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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

For Legal Services

homesbyhany@yahoo.com

الذي حرض علينا سبق وقتلنا

د. رأفت جندي
الدولة  ليست  االخيرة  الكنائس  تفجيرات  حوادث  نعم 
تفجير  في  مشكوك  هو  كما  فيها  متداخلني  األمن  أو 
ورئيسها  الدولة  موقف  نعم  القديسني.  كنيسة 
مختلف في كل حادثة فبينما كنا نرى الطناش التام من 
مبارك نرى اجلزع والتأثر واملشاركة من الرئيس السيسي 

ولكن....  
اجلرمية  على  احملرض  يحاكم  العالم  دول  قوانني  كل  في 
على  يحكم  العالم  قوانني  كل  وفى  متاما،  اجملرم  كما 
من يبث الكراهية جتاه شخص او جماعة، اما في مصر 
فنبتدع جرمية للفكر املتحضر مثل الشيخ ميزو وإسالم 
البحيري ونزج بهما في السجون بينما نترك األزهر الذي 
عالنية  يحرضون  الذين  السلفية  وشيوخ  سرا  يحرض 

على كراهية املسيحيني!
التكملة صفحة 3 

Not intended to solicit properties or clients currently under contract. *Each office is independently owned and operated. 

www.BillKarrass.com
Office:  (905) 883-1988
Fax:      (905) 883-8108

Direct:  (416) 565-2986
Email:  bkarrass@hotmail.com

Free Airline Ticket 
When You Sell Your Home With Me**

تذكرة طیران مجانیة
 عندما تبیع بیتك معنا.

إتصل لمزید من المعلومات.**

Nabil (Bill) Karrass
Sales Representative

بیع وشراء العقارات 
 استثمارات عقاریة 

 

Buying, Selling or
Investing. Call Me!

Call Today!!!

FREE HOME 
EVALUATION

Cell: (416) 565-2986

** Conditions Apply. Call For More Information. .ھناك شروط. إتصل لمزید من المعلومات

نبیل 
 كراس

 

For More Information, 

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:
gihaneskarous@

yahoo.ca
Phone no.: 

416 577 8733
416 659 8744

For Catering Healthy & Tasty Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.
Investors Group Trust Co. Ltd. is a federally regulated trust company and the mortgagee. Mortgages are offered through I.G. Investment Management, Ltd. Inquiries will be 
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015  MP1960 (09/2015)

EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

SUITE 201 
1595  16TH AVE 
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

Tel: (647) 539-8015 
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com
FREE DELIVERY | التوصيل مجاني

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

مشترك للماء البارد
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

سهلة التركيب على جميع أنواعشطافة يدوية 
 الوصالت الكندية وخزانات الماء والحنفيات الدائرية

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

www.nabildanial.com لرؤية العديد من الشقق والبيوت املعروضة زر موقعنا اإللكرتوني

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation
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نضمن بيع بيتك أو شقتك بسعر السوق فى ١٠ اّيام
أو جمانا. اتصل لالستفسار

Call me today and I will be happy to provide you with a complimentary, no-
obligation, current evaluation of the market value of your property.

My market evaluations are very comprehensive and include sales of comparable 
properties over the past several months, as well as my forecast of market activity 
and conditions in your immediate area for the next few months

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415

 Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

SUITE 201
1595  16TH AVE
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 



علينا  حرض  »الذي  مقال  تكملة 
سبق وقتلنا« ص1

صار  الحكم  السادات  تولى  ان  ومنذ 
المذابح  وتوالت  النيران  تحت  االقباط 
عليهم واكبرها مذبحة الزاوية الحمراء، 
رئيس  من  الخبر  على  التعتيم  يتم  وكان 

جمهورية ال يقول الصدق. 

وفى عصر ميارك استمر التعتيم على 
األحداث بل وصف األقباط بأنهم يبالغون 
هناك  وكانت  بالخارج،  يستقوون  وانهم 
المسلمين  واالخوان  الحاكم  بين  صفقة 
بأن يترك لهم اشياء من ضمنها االقباط 
مذبحة  أكبر  وكانت  الحكم  له  ويتركون 

الكشح. لألقباط هي 

العسكري  المجلس  أيام طنطاوي  وفى 
كانت أكبر مذبحة هي ماسبيرو، ولم يتم 

غسل عارها حتى اآلن.

نعم شهدائنا ذهبوا للفردوس بوساطة 
دمائهم  لنا  تركوا  ولكنهم  فجرهم  من 
المرض  يترك  نظام  وت��خ��ذى  تخزينا 
بعض  يداوى  فقط  بل  يوقفه  وال  يسرى 

من اثاره وعوارضه.

ليس  مصر  من  خرج  الداعشى  الفكر 
والسلفيين  المسلمين  األخوان  من  فقط 

ولكن من ربايه األزهر.

نعم هناك تقصير أمنى خاصة في طنطا 

تستهدف  أنها  أعلنت  داعش  أن  حيث 
الشيخ  ترك  في  التقصير  ولكن  االقباط، 

برهامي وامثاله هو أكبر كثيرا.

االزهر  شيوخ  من  السيسي  طلب  لقد 
مرات عديدة بالحسنى ان يغيروا خطاب 
الكراهية ولم يستجاب له بل قوبل طلبه 
ألن  مواتية  اآلن  والفرصة  باالستهانة! 

أكثر حزما معهم.  يكون السيسي 

يقابلون  المهجر  في  االقباط  كان  نعم 
ومبارك  السادات  من  رديء  عمل  كل 
في  الخروج  في  العسكري  والمجلس 
بالحكومة  للتنديد  عارمة  مظاهرات 
السيسي  أيام  اما  المصرية،  والرئاسة 
فلم تحدث غير مرة واحدة بسبب احداث 

المنيا.

أق��ول  االق��ب��اط  بنبض  وب��م��ع��رف��ت��ي 
يغلى  القبطى  القلب  أن  السيسي  للرئيس 
الكراهية،  ارباب  مع  حزمك  عدم  بسبب 
يتهمونك  البعض  ان  ايضا  لك  وأق��ول 

لهم. بالمحاباة  باللين معهم ولكن  ليس 

حازما  موقفا  السيسي  من  سنرى  هل 
من االزهر والسلفيين األيام القادمة، ام 
ولو  حتى  السعودية  غضب  يخشى  انه 

انفجرت مصر كلها من الغضب؟

والذي حرض علينا سبق وقتلنا.
 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

السنة العاشرة، العدد )238(  - األربعاء 12 إبريل  32017

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

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

  8164gindi@rogers.com  او ahram.teeba@gmail.com  

e-mail :medhataccservices@rogers.com

عادل غبلایر 
مستشار مالي 

World Financial Group

Financial Advisor, Insurance Broker

Adel Ghobrial

كيف تحمي ممتلكاتك من الضياع    
 

كيف تستعوض الدخل المفقود    
 

كيف تؤمن ألسرتك حياة كريمة في المستقبل    
 

كيف تخطط لحياتك لما بعد التقاعد     
 

كيف تستطيع تأجيل سداد الضرائب علي الدخل    
 

كيف و أين تستثمر أموالك بشكل سليم   
 

Cell: 647 470 5048

بداية أسبوع اآلالم بتفجري 
كنيسيت طنطا واإلسكندرية 

داعش يعلن املسؤولية
مسلمو ومسيحيو مصر ينددون
السيسي يعلن احلداد والطوارئ 

اقالة مدير أمن طنطا 



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي

إللي نحسبه  هو إحنا كدة طول عمرنا كده 
موسي يطلع فرعون 

وزير الداخلية

يا راجل لو مش عندك دم اتبرع لك بنص 
لتر علشان تقدم استقالتك.

محمد عبد العال

وفي  الشهداء  دم  تشرب  ما  األرض  وقبل 
وصنافيرللجنة  تيران  اتفاقية  تمرر  الهيصة 

التشريعية يا ولد يا إللي فاكر نفسك شاطر.

ترامب

الندامة  دي  يا  قولت  سوريا  ضرب  بعد 
ترامب طلع أنيل من أوباما.

أقباط المهجر

إيه  عدد الشهداء وصل 45 واحتمال يزيد 
هنصحي وال أشد اللحاف واتغطي معاكم من 

البرد؟؟

أحمد موسي

بتقول أن إللي يفجر نفسه الزم يتعدم؟؟ يا 
راجل قولي علي أسم ام الصنف اللي بتاخده.

باتريك براون

حاسس إنك ماشي في طريق تيم هوداك وأه 
يا خوفي يا بدران تلبسنا في كاثلين وين اربع 

سنين تاني.

عبد الرحيم علي

تمثيلة  قولت  بيعارض  الرحيم  عبد   قالوا 
من تمثيالتهم زي تمرد وال حقول الغاز وال 

الدوالر إللي هيبقي بربع جنيه مخروم.

عمرو أديب

بتقول لشيخ األزهر إتنحي... يا راجل قول 
غير كدة ...طيب إتنحي إنت.

الشيخ محمد عبدهللا نصر

سجنوك يا غلبان وتركوا برهامي وحسان 
والحويني ويقولك تجديد الخطاب الديني قال.

األنبا بوال

ايها االباء ال تغيظوا اوالدكم لئال يفشلوا

مرتضي منصور

بعد فشل فريق الزمالك وفشل شيخ االزهر 
الكورة  نعينك شيخ لألزهر وديك  إيه رأيك 

علي فرختها.

جنش

حمدي  أحمد  ونفق  بدوي  احمد  نفق  عندنا 
والحمد هلل بقي عندنا نفق جنش 

 

بيتـــــك 
و سوق العقارات

أيهما أفضل استئجار او شراء 
منزل؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

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

دفع %5 مقدم
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

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

 ٤- 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
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سرادق عزاء ىف كل عيد
فتحية الدخاخين

فى  »انفجار 
 . . » كنيسة
واملصابني«..  الضحايا  عشرات  »سقوط 
احلادث«..  مبتابعة  احلكومة  يوجه  »الرئيس 
وحدتنا«..  تفتيت  يحاول  اجلبان  »اإلرهاب 
»سنقتلع جذور اإلرهاب«.. »تشديد اإلجراءات 
»الرئيس  اجلمهورية«..  كنائس  فى  األمنية 
لالنعقاد  الوطنى  الدفاع  مجلس  يدعو 
يعزى  »الرئيس  احلادث«..  تداعيات  ملتابعة 
لشهداء  مهيبة  »جنازة  الضحايا«..  أسر 
العناوين  من  الكثير  وغيرها  احلادث«... 
والتصريحات املكررة التى نسمعها ونكتبها 
كبير  عدد  يصاحبها  إرهابى،  حادث  كل  مع 

من بيانات الشجب واإلدانة محليا ودوليا.

لإلجراءات  االنتقادات  من  موجة  وتبدأ 
دائما  املسؤولون  عليها  يرد  والتى  األمنية، 
بأن اإلرهاب يهدد كل دول العالم، وأنه مهما 
بلغت درجة التأمني فال ميكن منع الهجمات 
اإلرهابية، ويذهب آخرون للقول بأن احلادث هو 
نتيجة يأس اإلرهابيني بعد ضرب معاقلهم 
لن تستسلم  أن مصر  فى سيناء، مؤكدين 
وستستمر فى محاربة اإلرهاب واقتالعه من 
جذوره، ويعلن احلداد، وتسود حالة من احلزن 
اإلعالم  وسائل  السوداء  والشارات  والغيظ 
أيام،  لعدة  االجتماعى  التواصل  ومواقع 
أخرى  قضية  إلى  االهتمام  بتحويل  تنتهى 
وينسى  فنية،  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية 
أسر  نفوس  فى  األلم  ليبقى  احلادث،  الناس 
الضحايا واملصابني الذين يزداد عددهم يوما 
بعد يوم، ويصبح احلادث وضحاياه مجرد رقم 
يتم  اإلرهابية  لألحداث  زمنى  تسلسل  فى 

استرجاعه مع احلادث التالى.

مشاهد مكررة فى كل عيد، حتول أعيادنا 
على  القدرة  منلك  أن  دون  عزاء،  سرادق  إلى 
لوم أحد، فال ميكن أن نقول إن هناك تقصيرا 
أعلنت،  اإلرهابية  التنظيمات  أن  رغم  أمنيا، 
أكثر من مرة، أنها تنوى استهداف الكنائس، 
تقريبا،  أنها تستهدفها فى كل عيد  ورغم 

هى  اإلرهابية  العمليات  معظم  أن  ورغم 
استهداف لكنائس أو أكمنة جيش وشرطة، 
رغم كل ذلك ليس هناك تقصير أمنى، ومن 
حجم  يدرك  وال  وعميل  خائن  ذلك  يدعى 
ملكافحة  األجهزة  هذه  من  املبذولة  اجلهود 

اإلرهاب، وكل اللوم يقع على أهل الشر.

رفعناه  شعار  اإلرهاب«  حتارب  »مصر 
أن  يوم  كل  فى  نعلن  ونحن  سنوات،  منذ 
من  واقتالعه  اإلرهاب  دحر  على  قادرة  مصر 
الناجحة  العمليات  بأخبار  ونفرح  جذوره، 
ونعتقد  سيناء،  فى  اإلرهابيني  معاقل  ضد 
للحظات أن الدولة استعادت السيطرة على 
األوضاع، يدعم ذلك أخبار عن زيادة فى أعداد 
االستثمار...  معدالت  وارتفاع  السائحني، 
الواقع  بأرض  أخرى  مرة  نصطدم  حتى  إلخ، 

ونصحو على خبر تفجير إرهابى جديد.

الدفاع  مجلس  يظل  ال  ملاذا  أعلم  ال 
حرب  حالة  فى  أننا  طاملا  منعقدا  الوطنى 
على اإلرهاب؟، وملاذا لم تعمل وزارة الداخلية 
محيط  فى  األمنية  اإلجراءات  تشديد  على 
لالحتفال  االستعداد  إطار  فى  الكنائس 
وقوع  دائما  ننتظر  وملاذا  الشعانني؟،  بأحد 
إجراءات  عن  باحلديث  نبدأ  ثم  الكارثة 
ملواجهتها؟، وملاذا ننسى هذه اإلجراءات بعد 
من  صفر  املربع  إلى  ونعود  احلادث؟،  من  أيام 
جديد، نعيد نفس املشاهد وكأننا فى فيلم 

سينمائى ممل مشاهده مكررة ال تنتهى.

اإلرهاب،  نحارب  وكلنا  اإلرهاب،  ضد  كلنا 
ورجال  األقباط  يستهدفون  ال  واإلرهابيون 
يستهدفون  بل  وحدهم،  واجليش  الشرطة 
ميأل  فاحلزن  كله،  املصرى  والشعب  مصر 
كل  فى  العزاء  وسرادقات  اجلميع،  نفوس 
نحتاج  بيت،  كل  فى  احلداد  وشارات  شارع 
الفكر  محاربة  على  جميعا  نعمل  أن  إلى 
اإلرهابى، ونتعلم من جتاربنا السابقة، فهذه 
ليست موجة اإلرهاب األولى التى تستهدف 
أقوى  اإلرهاب  التسعينيات كان  مصر، ففى 
التعامل معه  وأشد عنفا لكننا استطعنا 
التفكير  إعادة  إلى  نحتاج  عليه،  والقضاء 
فى طريقة التعامل مع هذه اآلفة، فتجاربنا 
وحده  األمنى  التعامل  أن  تؤكد  السابقة 
الفكر قبل  وأنه البد من محاربة  غير كاف، 
محاربة السالح، ننتظر أن نرى استراتيجية 
حتى  الشر،  أهل  فكر  ملكافحة  واضحة 
أن  من  بدال  بأعيادنا،  االحتفال  نستطيع 

نقيم سرادق عزاء فى كل عيد.
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فلنكتفي بالصمت

نيفني سامى
الثورة القبطية هي احلل

ادوارد يعقوب

ننعي  هلم 
في طريق الموت وااللم ..  َبعُضَنا بعضاً 
هلم نسير فوق القطع المتناثرة من االجساد 
ندق  و  نصرخ  و  نشجب  هلم  الممزقه... 
حداد  ولكنه  الحداد  معلنين  صدورنا  فوق 

ال ينتهي..
هلم نبكي دموعاً ساخنة ال يطفئها حتي 
وسائدنا  فوق  رؤسنا  نضع  هلم   .. الزمن 
التي ال تجف أبداً ... هلم نري احالما بلون 

الدم ممتزجة بالنحيب ...
وكم  كم   ... الموتي  صناديق  نعد  هلم 

وكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هلم ننظر الوجوه حولنا 

فقد  أب  وجه 
ابن

فقد  ابن  وجه 
اب

وجه ام فقدت 
طفل

وجه طفل فقد 
االب واالم 

من  تبقي  ما  الحزن  عليها  ٌكتب  وجوه 
عمرها !
.....

هل باهلل عليكم تجدون اي كلمات للتعزيه 
االن؟؟؟

تنظرون  ان  تستطيعون  باهلل عليكم  هل 
كلمات  اي  لها  لتقولون  الوجوه  تلك 

عزاء؟؟؟
لعلني  اخبروني  تقولون  ما  وجدتكم  ان 

أستطيع ان أَِجد ما أقول.

ماذا عساني ان اقول ألب انتظر ان يجد 
قطع  وجده  واالن  قريب  عن  طبيبا  ابنه 

متناثرة  ال يستطيع ان يميزها ؟

ماذا عساني ان افعل الم نظرت حولها 
لتجد طفلتها غارقه وسط الدماء ال صوت 
تمأل  ضحكتها  كانت  ان  بعد  حراك  وال 

المكان منذ لحظات؟

ماذا عساني أن أرد علي ابنا ظل يبحث 
بعد  يجده  و  فلم  األشالء  وسط  ابيه  عن 
رحله بحث طويله وجد عالمه أن هذا هو 

أبيه؟؟؟

فلنكتفي  إذن 
بالصمت 

الذي  الصمت 
بعد  المكان  يمأل 
والنحيب  الصراخ 
و النيران و الموت 
الذي  الصمت 
الصدور  يمالء 
رد  يأتي  حتي 

السماء 
الصمت الذي تعلمناه في كتبنا السماويه 
أنتم  و  عنكم  يدافع  الرب  لنا  قالوا  حينما 

صامتون 
الصمت الذي ال نملك سواه 

فهو من االن صديق الطريق 
حتي ينتهي ِبَنا الطريق 

فلنكتفي بالصمت!

لم يحدث في يوم واحد ثالثة مجازر قتل لالقباط 
كما حدث يوم احد الشعانين الحالي و لم يتعرض اقباط 
مصر منذ االنقالب العسكرى في 1952 لمثل هذا 
المعدل من المآسى اإلنسانية والتصفية العرقية في 
فترة قصيرة ) 3 سنوات منذ تولي الرئيس السيسى 
للبالد(.  الفعلى  الحاكم  هو  كان  سنة  وقبلها  الحكم 
السيسى  عهد  في  العنصرية  الجرائم  زادت  لقد 
الحديث  تاريخ مصر  في  مثيل  له  يسبق  لم  بمعدل 
االقباط  اضطهاد  فاق  لقد  على(  محمد  حكم  )منذ 
في عهده عهود كل من عبد الناصر )محييى الفكر 
السلفى ورائد الرده الى عصر ما قبل محمد على( 
العسكرى ومرسى.  المجلس  و  ومبارك  والسادات 
كفى ...  كفى ...اخوتى االقباط مرواغات والعاب 
الستين  على  االن  يربو  لما  الحكام  هؤالء  ونذالة 
عاما. لم يعد هناك اى ثقة بهم بل تاكدت خططهم 
االجرامية في محاولة تصفية مسيحى مصر وكما 
اعلنها السادات عام 1956 في المؤتمر االسالمى 
في  العهد  وولى  السعودى  األمير  برعاية  األول 
بعد  للسعودية  الذى اصبح ملكا  الوقت فيصل  ذلك 
ذلك. الحل الوحيد االن هو الثورة القبطية الشاملة 
األخرى  والحلول  المحاوالت  فشلت جميع  ان  بعد 
تمسكا  كفى  القبطى.  الشعب  فيها  يأمل  كان  التي 
باوهاما يبيعها لهم هؤالء المسئولين الذين يرددون 
الشعارات البراقة وهم اول من يعلمون انها كلمات 
جوفاء الغرض بها الضحك على الذقون واستعباط 
عليهم  القضاء  يتسنى  لكى  وتخديرهم   و  االقباط 
رويدا رويدا و في هدوء بعد االستفراد بهم في حزم 
صغيرة. ال بد من بدئ الثورة القبطية االن فاما ان 
الثورة  لبدء  ابدا. مطلوب  نكون  لن  او  االن  نكون 
التالحم الكامل بين كل فصائل االقباط في الخارج 
والداخل ونبذ الخالفات والتوحد تحت شعار مصلحة 
االقباط أوال قبل اى شيء آخر.  ف الوطنية الحقة 
هي بالنسبة لنا نحن االقباط ، السعي الى إقامة وطن 
يوفر األمن والعدل والمواطنة الكاملة ألقباط مصر. 
الثورة معناها إيجاد حلول فريدة غير عادية قد تبدو 
المتعارف  األنماط  عن  تخرج  و  صادمة  للبعض 
عليها والتي اثبتت فشلها فقد اثبتت احداث واهوال 
السلفى  الفكر  تغيير  استحالة  الماضية  الستون سنة 
العنصرى لالغلبية المسلمة في مصر التي ال تتقبل 
او  مناقشة  مجرد  تتحمل  وال  مسلم  الغير  االخر 
المسلم  العدائية ضد غير  كشف عورات معتقداتها 
المدعمة بمئات النصوص التي تعتبر عندهم مقدسة 
ال يصح نقدها بل قد يهدد بالموت كل من يقترب 
من  الكثيرين  مجهودات  فشلت  ان  وبعد  منها.   
المصلحين االسالمين فبعضهم تم اغتياله وأخرون 
تعرضوا للسجن والتنكيل بهم. وجب االن وبسرعة 
على كل الفصائل القبطية ان تلتقى وتفكر وتدرس 
الخطط  وتضع  الثورية  الحلول  كل  معا  وتحلل 
العملية بجدول زمنى للتنفيذ. ولنبدأ بتشكيل حكومة 
للتخطيط  الالزمه  الوزارات  كل  بها  لألقباط  منفى 
الوطن  النشاء  السلمى  القبطى  للكفاح  والتنفيذ 
القبطى األمن.  ويكون تمويل هذه الحكومة القبطية 
بفرض رسما على كل قبطى متيسر ويعمل خارج 
مصر يدفعه اسهاما شهريا يتناسب مع مقدار دخلة. 
العالم  شعوب  كل  لتعريف  إعالمية  بخطة  ونبدأ 
اقباط  الن  ونظرا  مصر.   اقباط  يعانيه  بما  الحر 
لتمتعهم بحرية ال  لذك  المؤهلون  خارج مصر هم 
تتوفر القباط الداخل، فعليهم تقع مسئولية القيام بهذا 
القنوات  في  العاملين  االقباط  بكل  واهيب  العمل 
لتوجهات  تخضع  والتي  قبطية   فيها  المفترض 
السلطات المصرية ان ينسحبوا من العمل في هذه 
القنوات ويلتحقوا بالقنوات الجديدة التي يتم التخطيط 
النشائها. و يجب ان يوظف اقباط الخارج الحوادث 
األخيرة ضد اقباط مصر لتنظيم مظاهرات ضخمة 
في المدن الغربية الكبرى تكون بمثابة إعالنات حية 
توصل الى الشعوب الغربية صورة المعاناة الرهيبة 
القباط مصر. وكذلك اقباط داخل يعلنون العصيان 
المدنى ويعبرون عن رفضهم لما يتعرضون له من 

اضطهاد في مليونات يتم التخطيط لها واعالنها في 
وعلى  االنترنت  عبر  االجتماعى  االتصال  وسائل 
نمط 25 يناير فهناك ما يزيد عن 25 مليون مسيحى 
قبطى ومرتد عن اإلسالم وعلمانى اذا تظاهر منهم 
فقط مليونان في ميدان التحرير ونصف مليون في 
االمن  سلطات  عليهم  تقدر  فلن  كبرى  مدينه  كل 
وسوف يكونون دعاية ضخمة تلفت انظار شعوب 
العالم. وعلى االقباط طلب حماية دولية وتدخل من 
لتفيذ خطط  اذا اقتضى االمر  بالقوة  الدول الكبرى 
االقباط . ان انشاء دولة قبطية على قطعة من مصر 
تتناسب مساحتها مع عدد الذين يرغبون في العيش 
في الدولة الجديدة فاذا كان عددهم 25 مليونا فهم 
فتكون  مصر  سكان  تعداد  من   %25 يمثلون  بذلك 
لهم 25% من مساحة مصر مع مراعاة نفس النسبة 
لالراضى الصحراوية واالراضى الخضراء والمدن 
والعقارات. وان احسن مثال يمكن االحتذاء به هو 
من  ستكون  األغلبية  ان  الفارق  مع  إسرائيل  دولة 
اقباط الداخل واألقلية من اقباط الخارج المخلصين 
و  انشائها  في  للمساهمة  لبلدهم  سيرجعون  الذين 
كله  الدولى  المجتمع  يساهم  ان  ويجب  تعميرها. 
انفسهم  الدفاع عن  بغرض  فقط  االقباط  تسليح  في 
فلم يعرف في كل تاريخ االقباط انهم اعتدوا على 
االخرين. وليس من العدل ان يظلوا عزل من السالح 
في مواجهة هؤالء االرهابين المسلحين بكل أنواع 
السالح واحدثه فلن يحمى االقباط اال اقباط مثلهم. 
فلن يستطيع االقباط بعد ان يثقوا في هؤالء بما فيهم 
المجرمين  تحمى  التي  نفسها  المصرية  السلطات 
اإلرهابيين وتتواطئ معهم وهذا ما يتضح جليا في 
بالقوة  المسيحيات واسلمتهم  البنات  عمليات خطف 
والتي تضاعفت معدالتها في عصر السيسى. يجب 
ان  ويجب  مسئولياته  قبطى شريف  كل  يتحمل  ان 
حدة  عند  القبطية  للقضية  خائن  قبطى  كل  نوقف 
للسلطات  وعمالتة  الجميع  امام  خيانته  تفضح  و 
السلطات  عجز  للجميع  وضح  لقد  المصرية. 
بل  االقباط  من  مواطنيها  حماية  عن  المصرية 
دول  مخططات  تنكشف  بدات  و  ضدهم  تتواطئ 
والتي  الشرق  لمسيحى  العرقية  للتصفية  المنطقة 
والسودان  وسوريا  العراق  في  بعيد  حد  الى  نفذت 
وبدات منذ قرن في تركيا في مذابح األرمن هناك. 
واليهود فى شبه  المسيحيين  بتصفية  بقرون  وقبلها 
يعرف  ما  ودول  واليمن  وليبيا  العربية  الجزيرة 
ومن  التاريخ  من  نتعلم  ال  لماذا  العربى.  بالمغرب 
التوجهات والخطاب الدينى الذى نفهمه جيدا التقاننا 
ودروس  بالقوة  علينا  فرضوها  التي  العربية  اللغة 
نحن  لنا  لقنوها  التي  الدموى  االسالمى  التاريخ 
اظافرنا.  نعومة  منذ  تعليمهم  مناهج  في  المسيحين 
اذاننا  تخرق  كانت  التي  الجمعة  خطب  عن  نهيك 
الى  وتدعو  نهارا  جهارا  ضدنا  العدوانية  كلماتها 
قتلنا.  ضمنيا  يعنى  الذى  وتكفيرنا  ولعننا  كراهيتنا 
واوالدنا  بانفسنا  للنجاة  كفانا خوفا وجبنا ولنصحو 
من هالك مخطط لنا. نحن لم ولن نسعى ابدا الى 
عليهم  االعتداء  الى  وال  المسلمين  اخوتنا  كراهية 
الن مسيحيتنا تحثنا على حبهم وعدم االعتداء عليهم 
مهما فعلوا بنا ولكن الحب ال يعنى ان نتهاون في 
الدفاع عن انفسنا وال يعنى ان نسلمهم ظهورنا لكى 
يركبوها وال يعتى أيضا التهاون في اعالن الحق. 
منافقين  او  جبناء  نكون  ال  ان  علمنا  مسيحنا  ان 
للنجاة بانفسنا بل علمنا ان نكون دائما شجعانا في 
الحق وال نخشى الموت حتى لو أدى تمسكنا به الى 
الذين لوال  ابائنا واجدادنا  لنحذوا حذو  يقتلوننا.  ان 
تضحياتهم وتمسكهم بمسيحهم لما وجدنا نحن االن. 
ممتلئ  النه  الموت  يهاب  ال  الحقيقى  المسيحى  ان 
بالرجاء المبارك فى انه سينتقل ان أجال او عاجال 
الى أحضان المسيح ولن يموت قط. انفضوا عنكم 
غبار التراث االسالمى االصولى العفن الذى نشانا 
رغما عنا في بيئته. لم يعد امامنا من سبل النجاة اال 
الثورة القبطية الشاملة فال تضيعوا الوقت واستغلوا 
الوقت  افتدوا  قادمة وكما علمنا مخلصنا  كل دقيقة 

الن االيام )القادمة( شريره.

ملاذا أعلنت داعش احلرب علي املسيحيني يف مصر 
رأي لالستاذ خمتار عوض 
بتفجير  البطرسية وقتل 2٨ فرد قامت داعش  بعد أربعة أشهر فقط من تفجيررالكنيسة 
مذدوج في أحد الشعانين أسفر عن مصرع ما اليقل عن 44 فرد وكان هذا اليوم من أسواء 
ايام العنف الموجهة ضد الطائفة المسيحية االكبر في الشرق االوسط منذ عقود ، وعندما 
أعلنت داعش عن مسؤوليتها عن الهجوم خالل ساعات من وقوعه لم يكن هذا مفاجأة فإن 
بذلك  وبالقيام   ، أألن  في مصر  العراق  في  به  الذي عملت  الطائفي  تكتيكها  تطبق  داعش 
االوسط  الشرق  منطقة  في  بالسكان  إكتظاظا  االكثر  البلد  أستقرار  في زعزعة  تأمل  فهي 
وتوسيع عملياتها بحسب خطتها الواضحة باالبادة الجماعية لالقليات في المنطقة ، والسلطات 
المصرية حتي أألن غير قادرة علي مواكبة هذه التهديدات المتصاعدة وقد يكون سبب هذا 
هو المساعدات العالية الخبرة التي تقدم لداعش ضد مصر ، وبينما نري داعش تتخذ موقف 
دفاعي في مكان أخر فإن مصر هي جبهة جذابة جدا وجبهة محتملة لنقل الجهاد اليها ويبدو 
أن داعش تبذل كثير من الوقت والموارد ومواهبهم الداعشية للقيام بهذا مما يشكل أحتماال 
لزيادة الوضع سوءا في المستقبل وإستهداف أقباط مصر هي أستراتيجية باردة ومحسوبة 
وتأمل داعش ان تؤجج الصراع الطائفي لتكون هي خطوتها االولي في كشف الدولة  ورغم 
ما تقوم به داعش فإنها تعثرت الي حد كبير في مصر وهذا يرجع جزئيا الي قوة الحكومة 
المركزية واالهم هو التماسك النسبي للمجتمع المصري وكانت داعش قد نجحت في شمال 
سيناء ولكن هذه المنطقة ببساطة بعيدة جدا عن القاهرة التي سيشكل وجودهم فيها تهديدا 
للحكومة ، وعلي الرغم من أن تفجيرات الكنيستان في أحد الشعانين لم يكن هو المرة االولي 
ولكنها تمثل تغييرا في طبيعة التهديد ، وتعتبر داعش مسيحيوا مصر مثل الشيعة في العراق 
الذين يقبلون القتل اليمانهم وتمسكهم بدينهم ويدفع أنصار داعش بهذه الفكرة علي االنترنت 
زاعمين أن المسيحين في مصر هم مشركين وخائنون لتحالفهم مع الغرب وتأييدهم للحكومة 
المصرية ولهذا تدعوا الي قتلهم وأطلق أنصار داعش حملة علي االنترنت تسمي ) حملة 
أتخاذ إجراءات  المسيحيين وحثت مؤيديها علي  لقتل  المصريين( ونشرت دعوة  المرتدين 
لعمل هذا ، وطبقا لدراسة قام بها واحد من الجهاديين عن إيدلوجية داعش واسماها )السر 
وراء لغز المصريين( قال إن أشعال الفتنة الطائفية سيكون المفتاح لكشف مشاعر البغضة 
تجاه عقيدة المسيحيين وتحدث عن تأجيج الطائفية في المناطق الريفية واستهداف كل فرد 
العراق وسوريا واليمن  انه بعد أستهداف االقليات في  مسيحي مباشرة بغير أستثناء وقال 
أستطاع الجهاديين االستيالء علي هذه االماكن وفي هذا الشهر بدأت داعش تتخذ نفس المنهج 
كبيرة من مسلمي مصر في سيناء وارغمت  نسبة  يكونون  الذين  الصوفية  المسلمين  تجاه 
الكثير منهم علي التوبة ، هذا ويقول كاتب المقالة انه من غير المحتمل ان تنجح استراتيجية 
داعش في مصر ولكن محاولة تنفيذها ستترك أثار مدمرة سوف تستهدف المسيحيين وسوف 

تاتي خطتها بنتائج عكسية كما كانت مع اسالفها المجاهدين في الثمانينات والتسعينات



اللحم والدم  اي شخص يساعده له نفس 
والشكل مثله ال فرق بينهما سوي التكوين 
انها  حيث  االنجابية  للوظيفة  الجسماني 
في  الطفل  ويغذي  يحمل  الذي  المعون 
مثلها  والنمو.  والتزايد  للتكاثر  احشائها 
مثل الكنيسة التي خرجت من جنب الرب 
الصليب  علي  المطعون  المسيح  يسوع 
خرج  بالحربة  طعن  ان  بعد  للوقت  انه 
 .)34  : )يوحنا 19  وماء  دم  جنبه  من 
الروح  وقوة  التطهير  رمز  دائما  الماء 
القدس بينما الدم رمز الخالص والفداء؛ 
وكما ان حواء اخذت من جنب ادم لحم 
من  الكنيسة  نشأت  هكذا  ودم  ماء  ودم، 
الصليب  علي  المطعون  المسيح  جنب 
الموت  علي  بانتصاره  استمتعت  والتي 
بالقيامة كاسرا شوكته غالبا ابليس وعدم 
هو  »انا  يقول:  يسوع  فالرب  الحياة. 
القيامة والحياة، من امن بي ولو مات ) 
الموت الجسدي( فسيحيا« )يوحنا 11 : 
25(، ويعلن بولس تلك الحقيقة لي الحياة 
هي المسيح والموت هو ربح لي )فيلبي 
اعتاب  علي  ونحن  لنتذكر   .)21  :  1
ذكري القيامة ذلك الجنب المطعون الذي 
نبعت منه الحياة مثلما خرجت حواء من 
جنب ادم هكذا خرجت الكنيسة مغسولة 
بدم الرب يسوع مطهرا اياها بغسل الماء 
والمقروءة  المسموعة  المقدسة  بالكلمة 
الحياة.  التي منها وبها  الناس  من جميع 
في  يوحنا  الرسول  اليه  اشار  ما  وهذا 
الخامس  واالصحاح  االولي  رسالته 
حيث يقول: كل من يؤمن ان يسوع هو 

روحيات6

كنيسة من جنب مطعون
د. روز غطاس

المسيح فقد ولد من الرب االله. وكل من 
يحب الوالد يحب المولود منه ايضا. بهذا 
اذا  االله:  الرب  اوالد  نحب  اننا  نعرف 
هي  هذه  فان  وصاياه.  وحفظنا  احببناه 
وصاياه.  نحفظ  ان  االله:  الرب  محبة 
ولد  من  كل  ثقيلة، الن  ليست  ووصاياه 
هي  وهذه  العالم.  يغلب  االله  الرب  من 
الغلبة التي تغلب العالم: ايماننا. من هو 
ان  يؤمن  الذي  اال  العالم،  يغلب  الذي 
يسوع هو ابن الرب االله؟ هذا هو الذي 
اتى بماء ودم، يسوع المسيح. ال بالماء 
فقط، بل بالماء والدم. والروح هو الذي 
الذين  فان  الحق.  الروح هو  يشهد، الن 
االب،  ثالثة:  هم  السماء  في  يشهدون 
والكلمة، والروح القدس؛ وهؤالء الثالثة 
االرض  في  يشهدون  والذين  واحد.  هم 
هم ثالثة: الروح، والماء، والدم. والثالثة 
الواحد )اي في يسوع المسيح(.  هم في 
ان كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة الرب 
الرب  شهادة  هي  هذه  اعظم، الن  االله 
االله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن 
ال  من  نفسه.  في  الشهادة  فعنده  بابنه 
يصدق الرب االله، فقد جعله كاذبا، ألنه 
لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها ذاته 
الرب  ان  الشهادة:  هي  وهذه  ابنه.  عن 
االله اعطانا حياة ابدية، وهذه الحياة هي 
ومن  الحياة،  فله  االبن  له  من  ابنه،  في 
كتبت  الحياة.  له  فليست  االبن  له  ليس 
انتم المؤمنين باسم  اليكم،  انا يوحنا هذا 
يسوع المسيح، لكي تعلموا ان لكم حياة 

ابدية.

إختيار البابا: من تاريخ إختيار اآلباء 
هذا  من  يهرب  اجلميع  أن  البطاركة 
فيأتون  اخلطيرة  ملسئوليته  املنصب 
ليجلسوا  بالسالسل  مكبلني  بهم 
يختلف  وهذا  مارمرقس  عرش  على 
هذا  وفى  الغربية.  الدول  كنائس  عن 
األنبا  دير  من  راهباً  اهلل  أختار  الوقت 
بالبابا  دعوه  يؤنس  إسمه  أنطونى 

مرقس الثامن رقم 108.
إبراهيم ومراد بك: عادا  اململوكان 
إلى القاهرة وأخذا فى مضايقة حسن 
أثناء غضب  العثمانى حتى فى  باشا 
السماء عليهم بسقوط األمطار على 
كثيرة  منازل  أسقطت  سيول  هيئة 
وكان  احلسينية.  منطقة  وخاصة 
القضاه  قاضى  يرسل  العالى  الباب 
لتقسيم  أفند(  عسكر  )قاضى 
أذل  الذى  الضرائب  وجمع  التركات 

املصريني وخاصة القبط.
نابليون بونابرت: فى 25 يوليو عام 
1798 م ظهر األسطول الفرنسى عند 
الشاطئ املصرى. دخل املماليك بيوتك 
وكنائس القبط ونهبوها إال أن العامه 
منعوهم ودارت معركة بني الفرنسيني 
الصعيد  إلى  مراد  وهرب  واملماليك 
بعد أخذ كل ثروته ودخل الفرنسيون 
قصراً وسكنوه )هو اآلن فندق شبرد(. 
إنسانية  معاملة  باملصريني  تعاملوا 
بأسعار  واملطاعم  الدكاكني  وفتحوا 
هم  املماليك  كان  إذا  وقالوا  رخيصه. 
التى  احلجه  فليظهروا  أصحاب مصر 

كتبها اهلل لهم. أنشأ نابليون املعهد 
املصريون  بها  وعني  املصرى  العالى 
املرتبات  ورفع  العاليه.  الوظائف  فى 
فإنتشر الرخاء والطمأنينه مبصر. إبتدأ 
نابليون يتملق للمسلمني ومشايخهم 
حتى قال أنا مسلم وأنه صديق للباب 
اهلل  )بسم  كالمه  وأستهل  العالى 
الرحمن الرحيم ال إله إال اهلل ال ولد وال 
شريك فى ملكه( إلى أن قال.... )ويا أيها 
الشرباجيه وأعيان البلد قولوا ألمتكم 
مسلمني  أيضاً  هم  الفرنساويه  أن 
مسلمني  املصريون  ولكن  خالصني( 
وأقباط قاوموا احلملة الفرنسية. ضم 
نابليون القبط فى الديوان. ثار القاهرون 
جميع  على  والواله  املسلمني  وسطى 
أصدر  شهرين  بعد  القبط..  ممتلكات 
الزراعية  األراضى  ملكية  حق  نابليون 
وتوريثها عكس قانون األتراك ـ حاصرت 
وضربوا  اخلانكة  سنة  بعد  احلمله 

املقيمني بها.
األجنليز فى امليدان: حاصرت أجنلترا 
الصادرات  عمليات  فوقفت  املوانى 
احلرف  فى  الشعب  وعمل  والواردات 

اليدوية.
اليهود: إستقطبوا األقباط باإلسم 
وإشتركوا  والشوام  باألروام  وإنضموا 

مع الفرنساوين فى حفل رأس السنة.
فى السنة الثانية: من احلملة طلبوا 
ريال.  ألف  وخمسني  مائة  القبط  من 
الشام  إلى  نابليون نصف جيشه  أخذ 
الذين  األجنليز  على  واألنتصار  لغزوها 
ساندهم العثمانيني فرجع نابليون إلى 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا مرقس الثامن رقم 108 عام 1797 م

مصر.
ظهور املهدى: فى حلظة أن األسطول 
األجنليزى بقيادة سيدنى سميث بإحتاده 
السويس  شواطئ  إلى  األتراك  مع 
الفرنسيني  لطرد  األحمر  بالبحر 
فطلب كليبر ثالث آالف كيس من املال 
مراد  وقف  مصر.  من  اخلروج  ليتمكن 
بك اململوكى يتربص للفرنسيني الذين 
أثناء  وفى  واملماليك  العثمانيني  حاربوا 
القبط  بقتل  باشا  نصوح  نادى  ذلك 
القدمية  ومصر  اجليزة  إلى  هربوا  الذين 
فأشعل الفرنسيني األحياء بالقاهرة ـ 
كليبر  ُقتل  م   1800 عام  يونيو   17 فى 
الذين  احللبى.  سليمان  طريق  عن 
شنقوه مع إثنني وقاموا بتفتيش األزهر 

وإنتشرت الفوضى مبصر.
حاجة  فى  كان  احلملة:  قائد  مينو 
إلى املال فطلب من القبطى شكر اهلل 
ومعه يعقوب القبطى وكان يحرق الدار 
الذى ال يدفع صاحبه املبلغ املقرر إال أن 
بأرخص  ميلك  ما  باع  السادات  الشيخ 
األسعار ـ مينو أشهر إسالمه وسمى 
مسلمه  من  وتزوج  اهلل  عبد  نفسه 
وفصل جميع القبط وعني بدالً منهم 

مشايخ من املسلمني 
اجليش األجنليزى: دخل أبو قير فى 7 
مارس عام 1801 م وحملوا جنود احلملة 
الفرنسية وأوصلوهم لفرنسا وسلموا 

مصر لألتراك الذين ذبحوا املسيحيني.
من  الصالة  فى  وقته  صرف  البابا: 
مرور  عدم  مرة  ألول  أمر  مصر.  أجل 
لهم  صدقه  جلمع  بالطبق  الفقراء 

جنوى غاىلقرأت لك 
وأنت جيوز يف قلبك سيف 

سيدتي ام واخت وابنة الشهيد التي جاز 
سيف في قلبها بعد أن رات حبيبها ملقي 
علي االرض ممزق االوصال ، تطلعي 
حبيبك  فتري  السماء  نحو  فوق  الي 
عريس في مالبس العرس فقد استطاع 
عدو الخير أن يكسر زجاج المصباح 
فقط ولكنه لم يستطيع أن يطفئ نوره 
الذي أنبعث أشد وأقوي ليضئ للكل ، 
لقد استطاع العدو أن يقتل الجسد ولكنه 
القمقم ولم  الحياة من  فقط اطلق طاقة 
أطفئ  نفسه   فجر  أن  بعد  انه  يعرف  
مصباحه هو  لالبد  و القي بروحه الي 
الجحيم حيث الحزن وصرير االسنان 
فعله  ما  اصالح  علي  قادرا  يعد  ولم 
وهو يتوسل لمن قتلهم أن يبردوا ناره 
الديان  أمام  ويقف   ، له  يستجاب  وال 
هدية  لك  قدمت  لقد  له  ليقول  العادل 
فيقول  لك  44 جسدا  ووهبت روحي 
له الديان العادل لقد أستخففت بقدرتي 
او  عني  لتدافع  سلطان  أعطيتك  فهل 
فما  الخليقة  كل  علي  سلطان  لي  ليس 
أفرح  انني  تتخيل وتظن   الذي جعلك 
بمقتل هوالء ! أنت تري فقط االشياء 
االشياء  عن  تعرف  وال  تنظرها  التي 
التي ال تنظرها  وال تعرف أنك قتلت 
اجسادا  قتلت  أرواح  تقتل  ولم  اجسادا 
أمرت أنا بان تخلق  وتخدمني وظننت 
تعرف  لو   ، تخدمني  بقتلهم  انك  انت 
كم هي محبتي لخليقتي لما فعلت ذلك 
الناس  بشمسي علي جميع  أشرق  فانا 
االشرار واالخيار وأمطر علي الجميع 
بما  ترضيني  إذن  فكيف  تمييز  بدون 
فعلت ،  و  لو كنت أبا لولدين واطاعك 
احدهم ولم يطعك االخر بحسب عقيدتك  
فهل تذبح من لم يطعك او تبذل نفسك 
جريمة  قعل  البن  أبا  كنت  لو   ، عنه 
تقول  كنت  أما  باالعدام  عليه  وحكم 
يقتلوني  ليتهم  ويا  أبني  يا  فداك  ليتني 

بدال عنك  ، وانت  لالسف ذبحت الولد 
الجيد وتركت العاق ولكن مصيبتك أنك 
قتلت نفسك واآلن أنت في حبس مدي 
هناك   ، منه  نجاة  لك  ليس  و  الدهور 
حيث يتوقف الزمن وتبقي حاله الروح 
ثابتة فان كانت سعيدة ستبقي وان كانت 
حزينة ستبقي هكذا  وال أمل لها لتغير 
الوقت  يتغير  حيثما  فقط  هنا  حالتها 
والزمن يكون لنا فرصة واما هناك فقد 
انقضي الوقت ولم تعد هناك اي فرصة 
للتخلص من الحزن وااللم الذي تسببه 
الخطيئة ، لقد كتب هللا باصبعه  وصية 
لنا تقول ) ال تقتل( علي لوح الوصايا 
العشرة ، فهل تكذب هللا األن وتسخر 
منه ، يا ويلك  من غضب هللا ويا ويل 
بهذا  لتقوم  لك  ودفع  حرضك  من  كل 
، فدم جميع الشهداء سيصرخ الي هللا 
كل  يجازي  العادل  هللا  و  منكم  لينتقم 
واحد بحسب اعماله و بكل كيل تكيلون 
وياسيدتي   ، ويزاد  أيضا  لكم  يكال  به 
التي جاز في نفسك سيف لقد شاركتي 
و  إبنها  علي  المها  في  مريم  العذراء 
قالت  التي  وهي  المصلوب  سيدها  
الي  نظري  عند  تتمزق  أحشائي  إن 
صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا أبني 
والهي ،  سيأتي اليوم الذي يتحول فيه 
بعد  هناك  واليكون  فرح  الي  النوح 
سعادة  بل  عويل  او  صراخ  او  حزن 

أبدية في حضن المسيح.
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إهتم  ـ  بالكنيسة  القداس  أثناء 
املواضيع  جميع  فى  الرسائل  بكتابة 
لقراءتها بالكنائس على املؤمنني بعد 
العثمانيني  ورجع  الفرنسيني  جالء 
لليهود  التعرض  بعدم  أصدروا  الذين 
ألن  والقبط  األجانب  واملسيحيني 

كلهم رعايا السلطان التركى.
ثالث  مدتها  الفرنسية:  احلملة 
إهتموا  يوماً.  وعشرين  وواحد  سنوات 
فتح  نابليون  مثالً  وشعبها  مبصر 
عالم  مائة  معه  فأحضر  العلم  آفاق 
املؤرخني  مثل  العلوم  مختلف  فى 
والعلم  واجلغرافيني  والطب  والفنانني 
والبحث ومعهم جميع األدوات واآلالت 
إسمه  مجلد  فى  وضعت  الالزمه 
مجلد   24 إلى  وقسم  مصر.  وصف 
احلديثهة  احلالة  ـ  اآلثار  أقسام  فى 
واملعاصره اخلواص الطبيعية ملصر إلى 
معهم  إستحضروا   19 القرن  نهاية 
ثالث مطابع )عربى ـ فرنسى ـ يونانى(.

وكتبوا تقريراً عن مصر فى مدة ستون 
منها  فرنسا  إلى  عودتهم  بعد  سنة 
بالشكل  إحتفالهم  باألقباط  يخص 
القدماء  ساللة  من  لهويتهم  القدمي 
األعشاب  إلستخدامهم  املصريني 
الطبية املوجوده فى أرض مصر كعالج 

جلميع األمراض.
الذى  رشيد:  حجر  كشف 
اللغة  فك  فى  شمبليون  إستخدمه 
احلضارة  فأكتشفت  الهيروغليفية 
القدمية وصنع منه نسختني  املصرية 
املتحف  فى  موجود  احلجر  أصل  أما 

املصرى بلندن.
علمت احلملة الفرنسية الشعب 
املصرى: 1( الوقايه الطبيه مثل تبليغ 
وعرض  نشر  املرضى.  عن  الطبيب 
عن  رسائل  الشمس.  ألشعة  املالبس 

مرض اجلدرى.
والزواج  2( إنشاء سجالت للمواليد 
إنشاء   )3 املواريث.  لضبط  والوفيات 
عن  ونتج  بالدهم  أمور  لبحث  الديوان 
إسماعيل  اخلديوى  أسس  أن  ذلك 

مجلس الشورى واحلياة البرملانية.
ملوقعها  مصر  أهمية  كشف   )4
الدولى بني جميع دول الغرب وأمريكا. 
ونهضتهم  املصريني  مكانة  أظهر   )5
أطماع  حتت  ركود  فى  كانوا  أن  بعد 
فظهر  واملماليك  واألتراك  الغرب 
مثل  ملصر  مخلصني  مواطنني  منهم 
مكرم  وعمر  واخلضرى  البشتيلى 
أعطت   )6 الطهطاوى.  رافع  ورفاعه 
الفشل  أن  وشعبها  ملصر  احلملة 
العمل.  لقيمة  مقياس  والنجاح 
فالعمل سيؤدى بثمار ـ قوة اإلحتمال 
وهذا  املصرى  للشعب  أعطاها  التى 
رغم  البقاء  من  مكنه  الذى  هو 
ففر  البقاء  على  العزميه  ـ  الغزوات 
الفرنسيني  أمام  واملماليك  األتراك 
أمام املصريني وسيفر  الفرنسيون  وفر 

األخوان املسلمني أمام األقباط.
سنوات  عشرة  بعد  البابا:  نياحة 
وشهرين تنيح البابا فى السنة التاليه 
وبعد  الفرنسية  احلملة  إلنسحاب 

رسالته الرعوية على شعبه.

فنام  ادم  علي  سبات  االله  الرب  اوقع 
ليجري له عملية جراحية استأصل فيها 
جسد  منه  ويبني  ليشكله  اضالعه  احد 
حي  كل  ام  اسم  ادم  عليها  اطلق  امرأة 
بها  وانبهاره  جمالها  ومن  حواء.  او 
التصق متمما وصية الرب االله باإلكثار 
والنمو واعمال االرض وبث الحياة في 
اركانها. فاألموات سكان القبور ال يبنون 
وال يغرسون وال يزرعون وال يعملون، 
لكن االحياء كل شغلهم الشاغل التطوير 
والبناء والحضارة والتزايد في كل شيء 
الزراعة  النسل حتي محصول  اول  من 
اعمال  اي  والبناء  التعمير  في  والتوسع 
القيم  علي  والتأكيد  والرقي  الحضارة 
االنسانية مثل الفنون والموسيقي والشعر 
البشر  امكانيات  من  وغيرها  والكتابة 
وليس الحيوانات؛ وكما سمعنا كثيرا من 
المتكلمين والوعاظ ان الرب االله اخذها 
قريبة  مثله  معين  تكون  حتي  جنبه  من 
قدميه حتى ال  يأخذها من  فلم  قلبه،  من 
يسحقها ويدوسها، ولم يأخذها من دماغه 
لكن  عليه  تتسلط  او  هي  تتكبر  ال  حتي 
كل  يرفع  جنب  الي  جنبا  االثنان  يسير 
واحد منهما الحمل من كل جانب. ونظرا 
فيها  ايضا  وهي  جسده  من  جزء  ألنها 
نفخة نسمة فم القدير وتتميز بنفس وروح 
الكتاب  فيقول  ادم  مثل  مثلها  وجسد 
المقدس عنها واصفا اياها بمعين نظيره. 
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الدولي  االرهاب  اعلن  مهما  
راية العصيان  مستترة  أو مباشرة  
والمؤمنة  العربية  مصر  وجه  في 
ضد  األزلي  ونضالها  بتاريخها  
الممنهج   األرهاب  المغتصب وضد 
ابريل   9 األحد  يوم  اسفر  الذي 
سقوط  عن  م    2017 الماضي  
قتلي وجرحي من االخوة المسحيين 
ماري  كنيسة  في  معا  والمسلميين 
وكنيسة  طنطا   بمدينة  جرجس 
بعيد  االحتفال  أثناء  االسكندرية 
السعف  والبحث عن أمل دائم في 

رد كل معتدي أثيم؟

يوم  استشهدوا   من  فصلوات 
االحد الدامي في الكنيسة  هو بمثابة 
يقينا   لمواجهة اعنف  القادم  التحدي 
مع ارهاب دولي  متطرف واحمق 

ال يعرف رحمة بين البشر!

فمصر دائما  وأبدا مؤمنة بالوطن 
الطائفية   تاريخها  عبر  تعرف  لم 
ولكونها  وحضارة  تاريخ  ألنها 
تعيش في قلب العالم بما حباها هللا 
كانت  بل  متميز  جغرافي  بموقع 
عليه  عيسي  المسيح  السيد  رحلة 
السالم إلي مصر نبوءة كل األزمان 
هي رد حقيقي لما يجول في خاطر 
الملهم  السالم  عليه  عيسي  المسيح 
ورسالة  علم  من  هللا  حباه  ما  بكل 
سامية  تعي دور مصر وكيان مصر 
المتسامح والوطني من التاريخ إلي 

التاريخ!

أيضا  الكريم  القرآن  كان  وكما 
خالل  من  وعقائديا   معنويا  دعما 
سورة مريم أم المسيح عليه السالم 
الهمت  التي  والعذراء  البتول  مريم 
كيف  العالمين  نساء  كل  بل  أم  كل 
والقدرة  والشرف  العفة  تكون 
المحن  كانت  مهما  التحمل  علي 

واألزمات ! 

مصر  من  تنال  لن  فالطائفية 
ال  إنساني  ضمير  لكونها  العربية 
المصري  العقل  بل  تطرف  يعرف 
هو اآلخر لم يكن معقدا عبر التاريخ 
كان  المصري  سواء  المبدع  فكان 

مسلما أو مسيحيا رمزا لوطن في كل 
المجاالت الفنية والعسكرية والثقافية 
والجامعية  والفلسفية  والعقائدية 
قداسة  أتذكر  الذكر  سبيل  وعلي 
نموذج  كا  هللا  رحمه  شنودة  البابا 
فكنا  المستنير  المصري  للمثقف 
جريدة  في  االسبوعي  مقاله  ننتظر 
الجمهورية  بل كنا ونحن طالب في 
الجامعة نذهب إلي معرض الكتاب 
كلماته   مع  لنعيش  بالقاهرة  الدولي 
من خالل جماهيرته  العريضة التي 
الكل  طائفية  وال  تطرفا  تعرف  لم 

واحد؟

بل كان قداسة البابا شنودة عاشقا 
اصيل   مصري  كرجل  للوطن 
رفض أن يذهب الحجاج المسحيين 
عشق  في  منه  مشاركة  القدس  إلي 
وطن امام االرهاب الصهيوني  لكل 
المثقف  كان  عربي  وكل  فلسطيني 
المسيحي والمبدع المسيحي  رجال 
غير  يعرف  ال  خالصا   مصريا 
حب مصريته حتي من اختلف مع 
عبر  المصري  السياسي  النظام  
عقود وأزمنة  في الداخل المصري 
مصر  كانت  المصري   والخارج 

عنده فوق كل الخالفات!

الماضي  األحد  يوم  حدث  ما  لذا 
9 ابريل في كنسية ماري جرجس 
أن  أكد  واالسكندرية   بطنطا  
الضمير المصري  ال يتجزأ  ولن 
يتجزأ  الن صوت األرهاب الدولي 
بامن  يعبث  أن  يريد  الذي  هو 

وسالمة وطن؟

أرواح  فكلنا صلوات وطن علي 
جرجس  ماري  كنيسة  شهداء 
بالشفاء  ودعوات  واالسكندرية  
لكل المصابين والجرحي  لتبقي في 
ضمائرنا مصر المسلمة والمسيحية 
من  أوهام  كل  وفوق  واحد  كيان 
تفتيت  مصر  اغتصاب  يحاول  
غير  يمتلكها  ال  فمصر  مصر  
المصريين مصر مقبرة كل  الغزاة 
هللا  حفظ  التاريخ  إلي  التاريخ  من 
مصر الوطن وحفظ قيادتها وشعبها 
الدولي  األرهاب  شرور  من  اآلبي 
والمؤامرات   الفتن  كل  شرور  من 
الخفاء  وغير  الخفاء  في  تدبر  التي 

كلنا صلوات وطن؟

صلوات وطن !!
بقلم عبدالواحد حممد

تأمالت يف  رحلة 
األسبوع األخري

ليلة إثنني البصخة بني حبة احلنطة 
وحبة اخلردل
Oliver كتبها

حني جاءه يونانيون يطلبون أن يرونه بدأ الكالم عن حبة 
اليونانيني  من  كثير  بثمر  تأتي  ماتت  إن  التي  احلنطة 
وجميع األمم  ومن اليهود أيضاً  ألن موت املسيح شبكة 

جامعة لصيد أبدي ال يعد من الكثرة.

ميزج كل الكالم بني الضعف والقوة.يذكر النور ويذكر 
الظلمة. يطلب النجاة من تلك الساعة فيظن البعض 
أنه متردد  لكنه يأخذ الفكر إلى اآلب فيرد عليه علناً 
ويسمع  ويشهد مبجده  يخاطبه  كالرعد  الناس.  قدام 
ضعيف. أم  أنت  العرش.أقوى  صاحب  شهادة  القوم 

لوكنت ضعيفاً ما كنت تعدنا بأن تطرح إبليس خارج 
فكيف  ضعيفاً  اجلحيم.لوكنت  في  مقيداً  العالم 
فلماذا  قوياً  اجلميع.لوكنت  وجتذب  األرض  عن  ترتفع 
متوت. الشياطني فيك إحتارت,اليهود ورؤساؤهم إحتاروا 
والشعب حتى تالميذك قد تعلقوا فى الشك.ولكننا 

نعلم أنك من أجلنا صرت ضعيفاً وقوياً .يو12: 36-20

من يقول الناس أني أنا لو9: 22-18
تظنونه؟  من  نفسه  عن  اليوم  املسيح  لوسألنا  ماذا 
يلبي  خادم  حياتنا.أم  يقود  ونتركه  هوإله؟نصدقه  هل 
مطالبنا؟أم قوة نلجأ إليها حني نعجز؟أم شخص نلقي 
بإسمه  نفتخر  رب  الفشل؟أم  أوقات  في  التهم  عليه 
إسم  معه؟أم  عشرة  ودون  الكثير  عنه  نعرف  أن  دون 
نسرق  أنفسنا؟أم  نخسر  بينما  ونتكسب  به  نتاجر 
البعض؟إنه سؤال احلياة كلها  سلطته وندين بعضنا 
بطرس  أما  أنا؟  إني  الناس  يقول  من  الليلة  يسأله 
إله.  أنت مسيح اهلل.مسيح, مخلص, مسيا,  فأجاب 
وألنه مسيا فهومرسل من اآلب لقد قال بطرس الكثير 

في كلمتني. 

صديقي  .أراك  حبيبي  أراك  أنا  له  تقل  أن  تستطيع 
ذنوبي.أراك  وغافر  مخلصي  أيضاً,أراك  املرهوب  وإلهي 
قريباً لى أكثر من نفسى.قل عنه مصالح لك مع اآلب.

غناك  أنه  ووسيطك.قل  وواسطتك  شفيعك  أنه  قل 
إلى  قلبك  وأرسل  عينيك  أغمض  وحياتك.  وأبديتك 

األعالى ليخبر امللك مبا تشعر به.

إبن اإلنسان سيسلم إلى األمم مر 34-10:32
صاعدين إلي أورشليم. باحليرة واخلوف يتبعون املسيح 
وال ميكن أن تتبع السالم وأنت في خوف وحيرة .لكنهم 
ظنوا أنهم سيفقدون املسيح مبوته ويفقد كل واحد 
قبل  من  الصعود  كان  منه.  يترجاها  التي  مكاسبه 
للترتيل وتقدمي الذبائح.اآلن يصعد إبن اإلنسان للموت.

ثم يصعد باإلنسان من املوت.ثم يصعد بنا إلى السماء 
حيث ال موت.

حبة اخلردل مر8: 33-27
بدأت ليلة اإلثنني بحبة احلنطة وإختتمت بحبة اخلردل 
فال  أنت  هي  اخلردل  وحبة  املسيح  هي  احلنطة  حبة 
احلنطة. بحبة  الشيطان  تقهر  خردل  تنفصالن.حبة 
بسيط  احلنطة.إميان  بحبة  اجلبال  تنقل  خردل  حبة 
يكفي.مقدار قليل يفعل.اإلميان هوأن تضع ضغفك في 
قلبه. في  قلبك  يده.تضع  في  يدك  املسيح.تضع  قوة 
اإلنسان واهلل  روحه.اإلميان تكامل بني  روحك في  تضع 
يفشل  اخلردل  حبة  عنده  ليس  ذاته.ومن  في  الكامل 

قدام الشياطني.ألنه لم يطلب اهلل وال وثق في قوته.

تتشابه احلبتان ,حبة اخلردل إن ماتت تأتي بثمر كثير متاما 
مثل حبة احلنطة ألن العبد يشبه سيده.حبة اخلردل إن 
عصرتها أنتجت زيتا فريد الصفات. وإن طحنتها صارت 
مثل الدواء.في كل أشكالها تقدم فائدة.فهل لنا حبة 
لوامسكتها  اخلردل  إمياننا.حبة  أفعالنا.وفي  في  خردل 
تنفلت  تتملكها.هي  أن  اصابعك  تستطع  ال  بيديك 
لنفسها  جتد  الصغيرة  اخلردل  اصابعك.حبة  بني  من 
أيضاً.كل  وباباً  .فليكن لك املسيح منفذاً  وباباً  منفذاً 

ما تفعله حبة احلنطة تفعله حبة اخلردل باإلميان.

دسم.كلمة  روحاني  سريعة.صوم  صالة  اخلردل  حبة 
بغير  كالورود.مغفرة  تنثرها  عابرة.إبتسامة  تشجيع 
بإستمرار  تتدحرج  اخلردل  للمسيئني.حبة  جهد 
اإلتضاع  األقدام  فتعلمنا  حتت  تنغرس  نحواألرض 
فال  للغاية  وصلبة  للغاية  صغيرة  األرجل.هي  وغسل 
تظن أن اإلتضاع ضعف والتنازل تخاذل فصالبة اخلردل 

في داخله وصالبتك في ثبات ثقتك في املسيح.

إبن اإلنسان سيسلم إلى ايدى الناس مت17:19- 23
لم يستطع التالميذ أن يخرجوا الشياطني ألن إميانهم 
املسيح لم يكمل بعد.سوف يكتمل حني  بقوة إسم 
يرونه يسلم إلى أيدى القتلة ثم يقتلونه وبعد ثالثة ايام 
إميانهم .حينها يصير  قدامهم فيكمل  يقوم منتصراً 
العكس.لذلك  وليس  املؤمنني  أيدي  في  ألعوبة  إبليس 
للشياطني. مضادان  فهما  والصوم  بالصالة  أوصانا 
فالشيطان محروم من ذكر إسم املسيح واإلستمتاع 
وتطرح  اجلبال  تنقل  املسيح  بإسم  الصالة  بقوته.ألن 
بالروح  فهوإنشغال  الصوم  منهزمني.أما  الشياطني 
عن اجلسد وهوعكس ما يريدنا إبليس أن نفعله.لذلك 
أكثروا زادكم من قوت الروح فإن اجلسد ال ميوت إن جاع 
عن  املسيح.فالصوم   عن  جاعت  إن  تهلك  الروح  لكن 
خبز األرض صالة والصالة صوم عن فكر األرض.كالهما 
إرتفاع كقيامة إبن اإلنسان من رقاد اجلسد في القبر.
حني تقف قدام إبليس عاجزاً إعرف أنك وقفت وحدك.
إسم  ويسندك  اهلل  بروح  لتشبع  وصوم  صالة  يلزمك 
املسيح.بدون صالة تقف بال سالح.بدون صوم تقف بال 
إبليس بقوة املسيح في صومك وإسم  قوة.فكن ضد 

املسيح في صالتك وبهذا تغلب.

شذرات اهلايكو!
ـــــــــــــــــــــــــــــ

عادل عطية ـ مصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أبصرت اآلن..
كل الذي ال أملكه،

اآلن املكه.
ال حتسدني؛

فأنت الغائب.

• أعرف اخلريف املدفون في الريح،
أعرف الريح..

إال الورق املتساقط على األرض،
جريح.

• القطار قادم على نبض الوقت..
هو ال يعرف أين أنزل؛

إال حني يتوقف.

• الشمعة ال تزال تضيء،
والظالم ال يزال باٍق.

فذراع الدموع ليست ممدودة.

• التراب يغّمض عينيه؛
كأني لست من صلبه.

أغضب..
فقناع اإلنسانية لن تنزعه مني!
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احاول جاهده فى كتاباتى ان اتجنب 
ذكر كل ماهو شخصى  حتى ال ادوش 
التعنيهم  قد  باحداث  قرائى  دماغ 
كالسفر او المواقف الشخصيه .. لكن 
اللى بيحصل فى الواقع بيكون عكس 
الموضوع  فى  ندخل  عموما   .. كده 
فى  لمنطقه  زياره  فى  كنت  انا   ...
  Galway جالواى  اسمها  ايرالند 
اسعدنى  وقد  جميله  هادئه  بلد  وهى 
سان  عيد  احتفاالت  بحضور  الحظ 
رسميه  عطله  كان  والذى  باتريك 
فى  جدا  خاصه  ومنزله  احتفاء  وله 
فيها  البلد  المهم   . االيرلنديين  قلوب 
برضه..  -جميله  مصريه  اسره  كام 
وكنيسه قبطيه على بعد حوالى عشر 
مالك   . بالسياره  المدينه  من  دقائق 
بولس  ابونا  اسمه   راهب  الكنيسه 

نسيت  االنطونى.. 
الكنيسه  اسم  لكم  اقول 
ايه ... اسمها )الرهبان 
فى  حضرت  السبعه( 
الكنيسه قداسين وطول 
يشغل  كان  الوقت 
رأسى سؤال : من هم 
هؤالء الرهبان السبعه. 
فور انتهاء القداس كان 
هذا هو سؤالى ل ابونا. 
القديسين  هؤالء  وكأن 
الن  واشتاقوا  حنوا  قد 
العطره  تنشر  سيرتهم 

... ليعرفها الكثيرون وكانت االجابه 
كما  انشره  الذى  المقال  هذا  فى 
اضافات  او  اجتهاد  اى  بدون   - هو 
الكنيسه  تاثير   يوضح  وهو  منى. 
فى  المسيحيه  القبطيه على  والرهبنه 
مؤكدا  وايرلندا  البريطانيه  الجزر 
جذور  لها  تاريخيه  عالقه  هناك  ان 
فى  الكنيسه  بين  التاريخ  اعماق  فى 
والكنيسه  وايرلندا  البريطانيه  الجزر 
االدله  ولكن  مصر  فى  القبطيه 
الشان  هذا  فى  الموجوده  والمراجع 
قليله وشحيحه نظرا لقدم هذه العالقه. 
على سبيل المثال -ال الحصر - هناك 
)االقباط  بعنوان  كتاب  اللوفر  فى 
والفن االيرلندى( وكتاب اخر للكاتب 
كليفالند  من  كيلى  ت.  جوزيف ف. 
على  القبطى  »التاثير  الكتاب  واسم 
مذكور  وايضا  البريطانيه«  الجزر 
كما   . القبطيه  الموسوعه  فى  هذا 
هناك  كانت  انه  يذكر  التاريخ  ان 
وايرلندا  مصر  بين  تجاريه  رحالت 
مابعد  الى  واستمرت  المسيحيه  قبل 
دخولها مصر وهى استيراد القصدير 
التجارى  التبادل  وكذلك  ايرلندا  من 
المعروف  من  كذلك  البلدين.  بين 
تاثير الرهبنه القبطيه واباء الصحراء 
فى مصر على نظام رهبنة الكيلتيك. 
كان  مصر  فى  البريه  اباء  ان  كما 
فى  الرهبنه  على  واضح  تاثير  لهم 
القديس  عاش  حيث  فرنسا  جنوب 
يوحنا كاسيان مما اثر على اكتساب 
الرهبنه القبطيه وانتشارها من هناك 
الى اوربا وخاصه ايرلندا وانجلترا. 
هناك ايضا من االثار التى تم العثور 
وهى  كورك  تسمى  مدينه  فى  عليها 

عباره  وهى  ايرلندا  مدن  اكبر  من 
عن حجر محفور عليه هذه الكلمات 
المصرى«  اوالن  اجل  من  »صلوا 
كتب  ميالديه   ٨25 سنة  وحول 
احدى  فى  االيرلندين  الرهبان  احد 
عليها،  العثور  تم  التى  المخطوطات 
ان  ويبدو  االهرامات  فيها  يصف 
االراضى  الى  ياتون  كانوا  الحجاج 
المقدسه ومنها الى مصر خاصه من 
ايرلندا وبريطانيا. هذا وقد تم العثور 
السادس  القرن  ايضا على كتاب من 
»ادم  اسمه  الميالدى   والسابع 
وحوا« هذا الكتاب معمول فى مصر 
فى  مكان  اى  فى  مثيل  له  واليوجد 
اوروبا. ايضا هناك احد المخطوطات 
تم العثور عليها ترجع الى مابين سنة 
6٨0 - 691 ميالديه مكتوب عليها 
االيرلنديه  باللغه 
ماترجمته  القديمه 
من  ممتلى  »بيت 
والسرور  البهجه 
الصخر  على  مبنى 
الكرمه  وتلك 
االتيه عبر  الحقيقيه 
االطلسى من مصر 
»  هناك ايضا مقاله 
نشرت فى جريدة » 
بلفاست تيليجراف« 
فى  تصدر  وهى 
مدينة بلفاست وهى 
المقاله  الشماليههذه  ايرلندا  عاصمة 
كانت تتحدث عن االثار المهمله فى 
بالقرب  مدينه  وهى  كروملين  مدينة 
منها  باقى  االثار   هذه  بلفاست  من 
اعادة  الى  تحتاج  وهى  جدا  القليل 
االكتشاف ومزيد من التنقيب ويعتبر 
هذا المكان اوهذه االثار البقيه الباقيه 
اتوا  الذين   االقباط  رهبان   للسبع 
فيها  بالمسيحيه  وبشروا  ايرلندا  الى 
يوليه  المقاله فى 13  وقد كتبت هذه 
1936. اما عن سان باتريك والكنيسه 
الكنيسه  فتعتبر   ، القبطيه  والرهبنه 
الكنائس  اقدم  من  واحده  القبطيه 
الكبرى فى العالم مع كنيسة اورشليم 
وانطاكيه وروما. وقد كانت للكنيسه 
وصيتها  ورهبانها  بشعبها  القبطيه 
الكبير وسمعة قديسيها اكبر االثر ل 
انتشار  تعاليمها ورهبناتها فى ارجاء 
الى  وصلوا  انهم  حتى  المسكونه 
جزيره تسمى »ليرين« وهى جزيره 
بالقرب  المتوسط  االبيض  البحر  فى 
اسسوا  وهناك  فرنسا  جنوب  من 
تجمعا رهبانيا . هذا التجمع الرهبانى 
الكبير  االثر  له  كان  هناك  القبطى 
فى انتشار الرهبنه القبطيه باالضافه 
انطونيوس«  »حياة  كتاب  الى  طبعا 
اثناسيوس  القديس  ترجمه  والذى 
ذلك  كل  بفضل  اليونانيه  الى  الكبير 
عبر  القبطيه   الرهبنه  انتشرت 
اوربا  حيث من المعروف ان يوحنا 
كاسيان كان قد تتلمذ فى هذا التجمع 
له  الراهب  . وهذا  القبطى  الرهبانى 
الرهبان  لدى  معروفه  كثيره  كتابات 

المصريين ولدى اوربا. 
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السبع رهبان

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

ِسْر الوحش! 
 ليديا يؤانس

من نحو خمس سنوات حجزت للسفر 
في  الطائرة  َحلَقْت  بالخارج، وحينما 
اليها،  الذهاب  أريد  التي  البلد  أجواء 
رسالة  فوجدت  الموبايل،  فتحت 
عليه تُرحب بي، وتخبرني بأنني في 
المفاجأة،  من  فاهي  فغرت  كذا،  بلد 
بأنه  سمعته،  قد  كنت  مما  وتيقنت 
عن طريق هذه األجهزة األلكترونية 
وأيضا  خطواتنا،  تعقب  يستطيعون 
فيس  علي  رحالتنا  سير  خط  وضع 
بوك، وبالفعل كنا قد تلقينا تحذيرات 
الكمبيوترات  كاميرات  نترك  ال  بأن 
يُشاهدوا  لئال  مفتوحة  والتليفونات 
منازلنا  داخل  ويسجلوا خصوصياتنا 

وفي كل مكان!
عن  نسمع  سوف  قريب  وقت  في 
الُمتقدمة  الدول  إلي  ليس  الهجرة، 
الدول  من  الهجرة  ولكن  والغنية، 
الثالث  العالم  دول  إلي  الُمتقدمة 
إلي  الناس  سيهرب  الفقيرة،  والدول 
فيها  يشعرون  التي  والبلدان  األماكن 
مراقبة  أجهزة  ال  حيث  باألمان، 
وخصوصياتهم  خطواتهم  تتعقب 

وحياتهم!
أن  اإلنسان  علي  جدا  صعب 
كل  من  تماًما  عارًيا  نفسه  يجد 
فيلم  عن  عبارة  وأنه  خصوصياتة، 
ُمتاح  والصورة،  بالصوت  سينمائي 
أو  أراد  سواء  والمداولة،  للمشاهدة 
ال  لجهات  وُمقيّد  تابع  وأنه  يرد،  لم 
وليس  حياته،  في  يتحكمون  يعلمها، 
اعترض  واذا  يعترض  أن  حقه  من 
سوف ال يُجدي إعتراضه، ألن جسم 
مزروًعا  سيكون  نفسه  ذات  اإلنسان 
تقوم  جًدا  صغيره  شريحة  بداخلة 
وتعقب  مراقبة  من  الآلزم  بعمل 
لحياة اإلنسان بالكامل، داخل الحمام، 
داخل حجرة النوم، تحت الماء، فوق 
جسد  طالما  تعمل  أنها  السحاب، 

الشخص حي ويعمل!
يزيد  ال  جًدا،  صغيرة  شريحة  أنها 
حجمها عن حبة األرز، طولها حوالي 
1 ميلي، وُسمكها 75 من األلف من 
الميلي، يتم زرعها أو بمعني أصح، 
مكان  في  اإلنسان،  جلد  تحت  حقنها 
ظاهر مثل ظهر كف اليد اليمنى، أو 

في الجبهة، أو في الذراع.
 Human« الشريحة  هذه  تسمي 
موجود   »Microchip Implant
عليها كل البيانات الشخصية لإلنسان، 
واألدويه،  الطبية،  والمعلومات 
ذلك،  شابه  وما  اإلتصال،  وبيانات 
وبالطبع كل شريحة لها رقًما وحيًدا 

فريًدا غير ُمكرًرا.
عن  المسئولة  الجهات  الغالب  في 
سيكون  الشريحة،  هذه  وزرع  إنتاج 
بيانات  تعديل  علي  القدرة  لديهم 
التاريخ  حالة  في  كما  الشخص، 
المرضي والعالجي والتعليمي، ربما 
يتم ذلك من خالل جهاز راديو أو ما 
 Radio« أي »RFID« يعرف باسم
 Frequency Identification

!»Technology

الدول  ببعض  أنه  وجد  بالبحث 
األوربية، بعض الشركات، اشترطوا 
بهذه  للعمل  الشخص  قبول  يتم  لكي 
الشركات، أن يكون الشخص حاماًل 
لهذه الشريحة، وأنه لكي يدخل لمكان 
هذه  بها  المزروع  يده  يُمرر  عمله، 
الشريحة، أمام الباب بداًل من استخدام 

كارت ُممغنط للدخول إلي الشركة.
أيًضا في تكساس بأمريكا، بدأوا في 
أيدي  في  الشرائح  زرع  نظام  تنفيذ 
الطالب في عدد معين من المدارس 
يُريدون  بأنهم  ذلك  ُمعللين  بتكساس، 
تواجدهم،  وأماكن  الطالب،  حصر 
المدرسة، وهل  يخرجوا من  أن  بعد 
يذهبون إلي منازلهم؟ وأين يذهبون؟ 
أو  يشربون  وماذا  يفعلون؟  وماذا 

يأكلون؟ 
أنهم يريدون أن يعرفوا كل شئ عن 
حياة التلميذ داخل المدرسة وخارجها، 
يتتبعون خطواتة 24 ساعة في اليوم، 

7أيام في األسبوع!
 112 علي  النظام  هذا  نفذوا 
حوالي  بعدد  تكساس،  في  مدرسة 
اعترض  وحينما  تلميذ،   100,000
علي  يوافق  ال  أنه  علي  تلميذة  والد 
وضع الشريحة في جسد ابنته، قدموا 

التلميذة للُمساءلة القانونية.
خطورة هذه الشريحة أنها ُمصممة 
جسم  ويتسمم  تنفجر،  أنها  علي 
لو  الحال،  في  ويموت  اإلنسان، 
جسده  من  الشريحة  هذه  رفع  حاول 
اإلنسان  أن  لو  أو  جراحية،  بعملية 
في  األسباب  من  سبب  ألي  إتجرح 
مكان الشريحة، أو حدثت حادثة غير 

متوقعة للشخص.

اإلنسان  يكون جسد  أن  جًدا  خطير 
عن  عبارة  الشريحة،  لهذه  الحامل 
قنبلة موقوته لإلنفجار في لحظة ما، 
بالخطأ في مكان  بسيط  بسبب جرح 

الشريحة! 
أنه لآلن غير معروًفا لعامة الناس، 
هذا  تبنت  التي  الجهات  هي  من 

النظام؟
النظام  هذا  تعميم  من  الهدف  وما 
حقوق  مع  يتنافي  الذي  الالإنساني، 
اإلنسان  كان  ولو  حتى  األنسان، 

سجيًنا أو ُمجرًما؟!
أنهم  لإلندهاش،  يدعو  الذي  الشئ 
في  الشريحة،  هذه  زرع  يريدون 
أجساد األطفال المولودين حديًثا، في 
بدأت في زرع هذه  التي  الدول  هذه 
وفي  مواطنيها،  أجساد  في  الشريحة 

معرفة  بدون  ذلك  سينفذون  الغالب 
أيضا ضد  وهذا  األهالي،  موافقة  أو 

حقوق اإلنسان! 
تُخطط  النظام  هذا  الُمتبنية  الجهات 
سنوات،   6 خالل  في  تنتج  أن  علي 
ما  وهو  شريحة،  مليار   6 حوالي 
األرضية،  الكرة  سكان  عدد  يُماثل 
إلي  يسعي  من  هناك  أن  يعني  وهذا 
فيه،  ويتحكم  العالم،  علي  يسود  أن 
يضرب  الذي  النظام  هذا  خالل  من 
عرض الحائط بخصوصيات اإلنسان 

وحقوقة.
بجسد  الشرائح  زرع  موضوع 
وأقوي  أعمق  سيكون  اإلنسان، 
علي  التجسس  فقط  مجرد  من 
ممكن  ولكن  اإلنسان،  خصوصيات 
أو  حياة  مسألة  الموضوع  يكون 
الشريحة  هذه  يحمل  من  بأن  موت، 
سيكون له حقوًقا ليست متاحة لمن ال 

يحمل هذه الشريحة! 
اآلن  نستطيع  ال  عظيمة،  قوة  أنها 
حيز  عن  خرجت  لقد  تصنيفها، 
الديانات والمعتقدات، بمعني أن الذين 
يتبنون هذا النظام ربما ال يفعلون ذلك 
بدافع ديني، ولكن ربما تندرج تحت 
الُمدمرة،  وأعماله  الشيطان  سلطان 
العالم،  علي  اإلستحواذ  تريد  التي 
موجود  إنسان  كل  علي  والسيطرة 

علي هذا الكوكب.

ولكن من هو هذا الشيطان؟!
أنه شيطان أو وحش كاسر، وحش 
له عالمة ُمميزة، وكل من يحمل هذه 
العالمة علي جسده سيكون في حماية 
في  الحق  له  سيكون  الوحش،  هذا 
العالمة  هذه  يحمل  والذي ال  الحياة، 
سوف  ألنه  الهالك  مصيرة  سيكون 
الوحش  هذا  مع  التعامل  يستطيع  ال 

وسمته.
يوجد في الكتاب المقدس، سفر اسمه 
بأنه  السفر  هذا  ويتميز  »الرؤيا«، 
يتكلم عن آخر األيام، ولكن في شكل 
رموز، تحدث هذا السفر عن الوحش 
عالمة  أو  سمة  له  الوحش  هذا  وأن 
)رؤيا  في  ذكر  أنه  حيث  كود  أو 
ِفهم  له  من  الحكمة  »هنا   )1٨  :13
فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان 

وعدده ست مئة وستة وستون«.
علي حسب اآلية ربما يكون الوحش 
إنسانا، ولكن لآلن ليس معروفا ماهي 
 666 الرقم  لهذا  الفعلية  الترجمة 

وماذا تعني؟ 
بأنه  الوحش  هذا  وصف  الكتاب 
بأن  الناس  سيُخير  الذي  الشيطان، 
الوحش  سمه  يضعوا  بأن  يتبعوه 
جباههم  علي  صورته  أو  رقمه  أو 
التعامل  حقهم  من  وبالتالي  وأياديهم 
حقهم  من  فيكون  الوحش  نظام  مع 
الحصول علي كل ما يحتاجون لكي 
ويستطيعون  الحياة  قيد  علي  يبقوا 
يحملون  مما  اآلخرين  مع  التعامل 

سمة الوحش أيًضا.
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ضحيته  راح  والذي  اإلرهابي  الحادث  هذا 
حتي األن أكثر من 45 من شهداء اإليمان والعدد 
من  مائة  من  أكثر  غير  مرشح  للزيادة،  هذا 
المصابين أناقش هذا الحدث من حيث ثالث نقاط : 

التوقيت والهدف والحل.   

 من حيث التوقيت فهو مقصود ومرتب له فهو  : 

عقب زيارة الرئيس الناجحة ألمريكا.  

قبل الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان.   

في بداية اإلسبوع األهم ألعياد المسيحيين .  

المنفذين  مفهوم  في  هو  فهل  الهدف  حيث  من 
أم  يخدم هللا  والراضيين  والمحرضين  والمتعاونين 

يخدم الوطن ؟  

ال هو يخدم هللا حتي من منظور عقيدة مرتكبي 
التفجيرين ألنه ال يوجد عاقل أو مستنير يعتقد أن 
ما يحدث يمكن أن يخدم عقيدة مرتكبيه ؛ بل أن ما 
يفعلوه يؤدي إلي عكس النتيجة المرجوة  تماما فهو 
كلي  وإلي هللا  قداسة هللا  إلي  عمل شيطاني يسيء 

المقدرة الذي ال يحتاج إلي هذه األعمال الخسيسة 

وال هو يخدم الوطن فاستهداف األخر المختلف 
في العقيدة سوف يوقف أي تدفق محتمل للسائحين 
ممن  األغلب  في  ألنهم  هؤالء  ؛  للمستثمرين  أو 
هذه  مرتكبي  إلي  بالنسبة  األخر  هذا  إلي  ينتمون 

األحداث. 

 من حيث الحل : 

يجب محاربة الفكر الذي يشكل تربة خصبة لنمو 
اإلرهاب قبل محاربة اإلرهابيين أنفسهم وذلك عن 

طريق. 

حل أساسي طويل المدي وأكثر أهمية ويتلخص 
في التأكيد علي مدنية الدولة وذلك باتباع األتي :  

العام  التعليم  في  الديني  الخطاب  تجديد   : أوال 
من  وحتي  اإلعالم  وفي  خاص  بوجه  واألزهري 

فوق المنابر وفي الزوايا  

ثانيا:  تنقية الدستور والقوانين من كل المواد التي 
تكرس للدولة الدينية وإلي التمييز بين المواطنين 

ثالثا : ازالة خانة الديانة من كل األوراق الرسمية، 
ومنع وضع أي شعارات دينية في كل المؤسسات

واألبنية التي تخص الدولة 

رابعا : مالحقة ومعاقبة كل فرد أو مؤسسة يثبت 
أنها تُمارس  تمييزا بين المواطنين.

علي  يقوم  كل حزب  وإلغاء  إنشاء  منع  خامسا: 
أساس ديني.  

سادسا : عدم  السماح الي فرد وأي كان موقعه 
ببث اآلفكار المتطرفة والوقوف بحزم أمام مروجيها 

وما أكثرهم .  

األديان  إزدراء  لقانون  الفوري  اإللغاء   : سابعا 
المدنية  الدول  قوانين  في  مثيل  له  يوجه  ال  والذي 

واألكثر تقدما. 

حل فوري قصير المدي وأقل أهمية وهو تقوية 
اإلجراءات األمنية وتشديدها. 

هل  وهو  أديب  عمر  سؤال  عن  أما  هوامش: 
علي  يقدرون  وكيف  الفوالذ  قوة  لهم  مصر  أقباط 
الغفران لمن قتل ذويهم ؟ فاإلجابة تكمن في التعاليم 

وفي  المسيحية 
الربانية  الصالة 
علي  تؤكد  التي 
لنا  يغفر  لكي  أنه 
هللا فالبد أن نغفر 

لألخرين.   

احفظ هللا مصر 
يين  لمصر ا و
من  أجمع  والعالم 
اإلرهاب  هذا 

األسود

تفجري الكنيستني : 
التوقيت واهلدف واحلل 

د. ناجي إسكندر

دين ابوهم.... امسه ايه 
 !!!!!

احالم فانوس - كندا - مانيتوبا

اتصلت بى صديقة لى عايشه فى مصر. صديقتى 
طبعا  عمرى  مسلمه.  وهى  جدا  عليا  عزيزه 
ماصنفت الناس حسب ديانتهم وعمرى مافكرت 
فى موضوع الديانه دى خصوصا بعد مجيئنا الى 
اللى  الديانه....  كندا.... ونسيانا موضوع خانة 
كان معقدنا فى عيشتنا فى مصر.... وخصوصا 
او  معظمكم  وطبعا  الشفوى ...  امتحانات  فى 
بالد  فى  هنا  الموضوع.  هذا  فى  خبراء  كلكم 
المهجر.... مافيش الخانه دى .... ومفيش اصال 
ذلك  قبل  ساله  اللى   السؤال  هذا  فى  التفكير 
قصيدته  فى  بخيت«   »جمال  الكبير  شاعرنا 
بعنوان »دين ابوهم اسمه ايه ؟« واللى قال فيها 
: دين أبويا ... دين الهي.... أينما كان اتجاهي... 
حتى  لو كان مش الهي... ح تقولوا لى امال لما 
موضوع الدين مش بيهمك .... ليه هو واضح 
وبارز من اول سطر....   وليه وضحتى ديانة 
الموضوع.....    فى  الخوض  قبل  صاحبتك 
اواظهار سبب ذكر موضوع الديانه  ده !!!.... 
ح تعرفوا بعدين لما احكيلكوا عن الحوار اللى 
دار بيننا.. صاحبتى كانت بتكلمنى وهى منزعجه 
وال  بجد...  مسلمه  انا  تفتكرى  وبتسالنى:  جدا 
كافره!!!. رديت عليها بسرعه.. ال اله اال هللا..... 
مسلمه ياحبيبتى... وموحده باهلل.   ردت قالت لى  
دلوقتى مش  احنا  معايا  : ال طبعا...   ركزى 
الفخ... مابقتش  لقد وقعنا فى  عارفين حاجه... 
عارفه انهوا الصح .... انا مثال  فى نظر البعض  
مسلمه معتدله وتقدرى تقولى طيبه. انفذ فروض 
واتصدق  هللا  بيت  واحج  واصوم  اصلى  هللا 
بالزكاه واعطف على الفقراء ومش متعصبه... 
ومش  الحيط  جنب  ماشيه  كده  تقولى  تقدرى 
او  بيتاذى   غيرى  حد  بشوف  لما  بس  مؤذيه 
سامحينى بيتفجر... زيكوا كده... تقدرى تقولى 
با اضايق  شويه... وخالص... بس مش بتقوم 
الدنيا... وما بتقعدش. رديت عليها ياستى احنا 
واحنا  تقعد...  وال  تقوم   الدنيا  عاوزين   مش 
قوى  كبير  ملفه  ده  االستشهاد  موضوع  اصال 
تقدرى  عليه..  وواخدين  كنيستنا  فى  ومتضخم 
تقولى كده ده اللى احنا متوقعينه فى هذا العالم 
والهنا كان واضح جدا وصريح م االول لما قال 
لنا » فى العالم سيكون لكم ضيق... ولكن ثقوا انا 
قد غلبت العالم«...   ونبهنا الى ان يوما سياتى 
انه يقدم خدمه   هلل.  يقتلنا يعتقد  يجعل كل من 
اقربها  اليوم فى احتفال المسيحين بحد الزعف 
والكتدرائيه  طنطا  ب  مارجرجس  كنيسة  فى 
المرقسيه باالسكنديه... اثناء قيام البابا توادروس  
الراس   ( هو  كان  وطبعا  فيها..  القداس  بعمل 
الكبيره (  اول المستهدفين  بهذا العمل الخسيس. 
راح ضحية الحادث الكثيرين واولهم عم نسيم 
الشخص  من  طلب  الذى  الكتدرائيه  حارس 
االرهابى الذهاب الى البوابه االلكترونيه لشكه 
فيه... طبعا مات عم نسيم وغيره - لكن ل يفدى 
ان  بيقولوا  اللى  وبعدين  الكنيسه  داخل  المئات 
واللى  اوربا وغيرها  فى  المسلمين مضطهدين 
بيتكلموا عن االسالموا فوبيا... الزم يعرفوا ان 
المعتدل  المسلم  بين  كويس  بتفرق  دى  الناس 
واالرهابى... والدليل على كده فى وقت دخول 
احد االشخاص لمسجد فى مونتلاير وقتله ل ستة 
واالعالم  الغربى  االعالم  كان  اشخاص... 
هؤالء  مع  جدا  متعاطف  والكندى  االمريكى 
المسلمين وافرد لهم صفحات فى الجرائد والكثير 
من اللقاءات عبر االذاعات الكنديه وغيرها. عند 
وقوع الحادث المروع فى الكتدرائيه المرقسيه 
والحادثين  قليله...  شهور  من  بالعباسيه  
لم نسمع اال  السعف...  المروعين فى يوم احد 
خبرا  عابرا فى االذاعة يذكر ماحدث.. باعتباره 
حدث تفجير فى الكنائس وليس باعتباره  حادثا 
ارهابيا.   مش عارفه هو االعالم ده من كثر ما 
االقباط بتتفجر... بقى الموضوع عادى خالص... 
وجتته نحست...   حتى احنا كا اقباط  بقينا - اه 
بالصبر  وبندعى  ماتوا  اللى  الشهدا  ع  بنزعل 
والتعزيه لعائالتهم  وذويهم... لكن عندنا الرجاء 
هما  السموات...  ملكوت  فى  انهم  وااليمان 
صحيح راحوا يستقبلوا المسيح بشوية زعف... 
لكن هو بنفسه خرج ل استقبالهم وفتح لهم باب 
الماليكه والقديسين ل  استقبالهم...  السما وكل 
ولبن  يابختهم...   هو صحيح مفيش حوريات 
ابديه مع ربنا  وعسل وغلمان... لكن فيه حياه 

موضوعنا ...  ده  مش  المسيح...  يسوع  والهنا 
كملى.. ردت صاحبتى : الدنيا كانت حلوه وبيس 
peace  لغاية ماطلع لنا ناس تشككنا فى كتب 
كثيره كنا نؤمن بها، امثال اسالم البحيرى وغيره 
من  االسالم  لتنقية   ويسعوا   بيحاولوا  اللى 
تلك  وغيره...  البخارى  فتاوى  ومن  الشوائب 
الفتاوى التى تدعو الى قتل كل من هو غير مسلم 
دلوقتى  اللى  الفتاوى  تلك  كافر...  واعتباره 
زيكوا  كفار   - معتدلين  -كمسلمين  بتعتبرنا 
اقصد  ياصاحبتى  تاخذنيش  ما  بالظبط.... 
او  والدوعش....  االخوان  بلغة  النصارى... 
صحيح  المعتدلين.  المسلمين  بلغة  المسيحين 
الدينى   الحوار  تنقية  بيحاول  السيسى  الرئيس 
بدل  للحب...  لتدعو  المساجد  وتوضيب خطب 
من  واصلبوهم  وقطعوهم...  و...  الكراهيه 
خالف... وال يؤخذ دم مسلم بدم كافر )مسيحى(  
بس  برضه بنسمع اراء وفتاوى متناقضه مثال 
فتاوى تدعو   الى اعتبار التطليق الشفوى غير 
معترف به... صحيح االزهر لم يوافق على ذلك 
واعتبر التطليق الشفوى جائز شرعا ومعترف 
به... مع معاقبة كل من يماطل فى توثيق هذا 
امثال عمرو  اخرون  الشفهى.   هناك  التطليق 
مع  نمشى  ماشى   : ويقولون   يتسائلون   اديب 
ازاى ....  نحكمها  ح  بس  االزهر ...  فتوى 
ونعرف منين اللى وثق... من اللى موثقش ... 
قاله... شفوى... مش عارفه ...  اللى  وهو كل 
ويرد عليه الدكتور سعد الهاللى  بانه غير مقتنع 
بفتوى االزهر وان الزم الطالق يكون موثق... 
مش شفوى ..... وغيرها وغيرها من الفتاوى... 
االزهر عمره ما اصدر فتوى بتكفير  الدواعش 
مثال... وفى االزهر تدرس كل الكتب والمناهج 
التى تكفر  غير المسلم... السكوت هو اعتراف 
به  مايقوم  على  ضمنيه  وموافقه  ضمنى 
البحيرى  اسالم  صوت  انبح  االرهاب... 
وغيره... وال من مجيب... طب انا بقى كمواطنه 
اى  واتبع  مين..  ورا  امشى  معتدله...  مسلمه 
فتوى ورائ..... واضح دلوقتى ان فى الزمان ده 
فيه فرق كبير بين المسلمين.... واالسالميين.. 
تقتصر  مابقتش  دلوقتى  والفتاوى  والمواضيع 
على فتاوى من اخوان... او ناس مربيه دقونها... 
الدقن  كتير...  الحقيقه  فى  او  ساعات...  الن 
الطويله بتكون جوه الدماغ... او التفكير... حتى 
لو كان المظهر الخارجى.... دقن محلوقه. ...   
واضافت صاحبتى : استنى بقى عليا لما اقولك  
ع الجهل بتاع الناس النك لما تسمعى ح تعرفى 
واللى جاى... حماده  فات... حماده...  اللى  ان 
تانى خالص .... قلت لها : اطربينى... قالت لى 
فاكره اليومين اللى فاتوا دول لما  الشاعر الكبير 
سيد حجاب توفى.... واحد كتب ع الفيس بوك... 
سيد حجاب فى ذمة هللا...   رديت : يشكر كله 
ذوق ... قالت لى  : ال ... اسمعى ده واحده على 
طولت انبرت وردت عليه الرد التالى : الحجاب 
حيفضل موجود وعمره ما ح يموت او ينتهى.....   
شايفه الجهل والتخلف واصلين لغاية فين.. لسه 
يدور  عما  الحديث  وتواصل  بتتكلم  صاحبتى 
داخلها ويؤرق تفكيرها... كملت وقالت : طول 
عمرنا )حتى لو لم نعلنها بوضوح( بنعتبركوا 
كفره بتعبدوا ثالث الهه. رديت وقلت احنا مش 
فى موقف دفاع عن نفسنا ال اننا ال نعبد اال هللا... 
اله واحد... وثالث اقانيم... زى الشمس كده :  
جسم مضئ ... وفيه حراره وضوء....   الهنا 
اله واحد موجود بذاته... حى بروحه... ناطق 
بكلمته... قاطعتنى صاحبتى... مش وقت مناقشة 
عقيده  واثباتات... النكم على االقل... كلكم... 
كمسيحين.... مهما تعددت طوافئكم... كلكم فى 
االخر... بتؤمنوا... باالب... واالبن .... والروح 
القدس.... المصيبه فينا احنا بقى... احنا بنقول... 
ال اله اال هللا... محمد رسول هللا... استغفر هللا 
العظيم طب هو محمد رسول هللا اللى بنؤمن بيه 
احنا كمسلمين معتدلين....   وال رسول هللا بتاع 
الدواعش اللى عاوزين يدبحوا ويقتلوا فى خلق 
ماشى...  بتتفجروا...  عمركوا...  طول  هللا... 
عادى جدا.... وماحدش حاسس بيكوا... ولسه 
لغاية دلوقتى بتتفجروا.... و يادوب دلوقتى بدا 
البعض يحس بيكوا  ... انما احنا بقى... موضوع 
التفجير  ده  جديد علينا .... وابتدينا نعرف هو   
ايه احساسكم !!... قلت لها طب اهدى بس .... 
اهدى   : لى  وقالت  ردت  انفعال....  وبالش 
ازاى... اهدى ازاى وانا بشوف ناس ال تعرف 
اهدى  واالرهاب...  الكره ...  اال ...  الدين  من 
ازاى وانا بشوف ناس ال تعرف من الدين اال 
الحقد... والشماته... الشماته ... تصورى كنت 
على  وبنتفرج  مسيحين  ناس  بيت  فى  قاعده 

برنامج فيه اطفال كانت عندها مشاكل فى القلب 
وعملت عمليات وخفت... البرنامج كان بيورى 
طفله عندها حوالى ٨ شهور وكان عندها مشكله 
تقريبا  كانت  المسيحيه  صاحبتى   القلب...  فى 
لغاية  المسلمه....  البنت....  مع  تعاطفا  بتعيط 
ل  وتدعو  المسئولين...  تشكر  امها...  ماطلعت 
اوالد  المسلمين... بس... بالصحه... اقول لك ايه 
امام  هزيمة مصر  فى  حتى  الشماته...  ايه  وال 
الكاميرون فى الماتش النهائى اللى مصر  خسرت 
االخوان   م  واحد  تصورى  افريقيا...  كاس  فيه 
فريق  لو   هلل  ركعتين  اصلى  ح  بيقول  كان 
الشعرواى  الشيخ  ما  زى  فاز...  الكاميرون 
زمان .... لما سجد ركعتين هلل لما مصر اتهزمت 
فى حرب سنة 1967 او ماسمى بالنكسه... وكان 
ساعتها شمتان فى مصر...    وشمتان فى جمال 
عبد الناصر لوقوفه ضد االسالميين...   كملت  
انتى  هو  ادهشنى:  بسؤال  الكالم  صاحبتى 
كمسيحيه  كنتى بتشجعى مين !!! رديت بسرعه  
وقلت... مصر طبعا... ردت : مع انك عايشه بره 
مصر ومش جواها... قلت لها : ماشى... عايشه 
بره مصر.... بس مصر هى اللى عايشه جوايا... 
فريق  بتشجعى....  كنتى  ذلك  مع  لى  قالت 
الساجدين... اللى مفيش فيه... واحد مسيحى... 
قلت لها : انا كنت بشجع مصر قالت لى : حتى 
اجوال  جابوا  اللى  من  واحد  كل  شايفه  وانتى 
جون...  كل  بعد  الصليب  بيرشم  الكاميرون... 
رديت على صاحبتى وقلت : انا ماكنتش شايفه 

كنت  االلى  كل  وال... صليب....  ال... هالل... 
كده...  وكفايه  مصر...  اسم  كان  شايفاه... 
زهقتينى... روحى بقى عشان فرق التوقيت بيننا 
للمناقشه...  ثمان ساعات... ومبقاش عندى مخ 
ردت صاحبتى : ماشى ياستى... سبحان هللا فى 
طبعك... لو ده فيلم وال تمثيليه... كنتى سهرتى 
للصبح... عشان تتفرجى عليه... اقولك ايه بقى. 
كل اللى اقدر اقولهولك قبل  مانقفل السكه.... ال 
كالمى  اختم  لى  واسمحى  هللا...  اال...  اله .... 
الشاعر  قصيدة  من  ابيات   بعض  اقتبس  بانى 
العظيم جمال بخيت واللى قال فيها : دين ابويا اى 
دين.... فيه عصاه او مخطئين... بس فى نهاية 
المطاف.... فيه ماليكه ومؤمنين .. .. والرضا 
مالذ  فيه  للصابرين.....  واله  للصالحين..... 
رغم  المشتاقين...  الشاكرين...  للعابدين... 
الضياع .... لليقين... دين ابويا... اى دين... اللى 
انا بقى معرفوش... الوحوش.... الكروش... اللى 
لو طالوا رقابينا.... بينهشوا... ما بيرحموش....   
دين ابوهم اسمه ايه.... اللى داسوا فوق رؤسنا 
اللى  للبالده...  بالبالد...  مشيوا  اللى  بالبياده... 
اللى  العباده...  ع  يقضى  للعقل...  فساد  فتاويهم 
مسحوا م االيات معنى الشهاده..... لوثوا الدم ف  
سرقوا  فوقنا...  الشمس  عين  سدوا  عروقنا... 
تمن  ودفعونا  نيلنا....  صادروا  ضوءنا.... 
وضوءنا..... دين ابوهم... اسمه ايه..... !!!!!! 
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الصراخ الصامت!
قصة: عـادل عطيـة

كل صباح، كنت أمّر 
التوت  شجرة  بجوار 
األرض  لثمار  كحارسة  تبدو  التي  الكبيرة، 

الممتدة على مدى مرمى البصر!
   هذه الشجرة بالذات، كانت صديقة عمري، 
ولديها القدرة، دائماً، على اعادتي إلى الماضي 
فلطالما  البهيجة؛  طفولتي  من  ذكريات  عبر 
أخذتني بين أغصانها الكثيفة، وضمتني ضمات 
وليدها  تحمل  رؤوم  كأم  وحملتني  حميمة، 

المتمسك بتالبيب حنانها!
   ولطالما اعطتني بكرم وسخاء من ثمارها 
وسمحت  الحلو،  الطعم  ذات  الطازجة  الطرية 
الغزيرة؛  الخضراء  أوراقها  من  آخذ  أن  لي 

ألطعم بها ُصنّاع الحرير!
   مضت السنوات، وجاءت صباحات، تحمل 

على عاتقها، تغيّرات جد مريبة!
   فقد ابتدأت األرض تتجّرد رويداً رويداً من 
خضرتها، وتتعّرى بال حياء لالعمدة الخرسانية 

التي باتت ترتفع لتكون مأوى للناس!
األيام،  مرور  مع  شجرتي،  وصارت     
وحيدة فريدة، تنتظر، في قلق واضح، مصيرها 

المحتوم، بعد أن أصبحت في نظر بناة األبراج 
الدءوب  عملهم  درب  على  عائقاً  السكنية، 

الحاصد لكل ما هو أخضر!
ليل  سواد  من  منسلخ  يوم  صبيحة  في     
عند قدم الشجرة،  الزارع راكعاً  كئيب، رأيت 
دوره  ينتظر  األرض  على  جواره  إلى  وفأسه 
بالمنشار،  ممسكتان  يداه  بينما  الصبر،  بفارغ 

ومجتهداً في ذبحها بإخالص!
   كانت الشجرة تتألم، ككل كائن حي!

   آالمها، لم تكن تأتي من جسدها الذي يتمّزق 
على يد الزارع، الذي خان عمراً من االستمتاع 
كوتد  واستغاللها  ثمارها،  من  واألكل  بظلها، 
من  ومواشيه،  بهائمه  على  حافظ  كم  عمالق، 

الجنوح والتشرد!
   ولم تكن، آالمها، تأتي من حديدة المنشار، 
وال من حديدة الفأس، رغم حدتهما، وقساوتهما، 

ووحشيتهما!
   آالمها الحقيقية، كانت تنبع من يد المنشار، 
ومن يد الفأس؛ المصنوعتان من خشب شجرة 

أخرى!...

بقية مقال الرهبان السبعه ص 8

عوده الى سان باتريك فقد ولد فى بريطانيا واصبح 
فيما بعد هو مؤسس المسيحيه فى بريطانيا وايرلندا 
وهو اشهر قديس فى ايرلندا وله احتفال كبير جدا 
حيث  عام  كل  من  مارس   17 فى  عام  كل  ياتى 
واحتفاالت  بكرنفاالت  االيرلندى  الشعب  يحتفل 

شعبيه حيث يعتبر العيد القومى ال ايرلندا. 

الشعب  كل  قلوب  فى  مكانه  من  القديس  لهذا  لما 
االيرلندى النه هو الشخص الذى اسس المسيحيه  
وعندما  ذلك  فى   الفضل  اليه  ويرجع   . عندهم 
نعرف قصة هذا القديس وعالقته بالرهبان االقباط 
فى  الكنيسه  على  القبطى  التاثير  مدى  سنعرف 
كتب  فقد    . ايرلندا  وباالخص  البريطانيه  الجزر 
القديس باتريك فى مذكراته او اعترافاته انه وهو 
الملك  ان جيش  من عمره  السادسه عشر  فى سن 
نيال هاجم مدينة » برايتون« فى انجلترا وهناك تم 
اسر باتريك الصغير وبيع كعبد الى ايرلندا ولكنه 
فيما بعد استطاع الهروب وابحر الى مدينة )الغال( 
جنوب  فى  »ليرين«  جزيرة  وقصد  حاليا  فرنسا 
فرنسا حيث عاش الرهبان االقباط وكانوا قد اسسوا 
تجمعا رهبانيا كبيرا كما ذكرنا وهناك تتلمذ باتريك 
على ايدى هؤالء الرهبان االقباط وشرب تعاليمهم 
عاد  وقد  والرهبنه  المسيحيه  اسس  وتعلم  واقوالهم 
بعد ذلك الى ايرلندا حيث رسم قسا هناك وقد اتسعت 
الفضل  اليه  ويرجع  يديه  على  ايرلندا  فى  الكنيسه 
وتاثرهابالرهبنه  المسيحيه  الى  ايرلندا  تحويل  فى 
والكنيسه القبطيه حيث كان يميل سان باتريك الى 
الى  منه  اكثر  االرثوذكسيه  القبطيه  الكنيسه  تعاليم 
بوضوح  ذلك  ظهر  وقد  روما.  فى  الكنيسه  تعاليم 
القبطيه  الكنيسه  وتاثير  االيرلنديه  الليتروجيه  فى 
القوانين   وبعض  المعموديه  طقس  وايضا  عليها 
الكنسى  والنظام  بل  والتعاليم  والطقوس    الكنسيه 
االيرلندى كله كان نظاما رهبانيا وظل كذلك اكثر 
منه نظام االيبارشيات المعمول به فى روما وكثيرا 
القبطيه  للكنيسه  اصولها  ترجع  التى  االمور  من 
نذكر منها على سبيل المثال : 1( كان الكاهن اثناء 
القداس يتجه الى المشرق حيث المذبح فى الشرق  
2( زواج الكاهن  3( صوم االربعاء والجمعه  4( 
رفع بخور باكر وعشيه   5( المعموديه بالتغطيس   
كما  منفرده  قاللى  فى  يعيشون  الرهبان  كان   )6
كانت  كثيره  اخرى  وامور  مصر  فى  يحدث  كان 
متاثره بالكنيسه القبطيه وغير موجوده فى الكنيسه 
ان هذه االمور غير  اعتبرت روما  فى روما وقد 
مقبوله لديها واستشعرت بالتمدد الكبير لهذه التعاليم 
فى انجلترا وايرلندا وبعد نياحة القديس باتريك قام 
الراهب  بارسال  ميالديه  سنة 59٨  فى  روما  بابا 
البندكت  من  راهبا  ثمانون  ومعه  اغسطينوس 
فى  ايبارشيه  تاسيس  استطاع  حيث  انجلترا  الى 
االف  معمودية  اعاده  تمت  حيث  كانتيربرى«   «
فى  للكنيسه  تابعين  واعادتهم  هناك  المسيحين  من 
روما. والمخطوطات القديمه رغم شحتها وندرتها  
االكاديميه  ففى  القديم  التاريخ  لنا بعضا من  تحكى 
الملكيه االيرلنديه والموجوده فى دبلن محفوظ بها 
مخطوطه تحمل اسم«Book of leinster بوك 

اوف لينستر تحتوى  هذه 
تقول  اوصاله  اوشيه  او  طلبه  على  المخطوطه 
اوليه   »صحراء  فى  المصريين  رهبان  السبع   «
)مكان بالقرب من بلفاست ايرلندا الشماليه( اطلب 
هناك   « يسوع  المسيح  فى  صلواتهم  او  شفاعتهم 
المعنى  نفس  تحوى  اخرى  مخطوطات  ثالث 
ومخطوطه رابعه تحتوى على دليل للحجاج الذين 
يريدون الذهاب من ايرلندا لزيارة االماكن المقدسه 
ومنها لزيارة برية شهيت او وادى النطرون بمصر 
الكرسى  فيها  تضع  خامسه  اخرى  ومخطوطه   .
وقبل كرسى  االورشليمى  بعد  مباشرة  االسكندرى 
انطاكيه وكرسى روما على اعتبار ان االسكندريه 
لها الفضل المؤسس االول للكنيسه فى ايرلندا قبل 
القبطى  الفن  تاثير  ان  كما   . روما  فى  الكرسى 
الزخارف  فى  جدا  واضح  المخطوطات  هذه  على 
وطريقة عمل المخطوطه . وهناك بعض المؤرخين 
القبطى  المسيحى  التاثير  على  يؤكدون  المنصفين 
ليس فقط على انجلترا وايرلندا بل هو ايضا هناك 
ارساليات ذهبت الى اسكتلندا عبورا بهولندا وفرنسا 
الرهبنه  وباالخص  القبطى  التاثير  وسويسرا حيث 
اباء الصحراء  القبطيه وتعاليم  القبطيه والروحانيه 

وتاثيرها الكبير على العالم اجمع ومن بينها اوروبا 
. اما Skilling Michael   فهى جزيره تقع فى 
اقصى الجنوب الغربى من ايرلندا وهى واحده من 
تمثل  كانت  التى  التاريخيه  القديمه  االماكن  اقدس 
وينتهى  واليونان  وايطاليا  بفرنسا  ومرورا  هى 
هذا  كان  المقدسه  االراضى  فى  الكرمل  بجبل 
المسار يمثل المسار المقدس للحجاج الى االراضى 
المقدسه بالقدس وكان هذا المسار يسمى فى القديم 
 Apollo/St.« مايكل  وسان  ابوللو  »محور 
»سيكلين  المكان  هذا  وكان    »Michael axis
القرن  اقباط فى  قد سكنه رهبان  انه  يقال  مايكل« 
اضطهاد  من  هربا  جاءوا  قد  الميالدى  السادس 
اال  القبطيه  للكنيسه  والبيزنطيه  الرومانيه  الكنيسه 
الفايكنج »  قد جاءوا وغزوا ايرلندا  ان الغزاه » 
ومن ضمن ماخربوا ، خربوا هذا المكان وذلك فى 
ونهبوا  الرهبان  قتلوا  وقد  الميالدى   التاسع  القرن 
االن  حتى  موجود  ماهو  منه  تبقى  ولكن  مانهبوه 
فى هذه الجزيره وهو مجمع رهبانى مكون من 6 
قاللى للرهبان المبنيه باالحجار ولها شكل قبطى ، 
الداخل  الخارج ومن  قبه من  كل قاليه على شكل 
لها نفس تقسيمات القاللى القديمه المصريه فى ذلك 
العصر وهذه الجزيره وهذا التجمع والقاللى ترتفع 
عن سطح البحر بنحو 714 قدم ويعتبر هذا المكان 
من المزارات السياحيه المشهوره فى ايرلندا والتى 
االقباط  الرهبان  وتاثير  وجود  عن  تحكى  الزالت 
والرهبنه القبطيه فى ايرلندا . ويقال ان هذه الجزيره 
هى المخطه االخيره التى فيها حارب  سان باتريك 
الثعابين القاتله والتى يقال انه بفضل هذا القديس قد 
تم طرد كل الثعابين من ايرلندا بالكامل . اما عن 
فى  بالمسيحيه  بشروا  الذين  االقباط  رهبان  السبع 
ايرلندا  تقدم نستطيع ان نستخلص ان  ايرلندا فمما 
القبطيه  والرهبنه  بالرهبان  جدا  خاصه  عالقه  لها 
ان  المعروف  ومن  بل  فيها  المسيحيه  نشاة  منذ 
سبعة رهبان فقط هم اللذين بشروا بالمسيحيه  فى 
اليها  هذه البالد قديما حتى قبل مجئ سان باتريك 
وهؤالء الرهبان السبعه هم الذين عاشوا فى جنوب 
ومنه  هناك  الرهبانى  التجمع  اسسوا  حيث  فرنسا 
وانتهاء   البريطانيه  الجزر  الى  المسيحيه  نشروا 
والرهبنه  المسيحيه  ايرلندا  علموا  حيث  بايرلندا 
االيرلندى  الشعب  التى ظل  االرثوذكسيه  والتعاليم 
روما  لتحل  االرتباط  هذا  حتى طمس  بها  مرتبطا 
بدال منه كما راينا. وقد ظهر هذا التاثير الرهبانى 
القبطى فى النقوش والكتابات التى لها الطابع الفنى 
بمكتبات ومتاحف  القبطى والتى مازالت محفوظه 
على  دليل  اال  االيرلندى  الصليب  وماهو  ايرلندا.  
ذلك فالزال كل من يرى نقوش الصليب االيرلندى 
الصليب  حيث  الكنيستين  بين  الصله  مدى  يعرف 
احد  وهو  الشكل  نفس  هما  وااليرلندى  القبطى 
العالمات البارزه التى لم يعرف الزمان ان يمحوها 
 ، مكتوب  ماهو   لقلة  نظرا  ولكن  التاريخ  عبر 
فالمعلومات التاريخيه شحيحه  اال ان الرب اليترك 
نفسه بال شاهد فقد عكف احد االباء الكهنه وهو احد 
الكهنه الذين هم من اصول ايرلنديه قد تحول الى 
الكنيسه القبطيه  وقد سيم كاهنا بيد صاحب النيافه 
العذراء  كنيسة  انطونى على    االنبا  الجليل  الحبر 
القس  المتنيح  وهو   ، دبلن  ب  دميانه  والقديسه 
المكتبات  فى  بحث  قد  الفاضل  االب  هذا  توماس، 
الملكيه  االكاديميه  فى  القديمه  والمخطوطات  
هؤالء  ان  الى  توصل  وقد  االيرلنديه  والمكتبات 
الرهبان كانوا سبعه وان اسماؤهم هى : 1( الراهب 
بوال  2( الراهب انطونيوس  3(  الراهب رافائيل  
4( الراهب ماركوس  5(  الراهب غريغوريوس  
وان  اوغسطين  الراهب    )7 امون   الراهب    )6
هؤالء لهم من الصلوات المكتوبه فى كتب االواشى 
القديمه للصلوات الليتورجيه فى ايرلندا ويعتقد انه 
االثار  من  وهو  فيه  دفنوا  قد  ربما  مكان  لهم  كان 
الموجوده كما ذكرنا فى مدينة كروملين بالقرب من 
بلفاست ايرلندا الشماليه. من كان يتخيل ان الرهبان 
ذلك  فى  البعيد  المكان  هذا  الى  قد وصلوا  االقباط 
وتعبوا  جاهدوا  وكيف  القديم  التاريخ  من  الوقت 
ونشروا االيمان لهؤالء الناس فى هذه الجزر البعيده 
ظلوا  حتى  وروحانياتهم  حياتهم  فى  اثروا  وكيف 
اليرلندى  الشعب  وبتعاليمهم والزال  بهم  متمسكين 
حتى اليوم يذكر هذا ويعرف فضل الكنيسه القبطيه 
على المسيحيه والكنيسه فى ايرلندا . بركة هؤالء 
تكون  ايرلندا  الى  اتوا  الذين  االقباط  رهبان  السبع 
 ... اسرارهم وحياتهم  المزيد عن  ، وتكشف  معنا 

ليتبارك منها الجميع.... امين ...    

لغــز أوبــاما
 بقلم عماد عبد السيد

 

شخص  وصل  كيف  الكثيرون  يتسائل  رمبا 
سلطة  أعلى  إلى  أوباما  حسني  باراك  مثل 
في عصرنا  العالم  دول  وأقوى  ألعظم  تنفيذية 
األمريكية،   املتحدة  الواليات  وهي  أال  احلديث 
اإلنتخابات  في  وجنح   )2017 يناير   -  2009 )يناير 
لفترتني،  بل  لفترة،  ليس  األمريكية،  الرئاسية 
 20 يوم  الرئاسة  ترك  أنه  ذلك  من  واألدهى  بل 
يناير 2017 كواحد من أكثر الرؤساء األمريكيني 
شعبيًة ُمتخطياً حاجز اخلمسني باملائة للقبول 
من  الكثيرين  على  بذلك  )ُمتفوقاً  الشعبي 
تركهم  عند  الذين سبقوه  األمريكيني  الرؤساء 
عجاف  سنوات  ثمان  بعد  الرئاسة(  منصب 
تدمير  في  خاللها  جنح  احلُكم  في  قضاها 
العام  الدين  راكم  أنه  األمريكى حيث  اإلقتصاد 
تريليونات  عشرة  من  الِضْعف  مبقدار  األمريكي 
من الدوالرات منذ تسلمه الُسلطة إلى عشرين 
)أى أنه ضاعف ديون 43 رئيساً سبقوه  تريليوناً 
فقط(،  سنوات  ثماِن  في  سنة   220 مدى  على 
األمريكية  الواليات  لقدرات  تدميره  عن  ناهيك 
العسكرية، للدرجة التي جعلته يقلص قدرات 
إلى  وصلت  حتى  األمريكية  البحرية  القوات 
مستويات قدراتها التى كانت عليها منذ مائة 
أدت  كما  األولى،  العاملية  احلرب  إبان  خلت  عام 
أربع  تدمير  إلى  الكارثية  اخلارجية  سياساته 
ووقوع  ليبيا(  اليمن،  سوريا،  )العراق،  عربية  دول 
براثن عصابات اإلجرام  أجزاء من تلك الدول في 
أن ساهمت مهندسة فوضى  بعد  الداعشيية 
اخلريف العربي هيالري كلينتون ووزيرة خارجيته 
بضرورة  إقناعه  في  األولى  رئاسته  مدة  خالل 
بأخرى  القائمة  العلمانية  الُنُظم  إستبدال 
فوضى  من  إتخذت  دينية،  شمولية  ثيؤقراطية 
ثورات اخلريف العربي مطّية للوصول إلى ُحكم 
األحيان  بعض  في  ُمستخدمة  البلدان  تلك 
وسائل وآليات الدميقراطية الغربية، وكادت مصر 
إلى نفس  الوصول  األربع في  أن تلحق بأخواتها 
البلدان، لوال  إليه تلك  التي آلت  املصير التعس 
لنظام  ُمناهضاً  ُمعظمه  في  الذي كان  اإلعالم 
التي خشت من  العسكرية  والقيادات  اإلخوان، 
اإليرانية  العسكرية  القيادات  مصير  تلقى  أن 
إبان الثورة التي أطاحت بشاه إيران في ينايرعام 

وقام  احلُكم  من  اخلُميني  متكن  1979بعدما 
بعدها بإعدام كل القادة العسكريني إبان ُحكم 
وإصطفافهم  له  تأييدهم  من  )بالرغم  الشاه 
مبؤيديه  وإستبدالهم  يديه(  تقبيل  بركة  لنوال 
ميليشيا  وتكوين  ودينياً،  سياسياً  املؤدجلني 
عسكرية موازية أسماها »احلرس الثوري« لقمع  
ووأد أي عصيان قد ينشأ ُمستقبالً داخل صفوف 

اجليش أوالشرطة

ولكن إحقاقاً للحق، كان الشعب املصري في 
لتجنيب  واألكيد  احلاسم  هوالعمل  ُمعظمه 
حلق  الذي  املرّوع  املصير  ذلك  إلى  مصراإلنزالق 
إستشعر  حني  الدول  تلك  في  العرب  بأشقائه 
إذا  أبنائه  ومستقبل  مبستقبله  امُلدق  اخلطر 
ُقدر جلماعة اإلخوان اإلرهابية وأذنابها السيطرة 
على كل مفاصل الدولة وحتويل مصر إلى دولة 
دينية بوليسية رمبا إلى األبد عندما خرج باملاليني 
يوم 30 يونيو2013 ليعلن عصيانه ورفضه حلُكم 

عصابة اإلخوان اإلرهابية 

سأستعني  وغيرها،  األسئلة  تلك  على  للرد   
امُلافظ  السياسي  وامُللل  الباحث  مبحاضرة 
ألقاها  التي  »ديناش دسوزا«  الهندية  ذواألصول 
في قاعة الكنيسة املعمدانية بنورث سايد في 
مدينة شارلوت بوالية كارولينا الشمالية برعاية 
يوم  للدراسات  اإلجنيلي  اجلنوبي  العالي  املعهد 
16 أكتوبر عام 2010 )أي بعد أقل من عامني من 
ومؤلف كتاب  األولى(  رئاسته  أوباما مدة  توالي 
الضوء  من  املزيد  إللقاء  أوباما«  غضب  »جذور 

على اجلوانب اخلفية والغامضة في حياة أوباما

الرئيس  ديناش  وصف  محاضرته،  بداية  في   
في  غموضاً  األكثر  الرجل  بأنه  أوباما  السابق 
أقل من  األبيض، فبعد مرور  البيت  ُحْكم  تاريخ 

عامني على ُحكمه، بدأ الناس يتسائلون: »من 

التي  اإليديولوجية  هى  وما  أوباما؟«  هوباراك 
حتكمه وتؤثر بالتالي على قراراته؟

بعض  ظهرت  حلكمه،  األولني  العامني  خالل   
على  أواليميني  اليساري  التيار  من  النظريات 
أوباما  وقرارات  مواقف  لتفسير  سواء  حّد 
السياسية املُربكة ملعظم امُلللني السياسيني،  
باملنطق  النظريات تصطدم  تلك  ولكن معظم 
وقد  بل  الرجل،  شخصية  لتحليل  املوضوعي 

تتعارض مع القرارات التي إتخذها بالفعل.
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فرعونيــات

نفـــرتــاري

السنة العاشرة ، العدد )238(  - األربعاء 12 إبريل  2017

كبيرة  كانت  الميالد(  قبل   1250—1300( نفرتاري 
لرمسيس  الرئيسية(  الزوجة  )أو  الملكيات  الزوجات 
العظيم. نفرتاري تعني المصاحبة الجميلة ويترجم االسم 
بمعاني مختلفة “ المحبوبة التي ال مثيل لها “ أو “ جميلة 
جميالت الدنيا “ أو انها تشبه النجمة، تلك التي تظهر عند 
الملكات  أكثر  نفرتاري هي واحدة من  مطلع عام جديد  
زين  وحتشبسوت.  نفرتيتي  ككليوباترا،  شهرة  المصرية 
رمسيس العظيم ضريح نفرتاري qv666 بشكل مسرف، 

وهو األكبر واألبرز في وادي الملكات.

الفرعون رمسيس  وأهم زوجات  أشهر  نفرتاري   كانت 
في  التاسعة عشرة  األسرة  في عصر  عاش  الذي  الثاني 
إيزيس  األخرىات  زوجاته  ومن ضمن  م.  ق   13 القرن 
بلغ  حاتي.  واألميرة  رع،  نفرو  حور  وماعت  نوفرت 
عدد أبنائه نحو 90 ابنة وابن. أوالده كان منهم: بنتاناث 
ستناخت  والده،)  وزوجات  )أميرات  أمن  ومريت 
خائموست.  واألمير  خلفه(  )الذي  مرنپتاح  والفرعون 
أنجبت نفرتاري كثيرا من األوالد لرمسيس لكن لم يعمر 

أحد منهم مثل أبيه.
قدست نفرتاري مثل زوجها، ولم تكن أول من حمل هذا 
الملكة »أحمس-نفرتاري«، عميدة  التفضيل، فلقد سبقتها 
القدماء  المصريون  ألهها  والتي  عشرة،  الثامنة  األسرة 

حسب معتقداتهم. 

يبدوا ان الملكة نفرتاري تنحدر من اصول نوبية وكانت 
عضوا في عائلة نبيلة. بينما كانت نفرتاري الملكة، كان 
أمينوس يشغل منصب عمدة طيبة في عمر ثالثة  أخيها 
عشر تزوجت نفرتاري رمسيس، في عمر خمسة عشر، 
زوجات  أهم  نفرتاري  وظلت  للعرش،  رمسيس  صعد 
الفرعون من ثماني زوجات في صعيد مصر لمدة ال تقل 
عن عشرين سنة. وابتداء من 124  قبل الميالد يبدو أن 

أهمية نفرتاري بدأت في التناقص.

أبو سمبل
أبو سمبل )Abu simbul( هو موقع أثري يوجد ببطن 
من  ويتكون  أسوان.  مدينة  النوبة جنوبي  بالد  في  الجبل 
معبدين كبيرين نحتا في الصخر. وقد بناه الملك رمسيس 
الثاني عام 1250 ق.م. وواجهة المعبد تتكون من أربعة 
قدما  متر(   20(  67 بارتفاع  الملك  تمثل  كبيرة.  تماثيل 
وباب يفضي الي حجرات طولها 1800 قدما. توجد ستة 
تماثيل في مدخل المعبد اآلخر أربعة منها لرمسيس الثاني 
الملكة  ـ  نفرتارى  معبد  يقع  نفرتاري.  لزوجته  واثنتين 
الثاني ـ إلى الشمال من معبد “أبو  األثيرة لدى رمسيس 

سمبل” الكبير بحوالى مائة وعشرين مترا

مقبرة نفرتاري
اُكتشفت مقبرة نفرتارى سنة 1904 ولم تفتح للجمهور منذ 
اكتشافها إال في أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي، 
وذلك لحدوث بعض التلف في النقوش والزخارف بسبب 
ترسب األمالح. الفتحة المؤدية إلى داخل المقبرة تواجه 
الشرق. سقف المقبرة يعبر عن السماء. السماء في الليل، 
غامق  األسود  اللون  ذهبية.  نجوم  ترصعه  سواد غميق، 
مشوب بزرقة. بعكس لون االله انوبيس األسود الصريح. 
وهناك  الحية  الجدارية  والرسوم  بالنقوش  المقبرة  تزخر 
شبيهة  لعبة  تلعب  وهى  الملكة  تُصور  حائطية  لوحة 

بالشطرنج .

املعبودة إيزيس تعطي مفتاح احلياة لنفرتاري

صيانة تراث نفرتاري
الحب  على  القديمة  المصرية  الملكة  هذه  مقبرة  تشهد 

الكبير الذي
كان يكنه لها الفرعون رمسيس الثاني. كما يشهد النجاح 

في صيانة هذه المقبرة على تقدم فن الحفاظ على اآلثار
 

المفضلة  الزوجة  نفرتاري،  عن  الكثير  يُعرف  ال   
بين  ما  الفترة  في  حكم  الذي  الفرعون  الثاني،  لرمسيس 
عام 1290 و 1224 قبل الميالد. ولكن من الواضح أنه 
كان يعشقها، وقد عبر عن ذلك بنحته تمثاال لها ولإللهة 
حتحور في معبد أبو سمبل على نفس حجم تمثاله، وهو 
وقد  أخرى.  مصرية  ملكة  أي  عليه  تحصل  لم  شرف 
مثل  عليها  تسميات  بإطالقه  الكبير  الحب  هذا  عن  عبر 
الجميل(،  )الوجه  الحلو(،  )الحب  السحر(،  ذات  )السيدة 
)التي تشرق لها الشمس(. وبعد وفاتها أسبغ عليها تشريفا 
انحدارها  عدم  من  الرغم  فعلى  األبهة،  في  غاية  أخيرا 
من أصل ملكي، فإنه دفنها في مقبرة جميلة مزخرفة في 

وادي الملكات.
 

نفرتاري  مقبرة  في  الجدارية  والرسوم  النقوش  وتعتبر 
في  وكما  الفرعوني.  الجنائزي  الفن  رسوم  أجمل  من 
رحلتها  على  تقتصر  نفرتاري  فإن صور  المقابر،  سائر 
إلى العالم اآلخر ولقاءاتها مع أوزوريس وإيزيس وآلهة 
مع  اليومية  حياتها  لها  صور  أي  تصف  وال  أخرى، 
رمسيس الثاني أو أبنائها الستة أو السبعة. ولكن حتى مع 
وصف طقوس الرحلة األبدية التي تتبع قاعدة محددة تقع 
الرسوم  فإن  الموتى«،  نحو 174 فصال من »كتاب  في 
وغناها  ألوانها  حيوية  في  فريدة  نفرتاري  مقبرة  في 

وتفاصيلها.
 

كلمتني وخالص.. نداء عاجل
تقريبا  الذي  المسلسل  ذلك  من  بالرغم  الحياة  وستستمر 
تعودنا عليه، عدد هائل من الضحايا وكاننا في حالة حرب 
نتوقع مكانها وال نعرف متي ؟ إال ان التوقعات من الخبرات 

السابقة عادة تكون في األعياد أو قبلها.

وبالرغم من التوقعات إال ان الجميع لم يهربوا ولَم يتأخروا 
وامتالت الكنائس وستمتلئ بالمزيد.

المفخخ  الحزام  ذو  الفرد  ذلك  مواجهة  كيف سيتم  السؤال  
وهو مقتنع تماما بما يفعله وأهله فخورين بعملته ؟!!!! 

إسالم  باألستاذ  االتصال  ارجو  السؤال  عن  لإلجابة 
بحيري وعن كيفية التنفيذ االتصال باألستاذ ابراهيم عيسي.

وسيظل اعظم فرح لنا هو فرح القيامة لمخلصنا الصالح.

االسكاروسى

ربما يكون تفاني رمسيس الثاني في 
إلى  انتقالها  لدى  حماها  مليكته  حب 
على  يحمها  لم  ولكنه  اآلخر،  العالم 
عالم  اكتشف  فعندما  األجيال.  مر 
عام  .سكياپاريلّي<المقبرة   E<اآلثار
ما  وُسلب  ُكسرت  قد  كانت   ،1904
كانت  التي  الكنوز  واختفت  فيها، 
لنفرتاري في قبرها وُحطم  مصاحبة 

تابوتها وسرقت مومياؤها.
 

كذلك فسدت الرسوم الجدارية للمقبرة 
العوامل  بشدة، ولكن هذا كان بسبب 
لصوص  بفعل  وليس  الطبيعية 
الحجر  من  الملح  رشح  فقد  المقابر. 
الجيري للصخرة األم التي نحتت فيها 
plas-  المقبرة، وتبلور تحت الِمالط
الرسوم.  من  كبيرة  نسبة  متلفا   ter
زوار  ل  عجَّ التالية  العقود  وخالل 
ـ  قصد  دون  من  ـ  الضخمة  المقبرة 
بتلف الرسوم. وكان العامل الرئيسي 
المستمر  اللمس  هو  احتماال  األكثر 
الرطوبة  أن  كما  الهش؛  للسطح 
يمكن  وعرقهم  تنفسهم  من  الناتجة 
التدهور.  هذا  في  ساهمت  تكون  أن 
archae-  وتزايد اهتمام علماء اآلثار
 historiansوالمؤرخين  ologists
القرن  من  العشرينات  ففي  بالمقبرة؛ 
المتروپوليتان  الماضي رعى متحف 
للفن في مدينة نيويورك عملية كبيرة 
ضوئيا.  بتصويرها  النقوش  لتوثيق 
لوحة   132 التسجيل  هذا  وشمل 
glass plate nega-  زجاجية سالبة
مصور  إعدادها  على  دأب   tives
 1904 عامي  بين  سكياپاريلّي 
سجالت  إلى  إضافة  و1905، 
مصورة أخرى كانت قد أنجزت في 
بقيت في  الرسوم  ولكن  تالية،  أعوام 
البديهي  من  كان  النهاية  وفي  خطر. 
إلى  المصرية  الحكومة  تلجأ  أن 
إغالق المقبرة أمام الزوار في أواخر 

الثالثينات من القرن الماضي.
 

في  الجميل  نفرتاري  إرث  قبع  لقد 
إال  يزوره  ال  ومغبر،  هادئ  جو 
أواخر  من  وابتداء  الدارسين.  بعض 
قامت  الماضي  القرن  من  السبعينات 
مجموعات عمل مختلفةـ  منها منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
الدولي  والمركز   ،)UNESCO(

المقتنيات  وترميم  حفظ  لدراسة 
بإجراء  ـ  القاهرة  وجامعة  الثقافية، 
سلسلة من الدراسات حول حالة عدة 
مقابر مهمة. وأعاد البحث إلى النور 
للنقوش  المأساوية  الحالة  مرة أخرى 
وفي  نفرتاري.  لمقبرة  الجدارية 
المختصين  إلى دفع  النهاية أدى ذلك 
 Getty في معهد جيتي لصيانة اآلثار
Conservation Institute  وهيئة 
بإنقاذ  اقتراح  إلى  المصرية  اآلثار 
فتح  إعادة  وإمكانية  الباقية،  الرسوم 

المقبرة للزوار.
 

 1986 عامي  بين  ما  الفترة  وفي 
و1992 قامت المنظمتان المذكورتان 
باستعمال  وذلك  الرسوم،  بصيانة 
جمع  وقد  متطورة.  وتقنيات  معدات 
مؤرخي  مهارات  بين  المشروع 
اآلثار  صيانة  ومختصي  الفنون 
البيئة  وعلماء  المصريات  وعلماء 
والكيميائيين  الطپوگرافيا  وعلماء 
فلم  اآلخرين.  واإلخصائيين  والفنيين 
يكن األمر يتعلق  فقط بمسألة حماية 
ذاتها  بحد  وهي  الجدارية،  النقوش 
فهم  ينبغي  كان  وإنما  شاقة،  مهمة 
والظروف  الدقيق  المناخ  ودراسة 
الهيدرولوجية، وكيفية التعامل معها، 
أخرى  مرة  التدهور  يبدأ  ال  بحيث 

بمجرد االنتهاء من العمل.
 

اآلن وبعد مرور ثماني سنوات على 
الرسوم  أن  لنا  يظهر  العمل،  انتهاء 
نجح  قد  المشروع  وأن  مستقرة 
الزوار  وأصبح  نجاحه،  وسيدوم 
يستطيعون رؤية هذه الصور الرائعة 
الهادئ  مرة أخرى ويتأملون الجمال 
أنهم  يعرفون  وهم  نفرتاري،  للملكة 
ينظرون إلى أعمال أصلية وليس إلى 
عمل يدوي من إنتاج القرن العشرين. 
قام  الذي  الفريق  اتفق  البداية،  ومنذ 
هناك  يكون  لن  أنه  على  الجهد  بهذا 
بمعنى   ،restoration ترميم  أي 
األولى،  حالته  إلى  الشيء  إعادة 
أي  الفريق  يضع  لن  أخرى  وبعبارة 
أصباغ في األجزاء التي زال لونها، 
الرغم من أن الصور الضوئية  على 
تتيح  أن  يمكن  كان  للمقبرة  المسجلة 

لهم ذلك.
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MALLARD	MEDICAL	
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Real	Estate,	Corporate	Commercial,	Wills	&	
Estate	Planning,	and	Immigration	Law	

	املحامي	مينا	خليل		
		خبرة	واسعة	في	العقارات	السكنية	و	التجارية	،	املعامالت	التجارية،

			الوصايا	والتخطيط	العقاري،	الهجرة	و	موثق	و	مترجم	عام
	العقارات

	-	بيع،	شراء	و	تمويل	العقارات	السكنية	و	التجارية	
	-	بيع،	شراء	و	تطوير	األراضي	؛	قانون	عمارات	و	البناء

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

	-	بيع،	شراء	و	تشكيل	الشركات	و	األعمال	التجارية	(بما	في	ذلك	العيادات،	الصيدليات	و
				المطاعم)

	-	التفاوض	في	االتفاقيات	و	العقود،	عقود	الشراكة	وعقود	املشاريع	املشتركة
	الوصايا	والتخطيط	العقاري

		-	صياغة	الوصايا	و	التوكيالت،	توثيق	عام	لجميع	التوكيالت	و	اإلقرارات.
	-	الضرائب	والتخطيط	العقاري

	خدمات	الهجرة	و	الحصول	علي	الجنسية	الكندية
	-	هجرة	رجال	األعمال	و	املؤهالت	العليا	و	أصحاب	الخبرات	الكندية

	-	هجرة	الكفالة	العائلية	و	قضايا	الالجئني
						-	طلب	الدراسة	و	تجديد	اإلقامة	و	الحصول	علي	الجنسية

		Tel:	(905)	826-1326	
			www.mrklaw.ca

Located	in	Meadowvale,	Mississauga,	very	close	to	Milton:	
- 6981	Millcreek	Dr,	Unit	44,	Mississauga,	ON	L5N	6B8

	
Professional Corporation

                         MR   K            L     A  W
Strategic advisors with you at every stage.
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كان موكب الصليب مهيباً ويسوع يقطر 
دمعاً وعرقاُ ودماً يسير في طريق ذاك الذى 
وكانت  الصليب،  طريق  جاء،  قد  ألجله 
واحد  كل  الموكب  ذلك  في  تسير  الجموع 
لمجرد  جاء  قد  من  فمنهم  مختلف  لغرض 
الفضول ومنهم من هو من األصدقاء ومنهم 
من  هو  من  ومنهم  الشامتين  من  هو  من 
أألعداء ومنهم الساخرين )وكان المجتازون 
يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين آه 
يا ناقض الهيكل وبانيه في ثالثة أيام، خلص 

نفسك وانزل عن الصليب( مر29:15.

 يمكن أن نتخيل أن بينهم من شفاه يسوع 
دعا  أو من  من شفائه  ميئوساً  كان  أن  بعد 
بيته وتعشى عنده أو من صاح  إلى  يسوع 
من  أو  داود(  إلبن  )أوصنا  ساعات  منذ 
الكلمات  من  وشبع  الجبل  عند  اليه  استمع 
كما شبع من الخمس خبزات والسمكتين أو 
من تكلم مع يسوع  في وِد وبينما كان أغلب 
الناس تتحاشاه لسوء سمعته لكن لم يتحاشاه 
يسوع  أقامه  من  بينهم  يكون  قد  بل  يسوع 
أرملة  إبن  أعنى  أمه  إلى  الموت ورده  من 
وقد  المجمع   رئيس  يايرس  أوإبنة  نايين  
العريس والعروس والمدعوين  بينهم  يكون 
في عرس قانا الجليل ، ولم ال؟ ولكن من كل 

هؤالء دعونا نتأمل في:

الموكب،  يبدأ  أن  قبل  بيالطس:   -1 
بيالطس يغسل يديه ويقول )إنى برىء من 
دم هذا البار، أبصروا أنتم( مت 24:2٨ ، 
بالفعل  لقد اعترف بيالطس أن يسوع كان 
بيالطس  كان  هل  ولكن  باراً  رجاًل  وحقاً 
عطله  لقد  ال،  قطعاً  دمه؟  من  بريئاً  فعاًل 
خوفه على مركزه ومنصبه وجلوسه على 
يسوع  ببراءة  يحكم  أن  عن  الحكم  كرسى 
كرسى  أمام  نفسه  بيالطس  يقف  أن  فبل 
في  هل  وأنت  العادل.  للديان  الذى  الحكم 
جاه  أو  مال  أو  مركز  على  خوف  حياتك 
هو  يسوع  أن  واللسان  بالفم  تؤمن  يجعلك 
رب المجد لكن ال تفعل أكثر بل قد تسلمه 
أعرف  صالبيه؟  إلى  أوالده  شخص  في 
كان يحتل منصبا كبيرا في شركة  شخصاً 
أحد  في  ترقية  فرصة  أتت  وعندما  عالمية 
األقسام توقع الجميع ترقية موظف مسيحى 
عمله  في  جدا  وناجح  جدا  مخلص  حقيقى 
ولكنه قام بترقية شخص أخر غير مسيحى 
يقال  ال  أجاب »حتى  لماذا؟  سألته  وعندما 
عنى أننى أجامل المسيحيين ألنى مسيحى« 
!!!!!!! مثل هذا المدير يسير مع بيالطس.. 
مع  الظلم  يمارس  مركزه  على  خوفه  في 

أتباع يسوع.

اصلبه  الصارخ  )اصلبه   2-الجمهور 
دمه علينا وعلى أوالدنا( مت 25:27

ضمن  كان  الجمهور  هذا  من  جزء      
الصارخين منذ ساعات )أوصنا إلبن داود 

مبارك اآلتى باسم الرب( مت 9:21

والباقى من المأجورين أو المدفوعين أو 
المغرر بهم من رؤساء الكهنة، هكذا تقلب 
البشر وهكذا كان تقلب البشر سكان جزيرة 
السفينة  بولس مع ركاب  مالطا عندما كان 
أفعى من  بالنار فخرجت  الغارقة يستدفىء 
بين أعواد الخشب ونشبت أنيابها في ذراعه 
موته  يتوقعون  وهم  الجزيرة  سكان  فقال 
لم يدعه  قاتل  )البد أن هذا اإلنسان  سريعاً 
أع 4:2٨  البحر(  من  نجا  ولو  يحيا  العدل 

ثم )إذ انتظروا كثيراً ورأوا أنه لم يحصل 
له أي شيء مضر تغيروا وقالوا هو اله ( 

أع 6:2٨

يقوله  بما  كثيرا  نهتم  ال  ان  ينبغي  لذلك 
الناس عنا فالناس سريعة التقلب  وال أيضاً 
نور  في  نفسك  فلتفحص   ، أنفسنا  نمدح 
اإلنجيل إذ ) ليس من مدح نفسه هو الُمزكى 

بل من يمدحه الرب( 2كو10:1٨ 

من  وينحن  يبكين  أورشليم:  بنات   -3 
بشاعة منظر ثقل الصليب ينوء بحمله جسد 

الملىء  الواهن  المنهك  المسيح 
في  يسوع  ولكن  النازفة  بالجروح 
اليهن  يلتفت  هذه  آالمه  كل  وسط 
يجب  ما  إلى  إهتمامهن  ليوجه 
اإللتفات اليه وحساب ما يجب عمل 
يسوع  اليهنايهن  حسابه)فالتفت 
ال  أورشليم  بناتيابنات  يا  وقال 
تبكين علَى بل إبكين على أنفسكن 

وعلى أوالدكن ( لو 23:2٨

وقد نبكى مثل  نتأثر جداً  ونحن 
إلى  التطلع  عند  أورشليم  بنات 
صورة يسوع المجروح المصلوب 
أن  نعلم  بينما  أكثر  نفعل  أن  دون 

صليبه كان لنا نحن لكى يكون لنا به خالصاً 
وحياة أبدية فلنسرع إذن إلى التوبة وننتفع 
بصليبه وآالمه ألنه ) كيف يمكن أن ننجو 
عب  مقداره(  هذا  خالصاً  أهملنا  إن  نحن 

  3:2

4- بطرس الناكر الهارب: ليس بطرس 
وحده هو من هرب بل كل التالميذ ما عدا 
يوحنا ونالحظ هنا أن يسوع هو من رتب 
لهم هذا الهرب حباً منه فيهم وحرصاً عليهم 
ليتمموه  إرسالياً  عمال  أمامهم   زال  فال 
فعندما أتى الجنود للقبض عليه في البستان 
فدعوا هؤالء  تطلبوننى  كنتم  )إن  لهم  فقال 

يذهبون( يو10:1٨ 

يوم  بعد  قال بطرس  ماذا  أيضاً  ونالحظ 
أنكرتم  أنتم   ( لهم  موبخاً  لليهود  الخمسين 
رجل  لكم  يوهب  أن  وطلبتم  البار  القدوس 

قاتل( أع14:3

بطرس هذا الذى أنكر يوبخ اليهود الذين 
في  المسيح  عمل  كيف  انظروا   !! أنكروا 
الرجل الذى أنكره ورده إلى رتبته األولى 
يو  غنمى(  خرافى،ارع  )ارع  له  قائاًل 

17:21

إنه لم يسامحه فقط بل حتى  لم يلمه بل 
ألجله.  أرسله  ما  على  أخرى  مرة  إئتمنه 
هل نحن نسامح بعضنا بعضا أم أن سجل 
تذكار الشر الملبس الموت حافل في أذهاننا 
هل نتعلم من سيدنا؟  )ليس عبد أفضل من 

سيده( يو16:13

هم  القيروانى: )وفيما  سمعان   -5
انسانا قيروانيا اسمه  وجدوا  خارجون 
سمعان فسخروه ليحمل صليبه(  مت32:27 
لقد قبل سمعان القيروانى أن يحمل صليب 
يسوع ويسير وراءه فنال بركة لم يكن يحلم 
اراد  )ان  يدعونا  يسوع  أيضاً  ونحن  بها، 
ويحمل  نفسه  فلينكر  ورائي  يأتي  ان  احد 

صليبه كل يوم ويتبعني( لو23:9.

ما هوالصليب الذى يدعونى السيد المسيح 
لحمله؟ هل هو قطعتى الخشب المتقاطعتين؟ 

 يف موكب الصليب.... 
د. عبد اجمليد كامل

أم هو ما يحمله الصليب من معاٍن يجب أن نعيشها 
كل يوم؟ ما هذه المعانى سوى ما قدمه المسيح له 
المجد على الصليب: محبة حتى لصالبيه - غفران 
 – بمرارة  ممزوجا  خال  له  وقدموا  علقوه  لمن 
النفس األخير – عطاء دون انتظار  إحتمال حتى 
في  أمانة   – يوحنا  وبتلميذه  بأمه  إهتمام   – ألخذ 
إتمام الرسالة . حقاً  إن من اليقدم في حياته كل يوم 
وأمانة  واهتماما  عطاء   ، وتضحية  واحتمااًل  حبا 
فهو ليحمل الصليب وال يقدر أن يكون تلميذاً للسيد 

المسيح – لو  27:10 

   5- حنان وقيافا رؤساء الكهنة: وقفا ينظران 
عن بعد في شماتة وتشفى كل منهما يخفى أنانيته و 
شهوة الرئاسة والتحكم والسيطرة التي في قلبه في 
غالف من التدين والحرص على المقدسات )خير 
تهلك  وال  الشعب  عن  واحد  انسان  يموت  أن  لنا 

األمة كلها( يو50:11

يسوع  يقول  األخير  اليوم  وإلى  بل  اآلن  وإلى 

)ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت 
في  الذى  أبى  إرادة  يفعل  الذى  بل  السموات 
الديانة  أصحاب  هم  هؤالء   21:7 مت  السموات( 

الشكلية 

)كثيرون سيقولون  قوله  فهو  األكثر عجبا  وأما 
لى في ذلك اليوم يارب يارب أليس باسمك تنبأنا 
قوات  صنعنا  وباسمك  شياطين  أخرجنا  وباسمك 
كثيرة فحينئٍذ أصرح لهم إنى لم أعرفكم قط إذهبوا 

عنى يافاعلى اإلثم( مت 22:7

حقاً صدق من قال أننا في األبدية سنفاجأ بوجود 
ناس لم نتخيل قط أن يكونوا هناك وأيضاً سنفاجأ 
بغياب ناس لم نتخيل قط أن ال يكون لهم فيها مكان 
فإنه  أما الرب  العينين  إلى  !! )ألن اإلنسان ينظر 

ينظر إلى القلب ( 1 صم 7:16 

ينزف  المسيح  كان  لهوهم:  في  الجنود   -6 
كانوا  الذين  الجموع  )كل  أن  حتى  وألماً  دماً 
مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا 

وهم يقرعون صدورهم( لو23:4٨.

إال  وقرعوا صدورهم  الجموع  من  الكثير  تأثر 
وقاسية  شديدة  قلوبهم  غالظة  كانت  الجنود  أن 
ويلعبون  يلهون  الصليب  تحت  جلسوا  أنهم  حتى 
النرد ليلقوا قرعة على ثياب المصلوب لمن تكون 
وعوضاً أن يكون الصليب والمصلوب سبباً ليراجع 
كل واحد منهم نفسه فيؤمن كان المنظر لهم مجرد 
يلهون ويمرحون. والكثير منا  فطفقوا  عادياً  حدثاً 
يضع صورا وأيقونات ليسوع المصلوب في أركان 
البيت وفى السيارة وفى سلسلة المفاتيح وعلى باب 
الثالجة بينما القلب أبرد مما في داخل الثالجة بل 
أمامنا  الجدار  وعلى  الخطية  نرتكب  أن  وممكن 
صورة المسيح المصلوب ربما في إطار فخم ولكن 
القلب ممسوك في إطار الخطية، لم تردعنا صورة 

المصلوب كما لم يرتدع أولئك الجنود.

 7- قائد المائة: على عكس جنوده )فلما رأى 
قائال بالحقيقة كان هذا  ما كان مّجد هللا  المئة  قائد 

االنسان بارا( لو47:23.

لم يتأثر هذا القائد بما رآه من لهو جنوده تحت 
ظل الصليب وانضم لهم بل لم يتأثر بما هو أفظع 
العكس  على  بل  جنبه  في  بالحربة  المسيح  بطعن 

العجيب  الحب  كم  ليرى  المطعون  الجنب  إجتذبه 
الذى حواه هذا الجنب الجريح فمجد هللا وإعترف 
بالمسيح ويقول التقليد الكنسى أن اسمه لونجينوس 
شهيداً  أصبح  أن  لدرجة  المسيح  إلى  تحول  وأنه 

على اسمه وتُعيد له الكنيسة في تذكاره السنوي.

في  الناس  الكثير من  الكم  تلتفت على  وأنت ال 
بها  طعنت  التي  خطيتك  إلى  حتى  وال  بل  لهوهم 
أمام  قف  فقط  والفتور  الالمباالة  بحربة  المسيح 
جراحاته  في  وتأمل  الصليب  على  معلقاً  المسيح 

وقدم التوبة التى تحولك إلى قديس.

8- اللص اليمين واللص اليسار:  كان اللصان 
اآلخر  يراه  ما  يرى  منهما  كل  الموقف  نفس  في 
فبينما  تماماً  مختلفا  كان  منهما  كل  فعل  رد  ولكن 
كان اللصان في البداية يعيران المسيح إستمر واحد 
بينما  أن مات وهلك  إلى  المسيح  تعيير  منهما في 
اللص  كان  أنه  التقليد  يقول  نفسه –  راجع  اآلخر 
اليمين- واختطف لنفسه األبدية السعيدة فبينما) كان 
يجدف  المعلقين  المذنبين  من  واحد 
المسيح  أنت  كنت  إن  قائاًل  عليه 
اآلخر  فأجابه  وإيانا،  نفسك  فخلص 
هللا  تخاف  ال  أوأنت  قائاًل  وانتهره 
أما  بعينه،  الحكم  هذا  تحت  أنت  إذ 
ما  إستحقاق  ننال  ألننا  فبعدل  نحن 
فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في 
يارب  أذكرنى  ليسوع  قال  ثم  محله، 
متى جئت في ملكوتك، فقال له يسوع 
الحق أقول لك أنك اليوم تكون معى 

في الفردوس( لو 43:23 

أنانيته  وفى  عناده  في  هلك   واحد 
أنه هو  يثبت يسوع  إذ كان طلبه أن 
من  ينجيه  لكي  بل  النفس  لخالص  ليس  المسيح 
يطلبون  الناس  بعض  يوجد  اآلن  وإلى  الصليب 
لصالحهم  ومعجزات  آيات  شكل  في  هللا  يروا  أن 
هذا  ويجعلون  أكثر  ليس  الزمنية  للمنفعة  أي 
النوع  هذا  يرفض  والمسيح  المسيح  لتبعية  شرطاً 
من التبعية كما رفض الذين قالوا له نتبعك حيثما 
تمضى )فأجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم 
أنتم تطلبوننى ليس ألنكم رأيتم آيات بل ألنكم أكلتم 

من الخبز فشبعتم( يو26:6

رجع  بل  عناده  في  يستمر  لم  اآلخر  واللص 
وأعلن  فضيلة  الحق  إلى  والرجوع  نفسه  وراجع 
بالفردوس  ففاز  ومخلصاً  ربأً  بالمصلوب  إيمانه 
ماذا  اليمين  اللص  لهذا  نقول  وكما  الملكوت  ثم 
رباً  بالمسيح  إعترفت  حتى  أبصرت  وماذا  رايت 
ومخلصاً؟ لم تراه متجلياً على جبل طور طابور بل 
رأيته معلقاً على الصليب.. الخ وكما قال الرسول 
بولس )ألن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما 

عندنا نحن المخلصين فهى قوة هللا(1كو 1:1٨  

 9- مريم العذراء: نأتى اآلن إلى من بقى معه 
وتلميذه  أمه  العذراء  مريم  وأعنى  المنتهى  إلى 
األجبية  صالة  في  نقوله  ما  حقاً  الحبيب.  يوحنا 
على لسانها ) أما أحشائى فتلتهب عند نظرى إلى 
صلبوتك الذى أنت صابر عليه من أجل الكل ياإبنى 
وإلهى( ولعلها تذكرت في ذلك الموقف ما قاله لها 
سمعان الشيخ ) وانِت أيضاً يجوز في نفسك سيف( 

لو35:2

معه  يكن  ولم  وحده  المعصرة  ابنها  جاز  وكما 
أحد )اش 3:63(، هكذا جاز سيف األلم الممج في 
نطقت  أنها  الكتاب  يذكر  ولم  مريم  العذراء  نفس 
إبنها  موت  لتنظر  واقفة  كانت  فقط  بكلمةوإنما 
أن  لقلم  او  ألحد  يمكن  وال  دمه  ونزيف  البطىء 
يصور ما كان يعتمل في داخلها. فهل نتعلم نحن 
أنه إن جاز في نفوسنا سيف األلم أن نحتمل وأن ال 
نجأر بالشكوى والتذمر بل ننتظر في صمت صباح 

احد القيامة.

البقية ص 21
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مارمرجس  كنيسة  داخل  تفجير  هي  االولى 
الكاتدرائية  باب  على  تفجير  والثانية  بطنطا 
الهي  قداس  انتهاء  وبعد  باإلسكندرية  المرقسية 

راسه قداسة البابا شخصيا !
والحادثان لهم الكثير من الدالالت والمؤشرات 

التي في منتهى الخطورة 
التوقيت  نفس  في  حادثان  يحدث  مرة  فالول 
تقريبا وفي عيد كبير لألقباط كعيد احد الشعانين 
خصوصا  ومكثف  كبير  امني  تواجد  ووسط 
والجماعات  داعش  قبل  تهديدات من  بعد وجود 

االرهابية ضد األقباط منذ عدة أسابيع 
وأيضا يأتي بعد شهور قليلة من تفجير الكنيسة 
البطرسية وتقريبا بنفس السيناريو خصوصا في 
تفجير الكنيسة المرقسية باإلسكندرية حيث فجر 
االرهابي نفسه بعد ان منعه حارس الكنيسة من 

الدخول !
الخطيرة  المؤشرات  في  االخرى  واالمر 

لهاذان الحادثان هو 
منذ  بها  ماجرجرجس طنطا حدث  كنيسة  ان 
عدة أسابيع تم العثور على قنبلة هناك وتم تفكيكها 
بل  الكنيسة  داخل  من  حدث  طنطا  تفجير  كذلك 
ومن امام المذبح في خورس الشمامسة ) الصف 
االمامي للكنيسة ( أي ان االرهابي دخل بالقنبلة 
وجهاز  التفتيش  نقاط  من  مرورا  الكنيسة  إلي 
الكنيسة  قلب  إلي  دخل  حتى  المتفجرات  كشف 
وهي ليست كنيسة عادية ولكنها كاتدرائية كبيرة 
الكنيسة  أسقف  يحضر  ان  المفترض  من  وكان 
هو  المستهدف  كن  وربما  بوال  األنبا  هناك 

األسقف أيضا !
هناك  الشديد  االمني  التقصير  نتيجة  وبالطبع 

تم اقالة مدير امن الغربية بعد الحادث مباشرة!
حدث  الذي  التفجير  وهو  الثاني  الحادث  اما 
امام باب الكاتدرائية المرقسية باالسكندرية حدث 
بكنيسة طنطا  التفجير  بعد وقت قصير جدا من 
وكان  االالف  يحضره  كان  قداس  بعد  وجاء 
يراسه قداسة الباب تواضروس نفسه وجاء وسط 
وجود امني مكثف ومشدد على الكاتدرائية وغلق 
الكنيسة  وكما كشفت  باب  إلي  المؤدي  الشارع 
الدخول  حاول  االرهابي  ان  المراقبة  كاميرات 
عم  الشهيد   ( الكنيسة  حارس  وكن  الكنيسة  إلي 
نسيم ( منعه من الدخول فتوجه إلي جهاز كشف 
عم  الشهيد  منع  ولوال  نفسه  فجر  ثم  المتفجرات 
نسيم له لكان دخل الكنيسة وربما كان االنفجار 
كان  وربما  ضحايا  واكثر  خطورة  اكثر  وقتها 

المقصود هو قداسة البابا أيضا نفسه !
هذه  دالالت  كانت  واخرى  االسباب  لهذه 

التفجيرات في منتهى الخطورة!
تدرس جيدا  االرهابية  الجماعات  ان  فواضح 
تواجهها  التي  المتغيرات  مع  وتتعامل  الظروف 
وهو  اليه  خرجت  الذي  الهدف  لتحقيق  وذلك 
تفجير كنائس األقباط وايقاع اكبر عدد من القتلة 
قيادتهم  بها  كنائس  استهداف  هو  والجديد  منهم 

الكنيسة!
اما عن هذه التفجيرات االرهابية التي تحدث 
إلي  يذهبون  ابرياء  أقباط  ذنب  أي  بال  لألقباط 
ليتم تفجيرهم وقتلهم  كنائسهم للصالة واالحتفال 

وسفك دمائهم بهذه الطريقة البشعة!
بها  وقع  التي  المرقسية  كنيسة  في  كنت  فقد 
حدوث  من  قليلة  دقائق  قبل  وخرجنا  االنفجار 
االنفجار وسمعت دويه العود إلي الكنيسة واجد 
الجثث واالشاء والدماء سائلة على االرض واثار 
والمحالت  الكنيسة  بوابة  على  المدمر  التفجير 

المجاورة 
يجعل  والقسوة  البشاعة  منتهى  في  مشهد 

االنسان يتسال لماذا يحدث كل ذلك 
لماذا يقتل أقباط ابرياء يذهبون للصالة؟ لماذا 
تموت طفلة امام اعين امها وامها امامها مصابة 
ال تستطيع حتى ان تقوم وتنتشلها كما حدث مع 

الطفلة الشهيدة لوسيندا
لماذا يذهب األقباط للصالة واالحتفال ليعودوا 

اشالء ومصابين؟
ولماذا األقباط دائما يدفعون الثمن؟ ربما يقول 
الشرطة  من  شهداء  هناك  ان  ويردد  البعض 
والجيش ولكن الوضع مختلف وال توجد مقارنة 
االرهابيين  وبين  بينهم  والجيش  فالشرطة 
عن  ماذا  ولكن  حرب  وحالة  وثار  خصومة 
الصالة  إلي  يذهبون  الذي  المسالمين  األقباط 

واالحتفال باعيدهم داخل كنائسهم ؟!
ثم ماذا ننتظر لمواجهة االرهاب مواجهه جادة 
يولد  الذي  المتطرف  والفكر  المنبع  لدحر  حقيقة 
االرهاب والفكر هو الذي يجعل االرهابي يحمل 
حازما ناسفا ليذهب ويفجر نفسه وسط ابرياء ؟ 

وهل سيكون هناك مواجههة حقيقية لدحر هذا 
الفكاره  المروجين  ومحاربة  ومنابعه  االرهاب 
الحزن  كالمعتاد حالة من  ام  بشكل عملي وجاد 
والشجب  واالدانة  االستهجان  وبيانات  والحداد 
والنسيج  الوطنية  الوحدة  على  تدلى  واغاني 
الحادث  يذهب  ثم  وتحليالت  وحوارات  الواحد 

وينسى وسط االحداث المتعاقبة في هذه البلد!
االرهابي  للفكر  جادة  مواجهه  نرى  متى 
هذا  وسط  وبقوة  ينتشر  والذي  والمتطرف 
ادمغتهم  غسل  يتم  شباب  ضحيته  ليقع  المجتمع 

ويحولهم إلى االت قتل متحركة؟
لإلرهابيين  عادلة  محاكمات  نجد  متى  أيضا 
ورؤسهم والذين يعيشون داخل السجون يعطون 

االوامر ويوجهوا االرهابيين في عملهم؟
لمواجهة  جيد  قانون  لخروج  ننتظر  ماذا 
شهداء  من  ننتظر  وكم  ومحاكمتهم  االرهاب 
تنفجر حتى نجد خطوات جادة  األقباط وكنائس 

في مواجهة هذا االرهاب؟
بالمواجهه  ينتهي  لن  االرهاب  النهاية  وفي 

االمنية فقط بل والفكرية أيضا 
االرهاب سينتهي عندما يكون هناك فكر منظم 
لمواجهته وليس افعال هي عبارة عن ردود افعال 
جميع  تكاتف  يتم  عندما  سينتهي  االرهاب 

اطياف المجتمع لمواجهته 
االرهاب سينتهي عندما ال نجد فتاوي التفكير 

وتحريم معايدة األقباط ووصفهم بالكفار 
التطرف  شيوخ  بمحاسبة  سينتهي  االرهاب 
ومروجي فتاوي الكراهية وليس حبس التنويريين 

والمثقفين 
االرهاب سينتهي عندما يتجدد الخطاب الديني 

والفكر المكفر لالخر 
االرهاب سينتهي عندما تظل قضية االرهاب 
والتعامل معها على  للجميع  الشاغل  الشغل  هي 
حدث  مع  تعامل  وليس  وطني  امن  قضية  انها 

يحدث ثم ينتهي !
كنيستنا  يحفظ  ان  اجل  من  الرب  إلي  نصلي 
وكل  مصر  بالدنا  يحفظ  وان  وشعبها  القبطية 
ابناءها وان يبعد عنها كل شر وأيضا ان يلمس 

قلوب هؤالء االشرار 
والحق  الحق  ليعرفوا  الدماء  سافكي  القتلة 
من  ويتحرروا  المتطرفة  االفكار  من  يحررهم 
منذ  للناس  قتااًل  هو  الذي  ابوهم   ابليس  افكار 

البدء !

وماذا بعد تفجريات 
كنيستي مارجرجس بطنطا 

واملرقسية باالسكندرية
 عصام نسيم 
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شريط فيديو علي اليوتيوب يعرض مقدمة ١٠٠٠ دوالرمكافأة  ملن 
يستطيع تصوير فيلم داخل مسجد او مصلي في مدرسة يقوم 

الطلبة فيه ببث  الكره ضد االخرين
نشر فيلم فيديو علي اليوتيوب يوم 29 مارس علي صفحة تسمي )التقرير الحر( والتي تصف 
نفسها بانها تقدم أفضل و أكثر االخبار صراحة في كندا وقال مقدم الفيلم وهو كيفن جونستون انه 
يعرض مكافأة مقدارها 1000 دوالر ألي شخص يستطيع أن يسجل فيلم للطالب المسلمين داخل 
المصلي وهم يرددون كلمات كراهية عن االخرين خالل صالة  او  الرياضة  المساجد او صالة 
مدته  يوتيوب  موقع  علي  نشر  الذي  والفيديو  مسيسوجا،  بمنطقة  المدارس  في  تقام  التي  الجمعة 
ثالثة دقائق ونصف وقال مقدمه كيفن جونستون ان الشخص الذي يستطيع تصوير فيلم من داخل 

المسجد  يجب ان  يصور وجه الطالب المتحدث ويعرف أسمه وان يقدم الشريط 
لجونستون  في غضون 24 ساعة من تصويره مع الحق في امتالكه ويجب ان 
يحتوي الفيلم علي خطاب كراهية وان هناك فريق سيترجم هذا الخطاب  وإذا كان 
الشريط موافق للمعايير المطلوبة فسوف يستلم مصوره  مكافأة مقدارها 1000 
دوالر وسوف يتم إخفاء شخصيته ، وقال جونستون لوكالة أنباء السي بي سي إن دافعه وراء هذا 
العرض هو اعتقاده أن المدارس العامة من المفترض أن تكون علمانية وتركز فقط علي التعليم ، 
وردا علي هذا الفيديو أصدر مجلس إدارة المدارس لمنطقة مسيسوجا وبرامتون وكاليدون مذكرة 
الي الموظفين والعاملين في المدارس تذكرهم بان جميع أجهزة التسجيل والتصوير الشخصية في 
المدارس هي فقط لالستعمال في االغراض العلمية وطلب من العاملين والمسؤولين في المدارس 
علم  وعلي  متيقظين  يكونوا  ان  الجمعة  لصالة   المسلمين  الطالب  اجتماع  علي  يشرفون  الذين 
بهذا الموضوع وعلي درجة كبيرة من الحذر إثناء االشراف علي صالة الجمعة الن هذا الغزو 
انها تحقق في االمر وإن  للخصوصية غير مناسب ، ومن ناحية أخري قالت شرطة مسيسوجا 

الوقت لم يحن بعد لمعرفة ما إذا كان هذا الفيديو يشكل عنصر جنائي 

رسالة عضو البرملان عن سكاربروا  جيم كريجيانيس بخصوص تفجير 
كنيستني في مصر    

إن أفكاري وصلواتي مع عائالت واصدقاء هوالء الذين فقدوا حياتهم في تفجير الكنيستين وأيضا أصلي لسرعة الشفاء 
العاجل الولئك الذين أصيبوا بجروح ، ولقد أستهدفت هذه االنفجارات المسيحيين االقباط في مصر وقتل علي االقل 
44 فرد كما يقول المسؤولين وقد وقع االنفجار االول في كنيسة سانت جورج في طنطا وقتل فيه 27 شخص وبعد 
ساعات وقع إنفجار أخر خارج الكتدرائية المرقسية في االسكندرية وقتل فيه 11 شخص وكان البابا تواضروس الثاني 
يرأس صالة القداس داخل الكتدرائية ولم يمس بأذي ولقد قالت  داعش انها وراء هذه التفجيرات االخيرة في سلسلة من 
الهجمات التي أستهدفت االقلية المسيحية في البالد ولقد أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ 
لمدة ثالثة أشهر وأضاف عضو البرلمان جيم كريجيانيس أنه ينضم الي الطائفة القبطية حول العالم ويدعوا الي القبض 

علي مرتكبي هذه االفعال الخسيسة ليواجهوا العقاب القانوني الكامل

 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

الشرطة الفيدرالية الكندية تقبض علي رجل كندي اعتقلته تركيا 
بتهمة االرهاب ثم اعادته لكندا 

أعتقلت الشرطة الفيدرالية الكندية رجل من تورنتو يدعي بامير هاكيم زاده 
التركيا قد  وعمره 27 سنة بعد أن أعادته تركيا الي كندا وكانت السلطات 
اعتقلته لمشاركته في نشاط ارهابي وقد سافر بامير حكيم زادة الي تركيا في 
خريف عام 2014 بقصد االنضمام الي داعش والمشاركة في نشاط  أرهابي 
وقالت الشرطة انه ليس هناك أي خطر علي السالمة العامة ولكن مطلوب من 
المواطنين اليقظة واالدالء بأي معلومات لديهم عن االرهاب او نشاط مشبوه 

، وقال فيل هورسكي وهو محلل سابق في دائرة االستخبارات االمنية الكندية أنه يعتقد ان هذا االتهام هو االول من 
نوعه في كندا وسابقة قانونية ، ولقد واجه الناس إتهامات مماثلة قبل مغادرة كندا ولكن هذه الحالة االولي التي يتهم 
فيه شخص بعد العودة من الخارج وضمن التشريع الحالي يمكن اتهام الفرد الذي يغادر كندا بقصد االنضمام الي 
مجموعة ارهابية وكذا يمكن محاكمة شخص الفعال أرتكبها خارج كندا او لتسهيل االرهاب في بلد اخر، وقالت 
المحامية  التي تدافع عن بامير إنه لم يشارك في أي خطة لالنضمام الي جماعة ارهابية ،هذا ويواجه بامير تهم 

باالعتداء والتهديد وهذه تندرج تحت إختصاصات شرطة تورنتو

مستأجر يصدم ملضاعفة إيجار شقته 
)كوندو(  في تورنتو     

أستلم  مستأجر لشقة في تورنتو وهو جراهام 
برفع  المبني  مالك  من  إخطار  فارقوهار  
االيجار الشهري لشقته من 1650 دوالر الي 
مزحة  إنها  البداية  في  وظن  دوالر   3300

أبريل حتي أتصل به مكتب مالك المبني وقال له انه سيضطر أن يخلي 
الشقة قبل االول من يولية  إذا لم يوافق علي االيجار الجديد وقال جراهام  
وقالت  االخالء  علي  إجباره  سوي  االيجار  لمضاعفة  معني  يجد  ال  انه 
رئيسة وزراء كندا كاثلين وين ان مضاعفة االيجار بهذا الشكل امر فظيع 
اعطتها  التي  االعفاءات  إن  ايضا  فيه وقالت  ننظر  أن  الي  بحاجة  ونحن 
حكومة أونتاريو لشركات البناء بعد عام 1991 كان الغرض منها اقامة 
مباني جديدة ولكن لم تاتي هذه االعفاءات بالنتيجة المطلوبة وان االفتقار 
الي وجود مباني جديدة في السنوات االخيرة أدي الي ارتفاع االيجارات 

وقالت سوف نتقدم ببعض االقتراحات لمعالجة هذه المشكلة قريبا

أونتاريو تلغي رسوم أختبار 
)القيادة النظيفة( وهي ٣٠ دوالر

صرح وزير البيئة  في مقاطعة أونتاريو جلين موري 
 ) النظيفة  )القيادة  أختبار  رسوم  الغت  اونتاريو  أن 

مثل  الخفيفة  المركبات  لجميع  وهذا  أبريل  اول  من  بداية  دوالر   30 ومقدارها 
الزامي  االختبار  وهذا  الرباعي   الدفع  وسيارات  الخفيفة  والشاحنات  السيارات 
للسيارات التي يبلغ عمرها  سبعة سنوات والغت  المقاطعة كذلك متطلبات أختبار 
القيادة النظيفة للمركبات الخفيفة عند إعادة بيعها وتحظر المقاطعة االن تعدد القبول 
المشروط للسيارة التي تفشل في أختبار القيادة النظيفة وتتأكد من أن الرسوم التي 
تدفع الصالح نظام االنبعاثات الغازية في السيارة وهي 450 دوالر توجه نحو 
الحصول علي القبول المشروط  لقيادة السيارة وقال وزير البيئة إن أونتاريو تهدف 
الي  الدخاني وتؤدي  التي تسهم في الضباب  الغازات الضارة  انبعاثات  للحد من 
رداءة نوعية الهواء وإن التغييرات الجديدة هذه ستساعد علي جعل الحياة أسهل 
لمالكي المركبات بينما تضمن أستمرار القيادة النظيفة وتستهدف السيارات التي 

تلوث الهواء وتحمي نوعية الهواء في أونتاريو.

كندا لم تشارك في الضربة الصاروخية علي 
القاعدة اجلوية في سوريا   

أوتاوا ؛ قال متحدث باسم قوات الدفاع القومي أن القوات الكندية غير متورطة 
في الهجوم الصاروخي علي القاعدة الجوية في سوريا وأن العمليات الكندية في 

السوريين  وأن  المدنيين  الكيميائية ضد  باالسلحة  الهجمات  بقوة  تدين  ان كندا  البيان  ،  وقال  تتغير  لم  المنطقة 
المسؤولين الكنديين كانوا علي إتصال بنظرائهم في الواليات المتحدة حيث أتصل وزير الدفاع االمريكي جيمس 
ماتيس بوزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان وأعلمه عن الضربات الصاروخية علي القاعدة الجوية التي تحت 
سيطرة الجيش السوري  قبل وقوعها ليلة الخميس 6 مارس  وعلي الفور أطلع هارجيت ساجان الرئيس جستن 
ترودو الذي أتصل هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب صباح يوم الجمعة واعرب عن تأييده للضربات الصاروخية ، 
هذا وقد وعد جستن ترودو بمشاركة كندا في التحقيقات التي تجريها االمم المتحدة حول جريمة الهجوم باالسلحة 
الكيميائية علي المدنيين السوريين والتي راح ضحيتها مااليقل عن ٨0 فرد   من المدنيين بمن فيهم من االطفال 
وقال جستن ترودو أن هذه جريمة حرب ويجب علي المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه االشياء ، هذا وقد 
أطلقت الواليات المتحدة 60 صاروخ من سفينتين حربيتين مساء الخميس 6 مارس علي قاعدة جوية يسيطر عليها 
الجيش السوري ، وقال وزير الدفاع الكندي أن بشار االسد أستعمل أسلحة كيميائية و ال يجب ان يستمر هذا وقالت 
زعيمة حزب المحافظين المعارض المؤقته رونا أمبروز أن حزب المعارضة يدعم الجهود االمريكية لمنع الجيش 
السوري من شن المزيد من الهجمات باالسلحة الكيميائية وأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف االيدي بينما تطلق 

الغازات السامة القاتلة علي المدنيين االبرياء.

بيان رئيس وزراء كندا جسنت ترودو بشأن 
التفجيرات التي أستهدفت كنيستني في مصر   
أصدر رئيس الوزراء جستن ترودو اليوم 9 أبريل 2017 البيان التالي 
أنني  ؛  فقال  مصر  في  القبطية  الكنائس  أستهدفت  التي  التفجيرات  بشأن 
أشعر بالصدمة والحزن ألن الكثير من الناس لقوا مصرعهم في التفجيرات 
االسكندرية  في  مارك  سانت  كتدرائية  وفي  في طنطا  اليوم   وقعت  التي 
،وبالنيابة عن جميع الكنديين وصوفي زوجتي نتقدم بخالص تعازينا ألسر 
وأصدقاء الضحايا لهذه االعمال الشنيعة وإن أفكارنا وصلواتنا مع جميع 
المتضررين ونأمل ونصلي لجميع المصابين ليحصلوا علي الشفاء الكامل 
والسريع ، ولقد أستهدفت هذه الهجمات التي ال معني لها المصلين الذين 
حضروا قداس أحد الشعانين وهو االحد الذي يسبق عيد القيامة وهو بداية 
أسبوع االالم للمسيحيين ولنتذكر أن سعف النخيل يستعمل في القداسات  
مع  الي جنب  جنبا  تقف  كندا  وإن   ، للسالم  وهو رمز  اليوم  العالم  حول 
المصرية  الحكومة  الي  الكاملة  المصري ونقدم مساعدتنا  مصر والشعب 
في هذا الوقت العصيب ، وفي كثير من االحيان تعاني الجماعات الدينية 
 ، العنف  يمارسون  الذين  المتطرفين  أيدي  علي  والتمييز  االضطهاد  من 
وكندا تدين بشدة هذه االعمال االرهابية الجبانة وكمجتمع دولي يجب أن 
نقف متحدين في جهودنا لوقف هوالء المسؤولين ونحارب الكراهية بتبني 

قيم التنوع واالندماج والسالم . 
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بنك كندا يصدر عملة ورقية فئة ١٠ دوالرات لالحتفال بالذكري ال ١٥٠ لالحتاد 
الكونفيدرالي لكندا        

أوتاوا : كشف بنك كندا عن أصدار عملة ورقية جديدة احتفاال بالذكري ال 150 
االولي صورة  للمرة  الورقية سيظهر عليها  العملة  لكندا وهذه  الكونفيدرالي  لالتحاد 
تاريخ  في  الرابعة  المرة  هي  وهذه  االصلية  الشعوب  افراد  من  وفرد  كندية  المرأة 
ثالثة سنوات  العملة  اخذ تصميم  ، وقد  تذكارية خاصة  فيها عملة  التي تصدر  كندا 
وفي الجزء االمامي لهذه العملة الورقية هناك وجوه ألربعة أشخاص سياسية ساعدوا 

والسيد جيمس  ماكفيل  إجنس  والسيدة  كارتيير  إيتان  ماكدونالد والسير جون  السير جون  كندا وهم  تشكيل  علي 
جالدستون ، والسيدة إجنس ماكفيل هي أول إمرأة عضوة في البرلمان الكندي وانتخبت عام 1921 وفي وقت 
الحق التحقت بالعمل السياسي االقليمي وفازت بمقعد في المجلس التشريعي في أونتاريو عام 1943 ، واما السيد 
جيمس جالدستون المعروف بأسم )بالك فوت (  فكان عضوا في جماعة من الشعوب االولي تدعي ) كا أيناي( 
وقد دافع عن حقوق السكان االصليين  واصبح اول فرد من الشعوب االصلية يحصل علي لقب سيناتور وينضم 
الي مجلس العموم عام 195٨  والعملة الورقية سوف تكون متوفرة للعامة في اول يونية وسيتم طبع 40 مليون 
نسخة منها  وعلي واجهة العملة هناك أيضا صورة لقاعة الشرف في البرلمان وأسماء جميع المقاطعات واالقاليم 
الكندية وصورة لقوس النصب التذكاري في برج السالم في أوتاوا وقال محافظ بنك  كندا ان تصميم العملة جاء 
نتيجة لردود أفعال أكثر من 5000 كندي لما يحبوا أن يروه في العملة الورقية التذكارية وجدير بالذكر ان بنك 
كندا أعلن عن خطط لوضع صورة السيدة فيوال ديزموند الناشطة في مجال حقوق االنسان علي عملة ورقية من 
فئة العشرة دوالرات في وقت الحق من العام القادم مما سيجعلها أول إمرأة كندية تظهر بمفردها وبشكل دائم علي 

عملة متداولة بشكل منتظم .
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25 يناير- ثورةشعب

توفيق مرتي مينا

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

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  

غير  الشعب  إنجازات  يشوه  أن  للبعض  يحلو 
يوليو  يفعله فى حق وطنه، 23  ما  بشاعة  مدرك 
القنال كارثة، ومعاهدة السالم مع  إنقالب، وتأميم 
من  واحد  ينج  لم  الزعماء  وحتى  خيانة،  إسرائيل 
تشويه صورته: ناصر كاره لألغنياء بسبب نشأته 
الفقيرة، والسادات يعانى من لون جدته ست البرين 
زغلول  سعد  حتى  البيضاء،  جيهان  من  فيتزوج 

أتهموه  األمة  زعيم 
القمار  بإدمان 
كان  كامل  ومصطفى 
أميرات  إحدى  يحب 
والقائمة  القصر، 
الغريب  لكن  طويلة، 
لم  أنهم  األمر  فى 
مبارك  مفاسد  يذكروا 
وزوجته وولديه الذين 
جرائمهم  طفحت 
زوال  بعد  وظهرت 

حكمه بل األغرب أنهم يدافعون عنه لتصفه واحدة 
من دراويشه بأنه ) سيدنا مبارك(

المدروشين  أو  الدراويش  هؤالء  تركنا  وإذا 
بسذاجتهم نجد البعض ومنهم مثقفين يقر بال دراسة 
أو تمحيص أن ثورة 25 يناير كانت مؤامرة دبرتها 
ثورة،،  تكن  لم  وأنها  مصر،  على  الحاقدة  الدول 
رجااًل  المصريين  ماليين  أن  ذلك  معنى   ! هكذا 
تعاطوا  وأقباط، من  وكهواًل مسلمين  ونساء شباباً 
السياسة والبعيدين عنها، هذه الماليين لم يتنبه واحد 
منها لهذه المؤامرة المزعومة.،،،لو لم تكن هناك 
بالفعل. دعونا  للثورة لكانت مؤامرة  أسباب تدعو 

نفكر بهدوء:
عصر مبارك الذى ظل يحكم 30 عاماً متخطياً 
فيهم محمد على  بما  آخرون  فيها  التى حكم  المدة 
باشا، تميّز بالفساد والجمود السياسى والشللية التى 
جمال  مجموعة  أهمها  قوى  مراكز  إلى  تحولت 
كما   ) مجموعة  أيضاً  لها  كان  سوزان  مبارك) 
الوسطى  الطبقة  والطائفية،وانهيار  بالسلبية،  تميّز 
اإلنتخابات،  تزوير  فى  تمثلت  التى  والديكتاتورية 
وتوّحش الدولة العميقة متمثلة فى األمن العام وأمن 
) شبه  الذى شّكل تنظيماً  الدولة والحزب الوطنى 
عسكرى( للبلطجة كما تبين فى موقعة الجمل، ومن 
مثالبه أيضاً خلط الدين بالسياسة، وترك األمراض 
للمبيدات  نتيجة  المصرى  الشعب  جسد  فى  تنهش 

المسرطنة واألغذية الفاسدة.
وعن الفساد الذى أضحى أخطبوطاً يمسك بكل 
نشاط :فى الزراعة 7٨ مليارخسائر بسبب التعدى 
على أراضى الدولة، خسائر المتورطين فى إقامة 
مبارك  عالء  ومنهم صهر  الصحراوى  منتجعات 
األسبق،  األزهر  شيخ  وابن  نظيف  أحمد  ونجل 
صفقات بيع آالف األفدنة لمستثمرين أجانب بأسعار 
مجحفة بمصر )صفقة الوليد بن طالل(،، بيع الغاز 
إلسرائيل باسعارتقل عن السعر العالمى ، إطالق 
فى  مبارك(  جمال  على  )المحسوب  عز  أحمد  يد 
السياسة،، والكثير الكثير من أوجه الفساد، وآخرها 
الثالثين  وكأن  مبارك  لجمال  التوريث  موضوع 
الشعب  لكراهية  تكفى  ال  مبارك  حكم  من  عاماً 
ملكية  إلى  ليحوله  النظام  لهذا  جميعه  المصرى 
يتبوأ  بأن  مصر  لثروة  الناهب  عهده  لولى  تسمح 
عرشها.... فهل يخجل أصحاب فكرة المؤامرة مما 

يتقولون. 
وعن نهب األموال فإن وثائق بنوك سويسراتقول 
أن مبارك يدير أمواله من خالل 16 حساب بنكى 
مليار   40 بحوالى  ثروته  وُقدرت  سويسرا  فى 
دوالر، و17 لجمال، و٨ لعالء،و5 لسوزان )نحن 

ببنوك  إيداعات  بين  مليارات(، موزعة  نتكلم عن 
البورصات  فى  وأسهم  وأمريكا  ولندن  سويسرا 
أرقى  فى  وقصور  وعقارات  والخليجية  العالمية 
لمبارك  أمالك  وهناك  ونىوىورك،  لندن  شوارع 
فى مانهاتن وبيفرلى هيلز وقد حصلت اللجنة التى 
على  مصر  ثرؤات  الستعادة  الثورة  بعد  ٌشكلت 
لحساب  دوالر  مليون   620 تحويل  تثبت  وثائق 
مبارك وسبائك بالتين لحساب جمال ،، وكان حسين 
سالم، وابراهيم كامل، وأحمد عز  شركاء محتملين 
أموال األسرة  لتحويل 
وكان  للخارج،،، 
)الفورسيزونز(  فندق 
الرسمى  الراعى 
الفساد  لصفقات 
وخزينة أسرار عصر 
 207 وأن  مبارك،  
مليارات باسماء 120 
خدموا  أعمال  رجل 
قد  مبارك  نظام  مع 
للخارج،  تهريبها  تم 
دورات  لثالث  )مطاى(  نائب  ثابت  مصطفى  أما 
هنجح  )أنا  مقولة:  وصاحب  الشورى  مجلس  فى 
لم  والذى  الرئيس  الهانم حرم  عم  وابن  بالجزمة( 
يجرؤ مواطن على الترشح أمامه، فقد استولى على 
مساحات كبيرة من األراضى الخاصة أو المملوكة 
يريد.،،،  ما  لنهب  للهانم  قرابته  للدولة،مستغاًل 
كذلك التليفزيون فقد أعتبروه من أمالكهم الخاصة، 
وزير  الفقى  أن  العامة  األموال  تحقيقات  وتكشف 
تحمل  ذهبية  عمالت  صك  يطلب  كان  اإلعالم 
صورة سوزان مبارك فى مهرجان القراءة للجميع، 
ويقدم هدايا من األلماظ من فلوس التليفزيون لجمال 
فى  يعوم  التليفزيون  أن  تبين  وقد  والهانم،  وعالء 
من  اإلعالم  أجهزة  كل  شملت  الفساد  من  بحيرة 
أسامة الشيخ حتى المذيعات ذوات الحظوة واتهامهم 
باإلستيالء على المال العام األمر الذى جعل النائب 

العام يطلق عليه لفظ ) تسونامى الفساد (،،  
بإعداد  الديموقراطية  تدعيم  عن  وعوضاً       
فى  واجبه  لمباشرة  يُؤهل  الشباب  من  ثان  صف 
حكم الوطن، دّعم ولديه فى نهب ثروة مصر،وتم 
توزيع األدوار بين اإلثنين، عالء للبيزينس السرى 
) وقد أشار إليه الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة 
أما  مبارك(،  حكم  إبان  الحلمية  ليالى  رائعته  فى 
لعرش مصر،  وريثاً  ليكون  أمه  أعدته  فقد  جمال 
رأس  وفساد)  الديموقراطية  غياب  عن  ونتج 
من  محمى  ألنه  أقوى  فساد  تغلغل  السمكة(أن 
انحرافات محمد  نفسها وهكذا عرفنا عن  الرئاسة 
ابراهيم سليمان، وزكريا عزمى، وفتحى سرور، 
هتلر  وحتى  العادلى،  وحبيب  الشريف،  وصفوت 
طنطاوى رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والمفترض 
يسحبه  واإلنحرافات،،  للفساد  كاشفاً  يكون  أن  فيه 
تقديمهم  بدل  المنحرفين  جانب  فى  ليكون  التيار 
للمحاكمة،، وكانت حجة الذين تستروا على إهدار 
فى  اإلستثمار  مناخ  على  الخوف  هى  العام  المال 
المطلوب  المستثمرون وكأن  يهرب  مصرحتى ال 
ولم  يسرقها،،  حتى  لمصر  المستثمر  يحضر  أن 
يتوقف الفساد عند نهب الثروات بل أضحى فساداً 
المنوط  العادلى  حبيب  فإن  وكمثال  اإلدارة  فى 
من  باإلنسحاب  رجاله  يأمر  العام  األمن  حفظ  به 
للنهب والتدمير من أعداء ثورة  الشوارع وتركها 
يناير لتشويه صورتها ودفع المواطنين إلى الترحم 
على أيام مبارك الذى سبق أن قال قبل تنحيه: إما 

أنا أو الفوضى،  
وعن الفساد السياسى حّدث وال حرج،،، مبارك 
إعتقل وعّذب اآلالف، وجعل مصر رقم  ونظامه 
وفيروس  السرطان  القاتلة،  األمراض  فى  واحد 
شهيد  ألف  قتل  عن  مسؤول  وهو  الكبدى،  سى 
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سبيل  على  امُلافظ  اليميني  فالتيار 
يرى  احلال(  بطبيعة  للرجل  )والكاره  املثال 
وبالتالي  املولد  أمريكي  يكن  لم  أوباما  بأن 
أمريكي  مواطن  ألى  الوطني  احلّس  ميلك  ال 
مولود بالواليات املتحدة، وبالتالي قد تكون 
لم  التي  للدولة  بغضته  من  نابعة  قراراته 
أهلها  إنتخبه  والتي  األساس  من  بها  يولد 

ليكون رئيساً عليهم

أوإنه مسلم ُمتخفي )ال سّيما وأن والده 
بالفعل  كان  أوباما«  »حسني  البيولوجي 
احلديث  يأتي  وسوف  إسالمية  أصول  من 
بالتفصيل عن ذلك الرجل الحقاً( ألنه ساند 
فكرة إنشاء جامع في موقع برجي التجارة 
سبتمبر   11 أحدات  بسبب  إنهارا  الذّين 
اإلرهابية وكأنه بذلك يبعث برسالة   2001
املُسببة  الديانة  أتباع  بها  يكافئ  ُمبطنة 
لتلك العملية اإلرهابية وعلى اجلانب اآلخر 
العمل  هذا  ضحايا  أُسر  إهانة  في  مُيعن 

اإلرهابي

تبنى  تقدمي  ليبرالي  يساري  إنه  أو 
اجلامعية  دراسته  أثناء  الليبرالي  املُعتقد 
ماركسياً(،  بالضرورة  )ليس  إشتراكياً  أوإنه 
بل ُمعتنق للفكر اإلشتراكي املُطبق ببعض 
توسيع  فكرة  تبنيه  بدليل  الغربية  الدول 

اجلهاز احلكومي للدولة

الفرضيات  تلك  كل  حتليل  لومت  ولكن   
جميعها  بأنها  لوجدنا  موضوعي،  بشكل 
التي  احلقائق  ببعض  تصطدم  سوف 
تتناقض مع تصرفات الرجل وقرارته، فعلى 
إحدى  ديناش  كتب  عندما  املثال  سبيل 
عن  للتنويه  »فوربس«  بجريدة  مقاالته 
إنبرى  أوباما«،  غضب  »جذور  كتابه  غالف 
األبيض  للبيت  األسبق  الصحفي  املُتحدث 
والتشويش  املقالة  مبهاجمة  جيبز  روبرت 
يثير  بأنه  زوراً  وإتهامه  املقالة  كاتب  على 
األمريكي  الرئيس  ضد  العنصرية  النعرة 
من  الرغم  على  مولده،  بلد  بذكره موضوع 
أوباما  أن  على  كتابه  في  نوه  ذاته  ديناش 
مت  إعالن  على  ُمعتمداً  هاواي  والية  في  ُولد 
نشره في جريدتني محليتنْي في أغسطس 
تُدعى  إحداهما  هاواي  بوالية   1961 عام 
مبيالد  للتهنئة  آدفرتيزر«  »هنولولوسانداي 
الطفل باراك أوباما  الذي ُولد في أغسطس 

عام 1961 

غير  األخ  »مالك«  أدلى  ملحوظة: 
الشقيق ألوباما والذي ساند الرئيس ترامب 
حديث  في  مؤخراً  اإلنتخابية  حملته  أثناء 
صحفي بأن لديه ُمستندات تثبت بأن أوباما 
النقيب  أكد  كما  كينيا،  في  بالفعل  ُولد  
صحفي  تصريح  في  »جوأوربايو«  املُتقاعد 
يناير  في  ترامب  الرئيس  فوز  عقب  خطير 
املاضي بأن أوباما قام بالفعل بتزوير شهادة 
ميالده ليثبت بأنه ُولد في هاواي ُمستعيناً 
بشهادة ميالد لشخص آخر يُدعى »جوهانا 
الفترة  نفس  في  هاواي  في  ولد  آهني« 
الشهادتنّي  كلتا  ُمطابقة  متّ  أن  بعد  تقريباً 

بواسطة الطب الشرعي

 

قام  التي  الثانية  النظرية  إلى  اآلن  نأتي 
ديناش بتحليلها: هل أوباما مسلم؟

غضب  »جذور  كتابه  في  ديناش  نوه     
أوباما« بأن تلك الفرضية قد جانبها الصواب 
سراً  أّيد  أوباما  بأن  ذلك  على  ودلّل  أيضاً 
تسريب ملف قضية لوكربي الشهيرة التي 
الباسط  عبد  الليبي  اإلرهابي  فيها  إتُهم 
تلك  بتنفيذ  القذافي  عمالء  أحد  املقراحي 
الركاب  طائرة  بتفجير  اإلرهابية  العملية 
فوق  اإلمريكية  آم  بان  لشركة  التابعة 
مما  اإلسكوتالندية  لوكربي  مدينة  سماء 
وطاقمها  ال243  ركابها  إلى مصرع جميع 
آخرين   11 بخالف  شخصاً   16 من  املُكون 
الطائرة  من  أجزاء  تناثر  بسبب  األرض  على 

على منطقة آهلة بالسكان 

املؤبد  بالسجن  املُتهم  على  احلُكم  ومت 
وعندما  اإلسكوتالندية،  السجون  أحد  في 
صحياً  إفراجاً  منحه  إسكتلندا  إقترحت 
البروستاتا  سرطان  مبرض  إلصابته  نظراً 
نددت   ،2009 عام  املُتقدمة  مراحله  في 
موقف  مبيوعة  علنياً  األمريكية  السلطات 
السلطات اإلسكوتالندية نظراً ألن ضحايا 
تلك العملية اإلرهابية كانت غالبيتهم من 

الرعايا األمريكيني

الكثيرين  شكوك  من  زاد  الذي  واألمر 
هذا  مع  وتعاطفه  بل  أوباما  وطنية  في 
»التاميز«  جريدة  نشرته  تقريراً  اإلرهابي 
اللندنية بخصوص حصولها على مراسالت 
األمريكية  السلطات  بني  ُمسربة  سرّية 
واإلسكوتالندية تُعرب فيه اإلدارة اإلمريكية 
الباسط  عبد  عن  اإلفراج  من  قلقها  عن 
املقراحي وعدم إرتياحها إلحتمالية ترحيله 
لليبيا وتقترح اإلفراج عنه بشرط بقائه في 
باألخير  النهائي  القرار  كان  وإن  إسكتلندا 
أومبعنى  اإلسكتالندية،  السلطات  يد  في 
للسلطات  األخضر  الضوء  إعطاء  آخر 

اإلسكتالندية بشكل إلى ليبيا

)للمقالة بقية(

فى حوادث ثورة يناير، وعن إثارة الفزع 
األمنى وجرائم البلطجة .

وقد يكون ما ذكرناه كافياً لندرك أن ما قام 
به الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 
الفساد  من  الكم  هذا  فجرها  شعبية  ثورة 
ونهب ثروة الكادحين الذين تعيش غالبيتهم 
حد  مستوى  تحت  وكثيرون  الكفاف  على 
الفقر وبعضهم ال يجد المأوى إال فى مبانى 
الذى  المسمار  أن  أرى  لكنى  القبور،، 
تطّوع مبارك وزوجته بدقه فى نعش حكمه 
الطويل الممتد 30 عاماً، كان التوريث كأن 

مبارك،  آل  تملّكها  عزبة  صارت  مصر 
هذه  بخطورة  المنذرة  اإلشارات  ورغم 
)كفاية( حركة  فى  تمثلت  والتى  الخطوة 
األحرار  ونداءات  العمالية  واإلحتجاجات 
التوريث،  برفض  والمفكرين  الكتاب  من 
فإنه كعادته بتجاهل مطالب الشعب بمقولته 
الشهيرة ]خليهم يتسلوا[ أصبح معتدياً على 
على  مرات  خمس  أقسم  الذى  الدستور 

إحترامه والحفاظ على النظام الجمهورى.
يتب��������������������ع



قليل من امللح..لفنجان قهوة 
مثالي

لندن - أ ش أ
إضافة  تجرب  ال  فلم  القهوة  عشاق  من  كنت  إذا 
رشة من الملح عليها كأحد اإلضافات الرئيسية لهذا 
المشروب المحبب حول العالم مثل الحليب والسكر.
الخبراء  من  مجموعة  من  النصيحة  هذه  وتأتي 
كلوريد  إضافة  أن  أوضحوا  الذين  البريطانيين 
الصوديوم إلى القهوة لن يجعل مذاقها أفضل فحسب 

بل سيخفف كذلك من مرارتها.
ميل”  “ديلي  لصحيفة  وفقا   – الخبراء  ويقول 
أسهل  هو  الملح  من  رشة  إضافة  إن  البريطانية 
الطرق لتعديل مذاق القهوة إذا كانت شديدة المرارة 
القهوة “يمكن أن  القليل من الملح على فنجان  فنثر 

يصنع العجائب” على حد قولهم.
أيونات  أن  أثبتت  األبحاث  أن  الخبراء  وأضاف 
مذاقها  وتعزز  القهوة  مرارة  تخفف  الصوديوم 
المزيد  لن يضيف  الملح  أن  واألفضل من ذلك هو 
من السعرات الحرارية إلى فنجان قهوتك الصباحي 

مثلما يحدث عند إضافة الحليب أو السكر

ضد التيار     
مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

بعد....قالها وقد استكان  الرياح  تهدأ  لم 
القارب  داخل  مجدافيه  رفع  قاربه،  فى 
أغمض  الرياح.  تهدأ  أن  منتظراً  وظل 
عينيه وتمنى لو غفا قلياًل لكن العواصف 
ترفض غفوته  وكأنها  تتالحق وتزمجر 
واضح  سبب  دون  العداء  وتناصبه  بل 
لديه اما هو فقد علمته األيام أن يخفض 
هذه  لكنها  تمر  حتى  للعاصفة  رأسه 
ويطول  تتوالى  بل  تمر  أن  تأبى  المرة 
ومنحنية  منخفضة  رأسه  فتظل  أمدها 
وليلتان  ليلة  نهاية.  لها  تبدو  ال  لعاصفة 
قاربه  فى  يختبىء  وهو  ثالثة  ليلة  ثم 
يتمتم بالدعاء من أجل أن تمر العاصفة 
بل  يرفع رأسه  لم  دعائه  فى  لكنه حتى 
ظلت رأسه منحنية ألنه لم ينس للحظة 
كل  من  تحاصره  حوله  من  الرياح  أن 
اتجاه كوحش جائع يتلذذ بتعذيب فريسته 
قبل أن يقضى عليها. ثم تتمادى الرياح 
األمور  وتزداد  وسلطانها.  سطوتها  فى 
وكان   - فالبحر  األصدقاء  بخيانة  قسوة 
صديقه األقرب واألوفى والذى لم يبخل 
انصاع  قد  الماضى-  فى  عليه  بخيره 
ألمر الرياح العاتية فتوحش وانضم الى 
وعقدوا  تحالفوا  الذين  األعداء  زمرة 
العزم على تعذيبه واذالله قبل الخالص 
بارادته حتى  التى أحناها  منه. والرأس 
اكثر  تنحنى  اآلن  هى  ها  الرياح  تهدأ 
األمواج  وصارت  ورعباً  وكسرة  ًذاًل 
الذى  والرذاذ  عنف  فى  قاربه  تضرب 
صار  الماضى  فى  وجهه  ينعش  كان 

أشواكاً تنغرس فى وجهه وجسده.
فى  وتسيره  بالقارب  األمواج  تتالعب   
أمرها....ترفعه  وحسب  الرياح  اتجاه 
حضناُ  بمياهها  تحتضنه  وتخفضه، 
القارب....ينقلب  ينقلب  ثم....ثم  خانقاً 
فيرى  تحته  هو  ويسقط  به  القارب 
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يحررها هانى نصحى

مشارف  الظلمة....ظلمة الموت قبل أن 
المنقلب  القارب  عن  بعيداً  برأسه  يدور 
ثم - وألول مرة منذ بدأت الرياح حربها- 
الهواء  من  القليل  ليتنشق  رأسه  يرفع 
بأنفاس متالحقة هاربة من ظالل الموت. 
ال  وهو  المنقلب  القارب  بحواف  يتشبث 
يزال يرفع رأسه متمسكاً بالحياة حتى لو 
خاض حرباً يدرك أنه الطرف األضعف 
ضد  األخيرة  حربه  تكون  وقد  بل  فيها 
وأمواجه  والبحر  والعواصف  الرياح 
الذى  بالقدر  صراعه  يطول  المتالطمة. 
يرفع فيه رأسه وعندما تخور قواه وتبدأ 
رأسه فى االنحناء تقترب منه انكسارات 
الهزيمة التى تجر معها شبح الموت. بلغ 
الضعف مبلغه منه والرياح مازالت على 
قسوتها وأمواج البحر تزداد قوتها....وال 
أن  يريد  المنقلب  بالقارب  ممسكاً  يزال 
يعتليه فحاول أن يرفع جسده عدة مرات 
تثبيت  من  أخيراً  يتمكن  أن  قبل  فاشلة 
جسده  انتشل  وبالكاد  القارب  فوق  ساقه 
تلك  تكن  لم  القارب.  فوق  بأكمله  ليصعد 
التى خاضها  النهاية السعيدة للحرب  هى 
بها  يلهو  لعبة  القارب  فمازال  ُمجبراً 
البحر وتتحكم فيها الرياح وهاهو القارب 
المنكوب يقوده مرة أخرى الى حيث تريد 
بمن عليه  القارب  تسحب  فأخذت  الرياح 
فى تيارها الشديد وهاله أن يرتبط مصير 
وبأسماك  ُمنقلب  قارب  بمصير  حياته 
الى  نظر  الرياح،  تشتد  أن  قبل  صادها 
حقيبة من الخيش كانت قد علقت بالقارب 
الحقيبة  تلك  األحداث  طوال  تفارقه  ولم 
التى وضع فيها أسماكاً صادها خالل تلك 
حسابها.  عن  عجز  التى  الزمنية  الفترة 
والبعض  ميتاً  األسماك  من  بعضاً  كان 
غمرت  التى  بالمياة  الحظ  أسعده  اآلخر 
فانعشت  الحقيبة  تلك  وبالتالى  القارب 
مع  القارب  ينجرف  وبينما  عافيته، 
ما  وأفرغها  الخيش  حقيبة  أمسك  التيار 
الهائج  البحر  جوف  فى  اسماك  من  فيها 
البحر  على سطح  الميتة  األسماك  فطفت 
االسماك  انطلقت  بينما  التيار  وجرفها 
فى  الحياة  من  نسمة  فيها  تزال  ال  التى 
لم  التيار...  اتجاه  اآلخر...عكس  االتجاه 
القى  تعبه وخوفه و  وتجاهل  يفكر كثيراً 
قارب  يظنه  كان  قارب  فوق  من  بنفسه 
انقاذ الى قلب البحروانطلق مع األسماك 
من  األمواج  ليصارع  اآلخر  االتجاه  فى 
جديد بقوة وعزم، فكما علمته األيام قباًل 
فقد  تمر  للعاصفة حتى  أن يخفض رأسه 
علمته االيام أيضاً أن السمك الحى وحده 

يقدر أن يسبح ضد التيار.
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المانيا - د ب ا 
فقدت شابة تبلغ من العمر 21 عام السيطرة على 
عن  وحادت  معروفة  غير  ألسباب  السيارة  مقود 
الطريق لمسافة 250 متراً حتى اصطدمت بجدار 
المنزل واقتحمت غرفة النوم لتستقر سيارتها على 
السرير مخلفة خسائر مادية تقدر بعشرات اآلالف 

اليورو.
ولحسن حظ أصحاب المنزل، الذين كانوا متواجدين 
ذهبوا  قد  يكونوا  لم  أنهم  الحادث،  أثناء  البيت  في 
إلى الفراش بعد، وكانوا جالسين في غرفة المعيشة 
حينما وقع الحادث الذي أصابهم بالذعر. واضطر 
الشابة  إلستخراج  معدات  الستخدام  اإلنقاذ  رجال 
الشرطة  المستشفى، وتقدر  إلى  السيارة ونقلها  من 
الخسائر العينية الناجمة عن الحادث بنحو 50 ألف 

يورو.

فتاة تقتحم بسيارتها غرفة نوم 
وتستقر على السرير

أكرب عائلة بربيطانيا 
حتتفل حبمل األم يف الطفل 

العشرين

احتفلت أكبر عائلة بريطانية بحمل األم فى 
طفلها العشرين، حيث أعلنت األم عن حملها 
نشرتها  للجنين،  سونار  صورة  خالل  من 
بوك  فيس  االجتماعي  التواصل  عبر موقع 
واألب  األم  سعادة  في  تسبب  الذي  األمرـ 

وأطفالهم الـ 19.
البريطانية،  ميل”  “ديلي  لصحيفة  وفقا 
ونشرته ” سيدتي “، فإن األم “سيو واتفورد” 
41 عاماً وزوجها نويل من مدينة النكشاير 
البريطانية، قد ضربا بتحديد النسل عرض 
الطفل  بقدوم  وأعربا عن سعادتهما  الحائط 
العشرين لهما، والذي من المنتظر أن تضعه 

في سبتمبر المقبل.
 14 الـ  عمر  فى  وهي  األم  تزوجت  وقد 
العمر  من  يبلغ  األول  طفلها  وأنجبت  عاماً 
أكبر  ونويل  سيو  عائلة  وتعتبر  عاماً،   27
عائلة فى بريطانيا وتعيش األسرة جميعاً في 

منزل كبير.
بعدد  بالوصول  “أناسعيدة  األم:  وعلّقت 
األرقام  أكره  إلى رقم زوجي ألنني  أبنائي 

الفردية”.
حديث  أصبحت  التي  العائلة  تحصل  وال 
وسائل اإلعالم البريطانية على أي إعانات 
من الدولة، حيث يمتلك األب مخبزاً بينما ال 
تعمل األم، وتقضي يومها فى خدمة أطفالها 
الـ 19، حيث تقوم بغسيل المالبس حوالي 

10 مرات يومياً.
يعيشان في سعادة  أنهما  الزوجان  أكد  فيما 
تضاعف  رغم  الكبيرة  العائلة  تلك  وسط 
جنيه  ألف   30 إلى  وصل  الذي  إنفاقهما 

إسترليني سنوياً

نبيال تغلق مطارها الدولي 
الوحيد بسبب رصد أحد 

الفهود على مدرج الطائرات

الدولي  مطارها  النيبالية  السلطات  أغلقت 
الشرسة  الفهود  أحد  رصد  بسبب  الوحيد 

يتجول بحرية على مدرج الطائرات.
وذكرت قناة )روسيا اليوم( الناطقة باللغة 
اإلنجليزية اليوم االثنين أن مطار تريبهوان 
-المطار الدولي الوحيد في نيبال- تم إغالقه 
لفترة قصيرة فور اكتشاف وجود هذا الفهد 
وحراس  الشرطة  قوات  تمكنت  أن  إلى 

الغابات من التعامل معه.
المطار  إغالق  أن  إلى  الشبكة  وأشارت 
الداخلية  نحو 30 دقيقة أثر على الرحالت 
بالمطار  تهبط  أو  تنطلق  التي  والخارجية 
وتقع  كاتمندو  داخل  يوجد  الذي  الدولي 

الغابات على أطرافها الشمالية.
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التي  القصة  األيام  هذه  تذكرت 
حدثت منذ سنوات طويلة.

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

للمخرج المشهور ميل جبسون.

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

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

منها أن تتابع مع طبيبها.

وكل  عليها  الكشف  أكد 
عضويا  سليمة  انها  فحوصاتها 
تحملها  التي  العنف  مناظر  ولكن 
السبب  هي  كانت  المسيح  السيد 

الذي أدى ألغمائها.

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

األبدي. 

وبالرغم انها كانت تفهم هذا جيدا 
ولكنها لم تحتمل رؤية هذا التعذيب 
الذى فقط سمعت وقرأت عنه ولكن 
هذه  بكل  قبل  من  مجسدا  تراه  لم 

القوة والوضوح.

كل عام وأنتم بخير 

موعدنا العدد القادم   

باشون اوف كريست

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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تأتيني  األقباط  حادث ضد  كل  بعد 
خالل  من  أو  هاتفي  علي  رسائل 
اإلميل أو من خالل شبكات التواصل 
هو  الرسالة  مرسل  االجتماعي، 
صديق مسلم يعتذر لي عن ما حدث، 
وبالرغم من أن الرسائل هي عبارة 
إلي  للحادث  وشجب  إستنكار  عن 
أنني أشعر بحرج شديد من صديقي 
عن  يعتذر  أنه  أعلم  الني  المسلم، 
جريمة لم يرتكبها وهو غير مذنب، 
إحساس  إليه  يصل  أن  أخشي  كما 
بما  المسلمين  كل  نتهم  كأقباط  بأننا 
هذه  في  أود  كم  هي.  أو  هو  فيهم 
بجواري  صديقي  يكون  أن  اللحظة 
وطن  أخي  أنك  له  وأقول  ألحتضنه 
ألم  يسبب  واحد  وهم  يجمعنا  واحد 
يربطنا  واحد  وحلما  يوجعنا  واحد 
وتراب واحد هو ثري أجدادنا تربينا 

عليه.... ولكن صديقي

عليك أن تضع يدك في يدي لنبي 
وطنا، وطن يتسع لجميع أبناءه كما 
الماضي،  القرن  خمسينات  قبل  كان 
وطن يفتح زراعيه ليس ألبناءه فقط 
فمصر  األديان،  وكل  البشر  لكل  بل 
صهرت  التي  البوتقة  كانت  دائما 
الثقافة  وانتجت  عديدة  ثقافات  فيها 
الوطن  لنعيد  الجميلة،   المصرية 
واإليطالي  اليوناني  يقبل  كان  الذي 
كما يقبل التركي والليبي والتونسي، 
يقبل  ال  الوطن  هذا  أصبح  كيف 
فأنت  أصل مصر،  الذي هو  القبطي 
قبطي مسلم وأنا قبطي مسيحي هلما 
معا نقضي علي ثقافة الصحراء التي 

فرقتنا.

ال  وطنا  لنبني  يدي  في  يدك  ضع 
حقوقي  إعطائي  أساس  علي  يقوم 
بأني  يصفني  قرأني  نص  هناك  ألن 
بي،  يوصيك  حديثا  او  منك،  مقربا 
علي  مبني  تسامحا  أريد  ال  صديقي 
متطرف  سيأتي  ألن  ديني  نص 
وبنص ديني أيضا وسيحول التسامح 
الوطن  يكون  أن  أريد  بل  لكراهية، 
علي  ال  ولك  لي  الحقوق  مانح  هو 
أساس ديننا بل علي أساس انتمائنا 

لهذا الوطن.

ضع يدك في يدي لنعلم المصريين 
هو  المصري  المسيحي  القبطي  أن 
األقرب للقبطي المسلم المصري من 
فهو  مصري،  غير  أخر  مسلم  أي 
بدماء  أجداده  دماء  أختلطت  الذي 
الذي  التاريخ، هو  فجر  منذ  أجدادك 
الحفاظ علي  معارك  كل  معك  خاض 
التتار  منذ  محررة  الوطن  أرض 

وحتي حرب أكتوبر المجيدة. 

معا  لنشجع  يدي  في  يدك  ضع 

التنوريين في مجتمعنا، لنساعدهم في 
واإلرهاب،  العنف  من  التراث  تنقية 
تفسيرات  أعطاء  فرصة  ونعطيهم 
مع  تتناسب  للتراث  جديدة  عصرية 
ظروف العصر الذي نعيش فيه، دون 
الدينية.  النصوص  من  نقترب  أن 
أحمد  نكفر  ان  المعقول  غير  فمن 
مرورا  حسين  طه  ثم  السيد  لطفي 
فودة  فرج  ونقتل  الحكيم  بتوفيق 
ونحتضن  البحيري  إسالم  ونسجن 
وأمثالهم  والحويني  برهامي  ياسر 
ثم ننتظر أن ينتج ذلك مجتمعا بدون 

إرهاب!!!.

المناهج  لننقي  يدي  في  يدك  ضع 
الدراسية، فنحن نزرع الكراهية في 
بكل  جريمة  وهي  صغارنا  نفوس 
المقاييس، كيف نحلم بوطنا متسامح 
ونحن نطعم صغارنا الكراهية، كيف 
نحلم بمجتمع أمن ونحن نعلم اوالدنا 

اإلرهاب ونمجد اإلرهابيين؟؟؟!!!.

كل  إلزاحة  يدي  في  يدك  ضع 
القوانين العنصرية في بالدنا، فلدينا 
بين  تفرق  القوانين  من  مجموعة 
ال  دينهم  أساس  علي  المصريين 
أن  نحن  لها وهذه مسئوليتنا  حصر 
عجزت  أن  بعد  القوانين  هذه  نغير 
محاولة  حتي  علي  الحكومات  كل 
ولدينا  القوانين  هذه  من  اإلقتراب 

الشهر العقاري مثاال.

أنواع  كل  لنقتل  ساعدني صديقي 
التمييز في مجتمعنا، لنولي الوظائف 
للمصريين علي حسب كفائتهم وليس 
علي حسب دينهم، فدائما أقول أن لم 
تكن األقلية ممثلة في أي تجمع أي أن 
كان هذا التجمع رياضي، فني مهني، 
أو غير ذلك بنفس نسبة وجودها في 
المجتمع فالبد أن يكون هذا المجتمع 
مشكلة  لديه  أي  »مشكل«  مجتمع 
والبد للبحث عن سبب غياب األقلية 
او ضعف نسبة حضورها عن نسبة 

وجودها في المجتمع.

علينا  بل  لي  تعتذر  ال  صديقي 
تركنا  حيث  لبلدنا  نعتذر  أن  جميعا 
وتنتشر  وتضخم  تكبر  الكراهية 
حتي تحولت لقنابل تنهش في جسد 
لمشاكلنا  نتصدي  أن  وبدال  الوطن، 
الغير  لنتهم  للمؤامرات  أرجعناها 
اآلوان  آن  هل  المذنبون.  ونحن 
لنعترف ان لدينا مجتمع »مريض« 
نقوم  ثم  مشاكله  نحدد  ان  وعلينا 
تبكي  ال  حتي  وعالجها  بمواجتها 
قلوبنا مرة أخري ونحن نري أشالء 
الوطن تتناثر كما رأيناها في كنيسة 
المرقسية  وكنيسة  بطنطا  مارجرس 

باإلسكندرية.

بصــــــراحة
صديقي املسلم ال تعتذر...ولكن

مدحت عويضة

بقية مقال سر الوحش ص 8
أن  من حقك  اختياري  الموضوع  أن  يتكلم عن  الكتاب 
تقبل أو ترفض ولكن بالنسبة لنظام زرع شريحة بجسد 
بل  اختيارًيا،  ليس  فهو  نتفيذه،  في  بدأوا  الذين  اإلنسان، 
أو  القبول  في  اإلنسان  حق  عن  النظر  بغض  اجبارًيا، 

الرفض!
القوة  بأنه  ووصفه  الوحش،  عن  المقدس  الكتاب  يتكلم 
التي ستحُكم العالم كله في األيام األخيرة من هذا الزمان، 
يتكلم أيضا عن وضع اإلنسان الذي ال حول له وال قوة، 
والذي ستكون حياته مرهونة بالقبول أو الرفض للتعامل 

مع هذا الوحش!
األيات ٨؛ 15؛ 16؛ 17 من اإلصحاح 13 من سفر 
الوحش  هذا  أن  فذكرت  الموضوع،  هذا  تناولت  الرؤيا 
ليست  الذين  األرض  علي  الساكنين  جميع  له  سيسُجد 
روًحا  أُعطي  ولقد  الحياة،  سفر  في  مذكورة  أسماؤهم 
لصورة الوحش حتي تتكلم وتجعل جميع الذين ال يسجدون 
لصورة الوحش يُقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار 
واألغنياء والفقراء واألحرار والعبيد تصنع لهم سمه علي 
يدهم اليمنى أو علي جبهتهم، وأن ال يقدر أحد أن يشتري 

أو يبيع إال من له السمه أو اسم الوحش أو عدد اسمه.

اآلن يقفز إلي األذهان عدة أسئلة مهمة جًدا: 
كل  علي  يسيطروا  أن  يريدون  الذين  هؤالء  ُهْم  من   
سكان الكرة األرضية عن طريق زرع هذه الشرائح بجسد 

البشر؟

من ُهْم المنتجون لهذه الشرائح؟
هل هو مركز واحد أم أكثر من مركز يسيطر علي كل 

معلومات البشر المزروعة في أجسادهم هذه الشرائح؟ 
المعلومات  الناس من خالل  التعامل مع  ما هي طريقة 

الُمسجلة داخل أجسادهم؟
ما هو السر وراء تنفيذ هذا النظام علي كل الناس وبهذه 

القوة؟
النظام  هذا  القائمين علي  ُمساءلة  في عدم  السر  ما هو 
من الجهات األمنية والجهات المختصة بحقوق اإلنسان؟ 
هل سيكون في النهاية كما هو مذكوًرا في سفر الرؤيا أن 
الذين يحملون الكود المسجل بالشريحة المزروعة بجسد 
والشراء  البيع  في  الحق  كل  لهم  الذين  فقط  هم  اإلنسان 
والعمل وتلقي العالج وتلقي التعليم واإلسمتاع بكل وسائل 

الحياة؟
في النهاية؛ ما هو سر الوحش المذكور في سفر الرؤيا 

، وهل بدأ في عمله من اآلن؟! 

المراجع
h t t p s / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Microchip_implant_)human(

  فيديو خطير عن زرع شريحة مراقبة في جسم االنسان
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=igA2XTkE5lA

امللكة إليزابيث تثري غضب حفيدها بعرض قطع فنية 
مصنوعة من العاج

لندن -أ ش أ

من  مجموعة  بريطانيا،  ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة  تعرض 
القطع الفنية املصنوعة من العاج في معرض جديد يقام بقصر 
ساندرينجهام )شرقي اجنلترا(، في خطوة ستثير غضب حفيدها 

األمير وليام دوق كامبريدج.

املنقوشة  البديعة  الفنية  القطع  من  املعرض مجموعة  ويشمل 
الـ70  الذكرى  مبناسبة  للعامة  عرضها  سيتم  العاج،  على 

الستقالل الهند.

امللكية  للعائلة  القطع كهدايا  هذه  قدموا معظم  الهند  نبالء  أن  البريطانية،  ميل”  “ديلي  ذكرت صحيفة  و 
البريطانية في القرنني الـ19، والـ20 قبل أن يتم جترمي جتارة العاج

ألنها تهدد بانقراض الفيلة.. لكن عرض هذه القطع العاجية في متحف قصر ساندرينجهام سيثير على األرجح 
غضب األمير وليام الذي يشن حمالت للدفاع عن احلياة البرية.

وسبق أن ترددت أنباء عن رغبة دوق كامبريدج، في تدمير جميع القطع العاجية املوجودة بحوزة العائلة امللكية 
والتي يقدر عددها بألف و200 قطعة، رغم اعتبار الكثير منها مبثابة أعمال فنية مهمة وتاريخية، كما دعا األمير 

إلى فرض حظر تام على أي بيع ملنتج عاجي، حتى إذا كان تاريخيا.

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

او اتصل باشرف اسكاروس
  (416)659-8744  
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 

قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية
 

  ا.د ناجي إسكندر                                                            ا.د إميل واصف 

حكم وتعاليم بولس الرسول : اجلزء الثالث
عن العالقات األسرية والعائلية واإلنسانية

يقول السيد املسيح له كل اجملد:ألَنِّي 
يقدر  ال  وحكمة  فما  أعطيكم  أنا 
أو  يقاوموها  أن  معانديكم  جميع 
 ( الرسول  بولس  وعن  يناقضوها. 
إناء  لي هو  قال: ألن هذا   ) األمم  رسول 
مختار ليحمل إسمي أمام أمم وملوك 
وبني إسرائيل. وفي هذا املقال نعرض 
بولس  وتعاليم  حكم  من  لبعض 
األخالقي  الكود  قادت  والتي  الرسول 
العالم  دول  معظم  في  والسلوكي 
من  الكثير  إستوحت  أيضا  ومنها 
تنظم  التي  والقوانني  الدساتير  مواد 
الدول  هذه  مواطني  بني  العالقة 

بعضهم البعض وجتاه اجملتمع. 
 

1( أهمية أن تقوم أي شهادة علي يد 
شاهدين علي األقل: 

يقول معلمنا بولس الرسول: علي فم 
شاهدين وثالثة تقوم كل كلمة. 

أو  شاهدين  علي  إال  شكاية  تقبل  ال 
ثالثة.  

مفصال كلمة احلق باستقامة. 
علي  شاهدين  وجود  قاعدة  هوامش: 
مت  قد  قانونّية  واقعة  أي  إلثبات  األقل 

إستنباطها من الكتاب املقدس. 

2( وعن أهمية التدقيق في السلوك 
احلكيم قال معلمنا بولس: 

ال  بالتدقيق  تسلكون  كيف  فانظروا 
كجهالء بل كحكماء.

باحلسن  متسكوا  شيء  كل  إمتحنوا 
وإمتنعوا عن كل شبه شر. 

كل  ليس  ولكن  لي  حتل  األشياء  كل 
األشياء توافق 

كل  ليس  ولكن  لي  حتل  األشياء  كل 
األشياء تبني. 

في  أوالدا  تكونوا  ال  األخوة   أيها 
أذهانكم بل كونوا أوالدا في الشر وأما 

في األذهان فكونوا كاملني. 
أفواهكم بل  ردية من  ال تخرج كلمة 

كل ما صالح للبنيان.   
املباحثات الغبية والسخيفة إجتنبها.
واألنساب  الغبية  املباحثات   وأما 
الناموسية  واملنازعات  واخلصومات 

فاجتنبوا ألنها غير نافعة وباطلة. 
الكل:  أيضا  أنتم  عنكم  فاطرحوا 
التجديف  اخلبث  السخط  الغضب 

الكالم القبيح من أفواهكم. 
البعض.  بعضكم  علي  تكذبوا  ال 
منها  التي  الكالم  مماحكات  إجتنبوا 
واإلفتراء  واخلصام  احلسد  يحصل 

والظنون الردية. 
كونوا مستعدين لكل عمل صالح.  

بقبلة  بعض  علي  بعضكم  سلموا 
مقدسة.  

إعطوا اجلميع حقوقهم.   
البعض  بعضكم  محتملني 

ومسامحني بعضكم البعض. 
ألنهم  وإخضعوا  مرشديكم  أَِطيُعوا 

يسهرون ألجل نفوسكم.  
األخالق  تفسد  الردية  املعاشرات 

اجليدة.  
في  بولس  معلمنا  وضع  هوامش: 
احلكم املذكورة أعاله قواعد عن أهمية 

التدقيق فيما قد نقول أو نفعل 

وفي ذلك يقول املهامتا غاندي: إذا مت رد 
األساءة باإلساءة فلن تنتهي اإلساءة.  
حكيما  يكن  لم  من  أرسطو:  ويقول 
لم يزل سقيما. ونقول في إمثالنا في 
السالمة  التأني  في  التدقيق:  أهمية 
نقول:  وأيضا  الندامة.  العجلة  وفي 
يعاملوك.  أن  األخرون كما حتب  عامل 
عن  وإزهد  رفعة  عن  تواضع  ونقول: 
عن  وإعف  قوة  عن  وإنصف  حكمة 

قدرة.   

أهمية  وعن   )3
مع  الصالح 

العلم: 
أنتم  إنكم 
ن  نو مشحو
ومملوؤون  صالحا 

كل علم. 
إعكف علي القراءة والوعظ والتعليم. 

ال تهمل املوهبة التي فيك. 
علي  وداوم  والتعليم  نفسك  الحظ 
تخلص  هذا  فعلت  إن  ألنك  ذلك. 

نفسك والذين يسمعونك آيضا. 
هوامش: عن أهمية الصالح مع - بل 
ويسبق أهمية - العلم تسمي الوزارة 

بوزارة التربية والتعليم. 
اخلير  العلم  غاية  إفالطون:  ويقول 
لنكولن:  إبراهام  ويقول   ) الصالح   (
في  ونقول  يفني.  ال  رأسمال  العلم 
ال  عار.  واجلهل  نور  العلم  أمثالنا: 
كالعلم.  وال شرف  كالتواضع  حسب 

قيمة املرء فيما يعلم .  

لقاء  واألجر  العمل  أهمية  وعن   )4
العمل:  

فال  يشتغل  أن  يريد  ال  أحد  كان   إن 
يأكل أيضا.  

الفاعل مستحق أجرته. 
يجب علي احلارث الذي يتعب يشترك 

هو أوال في األثمان. 
يأكل؟  ال  ثمره  ومن  كرما  يغرس  من 
ال  الرعية  لنب  ومن  رعية  يرعي  ومن 

يأكل؟ 
األموال الباطلة والدنسة فاجتنبها. 

هوامش: تقول امللكة إليزابيث الثانية: 
ندفعه  الذي  الثمن  هو  العمل  إن 
اليد  مقابل احلياة. ونقول في أمثالنا: 
ونقول:  جنسة.   ) العاطلة   ( البطالة 
يجف  أن  قبل  أجره  العامل  إعطي 

عرقه.  

٥( وعن قواعد الغضب: 
وال  إغضبوا  للغضب.  مكانا  إعطوا 
علي  الشمس  تغرب  وال  تخطئوا. 

غيظكم 
عن  كامال  مقاال  سابقا  فصلنا  وقد 
قواعد الغضب وإسلوب التعامل معه 

مستندا إلي الكتاب املقدس. 
 

باألخر  اإلحساس  إهمية  وعن   )٦
ومشاركته مشاعره: 

ألربح  للجميع  نفسي  إستعبدت 
كيهودي  لليهود  فصرت  األكثرين. 
للضعفاء  وصرت  اليهود....  ألربح 
وصرت  الضعفاء  ألربح  كضعيف 

للكل كل شيء. 
ألنه في ما هو قد تألم مجربا يقدر أن 

يعني اجملربني. 
هوامش: في علم السلوكيات القاعدة 
األولي في صحة التواصل مع األخرين 
هو أن تنقل لهم الشعور ليس فقط 
فتلك   sympathy معهم  بالتعاطف 
هي القاعدة الثانية وإمنا إن تشعرهم 
.empathy بأنك  حتس متاما مبا يشعرون

7( وعن أهمية الوقت: 
مفتدين الوقت ألن األيام شريرة. 

الوقت كالسيف  ونقول في أمثالنا: 
والوقت  قطعك.  تقطعه  لم  إن 

كالذهب إن لم تدركه ذهب . 

8( وعن وجود اهلل ومقدرته: 
ألن أموره غير املنظورة تري منذ خلق 
قدرته  باملصنوعات  مدركة  العالم. 
السرمدية والهوته حتي أنهم بال عذر.  
ونقول في أمثالنا: اهلل عرفوه بالعقل. 

9( وعن حساب غير املؤمنني: 
هم  الناموس  لهم  ليس  إذ  فهؤالء 
يظهرون  الذين  ألنفسهم  ناموس 

عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم.
تفعل  ما  املهم  أمثالنا:  في  ونقول 
وليس ما تقول. ونقول: الدين معاملة 

 10( حكم متناثرة: 
ا( ألن جنما يتميز علي جنم في اجملد. 

ليست  صوابعك  أمثالنا:  في  ونقول 
علي  تعلو  ال  والعني  بعضها.  قدر 

احلاجب.   

ذواتهن  يزين  النساء  إن  وكذلك  ب( 
بلباس احلشمة مع ورع وتعقل.

زينة.  احلشمة  أمثالنا:  في  ونقول 
وأيضا: جمال بال حياء وردة بال عطر.  

فاهرب  الشبابية  الشهوات  أما  ج( 
واملبة  واإلميان  البر  وإتباع  منها 

والسالم. 
شهواته  يهزم  من  أرسطو:  ويقول 
ميالن  ويقول  أعداءه.  يهزم  مما  أشجع 
الرغبة  الشهوة هي  ليست  كونديرا: 
باجلسد فحسب، إمنا هي في مقياس 

مماثل الرغبة في الشرف.  

أجل  من  قليال  خمرا  إستعمل  د( 
معدتك وأسقامك الكثيرة. 

وفي علم اإلدوية فقد ثبت أن قليال من 
املعدي  احلمض  إنتاج  من  يزيد  اخلمر 
ويحسن الهضم. ويعتبر النبيذ أقدم 
في  اإلنسان  صنع  من  مسجل  دواء 
ولوحات  القدمية  مصر  مخطوطات 
وإستخداماته  م  ق  سومر  2200 
للهضم  ومساعد  للجروح  كمطهر 
وأللم  الوالدة وبعض حاالت اإلسهال. 
الكتاب  في  يوجد  عموما  ولكن 
املقدس حوالي 18 أية حترم اإلفراط في 

تناول اخلمر والسكر . 

ًهاء ( إسعي نحو الغرض. 
ونقول في امثالنا: إسعي يا عبد واهلل 

يسعي معك. 

لقد تقابل السيد المسيح مع الرجل 
كانت  األولى  المره  مرتان.  المخلع 
المره  أما  الجسد  شفاء  أجل  من  فقط 
الثانيه فكان التركيز فيها على الشفاء 
األولى  المره  في  الروحي.  والنمو 
واحداً  سؤاال   المسيح  السيد  سأله 
أن  »أتريد  بعد  فيما  عنه  سنتحدث 
تبرأ ؟« ولم يهتم السيد المسيح كثيراً 
باجابة الرجل بل لم يعلق حتى عليها 
غفران  عن  مطلقاً  معه  يتحدث  ولم 
أما  الفوري  الشفاء  الخطايا بل منحه 
في المره الثانيه فقد تحدث معه السيد 
المسيح من منظور أخر وهو منظور 
الخطيه فقال له«ها أنت قد برئت فال 
لك  يكون  لئال  أيضاً  تخطيء  تعود 
أشر » يوحنا 14:5.لقد علمنا السيد 
السماء  تحت  شيء  لكل  أن  المسيح 
الجسدي  للشفاء  وقت  فهناك  وقت. 
وتلبيه احتياجات الجسد  ووقت للشفاء 
الخطيه  على  والتركيز  الروحي 
هو  حيرني  ما  لكن  السيئه  ونتائجها 
»أتريد  السؤال  هذا  السيد  سئل  لماذا 
يبدو  الذي  السوأل  هذا  تبرأ؟«   أن 

ليس  بسيط  سؤال  أنه  األولى  للوهله 
في محله فمن ذا الذي ال يريد أن يبرأ 
وكل  المرض؟  هذا  مثل  مرض  من 
ما سألت أحداً عن معنى هذا السؤال 
السيد  أن  حول  األجابات  تركزت 
المسيح يريد أن يعطي لهذا الشخص 
وقد  الرفض  أو  القبول  في  الحريه 
يكون هذا صحيحاً لكن هذه األجابات 
عباره  قرأت  حتى  مقنعه  تكن  لم 
شهيره لتوماس جيفرسون تقول »اذا 
أردت أن تحصل على شيئاً لم تحصل 
تفعل  أن  عليك  فيجب  قبل  من  عليه 

شيئاً لم تفعله من قبل«

» If you want something 
you›ve never had; You 
must be willing to do 
something you›ve never 
done » 

 هذه العباره  فتحت لي باباً ومدخاًل 
جديداً للتفكير في سؤال السيد المسيح 
بجانب  واقف  أنني  لوهله  فتخيلت 
المكان  من  القريبه  األشجار  أحدى 
تخيلت  كما  الرجل  هذا  يجلس  حيث 
المسيح  السيد  بين  دار  الذي  الحوار 

وهذا الرجل قد امتد وطال :

السيد المسيح: أتريد أن تبرأ؟
انسان  لي  ليس  ياسيد؛  الرجل: 
يلقيني في الِبرَكه متى تحرك الماء...

بل بينما أنا اٍت ينزل قدامي أخر
السيد المسيح: أتريد أن تبرأ؟

الرجل« بنفاذ صبر« :  قلت لك أن 
ليس لي انسان يلقيني في الِبرَكه متى 

تحرك الماء... 
الوقت  من  لك  كم  المسيح:  السيد 

هنا؟
الرجل: ثمانيه وثالثون عاماً؟

السيد المسيح: لكن لماذا أنت بعيد 
عن الِبرَكه ؟ 

الرجل: ماذا تعني؟

أن  تريد  كنت  لو  المسيح:  السيد   
حقيقيه  رغبه  لك  كانت  ..لو  تبرأ 
بعيداً  تجلس  ....فلماذا  تبرأ  أن  في 
ثمانيه وثالثون  الِبرَكه ؟ أن لك  عن 
المكان  هذا  في  يوم  عاماً...13٨70 
مجرد  هدفك  نحو  تحركت  أنك  فلو 
أالن  لكنت  يوم   كل  بسيطه  حركه 
أول  في  الِبرَكه  مقابل  في  جالساً 
يساعدك  أن  احتجت  ولِما  الصفوف 
أحداً بل لما أستطاع أحداً من المرضى 
أمامك... وينزل  يسبقك  أن  األخرين 
مجرد بضعة سنتيمترات يومياً كانت 
في  مباشرة  البركه  أمام  ستضعك 
خالل عامين أو ثالثه على األكثر فلو 
برئت  قد  أالن  لكنت  تبرأ  أن  أردت 

منذ زمان طويل...واالن دعني أسالك 
أم  تبرأ؟   أن  أخرى......أتريد  مره 
أنك تقدم األعذار وتتهم األخرين بأنهم 
هم ألسبب في أنك لم تبرأ حتى األن؟  

األرض  إلى  برأسه  الرجل  أطرق 
ياسيد  نعم  خافت:  صوت  في  وقال 
أريد أن أبرأ ....لقد كان هذا هو هدفي 
حينما جئت إلى هذا المكان منذ ثالث 

وثمانون عاماً خلت.

السيد المسيح: وماذا حدث لك؟
أدري  ال  خجل:  في  الرجل  أجاب 
األنتظار  من  مللت  لقد  حدث.  ماذا 
بجوار الِبرَكه. فحول الِبرَكه مباشرة 
الذين  المرضى  فقط  يجلس  كان 
شغلهم  كان  الشفاء...  في  يطمعون 
الشاغل أن يحدقوا في الماء في انتظار 
اللحظه الحاسمه ؛لم يكونوا يرغبون 
أحد  مع  الحديث  أطراف  تجاذب  في 
الشفاء  ينالوا  أن  همهم  جل  كان  بل 
ثم  الشفاء  فنالوا  فعاًل  حدث  ما  وهو 
ورحلوا  اخرون  بعدهم  واتى  رحلوا 
وهكذا. أما في الخلف فقد كان الناس 
في  ويتحدثون  يتسامرون  يتجمعون؛ 
كان  سراً؛  أخفيك  ال  األمور.  كافة 
من  امتاعاً  أكثر  الخلف  في  الجلوس 

الجلوس حول البركه

أجاب السيد المسيح: لكنك لم تنال 
الشفاء بل ولن تناله طالما أنك تجلس 

بعيداً عن الِبرَكه.

البقية ص 21

أتريد أن 
  تبــــــــــــــــــرأ   

بقلم مسري جرجس
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ألحق  أصارحك  الرجل:  أجاب 
أيها السيد؛ لقد مر الوقت وانا جالس 
في الخلف بدون أن أشعر به.بل أنني 
قد تمكنت في خالل فتره قصيره من 
عقد بعض الصداقات التي ساعدتني 
الحلوى  بعض  اشتري  فبدأت  كثيراً 
وابيعها للزوار الذين يأتون كل فتره 
المرضى  اقاربهم  على  لألطمئنان 
الِبرَكه.  حول  يتحلقون  الذين 
تحقيق  استطعت  الوقت  وبمرور 
ثم  ومن  الصغيره  المكاسب  بعض 
اتسعت تجارتي قلياًل قلياًل وانشعلت 

بتجارتي ونسيت لماذا أنا هنا؟.
يده  يضع  أحد  ليس  السيد:  قال   

على المحراث وينظر إلى الوراء 
 لم يفهم الرجل ما قاله السيد فرنا 

إليه ولم ينبس
مرت  لقد  المسيح:  السيد  أكمل 
عليك األيام ثم األعوام حتى قاربت 
الشفاء  تنل  حياتك على األنتهاء ولم 
بعد ألنك نسيت ما كان يجب عليك 

فعله.
يقول:  وهو  الرجل  عينة  اتسعت 
نعم أيها السيد لقد أضعت حياتي فيما 
ال ينفع ولم أنل الشفاء!...لقد أدركت 
أالن معنى سوالك »أتريد أن تبرأ؟« 
نفسي  على  أضحك  كنت  ..لقد 

بي  المحيطين  واخدع  بل  واخدعها؛ 
أيضاً لكن في الحقيقه..لقد كنت أريد 
أن أبرأ لكنني لم أفعل شيئاً في سبيل 
اتحرك خطوه  لم  الهدف  تحقيق هذا 
بالعكس  بل  األتجاه  هذا  في  وحده 

كنت اتحرك في األتجاه المضاد .
سريرك  أحمل  قم  السيد  له  قال 
قلبك  عينا  انفتحت  فقد  وامشي 
النفس.  لهذه  خالص  حصل  واليوم 
فقام الرجل وحمل سريره ومشى ثم 

مضى السيد أيضاً.
 

عدت من رحلتي وانا أسأل نفسي 
تبرأ؟«  أن  »أتريد  السؤال   نفس 
...لماذا أذا تتهاون؟ لماذا تذهب إلى 
تجلس  لماذا  دأئماً؟  متأخراً  الكنيسه 
ِبرَكه  عن  بعيداً  الصفوف  أخر  في 
الخالص والشفاء لماذا تلهيك الحياه 
السؤال؟.... أجابه  في  التركيز  عن 
حينما  عيني  إلى  الدموع  تسللت  
فهمت مدى عمق واهميه هذا السؤال 
بل وكم أنا أشبه هذا الرجل المسكين 
تذكرت  الهدف.  منه  ضاع  الذي 
في  وألت  جفرسون  توماس  عبارة 
لم  الذي  الشفاء  أريد  كنت  اذا  نفسي 
أن  علي  فيجب  بعد؛  عليه  احصل 
أنشعل بكليتي في التركيز في البركه 

وهذا لم أفعله بعد. 

موكب  في  مقال  بقية 
الصليب.... ص13 

يوحنا  سار  الحبيب:   10-يوحنا 
المسيح  دعاه  أن  منذ  المسيح  مع 
المسيح  يفارق  ولم   له  تلميذاً  ليكون 
السيد في كل  أي وقت  وشارك  في 
كل  يحضرها  لم  التي  المعجزات 
التالميذ وشاهده على جبل التجلى مع 
مسيرة  في  ورافقه  ويعقوب  بطرس 
أو  يهرب  ولم  الصليب  حتى  آالمه 
الهدية  تلك  استحق  ولذلك  يخاف 
أمه  بكفالة  المسيح  يكلفه  أن  الثمينة 
العذراء وأن يتبارك بأن يأخذها إلى 
أبنك  هوذا  ياإمرأة  ألمه  )قال  بيته 
تلك  ومن  أمك  هوذا  للتلميذ  قال  ثم 
الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته( يو 
تبعيتك  أن  ثق  أيضاً  وأنت   26:19
هذا  في  عظيمة  مجازاة  لها  ليسوع 
حتى  وأنه  أيضا  السماء  وفى  العالم 
ال  المسيح  باسم  البارد  الماء  كأس 

يضيع أجره. ) مر 41:9 (  

  11-يوسف الرامى: لم يرد ذكر 
يوسف الرامى في األناجيل إال أواخر 
األصحاحات ولم يُذكر عنه إال القليل 

مثل:

قبر  لديه  غنياً  رجاًل  كان  أنه 
ببستان  محاط  الصخر  في  منحوت 
جميل فخم لتتم نبوة أشعياء عن يسوع 
أش  موته(  عند  غنى  )مع  يكون  أنه 

)مشير  بأنه  مرقس  ووصفه   9:53
شريف كان هو أيضاً منتظرا ملكوت 

هللا( مر 43:15

مشيراً  كان   ( بأنه  لوقا  ووصفه 
ورجاُل صالحاً باراً( لو 50:23

بهذه  الرامى  يوسف  كان 
مجلس  في  عضواً  المواصفات 
لعلماء  األعلى  ،المجلس  السنهدريم 
الشريعة من اليهود، ووصفه  القديس 
يوحنا بقوله) وهو تلميذ ليسوع ولكن 
اليهود(  من  الخوف  لسبب  خفية 

يو19:3٨

يمارس  الرامى  بوسف  كان 
وأحيانا عن  بعيد  من  للمسيح  التلمذة 
قرب ولكنه تشربها ببطء وتشبع بها  
الصليب  جذبه  الذى  اليوم  جاء  حتى 
إن  )وأنا  المصلوب  قول  حسب  اليه 
إلى  أجذب  األرض  عن  إرتفعت 
به اليخاف  فإذا  يو32:12   الجميع( 
في  سيفقده  بمركز  يأبه  وال  اليهود 
السنهدريم  بل وال بفقدانه القبر الفخم 
بينما  بل  لنفسه  أعده  قد  كان  الذى 
وحده   يسوع  وبقى  الجميع  إنفض 
تجاسر  الصليب  على  معلقاً  ميتاً 
وذهب )وسأل بيالطس أن يأخذ جسد 
يسوع فأذن بيالطس فجاء وأخذ جسد 

يسوع( يو19:3٨

فلنتشبع  للمسيح  تلمذتنا  في  ونحن 
بتعاليمه و نتأمل في حياته ونتطلع إليه 

المعطالت  فتذوب كل  الصليب  على 
وتنتهى كل المخاوف. أمين.

الذى  هو  نيقوديموس:   -12 
وعضو  اليهود  رؤساء  من  لكونه 
لياًل  يسوع  إلى  جاء  السنهدريم  فى 
العالى  اللقب  »يامعلم«وهو  وناداه 
اليهود  الشريعة  لعلماء  فقط  الذى 
من  أتيت  أنك  نعلم  )يامعلم  له  قائاًل 
هللا معلما ألن ليس أحد يقدر أن يعمل 
يو  معه(  هللا  يكن  مالم  اآليات  هذه 
2:3، نيقوديموس هذا الذى لحرصه 
إلى  جاء  اليهود  من  أحد  يراه  ال  ان 
عليه  ويتعرف  ليحاوره  لياًل  المسيح 
أكثر، هو نفسه نيقوديموس الذى دافع 
ألعل  قائاًل)  المجمع  أمام  يسوع  عن 
ناموسنا يدين إنساناً لم يُسمع منه أواًل 

ويُعرف ماذا فعل(  يو51:7 

الذى  نيقوديموس  نفسه  هو   هو 
مر  مزيج  وهوحامل  أيضاً  )جاء 

وعود نحو مائة منا( يو39:19

الرامى  يوسف  مع  واشترك 
لضيق  السريع  األولى  التكفين  في 
ويقول  السبت،  يوم  لسبب  الوقت 
يشارك  وهو  نيقوديموس  أن  التقليد 
)قدوس  يسبحان  كانا  الرامى  يوسف 
الحى  قدوس  القوى،  قدوس  هللا، 
التي  التسبحة  وهى  يموت(  ال  الذى 
نصليها يوميا في الكنيسة وفى بيوتنا 

واجتماعاتنا. 

بعد ان قضينا ايام الصوم املقدسة 
املقدسة  اخلماسني  بايام  نتمتع   -
وسنعرض موجز لقراءات هذه الفترة 

املقدسة

 

لفترة  السبعة  األسابيع  تبدأ 
النسيم  شم  اثنني  بيوم  اخلماسني 
الروح  حلول  عيد  بأحد  وتنتهي 

القدس، وفي الطقس الكنسي

وينتهي  االثنني  بيوم  األسبوع  يبدأ 
بيوم األحد حيث قمة قراءات األسبوع 

كله.

-19  :20 يو  توما(  )أحد  األول  األحد 
الخ الثبات في اإلميان

في  للتالميذ  الرب  ظهور  يذكر 
معهم  وكان  لقيامته،  التالي  األحد 
معهم  موجودًا  يكن  لم  الذي  توما 
عن  أخبروه  وملا  األول  الظهور  عند 
األمر  في  شك  لهم  الرب  ظهور 
يديه  في  أبصر  لم  "إن  لهم:  وقال 
أثر  في  أصبعي  وأضع  املسامير  أثر 
ال  جنبه  في  يدي  وأضع  املسامير 
أؤمن" )يو20: 25( فظهر الرب في هذه 
املرة لتوما خصيًصا لكي يثبت إميانه 
ويريه يديه املثقوبتني وجنبه املطعون، 
وقال  القائم  بالرب  إميانه  توما  فأعلن 

)ربي وإلهي(.

واحلنان  الرحمة  كلي  يسوع  والرب 
وجاءه  توما  ضعف  إلى  نظر  الذي 
هو  إميانه  ويثبت  ليقويه  خصيًصا 
إميان  ويقوي  يثبت  الوقت  نفس  في 
واألزمان  الدهور  مر  على  الناس  كل 
الظافرة  وقيامته  وصلبه  بشخصه 

بعد أن صنع لنا الفداء العظيم.

األحد  أيًضا  يسمى  توما  أحد 
اجلديد، ألنه أول أحد في العهد اجلديد 
من  والقيامة  والنصرة  النعمة  عهد 
موت اخلطية، معلمنا بولس ينصحنا 
في فصل البولس قائاًل: "... أن تخلعوا 
اإلنسان  السابق  التصرف  جهة  من 
شهوات  بحسب  الفاسد  العتيق 
الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا 
اهلل  بحسب  اخمللوق  اجلديد  اإلنسان 
في البر وقداسة احلق" )أف 4: 24-22).

من  اجلديد  األحد  أو  توما  وأحد 
األعياد السيدية السبعة الصغرى.

األحد الثاني )يو 6: 35-45( املسيح 
هو خبز احلياة

"أنا  اليوم  إجنيل  في  اجملد  رب  يقول 
هو خبز احلياة من يقبل إلّي فلن يجوع 

ومن يؤمن بي فلن يعطش أبًدا".

القائم  املسيح  في  نثبت  لكي 
بجسده  باستمرار  نتغذى  أن  يجب 
املكسور ألجلنا ودمه املسفوك ألجلنا 
حتى نصير أعضاء جسمه من حلمه 

ومن عظامه.

آباؤكم أكلوا املن في البرية وماتوا، 
وال  حني  إلى  يعوله  اجلسد  خبز  ألن 
الرب  جسد  أما  أبدية،  حياة  يعطيه 
حياة  فيعطيانا  األقدسني  ودمه 
أبدية حسب وعده املبارك "من يأكل 
جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية 

وأنا أقيمه في اليوم األخير" )يو6).

العهد  هما  ودمه  املسيح  جسد 
لنا  أعطاهما  وقد  للخالص،  اجلديد 
يوم خميس العهد، لذلك يقول مزمور 
أمر  لشعبه  خالًصا  "أرسل  القداس 
بعهده إلى األبد" فسر الشكر يعطي 
وحياة  للخطايا  وغفرانًا  خالًصا  عنا 

أبدية ملن يتناول منه.

املسيح   )42-1 )يو4:  الثالث:  األحد 
هو ينبوع احلياة

احلياة،  املاء كالطعام من ضروريات 
وملا عطش الشعب وهو في البرية أنبع 
والصخرة  صخرة،  من  ماء  الرب  لهم 

تابعتهم وهي ترمز للمسيح.

قال الرب للمرأة السامرية "كل من 
يشرب من هذا املاء يعطش أيًضا أما 
من يشرب من املاء الذي أعطيه أنا له 
الذي  املاء  بل  األبد.  إلى  يعطش  فلن 
أعطيه له يصير فيه ينبوع ماء ينبع 

إلى حياة أبدية"

فمياه العالم أي شهواته وملذاته 
أما  ونهًما  عطًشا  اإلنسان  تزيد 
الشبع  كل  ففيه  املسيح  شخص 
"من  يقول:  لذلك  االرتواء،  وكل 
ماء  فليأخذ  يرد  ومن  فليأت  يعطش 

حياة مجانًا" )رؤ 22: 17). 

من  العطشان  أعطي  "أنا  ويقول 

 .(6  :21 )رؤ  مجانًا"  احلياة  ماء  ينبوع 
ماء  من  صافًيا  "نهرًا  الرائي  رأى  وقد 
عرش  من  خارًجا  كبلور  المًعا  حياة 

اهلل" )رؤ 22: 1)

األحد الرابع )يو12: 35-50( املسيح 
هو نور احلياة

معكم  النور  يسوع:  لهم  "قال 
زمانًا يسيرًا. فسيروا في النور ما دام 
ما  الظالم..  يدرككم  لئال  النور  لكم 
لتصيروا  بالنور  آمنوا  النور  لكم  دام 
للعالم  نورًا  جئت  أنا  النور...  أبناء 
حتى ان كل من يؤمن بي ال ميكث في 

الظالم" )من إجنيل القداس(.

عند خروج بني إسرائيل فمن مصر 
في  هامة  أمور  أربعة  إلى  احتاجوا 

طريقهم إلى كنعان وهي:

من  األول  األحد  موضوع  اإلميان: 
اخلماسني

الثاني  األحد  موضوع  )اخلبز(:  املن 
من اخلماسني

من  الثالث  األحد  موضوع  املاء: 
اخلماسني

األحد  موضوع  النار(:  )عمود  النور 
الرابع من اخلماسني

 فالقيامة هي مسيرة في النور ألن 
الذي يسير في الظالم يعثر ويسقط 

وقد أعطانا اهلل النور:

القائم  املسيح  1- في وجه يسوع 
منتصرًا على قوات الظلمة، وستجد 
املزيد عن هذا املوضوع هنا في موقع 
أقسام  في  تكالهيمانوت  األنبا 
يقول:  وهو  األخرى.  والكتب  املقاالت 
جاء  قد  النور  أن  الدينونة  هي  "وهذه 
إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر 
شريرة  كانت  أعمالهم  ألن  النور  من 
يبغض  السيئات  يعمل  من  كل  ألن 
توبخ  لئال  النور  إلى  يأتي  وال  النور 
أعماله. أما من يفعل احلق فيقبل إلى 
باهلل  أنها  أعماله  تظهر  لكي  النور 

معمولة )يو 3: 21-19).

2- في الكتاب املقدس: ألن الوصية 
يقول  واملرمن  مصباح  والشريعة  نور 
"سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي".

السير في النور هو مالزمة الوصية.

السلوك في النور هو تنفيذ وصية 
يوحنا  معلمنا  يقول  كما  املبة 
وهو  النور  في  أنه  قال  "من  الرسول 
يبغض أخاه فهو إلى اآلن في الظلمة. 
وليس  النور  في  يثبت  أخاه  يحب  من 
فيه عثرة" )1يو2: 10( الذي يسير في 
نور الوصية ويلتصق باملسيح يصبح 
نورًا كما قال ربنا يسوع املسيح "أنتم 

نور العالم... 

االسابيع  باقي  نستكمل  وسوف 
في العدد القادم 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

املكسرات والبذور..غذاء وفائدة

من عيادة الطب الطبيعى
الصوديوم

الالفتات  أقرأ على  ما  كثيرا  س: 
الغذائية عبارة قليل في الصوديوم 
فما أهمية ذلك؟ وإذا كان الصوديوم 

مضرا فماذا أفعل لإلقالل منه؟
نفسه  هو  الصوديوم  من  االقالل  ج: 
يعادل االقالل من ملح الطعام او كلوريد 
او  الصوديوم  وخطورة  الصوديوم، 
في  يساهم  فانه  الجسم  في  زاد  إذا  الملح 
الجسم  في  الماء  الدم وحجز  رفع ضغط 
الروماتيزمية  االلتهابات  في  يساهم  كما 
على  عبئا  ويشكل  الكلى  وحصوات 

الكليتين.
لحفظ  هام  عنصر  الصوديوم  ولكن 
التعادل  وحفظ  الجسم  في  الماء  توازن 
انه  كما  والحامضية،  القلوية  بين  فيه 
والعضلى،  العصبى  الجهاز  لوظيفة  مهم 
للجسم ولكن زيادته هي  فالصوديوم هام 
األطعمة  من  كثير  ان  واعلم  المضرة، 
طبيعيا،  الصوديوم  عنصر  على  يحتوى 
الى  يضاف  الملح  او  الصوديوم  ولكن 
كثير من األطعمة لحفظها من الفساد مثل 
كل المعلبات والخبز والمعجنات بأنواعها 
الجاهزة  األطعمة  وكل  والمخلالت 

ومضافات السلطات.
بين  ما  هو  للصوديوم  الجسم  واحتياج 
1300 الى 1500 مجم في اليوم، ولكن 
يجعلك  وكندا  أمريكا  في  العادى  الطعام 
مجم   7000 الى   4000 بين  ما  تتناول 
نتناول  كيف  تفهم  ان  ويمكنك  اليوم،  في 
ملعقة  كل  ان  تعلم  الالزم حين  من  أكثر 
صغيرة من الملح تعطيك أكثر من 2000 

مجم صوديوم.
الجنسيات  بعض  ان  المالحظ  ومن 
يتأثر بالملح أكثر من غيره وهو األفارقة 
األمريكان المصابون بمرض السكر وهم 
الملح،  كمية  خفض  من  يستفادون  الذين 

وكذا الحال مع كبار السن.
من  للتخفيف  كثيرة  طرق  وتوجد 
تستخدم  ان  وهى  الملح  او  الصوديوم 
لألكل  نكهة  إلعطاء  والتوابل  األعشاب 
والكرات  والبصل  الثوم  بودرة  مثل 
والليمون  والكمون  والكزبرة  والمستردة 
األسود  والفلفل  والشطة  والنعناع 
والبقدونس واالوريجانو وغيرها، واحيانا 
مستحضر  صورة  في  مجموعات  تجد 
تستخدم  ان  او  وغيرها  هربامير  مثل 
الملح  من  بدال  البوتاسيوم  كلوريد  ملح 
وهو يباع تحت اسم نو سولت، وطريقة 
السلطات  تشترى مضافات  اال  ثانية هي 
او ساالد درسنج وتصنعها انت في البيت 
الليمون، وأال  باستخدام الخل بأنواعه او 
العلب  في  المحفوظة  األطعمة  تستخدم 
من  كثير  تتناول  وان  الطازج،  وتستخدم 
الخضر والفواكه فهى تحتوى على عنصر 
البوتاسيوم الذى يعادل الصوديوم، واهتم 
بتناول اللحوم واألسماك الطازجة وليست 
الالنشون  فلحوم  المصنعة،  او  المعلبة 
من  كثير  على  تحتوى  والهام  والمرتدلة 

الصوديوم.
الطبيعى سى  البحار  وال تنسى ان ملح 
أنواع  اجود  هو  تصنيع  بدون  سولت 
كثيرة  معادن  على  الحتوائه  نظرا  الملح 

وعناصر هامة مثل اليود والبوتاسيوم.

تباسيم جندي

ونحن نعيش األيام المباركة للصوم الكبير تجد 
نفسك محتاجا ان تتناول من المكسرات والبذور 
والجوز  اللوز  مثل  والمكسرات  بالشبع،  لتشعر 
مثل  والبذور  نت  والبرازيل  والكاشيو  والبندق 
بذور البمبكين والسمسم وعباد الشمس كل منهم 
يحوى قيمة غذائية خاصة، وهى كانت معروفة 
عليها  واعتمد  السنين  آالف  منذ  ومزروعة 

االنسان في غذائه منذ القدم.

على  تساعد  المكسرات  ان  المعروف  ومن 
وتخفض  الدم،  في  الكولسترول  نسبة  خفض 
الدماغية، وهذه  بالجلطات  من خطورة اإلصابة 
األحماض  وجود  الى  تعزى  ان  يمكن  الفوائد 
عنصر  ووجود  واأللياف  والبروتين  الدهنية 
المغنسيوم الذى يساعد في ارتخاء عضلة القلب 
والبذور  المكسرات  ان  كما  الدموية،  واألوعية 
الفيتامين  وهو   E لفيتامين  المصادر  أحسن  من 
المناعى  الجهاز  يساعد  الذى  لألكسدة  المضاد 
عملية  من  الخاليا  جدر  حفظ  على  ويساعد 
الحمراء،  الدم  كرات  في عمل  ويساهم  األكسدة 
الضامن  الفوليك  حامض  على  تحتوى  انها  كما 
لسالمة الجينات الوراثية وكثير من المعادن مثل 
الحديد والكالسيوم والسيلينيوم والمنجنيز والزنك 
والبوتاسيوم ومواد الفالفينويد وستيرول النباتى.

البذور  من  تعتبر  فهى  تشيا  بذور  عن  اما 
وجود  على  عالوة  الغذائية  قيمتها  في  العالية 
كبير لألوميجا 3 والمواد المضادة لألكسدة، ومن 
لكى  طحن  عملية  الى  تحتاج  ال  انها  مميزاتها 
تستفد منها على عكس بذور الكتان التي تحتاج 
الى عملية الطحن، وبذور تشيا تنمو في أمريكا 
الوسطى وامريكا الجنوبية، ولكن اكبر انتاج من 

غرب استراليا. 

ومن اهم الفوائد الطبية للمكسرات والبذور انها 
أطعمة صحية مناسبة لمرضى السكر الذى انتشر 
كثير  هذا على عكس  األخيرة  السنين  في  كثيرا 
من األطعمة، بل ان الباحثين في جامعة هارفارد 
على  أجريت  التي  األبحاث  احد  في  اكتشفوا 
النساء ان الالتي تناولن من المكسرات والبذور 
في  مرات   5 الكف  ملء  بمقدار  منتظمة  بصفة 
األسبوع كن أقل عرضة لإلصابة بمرض السكر 
بنسبة %20 مقارنة بالمجموعة التي لم تتناولها.

تناول  ان  أثبت  الطبية  األبحاث  من  وعديد 
المكسرات بانتظام يقى من امراض القلب، ففي 
أحد األبحاث التي تضمنت عددا كبيرا من النساء 
أي  أوقيات   5 من  أكثر  تناولن  الالتى  ان  وجد 
حوالى 142 جم من المكسرات في األسبوع قل 
منه  والوفاة  القلب  بمرض  اإلصابة  لديهم خطر 

بنسبة %35 مقارنة بمن تناولوها اقل من مرة 
في الشهر، وعلق الباحثون ان ذلك يمكن ان يكون 
راجعا لوفرة عنصر البوتاسيوم الذى يساعد في 
الصوديوم،  عنصر  بمعادلة  الدم  ضغط  خفض 
او  السودانى  الفول  او  اللوز  من  كوب  فنصف 
الصنوبر او الفستق او بذور عباد الشمس تحتوى 
وهذا  البوتاسيوم  من  مجم   500 من  اكثر  على 
الموزة  في  الموجودة  البوتاسيوم  نسبة  من  اكثر 

الواحدة.

اما عن تأثيرها على مستوى الكولسترول فقد 
ثبت من بحث حديث ان األفراد الذين يعانون من 
ارتفاع نسبة الكولسترول عندما تناولوا 42 جم 
من بذور السمسم يوميا لمدة 4 أسابيع وجدوا ان 
أكثر   10% بمقدار  نقص  الرديء  الكولسترول 
من الذين اتبعوا نفس نوع الطعام بدون السمسم، 
التوقف  بعد  للزيادة  الرديء  الكولسترول  وعاد 
عن تناول السمسم، فالمكسرات والبذور تحتوى 
يتنافس  الذى  النباتى  بالستيرول  يسمى  ما  على 
مع الكولسترول الحيوانى في اماكنه، وبحث آخر 
على اللوز بين انه يساعد عل خفض الكولسترول 

الرديء وكذا األمر مع الجوز.

بل  القلب  امراض  على  األمر  يقتصر  وال 
األورام  من  الوقاية  في  دور  لها  المكسرات  ان 
نصف  تغطى  اللوز  من  جم   28 السرطانية، 
احتياج الجسم من فيتامين E وهو مضاد لألكسدة 
جم   28 كذلك  السرطانية،  األورام  من  ويقى 
 E من البندق تعطى %30 من احتياج فيتامين
ايالجيك  حامض  على  يحتوى  فهو  الجوز  اما 
الخاليا  نمو  ويمنع  لألكسدة  كمضاد  يعمل  وهو 
السرطانية، اما البرازيل نت فهو يتميز باحتوائه 
المضاد  السيلينيوم  كبيرة من عنصر  على كمية 
لألكسدة وهام لمنع الخاليا السرطانية من النمو، 
من  اكثر  للجسم  توفر  نت  البرازيل  من  7جم 

ضعف الكمية المطلوبة من عنصر السيلينيوم.

وتناول المكسرات والبذور هو غذاء ومصدر 
طاقة فهى تحتوى على بروتين ودهون وبطيئة 
أحساسا  تعطى  فهى  ولذلك  الغذائي،  تمثيلها  في 
وهى  األطعمة،  من  بكثير  قورن  اذا  بالشبع 
من  يعانون  ممن  فتساعد  لأللياف  جيد  مصدر 
من  فكوب  األخراج،  عملية  وتسهل  اإلمساك 
اللوز يحوى حوالى 15 جم من األلياف، وهى 
على  الحتوائها  نظرا  األنيميا  مرضى  تساعد 
للنباتيين  مناسب  طعام  انه  ننسى  وال  الحديد، 
فهى تحتوى على البروتين وأحماضه األمينية ال 
ينقصها اال عنصر الاليسين الذى يمكن الحصول 

عليه من البقول.

دراسة تؤكد اإلكثار من املسكنات 
يوقف القلب

اكد باحثون أمريكيون، إن اإلكثار من المسكنات ومضادات 
االلتهاب يزيد من عرضة اإلصابة بفشل القلب.

ألمراض  األمريكية  الجمعية  أجرتها  دراسة  وأوضحت 
القلب، أن اإلكثار من المسكنات يؤدي  إلى احتفاظ الجسم بالصوديوم والسوائل، كما يجعل 

أدوية عالج ارتفاع ضغط الدم أقل فعالية.
وحذرت الجمعية من خطورة استخدام المكمالت الغذائية، ذلك أن الكمية التي تحتويها من 

الصوديوم تشكل خطرا محدقا بصحة القلب، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.
ودعت الدراسة إلى تفادي اإلكثار من بعض المواد التي ترفع ضغط الدم مثل الشاي األخضر 

وعشبة “جينسنغ” الصينية ونبات الزعرور.
ويعاني قرابة 900 ألف شخص في بريطانيا من فشل القلب وهو مرض ينجم عن عدم وجود 

قدرة كافية في عضلة القلب على ضخ الدم في ليعبر في كل أعضاء الجسم.
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
  8164gindi@rogers.com  او

من عامل اإلبداع.. النجمة الريشية: أحد أبهى وأغرب كائنات احمليط على اإلطالق!

ال نعدم أن يظهر بني احلني واآلخر كائن 
غريب يلفظه احمليط على الشاطيء بال 
يصطدم  أو  محددة بعد  هوية  أو  اسم 
لفصائل  جديدة  بأنواع  الغواصون 
وأطوار  بأشكال  لكن  بالفعل  معروفة 
قبل.  من  تسجيلها  يسبق  لم  غريبة 
مع  متاًما  احلال  هو  هذا  كان  ولرمبا 
الكائن الغريب التالي الذي يبدو وكأمنا 
الطويل  الريش  من  مزغبة  كتلة  هو 
معنا  رحبوا  كاألسواط!  يضرب  الذي 

!Feather Star بالنجمة الريشية

النجمة الريشية حيوان بحري الفقاري، 
 Crinoid البحر زنبق  أنواع  أحد  ويعد 
آخر!  نوًعا   ٥٥0 من  أكثر  يضم  الذي 
وبالنظر إليه طوياًل، يبدو وكأن له أذرع 
من  وتتموج  تشع  الريش  من  مهدبة 
املنتصف.  في  الظاهر  غير  جسمه 
خالل هذا املقال، سترون التنوع املدهش 

للنجوم الريشية…

نطاًقا  الريشية  تغطي النجوم 
خط  من  ميتد  واسًعا  جيوغرافًيا 
سواء  األرض؛  قطبي  إلى  االستواء 
أو  الضحلة  املرجانية  احليود  مياه  في 
 ٦000 حتى  املظلمة  احمليط  بأعماق 
احلد  لكن  البحر؛  سطح  حتت  متر 
آسيا  حول  الهادي  احمليط  من  الغربي 
على  الريشية  النجوم  “جنة”  يعتبر 
التالي  الفيديو  ومقطع  الكوكب.  هذا 
 Els التقطه الغواص الهولندي احملترف
van den Eijnden لنجمة ريشية نادرة 

في مياه تايالند.

الريشية  النجوم  كل  تستطيع  ال 
السباحة، حيث تقتصر قدرة أغلبيتها 
البحر.  قاع  أرضية  على  الزحف  على 
الريشية  النجوم  متلك  ال  لهذا، 
مثيالتها  عكس  ساًقا،  السّباحة 

الزاحفة. 

الريشية  النجوم  ألذرع  بالنسبة  أما 
 200 إلى   ٥ بني  تتراوح  فهي  نفسها، 
ذراًعا! غابة من الريش بزوائد تتجسس 

الصطياد الطعام في كل ناحية. هكذا 
وللحصول على الطعام، تقبع النجوم 
في  تتسمر  أو  القاع  على  الريشية 
لتستقبل  مشرعة  أذرعها  بينما  املاء 
إليها  يجرفها  التي  الدقيقة  املغذيات 

التيار.

وكما هو احلال مع جنوم البحر التقليدية، 
االستغناء  الريشية  النجوم  تستطيع 
للخطر  تعرضت  متى  أذرعها  أحد  عن 
أحد  هجوم  جراء  أو  للهروب  كوسيلة 
جتديد  إمكانية  مع  عليها؛  املفترسات 
أن  ومع  مشاكل!  بال  املفقود  الذراع 
من  الكثير  يغري  ال  سام  بعضها 
أنها  إال  التهامه،  األكبر على  األسماك 
كالبزاقات  األصغر  البحرية  احليوانات 
حتب العيش عليها، مما يعرض النجوم 
بني  لقضمة  املستضيفة  الريشية 

احلني واآلخر من املفترسات األكبر.

الطريف هنا أن البعض استغل املنظر 
الغريب لنجوم البحر الريشية، ليطلق 
البحر!  نخلة  لطيًفا:  اسًما  عليها 
االسم  مع  جتاوبوا  اجلميع  أن  واألطرف 
اخملتلق بشدة وبشكل أكبر من اسمها 

احلقيقي األكثر غرابة في رأيي!

وعلى أية حال، فـ “نخلة البحر” مخلوق 
ساحر ال يكترث كثيًرا بتسميته؛ وفي 
اإلنسان  إال  يهم  ال  هذا أمر  النهاية 

فقط من دون كل الكائنات!
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  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

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

العمل، العجز عن العمل.

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


