
د. رأفت جندي
أن  ابيفانيوس  لألنبا  الرب  كتب  هل  س: 

يستشهد بهذه الطريقة؟ 
ج: ال لم يكتب له الرب هذا ولكن سمح به.

وهو  ابيفانيوس  لألنبا  به  سمح  لماذا  س: 
قديس؟

كما  بالشهادة  أبيفانيوس  لألنبا  سمح  ج: 
سمح به لجميع الشهداء.

 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد

كيف ظهر جواز السفر وتحول 
إلى وثيقة رسمية؟

مقاومات وثورات القبط للغزو 
العربي

هل الكون نتاج خلق عشوائي 
أم تصميم عقالني؟ 

 استعادة ثقافة

استريحوا قليال

من اسرار العقل الباطن 

األكسجين والهيدروجين و 
إنبات األرض لحياة األنسان 

والكائنات الحية األخرى

 أين الحقيقة في انتقال نيافة 
األنبا أبيفانيوس؟

جذور الضغينة عند العرب

 في ذكري إلقاء القنبلة 
الذرية علي اليابان

ووصمة عار في تاريخ اإلنسان 
عديم اإلنسانية

وائل والراهب فلتاؤس .. 
ليسوا يهوذا !!!! إال إذا .....

األنبا إبيفانيوس األسقف 
والشهيد

 تسمم المعادن الثقيلة

امرأة عربية في امريكا !!

شيئًا ما يبقي

  أهتزوا وبشده لكي نستثمر 
الدم المسفوك.....كمل 

جميلك وحقق الحلم

المسيحية والعنف - 
بخصوص حادث االنبا 

ابيفانيوس -

فى .... خبر كان

بينوزم األول

الرئيس التونسي يتبنى 
قانونا للمساواة بين الرجل 

والمرأة في الميراث

رأيي في جريمة إستشهاد 
األنبا أبيفانيوس

حماة اإليمان من يكونوا؟!!!

مدحت عويضة يعلن ترشحة 
للبرلمان الكندي عن حزب 
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5206 عضو. 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا 
ألصدقائهم. كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف 

يوميا. من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال 
يجده عليه البحث حتت سبام او جنك ميل. ومبجرد حتويله لـ انبوكس مرة واحدة 

يعود للبريد الطبيعي.

Real Estate Broker «Right At Home Realty Inc.»
www.estatesavvy.ca

E:naser@estatesavvy.ca C: 647.223.3074
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

www.yourhomeworthnow.com



األنبا مقار«  دير  تكملة مقال »حادث 
ص1

س: ولماذا سمح للراهبين أن يقتال؟
ربما كانا سيستمران في ضاللهما للنهاية 
ابدى  خالص  لهما  يكون  وال  مباليين  غير 
وأن  الجريمة  هذه  بإتمام  لهما  سمح  ولكن 
يدركا بعدها بشاعتها، وأيضا أفشل انتحارهما 
لكي يعطيهما الفرصة أن يتوبا هذا مع نوال 

اكليل الشهادة لألنبا أبيفانيوس. 
س: هل هناك توبة مقبولة وخالص لهذين 

الراهبين بعد ان قتال؟ 
ج: نعم بشرط التوبة الصادقة من القلب، 
المدنية  االحكام  يعارض  وال  يتنافى  ال  وهذا 

التي ستوقع عليهما. 
ان  اص��دق  أن  على  صعب  ولكنى  س: 

راهبين قد قاما بهذا؟
ج: كل شخص معرض ألن يقع طالما ادخل 
بشهوته،  باالنخداع  ابليس  دائرة  في  نفسه 
يدخل  لم  بأحد  يوقع  أن  ابليس  يستطيع  وال 
بنفسه لدائرته.  فأن كان راهبان قد اوقعهما 
ان  من  حذرين  فلنكن  الدرجة  لهذه  ابليس 

ندخل لدائرة ابليس بأنفسنا.
س: ولكن قيل عن ابليس انه كأسد جائل 

يبحث عن فريسة؟

ج: تماما كأسد جائل ولكن في داخل جبه 
يبحث عن فريسة تقع امامه، فأن لم يلقى أحد 
بنفسه اليه في جبه ال يستطيع ان يصل اليه.

س: ولكن هذا تشويه للرهبنة فلماذا سمح 
به؟

لإلنسان  بالنسبة  تشويه  ه��ذا  نعم  ج: 
كان  المسيح  السيد  ان صلب  كما  السطحي، 
رأى  والذي  السطحيين  امام  لتالميذه  عارا 
يراه وهو  لم  المسيح عار  أن صليب يسوع 
يخرج ارواح األبرياء من الجحيم للفردوس. 
ولنذكر ان لنا أبا واحدا هو يسوع المسيح، 
اباء ألنهم  الكهنة أنهم  وان كنا نقول لآلباء 
اباء لإلرشاد الروحى، فأن خالف أحدهم مثل 
يكون  المسيح  السيد  تعاليم  الراهبين  هذين 

نظرنا على السيد المسيح واقواله وافعاله. 
الهرطقات  كل  ان  أق��ول  ان  لى  واسمح 
خرجت من اساقفة وكهنة ورهبان، ولم نقل 
أفكارها  زادت  بل  للمسيحية  تشويه  هذا  أن 

صالبة. 
الرب يخرج من الجافى حالوة ومن األكل 
اكال، وكل عمل رديء يخرج منه الرب ثمرا 

حلوا فلتنتظر من الرب الثمر.

   د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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عويضة يعلن ترشحه 
للربملان الكندي عن حزب 

احملافظني

ف��ي ب��ي��ان رس��م��ي أع��ل��ن م��دح��ت عويضة 
موقعه  ورئيس  الكندي  األه��رام  تحرير  مدير 
والمحلل  والباحث  واإلع��الم��ي  اإللكتروني 
معركة  لخوض  ترشحه  المعروف  السياسي 
والتي  ستريتفيل  لدائرة  الداخلية  االنتخابات 
لالنتخابات  مباشرا  منها  الفائز  سيتأهل 

الفيدرالية التي ستجري العام القادم ٢٠1٩.
وفي بيان صحفي نشره عويضة علي وسائل 

اإلعالم المختلفة قال فيه:
دائ��رة  في  للنيمونيشن  ترشحه  يعلن  أن��ه 
ستريت فيل وقدم نفسه للناخب الكندي علي أنه
· صاحب الخبرات في مجال القانون والخدمة 

اإلجتماعية
·  أحد رواد الميديا

حقوق  عن  المدافعين  أنشط  من  واح��د   ·
اإلنسان في كندا.

وأضاف في بيانه أنه لدية األمل في تحقيق 
خالل  من  دائرته  أبناء  وتطلعات  طموحات 
مبادي وقيم حزب المحافظين تحت قيادة أندرو 

شير زعيم الحزب.
عن  باإلعالن  فخور  أنه  عويضة  وأستطرد 
ترشحه في االنتخابات القدمة وخصوصا بعدما 
باألمان  الشعور  فقدوا  دائرته  سكان  أن  رأي 
الليبرال  حزب  قيادة  تحت  باإلحباط  وأصيبوا 
وإنه  الكندية  والقيم  المبادئ  علي  قضي  الذي 

سيعمل جاهدا علي
العودة للقيم الكندية وعودة األمان الذي فقد 

تحت قيادة الليبرال.
وأنه سيعمل علي

عودة  في  الكنديين  أم��ال  أعلي  تحقيق   ·  
األمان للمدارس الكندية والشارع الكندي،

·  خلق فرص عمل جديدة
· توفير مساكن بأسعار مناسبة للكنديين

والشباب  للمرأة  الكاملة  المساواة  تحقيق   ·
صغير السن في البحث عن فرص عمل مناسبة.
المؤسسات  في  شفافية  هناك  يكون  أن   ·

الخاضعة للحكومة،
حزب  زعزعه  الذي  الفساد  علي  القضاء   ·

الليبرال في مختلف المجاالت
التي  التامة  التجاهل  حالة  علي  القضاء   ·
وعدم  الكنديين  ضد  ت��ردو  جستين  يمارسها 

سماعه لمطالبهم.
سيكون  أنه  بالقول  بيانه  عويضة  وأختتم 
تحت  لهم  ال صوت  الذين  دائرته  أبناء  صوت 
إليهم،  يستمع  من  لهم  وليس  الليبرال  قيادة 
وقال أنه يشعر باالمتنان لكل أصدقاؤه وقيادات 
التجربة  خوض  علي  شجعوه  الذين  الجالية 
حلم  تحقيق  في  له  مساندتهم  أعلنوا  والذين 
الجالية أن يكون لهم صوت قوي يدافع عنهم، 
يدافع  الذي  القوي  الجالية  صوت  كنت  وقال 
البرلمان  خارج  وأنا  وحقوقهم  مصالحهم  عن 

وسأكون كذلك وأنا داخل البرلمان.
ودعم  الناخبين  لدعم  عويضة  ويحتاج  هذا 

أبناء الجالية
1.      التطوع في الحملة االنتخابية

٢.      االشتراك في عضوية الحزب لمن 
هم يقيمون بمنطقة ستريت فيل حيث لن يسمح 
ألحد بالتصويت في انتخابات النيمونيشن غير 
األعضاء. وكل شخص يستطيع أن يقوم بعمل 
العضوية بما فيهم القادمين الجدد والشباب من 

سن 1٤ سنة.
وفي نداء وجه مدحت عويضة ألبناء الجالية 
المصرية طالب فيه أبناء الجالية بالدخول علي 

موقع الحزب
https://donate.conservative.

ca/membership/
وسيقوم الحزب بإرسال إميل لتأكيد االشتراك 

ويمكن القيام بإعادة إرسال األيميل  هنا 
medhat.oweida@gmail.com



بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

المنزل.  
 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.

naser@estatesavvy.ca
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محاة اإلميان ... من يكونوا ؟!!!  
القس فليوباتري عزيز

ظهر جداًل شديداً حول فكرة حماية اإليمان 
لحماية ؟! وان كان  اإليمان  فعاًل يحتاج  وهل 
يقوم  فمن  اإليمان  لحماية  فعلي  احتياج  هناك 
ان  يمكن  وهل  ؟!  مؤهالته  هي  ما  ؟!  بذلك 
حماة  انها  معينة  جماعة  او  ما  إنسان  يدعي 
لإليمان ؟! وهل احتاجت الكنيسة في اي فترة 
من تاريخها الممتد ألكثر من ألفي عاماً الى من 
ولنبدأ  ؟!  بذلك  قامت  ؟! وكيف  إيمانها  يحمي 

باالجابة على كل هذه التساؤالت .. 
اإليمان  يحمي  لمن  االحتياج  ظهر  أواًل 
سمي  ما  بسبب  ومهدها  الكنيسة  نشأة  منذ 
وقتها  لها  تصدى  والتي  التهود  بحركة  وقتها 
التي  اآليات  وقال  الرسول  بولس  معلمنا 
اإليمان  وحماية  اإلنجيل  عن  بالمحاماة  تتعلق 
سبباً  كانت  التهود  فبدعة   )١٧  ،  ٧  :١ )في 
مباشراً وواضحاً لالحتياج الى هذا الدور الذي 
اثمر عنه عقد اول مجمع مسكوني هو مجمع 

أورشليم )أع ١٥( .. 
االحتياج  فيها  التي ظهر  الثانية  الفترة  ثانياً 
للقديسين  مرة  المسلم  اإليمان  على  للثبات 
وحمايته كانت في فترة القرن الرابع والخامس 
والهرطقات  البدع  أعقاب ظهور عدد من  في 
ونسطور  ومقدونيوس  آريوس  بدعة  منها 
عدد  البدع  هذه  بسبب  وانعقد  وابوليناريوس 
وحماية  لها  للتصدي  المسكونية  المجامع  من 
وابطال  االسكندرية  كنيسة  وظهرت  اإليمان 
كأبطال  وغيرهم  وكيرلس  اثناسيوس  ايمانها 
بعد  فيما  التاريخ  اطلق  حتى  اإليمان  لحماية 
ألقاب حامي اإليمان وعمود الدين وغيره من 
التي تشرف كنيستنا بنوالها لبطاركها  األلقاب 

العظام ..
الثوابت  وأصبحت  الحين  ذلك  منذ  ثالثاً 
اإليمانية واضحة يتوارثها األجيال ويتم تسليمها 
عصر  اي  في  يحدث  ولم  جيل  الى  جيل  من 
منذ القرن الخامس وحتى االن اي احتياج الى 
الكنيسة  اإليمان رغم مرور  ما يسمى بحماية 
بتحديات كثيرة خالل اكثر من الف وخمسمائة 
عام !! من هنا يمكن ان نخلص الى نتائج يمكن 

تلخيصها في اآلتي :-
تاريخ  لها  االرثوذكسية  القبطية  كنيستنا   -١
يبقى  ولكن  اإليمان  حماية  في  ومشرف  رائع 
دائماً مسئولية حماية اإليمان مسئولية مباشرة 
للمجامع المقدسة المسكوني منها والمكاني ولم 
تترك في اي وقت للحماس الشخصي لجماعة 
من الناس او حتى رجل من رجال اإلكليروس 
بمفرده او بمشاركة عدد من رجال اإلكليروس 

 ..!!
يطلق  ان  الكنسي  التاريخ  في  يحدث  لم   -٢
إنسان او جماعة على نفسها انهم حماة اإليمان 
او صخرة االرثوذكسية او بطل اإليمان فجميعها 
ألقاب أطلقت على أصحابها ربما بعد مئات او 

عشرات السنين على رحيلهم فال يليق بإنسان او 
في هذا  يحدث  كما  اللقب ألنفسهم  منح  جماعة 

الزمان ..،
على  الزمان  مر  على  الكنيسة  حرصت   -٣
عظمتهم  رغم  بعينها  لشخصيات  االنتماء  عدم 
اال  شخصيات  الى  االنتساب  هذا  يحدث  ولم 
خالل الستون عاماً االخيرة فظهرت مجموعات 
االب  تالميذ  او  فالن  البابا  ابناء  نفسها  تسمي 
فالن .. وكأن التاريخ لدى هؤالء قد بدأ وتوقف 
ودورهم  عظمتهم  رغم  الشخصيات  هذه  عند 
التاريخي .. فهذا االمر حّذر منه الكتاب المقدس 
نفسه  الرسول  بولس  وحذر  وابولوس(  )بولس 
من االنتماء لشخصه وما أدراكم من هو بولس 

الرسول .!!! 
حماية  مهمة  تركت  اذا  خطورة  هناك   -٤
اإليمان »في حالة االحتياج لها« لعامة الشعب 
بشكل  اإلكليروس  رجال  حتى  او  الخدام  او 

فردي .. تكمن هذه الخطورة في اآلتي :-
والبحث وكل  والعمق  الدراسة  الى  االحتياج 
والثوابت  الحقائق  ان  حيث  للكل  يتوفر  ال  هذا 
اإليمانية ال يمكن دراستها والوقوف على صحتها 
الى بالرجوع الى أقوال االباء وتفسيرات ابائية 

كثيرة االمر الذي ال يتوفر للعامة ..
يكون  حينما  االدانة  في خطية  هؤالء  سقوط 
التركيز على التصرفات او القرارات التي تتخذ 
التربص بكيان ما من  فيظهر حالة من حاالت 
اجل إثبات فكرتهم ووجهة نظرهم فهناك شعرة 
مستوى  له  من  اال  إدراكها  يستطيع  ال  فاصلة 
روحي معين بين ادانة الشخص او مجموعة من 

الناس وادانة الفكرة او الرأي 
لفكرتها  ومتحزبة  متحاربة  كيانات  انشاء 
لجماعة  او  لشخص  وانتماؤهم  حبهم  بسبب 
امر  في  الجهاد  عن  الناس  فينصرف  معينة 
فكرتهم  إثبات  الى  الروحية  وحياتهم  خالصهم 

ورأي حزبهم .. 
عن  الدفاع  بإسم  والتحزب  االنقسام  تغزية 
اإليمان وحمايته والمعروف لدى للكافة ان كل 
يعرض  مما  تخرب  ذاتها  على  منقسمة  مملكة 

الكنيسة للخطورة . 
لدى  وتتضخم  تكبر  التي  والكبرياء  الذات 
هؤالء بسبب فكرة انهم يقومون بحماية اإليمان 
وبأفضلية فكرتهم ومنهجهم االمر الذي يمكن ان 

يكون بداية خطوات ضياعهم وهالكهم ..
حماية  مهمة  ان  العزيز  قارئي  الخالصة 
المقدسة  للمجامع  اصيل  حق  هي  اإليمان 
يصح  او  يجوز  وال  والمكاني  منها  المسكوني 
ما  يغتصب شخص  ان  األحوال  من  حال  بأي 
او جماعة ما هذا اللقب ويطلقونه على أنفسهم 
خادعين البسطاء من الناس ومن له إذن للسمع 

فليسمع

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
الجزيرتين  قوله  سلمان  مع  اجتماعك  في 
ال  البنزين  أدعم  وبيتعمل  الجسر  واخدتهم 

الشعب قرب يولع فيه وفيك يا سلمان.

 البابا تاوضروس
عونك  في  يكون  هللا  تقيل  الحمل  بصراحة 

يا سيدنا.

 األنبا أبيفانيوس
دخلت الدير من أجل خالص نفسك، خرجت 
وعزيز  مبارك  إنسان  من  لك  يا  شهيد  منه 

عند إلهك.

 الحكومة المصرية
األنبا  قضية  في  أعلنتوه  ما  كان  لو  حتي 
ألنكم  نصدقه  ال  نحن  حقيقة،  آبيقانيوس 

كذابين.

 ترامب
بس  ماشي  تردو  ربي  مرة  مائة  قولتلك 
الكنديين ال وعيب عليك تفلت علينا السعودية 
وترمش له وتقوله هعمل روحي مش شايف.

 السعودية
صفحة   ٥٠ ب  تقرير  أصدرت  أمريكا 
المملكة  في  اإلنسان  حقوق  إنتهاك  عن 
فردت المملكة بقطع عالقتها مع كندا بسبب 

تويته!!!!!.

 جستين تردو

المنصب  أن  تثبت  السعودية  مع  كندا  أزمة 
وواجب  قيمة  قلة  وكفاية  عليك  قوي  كبير 

علينا نغنيلك بودعك في ٢٠١٩.

 األمير محمد بن سلمان
العالم كله عارف أن كل إللي حصل مع كندا 
كراهية  بل  فيك  حبا  وليس  ترامب  بموافقة 

في تردو.

 أردوغان
التركي  العملة  سعر  هبوط  تقول  أوعي 
الصب  التركي  المواطن  في مصلحة  يصب 

ده تخصص الريس السيسي فقط.

اإلخوان
تركيا  روحتوا  خربتوها  مصر  حكمتم 
قطر  علي  بركاتكم  تحل  ما  عقبال  فلستوها 

يارب.

 تونس
قانون  بتشرع  تونس  أن  وبينكم  بينا  الفرق 
يساوي المرأة مع الرجل في الميراث ومصر  

اعطت شرعية لحزب النور .

 األتحاد األوربي
كارثة  والسعودية  كندا  أزمة  في  سكوتكم 
اإلنسان  حقوق  مكاسب  كل  ألنهيار  ستؤدي 

في ال ٥٠ سنة األخيرة.

 هاربر
الكنديين عرفوا قيمة أن يكون رئيس الوزراء 

راجل متزن شجاع زيك لألسف خسرناك.

جسنت ترودو يصر علي عدم اعادة  

تسجيل جديد  للبنادق الطويلة 

بعد حادثة مدينة فريدريكتون 
أثناء زيارته لمدينة فريدريكتون عاصمة مقاطعة 
حادثة  ضحايا  ألسر  العزاء  لتقديم  نيوبرونزويك  

أطالق  النار التى وقعت صباح يوم الجمعة ١٠ اغسطس وراح ضحيتها أربعة أفراد ، أصر 
رئيس الوزراء علي عدم السماح بتسجيل البنادق الطويلة والتى استعملها القاتل إثناء الحادثة 
،وكانت حكومة جان كريتيان قد قدمت قانون بالسماح بتسجيل البنادق الطويلة عام ١٩٩٣ ثم 
الغته حكومة المحافظين بقيادة ستيفن هاربر ويصر جستن ترودو علي أن حكومته ليس لديها 
خطط االن  للسماح باعادة هذا القانون،  وقال أن هناك الكثير من المناقشات الدائرة بخصوص 
المجتمع ، ويذكر أن حادثة اطالق  للحفاظ علي سالمة  إتخاذها  التى يمكن  المقبلة  الخطوات 
النار يوم الجمعة في مدينة فريدريكتون قام بها ماثيو فينسينت ٤٨ سنة  وقد قتل الضابط روب 
كوستيلو وهو أب ألربعة اطفال  والشرطية سارة بيرنير ولديها ثالثة أطفال وقتل أيضا اثنان 
من المدنيين وهما السيدة بوبي لي رايت وصديقها دوني روبتشود ولديه ولدان في سن المراهقة 
وابنة اكبر سنا وهو منفصل عن زوجته   ويسكن مع صديقته  في نفس المجمع السكنى الذى 
يسكنه القاتل ، ولم يعرف الدافع وراء هذه الجريمة .واليزال المتهم يعالج في المستشفي بعد أن 

اصيب برصاص اطلقه رجال الشرطة عليه .

كلب ينقذ طفلة من الغرق 

بأحد شواطئ فرنسا 
الكلب  إن  يقال 
صديق  خير 
ما  وهو  لإلنسان، 
فيديو  مقطع  أكده 
ينقذ  كلًبا  يظهر 

طفلة من الغرق. 
الفيديو  كلًبا مع حفيدة مالكة الكلب،  ورصد 
قبل أن تضربها موجة صغيرة في أحد شواطئ 
فرنسا، األمر الذي جعل الحيوان األليف يتدخل 

بسرعة ويخرجها من البحر.
وشد الكلب الفتاة من قميصها وجرها إلى البر 
خوفا من غرقها، في شاطئ "غوفيل سوغ ميغ" 

شمال غربي فرنسا.
صديق  الكلب  أن  على  التأكيد  الفيديو  وجدد 
األشخاص  أجل  من  بوسعه  ما  كل  يفعل  وفي، 

الذين يحبونه.
ومدحت تعليقات بمواقع التواصل االجتماعي 
يملك  أن  الجميل  "من  أحدهم:  وأوضح  الكلب، 
الطفلة  يخاف على  الذي  الكلب  هذا  مثل  إنسان 

أكثر من أي شخص بالغ".
على  غريبا  ليس  التصرف  "هذا  آخر:  وقال 
هذه  من  أكثر  فعل  على  قادرة  إنها  الكالب، 

األمور في سبيل من تحب".



سمائهما  فوق  الطيور  غردت 
وأشرقت الشمس مع كل يوم تالقيا فيه 
المعزوفات  احلي  األلحان  نسجت   ،
وترقرقت الكلمات فوق امواج النهر 

الذي شهد علي حبهما الصافي.
لقاء  مع  تتراقص  الدنيا  فكانت 
اال  عيونها  تري  تكن  ولم  الحبيبين 

بهجه الحياه بكل تفاصيلها.
 

لم تكن تلك القصه هي االولي من 
نوعها بل كانت تختلف في مالمحها 

التي تميزت بالبراءة والنقاء . 
تلك  امام  له  قيمه  ال  العالم  أصبح 
األنشودة التي مالءت عالمهم الجديد 
تخترقه  لم  والذي  خداع  بال  الذي 

الماده بعد.
 كان الوطن في هذا الوقت يعاني 
الجميع  وكان  اللعين  الحرب  نكسه 

ينتظرون يوم رد الكرامه 
 وكان البطل هنا هو الجندي الذي 
للدفاع عنها  الغاليه  الحبيبه  نداء  لبي 
فترك حبيبته الصغيرة امانه في عنق 
النصر  ومعه  عاد  ان  حتي  أوطانه 
من  كعنقود  معاً  لهما  هديه  يقدمه 

الورود علي عنق المحبوبتين .
أحب  مثلما  حياته  في  يحب  لم   
صاحبه  هي  أحبها  ومثلما  وطنه 

الوجه المشرق والقلب البريء.
كل  فيها  توقفت  لحظه  وفي   
الصمت  ليعم  الدوران  الساعات عن 
النهر  نفس  عند  يودعها  كان  المكان 

الذي شهد حبهما العظيم .
قاربت  قد  الذهبيه  الشمس  وكانت 

علي المغيب 
 استمدت من عينيه قوه عند الرحيل 
واستمد من عينيها حب الوطن الذي 

جمع بينهما 
يده  يرفع  كمن  بيده  لها  أشار   
حبيبته  له  تحفظ  ان  يدعوها  للسماء 
الصغيره ورفعت هي عيونها للسماء 
بحبيبها  يرفق  حارساً  مالكاً  تطلب 
لفك  األشواك  في طريق  ذهب  الذي 

قيود االرض المقدسه 
 ومرت األيام ثقيله علي قلبيهما 
جلست بجوار المذياع ليل نهار 

لم يعد في إجازات كعهده السابق 
ولم تكن االخبار شافيه 

هذه  كل  الرقيق   قلبها  يحتمل  لم   
علي  صوتها  عال  التي  النبضات 

صوت المدفعيات 
عن  واضحا  خبرا  هناك  يكن  فلم 

عوده الجنود 
فمنهم من عاد ومنهم من أُصيب 

و كثيرين لم يعودوا للديار 
حاله  في  تجلس  ان  تستطع  لم   
جميع  تجول  ان  اال  كان  فما  انتظار 
دور الشفاء تسأل عنه وتفتش عن اي 

خبرا منه 
في  الذين  الكثيرين  هناك  وجدت   
من  وكانت  االصابه  بالغه  حاالت 
لمن  بالدم  المتبرعين  صفوف  أولي 

يحتاج منهم 

في ضلوعها  يدب  اليأس  تدع  لم   
بتلك الكلمات التي حاولت اال تسمعها 
من اآلخرين ولكنها قرأتها في عيونهم 
 استمرت في البحث حتي لم تترك 

دار مشفي واحدا لم تذهب اليه
من  طويله  شهورا  مرور  وبعد 

البحث واالنتظار 
او  المفقودين  من  الجميع  اعتبره 

الشهداء المجهولين 
لدور  زيارتها  فبدلت  هي  اما   

الشفاء بزياره اخري 
جمعهم  الذي  النهر  الي  زيارتها 

سنيناً 
الصديق  انه  حيث  معه  تتحدث 

المشترك بينهما 
تحكي له ويسمعها 

تبكي أمامه  وتتوسل اليه ان يعيده 
اليها 

تقضي كل يوم  هناك من شروق 
الشمس حتي غروبها 

الشهور   ثم  األيام  مرت  وهكذا   
عليها لم تفقداليقين في عودته 

اال ان جاء الخبر الذي حمل البهجة 
والشقاء في ذات الوقت 

 ... الحياه  عادت   .. الحبيب  عاد 
عادت االنفاس الي قلبها الدامي 

لم يكن تلك المره كما نظرته اخر 
مره 

فقد قدم قدماه هديه للوطن الغالي 
 نعم ! 

بطل بال حركه 
 لم تتأثر هي بعجزه الذي كان تاج 

فوق رأسه تتباهي به
كي  عنها  االبتعاد  حاول  حينما  و 
غيره  مع  الحياه  فرصه  لها  يترك 

بعيدا عن أشالئه لم يستطع .
 لم تترك هي له فرصه االبتعاد 

جلست تحت قدميه الغير موجودتين 
وضعت رأسها في حجره لتعلن انه 

هو الرأس لها وانها هي اقدامه 
 وان لم يتبقي منك اال اشالء إنسان 

فهناك دائما شيئا ما يبقي 
.. هناك دائما شيئا ما يجمع  بيننا 

هناك دائما شيئا ال نستطيع تفسيره 
يبقي ..

والطبيعه  الماده  فوق  شيئا  هناك 
وأسرار الكون 

يكون  حينما  اليقين  يعطينا  شيئا 
العالم كله ضدك 

شيئا يعطينااالستمرار حينما يكون 
كل شئ مستحيل 

شيئا 
 و كانت هذه الكلمات هي كلمات 
الحبيبه الصغيره للحبيب البطل الذي 

احبها بجنون مثلما أحب أوطانه 
حول  ورود  باقه  مع  له  نسجتها 

عنقه وكان النهر شاهدا لهما 
 نعم 

شيئا ما يبقي 
ال نعلم ما هو 
و لكنه يبقي 
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شيئاً ما يبقي   

نيفني سامى
أين احلقيقة يف انتقال نيافة األنبا 

أبيفانيوس؟

ادوارد يعقوب
هذا  بحثي  اعرض  ان  قبل 
المؤلم،  الحادث  هذا  شبهات  حول 
المتنيح  نيافة  له  تعرض  الذي 
الى  بسببه  وانتقل  أبيفانيوس  االنبا 
وقد  والقديسين  المسيح  أحضان 
كان قامة روحية عالية وتلميذا من 
وله من  المسكين  متي  ابونا  تالميذ 

الروحية  والكتب  الترجمات 
للكنيسة  الكبيرة  القيمة  ذات 
مشهورا  وكان  والباحثين 
وتواضعه  وتقواه  بوداعته 
واخالقه  الحقيقي  المسيحي 
السامية التي يشهد بها الجميع 
فقد اتبع خطوات سيده الرب 
العالم  وترك  المسيح  يسوع 
وترهبن  ومراكزه  وثروته 

بعد كان طبيبا وحاصال أيضا على 
درجة الدكتوراه.  اود ان أؤكد على 
حقيقة ان كل االحتماالت واردة بما 
األمن  أجهزة  اليه  توصلت  ما  فيها 
االنساني  الضعف  وان  المصرية 
في  موجودة  الشريرة  والنزعات 
في  وصل  مهما  انسان  كل  داخل 
القداسة من درجات سامية او مهما 
كانت رتبته الدينية عالية فالكل كما 
يقول الكتاب »في الموازين هم الى 
فوق« )مز 6٢ : ٩(  ولكن.........

هناك من الشبهات والظالل القاتمة 
الفاجعة  الكثير حول مالبسات هذه 
المحللين  من  الكثير  يجعل  مما 
المفكرين يشككون فيما توصلت اليه 
أجهزة االمن المصرية:    ١- سمعه 
في  الفساد  نخر  لقد  األجهزة:  هذه 
ووصل  المصرية  الدولة  جسم  كل 
الى أقصاه اآلن في هذه األيام التي 
نشهد فيها ما لم يسبق له مثيل منذ 
انقالب عبد الناصر في الخمسينات 
انحدار  وبداية  الماضي  القرن  من 
التخلف  هوة  الى  التدريجي  مصر 
يتعلق  فيما  وخصوصا  االصولية 
كل  وتأمر  المسيحيين  باألقباط 
 ، ضدهم  المصرية  الدولة  أجهزة 
عدة  في  قبل  من  ذلك  وقد شرحت 
مقاالت منها الدراسة المطولة حول 
والمنفذة  المخططة  الكشح  أحداث 
وتواطئ  األمن  أجهزة  من  بالكامل 
القضاء والحكومة وأجهزة االعالم 
الى  القتل  تهمة  تلفيق  في  أيضا 
المظلوم  المسيحي  الشاب  شيبوب، 
السجن   اغتياله في  الذى سجن وتم 
الحقيقي  القاتل  عن  التهمة  ألبعاد 
المسلم الذى يعرفه الجميع بانه قتل 
وتكرر  لشيبوب.   وقريبا  مسيحيا  
من  الكثير  في  السيناريو  هذا 
بمجذرة  مرورا  المماثلة  الحوادث 
اليومية  االحداث  وأخيرا  ماسبيرو 
وقتل  القبطيات  البنات  خطف  من 
أقسام  في  المسيحيين  المواطنين 
من  واشتكوا  تجرأوا  أذا  الشرطة 
ديانتهم.  بسبب  يالقونه  الذي  الظلم 
الكنائس.   وهدم  بيوتهم  وحرق 
كل  وفي  وتطول.  تطول  والقائمة 
العقاب  من  المجرمون  يفلت  مرة 

ويعاقب الضحايا من المجني عليهم 
من المسيحيون. هذه السمعة السيئة 
اجراءاتهم  في  نتشكك  تجعلنا  اال 
واجهزتهم  وتحقيقاتهم  الرسمية 
الجنائي  المعمل  مثل  المساعدة 
الصفر  طالبة  فضائحه  وأشهر 
مثل  الشرعي  والطب  المسيحية 

الناشط  اغتيال  في  حديثا  حدث  ما 
وجيه  مصر  داخل  الجرئ  القبطي 
تبنى  عنه  المشهور  يعقوب  حلمي 
لتجاوزاتها  الدولة  ضد  قضية  رفع 
من  وبطل  الكشح  احداث  في 
من  اعتقاله  وتم  ماسبيرو  ابطال 
هذا  مرات.  عدة  األمنية  األجهزة 
من  سواء  المسيس  القضاء  غير 
النيابة العامة المخترقة من االخوان 
القضاة  او  والسلفيين  المسلمين 
يحتمون  والعنصريون  المرتشين 
بالمادة المجرمة الثانية من الدستور 

مادة شريعة الغاب. 

تعرضت  مماثلة:  حوادث   -٢
الهمجي  العربي  الغزو  االديرة منذ 
الحادثة  هذه  أمثال  من  للكثير 
من  امثلة  على  هنا  وسأقتصر 
 ١٩٤٥ عام  ففي  الحديث  التاريخ 
اغتيل األنبا ثؤفيلس مطران القدس 
والشرقية ومحافظات القناة وكان قد 
عليه  واطلق  مرتين  للبابوية  رشح 
الرصاص في دير االنبا انطونيوس 
 ١٩٥٣ عام  وفى  بوش.  بمنطقة 
أغتيل االنبا مرقس وهو اول اسقف 
وجد  فقد  افريقيا  لجنوب  مصري 
مقتوال بالرصاص في سيارته وكان 
بيشوي  االنبا  دير  الى  طريقة  في 
 ١٩6٣ وفى  النطرون.    بوادي 
مطران  يؤانس  االنبا  بالسم  أغتيل 
الجيزة والقليوبية وسكرتير المجمع 
المقدس. وقيدت الثالث جرائم ضد 
جرائم  في  العادة  هي  كما  مجهول 

قتل األقباط.

٣- شبهات حول قاتل من خارج 
بلطجية  استولى  أعوام  منذ  الدير: 
على ٥٠٠ فدان من أمالك دير أبو 
مقار)الذى جرت فيه الجريمة( وتقدم 
ببالغات  أبيفانيوس  المتينح  االنبا 
باعتباره  الدولة  أجهزة  كل  الى 
منها  احد  يتحرك  ولم  الدير  رئيس 
القتل  حادثة  قبل  انه  للشك  والمثير 
خارج  من  احدهم  تسلل  باسبوعين 
به  وامسك  الدير  داخل  الى  الدير 
الرهبان وسلموه لألمن الذى لم يتخذ 
كالعادة  ادعى  بل  ضده  اجراء  اي 
عقليا!!  مختل  عليه  المقبوض  ان 
فهل تسلل مرة آخري هو او غيره 

ونجح بمساعدة وتخطيط االمن في 
ارتكاب الجريمة والهرب؟ لماذا لم 
هذا  في  تحقيقا  التحقيق  لجنة  تفتح 
الحادث بل ركزت كل جهودها في 

البحث داخل الدير؟

شئون  في  الدولة  تدخل   -٤
وتحاول  طويلة  عقود  منذ  االقباط: 
انفها  دس  الدولة 
الكنيسة  شئون  في 
عبد  استيالء  منذ 
الناصر على اوقاف 
مرورا  االقباط 
مسئولين  بأفتراءات 
بوجود  االزهر  في 
االديرة  في  أسلحة 
وغيرها  والكنائس 
من الحجج التي هي من تدبير الدولة 
لكى تجد اى مبرر للتدخل في شئون 
الكنيسة والتسلل الى االديرة وربما 
دبروا هذه الجريمة الختراق الدير 
المبررات  وإيجاد  وخصوصياته 
وضرب  واالديرة  الكنائس  لتفتيش 
الداخل  من  ببعضهم  المسيحين 
األصوليين  وعنصرية  حقد  لتنفيث 
الدولة،  أجهزة  كل  في  المنتشرين 
كما  اذاللهم  بقصد  المسيحيين  ضد 
ورد في تفسيرهم لبعض نصوصهم 

المقدسة.

تدنى  مع  سياسية:  أسباب   -٤
في  إخفاقه  ومع  السيسي  شعبية 
االقتصاد  وتقهقر  الدولة  إدارة 
وارتفاع األسعار فأن من مصلحته 
المصري  العام  الراي  يشغل  ان 
ويلهى الشعب المصري وخصوصا 
االقباط الذين تحول جزء كبير منهم 
عن  بعيدا  يلهيهم  مناصرته  عن 
غضبهم  ويمتص  ويشغلهم  انتقاده 
وطاقتهم في حوادث مثل هذه وفي 
قادة  ضحيتها  يكون  الوقت  نفس 
االقباط الدينيون وبغرض أيضا ان 
يشعل فتن بينهم من الداخل وينفث 
حقده السلفي ضدهم وكنت قد اثبت 
السلفية  ميوله  سابقة  مقاالت  في 
االخوانية رغم تظاهره بعكس ذلك 

ولكن افعاله تفضحه.

٥- سيطرة السيسي على االعالم: 
كما يرى كل منصف من المحللين 
أجهزة  كل  على  السيسي  سيطرة 
بكل  وفتكه  المصري  االعالم 
ألفواه  وتكميمه  له  المعارضين 
وفي  رجاله  فساد  يكشف  من  كل 
الصعب  من  أصبح  الجو  هذا  ظل 
الوصول الى حقيقة ما يحدث في كل 
جرائم الدولة وأصبح ألجهزة الدولة 
العليا في قول ما تشاء  اليد  األمنية 
وتلفيق التهم كما يحلو لها وإرهاب 
كل من تسول له نفسه قول الحقيقة 
او الدفاع عن الرهبان المتهمين كما 
نرى في تخلى محامي المتهمين عن 
البتزاز  تعرض  هل  عنهم.  الدفاع 

االمن؟
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حفنة  الريح:  قبض  في  جهودك 
راحة خير من حفنتي تعب وقبض 
الريح )جامعة ٤: 6(. يقول الكتاب 
في  استراح  ذاته  الرب  ان  المقدس 
بيوم  شعبه  امر  كما  السابع  اليوم 
كامل يوم راحة. هل كان الرب االله 
يحتاج الي الراحة؟ بالطبع ال. فهو 
ذات الرب الذي قال: اعملوا مادام 
الرسول  يذكرنا  كما  نهار.  يدعي 
سندخل  المؤمنين  نحن  باننا  بولس 
العبرانيين  )سفر  المسيح  راحة 
اصحاح ٤(، اي كل من يؤمن بوعد 
المسيح يسوع الذي قال فيه: تعالوا 
والثقيلي  المتعبين  جميع  يا  الي 
 :  ١١ )متي  اريحكم  وانا  االحمال 
من  كل  راحته  يدخل  سوف  ٢٨(؛ 
صدق كلمات المسيح التي هي اقوي 
وحية وفعالة وامضي من كل سيف 
ذي حدين القادرة علي اختراق ليس 
النفس  االنسان بل مفرق  فقط عقل 
افكار  ومميزة  والمخاخ  والروح 
القلب ونياته ألنه ليست خليقة غير 
ظاهرة قدامه بل كل شيء مكشوف 
امرنا.  معه  الذي  امام  وعريان 
الكهنة  رئيس  هو  يسوع  فالمسيح 
العظيم الذي اجتاز السموات مجربا 
في كل شيء مثلنا بال خطية. وهذا 
المؤمنين باسمه يمكننا  يجعلنا نحن 
ان نتقدم بثقة الي عرش النعمة لكي 
في  عونا  نعمة  ونجد  رحمة  ننال 
حينه. فهو الذي شهد عنه داود في 
عندما  والعشرون  الثالث  المزمور 

روحيات6
   اسرتحيوا قليال  

د. روز غطاس
يوردني،  الراحة  مياه  الي  قال: 
البر  سبل  الي  يهديني  نفسي  يرد 
من اجل اسمه. عزيزي هذه ليست 
يشير  الكتاب  فنفس  للكسل  دعوة 
بانهم  والكسل  الذائدة  الراحة  الي 
يذخر  االمثال  االنسان. سفر  اعداء 
بخصوص  التحذيرات  من  بالكثير 
نوم  قليل  فيقول:  الموضوع  هذا 
قليال  اليدين  وطي  نعاس  قليل  بعد 
للرقود. فيأتي فقرك كساع وعوزك 
نوم   .)١١  ،١٠  :  6 كغاز)امثال 
المشتغل حلو ان اكل قليال او كثيرا 
)جامعة ٥: ١٢(؛ ال تحب النوم لئال 
تفتقر. افتح عينيك تشبع خبزا )امثال 
٢٠: ١٣(. عندما سالت نفسي : اين 
الراحة وكيف اجدها؟ لم تشبعني اال 
اوروشاليم  في  وهي  واحدة  اجابة 
يسوع  الرب  مجيء  عند  السمائية 
ليسكننا معه في السماويات؛ هناك ال 
وجع وال موت وال مرض وال انين 
وال حزن وال اتعاب بل فرح وراحة 
وسالم وتسابيح وتهليل للجالس علي 
الذي  المذبوح  الخروف  العرش 
طرح القديسين تيجانهم تحت رجليه 
واعطوه كل التمجيد والتعظيم )سفر 
يمكن  لكننا   .)٢١ اصحاح  الرؤية 
ان نستمتع براحة الرب علي ارض 
فيها  نعيش  التي  واالتعاب  الشقاء 
المصلوب  علي  عيوننا  نثبت  بان 
المرفوع بين االرض والسماء الذي 

يشفع فينا كل حين. 

سنة  أغسطس   ١٣ في  ُولد 
١٩٠١ فى ميت غمر – محافظة 
حتى  بها  تعليمه  تلقى  الدقهلية. 
البكالوريا.  شهادة  على  حصل 
اآلثار  بكلية  التحق  القاهرة  فى 
جامعة فؤاد األول )القاهرة حالياً( 
وتخرج فيها عام ١٩٣٠. فى عام 
البعثة  بفريق  ُعين عضواً   ١٩٣١
واإلشراف  اآلثار  لمسح  النوبية 
الثانية  التعلية  قبل  الحفريات  على 
 ١٩٣٤ عام  فى  أسوان.  لخزان 
البريطانى  اآلثار  عالم  مع  عمل 
فى   Emery ايمرى«  »والتر 
ألولى  األسرة  حفريات  منطقة 
إلى  تاريخها  يرجع  التى  بسقارة 
وساعد  الميالد،  قبل   ٢٩٨٠ عام 
»حماكا«  مقبرة  عن  الكشف  فى 
Tomb of Hemakaعـــام 
عحا  حــور  ومقبــرة   ١٩٣٨
Tomb of Hor - Ahaعام 
سقارة  فى  يعمل  وظل   ١٩٣٩

مديراً  أصبح  حيث  حلوان  فى  العمل  جانب  إلى   ١٩٣٩ عام  حتى 
لبعثة اآلثار الملكية تحت رعاية الملك فاروق.

نجح فى الكشف عن أكثر من ١٢٠٠٠ مقبرة من األسرتين األولى 
 –  ١٩٥٤( اآلثار  بمصلحة  التفتيش  الدارة  مديراً  وُعين  والثانية. 
١٩6٠(. اشترك فى إنقاذ آثار النوبة قبل اتمام بناء السد العالى، كما 
تاريخه  )يعود  قرقورة«  »أبو  دير  اكتشاف  فى  الفضل  اليه  يرجع 

إلى سنة ٩٧٥م(.

نشر عشرين كتاباً ومقااًل فى علم المصريات، ومن مؤلفاته بقايا 
دير قبطى بحلوان والمعروف باسم دير »شربان« والذى يحمل اسم 
مارجرجس من العصر األيوبى. ويوجد بمخزن المتحف المصرى 
بالقاهرة نحو سبعون صندوقاً بهم أعمال اآلثارى زكى يوسف سعد.

بعد بلوغه سن التقاعد شغل منصب كبير مساعدى الشئون الثقافية 
فى السفارة األمريكية فى الفترة )١٩6٠ – ١٩6٣(. فى سنة ١٩6٤ 
قرر أن يعمل مرشداً سياحياً. وقد أدهش هذا القرار كل من يعرفه 
والحديثة،  القديمة  بمصر  يتصل  ما  لكل  لعشقه  عليه  صمم  ولكنه 
فكان بالحقيقة خير سفير لمصر وعزتها أمام كل الذين يريدون أن 
يزوروا معالمها ويروا عظمتها. وقد كان هذا الجزء من حياته مليئاً 
إلى أقصى درجة  أنه كان شغوفاً  بالرغم من كبر سنه إال  بالنشاط 
بعمله. فكان كل من يزور مصر فى صحبته يعود إلى بلده منبهراً 

فيبعث له بخطابات كلها تقدير واعجاب بمصر.

فى سنــة ١٩٨٠ سافــر إلى مدينة »رالى« بوالية شمال كارولينـــا 
North Carolina بالواليات المتحدة األمريكية لوجود ثالثة من 
أوالده هناك ولكنه كان دائماً يطالب بالعودة إلى مصر حيث تعيش 
ابنته الكبرى منى زكى، ولكنه مرض وتوفى هناك فى ١٨ سبتمبر 
السيدة مارسيل مكرم هللا شقيقة  ١٩٨٢ وُدفن هناك بجوار زوجته 

عالم اآلثار الراحل رزق هللا نجيب مكرم هللا.

قرأت لك 
جنوى غاىل

كيف تغلبت علي شعوري 
بالوحدة 

واالنعزال  بالوحدة  الشعور 
شعور مخيف ويؤدى الي مخاطر 
من  العديد  أثبتت  جسيمة،فقد 
الصحية  األخطار  أن  الدراسات 
توازي  الشعور  هذا  عن  الناتجة 
في  اإلفراط  عن  الناتجة  تلك 
التدخين أو شرب الكحوليات، كما 
والبدانة  السمنة  أخطار  تتجاوز 
وعدم ممارسة التمارين الرياضية 
على اإلطالق، وبينما يتزايد عدد 
المسنين فالشعور بالوحدة والعزلة 
االجتماعية في أرتفاع والعالقات 
وقائي  عامل  تعتبر  االجتماعية 
بالمشاركة  التمتع  علي  يساعدنا 
تعزز  التى  الجيدة  واالنشطة 
الصحة البدنية والعقلية وتحد من 
مشاهدة  مثل  السلبية  السلوكيات 
وتحكى  طويل  لوقت  التليفزيون 
سيدة تبلغ من العمر ٤6 سنة انها 
أنتقلت لتسكن بمفردها في حى في 
ال  التى  الفرنسية  يتحث  مونتلاير 
البيت،  من  تعمل  وكانت  تعرفها 
وهذا بعد أن كبرت بناتها وذهبن 
للدراسة في الخارج،وتصف خليط 
من االحاسيس فبينما كانت تشعر 
النفس  في  والثقة  باالستقاللية 
بالوحدة  مخيف  شعور  إنتابها 
عن  تبحث  وراحت  واالنعزالية 
االحساس  هذا  من  لتخرج  طرق 
فوجدت ان التطوع في المؤسسات 
الخيرية ساعدها علي الخروج من 
عزلتها واالنضمام للمجتمع وايضا 
وجدت انها تستطيع مساعدة سيدة 
الحركة  قادرة علي  مريضة غير 
وتذهب  الطعام  لها  تعد  فكانت 
وبهذا  معها  وتتحدث  لزيارتها 
بالوحدة  الشعور  فكر  عنها  ذهب 
من  حديثا  تخرج  شاب  ويحكى 
في  مناسبا  عمال  ووجد  الجامعة 
عن  االميال  مئات  تبعد  مدينة 
وطنه كيف شعر بالغربة والوحدة 
شيئا  عنه  يعرف  ال  مكان  في 
فرحه  ورغم  أحد  فيه  واليعرف 
الشعور  كان  فقد  الجيدة  بالوظيفة 
كان  أنه  ويقول  يسحقه  بالوحدة 
يصلي ويقول يارب لقد أعطيتني 
هذه الوظيفة ولكنى أشعر بالوحدة 

أشعر  تجعلنى  أن  يارب  أرجوك 
الشاب  وظل  منى  قريب  بأنك 
أسابيع  لعدة  الصالة  هذه  يصلي 
يخف  بالوحدة  الشعور  هذا  وكان 
بوجود  ويشعر  الليالي  بعض  في 
كان  أخرى  ليالي  وفي  معه  هللا 
يحس بالعزلة المؤلمة ولكن تمسك 
بوعد هللا بأنه لن يتركه » أدعنى 
فتمجدنى  أنقذك  الضيق  وقت  في 
هذا  وصار   ١٥  -٥٠ مزمور   «
الشاب يتعمق في االيمان اكثر من 
قبل ويسكب قلبه أمام هللا بتواضع 
الشعور  ينشله هللا من  منتظرا أن 
بالعزلة وواثقا به وتكلم هللا في قلبه 
المؤمنين  فيه  يجتمع  مكان  فوجد 
وصاروا  عليهم  وتعرف  للصالة 
ويدعونه  غاب  إن  عنه  يسألون 
احتياجاته  عن  ويسألونه  لمنازلهم 
عزلته  من  الشاب  خرج  وبهذا 
عدة  في  متطوعا  يخدم  وراح 
اماكن ويسأل بدوره عن االخرين 
في  و  بمفردهم،  يعيشون  الذين 
تدع  ال  ياصديقي،  األمر  نهاية 
صحتك،  يدمر  بالوحدة  الشعور 
التي  األنشطة  عن  بالبحث  وقم 
اآلخرين  مع  ممارستها  يمكنك 
الذين يشاركونك نفس االهتمامات 
كممارسة  بهم  عالقاتك  لتعزيز 
أو  القراءة  نوادي  أو  الرياضة 
المختلفة،  االجتماعية  األنشطة 
مع  الخروج  على  واحرص 
إليهم  والتحدث  واألصدقاء  األهل 
ومشاطرتهم أفكارك وما تشعر به، 
بنفسك جيدا عبر ممارسة  واعتن 
بشكل  والنوم  الرياضية  التمارين 
كاف، وتناول طعام صحي لتعزيز 
في  وثق  لألفضل،  النفسية  حالتك 
معكم  أنا  ها   « قال  الذى  الرب 
الدهر  إنقضاء  والى  االيام  طول 

»متى٢٨–٢٠.
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أمر الرب يسوع المسيح تالميذه بعد 
عناء يوم شديد ان يأتوا الي موضع 
خالء ويستريحوا قليال )مرقس 6 : 
الجسد  اما  الروح نشيط  ٣١(، الن 
فضعيف )متي ٢6 : ٤١(. وهو ذات 
الحدث مع ايليا النبي بعد ان قضي 
علي انبياء البعل استفذت كل طاقته 
مالك  ايقظه  هناك  للبرية  فهرب 
الرب واعطاه خبز وماء ثالث ايام 
متتالية اكل ونام ايليا ليستيقظ علي 
وظيفة اكبر اعدها الرب له )ملوك 
وعد  كان  كما   .)٥  :  ١٩ االول 
الرب لداود الملك قائال: هوذا يولد 
لك ابن يكون صاحب راحة واريحه 
من جميع اعدائه حواليه الن اسمه 
يكون سليمان. فاجعل سالما وسكينة 
في اسرائيل في ايامه )اخبار االيام 
االول ٢٢: ٩(. اعرف كثيرين- انا 
بالذنب  يشعرون  منهم-  شخصيا 
العمل  هدفهم  الراحة،  فكرة  لمجرد 
المتواصل غير مالحظين ان الجسد 
المبذول  المجهود  كثرة  يحترق من 
فيكونوا  طاقتهم  كل  يستنفذ  الذي 
كالبطارية التي لم تشحن منذ وقت 
ففقدت كل المخزون وتركت لتتملح 
ثم يفسد الجهاز الذي يحتويها ايضا؛ 
راحة  بدون  تعبك  من  المنفعة  فما 
تجتمع  الجامعة  كما وصفها  فيكون 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)26( زكى يوسف سعد )1901 – 1982(
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غرفتها  جدران  علي  حفرت 
استلهمتها  التي  حكاويها  العربية 
الرمال  وسط  طفولتها   رحلة  من 
الناضجة   غير  والعقول  الصفراء 
وعشق  ودأب  بصبر  والناضجة 
للفن رغم قسوة زمن في كثيرا من 
مراحل حياتها وهي  السيدة الفاضلة  
وفاء حداد رئيسة جمعية  جنة النور 
من  تكتب  وهي  بامريكا   الخيرية 
اسمي  المهجر  في  الوطن  رحم 
رحلة  في  عانقتها  التي  قصائده  
الطفولة والشباب رغم كل االوجاع 
يد  ومد  النجاح  هي  الرغبة  فكانت 

العون لآلخر!! 

أهمية  علي  أثنين  يختلف  وال 
تمارسه  الذي   الخيري  العمل 
حطت  أن  منذ  وحداد  وفاء  السيدة 
 ١٩٩٥ عام  منذ  بأمريكا   رحالها 
الخيرية  النور  جمعية  خالل  من  م 
في  تبلور  الذي  اإلنساني  ودورها  
عمق رغباتها الدائمة بمد يد العون 

لآلخر !

وما تحملته من تضحيات بالوقت 
فاصلة  مرحلة  في  والفكر  والجهد 

وفارقة من عمر وطن!

الثورات  بربيع  عرف  ما  بعد   

العربية الذي انتج عن تلك الثورات 
الهاجرين  من  جديد  جيل  الوهمية  
إلي امريكا ممن شردوا في أوطانهم 
يقينا من ثمن  العربية  وما دفعوه  
باهظ في  السفر إلي امريكا  هربا 
من جحيم  الحروب  فكانت السيدة 
من  للعديد  معين  خير  حداد  وفاء 
إلي  هاجرت  التي  العربية  األسر 
امريكا في ظل تلك  الظروف بالغة 
السوء وما ال يمكن تخيله لعقل من 
تركت كل  التي  المعاناة  تلك  جراء 
مالمحها علي هؤالء المشردين من 

أوطانهم العربية إلي امريكا !

بكل  حداد  وفاء  السيدة  فكانت 
وموارد  وحكمة  قوة  من  تملكه  ما 
بكل  مسخرة   مالية  وغير  مالية 
في خدمة هؤالء  ذات  وإنكار  يقين 
إيجاد  علي  العمل  من   المشردين  
المأوي والمأكل والمشرب والدواء 
ومحاوالت لم الشمل بينهم وبين من 
لم يستطيعوا القدوم إلي امريكا  من 
رأسها  علي  كثيرة  لعوامل  ذويهم  
ليل  تشتعل  مازالت  التي  الحروب 
عزيزة  عربية  اوطان  في  نهار 
وليبيا  والعراق  مثل سوريا  وغالية 
السيدة  تبثه  وما  وفلسطين  واليمن 
وفاء حداد  من أمل في نفوس من 

امرأة عربية يف امريكا !!

بقلم عبدالواحد محمد

تقطعت بهم سبل األرحام مع اوطانهم العربية في 
معادلة وطن !

والفن  الشعر  كانت  بل  والزواد  الزاد  فكانت 
كفنانه  الزيتية  بلوحاتها  تعانق  وهي  والحب 
تشكيلية أيضا حلم الوطن في حلمهم الكبير وهو 
عودة السالم عودة كل جسور الليل والنهار التي 
تكهربت بفعل فاعل مازال يمارس دور الساحر 
التي  الحقيقة  لكنها  مكشوفة  بلغة  معا  والدجال 
إلي  رحلتها  في  حداد  وفاء  السيدة  من  جعلت 
عربي  لكل  به  يحتذي  اعلي  ومثل  قدوة  أمريكا 
اقترب من شخصيتها المتدفقة عطاءاوحب عميق 
العربي   وجهها  اإلبتسامة  تفارق  فال  البشر  لكل 
اآلخر سواء  العمل علي مساعدة  بغير  تهتم  وال 
فقد  معرفة  سابق  دون  أو  معروفة  بسابق  كان 
خدمة  في  فارس(   )أم  وشبابها   حياتها  وهبت 
أبناء وطنها العربي محيطه وخليجه  في أمريكا 
بل  ومعنوية   مادية  امكانيات  من  مالديها  بكل 
بكل طاقاتها الحبلي بكل روافد ثقافتنا العربية في 
أينما  تثمر  اللبنانية  األرز  فبدت كشجرة  المهجر 
كانت السيدة وفاء حداد بل هي كل ثمار الفاكهة 
المثمرة صيفا وشتاءا مع كل كل الحان فيروزية 

والحان وطن !

لتبقي السيدة وفاء حداد علي رأس كل ما هو 
إنساني حقيقي في المهجر تكتب عبر كل الوسائط  
األجتماعي   التواصل  ووسائل  اإللكترونية 
يقرر  من  لكل  الكلمات  أروع  بقلمها  الفيسبوك 

السفر إلي امريكا  فله عندها بيت ووطن !

قباني  نزار  كلمات  السطور  تلك  كاتب  ليتذكر 
وفاء  اسمه  حلم  سمراء   لي  قالت  رائعته  في 
حداد والذي حولته إلي حقيقة في زمن ليس فيه 
في  قصائده  كل  حملت  من  فيه  بل  قباني  نزار 
وجدانها وعقلها إلي بالد بعيدة إلي بالد المهجر 
وهي السيدة وفاء حداد بنت الوطن الذي تعزف 

  الكيمياء وتأمالت يف سفر 
التكوين

احللقة الثالثة )اجلزء الثاني(
َجَلِد )مساء( الفضاء اخلارجي

اللَّْيِل،  لُِحْكِم  اأَلْصَغَر  َوالنُّوَر  النََّهاِر،  لُِحْكِم  اأَلْكَبَر  النُّوَر   
َوالنُُّجوَم

 

كسوف الشمس والقمر

َماِء  )سفر التكوين ١٤:١( َوَقاَل هللاُ: لَِتُكْن أَْنَواٌر ِفي َجلَِد السَّ
لَِتْفِصَل َبْيَن النََّهاِر َواللَّْيِل، َوَتُكوَن آلَياٍت َوأَْوَقاٍت َوأَيَّاٍم َوِسِنيٍن

النُّوَر  اْلَعِظيَمْيِن:  النُّوَرْيِن  َفَعِمَل هللاُ  التكوين ١:١6(  )سفر 
اأَلْكَبَر لُِحْكِم النََّهاِر، َوالنُّوَر اأَلْصَغَر لُِحْكِم اللَّْيِل، َوالنُُّجوَم

َماِء لِتُِنيَر َعلَى  )سفر التكوين ١٧:١( َوَجَعلََها هللاُ ِفي َجلَِد السَّ
اأَلْرِض

              

الشمس أكبر من كوكب األرض مبليون و 300 ألف مرة

كوكب األرض من 

على سطح القمر 

وبنفس الشكل

يظهر لنا القمر من  

على سطح األرض

   

في بداية مقالي هذا أود أن أعرف الفرق بين الكون والفضاء 
الخارجي، فالكون هو كل شئ في حياتنا تكون بأمر من ربنا 
و  المادة  و  المجرات  ذلك  في  بما  المجد  له  المسيح  يسوع 
الطاقة والكواكب  ويشمل هذا أيضا األرض و الشمس والقمر 

والنجوم و الفضاء الخارجي .

وهذا يعني أن الفضاء الخارجي )جلد سماء الفضاء الخارجي 

سماء الشمس والقمر والنجوم( هو جزء من الكون الذي هو 
خارج الغالف الجوي لألرض )اْلَجلَِد الفاصل بين ِمَياٍه َوِمَياٍه 
كما ذكر في الحلقة السابقة( ، فهو ذلك الفراغ الموجود بين 
األجرام السماوية و الكواكب بما في ذلك الشمس و القمر و 
ليس  الخارجي    الفضاء  فيه.   نعيش  الذي  األرض  كوكب 
فارًغا تماًما، ولكن يتكون من فراغ نسبي مكون من بالزما 
الهيدروجين  ذكر  يتردد  أخرى  )مرة  والهليوم  الهيدروجين 
كما  ثالث   من  الهيدروجين  لعنصر  وهما صفتين  والهليوم 
سبق وأشرت لهما تشبيها للثالوث  في الحلقة األولى( ، اذن 
كخالصة لما تم ذكره ، األرض هي جزء من الكون ، ولكن 
الخارجي(  الفضاء  )جلد  الخارجي  الفضاء  من  ليست جزءا 
والفضاء  األرض  بين  يفصل  لألرض  الجوي  والغالف 

الخارجي.

كوكب  من  أكبر  الشمس  أن  على  العلماء  تقديرات  تشير 
األرض بمليون و ٣٠٠ ألف مرة، وأن اللهب الذي يخرج من 
الشمس يزيد طوله عن مليون كيلومتر،  فاذا ألقيت األرض 
في الشمس ، تبخرت في لمح البصر ! ) أقل من ثانية واحدة 
( ولهذا خلق هللا الغالف الجوي لألرض ليصل لنا من الشمس 
ما يكفينا فقط من الحرارة واألشعة األمنة لضمان حياة أألنسان 
الخالق  هذا  لروعة  يا  األرض.  على  الحية  الكائنات  وجمع 
العظيم الذي يبدع في الخلق والتكوين بحسابات متناهية الدقة 

أذهلت العلماءوما زال الكثير منها لم يكتشف لألن.

ولكي تتخل حب هللا لألنسان و أبداعه في خلق بيئة صالحة 
تتوفر بها سبل الحياة تأمل في الصورة التالية :

في  بيئة  في  األنسان  يعيش  فلكي   
له  هللا  خلقها  التي  غير  الفضاء 
رداء  أرتداء  عليه  أألمنة  للمعيشة 
للحفاظ  ترتدى  بذلة  هي  و  فضاء 
قاسية  بيئة  األنسان في  على حياة 
تتصف  للحياة  صالحة  ليست 
الهواء  من  وخلوها  بالفراغ 
جدا  منخفضة  الحرارة  ودرجات 
هذا  أرتداء  فإن  وعليه  والجاذبية 
بما  صناعيا  األنسان  يمد  الرداء 
للبيئة  المجد  رب  خلقه  ما  يشابه 
الطبيعية من ضغط ودرجة حرارة 
ولك   . -----------الخ  وهواء 
األبحاث  من  كم  تتأمل  أن  أيضا 
من  ببالين  تقدر  االتي  والتكاليف 
العلماء  يصل  لكي  الدوالرات 
لجزء  بسيط مما خلقه هللا للكون بأكمله بإبداع علمي يعجز 
الوصول اليه بالعقل البشري حيث تتوافر الظروف الطبيعية 

األمنة وليس لألنسان وحده بل لجميع الكائنات الحية. 

  د. شاكر اسطفان

علي كل أوتار ثقافتنا العربية بعض من قصص النجاح في 
مشوارها الطويل بل في رحلتها التي مازالت تقدم كل يوم فيها 
اسمي القصائد التي لم تعرف غير الحب واإليمان باالنسان  

في تساؤالتها المفتوحة لكونها الضمير واإلبداع !

تساقط كثيف للشهب 
يضيء السماء فوق 

البوسنة 
لهواة  نادرة  فرصة  سنحت 
مراقبة النجوم لمشاهدة عرض من 
الشهب بالعين المجردة عندما دخل 
وابل منها الغالف الجوي وأضاء 

السماء فوق شرق البوسنة . 
وهو  مهيتش  ميراليم  وقال 
من  دولية  مجموعة  من  بوسني 

المهتمين برصد األجرام السماوية 
شاهد العرض الطبيعي في منطقة 
فوتشا  بلدة  قرب  بيراميدز(  )ساند 
مشاهدة  الجميع  على  أن  ”أعتقد 

ذلك“.
)شهب  بأنها  تعرف  ما  وتعود 
زخات  في  للتساقط  البرشاويات( 
وتكون  آب  أغسطس  في  كثيفة 
الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح 

الكرة  من  الشمالي  النصف  في 
المعزولة  المناطق  في  األرضية 

الخالية من التلوث الضوئي.
وتظهر تلك الشهب لدى مرور 
األرض عبر ما يتخلف من حطام 
تتل/١٠٩بي  سويفت  المذنب  عن 

الذي اكتشف في عام ١٨6٢.
الصخور  من  أجزاء  والشهب 
الجوي  الغالف  تدخل  والغبار 

حرارتها  درجة  فترتفع  لألرض 
وتتوهج ويتبخر أغلبها لدى نزوله 

لكن بعضها ينفجر.
عضو  مؤمنوفيتش  محمد  وقال 
الفلكية  أورايون  سراييفو  جمعية 
في  الهالل  العام  ”هذا  لرويترز 
أيامه األولى وبالتالي ضوء القمر 
لن يعيق الرؤية لذلك سنتمكن من 

رؤية مئة شهاب في الساعة“.



ثوار 23 يوليو وتأثري اإلخوان: 
الدروس املستفادة
محمد أبو الغار
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إحنا   أما  الكنيسه...  مستقبل  »إنتم  
تلوموا  تاريخ.........متقعدوش  حنبقى 
الغلط  وخالص...  بالكالم  الغلط   على 
بالخير...  مليان  جيل  وإنتوا  هيتصلح... 
إتعلموا...  ترجموا...  إدرسوا....  إقروا... 
عمال  الغرب  اللى  بالخير  مليانه  كنيستنا 
وتراثنا...  أصولنا  سايبين  وإحنا  منه  يتعلم 
مستقبل  إنتم  إلنكم  الكنيسه  على  متقلقوش 
الكنيسة... وأنا متعشم فيكم خير » كلمات 
أسقف  إبيفانيوس  أنبا  المتنيح  سيدنا  قالها 
دير أبو مقار... الكلمات جميله جدا ولكنها 
فى نفس الوقت لو تأملناها بعمق... تدعونا 
ووقفه  أنفسنا....  مع  وقفه  وقفه...  إلى 
بشبابنا....  فعلناه  ما  فيها  نراجع  طويله 
ومافعلناه  شبابنا....  أيام  هنا...  وأقصد 
ونفعله  مافعلناه..  هنا  وأقصد  بشبابنا... 
وغيوره  جميله  خادمه  صاحبتى  بأوالدنا. 
أوالدنا  مستقبل  وعلى  كنيستنا  على  جدا 
إبنا  إن  رأت  إذا  جدا  تقلق  هى  وبناتنا... 
األحد...  مدراس  يحضرون  ممن  إبنه  أو 
جدا  القليل  يعرفون  أو  يعرفون...  ال 
أباءنا  كتابات  أو  المقدس...  الكتاب  عن 
أن  معها...  وأنا  ترى...  هى  القديسين... 
أوالدنا  توعية  فى  جدا  كبيرا  دور  علينا 
وترى أننا يجب أن نشجع شبابنا انه يكون 
الكنيسه  وترى  بيستلمه من  اللى  فى  امين 
أيضا إنه ضرورى جدا إن إحنا كمان نظهر 
طبعا  إستلمناه...  بما  وتمسكنا  أمانتنا  لهم 
الكالم جميل... وما أحاله... وح تقولوا لى 
أقعدى اإتكلمى كده إنتى وصاحبتك الخادمه 
أقعدى  كده  تعالى  بس  للصبح...  الجميله 
وشوفى  برضه...  معانا  والوالد  معانا.... 
إزاى  وبيتعاملوا  إزاى....  بيتصرفوا  هما 
مع أهاليهم... يا حاجه... أقصد يامقدسه... 
وكل  إتغير...  والزمن  إختلفت...  الدنيا 
أصبحت  بتقوليها  اللى  والوعظات  التعاليم 
كنيستنا  كده  وبصراحه  كان...  خبر  فى 
ومتمسكه  قوى...  متزمته  دى   القبطيه 
شويه  فكوها  قوى...  ومعقداها  قوى.... 
ده  طبعا  هوا....  شوية  عاوزين  كده... 
وماحصلش...  خيالى  وحى  من  حوار  
الكالم  بيقول  منا  الكتير  حال  لسان  بس 
عظات  إحدى  فى   سمعت  ويردده...  ده 
من  سؤال  على  تعليقه  لمعى  داود  أبونا 
به  مانؤمن  معظم  إن  األشخاص   أحد  
على  وتطبيقه  تنفيذه  صعب   كنيستنا  فى 
لو  اإننا  معناه  بما  الرد  وكان  الواقع... 
قدرنا فى فترات من حياتنا مثال إننا نكون 
أى  فى  ممكن  يبقى  كاذبين  وغير  صادقين 
نطبق  إننا  حياتنا  من  برضه  تانيه  فتره 
الوصيه ونكون صادقين... مع الناس ومع 
على  تطبيقه  يمكن  الكالم  نفس  أنفسنا... 
الوصايا... من حب وتسامح وتواضع  كل 
علينا  غاليين  شبابنا  بصراحه  وخدمه... 
علينا  غاليين   كنيستنا...  وعلى  جدا  
كأمهات وأباء... وطبعا أغلى  بكتير  على 
كبير...  التحدى  عارفه  السماوى...  أبانا 
السيئه  والقدوه  كتيره...  والمغريات 
ماهو  لتسهيل  باأللفاظ  والتالعب  أكثر... 
يجعل  ممنوع...  ماهو  أوتمرير  صعب 
أنا  وعشان  وأصعب...   أصعب  مهمتنا 
دى...  الشباب  مرحلة  عن  شويه  بعدت 
والحاجه...  كده  سنتين  يعنى  اوى  مش 
قلت أخد رأى الشباب بجد... مش اللى بعد 
بشويه... سألت خادم واعى وكان  الشباب 
من   أيات   إلى  مستندا  جميل  ورده  رأيه 
  ٨:٢ كولوسى  أية  فمثال  المقدس   الكتاب 
وليس  األعمار   جميع  من  الناس  تحذر 

فقط...  الشباب 
ينجذبوا  أال 

إذا  حتى  رنان  أوصوت  فكر  كل  وراء 
بخدام  يلقبون  أشخاص  من  صادرا  كان 
خاطفه....  ذئاب  داخل  من  وهم  المسيح 
أخطار   أيضا  طرحها  التى  االفكار  ومن 
وخصوصا  الميديا  فيها  بما  التكنولوجيا 
تقليدنا  خطورة  بالعقائد....  مايختص 
لبعضنا البعض فى كل موضه  أو فكره... 
تحت  وقت  أى  فى  شئ  أى  فعل  خطورة 
مسمى إننى طالما ال أفعل خطيه  فال مانع 
يتعارض  الفكر خطير جدا جدا ألنه  وذلك 
العمر  يضيع  وقد  الوقت  إفتداء  وصية  مع 
فى  فالتحديات  وهكذا  تافهه  أشياء  فى  كله 
للشباب  سواء  وخطيره  كثيره  تلك  أيامنا 
أو لغيرهم.  فكرة أخرى واضحة جدا فى 
الشباب  من  الكثير  تجعل  و  الحالى  الوقت 
يندرج  ما  كل  و هى  أال  افراز  بال  يؤيدها 
بما  االنسان  حقوق  مظلة  تحت  من شرور 
يشمل من حرية التهكم على االخرين تحت 
ممارسة  حرية    ، الرأى  حرية  مسمى 
الجنس و الشذوذ تحت مسمى الحب للجميع  
تفتح  مسمى  تحت  فكر  أى  قبول  حرية   ،
و  أخالقيات  من  السخرية  حرية    ، العقل 
التغيير  مسمى  تحت  أجدادنا  و  ابائنا  تقاليد 
العصر.......و هكذا  يناسب  بما  التجديد  و 
بعض  كانت  دى  جدا......  كثيرة  أشياء 
أيات   الى  الخادم مستندا  أفكار  زميلنا  من 
كثيره من الكتاب المقدس.... أنا طبعا مش 
بوعظ... ومابعرفش... بس كل اللى بيجى 
الشائك  الموضوع  هذا  أثارة  عند  بالى  فى 
هو دور البيت فى التربيه... وسلوكنا إحنا 
راضيين...   هل  والدنا...  قدام  كأأهالى... 
وشاكرين...  راضيين  أهالينا  ماكانوا  زى 
ع الحلوه والمره... وال مش راضيين بأى 
وحاسين  متذمرين...  طول  وعلى  حاجه 
دايما أن إحنا ناقصنا حاجه... والزم نقعد 
اب  نبقى  عشان  ونلهث...  ونتعب  نجرى 
السريع  التطور  نلحق  وعشان  دايت  تو 
مهما  صدقونى  حوالينا...  حاجه  كل  فى 
الربح  وراء  والسعى  جميل  النجاح  كان 
أجمل... الزم وقفه نبص فيها على والدنا 
لسه  وإحنا  السكه  فى  مننا  وقع  اللى  وإيه 
من  مقطوع  ونفسنا  نجرى...  عمالين 
الجرى..... أه  الوالد الزم يقروا ويدرسوا 
ويتعلموا.... بس قبل ده كله الزم األساس 
كان  اللى  االعالن  فاكرين  صح...  يكون 
بيجى فى مصر والكلمه المشهوره بتاعة » 
بنضحك  األم«...كنا  لبن  من  أحسن  مفيش 
قوى ع اإلعالن ده... لكن فكروا معايا كده 
شويه... ح تالقوا الكالم ده صحيح ميه فى 
وإستداللنا  إستعمالنا  كان  لو  حتى  الميه... 
ده  مجازا....   اإلعالن  أو  المثل  بهذا 
وحتى  جدا   مهم  كأمهات  دورنا  صحيح 
أو  حاجه  فاهمين  مش  عيالنا  إن  لنا  إتهيأ 
صدقونى  الكالم...  ويسمعوا  بيطيعوا  مش 
لما بيكبروا  بينفعهم جدا  األساس الصح ده 
مشاكلهم  لحل  ده  المخزون  من  وبيطلعوا 
على  كده  بص  واليوميه...  الحياتيه 
الحاجات   اربع  تالت  تالقى  ح  نفسك... 
من  عليها  وموافق  متقبلها  مكنتش  اللى 
إنت فعال  اللى  للتعليم... هى  أهلك كوسيله 
بالفعل...  إنت  واللى  حياتك...  فى  بتطبقها 
إن  الدليل على كده  دلوقتى....  بيها  عايش 
أمهات كتير حتى لو مش متعلمين زرعوا 

الصح فى نفوس أوالدهم... 

 ]البقية ص ٢٠[

ىف .... خرب كان

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

يوليو   ٢٣ عن  كتب  ما  معظم  قرأت  لقد 
مجتمع  مصر  هو  كتاب  أهم  يكون  وربما 
 )Egypt Military Society( عسكرى 
بالفرنسية  الصادر  عبدالملك  أنور  للدكتور 
 ١٩6٨ عام  لإلنجليزية  وترجم   ١٩6٢ عام 
كوبنهاجن  فى  العامة  المكتبة  فى  قرأته  وقد 
وآخر  الدراسية  بعثتى  أثناء   ١٩٧١ عام 
عن   )٢٠١٨( سعداوى  لمحمد  قرأته  كتيب 

مقتطفات من مذكرات الضباط األحرار.

لعبته  الذى  الدور  هو  ما  األولى:  اللقطة 
الضباط  عقول  فى  وفكرها  اإلخوان  جماعة 
وهم  بها؟  ارتباطهم  سبب  وما  األحرار 
والمنهج،  التفكير  فاشية  أنها جماعة  يعلمون 
وهم ضباط وطنيون بينهم عضوان فقط من 

اإلخوان.

واعتمادها  الفاشى  الجماعة  فكر  أثر  هل 
فى  وفلسفتهم  الضباط  العنف على تصرفات 

نجاح حركتهم؟ بعد  الحكم 

على  جميعهم  أقسم  لماذا  الثانية:  اللقطة 
قيادة  أمام  مظلمة  حجرة  فى  المصحف 
محيى  خالد  إلى  عبدالناصر  من  إخوانية 

الدين وهم أصحاب فكر علمانى.

يريدون  كانوا  إنهم  يقال  الثالثة:  اللقطة 
منتشرة  التنظيم  حديدية  جماعة  مع  التحالف 
والتدمير  العنف  على  قدرة  ولها  مصر  فى 

تساندهم.

ولكن الواقع أن اإلخوان لم تكن لهم شعبية 
ينجح  ولم  يكرههم  الشعب  عموم  كان  بل 
البنا  حسن  ذلك  فى  بمن  منهم،  واحد  عضو 
الضباط  أعجب  وربما  البرلمان،  دخول  فى 
عندهم،  الحوار  ومنع  والطاعة  السمع  بمبدأ 
وهم بالتأكيد كانوا يعرفون عالقة حسن البنا 
الملتبسة  العالقات  وكذلك  والملك  بالسراى 

اإلنجليز. مع 

التفاهم  فى  يفكروا  لم  الرابعة:  اللقطة 
المدنى  الديمقراطى  الحزب  وهو  الوفد  مع 
العلمانى، ربما ألن الفكر والمنهج ال يناسب 
أيديولوجيتهم وطريقتهم فى التفكير )باستثناء 

خالد محيى الدين ويوسف صديق(.

أخبر  الثورة  قبل  الخامسة:  اللقطة 
الثورة  بميعاد  وحدتو  اإلخوان  عبدالناصر 
السياسية  األحزاب  بحل  قاموا  وبعدها 
على  معهم  وتفاوضوا  اإلخوان  وتركوا 
اإلخوان  طمع  ولوال  منهم  وزراء  إشراك 
كانوا مستعدين  أنهم  يعنى  ما  ذلك، وهو  لتم 
معروف  فاشية  جماعة  ومشاركة  للتعامل 
انتهازيتها بداًل من التفاوض مع حزب مدنى 

كبيرة. له شعبية 

اللقطة السادسة: أكد جميع ضباط الثورة 
المصرى  عزيز  للفريق  وحبهم  احترامهم 
ولكن  اإلنجليز  يكره  وطنى  أنه  ومعروف 
على  درس  الذين  باأللمان  ولع  عنده  كان 

الحربية فى إسطنبول. الكلية  أيديهم فى 

الهروب  محاولة  فى  بعضهم  وساعده 
أثناء  الغربية  الصحراء  فى  األلمانى  للجيش 
االلتحاق  من  الغرض  ما  العالمية،  الحرب 
وهل  العالم؟  دمر  الذى  النازى  هتلر  بجيش 
كان عند بعضهم ولع بمثل هذه النظم شديدة 

الديكتاتورية؟

تشير   ١٩٥٤ أحداث  السابعة:  اللقطة 
بقيادة  الضباط  أغلبية  انتصار  إلى  بوضوح 
أنصار  على  والمكيافيلية  بالقوة  عبدالناصر 
ويوسف  الدين  محيى  )خالد  الديمقراطية 
الفاشية  الجماعة  على  انقضوا  ثم  صديق( 

معهم. تحالفت  التى 

التعاطف  مصر  فى  بدأ  الثامنة:  اللقطة 
فى  اإلسالمى  المد  ارتفاع  بعد  اإلخوان  مع 
شعبيتهم،  وارتفعت  والثمانينيات  السبعينيات 
لهم شعبية  تكن  لم  بينما  بالرغم من حظرهم 
لهم  مسموحاً  كان  حين  األربعينيات  فى 

العلنى. بالعمل 

تكتسب  الفاشية  النظم  أن  نعرف  ونحن 
الوقت  لبعض  اإلنجاز  بعض  وتحقق  شعبية 
ألمانيا  فى  والفاشى  النازى  الحزب  مثل 

كارثية. النهاية  دائماً  وإيطاليا ولكن 

ضباط  من  عدد  اشترك  التاسعة:  اللقطة 
فشل  بعضها  اغتيال  عمليات  فى  يوليو   ٢٣
النحاس(  مصطفى  عامر-  سرى  )حسين 
وكان  عثمان(  )أمين  نجح  وبعضها 
والسادات  منهم عبدالناصر  فيها  المشاركون 

الدين وغيرهم. وخالد محيى 

أن  الثورة  فلسفة  فى  عبدالناصر  ويقول 
خيالى  فى  توهجت  السياسية  »االغتياالت 
ال  الذى  اإليجابى  العمل  أنها  على  المشتعل 
السادات فى عام ١٩٤6  مفر منه«. ويقول 

لالغتياالت«. بتكوين جمعية سرية  »قمنا 

أن  سبق  ما  كل  يوحى  العاشرة:  اللقطة 
الضباط األحرار كانوا يؤمنون بالديكتاتورية 

والعنف كطريقة لحل مشاكل مصر.

الثورة بأسابيع  إعدام خميس والبقرى بعد 
كانوا  ولكنهم  ذلك.  عن  واضح  مثال  هو 
الشعب  وحكم  الديمقراطية  عن  يتحدثون 
لنفسه وتصويت عبدالناصر مع الديمقراطية 
كتبه  بما  ويستشهدون  الوقت،  طوال 
السياسية  الحرية  هو  الطريق  بأن  ناصر 
واالقتصادية ودورنا هو الحارس فقط ولمدة 

بأجل. موقوتة 

جميعاً  حاولوا  عشرة:  الحادية  اللقطة 
إقامة أحزاب سياسية حتى يظهروا بصورة 
هيئة  من  بدًءا  العالم  أمام  ديمقراطية  شبه 
التحرير واالتحاد القومى االتحاد االشتراكى 
الطليعى  والتنظيم  الشباب  منظمة  بجناحيه 

أيام ناصر.

أيام  الوطنى  والحزب  مصر  حزب  ثم 
السادات ومبارك وكلها لم تشارك فى الحكم، 
ألنه ببساطة لم يكن ديمقراطياً. وكلها اختفت 

فى لحظة بعد ذهاب من أنشأها.

الضباط األحرار وعلى رأسهم عبدالناصر 
كانوا جميعاً وطنيين يحبون مصر ويريدون 
يؤمنوا  لم  ولكنهم  خير  كل  ولشعبها  لها 
والنتيجة  الديمقراطية  من  حقيقى  حيز  بأى 
أهوال  عاشت  التى  مصر  بين  الفرق  هى 
صعوبات  عاشت  التى  والهند  الديكتاتورية 

للجميع. واضح  والفرق  الديمقراطية 

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.
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بقعـــــة ضــــوء 
مقاومات وثورات القبط للغزو العربي               

فاروق عطية

آراء

مستكين  المصريين شعب  أن  الكثيرون  يظن 
وهذا  يثور،  وال  الظلم  يقاوم  ال  بحياته  قانع 
أن  نعلم  كلنا  المصريين.  لطبيعة  خاطئ  فهم 
من  الكثير  تشكل  للسكان  الجغرافية  الطبيعة 
طبائعهم, والمصريون قد حبتهم الطبيعة بأرض 
زراعية سهلة الزراعة ونيل متدفق يبعث النماء 
الهادئ  سلوكهم  على  ذلك  فانعكس  واالستقرار 
صبور  ودود  طيب  مسالم  شعب  فهم  الوديع. 
ثورة  يثور  للظلم  يتعرض  حين  ولكنه  جدا 
ثورة  شر  يكفيك  القول«  عليه  وينطبق  عارمة 
المقال نستعرض  الحليم إذا غضب«. وفى هذا 
ثورات المصريين ضد الغزاة العرب بعد هزيمة 
الرومان. وقد ظن المصريون أن العرب أخف 
من  استجاروا  كأنهم  ولكن  الرومان  من  وطأة 

الرمضاء بالنار، فكانت ثوراتهم المتوالية.

أيدولوجيتهم  العرب رغم  المؤرخون  اعترف 
اإلسالمية بالجرائم الوحشية التي ارتكبها العرب 
بها  اعترفوا  الغزو.  بعد  مصر  شعب  ضد 
كمدافعون عن العرب واإلسالم، أمثال الطبري 
حديث  ورغم  إلخ.  والسيوطي  والبالذري 
المقريزي عن ثورات المصريين ضد االحتالل 

العربي:

االقباط  رجال  من  إثنين  ثار  األولى:  الثورة 
للدفاع  أرواحهم  ووضعوا  وقزمان  مينا  هم 

االقباط  من  وقادا مجموعه  وقراهم  انفسهم  عن 
المدربين على حمل السالح ودافعوا عن قراهم 
العرب واالروام  فى بساله وشجاعه ضد جنود 
المدربين جيدا على القتال ) تاريخ االمه القبطيه 
شمال  مدن  وقاومت   ,) ص١٣6-١٣٧  ج٢-٣ 
الدلتا الغزو العربى مثل إخنا - رشيد - البرلس 
 - - سلطيس  - سخا  بلهيب   - - خيس  دمياط   -
باقليم  الواقعه  البالد   - شطا   - تنيس   - فرطسا 
فقد  الصعيد  وقرى  مدن  اما  وغيرها،  البحيره 
ومن  تقريبا.  سنه  لمده  تقاوم  منفصله  ظلت 
يقال  العاص قريه  قاتلت عمرو بن  التى  القري 
يقال  الخيس وقريه  لها  يقال  بلهيب واخري  لها 
لها سلطيس، ولما ظهر عليهم الغزاة استحلوهم 
فى  كعبيد  ليباعوا  ارسلهم  أهلها  عمرو  وسبا 
المدينه فردهم عمر بن الخطاب الى قراهم قائال: 
القريات  الثالث  وهؤالء  االسكندريه  تجعل  ان 
ذمه للمسلمين، وتضرب عليهم الخراج. ويكون 
للمسلمين  قوة  القبط  عليه  صالح  وما  خراجهم 
على عدوهم وال يجعلون فيئا وال عبيدا ففعل ذلك 
ص٣٠٩-٣١٠(  ج٨  المقريزى  خطط  كتاب   (
ومات كثير منهم فى الرحله الى المدينه والعوده 

من المدينه الى مصر.

مذبحة وردان ونقيوس: عندما واصل العرب 
زحفهم قاصدين االسكندريه مروا بمدينة تسمى 
قتال  دار  الطرانه،  العرب  ويسميها  طرنوتى 

هناك وانهزم الروم ومر العرب بعد ذلك 
النيل  الغربى من  الجانب  على قريه على 
سعيد  قال  وردان(  اليوم ب)خربه  تعرف 
بن عفير: ) أن وردان عدل لقضاء حاجته 
وأخفوه  القريه  اهل  فإختطفه  الصبح  عند 
عندهم فتفقده عمرو وسأل عنه وقفا أثره 
بإخرابها  فأمر  دورهم  بعض  فى  فوجدوه 
القريه  اهل  ان  وقيل   ) منها  وإخراجهم 
كانوا رهبانا كلهم فغدروا بقوم من صحابه 
عمرو فتوجه اليهم وردان فقتلهم وخربها 
الى  العرب  )المقريزى ص٣٠٩(. وصل 
نقيوس وهى مدينه تقع على فرع رشيد فى 
الشمال الغربي من منوف ) قريه أبشادي 
من  سكانها  وكان   ) حاليا  رزين  وزاويه 
كبيره  المسالمين ومركزا السقفيه  االقباط 
يوحنا  هو  الوقت  ذلك  فى  اسقفها  وكان 
النقيوسى الذى عاصر الغزو العربى ورأى 
ووقائعه  دقه  بكل  تاريخه  وكتب  وشاهد 
بكل أمانه )كامل صالح نخله ص٨٧( قال 
المؤرخ يوحنا عن مدينته ورعاياه : عندما 
دخل العرب إليها قتلوا كل من وجدوه بها 
فى الطريق من اهلها ولم ينج حتى من دخل 
الكنائس ائذا ولم يتركوا رجال او إمرأة وال 
طفال، ثم إنتشروا فيما حول نقيوس فنهبوا 
فيها وقتلوا كل من وجدوهم هناك. وحدث 
بعض  إنحاز  هـ   ٢٥/٢٣ سنه  حوالى 
األقباط الذين يسكنون ضواحى اإلسكندريه 
صفوفهم  إلى  وإنضموا  البيزنطيين  الى 
وقام  مراكبهم،  نزول  على  وساعدوهم 
البيزنطيين بهجوم مضاد على العرب، وقد 
»ابن  العرب  المسلمون  المؤرخون  علل 
الحكم ص١٧٧/١٧6« هذا اإلنحياز  عبد 
فقالوا: ) كان سبب نقض  التالى  بالحادث 
األسكندريه هذا أن صاحب إخنا قدم على 
على  ما  أخبرنا  فقال:  العاص  بن  عمرو 

عمرو  فقال  لها،  فيصير  جزيه  من  أحدنا 
أعطيتنى  لو  الى ركن كنيسه:  يشير  وهو 
من الركن الى السقف ما أخبرتك، إنما أنتم 
خزانه لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم، وإن 
خفف علينا خففنا عليكم (. فغضب صاحب 

إخنا فخرج الى الروم.

 الثورة الثانية: فى سنة ١٠٧ هـ كانت 
بن  محمد  عمرو  أبو  قال  الثورة.  شرارة 
مصر  أمراء  كتاب  )في  الكندّي  يوسف 
وأمرة الحر بن يوسف أمير مصر(: كتب 
عبد للّا بن الحبحاب صاحب خراجها إلى 
أرض  بأّن  الملك  عبد  بن  هشام  الخليفة 
مصر تحتمل الزيادة فزاد على كل دينار 
قيراًطا فانتقصت كورة تنو ونمي وقربيط 
فبعث  الشرقّي  الحوف  وعامة  وطرابية 
فقتل  فحاربوهم  الديوان  بأهل  الحر  إليهم 
يوسف  بن  الحّر  ورابط  كثير،  بشر  منهم 
بدمياط ثالثة أشهر. ثم انتقض أهل الصعيد 
١٢١هـ،  سنة  في  عمالهم  القبط  وحارب 
فبعث إليهم حنظلة بن صفوان أمير مصر 
كثيًرا  ناًسا  القبط  من  فقتلوا  الديوان  أهل 
رجل  َبْخَنْس  عليهم  وخرج  بهم.  وظفروا 
من القبط في سمنود فبعث إليه عبد الملك 
بن مروان ، موسى بن نصير أمير مصر 
وذلك  أصحابه  من  كثير  في  بخنس  فقتل 
برشيد،  القبط  وخالفت  ١٣٢هـ.  سنة  في 
إليهم مروان بن محمد عندما دخل  فبعث 
مصر فارا من بني العباس بعثمان بن أبي 
قسعة فهزمهم. وخرج القبط على يزيد بن 
حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة 
العمال  ونابذوا  سخا  بناحية  مصر  أمير 

وأخرجوهم، 

البقية ص ٢1
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األنبا إبيفانيوس األسقف 
والشهيد

أسقف ورئيس دير أبو مقار 
بربية شيهيت

 

على  مقتول  إسرائيل  يا  “الظبي 
شوامخك. كيف سقط الجبابرة، ال تخبروا 
أشقلون،  أسواق  في  تبشروا  ال  جت.  في 
تشمت  لئال  الفلسطينيين،  بنات  تفرح  لئال 
طل  يكن  ال  جلبوع  ياجبال  الغلف،  بنات 
وال مطر عليكن، وال حقول تقدمات، ألنه 
بنات  يا  الجبابرة….  مجن  طرح  هناك 
إسرائيل، ابكين شاول الذي ألبسكن قرمزا 
بالتنعم، وجعل حلي الذهب على مالبسكن 
…. كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب 
قد    .… مقتول   شوامخك  على  يوناثان 
تضايقت عليك يا أخي يوناثان. كنت حلوا 

لي جدا”.
)صموئيل الثاني ص١(

ولد بتاريخ  ٢٧ يونية ١٩٥٤م في مدينة 
طنطا التابعة لمحافظة الغربية وتخرج من 
األنبا  القديس  بدير  ألتحق  ثم  الطب  كلية 
مقار في ١٧ فبراير ١٩٨٤م،  وُرِسَم قًسا 
في ١٧ أكتوبر ٢٠٠٢م بيد صاحب النيافة 
ورئيس  أسيوط  مطران  ميخائيل  األنبا 

الدير حينذاك.
المخطوطات  مكتبة  على  أشرف 
من  العديد  وأتقن  وتعلم  بالدير،  واإلطالع 
إلى  منها  ونقل  والحديثة  القديمة  اللغات 
ذلك  وليس  الكتابات،  من  العديد  العربية 
فحسب بل قام بنشر العديد من مخطوطات 

الدير منها:
تفسير سفر الرؤيا للقديس بولس البوشي.
بولس  للقديس  السيدية  األعياد  ميامر 

البوشي.
ثالثة قصص للقديس بطرس السدمنتي.

من  العديد  وترجمة  بدراسة  قام 
المخطوطات اليونانية والقبطية مع تحقيق 

نصوصها فأنتج:
سفر التكوين
سفر الخروج

القداس الباسيلي
القداس الغريغوري

بستان الرهبان
خوالجي الدير األبيض

ذكصولوجية األنبا مقار اآلدام
شارك في لعديد من المؤتمرات الدولية 
العلمي  ثقله  وله  مميز  كباحث  والمحلية 
إبراز  في  فساهم  والروحي،  والالهوتي 
الروح القبطية والرهبانية، متحلية بالهدوء 
والتواضع وكمال الفضائل المسيحية فجاء 
ليس مسيحياً فحسب بل جاء مسيحاً يجسد 
الُمعاش، لم يكل ولم يمل في  إنجيل سيده 
خير  وكان  القبطية  وكنيسته  ديره  خدمة 
سفير للمسيحية والرهبنة والكنيسة القبطية.
مقار  األنبا  القديس  لدير  رئيساً  أُختير 
 ٣ األحد  يوم  باإلنتخاب  شيهيت  ببرية 
ميخائيل  األنبا  وذكاه  ٢٠١٣م،  فبراير 
في   الثاني  تواضروس  البابا  وقابل  لذلك، 
وتم  ٢٠١٣م،  فبراير   ٢6 الثالثاء  يوم 
االحتفال بالتجليس عشية عيد الصليب يوم 

١٨ مارس ٢٠١٣م.
الدولي  المؤتمر  حضور  في  شارك 
في  روما  في  القبطية  للدراسات  العاشر 

سبتمبر ٢٠١٢م
شارك في المؤتم المنعقد عن الروحانية 

واألب متى المسكين …….
في  الرهباني  التراث  مؤتمر  في  شارك 
يناير  بالقاهرة في  المنعقد  الشرق األوسط 

٢٠١٧م
التراث  العديد من مؤتمرات  شارك في 
بالقاهرة  المنعقد  آخرها  المسيحي  العربي 

في فبراير ٢٠١٨م.
األحد  يوم  فجر  الغدر   بيد  أستشهد 
الموافق ٢٩  أبيب ١٧٣٤ش  الموافق ٢٢ 
من  سنوات  خمسة  بعد  ٢٠١٨م  يولية 
قاليته  من  خروجه  أثناء  وذلك  أسقفيته، 

للذهاب لصالة التسبحة والقداس
….. كيف أغتالت يد الغدر آباء أجالء 
أقترفه  ذنب  أي  واألساقفة،  المطارنة  من 
ذاك األب؟! وأي ُجرٍم فعل؟!  أي ُجرح من 
الغدر  بيد  أُغتيلوا  كثيرون   .. سال؟!  حبه 
أيدي  هناك  ولكن ….،  والغير  واألرهب 

تلطخت بدماء مطارنة وأساقفة منهم:
صنبو  أسقف  أثناسيوس  األنبا   -١٩٠٠
وقسقام )سيم ١٨٧٩- ٢٧ سبتمبر ١٩٠٠م( 

ُقتل بالسم في القوصية
الدقهلية  مطران  بطرس  األنبا   -١٩٣٠
ودمياط )٢٧ أكتوبر ١٩٢٥- ١6 نوفمبر 

١٩٣٠م( ُقتل بالسم
القدس  مطران  ثاؤفيلس  األنبا   -١٩٤٥
بطرس  )القمص  والقنال  والشرقية 
أكتوبر   ١  -١٩٣٥ )١٩مايو  المنياوي( 
١٩٤٥م( ُقتل بالرصاص في مزارع بوش 

ببني سويف.
الجيزة  أسقف  إبرام  األنبا   -١٩٤٨
 ١٢  -١٩٣٥ سبتمبر   ٢٢( والقليوبية 

أكتوبر ١٩٤٨م( ُقتل بالسم
١٩٤٨- األنبا باخوميوس الثاني أسقف 
 ٢٥  -١٩٤٨ فبراير   ٢٢( المحرق  الدير 

سبتمبر ١٩6٥م( ُقتل بالسم
أمطران  ديمتريوس  األنبا   -١٩٥٠
أكتوبر   ٢  -١٩٣١ مارس   ١( المنوفية 
١٩٥٠م( حادث سيارة في ترعة القليوبية.

١٩٥٢- األنبا مرقس أول أسقف مصري 
فجر   -١٩٥٠( ونيجريا  أفريقيا  لجنوب 
يوليو ١٩٥٢م( خالل وجوده  األربعاء ٢ 
األيام  أحد  في  ُوِجد  بيشوي،  األنبا  فيدير 
الخاصة  سيارته  في  بالرصاص  مقتواًل 
قبل أن يصل إلى الطريق العام، في حدث 

غامًضا.
البحيرة  مطران  توماس  األنبا   -١٩٥6
مارس   ٢٣ أكتوبر ١٩٣٠-   ٥( والغربية 
ذهابه  في  قطار  حادث  في  ١٩٥6م( 

للصعيد
١٩٥6- األنبا ياكوبوس مطران القدس 
)١ سبتمبر ١٩٤6- ٢٤ مارس ١٩٥6م( 

في حادث قطار في ذهابه للصعيد
الجيزة  مطران  يوأنس  األنبا   -١٩6٣
والقليوبية )٢٣ يناير ١٩٤٩م- ١٤ فبراير 

١٩6٣م( ُقتل بالسم.
أسقف  الثاني  أرسانيوس  األنبا   -١٩٧٢
دير األنبا بوال )القمص ميساك مكسيموس( 
)٢٢ فبراير ١٩٤٨- ١٩ نوفمبر ١٩٧٢م( 

ُقتل بحادث.
دمياط  أسقف  إندراوس  األنبا   -١٩٧٢
)٢١ أكتوبر ١٩6٩- ٤ أغسطس ١٩٧٢م(
جنوب  أسقف  مكاري  األنبا   -٢٠٠٠

٢٥يوليو   –١٩٩6 نوفمبر  سيناء)١٤ 
٢٠٠٠م( فى حادث وهو في طريق عودته 

من القاهرة للعريش
وأب  أسقف  إبيفانيوس  األنبا   -٢٠١٨
رهبان دير األنبا مقار )٢٠١٣- ٢٠١٨م(

وأطبق  القتام  وغطى  الغموض  طمس 
قطف  فقد  األن  أما  أغتيالهم  على  الظالم 
الموت الغادر  والُقبح الُمظلم أجمل أزهار 
صار  والذي  أشجارها  وأفضل  الكنيسة، 
بالحق على ُخطى آبائه فلم يحد عها يمنة 
قلبه  الحق في  أو يسرة، رجل حمل كلمة 
وأطبق على األمانة وجدانه، بل َسَخَر كل 
بالفعل  خدم  الكنيسة  في  للتعليم  إمكانياته 
زاهداً  ناسكاً  عاش  للجميع ….  وبالمحبة 
ماهر  كاتب  متعلماً  معلماً  عاماًل  عالماً 
عاش   … وعتقاء  جدد  كنزه  من  فأخرج 
في  أحد  يسمع  وال  يصيح  ال  سيده  مثل 
يأخذ  أن  وأستحق  صوته ….   الشوارع 
بل  المكافأة  ينال  وأن  الثمن  الكثيرة  الدرة 
اسمه  وعليها  بيضاء  حصاة  بالحق  أخذ 

الجديد…..
نالت منه يد الغذر …. في ميزان القلوب 
أختل الميزان وأعتلت القلوب وتعكر صفو 
األذهان … في ميزان القلوب عمى الحقد 
والحسد قلب جاحد قاسي ال يعرف هللا وال 
يعرف اللين وال يعرف األبوة وال يعرف 

المحبة ولم يعرف األب إبيفانيوس
في ميزان القلوب أعتل قلب مجرم وأختل 
الميزان وأطبق عليه الشيطان فهيج الغادر 
على أب برية شيهيت، وقتل أب األسقيط 
غدراً …قتلوا حماًل كائن في حظيرته … 
وأسداً في عرينه …  ال تشمتوا يا أوالد 
الُغلف … وال تضحكوا يا أوالد األثم ….

نحن نعلم أن الموت هو طريق األرض 
المريعة  النهاية  هذه  تكون  ال  ولكن  كلها، 
تعرف  لم  رجل  على  القساوة  يد  رفع  و 
لقلبه طريقاً  … أرتفعت يد آثمة  القساوة 
ولم تُدرك أنه ذاهب للتسبحة مع األرضيين 
وبجهاده كمل تسبحته مع السمائيين، تأمل 
في قرية العور كيف صرخ الشهداء قائلين 
قدوس  قدوس  هو  وصرخ  يسوع  رب  يا 

قدوس أمين الليلويا،
مخلصنا  يسوع  المسيح  في  رجاء  لنا 
نهاية  وأن  األعظم،  والذبيح  الفادي 
إن  محالة  ال  قادمة  الجسد  من  وإنحاللنا 
آجاًل أو عاجاًل ، وهو طلب الشهادة بالفعل 
الدور؟؟؟ وهل يمكن ألي  ولكن على من 

إنسان أياً كان أن يُنهي حياة إنسان؟؟؟
أبي الحبيب لن ننساك وال ننسى ما فعلته 
ننسى  لن  يديك،  على  تعلمناه  وما  معنا 
تشجيعك  ننسى  لن  وأتضاعك،  محبتك 
محبة  من  الضعيف  لشخصى  قدمته  وما 
وتشجيع في كثير من اللقاءات التي جمعتني 
بكم في جمعية اآلثار وال أنسى يوم قدمني 
القمص بنيامين المحرقي إليك وال يوم أن 
واألستاذ  الحومي  يوسف  القمص  قدمني 
عارف  أن  وتعليقكم  نيافتكم  إلى  نبيل 
الدكتور  وتعلقات  وتعليقاته  الباجوشي 
إبراهيم ساويرس فإني أُتابعها على الفيس 
في  لنا  قدمته  ما  أبداً  أنسى  لن  بوك …. 
مع  الهراقلي  يوحن  الشهيد  لسيرة  تحقيقنا 
أخي شهدي فوزي،، لن ننسى إنك فتحت 
وتاجرت  وساعدت  للكثيرين  أحضانك 
فرحك  وصار  وفرحت  فأخذت  فربحت 
عرش  أمام  أذكرني   .… كاماًل  بالحقيقة 

النعمة  لنُكمل جهادنا في الحق وبالحق

ابنك الضعيف
إسحاق  إبراهيم الباجوشي

الرئيس التونسي يتبنى 
قانونا للمساواة بني الرجل 

واملرأة يف املرياث ..
  

موقع اهرام كندا: 
السبسي  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  أعلن 
العالم  في  مسبوق  غير  قانون  لمشروع  دعمه 
الرجل  بين  اإلرث  في  المساواة  يضمن  العربي 
البالد.  في  كبيراً  جداًل  يثير  الذي  األمر  والمرأة، 
وقال السبسي، في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي 
 ( تونس  في  للمرأة  الوطني  العيد  إحياء  بمناسبة 
في  المساواة  موضوع  »حسمنا  أغسطس(:   ١٣
اإلرث، ويجب أن تصبح المساواة قانوناً، وليس لنا 
عالقة بحكاية الدين وال بحكاية القرآن وال اآليات 
دولة  ليست  وتونس  مدنية  دولة  نحن  القرآنية، 
مرجعيتها دينية بل دولة مدنية«. والقانون المطبّق 
حالياً المستمّد من الشريعة االسالمية، يقضي بأن 
كانا  حال  في  المرأة  ميراث  الرجل ضعف  يرث 
الرئيس  وقال  القرابة.  من  نفسه  المستوى  على 
التونسي، في خطاب متلفز ألقاه بمناسبة يوم المرأة 
اإلرث  في  المساواة  أن تصبح  التونسية: »أقترح 
قانوناً«. إال أن السبسي أوضح أن مشروع القانون 
في  االختيار  أمام  مفتوحاً  المجال  سيترك  الجديد 
تطبيقه أو عدم تطبيقه. وقال في هذا اإلطار: »بما 
واجبه  ومن  الجميع  رئيس  هو  الدولة  رئيس  أن 
التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان الموّرث يريد 
تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق 

القانون فله ذلك أيضاً«.
»قرار غير مسبوق«

للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  وسارعت 
الديمقراطيات يسرى فراوس إلى الترحيب بقرار 
القانون  مشروع  وإحالة   ، الجمهورية  رئيس 
وغير  كبيراً  »تقدماً  إياه  معتبرة  البرلمان،  إلى 
مسبوق«. بدورها قالت بشرى بلحاج حميدة رئيسة 
هيئة  وهي  والمساواة«،  الفردية  الحريات  »لجنة 
شّكلها السبسي ووضعت سلسلة اقتراحات لتحديث 
المجتمع التونسي من أبرزها المساواة في الميراث 
بين الجنسين: »نحن نعطي األمل لكل النساء في 
العالم العربي«. وأعربت المسؤولة الحقوقية عن 
هذا  في  تونس  حذو  المغرب  يحذو  أن  في  أملها 
لطالما  التي  الميراث  مسألة  أن  سيما  ال  المجال، 
اعتبرت في المملكة موضوعاً غير قابل للمساس 
وما  جدل.  مدار  األخيرة  اآلونة  في  أصبحت  به 
عن  السبسي  إعالن  على  ساعات  بضع  إال  هي 
احتشد  حتى  البرلمان  الى  القانون  مشروع  إحالة 
ألفي متظاهر، بحسب  العاصمة حوالى  في وسط 
الشرطة، وبينهم عدد كبير من النساء، للتعبير عن 
مراسلة  وأفادت  الخطوة.  لهذه  ودعمهم  فرحتهم 
وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين أطلقوا هتافات 
من  عدداً  وأن  الجنسين،  بين  المساواة  الى  تدعو 
وأخريات  التونسية  األعالم  رفعوا  المتظاهرات 

التحفن بها.
التي  للمقترحات  مناهضة  تظاهرة  وكانت 
والمساواة جرت  الفردية  الحريات  لجنة  وضعتها 
السبت في العاصمة، وشارك فيها أكثر من خمسة 
آالف شخص. وتعتبر مسألة المساواة بين الرجل 
إثارة  اإلجراءات  أكثر  أحد  اإلرث  في  والمرأة 
االجتماعية  اإلصالحات  من  سلسلة  بين  للجدل 
والمساواة«  الفردية  الحريات  »لجنة  قدمتها  التي 
التي شّكلها الرئيس قبل عام لترجمة مبدأ المساواة 
بين التونسيين الوارد في دستور العام ٢٠١٤ في 

القوانين                        ]البقية ص 1٤[



السنة احلادية عشر، العدد )273( - األربعاء 15 أغسطس 2018طيبيــــات - أش رع11

املتحف  من  األول  بينوزم  متثال 
املصري بالقاهرة.

أيضا  )ينطق  األول  بينوزم  كان 
بينچم( كاهن آمون األكبر في طيبة 
من  الفترة  في  القديمة  مصر  في 
و  ق.م،   ١٠٣٢ حتى  ق.م   ١٠٧٠
الحاكم الفعلي للوجه القبلي من عام 
للكاهن  ابناً  كان  و  ق.م،   ١٠٥٤
علماء  يعتقد  و  بيعنخي،  األكبر 
انتقال  تسلسل  أن  اآلن  المصريات 
إلي  بيعنخي  من  سار  آمون  كهنة 

حريحور ثم إلى بينوزم. 
فترة حكمه

وفقا لفرضيات جديدة حول خالفة 
كهنوت اإلله آمون، فإن بينوزم كان 
صغيرا جدا لخالفة والده في منصب 
كاهن آمون األكبر بعد وفاته.  لذلك 
المنصب  أخذ  و  حريحور  تدخل 
حريحور  موت  بعد  و  منه،  بدال 
والده  ألن  بالمنصب  بينوزم  طالب 
بيعنخي كان الكاهن األكبر في يوم 
التفسير  هذا  ويدعم  األيام،  يوم من 
بالكرنك  خنسو  معبد  من  النقوش 
مرحلة  بينوزم  نقوش  تتبع  حيث 
تدخل  دون  حريحور  نقوش  من 
اإلطالق،  على  بيعنخي  نقوش  من 
حيث  طويلة  لفترة  استمرت  قد  و 
كاهن  منصب  األول  بينوزم  تقلد 

اإلله أمون األكبر ثم في وقت الحق 
أصبح ملك طيبة.

 

بينوزم  األكبر  الكاهن  قالدة 
األول.

السلطتين  بينوزم  ورث  قد  و 
فقام  طيبة،  في  الدينية  و  السياسية 
مصر  على  سيطرته  تعزيز  على 
وأكد  العليا،  مصر  و  الوسطى 
استقالل مملكته الظاهري عن حكم 
التي  والعشرين  الحادية  األسرة 
تزوج  و  تانيس،  في  مقرها  يوجد 
من دوات حتحور حنت تاوي، ابنة 
لتعزيز  عشر،  الحادي  رمسيس 
عالقاته مع األسرات القوية في تلك 
الفترة، و قد أصبح ابنهما، بسوسنس 
األول، فرعوناً في تانيس، مما أزال 
عمليا،  و  األسرتين،  بين  الفجوة 
األسرة  ملوك  يكن  لم  العموم  ففي 
كهنة  كبار  و  العشرين  و  الحادية 
طيبة  متباعدين لهذه الدرجة سياسيا 
السياسي  االستقالل  احترموا  ألنهم 

لكل منهما.
 ١6 أو   ١٥ السنة  حوالي  في 
الفرعون سمندس، نصب  من حكم 
فرعوناً  نفسه  نصب  األول  بينوزم 
على الصعيد )مصر العليا(، و ورث 
دوره الكهنوتية ابنيه مساهارتا ومن 
خبر رع، كما شغلت  ابنته، ماعت 

كا رع، الزوجة اإللهية آلمون.
عائلته

 
مجيب  متثال 
 ) شبتي و أ (
األكبر  للكاهن 
األول،  بينوزم 
موجود حاليا في 
متحف بروكلني.

نوچميت  و  بيعنخي  لوالديه  كان 
يعرف  و  األطفال؛  من  العديد 
أشقاء  ثالثة  منهم  األول  لبينوزم 
عنخف  ماعت،  حقا  نفر،  )حقا 
إن  )فاي  واحدة  وأخت  موت(  ان 
من  ثالث  له  يُعرف  كما  موت(، 
زوجاته : دوات حتحور حنت تاوي 
)يعني اسمها محبوبة حتحور سيدة 
الحادي  رمسيس  ابنة  األرضين(، 
من  العديد  له   ولدت  التي  عشر 
بسوسنس  الفرعون  منهم  األطفال 
آلمون  اإللهية  الزوجة  و  األول، 
حنت  األميرة  و   ، رع  كا  ماعت 
الملكة  أيضاً  تاوي و على األرجح 

موت ان نزمت زوجة بسوسنس. 

و الزوجة الثانية تسمى استمخب 
)است - ام - خب(، مغنية آمون، و 
قد ذكرت جنباً إلى جنب مع بينوزم 
في  وجد  لبن  طوب  على  األول 
الزوجة  أما  الحيبان،  تسمى  منطقة 
تنتابخنو،  فتسمى  المحتمله  الثالثة 
نوني  ابنتها  بردية  في  ذكرت  التي 
في  نوني  دفنت  قد  و  الجنائزية، 
الملك،  ابنة  لقب  حملت  و  طيبة 
بينوزم  أن  المرجح  فمن  وبالتالي 

كان والدها. 

و بخالف بسوسنس، كان لبينوزم 
والدتهم  آخرين  أبناء  أربعة  األول 
مجهولة الهوية، ولكن واحد أو أكثر 
منهم يجب أن تكون دوات حتحور 
دد  ماساهارتا،   : أمهم  تاوي  حنت 
)و  رع  خبر  من  عنخ،  خونسوف 
بعد  فيما  أصبح  منهم  واحد  كل 
ونسي  آمون(    لإلله  أعلى  كاهنا 
اإللهي آلمون،  األب  نفر حور،  با 
أحد  باسم  اسمه  استبدال  تم  قد  و 
أبناء حريحور في معبد خونسو في 

الكرنك.

بينوزم األول

استعادة فرعونيــات
ثقافة

نيوتن 
الثقافات كيان حى. هى فى تطور 
وإلى  أحياناً.  األحسن  إلى  مستمر. 
فى  نرى  أخرى.  أحيانا  األسوأ 
متطرفة  يمينية  ثقافة  اآلن  الغرب 
الجنوب  أقصى  فى  اآلخر.  ترفض 
تكفر  نيجيريا نرى بوكو حرام  فى 
أنحاء  فى  يجرى  ما  وهذا  الجميع، 

العالم.
العنصرية  قمة  رأينا  أمريكا  فى 
من  بداية  السود.  ضد  البيض  من 
كانت  حيث  عشر.  الثامن  القرن 
ألغاها  أن  إلى  بها  معترفا  العبودية 
لينكولن. ساد هناك عرف أن الرجل 
فال  أسود  رجال  قتل  إذا  األبيض 
تعقيب وال عقاب. كأنه قتل خنزيراً 
أخرى  عنصرية  مظاهر  برياً. 
كثيرة. حيث لم يتساو الرجل األسود 
فى راتبه مع الرجل األبيض. السود 
معينة.  أماكن  ارتياد  عليهم  ممنوع 
يستخدمها  التى  المياه  حتى دورات 
هذا  تسبب  عليهم.  ممنوعة  البيض 
بين  كثيرة  تصادمات  وقوع  فى 
الفريقين. إلى أن جاء جون كينيدى 
عانى  حيث  رئيسا.  الكاثوليكى 
وعائلته من عنصرية البروتستانت. 
وهم أغلب قاطنى أمريكا. أحرجته 
أحداث الجنوب. حيث كان كل من 
فى  به  يزج  التفرقة  مظاهر  خالف 
كينج  لوثر  مارتن  حتى  السجون. 
زعيم السود لم ينُج. دخل السجن هو 
اآلخر عندما ارتاد مكانا مخصصا 

روبرت  تدخل  أن  إلى  للبيض. 
المغتال،  الرئيس  شقيق  كينيدى، 

لإلفراج عنه.
نفسه  كينج  لوثر  مارتن  حصل 
بعدها.  للسالم  نوبل  جائزة  على 
التفرقة  إنهاء  أجل  من  لنضاله 
التالى ١٩6٥  العام  العنصرية. فى 
أصدر الرئيس جونسون قرارا يؤكد 
بالرغم  للسود.  االنتخاب  حق  على 
منذ عام  كان حقا دستوريا  أنه  من 
١٨٧٠. إال أن الكثير من الواليات 
فما  تنفيذه..  وتمنع  تعطله  كانت 

أسهل تجاهل الدساتير!.
بكل هذا تطورت الثقافة األمريكية 
إلى أن وصل أحد المواطنين السود 

لرئاسة الدولة عام ٢٠٠٨.
سهلة  دائما  الخالف  نقاط 
إلى  ينتمون  لمن  حتى  ومتوافرة. 
فى  الخالف  يجىء  قد  نفسه.  الدين 
المذاهب والطوائف. حتى من كانوا 
من المذهب نفسه اختلفوا فى الفقه.

ضمن  مصر؛  فى   ٢٣ دستور 
فى  المشاركة  جميعا  للمصريين 
يتوافر  لم  حق  هذا  االنتخابات. 

لألمريكيين جميعا إال عام ١٩6٥.
ثقافة مصر لم تعرف العنصرية. 
نوبار  اسمه  وزراء  برئيس  جئنا 
أرمنى  هو   .١٨٧٨ عام  باشا 
وهو  باشا  بقطاوى  جئنا  مسيحى. 
عام  للمالية  وزيرا  ليكون  يهودى 
١٩٢٤. كان لدينا نائب يهودى فى 
مجلس النواب. لم تكن لدينا حساسية 
نأتى  أن  علينا  كان  فقط  حينذاك. 
العامة.  المصلحة  لتحقيق  باألصلح 
تطورت الثقافة لدينا إلى أسفل. إلى 
أن شاهدنا اعتراض المواطنين على 

اختيار محافظ قبطى لمحافظة قنا.
بها  طور  التى  السرعة  فبنفس 
إلى  نتطلع  ثقافتهم.  األمريكيون 
عنا.  غريبة  ليست  ثقافة  استعادة 

بالعكس كانت موجودة دائماً لدينا.
 

يهنئ الزميل عبدالواحد حممد 

 االستاذ حممد عابد 
علي ترقيته مديرا إلدارة 

احلريق 
بشركة مصر للتامني بقطاع 

شرق الدلتا 
وعقبال منصب املدير العام قريبا  

الف مبروك

أسرة األهرام اجلديد تهنئ
 ساندرا واندرو 

على زفافهما والف مربوك لألسرتني 
أمل /مدحت جرجس        و جيهان /اشرف اسكاروس

Sudoku
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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	
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2911 Kennedy Road

Toronto, ON M1V 1S8
Tel: 416-298-8200

Sales Associate
Dir: 416-451-2744

nzaky.c21@yahoo.com

Sales Representative
Dir: 416-831-1337

nfarag.c21@gmail.com

Centurion Award Winner 2007-2016
Master’s Hall of Fame 2014

Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

20 years experience 
in Commercial and Residential 

Real Estate
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nzaky.c21@yahoo.com
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NADER ZAKY
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OFF: 416-298-8200
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BROKERAGE
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SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED COMMERCIAL

CASH COW THREE IN ONE  
GAS STATION, C-STORE + PIZZA 

PIZZA + COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

VTB AVAILABLE WITH REASON-
ABLE DOWN-PAYMENT!

  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS

  CALL TODAY!

Ranked # 10 in Canada 2015  |  Master’s Hall Of Fame 2014 www.thegasstationrealtors.com 20 Years of Experience

GAS STATION W/ C-STORE AND A SOLID 2,000 SQ FT 
BRICK HOUSE. 1 HR FROM TORONTO.

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,  
8 M/L . STORE SALES $1.6M

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE SALES: 
$1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW DWFG 

TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED BASEMENT 
INCLUDED IN THE SALE.

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY!

1/HR FROM TORONTO.  6 M/L . C-STORE SALES 
$900,000.  NET PROFIT $575,000. DON’T MISS THIS 

OPPORTUNITY! 

$2.4 M

$5.3 M

 $4.3 M $5.7 M

GREAT OPPORTUNITY:  
ULTRAMAR GAS STATION

 FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY

 C-STORE,  2 ACRES, 90 MINUTES FROM GTA. GAS 
VOLUME7,5 M/L STORE SALES $1M.  NET PROFIT 

$370,000 CAP RATE 13% .

GTA ESSO GAS STATION 
W/ TIM HORTONS

ONE YEAR OLD

 CALL FOR DETAILS

 GAS VOLUME 6 M/L, C-STORE $1,2 M

$2.4 M   Asking $8,2 M

من اسرار العقل الباطن

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

االيام على  هذة  مثل  فى  يتردد  ما  فى ظل 
حينما نتحدث عنه او يثار الجدل حوله دائما ما 
تقرنة اذهاننا بعالم الغيبيات  و دنيا المتاهات,, 
ان  االستفهام عاجزة  دائما عالمات  تحاصره 
 , اسرار غوامضه  تعطى جواب يكشف عن 
الى  منا  اقرب   ,, منا  القرب  ادنى  الى  قريب 
نلمسه..لكن  ان  نكاد  داخلنا  انه  حيث  ذواتنا  
مرئى  غير  فأنه  عنا  البعد  اقصى  بأنه  نشعر 
ال شعورى فكيف لنا ان نلمسه و نتحسسه فيا 
له من لغز محير حقا .. فكيف لنا ان ندركه 
نشعره  ان  لنا  ؟ و كيف  االدراك  فوق  و هو 
افكارك  ذاته..فحينما تستيقظ  الالشعور  و هو 
فجأة لتدون فى وقت غير مناسب  شيئا جديدا 
او تتأتى بغتة على مخيلتك ذكرى قديمة  فبهذا 
قد تكون وضعت يدك على المفتاح الذى تفض 
و  لمست  تكون  قد  و  اللغز  ذلك  اسرار  به 
ادركت ما هو فوق االدراك..انه العقل الباطن 
النفس  اغوار  فى  نتعمق  فهيا  )الالشعور( 

لنتكشف غياهب ذلك الباطن 

التعرف  ارادنا  فإذا  النفس  و يخبرنا علماء 

علي العقل الباطن البد لنا و ان نعرف اوال ما 
هو العقل الواعى ايضا 

العقل الواعى  هو مخ االنسان  الذى يتعامل 
مصدر  و  الخارجية  و  الظاهرية  االشياء  مع 
التعلم لديه هو الحواس الخمس فيتعلم من خالل 
يتواصل  و  االنتباه   و  االدراك  و  المالحظة 
مع البيئة الخارجية  من خالل الحواس فلذلك 
التفكير,  تركيزة  محدود و من ابرز مهامه  
ادراك السبب و النتيجة , التذكر و التعلم  و هو 
المسئول عن انتاج اللغة للتعبير عن االفكار و 

المشاعر و هو الذى يبرمج العقل الباطن 

ال  نطاق  فى  يعمل   : الباطن  العقل  اما   
مرئى  و هو مركز للعواطف و المشاعر و 
يحتوى  حيث  للذاكرة  مخزن  و  االنفعاالت  
و  المخزنة   الصور  و  المعلومات  كافة  على 
االنسان   يستخدمها  التى  االشياء  من  غيرها 
التى  منذ ان كان رضيعا  و يحتفظ باالشياء 
يعتبرها العقل  الواعى  شئ عابر ال قيمة له 

فيعتبر بمثابة االرشيف العقلى  

مدرسة  مؤسس  فرويد  سيجموند  ويشبه 
بالجبل  االنسانى  العقل   .. النفسى  التحليل 
الباطن  العقل  ان  و  الماء  فى  العائم  الجليدى 
العقل  الماء و  المرئى تحت  الغير  الجزء  هو 

الواعى هو الجزء العائم فوق الماء 

اما عن اهم خصائص العقل الباطن 

فيستوعب  موسوعى   بادراك  يتميز 
يربط  و  يعالج  و  المعلومات   من  هائل  قدر 
و  الواعى  العقل  من  يأخدها  التى  المعلومات 
الف   ٥٠ الى  تصل  جديدة  افكارا  منها  ينسج 

فكرة يوميا 
البقية ص 1٩
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املسيحية والعنف - خبصوص حادث 
االنبا ابيفانيوس -   عصام نسيم 

جذور الضغينة عند 
العرب

عـادل عطيـة
تدين  لكي  ؛  األمة  هذه  يربي  من 

اآلخرين، مرتين:
   مرة: على ما ال تراه فيهم؛ ألنه 

ال يُري! 
ما  خالف  تراه  ما  على  ومرة:     

يُری! 
   فتغتصب في األولى سلطة هللا. 

   وفي الثانية ترتكب خطيئة الكذب 
والتجني على الحقيقة، بوصم أناس 

بصفات رديئة ليست فيهم..
بأنهم  اآلخر  على  يحكمون  فهم     
الروح، ومصيرهم  بقذارة  يتميزون 

إلى الجحيم!  
يتميزون  بأنهم  يتهمونهم،  كما     
اآلخر،  هذا  أن  مع  الجسد،  بقذارة 
في  مجتمعهم،  في  بينهم:  يعيش 

شارعهم، في سكنهم، في عملهم؟ 
يتجهوا  لكي  العرب؛  يربي  من     
وحتى  التطرف،  أقصى  نحو  أكثر 
سامقة،  قدرة  اآلخر  محبة  تصبح 

يفتقدونها؟!.. 
يقتلوا،  لكي  هؤالء؛  يربي  من     
بكل أنواع القتل، من كان على دين 

آخر؟!..
   لقد حدثتنا األخبار عن العرب منذ 

جاهليتهم.. 
   فمنهم الذين تعودوا الحرب والقتال، 
فإذا لم يجدوا عدواً يحاربونه، حارب 
بعضهم بعضاً؛ حتى قال القائل منهم:
   وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم 

نجد إال أخانا! 
   سيول من األلم، تنهال على قلوبنا، 
أسئلة  أيضأ  وتنبت  مرارة،  فتنبت 

من  الكثير  بسببها  نقضي  كفيفة، 
الوقت، لننبش داخل ذاكرة التاريخ؛ 

والعثور على اإلجابة الُمرة. 
   ال بأس.. لنستمر، ونحاول...

عن  تكشف  ربما  حادثة،  هنا     
باألنانية،  المطبوعة  النفوس  سر 

والبغض، والعنف..
بمناسبة  اقيمت  التي  الوليمة     في 
أبو   - اسماعيل  اسحق، سخر  فطام 

العرب -، من أخيه الصغير!
    يبدو أنه كان يرضع كبيراً، كما 
ـ  فقد كان في  كان يرضع صغيراً 
ذلك الوقت قد بلغ السادسة عشر من 
العمر- كان يرضع من أمه هاجر، 
التي  سارة،  إلى  تسيئ  كانت  التي 
اإلنسان  إساءة  تكون  اختبرت كيف 
ألخيه اإلنسان، وكيف تكون كرامته 

مهملة، وقابلة للجرح! 
هذا  على  ذريته  سارت  وهكذا     
جيل.  بعد  جيال  المرير،  الدرب 
وجراحاتها، تُذّكرنا، بأن كل حوادث 
أثناء  تحدث  والموت،  العنف، 

احتفاليات اآلخر!
  السؤال األكثر أهمية: هل نيأس من 
ردع هؤالء، بعنف المحبة األخوية، 
التي تسمح لكل شخص بأن ينتصر 
على  يقضي  وأن  االنانية،  على 
أوالد  بين  والخالفات  االختالفات 

ابراهيم؟!.. 
   الشيء الوحيد الذي يستطيع قهر 
القلوب،  الموجود في  الشر  كل هذا 
المتطرف،  حبه  هللا،  حب  هو 

والثوري، والمعدي!...

ahram.teeba@ :لالعالن باجلريدة اتصل على
gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

المحبة  ديانة  هي  المسيحية 
وضعها  التي  اإللهية  التعاليم  هي 
رسالة  لرسله  وسلمه  المجد  رب 
الخالص للعالم كله . خالص غايته 

الحب ودافعه أيضا الحب .
العنف  المسيحية  ابدا  تعرف  لم 
اي  ابدا  يسوع  الرب  يمارس  ولم 
عنف بل كانت رسالته دائما المحبة 

والتسامح حتى لألعداء .
التي  السمو  من  تعاليم  وضع 
التاريخ  مر  على  كثيرون  جعلت 
يحتارون فيها ! فكيف أحب أعدائي 
الثاني وايضا أصلي  للميل  واسخر 

من أجل من يسيء إليها 
تعاليم سماوية تحتاج معونة إلهية 

ونعمة لتنفيذها.
اإليمان  ومازال  كان  لذلك 
مفهوم  يختلف عن  إيمان  المسيحي 

العالم وأسلوب وشكل أهل العالم .
قدمه  حب  رسالة  هي  المسيحية 
حب  البشر  أجل  من  المسيح  السيد 
اإلنسان  عن  عوضا  يموت  جعله 
مرة  ويعيده  خطيته  ثمن  ويدفع 
على  إنسان  األولى  لرتبته  أخرى 

صورة هللا .
هذه هي المسيحية كانت والزلت 

وستستمر .
والتاريخ المسيحي للكنيسة األولى 
او حتى كنيستنا القبطية يؤكد لنا أن 
المسيحية دائما كانت بعيدة عن اي 

عنف .
فالمسحيين في القرون األولى لم 
من  ابدا حتى ضد  العنف  يمارسوا 
الذبح  الي  يساقوا  وكانوا  اضهدهم 
والتعذيب دون اي مقاومة أو دون 
يومنا  وحتى  للعنف  ممارسة  لي 
هذا نجد رد فعل من يتم اضهادهم 
مقابل  عنف  اي  دون  جدا  متسامح 
أي  توجد  ال  ذكرنا  كما  ألن  لماذا 
العنف  تؤيد  المسيحية  في  تعاليم 
او االنتقام او رد الفعل على عنف 

بعنف .
المبتدعين  مع  حتى  ونجد  بل 
والهراطقة لم تمارس الكنيسة معهم 

أي عنف .
فرغم أن اريوس المبتدع كان في 

عليه  يعتدي  لم  ولكن  اإلسكندرية 
اضطهاد  ورغم  بدعته  بعد  األقباط 
أيدي  على  اثناسيوس  القديس 
االريوسيين لم يمارس العنف ضده 
او يحرض ضده ابدا بل كان يقاوم 
الفكر بالفكر وعلى العكس هو من 
تم اضطهاده ونفيه من أجل التمسك 

باإليمان السليم 
الكبير  كيرلس  القديس  كذلك 
نسب  كذبا  البعض  يحاول  والذي 
حادث مقتل هيباتيا له وهو بعيد كل 
نراه  هذه  الشغب  أحداث  عن  البعد 
ضد  يحرض  او  بالسوء  يتكلم  لم 
يقاوم  كان  بل  الهرطوقي  نسطور 

فكره بفكر .
بعد  نسطور  أن  والعجيب  بل 
صعيد  الي  نفيه  تم  افسس  مجمع 
مصر في مدينة اخميم وبقي هناك 
حتى مات ودفن ولم يعترض له أحد 
او يقتله مثال رغم ان هرطوقي وتم 

الحكم عليه في مجمع مسكوني! 
بعيدة عن  الكنيسة  وهكذا عاشت 
العنف سواء ممارسته او التحريض 

له .
ورغم ما مرت به كنيستنا القبطية 
على  مرير  اضطهاد  أهوال  من 
مدار تاريخها لم نجد بها تنظيمات 
او حركات تمارس العنف او تدعو 

إليه !
بعد  المؤسف  من  كان  لذلك 
الحادث المؤلم من مقتل نيافة االنبا 
ان  مقار  أبو  دير  أسقف  ابيفانيوس 
نجد بعض المسيحيين لألسف الشديد 
انه  وادعوا  الحادث  هذا  استغلوا 
بسبب اختالف في العقيدة او الفكر 
وادعوا أن هناك حركات تحريضية 
تدعو للعنف كانت سبب في الحادث 
وكالم كثير استغله البعض لإلساءة 

للكنيسة والمسيحية لألسف الشديد!
الصحف  بعض  وجدنا  ثم 
الصفراء والسوداء وبعض صحفي 
هذه  تلتقف  والتحريض  اإلثارة 
هناك  أن  عليها  وتزيد  االدعاءات 
عنف  جماعات  او  سرية  تنظيمات 
داخل الكنيسة تسببت في الحادث !

اتهام  يتم  ان  الجنون  بل ووصل 
آباء داخل كنيستنا بذلك !

مثل  نلوم  ال  الشديد  ولألسف 
نواياهم  ألن  الصحفيين  هؤالء 
من  باالكثر  نلوم  ولكن  معروفة 
هذه  وردد  الفرصة  أعطاهم 

االدعاءات اوال !
الحادث  األمن  قوات  تكشف  ثم 
ومدبره وفاعله ويتضح انها خالفات 
الدير  واسقف  الرهبان  بعض  مع 
إدارية  او  مادية  خالفات  وجميعها 
ولكن  الحقيقة  هذه  انكشاف  ورغم 
تبقى آثار ما تم نشره من ادعاءات 
األقل  على  سيء  أثر  لتترك  كاذبة 

لمن هم في الخارج !
بهذه  قام  من  أن  كون  كذلك 
يضير  ال  فهذا  راهب  الحادثة 
حادث  اوال  فهذا  في شيء  الرهبنة 
فردي ال نبالغ أن قلنا انه اول حادث 
في تاريخ الرهبنة بهذا الشكل وثانيا 
ألن الراهب في النهاية إنسان تحت 
والخطية  للسقوط  الضعف معرض 
الرهبان  وبستان  الرهبنة  وتاريخ 
يخبرنا عن بعض القصص لرهبان 
بالجسد  واكملوا  بالروح  بدوا 
رهبان  يكونوا  لم  رهبان  وايضا 
الحقيقة ورهبان أخطأوا وتابوا  في 
حادث  أي  أن  المهم  قبلهم.  والرب 
فردي ال يضير الرهبنة وال يسيء 
الرهبان  آالف  فهناك  الرهبان  الي 
يعيشوا  األديرة  يمالون  القديسين 
أجل  من  ويصلوا  مالئكية  حياة 

العالم .
والخالصة 

عنف  اي  ضد  المسيحية  التعاليم 
في  اختالف  هناك  كان  لو  حتى 
يكون  فالرد  اإليمان  او حتى  الفكر 
بالفكر وليس ابدا بالعنف فهذا ليس 

من المسيحية .
حياة  القبطية  الرهبنة  أيضا 
مالئكية ممتدة لقرون عديدة اخرجت 

لنا مالئكة ارضيين ومازلت .
حادث  هو  فردي  حادث  واي 
فردي صاحبه المسؤل عنه وليست 
يوجد  ال  فهذا  مفاهيم  او  تعاليم  أي 
فقط  هو  يضيره  إيماننا  في  إطالقا 
او  كنيسته  او  ديره  يضير  وال 

اآلخرين .
ومن له اذنان للسمع فليسمع 

بقية مقال الرئيس التونسي يتبنى قانونا 
الميراث  في  والمرأة  الرجل  بين  للمساواة 

ص1٠ 
في   ٢٠١٤ عام  أقّر  الجديد  البالد  دستور  وكان 
الرئيس  سقوط  وبعد  العربي  الربيع  موجة  خضم 
»لجنة  واقترحت  علي.  بن  العابدين  زين  األسبق 
الحريات الفردية والمساواة« أن يكون اإلرث العائلي 
موزعاً بشكل متساو بين الرجل والمرأة. إال أنه يحق 
لتوزيع  العدل  الكاتب  إلى  الذهاب  ذلك  للموّرث مع 

ميراثه بحسب قاعدة »للذكر مثل حظ األنثيين«.
ومن الصعب منذ اآلن التكّهن باحتماالت الموافقة 
على مشروع القانون هذا خالل فترة قصيرة. ذلك أن 
نواباً قالئل أعربوا علناً عن مواقفهم من هذه المسألة 

الحساسة التي تتسبّب بانقسامات حتى داخل الحزب 
القانون هذا  الواحد. ويتزامن اإلعالن عن مشروع 
»نداء  الحاكم  الحزب  تضرب  داخلية  مشاكل  مع 
تونس« الذي أسسه السبسي عام ٢٠١٢، مع اقتراب 
موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية عام ٢٠١٩.

وضعه  تعزيز  إلى  تونس  نداء  حزب  ويسعى 
الذي يملك حالياً  النهضة اإلسالمي  بمواجهة حزب 
أكبر عدد من النواب في البرلمان. ودعا رئيس البالد 
مشروع  على  التصويت  إلى  النهضة  حزب  نواب 
النواب  على  يعرض  أن  يفترض  الذي  القانون، 
وأعرب  الصيفية.  البرلمانية  العطلة  بعد  لمناقشته 
»كعنصر  النهضة  حزب  ينظر  بأن  األمل  عن 
في  التفتح«  بعناية   )…( الشعب  مجلس  في  بارز 
تونس«.  مستقبل  مشروع  »ألنه  القانون؛  مشروع 

ومع أن حزب النهضة عبّر عن 
مشروع  حيال  »احترازات« 
نفسه،  السبسي  بحسب  القانون، 
واضحاً  موقفاً  بعد  يتخذ  لم  فإنه 

منه.
الدولة المدنية

قال القيادي في حزب النهضة 
ألقاه  خطاب  في  العريض،  علي 
من  والعمل  »النضال  اإلثنين: 
المرأة ودعم موقعها  أجل حقوق 
وتطويرها )…( المستمر المرير 
بل  الرجل  ضد  ليس  والطويل، 
ضد  ليس  معه،  وبشراكة  معه 
األسرة بل بها ومعها، ليس ضد 
الدين والهوية بل من داخله ومن 

مقاصده وقيمه السمحة«.
أما حزب نداء تونس الذي ينقسم 
نوابه إزاء مشروع القانون هذا، 
فأكد في بيان أن »تحقيق المساواة 
الكاملة يبقى هدفاً نبياًل والشروط 
ويعتبر  مجتمعة«.  اليوم  لتحقيقه 
الذكر  إعطاء  يدعمون  الذين 
ضعف حصة األنثى من الميراث 

أن على الرجل أن يؤّمن حاجات 
منزله وأسرته. من جانبها، ترى 
حليمة جوني، العضو في الجمعية 
الديمقراطيات،  للنساء  التونسية 
أن »األدوار تغيرت اليوم وباتت 
المرأة مسؤولة عن والديها وعن 
وحده  يعد  لم  والرجل  عائلتها، 
المسؤول أو رأس العائلة، وال بد 
هذا  على  بناء  يتعدل  أن  للقانون 

التغيير«.
ضد  تظاهرة  السبت  وجرت 
بالحريات  الخاصة  اللجنة  عمل 
الفردية والمساواة، جمعت آالف 
األشخاص أمام البرلمان التونسي، 
وهم  المصاحف  بعضهم  وحمل 
نفديك  بالدم  »بالروح  يهتفون: 
دعت  المقابل،  في  إسالم«.  يا 
جمعيات عدة إلى تظاهرة أخرى 
مساء  اإلرث  في  للمساواة  دعماً 
وشدد  العاصمة.  في  اإلثنين 
تونس  أن  على  التونسي  الرئيس 
بموجب  مدنية«  »دولة  هي 

الدستور
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في 

يوم صدوره على االمييل،  ارسل لنا 

ahram.teeba@gmail.com  على

 8164gindi@rogers.com   او

ذكرى الصديق تدوم  إىل األبد
الذكرى السنوية النتقال األم احملبة للجميع إىل فردوس النعيم

السيدة جوليت دانيال إسكندر 
زوجة الدكتور/ ولسن إسكندر 

ووالدة كل من د. ألكس وسوزان ود. جون وإيفا ونانسي وفيوال وتوني ولسن

وشقيقة كل من رجاء وثروت ورفعت ومايكل وليلى دانيال 

هذا وسيقام قداس الذكرى السنوية
يف صباح السبت 25 أغسطس  بكنيسة مارجرجس واالنبا رويس

بنورث يورك الساعة 8:30 صباحا 
الرب حيفظ اجلميع ويرعانا

وبهذه املناسبة تتقدم األرسة بالشكر الجزيل لنيافة األنبا صرابامون أسقف أم درمان وتوابعها 

ولنيافة األنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان

ولجميع اآلباء الكهنة املوقرين بتورونتو كندا

وكذلك األحباء واألصدقاء بكندا والسودان ومرص وأمريكا وأسرتاليا ولندن عىل محبتهم.

يف ذكري إلقاء القنبلة 
الذرية علي اليابان 

ووصمة عار يف تاريخ اإلنسان 
عديم اإلنسانية

د/ حممد وجيه الديب 

 أستاذ طب وجراحة العيون 
 جامعة القاهرة

 

وأثناء   ١٩٤٥ أغسطس  من  السادس  في 
علي  العالم  إستيقظ   ، الثانية  العالمية  الحرب 
مأساة تراجيدية دموية مروعة يندي لها جبين 
اإلنسانية وتنكرها كل الديانات السماوية وحتي 
المعتقدات الطائفية ، عندما إنطلق "بول تيبيتس" 
أفضل طياري الجيش األمريكي ، والذي كان 
يحمل رتبة كولونيل وهي تعادل رتبة )عقيد( 
وهي  بطائرته   ، األمريكي  الجو  سالح  في 
نة من 6٠ كيلوجراماً  تحمل القنبلة الذرية الُمكوَّ
المخصب  اليورانيوم  مادة  )١٣٠ رطاًل( من 
٢٣٥ ، متوجهًة إلي "هيروشيما" إحدي أكبر 
المدن في اليابان وتقع في جزيرة "هونشو" ، 
وكان إسم القنبلة الكودي بالشفرة السرية هو 
الطائرة  أما   ،  )Little Boy الصغير )الولد 

فكانت قاذفة من النوع )بي ٢٩( ، وكان بول 
وأطلق  الطائرة  هذه  اختبر  من  أول  تيبيتس 

عليها اسم أمه "إينوال جاي" ..

اإلنذار  نظام  إكتشف  بساعة  القصف  وقبل 
المبكر الياباني دخول الطائرات للمجال الجوي 
الياباني ، فنبه السلطات في كبرى المدن بما 
في  كان  تيبيتس  بول  لكن   ، هيروشيما  فيها 
طريقه للمدينة المستهدفة واستطاع أن يتهرب 
من الدفاعات اليابانية ليصل مدينة هيروشيما 

في حوالي الساعة الثامنة صباحاً ..

الثامنة  الساعة  تمام  وفي 
والربع ألقى "بول تيبيتس" 
الرهيبة من طائرته  القنبلة 
"بي ٢٩" على وسط مدينة 
على  فانفجرت  هيروشيما 
ارتفاع 6٠٠ متر )ألفا قدم( 
محيط  على  لظاها  وانتشر 
١.6 كيلومتر مربع مشعلة 
محيط  على  هائلة  نيران 
 ، مربع  كيلومتر   ١١.٤
وكذلك بواسطة هذا التفجير 
الهائلة  والحرارة  ر  المدّمِ

التي وصلت إلي ٤٠٠٠ درجة مئوية وهو ما 
يعادل حرارة إنصهار الحديد مرتين ، أحدث 
تدميراً في نحو ٩٠% من مباني المدينة وبنيتها 
األساسية ، واستطاع تيبيتس أن يفر بطائرته 
علي وجه السرعة بعد أن حقق مهمته ، لينهي 
الحرب العالمية الثانية في أغسطس ١٩٤٥ في 
أسوأ نهاية كارثية إنسانية خلفت قدرا هائال من 

الدمار الشامل .. 

حوالي  ديسمبر ١٩٤٥  حتى  القتلى  عدد  بلغ 
١٤٠ ألفا في "هيروشيما" ، وحوالي ٨٠ ألفاً 

في "ناجازاكي" التي تلقت القنبلة الذرية الثانية 
بعد ذلك التاريخ بثالثة أيام أي في التاسع من 
من   %٥٠ حوالي  قضي   ،  ١٩٤٥ أغسطس 
هذا العدد نحبه علي الفور وكان معظمهم من 
وتفحمت  جلودهم  إنصهرت  الذين  المدنيين 
أفالم  في  حتي  ترد  لم  مشاهد  في  أجسادهم 
حوالي  موت  أعقبه  ثم   ، السيكوباتية  الرعب 
١٥ – ٢٠%  متأثرين بالجروح أو بسبب آثار 
واألمراض  اإلشعاعية  والحروق  الصدمات 
وسوء التغذية والتسمم اإلشعاعي ، ومنذ ذلك 
الدم  سرطان  بسبب  كبير  عدد  توفي  الحين 

 ٣٣٤( الصلبة  والسرطانات  حالة(   ٢٣١(
حالة( نتيجة التعرض لإلشعاعات المنبثقة من 

القنبلة ..

وفي الخامس عشر من أغسطس أي بعد ستة 
 ، "ناجازاكي"  على  القنبلة  تفجير  من  أيام 
أعلنت اليابان إستسالمها لقوات الحلفاء بقيادة 
الواليات المتحدة األمريكية ، حيث وقعت وثيقة 
اإلستسالم في الثاني من شهر سبتمبر ١٩٤٥ ، 
مما أنهي الحرب في المحيط الهادئ رسمياً ، 

وقبلها كانت ألمانيا قد وقَّعت وثيقة اإلستسالم 
الرايخ  إنتحار زعيم  السابع من مايو بعد  في 
في  الحرب  أنهى  مما  هتلر"  "أدولف  النازي 
أوروبا ، ومن ثم نهاية الحرب العالمية الثانية 
التي خلفت دماراً هائاًل ومقتل مايقارب من ٧٢ 

مليون شخصاً علي مدار ست سنوات ..

الُمخزي في الموضوع أن بول تيبيتس الطيار 
األمريكي الذي اليوجد في التاريخ المعروف 
كالذي  العدد  هذا  مثل  قتل  قد  شخصا  أن  لنا 
قتلهم في أقل من دقيقة واحدة ، لم يشعر بعذاب 
الضمير للحظٍة واحدة ، بل والقي 
إستحسان رؤسائه في واشنطن كما 
"هاري  األمريكي  الرئيس  أعلن 

ترومان" في مقولته الشهيرة : 
أن  فلهم   ، بشروطنا  يقبلوا  لم  "إذا 
يُري  لم  الدمار  من  مطراً  يتوقعوا 
مثله من قبل على الكرة األرضية" 

..

العمل  في  الطيار  إستمر  وبعدها 
حتي  األمريكية  الجوية  بالقوات 
أغسطس  وبنهاية   ،  ١٩66-٣١-٨
١٩66 تقاعد بول تيبيتس ، وعلي 
وجه التكريم قررت الحكومة األمريكية تعيينه 
ملحقاً عسكرياً في سفارة أمريكا في الهند ، لكن 
بالهند  السياسية  والمعارضة  الهندية  الحكومة 
إعترضوا علي تعيينه فلم يسافر إلي الهند حتي 
مات في نوفمبر ٢٠٠٧ عن عمر  يناهز ٩٢ 

عاما ..



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

السعودية توقف الرحالت اجلوية من والى 
كندا بعد قطع الصالت الدبلوماسية بينهما 

والسعودية  كندا  بين  الدبلوماسية  الخالفات  فجوة  أتسعت  ؛  تورنتو 
لتشمل السفر عن طريق الجو حيث أعلنت السعودية يوم الثالثاء ٧ 
اغسطس عن تعليق جميع عمليات السفر الجوية من والى كندا وكتبت 

شركة الطيران السعودية بيان يقول أن وقف الرحالت سيبدأ من ١٣ أغسطس ٢٠١٨ وتقوم شركة الطيران 
السعودية برحلتين علي االقل من مطار بيرسون الدولي واحدة الى مدينة الرياض واالخري الي مدينة جدة 
ويأتى هذا االعالن عن وقف رحالت الطيران عقب توترات ظهرت حديثا نجمت عن أنتقاد أوتاوا للسعودية 
ألحتجازها ثالثة  نشطاء لحقوق االنسان وهم رئيف بدوى وسمر بدوى ونسمة السعدا ،مما أغضب المملكة 
في  مقبول  غير  بانه  السعودية  وصفته  والذى  الفوري(  )االفراج  مصطلح  كندا  استخدمت  حيث  السعودية 
العالقات بين الدول ، واعتبرت هذا تدخل في شؤونها الداخلية وقالت أن اى محاولة أخري للتدخل في شؤوننا 
الداخلية من كندا يعنى السماح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية لكندا وقامت وزارة الخارجية السعودية بطرد 
السفير الكندى لديها وأستدعاء سفيرها من أوتاوا وقطع العالقات التجارية واالستثمارات المستقبلية ونقل جميع 

الطالب السعوديين وعائالتهم من كندا الي الواليات المتحدة وبريطانيا 

منظمة للشباب السعودى تعتذر علي نشر 
صورة تبدوا انها تهديدا بالهجوم على كندا علي 

منط ١١ سبتمبر 

الشباب  منظمة  قامت 
 ) )أنفوجرافيك  السعودى 
السعودى  الشباب  المكونة من 
بالتكنولوجيا  المهتم  المتطوع 
الصورة  وحذف  باالعتذار 
التى نشرت علي تويتر والتى 
علي  كندية  طائرة  فيها  ظهر 
وشك االصطدام ببرج تورنتو 

يلقي  يعنيه  ال  فيما  تدخل  من   « تقول  جملة  مع   ) إن  )سي  الشهير 
 ، يعنيها  ال  فيما  أنفها  تدس  بإنها  لكندا  أتهام  وأيضا   « يرضيه  ماال 
المملكة  لتعضيد  رسائل  نشر  في  تاريخ  لها   ) )إنفوجرافيك  ومنظمة 
السعودية ويتبع هذه المنظمة ٣٣ الف فرد ،وأشار مستخدموا وسائل 
التواصل االجتماعي الي أن هذه الصورة تبث تهديدا لكندا علي غرار 
هجمات الطائرات علي برجى مركز التجارة العالمي والبنتاجون في 
من   ١٩ من  فرد   ١٥ وكان  فرد   ٢٧٠٠ فيها  قتل  والتى  نيويورك  
الفور  السعوديين ، وعلي  المواطنين  للطائرات من  الخاطفين  االفراد 
قامت وزارة االعالم السعودية بحذف الصورة واالعتذار وأعلنت عن 
يتم  حتى  باغالقه  الحساب  صاحب  وأمرت  الواقعة  هذه  في  التحقيق 

االنتهاء من التحقيقات 
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جستن ترودو يقول سنأخذ دائما موقفا واضح وقوي 
بشأن المسائل المتعلقة بحقوق االنسان 

 قال جستن ترودو يوم االربعاء ٨ أغسطسر في مؤتمر صحفي وعقب أعالن 
وزير الشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير بانه لن يكون هناك مصالحة 
بين السعودية وكندا اال إذا سحبت كندا إدانتها للمملكة السعودية حول سجن 

نشطاء حقوق االنسان سمر بدوى ونسيمة السادة ، وإن كندا تعرف ما الذى عليه أن تفعله ، وهو الشئ الذى 
رفض جستن ترودو القيام به وقال أن الكنديين يتوقعون منا دائما التحدث بقوة وبوضوح وصراحة وبأدب عن 
االحتياج ألحترام حقوق االنسان هنا وحول العالم وسوف نواصل العمل بهذا وايضا دافعت كريستيا فريالند 
وزيرة الشؤون الخارجية الكندية عن موقف كندا وقالت أن كندا لن تتراجع عن موقفها وأن الكنديين يتوقعون 
أن تكون سياستنا الخارجية تجسيد  للقيم الكندية للتحدث عن حقوق المرأة وهذا لن يتغير ونعتزم مواصلة هذه 
السياسة علي الرغم من العقوبات التى فرضتها السعودية علي كندا وكان اولها سحب السفير السعودى من 
كندا واعتبار السفير الكندى لدى المملكة شخص غير مرغوب فيه ثم قطع العالقات التجارية واالستثمارات 
المستقبلية ووقف جميع المنح الدراسية وتحويل جميع الطالب السعوديين مع عائالتهم الي الواليات المتحدة 
وأنجلترا ،ووقف خطوط الطيران السعودية من والي كندا - وهذا سوف يؤثر علي الحجاج المسلمين الكنديين 
المتجهين للحج في السعودية - ووقف أستيراد القمح والشعير من كندا وعدم أرسال أي مرضي سعوديين 
للعالج في كندا والتنسيق لنقل كل المرضي السعوديين من كندا الي أماكن أخرى ، واعطى  البنك المركزى 
السعودى أوامر لوكالء العقارات واالصول في كندا ببيعها بأي ثمن والتخلص من االسهم والسندات الكندية 
بغض النظر عن التكلفة وقد وقفت روسيا الي جانب السعودية ورفضت السعودية تدخل أي دولة للوساطة 

بينها وبين كندا وال تزال االمور غير واضحة الي أين ستتجه!  

العاملون في بناء الهيكل المعدنى الطول ناطحة 
سحاب في إدمنتون يحتفلون بانتهاؤهم من مرحلة 
كبيرة بها بأخذ صور لهم علي ارتفاع ٦٩ طابق

علي  القائمين  العمال  قام  أن  بعد 
تشييد ناطحة السحاب )برج ستانتيك  
الذى سيكون أطول مبني في مدينة 
 ٢٥١ من  اكثر  وسيرتفع  إدمنتون 
في  مرحلة  من  باالنتهاء   ) متر 
بناء الهيكل المعدنى للمبني ألتقطوا 
القلب  توقع  ألنفسهم صورا خطيرة 
حديدي  قضيب  فوق  يقفون  وهم 
علي ارتفاع 6٩ طابق وقاموا بنشر 
وبعد   ، بوك  الفيس  علي  الصور 
أقل من ٢٤ ساعة من نشر الصور 
لعمال  أمريكا  شمال  شركة  قامت 
هؤالء   من  عدد  بإيقاف  الصلب 

العمال واالستغناء عن واحد منهم بعد هذه الواقعة،  وقال مصدر مطلع 
علي الوضع أن هذه الصور تنتهك السالمة و سياسة وسائل االتصال 
يعودون  وسوف  مؤقتا  سيكون  العمال  هؤالء  وقف  وأن  االجتماعي 
للعمل بعد أسبوع ، وقالت هيئة  الصحة و السالمة في البرتا أنها تعلم 

عن هذه الصور ولكنها لم تتلقي أية شكاوى بخصوصها .

إستدعاء لي ٥٠٠ الف لعبة مت بيعها في متاجر 
)دوالراما ( بسبب وجود مواد كيميائية خطرة بها 
الصين  في  صنعت  التى  اللعب  االف  الكندية  الصحة  وزارة  أستدعت 
و  تباع في متاجر) دوالراما ( بسبب أحتوائها علي نسبة عالية من مادة 
اللعب  في  البالستيك  مادة  منها  تصنع  التى  الخطرة  الكيميائية  )أفتاالت( 

وهذه المادة ممنوع استخدامها في االلعاب ومنتجات االطفال والرضع  في كندا منذ عام ٢٠١٠ ، ومن ضمن 
يناير ٢٠١٢ حتى يوليو ٢٠١٨  االلعاب المستدعاة هي) سكيب بول( وبيع منها ٥١6١٢٥ عبر كندا منذ 
واشار موقع صحة كندا الى القلق من إرتفاع نسبة مستوايات مادة )أفتاالت( الكيميائية في البالستيك المصنوع 
منه هذه اللعب والتى تتسبب في النمو غير الطبيعي او عدم االنجاب اذا قام الطفل بمضغ اللعبة او مصها 
لفترة طويلة وحثت الوزارة المستهلكين علي التخلص من هذه اللعب وعدم اهدائها ألحد وأعادتها للمتجر 

الذى أشتريت منه . 

عمدة مدينة ماركهام ينتقد المتظاهرين والمعترضين علي إسكان الالجئين 
في فنادق المدينة علي نفقة الحكومة الفيدرالية  

إنتقد عمدة ماركهام فرانك سكاربيتي المتظاهرين الذين أعترضوا علي 
إسكان ٢٠٠ من الالجئين في فنادق عبر منطقة يورك التى تضم مدينة 
ماركهام علي نفقة الحكومة الفيدرالية ،قائال إن معارضتهم تقوم علي 
الكثير من المعلومات الخاطئة وتسعى الي خلق الخوف في المجتمع ، 
وكانت الحكومة الفيدرالية قد اعلنت عن أسكان ما بين ١٠٠ الي ٢٠٠ 
أزمة  لحل  وذلك  يورك  منطقة  في   فنادق  في  اللجوء  فرد من طالبي 

اسكانهم في مدينة تورنتو بعد ان امتألت مساكن طالب الكليات والجامعات بهم وظهرت الحاجة الي نقلهم منها 
في شهر أغسطس إستعدادا لعودة الطالب الي الكليات والجامعات في سبتمبر ، ويقدر عدد طالبي اللجوء في 
تورنتو بنحو ٤٠% من طالبي اللجوء لكندا ، وبينما طلب عمدة ماركهام أستضافة جزء من الالجئين في فنادق 
ماركهام لمساعدة مدينة تورنتو في أزمتها ، انزعج سكان ماركهام وقام ١٠٠٠ فرد بالتوقيع علي التماس بعدم 
قبول هؤالء الالجئين في ماركهام ، وكان واحد من الذين نظموا المظاهرة وتقديم االلتماس هو تشارلز جيانج 
الذى قال أن العمدة لم يتشاور مع سكان المدينة قبل أتخاذ قرار بقبول مئات من طالبي اللجوء وانه بينما  ليس 
هناك مشكلة في الترحيب بالالجئين في كندا فإن مدينة ماركهام ليس لديها القدرة علي إسكان هذه العائالت ، 
وإن ادارة المدينة لم تقل لنا كم عدد هؤالء القادمين؟ ومن أين جاءوا؟  والي متى سيبقون في المدينة ؟ ونحن 
نتسائل عن هذا ؟ وقد انتقد سكاربيتي كل هذه االعتراضات وقال أن هذا شيئا ينذر بالخطر أن يوقع ١٠٠٠ 
فرد علي التماس لم يقرأوه فلوا قرأوه لعلموا أن هناك خطأ في كتابة أسم مدينة ماركهام وانهم وقعوا علي 
االلتماس النهُ ِطلَب منهم ذلك وقيل لهم أن شيئا سيئاً علي وشك الوقوع في ماركهام !،وقال العمدة ؛ نشكر هللا 
أن هؤالء المعترضين لم يكونوا متواجدين عندما أتي المهاجرين الي هذه البالد واال فمن الممكن انهم كانوا 

سيرسلوهم لبالدهم مرة أخري وما كانت كندا ستكون هنا اليوم .

دونالد ترامب يثنى علي المكسيك ويقول أن هناك 
تقدم في المحادثات التجارية بينهما وحذر كندا 

من عدم التوصل الي إتفاق معها 
تغريدة  االمريكى  الرئيس  أرسل 
علي تويتر يوم الجمعة ١٠ اغسطس 
االرئيس  مع  التعامل  إن   " فيها  يقول 
وانه  لطيفا  كان  الجديد  المكسيكي 
التجاري  االتفاق  بشأن  تقدما  أحرز 

من  صادراتها  علي  ضريبة  يفرض  سوف  انه  من  كندا  وحذر  معهم 
السيارات إذا تعذر التوصل الي إتفاق مع أوتاوا ، وقال ترامب أيضا انه 
يجب العناية بي العاملين في صناعة السيارات في امريكا والمزارعين 
ولهذا  جدا  مرتفعة  تجارية  وحواجز  جمارك  علينا  فرضت  كندا  وإن 
سوف نفرض عليها ضريبة علي صادرتها من السيارات إذا لم نستطيع 

التوصل الي أتفاق مع أوتاوا" 
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  أملفاوضات السرية بني 
العرب وإسرائيل )4(

عواصف احلرب وعواصف السالم

توفيق مرتي مينا

لالعالن باجلريدة اتصل على:

 ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) ٢١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أو دانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

الصداقة  معاهدة  إلغاء  أيام من  بعد خمسة 
فى  السوفييتى  االتحاد  بنفسه مع  التى عقدها 
يونيو ٧١ , تلقى الرئيس السادات رسالة من 
الخطوة  بهذه  باعجابه  يبعث  فورد,  الرئيس 
) وانك تستطيع أن تعتمد على تأييدنا القوى 
إلى  المخابرات  قدمت  االيام  تلك  وفى   ,,,)
باعتزام  تفيد  معلومات  السادات  الرئيس 
طائرة  خطف  الفلسطينية  الفصائل  إحدى 
اسرائيلية) فيما سمى فيما بعد بعملية عنتيبى( 
باريس  إلى  القاهرة  من  سيسافرون  وأنهم   ,
وكان  للعملية,  النهائية  الترتيبات  الجراء 
 , بالموضوع  لكم  شأن  ال   ( السادات:  قرار 
أتركوهم يفعلون ما يريدون(, وفى أول يوليو 
بواسطة  الطائرة  خطف  عملية  نجحت   ٧6
خمسة فدائيين توجهوا بها إلى مطار بنغازى 
وطلبوا  أوغندا  فى  عنتيبى  مطار  ,ثم  بليبيا 
وليلة  فلسطينياً,  معتقاًل   ٥٣ سراح  إطالق 
يوليو قامت قوة كوماندوز إسرائيلية   ٤  /  ٣
بعملية إنقاذ جريئة تضمنت نزواًل فى مطار 
ومن  الطائرة,  موقع  على  وهجوماً  عنتيبى 
على  وافق  السادات  الرئيس  أن  المفارقات 
تسهيالت للطائرة االسرائيلية التى تحمل فرقة 

الكوماندوز الذاهبة إلى عملية االنقاذ. 

 ( فوز  عن  االمريكية  النتخابات  أسفرت 
المتحدة,,,  للواليات  رئيساً  كارتر(  جيمى 
فيما   ٧٧ يناير   ١٩ و   ١٨ أحداث  وجاءت 
به  وصفها  ما  أو  الطعام,  بمظاهرات  ُسمى 
جاءت  والتى  الحرامية(  إنتفاضة  السادات) 
للرئيس  وقيل  االسعار,  رفع  قرارات  بعد 
بهلوى  رضا  محمد  ايران  شاه  أن  السادات 
يعرض عليه واسرته اللجوء إلى طهران ,, 
رداً  سوفييتية  مؤامرة  أنها  السادات  واعتقد 
إلغاءه معاهدة الصداقة واستبعادهم من  على 
السوفييت  واستبعد  لكنه عاد   , السالم  عملية 
االحداث  هذه  وراء  المتهم  عن  يبحث  وبدأ 
ووجده أخيراً فى أزمة الشرق االوسط المعلقة 
اكتوبر  معارك  رغم  والالسلم  الالحرب  بين 

وبالتالى ضرورة االسراع فى حلها.

رئاسته  مهام  كارتر  تسلم  يناير   ٢٠ ويوم 
االمن  لمجلس  اجتماع  عقد  اليوم  نفس  وفى 
االولى  االولوية  إعطاء  فيه  تقرر  القومى 
وقد  االوسط,  الشرق  لقضايا  الجديد  للرئيس 
وجه دعوة للسادات لاللتقاء به أوائل مارس, 
واسرع رابين فاجتمع مع كارتر قبل موعده 
مع السادات , وعرض على رابين أربع نقاط: 
١ – تسوية شاملة ٢ – إسرائيل تستطيع أن 
تحقق أمنها داخل حدود ما قبل يونيو 6٧ مع 
أن  تستطيع  ال  مصر   –  ٣ بسيطة  تعديالت 
تمضى وحدها فى سالم منفرد إال إذا اقتنعت 
الفلسطينيون   – ممكن ٤  الشامل  السالم  بان 

من حقهم كيان قومى.

واجتمع الرئيس السادات مع جيمى كارتر 
فى ٤ ابريل , واقنعه باهمية االتصال المباشر 
والسبيل للنقاش هو مؤتمر جنيف و ويقترح 
أن تكون الموضوعات : ١ – طبيعة السالم ٢ 
– خطوط االنسحاب ٣ – القضية الفلسطينية 
وعاد  القدس,,,,  مستقبل   –  ٤ جوانبها  بكل 
من  كبير  قدر  ومعه  القاهرة  إلى  السادات 
االسرائيلية  االنتخابات  اإلطمئنان,,,لكن 
المبكرة جاءت بحزب الليكود المتشدد ومناحم 
بيجن رئيساً للوزراء الذى أختار موشى ديان 

وزيراً للخارجية. 

اشتباكات عسكرية  بدأت  يوليو  وفى ٢١  
بين مصر وليبيا بالطيران الذى هاجم قاعدة 
العضم الجوية الليبية واسفر عن تدمير شديد 
كما   , الطائرات  وبعض  ومنشآتها  بالقاعدة 
تقدمت وحدات من الصاعقة المصرية تساندها 
القوات الجوية وهاجمت معسكرات ليبية فى 
واحة  غرب  شمال  جغبوب(  واحة   ( منطقة 
الجزائرى  الرئيس  وتحرك  المصرية,  سيوة 
هوارى بومدين لوقف إطالق النار , وتدخلت 
هيـــــكل  ويقول   . العمليات  لوقف  أمريكا 
أُُجهضت  ليبيا  غزو  فكرة  أن  )والحاصل 
أن يخرج من  السادات  بدايتها(,,, واراد  فى 
حصارثالث أزمات] ١٨ و ١٩ يناير/ مجيء 

الليكود للحكم/ فشل عمليته ضد ليبيا [ .

قرر كارتر إرسال وزير خارجيته سيروس 
فانس إلى المنطقة , وتلقى السادات رسالة من 
) نيكوالى شاوشيسكو( رئيس رومانيا يعرض 
فيها استعداد بيجن للقاء الرئيس السادات فى 
أى مكان , وأنه) شاوشيسكو( يشعر أن بيجن 
سالم,,,  كرجل  التاريخ  دخول  فى  راغب 
وارسل بيجن رسائل مماثلة عن طريق الملك 
الملك  بين  لقاء  تم  كما  ايران,,  وشاه  الحسن 
مستعداً  الملك  وكان  ديان,  وموشى  حسين 
الضفة  على  إذا حصل  منفصل  اتفاق  لقبول 
الملك  أما  وغزة.  الشرقية  والقدس  الغربية 
الحسن فقد أوفد وزيره أحمد الدليمى مبعوثاً 
إلى الرئيس السادات, يعرض عليه االجتماع 
بين ممثل له وآخر لبيجن, وافق السادات على 
اجتماع ممثله مع ديان الذى كان قد تقابل مع 
الملك الحسن يوم ٥ سبتمبر ٧٧ فى القصر 
الملكى فى فاس لمدة ساعة ونصف,,, وبعد 
اربعة أيام إختار السادات السيد حسن التهامى 

نائب رئيس الوزراء مبعوثه ليقابل ديان.

ومن   , التهامى  حسن  مع  ديان  واجتمع 
أغرب ما جاء على لسان التهامى سؤال لديان 
معكم  متآمراً  الناصر  عبد  جمال  يكن  ألم   :
فى حرب ١٩6٧ ؟ وبدأ يهاجم عبد الناصر 

وقال: سأكتب عنه كتاباً إنه رجل مجنون.

بزيارة  السادات  قام   ٧٧ اكتوبر   ٣٠ وفى 
–هل  سؤالين:١  شاوشيسكو  وسأل  رومانيا, 
بيجن رجل سالم ؟ ورد شاوشيسكو: نعم  ٢ 
إتفاق  إلى  للوصول  القوة  يملك  بيجن  – هل 
باإليجاب,,  بتنفيذه؟ ورد شاوشيسكو  والتزام 
وفى عودته مر السادات بطهران وكان الشاه 
 , بيجن  من  خطاباً  اليوم  نفس  فى  تسلم  قد 
اسماه)  ما  على  السادات  بتشجيع  الشاه  وقام 
عماًل جريئاً(,, وكان سيروس فانس مستمراً 
يعلم  يكن  ولم  جنيف  لمؤتمر  االعداد  فى 
السادات  وقام  التهامى,  مع  ديان  باجتماعات 
إقتراح  بخصوص  للرد  كارتر  باستعجال 
جميع  تحضره  الشرقية  بالقدس  مؤتمر  بعقد 
فى  االقتراح  يعلن  ان  مزمع  النه  االطراف 
كارتر  رد  نوفمبرلكن   ٧ يوم  الشعب  مجلس 

كان سلبياً.

وفى جلسة مجلس الشعب , ألقى السادات 
مكان  أى  إلى  للذهاب  مستعد  إننى   [ بقنبلته 
لو كان هذا  السالم حتى  عن  بحثاً  العالم  فى 
 ] نفسه  والكنيست  ذاتها  القدس  هو  المكان 
وقد اخذت الدهشة كل الحاضرين, اما ياسر 

عرفات والذى حضر الجلسة فقد قال بعصبية 
شديدة: ان الرجل ألبسنى العمامة وانا جالس 
برؤساء  اتصل  فهمى  إسماعيل  أمامه..... 
من  الجزء  هذا  ابراز  لعدم  الصحف  تحرير 
 : للسادات  يقول  ايليتس  هيرمان  الخطاب,, 
 You will be يحاصرك  سوف  بجن  إن 
كنت  ضاحكاً:  الرئيس  ويرد   cornered
احد  ال  أن  وتعرف  اكثر  تعرفنى  انك  أظن 
اتصل  ثم  ركن,,  فى  يحصرنى  ان  يستطيع 
بالصفحة  قاله  ما  البراز  التحرير  برؤساء 
الليل.  منتصف  بعد  الواحدة  وفى  األولى 
والتر  االشهر  التليفزيون  مذيعا  بأن  أُخطر 
كرونكايت, وباربرا والترز يريدان ان ينقال 
من بيته أحاديث على الهواء وأمام الكاميرات 
المذيع عن  سأله  الرئيس  بيت  فى  المنصوبة 

طريق االقمار الصناعية: متى تنوى أن تقوم 
أتلقى  عندما  الرئيس:  ورد  الزيارة,,  بهذه 
دعوة بذلك ,, وعاد المذيع يسأل : معى على 
الخط الثانى رئيس الوزراء بيجن,هل تسمح 
لى بسؤاله متى يكون مستعداً لتوجيه الدعوة 
برونكايت  بالتأكيد,,  السادات:  ورد  إليك؟ 
يسأل بيجن, ويرد بيجن: إننا سوف نبعث إلى 
لزيارة  رسمية  بدعوة  اآلن  السادات  الرئيس 
للكنيست  أمام جلسة خاصة  وللحديث  القدس 

كما طلب . 

وعواصف  الحرب  عواصف  المرجع: 
السالم – محمد حسنين هيكل

                                                                               يتبع

وائل والراهب فلتاؤس .. 
ليسوا يهوذا !!!! إال إذا.....

أبونا فليوباتري عزيز 

اياديكم  من  رجمهما  حجارة  إرموا  أرجوكم 
وافتحوا قلوبكم لقبولهما نعم كل الدالئل 
جرمية  بإرتكاب  قاما  إنهما  يؤكد  واعترافهم 

قتل أبيهما ومعلمهما ... ولكن ..
نعم هما حاوال االنتحار بطرق متعددة وشاءت 

عناية اهلل عدم موتهما ... ولكن ..
البشعة  اجلرمية  بتمثيل  احدهما  قام  نعم 
الطب  تقرير  من  ظهر  وكذلك  بالكامل 
الشرعي حجم القسوة والكراهية التي كان 
عليها وهو يرتكب جرميته البشعة ... ولكن ..

رهبنته  من  التجريد  احدهما  استحق  نعم 
ثبت  ان  االخر  للراهب  جتريد  قرار  انتظار  وفي 

عليه دوره في اجلرمية ... ولكن ..
تنطبق  ال  يهوذا  حالة  ان  لكم  اؤكد  مازلت 

على حالتهما ..
وحقده  وكراهيته  املال  حب  قاده  يهوذا  نعم 

على معلمه الى تسليمه للموت ... ولكن ..
شابه  ابيفانيوس  االنبا  الرحمات  مثلث  نعم 
متاماً شخص سيده رب اجملد يسوع وقد خانه 

تلميذه وسلمه للصليب .. ولكن ..
كارثة يهوذا احلقيقية احبائي ليست انه أحب 
النه سلم  وال  اجملد  له  املسيح  من  اكثر  املال 
في  كانت  يهوذا  كارثة   .. به  وغدر  معلمه 
يستفيد  فلم  وانتحاره  رجاؤه  وفقدان  يأسه 
الفارق   .. وضاع  فهلك  املسيح  وفداء  بغفران 
اجلوهري ما بني سقوط بطرس وسقوط يهوذا 
حضن  في  سقط  سقط  حينما  بطرس  ان 

املسيح فأقامه اما يهوذا فسقط بعيداً عن 
حضن املسيح فضاع ..

الفرصة  امامهما  مازالت  والراهب  وائل 
وتقبل   .. ليتوبوا  مفتوح  واحلضن  سانحة 

توبتهما ..
نعم البد من العقاب األرضي بالقانون ولكن 
ميكنهما متاماً تفادي عقاباً سمائياً ينتظرهما 

اذا فقدا رجاؤهما وصار بالفعل كيهوذا ..
ولكم أمتنى امران :-

بروح  له  املشهود  االباء  احد  يقوم  ان  أولهما 
االبوة بالذهاب واجللوس مع وائل والراهب من 
ومناولتهما  اعترافهما  وتقبل  ابديتهما  اجل 
من األسرار وقت ان يرى ويتأكد من توبتهما ..

محاميو  احد  تكليف  يتم  ان  الثاني  األمر 
اعترافهما  رغم  عنهما  للدفاع  الكنيسة 
محامي  انه  قال  الذي  االخ  فعله  فما   !!...
امياننا  ضد  هو  القضية  عن  بتنحيه  وائل 
مهنة  مبادئ  ضد  باألكثر  وكذلك  املسيحي 
عن  يتساءل  البعض  لعل  السامية  احملاماة 
غرابة هذان األمران أقول لكم جميعاً ان هذه 
وليتذكر   .. وعقيدتنا  امياننا  وهذا  مسيحيتنا 
اجلميع ان في السماء االن إسطفانوس الذي 
في  شارك  الذي  الرسول  وبولس  رجمه  مت 
متاماً  اثق  بقتله..  راضياً  وكان  الرجم  عملية 
ابيفانيوس  االنبا  نيافة  الرحمات  مثلث  ان 
ويصلي  وخطيتهما  فعلتهما  لهما  غفر  قد 
سانحة  الفرصة  مازلت   .. أجلهما  من  االن 
.. مازال حضن املسيح  لهما للتوبة والرجوع 
مفتوحاً ومستعد لقبولهما فاتركوا األحجار 
هي   .. ترجموهما  وال  اياديكم  مألت  التي 
مسيحيتنا يا سادة ومن أراد ان يقبل فليقبل 

..



                                                                                                                                                      
من احلياة          

بقلم/ مدحت موريس 

(voicy2005@yahoo.com) 

أعزائى سأفسح المجال هذا العدد لنقرأ معاً قصة 
حقيقية حدثت بالفعل فى خمسينات القرن الماضى 
ولو كنت انا او غيرى قمنا بتأليف مثل هذه القصة 
الواقعية  وعدم  الخيال  فى  بالمبالغة  اتهامنا  لكان 
بطلها  حقيقية  قصة  بالفعل  حتمياً....لكنها  أمراً 

شخص مثلنا اسمه مجدى يسى.

 

بداية مقدسة :

كان مجدى يسى طالباً فى الجامعة و كان يواظب 
على الحضور إلى الذهاب إلى كنيسة مارمرقس 
على األعتراف عند  مواظباً  ايضاً  بشبرا و كان 
كان  و  إبراهيم  ميخائيل  القمص  أعترافه  أب 
فى  تعرف مجدى  التناول وكمثل..  على  مواظباً 
الكلية على مجموعة زمالء منهم سامى و منير و 

عماد و محسن الخ 

 غيره.. كثره أختالطه بهم أدى إلى تغيره تدريجياً. 
الذهاب  إلى  أصدقاءه  دعاه  األيام  من  يوم  وفى 
معهم إلى سينما قصر النيل و كانت تعرض فيلم 
عن مجموعة أصدقاء قرروا أن يسرقوا من أجل 
شتى  أفكاراً  الفيلم  ترك  و  أغنياء..  يصبحوا  أن 

داخلهم ..

لقد تغير مجدى أكثر و أكثر.. فأعتاد التدخين و 
أنساق إلى شرب الخمر و ظل يهوى مع أصدقاءه 

أكثر و أكثر داخل فجوة الخطيئة 

يذهب  أن  قرر  و  الضمير  بتأنيب  مجدى  أحس 
ميخائيل..  أبونا  أعترافه  أب  عند  لألعتراف 
شعر  مره  وألول  الكنيسه،  فى  يجده  لم  ولكن.. 
مجدى داخله بالفرح فقد كان يخشى مواجهة أب 

أعترافه. 

قال عماد لمجدى أن الجيران اللى فوقهم بيتركوا 
يرجعوا  لما  أوالدهم  علشان  شقتهم  مفتاح  عندنا 
أحنا  الشغل،  فى  الوالدين  بيكون  المدرسة  من 
الجاى  والشهر  المفتاح،  من  نسخه  نعمل  ممكن 
هيسافروا المصيف ممكن نبقى ندخل وناخد جزء 

من الدهب اللى عندهم 

وقد كان ! فبالفعل سرقوا غويشة دهب وباعوها، 
فجوة  داخل  أكثر  و  أكثر  معهم  أنحدر مجدى  و 
الخطية، فعرف مجدى ألول مرة شرب المخدرات 

ثم الزنا.. 

تنزلق  الجريمة  عالم  يدخل  من  أن  طبيعى  شئ 
ولن  وال  األجرام  يدمن  و  أكثر  و  أكثر  رجله 
يشبع، و بالفعل تكررت جرائم المجموعة وقاموا 
بعدةسرقات متعددة ُقيدت كلها ضد مجهول وفى 
أحدى السرقات أعدوا خطتهم لسرقة منزل عند 
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ذهاب سكانه إلى المصيف و بعد دخولهم 
وجدوا مفاجأة وهى أن األم لم تذهب مع 
بقية األسرة للمصيف، فقاموا بتكميمها و 
تهديدها بالذبح و سرقوا المنزل، وفشلت 
أحد  فى  و  عليهم..  العثور  فى  الشرطة 

جرائمهم قاموا بقتل أثنين. .

شرطة  ضابط  شك  السرقات  أحد  بعد 
عليهما  القبض  تم  و  سامى  و  منير  فى 
أن  محسن  و  عماد  و  مجدى  وأستطاع 
يهربوا.. وفى قسم شرطة شبرا أعترف 
فتم  المجموعة  بقية  على  وسامى  منير 

القبض عليهم.

يأتى  أن  يتوقعوا  فلم  جداً  أسرته  حزنت 
اليوم و يكون فيه متهماً تطارده العدالة، 
وجن جنون والده بعد معرفته أن أبنه تم 
فاروق  باألستاذ  أتصل  و  عليه،  القبض 
مجدى  مع  التحقيق  عند  و  المحامى، 
ذمة  على  يوماً   ٥١ حبسه  تم  القسم  فى 
المحامى  القضية، وتوقع األستاذ فاروق 
لحين  بكفالة  مجدى  عن  األفراج  يتم  أن 
إلى  مارى  أخته  وذهبت  القضية..  بحث 
فحزن  حدث،  بما  لتخبره  ميخائيل  أبونا 
جداً و أخذ يصلى من أجل مجدى ووعدها 

بالصالة من أجل أخيها فى كل قداس .

تجديد  تم  بل  مجدى  األفراج عن  يتم  لم 
حبسه مرتين فأصبح اجمالى ما قضاه فى 
السجن هو ٥٤ يوماً و كان له طلب واحد 
المسجونين  بزيارة  المكلف  الكاهن  من 
هو أن يحضر إليه ابونا ميخائيل أبراهيم.

أن  بعد  ميخائيل  أبونا  حضر  وبالفعل 
قابل  و  بالزيارة  تصريح  على  حصل 
أبونا  كتبه  فيما  قرأنا  مهماً  و  مجدى 
ميخائيل وهو يصف هذا اللقاء فلن يمكننا 
وصفه أدق وصف، فمجدى كان قد تغير 
و هو يحس  بكاء شديد  بكى  لقد  تماماً.. 
بالذنب والندم و فى قرارة نفسه قرر أن 

يتوب توبه حقيقية صادقه .

فى الليلة الثالثة من زيارة أبونا ميخائيل 
وكانت  وصلى  مجدى  ركع  لمجدى، 
أنا  يقول:  تنهمر من عينيه وهو  الدموع 
غير مستحق أيها الرب يسوع أن تموت 
الدم  أجل  من  الصليب  على  أجلى  من 
المسفوك أقبلنى وسامحنى ببركة القديسة 
األسود  موسى  القديس  و  مريم  العذراء 

الذى تاب ورجع إليك.. آمين.

ما أن وضع مجدى رأسه على األرض 
ووجد  إال  الفجر  قرب  يستريح  حتى 
الزنزانة كلها نور و رآى العذراء مريم 
فى مجد ونور شديد وقالت له : يا مجدى 
الرب يسوع المسيح يحبك وهو مات على 
الصليب من أجلك، وأنا كنت أصلى من 
أجل أن ينقذك الرب من طريق الضالل.. 
كل ما يقوله لك أبونا ميخائيل افعله دون 
الرب  ألن  التخف  تردد.  أو  شك  أدنى 

معك. سالم سالم.

مرة  ميخائيل على تصريح  أبونا  حصل 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

أخرى بزيارة مجدى بعد حوالى أسبوعين 
من ظهور العذراء مريم لمجدى، وحكى 
مجدى ألبونا ميخائيل ما حدث معه من 
قرأ  قد  كان  و  له  مريم  العذراء  ظهور 
فى هذه الفترة العهد الجديد بأكمله حوالى 
مع  ميخائيل  أبونا  وصلى  مرات..  سبع 
مجدى.. بعد أنتهائه من الصاله معه سأله 
مجدى  يا  حكم  عليك  هل صدر   : قائاًل 
؟، فأجال مجدى نعم يا أبونا صدر حكم 
مع  تفاهم  بابا  لكن  سنوات   ٣ بالسجن 
إستئناف فى محاولة  يقدم  لكى  المحامى 
تخفيف  حتى  أو  البراءة  على  للحصول 
أنت  طيب   : ميخائيل  أبونا  فسأله  المدة 
يا مجدى عايز أيه ؟ فأجاب مجدى : أنا 
يا أبونا مش عايز غير غفران خطاياى، 
ولم  تكتشف  لم  كثيرة  جرائم  عملت  أنا 
عاور  و  النيابة  وال  البوليس  يعرفها 
مجدى  وأعترف  لقدسك..  بيها  أعترف 
والسرقة..  الزنى  و  القتل  جرائم  بكل 
له  قال  األعتراف  من  أنتهى  أن  وبعد 
أبونا : شوف يا مجدى الزم تعترف بكل 
شئ أمام المحكمة علشان ربنا يسامحك.. 
أبونا و صمم على  بكالم  وأقتنع مجدى 

طاعته مهماً كانت النتيجة..

كان  القضية  نظر  موعد  حل  حينما 
صوت العذراء يرن فى أذن مجدى: البد 

أن تطيع كل كالم أبونا

األستاذ  المحامى  وقف  وقد  ميخائيل، 
بتخفيف  ألتماس  مذكرة  قدم  و  فاروق 
العقوبة نظراً ألن مجدى طالب كما أنه 
أغوى من أخرين و أن هذه هى الجريمة 
األولى وهى مجرد سرقة.. وحينما نادى 
 : قائاًل  مجدى  رد  اسم مجدى،  القاضى 
أنا مجدى يسى وعندى أقوال مهمة جداً 
فى القضية.. وقال :أنا يا سيادة القاضى 
شاب أدرس فى الجامعة وقد إبتعدت عن 
المقدس  الكتاب  و  الكنيسة  وتركت  هللا 
وبدأت  رديئة  معاشرات  فى  ودخلت 
أتورط فى جرائم كثيرة، هناك أكثر من 
فيها  أضبط  ولم  أرتكبتها  جرائم  عشرة 
وهذه  مجهول  ضد  كلها  تقيد  وكانت 
وأعترف  فعلتها.....  التى  الجرائم  هى 
عنها  تعلم  لم  التى  الجرائم  بكل  مجدى 

جرائمه  يقرأ  مجدى  وكان  شئ  المحكمة 
من ورقه دون فيها كل تفاصيل.. وهنا قال 
له القاضى : هل أنت فى كامل وعيك و 
إرادتك ؟ فأجاب مجدى : نعم يا سيدى أنا 
فقط أريد اراحة ضميرى حتى أنال عقابى 
هنا على األرض و أستريح فى الملكوت .

فاروق  األستاذ  الجلسة..ولكن  إنتهت 
المحامى أصيب بدهشة وشلل فى التفكير 
ذهب  وعندما  رجليه  يجر  وهو  وخرج 
فاجابه  الوالد..  سأله  مجدى  والد  لمنزل 
أستاذ فاروق بحقيقة أعتراف مجدى الذى 
أدلى به.. فوقعت األم مغشياً عليها و أخذ 
األب يتناقش معه فى النواحى القانونيه ..

أخذ  و  السجن  داخل  بالكرازة  مجدى  قام 
المسيح  السيد  محبة  عن  الجميع  يحدث 
حتى أن العديد من المسجونين تابوا بسب 
األنسان  مجدى  وهو  رأوه  الذى  المثال 

التائب ..

عندما جاء يوم نطق الحكم تم ضم ملف 
الجنايات التى قيدت من قبل ضد مجهول 
هو  النهائى  الحكم  ليصبح  الحكم،  إلى 

األعدام ..

فأخبر  األعدام  تنفيذ  موعد  مجدى  عرف 
بذلك أبونا ميخائيل كما أخبر أسرته، وقبل 
الليل  ميخائيل  أبونا  أمضى  الحكم  تنفيذ 
بأكمله فى الصاله من أجل مجدى وذهب 
فى الصباح ليناوله.. و أستيقظ مجدى من 
نومه  فى  العذراء  رأى  ألنه  فرحاً  نومه 
توبتك و  أكملت  أنت  يامجد   : له  قالت  و 
الرب قبلها، إفرح بإكليلك، إكليل التائبين 

و سوف نفرح كلنا بمجيئك.

إلى  يسرعون  والعساكر  الضباط  وكان 
فى  للذكرى  كلمات  لهم  ليكتب  مجدى 
من  لهم  يكتب  فكان  الخاصة،  أوراقهم 
النهاية،  فى  ويوقع  يحفظها  التى  اآليات 
أصحابه  مع  تقابل  لألعدام  طريقه  وفى 
األربعه وجميعهم أخذوا ُحكم بالسجن لمدة 
يقول  بسامى  وإذ  األشغال.  مع  سنة   ٥١
لمجدى : أرجوك حينما تذهب عند المسيح 
أذكرنا فى صالتك لكى نبدأ من اآلن حياة 

توبة قوية..

أستمع  و  ميخائيل  أبونا  حضر  وعندئذ 
يظهر  كما  مجدى  من  األخير  لألعتراف 
مجدى  صلى  و  ناوله  ثم  الصورة..  فى 
أستودع روحى..  يديك  يارب فى   : قائاًل 
األعدام فى مجدى يسى..  تنفيذ حكم  وتم 
رمز األنسان التائب الذى طلب التوبة ولم 

يبالى بأى عوائق قد تمنعه من تنفيذها
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بصــــــراحة
 رأيي يف جرمية إستشهاد األنبا أبيفانيوس 

 مدحت عويضة

جريمة بشعه شهدها دير أبو مقار 
أودت بحياة األنبا أبيفانيوس أسقف 
الحادث  وقوع  منذ  الدير،  ورئيس 
التريث  بضرورة  شعور  وأمتلكني 
والهدوء، وشعرت أن هناك شئ ما 
وراء الحادث. فهي الجريمة األولي 
فيها  يقتل  التي  الكنيسة  تاريخ  في 
أسقف داخل الدير، الحظت صدمة 
القبطي،  المجتمع  داخل  كبيرة 
األسقف  لموت  ليس  بالقلق  شعور 
ولكن خوفا من أن يتم الكشف عن 
القاتل ويكون قبطيا، أو خوفا من أن 
يقوم األمن بتلبيس الجريمة لقبطي. 
بين  الثقة  عدم  من  حالة  ووسط 
والشعب  في مصر  التحقيق  جهات 
واألقباط  عامة  بصفة  المصري 
بصفة خاصة زادت حالة القلق لدي 

األقباط.
لدي رأي في الجريمة التي أدت 
أرجوكم  أبيفانيوس  األنبا  إلستشهاد 
أرجوكم  تقبلوه  لم  وأن  تقبلوه  أن 
تذكروا أنه رأيي ولي الحق في أن 

أقوله.
 

داخل  كبيرة  مشكلة  لدينا  أوال: 
نؤمن  أننا  وهي  المصري  المجتمع 
يقلل   أو  يشوه  قد  الفرد  خطأ  أن 
المؤسسة  سمعة  علي  يؤثر  أو 
ثالث  تجاه  شديدة  حساسية  ولدينا 
ثم  العسكرية  المؤسسة  مؤسسات. 
األزهر  وهما  الدينيتين  المؤسستين 
والكنيسة. وهذه نظرية خاطئة ومن 
ماسبيرو  مذبحة  عن  مقاالتي  يتابع 
بدين  حمدي  تبرئة  محاولة  وعن 
القيادات  من  وغيرة  الجريمة  من 
المذبحة،  كانت موجودة وقت  التي 
خطأ  أن  قلت  أنني  وقتها  سيتذكر 
فرد ال يمكن أن يؤثر علي مؤسسة 
هو  المؤسسة  علي  يؤثر  الذي  بل 
التستر علي الجريمة، ألنه ببساطة 
جهات  في  الثقة  تفقد  الناس  يجعل 
التحقيق وال تصدق أي نتيجة تصل 
إليها حتي لو كانت ما وصلت إليه 
هو الحقيقة ألن الثقة غير موجودة.

مؤسسة  من  نقترب  تعالوا 
األكبر  وهي  الكاثوليكية  الكنيسة 
من  عصور  وبعد  كله،  العالم  في 
بعض  إرتكبها  جرائم  علي  التستر 
قساوسة الكنيسة والذين هم رهبانا، 
وبعد أن شعرت الكنيسة بأنها بدأت 
التحقيقات.  في  شعبها  ثقة  تفقد 
جديد  منهج  بإنتهاج  الكنيسة  قامت 
من  كل  مع  التحقيقات  نشر  وهو 
علي  الحكم  ثم  جريمة  يرتكب 
مرتكب الجريمة وأن كانت جريمته 
رتبته  من  تجريدة  وتستحق  كبيرة 
لألبد.  منها  تجريدة  يتم  الكهونتية 
ومن هنا عادت الثقة لشعب الكنيسة 
أخري.  مرة  مؤسسته  قيادات  في 
الكاثوليكية  الكنيسة  أيقنت  أن  بعد 
أن خطأ شخص ال يمكن أن يشوه 
المصارحة  هو  واألفضل  صورتها 
والمكاشفة وعقاب الشخص مرتين 
أخري  ومرة  المؤسسة  داخل  مرة 
لتحاكمه  المدنية  للسلطات  بتسليمة 

وتطبق عليه القانون.

بشر  هم  مؤسسة  أي  أفراد  أن 
والخطأ جزء من الطبيعة البشرية، 
علي  يحسب  الفرد  خطأ  كان  لو 
المسيح  عن  نقول  فماذا  المؤسسة 
منهم  خرج  تلميذا   ١٢ إختار  الذي 
وهي   %٨.٣ بنسبة  خائنا!!!   واحد 
نسبة كبيرة جدا. لماذا نسينا أن هللا 
هللا  ولكن  خطيانا  علي  يحاسبنا  ال 
يحاسبنا علي عدم توبتنا عن الخطية 

وعدم الرجوع عنها.
 

أنا مثلكم ليس لدي ثقة في جهات 
ما  يكون  وربما  المصرية  التحقيق 
صحيحا  ليس  رسميا  عنه  أعلن 
وملفقا وربما يكون مرتكبي الجريمة 
أشخاص أخرون غير الذين أعلنت 
تكون  وقد  عنهم  الرسمية  الجهات 
المرة،  هذه  التحقيق صادقة  جهات 
أنا لم أناقش في مقالي من القاتل وال 
أنا حزني  القاتل،  كثيرا من  يهمني 
البارزة  العالمات  أحد  رحيل  علي 
التنوير  رواد  وأحد  كنيستنا  في 
والذين كنت أبني عليهم أماال كبيرة 
الكنائس  علي  كنيستنا  إنفتاح  في 

األخري ألن هذا ما أحلم به.
أن  أفترض  دعوني  ولكن 
جهات  أعلنته  ما  وأن  راهبا  القاتل 
لدي  فليس  صحيحا،  كان  التحقيق 
أدني مشكلة في كون القاتل راهب 
ثقتي  يهز  ولم  راهب  غير  او 
أنملة،  قيد  ورهبانها  كنيستي  في 
حول  الرهبان  أالف  بها  فكنيستي 
منهم  يخرج  أن  يعيبها  وال  العالم 
الذي  عشرة.  أو  أثنين  أو  يهوذا 
يهمني أن تكن كنيسيتي صادقة مع 
شعبها تصارحنا بالحقيقة وال تتستر 
علي مجرم، تلقي بمن يكسر قانونها 
المكان من  األسوار وتطهر  خارج 
وجوده، واألهم أن ال تزعزع الثقة 
بيني وبينها ألصدق كل الوقت كل 

ما تقوله لي الكنيسة.
 

بقصة حدثت عندما  مقالتي  أختم 
في  شنودة  البابا  أن  خبر  نقلت 
اعتبرت  أن  بعد  لمصر  طريقة 
المستشفي حالته حالة ميئوس منها، 
وحصل  وتعب  أجتهد  كصحفي 
آن  بهدف  ونشرها  العلومه  علي 
يكون الشعب مستعد، فوجئت بكمية 
من  أكبر  تكون  ربما  تأتيتي  شتائم 
في  لها  تعرضت  التي  الشتائم  كل 
الحالة  أقدر  كنت  حياتي!!!.  كل 
البابا  أرد  وكنت  للناس  النفسية 
سبقوه  الذين  الباباوات  وكل  شنودة 
وستبقي  سيرحلوا  سيلحقوه  والذين 
الكنيسة.  ونعم ستبقي كنيستنا قوية 
تنال  مؤسسة  نقية  طاهرة  شامخة 
النظر  بغض  وثقته  العالم  إخترام 
عن من هو قاتل سيدنا. وال شك أن 
األنبا أبيفانيوس يشكر من قتله ومن 
سبب  كانوا  ألنهم  الجريمة  دبروا 
في أكليل الشهادة وهو يصلي ألجل 
توبتهم وليتنا نصلي جميعا من أجل 

توبتهم جمعيا.       

ال تستهني بنقص فيتامني د

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

من  قادم  جديد  مريض  أتى 
السعودية في االربعينات من عمره 
مالزم  العضالت  وجع  من  يشكو 
له منذ فتره حتى انه ال يستطيع ان 
يأتي بحركة واحدة اال ويصرخ من 

األلم 

أنواع  جميع  معه  تفلح  ولم 
عمله  وترك  قبل  من  المسكنات 
العضلي معتقدا ان السبب هو العمل 

العضلي المرهق.    

المتعلقة  الفحوصات  كل  أتت 
الروماتيزمية  أنواع اآلالم  بمختلف 
انها سالبه واقترحت عليه ان يعمل 
اختبار لفيتامين د وان يدفع له مبلغ 
٣٥ دوالر حيث أن التأمين الصحي 

هذا  يغطى  ال  سنوات  بضعة  منذ 
التحليل اال بشروط معينة ال تنطبق 

عليه 

فيتامين  ان  النتيجة  وأتت  وافق 
النتيجة  ان  حيث   ١٠ من  اقل  د 
المقبولة تكون أكثر من ٧٥ هذا مع 
ارتفاع في هورمون الغدة المجاورة 

للغدة الدرقية )بارا ثايرويد( 

الكالسيوم  الهرمون يسحب  وهذا 
بالمعدل  يحتفظ  لكى  العظام  من 
الطبيعي للكالسيوم في الجسم وهذا 
يؤدى بطول الوقت لهشاشة العظام 

طلبت منه ان يأخذ جرعة عالية 
من فيتامين د لمدة ٣ أشهر وان يعيد 

التحليل بعدها

في  د  فيتامين  ان  النتيجة  أتت 
الطبيعى  المعدل  في  أصبح  الجسم 
المجاورة  الغدة  هرمون  وانخفض 

للغدة الدرقية

بانتهاء آالم عضالته  كان سعيدا 
لم  الذى  بالتحليل  سعادته  من  أكثر 
يفهمه واخذ يفرد عضالت زراعيه 
تتحرك  انها  يضحك  وهو  أمامي 
عانى  الذى  السابق  غير  الم  بغير 

منه لسنوات. 

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب 

بقية مقال »من اسرار العقل الباطن« ص1٢
افكاره و مشاعره من  صامت يعبر عن مخاوفه و 

خالل السلوكيات و التصرفات ال  الكالم  
لديه قدرة هائلة على تخرين  المعلومات و الخبرات 
التى تمر على االنسان  من لحظة الميالد حتى الوفاة  و 
حينما نتعرض لموقف ما  يتنبه العقل الباطن الخراج 
االستجابة المناسبة للموقف من واقع خبراته المخزنة 

او  االوهام  و  الواقع  بين  التفريق  يجيد  ال  عشوائى 

الخير والشر فيتعامل مع كل االفكار التى يمررها عليه 
العقل الواعى  بأنها حقيقية و مفيدة فيسلك بها 

ملكاته هو  الواعى رغم محدودية  العقل  هذا  وعلى 
الباطن  فهو بدوره كمقود  العقل  الذى يحدد اتجاهات 
انه  اال  السيارة   بحجم  مقارنه  صغره  رغم  السيارة 
الخادم  بمثابة  الباطن  فالعقل  اتجاهاتها..  فى  يتحكم 
او  فيستجيب  الخير  على  يبرمجه  لصاحبه..  المطيع 

يبرمجه على الشر فيخضع 

بقية مقال أين الحقيقة في انتقال نيافة األنبا 
أبيفانيوس؟ ص5 

االمن  رفض  لماذا  الرهبان:  أحد  انتحار  شبهة   -6
ان  بعد  المستشفى  في  فلتاؤس  الراهب  اهل  زيارة 
انتحار  محاولة  من  اليه  نسب  فيما  الموت  من  نجا 
اشك كثيرا في مالبساتها، قد تكون محاولة من األمن 
إلسكاته خصوصا االدعاء بانه قذف بنفسه من شرفة 
عالية وهي طريقة المخابرات المصرية المشهورة في 
انتحارا  الجريمة  تبدو  بحيث  ضحاياها  من  التخلص 
الممثلة سعاد حسنى و اشرف  فعلوه مع  وأشهرها ما 

مروان ونجحوا في قتلهما وااليهام بأنهما انتحرا. 
الحقيقة  وكشف  فضحهم  حاول  قد  الراهب  أيكون 

فلفقوا له عملية االنتحار ليقتلوه ويسكتوه لألبد ؟.
٧- رد الفعل على الخالف: مهما ادعوا من خالفات 
بين  المعتاد  من  فليس  الدير  ورئيس  الرهبان  بين 
المسيحين والرهبان خاصة،  ان يكون رد فعلهم القتل، 
الملتزمة  فالرهبان بالذات عالوة على الحياة الروحية 
فان التدرب الشديد على التحمل والطاعة والعمل الشاق 
خصوصا الزراعي يجعل نمط التصرف بعيدا جدا عن 
هذا الرد العنيف والمبالغ فيه ويصعب على المسيحين 

ان يصدقوه.
هي  الراس(  )شج  الطريقة  هذه  القتل:  طريقة   -٨
طريقة االرهابين من السلفيين كما جاءت في نصوصهم 

اتباعه  يحث  وهو  تصريحات صفوت حجازي  راجع 
في  االخوان  يخالف  من  قتلهم  عند  الرأس  شج  على 
على  غريبة  القتل  في  الطريقة  وهذه  معتقداتهم، 
المسيحيين عموما وال توجد في سلوكياتهم بل بالعكس 
كل التعاليم المسيحية تحث على عكس ذلك وال توجد 
لألعداء.  حتى  القتل  الى  تدعو  مسيحية  نصوص  اي 
بالحث  تفسيرها  يمكن  نصوص  لديهم  اآلخرين  ولكن 
على االنتقام واالخذ بالثأر وقتل من يختلف معهم في 
التفكير. بل مثل هذه األفعال تحتاج الى قتله محترفين 

مدربين على ذلك ومعتادينه فما بالك بالرهبان؟
٩- الخالف الفكري: استغلت الميديا وجهات التحقيق 
االمنية، الخالف الفكري بين المتنيح قداسة البابا شنودة 
اتباع  بان  لإليحاء  المسكين  متى  ابونا  قدس  والمتنيح 
األول دبروا اغتيال اتباع الثاني كتصفية حسابات بينهم 
وهذا عاري من الصحة الن هذا ليس أسلوب المسيحين 
بينهم  التفسير  في  واختالفات  األفكار  مع  التعامل  في 
وحتى لو فرضنا جدال انهم يدبرون مثل هذه االعمال 
االنتقامية فمن المنطقي ان يكون تنفيذها من اتباع البابا 
وليس  والبابا موجود،  اي  قوتهم  اوج  في  شنودة وهم 

بعد تنيحه.
بعد هذا التحليل التفصيلي فهناك شك كبير في تواجد 
أصابع الدولة اإلرهابية بقيادة السيسي في حادث انتقال 

المتنيح نيافة االنبا ابيفانيوس رئيس دير االنبا مقار. 

جنوب السودان يصل ايل اتفاق مع املتمردين 

 ٥ االحد  يوم  نهائي  إتفاق  سالفاكير   السودان  جنوب  رئيس  وقع 
أغسطس لوقف أطالق الناروأتفاق لتقاسم السلطة مع زعيم المتمردين 
ريك ماشار في محادثات في الخرطوم ،ويتوقع أن يكون هذا االتفاق 
نهاية للحرب والصراع في جنوب السودان ، وكانت جنوب السودان 

قد حصلت علي أستقاللها عام ٢٠١١ ولكن إندالع الحرب االهلية خالل العامين الماضيين ما بين مؤيدى 
المنافسات  اشعلتها  وقد  ماشار  ريك  السابق  الرئيس  نائب  بقيادة  التمرد  وحركة  سالفاكير  بقيادة  الحكومة 
الشخصية والعرقية و قتل خالل هذه الصراعات ربع سكان جنوب السودان ، ودمر أقتصادها الذي يعتمد 
إنتاج النفط الخام ،وقد ساعدت دولة السودان علي التوصل لهذا االتفاق،  وقال وزير  أعتمادا كبيرا علي 
الخارجية في السودان محمد ديرديري " إن هذا االتفاق يعرب عن التزام جميع االطراف بوقف اطالق النار 
" وقال سالفاكير "أنا وحكومتى نعرف ان الصراع في جنوب السودان شكل عبئا ماليا وسياسيا علي الحكومة 
والمنطقة والقارة ، والحرب الداخلية ال معنى لها وقد فرضت معاناة علينا وعلي أسرنا وقتل مئات من الشباب 
النساء والرجال ودمر أقتصادنا وتركنا مقسمين . وأن أتفاق السالم الجديد بين الحكومة والجماعات المتمردة 
لن ينهار النه لم يفرض علينا مثل االتفاقات السابقة ، وحث علي التحاور مع مجلس االمن علي كيفية تأمين 

المنطقة من التهديدات والحفاظ علي السالم . 
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ضد اإلحلاد ) جمموعة 
مقاالت هتم اجلميع ( 

)املقالة الثالثة(
هل الكون نتاج خلق 
عشوائي أم تصميم 

عقالين ؟ 

تثبت  المقاالت  هذه   : واجب  تنويه   
باألدلة العلمية فقط وجود هللا، وليس 
يؤمن  ال  دينية  معتقدات  إلي  إستنادا 
هذه  وأيضا  أصال.  بها  الملحدون 
المقاالت،ال تناقش أو تستند أو تدعو 

لمعتقد معين.      

كل الملحدين يتفقوا وَيَرْون في بعض 
عشوائية،  ظواهر  الكون  من  أجزاء 
تصميم  مالمح  األخر  البعض  وفي 
عقالني منظم . ولكن يختلف الملحدون 
فيما بينهم عن نسبة الظواهر العشوائية 
في صناعة  العقالنية  التصميمات  إلي 
هذا الكون. ولكنه حتي لو إفترضنا أن 
التصميم العقالني يمثل فقط ١%؛ فالبد 
نسبته  كانت  وأيا  العاقل  التصميم  لهذا 
من وجود مصمم؛ ألنه ال تصميم منظم 
والعقل  بالحكمة  يتميز  مصمم  بغير 
نسمي  المؤمنون  ونحن  والنظام. 

مصمم هذا الكون هللا. 

عاقل  مصمم  بوجود  اإلعتقاد  وهذا 
اإلعتقاد  من  أو  العاطفة  من  يأتي  لم 
منطقية  وإنما جاء ألسباب  )اإليمان(. 
ال تحصي نذكر منها اليوم دليال واحدا، 
في  األخري  الكثيرة  األسباب  ونتابع 

سلسلة المقاالت القادمة بْاذن هللا : 

المعقدة  القوانين  الدليل األول:  حزمة 
التصميم  هذا  تحكم  والتي  والمحكمة 
الملحدون  منها  الكثير  إكتشف  والتي 
في  نالوا  حينما  الغرور  وأخذهم 
العلمية  الجوائز  هذه  إكتشافاتهم 
الرفيعة، ونسوا أنهم لم يخترعوا قانونا 
لهذه  فهم » مكتشفون »  منها؛  واحدا 

القوانين وليسوا مخترعين لها. 

إكتشافاتهم  من  عليه  يطلق  ما  وحتي 
الممكن  من  يكن  لم  فهو  إختراعا، 
بهذه  اإللتزام  دون  إليه  الوصول 
هذا  وخلقها  وضعها  التي  القوانين 
المصمم العاقل، فحتي مخترعاتهم هذه 
ما هي في حقيقة األمر اال »تطبيقات 
يمكن   وال  القوانين  هذه  علي   «
الوصول إليها دون اإلعتماد علي هذه 
يضع  والعالم  بها.  واإللتزام  القوانين 

هؤالء العلماء المكتشفين والمخترعين 
وعليه  اإلنساني.  الذكاء  هرم  قمة  في 
كان  إذا  طرحه  ينبغي  الذي  فالسؤال 
العقول  أفضل  يمتلكون  الذين  العلماء 
كان لزاما عليهم في تحقيق مكتشفاتهم 
إتباع  إلي  )تطبيقاتهم(  ومخترعاتهم 
هم،  يضعوها  لم  التي  القوانين  هذه 
فهل من المعقول أو المقبول أن تكون 
قوة  وضع  من  نفسها  القوانين  هذه 
عشوائية طبيعية ال ذكاء لها؟  أم هي 
تفضلهم  بالقطع  عاقلة  قوة  وضع  من 
ذكاءا ؟ اإلجابة المؤكدة والبديهية هي 
والتي  القوة  تلك  تكون  أن  البد  أنه   :
إتبعوا قوانينها هي قوة فائقة في عقلها 

وذكائها نسميها نحن المؤمنون هللا.  

علي  العلماء  من  كبير  عدد  ويتفق 
الظواهر  بعض  حالة  في  حتي  أنه 
نفس  تتبع  فهي  عشوائية  تبدو  والتي 
النتيجة  إختالف  ولكن  الثابتة  القوانين 
وليس  الظروف  لتغير  كنتيجة  حدث 
بإعادة  فانه  القوانين؛  هذه  إلختالف 
تجربة ما مع تثبيت كل الظروف تماما 
نحصل علي نفس النتيجة وتختلف هذه  
النتيجة في حالة تغير الظروف. وهذا 
الظواهر  تلك  حالة  في  أن حتي  يؤكد 
العشوائية فإنها تتبع نفس القوة العاقلة 
وليس قوة عشوائية. وهذه القوة العاقلة 
كان  عشوائيا  الكون  في  ما  كل  وراء 
العلماء  توقع  يظل  ولكن  منظما  أم 
للنتائج العشوائية والبناء عليها أصعب 
إن لم يكن مستحيال وذلك بسبب تغير 
نسميه  ما  حالة  في  بينما  الظروف، 
والمحكومة  العاقلة  بالتصميمات 
المحكمة  الثابتة  القوانين  بهذه  أيضا 
ثبات  بسبب  نتائجها  توقع  يسهل  فانه 
النتائج  توقع  علي  واإلمثلة  الظروف 
متناهية  دقة  بلغت  والتي  تحصي  ال 
أورد منها اليوم مثاال واحدا سهال مثل 
والسنوية  اليومية  المواقيت  حساب 
والقرنية واأللفية الخ ومواقيت ظهور 
الهالل وإكتمال القمر وخسوف الشمس 
القوانين  هذه  فثبات  وعليه  وغيرها; 
من  الكون  في  ما  كل  علي  المهيمنة 
يؤكد  عشوائية  أو  منتظمة  تصميمات 
وجود قوة عاقلة ورائها ألنه من غير 
المنطقي أن توجد قوانين محكمة ثابتة 

من صنع قوة عشوائية متغيرة . 

بّدي  وإن  فالخلق  الخالصة،  وفي 
للناظر في بعض من تصميماته منظما 
البعض  في  أو  الظروف  ثبات  بسبب 
الظروف  تغير  بسبب  عشوائيا  األخر 
تتبع   الحالتين  في  التصميمات  فهذه 
أن  البد  وعليه  محكمة  ثابتة  قوانين 
غير  ثابتة  عاقلة  قوة  ورائها  يكون 
قوة  وليست   - وحكيمة   متغيرة 
عشوائية متغيرة  - وهذه القوة يسميها 

المؤمنون هللا. 

الكثيرة  المقاالت  في  هللا  بْاذن  ونلتقي 
أكثر  أخري  علمية  أدلة  مع  القادمة 

داللة تؤكد وجود هللا.

 ا.د ناجي إسكندر 
   

   أهتزوا وبشده لكي نستثمر الدم 
احللم وحقق  مجيلك  املسفوك.....كمل 

بقلم مسري جرجس

األليمه  األحداث  على  تعليقاً  ليس  المقال  هذا   
األخيره  لكنه مجرد محاوله متواضعه الالستفاده 
من هذا الدم الذكي الذي جرى على هذه األرض 
المقدسه لكي يلحق بدماء كثيره غزيره سبقته... 
دماء سالت جميعها لكي تحفظ لنا ايماننا االقدس 

نقياً خالياً من العثرات.
هذا المقال أيضاً ليس ادانه الحد من الناس فكلنا 
الظواهر  رصد  فكر  أبعد  وما  الزورق  نفس  في 

المجتمعيه عن فكر االدانه......
تواضروس  البابا  قداسه  حديث  معرض  في   
التي  األليمه  األحداث  بعد  عظاته  أولّى  خالل 
عباره  على  كثيراً  ركز  حياتنا  وشغلت  شهدناها 
»ال تهتزوا« .... لكن ياابى .... أرجوكم اهتزوا 
واهتزوا بشده... ليس من ناحيه اإليمان او االتكال 
ندعوا  أو  نهتز  أن  يمكن  هذا ال  ففي  الرب  على 
لالهتزاز... لكن اهتزوا  بشده اداريا ومجتمعيا... 
اهتزوا  بشده من ناحيه النظام والعوائد... اهتزوا 
وبشده من ناحيه تقديس األشخاص الى حدود مبالغ 
فيها.... وما كل هذه القرارات التي أخذتموها اال 
ألنكم اهتززتم واالهتزاز هنا حاله صحيه للغايه.

عالمات  فقدنا  قد  نكون  ربما  بأننا  اعتراف  أنه 
 .. مظلم  تيه  فى  ندخل  ان  على  وقاربنا  الطريق 
احتياج  فى  دائماً  اننا  وذكرونا  اهتزوا  أرجوكم 
الى تصحيح مساراتنا.. واالصالح ال ياتي دأئماً 
في صوره  أحياناً  ياتي  لكنه  لالمام  التقدم  بمعنى 
خطوه أو اثنتين إلى الوراء فقد نتراجع لكي نحسن 

القفز كما يقولون   
هى  فقط  الرهبنة  ليست  المناسبه  وبهذه   
للسلوك  ضبط  أو  اصالح  إلى  تحتاج  التي 
هذه  نستغل  ان  يحلم  شعبك  الرهباني؟؟؟...  
الصالح  سفك؛  الذي  الكريم  الدم  وهذا  الماساة 
الحياه الكنسيه بصوره عامه... شعبك يحلم بمنع 
رجال اإلكليروس من الظهور فى اى احاديث او 
تليفزيونية ويكفي األضرار  االشتراك فى برامج 
أللي تسببوا فيها بظهورهم المتكرر مع المذيعين 
وكل  حاجه  »أي  في  يتحدثوا  لكي  والمذيعات 

الرهبنة هى  فقط  ليس  ان  يحلم  حاجه«....شعبك 
الكهنه  لكن  االديره  أسوار  داخل  تنسحب  اللى 
التليفزيون  برامج  من  ينسحبون  أيضاً  واالساقفه 
البد  كنائسهم...  داخل  الى  الفضائيه  والمحطات 
لنا أن نعترف اننا في السنوات األخيره دخلنا إلى 
العالم بهدف تغيير العالم ولكن بعد مرور سنيين 
وان  عميقاً   خداعاً  خدعنا  إد  أننا  اكتشفنا  طويله 
العالم  نغير  أن  من  بداًل  غيرنا  الذي  هو  العالم 
...العالم غيرنا لدرجه أننا أخدنا األلقاب العالميه 
الكاهن  لدينا  فاصبح  اسمائنا  على  ووضعناها 
الفنان والكاهن الملحن وكروان الكنيسه والصوت 
الشجي وغيره وغيره ....الكوراالت اللتي أساساً 
تم أنشأئها كفكره لخدمة الشباب،، أصبح يقف فيها 
منفرده  يرتل بصوره  لكي  كاهن معجب بصوته 
واصبح  عليه  يرد  والكورال  المسرح  مقدمه  في 
والدخول  مسائيه  وحفالت  مسارح  له  يحجز 
أفضل  اللي صوته  أبونا  إلى  نستمع  لكي  بتذاكر 
من أم كلثوم وابونا اللي بيعزف ويلحن أفضل من 
القصبجي ....المحطات المسيحية الفضائية أصبح 
يملكها كاهن وامراته هو يعظ و هي مذيعة ترتل 
و تعمل احاديث وبرامج..... ياترى من الذي غير 
مين؟؟؟ هل نحن اللذين غيرنا العالم أم العالم هو 
الذي غيرنا.....لهذا يجب أيضاً أن نهتز وبشده ؛

 لهذا نوجه النداء الب األباء البابا تواضروس 
واضبط  جميلك  ياسيدنا...كمل  جميلك  ...كمل 
السلوك  فقط  وليس  ُمجَملِه  في  الكنسي  السلوك 
الرهباني،،،،كمل جميلك واصدر أوامرك بوقف 
أن  الخدمه  عن  الوحيده  فكرتهم  كهنه  رسامه 
وينفذ  رغباتهم  يخدم  أن  يجب  الذي  هو  الشعب 
عن  الوحيده  وفكرتهم  البركه  ينال  لكي  طلباتهم 
الدكتاتور  السيد« األب  األبوه مأخوذه من »سي 
إلى  نحتاج  .نحن ال   .. نجيب محفوظ  ثالثيه  في 
عدد ؛ كما أن ال نهتم بالَّكم ؛  فالعدد أصبح عبئاً 
الكيف أي هذه  إلى  لكننا نحتاج  علينا؛  ثقياًل جداً 
عليهم  نطلق  أن  يمكن  اللذين  الكهنه  من  النوعيه 

لقب اباء بالحقيقه .. 
]البقية ص ٢1[

بقية مقال فى .... خبر كان ص8
زى  أطفال  وشهداء  قديسين  على  بصينا  ولو 
نالقيهم  ح  مش  ونس...  واألنبا  أبانوب  القديس 
هى  فلسفه...  دارسين  وال  شكسبير  قاريين  بقى 
االم زرعت بذره صح...  فضلت تنموا جواهم 
لغاية ماجت اللحظه المناسبه... وظهرت الثمره 
العذابات  كل  ومع  صوت...  بأعلى  وقالوا 
تقولوا عيالنا  المسيح » ح  ننكر  »أل... مش ح 
كل  وعيالنا  إحنا  أل  المسيح....   بينكروا  مش 
بالكسوف  سليم...  غير  بتصرف  بننكره...  يوم 
قدام  وسلوكنا  بتصرفاتنا  إظهاره  من  والخجل 
موضه  ده  الدين  ان  أساس  على  الناس... 
زمان  بتوع  دول  برضه  تقولوا  ح  قديمه... 
إحنا  اللى  العصر  ومغريات   التكنولجيا  قبل 
لغاية  العالم  يعلم ح تودى  فيه واللى ربنا وحده 
فين... أقول لكم أل ممكن فى عصرنا برضه... 
قديسين  نشوف  مغشوش...  مش  اإلم  لبن  لو 
بكلمه  العالم  يكسبوا  ممكن  كان  وشهداء... 
عايزينك«  مش  »أل...  للمسيح  يقولوها  واحده 
ماجستير  معاهم  ماكنوش  دول  بالكم  وخلوا 
ومش  هللا...  خلق  أبسط  كانوا  ودكتوراه... 
دارسين الهوت وال متعمقين فى الدين..... بس 
لبن األم وتربيتها كانوا السبب... وطبعا عارفين 
ليبيا.....  شهداء  قديسينا  عن  بتكلم  هنا  أنا  إن 
بالكوا  خلوا  أولكم...  وأنا  أباء...  ويا  ياأمهات 
بدعوى  على عيالكوا... وماتفوتوش حاجات... 
وسط  وكول  روش  ويكون  ينبسط  الولد  خلى 
أولكم...  برضه  وأنا  بالكم...  خلوا  صحابه... 

سمحت   ولو  عليه  شاب  شئ  على  شب  من 
بحاجه أنت مش مقتنع بيها إنها صح.... أو  لو 

فوت حاجه دلوقتى...

وصعب  مكتسب...  حق  ده  بيعتبروا  والدنا 
بها  سمحت  حاجه  أوتسترجع  تسترد  جدا 
البنت  أو  لإلبن  تقول  أن  بدعوى   زمان...... 
فاهم....  مش  و  صغير  كنت  أصلك    «
إحنا  بالكم  لك....خلوا  بفوت  كنت  كده  عشان 
يمكن  ال  ما  بنسمع  يوم  وكل  صعب  زمن  فى 
مش  )القريبين(  جدودنا  لو  أتخيل  تصديقه.. 
وشافوا  عايشين  كانوا  قوى  زمان  من  اللى 
يحصل  ح  إيه  كان  المحمول...  التليفون  بس 
وغيره...  وغيره...  بغيره...  بالكم  فما  لهم...  
يسندنا  ربنا  بس  أكبر...  والتحدى  قويه  الطفره 
وحافظنا  األمانه  ماإستلمنا  وزى  جميعا... 
الخط  نفس  يمشوا على  برضوا  عليها... والدنا 
اللى  واألمانه  كنيستنا  تعاليم  على  ويحافظوا  
مابيقول  » علموا  يستلموها... وزى غيرنا  ح 
أنا   « الخيل  والرمايه وركوب  السباحه  والدكم 
الرعايا  لهم  اننا  نسندهم ونقويهم ونوفر  بقول  
البدايه  من  ونعلمهم   الغير  وإحترام  والحمايه 
القيم   « الخير  وفعل  والعطايا...  األمانه...    «
الجميله ح تفضل موجوده... والبذره السليمه ح 
موجوده  ستظل  والمحبه  وتنمو...  تثمر  تفضل 
األساس  ما  وطول  األخرين...  على  تفيض 
صح... عمر الحاجات الجميله دى ماحتبقى.... 
فى.... خبر  أبدا  قديمه وال ح  تصبح   موضه 

كان. ً
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مقاومات  مقال  بقية 
العربي  للغزو  القبط  وثورات 

ص ٩

وصاروا إلى شبرا سنباط وانضم 
واألريسية  اليشرود  أهل  إليهم 
حاتم  بن  يزيد  الخبر  فأتى  والنجوم 
فعقد لنصر بن حبيب المهلبّي على 
أهل الديوان ووجوه مصر فخرجوا 
إليهم، فبتهم القبط وقتلوا من الغزاة 
في  النار  الغزاة  فألقى  الكثير .  
إلى  الغزاة  وانصرف  القبط  عسكر 
الفسطاط منهزمين. ومن حينئِذ أذل 
العرب الغزاة القبط في جميع أرض 
يقدر  فلم  شوكتهم  وكسروا  مصر 
القيام  وال  الخروج  على  منهم  أحد 
على  الغزاة  وغلب  السلطان  على 
إلى  القبط من بعد ذلك  القرى فعاد 
الحيلة  بإعمال  وجيشه  الغزاة  كيد 

واستعمال المكر.

لم  أغلبنا  البشموريين:  ثورة 
ألنها  غالبا  الثورة،  تلك  عن  يسمع 
المسيحية  الثورة  بسمات  اتسمت 
وإن  حتى  اإلسالمي،  الحكم  ضد 
كان هذا اإلدعاء غير صحيح تماما 
السكوت  األفضل  من  كان  ولكن 
عنها. وبداية فالبشموريين هم سكان 
دمياط  فرعي  بين  الواقعة  المنطقة 
علي  الرملية  المنطقه  ورشيد، 
كانت  حيث  الدلتا  شمال  الساحل 
والمستنقغات  األحراش  بها  تحيط 
جنود  حركة  تعيق  كانت  التي 
دراية  لهم  تكن  لم  الذين  الفاتحين 
أبطال  ساعد  مما  المنطقة،  بطبيعة 
جنود  إعطاء  علي  البشمورييين 
طبيعة  التاريخ.  خلده  درس  الغزاة 
االرض موحلة حيث يتم فيها اختالط 
العذبة  النيل  بمياه  الروم  بحر  مياه 
وترسب الطمي ترسبا قويا متينا في 
بعض المواضع بينما بقي خفيفا في 
مواضع أخرى من األرض وباتت 
اقدام  فيه  له سيولة وزالقة تغوص 
السائر وأقل إهمال او عدم احتراز 
قد يؤدي الي الغوص والتهلكة الن 
كثيرا من مواضع تلك السيولة ليس 
االنسان  يبتلع  ان  ويمكن  قرار  له 
ويحتويه داخل الطين، وكان أهالي 
منذ  عليها  تمرسوا  قد  البشمور 
وقراهم  كورهم  بنوا  وقد  الصغر 
راسخة  مواضع  من  بها  ما  على 
ذات  المنطقة  تلك  كانت  التربة. 
صناعة  في  تعمل  مسيحية  أغلبية 
كله  العالم  كان  الذى  البردي  ورق 
لتسجيل  يستخدمه  الوقت  ذلك  فى 
علومه ومعارفه وفى مختلف أنشطه 
حياته اليومية. لم يقاوم البشموريين 
بل  بمفردهم  العربى  االحتالل 
الذين  األقباط  معظم  شاركهم 
وإشتركوا  اإلحتالل  هذا  رفضوا 
شامله  ثورات  فى  البشموريين  مع 
ضد الغزو العربى فأقلقوا الجيوش 
أن  الثورات  هذه  وكادت  العربيه، 
اإلستعمارى  الوجود  على  تقضى 
العربى فى مصر. وقد إستمر قتالهم 
مع العرب لمده ٨٣ سنه بين هدوء 
نسبى وسكون وقتال بال هواده ولم 
وحدهم  المسيحيون  األقباط  يكن 
يقاومون التدخل األجنبى واإلحتالل 
العربى بل شارك األقباط المسلمون 
من  خوفا  لإلسالم  )المتحولون 
الجزية(  دفع  عن  والعجز  القتل 
الثورة أمال فى أن يروا مصر  فى 
فقد  العربى.  اإلستعمار  من  حرة 
أدرك األقباط انهم بالغوا فى حسن 
كان  الذين  الغزاة  بالعرب  ظنهم 
الضرائب  جباية  هو  األول  همهم 
الستغاللها فى حروبهم الدمويه ضد 

المتمردين والمطالبين بالخالفه، أو 
ولمزيد  للتوسع  أخرى  أمم  لغزو 
من السلب ونهب الثروات. وزادت 
خيبه أملهم عندما أدركوا أن الفاتح 
بثمره  ينعم  أن  يريد  كان  الجديد 
إنتصاره دون مراعاة لمعاناتهم لهذا 
واحدا  هدفا  أعينهم  نصب  وضعوا 
ويقول  ربقتهم.  من  التحرر  هو 
كتاب  )فى  المؤرخ  المقريزى 
»ان  ص٧٨/٨٩(:  ج١،  الخطط 
البشمورين(  )يقصد  القوم  هؤالء 
كانوا أكثر توحشا وتعنتا من سائر 
السلطات،  أقلقوا  وقد  مصر  سكان 
سبع  العداء  العرب  يناصبوا  ألم 
األسكندريه  سقوط  بعد  سنوات 
أول  يكونوا  ألم  عمرو؟  أيدى  فى 
جباة  ضد  الثوره  بإعالن  قام  من 
الضرائب؟«. دفع العرب بتجبرهم 
القتال  مواصله  على  البشموريين 
بال رجعه وال عودة لالستعباد ثانيه 
حتى لو كلفهم األمر فنائهم، فأخذوا 
الخليفه  يصنعون األسلحه وحاربوا 
إليهم  جاء  من  كل  قتلوا  عالنية. 
الحرب  غمار  وخاضوا  وسيطا 
والعتاد  العدد  فى  يفوقهم  عدو  ضد 
عيشه  سبيل  فى  حياتهم  وبذلوا 
عليه  داس  الذى  وطنهم  فى  حره 
من ال يعرف معنى العيش بكرامه 
يعرفون  ال  ناس  وحكمه  وحريه، 

معنى الحرمه.  

وقد تعددت ثوارتهم من قبل، إال 
األقوى،  هي  كانت  الثورة  تلك  ان 
فقد كان والي مصر، في ذلك الوقت 
اشتهر  وقد  منصور،  بن  عيسى 
بقسوته في تحصيل الخراج والجزية 
حتى أن ابن اياس المؤرخ المصري 
يذكر ان في عهده اضطربت أحوال 
الديار المصرية، وخرج أهلها عن 
الطاعة وحدثت مواجهات عسكرية 
بينهم وبين قوات عيسى بن منصور 
خصوصا في الصعيد وفي بشمور، 
فأرسل  بشمور  أهل  ثورة  واشتدت 
اليهم أحد رجاله، ويدعى غيث بن 
سعيد، ليحصل الجزية والضرائب، 
استمرت  ولكن  عصيانهم  ويخمد 
ثورات المصريين ضد حكم عيسى 
البعض  كان  واذا  منصور.  بن 
على  قامت  اثورة  تلك  ان  يدعي 
المؤرخين  أقوال  فإن  ديني  أساس 
شارك  الثورات،  تلك  أن  أوضحت 
مسلمين ومسيحين  أهل مصر  فيها 
فالمقريزي كتب عنها »  وعربان، 
انتفض أسفل األرض بأسره عرب 

البالد وقبطها«.

المقفع مبررا  يقول ساويرس بن 
لثورتهم :عامل العرب البشموريين 
فقد  القسوة  غاية  في  االخص  علي 
المطاحن  الي  بسالسل  ربطوهم 
الغالل  ليطحنوا  بشدة  وضربوهم 
بسواء  سواء  الدواب  تفعل  كما 
يبيعوا  ان  البشمورين  فاضطر 
ويتخلصوا  الجزية  ليدفعوا  اوالدهم 
من آالم العذاب. ولما اقتنعوا نهائيا 
الموت  اال  يحده  ال  الظلم  هذا  ان 
تخللها  مستنقعات  كلها  بالدهم  وان 
ينفردون  التي  الضيقة  الطرق 
المستحيل  من  يعد  وانه  بمعرفتها، 
فقد  ان يطأوها  الغزاة  على جيوش 
اتفقوا على اعالن الثورة ورفضوا 

دفع الجزية.

أشبه  كانت  إنها  قلنا  إن  نبالغ  ال 
فيها  استعملت  نظامية  بحرب 
أسفرت  وقد  المنطقة.  استراتيجية 
هذه الثورة الى هزيمة جيش الغزاة 
الوالي  أمامهم  وفّر  منكرة.  هزيمة 

الذي  األمر  الضرائب،  جبأة  يتبعه 
في  العباسي  الخليفة  المأمون  جعل 
على  المعتصم  أخاه  يُرسل  بغداد 
آالف  أربعة  قوامه  جيش  رأس 
في  االحتالل  جيوش  ليدعم  جندي 
الرغم  وعلى  القبطية  الثورة  اخماد 
األطفال  وذبح  الحملة  وحشية  من 
إال  الحرمات،  وانتهاك  والشيوخ 
تهدأ  ولم  تخمد  لم  األقباط  ثورة  أن 
ارسال  إلى  المأمون  اضطر  مما 
جيش آخر من األتراك بقيادة أفشين 
بالثوار،  التنكيل  بغرض  التركي 
عددا  الجيش  من  وقتلوا  فحاربوه 
آخر  عسكر  عليهم  جرد  ثم  وافرا، 
سيدة  الدكتورة  تقول  فكسروه. 
تماما  أفشين  فشل  »وقد  الكاشف: 
مما  البشموريين  ثورة  اخماد  في 
المأمون  الى  يكتب  أن  اضطره 
الخليفة العباسي في هذا الوقت طالبا 
التي  الثورة  على  للقضاء  امدادات 
محاولة  في  مكان  كل  في  اندلعت 
كما  الطغاة«.  نير  من  للتخلص 
الغيطانى:«إن  الدكتور جمال  يقول 
طبيعي  نتاج  باألرض  االرتباط 
والجغرافي  التاريخي  للوضع 
أراد  ما  فإذا  لمصر،  والحضاري 
عدو أن يزحزح االنسان المصري 
عن أرضه، فإلى أين يذهب إذ ليس 
حوله إال الصحراء من كل جانب. 
فوق  شهيداً  يموت  أن  فإما  وإذن 
الصحراء«.  إلى  يتجه  أو  أرضه 
وتمسك القبطي بأرضه ووطنه حتى 
الموت، يشهد على ذلك العدد الهائل 
افتدوا  الذين  األقباط  الشهداء  من 
مصر منذ القدم وحتى وقتنا. فمصر 

لألقباط بلد ماليين الشهداء«.

الخليفة  أضطر  ٨٢٤م  سنة  في 
بغداد  من  يزحف  أن  المأمون 
حربية  قوة  رأس  على  مصر  إلى 
التي فشل في  إلخماد ثورة األقباط 
أرسلهم  الذين  قواده  كل  إخمادها 
سابقاً. وكاد ثوار األقباط أن يفتكوا 
الخليفة  أن  لوال  المأمون  بجيش 
الطرق  أخبث  إلى  التجأ  العباسي 
الغير شريفة للقضاء على الثائرين، 
ذلك أنه استدعى األنبا ديونيسيوس 
واستدعى  اإلنطاكي  البطريرك 
بطريرك  األول  يوساب  األنبا  معه 
األقباط وطلب منهما تحت التهديد أن 
يتعاونا معه في إخماد ثورة األقباط.  
وقد أجابا بكل أسف طلب المأمون. 
األول  يوساب  البطريرك  كتب 
محاوال  البشموريين  الى  خطابا 
مقاومه  على  قدرتهم  بعدم  إقناعهم 
الخليفه بالسالح وأن ينصرفوا عن 
هذا  يثنهم  فلم  الحرب،  مواصله 
فارسل  فيهم.  يؤثر  ولم  الخطاب 
فى  ملحا  اآلخر  تلو  الخطاب  لهم 
البشموريين من  رجائه حتى ضاق 
هذا اإللحاح وانقضوا علي األساقفه 
حاملين لهم الرسائل وجردوهم من 
أوسعوهم  ثم  وأمتعتهم  مالبسهم 
الى  هؤالء  عاد  ولما  وشتما،  سبا 
حدث  ما  عليه  وقصوا  البطريرك 
يترك  أن  البطريرك  قرر  لهم، 
تاريخ   ( مصيره.  الى  الشعب  هذا 
أقباط   ، ص٢٥١  ج١  البطاركه 
ومسلمون د.جاك تاجر١٠٢ (. وفي 
أمس  في  الثوار  كان  الذي  الوقت 
والمعنوية  المادية  للمعونة  الحاجة 
من  التخلص  من  يتمكنوا  حتى 
بالقادة  إذ  الظلم واالستبداد األجنبي 
إلى  فيدعوهم  ينخدعوا  الروحيين 
من  الموقف  هذا  وكان  االستسالم. 
طرف القادة الروحيين له أثره البالغ 
جحافل  كل  من  أكثر  األقباط  على 
على  ولكن  وطواغيته.  المأمون 

الرغم من كل هذا فقد رفض آباؤنا 
األقباط في إباء وشمم هذه النصائح 
يعطوا  أن  وفضلوا  االستسالمية 
وعقيدتهم  لمصر  فداء  أرواحهم 
وهنا تذكر »الخريدة النفيسة« ذلك 
لمقاومة  واستعدوا  فتقول:  الحدث 
من يقصد سلب استقاللهم وإذاللهم. 
وبين  بينهم  دموية  حروب  وبعد 
دائما  النصر  كان  المأمون  عساكر 
الخليفة  وقاد  الثوار.  جانب  في 
الوغى  حومة  الى  بأجمعه  الجيش 
وأطلق نار الحرب... ولم يدخر من 
قوته وسعا حتى أضعف الثوار، كما 
استعان الغزاة ببعض سكان القري 
جيش  ليرشدوا  الخونة  المجاورة 
البشكوريين  الي  للوصول  الخليفة 
خالل المستنقعات التي عجز الجيش 
الغزوات  في  اليهم  الدخول  علي 

السابقة.

المأمون  ان  المقريزي  ويذكر 
بن  واليه عيسى  افعال  من  تبرأ  قد 
لهذا  البالد  أوصلت  التي  منصور 
الوضع، فإنه يبقي مسؤال عن أفعال 
يحاكمهم  لم  أنه  خصوصا  والته، 
بل  بعزلهم،  واكتفى  أفعالهم  عن 
بعد  عاد  منصور  بن  عيسى  أن 
على  واليا  عديدة  بسنوات  ذلك 
سيدة  د.  قالت  أخرى.  مرة  مصر 
اسماعيل الكاشف عن بسالة هؤالء 
جميع  المأمون  ركز   « الثوار: 
جنده  فيهم  وأعمل  ضدهم  قواته 
وهدموا  مساكنهم  وأحرقوا  السيف 
كنائسهم«. وتضيف:« دخل الجيش 
ودمر  مدنها  وحرق  البشمور  بالد 
وسبى  صغارها  وقتل  كنائسها 
إلى  رجالها  الخليفة  وأجلى  نساءها 
جزر الروم الخاضعة له وإلى بغداد 
بكرة  على  البشموريين  أبيد  وهكذا 
فيقول:«  المقريزى  وأما  ابيهم«. 
األفشين  بهم  فأوقع  القبط  انتفض 
فحكم  المأمون  الخليفة  حكم   على 
النساء  وبيع  الرجال  بقتل  فيهم 
أكثرهم،  وُسبى  فبيعوا  والذرية، 
أرض  جميع  في  القبط  ذلت  حينئذ 

مصر«.

لألمر  األبطال  رضخ  وأخيًرا   
أنطاكية  إلى  سفن  على  وسافروا 
يبلغ  وكان  بغداد  إلى  أرسلوا  حيث 
معظمهم  مات  آالف،  ثالثة  عددهم 
في الطريق أما الذين أسروا في أثناء 
القتال فقد سيقوا كعبيد ووزعوا على 
العرب، وبلغ عدد هؤالء خمسمائة، 
هناك.  وبيعوا  دمشق  إلى  فأرسلوا 
تبقَى  عّما  بالبحث  المأمون  وأمر 
من البشموريين في مصر وأرسلهم 
إلى بغداد -عاصمة الدولة العباسية 
سجونها.  في  مكثوا  حيث  آنذاك- 
وعندما أحرز المأمون النصر سنه 
مصر  في  شهرين  مكث  م   ٨٣٢
غير  يعش  ولم  بغداد  إلى  ذهب  ثم 
عده شهور وتوفى في خريف٨٣٣ 
م، ثم تولَى الخالفة أخوه المعتصم 
السجون،  من  البشموريين  فأطلق 
ربما لشعوره بالذنب مما فعله الوالة 
بالدهم  إلى  البعض  وعاد  تجاههم. 

وبقي البعض اآلخر في بغداد.

استغرقت  لثورة  تلخيص  هذا 
راح  سنوات  ثالث  من  يقرب  ما 
وأجبر  المصريين  آالف  ضحيتها 
منها  الرحيل  على  آخرين  آالف 
حدثت في أحد أزهى أوقات الخالفة 

العباسية.

بقية مقال أهتزوا وبشده لكي 
نستثمر الدم المسفوك.....كمل 

جميلك وحقق الحلم ص ٢٠
أوامرك  واصدر  جميلك  كمل    
اللي بيعملوا معجزات  الكهنه  بمنع 
يصرخون  وهم  تليفزيونيه 
في  البعض  بعضهم  وينتقدون 
والقنوات  الفضائيه  المحطات 
التلفزيونيه.... لقد أصبح هذا الجزء 
والعبوه  بالسيرك  أشبه  حياتنا  من 
كالبهلوانات...فياسيدنا كمل جميلك 
موجوده  اللي  المهازل  كل  وامنع 
تحدث  فقد  اليوتيوب...  على 

المعجزه ونتوب 
لماذا يكون الشعب دائماً هو الُماَلم 
فى كل األمور .. هل النه الطرف 
الحياه  تهتز  عندما  االضعف؟ 
المسئول.  هو  الشعب  ؛  الرهبانيه 
األديره  بيروحوا  علشان  لماذا؟  
الرهبان؟؟؟؟....    مع  ويتكلموا 
المسؤليه  ان  أبداً  الالئق  من  ليس 
تتحملها الرعيه .... امال ايه فايده 

الرعاه؟؟؟؟ 
السيد المسيح كان دائماً يلوم القاده 
ويقف فى صف الشعب وكان معظم 
كالمه موجه لروئساء الشعب على 
أنهم هم اللذين أفسدوا شعوبهم لكننا 
الشعب  وكأن  االمور  عكسنا  األن 

هو اللي أفسد الرعاه؟؟؟ 
وكأنه  للشعب  المسئوليه  نُحمل   
الحياه  أن  على  المسئول  هو 
التي  للدرجه  وصلت  الرهبانيه 
وهذا   .... لالنضباط  فيها  تحتاج 

باعتبار أن :
استطاعتهم  قدر  حاولوا  الرعاه 
السلوكيات  هذه  من  الشعب  منع 
مصراً  كان  الشعب  لكن  وتنبيههم 

!!!!
لكي  جهيداً  جهداً  بذلوا  الرعاه   
الوالئم  أقامه  من  الشعب  يمنعوا 
وبدون  بمناسبه  لهم  الموائد  وبسط 
إلى  األمر  بهم  ووصل  بل  مناسبه 
حاله  في  الحضور  بعدم  التهديد 
المبالغ  والحفالت  الوالئم  أقامه 
رفضاً  رفض  الشعب  لكن  فيها... 

باتاً !!! 
يحدث  لم  كله  هذا  أن  الحقيقه 
كانوا  الرعاه  أن  بل  على األطالق 
واالحتفاء  التكريم  هذا  كل  يتقبلون 
في   ..... وحبور  سرور  بكل 
مسئول  غير  الشعب  فان  الحقيقه 
وحتى  رعيه  نحن  االطالق؛  على 
لو كنّا جزءأ من المشكله فهذا يرجع 
إلى  فشل الرعاه فى أن يكونوا قدوه 

لشعوبهم...
اننا  نعترف  فنحن  للحق  لكن 
كثيراً  أخطأنا  أخطأنا....  كشعب 
في اننا رفعنا سقف التوقعات ولهذا 
األخيره   األحداث  صدمه  كانت 
بالنسبه  تحمله  يمكن  مما  أكبر 
مجتمع  الكنيسه   .... الناس  لبعض 
النقي  فيها  المجتمعات...  كل  مثل 
نردد  حينما  الشرير...واال  وفيها 
ان  الفم  ذهبي  يوحنا  القديس  قول 
المرضى  فيها  مستشفى  »الكنيسه 
يخدمون المرضى« فنحن ال نعنيه 
هي  هذه  ال..   ... نرددها  فقط  انما 
نرفع  ال  الحقيقه...فدعونا  فعال 
سقف التوقعات لكي ال  نصدم ولكي 
نستطيع أن نعلم اوالدنا اوالدنا أن 
الرعاه  لكن  جداً  مكرم  الكهنوت 
مجرد بشر وليسوا الهه معصومين.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

طنني األذن

من عيادة الطب الطبيعى
تسمم املعادن الثقيلة

عليها  اقترحت  صديقة  لى  س: 
ان  يمكن  انها  طبيبتها 
بتسمم  مصابة  تكون 
فما  الثقيلة،  المعادن 
وما  االعراض؟  هي 
يوجد  وهل  مصدرها؟ 

لها عالج؟
ج: من أشهر المعادن الثقيلة التي تسبب 
الرصاص  معادن  هي  لإلنسان  ضررا 
والكادميوم  وااللومنيوم  والزئبق 

والبزموت.
يكون  ان  يمكن  الرصاص  ومعدن 
مصدره مياه الشرب او عادم السيارات 
االسنان  في  كانال  الرووت  عمليات  او 
الحوائط،  على  القديمة  الطالء  مواد  او 
االسنان  حشو  مصدره  الزئبق  ومعدن 
وأسماك  الالصقة  العدسات  ومحاليل 
البحر الكبيرة مثل التونة والسورد فيش، 
التدخين  من  يأتي  الكادميوم  ومعدن 
مثل  المهدرجة  والزيوت  والبطاريات 
المارجارين، ومعدن األلومنيوم مصدره 
وأوانى  والتطعيمات  العرق  مزيالت 
مصدره  البزموت  ومعدن  األلومنيوم، 

أدوات التجميل والماكياج. 
ال  انها  الثقيلة  المعادن  مع  والمشكلة 
حادا،  التسمم  كان  إذا  اال  النظر  تلفت 
بمعنى ان يتعرض الجسم لجرعة كبيرة 
كان  إذا  اما  واضحة،  أعراضا  فتسبب 
بسيطة  بجرعات  لها  يتعرض  الجسم 
على مدى زمنى طويل كما هو الحال في 
حشو االسنان فهى ال تترك الجسم وتظل 
كامنة وتسبب تلفا لألعضاء، وليس من 
السهل الشك فيها فالتعرض للزئبق يؤدى 
الشوكى،  الكلى والمخ والحبل  الى تلف 
المخ  تلف  الى  الرصاص يؤدى  ومعدن 
وكذا األلومنيوم، وكل هذه المعادن تؤثر 

في الكبد وقدرته على اخراج السموم.

دوخة  هو  الحاد  التسمم  وأعراض 
وغثيان  وتقلصات 
في  وصعوبة  وقيء 
القدرة  وتأخر  التنفس 
وأعراض  الذهنية، 
المزمن  التسمم 
أعراض  هو  البطيء 
والصداع  بالتعب  الشعور  مثل  شائعة 
في  وصعوبة  الشباب  حب  وظهور 
الهضم وغازات في البطن ومشاكل مع 
االنجاب  على  قدرة  وعدم  الهرمونات 
منطقة  في  وخصوصا  الزائد  والوزن 
المزاج  المفاصل وتقلب  البطن والتهاب 

واالرق.
المعادن  عن  للكشف  طريقة  وأحسن 
معامل  وله  الشعر  تحليل  هو  الثقيلة 

خاصة وهى خارج التامين الطبي.
اشراف  تحت  يتم  فهو  العالج  عن  اما 
المعادن  وجود  من  التأكد  بعد  طبى 
المعادن  بهذه  تتحد  الثقيلة بواسطة مواد 
وتساعد على إخراجها من الجسم، ومن 
مثل  للجسم  الهامة  المعادن  تناول  المهم 
إزاحة  على  يساعد  الذى  المغنسيوم 
الزئبق والزنك الذى يساعد على إزاحة 
باألشعة  الساونا  تساعد  كما  الرصاص، 
ابسوم  الملح  وحمامات  الحمراء  تحت 
على التخلص من المعادن الثقيلة، كذلك 
الزئبقى  الحشو  من  التخلص  المهم  من 
الضرر،  في  أقل  آخر  بحشو  واستبداله 
طبيب  بمعرفة  هذا  يتم  ان  يجب  ولكن 
الحشو  اخراج  الن  متخصص  أسنان 
للزئبق  الجسم  يعرض  القديم  الزئبقى 

بصورة كبيرة.
ومن المهم أيضا تناول فيتامين C الذى 

يساعد في إزاحة المعادن الثقيلة
تباسيم جندي

طنين األذن يشتكى منه كثير من 
المتضررين  الناس، ويقدر عدد 
منه في كندا بحوالي ٤٠%، وهو 
في الغالب يظهر مع تقدم السن، 
على  بالسلب  يؤثر  ان  ويمكن 

المريض في نومه ومزاجه.
هو  االذن  طنين  ان  والحقيقة 
هنا  والسؤال  لمرض،  عرض 
هل هو عرض لمرض خطير ام 
ال؟ ومتى يمكن تجاهله والتعايش 

معه؟ وهل يوجد عالج؟
االذن مثل  االذن هو صوت يسمع في  طنين 
الدقات او الصفارة او الدوشة الخفيفة او خرير 
من  او  الرأس  في  اما  مؤثر  عن  وينتج  المياه 
واحدة  أذن  في  يكون  ان  ويمكن  نفسها،  االذن 
متوافقا  يكون  ان  ويمكن  االثنين،  في  وأحيانا 
مع النبض او دقات القلب او ال يكون، ويمكن 
للطبيب ان يسمعه او يكون مسموعا للمريض 

فقط.
وطنين األذن يظهر مع تقدم السن ومع عوامل 
السكر  ومرض  والتدخين  السمنة  مثل  أخرى 
وارتفاع ضغط الدم، ومن العوامل التي تساعد 
على حدوثه هو التعرض لألصوات العالية او 
البيت عند سماع  العمل او  الضجيج سواء في 
على  السماعات  ووضع  الصاخبة  الموسيقى 

األذن لفترات طويلة.
وإذا كان الطنين نابضا أي متوافقا مع نبضات 
تكون  الطبيب  الحظه  إذا  وخصوصا  القلب 
المشكلة في االوعية الدموية خارج االذن مثل 
ارتفاع ضغط الدم او داخل االذن وهنا يحتاج 
لتحديد  واالذن  االنف  أخصائي  الى  المريض 

نوع المرض.
األسباب  أشهر  فمن  نابض  غير  كان  إذا  اما 
للطنين هو تقدم السن ويكون مصحوبا بضعف 
السمع، او التعرض السابق للمريض لألصوات 
العالية والضجيج التي تدمر بعض الخاليا ذات 
الشعر داخل االذن، وأحيانا ينتج عن إصابة في 
الرأس، وفى كل هذه الحاالت يكون الطنين في 

االذنين االثنين.
وال يجب ان ننسى ان كثير من العقاقير يمكن 
عقار  رأسها  وعلى  االذنين  طنين  تسبب  ان 
االسبيرين والعقاقير المشابهة المضادة لاللتهاب 
االدفيل  مثل  الساليسالت  مادة  على  المحتوية 
الحيوية مثل  المضادات  والنابروسين، وبعض 
المدرة  والعقاقير  وجنتاميسين،  ستربتومايسين 
للبول، وعقاقير األورام السرطانية مثل الكينين 
للتقلص  المضادة  والعقاقير  آسيد،  وفالبرويك 

مثل االتروبين.
اما األسباب التي تتعلق باألذن نفسها يمكن ان 
يكون الطنين بسبب التهاب في االذن الوسطى 
الداخلية، ويمكن ان تصاحب مرض  او االذن 
بالدوخة  المريض  فيه  يشعر  الذى  المينييرز 

وعدم التوازن، كما يمكن ان 
يصاحب الطنين تراكم للمادة 
وهذه  االذن  في  الشمعية 
غسيل  بعمل  عالجها  يسهل 

لألذن.
طنين  صاحب  إذا  ولكن 
في  االعراض  بعض  االذن 
التنميل  الجهاز العصبى مثل 
ان  يجب  العضالت  وضعف 
يعرض المريض على طبيب 
مثل  االمراض  بعض  الكتشاف  االعصاب 

مالتيبل سكليروزيس او أي امراض في المخ.
والوقاية دائما خير من العالج، حاول ان تتناول 
تذبذبات  الى  يؤدى  ال  الذى  الصحى  الطعام 
ان  بمعنى  والكولسترول  والضغط  السكر  في 
والفواكه  الخضر  من  مناسبة  كميات  تتناول 
واالطعمة  الكثير  الملح  تتجنب  وان  يوميا 
الجاهزة والسريعة والمحفوظة، وان تحدد من 
الكافيين في تناول القهوة والشاى والمشروبات 
فهى  تماما  الكحوليات  عن  تمتنع  وان  الغازية 
عادة  على  تتغلب  وان  أسوأ،  الطنين  تجعل 
التدخين، وبعض المرضى تجد لديهم حساسية 
لمواد الساليسالت الموجودة حتى في األطعمة 
وهؤالء عليهم تجنب التفاح والمشمش والكريز 
والعنب والخيار والبرقوق والطماطم والزبيب 
والبيري والنبيذ، فاذا تجنبت هذه األطعمة وقل 

الطنين فانت حساس لمواد الساليسالت.
مليئة  أجواء  في  تعمل  اال  ينبغي  كما 
السماعات  استخدام  تتجنب  وان  بالضوضاء، 
من ساعة  الموسيقى ألكثر  لسماع  أذنيك  على 

واحدة في اليوم.
اما عن العالج فلقد وجد العلماء ان الميالتونين 
النوم  على  ويساعد  االذن  طنين  من  يحسن 

خاصة إذا كان هذا الطنين معوقا للنوم.
وإذا كان الطنين نذير بفقدان السمع في السن 
المتقدم يجب العرض على طبيب االذن، ولقد 
وجد ان استخدام سماعات االذن يريح المريض 
من الطنين. ولكن توجد بعض الحاالت التي ال 
تستجيب ألى عالج من طبيب االذن، واحيانا 
حتى ال يعرف له أي سبب وهنا يمكن العالج 
ان  يمكن  التي  الفيتامينات  تناول  طريق  عن 
 A فيتامين  مثل  الطنين  مشكلة  نقصها  يسبب 
مثل  الصغيرة  المعادن  بعض  او   C او  B او

المنجنيز والبوتاسيوم.
ولنبات الجنكو دور هام في عالج طنين االذن 
للمخ  واالكسجين  الدموية  الدورة  يحسن  فهو 

ولألذن.
فيوجد  السابقة  األساليب  كل  فشلت  اذا  اما 
وكذلك  والهوميوباثى  الصينية  باإلبر  العالج 

العالج النفسى.

امتالك احليوانات األليفة 
جيعلك أكثر صحة وسعادة 

الحيوانات  امتالك  أن  جديدة  دراسة  وجدت 
أعمارهم  تفوق  الذين  أولئك  قبل  من  األليفة 
٥٥ عاما، يجعلهم أكثر سعادة وأكثر نجاحا، 

مقارنة بممارسة التمارين الرياضية.
البسيطة  المادية  ويقول الخبراء إن الجوانب 
مثل أخذ الحيوانات األليفة إلى نزهة أو تنظيف 
المقتنيات المتعلقة بها، يمكن أن يحسن الصحة 
بشكل ملحوظ، حيث أن هذه الممارسات تعزز 

المواد الكيميائية "الجيدة" في الدماغ.
 McCarthy" وشملت دراسة أجراها مركز

 ١٠٠٠ حوالي   ،"& Stone surveyed
مالك للكالب والقطط في بريطانيا.

عن  األليفة  الحيوانات  أصحاب  وأفاد 
ما  ضعف  بمقدار  تقريبا  للتمارين  ممارستهم 
أي  الحيوانات،  امتالك  قبل  يمارسونه  كانوا 
ثالث  مقابل  األسبوع  في  مرات   ٥ حوالي 

مرات فقط سابقا.
وتقول العالمة النفسية والكاتبة كورين سويت: 
"تشمل الفوائد العديدة لملكية الحيوانات األليفة 
بفضل  الدموية  واألوعية  القلب  تعزيز صحة 
العمل  أن  كما  الكالب،  مع  المشي  ممارسة 
الحيوانات  بتغذية  المرتبط  الخفيف  المنزلي 

والتنظيف بعدها يعزز الصحة".
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رمسية؟ وثيقة  إىل  وحتول  السفر  جواز  ظهر  كيف  اإلبداع..   عامل  من 
 تونس – طه عبد الناصر رمضان 

شبيهة  لوثيقة  ذكر  أول  يعود 
حدود  إلى  المعاصر  السفر  بجواز 
حيث  الميالد،  قبل   ٤٥٠ العام 
أرتحششتا  الفارسي  الملك  سمح 
لوزيره   )Artaxerxes I( األول 
 )Nehemiah( نحميا  ومساعده 
 )Suse( سوسة  مدينة  بمغادرة 
بجنوب  يهودا  مناطق  نحو  للتوجه 

فلسطين.

ومنح الملك الفارسي مساعده رسالة 
طلب من خاللها من حكام المناطق 
من  األخرى  الضفة  على  الواقعة 
وذلك  نحميا،  تنقل  تسهيل  الفرات 
تبعا لما ذكر بسفر نحميا المصنف 

كأحد أسفار التناخ اليهودي.

بناء على عدد من الوثائق القديمة، 
تعود  السفر  جواز  كلمة  ذكر  فإن 
إلى فترة العصور الوسطى. فخالل 
المدن  أبواب  ولعبور  الفترة  تلك 
احتاج الغرباء إلى تصريح من عند 
والتجول  للدخول  المحلية  السلطات 
الساحلية  المدن  في  حتى  بحرية، 
حيث طلبت عند الدخول إلى موانئها 

وثائق شبيهة.

الفارسي  للملك  تخيلي  رسم 
على  جالس  وهو  األول  أرتحششتا 

كرسي عرشه

التاريخية  المصادر  معظم  وتعتبر 
الخامس  هنري  إنجلترا  ملك 
)Henry V( أول من اعتمد وثيقة 
المعاصر،  السفر  بجواز  شبيهة 
إثر  إنجلترا  ملك  سعى  حيث 
مرسوم برلماني صادر سنة ١٤١٤ 
 Safe( اآلمنة  بالمسالك  لقب 
إلى   )١٤١٤  Conducts Act
على  تنقالتهم  خالل  رعاياه  حماية 
طريق  عن  األجنبية  األراضي 
توفير وثيقة تثبت هويتهم وموطنهم 

األصلي.

بهذا  العمل  تعطل  األثناء  تلك  وفي 
سنة  من  بداية  سنوات   ٧ المرسوم 
مجددا  اعتماده  يتم  أن  قبل   ١٤٣٥

في حدود سنة ١٤٤٢.

ومع حلول سنة ١٥٤٠ وبناء على 
إصدار  مهمة  أصبحت  جديد  قرار 
المجلس  مهام  من  السفر  وثائق 
مع  وبالتزامن  اإلنجليزي،  الخاص 
ذلك عرفت كلمة جواز السفر بداية 

انتشارها.

وفي سنة ١٧٩٤، أوكلت لمسؤولي 
جوازات  إصدار  مهمة  الخارجية 

السفر.

صورة لوثيقة سفر أميركية يعود 
تاريخها لسنة 1846

يعود  يابانية  سفر  لوثيقة  صورة 
تاريخها لسنة 1866

صورة ملا يصنف كأقدم جواز سفر 
لسنة  تاريخه  ويعود  بريطاني 

1636

يعود  أميركي  سفر  جلواز  صورة 
لسنة 1914

سفر  جواز  أقدم  تاريخ  أن  كما 
حيث   ،١6٣6 سنة  هو  بريطاني 
األول  تشارلز  إنجلترا  ملك  سمح 
السنة  تلك  خالل   )Charles I(
 Sir( ليتلتون  توماس  للسير 
بالسفر   )Thomas Littleton
نحو أراضي ما وراء البحار وهي 
بالقارة  اإلنجليزية  »المستعمرات 

األميركية خالل تلك الفترة«.

إال أنه وبالتزامن مع انتشار خطوط 
السكك الحديدية، وامتدادها لمسافات 
بين  ما  الدول  مختلف  بين  طويلة 
التاسع  القرن  من  الثاني  النصف 
العشرين،  القرن  ومطلع  عشر 
تزايدت أعداد الرحالت بين مختلف 

الدول األوروبية.

المسافرين  من  هائل  عدد  وعبر 
أصبحت  وبذلك  يوميا،  الحدود 
عملية مراقبة جوازات السفر أكثر 
حينها  الوثيقة  هذه  لتعرف  صعوبة 
اعتمادها.  نسبة  في  هائال  تراجعا 
العالمية  الحرب  اندالع  مع  لكن 
سريع،  بشكل  األمر  تغير  األولى 
حيث فرضت معظم الدول ضرورة 
بالنسبة  السفر  جواز  اعتماد 
حينها  أمنية،  ألسباب  للمسافرين 
جنسيات  تحديد  الضرورة  اقتضت 
الجواسيس  خطر  لتجنب  الوافدين 

والعمليات التخريبية.

العالمية  الحرب  نهاية  وعقب 
إجراءات  اعتماد  تواصل  األولى، 
الدول  مختلف  في  السفر  جواز 
وفي  العالمية«،  »القوى  الكبرى 
األثناء عبّر المسافرون البريطانيون 
اإلجراءات  بسبب  سخطهم  عن 
صور  التقاط  على  أجبرتهم  التي 
اعتبر  حيث  لهم.  فوتوغرافية 
إهانة  اإلجراءات  هذه  البريطانيون 

تمس من إنسانيتهم.

عقدت   ،١٩٢٠ سنة  حدود  وفي 
سبقت  التي  األمم  عصبة  منظمة 
اجتماعا  #األمم_المتحدة   ظهور 
إصدار  على  االتفاق  خالله  من  تم 
السفر  لجوازات  معيارية  إرشادات 
المعتمدة  هذه  كبيرة  لدرجة  شابهت 

اليوم.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com
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