوض من أجل السالم مع الحلفاء 
دون الحصول على إذن مسبق, حيث حكمت عليه 
باالنتحار  سارع  ولكنه  باإلعدام  نورمبرج  محكمة 

خالل وجوده داخل الزنزانة قبل تنفيذ الحكم عليه

                      
املولد

بقلم مدحت موريس
 )voicy2005@yahoo.com(

االبتسامة تشرق على كل الوجوه...االجساد 
فرحة  وحماس..انها  حركة  المكان  تمأل 
اليوم المنتظر حيث االبتهاج بمولد صاحب 
الضريح والمقام الذى جلب الخير والبركة 
للقرية الصغيرة بل وللقرى المجاورة ايضاً 
فى كل ايام السنة، لكن يوم مولده هو شىء 
آخر فهو يوم للخير والبركة بكل ايام السنة. 
تحتفل معنا بهذا اليوم  حتى الحكومة ايضاً 
تسمح  فالحكومة  القرية  اهالى  قال  ...هكذا 
من  عشرات  ومد  الكهرباء  بسرقة  لهم 
كهربائية  مصابيح  تحمل  التى  االسالك 
ملونة لتزين سماء القرية المنخفضة رغم ان 
نفس الحكومة هى التى تطاردهم طوال ايام 
السنة بالمخالفات والغرامات الخاصة بسرقة 
الكهرباء!!! ال يريد احد تدمير فرحة المولد 
المولد  قدسية  افساد  احد  يريد  ال  وبهجته، 
الرايات  ترتفع  والبركات.  الخير  يوم  انه 
على كل زوايا المبانى وتتقاطع فى منتصف 
البعض  للقرية...يخرج  الصغيرة  الشوارع 
ذات  المميزة  بمالبسهم  الدفوف  يدقون 
االلوان المتعددة والتى يغلب عليها االحمر 
باشراقة  البهجة  من  قدراً  فتثير  واالبيض 
على  تظل  بالطبع  وهى  ونظافتها  الوانها 
نظافتها الرتدائها مرة واحدة فى السنة...بدأ 
اغلبهم  المجاورة  القرى  من  يفدون  الزوار 
الرجال  اما  امهاتهم  بصحبة  االطفال  من 
وسرعان  الغروب  بعد  يحضرون  فغالباً 
ما تبدأ فعاليات المولد تلقائياً دون ان يعلن 
االرض  يفترشون  افتتاحها...الزوار  احد 
وينظرون  بجوارهم،  اطعمتهم  واضعين 
حواليهم فى نظرات استكشافية لمن يفترش 
االرض بجوارهم او من خلفهم ويحيون من 
او  جيرانهم  من  عليه  التعرف  يستطيعون 
لهم  القرى االخرى او من سبق  من سكان 
القروش فى  تبدأ  تعارفهم فى موالد سابقة، 
الخروج من الجيوب او من صدور االمهات 
هذا  ومراجيح  المراجيح  لركوب  الطفالهن 
ال  لكى  كهربائى  بمصباح  مزودة  العام 
كله  الليل  وتدور  النهار  بساعات  تكتفى 
باالطفال السعداء، تنهر االم طفلتها الجالسة 
االنطالق  تريد  فالطفلة  مرغمة  بجوارها 
الطفلة  بعقلية  ذويها  مع  المراجيح  وركوب 
ابنتها  جسد  فى  تجد  االم  لكن  الصغيرة 
عائقاً، فجسد طفلتها الذى نضج ليس له ان 
يدخل فى ارجوحة ويهتز امام اعين الرجال 
والمراهقين لكن عقل الطفلة المنفصل تماماً 
ويقودها الن  االم  فكر  يرفض  عن جسدها 
تتسلل من وراء امها وتخرج نقوداً ادخرتها 
لعبهم  االطفال  فتشارك  وتذهب  اليوم  لهذا 
وتركب االرجوحة لدقائق قليلة تكتفى بها ثم 
تعود لتجلس بجوار امها يالحقها الكثيرون 
امها.  رأته  ما  فيها  رأوا  الذين  الشباب  من 
يعلو صوت مشاجرة وسط الغبار المتصاعد 
عن بعد جراء مبارايات دورة المولد للكرة 
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يحررها هانى نصحى

ويتدخل بعض العقالء لحل االزمة التى نشأت 
قدم  دهسته  وقد  حافياً  يلعب  العب  الصابة 
آلخر يرتدى حذاء كرة قدم، لم تكن االصابة 
هى سبب المشاجرة بل كانت غيرة الالعب 
الحافى من اآلخر الذى اهداه ابوه حذاءاً للكرة 
احضره من الدولة الخليجية التى يعمل بها. 
يستمر المولد تلقائياً دون ُمنظم له فالبرنامج 
يبدأ بعد الغروب، يلتف بعض الشباب حول 
رجل بسيط كهل وهو يعد الشاى لهم -وعلى 
وانحناء  جسده  وضآلة  شيبته  من  الرغم 
ظهره - اال ان سرعة اعداده للشاى وسكبه 
ان  كما  للنظر  الفتة  كانت  االكواب  فى 
طريقة كالمه وصوته الذى يحاول ان يرفعه 
يعد  الذى  الجاز  موقد  صوت  على  ليغطى 
عليه الشاى كانت محببة لدى الشباب خاصة 
ويشير  القديمة  ذكرياته  عن  يحكى  عندما 
الضيقة  القديمة  وساحته  الضريح  مكان  الى 
انضمت  الزوار  عدد  ازدياد  مع  انه  وكيف 
عليها  يقفون  التى  الشاسعة  الفضاء  االرض 
فى  يبدأ  ثم  المزار،  من  جزءاً  لتصبح  اآلن 
سرد حكايات ووقائع تاريخية من وجة نظره 
وال  وزواره  وصاحبه  الضريح  عن  بالطبع 
والمعجزات  العجائب  بعض  سرد  من  مانع 
الرغم  الضريح...وعلى  لزوار  حدثت  التى 
من  الكثير  يحوى  كان  الرجل  كالم  ان  من 
بمن   - الجميع  ان  اال  والتناقضات  الشطط 
على  يصدقون  كانوا  المتعلمين  من   - فيهم 
الغروب  نحو  الشمس  تميل  يقول.!!!  ما  كل 
واغلبهم  المولد  الى  الوافدين  اعداد  وتتزايد 
واتوا  اعمالهم  من  انتهوا  الذين  الرجال  من 
الرجال  االساسى...اجتمع  البرنامج  بدء  قبل 
لوقت قصير مع عائالتهم ثم بدأت الجلسات 
تنقسم الى مجموعات من الرجال واخرى من 
النساء وكان البعض من الرجال قد احضروا 
البيرة  من  زجاجات  بضع  البندر  من  معهم 
وبدأوا فى الشرب واحتج البعض اآلخر على 
ذلك خاصة مع تنافىيه  لقدسية المكان وبرر 
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شجرة ماليزية تصل 
ل 89.5 مرت وحتقق رقم 

قياسي يف االرتفاع

كمبردج  جامعة  فى  الباحثين  من  فريق  استطاع 
التقاط صوره  جوية  طائره  البريطانية عن طريق 
فى  لشجرة  ليزر  جهاز  بواسطة  األبعاد  ثالثية 
إلى  ارتفاعها  وصل  الماليزية  بورنيو  دو  جزيرة 
89.5  متر وهو يعد رقما قياسيا الرتفاع األشجار 

االستوائية بعلوها .
وهذه الشجرة مسجله فى القائمة الحمراء لالتحاد 
الدولى للحفاظ على الطبيعة ومن األنواع المعرضة 
هو  هيبيريون  شجر  على  االرتفاع  وهذا  لالندثار 
بلغ  وارتفاعها  األوراق  ذات  النباتات  من  نوع 
115.5  متر قد اكتشف فى 2006 فى حديقة ريد 

وود فى كاليفورنيا األمريكية .

بأنهم  موقفهم  الخضراء  الزجاجات  اصحاب 
يشربون شراباً صحى هو ماء شعير مفيد للكلى 
الرافضين  احد  فانبرى  عامة  بصفة  وللصحة 
وقام بفحص الزجاجات وقراءة مكوناتها ليتأكد 
من خلوها من اية مواد كحولية لكن اسقط فى 
يده عندما امسك باحدى الزجاجات المستوردة 
لكنه  يعرفها  ال  اخرى  بلغة  مكتوبة  فوجدها 
صاحبها  سأل  عندما  اآلخرين  وطمأن  اطمئن 
الذى  المتجر  نفس  من  اشتراها  انه  منه  وعلم 
اشترى منه الزجاجات األخرى. انتقل الرجال 
ليقتربوا اكثر من المنصة التى نصبها القائمون 
بتواشيح واناشيد  بدأ  الذى  المولد  برنامج  على 
من  مجموعة  بعدها  ظهر  ثم  هللا  بحمد  تسبح 
قيل  والتى  االكروبات  ببعض  قاموا  الشباب 
عنها انها تمثل بطوالت اهل القرية فى مواجهة 
العجوز  الشاى  بائع  ان  رغم  االحتالل  قوات 
لم  المباركة  القرية  ارض  ان  مرة  الف  اقسم 
تطأها اى قدم اجنبية منذ القدم!!! وتوالت فقرات 
البرنامج بعضها كان مماًل ينصرف الناس عنه 
احدى  وفى  الشيشة  مياه  بتغيير  او  بالحديث 
الفقرات والتى كانت فقرة كوميدية هب عجوز 
صائحاً  واقفاً  الحاضرين  ضمن  كان  ملتحى 
الكالم  فى  الوقت  مضيعة  من  للجميع  مؤنباً 
الشيشة  تدخينهم  على  بعضهم  مبكتاً  الفارغ، 
امرها...خيم  فى  مشكوك  مشروبات  وشربهم 
الرجل  صياح  اثناء  الحاضرين  على  الصمت 
بتهدئته وحلفوه  الرجال  قام بعض من  ثم  فيهم 
المفترجة  باال يعكنن على نفسه فى هذه االيام 
عن  يمتنعوا  ان  ويشربون  يدخنون  من  داعين 
ادعاء  او  خجاًل  اطرقوا  بدورهم  وهؤالء  ذلك 
لشربهم  عادوا  بعدها  انهم  والغريب  بالخجل 
وشيشتهم ومعسلهم وفحمهم كأن شىء لم يكن 
يعترض  لم  الملتحى  العجوز  ان  االغرب  لكن 
ثانياً ولم يغادر المكان. اقتربت الفقرة االخيرة 
تغنى  مطربة  فنانة  مع  المولد  برنامج  من 
القرية  واهل  القرية  فى  تتغزل  بكلمات  وتنشد 
برجالها االقوياء وقوة عزيمتهم، امرأة محترمة 
جسدها  كان  وبالفعل  قالوا  ...هكذا  ومحتشمة 
مغطى بالكامل حتى مع تمايلها مع االنغام لكن 
العيون الزائغة كانت ترى ما ال يراه احد كل 
حسب تخيله وامتدت السهرة حتى بزوغ الفجر 
والحاضرون يطربون لتلك االناشيد التى تمنوا 
الحاضرون بعدما امضوا  تنتهى. انصرف  اال 
ساعات يجمعون فى ابنائهم وفوارغ حاجياتهم 
قبل الرحيل ...وانفض المولد وذهب المشاهدون 
الضريح  خادم  اثنان  فقط  وبقى  والفنانون 
وحارس الضريح مع اكوام ضخمة من القمامة 
التى خلفها الحاضرون وتعاون االثنان لتنظيف 
الفراشة  عمال  تحمل  سيارة  المكان وحضرت 
حيث  الكهربائية  والمصابيح  الرايات  النزال 
بدأوا فى عملهم فى الساحة بعدما ازالوا زينات 
بالسيارة  يأخذوه  ان  الخادم  وطلب  الضريح 
الضريح  بأن  طمأنوه  لكنهم  الضريح  لتنظيف 
نظيف بل انه انظف من اى وقت مضى...فعدد 
يزد  لم  به  والتبرك  الضريح  بزيارة  قاموا  من 
عن عدد اصابع اليد الواحدة...هز الخادم رأسه 
وهو يتذكر قواًل قديماً “ االسم لصاحب المقام 

والمولد للغازية”.                             

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 
على االميىل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
  8164gindi@rogers.com  او
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االربعينات،  منتصف  في  كانت 
بعد  حديثا  لعيادتي  اتت  قد  وكانت 
بالقاهرة  وهي  هجرتها  ُقبلت  ان 

علي اساس انها الجئه سياسيه. 

تكررت نوبات اصابتها بالتهابات 
تكن  ولم  قصيرة،  فترة  في  شعبية 

اشعة الرئتين مريحة او مطمئنة. 

بدأت العالج معها بمضاد حيوي 
اعمل  ان  عليها  مناسب وعرضت 
كانت  االيدز  فيروس  تحليل  لها 

النتيجة ايجابية كما توقعت.  

لم تتركني كثيرا الختيار كلماتي 
ألخبرها بنتيجة التحليل بل بادرتني 
ان  قبل  من  النتيجة  عرفت  بأنها 
امام  تصلي  وهي  ألنها  اخبرها، 
االسبوع  هذا  مريم  العذراء  أيقونة 
اسودت  قد  الصورة  ان  الحظت 
طوال  عادي  وغير  ملحوظ  بشكل 
يوميا  األمر  وتكرر  صالتها  فترة 
فاعتبرت أن العذراء مريم تعطيها 
آالمها  في  تشاركها  انها  اشارة 

واستعدت لمعرفة النتيجة. 

تقبلت األمر بكل هدوء واستدعت 
زوجها ايضا لنفس التحليل وكانت 
رحلة  االثنان  وبدأ  النتيجة  نفس 

العالج سويا. 

لى  قصت  األمر  هذا  بعد  فقط 
حزينة  تجربة  لها  كانت  قصتها، 
حيث انه كان قد قبض عليها وعلي 
زوجها من قبل السلطات االثيوبية 
الكثيرين  في  تشتبه  كانت  والتي 
ويعيشون  اريتري  اصل  من  الذين 
اريتريا  انفصلت  فلقد  اثيوبيا،  في 
وكان   1991 عام  في  اثيوبيا  عن 
الكثير من االرتريين يعيشون قبلها 
بسالم في اثيوبيا ولكن تغير الحال 
نشوب  بعد  االنفصال وخاصة  بعد 
بضعة حروب بين البلدين فطردت 
من  الكثيرين  االثيوبية  الحكومة 
اريتري،  اصل  من  الذين  سكانها 
العربية  الدول  تماما كما فعلت كل 
عدا المغرب مع سكانها من اليهود 
إسرائيل،  دولة  قيام  بعد  العرب 
من  الذين  مع  كندا  فعلت  وكما 
العالمية  الحرب  ايام  ياباني  اصل 
الثانية. ولكن كندا عادت واعتذرت 
مالروني  براين  ايام  فعلتها  عن 
اليابانيين  المتضررين  وعوضت 
او  الحياة  قيد  علي  زالوا  ما  الذين 

اسرهم. 

بضع  السجن  في  اغتصبت 
زوجها  ايضا  واغتصب  مرات، 

وطردا  بعدها  سبيلهما  اخلي  ولكن 
اصل  من  النهما  البالد  خارج 

اريتري.

كانت  وهي تحكي قصتها هادئة 
تذمرا  او  او سخطا  هياجا  اري  لم 
بل تقبلت االمر الذي لم يكن لها يد 
كل  في  وكانت  هدوء،  كل  في  به 

زياراتها بعدها هادئة مستكينة.

عيادتي  من  بعدها  اختفت 
النشغالها في مواعيد عيادة مرضي 
وجهها  اذكر  الزلت  ولكني  اإليدز 
المريح حتي وهي تحمل في داخلها 

مأساة انسانية. 

انفسنا  فلنراجع  القاري  عزيزي 
توافه األمور، مثل  نتذمر علي  كم 
وظيفة او فرصة فقدناها او خسارة 
تعطلت  عربة  أو  بنا،  ألمت  مالية 
نستطيع شرائها،  نوع عربة ال  او 
في  تكن  لم  قابلتنا  مصاعب  او 
أن  تفاهتنا  تصل  قد  بل  الحسبان، 
نتذمر او نغضب من اجل وجبة لم 

تسعدنا او شخص تجاهلنا.   

موعدنا العدد القدم أن شاء الرب 
وعشنا

ولــم تتـذمــر  

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
هل يكون ماتني سببا يف فوز ترامب
مدحت عويضة

متين  عمر  بها  قام  التي  العملية 
راح ضحيتها  والتي  أروالندو  في 
بعد  أمريكي،  شخص  خمسين 
هي  للمثليين.  ليلي  ملهي  تفجيره 
عمليه إرهابية بكل المقاييس ولكنها 
ليست ككل العمليات اإلرهابية في 
الضحايا  عدد  أن  من  ليس  العالم، 
للتوقيت  ولكن  الخمسين  عن  يزيد 
العملية  خالله  تمت  التي  الحساس 
تتغير  قد  التوقيت  هذا  وبسبب 
سياسة العالم كله، إذا أسهمت هذه 
ترامب  دونالد  كسب  عن  العملية 

للمعركة االنتخابية.
من  حيرة  في  نحن  البداية  في 
كال  بين  انحصر  فالسباق  األمر 
من هيالري كلينتون والتي نعرف 
لجماعة  ودعمها  جيدا  تاريخها 
ترامب  وبين  المسلمين،  اإلخوان 
من  تصريحا  له  يخلو  ال  الذي 

شطحات جنونية. 
يلعب العامل االقتصادي السبب 
االنتخابات  في  واألهم  الرئيسي 
في  انتخابات  وأي  بل  األمريكية 

العيش  فلقمة  ديمقراطية،  دولة 
والبحث عن فرص عمل هي أهم 
ما يشغل بال الناخب األمريكي بل 
هذا  في  العالم.  كل  في  والناخب 
كيلنتون  هيالري  تتميز  الجانب 
حيث أن فترة حكم زوجها شهدت 
نموا كبيرا في االقتصاد االمريكي 
مازالوا  االمريكان  أن  حتي 
التسعينات  عقد  علي  يترحمون 
وعلي أيام كيلنتون، ويري البعض 
فأن  هيالري  فوز  حالة  في  أن 
كلينتون الزوج سيلعب دورا مهما 
في دفع االقتصاد األمريكي، بينما 
الرخاء  سبب  أن  البعض  يري 
يكن  لم  الفترة  تلك  في  االقتصادي 
بل  كلينتون  بيل  مهارة  بسبب 
تحرير  حرب  مكاسب  بسبب  كان 
جرف  بعدها  تم  والتي  الكويت 

أموال الخليج ألمريكا. 
كما أن ترامب ال يمثل له العامل 
االقتصادي نقطة ضعف فهو واحد 
من انجح رجال االعمال في العالم 
علي  قادر  أنه  فيه  البعض  ويري 
إنعاش االقتصاد األمريكي، بعقلية 

رجل األعمال الناجح المحترف.
الخارجية  السياسة  يأتي دور  ثم 
والتي تؤثر في 20% في أصوات 
أن  الكثيرين  ويري  الناخبين، 
أي  وأوباما  كيلنتون  حكم  فترة 
إخفاقا  شهدت  الديمقراطيين 
الخارجية،  السياسة  في  أمريكيا 
ففي عهد كيلنتون ترك اإلرهابيين 
رقابة  دون  افغانستان  جبال  في 
مما  الحركة  حرية  لهم  وترك 
سبتمبر،   11 هجمات  في  تسبب 
والتي يعتبرها األمريكان نكسة في 

سياسة   أن  كما  الحديث،  تاريخهم 
جماعات  أيدت  والتي  أوباما 
إسالمية سياسية متطرفة وساعدتها 
بلدان  للحكم فى عدة  الوصول  في 
لم تكن ناجحة علي اإلطالق. كما 
في  الوقوف  عن  اوباما  عجز  أن 
وجه بوتين أدي لشعور األمريكان 
أن  وهم  عاشوا  أن  بعد  بالمهانة 
روسيا قد انتهت لألبد وانهم القطب 
األوحد في العالم. وفي نفس الوقت 
جنون  أن  من  االمريكان  يتخوف 
الكثير  قد يؤدي لخسارتهم  ترامب 

من أصدقائهم.
االقتصادي  العامل  بين  وما 
يظهر  الخارجية  السياسة  وعامل 
وال  أحيانا  يختفي  أخر  عامل 
في  أحيانا  ويظهر  تأثير  له  يكون 
االنتخابات االمريكية ولكن ظهوره 
علي  يقضي  الذي  كالمارد  يكون 
هو  أال  السابقين  العاملين  تأثير 

العامل األمني.
نعم لقمة العيش تشغل االمريكان 
ونعم السياسة الخارجية تشغل بال 

البعض منهم، ولكن الشعور باألمن 
أهم  باألمان هي  للشعور  والحاجة 
والتي  األمريكي  الناخب  لدي  شئ 
الرئاسة  انتخابات  في  ظهرت 
األمريكية 2004 وأدت أن يكتسح 
األمريكية  االنتخابات  األبن  بوش 
االقتصادي  اإلخفاق  من  بالرغم 

الذي بدء في الهبوط بشدة.
أروالندو  حادث  وقوع  وبعد 
الفوز  في  ترامب  أسهم  ارتفعت 
انخفضت  بينما  كبيرة  بصورة 
حظوظ الديمقراطيين في االحتفاظ 
ترامب  فظهر  ثالثة،  لفترة  بالحكم 
علي  القادر  القوي  الرجل  بمظهر 
ونالت  األمريكان  أمن  حماية 
من  الكثير  استحسان  تصريحاته 
أنه  أقتنع  من  ومنهم  األمريكان 
توفير  علي  القادر  المرحلة  رجل 
األمن لهم، بينما كانت تصريحات 
ألمال  مخيبة  وكيلنتون  أوباما 

الكثير من األمريكان.
في  سببا  متين  عمر  يكون  فهل 
في  الحكم  لسدة  ترامب  وصول 
أم  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
هذا  سينسي  األمريكي  الناخب  أن 
الحادث مع قدوم الخريف القادم؟؟ 
االسترخاء  سياسة  ستسفر  وهل 
التي يتبعها أوباما في نجاح إرهابي 
أرهابية  بعمليه  القيام  في  أخر 
امال  كل  علي  لتقضي  أخري 
اختلفت  اسئلة  كيلنتون؟؟  هيالري 
السياسيين  الباحثين  اجابات  معها 
رأيا  يعطي  أن  أحد  يستطع  ولم 
ستجيب  حتما  االيام  ولكن  حاسما 

عليها 

بقية آل سعود وتخريب اإلسالم 
ص 9

 وفي دولة آل سعود الثالثة اشتد سعيرهم 
في نشر المذهب الوهابي المدمر للدول 
التي عاش اإلسالم فيها دهورا متآلفا مع 
الديانات األخر، كما أشعلوا فتيل الصدام 
وقاموا  والشيعة،  السنة  بين  الطائفي 
اإلسالمية  اإلرهابية  المنظمات  بتمويل 
اإلسالمية  الدول  تقويض  علي  لتعمل 
واإلسالم في كل من، العراق، وسوريا، 
بحرب  وأخيرا  وليبيا،  مصر،  وسيناء 
علنية تدميرية علي جارتها اليمن. ولكن 
سعود  آل  عصابة  به  قامت  ما  أخطر 
كان ضرب اإلسالم بين زنوج الواليات 
بأمة  يسمي  ما  بزرع  وذلك  المتحدة 
اإلسالم المخالفة تماما للديانة اإلسالمية، 
بالمال  وتعضيدها  نموها  علي  والعمل 
والترحيب بهم لزيارة األماكن اإلسالمية 

المقدسة علي نفقة السعودية.

نيشن(  )إسالمك  اإلسالم  أمة  تعتبر     
إحدى  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
القوى  أو  المؤسسات  أو  المنظمات 
األمريكيين،  السود  صفوف  في  الفاعلة 

تملكه  بما  نفوذا  أكثرهم  تكون  وتكاد 
المسلمين  بين  فاعلة  وإدارة  تنظيم  من 
اإلسالم  المنظمة  هذه  تبنت  السود. 
الروح  عليها  غلبت  خاطئة،  بمفاهيم 
على   1930 سنة  أسست  العنصرية. 
يدعي  اسود  األصل  غامض  رجل  يد 
ديترويت  في  محمد، ظهر  فراد  واالس 
اختفي  ثم  بالعرب سنة 1929  المكتظة 
أنه  علي  المؤشرات  وتشير  ظهر،  كما 
الحركة  لواء  وحمل  سعود.  آلل  عميل 
الذي  محمد،  إليجا  إسمه  رجل  بعده 
واالنحرافات  البدع  تأصلت  يديه  على 
عقائد  أهم  من  المنظمة.  هذه  عقيدة  في 
هذه المنظمة: تفوق الجنس األسود على 
أسود  المالك  وأن  األبيض،  الجنس 
شيئا  ليس  هللا  وأن  أبيض.  والشيطان 
وهذا  شخص،  في  متجسدا  بل  غيبيا 
عندهم  والصالة  فاراد،  هو  الشخص 
مجرد قراءة الفاتحة والتوجه نحو الكعبة 
ذهنيا، خمس  فاراد  واستحضار صورة 
مرات يوميا، وأن أليجا محمد هو رسول 
هللا. والرسول أليجا محمد ال يؤمن بكل 
في  الصيام  عليهم  فرض  الغيبيات، 
النصارى في  ديسمبر - شهر احتفاالت 

الكريسمس - وألزم أتباعه بدفع 10% من 
كل ما يكسبونه لصالح الحركة. في عام 
1964 اعتنق المالكم محمد علي كالي 
فيها  فاز  التي  الليلة  نفس  في  اإلسالم، 
الثقيل،  للوزن  للمالكمة  العالم  ببطولة 
وكان عمره 22 عاما حينذاك، وأصبح 
كالي صديقا ألبيجا يتردد عليه ويحضر 
اإلسالم  اعتناقه  وكان  الدينية،  دروسه 
النضمامه  شرط  فاراد  عقيدة  علي 
علي  مات  والتي  اإلسالم  أمة  لجماعة 
إيمانه بها. ومما يؤكد ان السعودية وراء 
هذا التنظيم، أنها تدعو تدعو نبي الجماعة 
الجديد والعديد من أتباعه  للحج كل عام 
بالرغم انهم اليعترفون بالنبي محمد وأن 
إله جديد كل 250  هللا هو فراد، ويولد 
ألف عام، والمفروض انهم كفار حسب 
الشريعة اإلسالمية الوهابية، بل الغريب 
ان جماعة أمة االسالم تقيم كل عام عيد 
يدعي بعيد المخلّص يحضره مندوب من 
العربية  الدول  من  كل  االزهرومفتيي 

واإلسالمية!!

https://www.youtube.com/
watch?v=e5CpLHC8_30 

مصر تسترد غطاءي تابوتنى أثرينى من إسرائىل
من  خرجا  إسرائيل  من  أثريين  تابوتين  غطاءي  مصر  استعادت 

مصر بطريقة غير شرعية.
للعالقات  الخارجية  وزير  مساعدة  الفار،  إيمان  السفيرة  وأعربت 
لقيام إسرائيل بإعادة  الثقافية في بيان عن »تقدير الجانب المصري 

هاتين القطعتين وتطلعه إلى تسليم بقية القطع األثرية«.
والكارتوناج  الخشب  من  آدمي ومصنوعين  على شكل  والغطاءان 

الملون وعليهما عدد من النقوش والزخارف الملونة.
ولقد تم  سرقة الغطاءين من مصر عن طريق الحفر خلسة عقب ثورة 2011 وهذه هي »المرة الثانية الستعادة 
قطع أثرية من إسرائيل«. بينما كانت المرة األولى في التسعينات حين نجحت مصر في استعادة القطع  التي تم 

التنقيب عنها في سيناء عن طريق بعثات أثرية إسرائيلية إبان حقبة احتالل شبه جزيرة سيناء
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 
قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 

الطالق في املسىحىة

كانت أمي مثل أي أم مصرية، إذا 
»بخ«،  لي:  قالت  تخويفي،  أرادت 
القديمة:  المصرية  باللغة  ومعناها 
تماديت  فإذا  الشيطان..  أو  العفريت 
بحضور  هددتني  الشقاوة،  في 
مصري  عفريت  وهو  »البعبع«، 
يستخدم  كان  »بوبو«،  اسمه:  شهير 

في أعمال السحر!

هذه  مثل  احترم  انني  ومع     
روحية  تخويفات  ألنها  التخويفات؛ 
ـ تساعدنا على أن نكون على وعي 
بالخبيث الماكر، وأعوانه، وخططهم 
مثل:  جسدية،  وليست  ـ،  الشريرة 
انني،  إال  مسلوخة«..  رجل  »أبو 
كانت  كيف  يُحيّرني:  اآلن،  وحتى 
مثل هذه الكلمات ترعبني.. هل كانت 
األم تشرح لي ما تعنيه هذه الكلمات.. 
أم أن طريقة القاء هذه الكلمات، كانت 
أو  بشكل  الكائنات،  هذه  لي  تُظهر 

بآخر، وتشعرني بمعناها المخيف؟!

أن  وقرأت  كبرت،  أن  إلى     
شبه  إلى  يُغيّر شكله  نفسه،  الشيطان 

مالك نور!

كل  من  أغضب  وأصبحت     
أو  »منّور«  مجاماًل:  لي،  يقول  من 

»نّورتنا«! 

والتي  الكبرى،  الطامة  أما     
نصفين  إلى  ونفسي  عقلي  شطرت 
أن  أحدهم:  لي  قاله  ما  هو  حائرين، 
المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان!

أمي،  اتساءل: هل     هذا جعلني 
واختي، وزوجتي، وابنتي، وحفيدتي، 
وبذلك  الشيطان؛  صور  من  صورة 
رئيسياً  عضواً  شخصياً،  أنا  أصبح، 
أن  أم  الشيطانية؟!..  األسرة  هذه  في 
الشيطان ـ على غير ما سمعت عنه، 
مثل  مفرحاً،  معيناً،  طيباً،  جمياًل، 
وابنتي،  وزوجتي،  وأختي،  أمي، 

وحفيدتي؟!

أستعار  الشيطان،  أن  شك  ال     
صورتنا، واستعار أيضاً أفعالنا، ولم 
يترك لنا سوى الخوف.. الخوف منه، 

والخوف منا!...

صورة الشيطان!
بقلم: عـادل عطيـة

نعرض  سوف  المقالة  هذه  وفي 
دواعي  بتقنين  الخاصة  المقترحات 
اإلنفصال والمستندة إلي روح األيات 
للطالق  التاريخية  والدراسة  الكتابية 
في  عرضناها  والتي  المسيحية  في 

األعداد السابقة.  

الكنيسة  رجاالت  يقوم  أوال:    
وضع  عن  والمسئولون  األجالء 
القوانين المتعلقة بدواعي  اإلنفصال 
الثالث  الكتابية  القواعد  بمالحظة 
األيات  روح  من  والمأخوذة  األتية 

الكتابية ال من حرفيتها: 

التي نص  األساسية  القاعدة    )1
وضع  القانون  أن  الكتاب  عليها 
اإلنسان  وليس  اإلنسان  لصالح 
يقول  ذلك  وفي  القانون  لصالح 
ألجل  جعل  إنما  السبت   : الكتاب 
السبت.  ألجل  اإلنسان  ال  اإلنسان 
قانون  أي  من وضع  فالهدف  وعليه 
في النهاية هو صالح اإلنسان وليس 
صالح التشريع. وهذه نقطة في غاية 

األهمية.   

2( القاعدة الثانية أنه يحق للقائمين 
علي رعاية الكنيسة مجتمعين -وليس 
أي منهم منفردا-  وضع وإستحداث 
ما يرونه من القوانين والتي يراعي 

فيها األتي :

ا(  أن تحرص علي الصالح العام 
للرعية وتتمشي مع ظروف العصر 
والتي تختلف إختالفا كبيرا عما كان 
يقرر  وهنا  سابقة  في عصور  سائدا 
علم السلوكيات أنه لنجاح أي تشريع 
القواعد  علي  ويستند  البشر  يضعه 
األخالقية والروحانية  أن يؤدي هذا 
وأقل  ممكن  نفع  أكبر  إلي  التشريع 
علي  ضرر  ال  أمكن  إن  أو  ضرر 
تحقيقه  يصعب  ما  وهو  اإلطالق، 

غالبا.

الكتاب  روح  تخالف  ال  أن  ب(   
وليس حرفيته  وفي هذه النقطة وعل 
أن  يجب  الحصر  ال  المثال  سبيل 
في  والرجل  المرأة  بين حق  يساوي 
في  وأيضا  اإلنفصال   وأحقية  طلب 
إنجاح  تجاه  وإلتزاماتهم  واجباتهم  
الكتاب  عليه  يؤكد  ما  وهو  الزواج 
وهذا   المسيحية.  بداية  ومنذ  المقدس 
وكما عرضنا في الدراسة التاريخية 

لم يكن يحدث في السابق.  

التشريعات  هذه  تحافظ  أن  ج(   
علي وحدة الكنيسة.

التشريع  في  الحق  هذا  ويؤكد 
تتناسب  التي  القواعد  وإستحداث 
القائمين   العصر وذلك من  مع روح 
الكتاب:  قول  الكنيسة   شئون  علي 
كل ما تربطونه علي األرض يكون 
تحلونه  ما  وكل  السماء  في  مربوطا 
في  محلوال  يكون  األرض  علي 

السماء.

الكتاب  روح  نقول   : هوامش 
مثال  هنا  ونعطي  حرفيته  وليس 
واحد من مئات األمثلة يقول الكتاب 

عنك  فاقلعها  عينك  أعثرتك  إن   :
العين أمر كتابي  فهل نعتبر هنا قلع 
مخالفته  يمكن  وال  عينه  تعثره  لمن 
؟ بالقطع اإلجابة ال يصح قلع العين 
حتي وإن أعثرتنا. ذلك ألن األساس 
هو الحفاظ علي سالمة الجسد وبنفس 
المنطق هل نجبر أحدا وقصرا علي 
ويخشي  يبغضه  من  مع  المعيشة 
بالعيش  حياته  وربما  سالمته  علي 
الوسائل  كل  إستنفاذ  بعد  وذلك  معه 
لإلصالح ما بينهما إن ذلك قد يؤدي 
إلي إصابات جسيمة وهو ما يحدث 
القتل  إلي  يؤدي  قد  وأحيانا  كثيرا. 
النفسية  اإلصابات  بخالف  وهذا 
وإضرارا  ضررا  تقل  ال  قد  والتي 
عن اإلصابات البدنية . ونعيد ونكرر 
بعد  اال  يأخذ  ال  اإلنفصال  قرار  أن 
ممكن  ووقت  وسيلة  كل  إستنفاذ 

لإلصالح.   

نهي  هل  الثالثة:  القاعدة   )3
الكتاب عن الطالق نهي مطلق مثل 
والزني  الكذب  عن  المطلق  النهي 
والقتل ؟ واإلجابة وبوضوح بالقطع 
في  األخير  الخيار  جعله  وإنما  ال. 
العالقة  عن  هللا  روح  غياب  حالة  
حالة  في  وذلك  المقدسة  الزوجية 
خطر  وجود  أو  اإلصالح  تعذر 
محدق ونذكر مثالين  : ا(  من أجل 
الكتاب: من  القلب وهنا يقول  قساوة 
أجل قساوة قلوبكم كتب )موسي( لكم 
هذه الوصية )كتاب طالق ( وكثيرا 
ما يتخطي األمر -وكما نعلم جميعا- 
قساوة القلب. ب(  ولعلة الزني  وهنا 
يقول الكتاب : ال طالق إال لعلة الزني 
ونعود ونكرر لعلة وليس لفعل الزنا 
ولكن للعلة التي يمكن أن تؤدي إلي 
الزنا »وهنا مربط الفرس« فما هي 
األسباب التي يمكن إعتبارها علة قد 
اإلستعانة  ونقترح  الزنا.  إلي  تؤدي 
إنجلترا في  في  الذي صدر  بالقانون 
سبقته  والذي   التسعينيات   منتصف 
لهذا  والتعديل  التفكير  من  قرون 
القانون في هذه الديمقراطية العريقة. 
الخمسة   األسباب  القانون  هذا  وحدد 
الزنا أو  التي تعتبر زنا أو في حكم 
القرار  معها  ويحق  للزنا  علة  تعتبر 
وحسب  األسباب  وهذه  باإلنفصال. 
إستنتاج  أفضل  المتواضع  رأينا 
أن  يمكن  التي  للعلة  أو  للزنا  بشري 

ينتج عنها الزني وهي: 

اإلرتباط   أو  الفعلي  الزنا   )1
المعنوي  أو  الجسدي  العاطفي 
الزوجة  أو  الزوج  غير  بشخص 
اإلتصال  وسائل  كل  ويشمل 

اإلجتماعي . 

 : المتكرر  أو  البالغ  العنف   )2
منه  يستشعر  الذي  العنف  خاصة 
الطرف  علي  واضح  خطر  وجود 

المجني عليه.  

3( الهجر لبيت الزوجية ) اإلختفاء 
بعيدا عنه (  لمدة ثالث سنوات.  

4( الجنون الذي ال شفاء منه.  

5( اإلنفصال من قبل طرف واحد 
 5 لمدة  األخر  الطرف  رضي  دون 

سنوات. 

الطرفين  باتفاق  اإلنفصال   أو 
ولمدة سنتين..

وهنا طول مدة اإلنفصال بغرض 
بين  الخالفات  عمق  من  التأكد 
وفي  تداركها.   وصعوبة  الطرفين 
نفس الوقت يقيد ويمنع تماما الطالق 
نزوة  أو  وقتية  إنفعاالت  عن  الناتج 
طارئة ويجب  مالحظة أنه في حالة 
حرص  مع  الطرفين  أحد  إنفصال 
بما  العالقة  إستمرار  علي  األخر 
الطرف   لهذا  الطيبة  النوايا  يعكس 
المقدسة  العالقة  هذه  علي  للحفاظ 
وتسامحه تجاه الطرف المخطيء فقد 
إلي  اإلنفصال  مدة  من  المشرع  زاد 
يراجع  ربما  ألنه  وذلك  سنوات؛   5
ويقدر  نفسه  المخطيء  الطرف  فيها 
حرص شريكه في الزواج  علي هذه 

العالقة.

الحالي  القانون  هامة؛  ملحوظة 
الغربية خفض مدة  الدول  في معظم 
اإلنفصال إلي سنة واحدة فقط وذلك 
بمنطق عدم تجميد وضع المتنازعين 
في  اإلسراع  بغرض  طويلة  فترة 
حياة  لبدء  أخري  فرصة  إعطائهم  
تتطلب  النقطة  وهذه  سوية  جديدة 
دراسات أشمل وأعمق وذلك للتحقق 
تبدأ  الحالة  هذه  وفي  فوائدها.  من 
أشهر   3 بعد  اإلنفصال  إجراءات 
األقل  علي  جلسة  حضور  وبعد 
يصدر  أن  والبد   الصلح.  لمحاولة 
في  أشهر   9 بعد  اإلنفصال  قرار 
عمرهم  أطفال  وجود  عدم  حالة 
يقل عن 16 عاما )أي بعد سنة من 
اإلنفصال(  أما في حالة وجود أطفال 
تقل أعمارهم عن 16 عاما فيصدر 
قرار اإلنفصال بعد 15 شهر وذلك 
الصغار  األطفال  وضع  ترتيب  ألن 

يحتاج لمزيد من الوقت . 

المدة  تقرر  أن  القبطية  وللكنيسة 
المناسبة لإلنفصال قبل إصدار قرار 
يراعي  أن  يجب  ولكن  الطالق. 

األتي:

1( عدم تجاوز المدد التي تقررها 
الفرصة  إلعطاء  وذلك  الكنيسة 
للطرف المجني عليه لبدأ حياة سوية.  

الطرف  مع  يبقوا  األطفال   )2
األحوال  كل  وفي  لتربيتهم  األصلح 
واإلتفاق  االطفال  رأي  أخذ  يجب 
يسمح  التي  والطريقة  المدة  علي 
فيها للطرف األخر بمشاهدة األطفال  
ذلك إن رغب هو أو ورغب اإلطفال 

في ذلك. 

عليه  المجني  الطرف  يعطي   )3
حالة  في  أما  الكنسي.   الزواج  حق 
أن  فيمكن  الطرف  هذا  تحديد  تعذر 

يحصل اإلثنان علي هذا الحق.

الكريم  السكن  حق  ضمان   )4
المجني  للطرف  المادية  والحقوق 

عليه واألهم لألطفال.  

جلسات  حالة  في  هامة:  ملحوظة 
تراها  خاصة  حاالت  وفي  الصلح 
الطرفين  مع  اإلتفاق  يمكن  الكنيسة  
التجريبي   اإلنفصال  ممارسة  علي 
في  الحاالت  بعض  في  ينجح  والذي 
منع اإلنفصال النهائي وذلك بان يتم 
اإلنفصال  بين الطرفين لفترة من 6 
خارج  لقاء  ترتيب  مع  12شهر  إلي 
إسبوع  كل  ساعات  ولمدة  المنزل 
يتم  ال  اللقاء  هذه  وفي  إسبوعين  أو 
ويكون  السابقة  للمشاكل  مناقشة  أي 
الحديث  في أمور عامة . والغرض 
من ذلك أنه ربما يري الطرفان بان 
ليس  الجديدة  الحياة  ونمط  اإلنفصال 
ورديا كما يراه الزوجان وقت إحتدام 
المشاكل كما أنه -وإن جاز التعبير- 
يعطي الطرفين  إستراحة مقاتل من 
مشاكل الزوجية ففي بعض الحاالت 
اإلنفصال  صعوبات  معاينة  وبعد 
من تدبير أمور الحياة والعزلة ألحد 
أن   يحدث  األطفال  عن  الطرفين 

يتراجع الطرفان عن هذا القرار.  

التي  المقترحات  هي  هذه  كانت 
كنيستنا  شئون  علي  للقائمين  نقدمها 
أصعب  من  واحدة  لحل  الحبيبة 
ينتمون  والذين  رعاياها  مشاكل 
الكنيسة.  وحدة  علي  وللحفاظ  إليها 
ال  المسيحية  في  الطالق  ومشكلة 
يمكن تجاهلها مع تفاقمها الحاد  في 
طلب  فحاالت  األخيرة  السنوات 
يمكن  ال  أعدادا  بلغت  قد  اإلنفصال 

السكوت عليها.    

أن  نذكر  أن  نحب  النهاية   وفي 
حلها  في  يساهم  ال  المشاكل  تجاهل 
يجب  تفاقمها.وعليه  إلي  يؤدي  بل 
مواجهة المشاكل بحلول كتابية تأخذ 
روح الكتاب ال حرفيته  ألنها السبيل 
وأيضا  المشاكل.  هذه  لحل  الوحيد 
اإلنفصال  إلي   يؤدي  ما  كل  أن 
الروحي بين الزوجين هو علة للزنا 

قد تستوجب اإلنفصال. ونذكر أيضا 
المشكلة  لهذه  الرئيسي   الحل  بأن  
األساس   من  حدوثها  منع  في  هو  
الشريك  إختار  في  بالتدقيق  وذلك 
إلي  نضطر  أن  من  بدال  المناسب  
في  اإلنفصال  دواعي  عن  البحث 
الزواج ال قدر هللا  إذا ما فشل  حالة 
الدراما  قمة  الطالق   يمثل  »حيث 
في العالقات اإلنسانية ويزداد األمر 
»فالذي  أطفال  وجود  مع  سوءا 
جمعه هللا )جينات األباء في األبناء( 
من  هم  فاألطفال   إنسان.  يفرقه  ال 
يتحمل العبء األكبر في هذه الِمحنة 
اإلنسانية رغم عدم مسئوليتهم عنها.        
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العرس  السابق عن  العدد  فى  تحدثنا 
الذى  الملوكى وتعرفنا على الطريق 
يودى الى العرس وعرفنا ان الكنيسة 
الن  مهزوما  عدوا  تواجه  العروس 
ووصلنا  دين  قد  العالم  هذا  رئيس 
الى فرحة السماء بالعروس المتوجه 
ممكن  كان  ما  ولكن  الملكى  بالتاج 
العظيم   االنجاز  بدون  هذا  يحدث  ان 
عروس  فنرى  الصليب  فى  تم  الذى 
الطيبه  ادهانك  لرائحة  تقول  النشيد 
احبتك  لذلك  مهراق  دهن  اسمك 
العذارى )نش 1-3(  الدهن هو خليط 
من زيت وعطور وكان دهن المسحه 
يسكب على رأس رئيس الكهنه فينزل 
على لحيته  مز1:33  والزيت رمز 
الروح  حل  وعندما  القدس  للروح 
الكنيسة  رأس  المسيح  على  القدس 
هذا  كان   20-16 لو 4  يوم عماده  
ومعروف  العروس  الكنيسة  لحساب 
تذكر  الشخص  اسم  يذكر  عندما 
اعماله فعمل المسيح له رائحه  طيبه 
فعندما نذكرة  نذكر حبه الذى سكبه 
ففاحت  نفسه  سكب  الصليب  على 
رائحة طاعته واشتمها االب كرائحة 
الكنيسة  وصارت    9-1 ال  عطرة 
الذين  فى  الذكيه  المسيح  رائحة 
يخلصون والذين يهلكون 2كو15-2 
لذلك نقول محبوب هو اسمك يارب 
سألنا  واذا  تالوتى  النهار  طول  فهو 

المؤمنين  جماعة  فى  كفرد  الشخص 
اوسألنا الجماعه كلها ككنيسة اشتمت 
انها  نرى  طيبه  ادهان  المسيح  فى 
اول مرة  تقابلت معه  اشتمتها عندما 
محبته  اكتشفت  اذ  كمخلص  وقبلتة 
فدخلت معه فى عالقة حب فادركت 
مات عوضا  هو  لذلك  يحبها  هو  كم 
اسمك  فاعلنت  الحياة  ليعطيها  عنها 
فى  قليال  نتأمل  دعونا  مهراق  دهن 
هو  الحقيقى  المؤمن  ان  االسم  هذا 
الذى يتغنى باسم الرب وكل حديث ال 
يدور حول هذا االسم ال يشبع النفس 
الن كلمة الرب تقول فأن كان وعظ 

ما فى المسيح ان كانت تسليه 
وهكذا   1-2 فى  للمحبه  ما 
فى  البشريه  النفس  كانت 
الشعب القديم تقول الى اسمك 
النفس  شهوة  ذكرك  والى 
بنفسى اشتهيتك اش 26 9-8 
نلنا خالصنا  قد  وبهذا  االسم 
ليس باحد غيرة الخالص الن 
ليس اسم اخر تحت السماء قد 
اعطى بين الناس به ينبغى ان 
نخلص اع 4-12 وبهذا االسم 
وحدة نستطيع ان نتقترب الى 
من  ونطلب  النعمه  عرش 

سألتم  ومهما  احتياجاتنا  كل  ابينا  هللا 
باسمى فذلك افعله ليتمجد االب باالبن 
الحق الحق اقول لكم كل ما طلبتم من 

االب باسمى يعطيكم يو 14 14-13 
اى  فى  الكنيسة  تجتمع  االسم  ولهذا 
فيكون حاضرا  مكان  اى  وفى  وقت 
معها النه حيثما اجتمع اثنان او ثالثه 
باسمى فهناك اكون فى وسطهم مت 
تكون  ان  مطالبين  ونحن    20-18
االسم   ذلك  لمجد  وافعالنا  اقوالنا  كل 
وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا 
شاكرين هللا  يسوع  الرب  باسم  الكل 
االولين  االباء  ان    1-3 كو  واالب 
االسم  هذا  على  التعرف  ارادوا 
فنرى بعد ظهور الرب ليعقوب ابى 
االسباط وقال له اليدعى اسمك فيما 

بعد يعقوب بل اسرائيل فسأله يعقوب 
وقال اخبرنى باسمك فقال لماذا تسأل 
وايضا   29-28 تك3   اسمى  عن 

الكنيسة العروس )10(
العروس والدهن الطيب

حليم منجة

عندما ظهر لمنوح ابى شمشون سأله 
منوح ما اسمك حتى اذا جاء كالمك 
لماذا  الرب  مالك  لة  قال  نكرمك  
)سر(  اسمى وهو عجيب  تسأل عن 
للعهد  فبالنسبه   18-17 قض13 
القديم كان اسم هللا سرا لم يستطع احد 
ان يعرفه  لكن العروس بروح النبوة 
يحبها  انه  قد عرفت اسمه واكتشفت 
لدرجه انه قد مات الجلها وسفك دمه 
دهن  اسمه  واصبح  الصليب  على 
يقود  القدس  الروح  وصار  مهراق 
برائحة  والتلذذ  معرفته  الى  البعدين 
القدس  الروح  واصبح  العطر  االسم 
يمجدة اذ يأخذ مما له ويخبر عروسه 
ملئ  كل  يحل  فية  الذى  ذاك  بامجاد 
كان  وان  كو9-2   جسديا  الالهوت 
العالم اليعرف هذا االسم العظيم االن 
ستتحد  قريب  سياتى وقت وهو  لكن 
فيه السموات واالرض وسوف تجثوا 
ممن  ركبة  كل  المسيح  يسوع  باسم 
ومن  االرض  على  ومن  السماء  فى 
تحت االرض ويعترف كل لسان ان 
يسوع المسيح هو رب لمجد هللا االب 
واالرض  السموات  ان  فى11-9 
الكريم  االسم  ذلك  تعظيم  فى  ستتحد 
ستعم رائحة اسم الرب وتشتمها كل 
القبائل وكل االلسنة سوف تسبح هذة 
امجد  ما  سيدنا  الرب  ايها  التسبحه 
اسمك فى كل االرض مز80 اسمك 
دهن مهراق ان العروس عندما تنظر 
من  مسكوب  تراة  عريسها  اسم  الى 
فتستطيع  بحبه  قلبها  فيمتلئ  اجلها 
تبذل  ان  بل  فقط  الحب  تبادله  ان  ال 
نفسها من اجله اذا تطلب االمر ذلك 
وال يمكن ان تنكر حبه  اسمك دهن 
وهنا  العذارى  احبتك  لذلك  مهراق 

العذارى  محبه  فى  السبب  ان  نرى 
له اكتشافهم بانه بذل ذاته من اجلهم 
النه هكذا احب هللا  العالم حتى بذل 
من  كل  يهلك  ال  لكى  الوحيد  ابنه 
االبدية  الحياة  له  تكون  بل  به  يؤمن 
ان  يظن  البعض  وربما  يو16-3 
فقط  يتزوجوا  لم  الذين  هم  العذارى 
كثيرين  هناك  صحيح  هذا  كان  وان 
لخدمة  ووقتهم  حياتهم  كل  وهبوا 
مفهوم  العذارى  مفهوم  لكن  الرب 
العذارى  ان  ذلك  من  واشمل  اكبر 
عن  العذارى  هما  الروحى  بالمفهوم 
للرب  حياتهم  كرسوا  الذين  العالم  
لم  والعالم  العالم  فى  يعيشون  يسوع 
يعيش فيهم فكلما كانت النفس البشرية 
تتمتع  ان  تستطيع  العالم  عن  عذراء 
العالم عداوة  الرب الن محبة  بمحبة 
الذين  ان  هو  العذارى  فتعريف  هلل 
سكن فيهم حب الرب يسوع ورفضوا 
نقصد  ال  وهنا  العالم  فى  محبه  كل 
الذين يعيشون فى االديرة  وان كان 
هذا شئ عظيم جدا لكن المقصود هنا 
االنسان الذى هجر محبة العالم وهو 
بمعنى  الدير  او فى  العالم  يعيش فى 
انه وهو يعيش فى العالم لكن العالم لم 
يعيش فية بمعنى ان قلوبهم اصبحت 
خاليه من محبة المال والشهرة وكل 
فالدهن  الفانى  العالم  هذا  ملذات 
الطيب واالسم المهراق اليستطيع ان 
برائحته  ويتمتع  الغاليه  قيمته  يدرك 
يجعل  وهذا  المؤمن  سوى  العطرة 
المؤمن كفرد والمؤمنين معا كعروس 
ان تعيش فى حالة السهر واالستعداد 

لمجئ عريسها لياخذها إلى مجده

عيد  فى  تسبيحنا  فى  نقول  هكذا 
الصعود المجيد وهنا بعض التأمالت أو 
التساؤالت عن المعانى العميقة فى هذه 

الكلمات القليلة:

صعد:. وأما أنه صعد فألنه نزل أوال 
الذى  اال  السماء  الى  أحد صعد  )ليس 
نزل من السماء،ابن اإلنسان الذى هو 
فى السماء( يو13:3 ونجد هنا مالحظة 
المقدس  الوحى  فبينما  هامة  الهوتية 
و  الماضى«صعد«  الفعل  يستخدم 
الحاضر  يستخدم  أنه  اال  »نزل« 
المستمر ويقول )ابن اإلنسان الذى هو 
فى  السماء( فكيف يكون نزل وصعد 
وفى الحاالتين هو موجود فى السماء؟ 
الزمان  فوق  المسيح  الهوت  ألن  هذا 
أو  زمان  فى  يُحد  وال  المكان  وفوق 
جسده  أى  المسيح  ناسوت  أما  مكان. 
ونفسه  البشرية  وروحه  اإلنسانى 
فى  شابهنا  فقد  محدود  فهو  البشرية 
كل شىء ما عدا الخطية وحدها ولوال 
اتحاد الالهوت بالناسوت بغير اختالط 
وال امتزاج وال تغيير ألصبحت ذببحة 
تكفى  وال  محدودة  أيضا  هى  الصليب 
لفداء غير محدود. لذلك صعد المسيح 
الى  ودخل  قيامته  بعد  الممجد  بجسده 
األقداس السماوية به كسابق لنا ليمكن 
 ( عندما  أجسادنا  قيامة  بعد  نتبعه  أن 
يلبس هذا المائت عدم موت وهذا الفاسد 
كان  )وان   53:15 1كو  فساد(  عدم 
 ، فيكم  ساكنا  المسيح  اقام  الذى  روح 
فالذى أقام المسيح من األموات سيحيى 
الساكن  بروحه  المائتة  أجسادكم  أيضا 
فيكم( رو11:8 الم يقل ) وان مضيت 

وآخذكم  أيضا  آتى  مكانا  لكم  وأعددت 
إلى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً( 

يو3:14 

القيامة  بجسد  المسيح  لقد صعد  نعم 
منه  التالميذ  توجس  لما  الذى  الممجد 
قال لهم )انظروا يدًى ورجلًى: انى أنا 
هو جسونى وانظروا فإن الروح ليس له 
لحم وعظام كما ترون لى( لو39:24 
له  المسيح  صعد  عينه  الجسد  وبهذا 
المجد الى سماء السموات )وبدم نفسه 
فُوجد  اأألقداس  الى  واحدة  مرة  دخل 
أيضا  ونحن    12:9 عب  أبدياً(  فداء 
أو  بالقيامة  المجد  الجسد  نلبس  عندما 
إذا سبق وجاء فى مجيئه الثانى سنلبس 
مثله جسدا ممجداً ونلقاه )وهكذا نكون 

كل حين مع الرب( 1 تس 17:4 

من أين نزل ؟: قال )أنتم من أسفل 
أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم أما 

أنا فلست من هذا العالم( يو23:8 

 : لتالميذه  قال  صعد؟  أين  والى 
الى  أتيت  )خرجت من عند اآلب وقد 
الى  وأذهب  العالم  أترك  وأيضاً  العالم 
اآلب( يو 28:16  )أما اآلن فأنا ماٍض 

الى الذى أرسلنى( يو 5:16 

تطهيرا  بنفسه  صنع  أن  و)بعد   
فى  العظمة  يمين  فى  جلس  لخطايانا، 
األعالى( عب 3:1 وكما يقول القديس 
ما  بعد  الرب  أن  )ثم  اإلنجيلى  مرقس 
عن  وجلس  السماء  الى  ارتفع  كلمهم 
لوقا  والقديس  مر19:16  هللا(  يمين 
عنهم  انفرد  يباركهم  هو  )وفيما  يقول 

وهنا  لو51:24  السماء(  الى  وأُصعد 
أُصعد؟  أم  صعد  هل  ساذج:  سؤال 
يمكنه  ال  وحده  الجسد  ان  واإلجابة 
يمكن  به  الالهوت  باتحاد  ولكن  ذلك 
ذلك فالهوته أصعد ناسوته الى السماء 
تطهيرا  عامال  األقداس  الى  دخل  ثم 
لخطايانا  وجلس عن يمين العظمة حتى 
يمكن لنا أن نتبعه فهو باكورة الراقدين 
ونحن  السماء.  دخول  فى  لنا  وسابق 
قيامة أجسادنا ولبسنا لجسد ممجد  بعد 
)فيرسل  بإصعادنا  أمر هللا  الى  نحتاج 
مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون 
أقصاء  من  رياح  األربع  من  مختاريه 
السموات الى أقصائها( مت 31:24 أما 
المسيح له المجد فصعد بنفسه فالهوته 
لم  الهوته  ان  حقا  ناسوته،  يفارق  لم 
إذ  واإلهانات  األلم  فى  ناسوته  يشارك 
ال يجوز عليه شىء من هذا إال أنه في 
اتحاد مع الناسوت ليتمجد المسيح كإبن 

هللا وليعطى للفداء ال محدودية.

التجسد  موضوع  كل  صعد؟   لماذا 
ومشاركتنا  األرض  على  والحياة 
ومشابهتنا فى كل شىء ما عدا الخطية 
المجد  له  المسيح  وأقوال  أعمال  وفى 
وآالمه وصلبه وقيامته وصعوده، هى 
كلها ألجلنا ولحسابنا نحن البشر.  ولنا 
لتقديم  كان  إن صليبه  حقاً   : نسأل  أن 
نفسه كذبيحة فداء عن خطايانا وتم ذلك 
لحظة أن قال )قد أُكمل( يو30:19  ثم 
أن اآلب تقبل هذه الذبيحة )محرقة وقود 

صعد..وجلس..عن ميني اآلب                                                                                

د. عبد اجمليد كامل

رائحة سرور للرب( ال 14:1 وأعلن 
من  المجد  له  المسيح  بقيامة  لها  قبوله 

الموت. لكن ماذا لنا فى صعوده؟

صعود السيد المسيح له المجد إعالن 
مجدتك  قد  )أنا  للعالم  ارساليته  اكتمال 
أعطيتنى  الذى  العمل  األرض.  على 
ألعمل قد أكملته( يو4:17 وكان البد 
أن يصعد ويدخل الى األقداس كسابق 
فيه  فلنا  نتبعه  أن  لنا  يمكن  حيث  لنا 
الفداء بدمه )كو14:1( )حيث أكون أنا 

تكونون أنتم أيضاً(  يو3:14 

القدس  الروح  لنا  يرسل  وبصعوده 
نقطة الهوتية  الى  اإلشارة  وهنا يجب 
وهى أن اإلرسال غير اإلنبثاق فالروح 
القدس منبثق من اآلب منذ األزل وقبل 
خارج  وهذا  وخليقة  كون  يوجد  ان 
الزمن أما اإلرسال فقد تم داخل الزمن 
من  مكسبنا  وهنا  الخمسين،  يوم  فى 
الصعود )أقول لكم الحق: انه خير لكم 
أن أنطلق ، ألنه إن لم أنطلق ال يأتيكم 
اليكم(  أرسله  إن ذهبت  المعزى ولكن 
يو16:7 وهذه ثمرة دائمة فى حياتنا ما 
نحزن  فال  بها  ننتفع  أن  وأعظم  أجمل 

الروح وال ندعه ينطفىء.

ما معنى جلس عن يمين اآلب أو عن 
يمين العظمة:

جلس ليس بمعنى جلس على كرسى 
استقر  بمعنى  قعد على مقعد ولكن  أو 
بمعنى  وليس  مقامه  فى  وثبت  ودام 
الجلوس حرفيا وأما عن كلمة يمين اآلب 
فالكالم عن هللا اآلب  العظمة  يمين  أو 
ويلزمنا أن نعرف من هو اآلب؟ اآلب 
هو الوجود اإللهى أو كينونة هللا )أهيه 
الذى أهيه( خر 13:3 أى »الكائن الذى 
الوجود وصاحب  كائن« وهو مصدر 
الخطة األزلية األبدية وهو ليس له جسد 
أو جسم حتى يكون له يمين أو يسار أو 

فوق أوتحت  ألن )هللا روح( يو 24:4 
وال يُحد أو يكون له حيز فى المكان أو 
الزمان. وألنه ليس له حدود تكوين ألنه 
مجده  يرى  أن  موسى  أراد  فلما  روح 
قائاًل )أرنى مجدك( خر 18:33 قال له 
هللا )اإلنسان ال يقدر أن يرانى ويعيش( 
فى  نقرة  فى  هللا  وضعه   20:23 خر 
الصخر وغطاه وسمح للمسة عابرة من 
الذى  لموسى  تُستعلن  أن  اإللهى  مجده 
ولذلك  واجتيازها  انتهاءها  بعد  نظر 
الشريعة  لوحى  استالمه  عند  أيضاً 
يلمع  وجهه  فصار  يلمع  جلده  صار 
ولم يستطع الشعب أن ينظر الى وجهه 
أن  فاضطر  اليه   ينظروا  أن  فخافوا 
يضع على وجهه برقعا )خر 33:34( 
فاهلل روح ال يُحد ومجده أعظم من أن 

يُرى. 

للبشر  يُستعلن  أن  هللا  أراد  ولما 
لذلك  إنسان  شكل  آخذا  تجسد  ويروه 
المسيح  فى  )تأنس( ورأيناه  نقول عنه 
ناسوته  فى  محتجب  الهوته  المجد  له 
فى  ظهر  هللا  التقوى  سر  هو  )عظيم 
هو  فالمسيح   16:3 1تى  الجسد( 
)بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل 
األشياء بكلمة قدرته( عب 3:1 وبهذا 
امكن للبشر أن يروا هللا وهذا هو نفسه 
نعاينه  سوف  الذى  المبارك  بشخصه 
فى األبدية وهكذا )نكون كل حين مع 

الرب( 1تس17:4 

كلمة »اليمين« إذن هنا ال تعنى تحديد 
جهة وإنما تعنى القوة والقدرة والعظمة 
والسلطان كما جاء عنه فى سفر الرؤيا 
) وكل خليقة مما فى السموات وعلى 
األرض وتحت األرض وما على البحر 
كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على 
والكرامة  البركة  وللخروف  العرش 
والمجد والسلطان الى أبد  اآلبدين(  رؤ 

13:5
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

زيت السمك

من عيادة الطب الطبيعى
بذر الكتان

تسمى  طبيعية  أنثوية  لهرمونات 
وهى   Phytoestrogens
هرمون  تعديل  على  تساعد 
األستروجين فى السيدات، ووجد 
للوقاية من  العلمى مفيدا  بالبحث 
أيضا  مفيد  وهو  الثدى،  سرطان 
الدورة  انقطاع  عند  للسيدات 
المادة  هذه  أن  كما  الشهرية، 
على  تأثير  ولها  لألكسدة  مضادة 
فى  الثالثية  الدهون  تخفيض 

الجسم.
يمكنك تناول بذر الكتان مطحونا 
ويخرج  تأثيره  اليضيع  حتى 

صحيحا من الجسم.
على  التأثير  على  تحصل  لكى 
من  ولالستفادة  الهضمى  الجهاز 
كبيرة  ملعقة  تناول  يمكنك  اليافه 
فى الماء أو على الزبادى مرة او 

أثنين فى اليوم.
على  تحصل  أن  أردت  اذا  أما 
الدموية  األوعية  على  تأثيره 
لزيت  المشابه  التأثير  والقلب 
السمك يمكنك تناول ملعقة كبيرة 
من زيت بذر الكتان مرة أو أثنين 

فى اليوم.
د.تباسيم جندي

س: ماهى الفوائد الصحية لبذر 
 Flax الكتان  بذر  وزيت  الكتان 
     Seeds، Flax Seed Oil
زيت  وبين  بينه  الفرق  وما 

السمك؟

هام  مصدر  هو  الكتان  بذر  ج: 
بذر  وألياف  الكتان  بذر  لزيت 

الكتان.

    زيت بذر الكتان هو مصدر 
اوميجا  انتاج  الى  تؤدى  لمادة 
)والحامض   )Omega 3  3
الدهنى أوميجا 3 له تأثير مضاد 
لاللتهابات فى الجسم، وهو أيضا 
والقلب،  الدموية  لألوعية  مفيد 
فى  السمك  زيت  يشبه  وهو 
تأثيره، أال أن زيت السمك أفضل 
مباشر  مصدر  السمك  زيت  ألن 
بذر  ألوميجا 3 على خالف زيت 
للمادة  مصدر  هو  الذى  الكتان 
التى تنتج أوميجا 3 وتحتاج الى 
والتى  لتحويلها،  الجسم  أنزيمات 

يصعب وجودها أحيانا.
يحتوى  الكتان  بذر  ولكن 
تسمى  مخاطية  ألياف  على 
Lignins وهذه األلياف تساعد 
الجهاز  فى  االخراج  عملية 
يعانون  الذين  وتساعد  الهضمى، 
على  تأثير  ولها  اإلمساك،  من 

تخفيض دهون الجسم.
مصدر  هو  الكتان  بذر  أن  كما 

واالهتمام  الضجة  هذه  ما  س: 
أو  السمك  لزيت  حاليا  المعطى 
تأثيره  وماهو  ؟   3 أوميجا  مايسمى 

على صحة الجسم؟

ج: زيت السمك هو أكبر المصادر 
الغير  األساسية  الدهنية  لألحماض 
     Essential Fattyمشبعة
الجسم  يستطيع  ال  والتى   Acids
صنعها ، والتى يطلق عليها أوميجا 
تركيبها  بسبب   ))  Omega 3  3
هو  المصادر  وأحسن  الكيميائى. 
والماكريل  والكود  السالمون  سمك 

والسردين واألنشوجة.

هذه  أهم  هما   EPA، DHAو
رئيسيا  دورا  تلعب  األحماض وهى 

كمضاد عام لأللتهابات فى الجسم.

 DHA ان  األبحاث  ودلت 
المخ  تركيب  فى  هاما  دورا  يلعب 
العصب  وخاصة  واألعصاب 
البصرى والمفاصل. أما EPA  فله 
دور هام فى أمراض القلب واألوعية 
وكمضاد  المناعى  والجهاز  الدموية 

عام لأللتهابات فى الجسم.

المختلفة  المستحضرات  تجد  ولذا 
من  مختلفة  بنسب  السمك  لزيت 
تصلح  لكى  المذكورين  الحامضين 

عالج  فى  المساهمة  أو  للوقاية 
مختلف األمراض.

فى  دور  السمك  لزيت  تجد  ولهذا 
التشتت  وأمراض  العيون  أمراض 

الفكرى عند األطفال.

ولها دور فى منع الجلطات الدموية 
الدموية،  الصفائح  تجمع  يمنع  فهو 
يتعاطون  الذين  على  يجب  لذا 
األدوية المسيلة للدم مراجعة الطبيب 
زيت  أقراص  تناول  عند  المختص 
السمك، كما أنه يساعد على تخفيض 
الدهون الثالثية وتقليل الكولسترول، 
ضغط  خفض  فى  المساهمة  وأيضا 
تأثيره  اعتبار  يمكن  ولهذا  الدم، 

الواقي من أمراض القلب.

أمراض  فى  دور  السمك  ولزيت 
حفظ  فى  يساعد  كما  االكتئاب، 

الذاكرة.

المناعى  الجهاز  فى  دوره  أما 
فهو  التنفسي  الجهاز  وأمراض 
المضادة  خاصيته  بسبب  واضح 

لاللتهابات.

الجلدية  األمراض  على  تأثيره  أما 
فهو واضح فى التخفيف من أمراض 

األكزيما والصدفية.

وله دور كبير مؤيد بأبحاث علمية 
األلتهاب  مرض  من  التخفيف  فى 

الروماتيزمى للمفاصل بأنواعه.

التهابات  أمراض  فى  دور  وله 
 Crohn‘ s مثل  الهضمى  الجهاز 

.Disease

من  للوقاية  عام  دور  له  أن  كما 
السرطان باعتباره مضاد لاللتهابات.

لفيتامين  السمك هو مصدر  وزيت 
  D، A

أن  حاول  القارئ  عزيزي  ولكن 
على  يحتوى  الذى  بالمنتج  تهتم 
األحماض  وكمية  السمك  زيت 
تعرض  قد  يكون  أن  يصح  وال  فيه 
 ، تحضيره  فى  الشديدة  للسخونة 
بالحرارة  تحدث  التى  األكسدة  ألن 
تقلل من فاعليته، كما يجب أن يخلو 
الثقيلة وأن  المستحضر من المعادن 

يذكر ذلك على العلبة.

أكل  من  مانع  ال  العموم  وعلى 
األسبوع،  فى  مرات   3-2 السمك 
قليلة  السمك  أنواع  أن أغلب  وتذكر 

جدا فى احتوائها على الزئبق.

ودمتم في الصحة والعافية

حادث مصر للطريان: جاٍر اختبار الوحدات اإللكرتونية 
للصندوق األسود
قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة مصر للطيران أنه جاٍر 
عمل الفحوصات واالختبارات الدقيقة للوحدات اإللكترونية لجهازي 
مسجل محادثات الكابينة ومسجل معلومات الطيران للطائرة، وإزالة 
الترسبات الملحية ألكثر من 200 دائرة كهربائية ألجل التوصل إلى 
قراءة ما تحتوي عليه وحدات الذاكرة الخاصة بالصندوقين قبل البدء 

في عملية تفريغ البيانات.

ختفيض كبري يف أسعار اإلعالنات يف األهرام اجلديد
بدءا من عام 2016 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

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  
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بالوجه مع جعل خاليا جلدك  العناية  تبدأ 
كانت  إذا  اخلارج.  إلى  الداخل  من  صحىة 
بشرتك ال حتصل على املواد املغذية املفىدة 
التي حتتاجها، فأنت ال تبدين في أفضل حال. 
باملستحضرات  وجهك  تغطي  أن  من  فبدال 

فلم ال تنظمنى طعامك.

املاء

على  الشفاء  ملوك  ملك  فهو  املاء  عن  أما 
وجه األرض فجزيئات املاء تتواجد في جلدك 
ولوال املاء في جلدك ملا أصبح مرنا وإذا أصىب 
اجلسم باجلفاف فاجللد يصاب به أيضا حنى 
يفقد الكثىر من املاء لذا يجب علىك شرب 
الىومىة  اخلسارة  لتعويض  املاء  من  الكثىر 
التي  السكرية  للمشروبات  بديل  وهو 
مستويات  وانخفاض  إرتفاع  في  تتسبب 

األنسولنى بشكل درامي.

فىتامنى “إي”

إبطاء  على  “دي”  فىتامنى  ويساعد  كما 

بشكل  يتواجد  ال  ولكنه  الشىخوخة 
طبىعي في األطعمة.

الديك الرومي

يحتوي الديك الرومي على كمىة كبىرة من 
مرونة  على  املعدن  هذا  ويحافظ  الزنك– 
لىكون  السبانخ  مع  تناوله  وميكن  اجللد– 

أكثر فائدة.

األفوكادو

وفىتامنى  األلىاف  على  األفوكادو  يحتوي 
“سي” و”أ” لتعزيز البشرة وإبطاء شىخوخة 

اجللد.

البطاطا احللوة

التجاعىد  من  احللوة  البطاطا  تقلل 
إلحتوائها على فىتامنى “أ”

بذور عباد الشمس

على  فتحتوي  الشمس  عباد  بذور  عن  أما 
مما  أساسىة  دهنىة  وأحماض  “إي”  فىتامنى 
في  اجلافة  لألجزاء  موضعىا  عالجا  يجعله 

اجللد مثل الكعب والشفتنى.

الرمان

أما الرمان فهو من مضادات األكسدة وينظم 
تدفق الدم إلى اجللد ومينحه اللون الوردي

الشوفان

مستوى  على  احلفاظ  على  الشوفان  يساعد 
إرتفاع  أن  وجد  ألنه  الدم  في  السكر  نسبة 
هرمون  رفع  إلى  يؤدي  الدم  في  السكر  نسبة 

األندروجني والذي ميكن أن يؤدي إلى التجاعيد

اللنب

أما اللنب فهو يقاوم اخلطوط والتجاعيد التي 
تظهر على اجللد.

الكاكاو

يجعل الكاكاو اجللد أكثر مرونة وثباتا كما أن 
عالية  نسبة  على  السوداء حتتوي  الشكوالتة 
مضادات  من  شائع  نوع  وهو  الفالفونول  من 
تساعد  التي  األخرى  املأكوالت  ومن  األكسدة. 
الشوفان  ودقيق  واللنب  اللوز  بذور  هي  البشرة 
احللوة  والبطاطا  الشمس  عباد  وبذور  والرمان 
واألفوكادو والديك الرومي وفيتامني “دي” واملاء.

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم 
صدوره على االميىل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
  8164gindi@rogers.com  او
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Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:
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Employment Law – wrongful dismissal
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  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
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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. 




