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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

عندما حتري صديقي

د. رأفت جندي
منذ سنوات طويلة حكى لي صديق محب للكنيسة 
الكاثوليكية وهو أيضا قبطي أرثوذكسي ويذهب لألسرار 
الكنيسة  أن  حيث  الكنيستني  كلتا  في  املقدسة 
بها،  يعمل  التي  املستشفى  بجوار  كانت  الكاثوليكية 
لك  حل  »ال  له  قال  متشدد  شخص  بهذا  علم  وعندما 

وال بركة » 

يحضر  بأنه  حلم  نام  وعندما  وتضايق  صديقي  حتير 
وكان  ذهبية،  بأيقونات  مزينة  كبيرة  كنيسة  في  قداس 
السادس  كيرلس  البابا  قداسة  الكنيسة  تلك  بطرف 
وذهب  السادس،  بول  البابا  قداسة  اآلخر  الطرف  وفى 
بأن  له بعدها  الذي أشار  البابا كيرلس  يدي  للتناول من 
يذهب لباقي التناول من البابا بول قائال له »مسيح واحد 
يابني«     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

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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MASTERS
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Honour Society
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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
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اعرض بيتك أو شقتك للبيع
مع نبيل دانيال

تقييم مجانا لبيتك أو شقتك
استشارة مجانيه لتجهيز بيتك أو شقتك للعرض

تصوير بيتك أو شقتك مجانا بواسطة مصوراتى خبير.     
تنظيف البيت أو الشقه مجانا قبل العرض

تسويق مكثف لبيتك أو شقتك للحصول على اعلى سعر 

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 



تكملة مقال »عندما تحير صديقي« 
ص1

ومنذ سنوات طويلة قال لي أيضا اب 
قداسة  بأن  مشهور  أرثوذكسي  كاهن 
يعيد  ال  بان  حال  أعطاه  كيرلس  البابا 
انضم  اذا  الكاثوليكي  الشخص  تعميد 
ان  عليه  وفقط  األرثوذكسية  للكنيسة 
يدهنه بزيت الميرون المقدس، وأضاف 
قداسة  تولى  أنه عندما  الكاهن  االب  لي 
كيرلس  البابا  لقداسة  خلفا  شنودة  البابا 
او  باإليجاب  يعلق  ولم  بهذا  يعلم  كان 

المنع. 

كانت  لمصر  فرانسيس  البابا  زي��ارة 
بالغة  بحفاوة  واُستقبل  عظيمة  بركة 
جعلتني اقارن بين دخول العائلة المقدسة 
من  ومطرودين  مطاردين  مصر  ارض 
لقداسة  الرائع  كل مكان وبين االستقبال 
كيف  لنفسي  وقلت  فرانسيس،  البابا 
بالذي  احبائه  يكرم  المسيح  السيد  أن 
بينما  بيت  له  منا  وكل  لنفسه،  يعطه  لم 
يكن  لم  المجد  كل  له  المسيح  السيد 
وباقي  راس��ه(  يسند  )اي��ن  مسكنا  له 

تطول. المقارنات 

نظر  فرانسيس  البابا  قداسة  لفت  هل 
روحية  كنوزا  لديهم  أن  المسؤولين 
من  مصر  في  المقدسة  العائلة  لمسار 
السياح  ماليين  لنا  تجلب  ان  الممكن 

بدون أن يدركون؟      

البابا  ق��داس��ة  ب��ع��ده��ا  ذه���ب  ول��ق��د 
في  يشارك  لكي  للبرتغال  فرانسيس 
في  هناك  العذراء  السيدة  ظهور  ذكرى 

يحضره  الذي   1916 عام  فاتيما  سانت 
العالم  ارجاء  جميع  من  المؤلفة  اآلالف 

كل عام.

ظهور  أن  المسؤولون  يفهم  فهل 
السيدة العذراء في الزيتون عام 1968 
ه��و أح��دث وأك��ب��ر واط���ول م��ن ظهور 
وال  فانيما  سانت  في  العذراء  السيدة 
تهتم  وال  المصرية  الدولة  عنه  تعلن 
آالف  لمصر  يجذب  لكي  إعالميا  ب��ه 
السياح؟ والحديث يطول عن باقي االثار 
المسيحية التي من الممكن أن تجلب لنا 
المصرية  االثار  بجانب  السياح  ماليين 

القديمة. 

البابا  ل��ق��داس��ة  وح��ب  محبة  تحية 
الذين  وبكت  عاتب  وال��ذي  فرانسيس 
بينما  والمساواة  الحرية  عن  يتكلمون 

يفعلون عكسها، فهل فهم هؤالء؟ 

وهل فهم ايضا الذين يعلمون اإلرهاب 
ذلك  عكس  يتكلمون  بينما  مدراسهم  في 
قداسة  من  والعتاب  الحب  لغة  خارجها 

لهم؟ فرانسيس  البابا 

وت��ح��ي��ة خ��اص��ة ل��ق��داس��ة ال��ب��اب��ا 
تواضروس الذي يجمع وال يفرق، يمهد 
والحواجز  المتاريس  يضع  وال  الطريق 
ال  المسيحيين  كل  ألن  مسيحية،  لوحدة 
يختلفون على شخص السيد المسيح أنه 
تحير  وعندما  الجسد.  في  الظاهر  هللا 
البابا  قداسة  له  قال  وتضايق  صديقي 
كيرلس في المنام »مسيح واحد يابني«
  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
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أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

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

جواز السفر الكندي سيحمل عالمة جديدة للمتحولني جنسيا 

قالت وزيرة العدل جودي ويلسون ان الحكومة تعمل لتحديث سياستها عبر االدارات الفيدرالية بخصوص تحقيق العدالة 
للمتحولين جنسيا ، وقريبا سيكون هناك عالمة ثالثة في جوازات السفر الكندية للمتحولين جنسيا ،  وقالت وزيرة العدل ان 
الحكومة لديها الكثير من العمل لجعل سياستها تتفق مع القانون رقم )سي-١٦( حيث ان االشارة الي نوع الجنس بي )ذكر( 
او )أنثي( لم تعد تتفق مع الواقع وحيث أن ذكر نوع الجنس الزم بالنسبة لوثائق السفر ضمن قواعد منظمة الطيران المدني 
الدولي فإن هذه المنظمة سمحت بثالثة عالمات لالختيار منها وهي )ذكر( او )أنثي( او )غير محدد( وفي كندا افاد مصدر 
مسؤول أن هيئة الهجرة والالجئين والجنسية قد أزالت شرط أثبات الجراحة لتغيير الجنسية لالشخاص الذين يطلبون تغيير 
هويتهم الجنسية في جوازات السفر او شهادات الجنسية ووثائق االقامة الدائمة او المؤقته في كندا ، وقد تعهد رئيس وزراء 
كندا جستن ترودو بجعل الوثائق التي تصدرها الحكومة أكثر تعبيرا عن التنوع الجنسي بين االفراد وقد قامت سبعة دول 
في العالم باصدار وثائق الهوية مثل جوازات السفر وبها اختيار ثالث بجانب ذكر او أنثي ، وسوف يتم تعديل القانون رقم 

)سي- ١٦( بحيث سيشمل فقرتين جديدتان 
لتجريم التمييز وتعبيرات الكراهية وجرائم 
هذا   ، جنسيا  المتحولين  ضد  الكراهية 
حزب  من  البرلمان  نائب  اعترض  وقد 
المحافظين دون بليث علي اضافة اختيار 
السفر  جوازات  في  الجنسية  لنوع  ثالث 
سوف  التي  االختيارات  عدد  كم  وقال 
ان  وقال  ؟  هذا  سيتوقف  وهل  تضيفونها 
التغيير في جوازات السفر قد يترتب عليها 

آثار في الرحالت الدولية.



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
عايزين  شهرين  شهور  الست  علي  باقي 
يا  وأه  إيه...  وال  عيونك  نور  أننا  نعرف 

خوفي من إيه.
علي عبد العال

ضدك  يهتفوا  النواب  مجلس  اعضاء  لما 
ثانوني  عيال  أمال  المجلس  جوه  بلطجية 

ممكن يهتفوا يقولوا إيه؟؟
وزير الداخلية

داعش هددت بضرب الكنائس تاني أصحي 
وفوق انت ورجالتك مش ناقصة وجع قلب.

ترامب
 ماكرون مراته أكبر منه 24 سنه و أنت 
مراتك اصغر منك ب 24 سنة بصرة انت 

بتاع البتلو وهو بتاع الكندوز.
ماكرون 

المدرسة  اتجوزت  المدرسة  روحت 
انضميت لحزب بعد سنه بقيت رئيس فرنسا 
وتمشي  تردو  معاك  وتاخد  تزورنا  تيجي 

وتعمل فينا معروف.
لوبان

قعدنا نقول أه لو لعبت يا زهر لكن ما لعبش 
مع أنه لعب مع ترامب وجه عندك ووقف.

ماكسيم برنيه
متفقين أو مختلفين معك هنوقف وراك بعد 
ما تكسب زعامة المحافظين ومهمتك ترجع 

المحافظين للحكم.
حبيب العادلي 

بعد هروبك قلت طبعا إللي له ضهر ال أحد 
يضربه علي قفاة.

جستين تردو
لسه  وانت  الحشيش  بيع  شرعت  إرجواي 
تسمح  وال  الحشيش  شرع  إجري  الويد  في 

ألي حد يسبقك في الخراب.
رئيس جامعة األزهر

إتهمت إسالم البحيري بالردة وما قدرتشي 
البلد  وشكل  داعشي  وشكلك  داعش  تكفر 

نصها دواعش.
حمدين صباحي

هو مافيش في البلد محلل غيرك... فكرتني 
الجامعة  في  صعيدي  في  هنيدي  بمحمد 
الضغط  كل  »هو  قالها  لما  األمريكية 

عليكي«.
مني الشاذلي

برنامج  قدم  أديب  عمرو  مبارك  عهد  في 
قدمتي  أنتي  السيسي  عصر  وفي  مواهب 
برنامج فني لكن الحقيقة في عهد مرسي كله 

أتكلم في السياسة انتي وأم أيمن.
وزير التعليم

 ١38 من   ١34 ال  ترتيبنا  تقول  طالع 
وحضرتك لسه عايش ولك نفس وعندك دم 

تفضل في الوزارة.
الصحفي طارق حافظ

بعد إتهامك بخدش الرونق العام... هنبطل 
نغني يا بتاع النعناع يا منعنع ونغني يا بتاع 

الرونق يا مرونق.
الشيخ سالم عبد الجليل

واتباعها  فاسدة  عقيدة  المسيحية  بتقول 
هيروحوا النار... طيب هسيبولك الجنة انت 

والست الوالدة إيه مزعلك.  

بيتـــــك 
و سوق العقارات
Title search

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

عند  بها  تسمع  كثيرة  مصطلحات  توجد 
دراية  على  تكون  ان  ويجب  عقار  شراء 
الوقوع فى اخطاء مكلفة.  لتتجنب  بمعناها 
سأتناول اليوم واحدة من تلك المصطلحات.
فى  البحث  عملية  هو   Title search
الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار فى مكتب 

التوثيق مثل سند الملكية.  
يقوم بهذه العملية المحامي المختص بإنهاء 
إجراءات نقل الملكية عند شراء العقار. لذلك 
قبل  كافى  للمحامي وقت  يعطى  ان  ينبغي 
closing date إلتمام هذا البحث ويجب 
ان تتابع مع المحامي نتائج هذا البحث على 
األقل أسبوعين قبل موعد نقل الملكية للتأكد 
العقار.  على  مشاكل  اى  وجود  عدم  من 
المقصود بهذا البحث هو اإلجابة على ثالثة 

أسئلة هى:
هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )١
تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )2

باستخدام العقار.
هل توجد ديون مسجلة على العقار   )3
يجب ان تدفع عند نقل الملكية، على سبيل 
المثال، الرهن العقارى او ضرائب متأخرة.
لذلك يجب ان تتأكد من ان هناك فترة كافية 
لهذا البحث فى عقد شراء العقار وتتابع مع 

المحامي قبل انتهاء تلك الفترة.
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

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

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

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352
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تاريخ انقسام الكنائس
عندما زار البابا فرانسيس مصر كتب البعض عن تاريخ انقسام الكنيسة، 
ولتصحيح بعض مما كتب يقدم لكم األهرام اجلديد حملة سريعة عن تاريخ 

االنقسامات

الغير  األرثوذكس  الكنائس  أنقسام 
خلقودونية 

االنقسام  كان  في مجمع خلقيدونية، 
سنة  في  الواحدة  الكنيسة  في  األول 

451م علي طبيعة السيد املسيح.

من  كل  اجملمع  هذا  في  وانفصلت 
السريان  وكنيسة  اإلسكندرية،  كنيسة 
األرمن،  وكنيسة  احلبشة،  وكنيسة 
أصحاب  من  وهم   - الهند  وكنيسة 
الطبيعة الواحدة للسيد املسيح املركبة 
باقي  عن   -  )Miaphysite( اثنتني  من 
بالطبيعتني  تؤمن  التي  العالم  كنائس 
املتحدتني للسيد املسيح )Diophysite( أو 
اخللقيدونيني. وأطلق علي الكنائس التي 
القبطية  كنيستنا  ومنهم   - انفصلت 
 Oriental Orthodox"  - األرثوذكسية 

Churches " أو الغير خلقيدونيني  

مجمع  عقيدة  األقباط  رفض  وعندما 
الرومان  األباطرة  حاول  خلقيدونية 
إلي  الكنيسة  وعادت  عليه.  إجبارهم 
علي  املرة  تلك  ولكن  االستشهاد  عصر 
أيدى إخوتهم في اإلميان املسيحي. ورفض 
لهم  يعني  كان  الذي  البطريرك  األقباط 
من القسطنطينية مطلقني عليه لقب 
بتعيني  ومتسكوا  امللكي"  "البطريرك 
يُنفي  ما  كثيرا  كان  الذي  القبطي  البابا 

أو يهرب. 

وجهات  لتقريب  محاوالت  وجرت 
في  املسيحي  الشمل  وجمع  النظر 
القرارات  حذف  فتم  الرومانية،   الدولة 
مجمع  كان  التي  البحتة  النسطورية 
خلقيدونية قد قبلها. وهذا احلذف سبب 
بعض من االرتياح لألقباط ولكن لم يصل 
ارتياحهم إلي درجة جتعلهم يقبلون هذا 
بداية  عند  توقفت  احملاوالت  وهذه  اجملمع. 
غزو الفرس ثم العرب للدولة البيزنطية.  

الشرقيني  األرثوذكس  كنائس  انفصال 
من الكنيسة الكاثوليكية

الشرقية  األرثوذكسية  الكنائس 
تسير  وخالفه  والروسية  أليونانية 
والكنيسة  البيزنطية،  الطقوس  علي 
الطقوس  علي  تسير  الكاثوليكية 
مجمع  يتبعون  وكلهم  الالتينية. 
خلقيدونية ويؤمنون بطبيعتني متحدتني 
املسيح.  للسيد  منفصلتني  ومشيئتني 
ولقد انفصلت مجموعتي هذه الكنائس 
كانت  ولقد  1054م.  سنة  في  رسميا 
الهوة تتزايد بني اجملموعتني طوال سنوات 

طويلة حتى انتهت بهذا االنقسام. 

وهناك سببان رئيسيان لهذا االنقسام: 
األول هو الزيادة  التي أضافتها الكنيسة 
الذي  اإلميان  قانون  إلي  الكاثوليكية 
وضعه مجمع القسطنطينية بخصوص 
الروح القدس التي تسمى )فيلوك( وهذه 
منبثق  القدس  الروح  أن  تقول  الزيادة 
االتفاق  مت  ما  بخالف  واالبن،   اآلب  من 
أن  القسطنطينية من  عليه في مجمع 
والسبب  اآلب.   من  منبثق  القدس  الروح 
الكنيسة  محاولة  هو  اآلخرلألنفصال 
علي  سيطرتها  فرض  الكاثوليكية 
كنائس  وسائر  القسطنطينية  كنيسة 
اخلضوع  على  إجبارهم  ومحاولة  الشرق 

حتت نفوذ وسيطرة بابا روما.

وكال من الطرفني حرم الطرف اآلخر من 
بينهما  العالقات  تدهورت  ولقد  شركته. 
أكثر وأكثر عندما غزت جيوش الصليبيني 
الغربية الالتينية مدينة القسطنطينية 
سنة  في  فيها  والهدم  احلرق  وأعملت 

1204م. 

محاوالت  بدأت  العشرين  القرن  وفى 
احتاد الكنائس مرة آخرى.  
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زهور بال أشواك

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)50(

قائدا الدولة قبل حرب األيام الستة 
ادوارد يعقوب

علي  كالبخار  سريعه  األعوام  مرت 
في  ليمضي  عائلته  ترك  الذي  األب 
طريق المال واالضواء والسفر بعيدا عن 
أفراد أسرته بال وداع وبال سالم.  بينما 
االم  علي  كالجبال  ثقيله  األعوام  مرت 
يحتمله بشر النتشال  لم  ما  تحملت  التي 
اسرتها من الضياع والفقر ومن المصير 
غياب  بعد  ينتظرهم  كان  الذي  المظلم 
مصدر  وغياب  األمان  وغياب  األب 

الدخل.
ممتلكات  كل  االناني  األب  باع  فقد 

أسرته وغادر البالد وترك ابنائه 
سند  أي  بال  المجهول.  للمستقبل 

أوحمايه.
الزهور  عمر  في  اطفاله  ترك 
األشواك  تخنقهم  ان  كادت  ولكن 
بعد غيابه وبعد اختفاء األمان من 

حياتهم.
 

حين  قاسيه  الصدمة  كانت 
كل  األب  عوده  األسره  انتظرت 
لم يترك خلفه  لم يعد.  يوم ولكنه 
رسالة يكشف فيها سر رحيله أو 

غيابه المفاجئ.
قد  االم  كانت  الزمن  من  فتره  وبعد 
باعت كل ما تقتني للحصول علي المال 

لم يكن أمامها الي خيار العمل. 
العالم  الي  مره  ألول  االم  خرجت 
قبل  من  تراه  لم  بما  لتصطدم  الخارجي 
فكان العالم بالنسبة لها هوبيتها فقط ولم 
العالم  بأمور  أومعرفه  خبره  علي  تكن 

الخارجي.
طرقت أبوابا كثيره ولم تٌفتح لها حتي 
وليس  البيوت  أبواب  تطرق  بدأت  انها 

فقط أبواب المحال التجارية.
اال ان وجدت امرأه ٌمسنه مريضه بال 
بها  يعتني  احدا  عائل تضع الفته تطلب 

بمقابل مادي ٌمجزي.
وقد كان!

ابنائها  بين  يومها  تٌقسم  االم  وكانت 
في  عملها  وبين  واحتياجاتهم  الصغار 
من  لها  ليس  التي  الٌمِسنه  المرأه  رعايه 

يرعاها.
وارتبطت االم بالمرأه العجوز وأصبحا 

كالصديقتين بمرور الوقت.
علي  وائتمنتها  السيدة  تلك  احبتها 
حياتها وكانت االم تحنو عليها وترعاها 

كأنها والدتها.
االم  وكبرت  الثقيلة  األعوام  ومرت 
في العمر ولم تعد الصحه تعينها كما في 
الماضي ولكنها استمرت في العمل لدي 
السيدة الٌمسنه الحتياجها الشديد للمال من 

اجل ابنائها الصغار.
وبعد وقت لم تعد تحتمل وظهر عليها 
الفحص  وبعد  الشديد  المرض  عالمات 
علمت انه المرض الذي ليس منه شفاء.

من  ليس  الن  مراً  بكاًء  تبكي  كانت 
يعتني بأوالدها من بعدها.

بكاءها  العجوز  السيدة  والحظت 
كل  عرفت  منها  إلحاح  وبعد  المستمر 
قلبها وأخذت علي عاتقها كل  شئ. رق 
المرض  هذا  من  العالج  رحله  تكاليف 
الخطير. ولكن بعد وقت دخلت االم في 

كوما ولم تفق منها.
برعاية  الٌمسنه  العجوز  السيدة  فقامت 
الفارغ  الكبير  بيتها  في  وأخذتهم  ابنائها 
االم  اال  قبل  من  احدا  فيه  يكن  لم  الذي 

المسكينه.
من  برغم  وترعاهم  تحنوعليهم  كانت 
كما  أحبتهم  بينما  وضعفها  سنها  كبر 

احبت والدتهم.
وكانت أيضا مستمرة في اإلنفاق علي 
جدوي  ال  انه  علمها  رغم  االم  عالج 
من العالج. وحينما كانت تفيق االم من 
تطمئنها  كانت  اللعين  المرض  غيبوبه 
السيدة الٌمسنه علي اوالدها وانهم جميعهم 

بخير ويقطنون معها في بيتها الكبير.

مع  طويل  صراع  بعد  االم  ورحلت 
بال  زهوراً  وتركت  الفتاك  المرض 

بستان. بال اب وال أم وال أموال.
فكرت السيدة العجوز ماذا تفعل؟

أتودعهم بيتاً لأليتام؟
من  احدا  الي  تصل  ان  تحاول  أم 

عائلتهم؟
اال ان أخذت القرار االصعب وهو ان 

تكمل رعايتهم للمنتهي.
علمت ان هللا قد أعطاها رساله جديده 
في الحياه وشعرت بالمسؤلية تجاه هؤالء 

األطفال.
باألشواك.  وملئ  صعبا  الطريق  كان 
ان  الى  للنهايه.  معهم  احتملته  ولكن 
وصلوا جميعا لبر األمان واجتازوا جميع 
الزهور  وأصبحت  التعليمية  المراحل 
اشواك  اَي  تخنقها  ال  يانعه  متفتحه 
اجتماعي  مركز  في  منهم  كل  واصبح 

مرموق ويشغل منصباً. 
فقد أكملت معهم الطريق للنهايه بأمانه 
وحب فصارت هي االم واألب والصديق 
عائلتها  لها  هم  وصاروا  لهم.  بالنسبة 

الكبيرة بعد ان تزوجوا وأنجبوا.
اعتنت  كمن  للنهايه  بجوارهم  ظلت 
بزهورا وسط األشواك حتي ازالت عنهم 
كل األشواك التي باتت حولهم منذ رحيل 

األب ومن بعده االم.
حتي  لهم  بالنسبة  البستان  هي  كانت 
افراح  البستان  ومألت  الزهور  كبرت 
واإلشواك  الدموع  فتحولت  وبهجة 
اال  واحد  بشئ  واطمئنان  سعاده  الي 

وهوالحب.
احتمال  علي  القادر  هو  الحب  نعم 
تجرحنا  قد  الزهور.  أجل  من  األشواك 
إلّي  الجرح  سيتحول  ولكن  األشواك 
ويتحول  االلم  وسيختفي  حب  عالمه 

الفراح.
ونري يوما نصب اعيننا زهورنا التي 

احتضناها بين األشواك بال أشواك... 

الناصر  عبد  ادعى 
احلرب  قبل  بالصدفة  اال  املشير  بزواج  معرفته  عدم 

ب4اشهر
ثار وأمر عامر بقطع صلته ب برلنتى وقد خجل عامر 

منه وتظاهر بعزمه على تنفيذ هذا االمر
في مهزلة: عامر يهني احد لواءاته ويدافع عن عسكرى 

مجند ضرب عميدا بجيشه
لقيادة  يصلح  ال  عامر  ان  نفسة  قرارة  في  يعرف  كان 

اجليش ولكنه فرض عامر على مصر كقائد للجيش
 حادثتني واقعيتني يجسما مدى عدم االحترام املتبادل 

بني القائدين
في الحلقتان الماضيتان تعرضت لشخصية عامر قائد 
الجيش المصرى في حرب األيام الستة ووصلنا الى 
زواجة السرى بالفنانة برلنتى عبد الحميد وقد عرضة 
البعض  ادعى  منظمه  تشويه  حملة  الى  الزواج  هذا 
مدير  وشلته وخصوصا  الناصر  عبد  تدبير  من  انها 
مكتبة سامى شرف وقد ادعى عبد الناصر عدم معرفته 
و  ب4اشهر  الحرب  قبل  بالصدفة  اال  الزواج  بذلك 
في شهر فبراير ١9٦7 )اى بعد ٦ سنوات من بداية 
جاء  كما   )!!١9٦2 عام  وبرلنتى  عامر  غرام  قصة 
على لسان حسنين هيكل صحفى عبد الناصر األول 
وكذلك محمود الجيار سكرتير عبد الناصر.  اال ان 
وان  ذلك  عكس  يثبت  ما  الكثيرة  الشواهد  من  هناك 
عبد الناصر كان على علم بذلك الموضوع منذ بداية 
التعارف بين عامر وبرلنتى وذلك النه ليس منطقيا ان 
يخفى مثل هذا االمر الجلل على أجهزة عبد الناصر 
التجسسية العديدة التي اشرت اليها في هذه الحلقات من 
قبل، خصوصا تلك التي كانت مخصصة لمراقبة كل 
تحركات وسكنات عامر وكان عبد الناصر يفتخر دائما 
انه يستطيع بأجهزته هذه معرفة ما يدور بين الزوج 
وزوجتة وهما في بيتهما المغلق. ويثبت ذلك أيضا ما 
أكدته بنفسها برلنتى عبد الحميد وحقيقة ان احد شهود 
الزواج هو السادات الذى من المستحيل ان يصدق أحدا 
من الذين يعرفون مدى خوفه من غضب عبد الناصر 
علية اذا اكتشف انه اخفى خبرا مثل هذا عنه.  وكذلك 
اعترافات الكثيرين من المحيطين بعبد الناصر فقد ذكر 
الخاص  المشير و حارسه  متولى« سكرتير  »محمد 
بالزواج في عام   الناصر علم  ان عبد  اسراره  وكاتم 
١9٦5 وثار وامر عامر ان يقطع صلته ب برلنتى 
تنفيذ هذا  بعزمه على  منه وتظاهر  وقد خجل عامر 
االمر وطلب من عبد الناصر ان يمهله بعض الوقت 
حتى يتوصل الى طريقة يتخلص بها من هذا الزواج! 
وقد كلف عبد الناصر أيضا صالح نصر بوضع حد 
حاسم لهذه العالقة لعلمه بدور صالح نصر في هذا 
ال  انه  عامر  عن  معروف  فقط  يكن  لم  الموضوع. 
يستطيع التحكم في شهواته بل انه وصل الى درجة من 
الغرور مثل عبد الناصر وقد حكى الناقد »عبد الرحمن 
فهمى« ان العميد على قنديل وهو حكم كرة مشهور 
في الستينات من القرن الماضى و تعرض العتداء امام 
الجمهور من العب الزمالك »محمد رفاعى« وكان 
عسكرى مجند بالجيش وذلك في مباراة الزمالك والقناة 
عام  ١9٦3 فما كان من اللواء »عبد هللا رفعت« احد 
استنكر حدوث مثل هذا  ان  اال  الكره  اتحاد  مسئولي 
االعتداء على تقاليد الجيش بمنظر مجند يضرب عميد 
وطالب  الرياضية  باالخالق  مخال  حدثا  أيضا  واعده 
بعقاب رفاعى بقرار من اتحاد الكرة وأيضا  بالتحقيق 
معه بمعرفة الجيش وبعد يومين رن جرس التليفون في 
منزل اللواء رفعت وكان المتحدث على الخط المشير 

عامر ودار الحوار االتى:
المشير: انا وصلنى كل الكالم اللى قلته في اتحاد الكره 

يا عبد هللا رفعت.... انت فاكر الحكاية فوضى؟
نظره  وجهة  في  يسانده  المشير  ان  )ظانا  رفعت: 

التربوية(  ده برضه العشم يا فندم.
المشير: عشمك في أيه؟

الوضع  هذا  تقبل  ان  يمكن  ال  سيادتك  ان  رفعت: 
الخاطئ ان يعتدى عسكرى على عميد في ملعب كره 

مهما كان السبب.
المشير: انت مش عارف العسكرى ده يبقى مين؟

رفعت: ايوه يافندم ده محمد رفاعى.
المشير: مش عارف رفاعى ده بيلعب الى نادى؟

رفعت: لنادى الزمالك يافندم.
المشير: مش عارف مين رئيس نادى الزمالك ؟
رفعت: يرأسه المهندس »حسن عامر« يا فندم

المشير: ماتعرفش ان حسن عامر ده يبقى اخويا؟
رفعت: عارف يا فندم.

نادى  تهاجم  ..ازاى  عارف  دام  ما  طيب  المشير: 
الزمالك؟

رفعت: انا لم اهاجم الزمالك يافندم.... انا بأتكلم عن 
األصول التربوية والنظام في القوات المسلحة.

المشير: انت ها تعلمنى النظام في القوات المسلحة يا 

عبد هللا؟
تشوف  لماالناس  بس  يافندم....  قصدى  مش  رفعت: 
عسكرى في الجيش بيضرب عميد في الملعب، واللى 
الجرائد  صفحات  على  شافه  الملعب  في  شفوش  ما 

المجالت يبقى الوضع أيه؟
المشير: هو رفاعى كان كان البس عسكرى والحكم 

كان البس عميد في الملعب؟
رفعت: ال يافندم بس كل القوات المسلحة  بتتفرج على 
المباراة  و زمالءهم عارفين ..... وكمان من الناحية 

التربوي .........
قاطعة المشير بحدة: انت هاتعلمنى النواحى الرياضية 

واألخالقية كمان يا عبد هلل يارفعت؟
رفعت: مش قصدى يافندم.... بس.....

قاطعه المشير في لهجة تهديد: البس وال بتاع..... انا 
بشرفى لوال اعرف عنك كضابط كويس لكنت امرت 

بأعتقالك دلوقتى!
تساءل اللواء عبد هللا رفعت مندهشا: اعتقالى!؟

المشير: آيه مش مصدق... تحب تجربلك يومين؟ انا 
بس مراعى ماضيك العسكرى والرياضى وها اكتفى 

بإصدار أمر تنفذه فورا
رفعت: اللى تأمر بيه يافندم.

المشير: انا خففت عليك الحكم واكتفيت بان ال تدخل اى 
ملعب في حياتك.... وانت فاهم ... محرم عليك دخول 
اى ملعب كره حتى كمتفرج.... ولو دخلت اى ملعب 

يا عبد هللا يا رفعت مش ها يحصلك طيب.
و لم يدخل اللواء رفعت وهو عضو لجنة الحكام باتحاد 
الكرة اى ملعب بعد هذه الواقعة الغريبة منذ عام ١9٦3 

وحتى عام ١97٦ بعد موت المشير.
هذه المهزلة تلخص بوضوح واقع مؤلم لجيش وقائدة 
الجيش  راس  بين  التعامل  الدب  مثاال  فيه  المفترض 
واحد رتبه العالية بينما يظهر تدنى المستوى الحوارى 
من جانب الرأس وعدم احترام مرؤسيه وضياع القيم 
وقبلية  العسكرى  االنضباط  بل  العسكرية  والتقاليد 
اى  حساب  على  تابعيه،  أخطاء  عن  ودفاعة  المشير 
منطق  دون  غضبة  في  واندفاعة  كان  مهما  شيء 
وتطرفه في االحكام والعقاب. وهذا بالضبط الذى كان 
حادثا وسط افراد القوات المسلحة المصرية قبل حرب 

األيام الستة.
  ان عبد الناصر كان يعرف في قرارة نفسة ان عامر 
ال يصلح لقيادة الجيش وكان يعى مدى ما وصل اليه 
الجيش من تسيب عسكرى و فساد ادارى ولكنه فرض 
عامر على مصر اليمانه التام ان عامر مخلص له وانه 
بذلك سيضمن والء الجيش له و استحالة انقالبه عليه 
وال يهم عبد الناصر بعد ذلك ما قد يجره قائد للجيش 
في  ماحدث  مثل  مصر  على  كوارث  من  كفئ  غير 
حرب األيام السته وما كان ممكنا ان يحدث من قبل في 
حرب السويس. وهذه رواية أخرى تؤكد عدم احترام 
عبد الناصر للمشير ويرويها احد موظفي مكتب رئاسة 
عبد الناصر ويدعى »منير حافظ« يقول حدث امامه 
مكتب  غرفة  من  يسجل  كان  انه  مارس ١9٦3  في 
المعلومات بقصر القبة المباحثات التي كانت تجرى في 
القصر بين وفود مصر وسوريا والعرق بشأن الوحدة 
الثالثية بين األقطار الثالثة وكان وفد مصر يضم عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر الذى كان يجلس بجانبة. 
وكان هيكل يتابع المناقشات من غرفة التسجيل وفى 
االستراحة جرت مكالمة تلفونية بين عبد الناصر من 
يسأله  التسجيل  غرفة  في  هيكل  مع  المحادثات  قاعة 
عن رأيه في المناقشات كما فهم حافظ من ردود هيكل 
التي كان يصغى اليها حافظ وفجاه سمع هيكل يقول 
تسكت  تعرف  لو  بس  كويسة  المناقشة  الناصر  لعبد 
ال ».........« )شتيمه( اللى قاعد جنبك؟. وبان من 
ضحكة هيكل تجاوب عبد الناصر في رده على هيكل. 
وقد فوجئت بهذا االحتقار للمشير في نظر الصديقين.        
ثم يحكى بالمقابل واقعة أخرى شهدها بنفسة للمشير 
بين  جمعت  سهرة  في  القصة  »جرت  يقول   حيث 
المشير وبعض اصفيائه وتساءل احدهم عن رد فعل 
عبد الناصر لو حضر ورآهم في هذه السهرة الصاخبة 
فرد احد الحاضرين مخاطبا المشير »ماتشفلنا طريقة 
المشير  اللى علينا ده« وضحك  الرعب  تخلصنا من 
بما يوحى بتعوده على مثل هذه االحاديث حول عبد 
للقراء  اترك  الصورتان  هاتان  رفقائه.   مع  الناصر 
استنتاج ماكانت عليه العالقات الحقيقية داخل مشاعر 
األيام  حرب  قبل  مصر  يقودان  كانا  الذان  الغريمين 

السته. 
المراجع: ١- مؤامرة اغتيال المشير: محمود فوزى.  
اعترافات   -3 الحميد    عبد  وانا:برلنتى  المشير   -2
قادة حرب يونية:سليمان مظهر 5- مذكرات الجيار : 
الظاهر بيبرس  ٦- ثورة 23 يوليو الجزء الثانى:احمد 
هيكل   ١9٦7:محمدحسنين  االنفجار   -7 الحمروش  
8 - اغتيال عبد الحكيم عامر: فاروق فهمى 9- حياة 

المشير عبد الحكيم عامر: رشاد كامل



تخدموا الرب االله والمال )لوقا ١٦ 
: ١8(. وفي  تيموثاوس االولي  ٦: 
المال  أن محبة  ١0   يوضح بولس 
ابتغاه)  اذ  الذي  الشرور،  لكل  اصل 
وقدرته  بكل طاقته  اليه  احبه وسعي 
وحياته  عقله  علي  مسيطرا  واصبح 
االيمان،  قوم ضلوا عن  ومعامالته( 
وطعنوا انفسهم بأوجاع كثيرة ، لتكن 
سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا 
»ال  قال:  ألنه  عندكم،  بما  مكتفين 
 ١3 )عبرانيين  اتركك«  وال  اهملك 
والفرسيين  الكتبة  تعمد  كما   .)5  :
وسط  المسيح  يسوع  الرب  احراج 
الناس مرة تلو األخرى عندما سألوه 
)مرقس  لقيصر؟  الجزية  أتعطى   :
سالوا  عندما  واألخرى   )١3:  ١2
يوفي  هل  قائلين:  امامه  بطرس 
 24  : )متي ١7  الدرهمين؟  معلمكم 
االولي:  علي  رده  فكان   .)27  –
بدينار  ايتوني  تجربونني؟  »لماذا 
ألنظره«.  فاتوا به. فقال لهم: »لمن 
له:  فقالوا  والكتابة؟«  الصورة  هذه 
»لقيصر«.  فأجاب يسوع: »اعطوا 
االله  للرب  وما  لقيصر  لقيصر  ما 
للرب االله«. وعلي الموقف الثاني: 
يأخذ  ممن  سمعان؟  يا  تظن  »ماذا 
الجزية  او  الجباية  االرض  ملوك 
قال  االجانب؟«   من  ام  بنيهم  امن 
له  قال  له بطرس: »من االجانب«. 
ولكن  احرار.  البنون  »فاذا  يسوع: 
والق  البحر  الى  اذهب  نعثرهم  لئال 
اوال  تطلع  التي  والسمكة  صنارة 
استارا  تجد  فاها  فتحت  ومتى  خذها 
فخذه واعطهم عني وعنك«. نالحظ 
الرب  مع  يكن  لم  الموقفين  كال  في 
يسوع دينارا ليشرح لهم تعليمه ورده 

روحيات6
ادفع عين وعنك

د. روز غطاس
يملك  الذي  الغني  وهو  سؤالهم  علي 
القطعة  تلك  معه  يكن  لم  شيء  كل 
المعدنية التي يتنافس عليها الناس في 
عني  ادفع  فقوله  ومكان.  زمان  كل 
شيء  له  نعمل  اننا  يعني  ال  وعنك 
الموقف يظهر  بالمقابل ألنه في هذا 
تمجد  يكن  لم  ألنه  االنسان  كيسوع 
ايضا  ولكن  بعد.  والقيامة  بالصلب 
ليعلمنا ان نساعد بعضنا البعض في 
اياه  يعلمنا  ما  وهذا  المالية  االزمات 
رسالته  في  يعقوب  الرسول  ايضا 
النقية  الطاهرة  الديانة  يقول:«  حيث 
اليتامى  افتقاد  هذه:  هي  االب  عند 
واالرامل في ضيقتهم، وحفظ االنسان 
اختار  اما  العالم.  نفسه بال دنس من 
اغنياء  العالم  هذا  فقراء  االله  الرب 
الذي  الملكوت  وورثة  االيمان،  في 
وعد به الذين يحبونه؟. ما المنفعة يا 
اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن 
ليس له اعمال، هل يقدر االيمان ان 
يخلصه؟  ان كان اخ واخت عريانين 
ومعتزين للقوت اليومي،  فقال لهما 
استدفئا  بسالم،  »امضيا  احدكم: 
حاجات  تعطوهما  لم  ولكن  واشبعا« 
االيمان  هكذا  المنفعة؟   فما  الجسد، 
ايضا، ان لم يكن له اعمال، ميت في 
ذاته. لكن يقول قائل: »انت لك ايمان، 
بدون  ايمانك  ارني  اعمال«  لي  وانا 
ايماني.  بأعمالي  اعمالك، وانا اريك 
انت تؤمن ان هللا واحد. حسنا تفعل، 
ويقشعرون!  يؤمنون  والشياطين 
ولكن هل تريد ان تعلم ايها االنسان 
الباطل ان االيمان بدون اعمال ميت؟  
بكل بساطة تقول كقول الرب يسوع 

المسيح: »ادفع عني وعنك.«

ألول  بابا:  يصبح  العام  املطران 
األنبا  يرسم  الكنيسة  فى  مرة 
مرقس الثامن مطراناً عاماً منذ عام 
املائة  بعد  التاسع  وهو  عاماً   1734
مشيئة  وهذه  الكنيسة  لباباوات 
الراهب مرقوريوس من  اهلل. فرسم 
ثيئوفيلس  بأسم  أنطونى  األنبا  دير 
املرقسية.  للكرازة  عاماً  مطراناً 
ولكن  احلبشه  لدولة  مختاراً  وكان 
اهلل أجل هذه الرسامه وحولها إلى 
البطريركية وهو من مدينة اجلاولى. 
مثالية.  إدارة  البطريركية  فأدار 
وكان البابا يستشيره فى كل شئ 
فيجد عند األنبا ثيئوفيلس اجلاولى 
نياحة  وعند  الصائبه.  النصائح 
أختاروا  أيام  بثالث  بعدها  البابا 
)وليس  ونصبوه  ثيئوفيلس  املطران 
رقم  اجلاولى  بطرس  البابا  رسموه( 
109 عام 1807 م. وكان أول من أتخذ 
الكنيسة املرقسية باألزبكية مقراً 
إبراهيم  حصل  التى  وهى  بابوياً 

اجلاولى إذن لبنائها.
كان  كله  عشر:  التاسع  القرن 
وأصبحت  مصر  لشعب  متاعب 
والعثمانيني  للماليك  فريسة 
احلملة  جالء  بعد  واملصريني 
ما  يذكر  التاريخ  ولكن  الفرنسية. 
الطهطاوى  رافع  رفاع  الزعيم  قاله 
بطريرك  )أن  الكنيسة  متاسك  عن 
ملئه  أكبر  هو  القبط.  اليعاقبه. 
وأدب  سماحه  فى  عليهم  واحلاكم 
ويسير فى أحكامه حسب الدستور 
املسيحى فإنتشر السالم بينهم...(. 

فى هذا األضطراب قام سكان املدن 
إلى تقسيم املدينة إلى أحياء )حارات( 
سكانها.  حلماية  حولها  سور  وبنوا 
وفى كل هذا أختار املصريون محمد 

على باشا.
مصر:  والى  باشا  على  محمد 
إلى  ملحه  برسائل  املصريون  أرسل 
على  محمد  بتعيني  العالى  الباب 
فأستجاب  مصر  على  والياً  باشا 
املماليك  أن  على  الشعب.  ملطالب 
على  فهجموا  يناوشونه  ظلوا 
من  سنة  بعد  م   1805 عام  القاهرة 
محمد  أن  اجلبرتى  علق  وقد  حكمه 
بك األلفى اململوكى إحتد مع األجنليز 
املصرى  والشعب  على  محمد  ضد 
وأعطوا رشوة لساطان تركيا قيمتها 
 = )الكيس  كيس  وخمسمائة  ألف 
محمد  فتحالف  جنيهات(.  خمس 
واملشايخ  مصر  شعب  مع  على 
يونيو  النصر فى  والقبط فحالفهم 
رسالة  بإرسال  وعادوا  م.   1806
سلطان  إلى  على  مبحمد  متسكهم 
تركيا. إنتصر املصريون ومحمد على 
فى  واألجنليز  والترك  املماليك  على 
موقعة رشيد عام 1807 م وإستولى 
على  باشا  على  ومحمد  املصريني 
حكمه  إلى  وضمها  األسكندرية 

وجال األجنليز إلى بالدهم..
أحب  باشا:  على  ومحمد  البابا 
وخاصة  كثيراً  البابا  على  محمد 
األساقفة  اآلباء  مع  أشترك  عندما 
ومسيحيني  مسلمني  والشعب 
إستجاب  الذى  النيل  مياه  ليرتفع 
وأعفى  النيل  ففاض  صلواتهم  اهلل 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا بطرس السابع اجلاوىل رقم 109 عام 1810 م

من  املصريني  باشا  على  محمد 
الضرائب املتأخرة.

باشا:  على  محمد  إبن  طوسون 
من  بطلب  احلجاز  على  حمله  قاد 
حملة  ضد  العثمانى  السلطان 
أول مارس  بالسعودية فى  الوهابيني 
وضم  عليها  وأنتصر  م   1811 عام 

السعودية حلكمه.
مذبحة القلعة: أعد محمد على 
حني  فى  للمماليك  فاخراً  مهرجاناً 
إبنه طوسون يخضع حملة الوهابيني 
وسبعون  أربعمائة  الدعوة  فلبى 
بالقلعة.  املالبس  أفخم  مرتدين 
وأعطيت  القلعة  أبواب  أغلقت  ثم 
النارية  الطلقات  فإنطلقت  اإلشارة 
بك  أمني  ماعدا  عليهم  وقضت 
من  بحصانه  قفز  الذى  اململوكى 
وقبل  على سور أرتفاعه ستون متراً 
على  من  قفز  األرض  احلصان  وصول 
وصل  حتى  الصحراء  ودخل  حصانه 
بعد  املماليك  عصر  وأنتهى  سوريا 
سيطرتهم على مصر وإذالل شعبها 

مدة خمس قرون )500 سنة(.
محمد على أصدر فرمان: بطلب 
بتعمير  اجلاولى  بطرس  البابا  من 
باألسكندرية  املرقسية  الكنيسة 
بذلك  فرماناً  فأصدر  مصر  والى  من 
عطا  صالح  للمعلم  العمل  وأسند 
وبعد  األسكندرية  أراخنة  أحد  اهلل 
األساقفة  مع  البابا  ذهب  إمتامها 
إلى  ذهبوا  ثم  املذبح.  لتكريس 
إلقامة  زويله  بحارة  العذراء  كنيسة 
شعائر امليرون ـ ثم قام البابا برسامة 
مطران للحبشه بإسم األنبا كيرلس 
رسم  كذلك  أنطونى.  األنبا  دير  من 

جنوى غاىلقرأت لك 
الرشوة واجلشع 

  By Julie Ackerman
أجنبي  بلد  في  كنا مسافرين  بينما 
المعبدة  الطرق  أن  زوجي  الحظ 
قد  كثيرة  وانبعاجات  حفر  بها 
عليها  المارة  السيارات  تؤذي 
عن  سيارتنا  سائق  زوجي  وسأل 
هذه الحفر في الطريق فقال السائق 
أن هذه الحفر واالنبعاجات حدثت 
التي  الشحن  حافالت  سير  بسبب 
تحمل أوزانا أكبر من المسموح بها 
قانونيا وعندما يتم أيقاف الواحدة 
المرور  شرطي  قبل  من  منهم 
يدفعون  الشاحنات  سائقي  فإن 
دفع  ليتجنبوا  للشرطة  رشاوي 
للقانون  المخالفة  االوزان  غرامة 
النتيجة انهيار في الطرق  وتكون 
وتتكون حفر بها وال يهتم من دفع 
الرشوة او من أخذها بما سيحدث 
علي  السائرة  االخري  للسيارات 
الذي  العام  بالمال  أو  الطريق 
الطرق  هذه  أصالح  علي  ينفق 
سلوكا  تعتبر  و  الرشوة  عام  كل 
اليه  يلجأ  سوي  غير  اجتماعيا 
الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق 
اليها  الوصول  يستطيع  غايات ال 
بالطرق  او  المشروعة  بالوسائل 
فمثال  عليها  المتعارف  التنافسية 
مدرسة  في  لطالب  ام  تقوم  قد  
المدرسة  الدارة  رشوي  بدفع  ما 
في  ابنها  درجات  يحسنوا  حتي 
 ، الجامعة  في  ليقبل  ما   مادة 
متقدم  طور  هي  الرشوة  وايضا 
واخطرها،  الواسطة  أطوار  من 
سلوك  عن  عبارة  فالواسطة 
اداري يعود الى اسباب اجتماعية 
وتجاوز  المحاباة  فكرة  تقوم على 
عن  خطورتها  تقل  وال  األنظمة 
القانون  فخرق  الرشوة،  خطورة 
يبدأ تبرعا ومع مرور الوقت يتم 
في  مايساعد  ان  و  مالي  بمقابل 
شيوع الرشوة في المجتمع ضعف 
االيمان بقدرة هللا في ظل ظروف 
دورا  يلعب  مما  اقتصادية صعبة 
انتشارها وذلك بسبب  اساسيا في 
الرواتب  وتدني  والفقر  الحاجة 
في  المستمر  االرتفاع  مقابل  في 
االمثال  سفر  ويقول   ، األسعار 
)الشرير يأخذ الرشوة من الحضن 
والرشوة  القضاء(  طريق  ليعوج 
قد تكون على شكل مادي )أموال 

شكل  على  تكون  وقد  هدايا(  أو 
خدمة(،  مقابل  )خدمة  خدمات 
المرتبطة  الظواهر  من  فالرشوة 
تتأثر  والتي  األجتماعي  بالسلوك 
بالتغيرات التي تحدث في المجتمع 
او  األجتماعية  البيئة  في  سواء 
وتتأثر   ، االقتصادية  او  السياسية 
للمجتمع،  الثقافية  بالعوامل  كذلك 
من  اخري  انواع  ايضا  وهناك 
المعسولة  الكلمات  مثل  الرشاوي 
والمداهنات التي يحصل بها الفرد 
علي معاملة أفضل ، وايضا تلعب 
القرابة والصداقة دورا في المحاباة 
وفساد االدارة ، وامام هللا فإن كل 
هذه االنواع من الرشاوي هي ظلم 
العدل  يجعل  هللا   وكان  وتحيز 
وعدم ظلم الناس شرط لبقاء اليهود 
قديما في أرض الموعد ، ويعتبر 
الجشع ايضا سببا في الرشوة فمن 
يحصل علي الرشوة  تدفعه  لهذا 
وهذا  ثروته،  زيادة  في  رغبته 
طائفة  تنحصر  األجرامي  النمط 
مرتكبيه في كبار الموظفين الذين 
ما  مقابل  الفتات  بأخذ  يكتفون  ال 
غلفت  وان  خدمات،  من  يقدمونه 
في اشكال اخرى وان اطلق عليها 
تبقى  لها  اللجوء  تسوغ  مسميات 
هي الرشوة وكما قال احد الكتاب 
االرهاب  من  أخطر  الجشع   فإن 
من  كثيرا  يعبده  الذي  الوثن  وهو 
الناس دون ان يدروا به ، الرشوة 
وهي  العدل  من  االخرين  تحرم 
هو  الذي  هللا  طبيعة  ضد  جريمة 
)إله االلهة ورب االرباب الذي ال 
يميز وال يحابي وال يأخذ رشوة( 
جميعا  يعاملنا  الذي  هلل  وشكرا 
نعامل  أن  ويريدنا  الطريقة  بنفس 

االخرين جميعا بنفس الطريقة.
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أساقفة لإليبارشيات الشاغره مثل 
كرسى البهنسا والفيوم واجليزة.

بالد النوبه: أعاد محمد على باشا 
التى كانت فى يد دولة  النوبه  دولة 
بني  الطريق مفتوحاً  فأصبح  اليمن 
مصر ودولة السودان وهذا من مراحم 
أسقفني  برسامة  البابا  عاد  إذ  اهلل 
توقفت  ما  بعد  الشقيق  للسودان 
الرسامة للسودان ألن الطريق إليها 
وكذلك  مغلقاً  النوبه  طريق  عن 

رسم أساقفة للنوبه.
جنح  بالقدس:  السلطان  دير 
الطويل  ميخائيل  أبو  يوحنا  املعلم 
الوالى  من  فرمان  إستصدار  من 
كنيسة  بإصالح  باشا  على  محمد 
القدس ودير السلطان وكل األماكن 

املقدسة اجملاوره لكنيسة القيامة.
عمود:  من  يخرج  املقدس  النور 
زعم عدو اخلير فأستثار بعض الناس 
محمد  )إبن  باشا  إلبراهيم  قالوا  أن 
يؤمنون  النصارى  بأن  باشا(  على 
بخروج النور من قبر السيد املسيح 

اجلمعه  ليوم  التالى  السبت  يوم 
على  األمر  فعرض  الصلبوت  يوم 
منه  طلب  ثم  اجلاولى  بطرس  البابا 
فسافرا  القدس  إلى  معه  الذهاب 
القيامة  كنيسة  إلى  بالفعل 
القبطى  البابا  يدخل  أن  وطلب 
األرثوذكسى  روما  بطريرك  مع 
وتفتيشهما  مالبسهما  خلع  بعد 
الزائرين  باشا جميع  إبراهيم  وأخرج 
وأغلق  خارجها  إلى  الكنيسة  من 
باملفتاح  للكنيسة  اخلارجى  الباب 
البطريركني  دخال  به.  وإحتفظ 
القبر املقدس وأخذا يصليان بدموع 
يطلبون من يسوع القائم أن يظهر 
مجده. فخرج النور من القبر وطاف 
العمود  شق  ثم  الكنيسة  حول 
القائم على يسار الداخل عند بوابة 
ُطرد  الذى  الشعب  فرآه  الكنيسة 
إليهم  فخرج  الكنيسة  داخل  من 
من  مشقوق  وهو  الكنيسة  خارج 

فوق إلى أسفل وموجود حتى اليوم.
]البقية ص 7[

الرب  وضع  عندما  كثيرا  نتعجب 
وذكر  المال.  مع  مقارنة  نفسه  االله 
والكثير  العديد  المسيح  يسوع  الرب 
من التعاليم والتعليقات عن المال. فان 
اكثر شيء يخرب العالقات سواء مع 
الوالدين او الزوجين او االصدقاء هو 
يمكننا  ال  المال  بدون  ولكن  المال. 
حدين  ذو  سالح  فهو  ايضا  الحياة 
اما يؤدي الي الرخاء والحياة او الي 
فنحن  الهالك.  او  السجن  او  الموت 
او  االله  الرب  ونخدم  نحب  ان  اما 
المال فمحبة المال اصل كل الشرور   
بل  الشرور  كل  اصل  المال  )ليس 
يتحول  فعندما  به(.  وتعلقك  محبته 
غاية  الي  للمعيشة  وسيلة  من  المال 
وهدف متواصل الي جمعه وتخزينه 
وحياتنا  وقلبنا  فكرنا  علي  وتسلطه 
عالم  في  نعيش  الخطر.  يكمن  هنا 
او  البنك  في  برصيده  االنسان  يقيم 
ولكنه  عضالته  او  العلمية  شهاداته 
عالقته  بمدي  االنسان  يقيم  ولن  لم 
االله  الرب  مع  الحميمة  القريبة 
وحياة  له  ومخافته  العظيم  الخالق 
من  نوع  هي  التي  والقناعة،  التقوي 
فبولس  الناس؛  يعرفه  ال  التجارة 
فهي  القناعة  مع  التقوي  اما  يقول:« 
تجارة عظيمة )تيموثاوس االولي ٦ 
: ٦(. والرب يسوع قال: « ال يقدر 
ان  اما  ألنه  سيدين  يخدم  ان  خادم 
يبغض الواحد ويحب االخر او يالزم 
الواحد ويحتقر االخر. ال تقدرون ان 
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2.39 % Fixed 5 Yr

2.20 % Variable 5 Yr
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جنسيا   والرجل  المرأة   استغالل 
قبح وقهر وتطرف واغتيال  حقيقي 

لكل المشاعر اإلنسانية!

أن  أجمع  العالم  يستطيع  فهل 
يعني   فالجنس  جنس   بال  يعيش 
فلسفات   بال  معا  والحياة   التناسل  
الجنس   فهم  شانها   من  مريضة 
بل  فهما خاطئا  باإلنسان   وعالقته 
الذي  الجنس  معاني  كل  من  اجوفا 

يؤمن   بكل طاقات  اإلبداع؟

الخروج  معاناه   ليس  الجنس 
النشاط  قمة  هو  بل  المألوف   عن 
السلوكي   والحياتي لكل من يحمل 
رسالة حياة رسالة وطن بال شذوذ 
لكل  وتدمير  وارهاب   وتطرف 
االجتماعية  والقيم  اإلبداع   ملكات 
البناءة  كما نري من قبل متطرفي 
خطورة  أكثر  يقينا   فهما  الجنس  
من  غيرهم  من  المجتمعات   علي 
غير  االيديولوجيات   اصحاب 
أجل  من  والعمل  بالحوار  المؤمنة 

اهداف نبيلة؟

دعاة  الجنس  متطرفي  لكون 
للعقول  واستغالل  ووهم   زيف 
الشابة خاصة  وبسطاء الناس عامة  
التواصل  وسائل  عبر  نراه  وما 
واليوتيوب  فيسبوك  االجتماعي 
وسائر الوسائط الرقمية هو ارهاب 
من  نجد  أن  يجب  ممنهج   جنسي 
البشرية   ضمائر  بكل  له  يتصدي 
المقام األول  إنسانية  في  التي هي 
ودينها  وعقيدتها  مذهبها  كان  مهما 
هو  عامة  الحياة  فشكل  وافكارها  
الجنس  لغة  فهم  في  جدا  الطبيعي 

بل هو اإليمان بدور الرجل والمراة  
العالقة  بال شذوذ وتطرف في فهم 
فطرية  هي  والتي  بينهما  الجنسية 
هذا  وغير  فلسفة   إلي  تحتاج  وال 
من عبث وتطرف  اصبح يؤلم كل 
العقول التي ترفض هذا سواء كانت 
في الشرق أو الغرب  ألن الجنس 
اصبح بديال للزواج  عند كثير من 
شباب تلك االلفية الثالثة  تلك األلفية 
الرقمية بأمتياز  مما ساعد ذلك علي 
إنتشار األمراض  الخطيرة  وهدم 
بشكل  الواحدة   االسرة  داخل  القيم 
من  يحدث  لما  بالغ   وآلم  أنين  فيه 
االسرية  العالقات  السمي  شرخ 
واالجتماعية  بتصدير تلك المشاهد  
في   تشاهد  التي  المرضية  الجنسية 
كثيرا من البيوت  اليوم عالنية دون 

خفاء؟

بل اصبح التطرف الجنسي منفرا  
تلك  ترفض  التي  العقول  كل  من 
المدمرة  والمزاعم  القاتلة  الحرية 
التي دفعت كثيرا من االسر العربية 
ثمنها  تحت تصدير تلك الشعارات 
الجنسية الساقطة  ومعها فقدت كثير 
ا من االسر حياءها بشكل مرضي؟

فالجنس رسالة  سامية  ال تطرف 
الصحيح  مكانه  في  يضع  عندما  
ال الشاذ  وهذا يحتاج إلي مواجهة 
المؤسسات  سائر  من   حتمية 
واإلعالمية  والمدرسية  الجامعية 
والعقائدية  والطيبية  لتصحيح تلك 
المرضي من  المفاهيم  عند هؤالء 
اصحاب التطرف الجنسي بل تغليظ 
يؤدي  بشكل  القانونية   العقوبات 
المساعدة  ال  الحقيقي   الردع  إلي 
الشاذ  الجنسي  التطرف  انتشار  في 
والمؤلم لكل عقول الثقافة واإلبداع 

اإلنساني!

اجلنس  لغة  وإبداع؟
بقلم عبدالواحد حممد

بطرس  البابا  مفال  بقية 
السابع اجلاولى ص6

سفير روسيا عند البابا: عندما 
وجد  مترجم  ومعه  السفير  دخل 
حوش  فى  دكه  على  جالساً  رجالً 
كتب  وبجانبه  يقرأ  الباباوى  الدار 
إلى  يوصلهما  أن  فطلبا  كثيرة. 
الدهشة  وأصابهم  املرقسى  البابا 
يخاطبهم.  الذى  عندما عرفوا هو 
سأله السفير عن مظهره اخلارجى 
العبد  )ليس  البابا  أجاب  الئق.  غير 
كان  وسيدى  سيده  من  أفضل 
فى  شظفاً  ملبسه  فى  بسيطاً 
عيشه(. وسأله عن حال الكنيسة 
أجابه )هى بخير بحمد اهلل(. وسأله 
فإستفسر  ؟  القبط  حماية  عن 
أجابه  ؟  القيصر  ميوت  أال  البابا 

فى  إننا  البابا  له  فقال  باإليجاب. 
حمى ملك ال ميوت. ثم عاد السفير 
ما  عليه  وسرد  على  محمد  إلى 
هرماً  رأى  كأنه  به  وإعجابه  حدث 
الوالى  محبة  فإزدادت  مبصر  كبيراً 
كرسى  للبابا  يكون  أن  وأمر  للبابا 
أمر  كذلك  أجتماعاته  جميع  فى 
فى  القبطى  الشباب  مشاركة 
كان  أن  قبل  باجليش  التجنيد 
محرماً عليهم ليكونوا ضعفاء وال 

قوة لهم للدفاع عن أنفسهم.
زهره باشا: بنت محمد على بها 
البابا الصالة  روح جنس فطلب من 
لها فأرسل األنبا صرابامون أسقف 
أعتذر  ـ  الشيطان  فخرج  املنوفيه 
املقدم  املال  أخذ  عن  األسقف 
بعض  إعادة  منه  طلب  ولكن  له 

القبط إلى وظائفهم.

البابا  زيارة  عايشناها منذ   واللبس  الجدل  من  حالة 
اتفاقية  قيل عليه  ما  توقيع  بعد  و  الي مصر  فرنسيس 
وأعلنت الكنيسة فيما بعد انه مجرد بيان مشرك وليس 

اتفاقية يتضمن عرض لعالقة الكنيستين معا . 
وكان االخبار المتداولة انه بخصوص قبول معمودية 

الكنيسة الكاثوليكية واالعتراف بها . 
ولكن  يحدث  لم  الكنيسة  بيان  حسب  هذا  ان  ورغم 
ما جاء في صيغة البيان المشترك الذي تم توقيعه هو 
. فهو   المعمودية  إعادة  نسعي جاهدين من أجل عدم 

سعي وليس قرار كما اعلنت الكنيسة القبطية .
وبالطبع الوحدة بين الكنيستين هي رغبة يتمناها كل 
الكنائس وأن تعود كنيسة  بين كل  الوحدة  مسيحي بل 
واحدة وحيدة هي شهوة قلب كل مسيحي وبالتأكيد هي 
إرادة الهنا ان تعود الكنائس الي وحدة اإليمان الواحد 
الفرقة  من  قرون  بعد  الواحد  والقلب  الواحد  والفكر 

واالنشقاق والتقسيم . 
واحد  ايمان  واحد   رب  على  قائمة  حقيقية  وحدة 

ومعمودية واحدة .
وكما كانت الكنيسة في القرون األولى كنيسة بايمان 
الي  الكنائس  ترجع  عندما  الوحدة  هذه  وتتحقق  واحد 
ذلك  بعد  دخلت  أمور  اي  عن  بعيد  اإليمان  هذا  نفس 
مرة  من  أكثر  عام  بشكل  الكنيسة  انقسام  في  وتسببت 

ومعروف تاريخيا هذه األمور
والوحدة بين الكنائس أمر سعت إليه كنيستنا القبطية 
منذ عقود وبالتحديد مع الكنيسة الكاثوليكية منذ زيارة 
وكانت   ١973 عام  الفاتيكان  الي  الثالث  شنودة  البابا 
زيارة تاريخية تحدث ألول مرة بعد قطيعة لحوالي ١4 
قرن أحضر خاللها لنا جزء من جسد البابا اثناسيوس 
أجل  من  ومناقشات   الهوتية  حوارات  في  البدء  وتم 
الوحدة وبالطبع  تم االتفاق التاريخي حول طبيعة السيد 
بيشوي  االنبا  دير  في  ذلك عام ١989  وكان  المسيح 

وحدث تقدم في أمور أخرى 
مازال  ولكن  المعوقات  من  كثير  ظهور  ورغم 
األمل موجود ان يكون هناك يوما ما وحدة ايمان بين 

الكنيستين .
تداولها  تم  التي  واألخبار  روما  بابا  زيارة  عن  أما 
بخصوص قبول المعمودية وتسبب في حالة شديدة من 

الجدل بين معارض بشدة وموافق أيضا بشدة 
فالموافق  يتمنى الوحدة ويريد ان يرى الكنيسة واحدة 
ويظن انه بقبول المعمودية تتحقق هذه الوحدة المنشودة 

وكثيرون تبنوا هذا الرأي بل 
يتبنون  ورعاه  خدام  وجدنا 
هذا الرأي مدافعين عنه بشدة 
ظنين انه بذلك تتحقق الوحدة 

معتمدين على وحدة المحبة والمحبة تكفي بل وينظرون 
المحبة وال  انه ضد  الي من يعترض على هذا األمر 

يرغب في ان تعود الكنيسة واحدة !
في  األمر  لهذا  عاطفية  رومانسية  نظرة   ورأينا 
خالل زيارة البابا فرنسيس خاصة مع الزخم اإلعالمي 
التي  االنبهار  وحالة  روما  بابا  قدمها  التي  والمحبة 

صاحبت هذه الزيارة التاريخية لمصر 
 

بوحدة  الخاصة  األمور   هذه  الحقيقة  في  ولكن 
الكنائس او االتفاقيات اإليمانية او قبول او رفض عقائد 
ال تؤخذ بهذه النظرة العاطفية فهناك نظام كنسي وهناك 
متخصصة  لجان  وهناك  الهوتية  وحوارات  مناقشات 
اي  يرفض  او  يوافق  ان  يجب  مقدس  مجمع  وهناك 
اتفاقية تخص اإليمان او عقائد الكنيسة وهذا ما أشار له 

بيان الكنيسة القبطية األخير .
فهناك خالفات إيمانية ال أحد ينكرها خالفات ظهرت 
على مدار قرون من الزمان خالفات هناك طريق طويل 
الي  فيها  الي حل والرجوع  فيها  والوصول  لمناقشتها 
تعاليم الكنيسة األولى والتوصل فيها الي اتفاق ايماني 
طبيعة  السيد  اإليمان   في  في  حدث  كما  مشترك 

المسيح .
هكذا تكون الوحدة وهكذا  تتم. 

بالوحدة هي وحدة ايمان ووحدة عقيدة وهناك الكثير 
الكنائس  جميع  بين  المشتركة  اإليمانية  األسس  من 
المسيحية خاصة مع الكنائس الرسولية التقليدية ومنها 
يكون  المشترك  اإليمان  هذا  خالل  ومن  روما  كنيسة 
السعي أسهل والوصول الي الوحدة أمر  ممكن  يوما 

ما 
جاد  سعي  عقود  منذ  كنيستنا  به  تقوم  ما  وهذا 
الوحدة ولكن مع  ومناقشات ومؤتمرات من أجل هذه 
سعي الكنيسة الي الوحدة تظل أمينة ومتمسكة باإليمان 
المستقيم الذي تسلمته وحافظت عليه على مدار 2000 

عام بل وبذلت الدم من أجل ان تحافظ عليه 
وسفكوا  بحياتهم  وضحوا  آباءنا  عنه  دافع  ايمان 
دمهم وتحملوا الجلد والنفي والقتل وظلوا متمسكين به 

ومحافظين عليه .    ]البقية ص 13[

الوحدة املنشودة 
 عصام نسيم 

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

او اتصل باشرف اسكاروس
  (416)659-8744  
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بنسمعها  كنا  اللى  الحكايه  فاكرين 
زمان  فى االذاعه واحنا صغيرين عن 
مرزوق العتقى .  االوبريت كان اسمه 
... قسم  ) زى القسمه والنصيب كده ( 
...  االوبريت كان بيحكى عن مرزوق 
تتلخص   ... والسلطانيه   .... العتقى 
الحكايه فى ان مرزوق العتقى ده كان 
راجل فقير جدا واليملك من دنيته غير 
عيلته الصغيره او الكبيره عشان كانت 
 ... االتناشر  وعياله  مراته  من  مكونه 
مليمات  او  قريشينات  الى  باالضافه 
قليله وسلطانيه قديمه كان يستخدمها كل 
يوم لشراء شوية فول يؤكل بيهم العيال 
الغالبه الجعانين . المهم صاحبنا مرزوق 
خرج فى يوم يجيب الفول وسرح شويه 
جنب  نفسه  ولقى  وامهم  العيال  ونسى 
البحر ولقى سفينه فيها بحاره ومستعده 
لهم  وحكى  حاله  عن  سالوه  اقالع  لل 
عن غلبه وقالوا له تعالى معانا الرحله 
ربنا  يمكن  البحريه دى وجرب حظك 
 . الغالبه  للعيال  كويس  برزق  يرزقك 
عمنا مرزوق ماكدبش خبر وخد بعضه 
يقول  وهو  البحاره  مع  السفينه  وركب 
فضلت   ... الشقا ب هللا  ع  استعنا   ...
السفينه ماشيه تشيلها موجه ... وتحطها 
 .. مرزوق  عمنا  وجواها    .... موجه 
العيال فطرت  يسالنى  وياريت محدش 
صغيره  كنت  النى   .. ساعتها  ايه 
االذاعيه  الحكايه  سماع  وقت  قوى 
دى وبصراحه كنت بصدق كل حاجه  
بسمعها حتى حواديت الف ليله وليله ... 
بسحرها وعبقها ... بالقاف. بعد شويه 
قامت ريح شديده وزى ماكانوا بيقولوا 
لنا » راحت السفينه ستوميت ٦00 حته  
»  وفجاه حدفت الرياح مرزوق على 
جزيره بعيده بعد صراعه مع االمواج 
وناس  غريبه  قبيله  وسط  نفسه  ووجد 
بتساله ) عدو ... وال ... حبيب( قالهم  
: حبيب طبعا ول اظهار حسن النيه لم 
يجد معه غير السلطانيه اللى كان البسها 
طول الوقت فوق دماغه واداها لزعيم 
بيها جدا واخدها منه  اللى فرح  القبيله 
بشكر وسعاده بعد ان اعطاه بدال منها 
دهب وياقوت والماظ وكنوز كتير قوى. 
رجع مرزوق الى قريته الصغيره وهو 
محمل بالهدايا الكثيره وافتتح الكثير من 
 . القريه  اغنياء  اغنى  واصبح  المحال 
نسيت اقول لكم ان مرزوق ده كان عنده 
واحد جاره اسمه » قاسم » ... قاسم ده 
كان طماع جدا . سال مرزوق عن سر 
القلب  فيها وبكل طيبة  اللى هو  االمله 
حكى له ماحدث بالظبط. قاسم ماكدبش 
واللى  وراه  اللى  كل  باع  وراح  خبر 
هدايا  به  واشترى  المال  وجمع  قدامه  
طمعا  وسافر  حريريه  وثياب  وعطور 
فى الرجوع بكنز عظيم اكبر من كنز 
الجزيره  قاسم  وصل   . نفسه  مرزوق 
وتكررت نفس الحكايه واالسئله السابقه 
الفخيمه  بالهدايا  القبيله  زعيم  وانبهر 
الجميله   والعطور  الحريريه  والثياب 
وفى االخر من كتر فرحته قال ل قاسم 
» مقابل هداياك الجميله مش القى اجمل 
تاج  عليك  اخلع  انى  من  احسن  وال 
الجزيره .... السلطانيه ... »   انتهت 
الحكايه ولكن مغزاها لم ينته رغم مر 
الطيب  العتقى  فمرزوق    .. الزمن 
بقليله موجود وبيسعى ويلف  الراضى 
عشان اكل عيشه ... وعيش والده ... 
وقاسم الطماع برضه موجود .. يمكن 
جوانا  الطيب  مرزوق  نالقى  ساعات 
 ... السلطانيه  ومعاه  كده  بيلف  وهو 
الغريبه ان السلطانيه واخده شكل الدايره 
مانلف  زى  فيها  بنلف  اللى  الدنيا  زى 
ل  تانى  راجعين  نفسنا  نالقى  وبعدين 
نقطة البدايه . فكرت ولقيت ان احنا فى 

دواير  فى  بنلف   كلنا  فعال  دى  حياتنا 
يوم  كل  بنعمله  واللى  ونشقى  بنتعب 
الشقا فى نفس  تقريبا بنكرره ... نفس 
الدايره والعوده كل مره لنقطة البدايه.  
االرض نفسها  او الكره االرضيه على 
شكل الدايره . ... كلنا بنسعى فيها ودايما 
نرجع لنفس النقطه .. الجدع اللى يعرف 
ان فى االخر السلطانيه او الشئ القليل 
ممكن يكون مصدر ل اسعادنا وقناعتنا 
احنا  . طب  وااللماظ  الدهب  من  اكثر 
وااللماظ  الدهب  بنبدل  ده  عالمنا  فى 
والياقوت ب ايه ... ب سلطانيه ... مش 
الزم تكون سلطانيه بالمعنى الحقيقى ... 
لكن احنا اكيد كتير من النعم اللى ربنا 
بيديها لنا بنبدلها بحاجات هايفه مالهاش 
الرحالت  احدى  فى  تعرفنا   . الزمه 
الجميله على صديقنا المشرق دائما  ... 
فعال  اطالله  له  وهو   ... فعال  كاسمه 
يحدثنا  ايضا  وكان  المشرقه  كالشمس 
حياتنا  فى  موجوده  اللى  الدواير  عن 
الحبايب  فيها  صغيره  دواير  منها    .
والقرايب ودواير اكبر فيه االصدقاء ... 
ودواير اكبر فيها المعارف ... وغيرها 
او   ... العابره  للعالقات  واكبر  اكبر 
االفكار   مشرق  صاحبنا   . الطيارى 
حاضر البديهه دائما وال يسمع اى كلمه 
 .... العربى  او  باالنجليزى  سواء   ...
اال وياتى بمرادفها او ياتى بجمله فيها 
نفس الكلمه بمعنى ضمنى اخر جميل .. 
هو يجيد فن الحوار ويصل الى قلوب 
الناس مهما اختلفت اجناسهم ... بمنتهى 
اقاربنا  بوجودنا مع  تمتعنا   . السالسه  
وصديقنا العزيز  وزوجته الجميله )كا 
اسمها برضه( يعنى  هى ترى جولى  
بطيبة  تتمتع   ... صحيح  وجميله   ...
 ... الوقت  طول  ربنا  وشكر  القلب 
جدا   وبسيطه  جدا  ناس  بنت  هى  بس 
)صاحبنا  زوجها  مع  كندا  الى  واتت 
العزيز( منذ فتره بعيده والتعرف كثيرا 
الحالى  الوقت  فى  مصر  احوال  عن 
وال  شعبيه  احياء  ايه  يعنى  ومتعرفش 
معظم  احنا   ان  لدرجه  عشوائيات 
هزارنا معاها  كان  من نوعية » خشى 
برجلك اليمين » وكانت بترد بكل جديه 
» ال انا بصراحه معرفش الكالم ده » 
... ياحاجه بنهزر .... صديقتنا العزيزه 
تقريبا  ق  وتصدق  جدا  بريئه  كانت  
كل مايقال لها. وبمناسبة السلطانيه ... 
اليها سابقا كعنوان لموضوعنا  المشار 
الخبثاء  من   اخذ بعض اصدقاءنا   ...
الحسنه  النوايا  ذوى  غير   « نوعية 
مصر  فى  يحدث  كان  ما  يتذكرون   «
او سلطانية  من شراء سلطانية زبادى 
الخوض  الى  االمر  وتطرق  طرشى  
فى  البلدى  الطرشى  تصنيع  كيفية  فى 
كما  االصدقاء  هؤالء  وطبعا  مصر 
اداعبهم اسميهم طبقا للمسمى المصرى 
الحديث » بيئه« وطبقا للترجمه الكنديه 
 environment «  الشيك اسميهم انا
عايزه  بجد خلت صاحبتنا  شقاوه   .  «
تسيب الرحله  كلها وتلحق تكلم اختها 
تحذرها من اضرار الطرشى او توصل 
رسالة االستغاثه دى لمصر باى طريقه 
هول  عنها  يخفف  ان  زوجها  حاول   .
وتغليف  الموقف  بتجميل  الصدمه 
اكياس الطرشى باجمل انواع السوليفان 
البيئه نجحوا  الملون  ولكن االصحاب 
قضينا  المهم   . الشريره  مساعيهم  فى 
وقت جميل وانضم الى دائرتنا الصغيره 
يارب  القلب اصدقاء جدد.  القريبه من 
دايما فى سعينا نعرف نميز بين الدهب 
الحر  االلماظ  وبين  والمزيف  الحقيقى 
والتقليد حتى ال ياتى اليوم الذى نستبدل 

فيه اجمل كنوزنا ب ... السلطانيه . 
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السلطانيه .... 
والدواير

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

الفــاتيكان  أعجــوبة 
 ليديا يؤانس

األعجوبة هو شئ يدعو إلي العجب، 
والجمع من أعجوبة هو أعاجيب أو 
عجائب، ومن ُهنا تم إعتبار الُمنشآت 
الرائعة أو األماكن الطبيعية التي ليس 
وفي  الدنيا  عجائب  من  نظير،  لها 
لعصور  ترجع  العجائب  هذه  الغالب 

قديمة. 
معي  تستمتعوا  أن  أردت  اليوم 
بزيارة هذا الصرح التاريخي الديني 

الذي يُعتبر كإحدي العجائب.
وأكثر  أكبر  من  واحدة  أنها 
الكنيسة  في  وتبجياًل  قداسة  الكنائس 
قبر  تحوي  ألنها  وذلك  الكاثوليكية، 
تحت  المدفن  ويقع  بطرس،  القديس 
والذي  للكاتدرائية،  الرئيسي  المذبح 
أو  بطرس«  القديس  »مذبح  يُسمي 
»المذبح  أو  اإلعتراف«  »مذبح 

البابوي.« 
وتعرف  بطرس  القديس  كاتدرائية 
القديس بطرس  بازيليك  بإسم  رسمياً 
البابوية، وتقع اليوم علي مدخل دولة 
الشمالي  القسم  في  رسمياً  الفاتيكان 

من روما. 

عن  غني  بطرس  القديس  طبعاً 
عشر  األثني  أحد  فهو  التعريف، 
عند  خاصة  منزلة  له  وكان  تلميذاً، 
الذي  الوحيد  التلميذ  فهو  يسوع، 
تواجد  أثناء  المسيح  بألوهية  إعترف 
سأل  فحينما  األرض،  علي  المسيح 
إني  الناس  يقول  من  تالميذه  يسوع 
»أنت  الفور  علي  بطرس  رد  أنا؟ 
له  فقال  الحي«،  هللا  ابن  المسيح 
يسوع: طوبي لك يا سمعان بن يونا 
أبي  لكن  لك  يُعلن  لم  ودماً  لحماً  إن 

الذي في السموات.
وفي موضع آخر حيمنا دعاه يسوع 
أنت  »أيضاً  له:  قال  بطرس  بإسم 
أبني  الصخرة  هذه  وعلي  بطرس 
كنيستي«، وعلي ذلك بحسب العقيدة 
سلم  يسوع  أن  إعتبروا  الكاثوليكية، 
إدارة الكنيسة لبطرس، وبالتالي كان 
الكاثوليكية  للكنيسة  بابا  أول  بطرس 

وأول أسقف لروما. 
القديس بطرس لم يذهب ُمباشرة إلي 
ولكنه  الكنيسة،  نشأة  بداية  مع  روما 
ذهب بعد حوالي 30 سنة، ثم ُصلب 
عهد  في   ٦7 أو   ٦4 عام  في  ربما 

األمبراطور الروماني نيرون.
 عملية الصلب تمت في قلب ملعب 
إلستشهاد  مسرحاً  كان  الذي  نيرون 
بالقرب  بطرس  ُصلب  المسيحيين، 
قد  كان  قديمة  مصرية  مسلة  من 
من  كاليغوال  اإلمبراطور  أحضرها 

مصر ونصبها في قلب الملعب.
حالياً ملعب نيرون يقع ضمن حدائق 
الفاتيكان، أما المسلة المصرية فقد تم 
نقلها في القرن ال١٦ إلي وسط ساحة 
أحد  كانت  بوصفها  بطرس  القديس 

الشواهد علي قتله.

أوريجانوس  عن  نُقل  ما  وبحسب 
فإن بطرس ُصلب رأساً علي عقب، 
أنه  حيث  رغبته  علي  بناءاً  وذلك 
اعتبر نفسه غير ُمستأهاًل أن يُصلب 
بنفس الطريقة التي ُصلب بها يسوع، 
ُدفن بطرس في قبر بسيط محفور في 

األرض من الحجر األحمر.
بعد أن أعلن األمبراطور قسطنطين 
هو  للدولة  الرسمي  الدين  أن  األول 
 32٦ حوالي  في  أمر  المسيحية، 
»قبر  فوق  كنيسة  بتشييد   333 أو 
أو كما أطلق عليه  القديس بطرس« 
»القبر  غايوس  الروماني  المؤرخ 
المجيد« وُسميت الكنيسة ب«الكنيسة 
القسطنطينية« نسبة إلي قسطنطين. 

عقود  ثالثة  بالكنيسة  العمل  إستمر 
لتسوية  أمتار  سبعة  طم  تم  أن  بعد 
القبر  علي  للحفاظ  األرض  سطح 
التخطيط  كان  كما  األول،  بشكلة 
أغريقي،  شكل صليب  علي  للكنيسة 
علي  التخطيطات  هذه  وساعدت 
صمود الكنيسة لمدة ١2 قرناً حتي تم 

بناء الكاتدرائية بشكلها الحالي.

مؤلفة  كانت  القسطنطينية  الكنيسة 
من خمسة أروقة، وصحن واسع في 
المنتصف، علي جانبه ممرات تؤدي 
حجماً،  أصغر  آخرين  صحنين  إلي 
عموداً  ب2١  الكنيسة  ُزينت  كما 
من  الُمهداة  األبيض،  الرخام  من 
السقف  أما  قسطنطين،  األمبراطور 
تجديده  وتم  بالخشب  ُمغلفاً  فكان 
ُرِسم  القرن ال١4  عدة مرات، وفي 
واأليقونات  الصور  من  عدد  عليه 
الفسيفسائية الكبيرة الحجم، وأشهرُهم 
يمشي  وهو  بطرس  القديس  أيقونة 
ُمزيناً  فكان  المذبح  اما  الماء،  علي 
بمجموعة من األعمدة ُمصممة وفق 
أيضاً  ُمهداة  وكانت  المقدس،  الهيكل 

من اإلمبراطور.

تعالوا ندخل إلي العمق ونشوف هذه 
والفنية  الدينية  التحفة  أو  األعجوبة 

لكاتدرائية القديس بطرس.
في  الكاتدرائية  هذه  تشييد  تم  ُمنذ 
القرن السابع عشر، توالي دفن أغلب 
علي  منفصلة  مقابر  في  البابوات 
إمتداد الكنيسة، وذلك كإشارة رمزية 

بوصفهم خلفاء للقديس بطرس.
الكاتدرائية المفروض أن يكون بها 
الرسمي لألسقف،  المقر  أو  الكرسي 
ألسقف  الرسمي  المقر  ُهنا  ولكن 

يوحنا  القديس  كاتدرائية  هو  روما 
الكاتدرائيات  إحدي  وهي  الالتراني، 
وتتبع  روما  في  تقع  التي  الثالث 
البعض  يُطلق  ولذا  الفاتيكان،  سيادة 
»بازيليك  عبارة  الكاتدرائة  علي 
كنيسة  أنها  حيث  بطرس«  القديس 
بشكل  أسقفياً  مقراً  وليست  كبيرة 
رسمي، وبالرغم من ذلك فإن عبارة 
أكثر  بطرس«  القديس  »كاتدرائية 

شيوعاً. 
كبير  عدد  علي  تحتوي  الكاتدرائية 
من القطع الفنية، لفترة عصر النهضة 
والعصور التالية لها، ولعل من أهمها 
من  كبير  عدد  أنجلو،  مايكل  أعمال 
األيقونات، وبها عدد ال بأس به من 
مقابر البابوات، وقد ألحق بها متحف 
والثياب  المقدسة  لألواني  خاص 

الكهنوتية الُمستعملة. 
 777 علي  الكاتدرائية  تحتوي  كما 

عموداً، 44 مذبحاً، 395 تمثااًل. 
الكاتدرائية  بناء  في  بدأوا  عندما 
الجديدة ، قاموا بنقل األعمدة الُمهداة 
توابيت  وكذلك  قسطنطين،  من 

البابوات. 
وهنا طالب البعض بالعودة للصليب 
الالتيني بداًل من الصليب األغريقي، 
األغريقي  الصليب  أن  إلي  ُمشيرين 
من  أكثر  الدنيوي  العالم  إلي  ينتمي 

إنتماؤه للعالم المسيحي.
المذبح  فوق  الموجودة  الكنيسة  ُقبة 
البابوي، كبيرة جداً ويرجع تصميمها 
للفنان العالمي مايكل أنجلو، لقد سمح 
أنجلو بوضع فتحات بالقبة لكي يسمح 
يكون  ولكي  منها،  الضوء  بدخول 
باقي  عن  ُمختلفاً  الكاتدرائية  تصميم 
تميزت  التي  الغوطية  الكاتدرائيات 
مما  العامة  والظلمة  النور  بإنعدام 
الصلوات  في  الخشوع  علي  يساعد 
طبقاً ألراء مهندسي القرون الوسطي.
الخارجية  الواجهة  بناء  في  بدأوا 
 &  ١٦07 عامي  بين  للكاتدرائية 
من  مؤلفة  لجنة  يد  علي   ١٦١4
معماريين، صمموا  مهندسين  عشرة 
متراً   ١١4.٦9 بإرتفاع  الواجهة 
 45.55 وعرض  قدم(،   37٦.3(
الحجر  من  قدم(   ١49.4( متراً 
الواجهة  وتتصدر  والرخام،  الجيري 

سبعة أعمدة كورنتيه عمالقة.
الكاتدرائية ُمكونة من ثالث طوابق 
ضخم  تمثال  الثالث  الطابق  وفوق 
ليسوع حاماًل الصليب، وبقربه يوحنا 
تلميذاً،  عشر  واألحدي  المعمدان 
الثاني  األرضية،  هو  األول  الطابق 
حيث  التبريكات«  ب«طبقة  يُعرف 
الطابق  هذا  ُشرفة  من  البابا  ًيطل 
لكي يبارك الشعب، الثالث هو سطح 

الكاتدرائية.
ومظلة  البابوي  المذبح  بها  يوجد 
مدفن  فوق  المذبح  ويقع  برنيني، 
الذي  القديس بطرس والبابا هو فقط 
اإللهي  القداس  يترأس  أن  له  يحق 
عليه، عند أقدام المذبح توجد منطقة 
ال سقف لها ومحاطة بسور من ذهب 
القديس  لمقبرة  المدخل  تحوي  عالي 

بطرس.
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TV Box   -سعر الجهاز 
$85 

Canadian Local TV Channels 
Basic Package $12.00/month 

Basic Sports $24.00/month 
Premium $36.00/month 

Home Phone 
Unlimited CAN/US for only $6.95/Month 

www.fastel.ca   
Phone: +1-647-557-9628  Toll Free: +1-888-443-3352 

سات وعرب سات على نايل   
(عربية وأجنبية قناة 500أكثر من )  

$10.00/month 

ابعوا معنا مسلسلات رمضانت  
Add On 

Home Automation Solutions 

Thermostats  

One App on Your Phone Gives You 
Full Control of The Devices in Your Home 

Alarm Systems 
Garage Door 

Lights 
Door Locks 
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مجعية األنبا أبرام اخلرييه مبسيسجا، كندا

يعيش العامل كله التفجريات اليت تعرض هلا ابرياء املصلني بكنيسيت :
١- كاتدرائية مارجرجس بطنطا 

٢- الكاتدرائية املرقسية باالسكندرية 
والذي راح ضحيتها ٤٧ من الشهداء واكثر من ١٢٤ جريح بإصابات بالغة 

)حاالت برت االعضاء، تشوهات ، فقدان بصر أو مسع ، حاالت حروق ، عاهات مستدمية أو إعاقة كاملة (

وازاء شعورنا باملسؤلية أمام إحتياجات األسر املنكوبة, تعلن جمعية األنبا أبرام عن فتح باب 
التبرعات من خالل تخصيص حساب ملساعدة أسر الشهداء وضحايا األنفجارات من خالل:

تعويض أسر الشهداء الذين فقدو عائلهم.  .1
سداد نفقات عالج احلاالت احلرجة والتي تطلب مبالغ طائلة.  .2

0 ترسل الشيكات بالبريد الى عنوان اجلمعية:
 Eglinton Ave West. Mississauga. ON. L5V1N3 1250-P.O. Box 207 A 12 

 )يكتب علي الشيك مساعدة ضحايا و اسر شهداء كنيستى طنطا واالسكندريه(
PayPal /Credit card0  وذلك من خالل موقع اجلمعية

www.anbaabraamcharity.ca 

0ميكنكم تسليم الشيكات مبكتب االستقبال

لكنيسة السيدة العذراء، مسيسجا 
 علما باآلتي:

يتم صرف املبالغ بالكامل ومباشرة السر الضحايا وحتت اشراف مسؤلني من اجلمعية
يتم استخراج ايصال للضرائب بقيمة مبلغ التبرع 

الرب يعوض تعب محبتكم ويحفظكم ساملني متمتعني بكل صحة روحية وجسدية

نداء .. نداء .. نداء
نداء لكل حزين من أجل املصلني 

األبرياء الذين فقدوا عائلهم. 
نداء لكل من يتأمل من أجل األخرين 
نداء لكل من حيثه قلبه ملساعدة 

املصابني
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معبد هيبس
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معبد هيِبس من أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية 
كيلو  نحو  بعد  علي  الجديد  الوادي  محافظة  في  وتحديدا 

متر واحد شمال مدينة الخارجة.
أهمية المعبد

التاريخية  العصور  يمثل  كونه  المعبد  هذا  أهمية  تكمن 
والرومانية  والبطلمية  والفارسية  الفرعونية  المختلفة 
المعبد  أنه  المصرية حيث  المعابد  أنه يعتبر من أهم  كما 
وشيد  الفارسي  العصر  من  المتبقي  الوحيد  المصري 

لعبادة الثالوث المقدس)آمون- موت –خونسو(

تاريخ المعبد
 

معبد هيبس - أحد أهم معالم مدينة اخلارجة

وقد  _هيبس(  )هبت  الخارجه  الواحه  اسم  المعبد  يحمل 
 42 طوله  مربعا،  مترا   798 قدرها  مساحة  على  شيد 
دارا  الفارسي  الملك  عصر  في  متر   19 وعرضه  متر 
الي  قديم يرجع  بقايا معبد  االول )510-490 ق.م(علي 
وربما  ق.م(   664( والعشرين  السادسة  األسرة  عصر 
كان له اصول قديمه ترجع الي عصر الدولة الوسطي في 
)21000 ق.م(, وفي العصور الالحقه للعصر الفارسي 
عناصره  اكتملت  حتي  عديده  اضافات  للمعبد  اضيفت 
الي  الميالد  قبل   390 عام  بين  ما  الفترة  في  ذلك  وكان 

عام 69 ميالديه.
بدأ اهتمام الرحاله والدارسين بالمعبد في النصف األول 
اآلثار  بقية  شأن  ذلك  في  شأنه  عشر  التاسع  القرن  من 
قامت  العشرين  القن  من  االربعينات  وفي  المصرية 
العناصر  وتقويه  المعبد  بترميم  المصرية  اآلثار  مصلحة 
القابله لالنهيار منه واعاده بناء وتركيب بعض االحجار 
وفي  األرض  على  المعبد  من  متساقطه  وجدت  التي 
الخمسينيات وحتي بدايه السبعينيات اجرت مصلحه اآلثار 
الشقوق  ملء  شملت  بالمعبد  الترميم  اعمال  من  العديد 
والشروخ والفوالق ببعض الملونات معظمها اسمنتي كما 
منحوت  حجر  من  كامله  جديده  عناصر  احالل  اشتملت 

كامله  أعمدة  ومنها  المفقوده  األصلية  العناصر  من  بدال 
واعتاب وحوائط وأجزاء من حوائط وسقوف خاصه في 

الجزء الخلفي من المعبد.

وصف المعبد
 

أعمدة املعبد - شكل زهرة اللوتس

نسبيا  مرتفعه  بقعة  فوق  الرملي  الحجر  من  المعبد  شيد 
الغرض من  بها من أرض منبسطه وقد كان  عما يحيط 
ذلك ان يرتفع المعبد فوق كل ماعداه من مبان ومساكن 
المدينة القديمة التي كانت تحيط به من كل جانب وبذلك 
ومركز  مقدس  كمكان  اهميته  إدراك  إليه  للناظر  يتيسر 
لعبادة اإلله. يبدأ المعبد من الشرق بمرفأ كان مقاما على 
البوابة  ثم  المعبد  تتقدم  كانت  التي  المقدسة  البحيرة  حافة 
اإلمبراطور  عهد  من  يونانياً  نقشا  تحمل  التي  الرومانية 
)جلبا( عام 69 م ثم البوابة البلطمية تليها البوابة الفرسية 
للملك دارا ألول والتي تؤدي إلى طريق الكباش المؤدى 
نهاية  في  ويقع  الرئيسية،  البوابة  ثم  الكبرى  البوابة  إلى 

المعبد قدس األقداس بنقوشه الفريدة من نوعها.
في  المصري  المعبد  تخطيط  تخطيطه  في  المعبد  يماثل 
_صالة  المكشوف  _الفناء  )الصرح  الحديثة  اللدوله 
استمرت  الذي  التخطيط  وهو  االقدس(  قدس  ثم  األعمدة 
عليه المعابد المصرية التي نشأت في العصرين البطلمي 

والروماني
حول المعبد توجد بقايا من الحجر الرملي الذي كان يحيط 
بالمعبد من ثالث جوانب هي الشمالية والجنوبيه والغربيه 
كان  االرتفاع وحيث  قليله  أجزاء  اال  منه  يتبق  ولم  تهدم 
المعبد  جسم  حول  يدور  ممرا  المعبد  حوائط  مع  يشكل 
من  أساسات  نسبيا  المرتفعه  الحجريه  ارضيته  وتدعم 
الخارج  للمعبد من  الغربي  الجنوبي  الركن  الخارج وفي 
صغير  مبني  )الماميزي(وهو  الوالدة  بيت  مبني  يوجد 

منفصل عن المعبد الجنوبي الغربي لبهو األعمدة.

مصر  في  األقباط  ساهم   
في  )1517-1798م(  العثمانية 
كانت  سواء  اجملاالت  من  العديد 
اجتماعية  أو  إدارية  أو  سياسية 
بعض  اشتهرت  لذا   ، ثقافية  أو 
وبرز  القبطية  الشخصيات 
املصرية  احلياة  في  أسمائها 
هذه  أشهر  ومن   ، آنذاك  العامة 
الذي  رزق(  )املعلم  الشخصيات 
ثم  للجمارك  كاتباً  يعمل  كان 
رقاه الوالي علي بك الكبير)1727-

الدرب  دار  علي  ناظراً  1773م( 
حكم  توليه  عقب  العملة  وسك 
عبد  وذكره   ، عام)1769م(  مصر 
الرحمن اجلبرتي في كتابه عجائب 
اآلثار في التراجم واألخبار بقوله » 
كاتبه القبطي املعلم رزق بلغ في 
يبلغه  لم  ما  العظمة  من  أيامه 
)املعلم  ظهر  كما   ،   « قبطي 
الكتبة  رئيس  اجلوهري(  إبراهيم 
علي  عهد  في  مصر  في  األقباط 
اجلبرتي  أيضاً  وذكره  الكبير  بك 
ومات   »: قائالً  عجائب  كتابه  في 
اجلوهري  إبراهيم  املعلم  الذمي 
 ، مبصر  األقباط  الكتبة  رئيس   ،
وأدرك في هذه الدولة من العظمة 
الصيت  وعظم   ، الكلمة  ونفاذ 
ما  مبصر  املدة  طول  مع  والشهرة 
جنسه  أبناء  من  ملثله  يسبق  لم 
أيام  وأول ظهوره من   ، فيما نعلم 
املعلم رزق كاتب علي بيك الكبير 
.. وعمرت في أيامه الكنائس وديور 
األوقاف  عليها  وأوقف  النصارى 
لها  ورتب   ، واألطيان  اجلليلة 
الدارة  واألرزاق  العظيمة  املرتبات 

والغالل » . 

الثقافي  الدور  عن       أما 
العثمانية  مصر  في  لألقباط 
اآلثار  من  الكثير  تركوا  فقد 
متيزها  التي  واملعمارية  الثقافية 
)الناحية  فمن   . آخر  عصر  أي  عن 
نسخ  في  شاركوا  الثقافية( 
القبطية  املسيحية  الكتب 
عرفوا  متخصصني  يد  علي 
كما   ، األقباط(  )أراخنة  باسم 
اخملطوطات  بعض  بترجمة  قاموا 
في  وخاصة  والسريانية  األثيوبية 
الذي  امليالدي  عشر  الثامن  القرن 
احلياة  في  كبيراً  تطوراً  شهد 
ومن   ، آنذاك  املصرية  الثقافية 
األقباط  أنشأ  املعمارية(  )الناحية 
األديرة  من  الكثير  مصر  في 
برسومات  وزخرفوها  والكنائس 
الحظه  الذي  األمر   ، تصويرية 
 -  1798( الفرنسية  احلملة  علماء 
1801م( وسجلوه في كتاب وصف 
ولألقباط   « بـقولهم   مصر         
كما  الروعة  بالغة  دينية  منشآت 
نري في كثير من الكنائس واألديرة 
، كما أنشأوا في مصر العليا علي 
وجه اخلصوص كنائس رائعة .. »  ، 
الرحالة  لنا  يقدم  اإلطار  وفي هذا 
فنسليب  ميكيله  األملاني جوفني 
(G.M.Vanslebio( - الذي زار مصر 

م  عا
م   1671
صورة   -
ضحة  ا و

في  مصر  في  األقباط  حياة  عن 
كنائسهم  وعن  العثماني  العصر 
من  بالعديد  زخرفتها  وكيفية 
 « قائالً  التصويرية  الرسومات 
بتماثيل  يحتفظون  ال  واألقباط 
برسومات  بل   ، كنائسهم  في 
أن  شديداً  إمياناً  ويؤمنون   .. فقط 
بواسطة  غزيرًة  نعماً  مينح  اهلل 
هذه الصور ؛ ولذلك في ضيقاتهم 
مصر  في  وهناك   . إليها  يلجأون 
جرجس  القديس  دير  في  القدمية 
رأيتها  وقد   ، القديس  لهذا  صورة 
خاص  إكرام  وهناك   .. بنفسي 
يشعلون  التي  املقدسة  لصورة 
من  كبيراً  عدداً  باستمرار  أمامها 
القناديل ، ويزينونها باألزهار ... » . 

عن  »فنسليب«  حتدث        كما 
األقباط  استخدمها  رسومات 
من  كنوع  ليس  كنائسهم  في 
 ، فحسب  والتزيني  الزخرفة 
من  الكثير  حياة  لتسجيل  بل 
األشخاص الدينية مثل القديسني 
الفن  تطور  ومع   ، الدين  ورجال 
ما  معه  تطور  القبطي  الزخرفي 
عرف باسم )األيقونات( التي تبلور 
العامة  لتعليم  البداية  في  دورها 
بطريقة  األقباط  من  والبسطاء 
تفكيرهم  مع  تتناسب  عملية 
وعقلياتهم ، وهذا ما يفسر الدور 
األيقونات  لعبته  الذي  التعليمي 
في احلياة الكنسية ، وفي تبسيط 
عند  الدينية  األمور  من  الكثير 
األيقونات  هذه  أن  علي   ، األقباط 
األلوان  بعض  استخدمت  قد 
عن  للتعبير  اجلامعة  البسيطة 
لتصور  سواء  الصورة  مضمون 
أحداث  أو  القدمي  العهد  أحداث 
تفسير  وذلك مع   ، احلديث  العهد 
وتعاليم  مفاهيم  من  الكثير 
اإلجنيل ، ولكن علي الرغم من تأثر 
ببعض  األيقونات  هذه  مضمون 
نقله  ما  مثل   - اخلارجية  املؤثرات 
املُصور والفنان يوحنا األرمني إلي 
أنها  إال   - آنذاك  القبطي  الفن 
املالمح  من  بالكثير  احتفظت 
في  لألقباط  الثقافية  واملظاهر 

مصر في ذلك الوقت. 

القول  ميكننا  النهاية       وفي 
أن التراث الثقافي والفني لألقباط 
له  كان  قد  العثمانية  مصر  في 
الواضحة  وآثاره  اخلاصة  معامله 
عن  كثيراً  اختالفاً  اختلفت  التي 
أي فترة أخري ، كما أن هذا التراث 
ملدة  اخلاصة  مبالمحه  أحتفظ  قد 
بأية  يتأثر  ، ولم  الزمان  طويلة من 
النصف  مع  إال  غربية  مؤثرات 
 ، عشر  الثامن  القرن  من  األول 
أصاب  الذي  الضعف  مع  وخاصة 

اإلمبراطورية العثمانية .

اآلثار الثقافية املسيحية 
يف مصر العثمانية

األهرام اجلديد يهنئ

شعب برامبتون كندا
وقداسة البابا تواضروس

ونيافة األنبا مينا
وقدس ابونا مرقس حنا

وقدس ابونا مايكل داوود 

وباقى األبناء الكهنة الذين 
خدموا فيها  

باليوبيل الفضي 

لكنيسة املالك ميخائيل واالنبا تكال بربامبتون اونتاريو
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

Mina	R.	Khalil,	J.D.,	H.B.	Comm.
Barrister	&	Solicitor,	Notary	Public	
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.

ما جرى كوم اللوفى!!

محدي رزق
عبدهللا  حامد  الدكتور  يرسم 
لما  قلمية  صورة  القاهرة  بطب 
اللوفى«  »كوم  قرية  فى  جرى 
طبيب  من  بالتأمل  جديرة 
الطائفى  المرض  يشّخص 

تشخيصاً دقيقاً. نصاً يقول:

البلطجية  من  مجموعة 
الجالبيب  تميزهم  غفيرة، 
يزحفون  كالثعابين  القصيرة، 
ليس  وثائرون،  غاضبون  وهم 
يأكلون،  ما  يجدوا  أال  أجل  من 
مخلفاتهم  من  أنهم  أجل  من  وال 
أطفال  أجل  من  وال  يشربون، 
يعالجون،  وال  يتعلمون،  ال  لهم 
لرجم  ولكن  يحيون،  حتى  وال 

وحرق آمنين يصلون!!!
اللوفى(  كوم  )قرية  المكان   *
حاول  والتى  المنيا،  بمحافظة 
بكل  )المصريون(  أهلها  فيها 
أن  لألسف  سذاجة  أو  براءة 
كنيسة،  لبناء  تصريحاً  يأخذوا 

بساطة!!  بكل  طبعاً  ففشلوا 
التى قد  إقامة صلواتهم  فحاولوا 
تخفف من أحزانهم على شهدائهم 
داخل أحد بيوتهم، فحدث كالعادة 
رجمهم وحرقهم، فصدقت نبوءة 
يتقرب  يوم  سيأتى  أنه  اإلنجيل 

فيه إلى هللا أحدهم بقتلهم!!
المخزى  السيناريو  اكتمل   *
المتكرر بصمت مريب من كل 
أجهزة الدولة كالعادة مع القبض 
)المتورطين(  بعض  على 
يعتدون،  الذين  المسلمين  من 
يصلون!!  الذين  والمسيحيين 
وأعقب ذلك اجتماعات بتسميات 
مختلفات وبنتائج متشابهات من 
العقالء..  العيلة..  )بيت  عينة 
أسفرت  فقد  إلخ(  الحكماء.. 
البيوت،  فى  الصالة  منع  عن 
تعجيزية  بعيدة  أمكنة  وتحديد 
لبناء الكنيسة، وشروط بنائها أن 
تكون من دور واحد فقط وليس 
وتكون  صليب  أو  منارة  لها 
أنشطة  أى  بدون  فقط  للصالة 
وضع  لعدم  وعذراً  أخرى، 
تنفد  قد  ألنها  للتعجب  عالمات 
وال تنفد شروط بناء الكنائس فى 

مصرنا المنكوبة.

للسيناريو  استكمااًل   *
المعدين  سنجد  المخزى، 
الحرائق  برامج  فى  والمعدات 
طرباً  يرقصون  والمكلمات 
طلباً  ويهجمون  شوقاً  ويحنون 
الذين  والضيفات  للضيوف 

سينحصرون فى ما هو آت:

مسؤول تنفيذى يخفى تعصبه 
سينفذ  إنه  عينة:  من  مبديه  وهللا 
مراعاة  مع  ولكن  القانون 
عر  مشا ( و ) صية لخصو ا (
من  تؤذى  قد  التى  المسلمين( 
الصليب ال مؤاخذة! وهذه ليست 
من  فعاًل  حدثت  بل  عندى  من 

محافظ سابق!
أحد المشايخ أو السلفيين )الذين 
غباء  بكل  الدولة  تستخدمهم 
كمن  المجرمين  لإلخوان  كبديل 
يستبدل العقرب بالثعبان( وسيبدأ 
بديباجة ركيكة من أنه )نصارى 
بالنا  وسنأخذ  أعيننا  فى  مصر( 

منهم )وكأنهم ضيوف أذالء عند 
السيدة والدته وليسوا مواطنين( 
ولكن كله بشرع هللا!! وشرع هللا 
ومناهج  مناهجهم  وفى  عندهم 
ابن  إمامهم  )واسألوا  األزهر 
اإلسالم  دار  فى  تبنى  أال  القيم( 
الزمن  بفعل  هدمت  وإذا  كنيسة 
فيها  يدق  وال  بناؤها  يعاد  ال 
وال  المؤاخذة(  )جرس  ناقوس 
يرفع عليها صليب وال يجهرون 
المسلم  )يزنق(  وأن  بشعائرهم، 
الطريق  أضيق  إلى  المسيحى 

كما ضيق عليه عيشته كلها!!
)المادة  نتائج  هى  هذه   *
لإلسالم،  تمت  ال  التى  الثانية( 
والتى وضعها السادات الراعى 
حكمه،  لتأبيد  لإلخوان  األول 
إخوان  باسمها  قتله  أن  فكان 

الشيطان!
دستور  فى  المادة  هذه  إن 
تعصب  إلى  باإلضافة  الدولة، 
وتحيز أجهزة الدولة واالنبطاح 
ونقود  الدواعش  السلفيين  أمام 
الوهابية السعودية من قبل الدولة 
يقتلون تماماً أى أمل فى مصرية 

مصر  ويحولون  الدولة، 
ال  داعشية  إمارة  إلى 

دولة!
التى  مصر  إن   *
الوطنية  الدولة  عرفت 
)مينا(  عهد  من  الموحدة 
السنين  بآالف  العالم  قبل 

من  والقانون  بالعدل  وبّشرت 
عهد اآللهة )ماعت( آلهة العدل 
بآالف  والمسيحية  اإلسالم  قبل 
السنين أيضا توشك أن تفقد كل 
ذلك بانبطاحها أمام أموال البدو 
وقبليتهم  وتعصبهم  ووهابيتهم 
مشايخ  بعض  حتى  طالت  التى 
بها  تنحدر  أن  وتوشك  األزهر 
فى نفق مظلم خطير يحكمها فيه 
العرف بداًل من العدل والبلطجة 
القوانين  من  بدال  الدين  باسم 
من  بداًل  الدينى  والتعصب 

االنتماء الوطنى.
الحقيقة  لحظة  حانت  لقد 
عن  الصريحة  الدولة  وإجابة 
مواطن  المسيحى  هل  السؤال: 
مصرى أم ذمى يخضع لبلطجة 
فإذا  والعقال؟!  اللحية  ورياالت 
كانت األولى فيجب فرضها من 
األقوال!  قبل  باألفعال  الدولة 
فسيلوح  األخرى  كانت  إذا  أما 
التقسيم  كابوس  األفق  فى 
أن  أخشى  وحينها  واالنفصال! 
لم  وطن  على  كالنساء  نبكى 

نحافظ عليه كالرجال!
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Tax Tips
أمال يوسف 

كيف ميكن تغيري امللف الضريبى

ننسى  قد  كتيرة  أحيانا  فى  يحدث  قد 
بعض املعلومات او املستندات الهامه بعد 
ارسال امللف الضريبى قد تكون فى صورة 
بعد  ايدينا  الى  أووصلت  نسيناها  فورم 
أرسال امللف أو قد يكون نوع من اخلصومات 
أو أمتحانات  الدراسة  أيضا مثل مصاريف 

أو تبرعات ألخ.

امللف  تغيير  فى  احلق  لك  ليس  وهنا 
فى  احلق  لك  يكون  بل  للسنة  الضريبى 
أرسال تعديل وهذا التعديل له طرق كثيرة 
والبد  الين  أون  أو  بالبريد  بارسال  تكون  قد 
أن يكون كل تعديل خاص بالسنة اخلاصة 
خاص  واحد  تعديل  نرسل  أن  فالميكن  به 
واحدة  بسنة  وندمجه  مختلفة  بسنوات 
أى  وجدت  ان  سنوات  لعشر  ترجع  .وقد 

أضافة أو أستقطاع يخص التعديالت.

قد  باألجنليزية  املقاله  باقى  أن  اعتقد 
اخلاصة  للخطوات  بالشرح  أوضح  تكون 

بتقدمي التعديل. 

Changing Your Tax Return
If you have filed your return 

and then determine that you need 
to make a change, either because 
you have received another T-slip, 

or because you didn't claim an 
expense and later learned it was 
deductible, you can request an 
adjustment to your tax return.

The time limit for filing most 
adjustments to your tax returns 
by mail is ten )10( years.  For a 
late or amended pension splitting 
election the time limit is three )3( 
years 

You can request the change for 
your most recent return, or your 
returns for the previous 9 tax 
years, either online or by mail.  In 
2016, you can request a change 
for the 2006 or later taxation 
years.

Requesting a Change 
Online

Requesting a change online 
is very simple, and is done by 
logging into your account at the 
Canada Revenue Agency )CRA( 
My Account page.  You can 
request changes to more than one 
tax year in one session, but each 

tax year is done separately.  In 
order to request the change, 
it is helpful to know the line 
number from your tax return 
which you wish to change.

You can also use the online 
request if you forgot to apply 
for the GST/HST tax credit 
when you filed your tax return.

Requesting a Change by 
Mail

You can obtain a form T1-
Adj, T1 Adjustment Request 
from the CRA web site, 
complete it and mail it in, along 
with documents supporting 
your change request.

How Long Will My 
Adjustment Take?

The processing time is 
usually within 2 weeks for an 
online request, and within 8 
weeks for a mailed request.  
CRA will either send you a 
reassessment notice indicating 
changes that were made to 
your return, or will explain 
in a letter why the requested 
changes were not made.

بقية مقال الوحدة المنشودة ص 7
فيجب أن ال يغيب هذا الفكر عن أذهاننا 

فليس معنى الوحدة ان نتنازل عن إيماننا او 
نقبل عقيدة تخالف اإليمان االرثوذكسي وهذا ما 

لم ولن يحدث في كنيستنا القبطية.  
الرجوع  هو  كنيستنا  بها  تنادي  كما  الوحدة 
الي تعليم الكنيسة األولى قبل االنشقاق واألقسام 
ونشكر هللا أن كنيستنا ظلت على هذا اإليمان ال 

تضيف عليه وال تحذف منه. 
هي  فالوحدة  الحقيقية  الوحدة  مفهوم  هو  هذا 
وحدة اإليمان وبعدها تكون الكنيسة فعال وقوال 

كنيسة واحدة وحيدة 
تبقى  واالختالفات  الخالفات  رغم  ولكن 

المحبة رابط بين كل الكنائس ويبقى االحترام 
بينهم والتعامل في مجاالت من خالل المساحة 
في  والحقيقي  الحاد  السعي  مع  المشتركة 
الحلوس ومناقشة االختالفات بروح  االتضاع  
القرون  في  األول  الكنيسة  لتعليم  والخضوع 

األولى .
او  المعمودية  قبول  بمجرد  تأتي  لم  الوحدة 

توحيد عيد الميالد او عيد القيامة 
اإليمانية  الخالفات  بترك  تتحقق  لن  الوحدة 
الصالة  اجتماعات  او  المحبة  بجلسات  وفقط 
المشتركة ولكن ستتحقق بالسعي الجاد في إزالة 

الخالفات ومناقشتها وتصحيح األخطاء 
واحد  اإليمان  يكون  عندما  ستتحقق  الوحدة 
واحدة  معمودية  هي  الطبيعية  النتيجة  فتكون 

وأعياد واحدة وفكر وقلب واحد.
الوحدة  هي  وتلك  الحقيقية  الوحدة  هي  تلك 
المنشودة وتلك هي الوحدة التي تفرح قلب الهنا.
تتحقق  التي  اليوم  يأتي  ان  الرب  الي  نصلي 

فيه هذه الوحدة 
وحدة اإليمان الوحدة المنشودة
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اليمكن فحص حالة االكتئاب التي يعاني 
أطباء  قبل  من  دقيق،  بشكل  االنسان  منها 
جسدي  تحليل  هناك  وليس  السايكولوجيا، 
الصحية،  المريض  حالة  يشخصوا  لكي 
روحي. فالقلق،  او  جسدي  اما  الطب  الن 
والرهاب، والذعر، واالكتئاب حاالت نفسية، 
بعض  سوى  باألدوية  معالجتها  اليمكن 
وااللتزام  بالوصاية  تعالج  وإنما  المهدئات 
ببعض النصائح.  ففي بعض الحاالت الطب 
خوف  وراء  الخفي  السر  اليعرف  النفسي 
االنسان من مشكلة ما، فان المريض اليبوح 
من  ويتحرج  طبيبه،  امام  صريح  بشكل 
كشف أسراره، وبالخصوص اذا كانت هذه 
األمور شخصية او ُخلُقية، او خطايا فليس 
هناك امر اخر يوجب تحسين حالة المريض 
اال ان يوصف له عالج ينشط حالة التوازن 
حالة  لتخفيف  والمهدئات  الذاكرة،  في 
الهلوسة والهذيان والهزال. جل ما في االمر 
ان المريض يلتزم بالوصاي التي يشخصها 
النفسيين قدموا شوطا  الطبيب. ان األطباء 
كبير لعالج الحاالت المستعصية من خالل 
توصف  وقد  الهامة  السيكولوجية  النصائح 
 diazepam المهدئات خفيفة المفعول مثل
القلق  من  يعانون  الذين  ألولئك  )ديازيبام( 
والمقبول  المعروف  ومن  الذعر.  ونوبات 
في الوقت الحالي ان تلك العقاقير تؤدي إلى 
اإلدمان إذا ما تم تناولها لما يتجاوز بضعة 
أسابيع، وتستخدم مضادات االكتئاب أيضا 
بشكل واسع اال انه يجب وصفها واستعمالها 
لفترة قصيرة فقط. وِفي حالة تناول مضادات 
االكتئاب فعند البداية قد تتعرض الى نوبات 
من االهتياج العصبي الحاد او قد تتعرض 
عند التوقف من االستعمال لهذه العقاقير الى 
عالقة  هناك  واالحباط،  القلق  من  انتكاسة 

وفترة  األدوية  هذه  استعمال  بين  طردية 
االستخدام، احتمال  االنسحاب والكف عن 
حاالت  يؤدي الى ازدياد  قد  مما  تناولها 

الذعر.
ال  المرضى  من  البعض  ان  اال 
الحزن  من  ويجعل  نصيحة،  باي  يلتزم 
حسب  تماما.  عليه  واالكتئاب يستولي 
بعض  الن  االكتئاب،  حاالت  اختالف 
التفكير،  من  طويل  وقت  تأخذ  الحاالت 
عناء  بعد  المريض  يلجأ  لذا  لها  حل  دون 
طويل الى ايذاء نفسه، وبعض الحاالت ال 
تأتي  التي  تلك  أطول وخاصة  وقتا  تأخذ  
حتى  الشخص  يفكر  ولن  العوارض،  من 
بالذهاب الى الطبيب، فليس أمامه سوى انه 
أخذ في قرارة نفسه الهزيمة واالستسالم من 
عدم مواجهة المشكلة. لذا فان انسب حل له 
ملجأ  يجد  ولن  مطلقا،  واالختفاء  الهروب 
انسب اليه من االختفاء نهائيا بجسده وألمه، 
فهو يشعر )بالرضا الكاذب( من إعدام نفسه 
والهروب من مشكلته، والحياة بكل معناها، 
فال يقف بوجهه أي شيئ اخر يصرفه عن 
كانت  التي  نفسه  يؤذي  ان  بجدية  التفكير 
الوازع  فان  لذا  الحياة،  في  يملك  ما  أغلى 
الديني واالخالقي يقف عاجزا في استدراك 
األشياء  كانت  لو  حتى  ونجاته،  الشخص 
الواجبة والضرورية تجبره مواكبة مشواره 
في الحياة، وأسوء حالة يقدم عليها الشخص 

 . Suicide في ايذاء نفسه هو االنتحار
أحاسيسنا  على  كبيرا  وقعا  ألفكارنا  ان 
تدفعنا معتقداتنا  الممكن ان  وتصرفاتنا من 
الى الشعور بأننا في حالة مأساوية للغاية . 
اال انه من الممكن أيضا ان نشعر بحالة من 
الرفاهية والسعادة اذا ما قمنا بتغيير أنماط 

التفكير المألوفة 2.       ]البقية ص 19[

مفهوم احلياة والعداء يف الطبيعة البشرية      

جاسم حممد ال مزبان / سدني                              
احللقة الثانية 

 

 Suicide            االنتحار

حبلول الروح القدس وتشريف 
صاحب النيافة األنبا مينا 

واآلباء الكهنة األجالء

 متت مراسم إكليل

املهندس 
رامز مينا

 واألستاذة 
هيام راغب نور 

ني
س

هانينا للعرو
ت

بكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس 
مبيسوساجا بتاريخ 22 أبريل 2017 

Canadian Coptic 
Association 

 You are invited to join the 
Canadian Coptic Association 

 Protest front of Egyptian 
Embassy in Ottawa 

Wednesday May17, 2017 
from 1pm to 3 pm 

التحرك االربعاء ١٧ مايو 
اخلامسة فجرا من تورنتو ومسيسوجا والعودة يف نفس 

اليوم

أماكن التجمع:

,Eglinton Ave W, Mississauga  أوال مسيسوجا                       1240 
 ON L5V 1N3
Victoria park Ave Scarborough ثانيا تورنتو                         2501 

 M1T 1A1
 ثالثا مونرتيال            مول الفريفيو، وست أيالند، أمام حمالت الباي
6801 Trans-Canada Hwy, Pointe-Claire, QC H9R 5J2

للحجز واالستعالم الرجاء االتصال ب 
 عادل داود:  7575 609 514

 فيكتور شهيد: 5734 937 416
 مدحت عويضة: 5352 400 416 
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2D Echo Doppler
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Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
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& Color Doppler 
Machine 
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

مناشدة كندا لتقدمي قوات اكثر حلفظ السالم 
ومساعدات مالية جلنوب السودان 

قال سفير كندا لدي جنوب السودان ألن هامسون أن حكومة كندا يجب 
أن تساهم في زيادة عملية حفظ السالم الجارية في أصغر دول العالم وهي 
السودان  جنوب  في  فرد  مليون   5.5 حياة  تهدد  كارثية   مجاعة  تواجه 

ويعرف أن لدي كندا عشرة جنود يخدمون هناك كمستشارين لبعثة االمم المتحدة ، وكانت حكومة كندا قد 
أعلنت عام 20١٦ عن مساعدات قيمتها 450مليون دوالر لعمليات حفظ السالم وارسلت ٦00 جندي و١50 
من ضباط شرطة السالم لدعم عدة بعثات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك بعثة الفريقيا . وكانت ثالثة 
طوائف مسيحية من أكبر الطوائف في كندا قد أرسلت رسائل الي رئيس وزراء كندا تحث فيها الحكومة 
علي زيادة تمويل المساعدات االنسانية الي جنوب السودان وأعلنت هيئة الشؤون العالمية الكندية في مارس 
الماضي عن تقديم مبلغ 3٦.9 مليون دوالر للمساعدات االنسانية في جنوب السودان .  وقالت وزيرة التنمية 
ماري كلود بيبو أن الحكومة تراقب الوضع في جنوب السودان عن كثب ومن المتوقع أن تزيد المساعدات 
إذا تدهور الوضع . وقالت هيئات االغاثة الدولية بما فيها )أوكسفام( أن علي كندا أن تستخدم االجتماع القادم 
للدول السبع الكبري للضغط علي قادة العالم لاللتزام بتمويل إنساني للمنطقة  ، وكذلك يجب أن تقوم كندا بدور 
أكبر في النزاع في جنوب السودان بارسال قوات اكثر لحفظ السالم .  وقالت رئيسة االعالم في هيئة )أوكسفام 
كندا( نحن بحاجة لنري نهاية للصراع حتي يمكن لشعب جنوب السودان العودة الي ديارهم وإستئناف حياتهم 

في سالم.

تورنتو تشن حرب علي زجاجات املياه البالستيكية     
عن  تقريرا  ديفيس  جين  طلبت  والشواطئ  والحدائق  البيئة  للجنة  أجتماع  في 
هذه  كانت  حيث  بالستيك  في  المعبأة  المياه  تجارة  تجاه   تورنتو  مدينة  سياسة 
السياسة عام 2008 جزء من خطة كبيرة للتخلص من بيع وتوزيع المياه المعبأة 
نوافير  الي  الوصول  تحسين  الي  السياسة  هذه  بالستيكية وسعت  في زجاجات 
العامة  االماكن  في  الزجاجات  تعبئة  أعادة  ومحطات  المياه  وحنفيات  المياه 

لهم  ولذا سمح  الشرب  مياه  الي  تفتقر  يقرب من ١40 حديقة ومرفق  ما  هناك  كان  وبحلول عام 20١2 
ببيع زجاجات المياه البالستيكية ومع وجود توصيات النشاء مرافق للمياه لالستعمال العامة لم يتمكن احد 
من التحقق من وجودها في الحدائق حتي االن وقالت جين ديفيس انها طالبت بمناقشة هذه المسألة الشهر 
الماضي عندما وافق المجلس علي السماح ببيع زجاجات المياه البالستيكية في ساحة ناثان فيليبس خالل 
احتفاالت كندا بعيدها ال ١50  وكانت تريد التحدث عن عدد نوافير المياه الجديدة المطلوبة في كل مرفق 
وحديقة عامة  وقالت إذا لم نزيد معدالت تحويل وتدوير  النفايات  فلن نحقق هدف خطتتنا لتغيير المناخ 
الي عدد  انظروا  المخلفات ، وقالت  تقليل واعادة تدوير  الناس من سلوكهم ويتبنوا فكرة  يغير  ويجب أن 

زجاجات المياه البالستيكية المتناثرة في كل مكان بعد كل مهرجان والتي ال نجد مكان لها لطمرها 

الكنديني يكافحون الفيضانات عبر البالد

جميع  في  الكنديين  من  االالف  قضي 
كفاح  في  االسبوع  عطلة  كندا  أنحاء 
مياه  أرتفاع  عن  الناجمة  الفيضانات 
االنهار بسبب االمطار الغزيرة المستمرة 
علي نحو غير عادي ، وتعرضت اكثر 
مع  للغرق  كيبك  في  منطقة   ١40 من 

اكثر من ١900 منزل متضرر وأجبر أكثر من ١000 شخص علي 
يمكن  مدينة مونتلاير حتي  في  الطوارئ  واعلنت حالة  منازلهم  ترك 
لرجال االطفاء استعمال وسائل أكثر النقاذ المناطق من الغرق وأضطر 
22١ من السكان إخالء منازلهم وقام عمدة المدينة بحث السكان علي 
 ١200 بنشر  كندا  وقامت   ، منازلهم  ومغادرة  السلطات  أمر  طاعة 
جندي من قواتها المسلحة للمساعدة في التعامل مع الفيضانات وتوفير 
بانها  االمطار  كيبك  في  البيئة  وزير  للسكان ووصف  الرمال  أكياس 
تاريخية وقيل عن الفيضانات انها أسواء فيضانات تحدث منذ عقود من 
الزمن ، وفي منطقة شرق أونتاريو )كالرنس روكالند( اعلنت حالة 
الطوارئ وقيل أن هناك ١8١ مبني معرض لخطر الفيضانات ، وفي 
جنوب أونتاريو أرتفعت مستويات المياه في بحيرة أونتاريو الي درجة 
هي االعلي منذ عام ١993 وتم اجالء  السكان من الجزر المحيطة 
بالبحيرة ، وفي مدينة نيوبرونزويك بلغت كمية االمطار خالل يومين 
فقط ١00 ملليمتر وحذرت هيئة البيئة الكندية من المزيد من االمطار 
أن  المياه حيث  االنهار وجداول  بعيدا عن  البقاء  السكان  وطلبت من 

ضفاف االنهار غير مستقرة وقد يتعرض االفراد لخطر االنجراف 

للمرة االولي عدد املسنيني في كندا يفوق عدد االطفال 
أعلنت وكالة االحصاءات الكندية عن أخر بيانات تعداد عام 20١٦ وللمرة 
السن منذ  لكبار  االولي يفوق عدد كبار السن عدد االطفال وهذه اكبر زيادة 
االتحاد الكونفيدرالي لكندا ، وشيخوخة السكان ترجع الي وصول عدد كبير من 
السكان الي سن ٦5 خالل السنوات الخمس الماضية فضال عن زيادة العمر 
المتوقع للكنديين وقلة معدل الخصوبة بين البالغين  ، وهناك االن 5.9 مليون 
نسمة من كبار السن في كندا مقارنة بي 5.8 مليون كندي تتراوح أعمارهم 

ما بين ١4 وأصغر، وألن عدد المسنيين يزداد فهناك أحتياج الي المزيد من الرعاية الصحية والمنزلية ولذا  
فان هناك تحديات كبيرة للسياسة في كندا فقد يكون هناك ضغط علي الميزانية العمومية واجبار للحكومة 
علي أتخاذ سياسات صعبة،  وتشير التحليالت الي أنه في عام 203١ سيكون 23% من سكان كندا من كبار 
السن وفي عام 20٦١ سيكون هناك ١2 مليون من كبار السن وفقط 8 مليون طفل في كندا ، وقالت الدكتورة 
فرانسيس وولي  أستاذة االقتصاد في جامعة كارلتون في أوتاوا ان هناك تحديات كبيرة قادمة للحكومة من 
المالية الن مشاركة الكنديين في سوق العمل من الذين تتراوح اعمارهم ما بين ) ١5 و٦4 سنة(  الناحية 
انخفضت الي ٦٦.5%  وان الشباب يكافحون ليجدوا عمل مجزي ومستقر وعندما ال يكسبون دخل كافي ال 
يدفعون ضرائب وهذا يقلل الدخل لخزينة الحكومة وكذلك يبدأ كبار السن في استخدام مدخراتهم وال يريدون 
دفع ضرائب عليها وقال أندريه ليبيل من هيئة احصاءات كندا ان زيادة معدل نشاط كبار السن بتوفير عمل 
لهم  يمكن ان يواجه بعض أثار شيخوخة السكان الن الفرد الذي يبلغ من العمر ٦5 عاما قد يكون قادرا علي 

العمل .
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محكمة حقوق االنسان في أونتاريو حتكم لزوجني مسلمني بي ١٢ الف 
دوالر ألن مالك املبني الساكنني فيه لم يحترم عقيدتهم 

محكمة حقوق االنسان في أونتاريو تحكم لزوجين مسلمين بتعويض  قدره ١2 
يسكنان  الزوجين  كان  الذي  المبني  مالك  ان  المحكمة  رات  أن  بعد  دوالر  الف 
في شقة به قد أخفق في أحترام حقوقهم الدينية فقد فشل صاحب المبني في تنبيه 
الزوجة المسلمة بانه سيحضر مستأجر محتمل لرؤية الشقة في وقت مبكر حتي 
ترتدي الزوجة مالبس الئقة  علي الرغم من الطلب المتكرر من الزوجة بأعالمها 

بوقت كافي وكان صاحب المبني يعطيها فترة مفتوحة مثل 24 ساعة تنبيه قبل احضاره لشخص لرؤية الشقة 
وكذا فشل صاحب المبني في احترام مكان الصالة داخل الشقة حين رفض خلع حذاؤه كما طلب منه الزوج 
، ووفقا للمحكمة فإن وليد مدكور وهبة إسماعيل الذان هاجرا من مصر الي كندا عام 20١4 وأستأجروا 
شقة في مدينة برامبتون ولكن بسبب مشاكل في الشقة وافقوا علي ترك الشقة وبدأ مالك المبني في التخطيط 
لعرض الشقة علي مستأجرين أخرين ولكن صاحب المبني اخفق في أحترام عقيدتهم عندما دخل الي مكان 
الصالة في غرفة النوم دون ان يخلع حذاؤه كما طلب الزوج  منه وقال نائب رئيس محكمة حقوق االنسان 
أن حجة صاحب المبني في أن المستاجرين حاولوا فرض أسلوب حياتهم علي االخرين ليس لها دليل ليدعمها 
وأن هذا االدعاء قد أصبح شائعا في الخطاب العام بتفسير محاوالت المسلمين لممارسة عقيدتهم بانها محاولة 
لفرض نمط حياتهم علي االخرين ، هذا وكان قرار المحكمة هذا بأدنة صاحب المبني هو االول من نوعه 
فيما يتعلق بالتمييز علي أساس العقيدة وقد زادت حاالت الشكوي القانونية لحقوق االنسان إستنادا علي العقيدة 
حتي وصلت الي 837 حالة عام 20١٦ ومنها ١9٦ حالة حول الهوية االسالمية ، وقال صاحب المبني إن 
االتهامات الموجهة اليه نشأت من سوء الفهم وانه قضي ١5 عاما يؤجر الشقق للكثير من الناس من ديانات 

مختلفة ولم يحدث نزاع مثل هذا من قبل وقال أنه بريء وسيتقدم بطلب ألعادة النظر في االيام القادمة

احزاب املعارضة تدعو وزير الدفاع هارجيت 
ساجان لالستقالة عقب حديثه املبالغ فيه عن 

دوره في عملية ميدوسا 

الكندي  الدفاع  وزير  يواجه 
من  دعوات  ساجان  هارجيت 
المعارضة لالستقالة  لحديثه المبالغ 
ضد  معركة  في   دوره  عن  فيه 
عام  أفغانستان  في  طالبان  حركة 

200٦ ، حيث قال انه خطط لهذه المعركة الكبيرة  التي انهزم فيها 
أمبروس  رونا  المؤقته  المحافظين  زعيمة حزب  وأتهمت   ، الطالبان 
للمعركة  التخطيط  لنفسه  نسب  النه  والبطولة  المجد  بسرقة  هارجيت 
النه  منصبه  من  لطرده  ترودو  جستن  ودعت  أخرين  بها  قام  والتي 
اهان نفسه والجيش ، وقالت إن ما فعله كان خاطئا وأن العاملين في 
الجيش فقدوا  الثقة في قائدهم خاصة عندما يضعون حياتهم علي خط 
النار ، وسألت هل يمكن لرئيس الوزراء ان ينحيه من منصبه ؟ ولكن 
المجاالت  من  الكثير  في  كندا  خدم  ساجان  هارجيت  أن  قال  ترودو 
كضابط شرطة وكجندي ووزير دفاع وإنه قد أخطأ لكنه أعتذر وتحمل 
مسؤولية خطأوه ونحن عندما نخطئ فإن الكنديين يتوقعون منا االعتذار 
واالعتراف بالخطأ وهذا ما فعله ولهذا السبب أضع ثقتي الكاملة فيه ، 
وكان هارجيت ساجان قد أجتمع لوقت قصير مع الصحفيين وأعتذر 
الخطأ وسيكون شخص أفضل وكرر  يتعلم من  أنه  مرة أخري وقال 
أعتذاره امام مجلس النواب ولكن زعيم الحزب الوطني توم مولكاير 
يكفي وأن هذا شئ ال يمكن االعتذار عنه والبد  أن االعتذار ال  قال 
الذين خدموا مع هارجيت ساجان  الجنود  التنحي ، وقال  للوزير من 
في افغاتستان ان  هارجيت خدم كضابط إتصاالت مع القيادة االفغانية 
المحلية وقدم معلومات استخبارية حساسة ورؤية ساعدت علي تشكيل 
المعركة ولكنة لم يخطط لعملية الهجوم والتي تسمي )عملية ميدوسا( 
عام 200٦ غرب مدينة قندهار وانه خدم ايضا في البوسنة وفي ثالثة 
عمليات في أفغانستان كضابط أحتياط ، هذا وقد قال وزير الدفاع انه 
بيانه  عن  وتراجع  ميدوسا  عملية  في  دوره  في وصف  خطأ  ارتكب 
وأعتذر وقال انه فخور بالدور الذي قام به في أفغانستان ولكنه لم يقصد 

تقليل اهمية رؤساؤه وزمالؤه السابقين وتقدم لهم بخالص االعتذار.

لالعالن  باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com
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إستنـفار )1(

توفيق مرتي مينا

فى  كنت   ،١9٦8 عام  من  اليوم  ذلك  صباح 
الموضوعات  نناقش  المحاسبين،  مع  إجتماع 
الواردة بالتقارير، كل المحاسبين موجودون عدا 
ميّزت  الردهة  فى  أصوات  سمعنا  واحداً. صك 
فى  استمر  الذى  حسين  أبو  حسن  صوت  منها 
جدال مع آخرين، تركت اإلجتماع وفى الردهة 

رأيته ومعه آخرين يتجادلون، تصافحنا وسألته
ماذا ورائك ياأباعلى؟  •

الشعبى  الدفاع  قوات  من  طبيب  هذا   •
وهؤالء معاونوه .

الدفاع  ما هو  إيضاحاً،  أفهم. زدنى  لم   •
الشعبى؟ وما عالقة البنك به؟

عسكرية  شبه  منظومة  الشعبى  الدفاع   •
الحيوية ومداخل ومخارج  المنشئات  للدفاع عن 
التخريب،  يبغى  للعدو  تسلل  أى  ضد  المدينة 
البنك  موظفو  ونحن  المتطوعين،  على  ويعتمد 
سنكون أول المتطوعين، وسيقوم الطبيب بتوقيع 
مدى  لتقرير  المتطوعين  على  الطبى  الكشف 
الدفاع  فى  تشارك  الجمهورية  .وكل  صالحيتهم 

الشعبى.
من هم المتطوعون؟  •

معى كشف باألسماء التى تطوعت.  •
هل أدرجت إسمى بهذا الكشف؟  •

ال.  •
ولم ياحسن؟  •

ال داعى، فأنت مشاغلك كثيرة.  •
مشاغلى  كانت  مهما  وتحد(  )بعصبية   •
عن  والدفاع  الوطنى  الواجب  عن  تمنعنى  فلن 
وتدربت  العسكرية،  الخدمة  أديت  لقد  بالدى، 

على كل األسلحة كجندى مشاة .
فكر جيداً قبل أن تتقدم للكشف الطبى.  •

وطنية  أكثر  أنك  على  ياأبا  تعتقد  هل   •
منى، ضع إسمى فى أول الكشف.

ثبتت  الطبى  وبالكشف  المناقشة  وانتهت      
الشعبى  الدفاع  قوات  فى  فرداً  أصبحت  لياقتى، 
عن مدينة دسوق وتسلمت بطاقة )كارنيه(وكنت 

سعيداً .
إختصرنا  وتزوجت،  )العزوبيّة(  أيام  وّدعت 
شهر العسل إلى أسبوعين قضيناهما باألسكندرية، 
إجازة  يوماً  عشرين  سوى  يمنحنى  لم  فالبنك 
الميزانيات  بإعداد  اإلنشغال  بسبب  وذلك  زواج 
مفاجأة  ألجد  اإلجازة  من  عدت  السنوية،،، 
الشعبى  الدفاع  قيادة  من  إستدعاء  تنتظرنى،، 

للخدمة،
الخدمة  وموعد  بمكان  أمراً  المسؤول  سلّمنى 
المنوط بى القيام بها، الوقت: من السابعة مساء 

الليل  سأقضى  أننى  صباحاً،أى  السادسة  حتى 
في  وحيدة  زوجتى  وسأترك  بيتى  خارج  كله 
البيت،أما مكان الخدمة فقد أصابنى بالذهول فهو 
الجنوبى  المدخل  فى  طوب(  )قمينة  بين  موّزع 
للمدينة و)مضرب لألرز( فى المدخل الشرقى، 
واسع  فضاء  هى  الطوب  قمينة  فإن  وللتوضيح 
المختلط  الطين  من  اللبن  الطوب  قوالب  لصب 
إلى  ليتحول  حرقه  ثم  يجف  حتى  وتركه  بالتبن 
الطوب األحمر المعد للبناء، أما مضرب األرز 
الشعير  تحّول األرز  التى  فهو مجموعة اآلالت 
بفصل  )للطعام(  أبيض  أرز  إلى  )بالغالف( 

الغالف عن حبة األرز وتبييضه.
المكان  من  ٌصدمت  كما  التوقيت  من  ٌصدمت 
األرز  بها مضرب  يتمتع  استراتيجية  ميزة  فأى 
أو قمينة الطوب، وزاد من تعجبى السالح الذى 
تسلمته، كنت أتوقع كالتشينكوف آلى أو نصف 
أو  الطلقات،  سريع  بورسعيد  رشاش  أو  آلى 
حتى بندقية لى أنفيلد التى استعملت فى الحرب 
بندقية من  كان  تسلمته  ما  لكن  األولى،  العالمية 
تلك التى يحملها خفير القرية والتى كانت بجيش 
محمد على باشا فى حملته على السودان، وبقية 

المأساة أنها بال ذخيرة 
دفعتنى  التى  بالضرورة  زوجتى  أقنع  وحتى 
على  يمض  ولم  بالبيت  وحيدة  لياًل  تركها  إلى 
زواجنا سوى أسابيع، كلمتها عن الوطنية وواجب 
الدفاع عن بالدنا من أى تسلل قد يقوم به العدو، 
وأن الشعب كله مكلف مع القوات المسلحة بهذه 

المهام، لكن زوجتى رّدت:
إلى  ويصل  العدو  يتسلل  أن  تتوقع  وهل   +

مدينتنا؟
بأبعد  نهتم  أن  يجب  الحروب  فى  ال؟  ولم   +

اإلحتماالت،
+ ويهاجمون مضرب األرز وقمينة الطوب؟

+ كل اإلحتماالت واردة.
األرز  فى  نقص  من  العدو  يعانى  هل   +

والطوب؟
أن  يريد  العدو  تظنين،  كما  األمر  ليس   +
يتباهى بأنه هاجم العمق المصرى لتحطيم الروح 

القتالية لجنودنا.
فاجأتنى  ثم  مقتنعة  غير  زوجتى  إلّى  تطلعت 

بسؤال:
الوصول  هللا(  قّدر  العدو)ال  استطاع  وإذا   +
غلى قمينة الطوب أو مضرب األرز ولم توقفه 
اإلسماعيلية  مدن  متخطياً  الحدود  على  قواتنا 
وتقاتله  ستواجهه  فهل  والدقهلية،،،،  والشرقية 
ومكانها  طرازها،  انقرض  التى  البندقية  بهذه 

المتحف الحربى،، وبال ذخيرة؟

           يتبع

اكاذيب شيخ األزهر 
احلقيقة

كتبها سعيد شعيب 

الدكتور  األزهر  شيخ  قاله  ما  يكن  لم 
العالمي  السالم  مؤتمر  في  الطيب  احمد 
عشرات  كرره  قد  نفسه  فهو  جديداً، 
باعتباره  يعرفه  كله  والعالم  المرات، 
األديان  كل  أن  وهي  تاريخية،  حقيقة 
المسيحية،  اإلسالم،   ( اإلبراهيمية 
اليهودية( قد مارس بعض من يؤمنون 
بها العنف واإلرهاب. بل ونمد الخط على 
األيديولوجيات  كل  أن  ونقول  استقامته 
يؤمنون  من  بعض  مارس  العقائدية 
الشيوعية، والنازية  بها اإلرهاب، منها 

وغيرها وغيرها. 
 لكن الذي لم يقله شيخ األزهر ورجاله 
كافياً  وانصاره، هو أن هذا ليس مبرراً 
مسلمين،  ارهابيين  هناك  أن  على  للرد 
فليس  اسالمية.  مقدسات  من  ينطلقون 
ابنك  يسرق  لماذا  اسألك  عندما  منطقياً 
مثال، أن يكون ردك: ابني ليس الوحيد، 
فيها  وعالن  وفالن  فالن  عائلة  فهناك 
ايضاً لصوص. فهذا بشكل أو اخر تبرير 

للسرقة. 
 األمر الثاني هو أن اغلب من يقتلون 
غيرهم على اساس ديني هم مسلمون، 
فهم يدهسون ويقتلون ويحرقون غيرهم 
في  مكان  مكل  في  المسلمين  غير  من 
مسيحياً  مثاًل  تجد  أن  النادر  من  العالم. 
أي  اعقاب  في  سالحه  حمل  يهودياً  أو 
تجمع  ودخل  مسلم،  من  ارهابي  هجون 
غيره  أو  مركز  أو  مسجد  في  لمسلمين 
وقتلهم انتقاماً ألنهم مسلمين. واذا حدث 
حادث  مثل  نادرة،  استثناءات  فهي  ذلك 
اإلعتداء اإلرهابي علي مسجد في مدينة 

كيبيك الكندية. 
باألديان  المؤمنين  توقف  لقد   
اإلبراهيمية األخرى عن استخدام اإلرهاب 
ضد المختلفين معهم في العقيدة، والسبب 
غزيرة  ودماءاً  غالياً  ثمناً  دفعوا  أنهم 
الديني«  »اإلصالح  الى  وصلوا  حتى 
وهو مشوار ومدارس واتجاهات كثيرة، 
من  واإلرهاب  العنف  نزع  الى  انتهت 
مع  التعامل  مثاًل  منها  الديني.  الخطاب 
باعتبارها  عنفاً  تتضمن  التي  النصوص 

للمؤمن عليه تنفيذها،  الهياً  ليست امراً 
لكن قصصاً وليست تاريخاً، الهدف منها 

العظة.  
 اعرف أن ما قاله الشيخ الطيب القي 
التصفيق  في  انعكس  ربما  استحساناً، 
الحار عندما دخل الي قاعة اإلحتفال بعيد 
كمسلم  يريحك  أنه  سببه  فهذا  العمال. 
خانة  من  وينقلنا  كمسلم،  ويريحني 
مواجهة الحقيقة الى خانة انكارها، ومن 
ثم نرتاح الى األكاذيب الحقيقية، أي التي 
النصف  وتخفي  الحقيقة  نصف  تقول 
حالة  نعيش  كمسلمين  فنحن  اآلخر. 
انكار شبه كامل، نرفض بعنف اإلعتراف 
لدينا مشكلة علينا مواجهتها، لذلك  بأن 
نهرب مختفيين وراء مقوالت مثل التي 

يرددها األزهر ورجاله. 
 األكذوبة الحقيقة األخرى التي كثيراً 
من  الكثير  ويرددها  األزهر  يرددها  ما 
اإلسالميين في كل مكان في العالم، هي 
أن اإلرهاب ليس له اسباباً دينية، ولكن 
سياسية واقتصادية واجتماعية .. والخ 
األوسط  الشرق  وفي  مصر  في  وأنه 
يريد  الذي  »الغرب«  على  فعل  رد  هو 

استعمار وتدمير ونهب الدنا. 
 للكن لألسف هذا غير صحيح، فهناك 
يعيشون  الذين  المسلمين  من  االف 
حرة  غربية  مجتمعات  في  مرفهين 
التحقوا بادعش وبالتنظيمات اإلرهابية. 
ألن  نستريح  أن  الصعب  من  وبالتالي 
واذا  دينية.   اسباباً  له  ليس  اإلرهاب 
الشرق  في  يتعرضون  المسلمين  كان 
اقليات  فهناك  الغرب«  ل«ظلم  األوسط 
الظروف،  لنفس  تتعرض  اخري  دينية 
وغيرهم  ودروز  ويزيديين  مسيحيين 
وغيرهم، ومع ذلك لم يحمل احداً منهم 
معه  مختلف  ألنه  غيره  لقتل  السالح 

دينياً. 
 بدون لف أو دوران نعرف جميعاً أن 
هناك نصوصاً مقدسة هي األساس الديني 
الذي ينطلق منه اإلرهابيون المسلمون،  
ساعطيك مثااًل يحتاج الى حل جذري مثل 
من  )ص(  النبي  الى  المنسوب  الحديث 
 “ القرآنية  اآلية  أو  فاقتلوه«  دينه  بدل 
باليوم  وال  باهلل  يؤمنون  ال  الذين  قاتلوا 
اآلخر وال يحرمون ما حرم هللا ورسوله 
أوتوا  الذين  من  الحق  دين  يدينون  وال 
يد وهم  الجزية عن  يعطوا  الكتاب حتى 
صاغرون ». وهناك تاريخاً مقدساً نتج 
عنه ما يسميه الدكتور مختار الشنقيطي 
تعرف  كما  وهو  اإلمبراطوري(،  )الفقه 
والسبي  واإلحتالل  الغزو  الي  يستند 
المسلمين  تاريخ  امتداد  على  وغيره. 
هناك اجتهادات عظيمة للخروج من هذا 
وغير  المسلم  حياة  يدمر  الذي  السجن 
من  محاربتها  يتم  لألسف  لكن  المسلم، 
مؤسسات  ومن  دين،  رجال  ومن  حكام 

دينية مثل األزهر. 

كلمتني وخالص
القداس و وجد خبزا  بعد خدمة  األيام  الالتينية و في احد  أمريكا  البالد في  باحد  لكنيسته  كان راهبا خادما 
ملقي و فلم يتوان في التقاطه و لم يكن متأكدا ماذا يفعل به فوضعه بداخل كوب ماء و احتفظ بهما داخل 
احد الدواليب و مرت اّيام و أسابيع و بعض السنين و تذكر األب ما قد حفظه و اخرج الكوب و اذا به يجد 
الخبز تحول الي قطعة حمراء لحميه فأعلن االمر لبعض ممن حوله و أشاروا عليه لنأخذ عينة ألحد المعامل 
ليفحصوا ما لدينا و فعال تم أرسلت العينة بعنايه فائقة الهم و أحدث المعامل و لم يفصحوا عن تفاصيل العينة 
بأنها أنسجة حية من قلب إنسان حي و ماخوذة االن فقط من بضعة دقائق  لم  العينة  التقرير عن  و جاء 
يصعق األب الراهب فهو الوحيد العارف الخبر و للمزيد طلب من المعمل فحص الحامض النووي  للعينة و 
و جاءت النتيجة انها مماثلة تماما للعينة المأخوذة من كفن السيد المسيح بمدينة تورينو بإيطاليا و هنا أعلن 

االمر والمكان بلدة األرجنتين، و الراهب اصبح البابا فرانسيس
االسكاروسى



أزياء  جنمة  تصبح  مثانينية 
بفضل شبهها بامللكة إليزابيث

تحولت عجوز ثمانينية إلى نجمة في الصين، بعد 
أن امتهنت عرض األزياء في سن متأخرة، بفضل 

الشبه بينها وبين ملكة بريطانيا.
وكانت تشينج سوزهين )85 عاًما( تعمل كمزارعة 
لنفسها  مؤخًرا  العنان  أطلقت  لكنها  الماضي،  في 
للعمل في مجال األزياء، وذلك بعد أن نشر حفيدها 
صورها على مواقع التواصل اإلجتماعي، واكتسبت 
يعتقدون  الكثيرين  ألن  كبيرة،  شهرة  الصور  هذه 
أنها تشبه الملكة إليزابيث، بحسب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.
ويقول الحفيد دينج جواليانج )3١ عاًما( إن الجميع 
بمن فيهم األهل واألصدقاء، يعتقدون أن جدته تشبه 
ملكة بريطانيا التي تكبرها بنحو ٦ سنوات إلى حد 
مشابهة  ترتدي مالبس  يجعلها  أن  قرر  لذلك  بعيد. 
لمالبس الملكة، والتقط لها صوًرا بوضعيات مماثلة 

لها.
وبعد التقاط الصور، قام دينج بنشرها على مواقع 
ويبو، وسرعان  مثل  الصينية  اإلجتماعي  التواصل 
هذه  مستخدمو  يجد  ولم  الصور،  هذه  انتشرت  ما 
المواقع صعوبة في تمييز الشبه بين تشينج من جهة، 
الشخصيات  أشهر  من  تعد  التي  بريطانيا  وملكة 

المالكة في أوروبا من جهة أخرى.
ويصف دينج جدته التي تملك 7 أبناء و١5 حفيًدا 
و١7 ابن حفيد بأنها سيدة ذات إرادة قوية ومستقلة، 
عاشت  أن  بعد  وذلك  سنها،  كبر  رغم  بجد  وتعمل 
والدها وهي  توفي  حياتها، حيث  في  قاسية  ظروًفا 
بعمر 9 سنوات، وهجرها زوجها وهي بعمر 40 

عاًما، واضطرت لالعتناء بأبنائها السبعة لوحدها.
الشباب،  سن  إلى  أبنائها  جميع  وصل  أن  وبعد 
بنفسها،  الخاصة  حياتها  بناء  من  تشينج  تمكنت 
قبل  الصينية،  المدن  العديد من  إلى  وراحت تسافر 
إلى  وتتحول  األخيرة،  اآلونة  في  ضالتها  تجد  أن 

العمل في مجال األزياء

                        
الفقري             
مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

بالغطاء ما  انكمش فى فراشه متدثراً 
اليه  النافذ  البارد  الهواء  ليتقى  امكنه 
بنافذة  العديدة  الضيقة  الفتحات  عبر 
البارد  الهواء  كان  القديمة.  غرفته 
شعر  حتى  قسوة  فى  عظامه  ينخر 
شاطىء  على  الرمال  افترش  وكأنه 
طوبة.  شهر  ليالى  احدى  البحرفى 
االخرى  على  واحدة  قدميه  وضع 
ويسرى  يتولد  الدفء  لعل  وفركهما 
فى جسده لكن البرودة تأبى ان تفارقه 
وتخرج  له  تكيد  وكأنها  وتتزايد  بل 
فيرتعش  كريهة  نشوة  فى  لسانها 
جسده وتصطك اسنانه بعضها ببعض 
الثقيلة  بين جفونه  النوم من  ويهرب 
هدأة  يبادله  دافىء  جسد  عن  ليبحث 
حتى  البشعة  ليلته  تطول  الكرى. 
ان  الحياة  فى  الوحيدة  امنيته  صارت 
الشمس  بزوغ  ثم  الفجر  اطاللة  يرى 
الى غير  الليل وبرودته  فيطردا ظالم 
رجعة ولكن هيهات فالليلة طالت عن 
اى ليلة اخرى....لم يعد لديه مايفعله 
فى  رماه  الذى  عدوه  يلعن  ان  سوى 
كل المصائب التى يعيشها، صار يلعن 
االوحد...فهو  او  االول  عدوه  الفقر 
غرفة  استئجار  من  يمكنه  لم  الذى 
محترمة فى بناية افضل من تلك البناية 
العتيقة التى يعيش فيها اآلن، والفقر 
هو الذى حرمه من شراء فراش جديد 
بمفروشات جديدة وغطاء ثقيل بدالُ من 
ذلك الفراش المتقادم والمستعمل منذ 
سكون  يشق  والذى  السنين  عشرات 
حركة  بادرة  اى  مع  ضجيجاً  الليل 
تصدر منه، وتلك المالءات واالغطية 
ليتم  اال  تصلح  ال  التى  المهترئة 
تقطيعها الى قطع صغيرة واستخدامها 
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يحررها هانى نصحى

من  يقلق  بدأ  االرضيات.  تنظيف  فى 
فكيف  السىء  الطقس  استمر  فاذا  الغد 
الغير  االوتوبيس  بموقف  ينتظر  ان  له 
مسقوف لمدة قد تزيد عن الساعة وهو 
ذاهب الى جامعته...حسناً عليه التسلح 
الصوف  والجاكيت  الجاكار  بالبلوفر 
الثقيل ولن ينسى شمسية المطر بطبيعة 
الحال. اآلن هرب النوم تماماً من عينيه 
ولم يعد لديه ثمة امل فى ان يعاوده من 
جديد، نفض الغطاء من على جسده فى 
عصبية ، وقف بجوار فراشه قلياًل حتى 
اعتادت عيناه الظالم ثم سار بخطوات 
القديمة  الخشبية  االرض  على  بطيئة 
أذناه...تحسس  اعتادتها  جلبة  محدثاً 
وجد  حتى  الحجرة  باب  بجوار  الحائط 
البسيطة،  الحجرة  فاضاء  النور  مفتاح 
اتجه نحو ركن الحجرة حيث البوتاجاز 
ارفف  ثالثة  وبجواره  القديم  المسطح 
تعمل  حيث  كبير  درج  اسفلها  خشبية 
للمطبخ،  كدوالب  والدرج  االرفف 
خشبية  اعواد  بعض  لديه  ان  تذكر 
القرفة  شراب  اجمل  القرفة....ما  من 
الكسرونة  البارد، وضع  الجو  ذلك  فى 
القديمة المملوءة بالماء على البوتاجاز 
بداخلها وما هى  القرفة  ووضع اعواد 
القرفة  رائحة  غمرت  حتى  دقائق  اال 
النفاذة غرفته، سكب القرفة فى حرص 
ال  بالمناسبة  وهو  الكبير  الكوب  فى 
واآلخر  كبير  احدهما  كوبان  اال  يملك 
بكلتا  الساخن  الكوب  صغير...امسك 
قرب  بينما  كفيه  بدفء  مستمتعاً  يديه 
الكوب  من  المتصاعد  البخار  من  انفه 
فى  الذكية  القرفة  رائحة  يشتم  وهو 
منضدته  الى  اتجه  واستمتاع.  نشوة 
الجرائد  بورق  المفروشة  القديمة 
والمنضدة  الدراسية،  كتبه  حيث وضع 
يشكالن  الخشبى  المقعد  الى  باالضافة 
مالصقة  وهى  المكتب  حجرة  معاً 
المطبخ  وبين  بينها  ويفصل  لفراشه 
الشاهق  الحجرة  شباك  المزعوم 
االرتفاع مثل كل المبانى القديمة. وضع 
بالجلوس  وهم  المنضدة  على  الكوب 
حيث  برهة  سكن  لكنه  الكرسى  على 
ًخيل اليه انه سمع طرقات على الباب، 
بالفعل  هناك  ان  تأكد  حتى  قلياًل  انتظر 
طرقات واهنة او لعلها طرقات خجلى...
فمن ذا الذى يطرق على بابه والساعة 
بقليل؟ اقترب  تجاوزت الواحدة صباحاً 
ان  حاول  بصوت  وسأل  الباب  من 
االجابة  ...جاءت  ...مين؟  يجعله عالياً 
عصام.  يا  ...افتح  الباب  خلف  من 
يفتح  ان  السذاجة  من  ليس  هو  حسناً 
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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

زوجان يتسببان بهبوط 
اضطراي لطائرة بريطانية

راكبين  البريطانية،  الخطوط  طردت 
بسبب  رحالتها،امس،  إحدى  من 
رجال  درجة  دخول  على  إلحاحهما 
لتذكرتي  اقتنائهما  رغم  األعمال، 

الدرجة السياحية فقط.
وجرى إبعاد الراكبين المزعجين، في 
المقرر  من  كان  بعدما  برتغالية،  قاعدة 
أن تتجه الطائرة من لندن إلى جامايكا، 

وفق ما نقلت صحيفة “تلجراف”.
بهبوط  القيام  الطائرة،  ربان  وقرر 
بين  نزاع  إثر  تيرسيرا،  جزيرة  في 
البريطانيين  والزوجين  الرحلة  طاقم 
اللذين سيجري االستماع إليهما من قبل 

الشرطة.
بتأخير  البريطانيان،  الزوجان  وتسبب 
بين  من  واحدة  وهي  الطائرة،  لرحلة 
غيتويك  مطار  تربط  رحالت  ثالث 

جنوبي لندن بجامايكا.

اسمه.. يعرف  الطارق  ان  لمجرد  الباب 
عاود السؤال ...«مين اللى بيخبط؟« انا 
عادل....عادل ياسين. تساءل بينه وبين 
به  اتى  الذى  وما  ياسين؟  نفسه..عادل 
ليفتح  الباب  نحو  تقدم  الساعة،  تلك  فى 
ويدخل عادل بسرعة...عادل ياسين هو 
مغترب  اى  وبلدياته  الجامعة  فى  زميله 
مثله واالثنان لم يتم قبولهما فى المدينة 
وكأنه  تماماً  مبتاًل  عادل  كان  الجامعية. 
قد خرج لتوه من حمام السباحة او من 
وهو  معتذراً  عادل  قال  بلدهم،  ترعة 
اجد  لم  آسف  انا   « البرد  من  يرتعش 
الساعة... هذه  فى  اليه  الجأ  آخر  مكاناً 
كان يحمل جوااًل او بؤجة اقرب الى مخلة 
رجال الجيش من الواضح انها تحوى كل 
واخرج  جانباً  البؤجة  وضع   ، مقتنياته 
منها منشفة من المعتقد انها كانت زرقاء 
فى يوم من االيام اما اآلن فيحتار المرء 
فى معرفة لونها ان كان اخضر او اصفر 
وواقع االمر انها جمعت بين اللونين فى 
تناثر غير منظم. اخذ عادل يجفف رأسه 
ومالبسه...« انت عارف انى استأجرت 
شريط  على  الصفيح  العشش  من  عشة 
عصام  يجعله  ولم  عادل  قال  القطر« 
يكمل كالمه فقد ادرك ان النوة بعواصفها 
وسيولها قد قضت على العشش المسكينة 
وشردت ساكنيها الذين من ضمنهم ذلك 
ياسين. وقف عادل وسط  التعيس عادل 
المكان  فى  تتجوالن  وعيناه  الحجرة 
يحاول  لم  واضح  انبهار  حالة  فى  وهو 
ان يخفيه  ثم -فى بساطة- رفع انفه فى 
تساؤل عن تلك الرائحة الذكية التى تمأل 
المكان. ابتسم عصام فى اسى قائاًل وال 
يهمك يا عادل ستقضى الليلة معى وغداً 
ايه. اخرج عادل بعض  نشوف ح نعمل 
االسمال من بؤجته وفرشها على االرض 
وتهيأ للنوم متمتماً ببعض الكلمات التى 
انها  ادرك  لكنه  جيداً  يسمعها عصام  لم 
كلمات تلعن الفقر ...الفقر الذى لعنه هو 
نفسه منذ اكثر من ساعة لكنه فقراً من 

نوع آخر.
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منذ  اعرفه  الذي  مريضي  اتى 
سنوات ومعه زوجته القادمة مهاجرة 
في  صحي  تأمين  لديها  وليس  حديثا 

الشهور األولى. 

نظامي  عن  السكرتيرة  له  قالت 
أننى  الحالة،  هذه  في  اتبعه  الذي 
اول  عن  فقط  المريض  احاسب 
تكرر  مهما  بالمجان  واتابعه  زيارة 
مجيئه حتى وصول استحقاقه للتأمين 
الصحي بعد بضعة شهور، وهو نفس 
النظام الذي اتبعه مع أقرباء مرضاي 
الزوار الذين ليس لديهم تأمين صحي. 
الغالبية العظمى من هذه الحاالت تقبل 
وفى  عليه،  وتشكرني  بل  النظام  هذا 
بعض الحاالت الخاصة اعود وارد ما 

تقاضيته من المريض. 

تسجيل  يعطى  أن  المريض  رفض 
طلب  ما  دفع  ورفض  زوجته  بيانات 
ومعه  الكشف  لغرفة  ودخل  منه 

زوجته. 

أبلغتني السكرتيرة برفضه، وعندما 

عشان  جايلك  انا  لي  قال  اليه  ذهبت 
بس تكتب لها مضاد حيوي. 

قلت له 

عن  السكرتيرة  لك  قالت  لقد  أوال 
نظامنا هنا ولم تتبعه. 

الذي  الطبيب  لست  أنت  ثانيا 
يشخص ويقرر الدواء وانا المنفذ لك. 

مع  التعامل  في  طريقتك  ثالثا 
لي  احترام  بها  ليس  السكرتيرة 

وللمكان. 

رابعا ليس عندي وقت أو استعداد 
يوافقك  النظام  هذا  كان  فأن  للجدال، 

اذهب مرة ثانية للسكرتيرة. 

للمريض  وذهبت  الغرفة  وتركت 
التالي فانصرف.

السؤال لك عزيزي القارئ

يذهب  أن  شخص  ألي  ممكن  هل 
أو  مالبس  محل  او  بقالة  محل  إلى 

ألنه  مجانية  بضاعة  ويطلب  صيدلية 
زبون سابق؟

وليست  وعلمه  وقته  يبيع  الطبيب 
لديه بضاعة آخري، ويتحمل مسؤولية 
وان  للمريض،  وعالجه  تشخيصه 
ان يحتال ويأخذ هذا مجانا  أحد  أراد 
فهذا أكبر بكثير من سرقة بضاعة من 

محل.

البعض ال يقبل أن يأخذ شيئا ماديا 
يفكر  ال  ولكنه  جدا  ويتعفف  بالمجان 
كثيرا انه يسرق الوقت او العلم الذي 

لدى الطبيب او ما يماثله.

ولكنى  فعلته  بما  مقتنع  أننى  ومع 
لنفسي  وقلت  بعدها  بغصة  شعرت 
المسيح عندما  السيد  تعاليم  نفذت  هل 
قال “من سألك فأعطه”؟ وهل لو كان 
المسيح مكاني هل كان يرفض؟ أم أن 
الشخصي  التعامل  على  ينطبق  هذا 

فقط وليس المهني كما افهمه انا؟

ما رأيك عزيزي القارئ؟

ال تسرق الطبيب  

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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يستطيع  أحد  ال  شخصيا  أنا 
السياسية،  مواقفي  علي  يزايد  ان 
المشاركين  طليعة  من  كنت  فأنا 
حكم  ضد  للمظاهرات  والمنظمين 
اإلخوان، كنا نخرج عشرون ثالثون 
العدد  أكتمل  أن  إلي  فخمسين  فردا 
لألالف يوم 30 يونية 20١3، كنت 
المصرية  الثورة  داعمي  من  واحد 
حتي  الفعاليات  كل  في  وشاركت 
أمل  لدينا  كان  السيسي.  انتخاب 
كبير في مصر التي نحلم بها، مصر 
تبخر  ابنائها،  بين  تفرق  ال  التي 
األمل شيئا فشيئا حتي وجدنا أنفسنا 
فقدنا  أن  بعد  للسيسي  معارضين 
مبارك  دولة  أن عادت  وبعد  األمل 
الظلم  أصبح  لقد  أسوء،  بصورة 
مدعوما بغالبية شعبية وقد أصبحت 
معارضتنا للسيسي تخسرنا كل يوم 

أحد أفراد عائالتنا.

المنقذ  هو  أصبح  السيسي  موالنا 
والمخلص في عيون البعض، فأنا لم 
أري في حياتي طائفة يستشهد منها 
قرابة الخمسين شهيد في حادثتين في 
يوم واحد ثم تخرج قيادات الطائفة 
بل  السياسية.  للقيادات  الشكر  لتقدم 
بالخارج  المقيمين  أبنائها  له  يرسل 
نري  لم  حالة  في  شكر!!!.  برقيات 
أبدا،  مثيال  لها  عن  أونسمع  لها 
فمثال بعد الهجوم علي كنيسة سيدة 
القيادات  نسمع  لم  العراقية  النجاة 
العراقية المسيحية تشكر أي مسئول 
عددهم  العراق  مسيحيين  أن  رغم 
عدد  من  أقل  بالعراق  كل  في  اآلن 

األقباط في اإلسكندرية مثال.

يجعلك  الذي  األخر  الموقف  أما 
تخجل من نفسك فهو موقف الجالية 
كيبك  حادث  بعد  كندا  في  المسلمة 
والذي راح ضحيته ٦ أفراد، ورغم 
العالقة الحميمة بين رئيس الوزراء 
تبلورت  والتي  المسلمة،  والجالية 
في حصول الجالية المسلمة الكندية 
وحقيبة  برلمانية  مقاعد   ١0 علي 
حقيبة  أهم  ثالث  تعد  والتي  الهجرة 
العالقة سمن علي  أن  أي  وزارية، 
عسل ومع ذلك بعد حدوث الهجوم 
لم  المساجد  أحد  علي  اإلرهابي 
نسمع كلمة شكر من قيادة إسالمية 
كيبك  مقاطعة  في  سواء  لمسئول 
الفيدرالية،  للحكومة  مسئول  في  أو 
ما  خلال  هناك  أن  أعتبر  الكل  بل 
هذا  يكون  وربما  الحادث  هذا  أنتج 
والخوف  الكراهية  جو  هو  الخلل 
الجالية  وإلرضاء  اإلسالم،  من 
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البرلمان  في  بتمريرها  يكتفوا  لم 
أونتاريو،  مقاطعة  وفي  بل  الكندي 
التعاطف  موجة  استغالل  ومع 
المجتمعي للحادث تم الحصول علي 
المدارس  في  الجمعة  صالة  حق 
العامة للطلبة المسلمين، بالرغم من 
هي  أنها  المسلمة  يقال  الجالية  أن 
المدارس  من  الصالة  منعت  التي 
المدارس  ان  أساس  علي  العامة 
أي  صالة  فيها  يجوز  ال  العامة 
إتهام  السهل  دين!!!. بل أصبح من 
هذه  من  أي  يعارض  شخص  أي 
القرارت بالكراهية وهي جريمة في 

القانون الكندي.

أنا هنا ال أقول رأيي السياسي في 
أضرب  ولكني  المسألتين  من  أي 
قوة  وبين  طائفة  خنوع  بين  مثال 
تحصل  كيف  تعرف  أخري  طائفة 
علي حقوقها بل تنتزعها، بل وتحول 
أن  إلي  لها  حق  أنه  هي  تتخيل  ما 
بموافقة  أي  مجتمعي  حق  يصبح 
دعما  أما  المجتمع  طوئف  باقي 
الموضوع  يصبح  حتي  سكوتا  او 
امرا واقعيا ومحتوما ثم تبحث عن 
غيره. وطائفة أخري مستسلمة باتت 
بالفتات  الرضي  عليها  أن  مقتنعه 

الذي يسقط من الموائد.

فيخرج  البنات  خطف  عن  أما 
علينا ديوث ليقول ان البنات تذهب 
أسأل  راجل؟؟؟  يا  ال  بإرادتها؟؟ 
نفس هذا الشخص سؤال واحد فقط 
البنت مسلمة والشاب  هل لو كانت 
ردك؟؟  سيكون  هذا  هل  مسيحي 
ساعتها ستعرف أنك أمام شخصيات 
ورجال  والنخوة  الضمير  معدومة 
ساعتها  ألن  الرجولة  من  منزوعه 

سيختلف رده 3٦0 درجة.

هل تقديمنا الشكر لموالنا السيسي 
سيعطينا  والضراء  السراء  في 
حقوقنا؟؟ هل سيؤمن كنائسنا؟؟ هل 
بناتنا؟؟ هل  سيوقف ظاهرة خطف 
المواهب  ضد  العنصرية  سيوقف 
مختلف  في  القبطية  المصرية 
الشكر  ظاهرة  هل  المجاالت؟؟ 
جلبت حقوق أي أقلية في العالم قبلنا 
لنؤخذ منها مثاال يحتذي به وطريقا 
لحل مشاكلنا؟؟ أم أننا فقط نؤخذ لقب 
ألجهزة  مقربين  ونصير  »وطني« 
دولة فاسدة ونتسبب في معاناة اكثر 
نذهب  وأين  والمساكين.  للضعفاء 

من هللا؟؟

بصــــــراحة
شكرا موالنا السيسي يف السراء والضراء

مدحت عويضة

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

او اتصل باشرف اسكاروس
  (416)659-8744  

بريد القراء

   Dear Dr Raafat
Please allow me to congratulate 
you the editing and publishing 

family of this great Journal. I 
notice with great pleasure the 
continuous improvement and 

development; technical and editing; 
I believe this Newspaper is the main 

one representing and addressing 
the expatriate Egyptians across the 

world.
 

I also notice that Al-Ahram al 
Canady is widely read in Australia 

and includes some contribution 

from Australian Egyptian 
writers.

 
once again congratulation and 

GOD bless you all.
 

Amir Salem
Australian Egyptian Forum Council

Sydney NSW
احملرر

أستاذ أمري سامل 
يدخل  للجريدة  ومدحك  الرقيقة  كلماتك  على  اشكرك 
وجود  ويسعدنا  اجلديد،  األهرام  كتاب  كل  على  السرور 
كتاب بيننا من اسرتاليا، كما يسعدنا أيضا أن لنا هذا الكم 

من القراء فى اسرتاليا
ربنا يبارككد. رافت جندي  

بقية مقال االنتحار ص14

 Daily« األسترالية  تلغراف  صحيفة«الدلي  ذكرت 
Telegraph«من بين اربعة اطباء صغار أنهوا حياتهم 
االنتحار  حاالت  من  موجة  في  االخيرة  االشهر  في 
للتدخل  الوزير  واضطرت  الصحي  النظام  التي هزت 
لوقف«العقاقير المخزية السرية«، أن مهمة التحقيق الذي 
بدأ الليلة الماضية قد وجدت بالفعل ما ال يقل عن 20 
طبيبا الذين فقدوا حياتهم قاموا ) بإيذاء أنفسهم(، وزير 
انها مجرد غيض من  يعترف  الصحة »براد هزارد« 
فيض. الطبيبة الشابة  كلوي إليزا أبوت بكالوريوس في 
الطب وبكالوريوس في جراحة أنهت حياتها في مارس 
نهائي  الوطنية  السباحة  نهائي  في  اشتركت   ،20١7
العالم عام 2003. وأشادت الجمعية الطبية االسترالية 
ان كلو آبوت البالغة من العمر 29 هي »بطلة األطباء 
من  الرابعة  السنة  التدريب  دورة  الشباب«استغرقت 
حياتها في 9 يناير كانون الثاني ..حيث أكد الوزير ان 
مابين عام 2007 -20١7 عشرون طبيبا أنهوا حياتهم 

بشكل مأساوي في والية نيو ساوث ويلز األسترالية .
السنة  ففي  استراليا،  في  شائعان  واالكتئاب  »القلق 
الواحدة يعاني حوالي مليون شخص بالغ في استراليا من 

االكتئاب، وحوالي ملونيين شخص يعانون من حاالت 
»Booklet ,Anxiety and Depression« القلق
السريري،  أنواعه  بكال  مخيف  مرض  االكتآب  ان 
بين كل عشرة  واحد من  فهو يصيب شخص  والحاد، 
الرجال،  في  منه  اكثر  النساء  بين  وينتشر  أشخاص، 
بما له من وصمة اجتماعية تكون عبئا اخر للمريض. 
عاية الصحية وِفي  ينسحب تأثير اإلكتاب على برامج الّرِ
تقرير حديث بعنوان »العبء العالمي للمرض« نشرته 
المنظمة العالمية للصحة جاء ان االكتئاب يحتل المرتبة 
النامي  العالم  دول  في  الصحية  المشاكل  ألهِمّ  الرابعة 
عام ١995 محتال بذلك نسبة 3% من مجموع العبء 
سيِحلُّ  المرض  أنَّ  التقرير  تنبَّأ  كما  للمرض،  العالمي 
في المرتبة االولى لألمراض في دول العالم النامي عام 
2020 محّققاً بذلك نسبة٦% من مجموع العبء العالمي 
للمرض في الفترة ذاتها سيزداد المعدل السنوي لالنتحار 
النامي  العالم  دول  في   995000 593000الى  من 
كما يقدر التقرير ان اقل من ١0% من مجموع حاالت 
االكتئاب البالغة 83 مليون حالة في بلدان العالم النامي قد 
تَّمت معالجتها عام ١995، اما عدد الحاالت التي تلّقت 
العالج في دول العالم المتقّدِم فقد يزيد عددها بضعفين 
او ثالثة أضعاف فقط عن عددها في دول العالم النامي.
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 

قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية
 

  ا.د ناجي إسكندر                                                            ا.د إميل واصف 
املقالة اخلتامية

أنهينا واحلمد هلل أكثر من خمسني 
مقالة في شرح كيف أسست التعاليم 
السلوكية  القواعد  لكل  املسيحية 
احلديثة - في علم السلوكيات - والتي 

حتكم العالقات اإلنسانية ؟  
ذلك  علي  وأكدنا   - ذكرنا  وقد 
تقدم  أن  ذلك   - األمثلة  من  بالعديد 
بتطور  فقط  مرهون  البشري  اجلنس 
قمة  ميثل  والذي  السلوكيات  علم 
البشر.  فعلماء  بها  أتي  التي  العلوم 
 Environmental البيئية  السلوكيات 
 - املهندسون  وليس   -  psychologists
التصميمات  قواعد  وضعوا  الذين  هم 
للمنزل   open concept الهندسية 
من  يخفض  والذي  املريح  العصري 
مستوي التوتر وبالتالي العنف. وكذلك 
التصميمات  العلماء  هؤالء  وضع 
وعلماء  للسجون.  وأيضا  للمدارس 
 Social اإلجتماعية  السلوكيات 
القواعد  وضعوا   psychologists
السلوكية للتعامل مع احلشود عامة 
وغيرها  واملظاهرات  املالعب  في  كما 
بغرض منع الكوارث.  وعلماء سلوكيات 
 Criminal  psychologists اجلرمية 
وضعوا قواعد التعامل مع اجلرائم ومع 
اجملرمني وذلك للحد من اجلرمية.  وعلماء 
 Development والتطور  النمو 
وضعوا  الذين  هم   Psychologists
القواعد الصحيحة للتربية السليمة 
السلوكيات  علماء  ووضع  للنشئ. 
إختالف  وعلي  األخري  الفروع  في 
األخالقية  القواعد  تخصصاتهم 
البشر  تصرفات  وتضبط  حتكم  التي 
مهنة  ميتهن  من  كل  وأيضا  عامة 
مهنة  وهي  املهن  أنبل  رأسها  وعلي 
دور  علي  تبني  والتي  واألمثلة  الطب. 
الرقي  صياغة  في  السلوكيات  علم 
البشري حتتاج إلي العديد من اجمللدات 
ال  التي  واحلقيقة  الكتب.  وليس فقط 
يستطيع أن يجادل أحد فيها هي :  إن 
وأن  بد  ال  البشري  التفاعل  صور  كل 
السلوكيات  بقواعد  وتلتزم  تخضع 
ينهار  سوف  بدونها  والتي  الصحيحة 
شريعة  إلي  ويتحول  اإلنساني  اجملتمع 
الغابة مدفوعا فقط بالغرائز احليوانية.
 : وهو  املوضوع  صلب  إلي  نأتي  ثم 
شرحنا  وكما  املسيحية  التعاليم  أن 
األساسي  املصدر  هي  كانت  وفصلنا 
إبتداءا  السلوكية  القواعد  لكل 
الواحدة،وأيضا  الزوجة  شريعة  من 
واألبناء  الوالدين  بني  التعامل  كيفية 
األسرية،  العالقة  علي  احلفاظ  بغرض 
والزوجة  الزوج  بني  العالقة  وصياغة 
األسرة  إنهيار  فرص  تضيق  بغرض 
نواة  هي  األسرة  ألن  والطالق؛  ذلك 
اجملتمع. ثم مرورا  بقواعد إحترام حقوق 
األخر والتعامل معه، بل ووجوب وطرق 
محبته حتي وإن كان عدوا وعدم إدانة 
األخرين بل وأهمية املغفرة لهم ووضع 
السلوكيات  في  الذهبية  القاعدة 
أن  حتب  كما  الناس  عامل   : وهي 
احلفاظ  بغرض  ذلك  يعاملوك؛  وكان 
البشري  اجملتمع  نسيج  سالمة  علي 
البروتوكوالت  بأبسط  عامة.  وإنتهاءا 
ومع  اخملتلفة  املواقف  في  التعامل  في 
األخر وتقدميه حتي في املرور من األبواب 
الكتاب  يقول  إذ  األكل  في  وإنتظاره 
ووضع  البعض.  بعضكم  منتظرين   :
عن  النهي  في  األساسية  القاعدة 
عليه  يعاقب  والذي  السلبي  العنف 
من   : الكتاب  يقول  ذلك  وفي  القانون. 
يقدر أن يفعل حسنا وال يفعل حتسب 
ليس  التطويب  وجعل  بل  خطية.  له 

للمساملني وإمنا لصانعي الّسالم. 
التعاليم  رسمت  احلقيقة  وفي 

والكاملة  املثلي  الصورة  املسيحية 
العالقات  عليه  تكون  أن  ينبغي  ملا 
اإلنسانية وذلك منذ حوالي ألفني عام 
السماوية  الشريعة  هي  أنها  لثبت 
أي  بها  تقارن  أن  ميكن  ال  التي  اإللهية 

عقيدة أخري؛ وذلك لألسباب اآلتية : 
للمسيحية  احملورية  الشخصية   )1
 : اجملد  له  املسيح  شخص  وهي 
العجيب  احلب  وهذا  اإلعجازي  وميالده 
الشرائع  أي  ففي  الفداء؛  عمل  في 
من  اإلنسان  خلالص  نفسه  اهلل  يبذل 
قيامة  في  اخلطية.  وأيضا  عبودية 
والتي  األموات  بني  من  املسيح  السيد 
شخص  خمسمائة  من  أكثر  عاينها 
واليقني  بل  الرجاء،  أعطت  والتي 
علي شوكة  اإلنتصار  في  البشر  لكل 
املوت.  ومعجزات السيد املسيح  والتي 
لم يري اجلنس البشري في كل تاريخه 
املقارنة؛  يستحق  ما  حتي  أو  مثلها 
وشفاء  األموات  إقامة  منها  ويكفي 
املفلوجني  وقيام  الوالدة  منذ  العمي 
القوي  وإخضاع  اجلموع  وإشباع 
كله  هذا  من  األهم  ولكن  الطبيعية. 
أنه  ذلك  املسيح  السيد  سلوك  هو 
كان البشر الوحيد الذي لم يستطيع 
علي  يبكته  أن  حياته  وطوال  أحد 
الظاهر  اهلل  ألنه  وذلك  واحدة  خطية 
في اجلسد حيث إحتد فيه الهوت اهلل 

بناسوت إبن اإلنسان.  
2( التعاليم التي أتت بها املسيحية 
بل  املثلي  الصورة  فقط  متثل  ال  والتي 
نتفحص  أن  ويكفي  الكاملة؛  الصورة 
املوعظة علي اجلبل والتي متثل دستور 
الذي  األصل  كانت  والتي  املسيحية، 
والقوانني  الدساتير  كل  عليه  إرتكزت 
أن  فنكرر  املتقدمة.ونعود  الدول  في 
احملبة  رسالة  نشرت  قد  املسيحية 
واإلحترام األخر حتي وإن كان عدوا وكما 
محبته  كيفية  اإلعجازية  األية  بينت 
وذلك بتقدمي املعونة له ومباركته وعدم 
لعنه والصالة من أجله؛ .وأيضا الغرض 
من محبة األعداء وهو أن نكون كاملني 
هو  السموات  في  الذي  أبانا  أن  كما 
احملبة  هو  اهلل  جوهر  أن  وحيث  كامل 
أن  نستطيع  احملبة  بتلك  أنه  وأيضا 

نكسبهم . 
من  به  متيزوا  وما  املسيح  رسل   )3
الروح  حلول  بعد  خاصة  و-  حكمة 
القدس ) روح اهلل(  عليهم. وقد وضحنا 
املقاالت.  من  العديد  في  احلكمة  تلك 
وإميانهم العميق برسالتهم حتي أنهم 
جميعا ماتوا شهداء إلميانهم ) ما عدا 
يوحنا احلبيب (. والوحدة التي ربطتهم 
بينهم  شيء  كل  أن  حتي  جميعا 
واألمالك  مشتركا  كان  املؤمنني  وبني 
واملقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها 
بني اجلميع كما يكون لكل واحد إحتياج 
نبراسا  هذا  تصرفهم  أعطي  وقد   -
للجنس البشري عن الصورة املثلي ملا 
يجب أن يكون عليه اإلنسان؛  فيجعل 
من نفسه قدوة لألخرين.  وهذا ما نري 
التاريخ  وعبر  اليوم  يفعلونه  األغنياء 
بكل  فيتبرعوا  املتقدمة  الدول  في 
إحتياجات  سد  أجل  من  ميتلكون  ما 
أن  من  أكثر  واألخرين  واألمثلة  اجملتمع 
تنازع  أن  يحدث  ولم   . احلصر  إمكانية 
املكاسب  من  أي  علي  الرسل  هؤالء 
وأمنا  القيادة.  أو علي  املعنوية  أو  املادية 
أظهرته  مبا  وذلك  متاما  العكس  فعلوا 
كل  تركنا   : ومنها  املثلي  تصرفاتهم 
بولس  معلمنا  وقال  وتبعناك.  شيء 
الرسول : من أجله خسرت كل األشياء، 
وأنا أحسبها نفاية لكي أربح املسيح . 

بها  إنتشرت  التي  الطريقة   )3
املسيحية في كل بالد العالم إعتمادا 

اهلل  تعاليم  في  احلجة  قوة  علي 
أو  التهديد  علي  وليست  والترغيب 
علي قوة السالح والقهر . فذهب رسل 
املسيح للعالم أجمع في فتوحات قوام 
ملا  للدعوة  وذلك   ) إثنان  إثنان   ( أفرادها 
ورأته  أيديهم  ملسته  وملا  به  يؤمنون 
خوذة   ( هو  سالحهم  وكان  أعينهم. 

اخلالص وسيف الروح (.
الدول  وتصنيف  وضع  هو  ما  ثم   )4
التي يسكنها اليوم أغلبية مسيحية 
دساتيرها  مباديء  إستقت  والتي 
املسيحية،  التعاليم  من  وقوانينها 
؟  عديدة  ولقرون  فيها  سادت  والتي 
واإلجابة واضحة وضوح الشمس وهي 
دول  أغلبية  تشكل  الدول  تلك  أن   :
العالم األول وهي دول األمريكَتني وفي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مقدمتها 
مقدمتها  وفي  األوربية  والدول  وكندا 
دول أوربا الغربية ثم أستراليا. وهذا هو 
التعاليم  هذه  األكيد  لروعة  اإلثبات 
الدول  أن  املصادفة؛  قبيل  من  فليس 
بالتعاليم  ثقافتها  إصطبغت  التي 
يقارب  زمني  مدي  وعلي  املسيحية 

ألفني عام هي األن اإلكثر تقدما. 
5( ثم نتحدث في نقطة أخيرة وهامة 
اإلرهاب  تنبذ  املسيحية  وهي  أن  جدا 
وبكل صوره  فكل  وتدينه  بل  تقره  وال 
تعاليم املسيحية كما ذكرنا تدفع إلي 
إحترام األخر بل ومحبته حتي وإن كان 
 - الصليبية  احلروب  بان  والقول  عدوا. 
الزمنية  احلروب  تلك  محدودية  وبرغم 
ديني. هو قول  إرهاب  واجلغرافية - هي 
: إلنها  لم  خطأ جملة وتفصيال.  أوال 
تعاليم  من  تعليم  أي  إلي  تستند 
بغرض  ثانيا:  أنها حدثت  املسيحية.   
الشرق  في  املسيحيني  حقوق  حماية 
األخر؛  علي  اإلعتداء  بغرض  وليس 
وهو  وجلي  واضح  ذلك  علي  والدليل 
علي  أحدا  جتبر  ولم  تدعوا  لم  إنها   :
إعتناق املسيحية. فاملسيحية إنتشرت 
في كل ربوع العالم بقوة األقناع وبروعة 

وكمال تعاليمها.  
البابا  قال  وكما  فاملسيحية 
هو  يوفر  قوي  باله  :  تؤمن  فرانسيس 
احلماية للبشر وال يحتاج إلي حمايتهم 
له. وإن التطّرف الوحيد في املسيحية 
مغفرة  عن  أما  احلب.  في  التطّرف  هو 
عدم  أو  تقاعسهم  وليس  املسيحيني 
وذلك  عنهم  األذي  رد  عن  مقدرتهم 
لكل من يؤذيهم  فذلك ألن املسيحية 
في  وأيضا  تعاليمها،  كل  وفي 
 ) األساسية  الصالة   ( الربانية  صالتها 
للمسيحني تربط مغفرة اهلل لإلنسان 
السموات  ملكوت  إلي  دخوله  وعليه 
النقطة  وهذه  لألخر.  اإلنسان  مبغفرة 
وعليه  املسيحية  التعاليم  قمة  متثل 

السلوكيات البشرية. 
القاريء  عزيزي  نرجو  النهاية  وفي 
أطلقنا  والتي   - املقاالت  أن تكون هذه 
 - املسيحية  في  جديدة  قراءة  عليها 
صاغت  كيف  إيضاح  في  جنحت  قد 
السلوكيات  املسيحية علم  التعاليم 
البشرية  العلوم  أرقي  ميثل  والذي 
اجملتمع  التعاليم  تلك  دفعت  وعليه 
األول  العالم  دول  في  خاصة  البشري 
األخالقي.  الرقي  من  املستوي  هذا  إلي 
ولهواة البحث عن اإلعجاز العلمي في 
اإلعجاز،  هو  هذا  كان  فقد  املسيحية 
علم  وهو  البشرية  العلوم  أهم  وفي 
وفصلنا  شرحنا  والتي  السلوكيات، 
قاطرة  دفع  في  العلم  هذا  دور  وأثبتنا 
ذلك  الكمال؛  نحو  البشري  التقدم 
من  مبادئه  إستقي  قد  العلم  هذا  أن 

شريعة الكمال.    

شكيم،  إلى  رحبعام  »وذهب 
جميع  شكيم  إلى  جاء  ألنه 
سمع  وملا  ليملكوه  إسرائيل 
في  بعد  وهو  نباط  بن  يربعام 
مصر، ألنه هرب من وجه سليمان 
مصر  في  يربعام  وأقام  امللك، 
وكل  يربعام  فدعوه. أتى  وأرسلوا 
رحبعام  وكلموا  إسرائيل  جماعة 
وأما  نيرنا،  قسى  أباك  إن  قائلني 
أبيك  اآلن من عبودية  أنت فخفف 
الذي  الثقيل  نيره  ومن  القاسية، 
فقال  فنخدمك  علينا،  جعله 
أيضا  أيام  ثالثة  إلى  لهم: اذهبوا 
الشعب  فذهب  إلي.  ارجعوا  ثم 
الشيوخ  رحبعام  امللك  فاستشار 
سليمان  أمام  يقفون  كانوا  الذين 
أبيه وهو حي، قائال: كيف تشيرون 
الشعب  هذا  إلى  جوابا  أرد  أن 
اليوم  صرت  إن  قائلني:  فكلموه 
وخدمتهم  الشعب  لهذا  عبدا 
وأجبتهم وكلمتهم كالما حسنا، 
يكونون لك عبيدا كل األيام فترك 
بها  أشاروا  التي  الشيوخ  مشورة 
الذين  األحداث  واستشار  عليه 
وقال  أمامه  ووقفوا  معه  نشأوا 
لهم: مباذا تشيرون أنتم فنرد جوابا 
كلموني  الذين  الشعب  هذا  على 
الذي  النير  من  خفف  قائلني: 
جعله علينا أبوك فكلمه األحداث 
هكذا  قائلني:  معه  نشأوا  الذين 
تقول لهذا الشعب الذين كلموك 
قائلني: إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت 
تقول  هكذا  نيرنا،  من  فخفف 
لهم: إن خنصري أغلظ من متني 
ثقيال  نيرا  حملكم  أبي  واآلن  أبي 
أدبكم  نيركم. أبي  على  أزيد  وأنا 
بالعقارب  أؤدبكم  وأنا  بالسياط 
الشعب  وجميع  يربعام  فجاء 
الثالث  اليوم  في  رحبعام  إلى 
ارجعوا  قائال:  امللك  تكلم  كما 
امللك  الثالث فأجاب  اليوم  إلي في 
مشورة  وترك  بقساوة،  الشعب 
عليه  بها  أشاروا  التي  الشيوخ 
األحداث  مشورة  حسب  وكلمهم 
قائال: أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على 
وأنا  بالسياط  أدبكم  نيركم. أبي 
يسمع  ولم  بالعقارب  أؤدبكم 
كان  السبب  ألن  للشعب،  امللك 
كالمه  ليقيم  الرب  قبل  من 
أخيا  يد  عن  الرب  به  تكلم  الذي 
نباط  بن  يربعام  إلى  الشيلوني 
امللك  أن  إسرائيل  كل  رأى  فلما 
الشعب جوابا  رد  لم يسمع لهم، 
على امللك قائلني: أي قسم لنا في 
ابن يسى  داود ؟ وال نصيب لنا في 
إلى خيامك يا إسرائيل. اآلن انظر 
إسرائيل  داود. وذهب  يا  بيتك  إلى 
الملوك ١2:  إلى خيامهم« سفر 
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قصة  نقرا  الملوك  سفر  في    
رحبعام بن سليمان ورحبعام كلمه 
معناها اتساع الشعب غير أن أسمه 
لم يكن على مسمى فلم يكن في قلبه 
عن  يرث  ولم  رحابه  وال  اتساعاً 
أبيه الحكمه وحسن التقدير وسداد 

الرأي بل انقاد للمشيرين الجهالء 
عديمي الخبره مثله بالرغم من أنه 
فقد  العمر.  من  األربعين  بلغ  قد 
بنيه  اليه في أورشليم  أتى الشعب 
عليهم  ملكاً  يمسحوه  لكي  صافيه 
بل واعلنوا عن رغبتهم في خدمته 
وسماع أوامره لكن كان لهم مطلب 
بعين  اليهم  ينظر  أن  وحيد  واحد 
لم  مشاعرهم.  ويشاركهم  حنونه 
يطلبوا منه أن يتنازل عن مكانته 
طلبوا  فقط  بل  معهم  ويتساوى 
العطف  بعين  اليهم  ينظر  أن  منه 
ويسمع رأيهم. لم يطلبوا منه الغاء 
الضرائب بل فقط تخفيفها عليهم. 
قائدهم  أن  يرى  الشعب  كان  فقد 
من  أجلهم ال  من  يعيش  له  ينبغي 
له  ويسمعون  يحبُّونه  ذاته،  أجل 
ا  أمَّ عنه.  ويدافعون  ويخدمونه 
القائد الطاغية المعتّز بذاته فيخلق 
د  يتمرَّ أن  يود  فيه،  ًكا  متشّكِ شعًبا 

عليه. 

صادًقا  مفهوًما  الشيوخ  قدَّم   
روح  يحمل  أن  وهو  للملك، 
العذبة  والكلمة  والحب  الرعاية 
والخدمة، وان يقدر رغبة الشعب 
عليهم  ملكاً  جعله  في  الصادقه 
له  وخضوًعا  صادًقا  حًبا  فيحصد 
يدرك   لم  رحبعام  لكن  األيَّام.  كل 
أن من أراد أن يكون سيِّدا فليكن 
خادًما. وأن الملك الحكيم يرى أنَّه 
سعادتهم.  غايته  لشعب هللا،  خادم 
بل أنه كان يرى كما رأى الشباب 
يكمن  الحل  أن  استشارهم  الذين 
والعنف  والسيطرة  السلطة  في  
في التعامل مع الخاضعين له. لقد 
واحتقار  الكبرياء  روح  فيه  بثُّوا 
فقط  ليس  عليه  فأْملوا  اآلخرين 
روح التشامخ والسيطرة بل روح 
يمكن  فال  والغطرسه  األستبداد 
لرأيه.  مخالفاً  رأياً  يرى  أن  الحد 
لقد ظن رحبعام في نفسه أن الملك 
سوف يدوم له كما كان البيه وجده 
من قبل بل ربما ظن في نفسه أن 
كل ما يفعله انما هو بمشيئه الهيه 
قلبه  في  يضع  الذي  هو  هللا  وان 
أبن  وهو  ال  كيف  األجابات.  هذه 
سليمان وحفيد داود الملك العظيم. 
لكن هيهات فقد كانت اجاباته مليئه 

بالتهور والحماقه. 

ليس  الزمان  ذاك  رحبعام 
واحده  مره  أتت  متفرده  شخصيه 
هناك  أن  بل  كال  تتكرر....  ولن 
كل  وفي  بل  زمان  لكل  رحبعام 
تميز  أن  تستطيع  المجتمعات 
الرحبعامي  القائد  ذلك  بسهوله 
فقط  لصوته  اال  يستمع  ال  الذي 
المغلوط  المنطق  ويستعمل  بل  
والكلمات  العالي  والصوت 
الجارحه كعادة كل رحبعامي لكي 
يفرض رأيه على رعيته ويخيفهم 

ويرهبهم.
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هل أنت تسري مع تلميذى عمواس؟
د. عبد اجمليد كامل

كان  القيامة  يوم  مساء  فى 
التالميذ يفكرون فى اإلنصراف كل 
الى حاله القدمي فقد كانت احليرة 
يكن  ولم  وعقولهم  قلوبهم  متأل 
الروح القدس قد أعطى بعد. ومن 
السبعني رسوال يكتب لنا القديس 
لوقا عن اثنني منهم هما كليوباس 
الذى بعد ذلك بشر فى بالد كثيرة 
له  الكنيسة  وتعيد  واستشهد 
الثانى  كان  وغالبا  هاتور  اول  يوم 
لنا  الذى  نفسه  لوقا  القديس  هو 
وكتب  اسمه  يحمل  الذى  اإلجنيل 
الذى  وهو  أيضاً  الرسل  أعمال 

حكى لنا ما حدث ذلك اليوم.

اآليات  بعض  نأخذ  دعونا 
لوقا  اجنيل  فى  وردت  كما 
منها  ونستخرج   24 اصحاح 
الكثير  حال  على  ينطبق  ما 

منا اليوم.

كانا  منهم  اثنان  +)وإذا 
منطلقني في ذلك اليوم الى 
اورشليم  عن  بعيدة  قرية 
عمواس  اسمها  غلوة  ستني 

وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض 
 13:24 لو  احلوادث(  عن جميع هذه 
أمل  وخيبة  احباط  حالة  في  كانا 
حاجة  في  منهما  كل  وكان  وحزن 
الى آخر فى هذه الظروف كما قال 
الكتاب ) ويل ملن هو وحده ان وقع 
  10:4 يقيمه(جا  ثان  له  ليس  اذ 
)احملوا  الرسول  بولس  قال  وكما 
بعضكم أثقال بعض وهكذا متموا 
ناموس املسيح( غل 2:6 فهل نحن 
فعال نتشارك فى املشاعر ونتبادل 
كل  أن  أم  األزمات  وقت  التشجيع 
يطلب  ذاته  على  منغلق  واحد 
ويقدم  يعطى  وال  ويأخذ  وينتظر 

ويدعم ؟ هذا سؤال لك ولى.

+)يتكلمان مع بعضهما عن كل 
هذه احلوادث( غالبا وكما نعرف من 
أفكارهما  كانت  األصحاح  بقية 
وموت  الصليب  في  منحصرة 
القبر  في  ودفنه  املؤلم  يسوع 
أن  واعتبارهما  واملعلم  الرب  وفراق 
وبالتالى  النهاية  هى  كانت  هذه 
وخيبة  واإلحباط  اليأس  انتابهما 
اإلجنيلى  لوقا  ووصف  األمل 
حالتهما فقال: »عابسني« بسبب 
احلزن واإلحساس باخلسارة ، و«كنا 
و  واألمل  الرجاء  فقدا  أى  نرجو« 
أن  أى  حيرننا«  النساء  »«بعض 
األفكار  وإذ  أفكارهما  مألت  احليرة 
السلبية أحاطت بهما بهذا القدر 
ما  بكل  الذاكرة  تسعفهما  لم 
ما  وكل  آيات  من  املسيح  عمله 
باآلب  وعالقته  طبيعته  عن  قاله 
قاله  وما  بل  واحلياة  القيامة  وأنه 
وفى  وميوت  يُقتل  أن  ينبغي  أنه 
كيف  وأيضا  يقوم  الثالث  اليوم 
أن  أقام لعازر بكلمة أمر منه بعد 
أيام  أربعة  التحلل  في  بدأ جسده 
نفسه.  يقيم  أن  يقدر  وبالتالى 
في  السلبية  أفكارك  هل  وأنت 
املؤملة  واملواقف  األزمات  مواجهة 

حتاصرك وجتعلك تنسى عمل اهلل 
لذلك  شخصيا؟  أنت  حياتك  في 
من  )جننا  الكنيسة  بنا  تصلى 
وعلينا  املوت(  امللبس  الشر  تذكر 
اإلميانية  الذاكرة  من  نستخرج  أن 
ما يجعلنا نقول )باركى يا نفسى 
حسناته(  كل  تنسى  وال  الرب 
نفسك  تراجع  وعندما  مز2:103 
)ماذا  تقول  حياتك  فى  اهلل  وعمل 
أرد للرب من أجل كل حسناته لى( 

مز 12:116  

املزمع  هو  أنه  نرجو  كنا  +)ونحن 
أن  وواضح  إسرائيل(  يفدى  أن 
خالص  عن  يتكلم  كان  كليوباس 

بطرد  يرجوه  بالقوة  سياسى 
مثلما  متاما  املستعمرين  الرومان 
اوصنا  الهاتفة  اجلموع  حتولت 
إلبن داود الى جموع هاتفة اصلبه 
أوالدنا  وعلى  علينا  دمه  اصلبه 
من  مسيح  انه  اكتشفوا  عندما 
وكانوا  انتظروه  الذى  غير  آخر  نوع 
مسيحا  تنتظر  هل  وأنت  يرجونه. 
ورغباتك  هواك  حسب  بالتفصيل 
)ان  الرسول  بولس  قول  ناسيا 
كان لنا رجاء فى املسيح فى هذه 
جميع  أشقى  فنحن  فقط  األرض 
الناس(1كو 19:15 أم تفهم وتعرف 
ان سبب وجود املسيح هو أنه لكى 
يخلص ما قد هلك ويعطيه حياة 
من  أهم  نفسك  خالص  أبدية. 
غاية  )نائلني  األرضية  االحتياجات 
اميانكم خالص النفوس( 1بط 9:1 

الفعل  صيغة  ايضاً  +الحظ 
املاضى )كنا نرجو( أى انتهى رجاؤهم 
أن  شعرا  وعندما  آمالهم  وماتت 
انتهت واستيقظا على  أحالمهما 
والسفر  الرجوع  قررا  املر  الواقع 
توجد  متجهمني.  عابسني  وسارا 
آية جميلة مدح بها بولس الرسول 
متذكرين    ( هى  تسالونيكى  أهل 
وتعب  اميانكم  عمل  انقطاع  بال 
محبتكم وصبر رجائكم( 1تس 3:1 
رجائكم؟  صبر  بقوله  يقصد  ماذا 
الذى  اإليجابى  الرجاء  يقصد  انه 
الى  منقادا  بسهولة  ينقطع  ال 
الصبر  رجاء يسانده  بل هو  اليأس 
انتظار  مثل  و  الرابع  الهزيع  حتى 
عشر  احلادية  الساعة  أصحاب 
واهلل سيعمل فى وقته هو وحسب 
خطتك  حسب  وليس  هو  خطته 
أنت. واآلن هل أنت سائر فى طريق 
مثل  الرجاء  فاقد  عابساً  حياتك 
نفسك  راجع  عمواس؟  تلميذى 
منح  إذا  فاهلل  حساباتك  وراجع 
واذا منع فذلك أيضاً  فذلك خليرك 

)كل  ألن  الرجاء  تفقد  فال  خليرك 
للذين  للخير  معا  تعمل  األشياء 
مدعوون  هم  الذين  اهلل  يحبون 

حسب قصده( رو 28:8 

+ )وفيما هما يتكلمان ويتحاوران   
نفسه  يسوع  اليهما  اقترب 
لم  وهكذا  معهما(  ميشى  وكان 
اإلحباط  حالة  في  الرب  يتركهما 
توما  يترك  لم  مثلما  متاما  والياس 
التصديق  وعدم  الشك  حالة  في 
ومعى  معك  يعمل  مثلما  ومتاما 
ولكن  العمر  أخر  والى  اليوم  حتى 
معرفته(  عن  عيونهما  )أُمسكت 
للحزن  استسلما  ألنهما  وذلك 
وانشغال  والكآبة 
حجبت  التى  بهمومهما 
الرب  رؤية  عيونهم  عن 
بنفسه  لهما  أتى  الذى 
معهما  يسير  وكان 
ويتكلم  لهما  ويسمع 
معهما. وهكذا أى انسان 
واملشاكل  الهموم  يترك 
يحجب  وحائالً  حاجزاً 
اإلحساس  عينيه  عن 
أذنيه  له  وتسد  معه  الرب  بوجود 
بل  ووعوده  الرب  كالم  يسمع  فال 
األحوال.  لهذه  وتفسيره  وشرحه 
عنى  بعيدا  ليس  يسوع  والرب 
يوم  وكل  اليوم  يزال  وال  وعنك 
احلياة  رحلة  فى  يرافقنا  وسيظل 
كل  معكم  أنا  )ها  وعده  حسب 
مت  الدهر(  انقضاء  والى  األيام 
20:28 فقط عليك ان تكون منتبها 
تدع  وال  بحضوره  وتشعر  لوجوده 
األحداث  وهموم  احلياة  مشاغل 

متسك عيناك عن رؤيته.

ملتهباً  قلبنا  يكن  )ألم   +
الطريق  في  يكلمنا  كان  إذ  فينا 
يذكرك  أال  الكتب؟(  لنا  ويوضح 
 ( نفسه  اهلل  قاله  مبا  الكالم  هذا 
يقول  كنار  كلمتى  هكذا  أليست 
أر  الصخر(  وكمطرقة حتطم  الرب 
كلمة  بوجود  ننتفع  ليتنا   29:23
اهلل كنار تنقينا وتصفى الشوائب 
قلب  وكمطرقة حتطم  حياتنا  من 
حواجز  وحتطم  العنيد  الصخر 
الكتاب  كان  إذا  ولكن  اخلطية، 
للتبرك  أو  للزينة  موجود  املقدس 
اهلل  لكلمة  نعطى  وال  الشكلى 
الواجب فماذا ميكن لكلمة  حقها 
ونحن  ولنا  فينا  تفعله  أن  اهلل 
ان  حقا  أصالً؟  مكان  نعطيها  ال 
وأمضى  وفعالة  حية  اهلل  )كلمة 
وخارقة  حدين،  ذى  سيف  كل  من 
الى مفرق النفس والروح واملفاصل 
ونياته(  القلب  أفكار  ومميزة  واخملاخ 
عب 12:4 وكما قال أحد القديسني 
يواظب  خاطئ  ألكبر  أمل  يوجد   «
ويوجد  املقدس  الكتاب  قراءة  على 
يتوانى فى  خطر على أكبر قديس 
كان  فإذا  املقدس«  الكتاب  قراءة 
فلماذا  اهلل  جهة  من  بارداً  قلبك 
احلرارة  تشعل  كلمته  نار  تدع  ال 
وتذيب جبل اجلليد الذى فى حياتك 

؟

رحبعام  جراء  مقال  ]بقية 
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أو  محب  إلى  الناس  تصنيف 
الشخصيه  سمات  من  سمه  كاره 
تسميتها  لي  جاز  اذا  الرحبعاميه 
بهذا األسم وهذا التصنيف يتم على 
في  االختالف  أو  الموافقه  أساس 
ال  الرحبعاميه  فالشخصيه  الرأي؛ 
تحتمل أن يخالفها أحداً في الرأي 
الكره وعدم  بمنطق  وتتعامل معه 
تفكر  الشخصيه  ..فهذه  األحترام 
اختلف  مادام    « قائله  نفسها  في 
يكرهني.. فهو  الرأي  في  معي 
ومادام يكرهني فمن حقي أن اكيل 
له األتهامات سواء بحق أو بدون 
ذلك  في  حجتي  ولتكن  حق  وجه 
أي  أو  النظام  على  الحفاظ  هو 
حجه أخري يستريح لها ضميري 

ويقتنع بها الناس.«   

الرحبعاميه  الشخصيات  هذه   
موجوده في كل األزمنه وفي كل 
المستويات. كل  على  المراكز 
طباعها  تخفي  أن  حاولت  ومهما 
مختلفه  صور  في  تظهر  فهي 
في  الشديده  الصعوبه  أهمها 
الناس  فتجد  الناس  مع  التعامل 
هذه  فهم   في  ويحارون  يلهثون 

ناهيك  معها  والتعامل  الشخصيه 
عن محاولة أرضائها بكل السبل..
هذه المحاوالت التي تذهب أدراج 
ألرضاء  الوحيد  الرياح..فالسبيل 
العقل  الغاء  هو  الشخصيه  هذه 
الرحبعام  لهذا  التام  والخضوع 
يستطيعون  الناس ال  ..لكن معظم 
فينفضون  الشخصيه  هذه  مجاراة 
كما  نادمين  غير  وهم  حولها  من 
في  العشره  اسرائيل  أسباط  فعل 

سالف الزمان. 

الرحبعاميه..عكس  الشخصيه   
شخصيه  الناس...هي  يظن  ما 
األدوات  تملك  ال  مرتعبه  خائفه 
الالزمه لقيادة شعبها فبداًل من أن 
فهي  ارائهم  وتثمن  للناس  تستمع 
وتخبطها  تخفي خوفها  أن  تحاول 
وراء ستاراً من التهديد والصوت 
الرياسه  بحقوق  والتمسك  العالي 
والسلطان....وللحق فهي شخصيه 
ال  حتى  بقوه  مواجهتها  من  البد 
تصدق نفسها لكن في نفس الوقت 
فهي تستحق أن يحنو عليها الناس 
يرشدها  أجلها حتى  من  ويصلون 
هللا إلى التصرف السليم وتعود إلى 
رشدها قبل أن يفوت األوان وتلقى 

جزاء رحبعام بن سليمان      

بقية مقال أعجوبة الفاتيكان ص8
فوق المذبح تقوم »مظلة برنيني« نسبة إلي صانعها، مظلة برنيني تنتمي 
للفن الباروكي، تعلو المظلة قبة يعلوها صليب، المظلة عبارةعن أربعة أعمدة 
وارتفاع  لمالك  تمثال  نهاية كل عمود  وفي  األربعة،  لألناجيل  لولبية رمزاً 
تحوي شعار  منصات حجرية  األعمدة علي 4  تم وضع  متراً،  العمود 20 
البابوية، تم تزيين األعمدة بزخارف وفي نهاية كل عمود أيقونة تظهر أحد 

األنجيليين األربعة.
في داخل كل عمود تجويف تم وضع تمثال به، األول للقديسة هيالنة تحتضن 
الذي  الروماني  المئة  قائد  لونجينوس وهو  للقديس  الثاني  الحقيقي،  الصليب 
آمن بيسوع بعد أن طعنه بالحربة فسال منه دم وماء، الثالث للقديس أندراوس 
التمثال  اما   ،X بشكل حرف  الكنسي صلب  التاريخ  شقيق بطرس وبحسب 

الرابع فهو للقديسة فيرونيكا التي مسحت وجه يسوع في مشهد الصلب.
قام  كرسي  عن  عبارة  وهو  بطرس«  القديس  »عرش  بالكاتدرائية  يوجد 

بتصميمه برنيني بناءاً علي أوامر البابا الكسندر السابع.
للكاتدرائية خمسة أبواب رئيسية، ويوجد تحت الكاتدرائية سرداب به ردهات 
في  المستخدمة  األمور  بعض  لحفظ  تُستخدم  األقبية  من  ومجموعة  جانبية 

الطقوس.
خارج الكاتدرائية تجد ساحة القديس بطرس ذات الشكل البيضاوي الجميل 
وبعرض 240 متراً، تتخذ شكل مفتاح وفي ذلك إشارة إلي القديس بطرس 
الذي سلمه يسوع مفاتيح السماء واألرض علي حسب أنجيل متي ووفقاً للعقيدة 
الكاثوليكية، ويفصلها عن سائر الفاتيكان جدار يحتوي علي أربعة صفوف من 
األعمدة الكورنتية الضخمة ذات التيجان العالية يبلغ مجموعها حوالي 284 
عموداً ويضاف إليها 88 دعامة باإلضافة إلي 9٦ تمثااًل للقديسين والبابوات.

التي شهدت صلب بطرس، وفي  المسلة المصرية  في وسط الساحة توجد 
أعلي المسلة يوجد صليب بداخله ذخيرة من الصليب األصلي، هذه المسلة 
إرتفاع كل  نا فورتان  العالم، علي جانبيها توجد  أكبر مسلة في  ثاني  تُعتبر 

منهما ١4 متراً. 
حيث  من  كنيسة  أكبر  فهي  وفنية،  دينية  أعجوبة  تُعتبر  الكاتدرائية  فعاًل 
المسيحيين  العالم وخاصة  أنظار  القرون األولي وهّي محط  المساحة، ومنذ 
وذلك بسبب القديس بطرس المدفون فيها، ولذا تم إدراجها كجزء من الفاتيكان 
الدولي  السجل  في  إدراجها  تم   ١9٦0 ومنذ  العالمي،  التراث  الئحة  علي 

لألعمال الثقافية تحت الحماية الخاصة في حالة الصدام المسلح.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

معدن الكربيت وأمراض القلب

من عيادة الطب الطبيعى
مرض السكر ووظيفة األعصاب

س: أعانى من مرض السكر مدة 
في  بتنميل  أشعر  وبدأت  عام   15
األلم  بعض  مع  واليدين  القدمين 
يساعد  ما  يوجد  فهل  والحرقان، 

في الطب بالطرق الطبيعية؟

األعصاب  وظيفة  اختالل  ج: 
الطرفية هو أحد مضاعفات مرض 
المريض  يشعر  وفيه  السكر، 
فقدان  مع  األطراف  في  بالتنميل 
القدمين  في  خصوصا  االحساس 
مع ألم الحرقان، وال يجب السكوت 
يمكن  ألنها  المضاعفات  هذه  عن 
في  وقروح  جروح  الى  تؤدى  ان 
وفى  المريض،  بها  يشعر  القدم ال 
الحاالت السيئة يمكن ان تؤدى الى 

الغنغرينا وبتر القدم.

هو  عمله  يجب  ما  أهم  ومن 
في  التحكم  في  المستمرة  المحاولة 
الغذاء  طريق  عن  السكر  نسبة 
سد  على  عالوة  والرياضة، 
فيتامينات  من  الغذائية  الفجوات 
ومعادن مثل فيتامين B, C ومعدن 

المغنسيوم والزنك.

تساعد  التي  العناصر  أهم  ومن 
الطرفية هو  االعصاب  في مشكلة 
الغذائي  والمكمل  المغنسيوم  معدن 
الفا ليبويك آسيد وهو مضاد لألكسدة 
يذوب في الماء والدهون، كذلك من 
 GLA المهم تناول المكمل الغذائي
البوراج  زيت  في  يوجد  وهو 
وايفنينج بريمروز وبالك كارانت، 
في  الذائب   Bفيتامين ١ يوجد  كما 
كما  بينفوتيامين،  ويسمى  الدهون 
من  المستخلصة  الكريمات  توجد 
عن  االبتعاد  ويجب  الحار.  الفلفل 

العينين عند استخدام هذا الكريم.

ولكن يراعى في هذه الحاالت ان 
المناسبة  بالجرعات  العالج  يكون 
والمدد المناسبة حسب كل مريض.

تباسيم جندي

ولفسون  جاك  للدكتور  رائعا  مقاال  قرأت 
مؤلف كتاب “ الطريق الطبيعي لصحة القلب” 
وما لفت نظري هو التركيز على معدن الكبريت 
يؤدى  وكيف  القلب،  لصحة  بالنسبة  وأهميته 

نقصانه الى مرض تصلب الشرايين.

أما عن معدن الكبريت فهو أحد المعادن التي 
يحتاجها الجسم، ويعتقد هذا الطبيب الباحث اننا 
انه  قوله  حد  وعلى  يكفى،  ما  منه  نستهلك  ال 
أهمل حتى من منظمة الغذاء FDA فال يضاف 
الى الحبوب او األرز مثلما يحدث في إضافة 
الفيتامينات والمعادن األخرى، وحتى األطعمة 
التي نتناولها هي فقيرة في الكبريت فهو يوجد 
في لحوم الحيوانات التي تتغذى على الحشائش، 
كما يوجد في البصل والثوم والبيض والكرنب 
سبراوت  والبروسل  والكيل  والبروكلى 
المزارعين  حتى  انه  ويستطرد  واألسماك، 
وبالتالي  الزراعية،  التربة  الى  يضيفونه  ال 
أيضا،  فيه  فقيرة  التربة  الخارجة من  األطعمة 
وليست  المعدنية  المياه  في  الكبريت  يوجد  كما 
بطرق  المعادن  كل  من  تخلصت  التي  المياه 
التنقية المختلفة مثل عملية الريفرز اوزموزيز.

هي  معادن  عشر  من  واحد  هو  والكبريت 
25.%من  يكون  فهو  الجسم  في  وفرة  األكثر 
فالجسم  البوتاسيوم،  عنصر  مثل  الجسم  وزن 
عنصر  الى  يحتاج  مثلما  الكبريت  الى  يحتاج 
البوتاسيوم، وهو هام لعمل األحماض األمينية 
التي تحتوى على الكبريت واألحماض األمينية 
الجسم  يستطيع  وال  البروتين،  تكون  التي  هي 
عملها اال اذا توفرت فيه، واألحماض األمينية 
السيستين  هي  الكبريت  على  تحتوى  التي 
ان  يجب  واألخير  والميثيونين،  والسيستايين 
يحصل الجسم عليه من األطعمة الغنية به وال 
هام  عنصر  هو  والسيستين  صنعه،  يستطيع 
المقاومة  المادة  وهى  الجلوتاسيون  عمل  في 
التخلص  او  الديتوكس  لعملية  لألكسدة والهامة 
من السموم في الجسم وهو مضاد لأللتهابات، 
ذكرها  السابق  األمينية  األحماض  وايضا 
تركيب  في  تدخل  الكبريت  على  المحتوية 
مادة  لعمل  هام  فهو  واألظافر  والشعر  الجلد 
الكيراتين، وعنصر الكبريت هو المسئول عن 
الرائحة الخاصة التي تنتج عن حرق الشعر او 
التورين  تركيب  في  يدخل  كما  الحيوان،  فراء 
في  توجد  التي  الصفراء  احماض  لعمل  الهام 
يساعد  كما  للهضم  هام  وهو  والمرارة  الكبد 
على خفض ضغط الدم وتعديل سرعة نبضات 
من  أثنين  لعمل  هام  عنصر  والكبريت  القلب. 
للجلد والبيوتين  الهام  ثايامين  B وهما  فيتامين 

الهام للشعر.

فقط،  هذا  على  الكبريت  أهمية  تقتصر  وال 
بوفرة  يتواجد  انه  الى  الباحث  هذا  يشير  بل 
لألوعية  المبطنة  للخاليا  المجاورة  الخاليا  في 
هل  ويتساءل  جليكوكاليكس،  المسماة  الدموية 
نقص الكبريت هو عامل هام في حدوث تصلب 
الغشاء  ان  سلفا  المعروف  فمن  الشرايين، 
أندوثليوم  المسمى  الدموية  لألوعية  المبطن 
يلعب دورا رئيسيا في مرض تصلب الشرايين، 
ويعرف العلماء ان أي خلل تركيبى او وظيفى 
هي  الدموية  لألوعية  المبطنة  الخاليا  هذه  في 
السبب وراء تكوين الجلطة الدموية التي تسبب 
ان  يمكن  الكبريت  نقص  فهل  القلب،  أمراض 

يكون سببا في هذا الخلل؟

اما مادة ألفا ليبويك آسيد وهى المادة القوية 
في  الكبريت  الى  تحتاج  لألكسدة  المضادة 
وهى  غذائى،  كمكمل  او  الجسم  في  صنعها 
المضرة  الثقيلة  المعادن  اخراج  في  تساعد 
للجسم وتخفض ضغط الدم وتساعد في تحسين 

وظيفة األنسولين.

ويوجد الكبريت أيضا في مادة الكوندرويتين 
المفاصل  غضاريف  في  توجد  وهى  سالفيت 
التهابات  كما توجد كمكمل غذائى يستخدم في 
المفاصل، وكذا مادة MSM وهى أيضا نافعة 
أللتهابات المفاصل، ومادة NAC وهى مضاد 

لألكسدة هام للكبد والرئة وتمنع التليف.

والبصل  الثوم  أهمية  يعرف  ال  منا  ومن 
فالثوم  الدموية،  واألوعية  للقلب  بالنسبة 
حدوث  نسبة  وتقليل  الدم  ضغط  لخفض  هام 
الكولسترول  نسبة  وخفض  الدموية  الجلطات 
الردىء كما يساعد على سيولة الدم، فضال عن 
األورام  من  والوقاية  للبكتريا  كمضاد  أهميته 

السرطانية.

من  الوقاية  في  الكبريت  دور  ان  والحقيقة 
حينما  سنة ١9٦0  الى  يعود  الشرايين  تصلب 
وجود  ان  تثبت  القرود  على  تجارب  أجريت 
تصلب  من  للوقاية  هام  الكبريت  عنصر 

الشرايين.

والواقع أننا من الشعوب التي تتناول كل هذه 
األطعمة التي تحتوى على الكبريت، وخاصة اننا 
نستخدم البصل والثوم كثيرا، ولكن فقر التربة 
هو شيء آخر، اما النباتيون الذين ال يتناولون 
اللحوم او البيض او األسماك فبالضرورة يكون 
البيض  فصفار  لديهم،  ناقصا  الكبريت  عنصر 

غنى بعنصر الكبريت.

األم السعيدة تقى طفلها من آالم البطن
نيويورك -أ ش أ

أظهرت دراسة طبية حديثة أن األمهات الالتى ينعمن بالسعادة و الدعم القوى من شريك الحياة المحب، 
يصبح أطفالهن أقل عرضة للبكاء و تطوير آالم البطن “المغص”.

فقد كشفت الدراسة التي أجريت في جامعة ” بنسلفانيا” األمريكية ، على 3000 
أم، تمتعن بعالقة سعادة مع شريك حياتهن ومع محيطهن االجتماعي ، لوحظ 
تراجع معدالت إصابة أطفالهن بالمغص ، والتي تشخص باستمرار بكاء الطفل 

لنحو ثالث ساعات أو أكثر في اليوم.
و اوضحت الدكتورة “كريستين كجيرولف” بكلية الطب جامعة “بنسلفانيا”األمريكية ، قد يبكى الطفل 
أقل في حال تمتع والديه بالسعادة وعالقة سوية ، مقارنة باألطفال الذين ال يتمتع والديه بالسعادة و 

التوافق الكافي.
و أوضحت الدراسة ، أن األطفال الذين ولدوا آلباء وأمهات تراوحت أعمارهم ما بين ١8 – 35 عاما 
خالل الفترة من 2009 – 20١١ ، تأكيد ١2% من األمهات معاناة أطفالهن من  المغص و مع ذلك ، 
شددت النساء الالتي تمتعن بعالقة عاطفية سعيدة ومريحة مع شريك حياتهن على عدم معاناة أطفالهن 

بنسب كبيرة من هذه االالم.

إدارة األغذية األمريكية توافق على إنتاج دواء لعالج نوع من سرطان الكبد 
نيويورك-أ ش أ 

شيوعا  األكثر  النوع  لعالج  جديد  دواء  (على   FDA(  األمريكية والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت 
لسرطان الكبد.ويعد العالج اجلديد هو األول والوحيد الذي وافقت عليه االدارة منذ أكثر من 

عقد كامل, إلظهاره حتسنا كبيرا بني مرضى سرطان الكبد.
وآسيا  وأوروبا  املتحدة  الواليات  في  آخر  موقعا  و21  كاليفورنيا  جامعة  في  الباحثون  وقام 
باختبار الدواء على 567 شخصا مصابني بسرطان اخلاليا الكبدية في جتربة سريرية. وأظهرت 
التجارب جناح العقار في إطالة العمر االفتراضي للمرضى بشكل عام بنسبة بلغت 10.6 

شهرين مقارنة مع 7.8 شهر للمرضى الذين تلقوا عالجا وهميا.
ويشكل سرطان اخلاليا الكبدية ثالثة أرباع حاالت سرطان الكبد في الواليات املتحدة,ليصبح 

السبب الرئيسي الثاني للوفاة املرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.
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من عامل اإلبداع.. أكثر 10 أماكن ملونة على كوكب األرض )2(
لكن  الرائعة،  احلياة  أشكال  من  بالعديد  تنبض  الطبيعة 
حتى!  الطبيعة  روعة  حاجز  سيكسر  املقال  هذا  أن  يبدو 
حيث سنرى كيف احتاج اإلنسان إلى تلوين محيطه ليبقى 
فيها،  مبالغ  غير  بألوان  تتميز  العالم  مدن  معظم  سعيًدا. 
لكن بعض الناس يحبون التغيير، يكرهون التقليد والتقاليد 

فيأتون بأفكار مذهلة.

Argentina – La Boca األرجنتني – ال بوكا

الزوار  من  اآلالف  انتباه  تلفت  الرائعة  الفنية  التحفة  هذه 
الواجهات  من  يضم مجموعة  بوكا  ال  امللونة.  مع طاقتها 
الفنانون  يبيع  حيث  الطلق  الهواء  في  واملعارض  املشرقة 

روائعهم. انها اجلنة التي يتمناها أي مصور!

Denmark – Nyhavn الدمنارك – نيهافن

أن  املفترض  من  وكان  مدينته،  في  األقدم  هو  الشارع  هذا 
السياح،  انتباه  جذب  في  أمل  أي  بال  بحرية  واجهة  يكون 
مع  احلياة  إلى  إطاللته  عادت  و  الحق  وقت  في  حتول  لكنه 

مجموعة من األشكال النابضة باحلياة .

 Singapore – Alkaff بريدج  الكاف   – سنغافورة 
Bridge

ليس من الصعب العثور على منطقة الهند الصغيرة في 
سنغافورة، فاجلميع يعرف أين تقع املدن امللونة. بعض املنازل 

في هذه املنطقة يبلغ عمرها أكثر من 100 عام!

Nuuk – Greenland نوك – غرينالند

و  التقليدي  العالم  من  مزيج  حقا!  بالي  يغادر  ال  مشهد 
ألوان   . غرينالند  في  نوك  بلدة  في  األجمل  جعلها  احلديث 
املنازل تختلط مع الطبيعة لتخلق مجموعة ال تنسى حقا 

من األشكال و الظالل.

 Italy – The )البندقية( فينيسي  جزيرة   – ايطاليا 
Venetian island

حيث  من  للبهجة  إثارة  األكثر  املكان  تكون  قد  املدينة  هذ 
بشكل  معا  مرتبة  و  متقن  بشكل  ملونة  املنازل  األلوان. 
جعلها  أجل  من  املنازل  هذه  لونت  األمر  بادئ  في  جميل. 
لم  اجلمال  هذا  لكن  الضباب،  جو  في  للصيادين  أوضح 

يتالشى كتالشي الضباب.

ألول مرة.. 
“السعفة الذهبية” مرصعة باألملاس

تزيني  سيتم  األولي  للمرة 
ملهرجان  الذهبية  السعفة 
باألملاس،  السينمائي  “كان” 
 167 بـ  سترصع  حيث 
مبناسبة  أملاس  قطعة 
بالنسخة السبعني  االحتفال 

اجملوهرات  شركة  مع  الشراكة  من  عاما  و20  الشهير  للمهرجان 
السويسرية شوبارد.

واجلائرة املصنوعة من 118 جراما من الذهب من عيار 0.694 قيراط 
حتتاج 40 ساعة مبشاركة سبعة من صانعي اجملوهرات.

املشاركة  الرئيس  شوفوليه  كارولني  صممت  رويترز،  وحسب 
لشوبارد السعفة الذهبية في عام 1998 ويقدر أن قيمتها تتجاوز 

20 ألف يورو.

إلى   17 من  الفترة  في  العام  هذا  السينمائي  كان  مهرجان  ويقام 
األسباني  اخملرج  املودوفار  بيدرو  التحكيم  جلنة  ويرأس  28مايو 

وستقدم احلفل املمثلة مونيكا بيلوتشي.
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