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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

 األشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فال 
يعوزهم شيء من اخلري.

The young lions lack and suffer hunger; But 
those who seek the Lord shall not lack any 

good thing.PSA 34:10

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

دونالد ترامب 
مرشحا رمسيا 

للحزب اجلمهوري 
إىل البيت األبيض

األصوات  على  حصوله  بعد 
والعدد  املندوبني  غالبية 
الترشيح  لنيل  املطلوب 
اعلن احلزب اجلمهوري رسميا 
دونالد  امليلياردير  تسمية 
لالنتخابات  مرشحا  ترامب 
في  املرتقبة  الرئاسية 
املرشحة  ضد  املقبل  نوفمبر 
هيالري  الدميوقراطية 

كلينتون. 

خرب وتعليق 
االقباط  على  االعتداء  مسلسل  استمر 
وصاحب  المنيا،  في  األخص  وعلى 
هذا تلفيق التهم للضحايا لكى يتنازلون 
عن دعواهم، حتى ان زوج السيدة التي 
من  الواقعة  انكار  على  اُجبر  عروها 
األساس. ولم يتم إقامة العدل لها برغم 

من تدخل السيسى. 

تعليق االهرام اجلديد
السيسى  الرئيس  ان  يظن  البعض  كان 
األيام  لنا  أظهرت  ولكن  قوى  رئيس 
الرؤساء  يخشون  كانوا  المسؤولين  ان 

السابقين وليس السيسى.
او  الناصر  عبد  ان  يظن  منا  احد  هل 
األولى  سنواته  في  مبارك  او  السادات 

كان من الممكن كسر كلمته؟
لقد تبقت لنا ديكتاتورية النظام من خالل 
رئيس ضعيف ال يحترمه وزير الداخلية 
او مدير امن المنيا او محافظها. ام ان 
السيسى ال يستطيع ان يرفع عينيه في 
أوامر ملك السعودية في ترك السلفيين 
اغتصاب  فقط  وليس  حريتهم  بكامل 

جزيرتى تيران وصنافير؟

For Legal Services

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

Email: Mina.Ibrahimpara@gmail.com

Mina Ibrahim
Paralegal and 

Commissioner of Oaths
Immigration services,

 traffic tickets, small claims, 
and other legal services
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EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

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
بيعت فى ٥ ايام

www.60absolute-906.com
بيعت في ٣ ايام

www.70distillery-3308.com

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

اتصل بنبيل لالستفسار عن قيمة شقتك أو بيتك مجانا

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

Call Nabil Danial for a free home eveluation

www.yourhomeworth.net



مسكين  رجل  هناك  كان  الزمان  قديم  في 
يجلس يطلب المساعدة على ناصية بيت رجل 
ولكنه  يوم  كل  عليه  يمر  الغنى  وكان  غنى، 
بل  جوعه  به  يرد  شيئا  يعطيه  ان  يرفض 
وينظر له شذرا معتبرا ان منظره يشوه جمال 
المكان حيث أن الكالب كانت تجتمع حول هذا 
في  هذا  كان  جروحه،  تلحس  لكى  المسكين 
زمان لم ُيعرف فيه شيئا اسمه مستشفى او 

مؤسسة خدمات اجتماعية تسمى ويلفيير. 
ذهب أحد الخدم وطلب من الغنى ان يسمح 
له بإضافة اليعازر المسكين، فنظر له الغنى 
شذرا قائال له بيتي أنظف من ان يأتي له هذا 
الشخص، أسقط في يد الخادم وكان يأخذ له 

بعض الطعام سرا.
أن  المقربين  خدامه  من  بعض  الغنى  أمر 
عن  يرحل  لكي  اليعازر  ويضايقوا  يذهبوا 
بينما  ويسبونه،  يناوشونه  فأخذوا  المكان، 
يرد شتيمته  التام ولم  الصمت  اليعازر  التزم 
قوية  وخدمة  قوى  منطق  له  كان  انه  برغم 
ذات يوم قبل ان يتحول لمسكين، ولكن بعض 
كانوا  قلبهم  الرب  الذين حنن  المارة والخدم 
بشاعة  يردوا  أن  ويحاولون  عنه  يدافعون 
هذا الغنى وبشاعة اعوانه بدون مواجهة مع 

األغنياء.
اليعازر  ان  وأق��روا  األغنياء  باقي  تجمع 
ان  أيضا  ورفضوا  المنطقة،  جمال  يشوه 
يمدوا له يد المعونة وأقروا بينهم انه البد ان 
يرحل عن المنطقة، وربما ذهب أحد األغنياء 
للشرطة لكى تأخذ اليعازر بعيدا عن باب بيته، 

ألن الشرطة بعدها طوقته ونقلته لمكان بعيد. 
الصعداء،  المنطقة  اغنياء  معظم  تنفس 
كان  الذى  للمكان  له  المجاور  الغنى  وذهب 
به اليعازر المسكين وضمه لحديقته، متشبها 
بالملك آخاب الذى ضم حقل نابوت اليزرعيلى 

بعد قتله لقصره. 
هل كان للغنى منطق يقنع به نفسه؟ 

الليعازر  سمحت  لو  للمنتقدين  الغنى  قال 
وساعدته لطلب باقي المساكين نفس الشيء، 
بيتي من  احافظ على جمال  ان  الحكمة  فمن 
هؤالء، ثم إنني لو ساعدته لبقى على حاله 
ولم يذهب لكى يعمل، وايضا ان ثروتي هذه 
يفعل  ان  وعليه  واقتداري  بقوتي  صنعتها 

نفس الشيء وانا لم امنعه من العمل. 
كلنا ننظر للغنى على انه بشع، حتى السيد 
اليوم األخير،  ادانه وجف حلقه في  المسيح 
بينما كان اليعازر المسكين في حضن إبراهيم 

واسحق ويعقوب.
تصرف  يكون  ان  األكبر  البشاعة  ولكن 
انه يحافظ على بيت السيد  الغنى بحجة  هذا 
بسبب  وصاياه  يخالف  هو  بينما  المسيح 
تقليدهم، وهكذا يكون الغنى هو المسكين في 

اليوم األخير وليس اليعازر. 
عزيزي القارئ: جميعنا نكون اليعازر في 
ذات يوم وفى موقف ما، وجميعنا نكون هذا 
الغنى في يوم آخر وموقف آخر، وكلنا نود 
ان نكون مثل الغنى في ثروته، ومثل اليعازر 
االختيار  كان  لو  ولكن  نهايته،  في  الفقير 
هو واحد وحتمي وبدون تغيير، هل تود ان 
تكون مثل الغنى ام مثل اليعازر؟… فكر قليال 
وتأمل… بل وعش في بؤس ومعاناة اليعازر 

قبل أن تجاوب نفسك.

  د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

الغنى املسكني 

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*
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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

علم داعش فى شقة منفذ هجوم قطار املانيا 
أعلنت الشرطة األلمانية أنه »تم العثور 
على علم لتنظيم »داعش« في شقة منفذ 
بين  يربط  الذي  القطار  على  الهجوم 
في  وفورتسبورج  ترويشتلينجن  مدينتي 
ألمانيا«. وكانت  بافاريا جنوب  مقاطعة 
هاجم  رجال  قتلت  قد  األلمانية  الشرطة 
بفأس وسكين ركاب قطار محلي قرب 
أسفر  ما   ، ألمانيا  جنوب  فورتسبورج 

المهاجم  النار على  أطلقت  أنها  األلمانية  الشرطة  بالغة، وأعلنت  العديد بجروح  عن إصابة 
عندما هم بالهروب ما أدى إلى مقتله، وأفادت وسائل إعالم ألمانية أن منفذ الهجوم هو فتى 

الجئ أفغاني في السابعة عشرة من عمره. 



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
أعاتبك علي إيه وال إيه واعاتبك ليه هو أنت 
سمعت صراخ المظلومين في المنيا لما هتسمع 

همسات عتابي؟؟
وزير الداخلية

يا راجل خلي عندك دم وشوف تقصير األمن 
في المنيا ولو مش عندك دم أسلفك نص لتر.

السلفيين 
مرسي  ناصرتم  وقتلتموه  السادات  ناصرتم 
في  وهتودوه   السيسي  ناصرتم  عليه  وانقلبتم 

داهية.
أردوغان 

أول مرة أشوف رئيس ينلقب عليه الجيش فينتقم 
من القضاة والمدرسين تمثيلية مكشوفة.

الجيش التركي
شوفت  تركيا  شوارع  في  جيش  شفتش  ما  انا 
الشوم   يا عيب  ناس بتجري وبيضربوها وهم 

عرايا.
األسد

حتي لو فشلت الحركة في تركيا عدوك شوكته 
انكسرت قدام العالم وشكله بقي وحش جدا.

مفتي الجمهورية
يا  غريبة  النفس!!!.  بضبط  األقباط  تطالب 
فضيلة الشيخ أن تطلب من المضروب أن ال 

يبكي وتترك الضارب يمرح كما يشاء.
شيخ األزهر

أظن آن األوان نلم حصيرة بيت العيلة ونرميها 
في النيل وخدت الشر وراحت.

أقباط المهجر
يحركها  قوة  ألنكم  للمظلوم  الوحيد  السند  أنتم 

ضميرها وال تخاف إال هللا.
اإلعالم العربي

عندما قتلت إسرائيل الطفل »الدرة« ملئتم الدنيا 
صراخا وعندما ذبحت داعش طفل مريض في 
مخيم في سوريا صمتم صمت الحلمان، ألنكم 

إعالم بال ضمير.
خالد مشعل

السلطان  تكونوا حريم  الشرف  ليكم  أن  بتقول 
أردوغان  حريم  نصكم  سيدي  يا  أردوغان 
له  الغلبان  الرابع  والربع  نتياهو  والربع حريم 

هللا يتواله.
مبارك

فيه ٌعبط بيقولوا يرحم أيام مبارك أكيد نسيوا 
أنك سبب كل البالوي إللي أحنا فيها دلوقتي.

ترامب
فوزك في االنتخابات هيقصر عمر تردوا في 

الحكم روح يا شيخ هللا ينصرك وتكسب.
ميركل

بعد الحادث اإلرهابي في ألمانيا أقدر أقولك كله 
تحت الموس المريش والمقصوص يا هانم.
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رسالة ليست األوىل ولن تكون األخرية 
للرئيس السيسى

بقلم سليمان شفيق 

بيتـــــك 
و سوق العقارات

Condo vs freehold

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

الكوندو قد يكون خيار جيد لكثير من الناس، 
حيث  األولى،  للمرة  المشترى  ذلك  في  بما 
يكون نقطة انطالق جيدة ألنه عادة ما يكون 
التقليدى.  المنزل  من  لالمتالك  تكلفة  أقل 
يمكن أيضا أن يكون الكوندو القرار الصحيح 
السهل  الحياة  أسلوب  أساس  على  للبعض 

واآلمن. 

واضح  فهم  لديهم  ليس  الناس  بعض  لكن 
لو  كما  يستخدمونه  الكوندو«،   « لمصطلح 
المصطلح  أن  إال   ،« »شقة  ل  مرادفا  كان 
يشير إلى شكل من أشكال الملكية و ليس له 
عالقة بالخصائص الشكلية للوحدة. فالكوندو 
أو   ، هاوس  تاون  او  شقة  يكون  أن  يمكن 
أي نوع من الوحدات المتعددة ذات المناطق 
او  سكنية  وحدات  كانت  سواء  المشتركة 
ان  المشتركة  المناطق  لهذه  تجارية. ويمكن 
تمرينات،  تأخذ شكل حوض سباحة، غرفة 
أصحاب  ويشارك  الخ.  للسيارات،  جراچ 
هذه  وصيانة  تشغيل  تكلفة  فى  الوحدات 
المناطق المشتركة في شكل رسوم الصيانة 
التي عادة ما تدفع شهريا. يتم تحديد التكاليف 
من قبل أصحاب الوحدات ويقوم باإلشراف 
يوفر  مما  متخصصة  إدارة  شركة  عليها 

عليك مجهود العناية والصيانة.       
هذا الشكل من التملك لديه قواعد تحكمه مثل 
السماح او عدمه باالحتفاظ بحيوانات أليفة، 
كذلك  بها،الخ.  المسموح  الخارجية  األلوان 
يذهب جزء من رسوم الصيانة نحو صندوق 
الى  الحاجة  حالة  فى  لالستخدام  احتياطي، 
تقدم  عند  خاصة  كبيرة  صيانة  مصروفات 

المباني فى العمر.   

من ناحية أخرى ، وحدات التملك الحر مع 
لك  توفر  انها  اال  للتملك،  تكلفة  اكثر  كونها 
المزيد من الحرية للصيانة او التغيير لتتالئم 
مع االحتياجات الخاصة بك. وبما انك انت 
المسؤول عن الصيانة ، فلديك سيطرة اكبر 
تبقي  أن  ويمكنك  الصيانة.  تكاليف  على 
اعمال  ببعض  قمت  اذا  منخفضة  النفقات 

الصيانة بنفسك.       
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا 

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد
 1-  اإلستقبال يف املطار
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سيادة الرئيس: 
قضية  فى  المتهمين  كل  عن  اإلفراج  تم 
قرقاص«،  بأبو  الكرم  قرية  سيدة  »تعرية 
وسط ذهول األقباط، لرفضهم الحلول العرفية 
والمصالحات، بعد أن تنفس الجميع الصعداء 
بتصريحكم: »وأكد الرئيس السيسى، على أن 
بأى  تُعبر  المثيرة لألسف ال  الوقائع  مثل هذه 
الشعب  وتقاليد  طبائع  عن  األحوال  من  حال 
الحضارة  أسس  الذى  العريقة،  المصرى 
الذى  السالم  نشر  أجل  من  وحارب  البشرية 
اتحد نسيجه على مدار التاريخ.. فباتت وحدة 
الوطنى  واصطفافهم  وتوحدهم  المصريين 
وضامنا  الوطنية  للعبقرية  به  يُحتذى  نموذجاً 
المرأة  العزيز، كما ستظل  لبقاء وطننا  حقيقيا 
والعمل  للتضحية  نموذجاً  العظيمة  المصرية 
من أجل رفعة مصرنا الغالية، وستبقى حقوقها 
التزاما علينا إنسانياً ووطنياً  وصيانة كرامتها 
القوى  قبل أن يكون قانونياً ودستورياً«. لكن 
القديمة من نواب وعمد وتحريات أمن ورجال 
فى  نافذين  مع  متشابكة  عائالت  وأبناء  دين، 
من  األقباط  وبعض  بل  الثالثة،  السلطات 
تفريغ  أجل  من  تحالفوا  قد  المصالح  أصحاب 
القضية من مضمونها حتى أن أنصار المتهمين 
لسيادتك،  معادية  هتافات  هتفوا  عنهم  المفرج 
ونتيجة عدم إنفاذ القانون تم انتقال اللهيب إلى 
إحراق  وتم  أيام،  بعد  بسمالوط  اللوفى  قرية 
منازل األقباط بعد شائعة كاذبة حول بناء قبطى 
وحرق  ضابط  على  أيضا  واالعتداء  لكنيسة، 
سيارة شرطة، ويكفى أن أنقل لكم بكاء سيدة 
حفيانين  بمالبسنا  »خرجنا  تقول:  فيديو  فى 
اللى   النار  للهروب من  الزراعات  نهرب بين 
هيرموهم  كانوا  وأطفالنا  بيوتنا..  فى  ولعت  
فى النار، ومعندناش مكان نعيش فيه وال نجد 
ثم  هدوم ألطفالنا وحنا بنشحت من جيرانا«. 
والردع  القانون  غياب  ونتيجة  قليلة،  أيام  بعد 
قاموا بحرق حضانة أطفال فى قرية بسمالوط 
أذكركم  الرئيس  سيادة  هللا«!!  »فرج  تسمى 
مقاال  نشرت   ،2015 يوليو   12 فى  بأننى 
بـ»اليوم السابع« جاء فيه: »سيادة الرئيس منذ 
26 يوليو 2013 فوضناك لمكافحة اإلرهاب، 
ونعرف  وشجاعتك،  حكمتك  فى  نثق  ومازلنا 
أنك تضع رأسك على كفك، ولذلك أرسل لك 
هذه الرسالة التى تلقيتها فجر الثالثاء الماضى، 
عليها  ستطلع  أنك  الكثيرة  أعبائك  رغم  وأثق 
من  الدولة عقدت  غياب  بالالزم: »فى  وتقوم 
ساعة واحدة جلسة عرفية فرضت على األقباط 

فى قرية »عرب أسمنت« فى غرب محافظة 
بالهتاف ضد  المتشددين  قام بعض  فقد  المنيا، 
كنيسة  بوجود  منددين  القرية  فى  المسيحيين 
بها، ومنع الشعب من الصالة منذ يوم األربعاء 
الماضى 2 يوليو، وجاءت قوات الشرطة ولم 
تقبض على أى من المتظاهرين، مما شجعهم 
أكبر  بعنف  التظاهر  تكرار  على  يومين  بعد 
مع إشعال النيران، ولم يقبض كذلك على أى 
أحد، وفى محاولة من األهالى األقباط للتفاهم 
من أجل التعايش بسبب غياب األمن وأجهزة 
االستغالل  أنواع  ألسوأ  تعرضوا  الدولة، 
شروطا  المتشددة  األطراف  وضع  بسبب 
الكنيسة  إغالق  منها  للصلح  ومجحفة  مهينة 
باستدعاء  مهددين  المنازل،  فى  والصالة 
حيث  المتاخمة  الجبال  من  متطرفة  عناصر 
الصحراء الغربية المتصلة بليبيا، جدير بالذكر 
بهما  وحدهما  وأبوقرقاص  المنيا  منطقتى  أن 
ترفض  حيث  كنائس،  بال  وخمسة  قرية  مائة 
الشعائر  بإقامة  التصريح  المختصة  الجهات 
ما  إلى  تستمر  معقدة  إجراءات  من خالل  إال 
األحداث  وتطورت  سنوات.  العشر  يتجاوز 
دون  ألخرى  قرية  من  اللهب  اللسنة  وتتناقل 
ردع، وأذكر بما كتبت فى »اليوم السابع« من 
مقاالت »أطفال الثانوى يكشفون المستور« 7 
مارس 2016 حول مظاهرات طالب الثانوى 
وفى 21  مسيحية،  مدرسة  مديرة  تعيين  ضد 
مايو »رسالة من قرية اإلسماعيلية إلى الرئيس 
اإلسماعيلية،  كنيسة  حرق  حول  السيسى«، 
لم  الرئيس نحبك ولكن  وفى 18 يونيو سيادة 
يعد الصمت ممكنا، وفى 2 يوليو »األقباط بين 
بالثورة والحزن على الضحايا«، وفى  الفرح 
9 يوليو »األقباط يدفعون لفقدان الثقة بالنظام 
قرية،   14 بين  تنتقل  األحداث  وبالكنيسة«. 
للقضاء،  تقديمها  تم  واحدة  قضية  توجد  وال 
الماضية  الثالثة  السنوات  طوال  ولألسف 
تخضع السلطات المحلية لهؤالء، وهناك العديد 
رجال  فيها  شارك  التى  العرفية  المجالس  من 
األمن وبيت العائلة وممثلون للسلطة التنفيذية، 
مما يعطى انطباعا بأن الدولة فى حالة ضعف، 
وأخيرا وبصراحة تامة القوى القديمة يؤازرها 
وعمد  الضباط  صغار  وبعض  النواب  بعض 
ورجال قانون يقدمون مصالحهم على مصلحة 
الوطن، ويجعلون قطاعا من األقباط يشعرون 

بأنهم أقرب لألسرى!! 

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

اجلديد تخفيضات في معظم 
الصفحات بها

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

com
أو اتصل على 647-823-6779

او اتصل باشرف اسكاروس    
(416)659-8744



بالواقعية  اعمالة  تتميز  امام  عادل  الفنان 
والجرأة

انه  اعتقد  الغير واقعى والذى ال  النموذج  هذا 
موجود وسط مسيحيى مصر

مؤلف يفبرك مواقف غير واقعية بطريقة عمل 
التوازنات المعروفه لدى السلطات المصرية

لتقديم  يستغلها  لم  ذهبية  فرصه  أمامه  كانت 
درس أخالقي حقوقى راقى

لم يقدم الحلول التربوية التثقيفيه الى  تحتاجها 
فعال عامة الشعب المصرى

العادات  لبعض  القاصرات  مسلسل  تعرض 
المرأه  كرامة  فيها  تنتهك  الى  المتخلفة  العربية 

وحيائها
واألسباب  السليم  التشخيص  المريض  يحتاج 
التى تؤدى الى اإلصابة بالمرض ثم طرق العالج

تعودنا فى كل رمضان ان نرى سيل من األعمال 
كنت  األخيرة  السنوات  وفى  التلفزيونية  الفنية 
فالفنان  الخاص  المسلسل  مشاهدة  على  احرص 
والجرأة  بالواقعية  اعمالة  لتميز  نظرا  امام  عادل 
وال ننسى مسرحياته وأفالمه التى تعرضت  لبعض 
مخازى التراث العربى العفن واشهرها »الواد سيد 
شريعه  فساد  توريه  دون  كشفت  حيث  الشغال« 
»المحلل« وأيضا فيلم »األرهاب والكباب« الذى 
المشرعه  والنصوص  المواقف  لبعض  تعرض 
لالرهاب وقد عرضته جرأته هذه النتقاد وإرهاب 
عهد  فى  للمحاكمة   قدموه  انهم  حتى  السلفيين 
الرئيس مرسى وأيضا قدم عادل امام أعمال تتقد 
بعنوان  مسلسل  قدم  العام  هذا  وفي  الحكم.  نظام 
»مأمون وشركاه« وقدم لقطات واقعية جريئة من 
داخل المجتمع المصرى رصدت بعضها التطرف 
مسلمين  الغير  كراهية  من  اإلرهابى  اإلسالمى 
ومحاولة قتلهم وأيضا التطرف اليهودى فى رفض 
الجلوس  تحديدا  او  االختالط  اليهودي  العائلة 
ولكن  اليهود  غير  مع  واحده  مائده  على  لالكل 
انه موجود  الغير واقعى والذى ال اعتقد  النموذج 
وسط مسيحيى مصر هو رفض العائلة المسيحية 
مشاركة غير المسيحيين االكل فال يوجد اى نص 
انه  اذا قلت  أبالغ  مسيحي يحض على ذلك بل ال 
ال يوجد قبطى مصري على اإلطالق يؤمن بذلك 
انه تحت اى ظرف رغب  اذا فرضنا جدال  حتى 
على  يجرؤ  لن  فأنه  المسلمين  مقاطعة  فى  داخليا 
اذا  المسيحيين.  غير  امام  خصوصا  ذلك  اعالن 
نحن امام مؤلف يفبرك مواقف غير واقعية بطريقة 
عمل التوازنات المعروفه لدى السلطات المصرية 
الجماعات  من  الفكري  اإلرهاب  يتفادى  لكى 
اإلرهابية ورغم ذلك لم ينجو منهم او من تهديداتهم 
التى انصبت عليه من كل جانب وعلى عادل امام 
نفسه لمجرد انهم تجرؤا وكشفوا عن الوجه القبيح 
فى  للمؤلف  رائعة  فكرة  كانت  السلفيين.  الواقعي 
عائله  فى  الوثنية  وحتى  الديانات  جميع  تجميع 
واحده وكانت أمامه فرصه ذهبية لم يستغلها لتقديم 
درس أخالقي حقوقى راقى للتعايش بين أصحاب 
العقائد المختلفة. رغم المواقف العنصرية الواقعية 
الى قدمها المسلسل ولكنه لم يقدم الحلول التربوية 
التثقيفيه الى  تحتاجها فعال عامة الشعب المصرى 
بل فى امس الحاجة اليها. وبالعكس فأن النهايات 
لهذه المواقف تعمق  الحس العنصرى لدى االغلبيه 
أبنائها  المغيبة. االم هنا فى المسلسل كل ابن من 
تزوج بفتاة من ديانة مختلفة ومن المفترض فى هذه 
االم انها تتمتع بفكر وتفتح وعقل راجح وكنا نتوقع 
ان تكون انفعاالتها وردود أفعالها سوية وتثقفيه كما 
يتضح من بعض مواقفها تجاه زوج ابنتها السلفى 

االرهابى ولكنها عبرت عن احتقارها لزوجة ابنها 
بحالة  وأصيبت  جميعا  ولليهود  وعائلتها  اليهودي 
ان  يريد  االخر  ابنها  ان  علمت  عندما  هستيرية 
يتزوج بهندوسيه وهددت انها ستتبرأ منه اذا فعل 
من   زوجاتهم  االبناء  بترك  المسلسل  وينتهى  ذلك 
ورجوع  ايضا  أطفالهم  وبعض  األخرى  الديانات 
الى كان  الهندوسية  االبن االخير عن الزواج من 
وبدال  عنصرية  اسالميه  عبارات  ويردد  يحبها 
التعصب  وعدم  المساواه  قيم  المسلسل  يعلن  من 
ومعالجة التمييز العنصرى الذى تنضح به الثقافه 
األمراض  هذه  يعمق  نراه  للغالبية  العفنة  التراثية 
المتخلفة ويضحى بقيم األسرة وترابطها فى سبيل 

التعصب الديني.

»القاصرات«  بعنوان  االخر  والمسلسل 
دفعنى  وقد  السعدنى  صالح  الفنان  بطولة  هو 
لمشاهدته الهجوم الذى شنه اإلسالميين ضده وقد 
البنات  لها  تتعرض  الى  المعاناة  المسلسل  صور 
رجال  من  الزواج  على  يجبرن  االئى  القاصرات 
هؤالء  من  الزواج  ان  ورغم  أجدادهن.  سن  فى 
فى  الدولية  والمواثيق  األعراف  تعتبرهن  االئى 
ويتعرضون  برائتهم  تنتهك  الى  األطفال  حكم 
بل  الجسدى  والتعذيب  االغتصاب  انواع  البشع 
مقنن  ولكنه  المقنع  الرق  من  نوع  البعض  يعتبره 
فى الشريعة اإلسالمي ومن األعراف العادية فى 
التراث العربى وقد تعرض أيضا المسلسل لبعض 
كرامة  فيها  تنتهك  الى  المتخلفة  العربية  العادات 
ألعراف  إرضاءا  زفافها  ليله  فى  وحيائها  المرأه 
مادى  بدليل  عائلتها  او  قبيلتها  تعلق شرف  بدائية 
بطريقة  الجميع  على  ويعرض  بكارتها  على  يدل 
همجية تخلو من اى مبدأ أخالقي يحافظ على قدسية 
ال  بطريقة  تعامل  الى  الفتاة  وخصوصيه  الزواج 
بشعة  واقعية  المسلسل صور  عرض  وقد  أدمية. 
لما يحدث فعال فى بعض القرى من تزويج ألطفال 
انها  أظن  شديدة  بجرأة  مرة  ألول  وذلك  صغار 
هذه  لهمجيه  جدا  مؤثرة  رسالة  للعامة  أوصلت 
الشرائع المقننة فى التراث العربي العفن. ولكن لم 
يقدم المسلسل بوضوح الجذور والنصوص وأفعال 
القادة الكبارالمبجلين عندهم والذين يتخذونهم كمثل 
نصوص  فى  موجود  هذا  وكل  به  يحتذى  اعال 
تعتبر مقدسة لديهم والتى تقنن هذه الجرائم فى حق 
األنسانيه. كل ما قدمه هذا المسلسل هو الواقع المر 
التى  الحلول  لم يجرؤ على وضع  للظاهرة ولكنه 
يجب ان يسبقها التشخيص الحقيقى للمرض. فى كل 
هذه األعمال وغيرها غابت حرية التحليل العلمي 
اإلسالمى  الفكرى  اإلرهاب  ضغط  تحت  النزيه 
مع  والتعبير  النقض  حرية  وغياب  االزهر  بقيادة 
التراث  عورات  بإسقاط  الموازنات  سياسة  اتباع 
يوجد  ال  الذين  اآلخرين  وفكر  ثقافة  على  العفن 
يحتاج  ال  المريض  الترهات.ان  هذه  مثل  لديهم 
ومضاعفاتها  المرض  اخطار  له  تعرض  ان  فقط 
واألسباب  السليم  التشخيص  أيضا  يحتاج  ولكنه 
التى تؤدى الى اإلصابة بالمرض ثم طرق العالج. 
أهمية  الى  السابقة  مقاالتى  فى  مرارا  أشرت  لقد 
تخطيط شامل لحمله توعية مكثفة تقوم بها الميديا 
المصرية من اجل نشر ثقافة حقوق االنسان وقيم 
الحضارة الغربية المتحضره ويجب ان يكون هذا 
موازيا مع نظاما تعليميا شامال يسير مع نفس هذه 
الثقافة لينشئ أجياال جديدة متحررة من هذا التراث 
المبدع  الحر  والفكر  الحداثة  على  ومدربة  العفن 
وبدون هذا وذاك ال امل لهذه األمة ان تلحق بركب 
الحضارة وال بثقافة التقدم بل ستنحدر الى هاوية 

التخلف السحيقة.
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مأمون وشركاه.... القاصرات
ادوارد يعقوب

إفتح االن

نيفني سامى

كل  وسط 
الحياه  هموم 
سمع  ينتهي  ال  الذي  العالم  وصراعات 
اليوم  نهايه  تخاريف  انه  الصوت، وظن 

المشحون بالعمل وضجيج الحياه.
استمر في عمله وحياته وكل تفاصيل 
بعد  له  يهمس  الصوت  وظل  يومه، 
وال  تسمع  أذنيه  وظلت  يوم،  كل  نهايه 

تستوعب.و ظل عقله ينكر.
ثقلت علي هامته التجارب واالحزان. 
باألزمات  مشحونا  يومه  واصبح 

والضيقات. 
وهربت  احدا.  يعينه  ولم  للبشر  لجأ 

السعاده وراحه البال من فوق وسادته. 
من  الصوت  عاد  األفكار  زحام  وفي 
هو  وظل  جديد،  من  يهمس  عاد  جديد، 
حبيس أفكاره الصماء ال يصغي لصوت 

هللا الذي يناديه...افتح االن 
.....

مسامعه.  علي  غريبه  الكلمه  كانت 
وظن انها األفكار تتصارع بداخله.

وسادته  فوق  رأسه  وضع  ليله  وذات 
واستغرق في نوم عميق لم ينله منذ عده 

ليالي.
رأي نفسه في مكان مظلم مخيف يسمع 
أصواتا مزعجه ال يستطيع تمييز حديثها. 
وبدأ  الرهيب  الخوف  هو  شعوره  وكان 
يصرخ ولم يجد من ينتشله من هذا الظالم 
وبعد برهه سمع من يناديه باسمه. فتعجب 
وتسأل من يراني في ذلك الظالم الموحش 
ويعرفني باالسم. فقال له الصوت. لماذا 
ان  أنوي  كنت  حياتك  باب  لي  تفتح  لم 

أنقذك من هذا الظالم.،، 
أذنيك عن صوتي حتي  لماذا صممت 
أحاط بك الظالم.. وقتها تيقن ان هذا هو 

صوت هللا وصرخ من 
))أعماقه )) ساعدني يا هللا 

عاد الصوت من جديد.. افتح االن 
بمشاعر  يشعر  نومه  من  استيقظ 
حدث.  ما  يستوعب  ان  وحاول  مختلطه 
قلبه  يفتح  وان  أذنيه  يفتح  ان  حاول 

وأفكاره ليستقبل صوت هللا في حياته قبل 
فوات االوان.. كان الظالم الذي رآه في 
قد  لما  والتنبيه  التحذير  بمثابه  هو  حلمه 

تكون النهايه واالبديه.
تبدل حاله وتغيرت حياته. وكأنه كان 

في غيبوبه وتمت اإلفاقة. 
فتح كل األبواب والنوافذ لكلمه الرب. 

فتح ذهنه الستقبال صوت الرب.
اصبح  بل  عنه  الصوت غريبا  يعد  لم 

بداخله وبداخل مسامعه وأعماقه.
ترك كل شئ 

ترك الزحام والضجيج 
ألقي بهموم العالم خلفه 

وألقي بمتاعب الحياه علي عاتق هللا 
سوف  وبما  يحدث  بما  يهتم  يعد  لم 

يحدث 
لم يعد يهتم ان هاجت امواج البحر من 

حوله 
كل  كمثل  ُسدي  الصوت  يذهب  لم 

المرات السابقه
حقا يقف هللا يقرع أبواب قلوبنا بلطف 

وهدوء وينتظر بالخارج 
و القرار هو قرارنا ان نفتح له او ان 
نسد مسامعنا وقلوبنا ونختار ان نغرق في 

بحر الحياه.
االختيار لنا

يغير ما  الفرصه كي  له ونعطيه  نفتح 
أتلفته الخطيه او نتركه بالخارج ونختار 

الظالم 
..

افتح االن 
طوبي لمن يفتح االن 
لمن يجلس معه االن 

لمن يستجيب لصوته االن 
القرار قرارك وقراري 

والفرصه ما زالت أمامك وامامي
الباب  وفتح  الصوت  سمع  لمن  هنيئا 

وسلم مجداف الحياه في يد هللا 

عدد الهاربني من احلرب االهلية التي إندلعت مؤخرا في جنوب 
السودان قد يصل الي مليون هذا العام 

جوبا : قالت وكالة االمم المتحدة ألغاثة الالجئين 
ان عدد الهاربين من جنوب السودان قد يصل  الي 
اكثر من مليون هذا العام ودعت الوكالة الجماعات 
المسلحة بالسماح للفارين من القتال بالمرور  ، وتقول 
قد  السودان  جنوب  سلطات  ان  أن  التقارير  بعض 
يحملون  الذين  السودانيين  المواطنين  بعض  منعت 

الجنسية االمريكية او الكندية من مغادرة البالد وقالت  السيدة آن أنكونتر منسقة لشؤون الالجئين 
باالمم المتحدة أن هناك قلق بشأن تدفق دفعات جديدة من الالجئين في أعقاب االشتباكات العسكرية 
االخيرة في العاصمة جوبا ووجهت نداء  لجمع مبلغ 701 مليون دوالر لمساعدات االغاثة 
وقالت إن هوالء الشباب الفارين كان ينبغي أن يكونو جيل المستقبل والجيل الذي يقود ويبني البلد 
ولكنهم اآلن يعانون بشدة وقد حرموا من الحياة الطبيعية ،وفي بداية شهر يولية حدثت اشتباكات 
بين الفصائل المتنازعة في الجيش مع القوات  المساندة للرئيس سلفا كير في جوبا  وقد هدد القتال 
اتفاق السالم الذي تم التوصل اليه لوضع حد للحرب االهلية بين انصار سلفا كير وريك ماشار في 
اغسطس  والتي أدت الي مصرع عشرات االالف وبعد االشتباكات العنيفة التي أندلعت مؤخرا 
دعا كال الجانبين الي وقف اطالق النار ، ولكن االمم المتحدة قالت إنه حتي قبل أن تتجدد أعمال 
العنف هذا الشهر فان مئات االلوف من االجئيين تم إيوائهم في أوغندا والسودان وأثيوبيا واماكن 
أخري منذ بداية الحرب االهلية عام 2013 و إن  اكثر من 40 الف فرد قد فروا من منازلهم في 

القتال االخير بحثا عن ملجأ في مواقع االمم المتحدة وغيرها من اماكن اللجوء في جوبا .



روحيات6

واستسالمهم للفشل )ملوك االول17 : 
الكثير  لنا  يسرد  والتاريخ   .)16  –  8
الي  تحولت  التي  الفشل  قصص  من 
والبشرية  االنسانية  علي  عاد  نجاح 
بالروعة والجمال. فإنني اتذكر أديسون 
فيه  يتحكم  فشله  يدع  لم  الذي  الفاشل 
التعلم  وروعة  حياته  عجلة  يقود  او 
التي  الصغير(  الطفل  )مثل  فشله  من 
كثيرة  واختراعات  نجاحات  الي  ادت 
بولس  قالها  التي  اآلية  علي  معتمداً 
الرسول لتلميذه تيموثاوس موصياً اياه 
قائاًل: »الن الرب االله لم يعطنا روح 
الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح 
والصبر(«  والمعونة  )االرشاد 
واينشتين   .)7  : الثانية1  )تيموثاوس 
مجاالت  جميع  تمأل  نظرياته  الفاشل 
في  يحذرنا  بولس  الرسول  ان  العلوم. 
اثار  مما  بكتاباته  موضع  من  اكثر 
علي  المؤمنين  يحث  حيث  دهشتي 
عدم الفشل في فعل الخير )كورنثوس 
الثانية4 : 2 ، 16؛ تسالونيكي الثانية3 
: 13(. وهنا سالت نفسي »كيف يفشل 
الناس في فعل الخير؟ فتذكرت كم من 
الي  وانقلب  خير  عمل  قصدت  مرات 
مفهوم اخر لم اقصده وانويه. فكم من 
الرد:  مرات اردت مساعدة فرد فكان 
كان  وكيف  مساعدتك؛  احتاج  ال  انا 
تأثير هذا الموقف سلباً علي لفترة من 
الزمن نتيجة هذه االساءة إلى ان شفاني 

ال نفشــل                            
د. روز غطاس

االخرين  مساعدة  علي  فعملت  الرب 
مرة اخري. فبولس يقول صراحة: »يا 
ألننا  الخير  فعل  في  نفشل  ال  اخوتي 
)ال  نكل  ال  كنا  ان  وقته  في  سنحصد 
نتعب، ال نفشل، ال نيأس(« )غالطية 
ايضاً  لنفسه  يقولها  انه  كما   ،)9  :  6
»من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمة كما 
رحمنا ال نفشل« )كورنثوس الثانية 4 
اغير  ان  حاولت  مرة  من  وكم   .)1  :
نفسي وفشلت كما يقول بولس: »لذلك 
الخارج  انساننا  كان  وان  بل  نفشل  ال 
فيوم«  يوماً  يتجدد  فالداخل  يفني 
كما   .)16  :  4 الثانية  )كورنثوس 
يحذر االباء بكل وضوح من عدم غيظ 
اوالدهم لكي ال يفشلوا )كولوسي 3 : 
21(. اخي ان كنت قد مررت بموقف 
فشل او سوء معاملة والدين ادت إلى 
الفشل  روح  ان  عزيزي  اعلم  فشلك، 
ليست من الرب االله بل هي من عدو 
كل بر اي ابليس الذي يريدك ان تغرق 
في بالوعة الفشل فال تستطيع ان ترفع 
راسك وتتحدي الظروف وقدراتك؛ فكم 
وقدرات  مواهب  اكتشفوا  كثيرين  من 
وامكانيات في شخصياتهم كان ملمعها 
والمهارة  التحدي  فخلق  فشل  موقف 
داخلهم في االنسان الداخل الذي يتجدد 
المسيح  يسوع  وجه  بإشراقة  يوم  كل 
والمحبة  القوة  روح  لنا  يعطي  الذي 

والنصح.

التي  المراحل  اصعب  من  الفشل  يعد 
بصورة  تؤثر  والتي  االنسان  بها  يمر 
ذلك  ألجل  حياتنا،  في  واضحة 
الرب يسوع ان نرجع ونكون  يدعونا 
كاألطفال، فبهذا التعبير يؤكد لنا علي 
عدم االستسالم لما يدعي بالفشل. فاذا 
الحظنا طفل صغير ال يزيد عمره عن 
وكلما  الوقوف  علي  يصر  نجده  العام 
ترنح ووقع ثم يعيد التجربة مرة اخري 
في  ينجح  ان  الي  وثالثاً  ثانية  ويقع 
تحقيق ماربه وهو الوقوف بال مساعدة 
احد. فكلمة فشل هي عكس كلمة نجاح، 
وقوة الفشل وسمومها تعد اكبر من قوة 
النجاح، فاذا تركت لهذا العدو الباطش 
وافكارك  مشاعرك  في  يتحكم  ان 
المطاف  بك  ينتهي  ربما  واحاسيسك 
صنعت  التي  فاألرملة  االنتحار.  الي 
الكعكة اليليا النبي لم تدع الفشل يسيطر 
الزيت  دهنة  الي  نظرت  كلما  عليها 
وحفنة الدقيق ولكن ايمانها قاوم الفشل 
فذهبت لتجمع عيدان الحطب لطبخ هذه 
الرب  خادم  بها  باركت  التي  الكعكة 
وطاعتها  ايمانها  نتيجة  النجاح  فنالت 
وثقتها بالرب حيث اكرمت الرب اواًل 
بإعطاء كل معيشتها فاكرمها الرب ولم 
تمت كما مات اخرين لعدم ثقتهم بالرب 

المرقسى:  الكرسى  فى  الطمع 
شهور  ستة  الباباوى  الكرسى  خلى 
تاجر  طمع  سلفه.  نياحة  بعد 
بالمال  الكرسى  هذا  فى  إسكندرى 
لكن  بذلك.  الواله  وعده  غنى  ألنه 
إختيار  فى  األساقفة  اآلباء  ألهم  هللا 
فذهبوا  القدس  الروح  يرشدهم  ما 
كاهن  وإستضافهم  األسكندرية  إلى 
فيه  تفرسوا  ميخائيل  المالك  كنيسة 
وما سمعوه من سيرته بين شعبه إذ 
كان متبتاًل عطوفاً حكيماً فإختاره هللا 
بأسم  المرقسية ورسموه  السده  لهذه 
أخذ  الوقت  ذلك  فى  زكريا.  البابا 
التاجر األسكندرى إبراهيم بن بشر 
األساقفة  ليرسمه  سلطانى  مرسوم 
غضب  األوان.  فوات  بعد  ولكن 
خاطره  األساقفة  وطيب  ومرض 
أسقفاً  ثم  قساً  زكريا  البابا  ورسمه 

على إيبارشية منوف.

الخليفة الحاكم: الحاكم بأمر هللا: 
فى  وهو  باهلل  للعزيز  المنيه  جاءت 
الحمام فى بلبيس عام 996 م فإنتقلت 
الخالفة إلى أبنه فى سن إحدى عشر 
برجوان  عليه  الوصى  وكان  سنة 
عبد من سالقونيا )قبائل من البلغار 
وأنفرد  وبوالندا...(  رومانيا  سكان 
برجوان بإدارة الحكم ونسى وصيته 
سنوات.  أربع  مدة  هللا  بأمر  للحاكم 
وإستدعاه الخليفة وأمر حراسه بقطع 

رقبته على الفور.

كان  القبطى:  إبراهيم  بن  فهد 
سكرتيراً لبرجوان لمدة خمس سنوات 

أمر الخليفة بقطع رقبته أيضاً 

مرت  هللا:  بأمر  الحاكم  سنوات 
سنوات سبع كأنها سنوات رخاء إهتم 
بالتجارة وتزيين الشوارع بالفوانيس 
الزراعة  وشجع  المصانع  وفتح 
)دار  سماها  متسعه  مكتبة  وإنشاء 
بالكتب  ذودها  الحكمه(  ودار  العلوم 
شجع  األربعة.  العالم  أركان  من 
ما  يجدوه  بما  العلم  وطالبى  الطالب 
اللغة  علوم  الفقه  جانب  إلى  يطلبونه 
والفلسفة  والرياضة  والطب  والفلك 
المناظرات  ويقيم  والمنطق... 

وخصص لها جوائز قيمه.

كانت  الرخاء:  السبع  السنين  بعد 
حتى  مدهشاً  لغزاً  الحاكم  شخصية 
إلى  شخصيته  تغيرت  ما  إذ  اليوم. 
بداخله  ينطوى  فكان  بالغيب  معرفته 
كان  ما  كثيراً  والهوس.  التناقص 
ويتسلق  اللون  رمادى  حماراً  يركب 
الجبل المقطم فى جنح الظالم بدعوى 
غور  ويسير  النجوم  سيرقب  أنه 
أسرارها. فكان يصدر أوامر بمنع بيع 
البيرة والخمر وأمر بصب العسل فى 
النيل. أمر بقتل جميع الكالب وعدم 
األضحى  عيد  فى  إال  الماشية  ذبح 
ومنع السيدات من الخروج بتاتاً فأمر 
بمصادرة أحذيتهن وعدم صنع أحذية 
جديدة لهن وعدم تطلعهن من النوافذ 
المنازل.  أسطح  على  الجلوس  أو 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا زكريا رقم 64 عام 996 م )البابا زخارياس األول(

نهاراً  التجارية  المحالت  إغالق 
وفتحها لياًل. حرم طبخ الملوخية.

سنوات  ثالث  لمدة  الحاكم:  شذوذ 
بأوامر  يأمر  هللا  بأمر  الحاكم  كان 
المالبس  يلبسوا  أن  القبط  نحو  شاذة 
تشغيل  القبطى  على  حرم  السوداء. 
خادم مسلم فى بيته وأن يلبس صليباً 
خشبياً فى رقبته وأعلن أن من أعتنق 
كلها  منها  مأمن  فى  أصبح  اإلسالم 
فكان هذا المنشور أثره فى إضعاف 

اإليمان.

رائحة  شم  يحب  الوحشى  الحاكم 
المختل  الخليفة  هذا  عرض  الدم: 
القبط  كبار  من  عدد  أستدعى  أن 
فرفضوا  اإلسالم  عليهم  وعرض 
ونالوا عذابات كثيرة وأستشهد الكثير 
على أسم السيد المسيح. لم يقف إلى 
هذا الحد بل تطرق إلى البابا زكريا 
فألقاء فى السجن مدة ثالث أشهر ثم 
أن هللا سد  إال  الجائعة  لألسود  رماء 
وحينما   )22  :6 )دا  األسود  أفواه 
حراس  فى  فشك  هذا.  الحاكم  رأى 
األسود فمنع األكل من تقديمه لألسود 
لمدة ثالث أيام أخر ثم لف جسم البابا 
وطرحوه  بدمائها  ملطخة  شاه  بفروه 
للبابا  أومأت  التى  األسود  أمام  ثانية 
فأطلق  بأذى  تمسه  ولم  تحييه  كأنها 

سراحه.

عاود  الدماء:  مصاص  الخليفة 
شهوة الفتك فأمر والى القدس بحرق 

جنوى غاىلقرأت لك 

 أعمل علي ان  ترضي ضمريك قبل
 فوات االوان

يجد  أن  المسيحي  الشاب  أستطاع 
غير  خاصة  مدرسة  في  عمال 
االدوات  لمخازن  كأمين  مسيحية 
المعامل وبمضي  الرياضية وادوات 
الوقت عرف عنه االمانة واالخالص 
حاول  ولهذا  عمله  في  واالجتهاد 
االخرين تحويله عن إيمانه واغرائه 
يفلحوا  ولم  االغراءات  من  بالعديد 
وظلوا صابرين عليه عسي أن يغير 
إيمانه ويسلك معهم في طريقهم ولكن 
الشاب كان يعرف الحق وال يحيد عنه 
المدرسة  أدارة  يِئست  فترة  وبعد   ،
أخر  بشخص  استبداله  وقررت  منه 
والنهم لم يكونوا يريدون ان يصرفوا 
عملها  التي  السنين  عن  تعويض  له 
معهم فطلبوا منه تقديم استقالته ولما 
بسرقة  عمليا  بتهديده  قاموا  رفض 
جهاز للرياضة  من مخزن المدرسة 
لكي يتهموه بالسرقة ويسجن ، ولما 
هناك  ان  المسيحي  الشاب  وجد 
يقصدونه  ما  عرف  مفقود  جهاز 
غير  االستقاله  علي  بالتوقيع  فقام 
قامت  وبالفعل   ، سيحدث  بما  مهتم 
المفقود  الشئ  باعادة  المدرسة  ادارة 
للمخزن واعلمته بيوم سيقومون فيه 
الشاب  وقام   ، حوزته  في  ما  بجرد 
عليها  وقع  التي  الجرد  قائمة  بأعداد 
يقارن  وبينما  لالدوات  استالمه  عند 
هناك  ان  وجد  عنده  ما  وبين  بينها 
جهاز جديد صغير لم يذكر في القائمة 
فقرر ان يأخذه لنفسه انتقاما مما وقع 
عليه من تهديد وترهيب وسرقة حقه 
وبالفعل ترك الشاب عمله واخذ معه 
لجهة  به  بالتبرع  وقام  الجهاز  هذا 
خاصة تستفيد منه ، ولكن بعد فترة 
عملت  لقد  وقال  بشدة  ضميره  أنبه 
خطأ بأخذي هذا الشئ حتي ولم يكن 
مذكورا في عهدتي وقيامي باالنتقام 
السلوك  من  ليس  بالسرقة  احد  من 
بالخزي  وشعر  شئ  في  المسيحي 
الشاب  وذهب   ، نفسه  من  والخجل 
لم  لالسف  ولكن  الجهاز  ألسترجاع 
يعد الجهاز موجودا اذ اخذه شخص 
ما الي خارج البالد ولما اراد الشاب 
افلست  قد  كانت  للمدرسة  ثمنه  دفع 
يعلمه  هللا  وكأن   ( أبوابها  واغلقت 
بأنه هو الذي يدافع عن المظلومين( 
خيرية  لمؤسسة  بثمنه  بالتبرع  فقام 
هذه  وذكرتني   . ضميره  ليرضي 

القصة بقصة اللصوص الذين سرقوا 
معدات صوتية ومكتبية  من كنيسة في 
والية فرجينيا الغربية قيمتها 5000 
دوالر ولكن في اليوم التالي أعادوها 
كاملة الي الكنيسة وعلي ما يبدوا أنهم 
شعروا بالذنب والحاجة الي تصحيح 
وكان  ضميرهم  وارضاء  سلوكهم 
ندمهم علي الخطية حقيقي وهذا أدي 
تفكيرهم والتخلي عن  تغيير في  الي 
في  نفسي  انا  وقعت  وقد   ، خطيتهم 
هذه الخطية يوما ما عندما أستعرت 
ألمالء  جاري    من  الهواء  منفاخ 
أقوم  وبينما  بالهواء  دراجتي  إطار 
بهذا إنكسر المنفاخ ولكني أعدته الي 
جاري دون أن اذكر اي شئ ، وقلت 
في نفسي مبررا ما عملت ) انه جهاز 
أي  علي  ينكسر  ان  البد  وكان  قديم 
حال ( وبينما كنت أقراء في الكتاب 
المقدس أحسست بتأنيب الضمير وان 
هللا يريدني أن أعترف لجاري بخطأي 
وأشتري له جهاز جديد بدال من الذي 
أشتريت واحد جديد  وبالفعل  كسرته 
وذهبت الي جاري وأعترفت له بما 
حدث وقدمت له المنفاخ الجديد وبهذا 
أرضيت هللا وتصالحت مع ضميري 
ومع جاري ، وانت يا أخي قد تكون 
مناشف  مثل  يخصك  ال  شئ  أخذت 
او مالعق وسكاكين اعجبتك من أحد 
العمل  ادوات  تأخذ  الفنادق  أو ربما 
الي  بوظيفتك  للقيام  لك  تعطي  التي 
بيتك دون إن تدرك انها ملك للشركة 
تليفون  تستخدم  وقد  فيها  تعمل  التي 
الشركة في مكالمات خاصة خارجية 
كل هذا يخالف الضمير و يحسن  بنا 
ان نعمل دائما بحسب وصايا هللا وال 
يريد  هللا  فإن    ، العالم  مسالك  نتبع 
من اوالده أن يتصرفوا دائما بطريقة 
أعطنا   ، العالم  ابناء   عن  مختلفة 
بأخطائنا  لنعترف  الشجاعة  يارب 

ونسلك حسب وصاياك .
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كنيسة القيامة. ألغى الحاكم ليس بأمر 
هللا األحتفال بعيد الغطاس والصليب 
الكنائس  بنهب  الشعانين وأمر  وأحد 
الذى  بطش  وإمتد  المذبح.  وأوانى 
ليس بأمر هللا بقتل القبط والخلقيدون 

بدون أى سبب.

قصة بعيره: هو قبطى كان يعمل 
منصبه  أعتزل  الخالفه.  بديوان 
حمل  الشاذه  الخليفة  أفعال  جراء 
الخالفه  بوابة  أمام  ووقف  صليبه 
المسيح  )إن  صوت  بأعلى  وصرخ 
هو أبن هللا( أستحضره الوالى وأمره 
بإنكار دينه فكرر بغيرة إيمانه فرماه 
فأخذ  بالسالسل  مقيداً  السجن  فى 
صديقه  زاره  بأعلى صوته.  يصلى 
فقال  يطلبه  شئ  أى  عن  يسأله  مينا 
سيكون  ألنه  أهله  نفوس  طيب  له 
الحاكم  أمر  إذ  تحقق  الليلة.  معهم 

فأخذ  الحرية  ومنحه  عنه  باألفراج 
الشده  أن  وطمأنهم  القبط  بين  يتنقل 
ستزول بعد ثالث أيام. وأخذ يساعد 
القادرين  وعدم  فقراء  من  الجميع 
الرابع  اليوم  وفى  الجزيه  دفع  على 
يأذن  الحاكم  من  مرسوم  صدر 
للقبط يباشروا صناعاتهم وتجاراتهم 

وزراعاتهم.

الذين  أن  أسلموا:  الذين  عودة 
ومن  مسيحيتهم  إلى  عادوا  أسلموا 
تقدم  إذ  بيمن  أسمه  راهب  بينهم 
بطلبه هذا للحاكم فمنحه األذن على 
دير  تجديد  إعادة  منه  الفور. وطلب 
شهران )طموه( فمنحه طلبه وحدثت 
والحاكم  الراهب  هذا  بين  صداقة 
الذى أعتاد الخليفة أن يذهب إلى هذا 
مع  للتسامر  أياماً  فيه  ليقضى  الدير 
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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

المعرفة  نظرية  ابستمولوجيا-  كلمة 
 )Epistemology  - )باإلنجليزية 
وهي  المعرفة.  علم  على  للداللة  تستعمل 
 logos : مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين
 : بمعنى   epistemeو دراسة  بمعنى 
العلماء  فاختلف  العربية،  في  أما  معرفة. 
على استعمال كلمة علم كبديل عن المعرفة. 
تعريف  عليها  أطلقوا  الغرب  فالسفة 
للمعرفة«.  نقدية  »دراسة  بانها  اضافي 
شيوخ  )معظمهم  العرب«  »علماء  اما 
دين يسمون ب »العلماء«( فاختلفوا على 
المعرفة  عن  كبديل  علم  كلمة  استعمال 
ألنهم »بانفتاحهم الهائل« يتقيدون بعلمين 
قديم هو علم هللا، وعلم محدث  فقط: علم 
)اقرأ  التعلم  طريق  عن  مكتسب  وهو 
التلقين(.. وكفي هللا العرب وعلمائهم شر 

علم المعرفة لمليون سنة أخرّى!!
العالقة  إشكالية  يطرح  الموقف  هذا 
كطريقة  والوحي  المعرفي  المنطق  بين 

للمعرفة!!
فلسفي  فرع  أمام  الحلقة  هذه  في  نحن 
بإطار  المعلومة،  يتناول مضمون وحدود 

أسئلة مركزية:
 ما هي المعلومة؟ 

كيف تكتسب؟                       
 وما هي العالقة بين الواقع والمعلومة؟ 
مختلفة  بمذاهب  مليء  الفلسفة  تاريخ 
ومتعددة ومتناقضة حول المعرفة.بدءا من 
الفلسفة اإلغريقية وبأبرز فيلسوف سقراط 
البشري  الكائن  بأن فطنة  يعتقد  الذي كان 
امة على  إنما علَّتُها تلك الروح العاقلة القوَّ
الجسد ويعتبر سقراط أول منظر للعقالنية 

ومؤسس علم األخالق.
-078( الفارابي  عند  المعرفة  فلسفة 

)059
خاصة  نظرية  الفارابي  يضع  لم   
ومستقلة في المعرفة اإلنسانية، أفكاره في 
نظرية المعرفة جاءت منثورة التوزيع بين 

طيات مؤلفاته.. 
في كتابه »الجمع بين رأي الحكيمين« 
يكتب على إن المعرفة التي تحصل عليها 
الحس.  طريق  عن  تكون  البشرية  النفس 
ومنها  الجزئيات،  إدراك  هي  فالحواس 
على  التجارب  هي  التي  الكليات  تحصل 
الحقيقة. حتى العقل عند الفارابي ليس شيئاً 
غير التجارب  وكلما كانت هذه التجارب 

أكثر كانت النفس أتم عقاًل.
الفلسفة  أبو  يعتبر  الذي  ديكارت  مثال 
سواء  الحسية  المعرفة  في  شكك  الحديثة 
رفض  وكذلك  الباطنة،  أو  الظاهرة  منها 
المعرفة المتأتية من عالم اليقظة، وله قول 
شككت  »كلما  للمعرفة:  فلسفته  عن  يعبر 

ازددت تفكيرا فازددت يقينا بوجودي«.
نظرية  في  قفزة  أحدثت  الماركسية 
المعرفة ببداية طريقها، النهج كان التحرر 
من الوعي اإليديولوجي المقلوب. والطريق 
بالضبط  وهذا  المقلوب  قلب  هو  ذلك  إلى 
الشهيرة: »  بعبارة ماركس  المقصود  هو 
ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم 
هو  االجتماعي  وجودهم  بل  االجتماعي، 

الذي يحدد وعيهم».
المقلوبة،  الواقعية  للعالقات  القلب  بهذا 
في  هامة  ثورة  أحدث  قد  ماركس  يكون 
هذه  البشرية. عن طريق  المعرفة  نظرية 
الثورة المعرفية الجذرية، استطاع ماركس 
دائرة  إلى  االيديولوجيا  دائرة  االنتقال من 
علم التاريخ... لكن علم التاريخ الماركسي 
المشهور أكثر بصيغة »المادية التاريخية« 
التاريخية وراءها. وهو  التطورات  خلفته 

واسع  جهود  تضافر  إلى  يحتاج  موضوع 
لفهم إشكالية نظرية التاريخ عند ماركس.

نظرية  تعالجها  التي  األساسية  النقاط 
المعلومة  بين طبيعة  العالقة  المعرفة هي 
الصادقة   ، الحقيقية  االنجازات  وبين 
يمكن  هل  هو  آخر  موضوع  والمبررة. 
بشكل عام ان نعرف شيئا، أي هل الشك 

هو صحيح والى أي مدى؟
على  انهج  ان  فيها  حاولت  قصة  إليكم 
والتي  الديكارتية  المعرفة  نظرية  أساس 
حول  يقيني  مثبت  على  الحصول  تتطلب 
المتهم،  التي يحاكم على أساسها  الجريمة 
التفكير  طريق  عن  صعب  بامتحان 
الديكارتي الذي يقتضي ان يكشف إذا كان 
يوجد شيء ما يمكن ان يكون واثقا منه، 
من هنا فضل ديكارت العقل المستقيم عن 
السؤال  للمعرفة..  كمصدر  اإللهي  العقل 
القضائي هنا ليس كون المتهم الذي يحاكم 
هناك شك ما بتهمته، إنما هل يوجد إثبات 

مرجح انه ارتكب الجنحة؟ 
نجح الدفاع.. وفشل المتّهم !!

عمداً.  مراد  قتل  تهمة  لصالح  وجهت 
في  بالتأكيد  ومثبتة  واضحة  التهمة  كانت 
ادعاء  شهود  هناك  تفاصيلها.  من  الكثير 
برفقة  الضحية  وشاهدوا  التهديد  سمعوا 
يعد  لم  بعدها  األخيرة..  ليلته  في  المتهم 

مراد إلى البيت واختفت آثاره.
المحكمة ان جثة  التي واجهت  المشكلة 
قتل حسب  انه  المفترض  الذي من  مراد، 
اختفى  مراد  عليها.  يعثر  لم  اإلدعاء.. 
والجثة غير موجودة. ليس من عادة مراد 
للتبليغ  اتصال  بدون  البيت  يتأخر عن  ان 

عن سبب تأخره، كما يقول أبناء عائلته.
إذا وقعت جريمة قتل فأين الجثة؟

أين أداة القتل؟ 
المجموعة  والشهادات  المعلومات  كل 
ولكن ال  قتل..  ارتكاب جريمة  إلى  تشير 
أثر الرتكاب جريمة، ال األداة وال الجثة... 

وال اعتراف من المتهم!!
عن  مراد  سيخفي  انه  قال  صالح 
الوجود.  هذه األقوال مؤكدة من عدد من 
شهود االدعاء.. وكانت محاولة من صالح 
لقتل مراد في السابق.. عوقب عليها صالح 
بالسجن لمدة سنة ونصف السنة.. تحت بند 
االعتداء العنيف  ولكن رغبة صالح بإخفاء 
مراد من الوجود ال تعني تلقائياً انه قتله. 

أين اختفى مراد إذا كان حياً؟ 
والبحث  الصحف   في  اإلعالنات  كل 
اعتاد على ريادتها  التي  األماكن  عنه في 

لم تسفر عن شيء. 
انه  تبين  مسدس،  صالح  مع  وجد 
انه  ألمخبري  الكشف  أثبت  مرخص، 
التي  الفترة  ضمن  تقع  فترة  قبل  استعمل 
دم  بقعة  ووجدوا  بل  مراد.  فيها  اختفى 
بيّن  صالح،  مالبس  على  جداً  صغيرة 
فحص الحمض النووي انها من دم مراد.

مسألة  قتل  جريمة  ارتكاب  شبهة  إذن 
واردة. 

هل تكفي األدلة التي بيد الشرطة؟
كافية  إثباتات  انها  تدعي  الشرطة 
المتهم  وان  خاصة  جريمة،  الرتكاب 
صالح، حسب كل األدلة، هو آخر من كان 

برفقة مراد.
صالح يصّر انه أطلق رصاصتين أثناء 
وشهد  ي  بّرِ خنزير  هاجمه  عندما  الصيد 

على صحة أقواله صيادان كانا برفقته.
جثة  بال  قاتل  محاكمة  يمكن  هل 
باالعتماد على دليل لم تثبت جهة استعماله 

في جريمة ما؟
هذه  على  ألجيب  قانون  رجل  لست 
األسئلة، إنما يهمني ما حدث فعال في سير 

المحاكمة.
صالح حافظ على صمته وموقفه انه ال 
يعرف شيئاً عن مصير مراد بعد ان تركه 
عن  وتصافيا  التقيا  حيث  الليلة،  تلك  في 
خالفات الماضي، وقد شاهدهما الكثيرون 
في  صالح  أفاد  كما  يتضاحكان،  سويًة 

أقواله وأكد ذلك شاهدان أيضا... 
أفضل  ألحد  صالح  عن  الدفاع  أوكل 

محامي الجنايات.
عبر  انها  واثقة  كانت  العامة  النيابة 
بأن  الشهود،  وعبر  تملكها،  التي  الدالئل 
المحكمة ستدين صالح بالقتل عمداً.. حتى 
وجود  على  اعتماداً  الجثة،  وجود  بدون 
بقعة الدم على مالبس صالح... التي ادعى 
صالح انه ال يعرف كيف وصلت قميصه، 
ألن مراد كان معصوب األصبع مسبقاً من 
الليلة،  تلك  في  جرح، وان وجودهما معا 
التي شوهدا فيها سوية يتضاحكان، كانت 
إشارة واضحة إلى انتهاء الخالف بينهما. 
انه بدون جثة كل  الدفاع أصّر  محامي 
تأويالت  على  وتعتمد  قيمة..  بال  الدالئل 

وليس على حقائق مثبتة. 
الدفاع  لجأ محامي  التلخيص  في جلسة 
إلى مقلب معين ليثبت براءة موكله صالح. 

قال في مرافعة دفاعه: 
سأفاجئكم..  اليوم  الموقرة..  المحكمة   -
من  المحكمة  قاعة  سيدخل  دقائق  خالل 
بابها السيد مراد الذي يُتهم موكلي بقتله.. 
هو  ها  القاعة..  مدخل  إلى  انظروا  رجاء 

مراد يدخل...
نظر المحامي إلى مدخل القاعة، كذلك 
ونظر  النيابة  ممثل  القاضي..ووقف  نظر 
نحو المدخل.. ونظر الحضور في المحكمة 

نحو المدخل.. 
وبعد نصف دقيقة من االنتظار دون ان 

يظهر مراد، تابع 
محامي الدفاع:

لم  بالطبع   -
أحد..  يدخل 
بأن  أوهمتُكم 
سيدخل  مراد 
إلى القاعة، ألنكم 
من  واثقين  غير 
كلكم  مقتله.. 
باب  نحو  نظرتم 
كلكم  المدخل.. 
يدخل  ان  توقعتم 
أدعي  لذا  مراد.. 
في  انه  أمامكم، 
المحكمة،  هذه 
يوجد شك معقول 
بأن أحدا ما ُقتل. 
ان  أصر  وانأ 
المحكمة  تصدر 
ببراءة  قراراً 

موكلي.
دخل  الحكم.  قرار  إصدار  يوم  جاء   
القاضي، جلس مكانه، قرأ تفاصيل الملف 
ورقمه، ثم قال انه قرر إدانة المتهم صالح 

بقتل مراد عمداً...
لم يستطع محامي الدفاع الصبر:

ذلك  القاضي  سعادة  يا  يجوز  كيف   -
المحكمة  باب  إلى  جميعكم  تنظروا  ألم   ،

توقعاً بدخول مراد؟
رد القاضي :

- حقا.. هذا صحيح. كان لدينا شك في 
القتل، نظرنا كلنا نحو باب قاعة المحكمة. 
لكن المتهم صالح هو الوحيد الذي لم ينظر 

نحو الباب!!

فلسفة مبسطة: املنطق مقابل الوحي
بقلم : نبيل عودة

بريد القراء
]حبيبي الدكتور رافت

اخللق  حسن  لك  نشكر 
اؤكد   ,, التعامل  وطيب 
لكم سعادتى بامييالتكم 
اجلميلة  وجريدتكم 
أصدقائي  كل  وكذلك 
لهم  ارسلها  اللذين 

سعداء جدا بها.
مزيد حبى وتقديري اجلم.

 Thanks & Best Regards
 Mohamed Elafifi 
Consultant 
Ocean Freight Manager

استشارى فى القانون
خبير فى النقل البحرى [

أستاذ محمد عفيفى 
شعورك  على  اشكرك 

ومودتك 

حتياتى لك 
د. رافت جندي 
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مع حفظ  سعاد..  دى  و  سعاد  دى 
األلقاب والبرستيج!

واألثنين  إمرأة..  دى  و  إمرأة  دى 
من بلد واحدة هي مصر!

دى الست سعاد ثابت، والمشهورة 
ولكنها  المنيا،  سيدة  باسم  إعالمياً 
ُمنافس  بال  مصر،  سيدة  لقب  أخذت 
بإعتراف كل المصريين، بعد الحادث 
مصر،  في  له  تعرضت  الذي  األليم 
الحادث  العالمي،  الضمير  له  وتألم 
الذي تعرضت له الست سعاد بأيدي 
وحوش بربرية، ال تعرف اإلنسانية، 
لقلوبهم  طريقها  اآلدمية،  وال 

الُمتحجرة! 
الدكتورة سعاد صالح، أستاذة  دى 
الفقه الُمقارن بجامعة األزهر، وكانت 
في  وأشتهرت  سابًقا،  األزهر  عميدة 

مجال الدعوة، بلقب “ُمفتية النساء”!
المقصود  ما  أفهم  لست  بصراحة 

ب”ُمفتية النساء”؟
تقوم  صالح  سعاد  الدكتورة  هل 
وال  فقط،  الُمسلمات  للنساء  باإلفتاء 

ُمفتية كل النساء بالُجملة؟
الدكتورة  تُفتيها  التي  الفتاوي  هل 

سعاد صالح لصالح المرأة أم ال؟ 
بإصدار  تقوم  سعاد  الدكتورة  هل 
حاصلة  أنها  منطلق  من  الفتاوي 
علي درجة الدكتوراة فتعطي لفتواها 

مصداقية أقوي؟
العديد  لها  صالح  سعاد  الدكتورة 
من الفتاوي التي أثارت جداًل واسًعا 
وليس  المثال  سبيل  علي  ومنها 

الحصر:
فتوي أن الحجاب ليس فرضاً علي 

المرأة.
عرض  للمرأة  يجوز  بأنه  فتوي 
نفسها لطلب الزواج عبر األنترنيت.

البكارة  غشاء  ترقيع  إجازة  فتوي 
بنية الستر.

أن  وقالت  اليمين”  “ملك  فتوي 
وكان  اإلسالم  قبل  منتشًرا  كان  ذلك 
يُسمي ببيع األحرار، وأنه من الُمتاح 
ك”ملك  الحرب  أسيرات  استخدام 

اليمين”.
صالح،  سعاد  الدكتورة  وختمت 
بنت األكابر، بنت المدارس، الحاصلة 
الدراسية وهي  الشهادات  علي أعلي 
“إذالل  األخيرة  بفتواها  الدكتوراة، 
جداًل  أثارت  التي  األسيرات”، 
كافة  علي  شديًدا،  وإستنكاراً  واسعاً، 

المستويات الدينية واإلجتماعية.
آخر  األسيرات”،  “إذالل  فتوي 
وإتفرج  الفتاوي،  عالم  في  صيحة 
وهي  سعاد،  الدكتورة  علي  سالم  يا 
تفتي وتستفيض في الشرح والتفسير، 
عينيها،  من  تُشع  الشماتة  ومالمح 
النساء  من  غليلها،  تشفي  وهي 
سيتم  وكيف  الكافرات،  األسيرات 

إذاللهن!
فتوي  في  سعاد  الدكتورة  تقول 

“إذالل أسيرات الحروب”: أنه يجوز 
الحرب  بأسيرات  يستمتع  أن  للمسلم 
كما يستمتع بزوجته بغرض إذاللهن 
في الحروب المشروعة بين المسلمين 

وغيرهم.
مع  بالحرب  مثااًل  وأعطت 
إسرائيل، وما ينطبق علي إسرائيل، 
في  دولة  أي  علي  بالتأكيد  ينطبق 
المسلمين  الرجال  سيقوم  العالم، 

بإذالل هؤالء األسيرات.
علي  يظهر  ما  بحكم  نري  ونحن 
غير  من  ممكن  أنه  اليوم،  الساحة 
ُمتحاربة،  وجيوش  ُمعلنة  حروب 
أن  يكفي  الفتوي،  هذه  تفعيل  يتم  أن 
بعض النفوس الضعيفة الذين عقولهم 
والذين  السفلي،  نصفهم  في  موجوده 
فيقوم  الفارغة،  عقولهم  شحن  يسهل 
الشخص من تلقاء نفسه، بتفعيل هذه 
حاملة  أستاذة  من  الصادرة  الفتوي 
بيجاهد  أنه  نفسه  ويتخيل  للدكتوراة، 
في سبيل هللا، وأي إمرأة غير مسلمة 
فهي كافرة، ومن واجبه إذاللها، عن 

طريق فتوي الدكتورة سعاد!
السبعين  ذات  ثابت  سعاد  الست 
الجلباب  إرتداء  إعتادت  ربيًعا، 
جسدها  لتغطية  والطرحة،  الطويل 
وشعرها، كنوع من الحشمة والوقار، 
وأيًضا ألن الكنيسة علمتها أال تكون 

ُمتبرجة.
الدكتورة  لهم  أفتت  الذين  الذكور 
سعاد، بفتوي إذالل األسيرات، قاموا 
الفتوي  هذه  بتطبيق  الحقارة  بمنتهي 
علي  سعاد،  الست  علي  الحقيرة، 
وجهة  من  كافرة  إمرأة  أنها  أساس 

نظرهم!
بيت  علي  هجموا  الذكور  هؤالء 
المسكينة  حاولت  سعاد،  الست 
المذعورة أن تختبئ، ولكنهم جروها 
من شعر رأسها، وفي وسط الشارع 
عروها من مالبسها كما ولدتها أمها، 

يالوعة قلبي عليكي يا أمي.
إقشعرت  رهيب،  وموقف  مشهد 
له أجسادنا، نحن الذين لم نكن معك 
واألحاسيس  المشاعر  أكيد  أمي،  يا 
مروعة،  رهيبة  لك  بالنسبة  كانت 
يصوروا  أن  علي  ساوموكي  لو 
ماليين  لك  ويدفعون  المشهد  هذا 
سترفضين،  ُكنتي  أكيد  الدوالرات، 
وتقولين يا عيب الشوم، ده عار كبير 
أن أتعري حتي ولو كان الثمن مآليين 

الجنيهات أو الدوالرات.
منزلها،  أمام  الشارع  وسط  في 
وسط  البعض،  وخجل  ُذعر  وسط 
وسط  ويُكبرون،  يُقهقهون  الذين 
الجيران  وسط  والكبار،  الصغار 
يختشون  الذين  وسط  واألغراب، 
يزفون  بدأوا  يختشون،  ال  والذين 
الست سعاد ثابت في الشارع، أقصد 
أقصد   .. ال  األرض،  علي  يجروها 
لم  التي  الُمسنه  المرأة  هذه  يسحلون 
لها  تغفر  لم  ولألسف  ألحد،  ًتسئ 
السحل،  ألم  من  الُملتاعة،  صرخاتها 

وألم العري والعار.
الست سعاد كانت بتتمني األرض 
يديها  بإحدي  حاولت  وتبلعها،  تنشق 
وباليد  وعورتها،  صدرها  تُخفي  أن 

من  وجهها  تُخفي  حاولت  األخري 
أن  من  يمهلوها  لم  ولكن  الخجل، 
تداري عورتها أو تخفي وجهها عن 
بكل  ضربوها  والكاميرات،  الناس 
قسوة ووحشية وهي ال ذنب لها سوي 

أنها كافرة ويجب إذاللها!
ثابت،  سعاد  الست  سمعت  فجأة 
بهستيرية  تُقهقه  إمرأة  صوت 
إذالل  يكون  أن  يجب  “هكذا  وتقول 

األسيرات”، أقصد إذالل الكافرات!
رفعت الست سعاد حرف يدها من 
علي إحدي عينيها لتري من هذه التي 
تُقهقه بجبروت وعدم رحمة، ياللهول 

.. أنها الدكتورة سعاد صالح!
المسحولة  سعاد  الست  أغمضت 
تنسدالن  يديها  وتركت  عينيها، 
الُذل  لمشهد  وأستسلمت  بجانبها، 
من  قوة  لبست  ولكنها  الخارجي، 
الدكتورة  من  أقوي  األعالي، جعلتها 
سعاد، وكل جحافل الشر التي تقودهم 

وتفتي لهم.
و  ثابت  سعاد  وقفت  النهاية  في 

وقفت سعاد صالح.
لتُعلم  بثبات  وقفت  ثابت  سعاد   
كما  والمحبة  التسامح  معني  الناس، 
الحب  قدمت  أنها  إلهها،  لها  علمها 
من  بالرغم  والمغفرة،  والتسامح 
إليها،  أساءوا  للذين  التجربة،  مرارة 

وأعطت العبرة لمن ال يعتبر.
سعاد صالح، ُكنا نتمني أن تُقدمي 
شيئاً صالحاً للبشرية، وخاصة للمرأة 
التي تحتاج بشكل عام، لمن يُساندها 
في مسيرة الحياة الشرسة، وكيف أن 
األقوياء بدنياً يستغلون ضعفها البدني 

لإلساءة إليها.
قبل أن أختم هذه المقالة أريد توجيه 
اآلية  لو  هل  سعاد،  للدكتورة  سؤااًل 
“الزمن  بيقولوا،  ما  وزي  إتعكست، 
جائز  شئ،  كل  أن  بمعني  دوار” 
وُممكن وغير ُمستبعد، وفجأة وجدت 

نفسك ونساء عقيدتك أسيرات!
لتنفيذ  وتكبرين  ستهللين  ُكنتي  هل 

هذه الفتوي عليكن؟
ماذا سيكون شعورك عندما يتباري 

الذكور في إذاللك؟
هذا  إليك  أزف  أن  أحب  عموماً 
أسرك  وتم  حدث  لو  أنه  الخبر، 
أخري،  دول  قبل  من  الحرب  بعد 
بهذه  يذلونك  ال  سوف  رجالهم  فإن 
بالنسبة  بها  أفتيتي  التي  الطريقة، 
لنساء الكفار، ألنه غالبا معظم هؤالء 
يكونوا  أن  قبل  رجااًل  المنتصرون 
نصفهم  في  عقولهم  ليست  ذكوًرا، 

السفلي يادكتورة!
كما  سعاد  دكتورة  يا  تعلمين  هل 
يقولون إنك “جيتي تكحليها عمتيها”، 
فبداًل من أن ترفعي من شأن عقيدتك 
السيئة  الصورة  وتنفي  العالم،  أمام 
المطبوعة  والبربرية،  للهمجية 
بعد  وخصوصاُ  العالم،  أذهان  في 
والُمسيئة  الُمتكررة  اإلنتهاكات 
لآلخرين، أفتيتي بهذه الفتوي الهزيلة 

عن “إذالل األسيرات”!

بتغنيها  اللى  االغنيه  قوى  حلوه 
وبتقول  الرومى«  »ماجده  الجميله 
الى...  تحتاج  امراه  كل  »ان  فيها 
كف صديق« ، معلش معظم كلماتى 
اعمل  وافالم بس  اغانى  مقتبسه من 
ايه... القافيه بتحكم. الحقيقه الكلمات 
جميله ومعانيها اجمل. لكن مش بس 
كل امراه تحتاج الى كف صديق.... 
كلنا نحتاج الى هذا الكف.  بس المهم 
ونقدر  يسند  ح  ده  الكف  هل  هو.... 
نتعكز عليه.... وال يكون وال مؤاخذه 
كف... ع القفا. ده بقى بيتوقف على 
الصديق  هو  هل  الصديق.  نوعيه 
واللى  ويساعد  بيخدم  اللى  الوفى 
الزنقه  بتالقيه بجد واقف معك وقت 
وقت  الصديق....  نعم  بحق  ويكون 
الضيق. وال هو اللى بيخلع... ويسيبك 
له  تتعرض  صعب  موقف  اول  من 
صداقتكم.. االول اسال نفسك السؤال 
بجد.  صديق  عندى  انا  هو  بجد.... 
االب  يكون   ممكن  برضه  الصديق 
بس  االخت..  او  االخ  او  االم  او 
دمك  من  مش  اللى  للصديق  بالنسبه 
اى  اكتر من  بجد  تحبه  واللى ممكن 
واحد من عائلتك او من دمك... هل 
فعال عندك هذا الصديق... فكر شويه 
قبل الرد.. هل مفهوم الصديق عندك 
اللى ممكن يكلمك فى  هو  الشخص 
اليوم...  فى  مرات  عشر  التليفون 
المكالمه...  من  ماتطلع   وبدون  
ممكن  بالعكس  تعريفه....  بتالته 
يكون الصديق ده عثره ليك وتقعدوا 
للصبح.  هللا  خلق  سيرة  فى  تجيبوا 
طيب هل الصديق هو الشله... او هو 
على  فيها  بنتلم  اللى  الشله  من  جزء 
حفلة شواء وال نروح البارك ونفسح 
بتقابله   اللى   الصديق  وال  الوالد... 
كبايتين  بعض  مع  تشربوا   وتقعدوا 
قهوه.....  وفى االخر انت اللى بتدفع 
الحساب ودايما دايما صديقك ده على 
بال مايالقى المحفظه... تكون دفعت 
اللى  هما  الحساب.... وال اصدقاءك 
بتقعد معاهم وتشربوا برضه... بس 
مش قهوه.. مين هو صديقك.... هل 
اتربيتوا  اللى  الطفوله  صديق  هو 
لسه  هو  غالبا  واللى  بعض...  مع 
بلد  الى  مهاجر  او  مصر....   فى 
نفس  فى  معاك  مهاجر  او  اخرى... 
ده  مصر  فى  لسه  اللى  وهل  البلد. 
وال  تراه...  انك  بتحرص  بتنزل  لما 
الوصول...  ساعة  بتشوفه  يادوب 
وال  اصال....  مستنيك  كان  لو  ده 
يسلم  ييجى  مواعيد  يديك  دايما 
عمر  وغالبا  ويشوفك.......  عليك 
المواعيد دى ما بتتحقق... النه دايما 
تزوره  بتروح  انت  وال  مشغول... 
فى  تتقابلوا  او  سريعه....  زياره 
كافيه...برضه  على كوبايتين قهوه.  
مهاجر  اللى  للصديق  بالنسبه  اما 
او  تتزاوروا...  هل  اخرى  بلد  ل 
فيس  كله  وال  مصر...  فى  بتتقابلوا 
اللى مهاجر  للصديق  بوك. وبالنسبه 
معاك الى نفس البلد.... هل صداقتكم 
بعض...  بتشوفوا  هل  هى...  هى.. 
وال كله برضه مشغول... وكله فيس 

بوك... وال الحياه واخداكم ومفيش ال 
كده.... وال كده.. وال... ال قدر هللا... 
على  منافسه  الى  الصداقه  بتتقلب 
الشغل وفرص العمل... واللى يلحق 
االصدقاء  نوع من  بقى  فيه  االول.  
وغالبا يتواجد بشده فى بالد المهجر 
حاجه  بيكون مش عارف  اللى  وهو 
ومن  بصديق...   ويستعين  لسه...  
اول ما اول ريشه تنبت له تالقيه طار 
وحط على مجموعة اصدقاء تانيين... 
الى يكتمل كل الريش وتالقيه طيران 
فى عشه تانيه وفى الغالب هذا النوع 
بالبلدى  او  بيتعرف  االصدقاء  من 
انه  االمر  وينتهى   « بيتهرش   «
ده  لوحده.  فى عشه  محبوس  يفضل 
بتفضل  كتير  ناس  فى  ان  مايمنعش 
فى نفس درجه حبها وصداقتها حتى 
هل  طيب  الظروف.   تغيرت  لو 
ممكن  بجد  بحبه  انا  لو  ده  الصديق 
غلطات  اى  له  واعدى  معاه  اتسامح 
هفوات تحصل غصب عنه. هل  او 
موقف صعب   فى  لقانى  لو  صديقى 
ايدى عشان يخرجنى  بيشد  ازمه  او 
م االزمه دى.... وال صديقى ده لما 
بيكون هو  نفسه فى موقف صعب او 
ازمه.... بيشد ايدى عشان والمؤاخذه 
بقى من  فيه نوع  اتعك معاه.  كده... 
االصدقاء غريب شويه وهو الصديق 
فى  قوى  ولطيف  بيبقى عسول  اللى 
فتره معينه او نقدر نقول فى مرحله 
مرحلة  مثال  نسميها  ول   ( معينه 
اللى  الشغل  وعدم  الشقا  او  الفقر 
كلنا بنتعرض ليها لما نهاجر ل بالد 
النوع  هذا  هللا  سبحان  بالدنا(.  غير 
سو...  سو...  بيبقى  االصدقاء  من 
اول  بس  المرحله.  هذه  كيوت طول 
بتنتهى...  دى  الكخه...  المرحله...  
االصحاب  عن  بعد  فجاه  تالقيه 
الوحشين - اللى بيفكروه ب ايام الفقر 
لمجموعات  انضم  فجاه  وتالقيه   !
اللى  االصدقاء...  من  جدا  غريبه 
من  برضه  خارجين  ولسه  كده  زيه 
المرحله الصعبه دى او تالقيه بقدرة 
قادر... لسانه اتعوج ومش بيصاحب 
سو...  سو...  ال  ال  االجانب  غير 
ينعم  ما  ربنا  بعد   تالقيه  او  كيوت. 
بنعمه معينه او مركز ووظيفه  عليه 
كبيره... تالقيه ابتعد عن جميع خلق 
هللا وحس انهم )كلهم بال استثناء.... 
باصين له  ياحرام فى ام اللقمه اللى 
)معلش  تانى  فيه صاحب  بياكلها(.  
ليه  ما  طول  الوصولى(  بيسموه 
ومجرد  سكر  بيبقى  معاك  مصلحه 
ما )تخلص حاجتى من عند جارتى(  
كل  سنه وحضرتك طيب.  فيه واحد 
تانى بيمسك العصايا من النص )زى 
امريكا كده ما تعمل فى كل المناسبات 
ما  لالسف  اللى  االنقالب  واخرها 
حصلش فى تركيا- هذا النوع  بيقعد 
على جنب... ع الشط  دايما ويشوف 
توصل  )ح  فين  على  رايحه  السفينه 
الشط با امان وال بعد الشر ح تغرق(

]البقية ص21 [
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كف صديق

 احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

الست سعاد والدكتورة سعاد
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
والوزير  واملّكار  الساذج 

   فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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دين  اليهودية  ألن  اليهود،  لست ضد  أنا 
المقدس  اليهود  كتاب  والتوراة  سماوي، 
كمسيحيين،  لنا  بالنسية  القديم  العهد  هو 
تطنوا  ال  قال:  نفسه  المجد  له  والمسيح 
أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء. ما 
جئت ألنقض بل ألكمل. )مت 5 : 17(. 
ألن  إسرائيل،  دولة  ضد  لست  أني  كما 
بين مصر  السالم  باتفاقية  إسرائيل  دولة 
دولة  صارت  ديفيد«  وإسرائيل«كامب 
في  يتعاونان  وإسرائيل  ومصر  صديقة، 
العربي  الشعب  كان  وإن  مجاالت شتي، 
غير قابل للتطبيع الكامل ألسباب تاريخية 
أرصد  فقط  العجالة  هذه  وفي  وإسالمية. 
بعض الشواهد التي حدثت باألمس القريب 
إن دلت علي شيئ فهي تدل علي المراهقة 
لمعني  الكامل  الفهم  وعدم  السياسية 
السياسة بين الدول أو حتي بين األفراد، 
فال يوجد عداء دائم أو صداقة دائمة بين 
تتغير  فالمواقف  األفراد،  حتي  أو  الدول 
وأخيرا  أوال  واألمر  الظروف،  بتغير 
تحدد  التي  العامة  المصالح  علي  يتوقف 
لساذج  حدثت  الشواهد  وهذه  العالقات. 
ومّكار ووزير، وكان رد الفعل متناقض 

في الحاالت الثالث.
منذ  مصري  إعالمي  هو  والساذج      
وسياسي،  صحفي   ،1967 ينايرعام 
رئيس مجلس إدارة قناة تلفزيونية، وأحد 
مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس 
عقب فورة مصر 2011. أصبح نائبا عن 
مجلس  بانتخابات  فوزه  بعد  نبروه  دائرة 
الحزب  أعضاء  كأحد   ،2010 الشعب  
فؤاد  انسحاب  بعد  الديموقراطي  الوطني 
النواب  مجلس  انتخابات  وفي  بدراوي. 
عن  بمقعد  وفاز  مستقاًل  ترشح   ،2015
الدائرة الرابعة »مركزي طلخا ونبروه« 
محافظة الدقهلية. وّجه له مجلس النواب 
تهمة التطبيع مع إسرائيل على خلفية لقائه 
السفير اإلسرائيلي بمصر في منزله، وقد 
قام  حيث  المجلس  في  لإلهانة  تعرض 
النائب كمال أحمد بضربه بحذائة بسبب 
بإجراءات  المجلس  قام  ذلك  وإثر  ذلك. 
عن  التصويت  وأسفر  عضويته،  إسقاط 
المجلس  أعضاء  ثلثي  من  أكثر  موافقة 
إسقاط  على   )595 اجمالي  من   465(
العضوية في 2 مارس 2016. واألسباب 
فى  تسببت  رئيسية  أسباب  ستة  المعلنة 

من  ظهرت  عضويته،  وإسقاط  طرده 
أثناء  وغضبهم  النواب  مناقشات  خالل 
التصويت. أولها لقائه بالسفير اإلسرائيلى 
الجهات  وإخطار  المجلس  من  إذن  دون 
المعنية متعديا على دور السلطة التنفيذية 
الثانى:  والسبب  الدبلوماسية،  واألجهزة 
تناوله لقضايا تمس األمن القومى المصرى 
خالل لقائه مع السفير اإلسرائيلى، وثالثا: 
إهانته وتطاوله على رموز مصر الوطنية 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  وخاصة 
من  العديد  أغضب  الذى  األمر  الناصر، 
ورابعا:  أسيوط،  نواب  وخاصة  النواب 
وخامسا:  السعودية،  للمملكة  إساءته 
اإلساءة والهجوم على رئيس الجمهورية 
بانتخابات  ومطالبته  السيسى  الفتاح  عبد 
رئاسية مبكرة، وسادسا: التطاول وإهانة 
ضد  وتجاوزه  بحله  والمطالبة  البرلمان 
د.على عبد العال رئيس المجلس. اعتبر 
مخالف  عكاشة  عزل  القانونيين  بعض 
للمادة 110 للدستور، وأنه أحرج مصر 

دبلوماسياً أمام العالم.
   واتخذت حادثة لقائه بالسفير االٌسرائيلي 
منه.  والتخلص  عليه  لإلجهاز  ذريعة 
وهذا الموقف يذكرني بمقف مماثل حدث 
أمين،  الراحل مصطفي  الكبير  للصحفي 
الذي طلب منه جمال عبد الناصر التواصل 
بعض  لبحث  األمريكية  السفارة  مع 
القضايا الشائكة بين مصر وأمريكا، وكان 
الصحفي الراحل يطلع عبد الناصر بكل 
ما يدور بينه وبين السفير، وعندما توترت 
العالقة بين عبد الناصر ومصطفي أمين 
لألخير  خيانة  كدليل  العالقة  هذه  اتخذت 
بسببها،  وسجن  وحوكم  الوطن  ضد 
بسفير  لقاء عكاشة  يكون  أن  استبعد  وال 
وبالقطع  بمهارة.  له  اٌسرائيلي فخ نصب 
هناك أسباب غير معلنة أدت للتخلص من 

الُعكش أهمها سببين خطيرين:
الدولة  ألمن  عميال  عكاشة  كان  ـ     
والمخابرات الحربية )قطبين من أقطاب 
الدولة العميقة( ينفذ ما يطلب منه، وكانت 
عالقته بالسيسي منذ كان مديرا للمخابرات 
الحربية عالقة متينة، الذي أوعز لعكاشة 
حتي  اإلخوان  من  السيسي  أن  يذيع  أن 
للدفاع،  وزيرا  ويعينه  به  مرسي  يقتنع 
تنفيذا لمخطط الدولة العميقة للقضاء علي 
السابقة  السياسية  الحياة  وعودة  اإلخوان 

لفورة 25 يناير. يذلك اعتبر العكش نفسه 
رشح  وحين  يونيه،   30 ثورة  رواد  من 
نفسه عن دائرة طلخا ونبروه ونجح بعدد 
غير مسبوق من األصوات أصابه الغرور 
مجلس  وفي  الألزم،  من  أكثر  وانتفخ 
النواب خاض صراًعا خاسًرا مع جهاز 
األمن الوطني وممثليه داخل قبة البرلمان 
غًدرا  اعتبره  مما  اإلعالم،  وسائل  وفي 
أحاق به من قبل وزارة الداخلية، أو كما 
قال: “أخدوني لحم ورموني عضم”، أصر 
ُعكاشه، بصفته برلمانًيا وإعالمًيا أيضا، 
أن يوجه أصابع االتهام إلى األمن الوطني 
بحسب  ُمشّوه،  تشكيل مشهد سياسي  في 
تعبيره، بل اتهمه أيًضا ومن خلفه وزارة 
الداخلية، كما اتهم المخابرات العامة ومن 
خلفها السيسي، بعدم القدرة على استيعاب 
والتعامل  ديمقراطية  سياسية  حياة  وجود 
بالرئيس  لإلطاحة  استغلّوه  وانهم  معها. 
عالقته  وأن  ُمرسي.  محمد  المعزول 
مكررة  عالقٌة  هي   ، الوطني  باألمن 
كان  “الجميع  وأن  اإلعالميين،  كافة  مع 

يستهدف اإلطاحة بحكم اإلخوان”،
   ـ كرر عكاشة اإلساءة لأُلسرة المالكة 
المستور  بالكشف عن  السعودية وهددهم 
وإذاعة كل ما لديه من أسرار تضر بهم، 
في وقت عصيب انهارت فيه اقتصاديات 
للمعونات  حاجتها  وازدادت  البالد 
اضطرها  مما  السعودية،  االقتصادية 
لبيع جزيزتين عزيزتين علي كل مواطن 
علي  القضاء  وكان  شريف.  مصري 
القربان  هو  وإعالميا  سياسيا  عكاشة 
المملكة  لتطاوله علي  المقدم آلل سعود، 

وُحّكامها. 
بارز؛  مصري  سياسي  هو  المّكار     
 2011 يناير  فورة  عقب  صيته  ذاع 
كأحد الوجوه الشبابية المعبرة عن التيار 
النور  بحزب  مؤسس  عضو  اإلسالمي؛ 
في  الثاني  المركز  حقق  الذي  المصري 
أول انتخابات برلمانية تجري في مصر 
بعد الثورة بنسبة 24٪ متفوقاً على أحزاب 
الليبرالي  الوفد  كحزب  عريقة  مصرية 
عمل  ؛  انتخابات 2011  ًمفاجأة  ومحققا 
فترة  خالل  النور  ًلحزب  ًرسميا  متحدثا 
االنتخابات وما تالها من حراك سياسي؛ 
وانتخب عضوا ًبلجنة كتابة الدستور في 
العام 2012 ليصبح أصغر أعضائها سنا 

28ً سنة. اختير كأفضل شخصية سياسية 
أجرته  الذي  االستفتاء  في  مؤثرة  شابة 
مجلة الشباب عام 2012. يعرض “نادر 
بكار” آراؤه في الموضوعات االجتماعية 
تمر  الذي  الراهن  والوضع  والسياسية 
الكتابات  من  العديد  خالل  من  البالد  به 
الصحفية سواء في صحيفة اليوم السابع 
التي يُعد أحد كتاب الرأي بها أو صحيفة 
النور التابعة للحزب، أو حتى من خالل 
مدونته الشخصية “مدونة نخبة اإلصالح”، 
وصفحته االجتماعية على مواقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك وتويتر. ويكتب أيضا 
في بعض المواقع علي الشبكة العنكلوتية، 
»أوبن  مفتوحة  ديموقراطية  أهرام، 
»فكرة  فكرة  منتدي  ديموكراسي«، 

فورم«. 
رئيس  مساعد  ًمنصب  حاليا  يشغل     
متزوج  ؛  اإلعالم  لشؤون  النور  حزب 
من طبيبة هي ابنة القيادي د. بسام الزرقا 
نائب رئيس حزب النور، وله ابن واحد. 
تجارة  بكالوريوس  بّكارعلي  حصل 
اإلسكندرية  جامعة  من  إنجليزية  شعبة 
دراسات  علي  حصل  ثم   ،2005 عام 
عليا في إدارة األعمال وعلي دبلومه في 
االقتصاد اإلسالمي، باإلضافة إلي شهادة 
واإلدارة  المشاريع  إلدارة  بي”  إن  “بي 
في  وتدرج  )الحوكمة(.  اإلستراتيجية 
مدير  درجة  إلى  وصل  حتى  المناصب 
المستوى  على  للمشروعات  تنفيذي 
اإلقليمي بأحد أكبر المؤسسات الطبية في 
مصر والمملكة العربية السعودية )شركة 

ترند( 
من  دراسية  منحة  علي  بّكار     حصل 
جامعة هارفارد األمريكية للحصول علي 
الحكومية  اإلدارة  في  الماجستير  درجة 
أن  وقيل  بالحكومة،  يعمل  ال  أنه  رغم 
بقبول  قامت  من  هى  هارفارد  جامعة 
المعايير  على  بناء  بكار  نادر  الطالب 
الخاصة بالجامعة والخبرات والمؤهالت 
من  هى  المصرية  والحكومة  المطلوبة، 
لبروتوكول  طبقا  بالمنحة  ماليا  دّعمته 
وجامعة  المصرية  الحكومة  بين  موقع 
هارفارد منذ عام 2010، ينص على أن 
الطالب المصرى الذى تقبله الجامعة تتكفل 
الحكومة المصرية بدعمه ماليا. رغم تأكيد 
أى  حصول  جواز  عدم  المالية  وزارة 
باحث من غير العاملين بالوزارة على أى 
منح من هذا النوع، لوجود عجز بالمنح 
المنح  من  المزيد  لجلب  الوزارة  وسعى 

الدراسية لموظفيها.
   ذكرت«اليوم السابع« إن لقاء نادر بكار 
بتسيبي ليفنى في 16 أبريل الماضي لقاءا 
سريا، كان بناء على طلبه، حيث تم دعوة 
تسيبى ليفنى إللقاء محاضرة عن الصراع 
فاعلية  ضمن  الفلسطينى  اإلسرائيلى 
نظمتها جمعية »هلليل الخاصة بالطالب 
اليهود داخل جامعة هارفاد«، وكان اللقاء 
مفتوحا يسمح ألى من الطالب المشاركة 
فيه. وعندما علم بكار بقدوم ليفنى للجامعة 
لقاء مغلق معها وقد توسل  تنسيق  طلب 
ليفنى،  موافقة  على  لحصوله  للمنظمين 
اللقاء  ترتيب  وتم  ليفني  وافقت  وبالفعل 
داخل الجامعة بعد القاء محاضرتها. نقلت 
مصادر  عن  إسرائيل«  »صوت  إذاعة 
اللقاء حصل  إن  قولها  ليفني،  مقربة من 
فعاًل، وإن نشر هذا الخبر من ِقبل جهات 
التطبيع مع إسرائيل تزامن مع  تعارض 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  زيارة 
عن  الكشف  بهدف  أبيب«  لتل  شكري 
إسرائيليين  مسؤولين  بين  اجتماعات 
هذا  وتسبب  مصرية«.  سلفية  وجهات 
في  البلبلة  من  بحالة  اإلسرائيلي  التأكيد 
عن  يعلم  ال  إنه  قال  الذي  النور،  حزب 
هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه سوف يتم البحث 
في تلك الواقعة وإحالة »بّكار« للتحقيق. 
تمخض الجبل فولد فأرا، ولم يحاسب بكار 
عن هذا اللقاء. وأنا ال يهمني إن كان هذا 
أال  المهم  ولكن  غراميا  أم  سياسيا  اللقاء 
يكون كلقاءات ليفني السابقة بمعظم ساسة 
حصلت  المتعة  فراش  وعلي  العرب، 

واقتصادية  سياسية  أسرار  علي  ليفني 
أفادت دولة إسرائيل.

بكار  النور عن خطأ  تغاضي حزب     
وجيه  الدكتور  علي  استأسد  الذي  وهو 
الشيمى االستاذ بكلية أصول الدين بجامعة 
السابق  البرلمان  وعضو  بالفيوم  األزهر 
عن حزب النور، لحدوث لقاء بينه وبين 
أحد الحاخامات اليهود فى مكتبه بالجامعة، 
أحرونوت«  الذي كشفت عنه »يديعوت 
أقر  الماضي.  أبريل  في  اإلسرائيلية 
الشيمي بكل شجاعة بحدوث اللقاء، وأكد 
بعد  وذلك  االكاديمية،  بصفته  إلتقاه  أنه 
الحصول على إذن الجهات المختصة إال 
أن حزب النور لم يقتنع بهذه المبررات، 
وكلّف جالل مرة أمينه العام بالتحقيق مع 
الشيمى فى نفس اليوم ووصل األمر إلى 
أن األخير عرض أن يتقدم باستقالته من 
الحزب حتى ال يوقعهم في أى حرج. فى 
فيه  قال  بيانا  الحزب  أصدر  اليوم  نهاية 
الحزب يرفض  إن  فيه  لبس  بوضوح ال 
كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى 
وااللتقاء بأى شخص يمثله أو ينتمى إليه. 
فتح  الضرورى  من  رأى  الحزب  وأن 
بالحاخام  الشيمى  لقاء  واقعة  فى  تحقيق 
اليهودى، بعدما تم إثارة القضية فى وسائل 
اإلعالم، للوقوف على حقائق األمور هذه 
الصرامة اختفت تماًما فى واقعة لقاء نادر 
بكار وليفنى التى جرت فى نفس التوقيت، 
والتزم بّكار الصمت، وأكلت القطة لسان 
لنحو  االعالميين  ومتحدثيه  النور  حزب 
الرابع  اليوم  فى  يصدر  أن  قبل  أيام،   3
مما  أكثر  القول  فى  التبرير  يحمل  بيان 
حمل من الحقيقة، ولم ترد فيه أى عبارة 
عن التطبيع أو رفضه أو رفض أى لقاء 
فما  الصهيوني،  للكيان  المنتمين  بهؤالء 
بالك بوزيرة خارجيته السابقة وواحدة من 
القذرة  السياسة  بممارسة  اعترفوا  الذين 
لخدمة إسرائيل، لتثبت حقيقة واحدة داخل 
فى  فأنت  بّكار  كنت  »إذا  وهى:  النور 
له منزلة خاصة  بكار  آمان«، ويبدو أن 
كونه من أتباع ياسر برهامي تحميه من 

المحاسبة. 
   الوزير الذي قامت الدنيا في األوساط 
السياسية المصرية ولم تقعد احتجاجا علي 
الخارجية  وزير  هو  إلسرائيل  زيارته 
سامح شكري. الذي التقى األحد 10 يوليو 
نتنياهو  بنيامين  إسرائيل  وزراء  رئيس 
رسخت  زيارة  في  المحتلّة.  القدس  في 
تقاربا بين القاهرة وتل أبيب، قال مسؤول 
نتنياهو  لزيارة  ستمهد  إنها  إسرائيلي 
لمصر. وزيارة شكري هي األولي لوزير 
خارجية مصري منذ تسع سنوات. وكان 
خالل  األحد،  صياح  عبّر  قد  نتنياهو 
لحكومته عن سعادته  األسبوعية  الجلسة 
في  المصري  الخارجية  وزير  باستقبال 
القدس المحتلة. وفي مساء األحد استقبل 
نتنياهو في منزله بالقدس المحتلة شكري، 
عشاء  مأدبة  على  ثانيا  لقاءا  معه  وعقد 
مباراة  معا  وشاهدا  شرفه،  على  نظمها 
كرة القدم بين فرنسا والبرتغال في نهائي 
الخارجية  وزارة  قالت   .2016 يورو 
زيارة  إن  أن  لها  بيان  في  المصرية 
لعملية  دفعة  توجيه  »تستهدف  شكري 
السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، إضافة إلى 
مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب 
السياسية في العالقات الثنائية واألوضاع 
اإلقليمية، في ظل ما تصفه الدولتين بأنه 
فيه  يتنامى  بالمنطقة  مضطرب  وضع 

خطر اإلرهاب. 
   ورغم االنفعال الزائد للنائب البرلماني 
عكاشة  توفيق  زميله  علي  أحمد  كمال 
بمنزله،  االٌسرائيلي  السفير  الستضافته 
لدرجة ضربه بالحذاء في واقعة برلمانية 
زيارة  علي  علق  أنه  إال  مسبوقة،  غير 
وزير الخارجية سامح شكري إلسرائيل، 
قائال: »الدولة المصرية تربطها معاهدات 
الدولة  على  وواجب  احترامها  وعليها 
الدولية«  معاهداتها  تحترم  أن  المصرية 
موقف شيزوفراني مصري ال نجد له علّة 

وال تفسير..!!
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com او

يا دلي يا دلي اجلالية اللبنانية عم ترقص الكنديني دبكة لبناني

تغطية : مدحت عويضة 

جالية صغيرة العدد كبيرة التأثير 
وجودها  تفرض  أن  استطاعت 
يكون  وأن  الكندي،  المجتمع  علي 
يفيق  بثقل  اجتماعي  تواجد  لهم 
يقودهم  مضاعفة.  اضعافا  عددهم 
ثقافة  يحمل  منفتح  شاب  رجل 
من  فيها  ما  بكل  األصلي  موطنه 
جمال ومرح وبهجة ويحمل الثقافة 
الكندية بكل ما فيها من حب النظام 
واحترام الكبير والصغير، فتح قلبه 
للكل بدون كبرياء لم يبني عداوات 
لم  الجميع  أحتضن  بل  أحد  مع 
الكل،  ساعد  بل  أحد  يحارب 
فأحترمه الجميع وقدره الكل وبجله 
الجالية  أنها  بأثره  الكندي  المجتمع 
اللبنانية الكندية وأبونا شربل صناع 

النجاح اللبناني علي أرض كندا.

الذي  اللبناني  المهرجان  في 
في  التوالي  علي  الرابع  للعام  يقام 
مسيسوجا  مدينة  في  وتحديدا  كندا 
أحدي  المهرجان  أصبح  والذي 
عالمات المرح الصيفي في المدينة 
العربية  للجاليات  فرصة  وأصبح 
وعراقيين  ومصريين  لبنانين 
والتجمع  للقاء  وغيرهم  وسوريين 
كما  بمسيسوجا،  فيل  ستريت  في 
لألسر  فرصة  المهرجان  أصبح 
يتمتع  جميل  وقت  لقضاء  الكندية 
الصغار  فيه  ويمرح  الجميع  فيه 
اللبناني  التراث  علي  ويتعرفون 
وجمال  بهجة  من  فيه  بما  الفني 

ورقي.

انتباهك  يشد  األولي  الوهلة  من 
المتطوعين  من  الترحيب  حفاوة 
بعض  منهم  البعض  أرتدي  والذي 
بينما   ، الشعبية  اللبنانية  األزياء 
أبيض  شرت  تي  الباقون  أرتدي 
للمهرجان،  خصيصا  صمم  موحد 
المهرجانات  من  كثيرا  زرت 
أجد  لم  للحق  وشهادة  الشعبية 
كما  التعامل  في  ورقي  احترافية 
في  المتطوعين  في  وجدتها 
وبنات  شباب  اللبناني  المهرجان 
ونساء جمعهم شئ  صغار ورجال 
ورغبتهم  شربل  لمار  حبهم  واحد 
مهرجانهم  إنجاح  في  الصادقة 
لبنان  عن  جميلة  صورة  وإعطاء 
وطنهم. فقدموا خدمة ممزوجة بقمة 
في األدب والذوق واألخالق وقاموا 
تقابل زوارهم من  بحل كل مشكلة 
ثانية  بكل  الزائر  يستمتع  أن  أجل 
موقفا  أحكي  وهنا  مهرجانهم.  في 
شخصيا سيظل عالقا بذهني كثيرا، 
حيث ذهبت لشراء قهوة ألصدقائي 
هادئة  بخطي  سرت  عودتي  وعند 
من  شخص  مني  أقترب  وهنا 
في  مساعدته  ليعرض  المتطوعين 
جدا  شكرته  معي،  القهوة  حمل 
مع خجلي منه أن يحمل رجال في 
لي  القهوة  عمره  من  الخمسينات 
أجلس  حيث  أوصلني  وألصدقائي 
اليوم  نهاية  عند  الجميع،  فشكره 
أن  وعرفت  وشكرته  له  ذهبت 

اسمه جاكوب.

شربل باسيل أحد المتطوعين في 
شخصي  صديق  وهو  المهرجان 
الشديدة  االحترافية  سر  عن  سألته 
في أداء المتطوعين فقال هي كلمة 
واحدة ” الحب” فكل فرد فينا يعمل 
المهرجان  انجاح  أجل  من  بحب 
صغير  وال  كبير  بيننا  يوجد  ال 
نقدم  أن  ونحرص  واحد  فالكل 
للكل  المستوي  بنفس  للجميع  خدمه 
رجال نساء اطفال شيوخ. نحرص 
لجاليتنا  صورة  أجمل  تقديم  علي 

لبنان. ولوطننا 

السياسيين  جذب  المهرجان 
المدينة  عمدة  فحضرت  الكنديين 
ليتش المرشحة  كما حضرت كيلي 
علي  المحافظين  حزب  لرئاسة 
المستوي الفيدرالي وبوب ديكارت 
السابق،  الخارجية  وزير  مساعد 
أعضاء  من  كبير  عدد  وحضر 
مجلس المدينة وفي نهاية المهرجان 
باتريك  بحضور  الجميع  تفاجئ 
المحافظين  حزب  زعيم  براون 
أنه  قال  والذي  أونتاريو  بمقاطعة 
عن  وتكلم  للبنان  زيارة  من  عائد 
حفاوة شعب لبنان وعن جمال لبنان 
المهرجان  بروعة  اندهاشه  وأبدي 
مع  اللبنانية  الدبكة  برقص  قام  ثم 
الموسيقي  أنغام  علي  الحضور 

العربية.

أشعل  فياض”  “وائل  المطرب 
للمهرجان  االخيرة  الساعات 
سببا  وكان  الجميل  القوي  بصوته 
في أن الكل رقص الدبكة اللبنانية، 
التقرير  عنوان  بكتابة  وألهمني 
مختلف  من  الجميع  رأيت  حيث 
لبناني”  “دبكة  يرقص  الجنسيات 
في  استمر  اللبنانية،  األغاني  علي 
وبنفس  ساعات  عدة  وائل  الغناء 
وقام  الغناء.  بها  بدء  التي  القوة 
منه  طلبت  عندما  رغبتي  بتلبية 
لنرقص  مصريا  شيئا  يغني  أن 
حيث  نفسنا  من  شوية”  “مصري 
أبناء  من  كبير  عدد  هناك  كان 
الجالية المصرية، كما غني أغاني 
عراقية أيضا من أجل عيون الجالية 

العراقية المتواجدة في المهرجان.

نجح المهرجان اللبناني في جلب 
في  نجح  كما  الزوار  أالف  أكثر 
خصصت  دوالر  الف   120 جمع 
مار  كنيسة  يناء  في  للمساهمة 
زالت  ال  والتي  بمسيسوجا  شربل 

تحت التأسيس.

الشكر  بعميق  أتقدم  النهاية  في 
للجالية اللبنانية ولكنيسة مار شربل 
شربل  أبونا  وراعيها  بمسيسوجا 
الذين  المتطوعين  من  فرد  ولكل 
الرائع  المهرجان  هذا  في  ساهموا 
والتوفيق  النجاح  دوام  لهم  وأتمني 
في  سببا  كان  الذي  مهرجانهم  في 
ليس  مشرفة  صورة  وقدم  إسعادنا 
وجميع  بل  فقط  اللبنانية  للجالية 

الجالية الشرق أوسطية.
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أمحوتب حوالي القرن 30 ق . م 
هو باني هرم زوسر المدرج وهو 
أول مهندس معماري في التاريخ، 
أشهر  وأحد  طبيب،  أول  وكذلك 
المهندسين في مصر القديمة، رفع 
إلى درجة معبود بعد وفاته وأصبح 

إله الطب.

المصرية  النصوص  تتحدث 
في  عاش  كوزير  إمحوتب  عن 
 ، زوسر  القوي  الفرعون  حكم 
أمحتب  وقام   ، الثالثة  األسرة  من 
الشهير  المدرج  سقارة  هرم  ببناء 
 30 القرن  في  زوسر  للفرعون 
ومعرفته  بحكمته  اشتهر  م    . ق 
الرجل  هذا  وكان   ، الواسعتين 
الحكيم فيزيائياً عظيماً وواحداً من 
المستشارين السياسيين للفراعنة ، 
عهد  في  ثم   ، إله  نصف  وأصبح 
البطالسة أصبح إله الطب أو الشفاء 
اإلغريق  وكان   . المصريين  لدى 
يدعون أمنحوتب باسم أموتحيس ، 
دوا بينه وبين اسقلبيوس ، إله  ووحَّ
دليل  ثمة  ليس  أنه  ومع   . الشفاء 
معاصر على كون أمنحوتب طبيباً 
كانت  الدينية  مسؤلياته  أن  إاّل   ،
وفي   ، بالسحر  وثيقة  عالقة  ذات 
القديمة كان السحر والطب  مصر 
وثيقي الصلة . وأقيمت له مزارات 
مصر  أرجاء  مختلف  في  ومعابد 
أن  يُعتقد  وكان   . النوبة  وبالد 
ممكنة  كانت  عجيبة  شفاء  حاالت 
كانت  هنا  ومن   ، تدّخله  بفضل 
الذين  باالمرضى  تغّص  معابده 
تفيض  سجالت  منهم  كثير  ترك 
بالشكر وعرفان الجميل . وقد ُعثر 
على تماثيل وأنصاب بأعداد كبيرة 
تثبت   ، الشفاء   كإله  ألمنحوتب 
شهرته الذائعة ، واالحترام الشديد 
الغابرة  األزمنة  في  به  تمتع  الذي 
مّر  على  شهرته  تضاعفت  وقد   ،
القرون ، وباتت في زمن اإلغريق 

مراكز لتعليم الطب .

 49889  JE رقم  التمثال  قاعدة 
الموجودة اآلن في متحف أمحوتب 
ناحيتها  في  تحوي  سقارة  في 
اليسرى اسم أمحوتب وكذلك ستة 

ألقاب له ولقب سابع مختفي .

ومعناه   : بتي  ختمتي   •
»حافظ أختام ملك مصر السفلى»، 
وهو لقب يدل على رئيس القصر 
تغير بعد ذلك خالل األسرة الثالثة 
إلى لقب أمير من العائلة الملكية . 
ونظرا لوجود هذا اللقب على الختم 
وكذلك وجد على أحد صخور هرم 
أن  على  يدل  فهذا   « »سيخمخت 
أمير  لقب  يحمل  كان  أمحوتب 

ملكي . وهذا يؤكد أن أمحوتب كان 
ينتمي إلى العائلة الملكية في عصر 

الملك زوسر.

 

في  عليه  عثر  الذي  ختمه  طبعة 
 ، في هرم زوسر  »الغرفة ب » 

وعليه ألقاب إمحوتب.

من ألقابه :

 « نسو  تب  »غري  اللقب   •
)ومعناها » الذي تحت رأس ملك 
عال  لقب  وهو   )  « العليا  مصر 
ولكن وظيفته غير معروفة تماما. 
سابقا  يستخدم  اللقب  هذا  وكان 
 ، الملك  محيط  في  عالية  كوظيفة 
تحولت  الوظيقة  هذه  أن  ويحتمل 
خالل األسرة الثالثة إلى لقب عال.

»من  معناه  بات»:  »يري   •
، وطبقا  الملكية«  األسرة  أعضاء 
لتفسير »ولفجانج هيلك« األلماني 

هو لقب »ولي العهد« .

• »حقا حوط عا »: ومعناه »ناظر 
القصر العالي« .

علم  مؤسس  إمحوتب  يعتبر 
مخطوطات  بتأليف  وقام  الطب 
 ، العالج  وطرق  أألعراض  عن 
والعالج بالعقارات .كانت طريقته 
 . والشعوذة  السحر  تعتمد على  ال 
تسمى  مخطوطة  على  له  وعثر 
 Edwin Smith Papyrus
في  مشاهداته  على  تحتوي 
 ، أمراض  وأعراض   ، التشريح 
وطرق للعالج ومن ضمنها عالج 

الكسور.]1[]2[

المخطوطة  هذة  تاريخ  أن  ويعتقد 
يرجع إلى سنة 1700 قبل الميالد 
النص  من  منقولة  كانت  وربما 
سبق  الذي  إلمحوتب  األصلي 
 1000 بنحو  المنقول  النص  هذا 
مخطوطة  رؤية  ويمكن   . عام 
»إدوين سميث« وهي موجودة في 
في  تشيلدرين«  بروكلين  »متحف 
نيويورك . تصف المخطوطة 48 

من حاالت المرض وتتعلق ب :

الرأس  في  إصابات   27  •
حاالت 27-1#

الرقبة  في  إصابات   6  •
والعنق الحاالت 33-28#

الترقوة  إصابات   2  •
)الحالتين 35-34#

الذراع  في  إصابات   3  •
لحاالت 38-36#

و  الصدر  إصابات   8  •
األضالع الحاالت 44-39#

الحالتين  الصدر  أورام   2  •
46-45#

الحالة  الكتف   إصابة   1  •

47#

الحالة  الجذع   إصابة   1  •
48#

للباحث  طبقا  أمحوتب  أوصاف 
 James Henry اإلنجليزي 

Breasted وزمالئه :

وفي   ، الرهبانية  الحكمة  في   «
األمثلة  صياغة  وفي   ، السحر 
والنصائح(  األخالق  الشعبية )عن 
المعمارية  الطب والهندسة  ، وفي 
عاصر  الذي  الفذ  العالم  هذا   ،
جوسر وترك سمعة مدهشة بحيث 
لم يُنسى على مر العصور. وكان 
 ، بعد  فيما  للكتاب  الروحي  األب 
من  بعضا  يسكبون  الكتاب  وكان 
ماء الحبر الذي يكتبون به تكريما 

له قبل بدء عملهم . »

» كان إمحوتب يستخرج العقارات 
من النباتات«.

ككهنوتيا  يُمثل  إمحوتب  كان   «
ممسكا  وجالسا   ، الرأس  حليقا 
كان  وأحيانا   . البردي   بأوراق 
التقليدية  المالبس  مرتديا  يُرسم 

للكهنة. »

» بعض صوره تبينه جالسا على 
كرسي وعلى حجره لفة من أوراق 
كانت  ثم  إبطه.  تحت  أو  البردي 
تماثيله تصوره واقفا وله ذقن تشبه 
العنخ  اآللهة وحامال عالمتي  ذقن 
عالمة  الصولجان  و   )الحياة( 

الحكم.

وضع  في  ممثال  إمحوتب  »كان 
أوراق  حجره  وعلى  الجلوس 
)قلنسوة(  طاقية  مرتديا   ، البردي 
على الرأس ومرتديا جلبابا طويال 
لفة  تفسير  يمكننا   . التيل   من 
البردي بأنه مصدر المعرفة يحتفظ 
بها الكهنة و الكتاب فيبيت الحياة.« 
والقلنسوة التي تميز رأس إمحوتب 
تبينه في صورة اإلله بتاح   اإلله 
الروحي للصنّاع وحاميهم، ويمثل 
من  طويل  جلباب  من  يرتديه  ما 

التيل طهارته ككاهن .« 

للملك  إمحوتب  بناه  سقارة  هرم 
جوسر.

تشكيل مجمع هرم جوسر  إعادة   
بسقارة.

أصبح إمحوتب فيما بعد إله للشفاء 
أو كإله للطب، وله معبد في سقارة 
باسم معبد امحوتب ،وصار مصحة 
يزورها المرضى من جميع أنحاء 
األرض، حيث انتشرت عنه أخبار 
كثيرة تعلن نجاحه في شفاء الكثير 
الناجحة  والعقاقير  األمراض  من 
شهرته  ظلت  وقد  اخترعها،  التي 
منتشرة حيث كرست له عدة أبنية 
في كثير من المعابد بمنطقة طيبة 
البحري  والدير  الكرنك  معابد  في 

كلمتني وخالص
حرق  عندما  و  قتل  ما  قتل  عندما  دقلديانوس 
اجسادهم ، آهو من قتل ام الشيطان الذي داخله 
هو الذي امر بالقتل ؟؟؟ طبعا الشيطان الساكن فيه 
، و ما يحدث في المنيا و كل مكان هو ايضا من 
اعمال الشيطان الساكن في الناس .. إذٱ فالنحارب 
الشيطان في كل مكان باسلحة المحبة و ما لها من 

قوة يكفي ان هللا محبة          
  االسكاروسى

كما  فيلة،  وجزيرة  المدينة  ودير 
بنى له بطليموس الخامس معبدا.

الكثير  على  إمحوتب  حصل 
رئيس  ضمنهما  من  األلقاب  من 
المهندسين، وسيد النحاتين ورئيس 
بتاح  ابن  باسم  ولقب  الوزراء، 
عظيمة  شهرة  إمحوتب  نال  وقد 
وواسعة عند اإلغريق أيضا، الذين 
سموه »أسقليبيوس« وعبدوه كإله 
الروماني  العصر  وفي  طيبة،  في 
اإلله  أنه  على  إمحوتب  ٌعبد 
اإلغريقي »أسقليبيوس« باإلضافة 
إلى كونه إله الطب. نجد إمحوتب 
رموز  دون  من  برجل  مصورا 
برأس حليق  ولكن  إلهية  أو  ملكية 
كرأس كاهن أو نجده في الكثير من 
ركبتيه  على  جالس  وهو  التماثيل 
ممسكا بأوراق البردي بينما يلبس 
إله  »بتاح«  قلنسوة  رأسه  على 

مدينة ممفيس.

قائمة ألقاب إمحوتب تبين أنه كان 
الرغم  على  األلقاب  أعلى  يحمل 
يتوصل  لم  األلقاب  بعض  أن  من 

العلماء إلى حلها تماما .

 

لوحة تبين بتاح و هاتور وخلفهما 
بيده  الصولجان  ماسكا  إمحوتب 
يده  في  الحياة  عنخرمز  و  اليمنى 
قدماء  عند  صفة  وهي   ، اليسرى 
المصريين تخص اآللهة فقط حيث 
. أي  الحياة  تمنح  التي  اآللهة هي 
هذه  في  مؤلّها  كان  إمحوتب  أن 
اللوحة ، وهي توجد في معبد بتاح 

بالكرنك )من عهد البطالسة(

للموضوع بقية العدد القادم

بدء أعمال رفع أخشاب الطبقة الـ8 من 
مركب خوفو الثانية

القاهرة-أ ش أ
ترميم  بمشروع  العمل  فريق  بدأ 
الثانية في أعمال رفع  مركب خوفو 
المركب  من  الثامنة  الطبقة  أخشاب 
ضمن  وذلك  طبقة   13 إجمالي  من 
تمهيدا  بالمشروع  العمل  خطوات 
بنائها  وإعادة  وترميمها  لنقلها 

الرماية  بميدان  الكبير  المصري  بالمتحف  بها  خاصة  قاعة  في  وعرضها 
عند افتتاحه.

واوضح ان عدد األلواح والقطع الخشبية داخل هذه الطبقة يبلغ 30 قطعة 
من األخشاب الطويلة وأنه من المقرر االنتهاء من رفعها في غضون 20 

يوما.
وأوضح أنه قبل أعمال الرفع قام فريق العمل المصري الياباني بتسجيل 
سكان  ليزر  بتقنية  تصويرها  عبر  للمركب  الخشبية  القطع  هذه  وتوثيق 
)التصوير ثالثي األبعاد(, باإلضافة إلى إجراء بعض أعمال الترميم األولي 

لها
مشيرا إلى أنه فور االنتهاء من أعمال الرفع سيتم نقل القطع لمعمل الترميم 
بالموقع إلجراء أعمال األقلمة لتخفيض درجتي الحرارة والرطوبة بها ثم 
نقلها إلى معمل المتحف المصري الكبير الستكمال أعمال الترميم والتوثيق.
وأشار زيدان إلى أن فريق العمل نجح حتى اآلن في رفع 685 قطعة من 
الطبقات السابقة داخل حفرة المركب الثانية باإلضافة إلى ترميم ما يقرب 

من 645 قطعة
كما وصل إجمالي عدد ما تم نقله من قطع خشبية لمعمل الترميم بالمتحف 

إلى 389 قطعة خشبية حتى اآلن.
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

وجه اهلل الثالث!
بقلم: عـادل عطيـة

كان  الذي  الوقت  في 
لتالميذه  يشرح  المعلم 
موضوع الصليب، كانوا هم منشغلين في أمر 
آخر، يتحاجون في الطريق بعضهم مع بعض 
في من هو أعظم بينهم، ونرى تلميذين يوسطان 
أمهما؛ لكي تطلب منه أن يجلس ابناها أحدهما 
فال  الباقون  أما  يساره،  يمينه واآلخر عن  عن 

يهمهما موقفهم!
التالميذ،  فيه  يقدر  لم  الذي  الوقت  وفي     
على أن يخرجوا روح أخرس أصم من صبي 
كان يتعذب أمام عيونهم، أسرعوا بكل حماس 
وغيرة إلى منع واحد ال يتبعهم يخرج شياطين 

باسم المسيح!
   وال نزال نمارس تكرار الحدوث الخاطيء!

أقامه  الذي  الولد  درس  بعد  نستوعب  لم     
المعلم في الوسط، واحتضانه!

الرب: التمنعوه؛ ألنه  قول  بعد  نفقه  ولم     
ويستطيع سريعاً  باسمي،  قوة  يصنع  أحد  ليس 

أن يقول علّى شراً!
نشرب  أن  وعظمة،  أهمية  بعد  نع  ولم     
الكأس التي شربها المسيح، وأن نصبغ بصبغته 

التي أصطبغ هو بها!
   فبينما نحن معاً على درب جلجثة االضطهاد 
على  ينقض  والذي  والبشعة،  المبتكرة  بأنواعه 
تركنا  اكبادنا،  وفلذات  وأعراضنا،  أموالنا، 
في  ونتنازع  النفوس،  ربح  وهي  ارساليتنا 
حق،  على  هو  ومن  الهامة،  هو  من  بيننا:  ما 
ومن له الكرسي، ومن يأخذ اليمينية ومن يأخذ 

اليسارية؟!
وابتعدت  كنائس،  إلى  الكنيسة  انقسمت     
ابتعدت  كما  األخرى،  عن  الواحدة  الكنائس 

القلوب بعضها عن بعض، ولم يعد أحد يعترف 
بأخيه، والكل يطعن بابن أرومته، ويمني نفسه 
للطائفة  األخيرة  الركلة  سيعطي  الذي  هو  بأنه 

األخرى!
   بعثرنا قطيع المسيح، ولوحنا بايدينا للذئاب 
القطيع  وتمزق  الحظيرة،  تدخل  أن  المفترسة 

وتلتهمه!
صنع  عن  عاجزين  نزال  ال  أننا  ومع     
القلب،  كبرياء  شرنقة  من  االنفالت  اعجوبة 
وأننا نفهم ما ال يفهمه غيرنا، نمنع قوة المحبة 
أن  فنعرف  هللا؛  رؤية  تمنحنا  أن  من  الجبارة 
لتمزقنا  األولى  الثمرة  هي  الخاصة،  تفسيراتنا 
أهم  ليس  وعليه،  فيه  نختلف  ما  وأن  وتفرقنا. 
من اإليمان بالفداء، واإليمان بالمحبة، واإليمان 

بالثمار الصالحة!
   لنختر اليوم الوحدة: وحدة الفكر، ووحدة 

اإليمان!
   ولندفع ثمن التلمذة!

   ليكن مسيحنا ال مسيحيتنا، ولتكن مسيحيتنا 
كمسيحية الرسل والقديسين، الذين أخلوا ذاتهم 

للذي أخلى ذاته!
   وبالثقة الهادئة نفتح قلبنا من نحو اخوتنا، 
أجل  من  بل  وامجادنا  مطامعنا  ألجل  ليس 

المسيح!
   ال تلقوا باللوم على قيادتنا الكنسية؛ فهم ال 
يعّدون إال بالمئات، وهم ال يستطيعون توحيدنا 
أن نكون  الصادقة في  الرغبة  لدينا  تكن  لم  أن 

عنواناً للوحدة!
   صّوتوا مع الوحدة؛ فصوتكم من صوت 

ذلك الذي قال: "ليكونوا واحداً كما نحن"!... 
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مريم مراد 

وجع أقباط املنيا ..!!!

اناب قداسة البابا  تاواضروس األنبا مقار اسقف 
الشرقيه لسيامه

الدكتور رفيق سيدهم باسم دياكون بول 
على كنيسة القديس موريس والقديسه فريينا 

تورنتو يوم 2016/7/7 
وجريدة 
األهرام 
اجلديد 
تهنئه 
وتهىن 

شعب الكنيسة بهذه السيامه 
املباركة الرب يبارك فى خدمته.

مواقعنا:
- مدينة العبور: مساحة الشقة ١٦٥ مرت مربع, 

سعر املرت٣٠٠٠ جنيه
- مدينة الشروق: مساحة الشقة ٢٢٥ مرت مربع, 

سعر املرت٣٥٠٠جنيه 

تشطيب خارجى وسلم و مداخل سوبر لوكس.. 
نصف تشطيب  داخل الشقة  ..

 ٣ و٤ غرف نوم .. ٢ محام فاخر .. 
مطبخ ورسبشن واسع جدا..

شقق سكنية فاخرة للتمليك بالقاهرة مطلة على مساحات خضراء 
بأرقى املناطق ..

للحجز و لالستعالم، 
اتصل بـ سحر عبد السيد 

email: abdelsayeds@rogers.com
Tel: (519) 897 - 8564

الغنــي ولعازر ..والكالب الوفّيـــة
بقلم / هـاني شـهدي

شهادة  اول   61 لوقا  إصحاح  يعتبر 
ورحيم  وفي  حيوان  الكلب  بأن  كتابية 
»بل كانت الكالب  حيث جاء في اآلية 12 

تأتى وتلحس قروحه«.

القصة  بطلي  ميتلك  ال  احلقيقة  في 
احوالهما،  اختيار  في  حرية  اي  احلقيقيني 
علي  منطرحاً  يبقي  ان  إال  ميلك  ال  لعازر 
الَغني  وأمراضه،  فقره  من  القصر  باب 
التي  انانيته  من  ومنطرح  َمّسبي  ايضا 
علي  عابرة  نظرة  القاء  من  حتي  متكنه  ال 
باب القصر والتشفق بفتات خبز مائدته.
الكالب تقف عند باب القصر تراقب ومتلك 
القصر  داخل  االجتاهني  في  احلركة  حرية 
البطل  وهي  الكالب  ،لتفاجئنا  خارجه  او 
والبقاء  االختيار  الثالث للقصة بشجاعة 

بجوار صديقها املنطرح لعازر.

ـ هل اختارت الكالب االختيار الصحيح 
في البقاء بجوار لعازر؟

االختيار االفضل،  انه ليس  الواقع يقول 
خيرات  من  التنعم  حيث  القصر  داخل 
القصر ، التمتع والتدلل بكل ما هو جميل، 
القصر  زوار  من  واالضواء  الشهرة  عالم 
واحلر  والبرد  الريح  من  الوقاية  ومرتاديه، 
املسئولية،علي  من  خالية  مرفهة  ،حياة 
اجلميع،في  من  مهمل  انسان  القصر  باب 
يقّتات  فتات  يجد  ال  مزرية،  مرضية  حالة 
به فهل ستجد الكالب ما ومن يطعمها؟ 
وينفرها  منها  يهرب  لوم  بال  اجلميع  حياة 
ميزة.  اي  بها  وليس  شقاء  كلها  ،حياة 

باب  علي  البقاء 
كان  القصر 
الكالب  اختيار 
اخملالف  الوفية 

متاما الي حسابات او توقعات.

خارجاً  البقاء  الكالب  اختيار  يكون  قد 
لعازر  بجوار  البقاء  في  الهي  بامر  جاء 
اي  علي  يصعب  مقدســـة  مهمة  الداء 
ومتريضها  الكالب  بدون  اداءها،  البشر  من 
طويلة،  سنوات  من  ملات  للعازر  ورعايتها 
رمبا  بقاء حياته  الفضل في  لكن كان لها 

لسنوات اخري بامر الهي ايضا.

ياصديقي..البقاء في العراء بجوار قروح 
لعازر صديقك او احد افراد عائلتك ليست 
املهمة  حقاً  هي  بل  السهلة  باملهمة 

املستحيلة لكن اهلل يعتني باجلميع.

املبشرين  من  كثير  أتذكر  حقيقًة  هنا 
تركوا  الذين  والراهبــات  والكارزين 
ديارهم وبالدهم واحوال اقتصادية مرفهة 
املستحيلة  املهمة  واختاروا  مستقرة 
والبقاء  القصر  خارج  اخلروج  في  املقدسة 
من  واملهمشني  املطروحني  اآلف  بجوار 
والُيتم  والتعصب  واملرض  واجلهل  الفقر 
املستوصفات  وإنشاء  واجملاعات  واحلروب 
واسيا  افريقيا  في  واملدارس  واملالجئ 
»تريــزا«  االم  مثل  اجلنوبية  وامريكا 
وكثيرين ذُكرَ وفائهم ولم تُذكر اسمائهم.

فهم  األوفياء  اصدقائك  علي  حافظ 
سفينة النجاة في بحر االلم.
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أفضل قطعة شكوالتة في العالم مصنوعة في أونتاريو 

عائلة صغيرة مكونة من خمسة افراد تعمل بصناعة الشكوالتة في بلدة صغيرة تبعد 40 دقيقة من مدينة أوتاوا 
تحصل علي أعلي جائزة  ذهبية من اكاديمية الشوكالته في لندن بانجلترا  للوح 
من  يدويا   ( وهي  مصنوعة  )هيسبانيوال  يسمونها  و  الداكنة  الشكوالتة  من 
الزبيب  وبها جزء من  الفواكه  بطعم  الكاكاو هي شيكوالتة  70٪ من حبوب 
والكرز ، وقال السيد جليمور رب العائلة انهم لم يتصوروا أبدا أنهم سيكسبون 
العالم مثل  اماكن كثيرة في  إن هناك 580 متسابقا أخر من  اي شئ خاصة 

أملهم ان  للتعلم من خبرات االخرين وكان كل  لهم  المسابقة هي فرصة  ايطاليا وفرنسا ولكنهم رأوا أن دخول 
يفوزوا بالجائزة البرونزية ، وقد تقدمت عائلة جليمور بستة انواع من الشيكوالتة للمسابقة وفازت كل منها بجائزة 
و بجانب الجائزة الذهبية فازوا بثالثة جوائز فضية واثنتان برونزية وحصل بعض المتسابقين االخرين  من كل 
انحاء العالم علي 14 جائزة ذهبية وقال السيد جليمور ان فوز نوع من الشيكوالته التي يصنعونها بجائزة أفضل 
شكوالته غامقة في العالم يعني الكثير لهم فهي اول نوع من الشيكوالتة يصنعونها منذ خمسة سنوات في الدور 
السفلي من منزلهم من حبوب الكاكاو المستوردة من جمهورية الدومينيكان عندما بداوا في تعلم صناعة الشيكوالتة 
من علي االنترنت وكتب الطهي القديمة وبعد شهر واحد اكتمل لهم العمل وافتتحوا متجر عام 2013 يسمي ) 
هامينج بيرد( وهو اسم طائر َرحال واالن يبيعون انتاجهم في كندا والصين ويأملوا ان يصل انتاجهم الي الشرق 

االوسط واليابان .

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد
ahram.teeba@gmail.com 

647-823 - 6779 
او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  
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أونتاريو تبني ٥٠٠ محطة لشحن السيارات الكهربائية 

أونتاريو تبني حوالي 500 محطة لشحن السيارات الكهربائية عبر المقاطعة علي أمل أن تشجع المزيد من السكان 
علي أستخدام السيارات الكهربائية ، وتقول الحكومة أن شبكة محطات عامة للشحن سوف تساعد علي حل مشكلة  
قلق سائقي السيارات الكهربائية من ناحية المسافات التي يمكن ان تقطعها السيارة قبل نفاذ البطارية ويقارنون بينها 
وبين السيارات التقليدية ، وشبكات الشحن الجديدة التي تبنيها حكومة اونتاريو ستسمح للسيارات الكهربائية بالسفر 
من وندسور الي أوتاوا أو من تورنتو الي نورث باي وكذلك السفر في رحلة حول المدن الكبري في اونتاريو ، 
وستوضع هذه المحطات في أكثر من 250 موقعا بما في ذلك الطرق السريعة واماكن العمل واالماكن العامة ومن 
المتوقع ان تفتتح في مارس عام 2017 وتقول الحكومة ان 20 مليون دوالر قيمة تكلفة هذه المحطات تأتي من 
صندوق استثمارات أونتاريو الذي قيمته 325 مليون دوالر والذي يدعم مشاريع مكافحة التغير المناخي ، وتريد 
الحكومة ان تري  5٪  من مبيعات السيارات عامة  من السيارات الكهربائية  بحلول عام 2020 وهي تعطي 
للمشترين حوافز تصل الي 14 الف دوالر ، ويقال أن هناك حوالي 7000 سيارة كهربائية تعمل االن علي الطرق 
في أونتاريو ، وقال وزير النقل في المقاطعة ان بناء محطات الشحن الكهربائي للسيارات سيشجع السكان علي 

شرائها وهذا سيقلل التلوت والغازات الحرارية ويحافظ علي الهواء نظيفا.

كندا سترسل قوات عسكرية الي أفريقيا حلفظ السالم 

بعد أرسال قوات كندية ومعدات عسكرية الي التفيا لمساعدة القوات المتعددة 
الجنسية التابعة لحلف شمال االطلسي ، صرح وزير الدفاع الكندي هارجيت 
ساجان بأن كندا تنظر في إرسال قوات الي أفريقيا كمساهمة في قوات حفظ 
الليبرالية  ترودو  اهداف حكومة  احد  كان  المتحدة وهذا  لالمم  التابعة  السالم 
المسلحة االسالمية في  الجماعات  إنتشار  الي وقف  الحاجة  الوزير إن  وقال 
منطقة الشرق االوسط وافريقيا هو جزء من حسابات حكومة كندا في تحديد 

مراكز إنتشار هذه القوات ، وعن إرسال قوات كندية في بعثات للخارج قال أستاذ في كلية اركان الحرب في 
كينجستون ان عدد القوات التي تتواجد في الخارج في اي وقت هو 3000 جندي ولدي كندا بالفعل حوالي 400 
في أوكرانيا وبولندا وحوالي 800 جندي في العراق والكويت من القوات الخاصة والقوات الجوية وهذا يعني ان 
كندا يمكنها ارسال 1000 جندي الي قوات حفظ السالم التابعة لالمم المتحدة . وقال الجنرال جوناثان فاس رئيس 
اركان الدفاع ان الجيش الكندي يستعد للمستقبل ويحضر لمجموعة واسعة من المهام المقبلة ، وللجيش الكندي 
مكان الصدارة دوليا في إدارة الصراعات في جميع انحاء العالم وهو يساهم في العراق ومع الحلفاء وفي بولندا 

واوكرانيا وقريبا جدا في أفريقيا.

كندا تنصح  مواطنيها بتجنب السفر الي تركيا 

بتجنب  الكنديين  كندا  حكومة  نصحت 
السفر الي تركيا عقب االنقالب العسكري 
الذي حاول االطاحة بالحكومة يوم الجمعة 
الحكومة  ونصحت   ، وفشل  يوليو   15
الكنديين الذين يعيشون في تركيا بالبقاء في 
منازلهم وتجنب التجمعات الكبيرة والتماس 

المساعدة من السفارة الكندية في أنقرة او القنصلية الكندية في أسطنبول ، 
الجمعة  يوم  بيان  ديون   الكندي ستيفان  الخارجية  الشؤون  وأصدر وزير 
المؤسسات  أحترام  الي  تركيا  في  االطراف  جميع  تدعو  كندا  أن  فيه  قال 
الديمقراطية في البالد والتزام الهدوء والحفاظ علي أمن المدنيين وان أية 
محاولة الستخدام القوة تقوض الديمقراطية يجب ان توقف فورا وقال جستن 
ترودو نفس هذا الكالم وايضا قال أن حكومة كندا تبذل كل شئ لضمان أمن 
الكنديين في تركيا ودعا الي ضبط النفس وقال أن كندا تؤيد الحفاظ علي 
الديمقراطية في تركيا وتدين أية محاولة لتقويضها بقوة السالح ، هذا وقد 
تجمع مئات من الكنديين االتراك خارج القنصلية التركية في تورنتو ليعربوا 

عن توحدهم ودعمهم لبلدهم .

كندا تتصل باملسؤولني في بنجالديش بعد القبض 
علي طالب من جامعة تورنتو هناك

إتصلت حكومة كندا مع المسؤولين في بنجالديش لمعرفة ما يحدث لطالب  مقيم 
الهجوم  بعد  يوليو  من  االول  منذ  هناك   احتجز  تورنتو  جامعة   من  كندا  في 
االرهابي الذي وقع في مقهي في دكا عاصمة بنجالديش وقتل فيه 23 فرد  من 

بينهم عدد من االجانب واثنان من ضباط الشرطة ، وقد قالت المحامية مارليس ادوارد التي عينتها اسرة الطالب 
لمتابعة هذه المسالة إنها استلمت خطابا من مكتب وزير الشؤون الخارجية ستيفان ديون يفيد بأن كندا تراقب الوضع 
وان المسؤولين في بنجالدش علي علم بهذه الحقيقة وكانت عائلة الطالب المقيمة في كندا قد طلبت المساعدة من 
السلطات الكندية لمعرفة مكانه النهم ال يستطيعون الوصول اليه النه محبوس في مكان مجهول من قبل جهة معينة 
، واكد متحدث باسم وزير الخارجية أن هناك حدود لما تستطيع كندا القيام به حيث ان الطالب ) تحميد حسيب 
خان ( ليس مواطنا كنديا بل مقيم في كندا ، واكد ان كندا تواصل مراقبة الوضع عن كثب ، ويذكر أن الهجوم 
الذي حدث يوم عيد الفطر علي مقهي في حي دبلوماسي  والذي أعلنت الدولة االسالمية مسؤوليتها عنه ، قاده 
خمسة شباب جميعهم متعلمون تعليما عاليا ومن اسر غنية حتي ان واحد منهم هو ابن أحد السياسيين في الحزب 
الحاكم في بنجالديش  وقد قتل أربعة منهم وقبض علي الخامس حيا  ويقول شاهد عيان أن الطالب تحميد خان قد 
تم ارغامه من قبل المجموعة المهاجمة علي حمل االسلحة ومصاحبة المهاجمين الي سطح المقهي خالل الهجوم 
وان المهاجمين افرجوا عنه مع االخرين الذين كانوا محتجزين ، وان الشرطة ضربته حتي تدخل المارة ومنذ ذلك 
اليوم لم تستطيع عائلته معرفة شئ عنه  حتي أتصلت بهم جهة ما تطمانهم عليه وقالت لهم انه محتجز في غرفة 
مكيفة ويقدم له الطعلم النه يعاني من الصرع ، وتقول عائلة الطالب ان عدم وجود معلومات جديدة عن مكان اقامته 

وحالته الصحية يقلقهم حيث ينتهك منفذون القانون  في بنجالديش حقوق االنسان وال يتددخل القانون في هذا . 

رئيس وزراء كندا يقدم تعازيه لضحايا الهجوم االرهابي في 
مدينة ) نيس( في فرنسا 

القادة والزعماء السياسيين في كندا يدينون العمل 
االرهابي الذي وقع في مدينة ) نيس( بفرنسا ،  
والذي راح ضحيته حوالي 84 شخص بعد أن 
قام شخص ارهابي بقيادة شاحنة محملة باالسلحة 
بدهس حشد من الناس المجتمعين لالحتفال بيوم 

الحرية ) يوم الباستيل ( ومشاهدة االلعاب النارية مساء يوم الخميس 14 يولية 
، فقال جستن ترودو ان خواطرنا مع اصدقائنا في فرنسا وسوف نعمل علي 
مكافحة االرهاب وأن قلوبنا مع الضحايا وأسرهم وسوف نعمل مع المجتمع 
الدولي لمكافحة االرهاب لضمان أن نعيش في عالم يسوده السالم ، وأعلنت 
رونا أمبروس الزعيمة المؤقتة لحزب المحافظين عن صدمتها لوقوع هذا 
الحدث وقال رئيس الوزراء السابق هاربر إن خواطرنا مع الشعب الفرنسي 
عقب هذا الهجوم االرهابي ونصلي من أجل الضحايا وأسرهم ، وقال وزير 
السالمة العامة رالف جودال ان حكومة كندا ليس لديها اية معلومات تستلزم 
تغييرا في مستوي االمان ضد االرهاب ولكنه نبه الكنديين الي البقاء يقظيين 
، ومن ناحية أخري ذكرت مصادر مسؤولة ان طالب أوكراني الجنسية مقيم 
في كندا مع اسرة كندية وهو ميخائيلوا بازيلينيسكي وعمره 22 سنة مفقود 
في فرنسا و كان مع اربعة طلبة اخرين من جامعة )ماك إيوان( في أدمنتون 
في رحلة دراسية لمدة 15 يوما في مدينة نيس بفرنسا وتقول مسؤولة أدارية 
من الجامعة انه ذهب مع طالب اخر لمشاهدة االلعاب النارية عندما حدث 
الهجوم بالشاحنة وانه مفقود منذ ذلك الوقت وقد ابلغت ادارة الجامعة أسرته 
في أوكرانيا ويقوم المسؤولين في القنصلية االوكرانية بفرنسا بمتابعة الحادثة

كاجلاري من بني ستة مدن كندية توقع علي 
املسلمني كراهية  ميثاق ضد 

التي  مدن  الستة  ضمن  من  كالجاري  كانت 
وقعت علي ميثاق يتعهد بالقضاء علي جرائم 
الكراهية ضد المسلمين وكان قادة هذه المدن 
قد أعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد جرائم 
الكراهية ضد المسلمين فقد وقعت 99 حادثة 

في عام 2014 بمقدار ضعف الحوادث التي وقعت عام 2012 ، وقد َوقعت 
علي الميثاق ايضا  كال من فانكوفر ومونتلاير ووندسور لندن وتورنتو وفي 
مؤتمر صحفي عقدة قادة هذه البالد تحدثت هيدا فاضل من المجلس الوطني 
للمسلمين الكنديين وقالت ان هذا الميثاق خطوة لالعتراف بأن هناك تحديات 
وان قضية كراهية المسلمين  حقيقية وال يمكن أن نعالج مشكلة إذا لم نعترف 
بوجودها ، وقالت مواطنة  مسلمة من كالجاري أنها ال تشعر باالمان عند 
إيزيس  كلبة  الركاب وقال عليها  احد  ان شتمها  بعد  النقل  استخدام وسائل 
وبصق علي الحجاب الذي ترتدية وهناك ايضا من كتب علي جدران احد 
محطات الترام يقول ) أقتلوا المسلمين ( وتم القبض عليه ، ومع ذلك قال 
عمدة كالجاري ان قضايا الكراهية ضد اي جماعة نادرة جدا واليقبلها عامة 
الشعب  هذا  يقف  ان  باستمرار ويجب  يقظين  نكون  أن  الناس ولكن يجب 
الكريم في وجه هذه االشياء ، وفي مارس الماضي أنشاء مجلس الشؤون 
حوادث  عن  لالبالغ  الناس  لمساعدة  ساخن  تليفون  خط  االسالمية  العامة 

التخريب او التمييز المتصلة بالمسلمين.
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مأسـاة أغريقية)حتى ال ننسى 1967( - 4

توفيق مرتي مينا

خلفته  وما  اإلنفصال  تجربة  رغم 
نتج  وما  الناصر  عبد  عند  مرارة  من 
عنه من مشاكل كثيرة مع حزب البعث 
مع  المشترك  الدفاع  معاهدة  توقيع  فإن 
هجوم  صد  إلى  بالحتم  ستؤدى  سوريا 
فى  النظام  لتقويض  رجعى  إستعمارى 
لسوريا  يظهر  أن  البد  وكان  سوريا، 
إزاء التحرش الذى تواجهه أنها ال تقف 

وحدها.
أن  يطيق  ال  جونسون   : مارس   21
كلمات  من  ناصر،  إسم  أمامه  يٌذكر 
وزير خارجية أمريكا ليوثانت،،،،، 30 
أندرسون  روبرت  من  رسالة  مارس: 
عقد  فيها  يقترح  جونسون  صديق 
وجونسون  ناصر  بين  سرى  إجتماع 
أو  البحر األبيض  على ظهر سفينة فى 
فيما  تبين  ولكن  ناصر،  وافق  المحيط، 
بعد أنها قنبلة دخان تغطى شيئاً أو تشد 

األنظار عن شىء.
وقد كان فى األردن من أحسوا مبكراً 
أن األمور سائرة إلى صدام ال شك فيه 
 unleash وأن سياسة إطالق إسرائيل
Israel، ستجعل من كالب الصيد حين 
الخط  على  بالضبط  تسير  ال  قد  تنطلق 
وأنها  مصر  إتجاه  فى  لها  المرسوم 
الضفة  باتجاه  الخط  هذا  عن  تحيد  قد 

الغربية.
إشتعال   1967 من  األولى  الشهور 
ومجلس  إسرائيل،  مع  السورية  الجبهة 
جلسات  يعقد  اإلسرائيلى  الوزراء 
األركان  رئيس  رابين  إسحق  يتقدمها 
والحديث كله عن توجيه ضربة إنتقامية 
يحاول عن  يوثانت  كبيرة ضد سوريا، 
السورية  الهدنة  لجنة  دعوة  طريق 
اإلسرائيلية تهدئة الموقف، لكن إسرائيل 
فيما يبدو مصممة على تأديب سوريا،،، 
ليفى أشكول رئيس الوزراء اإلسرائيلى 

يقول : أن الطريق إلى دمشق مفتوح.
قائد  محمود  صدقى  محمد  الفريق 
دمشق  إلى  يتوجه  المصرى  الطيران 
يشعر  حسين  الحقائق،،والملك  لتقصى 
حساب  من  تحولت  الحوادث  أن 
والساعات  األيام  حساب  إلى  األسابيع 
المنعم  عبد  الفريق  إستدعاء  وقرر 
كان  عمان.  فى  معه  الجتماع  رياض 
المشير  من  تأكيداً  معه  يحمل  رياض 
تضع  ال  الطوارىء  قوات  )بأن  عامر 
فى  الجمهورية  حرية  على  قيد  أى 
الحركة(. وطلب الملك من رياض بأن 
ما يقوله سر ال يطلع عليه غير الرئيس 
بأن  متيقن  الملك  كان  الناصر،،  عبد 
هناك  ولناصر،  لمصر  يٌدبّر  فخاً  هناك 
مسلحة  حرب  فى  لتوريطهم  محاولة 
فى  )الجماعة  وأن  ظروفها  تالئمهم  ال 

سوريا ٌمخترقين وبعضهم متواطىء(
عما  تقرىراً  رياض  كتب  مايو   2
لمكتب  لتسليمه  حسين  الملك  من  سمعه 

الرئيس، وحتى 13 مايو لم يكن الكتاب 
 14 فى  وقرأه  الرئيس،  ليد  وصل  قد 
أثناء  أبريل   28 فى  ذلك  قبل  مايو،، 
الروس  موسكو  إلى  للسادات  زيارة 
حدود  على  إسرائيلية  بحشود  يخبرونه 
مايو   13 يوم  إلى  وبالعودة  سوريا، 
يبلغ  السوفييتى  المخابرات  مندوب 
المصرى  العامة  المخابرات  مندوب 
إسرائيلية بحجم 11  بأن )هناك حشوداً 
السورية(.....  الجبهة  أمام  تتجمع  لواء 
فى نيويورك يوثانت فى مؤتمر صحفى 
يناشد كل األطراف فى الشرق األوسط 

إلتزام ضبط النفس. 
دعوة  قرر  ناصر  القاهرة  فى 
المسلحة  القوات  حرب  )أركان  دعوة 
طارىءصباح  إجتماع  إلى  المصرية( 
من  إتخاذه  يمكن  ما  لدراسة  مايو   14
الناصر  عبد  تلقى  وقد  إجراءات، 
إسرائيل  باستعداد  رابين  تهديدات 
وإسقاط  نفسها  دمشق  واحتالل  للزحف 
الهدنة  إلى خطوط  والعودة  فيها  النظام 
أنه  ناصر  واستخلص  أخرى،  مرة 
سيكون  الدور  فإن  ذلك،  حدث  إذا 
الجبهة  ستنهار  وبالتالى  العراق،  على 

الشرقية وتجد مصر فى عزلة حقيقية.
فى األمم المتحدة يوثانت يلقى باللوم 
من  عملياتها  ألن  فتح  منظمة  على 
سوريا تؤدى إلى إشعال الموقف،،، وقد 
بأن  ناصر  إحساس  إلى  ذلك  كل  أدى 

مصر لن تقف ساكتة.
بقوله:  ذلك  على  هيكل  علق  وقد 
مشاعر  فى  كان  أنه  المحتمل  )ومن 
بثقة  يتعلق  عنصر  الناصر  عبد  جمال 
عالقة  وهى  فيه،  العربية  الجماهير 
التى  شخصيته  فإن  واألسير،  اآلسر 
كانت آسرة للجماهير العربية، فى ذات 

الوقت فقد كانت أسيرها(. 
أركان  هيئة  رئاسة  إجتماع  وانتهى   
تشكيالت  بتحرك  قرار  إلى  الحرب 
إلى  الفور  على  تتوجه  متتابعة مصرية 
ورفع  اإلحتماالت،  لكل  وتستعد  سيناء 
كامل،  إستعداد  إلى  اإلستعداد  درجة 
تحرك  )إن  يده  بخط  عامر  وأضاف 
للمعركة  إستعداداً  سيناء  إلى  قواتنا 
أن  قبل  مرتين  تفكر  إسرائيل  ويجعل 

تقدم على غزو سوريا(.
المشير معقولة  التوجيهات من  كانت 

ما عدا: 
الشرقى  بالمعسكر  يتعلق  ما   -1
على  بمتغيرات  جاءت  فالستينات 

الموازين الدولية 
معركة  على  معركة  فى  ألقياس   -2

سابقة )السويس( خطأ فادح 
للتفكير  مستعدة  تكن  لم  إسرائيل   -3
ورتبت  واحدة  مرة  فكرت  لقد  مرتين، 
قواتنا  تحرك  يكن  ولم  ونسقت  أمورها 
إلى سيناء رادعاً لها بقدر ما كان فرصة 
)إصطياد  فى  إستغاللها  يمكن  متاحة 
الديك الرومى(. وهكذا فإنه فى ليلة 15 

قوات ضخمة  هناك  كانت  مايو   16 و 
سيناء  فى  تحشدها  مواقع  إلى  تتدفق 
وكانت الخطوة التالية هى مشكلة قوات 
ناصر  رأى  وكان  الدولية،  الطوارىء 
الدولية  الحدود  لمواقع  اإلخالء  يتم  أن 
مع فلسطين سنة 1948 وليتها تتمركز 
فى غزة،،، ومن تداعيات هذا اإلجراء 
وهذا  الشيخ  شرم  ستدخل  قواتنا  أن 
أمام  تيران  مضايق  غلق  عليها  يٌفرض 

المالحة اإلسرائيلية.
قائد  ريكى  أ.  ج.  جنرال  وتسلّم 
طلب  كتاب  الدولية  الطوارىء  قوات 
األصلية  بعبارته  الدولية  القوات  سحب 
)سحب( والتى كان من المقرر تغييرها 
إلى )إعادة توزيع القوات( ولكن ٌسلّمت 
يوثانت  أن  التغيير. ورغم  قبل  الرسالة 
كان على استعداد أن يدرس األمر على 
فإن  للقوات(  جزئى  )سحب  النحو  هذا 
المساعد  العام  السكرتير  بانش  رالف 
الدولية  المنظمة  فى  أمريكا  )ورجل 
أقنع  نفسه(  يوثانت  على  والمسيطر 
ال  وحدة  القوات  عمل  بأن  يوثانت 
تتجزأ مهمتها هى ضمان الحيلولة دون 
واسرائيل،  مصر  بين  مسلّح  إشتباك 
وعلى مصر أن تقرر إّما سحب بالكامل 
تقديم  القاهرة  بالكامل، وقررت  بقاء  أو 

الطلب بسحب القوات بالكامل. 
القاهرة  إلى  التوجه  يقرر  يوثانت 
أن  مصر  واشترطت  الرئيس،  لمقابلة 
يبدأ باألمر بسحب القوات قبل الزيارة، 
يقول:  أشكول  ليفى  إسرائيل،  وفى 
األمريكى  األسطول  تعتبر  إسرائيل 
إستراتيجى  إحتياطى  بمثابة  السادس 
لها،،،،، وقد حصلت إسرائيل على كل 
أوراق الخطة البريطانيةللضرب الجوى 
القاذفات  به  قامت  الذى  اإلستراتيجى 
فى  المصرى  الطيران  ضد  البريطانية 
جاهزة  قائمة  تلقت  كما   ،1956 حرب 
باسماء 140 طياراً من أمريكا وجنوب 
لإللتحاق  جاهزين  وأوروبا  أفريقيا 
نشأت  إذا  اإلسرائيلى  الطيران  بسالح 

ظروف.
إيجال  قام  تتصاعد  األزمة  وبينما 
بزيارة  الوزراء  رئيس  نائب  ألون 
تكن  فلم  السوفييتى  لإلتحاد  رسمية 
مقفاًل.... وفى  إسرائيل تريد باباً واحداً 
جزئية  تعبئة  إسرائيل  أعلنت  مايو   17

)100 ألف مجند( تحسباً للتطورات.
خليج  فى  المالحة  موضوع  كان 
العقبة قد طرح نفسه تلقائياً فى المحافل 
طالئع  وكانت  القاهرة.  وفى  الدولية 
القوات المصرية قد وصلت بالفعل إلى 
شرم الشيخ ولم يكن أمامها غير تطبيق 
تطبقها  كانت  التى  اإلجراءات  نفس 
الدولية،  الطوارىء  قوات  دخول  قبل 
أعلن  الجوية  صوير  أبو  قاعدة  ومن 
المالحة  أمام  المضيق  إغالق  ناصر 
اإلعالن  يتم  أن  تعمد  وقد  اإلسرائيلية، 
قبل وصول يوثانت الذى سيجيء لبحث 

هذا األمر.

ماذا لو غضب األقباط؟ وتحول رد 
او  القانون  بتطبيق  المطالبة  فعلهم من 
حماية  في  قصر  غير  مسئول  عزل 
الطبيعي  الفعل  رد  إلي  وأمانهم  أمنهم 
هذه  مثل  في  العالم  يعرفه  الذي 

لالعتداءات وهو الرد بالمثل! 
اعتداء  حدث  مرة  كل  في  لو  ماذا 
وممتلكاتهم  أنفسهم  على  دافعوا  عليهم 

وكنائسهم؟ 
نتخيل السيناريو 

متطرفين  قبل  من  اعتداء  يحدث 
سيكون  بالطبع  األقباط  له  فيتصدى 
هناك ضحايا من الجانبين وربما قتلى 
األخطر  السيناريو  ولكن  الجانبين  من 
وربما  ستولد  التي  العنف  حالة  هو 
تدخلنا في صراع قوي بين الطرفين! 

فهل يدرك المسئولين والمعتدين هذه 
الحقيقية؟! 

يصمت األقباط دائما أمام كثير من 
االعتداءات الظالمة والجلسات العرفية 
الجائرة ودائما ما تضيع حقوقهم وهم 
صامتين يرفعون قلوبهم طالبين العدل 
األرض  على  ضياعه  بعد  اإللهي 
ويطلبون حقوقهم من هللا بعد أن أضاع 

اإلنسان حقوقهم!
منازلهم  حرق  أمام  يصمتون 
وتخريب كنائسهم ومنعهم من الصالة 
والتعسف في بناء او حتى ترميم كنيسة 
كنائسهم  مع  التعامل  أمام  يصمتون 
القومي  االمن  على  خطر  أنها  على 
وجود  من  ضررا  اكثر  ووجودها 

الخمارات والكباريهات...الخ 
أبدا من حراس  نسمع  لم  فنحن  نعم 
جهد  بكل  يسعون  الذين  الفضيلة 
وكراهية وحقد ضد اي كنيسة او شبه 
لمسامعهم  وصل  منزل  مجرد  كنيسة 
بكل  فيقوموا  فيه  يصلون  األقباط  ان 
جهد ونشاط وغيرة يحرقون ويهدمون 
االعتداءات  جانب  إلي  ويتظاهرون! 
هذه  مثل  تصاحب  التي  المتكررة 
اعتدوا  أنهم  من  اإلجرامية  األعمال 

على خمارة او كباريه....ألخ!! 
التي  البيوت  او  األقباط  كنائس  فقط 
يصلون فيها وأقول يصلون لربهم وال 

يقومون فيها بإعمال منافية!
مدار  األقباط على  صمت ويصمت 
عقود على االعتداءات دون أن يكون 
لهم اي رد فعل يذكر ولكن هل تخيل 
المسئولين ولو تخيُل ماذا ستكون النتائج 
لو خرج األقباط عن هذا الصمت وفي 
إلي  لجئوا  والقانون  العدل  غياب  ظل 

أسلوب رد الفعل الغاضب.؟!
له  يحرقون  منزل  لهم  يحرق  من 
يعتدون  عليهم  يعتدي  ومن  منزل 
يفعل  مثلما  بأيديهم  حقهم  يأخذون 
المعتدين عليهم وعلى كنائسهم يعتدون 
من  عائالت  ويهجرون  ويخربون 

منازلهم!!
ربما يقول قائل:

ن  ا
ط  قبا أل ا
أقلية عددية 
ئما  ا د و
ال  األقلية 

تستطيع التصدي لعنف األغلبية! 
العنف  إعمال  دائما  ان  الحقيقة  في 
العددية  األقليات  من  تأتي  والتخريب 
التي  اإلخوان  جماعة  مثال  ولدينا 
وعنف  تخريب  إعمال  في  تسببت 
كبير في المجتمع رغم إن عددهم يقدر 
بعشرات اآلالف فقط كذلك اإلرهابيين 
كما ان اإلرهابيين في كل مجتمع هو 

أقلية جدا. 
العنف  بأعمال  يقومون  الذين  حتى 
واإلرهاب ضد األقباط هم أقلية عددية 
المسالمة  المعتدلة  باألغلبية  مقارنة 
الصراعات  هذه  في  تتدخل  ال  التي 
فمن الممكن أن نرى قرية بها عشرات 
من  ربما  وتجد  فيها  يسكنون  اآلالف 
مئات  والتخريب  العنف  أعمال  يقود 

وربما بالعشرات! 
إذن العدد في أعمال العنف ليس مهم 
بقدر طاقة العنف والكراهية والتخريب 
ضد  العنف  أعمال  الي  تدفع  التي 

اآلخر.
المسئولين  من  اي  تخيل  هل  لذلك 
في  تهاونوا  عقود  مدار  على  الذين 
معاقبة المعتدين عل األقباط وأيضا لم 
يسعوا في وضع حلول ألعمال العنف 
المتكررة ضدهم ماذا لو خرج األقباط 

عن الهدوء والسلمية والصبر؟ 
من  انه  المعتدين  تخيل  هل  كذلك 
الممكن ان يكون هناك رد فعل غاضب 
ومماثل من األقباط ضدهم حتى ولو لم 

يكن بنفس مقدار القوة؟! 
األقباط  يخسر  لن  وقتها  وبالطبع 
كثيرا فدائما هم خاسرون منهم من يقتل 
ممتلكاتهم.  وتخرب  ويهجر  ويصاب 

وربما يقبض عليهم وهم الضحايا!
األقباط  لجوء  سيناريو  الحقيقة  في 
للعنف غير وارد ألن طبيعة وتركيبة 
و  إيمانهم  للعنف  تميل  ال  األقباط 
تعاليمها  على  يتربون  التي  عقيدتهم 
أفعاله  تجعلهم شعب عنيف وردود  ال 

عنيفة. 
بتحملهم  األقباط  جعل  ما  وهذا 
حقيقي  أمان  وصبرهم صمتهم صمام 
لهذا المجتمع واحد دعائم وحدته وبقاءه 
التي  الطائفية  الصراعات  عن  بعيد 

مزقت بلدان ليست بعيدة عنا 
فهل يدرك المسئولين هذه الحقيقة 

وهل يتخيلوا ماذا لو؟ 
القانون  وتطبيق  بتحقيق  لهم  وهل 

على كل إنسان يعتدي ويخرب؟
مع  التعامل  عن  بالكف  لهم  وهل 
األقباط على انها مواطنين درجة ثالثة 
او أنهم طيبين بيسكتوا ومش بيتكلموا! 

فماذا لو فعل المسئولين ذلك؟!

ماذا لو غضب األقباط؟ 
عصام نسيم 

عبر  القبطية  الكنيسة  تابع 
العصور ص 6

البابا  قصد  الصحراء:  يقصد  البابا 
دير  إلى  األفراج عنه  بعد  برية شيهيت 
من  بيمن  الراهب  طلب  مقار.  األنبا 
الخليفة أن يعود البابا إلى كرسيه فطلب 
إقامة  فعند  يقابله.  أن  يريد  الخليفة  منه 
عليهم  دخل  األساقفة  مع  بالدير  الخليفة 
الملبس  بسيط  القامة  قصير  وكان  البابا 
بالوقار  حقه  رغم  الوجاهه  من  خالياً 

وشع منه الجالل فسألهم أهذا كبيركم ؟ 
أجابوه )نعم هو بعينه( فعاد يسألهم )إلى 
أين يمتد سلطانه ؟( قالوا له )إن سلطانه 
فالسودان  النوبه  إلى  مصر  من  يمتد 
فالحبشه جنوباً. وإلى الخمس مدن غرباً 
قوة  بأى  وسألهم  شرقاً(  فلسطين  إلى 
يستطيع أن يجعل هؤالء أقوام يطيعونه 
؟ أجابوه فى ثقة )ال قوة له أطالقاً ولكن 
الصليب(  بقوة  يطيعونه  األقوام  هؤالء 
فكتب مرسوماً بفتح الكنائس المغلقة ورد 
بدق  والسماح  المصادره  األمالك  جميع 

الصلبان عليها  الكنائس وتعليق  أجراس 
القبط )هللا  لتعليقها فى رقاب  داعى  وال 
صاحب المعجزات فى جميع العصور(.

الخليفة يخرج ولم يعد: إدعى الخليفة 
باأللوهية فذهب إلى جبل المقطم كالمعتاد 
الليل ألنه أشاع  راكباً حماره فى أستار 
أنه يعلم الغيب وقضى أياماً ولم يعد حتى 
اآلن  إختفائه حتى  يفسر سر  ولم  اليوم. 
لمدة  الحكم  متزوجة  الغير  أخته  وتولت 
سنتين ثم سلمته ألبنه الظاهر بن الحكم 

بأمر هللا الحكم.
نياحة البابا: قبل نياحته صلى من أجل 
األسقف مرقوريوس لشفائه من البرص 
نذور  ُقِبل  النور.  أم  شفاعة  طريق  عن 
إمرأة ليربح نفسها. فكان الراعى األمين 
المنتصره  الكنيسة  إلى  وأنضم  لرعيته 
بعد سهر مدة سبع وعشرين سنة وأحدى 

عشر شهراً.
الرجاء(:  بن  )الواضح  بولس  قصة 
ذهب  القبط  من  الكثير  قتل  مسلماً  كان 

ليحج بأرض الحجاز بالجمال مع صحبه 
فأصبح  الطريف  ضل  العودة  وعند 
فارس  له  فظهر  الصحراء  فى  وحيداً 
إلى  وأوصله  ورائه  أخذه  حصاناً  راكباً 
الصباح  فى  وإختفى.  سيفين  أبو  كنيسة 
وساعده  الدير  بواب  على  قصته  قص 
أنه  فتحقق  سيفين  أبو  أيقونة  رؤية  فى 
هو الذى أنقذه وإعتنق المسيحية وأصبح 

أسمه بولس.



شركة بريطانية تبحث لغز العمر 
الطويل لسكان جزيرة سردينيا 

روما-أ ش أ
النووي  الحمض  اشترت  أنها  بريطانية  شركة  أعلنت 
لسكان جزيرة سردينيا اإليطالية أمال في فهم  ما يساعدهم 

على العيش طويال .
وأكدت شركة “تيزيانا اليف ساينسز” للتكنولوجيا الحيوية 
المعلومات  على  للحصول  يورو  ألف  دفعت 256  أنها 
ألف و600   12 عددهم  البالغ  سردينيا  لسكان  الوراثية 

نسمة.
بيان  في  الشركة،  مؤسس  سيروني  جابريل  واوضح 
ثالث  من  واحدة  بأنها  مشهورة  “سردينيا  إن  صحفي، 

مناطق فقط في العالم بنسبة عالية جدا من المعمرين”.
جميع  أن  األوروبي  اإلخباري  لوكال”  “ذا  موقع  وذكر 
من  كلها  جاءت  الشركة  عليها  حصلت  التي  العينات 
فيما  الواقعة  سردينيا،  شرق  جنوب  “أولياسترا”  منطقة 
يسمى “المنطقة الزرقاء” التي تتميز بسكانها المعمرين، 
يصل واحد من كل ألفي شخص إلى ما بعد سن المائة 
حيث تشكل ظاهرة العمر المديد في وسط سردينيا لغزا 

للعلماء منذ عقود.

                      
املفاجأة     

بقلم مدحت موريس
 )voicy2005@yahoo.com(

ودع زوجته بابتسامة حانية كعادته كل يوم 
وهو ذاهب الى عمله ، لكنه اليوم كانت له 
اليوم من رصيد  استقطع  فقد  وجهة اخرى 
وسيعود  يخبرها،  ولم  السنوية  اجازاته 
اليها فى منتصف اليوم ليفاجئها بيوم حافل 
المناسبة  لتلك  خصيصاً  اعده  وبرنامج 
السعيدة ، ابتسم بمكر بعدما تركها تظن انه 
قد  انه  تعلم  ال  وهى  المناسبة  تلك  نسى  قد 
للمفاجأة...تظنه  يعد  باكمله  اسبوعاً  امضى 
قد نسى عيد زواجهما، تظن ان الرجال عامة 
واالزواج بصفة خاصة يفتقدون للرومانسية 
النساء - ال تعلم  ...لكنها - شأنها شأن كل 
كيف يحب الرجل. قد يعيب الرجل انه جاد 
وعملى اكثر من الالزم وقد يعيبه ايضاً انه 
ال يجيد التعبير عن مشاعره لكنه فى النهاية 
يملك مشاعر كمثل التى تملكها المرأة لكنه 
فيها.  التحكم  على  قدرة  اكثر   - ببساطة   -
ومتى  زواجهما  عيد  ينسى  ان  له  كيف  ثم 
نساه من قبل ؟ فها هو العيد الثالثين قد اتى 
ويعتبره  بل  اليوم  هذا  يتذكر  مازال  وهو 
له  تحملها  ذكرى  واجمل  حياته  ايام  اجمل 
االيام.  وحلت له الذكريات فدارت هوامش 
عجلة  وتراجعت  راسه  فى  الموضوعات 
لقاء  اول  امام عينيه صورة  لترسم  الزمان 
هواية  جمعتهما  وكيف  الجامعة  ايام  بينهما 
وامتزج  قلبيهما  بين  وحدت  حتى  الرسم 
الذى  الحب  فتولد  المرهف  الفنى  حسهما 
لتكلل  البيانية  خطوطه  وتصاعدت  استمر 
باالبناء....واستمر  ثم  السعيد  بالزفاف 
مهما  الصغيرة  لالسرة  دائم  كشريك  الحب 
التى  واالزمات  االعتيادية  العواصف  هبت 
تصادف اى حياة اسرية، بل ان الحب وحده 
ما اوقف  الذى كثيراً  العامل االساسى  كان 
وصل  االزمات.  جليد  واذاب  العواصف 
الجامعة  صديق  فؤاد  منزل  الى  بسيارته 
وشاهد الحب وايضاً شاهد الزواج فقد كان 
هاوياً  كان  وايضاً  الجامعة  فى  لهما  زمياًل 
للرسم لكن الفارق الوحيد بينهما وبين فؤاد 
فبينما  الجامعية  بشهادته  يعبأ  لم  انه  هو 
التخرج  بعد  العملية  حياتهما  هما  واصال 
فؤاد  وضع  االدارية  الوظائف  فى  وتدرجا 
وحول  لفنه  وتفرغ  جانباً  الجامعية  شهادته 
والده  عن  ورثه  الذى  الكبير  منزله  نصف 
كل  امتلك  الذى  فنه  فيه  يمارس  اتيليه  الى 
فى  يوماً  يفكر  لم  انه  حتى  وحياته  وقته 
االرتباط وتكوين اسرة.                                               

كان قد استأذن فؤاد الذى سافر فى رحلة 
فنية الى اوروبا ان يذهب الى االتيليه ويرسم 
صديقه  يمانع  لم  وبالطبع  به  خاصة  لوحة 
القديم فصار يأتى كل يوم الى االتيليه ولمدة 
عشرة ايام متواصلة دون ان يخبر زوجته 
ليعد لها المفاجأة الكبرى فقد خطر بباله ان 
الوقفة  بنفس  القديمة  زفافهما  يرسم صورة 
الحالية... بشخوصهما  ولكن  الكاميرا  امام 
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يحررها هانى نصحى

بعد ثالثين عاماً سواء فى الشكل او فى حجم 
ولكنه  مجنونة  الفكرة  ان  الجسد....يعرف 
الفن. والفن ... اى فن ال يخلو من الجنون؟.                                                              

تسبح  الزوجة  كانت  االخرى  الجانب  على 
ثم  االولى  الحب  ايام  وتتذكر  خواطرها  فى 
الزفاف وشهر العسل ثم االبناء الذين جلسوا 
االسرة  حياة  فى  السعادة  هرم  قمة  على 
الذى  زوجها  حال  على  الصغيرة..ابتسمت 
يمارس خدعة كل عام ويحاول ايهامها بأنه 
تجاريه،  كالعادة  زواجهما...وهى  عيد  نسى 
هى واثقة انه لم ينسى ولن ينسى لكنه يصر 
على ايصالها هذا الشعور ويصر اكثر على 
االقتناع بانها غاضبة من نسيانه المزعوم ، 
اصراره  مع  ولكنه  يريد  ما  له  فليكن  حسناً 
عقلها...لماذا  ويستفز  يستفزها  هذا  المتكرر 
يظن اننى بهذه السطحية؟ وبعد كل هذه السنين 
اتراه يعتقد اننى لم احفظه واحفظ تصرفاته؟ 
والزوجات   - النساء  ان  الرجل  يظن  لماذا 
يجهز  انه  تعلم  هى  ذكاءاً؟  اقل   - بالذات 
مفاجأة تماماً مثل كل عام، لكنه عيد زواجهما 
لن  مفاجأة  له  تعد  االخرى  الثالثين...هى 
تخطر له على بال، ستستعين بموهبتها القديمة 
وسترسم صورة زفافهما القديمة بنفس الوقفة 
الحالية... بشخوصهما  ولكن  الكاميرا  امام 
منذ  تزوجت  التى  ابنتها  حجرة  استغلت 
عامين لكى ترسم فيها اللوحة وتخفيها الى ان 
يحين موعد عيد الزواج....وضعت الرتوش 
للخلف  ابتعدت خطوات  ..ثم  للوحة  االخيرة 
وتأملتها باعجاب واضح ثم قامت بتغطيتها...
ومضت خارج الحجرة وهى تتمتم ...اعرف 
ان الفكرة مجنونة، لكنه الفن...والفن ، اى فن 

ال يخلو من الجنون.              

            تأمل اللوحة التى رسمها باعجاب 
قد  انها  من  تأكده  بعد  بلفها  قام  ثم   ، واضح 
اللوحة  ووضع  االتيليه  غادر  تماماً  جفت 
الى  عائداً  ينطلق  ان  قبل  السيارة  فى  بعناية 
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شوقي مسلماني 

ـ ليس صديقاً من يّدعي إنّه ال يُخطئ. 
إنّه  ويقول  يجرؤ  كيف  سنة  ألف  يعش  لم  من  ـ 

يعرف؟. 
ـ ال أكون صادقاً مثلما وأنا أقول: ال أعرف. 

ـ الحقيقة المطلقة أن تقول: »ال أعرف«. 

خصلتا شعر ملارلني مونرو 
للبيع خالل مزاد يف نوفمرب

واشنطن -أ ش أ
خصلتا  سيعرض  أنه  للمزادات  “جوليان”  دار  أعلن 
شعر لمارلين مونرو بين مجموعة نفيسة من تذكارات 
يملكها أحد أصدقائها للبيع خالل مزاد في نوفمبر المقبل 

في لوس أنجلوس.
وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية أنه يتوقع أن تباعا 
تركة  من  جزء  وهما  دوالر  آالف   8 بنحو  الخصلتان 
فريدا هال صديقة مارلين مونرو التي حصلت عليهما 
أنهما  إلى  األمريكية، مشيرة  النجمة  من مصفف شعر 
السفينة  متن  على  ستعرض  المزاد  من  مختارات  بين 
إلى  نيويورك  من  عبورها  أثناء   ”2 ماري  “كوين 

ساوثهامبتون بانجلترا ابتداء من 9 أغسطس.
باألشعة  الشعر موجودتان في حقيبة محمية  وخصلتا 
مونرو  شعر  من مصفف  هال  وطلبت  البنفسجية  فوق 
ووافقت   1962 عام  في  وفاتها  قبل  عليهما  الحصول 

مونرو على ذلك.
ويتراوح سعر البنود بين 3000 دوالر إلى 600 ألف 
من  بالخرز  مطرزا  اللون  أسود  فستانا  وتشمل  دوالر 
فيلم “البعض يفضلونها ساخنة” وفستانا وردي اللون من 

فيلم “شالالت نياغرا”.
وتشمل التذكارات األخرى مجموعة كبيرة من صور 
عام  عدن”  “شرق  لفيلم  األول  العرض  في  مونرو 

.1955

منزله ليفاجىء زوجته، وفى الطريق كان يفكر 
كيف ستتفاجأ بدخوله عليها ، ماذا سيكون رد 
اآلن؟  تبكى  اتراها  اللوحة؟  ترى  عندما  فعلها 
نسيانه  من  لتتأكد  به  تتصل  لم  انها  غريبة 
السلم  وصعد  مفاتيحه  اخرج   ، الزواج؟  لعيد 
هى  العزيزة.....اما  الزوجة  ليفاجىء  بهدوء 
فقد ارتدت مالبسها وتزينت وهى تتساءل عن 
سر تأخره عن الموعد الذى قدرته هى لعودته 
حتى  دقائق  اال  هى  المفاجأة.....وما  ليتصنع 
ابتسامة  مبتسماً  امامها  العزيز  زوجها  وجدت 
حبيبتى  يا  طيبة  وانت  سنة  عريضة...كل 
...وضع ما بيده جانباً وفتح ذراعيه واحتضنها 
على  ورايحة  ومتشيكة  ...البسة  يسألها  وهو 
فين؟..اجابته ببساطة كنت انتظر حضورك....
فاهمة  انت  االيه....يعنى  بنت  يا  قائاًل  ضحك 
بهذا  ضاحكة....اتظننى  بالك...اجابته  وواخدة 
وتنسى  عام  كل  تفعله  ما  تفعل  الغباء..؟.انت 
انى حافظاك اكثر من نفسك...وكل سنة ترجع 
وتقول يا بنت االييييه. قاطعها ...اعملى حسابك 
فاكملت  هناك  الليلة  نقضى  اسكندرية  ننزل  ح 
هى انا حاجز ليلة فى فندق فلسطين...وانفجر 
بلوحته  هو  امسك  ثم  الضحك،  فى  االثنان 
ايه  الحقيقية....سألته  المفاجأة  هى  هذه  قائاًل 
عاودت  لكنها  تفتحها  ان  منها  طلب  دى  اللفة 
حجرة  دخلت  اجابة  تنتظر  ان  ودون  السؤال 
وخرجت  رسمتها  التى  اللوحة  وحملت  ابنتها 
لوقع  وتنظر  عينيه  امام  اللوحة  تصدر  وهى 
المفاجأة عليه، غرق االثنان فى ضحكة طويلة 
يتأمل  منهما  واحد  كل  وبدأ  افكارهما  لتطابق 
الصورة التى رسمها اآلخر....ثم صدرت منها 
شهقة عالية....ايه ده؟...مين دى؟ بقى انا شكلى 
كده؟ انا بالبدانة دى ؟ انا بالبشاعة دى؟ اما هو 
فزاغت عيناه بين اللوحتين وتلعثم قلياًل وسألها 
فيه ايه بس؟ اشارت الى لوحتها قائلة انظر الى 
الرجل  بينهما....هدأ  الفارق  لتعرف  اللوحتين 
تقريباً  مطابقة  كانت  التى  لوحتها  وتأمل  قلياًل 
باضافة  اكتفت  لكنها  االصلية  الزفاف  لصورة 
بعض الشعيرات البيضاء له وغيرت القليل من 
بشىء  يتحدث  بدأ  و  ابتسم  الوجهين.   مالمح 
من الوقار يا حبيبتى هذا هو الفارق بين الرجل 
والمرأة فلوحتى اكثر واقعية من لوحتك انظرى 
الى شكلى فى لوحتك ...هل ترين على رأسى 
هذا الشعر الذى فى اللوحة؟ لقد اصبحت اصلع 
تقريباً لهذا انا ارى ان لوحتك تفتقد للواقعية....
اجابته وهل الواقعية ان اكون بهذا الحجم وبكل 
التجاعيد على وجهى؟ الحقيقة انك بالغت  هذه 
المؤكدة  الحقيقة  هذه...لكن  واقعيتك  فى  كثيراً 
العين  هى  والمرأة  الرجل  بين  الفرق  ان  هى 
ال  الذى  الجمال  ترى  المرأة  فعين  ترى  التى 
تراه عين الرجل وهذا هو ايضاً هو الفارق بين 
الحوار  اثناء  دخل  قد  ابنهما  اللوحتين....كان 
...انتم  سألهما  ثم   مبتسماً  اللوحتين  وتأمل 
رايحين اسكندرية؟ ...لم يسمعاه وهما يغادران 
المنزل ثم التفتت امه اليه لتخبره بانهما ذاهبان 
الى االسكندرية وسيعودان فى الغد ولم تنس ان 
تخبره عن طعامه الموجود فى الثالجة....وفى 
الطريق الى االسكندرية استكمال حوارهما عن 

اللوحتين حتى وصال الى فندق فلسطين.
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واحة  كان  العراق  بان  ادعي  ال 
األمريكان  حول  حينما  للنزاهة 
إلى  محررين  فاتحين  من  أنفسهم 
أدمنت  بالد  في  فاسدين  محتلين 
الموت  حتى  والصراع  التذابح 
لألحياء  بالدفن  القتل  أو  كيماويا، 
أن  منذ  حكامها  معظم  أيدي  على 
فتح  وحتى  العراك  ببالد  سميت 
جميعا  أهاليها  واعتبار  الفلوجة 

للفاتحين!؟ نسوان 

مخيلة  في  وكان  األمريكان  دخل 
سلطة  دائرة  خارج  عراقي  كل 
المحافظات  في  وطواقمه  صدام 
يختلف  نموذج  والقرى،  والبلدات 
وقائدهم  الرفاق  مع  عاشه  عما  كليا 
منهم  وأنا  يحلم  وكان  الضرورة، 
يقترب  إنشاء شيء  في  بالبدء  أيضا 
من جمهورية افالطون ضمن خيالنا 
البائسة، مع  السنوات  الذي ضغطته 
حكم ال يعرف إال لغة اإلرهاب التي 
تترجمها اليوم داعش بكل تفاصيلها، 
حيث تكتنز ذاكرتنا جميعا سلوكيات 
العقيدة  ذوي  الرفاق  تهديدات  أو 
الواحدة،  األمة  وشعار  الوحدوية 
لمن يخالفهم أو يعارضهم أو يعاديهم 
بأنهم سيقطعونه إلى أربعة أجزاء أو 
أن يحرقونه أو يرموه من أعلى بناية 
أو يذيبونه في أحواض االسيد، وكل 
داعش  يوميا  وتترجمه  فعلوه  ذلك 

البعث فكرا وسلوكا.

الفرحة  خضم  وفي  البدء  في 
حاجز  وإزالة  األصنام  تلك  بسقوط 
الكثير  يدرك  لم  واإلرهاب،  الرعب 

محرر  من  تحول  الذي  الجيش  بأن 
إلى محتل يضم اآلالف من اللصوص 
والقتلة، والذين ال يتوانون عن فعل 
الجنسية  على  للحصول  شيء  أي 
من  لكثير  اعتبرت  التي  األمريكية، 
القتال  في  لتميزهم  شرطا  المجندين 
البالد  دخلوا  حينما  الواجب،  وتأدية 
محررين  كونهم  الكثير  استقبلهم 
وبالذات  عوراتهم  بانت  حتى 
المدني  المؤسسة العسكرية وطاقمها 
الذي كان يقوده السيد برايمر كبديل 
مؤقت لصدام حسين، والتي ساهمت 
البالد  تدمير  في  أساسية  مساهمة 
مراكزها  وتخريب  أموالها  وسرقة 
ومؤسساتها  ومتاحفها  الحضارية 

األمنية والعسكرية والثقافية.

التي  الطواقم  تلك  وضعت  لقد 
المدنية  باإلدارة  عليها  يطلق  كان 
لقوات التحالف، أسس الفساد األولى 
األمريكية،  الطريقة  على  البالد  في 
ودربت آالف مؤلفة من سقط المتاع 
والكثير  والنهب  السلب  مقاولي  من 
بين  تحولوا  الذين  المترجمين  من 
كبار  مقاولين  إلى  وضحاها  ليلة 
الدوالرات،  ماليين  وأصحاب 
لها،  مثيل  ال  قياسية  زمنية  وبفترة 
إضافة إلى العشرات من المشمولين 
في  االجتماعية  الرعاية  برواتب 
أوربا من الذين تحولوا بعد ساعات 
)رجال  إلى  البعث  نظام  إسقاط  من 
ضد  مكافحين  ومعارضين  سياسة 
أمستردام  من  انطالقا  الدكتاتورية 
وبراغ  وواشنطون  ولندن  وفينا 
من  وغيرها  وطهران  وباريس 

تم  والذين  للعظم!(  النضال  قواعد 
النظام  مفاصل  في  ودسهم  تفعيلهم 
اليوم  نحصد  حيث  للدولة،  الجديد 
زرعهم البائس في عراق أمعنوا فيه 
ضربا ونهبا وسلبا وحرقا، حتى بات 
صدام  أمس  بين  يقارنون  األهالي 
ومآسيهم  جرائمهم  وكل  والبعث 
التي  والدماء  الفساد  فيضانات  وبين 

اغرقوا بها عراق اليوم. 

انفق  حسين  صدام  إن  صحيح 
مئات المليارات على حروبه العبثية 
بل  باسمه  تسجل  لم  التي  وقصوره، 
باسم ديوان الرئاسة، إال أننا لم نشهد 
بهذا  وفاسدين  ومختلسين  لصوصا 
في  اليوم  نشهده  الذي  الهائل  الكم 
نزوال  ومفاصلها،  الثالث  الرئاسات 
واالقضية  المحافظات  مجالس  إلى 
المناصب  باتت  حتى  وحكوماتها، 
مستوياتها  مختلف  وعلى  جميعها 
بسمعة  ومخلة  بل  للشبهات  محط 
ومصداقيته  الشريف  المواطن 
ونظافة أمواله، حتى وصلت سمعتهم 
إلى انك لمجرد أن تقدم شخصا بأنه 
مكلف  أو  وزير  أو  برلماني  نائب 
الحكومة،  هذه  في  رفيع  بمنصب 
حتى ترتسم صورة اللص والحرامي 
أعين  أمام  والبالف  والمختلس 
التي  القليلة  القلة  إال  الناس،  وأذهان 
واإلفساد  الفساد  أمواج  تجرفها  لم 

لحصانتها االجتماعية والتربوية.

جتاوزت  البالد  في  األوضاع  إن 
والتظاهرات  اإلصالح  مقوالت 
من  تدريجيا  وتقترب  املهلهلة، 
تستقيم  لكي  بكثير  اكبر  عملية 

فيها األمور. 

أيضا  وصديق  طبيب  هو 
مزمنة  روماتيزمية  بآالم  ومصاب 
تجعله ال يستطيع السير او الوقوف 
يوم  ذات  لي  اشتكى  كبيرة،  لفترة 
وان  عليه  اشتدت  ظهره  آالم  أن 
تعد  لم  يتعاطاها  التي  المسكنات 
وزيادة  المفعول،  نفس  تعطى 

جرعتها تجعله يشتكى من معدته.

كورس  حضرت  وألنى 
الـ  بدواء  العالج  من  كامل  طويل 
عمل  )وشرح طريقة  “هوميوبثى” 
هذا الدواء يطول وليس مجاله هنا( 
فاقترحت  عليه  اجربه  ان  فكرت 
عليه وصفه معينة من ثالثة ادوية 
له طريقة  النوع وشرحت  من هذا 
تحت  يضعها  بأن  الخاصة،  اخذها 
بيده، والمطلوب  لسانه وال يلمسها 
بدون  ويشتريه  يذهب  ان  منه 
اسماء  عليه  امليت  ان  بعد  روشته 

االدوية التي لم يعرفها من قبل.

فقال  اسبوعين  بعد  عليه  سألت 
الذهاب  حتى  يستطع  لم  انه  لى 

لمحالت بيعها )هيلث ستور( 

قديم  طبيب  انه  اعرف  وألنى 
بهذه  يؤمن  لن  انه  لنفسي  قلت 
أنى  بالرغم  يتناولها،  الطريقة ولن 
لم اقصر في شرح ما وصفته له، 

وانتهت مكالمتنا عند هذا الحد.

مرت بضعه شهور وفى حديث 
تناولنا موضوعات شتى  آخر معه 
وتذكرت  آلالمه  يتطرق  لم  ولكنه 
الـ  لدواء  تناوله  عن  اساله  أن 

هوميوباثى من عدمه. 

لم  ولكنه  أخذه،  بانه  فأجابني 
يعلق. 

فسألته، وماذا حدث؟ 

فأجابني بان ضغطه قد انخفض. 

ليس  هذا  ان  له  وقلت  فتعجبت 
للضغط ولكنه آلالم الروماتيزم! 

ضغطه  انخفاض  ربما  لي  فقال 
االندوسيد  لجرعة  تقليله  من  اتى 
الذى كان يتناوله باستمرار لتخفيف 

آلالم. 

أنك  نستنتج  وبهذا  له  قلت 
خفضت جرعة االندوسيد بسبب ان 
تخفيف  في  افاد  الهوميوباثى  دواء 

الم الروماتيزم. 

ولكن  نعم  وقال  يعترض  فلم 
كيف  تفاصيل  في  ودخلنا  بهدوء، 
االندوسيد  جرعة  تخفيف  يكون 

يساعد على انخفاض الضغط.  

بأنه الطبيب  احسست في كالمه 
الذي يصعب عليه أن يعترف بفائدة 
دواء لم يدرسه ولم يعلم عنه شيء 
من قبل، وفى نفس الوقت لم يستطع 
أننى  ان ينكر مفعوله وكنت أحس 
اسحب االعتراف منه بتخفيف المه 

سحبا بالرغم منه. 

في  تقدمنا  هل  القارئ  عزيزي 
شيء  تعلمنا  أبواب  يغلق  العمر 

جديد؟  

موعدنا العدد القادم    

خف أمله ومل يرد أن يعرتف!  

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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دروس الفساد األوىل
كفاح حممود كريم

بصــــــراحة
هل انتهي شهر العسل بني أقباط املهجر والنظام؟؟

مدحت عويضة
أحداث  الماضي  األسبوع  شهد 
محافظة  وتحديدا  في مصر  كبيرة 
مسرحا  اصبحت  التي  المنيا 
للعنف ضد األقباط، فمنذ السنوات 
تحولت  مبارك  لحكم  األخيرة 
لمحافظة  الهادئة  الصعيد  عروس 
عدم  من  وبالرغم  مضطربة، 
قضايا  أو  الثأر  قضايا  انتشار 
وسوهاج  أسيوط  في  كما  الشرف 
إال أن كل العنف في المنيا انحسر 
اعتداءات  وهو  واحد  نوع  في 
الذي  األمر  األقباط.  علي  طائفية 
المهجر  في  غليان  لحالة  أدي 
خليل  مجدي  إعالن  عن  أسفرت 
أن منظمة التضامن القبطي سوف 
البيت  أمام  مظاهرة  بتنظيم  تقوم 
اغسطس  من  الثاني  يوم  األبيض 
المظاهرات  بداية  لتكون  القادم، 

ضد نظام السيسي.
والتي  الكندية  القبطية  الهيئة 
كانت  نجيب  سليم  الراحل  أسسها 
األساسي  والالعب  المحرك  هي 
ضد  المصرية  الثورة  لدعم 
اإلخوان في كندا، كما أقامت الهيئة 
يوم  الكندي  البرلمان  في  مؤتمر 
الثورة  لدعم   2013 نوفمبر   19
مجانية  منحة  عن  أسفر  المصرية 
المصريين،  األمن  رجال  لتدريب 
المساعدات االقتصادية  وحفنة من 
زيارة  عن  أسفر  كما  لمصر 
بل  لمصر،  كندا  خارجية  وزير 
الذي  البيان  وراء  الهيئة  وكانت 
اصدرته الخارجية الكندية لإلشادة 
بانتخابات الرئاسية لتكون كندا أول 
السيسي  تولي  تبارك  غربية  دولة 
الحكم وتتبعها فرنسا ثم استراليا ثم 

باقي الدول.
القبطي  التضامن  منظمة 
سنة  السنوي  مؤتمرها  خصصت 
يونيو 2013 لدعم الثورة المصرية 
التي كنا ننتظرها 30 يونيه وهيأت 
بعد  ما  لمرحلة  االمريكيين  القادة 
اإلخوان، كما أنها قادت مظاهرات 
التفويض  ومظاهرات  يونيه   30
المرحبة  المظاهرات  وقادت  بل 
إذا لماذا  بالسيسي في نيويورك... 

تم هذا التحول ؟؟
الكندية  القبطية  الهيئة  أتكلم عن 
ال  قد  واألمر  أفرادها  من  كواحد 
يختلف كثيرا عن باقي المنظمات، 
اإلخوان  ضد  كانت  فالهيئة 
الشعب  حركة  من  جزء  وكانت 
وقادت  اإلخوان،  ضد  المصري 
ثم  يونيه   30 مظاهرات  الهيئة 
مظاهرات التفويض، ثم تبعها جهد 
مضني وشاق مع الحكومة الكندية 
المصرية.  النظر  وجهة  لتوضيح 
وشرح األمر علي أنه ثورة شعبية 
تكن  ولم  المسلحة  القوات  أيدتها 
عند  مطلبها  يتوقف  لم  ثم  انقالبا.. 
طالبت  بل  فقط  ثورة  أنها  اعتبار 
الهيئة كندا بمد يد المساعدة لمصر 
نفذت  وقد  ودبلوماسيا  اقتصاديا 
الحكومة الكندية كل مطالب الهيئة 

في  الفنية  المساعدة  عرضت  بل 
الذي  األمر  المصرية  االنتخابات 

رفضته مصر!!!.
األمل  بدء  السيسي  نجاح  بعد 
اليأس  وبدء  فشيئا،  شيئا  يخفت 
كان   2015 صيف  في  يتسرب 
مؤتمرنا  نعقد  أن  المفترض  من 
ضد  مصر  لدعم  الثاني  المصري 
غالبية  رفض  ولكن  اإلرهاب، 
النظام  مساندة  الهيئة  أعضاء 
المصري أو الظهوربمظهر المؤيد 
له فلقد اهتزت الثقة وبشدة بعد أقل 
مقاليد  السيسي  تولي  من  سنة  من 
يكون  أن  الجميع  وطالب  الحكم، 
المؤتمر عن قضايانا في كندا فقط 
دون الهجوم أو تأييد النظام. وبناء 
والهدف  الموضوع  تغيير  علي 
تأجيل  تم  المؤتمر  من  والرسالة 
المؤتمر لشهر نوفمبر حتي نتمكن 

من التحضر للموضوع الجديد.
األفضل  من  أنه  رأت  الهيئة 
الصمت في هذه المرحلة فهي غير 
راضية عن سياسة النظام في نفس 
شرس  عدو  يواجه  النظام  الوقت 
كل  وأن  واعوانهم،  اإلخوان  وهو 
لصالح  سيحسب  معارض  صوت 
األقباط  غالبية  أن  كما  اإلخوان، 
تؤيد النظام ومازال لديهم أمل في 
مصر الجميلة التي ثاروا من أجلها 

ثورتين.
أما بعد أحداث المنيا التي كشفت 
النظام  وتخاذل  تهاون  بل  عجز 
عن حماية األقباط، بدأ الرأي العام 
الشارع  وأصبح  يتغير  القبطي 
بالغضب،.في  مشحونا  القبطي 
مسلمين  فيه  نري  الذي  الوقت 
مصريون غاضبون أيضا من أجل 
أقباط المنيا ويصفونهم بأخوتهم في 
الوطن ويطالبون علي صفحاته في 

الفيس بوك الحكومة بالتحرك!!!
من  تحركوا  المهجر  أقباط 
مسئولية خالصة أمام ضميرهم كما 
تلقت  المهجر  في  القيادات  كل  أن 
مصريين  من  واستغاثات  نداءات 
بضرورة  مصر  وخارج  داخل 
أجل  من  شئ  وعمل  التحرك 
األقباط، لذلك رأت الهيئة أن تلبي 
نداء المظلومين لبدء مرحلة جديدة 
من مراحل النضال السلمي الراقي 
لكل  الكاملة  المواطنة  أجل  من 
المصريين ومن أجل سيادة القانون 
جدا  قريبا  ستعلن  الهيئة  المصري 
لكم  وستعلن  تحركاتها  أولي  عن 

من خالل موقع األهرام الكندي .

لألحباء القراء 
وصل عدد الذين يصلهم 

االهرام اجلديد عن طرق االمييل 
إلى 3569 

ملن ال تصله اجلريدة ويريد هذا 
ان يكتب إلى 

8164gindi@rogers.com 
Or 

Ahram.teeba@gmail.com  
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 
قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 

الغضب »قواعد ومراحل التعامل األربعة«

إستحوذت  الغضب  مشاعر  دراسة 
علي  ثم  األوائل  الفالسفة  إهتمام  علي 
الحديثة  السلوكيات  علماء  إهتمام 
وأهميته  مشروعيته  بخصوص  وذلك 
الدافع  الغضب  يمثل  وخطورته؛ وحيث 

األساسي لمعظم جرائم العنف. 

هو  الغضب  الغضب:  بتعريف  ولنبدأ 
أو  اإلنسان  من  قوية  عاطفية  إستجابة 
من الحيوان تجاه األخرين عند إحساسه 
بأنهم قد تخطوا بالفعل أو بالقول الحدود 
الخاصة به أو المستحقة له أو لمن يقوم 
من  يرعاهم  من  -مثال  رعايتهم  علي 
بين  تتراوح  اإلستجابة  وهذه  الصغار- 
واإلستنفار  جهة  من  والهرب  الخوف 
الجهة  بالفعل من  أو  بالتهديد  واإلشتباك 

األخري . 

جدا  هام  بالغضب  اإلحساس  وهذا 
يتهددها.  ما  ضد  الحياة  علي  للحفاظ 
إذا  صاحبه  علي  وباال  يصبح  ولكنه 
قام بكبته أو إذا أدي لردود فعل خاطئة 
هذه  كبت  حالة  ففي  شدتها.  في  ومبالغ 
الناتج  العصبي  الضغط  يؤدي  المشاعر 
من عدم التعبير عن مشاعر الغضب إلي 
أمراض عضوية يصعب حصرها ونذكر 
منها أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم 
 . الخ  المناعة...  ونقص  عواقبه  بكل 
األمراض  من  العديد  إلي  يؤدي  وأيضا 
النفسية منها التوتر المرضي واإلكتئاب 
الغضب  هذا  يؤدي  وربما  اإلدمان  أو 
حالة  في  أما  اإلنتحار.  إلي  المكبوت 
الخطأ أو المبالغة في رد الفعل لمشاعر 
الغضب فال يوجد سقف لحصر ما يمكن 
المنفلتة  الغضب  مشاعر  اليه  تؤدي  أن 
من إيذاء للنفس أو لألخرين أو للمجتمع 
والذي قد يصل إلي حد التدمير أو حتي 
إلي القتل . ومن هنا يتضح أهمية التعامل 

الصحي مع مشاعر الغضب. 

إلي  الغضب  أنواع  تقسيم  ويمكن 
نوعين أساسيين: 

ويشمل  السلبي:  الغضب  األول  النوع 
مع  التفاعل  ضعف  أو  المباالة  عدم 
 cold« صورة  في  ويظهر  األخرين 
 shoulder , fake smile , sitting
من  الهروب  »أو   on the fence
وتحميل  والوسواس  الفشل  أو  األزمة 
مرض.  أو  خطأ  ألي  المسئولية  الذات 
حد  إلي  السلبي  الغضب  هذا  يصل  وقد 
أو  تماما  الغضب  في  تسبب  تجاهل من 
األخرين  إثارة  وإلي  قدرهم  من  الحط 
حماس  إثارة  حتي  أو  المشاكل  إلفتعال 
األخرين إلي القتل والتدمير دون مشركة 
الغاضب  الشخص  من  فعلية  أو  إيجابية 

في ذلك. 

أو  اإليجابي  الغضب  الثاني  النوع 
للعنف  الذاتية  الممارسة  أدق  بتعبير 
 bullying مثل  الفعلية  اإلغاظة  مثل 
والعامة.  الخاصة  للمتلكات  والتخريب 
وإيذاء الحيوانات والسواقة غير الواعية 
بغرض  الخطير  الجنس  وممارسة 

اإلنتقام من الذات واألخرين ... الخ. 

ثم نأتي لجوهر الموضوع وهو كيف 
وهنا  الغضب؟  مع  المسيحية  تعاملت 
في  أربعة  قواعد  المسيحية  وضعت 

التعامل مع قضية الغضب. 

بمشروعية  المسيحية  أقرت  أوال: 
الغضب ولكن طالبت بعدم الغضب بدون 

مبرر كافي وفي ذلك يقول الكتاب: من 
يغضب علي أخيه باطال يكون مستوجب 
بمشروعية  إعتراف  هذا  وفي  الحكم. 
الغضب  يكون  أن  يجب  ولكن  الغضب 

لسبب كافي.

ثانيا إن كان البد من الغضب فينبغي 
ما  تالفيه  ومحاولة  فيه  اإلسراع  عدم 
أمكن ذلك وفي ذلك يقول الكتاب: ليكن 
مبطئا  اإلستماع  في  مسرعا  إنسان  كل 

في التكلم ومبطئا في الغضب. 

ثالثا: إذا كان ال مناص من الغضب 
فيحق لإلنسان أن يغضب ولكن ال يحق 
له أن يؤدي هذا الغضب إلي تصرفات 
خاطئة وفي ذلك يقول الكتاب: إغضبوا 

وال تخطئوا. 

رابعا: ينبغي علي اإلنسان إن يتفادي 
الغضب المكبوت المزمن ويحصره في 
أضيق وقت؛ وذلك نظرا لخطورته وفي 
الشمس  تغرب  ال  الكتاب:  يقول  ذلك 
اال  الغضب  يجب  ال  أي  غيظكم.  علي 
الكتاب  ألقل وقت ممكن . وعليه يحثنا 
الغضب  هذا  من  التخلص  أهمية  علي 
وبأقصى سرعة؛ حتي أن الكتاب يضع 
أهمية  قبل  األخرين  مع  الصلح  أهمية 
يقول  ذلك  العبادة وفي  ممارسة طقوس 
أخيك  مع  إصطلح  أوال  إذهب  الكتاب: 
في  بينما  قربانك.  وقدم  تعال  وحينئذ 
بكروا  الكتاب:  يقول  األخري  المواضع 

إلي تجدونني. 

ثم نأتي لكيف وضع الكتاب المراحل 
مع  التعامل  في  األربعة 

الغضب من األخرين. 

وإن  الكتاب:  يقول 
أخطأ إليك أخوك. 

أوال: فإذهب وعاتبه 
وحدكما.  وبينه  بينك 

نالحظ  وهنا 
 )1 رائعتين  كلمتين 

يذهب  أن  »أي  إذهب   «
إلي  الخطأ  تلقي  الذي  من الشخص 

أخطأ إليه وليس العكس ألنه أحيانا كثيرة 
وبرغم إعتراف الشخص بخطئه يصعب 
عليه الذهاب واإلعتذار وذلك إما بسب 
الخوف  األقل  علي  أو  الكبرياء  نقيصة 
إعتراف  برغم  اإلعتذار  قبول  عدم  من 
عظمة  وهنا  بخطئه  الخطأ  إرتكب  من 
من  تطلب  أن  في  المسيحية  األخالق 
الذي تلقي الخطأ أن يذهب هو لمن أخطأ 
في عدم  أي  . 2( »وحدكما«  في حقه 
وجود أخرين. ألننا في علم السلوكيات 
نضع قاعدة هامة وهي ما يمكن التسامح 
عدم  حالة  في  اإلهانة  وقبول  بشأنه 
التسامح  جدا  يصعب  قد  أخرين  وجود 
بشأنه إذا حدثت اإلهانة في وجود أخر 
في  المخطأ  ذهاب  الكتاب  طلب  ولذلك 
حقه وأيضا وحده وذلك لتسهيل اإلعتذار 
ولتالفي حدوث أي إهانة أو عتاب قاسي 
المسيحية  التعاليم  أسست  كيف  أرأيتم   .

الفاضلة لعلم السلوكيات . 

املرحلة الثانية: يقول الكتاب: فإن لم 
إثنين  أو  واحدا  إيضا  معك  فخذ  يسمع 
لكي تقوم كل كلمة علي فم شاهدين أو 
ثالثة ) هنا نظرا إلعتبار المخطيء في 
أن  مالحظة  يجب  وهنا   .) شاهدا  حقه 
الشهود هم شهود لتقريب وجهات النظر 
والمصالحة » أي شهود للمهادنة وليسوا 

شهودا لإلدانة. وإال لقال الكتاب خذ معك 
إثنين أو ثالثة ألنه في حالة اإلدانة يجب 
وجود علي األقل شاهدين حيث ال يمكن 

إعتبار المخطأ في حقه شاهدا. 

املرحلة الثالثة: يقول الكتاب: وإن لم 
جماعة  هي  التي   « للكنيسة  فقل  يسمع 
والشمامسة«.  الكهنة  فيها  بما  المؤمنين 
جماعة  أي  -وليست  فقط  الكنيسة  ألن 
التعاليم  تقودها  التي  -هي  أخري 
المسيحية العظيمة والتي يجب أن نالحظ 
أو  للمسالمين  التطويب  تعطي  لم  أنها 
لمحبي السالم وإنما يقول الكتاب: طوبي 
أبناء هللا يدعون.  لصانعي السالم ألنهم 
أي أنهم لن يصيروا من أبناء هللا إن لم 
يصنعوا سالما بين األخرين . وعليه فهذه 
ليست  مدعوة  المؤمنين  من  المجموعة 
أيضا  وإنما  الخصام  في  للفصل  فقط 
المتخاصمين  بين  السالم  صناعة  إلي 
في  سموا  كثر  واأل  األهم  القضية  وهو 
عن  المخطأ  تنازل  وإن  حتي  المسيحية 
حقه طواعية وحبا وليس غصبا وقهرا« 
الصلح  جلسات  في  الحال  ليس  وهذا 
يعلم  وكلنا  الكنيسة  بها  تقوم  ال  والتي 
كيف أنه في هذه الجلسات يجبر الضحايا 
غصبا عن التنازل عن حقوقهم وبدعوي 
الحفاظ علي السالم اإلجتماعي للمجتمع 
وهذا للتوضيح وحتي ال يحدث خلط بين 

األمور. 

من  يسمع  لم  وإن  الرابعة.  املرحلة 
والعشار.  كالوثني  فليكن عندك  الكنيسة 
أي بعد أن ذهبت بنفسك إلي من أخطأ في 
حقك ولوحدك ثم مع أخر ثم مع جماعة 
المؤمنين ولم يستجب هذا الشخص لكل 
هذه المحاوالت فهذا معناه أنه ال أمل في 
الوقت الحالي في الصلح معه وهنا يطلب 
الكتاب أن نعامله كغير المؤمن أي 
»ال تخالطه » ولكن البد من التنبيه 
شيئين  منا  يطلب  الكتاب  أن  علي 
1( أن نغفر لم أساء إلينا وذلك نقر 
وهو  الربانية  الصالة  أثناء  في  به 
علي  نحن  لحصولنا  أساسي  شرط 
ونباركه  نحبه  أن   )2 اإللهية  المغفرة 
ال  ولكن  إليه.  ونحسن  ألجله  ونصلي 
نتعامل معه وهنا يقول الكتاب: علي قدر 
طاقاتكم سالموا جميع الناس. فالمسيحية 
ال  ولكن  أحدا  تعادي  وال  الجميع  تسالم 

خلطة بين النور والظلمة. 

كان هذا هو موقف المسيحية من واحد 
من أهم المشاعر الحياتية وهو الغضب. 

األرثوذكسية  إن  أخيرة:  ملحوظة 
المبنية علي اإليمان الصحيح والمستقيم 
 ortho ارثو  لكلمة  المعني  -وهو 
مستقيم-  دقة  بأكثر  أو  صحيح  ومعناها 
تفهمها  كما  الغضب  قضية  مع  تتعامل 
من الكتاب وذلك فبرغم إن الغضب في 
يجب  أنه  إال  طبيعية  مشاعر  ذاته  حد 
التحكم في هذه المشاعر، والتعامل معها 
بالطريقة  وليس  الصحيح.  باإلسلوب 
ولقرون  دام  والذي  الخاطيء،  والفهم 
والبروتستانتينية  الكاثوليكية  في  طويلة، 
ضمن  الغضب  مشاعر  إعتبر  والذي 
المسموح  الرئيسية غير  السبعة  الخطايا 
والذي  ذاته  حد  في  الغضب  بينما  بها 
طبيعي  شعور  هو  خطأ  عنه  ينتج  ال 
البدني  اإلنسان  كيان  للحفاظ علي  وهام 
والنفسي في مواجهه التهديدات الُمحتملة 

من األخرين. 

جدا  مهم 
عن  البحث 
تحركه  ال  مفتوح  عالم  وسط  الذات 
المصالح  تحركه  بل  كثيرا  العواطف 
والعلمية  واالقتصادية  السياسية 
بأن  حقيقة  تؤمن  التي  والعسكرية 
الساعة البد ان تكون مضبوطة أن ال 
تتوقف عقارب الساعة ثانية مهما كانت 

المحن والتحديات؟!
اصحابها  تمنح  العسكرية  فالعلوم 
بضرورة  مختلفا  شعورا  ودارسيها 
والسلوكي  النفسي  اإلنضباط 
القدرة  بل  أهواء  بال  واالجتماعي 
والرغبة في جمح شهوات النفس بعقل 
من  الكثير  غيره  يعرف عن  عسكري 
اإلنسانية  الذات  في  والقوة  الضعف 
تملك مؤسسة  التي  البلدان  أن  نجد  لذا 
ومهاري  علمي  طابع  ذات  عسكرية 
بالنصر  دوما  تؤمن  وعقيدة  وإداري 
تكون في طليعة كل المؤسسات األخري 
)فالساعة إذا البد أن تكون مضبوطة( 
غير  المؤسسات  من  كثيرا  بعكس 
تجدها  العربية  أوطاننا  في  العسكرية 
متراخية وكسولة جدا في بناء جسر من 
تواصل بين عاطفة وعقل بين مواطن 

ودولة بين دولة وعالم كبير؟!
والساعة عندما تكون غير مضبوطة 
وطن  ردة  علي  خطيرا  مؤشرا  تكون 
قوة  الخليج ألن  إلي  المحيط  من  كبير 
اإلنضباط  في  حقيقة  تكمن  الوطن 
الذي يضمن صعودا  الحياتي والعملي 
ال هبوطا في مؤشرات االقتصاد اساس 
فقرا  يعرف  ال  ومستقبل  حاضر  بناء 
العربي  فاالقتصاد  وجهال  ومرضا 
كل  أمام  جميعا  تماسكنا  عصب 
دقيقة  كل  تقفز  نراها  التي  التحديات 
مؤشرات  نتابع  ونحن  ابصارنا  أمام 
البورصة وهيمنة صندوق النقد الدولي 
وكل المحاوالت الساعية لنشر الفوضي 
العربي  الوطن  شعوب  بين  العارمة 
بأسم هالمي )الديمقراطية( فكلنا نعشق 

الهواء والحرية نعشق الديمقراطية؟!
المنورة  المدينة  احداث  ولعل 
في  مؤخرا  السعودية  في  والقطيف 
صور  وتفشي  الماضي  رمضان 
شكال  المرفوض  الفكر  ارهاب  من 
الكرادة  في  حدث  ما  وايضا  وجوهرا 
قتيل   270 حوالي  بسقوط  العراقية 
وأكثر من 500 مصاب بفعل التطرف 
واللغة السادية في عالم هو عالم الفقر 
والمرض والضعف والتعصب فهل من 
عودة إلي مكاشفة النفس ونبذ التطرف 

والتعصب قبل فوات اآلوان؟
لعبة  من  اآلخر  الطرف  وعلي 
تصدير  يحاول  من  نجد  والفأر  القط 
مكشوف  بمكر  الوطاننا  الديمقراطية 
هو أن نعيش فوضي المؤسسات برمتها 
مضبوطة(  غير  )الساعة  تكون  فال 
في  الخبثاء  هؤالء  مراد  هو  وهذا 
الفكر  متطرفي  من  والخارج  الداخل 

ومرضي النفس!
العقل  في  مضبوطة  غير  الساعة 
أيضا  اعتبارات  لعدة  دوما  العربي 
تعظيم  في  الرغبة  تعتمد علي  عاطفية 
أي  نرجسي  بشكل  اإلنسانية  الذات 
علي  الداهم  الخطر  هو  وهذا  مرضي 
اوطاننا العربية اليوم ونحن نرصد معا 
عالم  وسط  والتحديات  المخاطر  حجم 
مختلف تماما عن عالم القرن العشريني 
فالحرب الباردة انتهت تماما واصبحنا 

نعيش حرب )الساعة غير المضبوطة( 
وما نتج عنها من تشويه فكري متعمد 
فالمؤسسات  والمضمون  الشكل  في 
تعاني  اصبحت  الربح  في  تطمح  التي 
يهدد  الذي  البطالة  وشبح  االفالس 
العامل العربي بل بالفعل نشعر بخطر 
مؤشرات  من  سيتبعه  وما  البطالة 
اقتصادية سلبية نلمسها جميعا في البيت 
متوقفة  السياحة  العربي؟  والشارع 
من عجب  بل  مسرحية  شبه  واالحالم 
أن المسرح العربي في أجازة مفتوحة؟

كل  ونوحد  الحقيقة  بعين  نري  فهل 
أهواء  عن  بعيدا  العربية  مشاعرنا 
المريضة  الذات  وتعظيم  السلطة 
داخل النفس من أجل أن نري ساعاتنا 
والمؤسسات  الميادين  كل  في  العربية 
بل  والمثمر  الجاد  بالعمل  مضبوطة 
بالعمل واإلبداع العقلي في ترجمة كل 
حلم إلي واقع كما فعلت الدول العظمي 
العلمية  مؤسساتها  بناء  فترات  في 
كانت  التي  والعسكرية  واالقتصادية 
بالمواطن  للنهوض  الحقيقي  المالذ 

والدولة؟
أي  عظمي  دولة  اصبحت  فانجلترا 
الشمس  عنها  تغيب  ال  التي  الدولة 
عندما امتلكت جيشا عظيما قادرا علي 
إلي  الممكنة  غير  االحالم  كل  تحقيق 
احالم ممكنة؟ وكذلك كان كل الجيوش 
العسكرية في العالم ومنها جيش محمد 
علي باشا عندما دخل اوربا رافعا راية 
كانت  الساعة  ألن  التطرف  ال  العلم 

مضبوطة؟!
بعض  قبل  من  اليوم  يحدث  ما  أما 
من يتوهمون غير الحقيقة وغير القدرة 
عليهم  نفسه  يفرض  واقع  قراءة  علي 
والفكرية  السياسية  مواقفهم  بمراجعة 
عن  وبعيدا  جيدا  والمذهبية  والعقائدية 
كل الصراعات التي تفتح باب الشيطان 
ويتوهمون  يتصورون  كما  تغلقه  وال 

في لعبة خاسرة؟
ساعة  إلي  بحاجة  العربي  فالوطن 
وتؤكد  بهدوء  تفكر  وعقول  مضبوطة 
كل  عن  بعيدا  وانتماءها  وطنيتها 
االهواء والعبث المرفوض من االغلبية 
العقول  تلك  من  الخطر  تستشعر  التي 
المريضة التي تتصور أن ساعتها هي 

الوحيدة المضبوطة؟
أننا نؤكد معا الرغبة المخلصة  كما 
في العطاء تحت شعار واحد وهو وطن 
تكون  وأن  بعينيها  لفئة  وليس  للجميع 
في الوطن المرأة ذات كيان حقيقي ال 
بد  ال  كما  الرجل؟  عن  دوره  في  يقل 
أن يشملها الدستور ويطلق كل ملكات 
اإلبداع لها لكي تتفاعل في المجتمع ال 
تكون وراءه بل تكون بجوار الرجل؟ 
عربيا  دستورا  نري  أن  أيضا  ونريد 
له  يكفي  مرتبا  يعمل  ال  من  كل  يمنح 
من  ألن  عمال  يجد  حتي  كريمة  حياة 
أبسط الحقوق أن يملك كل إنسان قوت 
يومه هو واسرته مهما كانت الظروف 
االقتصادية ألن االمعاء لن تقبل بالجوع 

وإال كان اإلنتحار هو الحل الوحيد؟
تتحقق  لن  وطن  منظومة  أن  ويقينا 
مضبوطة(  )الساعة  الشعار  هذا  فيها 
أهمية  علي  يؤكد  حياتي  دستور  بدون 
مواطن  كل  وحق  االجتماعية  العدالة 
في التعليم والمسكن والمشرب وحرية 
تسجن  التي  االهواء  كل  بعيدا  العقيدة 
غير  ساعة  في  العربي  البشري  العقل 

مضبوطة؟!

عقارب الساعة بال توقف؟!
بقلم عبدالواحد حممد
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اخبرنى يا من تحبه  نفسى اين ترعى 
اين تربط عند الظهيرة لماذا انا اكون 
نش  اصحابك   قطعان  عند  كمقنعة 
العدد  هذا  فى  نتأمل  ان  قبل    7:1
دعونا نمر سريعا على العدد السادس 
لقد وجهت العروس حديثها فى العدد 
اورشليم وتحدثت  بنات  الى  السادس 
اليها وعن  التى وصلت  له  الحا  عن 
تعرضها للشمس التى قد لوحتها  وكم 
التجا رب قد  من مرة حرارة شمس 
اثرت على حياتنا وكثيرين مروا فى 
قديما  ايوب  منهم   متنوعه  تجا رب 
أذ قا ل حرش جلدى على وعظامى 
ر  صا  فى  الحرارة  من  احترقت 
لصوت  ومزمارى   للنوح  عودى 
وهنا    31-30:  30 أيوب  الباكين  
نرى العروس تعرضت لضغوط  من 
لدرجة  امها   بنوا  اليها  الناس  اقرب 
اما  الكروم   ناطورة  صارت  انها 
رسه  حا  انها  اى  تنطرة  فلم  كرمها 
وهنا  كرمها  واهملت  غيرها  لكروم 
احد  اليقدر  االول  تفسيرين  يوجد 
اما  ان يخدم سيدين او يعيش الثنين 
ان يعيش للعالم او يعيش للرب  اما 
الثانى فهو ان نكون حراس  التفسير 
لكرم الغير بمعنى اننا نراقب االخرين 
وننتقدهم  وال نراقب او نالحظ انفسنا  

مع ان الكتاب يقول الحظ نفسك 1 تى 
16:4 لقد مرت العروس فى مرحلة 
لقد  يا ترى  من الضعف فماذا فعلت 
رسمت لنا الطريق وهو الذهاب الى 
العريس  اذ تقول اخبرنى يامن تحبه 
مشاعرها  بكل  توجهت  لقد  نفسى 
عندة  فالحل  عريسها  الى  وعواطفها 
هو ثم  تسأله  أين ترعى ان العروس 
انه  الرب  على  تعرفت  السابق  فى 
ادخلها  الذى  الملك  ثم   العريس  هو 
تتعرف  فهى  هنا  أما  له  حجا  الى 
الثالثيه  نرى  وهنا  كالراعى  عليه 
الرائعه فهو العريس  الذى احبها اوال 
والراعى  ن  السلطا  صاحب  والملك 
كل  ويسدد  بها  ويهتم  يرعاها  الذى 

الذى  الراعى  هو  احتياجاتها 
فى  تخور  ال  حتى  يطعمها 
اذا  الذى  الراعى  الطريق هو 
ابتعدت عنه يرد نفسها  ثم تسا 
له أين تربض عند ألظهيرة  الم 
العروس  من  اعالن  هذا  يكن 
مع  تكون  ان  ق  تشتا  نها  با 
الرعيه انها ال تريد االنفصال 
ان  تريد  فهى  القطيع   عن 
تكون متحدة باخواتها ان اغلى 
الحياة  ما هو موجود فى هذة 
هو جماعة المؤمنين الذى جاء 

فى  الذين  القديسون  القول  هذا  فيهم 
بهم   مسرتى  كل  واالفاضل  االرض 
مز 3:16  فان كانوا هم غالين عند 
الرب فكيف تعيش العروس  منفصله 
عنهم وقد سجل الوحى هذة الكلمات  
ان يسكن  اجمل  ما احسن وما  هوذا 
االخوة معا مز 1:133 اليوجد اجمل 
من اجتماع االخوة مع بعضهم  الن 
فى اجتماعهم  اعالن واضح لحضور 
الرب  فهو القائل اذا اجتمع اثنان او 
ثالثه  فهناك اكون فى وسطهم  مت 
20:18  فهذا اعالن واضح وصريح 
من العروس فهى تريد ان تكون لها 
شركه مع اعضاء الجسد انها تريد ان 
تتمتع به من خالل الشركه مع اخوتها 

الكنيسة العروس )12(
العروس واالراعى

حليم منجة

فال يجب ان نكتفى بالخلوة الشخصيه  
وضرورى  جدا  مهم  هذا  كان  وان 
نهمل  ان  يجب  ال  لكن  سى   واسا 
الظهيرة   عند  تربط  اين  اجتماعاتنا  
اى عند اشتداد الحرارة  ان العالم بما 
فيه من تجارب  كالشمس الحارقه ال 
يمكن ان تولد السعادة  وال يمكن ان 
ان  االنسان  يمكن  تعطى راحه  وال 
يكون  عندما  لكن  سالم   باى  يتمتع 
الرب حاضر  ويقود ويرعى خرافه 
السؤال  ففى  النفس مطمئنه   ستكون 
االتى تقول لماذا انا اكون كمقنعة عند 
قطعان اصحابك فهى تعترف عندما 
على  قناع  يوجد  عنه  بعيدة  تكون 
وجهها اى برقع وهذا يرمز الى انها 
لم تتمتع  بالحريه الكامله التى لها فى 
ما  نفسه  واحد  كل  ليمتحن  المسيح  
الذى يمنعه من التمتع بالرب والى هنا 
تكون العروس قد انتهت من حديثها 
العدد  الى  االول  العدد  من  بدا  الذى 
السابع والذى تحدثت فية عن قبالت 
الطيبه  نه  ادها  رائحه  وعن  فمه  
وعن حبها له وابتهاجها به وبعد ان 
وصفت حالتها الى بنات اورشليم جاء 
االن دور  العريس ليتكلم وما اجمل 
كالم العريس النه ليس عريسا عاديا 
عاديا  ملكا  ليس  وهو  ملك  هو  بل 
فانه  شئ  كل  على  القادر  االله  لكنه 
الخالئق  جميع  لتصمت  يتكلم  عندما 
اورشليم  وبنات  العذارى  فلتصمت 
بل وتصمت العروس ايضا  انصتى 
ايتها السموات فاتكلم ولتسمع االرض 
اقوال فمى  تث 1:32  ان لم تعرفى 
فاخرجى  النساء  بين  الجميلة  ايتها 

على اثار الغنم  وارعى جداءك عند 
الرعاة  نش 8:1      هى  مساكن 
بين  الجميلة  لكنها  فقط  جميله  ليست 
الحقيقه  عنهم   تميزت  لماذا  النساء  
يتمتعن  النساء  من  كثير  هناك  ان 
ما  لكن  االدبيه  الصفات  بجمال 
مصدرها  ان  الصفات   هذة  مصدر 
ال  لذلك  الساقطه   البشريه  الطبيعه 
قيمه لها فى نظر الرب  فالوحى يعلن 
بوضوح المولود من الجسد جسد هو  
الجميله  فهى  العروس  اما    6:3 يو 
بين النساء النها تطهرت بدمه من كل 
دنس وصارت بال عيب قدامه  وجاء 
دورها للعمل والخدمه  فاخرجى على 
فان  الرسل  كتبه  ما  اى  الغنم   اثار 
كانت حياتهم قد انتهت على االرض  
موجودة   كتاباتهم  اى  اثارهم  لكن 
وارعى  كلمتى  خذى  يقول  وكانه 
الجداء  الرعاة   مساكن  عند  جداءك 
الضعيفه   الصغيرة   الغنيمات  هى 
المبتدئين  المؤمنين  الى  اذهبى  اى 
والضعفاء الذين يحتاجون الى رعايه 
واهتمام وكانه يقول لها انتى تحتاجين 
أن تتحدى بباقى الرعيه  وهناك خدمه 
تنتظرك ايضا  ان تبنى االخرين لقد 
اعطى الرب البعض ان يكونوا رعاة 

ومعلمين اف 11:4 

والرب  القادم  العدد  فى  انتظرونا 
يباركم

جاء فى تكوين 2 : 1 ، خروج 31 : 
17  أن هللا استراح فى اليوم السابع بينما 
يكل  ال   « الكتاب  يعلنه  كما  القدير  هللا 
: 28 وكاتب سفر  يعيا » اش 40  وال 
الخروج وهو موسى، ال  التكوين وسفر 
يمكن لنا ان نتخيل انه ولو لوهلة صغيرة 
كتب  فقد  راحة،  الى  يحتاج  ان هللا  ظن 
وثباته  عظمته  عن  منشًدا  موسى  عنه 
وكمال صنعه، فقال: هو الصخر الكامل 
صنيعه، انه هو الثابت الذى ال يتغير كلي 
القوة » اش 26 : 4 ، 30 : 29 »  ان 
التعب ينتج من نقصان القوة فكيف يمكن 
للذي ال تنقص قوته شديد القدرة ان يتعب 
وال توجد اي فكره فى كل الكتاب يمكن 
ان تظهر تناقًضا مع كون هللا كلي القدرة 
وال تنضب قوته.  ثم اذن من ذا الذي قال 
في كل الكتاب ان عمل الخليقة اتعب هللا 

حتى ما يحتاج الى راحة! 

المزمور  صاحب  يقول  ماذا  انظر 
امر فصار » مز  فكان هو  قال  » النه 
33 : 8 » حدث سوء الفهم بسبب كلمة 
اللغة  في   « شبت   « هي  التي  استراح 
معنى  الى  تشير  التي  وهي  العبرية، 
للكلمة  ان  على  لدينا،  المعروفة  الراحة 
معنى اخر تداركته غالبية الترجمات بعد 
ذلك وهو » ينقطع عن - يتوقف – يتنهي 

من ». احد علماء اليهود الباين

Rabbi mashe ben 
nachmanوهو

 ترجم هذا العدد هكذا

Ceased off performing his 
creative work 

ما  وانهى  الخلق  عن  هللا  توقف  لقد 
الكاتب  استخدمه  التوقف  هذا  اراد، 
بالروح القدس لتوضيح معنى توقُّف هللا 
عن العمل، واستخدم الكلمة« استراح » 
السبت  يوم  اعطاء  في  مستقبلي  لغرض 
نهاية اى عمل وبعد  يوم راحة، اي في 
راحة،  هو  التوقف  هذا  يكون  انجازه 
وليس المقصود هنا ان تكون هذه الراحة 
بالنسبه هلل هي المضاد للتعب. ايضا اراد 
لنا نموذًجا وهو ان يكون  هللا ان يعطى 
هناك ستة ايام عمل ويوم راحة ال عمل 
تعب  هناك  كان  اذا  النظر  فيه، بصرف 
لالنقطاع  يوم  انه  ال،  ام  ايام  الستة  في 
عن العمل ) انظر خر :11 ، 37 : 17 
تقرير  الكتابية في  القواميس  احد  ( ذكر 
استخدمت  التي  مرة   71 الـ  من  انه  له 
)שבת(  »شبت«  العبرية  الكلمه  فيها 
تعني  كانت  منها   47 راحة،  المترجمة 
انقطع أو توقف و 11 فقط تعني استراح، 
والباقي بمعاني اخرى منها السبت ذاته، 
 22:  8 تك  في  جاء  ما  هذا  على  مثال 
ايام االرض زرع وحصاد وبرد  » كل 
وحر وصيف وشتاء ونهار وليل ال تزال 
» الكلمة العبرية المترجمة »تزال« هي 
امتنع  المعنى  بهذا  وتترجم  شبت،  ذاتها 
– توقف، يعطي جيزنس المعنى رقم 1 
للكلمة » شبت » انظر صـ 804 الكلمة 
يصل  اي  العمل،  عن  ينقطع   7673
التالية تك  الشواهد  النهاية، واعطى  الى 
فرح  )بُطل   8  :  24 اش    ،  22  :  8

المبتهجين،بُطل  ضجيج  الدفوف،أنقطع 
فرح العود( وكلها ممكن ان تشرح معنى  
كلمة استراح فى األصل اللغوى . وأيضاَ  
فى مراثى 5 :15 ، مز 46 :10 )كفوا 
واعلموا انى انا هللا( ، امثال 18 : 18 
تريح  أى  الخصومات(   تُبطل  )القرعة 
من الخصومات. الرابي راشى وهو أحد 
أشهر علماء اليهود هو شرح هذا المعنى 

abstained  بمعنى 

  ومفادها بان العمل قد اكمل ووصل 
وحلت  هكذا  االمر  كان  ان  نهاية،  الى 
فماذا   2  :  2 تكوين  فى  استراح  مشكلة 
هذه  ترد  حيث   17  :  31 خروج  عن 
العبارة » ألنه فى ستة ايام صنع الرب 
السابع  اليوم  وفى  واالرض  السماء 
»تنفس«  فكلمة   « وتنفس  استراح 
تصور لنا هللا وكأنه قد أُنهك من العمل، 
بكل  يشير   17: فى خر 31  النص  هذا 
تأكيد الى تك 2 : 2 حين اكمل هللا عمله 
الى  السرور  ادخل  االكمال  هذا  وأنهاه، 
قلب هللا اذ رأى ان كل ما عمله فاذ هو 
حسن جًدا تك 1 : 31، لذلك تنفس ليس 
من التعب ولكن تنفس سعيًدا ومسروًرا، 
انه تنفس الرضا والشبع اذ رأى ان كل 
آنذاك  هناك  كان  جًدا.  حسن  هو  شىء 
ترنيم المالئكه فى أيوب 38 : 7 وفرح 
الرب بأعماله، مزمور 104 : 31 عندما 
يستريح االنسان بعد التعب او بعد اكمال 
قواه  لتجديد  فقط  ليس  يتنفس  فأنه  العمل 
الراحة  نوال  بعد  بالشبع  إحساس  ولكن 

التى تعنى اكمال العمل.

هل اهلل يتعب حىت يقول الكتاب  عنه 
»اسرتاح«؟

د. عبد اجمليد كامل

التعبير  هذا  نفسه  على  اطلق  وهللا 
انه  المصطلح،  هذا  معنى  القارئ  ليفهم 
أداة من صور الحديث التى تمال الكتاب 
عن هللا مثل اذنه عينه، ويداه ... وكذلك 
ويندم...  يتعب  وافكاره  اعماله  على 
الخ.  الكتاب يستخدم مصطلحات بشريه 
بتطبيقها على هللا حتى يمكن فهم المعنى 
ان  بالضرورة  ليس  ولكن  المقصود، 
يكون المعنى متطابًقا تماًما مع هللا مثلما 
كلمة  على  راشى  علق  البشر.  مع  هو 
يتنفس  االنسان  ان  يلى:  ما  »تنفس« 
شاق،  عمل  من  يستريح  عندما  بعمق 

ولكن هللا الذى ُكتب عنه انه ال يكل وال 
يعيا فى اشع 40 :28 والذى يكمل عمله 
بإتقان بكلمة منه دون أى مجهود، عندما 
يجعل  لكى  فهو  يتنفس  انه  لنفسه  ينسب 
بكلمات  يقصده  ما  تفهم  البشريه  األذن 
لتوصيل  معناها  استيعاب  يمكن  سهله 
الشعور كما يفهمه البشر.تماما كما نقول 
شخص  عن  الفصحى  العربية  اللغة  فى 
كان فى انتظار حصول شىء فلما حصل 
يُقال عنه )تنفس الصعداء( أى استراحت 
نفسه إلاكتمال األمر وحصل له سرور.

 بقية مفال كف صديق ص8
الرابحه.  الكفه  او  الشط  على  الراسيه  السفينه  ناحية  بينط  دى  الحاله  وفى 
طبعا ح تقولوا لى مش  معقول هو بعد اللى  الكالم اللى قولتيه ده... لسه فيه 
صديق... وال الخل الوفى اصبح  زى الرخ... والعنقاء. مش عارفه كان فيه 
مثل زمان  صديقى قالهولى : )اذا ضاق صدرك ب سرك.... فصدر غيرك 
فيه... اضيق ( يانهار ابيض لما صديقى كان بيقوللى كده... امال ياترى كام 
سر من اسرارى.... كان صدره به اضيق.  بصراحه كده   لما فكرت شويه 
فى الموضوع ده... لقيت ان انسب حد اقول عليه صديق... مش الزم اكون 
بشوفه كل يوم... ومش الزم اكون عايش معاه... وال بنشرب قهوه مع بعض. 
متهيالى كده صديقى بجد هو اللى اول ما بالقى نفسى فى مشكله او موقف 
صعب  بفكر فيه... وبدور عليه... واكيد بالقيه. واحده صاحبتى قالت لى 
انها كانت فى موقف صعب جدا بس بعيده عن البلد اللى احنا فيها... واول 
ماحصل الظرف الصعب ده... فكرت فى فالن او فالنه.. صحيح المسافات 
االرضيه باعدت بينهم و منعت هذا التقابل المكانى... بس لما كلمته او كلمتها  
انها ارتاحت  تقابل االحاسيس وقالت لى  المسافات  تمنع   لم  التليفون...  فى 
جدا.صاحبى بجد.... مش الزم اكون بشوفه كل شويه.... ومش الزم اشوفه 
انه يكون شكلى بالظبط او  انه مش الزم  المرايا - بمعنى  كل ما ابص فى 
طبعى بالظبط. صاحبى احبه لو اتفقنا او اختلفنا. فى غيابه اذكره بالخير وهو 
نفس الشئ.  ده فيه ناس بتكون عالقتك بيهم بسيطه جدا ومفيش بينكم صداقه 
قويه لكن مجرد ماتكون فى موقف صعب 000 تالقيهم من غير ماتعرف 
ازاى وقفوا معاك بكل قلوبهم وسندوا ضهرك بكل قوه  وما سابوكش لحظه 
الى ان  تعبر االزمه  » دول بقى االصدقاء بجد  »متهيالى كده ان صديقى 
بجد هو اللى بحبه حتى لو اختلفنا فى االراء وحتى لو جه علي شويه وكان 
قاسى فى نقدى او نقد تصرف من تصرفاتى... بس مش بغرض اللوم فقط 
ولكن من دافع حبه لى. الحقيقه  كلنا نحتاج الى... حضن صديق... نرتمى 
فيه....    وقت االلم والضيق... وكلنا نحتاج... حين نفقد الثقه فى بعض من 
مراحل حياتنا... او حين نحتاج الى العون والمسانده... حينئذ اكيد كلنا نحتاج 

ان نحتمى ونستند على... كف صديق.
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أن اردت ان تتلقى 
االهرام اجلديد في 
يوم صدوره على 
االمييل ارسل لنا 

على
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 gmail.comاو 
  8164gindi@ 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

صحة القلب.. عوامل مساعدة

من عيادة الطب الطبيعى
الطفح احلرارى

عشر  البانيو  في  واجلس  الماء، 
دقائق.

قطرة  تضيف  ان  أيضا  ويمكنك 
على  الالفندر  زيت  من  اثنين  او 
تساعد  سوف  الجلدى،  الطفح 
وتخفيف  الجلد  خاليا  تجديد  على 

االلتهاب.

  د.تباسيم جندي

الصيف  فصل  في  أعانى  س: 
ومع اشتداد الحر من طفح جلدى 
وهو  الصدر،  منطقة  وخصوصا 
للحكة  ومهيج  احمر  صغير  طفح 

فماذا افعل؟
هذه  الصيف  فصل  في  تكثر  ج: 
الحرارى،  الطفح  من  األنواع 
يسد  الذى  العرق  بسبب  وتنتج 
في  وينتشر  العرقية  المسام 
وهو  لتهييجها،  حواليه  االنسجة 
 4 او   3 في  وينتهى  خطير  غير 
تتخلص  ان  يمكنك  ولكن  أيام، 
باستخدام  اسرع  بطريقة  منه 
مستحضر  وهو  الكاليندوال  جيل 
ان  ويمكنك  الكاليندوال،  نبات  من 
أوراق  الحمام  ماء  الى  تضيف 
نبات النعناع ملفوفة في قطعة من 
الحمام  ماء  في  وانزلها  القماش 
البارد خمس دقائق قبل نزولك في 

الباحثون  يتكلم  األحيان  من  كثير  في 
وامراض  األطعمة  بين  العالقة  عن 
القلب، وكذا العالقة بين الرياضة وكيف 
تقى من امراض القلب وأيضا استخدام 
العدد  المناسبة، وفى  الغذائية  المكمالت 
الحزن  بين  العالقة  اوضحنا  السابق 
صحة  على  تؤثر  وكيف  واالكتئاب 

القلب، وهنا نفحص عوامل أخرى.

طريقة التنفس: عندما تتعرض لضغوط 
نفسية متكررة ومستمرة تجد أنك تصاب 
بحالة تصلب في عضالت الجسم وتجد 
ان طريقة تنفسك ضحلة وليست عميقة، 
وعدم التنفس العميق يجعل الجسم أكثر 
االكتاف،  منطقة  وخصوصا  تصلبا 
يصاحب  الذى  الضحل  والتنفس 
توافر  نقصان  الى  يؤدى  االنفعاالت 
بينما  الجسم،  أعضاء  الى  االكسجين 
يساعد التنفس العميق الطويل من البطن 
وليس الصدر على اتاحة االكسجين الى 

األعضاء الداخلية.

والتأمل  الخلوة  فترات  ان  والحقيقة 
لعالج الضغط النفسي تعتمد على طرق 
التنفس العميق، وهذا أساسي في رياضة 

اليوجا.

العميق  التنفس  ان  العلماء  وجد  ولقد 
ضغط  خفض  الى  يؤدى  مطولة  لمدد 
الدم وسرعة نبضات القلب والى ارتخاء 
عضالت الجسم، كما تعمل على توافر 
وهى  الجسم  في  أوكسيد  نيتريك  مادة 
واندفاع  الدموية  الدورة  لتحسين  هامة 

الدم.

ويمكنك ان تالحظ عزيزى القارئ انك 
تتعرض النفعاالت مستمرة تجد  عندما 

من  محاولة  وكأنها  طويال  تتنهد  نفسك 
الذى يساعد  العميق  النفس  الجسم ألخذ 

على االرتخاء.

التنفس  نفسك على  تدرب  ان  ويمكنك 
العميق، ولن يستغرق ذلك اكثر من 10 
نفسك  درب  اليوم،  في  دقيقة   20 الى 
على الجلوس مرتخيا في كرسي مريح 
بهدوء واغلق عينيك، وحاول ان تجعل 
كل عضالتك مرتخية ثم تنفس من خالل 
االنف وركز على تنفسك وتنفس بعمق 
اخرج  ثم  البطن  تحرك عضالت  حتى 
االمر  هذا  وكرر  وهدوء،  ببطء  الهواء 
تمر  حتى  وعمق  ببطء  وزفير  شهيق 
العشر او العشرين دقيقة، سوف تحصل 
على راحة وارتخاء وسوف تفيد أعضاء 
الجسم الداخلية وباألخص القلب، ولكن 
ساعتين  خالل  في  هذا  تفعل  اال  حاول 
من اكل الطعام الن عملية الهضم سوف 

تتنافى مع هذا التمرين.

ومن المهم ايض لراحة قلبك عدم كبت 
تأثير  له  والنحيب  فالبكاء  االنفعاالت، 
يخلص عضلة  فهو  القلب  على  إيجابي 
عالوة  المرونة،  وعدم  الشد  من  القلب 
على ان النحيب يزيد من نسبة االكسجين 
القلب، وهو فضال عن  الى  التي تصل 
األلم  من  للتخلص  طبيعية  طريقة  هذا 
وااللم  الحزن  عن  فالتعبير  واالنكسار، 
تساعد القلب بصورة إيجابية على عكس 
ما نراه في المجتمعات الغربية من كبت 
وقمع للمشاعر واالنفعاالت، وعلى النحو 
اآلخر فان الضحك من العوامل المساعدة 
لصحة القلب، فالضحك يزيد من التنفس 
وعدم  التشنج  من  الصدر  ويخلص 
المرونة، ويعتبر طريقة طبيعية لخروج 
علوم  في  الباحثين  احد  ويقص  الطاقة، 

القلب عن مريض بالقلب مرضا خطيرا 
توافق األطباء على ان امامه سنين قليلة 
ليعيش، وعندما علم باألمر بدأ يجمع كل 
وسائل االضحاك والكوميديا لكى يعيش 
مبتسما ضاحكا بقية عمره، انتهى االمر 
به ان عاش مدة 35 سنة بعد هذا ومات 
بمرض القلب بعد ان وصل عمره 75 

سنة.

وتفيد  للنفس  المحببة  األشياء  ومن 
يساعد  فهو  المساج،  هي  القلب  عضلة 
القلب، ويزيد  نبضات  تقليل سرعة  في 
من افراز االندورفين الطبيعى في الجسم 
فالمساج  االرتخاء،  على  يساعد  الذى 
يعتبر نوعا من المهدئ العصبى، وينشط 
يساعد  الذى  الباراسيمباساتيك  جهاز 
على ارتخاء الجسم، والحقيقة ان االبر 
أيضا،  تعطى مفعوال مثل هذا  الصينية 
في  االندورفين  زيادة  على  تساعد  فهى 

الجسم.

ومما يمتع العقل ويفيد القلب ممارسة 
او  الكوتشينة  مثل  المختلفة  األلعاب 
الكلمات  او  السودوكو  او  الطاولة 
المتقاطعة فهى تصرف الذهن عن التوتر 
والشد العصبى وتعطى نوعا من البهجة 
والمتعة للنفس، وتصرفك عن كل شيء 
الخوف  بعيدا  عنك  وتذهب  حواليك، 
الطفل  فيك  وتوقظ  واالحتياج،  والقلق 

بداخلك.

وال يمكن ان ننهى هذا المقال بدون ذكر 
الذى يبعث  للجانب الروحى في حياتك 
والهدوء  والراحة  الطمأنينة  بجد  فيك 
والسالم الذى يفوق كل عقل، ويتضمن 
الروحى  والتأمل  والخلوة  الصالة 

والقراءة في الكتاب المقدس.

»D»5 مصادر لفيتامني
املصادر التي ميكن لإلنسان من خاللها 

»D»احلصول منها على فيتامني

أشعة الشمس

الرئيسي  املصدر 
»D«أشعة  لفيتامني 
إن  حيث  الشمس، 
من   %90 ميتص  اجلسم 

أثناء  اجللد  عبر   »D« فيتامني  من  احتياجاته 
خبراء  بحسب  الشمس،  ألشعة  التعرض 
ألشعة  التعرض  املهم  من  لكن  التغذية. 
أو بعد  الشمس إما قبل الساعة 11 صباحاً 
األشعة  تأثير  تتحاشى  حتى  مساء،  الرابعة 

الضارة على اجللد.

األسماك

الساملون  مثل  األسماك 
غنية  والتونة  والسردين 
فإن  لذا   ،»D« بفيتامني 

تناول األسماك بصفة يومية، يضمن حصول 

اجلسم على احتياجاته اليومية

البيض

 ،»D« بفيتامني  الغنية  األطعمة  من  البيض 
بيضتني  وبتناول 
 1/8 على  حتصل  يوميا 

احتياجك منه

منتجات األلبان

 ،»D« بفيتامني  غنية  أيضاً  األلبان  منتجات 
يومياً  الزبادي  وتناول 
احتياجاتك  لك  يؤمن 
ذلك  من  اليومية 

الفيتامني احليوي

زيت كبد احلوت

أنه  بفيتامني »D« كما  زيت كبد احلوت غني 
بفيتامني  أيضاً  غنى 

.»A«

تناول الفاكهة واخلضروات حيقق الشعور 
بالسعادة

الدراسة  فريق  رويترزاعتمد 
محلية  مسوح  على 
بني  للربط  أستراليا  في 
الفاكهة  تناول  من  اإلكثار 
وزيادة  يوميا  واخلضروات 
الشعور بالسعادة على مدى 
في  الباحثون  وقال  عامني. 
للصحة  األمريكية  الدورية 
ثماني  بتناول  إنه  العامة 

يعادل  ملا  املعنويات  ارتفعت  يوميا  واخلضروات  الفاكهة  من  ثمرات 
الشعور بالسعادة بعد احلصول على عمل.

وقال أندرو اوزوالد الذي يدرس االقتصاد والعلوم السلوكية بجامعة 
ورك في كوفنتري ببريطانيا وشارك في إعداد الدراسة “وجدت التأثير 
العمل  بدء  ومنذ  للغاية.”  مفاجئا  واخلضروات  للفاكهة  الواضح 
بالدراسة أضاف نحو ثالث ثمرات أخرى من هذه األطعمة إلى غذائه 
يوميا. وقال لرويترز هيلث عبر البريد اإللكتروني “أتناول ما يصل لنحو 
يتحمسون  رمبا  الناس  بأن  وزمالؤه  هو  وتكهن  يوميا.”  ثمرات  سبع 
لتناول املزيد من الفاكهة واخلضر إذا اعتقدوا أن هناك فائدة في األجل 
القصير إضافة إلى الفوائد طويلة األمد. وللتعرف على العالقة بني 
عام حلل  املعنوية بشكل  احلالة  وارتفاع  واخلضروات  الفاكهة  تناول 
الباحثون بيانات أكثر من 12000 بالغ شاركوا باملسح في أستراليا. 
وسجل املشاركون عاداتهم الغذائية بني عامي 2007 و2013 وأجابوا 

عن أسئلة املسح بشأن حياتهم وصحتهم العقلية واملعنوية
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قبيل نهاية رحلتها التارخيية: سوالر إمبلس-٢ تصل القاهرة يف حمطتها 
حممد فكرى طلعت

السنة التاسعة ، العدد )219(  - اخلميس 21 يوليو  2016

الشمسية-1،  النبضة  أو  إمبلس-1  سوالر  هي  تلك  كانت 
بيكارد”  “برتراند  صنع  من  التجريبية  اخلفيفة  الطائرة 
برحلتها  قامت  والتي  السويسريني،  بورشبرج”  و“أندريه 
األولى يوم ٥ يونيو 2012 ملدة 19 ساعة متواصلة عبر مسافة 
8٣0 كيلومتر من مدريد ، أسبانيا إلى الرباط باملغرب اعتماًدا 
على الطاقة الشمسية فقط! ساعتها كانت تلك الرحلة 
بالطاقة  تعمل  طائرة  بها  تقوم  لقارتني  عابرة  رحلة  أول 

الشمسية.

كان الغرض من تلك الرحلة جتهيز وسائل االتصاالت لتقنية 
يكون  للطيران  جديد  نظام  إلى  التوصل  ومحاولة  جديدة، 
ولم يكن  الوقت.  واقتصاديا في نفس  البيئة  محافًظا على 
إحراز رقم قياسي في الطيران بهذا النوع هو احلافز الرئيسي 
صديقة  طائرة  محرك  تقنية  إلى  التوصل  كان  وإمنا  هنا، 

للبيئة، من دون استهالك للوقود.
حينها كانت سوالر إمبلس-1 طائرة من نوع HB-SIA بعرض 
جناحني يبلغ 64 متر ووزن 1.6 طن، وبسطح علوي مباسحة 
نحو 200 متر مربع مرصع بنحو 12.000 خلية شمسية! وقد 
بدأ اخملترعان بالعمل على تصميم وبناء الطائرة الثانية من 
نوع HB-SIB اجلديدة عام 2011، بهدف الدوران حول األرض بها 

.. دون قطرة وقود واحدة!
طموح ومبهر، أليس كذلك؟

قد  إمبلس-2  سوالر  احملسنة  الطائرة  أن  هنا  إبهارًا  األكثر 

انطلقت في رحلتها التاريخية بالفعل في 201٥ املاضي، وقد 
أوشكت على حتقيق هدفها بالفعل!

فبعدد أكبر من اخلاليا الشمسية ومبحركات أقوة من طائرة 
بيكارد  أقلع  األخرى.  التعديالت  وبعض   ،1 إمبلس  سوالر 
من  إمبلس-2  سوالر  بطائرة   201٥ مارس  في  بورشبيرغ  و 
الطائرة  تعود  أن  على  املتحدة،  العربية  باإلمارات  ظبي  أبو 
رحلة  بعد  أخرى  مرة  ظبي  أبي  إلى   201٥ أغسطس  في 
متعددة املراحل. وفي شهر يونيو 201٥ عبرت الطائرة القارة 
تقطعها  مسافة  أطول  أمتت   201٥ يوليو  في  ثم  األسيوية، 
تلك  خالل  لكن  هاواي!  إلى  اليابان  من  الهادي  احمليط  فوق 
في  ارتفاع  بسبب  عطل  البطاريات  أصاب  الطويلة  املرحلة 
درجة حرارتها واضطرت الطائرة البقاء في هاواي عدة أشهر 
رحلتها   2 إمبلس  تواصل سوالر  أن  قبل  البطاريات؛  إلصالح 

حول العالم.

مدينة  من   2 إمبلس  سوالر  أقلعت   ،2016 يوليو   11 وفي 
مبطار  لتحط  القاهرة،  إلى  طريقها  في  اإلسبانية  إشبيلية 
ظروف  في   2016 يوليو   1٣ األربعاء  صباح  بسالم  القاهرة 
طقس مواتية. وميكنكم االطالع على خط سير الطائرة منذ 
انطالقها العام املاضي حتى محطتها األخيرة في أبو ظبي 

حسب اجلدول التالي..
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