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اضطهاد االقباط... هل من بديل؟

د. رأفت جندي
ذهن  تفتق   52 ثورة  منذ 
إلهاء  عن  املصرى  النظام 
عن  املصرى  الشعب 
فكانت  احلقيقة،  مشاكله 
والستينيات  اخلمسينيات 
في  املصريني  إشغال  هي 
والزمالك  األهلي  صراع 
وعبد  األطرش  فريد  وأيضا 
لم  ولكن  حافظ،  احلليم 
جزءا  االقباط  ترويع  يكن 
كانت  بل  اخملطط،  هذا  من 
وسريعة  حاسمة  الدولة 
من  بالرغم  االمر  هذا  في 

اضطهاد االقباط في املراكز 
اخلط  إبقاء  وفى  الكبرى 
في  العثماني  الهميونى 

تقييد بناء الكنائس.

السادات  حقبة  وفى 
وقتل  ترويع  استخدام  مت 
املصريني  إللهاء  األقباط 
عن مشاكلهم االقتصادية 
االخوان  خروج  مع  خاصة 
هذا  واستمر  جحورهم  من 
أيضا،  مبارك  أيام  املنوال 
معينة  ازمة  برزت  وكلما 
الدولة  سمحت  كلما 
االقباط  على  األكبر  باجلور 
الشعب  نظر  حتول  لكى 
هم  االقباط  ويكون  لها 
أنه  ومنطقهم  الضحية، 
خير أن ميوت بعض االقباط 
وبيوتهم  كنائسهم  وحترق 
العليا  اإلدارة  تهلك  ان  عن 

للبالد.
التكملة صفحة 3 

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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Call Nabil Danial for a free home eveluation
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تكملة مفال »اضطهاد االقباط... هل 
من بديل؟« ص1

بعد  وخاصة  سيختفي  ه��ذا  ان  نظن  كنا 
العميقة  ال��دول��ة  ولكن  يونيو،   30 ث��ورة 
عادت لنفس ممارستها القديمة. وكلما الحت 
مشكلة في األفق مثل منح السعودية جزيرتى 
تيران وصنافير المصريتين أو هبوط الجنية 
هذا  يكون  الغذاء  سعر  وارتفاع  المصرى 
من  رجلها  العميقة  الدولة  ترفع  لكى  سببا 
القرى  في  االقباط  على  الهجوم  فرامل  على 
معبأة  السلفيين  نفوس  أن  خاصة  والنجوع 

بالكراهية النابعة من تعاليمهم الشيطانية. 
بعد حادثة  أيام مبارك وفى كل مرة  ومنذ 
يخرج  االقباط،  وكنائس  لبيوت  وحرق  قتل 
علينا رئيس البالد ليقول نحن جميعا سواسية 
يقول  لكن لسان حالهم  والمخطئ سيجازى، 
ألن  ش��يء،  أي  اثبتوا  شطار  كنتم  لو  لكن 
والقضاء  نيابتنا  والنيابة  بولسينا  البوليس 
الكشح  في  حدث  مثلما  تماما  بتاعنا،  أيضا 
إيطاليا حتى  تفلح مع  لم  وغيرها وان كانت 

اآلن في حادثة ريجينى. 
الحر،  العالم  قوانين  تكفله  حق  التظاهر 
وكما  حقه  يستخدم  لمن  خطأ  هناك  وليس 

يقول المثل اإلنجليزي  
You are not wrong for using 

your right
للسفارات  المظاهرات تتجه  من قبل كانت 
ولكننا  المهجر،  دول  عواصم  في  المصرية 
من  مخطط  األقباط  على  الهجوم  أن  نفهم 
الدولة العميقة وهدف المظاهرات هو فضح 

هذا امام العالم وليس طلب تدخل خارجي. 
وانتخبناك  ايدناك  لقد  السيسي،  عزيزي 
وألنك  نندم،  ولسنا  وبعدها  يونيو   30 في 
فإننا  العميقة  الدولة  لهذه  رئيسا  قبلها  كنت 
نطلب منك وقف هذا المخطط الشرير وإيجاد 
مشاكله  عن  العام  ال��رأي  إللهاء  بديل  حل 
االقتصادية التي نؤمن انكم تسعون جاهدين 

لحلها.
تقف  عندما  السيسي،  الرئيس  عزيزي 
ثم  يحاسب،  س��وف  المخطئ  إن  وت��ق��ول 

ومديري  المخطئين  القرى  عمداء  أن  نجد 
المدلسين  النيابة  ورج��ال  المزورين  األمن 
فأنك  يحاسبوا،  لم  المفسدين  والمحافظين 
تظهر للعامة كرئيس ضعيف ال يملك كلمته، 
فعل  مثلما  العدل  اثبات  تستطيع  ال  كنت  فأن 
وسحل  قتل  في  على  محمد  القوى  الحاكم 

القديس سيدهم بشاى فخير لك ان تصمت. 
االقباط  بترويع  يسمح  لم  الناصر  عبد 
ووثق عالقته بالبابا كيرلس وشارك في بناء 
مات  ولهذا  بالعباسية  القبطية  الكاتدرائية 
مكرما معززا من الشعب بالرغم من هزيمة 

67 الكارثية. 
السادات روع األقباط وسمح بقتلهم وحرق 
البابا  قداسة  ونفى  وعزل  وكنائسهم  بيوتهم 
شنودة، فمات قتيال منبوذا من الشعب بالرغم 

من نصر أكتوبر ومعاهدة السالم.
وتفجير  بيوتهم  وحرق  بقتل  مبارك سمح 
 3 منفاه  في  شنودة  البابا  وت��رك  كنائسهم 
قرار  الغاء  ش��روط  على  يساومه  سنوات 
التاريخية  البابا  جنازة  بنفسه  فشاهد  نفيه، 
قابع في سجنه  بينما هو  تبكيه  كلها  ومصر 
منبوذا معزوال من الشعب بعد أن رآه العالم 
كله في قفص االتهام وهو يضع اصبعه في 
ميدان  في  الجزم  ارتفعت  وعندما  مناخيره، 
التحرير امام صورة مبارك رأينا الرد اإللهي 
عليه عندما سمح للسلفيين برفع جزمهم امام 

صورة قداسة البابا شنودة.
المشير طنطاوى الذي تغاضى عن محاسبة 
عزله  ماسبيرو  مذبحة  في  والروينى  بدين 
مرسى وال يقوى على رفع رأسه حتى اآلن 

بالرغم من محاولتك تكريمه.
االختيار  ان  السيسي  الرئيس  عزيزي 
امامك بين وقف مخطط الدولة العميقة لنظام 
السادات ومبارك في لعبة حرق وقتل االقباط 
بديل  الشعب عن مشاكله وإيجاد حل  إللهاء 
لكي  ستختار  فإيهما  الناصر...  بعبد  متمثال 
نعرف النهاية من اآلن؟ ... ألن فوق العالي 

من هو اعلى واعدل. 

8164gindi@rogers.com  

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

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

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

NADER ZAKY, B.Sc.
sales representative

Percy Fulton Ltd.
Brokerage*

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

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

CENTURION
2007-2014

السنة التاسعة، العدد )220(  - اخلميس 4 أغسطس  32016

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

رابطة القديس مرقس األرثوذكسية
St. Mark›s Orthodox Fellowship Canada   smofonline.org  (416) 505-4876

Annual Christian Orthodox  Unity Conference # 13   

Redemption and salvation from Orthodox perspective
Date:  August 27  ( 11 AM to 3 PM ) , August 28  ( 2 PM to 5 PM ) 2016.  
Location: St. Mary Armenian Apostolic Church. stmarytoronto.com    
[ Victoria Park & 401 ] 45 Hallcrown place. North York , ONT. M2J-4Y4
Topics: How do we understand Christ's death, according to early church?
Did Christ pay the price of our sins? If so, to whom, If not, why He has to die?
How is "sin" to be understood ?, as a legal reality or an ontological truth?
 ?How does this affect our understanding of the incarnation ل8164
Can one make sense of Biblical phraseology ( ransom, exchange,sacrifice..) in 
the absence of penal substitionary theory? Why does any of this matter?
Speakers: Dr. George Habib Bebawi,Director Emeritus of the Institute for Orthodox 
Christian Studies at the University of Cambridge, UK.                              
Professor Richard Schneider, Program Co-Director of the Orthodox School of 
Theology at Trinity College, University of Toronto
Bavly Kost, MA. Almnus, St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary. New York. Co
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قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
أبلة ظاظا فيه خدعتني وضحكت عليه  شمت 

روح منك هلل.
محافظ المنيا

الفتنة الطائفية أخمدت بمجرد اإلعالن  غريبة 
ما  تخاف  )ناس  واشنطن  مظاهرات  عن 

تختشيش(
سليم نجيب

أعظم  لنا  تركت  لكن  عالمنا  عن  رحلت  نعم 
فيهم  زرعت  كندا  في  جاليتنا  أنجبتهم  رجال 

الرجولة والجرأة والوطنية واإلخالص.
مجدي خليل

نتفق نختلف معك ولكنك أشجع وأخلص الرجال 
العاملين في المجال السياسي القبطي

الجالية المصرية بكندا
حمل  علي  قادر  هو  من  اظهرت  المنيا  أزمة 

هموكم ومن شاطر في المنظرة عليكم.
اإلعالم المصري

هلع خوف رعب من مظاهرات واشنطن نعدكم 
بمظاهرات في كل مدن العالم أن لم يتوقف ظلم 

األقباط.
جمال أسعد

لو منك أعمل تمثال ألقباط المهجر كنت مدفون 
قبرك  قليلين طلعوك من  الخونة  بالحياة وألن 

تاني.
ترامب

قديما قالوا كل الطرق تؤدي لروما وأنا شايف 
تقص من  بشرط  لمكسبك  تؤدي  األحداث  كل 

لسانك ربع متر فقط.
النظام المصري

غلطة عمركم أن فكرتم أن االقباط وقعوا لكم 
علي بياض.

مصطفي بكري
عادة  يقطعلك  ما  أرقص هللا  بكري  يا  أرقص 
البواسير  بتجيبلك  األقباط  مظاهرات  وطالما 
يبقي شوفلك جراح ماهر علشان مش أخر مرة.

تامر أمين
محاولتك أن توقع بين األقباط والكنيسة ينم عن 
جهل بالقانون االمريكي والكندي وأتكلم في إللي 

تفهم فيه يا جاهل.
إبراهيم عيسي

أنت وردة جميلة  المصري  اإلعالم  في وسط 
تفوح بالوطنية والعقل والحق وخايف ال يقطفوا 

الوردة قريب جدا.
هيالري كلينتون

رزق ترامب عل اصدقائك اإلرهابيين ورزقك 
أنتي علي لسان ترامب نفسه.

األنبا مكاريوس 
ظهور بعد نياحة االنبا ميخائيل دليل أن هللا ال 

يترك نفسه بال شاهد.
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بيان هام للغاية من احتاد املنظمات القبطية 
   زيورخ  يف 2016-7-30

بيتـــــك 
و سوق العقارات

املغاالة فى سعر 
العرض 

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

اذا  انه  يعتقدون  المنازل  مالك  من  العديد 
عرض  بداية  في  للمنزل  باهظا  ثمنا  طلبوا 
وقت  في  تخفيضه  يمكن  فإنه  للبيع  المنزل 
تسعير  يتم  عندما  ولكن  يباع.  لم  اذا  الحق 
المنزل مرتفعا فانه ال يجد اهتمام كافي من 
المشترين. تدريجيا يضطر البائع ان يخفض 
السعر إلى القيمة السوقية ولكن بحلول ذلك 
الوقت يكون المنزل فى السوق لفترة طويلة 
بعض  وفي  الجاد.  المشترى  يقلق  وهذا 
قيمة  من  أقل  الى  السعر  ينخفض  األحيان 
وفى  نفذ صبره  قد  يكون  البائع  السوق ألن 
النهاية يباع المنزل بأقل من قيمته الحقيقية. 
يقدم  سوف  المهتم  المشتري  ان  يعتقد  وقد 
السعر  عن  النظر  بغض  للشراء  عرضا 
فى  يبحث  الذى  المشتري  ولكن  المطلوب 
فى  المنزل  يجد  ال  قد  اقل  سعرى  نطاق 
بحثه. وأولئك الذين يبحثون فى ذلك النطاق 
السعرى سيدركون انهم يستطيعون الحصول 
على قيمة أفضل في منازل أخرى. إذا كان 
وقتا  يستغرق  فلن  فية  مبالغ  المنزل  سعر 
الجاد.  المشتري  اهتمام  يفقد  حتى  طويال 
السعر  فيه  ينخفض  الذي  الوقت  وبحلول 
الجادين. من  المشترين  اهتمام  فقد  قد  يكون 
المؤكد ان فترات العرض الطويلة فى السوق 

لها تأثير سلبى على عملية بيع المنزل. 
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

 2- إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 3-  تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد

 4- املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 5-  عمل الرزميي

 6-  الرتمجة وتوثيق األوراق
 7- كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352

المنظمات  اتحاد  مصداقيه  من  انطالقا 
العالمية  السياسية  المؤسسات  مع  القبطية 
فقد تم يوم ٢٥ يوليو من هذا الشهر لقاء 
في  القبطية  المنظمات  اتحاد  رموز  جمع 
اوروبا مع  السيد أولمر بروك رئيس لجنة 
شئون العالقات الخارجية بالبرلمان االوربي 
للبرلمان  خارجية  وزير  بمثابة  يعد  الذي 
وتم  الساعتين  قرابة  االجتماع  تم  االوربي 
وقضايا  المنطقة  قضايا  من  عددا  مناقشة 
التطرق  وتم  واالرهاب  واالقباط  مصر 
علي  شهور   3 اخر  خالل  االعتداءات  الي 

االقباط.

جزء  نفذ  عمل  خطوة  علي  االتفاق  وتم   
منها في اول يوم للقاء وسيتم التنفيذ تباعا 
االجتماع  ان  يذكر  مما   ، الخطوات  لباقي 
ركز علي ااٍلرهاب الديني الذي يهدد السالم 
والمنطقة  مصر  في  االجتماعي  والسلم 
وتقاعس وأحيانا تواطؤا اجهزة الدولة في 

حماية ابنائها من ااٍلرهاب الديني .

ونذكر للجميع ان مصر تحتاج الي نهضة 
اقتصادية لتتخلص من ازمتها الحالية واهم 
شرط من شروط النهوض االقتصادي السلم 

والسالم االجتماعي و المساواة بين جموع 
رفض  و  القانون  دولة  وتطبيق  الشعب 
الذي  الصلح  هذا  االذعان  صلح  جلسات 
بيت  برعاية  القانوني  اإلطار  خارج  يتم 
ويعدم  الالقانون  دولة  يكرس  الذي  العائلة 
الكراهية  خطابات  تغيير  والي  الدولة  كيان 
المنابر  من  تمكنوا  الذين  الجناة  ومعاقبة 
صالة  بعد  االخر  ضد  الكراهية  فنشروا 

الجمعة.

اننا  المصري  الشعب  لجموع  نؤكد  ونحن 
نعمل الجل مصر لتصحح مسارها من دولة 
والعدل  المساواة  دولة  الي  ابنائها  تضطهد 

والقانون .
مدحت قالدة

رئيس احتاد املنظمات القبطية يف 
اوروبا 

الدكتور ابراهيم حبيب 
نائب الرئيس

االستاذ جمدي يوسف 
منسق عام االحتاد

لدواعي السفر
Convenience store 
 Lottery machine

للبيع مبوقع جيد مبنطقة سكاربورو 
االتصال االستاذ/ رأفت إبراهيم

647 6077955

حمكمة النقض تؤيد حبس إسالم حبريي 
إلدانته  سنة  ملدة  بحيري  إسالم  حبس  النقض  محكمة  أيدت 

بارتكاب جرمية ازدراء الدين اإلسالمي.
وكانت محكمة االستئناف قبلها قد قامت بتخفيف حبسه من 

5 سنوات لسنة واحدة.
لقد كان األزهر قد تقدم ببالغ إلى النائب العام ضد إسالم بحيري 

الدين  اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة خالل برنامجه على إحدى الفضائيات- متس ثوابت 
وتنال من تراث األئمة اجملتهدين املتفق عليهم، وتسيء لعلماء اإلسالم، وتعكر السلم الوطني، 

وتثير الفنت، وذلك عبر برنامجه التلفزيوني املذاع على إحدى الفضائيات اخلاصة

 اغالق 20 مسجدا 
وقاعة صالة يف فرنسا

وكان رجالن يدعيان عبد امللك  بيتيتجان 
 ١٩ العمر  من  يبلغان  كرميش،  وعادل 
في  الكاهن  بذبح  قاما  حيث  عاما، 
كنيسة سانت اتيان دو روفريه في شمال 
غرب فرنسا وتبناها تنظيم داعش، ودخل 
القداس،  خالل  الكنيسة  الى  املعتديان 
واصابوا  هامل  جاك  الكاهن  ذبحا  ثم 
رهينة اخرى، ولقد هتفا املهاجمان »اهلل 
اكبر« وهما يدخالن الكنيسة. وقد قتال 
يخرجان  كانا  بينما  الشرطة  يد  على 
العملية  هذه  وتؤجج  الكنيسة.  من 
التوتر واخلوف في البالد بعد ١٢ يوما من 
و35٠  قتيال   ٨٤ الذي خلف  نيس  اعتداء 
اجلهادي،  التنظيم  ايضا  وتبناه  جريحا 
كما أثار مخاوف من التوترات في فرنسا 
نحو  املسلمني  سكانها  عدد  يبلغ  التي 
خمسه ماليني. ويوجد في فرنسا حوالي 
يصنف  صالة،  وقاعة  مسجد   ٢5٠٠
الفكر  تبث  أنها  حوالي ١٢٠ منها على 

السلفي األصولي.



المغلوطة  المفاهيم  لبعض  يروجون  انهم 
والمصطلحات االبتزازيه ألرهاب األقلية واسكاتها

للمعتديين  االستسالم  الى  تدعو  المسيحية  هل 
والسكوت على االضطهاد؟ 

»االستقواء  الفاسد  بالمصطلح  يقصدون  ماذا 
بالخارج«؟

بجالديها!!  تحتمى  الضحية  ان  يقصدون  هل 
فهل هذا يعقل او يقبله اى منطق؟ 

ان ابسط اساسيات العدالة ان يستعين الضعيف 
المظلوم باى قوة شريفة قادرة على نجدتة ومن 
شيم النبالء ان يهبوا لنجدة اى مظلوم ال يستطيع 

الدفاع عن نفسة

هذا ما يفعله اقباط كندا وأمريكا في مظاهراتهم 
امام البيت األبيض.

كلها  الدنيا  يملؤا  ان  االقباط  كل  على  واجب 
صياحا مطالبين بحقوقهم وكاشفين للظلم ويطلبوا 

مساندة كل انسان شريف في هذا العالم

كما يعى كل من يتتبع مقاالتى ان التراث العربى 
اغلبية  على  وعاداتة  أفكاره  تسيطر  الذى  العفن 
الناس الذى يقطنون ما يسمى بالدول العربية ومنها 
مصر او على المجال االوسع ما يطلق عليهم بالدول 
التاريخ  ليغطى  اإلسالمية ليس فقط  قام بتزوير 
على مخازية ويشوه حضارات الدول التي غزاها 
ويسرق منجازاتها وينسبها الى نفسه بل أيضا روج 
لبعض المفاهيم المغلوطة والمصطلحات االبتزازيه 
مصطلح:  واشهرها  واسكاتها  األقلية  ألرهاب 
يمارسه  من  كل  واعتبار  بالخارج«  »االستقواء 
بمناسبة  هذا  وأقول  لبلده.  خائن  بل  وطنى  غير 
األبيض  البيت  امام  واشنطن  في  االقباط  مظاهرة 
والسفارة المصرية. هناك مشهدا متكررا في الحياة 
الذى يضرب  الزوج  المصرية هو مشهد  اليومية 
زوجته بقسوة مرضية ومطلوب من المسكينة ان ال 
تصرخ وال تعبر عن ألمها ويكون العار له والهله 
اذا استنجدت بالجيران او اى عابر سبيل النقاذها 
من العذاب وااْللم الواقع عليها. وهذا له جذور في 
التراث القبلى العفن واذا كان الذى يمارس التعذيب 
ويعتبر في عرفهم  في درجة اعلى اجتماعيا من 
الضحية  كأن يكون السيد مع احد عبيده مثال )العبد 
في  للرجل  بالنسبة  المرأة  درجة  من  ادنى  درجة 
بغريب  استنجد  اذا  العبد  قتل  يتم  فربما  اعرافهم( 
وهذا أيضا له جذوره في التراث العربى. وبما ان 
تعامل  المجتمعات  هذه  في  مسلمة  الغير  االقليات 
الن  المواطنه  منقوصة  انها  وعلى  العبيد  معاملة 
لها احكام في شريعتهم تختلف عن احكام المسلمين 
فال عجب ان نرى مثل هذه المصطلحات ترددها 
شعور  دون  مصر  في  الدولة  ومسؤولى  ابواقهم 
المسيح  ان  المقدس  الكتاب  في  ورد  بالخجل.   
عندما اعتدى عليه االخرون بالضرب قال لضاربه 
اعترض  بل  يسكت  لم  انه  اى  تضربنى«  »لماذا 
آخر  آلمه بصوت مسموع وفى مشهد  وعبر عن 
من  له  ماتعرض  على  بولس  الرسول  اعترض 
ظلم وصاح »أعرض شكواى على قيصر« رغم 
الرومانية  الدولة  بزعيم  استنجد  فقد  يهودى  انه 
التي تحتل الشعب اليهودى ولكنه استغل الشرائع 
رومانى  كمواطن  الحق  له  تعطى  التي  الرومانية 
ان يتظلم امام اعلى السلطات في ذلك الوقت. ان 
في  امثلة  من  ذكر  ما  ان  يعلمون  المسيحيون  كل 
لتعليمهم ويعتبر مثال يحتذون  المقدس هو  كتابهم 
التي  األصوات  يسكت  ان  يجب  المنطق  وهذا  به 
تدعى ان المسيحية تدعو الى االستسالم للمعتديين 
االخر  الخد  وإعطاء  االضطهاد  على  والسكوت 
التي يساء تفسيرها. ان المواثيق والقوانين الدولية 
البشر  وضعها  التي  التشريعات  اسمى  االن  هي 

ومن   ، المسيحية  المبادئ  على  أساسا  وتقوم 
الدولى  المجتمع  ان  كما  استخدامها  االقباط  حق 
الرقابية  السلطات  اعلى  هي  الدولية  والتنظيمات 
في العالم واذا طبقنا بالقياس على المثالين السابق 
حق  من  فان  المقدس  الكتاب  في  ووردا  ذكرهما 
ان يستعملوا  البحته  المسيحية  الوجهه  االقباط من 
االستغاثة  وأيضا  الدولية  والمواثيق  القوانين  تلك 
فال  اذا  مظالمهم.   عرض  في  الدولى  بالمجتمع 
ذلك  بغير  تنادى  التي  االعالية  لالصوات  مجال 
ان تتمسح في التعاليم المسيحية وتزورها وتلويها 
تشبها بالتراث العفن. ولنرجع الى المصطلح الفاسد 
المعنى  أوال     : لنحلله  بالخارج«  »االستقواء 
اللغوى: »األستقواء« وهى كلمة معناها الحصول 
الطرف  يستنجد  اى  يملكها  ال  خارجية  قوة  على 
بطرف  ارادته  لتحقيق  كافية  قوة  يملك  ال  الذى 
كلمة  اما  يريده.  ما  انجاز  من  ليمكنه  قوى  اخر 
»الخارج« فهى تعنى مكان بعيد ولكن هل يقصد 
به خارج مصر ام خارج الدول العربية ام خارج 
الدول اإلسالمية؟ طبقا للتراث العربى تعنى خارج 
بغير  او عموما االستنجاد  الدول اإلسالمية  نطاق 
والحديث  القديم  التاريخ  في  امثلة  وهناك  المسلم 

تعزز هذا التفسير.

بهذا  يتمسكون  الذين  ان  االن  معناه  وهذا 
او  يعيش في مصر  يعتبرون كل من   المصطلح 
جهه  او  شخص  باى  ويستنجد  مصر  الى  ينتمى 
غير مسلمة يعتبرونه خائن وغير وطنى!  ولكن 
ان  يحدث  ومازال  االسالمى  التاريخ  في  حدث 
يستنجد المسلمون اذا كانوا ضعفاء بغير المسلمين 
لنجدتهم كما استنجدت الكويت بالغرب الغير مسلم 
تركيا  تستقوى  وكما  العراقى  الغزو  من  لحمايتها 
الغير مسلمة كما  المسلمة بقوات حلف االطلنطى 
امثلة  وهناك  هناك.   األخير  االنقالب  ابان  حدث 
عديدة تؤكد ذلك. فال يبقى امامنا اال ان االستقواء 
غير  يستنجد  ان  عرفهم  في  به  مقصود  بالخارج 
المسلمين بغير المسلمين!!! وهذا معناه ان االقباط 
ان  اى  بالمسلمين!!  اال  االستقواء  لهم  يصح  ال 
الضحية تحتمى بجالديها!! فهل هذا يعقل او يقبله 
اى منطق؟ فهكذا التراث العفن ال يستند الى منطق 
معقول باإلضافة انهم يثبتون ان تراثهم عنصرى 
لنجدته  االستعانة  له  يحق  فالمسلم  بمكيالين  يكيل 
باى كان حتى لو كان غير مسلم اما غير المسلم 
فال يحق له االستعانة اال بالمسلم! وهذا هو مفهوم 
الذمية )يعتبر القبطى في اعرافهم ذمى( في تراثهم 
ابسط  ان  بهم.  الخاصة  الغاب  وشريعة  العفن 
المظلوم  الضعيف  يستعين  ان  العدالة  اساسيات 
باى قوة شريفة قادرة على نجدتة ومن شيم النبالء 
الدفاع عن  لنجدة اى مظلوم ال يستطيع  يهبوا  ان 
هذه  من  العفن  التراث  هذا  مكانة  فاين  نفسة. 
االساسيات األخالقية السامية؟.  لهذا نجد الشعوب 
المتحضرة في الغرب تسارع الى نجدة اى شعب 
في العالم تعرض لكارثة بغض النظر عن عقائدة 
بهذا  المبتلية  الشعوب  بعكس  حكامة،   سياسة  او 
التراث العفن فانها ال تساعد حتى المنتمين لها في 
العقيدة وتهلل وتسعد باى كارثة تقع لغير المسلمين 
وأوضح مثال لذلك تلك الفرحة العارمة واالبتهاج 
الجماعى الذى رأيناه في الدول المسماة باالسالمية 
االن  يمكننا  أمريكا.  في  11سبتمبر  مآساة  بعد 
المصرية  السلطات  وتشنجات  صيحات  نفهم  ان 
وابواقهم  السلطة  كالب  المتأقبطين  من  واذيالهم 
اإلعالمية عندما يطلقون على االقباط في أمريكا 
وكندا الذين يتظاهرون امام البيت األبيض بالذين 
بسحب  يطالب  من  وهناك  بالخارج!   يستقوون 
الجنسية المصرية منهم واعتبارهم خائنين.  اى انه 
مطلوب من االقباط الذين يسحلون كل يوم وتحرق 
وتغتصب  بناتهم  وتخطف  وكنائسهم  ممتلكاتهم 
أنواع  كل  من  ويعانون  الغاشمة  بالقوة  وتأسلم 
االضطهاد من اعتبارهم مواطنون من درجة ادنى 
وليس لهم حق اعتالء اى منصب مهم في الدولة 
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ملاذا...... تضربنى؟
ادوارد يعقوب

لقاء األرواح

نيفني سامى
ألول  رآته 
بكيانه  مره 
محه  مال و
ابتسامته  اإلنسانيه،  بمعالم  امتألت  التي 
العميقه، عيناه المسافرة بعيدا عن الزمن، 
البعيد  الزمن  بمالمح  المنقوشة  جبهته 

َكَنقش فرعوني أصيل.
تكوينها.  يحتل  انه سوف  تعلم  تكن  لم 
كل  بين  تجده  لم  عالم  الي  معه  سافرت 
البشر وكأنه فصل من كالسيكيات العشق 
الزمن  روايات  من  صفحه  أو  الجميل 

العليل.
سألته من يكون؟ ومن أين أتي؟ وهل 

هو واقع ام انه مجرد ُحلم؟
لم تجد إجابه شافيه اال من نظره ثاقبه 

دعتها الي تصديقه حد الجنون.
تهاب رؤياه  كانت  ان  وبعد  به  تعلقت 

أصبحت تتمناها.. 
صفحات  من  اخري  صفحه  في  و 
والهيئه  الكيان  بنفس  هو  كان  الروايه.. 
كل  حوله  ومن  باليه  حجره  داخل  يقبع 
ما هو قديم. كتب. روايات. أسطوانات. 
السنين  وتركت  لوحات.  ألوان.  اقالم. 
حتي  األشياء.  تلك  كل  فوق  بصماتها 

أصبحت هي جزء من أنفاسه
السنين  عذاب  من  يتألم  الجسد  كان 
عن  تبحث  حزينه  نفسه  وكانت  اللعين 

حريه مفقوده. 
الجسد  كما  تستسلم  تعد  فلم  الروح  اما 
كل  االنطالق وعبرت  وقررت  والنفس. 

الجدران واألبواب المغلقة. 
الزمن والحدود  اليائسه  تخطت روحه 
والجدران والوقت. رفرفت كطائر شارد 

فوق السحب والنجوم.
و حينما رآها من أعالي السماء هبطت 

روحه أمامها وتعلقت بها. 
نصفه  وجد  كمن  بينهما  اللقاء  تكرر 

االخر في غفله من زمن العجائب. 
تمنت ان تعرفه وان تجده. بحثت عنه 
بين الواقع والخيال. ظنت انه طيف قادم 
من زمن ليس بموجود أو انه لشخص قد 

رحل ّعن دنيانا.
فعرفته  بالروح  هي  انطلقت  ان  اال 

ووجدته مثلما فعلت روحه تماما.
ال  مكان  في  اليه  تذهب  روحها  ظلت 
روحه  وظلت  الجسد.  في  وهي  تعرفه 
في  يعلمه وهو  ال  مكان  في  اليها  تذهب 

الجسد.
كيف كان ذلك؟ 

انه سؤال ال اجابه له !
يقيدها  ان  يمكن  ال  التي  األرواح  انها 
لقاء  انه  اخر.  نوع  من  عشق  انه  أحدا. 

من نوع آخر.
كان كل منهما يعلم بوجود االخر وكان 

كل منهما يذهب لالخر. 
بينما الحقيقه الماديه البشريه تؤكد انها 
تتحدث مع شخص غير موجود. وانه هو 
ايضا يتحدث مع واحده ليست بموجوده.

نعم لم تكن الماده هي أساس اللقاء 
النه لقاء األرواح 

لقاء ال يحده زمن او جدران 
لقاء ال يمنعه حواجز او مسافات 

هي تراه 
هو يراها 

هي تعرفه 
هو يعرفها 

تحبه وهو يعشقها.
ال يعلمان كيف او لماذا؟

لم تعرف أين هو بالجسد؟
و هو لم يعرف أين هي بالجسد؟

من  عشق  قصه  هي  تلك  كانت  و 
اإلنسانيه  المشاعر  كل  فريد حملت  نوع 

بداخلها.
بال  تالقت  التي  األرواح  عشق  قصه 

سبب والتي أحبت بال استئذان.
نعم هي دعوه من روحين لدنيانا الماديه 
الفانيه. تدعونا لعشق من نوع اخر. عشق 
يدوم فوق الطبيعه ويتخطي كل االزمنه. 

عشق الروح للروح.
الضيق  الحيّز  من  للخروج  دعوه  هي 
للجسد والماده الي عالم ال تحكمه قوانين 

الماده المتجمده.
الي عالم لقاء األرواح !

وال يحق لهم ان يعبروا عن مشاكلهم في 
األخيرة  الجلسة  في  حدث  كما  البرلمان 
التي رفض فيها رئيس البرلمان اى كالم 
ديكور  يريدوهم  بل  المسيحين  لالعضاء 
خارجى يغطى على عنصرية الدولة من 
قمة مسئوليها الرئيس السيسى الى اصغر 
موظف .  ال يريدون للضحية التي التهبت 
ظهورها من قسوة السياط التي تضرب بها 
في كل يوم،  ال يريدون لها ان تعبر عن 
آالمها وتتأوه وتطلب النجدة من الشرفاء 
في العالم. ومن هنا تاتى اهمية ما يفعله 
اقباط كندا وأمريكا في مظاهراتهم والذين 
خرجوا ليعلنوا للعالم ويكشفوا ما يتعرض 
مساندة  ويطلبون  الداخل  في  اخوتهم  له 
يتضامن  ان  انسانى  كل صاحب ضمير 
كل  في  الجماهير  تعرف  ولكى   معهم 
القهر الذى يتعرض له االقباط  مكان كم 
المتقدمة  الدول  في  الشعوب  وتضغط 
يمارسوا ضغطا على  لكى  على ساستها 
االقباط  ينصفوا  كى  وزمرته  السيسى 
ويطبقوا ادنى مبادئ العدل على المعتدين 

ويحاكموهم  االرهابين  الظلمة  ويفصلوا 
على اجرامهم في حق االقباط المسيحيين. 
يستيقظ  ان  االن  قبطى  كل  من  مطلوب 
ويتخلى عن الخوف ويصيح باعلى صوته 
في وجهه من يضطهده »لماذا تضربنى« 
يعنى  وهذا  المسيح  يسوع  بسيدة  ويتمثل 
عمليا اتباع كل الطرق الممكنه لالحتجاج 
على الظلم وفضح خطط التصفية العرقية 
التي تتبعها الدولة المصرية بقيادة السيسى 
وان ينظم اقباط الداخل انفسهم تحت قيادة 
سياسية واعية تمثلهم وبعيدا عن الكنيسة.  
أجواء  يستغلوا  ان  الخارج  اقباط  وعلى 
الحرية ويستعملوا كل ادواتها وامكانياتها 
الدنيا  يملؤا  لكى  لهم  المتاحة  العظيمه 
وكاشفين  بحقوقهم  مطالبين  صياحا  كلها 
انسان شريف  كل  مساندة  ويطلبوا  للظلم 
في هذا العالم من اجل ان يحصلوا على 
الكاملة  المواطنة  في  المشروعة  حقوقهم 
المتساوية  الحقوق  وفى  بلدهم مصر  في 
انتقاص تحت اى  المسلمين دون اى  مع 

مبرر.



روحيات6

فصرتي  احببتك  الحب.  زمن  زمنك 
اهم  من  ان   .)8  :16 لي«)حزقيال 
اسماء الرب االله في المسيحية انه هو 
فيض  فمن  محبة،  ورسمه  اسمه  ذاته 
صورة  اخذ  خلقه  الذي  لإلنسان  حبه 

البشر ليوضح لنا كيف نعيش معه 
ومع البشر الذين نعيش معهم ومع 
يسوع  المسيح  حذرنا  فقد  انفسنا. 
بنفسه من ان الخطية واالثم يجعل 
محبة كثيرين تبرد )متي 24: 12( 
ومن  القلب  كل  من  الرب  فمحبة 
ومن  النفس  كل  ومن  الفهم  كل 
كالنفس  القريب  ومحبة  القدرة  كل 
المحرقات  جميع  من  افضل  هي 
والن   .)33  :12 والذبائح)مرقس 
بطبيعتنا  اننا  يعرف  االله  الرب 
البشرية انانيين محبين لذواتنا قرر 
بداخل  القدس  بالروح  يعيش  ان 
لذلك  وردا   )5  :5 )رومية  قلوبنا 

الحب الغير عادي الغير مشروط يعلن 
الرسول  كل مؤمن مسيحي مع بولس 
سيفصلنا  »من  المعاش:  الشعار  هذا 
ام  ضيق  ام  اشدة  المسيح؟  محبة  عن 
اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام 
سيف؟ وال علو وال عمق، وال خليقة 
محبة  عن  تفصلنا  ان  تقدر  اخرى، 
يسوع  المسيح  في  التي  االله  الرب 
وانتم   .)39  ،  35  :8 ربنا)رومية 
المحبة،  في  ومتأسسون  متأصلون 
جميع  مع  تدركوا  ان  تستطيعوا  حتى 
والطول  العرض  هو  ما  القديسين، 
والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح 
كل  الى  تمتلئوا  لكي  المعرفة،  الفائقة 

حمــبة ابـديــة
د. روز غطاس

 ،  18  :3 )أفسس  االله  الرب  ملء 
رسالته  في  يوحنا  يوصينا  كما   .)19
بعضنا  لنحب  االحباء،  »ايها  قائاًل: 
بعضا، الن المحبة هي من الرب االله، 
وكل من يحب فقد ولد من الرب االله 

لم  يحب  ال  ومن  االله  الرب  ويعرف 
االله  الرب  الن  االله،  الرب  يعرف 
محبة. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة 
التي للرب االله فينا. فهو محبة، ومن 
يثبت في المحبة، يثبت في الرب االله 
المحبة  تكملت  بهذا  فيه.  االله  والرب 
الدين،  يوم  في  ثقة  لنا  يكون  ان  فينا: 
ألنه كما هو في هذا العالم، هكذا نحن 
ايضا. ال خوف في المحبة، بل المحبة 
الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن 
فلم  خاف  من  واما  عذاب.  له  الخوف 
يتكمل في المحبة« )يوحنا االولي 4: 
7 – 18(، ألنه هو احبنا اوال ً يجدر 

بنا ان نبادله الحب.

التي  الشعبية  االمثال  من  كثير  ان 
المصرية  بالدنا  في  بخاصة  نتداولها 
فاذا  المقدس.  الكتاب  من  مأخوذة 
االصدقاء  احد  عند  مثال  العشاء  قبلت 
علي  جلوسك  قبل  لك  يقال  اول شيء 
اية  وهي  تستر«  »المحبة  المائدة: 
 .8  :4 بطرس  الرسول  رسالة  في 
واتنين  ميل  معاك  همشي  تعبير:  او 
واشوف اخرتها ايه معاك«. فكثيرا ما 
من  السن  كبار  من  المثل  هذا  سمعت 
وامرأة  رجل  عن  يحكي  وهو  النساء 
الحديث. هي: حبني  بينهما هذا  جري 
بالحيال.  مش  المحبة  هو:  لاير.  وخد 
وعدوك  الزلط  لك  يبلع  حبيبك   « او 
كان  ما  وكثيرا  للغلط«.  لك  يتمني 
أوالد  يا  بعض  حبوا  لنا:  يقول  ابي 
االولي  )كورنثوس  بعض«  واحتملوا 
ذكرني  فهذا  المحبة(.  اصحاح   13
اي   )3  :31 االبدية)ارميا  بالمحبة 
تأسيس  قبل  من  التي  االبدية  االزلية 
جهتنا  من  االله  الرب  فكر  في  العالم 
تقول:«  النشيد  فعروس  البشر.  نحن 
على  كخاتم  قلبك  على  كخاتم  اجعلني 
كالموت.  قوية  المحبة  الن  ساعدك. 
لهيب  لهيبها  كالهاوية.  قاسية  الغيرة 
نار لظى الرب. مياه كثيرة ال تستطيع 
ان تطفئ المحبة والسيول ال تغمرها. 
فان اعطى االنسان كل ثروة بيته بدل 
يرد  والرب  احتقارا«.  تحتقر  المحبة 
عليها قائال:« فمررت بك ورايتك واذا 

الغيور  بقيره  الغيور:  بّعيره  القبطى 
كان  أحمد  بن  على  الوزير  مع  تقابل 
رجاًل عاقاًل سمع له فى طلبه بالبدء فى 
أنتخاب البابا. بحث هذا األمر مع اآلباء 
األساقفة وتوجهوا إلى دير األنبا مكارى 
للصالة والصوم ليرشدهم الروح القدس 

عن الراهب الذى يسكن هللا قلبه.
أثناء  األساقفة سمع صوتاً  من  واحد 
نومه يقول له )أول راهب يدخل الكنيسة 
صباحاً هو المختار( أعلن ذلك ألخوته. 
تجمعوا صباحاً وإذ بالراهب شنوده أول 
به ورسموه  فأمسكوا  الكنيسة  دخل  من 
الراهب دخل  الثانى. وهذا  البابا شنوده 
تعلم  سنة  عشر  أربعة  سن  فى  الدير 
بالدير العلوم الدينية والمدنية ورسم قساً 
بالدير )األنبا مكارى(. بعد رسامته طلب 
السيمونيه.  ينبذ  أن  بقيره  األرخن  منه 
فوافقه  الكهنوتية  للرتب  الالئق  ويختار 

البابا كتابياً. فخرج الجميع مستبشرين.
نقض  باباهم:  عن  يبتعد  الشعب 
للسيمونيه.  نبذه  المكتوب  عهده  البابا 
أحد  على  يده  وضع  عند  حدث  ولكن 
لينال رتبة كهنوتية يمأل أواًل جيوبه من 
المال بحجة أنه يدفع الضرائب الباهظة 
حتى أن شعب أسيوط لم يمكنوا األسقف 
الذى رسمه لهم من الجلوس على كرسى 
إيبارشيتهم وعاد إلى ديره. وحدث ركود 
جرائم  فزادت  أقتصادى  وقحط  روحى 

السطو والنهب.
بقيره  قلوب  ييأس  لم  السيمونيه: 
وصحبه بل عاودوا فى أقناع باباهم عن 

وذكروه  المال  ومحبة  السيمونيه  خطيئة 
بأن السيد المسيح له المجد قال )إن الذى 
يعبد المال ال يقدر أن يعبد هللا. مت 6: 
بالعدول عن  البابا وعدهم  24( غير أن 
خطة السيمونيه ثم ال يلبس أن ينسى وعده 

عند خلو أول كرسى إيبارشيه.
هللا:  بأمر  الحكم  بن  الظاهر  الخليفة 
خلف أبيه فى الحكم بعد عمته. كان عكس 
والده فى كل شئ إتصف بالتسامح ومنح 
الذين غيروا دينهم الحق فى أن يرجعوا 
سمح  كما  السابق.  دينهم  حظيرة  إلى 
وأصدر  المتهدمه.  الكنائس  بناء  بإعادة 
أيامه  فى  كثر  الدين.  فى  أكراه  ال  بيان 
الكتب  وتأليف  والفنى  الفكرى  األنتاج 
الدينية وألدبية والعلمية والقصائد الشعرية 
وإقتصادياً  حضارياً  مصر  فتقدمت 
الواحد  البلد  أبناء  بين  وسالماً  ورخائياً 
القيامة  كنيسة  ببناء  أمر  بل  كمصريين 
سنة  عشر  ثمانية  منذ  أبوه  هدمها  التى 
ألنه  له  وأخلصوا  وأحبوه  الجميع  ففرح 
أحبهم وأخلص لشعبه كله دون تفرقه فى 

عدله.
نياحة البابا: فى عام 1039 م مرض 
البابا مدة ثالث سنوات ثم أنتقل إلى دار 
عشر  أربعة  باباويته  دامت  وقد  الخلود 

سنة وسبعة شهور.
البابا خريستودولس رقم 66 

عام 1039 م
إلى  األسكندرية  من  البطريركية  نقل 

القاهرة
خطه للوصول إليه: كان راهباً فى دير 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا شنوده الثانى رقم 65 عام 1024 م )السيمونيه( 

ال  الوقت  مغارته طول  يغلق  البراموس 
يفتح ألحد. تقدم أشبينه ونادى عليه وأقنعه 
أن يفتح له. عند فتح الباب له إندفع الوفد 
وحملوه رغماً عنه وذهبوا إلى األسكندرية 

ورسموه بابا الكرسى المرقسى.
بداية خدمته: رسامة األساقفة والكهنة 
غيرة  الممتلئين  من  المطلوبة  للخدمة 
بالنصائح وال  وذودهم  للكنيسة  ومحبتهم 
إطالقاً  الكنيسة  مال  من  أخذ  لهم  حق 
والشعائر  والصالة  بالصوم  والتمسك 
الكنسية وأن ال يستعينوا بالحكام المدنيين 

فى عالقتهم بعضهم البعض.
القوانين الكنسية: قام البابا بإعادة نسخ 
القوانين والمجامع المسكونية التى حدثت 
فى القرن الرابع وأعادها عام 1048 م. 

وما يجب على الرعية نحو رعاتها.
البابا  رأى  بالقاهرة:  الباباوى  المقر 
المعلقة  كرسيه  مقر  يكون  أن  ضرورة 
الحاكم  من  قريباً  ليكون  القديمة  مصر 

المدنى فيها.
بعد  لمصر:  ملكه  سودانيه  جاريه 
أنتقال الظاهر بن الحكم الذى تميزت أيامه 
بالطمأنينة والسالم تولى أبنه المستنصر 
الوصايه  أمه  تولت  قاصراً.  وكان  باهلل 
عليه. أنها لم تلبث أن سلمت مقاليد الملك 

إلبنها بعد بلوغ سن الرشد.
الوزير بازورى: هو وزير المستنصر 
التونسيين  باهلل. قضى بدهائه على ثورة 
وحرض عليها قبيلة بنى هالل التى كانت 
مزعجه بمصر. فأبعدها وأنشغل فى خمد 

هذه الثورة.
بين  السالم  صفو  عكر  الوزير  هذا 

جنوى غاىلقرأت لك 

 احملبة قد تؤملك أحيانا
By Andrea Chan, Singapore

نشعر جميعا بالفرح  الذي ال تفسير 
ما  شخص  محبة  من  يأتي  الذي  له 
االحيان  بعض  في  الحب  ولكن  لنا 
قد يسبب لنا الم عميق وعلي الرغم 
بالحب  هذا  نربط  ما  عادة  إننا  من 
أيضا  ينطبق  ولكنه  الرومانسي 
االونة  وفي  أصدقائنا  محبة  علي 
بصدق  الحب  أن  أدركت  االخيرة 
في  دراستي  إنتهاء  فبعد  يؤلمك  قد 
بلدي  سنغافورة  الي  وعودتي  كندا 
قضيت الكثير من الوقت في صحبة 
والجامعة  الكنيسة  من  اصدقائي 
انهم   قالوا  الذين  طفولتي  واصدقاء 
دائما كانوا يقرأون كل ما اكتبه علي 
لماذا  صفحتي في االنترنت وتسألوا 
الي  وذهبت  سنغافورة  بلدتي  تركت 
كندا وبينما كنا نتحادث معا واشارك 
لي  يرتاحون  بدأوا  معهم  قصتي 
علي  ويقصون  لي  قلوبهم  ويفتحون 
تواجههم  التي  معاناتهم وصراعاتهم 
التعاطف  الي  أميل  بطبيعتي  وأنا   ،
مع المتألمين وأحب أن أقيم عالقات 
صداقة معهم وأمشي معهم وأشجعهم 
يمرون  التي  الصعبة  االوقات  في 
يواجهون  بما  كثيرا  وأتألم  فيها 
واالكتئاب  االنتحار  أفكار  من 
النفس  وإيذاء  بالنفس  الثقة   وعدم 
تكون  وعادة  االكل  وأضطرابات 
االسباب  ألحد  االضطرابات  هذه  
المستمر  النفسي  الضغط  اما  التالية 
االجتماعية  العالقات  او  االجهاد  او 
عندما  قلبي  وإنكسر  المنهارة  
فكنت   ، هذا  من  يعانون  كم  سمعت 
أجد  ولكن ال  في عيونهم  االلم  أري 
الكلمات المناسبة ألقولها وتمنيت لو 
أقدر أن ارفع عنهم كل هذه المعاناة 
وااللم وكان كل ما استطيع القيام به 
هو االستماع الي قصصهم والصالة 
 ، أعانقهم  كنت  واحيانا   إجلهم  من 
وقلة  بالعجز  ما  وقت  في  وشعرت 
العناية  محاولة  من  والتعب  الحيلة 
مساعدتهم  علي  القدرة  وعدم  بهم 
بقدر كافي ، وضايقتني أفكاري وهي 

تلومني علي إنني سمحت لنفسي أن 
احب االخرين بهذا العمق وتمنيت لو  
تخليت عنهم  وهربت منهم  فكم هو 
مؤلم ان تحب بشدة االخرين وتراهم 
يتألمون وال تستطيع عمل شئ لهم ، 
كلماته  من خالل  ذكرني  ولكن هللا  
انه   المحبة  في  والجمال  الخير  عن 
فيجب   ، به  النظر عما نشعر  بغض 
قلق  او  خوف  بدون  نحب  نظل  أن 
معنا  يعمل  أنه  واثقين  وبأخالص 
أمحوا  أن  هللا  وعلمني  ويشددنا   
قدرتي  التي في خيالي عن  الصورة 
علي مساعدة االخرين و بأن كل شئ 
اكون   ان  واعرف  السيطرة    تحت 
اكثر أعتمادا وثقة في هللا   وان اكون  
اكثر انفتاحا حول معاناتي الشخصية  
مع اصدقائي حتي يعلموا انهم ليسوا 
وحدهم يعانون ، وبطريقتي الصغيرة 
الضئ  يمكن  ما  افعل  ان  احاول 
شمعة في حياتهم وان اشجعهم بقدر 
المستطاع وعندما  اري فرد ما  يبدو 
اتحدث  الكنيسة  في  ومنعزل  منفردا 
معه وأشعره بالحب  واحيانا  اعانق 
اي  شخص غريب  جاء يحكي  لي 
عن يومه السئ . ومن خالل طريقتي 
الغير كاملة في محبة الناس اعطيتهم 
لمحة عن محبة هللا لنا ،فإن هللا يؤلمه 
كما  باليأس  ونشعر  نعاني  يرانا  ان 
يحدث معنا تماما عندما نري أحباؤنا 
يعانون ولكن محبة هللا تفوق محبتنا 
مشروطة  غير  محبة  فهي  بمراحل 
أوصانا  الذي  وهو  وابدية  ومسامحة 
البعض ، إن الحب  ان نحب بعضنا 
هو القوة الدافعة التي تبقي معنا عندما 
إستثمار  فهو  ليس سهال  وهو  نعاني 
عاطفي والتزاما طويل االمد نستمده 
من مصدر الحب االله الوحيد مصدر 

الحياة .
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الخليفة المستنصر باهلل الذى كان عاداًل 
أدعى  إذ  البابا  أبيه وبين  مثل  ومسامحاً 
بالمحله  كنيسة  عشرون  بنى  البابا  أن 
الكبرى. وقام هو بنفسه بهدم تلك الكنائس 
وإغالق كنائس القطر. المسلمون العقالء 

أحتجوا على ما قام به.
الوزير لدى القبط: أصدر الخليفة أمره 
بإقالة وزيره ونفاه إلى مدينة تنيس. ولما 
قام القبط بترميم كنيسة مارجرجس وكشط 
الوزير بسيفه كلمات )بإسم اآلب واألبن 
والروح القدس اإلله الواحد آمين( كانت 
مكتوبة على باب الكنيسة. فقال له البابا 
فى هدوء تام )لئن قشطت هذه الكلمات 
كشطها  تستطيع  فلن  الباب  على  من 
من  المسلمين  أستياء  تزايد  قلوبنا(.  من 
بازورى فلم يلبث أن أمر الخليفة بإعدامه 

وتولى ناصر الدولة مكانه.
الوزير ناصر الدولة وأنتشار المعارك: 
هذا  لوزيره  البالد  دفة  المستنصر  ترك 
وناهض  ولهوه.  مالذه  إلى  وأنصرف 
أم  ناصرتهم  التى  السودانيين  جنوده 
الخليفة. وحدثت معارك بين السودانيين 
السودانيين  على  وإنتصروا  واألتراك 

الذين هربوا إلى الصعيد.
الفيضان  أن  بله  الطين  زاد  ومما 
الجوع والقحط لمدة  فإنتشر  ناقصاً  جاء 

أديرة  إلى  األشقياء  فذهب  سنوات  سبع 
الصحارى إعتدوا على رهبانها ولم ينجو 
أحد إال الرهبان الذين ذهبوا إلى الصعيد. 
وصفها  التى  العريقة  المكتبة  ونهبوا 
ألف  ستة  على  تحتوى  بأنها  المقريزى 
مجلد إلى جانب آيات الفن فى القصور 

والمتاحف التى أصبحت نهباً للناهبين.
أفاق  عكا:  والى  الجمالى  بدر 
بيد  فإستعاد  نومه  من  باهلل  المستنصر 
الجمالى والى عكا وهو أرمنى لينقذه من 
هذه الحروب. فجاء هذا السورى ومعه 
جندى  كل  أن  جيشه  من  وطلب  جنوده 
سورى يقتل جندى تركى ويأتى برأسه 
وبعد يوم واحد كل جندى من جنوده رجع 
وهو حامل رأس تركى وبهذا قضى على 
أمير  المستنصر  الخليفة  فعينه  الهيجان 

الجيوش.
ورسم  بالنوبه  أهتم  األسكندرية:  بابا 
جرجس  ملكها  لرسالة  تلبية  لهم  أسقف 
وأرسل رسالة إلى البطريرك األنطاكى 

الجديد تتضمن العقيدة واإليمان.
األبكار  بيعة  إلى  إنتقل  البابا:  نياحة 
بدير األنبا مكارى  عام 1070 م ودفن 
وثمانية  سنة  وعشرين  تسعاً  خدمه  بعد 

شهور.
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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

بعد  وخاصة  األيام  هذه  كثرت    
حققه  الذي  النظير  المنقطع  النجاح 
فيلم  الربيع العربي، باستبداله أنظمة 
دكتاتورية بمنظمات إرهابية أو جهادية 
مئات  جانب  إلى  ومذهبية،  دينية  أو 
قاعات  بها  غصت  التي  المنظمات 
الخطابة،  الفنادق وشوارع ومنصات 
أقسام  رفوف  من ضحاياها  وامتألت 
المستشفيات، حيث  العدلي في  الطب 
يرقد هناك مئات أو اآلالف من ضحايا 
تلك المنظمات بكل أشكالها الفسلجية 
أو الفكرية، خاصة وأنها تنتشر كالنار 
في الهشيم أو الفايروس في جسد منهك 
الدكتورة  أزالت  أن  بعد  وضعيف، 
أمريكا كل إشكال المناعة فيه الستقبال 

الكائن الجديد!
أقول قولي هذا وأنا أراقب مجاميع 
الرب  باسم  تحكم  التي  األحزاب  من 
والدين، ومنظمات بمختلف التسميات 
التي تلف وتدور حول حقوق اإلنسان 
و)كتاتيب(  المختلفين،  بين  والتعايش 
وممارساتها،  الديمقراطية  تعليم 
لشعوب أدمنت حكم الواحد األحد، ربا 
لالسرة كان أو إماما للجامع أو مختارا 
للقرية أو شيخا للعشيرة، وصوال للقائد 
من  لذاته  يتعرض  الذي  الضرورة 
فاقدي العقل واإليمان، يشوى على نار 

هادئة حتى يعرف الحق من الباطل؟

أو  المنظمات  أو  المجاميع  هذه 
يقود  التي  )اإلستراتيجية(  المراكز 
عليهم  ينطبق  الذين  أولئك  معظمها 
الدارج العراقي البليغ )لحاسين الغيم( 
)الكالوجية(  على  يطلق  دارج  وهو 
المصري، من  بالدارج  )الفهلوية(  أو 
جربوا  الذين  العمل،  عن  العاطلين 
)بلحس   فبدئوا  وفشلوا  االعمال  كل 
الغيوم( لتلقيط رزقهم، من خالل تلك 
المنظمات والمؤسسات والمراكز التي 
العربي  الربيع  انتصارات  أنتجتها 
وباكورتها في بغداد، حيث أنها وبعد 
مريدي  سوق  شهادات  تجاوزت  إن 
في  المنتجة  الجامعات  بعض  أو 
وشهاداتها،  األكاديمية  البقالة  دكاكين 
سياسيي  عالم  إلى  باالندساس  بدأت 
أو  النصبة  برلمانيي  أو  المصادفة 
مسؤولي األحزاب والميليشيات الذين 
تحولوا بقدرة قادر إلى أعالم اجتماعية 
وسياسية بعد أن فقدوا بوصلة الحكمة 
والحالل وتمثيل األهالي بشكل حقيقي.
والعراق  كوردستان  غصت  لقد 
بآالف  األوسط  الشرق  دول  وبقية 
اإلستراتيجية  والمراكز  المنظمات 
التي تشبه إلى حد كبير دكاكين البقالة، 
ال  التي  منها  القليلة  القلة  وباستثناء 
الغالبية  فان  التوصيف  لهذا  تخضع 
يهتم  ال  أوتار  على  يعزفون  منهم  
السريع  الربح  وبقالي  تجار  إال  بها 

المنظمات  دكاكين  أصحاب  من 
عملية  إلكمال  والدوران  واللف 
الغالبية  برؤوس  واالحتيال  النصب 
األمية،  أو  المسطحة  أو  المخدرة 
حيث تجاوزت أعداد هذه المنظمات 
والجمعيات الخمسة عشر ألف منظمة 
ومؤسسات  دراسات  ومركز  مدنية 
ال  والعناوين  التسميات  بمختلف 
بها إال هللا والراسخون في علم  يعلم 

العموالت والذي منه!
الزبدة كما يقولون ليس االعتراض 
باب  في  يقع  انه  رغم  العدد  على 
الكم  لكننا نستغرب هذا  المشبوهات، 
وأصحاب  السالم  سفراء  من  الهائل 
األيام  هذه  انتشرت  التي  الشهادات 
للفاشلين  جسور  إلى  تحولت  والتي 
إلى  خاللها  من  أو  عليها  يعبرون 
تمتلك  ال  دول  في  المناصب،  عالم 
لحد اللحظة احترام سكانها، فما بالك 
العالم،  دول  أفشل  كونها مصنفة  من 
وأنت سفيرها للسالم، أو حامل شهادة 
الفهلوة  ومراكز  المنظمات  تلك  من 

والكالوات!
تختلف  ال  وأوبئة  أمراض  إنها 
عن تلك التي كانت تفتك بالناس أيام 
بينهما  والفرق  والتيفوئيد،  الطاعون 
إن األولى تسببها جراثيم وفايروسات 
تقف  عنها  نتحدث  ما  أي  والثانية 
ومجاميع  للمافيا  عصابات  وراءها 
من السراق والنصابين الذين يعتمدون 

حيلة الرزق في جمع سحتهم الحرام!
المرض  ليس  السرطان  إن  حقا   

الوحيد الذي ال عالج له إال الموت!

منظمات وشهادات وحيلة ارزاق!
كفاح حممود كريم

هناك عالقة وطيدة 
بين  وجدت  وقوية 
العذراء  السيدة 
والشعب القبطي ترجع هذه العالقة حتى قبل 
تجسد السيد المسيح له المجد ومجيء  العائلة 
شعبها  تبارك  لتباركها  مصر  إلي  المقدسة 

وأرضها وكنيستها العتيدة ان تنشأ  .
ترجع العالقة إلي نبؤه النبي اشعياء حيث قال 
: ” وحي من جهة مصر.هوذا  الرب راكب 
على سحابة سريعة وقادم الى مصر فترتجف 
مصر  قلب  ويذوب  وجهه  من  مصر  أوثان 

داخلها ”  اش 1:19
هي  الخفيفة  السحابة  أن  اآلباء  فسر  وقد 
المجد في  التي حملت رب  النور  آم  العذراء 
الي مصر وهي كالسحابة في مجدها  مجيئه 

ألسمائي ونقاءها وسموها  .
مصر  ألرض  بركة  الزيارة  هذه  كانت  وقد 
وإباءها  كنيستها  وعظمة  قوة  عن  ونبؤه 
المدافعين عن االيمان والذين اسسوا الرهبنة 
وقدمت االالف من الشهداء من اجل ايمانهم .
أيضا ارتبط األقباط بعالقة وثيقة بينهم وبين 
العذراء حيث أنهم اعتبروا أن السيدة العذراء 
أم حنون وشفعيه مؤتمنه عند ابنها رب المجد 
وقت  في  إليها  يلجئون  كانوا  ما  كثيرا  لذلك 
وشفاعتها  صلواتها  لترفع  والشدائد  المحن 
يشهد  والتاريخ  عنهم  البالء  ليرفع  ابنها  عن 
لنا بحوادث كثيرة كانت السيدة العذراء خير 
نقل  حادثة  ولعل  شدائدهم  في  لألقباط  معين 
جبل المقطم من أشهر الحوادث حيث بشرت 
صلواته  باستجابة  زرعه  ابن  ابرام  األنبا 
ليتمجد  القبطي  الشعب  وصوم  وصلوات 

الرب ويصنع معجزة نقل جبل المقطم .
ولعل ظهورات العذراء علي مدار التاريخ في 
الكنيسة القبطية منذ التاريخ القديم والي أيامنا 

الحالية تؤكد لنا مقدار عمق هذه العالقة 
وتعتبر كنيستنا القبطية من أكثر الكنائس التي 
العذراء  للسيدة  والتماجيد  التسابيح  وضعت 

السيدة  قول  وعملياً  فعلياً  الكنيسة  فقد عاشت 
جميع  األن  منذ  هوذا   ” ألليصابات  العذراء 

االجيال تطوبني ”  لو  48:1
 واألقباط أيضا يحتفلون سنويا بصوم السيدة 

العذراء وهو الصوم الذي
يبدأ في 7 أغسطس وينتهي في 22 أغسطس 
وهذا اليوم هو الذي تأكد فيه الرسل القديسون 
من صعود جسد ام النور الي السماء وهو 16 
مسري فصعود العذراء قد تم في اليوم الثالث 

من نياحتها يوم 21 طوبه
وقد رأي اآلباء الرسل بعيونهم في هذا اليوم, 
بهذه  وصالة.فتحقق  صوم  فترة  جسدها,بعد 
العينية وعد المسيح لهم بذلك. فصار  الرؤيا 
صعود جسد العذراء إلي ألسماء حقيقة مؤكده 
المسيحيين  وكل  العالم  كنائس  كل  بها  تؤمن 

في العالم كله بمختلف مذاهبهم وكنائسهم
المعروف  ذلك,الصوم  ان  يقول  وهناك راي 
صعود  بعيد  ينتهي  العذراء,والذي  بصوم 
ألرسل  اآلباء  صامه  قد  ألسماء  إلي  جسدها 
نهايته تجلي لهم جسدها  ألمسيح وفي  تالميذ 
قد  ذاتها  مريم  العذراء  أن  والبد  المقدس 

صامت في حياتها كثيراً 
إلي  يسوع  الرب  صعود  بعد  كانت  فقد 
اليهود  من  كثيرة  آالما  السماء,تعاني 
بمضايقات  اضطهدوها,وأتعبوها  الذين 
ابنها  قبر  إلي  تمضي  هي  متنوعة,وكانت 
تصنع  كانت  وتصلي,وكذلك  تتعبد  وحبيبها 
فترة ما في الهيكل )أعمال ألرسل:14(,وفي 
الذي  الحبيب  يوحنا  القديس  الرسول  بيت 
الصليب,إلي  علي  وهو  ألمسيح  كأمر  أخذها 
الساعة  تلك  أمك.ومن  له:هوذا  قال  بيته,إذ 

أخذها التلميذ إلي خاصته )يوحنا:27(.
وقتها  كل  تقضي  مريم  العذراء  كانت  ولقد 
تمارس  وكانت  والصالة   العبادة  في 
التأمل  لحياة  طاقاتها  كل  الصوم,مكرسة 
وانضم  وبنات  نساء  أحبتها  وقد  الخالص. 
حياة  فضلوا  الذي  العذارى  من  كثير  حولها 

والعفة  البتولية  حياة  وعشقن  والخلوة  التعبد 
رائدة  مريم,واتخذنها  العذراء  تبعن  ألكاملة 
التام  ألتأمل والعبادة,والتكريس  لهن في حياة 

بالروح والنفس والجسد.
مريم,أول  العذراء  بقيادة  منهن   تألفت  وقد 
جماعة من النساء المتبتالت المتعبدات,عرفن 
بعذارى جبل الزيتون,عشن حياة الرهبنة بغير 
أماكن  في  أحيانا  يعتزلن  الرهبنة,وكن  شكل 
وضجيجها  الحياة  صخب  عن  بعيدة  هادئة 
رغبة في االنصراف إلي أهلل في تعبد خالص.

في  معروفة  الجماعة  هذه  صارت  ولقد 
الكنيسة االولى  حتى أن المعجبات من النساء 
الروحية,كن  الخلوات  هذه  بمثل  والبنات 
صوم  ويمارسن  ألعفيفات  بالعذارى  يلحقن 
األماكن  تلك  والنسك,في  بالتقشف  ألعذراء 

الهادئة.
الكنيسة  في  العذارى  نظام  استمر  ولقد 
قسم  الكنيسة  في  للعذارى  وصار  ألمسيحية 
خاص بهن يسمي خورس العذارى أو صف 
ألعذارى وقد بدأ هذا النظام في الكنيسة األولى 
الرابع))  القرن  بعد  ما  إلي  كذلك  واستمر 
عندما  ديمتريوس  البابا  قصة  من  ومعروف 
وضع زوجته في بيت للعذارى وأيضا األنبا 
انطونيوس الذي وضع أخته في بيت للعذارى 
حيث لم يكن بعد عرف النظام ألرهباني سواء 
للرجال او النساء(( وفي القرن الرابع دخلت 
كثيرات من المتبتالت أو المترمالت في نظام 
بالراهبات,ومهما  يعرفن  وصرن  الرهبنة, 
يكن من أمر فالعذراء مريم هي الرائدة األولي 

لنظام العذارى وبالتالي لنظام الراهبات.
ومعروف أن صيام السيدة العذراء من أحب 
االصوام إلي قلوب األقباط والجميع يصومه 
كبيرا وصغيرا بكل حب وفرح لما من مكانة 
أم النور في قلوب ألجميع. وفيه تقيم الكنائس 
فتره   وهو  الروحيه  والنهضات  القداسات  
رائعة   نلقي فيه الضوء على فضائل وصفات 

السيده العذراء نتعلم منها ونتشفع بها 
نطلب من الرب يسوع ببركة هذه االيام  وهذا 
الصوم ان يحافظ على كنيسته وشعبه في كل 

بركة ويحل السالم في العالم , امين .

 السيدة العذراء واالقباط

عصام نسيم 

أسرة األهرام اجلديد تهنئكم 
بصوم السيدة العذراء
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عجيب،  ضخم  أثري  صرح 
عجيب في تصميمه، عجيب في بناؤه 
المعماري، عجيب في هويته، عجيب 

حتي في األسماء التي أطلقت عليه.
أطلقوا عليه هذه األسماء، “كاتدرائية 
– جامع قرطبه” و “مسجد الكاتدرائية” 

و “الكنيسة المسجد”.
األمر  يختلط  المبني،  تدُخل  حينما 
عليك، هل انت داخل كنيسة وال جامع!

يجعلك  للمبني  المعماري  الفن 
العمارة  فن  لتداُخل  وذلك  تتشكك، 
يُعتبر  ولذا  اإلسالمية،  مع  المسيحية 
هذا الصرح من أشهر المعالم األثرية 

بأسبانيا، أو بمعني أدق بقرطبة. 
نهر  ضفة  علي  تقع  قرطبة  مدينة 
أسبانيا،  جنوب  في  الكبير،  الوادي 
وأسبانيا تقع في جنوب غرب أوروبا.

الُحكم  أيام  إشتهرت  قرطبة،  مدينة 
كانت  أنها  حيث  ألسبانيا،  اإلسالمي 
عاصمة الدولة األموية، وهذا الصرح 
الديني األثري الضخم العجيب، يُعتبر 
من أهم معالمها، وتم إدراجه في قائمة 
تصدر  كما  العالمي،  التراث  مواقع 
سنة 2007 قائمة كنوز أسبانيا األثني 

عشر.
علي مر الزمن تأرجح هذا الصرح 
والجامع،  الكاتدرائية  بين  ما  األثري، 
كان  األصل،  في  الموقع  أن  حين  في 
كنيسة  إلي  تحول  ثم  وثنًيا،  معبًدا 
ثم  الغربيين،  القوط  زمن  في  مسيحية 
األموي  الحكم  أثناء  مسجد  إلي  تحول 
جديد  مسجد  بناء  تم  ثم  األندلس،  في 

في الموقع.
حول  اإلسترداد،  حروب  وبعد 
تتبع  كاتدرائية  إلي  المسجد  األسبان 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتسمي 
اإلنتقال، وتُعرف من  بكاتدرائية سيدة 
ِقبل أهل قرطبة بإسم كاتدرائية ِمسكيتا.

األسبانية  باللغة  “ِمسكيتا”  كلمة 
باللغة  مسجد  وتعني   ”Mezquita“

األسبانية.
في عصر الخالفة األموية باألندلس، 

إتخذ الُمسلمون قرطبة مقراُ للخالفة.
كرسي  فوق  من  الوالي  تطلع 
الخالفه، ليُمتع نظرة بمقر الخالفه، وإذ 
به يُشاهد مبني ضخم، جميل بتصميمه 
الهندسي والمعماري، فسأل عنه، قالوا، 
المسيحيين،  األخوة  لعبادة  مبني  أنه 
يُطلقون عليه كنيسة في أغلب األحيان، 
كبيًرا  المبني  يكون  عندما  ولكن 
عليه  يُطلقون  الشكل  بهذا  وضخًما 
كاتدرائية، وضع في إعتبارك يا سيادة 
الوالي أن هذه الكاتدرائية مقر مطران 

أبرشية قرطبة.
مغزي،  ذات  إبتسامة  الوالي  إبتسم 
علي  بينا  وقال:  ُمفكًرا،  رأسه  وهز 

كاتدرائية قرطبة.
فأنبهر  الكاتدرائية،  الوالي  دخل 
وأندهش من عظمة وفخامة هذا المبني 
ذاهًبا  يوم،  كل  نفسه  وتخيل  الضخم، 
ذاهًبا  آسفة  الكاتدرائية،  في  يُصلي 
أنه  علي  فصمم  الجامع،  في  يُصلي 
قبل  الكاتدرائية،  من  يخرج  ال  سوف 

كنيستهم  في  المسيحيين  يُشاطر  أن 
جزء  علي  يستولي  أي  العظيمة، 

ويعطيهم جزء يتعبدون فيه.
كما أن هذا الوالي كان يحلم بالذهاب 
جاء  الجامع،  أقصد  الكاتدرائية  إلي 
الحلم،  نفس  حلموا  ُحكام،  بعده  من 
عهد  في  المسجد  توسيع  تم  أن  فبعد 
األمير األموي األندلسي، عبد الرحمن 
والقنطرة  المحراب  أضاف  األوسط،، 
الموجودة فوق الشارع الرئيسي، الذي 
األمير  إلنتقال  الجامع،  غرب  يمر 
دون  ُمباشرة،  المسجد  إلي  من قصره 

المرور بالشارع.
المسجد  تأسيس  في  الُمسلمين  بدأ   
 92 سنة  حوالي  الكاتدرائية،  بمبني 
هجرية، وتم بناؤه في قرنين ونصف، 
بنوا في شطرهم وتركوا الشطر اآلخر 

للروم.
عدد  تزايد  السنوات،  وبمرور 
بهم  المدينة  وضاقت  الُمسلمين، 
الرحمن  عبد  الوالي  فقام  وبجيوشهم، 
الداخل، بشراء شطر كنيسة المسيحيين 
الروم، ُمقابل أن يقوم ببناء ما تم هدمه 

من كنائسهم وقت الغزو.
الداخل،  الرحمن  عبد  يكتف  ولم 
عام  جديد  مسجد  بإنشاء  قام  بل  بذلك 
785 م وكانت مساحته آنذاك 4875 
متراً مربعاً، وكان المسجد قديماً يُسمي 
بجامع الحضرة، أي جامع الخليفة، أما 

اليوم فيُسمي ب”مسجد الكاتدرائية”.
ويجعله  الجامع،  هذا  يُميز  ما  أهم 
فريًدا في تاريخ الفن المعماري، أن كل 
واإلضافات  الزينة  وأعمال  التعديالت 
وعلي  واحد،  إتجاه  في  تسير  كانت 
شكله  مع  يتفق  بحيث  واحدة،  وتيرة 

األساسي.
عبد  لمسجد  األصلي  الشكل  كان 
يتكون  هجرية،   170 عام  الرحمن 
من حرم عرضه 73.5 متراً، وعمقه 
رواقاً   11 إلي  ُمقسم  متراً،   36.8
األقواس،  من  صفوف   10 بواسطة 
من  طبقتين  من  تتألف  الصفوف  هذه 
شكل  علي  السفلي  األقواس  األقواس، 
عن  قليال  تنقص  والعليا  فرس،  حدوة 
نصف دائرة، وهي تحمل سقًفا ُمنبسًطا 
األرض  متراً، عن  مقدار 9.8  يرتفع 

وفوقها 11 سقفاً جمالونيا متوازياً.
شمالي  وباب  غربي  باب  للجامع 
باب  أيضاً  له  كان  األرجح  وعلي 
فهي  المحراب  واجهة  أما  شرقي، 

ُمزينة بآيات قرآنية.
اإلهتمام  علي  الوالة  حرص  طبعاً 
محط  تجعله  أعمال  وعمل  بالمسجد 
السائحين،  لجذب  وأداه  األنظار، 
السقايات  إلي  المياه  قنوات  بمد  فقاموا 
إلي  الماء  وصل  وقد  والميضات، 
المسجد، عبر قناة تم مدها ُمباشرة من 

سفح جبل العروس قرب قرطبة.
الكبير،  المسجد  صحن  يُعد  بالفعل 
قطعة فنية إسالمية رائعة، فهو ُمحاط 
بسور تتخلله سبعة أبواب ، وفي جهته 
سمحوا  وقد  المئذنة،  توجد  الشمالية 
ببناء جزء من الكاتدرائية كمكان لعبادة 
الذي  الكبير  المسجد  أما  المسيحيين، 
فأصبح  عمود،   800 من  أكثر  يحمله 
متحًفا يزوره السياح، وقد زرع الناس 
ولهذا  فيه،  والليمون  النارنج  أشجار 

أطلقوا عليه “ صحن النارنج”.

من  عدًدا  بإنشاء  أيًضا،  الُحكام  قام 
“دار  مقصورة  منها  المقصورات، 
الجامع،  غربي  وموقعها  الصدقة” 
الصدقات،  لتوزيع  مركًزا  وجعلوها 
الغربي  الباب  أمام  أخري  ومقصورة 

كان الفقراء يتخذونها مسكًنا لُهْم.
الرحمن  عبد  أنشأ   951 سنه  في 
أقصي  في  جديدة،  مئذنة  الناصر، 
صحن الجامع جهة الشمال، وتصميمها 
علي هيئة برج، ثم تم إضافة شرفتان 
بسلم  المؤذن  إليهما  يصعد  لآلذان، 
داخلي، وهذه المئذنة ال تزال قائمة وقد 

تحولت إلي برج أجراس.
عامر  أبي  بن  محمد  عهد  وفي 
هاشم  األمير  عصر  في  المنصور، 
مساحة  توسيع  تم   987 سنة  المؤيد 
 22500 مساحته  فأصبحت  الجامع، 

متًرا ُمربًعا أي خمسة أفدنة.
هذا  زيارة  أتمني  شخصياً  أنا 
كيف  وأشاهد  الرائع،  األثري  الصرح 
فن  خالل  من  الديني  اإلندماج  تم 
بعض  عندي  ولكن  المعماري،  البناء 
التساؤالت لم أجد لهم إجابات واضحة 

في المراجع التي إطلعت عليها:
اآلن،  األثري  الصرح  هذا  هل 
كاتدرائية  وال  مًعا،  وجامع  كاتدرائية 

فقط، وال جامع فقط؟
وجامع  كاتدرائية  المبني  كان  وإذا 
مًعا .. كيف يؤدي الُمصلين )المسيحيين 
إذا  وخصوًصا  العبادة  والمسلمين( 

كانت مواعيد العبادة واحدة؟
ُهناك  ستكون  أنه  أعتقد  ما  علي 
غلوشة وضوضاء من كل طرف تجاة 

الطرف اآلخر!

كنا  كده  عددين  ييجى  من  لما  فاكرين 
ابراهيم  عن  رجالى  قعده  فى  بنتكلم 
ومراته يسريه وبعدين فى قعده حريمى 
شفنا رائ يسريه وصديقاتها فى ابراهيم 
وصحابه... وتكلمنا عن الورد والكباب. 
بيتلخص  كان  والكباب  الورد  موضوع 
فى كلمتين : هل الزوجه بتفضل كهديه 
الورد يعنى الرومانسيه وال الكباب يعنى 
الحياه العمليه ومعيشة كل يوم. وبمجرد 
مافتح باب المناقشه بدا كل من ابراهيم 
ويسريه يتحدث ويحكى عن اشياء تضايقه 
ليشمل  الحوار  امتد  وبعدها  تسعده.  او 
االوالد ايضا. النهارده بقى والدهم قالوا 
نقول  شبابيه  قعده  محتاجين  كمان  احنا 
احنا  اللى  بقى  انتوا  وتشوفوا  راينا  فيها 
وايه  فيكم  مضايقنا  اللى  وايه  عاوزينه 
قلنا وماله من حق  بيبسبطنا منكم.  اللى 
الشباب ان يتكلموا... وان نسمعهم. طبعا 
مفيش  الحقيقه  الكالم...  ابتدى  ما  قبل 
بالكالم...  مقصود  معين  حد  بالتحديد 
يعنى ابراهيم ويسريه ممكن يكونوا اى 
اب واى ام... مش حد بالتحديد. طبعا انا 
ح اسيب الشباب يقولوا اراءهم بصراحه 
يمكن  برضه  انى  مايمنعش  ده  بس 
لمن  مفتوح  الحوار  عليهم.  ارد  احاول 
يريد ان يدلى بدلوه.....بدا بعض الشباب 
سايبه  ياطنط  انتى   : بغضب  الحوار 
وعاوزه  فيه  احنا  اللى  والغلب  مشاكلنا 
ابراهيم يجيب ورد ل يسريه... بدل ما 
يجيب كباب وكفته. حرام عليكوا شوفوا 
مشاكلنا.. وشوفونا االول عاوزين ايه!!؟ 
انا  بصى   : قالت  و  الكالم  بدات  بنت 
زى  مختلفين...  طول  على  وماما  بابا 
طب  ونقير.  ناقر...  كده  بيقولوا  ما 
اتجوزوا ليه م االول... وانا ذنب اهلى 
ايه ؟. احنا فى بيتنا كل واحد فى ناحيه 
بل على العكس تقدرى تقولى احنا بقينا 
ماما.  واالخر  بابا  بيحب  واحد  فريقين 
نلتزم  بيشد ويضغط علينا وعاوزنا  بابا 
الطريقه  دى  هى  وبيقول  افكاره  بكل 
)رجاله  رجاله  تطلعوا  عشان  الصح 
تقفوا  وتقدروا  وبنات(  والد  تشمل  هنا 
المجتمعات  فى  ناجحه  نماذج  وتكونوا 
وماما  فيها.  بنعيش  احنا  اللى  الصعبه 
بتطبطب وبتهدى اللعب عشان المركب 
تمشى. احنا كاوالد الصراحه )ب نمشى 
مع الرايجه او الحاجه السهله( وبنستغل 
عدم التفاهم ده للحصول على اكبر قدر 
واحد  الطرفين.  كال  من  االستفاده  من 
ان  بتستغل  ماما  ان  تصوروا  وقال  رد 
بابا  بتاعة  الشده  من  متضايقين  احنا 
وبتقومنا عليه )بس من تحت ل تحت ( 
احلى  وبتلبسه  بتبقى مالك  الناس  وقدام 
له  بتخلعه  وطبعا   ، الدنيا  فى  برستيج 
اول ما يدخل البيت. احنا بنحب االتنين 
بس نفسنا يكون عندهم منهج او سياسه 
ردت  تربيتنا.  فى  عليها  يتفقوا  موحده 
بحب  بصراحه  انا  اه   : وقالت  واحده 
ولذيذه مش زى  ماما سهله  جدا طريقة 
انا  ال  قالت  التانيه  ومكلكعه.  معقده  بابا 
مزودها  بابا  كان  لو  حتى  ان  عارفه 
مصلحتنا  هدفه  االخر  فى  هو  شويه 
ونفسه يوصلنا ل بر امان فى بحر هذا 
العالم الهائج. واحده تالته قالت : وال بابا 
وال ماما انا بصراحه بمشى بدماغى او 
اكبر  سواء  اخرين  من  نصايحى  باخد 
منى او اصدقاء فى نفس سنى اما البيت 
الكلوب(.  فى  كرسى   ( بصراحه ف... 
عشان  بيتضايقوا  انهم  قالت  والد  فيه 
االب او االم بيميز واحد منهم عن التانى 

وبالتالى الشخص المميز ده بيستغل هذا 
التميز اسوا استغالل اما بالحصول على 
كل مايريده دونا عن اخواته االخرين او 
والحجر  فيهم  والتحكم  عليهم  السيطره 
على اراءهم. شوية شباب قالوا مشكلتنا 
هى ان بابا وماما برضه متخانقين بس 
)سمنه  االصحاب  او  الناس  قدام  يبانوا 
متسوحين  اللى  بقى  واحنا  عسل(  على 
فى النص. قلت لهم طب ياوالد ماتتكلموا 
معاهم او تشوفوا حد كبير ليه داله عند 
االتنين يكلمهم ردوا وقالوا : مافيش لغة 
بخناقه  اما  بتننهى  المناقشه  بينا  حوار 
الكبير  والحد  ؟  اراءنا  على  حجر  او 
ده لو كلمناه فقط بيرحنا بكلمتين ويبقى 
البيت  الحال على ماهو عليه. مش مهم 
المنظر والواجهه  المهم  مكسر من جوه 
واخر جمال.  بتبرق  بره  من  الجتماعيه 
بعض  بدا  الحريه  عن  اتكلمنا  عندما 
الشباب يقولوا وخصوصا البنات... بابا 
مساحه  ومعنديناش  نفسنا  على  كابس 
كفايه من الحريه استغربت وقلت: بتقولوا 
المهجر..  فى  عايشين  وانتم  حتى  كده 
فى  احنا  المصيبه  دى  ماهى  اه   : ردوا 
ده  السايب  والمجتمع  الحريه  كل  وسط 
بنتربى فى البيت بطريقه مختلفه والزم 
الكنيسه  ونروح  ربنا...  والد  نكون 
ونلتزم بكل تعاليمها وفى نفس الوقت... 
نعيش فى المجتمع ده ونندمج فيه... بعد 
كل ده بتتوقعوا مننا اننا نكون اسوياء... 
ومش معقدين. بعض البنات... وبرضه 
كده  بيكبس  بابا  لما  بقى  احنا   : االوالد 
على نفسنا... ماما بتفك الحبل شويه من 
على رقبتنا وبتسيبنا نتنفس.. بس بقى كل 
واحد بيتنفس بطريقته وبيستخدم مساحة 
الحريه دى بالطريقه اللى تبسطه. شويه 
قالوا اهالينا بيدونا حريه بس من االول 
االساس صح يعنى بيرمونا جوه حضن 
مش  بنكون  االول  فى  )الكنيسه(،  االم 
والقبطى  االلحان  وبنحفظ  ليه  فاهمين 
بنكبر  لما  شويه  وشويه  البغبغنات  زى 
ونترمى فى النار )اللى هو المجتمع( ده 
بيصهرنا وبيخلينا زى الدهب اللى بيبرق 
حته...  اى  من  وتشوفه  واضح  ويكون 
غيرنا.  وبين  بينا  الفرق  بسرعه  وبيبان 
والجو....  الملل  ايه   : ردت  والد  فيه 
البورينج boring ده اللى انتوا بتحكوا 
ايه...  وقبطى  ايه...  الحان  ده...  عليه 
بابا  مع  حد  كل  الكنيسه  بنروح  اه  احنا 
يعنى   for fun فان  فور  بس  وماما.. 
زى نادى اجتماعى كده ونفرفش وننبسط 
ال...  قالوا  تانى  شويه  صحابنا.  ونقابل 
ماسكين  البينين...يعنى  بين  بقى  احنا 
بمبدا...  نعيش  او  النص  م  العصايه 
يعنى وقت  لربك  قلبك وساعه  ساعه ل 
زيت  وبننقط  حالوه..  اخر  الكنيسه.. 
البار بنشرب...  اليوم ع  وبركه... اخر 
واخر حالوه.. وربك وهللا... رب قلوب. 
وبعدين احنا محترمين ال بنشتم وال نقتل 
هللا  يرضى  بما  ماشين  يعنى  نزنى  وال 
 : وقال  الشباب  من  واحد  عليها  رد   ،
او  المعقد   ( عليه  بيقولوا  اللى  بقى  انا 
المكلكع( طب ما احنا لو مش بنحلف وال 
نشتم وال نقتل وال نزنى... فيه ناس كثير 
نابع  ده  بيعملوا كده بس  العالم  اهل  من 
من مبادئ ارضيه سواء بوذيه او غيرها 
بيخلينا  اللى  جوانا  اللى  النور  فين  لكن 

بجد... مختلفين عن االخرين. 
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ياشباب .... ورد .... 
وال .... كباب

 احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

كاتدرائية وجامع 
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
عليها واجملين  واألمنجي  الوقح 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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يقول  الداللة  شديد  مصري  شعبي  مثل 
وهذا  واشتكي،  وسبقني  وبكي  ضربني 
ألقباط  يحدث  ما  مع  تماما  ينطبق  المثل 
مصر. يعاني أقباط مصر المسيحيون أشد 
يتعرضون  ذنبا.  يرتكبوا  أن  دون  البالء 
يتحث  أن  لمجرد  الغوغاء  لحمالت 
شخصين مسلمين معا، يقول أحدهما أنه 
بناء كنيسة  النصاري في سبيل  سمع أن 
عالقة  الحظ  أنه  أحدهما  يقول  أو  سّرا، 
عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، 
أو  تدقيق  دون  إشاعة  تنتشر  ما  سرعان 
تمحيص أن النصاري فعال قد شرعوا في 
بناء كنيسة، ويلتف شباب القرية أو المدينة 
التي سرت بها اإلشاعة بعد أداء الصالة 
يلتفون  إمامها  من  وبتحريض  بالجامع 
حول مساكن األقباط ويرجمونها بالطوب 
المنزل  ويحرقون  والملوتوف  والحجارة 
المزعومة،  الكنيسة  أنه  إشاعوا  الذي 
وتحرق المنازل التي حولها بما فيها من 
سّكان وما حولها من سيارات ومحالت. 
وتثور الجماعات المتطرفة وال  تهدأ عند 
سماع إشاعة عالقة عاطفية بين مسيحي 
ومسلمة،عندها ال يسلم الشرف الرفيع من 
األذي حتي تراق علي جوانبه الدم، وبعد 
الحرق والتحطيم والتخريب والنهب تهّجر 
عائلة من سرت عليه اإلشاعة من قريته 
والعائالت التي تُمّت لهم بصلة نسب أو 
عليهم  المعتدي  يطالب  وحين  قرابة. 
بتفعيل القانون وحق المواطنة، ال مجيب 
يجتمع  الكارثة  تمام  وبعد  مستجيب،  أو 
مدير  بزعامة  والعار  الذل  بيت  أعضاء 
األمن والمحافظ  في جلسات عرفية تنتهي 
وأنكي،  أشد  الظلم  ويظل  اللحي  بتبويس 
األمرالذي  لولي  شكواهم  تصل  وال 
والمواطنة،  القانون  دولة  لتفعيل  انتخبناه 
وحين  يصمت.  و  يتجاهل  وصلته  وإن 
مهددين  المهجر  أقباط  أبناؤهم  ينبري 
والعمالة  بالمروق  يُتهمون  بالتظاهر 
نماذج من  والخيانة. وأعرض هنا ثالث 

الذين تعرضوا لهذه  المشكلة.
يكتب  صحفي  كاتب  هو  الوقح:     
في  الرغبة  شديد  السابع،  اليوم  بصحيفة 
الشهرة السريعة عن طريق الهرتلة الغير 
موضوعية والكتابة في حق من هم أشرف 
منه تزلفا وتقربا للسلطان، ولن أذكر إسمه 

إن  فهو  يستحق  ال  ما  أعطيه  ال  حتي 
بالوقاحة  يتحلي  َنكِرة  أونزل مجرد  طلع 
وخلط األمور. كتب يوم السيت 23 يوليو 
باليوم السابع تحت عنوان: أقباط المهجر 
أقباط  يتهم  الدولي.  للتنظيم  اآلخر  الوجه 
المهجر بأنهم يحاولون تأليب المؤسسات 
والتنظيمات الدولية المعادية ضد مصر، 
تقصيرا  حتي  أو  فرديا،  حادثا  مستغلين 
أمنيا، وجعلوا منها فتنة طائفية، وقد فعلوا 
كل  تأليب  من خالل  يناير  قبل 25  ذلك 
وإقامة  مصر  ضد  الدولية  المؤسسات 
توصيل  ومحاولة  والندوات،  المؤتمرات 
فى  األقباط  وضع  عن  مشوهة  صورة 
مصر على غير الحقيقة. وهللوا وأقاموا 
مبارك  إلزاحة  المالح  وليالى  اإلفراح 
المجلس  واستعدوا  الحكم،  من  ونظامه 
األعلى للقوات المسلحة، دون أن يدركوا 
الجماعات  بكل  الدفع  فى  تسببوا  أنهم 
وأنهم  الحكم،  إلى  المتطرفة  والتنظيمات 
وراء  النسياقهم  باهظا  ثمنا  سيسددون 
شعارات وهمية أخرجتها جماعة اإلخوان 
بالثعابين  الممتلئ  جرابها  من  اإلرهابية 
اإلخوان  وصول  وبعد  السامة.  والحيات 
للحكم اختفى صوت أقباط المهجر نهائيا، 
والتزم الجميع الصمت، وبدأ األقباط فى 
البالد،  من  للهجرة  العدة  إعداد  مصر 
وعاشوا أياما سوداء بما تحمله الكلمة من 
معنى. أصاب الخرس أقباط المهجر ولم 
يستطع واحد منهم النبس ولو بشطر كلمة 
عندما  الكبرى  الطامة  وكانت  اعتراض. 
وجهها  عن  المتطرفة  الجماعات  كشفت 
اإلرهابى عقب عقب ثورة 30 يونيو، من 
قتل وسلب ونهب ممتلكات األقباط، وألول 
مرة فى تاريخ مصر يتم التعدى على مبنى 
الكنائس  عشرات  وحرق  الكاتدرائية، 
وهدمها، ولم نسمع صوتا ألى قبطى من 
يدها  لتضع  اآلن  ظهرت  التى  األسماء 
من جديد فى يد جماعة اإلخوان، وتعمل 
على تأليب المنظمات الدولية ضد مصر، 
فقط رأينا جيش مصر يدافع ويحمى أبناء 
مصر األقباط ويبنى الكنائس من ميزانيته 
مغالطاته  تعديد  في  ويستمر  الخاصة. 
المهجر  أقباط  أقطاب  لكل  واتهاماته 
تزلف  في  الرئيس  بإهانة  إياهم  متهما 
ينال  عله  ساذج  جوخ  ومسح  رخيص 

الرضي والحظوة. ويذلّنا بزيارة الرئيس 
للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميالد، كأنها منة 
من سيد لعبيده ولم يفطن كون هذه الزيارة 
أفادت الرئيس وزادت من شعبيته دون أن 
يقدم هو أي شيئ يذكر في المقابل. ذاكرا 
بكل صلف ووقاحة أن ما يحدث اآلن فى 
فادحة  أخطاء  نتاج  هى  غيرها  أو  المنيا 
وارتموا  صدقوا  الذين  األقباط  من  لعدد 
الضريبة  فكانت  اإلخوان،  أحضان  فى 
جميعا  المصريون  نحن  نسددها  باهظة، 
غرز  يحاول  النهاية  وفي  الداخل.  فى 
قائال:  الكنيسة والرياسة  قيادة  أسفين بين 
خطيرة،  استفهام  عالمات  أيضا  هناك 
على  المصرية  الكنيسة  صمت  حول 
ال  الذى  للرئيس  وإهانته  عزيز  مرقص 
يزال يرتدى زى الكهنوت، ومنتدبا باسم 

الكنيسة فى أمريكا.
الوقح أن شرارة  تناسي هذا  أو     نسي 
بتحدي  األقباط  بدأها  يناير   25 ثورة 
السلطة بعد حادثي كنيسة القديسين وكنيسة 
شباب  بين  الرهبة  ألغي  مما  المريناب 
الوطن، للتمرد علي التوريث وحكم رجال 
تناسي  أو  نسي  الوطني.  الحزن  أعمال 
زور  الذي  هو  العسكري  المجلس  أن 
نتيجحة االنتخابات لصالح مرسي وبيت 
النية علي تسليم السلطة لإلخوان وال دخل 
ذلك.  في  بالخارج  أو  بالداخل  لألقباط 
المسيحيين  قتل  حادث  أن  أوتناسي  نسي 
في مسبيرو قد تم عن طريق جيش مصر 
الذي يدعي أنه أّمن األقباط ودافع عنهم، 
أركانه.  أبرز  أحد  السيسي  كان  والذي 
نسي أو تناسي ما كتبه ُكتاب المهجر وأنا 
منهم، كتبت عشرات المقاالت ضد حكم 
اإلخوان والكثيرين من أمثالي ولم يصبنا 
الخرس كما قال بل من أصيبوا بالخرس 
الذين  أمثالك  من  الغبرة  صحافي  هم 
صمتوا وهللوا فرحا بحكم الشرع وعودة 
الخالفة. يدعي بكل صفاقة أننا قد تحالفنا 
اقباط  إقدام  مع اإلخوان، فقط أوضح ان 
المهجر علي التظاهر قد حقق المرجو منه 
وسبب الرعب لكالب جهنم االفاقين ذوو 
الوجهين، اما عن سؤال هذا االفاق عن رد 
الكنيسة علي الكاهن مرقص عزيز الذي 
مازال يرتدي زي الكهنوت احب اسأله، 
هل وقف مرقص عزيز علي منبر داخل 

الكنيسة وقال ما قال ؟ هل ما قاله الكاهن 
مرقص عزيز كذب؟؟ 

وكاتب  مصري  سياسي  األمنجي:     
صحفي واعالمي وعضو مستقل بمجلس 
الشعب سابقاً، وعضو حالي مجلس النواب 
دورة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 
ويقدم  األسبوع،  جريدة  تحرير  ورئيس 
علي  وأسرار«  »حقائق  برنامج  حاليا 
لكل  رجل  أنه  عنه  يُعرف  البلد.  صدي 
لسان  الموائد،  كل  علي  واآلكل  عصر، 
سبقه  بمن  ومنددا  جديد  رئيس  كل  حال 
رغم تأييده وتقبيل أياديه الكريمة. حاصل 
جامعة  من  وتربية  أداب  ليسانس  علي 
أسيوط، وعلى دبلوم الدراسات العليا في 
واالقتصادية  والقانونية  السياسية  النظم 
بأجهزة  عالقة  له  الزقازيق.  جامعة 
ناحية،  من  القومي  واألمن  المخابرات 
واألنظمة العربية القومية المتعصبة مثل 
نظامي صدام حسين ومعّمر القذافى من 
ناحية أخري. أثرت مظاهرات 1977 في 
مسيرة مصطفي بكرى الذي اشترك فيها 
التعرف على  وكانت من خاللها فرصة 
رجل القانون يحيى الجمل لينتقل  بعدها من 
عمله كمدرس لغة عربية ودينية في بلده 
ليكون صحفي بجريدة األهالي اليسارية، 
وأصبح أكثر قربا من السلطة. كتب مقاال 
عن شاه إيران، كان أول اتصال تليفوني 
به من الرئيس مبارك ليهنئه، وأبلغه أنه 
أمر رئيس تحرير الصحيفة بمنحه مكافئة 
خمسين جنيها، كما أبلغه بأن عليه مقابلة 
المخابرات  من  البحيرى  هانى  المقدم 
بممدوح  عرفه  بدوره  والذي  العامة 
رجال  من  وقتها  كان  الذي  البلتاجى 
رئيسا  كان  الوقت  نفس  وفي  المخابرات 
قام  وبالفعل  لالستعالمات  العامة  للهيئة 
هؤالء بإعداده للدور الذي سيكون مطلوبا 
منه القيام به، أن يكون وسيطا بينهم وبين 
الوسط  في  المختلفة  السياسية  التيارات 

الصحفي والسياسي »أي أمنجي«.
   قال بكرى إن األحوال واألوضاع التى 
تعيشها مصر حاليا تستوجب من الجميع 
المصلحة  على  والحفاظ  النفس  ضبط 
أُخوة،  واألقباط  المسلمون  وأن  الوطنية، 
لن يفرق بينهم أى عمل مجنون من أى 
أن  إلى  وأشار  الطرفين.  متطرفى  من 
دعوات أقباط المهجر للتظاهر أمام البيت 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  األبيض 
احتجاجا على أحداث المنيا، هى محاولة 
فى  وتصب  العكر  الماء  فى  لالصطياد 
صالح المتآمرين على البالد. ونحن على 
قطبى  بين  المستمرة  العالقة  بأن  يقين 
الخالفات  وأن  العنوان  األمة ستبقى هى 
التى تحدث ال عالقة للدولة بها، وال تمثل 
قيمة وتُبقى مصر وطن يعيش فينا جميعا، 
المتطرفين  لدعوات  نخضع  أن  يجب  ال 
يقصد   - هؤالء  المستهدف،  هو  فالوطن 
أقباط المهجر- يطعنون الوطن وأشقاءهم 
مصر  ضد  العالم  ويحرضون  وإخوتهم 
أمان  فى  تعيش  التى  المستقرة  اآلمنة 
وسالم. ال يجب أن ينسى األقباط ما قدمه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره فى بناء 
تمييز، وحرصه  بال  والمواطنة  الكنائس 
المستمر على االحتفال مع األشقاء األقباط 
ضاربا المثل للقائد الوطنى الذى يتعامل 
مع الجميع. يجب أن يراجع هؤالء موقفهم 
وأن يعيدوا حساباتهم. وأكد أنه ال يستبعد 
الطرف  هى  اإلخوان  جماعة  تكون  أن 
األساسى فى محاولة زرع بذور الفتنة فى 

محافظة المنيا بالتحديد.
   كالم كله مغالطات جسيمة يشم منه رائحة 
محاولة شق الصف القبطي وتهميش دور 
اقباط المهجر واتهامهم بالخيانة، ومحاولة 
الداخل. وأرد عليه من  باقباط  لالستفراد 
كالمه السابق في تمجيد ما يقوم به أقباط 
المهجر من حدمات جليلة للنظام والوطن. 
فهو الذي قال سابقا أن أقباط المهجر من 
القوي األساسية التي صنعت الثورة، كما 
قال أيضا أن أقباط المهجر سالح الردع 

مصر.  علي  المحرضين  مواجهة  في 
 30 ثورة  قيام  مع  أيضا:  صرح  كما 
يونية وتالحم الشعب المصري مع جميع 
مؤسساتها الوطنية تغيرت أيًضا الصورة 
الذهنية عن أقباط المهجر بأنهم مرججي 
من  جزًءا  وأصبحوا  الطائفية،  الفتنة 
محاوالت  لمصر ضد  الدفاعية  الخطوط 
المصري،  الشأن  في  الخارجي  التدخل 
ومحترما  واضحا  كان  الوطني  موقفهم 
الفتنة  مهندسوا  تصور  مما  وعيا  وأكثر 
الطائفية. أقول له بالطبع يا بكري أقباط 
األمامي  الخط  في  وأبدا  دائما  المهجر 
للدفاع عن وطنهن الذي يعيش فيهم، ولم 
له،  إنتمائهم وحبهم  أبدا من  يغيروا  ولن 
أنت يا بكري من يغير آرائه ومبادئه مع 
كل موقف وكل حدث كما تغير جواربك 

إن كنت حقا تغيرها.
   المجني عليها: هي نائبة برلمانية عن 
نائب  منصب  تبوأت  القاهرة،  منطقة 
رئيس الكتلة البربمانية لحزب المصريين 
الشؤون  لجنة  عضو  وهي  األحرار، 
مواقف  لها  النواب.  بمجلس  االقتصادية 
القضايا  من  العديد  عديدة ومشرفة حول 
الوطنية، خاصة ما يخص الشأن القبطي. 
كان لها دور بارز فيما حدث بقرية الكرم 
بإمارة المنيا. قامت بزيارة القرية وسجلت 
مع  وحاولت  التفاصيل،  بكل  حدث  ما 
مجموعة من النواب مسلمين ومسيحيين 
ورضا  جاد  عماد  الدكتور  رأسهم  علي 
نسيم ومحمد ابو حامد وماجد طوبيا وعدد 
74 عضوا  اخرين طالبين من الدكتور 
االعتداءات  مناقشة  العال  عبد  على 
الطائفية المتواصلة على االقباط فى بيان 
إال  إحاطة،  أو طلب  مناقشة،  أو  عاجل، 
ان الدكتور عبد العال طلب منها مناقشة 
الكبرى  الطامة  األمر فى مكتبه. وكانت 
عندما قامت بمداخلة تليفزيونية مع يوسف 
وذكرت  المحترمين،  بالسادة  الحسيني 
الكرم  بقرية  األهالي  أن  المداخلة  في 
ذكروا لها أن ضباط الشرطة قبل الهجوم 
علي  هجموا  بيومين  المنازل  وحرق 
بيوت المسيحيين الخمس التي تم حرقها 
للتفتيش عن أسلحة، حوالي الساعة الثانية 
صباحا مما سبب القلق والذعر، وعندما 
عبد  د/  لها  قال  باستجواب  طلب  قدمت 
الموضوع  هنحل  واحنا  اصيري  العال 
هي  القضية  أن  وأكدت  هادئة.  بطريقة 
قضية دولة ومواطنة، وأمن قومى، وأن 
هناك ضغوطا تمارس على الدكتور على 
هذه  ماهية  تعرف  ال  وانها  العال،  عبد 
أعضاء  معظم  انقلب  بعدها  الضغوط. 
المجلس عليها، لدرجة أن حزب األحرار 
نجيب  المهندس  من  الممول  المصريين 
كنائب  منصبها  سحب  قرر  ساويرس 
واسناده  للحزب  البرلمانية  الكتلة  رئيس 

لغيرها.
ttps://www.youtube.com/
watch?v=fFYLPn1Qwns
   وبالرغم من ذلك طالبت هنري الرئيس 
عبد الفتاح بالتدخل لوقف ما يتعرض له 
األقباط من انتهاكات مستمرة في محافظة 
المنيا، ووقف طريقة التعامل القديمة وعدم 
الجدية من قبل جهات األمن خالل التعامل 
مع المشكالت المتكررة ومحاولة تجميل 
صورة ما يحدث من داخل »بيت العائلة 
المصرية« في عقد جلسات صلح. وقالت 
في بيان صادر عنها تناشد سيادة الرئيس، 
الذى دائما ما ينادى بدولة مدنية حديثة، 
وهو من أعلن كثيًرا عن سيادة القانون، 
أعلى  على  حقائق  تقصى  لجنة  تشكيل 
مستوى من األجهزة السيادية، لمعالجة هذا 
الملف، خاصة فى محافظة المنيا، واتخاذ 
إجراءات واجبة االتباع، ألن اإلفالت من 
العقاب يؤدي إلي التكرار، وأن الصمت 
القانون،  تطبيق  في  الثقة  لفقدان  يؤدي 
وعدم مصداقية ما نقوله فى مرحلة بناء 

دولة مدنية حديثة. ]البقية ص 14[
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قبل 20 سنة، قدمت الكنيسة التي ذبح داعش قسيسها العجوز، 
تابعة  بلدة  في  الكاثوليكية  بالرعية  أوقافها  من  هي  أرضا 
إتيان  "سان  الكبرى، وهي   Rouen لمدينة  الفرنسي  بالشمال 
اقتحمها "داعشيان" على  التي  الكنيسة  تقع  دي روفري" حيث 
قتيلين  قبل سقوطهما  بهم وفيها رعبا وإرهابا  المصلين، وبثوا 

خارجها برصاص الشرطة.
تلك األرض كانت مهمة جدا، ألنها المعبر الوحيد إلى ثانية، 
لهم  مسجد  ببناء  التسعينات  منتصف  في  البلدة  مسلمو  رغب 
عليها، ووجدوا أن األرض تعترضهم، ألن الوصول إليه حين 
االنتهاء من بنائه "ال يتم إال عبر طريق تمر على تلك األرض" 
 L'Express مجلة  موقع  في  "العربية.نت"  قرأت  لما  طبقا 
جمعوا  لمن  "هدية"  الكنيسة  قدمتها  لذلك  الفرنسية،  األسبوعية 

تبرعات، وبها بنوا "مسجد يحيى" ودشنوه منذ 16 سنة.

طريقا  شقوا  المسجد،  لبناة  قدمتها  التي  الكنيسة  أرض  على 
تصل إليه، وصورة للمسجد من الداخل

 اسمه "القصر األبيض" وهو األشد فقرا بالبلدة

المعلومات قليلة "أونالين" عن المسجد الذي يبدو أنه صغير، 
وال صورة له من الخارج سوى مدخله، وهو صغير ألن عدد 
المسلمين في البلدة البالغ سكانها 27 ألفا، قليل أيضا، كالمعلومات 
الواردة بشأنه على جرعات في اإلعالم الفرنسي أمس واليوم، 
لذلك اتصلت "العربية.نت" برقمه الهاتفي الوحيد لديها، لتتحدث 
إلى المؤم الصالة فيه، وهو الشيخ لعرج عبد الجليل، أو إلى ملم 
عنه بمعلومات، لكن أحدا لم يرد من الجانب اآلخر للخط، ربما 

بسبب ما حدث في الكنيسة.
ونقلته  كثيرا،  الفضول  يلبي  ال  قد  ما  المسجد  ورد عن  وقد 
"سان  بلدة  أمام  كرابيال،  محمد  عن  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
اإلقليمي  "المجلس  لما اسمه  فيها  إتيان دي روفري" والرئيس 
"روان"  مدينة  له  التابعة  نورماندي"  بإقليم  المسلمة  للديانة 
أيضا، من أن تدشينه كان عام 2000 وأقاموا فيه تأبينا للمظلي 
الفرنسي من أصل جزائري عماد بن زياتن الذي قتله الجزائري 
"تولوز"  بمدينة   2012 مارس  في  مراح،  محمد  األصل، 
بالجنوب الفرنسي، ومعه قتل في "إرهابية" نفذها بمفرده اثنين 

من العسكريين الفرنسيين، كما و4 يهود، بينهم 3 أطفال.
أنه  الفرنسية، فورد عن "مسجد يحيى"  بوسائل اإلعالم  أما 
يقع في قلب حي تتكدس فيه المنازل، واسمه يتناقض مع واقعه، 
ألن Château Blanc أو "القصر األبيض" شعبي وفقير في 
البلدة، ويمر بجواره قطار مزعج الصوت، ويصل إلى المسجد 

ومن يؤدون الصالة فيه، فيعكر عليهم صفوهم على ما يبدو.

بإمكان الكاميرا على باب المسجد أن تؤكد إذا كان عادل كرميش اعتاد 
ارتياد المسجد أم ال

هل انتقلت إليه العدوى الدموية من هوشارد؟
في "االكسبرس" عن المسجد، أنهم بدأوا منذ عامين يعتبرونه 
"أحد عناوين التطرف اإلسالمي بالمنطقة" في إشارة إلى منطقة 
#النورمادي ، والسبب أن عددا كبيرا من المراهقين المسلمين 
هوشارد،  ماكسيم  الفرنسي  وهو  فيه،  يصلي  كان  بمن  تأثروا 
اإلنترنت،  في  "العربية.نت"  طالعتها  معلومات  عنه  الواردة 
 1000 أخطر  أحد  وبأنه  الفرنسي"  هللا  عبد  "أبو  لقبه  أن  من 
"ومستعد  المتطرف  التنظيم  إلى  وانضموا  "تدعوشوا"  فرنسي 
ما وصفه  حد  على  مميتة"  عمليات  وتنفيذ  سبيله  في  لالنتحار 

وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد_كاسينوف .
اعتنق  النورماندي،  بمنطقة   1992 في  المولود  هوشارد، 
"داعشي" وهو  فيديو  في  مرة  بعمر 17 سنة، وظهر  اإلسالم 
ملثم، فذكر أنه يحلم بارتكاب "أمر مرعب" كأن يمسك برأس 
 15 آخرين  "دواعش"  مع  يذبح  "أو  أميركي  لرهينة  مقطوع 
رهينة". كما أنه موصوف في اإلنترنت ببارع في جلد األسرى 
وقتل المخطوفين، إلى درجة أن القضاء الفرنسي تلقى ألول مرة 
شكوى من عائلة سورية "وكانت ضد هوشارد الذي ذبح ابنها".

القسيس الذي شارك عادل كرميش بقتله، أو ربما يكون هو الذي ذبحه، 
كان صديقا إلمام البلدة محمد كرابيال

إال أن اإلمام محمد كرابيال نفى للمجلة أن يكون المسجد وكر 
مسلم  وأن 1600  تهم،  أي  من  بريء  إنه  عنه  وقال  تطرف، 
المقتحم  كرميش،  عادل  وبأن  الصالة،  فيه  ويؤدون  يرتادونه 
الكنيسة الثالثاء مع آخر "لم يكن يرتاده" مع أن وسائل إعالم 
يرتاده  وكان  مجاورة  بلدة  في  يقيم  أنه  أجمعت  كثيرة  فرنسية 
أحيانا، وال بد أنه كان يعرف هوشارد، أو من تأثروا بتطرفه، 

فنقلوا إليه العدوى الدموية.

عن العربية نت:

كنيسة القسيس الذي ذحبه داعش ساهمت ببناء مسجد
كانت تملك أرضا ال بد أن يمر عليها الذاهبون إلى الجامع للصالة، فقدمتها هدية لمن بنوه
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ألقابه ]عدل[

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

بأوراق البردي بينما يلبس على رأسه قلنسوة »بتاح« إله مدينة ممفيس.

قائمة ألقاب إمحوتب تبين أنه كان يحمل أعلى األلقاب على الرغم من أن بعض األلقاب لم يتوصل العلماء إلى حلها تماما .]4[

 أين وجد ىالمعن الوظيفة ترجمته هيروغليفي اللقب
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 قواعد التماثيل

      
 

وفاته

تاريخ إمحوتب غامض من حيث ظهوره واختفائه، فعلى الرغم من اإلبداع الفني الذي أحدثه في العمارة واكتشافاته الطبية 
العديدة، نجده يختفي بشكل غريب وغامض جدا من التاريخ الفرعوني بحيث لم يعد يذكر أي شيء عنه وكأنه لم يكن موجودا 
من قبل !! ومما يثير االستغراب أكثر هو اختفاء قبره والكتب التي ألفها مما يجعل اختفائه بهذا الشكل الغامض لغزا بحد ذاته 
! وقد عجز علماء اآلثار عن إيجاد أو العثور على قبره أو حتى العثور على بعض مؤلفاته. كما نجد أن معنى اسم )إمحوتب( 
يثير الغموض أيضا ويصبح لغزا يضاف لهذه الشخصية، فمعنى اسمه في اللغة الفرعونية )الذي جاء في سالم( !!!. فكأنه 

جاء وأحدث كل هذا التطور العمراني والطبي وذهب بسالم وهدوء تام.

كلمتني وخالص
اتخيل، مجرد تهيؤات وهلوسة ان السيد الرئيس تفضل و قرر االتي :-

1- تطهير مجلس الشعب من 4/3 اعضاءه لعدم صالحيتهم عقليا.
٢- ايداع السيد المحافظ بتاع البيضة العادة تأهيله في سجن طره .

3- تطهير وزارة التربية والتطهير اقصد التعليم من الكوادر الفذة العداد 
مناهج تاهيليه تعليمية.

4- تعيين اسالم البحيري مسئوال عن اصالح وتطوير مناهج االزهر .
٥- السماح لمن يرغب في التظاهر  ان يتظاهروا داخليا حتي ال يضطروا 

للتظاهر خارجيا .                           االسكاروسى

أورشليم القدس )1(
الذي يظهر  القدس هو »أورسالم«  لمدينة  ثابت  اسم  أّول 
سالم؛  أسس  ويعني  المصرية،  العمارنة  تل  رسائل  في 
المدينة،وقيل  حامي  الكنعاني  اإلله  اسم  هو  شالم  أو  وسالم 
الوثائق  في  مرتين  التسمية  هذه  وقد ظهرت  السالم.   مدينة 
القديمة: حوالي سنة 2000 ق.م و 1330 ق.م،  المصرية 
ثم ما لبثت تلك المدينة، وفًقا لسفر الملوك الثاني، أن أخذت 
اسم »يبوس« نسبة إلى اليبوسيون،المتفرعين من الكنعانيين، 
وقد بنوا قلعتها والتي تعني بالكنعانية مرتفع. تذكر مصادر 
تاريخية عن الملك اليبوسي »ملكي صادق« أنه هو أول من 
عليه  أُطلق  للسالم، حتى  محًبا  وكان  القدس،  أو  يبوس  بنى 
»ملك السالم« ومن هنا جاء اسم المدينة وقد قيل أنه هو من 

سماها بأورسالم أي »مدينة سالم«.

ظهر االسم »أورشليم« أّول ما ظهر في الكتاب المقدس، 
وفي سفر يشوع تحديًدا، ويقول الخبراء اللغويون أنه عبارة 
عن نحت، أي دمج، لكلمتّي أور، التي تعني »موقع مخصص 
يعني  الذي  م،  ل  س  اللغوي  والجذر  وخدمته«،  هللا  لعبادة 
إله كنعاني قديم اسمه  إلى  يُعتقد »سالم«، أو يشير  على ما 

»شاليم«، وهو إله الغسق. 

المدينة  من  المأهولة  األقسام  أقدم  على  العبرانيون  أطلق 
اسمّي »مدينة داود« و«صهيون«، وقد أصبحت هذه األسماء 
ألقاب ونعوت للمدينة ككل فيما بعد بحسب التقليد اليهودي. 

ُحّرف `اسم القدس من قبل اإلغريق خالل العصر الهيليني، 
 ،)Ἱεροσόλυμα )باليونانية:  »هيروسليما«  يُلفظ  فأصبح 
البحر  حوض  على  الرومانية  اإلمبراطورية  سيطرة  وعند 
المتوسط، أطلق الرومان على المدينة تسمية »مستعمرة إيليا 
 )Colonia Aelia Capitolina :الكاپيتولينيّة« )بالالتينية
سنة 131 للميالد. في بعض الرسائل اإلسالمية باللغة العربية 
من القرون الوسطى، وخصوًصا في العهدة العمرية، تذكر 
المدينة باسم »إلياء« أو »إيليا« وهو على ما يبدو اختصار 
القرون  فترة الحقة من  في  المدينة  ُذكرت  الالتيني.  السمها 
الوسطى باسم »بيت المقدس«، وهو مأخوذ من اآلرامية בית 
מקדשא بمعنى »الكنيس«. وال يزال هذا االسم يُستخدم في 
بعض اللغات مثل اللغة األردية، وهو مصدر لقب »مقدسي« 

الذي يطلق على سكان المدينة.

لدى  وخاصة  العربية  في  اليوم  الشائع  القدس  اسم  أما 
المسلمين فقد يكون اختصاًرا السم »بيت المقدس« أو لعبارة 
لتأكيد  الشريف«  »القدس  يُقال  ما  وكثيرا  القدس«  »مدينة 
قدسية المدينة. أما السلطات اإلسرائيلية فتشير في إعالناتها 

إلى المدينة باسم »أورشليم القدس«.

األواني  بعض  وجود  األثرية  التنقيبات  بعض  أظهرت 
القدس حالًيا،  الواقعة ضمن حدود  داود،  مدينة  في  الخزفية 
والتي تعود لحوالي األلفية الرابعة قبل الميالد، أي منذ العصر 
النحاسي، وأظهرت اكتشافات أخرى وجود مستعمرة بشرية 
عامّي 3000  بين  ما  البرونزي  العصر  أوائل  قامت خالل 

تقريًب ، ويقول بعض  و 2800 ق.م 
المؤرخين أن من أسسها هم الكنعانيون 
الذين سكنوا فلسطين في األلف الثالث 
قدم  الفترة  هذه  وخالل  الميالد،  قبل 
هجرتين  في  الساميون  العرب  إليها 
كبيرتين: األولى في بداية األلف الثالث 
األلف  بداية  في  والثانية  الميالد،  قبل 
يقول  بينما  الميالد،]46[  قبل  الثاني 
البريطانية  اآلثار  عالمة  مثل  آخرون، 
كاتلين كينيون، أن القدس تأسست على 
يد قوم ساميين شماليين غربيين حوالي 
أول  ورد  الميالد.   قبل   2600 سنة 
القدس  موقع  في  سكاني  لتجمع  ذكر 
في رسائل اللعنة الفرعونية من القرن 
الثامن عشر قبل الميالد، ويُذكر موقع 
القدس فيها باسم أشمام كأحد تجمعات 
يضر  ال  كي  لعنه  يجب  الذي  العدو 

بالجيوش المصرية. 

المدينة  أن  على  التوراة  تنص 
نوح، وعابر  بن  شام  يد  تأسست على 
إبراهيم  النبي  أسالف  من  شام،  حفيد 
وجدهم(،  جميعا  األنبياء  أبو  )وهو 
يُعرف  شعب  الوقت  ذلك  في  وسكنها 
المدينة  فُسميت  اليبوسيين،  بشعب 
ازدهرت  بسكانها.  تيمًنا  »يبوس« 
وهو  صادق،  ملكي  عهد  في  المدينة 
فترة  خالل  اليبوسيين  ملوك  أحد 
هو  كما  الوضع  واستمر  بعثةإبراهيم، 
دخلت  عندما  يشوع،  عهد  حين  إلى 
الخاضعة  األراضي  نطاق  في  المدينة 
لبني بنيامين، إال أنها استمرت مأهولة 
باليبوسيين بعد أن لم يتمكن بنو بنيامين 
من طردهم. سيطر الملك والنبي داود 
على المدينة حوالي سنة 1000 ق.م، 
وجعل  اليبوسيين،  من  احتلها  أن  بعد 
أظهرت  لمملكته.   عاصمة  منها 
أساسات  التنقيب مؤخًرا وجود  أعمال 
قال  القدس،  في وسط  حجرية ضخمة 
داود،  هيكل  بقايا  بأنها  اإلسرائيليون 
أن  بعد  التنقيب  أعمال  توقفت  وقد 

صّرح الخبراء باعتقادهم هذا.

العبرانية  المخطوطات  تنص 
لمملكة  حكمه  دام  داود  النبي  أن  على 
حتى  وبالتحديد  عاًما،   40 إسرائيل 
سنة 970 ق.م، وبعد وفاته خلفه ولده 
سليمان الذي حكم طيلة 33 عاًما،وفي 
عهده تّم تشييد هيكل المدينة على جبل 
سليمان  هيكل  إلى  باإلضافة  موريا، 
عند  مهًما  دوًرا  يلعب  الذي  الشهير، 
اليهود، كونه يمثل المستودع الذي ُحفظ 
فيه تابوت العهد وفًقا للمعتقد اليهودي.  
أصبحت القدس تُسمى بالمدينة المقدسة 
عاصمة  وشّكلت  ق.م،   975 عام  في 
وفاة  وبعد  الموحدة،  إسرائيل  لمملكة 
قسمين  إلى  المملكة  انقسمت  سليمان 

تمرد  بعد  وذلك  وجنوبي  شمالي 
يهوذا  بسبط  الشمالية  العبرية  األسباط 
ينتمون  داود  آل  كان  الذي  الجنوبي 
إليه. ُسمي القسم الجنوبي بمملكة يهوذا 
في الجنوب، وأصبحت القدس عاصمة 
لها تحت قيادةرحبعام بن سليمان. وفي 
البابلي  الملك  احتل  ق.م،   587 سنة 
»نبوخذ نّصر الثاني« مدينة القدس بعد 
أن هزم آخر ملوك اليهود »صدقيا بن 
يوشيا«، ونقل من بقي فيها من اليهود 
أسرى إلى بابل بمن فيهم الملك صدقيا 
نفسه، وعاث في المدينة دماًرا وخراًبا 
سليمان،  هيكل  تدمير  على  وأقدم 
عليها  يُطلق  التي  الفترة  أنهى  مما 
المؤرخون تسمية »عهد الهيكل األول. 

بابل،  إلى  السبي  من  سنة   50 بعد 
سمح الملك الفارسي قورش الكبير عام 
538 ق.م لمن أراد من أسرى اليهود 
في بابل بالعودة إلى القدس وإعادة بناء 
الهيكل المهدم، فعاد عدد من اليهود إلى 
الثاني،  الهيكل  ببناء  وشرعوا  القدس 
ق.م   516 سنة  به  العمل  من  وانتهوا 
، وُعرف فيما بعد بمعبد حيرود تيمًنا 
قام  الذي  الكبير  حيرود  اليهود  بملك 
ق.م،   445 سنة  وحوالي  بتوسيعه.  
»أرتحشستا  الفارسي  الملك  أصدر 
لسكان  فيه  سمح  مرسوًما  األول« 
المدينة بإعادة بناء أسوارها، واستمرت 
طيلة  يهوذا  لمملكة  عاصمة  المدينة 
التي تلت. فقدت اإلمبراطورية  العقود 
الفارسية فلسطين بما فيها القدس لصالح 
اإلسكندر  المقدوني،  والملك  القائد 
وفاته  وبعد  ق.م،   333 عام  األكبر، 
البطالمة  المقدونيون  خلفاؤه  استمر 
في  عليها  واستولى  المدينة،  حكم  في 
وضمها  األول  بطليموس  نفسه  العام 
مع فلسطين إلى مملكته في مصر عام 
323 ق.م. ثم في عام 198 ق.م، خسر 
ومملكة  القدس  الخامس  بطليموس 
سوريا،  في  السلوقيين  لصالح  يهوذا 
بقيادة أنطيوخوس الثالث الكبير. حاول 
بطابعهم  المدينة  يطبعوا  أن  اإلغريق 
هيلينية  مدينة  منها  ويجعلوا  الخاص 
تقليدية، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل 
المكابيين  قام  عندما  ق.م،   168 سنة 
بثورة على الحاكم أنطيوخوس الرابع، 
»متياس«  الكهنة  كبير  قيادة  تحت 
بتأسيس  ونجحوا  الخمسة،  وأبنائه 
وعاصمتها  الحشمونائيمية  المملكة 
قائد  استولى  ق.م.   152 سنة  القدس 
الجيش الروماني »پومپيوس الكبير«، 
أن  بعد  ق.م   63 عام  في  القدس  على 
بين  الُملك  سّدة  على  صراًعا  استغل 
ُضمت  وبهذا  الحشمونائيمية،  الملوك 

القدس إلى الدولة الرومانية. 
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	
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  WALK-INS	are						
Welcome	
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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
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

على طريق اخلطأ املتكرر!!
بقلم: عـادل عطيـة

نعتذر عن النشر مرة سابقة تحت عنوان خطأ 

لتالميذه  يشرح  المعلم  كان  الذي  الوقت  في 
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!

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

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

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

واإليمان بالمحبة، واإليمان بالثمار الصالحة!
ووحدة  الفكر،  وحدة  الوحدة:  اليوم  لنختر   

اإليمان!
 ولندفع ثمن التلمذة!

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

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

المسيح!
الكنسية؛ فهم ال  باللوم على قيادتنا  تلقوا   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"!... 

Congratulation for the Newly Married

Sarah & Youssef Bichay

May the Lord bless them and fill 
their life with his Peace, Love and Joy.

Special Thanks to all the 
Fathers of St. George & St. 
Rueiss and Fr. Pishoy of 

SMSV Church. 
Also for the entire 

congregation for the 
blessing of our wedding 

ceremony.

أسره االهرام الكندي 
تتقدم خبالص التهاني 

لألستاذة  بريناديت أزومو 
واألستاذ فادي فرج

مبناسبة زفافهم السعيد  
وتهنئة خاصة ألسرة العروسني

األستاذ سام أزمو وحرمه بياتريس 
ولكل العاملني بسلسلة مطاعم أزمو
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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

يعلن مكتب مصر للطريان بتورنتو عن حاجته 
لشغل وظيفة سكرتري/سكرترية تنفيذية

شروط شغل الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.  -

إجادة اللغة العربية واإلجنليزية محادثة/قراءة/كتابة.  -
إجادة مهارات كمبيوتر (Word – Excel – Power Point) عربي /إجنليزي.  -

خبرة في مجال العمل ال تقل عن ٤ سنوات.  -
خبرة ال تقل عن سنتني في السوق الكندي.  -

مهارات سكرتارية (إعداد التقارير واملراسالت – األجندات – حفظ امللفات)  -
متابعة املراسالت الصادرة والواردة.  -

يفضل إجادة اللغة الفرنسية محادثة/قراءة/كتابة.  -
يفضل اإلملام باألعمال املالية وخدمة العمالء.  -

يرجى إرسال السرية الذاتية على الربيد اإللكرتوني

Nevine.Salama@egyptair.com 
حبد أقصى 31 أغسطس 2016.

بقية مقال الوقح واألمنجي والمجني عليها 
ص 9

 وصرحت بأن ما يزمع أقباط المهجر القيام به من 
مظاهرة أمام البيت األبيض ناتج عن تجاهل مستمر 
لما يحدث لألقباط خاصة في اآلونة األخيرة وتقاعس 

المسؤولين عن حلها.
h t t p : / / w w w . s o u t a l o m m a .
com/295603#sthash.DwM0aL2f.
dpuf
   أن ما حدث فى المنيا وبنى سويف دون أن تتخذ 
الجهات المعنية أى خطط سريعة بشأنها بما فيهم 
البرلمان أشعل الغضب بالخارج، أقباط المهجر جزء 
من نسيج المجتمع ومؤثرون بشكل كبير، يعيشون فى 
أجواء مختلفة عن مصر أهمها أجواء الديمقراطية، 
تجاه  العام  الرأى  تغيير  فى  واضح  دور  لهم  كان 
ثورة 30 يونيو، وتغيير الرأى العام األجنبي والفكر 

الدولى، وكان البد من التعرف على مطالبهم. 
الذي  المثارة والتشكيك    وأنا أتعجب من الضجة 
وصل لحد التخوين والعمالة من أنصار السلطان، 
وأمنجية مجلس النواب، وياهوذات األقباط ضد أقباط 
المهجر، العتزامهم التظاهر، بعد أن أعيتهم السبل 
مطالبين بتفعيل القانون والدستور وحماية المسيجيين 
من غوغائية المتأسلمين دون طائل وسكوت الدولة 
منهم«  القليل  ونوابها »إال  رئيسها وحكومتها  من 
وأحزابها، الكل ودن من طين واألخري من عجين. 
لماذا أنتم غاضبون، ألم تروا بأم أعيونكم ما يتعرض 
إمارة  خاصة  محافظات مصر  كل  في  األقباط  له 
رئيس  بداية من  الدولة  من  شيئا  ينالوا  ولم  المنيا، 
الجمهورية حتي اإلعالميين األمنجية، غير الكالم 
يشيع  وال  يشفي  ال  الذي  الحنيّن  المنمق  المعسول 
ورفض  القانون  بتطبيق  طالبوا  وحين  جوع.  من 
الجلسات العرفية، لعب النظام لعبته القذرة المتبعة 
منذ أيام السادات حتي اليوم بالقبض علي عدد من 
الجناة والمجني عليهم ، لعبة التوازنات الممجوجة 
أيام أسود  أنهم سيرون  الحمضانة، وتهديد األقباط 
من قرون الخروب إن لم يمتثلوا للصلح المجحف 
المفروض. فلماذا تقفون حجر عثرة أمام أقباط المهجر 
الصماء  الحكومة  تسمع  العالي كي  الصوت  برفع 
وتعيد حساباتها أم أنكم تعملون بالمثل القائل«ماذا 
يضير الشاة من سلخها بعد ذبحها؟«. أتنكرون كل 
ما قام به أقباط المهجر من جهد بعد ثورة 30 يونيو 

من مظاهرات في كل المحافل حتي يثبتوا للعالم أن 
ما قام به السيسي كان مطلبا شعبيا وليس انقالبا؟. 
أنهم لم يحتّجوا أو يتظاهروا حزنا على تراخى األمن 
فى يوليو وأغسطس 2013 عندما حرق السلفيين 
واإلخوان أكثر من 70 كنيسة وصمتوا ألن مصر 
كانت الهدف األسمى و إعتبروا أن البناء يمكن أن 

يعاد ولكن لم ولن يسمحوا أن تحترق مصر.
   ألم تروا بأعينكم ذلك الغوغائي في جلسة الصلح 
عربجي  راجل  أنا  قال:  حيث  المنيا  قري  بإحدي 
و احنا جايين نمد ايدينا للى يمد ايده معانا للسالم 
نحطه على رأسنا، واللى يرفض حنطلع دين أمه، 
ونقطع ايده، و معنديش كالم غير كدة، هما كلمتين 
معندناش غيرهم، وأنا من عيلة عيسي التي لها أفرع 
في جميع محافظات مصر تقّدر بالماليين و هنكون 
جيش يدافع عن مصر. ولم يجابه كالمه بأي استنكار 
بل بالتصفيق، هذا الكالم قاله الطرف المسلم وإسمه 
ماهر عيسي في جلسة صلح عرفية تحت اشراف 
المحافظ ورئيس األمن وأعضاء بيت الذل والعار. 
وليت هذا القذر كان عربجيا أو نكرة كما قال، لكنه 
لألسف هو اللواء ماهر عيسي مساعد وزير الداخلية 
ومدير أمن الجيزة السابق. بالطبع لن نجد مسؤوال 
واحدا يحاسب أو يراجع أولئك البلطجية و هؤالء 

القوادين.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / m o n a r o m a n 2 /
posts/10154684338959381
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=PIp2labwOgQ
التوقيت  هذا  في  المهجر  أقباط  مظاهرات  إن     
ضرورة ملحة، مجرد جرس إنذار حتي يتيقظ أولي 
لن  يفعلوا  لم  وإن  اإلصالح،  في  ويشرعوا  األمر 
يلومن إال أنفسهم. فقط تذكروا أن كل من السادات 
ومبارك و مرسى قد ذاق من نفس الكأس بإعتقدهم 
أن تيار اإلسالم السياسي هو سندهم فكانوا ضحاياه. 
زيارتكم  أن  وتعتقد  الرئيس  فخامة  تركن  وال 
للكاتدرائية يوم اعيد الميالد هى كل ما تستطيع أن 
تقدمه لألقباط، نحن نعلم أنها كانت مجرد مجاملة 
كمسحوق تجميل يغطى على بثور وأم القيح لخراج 
التطرف والكراهية الذى يسمم دماء المصريين دون 
إرادة حقيقية من الدولة للقضاء على هذا التيار الذى 
باع غيرك ومستعد أن يبيعك حين يستطيع، واالنتباه 

واجب.

شروط شغل 
الوظيفة:
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أسعار الكهرباء في أونتاريو خارج نطاق السيطرة 

ارتفعت أسعار الكهرباء في أونتاريو بنسبة 15.7 % عن العام الماضي أي حوالي ثمانية مرات اسرع من معدل 
التضخم  وهذا حسب مؤشر االسعار االستهالكية في إحصاءات كندا ، وارتفاع أسعار الكهرباء في أونتاريو جاء 
نتيجة االعانات المالية لبرنامج الطاقة الخضراء في المقاطعة وقد تمكنت  كاثلين وين رئيسة وزراء اونتاريو من 
الحد من استخدام الفحم كمصدر للكهرباء في السنوات االخيرة ،وهناك عوامل أخري ساعدت علي رفع اسعار 
الكهرباء  منها  تكلفة صيانة محطات الطاقة النووية ومدفوعات الديون وتظهر مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء 
بشكل خاص في المناطق الريفية حيث تكون اسعار توصيل الكهرباء عالية فتدفع بعض االسر حوالي 300 دوالر 
شهريا ، واصبحت المصانع تشكو ايضا من اسعار الكهرباء والتي قد تجبرهم علي نقل انتاجهم خارج اونتاريو 
لجهات مثل المكسيك وبالد أخري بسبب المميزات التنافسية ،  وقالت حكومة المقاطعة انها ستتخذ خطوات مهمة 
لتخفيف ضغط  ارتفاع فواتير الكهرباء علي االسر ذات الدخل المنخفض ، ويستطيع سكان أونتاريو تقديم طلب 
السترداد مبلغ 50 دوالر من فاتورة الكهرباءاو اكثر بالدخول علي الموقع االلكتروني  في االسفل ،  وبينما يدفع 
سكان اونتاريو اعلي ثمن للكهرباء في كندا ال يزالوا يدفعون  اقل نسبيا من عدد من المدن في امريكا الشمالية 

مثل نيويورك وبوسطن .

Low-Income Energy Assistance Program )LEAP(. 
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مدينة شمال فانكوفر تضع الفتات حتذير عند مضخات البنزين

تخيل أنك ذهبت لتملئ خزان سيارتك بالوقود فتجد الفتة معلقة علي المضخة 
تقول » إن ما تقوم به االن يسبب تغير المناخ الذي يسبب الجفاف والمجاعات 
» ، أطلقت مدينة شمال فانكوفر برنامج جديد لتشجيع السائقين علي التفكير في 
المدينة  مجلس  وكان   ، سياراتهم  يقودون  عندما  اكثر  بكفاءة   الطاقة  أستعمال 
وعمدتها قد سمعوا عن هذا البرنامج وشاهدوا عرضا له  الصيف الماضي قدمته 

لهم ناشطة في التغير المناخي وهي إميلي كليسال وتبلغ من العمر 18 سنة  لوضع الفتات عند مضخات الوقود 
في المدينة لتحث الناس علي أتخاذ قرارات أفضل لطريقة حياتهم ، وقامت مؤسسة اخري في مجال البيئة بمساعدة 
اميلي لتقدم حجج مقنعة لعمدة ومجلس المدينة ليوافقوا علي فكرتها وفي البداية فكروا في وضع صور لالطفال 
الجياع في مناطق الجفاف ولكن شركات الوقود لم ترحب بهذا وأرادت ان تحمل الالفتات رسائل حول استهالك 
الطاقة بحكمة ، ووافق مجلس المدينة علي فكرة إميلي لوضع الفتات في محطات الوقود الستة في المدينة وقال 
إميلي إن الشئ االكثر أهمية بالنسبة لها هو ان يظل الناس علي دراية بما يقومون به فهي تدعوا الي ما يهم االنسانية 
مثل التأكل اللحم واستعمل وسائل المواصالت إن امكن والسيارات الكهربائية وستظهر هذه الالفتات قريبا في 
مدينة شمال فانكوفر وتنظر بعض المدن الكندية االخري في هذا الموضوع وكذلك بعض الواليات االمريكية مثل 

سان فرانسيسكو وسانتا مونيكا وسياتل

جهود حكومة كندا للتوصل الي اثنني من الكنديني االتراك املعتقلني 
في تركيا تصبح في وضع حرج 

أوتاوا : أصبحت جهود حكومة كندا لالتصال بالكنديين االتراك الذين قبضت 
عليهم السلطات التركية في وقت سابق من هذا الشهر في وضع حرج ، فقد 
أعتقلت السلطات التركية كال من دادو هانسي وإلهان أرديم واحتجزا بشكل 
منفصل عندما قبضت السلطات التركية علي االالف من الناس عقب االنقالب 
الفاشل في 15 يولية والذي راح ضحيته 200 فرد ، ولم يستطيع الدبلوماسيين 
الكنديين في تركيا االتصال بأي من الرجلين ويحمل الرجالن جنسية مذدوجة 

أرديم في  إلهان  للمسلمين هناك وعاش االخر  إمام  دافيد هانسي يعيش في كالجاري ويعمل  تركية كندية وكان 
الكندية وغالبا ما يجد  تورنتو وأوتاوا وكان يعمل أيضا كأمام قبل العودة الي تركيا بعد حصوله علي الجنسية 
المسؤوليين الكنديين صعوبة في مساعدة الكنديين الذين يحملون جنسية مذدوجة اذا قبض عليهم في بلدهم االصلي 
،وقد اتهم دافيد هانسي بانه احد المقربين لقادة حركة ) جولين ( و زعيم عصابة االنقالب ولكن اصدقاؤه يقولون 
انه كان مع زوجته واثنين من اوالده في زيارة لوالده المريض في تركيا ، وأعتقل إلهان في مطار أتاتورك عندما 
كان مستعد للسفر الي كندا مع زوجته واوالده واتهم بقيادة حركة ) حزمت( في كندا وهي حركة تعرف أيضا باسم 
حركة ) جولين ( وتوصف بانها شبكة عالمية تستند الي تعاليم دينية ومقرها الرئيسي في الواليات المتحدة وتسمي 
هناك ) فتح هللا جولين ( وأتهمتها تركيا بإنها العقل المدبر لالنقالب ، هذا وقد استدعي كبار المسؤولين في كندا 

السفير التركي ليشرح لهم اسباب أعتقال الرجلين الكنديين

مقالة معادية للسامية في مجلة عربية تثير 
الغضب

من  غاضبة  الكندية  اليهودية  المنظمات 
كل  تنشر  التي  المسلمة  الصراحة   مجلة 
والتي  بأونتاريو  لندن  مدينة  في  شهر 
المحليين   المسلمين  القراء  لخدمة  أنشئت 
لنشرها مقالة تستجوب حقائق أساسية حول 
السؤال   ( عنوان  تحت  اليهودية  المحرقة 

عن  المقالة  كاتب  وقال  اليهود؟(  هتلر  قتل  لماذا   ، الجميع  يتجاهله  الذي 
اليهود أنهم عززوا المجون واالنحراف الجنسي وتسأل عما إذا كان عدد 
 ، ؟  يهودية  دعاية  هذه  ان  او  مليون  ستة  المحرقة  في  قتلوا  الذين  اليهود 
وين  كاثلين  ان  حتي  المقاطعة  وكل  المدينة  عبر  غاضب  فعل  رد  وجاء 
في  الواردة  المقالة  هذه  الممكنة  العبارات  بأشد  ادانوا  ماثيو  ديب  ونائبتها 
مجلة الصراحة وقالت ديب ماثيو  أن هذه التصريحات المليئة بالكراهية 
والتحامل والكذب ال مكان لها في مجتمعنا ،وقالت رئيسة الوزراء ونائبتها 
انهم سيتوقفوا عن نشر أعالنات في هذه المجلة وقد تم إيقاف اللينك الخاص 
بالمجلة االلكترونية  وقال ناشر المجلة عبد الهادي انه لم يقصد أي ضرر 
او التحريض علي الكراهية  عندما نشر هذه المقالة التي كتبت اوال لجريدة 
االهرام المصرية وانه ال يشارك كاتب المقالة رأيه ، ولكن الرئيس التنفيذي 
في  متفقا  الناشر  يكن  لم  إذا  وقال  الناشر  قاله  ما  يقبل  لم  يهودية  لشركة 
ألرأي مع كاتب المقالة فلماذا يدفع بها للعامة ليقرأوها ، وتقوم وحدة جرائم 
الكراهية في شرطة لندن بالتحقيق في هذه المقالة ، وبعد أعتذار الناشر قال 

انهم سينظرون بعناية أكثر في المقاالت في المرة القادمة

كندا تصنع صبي آلي ) روبوت( ميكن ان يساعد في عالج مرض الزهامير 

أآللي  الصبي  لودويج  وهو  عادي  غير  زائر  تورنتو ألستقبال  شمال  في  المسنين  لرعاية  دار  تستعد 
والربوت الذكي ويبلغ طول هذا الروبوت قدمان ولديه شعر ملون وعيون خضراء وقد صنع علي شكل 
صبي صغير ولكن وظيفته أبعد ما تكون عن التسلية فهو يجاري المسنين في الحديث ويقول صانعوه 
أنه يستطيع أن يالحظ ويرصد عالمات مرض الزهايمر ،فقال المدير التنفيذي لدار المسنين ان الروبوت 
لودويج سيبدا تجربته في شهر أغسطس وهو يستطيع الكشف عن التغير في احاديث المسنين والتغير في 

كالمهم واالنماط الصوتية التي تدل علي المرض والتي ال يستطيع العاملين في الدار 
إدراكها ، كما يستطيع الروبوت ان يدرك الفجوة الزمنية بين االفعال أو استعمال 
الزمنية بين الجمل والكلمات في  االفعال او االفتقار الي استعمال االفعال والفجوة 

الجمل وهذه التغيرات البسيطة ال يستطيع الفرد العادي 
هذه  ادراك  كان  وكلما  بالضرورة  ادراكها  او  تتبعها 
التغيرات في الحديث مبكرا كلما كان االسراع في تقديم 
العالج وتعديل االدوية والنشاط اليومي للمريض ،وقد 
تم تصميم الروبوت وتصنيعه في جامعة تورنتو ويقول 

الدكتور فرانك رودزيكز أن الذكاء الصناعي سيلعب دورا كبيرا في رعاية المسنين 
حيث  سيصل عدد االمصابين بالزهايمر في كندا الي 1.5 مليون فرد خالل العقدين 
المقبلين ولن يكون هناك عدد كاف من الناس لرعاية كل هوالء ، ولن تحتل الروبوتات 
مكان االطباء او الممرضين ولكنها وسيلة فقط لتخفيف العبئ عن كاهل هوالء ليتفرغوا لمهامهم ، وفي 
خالل عرض للروبوت لودويج سأل الروبوت السيدة اليزابيث وتبلغ من العمر 97 سنة عن اسمها وبعض 
االسئلة االخري البسيطة ولكن المحادثة تعثرت عندما فشل كبار السن في سماع ما يقوله الروبوت ، هذا 
ويتوقع الباحثون ان يتم تحسين الروبوت بعد أن يوضع موضع التنفيذ واذا سارت االمور علي ما يرام فإن 

نماذج جديدة مطورة منه سوف تظهر في دور رعاية المسنين عبر البالد.

مسيرة من مئات االفراد في أوتاوا إحتجاج 
علي قتل الشرطة لرجل أسود 

مونتلاير : أثار موت كندي من اصل صومالي 
رجال  ايدي  علي  عقلي   مرض  من  يعاني 
شرطة أوتاوا كثيرا من الغضب وقام النشطاء 
المجتمع  الشرطة ضد  عنف  علي  بأالحتجاج 
االسود في كندا فقد توفي عبدي عبد الرحمن 

الكندي من اصل صومالي وكان يبلغ من العمر 37 سنة متأثر بالضرب 
الذي القاه من الشرطة وكانت الشرطة قد أستدعيت بسبب قيام عبدي بعدة 
الشرطة  وحاولت  المصادر  بعض  حسب  مقهي  في  والتحرش  اعتداءات 
القبض عليه وطاردته الي المبني الذي يقيم فيه ثم قامت بضربه حتي نزف 
دما وقيدته ولكنه مات من اثر الضرب ، وقام مئات المتظاهرون بمسيرة 
مطالبين بمعرفة ماذا حدث لعبدي ، وأصدرت جمعية االمهات الصوماليات 
الكندية بيانا يوم السبت 30 يولية تطالب فيه بوقف اثنين من ضباط الشرطة 
المدير  ودعا   ، التحقيق  إنتهاء  حين  الي  الشوارع  دوريات  في  العمل  من 
التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين في كندا إحسان جاردي بالتحقيق السريع 
إن حماية  ، وقال  للعنصرية دورا في وفاة عبدي  إذا كان  فيما  والواضح 
وصيانة حقوق االنسان وكرامته بغض النظر عن لونه ومعتقده الديني او 
باالمان  الفرد  او  الجماعة  شعور  من  يتجزاء  ال  جزء  أخري  خاصية  أية 
واالندماج في المجتمع ، وقال رئيس شرطة أوتاوا مات سكوف أنه من غير 
المقبول ان نلمح بان التعصب لعب دورا في هذه الحادثة وأن لدي الشرطة 
عالقات راسخة جدا مع المجتمع وليس لديها تاريخ من التوترات العنصرية 
مثل الموجودة في الواليات المتحدة ، هذا وسوف يستغرق التحقيق أسابيع 

وشهور قبل أن يكتمل وتعلن نتائجة

مدينة االمير البرت تعلن حالة الطوارئ بسبب تلوث 
مياه النهر بالنفط 

أصبحت  الشمالي  ساسكاتشوان  نهر  الي  النفط  من  لتر  الف  تسرب 200  بعد  
أمدادات المياه لمدينة االمير البرت مهددة وأعلن عمدة المدينة جريج دايون يوم 
االثنين 25 يولية في مؤتمر صحفي حالة الطوارئ في المدينة وطلب من الناس بذل 

المزيد من الجهد للحفاظ علي المياه وقال نريد أن يعرف  الناس أن لدينا أمدادت مياه احتياطية نظيفة وان المياه سوف 
يتم توصيلها الي المنازل للشرب منها ويجب أن نكون متحفظين في أستعمالها وال يجب أستعمالها في غسيل المالبس 
او غسيل السيارات او ري حديقة المنزل ومن يخالف هذا قد يغرم 1000 دوالر وقال أن المدينة تبني االن انابيب 
لنقل المياه من جنوب نهر ساسكاتشوان الي مدينة االمير البرت وتمني العمدة ان يكتمل البناء خالل يوم او اثنين الن 
المياه االحتياطية ستدوم فقط 24 ساعة وقال أيضا ان خط انابيب المياه النظيفة التي نبنيها االن يبلغ طوله 14 كيلومتر 
وستتكلف ما يزيد علي مليون دوالر  وأعالن حالة الطوارئ في المدينة يجعلها مستحقة لمساعدات من الحكومة وقال 
العمدة ان المدينة سوف تطالب بتعويض من شركة هاسكي للطاقة للتكاليف المرتبطة بتسرب الوقود وقالت شركة 
هاسكي انها  تتحمل مسؤولية تسرب الوقود من احد خطوط االنابيب الحاملة للوقود وتعتذرعن هذا   وسوف تعوض 

عن أية تكاليف تكبدتها المدينة حتي االن .
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توفيق مرتي مينا

الرئيس  من  رسالة   5  /  23
الناصر  عبد  الرئيس  إلى  جونسون 
)هيوبرت  نائبه  إرسال  فيها  يقترح 
األوسط  الشرق  إلى  همفرى( 
للتحدث مع قادة العرب وإسرائيل . 
وبعد ظهر نفس اليوم وصل يوثانت 
إلى القاهرة، وفى اليوم التالى صدر 
]كل  بأن  السوفييت  القادة  من  بيان 
الشرق  فى  عدوان  بشن  يغامر  من 
من  بمقاومة صلبة  سيٌواجه  األوسط 
والدول  السوفييتى  اإلتحاد  جانب 
بيان  صدر  وقد   . للسالم[  المحبة 
الكامل  اإلنسحاب  يدين  أمريكى 
غزة  قطاع  من  الطوارىء  لقوات 
القوات  لحشد  ويأسف  وسيناء، 
العسكرية، وتعتبر خليج العقبة ممراً 

مائياً دولياً . 
يوثانت  إلتقى  اليوم  نفس  مساء 
إقتراح  على  واتفقا  بيته  فى  بناصر 
اإلمتناع  ويعنى  )الموراتوريوم( 
تفتيش  أو  تصرف  أى  إتخاذ  عن 
تمتنع خاللهما  أسبوعين  لمدة  للسفن 
عبر  سفن  أى  إرسال  عن  إسرائيل 
إلى  يوثانت  وعاد  المضيق،،، 

نيويورك فى اليوم التالى.
مصر  فى  رعاياها  تنصح  أمريكا 
لمغادرتها.،،،  باإلستعداد  وإسرائيل 
بحرية  قوة  إنشاء  يقترح  جونسون 
ترفع  سفينة  مرور  تساند  دولية 
الروسى  السفير  اإلسرائيلى.،،  العلم 
أشكول  من  يطلب  أبيب  تل  فى 
األولى  الطلقة  إطالق  بعدم  تعهداً 
جرى  األولى  ألطلقة  أشكول:  فيرد 
إطالقها فعاًل بحصار خليج العقبة،،، 
بجولة  يقوم  إسرائيل  خارجية  وزير 

فى العواصم الغربية. 
ال  له:  ديجول  يقول  باريس  فى 
لندن،  فى  الحرب،  بشن  تقوموا 
يعضد  الوزراء  رئيس  ويلسون 
واشنطن  فى  بحذر،  ولكن  إسرائيل 
إسرائيل  إن  جونسون:  من  يسمع 
لن  إننى  علّى  تعتمد  أن  تستطيع 
كلمة  أنسى  ولن  وعد  عن  أنكص 

قلتها. 
رابين فى حالة إنهيار عصبى ولم 
جوريون  وبن  أيام،  عشرة  منذ  ينم 
يترك محل إقامته فى صحراء النقب 
ويتوجه إلى تل أبيب قريباً من دائرة 
العسكريون  القادة  القرار،  صنع 
لم  إذا  بانقالب  أشكول  يهددون 
بسرعة،  الحرب  إسرائيل  تدخل 
إننى فى دهشة  له  يقول  و)ويزمان( 
أقوى  تصرفك  فتحت  أمرك،  من 
جيش يهودى منذ أيام )داوود(، ومع 
الفرصة  أمامك  تتردد،  فأنت  ذلك 
التاريخ  فى  آخر  داوود  لتصبح 

اليهودى.
المصرى  والوفد  مايو   28
طلبات  تقديم  موسكو،بعد  يغادر 
الروسى  الدفاع  وزير  السالح،يقول 
وزير  بدران  شمس  الوفد  لرئيس 
المطار:  فى  يودعه  وهو  الحربية 
لكم،  سنعطيها  طلباتكم  لكل  إطمئنوا 

فسوف  الحرب  أمريكا  دخلت  إذا 
بجانبكم. ندخلها 

هكذا عاد وزير الحربية المصرى 
من زيارة موسكو، وخالل ذلك عاد 
أبا إيبان وزير الخارجية اإلسرائيلى 
بين  الفارق  لكن  واشنطن،،  من 
كان  منهما  كل  يحمله  ما  حصيلة 
أشكول  تواجه  عاتية  .عاصفة  كبيراً 
ساعة   48 العملية  تأجيل  قرر  الذى 
طلبها جونسون عند إجتماعه مع أبا 
الذى  الوسام  يخلع  ويزمان  إيبان، 
ال  بأنه  يهدد  صدره،ورابين  على 
إذا  القوات  على  السيطرة  يضمن 
بالقتال،  لها  األمر  صدور  تأخر 
وافق  عسكرى  إنقالب  من  وخوفاً 
وحدة  حكومة  تأليف  على  أشكول 
بيحن  مناحم  فيها  شارك  وطنية 

ودخلها ديان وزيراً للدفاع.
جولدبرج مندوب أمريكا فى األمم 
األمريكى  الرئيس  يقول:  المتحدة 
هذه  ناصر  يفهم  أن  على  مصمم 

المرة ما لم يفهمه سنة 1956 .
22 مايو قام األردن بقطع عالقاته 
مع سوريا بسبب حادث ) الرمثا(،،، 
وفى 30 مايو كان الملك حسين فى 
يتصالح  الناصر  عبد  الرئيس  مكتب 
مع الشقيرى، ويطلب أن يكون عبد 
المنعم رياض قائداً للجبهة األردنية، 
هدية  إلغاء  الزيارة  هذه  عن  ونتج 

أسلحة من السعودية لألردن.
واشنطن  فى  الدفاع  وزارة 
منفردة  أمريكية  رقابة  إلى  تحتاج 
قرار  وكان  العمليات،  مسرح  على 
)ليـــــبرتى(  التجسس  سفينة  إرسال 
على  للتجسس  شائع  هو  كما  ليس 
أو  المصرية،  الجبهة  فى  يجرى  ما 
فيها،،  الرادارات  على  للتشويش 
إسرائيل  تتجاوز  أال  لضمان  وإنما 
فى عملياتها خطوط إحتواء العمليات 
فالمطلب  عليها،  اإلتفاق  تم  كما 
كامل  هو  كان  إلسرائيل  األكبر 
الغربية  )الضفة  إسرائيل  أرض 
الخالص من  والقدس( وليس مجرد 
)ليبرتى(  الناصر. وقد توجهت  عبد 
أو  إسرائيل  علم  بدون  المنطقة  إلى 
كشفت  إسرائيل  لكن  معها،  اإلتفاق 
وكانت  ومهمتها  وجودها  حقيقة 

المأساة التى تعرضت لها السفينة. 
التجسس،المعبأة  سفينة  ليبرتى، 
األلكترونية  العقول  من  بصفوف 
التنصت  وأجهزة  الشفرات،  لفك 
والتسجيل، ويعمل عليها 279 رجاًل، 
األبيض  البحر  شرق  إلى  تحركت 
بين  نقطة  يمثل  موقعا  لها  لتتخذ 
إختراق  ومهمتها  والقدس،  العريش 
تراقب  وأن  اإلسرائيلية،  الشفرات 
القوات  وتقدم  تحرك  مفتوحة  بعيون 
اإلسرائيلية على الجبهة األردنية فى 
المدينة  إتجاه  فى  أو  الغربية  الضفة 
السفينة  واتخذت  القدس،  فى  القديمة 
ظهر  بعد   12،05 الساعة  موقعها 
الطيران اإلسرائيلى  5يونيو)غارات 
قد  كانت  المصرية  المطارات  عل 
والنصف  عشرة  الحادية  فى  إنتهت 
تسجيل  فى  مهمتها  وبدأت  صباحاً(، 
وفك الشفرات فاكتشفت أن إسرائيل 

المتبادلة  الرسائل  تقوم بعملية)طبخ( 
معانيها  بتغيير  واألردن  مصر  بين 
إلى  ودفعه  األردن  توريط  بهدف 
الحرب بما يعطى إلسرائيل العذرفى 

التقدم أسرع فى الضفة الغربية. 
فقامت  بذلك  واشنطن  إبالغ  وتم 
ديان  الجنرال  من  باإلستفسار 
المعلومات،  مصدر  ذكر  دون 
السفينة  سر  إكتشفت  إسرائيل  لكن 
ليبرتى، وصدرت األوامر بإغراقها 
تخفى  ما عليها ومن عليها كى  بكل 
عليها،ومن  حصلت  التى  األدلة 
 2،35 حتى  ص   8،50 الساعة 
النفاثة  يونيو،الطائرات   8 يوم 
فوق  بالطيران  تقوم  اإلسرائيلية 
جميع  من  حولها  وتدور  السفينة 
العالمات  بوضوح  وترى  الجهات 
وسطح  جسم  على  األمريكية 
الباخرة، كما أنها فى المياه الدولية، 
المعارك  فى  طرفاً  ليست  وأمريكا 
ومع كل ذلك فقد إنطلقت الصواريخ 
من  والطوربيدات  الطائرات  من 
السفينة  قيام  رغم  الطوربيد  قوارب 
بإرسال اإلشارات الضوئية لتوضيح 
هويتها، ونتيجة لذلك تم تدمير معظم 
السفينة، و31  قائد  ومقتل  المعدات، 
من رجالها، وجرح 54 من طاقمها، 
قدمت  أنها  إسرائيل  فعلته  ما  وكل 
هذا  األمريكية على  لإلدارة  إعتذاراً 

الخطأ، وقبلت أمريكا اإلعتذار.
الصراع،  أحداث  إلى  وبالعودة 
كبيرة  بأعداد  إسرائيل  تزّود  أمريكا 
تلقى  أن  بعد  الواقية  األقنعة  من 
تملك  بأن مصر  معلومات  جونسون 
السامة،،،  الغازات  من  مخزوناً 
جونسون يقترح إيفاد نائبه )هيوبرت 
أو  ناصر  الرئيس  لمقابلة  همفرى( 
الرئيس  نائب  مصر  ترسل  أن 
الدين( لمقابلة الرئيس  )زكريا محى 
جونسون وقرر ناصر إيفاد نائبه إلى 
يونيو.  5 األثنين  أو  األحد  واشنطن 
يبلغه  جونسون  إلى  ناصر  وكتب 
بالعدوان  البادئة  تكون  لن  قواتنا  أن 
ما  بكل  وطنها  عن  ستدافع  ¸لكنها 
إلى  باإلستماع  وأننا سنرحب  تملك، 
وأنا  وقت،  أى  فى  همفرى  مستر 
زكريا  السيد  إلرسال  استعداد  على 
محى الدين إلى واشنطن لإللتقاء بكم 
وشرح وجهة نظرنا ورد جونسون: 
لمقابلة  استعداد  على  أكون  سوف 
صباح  الدين  محى  زكريا  السيد 

الثالثاء 6 يونيو.
العربية،  الدول   
الجزائر  العراق،ليبيا،الكويت، 
يتوقع  تيتو  مصر-  مع  تتضامن 
يونيو   4 ساعة،   24 خالل  الحرب 
مجلس  على  الخطة  يعرض  ديان 
الوزراء: 1- ضربة رئيسية موجهة 
إلى مصر 2 – موقف دفاعى بحت 
أمام سوريا 3 – إمتناع عن مهاجمة 
األردن إال إذا بدأت الهجوم، وبأغلبية 

مطلقة تم توقيع قرار الحرب.
               )البقية فى العدد القادم(

اإلنسان  تكسب  القناعة  فضيلة 
والرضا  اإليمان،  وقوة  النفس  غني 
له بل تجعل اإلنسان يعيش  بما قسم 
نميمة وحسد،  حياة هانئة طيبة دون 
للبال والنفس،  أنها تعطي راحة  كما 
والتوترات  الهموم  دائرة  عن  والبعد 
هللا،  محبة  لنيل  وسبب  واالكتئاب 
وطريق يؤدي إلي الجنة. فغنى النفس 
خير من غنى المال، كما أن السعادة 
الحقيقية ليس في امتالك األشياء بل 
نفوسنا.  علي  وسيطرتنا  سيادتنا  في 
واألذن  النظر،  من  تشبع  ال  فالعين 
هي  فالقناعة  السمع.  من  تمتلئ  ال 
عن  والبعد  بالرضا،  القلب  امتالء 
أعلى  تعتبر  بل  والشكوى  السخط 
درجة يمكن لإلنسان أن يصل إليها، 
عرف  من  هو  القنوع  اإلنسان  ألن 
يقول  بحالته.  واقتنع  نفسه،  حقيقة 
على  جلست  أغسطينوس:  القديس 
قمة العالم، حينما أحسست في نفسي 
أني ال أخاف شيًئا وال أشتهي شيًئا، 
ويقول القديس بولس في رسالته إلي 
أهل فيلبى: )تعلّمت أن أكون مكتفياً(. 
 وفي هذا السياق أود أن أشير إلى 
القصة التالية: دخل أحد األطفال إلى 
أحد المطاعم المزدحمة وجلس على 
إحدى الطاوالت وسأل الفتاة العاملة: 
بالشيكوالته؟  كريم  آيس  يوجد  هل 
فإجابته نعم يوجد ثم سألها بكم اآليس 
كريم بالشيكوالته هنا؟ أجابته بخمسة 
جنيهات. سألها مرة أخرى بكم اآليس 
كريم بدون شئ )حليب فقط( فإجابته 
منها  بأربعة جنيهات... طلب  بتأفف 
كريم  االيس  من  بكوب  له  تأتى  أن 
وظل  الطلب  فأحضرت  فقط،  حليب 
هذا  وفى  مستمتع  وهو  يأكل  الطفل 
البعض  المكان ووقف  الوقت ازدحم 
الفتاه  وكانت  الطفل،  انتظار  في 

لمالبسه  بغيظ  للطفل  تنظر  العاملة 
وثقته  بنفسه  والعتزازه  البسيطة 
باالنتظار  والبعض  باألكل  وبطئه 
أن ينهى الطفل اآليس كريم.. ثم قام 
الحساب  وترك  الفتاة  وطلب  الطفل 
على الطاولة، فأسرعت الفتاة لتنظف 
كانت  وهنا  الحساب،  وتأخذ  الطاولة 
الفتاة... الطفل  التي أدمعت  المفاجئة 
حرم  أنه  أي  جنيهات  خمسة  ترك 
بالشيكوالتة  كريم  اآليس  من  نفسه 
الخامس  الجنيه  للفتاة  يترك  لكي 

بقشيشاً لها. 
أحيانا نخطئ في الحكم على البعض 
وأحيانا ننظر للبعض هذا غنى وهذا 
من  البعض  على  نحكم  كما  فقير، 
قد  للشخص  المادي  المستوى  خالل 
يكون اإلنسان الذي أمامي غنياً ولكن 
نفسه داخليا فقير فكل كنوز العالم ال 
والغنى  بالرضا  يشعر  ال  ألنه  تغنيه 
فقيراً  الداخلي وأحيانا يكون اإلنسان 
ولكنه غنى... غنى ألنه يشعر داخليا 
بالغنى وأنه قانع بما يملك، وال ينظر 
شهوة  قلبه  في  يحمل  وال  لآلخرين 
كما  اآلخرين،  يملكه  لما  طمع  أو 
نجد  لذا  دائماً.  ربه  يشكر  القانع  أن 
أن فضيلة القناعة ضد الطمع. يقول 

الشاعـر في هذا المعنى: 
غنى النفس ما يكفيك من سد خلة... 

فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقـراً.
وجدت  الحكماء:  أحد  قال  كما 
وأهناهم  الحسود،  غما  الناس  أطول 

عيًشا القنوع.
ومن القصائد العربية الهادفة: 

تكون  أن  تجــــــزع  النفس 
غنـى  من  خير  والفقـــــــر  فقيرة... 

يطغيـــــــها
فإن  الكفاف...  هو  النفوس  وغنى 

أبت فجميع ما في األرض ال يكفيها
بالكلمة  طرحي  أنهى  وأخيراً، 
الدائمة للكاتبة / جويس ماير: )يارب 
والشعور  بالسالم  أنعم  أن  أختار 
عن  النظر  بغض  والرضا  باالكتفاء 

الظروف(. 

غين النفس )القناعة( 
بقلم : ألبري ثابت فهيم

علماء ينتجون اللحوم دون اللجوء لذبح 
احليوانات 

اللحوم  إلنتاج  أمريكية  ادعت شركة 
بأنها اكتشفت طريقة جديدة إلنتاج اللحوم 
دون أن تضطر لذبح الحيوانات وبدأت 
اإلنترنت  على  التبرعات  لجمع  بحملة 
بحسب  اللحوم،  إنتاج  آلة  لتمويل صنع 
ميرور  الدايلي  صحيفة  في  ورد  ما 
ميت"  "سوبر  شركة  قالت  البريطانية. 

إلنتاج اللحوم بأنها اكتشفت طريقة جديدة إلنتاج اللحوم من خاليا الحيوانات، حيث 
سيؤدي ذلك إلى اإلقالع عن ذبح الحيوانات من جهة وسيقضي على المجاعات التي 
تنتشر في جميع أنحاء العالم باإلضافة إلى حماية البيئة. ويذكر بأن الشركة نجحت 
إنديجوجو على  أمريكي عبر صفحة  دوالر  بلغت 127000  تبرعات  في جمع 
اإلنترنت. وقدمت الشركة عبر موقعها الشكر لكل من تبرع لمشروعها، وقالت إنها 
اآلن يمكن أن تبدأ بصنع آلة إنتاج اللحوم، وتمنت أن تتلقى المزيد من التبرعات 
بالخبرة  يتمتعون  باحثين  إن  الشركة  باسم  ناطق  بالنجاح. وقال  ليكلل مشروعها 
يعملون جنباً إلى جنب مع العديد من العلماء تحت إشراف شركة سوبر ميت لتطوير 
هذه اآللة. وأضاف الناطق بأن هذه التقنية تسمح بتكاثر الخاليا التي تؤخذ من عينة 
صغيرة من أنسجة الحيوان دون تعريض الحيوان ألي أذى. ويقوم القائمون على 
اإلنتاج بتنظيم الخاليا وتخصيبها في بيئة مناسبة مصممة خصيصاً لتحاكي جسم 

الحيوان، األمر الذي يسمح لألنسجة الصغيرة لتتحول إلى عضالت مكتملة النمو.



شركة »Audi« ستصدر ثالث سيارات 
كهربائية حبلول العام 2020 

خططها  عن  سابق  وقت  في   »Audi« شركة  أعلنت 
ابتداء  عام  كل  خالل  واحدة  كهربائية  سيارة  إلطالق 
من العام 2018، وهي ال تزال تحافظ على هذا الوعد. 
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة »Audi« روبرت 
سيارات  ثالث  ستصدر  شركته  بأن  مجددا  ستادلر 
العام  بحلول   »Audi A Series« فئة  من  كهربائية 
2020، فالشركة تعول كثيرا على سياراتها الكهربائية، 
العام  بحلول  السنوية  مبيعاتها  ربع  تمثل  أن  وتتوقع 
2025. وقال ستادلر أن »هذه ستكون سيارة آلية قد ال 
تحتاج إلى المقود أو الدواسات، حتى أنها ستكون مثالية 

لحركة المرور في المدن.«

                      
التجربة     

بقلم مدحت موريس
 )voicy2005@yahoo.com(

لم اتخيل ان اعيش يوماً تلك الفترة العصيبة 
التى مررت بها...فمنذ ان ُرزقت بابنى الوحيد 
على  وتربيته  تنشئته  على  جاهداً  اعمل  وانا 
نشأ  وامه  انا  لى  استجابته  الفضائل..ومع  كل 
طفلى محبوباً ومغبوطاً من الجميع بل صرنا 
انا وامه محسودين على ابننا الوحيد الذى صار 
فى صباه وسنين مراهقته مثااًل لكل من يعرفه  
اما عن فخرى به انا وامه فهذا امر غنى عن 
التعبير. وكيف لنا اال نفخر بفتى يشهد له الجميع 
باالخالق الحسنة والعقل الراشد وفوق هذا وذاك 
تفوقه العلمى فى مراحل التعليم المختلفة..حتى 
الثانوية.... المرحلة  من  االخير  للعام  وصل 
الثانوية العامة التى تُعلن فيها حالة الطوارىء 
فى كل البيوت المصرية ويخيم الصمت على 
اليها  نستمع  الغانى  مجال  فال  المنازل  كل 
وال الفالم نشاهدها او مباراة رياضية نتابعها 
فكل البيوت مشغولة بعام تحديد المصير. على 
فترة  لم نعش  بيتنا حيث  العكس من هذا كان 
الطوارىء فابننا طالب الثانوية العامة كان وقته 
منظماً تماماً فكان ينكب على دراسته فى وقت 
وقت  فى  يحبها  التى  الموسيقى  الى  ويستمع 
وكان يتابع ايضاً مبارايات كرة القدم فى وقت 
آخر....ومع كل هذا كانت عالقته بربه موجودة 
فى كل االوقات ال تتعطل وال تتأثر بما يجرى 
حوله...خالصة القول ان تلك السنة مرت علينا 
مثل كل سنوات دراسته ولم نستشعر فارقاً بينها 
نهاية  االخرى...وفى  الدراسة  سنوات  وبين 
العام لم نتفاجأ ان يكون ابننا وفخرنا من زمرة 
المتفوقين وبسهولة وبدون عناء تم قبوله بكلية 
الهندسة.                                                                                    

من هنا بدأت المعاناة...معاناتى انا وامه؟ ام 
معاناته هو؟ ال ادرى ان كنا نشعر به فنعانى 
ام تراه كان يشعر بنا فيعانى. الحقيقة انها كانت 
معاناة للجميع. اجتاز ابنى سنة الدراسة االولى 
التالى  العام  فى  التحق  بعدها  الهندسة  بكلية 
بشعبة الميكانيكا....ثم جاءت الصدمة التى لم 
يتوقعها احد حيث رسب ابنى فى فاجعة اهتزت 
لها اركان منزلنا فلم نتعود على الفشل بل ان 
افراد  لسان الحد  اى  يعتادها  لم  كلمة رسوب 
اقرب  امر  هو  فيها  التفكير  ومجرد  االسرة 
الى المحال...لكن لالسف هذه الكلمة صارت 
حقيقة واقعة نعيشها...تفجرت 
دموع امه وتماسكت انا بينما 
مقلتى  فى  سجينة  الدموع 
ابنى  حريتها....اما  تناشدنى 
هول  من  عليه  اشفقنا  الذى 
متماسكاً،  بدا  فقد  الصدمة 
ايضاً  لكنه  حزنه  نلمح  كنا 
ثقته  تهتز  ولم  متماسكاً  كان 
سبب  معرفة  حاولنا  بنفسه. 
اليجاد  واجتهدنا  الرسوب 
تهدف  كلها  كانت  اسباباً 
والصاق  الفشل  من  لتبرئته 
كلها  اخرى  لعوامل  االتهام 
خارجة عن ارادته. لم احاول 
ان اناقشه فى امر عدم نجاحه 
جاءت  له  كلماتى  لكن  كثيراً 
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يحررها هانى نصحى

جديد.  من  النجاح  الى  للعودة  الحفزه  مشجعة 
سوى  الثانية  السنة  او  الجديد  العام  يحمل  ولم 
مصيبة اقوى بتكرار رسوبه مع تعقد موقفه من 
االستمرار فى دراسته فقد منحته الجامعة فرصة 
الى  ينتقل  نجح  فان  الخارج  ليمتحن من  اخيرة 
السنة الثالثة وينفتح امامه باب المستقبل كمهندس 
محترم اما اذا رسب فانه يُفصل من الكلية وعليه 
وقتها ان يختار االلتحاق باحدى الكليلت االدبية 
دراسة  فى  قضاها  التى  السنوات  عليه  وتضيع 
الهندسة.....وبسرعة مرت االيام لنعيش مرحلة 
االمتحانات لعام االمل االخير وعرفنا معه اجواء 
حالة الطوارىء التى تعيشها البيوت المصرية فى 
سنة الثانوية العامة مع فارق كبير نعيشه اآلن هو 
بال شك اكثر تأزماً واشد الماً. وبدأت االمتحانات 
وبدأ االرتباك المنزلى ، وصرنا ثالثتنا نتحاشى 
الكالم وحتى النظرات وهاجس الرسوب يهاجمنا 
او على االقل انا وامه وللحق فهو كان اكثر ثباتاً 
منا. تحاشينا الكالم حتى اننا كنا نخشىى سؤاله بعد 
العودة من االمتحان عن احواله فكان هو يبادرنا 
باهلل  ايمانى  قصيرة...الحمدهلل...وبقدر  بعبارة 
بقدر ما اشعر باننا ال نستخدم هذه الجملة - نحن 
المصريون - اال فى المصائب والنوائب لكنه كان 
يطمئننى بثقة شعرت انها بدأت تعود اليه وبنفس 
من  بمخاوفه  يصارحنى  به  فوجئت  الثقة  قدر 
االمتحان القادم بعد يومين، وسقط قلبى بين قدمى 
فهذا قول جديد تماماً عليه لم يحدث طوال سنوات 
دراسته سواء تلك التى تفوق فيها او تلك التى لم 
يحالفه فيها التوفيق....طمأنته بصورة لم اجدنى 
فيها مقنعاً لكن ما عساى افعل وال املك من االمر 
شيئاً دخلت الى حجرة نومى فاذ بامه والتى كانت 
قد سمعت جانباً من الحوار واقفة تصلى بدموع 
طالبة من اله السموات ان يمد يده ويترفق بابننا 
لماذا؟   اسأل  وانا  الشرفة  الى  الوحيد...خرجت 
السؤال...ثم  وجهت  لمن  اعرف  ال  لماذا؟و 
بضعف االب المستسلم لمشاعره تذكرت حواراً 
الفساد...الفساد فى  يتحدثون عن  العمل  لزمالء 
االمتحانات!!!!!!  بيبيعوا  انهم  لدرجة  شىء  كل 
بل واقسم احد الزمالء انه يعرف شخصياً افراد 
يكونون مافيا لالمتحانات سواء للثانوية العامة او 
لالمتحانات الجامعية!!!!   سرحت اكثر ودارت 
رأسى بافكار شيطانية لم اعتدها لكنى استسلمت 
لها ووجدت فيها طوق النجاة وعلى الرغم من 
تنافى هذا االسلوب مع االخالق التى نشأت عليها 
اال اننى وجدت مبرراً وحيداً وهو اننى لن اترك 
ابنى يغرق وهناك آخرون ال يستحقون النجاح 
وينالونه فى مقابل المال. استعجلت الليل ان يمر 
ليأتى الصباح واذهب الى عملى مسرعاً والتقى 
وانا  وسألته  المافيا  يعرف هؤالء  الذى  بالرجل 
احداً  يعرف  كان  ان  اهتماماً  ابدى  اال  احاول 
يستطيع ان يسرب له اسئلة هذا االمتحان الذى 
يخشاه ابنى؟  وعندما اجابنى بااليجاب لم استطع 
بصورة  منه  وطلبت  بل  مشاعرى  اخفى  ان 
اقرب الى التوسل ان يأتى لى بهذا االمتحان....

اتى  ثم  تليفونية  محادثة  واجرى  انصرف عنى 
ليبشرنى ولكنه قال “االسئلة فقط” فلن استطيع 
ان احضر االجابات....ال يهم ..ال يهم لن يحتاج 
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شركة يابانية تنتج أول بصل 
ال يسّبب الدموع 

يعد البصل من المكونات األساسية في الكثير من أطباق 
الطعام حول العالم، ويحمل العديد من الفوائد الصحية 
للكثير من  تقشيره وتقطيعه يشكل كابوساً  للجسم، لكن 
ربات المنازل، فسرعان ما تبدأ الدموع تنهمر غزيرة 
خالل هذه العملية. لكن شركة يابانية وجدت حاًل عملياً 
لهذه المشكلة، بعيداً عن النصائح والحيل التي تمنع أو 
تخفف انهمار الدموع أثناء التعامل مع البصل، من خالل 
يعد األول من نوعه في  البصل  إنتاج نوع خاص من 
العالم وال يسبب انهمار الدموع. وتستعد شركة »هاوس 
فود غروب« إلطالق البصل الذي منحته اسم »سمايل 
بول« أو كرة االبتسامة، ألنه يرسم الفرحة على وجه 
الدموع، وهو  تذرف  يجعلها  أن  بداًل من  المنزل،  ربة 
نتاج عقدين من األبحاث. وفي عام 2002 نشر باحثون 
من »هاوس فود غرب« نتائج أبحاثهم التي أظهرت أن 
باإلمكان تحييد االنزيمات المسببة للدموع في البصل، 
هذه  الغذائية، وحصلت  وقيمته  نكهته  على  الحفاظ  مع 
األبحاث على جائزة نوبل. لكن الفرضية التي وضعها 
الباحثون لم يثبت أنها قابلة للتطبيق حتى العام الماضي، 
أن  من  الرغم  وعلى  سنترال.  أوديتي  موقع  بحسب 
شركة »هاوس فود غروب« أعلنت أنها ال تنوي إنتاج 
من  أن  إال  واسع،  تجاري  نحو  على  بول«  »سمايل 
المرجح أن يبدأ هذا البصل بغزو األسواق اليابانية هذا 

الخريف.

ابنى الى االجابات فهو طالب مجتهد ما يهمنى هو 
ان يركز فقط فى عدد محدد من االسئلة. فذهب هو 
ليحضر االسئلة وذهبت انا الى البنك حيث سحبت 
خمسة آالف جنيهاً هى ثمن بخس النقاذ ابنى من 
اسئلة  وبيدى  اال  المنزل  الى  اعد  الضياع...ولم 
االمتحان.....سيراجعها الليلة بعد ان يذاكر جيداً ، 
ستكون المراجعة االخيرة قبل ان يذهب لالمتحان. 
فى المنزل ترددت قبل ان اطرق باب حجرته، هل 
سادخل عليه القول افرح يا ابنى الحبيب ابوك صار 
فاسداً واشترى لك االمتحان؟...دخلت حجرته سألته 
عن احوال المذاكرة فاخبرنى انه لتوه انتهى وسينام 
االخيرة،  المراجعة  ويراجع  مبكراً  ليصحو  اآلن 
وقلت  اشتريتها  التى  االسئلة  باوراق  يدى  مددت 
دون ان انظر اليه هذه بعض االسئلة يقولون انها 
مهمة جداً...القيت كلماتى وخرجت قبل ان يسألنى 
اسئلة صعب على ان اجد اجابة لها. استغرقت فى 
وهو  بابنى  وشعرت  جداً  مبكراً  وصحوت  النوم 
يغادر الى االمتحان ولم اشأ ان انهض بل ولم اذهب 
وانظر  الدخل حجرته  نهضت  عملى...لكنى  الى 
الى مكتبه الجد االوراق التى اعطيتها له فى مكانها 
ويبدو انه لم يمسها !!!! تباينت مشاعرى ولم اعرف 
هل افرح المانته ام احزن لضياع نقودى و مبادىء 
مشاعر  تغلبت  النهاية  وفى  كله،  عمرى  عشتها 
من  ابنى  عودة  فيها  انتظرت  لساعات  الخوف 
االمتحان....ما ان سمعت خطواته حتى سارعت 
وفتحت الباب الجده امامى بابتسامة خففت قلياًل من 
توترى وسألته عن احوال االمتحان فاجابنى “ كان 
امتحان صعباً جداً”...انقبض قلبى وقلت له بصوت 
خافت “ مادام صعب على الجميع يبقى ح يراعوا 
ده فى التصحيح” اجابنى ابنى “فعاًل”.سألته تقصد 
الحكاية” جلست  ايه...قال لى “ خلينى احكى لك 
صامتاً استمع....بدأ ابنى حكايته “ استاذ المادة هو 
الشديدة وهو  المعروف بصرامته  الدكتور سرور 
على  مروره  االمتحان..واثناء  لجنة  رئيس  ايضاً 
لجنتنا سمع همهمات الطلبة وشكواهم من صعوبة 
االمتحان..فكان انه وقف يتحدث مع المراقبين على 
باب اللجنة او خارجها قلياًل وكأنه يعطى الضوء 
االخضر للطلبة لتبادل االجابات..بل انه قال على 
وبين  بينكم  “اتصرفوا  الجميع  من  ومرأى  مسمع 
بعض” فصارت اللجنة مثل السوق.  قاطعت ابنى 
“ وماذا فعلت انت؟” اجبنى “ حصرت ذهنى قدر 
ما استطعت وحاولت فى جميع االسئلة وكتبت ما 
استطعت ان اكتبه، لكنى لم التفت يميناً او يساراً 
فضميرى لم يسمح بأن آخذ ما ليس لى..!!!! وقبل 
ما  كل  كتبت  اننى  وجدت  الوقت  نصف  انقضاء 
لم  هذا  قدرتى وفوق  اعرف وكانت هذه هى كل 
الورقة  بتسليم  فهممت  للجنة  العام  للجو  استرح 
واقفاً  سرور  الدكتور  رآنى  ان  وما  والخروج، 
حتى سألنى - رايح فين- اجبته: انا خلصت، امسك 
الدكتور بورقة االجابة متصفحاً ثم قال بصيغة آمرة 
- ارجع كمل االجابات قلت له هذا كل ما اعرفه يا 
الدكتور: ده مش ح ينجحك ادخل  دكتور...صاح 
واتصرف مع زمايلك..اجبته: مش قادر اعمل كده 
يادكتور...ارتفع صوته اكثر: انا باقولك غش قلت 
الدكتور  قال   ، له : ضميرى ال يستطيع صدقنى 
وهو يسب ويشتم: يا واد انت منين؟اصلك ايه؟ قلت 
له: انا مسيحى يا بيه وامسك الدكتور بالقلم وهو 
يقسم باننى ناجح وعلم على الورقة واعطانى اكثر 
من درجة النجاح. انسابت دموع ابنى غزيرة وهو 
التحكم  المرة عن  يروى لى قصته وعجزت هذه 
بالنجاح  ليس  اهنئه  وانا  واحتضنته  دموعى  فى 
فى الدراسة وانما بنجاحه فى اجتياز التجربة، ثم 
ذاتى على ضعفى  واعاتب  بنفسى  تركته الختلى 
تحت مسمى حبى البنى او التخاذى لفساد اآلخرين 
ذريعة وحجة للتهاون والتنازل عن المبادىء التى 
تربيت عليها. نجح ابنى فى االمتحات وال يهمنى 
ان كان سينجح فى دراسته فى السنوات القادمة النه 
التجربة  وتتبقى  االصعب  االمتحان  اجتاز  بالفعل 
مخيفاً  سقوطاً  فيها  وسقطت  بها  انا  مررت  التى 

لتكون درساً لى فى سنين عمرى القادمة.

خيال  وحى  من  هى  التجربة  قصة  ملحوظة: 
االمتحان  بلجنة  الخاص  المشهد  ولكن  المؤلف 
حقيقىة  واقعة  هو  الدكتور  مع  الطالب  وحوار 
االسكندرية  جامعة  الهندسة  بكلية  بالفعل  وحدثت 
وكان  الماضى  القرن  من  الستينات  اواسط  فى 
القمص لوقا سيداروس شاهداً لتلك الواقعة وذكرها 
فى الجزء الثالث من كتابه رائحة المسيح فى حياة 

ابرار معاصرين.  
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عاما   51 وعمره  روسيا  من  هو 
يعمل  وكان  معماريا  مهندسا  ويعمل 
تحت حرارة الشمس الشديدة في وقت 
موجة الحر الشديدة التي انتابت كندا 

في شهر يوليو الماضي.
أتى للعيادة ومعه زوجته التي تعمل 
طبيبة، وكانت شكوته ارتفاع مستمر 
في درجة الحرارة لمدة 5 أيام ما بين 
38 و39 مئوية، ومصاحب بصداع 
شديد وفقدان تام للشهية لتناول الطعام.  
لم تفلح معه جميع ومختلف المسكنات 
الطبيبة،  زوجته  له  اعطتها  اتى 
وكانت حرارته تعاود لالرتفاع بعدها 

مع صداع وصفه بانه رهيب.   
قلت لزوجته ان التشخيص المبدئي 
)هييت  شمس  بضربة  اصيب  انه 
من  بد  ال  هذا  مع  ولكن  ستروك( 
ابتداء  األخرى  األسباب  كل  استبعاد 
وانتهاء بمرض  فيروسي  التهاب  من 
وهي  وأفقتني  وبالطبع  السرطان 

وجلة.
الكشف عليه  في  أي شيء  أجد  لم 
كل  أتت  ثم  تماما  سليما  كان  بل 
فحوصات الدم والبول واشعه الصدر 
والحوض  للبطن  الصوت  وموجات 
والبروستاتا بأنها سليمة ومثالية جدا، 
ارتفاع  من  يعاني  زال  ما  كان  لكنه 

الحرارة والصداع، واستمر في تناول 
المسكنات وشرب المياه.

الطب  طبيبة  استشرت  عندما 
بالعيادة  معي  تعمل  التي  الطبيعي 
سألتني لماذا ال تجرب عالجه بطريقة 
فرصة  انها  فوجدت  هوميوباثى؟  الـ 
طيبة، وطلبت من زوجته ان تشترى 
لعالج  مناسب  انه  وجدنا  معين  دواء 
لها طريقة  الحالة وشرحت  هذه  مثل 
لم  الذين  األطباء  كل  ألن  تعاطيه 

يدرسوه يجهلونه.   
المريض  بي  اتصل  يومين  بعد 
ليشكرني بحرارة شديدة على انخفاض 
حرارته وزوال الصداع الرهيب منه، 
أنه  الطبيبة  زوجته  لي  شرحت  ثم 
وانخفضت  مذهله  بطريقة  استجاب 
تماما  الصداع  عنه  وذهب  حرارته 
وكانت تتعجب كيف استجاب بطريقة 
التي  العالج  هذا  طريقة  من  مذهلة 

تجهله تماما.
كانت  أنها  لي  تعترف  انها  قالت 
واضافت  وصفته،  بما  مؤمنة  غير 
أنها قالت لنفسها أنها فقط ستستجيب 
اقتناعها،  عدم  من  بالرغم  لنصيحتي 
هذا  من  الثانية  الجرعة  مع  ولكن 
مذهله  النتيجة  ان  وجدت  العالج 
وبتعبيرها )أمازنج( وسألتني هل هذه 

الطب  طبيبة  فكرة  أم  فكرتك،  كانت 
الطبيعي؟ فقلت لها انها كانت فكرتها 
ولهذا  ودرستها  أيضا  بها  ملم  ولكنى 

وافقت عليها.  
قالت لى انها من هذا الوقت وهى 
تقرأ عن نبات البالدونا التي وصفته 
في  تبحثين  أنتي  لها  قلت  لزوجها، 
النبات نفسه ولكن الدواء المخفف جدا 
العالج،  النبات هو كان  جدا من هذا 
الـ  بطريقة  العالج  طريقة  أن  حيث 
الشديد  التخفيف  ان  هو  هوميبوباثى 
للمادة تعطى العالج من المرض الذى 
الذى  التأثير  نفس  مع  تماما  يتشابه 
يقال  وكما  المادة،  هذه  نفس  تعطيه 
)ليك  المثل  يعالج  المثل  دائما  عنه 

تريتس ليك( 
أن  اطلب  سوف  اننى  لها  قلت 
مجموعة  امام  الحالة  هذه  اعرض 
تماما  ووافقت  هوميوباثى  الـ  دراسة 

انها حالة تستحق العرض. 
عزيزي  عليك  اعرضها  انا  وها 
امام  أقدمها  ان  قبل  القارئ 
هوميوباثى  الـ  دراسة  مجموعة 

)Homeopathy(

موعدنا العدد القادم إن شاء الرب.   

املثل يعاجل املثل

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
مظاهرتنا حققت أهدافها قبل أن تبدء

مدحت عويضة
خطوة شجاعة التي اتخذها مجدي 
مظاهرة  أول  عن  بإعالنه  خليل 
األمريكي،  البيت  أمام  احتجاجية 
تاريخا  ليسطروا  رجاال  إليه  أنضم 
جديدا ويعلنون عن بدء مرحلة جديدة 
ضد  السلمي  القبطي  النضال  من 
الظلم وضد االعتداءات علي األقباط 
وتعرية نسائهم وقطع يد سيدة طنطا 
وخطف  االغتصاب  رفضت  التي 

البنات واالعتداء علي دور العبادة.

عصر  في  حدثت  كثيرة  أمور 
مجهودا  وبذلنا  أيدناه  الذي  السيسي 
خارقا في الغرب لدعم الثورة وقطعنا 
في  له  للتصويت  االميال  أالف 
للترحيب  االميال  وأالف  االنتخابات 
به في كل بلد غربية يزورها، حتي ال 
نتركه وحيدا أمام مظاهرات اإلخوان 
الرجل  الخارج، ومع ذلك أكتفي  في 
بالكالم المدهون المعسول ولم يتحرك 
كل  معالجة  تمت  فمثال  شيئا،  ليفعل 
وهي  مبارك  طرق  بنفس  المشاكل 
يطبق  لم  العرفية«،  »المصاطب 
المعتدي  علي  واحدة  مرة  القانون 

ولذلك نفذ صبر األقباط.

بعد إعالن مجدي خليل عن مظاهرة 
البيت األبيض كان البد للهيئة القبطية 
أن تتحرك، درسنا أفضل االختيارات 
الهيئة  لفرعي  مظاهرة  ثالثة  بين  ما 
في  واألخرى  مونتلاير  في  واحدة 
الهيئة  لفرعي  مظاهرة  تورنتو، 
الهيئة  تنضم  أن  ومابين  أتاوا،  في 
من  العديد  وبعد  واشنطن  لمظاهرة 
باالنضمام  قرارا  اتخذنا  المشاورات 
مشقة  وتحمل  واشنطن  لمظاهرة 

السفر الطويل.

المظاهرة بالفعل حققت أهدافها قبل 
ان تبدء، فبمجرد اإلعالن عنها حدث 
وحديث  المصري  اإلعالم  في  ذعر 
بناء  قانون  وعن  المنيا  مشاكل  عن 
التي  الشخصيات  وعودة  الكنائس، 
عفها عليها الزمن لمواجهة تحركات 
األزمة  كشف  هو  واألجمل  األقباط، 
األقباط  لبعض  الحقيقية  الوجوه  عن 
لتظهر  لفترة  ذويهم  خدعوا  الذين 
وجوههم علي حقيقتها وترسل الدولة 
امامنا  لتعريهم  المريكا  منهم  بعض 
الغريب  لكن  خلفهم،  هم  من  وتعري 
أن أحدي القنوات القبطية التي تمول 
هؤالء  تحتض  األقباط  تبرعات  من 
وتفتح برامجها له ليبث سمومة بيننا، 
لصاحب  تحذير  بإرسال  قمنا  وقد 
كله  األمر  سنضع  استمر  وإذا  القناة 
االختيار  حق  لهم  ليكون  األقباط  أما 
في دعم قناة تحتض اليهوذات أم ال.   

لقاء  هو  تحقق  الذي  الثاني  األمر 
الكنيسة  والقيادات  بالبابا  السيسي 
لماذا  المظاهرة،  عن  اإلعالن  بعد 
عن  اإلعالن  تم  حتي  اللقاء  تأخر 
منذ  بهم  يلتقي  لم  ولماذا  المظاهرة 
لم  اللقاء  أن  االهم  االحداث؟؟.  بداية 
بيع  أحترف  فالرجل  شئ  عن  يسفر 

الكالم دون فعل منذ توليه السلطة.

بمجرد  ان  ذلك  كل  من  األهم 

إعالننا نيتنا التظاهر بسبب ما يحدث 
إذا  اإلعتداءات!!!.  توقفت  المنيا  في 
الدولة تملك أليات وقف العنف عندما 
توقفها حتي اإلعالن  لم  فلماذا  تريد، 
السحرية  العصي  وما  تحركنا.  عن 
التي كانت بيد الدولة لتستتب االمور 
فجأة ومن يمسك بهذه العصي ولماذا 

تركها أصال؟.

المنيا،  أمن  مدير  إقالة  تأتي  ثم 
أجريت  يناير  ثورة  أثناء  أن  واتذكر 
أثناء  اإلمارتية  أبوظبي  قناة  مع  لقاء 
فيه  قلت  مبارك  تنحي  وقبل  الثورة 
أن مبارك اتخذ قرارات صحيحة في 
تشفع  ولن  ومتأخرة  خاطئة  أوقات 
السيسي  فعل  قراراته بشئ، هكذا  له 
تأخر كثيرا في إقالة مدير امن المنيا 
المنيا،  سيدة  تعرية  عقب  فعلها  ولو 
لربما لم نفكر في التظاهر اصال، ولو 
العنف  أحداث  من  كثيرا  لوفر  فعلها 

والقتل والخراب منذ البداية.

اإلعالن عن االنتهاء من قانون بناء 
الكنائس حبيس اإلدراج لعقود طويلة 
البعض  به  وهلل  فرح  قد  كان  وأن 
انه  واعتبره  رفضة  البعض  أن  إال 
الذين  حتي  ولكن  للطائفية،  تكريسا 

هللوا له لوال مظاهرتنا لما هللوا.

قوية  رسالة  أرسلت  المظاهرة 
علي  يوقعوا  لم  األقباط  أن  مفادها 
للنظام وأنهم يمكنهم االنقالب  بياض 
عليه في أي وقت، وكما ساندوا النظام 
أيضا،  إحراجه  يمكنهم  الخارج  في 
بانتقاص  المهجر  أقباط  يقبل  ولن 
بصفتهم  لألقباط  المدنية  الحقوق 
أي  ولن ستطيع  مواطنين مصريين، 

نظام خداعهم او استقطابهم.

وضوح  وبكل  اعلنت  المظاهرة 
تخضع  ال  جماعة  المهجر  اقباط  أن 
أن  يستطيع  أحد  وال  أحد  لسيطرة 
يملي عليهم ما يجب أم يفعلوه سوي 

ضميرهم الوطني.

داخلي  حراك  عنها  نتج  المظاهرة 
جميل فاليوم أعلن شباب األقباط انهم 
سيتظاهرون امام القضاء العالي وفي 

القاهرة احتجاجا علي ظلم األقباط.

في  لألقباط  المظاهرة  أظهرت 
الخارج من هم قياداتهم التي تضحي 
يكتفون  الذين  هم  ومن  اجلهم  من 
بالظهور  األقباط  علي  بالمنظرة 
فقط.  الصور  اللتقاط  المناسبات  في 
في  كثيرة  وجوه  المظاهرة  وأفرزت 
في  كالما  الساحة  مألت  الخارج 
الفترة السابقةئ وشيئا فشيئا ستختفي 
هذه الوجوه لتكتفي بالمشاهدة فالعمل 
الشجعان  علي  سيقتصر  السياسي 

فقط.

فيها  قطعنا  لنا  شاقة  رحلة  كانت 
الذهاب  رحلة  هي  متر  كيلو  ألفي 
والعودة تركنا اوالدنا وعملنا وتحملنا 
رجعنا  ولكن  السفر  وتكاليف  عناء 
بضمر ليس فقط مستريح بل سعيد لقد 
ادينا واجبنا نحو شعبنا وبلدنا ووطننا.

لألحباء القراء 
وصل عدد الذين يصلهم االهرام اجلديد عن طرق االمييل إلى 356٩ 

 8164gindi@rogers.com ملن ال تصله اجلريدة ويريد هذا ان يكتب إلى
Or   Ahram.teeba@gmail.com  
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حاجه...  كل  مش  جماعه  يا  وبعدين 
سيبنا  لو شويه شويه  مااحنا  خبر خير. 
مننا  تتسرسب  تعاليمنا ح  كل  الحبل.... 
كتير  ناس  مع  حصل  ده  فكره  وعلى 
زواج  على  وافقت  لالسف  كنايس  ومع 
الن  تانيه....  بالوى  وعلى  المثليين 
تعاليمهم ب تتسرسب منهم واحده واحده. 
وبعدين مش كل واحد يتكلم يقولى الكلمه 
الممله اللى اسمها بورينج )اللى هو الملل 
النهارده مختلف  نفسه( او يقوللى العالم 
مليان  عمره  طول  العالم   : زمان  عن 
شرور... ولو على االغراءات... ما ياما 
والجنس  بالمال  وشهداء  قديسين  اغروا 
على  ولو  االرضيات.  من  وغيره 
القديس  زى  طفل  مكنش  االغراءات... 
لو  ويستشهد.  حياته ورقبته  يقدم  ابنوب 
يبقى ممكن طفل  بالطريقه دى  نفكر  ح 

حتة  ب  يبيعه  او  المسيح  ينكر  صغير 
هديه.  روحه  يقدم  مش  شيكوالته... 
وبعدين ما فيه ناس بستشهد مش عشان 
عشان  بتستشهد  انما  حاجه  وال  المسيح 
والعسل...  الحوريات...  مؤاخذه...  وال 
فى  مبادئ  ناس عندها  فيه  يعنى  واللبن 
الحياه وتحرص على تطبيقها. ما بقولش 
عاوز  اللى  بقول  بس  ارهابيين  تبقوا 
يلتزم بمبدا بيعرف واللى بيفضل السكه 
السهله بيعرف برضه... وده طبعا اسهل 
الشباب...  كالم  واسرع.خلص  جدا.. 
الموجه  فا  بعد...  ينته  لم  الحوار  ولكن 
فهذا  المنتهى  الى  يصبر  ومن  قويه... 
يخلص.... بص لى بقى يا ابراهيم انت 
ويسريه....  م االخر كده.... وال ورد... 
ابديتكم....  على  دورا  كباب....  وال 
سهله...  مش  السكه  والدكم..  وابدية 
وال  بالورد...  مفروش  مش  والطريق 
والكفته.  الكباب  لزوم  بالبقدونس... 
بورينج...  ال  بقى من اسطوانة  سيبكوا 

المختلف واغرسوا في اوالدكم  والزمن 
نفسكم  انتوا  اللى  الدينيه  والتعاليم  القيم 
حتبقى  ما  عمرها  واللى  عليها  اتربيتوا 
موضه قديمه... اال لل عاوز يقنع نفسه 
ب كده.. صحيح ح تحصل لهم هفوات 
وكبوات... ال اننا بشر... وخطاه... مش 
ونرعى  علينا  اللى  نعمل  احنا  ماليكه.. 
خالنا  واللى  لنا  اداها  ربنا  اللى  االمانه 
نتعهد بها واحنا بنعمد و الدنا. يعنى نحط 
االساس صح... وربنا يكمل البنا. ياريت 
فى تربية والدنا نكون احنا االتنين متفقين 
على مبدا واحد او منهج او سياسه واحده 
، فى الحاله دى مش ح نتخانق وال نزعل 
نختلف عشان شوية ورد  او  من بعض 
وال شوية كباب. لكن ح نتناقش فى ازاى 
نحب بعض... وفى االخر اكيد الحب ده 
نحتاج  ح  ومش  والدنا  علي  ينعكس  ح 
نسالهم : » هه ياشباب ... عايزين ورد 

... وال ... كباب. 

فيسبوك تعلن عن 1,71 مليار مستخدم 

ارتفعت اإليرادات الفصلية لشركة فيسبوك بنحو 59%، متفوقًة بسهولة على توقعات وول ستريت Wall Street، وذلك بفضل 
زيادة شعبية تطبيقها على األجهزة الذكية والدفع نحو استخدامه للبث المباشر، ما أسهم في جذب معلنين جدد وتشجيع المعلنين 
الحاليين على زيادة اإلنفاق، تماًما كما حدث خالل الربع األول من العام الجاري. وساهمت هذه األرقام بارتفاع أسهم الشركة 
في تعامالت بعد اإلغالق أمس األربعاء بنسبة 5.4% إلى 130.01 دوالر أميركي. وقالت الشركة إنها حققت إيرادات فصلية 
بلغت 6.44 مليار دوالر و 2.05 مليار دوالر كأرباح تشغيلية، وتمثل هذه األرقام زيادة بنسبة 59% مقارنة بنفس المدة من 
العام الماضي. وكشفت فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل االجتماعي في العالم، أن عدد مستخدميها تخطى الـ1.71 مليار 
مستخدم نشط شهريا، وذلك اعتبارا من تاريخ 30 يونيو الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 15% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. 
وقالت الشركة إن عدد مستخدميها عبر األجهزة المحمولة تخطى المليار مستخدم نشط يوميا، حيث تأتي 84% من عائداتها. 
ويُعتقد أنه في حال استمرت فيسبوك على نفس الوتيرة، فإنها ستبلغ ملياري مستخدم نشط شهرًيا بنهاية العام المقبل. ومع تحول 
المعلنين من اإلنفاق على اإلعالنات التلفزيونية إلى منصات الويب واألجهزة الذكية، تعد فيسبوك من أكثر المستفيدين. وهي 

تواجه منافسة شرسة في سوق الفيديو المحمول، إذ تنافس سناب شات ويوتيوب لكسب مليارات المشاهدات كل يوم.
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 
قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 

بني فضيلة الصدق ورذيلة الكذب والقسم  

في علم السلوكيات يمثل الصدق أهم 
قيمة أخالقية، وهو قيمة أخالقية مطلقة 
يمكن  ال  كما  عنها،  التنازل  يمكن  ال 
يصح  أو  تبرر  إستثناءات  بأية  القبول 

معها الكذب . 

البشري،  الجنس  إرتقي  وكلما 
زاد  األخالقية،  القيم  وبه  معه  وإرتقت 
حتي  قبوله؛  وإنعدم  الكذب  من  النفور 
المقولة  يتداولون  األول  العالم  في  أنه 
 You تموت«  تكذب  »إن  المعروفة 

 .lie you die

أكبر  يذكر  العالم  الزال  هوامش: 
والتي  أمريكا،  في  سياسية  فضيحة 
ريتشارد  الرئيس  إستقالة  في  تسببت 
وذلك  1974؛  أغسطس  في  نيكسون 
فضيحة  علي  وتستره  كذبه  بسبب 
الحزب  مكاتب  علي  التجسس 
مبني  في  له  المنافس  الديمقراطي 
»بفضيحة  يعرف  فيما  ووترجيت. 

ووترجيت» 

وأيضا إعتراف الرئيس بيل كلينتون 
علي  كذب  بأنه   1998 أغسطس  في 
ممارسته  إنكاره  بشأن  ؛وذلك  الشعب 
الجنس مع مونيكا لوينسكي في المكتب 
البيضاوي، وكاد أن يفقد الرئاسة بسبب 
الجنس  ممارسة  بسبب  وليس  الكذب 
)وحاول التملص من تهمة الكذب بقوله 
معها  يمارس  لم  إنه  يقصد  كان  أنه 

الجنس الكامل( . 

والكذب هو تعمد نقل الحقائق لألخر 
بصورة مزيفة كليا أو جزئيا . ويوجد 
-لن  الكذب  من  نوعا  ثالثين  من  أكثر 
نتعرض لهم في هذه الدراسة- وعموما 
فهذه األنواع تتراوح بين الكذبة الكبيرة 
البيضاء«  الكذبة   «( النبيلة  والكذبة 
علي المتلقي لتحقيق ما يظن الكاذب أنه 

لصالح المتلقي.( 

علماء  إتفق  الطب  في  تعقيب: حتي 
السلوكيات حديثا علي عدم إقرار الكذبة 
النبيلة، أي أن من حق المريض أن يعلم 
حقيقة مرضه وذلك إلحترام إستقاللية 
قرار المريض Autonomy الذي هو 
ولم  الطب.  ممارسة  في  الزاوية  حجر 
يعد السؤال اليوم: هل يجب أن يعرف 
المريض حقيقة المرض ؟ وإنما أصبح 
المريض  إخبار  يمكن  كيف  السؤال: 
أو  نفسي  أذي  وبأقل  مرضه  بحقيقة 
ضرر ممكن ؟ وعليه ال يوجد ما يبرر 

ما يعرف بالكذبة النبيلة ». 

)الدهاء(  المتوقع  الخداع  هوامش: 
من  كل  يعرف  ومخادعة  كذب  هو 
في  الخداع  مثال:  بحدوثه  الطرفين 
الحروب أو في لعب أوراق الكوتشينة 
الالعبين  أحد  يوهم  )poker(حيث 
بامتالكه ألوراق تختلف عن  خصومه 

حقيقة ما بين يديه.

من الطريف أن الكذب يحدث أيضا 
الحيوانات مثال: عند  أنواع  في بعض 
الغضب وتأنيب الغوريال علي ذنب ما 
إقترفته تنفي عنها التهمة باإلشارة علي 
بعض  أيضا  وتضحك.  الحراس  أحد 
أنواع الطيور تدعي كذبا وتمثيال كسر 
جناحها وذلك لجذب أنظار أعدائها عن 

ِعش البيض. 

الكذب  عن  الحكماء  أقوال  بعض 

والصدق: 

الموت مع الصدق خير من الحياة مع 
الكذب »أرسطو» 

يبلغه  ال  ما  بصدِقه  الصادق  يبلغ 
الكاذب باحتياله » أرسطو« 

ال  أحدا  إن  ليس  الكاذب  عقوبة 
يصدقه ولكن كونه ال يصدق هو أحدا. 

» برنارد شو »

علي،  كذبت  أنك  منزعجا  لست 
بعد  أصدقك  لن  ألنني  منزعج  ولكني 

اليوم. »نيتشه » 

الصدق هو الفصل األول من كتاب 
الحكمة » توماس جيفرسون » 

إختراع.  والكذب  موجود  الصدق 
»جورج الراك » 

يكره الناس من يضطرهم إلي الكذب 
عليه » فيكتور هيغو » 

كل  الناس  بعض  تخدع  أن  تستطيع 
بعض  الناس  كل  تخدع  أن  أو  الوقت 
الوقت ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل 
الناس كل الوقت » إبراهام لنكولن » 

وعلماء  الحكماء  هؤالء  قاله  وما 
السلوكيات حول فضيلة الصدق ورزيلة 
الكذب قد أصل له الكتاب المقدس ومن 
عن  أية   160 حوالي  في  عام  ألفين 
فضيلة الصدق ومثلهم تقريبا عن رزيلة 
الكذب. ونذكر منها األيات األتية: شفة 
الكذب  األبد ولسان  إلي  تثبت  الصديق 
كذلك   / العين  طرفة  إلي  هو  إنما 
إطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق 
كل واحد مع قريبه ألننا َبعُضَنا أعضاء 
البعض / ال يكذب بعضكم علي بعض 
/ إن كل كذب ليس من الحق / ويفسر 
الحق »هللا  الكذب ليس من  أن  الكتاب 
بالقول: إن ذلك كان  أية أخري  » في 
قتاال للناس من البدء ولم يثبت في الحق 
ألنه ليس فيه حق متي تكلم بالكذب فانه 
الكذاب.  وأبو  كذاب  ألنه  له  مما  يتكلم 
يرتبط  الكذب  فبينما  العكس  وعلي 
يرتبط  والتصديق  فالصدق  بالشيطان 
بالمحبة التي هي من هللا » هللا محبة ». 
المحبة تحتمل  الكتاب:  وفي ذلك يقول 

كل شيء وتصدق كل شيء. 

فأيضا  »الحلفان»  القسم  عن  أما 
يضعف  ألنه  تماما؛  المسيحية  ترفضه 
من الصدق وال يقويه. وأيضا قد بينت 
قال  حينما  القسم  من  موقفها  المسيحية 
 « المسيحية  دستور  في  المسيح  السيد 
تحلفوا  ال   :« الجبل  علي  الموعظة 
هللا  كرسي  ألنها  بالسماء  ال  البتة، 
،وال باألرض ألنها موطئ قدميه، وال 
العظيم،  الملك  مدينة  ألنها  بأورشليم 
أن  تقدر  ال  ألنك  برأسك  تحلف  وال 
أو سوداء.  بيضاء  تجعل شعرة واحدة 
وما  ال  ،وال  نعم  نعم  كالمكم  ليكن  بل 
زاد علي ذلك فهو من الشرير. وأيضا 
يقول الكتاب: ال تحلفوا ال بالسماء وال 
باألرض وال بقسم أخر، بل لتكن نعمكم 
نعم والكم ال لئال تقعوا تحت الدينونة. 

تعقيب: ال تبيح المسيحية القسم وباي 
ونبسط  الشيطان  من  وتعتبره  صورة 
الشعبية:  األقوال  من  بسيط  بمثال  ذلك 
لك  جاء  قال  إحلف،  للحرامي  »قالوا 

أنه ال  بسيط  والمعني  الفرج«  )جالك( 
كذبهم  ليبدو  األشرار  إال  بالقسم  يفرح 
صدقا ولذلك أكد الكتاب بأن القسم من 

الشرير. 

السلطات  أمام  القسم  هوامش: 
إختالف  وعلي  األفراد  به  يقوم  والذي 
بأنهم  موثق  إقرار  فقط  هو  معتقداتهم 
سيحاسبون  والتي  الحقيقة  سيقولون 
عنها؛ والدليل أنه يقوم به من يؤمنون 

ومن ال يؤمنون بوجود هللا. 

عدم  علي  المسيحيين  بعض  يتحايل 
الخلفية  إلي  تعود  وألسباب  القسم، 
والتي  منها  قدموا  التي  للبالد  الثقافية 
األخري  المعتقدات  من  أهلها  يعتمد 
هو  ما  المسيحيين  بقول  وذلك  القسم، 
واألمثلة  يدروا  أن  ودون  قسما  يعتبر 
»شرف  أو  هللا«  »أمام  ذلك:  علي 
مسيحي« أو »بالحق » ومعناها وهللا« 
أنا  الكتاب:  يقول  إذ  الحق  الن هللا هو 
وهي  والحياة.  والحق  الطريق  هو 
من  عنها  يتخلي  أن  نرجو  سيئة  عادة 

يمارسها. 

خطورة الكذب: وكما يقول الفالسفة 
والتي  الخطايا  لكل  أب  هو  الكذب  إن 
تختبأ  الذي  الكهف  أو  باطنه  من  تولد 
في أروقته كل الجرائم فمن يقتل يكذب 
من  وكذا  جريمته  إلخفاء  محاولة  في 
بالزور  يشهد  ومن  يزني  ومن  يسرق 
الكثير  ويحتضن  يسهل  فالكذب  وعليه 
الوصايا  نهت عنها  والتي  الخطايا  من 
إلي  يؤدي  الكذب  وأيضا  العشرة. 
يسهل  وعليه  والمجتمع  األخر  خداع 
علي الكذاب الحصول منهم علي ما ال 
يستحقه وذلك بخديعته لهم.وأيضا الكذب 
يمثل خيانة للثقة والتي يمنحها المجتمع 
لمواطنيه. وفي مجتمعات العالم األول 
أساس  علي  األفراد  بين  التعامل  يقوم 
من الصدق؛ ألنها مجتمعات قائمة علي 
 Honourable system« الشرف
تقوم  التي  القاعدة  الصدق  »ويمثل 
أبسطها  الحياتية من  األمور  عليها كل 
إلي أخطرها. وتتعامل هذه المجتمعات 
إلي  صادقون  أنهم  علي  مواطنيها  مع 
أن يثبت عكس ذلك، وفقدان هذه القيمة 
»يؤدي  الصدق   « المطلقة  األخالقية 
ذلك  علي  ومثال  المجتمع.  تدمير  إلي 
العالم  مجتمعات  في  يحدث  ما  التدمير 
الثالث والتي ينتشر فيها شهادات الزور 
ويمكن  الكذب  من  نوع  هي  والتي 
بسببها ليس فقط فقدان الممتلكات ولكن 
ظلما  األبرياء  أرواح  تزهق  أن  أيضا 

بسبب هذه الشهادات الزور.

وعلي كل ما ذكر، نخلص في النهاية 
بأنه ال سبيل لصالح المجتمعات وتقدمها 
باعتماد فضيلة الصدق  وإزدهارها إال 
والصدق المطلق- والذي قلنا في البداية 
واإلزدراء  أخالقية-  قيمة  أهم  هو  أنه 
شيء  يبرره  ال  والذي  الكذب  بنقيصة 
يبيح  أن  يمكن  إستثناء  أي  يوجد  وال 
هذا الكذب . ولتبيان أن الصدق فضيلة 
أخالقية مطلقة ال تحتاج ما يؤكدها نهت 
التعاليم المسيحية أيضا عن القسم والذي 
األخر.  لتضليل  األشرار  به  يتستر 
وننهي بما قاله أعظم كتاب اإلنجليزية 
إن   «  )1616-1564( شكسبير  وليم 

كنت صادقا فلماذا تحلف؟!     

بقية مقال »تأمالت فى قطع 
صالة النوم» ص٢1 

يصلى  كان  كيف  انظروا  لهم  واقول 
وانكسار  وانسحاق  بتضرع  القديسين 

امام الرب:
ابراهيم ابو اآلباء: -

»فاجاب ابراهيم وقال اني قد شرعت 
اكلم المولى وانا تراب ورماد« تك 18: 

27
نحميا البار: -

من  والعشرين  الرابع  اليوم  في  »و 
هذا الشهر اجتمع بنوا اسرائيل بالصوم 

وعليهم مسوح وتراب« نح 9: 1
باروخ النبي: -

السالم ولبست مسح  »قد خلعت حلة 
التضرع اصرخ الى األزلى مدى ايامى 

»با 4: 20
حزقيا الملك والبار: -

مزق  ذلك  حزقيا  الملك  سمع  »فلما 
ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب« 

2مل 19: 1
دانيال النبى والرجل المحبوب: - 

» فوجهت وجهى الى هللا السيد طالبا 
والمسح  بالصوم  والتضرعات  بالصالة 

والرماد»  دا 9: 3
ودانيال  االباء  ابو  ابراهيم  كان  ان 
النبى وباروخ النبى وحزقيا الملك البار 
ننسحق  ان  يجب  فكم  هكذا  يصلون 
هؤالء  من  وفجورا  خطية  األكثر  نحن 

القديسين األبرار
ان  يجب  واالنكسار  االنسحاق 
ومالبسنا  ومشاعرنا  كالمنا  فى  يكون 

وتعبيرات وجوهنا ألن خطايانا ثقيلة جدا
إرشادات  اسمعوا  اقول  أيضا  و 

القديسين فى الصالة والتوبة:
ويقول القديس يوئيل النبى »و مزقوا 
الرب  الى  وارجعوا  ثيابكم  ال  قلوبكم 
تطلب  والكنيسة   13  :2 يؤ  الهكم..« 
قطع  فى  الصالة  فى  الشىء  نفس  منا 
صالة النوم )بل انهضى من رقاد الكسل 
قائلة:  بالتوبة  المخلص  إلى  وتضرعى 
تبدا فى طلب  اللهم ارحمني وخلصني( 
من  كل  ليس  ولكن  النوم  من  النهوض 
ينهض من نومه يصلى لذلك فهى تطلب 
كل  ليس  ولكن  النهوض  بعد  الصالة 
من ينهض ويصلى يطلب الرحمة لذلك 
تحدد لنا ما نطلبه فى الصاله وهو طلب 
النفس فقط ولم تطلب  الرحمة وخالص 
منا شيئا اخر نصلى من اجله سوى طلب 
الرحمة النه ال يوجد شيئ يستحق لنا ان 
واقول  والخالص  الرحمة  سوى  نطلبه 
القاضى  امام  يقف  مجرم  يطلب  كيف 
وال  غنى  او  مالبس  او  شرب  او  اكل 
يطلب اوال الرحمة والبراءة والعفو من 
اسحق  القديس  ابى  يقول  وكما  القاضى 
شيئا  الصالة  فى  تطلب  »ال  السريانى 
فليست الصالة عرضحال  التوبة«  غير 
لمكاسب  أو طلبات  لحل مشاكل  طلبات 
لمنافع )اطلبوا أوال ملكوت هللا  وتحقيق 

وبره وهذه كلها تُعطى لكم( 
نبدا  الخطاة  اول  وانا  جميعا  ليتنا 
الخطوات  بتلك  الصالة  فى  جميعنا 
الرب  محبة  فى  والتفكير  بالتسبيح 
الرب  رحمة  وطلب  والتضرع  والشكر 
كل  صلواتنا  كل  فى  بذلك  نلتزم  وان 
حين حتى يرحمنا ويجعل لنا نصيبا مع 

القديسين. آمين
منقول بتصرف

هل طفلك مدلل ؟ 

هذه عالمات تدل علي ذلك

متقلب  أنه  المدلل  الطفل  ؛ عالمة من عالمات  نوبات غضب  تنتابه   –1
وتنتابه  في المزاج  غضب  نوبات 
االماكن  او  السواء المنزل  علي  العامة 
الشئ  الن  رأي وذلك  فإذا  يرضيه 
يأخذه طفل أخر معه شئ  أن  يريد  فهو 
بما لديهمنه النه ال يرضي 

يساعد  ال    –2 الطفل   ؛  شئ  في 
أن  يحب  ال  بالتنظيف المدلل  يقوم 
يكون ولكن بمرور الوقت  ان  ينبغي 
مثل مستعد للمساعدة في  صغيرة  مهام 

ترتيب العابه أو وضع حذائه بعيدا .

 3– الطفل المدلل يحاول التحكم في الكبار ، غالبا ال يستطيع الطفل المدلل 
أن يفرق بين أقرانه االطفال والبالغين ويتوقع منهم علي حد سواء االستماع 

اليه في جميع االوقات

 4 – دائما يحرجك في االماكن العامة وهذا غالبا من أجل جذب االنتباه

 5– ال يحب المشاركة ،  مفهوم المشاركة صعب علي االطفال ان يجيدوه 
لتبادل  ينبغي أن يكون علي أستعداد  الطفل اربعة سنوات  يبلغ  ولكن عندما 

اللعب والحلوي مع أشقاؤه واصدقاؤه .

 6– الطفل المدلل يحب ان يتوسل اليه والديه ، اليجب أبدا أن تتوسل الي 
طفلك عند طلبك منه  مهمة ليقوم بها .

7– الطفل المدلل يتجاهل والديه ، فالطفل ال يحب ان يسمع كلمة ) ال( 
ولكنه ال ينبغي أن يتجاهلك عندما تتكلم معه .

 8– الطفل المدلل ال يحب ان يلعب بمفرده فعندما يبلغ سن االربعة سنوات 
يجب ان يكون الطفل قادرا علي اللعب بمفرده لبضع الوقت واحتياجه الي احد 

الوالدين للعب معه يوضح أحتياجه الي االهتمام .

 9– الطفل المدلل يحب أن ترشوه ، وال ينبغي أن يقوم االباء واالمهات 
برشوة طفلهم بالمال او اللعب او ما شابه ذلك ليجعلوه يقوم بعمل روتيني.
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العروس  بجمال  يتغنى  هنا  العريس 
انت  ها  بتكرار  الحقيقة  هذة  ويؤكد 
جميلة وهنا نقف قليال لنسأل العروس 
فتجيبنا  نفسك  عن  حدثينا  لها  ونقول 
العروس قا ئلة هانذا باالثم صورت 
 5: امى مز51  بى  وبالخطيه حبلت 
كل الرأ س مريض وكل القلب سقيم 
فيه  ليس  الراس  الى  القدم  اسفل  من 
وضربه  واحباط  جرح  بل  صحه 
طريه لم تعصر ولم تعصب ولم تلين 
بزيت اش 1 :5-6 فحقيقة االمر هى 
فيها  يوجد  ترث شيئا صالحا وال  لم 
اى جمال فجمالها هو جمال مكتسب 
نتيجة عمل العريس الذى تممه على 
الكنيسة  المسيح  احب  لقد  الصليب 
يقدسها  لكى  الجلها  نفسه  واسلم 
مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه لكى 
فيها  دنس  مجيدة ال  لنفسه  يحضرها 
بل  ذلك  او شئ من مثل  وال غضن 
لقد   25:5 افسس  عيب  وبال  مقدسه 
فداها  قد  اذ  للعروس  محبته  ظهرت 
فى الماضى اما فى الحاضر فتظهر 
المستقبل  ف  اما  تقديسها  فى  محبته 
فستظهر محبته فى تمجيدها و سوف 
قمة  الى  العروس  الكنيسة  تصل 
جمالها وكمالها الروحى وهذا ما راة 
الرسول يوحنا اذ راى العروس امراة 

-9:21 رؤ  هللا  مجد  ولها  الخروف 
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ان  اريد  البدايه  فى  حمامتان  عيناك 
اوضح الفرق بين الحمام واليمام الن 
المعرف  الحمام  بين  خلط  البعض 
وبين   Pigeons باسم  باالنجليزية 
 Doves باسم  المعروف  اليمام 
فالحمام نوع واليمام نوع اخر وبينهم 
هذة  من  اللبس  تزيل  طبيعيه  فوارق 
اليمام  استئنا س  عدم  اوال-  الفوارق 
بينما يمكن استئنا س الحمام بسهوله 
اليعود  فانه  اليمام  افلت  اذا   – ثانيا 
ويعتبر طائر مهاجر وهذا عكس تما 
عن  يختلف  ثالثا-الحمام  الحمام  ما 
اليمام فى الصوت وجسمه صغير فى 

الحجم 

هو  الحمام  حمامتان  عيناك 
فى  الطاهرة  الطيور  من 
يختلف  وهو  المقدس  الكتاب 
محب  فهو  الطيور  بقيه  عن 
وهو  فيه  تربى  الذى  لوطنه 
الينسى الجميل الذى يقدم اليه 
بيدك  الحبوب  له  قدمت  فاذا 
مرة واحدة واكل منها ففى كل 
حولك  يحوم  فيها  يراك  مرة 
بفضلك  عرفانا  اليك  ويتودد 

عليه والحمام طائر نظيف جدا ويحب 
النظا فه فيغرم كثيرا باالستحمام فى 
الماء ومن شدة حب الحمام للنظا فه 
وال  القذرة  الحبوب  يتناول  ال  نه  فا 
يشرب من الماء القذر فالعروس التى 
الرب فهى ال تشرب  اكتسبت جمال 
عمل  التنكر  وهى  العالم  مياة  من 
مختلفه  فهى  لذلك  له  فتعيش  الفداء 
يعطينا  الحمام  ايضا  االخرين  عن 
بين  التعاون  فى  المفيدة  الدروس 
الزوجين نجد الذكر يعاون االنثى فى 
وكذلك  للسكن  والريش  القش  تجميع 
حتى  البيض  حضن  على  التعاون 
اطعام  على  التعاون  ثم  ومن  يفقص 
الصغار با لتناوب ومن صفات الحمام 
قوة التحمل مثل الحرارة الشديدة فى 

الكنيسة العروس )13(
امتداح العروس ها انت مجيلة يا حبيبتى ها انت مجيلة 

عيناك محامتان نش15:1
حليم منجة

القارصه  والبرودة  الصيف  فصل 
فى فصل الشتاء وكما قلنا انه محب 
ملتصقه  صفة  الحنين  فنرى  لوطنه 
الكيلومترات  االف  يعبر  فنراة  بة 
وهو  يطير  موطنه  الى  يرجع  حتى 
وعشه  موطنه  الى  ولهفه  شوق  فى 
وهنا ايضا و كأن الرب يقول لها انا 
الى  لتعودى  ولهفتك  شوقك  اعرف 
ايضا  السماوى  وطنك  والى  ديارك 
الحما مه اذا غابت عن اليفها تجلس 
فى وحدتها وتهدر نائحة اهدر كحما 
مة اش 14:38 ثم نرى ان الحمام ال 
يؤذى غيرة حتى لو تعرضت للالذى 
لكنها ال تهاجم احد  تتألم وتتوجع  قد 
تبعد عما  نفسها فهى  دفاعا عن  ولو 
يزعجها لتعيش حياة الهدوء والسالم 
ولقد ادرك داود هذة الميزة فى الحمام 
تعرض  حينما  نفسه  عن  بذلك  فعبر 
جناحا  لى  ليت  فقلت  االشرار  لظلم 
هانذا  واستريح  فاطير  مه  كالحما 
البرية  فى  وابيت  هاربا  ابعد  كنت 
العروس  فالكنيسة   7-6-55 مز 
مسالمه وتحب الجميع واذ نعود الى 
التكوين  سفر  من  الثامن  االصحاح 
الذى  بالفلك  وصلتها  الحمامه  نرى 
رمز  والحمام  للخالص  رمز  هو 
لسالم هللا فلما كانت مياة الدينونه ال 
تزال على االرض لم تجد الحما مه 
اما  الفلك  الى  فرجعت  لرجلها  مقرا 
فمها  وفى  فرجعت  الثانيه  المرة  فى 
عادت  لقد  خضراء  زيتونه  ورقه 
نرى  ثم  الجديدة  الحياة  لتعلن ظهور 
الحما مه بمقتضى حكم الناموس تقدم 
الناحيه رمز  ذبيحة هلل فهى من هذة 
للرب يسوع له كل المجد ايضا الحما 
مه هى رمز للروح القدس شهد يوحنا 

نا  الروح  رايت  انى  قائال  المعمدان 
السماء فاستقر  زال مثل حما مه من 
عليه يو 32:1 ثم ناتى الى قول الرب 
وبسطاء  كالحيات  حكماء  فكونوا 
هىا  البساطة   16:10 مت  م  كالحما 
النيه وليست  هى االخالص وسالمه 
البالدة والجها له فالبسا طه هى من 
بسطاء  الروحين  هللا  اوالد  صفات 
كالحما م فالحمام فى حياته ال يعرف 
البساطه  الخداع  او  الغش  او  المكر 
عدم  هى  الرب  كلمه  اعلنتها  كما 
بولس  فالرسول  الشر  فى  التمرس 
يقول اريد ان تكونوا بسطاء للشر رو 
تحمل  ال  ان  هى  طه  البسا   19:16
اجمل  فما  معنى  من  اكثر  نظراتنا 
العيون الصا فيه التى تعبر دائما عما 
عيوننا  ان  هى  طه  البسا  داخلها  فى 
قال  واحدا  غرضا  سوى  تبصر  ال 
على  الموعظه  فى  لتالميذة  الرب 
فان  العين  هو  الجسد  سراج  الجبل 
كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون 
نيرا مت 22:6 ان الفرق بين العين 
الشريرة والعين البسيطه هو ان العين 
الشريرة غير مستقرة فى مكانها بل 
قال عنها  لذلك  تنتقل من مشد الخر 
جا  النظر  من  التشبع  العين  الحكيم 
8:1 ا ما العين البسيطه فهى تعرف 
ان تستقر على هدف وغرض واحد 
اليه  وهو الرب له كل المجد نظروا 
تتغير  نستنير  وعندما  واستناروا 
التى  العيون  تعد  فلم  عيوننا  نظرات 
تعد  ولم  االخرين  تؤذى  او  تجرح 
العيون المتعاليه هللا يريد نا ان نكون 

بسطاء كالحمام. 

فى بداية قطع صالة النوم تبدا الكنيسة 
حين  منا  الغالبية  الن  انتباهك  بجذب 
يسرح  تجده  ما  امر  فى  تفكيره  يركز 
وال يدرى بما يدور حوله ويكون وعيه 
غائبا وهكذا اغلب الناس مشغولة بالعالم 
امور  فى  تفكيره  وسارح  هائم  والكل 
عليهم  تنطبق  اغلبهم  تجد  ولذلك  العالم 

االية القائلة
اذان  ولهم  يبصرون  وال  أعين  “لهم 

وال يسمعون”
اذا ركزنا فى هذه االية نجدها تنطبق 
فيما  يركز  وال  سرحان  شخص  على 
يسمع  وال  يرى  ال  وبذلك  حوله  يدور 
ما يدور حوله النه اغلق على نفسه فى 
عالم اخر مشغول به ولذلك فان تلك اآلية 
تركيزنا  جعلنا  فقد  جميعا  علينا  تنطبق 
وغاب  االرضيات  فى  كله  وتفكيرنا 
يدور  فيما  التفكير  عن  وادراكنا  وعينا 
حولنا من االمور الروحية واصبحنا فى 
الالوعى والالادراك من جهة السماويات 

والروحيات
وهنا الكنيسة قبل النوم فى قطع صالة 
نظرنا  تلفت  وان  توقظنا  ان  تريد  النوم 
بعرض  الكنيسة  وتبدا  حولنا  يدور  لما 

ثالث مشاهد روحية صعبة 
امامنا قبل ان ننام حتى نستيقظ وننتبه
مشهد الدينونة )هوذا أنا عتيد أن أقف 
الروحية  حالتى   -1 العادل(  الديان  أمام 
كثرة  من  ومرتعبا  )مرعوبا  الرديئة 

ذنوبي( 2-
تلك  على  بناء  المتوقع  العقاب   -3
الحالة )ألن العمر المنقضي في المالهي 

يستوجب الدينونة( 

ذلك  عن  يسمع  من  فان  وبالطبع 
العقاب وهو نائم غفالن يبدأ فى االنتباه 
لما سينتهى اليه مصيره بعد حياة طويلة 
فى الخطية واول ما سيدور فى عقله ان 
وضعت  ولذلك  ؟  الحل  هو  وما  يسال 
نفس  فى  الحل  االرثوذكسية  كنيستنا 
يا نفسي مادمِت في  القطعة )لكن توبي 
األرض ساكنة ( وتؤكد على هذا الحل 
وتنفى وجود اى حل اخر وتشدد الكنيسة 
تقف  التوبة مستمرة وال  تكون  ان  على 
الفكر  فى  التوبة  الن  معينة  لحظة  عند 
لحظات  وليست  حياة  هى  االرثوذكسى 
ولذلك تطلب الكنيسة منا التوبة ما دمنا 
حياتنا  طوال  اى  ساكنين  االرض  فى 
لذلك  تسمع  ان  واختى  اخى  .ارجوك 
النداء الذى تردده الكنيسة فى اذنك قبل 
ان تنام )لكن توبي يا نفسي مادمِت في 

األرض ساكنة (.
ومن الطبيعى بعد هذا الكالم ان يكون 
كيف  يسال  ان  اما  يسمعه  من  فعل  رد 
اتوب توبة حقيقية ؟ او يكون له رد فعل 
اخر وهو ان يؤجل توبته.ولذلك يأتى رد 
واحدة  جملة  فى  الحالتين  على  الكنيسة 
وليس  يسبح.  ال  القبر  في  التراب  )ألن 
الجحيم  فى  وال  يذكر،  من  الموتى  فى 
الكسل  انهضى من رقاد  بل  من يشكر. 
قائلة:  بالتوبة  المخلص  إلى  وتضرعى 
أن  بمعنى   ، وخلصنى  ارحمنى  اللهم 

التوبة الحقيقية تكون فى الصالة
خطوات  اربع  من  تتكون  والصالة 
)التسبيح والتذكر والشكر والتضرع من 

اجل الرحمة وخالص النفس( 
األربعة  الصالة  خطوات 
الكنيسة  لنا  تعلمها  كما 

القديسين من  اآلباء  كنيسة  االرثوذكسية 
خالل قطع صالة النوم: الخطوة االولى 
هى التسبيح: تسبيح الرب يرفع حواسى 
والكاروبيم  الشاروبيم  يقف  حيث  الى 
تسمو  روحانية  حواس  حواسى  ويجعل 
الباطلة.  الدنسة  ورغباته  العالم  فوق 
النسور  القديس جيروم »ان  وكما يقول 
العقارب  تلدغها  ان  يمكن  ال  والطيور 
والتعابين ما دامت تحلق فى السماء كذلك 
نحن ايضا ال يمكن ان يضرنا الشيطان 
مرتفعة  حواسنا  دامت  ما  القديمة  الحية 
تطير فى السماويات والروحانيات ولكن 
الخطر يزداد حين نقترب الى االرضيات 
بفرح  الرب  )اعبدوا  والجسدانيات« 

ادخلوا الى حضرته بترنم( مز2:100
جمع  التذكر:أي  هى  الثانية  الخطوة 
العقل وافكاره فى وقت الصالة وحصرهم 
وفى  الرب  محبة  فى  فقط  التفكير  فى 
عقلى  يرفع  الرب  فى  والتفكير  االبدية 
عند  تفكيرى  ويوقف  محبته  والى  اليه 
فى  اتامل  اصلى  وانا  فيجعلنى  الصليب 
ويجعلنى  واآلمه  وموته  االبدية  محبته 
اتامل فى رحمته وطول اناته ويضع حدا 
لتفكيرى فال يخرج الى التفكير فى الشر 
الفكر  يكرس  بل  الصالة  اثناء  والخطية 
محبة  من  يسبى  العقل  وهنا  الرب  فى 
»فاجابه  بطرس  مع  له  ويقول  الرب 
نذهب  من  الى  رب  يا  بطرس  سمعان 
 68  :6 »يو  عندك  االبدية  الحياة  كالم 
وهنا يحب العقل الصالة ويرددها بفرح 
روحى عجيب وتكون احلى اوقات اليوم 
بل اوقات الحياة كلها هى اوقات الصالة 

تأمالت فى قطع صالة النوم
د. عبد اجمليد كامل

رب  االبدى  الحبيب  بقرب  والوجود 
الصالة  وبتكرار  المسيح  يسوع  المجد 
يبدا العقل يحتقر االمور االرضية ويبعد 

عنها.
الخطوة الثالثة هى الشكر: الشكر هنا 
على  .الشكر  الشكر  معانى  كل  يشمل 
او  التذكر  بعد  تاتى  وهى  الرب  عطايا 
الخطوة  فى  قلنا  كما  الرب  فى  التفكير 
السابقة .اى شخص يفكر فى محبة الرب 
تجده بعدها يشكره على ذلك الحب الغير 
سر  هو  للشكر  االخر  والمعنى  محدود 
المقدس  التناول  سر  اى  االفخارستيا 
وهو أيضا ياتى نتيجة طبيعية للتذكر او 
التفكير فى محبة الرب. الن من يفكر فى 
محبة الرب تجده يريد ان يتحد ويحتضن 
ذلك الذى أحبه حباً ابدياً وهذا يكون فى 
وفيه  الشكر  سر  أي  االفخارستيا  سر 
فى  يصلى  ومن  الصلوات  اعمق  تكون 

بيته ومخدعه وال يتحد
يكون  االفخارستيا  سر  فى  بالرب 
جهاده غير قانونى »و ايضا ان كان احد 
يجاهد ال يكلل ان لم يكن جهاده قانونيا 
»تي 2: 5 .ألن قوتنا الروحية التى بها 
نصلى ونركع مصدرها هو الرب الذي 
انا الكرمة وانتم االغصان الذي  قال » 
كثير  بثمر  ياتي  هذا  فيه  وانا  في  يثبت 
تفعلوا شيئا  ان  تقدرون  بدوني ال  النكم 
القديس  ايضا  يقول  وكما   5  :15 »يو 
بولس الرسول »ان هللا هو العامل فيكم 
ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسرة« 
ان  انسان دون  13. وان صلى  في 2: 
يكون مواظبا على سر التناول فصالته 
ضعيفه وغير ثابته الن الرب قال » من 
ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا 

فيه« يو 6: 56
يا  امى  يا  روحانية  كنيسة  من  يالك 
ارثوذكسية تعلمينى التوبة بالصالة وكما 
السريانى«من  اسحق  القديس  ابى  يقول 

الصالة  غير  اخر  بابا  للتوبة  ان  يظن 
وترفعينى  الشياطين«  من  مخدوع  فهو 
االتحاد  الى  خطيتى  عمق  من  امى  يا 
االفخارستيا.ترفعينى  سر  فى  بالرب 
حضن  الى  الخطية  وطين  حقارتى  من 
الرب .كم احبك يا كنيستى يا امى ؟ كم 
تكون غالوتك فى قلبى يا كنيسة اآلباء 

القديسين. 
التضرع  هى  الرابعة  الخطوة 
وخالص  الرحمة  وطلب  واالنسحاق 

النفس فقط 
اقول لمن يصلى فى اى مكان وخاصة 
الكتاب  فى  القديسين  ان  الكنيسة  فى 
وكيف  نصلى  كيف  يعلمونا  المقدس 
يكون الوقوف امام الرب واقول هذا فقد 
استهان الناس بقداسة الكنيسة واستهانوا 
بلحظات الوقوف امام الرب فى الصالة 
مكان  الكنيسة  ان  الناس  نسى  وقد 
ففى  والتوبة  الدموع  وذرف  للتضرع 
الوقت الذى يصلى فيه القديسين بدموع 
تجد الناس تضحك وتحكى وتكثر الكالم 
القديسين  فيه  يلبس  الذى  الوقت  وفى 
مسوحا من شعورهم بالندم على الخطية 
،تجداآلن من الرجال من هو منهمك في 
الكالم مع جاره حتى فى اقدس لحظات 
يرسل  من  وهناك  التناول  وقت  القداس 
رسائل من تليفونه المحمول ومن بعض 
تلبس كل ما هو قصير  المسيحيات من 
وضيق وعارى واسألهم هنا واقول هل 
هذا  مثل  سيطلب  ؟وكيف  تضرع  هذا 
األخ التوبة والتواصل مع الرب وكيف 
والرحمة  التوبة  األخت  تلك  ستطلب 
الرب  امام  بالوقوف  تستهين  وهى 
والكتاب يقول )ببيتك تليق القداسة يارب 
)لسنا  أيضاً  مز5:93  األيام(  الى طول 
نجعل عثرة في شيء لئال تاُلم الخدمة( 

2كو 3:6
البقية ص ٢0
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

كـوالرابــى

من عيادة الطب الطبيعى
اعراض انقطاع الدورة الشهرية

هذه  في  جدا  مفيد  صوره  في 
بذور  كذلك  العمر،  من  المرحلة 
الكتان فكالهما يحتوى على مواد 
الهرمونات  عمل  إلتاحة  مفيدة 
وتوجد  الجسم،  في  الطبيعية 
مواد  تحوى  غذائية  مكمالت 
فول  في  الموجودة  االيزوفالفونز 

الصويا.

الطبيعية  األعشاب  عن  اما 
فلدينا البالك كوهوش والسيبيرين 
لالعشاب  مثالين  وهما  روبارب 
اعراض  إزالة  في  تماما  الفعالة 
رأسها  وعلى  الدورة  انقطاع 

الهبات الحرارية.

الغذائية  المكمالت  تساعد  كذلك 
في  السمك  وزيت   E فيتامين  من 
تعديل مستوى الهرمونات أيضا.

دور  هنا  ننسى  ان  ينبغي  وال 
تحسين  في  الرياضية  التمارين 
التوتر  مثل  االعراض  من  كثير 
الهبات  وتحسين  واالكتئاب 
وتقليل  القلب  ومساعدة  الحرارية 
باإلضافة  والكولسترول  الضغط 
العظام  على  االيجابى  التأثير  الى 
وزيادة  هشاشتها  من  والوقاية 

الطاقة.

  د.تباسيم جندي

الخمسين  في  سيدة  انا  س: 
الدورة  انقطاع  ومع  العمر  من 
الشهرية بدأت اعانى من الهبات 
المزاج  واضطراب  الحرارية 
والتوتر مع ميل لالكتئاب وارق، 
بتناول  األطباء  نصحنى  وقد 
بديل  من  فهل  الهرمونات، 

طبيعى؟
الدورة  انقطاع  اعراض  ج: 
حرارية  هبات  من  الشهرية 
في  وجفاف  المزاج  واضطراب 
االرق  ونوبات  التناسلية  المنطقة 
مع  طبيعيا  تحدث  اعراض  كلها 
هذه  في  الشهرية  الدورة  انقطاع 
فى  وتختلف  العمر،  من  المرحلة 
من  وشدتها  واعراضها  طبيعتها 
النسوة  وبعض  ألخرى،  سيدة 

حتى ال يشعرن بهذه االعراض.

يتضمن  الحالة  هذه  وعالج 
والتمارين  الغذاء  من  بروجرام 
الرياضية وتناول بعض األعشاب 
تناول  اما  الغذائية،  والمكمالت 
الهرمونات فينبغى ان يكون الملجأ 
األخير اذا لم تفلح هذه المحاوالت 
تفلح، اال  الحاالت  التي في اغلب 
ازيل  اللواتى  السيدات  بعض  في 
منهن الرحم بالعمليات الجراحية.

تكون  ان  ينبغي  والهرمونات 
الدراسات  الن  األخير  الملجأ 
نسبة  زيادة  في  ضررها  اثبتت 
جلطات المخ واالوردة مع ازدياد 

نسبة األورام السرطانية بالرحم.

يحتوى  الذى  المتوازن  والغذاء 
على فول الصويا بكميات مناسبة 

واحد  عن  المرضى  أحد  سألني 
من الخضروات يسمى الكوالرابى 
وكيف يطهى وعن فوائده الصحية، 
اعرفه  أكن  لم  أننى  واعترف 
ووعدتها  قبل  من  استخدمه  ولم 
بمحاولة المعرفة الى ان صادفتني 

معلومات عنه في أحد كتبي.

الخضر  من  نوع  والكوالرابى 
الكرنبية  العائلة  الى  تنتمى  التي 
باقى  مثل  كثيرا  نستخدمها  وال 
والبروكلى  كالكرنب  العائلة  افراد 
والبروسل  والكيل  والقرنبيط 
موجود  ولكنه  واللفت  سبروت 
تعتبره  ان  يمكن  وهو  باألسواق، 
وهو  واللفت،  الكرنب  بين  مزيج 
 C, A لفيتامين  جيد  مصدر 
الكوالرابى  من  واحد  ،وكوب 
يعطيك الكمية الالزمة من كالهما، 
من  جيدة  كمية  على  يحتوى  وهو 
 450 تبلغ  البوتاسيوم  عنصر 
مقارنة  كبيرة  تعتبر  وهى  مجم 
ويحتوى  األخرى،  بالخضروات 
منه  كوب  وكل  االلياف،  على 

فقط،  حرارى  سعر   40 يحوى 
لألكل  صالحة  فهى  أوراقه  اما 

وتحتوى على عنصر الحديد.

وعندما نتحدث عن فوائده الطبية 
الكرنبية  العائلة  باقى  مثل  فهو 
البيوفالفينويد  نسبة  في  عالى  فهو 
التي تعمل مع فيتامين C والمواد 
المضادة لألكسدة لمنع التلف الذى 
يصيب الخاليا ويؤدى الى األورام 
السرطانية، كما يحتوى على مواد 
تسمى اندولز وهى تقلل من تأثير 
وبذا  الجسم  في  االيستروجين 
بسرطان  اإلصابة  خطر  من  تقلل 
تسمى  أخرى  ومواد  الثدي 
تقليل  في  تساعد  ايزوثيوسيانيت 

خطر اإلصابة بسرطان القولون.

وهو أيضا هام لصحة القلب ألنه 
فيتامين  من  مناسبة  كمية  يحوى 
لألكسدة  المضادة  والمواد   C
تؤدى  التي  االنسجة  تلف  لمنع 
الى اإلصابة بأمراض القلب، كما 
الهام  البوتاسيوم  عنصر  يحوى 

لصحة القلب.

اما كيف يطهى، فذلك يتم بتقشيره 
وتقطيعه الى مكعبات يضاف اليها 
الزيت او الزبدة وتوضع في الفرن 
البخار  على  يطهى  او  روست، 
او  الزبدة،  اليه  ويضاف  ويهرس 
البطاطس  مثل  شرائح  الى  يقطع 
كالبطاطس،  طهيه  في  ويعامل 
الى  اضافتها  يمكن  األوراق  اما 

السلطات. 

وال يوجد اى ضرر من استهالك 
ببعض  اإلصابة  اال  الكوالرابى 
عن  تنجم  عادة  التي  الغازات 

استهالك األطعمة الكرنبية.

السوبر  من  تشتريه  وعندما 
األنواع  تختار  ان  حاول  ماركت 
الصغيرة او المتوسطة التي يكون 
الن  بوصات،   3 من  اقل  قطرها 
مناسب  وغير  جاف  منها  الكبير 

لألكل.

لألمهات 
تصرفات تضايق الطفل.. ما 

هي اليت تتجنبينها؟ 
عندما يبلغ طفلك 
عمره  من  العامان 
بعض  تصبح 
البسيطة  األمور 
بها  تقومني  التي 
مصدرا  بتلقائية 

إلزعاجه وقد يدخل بسببها نوبات غضب. في 
هذه املواقف على الرغم من حدة ردود أفعال 
طفلك لكنها تبقى طريفة جدا وقد ترسم 
تؤنبيه  ال  أن  حاولي  وجهك.  على  االبتسامة 
على ردود أفعاله وتذكري بأن املرحلة التي مير 
بها جتعله يتصرف ويغضب على هذه األمور 
البريطانيات  األمهات  رابطة  جدا.  البسيطة 
أجمعت  التي  األحداث  بعض  بنشر  قامت 
نوبات  ألطفالهن  تسبب  انها  على  األمهات 
بنفس  طفلك  مير  ترى  يا  فهل  الغضب.  من 

هذه احلالة؟

حتدث  قد  هذه  واالستياء  الغضب  حاالت 
عندما:

- تقدمني له العصير في كأس ال يحب لونه

- حتاولني مساعدته في ربط حذاءه

- تقدمني مساعدتك إلغالق سّحاب معطفه

- إعالنك أن وقت االستحمام قد حان

- إعالنك وقت النوم

- تقطيع شرائح الساندويش إلى مثلثات بدال 
من مربعات

ال  بالستيكية  وشوكة  ملعقة  إعطاءه   -
التي  الكارتونية  الشخصية  على  حتتوي 

يحبها

إلى  ويحتاج  متعباً  كان  إن  له  سؤالك   -
قيلولة.

- دخولك املرحاض وإغالقك الباب كي ال يدخل 
معك

- حتدثك في الهاتف مع أي شخص ألكثر من 
دقيقتني

ملدة  بحضوره  أخريات  أمهات  مع  حتدثك   -
دقيقة

- طلبك أن يلبس حذاءه

حذاءه  فردة  بني  التمييز  على  مساعدته   -
اليمني واليسار

إلى  ليذهب  بحاجة  كان  إن  له  سؤالك   -
املرحاض

- تقدمي اخلضر في صحنه

في  وأنتم  الذهاب  وقت  حان  له  لك  قولك   -
املنتزه

- طلبك أن يخلع جواربه استعداداً للنوم

قد  كان  حصاة  أو  شجر  لورقة  رميك   -
التقطها من الشارع.

العدسات الالصقة املضادة لألشعة الفوق بنفسجية ال تغين 
عن نظارة الشمس

الفوق  لألشعة  المضادة  الالصقة  العدسات  استخدام  من  ديجا،  كاترين  الفرنسية  العيون  طبيبة  حذرت 
بنفسجية بدال من نضارة الشمس والتي تنتشر في فرنسا ألنها أقل 

فعالية من نضارة الشمس.

وأوضحت الطبيبة الفرنسية أن العدسة الالصقة يتم وضعها على 
قرنية العين والجزء الشفاف إذا فهي ال تحمي دائرة العين، خاصة 
الجفون، لذلك فإن نضارة الشمس أفضل ألنها تغطى دائرة العين 
ممارسة  أثناء  العدسات  ارتداء  يمكن  أنه  إال  بأكملها،  وما حولها 

الرياضة فقط
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في أول مظاهرة ضد النظام املصري منذ ثورة يونية 
اجمليدة وتولي السيسي مقاليد احلكم دعت منظمة 
مظاهرة  خليل  مجدي  بقيادة  القبطي  التضامن 
امام البيت األبيض وكانت الهيئة القبطية الكندية 
عن  باإلعالن  القبطي  التضامن  نداء  لبي  من  أول 
مشاركتها في املظاهرة بفرعيها تورنتو ومونتريال.

رحلة طويلة قطعها أعضاء ومحبي الهيئة حترك 
وتقابلنا  أمريكا  إلي  وتورنتو  مونتريال  من  فرد   25
بها  لنمضي  واشنطن  من  بالقرب  الفنادق  أحد  في 
ليلتنا ثم نكون في موعد املظاهرة في متام العاشرة 

صباحا.

من  أتوبيس  أول  وصول  مبجرد  املظاهرة  انطلقت 
أمام  الهتافات  وبدأت  حضروا  حيث  لنا  واشنطن 
والعدالة  األقباط  بحرية  تطالب  األبيض،  البيت 
اإلخوان  بإرهاب  وتندد  داعش  بأنه  األزهر  وتصف 
القبطيات  السيدات  علي  وباإلعتداء  والسلفيني 

وخطف البنات القبطيات.

تقدم املظاهرة مجدي خليل وماهر رزق اهلل رئيس 
أعضاء  جميع  ومعه  الكندية  القبطية  الهيئة 
الكندي،  العلم  رفعوا  الذين  الهيئة  إدارة  مجلس 
حضر  املظاهرة،  في  أيضا  املصري  العلم  رفع  كما 
نالت  بكلمة  ألقي  الذي  منصور  صبحي  الدكتور 
اعجاب احلاضرين كما حضر الدكتور عصام عبد اهلل 
رغم املرض. ألول مرة تقترب مظاهرتنا للبيت األبيض 
مباشرة  األبيض  البيت  أمام  لنقف  حتركنا  حيث 
ليصل صوتنا وهتافنا لداخل البيت األبيض. الذي مت 
ليس طلبا حلماية  للمظاهرة  ليكون مكانا  اختياره 
ومحطات  العالم  أنظار  محط  ألنه  بل  االمريكان 
التلفزيون والصحافة العاملية كما أننا طلبنا أوباما 
لإلخوان  دعمه  في  املتمثل  اإلرهاب  دعم  بوقف 

والسلفيني ولم نطلب حماية أحد.
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