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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى  5351 كما يقوم الكثير 

من القراء األحباء بأرساله أيضا ألصدقائهم. 

كذلك هويوضع 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 اوجنك ميل. ومبجرد فتحه 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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       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

Distributors, Stores, Handymen, Plumbers and Resellers are welcome.
All our flexible pipes (3/8” & 1/2”) are compatible with the Canadian standard.

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

Hot & Cold Mixer. Easy to 
Install Under the Water Tank

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

Best certified hybrid electric Bidet in its category, Best quality & 
cost ratio. All options in one bidet : heated seat, instant hot water. 
Easy to install, only one connection, tankless, hybrid, water on 
demand.

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

 جميع الوصالت  3/8"-1/2"، مطابقة
نرحب بجميع المحالت وتجار الجملة والموزعين والخبراء في تركيب الشطافات.

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

جديد اقل من سنة، ٤ غرف واسعة ، أرضيات 
خشب ،٤ حمامات ، ١٠ قدم ارتفاع السقف، 
جرنيت كاونتر في المطبخ وكوارتز كاونترس 
في الحمامات وميزات اخري، دقايق  لل٤٠٤

http://spotlight.century21.ca/east-
gwillimbury-real-estate/46-robert-

baldwin-boulevard

 بيت فاخر للبيع مبنطقة يورك

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

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

Please call me if you have any questions or wish to book a viewing.

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon .
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

الفارق6
بقلم جمدى حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واألمم 
التاريخ البشرى عامة قد يكون هناك  أو في 

شخص أو مجموعة

من  يغير  قد  حدث  أو  موقف  أو  أشخاص 
مجريات احلياة أو قد يؤثر فيها سلبا أو إيجابا 
أو حتى اسوء  وهذا ما  وقد يجعلها احسن 

يشكل الفارق 

المصرية  األرثوذكسية  الكنيسة  تتعرض 
بعضها  ومعارك  شرسة  النتقادات  اليوم 
مفتعل واآلخر مدبر وأصحاب تلك االنتقادات 
تكون  قد  التى   والبراهين  األدلة  يسوقون 
يقف  وهؤالء  اوالءك  وبين  اوكاذبة  حقيقية 
وإلى  الحقيقة  أين  متسائال  البسيط  المواطن 
مشاكل  لدينا  كانت  وان  ذاهبون  نحن  أين 
المسئولية ويصحح  يتحمل  ان  يستطيع  فمن 

المسار ويحدث الفارق 

إذا لنناقش في هذا المقال بحيادية جزء مما 
يواجه الكنيسة من انتقادات ونحاول أن نجد 

حلول لبعض المشاكل 

مشاكل  وجود  انكرنا  أن  بدء  ذو  بادىء 
داخل الكنيسة وان كل االمورتحت السيطرة 
نكون كالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال 
ويكون  افتراسها  يريد  حيوان  من  هربا 
وأمريكا  وكندا  أوروبا  كنائس  مثل  مستقبلنا 
الحلول  لها  نجد  و  المشكلة  تطرح  ال  فلما 
ونكون حكماء وبسطاء في أن واحد   ولكل 
من يهاجم الكنيسة اطرح علية بعض االسئلة 
هل  اوال  عليها   يجيب  أن  بأمانة  واريده 
من  أكثر  تعيل  ان  تستطيع  سيدى  يا  انت 
ان  تستطيع  انت  هل  فقيرة   12000اسرة 
تعالج اكثر من 60000 مريض شهريا هل 
أكثر من 8000  سجين  ان تزور  تستطيع 
احتياجاتهم  وتلبية  الجمهورية  أنحاء  فى كل 
خارج  قضاياهم  ومتابعة  روحيا  وارشادهم 
ومتابعة  أسرهم  رعاية  وايضا  السجون 
بتفاصيل  واالهتمام  ورعايتهم  ابناؤهم 
دراستهم واالهتمام بزوجاتهم هل يامن تنتقد 
يمكنك رعاية  االتهامات  لها  وتكيل  الكنيسة 
ربوع  سائر  فى  المالجئ  أطفال  من  آالف 
مصر بما في ذلك من أكل و تعليم وعالج 
وخالفة  . أيضا هل تستطيع يا من تعترض 
المشاكل  آالف  بحل  تقوم  أن  الكنيسة  على 
مشاكل  من  الطائفة  أبناء  بين  سواء  اليومية 
زوجية أو الحاد أو إدمان او ميراث وخالفات 
مع  الخالفات  او  المختلفة  األعمال  فى 
الطوائف واألديان األخرى  هل تستطيع أن 

تتابع وتتواصل وتربط جاليات فى كل أنحاء 
البراشية  تؤسس  جديد  عام  كل  وفى  العالم 
وغيرها  وغيرها  العالم  من  جديد  مكان  في 
من الخدمات والقضايا والمصالح سيدي ان 
فأفضل  ذلك  كل  تفعل  أن  تستطيع  تكن  لم 
لك أن تنتقد فقط وال تتهم.  ولكن في الجهة 
المقابلة دعنى أوضح االتهامات الموجهة إلى 
الكنيسة ولكى اكون أمينا بعضا منها صحيح 
قضى  راهبا  تجعل  أن  المنطقي  غير  فمن 
على األقل 15 سنة منفصل تماما عن العالم 
معتبرا نفسة قد مات عن حياة العالم وتخرجه 
مطرانية  شؤون  ليدير  الدير  من  ثانية 
في  يدخل  تجعله  أن  هو  واالنكى  اوابرشية 
مصيرية.  قرارات  يتخذ  وقد  السياسة  عالم 
على  تواضروس  البابا  سيدنا  جلس  عندما 
كرسى مارمرقس تهللنا فرحا لسببين األول 
و  صيدلي  العلمانية  حياته    فى  كان  ألنه 
بالتالى فهو مملوء من فضيلة الصبر والسبب 
الثاني النه اصالحى وتوقعنا أن يقود الكنيسة 
في ثورة تجديد ولكن من الواضح انه اصطدم 
بالحرس القديم ولكنة قادر على التجديد. فى 
جدران  خارج  الراهب  خروج  أن  اعتقادى 
ديرة لهو أمرا خطير يكاد يصل إلى مرحلة 
ممكن  كثيرة  ألسباب  وذلك  الموقوتة  القنبلة 
أن نشرحها فيما بعد ولكن ما يهمنا هنا أن ما 
يمكن أن يقدمه راهب انفصل عن حياة العالم 
وانقطع كل اتصل له بالعالم الخارجى يمكن 
ان يقدمه اب كاهن بل ويقدم أفضل منة ألن 
األب الكاهن يعيش ويتمرس ويبرع في حل 
المشاكل المختلفة وله اتصاالت بكل شرائح 
المجتمع ويعيش األحداث اول بأول وبالتالى 
بالفعل  هم  بل  الكنيسة  قيادة  على  اقدر  هم 
الدينامو والمحرك والجندي المجهول للكنيسة 
تختلف  االيام  هذة  في  الكنيسة  السادة  أيها 
ال  السابقة  الفترات  فى  الكنيسة  عن  تماما 
مجال للسمع والطاعة وال يمكن تطبيق مبداء 
تطبيقا  الكنيسة  أفراد  على  والسماح  الحل 
انتهى  البركة  علية  تحل  الطاعة  ابن  لمبدأ 
القرارات  تكن  لم  أن  الدينية  الوالية  عصر 
والرؤى متوافقة ومنطقية فلن تقبل وبالتالى 
فأنت تخسر .إذا فما هو الحل ومن يمكن ان 
يحدث الفارق فى رأيى أن  الحل بسيط جدا 
وهو تكوين كيان قومى قبطى عالمي تكون 
البداية من كندا يشمل كل المصريين بمختلف 
والمصالح  واألفكار  واالتجاهات  األطياف 
مسؤول  يكون  وخارجها  مصر  داخل  في 
ومستقل  منفصل  ويكون  القرار  اتخاذ  عن 
أن  مانع  وال  الكنيسة  عن  واإلدارة  اإلرادة 
تمثل فيه الكنيسة وبالتالى إذا قدر لهذا الكيان 
إلى  الرهبان  اآلباء  فسيعود  النور  يرى  أن 
ولن  والتسبيح  للعبادة  ويتفرغوا  اديرتهم 
يكون ضروريا أن يغرى أحد االساقفة أبناء 
ألنها  الرئيس  السيد  الستقبال  معينة  جالية 
ستكون مهمة هذا الكيان القومى القبطى الذى 

سيحدث الفارق   



يسوع  تالميذ  أحد  أن  نتخيل  تعالوا 
ذهب للقبر وجسده مسجى داخله وطرق 
يسمع  فلم  الحراس  في غفلة من  عليه 
لم  ولكنه  بلجاجه  الطرق  أعاد  صوتا، 
يسمع أي استجابة، عاد التلميذ ادراجه 
التالميذ  باقي  له مع  ولكن يسوع ظهر 

بعد قيامته.
فسأله التلميذ لقد ذهبت لقبرك وطرقت 

عليه فلم ترد، فهل سمعتني ام ال؟
يسوع  إجابة  ستكون  تتخيلون  ماذا 

له؟......
اإلجابة ممكن ان تكون »نعم« 

وممكن ان تكون »ال« 
هذا  فيه  يفكر  ك��ان  لما  طبقا  وه��ذا 

التلميذ في قلبه وقتها.
موته  في  يشك  الشخص  هذا  كان  لو 
ألني  اسمعك  لم  اإلجابة »ال«  فستكون 

كنت ميتا.
ل��و ك���ان ه���ذا ال��ش��خ��ص ي��ش��ك في 
الوهيته فستكون اإلجابة »نعم« سمعتك 
كان  جسدي  أن  من  بالرغم  بألوهيتي 

بدون روح.
البعض يسأل بسذاجة أن كان يسوع 
العالم  يدير  كان  من  هللا،  هو  المسيح 

وقت موته على الصليب؟
واإلجابة في تركيز شديد أن الالهوت 
الكون  يمأل  بل  الصليب  على  يمت  لم 
كله، ولكن الجسد فقط مات، أي انفصلت 

الروح البشرية عن الجسد.

والموت ال يعنى االنعدام، فعندما تغلق 
الراديو او التلفزيون لم تنعدم الموجات 
الالسلكية من الجو ولكنها اصبحت فقط 

غير متاحة لحواسك البشرية.  
الروح  عن  ال  ينفصل  لم  والالهوت 
المسجى  الجسد  أيضا عن  البشرية وال 
في القبر، فذهبت الروح البشرية ليسوع 
وأطلقت  بالالهوت  المتحدة  المسيح 
بفعل  المأسورين  االبرار  البشر  أرواح 
الخطية منذ وقت آدم، ألن موت المسيح 

اوفى العدل اإللهي حقه. 
وبقوة الالهوت عادت الروح البشرية 
للجسد وقام يسوع المسيح من األموات 
وعبارة »الذي أقامه هللا من األموات« 
ان  تعنى  الرسول  بطرس  قالها  التي 

الالهوت اقام الناسوت )الجسد(       
نفس موقف الطرق على القبر ينطبق 
عندما كان يسوع نائما في السفينة وقت 
ولكن  نائم  الجسد  الشديدة،  العاصفة 
بالعاصفة  يدري  هو  ينام،  ال  الالهوت 
عندما  ثم  بجسده،  نائم  وهو  بألوهيته 
ان  الريح  أمر  مضطربين  وهم  أيقظوه 
تسكن فاستجابت له ثم وبخ عدم إيمانهم 
قد  يكونوا  ل��م  ووقتها  الضطرابهم. 
فبهتوا وقالوا  الوهيته  تماما  استوعبوا 

حتى الريح تستجيب له. 
كل عيد قيامة وأنتم طيبين مع المسيح 
الساكن فينا والحاضر معنا في كل وقت 
مهما  العواصف  يسكن  وال��ذي  ومكان 
في  قوتها  بلغت  ومهما  قوتها  كانت 
اخميم وسوهاج وقرى المنيا ونيجيريا. 

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

 Mon-Friday : 9-6:30 Sat : 9-3

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon .
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

من ادار العامل وقت موت يسوع 
املسيح؟

  

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى  

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390        
edenmeb.cbt@gmail.com

هروب شقيقتني سعوديتني: "كنا نعامل كالعبيد"

الطعام... وطهو  وجوهنا  تغطية  علينا  كان 
مثل العبيد. ال نريد ذلك. نريد حياة حقيقية، نريد 
حياتنا«، هكذا قالت وفاء، 25 عاما، التي فرت من 

السعودية مع شقيقتها.
اآلن  السبيعي )28 عاما(  والشقيقتان وفاء ومها 

في جمهورية جورجيا وتعيشان تحت حماية الدولة التي تقدم لهما المأوى.
وتسعى الشقيقتان إلعالم المجتمع الدولي بقصتهما عبر تويتر وحساب مخصص لذلك 

.@GeorgiaSisters بعنوان
وتناشد الشقيقتان األمم المتحدة لمساعدتهما للذهاب إلى بلد آمن ثالث.

وسافرت الفتاتان لجورجيا ألن السعوديين ال يحتجاون لتأشيرة دخول إليها.
وقالت وفاء »نحتاج دعمكم. نريد الحماية. نريد بلدا يرحب بنا ويحمي حقوقنا«.

ووصلت الشقيقتان، اللتان بدا عليهما القلق والذعر، إلى إدارة الهجرة في جورجيا مساء 
الخميس في صحبة مسؤولين من إدارة الهجرة.

وفي مقابلة مع وسائل اإلعالم المحلية، قالتا إنهما ال تشعران باألمن في جورجيا ألنه 
سيكون من السهل على أقاربهم الرجال العثور عليهما هناك.

وعندما ُسئلتا عن أسباب الشعور بأنهما مهددتان في السعودية، أجابت وفاء »ألننا نساء«.
وأضافت »أسرتنا تهددنا كل يوم في بالدنا«، وقالت شقيقتها مها إن لديهما أدلة على ذلك. 

عن بى بى سى
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بقلم اسيل الزبن

ميضي صيامهم دون أن نشعر

السنة الثانية عشر، العدد )291( - األربعاء 24 إبريل 2019

يمضي صيامهم من دون أن نشعر.
بل أراهن أن الكثيرين ال يعلمون أصال بأن 
صيام إخواننا المسيحيين قد بدأ منذ عدة أيام. 

فلم يترجل أحد

منهم من سيارته في منتصف الشارع ليشتم 
أم وأخت أحد السائقين ويتبع الشتائم بعبارة »أنا 
منهم  أحد  يتذمر  لم  أفطر«.  تخليني  ال  صايم 
ممتنعون  وهم  إليها  يدعون  التي  الوالئم  من 
عن تناول ما لذ وطاب من اللحوم التي تغطي 
يتناول  الذي  زميله  أحدهم  يقرع  لم  المناسف. 

أمامه ساندويشة برغر ويطالبه باحترام

بسبب  جميلة«  »يحملونا  لم  مشاعره. 
في  تقصيرهم  لتبرير  به  ويتذرعوا  صيامهم 

أداء عملهم.

أتعرفون لماذا؟

هو  ذلك  يريدون  ألنهم  يصومون  ألنهم 
قرارهم وال يحملون غيرهم تبعاته.

لحم  قطعة  تخدشه  ال  حقيقي  حياءهم  ألن 
يتناولها أحدهم أمامهم بشراهة.

وعندما نصوم نحن، نفرض عليهم حصارا 
ليس  عندنا  المشاعر  احترام  ألن  إجباريا. 
لإلنسان. بل لعدد الفئة التي ينتمي إليها اإلنسان.

فاألكثرية تطالب باحترام مشاعرها وتضرب 
عرض الحائط بمشاعر »األقلية«!

تهنئتهم  يحرمون  الصمت  هذا  كل  وبعد  ثم 
بأعيادهم!!

فالصمت  صمت  في  صام  من  لكل  فشكرا 
مثلما  مشاعرهم  فلنحترم  صيام.  العبادات  في 

نطالبهم باحترام مشاعرنا

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
مبارك حكم ٣0 والبشير ٣0 وأنت هتحكم 
حباية   ٣٣ رمضان  وسبحة   20٣0 لسنة 

ورمضان  ولمنتهي األعوام يا ريس.
 

عمر البشير 
وهللا وماليك عليه حلفان أني مش مصدق 
موزة  عند  لقطر  هتروح  إيه  عزلوك  أنهم 

وال أمريكا لهيالري؟؟
 

هيالري كلينتون
والبشير  السلطة  من  ما طلعتي  أول  من   
ذوقة  كلينتون  يبقي  معقول  أهتز  موقفه 

مونيكا وأنتي ذوقك البشير يا موكوسة؟؟
 

المجلس العسكري في السودان
خلوا بالكم شباب الثورة في السودان أقروا 
عدل  فتعالوا  القاهرة  في  كويس  الكتاب 

علشان المعووج مش هيمشي معاهم.

 
عمرو واكد

بعد معارضتك للتعديالت الدستورية قالوا 
خشمي؟؟  كاتم  ليه  أنا  عرفت  شاذ؟  عليك 

أهلي صعايدة يقطعوني تقطيع.

اللجنة العليا لإلنتخابات 
بذمتكم إللي خرجوا للتصويت 2٧ مليون 
و1٩٣ ألف يا ناس الحنية حتي في الكذب 

رحمة وستر.
 

جيسن كيني
أنت تكسب ألبرتا وفورد يكسب اونتاريو 

وخبطتين في رأس تردوا هيفلوقها فلق.
 

جستين تردو
نط من المركب وضحي وأنقذ حزبك وإال 
هتغرق أنت وحزبك زي أبلتك كاثلين وين.

 
مرتضي منصور

تركي الشيخ هياخد الدوري إلحق وطلع له 
سي دي وخليه يسيب البلد ويخلع.

عز الحريري
إللي خلف ما ماتش آستاذنا والبورة أفضل 
وبيفكرنا  حر  ابن  حر  وهيثم  بستان  من 

بمواقفك زمان.

 
أردوغان

القوات  سحب  سر  أن  بتقول  تسريبات 
تقدر  سألك  ترامب  سوريا  من  اآلمريكية 
تخلص علي داعش قولت له في أسبوع فرد 
األمريكية  القوات  هسحب  أنا  طيب  وقال 

وقالك أشرب أغا بك.
 

سيرالنكا ونيجيريا 
لهم  ليس  الذين  الكتاب  قال عنكم  أنتم من 
بال  نفسه  يترك  ال  هللا  ولكن  يذكرهم  آحد 

شاهد.

بيتـــــك 
وسوق العقارات
Title search

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

عند  بها  تسمع  كثيرة  توجد مصطلحات 
دراية  على  تكون  ان  ويجب  عقار  شراء 
بمعناها لتتجنب الوقوع فى اخطاء مكلفة. 
سأتناول اليوم واحدة من تلك المصطلحات.

فى  البحث  عملية  هو   Title search
الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار فى مكتب 

التوثيق مثل سند الملكية.  

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

هو اإلجابة على ثالثة أسئلة هى:

هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )1

تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )2
باستخدام العقار.

على  مسجلة  ديون  توجد  هل   )٣
العقار يجب ان تدفع عند نقل الملكية، على 
او ضرائب  العقارى  الرهن  المثال،  سبيل 

متأخرة.

فترة  هناك  ان  من  تتأكد  ان  يجب  لذلك 
العقار  شراء  عقد  فى  البحث  لهذا  كافية 
وتتابع مع المحامي قبل انتهاء تلك الفترة.

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

رواية بشروا مبوته حدثوا 
بقيامته

Oliver كتبها

بسبب  ديارهم  من  مهرولين  الناس  خرج 
تلك  في  سالماً  وجدوا  من  الزلزلة.قليلون 
منها.كان  واحدة  أبيشوع  أسرة  اللحظات.كانت 
أبيشوع رجاًل بستانياً حقله يجاور حقل سمعان 
تحت  يئن  جاره  سمعان  رأي  قد  و  القيرواني 
وطأة الصليب الرهيبة.عاد  من قرب الجلجثة 
ال يدري هل يجرؤ علي الذهاب لإلطمئنان علي 
سمعان أم أنه سيتسبب في عقاب لألسرة  إذا 
الفريسيين  من  بالمصلوب  صلة  أي  له  ثبتت 
آرامي  إسم  أبيشوع  الشوارع؟  يمألون  الذين 
بعدما  سيفضحه  إسمه  أبي.حتي  يسوع  معناه 
هذا  إسم  مجدداً  أحد  يذكر  أال  الفريسيون  نبه 
المصلوب.دخل بيته و إستقبلته زوجته أرصين 
باكية.أرصين إسم آرامي آخر معناه يكمل.كانت 
إرتمت  أبيشوع  رؤية  بمجرد  صدرها  تقرع 
باكية قائلة حقاً كان هذا إبن هللا.لقد سمعت بما 
أم  علي  لإلطمئنان  ذهبت  و  لسمعان  حصل 
روفس زوجته لكنهم ليسوا بالبيت.سألها أبيشوع 
و  الصغير  الخروف  معناه  الذي  إيمرون  عن 
هو إبنهما الوحيد فقالت أرصين ال أدري ,كلنا 
خرجنا إلي الشوارع وقت الزلزلة و هو ما عاد 
بعد.لعله في الرامة لقد تركت الباب مفتوحاً منذ 

الزلزلة و هو ال ينغلق اآلن منذ وقع الزلزال.

دقائق مرت و العيون تتكلم و الشفاه صامتة 
من  يبدو  ما  علي  قادم  رجل  فجأة  ظهر  حتي 
الشباب و عيناه  فيه نضارة  منيراً  بعيد. مهيباً 
بيت  يقصد  أنه  عليه  بدا  إقترب  متألقة.كلما 
لكم.كان  سالم  قائاًل  الرجل  أبيشوع.وصل 
السالم أقصي أمنيات أورشليم في تلك اللحظة.

ثياب الرجل ليست مألوفة.ال يرتدي قطعة الجلد 
المدون عليها الوصايا و ال يضع علي جبهته 
عصابة.ثوبه ليس فيه خطوط كالثياب الشائعة 
ال  في وجهه.بشوشاً  الزيتون  ألتربة  أثر  ال  و 
ينحني.جلس الرجل من غير دعوة و أبيشوع و 

أرصين صامتين كمن ذهب عقلهما.

هللا  أى  يوياريب  إسمي  و  النشأة  عبري  أنا 
الرجل  في  أبيشوع  السجن.نظر  في  حمي.كنا 
متأماًل ليس علي وجهك يا يوياريب أية مالمح 
سمع  كمن  يوياريب  اللصوص.فأجاب  لقساوة 
التساؤل ال ليس سجن بالدكم لقد كنت في أسر 
إلهي كنا منتظرين في الحبس حتي جاء المخلص 

و خلصنا.تمتمت أرصين قائلة أال تخش يا رجل 
أن تذكر إسم يسوع مجدداً.لقد نبه علينا رؤساء 
الكهنة أن ال ننطق بهذا اإلسم.أجاب يوياريب 
بل أنا ألجل النطق بهذا اإلسم جئت.ماذا رأيتم 
فيه.ماذا تعرفون عنه؟أجابت أرصين نسينا كل 
شيء إال صورته و هو مصلوباً.كان مضروباً 
بكل اللعنات أو هكذا حسبناه.فقال يوياريب نحن 
مسرعاً  كجبار  إلينا  اللعنة.نزل  يسحق  رأيناه 
عارياً  رأيتموه  أبيشوع:هل  طريقه.سأل  في 
منتصراً  رأيناه  بل  يوياريب  رأيناه؟أجاب  كما 
من  قبس  إنعكس  التي  األعاجيب  بكل  مكسواً 
أرفع  تاجه  كان  لقد  تقولون  .ماذا  علينا  نورها 
من السموات و هو قادم إلينا في أسافل األرض.

قالت أرصين هل يموت اإلله؟أجابها يوياريب 
في األرض يموت و إلي األرض يعود لترونه 
كما رأيناه فتعرفون أن للموت معني جديداً فإن 
قلت لكم يموت فهو يموت لكن ليس كالناس و 
إن قلت لكم أنه ال يموت فما كذبت ألني رأيته 

كما رأيناه و مجده مجد إبن وحيد ألبيه.

تحت  أيضاً  مات  قد  جارنا  سمعان  أن  يبدو 
الصليب هل رأيته؟ أجاب يوياريب.من يحمل 
بل  أبيشوع  يا  يموت  ال  المسيح  مع  الصليب 
أرصين  الصليب وحده.سألت  أنكر  من  يموت 
الرجل من اي سجن أنت؟ من كان هناك و من 
كنا  و  الجحيم  في  كنا  هناك؟أجابها  من  خرج 
في حضن إبراهيم في مكان ليس فيه عذاب و 
كنا نعزي بعضنا بعضاً إال إمرأة قديسة تدعي 
راحيل لم تكن تريد أن تتعزي أو هكذا كنا نظن 
و كانت تكرر قائلة لن يعزينا سوي الرب. هو 
بصرة  من  حمر  بثياب  يأتي  معزيكم.لما  هو 
سأتعزي.كان حول راحيل أطفال كثيرون.كان 
ما خرج و  العظيم معنا و كثيراً  النبي  موسي 
مشجعة.كنا  أخباراً  لنا  حاماًل  هناك  إلي  دخل 
ننتظر خروجه و كنا ننتظر عودته و دوماً ما 
يأتي إلينا ببشارة في موضعنا المظلم و ظالل 

الموت.

مع  الوقت  من  كم مضي  ألبيشوع  يتبين  لم 
إيمرون  الطفل  أقدام  صوت  لكن  يوياريب 
بعد.دخل  يدرون  ال  الكالم  أو  الصمت  قطعت 
إيمرون و صياحه يسبقه.أمي أبي المدينة ممتلئة 
بالقديسين.أمي أبي الجميع يبشرون بموت الرب 
أن  فما  المدخل  إلي  بقيامته.وصل  يخبروننا  و 
رأي يوياريب جتي قال بطفوليته البريئة: هل 
وصلتم بيتنا أيضاً.لقد قابلت امرأة منيرة مثلك.
إحتضنتني قائلة أنا أمك راحيل يا طفلي الحبيب 

ال تخف.        ]البقية ص ١٠[



ذهب الجميع و ظلت هي بمفردها 
 ، المهدئة  أقراصها  تناولت   ،
الموضوعه  أريكتها  فوق  استرخت 
في إحدي أركان الحجره التي خلت 
و  المدفئة  عدا  فيما  شئ  كل  من 

التلفاز .
كانت هذه الليله كعادتها مثل كل 
ببعيد و هي  ليس  فمنذ زمن   . ليله 
تقضي ليلتها بعد ذهاب الجميع الي 

منازلهم وحيده حتي مطلع النهار.
منذ  تماماً  مختلفه  الحياه  كانت 
العشره أعوام  فقبل   . عشره أعوام 
المكان  تمأل  الضوضاء  كانت 

أطفالها الثالثه و زوجها ! 
من  مجموعه  اال  منهم  يتبقى  لم 
الصور . امتألت عيناها بالدموع ، 
تذكرت في نفس اللحظه من عشره 
طريقهم  في  كانوا  مضت  أعواٍم   ِ
من  الشتويه  رحلتهم  من  للعودة 
ان  اعتادوا  التي  المتنزهات  احدي 
يحتفلوا فيها بعيد زواجهم كل شتاء 

.
و كانت تلك المره مختلفه ، حيث 
غير  بنهايه  بل  بالفرح  تكتمل  لم 

متوقعه .
فقد كان الحادث مروع أخذ منها 
لتبقي هي  الثالثه  أطفالها  و  رجلها 
لها  ليس  التي  االحزان  مع  وحيده 
من  الوحده  لتحد  هي  بقت   . نهايه 
لتسمع  و  االسره  من  بدال  حولها 
صوت  من  بدال  دموعها  صوت 

صخب األطفال 
انهمرت عيناها بسيٍل من الدموع 
.تذكرت يوم عادت بمفردها ال زوج 
و ال اطفال ، تذكرت و تذكرت و 
بكت وبكت ... و في تلك الليله نامت 
االم الحزينة و االرمله التعيسة في 
ان  هللا  أراد  فقد   .. نهايه  بال  نوم 
ينهي احزانها وآالمها و ان يجفف 

دموعها .  لم يكن لها من يبكيها ... 
و عندما أتي الصباح حضر فقراء 
ان  اعتادوا  كما  بأطفالهم  الجيره 
أعوام  العشره  اليها طيله  يحضروا 
السابقه و لكن لم تكن هي اال جسد 
اهل  لها  صنعت  قد  كانت   .. فقط 
ليسوا من دمها و أقارب ليسوا من 
عائلتها.. فتحت أبواب بيتها لألسر 
الفقيرة كل يوم ترعاهم و تقوتهم و 

تعولهم من الصبح للمساء . 
أفراح  احزانها  من  صنعت 
للفقراء و غزلت من دموعها عطايا 
وحدتها  من  قدمت  و   . لآلخرين 
العون و السند ألناس غرباء عنها  

و  جراح  داخلها  و  تبتسم  كانت 
بداخلها  و  الضعفاء  تسند  كانت 

نزيف من االحزان 
ال يراه و ال يشعر به سوي هللا  

بسالم  أيامها  هللا  اكمل  حتي 
ووضع نهايه لبحور دموعها و سيل 

احزانها ... 
كبيره  عائله  ورائها  تركت  و 
يبكونها .. تركت ورائها شجره من 

الحب تعلو السماء 
ذهبت ألسرتها الصغيرة بفرح و 
بعد  الكبيره  أسرتها  تركت  سالم و 
ان أكملت رسالتها معهم بكل الحب 
ينزع  او  يقتلها  الحزن  تجعل  لم   ..
الوحده  تترك  لم   . إنسانيتها  منها 

تمزقها او تنزع عنها أحالمها. 
وسط  الحياه  لنفسها  صنعت  بل 
خادمه  نفسها  ووضعت  الفقراء 

للجميع فعرفت معني السعاده .
 

أحزانه  من  يصنع  لمن  طوبي 
دواء لالخرين  ومن دموعه أفراحا 

للغير 
و طوبي لمن قضي ليلته االخيره 
في تلك الحاله من التصالح النفسي 
و ان كانت الليالي السابقة قد قست 

عليه بكل انواع القسوه
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الليله االخريه 

نيفني سامى
البرتوميديا واالبتزاز السياسي

تعليقا على اإلرهاب ضد املسيحني

 ادوارد يعقوب
بغرض  الكلمات  يلوون  الذين 
إبتزاز وإرهاب كل من ينتقد األفكار 
التي  تلك  وخصوصا  واملعتقدات 

يحيطونها بهالة من القداسة 

جماعة التوحيد هي التي قامت 
كنائس  ثالث  بتفجير 
اثناء قداس عيد القيامة 

في سيرالنكا

بوكوحرام  منظمة   
اخالء  تريد  بنيجيريا 
من  نيجريا  شمال  كل 

املسيحيني 

األنباء  وكاالت  معظم 
اجلرائم  اخبار  تتكتم  العاملية 
ضد  تقع  حينما  العنصرية 

مسيحيني 

علي  السحر  ينقلب  وسوف 
الساحر خصوصا وإننا على أبواب 

نضوب منابع البترو دوالر

المقدمة  هذه  من  البد  مقدمة: 
التي اكررها في الكثير من مقاالتي 
حتى ال يستغل كلماتي، المزورون 
بغرض  الكلمات  يلوون  والذين 
ينتقد  من  كل  وإرهاب  ابتزاز 
األفكار والمعتقدات وخصوصا تلك 
القداسة.  من  بهالة  يحيطونها  التي 
اكرر مرة أخرى انني أحب واحترم 
اخوتي المسلمين ألنهم كغيرهم من 
ولي  االنسانية  في  اخوة  هم  البشر 
واكن  اعزاء  منهم  كثيرين  أصدقاء 
لهم كل االحترام والتقدير وان كنت 
وهم  معتقداتهم  حول  معهم  اختلف 
من  الكثير  في  يخالفونني  أيضا 
المسيحية، ولكننا جميعا  معتقداتي 
ال  الرأي  في  االختالف  ان  نؤمن 
ان  يجب  وال  قضية  للرأي  يفسد 

يؤدي الى الخصام والتناحر.

في  كندا  الي  هاجرت  عندما 
تطلعا  الماضي  القرن  ثمانينيات 

الحفاظ على  في  مثالي  الي مجتمع 
الحريات والقيم وعدم التمييز وتلك 
التي بسبب عدم توفرها في موطني 
األصلي تخليت عن العيش به. وقد 
الوقت  ذاك  في  عامة  الغرب  كان 
يتمتع بقدر كبير منها. ولكني االن 
عاما  الثالثون  عن  يزيد  ما  وبعد 
كلها.  فيها  مخيفا  اضمحالال  اري 
المؤامرة  نظرية  ضد  انني  رغم 
من  اليما  واقعا  األن  اري  انني  اال 
الفئات  اهم مظاهره، إعطاء بعض 
اآلخرين  حساب  على  امتيازات 
المسيحيين  على  هنا  وسأركز 
بسب  ذلك  من  كثيرا  يعانون  الذين 
تعاليم  يتبعون  مسالمون  أناس  انهم 
المسيح من مسالمة وحب كل الناس 
او  الفكر  في  معهم  اختلفوا  مهما 
بالعنف  العنف  يبادلون  وال  العقيدة 
هذا  أقول  بالكراهية.  الكراهية  وال 
اإلرهابية  االعمال  سلسلة  بمناسبة 
معظم  في  المسيحيين  األخيرة ضد 
ما  واخرها  األرضية.  الكرة  انحاء 
حدث ضد المسيحيين في سيرالنكا 

جزيرة  هي  سيرالنكا  ونيجيريا. 
اقصى  في  الهندي  المحيط  في  تقع 
الهند  وجنوب  أسيا  قارة  جنوب 
مليون   22 من  يقرب  ما  يسكنها 
نسمة منهم ٧0% يدينون بالبوذية و 

مسلمون   %10 و  الهندوسية   %12
و ٧.4% مسيحيون.   كانت هناك 
البوذيين  بين  شرسة  أهلية  حرب 
الثالث  لقرابة  استمرت  والهندوس 
يقرب  ما  قتل  عن  واسفرت  عقود 
من 100 ألف سيرالنكي. )يالحظ 
كتابة  في  متعمد  تزوير  هناك  ان 
تاريخ المسيحية في سيرالنكا وذلك 
كما  العربية  باللغة  الويكبيديا  في 
في  العرب  بعض  من  معتاد  هو 
تزوير التاريخ حيث ادعى المزور 
في  بالقوة  انتشرت  المسيحية  ان 
بلدا  سيرالنكا(.  وتعتبر سيريالنكا 
سياحيا من الطراز األول. وفي يوم 
مجموعة  قامت  ابريل   21 األحد 
إرهابية انتحارية تتبع منظمة تدعى 
ثالث  بتفجير  التوحيد«  »جماعة 
القيامة  عيد  قداس  اثناء  كنائس 
باإلضافة الى 5 فنادق وقتل 2٩0 
 500 من  أكثر  وجرح  شخص 

وتقول صحيفة  مسيحيون  معظمهم 
ميرور البريطانية ان هذه الجماعة 
من  محليا  فرعا  تعتبر  اإلرهابية 
الجماعة  افراد  وان  داعش،  تنظيم 
سوريا  الي  سافروا  قد  كانوا 
والعراق من اجل االلتحاق بداعش.  
افريقيا  الي  آسيا  قارة  من  وننتقل 
القارة  وسط  في  نيجيريا  تقع  حيث 
وعلى  الغرب  الي  بسيط  ميل  مع 
يحدها  الذي  األطلنطي  المحيط 
سكانها  عدد  ويصل  الجنوب  من 
تقريبا  نصفهم  مليون   186 الي 
اآلخر  والنصف  المسيحيين  من 
دقيق  إحصاء  يوجد  )ال  مسلمين 
عبر  اإلحصائيات  تتناقض  حيث 
العقود الماضية نظرا لفساد الحكام 
المتعاقبين( ويتمركز المسيحيين في 
الواليات الجنوبية والشمالية شرقية 
بينما اإلسالم في الواليات الشمالية 
غربية. وهناك العديد من الواليات 
في  اإلسالمية  الشريعة  تتبنى  التي 
إرهابية  منظمة  هناك  قوانينها. 
حرام«  »بوكو  تدعى  إسالمية 

تعتبر من أكبر المنظمات اإلرهابية 
الجرائم  أبشع  وترتكب  العالم  في 
ضد المسيحين هناك وتصل الي حد 
حرق قرى مسيحية بأكملها غير كم 
الكنائس الهائل الذي تعرض لإلبادة 
بكل من فيها من مسيحيين 
طوال العقديين الماضيين 
بغرض اخالء كل شمال 
المسيحيين  من  نيجريا 
اخبار  يوميا  تنقطع  وال 
في  المسيحيين  قتل 
نيجيريا موثقة بفيديوهات 
شبكة  على  موجعة 
مثالين  هذان  االنترنت. 
حول  األمثلة  مئات  من 
اإلرهابية  المنظمات  إلجرام  العالم 
اإلسالمية ضد المسيحيين في معظم 
معظم  ان  والغريب  العالم.  بقاع 
وكاالت األنباء العالمية تتكتم اخبار 
ضد  تقع  حينما  العنصرية  الجرائم 
اعتداء  أي  تضخم  بينما  مسيحيين 
مسلمين  على  يقع  صغير  ولو 
نيوزالندا  حوادث  في  رأينا  كما 
اقلل من شأن أي  انا ال  اإلرهابية. 
مهما  انسان  أي  ضد  تقع  جريمة 
جرائم  فكلها  عقيدته  او  دينه  كان 
ضد االنسانية ولكني ارصد ظاهرة 
العالمي ألي حادثة  تجاهل االعالم 
والمجني  مسلما  فيها  الجاني  يكون 
تبريرات  وهناك  مسيحيا.  عليه 
الميديا  المدافعون عن  يدعيها  لذلك 
ذلك  سبب  ان  يدعون  انهم  واهمها 
ضعيفة  أقلية  المسلمين  ان  هو 
مع  دائما  يتعاطفون  الغربيين  وان 
األقليات ومن يعتقدون انهم ضعفاء. 
وهذا غير صحيح دوما الن بلد 
فيها  المسلمين  نيجيريا  مثل 
البالد  كل  وأيضا  اقلية  ليسوا 
والعربية  باإلسالمية  المسماة 
النادر  ومن  أغلبية  المسلمين 
موقف  في  مسلمين  تجد  ان 
التي  البالد  في  ألنهم  ضعف 
يمثلون فيها اغلبية لهم مميزات 
وحقوق تفوق بكثير غير المسلمين 
المتقدمة ورغم  الغربية  البالد  وفي 
مع  متساوون  ولكنهم  اقلية  انهم 
تلك  ان  بل  شئ  كل  في  اآلخرين 
المجتمعات تكون حساسة أكثر في 
حساب  على  أحيانا  األقلية  إرضاء 
البترودوالر  خرب  لقد  األغلبية. 
بترول  أموال  واقصد  العالم، 
وعلى  العنصرية  اإلسالمية  الدول 
صرفت  التي  السعودية  رأسها 
المليارات  االف  تصرف  ومازالت 
اإلرهاب  على  الدوالرات  من 
العالم  بقاع  كل  في  اإلسالمي 
التعليمية  المراكز  دعم  في  المتمثل 
تفرخ  والتي  والمساجد  اإلسالمية 
وتمول  باستمرار،   اإلرهابيين 
ثم  اإلسالمية  اإلرهابية  المنظمات 
وكالت  اهم  على  تسيطر  ذلك  بعد 
وكل  التلفزيون  ومحطات  االنباء 
العالم  الكبيرة حول  وسائل االعالم 
بالبترو دوالر مما حولها  بإغراقها 
الي بتروميديا تابعة لها. لم يقتصر 
األمر على ذلك بل انتقل الى التأثير 

بالبترو دوالر علي إنجاح السياسيون 
في  االنتخابات  في  لهم  التابعون 
منها  الكثير  في  ونجحوا  الغرب 
التابعين  القادة  هؤالء  ان  لدرجة 
وارهاب  اسكات  استطاعوا  لهم 
اإلسالم  تنتقد  التي  األصوات 
ومحاوالت  واالرهابي  السياسي 
التي  التعبير  حرية  على  القضاء 
كانت ايقونة المجتمعات الغربية فيما 
مضى وابتدعوا مصطلحات تعكس 
الحقائق مثل االسالموفوبيا وقوانين 
األديان  ازدراء  مثل  السمعة  سيئة 
ومحاربة الكراهية )باعتبار ان كل 
من ينتقد الفكر اإلسالمي او يكشف 
التي  النصوص  بعض  إرهاب 
جريمة  يرتكب  مقدسة،  يعتبرونها 
كراهية(. ثم يحاولون تجميل الفكر 
الوهابي  او  اإلصولي  اإلسالمي 
اإلرهابي وتزوير الترجمات لبعض 
وانكار  األخرى  واخفاء  النصوص 
المتحدثين  لغير  بعضها  وجود 

التي  التعبير  حرية  اين  بالعربية. 
اين  الغربية؟  القيم  اهم  من  كانت 
عليها  قامت  التي  المسيحية  القيم 
عامال  وكانت  الغربية  الحضارة 
أساسيا في تقدم الغرب و رقيه ؟... 
الي اي مدي سيستمر هذا االبتزاز 
والفساد الذي تتعرض له الحضارة 
الغربية؟ اعتقد اننا اقتربنا من نهاية 
قاع الرسم البياني للدورة الحضارية 
خطي  في  قريبا  تنقلب  وسوف 
التصاعد وسوف ينقلب السحر علي 
الساحر خصوصا وإننا على أبواب 
حيث  دوالر  البترو  منابع  نضوب 
من  توهموه  ما  او  حضارتهم  ان 
حضارة كانت على رمال متحركة 
سترجعهم قريبا الي اصولهم االولي 
الغرب  ويفيق  المتخلفة  وبداوتهم 
الي اصوله الحضارية العريقة التي 
أجيال  وكفاح  وجهد  بعرق  بنيت 
اال  النهاية  في  يصح  وال  واجيال 

الصحيح.



ايليا اذا راه يصعد في مركبة النار 
)2 ملوك 2 : ٩(. كما قد وعد الرب 
ارضهم  في  سيرثون  انهم  شعبه 
خزيهم  عن  ويعوضهم  ضعفين 
ما  ٧(.وهو   :  61 ضعفين)اشعياء 
اكده في زكريا ٩ : 12 في انه عند 
رجوعهم له سيرد ما فقدوه ضعفان، 
و كما قال في اشعياء:« طيبوا قلب 
قد  بان جهادها  ونادوها  اوروشاليم 
كمل وان اثمها قد عفي عنه حيث قد 
قبلت من يد الرب ضعفين عن كل 
خطاياها     )اشعياء 40 : 2(؛ نفس 
ما قاله عندما عاقبهم في )ارميا 16 
: 18( واعاقب اوال اثمهم وخطيتهم 
ضعفين النهم دنسوا ارضي وبجثث 
مالوا  قد  ورجاساتهم  مكرهاتهم 
عند  يقف  ال  الرب  لكن  ميراثي. 
في قصة  كما نالحظ  الضعفين  حد 
وقصة   )12  :  42 )ايوب  ايوب 
 2 صموئيل   1( صموئيل  ام  حنة 
حدود،  بال  غناه  الهي  أن   .)21  :
فهو خالق الكون يشرق شمسة علي 
السموات  تسعه  ال   ، الكائنات  كل 
بشيء  يعد  وعندما  واالرض 
للرب  قال  يوم  في  فبطرس  يوفيه؛ 
يسوع: »ها نحن قد تركنا كل شيء 
وتبعناك«.  فقال لهم: »الحق اقول 
لكم: ان ليس احد ترك بيتا او والدين 
او اخوة او امرأة او اوالدا من اجل 
ملكوت الرب االله اال ويأخذ في هذا 
الدهر  وفي  كثيرة  اضعافا  الزمان 

روحيات6
 سنة الضعفني

د. روز غطاس
 :18 )لوقا  االبدية«  الحياة  االتي 
28 – ٣0(. فالرب يصرح لشعبه 
اكمتي  حول  وما  واجعلهم  قائال: 
بركة وانزل عليهم المطر في وقته 
)حزقيال ٣4:  بركة  امطار  فتكون 
وال  تغني  الرب  بركة  الن   .)26
يزيد معها تعب )امثال 10 : 22(. 
ويشهد كاتب مزمور 65 : 11 ان 
الرب صالح توج وكلل سنته بالجود 
واضعاف االحسان والغني الجزيل 
والمراحم التي هي جديدة كل صباح 
ايضا  شاهدا  دسما،  تقطر  واثاره 
بأمانة الرب وانه ليس مثله وال مثل 
اعماله وقواته التي صنعها معهم كل 
يوم جاعال انفسهم في الحياة وكيف 
انه اخرجهم من الضيق الي رحب 
امانتهم  عدم  رغم  فيه  حصر  ال 
والخير.  االحسان  لهذا  واستحقاقهم 
ال  العظمة  هذه  كل  امام  وبالتالي 
وقلب  والشكر  السجود  اال  يسعه 
واالمتنان  والحب  بالعرفان  فائض 
لهذا االله الذي في وقت نومهم عينه 
ساهرة عليهم وفي يوم ضيقهم هو 
يشعر  فرحهم  وفي  يتضايق  ايضا 
يطيب  الذي  بخيره  ويمتعهم  بهم 
فقط  وحده  هو  ألنه  انفسهم،  به 
المستحق ان نقدم له اجسادنا ذبيحة 
حية مرضية ومقبولة وهي عبادتنا 
بولس  الرسول  قال  كما  العقلية 

)رومية 12 : 1(.

ُولد وليم مكرم جرجس ميخائيل 
بمدينة   188٩ أكتوبر  فى  عبيد 
من  أصاًل  أسرة  من  »قنا«، 
ألبيه  األكبر  جده  وكان  أسيوط، 
جرجس  الُمعلم  إبنة  من  تزوج  قد 
الجوهرى )أحد أعيان األقباط فى 
المستشار  وكان  العشرين  القرن 
المالى لمحمد على باشا(، وانتقلت 
األسرة إلى قنا عندما فّضل محمد 
الجوهرى  إبراهيم  باشا  على 
والده  وكان  جرجس.  أخيه  على 
من  فداناً  ثالثين  حوالى  يمتلك 
إنشغل  لكنه  الزراعية،  األراضى 
واألشغال  البناء  بأعمال  ذلك  بعد 
أعمال  له  شقيق  مع  ونّفذ  العامة 
اإلنشاءات فى خط السكة الحديدية 
بين نجع حمادى واألقصر، وعند 
الوالى  قلده  المشروع  هذا  إتمام 
عليه  وأنعم  المجيدى«  »الوسام 
الثانية،  الدرجة  من  البكوية  بلقب 
ثم إشترى بعد ذلك ٩00 فداناً من 
)الدائرة  الملكية  الخاصة  أراضى 
السنية( بالقرب من قنا وتوفى فى 

ديسمبر 1٩25.

تعليمه  عبيد  مكرم  وليم  أكمل 
بقنا  أميرية  مدرسة  فى  اإلبتدائى 
الكاتب  )كان   1٩00 عام  حوالى 
من  العقاد  محمود  عباس  الكبير 
المدرسة(،  هذه  فى  زمالئه  بين 
فى  قصيرة  فترة  أمضى  أن  وبعد 
بالقاهرة  الثانوية  التوفيقية  مدرسة 
إلتحق بالمدرسة األمريكية بأسيوط، 
جامعة  إلى  والده  أرسله  ولذكائه 
أكسفورد بإنجلترا ليستكمل دراسته 
هناك فوصلها عام 1٩05 وهو فى 
واحداً  ويُعتبر  عشر،  السادسة  سن 
من أبرز الطالب الذين درسوا فى 
 Newcollege »الـ »نيو كولدج
المرتبة  على  إذ حصل  بأكسفورد، 
 .1٩08 عام  القانون  فى  الثانية 
بجامعة  التحق  عودته  طريق  وفى 
دراسات  ليكمل  الفرنسية  »ليون« 
أثار  وقد  هناك،  القانون  فى  أعلى 
علم  بدراسة  الفرنسيين  انتباهه 
مكرم  وأمضى  المصرية.  اآلثار 
عبيد عامين تقريباً فى فرنسا حيث 
»عمر  هو  مصرى  بزميل  التقى 
يدرس  كان  الذى  مصطفى« 
المصريات وكانا يتراسالن ببعض 
عام  وفى  الهيروغليفية.  الكلمات 
1٩12 حصل على درجة الدكتوراه 

فى القانون وعاد إلى مصر.

بوظيفة  التحق   1٩1٣ عام 
الرسمية«  »الجريدة  سكرتير 
وضع  أنه  ويُذكر  الحقانية  بوزارة 

مذكرة فى أعقاب إضراب الموظفين 
المستشار  إلى  قدمها   1٩1٩ عام 
القضائى البريطانى »إيموس« وقد 
بهرت المذكرة المستشار البريطانى 
إلى  أرسلها  أنه  حتى  وأدهشته، 
البريطانى  النواب  مجلس  أعضاء 
المصرية  بالشئون  المشتغلين 
ليستوعبوا مضمونها ويتعرفوا على 
جميع عناصرها، ووصلت صورة 
من هذه المذكرة إلى سعد زغلول، 
وكان فى منفاه بباريس، فكتب يثنى 
ومقدرته  عبيد  مكرم  وطنية  على 
مكرم  يسافر  أن  وطلب  الفائقة، 
قضية  ليشرح  أمريكا  إلى  عبيد 
بلده وعدالة مطالبه. فقام بذلك خير 
قيام، وفى عام 1٩1٩ ُعين أستاذاً 
بمدرسة الحقوق، غير أنه ُفصل من 
 1٩21 أغسطس  فى  الوظيفة  هذه 
بعد إحالته إلى مجلس تأديب بتهمة 
لسعد  مأدبة  إقامة  فى  اشتراكه 
إلى  زغلول  سعد  فأرسله  زغلول. 
لندن للدعاية للقضية المصرية أثناء 
عودته  وعند  عدلى،  مفاوضلت 
وكان  حافاًل  شعبياً  استقبااًل  إستُقبل 
رأس  على  نفسه  زغلول  سعد 
زغلول  سعد  مع  نُفى  مستقبليه. 
وحدث  »سيشيل«،  جزيرة  إلى 
فُسمح  بالمالريا،  هناك  أصيب  أنه 
البريطانى  المستشفى  بدخول  له 
 ،1٩22 فبراير   ٣ فى  للعالج 
وكانت سلطات المستشفى قد طلبت 

قرأت لك 
جنوى غاىل

هل تعبد حياة االمان ؟ وملاذا انت خائف؟ 
By Max Lucado

وبداية  للشمس  شروق  كل  مع 
يوما جديدا نسمع ونقرأ ما يجلب 
في  تباطئ  ،فهناك  الخوف  لنا 
االقتصاد وتسريح من الوظائف ، 
الصالة  اماكن  في  تنفجر  وقنابل 
وعمليات أرهابية ، واوبئة تنتشر 
وارتفاع  المناخ  في  وتغيرات 
في  تتنافس  والدول  االسعار  في 
وهناك  النووية  االسلحة  تطوير 
تحذيرات من كل شئ ،من السفر 
والفيضانات   االمراض  ومن 
 ، االرهاب  ومن  الطعام  ومن 
االنباء  لنا  تحمل  صباح  وكل 
سببا جديدا للخوف ،ونحن نخاف 
نقوم  وقد  والمرض  والفقر  الفشل 
بفحص اجسادنا لنري أي تغيرات 
الخوف  ويدفعنا   ، عليها  تظهر 
الي وضع خطط لتأمين المستقبل 
لالموال  الجيد  لألستثمار  و 
الدول  وتشرع  للتقاعد  واألدخار 
وتتسابق  قوية  عسكرية  قوانين 
االعظم  المسلحة  قواتها  لتجعل 
علي  كثيرا  نعتمد  واصبحنا   ،
ونحن  مزاجنا  تغير  التي  االدوية 
االدوية  هذه  علي  نعتمد  اليوم  
في  مضي  جيل  اي  من  اكثر 
العاديين  االطفال  وحتي  التاريخ  
أكثر من  بالخوف  اليوم يشعرون 
المرضي النفسانيون الذين عاشوا 
يمتص  والخوف   ،  1٩50 عام 
منا  ويستنزف  الجسد  من  النفس 
مهجور  كبيت  فنصبح  الرضي 
وال  العواصف  به  تلعب  متهالك 
واالطمئنان  بالهدوء  نشعر  نعود 
ويصبح البحث عن االمن والعيش 
نعبده  الذي  االله  هو  امان  في 
نعبد  أصبحنا   اننا  يعني  هذا   و 
الحياة االمنة  الخالية من المخاطر 
يعشق  من  يستطيع  هل  ولكن   ،
أو  ؟  يفعل شيئا عظيم  أن  االمان 
هللا  أجل  من  ؟  نبيل  عمل  يحقق 
قلبه  يمتلئ  من  إن  ؟  واالخرين 
بالخوف ال يستطيع أن يحب بعمق 
! فقد يمتنع الواحد عن زيارة قريبه 
المريض خوفا من العدوي! و قد 
المحتاج  قريبه  االخ  يقرض  ال 

الدين ! وقد ال  خوفا من عدم رد 
نهتم بإضافة الغرباء خوفا من انهم 
! وقد ال  او يسرقونا  قد يحسدونا 
طول  من  خوفا  البعيد  بتفقد  نقوم 
الطريق ! وقد نخاف من الشهادة 
 ! وظائفنا  من  نطرد  لئال  الحق 
ال  بالخوف  قلبهم  يمتلئ  من  إن 
عظيمة  أحالما  يحلموا  أن  يمكن 
! فال عجب أن يسوع أمرنا بعدم 
الخوف في أكثر من مرة قال )ال 
في  آية   125 وهناك   ) تخافوا 
الكتاب المقدس عن عدم الخوف ، 
)ال تخافوا أنتم أفضل من عصافير 
كثيرة ( متي 10–٣1 و )تشجعوا 
 –14 متي   ) تخافوا  ال  هنا،  ،أنا 
واضحين  نكون  كي  ولكن   .  2٧
فإن الخوف ليس خطيئة ولكنه قد 
يؤدي الي خطيئة ووجوده بدرجة 
 ، صحي  وضع  يخدم  صغيرة  
فهو يحذر من خطر محتمل ، فهو 
والقيادة  التهور  من  عليك  يحافظ 
وتدخين  القوانين  وكسر  السريعة 
السجائر والمخدرات ويجعلك تهتم 
ويجعل  ترسب  ال  حتي  بالدراسة 
الطريق  في  يجري  ال  الطفل 
رأس  و  بالسيارات،  المذدحم 
الحكمة مخافة هللا  ، ولكن قد ينتج 
عن الخوف المريض خطايا منها 
الوجه  ، وعبوس  الغضب  نوبات 
وعندما   ، المخدرات  وشرب 
نستبعد هللا من الحل تتفاقم المشاكل 
للقلق وإنعدام االمن أن  ، ونسمح 
قد   ، حياتنا  ويشل  علينا  يسيطر 
ال  ولكنه  عالمنا  الخوف  يمالء 
دائما  وتذكر  قلوبنا  يمأل  أن  يجب 

كلمات يسوع )ال تخف( 
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علي  مختلفة  اسماء  الرب  يطلق 
العشور  سنة  مثل:  متنوعة  سنوات 
اليوبيل  سنة   ،)12  :  26 )تثنية 
)الويين 26 ، 2٧(، سنة االبراء او 
السنة السابعة )تثنية 15( ، وغيرها 
لعمل  تحسب  التي  السنوات  من 
فيها  مثال  االبراء  فسنة  ما.  شيء 
ويوضح  وعتقهم  العبيد  تحرير  يتم 
ذلك الرب بقوله لشعبه:« ال يصعب 
عليك ان تطلق عبدك خادمك حرا 
من عندك ألنه ضعفي اجرة االجير 
الرب  فيباركك  سنين  ست  خدمك 
الهك في كل ما تعمل، ولكن اذا اراد 
العبد ان يعيش في خدمة سيده الي 
االبد، فان سيده يثقب اذنه عند الباب 
اليوبيل  وسنة   .)18  :  15 )تثنية 
كما  واالسترداد  الرجوع  سنة  هي 
انها سنة الشبع واالكتفاء حيث انها 
سنة راحة لألرض التي فيها تعطي 
فهي   ، سنوات  ثالث  غلة  االرض 
كلمة  ذكرت  والبركة.  االمان  سنة 
في  المرات  من  العديد  ضعفين 
كما  لتوضح  خاصة  القديم  العهد 
العقاب  نقول االمر وزيادة. اي ان 
فاليشع  مضاعفة،  كانت  البركة  او 
طلب بركة مضاعفة اثنين من روح 

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

)43( مكرم عبيد  )1889 – 1961(

فترة  أثناء  زمالئه  أحد  يرافقه  أن 
مصطفى  لذلك  فتطوع  العالج، 
المستشفى  فى  معه  وظل  النحاس 
المستشفى  وغادر  ُشفى  أن  إلى 
فى  نجح   .1٩22 فبراير   1٣ فى 
دائرتين  فى انتخابات عام 1٩26، 
أكتوبر  فى  للوفد  سكرتيراً  إنتُخب 
المواصالت  وزارة  تولى   .1٩2٧
فى وزارة النحاس التى تألفت فى 
للمالية  وزيراً  ثم   ،1٩٣0 يناير 
النحاس  وزارة  فى  الثانية  للمرة 
فى مايو 1٩٣6 وحصل على لقب 

الباشوية.

فاروق  تولى   1٩٣٧ يوليو  فى 
النحاس  وقدم  الدستورية  سلطاته 
استقالته وشكل وزارته الرابعة فى 
أول أغسطس 1٩٣٧ التى بقى بها 

صفوت  منها  وخرج  عبيد  مكرم 
هذه  أقيلت  ثم  وغالب  والنقراشى 
 ،1٩٣٧ ديسمبر   ٣0 فى  الوزارة 
الخامسة  النحاس  ثم جاءت وزارة 
 )1٩42 مايو   26  – فبراير   4(
عبيد.  مكرم  منها  خرج  التى 
وعندما أقال الملك وزارة النحاس 
 1٩44 أكتوبر   8 فى  السادسة 
أسند  ماهر،  أحمد  رئاستها  وتولى 
عبيد.  مكرم  إلى  المالية  وزارة 
وبعد اغتيال أحمد ماهر فى مساء 
ّشكل   1٩45 فبراير   24 السبت 
وزارته  النقراشى  فهمى  محمود 
األولى )24 فبراير 1٩45 – 15 

فبراير 1٩46( 

]البقية ص2٠[
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هل اصبح المسرح العربي يعاني 
التي  ثقافتنا  كساد  ظل  في  اليتم 
امتزجت بالملح  في عالم  اإلنترنت 
المفتوح  بشكل  محسوس وملموس 

بال ضوابط أخالقية  في كثيرا 
من صوره المرفوضة !

فما نراه اليوم من ضعف حاد 
الوطنية  قضايانا  معالجة  في 
بلغة المسرح وعالمه الذي كان 
كثيرا  في  الحقيقة  صوت  هو 
مبدع   وعقل  قلب  نداءات  من 

الجسدي   بترهله   جميعا  لنستشعر 
العليل الذي يحمل كرشا منتفخا من 

األوجاع والدهون القاتلة !

مضي   فيما  العربي  والمسرح 
يبحث  من  لكل  الدخول  بوابة  كان 
عن ذاته بكل ملكاته التي تفجر فيه 
سخرية المواقف وكيفية  بناء ثقافة 
راقية ال تعرف غير اإليمان بالوطن 

مهما كان النقد قاسيا احيانا !

العربي   للمسرح  نري  ال  واليوم 
السابق  واصبح  دور كما كان في 
اإلذاعة  مثل  المتواضع  ظني  في 

املسرح العربي وسلطة العقل!! 

 بقلم عبدالواحد محمد

التي غربت عنها الشمس !

فالمسرح اليوم هو نيوز نت حمود نت  شحرور 
نت الخ الذي خرج من رحم الوسائط اإللكترونية  

بلغة ربما هي لغة المسرح الشابة بأمتياز !

إلي  حاجة  في  الغائب  المسرح  أن  اعتقد  لكن 
تخاطب  لغة  المسرح  لغة  لكون  كان  كما  العودة 

وليس لغة خرس !

تألق  لمست مؤخرا  طيف مسرحي مع   وقد 
الذين  المغربية   الكوميدية   المسرحية  ابطال 
يرسمون بسمة علي  شفاة جمهور مدينة الرباط  
المغربية  »فكها يامن وحلتيها » وهي من 
واخراج  موهوب  عزيز  المرحوم  تأليف 
الكبير  عبد  تمثيل  الركاكنة.   الكبير  عبد 
حارتي  ومنية  الشركي  واحمد  الركاكنة 
للجمهور  افتتح  والذي    . ضافر  وهند 
رسميا في14 مارس   الماضي  بمسرح 
. وسط حضور  بالرباط   الخامس  محمد 
مسؤولي الثقافة المغربية  وجمهور كبير 
مازال يعشق المسرح العربي مازال يصفق للنص 

الجيد والمعبر عن قضاياه بكل شفافية وصدق !

وقد  تألقت الفنانة المغربية  منية حارثي بطلة 

بدور  الراسخ  إيمانها  بفضل   ) وحلتيها  يامن  )فكها  العمل 
المسرح المغربي العربي والتي قالت مازال المسرح العربي 
هو المعلم لنا جميعا لكونه الفلسفة والعقل واإلبداع معا فهو 

منظومة وطن!

المحيط  العربي من  ومازالنا جميعا ننتظر عودة المسرح 
إلي الخليج  بكل  نصوصة التي تحمل في جوهرها   اإلرتقاء 
بالعقل والضمير في بوح عميق بل صوت هو األعمق من 

كل نداءات الوهم !

خلق األنسان والكيمياء
احللقة السابعة اجلزء الثامن- تابع اجلهاز العصيب 

)د – تابع اجلهاز العصيب احمليطي(
حقائق علمية يف قدرة اهلل يف خلق األنسان 

من  المحيطي  العصبي  الجهاز  يتكون 
العصبي  والجهاز  الجسدي  العصبي  الجهاز 

الذاتي

الجهاز العصبي الجسدي

البدني   أو  الجسدي  العصبي  الجهاز 
اإلرادّي  العصبّي  بالجهاز  أيضاً  والمعروف 
المحيطي  العصبي  الجهاز  من  جزء  وهو 
الذي يتحكم في اإلحساس البدني ) الشعوري( 
يضم  و  )اإلرادية(،  الهيكلية  والعضالت 
عصبي  جهاز  الجسمي  العصبي  الجهاز 
العصبية  المراكز  يضم  مركزي  جسمي 
محيطي  جسمي  عصبي  وجهاز  الشعورية، 
والحركية  الحسية  العصبية  األغصان  يضم 
والمختلطة الجسمية المتفرعة من األعصاب 
ذلك  هو  و  الشوكية.  واألعصاب  المخية 
عن  المسؤول  العصبي  الجهاز  من  الجزء 
أو  الضغط  أو  باللمس  اإلحساس  عمليات 

اإلحساس باأللم والحرارة --------الخ.

وتسمى  الحسي  الجهاز  هذا  مستقبالت 
الجلد  في  توجد  حيث  الحسية   بالمستقبالت 
أو  الضغط  أو  باللمس  اإلحساس  الستقبال 
الحرارة أو األلم، وكذلك توجد في األنسجة 
المفاصل  توجد حول  أو  الجلد  الواقعة تحت 

لنقل الحس الجسدي الداخلي في العمق.

التحكم  الجهازايضا   وتتضمن وظيفة هذا 
نعي  التي  واألفعال  نُدركها  التي  باألمور 
الذراَعين،  تحريك  ذلك  ومثال  بها،  التحكم 

والساقين، وغيرها من أجزاء الجسم.

الجهاز العصبي الذاتي 

الجهاز العصبي الذاتي أو الجهاز العصبي 
العصبي  بالجهاز  أيضا  ويسمى  التلقائي 
العصبي  الجهاز  أقسام  احد  وهو  المستقل 
بالوظائف  بالتحكم  يختص  و  المحيطي 
إلى  عادة  وينقسم  الالإرادية،  الذاتية  الحيوية 
 : ندعوهما  متعاكسة  مهام  ذوي  جهازين 
العصبي  والجهاز  الودي  العصبي  الجهاز 

الالودي.

الجهاز العصبي الالودي

الجهاز  أو  الالودي  العصبي  الجهاز 
العصبي نظير الودي هو أحد قسمي الجهاز 
الذاتي  العصبي  فالجهاز  الذاتي.  العصبي 
يقوم بتنظيم األعضاء الداخلية والغدد بشكل 
غير إرادي. ويكون الجهاز العصبي الالودي 
التي تحدث في وقت  الفعاليات  مسؤول عن 
الجسم  يكون  عندما  أي  واالسترخاء  الراحة 
في حالة راحة مثل: إفراز اللعاب عند األكل 
والتبول  الدموع  وإفراز  الجنسية،  واإلثارة 
والتغوط والهضم، وهو مبطئ للقلب ، موسع 
للعروق الدموية. ، فهو يضاد بعمله الجهاز 

العصبي الودي.

يوصف عمل الجهاز العصبي الالودي بأنه 
الذاتي  العصبي  للجهاز  الثاني  للقسم  مكمل 
يكون  حيث  الودي،  العصبي  الجهاز  وهو 
تتطلب  التي  الفعاليات  عن  مسؤول  األخير 
مشاهدة  عند  الهروب  مثل  سريعة،  حركات 

حيوان مفترس أو عند القتال.

الجهاز العصبي الودي

الجهاز العصبي الودي يسمى أيضاً بالعربية 
)السمبثاوي(، يشكل مع الجهاز نظير الودي 
الذاتي  العصبي  الجهاز  )الباراسمبثاوي( 
تتم  نشاطات  الودي  العصبي   الجهاز  يحفز 
والقتال،  والهرب  كالخوف  الطوارئ  خالل 
ويرتفع  القلب  نبضات  وتسرع  تزداد  حيث 

ضغط الدم.

بعض  على  الودي  العصبي  الجهاز  تأثير 
أعضاء الجسم

العين: يسبب توسع في حدقة العين

الهوائية:  والقصيبات  الهوائية  القصبة 
في  الهوائية  الشعيبات  وتوسيع  تتوسع، 

الرئتين لزيادة استيعاب األكسجين

القلب،  ضربات  معدل  من  يزيد  القلب: 
الدم  ضغط  ارتفاع  النبض،  قوة  في  زيادة 
المصاحب لزيادة سرعة القلب والدفع القلبيين

توسيع الشرايين التاجية وشرايين العضالت 
الهيكلية

األوعية الدموية: االنقباض، زيادة حجم الدم 
في الدورة الدموية الخارج من المخازن

حركة  في  االنخفاض  الهضمي:  الجهاز 
تكسر  نتيجة  الدم  سكر  زيادة  العضالت، 

الجليكوجين وتحويله إلى الجلوكوز في الكبد

الجهاز التناسلي الذكري: يحفز القذف

و  للحالب  الرنين  هرمون  إفراز  الكلى: 
المثانة

الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلوية: إفراز 
هرمون األدرينالين والنورأدرينالين

تنقسم الخاليا العصبية الموجودة في الجهاز 
الخاليا  وهما  نوعين  الى  المحيطي  العصبي 

العصبية الحسية الخاليا العصبية الحركية

الخاليا العصبية الحسية

االشارات  بنقل  تقوم  التي  األعصاب  وهي 
اليد  مثل  المختلفة  األعضاء  من  اإلحساس  و 
أو القدم أو أي عضة اخر و ذلك إلى الحبل 
الّشوكي حيث أنها تقوم بنقل االحساس بالبرد، 
واأللم مثل وخز الدبوس و السخونة و البرودة 
، واإلشارات مثل السمع و البصر و الشم و 

التذوق و غيرهم.

الخاليا العصبية الحركية

من  كبيرة  مجموعة  عن  عبارة  هي  و 
األعصاب التي تحمل االشارات و المعلومات 
من  أكان مصدرها  الشوكي سواء  الحبل  من 
الدماغ ، أو الحبل الشوكي في حالة رد الفعل 
المنعكس إلى خاليا الجسم لكي تقوم بتحفيزها 

على االستجابة و رد الفعل.

 

الحفاظ على الجهاز العصبي

تناول الغذاء الصحي و ذلك لتعزيز مناعة 

الجسم  -

على  للحفاظ  بكثرة  والسوائل  الماء  شرب 
بعد  و  الصيف  في  خاصة  الجسم  رطوبة 

المجهود الشاق  -

ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز صحة و 
مناعة الجسم و تقوية العضالت  -

النوم  من  مناسب  قسط  أخد  على  الحفاظ 
العصبي  الجهاز  أن  بسبب  ذلك  و  والراحة، 
بعد مجهود  الراحة  أخذ قسط من  إلى  يحتاج 
ينامون  ال  من  فغالباً  العمل،  من  طويل  يوم 
وعدم  بهلوسات  يصابوا  قد  طويل  لوقت 

التركيز وعدم القدرة على الرؤية

النفسية  والضغوطات  التوتر  عن  االبتعاد 
التي  المواقف  عن  واالبتعاد  والقلق،  الشديدة 

تستدعي انفعاالٍت شديدة  -

التقليل من شرب المنبّهات التي تحتوي على 
نسبٍة كبيرٍة من الكافيين كالشاي والقهوة  -

المسكرات  وتناول  التدخين  عن  االبتعاد 
والمخدرات  -

يوضح  والذي  العرض  هذا  وبعد  واألن 
الجهاز العصبي وميكانيكية عمله والذي تمت 
الشعور  انتاباني  السابقة  الحلقات  مناقشته في 
الملحدون  األشخاص  لهؤالء  سؤال  بتوجيه 
تعزى  الخلق  عمليات  بأن  يؤمنون  أوالذين 
يسوع  بوجود  يؤمنون  ال  الذين  أو  للطبيعة 
الذي   القديرمن  المبدع  الخالق  المجد هللا  رب 
يستطيع خلق هذا الجهاز العصبي ويتحكم في 
ميكانيكية عمله  الدقيق، هل هي الطبيعة، أم 
هللا خالق الطبيعة ؟ فالتأمل  في خلق هللا يجعلنا 
بالشكر والعرفان  نشعر دائما بمدى تقصيرنا 
الخلق  عظمة  أمام  تواضعاً  أكثر  ويجعلنا 

ويزيدنا إيمانا هلل الظاهر في الجسد. 
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ماسمعت عن حادث حريق  آول 
سيده  من  كان  نوتردام  كاتدرائية 
 … راهبه  ابنتها  متدينه  كندية 
الحادث  عن  لي  وحكت  قابلتني 
… وهي منزعجة جدا … الحقيقة 
تآلمت جدا مما حدث وأخذت أتابعه 
بآهتمام … واتابع ردود فعل الناس 
فرنسا   رئيس  فمثال   … حدث  لما 
إلى  سارع  ماكرون«   »إيمانويل 
القاء خطاب  واجل  الحريق   مكان 
إن  واعلن  إلقاؤه  بصدد  كان  هام  
حملة دولية لجمع األموال من أجل 
فورا  »ستبدأ   الكاتدرائية  ترميم 
المواهب«  أعظم  »بدعوة  ووعد 
ماكانت عليه  إلى  إعادتها  أجل  من 
… البعض قال ان لعنه ما قد حلت 
ب فرنسا … بلد الحضاره والتراث 
.. وخصوصا بعد مظاهرات ذوي 
وتخريبهم   « الصفراء  »السترات 
في  كثيره  أماكن  ل  وحرقهم 
فرنسا…. استمرت النيران مشتعلة 
في كاتدرائية نوتردام التاريخية نحو 
رجال  يتمكن  أن  قبل  ساعات،   5
تحت  عليها،  السيطرة  من  اإلطفاء 
والسياح  الفرنسيين  آالف  أنظار 
الذين تجمعوا وهم يراقبون المشهد 
بحزن شديد . بدآت النيران اوال في 
تشييدها  تم  التي  الكاتدرائية،  سقف 
قبل 855 عاما، وتخضع منذ العام 
الماضي لعملية إعادة ترميم، قبل أن 
تنتقل إلى أحد أبراجها الذي تهاوى 
بفعل النيران الضخمة. وأكد  خبراء 
في  الخشبية  السقف  عوارض  أن 
قرون  إلى  تعود  التي  الكاتدرائية، 
كبير  بشكل  ساهمت  الزمان،  من 
وقت  في  الحريق  رقعة  اتساع  في 
قصير، وهو ما صّعب مهمة رجال 
اإلطفاء.  في اول األمر . كان فيه 
غريبه  افعال  ردود  بعض  برضه 
من بعض السفهاء او الشامتين اللي 
الكنيسه  ان حزن  اعلنوها صراحة 
وسعاده  فرح  يوم  هو  وحريقها 
بالنسبة لهم. الصراحة بعد ماقريت 
رد  كان  التعليقات  هذه  من  بعض 
أخذت   … غريب  كمان  أنا  فعلي 
العدرا … وربنا  الست  معاتبة  في 
.. يعني ماانتي  لها  أقول  يسامحني 
 … كنيستك  علي  تحافظي  تقدري 
وبيتك … ومكانك … وبعدين لما 
في  افكر  بدآت  شويه  هدأت  الدنيا 
تماما..  مختلفه  بطريقة  الموضوع 
ذهني  في  تيجي  بدأت  حاجه  اول 
… هي  …. ايه هي الكنيسه … 
فعال  كانوا  فرنسا  في  الناس  وهل 
منطلق  من   … عليها  زعالنين 
روحي وإيماني… زي ماحنا بنفكر 
كده … وال علي أساس ان ده اثر 
بيتدمر   … وحضاري  تاريخي 

عن  ابحث  وبدآت  عيونهم…  قدام 
فوجدت  الكنيسه  معني  آو  مفهوم 
مايلي : كثير من الناس اليوم يعتقد 
ليس  ولكن  مبنى.  هي  الكنيسة  أن 
للكنيسة.  الكتابي  المفهوم  هو  ذلك 
الكلمة  من  تأتي  »كنيسة«  فكلمة 
تعني   وهي  »اكليسيا«    اليونانية 
الكنيسه ال  المدعوين..  آو  الجماعة 
تعني إذن المبني … بل بالتأكيد انها 
أنه  الغريب  ومن   … الناس  تعني 

الناس  سؤال  عند 
التي  الكنيسة  عن 
منها،  جزء  هم 
ما  عادة  فإنهم 
المبنى  يحددون 
يترددون  الذي 
تقول رسالة  عليه. 
 5:16 رومية 

ِفي  الَِّتي  اْلَكِنيَسِة  »َسلُِّموا...َعلَى 
بولس  أن  هنا  فنرى  َبْيِتِهَما...« 
 – بيتهما  في  التي  الكنيسة  يذكر 
مبنى  وليس  المؤمنين  جماعة  أي 
الكنيسة.  الكنيسه هي جسد المسيح، 
الذي هو رأسه. تقول رسالة أفسس 
َشْيٍء  ُكلَّ  »َوأَْخَضَع   2٣-22:1
َفْوَق  َوإِيَّاُه َجَعَل َرْأساً  َقَدَمْيِه،  َتْحَت 
جسد  يتكون  لِْلَكِنيَسِة«.  َشْيٍء  ُكِلّ 
المسيح من جميع المؤمنين بالمسيح 
منذ يوم الخمسين )أعمال الرسل 2( 
لو  للمسيح.  الثاني  المجيء  وحتى 
تتذكروا فيلم »أنا الماعز األليف » 
وده فيلم انتج من حوالي سبع سنين 
بالظبط  يظهر  الفيلم  ان  الغريب   .
شكل مناره الكاتدرائية وهي تتهاوي 
وتتساقط .. يظهر في لقطه اخري 
العموم  على   . االهرامات  سقوط 
ماحدث وماصوره الفيلم ح يحصل 
ح يحصل .. ولن يبقي حجر علي 
حجر … ودي مش رؤيه او كلمات 
اآلخر  في  مسامعنا..  علي  جديده 
… كله تراب …   تذكرت الكلمة 
بعد   .… تواضرس  للبابا  الجميله 
مصر  في  الكنائس  من  عدد  حرق 
في أعقاب ٣0 يونيه وكيف قال » 
كناءس  من  خير  كناءس  بال  وطن 
بال وطن » … طبعا ده مش موافقه 
منه أومنا علي ماحدث … لكن تآكيد 
وقلوبنا   … داخلنا  في  الكنيسه  ان 
… قبل ان تكون مجرد مباني … 
وحيطان. البابا شنوده … هللا ينيح 
نفسه … قال جمله شبيهه بذلك حين 
قال ان مصر وطن يعيش فينا وليس 
الفكرة  نفس   … فيه  نعيش  وطن 
المسيح  السيد  قال  تقريبا …وحين 
: آن أبواب الجحيم لن تقوي عليها 
النه  والنفوس  القلوب  يقصد  كان 
جاء ملكا علي القلوب…. وكم من 
كناءس تحولت الي جوامع في تركيا 

كناءس  من  وكم  وغيرها  ومصر 
اغتصبت ونهبت … بس المهم في 
اآلخر قلوبنا .. اللي ربنا عاوز يملك 
عليها واللي عشانها بيقول » يابني 
عيناك  ولنالحظ   … قلبك  أعطني 
طرقي  …. ربنا لما سمح بالحريق 
الكبير ده … أكيد له حكمه في ذلك 
اللي   … لعالمنا  يوصلها  ورساله 
واللوحات  الجدران  فيه  أصبحت 
مظهري …  ماهو  وكل  والزينات 
الرهبان  القلوب…  من  بكثير  اهم 
عاشوا في شقوق األرض … ولم 
كانت   … كتدرائيات  ل  يحتاجوا 
حمي  رينا  الكنيسه…  هي  قلوبهم 
في  سمر  ومسمار  الشوك   إكليل 
من  خشبيه  وقطعه   … الفادي  يد 
الصليب … جميعها كانت محفوظه 

بالكاتدرائية … وقادر كمان يحمي 
والده ويثبتهم في إيمانهم … ويثبت 
قلب  .. وفي  بيت  في  اللي  الكنيسه 
خلصت  يادوب   … فينا  واحد  كل 
للنشر  ارسلتها  بل  وكتبتها  كلماتي 
وإذا بنا في صباح يوم احد الشعانين 
عن  نسمع   … الزعف  حد  او   ..
حرق ٧ مباني في سيريالنكا  منها 
أسفرت  وفنادق ضخمه…  كناءس 
مائتين  من  اكثر  قتل  عن  الحرايق 
اكثر  غير   .. االن  حتي  شخص 
يحتفلون  كانوا  مصاب   400 من 
العدد  طبعا  المجيد..  القيامة  بعيد 
سيتزايد … ولكن اليجب ان يرهبنا 
هي  والنيران  الدماء  هذه   … هذا 
وقود يشعل قلوب وايمان المسيحين 
وعدنا  ربنا  هو   … مكان  كل  في 
بكده .. وعدنا باآلالم والمعاناة في 
علينا  جديد  مش  وده   .. العالم  هذا 
باللغة  لقصيده  ترجمه  قرآت    …
من  »صرخه  بعنوان  الفرنسية 
ابياتها  بعض   « نوتردام  كاتدرائية 
تقول ... دعوني احترق… فانا ال 
 … فنية.  كتحفة  االستمرار  اريد 
وال كنصب تذكاري رائع وال كأثر 
فمنذ  للزيارة  مالذ  وال  وطني …. 
لما  ملجأ  اكون  ان  حلمت  وجودي 
يسمي صالة. …..  دعوني احترق 
هذا  جرمكم….  ليس  هذا   .…
بالغربة   اشعر  فآني   .… اختياري 
االيمان  وجفاف  المحبة  اختفاء  من 
ال  فآني    … احترق.  ….دعوني 
سوي  حولي  من  العالم  في  اري 
احتاج  فانا    ..… مظلمه  مقبره 
الضوء.  بعض  تضع  كي  للنيران 

  ..…
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آيها القطيع الصغري ال ختف … 
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

وَّت ُاْحُبكاَ ياَ ُربَّ ياَ �قُ

َجْع�بَت ِه يَُلاَّ ُر ُح�َِّك َوَحدِّ َغى َغ�بْ ُاْحُ�َك َوَلْسَت أَ�بَ
واََّة ُغْلَ�ت ِن َنْصرَى َ�ْل َو�بُ ُاْحُ�َك َوِبِْسَِك الراَّناَّ

واَّت زَا �بَوَاَرى ِف حماجىء ُمْهَجَت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ ُاْحُ�َك َفَح�اََّك َك�بْ

ت ُاْحُ�َك َوِ�ُدوِنَك َيَْتاُل َذَهُن َساِحًقا ِلُجاَّ
َعى ولَْ�َس ِبْلَِجارَِة رُُغَ�ت ُاْحُ�َك َوِ�َقْوِلَك َش�بْ

واَّت ُاْحُ�َك َوِ�َ�ْصرَِك َ�ْد َغِلَ�ْت َشَاَ�ُة َعُدواَِّت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ

ًدا ِف ُغرْ�بَت ُاْحُ�َك، اذ َ�ْد َضَلْلُت َهاِئًما ُمَ�دِّ
َقَدْت ِ�ُ�وِتٍّ َأَح�اََّك َوِف َحَضرَِك اح�ا َأِجريَا اذ َ�ْد فبَ

واَّت ْ�ِلَك، ِلَكراََّمَك، ِلُوِدَك اذ َ�ْد رََدْدُت ُحلاَُّت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ ُاْحُ�َك لِ�بَ
 

زَْع ِمرَاَرت ُاْحُ�َك َوِف ش�عًك َرَوَي ِلَظْمَأى َ�ْل َونبَ
َرْت َعْوَرت ُاْحُ�َك ِلَسِع�َِّك، ِلَديِثَك، لُِلْطِفَك اذ َ�ْد َستبَ

واَّت َلْت َسْجَدُت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ �باَّ ًدا َطاِفَر اذ �بَ ِاْحِ�ْك ُمِْلًصا ُمَتَجسِّ
 

ْلَقى ِف اْلِمَ�اِه َجثباَّت َ�ا يبُ ِاْحِ�ْك  ف�دونك لَْ�َس ُمَع�باَّ
َفاَء ُمَل�َِّ�ا ِنَداِء ِإرَاَدت ُاْحُ�َك َوِ�ُقرِْ�َك َأِجُد الشِّ

واَّت ِت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ رَشاَّ ْوَق الرُُّؤوِس فبَ ُاْحُ�َك َفِ�َفْضِلَك َأَسَعى ِ�ُقواَِّة َحاِمَل فبَ
 

رَاِثِن ُظْلَمت ُاْحُ�َك َفِ�ُدوِنَك اح�ا َحزِيَ�ا َغارَِ�ا ِف �بَ
ْفِلَك ُنورًا ِلَعْ�ِنٍّ، َ�ْل َوَخْلَق ُمِقلاَّت ُاْحُ�َك َفِ�تبَ

واَّت ُاْحُ�َك َوِبَقَِّك َأْدَرَك َجِل�اَّا َفْضِل ِصْدِق َشَهاَدِت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ

ْعُلوَا َح�اََّك َثِ�َ�ا َ�َدِمَك ِلَُجْل رَاَحت ُاْحُ�َك، يبَ
َ�ْت ِبْلَمِ��اَِّة َم�ِّ�اَّت ِك، اذ َ�ْد َدفبَ ْ�َك، ِلُقباَّ ُاْحُ�َك ِلَلَِمَك، ِلَصِل��بَ

واَّت ُتِْد ِلَ هبجَت - ُاْحُ�َك َي ُرباَّ َي �بُ ُاْحُ�َك ِلِقَ�اِمَك، َلُصُعودَك، جملِِ�ِئك فبَ

ابونا كريلس يونان - الصوم الكبري ٢٠١٩

كاتدرائية نوتردام: 
خاليا النحل تنجو من 

احلريق املدمر

حجما  األصغر  السكان  نجا 
سطح  معظم  على  أتى  الذي  المدمر،  الحريق  من  نوتردام  لكاتدرائية 

الكاتدرائية، وأسقط برجها الشهير.
وكان يُعتقد، في بداية األمر، أن نحو 200 ألف نحلة تعيش في خاليا، 
فوق سطح المبني العريق في العاصمة الفرنسية باريس، قد نفقت جراء 
الحريق. لكن ُمربي النحل في الكاتدرائية، نيكوال جيان، قال إن النحل 

ال يزال على قيد الحياة ويصدر طنينا.
عام  الكاتدرائية  في  إنشائها  منذ  الثالثة،  النحل  بخاليا  جيان  ويعتني 
201٣. وكان ذلك جزءا من مبادرة، لزيادة أعداد النحل في أنحاء باريس.

وتوجد خاليا النحل فوق غرفة خزانة الكنيسة، في الطرف الجنوبي 
من المبنى، وأسفل السطح الرئيسي بنحو ٣0 مترا. ونتيجة لذلك، يقول 

جيان إنها بقيت بعيدة عن الدخان.
وبخالف السالالت األخرى، يبقى النحل األوروبي بالقرب من خالياه 

عند الشعور بالخطر، حيث يلتهم العسل ويعمل على حماية الملكة.
النحل،  العالية تمثل أكبر خطر على  ويفترض أن درجات الحرارة 

كما أن أي دخان من شأنه أن يؤدي لتسمم النحل ببساطة.
وقال جيان لوكالة أسوشييتد برس: "بدال من قتلهم، فإن ثاني أكسيد 

الكربون أصابهم بحالة خدر، وجعلهم ينامون".
ثم  ومن  الحشرات،  تلك  لتهدئة  عادة  الدخان  النحل  مربو  ويستخدم 

الوصول إلى خالياها.
وقال جيان في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "كنت حزينا للغاية بشأن 

نوتردام، ألنها مبنى جميل للغاية".
أشعر  جعلتني  حيا  يزال  ال  النحل  أن  معرفتي  "لكن  قائال:  وأردف 

بإحساس رائع".
وتابع: "شكرا للرب أن الدخان لم يؤذها. إنها معجزة". عن بى بى 

سى
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بقعـــــة ضــــوء 
دولة املماليك البحرية-2

فاروق عطية

   الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قالوون: 
المملوكبة  الدولة  سالطين  عشر  حادي  هو 

الفتح.  وأبو  المعالي  أبو  كنيته  البحرية، 
الثانية  للمرة  السلطنة  تخت  علي  جلس 
العمر  من  يبلغ  وكان  12٩٩م  سنة 
األميران سالر  تحت سيطرة  14 عاما 
وبيبرس الجاشنكير. في تلك الفترة انتشر 
الفساد ونظام الحماية، وتضخمت سطوة 
كان  التي  البرجية  المماليك  وثروات 
ومنافسيها  يتزعمها  الجاشنكير  بيبرس 
التي  والمنصورية  الصالحية  المماليك 
كان على رأسها األمير سالر. في عام 
قلة  الصغير  السلطان  أدرك   1٣08
حيلته وخطورة موقفة في مواجهة سالر 
ذاهب  أنه  فزعم  الجاشنكير  وبيبرس 
للحج ولكنه ذهب للكرك ورفض العودة 

إلي مصر.

   الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 
المنصوري وكنيته أبو الفتح: هو السلطان الـ 12 
لدولة المماليك البحرية. من أصل شركسي كان 
في  تدرج  قالوون،  المنصور  للسلطان  مملوكا 
)متذوق  جاشنكيرا  ثم  أميرا  حتي صار  المكانة 
لطعام السلطان للتأكد من أنه غير مسموم(. تقلد 
الثانية  الناصر محمد بن قالوون  فترة حكم  في 
منصب االستادار. في عام 1٣02م أخمد تمردا 
كان  1٣0٣م  عام  وفي  مصر،  في صعيد  وقع 
أحد قادة مصر الذين هزموا المغول في معركة 
ناصر  السلطان  رفض  وعندما  الصفر.  مرج 
عام  الكرك  من  العودة  قلوون  بن  محمد  الدين 
البالد ومعه  بيبرس سلطانا علي  بويع  1٣08م 
ساءت  عهده  في  للسلطان.  نائبا  سالر  األمير 
األحوال االقتصادية والسياسية وارتفعت األسعار 
األوبئة والحت  وفشت  النيل  منسوب  وانخفض 
في األفق تهديدات مغولية وصليبية. أمر بيبرس 
بمنع الخمر في مصر واستخدم عنف مفرط ضد 
األحوال  تدهورت  واألمراء.  والتجار  العامة 
وخرجت العامة تطوف الشوارع مطالبين بعودة 
من  الكثير  انشق  قالوون.  بن  محمد  الناصر 
الناصر  إلي  بمماليكهم  وانضموا  عليه  األمراء 
محمد في الكرك. دخل الناصر محمد إلى دمشق 
فُحطب له. أحس بيبرس باليأس فنصحه األمراء 
بخلع نفسه واستعطاف الملك الناصر لنيل عفوه 
ضده  العوام  صيحات  أمام  لسطنته.  والعودة 
مطالبين بعزله فّر إلى أخميم، وفي اليوم التالي 
بتنحي  محمد  الناصر  إلى  سالر  كتب  لفراره 
للناصر  التالي ُخطب  بيبرس، وفي يوم الجمعة 
محمد بن قالوون في الجوامع وأسقط اسم الملك 
المظفر بيبرس بعد أن حكم البالد فترة تقل عن 

سنة.

   الملك الناصر محمد بن قالوون: وصل إلى 
قلعة الجبل وجلس على تخت السلطنة لثالث مرة 
وقبض  القاهرة،  وزينت  بعودته  الناس  واحتفل 
على بيبرس الجاشنكير وحمل إلى الناصر مقيدا 
وطلب  بيبرس  بها  وأقر  ذنوبه  لة  فعّدد  بالحديد 
العفو ولكن الناصر أمر بخنقه فُخنق وُدفن خلف 
القلعة. تولى فترة السلطنة الثالثة من عام 1٣0٩م 
حتى وفاته عام 1٣41م. يعتبر من أبرز سالطين 
البحرية.  المملوكية  والدولة  القالوونية  األسرة 
خاض حروبا ضد المغول والصليبيين وحروبا 
إصالحية في الداخل ضد الفساد. شهدت مصر 
في فترة حكمه الثالثة نهضة حضارية وعمرانية 
لم تشهدها في عهد أي سلطان آخر من سالطين 

الدولة المملوكية البحرية.

   المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر 
1٣21م.  سنة  بالقاهرة  ولد  قالوون:  بن  محمد 

أبناء  من  السلطنة  عرش  على  تربع  من  أول 
السلطان الناصر محمد بن قالوون وثالث عشر 
نحو  حكم  البحرية.  المملوكية  الدولة  سالطين 
الناصر  أبوه  أوصى  شهرين من عام 1٣41م. 
محمد قبل وفاته بتوليته السلطنة فنّصبه األمراء 
علي  المنصور  بالملك  ولقبوه  عام 1٣41م  في 
األمير  إخوته  أكبر  له  سمح  أن  بعد  جده،  لقب 
شهاب الدين أحمد الذي كان يقيم بالكرك بتولي 
ومعه  عمره،  من  العشرين  في  وكان  السلطنة 
زوج أمه طقزدمر الحموى نائبا للسلطنة واألمير 
قوصون الناصري مدبرا للدولة وأتابكا للعسكر 
الرأى  في  قوصون  ويشارك  المشورة  ورأس 
األمراء  بجمع  قام  الناصرى.  بشتاك  األمير 
والقضاة إلى القلعة واعاد الخليفة العباسي الحاكم 
بأمر هللا أحمد سليمان إلى منصب الخالفة، كما 
اعاد التعامل بالفضة إلى جانب التعامل بالذهب 
بالسعر الحر. كانت فترة حكمه القصيرة مشوبة 
بالمشكالت والصراعات الداخلية والتي أدت في 
األمير  طالب  فقد  سقوطه.  إلى  المطاف  نهاية 
طلبه  قوبل  بالشام،  للسلطان  نائبا  تعينه  بشتاك 
جعل  مما  قوصون  األمير  من  قاطع  برفض 
والمماليك عن  األمراء  تأييد  نيل  يحاول  بشتاك 
فقام  والهبات،  باألموال  عليهم  االغداق  طريق 
بشتاك  بأن  بكر  أبو  السلطان  باقناع  قوصون 
كى  جانبه  إلى  واألمراء  المماليك  يحاول جذب 
يسطو على عرش السلطنة. قبض السلطان علي 
بشتاك ومماليكه وسجنهم باإلسكندرية واستولي 
لنفسه  ومنحها  وإقطاعاتهم  ممتلكاتهم  علي 
وقوصون وبعض األمراء. بتخلص قوصون من 
بشتاك تضخم نفوذه وصار أهم أمير في مصر 
وراح يتدخل في شؤن السلطان ويظهر سخطه 
على  اعتاد  قد  السلطان  كان  حيث  سلوكه  على 
شرب الخمر مع خاصكيته ودعوة المغانى إلى 
كان  بما  السلطان  علم  الليل.  في ساعات  القلعة 
يدبره قوصون وزادت الخالفات بينهما. استدعى 
قوصون األمير طقزمرد وغيره من أمراء القلعة 
إلى قبة النصر واتفق معهم على خلع السلطان 
واخراجه هو اخوته الستة من القلعة. وتم نقلهم 
إلى  بالقلعة-  بقي  الذي  باستثناء كجك   - مقيدين 
قوص بصعيد مصر حيث سجنوا. واتفق األمراء 
على تنصيب أخيه عالء الدين كجك سلطانا على 
البالد وكان عمره نحو سبع سنوات مع قوصون 
الدين  سيف  قتل  بقليل  ذلك  بعد  للسلطنة.  نائبا 
وأتهم  1٣41م  عام  بقوص  سجنه  في  بكر  أبو 

قوصون بتدبير قتله.

   الملك األشرف عالء الدين كجك بن الناصر 
عرش  على  تربع  من  ثاني  قالوون:  بن  محمد 
بن  محمد  الناصر  السلطان  أبناء  من  السلطنة 

الدولة  سالطين  عشر  ورابع  قالوون، 
سنة  بالقاهرة  ولد  البحرية.  المملوكية 
1٣٣4م.  نّصبه األمراء في عام 1٣41م 
بزعامة األمير قوصون الناصري، وكان 
كجك  إسمه  سنين  السبع  يتعدي  ال  عمره 
علي  وبقي  الصغير(،  معناه  تركي  )لفط 
أصبح  شهور.  خمسة  نحو  السلطنة  تخت 
للبالد  الفعلى  الحاكم  قوصون  األمير 
يمسك  دمية  مجرد  الصغير  والسلطان 
قوصون بيدها فيسيرها أثناء التوقيع على 
أحمد  األمير  كان  المراسيم. 
المخلوع  للسلطان  األكبر  األخ 
أبو بكر والسلطان الحالي كجك 
مصدر  هو  بالكرك  والمقيم 
مما  لقوصون  الرئيسى  التهديد 
إلى  إلحضاره  يسعى  جعله 
عليه  القبض  من  ليتمكن  مصر 
إخوته  مع  السجن  وإيداعه 
بين  حاد  خالف  نشب  الستة. 
السلطان  مماليك  وبين  قوصون 
المتوفى الناصر محمد )المماليك 
عالقتهم  وبدأت  الناصرية(، 
بقوصون تتدهور إلى أن أعلنوا 
بل  مماليكه  ليسوا  أنهم  جهراً 
قوصون  وشعر  فحسب.  السلطان  مماليك 
أن مماليك السلطان يخططون لقتله، فهرع 
إلى كبار األمراء يشكوا لهم حاله، في نفس 
الوقت كان مماليك السلطان قد ارتدوا زى 
القتال وتجمعوا بأسلحتهم داخل القلعة. أما 
خارج القلعة فقد احتشدت أعداد غفيرة من 
عامة الناس في ميدان القلعة وراحت تهتف 
تأييداً للمماليك الناصرية داخل القلعة. ولما 
الثائرة  العامة  أن  رأى قوصون واألمراء 
بااللتحام  قاموا  إصطبله،  تهاجم  بدأت  قد 
المماليك  بهزيمة  المعركة  وانتهت  بهم 
إلى  األنباء  وصلت  والعامة.  الناصرية 
القاهرة من دمشق بأن األمير أحمد المقيم 
بالكرك قد تحالف مع أمير حلب طشتمر 
السلطان  نواب  وبعض  أخضر  حمص 
مصر  إلى  السير  نوى  قد  وأنه  حلب  في 
لتنصيب نفسه سلطانا. فقام قوصون، على 
بإرسال  مصر،  في  األمراء  رغبة  غير 
قوة  رأس  على  الفخرى  قطلوبغا  األمير 
أحمد،  األمير  على  للقبض  الكرك  إلى 
صحبوه  الذين  واألمراء  قطلوبغا  أن  إال 
األمير  على  القبض  من  بدال  الكرك،  إلى 
ولقبوه  له  الوالء  يمين  بتأدية  قاموا  أحمد 
قام  الناصر«.  السلطاني«الملك  باللقب 
دمشق  على  بالهجوم  قطلوبغا  األمير 
قوصون  ممتلكات  وعلى  عليها  واستولى 
السلطان  قتله  على  يعنفه  إليه  وكتب  بها 
أبناء  إخوته  على  قبضه  وعلى  بكر  أبو 
قد  واألمراء  أنه  وأعلمه  محمد  الناصر 
شهاب  أحمد  األمير  تنصيب  على  إتفقوا 
وصلت  ولما  البالد.  على  سلطاناً  الدين 
تلك األخبار لألمراء تشجعوا على مناوءة 
قوصون والخروج عليه، وإتفقوا على عدم 
أعداد غفيرة من  فقاموا ومعهم  االنتظار، 
خالل  في  القلعة،  بمحاصرة  الناس  عامة 
نهبت  قد  العامة  كانت  ساعات  بضعة 
خيول قوصون وذهبه الذي كان ُمخزناً في 
اإلصطبل، لم يتمكن قوصون وأمرائه من 
الصمود فاستسلموا وقبض عليهم وُرحلوا 

مقيدون  وهم  اإلسكندرية  إلى  الليل  أثناء 
كجك  الصغير  السلطان  ُخلع  باألغالل. 
بحجة صغر سنة بعد أن جلس على تخت 
عن  واُفرج  أشهر،  خمسة  نحو  السلطنة 
أبناء الناصر محمد الذين سجنهم قوصون 
في قوص. بقى كجك بعد خلعه في القلعة 
تحت كنف والدته ثم قتل على فراشه وهو 
في  وهو  عام 1٣45م  في  سرياقوس  في 

نحو الثانية عشرة من عمره.

بن  أحمد  الدين  شهاب  الناصر      
سالطين  عشر  خامس  محمد:  الناصر 
الدولة المملوكية البحرية، وثالث من تربع 
السلطان  أبناء  من  السلطنة  عرش  على 
بالقاهرة  ولد  قالوون.  بن  محمد  الناصر 
عام 1٣16م. بعد أن ُقبض علي قوصون 
سلطان  بال  البالد  وأصبحت  كجك  وُخلع 
يحرقون  الشوارع  إلى  الناس  وخرج 
ومماليكه  قوصون  ممتلكات  وينهبون 
تولية شهاب  األمراء على  اتفق  وأمرائه، 
عام  الكرك  في  وهو  السلطنة  أحمد  الدين 
1٣42م ومنحه ممتلكات وأموال قوصون 
فدعى له على المنابر بلقب السلطان الملك 
وبعثوا  أبيه،  لقب  على  أحمد  الناصر 
بعض  ومعهم  الكرك  إلى  األمراء  ببعض 
العامة إلحضاره إلى مصر. وصل شهاب 
الدين أحمد إلى القاهرة في الليل في أواخر 
ملثما  وهو  القلعة  ودخل  رمضان،  شهر 
وفي صحبته عشرة من أعراب الكرك مما 
استمر  أمره.  من  يتعجبون  األمراء  جعل 
لم  التي  الغريبة  تصرفاته  في  السلطان 
تعجب األمراء. اخبر السلطان االمراء أنه 
ذاهب إلى الكرك لالقامة بها لمدة شهر ثم 
يعود إلى مصر وطلب من الخليفة العباسي 
الحاكم بأمر هللا الذهاب معه. وودع األمراء 
عند قبة النصر خارج القاهرة وبدل ثيابة 
وبعدما  وتلثم.  األعراب  ثياب  وأرتدى 
وصل إلى الكرك منع الذين اصطحبوه من 
كاتب سره وناظر  باستثناء  الكرك  دخول 
بالمضى  العباسي  الخليفة  وأمر  الجيش 
إلى القدس. وراح السلطان يحصن الكرك 
إلى  يعد  لم  واألقوات.  بالغالل  ويشحنها 
وتساءلت  العامة  فقلقت  وعد  كما  القاهرة 
من  وخافوا  شديد  غم  األمراء  وأصاب 
على  فاتفقوا  البالد،  في  أضطرابات  نشؤ 
إرسال مكتوب إلى السلطان ليعلموه بفساد 
عودته،  ويستعجلوا  مصر  في  األحوال 
فرد عليهم برسالة تقول: » أنى قاعد في 
أردت أحضر  أشتهى، وأى وقت  موضع 
اليكم ». فغضب األمراء وقرروا خلعه بعد 
سلطنة سيئة الذكر دامت نحو ثالثة شهور 
قضى منها نحو خمسين يوما في الكرك، 
اسماعيل.  الدين  عماد  اخيه  وتنصيب 
أُرسلت التجريدات إلى الكرك وُحوصرت 
ونُصب عليها المنجنيق، وطلب منه اعادة 
ما نهبه من مصر واال ُهدمت الكرك حجرا 
حجرا، وُقبض عليه وُقتل في عام 1٣44م 

وأرسلت رأسه إلى القاهرة.

وإلى العدد القادم

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 

اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744 
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صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

رشوه انتخابيه  زياده املرتبات واملعاشات – 
قبل تعديل الدستور

زف الرئيس المصري عبد الفتاح 
وهي  للمصريين  بشري  السيسي 
لجميع  والمعاشات  المرتبات  زياده 
هلل  وكالعاده  الدوله  في  العاملين 
وطبل ورقص فرحا حمله المباخر 
يدورون  هم  ومن  والمطبالطيه 
دائما  الذين  الرئيس  فلك ركاب  في 
فخامته  يتخذه  قرار  الي  يروجون 
دون درايه او دراسه لهذه القرارات 
هم فقط يهللون لقرراته من منطلق 

انه ال ينطق عنه الهوي.

وبقوه  نفسه  يطرح  سؤال  وهنا 
ايام  قبل  بالذات  التوقيت  هذا  لماذا 
تعديل  علي  االستفتاء  من  معدوده 
الدستور وماهي الجدوي من طرح 
التوقيت  هذا  في  الزيادات  هذه 
تاثير  مدي  مناقشه  يتم  ولم  تحديدا 
العامه  الموازنه  علي  الزياده  هذه 
ككل  البالد  اقتصاديات  وعلي 
هذه  ان  المؤيدون  هؤالء  وصور 
بالمواطن  تعبر  سوف  الزيادات 
المصري  الي حد الرفاهيه وسوف 
يجتاز خط الفقر وسوف يزيد الدخل 
الفردي للمواطن المصري وبالتالي 
ستنتهي كافه المشكالت االقتصاديه 
التي يعاني منها المواطن ونسي او 
االقتصاديه  الكوارث  تناسي هؤالء 
باالقتصاد  تلحق  سوف  التي 
المصري والدمار االقتصادي الذي 
الذي يحيق باالقتصاد المصري من 
يجب  وكان  الزيادات  هذه  جراء 
الصوره  توضيح  الجميع  علي 
كامله حتي يقف الجميع علي حقيقه 
المكاسب من وراء  االمور وماهي 
من  الخسائر  وايضا  القرار  هذا 

جراء تنفيذ هذا القرار عمليا.

ننوه  ان  نود  بدء  ذي  وبادئ 
المرتبات  في  الزيادات  الي  هنا 
وزاره  قررتها  كما  والمعاشات 

الماليه وهي كالتالي :

ألجور  اآلدنى  الحد  رفع    -1  
جميع العاملين المدنيين بالدولة من 
المخاطبين وغير المخاطبين بقانون 
الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 
شهريا  جنيه   1200 من  ليتحرك 
بنسبة  جنيه،   2000 الى  حاليا 
تحسين  يعكس  وبما   %66 ارتفاع 
الدولة.  فى  العاملين  جميع  دخول 
للتعيين  الحد األدنى  وبحيث يصبح 
السادسة  بالدرجة  الوظائف  بأدنى 
بدال  شهريا  جنيه   2000 العمالية 
منذ  به  المعمول  جنيه   1200 من 
األدنى  الحد  ورفع   ،2014 عام 
مقارنة  الوظيفية  الدرجات  لباقى 
بالحد األدنى فى أول يوليو 2018، 
 2105 السادسة  للدرجة  ليصبح 
جنيها،   1850 من  بدال  جنيه 
من  بدال  جنيها   2200 والخامسة 
 2400 والرابعة  جنيها   18٧0
جنيها،   18٩0 من  بدال  جنيه 
والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدال 

 ٣000 والثانية  جنيه،   2400 من 
جنيه بدال من 2600 جنيه والدرجة 
االولى ٣500 جنيه بدال من 2850 
جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدال 
العالية  والدرجة  جنيه   ٣000 من 
5000 جنيه بدال من ٣200 جنيها 

والدرجة الممتازة ٧000 جنيه بدال 
من 4600 جنيه.

  2- منح العاملين المدنيين بالدولة 
عالوة دورية، بنسبة ٧% من األجر 
جنيها   ٧5 أدنى  وبحد  الوظيفى 
الخدمة  بقانون  للمخاطبين  شهريا 
المدنية  بدال من 65 جنيها شهريا 
خاصة  وعالوة  الماضى،  العام 
األساسى  األجر  من   %10 بنسبة 
أدنى  وبحد   201٩ يونيه   ٣0 فى 
غير  للعاملين  شهريا  جنيها   ٧5
المدنية  الخدمة  بقانون  المخاطبين 
او  قوانين  وظائفهم  تحكم  والذين 
جنيها   65 من  بدال  خاصة  لوائح 

العام الماضي.

  ٣- منح عالوة استثنائية لجميع 
المخاطبين  سواء  بالدولة  العاملين 
أو  المدنية  الخدمة  قانون  بأحكام 
غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها 

اعتبارا من اول يوليو 201٩

المعاشات  اصحاب  منح   -4  
أدنى 150 جنيها  بحد  زيادة %15 
شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل 
إلى  للمعاش  األدنى  الحد  رفع  مع 

٩00 جنيه شهريا

الترقيات  حركة  إطالق   -5  
استوفى  من  لكل  بالدولة  للعاملين 
المدة البينية الالزمة للترقية اعتبارا 
ما  وهو   ،201٩ يوليو  اول  من 
 1.5 نحو  العامة  الخزانة  يكلف 

مليار جنيه

من  ومبين  واضح  هو  وكما 
الزيادات المقرره فانها سوف تكلف 
 ٣0.5 وقدره  مبلغ  العامه  الخزانه 
مليار جنيه سنويا سوف تضاف علي 
ولم  للدوله  العامه  الموازنه  كاهل 
االقتصاديين  الخبراء  الساده  يذكر 
عن مدي  التاثير السلبي لهذه الزياده 
علي االقتصاد المصري وبالتالي ما 
اليوميه  الحياه  علي  ينسحب  سوف 

ستؤدي  فهي  المصري  للمواطن 
الموازنه  في  عجز  الي  بالتاكيد 
العامه للدوله كما ستؤدي الي خلل 
المدفوعات وتضخم في  في ميزان 
التضخم  معدالت  وزياده  االسعار 
معاناه  من  تزيد  سوف  هذه  وكل 
الخبراء  ويري  المصري  المواطن 
هذه  ان  المعتدلين  االقتصاديين 
علي  سلبا  تؤثر  سوف  الزياده 
لها  وسيكون  المصري  االقتصاد 
علي  يطلع  ومن  كثيره  اضرارا 
ان  نري  سوف  العالم  اقتصاديات 
والمخاطر  المخاوف  بعض  هناك 
وتتلخص  الزياده  هذه  تطبيق  من 
العالميه  الزياده  من  المخاوف  هذه 
المطرده في اسعار برميل البترول 

علي  بالتالي  تنعكس  سوف  والتي 
الوقود.  انواع  كافه  اسعار  ارتفاع 
الفيدرالي  البنك  رفع  الي  باالضافه 
االميركي سعر الفائده علي الدوالر 
قيمه  خفض  الي  سيؤدي  مما 
توجيهها  المقرر  الماليه  التدفقات 
الي  باالضافه  الناميه.  الدول  الي 
تشهدها  التي  السياسيه  التحوالت 
منطقه  في  االقتصادات  من  عدد 
سيكون  ما  وهو  االوسط  الشرق 
نظره  علي  سلبيه  تداعيات  له 
للمنطقه. زد علي ذلك  المستثمرين 
خروج برطانيا من االتحاد االوربي 
علي  سلبي  تاثير  له  سيكون  وما 
اوروبا  والي  من  التجاره  حركه 
سعر  تغير  ان  ننسي  اال  ويجب 
المستويات  عن  المحلي  الصرف 
على  سلبي  أثر  من  له  بما  الحالية 
الدوالرية  والمصروفات  اإليرادات 
والهيئة  السويس  قناة  كإيرادات 
العامة للبترول ودعم السلع التموينية 
والطاقة والسياحه. ويخشي الخبراء 
القاسيه  االقتصاديه  االجراءات  من 

والمتوقعه لمجابهه هذه الزياده.

ولكن تظل المعضله الكبري وهي 
من اين سيوفر السيسي هذه الزياده 
السنويه الضخمه فاننا سوف سنجد 
فقط  طريقين  سوي  امامه  ليس  انه 
ال ثالث لهما اولهما هو االقتراض 
كالعاده من احد الدول العربيه غالبا 
بفائده  االمارات  او  السعوديه  اما 
طبع  هو  الثاني  الطريق  اما  عاليه 
رصيد  لها  يكون  ان  دون  اموال 
كاف في البنك المركزي المصري. 
الطريق  هذا  السيسي  سلك  وسواء 
سوف  فكالهما  الطريق  ذلك  او 
يؤديان الي خراب ودمار االقتصاد 
المصري وان لم يكن تاثيره السلبي 
الحالي فسيكون  الوقت  سيظهر في 
المدي  علي  ممتدا  الخطير  مداه 

البعيد وعلي االجيال القادمه.

لذلك نري ان توقيت هذه الزياده 

قبيل االستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور وهو محل خالف بين العديد 
النظام  من القوي السياسيه داخل البالد وخارجها ما هي اال محاوله من 
الحاكم لرشوه المواطن البسيط لدفعه للذهاب للجان االنتخابيه وتعتبر كسر 
عين المواطن المطحون ومحاوله من النظام لتحسين صورته امام الراي 
العام واظهاره في صوره الخائف علي المواطن ولكن خانه التوقيت وكان 

يجب دراسه القرار جيدا قبل اصداره.

بشروا  رواية  مقال   بقية 
بموته حدثوا بقيامته ص ٤

في  منيرين  أطفاال  رأيت  بعدها 
لنا قصصاً عن  كل الطرقات.حكوا 
حالوة المصلوب.لماذا يقتلون يسوع 
و  أبيشوع  صمت  أبي؟  يا  الحلو 
صاح إيمرون قائاًل هل تعلم يا أبي 
الزلزلة  يعد طفل يخاف من  لم  أنه 
في أورشليم.لم يعد طفل يبكي علي 
يهرب  طفل  يعد  القديم.لم  الحجاب 
يا  أبطااًل  صرنا  الفريسيين.لقد  من 
أبي بطفولتنا.هل تخافي من الزلزلة 
إبنها  أرصين  نظرت  أمي؟  يا 
إجابة. تعرف  ال  صامتة  إيمرون 
إنطلق إيمرون في وصف ما رأي.

كأمي.وجهها  راحيل  أحببت  لقد 
مشرق و ال تبكي كبنات أورشليم.

كإسحق  جعلتني  أمي  يا  ضحكتها 
ما زالت  ثيابها  الضحك.رائحة  إبن 
رداءي. أكمام  شم  خذ  تعطرني 

مد الطفل يده ألمه قائاًل .روفس و 
قالوا لي حكاية  قابلوني و  ألكسندر 
نسيتها يا أمي ذكروا فيها إسم يسوع 
القيرواني. سمعان  أبوهما  إسم  و 

و  طفلها  ثياب  تشم  أرصين  أخذت 
هي في الحقيقة ال تحتاج لذلك ألن 
كله  البيت  في  فاحت  زكية  رائحة 
العجيب  الزائر  إلي  الطفل  .نظر 
كما  رجل  يا  ستحتضنني  سائاًلهل 
في  يوياريب  فأخذه  راحيل؟  فعلت 

حضنه.

يفهم  ال  يسمع  كلما  أبيشوع  كان 

كلما  حقيقة  عن  سأل  أكثر.كلما 
يعرفها. التي  الحقائق  منه  ضاعت 
كان يوياريب يحكي عن عكس كل 
يصف  الجلجثة.أبيشوع  في  رآه  ما 
يصف  يوياريب  و  سمروه  كيف 
حررهم.أرصين تحكي كيف رفعوه 
إليهم. يتأمل كيف نزل  و يوياريب 
أبيشوع يتكلم عما قاله الرب يسوع 
علي الصليب و يوياريب يحكي عن 
لغة أخري كرز بها المسيح لألرواح 
التي في السجن.أرصين تفكر كيف 
و يوياريب يصف كيف  كان مهاناً 
قدميه  تحت  و  الجبار  كالجبل  نزل 
كحصاة  مظلمة  متمردة  روح 
مزدرية.أبيشوع يتحدث عن إنشقاق 
يتحدث  يوياريب  و  الهيكل  حجاب 
يتفق  .لم  األسر  متاريس  شق  عن 
الحديث أبداً لكن كما بشر يوياريب 
و  أبيشوع  بشره  الحي  بالمسيح 
أرصين بموت يسوع.كانت بشارتين 
يوياريب  لبعضهما,جاء  مكملتين 
كأنه سيبشر وحده فوجد من يبشره 
أيضاً لكي يدرك ما لم تره األرواح 
يخبر  و  يسوع  المسيح  في  هناك  
تلك األسرة بما لم تعرفه األرض و 
ال رأته من المسيح قاهر الجحيم.و 
بين أسئلة و إجابات كانت ضحكات 
له  تفسير  ال  لسبب  تنبعث  إيمرون 
.كان إيمرون يتحدث كما إلي عالم 
آخر.فلما فرغ يوياريب من بشارته 
لم يلحظ أحد متي خرج و ال إلي أين 
مضي و العجيب أن إيمرون أيضاً 

خرج مثله.

جسنت ترودو يقدم تعازيه ويدين 
التفجريات البشعة التي وقعت يف سريالنكا 

جستن  كندا  وزراء  رئيس  قدم 
التفجيرات  وأدان  تعازيه  ترودو 
عيد  احد  يوم  وقعت  التي  الثمانية 
الفصح في عدد من الكنائس والفنادق 
الفاخرة في سريالنكا وأدت الي مقتل 

2٩0 فرد وجرح مئات أخرين ، وقال ترودو في بيان له )لقد صدمت 
وحزنت لسماعي بما وقع من هجمات أرهابية مدمرة في سريالنكا ، 
 ، أخرين  مئات  وجرح  200 شخص  من  اكثر  مقتل  الي  أدت  والتي 
وتدين كندا بشدة هذه الهجمات الشنيعة علي الفنادق وعلي المسيحيين 
في الكنائس التي هي أماكن للعبادة والتي يجب أن يشعر الجميع فيها 
باالمن واالمان وال ينبغي أبدا إستهداف أحد بسبب عقيدته (، وشجبت 
وزيرة الشئوون الخارجية في كندا كريستيا فريالند هذه الهجمات ودعتها 
بالحقيرة ، وقالت إن كندا تتقدم بتعازيها الي عائالت وأحباء الذين لقوا 
حتفهم في هجمات اليوم علي الكنائس والفنادق ونتمني الشفاء العاجل 
للمصابين ، هذا وقد دمرت االنفجارات الثمانية السقوف وفجرت النوافذ 
وقتلت المصلين ونزالء الفنادق و قد أنفجرت قنابل في كنيسة القديس 
انطوني  التي يتردد عليها السواح ، وذكرت وزارة خارجية سريالنكا أن 
2٧ أجنبيا علي االقل لقوا حتفهم منهم اشخاص من بريطانيا والواليات 
المتحدة والهند والبرتغال وتركيا واثنان من الصين ولم ترد أنباء عن 
تأثر أي مواطن كندي بهذه التفجيرات ، وقال وزير الدفاع في سريالنكا 
القبض  تم  وانه  مسلمين  متطرفين  بها  قام  االرهابية  الهجمات  هذه  ان 
علي سبعة من المشتبه فيهم ويعتقد أن معظم االنفجارات كانت هجمات 
إنتحارية ، وقد قام قادة العالم بالتنديد بها وقدموا تعازيهم للمتضررين .
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كنيسة القيامة يف مدينة القدس
)1(

فرعونيــات

القبر  ومازال النور المقدس يسطع من 
المقدس فجر احد القيامه و لم و لن يسطع 

احد منعه.

مدينه  الي  سريعه  رحله  الي  واالن 
القدس لزياره كنيسة القيامة أو كنيسة القبر 
البلدة  أسوار  داخل  كنيسة  هي  المقدس 
فوق  الكنيسة  بنيت  القدس.  في  القديمة 
الصخرة  مكان  الجلجثة وهي  أو  الجلجلة 
التي يعتقد ان المسيح صلب عليها. وتعتبر 
أهمية  واألكثر  المسيحية  الكنائس  أقدس 
في العالم المسيحي وتحتوي الكنيسة على 
المكان الذي دفن فيه السيد المسيح واسمه 
بهذا  القيامة  كنيسة  سميت  المقدس.  القبر 
بين  من  المسيح  قيامة  إلى  نسبة  االسم 
األموات في اليوم الثالث من األحداث التي 

ادت إلى موتة على الصليب .
التّالية  المعلومات  اإلنجيليون  لنا  يقّدم 
قريبا  مكانا  كان  الجلجلة.  موضع  عن 
على طريق  ويقع  المدينة  مدخل  من  جدا 
يرتادها الناس بكثرة غير بعيد عن حديقة 

كان فيها قبر جديد.
ويقول الكتاب المقدس أيضا أّن المكان 
جلجثة(،  )باآلرامية  الجمجمة  يدعى  كان 
أن  األول  تفسيرين،  أحد  لنا  يقّدم  واالسم 
الموقع كان مكان إعدام للمجرمين وسمي 
والثاني  القتلى،  جماجم  بسبب  بالجمجمة 
بكل بساطة ألّن التّل يشبه شكل الجمجمة 

أو الرأس البشري.

المسيحية المبكرة
كان موقع صلب يسوع   ودفنه مكّرمين 
قبل  من  الزمان  أوائل  منذ  انقطاع  دون 
المسيحين المقيمة في القدس. وكان اليهود 
من جهتهم يهتمون جدا بقبور الشخصيات 

الهامة.
السور  بني   44 و   41 عامي  بين 
المدينة  حدود  ضمن  شمل  الذي  الثالث 
على  القضاء  بعد  الجلجلة.  موضع  أيضا 
عانت  م،   1٣5 عام  اليهودية  الثورة 
ُطرد  فقد  جذري،  تغيير  من  القدس 
ومنعوا  والمسيحيون  والسامريون  اليهود 
على  العزم  أدريانوس  وعقد  العودة.  من 
مسح كّل ذكر للديانة اليهودية التي كانت 
أماكن  كّل  فدمر  والثورات،  الشغب  تثير 
العبادة، لكن الخبرة الدينية المرتبطة بتلك 
يكن  ولم  وجذرية  متأصلة  كانت  األماكن 

من السهل محوها.
كان موت يسوع   موضوعا للتأّمالت 
مابرزت  وسرعان  األزمان،  أّول  منذ 
أن  كيف  إظهار  حاولت  التي  الكتابات 
من  أجمع  للعالم،  الفداء  حّقق  الموت  هذا 
هذه الكتابات »مغارة الكنوز« و»صراع 
آدم«  وغيرها. وُجعلت الجلجلة في مركز 
أيضا  آدم  هناك  ووضعوا  القصص  هذه 
وحياة التوبة التي عاشها بعد إخراجه من 

الجنة ومن ثّم موته.
تحت الجلجلة إلى الجانب الشرقي منها 
أنّها موضع قبر  نجد مغارة يعتقد الكتّاب 
أنّها موضع  أيضا على  إليها  وأشير  آدم، 
موته  بعد  يسوع  إليه  نزل  الذي  الجحيم 
حامت  التي  األفكار  هذه  األنفس.  ليحرر 
الذين  لليهود  تعود  الجلجلة  موضع  حول 
أصبحوا مسيحيين، ومن ثّم قام أدريانوس 
الجلجلة  فوق  أعمدة  ستّة  على  قبة  ببناء 
وكرسها لڤينوس عشتار )وهي اآللهة التي 
نزلت إلى الجحيم للبحث عن اإلله تموز 

على  للقضاء  منه  محاولة  في  لتحرره( 
هذا  في  الجحيم  إلى  المسيح  نزول  فكرة 

الموضع بالذات.
كانت المغارة موضع زيارة منذ القرن 
الخامس وبنى أدريانوس فوق القبر هيكال 

آخرا لآللهة الوثنية.
جماعة  سوى  القدس  في  يتبّق  ولم 
مسيحيّة من أصل وثني نعرف منها اسم 
تكرم  كانت  أنّها  رغم  مرقص،  مطرانها 
لم  الجماعة  أماكن مقدسة كثيرة لكن هذه 
تفكر في تبديل موضع قبر المسيح وذلك 
في  غطتها  التي  تلك  تكرم  كانت  ألنها 
تلك  وبقيت  أدريانوس  هياكل  الحين  ذلك 

الذكرى إلى وقت قسطنطين.
قبة “قيامة يسوع” في كنيسة القيامة.

العصر البيزنطي
األول  المسكوني  المجمع  عقد  خالل 
)نيقيا ٣25( دعا أسقف القدس مكاريوس 
الهيكل  تدمير  إلى  اإلمبراطور قسطنطين 
عن  للبحث  المقدسة  المدينة  في  الوثني 
الذي  الهيكل  فإن  وهكذا  المسيح.  قبر 
القبر  موقع  على  القضاء  إلى  يهدف  كان 
عليه،  الحفاظ  إلى  األمر  حقيقة  في  أّدى 
ولم يبن قسطنطين شيئا فوق الجلجلة. في 
سميت  كنيسة  بناء  تّم  فقط  الثامن  القرن 
فنظف  المقدس  القبر  أّما  الجلجلة،  كنيسة 
من األتربة وبنى قسطنطين فوقه بازيليك 
القديسة  أمه  األعمال  باشرت  وقد  القيامة 

هيالنة.
كثيرا  عام 614  الفارسي  الغزو  أضر 
موديستو  أعاد  التي  المقدسة  باألماكن 
بطريركا  بعد  فيما  صار  والذي  الناسك 
للقدس إصالحها وترميمها.  أي بعد دخول 
العرب إلى المدينة، كيف أن الحجر الذي 
كثيرة  أجزاء  تحطم  قد  القبر  باب  به  سّد 
إثر الغزو الفارسي. وقد بنيت فوق الجلجة 
كنيسة وكرست المغارة تحت الجلجلة آلدم 
كيف  الرائعة  بتعابيره  لنا  يصور  وراح 
مّدد إبراهيم ابنه اسحق على خشبة ليذبحه 

تقدمة للرب.
القرون الوسطى

القبر  عام 6٣8  العربي  الفتح  يمس  لم 
بالحرية  المسيحيون  المقدس بسوء وتمتع 
أعمال  بعض  تتخللها  كانت  التي  الدينية 
العنف. أما عام 100٩ م فقد أمر السلطان 
الحاكم بأمر هللا بتدمير كنيسة القيامة. عام 
اإلذن  البيزنطي  اإلمبراطور  نال   1048

بإجراء بعض التصليحات.
دخل   10٩٩ )يوليو(  تموز   15 في 
إعادة  وقرروا  القدس  مدينة  الصليبيون 
المتهدمة بل وإنشاء  القديمة  الكنائس  بناء 
األبنية  جميع  داخله  يحوي  ضخم  مبنى 
)الجلجلة(  موت  موضع  وهي  األساسية 
)حسب  المسيح  يسوع  )القبر(  وقيامة 

االعتقاد المسيحي .
العصر العثماني حتى اليوم

القبة  ودّمر  حريق  شّب  م   1808 عام 
الحاكم  من  بإذن  الروم  فأصلحها  تماما 
اليوم.  نراه  الذي  بشكلها  فبنيت  التركي 
الكنيسة  قبة   1٩4٧ عام  زلزال  هدد 
ولما  بالدمار  الكاثوليكون  األرثوذكسية 
الحصول  اإلنجليزي  الحاكم  يستطع  لم 
على موافقة الطوائف الثالث التي ترعى 
التقوية  أعمال  بعض  بإجراء  قام  الكنيسة 

والدعم التي لم ترتكز على أساس جيد.
 1٩٩4 عام  )ديسمبر(  أول  كانون  في 

القيام  الثالث على  الطوائف  اتفق رؤساء 
القبر  فوق  التي  القبة  في  الترميم  بأعمال 
األمريكي  الفنان  التصاميم  أعّد  المقدس. 
آرا نورمارت، وقد تولّت »البعثة البابوية 
على  اإلشراف  فلسطين«  سبيل  في 
الطوائف  ثقة  على  حازت  حيث  األعمال 

الثالث بفضل عدم محاباتها للجميع.
في  تسطع  التي  الشمس  يمثل  الرسم 
القمة  في  التي  الفتحة  من  القبة  منتصف 
والداللة  شعاعا،  عشر  إثنا  عنها  ونبع 
واضحة إلى يسوع القائم كبزوغ فجر يوم 
إشعاع  رسوال:  عشر  اإلثني  وإلى  جديد 
القبة  تدشين  تم  وقد  األرض.  في  اإليمان 
شهر  من  الثاني  في  مهيب  احتفال  في 

كانون الثاني )يناير( عام 1٩٩٧.
محتويات البازليك

الواجهة
واجهة كنيسة القيامة.

 نجد إلى اليمين دير مار إبراهيم للروم 
تيمنا  االسم  بهذا  سمي  وقد  األرثوذكس 
أبانا  بأن  يقول  الذي  المسيحي  بالتقليد 
ابنه  يقّدم  الصخرة  هذه  إلى  جاء  إبراهيم 
وشجرة  مذبحا  الكنيسة  في  نجد  ذبيحة. 
يمكن  بفروعها.  الجدي  علق  زيتون 
والتي  الدير  تحت  العظيمة  البئر  زيارة 
إلى  وهناك  األرض.  تحت  كنيسة  تبدو 
اليمين كنيسة مار يعقوب لألرمن والقديس 
ثالث  هناك  اليسار  إلى  لألقباط.  ميخائيل 
والقديس  يعقوب  للقديس  مكرسة  كنائس 

يوحنا والشهداء األربعين.
األجراس  برج  عليها  يسيطر  الواجهة. 
الصليبي وقد تهدم الجزء العلوي منه في 
القرن  في  واستبدل  عشر  السادس  القرن 
في  )الطوب(.  القرميد  من  بغطاء  التالي 
القرن الماضي. تقدم لنا الواجهة التي بناها 
أيام  في  أحدهما  سّد  مدخلين  الصليبيون 
بداية  البازيليك حتى  كانت  الدين.  صالح 
األعياد  في  أبوابها  تفتح  الماضي  القرن 
االحتفالية فقط، أما اليوم فهي مفتوحة كل 

يوم.
تتواجد كنيسة اإلفرنج – الدرج الذي إلى 
اليمين قبل الدخول إلى الكنيسة يؤدي بنا 
إلى معبد »سيدة األوجاع« ويقال له أيضا 
الفرنسيسكان  لآلباء  وهي  اإلفرنج  كنيسة 
كل  اإللهي  بالقداس  فيها  يحتفلون  الذين 
يوم. تحت هذه الكنيسة تقوم كنيسة أخرى 

مكرسة للقديسة مريم المصرية.
 

الجلجلة
إلى  نجد  القيامة  بازيليك  دخولنا  عند 
الجلجلة  كنيسة  إلى  يحملنا  سلما  اليمين 
أرض  عن  أمتار  خمسة  ارتفاع  على 
إلى كنيستين صغيرتين.  الكنيسة. وتنقسم 
فيها  نجد  الصلب،  كنيسة  وتدعى  األولى 
من  يسوع  )تعرية  العاشرة  المرحلتين 

ثيابه( والحادية عشرة )صلب يسوع( 

فوق الهيكل الذي في صدر الكنيسة نجد فسيفساء تمثل 
المباشر  المدخل  كانت  نافذة  اليمين  إلى  الصلب.  مشهد 
إلى الجلجة أيام الصليبيين. حول هذه النافذة نجد فسيفساء 
تمثل ذبيحة اسحق. يفصل هذه الكنيسة عن كنيسة الجلجلة 
هيكل صغير للعذراء أم األوجاع وعمودان ضخمان. في 
المصلوب  ليسوع  صورة  وفوقه  هيكل  الكنيسة  واجهة 
)حسب االعتقاد المسيحي(،  وعلى جانبيه القديس يوحنا 
يشير  مفتوحا  قرصا  نجد  الهيكل  وتحت  أّمه.  والعذراء 
إلى الموقع حيث وضع صليب يسوع. وتسمح لنا الفتحة 
الموقع  هذا  يذكر  مباشرة.  الصخرة  ولمس  اليد  بإدخال 

المرحلة الثانية عشرة من درب الصليب.

 
 

حجر الطيب
حجر الطيب ننزل من كنيسة الجلجلة عن طريق الدرج 
اليسار  إلى  نلتفت  الكنيسة  أرض  نبلغ  وعندما  المقابل. 
بالشمعدانات  مزين  األحمر  الجير  من  حجر  فيواجهنا 
والمصابيح. هذا الحجر مقام لذكرى ما ورد في إنجيل 

يوحنا بعد موت المسيح.
نتابع سيرنا نحو الفسيفساء الضخم الذي على الواجهة 
دير  إلى  يؤدي  صغيرا  سلّما  منه  بالقرب  نجد  حيث 
مستديرا  حجرا  تغطي  قبّة صغيرة  هناك  حيث  األرمن 
هو حجر المريمات الثالث الذي أقيم لذكرى المريمات 
وكان  متى 2٧، 55  المحتضر.  يسوع  اللواتي ساعدن 
هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد، وهّن اللواتي تبعن 
يسوع من الجليل ليخدمنه، منهّن مريم المجدلية ومريم أّم 

يعقوب ويوسف، وأّم ابني زبدى.
نسير إلى اليمين ونمّر بين عمودين ضخمين فنبلغ إلى 
وتُدعى  المسيحي(،   االعتقاد  المقدس )حسب  القبر  قبة 
حقبة  إلى  يعود  األساسي  بناؤها   .)ANASTASI(
قسطنطين وتعرضت على مر األجيال للعديد من أعمال 
عام  القبر  فوق  القبة  ترميم  في  العمل  انتهى  الترميم. 

.1٩٩٧
طريق اآلالم درب المسيح

 

طريق  اآلالم  درب املسيح 

طريق  اآلالم وتحوي الطريق 14 مرحلة مرها يسوع 
المسيح من المحكمة إلى جبل الجلجثة

 Via )وبالالتينية  اآلالم  درب  أو  اآلالم  طريق 
المسيح  يسوع  مرها  التي  الطريق  هي،   )Dolorosa
من المحكمة إلى جبل الجلجثة حيث تم صلبه، وقد سميت 
بهذا االسم نسبًة لآلالم التي عاناها المسيح في الطريق. 
كنيسة  في  وتنتهي  األسباط  باب  في  اآلالم  طريق  تبدأ 
القيامة وتحوي الطريق 14 مرحلة ٩ منها في الطريق 

نفسه وآخر 5 مراحل داخل كنيسة القيامة.
البقية العدد القادم
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					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	
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

ماذا تعرف عن نظام 
منتسورى التعليمى ؟  

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

غير  لألعراف,,  مخالف  لكن  كتعليم  يبدو 
به االعتراف,, ولد من رحم  تقليدى يصعب 
و  االوصاف,,  محكمة  التربوية  النظريات 
الجهل  ظلمة  منتسورى  نظام  اضاء  هنا  من 
لفئات  خصيصا  كانت  بداياته  كالكشاف,, 
فوصلت  االختالف,,  بسبب  الظلم  من  تعانى 
حققت  بسهولة  و  االحتراف,,  الى  عبره 
فبدا  االسوياء  االطفال  فنافست  االهداف,, 
االمر اشبه بمعجزة حولها االلتفاف,, فأنتهى 
هذا الجدل و حسم الخالف,, فبعد أن كان نظام 
بتحقيقه  بآالف,,  مؤيدين  له  اصبح  مرفوض 
نجاح ساحق مع عقول الضعاف,, فكم و كم 
لألسوياء و باقى األطياف,, فهو نظام يعتمد 
على الحواس فى التعلم و االكتشاف, و حرية 
الحركة بالفصل و الطواف,, و معلم الفصل 
دوره كقائد للفينة بمجداف,, ال نحو التعسف 
يسير بأنعطاف,, بل نحو االشراف,, و احترام 
كرامة الطفل لئال يخاف,, و اختيارالطفل ما 
منه  فيبحر  المقدمة  االنشطة  من  تعلمه  يريد 

منطلقا رفراف,, فهيا نعرف المزيد عن نظام 
منتسورى

المنتسورى  حضانات  المنسورى,  نظام 
كلمات كثيرا ما يتردد اصدائها و تتبادر على 
مسامعنا فنحاول تخمين الفلسفة القائمة عليها  

و لكن نجهل ما هو جوهرها بالتحديد

ان  علينا  اسراره  حول  المزيد  ولنعرف 
نحيط علما بالخليفة التاريخية لنشأته 

هو يمارس في جميع أنحاء العالم، اسسته 
ويخدم  منتسورى  ماريا  االيطالية  الطبيبة 
بدأت  سنة،   18 إلى   ٣ عمر  من  األطفال 
مونتيسوري في وضع تطوير نظرياتها عام 
التربية  علم  في  دورات  بحضور   ،18٩٧
سبقتها  التي  التربوية  النظريات  كل  وقراءة 
فصولها  أول  افتتحت  عام،   200 خالل 
بشكل  واعتمدت   ،1٩0٧ عام  الدراسية 
وتجربة  األطفال  سلوك  مراقبة  على  أساسي 

تفاعلهم مع الطبيعة

أسست  و  عقليا...  المتأخرين  مع  وعملت 
مدرسة للمعاقين أسمتها أورتوفرينكا و عملت 
باهرا  نجاحا  لتحقق  سنتين  لمدة  لها  مديرة 
في  كبيرة  أخطاء  هناك  أن  تكتشف  جعلها 
األسوياء...  األطفال  تعليم  أساليب  و  طرق 
مع  نجحت  التي  الطرق  أن  إلى  لك خلصت 
المعاقين لو استعملت مع األطفال العاديين فال 

شك أنها ستنجح نجاحا باهرا

المنتسورى  بنظام  التعليمى  المنهج  يعتمد 
استخدام طريقة مبسطة فى التعليم بعيداً عن 
فى  ترتكز  فهى  الحفظ  و  التلقين  و  الروتين 
األساس على قدرات الطفل و اإلعتماد على 

حواسه واإلكتشاف و التواصل مع العالم .

المعلم  دور  مونتيسوري  مناهج  وتحدد 
وكيف  التعليمية  العملية  في  تدخله  وأوقات 
فكرة  المناهج  وتشمل  ملقًنا.  ال  قائًدا  يصبح 
وتشجيع  الطفل  اهتمام  جذب  على  االعتماد 

عمليا لقبول الدرس التعليمى

نظام  عليها  يقوم  التى  المبادئ  واهم 
منتسورى

طريقة  أعمدة  أهم  هو  الطفل:  احترام 
استخدم  طفلك  تحدث  عندما  مونتيسوري، 

كلمات مثل “من فضلك” و”شكرا” و”عفوا

اختيار الطفل النشاطات التي يفضلها ضمن 
مجموعة من النشاطات المحددة... ليس على 

الطفل أن يشارك في عمل غير مستعد له

اى مصدر االلزام ال يكون خارجى )المعلم(
مونتيسوري   منهج  ذاته(..  )من  داخلى  بل 
كل  أن  بمبدأ  تأخذ  تربوية  فلسفة  على  يعتمد 
طفل يحمل في داخله الشخص الذي سيكون 

عليه في المستقبل،

العملية  تهتم  أن  يؤكد على ضرورة  منهج 
بصورة  الطفل  شخصية  بتنمية  التربوية 
تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والروحية 

والجسدية

تقبل  الطفل   وعلى االسرة احترام قدرات 
االختالفات بين االطفال و تشجيعه على تحمل 
المسؤليات المنزلية و الحياتيه  و سوف يتعلم 

الطفل كل شئ بأوانه فال داعى للقلق

منتسورى  منهج  في  محورية  أشياء  ثالثة 
الخلقية  وتربيتهم  األطفال  صحة  وهي 

ونشاطهم الجسماني

مما  للتعلم  طبيعية  ميول  لديهم  األطفال 
حولهم، ففضولهم يدفعهم للتعلم. بمجرد ترك 
يتعلمون  فإنهم  ذويهم  مع  يجلسون  األطفال 

القراءة، والكتابة، والكثير من دروس الحياة

و  الكتابة  تعلم  الثالثة،  سن  من  التعلم  بدأ 
الرياضيات  العلوم و  القراءة و جرعات من 
أن  إذ  استيعابه،  ودرجة  الطفل  عمر  حسب 
مبدأ التعليم في منهج مونتيسوري يعتمد على 
العمر العقلي للطفل و ليس عمره البيولوجي

الفصل قد يضم أطفااًل من مختلف المراحل 
العمرية. وهذا يساعدهم على التفاعل وإنشاء 
اجتماعية  دائرة  مع  اجتماعية  عالقات 
متنوعة.. و بذلك يخدم التعليم هدفين  أولهما 
هدف ” بيولوجي ” و هو مساعدة الطفل على 
 ” اجتماعي   ” واآلخر هدف  الطبيعي،  النمو 
وهو مساعدة الطفل على التكيف مع االخرين

يفضلون  التى  أماكنهم  الطالب  يختار 
الجلوس فيها و يمكنهم التحرك بحرية

البقية ص ١9

 بقية مقال »ال تخف … آيها القطيع 
الصغير« ص 8

اآلباء  احد  ل  كلمات  آيضا  اعجبتني 
الكنيسه  حريق  عن  تآمالته  في  الروحيين 
… اقتبس منها بعض السطور ….« موجٌع 
حريق التحفة الدينية األثرية التاريخية كنيسة 
الشّر  من  يستخرج  ولكن...هللا  باريس  سيدة 
خيرا... الحريق كان مؤقتاً ولكن الدرس كان 
أبديا... حريق   نوتردام كان رياضة روحية 
عن  أبتعدت  التي  لباريس  تطهير  وفعل 
والتي  المتحررة،  العلمانية  بحّجة  جذورها 
بألف حجة وحّجة...  معموديتها  ثارت على 
كم هو مفرح وجميل: ترانيم الشبّان والشابات 
كادت  مالئكية  بأصوات  اللهب  أنوار  تحت 
أن تنّسينا هول الحريق...كم هو جميل خوف 
اكثر  عمرها  كنيسة  على  الفرنسي  الشعب 
من 800  سنة، شعب يفتخر مجددا بجذوره 
….كم  ومعمودي  هويته  الى  مجددا  ويعي 
الدموع  وذرف  الصلوات  ارتفاع  جميل  هو 
من جلجلة الحريق الى نور الصليب المشع 
الذي بقي قائماً في قلب كنيسة نوتردام...كم 

هو جميل مشهد طيور فوق دخان الحريق، 
كالروح  حلّقت  بل  تهرب  لم  أمرها!  غريب 
أبواب  عليها  تقوى  لن  كنيسة  فوق  القدس 
أن  النفوس...اعلم  صغار  وسخرية  الجحيم 
كنيسة أفريقيا والعراق تحترق كل يوم ولكني 
أؤمن أن خطط هللا هي أكبر وأعظم من كل 
يا  طرقك  غريبه  وشكوكي...  أملي  خيبات 
بكل  يسمح  : هللا  اآلالم ….  أسبوع  في  هللا 
ألم، بكل حريق... لنخاف، لنصحو، لنتطّهر، 
يا  تخافي  ال  الجوهرباإليمان...  الى  لنعود 
يخطط  فهو  يصمت  عندما  فآن هللا  فرنسا!  
هذا  قالها  جميله  كلمات  كبير...«…  ألمر 
 … معه  ونردد   نقول  ونحن    … األب 
 … ياقلبي  واطمأن   … ياكنيستي  التخافي 
ونقول أيضا  يارب استلم قلوبنا … واجعلنا 
 .. لنا  حبك  في  ونثق   .… طرقك  نالحظ 
 … يخلصون  الناس  جميع  بآن  وفرحتك 
والي معرفة الحق يرجعون .. ونقوي عندما 
ال  كلماتك ….  نسمع  ونحن  قلوبنا  تطمئن  

تخف … آيها القطيع الصغير ….. 
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جرجس مسري 

املغــــاره 

فى يوم احد الشعانين المبارك عمل السيد المسيح عمال غريبا لم يكن 
استعمال  على  ابدا  معتادا  يكن  لم  أعماله  كل  فى  فهو  منه.  أحداً  يتوقعه 
الشده او العنف بل لم يستعملهم قط وال حتى فى اشد أوقاته حزنا والما 
اال فى هذا اليوم. فقد صنع سوطا من حبال واستعمل ألقوه البدنية فى قلب 
موائد الصيارفة وكراسي باعه الحمام وطرد الذين يبيعون ويشترون فى 
الهيكل. ولكي ال يختلط األمر علينا ونظن أن المسيح طرد الباعه النهم 
يبيعون في المكان المقدس فكلمه في الهيكل تعني أحدى الدور األربعه التي 
للهيكل والمرجح أنها هي الدار التي كانت تسمى دار األمم وهي نحو ثلثي 
المساحه المحيطه بجدران الهيكل. وهو الجزء الخارجي المتسع من هيكل 
يعتبر  الهيكل  الجزء من  يكن هذا  بالرخام ولم  هيرودس وكان مرصوفاً 
مقدساً بل كان مباحاً لالمم وكان مكاناً الجتماع الناس من مختلف األجناس 

وهو اشبه ما يكون بأماكن انتظار السيارات فى مبانينا الحاليه

  

بال شك ان جزءا كبيرا من هؤالء 
كانوا  الحمام  يبيعون  كانوا  الذين 
هللا  يخدمون  بذلك  انهم  يعتقدون 
ويعملون عمال جليال؛ كيف ال وهم 
تقديم  مهمه  الناس  على  يسهلون 
الذبائح الالزمه لغفران الخطايا فقد 
ما  هو  الناس  هؤالء  يبيعه  ما  كان 
كان الناس يحتاجونه لتقديمه كذبائح 
الصيارفة  وكذلك  الزمان.  ذلك  في 
فقد كان المطلوب من كل يهودي أن 
يؤدي جزيه الهيكل السنويه نصف 
من  االتين  اليهود  كان  وقد  شاقل 
خارج أورشليم يحتاجون إلى تغيير 
منها  أتوا  التي  البالد  عمالت 
المطلوبه  اليهوديه  بالعمالت 
فاحتاجوا إلى الصيارفه الذين كانوا 
يجرون هذه المعامالت او قد يأتيهم 
الناس بمنقوالت ال يمكن ان يقدموها 
كعطايا فيقايضونهم عليها ويعطونهم 
بدال منها نقودا يمكن لهم ان يقدموها 

كعطايا.  

  كان الجميع يعتقدون أنه عماًل 
في  كذبائح  يُقدَّم  ما  يبيعوا  أن  جيداً 
الهيكل من أجل التسهيل على الناس 
ولكن السيد المسيح كان له رائ أخر؛ 
فقد كان هذا األمر مكروهاً منه إلى 
الدرجه التي صنع فيها الرب يسوع 
سوطاً من حبال وطردهم من هيكل 
هذا  وصف  بل  فقط  هذا  ليس  هللا 
السلوك والقائمين عليه بأنهم جعلوا 
"بيتي  لصوص    كمغاره  الهيكل 
بيت الصالة يدعي، وانتم جعلتموة 

مغارة لصوص" متى 1:1٣

يعتقدون  كانوا  الناس  هؤالء   
للناس  ويسهلون  هللا  يخدمون  انهم 

عبادتهم وكذلك ايضا اعتقد القائمين 
ذلك  ان  الهيكل  شئون  اداره  على 
لما  الخدمه وإال  من  هام جداً  جزء 
مدى  نعلم  ونحن  بذلك  لهم  سمحوا 
تشدد اليهود فى الحفاظ على التقاليد 
والعوائد وال يمكن لهم ان يسمحوا 
كانوا  اذا  اال  التقاليد  تلك  بكسر 
ضروريات  من  هذا  ان  يعتقدون 
المسيح  السيد  أتى  الخدمه.  و لكن 
وفى لحظه حطم هذا النموذج او هذا 
النظام المستقر الذى كان معموال به 
لسنوات بل واطلق عليه لقباً واسماه 
اسماً قاسيا جدا. فقد اطلق علي هذا 
مغاره   " اسم  به  المعمول  النظام 
األشخاص  ان  وأتخيل  لصوص" 
اللذين حضروا هذا الموقف تباينت 
ردود أفعالهم لكنها اتفقت على ادانه 

هذا الفعل اللذي فعله المسيح 

الذين  األشخاص  احد  قال  ربما   
السيد  فعله  الذى  الفعل  هذا  رأوا 
هذا.  يفعل  لماذا  نفسه:  فى  المسيح 
ربح  من  كبير  جزءاً  ان  يعلم  اال 
الى  يدخل  الحمام  وبيع  الصرافة 
مباشره  بصوره  ويساهم  الصندوق 
والتوسعات  الصيانه  أعمال  فى 
يحتاجها  التى  واألفقية  الراسية 

الهيكل؟ 

احد  أن  ايضا  اتخيل  بينما   
نفسه:  فى  قال  اآلخرين  األشخاص 
اال  القسوه  هذه  كل  يستعمل  لماذا 
الرساله  هذه  يرسل  ان  يستطيع 

بصوره الطف من ذلك؟  

هذا  يريد  ماذا  اخر:  همس  بينما 
الشخص؟ انه يحطم النظام المعمول 
هذا  يفعل  بالتأكيد  انه  سنوات  منذ 

بغرض تقسيم المكان وتهييج الناس 
ضد بعضهم. ثم ان هذا ماله ومال 
المسئولين  من  ليس  انه  الهيكل؟ 
من  اكثر  يعرف  انه  يدعى  ولماذا 
يديرون  اللذين  المختارين  هؤالء 
انه احكم من  ايعتقد  الهيكل؟  شئون 

هؤالء؟ 

وظهر اخر ليردد المقولة الشهيرة 
التى لم تزل حيه على مر العصور 
العظات  من  كثير  في  وتتردد 
 " وهى  اال  والمقروئه  المسموعه 
وادارته؟  الهيكل  ومال  مالك  وانت 

خليك فى حالك" 

داخلهم  فى  تكلموا  هؤالء  كل 
الشجاعة  ألحدهم  كان  ربما  ولكن 
المسيح  السيد  من  يقترب  الن 
نجحت  لقد  مباشرا:  سؤااًل  ويسأله 
فى تحطيم النموذج الذى نشأنا عليه 
السنوات.  هذه  كل  بموجبه  وسرنا 
لكنك حينما فعلت ذلك تركت فراغا 
كبيرا فى الخدمه فماذا تقدم لنا بدال 

من هذا النموذج؟ 

 اجابه السيد المسيح: 

هو  لكم  أقدمه  الذى  النموذج 
نموذج من ثالث نقاط  

بيت  بيتي  بالبيت  خاصه  األولى 
أي  إلى  تحولوه  فال  يدعى  الصاله 

شئ أخر 

أخذتم  الثانيه خاصه بكم  فمجاناً 
مجاناً اعطوا ) متى 10: 8 ( 

بل  منهم  تأخذوا  فال  الثالثه  أما 
اعطوهم أنتم ....ليأكلوا ) لو 1٣:٩(
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 عـادل عطيـة

معاً: نتخطى الفوارق المتسعة
والنسك  الصوم  رحاب  في  نلتقي  مرة،  من  كم     

والزهد، وفي فضائية الصالة للواحد األحد!

   فهل نلتقي، معترفين بأمانة وصدق، بالفوارق القائمة 
التي تفصل بيننا؟..

   فالمسجد ليس الكنيسة! 

   والقبلة اإلسالمية في مكة غير التوجه المسيحي نحو 
جهة الشرق!

   وإن المسجد سيستمر، والكنيسة ستستمر.. كل منهما 
على تقاليده المنفصلة بال مواربة!

   ستبقى الصالة، وسيبقى القداس!

   ستبقى الفاتحة، وستبقى الصالة الربانية!

   سيبقى يوم الجمعة، وسيبقى يوم األحد!

اتصال،  غير  في  منفصاًل  سيراً  مسيرته  في  كٍل     
ومستمراً في غير انقطاع ..

   »فلكم دينكم ولي دين«!

   لكن سيبقى الباعث األكثر اشتراكاً بيننا:

   األشواق والحنين في قلوب المسيحيين والمسلمين 
نحو هللا!

الوقار  أحاسيس  بكل  هلل  المشترك  التعبد  فبهذا     
فيما  المتسعة  الفوارق  نتخطى  والتلهف،  والخشوع 
بيننا  التفريق  الدينية، وننتصر على  يتعلق بأوضاعنا 

في الروح، والعقل، والحياة!

   ألسنا مواطنين شركاء في أمة واحدة ، وزمالء 
وشركاء في عالم واحد؟..

الفقر،  وأثقاله:  العصر  هذا  مشاكل  أليست     
والحرب، واالستقالل،  والعنصرية،  المساواة،  وعدم 
والظلم،  السكان،  وانفجار  والتنافس،  والعنف، 
كلها  هذه  أليست  والمجاهدة..  والنفي،  والخوف، 

اختبارات متبادلة، ومشاكلنا المشتركة؟..

زمالء  الدينية:  المجاالت  عبر  أيضاً،  ألسنا  ثم     
واألندية،  والجامعات،  والمستشفيات،  المدارس،  في 

والقرى، والمدن، والواجبات، واآلمال؟..

   ألسنا كلنا في دنيا الفناء؟

   أليست لنا قلوب، وواجبات، ومشاكل ومسئوليات، 
وهي ال تختلف فينا، رجااًل كنا أم نساء بسبب اختالف 

أسمائنا؟..

...،...،...،   

بالمعاني  إحساس  كل  تزيد  األشياء  هذه  كل     
المشتركة بيننا، وتدعونا إلى تفتح في القلوب، وقبول 

اآلخر!

آالم ربنا 
يسوع املسيح 
غري احملدودة 
والالنهائية

د. الفونس بشاى

المجد  رب  االم  قدر  عرفنا  كلما 
يسوع المسيح من اجلنا كلما نعرف 

قدر محبته لنا

من  العالم  هذا  فى  يوجد  وال 
االمه  بشاعة  من  يُحد  ان  يستطيع 
من اجلنا ‘من والتى تعبر عن لجة 

محبته الالنهاية لنا. 

 

ان السيد المسيح لم يتعرض آلالم 
جسدية   وعلى الصليب فقط ولكنه 
واالم  نفسية  آلالم  ايضا  تعرض 

روحية قبل وأثناء وبعد الصلب

 

١- درجة اإلحساس باآلالم :-

تزداد  األلم  بدرجة  اإلحساس  ان 
فكلما  االنسان.  نقاوة  درجة  مع 
ازدادت  كلما  نقيّا  االنسان  يصير 

درجة احساسه باآلالم

ولكن  لصان  معه  صلب  لقد 
بإحساس  يقارن  ال  باأللم  احساسهم 
رب المجد فى الصلب. ألنه ال يوجد 
األجيال  ممر  وعلى  العالم  هذا  فى 
من هو أنقى من ربنا يسوع المسيح 
وهو  تواضعنا  جسد  أخذ  الذى 
يبكتنى على  منكم  قال » من  الذى 
خطية« وهذا ايضا هو السبب الذى 
ابليس  اى  الشياطين  رئيس  جعل 
صام  ان  بعد  ليجربه  اليه  يأتي  ان 
على  ليلة  واربعين  نهارا  أربعين 
جبل التجربة الن ابليس وجنوده لم 
يجدوا فيه أية خطية ولم يستطيعوا 
لم  وايضاً  منها.  أية  فى  يوقعوه  ان 
يجدوا فيه أية علة ليشكونه بها امام 

األب اى امام العدل اإلالهي 

 

2- االم الجسد:-

ربما بدأت هذه اآلالم بعد معمودية 
يوحنا  من  المسيح  يسوع  ربنا 
 ” االلهي  الظهور  وبعد  المعمدان 
على  عليه  القدس  الروح  بنزول 
هذا  القائل”  والصوت  حمامه  هيئة 
هو ابنى الحبيب الذى به سررت » 

وبعدها بدأت اآلالم الجسدية.

» وهو مجروح من اجل معاصينا 
ومسحوق من اجل آثامنا«..

بالروح  يسوع  اصعد  فعندما 
الى البرية ليجرب من ابليس صام 

أربعين نهارا واربعين ليلة. 

ففى  قاسية  البرية  فى  الحياة  ان 
برد  وبالليل  يُطاق  ال  حر  النهار 
ليس  كان  المسيح  والسيد   . قاسى 
له غطاء وال سرير بل كان يمضي 
الليل والنهار فى العراء وإذا نام فانه 
ينام على ارض هذه البرية القاسية 
وفى هذا الجو القاسي باإلضافة الى 
نهارا   40 لمدة  االنقطاعى  صيامه 
و40 ليلة. وإحساسه بهذا االلم هو 

بدية االمه الجسدية.

خيرا  يصنع  يجول  كان  وبعدها 
عليهم  متسلط  كان  من  كل  ويشفى 
ابليس. فكان يذهب من مدينة وقرية 
األقدام  على  ماشيا  اخرى  الى 
لساعات كثيرة فى الجبال والبراري 

وفى الطرق الغير ممهدة.

 وايضاً لم يكن له أين يسند رْاسه 

خالء  فى  يذهب  كان  ما  وكثيرا 
ويمضي الليل كله ليصلى من اجلنا.

 

وفى حالة الصلب :-

لطم على وجهه وضرب بالقصبة 
إكليل  عليها  ووضع  رْاسه  على 
بالكرباج  جلد  وايضاً  الشوك،  من 
كتب  وكما  جلد  من  صنع  الذى 
كانت له ثالثة فروع وكان فى كل 
او  الرصاص  فرع قطع صلبة من 
العظم ليكون تأثيرها ابشع ما يمكن 
. وكانت الجلدات ال ٣٩ جلدة اى 

بمثابة ٣٩ x ٣ = 11٧ جلدة

يحمله  كان  الذى  الصليب  اما 
جذع  وهو  أثقله  فما  عليه  ليصلب 
وكان  بالشوك.  مليء  خشن  شجرة 
القوى  ومنهك  صايم  وهو  يحمله 
وارتطم  االرض  على  سقط  ولهذا 

فى جبهته....

امام  رداءه  خلعوا  الجلجثة  وفى 
من  ويؤلم  يدمى  وظهره  الجموع 
الصليب  هذا  وأمدوه على  الجلدات 
ورجليه  يديه  فى  وسمروه  الخشن 
عنها  يعبر  ال  بوحشية  بالمسامير 
بالمسامير....  معلق  وهو  ورفعوه 

اَي قسوة وما ابشع هذه اآلالم ؟؟؟

كان  عندما  هذا،  الي  باالضافة 
ان  كان عليه  كلمات،  السبعة  يتكلم 
هذه  على  ورجليه  بيديه  يضغط 
المسامير ليقدر ان يتكلم ... وأخيرا 
وبالرغم  جنبه.  فى  بالحربة  طعن 
من هذه اآلالم الجسدية نراه يظهر 
ويطلب  صلبوه  للذين  حتى  محبته 
يا   « ويقول  اآلب  لدى  اجلهم  من 

أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يدرون ماذا 
يفعلون«

 

٣-االالم النفسية

اآلالم  تأثير  ان  الطبيعي  من  انه 
اآلالم  تأثير  من  ألما  اكثر  النفسية 

الجسدية.

يسوع  ربنا  القاها  اآلالم  وهذه 
جسد  أخذ  عندما  فقط  ليس  المسيح 
تواضعنا ولكن بدأت هذه اآلالم من 
فى خطية  آدم وحواء  وقوع  لحظة 
ابدع  الن  عدن،  جنة  فى  العصيان 
فكان  االنسان،  هو  هللا  صنعه  ما 
هذا  اجل  عن  السماء  فى  فرح 
هذا  وتدنس  فسد  وعندما  اإلبداع.  
مما  وحواء  آدم  بعصيان  االبداع 
سبب الحزن  لألب واالبن وجميع 
وبانتشار    . السماوية  الطغمات 
الخطية لزيادة الجنس البشرى تزيد 
االم الخالق وصانع الجنس البشرى.

واآلالم النفسية ايضا لربنا يسوع 
المسيح بانه أنكر ذاته وأخذ صورة 
عبد ووجد فى الهيئة كإنسان وأطاع 

حتى الموت موت الصليب. 

قبل  نفسيا   ايضا  يتالم  كان  و   
والفريسيون  الكتبة  من  الصلب  
من  لهم  صنعه  لما  إنكارهم  بسبب 
خدمات ، وتهكماتهم واتهاماتهم بانه 
برئيس الشياطين يخرج الشياطين،  
اى ان هللا الكامل الطهارة والنقاوة 
الشر  أصل  الى  ينتمى  بانه  يُتهم 
ومبدع كل اثم وصانع الخطايا.....

يتألم من عدم  كان  الصلب  وقبل 
إيمان الكثيرين وايضاً من قلة إيمان 

تالميذه.

كان  جثسيمانى  بستان  وفى   
مثل  يتساقط  عرقه  وكان  يصلى 
قطرات دم لسبب االمه النفسية بانه 

آدم  من  كله  العالم  خطايا  سيحمل 
وعلى ممر جميع األجيال حتى الى 
اخر إنسان تائب في هذا العالم. اى 
التائبين والراجعين  انه سيحمل من 
اليه كل خطاياهم التى صنعوها  : 
 ، القتل  الزنى،  والسرقة،  الكذب 
الشتيمة، الكبرياء ، الرياء ......الخ

يرى  انه  اآلالم  هذه  من  وأكثر 
تالميذه تركوه وحده فى هذا المكان 
وناموا. وواحد منهم ذهب وتامر مع 
مبغضيه وباعه بثالثين من الفضة.

انه هللا  ننسى  هذا، ال  وأكثر من 
شيء  وكل  مكان   كل  فى  الحال 
فانه  ولهذا  لديه.  ومكشوف  عريان 
التى سيصنع  الشوك  اغصان  يرى 
منها إكليل  الشوك  الذى سيوضع  
يوم صلبه ويجعلها  على رْاسه فى 
التى ستقطع  الشجرة  تنموا. وايضاً 
 . عليه  ليصلب  صليبا  وتصنع 
اجل  من  تصنع  التى  والمسامير 
والرجال   ، ورجليه  يديه  تثقب  ان 
صانعي المسامير والذين سيجلدونه 
يعولهم  الذي  وهو  وسيصلبونه 
بشمسه  ويشرق  وينميهم  ويقوتهم 
التى  األشياء  كل  وهكذا  عليهم.... 

قبل وأثناء وبعد صلبه.

ولهذا كان رب المجد يردد معبرا 
عن االمه النفسية قائال » قد اقتربت 
وايضاً  الساعة.  أتت  الساعة...قد 
حتى  حزينة  »نفسى  يقول  كان 
الموت« وعبر اشعياء النبى بقوله 

يسحقه  ان  سر  األب  »ان 
بالحزن«

وبعد قيامته من األموات وصعوده 
يتألم  ال  انه  يظن  السماوات ال  الى 
ولكنه يتالم من اجل المرتدين. يتألم 
الذين دعي اسمه  من اجل ضيقات 
ضيقاتنا  فى  مكتوب  »ألنه  عليهم 

يتضايق«

وايضاً يتألم نفسيا من اجل اإللحاد 
والفساد الذى يتزايد كل يوم .

.هذا هو يسوع المسيح الذى كل 
شيء به كان وبغيره لم يكن شيء 

مما كان.

 

اآلالم الروحية: -

مبرحة  الجسدية  اآلالم  كانت  ان 
اآلالم  الى  باإلضافة  محتملة  وغير 
اآلالم  بكثير  تفوق  التى  النفسية 
ألما  وأكثر  أكثر  هو  فما  الجسدية، 
اآلالم  هذه  الروحية.  اآلالم  هي 

الروحية ال يعرف بشاعة تأثيرها.

اذا  بالروح  يحيون  الذين  ان   
يحزنون  فانهم  خطية  في  وقعوا 
الم ال  ....انه  ويكتئبون وينكسرون 

يمكن ان يعبر عنه.

لقد تقابل رب المجد مع ابليس فى 
ابليس  بان  وطاوعه  التجربة  جبل 
يأخذه من مكان آلخر اى ان الظلمة 
كانت تأخذ النور من مكان الى اخر 
وهذا ألما روحيا لرب المجد الن » 
النور يضيء فى الظلمة والظلمة لم 

تدركه.

لقد تقابل مع أصل جميع الخطايا 
القتل  الزنى  السرقة،  الكذب،  أصل 
الخ  الذات  عبادة  الطمع،  الكبرياء 

....

وهو  المسيح  يسوع  ربنا  ولكن 
جسديا  متألما  وهو  الصليب،  على 
ونفسيا، حمل هذه الخطايا اَي خطايا 
العالم كله بجميع أنواعها ودرجاتها 
من آدم وحواء الي اخر إنسان فى 

نهاية هذا العالم.

]البقية ص ١9[
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 بقلم عماد عبد السيد
 

بما  الغرب  في  اليسار  يتباهى 
يراهن  و  الثقافي«  »التنوع  يُسميه 
»قوتنا  شعار  يعتبر  و   ، عليه 
بالمناسبة  وهو   - تنّوعنا«  في 
الفيدرالي  الليبرالي  الحزب  شعار 
لجذب  الرسمي  شعاره   - الكندي 
جعلها  و   ، صفوفه   في  األقليات 
كل  و   ، األكبر  اإلنتخابية  ُكتلته 
باألدلة و  من يُحاول أن يُفند علمياً 
بالسوابق  أو  باألرقام  أو  البراهين 
تلك  سذاجة  و  ضعف  التاريخية 
بإشهار  اليسار  يقوم    ، الفرضية 
الُمفضلة  الفكري  اإلرهاب  كروت 
لديه و وصفه ب«الزينوفوبيا« أي 
كراهية األغيار و »العنصرية« و 
»التعُصب«،  و  »اإلسالموفوبيا« 
إلخ... المخاوف«  »مرجفو  و 
باب  إلقفال  و  تماماً  إلخراسه 
النقاش الموضوعي و الحضاري و 
الذي تكفله كل القوانين و الدساتير 
ُمكبّلة  اآلن  أصبحت  التي  الغربية 
السياسي«  ُمكممة ب«التصحيح  و 
الذي نجح اليسار الغربي في فرضه 
يوٍم  في  كانت  التي  مجتمعاته  على 
سقف  بال  القريب  الماضي  في  ما 

لحرية التعبير

تكن  لم  إن   - ُمعظم  أثبتت  لقد    
كل - تجارب التاريخ  بأن اإلحتكاك 
عرقياً  الُمختلفة  للشعوب  المباشر 
سواء  ثقافياً  أو  لغوياً  أو  دينياً  أو 
كانت تلك اإلحتكاكات لدول ُمتاخمة 
حتى  أو  جغرافياً  البعض  لبعضها 
داخل النطاق الجغرافي للبلد الواحد 
، كان نتاجها عادة صدامات أفضت 
دامية  لحروب  األمر  نهاية  في 
وتطهيرات عرقية و إبادات جماعية 
إلى  ، و على أفضل األحوال أدت 
تقسيم الدولة الواحدة لعدة دول على 

أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي

 و أشهر تلك األمثلة:

الهندية:   القارة  شبه  تقسيم   .1
 1٩4٧ عام  حتى  و  الهند  كانت 
دولة واحدة تم تقسيمها إلى دولتْين 
الهندوسية  األغلبية  ذات  الهند  هما 
الُمسلمة  األغلبية  ذات  باكستان  و 
تقسيماً  التقسيم  ذلك  تلى   ، السنيّة 
إلى  تقسيمها  تّم  التي  لباكستان  ثانياً 
أقصى  في  باكستان  هما  دولتين 
الهندية  القارة  لشبه  الغربي  الشمال 
تُسمى  كانت  التي  )و  بنجالدش  و 
التقسيم(  عقب  الشرقية  باكستان 
في وسط الحّد الشرقي لشبه القارة 
الدولتين  كلتا  بأن  علماً  الهندية 
و  ُسنية(  ُمسلمة  غالبية  يقطنهما 
إلى  إدت  التي  العوامل  إحد  لكن 
وحدة  وجود  عدم  هو  إنفصالهما 

إنهما  حيث  بينهما  فيما  جغرافية 
من  بأكثر  جغرافياً  ُمنفصلتين 

2200 كم من األراضي الهندية(

الهند  باكستان عن  إنفصال  ومنذ 

، شهد تاريخ العالقات بين الهند و 
)و  ُمستمرة  شبه  توترات  باكستان 
التي ال زالت قائمة حتى يومنا هذا( 
عمليات  أكبر  حدوث  بدايتها  كانت 
البشرية  تاريخ  في  جماعي  نزوح 
نزح  حيث   ، ُمباشرًة  التقسيم  عقب 
السيخ  و  الهندوس  من  مليون   4,٧
الُمقسمة  الهند  بإتجاه  باكستان  من 
حديثاً ، كما نزح 6,5 مليون مسلم 
و   ، الوليدة  باكستان  دولة   بإتجاه 
شبه  من  الشرقي  الطرف  على 
مليون   2,6 نزح   ، الهندية  القارة 
من الهندوس و السيخ من باكستان 
الشرقية )بنجالدش حالياً( إلى الهند 
من  ألف  الهند٧00  من  نزح  و 
قدر  قد  و  بنجالدش  إلى  المسلمين 
من  بأكثر  النازحين  أعداد  مجموع 
14,5 مليون نسمة و خلّف التقسيم 
قتيل  مليون  إلى  مليون  نصف  بين 
بسبب التوترات التي صاحبت ذلك 

التقسيم

و لم ينتهي األمر عند حّد تقسيم 
خوض  أعقبه  بل   ، الواحد  البلد 
البلدان أربعة حروب أعوام 1٩4٧ 
و    1٩٩٩ و   1٩٧1  ،  1٩65  ،
الهند على  بإنتصار  إنتهت جميعها 
كانت  باكستان  بأن  علماً  باكستان 
األربعة  الحروب  تلك  جميع  في 
تنازع  بسبب  بالعدوان  البادئة  هي 
و  جامو  إقليم  على  السيادة  البلدان 
كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة و 
الذي يستغل فيه الطرف الباكستاني 
و  بتمويل  لصالحه  الديني   العامل 
تدريب و تسليح مجموعات ُمسلحة 
ضد  قاتلة  إرهابية  هجمات  لشّن 
القوات الهندية الضخمة الُمتمركزة 

هناك  

الوزراء  رئبس  من  كل  ظن  لقد 
نهرو  الل  جواهر  آنذاك  الهندي 
الهند  تقسيم  أن  غاندي  المهاتما  و 
كان  ديني  أساس  على  جغرافياً 
قراراً حكيماً و صائباً ، ألنه سوف 
يُّجنبهما  و  الجانبْين  كال  يريح 
اإلنزالق إلى حرب أهلية إذا إستمر 
الدولة  نطاق  داخل  معاً  وجودهما 
الواحدة ، و لكن  حسابات الجانب 
خاطئة  كانت  )الهندوسي(  الهندي 
التوترات  يمنع  لم  فالتقسيم   ، تماماً 
بين البلدين ، و لم يمنع التطهيرات 
إنتهجها  التي  الدينية  و  العرقية 
باكستان  األخص  على  و   - البلدان 
- و التي كان الهندوس يُشكلون فيها 
إستقالل  بعد  بالمائة  الثمانية  قرابة 
باكستان عام 1٩4٧ ، الذين تقلصت 
سبعة  من  أكثر  مدى  على  نسبتهم 
عقود لتصبح اآلن أقل من 2% فقط 

التطرف  و  التعصب  تنامي  بسبب 
ضدهم ، األمر الذي أدى إلى هجرة 
الكثيرين منهم  إلى الهند المجاورة 
الغربية  الدول  و  »العلمانية« 
يقتصر اإلضطهاد  لم  الُمختلفة ، و 
و التمييز الُممنهج في باكستان على 
تعداها  بل   ، فقط  الهندوسية  األقلية 
مثل  األخرى  األقليات  كل  ليشمل 
حتى  و  بل   ، السيخ  و  المسيحيين 
الشيعة الُمسلمين ، و ال سيّما بعدما 
الباكستاني  الوزراء  رئيس  إنتهاج 
األسبق محمد ضياء الحق )الرئيس 
السادس لباكستان من عام 1٩٧8 و 
الذي لقى مصرعه في حادث طائرة 
عام  أغسطس   1٧ في  غامض 
الشريعة اإلسالمية  1٩88( تطبيق 
الجماعات  يّد  بصرامة ، و إطالقه 
غير  األقليات  إلضطهاد  الُمتطرفة 

الُمسلمة

و هنا يجدر اإلشارة بأن ما يٌسمى 
بالتنوع »الثقافي« و »الديني« في 
يكن مصدراً  لم  الهندية  القارة  شبه 
كان  العكس  على  بل   ، لقوتها 
 ، مدمرة  حروب  ألربعة  مصدراً 
داخل  البشر  من  لماليين  نزوح  و 
 ، تقسيمه  تم  الذي  الواحد  الوطن 
و  الجماعية  اإلبادات  عن  ناهيك 
التطهيرات العرقية و اإلنتهاكات و 
الدين  العرق و  التمييز على أساس 
الذي كان و ما زال يُماَرس في تلك 
البقعة من العالم و حتى تاريخ كتابه 

تلك السطور

 

في  األرمن  إبادات  و  مذابح   .2
الدولة  قامت  العثمانية:  الدولة 
أكبر  ثاني  بإرتكاب  العثمانية 
ُممنهج  عرقي  تطهير  جريمة 
جريمة  )بعد  الحديث  العصر  في 
ألمانيا  إرتكبتها  التي  الهولوكوست 
قضت  التي  و  اليهود  ضد  النازية 
على ستة ماليين منهم( ضد األرمن 
المسيحيين و أقليات مسيحية أخرى 
يقدر  و   ، اليونانيين  و  كالسريان 
ضحايا  عدد  بأن  المؤرخين  معظم 
 1,5 بين  تراوح  المجازر  تلك 
مليون إلى 2 مليون قتيل ، علماً بأن 
تلك المذبحة سبقتهاعدة مذابح داخل 

أواخر  في  العثمانية  الخالفة  دولة 
القرن التاسع عشر و بدايات القرن 
بالمذبحة  نذيراً  كانت  العشرين 
الكبرى و األخيرة عام 1٩15 التي 
قضت نهائياً على الوجود األرمني 
داخل تركيامثل »المذبحة الحميدية« 
نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني 
بين عامي 18٩4 و 18٩6  و التي 
راح ضحيتها بين 100 ألف و٣00 
»مذبحة  و  األرمن،  من  قتيل  ألف 
راح  التي  و   1٩0٩ عام  أضنة« 
ألف  و ٣0  ألف  بين 15  ضحيتها 

قتيل من األرمن  

بدأت   1٩15 أبريل   15 في    
حملة التطهير العرقي على مرحلتين 
، المرحلة األولي شملت كل الذكور 
معظمهم  قتل  تّم  الذين  و  البالغين 
بواسطة الجيش النظامي و األهالي 
القليلين منهم  من أتراك و أكراد و 
تم   ، الحياة  قيد  على  بقوا  الذين 
تسخيرهم في أعمال السخرة و ماتوا 
نتيجة  بطيئاً  موتاً  باألخير  جميعاً 
المرض و الجوع و اإلنهاك البدني 
المفرط ، و المرحلة الثانية و شملت 
النساء و األطفال و العجائز و الذين 
مصحوبين  سوريا  لشمال  نفيهم  تم 
األتراك  الجنود  من  كبيرة  بكتائب 
للتأكد من عدم عودتهم مرة أخرى 
 ، تركيا  داخل  أجدادهم  ألراضي 
من  بدورهم  يسلموا  لم  الذين  و 
ممارسة شتى أنواع التعذيب ضدهم 
أثناء عملية النفي الجماعي تلك من 
تجويع و تعطيش و إنتهاكات بدنية 
)بما فيها اإلغتصاب( ، و لم يسعد 
بأرواحهم  النجاة  منهم  الكثير  الحظ 
داخل وطن جديد حيث مات معظم 
هؤالء المساكين موتاً مؤلماً و بطيئاً 

بسبب الجوع و العطش في 

 ، لسوريا  الشمالية  الصحاري 
تلك  من  نجت  التي  القليلة  والقلة 
المذابح إستقر بها الحال داخل لبنان 

و سوريا

العرقي  التطهير  حملة  إستمرت 
تلك لنحو تسع سنوات ، و مع حلول 
عام 1٩2٣ ، تم القضاء نهائياً على 
التي  تركيا  داخل  األرمني  الوجود 
و1٩18   1٩0٩ عامي  بين  قامت 

بُمصادرة كافة ممتلكات و أراضي 
األتراك  على  توزيعها  و  األرمن 
حملة  في  ساهموا  الذين  األكراد  و 
اإلبادة تلك ، و قد روى العديد من 
بكر  ديار  محافظة  أكراد  عجائز 
بجنوب تركيا )و التي يُشكل األكراد 
مساحات  بأن  سكانها(  غالبية  حالياً 
و  الزراعية  األراضي  من  شاسعة 
يملكونها  التي  المساكن  و  الُمنشآت 
باألساس  ترجع  ملكيتها  كانت  اآلن 
ِبكرة  عن  إبادتهم  تم  الذين  لألرمن 

أبيهم

بخالف الخسائر البشرية الفادحة 
قام   ، المذابح  تلك  خلفتها  التي 
 1٩14 عام  القسطنطينية  بطريرك 
دينياً  موقعاً   254٩ شمل  بحصر 
و 1600  ديراً  منها 200  لألرمن 
و  منها  كبير  عدد  هدم  تم  كنيسة 
و   ، مساجد  إلى  آخر  عدد  تحويل 
منظمة  قامت   ،  1٩٧4 عام  في 
مواقعاً   ٩1٣ بحصر  اليونسكو 
شرق  في  أرمينياً  أثرياً  و  تاريخياً 
منها464  إنمحى  و  إندثر   ، تركيا 
موقعاً  تماماً ،و تحول 252 موقعاً 
آخراً إلى خرائب و أطالل و 1٩٧ 

موقعاً تحتاج إلى ترميم

نتوقف  أن  علينا  يجب  ملحوظة: 
دروس  من  عبرة  لنأخذ  قلياًل  هنا 
التاريخ التي أثبت بأن التعدد الديني 
سبيل  على  العثمانية  تركيا  في 
لقوتها ، بل  لم يكن مصدراً  المثال 
كان مصدراً لفناء أقليات و محوها 
من  فبالرغم   ، الوجود  من  تماماً 
في  التاريخ  عبر  األرمن  إسهامات 
تلك  كانت  سواء   ، المجاالت  كافة 
اإلسهام ثقافية أو فنية أو إقتصادية 
و   ,... إلخ   ، طبية  أو  معمارية  أو 
العديد  معها  )و  كونها  من  بالرغم 
من األقليات األخرى( أقلية ُمسالمة 
خانعة ال تُسبب أي متاعب للطغمة 
الحاكمة ، إال أنها لم تسلم من بطش 
و كراهية األغلبية الُمتعصبة التي لم 
ترى في تلك األقلية إال عدواً يجب 
يجب  حرب  غنيمة  و  إستئصاله 

الظفر بها

 )للمقالة بقية(

إنتخاب جيسون كيين رئيس وزراء ملقاطعة الربتا    
في  المتحدين  المحافظين  حزب  رئيس  كيني  جيسون  فاز 
االنتخابات ليصبح  رئيس وزراء مقاطعة البرتا ، وكان قد تعهد 
جديدة  وظائف  خلق  وهي  عهود  بثالثة  االنتخابية  حملنه  إثناء 
وإقامة خطوط أنابيب النفط وتحسين االقتصاد ، وكان قد وعد 
خطوط  بناء  طريق  في  يقف  شخص  أي  سيحارب  بانه  أيضا 
االنابيب الجديدة لنقل النفط ولكن اليوم االول له كرئيس وزراء 
كان دبلوماسيا ،فعلي الرغم من قول رئيس وزراء مقاطعة كيبيك 

انه ال يري أي قبول اجتماعي في مقاطعته لبناء خط انابيب لنقل النفط ، فقد قال جيسون كيني )إنه يأمل 
أن يجد طريقة للعمل معا و يريد أن يبدأ العالقة علي أساس إيجابي ويبحث عن ارضية مشتركة ، وقال أن 
البرتا ستقاتل من أجل صفقة عادلة مع المقاطعات االخري ، وانه ال يعتقد أن من المعقول ان تأخذ مقاطعة 
مثل كيبيك أموال معادله لما تأخذه البرتا في حين انها تعارض مشروع بناء خط االنابيب لنقل النفط والذي قد 
يساعدنا علي دفع الفواتير ( هذا وقد رحب زعماء المقاطعات االخري بفوز جيسون كيني وقال رئيس وزراء 
مانيتوبا انه متحمس للعمل مع كيني في قضايا ذات أهتمام مشترك ، ودعاه دوج فورد رئيس وزراء أونتاريو 
بانه حليف عظيم سينضم الي التحالف المناهض لضريبة الكربون الفيدرالية ، وعلي المستوي المحلي أعرب 
رؤساء البلديات في البرتا عن أملهم في أن تتابع حكومة المحافظين المتحدين الجديدة التزاماتها بتطوير البنية 

التحتية .



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو تخطط ألعطاء الصيادلة القدرة علي وصف 
االدوية لالمراض الشائعة 

لتقييم المرض ووصف  الصيادلة في أونتاريو قد يمحنون صالحيات جديدة 
االدوية لعدد من االمراض الشائعة بما في ذلك السعال والتهاب الحلق واحمرار 

العيون والتهابات المسالك البولية ، وقد أحتوت ميزانية المقاطعة علي مقاييس لتوسيع نطاق الممارسة بالنسبة 
لعدد من مقدمي الرعاية الصحية وتسمي )تغيير أساسي ( لتوفير المال والوقت للمرضي ،فبدال من إحالة 
المريض للطبيب سيمنح الصيادلة القدرة علي إجراء تقييم للمرض في الصيدلية ووصف الدواء المناسب ، 
ويستمروا في اعطاء تطعيم االنفلونزا لالطفال االكبر من سنتين ، وقد أشاد بهذه الخطوة رابطة الصيادلة في 
أونتاريو والتي كانت تدعوا لهذا التغيير منذ أكثر من عقد من الزمان ، وتقول أن المرضي الذين يأتون الي 
الصيدليات خالل المساء وعطالت نهاية االسبوع غالبا ما يرسلوا الي عيادات االطباء  المفتوحة او غرفة 
الطوارئ ، ألجل وصفة طبية بسيطة ، ويعودون بعد عدة ساعات الحقا بوصفة لدواء كان الصيدلي سيعطيه 
بإستخدام  للصيادلة  يسمح  أن  تأمل  الحكومة  أن  اليوت  كريستين  أونتاريو  في  الصحة  وقالت وزيرة   ، لهم 
خبراتهم الطبية حتي يمكن إبعاد المرضي بامراض بسيطة عن غرف الطوارئ المذدحمة ، ويعطي االطباء 
الصيادلة  من  الكثير  لدينا  نحن   ، أيضا  وقالت   ، المعقدة  االحتياجات  ذوي  المرضي  علي  للتركيز  فرصة 
المؤهلين هنا ولدينا الكثير من الناس الذين بحاجة للمساعدة ، وإن وزارة الصحة ستعمل مع كليات الصيدلة 
لتحديد قائمة مناسبة لالمراض البسيطة التي يمكن أن تخضع الختصاص الصيدلي ، هذا ويقوم الصيادلة 
، بتشخيص ٣2 مرض  نيوبرونزويك  بالتشخيص عام 2008  في مقاطعة  لهم  الذين منحوا شهادة تسمح 
ويجب أن يخضعوا لتدريب الزامي علي الخطوات و المعايير التي يجب إتباعها قبل تقديم االستشارة الطبية 
، وهم يتابعون المريض لمدة ثالثة ايام للتاكد من عمل الدواء واذا كان هناك مشكلة يشجعون المريض علي 
رؤية الطبيب ، ولن يدفع المريض اي نقود ثمن للتقييم الذي قام به الصيدلي ، بل سيقدم الصيدلي فاتورة الي 

)أوهيب( ، وليس لدي حكومة أونتاريو جدول زمني حتي يصبح هذا التغيير رسمي .

السنة الثانية عشر، العدد )291( - األربعاء 24 إبريل 162019  كنـــــــدا يف أسبوعني

االطباء يف أونتاريو يثريون خماوف بشأن خطة فورد للسماح 
للصيادلة بوصف االدوية 

االطباء في أونتاريو يثيرون مخاوف اخالقية وأمنية بشأن خطة أونتاريو للسماح للصيادلة بوصف االدوية ، 
وتساءل رئيس االطباء في أونتاريو عما إذا كان لدي الصيادلة التعليم والتدريب والخبرة المطلوبة إلجراء تقييم 
كافي للمريض ، وقال إن سنوات مرهقة من الدراسة في الجامعة والتدريب لالطباء أمر هام لتزويد االطباء بي 
المعرفة السريرية التي تمكنهم من معرفة متي اليصفون دواء ومتي ال يتدخلون ولكن الصيادلة غير مدربين 
علي عالج الحاالت الطبية او مهارات الفحص البدني ، وأعترفت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستين اليوت 
بأن الصيادلة الذين يرغبون في المشاركة في تقييم االمراض البسيطة سيحتاجون الي تدريبات أضافية وقالت 
ان القرار بشأن االمراض التي يمكن للصيادلة عالجها لن تتم قبل ان يقوم المشرعين بتقييمها وهذا سيأخذ فترة 
طويلة ،وقال الن مالك نائب الرئيس  التنفيذي لجمعية  الصيادلة في أونتاريو )نحن ال نحاول أن نكون أطباء في 
جميع االمور و ال نحاول أن نقوم بدور تشخيص لمرض السكر او أرتفاع ضغط الدم  بل نتحدث عن االمور 

الشائعة والبسيطة جدا و لن نفعل شئ إذا لم نكن  مرتاحين له(

  الكندييون يف حزن علي حريق كاتدرائية نوتردام يف باريس
أشلي كريد سيدة  درست تاريخ العصور الوسطي في جامعة تورنتو وكانت في زيارة الي باريس وقت 

وقوع الحريق الذي التهم جزء من كاتدرائية نوتردام هناك ، وفي 
قبل  إنها  ؛  قالت   ، االعالم  وسائل  مع  الهاتف  علي  لها   حديث 
وتتعجب من  الكاتدرائية  تزور  كانت  الحريق  إندالع  من  ساعات 
هذه القطعة التاريخية التي ال تري اال في كتب التاريخ ، وكانت 
تعتبر هذه الزيارة حج ديني ، وتعتبر الكاتدرائية جوهرة باريس 
،  وكانت تعرف دائما إن لحظة  رؤيتها لهذه الكاتدرائية ستكون 
لحظة تاريخية لن تنساها أبدا ، ولكنها لم تتخيل إنها ستري تاريخا 
يكتب وهي تشاهدها تحترق بعد وقت قصير من زيارتها لها ، وما 

يجعل الوضع أكثر الما هو احتراق هذه الكاتدرائية بعد يوم واحد فقط من عيد دخول السيد المسيح الي أورشليم 
، وقال رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في تورنتو ، أن هذا الوقت هو االكثر قدسية في السنة ووصف هذه 
الخسارة بأنها ليست فقط الهميتها التاريخية والفنية ولكن أيضا لالهمية الروحية ، وقال إن الكنيسة مصنوعة 
من حجارة وخشب ولكنها تمثل وجود هللا ، وجاءت ردود فعل علي حريق الكاتدرائية  من جميع أنحاء العالم 
، وفي مونتلاير دقت أجراس كنيسة نوتردام التي بنيت علي شكل مصغر لكاتدرائية نوتردام في باريس ، 
تضامنا وحزنا علي أحتراق أحد المعالم الهامة في باريس وقال راعي الكنيسة انه يصلي للشعب الفرنسي 

وإلبراشية باريس ولكل من سيكون عليه العمل إلعادة بناء هذا الكنز الدولي

أونتاريو ستلزم حمطات البنزين بتعليق إعالن 
مضاد لضريبة الكربون التي فرضتها أوتاوا واال 

ستغرم احملطة الىت ال تلتزم بذلك
أوتاوا  ضد  أونتاريو  معركة   
إتخذت  الكربون  ضريبة  بشأن 
منهج جديد فعلي الرغم من قضية  
المحكمة  امام  المرفوعة  التحدي 
قريبا  السائقين  يري  ،فسوف 
ضريبة  سعر  حول  ملصقات 
الكربون علي مضخات الغاز في 

جميع أنحاء المقاطعة ، فلقد أستحدثت أونتاريو تشريعا جديدا يتطلب 
من كل محطة بنزين أن تضع ملصقا علي مضخات البنزين يبين أن 
ضريبة الكربون قد أضافت 4.4 سنتا لسعر اللتر الواحد من البنزين 
مشروع  في  وجاء   .  2022 عام  بحلول  سنتا   11 الي  سيرتفع  وهذا 
تعلق  وال  للقانون  تمتثل  ال  التي  الخاصة  البنزين  محطة  أن  القانون 
دوالر   1000 و  االولي  المخالفة  في  دوالر   500 ستغرم  الملصق  
للمخالفة الثانية وأما شركات البنزين فستغرم 5000 دوالر اذا لم تعلق 
الملصق وفي المخالفة الثانية 10 االف دوالر يوميا ، وسوف ترسل 
للقانون ،وقال  للتأكد من االمتثال  المقاطعة مفتشين لكل محطة بنزين 
أونتاريو  في  العامة  المقاولين  جمعية  أمام  له  خطاب  في  فورد  دوج 
ومستقبل  مستقبلك  في  فكر  القادم  أكتوبر  في  لالنتخاب  تذهب  )عندما 
اطفالك ومستقبل البالد ، ألننا ال نستطيع قبول ضريبة الكربون هذه ( 
ومن المتوقع أن تكلف  ضريبة الكربون هذه االسرة المتوسطة 258 
وقال   ، الي 648 دوالر عام 2022  لتصل  وترتفع  العام  هذا  دوالر 
أمر  هذا  )إن  الجديد  الديمقراطي  الحزب  من  بالطاقة  الخاص  الناقد 
سئ وهدر للمال العام لتعزيز حزب المحافظين ، وهذا يهدد اصحاب 
االعمال الخاصة بي غرامات كبيرة  لفشلهم في تعليق منشور هو دعاية 
للحزب(  ونندت وزيرة البيئة الفيدرالية بهذه الغرامات وقالت ان هذا 
سيكلف أصحاب االعمال الصغيرة الذين ال يريدون المشاركة في هذه 
الحملة الدعائية لحكومة فورد ويجب ان يشجب هذا من جميع االحزاب 
فيليبس  رود  وهو  أونتاريو  مقاطعة  في  البيئة  وزير  واما   ، السياسية 
فقال )إننا سنستخدم كل االدوات التي تحت تصرفنا للتأكد من أن سكان 
أونتاريو يفهمون أثار ضريبة الكربون علي أعمالهم وأسرهم وتأثيرها 

علي القدرة التنافسية لمقاطعتنا 

إستدعاء لعبوات الربجر 
النباتي )هارفيست( من 

كريكالند 
البرجر  لعبوات  إستدعاء  عن  الكندية  الغذاء  فحص  وكالة  أعلنت 
النباتي )هارفيست( من كيركالند بسبب شكوي المستهلكين عن إحتوائه 
العبوات تزن 1.٧ كيلوجرام وصالحة  المعدن ، وهذه  علي قطع من 
لالستعمال حتي 2٣ ابريل 201٩ ، وقالت الوكالة إنها تجري تحقيقا 
لمنتجات  إستدعاء  الي  ذلك  يؤدي  المنتج وقد  واسعا حول سالمة هذا 
أخري ، وقد بيع هذا المنتج في أونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا ، 
السوق ، وتنصح  المنتج من  إزالة هذا  تتحقق من  أنها  الوكالة  وقالت 
المستهلكين بالتخلص منه أو إعادته للمتجر الذي أشتري منه .هذا ولم 

ترد تقارير عن إصابة او مرض  ناتج بسبب هذا المنتج .

رئيس وزراء والية البنجاب يف اهلند  التي هي موطن 
لطائفة السيخ ينتقد ترودو الزالة صفة التطرف عن السيخ

فانكوفر والمشاركة في إحتفالهم  السيخ في  بعد زيارة جستن ترودو ألكبر معبد لطائفة 
بعيد الحصاد وبداية السنة الجديدة لديهم  والذي يوافق يوم 14 أبريل ،و 
بعد أن أزالة حكومة ترودو صفة التطرف عن طائفة السيخ في تقرير 
عن التهديدات االرهابية التي تهدد أمن كندا ،  أنتقد رئيس وزراء والية 
البنجاب  التي هي مركز  لطائفة السيخ  -أمارندر سينغ – قيام حكومة 
كندا بهذا التغيير وأشار الي أن ترودو يسعي  لجذب أصوات السيخ قبل 
االنتخابات القادمة في أكتوبر وأنتقد أيضا حكومة ترودو لما أطلق عليه 
قرار )الركب المرتعشة ( والتي تهدف بوضوح لحماية مصالح ترودو 
السياسية في عام االنتخابات ، وكان نشطاء من السيخ قد أحتجوا علي 

إدراج صفة )تطرف السيخ( في التقرير باعتبارهم واحد من  أكبر الجماعات المتطرفة في 
كندا ، وأشاروا الي عدم وجود أدلة علي ذلك ، ولذا طلب وزير السالمة العامة رالف جودال 

بمراجعة اللغة وحذف صفة التطرف عن السيخ ، وفي النسخة المعدلة للتقرير لم يعد يذكر 
العنيفة  الوسائل  الذين يدعمون  المتطرفين  الذي يشكله  التهديد  يناقش  )تطرف السيخ( بل 
إلقامة دولة مستقلة داخل الهند والتي تسمي )خليستان ( وهي الدولة التي يريد االنفصاليون 
السيخ إقامتها في والية البنجاب ، وقد أتهم رئيس وزراء والية البنجاب  أمارندر سينغ 
ترودو عن  وأبلغ جستن  باالنفصاليين  يتصل  بانه  ساجان  هارجيت  الكندي  الدفاع  وزير 
تورط نشطاء من السيخ في كندا بتمويل االنشطة االرهابية في الهند 
، وقال أيضا إن  قيام حكومة ترودو بحذف صفة التطرف عن السيخ 
يرقي الي ) التعزيز الفعلي للتطرف ( وإنه من الواضح أن ترودو 
يلعب دورا آمنا في ضوء االنتخابات القادمة في كندا ، وإنه أستسلم 
للضغط داخل بالده وأن هذه الخطوة قد تضر بعالقات كندا مع الهند 
التطرف  يحتمل  أن  للعالم  يمكن  وال   ) بالنار  )يلعب  ترودو  وأن   .
بأي شكل من االشكال ، هذا وتشير االحصاءات الكندية الي وجود 
السيخ متواجدين في تورنتو  اكثر من نصف مليون فرد من طائفة 
وفانكوفر ، وهناك 16 نائب برلماني ليبرالي  من طائفة السيخ ومنهم اربعة حاليا في وزارة 

جستن ترودو
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أوالد حارتنــــا

توفيق مرتي مينا

 ahram.teeba@gmail.com لالعالن باجلريدة اتصل على

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

٣( 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 أودانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

لم تُهاجم رواية لنجيب محفوظ كما هوجمت 
التى  حارتنا  أوالد  روايته 
وقد   ,  1٩5٩ عام  صدرت 
تشكلت لجنة من علماء األزهر 
ضمت الشيوخ الغزالى وسيد 
سابق والشرباصى إنتهت إلى 
وأن  إلحاداً  الرواية  اعتبار 
محفوظ خارج عن الملّة , لكن 
األهرام  تحرير  رئيس  هيكل 
وبموافقة الرئيس عبد الناصر 
مسلسلة  األهرام  فى  نشرها 

وأذاعتها صوت العرب فى حلقات , ورفض 
الرئيس طباعتها فى كتاب داخل مصر. , كما 

رفض محفوظ نشرها إال بموافقة األزهر.

   ظلت الرواية طى النسيان -  رغم طباعتها 
منها  نسخ  وتسربت  عام 1٩62   وت  نجيب �ىف ب�ري بفوز   1٩88 حتى  مصر-  إلى  سراُ 
محفوظ بجائزة نوبل لآلداب فتجددت الحملة 
الشيخ  هاجمها   , كاتبها  وعلى  الرواية  على 
قتلنا محفوظ عندما  الذى قال : لو كنا  كشك 
قدم اوالد حارتنا لما جرؤ سلمان رشدى على 
عبد  عمر  الشيخ  أما  شيطانية  آيات  كتابة 
الرحمن فقد أهدر دم محفوظ وطالب بتطبيق 
أنور  الهجوم  وشاركهم  عليه,  الردة  حد 
الجندى المفكر االسالمى, ليفرخ هذا الهجوم 
بمدية  الرجل  الغتيال  محاولة  والتحريض 
محفوظ  نجيب  عنق  فى  شاب  غرزها  حادة 
فى اكتوبر 1٩٩4 ,, وامام القاضى إعترف 
الجانى انه لم يقرأ الرواية ولكن فتوى عمر 
كافر  النه  الرجل  لقتل  دفعته  الرحمن  عبد 

ومرتد.

فى  إنه   [ الرواية:  هاجموا  الذين  يقول      
رواية  تحفل  لم  اإلسالمى  التصور  ميزان 
عربية-  فيما نعلم – بهذه الجرأة السافرة فى 
هللا  عن  والحديث  األنبياء  شخصيات  تناول 
عّز وجل , والرموز فى اوالد حارتنا معدومة 
الوجود ومستحيلة أصاًل بالنظر إلى التطابق 
موسى  شخصية  ين  الهوية  ووحدة  الكامل 
وشخصية جبل , والخالصة أنها ال تتوافق مع 

التصور اإلسالىم.[

    دافع مجفوظ عن الرواية بقوله: إن الحملة 
تجددت بعد حصولى على الجائزة , ويقولون 
أن الجائزة بسببها وهذا غ�ري صحيح فتقرير 
أل�ىت  اعماىل  نهاية  �ىف  الرواية  يضع  الجائزة 
ُمنحت بسببها ,,, ما ورد �ىف الرواية رمز يشير 
ه الرمز  إلى مرموز,  وأنت تقرأ الرواية إعت�رب
وليس المرموز,,, وكمثال كتاب كليلة ودمنة , 
عالم حيوان ُقصد به ان يعكس العالم الواقعى 
لهم  بدائل  ,, عمل  والوزراء  السلطان  زمن 
األسد والثعلب ,, الثعلب يمثل دور الوزير 
على  يحافظ  إنما  ودهائه  حكمته  فى  يمثله   ,
الزبالة  فى  ينكش  الثعلب   ,, الحيوانى  عالمه 
فهل نسأل كيف ان الوزير ينكش فى الزبالة؟  
يضيف  المرموز.   هو  الرمز  إعتبار  ألخطأ 
االنبياء  حياة  عكسوا  الذين  حتى  محفوظ: 
أبطال  الخير,  الحارة فى سبيل  عكسوا حياة 
عملوا ثورة لتحقيق الخير,, أما اإلدعاء بان 
الحصول  يحاولون  فلماذا  صهيونية  الجائزة 
السلطة.   وعداء  بالكفر  اُتهم  ,,وبسببها  عليها 
لقد ُقرأت الرواية على غير الوجه الذى اراد 

كاتبها أن تُقرأ عليه.

لجنة  من  الجائزة  منح  حيثيات  فى  جاء     
البشرى  التاريخ  عن  تتحدث  الرواية  نوبل] 
رموز  مستخدمة  عبرعصوره  اإلنسانى 
الديانات الثالث فى مواجهة 
فى  المتمثل  والظلم  البغى 
السلطة , ولقد وجد محفوظ 
 , الواقعية  الحارة  فى  الحل 
لإلنسان  األزلى  البحث  إنه 
عن القيم الروحية, فالرواية 
الصراع  تاريخ  تتحدث عن 
والشر  الخير  بين  البشرى 
يومنا  إلى  الخليقة  بدء  منذ 
القارئ  يسحب  وحتى  هذا. 
تتحدث  الرواية  ان  التفكيرفى  عن  بعيداً 
واقعية  جعلها  محفوظ  فإن  واالنبياء  عن هللا 
صحراء   ( القاهرة  احياء  احد  فهو  بالمكان 
من  الشعبى  الطابع  عليها  (وأضفى  المقطم 
المقاهى والغرزوالعطفات والزقاق والكلوبات 

والنبابيت وباعة البطاطا [ .

    الدكتور سليم العوا والمحسوب على التيار 
اإلسالمى ,, دافع عن الرواية بقوله ]إنتصار 
العلم أمر طيب ,, لجنة األزهر خرجت بقراءة 
دينية ونجيب قال أن منع الرواية كان قراراً 
سياسيا فقد كانت تدور حول سؤال إلى ثوار 
كان  الذين  الفقراء  إلى  تنحازون  هل  يوليو: 
األغنياء  إلى  تنحازون  أم  لمصلحتهم  الوقف 
ويستولون عليه,, فالرواية تش�ري إىل موضوع 
سياىس قيلت بشكل خافت ال يث�ري الرقيب, 
تقع �ىف مرص  أحداث كانت  إىل  وكانت تش�ري 
سياسيًا  قرارًا  وقفها  وكان  الوقت  ذلك  �ىف 
نجيب  باستدعاء  نرص  صالح  قيام  والدليل 
الحربية,  المخابرات  مب�ىف  �ىف  معه  للتحقيق 
السبب  ليخ�ىف  الدي�ىف  السبب  تضخيم  وتم 
الجماه�ري  يحرك  الدي�ىف  فالسبب  السياىس, 

أك�رث من السبب السياىس [.

القول  أعيد  الرواية  أحداث  أقدم  إذ  إننى     
أرفع  واإليمان  فالدين  أدبية,  قراءة  تُقرأ  بان 
من أن نجعلهما يتالمسان مع أحداث رواية , 
وإال سيختفى األدب واإلبداع ,كل ما يحدث 
�ىف الحياة من أفراح وأتراح ومآىس وانحرافات 

سنجد لها شبيهًا �ىف الكتب المقدسة . 

ألجبالوى

إال  واقعها  من  أشهد  لم  حارتنا  حكايات  هذه 
سجلتها  لكنى  عاصرته  الذى  األخير  طوره 
جميغاً كما يرويها الرواة وما أكثرهم,, كلما 
ضاق أحد بحاله أو ناء بظلم أو سوء معاملة 
أشار إلى البيت الكبير على رأس الحارة من 
ناصيتها المتصلة بالصحراء وقال فى حسرة 
: ) هذا بيت جدنا, جميعنا من صلبه ونحن 
مستحقو اوقافه, فلماذا نجوع وكيف نُضام؟! 
( ثم يأخذ فى قص القصص واالستشهاد بسير 
أدهم وجبل ورفاعة وقاسم من أوالد حارتنا 
االمجاد,, وجدنا هذا لغز من االلغاز,, عمر 
فوق ما يطمع إنسان أو يتصور واعتزل فى 
بيته لكبره منذ عهد بعيد فلم يره منذ اعتزاله 
ُسميت  وبإسمه  الحبالوى  يُدعى  كان   ,, أحد 
فوق  قائم  وكل  أوقافها  وهو صاحب  حارتنا 
الخالء,,  فى  بها  المحيطة  واالحكار  ارضها 
هو          فيقول:  عنه  يتحدث  رجاًل  مرة  سمعت 
الدنيا  أّم  مصر  أصل  وحارتنا  حارتنا  أصل 
عاش فيها وحده وهى خالء ثم إمتلكها بقوة 
ال  رجاًل  كان  الوالى  عند  ومنزلته  ساعده 
الوحوش  تهاب  وفتوة  بمثله  الزمان  يجود 

يفرض  فلم  الفتوات  كباقى  ليس  لكنه  ذكره, 
االرض  فى  يستكبر  ولم  إتاوة  احد  على 
, وكم دفعنى الشوق  وكان بالضعفاء رحيماً 
بنظرة  أفوز  لعلى  الكبير  ببيته  الطواف  إلى 
الكبير  بعيد من سوره  منه وكم جلست غير 
التوت والجميز  فال أرى إال رؤوس أشجار 
أثر  تنم على أى  , ونوافذ مغلقة ال  والنخيل 
لحياة , أليس من المحزن أن يكون لنا جد مثل 
هذا الجد دون ان نراه أو يرانا؟ .. إن أحداً 
لم يره منذ اعتزاله , وأكثر الناس لم يهتموا 
إال بأوقافه وشروطه العشرة التى كثر القيل 

والقال عنها, ومن هنا ُولد النزاع فى حارتنا 
أدعى  فليس  لذلك  االجيال  بتعاقب  واستفحل 
إلى السخرية المريرة من االشارة إلى صلة 
القربى التى تجمع بين ابناء حارتنا , كنا وما 
زلنا أسرة واحدة ومع ذلك فلم تعرف حارة 
الخصام كما عرفناها, ونظير كل ساع  حدة 
إلى الخير نجد عشرة فتوات يلوحون بالنبابيت 
ويدعون إلى القتال, وأعجب شىء ان الناس 
وكفر  كالعطوف  منا  القريبة  الحارات  فى 
يحسدوننا  والحسينية  والدراسة  الزغارى 
على أوقاف حارتنا ورجالنا األشداء وهم ال 
يعلمون اننا بتنا من الفقر كالمتسولين نعيش 
نقنع  والقمل,  الذباب  بين  القاذورات  فى 
ونتطلع  عارية  شبه  باجساد  ونسعى  بالفتات 
وحسرة  حزن  فى  ونقول  الكبير  البيت  الى 
يقيم الجبالوى صاحب االوقاف , هو  : هنا 

الجد ونحن االحفاد.

****

من أوالد حارتنا لنجيب محفوظ                                               
يتبع

الثعابني جترب رئيس ليبرييا على 
مغادرة مكتبه

 
الليبيري جورج وايا على مغادرة  الرئيس  الثعابين  أجبرت 

مكتبه وتضطره إلى العمل من المنزل.
وقال سميث توبي، المسؤول اإلعالمي للرئيس، لبي بي سي إنه ُعثر على ثعبانين أسودين 

في مقر وزارة الخارجية، المقر الرسمي لعمل الرئيس.
وُطلب من كل العاملين في المبنى عدم القدوم للعمل حتى 22 إبريل/نيسان.

وقال توبي "ذلك للتأكد من أن الثعابين ُطردت من المبنى".
وأضاف "يضم مقر وزارة الخارجية مكتب الرئيس، ولهذا أصدرت مذكرة داخلية تطلب 

من العاملين البقاء في المنزل حتى تتم عملية تطهير للمبنى".
تم نقل مكتب الرئيس إلى مقر وزارة الخارجية منذ أن ُدمر المقر الرئاسي في حريق 

عام 2006.
وتظهر الصفحة الرئيسية لموقع إخباري ليبيري مقطع فيديو لمجموعة من المتخصصين 

يحاولون التصدي للثعابين عقب ظهورها في بهو المبنى.
وقال توبي "لم تُقتل الثعابين. يوجد ثقب ما تتسلل منه إلى المبنى".

وشوهدت الشرطة وقوات األمن وهي تحرس مقر إقامة وايا في العاصمة منروفيا. كما 
شوهد أسطول من السيارات، من بينها سيارات مرافقة لسيارة الرئيس، في االنتظار أمام 

المبنى.
وقال توبي إن عملية تطهير المبنى من الثعابين بدأت.

وأضاف "هذا المبنى موجود منذ أعوام وبسبب نظام الصرف، يوجد احتمال كبير لوجود 
ثعابين داخل المبنى".

ُعثر على  تبخيره، سواء  اتمام عملية  بعد  إلى مكتبه  الرئيس سيعود  أن  وأضاف توبي 
الثعابين أم ال



                                                                                                  
التائب             

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

هى صحوة الضمير التى قادته الن يعترف امام 
كيف  وقتها  يهمه  لم  وخطاياه،  بجرائمه  الجميع 
كان  عليه.  سيحكمون  بماذا  او  اليه  سينظرون 
لدرجة  البعض منهم سيبالغ فى قسوته  ان  يدرك 
ان يطالبون برأسه وان اكثرهم رحمة سيطالبون 
لكنه مع  بمحبسه،  تنهى حياته  قد  بسجنه سنوات 
هذا كان مستعداً لقبول اى حكم يحكمونه فقد سئم 
ان يعيش مخادعاً الجميع، من ان يحيا خائفاً من 
افتضاح امره...ولطالما اقتحمت الكوابيس عوالمه 
وهو ُمطارد من الجميع يخشى لحظة االمساك به 
اى  يتقبل  الن  تماماً  مستعداً  كان  عليه.  والقبض 
حكم فى سبيل ان يقبل من اخطأ فى حقهم توبته 
ويعلنون غفرانهم له....ومع هذا فانه لم يكن يتوقع 
تلك القسوة التى واجهها بل انه شعر ان الكثيرين 
بحقد وتشفى.  له  ينظرون  كانوا  المدينة  اهل  من 
رغم انه كان يدرك ان جرائم البعض منهم لم تكن 
لم  لكنه  بأى حال من االحوال عن جرائمه،  تقل 
يستطع ان يتكلم فقد قرر التوبة وعليه ان يتحمل 
ان  قرر  احداً.  يدين  اال  فعليه  هذا  من  واكثر  بل 
الى  تائباً  فذهب  اواًل  الصغيرة  بجرائمه  يعترف 
معامالته  فى  يوماً  خدعهم  ممن  وجيرانه  اقاربه 
التجارية معهم واعترف لهم بما فعل وبما اقترف 
ثم  اآلراء  وتبادلوا  جميعاً  واجتمعوا  حقهم،  فى 
وكان  اواًل  مالياً  يعوضهم  ان  عليه  بأن  قرروا 
هذا هو الجانب االسهل من الحكم فلديه من المال 
الكثير ولو اقتصر الحكم على ان يفتدى نفسه بماله 
لهان االمر اما الجانب االصعب من الحكم فكان 
ان يعمل لديهم ثالثة اشهر بال اجر، يأتمر بأمرهم 
ويعيش بينهم كعبد ذليل وال يأكل من طعامهم او 
وان  برضا  حكمهم  تقبل  شرابهم!!!   من  يشرب 
ما  وتحمل  باالعدام  بحكم  اشبه  الحكم  تنفيذ  كان 
ال طاقة له به فى سبيل ان يُكفر عن افعاله لكنه 
على مدى تلك االشهر لم يشعر بأنهم غفروا له، 
نفذ حكمهم كما رسموه وارتضى ان يعيش عبداً 
ذلياًل بينهم لكنه لم يبصر فى اعينهم الرضا...فقط 
اشهر  قلبه. ومضت  ومهانة  قلوبهم  بشماتة  شعر 
تساءل  لكنه  ارضهم  من  وخرج  والمذلة  الكفارة 
كيف يمكنه ان يحيا بقية عمره فى تلك الديار؟ لقد 
الثمن  ودفع  حقهم  فى  وجرائمه  اعماله  عن  كفر 
من امواله وحريته وايضاً من كرامته، لكن صعب 
عليه ان يحيا بقية عمره فى تلك الديار خاصة انهم 
- رغم انه دفع ثمن خطاياه- لم يظهروا اى بادرة 
غفران نحوه. سيرحل عن تلك الديار لكن عليه ان 
يستكمل مسيرة توبته اواًل ، فقد دفع ثمن توبته عن 
جرائمه الصغيرة واآلن عليه ان يذهب الى قصر 
ملك المدينة لكى يعترف بجرائمه فى حق الملك 
عندما عمل فى قصره....تحسس رقبته فى خوف 
بعدم  يعترف  وهو  عليه  الملك  حكم  يتخيل  وهو 
القصر  مسئولية  تولى  عندما  له  وخيانته  امانته 
ومخازن ملك المدينة، عندما اغراه بريق الذهب 
بتوزيع  الملك  كلفه  وعندما  منه،  البعض  فسرق 
واستولى  بعضها  الفقراء وزع  الشتاء على  مؤن 
على معظمها وباعها لحسابه و..و..و.. لم يستطع 
ان يحصى كل ما ارتكب من جرائم وخطايا....ان 
كانوا قد حكموا عليه بالمذلة والهوان من قبل فكم 
هى  رقبته  استكون  الملك؟  خيانة  عقوبة  تساوى 
الثمن ام سيكون الملك رحيماً به فيقضى سنوات فى 
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السجن ام لعله سيمضى سنوات فى خدمته 
بال اجر، واالخيرة هى اهون عقوبة يمكن 
هل  هذا  من  واالهم  الملك.  بها  يحكم  ان 
ام  العقوبة  ينفذ  ان  بعد  الملك  له  سيغفر 
تراها عقوبة بال غفران كسابقتها. وايا كان 
الحكم فانه سيغادر تلك البالد فلن يستطيع 
العيش فيها ويكفيه بينه وبين نفسه انه قد 
جاءت  ثم  ترابها.  على  افعاله  من  تطهر 
اللحظة التى وقع فيها بين يدى الملك....

لم يستطع ان ينظر الى وجه الملك اثقل 
 ، يرفعها  ان  يستطع  فلم  رأسه  الخزى 
ان  عليه  عصى  لسانه  لكن  افعاله  تذكر 
حنجرته  وتحركت  واحداً  حرفاً  يلهج 
فتحشرج صوته واختنق واراد ان يعترف 
ويعلن للملك توبته فانسابت دموعه متدفقة 
ركع  عينيه  امام  تتجسد  الرديئة  واعماله 
على ركبتيه ورأسه منكسة في مذلة بقدر 
يتحرك..ال  الملك  ان  ...تخيل  ذنوبه  ثقل 

وقد  بالفعل  الملك  رأى  فقد  يتخيل  ال  انه 
حكمه  سيصدر  عرشه،  فوق  من  نهض 
، سينادى الحراس ليقودونه الى مصيره. 
لكنه شعر بيد حانية على كتفه، يد الملك 
الملك   ، رأسه  ترفع  الملك  يد  كتفه  على 
يمسكه بكلتا يداه وينهضه....اتقبل توبتى 
ولم يقبلها اآلخرون؟، استغفر لى ولم يغفر 
لى الناس؟......اخبرنى ايها الملك العظيم 
هل ستغفر لى؟ اخبرنى ايها الملك العظيم 
عن الثمن الذى ساتحمله المحو خطاياى. 
ساد الصمت قبل أن يسمع   صوت الملك 
الصادقة  توبتك  قبلت  قد  حانياً  العظيم 
وغفرت لك خطاياك وجرائمك وسأقيمك 
يصرخ  عاد  عمرك.  بقية  قصرى  فى 
ثمن  هو  وما  تتدفق  مازالت  والدموع 
الملك  اجابه  العظيم....  ملكنا  يا  الغفران 

يكفينى ما اعطيتنى من دموع توبتك.
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يحررها هانى نصحى
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اعتقال نسر يف اليمن 
بتهمة التجسس 

العسكرية  الوحدات  أفراد  اشتبه 
اليمنية الحكومية المسيطرة على مدينة 
يتجسس  كبيرا  أبيض  نسرا  بأن  تعز 

لصالح الحوثيين. 

الرأس  أبيض  النسر  ووصل 
المسمى بـ "نيلسون" إلى بلغاريا قادما 
مؤسسة  جهود  بفضل  إسبانيا،  من 
الحيوانات البرية التي أرسلته إلى هذا 
عمليا،  نسور  فيه  توجد  ال  الذي  البلد 
بي  "جي  مالحة  بجهاز  هناك  ليتزود 
إس" وحلقة تركب برجله، قبل أن يتم 

إطالقه مع طيور أخرى.

وضل  سربه  عن  النسر  وانفصل 
وعبر  تركيا  إلى  طار  ثم  الطريق، 
العربية  الجزيرة  من  األكبر  الجزء 

ليهبط في جنوب اليمن.

الحكومية  الوحدات  أفراد  ورأى 
الحلقة  أن  تعز  على  المسيطرة  اليمنية 
أما جهاز  كاميرا صغيرة.  برجله هي 
تجسس  جهاز  فعدوه  إس"،  بي  "جي 

لمصلحة الحوثيين.

وقال رئيس مؤسسة الحيوانات البرية 
الذي  ستوينوف،  أميليان  بلغاريا،  في 
تعرف على "نيلسون" بعد أن اتصل به 
اليمنيون هاتفيا، من خالل رقم الهاتف 
ركب  شخصيا  إنه  قال  الحلقة،  على 

الحلقة على رجل النسر.

ال  اليمنيين  فإن  ذلك،  كل  ورغم 
جاسوسا  النسر  يعتبرون  يزالون 

ويرفضون اإلفراج عنه.

الرأس  أبيض  النسر  أن  يذكر 
من  كبير  طائر  هو  )الغريف(، 
في  المناطق  بعض  يقطن  الجوارح، 
إفريقيا.  وشمال  وآسيا  أوروبا  جنوب 
سنتيمترات   011 جسمه  طول  ويبلغ 
ويتراوح باع جناحيه بين 4٣2 و٩62 

سنتيمترا.

أزهار تصبح شفافة بعد املطر 
جراي،  ديفيليا  زهرة  تعد  ال  قد 
يمر  حيث  للنظر،  ملفتة  زهرة 
يالحظوا  أن  دون  بها  الكثيرون 
ودون  المستديرة،  البيضاء  بتالتها 
تتميز بسمة فريدة  بأنها  يعلموا  أن 
إلى  تحولها  في  تتمثل  نوعها  من 
زهرة شفافة عند مالمسة الماء لها. 

المناطق األكثر برودة في  الحرجية في  الجبال  الزهرة على سفوح  وتنمو هذه 
اليابان، وتتفتح في منتصف الربيع وتبقى حتى أوائل الصيف.

وتتميز هذه األزهار بأن بتالتها تكون بيضاء ناصعة عندما تكون جافة، ولكن مع 
بدء هطول المطر، تصبح شفافة تماًما، مما يعطيها مظهًرا شبحًيا. وعندما يتوقف 

المطر وتجف البتالت، تعود إلى حالتها الطبيعية.

يذكر بأن الزهور شجعت الباحثين في مجال تقنيات النانو، على العمل لتطوير 
سطوح تصبح شفافة عند تعرضها للماء بهدف استخدامها في مجاالت علمية عديدة.
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إحساس الذنب عند الطبيب لكل حالة مؤسفة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

حوالي  منذ  حديثا  المريضة  أتت 
الخمسين،  فوق  وكانت  سنوات   ٣
في  يلزم  ما  بجملة  عليها  اشرت 
وكثافة  للثدي  اشعة  من  السن  هذا 
للقولون،  منظارا  وأيضا  عظام 
قبلت الجميع ولكنها رفضت منظار 

القولون. 

لكل  الصحة  ترسل وزارة  أيضا 
من يأتي حديثا لكندا وفوق الخمسين 
منظار  أهمية  فيه  له  تشرح  خطابا 
 10 كل  يجرى  انه  حيث  القولون 
حميد  ورم  فيه  وجد  وان  سنوات 
)بولب( يزال ويرسل للتحليل وفى 

هذه الحالة يعاد منظار القولون في 
طبقا   )5-٣( سنوات   10 من  اقل 

لتقدير أخصائي المناظير. 

مرة  عليها  بسنة عرضت  بعدها 
ولكنها  القولون  منظار  اخرى 
انشغالها  بسبب  ثانية  مرة  رفضت 
بمرض ابنتها ثم رفضت مرة ثالثة. 

البطن  في  شديد  بألم  أصيبت 
وذهبت للمستشفى وتم اجراء اشعة 
صوتية للبطن ووجد ورم في الكبد 
ورم  انه  المقطعية  االشعة  أكدت 
سرطاني وتم اجراء منظار للقولون 

ووجد انه حالة سرطان متأخرة. 

للعالج  المريضة  خضعت 
الكيمائي وتوفت بعدها بستة أشهر. 

لها خبر  نقلت  الذي  انا  لقد كنت 
في  المنتشر  السرطاني  المرض 
الجسم حيث انها أتت لى بعد اجراء 
النتيجة  تعلم  ان  وقبل  الفحوصات 

من الطبيب الذى اجراها. 

هذه  مثل  مؤسفة  حالة  كل  في 
هل  بالذنب،  إحساس  عندي  يكمن 
عن  الكفاية  فيه  بما  لها  شرحت 

أهمية منظار القولون؟ 

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

بصــــــراحة
ماذا لو حكم اإلخوان اجلزائر والسودان
 مدحت عويضة

الجزائر  من  كل  تشهدة  ما  عقب 
شعبية  ثورات  من  والسودان 
والبشير،  ببوتفليقة  أطاحب  حقيقية 
أصبح السؤال اإلن ماذا لو أجريت 
ديمقراطية  انتخابات  البلدين  في 
االنتخابات  سيكسب  من  نزيهة؟؟ 

القادمة ومن سيحكم البلدين؟؟

السياسية  القوي   نتخيل  تعالوا 
البلدين  أرض  علي  الموجودة 
أولهم  قوي  ثالث  سنجدها  اآلن، 
وهم  البلدين  كال  في  النظام  فلول 
الثورة  ولكنهم مدعمون  ألد أعداء 
بالقوات المسلحة، واإلسالميين وهم 
تأتي  ثم  والفلول،  الثوار  أعداء  ألد 
والتي  األساسية  السياسية  القوي 
أجل  من  وناضلت  الثورة  حركت 
تحقيق  أجل  من  وضحت  الحرية 

حلمها وهي قوي شباب الثورة.

االنتخابات  إجراء  حالة  في 
فبالرغم  المنافسة،  الفلول  سيحاول 
ولكنهم  لهم  الشارع  كراهية  من 
طويلة  سياسية  بخبرات  يتمتعون 
للعملية  الالزمة  األموال  ولديهم 
قواعدهم  لهم  كما  االنتخابية، 
المناطق  في  تنشط  التي  االنتخابية 
االتصال  من خالل  وتقوي  الريفية 
العائالت  ورموز  القبائل  بقيادات 
أهمها  كثيرة  سلبية  نقط  تقابلهم 
الشباب  لهم ونفور  الشارع  كراهية 
منهم وعدم رغبتهم حتي في التعامل 
اإلعالمي  الهجوم  كذلك  معهم، 
اإلعالمية  األبواق  من  الثوري 
الحالة  ستنشأها  التي  الجديدة 
الثورية ويعيبهم أنهم غير موحدين 
ويتنافسون فيما بينهما مما يضعف 

موقفهم.

شركاء  فهم  اإلسالميون  أما 
النظام في كل مكان وزمان ولكنهم 
هم ضحايا األنظمة عندما تسقط فهم 
هم  وعذبتهم  األنظمة  سجنتهم  من 
أيام  حقوقهم  أبسط  من  حرموا  من 
النظام، ويا للهول هم قادرين علي 
بالرغم  للعامة  األكاذيب  هذه  بيع 
القريب  األمس  عن  يتحدثون  أنهم 
الذي عاشة وعاصرة جميع الشعب، 
ولكن الشعوب دائما ما تقع ضحيه 
منظمون  أنهم  كما  األكاذيب،  لهذه 
لهم خبرات عديدة في بلدان أخري 
بسهوله  تجاربهم  نقل  علي  قادرين 
بينهم  فيما  االتصال  وعمق  لقوة 
بالرغم من بعد المسافات،  فالتظيم 
قيادة  علي  قادر  لإلخوان  الدولي 
السودان  في  وتوجيها  الجماعة 
والجزائر وغيرهما. يتمتعون أيضا 
من  نعلم  ال  وأموال  مالية  بقدرات 
أين تأتي لهم. مبدأ السمع والطاعة 
يجعلهم موحدين ، يستخدمون السخط 
الشعبي ضد النظام البائد لصالحهم، 
ضمائر  لتخدير  الدين  ويستخدمون 
ينافسهم  ال  عقولها،  قبل  الشعوب 

ما  سرعان  ولكنهم  السلفيين  غير 
لصالحهم،  الورقة  هذه  يحولون 
متطرفون  وال  همجيون  ليس  فهم 
كإسالميين  أنفسهم  يقدمون  هم 
بالسلفيين. وهذا  متحضرين مقارنة 

الفريق سيكتسح االنتخابات.

القوي  الثالثة  القوي  تأتي  ثم 
الثورة  صنعت  التي  الحزينة 
أافضل  وبمستقبل  بالحرية  وحلمت 
التي نبعت من  القوي  لبالدها، تلك 
الشارع،  الشعب ومن رحم  ضمير 
كل  بهم  أن  من  الرغم  وعلي 
الصفات الجميلة إال أنهم ال يمتلكون 
الخبرات السياسية وال األموال وال 
وأحالمهم  شعاراتهم  غير  يملكون 
صنعت  التي  الصافية  وضمائرهم 
ليس  هذا  لكن كل  وقيمهم،  مبادئهم 
السياسية،  المعركة  في  قيمة  له 
فهذا  موحدين  غير  ألنهم  باإلضافة 
وهذا  ديمقراطي  وهذا  ليبرالي 
ديمقراطي  وهذا  محافظ  ليبرالي 
منفتح وهذا يساري وهذا يتبع الفكر 
فهم  للفلول  يميل  وأخر  الوسطي 
يري  وأخر  اإلسالميين  من  أفضل 
أن الشيطان أفضل من الفلول وأن 
ثورتهم!!!!،  شركاء  اإلسالميين 
المثل  رأي  علي  فينقسمون 
المصري علي ”مية حتة“ ثم يبدأون 
ويتركون  بينهم  فيما  التنظير  في 
اإلخوان  مع  األساسية  معركتهم 
الثورات  يصنعون  والفلول، هؤالء 

لكنها دائما تسرق منهم. 

يتضح  السابق  اإلستعراض  من 
أن لو أجريت انتخابات في الجزائر 
أو  إخواني  حاكم  سنجد  والسودان 
لها  ويا  البلدين.  كال  في  إسالمي 
نظام  من  تخصنا  فهل  مصيبة  من 
ديكتاتوري عسكري  لنقع في نظام 

ديكتاتوري إسالمي؟؟.

تحت  وقعت  تونس  رأي  في 
منهم  وتطهرت  اإلسالمين  حكم 
في  وخلعتهم  سنوات  أربع  بعد 
ال  فاإلسالميين  الالعودة  طريق 
ألنه  النور  في  العيش  يستطيعون 
يكشفهم ويكشف أكاذيبهم بل ويفشل 
الوهمي  اإلسالمي  مشروعهم 
طائر  ويسقط  للتبيق  قابل  الغير 
انتخابية  تجربة  أول  في  النهضة 
تلي التجربة التي احضرتهم للحكم، 
وهذا هو السيناريو المتوقع للجزائر 
أخشي  أخشاهم وال  واإلخوان. وال 
التي  فالشعوب  منهم  البالد  علي 
تعلمت أن تثور ستثور عليهم ثانيا، 
حرقهم  ويريد  يريدهم  ال  والغرب 
سياسيا أمام شعوبهم ولذلك فعمرهم 
حدث  وأن  الحكم  في  جدا  قصير 
هذا ستكون الجزائر والسودان هي 
الذي  الحرية  لقطار  التالية  المحطة 

وصل تونس بالفعل

عن  تعرف  »ماذا  مقال  بقية 
؟«  التعليمى  منتسورى  نظام 

ص١2
يتم  وإنما  امتحانات،  اليوجد   
إنجازاته و  تقييم األطفال من ملف 

انشطته

يتعلم االطفال من خالل التدريب 
تجسد  هي  و  تعليمية  أدوات  على 
الطفل  على  يجب  التي  المبادئ 
عندما  فمثاًل  إتقانها.  أو  تعلمها 
األشكال  على  األطفال  يتعرف 
و  المربعات  و  كالمثلثات  الهندسية 

الدوائر،

تركز المنهج على تنمية مهارات 
 , غرفته  ترتيب  أي  العملية  الحياة 

تنسيق مالبسه, ...الخ

الطاعة  أن  مونتسوري  تعتبر 
في  أساسية  هي  وعفوية  بحريه 
تنظيم شخصية الطفل. يتعلم الطاعة 

اليومية  الحياة  خالل  من  تلقائيا 
الهدوء من  المدرسة من خالل  في 

خالل النظام والترتيب من خالل 

احترام المعلمة وابتسامتها الدائمة

حقا استراتيجيات التعليم المبتكرة 
تبدل  و  المعجزات  صنع  بأمكانها 
المتأخر  الطفل  تجعل   ... االحوال 
ينافس االسوياء ... و تدرج االسوياء 
فى صفوف العباقرة و الفهماء ..و 
ال نجد اصدقما نختم به تلك المقولة 
المأثورة لماريا منتسورى » نجاح 
وقدرتهم  عقلياً  المعاقين  األطفال 
إنما  العاديين  األطفال  مناقشة  على 
وهو  فقط  واحد  عامل  إلى  يرجع 

أنهم تعلموا بطريقة مختلفة

ربنا  »آالم  مقال  بقية 
المحدودة  غير  المسيح  يسوع 

والالنهائية« ص١٤ 

عددها  يحصر  ال  الخطايا  هذه 
وال درجة جرمها واآلمها لقد حملها 
رب المجد على الصليب وهو يقول 
إلبليس كل ما وضعته على أحبائي 
هم  عنهم.  أحملها  انا  أالن  اثام  من 
من االن ابرياء بدون دنس. » الن 

هللا وضع عليه اثم جميعنا »  

وانه لم يصرخ على الصليب من 
اجل االم الجلد والصلب البشعة اى 
االم الجسد  ، وال من اجل االم نفسه 
بصوت  صرخ  ولكنه   ، المنسحقة 
عال وقال« الهى الهى لماذا تركتني 
» ألنه فى هذه اللحظة وضع عليه 
اثم  درسنا  ولو  جميعنا،  اثم  هللا 
ألى  يمكن  ال  اثام  لنجدها  جميعنا 
ولهذا  عددها.  يحصى  ان  إنسان 
ثارت الطبيعة من اجل بشاعة االم 
مخلصنا يسوع المسيح . ولهذا فان 
حجبت  والشمس  تزلزلت  االرض 
تفتحت  والقبور  أشعتها  اى  وجهها 

من اجل بشاعة االم صانعها.....

لقد صلب بين لصين وليس اكثر 
اليسار واآلخر  اقل.  واحد عن  او 
عن اليمين . ان ربنا يسوع المسيح 
للعالم  ليعلن  هكذا  يكون  ان  رتب 

اجمع و على ممر األجيال 

الجنس  من  نوعين  يوجد  انه 
البشرى  

نوع يشبه اللص الذى على اليسار 
على  الذى  اللص  يشبه  اخر  ونوع 
اليمين. لصين اى ان الجميع خطأة. 
مصلوبين اى ان الجميع فى متاعب 
هذا العالم. عن اليسار هو من يدين 

غيره ويعبد ذاته وينسى خطاياه. 

يندم  آنسانا  اى  يعنى  اليمين  عن 
ان   « ذاته  وينكر  خطاياه  على 
ال  صليبه  ويحمل  ذاته  ينكر  لم 

يستحقني« 

وصعوده  قيامته  بعد  من  وماذا 
الى السموات؟

القديس بولس الرسول  لقد عبر   
القائم  هو  المسيح  يسوع  ربنا  بان 
من  ليشفع  األب  امام  حين  كل  فى 
اجل خطايانا. ففى العهد القديم كان 
االنسان الخاطئ والتائب يذهب الى 
الذبيحة  على  يده  ويضع  الكاهن 
الخطايا  فتنتقل  بخطاياه.  ويعترف 
الى  التائب  األنسان  هذا  على  من 
كانت رمز  وهذه  تذبح.  ثم  الذبيحة 
بانه  عنه  عبر  الذى  المسيح  للسيد 
العالم  خطايا  يحمل  الذي  هللا  حمل 
كله. انه يتألم فى ملكوت السماوات 
بان  التائبين  خطايا  فى  يشفع  ألنه 
ويشفع  نفسه  على  خطاياهم  ينقل 
خطايا  فتغفر  حين  كل  األب  امام 

التائبين.

لهذا قال« انا اعمل وابى يعمل«

نحن  اجلنا  من  الحب  هذا  كل 
البشر الذين وضع اسمه علينا

شركة الطريان النروجيية تشرتط مذكرة الطبيب الرتداء أحذية بدون كعب 

تعرضت أكبر شركة طيران في النرويج لالنتقاد بسبب إجبار موظفاتها على ارتداء 
الكعب العالي, وعلى من تريد ارتداء أحذية بدون كعب أن تحمل مذكرة الطبيب في جميع 

األوقات. 

وذكر موقع )لوكال( اإلخباري األوروبي أنه ورد هذا البند المثير للجدل في القانون الجديد لشركة الخطوط 
النرويجية المكون من 22 صفحة, وينص على أن العامالت يجب أن يرتدين أحذية بكعب 2 سم على األقل في 
جميع األوقات أثناء العمل, بل يتعين على الالتي يقررن الحصول على مذكرة الطبيب, تجديدها كل 6 أشهر.

أنه ال يسمح  الجديدة وهو  النرويجية  للنظر في لوائح الشركة  بند آخر الفت  أنه ورد  إلى  الموقع  وأشار 
للموظفين الذكور بوضع المكياج, باستثناء مصحح العيوب "كونسيلر" إلخفاء حب الشباب أو الكدمات, وال 

يمكن أن يكون شعرهم أطول من الكتف وال يمكنهم ارتداء األقراط.
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بقية مقال )٤٣( مكرم عبيد  
)١889 – ١96١( ص6 

الوزارة  داخل  الخالف  وإنفجر 
بين مكرم والنقراشى، فما كان من 
باستقالته  تقدم  أن  إال  عبيد  مكرم 
من الوزارة فى 14 فبراير 1٩46 
وكانت هذه االستقالة هى آخر عهد 
مكرم عبيد باالشتراك فى أية وزارة 

حتى وفاته.

من  عبيد  مكرم  طرد  إثر  على 
أغسطس  فى  الحقوق  مدرسة 
فى  عاماً  خطاباً  ألقى   ،1٩21
صراحة  فيه  أعلن   1٩21 سبتمبر 
ألنه  »وليم«  باسم  يحتفظ  لن  أنه 
من  يرغب  أنه  وأكد  أجنبى  اسم 
باسم  يُعرف  أن  فى  فصاعداً  ذلك 
شارك  قد  وكان  عبيد«.  »مكرم 
بحماس فى الترحيب بسعد زغلول 
منفاه  من  عودته  لدى   1٩1٩ عام 
»ويصا  قدم  تلك  وفى  مالطه،  فى 
سعد  إلى  عبيد«  »مكرم  واصف« 
كتب  الذى  الرجل  بصفته  زغلول، 
مذكرة ضد المستشار البريطانى فى 

وزارته.

للمحامين  اًختير مكرم عبيد نقيباً 
الخطابية  لمواهبه  مرات  ثالث 
يتيسر  ولم  الفذة  والفقهية  والبيانية 
النقيب  كرسى  عن  أحياناً  إقصاؤه 
بالقوة  التزوير  بإجراءات  إال 
من  عهد  من  اكثر  فى  السافرة 
العهود. وقد قام بالدفاع عن عباس 
ُمتهماً  كان  الذى  العقاد،  محمود 
فوق  من  الملكية  الذات  فى  بالسب 
مكرم  دفاع  ويُعتبر  البرلمان.  منبر 
من  واحد  المحاكمة  هذه  فى  عبيد 
أروع وأشهر المرافعات فى تاريخ 
أقواله  ومن  المصرية.  المحاكم 
المحاماة:  مهنة  فى  المشهورة 
مجرد  للمحامى  المحاماة  )كانت 
الخير  من  عليه  تدر  ُمكسبة،  مهنة 
فكرة  فأصبحت  كثيره،  أو  قليله 
سامية يغذى بها نفسه، ويبذل منها 
يتداولون  الناس  يزال  وال  لغيره(. 
نوادره ويتعلمون من طريقة دفاعه، 

ويتعجبون لمهارته وذكائه.

وإخفاء  التواضع  يحب  كان 
من  شرط  )أول  فيقول:  الفضائل، 
شروط التواضع أن ال يعلن صاحبه 
التواضع  إذ  به،  يحس  وال  عنه، 
نراها  وال  فينا،  الغير  يراها  صفة 
النزاهة:  عن  ويقول  أنفسنا(.  فى 
عن  حتى  نفسه  نزه  من  )النزيه 
العفة  فكانت  بالعفة.  اإلحساس 
عن  ويقول  حسه(.  دون  نفسه  فى 
ال  فضيلة  )التضحية  التضحية: 

 .. بذل  وآخرها  بذل  أولها  فضل، 
فإذا ما ضحيت، وجب عليك أن ال 
تعلن عما أقدمت عليه من تضحية، 
بل تضحى بالتضحية ذاتها .. تبذل 

نفسك لها، ثم تبذلها هى نفسها(.

بسعد  عالقته  توثقت  عندما 
إلى  بلسانه  الناطق  أصبح  زغلول، 
حد أنه كان معروفاً بأنه »ابن سعد 
البار«. وأثناء مهمته التى اوفد إليها 
مقاالت  كتب  لندن عام 1٩21  فى 
البريطانية،  الصحف  فى  عديدة 
وعقد لقاءات صحفية مع كثير من 
سبيل  فعلى  البريطانيين،  الصحفين 
لقاءين  واحد  يوم  فى  عقد  المثال 
ايفننج  »لندن  لصحيفة  أحدهما 
 London Evening نيوز« 
لندن  أخبار  )أى   News
»مانشستر  واألخرى  المسائية(، 
 The Manchester »جارديان
نشرت  فاألولى   .Guardian
»البروفسور  عنوان  تحت  الحديث 
تام«  باستقالل  يطالب  المصرى 
والثانية كتبت العنوان »المفاوضات 
رسول  المصرية،   – البريطانية 
لمشروع  ال   .. الحقيقى  االستقالل 
أغسطس   4 بعدد  وذلك  ملنر« 

.1٩21

البشرى،  طارق  المستشار  يقول 
عبيد  مكرم  واجه  ما  أخطر  أن 
مع  خالفه  هو  الحزبية  حياته  فى 
عن  وانفصاله  النحاس  مصطفى 
يُذكر  فالذى   ..  1٩42 عام  الوفد 
عدا  فيما  أنه  الكبير،  السياسى  لهذا 
جوهر  عن  يحد  لم  الصنيع،  هذا 
الخط  عن  وال  الوطنية  مواقفه 
يلتزمه  الذى كان  الوطنى  السياسى 

إبان توليه أمانة الوفد.

يونيو   5 وفى  األيام،  وتمضى 
سعد«،  »ابن  يرحل   1٩61
رسول  المصرى،  البروفسور 
ببرقية  ويبكيه  الحقيقى  االستقالل 
حزينة صديق عمره ورفيق جهاده 
وقتها  وكان  النحاس  مصطفى 
ممنوعاً من مغادرة المنزل. ونيابة 
الناصر  عبد  جمال  الرئيس  عن 
يذهب أنور السادات الذى كان رئيساً 
لمجلس األمة فى ذلك الوقت ويلقى 
المرقسية  بالكنيسة  تأبينه  فى  كلمة 
الوطنى  بالنضال  مشيداً  باألزبكية 
االستقالل  أجل  من  عبيد  لمكرم 
أبطال  أن  منذ عام 1٩1٩. مضيفاً 
أن   ،1٩1٩ أبطال  يُعدون   1٩52
الذى  النضال  طريق  على  يمضوا 
من  وضحوا   1٩1٩ أبطال  بدأه 

أجله.

ماذا لو مل يقم املسيح 

عصام نسيم 

في  الرسول  بولس  القديس  يقول 
رسالته األولى  الي  اهل كورنثوس 

َوإِْن لَْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم، َفَباِطلٌَة 
ِكَراَزتَُنا َوَباِطٌل أَْيًضا إِيَمانُُكْم، )1كو 

)14 : 15

بعد  بدأت  بالمسيحية  فالكرازة 
قيامة السيد المسيح من االموات بل 
وقيامة  يموت  اإليمان  على  وبدأت 

السيد المسيح له المجد .

الذي  بالخالص  كانت  فالكرازة 
صنعه رب المجد .

اإلنسان  خالص 
هدف  كان  فهذا 
ورغبة  التجسد 

وإرادة هللا .

يُِريُد  الَِّذي 
النَّاِس  َجِميَع  أَنَّ 

َمْعِرَفِة  َوإِلَى  َيْخلُُصوَن، 
اْلَحّقِ يُْقِبلُوَن. )1تيمو 2 : 4(

وايضا هللا ال يشاء موت الخاطيء 
مثلما يرجع ويحيا مز 50 .

خلقه  اإلنسان  خلق  عندما  فاهلل 
للحياة  خلقه  ومثاله  صورته  على 

وللخلود وليس الموت .

وكسر  أخطأ  اإلنسان  ولكن 
وصية هللا ووقع تحت حكم الموت 
هذا القصاص الذي سمعه من الرب 

عندما أعطاه الوصية قائال : 

ّرِ  اْلَخْيِر َوالشَّ َمْعِرَفِة  ا َشَجَرُة  َوأَمَّ
َفاَل َتْأُكْل ِمْنَها، أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل ِمْنَها 

َمْوًتا َتُموُت". )تك 2 : 1٧(

ودخلت  ومات  اإلنسان  وأكل 
وبالخطية  العالم  كل  الي  الخطية 
الموت وكما يقول بولس الرسول :

ِمْن أَْجِل ذلَِك َكأَنََّما ِبإِْنَساٍن َواِحٍد 
َدَخلَِت اْلَخِطيَُّة إِلَى اْلَعالَِم، َوِباْلَخِطيَِّة 
إِلَى  اْلَمْوُت  اْجَتاَز  َوهَكَذا  اْلَمْوُت، 
َجِميِع النَّاِس، إِْذ أَْخَطأَ اْلَجِميُع. )رو 

)12 : 5

لقد سقطت البشرية في آدم ومع 
وبالتالي  فيه  الجميع  واخطا  آدم 
نالت البشرية كلها قصاص الخطية 

واستحقت حكم الموت .

وكما نصلي في القداس اإللهي .

العالم  الي  دخل  الذي  والموت 
بحسد ابليس .

فقبل السقوط لم يكن موت ولوال 
السقوط ما كان هناك موت ألن 

أَلنَّ أُْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت )رو 
)2٣ : 6

وهكذا استحق اإلنسان وكل أبناءه 
الموت بكل أشكاله الموت الروحي 
والموت  هللا  عن  اإلنسان  بانفصال 
الهالك  أو  الموت  وايضا  الجسدي 

األبدي .ودب الفساد  ) االنحالل (
في اإلنسان صورة هللا .

ولكن هللا من اجل محبته لم يترك 
اإلنسان للهالك فكان التجسد لهدف 

الفداء .

واألول  األساسي  التجسد  فهدف 
هو خالص اإلنسان وفداءه .

من  خالصة 
الموت  حكم 
والفساد الذي  
في  دب 

طبيعته 
هذا  وكان 
ص  لخال ا
المسيح  بموت 
على  الكفاري 

الصليب .

وضح  وقد 
رب المجد هذا 

في قوله : 

َحتَّى  اْلَعالََم  هللاُ  أََحبَّ  هَكَذا  أَلنَُّه 
ُكلُّ  َيْهلَِك  اَل  لَِكْي  اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذَل 
اْلَحَياُة  لَُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه،  يُْؤِمُن  َمْن 

اأَلَبِديَُّة. )يو ٣ : (

ليصلب  تجسد  المسيح  السيد 
ويموت على خشبة الصليب  ويقوم 

من االموات.

وعن هذا األمر يقول رب المجد 
في انجيل يوحنا

إِلَى هِذِه  أََتْيُت  . َولِكْن أَلْجِل هَذا 
اَعِة )يو 12 : 2٧( السَّ

فالمسيح صلب ومات على خشبة 
الصليب : 

حكم  البشر  عن  ليرفع  مات 
بعد  اإلنسان  استحقه  الذي  الموت 
الفردوس  في  آدم  ابونا  سقوط 
أبو  النه  آدم  في  كنا  كلنا  وألننا   (
استحقوا   جميعا  البشر  البشرية  كل 
آدم  في  أخطأوا  النهم  الموت  حكم 
خطاه  البشر  كل  أصبح  وبالتالي 

مستحقين حكم الموت ( .

اإلنسان بعد السقوط أصبح عليه 
فسدت  طبيعته  وايضا  موت  حكم 
المسيح  السيد  فجاء  الخطية  بسبب 
ويوفي  البشر  جميع   عن  ليموت 
بوفيه  البشر  أستحقه  الذي  الدين 

للعدل اإللهي .

يموت ليكفر عن خطيئة اإلنسان 
القديم  العهد  في  يحدث  كان  وكما 

يضع  الذبيحة  ومعه  الخاطئ  يأتي 
لتموت  الذبيحة  تذبح  ثم  عليها  يده 
أخطأ  الذي  اإلنسان  عن  عوضا 
وكان هذا رمز لذبيحة السيد المسيح 
التي  الذبيحة  تلك  البشر  كل  عن 
وكما  سرور  رائحة  األب  اشتمها 
نصلي في يوم الجمعة العظيمة في 

لحن فاي ايطاف :

ذبيحة  ذاته  أصعد  الذي  هذا  
خالص  عن  الصليب  على  مقبولة 

جنسنا.

المسيح على الصليب كان الذبيحة 
اإللهي  للعدل  استيفاء  حرقت  التي 
وكفارة عن خطايا كل العالم في كل 

األزمنة .

ولكن هل اتنتهى األمر فقط بموت 
المسيح بالطبع ال فذبيحة المسيح لم 
المجد  رب  بقيامة  إال  لتكتمل  تكن 
وكاسرا  الموت  غالبا  االموات  من 
حرر  ان  وبعد  الهاوية  شوكة 
الجحيم و  في  كانوا  الذين  األموات 
المسيح  خالص  رجاء  على  ماتوا 

ونقلهم من الجحيم الي الفردوس .

قام المسيح منتصرا على الموت 
فكيف  الحياة  رب  هو  فالمسيح 
للموت أن يمسكه قام ليقوم باكورة 

الراقدين. 

العالم  الي  بإنسان  دخل  فالموت 
ومات الجميع ولكن  بالمسيح دخلت  
وفي  أخرى  مرة  العالم  الي  الحياة 

ذلك يقوم بولس الرسول :

ِبإِْنَساٍن  ِبإِْنَساٍن،  اْلَمْوُت  إِِذ  َفإِنَُّه 
أَْيًضا ِقَياَمُة اأَلْمَواِت.

اْلَجِميُع،  َيُموُت  آَدَم  ِفي  َكَما  أَلنَُّه 
اْلَجِميُع.  َسيُْحَيا  اْلَمِسيِح  ِفي  هَكَذا 

)1كو 15 : 22(

عن  عوضا  المسيح  مات  لقد 
ليحيا  االموات  من  وقام  الجميع 

الجميع مرة أخرى .

للموت  ليس  ليكون  وقام  مات 
من  كل  على  أخرى  مرة  سلطان 

يؤمن به ويثبت فيه .

وصعد  االموات  من  وقام  مات 
الي السموات 

صعد بطييعتنا البشرية الممجدة ) 
بعد القيامة( الي السموات كباكورة 
أيضا لصعودنا نحن أيضا بعد قيامة 

األموات بجسد ممجد أيضا .

بولس  يقول  كما  وقام  مات 
الرسول 

َكْي  اْلَجِميِع  أَلْجِل  َماَت  َوُهَو 
َيِعيَش اأَلْحَياُء ِفيَما َبْعُد اَل أَلْنُفِسِهْم، 
)2كو  َوَقاَم.  أَلْجلِِهْم  َماَت  لِلَِّذي  َبْل 

)15 : 5

ليعطينا  الحياة  رب  المسيح  قام 
روح القيامة والغلبة وروح النصرة 

وشهواته  العالم  على  الغلبة 
ونعمة  بقوة  الخطية  والنصرة على 

المسيح .

الرب  يعطينا دائما روح القيامة 
والنصرة والغلبة.

المسيح قام بالحقيقة قام .

لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779 
ahram.teeba@gmail.com
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

السمنة عند األطفال

من عيادة الطب الطبيعى
فيتامني D..مصادره

تناول  المهم  من  هل  س: 
فيتامين D كمكمل غذائى إذا 
األطعمة  تناول  عل  حرصت 
الفيتامين؟  هذا  تحوى  التي 
عن  ينتج  ان  يمكن  وماذا 

نقصه في الجسم؟
 D فيتامين  مصادر  ان  الواقع  في  ج: 
زيت  فهى  جدا،  محدودة  األطعمة  من 
كبد الحوت واألعضاء الداخلية للحيوان 
وصفار  وااللبان  واالسماك  كالكبد 
غير  أوال  ولكنها  والمشروم،  البيض 
منها   D فيتامين  وثانيا  بالمرة  كافية 
الكبد  طريق  عن  تنشيط  الى  يحتاج 

والكلى.

اما أشعة الشمس وتعرض الجلد عاريا 
لها هي المصدر األساسي لعمل فيتامين 
D من الكولسترول تحت الجلد، ولكن 
الشمالية  أمريكا  في  نعيش  ألننا  نظرا 
بسبب  وقليل  نادر  للشمس  فالتعرض 
عدم كفاءة أشعة الشمس في التأثير على 
بزوغ  وعدم  الشتاء،  فصل  في  الجلد 
النهار  معظم  وقضاء  أصال،  الشمس 
عدم  هذا  الى  أضف  المكاتب،  داخل 
الداكنة  البشرة  الشمس مع  كفاءة أشعة 
الميالنين، ومما  بسبب وجود صبغات 
الكاملة  التغطية  هو  سوءا  األمر  يزيد 
كذلك  منه.  أي  تعرض  وعدم  للجسم 
يجب ان تضع في االعتبار انه مع تقدم 
الجسم  يفقد  األربعين  سن  بعد  العمر 

.D قدرته على تنشيط فيتامين

غذائى  كمكمل   D فيتامين  تناول  لذا 
في  وخاصة  األهمية  غاية  في  هو 
في  يكون  ان  ويجب  الشمالية،  أمريكا 
أنسجة  فكل   ،D3 النشطة  الصورة 
يعمل  فهو   ،D فيتامين  تستخدم  الجسم 
كهرمون، ونقصه في الجسم له عواقب 

صحية كثيرة وخطيرة نذكر منها:

-   زيادة في التهابات 
الجسم

معدل  في  زيادة      -
ومقاومة  الدم  سكر 

االنسولين

تفرز  التي  البنكرياس  لخاليا  تلف   -
االنسولين وما يعقبه من مرض السكر 

النوع األول

العظام  هشاشة  معدل  في  زيادة    -
والكسور

-  زيادة في معدل التهابات المفاصل

-  زيادة في معدل األورام السرطانية 
والمبيض  والقولون  والبروستاتا  للثدى 

والجلد

-  زيادة معدل امراض القلب والشرايين 
التاجية وفشل القلب

-  زيادة استعداد الجهاز التنفسى للربو

-  زيادة في معدل اإلصابة بـ )ملتبل( 
سكليروزيس

واالكتئاب  االكتئاب  معدل  زيادة    -
الموسمى

-   زيادة في معدل التهابات اللثة

-    زيادة في معدل االكالمبسيا اثناء 
الحمل وعدم القدرة على االنجاب

-       زيادة في معدل امراض المناعة 
الذاتية

الفحص  تطلب من طبيبك  ان  ويمكنك 
المعملى لمعرفة مستوى فيتامين D في 
الدم وهو غير مغطى بالتأمين الطبي اال 

الى  االحصائيات  تشير 
األطفال  عند  السمنة  ان 
كالوباء،  منتشرة  أصبحت 
الى   5 سن  من  فاألطفال 
1٧ تجد ان ثلثهم يعانى من 
زيادة في الوزن، ويبدو ان 
مستمر،  تصاعد  في  هذا 

وما يثير القلق هنا هو ما يصاحب السمنة من 
مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم واالصابة 
وامراض  المفاصل  والتهابات  السكر  بمرض 
النفسية وانخفاض  المشاكل  القلب، عالوة على 

الثقة بالنفس.

 BMI مقياس  بحساب  يكون  السمنة  وقياس 
بين  القيمة  كانت  فاذا  عليه،  يعتمد  وهو مؤشر 
25-٣0 تعتبر وزن زائد، وأكثر من ٣0 يعتبر 
 BMI ان االعتبار  في  الوضع  مع  هذا  سمنة، 
ال يحسب مباشرة كمية الدهون في الجسم، هو 

عالقة بين الوزن والطول.

وحتى يحدث تقييم لموضوع السمنة يجب ان 
الطعام  كان  اذا  الغذائية،  الطفل  عادات  نالحظ 
في  المقلية  األطعمة  مثل  الدهنية  بالمواد  مليئا 
والشيبس  والكنتكى  فرايز  الفرنش  مثل  الزيت 
تناول  مثل  السكرية  بالمواد  مليئة  او  وغيرها، 
كثير من المشروبات الغازية وعصائر الفواكه 
او تناول الحلوى او السيلاير الملىء بالسكريات 
السنين  في  لوحظ  فقد  المعجنات،  تناول  او 
األخيرة ارتفاع نسبة مرض السكر النوع الثانى  
تناول  في  واالفراط  السمنة  بسبب  االطفال  في 
عن  العزوف  مع  صحية  الغير  األطعمة  هذه 
يكتب  ان  المهم  فمن  والفواكه،  الخضر  تناول 
الطفل من  يتناوله  ما  بكل  قائمة  األم  او  الطفل 
ومن  المختص،  الطبيب  على  لعرضه  طعام 
المهم مالحظة اذا كان الطفل يتناول من الخضر 

والفواكه ام ال.

وأيضا ينبغي مالحظة إذا كان الطفل يتناول 
مثل  تأثير  لها  التي  األطعمة  من  معينة  أنواع 
والوجبات  المصنعة  األطعمة  وهى  اإلدمان 
المعلبة  واالطعمة  والشيبس  السريعة  المجمدة 
والحلويات،  الباردة  واللحوم  دوج  والهوت 
كذلك اذا كان يكثر من تناول االلبان، فبروتين 
تلتصق  مواد  على  يحتوى  االلبان  في  الكازين 
تؤدى  ان  ويمكن  المخ  في  االفيون  بمستقبالت 
الكافيين  مادة  وأيضا  االدمان،  يشبه  ما  الى 
ايضا  وهى  الغازية  المشروبات  في  الموجودة 
تؤدى الى مقاومة انسولين الجسم والعمل على 

تخزين الدهون.

الطفل  كان  إذا  مالحظة  بالوالدين  ويجدر 
من  فكثير  والحركة،  الرياضى  النشاط  يتجنب 
استخدام  او  التلفزيون  مشاهدة  يفضل  األطفال 
النت او العاب الفيديو بدال من ممارسة أي نشاط 

رياضى.

الوزن  زيادة  على  تساعد  التي  األمور  ومن 
فكثير  النوم،  الكفاية في  عند األطفال هي عدم 
ساعات  قلة  بين  العالقة  أظهرت  األبحاث  من 
النوم وزيادة الوزن، فتجد ان الطفل يدخل في 
وزيادة  النشاط  وقلة  اإلرهاق  من  مفرغة  حلقة 

في  الكفاية  وعدم  الشهية، 
النوم يؤدى الى اضطراب 
هرمونات  معدل  في 

اإلحساس بالشبع.

وعدد ساعات نوم الطفل 
من  هو  األولى  السنة  في 
سنين   10-2 عمر  في  ويقل  ساعة،   16-14
ليصبح من 10-12 ساعة، وفى سن 11-1٧ 
 ٩.5-8.5 من  النوم  ساعات  معدل  يكون  سنة 
ساعة. ومن المهم ان يهتم الوالدين بتثبيت ميعاد 
الطفل  يحصل  حتى  وتحسب  النوم  الى  الخلود 

على قسط مناسب من الراحة.

يتأكد  ان  السمنة  حاالت  في  المهم  ومن 
المعالج ان الطفل خالى من االمراض  الطبيب 
الغدة  افراز  ضعف  مثل  السمنة  تسبب  التي 
الكورتيزول في  الدرقية او اضطراب هرمون 
الجينية  االمراض  بعض  او  سيندروم،  كوشنج 
سندروم،  ويلى  بريدر  مثل  للسمنة  المصاحبة 
تساعد  التي  العقاقير  الى  التنبه  ينبغي  كذلك 
تظهر  الحديثة  فاألبحاث  السمنة،  حدوث  على 
قبل سن  الحيوية  للمضادات  األطفال  تناول  ان 
سنتين يكون مصحوبا بالزيادة في معدل السمنة، 
فلقد وجد ان تناول المضاد الحيوى 4 مرات او 
السمنة  من خطر  يزيد  الخامسة  سن  قبل  أكثر 
بنسبة 15%، وهذا يرجع الى تغير في البكتريا 
عالقة  لها  وهى  األمعاء  في  الموجودة  النافعة 
واالحساس  الغذائي  التمثيل  بعمليات  وطيدة 
بالشبع، فمن المهم تناول البروبيوتيك بعد تناول 

أي مضاد حيوى.

السمنة  على  التغلب  في  األطفال  ولمساعدة 
يجب ان يكون الوالدين قدوة لهم، فاذا أردت ان 
يتناول طفلك من الخضر والفواكه كل يوم يجب 
ان يراك انت تفعل ذلك، واذا وددت لو ان طفلك 
يقوم بنشاط رياضى يجب ان يراك انت تفعل 

ذلك، واال فان الطفل لن يفعل ما تريده.

ومن المهم االهتمام بتناول الطفل للبروتين، 
فاألطفال تحت سن الخامسة كثير منهم يعانى 
ليتناول  يستيقظ  فالطفل  البروتين،  نقص  من 
كربوهيدراتية  مواد  عبارة عن  وهو  السيلاير 
بها كثير من السكريات او قطعة من التوست 
السمنة  الى  يؤدى  هذا  كل  المربى،  مع 
منتصف  في  والتعب  باإلرهاق  واالحساس 
او  بيضة  تناول  لو  أحسن  يكون  بينما  اليوم، 

سموثى به بروتين.

تناول  عن  يمتنعون  الذين  األطفال  عن  اما 
كثير من األطعمة فسوف تكون النتائج أحسن 
إذا حاولت اشراكهم في اعداد الطعام والتعرف 
على أنواع جديدة من األطعمة، واأللوان هامة 
بالنسبة لألطفال في الخضر والفواكه، اما عن 
السكريات فيجب ان تكون السكريات الطبيعية 

الموجودة في الفواكه او العسل.

والمكمالت الغذائية لها دور هام في المحافظة 
على صحة الطفل مثل البروبيوتيك واالوميجا 
الذى  والمغنسيوم  والمعادن  والفيتامينات   ٣
يساهم في عمليات التمثيل الغذائي للسكريات.

لالعالن باجلريدة اتصل على: 823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com
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البشري اجلسم  داخل  من  مدهشة  صور   ... اخليال  وال  ميكروسكوبية  عامل  اإلبداع..  عامل  من 
 سندخل إلى داخل أجسامنا لنشاهد عالماً 
من  شاهدناه  كل  من  وإبداعاً  غرابة  أشد 
قبل! فهذه المجموعة المدهشة من الصور 
المجهر  جهاز  باستخدام  تصويرها  تم 
يقوم  الذي   SEM الماسح  اإللكتروني 
بإظهار صور ثالثية األبعاد بتكبير يصل إلى 
25٠,٠٠٠ مرة! وبدقة تصل من ١ إلى 5 

نانومتر!
الماسح  هذا  مع  رحلة  اآلن  لنأخذ 
اإللكتروني لننظر داخل أنفسنا ونرى عالماً 

لم نكن نعرف عنه أي شيء:
١. خاليا الدم الحمراء:

هي  الحلوى  تشبه  التي  الكرات  هذه 
بنقل  تقوم  التي  الحمراء  الدم  كرات  خاليا 
ثم  الجسم،  خاليا  إلى  الرئة  من  األكسجين 
خاليا  من  الكربون  أكسيد  ثاني  بنقل  تقوم 
وتحتوي  أخرى،  مرة  الرئتين  إلى  الجسم 
بداخلها على مادة الهيموجلوبين التي تعطي 

الدم لونه األحمر القاني.
الرجل  في  الحمراء  الدم  كرات  يبلغ عدد 
المليمتر  فى  خلية  مليون  خمسة  حوالي 
حوالي  فهي  المرأة  في  عددها  أما  المكعب 
أربعة ونصف مليون في المليمتر المكعب ، 
ويزيد عدد كرات الدم الحمراء في األشخاص 
المرتفعه بسبب  الذين يعيشون في األماكن 

نقص نسبة األكسجين في بيئتهم.

2. تقصف أطراف الشعر:

كانت  لو  كما  تبدو  التي  الصورة  هذه 
في  شعرة  مجرد  هي  مكسور  شجرة  جذع 
رأسك! لكنها تكون بهذا الشكل حين تصاب 
ولتفادي  أطرافها.  من  والتكسر  بالتقصف 
بانتظام  شعرك  قص  عليك  المشهد  هذا 
واحرص على تهويته جيداً بجانب استخدام 

شامبو جيد.
٣. خاليا أعصاب بوركينج:

معقدة،  الصورة  هذه  أن  تظن  كنت  إذا 
تخيل أن هاتان الخليتان اللتان تظهران في 
خلية  مليار   ١٠٠ من  جزء  هما  الصورة 

عصبية في دماغك؟!!
خاليا  من  نوع  هما  الخليتان  هاتان 
التي تسمى خاليا بوركينج وتقع  األعصاب 
التنظيم  عن  مسؤولة  وهي  المخيخ،  في 

الحركي.
٤. براعم التذوق في اللسان:

خلية  هي  الملونة  المخملية  الخلية  هذه 
التذوق في اللسان، وهي الخلية التي تجعلنا 

نستطيع الشعور بطعم األشياء.
 ١٠,٠٠٠ لسانك  على  يوجد  أنه  وتخيل 
صنع  بديع  ومن  الخاليا!  هذه  من  خلية 
الخالق سبحانه وتعالى أن لكل طعم منطقته 
الخاصة في اللسان، فنستطيع تذوق المادة 
المادة  نتذوق  بينما  اللسان،  بطرف  الحلوة 
األمام،  من  اللسان  جانبي  على  المالحة 
اللسان  نهاية  في  المرة  المادة  ونتذوق 
على  الحامضة  المادة  نتذوق  بينما  والحنك 

جانبي اللسان والحنك.
5. الحويصالت الهوائية في الرئة:

شكل  هو  الجميل  اإلسفنجي  الشكل  هذا 
وهي  الرئة،  داخل  الهوائية  الحويصالت 
أكياس هوائية يتم من خاللها تبادل الغازات 
داخل الرئة. وتحتوي الرئة على ماليين من 

هذه الحويصالت!
تفتح  حيث  للغاية،  بسيطة  عملها  وفكرة 
هذه الحويصالت لتمتأل بالهواء، فيتم داخلها 
الكربون  أكسيد  ثاني  بين  تبادل  عملية 
المنتشرة  الدموية  الشعيرات  في  الموجود 
حولها، وبين األكسجين الموجود في الهواء 

الذي امتألت به!
وسبب بكاء الجنين عند والدته بالمناسبة 
للمرة  بالهواء  الحويصالت  هذه  انتفاخ  هو 

األولى عندما يتنفس برئتيه ألول مرة.
6. انثناءات األمعاء الدقيقة:

هذه الصورة الغريبة هي شكل االنثنائات 
الدقيقة.  األمعاء  في  توجد  التي  الدقيقة 
مساحة  زيادة  على  االنثناءات  هذه  وتعمل 
زيادة  وبالتالي  لألمعاء  الداخلي  السطح  
امتصاص المواد الغذائية التي يتم نقلها إلى 
ويمكن  الجسم،  إلى جميع خاليا  ومنه  الدم 
بقايا  بعض  وجود  الصورة  في  نالحظ  أن 

الطعام العالقة بين الشقوق.
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