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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 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد
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د. رأفت جنــدي
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جملس اإلدارة

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.
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اواتصل باشرف 
اسكاروس
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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

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
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 

الفارق -19

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم  
او فى التاريخ البشرى عامة قد يكون هناك 
شخص أو مجموعة من األشخاص او موقف 
أو حدث قد يغير من مجريات الحياة أو قد 
يؤثر فيها سلبا أو إيجابا وقد يجعلها احسن أو 

حتى اسوء وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

                                                                   
ابتدآ الدرس ياغبى

                              
الكندية  الفيدرالية  اإلنتخابات  انتهت 
ليبدء  الكندى  الخريف  موسم  معها  وانتهى 
موسم الشتاء الكئيب والذى ال يقل كآبة عن 
نتائج االنتخابات وما حملتة من حزن لكندا 
الخصوص  وجة  على  ولألقباط  عام  بوجه 
والتى جاءت نتيجتها بفوز الحزب الليبرالي 
وتمكنة  باالنتخابات  ترودو  السيد  وبزعامة 
من االستمرار كرئيس وزراء كندا لمدة اربع 
سنوات أخرى يكون جاسما فيها على صدر 
الفيدرالية  االنتخابات  حتى  وحزبه  هو  كندا 
القادمة وايضا كانت نتيجة االنتخابات صادمة 
متوقعة  غير  كانت  أنها  نقول  وال  وقاسية 
بالنسبة للجالية القبطية )مسلمين ومسيحيين(

المرشحين  لكل  ومدوية  ساحقة  بهزيمة 
احب  كالمى  اكمل  أن  وقبل  الستة  االقباط 
ان أوضح الهدف من هذآ المقال وهوا إلقاء 
الضوء على اسباب حصول اقباط كندا على 
صفر تمثيل فى البرلمان الكندى واهم ما ميز 
هذه االنتخابات ونتائج هذه االنتخابات واخير 

عدم تكرار هذا السيناريو فى المستقبل. 
الخسارة  هذه  ان  نقول  دعونا  البداية  فى 
ليست بسبب شخصية المترشحين فكل االخوة 
ال  الماضية  لالنتخابات  المترشحين  األقباط 
غبار عليهم وكلهم لهم باع فى الخدمة العامة 
ومحل ثقة لكل الجالية وعلى راسهم االستاذة 
غادة ملك والتى تعتبر خسارتها هى خسارة 
لكندا كلها الن لها تاريخ مشرف فى حماية 
حقوق اإلنسان ومساندة االقليات ولكنها مع 
التوقيت  مدروسة  لحملة  تعرضت  االسف 
على  التأثير  منها  الهدف  كان  وشرسة 
شعبيتها وقد حققوا هدفهم بسهولة والغريب 

لم  لها  االنتخابية  الدعاية  عن  المسؤلين  أن 
والوقفات  االحتجاجات  رغم  عنها  يدافعوا 
التى نظمت ضد هذة السيدة الرائعة. اذا ماذا، 
هاهى األسباب، اول سبب هوا غياب الوعى 
االنتخابات  هذة  بخطورة  القبطى   الجمعى 
التى كان التصويت فيها فى دوائر كثيرة يتم 
يجب  كان  وبالتالي  بحت  ديني  اساس  على 
على كل األقباط فى كندا عامة وفى ميسيساجا 
خاصة التخلى عن كل اهواء وافكار وميول 
المصلحة  مبداء  واعالء  وشخصية  حزبية 
كل  نسيان  االعتبار  في  األخذ  مع  العامة 
اجل  من  طائفية  وحتى  شخصية  خالفات 
المصلحة العامة ،ومع االسف هذا ما حدث 
االنتخابات  فى  االخرى  الديانات  بعض  مع 
المرشح حتى لو كان  التوجة لدعم  فقد كان 
من طائفة مختلفة وبالرغم من أن ذلك خطاء 
السبب  ولكن  االنتخابات  في  حدث  جسيم 
المباشر يقع على الحزب الليبرالي وحكومته 
الغير جيد للحزب  السبب االخر االختيار 
اختيار  ذلك  على  والمثال  معينة  اماكن  فى 
الكونسيرفتيف  لحزب  ممثال  قبطى  مرشح 
في منطقة يفوز فيها الحزب الليبرالى خالل 
ترشح  عندما  إذن  الماضية   سنة  الخمسين 
تتغابى وتحرق  فأنت  الدائرة  قبطى فى هذة 
محسومة  انتخابات  فى  رائعة  شخصية 
الليبرالى،مع  الحزب  مرشح  لصالح  النتيجة 
الفايز  الليبرالى  الحزب  مرشح  أن  العلم 
لة  الحزب  بترشيح  فاز  االنتخابات  هذه  في 
استطاعة  فى  كان  جدا  قليل  اصوات  بعدد 
اضعافة  على  تحصل  ان  القبطية  المرشحة 
لو ارادت ترشيح الحزب الليبرالى لها ولكن 
فى  مرشحينا  مع  فعلة  فعل  االختيار  سوء 
اختيار الحزب المناسب فى الدائرة المناسبة 
واالن سيقول قائل ان مبادىء الكونسيرفتيف 
مبادىء  بهل  علية  وارد  كأقباط  لنا  مناسبة 
استخدموا  لمن  مناسبة  كانت  الليبرالز 

الليبرالى ليصلوا للبرلمان؟
التوجة  هو  االنتخابات  هذة  ميز  ما  أهم 
دوائر  في  معينين  لالدالء ألشخاص  الدينى 
معينة وبهذا بدأت العملية االنتخابية فى كندا 
من  وبدل  االطالق  على  مميزاتها  اهم  تفقد 
ان تكون مصلحة كندا والمواطن الكندى هي 
فى اولويات الناخب الكندى اصبحت الديانة 
للناخب  االول  الموجة  هو  واللون  والعرق 
،نعم هذا لم يحدث في كل كندا ولكنة حدث 
فى مقاطعات كثيرة ولنأخذ مثال ففى مقاطعة 
لحزب  اصواتهم  الكيبكواة  اعطى  كيبيك 
اصول  من  اللذين  واالشخاص  الموريالوة 
اى  لكيبك  التقليدى  للحزب  اعطوا  اخرى 
دينى  التوجة  كان  اونتاريوا  .وفى  الليبرالى 
أو عرقى فى بعض الدوائر وفى شرق كندا 

عكس غربها  
]البقية ص17[
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.
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أحيانا يقدم البعض المسيحية بطريقة فهم 
خاطئ للعهد القديم سمح به الرب وقتها لكي 
يصل ألذهان الشعب القديم، أي هللا المعاقب 
عاموس  لسان  على  لهم  قائال  الذنوب  على 
األرض  قبائل  من جميع  فقط عرفت  »اياكم 
وأحيانا  ذنوبكم«  جميع  على  اعاقبكم  لذلك 
الوثنية  تفكير  بطريقة  البعض  يقدمها  أيضا 
ضد  الحسنات  ميزان  هبوط  في  النهاية  ان 
او  هذا  ليست  والمسيحية  السيئات،  ميزان 

ذاك.

نستطيع أن نلخص المسيحية في مثل االبن 
الضال، الذي زاغ عن ابيه وعانى كثيرا من 
جراء اختياره الفاسد بكامل حريته حتى عاد 
اليه فلم يجد صدا بل  الرجوع  لرشده وقرر 
قابله ابوه الذي كان ينتظر عودته بكل لهفه 

ورده إلى رتبته األولى في البنوة.

آدم  ابينا  أيام  منذ  سقطتها  في  البشرية 
وامنا حواء مرت بثالثة مراحل. 

المرحلة األولى في العهد القديم قبل تجسد 
السيد المسيح رأينا فيها بوضوح الرب اإلله 
للبشرية  أبرز  والذي  شيء  كل  على  القادر 
العناد في االستمرار في الخطية ولم  مصير 
يهتموا بوعد الرب انه يرسل لهم المخلص، 
فكان الطوفان بالماء ثم حرق سدوم وعمورة 
بالنار ولم يكن هذا انتقاما من الفاسدين الذي 
اشارتين  كانتا  ولكنهما  اإلله  الرب  خلقهم 
للتطهير والخالص للبشرية جمعاء بالماء ثم 
النار أي المعمودية ثم حلول الروح القدس، 
عن  ال��روح  انفصال  معناه  ال��ذي  والموت 
الجسد أصبح مصير البشرية جميعها بتأثير 
الخطية ولم يكن عقابا من الرب بل مصيرا 
الرب  عن  البشرية  انفصال  نتيجة  حتميا 
القديسين،  غير  يعاينه  وال  قدوس  هللا  ألن 
والرب يختار متى يكون هذا الموت للبعض 
مفيدا لكي يتعظ اآلخرين. وفى نفس الوقت 
حادثة  الحكمة  بعين  الحكيم  سليمان  يقول 
لإلنسان  وللشرير  للبار  للكل،  تحدث  واحدة 
عقابا  هذا  ان  تقول  ال  أنك  أي  والحيوان، 
وهذا ثوابا. وكل ما حل لإلنسان كان نتيجة 
طبيعية لسريان حكم العدل على البشر حيث 

ان االنسان كان تحت حكم الناموس.  

تجسد  فيها  كان  للبشرية  الثانية  المرحلة 
كلمة هللا في يسوع المسيح التي اظهر فيها 
بغير  الخليقة  يعظ  ان  يشأ  ولم  لخليقته  حبه 
كلمة الحب، وعندما طلب منه بعض التالميذ 
مقاوميه  بعض  يفنى  لكى  ن��ارا  يرسل  ان 
فسد  من  ينقذ  اتى  االنسان  ابن  ان  لهم  قال 
كل  وتصالحت  ب��ه.  يؤمن  ال  من  ليهلك  ال 
البشرية مع العدل اإللهي بصلب المسيح ولم 
تعد تحت لعنة الناموس. بل ان السيد المسيح 
المولود  الخطية في  العقاب على  قاوم فكرة 

اعمى قائال ال هذا أخطأ وال ابواه ولكن لكى 
تظهر اعمال هللا، وقال للمفلوج بعد شفاءه ال 
تخطئ ثانيا لئال يكون لك اشر، أي ان الشر 

يأتي من تصرفاته وليس عقابا.   

المسيح  السيد  الثالثة بعد صعود  المرحلة 
وحلول الروح القدس،  صار المؤمن بفداء 
ولكن  عبدا،  وليس  هلل  ابنا  المسيح  السيد 
يبقى عليه غضب اآلب  باالبن  من ال يؤمن 
يعاين هللا وهذا ليس  انه ال يستطيع ان  أي 
عقابا لهم ولكن نتيجة لما اختاروه ألنفسهم 
طريق  في  تذهب  ان  لنفسك  تقرر  وعندما 
عدم اإليمان باألبن فانت لن يعاقبك الرب في 
اخترت  فانت  كأبن،  يقبلك  لن  ولكنه  األبدية 
البيت  في  يبقى  ال  والعبد  عبدا  تستمر  ان 
األبن  ابتعد  يبقى، وعندما  االبن  ولكن  لألبد 
انفق جميع ما معه وعانى  ابيه  الضال عن 
من  عقابا  هذا  يكن  ولم  والفقر  الجوع  من 
ان  احد  يقول  وال  ألفعاله  نتيجة  ولكنه  ابيه 
الرب  ألن  الرب  قبل  من  اجرب  أننى  جرب 

غير مجرب بالشرور. 

وعندما ظهر نور المسيح الساطع لبولس 
الرسول وهو يقاوم المسيح فقد بولس نظره 
لما  نتيجة  ولكن  عقابا  هذا  يكن  ولم  أليام 
ان  السبب  هو  هذا  كان  وربما  بولس  فعله 
لسيمون  الشيئ  نفس  طلب  الرسول  بولس 
الساحر متأثرا بتجربته الشخصية وربما كان 
العمى موقتا أيضا وفيه شفاء لسيمون  هذا 

الساحر.

بطرس  يد  على  وسفيرة  حنانيا  وم��وت 
فال  ال��ت��س��اؤل،  م��ن  الكثير  يثير  ال��رس��ول 
بالسيد  تمثل  بطرس  أن  نقول  أن  نستطيع 
المسيح في هذا، الن المسيح اقام الموتى ولم 
يمت أحدا، وال نستطيع ان نحكم على مصير 
حنانيا وسفيرة الذين احبا الكنيسة ولكن لم 
نقول  ان  نستطيع  وال  الكمال،  لدرجة  يصال 
ان موتهما عقابا لهم ولكن ربما انقاذا لهما 
لم  للذين  خوفا  فيه  وصار  اشر،  نهاية  من 
يتكملوا بالمحبة بعد، ألن بداية الحكمة هي 

مخافة الرب. 

الجبار  المنتقم  ليس  الرب  أن  الخالصة 
في  يمر  االنسان  ولكن  االنسان  يعاقب  وال 
التجربة بسبب ما فعله وهذه التجربة يكون 
فيها تأديبا والمزمور 118 يقول تأديبا أدبني 
انتهى  وان  يسلمني،  لم  للموت  ولكن  الرب 
األنسان بعيدا عن خالص المسيح فهذا ليس 
االنسان  الختيار  نتيجة  ولكن  من هللا  عقابا 
للطريق الخطأ، ولكن هل لهؤالء خالص بعد 

هذا؟

 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 

هل الرب يعاقب البشر ام 
يصلحهم؟

  

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
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
أبي أحمد عايز يقفل علينا المية ربنا نزل 
هلل،  شي  فينا  إحنا  الكهربا  فيشة  من  المية 
المية بتعدي علي الكهربا وما بنتكهربشي.

أسماء منير
في  إحنا  الدين  مالك ومال رجال  بنتي  يا 
السالم  معاهدات  بيحابوا  الدين  رجال  بلد 
نوبل  للسالم،  نوبل  بجايزة  ليهم  وبنطالب 

ونيله علينا وعلي سنينا السودة.
مرتضي منصور

أنت تشتم في الخطيب يتصالح مع تركي 
اللي  المفروض  كدة  علي  أنت  الشيخ،  أل 
تشتمه مش يزعل وال يرفع قضايا بالعكس 

المفروض يدفعلك.
الخطيب

كنت بعشقك لعيب كورة ولكن في خالفك 
وفي خالفك  كنت عظيما  كم  مرتضي  مع 

مع أل الشيخ كم كنت كبيرا.
علي عبد العال

هيثم  وكمان  طنطاوي  أحمد  تمشي  عايز 
من  مكون  المجلس   يبقي  وكده  الحريري 

جماعة ”كلكم لطوخ وطوخ لكم“
حسن نصر هللا

أوعي تشاور للشباب بصباعك تاني العيال 
شاورت  اللي  والصوابع  فلت  عيارها  دي 

عليك مالهاش عدد فعيب كفاية.
ميشيل عون

عشت طول عمرك تحلم بالرياسة، تقلبت 
الفالحة  للشمال وعجنت عجين  اليمين  من 
منك،  هيطيروها  العيال  وشكل  علشانها 

بذمتك مش المبادئ افضل؟؟
ترامب 

ينتخبوك  بقي  ياريت  البغدادي  مقتل  بعد 
حلب  عملية  تكمل  عايزك  بصراحة  تاني 

وشفط الخليج.
جاكميت سينج

انك  عرفت  ما  وبعد  االنتخابات  ليلة  في 
كرسي  إربعين  من  كرسي   ١٥ خسرت 
ده  الراجل  والنعمة  قولت  بترقص  ولقيتك 

أصوله مش هندية ده من بنها.
جستين تردو

من  متأكد  كنت  اللي  الوحيد  انا  تقريبا   
تاخد  منك  خايف  وكنت  االنتخابات  نتيجة 

اغلبية لكن الحمد هللا قضا اخف من قضا.
السكة الحديد

في بلدنا الشاب يموت علشان سبعين جنيه 
يعني أقل من خمسة دوالر، لكن فاسد زي 
ويشتم  الماليين  بمئات  يهرب  علي  محمد 

البلد ويشتمنا وعجبي.
ريهام سعيد

كم كنتي قليلة أدب في ردك علي جورج 
نداكي  عندما  عمالقا  كان  وكم  قرداحي 
بست ريهام مع العلم إسلوبك شوارعي مش 

ستاتي خالص.
فورد

في عندنا مطربة أسمها شادية كانت بتغني 
بكرة  مهلك سوق  علي  أسمها سوق  أغنية 

الدنيا تروق، وحياتك تسمعها.

بيتـــــك 
وسوق العقارات
 االستعداد لفصل

الشتاء

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

االستعداد  يبدأ  الخريف  فصل  نهاية  مع 
لفصل الشتاء البارد. هناك خطوات يمكن 
ان تتخذ لتجنب اضرار فصل الشتاء على

المياه  محابس  إغالق   )١( المنزل. 
الخارجية للحديقة الخلفية والجراج حتى ال 
تتجمد المياه فى المواسير مما قد يؤدى الى 
انفجار مواسير المياه داخل المنزل وما قد 
يسببه ذلك من أضرار جسيمة على المنزل 
قد تكلف آالف الدوالرات إلصالحها. هذه 
المحابس توجد عادة فى الدور األسفل من 

المنزل. 

للنوافذ  اضافى  عازل  تركيب   )2(
الخارجى  الهواء  تسرب  لتقليل  واألبواب 

البارد الى الداخل. 

المركزى  التدفئة  جهاز  ان  تأكد   )3(
بواسطة  فحصه  طريق  عن  بكفاءة  يعمل 

متخصص. 

)4( تغيير فلتر الهواء فى جهاز التدفئة 
المنزل  فى   )Furnace( المركزى 
الى  يحتاج  الذى  متخصص،  بواسطة 

التغيير ثالث او اربع مرات فى السنة.. 

)٥( تنظيف وتعقيم قنوات مرور الهواء 
)ducts( فى المنزل بواسطة متخصص

)6( تركيب جهاز لزيادة رطوبة الهواء 
داخل المنزل )Humidifier( وذلك لكى 
يساعد على تخفيف آثار جفاف الشتاء على 
خشب المنزل واإلحساس بتدفئة أفضل هذا 

باإلضافة لفوائده الصحية. 

الوقت  هذا  استغالل  أيضاً  يمكنك 
الدخان  استشعار  اجهزة  بطاريات  لتغير 
المنزل  فى   )Smoke detector(
كل  تعمل.  مازالت  انها  للتأكد  واختبارها 

شتاء وانتم بخير. 

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام 

اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com 
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حرائق الكنائس بني 
املاس و الناس
Oliver كتبها

الكهربائي.يبدو  الماس  أيها  إليك  تحيتي   -
لم  طويل.لكنني  زمن  منذ  تعارفنا  قد  أننا 
أفتقدك يوماً فكل يوم تظهر علينا في كنيسة 
أو مبني خدمات أو حتي غرفة قربان .تقول 
لنا أنا هنا و تخرج لسانك ساخراً.نعرف عنك 
حسن األداء.ذاع صيتك لدي جميع المصادر 
األمنية فلم يتجاهلك واحد منهم .كلهم أجمعوا 
أنك حارق الكنائس وحدك؟ يا لك من عمالق.

الموجب مع سلكك  تستطيع أن تجمع سلكك 
اإلستعانة  أحد.دون  من  تدخل  دون  السالب 
بصديق قاذف للمياه أو للبودرة أو ألي مادة 

خارقة  أو  حارقة 
مثلك.

صرت  كيف   -
النشاط؟تدور  بهذا 
تنتقي  و  الدنيا 
وحدها. الكنائس 
عبقري. من  لك  يا 

مثلنا؟  أعين  لك  هل 
هل لك حقد مثلهم؟ هل تكرهنا جداً؟أال تخش 
علي سمعتك حين يقولون في كل حريق أنك 
أنت المتهم وحدك ؟أم ألن ال أحد يمكنه أن 
الكنائس و  بين  تجوب  يحاسبك فأنت منتشياً 

تنتقي ما شئت؟ 

- أال تبصر أماكن أخري يمكن أن تمارس 
فيها نشاطك؟ أليس لك أصدقاء هنا و هناك 
لهم نفس الحيوية و يريدون أن يثبتوا قدراتهم 
مثلما  طيب  كهربي  ماس  يوجد  أال  مثلك؟ 

يوجد مس أو ماس كهربي شرير؟ 

األمني  المصدر  أذن  في  تهمس  بماذ   -
فعلتها  قد  ها  تهتف  هل  فعلتك؟  تفعل  بعدما 
و خرجت دون إدانة؟ أم تهتف للمصدر أي 
خدمة يا أفندم أنت تأمر و نحن ننفذ؟ أم أنك 
تحتفل مساءاً في الظالم مع أبناء الظالم الذين 
و  شجاعاً  تكن  ال  لماذا  وراءك؟  يتسترون 

تتركهم يتصدرون المشهد بداًل منك.

لديك  هل  الكهربي.  الماس  صديقي   -
في  سنراك  هل  جوالت.  و  أخري  صوالت 
أننا  بصراحة  لك  أقول  ألني  مختلفة  أماكن 
عليك  الكنائس.يجب  علي  تركيزك  من  مللنا 
أن تجد لك نيولوك.عيب أن تكون قديماً منذ 
حرق كنيسة قصر الريحان حتي اليوم و أنت 
عاجز أن تبتكر و تجدد؟ أنا لن أنصحك أن 
تحرق أماكن أخري لكنني أنصحك أن تحسن 
الطرف  عن  الموجب  السلك  نفسك.إبعد  من 
السالب أو كن سالباً دائماً ال يهم.كما أن عليك 
أن تظهر للفنيين عالمات فسادك التي تطرأ 
تحترق  فقط.لماذا  الكنائس  في  فجأة  عليك 
تسكن  ال  لماذا  أجلنا؟  من  بنفسك  تضحي  و 
و  الكهربائية  الدائرة  في  بدورك  تقوم  هادئاً 
تسمع  السلفية.ألم  اإلرهابية  الدائرة  في  ليس 
تتكلم  التي حرقتها  الكنائس  في  واحدة  عظة 

حين  أمينة  يد  تلمسك  األداء؟ألم  أمانة  عن 
لك  يكشف  إنذار  جهاز  يوجد  تركيبك.أال  تم 
أنك في خطر حتي نسعفك قبل أن تفني.نحن 
تتمرد  فلماذا  الكهربي  الماس  أيها  يا  نحميك 

رغم كل اإلحتياطات؟

أخاطبهم  حتي  أصدقاؤك  من  أدري  ال   -
دون اإلستعانة بك فأنت قد مت و إحترقت و 
هم أيضاً ينتظرهم نفس المصير لو لم يرجعوا 

إلي رب الكنيسة و يعترفوا بجرائمهم.

المطافئ  رجال  من  أصدقاءك  حتي   -
تنكروا لك و أسرعوا و أطفأوا الحريق حتي 
السمعة.هذه  ال يصيبهم ما يصيبك من سوء 
ال  ليتنا  و  الشكر  لهم  و  أسرعوا  فقط  المرة 

نحتاجهم في حريق عزيز لديهم.

معه  من  كل  و  الماس  أيها  نحن  أما   -
فأعرفك أننا مطمئنون.ال نخش ثورتك علينا.

الرب في  نفعله.سنسبح  أن  أعتدنا  ما  سنفعل 
سمعت  األتون.هل 
لم  األتون؟  عن 
كهربائي  ماس  يكن 
مس  فأوقدوا  أيامها 
سنسلم  . ني شيطا
لصاحبه.فال  األمر 
و  كنيستنا  الكنيسة 
ُحماتها.لها  نحن  ال 
يسوع. أسمه  رب 

يفعل  ماذا  يعرف 
و كيف و متي .فال تحسبوا صبره عجزاً و 
ال طول أناته نسياناً.هو يفتح بابه لمن يدخل 
منحنياً معتذراً تائباً نادماً طالباً األبدية و ليس 
الهالك.و إعلم يا من تشعل النار أن الحارق 
لك  فأطلب  أنا  أعظم.أما  بنار  يحترق  بالنار 
حياة أبدية فإترك النار من يدك و من فكرك 

و من قلبك.

أكثر  فكونوا  المسيح  شعب  يا  أنتم  أما   -
يمثل  ال  الحرائق  إنذار  أجهزة  حرصاً.فثمن 
للكنائس  الحرائق  علي  التأمين  تكلفة.و  أية 
ال يكلفها كثيراً.و توفير أجهزة إطفاء مؤقتة 
أظهر  بعدما  ملحة  ضرورة  صار  بالكنائس 
كراهيتهم  مدي  أخوانه  و  الكهربائي  الماس 
الكهربي  الماس  أن  أظن  أكاد  للكنائس.حتي 

يتبع المحافظين هذه األيام؟

- علي أية حال إقبل إعتذاري أيها الماس 

أو  ظلموك  قد  كانوا  أو  ظلمتك  قد  كنت  لو 
إال  أقرأ  لم  تعلم  كما  قسراً.فأنا  إستخدموك 
عنك.كلهم يتهمونك و يقسمون بأغلظ اإليمان 
تصريحاتهم  و  أصدقهم  ال  فكيف  أنت  أنه 
تسبق األحداث متسلسلة كالذهب أن ال عيب 
إال فيك و ال سبب إالك. هم لم يكذبوا علينا 
يوماً و ال أرتضوا لنا بالظلم أبداً و ال شمتوا 
في حرائق كنائسنا ذات مرة.لم يجعلوا كنيسة  
مغلقة و ال أحرقوا كنيسة مفتوحة.أنهم مالئكة 
فأنا  فأعذرني  الماس  عزيزي  تري  كما 
مضطر لإلنسياق وراءهم و تصديق هؤالء 
الذين يصرحون و تصريحاتهم ال تحتاح إلي 
كل  في  شيء  ألي  إثبات  ال  ألنه  إثبات  أي 
مرة.فكيف ال أصدقهم و هم رجال صادقوا 
بالقبط  يستوصوا  عليه.أن  إلههم  عاهدوا  ما 

خيراً.



كبر االبن الوحيد لوالديه و اكمل 
عامه الواحد و العشرون في صحه 

و شباب 
ممهد  أمامه  الطريق  اصبح  و 
من  انتهائه  بعد  الميداني  للعمل 

دراسته األكاديميه 
و يوماً اثناء مباشرته لعمله وسط 
الشاب  البناء سقط  ضجيج عمليات 
مألت  التي  دمائه  وسط  أرضاً 
فقد وقع ضحيه خطأ غير  المكان، 
رافعات  احدي  النفالت  مقصود 

مواد البناء 
و حينما علمت االم بفقدان الوعي 
تماما  قواها  انهارت  إلبنها  الكامل 
و ذهب عقلها في عالم بعيد .دارت 
بإحدى  ارتطمت  كأنها  و  رأسها 

الجبال 
انتهت حياه الشاب طريح الفراش 
بال حراك فقد كانت الصدمه شديده 

فلم يتحملها المخ 
ينبض  مازال  القلب  ان  رغم  و 
اال ان الطب وقف عاجزاً امام تلك 

الحاله 
و لم يكن هناك اال اختيارين فقط 

امام األبوين المسكينين 
و كان كالهما اصعب من بعض

المعاناه  بعد شهور طويله من  و 
لالختيار  المسكين  األب  استسلم 
لألطباء  يسمح  ان  هو  و  االول 
عن  الطبيه  األجهزه  جميع  بسحب 
سالم  في  يذهب  كي  االبن  جسد 

لموضع راحته االبدية 
و لكن األم قد تمسكت باالختيار 
تحت  االبن  يٌترك  ان  هو  و  الثاني 
جميع األجهزه الطبيه و ان كان ذلك 

ضرب من الجنون
الوقوف ضد  األب  يستطع  لم  و 
انتظرت  التي  االم  تلك  مشاعر 

طويال و مازالت تريد االنتظار 
و مازالت تتمسك باالمل 

من  االبن  بعوده  تحلم  مازالت  و 
بعيدا  اخذه  الذي  البعيد  العالم  ذلك 

عن عالم األحياء 
ظل االبن كما هو ألكثر من ثالثه 

أعوام 

ليس حياً و ليس ميتاً
اصبح شفاؤه مستحيال 

و يوما حاول األب إقناع زوجته 
لألطباء  السماح  علي  بموافقتها 
ّعن  بعيدا  تماما  المريض  بسحب 
ليست  هي  التي  و  الحياه  مسببات 

حياه 
دخلت االم المسكينه بإلقاء النظره 
االختيار  تختار  ان  قبل  االخيره 

الصعب الذي أجلته طويال 
بكت و بكت الليل كله حتي مطلع 

النهار 
تحدثت مع ابنها ّعن مشاعرها و 

كم هي أسفه علي ذلك االختيار 
دموعها  لمست  و  قبلته  و  لمسته 

جبينه 
حضنته بشده و اقتربت من قلبه 
الذي ظل ينبض و لكنها نبضات ال 

تعلن ّعن الحياه 
 

الطبيب في  استأذن  دقائق  بعد  و 
وما  الطبيه  األجهزه  لنزع  الدخول 
بدأ في سحب كل األجهزه ّعن  ان 

جسد االبن  
 اذ فجأه بدأ  يصرخ الطبيبب

معجزه 
معجزه 

نزع  بعد  حتي  حيا  مازال  ابنك 
األجهزه 

و خالل دقائق تمت إفاقته و عاد 
الحياه بكامل وعيه

 
فقد كان االختيار الصعب هنا هو 
ما لفت نظر األطباء ان االبن حياً 
األجهزه البقائه  تلك  يعتمد علي  ال 

علي قيد الحياه
عاد االبن 

ضحك 
تكلم 
بكي 

 
و عادت معه االم للحياه 

عادت معه الحياه لكل من أحبوه 
قرارات  علي  القدر  يجبرنا  قد 
الحل  انها  نجد  وقت  بعد  و  صعبه 

الوحيد
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القرار الصعب  

نيفني سامى
مبناسبة إقرار الكوجنرس ملذابح األرمن

 ادوارد يعقوب

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 

على االمييل ارسل لنا على

8164gindi@او ahram.teeba@gmail.com 

rogers.com

في  األمريكي  الكونجرس  اقر 
حدوث  حقيقة  الماضي،  األسبوع 
يد  علي  لألرمن  العرقية  التصفية 
الماضي  القرن  مطلع  في  األتراك 
تدليسا  تركيا  تنكره  الذي  وهو 
بتلك  االعتراف  من  وهروبا 
الجريمة الشنعاء في حق اإلنسانية. 
هلما  التفاصيل  في  المضي  وقبل 
نتعرف على األرمن. أرمينيا، هذه 
البالد التي استقرت سفينة نوح على 
)احتلها  »أرارات«  جبالها  أحد 
في  الحالية  أرمينيا  تقع  تركيا(. 
األسود  البحر  بين  القوقاز  جنوب 
الشمال  من  ويحّدها  قزوين،  وبحر 
ومن  وأذربيجان  جورجيا  والشرق 
وتركيا.  إيران  والغرب  الجنوب 
أرارات  لجبل  الشاهقة  القمم  ترسم 
التي  يريفان  للعاصمة  جذابة  خلفية 
تقع في الظل المهيب لقممه الثلجية.  
من  واحدة  هي  العاصمة  يريفان 
ميالدها  وشهادة  العالم  مدن  أقدم 
مسمارية  منسوخة  في  ذلك،  تؤكد 
بأمر  حجري  لوح  على  منقوشة 
قبل  أريغشتي عام 782  الملك  من 
إلى أن  المخطوطة  الميالد، وتشير 
وسّماه  حصًنا  بنى  أريغشتي  الملك 
بالكثير  العاصمة  تذخر  إيريبوني. 
مما يوضح ان الثقافة األرمنية هي 
وأقدمها.  الثقافات  أغنى  من  واحدة 
تمتد يريفان من ذروة نهر هرازدان 
إلى  أرارات  سهل  شرقي  شمال 
يحاط  ألرمينيا.  الغربي  الوسط 
بالجبال،  يريفان  من  األعلى  القسم 
هرازدان  نهر  حتى  تتدحرج  فيما 
قسمين  يقّسمها  الذي  الجنوب  في 
عبر منحدرات جبلية مشهدها تعجز 
عدسة الكاميرا عن استيعابه، فامتداد 
أرارات  جبل  أقدام  عند  يريفان 
كّونته  منحها شكل مسرح روماني 
الطبيعة. معظم المباني هناك مبنية 
بأنواع مختلفة من األحجار البركانية 
مثل التوف والبازلت. فيريفان هي 
واحدة من المدن القليلة التي ال يتم 
أرمينيا  تذخر  فيها.   المباني  طالء 
بالكثير من البحيرات أشهرها بحيرة 
سيفان في قلب جبال أرمينيا وتسّمى 
بـ»لؤلؤة أرمنية«، وهي من أعلى 
على  تقع  العالم،  في  البحيرات 
مستوى  فوق  متر   ١900 ارتفاع 
أكبر  أيًضا  أنها  كما  البحر.  سطح 
مساحتها  تبلغ  أرمينيا،  في  بحيرة 
أكبر  وهي  مربع،  كيلومتر   ١400
بحيرة  من  المرة  ونصف  مرتين 

انهار  منابع  هناك  ان  كما  جنيف. 
عدة أشهرها نهري دجلة والفرات. 
الشعب األرمني له حضارة عريقة 
التاريخ  بدء  منذ  بجذورها  ضاربة 
الكثيرة  واألثار  النقوش  ومازالت 
أرمينيا  إن  ويقال  ذلك.  على  تشهد 
حوالي  ففيها  مفتوح،  متحف  هي 
تاريخي،  تذكاري  نصب   40000
بكل  يجتاحها  التاريخ  يزال  ال  إذ 
صفحاته بالعديد من اآلثار األرمنية 
هناك  وأديرة.  كنائس  من  القديمة 
عبر  لألرمن  وطويل  حافل  تاريخ 
وسأقتصر  سنة   4000 من  أكثر 
لألرمن.    الحديث  التاريخ  على  هنا 
الميالدي  الرابع  القرن  أوائل  في 
إغريغوريوس  القديس  استطاع 
األرمن  ملك  يحول  ان  األرمني 
الى المسيحية ليجعل المسيحية هي 
وتكون  البالد  في  الرسمية  الديانة 
التاريخ  في  بلد  اول  أرمينيا  بذلك 
المسيحية،  ديانته  ان  رسميا  يعلن 
ويتبع المذهب األرثوذكسي الشرقي 
القبطية  الكنيسة  )مثل  اآلن  والي 
األرثوذكسية(. كانت مساحة أرمينيا 
تعادل المساحة الحالية لها ١2 مرة 
الدولة  عصر  في  تعرضت  وقد 
العباسية الي الكثير من االعتداءات 
من المسلمين كغيرها من البالد التي 
الهمجي.  العربي  باالحتالل  ابتليت 
شعوب  باستقدام  العباسيون  قام 
أراضي  تخوم  في  أسكنوها  كثيرة 
األتراك  السالجقة  منهم  األرمن، 
فلقد  الحاليين.  الترك  هؤالء  أجداد 
بمحاربة  األتراك  السالجقة  قام 
هذه  خالل  واحتلوا  البيزنطيين 
كثيرة  أرمنية  أراضي  الحروب 
بمساعدة الخلفاء العباسيين. في عام 
بقيادة  العثمانيون  استولى   ١٥١4
السلطان سليم األول على أرمينيا بعد 
الصفويين  بالفرس  الهزيمة  إلحاق 
في معركة سهل جالديران وضموا 
الي  ارمنيا  من  شاسعة  مساحات 
حديثة  دراسة  )في  العثمانية  الدولة 
مساحة  ثلث  ان  استنتجت  روسية 
تركيا هي أراضي ارمنية(.  وكما 
العثمانيون  سخر  مصر  مع  حدث 
األرمن  المهرة  الصناع  من  الكثير 
لبناء القصور والمساجد وزخرفتها 
وفي الصناعات العديدة التي تحتاج 
الى مهارات خاصة. كانت المناطق 
مناطق  اغني  من  األصل  األرمنية 
الدولة العثمانية واعتبر األرمن هناك 
أكثر طوائف الدولة العثمانية تنظيًما 

وثراًء وتعليًما، وعاشت النخبة من 
اإلمبراطورية  في عاصمة  األرمن 
حيث  اسطنبول  مدينة  العثمانية 
وعلى  الفاحش  بالثراء  تميزوا 
الكبيرة  العائالت  الخصوص  وجه 
دوزيان  كعائلة  آنذاك  المعروفة 
وباليان ودادايان حيث كان لهم نفوذ 
اقتصادي كبير في الدولة إلى جانب 
المدراس  بنية  تطور  من  االستفادة 
عمل  للكنيسة،  التابعة  االرمنية 
الحرة  والمهن  التجارة  في  االرمن 
باقي  عن  تميزهم  إلى  أدى  مما 
الطوائف األخرى، وظهر أشخاص 
كثيرين منهم احتلوا مناصب هامة. 
األولى  الصحافة  االرمن  أنشأ 
دريان  ولّعل  العثمانية  الدولة  في 
أولى  ومؤسس  الصحفي  كليكيان 
الصحف في تركيا كذلك البروفسور 
العثمانية  اسطنبول  جامعة  في 
تركيا  ارمن  ولعب  هؤالء.   أبرز 
األرمني،  األدب  تطوير  في  دور 
في  االرمنية  باليان  أسرة  وبرزت 
ولمدة  والهندسة  العمارة  مجال 
باليان  أجيال صممت ساللة  خمسة 
الرئيسية  المباني  من  هام  عدد 
ذلك  في  بما  العثمانية  الدولة  في 
والحمامات  واألكشاك  القصور 
العامة والمساجد والكنائس والمباني 
في  ومعظمها  المختلفة،  العامة 
أعضاء  من  تسعة  خدم  اآلستانة. 
العائلة ستة سالطين في سياق قرن 
تقريًبا وكانوا مسئولين عن الهندسة 
األرمن  نظم  للعاصمة.  المعمارية 
األحزاب  النوادي،  فأنشئوا  أنفسهم 
الخيرية  والجمعيات  السياسية، 
والكنائس  المدارس  إلى  باإلضافة 
في  األرمن  كان  والمستشفيات. 
خاضعين  العثمانية  االمبراطورية 
إلى جيرانهم  األحيان  كثير من  في 
أرهقوهم  الذين  واألكراد  األتراك 
بالضرائب التي رافقتها في كثير من 
األحيان حاالت االختطاف والتهديد 
والسرقة وفي بعض األحيان كانوا 
اإلسالم  اعتناق  على  يرغمونهم 
وفي حال الرفض كان يتم القضاء 
وعدم  التجاهل  من  نوع  مع  عليهم 
قبل  من  الحاالت  لهذه  التدخل 
السلطات  أو  المركزية  الحكومة 

المحلية هناك. 
البقية ص15 



روحيات6
احلرية اليت حتررنا بها

د. روز غطاس

ان مفهوم الحرية واسع ويثير الكثير من الجدل؛ ما 
هي الحرية؟ هل أن افعل ما أشاء دون اإلضرار بأحد 
أو إفساد شيء؟ هل هي عدم وجود ضوابط أو قواعد 
أو قوانين؟. فكثيرا ما نسمع الشاب يصيح بوجه الشيخ 
قائال: أنا حر، أنا كبير مش صغير أنا عارف بأعمل 
إيه ومصلحتي فين«.  ففي بالد المهجر صدمتني تلك 
الجملة التي سمعتها في العديد من المناسبات ووسائل 
اإلعالم عن إتاحة الفرصة للمخدرات والزواج المثلي 
والمالبس الشاذة أو المثيرة مبررين مقولتهم: » طالما 
ال يضر أحد هو حر في جسمه«. ولكن الكتاب المقدس 
للجسد«  فرصة  الحرية  تصيروا  ال  يقول صراحة:« 
)غالطية ٥: ١3( الن أجسادكم هي هيكل اإلله الحي 
وهو يسكن فيها )2 كورنثوس 6: ١6(. أعلم عزيزي 
القارئ كيف أن كثيرون ال يقبلون فكرة أن الرب اإلله 
يمكن أن يسكن في البشر؛ ولكن هذا ما قاله لشعبه في 
الذي يسكن في  اإلله  يعد  لم  انه  يقوله؛  القديم ومازال 
هياكل مصنوعة بأيدي بشر بل هو يشتاق أن يسكن في 
وفيك؛ يكون حي داخلنا لنستمتع بالحرية الحقيقية التي 
ال يسعني هنا إال أن أطلق عليها القانون الملوكي الذي 
أشار له بولس الرسول في )يوحنا 8: 36( حيث انه 
قد حرركم االبن فبالحقيقة أنتم أحرار وال تجعلوا أحدا 
يسلبها منكم تلك الحرية التي منحها لنا الرب اإلله الحي 
القادر على كل شيء. فالقانون الملوكي يتلخص في أن 
كل األشياء تحل لي ولكن ليس كل األشياء توافق أو 
تبني وال يتسلط علي شيء؛ بمعني أنني حر في المسيح 
أالحظ هل سأكسر  أن  علَي  أي شيء  فعل  قبل  ولكن 
قلبه أو احزن روحه القدوس الساكن في. فمكتوب أيضا 
في مجلس المستهزئين لم يجلس وفي طريق الخطاة لم 

يقف ولم يسلك معهم. اذا كنت تريد أن تتعب في حياتك 
وتكون في مشاكل دائمة اجلس في مجلس المستهزئين 
وقف في طريق األشرار واجعل إبليس والناس يتسلطون 
في عبودية  وتكون  بالحرية  تتمتع  لن  وبالتالي  عليك؛ 
الحقيقية  الديمقراطية  المهجر تمارس  دائمة. ففي بالد 
والتعبير عن حرية الرأي وممارسة حرية االعتقاد وال 
اآلخر  علي  رأيه  يفرض  أو  أحد  فكر  في  أحد  يتدخل 
علي العكس من بلدان أخري يمارس فيها فرض الرأي 
والقهر و )العوتمة( وهنا اقصد )اإلعتام + العولمة(. 
الناس  حق  من  عوتمة...هل  هو  اإلعالم  في  فاإلعتام 
وشمال  األوربية  البالد  في  )كما  كل شيء  تعرف  أن 
أمريكا( أم ليس من حقهم معرفة أي شيء سوي ما يريد 
المسؤولين إعالنه فقط؟...فعال انه شيء محير ومثير 
بالكتاب  المعلنة  اإللهية  بالمفاهيم  يذكرني  للجدل وهذا 
المقدس حيث فيه الكثير من المفاهيم واألسرار واأللغاز 
التي لم يوضحها الرب اإلله حتى أالن بقوله:« لن تفهم 
أالن لكنك ستفهم فيما بعد، وما خفي إال ويستعلن«)لوقا 
١2: 2(. فكثيرا ما أقابل هؤالء الذين يجهدون فكرهم 
ومركبين  محللين  الرؤيا  سفر  رموز  فك  في  وعقلهم 
التي يقصدها  بالمفاهيم  عالقات )ربما ليس لها عالقة 
فكرهم ووقتهم – من وجهة  يشغلون  وباحثين  الرب( 
نظري- عن أشياء أهم وأعمق مثل: التعمق في الشركة 
والعالقة مع اإلله الحي؛ الكتشف وأعرف من هو هذا 
الرائع  الشخص  هذا  هو  من  اعبده،  الذي  الحي  اإلله 
عندما  المالك  عنه  أعلن  الذي  المستحيل  على  القادر 
بشر القديسة العذراء مريم قائال: »كل شيء مستطاع 
لدي الرب اإلله«. )لوقا ١8: 27( فقبلت ما أراده الرب 
ال  صعبة  ومشيئة  مشوار  من  حياتها  في  الحي  اإلله 
يقدر عليها سوي إناء اختاره لتتميم مشيئة ذلك المحرر 
والرغبات  والعادات  التقاليد  قيود  كل  من  الحقيقي 
الشركة  وتمنع  الحياة  تفسد  ان  يمكن  التي  والشوائب 
القريبة الحقيقية معه. هل تتمتع بالحرية الحقيقية أم إنك 

تقاسي تحت نير عبودية؟.

بلدة  فى  المسيح  عبد  يسى  ُولد 
مركز   – النصارى«  »إشنين 
مغاغة – فى 28 يوليو ١898م. 
حصل على الشهادة االبتدائية عام 
القاهرة  إلى  ذهب  وبعدها   ١9١4
االكليريكية  بالكلية  التحق  حيث 
بها وفى نفس الوقت عمل مدرساً 
التوفيق  ثمرة  جمعية  بمدرسة 
القبطية فى خالل الفترة )١9١8 – 
١922(. وفى عام ١922 حصل 
االكليريكية.  الكلية  دبلوم  على 
لمكتبة  أميناً  ُعين  تخرجه  وفور 
أن  إلى  به  وظل  القبطى  المتحف 
ترك الخدمة عام ١9٥7. ولم يكن 
أو  للكتب  ومسجاًل  وحارساً  أميناً 
منظماً لصفوفها فحسب وإنما كان 
بما فى بطون الكتب، فعرف  ُملماً 
ملخصات  وجمع  ونّظم  محتوياته 
الكتب ومحتوياتها فى عقله الكبير 
القبطية  بالكتب  خبيراً  وكان 
الموجودة  والمطبوعة  المخطوطة 
بل  وباألديرة  القبطى  بالمتحف 
وفى المكتبات العالمية. وفى أثناء 

اللغة  القبطى درس  بالمتحف  عمله 
القديمة  المصرية  بالجامعة  القبطية 
)حالياً جامعة القاهرة( حتى حصل 
على دبلوم اآلثار فيها عام ١92٥. 
اليونانية  اللغة  لتدريس  إنتُدب 
باليونانية  تُسمى  )والتى  القديمة 
منذ  االكليريكية  بالكلية  »آرخيا«( 
لمكتبة  إنتُدب  كما   ،١930 عام 
دكتور  مع  لتنظيمها  البطريركية 
سانت  دير  إلى  إنتُدب  كامل.  مراد 
 ١١ فى  سيناء  بطور  كاترين 
فبراير ١9٥١ لمرافقة بعثة جامعة 
المخطوطات  لتصوير  كاليفورنيا 
إنتُدب  كما  بالدير.  الموجودة 
سولاير  عزيز  دكتور  مع  للعمل 
بهذا  المخطوطات  لفحص  عطية 
بمكتبة  للعمل  إنتُدب  كذلك  الدير، 
كل  من  أيام  ثالثة  البطريركية 
القبطية،  اللغة  وإلجادته  أسبوع. 
إجادة  الصعيدية،  اللهجة  السيما 
القبطية  اللغة  لتدريس  إنتُدب  تامة، 
اآلثار بجامعة عين شمس  فى قسم 
للكلية  تفرغ  وبعدها   .١9٥4 عام 
 ١9٥7 أكتوبر  منذ  االكليريكية 
القديمة  اليونانية  اللغة  لتدريس 

والطقوس المقارنة. 
الدراسات  معهد  افتتاح  ومنذ 
يسى  كان   ١9٥4 عام  القبطية 

األول  الرعيل  فى  المسيح  عبد 
تاريخ  بتدريس  قام  إذ  صفوفه  من 
الكنيسة والطقوس القبطية واللغتين 
له  كان  كما  واليونانية،  القبطية 
مكتبة  تنظيم  فى  األكبر  الفضل 
»كّرم«  دكتور  إليه  رجع  المعهد. 
القبطية  األلفاظ  بعض  فى   Crum
واعترف  قاموسه،  وضع  أثناء 
اسماء  معرض  فى  بذلك  »كّرم« 
الذين رجع إليهم فى مقدمة قاموسه 

فى اللغة القبطية.
المسيح  عبد  يسى  كان  كذلك 
مراساًل لعلماء أوروبا وأمريكا فى 
يتبادلون  وكانوا  القبطية  الدراسات 
العلمية  البحوث واالستشارات  معه 
فى كل هذه الفروع من الدراسات. 
المتحف  لمكتبة  أمانته  أثناء  وفى 
المكتبة  فهارس  بإعداد  قام  القبطى 
ضخمة  مجموعة  تحوى  التى 
مع  باالشتراك  قام  ثم  الكتب.  من 
مؤسس   – سميكه  باشا  مرقس 
كتالوج  بعمل   – القبطى  المتحف 
والعربية  القبطية  للمخطوطات 
ومكتبة  المتحف  بمكتبة  الموجودة 
إشترك  كما  بالقاهرة.  البطريركية 
مويزر«  »يعقوب  األب  مع 
إعداد  فى  الهولندى  المستشرق 
فهرساً عن المخطوطات المحفوظة 

قرأت لك 
جنوى غاىل

أحب االخرين كنفسك
قصة واقعية من احلياة

شركة  صاحب  لوكي  جيرمي 
نوفا  في  المنازل  وترميم  للبناء 
سكوتيا  , يبلغ من العمر 2٥  عام 
,وهو  يمر بسيارته تقريبا  يوميا 
أمام منزل سيدة مسنة وهي السيدة 
 , عاما   70 ماكدونالد  جانيت  
والحظ جيرمي أن المنزل متهالك 
 , جدا  سيئة  حالة  في  والسقف 
السيدة  هذه  أن  جيرمي  وعرف 
وتعيش  فقيرة  االرملة   المسنة 
مع  حكومية  شهرية  معونة  علي 
في  جيرمي  وفكر   , أحفاد  اربعة 
حالة  هذا السقف وكيف إنه  لن 
وقال   , الشتاء  ثلوج  امام  يصمد 
إنه إذا لم يتقدم أحد لمساعدة هذه 
هو  يقوم  فسوف   , المسنة  السيدة 
جيرمي  وطرق   , بمساعدتها 
لوكي باب منزل هذه السيدة  التي 
تطهو الطعام علي موقد بالفحم , 
أن  علي  توافق  كانت  إذا  وسألها 
يقوم بإصالح سقف منزلها مجانا 
إنها   « له  قائلة  بشدة  فرفضت  ؟ 
الحكومة  من  منحة  بطلب  تقدمت 
وإنها ال تحب أن يفعل الناس لها 
تخطط  وهي   , مقابل  بدون  شيئا 
للبناء  تستعين بشركة جيرمي  ان 
المنحة  علي  الموافقة  تتم  عندما 
المالية التي طلبتها , ولكن لم تأتي 
هذه الموافقة أبدا« وفكر جيرمي 
في طريقة كريمة لمساعدة السيدة 
النفس  عزيزة  تبدو  النها  المسنة 
من  المجانية  المساعدة  تقبل  وال 
أحد , وخطر علي باله أن يقنعها 
باالشتراك في سحب علي جائزة 
هي  الجائزة  وهذه  شركته  تقدمها 
ووافقت  مجانا,  السقف  ترميم 
االشتراك  علي  جانيت  السيدة 
 , تذكرة   واشترت  السحب  في 
صاحبة  هي   انها   عالمة   غير 
في  والفائزة   الوحيدة  التذكره 
جيرمي  اخبر  وبالفعل   , السحب 
في  فازت  بإنها  جانيت  السيدة 
السحب وأنه سيحضر مواد البناء 
والترميم وسيبدأ العمل مع أربعة 

معه   المتطوعين   العاملين  من 
لترميم السقف , وقال جيرمي انه 
شعر  جانيت  السيدة  قابل  عندما 
النه  مساعدتها  في  شديدة  برغبة 
هو شخصيا تربي في منزل جدته 
وجده , ولذا فهو يشعر بأنها قريبة 
انها  جانيت  السيدة  وقالت   , لقلبه 
بما  جيرمي  تشكر  ان  تستطيع  ال 
فيه الكفاية لهذا العمل الذي يتكلف 
9000 دوالر وقالت ايضا إنه لم 
يعد هناك احدا محب مثل ذلك  . 
هذا وقد طلب جيرمي من السيدة 
له  تطهو   أن  ,وهو   واحد  طلب 
وللعاملين معه وجبة عشاء في أخر 
جانيت  السيدة  وقالت  للعمل  يوم 
  , الزانيا  لهم   تعمل  إنها  سوف 
في هذه القصة الحقيقية قام جيرمي 
كنفسك  قريبك  حب  وصية  بتنفيذ 
جانيت  السيدة  يعرف  ال  فهو   [
من قبل [  وللعلم كلمة قريبك ال 
تعني من هو يقرب لك في عائلتك 
فقط , بل تعني أي فرد بجانبك ,  
الثانية من الوصايا  وهذه الوصية 
التي  االخيرة  والوصية   , العشرة 
أوصانا بها الرب يسوع » وصية 
تحبوا  ان  لكم  اعطيها  جديدة 
أن  يجب   ولكن   , بعضا  بعضكم 
الطريقة  بنفس  االخرين   نحب 
التي نحب بها أنفسنا , واوال يجب 
أن نعرف ونؤمن أن هللا يحبنا جدا  
حتي نتمكن من أن نحب االخرين 
, وحب االخرين ليس دائما سهال 
ألن االخرين ليسوا كاملين ولديهم 
نقائص كما اننا ايضا لسنا كاملين 
, إن هللا يوصل حبه من خاللنا , 
فهل تثبت حبك لالخرين بدون أن 

تحكم عليهم وتقبلهم كما هم ؟
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)57( يسى عبد املسيح )1898 – 1959(

فى كنائس القاهرة بمصر القديمة. 
كما كان مهتماً بإعداد كتالوج خاص 
والعربية  القبطية  بالمخطوطات 
السريان  دير  بمكتبة  الموجودة 
لم  العمر  ولكن  النطرون،  بوادى 

يمهله إلنجاز هذا المشروع.
مقاالت  المسيح  عبد  يسى  كتب 
الكنسية  بالتسابيح  متعلقة  كثيرة 
وأيضاً  القبطية  باللغة  تُردد  التى 
باللغتين  الكنيسة  قديسى  تاريخ 
نشرها  تابع  والفرنسية  اإلنجليزية 
السنوية  بالمجلة   ١938 عام  منذ 
اآلثار  جمعية  تصدرها  التى 
عدداً  نشر  كما  بالقاهرة.  القبطية 
القبطية  الرهبنة  عن  المقاالت  من 
الكنيسة  وأصوام  القبطية  واللغة 
التى  الدورية  بالرسائل  القبطية 
تصدرها جمعية مارمينا العجايبى 
باإلسكندرية  القبطية  للدراسات 
إلى  باإلضافة   ،١947 عام  منذ 

مقاالت أخرى عن رتبة الشماس، 
اختيار البطاركة من بين الرهبان، 
عيد  وليلة  الفرح  سبت  طقوس 
القيامة المجيد، قامت مجلة مدارس 
العديد  نشر  أيضاً  بنشرها.  األحد 
من المقاالت الخاصة بالشخصيات 
التى  »األنوار«  بمجلة  الكنسية 
القمص  تحريرها  يرأس  كان 
قامت  وكذلك  المقارى،  داود 
يرأس  كان  التى  »الكرمة«  مجلة 
جرجس  حبيب  األستاذ  تحريرها 
بنشر  االكليريكية،  الكلية  مدير 
الكنيسة  قداسات  عن  كتاباته 
القبطية والتقويم القبطى. وكان كل 
ما يكتبه يأتى تعبيراً صادقاً وأميناً 
عن رأى الكنيسة كلها بكل هيئاتها، 
جيد  نظير  األستاذ  بذلك  عبر  كما 
البطريرك  الثالث  شنوده  )البابا 

١١7 فيما بعد(.
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عامل أمسه السرطان ؟!

 بقلم عبدالواحد محمد

 –  1898( المسيح  عبد  يسى   )57( مقال  بقية 
1959( ص 6 

إشترك يسى عبد المسيح مع دكتور عزيز سولاير عطية 
ودكتور »أزوالد بورمستر« فى ترجمة تاريخ بطاركة الكنيسة 
القبطية لألنبا ساويرس بن المقفع أسقف األشمونين، وقد قامت 
جمعية اآلثار القبطية بالقاهرة بنشر هذا المخطوط النفيس فى 
ثالث مجلدات تقع فى ثمانية أجزاء. كما إشترك مع جمعية 
 ،١934 عام  بالقبطية  الجديد  العهد  نشر  فى  الكنيسة  أبناء 
والخوالجى الكبير فى سنة ١936 وسفرى التكوين والخروج 
»األجبية«  فى ضبط  وأسهم  عام ١940  والعربية  بالقبطية 
القبطية. وهكذا  الدراسات  بالقبطية والعربية مع لجنة بمعهد 

كان عضواً فى كل االوساط التى تهتم بالدراسات القبطية.
والتوفيق  القبطية  اآلثار  جمعيتا  قامت   ١96٥ عام  فى 
وقف  وعندما  عطية،  سولاير  عزيز  دكتور  بتكريم  القبطية 
ليلقى كلمته قال: )انه ينبغى أال ينسى المسئولون من المهتمين 
من  قدمه  وما  المسيح  عبد  يسى  األستاذ  القبطية  بالدراسات 
دراسات فتحت الطريق أمام الكثيرين حتى سمعنا عن اهتمام 
عن  الكشف  فى  اليونسكو  مع  باالشتراك  القبطى  المتحف 
الرسول  رسالة  وعن   Gnostics »الغنوسية«  الدراسات 
توما وترجمتها ..(. وبعد ذلك أعلن دكتور باهور لبيب: )إن 
المسئولين قدروا المرحوم يسى عبد المسيح حين تقرر ذكر 
اسمه ضمن من إشتركوا فى الكشف عن رسالة القديس توما 

وكذلك عن الغنوسية(.
كان يجاهر بصوته فى كل مناسبة يرى فيها انحرافاً عن 
التقاليد الكنسية المرعية أو يرى ظلماً يقع على أبناء الكنيسة 

األمناء.
 – المسكين  متى  القمص  أجبر  أن   ١9٥٥ عام  حدث  فقد 
وكيل البطريركية باإلسكندرية فى ذلك الوقت – على العودة 
المسيح  الدير من اإلسكندرية. فأرسل األستاذ يسى عبد  إلى 
مايو  شهر  فى  المسكين  متى  للقمص  القبطية  باللغة  خطاباً 
للمرة  لم أكتب ألواسيك حينما استقلت  ١9٥٥ جاء فيه: ).. 
األولى من وكالة البطريركية باإلسكندرية. وكما أنى لم أكتب 
لك ُمظهراً لك غبطتى بعودتك إلى مركزك مرة أخرى. واآلن 
وقد طفح الكيل، وقد أقلت أخيراً تعُسفاً من مركزك، رأيت أن 
ال ألزم السكون والبد من إبداء شعورى: أيها األب الجليل .. 
لم يخرج القمص متى من بيته إال ليكون راهباً كاماًل. وعالمة 
الراهب الفاضل أن ال يغير شيئاً من تصرفاته من جهة طعام 
كان  الرهبانية – سواء  الفروض  إتمام  مع  وملبس  ومشرب 
فى الدير أو فى المدن فحياته النُسكية ال تتغير .. وإنه لم يقبل 
منصب وكالة اإلسكندرية إال بعد أن دعاه هللا ليخدم الكنيسة 
التى فى أشد االحتياج إلى أمثاله الصالحين الغيورين(. وقد رد 

عليه القمص متى المسكين باللغة القبطية أيضاً.
فى صباح األثنين ١3 مايو ١9٥9 رحل األستاذ يسى عبد 
من  أحداً  خاللها  فى  يجد  لم  المرض  من  فترة  بعد  المسيح 
الكنيسة التى خدمها بصدق يقف بجواره سوى صديقه دكتور 
»بورمستر«. فكان طوال حياته كالناسك يجلس فى محرابه 

مكتفياً بالقليل حتى فى عالج مرضه.

من األمراض القاتلة )السرطان( 
الذي يفتك بأعز الناس  ويأتي غالبا 
دون إنذار فهو يعني الموت السريع 
إرادة  لكنها  جميعا  يؤلمنا  الذي 

الخالق عز وجل؟

يسقط  أن  قريبا  يوما  نتمني  فكم 
من قاموس البشرية افتك  األمراض  
لكونهما  والسرطان   الجهل   وهما 
اإلنسان  إلنهيار   الكبري  الطامة 
منهما   تخلصنا  فإذا  واألوطان  
أفضل    بشرية  حياة  سنري  يقينا 
إلي جهود  بالفعل  يحتاج   هذا  لكن 
العلماء  ورجال السياسة واالقتصاد 
والتعليم علي مدي بعيد لكي ال نري 
مرسومة  والمرض  الجهل  أوراق 
تلوح  وهي  العربية  شوارعنا  في 
بيدها أن الوقت مازال متأخرا لبدأ 

أرض  علي  العملية  الخطوات  تلك 
الجهل  مرادف  فالسرطان  الواقع  
علينا  يعز  فكم  معا  الموت  إلنهما 
جميعا أن نري من ال يملك أهم شيئا 
يحقق  الذي  التعليم  وهو  حياته  في 
والوطن  لإلنسان  الفوائد  من  كثيرا 
فإذا حرمنا اإلنسان من نعمة التعليم 
فأننا نحكم عليه بالموت غير الرحيم 
أن  ندرك  فهل  العمر  رحلة  طوال 
من  الوطن  يحمي  البشري   العقل 
منطق  استخدمنا   إذا  التطرف 
العقالء وهو مد كل العقول بالتعليم 
في  متدنيا  الفقر  مستوي  كان  مهما 
بيئات منعدمة الدخل المادي التعليم 
وأجباريا   إلزاميا   يكون  أن  يجب 
اإلنسان حتي نري وطن  منذ مولد 
بال  الخليج  إلي  المحيط  من  عربي 
ومرض  وفقر  وأرهاب  تطرف 
ودواعش  وفتن وأوهام   بل سيكون 

النصر المؤزر للوطن الكبير !

السطور  تلك  كاتب  حقيقة  سعدت  وكم 
صديق  لي  أرسل  عندما  بالتفاؤل  المتواضعة  
عبر الفيس بوك  بعض من سطور تؤكد شفاء 
من  النوعية  تلك  باستخدامه  السرطان  مريض 
العالج  والكامنة في تلك السطور نصا  والتي 
نقلتها للقارئ العربي دون تعديل كما هي فلعل 

فيها الشفاء

المشروع  على  بالقائمين  لالتصال  نظرا   
برتوكول عالج السرطان هو عبارة عن عالج 
بمواد طبيعية ١00 فى المائة ويشعر المريض 
ولون  والنشاط  بالنوم  أسبوع  أول  فى  بتحسن 
البشرة وتغيير لون البول والبراز و لون بياض 
العينين وشهية األكل ويتم التحليل أسبوعيا  وبعد 
ثالثة أسابيع وبعد ٥ أسابيع تعمل أشعة وتحليل 
ويكون تم السيطرة عليه تمام بالقياس وبعدها يتم 
تصغير الحجم ويتالشى تماما بعد 3 أشهر وليس 
مع كوب  معلقة صغيرة  الجرعات  تمام  اثر  له 
ثالث  ساعة  بنصف  األكل  قبل  ملى   200 ماء 

مرات يوميا؟!

وال نملك  غير دعاء هللا سبحانه وتعالي بشفاء 
وغربا  شرقا  الكبير   عالمنا  في  المرضي  كل 
كما  األصحاء   رؤوس  فوق  تاج  الصحة  ألن 

يف فن احلياه

بقلم مسري جرجس

حياته  عن  األزواج  أحد  يقول 
الزوجيه« لقد كنا نذهب للكنيسه كل أحد 
وكنا نو‹من بالكتاب المقدس بكل قلوبنا 
في  األنهيار  نحو  بقوه  ننطلق  كنا  لكننا 
األنهيار  هذا  يمنع  ولم  الزوجيه  حياتنا 
حقيقه اننا كنا فعاًل نحب بعضنا بعمق.« 
االحباطات  ؛  واالتهامات  الجدال  لكن 
المكبوته  الحب  ومشاعر  األمل  وخيبه 
تتسلل لتكسر قلوبنا وتقضي علي حياتنا.

 
الهامه  األشياء  من  والتدين  األيمان 
األنسان  ان  أال  األنسان  حياه  في  جداً 
لممارسه  يحتاج ألكثر من هذا لالعداد 
أن  بل  الطب  أو  الهندسه  مثل  مهنه 
من  طويله  بسنوات  يطالبنا  المجتمع 
الدراسه و األعداد لممارسه جميع المهن 
تقريباً لكنه ال يطالبنا باي أعداد حقيقي 
لمواجهه واحد من أهم مشروعات الحياه 

واكثرها حساسيه أال وهي الزواج. 
 

نفوسنا  اكتشاف  علينا  يسهل  األيمان 
أنه  كما  معها  التصرف  كيفيه  ومعرفه 
يجب  التي  للحياه  تصوراً  لنا  يضع 
سفر  في  الكتاب  قال  فحقاً  نحياها  أن 
التكوين أنه »من أجل هذا يترك الرجل 
ويكونان  بامرأته  ويلتصق  وامه  أباه 
أستطاع  وحداً« تك 24:2...وقد  جسداً 
هذا  من  أنواع  أربع  اكتشاف  العلماء 
فيما   )Attachment( االلتصاق 
 )Attachment Theory( سمي 
من  عام١960ثنان  في  اكتشفها  والتي 
 John Bowlby and  العلماء هما
Mary Ainsworth  ...وتنطبق هذه 
الدرجه  بنفس  األطفال  على  النظريه 
وربما  البالغين  على  بهاً  تنطبق  اللتي 
يكون التعرف على نوع االلتصاق الذي 
األولي  الخطوه  هو  الشخص  به  يتميز 

نحو تصحيح وتقويه العالقات. 
 
 

أول هذه األنواع هو االلتصاق اآلمن 
)Secure attachment( وهو ينتج 
عنه تقارب عاطفي وينشيء عالقه دافئه 
قوي  عاطفي  واتصال  محبه  و  مريحه 
النه يثق باالخر و ال يخاف من األعتماد 
لالخر  متاحاً  نفسه  يجعل  أنه  كما  عليه 
ويدعوه إلى الثقه به واالعتماد عليه.كما 
أنه  لديه القدره على تقبل حاجه الشريك 
إلى قضاء بعض الوقت بمفرده دون أن 
يتسلل إليه األحساس بالرفض. هو أيضاً 
وفهم  واالستماع  التواصل  على  قادر 
عواطف واحتياجات شريك الحياه وهو 
ويستجيب  األحتياجات  هذه  مع  منسجم 
أفضل  بالطبع  مناسب. وهي  بشكل  لها 

أنواع األتصال واسهلها في التعامل. 
 
 

التجنب  هو  األنواع  هذه  ثاني 
وهو   )Avoidant attachment(
تعطل  عاطفياً  جافه  عالقه  في  يتمثل 
تستجيب  وال  األخر  الشريك  احتياجات 
لها بسهوله بل تتجنب العالقات الحميمه 
فقدان  الشريك  لهذا  تعني  أنها  حيث 
من  النوع  هذا  يتميز  كما  األستقالل. 
األعتماد  على  القدره  بعدم  االلتصاق 
لشريكه  السماح  أو  الشريك  على 
باالعتماد عليه. كما أنه يجد صعوبه في 
التعبير عن المشاعر. وهو عاده يتجنب 

الصراع ثم ينفجر حينما يبلغ مداة. 
 
 

القلق  االلتصاق  هو  النوع  هذه  ثالث 
وهو   )Anxious attachment(
يشعر بعدم األمان في العالقه وحساس 
مالحقه  إلى  يدعوه  مما  للرفض  جداً 
الشريك باستمرار. يشعر دائماً أن شريكه 
ال يوفي احتياجاته ويطالبه بها بأستمرار 
)Needy( يحتاج إلى األطمئنان وهو 
حساس جداً من ناحيه تصرفات شريكه 
أنه  على  شخصيه  بصفه  ويأخذها 
عن  كثيراً  يتحدث  بها.  المقصود  هو 

يتم حلها. هذه  لم  التي  الماضي  مشاكل 
على  نفسها  تفرض  العاده  في  المشاكل 
قد  أخر  بعداً  وتعطيها  الحاليه  المشاكل 
الذي  الشخص  أصاًل.  هناك  يكون  ال 
يتميز بااللتصاق القلق يكون في العاده 
عاطفياً للغايه في طريقه تفكيره ونظرته 
يلوم  ومسيطراً  غاضباً  جدلياً  لالمور، 

األخرين باستمرار. 
 
 

فهو  واخرها  األنواع  هذه  رابع  أما 
وهذا  بالخوف  المتميز  االلتصاق 
يتم  لم  أو  معه  التعامل  يتم  لم  الخوف 
 unresolved( له  حل  إلى  الوصول 
attachment( أو هي العقليه الخائفه 
من ذكريات الصدامات السابقه والخسائر 
الصدامات  لهذه  نتيجه  بها  منيت  التي 
النوع  هذا   . معها  التصالح  يتم  لم  التي 
للتواصل  االستجابه  عليه  يصعب 
ما  دائماً  هي  بل  العالقه  في  العاطفي 
تكون شخصيه جدليه غاضبه غير قادره 
 emotional( عواطفها  تنظيم  على 
تبتعد  الشخصيه  وهذه   )iregulation
واالكتئاب.  األلم  لتتجنب  شريكها  عن 
وهو في العاده التصاق ال يعبأ بالقواعد 
و يتميز بالرغبه في العقاب ومن المكن 

أن يسيئوا معامله اوالدهم. 
 
 

من  األنواع  هذه  فأن  بالمناسبه 
إلى  األباء  من  تمريرها  يتم  االلتصاق 
كيفيه  األطفال  يتعلم  وبالتالي  األوالد 
أزواجهم  ومع  بعضهم  مع  التواصل 
وهم  أمورهم  أولياء  من  المستقبل  في 
بدورهم يعلمونها إلى الجيل القادم. لكن 
يبقى األمل في أن هذه األنواع المختلفه 
تأثيرها  أدراك  يمكن  بل  ثابته  ليست 
السلبي أو األيجابي في حياه األشخاص 
الوصول  يمكن  حتى  تغييرها  ثم  ومن 
إلى حياه زوجيه أو عائليه أكثر ايجابيه. 

نآمل أن ال نري الجهل سائدا في مجتمعنا العربي ألننا نؤمن 
أن أوطاننا العربية  هي المعلم الحقيقي لكل البشر فالتاريخ 
التي صنعت  المضيئة  النماذج   العربي زاهر ومزدهر بكل 
نهضة الغرب في أوربا عندما كانت تهيم في عصر الظالم ؟ 

علي  بالقضاء  الواقع  أرض  علي  سعادتنا  تتحق  فهل 
أوطاننا  دفئ  نستعيد  حتي  مطلقا  قضاءا  والجهل  السرطان 
العربية بعدما أشعل دواعش العصر النار في كل عواصمنا 
العربية تحت أوهام هي الدجل وهي اللعنة التي سوف تصيبهم 
جراء تصرفاتهم الشاذة  عما قريب حفظ هللا أوطاننا العربية 

وجعلها واحة آمن وآمان  ؟!
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دراسة حتليلية 
لنتائج 

إنتخابات كندا 
الفيدرالية )١(

 

بقلم عماد عبدالسيد
 

العامة  اإلنتخابات  أسفرت 
 20١9 لعام  الكندية  الفيدرالية 
تأسيس  منذ  األربعين  و  )الثالثة 
الحزب  فوز  عن  الفيدرالية(  كندا 
رئيس  بقيادة  الحاكم  الليبرالي 
الوزراء الحالي جوستين ترودو  بـ 
١٥7 مقعًدا ، و بذلك يحّق له تشكيل 
لألغلبية  فقدانه  بعد  أقلية   حكومة 
إنتخابات  في  بها  يتمتع  كان  التي 
عام 20١٥ بخسارته لعشرين مقعًدا 
التصويت  الليبراليون  خسر  كما   ،
 ، لمحافظين  لصالح حزب  الشعبي 
تاريخ  في  الثانية  المرة  هي  وتلك 
الحزب  فيها  سيشكل  التي  كندا 
أقل  على  بحصوله  حكومة  الحاكم 
من 3٥%  من التصويت الشعبي ، و 
هي كذلك المرة األولى في التاريخ 
التي يحصل فيها الليبراليون كحزب 
حاكم على أقل نسبة من التصويت 

الشعبي 
يجب  القارئ:  لتذكير  ملحوظة 
أكبر  على  الحاصل  الحزب  على 
عدد من المقاعد أن يتخطى حاجز 
حكومة  لتشكيل  مقعًدا   ١69 ال 

أكثرية
 

بقيادة  المحافظين  حزب   حصل 
أندرو شير على 26 مقعًدا إضافًيا  
ب  بفوزه  السابقة  اإلنتخابات  عن 
١2١ مقعًدا و ظل ُمحتفًظا بوضعية 
»المعارضة الرسمية« بالبرلمان«

كما  حقق حزب »البلوك كيبيكوا« 
نتائج  إيف فرانسوا بالنشيت  بقيادة 
طيبة  بـحصوله على 32 مقعًدا و 
الحزب  وضعية  ُمستعيًدا  ثالًثا  أتى 
عام   منذ  األولى  للمرة  الرسمي 
للغاية  الُمتردي  أدائه  بعد   2008
لم  التي   20١١ عام  إنتخابات  في 
يحصل فيها سوى على 4 مقاعد و 
حصل  التي   20١٥ عام  إنتخابات 

فيها على عشرة مقاعد فقط
كما  للتذكير:  أخرى  ملحوظة 
لكي   ، قبل  من  أشرت  و  أسلفت 
يتمتع أي حزب بوضعية »الحزب 
الرسمي« بالبرلمان الكندي ، يجب 
نائًبا  ب١2  ُممثاًل  يكون  أن  عليه 

على األقل
 

الجديد  الديمقراطي  الحزب  حّل 
بـ 24  رابًعا  سينغ  جاجميت  بقيادة 
عن  مقعًدا   ١٥ فقدانه  بعد  مقعًدا 
تلك  تُعد  و  ؛  السابقة  اإلنتخابات 
اإلنتخابات األسوأ له منذ  إنتخابات 

عام 2004

 
أما حزب الخضر بقيادة إليزابيث 
على  نتائجه  أفضل  شهد  فقد  ماي 
مقاعد  بثالثة  بفوزه  اإلطالق 
اللذين  للمقعدين  مقعًدا  بإضافة 
 ، السابقة  اإلنتخابات  في  بهما  فاز 
مشاركته  منذ  األولى  المرة  وهي 
عام  الفيدرالية  باإلنتخابات  األولى 
الحزب  فيها  يتخطى  ١984التي 
المرة  أنها  كما   ، صوت  المليون 
األولى له أيًضا التي يتم فيها إنتخاب  
مقاطعة  خارج   من  للحزب  نائًبة 
بريتش كولومبيا ، حيث تم إنتخاب 
»جينيكا أتوين« كنائبة للحزب عن 

مقاطعة نيو برونزويك
 

أنحاء  كافة  في  يفز  لم  أخيًرا  و 
بإستثناء  ُمستقل  مرشح  أى  كندا 
 - ويلسون  جودي  الُمستقلة  النائبة 
التي  السابق  العام  )النائب  رايبولد 
من  و  منصبها  من  ترودو  طردها 
رفضت  أن  بعد  الليبرالي  الحزب 
أن تتواطئ معه للتكتم على فضيحة 
بذلك  وهي  الفالين(  سي  إن  إس 
بمقعد  تفوز  مستقلة  مرشحة  أول 

منذ أكثر من عقد في أول انتخابات 
لمرشح مستقل

  
»الشعب  فشل حزب   ، أخيًرا  و 
مقعد  بأي  الفوز  في  الكندي« 
ماكسيم  الحزب  زعيم  فقد  أن  بعد 
بيرنييه مقعده لصالح مرشح حزب 
وهو   ، دائرته  في  المحافظين 
الذي  الوحيد  الحزبي  الزعيم  بذلك 
زعماء  جميع  بين  من  مقعده  فقد 

األحزاب الرئيسية
 

مقاالت  سلسلة  في  توقعت  كما 
»إنتخابات كندا الفيدرالية« - الحلقة 
الخامسة« ، قام أكثر ١7,9 مليون 
إنتخابات  في  بالتصويت  ناخب 
20١9 بنسبة بلغت 6٥,9% ، وهي 
للتصويت  مئوية  نسبة  أفضل  ثاني 
منذ  أُقيمت  إنتخابات  سبعة  من 
كانت  حيث   ، الجديدة  األلفية  بداية 
إنتخابات عام 20١٥ األكثر تصويًتا 
المصوتين  نسبة  فيها  بلغت  بنسبة 
68,٥% ، بينما كانت إنتخابات عام 
بلغت  حيث  تصويًتا  األقل   2008

نسبة المصوتين ٥8,8% فقط
 

لكي أُقرب لذهن القارئ لماذا آلت 
اإلنتخابات الفيدرالية لتلك النتائج ، 
سوف أورد له بعض األمثلة الشعبية 
الشهيرة التي تنطبق على كل حزب

١. الحزب الليبرالي: و الذي مني 
التي  البرلمانية  لألغلبية  بخسارته 
كان يتمتع بها في اإلنتخابات السابقة 
بطعم  كانت  الخسارة  تلك  أن  إال   ،
يقول: »قيراط  الفوز و لسان حاله 

ألنه   ، شطارة«  فدان  ال  و   ، حّظ 
ال زال يتمتع بأقلية »مريحة« نوًعا 
ما ستُمّكنه من تمرير الميزانيات و 
القوانين التي يريد تمريرها ، دون 
اللدود  ُمنافسه  من  تُذكر  عقبات 
المثل  و   ، المحافظين«  »حزب 
سليمة«  العواقب  »جاءت  القائل: 
ينطبق تماًما على الحزب الليبرالي 

حالًيا
2. حزب المحافظين: بالرغم من 
إضافًيا  مقعًدا   26 بإضافة  نجاحه 
حصوله  و  السابقة  اإلنتخابات  عن 
أعلى  على  اإلنتخابات  تلك  في 
تصويت شعبي، إال أن ذلك النجاح 
كان بطعم الخسارة ، و لسان حاله 
ِسّر« و »المتعوس  يقول: »محلّك 
متعوس ، حتى لو علقوا له فانوس«

3. حزب البلوك كيبيكوا: أفضل 
»عوًدا  الحزب:  على  ينطبق  مثل 

حميًدا بعد طول غياب«
4. الحزب الديموقراطي الجديد: 
الُمناظرة التليفزيونية األخيرة لزعيم 
الحزب جامجيت سينج و التي أشاد 
بها ُمعظم من يُطلق عليهم جهابزة 
بأن:  أثبتت  السياسيين  الُمحللين 
»لسانك حصانك ، إن صنته صانك 
أنها  كما   ، أهانك«  أهنته  إن  و   ،
أثبتت كذلك صحة المثل القائل: »ال 
ما ال  فتجد   ، يعنيك  فيما ال  تتدخل 

يرضيك«  
مثال  أفضل  الخضر:  حزب   .٥
ينطبق عليه هو: »من رضي بقليله 

َقْنع«
المثل  الكندي:  الشعب  6. حزب 
القائل: »ال طال بلح الشام و ال عنب 
اليمن« ينطبق تمام اإلنطباق عليه ، 
كما أن زعيم الحزب ماكسيم برنييه 
قام بإحياء مقولة شمشون الشهيرة: 
»علّي و على أعدائي يارب« ، ليس 
فقط بخسارته لمقعده و عدم حصول 
أي من مرشحيه ال 3١4 على أي 
مقعد ، بل في مساهمته و مساهمة 
حزبه السلبية في حرمان العديد من 
بالفوز  المحافظين  حزب  مرشحي 
بالعديد من المقاعد لصالح األحزاب 

الُمنافسة األخرى
 

في الحلقات القادمة إن شاء الرب 
و ِعْشنا ، سوف أشرح للسيدات و 
السادة  القراء و بشكل ُمفصل  ماذا 
و  المقوالت  تلك  بذكر  أعنيه  كنت 

األمثال 
)للمقالة بقية(

وتعرفوهم من مثارهم.. 
بل  ومن بداياتهم أيضا  

كمال محمد ‘براهيم

 

الرب االله بحكمته اراد لنا أن نصل 
الى الحقيقة عن االنبياء من ثمارهم، 
ولكى نتأكد بأنفسنا بما ال يدع مجاال 
أوصانا  فقد  مصداقياتهم،  فى  للشك 
ثمارهم  »من  قائال:  المسيح  السيد 
الى  الرجوع  ويمكن  تعرفونهم». 
النص كامال فى )بشارة متى إصحاح 
7 من االنجيل(، هذا وال يجوز شرعا 
إنجيل يوحنا  إنجيل متى أو  أن نقول 
وهو  االناجيل،  بتعدد  يوحى  فهذا 
إنجيل واحد كما نعلم. ومازالت عبارة 
طبعا.  المفعول  سائرة  المسيح  السيد 
جانبا  الثمار  نترك   أن  وهى  فيها  أشارككم  لو  وددت  فكرة  وراودتنى 
لبرهة ، ونقوم بدراسة بداياتهم، فنستبق االحداث وبذا قد يحالفنا التوفيق  
فى معرفتهم مبكرا، ويمكن تقسيم المقارنة الى 3 أجزاء، شخصية النبى 
واستعداده، ثانيا التكليف االلهى ثالثا تواجد الشهود. . ولنبدأ بموسى النبى، 
فقد أخذ على عاتقه خدمة العبرانيين، ترك العز والفخفخة فى قصر فرعون، 
وانتهى بقتل مصرى، وبعد هروبه من مصر، جاءه أمر التكليف من الرب 
َبِني  َشْعِبي  َوتُْخِرُج  ِفْرَعْوَن،  إِلَى  َفأُْرِسلَُك  َهلُمَّ  »َفاآلَن  العليقة  فى  االله 
إِْسَراِئيَل ِمْن ِمْصَر« )سفر الخروج ١0:3(. هذا وال يوجد شهود على هذه 
الحادثة، ولكننا لإلنصاف يمكن التحقق من صدقها بالنظر الى تحقيق ما 
قاله الرب االله لموسى » ١9 َولِكنِّي أَْعلَُم أَنَّ َملَِك ِمْصَر اَل َيَدُعُكْم َتْمُضوَن 
َواَل ِبَيٍد َقِويٍَّة، َفأَُمدُّ َيِدي َوأَْضِرُب ِمْصَر ِبُكّلِ َعَجاِئِبي الَِّتي أَْصَنُع ِفيَها. َوَبْعَد 
ذلَِك يُْطلُِقُكْم«، وقد تم ذلك فعال بالضربات العشر كما نعلم، وأما عن نبى 
االسالم محمد )صلى إاله االسالم عليه وسلم(، فنجد شرح  بداية الوحى 
فى موقع )طريق االسالم( تحت عنوان )الرد على : أفخاذ خديجة برهان 
الوحى،  إثبات  فى  لها  مدين  االسالمى  العالم  أن  يتضح  ومنها  الوحى(، 
خاصة وإن حوار جبريل معه » إقرأ باسم ربك الذى خلق الى آخره ال 
يوجد فيه اية تكليف بالنبوة. ناهيك عن إنه ال شهود لهذه الواقعة مثلما حدث 
مع موسى النبى. أما السيد المسيح فقد تميز عن كل االنبياء فى الديانات 
السماوية وغير السماوية،  بل وفى تاريخ البشرية، أنه أعلن – وهو  فى 
سن الثانية عشر من عمره -  لماذا جاء الى العالم، نجد الحادثة فى لوقا2، 
ففى عيد الفصح، وهو اليوم الذى سوف يصلب فيه المسيح، صعدت مريم 
وابنها ويوسف الى الهيكل كالعادة، وعند العودة افتقدو يسوع ، فبحثا عنه 
فوجدوه جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، » َوُكلُّ الَِّذيَن َسِمُعوُه بُِهتُوا 
ِمْن َفْهِمِه َوأَْجِوَبِتِه«، وقال يسوع ألمه ويوسف »لَِماَذا ُكْنتَُما َتْطلَُباِنِني؟ أَلَْم 
َتْعلََما أَنَُّه َيْنَبِغي أَْن أَُكوَن ِفي َما أَلِبي؟« وفى ترجمة اخرى »أفعل مشيئة 
ابى«) وطبعا ليس يوسف(، هذا وقد أعاد السيد المسيح هذه العبارة  عندما 
َماِء، لَْيَس  كبر وبدأ ت خدمته، ففى يوحنا6 نجد »أَلنِّي َقْد َنَزْلُت ِمَن السَّ
أَلْعَمَل َمِشيَئِتي، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي أَْرَسلَِني«. فياللعجب ومع ذلك فاننى أجد 
الكثيرين ال يعطون أهمية لهذا الحدث الفريد من نوعه ولم يحدث ألى نبى 
آخر عبر العصور، واما عن بداية خدمته فنجدها فى يوحنا١فعندما رأى 
الَِّذي َيْرَفُع  يوحنا المعمدان السيد المسيح ألول مرة قال »ُهَوَذا َحَمُل هللاِ 
َخِطيََّة اْلَعالَِم« وأما عن التكليف االلهى فقد بلغ ذروته فى لوقا3، فبعد  أن 
ِبَك  اْلَحِبيُب،  اْبِني  َقاِئاًل:»أَْنَت  َماِء  السَّ ِمَن  َصْوٌت  َوَكاَن   « يسوع  إعتمد 
ُسِرْرُت«. وأما عن الشهود فال يسعهم هذا المقال. وفى محاولتى هذه لشغل 
وقت الفراغ لمعرفة االنبياء من بداياتهم أرجو ان اكون قد وفقت ولو بعض 

التوفيق، وأما أن نعرفم من ثمارهم فهذا موضوع آخر.

إستقالة اليزابيث ماي زعيمة احلزب االخضر 
وستقوم السيدة جو-أن روبرتس بقيادة احلزب مؤقتا
, واعلنت  اليزابيث ماي  الفيدرالي  الحزب االخضر  إستقالت زعيمة   : أوتاوا 
تتنحي  العمل  انها بعد ١3 عاما من  البرلمان , وقالت  امام الصحفيين في مبني  هذا يوم االثنين 4 نوفمبر 
كزعيمة للحزب وانها عينت السيدة جو-آن روبرتس خلفا لها مؤقتا ,وكانت اليزابيث ماي 6٥ عاما قد المحت 
بعد وقت قصير من االنتخابات الفيدرالية في 2١ أكتوبر إنها ال تتوقع أن تبقي زعيمة للحزب االخضر في 
الحملة االنتخابية القادمة , وإنها وعدت إبنتها بان تكون االنتخابات الفيدرالية لعام 20١9 االخيرة لها كزعيمة 
للحزب , ولكنها سوف تستمر في عملها كعضوة في البرلمان ,وقالت أيضا إن االمر يتعلق بالتوقيت النها 
تتنبأ بأن حكومة االقلية الليبرالية المنتخبة حديثا سوف تستمر لمدة عامين فقط , مما يعني أن الحزب االخضر 
بحاجة الي أن يكون له قائدا جديدا حتي يتاح له الوقت للتحضير للحملة القادمة , وقالت انه يجب ان ننظر 
الي المصلحة االفضل للحزب , والسيدة جو-آن روبرتس التي ستاخذ مكان اليزابيث ماي كانت صحفية سابقة 
ومذيعة في الراديو,  وعينت في الحزب عام 20١8 ,وقالت إنها تقبل دورها هذا علي مضض , وانها ستركز 

علي إدارة السباق لقيادة الحزب حيث إنها كزعيمة مؤقتة ال يحق لها الترشح للزعامة الدائمة للحزب .
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بقعـــــة ضــــوء 
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فاروق عطية

أصبحت  البحرية،  قير  أبو  هزيمة  بعد     
نابليون  بدأ  بالبر.  مرتبطة  بونابرت  حملة 
يتصرف كحاكم مطلق لكل مصر رغم أنه واجه 
انتفاضات قومية متكررة، نجح جيشه في توطيد 
دعم  على  الحصول  بونابرت  حاول  سلطته. 
الجهد  كل  باذال  باستماتة،  المصريين  السكان 
الشعب  محرر  بأنه  تصفه  تصريحات  بأصدار 
أشاد  كما  والمملوكي،  العثماني  االضطهاد  من 
فرنسا  بين  الصداقة  ومدعيا  اإلسالمي  بالدين 
واالمبراطورية العثمانية )رغم تدخله في شؤون 
الدولة المصرية ذاتية الحكم(. هذا الموقف أكسبه 

في البداية دعًما قوًيا في مصر.

األديان  إلى  النظر  بونابرت هو  مبدأ     كان 
على أنها عمل سياسي، ومن الواجب احترامها 
تحدث  إذا  للحكم.  قوي  كمحرك  مكان  كل  في 
من  جزءا  فقط  ذلك  كان  فقد  كمسلم،  بونابرت 
شخصيته العسكرية وحكمه السياسي لبلد مسلم. 
إن القيام بذلك كان أساسياً لنجاحه وسالمة جيشه، 
فهو لم يكن لديه اهتمام جاد باإلسالم أو أي دين 

آخر بعيدا عن قيمته السياسية. 

إبراهيم  مواجهة  من  بونابرت  عودة  بعد     
تم  الذي  النبوي،  المولد  جاء  وجيزة  بفترة  بك 
بنفسه  بونابرت  قاد  كبير.  ببهاء  به  االحتفال 
لهذا  واستعد  للمناسبة،  العسكرية  المسيرات 
المهرجان مرتديا لباسا شرقيا وعمامة. وفي هذه 
بونابرت«  »علي  لقب  الديوان  منحه  المناسبة، 
بعد أن أطلق بونابرت على نفسه »ابن للنبي« و 
»محبوب من هللا«. وفي نفس الوقت تقريباً اتخذ 
إجراءات صارمة لحماية قوافل الحج من مصر 
إلى مكة، مرسال معها رسالة ود إلى حاكم مكة. 
ورغم ذلك ونتيجة للضرائب التي فرضها عليهم 
لدعم جيشه، ظل المصريون غير مقتنعين بصدق 
بال  مهاجمته  في  واستمروا  للتصالح  محاوالته 
توقف. لم تكن عمليات اإلعدام العسكرية قادرة 
على ردع هذه الهجمات واستمرت في الحدوث.

ومن  لمصر،  حاكما  نفسه  بونابرت  أعلن     
الحضارة  منجزات  من  بعضا  لمصر  قدم  ثم 
مظهرها  في  بفضله  القاهرة  فبدت  الغربية. 
دواوينها  إدارة  أوكل  حيث  أوروبية،  كمدينة 
نفسه،  الوقت  وفي  المنطقة.  رجال  أفضل  إلى 
المدن  في  المحلية  المؤسسات  بعض  إنشاء  تم 
وأوكل  الفرنسيين  للعلماء  معهدا  أُنشأ  األخرى. 
مكتبة  إنشاء  تم  كما  أكاديمي.  عالم  إلى  رياستة 
عامة ومختبر للكيمياء ومشفي للخدمات الصحية 
وحديقة  لآلثار  ومتحف  ومرصد  نباتية  وحديقة 
حيوان. بموجب أوامر بونابرت، وضع العلماء 
المصرية  والمقاييس  لألوزان  مقارناً  جدواًل 
والفرنسية، وُكِتب قاموس فرنسي عربي وُحِسب 
تقويم مصري قبطي أوروبي )ثالثي(. تم إنشاء 
واالقتصاد  لألدب  واحدة  القاهرة،  في  جريدتين 

السياسي تحت اسم: 

»Décade »égyptienne«

 واألخرى للسياسة تحت عنوان: ،

»Courrier égyptien«

التغلب علي مشكلة نقص     حاول بونابرت 
األعداد بشكل كبير بسبب الوفيات في المعارك 
في  يأمل  يعد  لم  الجيش  وكون  والمرض، 
الحصول على تعزيزات من فرنسا بعد الكارثة 
الـ  تحويل  طريق  عن  قير،  أبو  في  البحرية 
فيلق  إلى  قير  أبو  في  نجوا  الذين  بحار   3000

في  القاهرة  في  الشوارع  جميع  أغلقت  بحري. 
العرب  مساعدة  من  السكان  لمنع  ببوابات  الليل 
في هجماتهم الليلية على الفرنسيين. قام بونابرت 
المصريون  كان  حيث  القاهرة،  أسوار  بإزالة 

يستخدمونها كمتاريس ضد الفرنسيين.

      في 2١ أكتوبر ١798م، بينما كان بونابرت 
في القاهرة القديمة، كان سكان المدينة ينشرون 

إقامة  على  ويعملون  الشوارع  في  األسلحة 
تحصينات، خاصة في المسجد الكبير)األزهر(. 
أقسم  واألئمة،  الشيوخ  قبل  من  تحميسهم  بعد 
وأي  الفرنسيين،  كل  يبيدوا  أن  المصريون 
فرنسي قابلوه قتلوه. كان قائد اللواء »دوبوي« 
حاكم القاهرة أول من قتل، ثم سلكوفسكي صديق 
وتجمعت  المعسكر.  في  ومعاونه  بونابرت 
بونابرت من  لمنع  المدينة  بوابات  الحشود على 
الدخول، الذي ُصِدم وأُجبر على اتخاذ منعطف 

للدخول عبر بوابة بوالق.

خطير،  موقف  في  الفرنسي  الجيش  أصبح 
ومراد  الساحلية،  المدن  يهددون  فالبريطانيون 
بك يسيطر علي صعيد مصر، وكان الجنراالن 
مينو ودوغوا غير قادرين على السيطرة إال على 
مصر السفلى. كما كان لدى العرب المصريين 
تأييد ودعم ألولئك الذين يثورون ضد الفرنسيين 

في القاهرة.

   بأوامر من بونابرت تم ضرب العرب في 
المدينة  إلى  المدفعية  إعادة  وتمت  الصحراء، 
الثوار من  الثائرة. قام بونابرت بنفسه بمطاردة 
شارع إلى شارع وأجبرهم على تركيز انسحابهم 
في المسجد الكبير. لحسن الحظ بالنسبة للفرنسيين، 
كانت السماء مغطاة بالغيوم وكذلك صوت الرعد 
اعتبر  مصر.  في  نادرة  ظاهرة  وهي  مدويا، 
صوت  بالخرافات  المؤمنين  السكان  من  بعض 
على  بونابرت  أمر  السماء.  من  كعالمة  الرعد 
حطم  المسجد.  على  النار  بفتح  مدفعيته  الفور 
البوابات واقتحموا المسجد بالخيول،  الفرنسيون 
السيطرة  بعد  الداخل.  في  المدينة  ثوار  وذبحوا 
الكتاب  على  القبض  تم  القاهرة،  على  المطلقة 
من  عديد  وأدين  التمرد.  على  والمحرضين 
والمصريين  األتراك  األزهر وعديد من  مشايخ 
وإلكمال  وأعدموا.  المؤامؤة  في  شاركوا  الذين 
ضريبة  المدينة  على  بونابرت  فرض  عقوبته 

عالية جديدة واستبدل ديوانها بلجنة عسكرية.

ووقوعها  أخرى  مرة  مصر  هدوء  مع     
الوقت  هذا  بونابرت  استغل  سيطرته،  تحت 
سيزوستريس  قناة  واستكشاف  السويس  لزيارة 
المعروفة باسم »قناة الفراعنة« التي تم حفرها 
في العصور القديمة لتربط بين البحرين األحمر 
والمتوسيط عن طريق النيل. قبل أن ينطلق في 
الذاتي،  للقاهرة حكمها  رحلة االستكشاف، أعاد 
محل  عضًوا   60 من  مكون  جديد  ديوان  وحل 

اللجنة العسكرية.

برفقة  بونابرت  انطلق  ذلك  بعد     
بيرتهوليت،جاسبار مونج، لو بير، دوتير، 
 300 بـ  ومتبوعا  كافاريللي،  كوستاز، 
ثالثة  وبعد  األحمر  البحر  إلى  شخص، 
أيام من السير عبر الصحراء وصل إلى 
الستكمال  األوامر  إعطاء  بعد  السويس. 
بونابرت  عبر  السويس،  في  التحصينات 
ديسمبر   28 في  وانتقل  السويس  خليج 
جبال  عن  للبحث  سيناء  إلى  ١798م 
كيلومتًرا   ١7 بعد  على  الشهيرة  موسى 
شرق السويس. وعند عودته، فوجئ بالمد 
إلى  الغرق. عادوا  والجزر وواجه خطر 
السويس بعد الكثير من االستكشلفات، وقد 
على  عثرت  حيث  هدفها،  البعثة  حققت 

سيزوستريس(  )قناة  القديمة  القناة  بقايا 
التي أمر بحفرها سنوسرت الثالث ونختو 

الثاني.

   في هذه األثناء، تلقى العثمانيون في 
األسطول  تدمير  عن  أنباء  القسطنطينية 
الفرنسي في أبو قير، واعتقدوا أن هذا قد 
رسم نهاية بونابرت وحملته المحاصرين 
في مصر. قرر السلطان سليم الثالث شن 
إلى  جيشين  وأرسل  فرنسا  ضد  الحرب 
مصر. انطلق أول جيش، تحت قيادة أحمد 
باشا الجزار بجيش قوامه 30000 جندي 
انطلق  والقدس(.  والعراق  سوريا  )من 
باشا  مصطفى  قيادة  تحت  الثاني  الجيش 
من رودس بحيش قوامه ٥0000 حندي 
واألناضول  والقسطنطينية  ألبانيا  )من 
هجومين  العثمانيون  خطط  واليونان(. 
ضد القاهرة: من سوريا، عبر الصالحية- 
بلبيس– الخانكة، ومن رودس عن طريق 
أو  قير  أبو  منطقة  في  البحري  الهبوط 

ميناء دمياط. 

   في يناير ١799م، وخالل رحلة القناة، 
العثمانية وأن  بالتحركات  الفرنسيون  علم 
العريش  حصن  على  استولى  قد  الجزار 
 ١6( أميال  عشرة  بعد  على  الصحراوي 
مصر.  مع  السورية  الحدود  من  كم( 
العثماني  السلطان  مع  الحرب  بأن  لتأكده 
الدفاع  من  يتمكن  لن  وأنه  وشيكة  كانت 
أن  بونابرت  قرر  العثماني،  الجيش  ضد 
أفضل دفاع له سيكون مهاجمته أواًل في 
سوريا، حيث سيعطيه النصر المزيد من 
الوقت للتحضير ضد قوات العثمانيين في 

رودس.

   قام نابوليون بتنظيم جيشه في فرق تحت 
جندي(،  رينيه)2١60  الجنراالت:  قيادة 
بون)2449  جندي(،  كليبر)2336 
فرقة  جندي(،  النيس)2938  جندي(، 
مرات)900  يواكيم  بقيادة  فرسان 

المشاة والفرسان تحت  فارس(، لواء من 
فرقة  )400 جندي(،  بيسيير  اللواء  قيادة 
إيل)89 جندي(، وفرقة مدفعية تحت قيادة 
والمهندسين  دومارتن)١387مدفعجي(، 
والباحثين تحت قيادة كافاريللي )3404(. 
كان لكل فرقة من فرق المشاة والفرسان 
6 مدافع. وضع نابليون ١6 مدفع حصار 
قيادة  تحت  بدمياط  الراسية  السفن  على 
القبطان ستاندليت، كما أمر بوريه بالذهاب 

إلى يافا مع قطع من مدفعية الحصار.

   وصل ريجنير والطليعة بسرعة إلى 
جزءا  ودمروا  عليها،  واستولوا  العريش 
الباقين على اللجوء  من الحامية وأجبروا 
إلى القلعة. فهرب مماليك إبراهيم بك وتم 
االستيالء على معسكرهم. غادرت القوات 
 ٥ في  القاهرة  بونابرت  بقياددة  الفرنسية 
وصل  أيام  سبعة  وبعد  ١799م  فبراير 
وقصف  العريش  إلى  أيضا  بونابرت 
بعد  الحامية  استسلمت  القلعة،  أبراج  أحد 
عبر  كم   60 لمسافة  السير  بعد  يومين. 
حيث  غزة  إلى  الجيش  وصل  الصحراء 
يافا.  إلى  انتقل  ثم  يومين،  لمدة  استراح 
كانت المدينة محاطة بجدران عالية تحيط 
قواته  كلف  قد  الجّزار  كان  األبراج.  بها 
بمهمة الدفاع عنها بالمدفعية التي يديرها 
يافا  كانت  ولما  عثماني.  جندي   ١200
سوريا،وكان  إلى  المؤدية  الطرق  إحدى 
على  يعتمد  البعثة  نجاح  من  كبيرا  جزءا 
إسقاطها، اضطر بونابرت إلى االستيالء 
بحصارها  فقام  قدًما،  المضي  قبل  عليها 

من 3ـ 7 مارس. 

قائد  إلى  رسوال  بونابرت  أرسل      
الرد  فكان  باإلستسالم،  يطالبة  المدينة 
بشن  المدينة  قائد  وبدأ  رأسه،  قطع  هو 
اليوم.  نفس  مساء  في  صده  تم  هجوم 
أحد  انهيار  في  المحاربين  مدافع  تسببت 
رغم  المدينة  لسقوط  أدى  مما  األبراج، 
سقوط  تلى  لحاميتها.  الشديدة  المقاومة 
بأمر  المجازر  من  وليلتان  يومان  المدينة 
على  النار  إطالق  تم  حيث  نابليون،  من 
بين  عددهم  تراوح  الذين  الحامية  أفراد 
3440 و 4١00 وكان أغلبهم من األلبان. 
ديواًنا  بونابرت  أنشأ  يافا،  يغادر  أن  قبل 
إلى مستشفى كبيرة في  باإلضافة  للمدينة 
موقع دير الكرملي بجبل الكرمل، لمعالجة 
الطاعون،  بوباء  أصيبوا  الذين  جنوده 
بينهم  شوهدت  قد  أعراضه  كانت  والذي 

منذ بداية الحصار. 

   من يافا، انطلق الجيش الفرنسي إلى 
مدينة عكا الساحلية. في الطريق استولى 
الجيش على حيفا وكذلك الذخائر والمؤن 
يافة  قلعة  إلى  باإلضافة  هناك،  المخزنة 
الناصرة وقلعة الناصرة وحتى بلدة صور. 
لكن   ، مارس   ١8 في  عكا  حصار  بدأ 
الفرنسيين لم يتمكنوا من االستيالء عليها، 
وقد توقفت بذلك الحملة في سوريا بشكل 
مفاجئ. تمت حماية المدينة من قبل نخبة 
حديثا  انشؤها  تم  التي  العثمانيين  المشاة 
المدينة  وكانت  باشا،  الجزار  قيادة  تحت 
على الساحل مباشرة، مما مكنها من تلقي 
عن  بالمؤن  التزويد  وإعادة  التعزيزات 

طريق األساطيل البريطانية والعثمانية.

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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كده  وقبل.    ... حاجه  كل.  اول 
أي  عاوزه  ...مش  كالمنا  مانبتدي 
واحد ...  او. واحده ...  اسمه او 
من  يزعل   .... وسام    ... اسمها  
 ..... الوسام  ربط  او    ... العنوان 
الكلب. .... علي  او  بالهوهوه ...  
كل  فالصراحة   ... تماما  العكس 
كان   ... انا  واولهم.    .... واحد 
العظيم  الشرف  هذا  نيل  يتمني 
 ...... وسام  الكلب  ناله  اللي.   ...
ح  ياما  كونان....ولسه   ... اقصد 
ناو  ناو.   ... شاو  شاو    .. نشوف 

... ندخل. بقي. بجد في الموضوع. 
دونالد  األمريكي  الرئيس  اعلن  فقد 
ترامب  أن البيت األبيض سيستقبل  
الكلب التابع للجيش األمريكي الذي 
منزل زعيم  مداهمة  استخدم خالل 
بكر  أبو  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
سوريا  غرب  شمال  في  البغدادي 
حيث ان هذا الكلب قد اصبح رمزا 
لهذه العملية.   وكان ترامب قد نشر 
»خدمات  قدم  الذي  الكلب  صورة 
رئيس  قول  بحسب  استثنائية« 
األركان األميركي، في العملية التي 
سوريا  في  البغدادي  خاللها  قتل 
وقد صرح الجنرال مارك ميلي إن 
الكلب أصيب »بجروح طفيفة« في 
)اسم  اسمه  كشف  ورفض  العملية 
الكلب طبعا مش اسمه هو(  ألسباب 
أمنية. ولكن ترامب فجر. المفاجاه. 
استقباله  سيستم  الكلب  ان  بإعالنه 
في البيت األبيض وأكد المعلومات 
الصحافية التي كشفت ان  اسم الكلب 
»كونان« وكتب الرئيس األميركي 
»سيغادر  تويتر  في  حسابه  على. 
األوسط  الشرق  منطقة  كونان 
األسبوع  األبيض  البيت  إلى  ويأتي 
المقبل« ومع ان ترامب هو الرئيس 
الذي  المعاصر  التاريخ  في  الوحيد 
اال  األبيض  البيت  في  كلبا  يقتن  لم 
انه نشر  على تويتر صورة مركبة 
له وهو يسلم الكلب وسام الشرف، 
أعلى وسام في المؤسسة العسكرية 
األميركية. مستخدًما صورة حقيقية 
في  شارك  أمريكي  جندي  لتكريم 
»بطل  تحتها  وكتب  فيتنام  حرب 
ناصح.  كان  هو  بس.  أمريكي«. 
مخصص  وسام  واختار.  بزيادة 
مديه  الصورة«  »الحظوا  للكلب 
كده علي عضم شويه .. الصراحة 
سبب  دي.  بعملته  ترامب  األخ  ان 

مشاكل كتير لكالب كتيره .... من. 
كلبنا.  حتي   .... اخري.  جنسيات 
اللطيف هيركي ... وده تصغير ل 
هيركيوليز .... بقاله كام يوم واخد 
ركن كده ومنطوي .... ولسان حاله. 
انا ايه اللي مقعدني في.   يقول .... 
مستحمل  ومخليني   ... دي.  البلد 
جو كندا وتلجها. وصقيعها ... مش 
لو كان. معايا الجنسية. األمريكية. 
بالتراالم   .... اولي  كنت   ....
ناس  صحابي  صحيح    ... ده  الم 
لطاف. ..  ومعيشني في عز ومش 

مخليين. في. نفسي حاجه ....  بس 
مافكروش في يوم ينعموا عليا .... 
ألومك  ال  بصراحه  وسام...  بحتة. 
ياهيركي ... بس عايزه أفكرك ... 
بحجم المعاناه اللي بيعيشها أخواتك 
الضالين في مصر ....  ماعلينا ....  
والهوهوه   .... الوسام  م  بقي  سيبنا 
... وخلونا نتكلم جد شويه. ... هو 
صحيح. ... بالقضاء علي البغدادي 
علي  القضاء.  ذلك.  يعني  هل   ..
او   ... اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الموضوع  وال   ... داعش  تنظيم. 
المتحدة  الواليات  بين  صفقه  كله 
مقابل  البغدادي  لتسليم  وتركيا 
من  األمريكية  القوات  انسحاب 
الشمال السوري، مما سمح للجيش 
التركي بالتوغل في المنطقة »على 
واشنطن  حلفاء  األكراد  حساب 
  .... داعش  محاربة  في  السابقين 
البغدادي  مقتل  ان  الكثيرون  يعتقد 
يشّكل »نهاية مرحلة«. وهو خطوه 
ترامب  قرار  مع  »متناسقة  جاءت 
بوقف الدعم عن األكراد في سوريا 
وسحبهم من حدود تركيا، فالوظيفة 
قد انتهت وصار يجب االنتهاء من 
تكاليفها ومصاريفها..... هناك رأي 
اخر يقول ان مشهد مقتل البغدادي 
مشهد  بنفس   .« بالظبط  بيفكرنا 
  ... السينمائي  او  الهوليودي  أوباما 
البغدادي  بورقة  ترامب  لعب  فقد 
قبل االنتخابات األمريكية؟.  ومثلما 
عانى أوباما من أزمة االئتمان التي 
مقتل،  في  بالده  اقتصاد  ضربت 
الدن،  بن  لمشهد  بحاجة  وكان 
حصار  من  حالياً  ترامب  يعاني 
للديمقراطيين وخطط لعزله  وإبعاده 
مش.  ..الموضوع.  الرئاسة  عن 
صفقه  هي  سواء   ... كتير.  فارق 
 ... انتخابيه  دعايه  او   ... تركيه. 

السؤال األهم في اآلخر يبقي كما هو 
بمقتل  سينتهي  اإلرهاب.  هل   ....
داعش  ستنتهي  وهل   ... البغدادي. 
ال.   ..... بساطه  بكل  اإلجابة   ....
...  الن مقتل رجل ال يعني مقتل 
فكرة، وداعش فكرة،  اإلرهاب في 
وجود. »اسامه بن الدن. » او في 
)ودي  هو  هو  البغدادي    « وجود 
ان  أقول  هوهوه(  مش  فكره  علي 
الفرق الذي ميز البغدادي عن اسامه 
البغدادي  جراءةة  في  هو  الدن  بن 

الحكايه  كل    ... الخالفه  وادعاءه 
انهم. يمكن ياخدوا شوية وقت. علي 
مواصفات  به  خليفة  مايالقولهم  
القاموس  حسب  الكاملة،   الخالفة 
كان  البغدادي  القديم؟«  التراثي 
مجرد واجهه او رمز،  ال احد يعتقد 
ان  تنظيم الدولة اإلسالمية  سوف  
ينتهي بانتهاء البغدادي بهذه النّهاية 
»اذا  يقولون  والكثيرون  الدموية 
أّدى  اأُلم  القاعدة  تنظيم  انهيار  كان 
ودموية  عنفا  أكثر  تنظيمين  لنشوء 
فإنّنا  و‹داعش‹،  ›النصرة‹  وهما 
نفسها  الّسابقة  تتكّرر  أن  نستبعد  ال 
المقبلة«.   والّسنوات  األشهر  في 
وأسبابه  حيا  مازال  اإلرهاب 
ال  فاإلرهاب  تعالج،  لم  الجذرية 
وهذه  حاضنة،  بيئة  في  إال  ينمو 
النقد  لممارسة  الغرب  تحتاج  البيئة 
الذاتي ومراجعة أنفسهم  إلدراك أنه 
المسؤولية األكبر في نشوء  يتحمل 
التنظيمات اإلرهابية ومدها بأسباب 
ده  انا  كالمي.  مش.  ده  الحياة!«. 
وركزوا  والمحللين  المفكرين  كالم 
البيئة  موضوع  في  قوي  معايا 
مابيفكركوش   .... دي.  الحاضنة 
البيئة    با  ...مابيفكركوش.   بحاجه. 
الخصبه والحاضنة والممهدة تماما..  
ل استقبال اإلرهاب .... وتدعيمه. 
اللي   .... بترودو  مابيفكركوش   ...
بيدخل اإلرهابين البلد بفرحه  وزفه 
... واللي ادي واحد  من اإلرهابيين 
عن  دوالر  مليون  كام  تعويض 
قضاها    .... أمه  ياعين   ... أيام 
منا  الكثير  وأظن    ... السجن  في 
الحظوا من خالل. السوشيال ميديا 
التعليقات الغريبه التي. مالت الفيس 
بوك عند فوز الحزب الليبرالي ... 
البقية ص 19

وسام. ...... هاو هاو  
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

عن الرتاث العربي املسيحي )3(

كيف انقطع االقباط عن  
لغتهم القبطية !

عصام نسيم 
ندوات  بعض  في  سمعنا 
بالتراث  يسمى  ما  ومحاضرات 
اقبلوا  االقباط  ان  المسيحي  العربي 
على اللغة العربية بعد دخول العرب 
الي مصر بارداتهم  ثم تركوا لغتهم 
احد على  يجبرهم  ان  دون  القبطية 
لهذا  المتبنيين  احد  سمعنا  بل  ذلك 
يتردد على ان  التراث يقول ان ما 
لغتهم  ترك  على  اجبروا  االقباط 

العربية اكذوبة غير حقيقة !

فهل هذا الكالم حقيقي تاريخا ؟

بالطبع بالرجوع الي معظم الكتب 
وكتبت  االقباط  تاريخ  دونت  التي 
عن هذه الفترة نجد غير ذلك  كما 

سنوضح .

القبطية  اللغة  ان  نوضح  ولكن 
هي اللغة االصلية والقومية للشعب 
امتدات  فهي  المصري  او  القبطي 
فاللغة  القديمة  المصرية  للغة 
من  االخيرة  المرحلة  هي  القبطية 
في  القديمة  المصرية  اللغة  تطور 
والتي  وهي   منها  الرابع  الخط 
المصري  الشعب  بها  يتحدث  كان 
القديم وكانت تكتب اللغة المصرية 
مدون  هو  كما  والصور  بالرموز 
المسيحية  والمعابد  المقابر  على 
وكانت  الهيروغلوفية  منها  وكان 
وكانت  المقدسة   الحروف  تسمى 

لغة الكهنة .

الهيروغليفي  الخط  تطور  ثم 
الخط  وهو  منه  ابسط  شكل  الي 
الخط  تطور  ثم  الهيراطيقي 
وهو  ابسط  لمرحلة  الهيراطيقي  
الخط الديموطيقي وهو الذي تحول 

بعد ذلك الي الخط القبطي .

مصر  الي  المسيحية  دخول  فبعد 
في النصف الثاني من القرن االول 
يصيغون  االقباط  وبدأ  الميالدي 
ايمانهم الجديد في كتب وكانت اللغة 
القبطية بشكلها القديم ال يمكن ان يتم 
كتابة  تم  الشكل  بهذا  معها  التعامل 
اللغة المصرية بحروف يونانية مع 
الخط  بسبعة حروف من  االستعانة 
في  موجودة  تكن  لم  الديموطيقي 
الحروف اليونانية وقد ساهم العالمة 
القبطي بنتيوس في هذا العمل بشكل 

كبير .

تدوين  في  ذلك  بعد  االقباط  وبدأ 
باللغة  القبطي  وتراثهم  ايمانهم 
البداية  في  منها  والتي كان  القبطية 
الصعيدية  هي  لهجات  ثالثة 

والبحيرية والبشمورية ثم اض

ويكتبون  يتكلمون  االقباط  وظل 
المختلفة  بهجاتها  القبطية  بلغتهم 
والتي  اليونانية  اللغة  مع  وطبعا 
الوقت  هذا  في  العالم  لغة  كانت 
ولغة الثقافة وايضا لغة اباء الكنيسة 
االباء   ( االولى  القرون  في  الكبار 

الشرقيين اما االباء الغربيين فكانوا 
يكتبوا باللغة الالتينية (

واستمر الحال كذلك طيبة القرون 
السبعة الميالدية االولى الي ان دخل 
السادس  القرن  في  مصر  العرب 
اللغة  على  القضاء  مراحل  وبدأت 
لغتهم  االقباط  بعدها  ليترك  القبطية 
يتحدثون  ظلوا  التي  اجدادهم  ولغة 
بها منذ ان نشأت الحضارة المصرية 
على ضفاف النيل منذ ام يقرب من 

ثالثة االف سنة قبل الميالد !

اما عن مراحل ترك االقباط للغتهم 
ولغة اجدادهم  .

المرحلة االولى

كان  مصر  العرب  دخول  بعد 
ذلك  في  والوالة  العرب  الحكام 
العربية  بلغتهم  يتحدثون  الوقت 
القبطية  بلغتهم  يتحدثون  واالقباط 
مع  يتعاملون  الحكام  هؤالء  وكان 
وكان  مترجمين  خالل  من  االقباط 
امر  متوليين  البداية  في  االقباط 
الشئون  وكل  البالد  في  الدواوين 

االدارية في مصر .

وفي عام 706 امر عبدهللا بن عبد 
الملك بن مروان بتعريب الدوواين 
اللغة  تعلم  في  وقتها  االقباط  وبدأ 
في  بوظائفهم  لالحتفاظ  العربية 
بدأية  القرار  هذا  وكان  الدوواين 
مع  ولكن  القبطية  اللغة  اضعاف 
لكنهم  العربية  اللغة  االقباط  تعلم 
مع  القبطية  باللغة  يتحدثون  كلظوا 
بعضهم البعض وفي بيوتهم وداخل 

كنائسهم.

واالكثر  الثانية  المرحلة  وكانت 
بأمر  الحاكم  عهد  في  هي  ضراوة 
-996  ( الفاطمي  الخليفة  هللا 
١02١(  حفيد المعز  لدين هللا وقد 
باللغة  التحدث  بمنع  قرار  اصدر 
المنازل  في  حتى  نهائيا  القبطية 
على  ضيق  وقد  العامة  والطرقات 
بقطع  وامر  شديد  ضيق  االقباط 
لسان كل سيدة تتكلم بباللغة القبطية 
باضطهاد  امر  وايضا  اوالدها  مع 
يقول  وكما  مرير  اضطهاد  االقباط 
المقريزي في كتابه – تاريخ االقباط 
– من ضمن اضطهاداته لالقباط انه 
قبض على البابا زخارياس البطرك 
وامر  اشهر  ثالثة  اعتقله   64 رقم 
وعندما  تضره  فلم  للسباع  بالقاءه 
الجنود  ان  اعتقد  الخليفة  هذا  سمع 
ذيابه  بتطليخ  فامر  رشوا  اخذوا 
بالدماء واقااه للسباع ثانية فمل تؤذه 
فتعجب  به  تستأنس  هللا  جعلها  بل 
الحاكم وامر برفعه من بين السبابع 
واعتقله ثالثة اهشر وتوعده بالقتل 
والطرح في النار ان لم يترك دينه 

فلم يخف البطريرك
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كيف كشف نهر النيل بعض 
أسرار املصريني القدماء؟ )2(

فرعونيــات

وائل جمال الدين بي بي سي
سحر  التجميل  فنون  أبرزت  كيف       §

وجاذبية املرأة املصرية القدمية؟
الفكر  في  الماء  إن  فاندييه  الفرنسي  ويقول 
الديني المصري القديم »يمثل عنصرا أساسيا 
المحيط  وإلى  الجديدة،  الحياة  تخرج  منه 
األزلي تؤول الشمس وقت الشفق، لتبث فيه 

قوة نشطة جديدة«.
من  عددا  القدماء  المصريون  خصص 
اإلله  أشهرهم  النيل  بنهر  ارتبطوا  األرباب 
سنويا،  النيل  فيضان  يمثل  الذي  »حعبي«، 
ومصدر الحياة األولى عموما )بداية الخلق( 

ومصدر الحياة األولى للمصري القديم.

ُوصف حعبي بـ »سيد القرابين« وكان أهم 
دور كمعبود هو تجسيد فيضان النيل، وورد 
النيل«  »أناشيد  بـ  يعرف  فيما  كثيرا  ذكره 
وضمن فقرات في »نصوص التوابيت«، كما 
و«رب  الفيضان«  »سيد  أيضا  عليه  أُطلق 
أزلي« و«خالق« و«رب األرباب« و«أقدم 
األرباب«، كما وصف بـ »سيد الكل«، الذي 

يحدث التوازن في الكون.
كرب  حعبي  للمعبود  ظهور  أقدم  يرجع 
وأقدم  القديمة،  الدولة  عصر  إلى  للفيضان 
تصوير له يرجع إلى عهد الملك سنفرو، ومنذ 
بداية األسرة الخامسة بدأ تصوير حعبي ضمن 
أرباب الخصوبة في معبد الملك »ساحورع«، 
الجسم  ممتليء  رجل  هيئة  على  ُصور  كما 
كرمز  الماء،  منهما  يتدفق  كبيران  ثديان  له 
الزهور  حامال  وُصور  والنماء،  للخصوبة 
والدواجن واألسماك والخضراوات والفاكهة، 
ونبات  العليا،  لوتس، شعار مصر  أو زهرة 

البردي، شعار مصر السفلى.
ترانيم النيل

دأب الكهنة والمصريون على ترديد أناشيد 
على  ونعمه  بقدره  عرفانا  للنيل  وترانيم 
الناس، من بين هذه المدائح الدينية نص يعود 
إلى عصر الدولة الوسطى يقول: »المديح لك 
ويأتي  األرض،  من  يخرج  الذي  حعبي،  يا 
ليعيد الحياة لمصر«، وفي موضع آخر يمدح 
الفيضان  إلى  ويدعوه  النيل  القديم  المصري 

قائال:
حعبي  يا  تأتي.  ليتك  الخضرة،  مسبب  »يا 
يا  القرابين،  خالق  يا  مصر  إلى  تأتي  ليتك 
مسبب خضرة الضفتين لتعطي الحياة للناس 
يا  الحقول،  من  منتجاتك  من  والحيوانات 

مسبب الخضرة ليتك تأتي«.
تورينو،  بردية  في  مديح  نص  يشير  كما 
العالم  ترجمته  أورد   ،١9 األسرة  إلى  تعود 
المصري رمضان عبده في دراسته »حضارة 

مصر القديمة« يقول:
»إنه هو الذي يروي المراعي، هو المخلوق 
وهو  الماشية،  ليغذي  الشمس(  )إله  رع  من 
البعيدة عن  الذي يسقي األرض الصحراوية 

الماء. ماؤه هو الذي يسقط من السماء، إنه هو 
الطعام،  يكثر  الذي  بالقوت، وهو  يأتي  الذي 
ويمدحه  طيب،  شيء  كل  يخلق  الذي  وهو 

الناس«.

المخازن  يمأل  الذي  »هو  النص:  ويضيف 
يعطي  الذي  هو  الغالل،  شون  حجم  ويزيد 
كما  تنمو  الثمار  يجعل  الذي  هو  الفقراء، 
أي شيء،  الناس  ينقص  فال  الجميع.  يشتهي 
ومن كان حزينا يصبح مسرورا... الفيضان 
لكي يعطي  الخضراء،  ينساب على األرض 
يرتفع  وعندما  العطشى،  جميع  إلى  الحياة 

تشدو األرض فرحة«.
أن  القديم  المصري  الديني  الفكر  تصّور 
روحا تكمن وراء هذا النهر العظيم، تدفع مياه 
الفيضان حاملة الخصب، وهي روح المعبود 
حعبي، كهذا المقتطف من نص ترنيمة للنيل، 
في  فيركوتير،  جان  الفرنسي  العالم  أورده 

دراسته »مصر القديمة«:
هذه  من  أخرج  حعبي،  يا  لك  »تحية 
إنك  الحياة،  مصر  لتهب  واحضر  األرض 
الظلمات، وتغطي أمواهك  تخفي مجيئك في 
البساتين، أنت واهب الحياة لكل ظمآن، عندئذ 
البطون  مهللة،  األرض  أصوات  ارتفعت 
الضحك  من  تهتز  والزهور  وسعيدة،  فرحة 

واألسنان تمضغ«.
النيل وقصص احلب املصرية

كثيرة  أدبية  مشاهد  في  بقوة  النيل  ظهر 
السيما  بأنواعه،  المصري  األدب  سجلها 
من ١٥00  بدءا  التي ظهرت  الغزل  أشعار 
قبل الميالد، وهي فترة تحررت فيها العادات، 
التحديد  وجه  على  الرعامسة  عصر  ويعد 
الشخصي  الشعر  فيه  انطلق  الذي  العصر 

متحررا من كل قيد.
اللويت،  كلير  الفرنسية  العالمة  وترجح 
ونصوص  مقدسة  »نصوص  دراستها  في 
اليونسكو  منظمة  سلسلة  ضمن  دنيوية« 
لنماذج الفكر العالمي، أن تلك القصائد »كانت 
تلقى أثناء الوالئم، بمصاحبة الموسيقى على 
آلتي الفلوت والجنك«، وتورد أبيات شعرية 
سجلتها قطع ُعثر عليها لسطح إناء، محفوظ 
في المتحف المصري، يحضر فيها النيل بقوة 
في مشهد غرامي جمع حبيبين كهذا المقتطف:

أنزل  أن  أرحل،  أن  لي  يحلو  كم  »حبيبي، 
إلى النهر واستحم أمامك، إني اتركك تشاهد 
من  )المصنوع(  سروالي  في  وأنا  جمالي، 
الكتان الملكي، من أرّقه، أنا معطرة بالطيب 
من  بجوارك،  الماء  في  أغوص  الزكي، 
حمراء  بسمكة  ممسكة  أخرج  حبك،  أجل 
يا محبوبي، تعال  بين أصابعي، يا صديقي، 

وشاهدني«.

وتواصل األبيات حركتها األدبية لتنتقل إلى 
المحبوب في فقرات تصويرية جديدة:

اآلخر،  الشاطيء  على  حبيبتي  »عشق 
النهر يفصل بيننا، المياه تندفع بشدة في زمن 
فوق شط  واقف رابض  والتمساح  الفيضان، 
رملي، لكنني أنزل إلى الماء وأغوص وسط 
األمواج، إن قلبي قوي فوق النهر، والتمساح 
أشبه  قدمي  تحت  الماء  كالفأر،  لي  يبدو 
باليابسة، إن حبي لها هو الذي يمنحني القوة، 
أدري  أنا ال  الماء،  قد سحر  كأن )وجودها( 

سوى رغبة قلبي وهي تقف أمامي«.
§     الحب والعشق في زمن الفراعنة

يخلق  أن  على  المصري  خيال  النيل  ساعد 
وتشير  والطبيعة،  المرأة  بين  تجمع  شراكة 
الشراكة  هذه  أن  إلى  دراستها  في  اللويت 
عنصري  وتشكل  تاما،  امتزاجا  »تمتزج 
والزهور  فالمرأة  الكون.  في  الخصوبة 
الجوهر،  حيث  من  تختلف  ال  والثمار 
الحياة  على  والشاهد  النموذج  جميعها  إنها 
المتجددة، البشرية والنباتية، على حد سواء«

أسطورة »عروس النيل«
في  النيل«  »عروس  أسطورة  ذكر  جاء 
كتاب »فتوح مصر والمغرب« لعبد الرحمن 
ميالديا،   87١ عام  المتوفى  الحكم،  عبد  بن 
وتتلخص  وتوارثوها،  كثيرون  عنه  ونقلها 
القصة في أن مصريين جاءوا إلى عمرو بن 
ِبكر  فتاة  بإلقاء  السماح  منه  العاص، وطلبوا 
في مياه نهر النيل كعادتهم كل عام وتقديمها 
يفعلوا  لم  وإن  بالخير،  ليفيض  للنهر  قربانا 
العاص،  بن  عمرو  فرفض  الجفاف،  سيحل 
وإن  اإلسالم،  في  يكون  ال  »هذا  لهم  وقال 

اإلسالم يهدم ما قبله«.

بن  الخليفة عمر  إلى  وأرسل عمرو رسالة 
عمر  فأرسل  األمر،  في  يستشيره  الخطاب 
أمير  عمر  هللا  عبد  فيها:«من  جاء  رسالة 
فإن  بعد،  أما  أهل مصر،  نيل  إلى  المؤمنين 
كنت تجري من قبلك فال تجر، وإن كان هللا 
هللا  فنسأل  يجريك  الذي  هو  القهار  الواحد 
الواحد القهار أن يجريك«، فألقى عمرو بن 
العاص الرسالة في النيل وكان أهل مصر قد 
منها، ألنه ال  والخروج  إلى »الجالء  تهيأوا 
يقوم بمصلحتهم فيها إال النيل، وأصبحوا وقد 
واحدة،  ليلة  في  ذراعا  تعالى ١6  أجراه هللا 

وُقطع تلك السنة السوء عن أهل مصر«.
وتناقلتها  األذهان  في  األسطورة  ترسخت 
الحكم في  ابن  األجيال كموروث شفهي عن 
النصوص  الرغم من عدم ذكر  مؤلفه، على 
لها،  بعيد  أو  قريب  من  القديمة  المصرية 
فالثابت في المعتقد الديني المصري عدم تقديم 
قرابين بشرية إلي معبود مهما عال شأنه، كما 
النيل  أحوال  تصف  وبرديات  لوحات  توجد 
لـ  ذكر  أي  فيها  يرد  لم  وأزماته،  وفيضانه 
كقربان  تُقدم  التي  العذراء  النيل«  »عروس 
للنيل، وقد فندها كثيرون من علماء دراسات 
تاريخ مصر القديم ويمكن تلخيص اآلراء كما 

يلي:
§     ُعثر على ثالث لوحات تصف جميعها 
المراسم، الدينية والشعبية، التي تحتفل بفيضان 
رعمسيس  الملك  عصر  إلى  وتعود  النيل، 
وتشير  الثالث،  ورعمسيس  ومرنبتاح  الثاني 
إلى أن الملك كان يحضر االحتفال الذي يبدأ 
بذبح عجل أبيض وأوز وبط ودجاج كقربان، 
ثم تُلقى في النيل »رسالة« مكتوبة على ورق 
اعترافا  النيل  تمدح  أناشيد  تتضمن  بردي 

بفضله.
التي تعود  §     تحتفظ بردية »هاريس« 
تذكر  بقائمة  الثالث  رعمسيس  عصر  إلى 
القرابين والحيوانات والفواكه والنباتات التي 
النيل  لمعبود  وتماثيل  للمعابد،  خصصت 
مع  القرابين  كل  تُلقى  وكانت  »حعبي«، 

التماثيل في النيل، بحسب البردية.
اليونان  الرحالة  من  كثير  زار       §
قبل  السادس  القرنين  بين  مصر  والرومان 
الميالد والقرن األول، مثل هيكاتية في القرن 
قبل  الميالد، وهيرودوت 448  قبل  السادس 
الميالد، وديويدور الصقلي ٥9 قبل الميالد، 
وسترابون حوالي 2٥ قبل الميالد، وجميعهم 
كتبوا عن عادات مصر ولم يشر أي منهم إلى 

»عروس النيل«.
§     كان دخول العرب مصر عام 640 
الديانة  يعتنقون  المصريون  وكان  ميالديا، 
تسمح  وال  القتل  تجّرم  التي  المسيحية، 
غرقا  وقتلها  فتاة  إلقاء  مثل  طقس  بممارسة 

عرفانا للنيل وفيضانه.
§     استطاع العالم الفرنسي جاك فاندييه، 
في دراسته »المجاعة في مصر القديمة«، أن 
يجمع عددا كبيرا من النصوص التي تحدثت 
يزيد  نصوص  من  وجميعها  المجاعة،  عن 
مختلفة  أثرية  مصادر  من   ٥٥ على  عددها 
)منها مصدر واحد وهو معبد إدفو ذكر 3٥ 
لم  دندرة(،  معبد  في  نصوص  وتسع  نصا، 
يأت ذكر ألي »عروس للنيل« بشرية تلقى 

في مياهه.

في  عبده  رمضان  المصري  العالم  ويقول 
من  القديمة«،  مصر  »حضارة  دراسته 
إصدارات وزارة اآلثار المصرية، إن ابن عبد 
العرب  دخول  بعد  القصة  هذه  الحكم »كتب 
هذه  تكون  أن  فإما  عاما،  بنحو 230  مصر 
المخّرفين،  أحد  بمعرفة  له  قد رويت  القصة 
وإما أن تكون الحكاية برمتها من تأليفه هو، 
بقصد تنفير المصريين من مظاهر حضارتهم 

وعقائدهم القديمة والدعوة إلى اإلسالم«.
في  زايد  الحميد  عبد  المؤرخ  ويضيف 
دراسته »مصر الخالدة« قائال: »قصة إلقاء 
العربي  المؤرخ  رواها  التي  النيل،  في  فتاة 
ابن عبد الحكم ال تعدو أن تكون أكذوبة من 
األكاذيب المدعاة على مصر القديمة أو سوء 
فهم لبعض ما قام به المصريون عند االحتفال 
بوفاء النيل في قصة عروس النيل، فهي قصة 

غير معقولة«.
§     مصريات في عيون رحالة ومستشرقين
الضامن  بالنيل،  القدماء  المصريون  آمن 
والضيق،  القحط  مهالك  من  لحياتهم 
واعتبروه الفيض السماوي الذي يهطل على 
أرضهم بالخير، ترنموا بأناشيده على آالتهم 
شكلت  حياة  صورة  به  ورسموا  الموسيقية، 
معنى التاريخ في مصر، كما يمكن أن نفهمه 
التصورات  يُْؤثر  تاريخ  الراهن،  الوقت  في 

الذهنية ذات الداللة واألبعاد األبدية.
التاريخ  »هذا  اللويت:  الفرنسية  وتقول 
المديد الذي ننهمك في دراسته، بكل ما أوتينا 
من ولع وشغف صادقين، لن يصل أبدا إلى 
نهايته، إن علماء دراسات تاريخ مصر القديم 
أشبه بعامل بالقطعة، على المستويين الذهني 
عناصر  يوم  بعد  يوما  يجمعون  والعقلي، 
جديدة تنبثق دون توقف من وسط رمال مصر
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

ماذا تعرف عن اضطراب 
اإليكوالليا؟

اخصائية نفسية

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

ما ان يتكلم و تلتف حوله األنظار,, و بعد 
أن تأخذ مرحلة تعلم اللغة فى األنحسار,, و 
يردد  انه  نالحظ  الصدار,,  فى  كلماته  تبدأ 
او  للمعرفة  ال  تكرار,,  و  مرارا  الكلمات 

فى سبيل  لالستفسار,, و ال 
االستهتار,,  او  الدعابة 
إنذار,,  ناقوس  يطرق  بل 
الضوء على  تعكس  لمشكلة 
االستبصار,,  او  الفهم  عدم 
الكالم  تكرار  متالزمة  انها 
باإليكوالليا,,  المعروفة 
و   ,, الصغار  تصيب  التى 
و  التوحد  طفال  تستهدف 
العقلية  قدراتهم  تميل  الذين 
لالفتقار,, و أيضا المكفوفين 
اإلبصار  مشكالت  ذوى  و 

,, ويرجع ألخطاء ناتجة عن تربية الكبار,, 
مسببة لمصابها العديد من األضرار ,, و عدم 
القدرة على التواصل مع من حوله و انقطاع 
صرع  يتأذى  و   ,, استمرار  دون  الحديث 
الثقة بالنفس و يأخذ فى االنهيار ,, و ال من 
عالج سوى البدء فى جلسات التخاطب بجدية 
حول  المزيد  على  ننطلع  فهيا   ,, اصرار  و 

اسرار متالزمة اإليكوالليا  

Echolalia كلمة االيكوالليا
أسطورة  من  مشتقة  االنجليزية  اللغة  في 

يونانية قديمة حول حورية اسمها إيكو
 )Echo االنجليزية  باللغة  صدى  )أي 
والتي كان بإمكانها فقط تكرار الكلمة األخيرة 
بعد  قلبها  ُفِطر  لها. وقد  يقوله اآلخرون  مما 
جسدها  ووهن  واحد،  من طرف  حب  قصة 
وضعفت قواها ولم يتبقى لها سوى صوتها. 
إنها حكاية وعظية  اسطورة عن الحب والفقد

االسطورى  او  اللفظى  الجانب  عن  هذا 
للكلمة او عن الجانب العلمى 

الكالم   تكرار  بمتالزمة  تعرف  االيكوالليا 
و هو اضطراب في عملية التواصل و قصور 
تكرار  من  يظهر  االستقبالية،  اللغة  فهم  فى 
الكالم مباشرة بعد سماعه أو بعد وقت قصير 
أو طويل فى موقع غير مناسب من الحديث  
في  هي  كما  العبارات  يعيد  الطفل  أن  أي   (
 ،  ) الحديث  خالل  المناسب  الغير  موقعها 

وهي بذلك نوعان فورية و بعدية

فى حين تعتبر ظاهرة االيكتوالليا و تكرار 
الكالم جزء من المراحل الطبيعية للنمو اللغوى 
للطفل فى بواكير عمره و لكن استمرارها بعد 

نمو وظيفه هذا ما يعد اضطرابا

و اهم اسبابها 
بعض   , كالتوحد  نمائى  اضطراب  وجود 
الطفل  على  االهل  بااللحاح  التربية  اخطاء 
بتكرار الكالم, التأخر العقلى, ضعف االنتباه 
خاص   بشكل  السمعى  االنتباه  و  عام  بشكل 
العصبى,  بالجهاز  اضطرابات  التشتت,  و 
االطفال المكفوفين و ذوى مشكالت االبصار 

, عدم القدرة على فهم الكالم

و تترك هذة المتالزمة اثار سلبية لدى نفسية 
االطفال.. ضعف القدرة على التواصل وفهم 
النمو  و  التفاعل  على  ينعكس  مما  االخرين 
اللعب مع  االجتماعى للطفل ... فال يستطيع 
فهم  عدم   , اقرانه 
العديد من الخبرات 
الحياتية التى تستمد 
 , اللغة  خالل  من 
الدراسى  التأخر 
و  الشرح  فهم  لعدم 
لضعف  ذلك  يؤدى 

الثقة بالنفس 
 

العالج
التدخل  يتم  و 
حالة  فى  العالجى 
عن  يكف  ولم  سنوات  الثالث  الطفل  تجاوز 

تكرار الكالم بال فهم 
مع  الحديث  فى  المستخدمة  الكلمات  تقليل 
الطفل و ايجازها بكلمات قليلة .. فطفل التوحد 

لديه معالجة ضعيفة لفهم ما يسمعه 
التى  التخاطب  الجلسات  على  المواظبة 
من  للتخلص  عالجية  خطة  تضع  بدورها 

ترديد الكالم بحسب عمر الطفل  و حالته 

بهدف  المكررة  العبارة  من  اجزاء  تغيير 
تفاحه,  أتريد   ( مثال  للكلمة   معنى  اعطاء 
سيكرر  هنا  و  قطة(  أتريد   , عصير  أتريد 
اكتساب  فى  سيبدأ  تدريجيا  و  الجمل  الطفل 

المعنى  

)المعلم  مثال  التكرارية   الكالمية  السرعه 
:كيف حالك؟ .. الطفل يكرر كيف حالك ؟ .. 
المعلم: الحمد هلل .. الطفل يكرر الحمد هلل ( و 
مع االستمرار و السرعه سيبدأ الطفل يكتسب 
تدريجيا عندما نسأله كيف حالك؟ يقول الحمد 

هلل
اصوات  براعم  نسمع  عندما  كثيرا  يسعد 
إليهم  كلماتنا  تكرر  التى  اصدائها  و  اطفالنا 
و  طبيعية  ظاهرة  انه  ذلك  من  قلق  ال  و   ..
لها  المقبول  الزمنى  المدى  تتجاوز  ما  احيانا 
و سعادتنا بأصوات اطفالنا تجعلنا نستخف و 
لكن يعد هذا تكرار بمثابة  اجراس توقظنا من 

غفلتنا للتنبه من ذلك الخطر 

جبل  على  كنيسة  هي  الصعود  كنيسة 
متر  عن سطح  ارتفاع 830  الزيتون على 
البحر وأعلى قمة في  القدس   وهي بحسب 
التقليد المكان الذي ارتفع منه  السيد المسيح 
بحسب  القيامة  من  يوم   40 بعد  السماء  الى 

لوقا 24: ٥١ 
بداية  في  دائري  شكل  على  الكنيسة  بُنيت 
تدميرها  بعد  بناءها  واعيد  البيزنطي  الحقبة 

في الفترة الصليبية 
دير  يوجد  الصعود  كنيسة  من  وبالقرب 

الصعود الروسي االرثوكسي. 
الرابع  القرن  نهاية  في  الكنيسة  بُنيت 
الملكة   بواسطة  تذكارية  ككنيسة  الميالدي 
هيالنة والدة االمبرطور الروماني قسطنطين.
في  كما  دائري  البيزنطي  تصميمها  وكان 

الشكل .
  داخل الهيكل كان يوجد صفين من االعمدة 
متوضعين على شكل دائرتين  والسقف كان 

مفتوح 

القرن  حتى  البيزنطية  الكنيسة  هذه  بقيت 
يد  على  مرة  اول  وُدمرت  الميالدي  السابع 

الفرس
ثم  العاشر  القرن  وبقيت حتى  بناءها  اعيد 

دمرت مرة اخرى .
الكنيسة  بناء  اعاد  عشر  الثاني  القرن  في 
الدائري  التصميم  بحسب  الصليبين  المدمرة 

البيزنطي االصلي وفي نفس المكان.
في اثناء الحقبة المملوكية والعثمانية  بني  

الى جوارها جامع تابع لها.
في عام ١83٥ تم تحويل شكل بناءها حيث 
االعمدة   بين  جدران  واضيف  السقف  اغلق 

ومحراب .
وال  سقف  لها  يكن  لم  االصلية  الكنيسة 

جدران .
ان  التقليد  وبحسب  يقال  حجر  فيها  يوجد 
عليه عالمة قدم الرب يسوع   وقت الصعود. 
السنة   في    يوم واحد  فيها  للصالة  ويسمح  

فقط  لجميع الكنائس

رحلة اىل االراضي املقدسة - كنيسة الصعود جبل الزيتون

َماِء. وَِفيَما ُهَو يَُبارُِكُهُم، انَْفرَدَ َعْنُهْم وَأُْصِعَد إِلَى السَّ
لوقا 24: 51 
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 عـادل عطيـة

إزدراء األديان.. وإزدراء اإلنسان!
لم  اإلنسان  أن  تصوري  في     
ُوجد  وإنما  الدين،  لنصرة  يُخلق 
الوهج  فهو  اإلنسان؛  لنصرة  الدين 
تأخذ  التي  والقدرة  والقوة،  اإللهي، 
ضياعه  رحلة  في  اإلنسان،  بيد 
النور،  طريق:  إلى  وضعفه، 

والحق، والكمال!
»إزدراء  نسميه:  ما  وأن     
»إزدراء  نفسه  هو  األديان«، 
يعتنقه  ما  أن  ذلك  اإلنسان«؛ 
اإلنسان، ويعتقد أنه يقوده للوصول 
إلى هللا، خالقه، هو جزء من عقله، 

وقلبه، وضميره!
عن  كثيراً  نبتعد  ال  ولعلنا     
الصواب، إن قلنا أن الدين واإلنسان، 
ألحد  يمكن  ال  متالحمان،  توأمان 
عدا  ما  وكل  عنوة،  يفصمهما  أن 
التطلع  كمثل  يكون  الرؤية،  هذه 
هو  الدين  كان  فإذا  السراب..  إلى 
على  المطبوعة  الشرائع  مجموعة 
سطور الكتب، فإن اإلنسان هو هذه 
الشرائع المنطوقة، والمتحركة على 

قدمين!
    ان التخلي عن هذا االدراك؛ 

التي  القوانين  نصدر  أن  إلى  قادنا 
تُجرم  وال  األديان،  إزدراء  تُجّرم 
إزدراء  أن  مع  اإلنسان،  إزدراء 
إزدراء  من  جزء  هو  اإلنسان 

األديان؛ فكليهما نتاج إلهي:
     .. كلمة هللا في كتبه المقدسه.

     .. وصورة هللا، التي ُرسمت؛ 
لتمشي على األرض.

المخيلة  دأب أصحاب  وقد       
تجنيد  على  بالتعصب،  تزخر  التي 
هذه،  األديان«  »إزدراء  فكرة: 
واستخدامها في كل أعمالهم المليئة 
تنتهي  - وال  تبدأ  والتي  بالكراهية، 
أفتعااًل  الدنيئة،  بالمؤامرات   -

وأصطياداً؛ للنيل من اآلخرين!
    وفيما هم يمارسون سطوتهم 
بأنه  يهتفون  نجدهم  الُمخادعة، 
الكذب  هو  وهذا  الدين،  الدفاع عن 

الصراح!
 .. فاهلل هو هللا، لن يهتز من إنكار 
وال  شاعر،  قصيدة  من  وال  منكر، 
من مقال كاتب، وال من مقولة قائل!

هم  والرسل،  األنبياء  وأن   ..   

تؤذيهم  ال  ذواتهم،  في  عظماء 
صامتة،  كانت  سواء  سيئة،  رسوم 

أو كانت متحركة!
السماوية،  األديان  وأن   ..   
المالئكة،  حراسة  في  سماوية، 
وليست أرضية؛ ليزود عنها البشر!

ضالتهم  وجدوا  أنهم  الحقيقة،    
الغواية،  على  التيمة  هذه  قدرة  في 
وجعلوها تكأة للتغطية على عجزهم 
عن  التعصبي  انتماءهم  حذف  عن 
تصرفاتهم، ومحاولة فاشلة لتجميل 
وبغضهم  المفقود،  حبهم  وتجليل 

الموجود بال حدود!
قانون  المزدوجة، أن  المأساة     
إزدراء األديان، يصوب سهامه في 

إتجاه واحد، ال غير!
الدفاع  يّدعون  الذين  وأن     
يرتكبون  أنفسهم،  هم  الدين،  عن 
خطيئة »اإلزدراء«، حين يطلقون 
القردة  »أحفاد  أنهم:  غيرهم،  على 

والخنازير«!
    فقد ساوموا على عقلهم؛ ألنهم 
تصديقه..  ويريدون  ذلك،  يريدون 
تأسست،  خرافة،  مجرد  أنها  مع 
على  كحقيقة  النفوس  في  ورسخت 
غير الحقيقة؛ فلو كان الموصومين 
القردة والخنازير«، هم  بـ »أنسال 
؛ فلماذا نراهم  كذلك ـ كما يزعمونـ 

مثلنا: »بشرا سويا«؟!.
جداًل،  افترضنا،  لو  وحتى      

فمعنی  الفرضية؛  هذه  واقعية 
و عنهم،  عليهم،  تاب  أن هللا  ذلك: 
من  كانوا،  كما  ليكونوا،  وأرجعهم 

بني البشر!
...،...،...،   

لتأثيرات كذبة،     ضعوا حدوداً 
تتخذ مكانها كحقيقة ثابتة!

السماوي  من  تجعلوا  وال     
الدفاع  تحاولون  وأنتم  »أرضي«، 

عنه!
   وكفوا عن استخدام هذا القانون 
اللعين المسمى بـ "إزدراء األديان"، 
إلزدراء  وغاية،  وهدف  كوسيلة 

اإلنسان!...
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ahram. لالعالن باجلريدة اتصل على
teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1( َولَْم َيَتأَمَّ

الحلقة العاشرة: أغرب الزواحف في العالم
الجزء الثاني الثعابين

ب- تابع المقدمة - غذاء الثعابين

  

  

  

التي يتوقع فيها مرور فريسته وعند  الثعبان عادة باإلكمان لفريسته بين األغصان واألوراق أو في األماكن  يقوم 
له  تاركة  والخمود  الترنح  في  الضحية  فتبدأ  في جسدها  السامة  أنيابه  ويغرس  البصر  بلمح  عليها  يثب  منه  اقترابها 
المجال البتالعها أما الثعابين غير السامة فتستعيض هذه الثعابين عن السم بااللتفاف على فريستها واحكام الخناق عليها 
بعضالتها القوية فتختنق الفريسة وتموت كذلك تستطيع بعض الثعابين تسلق األشجار وتتغذى على البيض وفراخ الطير 

وبعض الهوام التي تدب على األشجار
    تتغذى الثعابين على مصادر متنوعة من الفرائس فصغارها تتغذى على الحشرات أما الثعابين الكبيرة فتأكل 
بعض  على  الضخمة  الثعابين  تتغذى  حين  في  الطيور  وصغار  واألرانب  الفئران  مثل  بيئتها  في  المتوفرة  الفرائس 
الحيوانات الكبيرة مثل الخنازير وحيوان الكابيبارا.الثعبان يقوم بابتالع فريسته بالكامل وما يسهل عليه ذلك مرونة فمه 
وعدم وجود لثة أو أسنان مضغ لديه. بعد تجاوز الفريسة الفم يقوم بتحطيمها بعضالت بطنية قوية تعمل كبديل لألسنان 
وبسبب كونه من ذوات الدم البارد عملية هضم الطعام لدى الثعابين بطيئة وهي تأكل على فترات متباعدة فاألناكوندا 
مثال التي تعيش في جنوب أمريكا تأكل في المتوسط كل ستة أشهر وثمة ثعابين تخصصت في أكل بيض الطيور فتقوم 
بابتالع البيضة واالستعانة بفقراتها لتحطيمها ومن ثم تتقيأ ما تبقى من قشور كذلك تم توثيق ثعابين قامت بابتالع تماسيح 
حيث تقوم الثعابين  اوال بتقييد التماسيح او الحيوانات بصفة عامة ثم تثبيت فكها أعلى الحيوان، والتمركز فوقه لتبتلع 
الحيوان ببطء دفعة واحدة، ويمكن للثعابين أن تزيد من معدل األيض الخاصة بها وحجم أعضائها للتعامل مع تدفق 

السعرات الحرارية من هضم هذه الوجبة الضخمة

  

تم التقاط هذه الصور بالقرب من جبل “إيسا” فى استراليا، بواسطة المصور “كاياكر مارتن مولر”، ومن المعروف 
أن هذا النوع من الثعابين والتى قامت بالتهام التمساح، موطنها األصلى فى استراليا، ويعرف عنها أنها تنمو بطول 6 

أمتار فى بعض الحاالت وتعرف بثعابين اوليف.       
 الفرق بين ذوات الدم الحار والبارد

الكائنات ذات الدم الحار مثل الثدييات والطيور تحاول أن تجعل درجة حرارة أجسادها عند درجة حرارة ثابتة وذلك 
عن طريق توليد حرارتهم الداخلية عندما يكون الجو الخارجي بارد وتبريد داخل أجسادهم عندما يكون الجو خارجها 

ذو درجة حرارة أعلى من المعتاد.
لكي يقوم ذوات الدم الحار بزيادة درجة الحرارة تقوم أجساد هذه الكئنات بتحويل الطعام إلى طاقة لذلك نالحظ تناولنا 
للكثير من الطعام في فصل الشتاء لكي تحفظ درجة حرارة الجسم الداخلية ثابتة. الطعام داخل أجسادنا ينقسم إلى جزئين 

جزء صغير منه يتحول إلى الطاقة الالزمة للجسم واآلخر يتم تخزينه داخل الجسم عند الحاجة
الكائنات ذات الدم البارد مثل الحشرات والعناكب واألسماك والزواحف والبرمائيات تتغير درجة حرارة أجسامها 
بتغير درجة حرارة البيئة المحيطة بمعنى أنه في الصيف ترتفع درجة الحرارة فترتفع درجة حرارة أجسامها من الداخل 
وتبرد في الشتاء كما تبرد البيئة المحيطة أيًضا. ففي البيئات الحارة يمكن أن تكون دماء هذه الكائنات أكثر دفًئا من دماء 

الكائنات ذات الدم الحار. تنشط الكائنات ذات الدم البارد في األجواء 
الدافئة بينما تشعر بالكثير من الخمول في األجواء الباردة وذلك ألن 
حركتها تعتمد على مجموعة من التفاعالت الكيميائية التي تنشط في 
البارد  الدم  الكائنات ذات  أن  البارد كما  الجو  الحرارة وتبطئ في 

تستطيع تحويل كمية أكبر من الطعام مقارنة بذوات الدم الحار.
أعداء الثعبان

للثعبان ال تخاف من مواجهته والدخول  الطبيعة  أعداء في  ثمة 
الصقور  هي  األعداء  وهذه  أولى  فريسة  وجعله  بل  قتال  في  معه 
الثعابين كذلك تعتبر  الذي يعرف كقاتل  الحوام  العسل  سيما صقر 
كال من الورل والقنافذ والنمس والقطط وهي مخلوقات قد طورت 
ضحايا  فيه  يكثر  الذي  البلد  الهند  الثعابين.وفي  لسموم  مضادات 
لدغات الثعابين تعتبر الدجاج أحد أعداء صغار ثعابين الكوبرا إذ 

تقوم بالتهامها فور رؤيتها.

 

صقر العسل الحوام                 الَوَرل من رتبة السحالي     

  

النمس        القنفذ                                      

لدغة الثعبان
معظم الثعابني غير سامة ،وفقط ما يقارب 400 نوع تعتبر سامة 
،وهي تلدغ فريستها بطريقتين: تلدغ فريستها بأنيابها السامة ،وهي 
انياب حاقنة يتواجد في كل منها ثقب صغير ،وعند انطباقها على 
الفريسة، تعمل هذه األنياب كاإلبرة الطبية ،وتحرر المادة السامة 
،إلى دم الفريسة ،وثمة ثعابين سامة أخرى، لها أنياب ذات محور 
فمه،  يفتح  ،وعندما  مغلق  الثعبان  فم  يكون  ،عندما  للداخل  تنطبق 
سامة  أنياب  تمتلك  التي  للدغ.الثعابين  متهيئة  األنياب  هذه  تعتدل 
سامة  أنياب  تملك  التي  تلك  سيما  ،ال  تعض  وانما  تلدغ  ال  ثابتة، 
ليست على شكل ابرة طبية وانما يتواجد في انيابها الخلفية شقوق 
الثعابين  النوعية من  ،للضحية هذه  السم  ،يمر عن طريقها  طولية 
،تحتاج إلى مسك الفريسة بأنيابها، فترة ،حتى تضمن مرور السم 
سامة  ،نصف  الثعابين  هذه  مثل  تعتبر  لذلك  الضحية،  جسم  ،إلى 
اإلنسان  يستطيع  ،إذ  عام  بشكل  البشر  على  خطيرة  غير  ،وهي 
الغدد  من  الثعبان  سم  ينطلق  بسرعة.  السامة  انيابها  من  التخلص 
سم  ،وهو  باألنياب  ومتصلة  الثعبان،  رأس  في  ،الموجودة  السامة 
الضحية  شل  إلى  تؤدي  معدنية،  ومواد  بروتينية  مواد  من  يتكون 
الهضم  عملية  من  األولى  الخطوة  أيضا  يعتبر  ،وهو  الفريسة  ،أو 
للثعبان ،إذ ان السم يحدث صدمة للضحية ،ويبدأ في التغلغل عن 
الحيوية  ،واألجهزة  الدم  خاليا  ،وتدمير  اللمفاوية  األجهزة  طريق 
أو  العصبي  الجهاز  على  تؤثر سمومها  ثعابين  وثمة  الكلى  ،سيما 
الدورة الدموية أو االضرار بخاليا التنفس والرئة وهي سموم تؤدي 
الداخلي  النزيف  ،أو  االختناق  بسبب  الضحية،  لموت  بالمحصلة، 
وغيره من األضرار الناتجة عن هذه السموم وهناك ثعابين، تستخدم 
السموم بدون تماس مباشر مع الضحية ،مثل اللدغ والعض ،وخير 
عيون  إلى  السم  بخ  تستطيع  التي  الكوبرا  ،ثعبان  ذلك  على  مثال 
فريستها ،فتفقدها الرؤية على الفور ،وهو سم قد يؤدي للعمى ،وهي 
تفعل ذلك ،بواسطة عضلة متقلصة ،تلتف حول الغدد السامة، فاذا 
ما أراد الثعبان بخ سمه، تنقبض هذه العضلة بسرعة وبقوه ،تجعل 

السم بندفع عبر ثقوب األنياب لعدة أمتار.

إعداد

د. شاكر اسطفان
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يوم املوتي:
 املكسيكيون حيتفلون بالراحلني عنهم

هر هيكل عظمي عمالق في أحد شوارع " تالهواك " في مكسيكو 
سيتي.

وتم نصب هذا الهيكل في شوارع المدينة قبل االحتفال بـ "يوم الموتى" 
والذى يوافق يومي األول والثاني من نوفمبر.

وضع  وقد  "الكرتون"،  المقوي  الورق  من  العظمي  الهيكل  وُصنع 
الفنانون المحليون الهيكل وسط حطام ليبدو كما لو كان خارجا من تحت 

األرض.

الراحلين عنهم،  المكسيكيون ذكرى  يحي  السنوي،  االحتفال  وخالل 
وتجتمع فيه األسر لتكريم َمن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون 

بأرواحهم إلى األرض لينضموا إليهم.
مواكب  في  وساروا  المناسبة  بهذه  خاصة  مالبس  المئات  وارتدى 
المكسيكي  الكاريكاتير  الذي أطلقه رسام  ُسميت "كاترينا"، وهو االسم 
أكثر من  قبل  قام برسمه  بوسادا على هيكل عظمي  جوزيه جوادلوب 

١00 عام.
موكب "كاترينا" هو طقس عائلي يشارك فيه سكان المدينة من كل 

األجيال.
في  تنظيمها  يتم  التي  المواكب  أكبر  من  واحدا  الموكب  هذا  يعد  و 

مكسيكو سيتي. بى بى سى

بيع لوحة ُمهملة يف مطبخ 
امرأة مباليني الدوالرات

 

مزاد  في  تشيمابو،  اإليطالي  للفنان  لوحة  بيعت 
يورو  مليون   24 بلغ  قياسيا  سعرا  محققة  بفرنسا، 

)26.6 مليون دوالر(.
وكان من المتوقع أن تباع لوحة تشيمابو، وهو من 
رسامي عصر ما قبل النهضة، بنحو ستة ماليين يورو، 
التوقعات  فاق  المزاد  في  به  بيعت  الذي  السعر  ولكن 
أضعاف  أربعة  من  أكثر  حققت  إذ  كبيرة،  بصورة 

السعر المتوقع.
 Christ( موكيد"  "كرايست  لوحة  واكتُشفت 
الثالث  القرن  أواخر  إلى  تعود  والتي   ،  )Mocked
عشر، في مطبخ امرأة مسنة في بلدة كومبياني، شمالي 

فرنسا، وكانت مفقودة منذ فترة طويلة.
األشعة  باستخدام  اللوحة  على  اختبارات  وأُجريت 
أعمال  وبين  بينها  الشبه  أوجه  لتحديد  الحمراء  تحت 
بيبو. وأكد  باسم تشيني دي  أيًضا  المعروف  تشيمابو، 

الخبراء أنها أصلية.
دفعه  الذي  المبلغ،  أن  للمزادات  أكتيون  دار  وقالت 
مشتٍر لم يُفصح عن هويته من جنوب فرنسا، هو سعر 
قياسي جديد للوحة من العصور الوسطى تباع في مزاد.

لوكالة  كوونت  لو  دومينيك  المزادات  خبير  وقال 
رويترز "عندما يصل عمل فريد لفنان نادر مثل تشيمباو 

إلى السوق، يجدر بك أن تكون متأهبا للمفاجآت".
ويُعتقد أن اللوحة جزء من أجزاء عدة - عمل كبير 
لوحات-  عدة  إلى  ومقسًمة  مرسومة  مشاهد  شكل  في 
تصور آالم المسيح وصلبه، ويرجع تاريخ اللوحة إلى 

عام ١280.

في  ومهملة  معلقة  اللوحة  بقيت  أعوام  مدى  وعلى 
مطبخ المرأة الفرنسية، ولكن خبيرا في المزادات رآها 

ونصح صاحبتها أن تثمنها لدى الخبراء.
وولد تشيمباو في مدينة فلورنسا، وتأثرت أعماله إلى 
أعماله على  أغلب  إذ رسم  البيزنطي،  بالفن  حد كبير 
ألواح من خشب الحور مع خلفيات من الطالء الذهبي

الكونجرس  إقرار  »بمناسبة  مقال  بقية 
لمذابح األرمن« ص5

عانى األرمن مثل المسيحيين في كل ارجاء الدولة 
اإلسالمية من االضطهاد واعتبارهم مواطنين من الدرجة 
الثانية وكان يطلق عليهم بالتركية »Gavours« أي 
الكفار. باإلضافة إلى أضطهادات من نوع آخر تتمثل في 
رفض شهادتهم في المحاكم وحرمانهم من حمل السالح 
أو ركوب الخيل، كما منع األرمني أن تكون شرفة بيته 
مطلة على بيوت األتراك المسلمين وتم التضييق على 
ممارساتهم الدينية ومثال ذلك حرمان الكنائس األرمنية 
القوانين  بهذه  يتقيد  ال  من  وكل  األجراس،  دق  من 
تتراوح عقوبته بين الغرامات المالية واإلعدام.    ونأتي 
بالتصفية  حقوقيا  صنفت  التي  الكبرى  المجزرة  الى 
العرقية لمسيحي الدولة العثمانية من ارمن واشوريين 
وكلدان ويونانيين والن األرمن كانوا األغلبية بحكم انها 
بالدهم وهم المواطنين األصليين فلذلك سميت بمذبحة 
األرمن. تثبت الوثائق العثمانية واألرمنية و األمريكية 
والبريطانية والفرنسية واأللمانية والنمساوية ان القيادة 
المسيحيين  السكان  عمدا  استهدفت  هناك  العثمانية 
ومعظمهم من األرمن وذلك في اوئل عام ١9١٥ حيث 
عام  ابريل   24 وفي  للمجزرة  العثمانين  القادة  خطط 
باشا  طلعت  اشراف  تحت  المخطط  تنفيذ  بدء   ١9١٥
)وزير الداخلية(، إسماعيل إنفر باشا )وزير الحرب(، 
بهاء الدين صقر )المدير الميداني للمنظمة الخاصة(، 
تم  حيث  الديموغرافي(.  التخطيط  )قائد  نظيم  ومحمد 

اسطنبول  في  األرمن  اعيان  من  اعتقال حوالي 2٥0 
ثم تلى ذلك وعلى مدي عامين مالحقة المسيحيين في 
تقشعر  وحشية  جماعية  مجازر  في  وقتلهم  مكان  كل 
او  اسلم  الديانة وكل من  القتل علي  األبدان وكان  لها 
من  نجا  المسلمين  من  جيرانه  بمساعدة  اسمه  غير 
قبل  النساء  ويغتصبون  الرجال  يقتلون  كانوا  الموت. 
الغزوات  قتلهم بعد سرقة كل ممتلكاتهم )علي طريقة 
الصغار  األطفال  ويخطفون  األصولية(  اإلسالمية 
ويربونهم بعد ذلك علي اإلسالم، وقتلوا أيضا الكثير من 
الموت  من  الفارين  الهاربين  يتعقبون  وكانوا  األطفال 
وحتي الذين نجوا تعرضوا للجوع والعطش والمرض 
واالنهاك وهم يعبرون أراضي قاحلة مشيا على األقدام 
كان  الى سوريا.  في طريقهم  منهم وهم  الكثير  وهلك 
فيما  يعيشون  أرمني  مليون   ١.٥ من  يقرب  ما  هناك 
يطلق عليه تركيا الألن. وخالل اإلبادة العرقية توفي ما 
ال يقل عن ١.2 مليون ارمني غير الكلدان والسريان 
ابادتهم  تم  الذين  عدد  ويقدر  واليونانيين  واألشوريين 
من كل المسيحيين بما يزيد علي مليون ونصف.  لقد 
 Medz Yeghern أطلق األرمن على تلك األحداث
هو  هذا  )الكارثة(.   Aghet أو  الكبرى(  )الجريمة 
الجزء الحديث تاريخيا من الجرائم التي ارتكبها الغزاة 
االسالم  اسم  تحت  لهم،  األسود  التاريخ  عبر  العرب 
القارات  في  الماليين  عشرات  ضحيتهم  راح  والذي 
الثالث افريقيا وآسيا واوروبا عبر ال ١400 عام من 

تاريخ االحتالل العربي الهمجي.

حظر إستعمال اهلواتف احملمولة لطالب أونتاريو 
يدخل حيز التنفيذ يوم االثنني 4 نوفمرب 

دخل حظر إستخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية في أونتاريو حيز 
التنفيذ يوم االثنين 4 نوفمبر, وكان هذا الحظر قد تأجل تنفيذه العطاء المجالس المدرسية وقتا لتتعامل مع هذا 
القرار , وبموجب الحظر يمكن للطالب إستخدام الهواتف المحمولة الشخصية  في الفصول فقط إلغراض 
تعليمية , او أغراض صحية أو لتلبية احتياجات خاصة , وقال وزير التعليم في أونتاريو ستيفن ليتش " نريد 
أن نضمن أستمرار تركيز الطالب علي التعليم واالهتمام بالمواضيع الدراسية " والحقيقة إن الهواتف المحمولة 
المعرفة  الدرس والحفاظ علي  اثناء  الحفاظ علي تركيز االطفال  الي  تسبب تشتت في االنتباه ولذلك نهدف 
وتطبيقها في الحياة , ووفقا لحكومة المقاطعة فإن 97% من اولياء االمور والطالب والمدرسين الذين  تحدثوا 
عن هذا الموضوع في خريف 20١8 , قالوا إن أستخدام الهواتف المحمولة ينبغي أن يقيد بطريقة او بأخري 
, وكان مجلس المدارس في مقاطعة أونتاريو قد قال في وقت سابق إنه من المستحيل فرض حظر تام علي 
الهواتف المحمولة , وإن الحد من إستخدام التكنولوجيا سيضع حدودا للفرص التعليمية أيضا , وقال متحدث 
بأسم مجلس مدارس مقاطعة أونتاريو , إن االستخدام المناسب للتكنولوجيا سيتم تشجيعه في الفصول الدراسية 
,وسيسمح للطالب بإستخدام الهواتف المحمولة ألغراض تعليمية حيث يمكن إجراء بحوث عليها واستخدامها 

كألة حاسبة .



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

إستدعاء لعدد كبري من أدوية 
معاجلة حرقة  املعدة واحلموضة 

المعدة  أدوية معالجة حموضة  : إستدعت شركة صناعة االدوية ] رانباكسي[ جميع منتجاتها من  تورنتو 
من االسواق الكندية وتواصل هيئة الصحة الكندية التحقيق في شوائب تعرف بأسم ] إن دي أم أيه[ في هذه 
االدوية , ووفقا ألخر إشعار في االستدعاء من هيئة الصحة الكندية فإن جميع  االدوية لتي تم سحبها من 
السوق هي منتجات رانيتيدين وسحبت كاجراء وقائي , وقد أنضمت شركة صناعة االدوية ] رانباكسي [ 
مؤخرا الي عدد من شركات االدوية االخري المنتجة الدوية المعدة والحموضة ,واالستدعاء االخير هو جزء 
من سحب مستمر لمنتجات رانيتيدين التي تستخدم في عالج ومنع قرحة المعدة واالمعاء , وفي عالج ارتجاع 
االحماض وحرقة المعدة المرتبطة بعسر الهضم الحمضي والمعدة الحمضية ,وفي الشهر الماضي أنضمت 
وزارة الصحة الكندية الي الواليات المتحدة ووكالة االدوية االوربية للتحقق من مستويات مادة ] إن دي أم أيه[  
في هذه االدوية , والتي توصف بانها مادة محتملة لالصابة بالسرطان , مما يجعل التعرض الطويل االجل 
للمستويات غير االمنة منها يزيد خطر االصابة بالسرطان , وتعمل هيئة الصحة الكندية علي معالجة هذه 
المادة والشوائب المماثلة الموجودة ايضا في أدوية ضغط الدم منذ عام 20١8 , ووفقا لهيئة الصحة الكندية 
فإن االفراد الذين يتناولون هذه االدوية بوصفة طبية ال ينبغي أن يتوقفوا عن تناولها , اال إذا تحدثوا مع طبيبهم 
الخاص وحصلوا علي عالج بديل .ويمكن االطالع علي قائمة االدوية المسحوبة من االسواق علي  الموقع 

االلكتروني لهيئة الصحة الكندية .
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أستدعاء لعدد من عبوات اخلضار الطازج 
املعدة لالكل بسبب بكرتيا الليسرتيا 

من  لالكل  الجاهزه  الطازجة  الخضروات  بعض  أشتريت  كنت  إذا 
متجر ] صوبي [ في كندا مؤخرا فيجب أن تعلم  أن هناك إستدعاء لعدد 
الليستيريا,  من هذه الخضروات المختلفة بسبب خطر التلوث ببكتريا 
التجارية   العالمة  من  الخضروات  المتضررة  المنتجات  وتشمل 
]كومبليمانتس[ والتي بيعت حتي يوم 3١ أكتوبر وهي  , ١- بروكلي 
680 جرام  2- قرنبيط مقطع 397 جرام 3- اللفت الحلو ] كالي [ 
عبوة 2٥٥ جرام 4- طبق الخضروات مع صلصة الرانش 680 جرام  
٥- الفاصوليا الخضراء 340 جرام 6- مزيج الجرين باور 284 جرام 
, وتنصح وكالة فحص االغذية الكندية الناس بعدم تناول هذه المنتجات 
والتخلص منها او إعادتها لمتجر الشراء , والطعام الملوث بالليستريا 
ال يبدو بشكل ردئ وليس له رائحة سيئة ولكنه ال يزال يسبب المرض 
والحمي واالم في  والغثيان  القئ  بالليستريا هي  , وأعراض االصابة 
قد  الشديدة  الحاالت  وفي  الرقبة  وتصلب  الشديد  والصداع  العضالت 
يسبب الموت , وخاصة لالشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة 
ككبار السن ويمكن ان تتسبب الليستريا في الوالدة المبكرة , هذا ولم 
هذه  بيعت  ,وقد  اليها  المشار  بالمنتجات  يتعلق  مرض  أي  عن  يبلغ 
المنتجات في كل انحاء كندا ,وهذا االستدعاء هو تحديث لتحذير سابق 

واستدعاء صدر في 30 أكتوبر .

عاصفة  جوية شديدة جتتاح كيبيك وتقطع 
الكهرباء عن 629  الف مستهلك وتؤدي 

حبياة فرد واحد 

 مونتلاير : قتل رجل وانقطعت الكهرباء عما يقرب من 629 الف 
منزل وشركة في كيبيك بعد عاصفة قوية بلغت فيها سرعة الرياح ١00 
كيلومتر في الساعة يوم الجمعة ١ نوفمبر وكانت اكثر المناطق تضررا 
في جنوب كيبيك حيث إنقطعت الكهرباء عن المنازل والشركات حول 
منطقة مونتلاير وحتي الحدود االمريكية , واكدت السلطات وفاة رجل 
يبلغ من العمر 63 سنة بعد ان سقطت شجرة عليه , وقال رئيس قسم 
توزيع الكهرباء انه تم إرسال ١000 عامل إلعادة الكهرباء ولكن هناك 
مناطق ستظل بدون كهرباء حتي مطلع االسبوع القادم , وقد صاحب 
هذه الرياح هطول ثقيل لالمطار تسبب في إرتفاع مستويات المياه في 
االنهار وغرق بعض المنازل , وقالت وزيرة االمن العام في المقاطعة 
طينية  إنهيارات  وفي  الطرق  إغالق  في  تسببت  الجوية  العاصفة  إن 

وفيضانات في جميع أنحاء المقاطعة .

شركة جتارة التجزئة وول مارت تستدعي 
بودرة حليب االطفال الرضع بسبب إحتمال 

تلوثها ببكرتيا كرون باكرت 
تورنتو : أستدعت شركة وول مارت عبوات بودرة حليب االطفال 
أختيار  [ وتعني   بارينت تشويس   [ التجارية  العالمة  الرضع من 

الوالدين , في عبوات تزن 638 جرام ,  بسبب خطر جود باكتريا كرون باكتر التي يمكن تسبب التهابات الجهاز 
العصبي المركزي , تقول وكالة الصحة الكندية انه علي الرغم من إن هذه البكتريا عادة ال ترتبط بالمرض 
البشري ولكنها في حاالت نادرة يمكن أن تسبب التهابات خطيرة واحينا مميتة وقد أرتبطت هذه البكتريا بالتهابات 
معوية حادة وتسمم بالدم وخاصة لحديثي الوالدة , وتقول وكالة الصحة الكندية ال ينبغي استهالك هذه المنتجات  
والتخلص منها , واالستدعاء يؤثر علي المنتجات التي تنتهي صالحيتها قبل ٥ نوفمبر 2020 و  تباع علي 

الصعيد الوطني , هذا ولم يبلغ عن أي مرض يرتبط بهذا المنتج .

مقاطعة كيبيك تفرض أختبار القيم علي 
املهاجرين اجلدد 

قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجول إن حكومة كيبيك ستمضي 
قدما في خطتها المثيرة للجدل لفرض أختبار القيم علي الوافدين الجدد ’ وسوف يتعين علي المهاجرين الجدد 
الي كيبيك أجتياز اختبار في قيم كيبيك بداية من ١ يناير 2020 وايضا أجتياز أختبار في اللغة الفرنسية و 
جاء هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية للمقاطعة في كيبيك, وكان تحالف أفنير كيبيك قد تعهد عام 20١8 خالل 
الحملة االنتخابية االقليمية  باختبار المهاجرين الجدد في القيم الكندية , وقد أكد جستن ترودو علي حق كيبيك 
في أختبار المهاجرين الجدد , وبموجب أتفاق كندا – كيبيك بشأن الهجرة وتشريعات المقاطعات,  تتمع كيبيك 

بصالحيات كبيرة في أختيار الوافدين الجدد الي المقاطعة .

اندرو شري يقول إنه سيبقي زعيما حلزب 
احملافظني وإنه سوف يتصدي لرتودو يف 

االنتخابات املقبلة 

قال زعيم حزب المحافظين أندرو شير إنه ليس لديه خطط لالنسحاب وتعهد بالبقاء علي رأس حزبه وأختيار 
بأرائه  يتمسك  الفرد يمكن أن  أن  أيضا  , وقال  القادمة  االنتخابات  طريقة أخري لهزيمة جستن ترودو في 
االجتماعية المتحفظة  ويكون رئيسا للوزراء في كندا في نفس الوقت  وال يفرض وجهة نظره الخاصة علي 
الكنديين وقال ايضا إنه يعتقد ان الكنديين يعرفون ان هناك عدد من الناس يمكن أن يكون لهم وجهات نظر 
باراء متحفظة حول  إذا كان تمسكه  القضايا , وكان في هذا يجيب علي سؤال حول ما  مختلفة حول هذه 
االجهاض والزواج من نفس الجنس  سببا في عدم فوز حزبه في االنتخابات , واندرو شير يعرف انه إذا ثبت 
أن هذه االراء هي السبب في عدم نجاح حزبه  فإن هذا سيكلفه وظيفته . وفي مقابلة مع وكالة أنباء كندية قال 
إن تحليال واسعا يجري االن لمعرفة االسباب التي أدت لعدم فوز حزب المحافظين في االنتخابات , وقال إنه 
يتوقع ان تتم محاسبته , وإنه سوف يشير الي النقاط المضيئة في هذه االنتخابات , مثل زيادة مقاعد الحزب , 
وفوزه التاريخي من حيث التصويت الشعبي , وقال اننا سيكون لنا أقوي معارضة في التاريخ الكندي , وإن 

المزيد من الناس صوتوا له وللمحافظين اكثر من اي حزب أخر .
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توفيق مرتي مينا
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شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 
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5( 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        10( 21 عام خبرة
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نبيل دانيال ت: 4390 258 416 أودانيال دانيال ت:  8499  389 416
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ع������رفة

يقوله  ما  يصدق  ال  حارتنا  لحال  ألمتأمل 
رفاعة  ومن  جبل  من  القهوات  فى  الرباب 
عليهم  تدل  التى  اآلثار  وأين  قاسم,  ومن 
ترى  فال  العين  أما  القهوات,  نطاق  خارج 
تتغتى  ورباب  الظلمات  فى  غارقة  حارة  إال 
الُغرز  فى  الجوزة  حول  وستسمع  باألحالم, 
ان صادق خلف قاسم على النظارة وأن قوماً 
رأوا ان حسن أحق منه لقرابته من قاسم , 
ولما رحل صادق عن الدنيا أسفرت الرغبات 
واستيقظت  الشائه  وجهها  عن  المكبوتة 
من  بداً  الناس  يجد  فلم  رقاد,  بعد  النبابيت 
النظارة,  الى  الناظر رفعت  إعادة آخر ذرية 
هكذا عاد الناظر قدرى الى النظارة وانقلبت 
حى  كل  وإذا  القديمة  الى عصبيتها  االحياء 
يسيطر عليه فتوة ودارت المعارك على فتوة 
بيت  فاحتل  هللا  سعد  بها  فاز  حتى  الحارة 
الفتوة وصار الناظر االول, واستأثر يوسف 
والسنطورى  بآل رفاعة,  بآل جبل, وعجاج 
بآل قاسم , أما اهل الحارة فانقلبوا بال كرامة 
وال سيادة وانتشرت القذارة والذباب والقمل 
أسماء  إال  وقاسم  ورفاعة  جبل  يعد  ولم   ,

واغانى ينشدها شعراء المقاهى 

   فى يوم من االيام رأت الحارة فتًى غريباً 
يرتدى  كالقزم  آخر  يتبعه  الخالء  من  قادماً 
اللحم ويشد على وسطه حزاماً  على  جلباباً 
وانتعل مركوباً متهتكاً , تطلعت نحوه االبصار 
ياللوقاحة!  ؟  حارتنا  فى  غريب  متسائلة: 
أما  حوله:  تحلقوا  الذين  االوالد  ...... سأل 
من بدروم خال لإليجار؟ فسألت إمرأة مقتعدة 
االرض: ياألف مصيبة عليك , من انت حتى 

تسكن فى حارتنا؟

حارتكم  اوالد  من  عرفة  محسوبك   •
كاآلخرين.

إبن من ياروح امك؟  •

خالدة الذكر جحش�����ة.  •

جحشة نبين زين؟  •

بعينها ولحمها.  •

وأين امك؟  •

ماتت هللا يرحمها.  •

ياما قعدت قدام مقطفها سائلة عن   •
الغيب,, أوشوش الدكر, هللا يرحمك ياجحشة.

هل ستدلينى على البدروم؟  •

عندك هناك فى حى رفاعة, خال منذ   •
يخيفك  أال  يرحمها,  حرقاً هللا  ساكنته  ماتت 

ذلك؟

   فردت امرأة اخرى: هذا رجل تخاف منه 

رجل  فتسائل  ومضى  حياهما   ,, العفاريت. 
 ,, أباه؟  يعرف  فمنذا  امه  عرفنا  ساخراً: 
قالت عجوز : ربنا أمر بالستر.,, سأله رجل 

مسطول: ماذا نسميك ولقبك؟ أجاب:

عرفة ابن جحشة.  •

ترى من يكون ابوك؟  هل خبرتك   •
امك بالحقيقة؟

ماتت هى نفسها قبل ان تعرفه.,,,,   •
يقول:  صبى  جاءه  البدروم  يتسلم  ان  وقبل 
الى  توجه  يطلبك.  حينا  فتوة  عجاج  المعلم 

القهوة لمقابلة المعلم:

التحيات المباركات على فتوتنا.  •

كالم حلو يابن القديمة.  •

اعترفت  لكنى ساحر  لست متسواًل   •
بفضله الماليين.

ماذا تعنى ياابن المجنونة؟  •

  دس عرفة يده فى عبه واخرج حقاً صغيراً 
دقيقاً ومد به يده, فتناوله المعلم بعدم اكتراث 
عرفة:  قال   ,, قاتمة.   مادة  فرأى  وفتحه 
قمحة منه على فنجال شاى قبل )ال مؤاخذة( 
باهتمام شديد.  بساعتين.  إشرأبت االعناق 
,,, تفقد هو وحنش البدروم فى ارتياح وقال: 
نتعامل  إننا  ياحنش؟  العفاريت  من  أتخاف 
الثعابين,  مع  جبل  يتعامل  كان  كما  معهم 
وأضاف: كل ما عندى فيه فوائد للناس لكن 
لم ألق فى حياتى إال اإلساءة. ,, قال حنش: 
ونال  نالك  ما  كل  عن  النجاح  سيعوضك 
المرحومة امك من أذى من قبل., إلتفت نحو 
الحارة  هذه  من  شبر  كل  فى  وقال:  حنش 
تجد دلياًل على وجود الفتوات لكنك لن تجد 
دلياًل على وجود اناس مثل جبل او رفاعة او 
قاسم, فيرد حنش: لكنهم ُوجدوا أليس كذلك؟ 

فيجيبه عرفة:

ربعنا رفاعى اى رجال رفاعة الذى   •
انه عاش ومات فى  الرباب كل مساء  تؤكد 
نغّير  فنحن  ذلك  والسعادة ومع  الحب  سبيل 
ريقنا كل صباح على سبابهم ومشاجراتهم .

لكنهم ُوجدوا, أليس كذلك؟  •

حى  فى  يقع  ما  أهون  السباب   •
منها,,  هللا  فاجارك  المعارك  أما   , رفاعة 
حارة عجيبة! هللا يرحمك ياأمى , الكل ينتفع 
بنا وال أحد يحترمنا.ال يحترمون إال الفتوات 
ويفاخرون برجال لم يبق منهم إال أسماؤهم,, 

.

رجاًل  قاسم  حى  من   .. زبون  اول  كان     
طاعناً فى السن ,, همس: سمعنا عن الهدية 
التى اتحفت بها عجاج فتوة رفاعة , أتحفنا 
رمق.              وحياتك  فّى  تدهش:  وال  عندك  بما 
وجاءه عم يونس بواب حضرة الناظرقائاًل: 

الهانم نظيرة هانم حرم الناظر تحلم   •
احالماً سيئة حتى قل نومها , وقد ارسلتنى 

إليك لتجد لها شيئاً مناسباً.

األفضل ان احادثها بنفسى!  •

محال ,, لن تجىء إليك ولن تدخل   •
إليها.

من  شىء  او  منديلها  يلزمنى   •
كالتى  هدية  مع  البواب  وانصرف  طرفها... 

نالها عجاج ومن بعيد جاءه صوت الشاعر 
وادريس  آدم  عن  يحكى  الحى  قهوة  من 
حكى  حارتنا عن  تكف  متى  فتسائل عرفة: 
الحكايات  من  أفدت  فماذا  الحكايات... 

ياحارتنا؟

   كان عرفة وحنش يعمالن بهمة فى حجرة 
البدروم الخلفية على ضوء مصباح غازى, 
لم تكن الحجرة تصلح للحياة العامة لرطوبتها 
وظالمها فجعل منها عرفة مقراً لعمله وبدت 
على ارضها اوراق االحجبة واالتربة والجير 
وحيوانات وحشرات مجففة وسوائل غريبة 
ذات رائحة نفاذة وفحم وكانون , وكان عرفة 
منهمكاً فى خلط بعض المواد وعجنها وكان 
العرق يتصبب من جبينه فيجففه بكم جلبابه 

,, هذا وحنش رابض عن كثب.

   قال عرفة: رحم هللا أمى يوم سلمتنى لذلك 
 , كلياً  تغيراً  حياتى  تغيرت  العجيب  الساحر 
لوالها لكنت على خير ظن نشااًل او متسواًل. 
فقال حنش: مالليم!! فقال عرفة: النقود تكثر 
بالصبر , ليست الفتونة هى السبيل الوحيد 
السامية  المنزلة  تنسى  وال  الثروة,  الى 
يضعون  يقصدوننى  فالذين  بها  اتمتع  التى 

ايضاً  تنسى  , وال  يدى  بين  امانة  سعادتهم 
لذة السحر نفسه , إن اى مغفل ال يستطيع 
فى  ُتصنع  التى  االشياء  خطورة  يدرك  ان 
هذه الحجرة المعتمة القذرة, إن أعاجيب ال 
هذه  من  تخرج  ان  يمكن  الخيال  يها  يحيط 
الحجرة ولعلهم يوماً ما يدركون قيمة عرفة 
الحقيقية فيترحموا على أمى ال ان يعّرضوا 
بها كما يفعلون,, السحر شىءعجيب حقاً ال 

حد لقوته وال يدرى احد اين يقف.   

الحظ ان شيئاً جديداً إتخذ مكانه عند الجدار 
من  مكونة  متنقلة  قهوة  لنافذته,  المواجه 
فوقها  ُرّصت  قديمة  بمالئة  مغطى  قفص 
االكواب ووراء القفص فتاة فى ربيع العمر, 
القضبان,  بين  من  الفتاة  الى  النظر  أطال 
الرشيقة  والقامة  ألطفه  ما  االسمر  وجهها 
والعينان العسليتان ما أجملهما لوال احمرار 
لرمد وقذارة, صاح بها: ياشابة.. فنجال شاى 
وحياتك,,, مضت إليه وسلمته الفنجال,,,, - 
عاشت يدك ,- كم ثمنه؟ ,, - نكلة.,, - غال 

لكن ال يغلو لك ثمن.       

فى القهزة بتعريفة  -

تكاثر زباين عرفة , فرح بعواطف يوم رآها 
الى  مقبلة عليه فى حجرة االستقبال,, نظر 
عينها اليسرى التى كادت تختفى وراء ورم 
ملتهب – أهملتها ياشابة .- إكتفيت بغسلها 
بالماء الساخن,,, ناولها لفافة صغيرة قائال: 
صّرى ما فيها فى منديل وحطيه فوق بخار 
تعود  اربطيه على عينك حتى  ثم  يغلى  ماء 

عينك الى جمال اختها.

محفوظ                                      نجيب  حارتنا-  اوالد  من 
يتب����ع
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مقبولة  الغير  السلبية  الصور  بعض  االخيرة  االنتخابات  فى  أنه  نرى  أن  يمكننا  وبالتالى 
ان تحدث في بلد مثل كندا. كما أن نتائج االنتخابات نفسها كانت فاترة وغير مرضية حتى 

للسياسيين انفسهم من فاز او  من خسر منهم باستثناء حزبين صغيرين 
واالن كيف لنا كأقباط ان نبداء فى التعلم من هذا الدرس، بعد االنتخابات خرج علينا بعض 
الجهابذة والعالمين ببواطن االمور كالعادة بتصريحات ان السيد ترودو سيكون حكومة مع 
احد االحزاب االخرى الصغيرة وبانهم لن يتفقوا وسينهار االئتالف وستكون هناك انتخابات 
مبكرة ولهؤالء األشخاص  اتساءل  من اين اتيتم بهذه التصريحات ما هى مصادركم هل 
تعتقدون انكم مازلتم في القاهرة هل أنتم من ضاربي الوعد وقارئي الفنجان، سيدى حتى لو 
حدث هذا ودخلت االنتخابات بنفس االسلوب ونفس عقلية االنتخابات السابقة ايضا لن تفوز 
للفوز فى  تفعلها  أن  الف مرة سيدى هناك ثالث خطوات يجب  االنتخابات  لو دخلت  حتى 
أننا  يعنى  المناسبة وهذا ال  الدائرة  المناسب فى  الحزب  اختيار  البرلمانية اوال   االنتخابات 
كوننا اقباط البد أن نمثل الكونسيرفتيف فقط . ثانيا التؤامة مع الجاليات والديانات والعرقيات 
االخرى فى الدوائر التي ممكن ان يكون عليها نزاع  .ثالثا ان يحوذ المرشح على اجماع كل 
االقباط )مسلمين، مسيحيين ( سنة كانوا او شيعة أرثوذوكس او غير ارثوذوكس  ان تكون 
حملة انتخابية واحدة لكل المصريين يكون مسؤول عنها شخص واحد حكيم يجيد التفاوض 

قادر على المناورة بمعنى ادق شخص قادر ان يحقق الفارق



                                                                                                                                                      
 عاصفة ثلجية              

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

بعد  الناصع  االبيض  باللون  االرض  اكتست 
الليلة  ايام ، وفى تلك  عاصفة ثلجية استمرت لعدة 
االرض  بين  ما  المنعكسة  االضواء  كانت  المقمرة 
والسماء تجعل السفلت الطريق بريقاً جمياُل يضىء 
الجليد  بسبب  لم يعد سريعاً  الطريق السريع والذى 
الذى يجعل من السيارات مثل لعب صغيرة تترنح 
مبتدىء  بمتزلج  تشبهها  ان  يمكن  أو  الطريق  على 
المنبسطة.....كان  االرض  على  خطواته  يتحسس 
الليلة وكان من  تلك  فى  بسيارتى  اسافر  أن  قدرى 
لمدة  القصيرة  سفرى  رحلة  تستمر  أن  المفترض 
ساعتين امتدت الى خمس ساعات نتيجة لسوء حالة 
كما تخيلت لكنه ايضاً  الجو. لم يكن الطريق خالياً 
، والسيارات كما هو متوقع تسير  لم يكن مزدحماً 
الشاحنات  بعض  باستثناء  وبطيئة  حذرة  بسرعات 
التى كانت تأكل الطريق أكاًل بسرعتها الفائقة وتكاد 
وتلقى  سياراتنا  تتجاوز  وهى  لنا  لسانها  تخرج  أن 
عليها فضالت الجليد من بين اطاراتها فتنتشر تلك 
وتحجب  االمامى  الزجاج  على  الثلجية  الفضالت 
الرؤية لثوانى تمر كالساعات. توقفت العاصفة بعد 
ان تركت اوزار الجليد على ارضية الطريق السريع 
صارت  انها  ادعى  وال  سوءاً  أقل  الرؤية  وباتت 
السير  على  االمكان  بقدر  حافظت  حااًل  أفضل 
بسرعة 06 كم/ساعة كسرعة متوسطة وكنت أرى 
فى مرآتى طابورا قصيرا من السيارات خلفى ويبدو 
أن قائدى تلك السيارات قد اتخذوا قراراً جماعياً باال 
بالنسبة  االمر  زاد من صعوبة  يتجاوزوا سيارتى. 
لى ان الطريق الذى اسلكه لم يكن طريقاً معتاداً لى 
فهى رحلتى االولى لتلك المدينة وما زاد االمر سوءاً 
أن الالفتات االرشادية على طول الطريق قد تغطت 
كانت  بسهولة.  اتجاهاتى  تحديد  استطع  فلم  بالثلوج 
فقررت  الطريق  يمين  على  قريبة  استراحة  هناك 
ان ادخلها لدقائق قليلة التناول مشروباً ساخناً يجدد 
التى  أن أرى قائدى السيارات  طاقتى وكان طريفاُ 
طريقى  فى  القرار.  نفس  اتخذوا  قد  خلفى  كانت 
للخروج من االستراحة سألت رجاًل كان خارجاُ هو 
األخر عن الطريق الذى يجب أن أسلكه وكم كانت 
سعادتى عندما علمت أنه ذاهب لمدينة اخري ابعد 
من مدينتى لكنها تقع على امتداد الطريق، كما انه 
يعرف الطريق جيداً ويبدو انه شعر بحيرتى فابتسم 
.... اتبعنى«  بكلمة واحدة...«  واكتفى  لى مطمئناً 

الى سيارتى ونظرت نحوه فاذا به  اتجهت مسرعاً 
استطيع  لن  اننى  من  فتخوفت  يقود شاحنة ضخمة 
الركض بسيارتى خلفه. لم يكن أمامى خيار سوى 
شعرت  اننى  والحقيقة  وشاحنته  الرجل  اتبع  أن 
بنفسه عالوة على  الرجل وثقته  بطمأنينة من هيئة 
هدوئه ورزانته ولم يخيب الرجل رجائى فقد كانت 
سرعته على المستوى المناسب ألن اتبعه بل وحتى 
عندما كانت تزداد المسافة بيننا اتساعاً كان يخفض 
من سرعته حتى يحافظ على مسافة محددة بيننا...
فى الوقت نفسه كانت اشاراته على الطريق دلياًل لى 
خاصة مع عدم قدرتى على قراءة الالفتات المغطاة 
نفس  فوجدت  األمامية  مرآتى  فى  نظرت  بالثلوج. 
الممتد  الطريق  فى  خلفى  اصطفت  وقد  السيارات 
تتبعنى ومن هنا ادركت ما يجب أن افعله فبدأت فى 
تشغيل اشاراتى لهم كما يفعل سائق الشاحنة  معى 
اقتراب  أكثر سهولة خاصة مع  يبدو  الطريق  وبدأ 
بزوغ الفجر فعلى الرغم من اضاءة الجليد للطريق 
نهاية  من  زمنياً  اقتربنا  آخر.  رونق  للنهار  أن  اال 

الواحـــــــــة 18

الطريق ومازلت الشاحنة تتقدم وأنا أتبعها 
تتبعنى... أنها  تظن  سيارات  عدة  وخلفى 

أمامى  تظهر  المدينة  عالمات  وبدأت 
بأضوائها ومعالمها واجتازت الشاحنة احد 
االخرى  والسيارات  اتبعها  وانا  المفارق 
خلفى ثم بدأت الشاحنة تخفض من سرعتها 
وتتجه الى جانب الطريق حتى توقفت تماماً 
لكنى  القيادة  كابينة  من  السائق  يخرج  ولم 

وجدته وقد اخرج يده من النافذة مشيراً لى 
اتوقف.... أن  دون  ففعلت  يميناً  اتجه  بأن 
مدخل  الى  الطريق  فى  اننى  واكتشفت 
وجدت  عندما  اساريرى  وانفرجت  المدينة 
نفسى اخيراً فى قلب المدينة....ومرة اخرى 
التناول  الكافيتيريات  احدى  الى  اتجهت 
مشروباً ساخناً....ولم انتبه لطابور السيارات 
التى كانت خلفى- اكثر من خمس سيارات 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

S
udo

ku

حل العددالسابق

احلل العدد القادم

كانت تتبعنى-  وقد توقفت امام الكافيتيريا 
لكن هذه المرة -وبعد الوصول بأمان الى 
المدينة -  اتجه قادة السيارات نحوى واحد 
بعد اآلخر منهم من شكرنى وحيانى وآخر 
قدموا  كلهم   ، افطاره  اشاركه  ان  اصر 
لى مشاعر الشكر والتقدير على ارشادى 
لهم طول الطريق وعلى حكمتى فى قيادة 
قافلة السيارات حتى الوصول الى المدينة 
فى أمان اما عن رد فعلى فقد حاولت ان 
اظهر تواضعى واهز رأسى فى وقار مع 
وجهى  على  وضعتها  مصطنعة  ابتسامة 
وضعاً. نهضت مغادراً المكان وانا أتذكر 
الذي   - الحقيقى  البطل   - الشاحنة  سائق 
كلمة  منى  ينتظر  لم  أنه  وكيف  يروه  لم 
شكر او تقدير بينما سرقت أنا ما يستحقه 
هو من شكر وتقدير  وشعرت بخجلى من 
بطولتى الزائفة لكنى وبعد اقل من ساعة 
ابحث  ظللت  عندما  اقوى  بخجل  شعرت 
الى  ليرشدنى  الوقور  الشاحنة  سائق  عن 
جديد  من  الطريق  ضللت  بعدما  طريقى 

ولكن داخل المدينة.!!!!!!!!!!!!!!!! 

بالصور ..اغلى تورتة يف العامل يف معرض بدبي 
استطاع رواد احد معارض مستلزمات االفراح والزواج في دبي 
بلغ  العالم حيث  في  التورت  اغلي  تذوق قطعة من  بمتعة  الفوز  من 

سعرها مليون دوالر.

شكل  علي  التورتة  صممت  وينجهام  دبيي  الشهيرة  المصممة 
ظهرها  علي  المتداية  الطويلة  والطرحة  االبيض  بفستانها  عروسة 

والتي استمدت مظهرها من الحجاب.

وجاءت التورتة "العروسة" بالحجم الطبيعي حيث  بلغ ارتفاعها 28١ سم 
وتزن 02١ كيلو جرام.

وقد استغرق تزيين التورتة عشرة ايام كاملة تم خاللها استخدام 000١ 
من  اشكال  اضافة  تم  كما  الشيكوالتة،  من  جراما  كيلو  وعشرين  بيضة 

الزهور والالليء القابلة لالكل والتي وزنت 0٥ كيلو جراما.

ومن المعروف ان المصممة دبيي من اشهر مصممات التورت في العالم 
ويبلغ اسعار قطعها المميزة اكثر من 0٥ مليون دوالرا كما تم تزيين طرحة 

العروس باللئ حقيقية وقطع من االلماس
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هل هو انتهازى ام اسيئت معاملته؟  

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

من  ألكثر  مريضتي  كانت 
فى  كانت  ان  ومنذ  سنوات  عشر 
تلتق  لم  عمرها.  من  العشرينات 
طوال  للزواج  المناسب  بالشخص 
والبشاشة  اتت  ثم  العشرينات  فترة 
فى وجهها وقالت لى انها ستتزوج 
فى  ذهبت  عندما  أنها  لى  وقصت 
لبلدها  مجاورة  أخرى  لدولة  زيارة 
األصلى لرؤية اهلها الذين يقطنون 
هناك، تعرفت هناك على شاب من 
واحدة  اللغة  أن  وبسبب  البلدة  هذه 
احبته  البلدة  تلك  وبين  بلدها  بين 
وعندما  الزواج.  على  وتوافقا 
عليها  تقص  اتت  لكندا  حضرت 
حولها،  ترفرف  والسعادة  قصتها 
اتجاوب معها  ولم  الظل  ثقيل  كنت 
فى مرحها بل على العكس اكثرت 
اننى  منها  فهمت  التى  األسئلة  من 
فى  الطريقة  هذه  من  ريبة  فى 
انه  تأكدت  أنها  لى  وقالت  الزواج 

ليس انسانا يطمع فى الهجرة لكندا 
على حساب هذه الزيجة واألسباب 
هى كيت وكيت وكيت. تم زواجهما 
فى بلدة العريس وحضر بعد اتمام 
اليه  هى  وذهبت  الهجرة  اجراءات 

خالل هذه المدة. 

كانت سعيدة عندما حضر عريسها 
لكندا، ولكن لم تمض بضعة شهور 
اليهما  وصل  قد  الشقاق  كان  حتى 
بينهما  الطالق  تم  حتى  واستمر 
شرعيا  لكندا  حضر  قد  كان  ولكنه 
وال تستطيع أن تطلب من السلطات 

الكندية ان تلغى هجرته.

قالت لى وسط دموعها أننى كنت 
محقا في شكى األول الذى لم انطق 
به بشفتي ولكنها فهمته من طريقة 
بهذه  أنه  تتخيل  لم  ولكنها  اسئلتى 
ان  احتمال  هناك  بالطبع  الخسة، 
الطرف اآلخر كان حقيقى المشاعر 

وطريقة  طباع  يحتمل  لم  ولكنه 
انه  ايضا  وربما  زوجته،  معاملة 
شعر  ولكنه  المشاعر  حقيقى  كان 
شعورها  بسبب  معاملته  تسئ  أنها 
وربما  هجرته،  سبب  كانت  انها 
فى  اختالف  هناك  كان  انه  كذلك 
الغرب  فى  عاش  من  بين  الطباع 
من  أتى  من  وبين  طويلة  لسنوات 
اصلهما  ان  وخاصة  حديثا  الشرق 
الطباع  فى  مختلفتين  ثقافتين  من 
انها  وخاصة  والملبس  والمأكل 
يريد  ال  انه  شرح  فى  لى  اسهبت 
أن يتعلم ومصر على طريقته التى 
الشك  يظل  لكن  هناك،  بها  عاش 
من  اتى  الذى  الطرف  فى  اكثر 
الخارج والذى كان مستفيدا من هذا 
وهللا   ... لكندا  هجرته  فى  الزواج 

اعلم.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
مالحظات علي التجربة القبطية يف 

انتخابات كندا
 مدحت عويضة

الفيدرالية  االنتخابات  انتهت 
الكندية والتى شارك فيها 7 مرشحين 
مصريين، خمسة منهم ممثلين لحزب 
المحافظين، بينما شخص واحد ممثال 

عن حزب الديمقراطيين الجدد.

  نجح منهم واحد فقط وهو أالن 
ريس في كيبيك، بينما لم يوفق الستة 

الباقيين. 

الحقيقة أالن ريس رغم أن جذوره 
تجربة  يكون  يكاد  أنه  إال  مصرية 
السياسي  الشارع  أقتحم  فهو  مميزة 

من الباب الكندي. 

التحية  يستحق  الذي  والشخص 
أيضا هو سمير جرجس 

ترشحه  بطاقة  علي  حصل  الذي 
وعالقاته  الشخصي  بمجهوده 

الشخصية. 

بالرغم أن النتيجة قد تبدو محبطة 
نظر  فى  السلبيات  من  الكثير  وبها 
ثرية  تجربة  أراها  أنني  إال  البعض 

جدا.

تحمست   2008 سنة   في   
الفيدرالية  االنتخابات  في  للمشاركة 
واحداً  مصرياً  أجد  أن  وحاولت 

يشارك معي فلم أجد.

في  تطوعت   20١١ سنة  في    
شخصين  وكنا  المحافظين  حملة 
فقط تطوعا من الجالية القبطية لدعم 
لجمع  بسيطة  حملة  مع  المحافظين 
 2٥00 جمع  في  نجحت  التبرعات 
دوالر فقط. وشهد نفس العام ترشح 
المقاطعة  مستوي  علي  أقباط  ثالثة 
هم بن شنودة، وفيق سنباطي وفريد 
ينجح  لم  أنه  من  وبالرغم  واصف، 
أحد، لكن والحق يقال أن بن شنودة 
لكل  ومشرفة  مضيئة  عالمة  كان 
الجالية في هذه االنتخابات وتحدثت 
محترم  بشكل  الكندية  الميديا  عنه 
ومشرف جدا. وفي انتخابات 20١٥ 
دوالر  ألف   ١٥ جمع  استطعنا 
لمرشح واحد وشهدت الحملة وجود 
شباب أقباط بالرغم من عدم وجود 

مرشحين أقباط.

 وكان أجمل ما في هذه التجربة 
الحمالت  في  المتطوعين  عدد  أن 
ما  لحد  المتبرعين  وعدد  االنتخابية 
مقبوال، صحيح لم يكن كافيا لتغطية 
المرشحين  وعاني  حمالت  ثالث 
لكن  المتطوعين،  نقص  من  الثالثة 
كبير  الفرق  قبلها ستجد  بما  مقارنة 

جدا.

 20١8 المقاطعة  انتخابات  في   
شهدت نجاح أول قبطي في أونتاريو، 
في  المحافظين  موجة  كانت  نعم 
شباب  هناك  كان  ولكن  السنة  هذه 
االنتخابات  علي  تدربوا  متطوعين 
والكالم مع الناخبين، وحققوا النجاح 
وليتشجعوا  تجربتهم  بثمار  ليفرحوا 

علي المشاركة في المرات القادمة.

 في االنتخابات األخيرة شارك في 
كل الحمالت أقباط وشارك الشباب 
االنتخابية،  الحمالت  في  بكثافة 
وتبرع األقباط لتغطية حمالت سبع 
المرشح  انفاق  متوسط  مرشحين 
الواحد منهم  ١٥0 ألف دوالر، كل 
الوقوف  يستحق  جميل  حراك  هذا 
عنده وتستحق عليه الجالية أن ترفع 
وهي  وتقديرا،  احتراما  القبعة  لها 
خطوة جميلة في فرض الجالية نفسها 

علي الخريطة السياسية في كندا.

عديدة  خبرات  كسبنا  لقد  إذا   
في  عملية  خبرات  شبابنا  واكتسب 
الحمالت   والمشاركة  إدارة   كيفية 
الناخب  وإقناع  األدوار  وتوزيع 
ال  خبرات  وهي  التبرعات  وجمع 

تقدر بثمن. 

فينبغي أن ال نحزن علي النتيجة 
بل نفرح بما كسبنا وبما تعلمنا.

 ولكن في ضوء ما حدث ينبغي 
أن نتعلم من التجربة ومن أخطائنا.

  أوال: البد أن نتعلم أن السياسة 
وخبرات  لمهارات  يحتاج  مجال 
كمثل أي مهنة أخري، هل يمكنك أن 
تصنع العباً جيداً في كرة القدم مثال 
طفل  وهو  اللعبة  يمارس  أن  دون 

صغير؟؟ 

تخطى  لمن  فعذرا  ال  بالطبع 
الخمسين أو األربعين وأعجب بلعبة 

السياسة وجاء ليلعبها.

لمخزون  تحتاج  السياسة  ثانيا:   
ثقافي سياسي رهيب، ففي كل لحظة 
من  مختلفا  سؤاال  المرشح  يواجه 
الناخبين ولن يستطيع مجاراتهم إن 
ومعرفة  قراءة  في  معجونا  يكن  لم 
المجال، ليس علي المستوي المحلى 
مجال  في  ليس  أيضا،  والدولي  بل 
واحد بل في مختلف المجاالت، ربما 
يكون لديه تخصص في مجال معين 
نعم ولكن البد أن يكون لديه رصيد 

معرفي لكل المجاالت.

  ثالثا: الجالية بمفردها غير قادرة 
علي تغطية حمالت انتخابية عديدة  
التبرعات  أو  المتطوعين  حيث  من 
المرشح  علي  يجب  ولذلك  المادية، 
أن يبني عالقات مع جاليات أخري 
ومتبرعين  متطوعين  منهم  ليجذب 
بدال من التصارع علي المتطوعين 

والمتبرعين من أبناء الجالية.

دعم  الجالية  تستطيع  رابعا:   
ولكنها  النيمونيشن  في  مرشحها 
بمفردها غير قادرة علي إنجاح فرد، 
ينبغي عدم ترشيح أي شخص  كما 
عليه عالمات استفهام ألن الميديا لم 

ولن ترحم.

صرخت  تحديداً  النقطة  وهذه   
وحذرت منها ولم يسمع لي أحد.

يجهز  أن  البد  المرشح  خامسا:   

هاو«  هاو   ...... »وسام.  مقال  بقية 
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بلدنا والمسيحين بيضطهدونا ....  تعليقات مثل دي 
وسيبنا لهم مصر وجينا ولسه ورانا ... 

. يانهار اسود ع اإلسقاط ... مش مهم بقي الحزب ده 
وال ترودو بيشجع الشواذ .... والبيلبس تي شيرت فيه 
سخريه بالمسيح ....  المهم ... المصلحة فين ...   أظن  
برضه واضح ان التوغل في كثير من البالد األوروبية 
والعنف  اإلرهابية.  العمليات.  من  بكثير  اتي  قد.   ....
والدم .... صحيح بعض من هذه الدول ...  الي حد ما 
.... قد تنبهت لذلك. ... لكن. المشكلة في الدول اللي. 
وصدرها  دراعاتها  وتفتح  بترحب  ...اللي  كندا  زي 
ألي. حد. ... باعتبارها حريه وديموقراطية ...  يعني 
رأيهم كده ببساطه. : زي ماكنا ديموقراطيين  وجبناكم 
هنا كمسيحيين يعانوا من. االضطهاد من حقنا. نجيب 
أي حد ... وانتوا الزم تكونوا. ديموقراطيين ... وتقبلوا 
اآلخر ... وهللا بنقبله ....  بس يحترم البلد اللي فاتحه له 
دراعاتها وقلبها .. احنا من. نفس الخلفية ... وفاهمين 
..... وال  فاهمين  هما مش.  بس   .... كويس.  النفسيه 
عاوزين يفهموا .. ولو حاولت تفهمهم او تعترض .... 
اعترض بقي .... تبقي مش كويس وضد الحريه وضد 
حقوق اإلنسان .... طب اشربوا بقي. ...  وماتبقوش 

تعيطوا .... : 

قتل  او  الدن  بن  قتل  كان  إذا  عما  التساؤل  فكرني 
البغدادي  يعني. سقوط اإلرهاب او. اقتالعه من جذوره 
... أقول فكرني.   ده ب ريشه. ....  في. فيلم »دم 
الغزال« وده. طبعا للكاتب. المبدع »وحيد حامد« ... 
في. الفيلم كان ريشه  يعمل طبال .... ومعروف عنه 
كل أنواع الفساد ...  لكن لما ح ينتقم ممن حوله .... 
ودخل في هوجة االستشياخ ....  رحب به اإلرهابيون 

بشده ... بل في اثناء المناقشات الدايره فيما بينهم لقبوله 
بينهم كان هناك من. يقول أهوه. نجربه اثبت إخالصه 
طبال  اهو.   ... ومآله  بقي  فشل   .... وبركه  خير  لينا 
...  كلب وراح ...  ده طبعا غير الكلب.  »كونان«« 
....  ماخسرناش حاجه وال واحد مننا...  ...  عينوه او 
نصبوه عليهم امير. ... ليتولي تأديب الناس وإرهابهم. 
... الي حد قطع يد واحد كان بينه وبينه ثار قديم ....  
في  المهم    ... رمز  او  واجهه.   .... لكم.  قلت  مش 
اآلخرتحقيق األهداف ... وتنفيذ المخططات...   في. 
اخر الفيلم ...  كانت الرساله واضحة ... بعد الحرب 
....ظل ريشه  والقضاء علي معظمهم  اإلرهابيين  مع 
متعلقا بكوبري ونجي من الموت ... وبرضه ح يفضل 
الفكر. والرمز موجود .... مهما قلنا... وده علي فكره 
مش. تشاؤم .... ده بالظبط اللي. مكتوب. في الكتاب 
المقدس. واللي قالهولنا السيد المسيح. .... واللي شفناه 
علي ممرالعصور .... مهما حاربنا ... ايدنا مش كفايه 
يفضل  يعني.   ح   .. المطلوبة  بس هي  ربنا  أيد   ...
الشر واإلرهاب ....مهما ناس ضحت بحياتها وأهاليهم 
اتعذبوا  لفقدانهم وفراقهم. .. ومهما ناس اتكرمت في 
مكافحة اإلرهاب  وأخذوا أوسمه ... اوحتي لوالكلب 
.... هاو  ... وسام.   . بنفسه علي  »كونان » حصل. 

هاو....

سمعتوا اخر خبر. .... الكلب خادله وسام
قام بالمهمة بنجاح ..... وادي القيادة التمام

لو حتي كانت صفقه ....  او لعبه كده ع الهادي
تراعوا فيها مصالح ..... نديكوا راس بغدادي

ولو ده كله عشان ...رياسه وانتخابات 
تاريخ وبيعيد نفسه ....زي اللي عدي وفات
اصل السياسه كده ..... لو حتي غيرك مات

بكره الظروف تختلف .... ويقولوا بقي سالمات
باي باي أفندينا....      مع خالص الدعوات

نفسه للمناظرات مع منافسيه ويكون قادراً علي الدخول 
في المناظرة فمقعد المرشح الخالي في المناظرة شىء 

مخجل.

وهم  المحافظين  لغير  صوتوا  أقباط  هناك  سادسا:   
كثيرون جدا، وأنا ال ألوم علي أحد منهم بل أطالب بفتح 
حوار معهم، وخصوصا أن السبب في تصويتهم يقوم 
وأن  مهمشين  أنهم  وإلحساسهم  اقتصادي  أساس  علي 
الجالية تسير في اتجاه أصحاب األعمال واألغنياء في 

الجالية فقط وال أحد يهتم بالعامة وال الطبقة المتوسطة، 
ولم  الجالية  داخل  حدثت  كبيرة  تغييرات  أن  حين  في 
يتلفت لها الكبار، فجاليتنا لم تعد جالية األطباء والصيادلة 

بل لدينا متوسطي الدخل وفقراء أيضا وهم الغالبية.

المرة  هذه  عديدة  سياسية  مكاسب  حققنا  لقد  عموما 
ولدينا مقعد في البرلمان الفيدرالي ولدينا خبرات كثيرة، 
أكبر  نجاحا  ستشهد  القادمة  االنتخابات  أن  متأكد  وأنا 

وستنجي الجالية ثمار تجاربها الماضية.
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 ثم وعده بان يجعله قاضي القضاة 
سبيلة  اطلق  النهاية  وفي  يهتم  فلم 
بوساطة احد االمراء ثم بعدها ذهب 

البطرك الي برية شهيت .

معين  بزي  الحاكم  هذا  امر  وقد 
كنيسة  بهدم  امر  ثم  للمسيحيين 
القيامة ! وقد عانى المصرين بشكل 
الغير  الحكم  هذا  قرارات  من  عام 
نصيب  كان  كالعادة  ولكن  سوي 
واالضطهاد  المعاناة  من  االقباط 

النصيب االكبر !

وبالطبع كان قرار الحاكم بأمر هللا 
باللغة  يتحدث  من  كل  لسان  بقطع 
القضاء  في  االكبر  االثر  القبطية 
القبطية كلغة حديثة بين  اللغة  على 

االقباط بعضهم البعض !

زيادة  ومع  الوقت  ومع 
من  كثير  وترك  االضطهادات 
من  شريحة  وتحول  دينهم  االقباط 
العربية  اللغة  الي  تدريجيا  الشعب 
بدات اللغة القبطية تضعف وتتراجع 
التي  العربية  اللغة  حساب  على 
الحديث  لغة  اصبحت  الوقت  مع 

والكتاببة والتديون والتعامل !

تريك  بن  غبلاير  البابا  عهد  وفي 
  )١١46  -  ١١3١  (  70 البطرك 
بقراءاة  بالسماح  قرارا  اصدر 
العربية  باللغة  والعظة  االناجيل 
بعد قرائتها باللغة القبطية وقد جاء 
من  الثالث  القانون  في  القرار  في 
وضعها  التي  القوانين  مجموعة 
يقول » يجب على كل اسقف منكم 
الذي  الشعب  يعلم  ان  االساقفة  ايها 
الصلوات  بحفظ  وليلزمهم  يرعاه 
باللسان  المسيح  السيد  علما  التي 
في  به  ليصلي  ويفهمه  يعرفه  الذي 

الصالة فال يهذي بما ال يعلمه »

وبالطبع جاء هذا القرار بعد انتشار 
االقباط  على  العربية  الوافدة  اللغة 
ومنعهم  بها  بالتحدث  واجبارهم 

بالتحدث من لغتهم االصلية .!

يذكر المقريزي في كتابه »المواعظ 
واآلثار  الخطط  ذكر  في  واالعتبار 
» ضمن حديثه عن بعض األديرة 
علي  »واألغلب  فيقول  القبطية 
نصاري هذه األديرة معرفة القبطي 
القبطية  اللغة  الصعيدي وهو أصل 
 . البحيرية  القبطية  اللغة  وبعدها  ؛ 
وأوالدهم  الصعيد  نصاري  ونساء 
بالقبطية  إال  يتكلمون  يكادون  ال 

الصعيدية

كتابه  في  تاجر  جاك  ذكر  ولقد 
»أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي 
إلي عام ١922 » أنه يوجد قنصل 
يدعي »دي ماييه » ) قنصل فرنسا 
الي   ١696 عام  من  مصر  في 

الناس  »أن  يقول  كتب    )١708
مازالو  الصعيد  نواحي  بعض  في 

يتكلمون اللغة القبطية

ويقال ان نابيلوين عندما جاء الي 
صعيدية  سيدة  له  احضروا  مصر 
عجوز تتحث اللغة القبطية بطالقة .

القبطية  اللغة  تراجعت  وهكذا 
اللغة االصلية واالصيلة للمصريين 
الصلوات  على  وقصرت  وضعت 
الكنائس  سواء  القبطية  الكنيسة  في 
او االديرة لتحدث نهضة في التاريخ 
الحديث للغة القبطية بدأت منذ عهد 
االصالح  ابو  الرابع  كيرلس  البابا 
-١8١6(. اليوم  الي  واستمرت 

)١86١

لغتهم  عن  االقباط  تخلي  ورغم 
العربية  باللغة  وتحدثهم  القبطية 
الواضح  الشديد  التأثير  نجد  ولكننا 
العربية  اللغة  على  القبطية  للغة 
والمصطلحات  الكلمات  االف  فنجد 
القبطية موجودة داخل اللغة العربية 
لغة  هي  المصريية  اللغة  ان  ونجد 
عن  شديد  اختالف  تختلف  عامية 
حيث  من  الفصحة  العربية  اللغة 
اصوات الحروف او بناء الجمل او 

التركيب اللغوي .

تعتبر   ( العامية  المصرية  فاللغة 
لغة وليست مجرد لهجة ( هي مزيج 
بين اللغة العربية واللغة القبطية لغة 

االقباط منذ االف السنين .

العقود  في  النه  نشكر هللا  واخيرا 
االخيرة حدثت نهضة في تعليم اللغة 
اخرى  مرة  بها  والنهوض  القبطية 
القبطي  التراث  ودراسة  ودراستها 
بلهجاتها  اللغة  بهذه  المدون  القديم 
في  االمر  هذا  يحدث  ولم  المختلفة 
وجامعات  بالد  في  بل  فقط  مصر 

عالمية كثيرة .

كانت  القبطية  اللغة  ان  ويكفي 
شامبليون  الفرنسي  العالم  ساعدت 
ان  بعد  رشيد  رموز حجر  فك  في 
تعلمها وربط رموز الحجر بقواعد 

اللغة القبطية .

االم  لغتنا  هي  القبطية  اللغة  ان 
تراث  هو  وتراثنا  االصلية  ولغتنا 
قبطي اصيل حتى لو دون باليونانية 

او القبطية او العربية او اي لغة

فنحن اقباط تراثنا قبطي وكنيستنا 
قبطية وثقافتنا وتاريخنا قبطي.

المراجع

تاريخ البطاركة االنبا ساويرس بن 
المقفع اسقف االشمونيين

اقباط ومسلمون جاك تاجر

المواعظ واالعبار  المقريزي

بولين  ا  المصرية  القبطية  لغتنا 
تودري

 تاريخ االقباط المقريزي

مبا تشعر عندما ترافق السجناء إىل حبل املشنقة 
ملدة 40 عاما؟

في عام ١98١ بدأت راهبة كاثوليكية في سنغافورة 
تبادل رسائل مع سجينة تواجه حكم اإلعدام، وهو األمر 

الذي استمر 7 سنوات.

الراهبة هي غيرارد فيرنانديز والسجينة هي تان موي 
عليها  وحكم  الراهبة  لدى  سابقة  طالبة  وكانت  تشو، 
باإلعدام في واحدة من أكثر الجرائم وحشية في البالد.

الرقيقة  "الطفلة  كاثرين  باسم  تعرفها  الراهبة  كانت 
البسيطة" التي تنحدر من عائلة متدينة، وكانت تحضر 

في مدرسة الدير.

وقد أدينت تان وزوجها أدريان ليم وعشيقته هو كاه 
هونغ بممارسة قتل طقسي بحق طفلين صغيرين.

عاما:   8١ اآلن  العمر  من  تبلغ  التي  الراهبة  وقالت 
"لقد ارتكبت ذنبا كبيراً، كنت حزينة في البداية عندما 

عرفت الخبر، ولكن كان علي رؤيتها".

وعلى مدار سنوات ظلت األخت غيرارد تزور تان 
في السجن، وغالبا ما كانت تقضي الليالي الطويلة معها 
وبناء  مجددا،  بالتواصل  لهما  سمح  مما  الصالة،  في 

تفاهم عميق.

كاثرين  لدعم  هناك  "كنت  غيرارد:  األخت  وتقول 
وهي علمت أن بوسعها التحدث إلي، وهو األمر الذي 

حررها من سجنها الذهني".

اليوم األخير

وظلت الراهبة إلى جوار السجينة حتى يوم إعدامها 
في 2٥ نوفمبر ١988.

 

يستحق  السجن  في  كل شخص  "إن  الراهبة:  وتقول 
الموت بكرامة بصرف النظر عن اإلثم الذي اقترفه".

وتضيف: "في يومها األخير ارتدت تان فستانا أزرق 
معا  وسرنا  للغاية،  هادئة  وكانت  له،  مناسبا  وحذاء 

متشابكي األيدي حتى حبل المشنقة".

وغنت الراهبة حينئذ الترنيمة المفضلة لتان وهي "كم 
أنت عظيم"، وهما تدخالن غرفة اإلعدام.

وقالت الراهبة: "سمعتها تصعد سلم المشنقة، وسمعت 
صوت باب الفتحة تحت قدميها يفتح وأدركت في تلك 

اللحظة أن كاثرين رحلت".

40 عاما من السير للمشنقة

وال يبعد سجن شانغي الذي أعدمت فيه تان كثيرا عن 
مدينة  في شمال شرق  ويقع  الفاخر،  سنغافورة  مطار 
الذين  وأولئك  المجرمين  أخطر  به  ويوجد  سنغافورة، 

يواجهون عقوبة اإلعدام.

وتان موي تشو واحدة من ١8 سجينة سارت معهن 
األخت غيرارد إلى حبل المشنقة.

اإلعدام  حكم  "ليس   : الراهبة  وقالت 
باألمر الذي يتقبله المرء بسهولة، فاألمر 
يستغرق وقتا لتقبل هذا المصير، وبالطبع 

يكون هناك الكثير من األلم".

مع  العمل  هذا  الراهبة  وتواصل 
منذ  اإلعدام  يواجهن  الالئي  السجينات 
من  جزء  ذلك  أن  تعتقد  وهي  عاما   40

دورها كراهبة.

وتقول: "إن السجينة التي تواجه عقوبة 
وعاطفيا  ذهنيا  دعما  تحتاج  اإلعدام 
وروحيا، وأريد مساعدتها بجعلها تفهم أنه عندما تتوب 

وتطلب المغفرة ستذهب إلى مكان أفضل".

"ميزة عظيمة"

بعد ذلك بسنوات عدة نادى أحد السجناء على الراهبة 
بالراحة،  يشعره  وجودي  إن  وقال  زنزانته  نافذة  من 

وطلب رؤيتي في اليوم السابق لتنفيذ حكم اإلعدام به.

وتعتبر األخت غيرارد أن السير مع السجناء إلى حبل 
المشنقة "شرف عظيم".

أن  والثقة  الحب  درجات  أسمى  أنه  "الشك  وقالت: 
يسمح لي شخص بمشاركة آالمه والدخول إلى قلبه في 

لحظاته األخيرة".

تابعت قائلة: "لقد قال لي ذلك السجين إنني ذاهب للقاء 
الرب في الصباح، وسأخبره عنك".

سنغافورة،  في  السجون  إدارة  باسم  متحدث  وقال 
التي تدير ١4 سجنا ومراكز إلعادة التأهيل من إدمان 
المخدرات، لبي بي سي: "إن األخت غيرارد متطوعة 
معنا لتقديم الدعم للسجناء منذ 40 عاما، وهي متفانية 
لنا جميعا  في عملها، وشغوفة به، ومضحية، وملهمة 

ولكل من يمنح وقته وجهده لدعم السجناء وأسرهم".

تأثير إيجابي

وبالنسبة للكثيرين فإن الصورة كانت ستختلف كثيرا 
دون وجود األخت غيرارد.

وقالت والدة تاجر مخدرات، وهي سيدة مسنة تعمل 
كان  "لقد  هويتها:  الكشف عن  ورفضت  التنظيف  في 
أواخر  في  ابنها  على  إيجابي  تأثير  غيرارد  لألخت 

حياته، فهي لم تغير موقفها منه ولم تستسلم".

فقد  فيه،  كبيرا  تغييرا  أحدثت  "لقد  قائلة:  وأضافت 
تحول الغضب والرفض إلى قبول".

وتابعت قائلة: "إنها حنونة، ساندتني أنا أيضا عندما 
أن  يجب  كيف  أو  أفعل؟  ماذا  أعلم  ال  حائرة  كنت 

أشعر؟".

جدل حكم اإلعدام

سنغافورة،  في  الجدل  يثير  اإلعدام  حكم  ومازال 
الجزيرة الغنية التي تفخر بانخفاض معدل الجريمة بها.

قوانين  على  تعديال  سنغافورة  وبينما مررت حكومة 
عقوبة اإلعدام عام 20١2 فقد أظهرت األرقام الرسمية 
تنفيذ اإلعدام في ١3 شخصا عام 20١8 وهو األعلى 

في السنوات األخيرة.

وتظهر استطالعات الرأي تأييدا قويا للقوانين المشددة.

نؤمن  "نحن  جماعة  مؤسسة  هان،  كريستين  وقالت 
الذين  السجناء  عن  تدافع  التي  ثانية"  فرصة  بوجود 
يواجهون اإلعدام :" إن الرأي العام يؤيد عقوبة اإلعدام 
ويعتبرها عقوبة رادعة للجريمة، وهناك ظروف كثيرة 
دفعت شعب سنغافورة لتأييد مثل هذه القوانين المشددة".

عقوبة  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  وتعارض 
اإلعدام دون تحفظ .بى بى سى



السنة الثانية عشر، العدد )205( - األربعاء 6 نوفمرب 212019



 

السنة الثانية عشر، العدد )205( - األربعاء 6 نوفمرب 222019

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

قضية الكولسرتول
هل حنن يف الطريق الصحيح؟

من عيادة الطب الطبيعى
اجللوتني واملخ

يمكن  هل  س: 
يسبب  ان  للجلوتين 
الجهاز  في  أعراضا 
يحدث  مثلما  العصبى 
الهضمى؟  الجهاز  في 
الخالية  الحبوب  وماهى 

من عنصر الجلوتين؟

ج: قمة الحساسية للجلوتين تكون في 
مرض السيلياك، ولكن يمكن للجلوتين 
كثيرة  أعراضا  للشخص  يسبب  ان 
االنتفاخات  مثل  الهضمى  الجهاز  في 
واالمساك  واالسهال  والغازات 

والقولون العصبى.
الجهاز  على  األمر  يقتصر  وال 
الهضمى بل يمكن للجلوتين ان يتسبب 
في امراض عصبية كثيرة مثل التوتر 
واالكتئاب والصداع النصفى وضبابية 
المخ وفرط الحركة وعدم القدرة على 
التوازن بما يسمى أتاكسيا، كما يساهم 
في انتاج كثير من األمراض العصبية 

الشيزوفرينيا  مثل 
والشلل  والتوحد 
واأللزهايمر  الرعاش 
وضعف القوى الذهنية.

حساسية  من  وللتأكد 
بعمل  عليك  الجلوتين 
المعملية  االختبارات 
على  المحتوية  األطعمة  إزاحة  او 
جلوتين من الطعام لمدة شهر ومراقبة 
االعراض ثم إدخاله قليال قليال ومراقبة 

االعراض.
الجلوتين  على  المحتوية  والحبوب 
في األساس هي القمح والراى والشعير 

والبولجار والكوسكوس.
في  تناولها  يمكن  التي  الحبوب  اما 
الكينوا  هي  للجلوتين  الحساسية  حالة 
أثيوبيا(  في  )يستخدم  والتاف  والذرة 
والباكهويت  والسورجام  واألرز 
والميليت.  واألروروت  واألمارانث 

المعقدة.
د.تباسيم جندي

هذه  في  أنه  يبدو  ما  على 
األيام ليس هناك أحد ينجو من 
للكولسترول،  المخفض  العقار 
يصفونه  األطباء  ألن  وهذا 
معدالت  في  ارتفاع  كل  مع 
الكولسترول  كان  ولو  السكر 
ارتفاع  أي  مع  وأيضا  معتدال 
في معدالت الكولسترول بدون 

مرض السكر، وهذا يمثل غالبية كبيرة من الناس، 
تجدها  للكولسترول  المطلوبة  المعدالت  ان  كما 
تتناقص مع مرور السنين، حتى ان المطلوب غير 
كلمة  أصبحت  كما  العادية.  األحوال  في  ممكن 

الكولسترول سبة يحاول الجميع التخلص منها. 
وقبل ان نتناول قضية الكولسترول توجد بعض 

الحقائق التي ينبغي لكل أحد التفكير فيها:
·      المخ يحتوى على 70% دهون و %20 

منها هو مادة الكولسترول
·      المخ يحتاج الى الكولسترول بصفة دائمة 
الكولسترول  على  يعتمد  بل  تكوينه  يستطيع  وال 

المصنع من الكبد.
·      المخ يكون 2% من الجسم ويحتوى على 

2٥% من الكولسترول الموجود في الجسم.
كبيرة من  األم يحتوى على كمية  لبن        ·

الكولسترول.
·      80% من الكولسترول يصنع في الكبد 

و20% فقط يأتي من الطعام.
نهائيا  توقفت  لو  أنك  أثبتت  التجارب        ·
فالكبد  الكولسترول  على  المحتوية  األطعمة  عن 

يعوض بتصنيع أكثر.
للعقاقير  الجانبية  األعراض  من  واحد        ·
الذهنية  القدرة  تأخر  هو  للكولسترول  المخفضة 

للمخ.
غير  مادة  الكولسترول  كان  إذا  هنا  والسؤال 
مرغوب فيها فكيف يحرص الجسم على تصنيعها 
حتى ولو لم تتناولها؟ ولماذا يحتوى لبن األم على 
كمية كبيرة من الكولسترول؟ ونحن نعلم ان المخ 
ال يكون كامال في النمو عندما يولد الطفل، نحن 
وأمراض  الشرايين  بتصلب  الكولسترول  نقرن 
للجسم،  الكولسترول  مادة  أهمية  ونغفل  القلب 
فالكولسترول مادة أساسية في تركيب جدار الخلية 
وجعلها تسمح بمرور المواد الغذائية وجدار الخلية 
يلعب دورا كبيرا في صناعة المستقبالت ومرور 
المواد الغذائية وحتى في األمراض الخطيرة مثل 
األورام السرطانية يلعب الغالف الخارجي للخلية 

دورا هاما.
فهو هام جدا  للمخ  والكولسترول مطلوب جدا 
لوظائف الخاليا العصبية، وهام لخلق التشابكات 
خالل  الرسائل  نقل  على  تساعد  وبهذا  العصبية 
الخاليا  عمل  الكولسترول  وبدون  األعصاب، 
يعمل  نفسه  والكولسترول  له،  قيمة  ال  العصبية 
في المخ كمضاد لألكسدة ويحمى المخ من اآلثار 
التالفة للمواد المؤكسدة، وهو هام في عمل غطاء 

العصبية،  الخاليا  حول  المايلين 
بنقص  المخ  وظائف  تتأثر  لذا 
الشخص  وتعرض  الكولسترول 

لنقص القدرات الذهنية.
أساسى  عنصر  والكولسترول 
ان  وتجد   D فيتامين  تكوين  في 
هناك تشابها كبيرا بين الكولسترول 
التركيب  في   D وفيتامين 
الكيميائى، فأشعة الشمس تحول الكولسترول تحت 
الجلد الى فيتامين D الذى ال يمكن االستغناء عنه 
مستقبالت  على  تحتوى  الجسم  أعضاء  كل  ألن 
لهذا الفيتامين الذى يعتبره العلماء هرمون وليس 
فيتامين، وال يجب ان يخفى على أحد دور فيتامين 
والمساهمة  والفيروسات  البكتريا  مقاومة  في   D
على  والمساعدة  المخ  في  السيريتونين  عمل  في 
امتصاص الكالسيوم في الجسم عالوة على تأثيره 

المباشر على العضالت والمفاصل.
أمالح  تكوين  في  الكولسترول  دور  ننسى  وال 
في  للمساعدة  المرارية  الحوصلة  في  الصفراء 
عمل  في  األساسى  ودوره  الدهنية،  الماد  هضم 

الهرمونات الذكرية واألنثوية.
على  وتأثيره  الكولسترول  عن  ماذا  ولكن 
شرايين القلب، الحقيقة ان العنصر الذى يجب ان 
المؤكسد  الكولسترول  القضية هو  نلومه في هذه 
األشياء  أكثر  ومن  العادى،  الكولسترول  وليس 
التي تؤدى الى ذلك هو عنصر السكر في الدم، 
يطلق  الذى  بالكولسترول  تتحد  السكر  فجزيئات 
عليه الرديء وتغير شكله وتزيد من انتاج المواد 
المؤكسدة، ونحن على علم بازدياد نسبة امراض 
القلب مع مرض السكر، لكن في نفس الوقت علينا 
مرضى  نصف  من  أكثر  خلو  ظاهرة  نفسر  ان 
الكولسترول،  نسبة  ارتفاع  من  القلبية  األزمات 
فكثير من العلماء يجمع على ان عوامل الخطورة 
هي  الشرايين  وتصلب  القلب  بأمراض  لإلصابة 
التدخين واالفراط في الكحوليات ونقص الحركة 
الدهون  نسبة  وارتفاع  السكر  ومرض  والسمنة 
الثالثية والطعام العالى في المواد الكربوهيدراتية.
الزيادة  ان  على  العلماء  من  كثير  ويجمع 
المواد  في  االفراط  سببها  الكولسترول  في 
الكربوهيدراتية وخصوصا المنقاة التي ال تحتوى 
على األلياف وما تسببه في ارتفاع نسبة السكر 
الدموية  األوعية  في  االلتهابات  واثارة  الدم  في 
الكولسترول  افراز  الى زيادة  والمخ مما يؤدى 

ليعمل كمضاد لألكسدة.
والخالصة من كل هذا نحن هنا ال نتدخل في 
عمل األطباء وما يصفونه للمرضى من عالج، 
فالطبيب يعلم مدى خطورة كل حالة على حدة، 
ولكننا نحاول ان ننبه الى ان الكولسترول ليس 
وقت  كل  في  يحارب  ان  يجب  الذى  بالعدو 
وبكل وسيلة حتى نجد في النهاية ان يأتي ذلك 
على حساب المخ والتعرض لإلصابة بأمراض 
القلب مثل  امراض  تقل خطورة عن  أخرى ال 
األلزهايمر او تأخر القوى الذهنية التي نالحظ 

انها في ازدياد مستمر وال نعرف لماذا؟

طرح دواء صيين جديد لعالج مرض الزهامير
وافقت مصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية على طرح دواء صيني لعالج 

مرض الزهايمر بالسوق بعد جهود بحثية استمرت ل`22 عاما.
أن  المصلحة  "أوشين" وذكرت  جامعة 
للمواد الطبية التابع الصينية ومعهد شنجهاي 
وشركة جرين فالي لألكاديمية الصينية للعلوم 
بتطوير  قاموا  في لألدوية  "جي  الدواء 
-97١" لعالج الزهايمر. 
عن  اإلعالن  الدواء ويأتي  هذا  طرح 
تطوير  من  أشهر  صينيين بعد  علماء 

اختبارا جديدا لتقييم حاسة الشم لدى الصينيين ما قد يساعد في تشخيص وعالج 
األمراض العصبية والعقلية, سيما وأن تدهور حاسة الشم يمثل أولى األعراض 
الزهايمر  ومرض  باركينسون  مرض  مثل  رئيسية  عصبية  ألمراض  السريرية 
وترتبط مشاكل حاسة الشم كذلك بأمراض أخرى مثل الفصام واالكتئاب الشديد 

واضطرابات عقلية أخرى.

A heAlthy o u t s i d e 
s t A r t s from inside
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عادت قضية تايوان، التي تعتبرها 
استعادته  يجب  متمرًدا  إقليًما  بكين 
)أي  األمر  لزم  إْن  المسلحة  بالقوة 
في حالة إعالن استقاللها من جانب 
بعد  مؤخًرا  السطح  إلى  واحد(، 
أطلقها  التي  النارية  التصريحات 
وزير الدفاع الصيني الجنرال »وي 
األمني  شيانغشان  منتدى  في  فينغ« 
التاسع، والتي جاء فيها ما مفاده أن 
تايوان  إخضاع  على  عازمة  بالده 
األراضي  وحدة  تكتمل  كي  لسيادتها 
وجه  على  قوة  ال  وأّن  الصينية، 
األرض بإمكانها وقف هذا الطموح.

بعد  التصريحات  هذه  وتأتي 
للجيش  المسبوقة  غير  القوة  تظاهرة 
األحمر الصيني في ساحة »تيان إْن 
مين« في بكين في األول من أكتوبر 
للثورة  السبعين  الذكرى  بمناسبة 
الحدث  وهو   ،١949 سنة  الماوية 
الصين  حكومة  على  قضى  الذي 
تشيانغ  الماريشال  بزعامة  الوطنية 
مع  يلجأ  األخير  وجعل  شيك  كاي 
ليقيم  فرموزا  جزيرة  إلى  مناصريه 
الوطنية  الصين  جمهورية  عليها 
المعروفة في األدبيات السياسية باسم 
تايوان، والتي بّزت جمهورية الصين 
طويلة  لسنوات  الشيوعية  الشعبية 
والتصنيع  واالزدهار  الرخاء  لجهة 
والتعليم والتحول إلى قلعة تكنولوجية 
آسيا،  شرق  جنوب  لدول  ملهمة 
ديمقراطي  نظام  تأسيس  عن  ناهيك 

الغربي  النمط  على  مستقر  تعددي 
عن  المؤسس  الماريشال  غياب  منذ 
عام  الكبد  بسرطان  بوفاته  المشهد 
١97٥، ثم وفاة ابنه وخليفته الرئيس 
»تشيانغ تشينغ كو« بسكتة قلبية في 

عام ١988.
وزيرالدفاع  تصريحات  تأتي  كما 
القيادة  فيه  تخشى  وقت  في  الصيني 
على  سيطرتها  فقدان  من  الصينية 
نتيجة  المزدهرة  كونغ  هونغ  جزيرة 
وعدم  تغولها  ضد  شعبها  النتفاضة 
المعاهدة  ببنود  الدقيق  التزامها 
استردت  التي  البريطانية  الصينية 
الجزيرة  السيادة على  بكين  بموجبها 
من  أكثر  بعد  يوليو سنة ١997  في 
والسيما  البريطاني،  الحكم  من  قرن 
البند /   الشرط المعروف بـ»بلد واحد 
تضمن  والذي  سياسيان«،  ونظامان 
الذاتي  الحكم  الهونغكونغيين  منح 
تدخل  دون  بأنفسهم  شؤونهم  إلدارة 
أو إمالءات من السلطات الحاكمة في 

البر الصيني.
الفرع  عودة  وقت  المأمول  كان 
الصيني  األصل  إلى  الهونغكونغي 
أْن تنجح صيغة »بلد واحد ونظامان 
التايوانيين  إغراء  في  سياسيان« 
بالدهم  توحيد  إعادة  في  للنفكير 
وبالتالي  سلمًيا،  الصيني  البر  مع 
التايوانية،  للقضية  نهائي  حد  وضع 
خصوصا مع صعود الصين إقتصاديا 
بالدهم وعزلتها  وانكماش  وعسكريا 

بكني تداوي جراحها يف 
هونغ كونغ بتهديد تايوان

عبداهلل املدني
باحث وحماضر أكادميي يف الشئون اآلسيوية 

دبلوماسًيا وفقدانها لمقعدها الدائم في مجلس األمن إلى 
دول  معظم  سنة ١97١ وسحب  األربعة  الكبار  جانب 

العالم إعترافه بهم لصالح بكين.
بالطريقة  كونغ  هونغ  إدارة  في  بكين  فشل  أن  غير 
المتوافقة مع رغبات شعبها وتراثهم الديمقراطي وأسلوب 
حياتهم، رّسخ لدى التايوانيين فكرة أفضلية بقاء بالدهم 
بالبر  لحاقهم  إمكانية  في  البعض  أحالم  وبّدد  هي  كما 
الوطنية  والسيادة  االستقالل  فكرة  كانت  فيما  الصيني، 
لم  الذين  الشباب  من  الجديد  الجيل  أفكار  تغزو  الكاملة 
يعاصروا أحداث هزيمة قوات الكومنتانغ الوطنية على 
األحداث  وال   ١949 سنة  الشيوعية  ماو  قوات  أيدي 
المريرة التي شهدتها الصين في الحقبة الماوية المظلمة، 
وإْن كانوا سمعوا عنها من الجيل السابق لهم أو قرأوا 
تفاصيلها في المنهج المدرسي أو في المطالعات العامة.
هذه  التايوانية  السياسية  األحزاب  بعض  تبنى  وقد 
في  السلطة  إلى  الوصول  في  واستثمرها  التطلعات 
تايبيه، بل أعلن في أدبياته رفضه القاطع ألي مساومة 
البقاء كياًنا منفصاًل عن الصين،  تايوان في  حول حق 
قام  ما  نحو  على  الواحدة،  الصين  لمبدأ  ومعارضته 
ليبرالي  حزب  وهو  التقدمي،  الديمقراطي  الحزب  به 
إجتماعي تأسس عام ١986 وحصد شعبيته من موقفه 
الرسمي المتمثل في أّن »جمهورية الصين الوطنية دولة 
مستقلة ذات سيادة تتكون أراضيها من تايوان والجزر 
المحيطة بها، وأّن سيادتها تستمد فقط من مواطنيها الذين 
يعيشون على أرضها«، وإنها بالتالي ليست بحاجة إلى 
إعالن ذلك رسمًيا )الجزئية األخيرة تتكرر دائًما لعدم 
إعطاء مبرر لبكين الجتياح تايوان وإخضاعها بالقوة(.

الحالية  التايوانية  الرئيسة  وتطبقه  طبقته  ما  وهذا 
التقدمي  الديمقراطي  الحزب  زعيمة  إنغ ون«  »تساي 
منذ فوزها بالرئاسة عام 20١6، والتي سـُجل عنها قولها 
في وقت سابق من الشهر الجاري بمناسبة االحتفال بيوم 
بالدها الوطني أن التايوانيين )البالغ عددهم 23 مليون 
نسمة( مدعوون اليوم إلى مزيد من الوحدة والتكاتف من 
أجل الدفاع عن سيادة تايوان »في وقت تتحدى فيه بكين 
العالمي عبر مزيج  الديمقراطية والنظام  الحرية والقيم 
بحسب  االقتصادية«  والقدرة  والقومية  السلطوية  من 
إلى أحداث هونغ كونغ  الوقت نفسه  قولها، مشيرة في 
تغيير  عدم  بضمان  الديمقراطية  العالم  دول  ومطالبة 

الوضع الحالي في مضيق تايوان. عن »األيام«

جتمع للجالية اللبنانية يف مدينة 
بيدفورد يف هاليفاكس تضامنا 

مع املظاهرات الشعبية يف لبنان 
حوالي  تجمع 
في  شخص   200
ديوولف  حديقة 
بيدفورد  مدينة  في 
يوم  هاليفاكس  في 
أكتوبر   27 االحد 

ليظهروا تضامنهم مع المتظاهرين في لبنان الذين قاموا 
من  اكثر  أستمرت  والتي   , الحكومة  ضد  بمظاهرات 
١3  يوما , وقال احد منظمي التجمع هذا وهو ميالد 
هاليفاكس منذ عام 2007  "  الذي عاش في  شلهوب 
اللبناني سئما مما يجري في الحكومة علي  إن الشعب 
مدي السنوات ال 30 الماضية , وإن هناك قضايا تتعلق 
بالبنية التحتية للبالد وبطريقة عمل الحكومة , وقال ؛ 
تخيل إن الناس في لبنان يموتون عند أبواب المستشفيات 
النهم ال يملكون المال االزم للدخول , والمستشفيات ال 
, وقال  المصاريف  يدفعوا  أن  قبل  بالدخول  لهم  تسمح 
ميالد شلهوب أيضا إن العديد من المتعلمين مثل االطباء 
والمهندسين والمحاميين ال يستطيعوا العثور علي عمل 
في لبنان اذا كانوا يختلفون مع الحكومة , وان هؤالء 
يحصلون علي شهاداتهم ويجلسون في البيت ليس لديهم 
من  أي  يتبعون  ال  ألنهم  للعمل  الفرص  من  نوع  اي 
االحزاب السياسية ! وهذه واحدة من القضايا الرئيسية 
وضوح  بكل  نقول  فنحن   , هنا  نفعله  ما  وهذا   , لدينا 
إننا ال نتبع احدا , ونحن لسنا مع أحد , ونحن نريد أن 
تستقيل كل الحكومة , فنحن بحاجة الي لبنان نظيف " 
وكان تجمع الجالية اللبنانية في بيدفورد ذو  طابع مرح 
مع موسيقي ورقص وجاء الكثير من اللبنانيين حاملين 
علم لبنان , وقالت مايا شمعون وهي طالبة في جامعة 
القديسة مريم , إننا نظهر دعمنا للناس في وطننا لبنان , 
ونقف معهم ونسمع اصواتهم التي تصل الي كندا , وإن 
الكثيرين من شعب هاليفاكس ال يعرفون لماذا يتظاهر 
بما  الناس  لتعريف  هو  هنا  تجمعنا  وأن   , لبنان  شعب 
يحدث هناك .هذا  وتقول أخر االنباء أن سعد الحريري 

رئيس وزراء لبنان قد أستقال .
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