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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 
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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 -23

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 
----------------

                                                                   
هل حقا هى طبول احلرب

كيسنجر  لهنرى  التجديد  سنوات  كتابة  فى 
وعراب  االسبق  االمريكى  الخارجية  وزير 
تركيا  عن  يقول  األشهر  االمريكية  السياسة 
فى الفصل السابع من الكتاب من وجهة نظر 
جيوسياسية فان تركيا اكثر اهمية. فمجاورتها 
واالتحاد  الوسطى  واسيا  األوسط  الشرق 
االستغناء  يمكن  ال  تجعلها  واوروبا  السوفيتى 
عنها بالنسبة للسياسة االمريكية فى جميع هذة 
وقويا  وفيا  حليفا  تركيا  كانت  لقد  المناطق. 
خالل فترة الحرب الباردة وهناك ٢٦ محطة 
والنشاطات  الصواريخ  ترصد  إلكترونية 
الفضائية السوفيتية من االراضى التركية .هذا 
كان رأى امريكا فى ثمانينيات القرن الماضي 

فهل هذا رايها اليوم؟
البحر  حوض  منطقة  في  االن  يحدث  ما 
التعقيد  غاية  فى  امر  هوا  المتوسط   األبيض 
الدولة  فتركيا  يوم  بعد  يوم  يتازم  والموقف 
قاتل  فشل  من  تعانى  بطبيعتها  المستعمرة 
ففى  والخارجية  الداخلية  السياستين  كال  فى 
انشقاقات تعصف  انقسامات و  الداخلى  الشأن 
الدولة  مثلها  تعرف  ولم   التركية  بالدولة 
بين  يحتدم  صراع  فهناك  السالطين  أيام  منذ 
وحزب  جول  عبد  واتباع  االتراك  الليبراليين 
والتنمية  العدالة  حزب  ،حتى  والتنمية  العدالة 
من  يعانى  اردوغان  حزب  وهو  التركى 
يخسر  مرشحه  جعلت  وداخلية  انقسامات 
االخيرة،  البلدية  االنتخابات  فى  مذلة  بصورة 
الى  وادى  االقتصادي  الوضع  على  ذلك  اثر 
البطالة  معدل  وارتفاع  التركية  الليرة  تدنى 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  وانخفاض 
الخارجى صحيح  الدين  فوائد  معدل  وارتفاع 
الممارسات  ولكن  قوى  التركى  االقتصاد  أن 
الخاطئة الردوغان وحزبة ساعدوا في توقف 
للعالقات  بالنسبة  .أما  التركى  االقتصاد  نجاح 

وبسبب  فتركيا  حرج  وال  فحدث  الخارجية 
نهائيا  فقدت  الدكتاتورية  اردوغان  ممارسات 
كما  األوروبي  لالتحاد  االنضمام  في  االمل 
االخوان  لجماعة  ودعمها  قطر  مع  بتحالفها 
االرهابية وعالقاتها وتحالفها مع ايران فقدت 
التركى  لالقتصاد  الداعمين  الدول  من  اثنين 
اردوغان  تورط  والسعودية.  االمارات  وهما 
بحرب ابادة فى الجنوب مع االكراد  واحتالل 
والسورية  العراقية  االراضى  من  مساحات 
االوردغان  دعم  امنة،  منطقة  اقامة  بدعوى 
لسرقة  منة  واالستفادة  داعش  لتنظيم  العلنى 
ملف  مع  ورقة ضغط  وجعلة  السورى  النفط 
مع  مباشر  عداء  االوروبية.  للدول  الالجئين 
اليونان  هما  األوروبي  االتحاد  من  دولتين 
محاولة   . ايطاليا  مع  وقبرص وصدام وشيك 
بعمل  للبحار  الدولي  القانون  على  االلتفاف 
ليبيا  فى  االخوانية  السراج  حكومة  مع  اتفاق 
لالستيالء على منابع ألغاز فى البحر المتوسط 
وكثير من اعمال البلطجة وسياسة فرض االمر 
الواقع من االغا التركى. كل ذلك وبالرغم من 
االبادة  بمذابح  االمريكى  الكونجرس  اعتراف 
الجماعية لألرمن على يد العثمانيين واستضافة 
امريكا لعبد هللا جول الذى هو الهاجس والعدو 
مازالت  تركيا  ان  اال  الردوغان  الحقيقى 
ال  كسينجر  قال  فكما  ألمريكا  المطيع  العبد 
أساسي  كالعب  تركيا  عن  االستغناء  يمكن 
يفعلة  ما  وكل  األوسط  الشرق  توازنات  في 
االمريكية  االدارة  من  علية  وموافق  معروف 
ولكن السؤال االن هل يستطيع االغا ان يجر 
مصر  مع  وخصوصا  حرب  الى  المنطقة 
جيش  ان  من  فبالرغم  ال  القاطعة  اإلجابة  ؟ 
اردوغان دخل فى حرب وكسبها فى العراق 
وسوريا اال انها لم تكن اال حرب مع مليشيات 
ولم ترقى الى مفهوم الحرب الحقيقية مع جيش 
قوى منظم ومسلح ومدرب على اعلى مستوى. 
اذا ماذا  يحدث فى ليبيا والمتوسط والسودان 
او حتى اثيوبيا ؟ انة  نوع من اوراق الضغط 
يحاول أن يلعب بها مقامر سىء مثل اردوغان 
ليكون  واليونان وقبرص  للضغط على مصر 
مياة  فى  الدسمة  الكعكة  من  نصيب  معهم  لة 
المتوسط فهل تقبل مصر بهذا ؟ أما موضوع 
يحتمل  مصر  وال  تركيا  اقتصاد  فال  الحرب 
هالكة  حرب  ستكون  النها  وذلك  االن  حرب 
الحرب  الدولتين وان كانت البد من  القتصاد 

فستكون حرب بالوكالة. 
خيوط  كل  لديها  المصرية  السياسية  القيادة 
امامها  مكشوفة  كلها  المقامرة  واوراق  اللعبة 
مثل  هاوا  شخص  يكسب  أن  المستحيل  ومن 
بعقلية  وذكية  محترفة  شخصية  اردوغان 
الرئيس  يتورط  ولن  السيسى  مثل  مخاباراتية 
حرب  فى  اردوغان  مثل  فاشل  مع  السيسى 
األعوام  خالل  وانجزة  بناة  ما  كل  ويهدم 

الماضية.
السيسى  الرئيس  سيحقق  القادمة  االيام 
واثيوبيا  والسودان  ليبيا  في  كبيرة  نجاحات 
مع  الفارق  السيسى  الرئيس  سيحقق  وبهذا 

االتراك
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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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فيلم  ع��رض  تم   1942 ع��ام  نهاية  في 
والمغنى  الممثل  فيه  وغنى  ان«  »هوليداى 
اغنية  كروسبى«  »بينج  الشهير  االمريكى 
هذا  واشتهر  وقتها  »هابى هوليداى« ومن 
التعبير في الواليات المتحدة االمريكية، ولقد 
التعبير  لهذا  البعض  استعمال  وتزايد  توالى 
تعبير  به  يستبدل  لكى  البعض  واستخدمه 

»ميرى كريسماس«.

البعض يستعمله بحسن نية لكى يكون غير 
السيد  ميالد  بعيد  يحتفلون  ال  للذين  مؤذي 
ألنه  يستخدمه  الثاني  والبعض  المسيح، 
يسوع  وأن  اتى  قد  »المسيا«  أن  يؤمن  ال 
أنه  ادعى عن غير وجه حق  قد  »عيسى« 
المسيح، والفريق الثالث يستعمله بهدف أنه 
يظن ان هذا يضعف اإليمان بالسيد المسيح، 
والرابع يستخدمه بتلقائية وبدون تفكير مثل 
الببغاء الذى يردد ما يسمعه بدون فهم، فقط 

لكى يساير ما يقال في المجتمع.

االحتفال  في  متحدين  غير  المسيحيون 
بعيد ميالد السيد المسيح، وألسباب ليس لها 
عالقة باإليمان او العقيدة ولكن عن اختالف 
تقويمى فقط. فالغربيون الذين غيروا التقويم 
اليوليانى في القرن السادس عشر ويستعملون 
في  به  يحتفلون  الجريجورى  التقويم  األن 
25 ديسمبر، اما الشرقيون الذين لم يغيروا 
تقويمهم من اليوليانى يحتفلون به 7 يناير، 
ولم يكن هذا االختالف مهما من قبل هجرة 
الكثير من الشرقيين للغرب، ولكن اآلن علي 
كل الكنائس الشرقية االسراع بتغير تقويمهم 
االقباط  بابا  زيارة  يتوحدوا، وفى وقت  لكى 
سبتمبر  في  لكندا  تواضروس  البابا  قداسة 
2014 عرض قداسته على االقباط في كندا 

فرفض  الغربيين  مع  احتفالهم  يغيروا  أن 
المولودين في كندا- لكي ما  معظمهم -حتى 

يحتفلوا مع الكنيسة األم في مصر.

او  أعياد  او  شعارات  ليست  المسيحية 
تعبيرات او معلومات او طقوس ولكنها حياة 
بها محبة وتضحية  التي  المبادئ  كاملة مع 
السيد  صليب  فى  لنا  الكبير  والمثل  وب��ذل، 
المسيح، ولو ظن البعض منا انه يحافظ على 
االيمان بإبعاد او طرد او اضطهاد المختلف 
او الخاطئ فهو ال يحافظ على تعاليم السيد 
المسيح، والبعض منا أيضا تحولت وظيفته 
من كرازة للسيد المسيح إلى كرازة لإلداريات 
وبتعظيم مناصبهم بتعاليم هي وصايا الناس.

الصحيح،  كريسماس« هو  تعبير »ميرى 
ولكن لو كنت تستخدم تعبير »هابى هوليداى« 
وانت غير مدرك، فاعرف انه تعبير يراد به 
انكار ميالد السيد المسيح، او المسيح عيسى 
هو  »المسيح«  أس��م  أن  حيث  مريم،  اب��ن 
للداللة على انه كلمة هللا بينما اسم »عيسى 
بن مريم« هو الجسد الذى اتخذه كلمة هللا، 
وكل من يقول لى »هابى هوليداى« اجاوبه 
كريسماس  وكلمة  كريسماس«،  »ميرى  ب� 
»ماس«  و  »كريس«  مقطعين  من  مكونة 
وتعنى عندما اتخذ المسيح جسدا، أي عندما 
أو  يسوع  هو  هللا«  »كلمة  المسيح  ص��ار 

عيسى بن مريم.

كريسماس  وميرى  بخير  وأنتم  عام  كل 
للعالم اجمع.

 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 

مريى كريسماس
وليس هابى هوليداى

  

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

حمامية مصرية تكسب قضية ملقاطعة اونتاريو 
امام احملكمة الدستورية الكندية 

غبلاير(   ( جندي  نانسي  المصرية  المحامية  كسبت 
قضية لمقاطعة اونتاريو امام السوبريم كورت وهى اعلى 
القضية  المقاطعة  ان خسرت  بعد  كندا  جهة قضائية في 

امام محكمتين.

القضية معقدة ومتشعبة وتشمل بضع شركات، وكانت 
أساسا ضد مصنع منتجا للورق وأيضا الشركة صاحبة 
للبيئة وملوثا  المصنع ملوثا  المصنع، والقضيةأن  ارض 

للمياه وكان بينه وبين حكومة المقاطعة عقد ابرم في الستينيات من القرن الماضى 

فسرت الشركة العقد انه غير ملزم لها بإزالة التلوث البيئي الناتج عن انتاجها حيث ان 
بالعقد انها محمية بالمقاطعة من مقاضاة شركات آخري ووافقتها المحكمة في اونتاريو على 

تفسيرها للعقد وأيضا خسرت المقاطعة االستئناف.

وعندما تولت نانسي القضية ابرزت للمحكمة الدستورية العليا أن العقد الذى لم يكتب 
بطريقة واضحة في الستينيات من القرن الماضي به ما يدل أيضا ان الشركة ملزمة بإزالة 
)سوبريم  العليا  الدستورية  المحكمة  ووافقتها  الكندية  البحيرات  بمياه  تضر  التي  تعدياتها 

كورت( وهى اعلى جهة قضائية في كندا وقرارها ملزم وال يستأنف عليه.  

القضية لها دوى كبير في أروقة المحاماة للمقاطعة ومتداولة في المحاكم منذ سنين طويلة 
حيث خسرتها المقاطعة مرتين حتى تولتها نانسى.  
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
الشباب  مؤتمرات  من  األفضل  صدقني 
للمؤيدين لك هو أن تجمع الشباب المختلفين 
المسجونين  عن  وتفرج  وتحاورهم  معك 

منهم.
 األنبا سرابيون

أنا طول عمري أعرف فيه سلفيين أقباط 
بيطلعوا ضد العلمانيين أنما ضد أسقف ال 

دي جديدة عليه خالص.
 الترجي التونسي

بلطجة  أفريقيا  كأس  تكسبوا  سنتين  بقالكم 
ما  لألندية  العالم  كأس  في  بتتفضحوا  لكن 

هو مش هتقدروا تبلطجوا هناك.
مرتضي منصور

بتوع الفيس بوك بيقولولك الحل أنك تشيل 
كارتيرون وتجيب السارتي.

أبو تريكة
بحبك كالعب وأختلف معاك في توجهاتك 
المحكمة  بقرار  لك  فرحت  لكن  السياسية 
رامي  وعقبال  إرهابي  مش  أنك  قال  اللي 

كامل وكل مظلوم يارب.
رامي كامل 

فتح عينينا علي شباب زي  القبض عليك 
الورد كتير مظلومين زيك والزم نساعدهم 
كلهم، وكل مصري مظلوم إحنا معاه وكل 

سجناء الرأي أحنا معاهم.
الحركة القبطية في المهجر

يا ريت يا أخوانا اللي قلع ال مؤاخذة …. 
يلبسه تاني أو ينقطنا بسكاته ويترك الساحة 

أحسن من الجرس والفضايع.
محمد عواد

في اإلذاعة كنا نغني عواد باع أرضه في 
الكورة بقينا بنقلب ال أ لعين وتحتها كسرة.

 تركيا
هتلعبوا مع مصر علي أرض ليبيا هتخسر 

وهيتعلم علي قفاك بحر وجو وبر.
 أحمد أبو الغيط

لما حضرتك معترض علي تسميته الربيع 
العربي بسبب اللي حصل في سوريا طيب 
للجامعة  سوريا  عضوية  مارجعتش  ليه 
رافضين  سوريا  خربوا  إللي  وال  العربية 

وأنت عارف هما مين؟؟.
ترامب

ويصرف  دورات  يعمل  عمال  الخليج 
فلوس علي الكورة والرياضة أديها مشوار 
وقلهم يوفروا الفلوس لألمن وهات القرشين 

وأرجع قبل ما يتصرفوا.
أندرو شير

وبتفكرني  وطيب  محترم  شخص  أنت 
بمايكل إجناتيف لكن الحقيقي من أول يوم 

شوفتك قلت ال تصلح للقيادة.
جستين تردو

رونا  جاتلك  لو  مشي  شير  سيدي  يا  يلال 
أجيبلك  ساعتها  ميكاي  بيتر  أو  إمبروزو  

البيجاما فورا

بيتـــــك 
وسوق العقارات
Condo vs 
freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  لكثير  جيد  خيار  يكون  قد  الكوندو 
الناس، بما في ذلك المشترى للمرة األولى، 
انطالق جيدة ألنه عادة  نقطة  يكون  حيث 
المنزل  من  لالمتالك  تكلفة  أقل  يكون  ما 
الكوندو  يكون  أن  أيضا  يمكن  التقليدى. 
القرار الصحيح للبعض على أساس أسلوب 

الحياة السهل واآلمن. 

لكن بعض الناس ليس لديهم فهم واضح 
لمصطلح » الكوندو«، يستخدمونه كما لو 
كان مرادفا ل »شقة »، إال أن المصطلح 
الملكية و ليس  يشير إلى شكل من أشكال 
للوحدة.  الشكلية  بالخصائص  عالقة  له 
تاون  او  شقة  يكون  أن  يمكن  فالكوندو 
هاوس ، أو أي نوع من الوحدات المتعددة 
كانت  سواء  المشتركة  المناطق  ذات 
لهذه  ويمكن  تجارية.  او  سكنية  وحدات 
حوض  شكل  تأخذ  ان  المشتركة  المناطق 
سباحة، غرفة تمرينات، جراچ للسيارات، 
الخ. ويشارك أصحاب الوحدات فى تكلفة 
المشتركة  المناطق  هذه  وصيانة  تشغيل 
ما  عادة  التي  الصيانة  رسوم  شكل  في 
قبل  من  التكاليف  تحديد  يتم  شهريا.  تدفع 
الوحدات ويقوم باإلشراف عليها  أصحاب 
عليك  يوفر  مما  متخصصة  إدارة  شركة 

مجهود العناية والصيانة.       

هذا الشكل من التملك لديه قواعد تحكمه 
مثل السماح او عدمه باالحتفاظ بحيوانات 
أليفة، األلوان الخارجية المسموح بها،الخ. 
كذلك يذهب جزء من رسوم الصيانة نحو 
حالة  فى  لالستخدام  احتياطي،  صندوق 
كبيرة  صيانة  مصروفات  الى  الحاجة 

خاصة عند تقدم المباني فى العمر.   

من ناحية أخرى ، وحدات التملك الحر 
مع كونها اكثر تكلفة للتملك، اال انها توفر 
التغيير  او  للصيانة  الحرية  المزيد من  لك 
وبما  بك.  الخاصة  االحتياجات  مع  لتتالئم 
فلديك   ، الصيانة  عن  المسؤول  انت  انك 
سيطرة اكبر على تكاليف الصيانة. ويمكنك 
أن تبقي النفقات منخفضة اذا قمت ببعض 

اعمال الصيانة بنفسك.

 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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الشهر الماضي وبعد حضور القداس اإللهي 
بوالية  توناواندا  بشمال  القبطية  بالكنيسة 
علي  القائمين  من  عدد  إجتمع  نيويورك، 
أغابي،  لقمة  علي  معهم  وأنا  الكنيسة  شئون 
المهندس  صديقي  اإلزبياكون  منهم  وكان 
قضي  والذي  القديم  المهاجر  غبلاير  حسني 
الكنيسة،  تلك  في خدمة شعب  سنوات عمره 
مشكلة  هناك  له  فقلت  الكنائس.  من  وغيرها 
تخص الكنيسة بالمهجر ودّول أوربا أزعجتني 
وأرقتني،  مضجعي  وأضجت  شديدا  إزعاجا 
ولكني في نفس الوقت، أري وأقترح لها حال 

إبتدائيا ممكنا.
المشكلة : قدرت عدد الكنائس الكندية التي 
ستغلق أبوابها وينتهي دورها في خدمة كلمة 
المسيح بتسعة آالف كنيسة وذلك في غضون 
العشرة سنوات المقبلة؛ وعليه ستعرض للبيع 
مسيحية.  غير  أخري  أغراض  في  لتستخدم 
عليهم  عرضته  المشكلة  لتلك  حال  وأتصور 
المقال  هذا  في  عنه  سأكتب  ما  وهذا  وقتها 
قليلة، إتصل  بأيام  الحقا. وبعد هذا اإلجتماع 
أكثر  وتناقشنا  حسني  المهندس  صديقي  بي 
لموقع  ميل  إي  لي  وأرسل  الموضوع  في 
إلكتروني يحتوي علي حوالي خمسمائة كنيسة 
ستغلق  األمريكية  المتحدة  بالواليات  أخري 
بالقول  - وأعيد  أبوابها وهي معروضة األن 
لموقعها  تبعا  مختلفة  وبأسعار  للبيع    - األن 
لها  عالقة  ال  األسعار  تلك  ولكن  وحجمها، 
موضحا  صديقي  وأضاف  الفعلية،  بتكلفتها 
ومزيدا بأن تلك الكنائس يمكن في حال بيعها 
أن تتحول إلي أي أنشطة أخري دون مراعاة 
فقد  األماكن  لهذه  المسيحية  وللروح  للوقار 
حدث أن تحول بعضها إلي أغراض تناهض 
المسيح وقد حدث ذلك كثيرا بل  نشر رسالة 

وتحولت بعضها إلي مالهي ليلية !!!   
األقباط  جماعات  تتجه  أن  الحل: 
دول  وبكل  أنواعها  بكافة  األرثودوكس 
إلي شراء  وغيرها  األوربية  والدول  المهجر 
تلك الكنائس وإجراء بعض التعديالت الطفيفة 
تناسب  التي  القبطية  الروح  لتكتسب  عليها 
عن  عوضا  وذلك  اليها،  تنتمي  التي  الطائفة 
أبنية  وإقامة  أرض  بشراء  السائد  اإلتجاه 
وتضطر  جدا  مكلفة  حديثة  لكنائس  عليها 
وطويلة  كبيرة  بأقساط  اإللتزام  إلي  طوائفها 
يفعل ذلك كل  أن  للبنوك. ويمكن حتي  األمد 
جماعات المؤمنين من الكنائس غير المصرية 
والتي يتزايد عدد المؤمنين من شعبها بصورة 
كبيرة. وفي هذه الحالة يمكن إستغالل المبلغ 
الذي يكفي فقط لبناء كنيسة حديثة واحدة في 
إنقاذ وشراء العديد من الكنائس. كما سيساهم 
ذلك  أيضا في خفض أقساط البنوك والتي تثقل 
كاهل تلك الكنائس وتضيق من إسهاماتها في 
سيتعذر  أيضا  وربما  األخري  الخدمة  شئون 
سدادها. وأضاف صديقي لي بمعلومات أخري 
أحسبها أيضا شديدة األهمية؛ بانه يوجد موقع 
الكنائس  أثاثات  عليه  يعرض  أخر  إلكتروني 
المزعم إغالقها من أرائك ) كنب ( وأيقونات 
وخالفه وصناعتها متقنة جدا وبحالة ممتازة 
مجانا  عليه  الحصول  يمكن  بعضها  أن  بل 

بمجرد دفع تكلفة النقل. 
مثاال  إعطيني  لصديقي  قلت  هوامش: 
نفسها  توناواندا  شمال  كنيسة  بان  فاجاب 
مبناها  شراء  تم  قد  إليها،  هو  ينتسب  والتي 
دوالر  آالف   ٢10 بمبلغ  أخري  كنيسة  من 
الكنيسة  تلك  يشتروا  لم  لو  أنهم  وأضاف 
القائمة أبنيتها فعال، وإضطروا إلي تشيد مبني 
ذلك  لكان  األرض  سعر  متضمنا  لها  مماثل 
سيكلفهم علي األقل مليونين من الدوالرات أي 

حوالي عشرة أضعاف ما دفعوه. هذا بخالف 
أثاث الكنيسة والذي إنبهرت بجودته وبحسن 
صناعته واألهم بحكمة تصرف القائمين علي 
وزنات  علي  الحفاظ  في  الكنائس  تلك  شئون 

المتبرعين  .  
الكنائس  كل  شعب  إلي   : ورجاء   نداء 
النامية والقائمين علي رعايتها ومنها كنيستنا 
أن  وغيرها.  وأوربا  المهجر  بدول  القبطية 
لشراء  األولية  بإعطاء  صائبا  قرارا  يتخذوا 
تلك الكنائس طالما تواجدت والبعد والكف عن 
السائد لشراء األراضي وبناء كنائس  اإلتجاه 
جديدة وال يستثني من ذلك القرار إال األماكن 
التي يتعذر فيها فعل هذا األمر. وأطلب رجاء 
محبة من قداسة البابا تواضروس أو من ينوب 
خاصا،  اهتماما  األمر  هذا  يولي  بان  عنه 
بانه ال  باتخاذ قرارا صائبا  ويبادر ومعاونيه 
وبناء  أرض  شراء  مصر  خارج  ألحد  يحق 
مقبوال  لها  بديال  توافر  طالما  جديدة  كنيسة 
وزنة  إستخدام  بغرض  وذلك  مشجع  وبسعر 
اإلستخدام  الكنائس  ببناء  الخاصة  التبرعات 
األمثل والذي يرضي عنه رب المجد في نشر 
األرض،  أقاصي  وفي  مكان  كل  في  الكلمة 
بل أني أناشد كل من له مقدرة علي التواصل 
األخري  الكنائس  كل  في  له  صديق  مع 
جماعة  في  نموا  تشهد  والتي  المصرية  غير 
المؤمنين بأن ينقل هذا اإلقتراح إليهم لصالح 
كنيسة المسيح وكل من يؤمن برب المجد.    

تذكرة كتابية : وأتذكر األية الكتابية للمسيح 
له كل المجد التي تقول :  بيتي بيت الِصالة 
يدعي وأنتم جعلتموه مغارة للصوص ) وربما 
ملهي ليلي أو بارا( فال يجب أن نتقاعس عن 
يتحول  أن  يمكن  التي  المسيح  كنائس  إنقاذ 
بعضها إلي أنشطة ومراكز مناهضة للمسيح. 
وأتذكر أيضا األية الكتابية بسفر يعقوب : كل 
من يقدر أن يصنع خيرا - وينقذ هذه الكنائس 
المسيح،  لخدمة  دورها  إستمرار  في  ويساهم 
له  تحسب  يفعل  - وال  لمن هو ضده.  وليس 
خطية. وإسلكوا بالتدقيق. وقبل أن تبني برجا 
الوزنات  مثل  وأتذكر  التكلفة.  إحسب حساب 
الشرير. وأيات وأمثلة  الصالح والعبد  والعبد 
كثيرة ال يسع المجال لذكرها جميعا. ولنتذكر 
جميعا أن الكنيسة األولي لم تكن لها أبنية بل 
كانت مجرد منازل المؤمنين، ) والكنيسة التي 
يجتمع  كان  المسيح  السيد  وأن   .) بيتهما  في 
ويعظ الشعب ويشفي أسقامه في الخالء وعليه 
فاألبنية الجديدة للكنائس لن تختلف عن األبنية 

غير الجديدة ولن تضيف لإليمان شيئا. 
الخالصة: عوضا عن أن نسعد بتشييد عدد 
البناء، يجب  الكنائس حديثة  أبنية  محدود من 
لشعب  محدود  غير  بنمو  ونفرح  نسعد  أن 
الكنائس من المؤمنين برسالة الخالص للسيد 
واحدة  كنيسة  نبني  أن  المسيح. وعوضا عن 
عشرات  ونوفر  ننقذ  دعونا  األنفس،  وبشق 
شعب  علي  تحتوي  مدينة  كل  وفي  الكنائس 
المسيح والتي من المؤكد أن كل تلك الكنائس 
العريقة قد ضمت وعبر عقود نشاطها العديد 
الكنائس  القديسين فال يليق أن نترك تلك  من 
من  الغرض  غير  في  وتستخدم  أبوابها  تغلق 
إنشائها وألنشطة ال تليق بقداسة أماكن كانت 
باألمس بيوتا للمسيح بل وربما يذهب بعضها 
لقداستها  مناهضة  أغراض  في  لتستخدم 

وإلنتمائها لنشر رسالة المسيح  .
وفي النهاية وكما يقولون فإننا إن فعلنا بذلك 

اإلقتراح فهو ما ينطبق عليه القول : 
 It is a win win situation. 

د. ناجي إسكندر

نداء عاجل لقداسة البابا تواضروس 
وإلي القائمني علي شئون الكنيسة القبطية 

األرثودكسية. 
وإلي كل الكنائس النامية - بدول املهجر وأوربا -   



اجواًء  يحمل  الشتاء  هذا  كان 
من  قطرات  حيث  البرودة  قارصه 
الثلج تتساقط في نعومه وهدوء مع 
هناك  وكان  البارد  الرذاذ  بعض 
لزياره  عامه  ودعوه  عام   توجه 

مولود جميل في انتظار الجميع.
ينتظر كل عام  المولود  كان هذا 
ان نذهب جميعا للقاءه و تصدرت 
وسائل االعالم و صفحات الجرائد 
ان  الجميع  وظن   ... االخبار  هذه 
المكان  نفس  في  ينتظر  المولود 
الذي تم فيه الميالد ... وتمنيت مثل 

هذا  زياره  في  اذهب  ان  الجميع 
انه  سمعت  الذي  المولود 

جاء بالخالص للعالم 
وركبت  حالي  جهزت 
يتوجه  انه  علمت  قطارا 

وقد  المولود  لمكان 
عامل  أعلن 

الي  ستتوجه  الرحله  ان  القطار 
ينادي  وأخذ  مجاناً   المولود  مكان 
ان  الجميع  علي  عالي  بصوت 

الرحله بالكامل مدفوعه األجر. 
البالد  لتلك  القطار  وصل  وحين 
الذي تم اإلعالن عنها ، تم التوجه 
تم  التي  الطريق  خارطة  حسب 
الي  القطار  داخل  علينا  توزيعها 

مكان الميالد.
تفرق الجميع و ذاغ البعض هنا 

وذاغ البعض هناك. 
للمتعه  اخر  مكاناً  البعض  وجد 
والراحه فذهبوا الي هناك و نسيوا 

الهدف من تلك الرحله 
وذهب البعض الي التوجه لبعض 
الهدف  فأصبح  التاريخيه  األماكن 
بل  المولود  عن  البحث  هو  ليس 
هذه  في  التاريخيه  األماكن  دراسه 

البالد.
بعض  بزياره  اآلخرون  وانشغل 
يتلقوا  لم  الذين  األصدقاء  و  األهل 

هدف   فتغير  سنوات،  منذ  بهم 
رحلتهم الي هدف اخر

للبحث  مباشره  البعض  توجه  و 
ّعن مكان المولود متمسكين بهدف 

الرحله 
و ذهبت معهم ألبحث معهم عن 

مكان الطفل 
و اثناء رحله البحث وجدنا الكثير 

و الكثير في الطريق 
كان هناك بعض األطفال الفقراء 
ال يرتدون اال بعض المالبس الباليه 

رغم شده البردوه 
م  باالستغناء فقا البعض 

عن بعض مالبسهم 
هؤالء  لتدفئه  الخارجية 
بينما تمسك  المساكين،  األطفال 
مالبسهم  قطع  بجميع  اآلخرين 

بحجه البرد القارص.
واستمر البحث 

وجدنا أثاء السير في الطريق 
يبدو  ضعيفا  شخصاً 
الطريق  في  يجلس  المرض  عليه 
يسأل المساعده  وال يستطيع السير. 
فتوجه البعض اليه واعطوه بعض 
الطعام.  له بعض  المال واحضروا 
بينما لم يتوقف البعض االخر بحجه 
للمولود  الوصول  يتعجلون  انهم 

وليس لديهم الوقت.
توقفنا  وايضا  السير  أكملنا  ثم 
للمره الثالثه لنجد امرأه علي وشك 
حيث  وتتألم  مولودها  تضع  ان 
معها  يكن  ولم  الوضع  االم  جائتها 

أحداً.
وتوقفوا  البعض  قلب  فرق 
لمساعدتها و أخذوها ألقرب مشفي 
االطمئنان  بعد  اال  يتركوها  ولم 

عليها. 
والذي تبقي من الجميع استمروا 

في السير للبحث عن المولود 
فهم لم يتقفوا لمساعده احدا خالل 

تلك المسيره. 
]البقية ص9 [
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أين املولود؟   

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )80(

األدلة القاطعة تثبت القتل مع سبق 
اإلصرار والرتصد

 ادوارد يعقوب
طبيبه  من  تخلص  الناصر  عبد 

اخلاص وامللك فاروق بنفس السم

مع  كانا  اللذان  الشخصان 
والفريق  حلظة،  أخر  حتى  املشير 
مت  العملية،  علي  املشرف  الليثي 
التخلص منهم ودفن االسرار التي 

معهم الي األبد.

بتدهور  فوزي  عرف  وكيف  متى 
معروفة  واالجابة  املشير؟  حالة 
القتل  فمجموعة   ... ومتوقعة 
بدون  االتصال  أجرت هذا  التي  هي 

مراعاة ترتيب التوقيتات!!. 

جرمية  الوفاة   « دياب:  الدكتور 
اجلنائية  الشروط  مكتملة 
بالتعمد وسبق االصرار والترصد«

البول  عينات  املعامل  تسلمت 
 15 حوالي  بعد  واألخرى  والدم 

ساعة من الوفاة!!

 

األدلة  السابقة  الحلقة  في  ذكرت 
التي تثبت تلفيق تقرير النيابة الذي 
واستمرارا  انتحر  المشير  ان  يقول 
في اثبات ان المشير تم اغتياله على 
بأوامر  الناصر  عبد  عصابة  ايد 
إشرافه  كامل  وتحت  منه  شخصية 
أدلة  هناك  االغتيال  عملية  على 

اخرى.

من  مستمده  وادلة  قرائن  ثانيا: 
بعيدا  البعض  وشهادات  االحداث 
اكد   -1 السلطة:   من  الخوف  عن 
عبد  محمد  المستشار  العام  النائب 
السالم الذي وضع التقرير الرسمي 
التي  مذكراته  في  اكد  للنيابة، 
وضعها بعد احالته الي المعاش ان 
التقرير األصلي لم يرضي السلطات 
ألنه حوي الكثير من التفاصيل التي 
ان  وذكر  المؤامرة  تكشف  كادت 
البعض  اعتبرها  الفقرات  بعض 
مساسا بعبد الناصر نفسه وكل من 
وحراسته  المشير  نقل  في  أشترك 
من  الكثير  حذف  تم  ذلك  وعلى 
المشير  اغتيال  تثبت  التي  الفقرات 
من  للكثير  تعرض  انه  واكد  بل  
ولكنه  الحقيقة  لتغيير  الضغوط 
الي  كامال  التقرير  وارسل  رفض 
تغيرا  اجرى  الذي  االرشاد  وزير 
الذي  الشطب  غير  عليه  جذريا 
اجري عليه بعد تشويهه. ٢-حذفت 
كل اقوال افراد اسرة المشير القالئل 
تم استجوابهم. ويبرر أعوان  الذين 
الناصر  عبد  بان  ذلك  الناصر  عبد 
المشير  اسرة  يرهق  ان  يشأ  لم 
واعفاهم من االستجواب!! 3- كان 
وقريب  صديقا  رضوان  عباس 
وعامر  الناصر  عبد  من  لكل  جدا 
يقول: »ان عامر بعد الهزيمة بفترة 
المرحلة  تجاوز  قد  كان  قصيرة 
الحرجة التي اهتزت فيها شخصيته 
وانه  للغاية  طبيعي  انسان  وعاد 
يشك في اقدامه على االنتحار. 4- 

السموم  خبير  دياب  الدكتور  تقرير 
إعادة  عند  الموضوع  درس  الذي 
الناصر،  عبد  موت  بعد  التحقيق 
يؤكد ان المشير قد قتل عمدا بالسم 
 -5 بالتفصيل(.  التقرير  )سنناقش 
سبق ألجهزة عبد الناصر وبأوامر 
مباشرة منه، التخلص من اشخاص 
ملك  واولهم  السم  بنفس  مهمين 
دس  حيث  فاروق  السابق  مصر 
يأكل في أحد مطاعم  السم وهو  له 
الناصر  عبد  طبيب  وثانيهم  إيطاليا 
الخاص الدكتور أنور المفتي حيث 
منه  التخلص  الناصر  عبد  قرر 
مرض  بحقيقة  عامر  أخبر  ان  بعد 
الى  يؤدي  الذي  البرونزي  السكر 
واصابته  المريض  اتزان  عدم 
والذي  العصبي  الهياج  من  بنوبات 
الناصر وبعد ان أخبر  أصاب عبد 
عامر ناصر يذلك، خاف ناصر ان 
وقد  بتسميمه.  فأمر  الخبر  ينتشر 
أيقن الدكتور المفتي ذلك قبل موته 
وأخبر زوجته واوصاها بعدم الكالم 
على  حفاظا  النصر  عبد  موت  قبل 
حياتها. وهناك من يدعون ان عبد 
السم.  بنفس  أيضا  قتله  تم  الناصر 
٦- تقارير المعامل الطبية المركزية 
للقوات المسلحة تتناقض مع ما جاء 
في تقرير النيابة عن احداث ادعتها 
المعادي  الى مستشفى  بنقلة  خاصة 
العسكري )سنناقشها بالتفصيل فيما 
المشير تحت  بعد(. 7- نقل جثمان 
حراسة مشددة ودفن بمعرفة السلطة 
يقترب  ان  وضربوا كل من حاول 
ووضع  البلد  أهالي  من  الجثة  من 
الى  السجن  في  عامر  اخوة  كل 
اللذان  الشخصان   -8 دفنه.  بعد  ما 
لحظة،  أخر  حتى  المشير  مع  كانا 
منه  التخلص  تم  السفرجي  األول 
من  أيام  ثالث  بعد  سيارة  بحادث 
اختفى  فقد  اما األخر  المشير  موت 
التي  االسرار  دفن  تم  وبذلك  تمام 
الفريق   -9 األبد.  الي  يحمالنها 
عملية  على  أشرف  الذي  اليثى 
 ٢4 في  منه  التخلص  تم  االغتيال 
طبيب  اول   -9  .1973 أغسطس 
طلب  رفض  المشير  جثة  عاين 
ان  بفيد  تقرير  بكتابة  فوزي  محمد 
أنتحر واعتقله فوزي وبعد  المشير 
االفراج  تم  القادة  كبار  أحد  تدخل 
عنه، وهدده فوزى بالقتل اذا نطق 
الطبيب  هذا  أسنطاع  وقد  كلمة  أي 
بحياته.  ونجا  الخارج  الى  الفرار 
10- اتصل الفريق فوزي بمستشفى 
المعادي في الساعة السادسة مساء 

السرعة  وجهه  على  طبيب  لطلب 
انه  بطاطا  الدكتور  يقول  بينما 
الساعة  في  المشير  علي  كشف 
الحالة عادية!! متى  السادسة وكان 
حالة  بتدهور  فوزي  عرف  وكيف 
المشير؟ واالجابة معروفة ومتوقعة 
... فمجموعة القتل هي التي أجرت 
ترتيب  مراعاة  بدون  االتصال  هذا 
اليوم  في صباح   -11 التوقيتات!!. 
كتبا  طلب  المشير  فيه  اغتيل  الذي 
وآلة حالقة من بيته.. وال يعقل ان 
شخص  من  التصرف  هذا  يكون 
بعض  تضارب  االنتحار.  ينوي 
الممرض  مع  السفرجي  اقوال 
المشير.  قبل موت  آخر ساعة  عن 
محمد  الكيميائي  الدكتور   -1٢
التوقيع  رفض  سليمان  صفوت 
على بيان األطباء بانتحار المشير، 
قنبلة  بتهمة صنع  عليه  القبض  فتم 
مخدرة وانه كان ينوي القائها على 
موكب عبد الناصر واالستيالء على 
وبعد  السجن  في  الحكم!!!والقي 
الناصر  عبد  موت  بعد  خروجه 
هرب الي خارج البالد. 13- علبة 
ورد  الذي  الكوب  الجوافة  عصير 
في التحقيقات انه شرب فيه المشير 
العصير، اختفيا تماما ولم يوجد لهما 
أي أثر ولم يسأل عنهما المحقق ولم 

يذكر مصيرهما في التحقيق!! 

 -1 دياب:  الدكتور  تقرير  ثالثا: 
الدؤوبة  األبحاث  من  الكثير  بعد 
ودراسة كل التقارير يؤكد الدكتور 
دياب ان وفاة المشير لم تكن انتحارا 
وانما قتال بإعطائه سم »األكونتين« 
 ٦ الساعة  بعد  بأخرى  او  بطريقة 
مساءا يوم 19٦7/9/14 وان الوفاة 
الجنائية  الشروط  مكتملة  جريمة 
بالتعمد وسبق االصرار والترصد.          
كمية  ان  دياب  الدكتور  ٢-استنتج 
األكونتين  سم  من  ودقيقة  محسوبة 
او  )بالشرب  للمشير  وضعت 
الحقن( قبل الوفاة ب ٢0-30 دقيقة 
الجمهورية  برياسة  العاملين  من 
في  المشير  يرافقون  كانوا  والذين 
الهام  واالمر  االغتيال  استراحة 
السم  من  جرعة  هذه  مثل  ان  هنا 
البسيطة التي أعطيت له تختفي من 
الجسم في ظرف من 7-8 ساعات 
تشريحيا  أثر  أي  للسم  يكون  وال 
لماذا  يفسر  هذا  مطلقا  كيميائيا  او 
انتظروا 19 ساعة قبل انم يسمحوا 
بتشريح الجثة. 4- اذا كان قد وضع 
السم في عصير الجوافة فذلك الن 

السم الذع وله رائحة تشبه الجوافة. 
ذراع  في  لحقن  أثار  وجود  لوحظ 
حقن  انه  احتمال  وهناك  المشير 
التأثير أسرع  بنفس الجرعة ليكون 
بأنه  ذلك  بطاطا  الدكتور  برر  قد 
نوفالجين ولكن  المشير بحقنة  حقن 
التحليالت لم تجد أي أثر للنوفالجين. 

الطبية  المعامل  تقرير  ثالثا: 
المركزية للقوات المسلحة: 1- مما 
المشير وهو  تلفيق حادثة قئ  يثبت 
المعادي:  مستشفى  الى  طريقه  في 
وصلت قطعة السلوفان التي تحتوي 
وحجمها  المعامل  الي  القيئ  على 
حين  في  سم  نصف  على  يزيد  ال 
ان  يقرر  المعادي  مستشفي  ان 
أي  بها  يوجد  وال  حجمها 3.5سم. 
كان  المشير  ان  )ادعوا  أثار مضغ 
يلوكها في فمه(. ٢-تحليل صينيتي 
القئ في المستشفى أثبت خلو المعدة 

المورفين  او  لألفيون  أثار  آي  من 
عينة  تحليالت  مع  يتعارض  وهذا 
السلوفان الملفقة التي أرسلت للمعمل 
تناول  المشير  ان  أثيتت  والتي 
يعطوا  لكي  ذلك  لفقوا  وقد  افيونا. 
االنتحار  المشير حاول  ان  انطباعا 
ادعوه  ما  وهذا  المخدرات  بتناول 
عند وصولهم للمستشفى مما اضطر 
ثم  مقيئا  مشروبا  إلعطائه  األطباء 
كما  شيئا  بجدوا  ولم  القيئ  حللوا 
اوضحنا. 3 تسلمت المعامل عينات 
البيولوجية  واألخرى  والدم  البول 
بعد  أي   9/15 الجمعة  يوم  صباح 

حوالي 15 ساعة من الوفاة!! 

اغتيال  مؤامرة   -1 المراجع: 
المشير عامر: محمود فوزي ٢- أنا 
 -3 الحميد  عبد  برلنتي  والمشير: 
فاروق  عامر:  الحكيم  عبد  اغتيال 

فهمي 4- برامج تليفزيونية



روحيات6
أعود اليك

د. روز غطاس

كلما بعدت قررت العودة، مشيت في طريقي احمل 
يتعلم  كطفل  خطواتي  تخبطت  معين،  وال  احمالي 
ثانية  مرة  قمت القف  لكنني  فتعثرت وسقطت  المشي 
علي اقدامي. مشيت طريق ال اعرفه ، طريق غامض 
لي  يكن  لم  طريق  مشيت  القسمات،  مشوش  المالمح 
خيار اخر سواه. لم تكن لي اي قوة للمسير لكنني كنت 
بقوة اشعرها تدفعني ألتقدم واسعي للوصول  مدفوعة 
الي ماذا لست اعرف وال اراه واضح امامي، مشيت 
في ضباب يبحث عن النور ومستقبل يشوبه الغموض، 
بحثت لكنني اعود لمدي غير مسبوق غير موجود غير 
مفهوم او محدد المالمح. كما قال ايوب الصابر: عريانا 
خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. الرب 
اعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا )ايوب 1 
: ٢1(. او كما يقول سليمان الحكيم من كثرة الشرب 
: ضربوني  المتعب  المحزن  وواقعه  االمه  ينسي  كي 
استيقظ.  متى  اعرف.  ولم  لكأوني  لقد  اتوجع.  ولم 
اعود اطلبها بعد )امثال ٢3: 35(. هنا يعود ويطلبها 
مرة اخري لينسي وتستمر الدورة ؛ لكن ماذا لو عاد 
الي رشده وطلب ربه وعاد اليه ماذا يكون واقعه هل 
سيكون نفس الشيء؟ هنا يقف ايضا االبن الذي ذهب 
اليك كما عادت نعمي  لوقا 15 ( اعود   ( بعيدة  لبالد 
خاوية اليدين بعد سنين الغربة ) سفر راعوث(؛ اعود 
اليك كما عاد يونان بعد ثالث ايام في محيط عفن ومعتم 
ان عوم  بعد  داود  عاد  كما  اليك  اعود  يونان(؛  )سفر 
اليك كما  الندم )مزمور 51 (؛ اعود  بدموع  سريريه 
عاد بطرس ببكاء مر) متي ٢٦ : 75 (؛ اعود اليك كما 

لعازر الذي انتن في قبره لمدة ثالث ايام وثالث ليالي 
)يوحنا 11(؛ ام اعود اليك كما عادت السيدة العذراء 
قائلة : هوذا انا امة الرب )لوقا 1(؛ ام مثل راعوث التي 
قبلت ان يكون شعب حماتها هو شعبها والهها هو الهه) 
سفر راعوث(ا؛ ام مثل سارة )تكوين 18( واليصابات 
ام  بعد شيخوخة؛  الرب  قبلن معجزة  الالتي  )لوقا 1( 
مثل الخصي الحبشي الباحث عنك فوجدك كشاة تساق 
الي الذبح لم تفتح فاك )اعمال الرسل 8(؛ ام مثل اهل 
بيرية الفاحصين الكتب ليال نهارا هل هذه االمور هكذا 
)اعمال 17 : 11(؛ ام مثل شاول بولس الذي ظهرت 
له في طريق تدينه )اعمال الرسل 9 : 4( ؛ اعود اليك 
مثل توما بشكه ومخاوفه )يوحنا ٢0(؛ اعود اليك بفرح 
الكنيسة االولي المضطهدة )يعقوب 1 : ٢ (؛ اعود اليك 
المجدلية  مثل  ام  )يوحنا 4(؛  العطشانة  السامرية  مثل 
التائهة )لوقا 8 : ٢ (؛ ام مجنون كورة الجدريين )متي 
8: ٢8 (؛ ام نازفة الدم )متي 9 : ٢0 (؛ ام مفلوج بركة 
حسدا )يوحنا 5(؛ ام األعمى منذ طفولته )يوحنا 9(...
ودواخلهم  اعماقهم  في  وطلبوك  عنك  بحثوا  وغيرهم 
رغم ان ظاهرهم كان غير ذلك. فبحثت انت عنهم حتي 
وقع  حيث  الدرهم  فقدت  التي  مثل  ورفعتهم  وجدتهم 
من عصابة راسها ، لكن عندما وجدته لم تكتفي فقط 
بإعادته لمكانه لكن اقامت وليمة وحفل. كذلك الخروف 
التائه رجعت بيه محمول علي كتفك وفرحت مع من هم 
حولك برجوعه رغم انه كلفك عناء البحث والمسير. ام 
مثل االب الحنون الذي البس ابنه الراجع الحلة االولي 
ووضع عمامة علي راسة وخاتم في اصبعه وحذاء في 
رجله ثم اقام عرس كبير البنه الراجع الذي قوبل بفرح 
ألنه كان ميتا فعاش وكان ضاال فوجد. اعود اليك فانت 
مسكني ، موطني ، صخرتي وقرن خالصي، حافظي 

ورافعي ، انت الهي. اعود اليك

الدويرى  اسطفانوس  يونان  ُولد 
فى 10 فبراير 1898م ببلدة الدوير 
بمدرسة  إلتحق  أسيوط.  محافظة 
األقباط الكبرى التى كان قد أنشأها 
الرابع  كيرلس  البابا  أبو اإلصالح 
البطريرك 110 ونال منها شهادة 
وشهادة  1914م  عام  الكفاءة 
البكالوريا عام 191٦م. وفى نفس 
المساحة  بمصلحة  إلتحق  السنة 
إلى  وظيفة  من  متنقاًل  بها  وظل 
عام  مدير  درجة  بلغ  حتى  أخرى 
الميزانية والتوريدات. ثم رأى أن 
سنة  الحكومى  عمله  من  يستقيل 
سن  بلوغه  قبل  وذلك  1950م 
اإلحالة إلى المعاش بحوالى ثمانى 
سنوات ليتفرغ للخدمة الدينية التى 

ملكت عليه كل مشاعره ومحبته.

إلى  إنضم  191٦م  عام  فى 
المقدس.  الكتاب  أصدقاء  جمعية 
السمة – سمة االندفاع نحو  وهذه 
الخدمة فى سن مبكرة – هى السمة 
التى تميز بها جميع محبى الكنيسة 
ثم  للرب.  عبادتهم  فى  الصادقين 
إمتد نشاطه الروحى ليشمل الخدمة 
بالقللى،  مارجرجس  كنيسة  فى 

مارجرجس بخمارويه بشبرا. قضى 
وفى  المجالين.  هذين  فى  سنة   13
سنة 19٢9 أخذ على عاتقه أن يسعى 
للنهوض بجمعية المحبة، فأنشأ بها 
الخدمة  فى  الراغبين  لتعليم  فصاًل 
ولتهيئة  الكنسية  والتربية  الشماسية 
الوعاظ والمرشدين الروحيين. وفى 
المساعدات  بتقديم  بدأ  عينه  الوقت 
وللطلبة  المستورة  للعائالت 
والطالبات المتفوقين. ومازالت هذه 
واستكمااًل  مستمرة.  المساعدات 
بطبع  قام  الحيوية  األعمال  لهذه 
سنة  منذ  األحد  مدارس  دروس 
جميع  على  وتوزيعها  193٢م 

كنائس الكرازة المرقسية.

الكنسية  المؤرخة  تذكر  وكما 
حبيب  إيريس  األستاذة  القديرة 
المصرى: )على أن النفس المشتعلة 
قدام  ما هو  إلى  دائماً  تمتد  بالمحبة 
فى  الرسول  بولس  القديس  كقول 
رسالته إلى أهل فيليبى 3: 13، فبدأ 
سنة 1933 بطبع الكثير من الكتب 
الكنيسة  أبناء  ومؤلفات  الكنسية 
وعمل على نشرها. وإذ وجد تزايد 
هذه  على  القبطى  الشعب  طلب 
مكتبة  بتأسيس  قام  المطبوعات، 
المحبة بشارع كامل صدقى بالفجالة 
سنة 1938م – وحالياً المقر الجديد 
المكتبة  هذه  سدت  وقد   – بشبرا 
الكنيسة  خدمة  فى  كبيراً  فراغاً 
الكرازة  شعب  روحياً  وأفادت 

وتتشعب  تنمو  ومازالت  المرقسية. 
مجاالتها كحبة الخردل التى تتحول 

إلى شجرة كبيرة(.

وتالحقت األنشطة التى عمل بها 
فأسس سنة 1941 »بيت المحبة« 
الذى مازال ينمو بنعمة هللا ثم رأى 
الكنسية  الثقافة  نشر  يستكمل  أن 
»رسالة   194٦ سنة  فأصدر 
المحبة« الشهرية، ويطبع منها فى 
 13 عن  يزيد  ما  الحاضر  الوقت 
قام   1945 سنة  ومنذ  نسخة.  ألف 
كان  الذى  المحبة«  »تقويم  بنشر 
شديداً  إقبااًل  يجد   – زال  وما   –
لدى جميع األقباط فى مصر وبالد 
المهجر. وبصفتى أحد األقباط الذين 
عاشوا فى بالد المهجر عدة سنوات 
أثناء فترة الدراسة، كان هذا التقويم 
التى  األساسية  الروابط  أحد  يمثل 
الحبيبة  األم  بالكنيسة  تربطنا  كانت 
وبالوطن الغالى. لذلك يمكن اعتبار 
بل  صادقاً  كنسياً  عماًل  التقويم  هذا 
من  كبير  قدر  على  وطنياً  عماًل 
األهمية وما يُطبع منه حالياً يتجاوز 

الربع مليون نسخة.

ثم إتجه فكره نحو البناء، فأسس 
واألنبا  المالك  كنيسة   195٦ سنة 
بجزيرة  المتوحدين  رئيس  شنوده 
بدران. عمل فى هذا البناء بحماس 
زمنية  فترة  فى  إكتمل  حتى  شديد 
للصالة  الكنيسة  وُكرست  قياسية، 
فى ٢1 سبتمبر سنة 1957م. وبعد 

قرأت لك 
جنوى غاىل

كن شاكرا وعد بركاتك
الشكر  عيد  أن  تعرف  هل 
يعبر  كان   أمريكا   في  االول 
والمشاركة  التضحية  قصة  عن 
 , الحياة  قيد  علي  والبقاء  والتقدم 
والتي تمثل الصعوبات والتحديات 
االوائل  المستوطنين  القاها  التي 
فقد   ,  1٦٢1 عام  امريكا  في 
كل  المستوطنين  هؤالء  ترك 
معارفهم  وكل  عليه  معتادين  شئ 
ماي  االنجليزية  السفينة  وحملتهم 
فلور من أنجلترا الي ألعالم الجديد 
 10٢ المسافرين   عدد  وكان 
المحيط  السفينة  بهم  فرد وعبرت 
االطلسي لمدة ٦٦ يوما عاني فيها 
الرحالة المسافرين من االمراض 
الي  وصلوا  وعندما  والعواصف 
نصف  توفي   , الجديدة  االرض 
الركاب بسبب الشتاء القاسي وعدم 
توفر البيوت المناسبة , ومع ذلك 
االوائل  المستوطنين  هؤالء  اتخذ 
هلل  والشكر  باالمتنان  بسيط  قرار 
عديدة  لقرون  التقليد  هذا  واستمر 
وتقول   , االمريكيون  عليه  اعتاد 
االية في تسالونيكي االولي 5-1٦ 
بال  -صلوا  حين  كل  أفرحو   «
شئ  كل  في  أشكروا   – إنقطاع 
في  لكم  هللا  مشيئة  هي  هذه  ألن 
الماثل  المسيح يسوع » والتحدي 
أمامنا جميعا هو العيش بإمتنان , 
فقد يكون زواجنا ينهار او نشعر 
او  في وظيفتنا  نعاني  او  بالوحدة 
الكثير  وهناك  يعاني  طفل  لدينا 
تجعلنا  التي  الصعبة  االمور  من 
نشكو احوالنا ونتذمر وبهذا ال نجد 
النظر  وبغض  حياتنا  في  الفرح 
فيها  أنفسنا  نجد  التي  الحالة  عن 
– يمكننا دائما ان نجد سببا لنشكر 
هللا الذي يعطينا كل نفس نتنفسه , 
فمثال عندما ال يبدا محرك السيارة 
في العمل , نشكر هللا ألن الجيران 
ساعدونا  في دفعه , وهذه قصة 
رجل يدعي لوتش يعيش في بيت 

يحرك  صباح  كل  وكان  للمسنين 
ويخرج  العجالت  ذو  كرسيه 
مكان   الي  المسنين  بيت  خارج 
ويجلس  المرو  اشارة  من  قريب 
هناك لساعات يبتسم ويلوح للمارة 
وقائدي السيارات ويصيح ] هالو 
[  فيجعلهم يبتسمون ويلوحون له 
كان  لماذا  تعرف  هل   , بالمقابل 
السيد بوتش يفعل ذلك ؟ كان في 
غرفته  في  يجلس  أن  أستطاعته 
يتمناها  التي  االشياء  في  ويفكر 
 , وضعه  علي  ويتذمر  لحياته 
باالشياء  يقوم  أن  أختار  ولكنه 
قادرا عليها ويشكر  التي ال يزال 
انه ال  هللا عليها فهو يشكره علي 
وقدرة   , سليما  عقال  يملك  يزال 
وقدرة   , والحركة  التجول  علي 
يبتسمون   الناس  رائعة علي جعل 
,  ,وفي بعض المواقف في الحياة 
الظروف  في  غارقين  أنفسنا  نجد 
والعالقات المتعبة  وتكون عقولنا 
مشغولة وقلوبنا متألمة ويتعارض 
نشكره  بأن  منا  هللا  يطلبه  ما  هذا 
في كل االحوال -, و نستطيع في 
هذه االحوال ان نشكر هللا علي ما 
لدينا بدال من الشكوي علي ما ليس 
لدينا ونشكر هللا  علي كل  ما هو 
القلق  من  بدال  وإيجابي  صحيح  
علي ماهو خطأ وسلبي , ونشكره 
في  وايضا  الجيدة  االوقات  في 
تتم  وسوف   , التحديات  أوقات 
بركاته  علينا  وتفيض  هللا  إرادة 
خالقنا  علي  تفكيرنا  نركز  عندما 

بدال من التركيز علي ظروفنا .
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)60( يونان خنله الدويرى )1898 – 1980(

الجمعية  مقر  ببناء  قام  إتمامها 
الحالى الذى يضم كنيسة تحمل اسم 
األنبا أبرآم – أسقف الفيوم القديس 
وقاعات  المحبة،  ألبناء  وبيتاً   –
هذا  بدأ  قد  وكان  األنشطة.  لشتى 
البناء سنة 19٦0م أما كنيسة األنبا 

أبرآم فقد تم بناؤها سنة 1974م.

كيرلس  البابا  فكر  وعندما 
السادس البطريرك 11٦ – حسب 
الكاتدرائية  بناء  فى   – هللا  إرشاد 
األنبا  بأرض  الكبرى  المرقسية 
لهذا  شكل  بالعباسية،  رويس 
أن  حرص  مالية  لجنة  الغرض 
يختار أعضاءها من أبناء الكنيسة 
الذين يحرصون على مال الكنيسة 
ويخدمون بحب، فاختار من ضمن 
األستاذ  األمين  الخادم  أعضائها 
يونان نخلة الدويرى وكان ذلك فى 

سنة 19٦5.

وعلى الرغم من أنه بدأ منذ سنة 
المرض  وطأة  من  يعانى   1977
مواصلة  عن  يمنعه  لم  هذا  لكن 

الخدمة. ففى أواخر عام 1979 قام 
الحضانة  دار  أساس  بوضع حجر 
األرض  على  المغتربات  ودار 
المشتراه فى مواجهة دار الجمعية 

بجزيرة بدران.

االجتماعية  بالرعاية  أهتم 
شهرية  بمرتبات  األسر  من  لكثير 
العالج  وتقديم  طارئة  ومعونات 
بمساعدة  إهتم  كما  والدواء. 
بكافة  المتعسرين  المتفوقين  الطلبة 
دراستهم  لمواصلة  احتياجاتهم 
الجامعية. ولم تقتصر محبته على 
كنيسته وشعبه بل إمتدت لتشمل كل 
المؤسسات  بكل  فارتبط  مواطنيه 
وسعى  واإلسالمية  المسيحية 
الروابط  تقوية  إلى  بالغة  بحكمة 
وبخاصة  واألقباط  المسلمين  بين 
إبناً  فكان  بدران،  جزيرة  حى  فى 

وفياً لمصر ولكنيسة مصر.
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عيسي  قديس الرواية  
اإلنسانية!!

 بقلم عبدالواحد محمد

فراغ   من  المعاني  تكتب   ال 
عليا  منزلة  ألشخاص   تمنح   وال 
دون جهد وإبداع  ومن رحم مريم 
عيسي  البشرية  علي  أطل  العذراء 
ومبدعا   وقديسا  نبيا  السالم  عليه 
كانت  ومعه   سماوية   رسالة  له 
بين  المرور  علي  والقدرة  الحكمة 
كل الدروب اإلنسانية  بلغة  تحمل  
اسمي معاني  الشفافية التي استوحينا 
في   المضيئة  السطور  بعض  منها  
عالمنا األدبي الروائي الذي  تعيش 
بين جوانبه وتتجسد في  فلسفة الحق 
محن  كانت  مهما  والخير  والجمال 

زمن !!

واإلنسانية   العربية  والرواية  
عيسي  ميالد  من  اكتسبت  عالميا  
الخالدة  المعاني  تلك  السالم   عليه 
الخير  من   والمضمون  الشكل  في 
ونبذ الشر من القلوب والعقول التي 
ال تري  في الشمس  نورا بل أشياء 

ثانوية ال تتفق مع مضمون الرسالة 
مريم  بن  عيسي  لقديسها  الروائية  
البتول  الذي كتب الكثير من رسائل 
الماكرة  الدعاوي  كل  أمام  الخير 

والهابطة في عالم كبير !

لذا منح الرواية اإلنسانية صوت 
بكل  الحس   مرهف  وقلب  وجسد 
اإلنسانية   دروبها  في  الحكمة  آيات 
النقد  كان  مهما  الفكر  شكلت  التي 
الرواية   فصوت  وذاك   هذا  بين 
كانت  مهما  الحقيقة  هو  اإلنسانية  
دعاة   بها  يتعلل  التي  األوهام 

الالمعقول  !

محمود  الكبير  المفكر  كتب  وقد 
عباس العقاد في  يومياته  المبدعة 
عن معجزات المسيح  عيسي عليه 
السالم  ومدي رؤيته الحياتية  للبناء 
كل  في  األمل  روح  وبث  والعمل 
غرس دنيوي مهما كانت العواصف 
وتواضع  وصبر  بحلم  الممطرة 

وصمود لكل دعاة األوهام !

المفكرين   من  وكثرين   الكثير  كتب  كما 
رحلة  عن  األزمان  عبر  واألدباء  والشعراء  
الخير  أجل  من  دعوته  في  وشفافيته   المسيح  

واإلنسانية !

عرضتها  التي  المسيح   آالم  رواية  ونجد 
أكثر من عقد من  قبل   األمريكية  من  السينما 
الزمان تقريبا في  فيلم استغرق أكثر من ساعتين  
كان مثيرا فيما قيل عنه من نقد لكنه عنون الكثير 
من سمات المسيح عيسي عليه السالم كما ذكر 
في العديد من الصحف العالمية  ومهما كان النقد 
للفيلم الذي احتوي علي نسب مشاهده عالية جدا 
من خالل السينما وقنوات  اليوتيوب واإلنترنت  
من منطلق إبداعي عالمي رسم الكثير من فلسفات 

ومعجزات المسيح عيسي  بن مريم البتول

 Passion of the Crist وفيلم آالم المسيح
هو فيلم عرض في دور السينما األمريكية عام 
المعروف  األمريكي  الممثل  وأخرجه  ٢004م 
ميل جيبسون وجسد الفيلم آخر ساعتين في قصة 
من  استطاع  وكيف  السالم  عليه  عيسى  سيدنا 
كفروا بدعوته في تلك الفترة تحريض الرومان 
الرواية  بحسب  وصلبه  وتعذيبه  أخذه  على 
المسيحية لما جرى له عليه السالم. وقد تسبب 
لعدة  جداً  كبيرة  بضجه  الفترة  تلك  في  الفيلم  
ووالده  جيبسون  ميل  المخرج  أن  منها  أسباب 
اللذان يتبعان الكنيسة الكاثوليكية سبق لهما وأن 
اصدرا تصريحات تعادي السامية فاتهما بأنهما 
أضافة  المسيح  قتل  من  هم  اليهود  بأن  يقوالن 

فقط حركت الوتد....فلسفه 
وشروط التغيري 

بقلم مسري جرجس

من  الرحيل  قرر  رجاًل  بأن  القصه  تقول 
ولده  منه  طلب  تجهزه  وأثناء  القرى  إحدى 
أحد  من  الماء  ليشرب  يذهب  أن  الصغير 
خيام القريه ، فقال له : اذهب ولكن ال تفتعل 
أي مشاكل في القرية ، فذهب الولد الصغير 
وشرب الماء ولما هم بالخروج من البيت رأي 
الخيام  أحدي  خارج  وتداً  في  مربوطه  بقره 
المربوطة  البقرة  تحلب  امرأة  هناك  وكانت 
البقرة  فجفلت  الوتد  الولد  فحرك  الوتد  في 
المرأة  كانت  الذي  الدلو  فانسكب  وهاجت 
وحملت عصى  المرأة  فغضبت   ، فيه  تحلب 
زوجها  حضر  فلما  فماتت،  البقرة  وضربت 
لفعلتها  زوجته  من  غضب  القصة  وعرف 
فضربها فأصابها في مقتل فماتت المرأة، ولما 
عصيهم  ومعهم  جاؤوا  الخبر  قومها  عرف 
وأسلحتهم، وجاءت قبيلة الرجل ووقعت بينهم 
الجرحى  أصوات  فيها  عال  كبيرة  مشاجرة 

والمتشاجرين ....

وعاد الولد الصغير ألبيه فنهره أبوه وسأله 
شيئا  أفعل  لم  فقال  المشاجرة  هذه  سبب  عن 
سوى أنني فقط حركت الوتد ..... فقط حركت 

الوتد.

شيء  التغيير  أن  تعني  ال  القصه  هذه 
أن  يستطيع  أحد  فال  اطالقه  على  مرفوض 
ينكر ضروره و فوائد التغيير وسعه انتشاره 
في حياتنا فال يمكن للوقت أن يمر دون تغيير 
ستصبح  واال  األطالق  على  شيء  أي  في 
األشياء الموجوده أبديه وهو أمر ليس مقبواًل 
ننسى  ال  أن  يجب  أيضاً  لكن  االطالق  على 
أن التغيير قد يكون عمليه محفوفه بالمخاطر 
أو  خفيه  مشاكل  يثير  قد  شيء  في  فالتغيير 
ليس  والتغيير  متوقعه.  غير  مشاكل  يُظهر 

مجرد قرار َيصدر بأتباع سلوك معين مخالف 
فهو  ذلك  من  أعمق  هو  بل  للسابق  للمسلك 
أعاده صياغه للمفاهيم وتشكيل عالقه مختلفه 
بين األشياء وُمسبباتها تستمر وتتفاعل الجيال 
المحيره  األمور  أكثر  من  وواحد  ؛  مقبله 
الخصائص  مع  التغيير  تناسق  مشكله  هي 
الجوهريه لالشياء وفي هذه الحاله قد يتسبب 
اهداره.  أو  بالمفهوم  االرتقأء  في  أما  التغيير 
فتأثير عمليه التغيير يجب أن يكون محسوباً 
بدقه شديده ليس فقط للجيل الذي يتم التغيير 
في أيامه بل أيضاً لالجيال القادمه فلو تغيرت 
علينا عوائدنا نخاف أن تتغير معها ضمائرنا.

أن  نخاف  عوائدنا  علينا  تغيرت  نعم...لو 
تتغير معها ضمائرنا.

يلتبس  ال  وحتى  التوضيح  من  ولمزيد 
حد  في  فالموضوع  ؛  المقال  هذا  من  الهدف 
يشغلني  ما  لكن  يشغلني  ما  هو  ليس  ذاته 
حول  متمديناً  أقامه حواراً  كيفيه  هو  باالكثر 
في  الواضح  والجوهر  تغيير؛  أي  التغيير؛ 
الوتد  تحريك  أن  سابقاً  سردناها  التي  قصتنا 
أثار حرباً ال تفاهم وال هواده فيها، استُعِملَت 
وهذا  العقل  أستعمال  من  أكثر  األسلحه  فيها 
لفكره  األفعال  ردود  في  أيضاً  حدث  ما  هو 
الجميع.  عنها  يتحدث  والتي  الحاليه  التغيير 
عن  النظر  وبصرف  عامه  بصفه  والمالحظ 
مستوي  أن  فيه،  نتحدث  الذي  الموضوع 
الحوار في مجتمعنا القبطي قد تدنى بصوره 
بين  أو  وبعضهم  االفراد  بين  سواء  غريبه 
األحتقان  أن  والحقيقه  واالكليروس  األفراد 
الحوارات  لكل  المميزه  العالمه  هو  أصبح 
إلى الدرجه التي تُشتَّم فيها رائحه الطبقيه و 
تُسَمع فيها بوضوح نبره التعالي وتم كالعاده 
تبادل األتهامات بالجهل والفريسيه والهرطقه 

لعدد من التصريحات األخرى التي انتقدها اليهود الذين شنوا 
حملة قوية في محاولة لمنع الفيلم من العرض لكنهم لم يتمكنوا 

من ذلك.

لكن يبقي المسيح ملهما  للرواية اإلنسانية بكل أبعادها التي 
تؤمن أن  الرغبة في الخير في مواجهة الظلم كينونة اإلبداع  
في المضمون الروائي  اإلنساني  الذي يعتمد علي بث القوة  
في الجسد والعقل بل في المجتمعات واألوطان التي تكتب من 
رحم رسل هللا  كيف نسمو باإلبداع الذي يحرك في الضمير 
اإلنساني  رحلة  ال تعرف نهاية  ليبقي المسيح  عيسي عليه 
السالم  عنوان حقيقي  لمنظومة الخير والجمال والقوة بكل 
معجزاته األلهية  في شفاء المرضي وأحياء الموتي   ومحاربة  
الفكري   اإلبداع  كينونة  من  تنال  التي  الهابطة  الدعوات  كل 
الذي هو شعاع  وطاقة نور لكل من يكتب كلمة صدق  وكل 

من ينشد من فيض المعاني سمو وخلود ال يعرف موت !!!

واالجابه دائماً من األكليروس ال تخرج عن: 
أو  تتكلم؟  علشان  أنت  مين  أنت  مالك؟  أنت 
القبيل  بالجهل أو أي شيء من هذا  اتهامات 
مقتصراً  يكون  أن  فقط  يجب  الحوار  كأن 
على فئه معينه من الناس أما باقي الناس فال 
حق لهم في الكالم أو التعبير عن رأيهم فيما 
طرح  في  ألحق  لهم  ليس  بل  حولهم  يجري 
األسئله أو التعبير عن رفضهم لحدث أو قرار 
معين و كل ما يحق لهم هو السمع والطاعه. 
بينما من الناحيه األخري؛ ناحيه األفراد؛ فقد 
بمراحل  األدب  حدود  المعترضون  تجاوز 
كما يفعلون في كل موضوع متعلق بالكنيسه 
وشئونها ؛ والذين يطلقون على أنفسهم القاباً 
و«الهيئات  األيمان«  »حماه  مثل  مختلفه 
وهذا  وغيرها  األقباط«  حقوق  المدافعه عن 
المضمون  من  الخالي  التفخيم  قبيل  من  فقط 
لكنهم  أنفسهم  يخدعون  أنهم  يعلمون  ال  وهم 

متأكدون أنهم يحاولون خداع االخرين.

إلى  نتطرق  أن  لنا  البد  كان  اذا  لكن 
األعياد  مواعيد  فتحديد  نفسه  الموضوع 
سواء الثابته كعيد الميالد أو المتحركه كعيد 
باالمر الهين في الكنيسه  القيامه لم يكن أبداً 
بصفه عامه على مدار تاريخها ومخطئ من 
تقويم  أتباع  مجرد  بأنه  الناس  اقناع  يحاول 
عرضه للتغير أو ما شابه فقدحدثت خالفات 
مستوى  على  كثيره  منازعات  و  وانقسامات 
هذا  بسبب  وبعضها  الكنائس  بين  البطاركه 
التي  والخالفات  المواعيد  تحديد  و  األمر 
الكنيسه  تاريخ  في  مثبت  أمر  بسببها  نشأت 
بصوره ال شك فيها لمن يريد أن يبحث في 
هذا الموضوع  ولي تساؤالن صغيران أرجو 

من المتخصصين االجابه عليهم:

مثل  قراراً  يترك  أن  يجب  هل   -1
مواعيد  تحدد  لكي  لالبروشيات  هذا 
استثنائيه  بصوره  لو  حتى  األعياد 
فقد  معينه؟  خاصه  لظروف  نتيجه 
حدث منذ زمناً ليس ببعيد أن قرر أحد 
أسم  من  »قبطيه«  كلمه  اسقاط  األباء 
كنائس كان من المزمع انشأئها ويومها 
هذا  أجل  من  تقعد  ولم  الدنيا  قامت 

اسبابه من وجهه  األمر الذي كانت له أيضاً 
النظر الرعويه.

أن  تصادف  لو  سيحدث  الذي  ما   -٢
هذه  في  هل  سبت  يوم  ديسمبر   ٢4 وافق 
في  المستقره  كيهك  تسبحه  ستُلَغي  ألحاله 
الميالد  عيد  بقداس  وتستبدل  الكنيسه  طقس 

األستثنائي أو األضافي ؟

فى  موجوده  معينه  فكره  إثبات  أردت  اذا 
رأسك انت فقط فما عليك اال إهمال الحقائق 
الفظاظه  وانتهاج  المنطق  عن  والتغاضي 
الناس  اجبار  تستطيع  حتى  للحوار  كأسلوب 
على االصغاء لما تقول. وقد يمر وقت طويل 
وطريقه  الحرية  معنى  الناس  يدرك  ان  قبل 
ال  من  كل  تجريح  عن  ويتوقفوا  ممارستها 
يفعلون  وهم  انهم  والغريب  رأيهم  مع  يتفق 
الهويه  حمايه  ستار  تحت  يفعلونه  فهم  ذلك 
شابه  ما  او  المسيحية  الدفاع عن  أو  القبطية 
احكم على  ان  لى  ليس  و  ذلك من مسميات 
لكن  األمور  تقييم  على  األشخاص  قدره 
تعتمد  األفعال  ردود  بان  اذكركم  دعونى 
تقييم  على  الشخص  قدره  على  األساس  فى 
لها  استيعابه  ومدى  المختلفة  المواقف 
هذا  فى  العاطفة  او  العقل  استعمال  ونسبه 
النظر..  شمولية  او  محدوديه  ومدى  التقييم 
التى  واللغة  القالب  او  الشخص  أسلوب  اما 
فيعتمدان  أفعاله  ردود  عن  للتعبير  يستعملها 
واالجتماعية  البيئية  الظروف  باألساس على 
التى نشا فيها هذا الشخص ويؤسفني ان أقول 
ان من هاتين الناحيتين )المنطقيه واالجتماعية 
( فينطبق علينا قول الكتاب )تقيل وفرسين( 
بالموازين فوجدت....... فهل أن  أي وزنت 
األوان لكي نستفيق ونلتفت إلى خطوره هذا 

التمزق الحادث في عالقاتنا ببعضنا.
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بقلم عماد عبدالسيد
 

4. حزب البلوك كيبيكوا
لصالح  ناخب   1,37٦,135 صوت 
بزيادة  و   ،  %7,7 بلغت  بنسبة  الحزب 
 ، الماضية  اإلنتخابات  عن   %٢,9٦ بلغت 
مقاطعة  مقاعد  جميع  على  الحزب  نافس 
)و   ، منها   3٢ ب  فاز  و   78 ال  كيبيك 
التي تمثل 9,47% من إجمالي عدد مقاعد 
مجلس النواب ال 338 و 41% من مقاعد 

المقاطعة( 
اإلنتخابات  في  األولى  ُمشاركته  منذ  و 
الفيدرالية عام 1993، و الحزب له تواجد 
دائم تحت قبة البرلمان الفيدرالي ، و كانت 
اإلطالق  على  إنتخابات  في  نتائجه  أفضل 
نائًبا   54 ُممثاًل ب  كان  حيث  عام 1993 
الذي  الليبرالي  الحزب  خلف  ثانًيا  أتى  و 
أنه  )أي  آنذاك  كريتيان  يتزعمه جون  كان 
كان يُمثل المعارضة الرسمية( ، و حصل 
الحزب على 54 مقعًدا كذلك في إنتخابات 
عام ٢004، إال أنه حّل ثالًثا خلف كل من 

الحزب الليبرالي و حزب المحافظين
بخالف ذلك ، كان الحزب يِحّل دائًما ثالًثا 
فيدرالًيا ، بإستثناء إنتخابات عامي ٢011 
و ٢015 اللتين فقد فيهما وضعية »الحزب 
الرسمي« بالبرلمان لفشله في تخطي عتبة 
الجزء  في  سلًفا  أشرت  كما  مقعًدا   1٢ ال 

األول من تلك السلسلة
عدم  هي  للحزب  األبرز  الضعف  نقطة 
فمن  لذا   ، كندا  أنحاء  بقية  في  تواجده 
المستحيل أن يصل إلى ُسدة الحكم حتى لو 
حصد جميع مقاعد كيبيك ال 78 ، اللهم إال 
إذا تخلى في المستقبل عن سياسته » الكيبكية 
الحصرية« التي حصرته داخل المقاطعة و 
بدء في فتح مكاتب له في مقاطعات أخرى 
شمال  منطقة  أو  األطلنطي  مقاطعات  مثل 

شرق أونتاريو الُمتاخمة لكيبيك
 

5. حزب الخضر
ناخًبا   1,1٦3,3٦1 أن  من  بالرغم 
أنحاء  كافة  في  الحزب  لصالح  صوتوا 
التي  التاريخ  في  األولى  المرة  )وهي  كندا 
يتخطى فيها الحزب حاجز المليون صوت( 
و حلوله خامًسا بنسبة تصويت شعبي بلغت 
٦,5% ، و بالرغم من تواجد مرشحين عن 
الحزب في جميع دوائر كندا اإلنتخابية ال 
الحزب  شعبية  تنامي  من  بالرغم  و   338
إنتخابات 1984  في  األولى  ُمشاركته  منذ 
، و زيادة الُمصوتين له في تلك اإلنتخابات 
بنسبة بلغت 9٢% مقارًنة بإنتخابات ٢015 
يتمكن  لم  ذلك  كل  من  بالرغم  و  أنه  إال   ،
الحزب من الحصول إال على ثالثة مقاعد 
كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  في  )إثنان  فقط 
معقله التاريخي و مقعًدا واحًدا في مقاطعة 
ذلك  في  الفضل  و   ، برونزويك(  نيو 
لجنته  دخل  يقف  عندما  الناخب  بأن  يرجع 
قناعته  يُرجح   ، بصوته  ليدلي  اإلنتخابية 
على  يسارية(  أو  كانت  )يمينية  الحزبية 
تحتل  زالت  ال  التي  البيئية  قناعاته  حساب 

مرتًبة أدنى في أولوياته السياسية ، ال سيّما 
و أن كندا من أفضل الدول تطبيًقا للمعايير 
و   ، العالم  مستوى  على  الصارمة  البيئية 
نهاية  ُقرب  عن  اليسارية  البروباجندا  كل 
»التغيرات  عليه  يطلقون  ما  بسبب  العالم 
المناخية« المزعومة )في رأيي الشخصي( 
ما هي إال تهويالت إعالمية غير مدعومة 
بنظريات علمية مؤكدة ، بل مجرد مزايدات 
اليسارية  التيارات  ُمختلف  بين  سياسية 
لكسب أصوات الناخبين ، لذا نجد مرشحي 

الحزب في معظم الدوائر يحلون في المركز 
خلف  السادس  حتى  أو  الخامس  أو  الرابع 

مرشحي األحزاب الرئيسية األخرى
و  الحزب  طموحات  سقف  كان  لقد 
ُقبيل  حدود  بال  ماي«  »إليزابيث  زعيمته 
نتائجها  إعالن  عقب  لكن  و   ، اإلنتخابات 
التخلي  »ماي«  قررت   ، لآلمال  الُمخيّبة 
عن زعامة الحزب ، تاركة المجال لتصعيد 

قيادات جديدة في صفوفه
 

مقارنة على الهامش 
»النسبية«  النجاحات  كل  من  بالرغم 
الُمشار إليها أعاله التي حققها حزب الخضر 
بقيادة »إليزابيث ماي« ، و بالرغم من عدم 
و  الحزب  ذلك  لسياسات  الشخصي  تأييدي 
ال لزعيمته ، إال أنني أحترم بشدة قرارها 
فهذا هو شأن   ، الحزب  قيادة  بالتنحي عن 
قادة األحزاب »المحترمين« الذين يفشلون 
في تحقيق النتائج المأمولة و الُمرتجاة التي 

وعدوا بها قواعدهم قبيل اإلنتخابات
»جامجيت  نجد   ، اآلخر  الجانب  على 
الجديد  الديموقراطي  الحزب  سينج« زعيم 
و  بالموسيقى  اإلنتخابية  حملته  مقّر  يدخل 
النتائج  إعالن  عقب  زوجته  مع  الرقص 
التي  باألغلبية  فاز  كأنه  و   ، الرسمية  شبه 
الُمقبلة  الحكومة  تشكيل  من  تُمّكنه  سوف 
حزبه  قاد  أنه  تقول  األمر  حقيقة  بينما   ،
من  مقعًدا  لعشرين  بفقدانه  مهينة  لهزيمة 
يستحوذ  كان  التي   44 ال  حزبه  مقاعد 
من  كان  و   ،  ٢015 إنتخابات  في  عليها 
زعامة  عن  فوًرا  تنحيه  إعالنه  به  األجدر 
الحزب بداًل من »زفة العروسة« التي دخل 
التي شاهدناها  بها مقر حملته اإلنتخابية و 
لم  ُمخجل  مشهد  في  التلفاز،  شاشات  على 
يراعي فيه مشاعر مرشحيه الخاسرين )و 
في   14 ال  حزبه  مرشحي  األخص  على 
كيبيك الذين تسبب هو شخصًيا في مناظرته 
التليفزونية األخيرة في فقدانهم لمقاعدهم( ، 
و كأن لسان حاله يقول: »ما دمت ُمحتفًظا 
فاليذهب بقية  بمقعدي و بزعامة الحزب ، 

مرشحي حزبي الخاسرين للجحيم«
 

٦. حزب الشعب الكندي
بلغت  بنسبة  )و  ناخب   ٢9٢,703 قام 
بالتصويت  الشعبي(  التصويت  من   %1,٦
للحزب على ال 315 مقعد التي كان يُنافس 
عليها ، و لم يستطع الحزب الفوز بأي مقعد 
فقد  برنييه  ماكسيم  الحزب  زعيم  أن  بل   ،

مقعده لصالح ُمرشح حزب المحافظين
كما أسلفت و أشرت سابًقا 

سبتمبر ٢018  في 14  الحزب  تأسس   

بثالثة   ٢019 أكتوبر  إنتخابات  قبل  أي   ،
عشر شهر ، و هي مدة غير كافية لتأسيس 
إختيار  عن  ناهيك   ، للحزب  شعبية  قواعد 
ضد  الُمنافسات  لخوض  أقوياء  ُمرشحين 
أن  بما  و   ، األخرى  األحزاب  مرشحي 
و  عددًيا  يفوق  كندا  في  اليساري  التيار 
تفتيت  فأي   ، المحافظ  التيار  بمراحل 
للصوت المحافظ بإنشاء حزب محافظ جديد 
هو في حقيقة األمر إضعاف له ، و برصد 
فيها  التي شارك  اإلنتخابية  للدوائر  ُمفَصل 
ساهم  بأنه  نجد   ، بمرشحين  الشعب  حزب 
بشكل ُمباشر في خسارة حزب المحافظين 
لسبعة مقاعد على األقل ، كان أبرزها على 

سبيل المثال
 1. مقعد »ريتشموند هيل« في أونتاريو: 
المحافظين »كوستاس  خسر مرشح حزب 
 ٢1,59٢ على  الحاصل  منيجاكيس« 
الليبرالي  الحزب  مرشح  لصالح  صوت 
»ماجد جوهري« الحاصل على ٢1,804 
بفضل   ، فقط(  صوت   ٢1٢ بفارق  )أي 
التي حصل عليها مرشح  ال 507 صوت 
التي  تفوروجوف«  الشعب »إيجور  حزب 
كانت كافية لترجيح كفة كوستاس منيجاكيس

بمقاطعة  كونستوجا   - كيتشنر  مقعد   .٢
المحافظين  حزب  مرشح  خسر  أونتاريو: 
على  الحاصل  آربرخت«  »هارولد 
الحزب  مرشح  لصالح  صوت   ٢0,115
على  الحاصل  لويس«  »تيم  الليبرالي 
٢0,840 )أي بفارق 7٢5 صوت فقط( ، 
عليها  التي حصل  ال 790 صوت  بفضل 

مرشح حزب الشعب »كولتين ولير«
3. مقعد منطقة يوكون: خسر مرشح    
جاكوت  »جوناس  المحافظين  حزب 
صوت   ٦,777 على  الحاصل  سميث« 
»الري  الليبرالي  الحزب  مرشح  لصالح 
باجنل« الحاصل على ٦,849 صوت )أي 
بفارق 7٢ صوت( بفضل ال ٢80 صوت 
الشعب  حزب  مرشح  عليها  حصل  التي 

»جوزيف زيليزني«
غرب   - أوكوناجان  جنوب  مقعد   .4
كوتيني بمقاطعة بريتش كولومبيا: خسرت 
ُمرشحة حزب المحافظين »هيلينا كونانز« 
لصالح  صوت   ٢3,508 على  الحاصلة 
الجديد  الديموقراطي  الحزب  مرشح 
على  الحاصل  كانينجز«  »ريتشارد 
صوت(   79٦ )بفارق  صوت   ٢4,304
بفضل ال 1588 صوت التي حصل عليها 

مرشح حزب الشعب »شون تيلور«
5. مقعد كوكيتالم بورت بمقاطعة بريتش 
المحافظين  حزب  مرشح  خسر  كولومبيا: 
على  الحاصل  إينسلي«  »نيكوالس 
الحزب  مرشح  لصالح  صوت   19,788
على  الحاصل  ماكينون«  »رون  الليبرالي 
٢0,178 )أي بفارق 390 صوت فقط( ، 
عليها  التي حصل  ال 703 صوت  بفضل 
مرشح حزب الشعب »روالند سبورنيكو«

٦. مقعد ميراميشي - جراند ليك بمقاطعة 
نيو بروزويك: فاز مرشح الحزب الليبرالي 
على  بحصوله  بالمقعد  فينيجان«  »بات 
صوت   414 بفارق  و  صوت   1٢,7٢5
فقط على حساب مرشحة حزب المحافظين 
على  حصلت  التي  ماكلين«  »بيجي 
1٢,311 صوت بفضل ال 1,٢1٦ صوت 
الشعب  حزب  مرشح  عليها  حصل  التي 

»رون نوالن« 

7. مقعد دائرة كامبرالند -  كولشستر   
مرشحة  فازت  نوفاسكوشيا:  بمقاطعة 
بالمقعد  زان«  »لينور  الليبرالي  الحزب 
بحصولها على 1٦,٦7٢ صوت و بفارق 

الدويرى  نخله  يونان   )٦0( بقية 
)1898 – 1980( ص ٦

العمل  فى  المتميز  لدوره  الدولة  من  وتقديراً 
القاهرة عام 197٢  قامت محافظة  االجتماعى 
شهادة  بمنحه  االجتماعى«  »العمل  يوم  فى 
تقدير. وفى نوفمبر 197٢ وفى نفس يوم »العمل 
االجتماعية  الشئون  وزارة  قامت  االجتماعى« 
بإهداء شهادة تقدير إلى »جمعية المحبة القبطية 
والعرفان  التقدير  عن  تعبيراً  األرثوذكسية« 
وتسجياًل لما قامت به الجمعية من جهود بناّءة 
فى مجاالت العمل االجتماعى. وفى ٢9 نوفمبر 
أنور  الرئيس  الجمهورية  رئيس  منحه   197٢
السادات نوط اإلمتياز من الطبقة األولى تقديراً 
لخدماته الممتازة فى مجاالت العمل االجتماعى 

التطوعى.

تعرض ألمراض كثيرة طوال الثالث سنوات 
كافأه  للرب  محبته  ولشدة  حياته،  من  األخيرة 
من  بالعديد  األخيرة  مرضه  أيام  فى  الرب 
اإلعالنات والرؤى المقدسة للقديسين واألمجاد 
على  قلبه  وفرح  روحه  فانتعشت  السماوية. 

الرغم من اآلالم الجسدية. وفى 

البارة  روحه  انطلقت   1980 فبراير  أول 
لتستمتع بالراحة الحقيقية إلى األبد.

453 صوت على حساب مرشح حزب المحافظين 
 1٦,٢19 على  الحاصل  آرمسترونج«  »سكوت 
صوت بفضل ال ٦08 صوت التي حصل عليها 

مرشح حزب الشعب »وليام آرشر«
غير  الرقمي  التحليل  هذا  يقول:  ُمنتقد  وُرب 
علمي و غير دقيق ألنه ليس من الُمسلمات أن » 
المؤيدين  من  الشعب  لحزب  من صّوتوا  جميع« 
بينهم  يكون  قد  و   ، بالضرورة  المحافظ  لليمين 
بعض المصوتين الُمستقلين أو حتى ذوي الميول 

اليسارية 
الرد: قد أتفق جزئًيا بشأن وجود بضعة ناخبين 
التقليدية  األحزاب  كافة  في  األمل  فقدوا  ُمستقلين 
أعضاء  رؤية  ويريدون  توجهاتها  بمختلف 
بالبرلمان ال يؤمنون »بالتصحيح السياسي« الذي 
فرضه اليسار السياسي على الجميع لعقود و الذي 
خنق حرية التعبير ، ال سيّما الرأي المحافظ الذي 
اليمين  يملكها  التي  الشجاعة  كندا  في  يملك  ال 
المحافظ األمريكي لمواجهة وأد حرية التعبير الذي 
فرضه اليسار على معظم المجتمعات الغربية ، و 
لكن بكل تأكيد الغالبية العظمى ممن صوتوا لهذا 
تلك  من  يمينية  أكثر  بإيديلوجية  يؤمنون  الحزب 
لم  يقين  بكل  ، و  المحافظين  ينتهجها حزب  التي 
يصوت لهذا الحزب يسارًيا واحًدا ، ألن سياساته 
و إيديلوجيته على طرف نقيض مما يعتنقه هؤالء 

اليساريين
  )للمقالة بقية(
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بقعـــــة ضــــوء 
مشاهري األقباط يف العصر العثماني 

واحلملة الفرنسية ـ 1 

فاروق عطية

المعلم رزق )أبو رزق أغا(:   
   في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
ظهر بمصر رجل من كبار المماليك يسمي علي 
وذو  الهمة  عالى  البأس  شديد  كان  الكبير.  بك 
ثروة طائلة )معظمها من الجور والنهب(. أكثر 
من شراء المماليك، فاشتد بأسه وخبروته وطرد 
باألحكام  واستقّل  مصر  من  العثماني  الوالي 

والرياسة.
يسمي  المسيحيين رجل  الكتّاب  بين  كان      
الكنسية  العلوم  في  متضلًعا  كان  رزق  المعلم 
الوعود  صادق  نزيهاً  وكان  والفلك؛  والحساب 
كان  بالجمارك.  كاتبا  يعمل  الناس  لكل  خادماً 
لعلي بك معرفة به وقيل كان بينهما مودة قديمة، 
وعندما استقل بالحكم رقاه وجعله »ناظرا علي 
الضرب خانة المصرية«)أي إدارة سّكِ النقود(. 
وقد زادت ثقة علي بك الكبير زعيم المماليك فيه 
حتي رفع شأنه وجعله وزيًرا له، فكان مسموع 
الكلمة عنده ويعول عليه في سائر أموره وأحواله 
قسوة  من  الرغم  وعلى  إشارته.  بحسب  ويعمل 
علي بك الكبير على القبط. رفعته هذه الثقة أيًضا 
عليه،  بك  علي  واعتمد  الدواوين،  رئاسة  إلى 
إلى مناصبه  باإلضافة  الخاص  فجعله مستشاره 
السابقة. ومن جانبه عاون المعلم رزق علي بك 
سيطرة  من  تماما  بالتخلص  أهدافه  تحقيق  في 
الحكم العثماني واالستقالل بمصر، فتوافر للمعلم 
رزق من النفوذ والسلطة ما لم يتوفر ألحد من 

رجال الدولة.
    تسلم المعلم رزق أمن مديرية القليوبية وكان 
منوطا به الحفاظ على النظام بها. كان األشقياء 
قافلة  على  السطو  اعتادوا  قد  المديرية  بتلك 
”الَمْحَمل“ ذهاباً وإياباً، كما اعتادوا بقية السنة أن 
يُقلقوا أهالي القليوبية بَسْلبهم األموال ونهبهم ما 
يستطيعون االستيالء عليه من ماشية أو حصاد. 
لكن المعلم رزق َسَهر على تأدية واجبه إلى أن 
وإقرار  األشرار  هؤالء  على  القضاء  في  نجح 
الراحة.  من  الكثير  األقباط  نال  وبسببه  األمن، 
ا انتهت رياسة مصر إلى  قال عنه الجلرتي: ”لمَّ
على بك الكبير، ارتفع شأن المسيحيين في أيامه 
بسبب كاتبه المعلم رزق ومساعده المعلم إبراهيم 

الجوهري“.
   استخدم المعلم رزق لمعاونته في عمله كثير 
لهم،  الكبير  بك  علي  كراهية  رغم  األقباط  من 
تؤهل  مدرسة  صاحب  بذلك  رزق  المعلم  فكان 
األقباط ألن يحتلوا أكبر مناصب الدولة لكفاءتهم 
يقول  كما   - كثيرة  أوقات  في  وسعى  وأمانتهم، 
ورفع  القبط  عن  االضطهاد  رفع  في  الجبرتي- 

الذل عنهم.
دارًسا  المواهب،  متعدد  المعلم رزق  كان     
وباحًثا وعارًفا وخبيرا بعلم الفلك ويجيد اللغات 
المعلم رزق  اإلنجليزية. ولما كان  اللغة  خاصة 
معرفته  وضع  فقد  للبشر،  خدوما  القلب  الطيب 
الة إنجليزي وعالم جغرافي  اللغوية في خدمة رحَّ
في  مصر  إلى  جاء  قد  كان  ”بروس“،  اسمه 
األقطار  مختلف  لدراسة  إثيوبيا  إلى  طريقه 
يحمل  وكان  النيل.  منابع  واكنشاف  األفريقية 
معه ما يستخدمه في دراسته من أدوات جغرافية 
ميناء  في  تُِقلُّه  التي  الباخرة  َرَست  فلما  وفلكية. 
اإلسكندرية، ظنَّ المسؤولون عن الميناء أنَّ هذه 
وحين  عندهم.  فاحتجزوها  عسكرية،  األدوات 
عرف المعلم رزق بما جرى، إستصدر أمرأ من 

علي بك باإلفراج عن األدوات المحَتَجَزة بدون 
في سرعة  والتسهيل  عليها  دفع رسوم جمركية 
خروجها من الجمارك. فلما تسلَّمها مستر بروس 
ووصل إلى القاهرة، اعتبر خدمة المعلم رزق له 
يُعبِّر له عن شكره، فأرسل له  جمياًل وأراد أن 
الهدايا  رفض  الزاهد  القبطي  ولكن  قيِّمة؛  هدايا 
إليه مع هدية أخرى من عنده، وأعرب  وردها 
بعد  مقابلته  في  رغبته  عن  اإلنجليزي  الة  للرحَّ
استراحنه من عناء السفر ورؤية األدوات الفلكية 
ومعرفة كيفية استعمالها وأن يشاهدا معا أجرام 
بمصر  ببابليون  الئقا  محال  له  وأعد  السماء، 
له  وقدم  بالمحروسة  بقائه  مدة  به  ليقيم  القديمة 
كل ما يلزم لراحته، فلبَّى  بروس طلبه وشرح 
بينه  لقاء  له  المعلم رزق  كما رتّب  أراد.  ما  له 
مقابلة  بأحسن  قابله  الذي  الكبير  بك  على  وبين 
وأكرمه، وحين أراد الرحيل إلى الحبشة جهزه 
عليه  بالتوصية  لمليكها  البطريرك  من  بخطاب 

وتأدية ما يلزم له.   
يوأنس  للبابا  معاصًرا  رزق  المعلم  كان     
لدى  البابا  توسط   ،)107 )البابا  عشر  الثامن 
المعلم رزق ليعين كاتبا أمينا من أوالد الكنيسة 
األمين هو  الكاتب  هذا  الفور وكان  فوافق على 
المعلم  االثنين  وصار  الجوهري  إبراهيم  المعلم 
لألقباط  حصينا  حصنا  إبراهيم  والمعلم  رزق 
ولسان حالهم وكانا مثاال لالمانة واالتقان. ويقول 
ارتفع شأن  أيام علي بك  الجبرتي عنهما: »في 

النصارى بهذين الرجلين«.
   حدث أن كان في دمياط تاجر مشهور هو 
الوهاب طرابلسي األصل،  الحاج عمر بن عبد 
بالثغر  المسيحيين  التجار  أحد  وبين  بينه  حدث 
منافسة أدت لشجار انتهى بالسب واللعن كل منها 
النية  وَبيَّت  عمر  الحاج  لذلك  فاغتاظ   لآلخر، 
إليذاء هذا التاجر، فأتى إلى القاهرة وتقدم بشكوى 
التاجر سب له دينه، فأقر  إلى القاضي بأن هذا 
حكم القضاة على حرقه، إال أن كبار الشخصيات 
القبطية سعوا سعًيا حميًدا لدى القضاة وكان على 
رأسهم المعلم رزق، سكو الدعوة في قالب آخر 
باأللفاظ  يسبه  لم  المسيحي  التاجر  أن  مدعين 
التسابب  بعد  وحدث  عمر،  الحاج  اّدعاها  التي 
بالعفو  الحكم  فصدر  بينهما  ومسامحة  مصالحة 
عنه. وحين بلغ األمر علي بك قبض علي الحاح 
عمر ونهب داره وأمواله وأنزله في مركب مع 
نسائه وأرسله إلى طرابلس الشام منفيا وبقي بها 

حتي اغتيل علي بك.
   وعندما قام محمد بك أبو الدهب مملوك علي 
بك بخيانة أستاذه واغتياله ونزع الرياسة من يده، 
لم يْكتِف باغتياله بل علَّقه على باب زويلة، حيث 
يُنزله  أن  أحد  يجسر  أن  قبل  يومين  ُمعلَّقاً  ظل 
ويدفنه. قام بعدها بعزل المعلم رزق رغم خدمته 
البالد سنوات طويلة بأمانة وإخالص، ويقال أنه 
قتله وأمر بأال يتعامل بالنقود التي ُضربت على 

يده في أيام علي بك.
   وألن التاريخ احيانا يعيد نفسه، فيعود ويذكر 
لنا بعد سنوات رزق أغا حاكم الشرقية فى عهد 
محمد على باشا »كبير العائلة العلوية«، ونعرف 
انه حفيد المعلم رزق الكبير، الذي كان كجده نافذ 
باشا  إبراهيم  قتل  فحينما  الكلمة  مسموع  الرأي 
ابن محمد علي باشا، المعلم غالى القبطى والقى 
بجثته فى الطريق دونما أن يجرؤ احد على طلب 
دفنه، تقدم رزق اغا ملتمسا دفن الجثمان وأجيب 
إلى طلبه، فكان هذا الشبل حفيدا لذاك األسد ..!!

المولود«  »أين  مقال  بقية 
ص5

واثناء سيرهم سمعوا اصواتاً قادمه من 
بيت يبدو انه شجار بين أفراد ذلك البيت 

فتوقف البعض و ذهب اآلخرين 
والذين توقفوا حاولوا دخول هذا البيت 
وتهدئه الشجار وقام احدهم بدعوه الجميع 
للصاله ليعم السالم ارجاء البيت ولم يذهب 
اال والجميع في سالم  حاله من التصالح 

ثم سارت اقدامنا مره اخري للبحث 
بحثنا و بحثنا 
ذهبنا و سألنا 

ولم نجد المولود 
الليله  ومكثنا 
كامله نبحث في كل 
ارجاء المدينه ولكن 

بال جدوي 
ان  قررنا  و  قلوبنا  الي  الحزن  دخل 
مطلع  حتي  فيه  نبيت  مكانا  عن  نبحث 
النهار وهناك وقفنا نصلي ونطلب ارشاد 

الرب 
كان الجميع في شده التعب و اإلرهاق 

وبعد ان رفعنا قلوبنا للصاله بقلب واحد 
لم ندري كم من الوقت مر علينا 

ولم ندرك الوقت اال عند ظهور عالمات 
الفجر 

وقررنا االستمرار في رحله البحث من 
جديد 

وعند العوده 
مره  الطريق  نفس  في  نسير  ان  قررنا 

اخري الذي اتينا منه 
وكانت المفاجأة

يحتاج  كان  الذي  الشخص  بنا  مر 
المساعده والمال و الطعام وكان معه طفال 
ونسينا  ففعلنا  نقبله،  ان  دعانا  جدا  جميال 

تماما ان الوقت يداهمنا 
وسرنا مره اخري 

فمر علينا األطفال الذين كانوا يحتاجون 
جميال  طفال  معهم  وكان  الثقيلة  المالبس 
ان  فدعونا  معهم  يلعب  و  يضحك  جدا 
ففعلنا و نسينا  الوقت،  نلعب معه بعض  

تماما ان أمامنا هدفا اخر نبحث عنه 
كانوا  الذين  األشخاص  علينا  ومر 
ويحملون  يضحكون  بهم  واذ  يتشاجرون 
ايضا  و  ووداعه  سالم  في  جميال  طفال 
دعونا لتناول وجبه الفطور معهم في نفس 
قبل  من  فيه  وصلينا  دخلنا  الذي  البيت 
لنا  وكان الطفل موجود معنا و كان يقدم 
بنفسه الطعام و كان اجمل طعام قد تناولناه 
في حياتنا ونسينا الوقت و الساعه و هدف 
الرحله الذي كان يشغلنا جدااااا منذ البدايه 
تركناها  التي  المرأه  علينا  مرت  ثم 
معها  كان  و  مولودها  تضع  المشفي  في 
منها  فاقتربنا  حضنها  في  جميال  مولودا 
لنا  يبستم  وكان  نحمله  ان  ودعتنا  ومنه 
جميعا وهنا ايضا نسينا الوقت تماما امام 
ابتسامات هذا المولود الجميل التي أسعدت 

قلوبنا جميعا 
ولم نشعر اننا في احتياج لالستمرار في 

البحث عن المولود 
يشعر  منا  وكل  القطار  لمحطه  وعدنا 

باالرتياح 
وركبنا قطار العوده وقلوبنا سعيده 

رغم عدم وصولنا لمكان الميالد 
ورغم عدم لقائنا بالمولود 

لكن
كان هناك يقين بداخل كل شخص فينا 

اننا رأيناه 
اننا سمعناه 

اننا لعبنا معه وضحكنا معه 
اننا لمسناه 

اننا شاركناه الطعام 
نعم 

كان هناك 
كان ينتظرنا 

اللقاء  وكان 
كل  في  متكرر 

شخص ساعدناه
من  كل  ومع 
ادخال  حاولنا 

السرور الي قلبه 
كان هناك 

وأعطانا اكثر من فرصه للقاءه
منا من تحنن قلبه مع اول فرصه 

و منا من تحنن قلبه مع ثاني او ثالث او 
رابع فرصه

يتوقفون وضاعت  لم  لألسف  والبعض 
كل الفرص من أيديهم بحجه هدف الرحله 

هؤالء لم يتقابلون مع المولود 
لم يرونه 

لم يلمسونه 
انشغالهم  اثناء  المولود  فقدوا  هؤالء 

بهدف الرحله 
 

ونحن االن 
االن 

و كل عام 
هل نجد المولود ؟؟؟؟

هل حاولنا البحث عنه ؟؟؟
البحث عنه وسط األطفال الصغار 

البحث عنه وسط المرضي 
وسط الفقراء

وسط البيوت المتعبه
المجروحين  هؤالء  كل  وسط 

والمتعبين؟؟
أم مازلنا نسير وسط ضوضاء العالم 

وسط طرق المدينه 
وسط صخب الطرقات 

 
لن نجده 

لن نجده و نحن نلهث وراء الميديا
لن نجده و نحن نلهث وراء الشهره
لن نجده و نحن نلهث وراء المال 

المالبس  وراء  نلهث  ونحن  نجده  لن 
الجديده والطعام الكثير 

 
بل سنجده خلف سرائر المرضي 

خلف أطفال الطرقات 
خلف الفقراء 

خلف الذين ال يجدون احدا يسأل عنهم 
 ولن نعد نسأل بعد ذلك 
أين المولود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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فيديو  علي  اتفرجت  انا  الحقيقه 
لبنتين جميلتين هم كارول وكارال... 
استشهاد  بيحكوا عن حكايه  البنتين 
توفيق  صبحي  مجدي  د.  ابوهم 

رزق  طلعت  سحر  وأمهم 
وأختهم كاترين... في ليبيا... 
الفيديو  ماشفت  ساعة  ومن 
سنة  من  قديم  فيديو  وهو 
فيه  بيحكوا  واللي    ٢015
اللي حصل في  الحادث  عن 
من  أقول   ...٢014 سنة 
وانا  الفيديو  ماشفت  ساعه 
دماغي  في  ده  الموضوع 

ماجاتش  بس  عنه  اكتب  ونفسي 
فرصه... لكن الشئ الغريب أني لما 
فعال فكرت اكتب عن الموضوع.. 
السنوية  الذكري  ذلك  صادف 
 ٢3 يوم  في  كان  اللي  للحادث 
انا  طبعا   ...٢014 سنة  ديسمبر 
مش قصدي اضايقكم في اخر السنه 
من  العدد  هذا  ان   وخصوصا 
في  عدد  اخر  هو  الجديد   األهرام 
أني  حاولت  برضه  سنه ٢019... 
لكن  للبنتين  معاصره  حاجه  أالقي 
افرغ  انا حاولت  مالقتش... عموما 
الفيديو واكتب كلماتي بالضبط زي 
في  هم  وكارول...  كارال  ماقالتها 
سنة ٢015 كانت الكبيرة كارال في 
ثالثه إعدادي والصغيرة كارول في 
زمانهم  يعني  إعدادي...  ثانيه  سنه 
دلوقتي في ثانوية عامه والجامعة... 
برضه لما ح تكملوا قرايه لمحتويات 
الفيديو.... ح تعرفوا سبب التسمية 
الغريبه للموضوع... نبدأ الحكايه... 
أختهم  كاترين  ب  الحكايه  تبدا 
في  شهيده  راحت  واللي  الكبيرة 
المدرسة  في  كانت  األحداث... 
إعدادي  ثالثه  في  وقتها  وكانت 
في  الوحيدة  المسيحيه  وكانت 
كارال  واختيها  وهي  الفصل... 
الوحيدات  البنات  وكارول... 
المسيحيات في المدرسة...  كاترين 
المدرسة  في  زمايلها  كل  كان 
محجبات... وكان إذا زار المدرسة 
 «  : يتساءل   ماده  أي  ل  مفتش 
محجبة..  مش  دي  البنت  اشمعني 
ويطالب المدرسين بتحجيبها ويقول 
والد   ...« فيها  ثواب  »تاخدوا  لهم 
يقول  كان  مجدي  الدكتور  كاترين 
طويل...  بالطو  تلبسي  ممكن  لها 
بس طبعا مش حجاب... هي كانت 
بترد بجراءه علي المدرسين وتقول 
حاجه  ومافيش  مسيحيه...  »انا 
تخليني اتحجب » .... البنات النهم 
اثناء  كانوا  المسيحيات  الوحيدات 
بره  يخرجوا  الدين...  حصص 
انتهاء  بعد  ويدخلوا  الفصل 
يحدفوا  أحيانا  زمايلهم  الحصه... 
فيه  كان  أحيانا  طوب...  عليهم 
في  الطلبة  يوديها  معينه  سجدات 
البنات  التفعل  وطبعا  الطابور 
الناظر  ان  الوحيدة  الحسنه  ذلك... 
وكان  باألب  كويسه  عالقته  كانت 
بيحبهم... قبل ٦ شهور من الحادثة 
اغراب  من  تليفونات  هناك  كانت 

تتقتلوا«...  ح  »امشوا  تحذرهم 
كان  بيحبهم  المدرسة  ناظر  والن 
بيحذرهم من الخطر... واخدهم في 
يناموا  كانوا  وهناك  للحماية  بيته 

علي مراتب علي األرض... حوالي 
بيقروا  كانوا  بالليل   1٢ الساعة 
الشباك  علي  وكان  المقدس  الكتاب 
ستاره من وراها شافوا ناس ماسكين 
هم  من  ماشافوش  لكن  رشاشات 
لشقه  انتقلوا  كده  بعد  بالداخل... 
جانب وحده العالج اللي األب شغال 
منطقه  في  كانت  الشقه  فيها... 
بكام  المدرسة  عن  وبعيده  صحرا 
يوم...   بكام  الحادث  قبل  كيلو... 
النور كان مقطوع  وكانت االسره 
الشقه  بره  بتخرج  ده  الوقت  في 
التسليه...  من  كنوع  لحوم  ويشووا 
الشقه  داخل  كانوا  واالم  األب 
لقوا  الشواء...  مكان  والبنات جنب 
3 حمامات... وقفت علي راس كل 
يلعبوا  فضلوا  البنات...  من  واحده 
وراهم...  يجري  والحمام  ويجروا 

كارول  راس  فوق  اللي  الحمامه 
وكارال طاروا في اتجاه... والحمامه 
في  كاترين مشيت  فوق راس  اللي 
السؤال  عن  اما  وحدها...  اتجاه 
لماذا لم يتحركوا اويغادروا البلد...

فيه  ماكنش  ان ساعتها  كارال  فترد 
وال  البري...  مفتوحه...  طرق 
بعد  بحري... وهم حتي  جوي وال 
وبعدين  تركيا  راحوا  الحادثة 
كان  كارال...  وتستطرد  مصر... 
بس  تكييف  فتحة  الشقه  في  فيه 
ودوالب  خشب...  بلوح  مقفوله 
أيضا  فيه  وكان  سانده...  صغير 
ال3  سراير  وجنبه  كبير  دوالب 
وكارال  سرير  في  كاترين  بنات... 
وكارول في سرير اخر بدورين... 
يوم االتنين ٢3 ديسمبر سنة ٢014 
وكارول  كارال  ل  قالت  كاترين 
سريري...  في  معايا  ناموا  تعالوا 
معتاده...  مش  حاجه  كانت  ودي 
صحيت  كارال  بتودعهم...  وكأنها 
بتصوت  كاترين  صوت  علي 
وصوت دوالب بيقع... هي افتكرت 
ان ده السبب في صويت كاترين ... 

فعال 
واقع...بس  الصغير  الدوالب  لقت 
شافت واحد البس على وشه شراب 
هو  مسدس...  وماسك  قناع..  او 
اللي زق الخشبه... ونزل من الفتحة 
ويرمي  المكان  في  يدور  وبدا 
واخد  وااليشاربات...  الصلبان 
الموبايالت اللي لقالها في الحجره... 
هذه  الي  واالم  األب  ان  الغريب 
ده  الشخص  اللحظة ماصحيوش... 
اتنين  ونزل  الخشب  الباب  فتح 
البنات... وثالثه  ملثمين في أوضة 
واالم...  األب  أوضة  في  تانيين 
واحد منهم قعد يزعق علي األم هي 
في  المكان...  في  ويفتش  وكاترين 
نار  طلق  سمعوا صوت  ده  الوقت 
كانوا  اللي  »المكان  الساحة  في 
بيشووا فيه »...األم قعدت تصرخ 
هم  جوزها...  عاوزه  انها  وتقول 
فجر  قبيلة  من  انهم  وقالوا  قتلوه 
دخلوا  األب  قتلوا  ليبيا...اللي 
األم  اإلنجيل...  مسكوا  الشقه... 
علي  فرماه  سيبوه...  لهم  قالت 
دخلوا  بره  اللي  واالثنين  األرض 
وشاوروا علي البنتين... واحد منهم 
قال »دول صغيرين حرام » التأني 
نكلمها  »كاتي«  الكبيرة  ناخد  قال 
سيبوها  قالت  األم  االوضه....  في 
سيبوا  ال  قالت  وكاتي  انا  وخدوني 
أمي وخدوني...كاتي مواليد ٢000 
وكان ساعتها عندها 14 سنه... بعد 
وشوش  منهم  واحد  كده 
في  طلقه  وضرب  صاحبه 
في  وطلقتين  السقف... 
كاترين  األم...وسحبوا 
اللي  الشقه...  بره  وطلعوها 
ضرب األم قفل الباب وكلهم 
البنتين  بره...  طلعوا 
ماعرفوش حاجه عن أختهم 
واالم  سابوهم  كاترين... 
الشئ  مقتوله...  بجوارهم 
البنتين بيقولوا انهم في  الغريب ان 
منهم  شال  ربنا  ده...  الوقت 
مختلف  كان  فعلهم  ورد  الخوف... 
ووقف  الخوف  شال  ربنا  تماما... 
ويسندهم  الحادث  بيشاهد  معاهم 
بالوجع..  ويطمئنهم... مش حاسين 
مستشهد  برضه  األب  شافوا  بعدها 
الوقت ده  وملقي في الساحة... في 
»سرت«  في  عارفينه  كانوا  اللي 
قالوا  المدرسة......  ناظر  ...هو 
نروح للناظر... الجو صعب ومش 
عارفين ح يتصرفوا ازاي... مشيوا 
مش عارفين ازاي... وال مشيوا كام 
لقوا  بحاجه....  ماحسوش  كيلو... 
لحد  استنوا  مقفوله...  المدرسة 
يفتح  ييجي  الناظر  لما   8 الساعة 
وسألهم  الناظر  وصل  المدرسه... 
»بابا  ردوا  البنات  األب...  عن 
وماما راحوا السما... وكاترين مش 
الناظر  حاجه....  عنها  عارفين 
تخلي  المدرسات  احدي  من  طلب 
بالها من البنتين ومشي وسأبهم في 
المدرسه... بعدين رجع الناظر وهو 
بيعيط... وطلب لهم عمهم وهو كان 

عندما  .... نتضاءل  
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

في ليبيا بس في مدينه تانيه... تنقلت 
البنتين بين »جارف » و »سرت« 
حتي وصلوا »مسراطه«... بعدها 
او  جبل  في  كاترين  لقوا  بيومين 
شافها  وعمهم  مستشهده  صحرا 
مصابه بطلقات...  واحده في رأسها 
في  والتألته  صدرها  في  وواحده 
ودنها وخرجت من الودن التانيه ... 
»بشكل  نوروا  طلقات  التلت 
الصليب« وكل اللي في المستشفى  
شافوهم... اتبعت لهم طياره اخدتهم 

 5 فيها  وقعدوا  تركيا  الي 
رجعوا  ترانزيت...  ساعات 
وأمهم  ابوهم  جثث..  ومعاهم 
في  مستمرين  وأختهم...البنتين 
رواية الحكايه ويتذكروا ان األم 
في  كنيسه  لهم  بتعمل  كانت 
ودراسة  وخدمه  البيت... 
بتديهم  كانت  بل  كتاب... 
معرض  خالل  من  هدايا... 

كوبونات... تعطيها لهم ألخذ هدايا 
ودراسة  المزامير  حفظهم  بعد 
طنطا  من  أصال  العيله  الكتاب... 
والبنات حاليا عايشين مع جدتهم ام. 
ويهتم  بيزورهم  وأبونا  األم... 
فيهم  الصليب  بسم  البنتين  بيهم... 
وماما  بابا  يقولون  عجيبه..  قوه 
دلوقتي اقرب لينا... األول ماكناش 
الوقت في  بابا كتير معظم  بنشوف 
الوقت  معظم  بعيدين  وهم  الشغل 
البنتين  المدرسه...  في  األم  عن 
لنا...  فاضيين  دلوقتي  هما  بيقولوا 
وقت  أي  معانا...  ساعه   ٢4 ال 
مشكله  وأي  بنالقيهم...  عاوزينهم 
لنا  قولي  »أنتي  ياماما  لها  بنقول 
المشكلة  بنالقي   ...« ازاي  نحلها 
االن  لينا  اقرب  هم  اتحلت... 
ويردوا  بيكلموهم  انهم  وحاسين 
البنتين  لهم...  فاضيين  عليهم... 
مواهب  وعندهم  وسعداء  راضين 
جميله في كتابة الشعر والترانيم... 

كتبوا شعر ل امهم... بيقولوا فيه... 
دفي  وفي  كبرت...  عنيكي  تحت 
نصايحك  كتر  من  اتخبيت...  قلبك 
ارتويت...  كالمك  ومن  فهمت... 
مداد القلب لن يكفي... ل اكتب منه 
معاكي  والوجع  لرضاكي.... 
ممحي... ف أنتي جنه في سماكي... 
يا أمي كم مؤلم غيابك... ومن بعدك 
أمي  يا  واحشني  موجوعه... 
االن  الي  ونصايحك  حنانك... 
مسموعه... أنتي فاكره انه سهل في 
يوم .... اصحي في يوم ماشوفكيش 
في العالم... او سهل أني اروح في 
النوم... ياربي آد ايه العالم ظالم... 
ممكن الدنيا شافت عليا بسمه... بس 
هما مايعرفوش اللي جوايا... ألني 
من  شايفاني  انك  وحاسه  متأكده 
كنتي  انتي  فاكره  طب  سمايا.... 
وفاكره  فاهماني...  اللي  الوحيدة 
تشجيعك ليا.... لما يكون فيه حاجه 
قلتي  لما  فاكره  طب  مضايقاني... 
من  اطلبي  حاجه  عاوزه  لو  لي 

دلوقتي  انا  طب  القديسين... 
اطلب  أني  المفروض  عايزاكي... 
من مين... من بعدك انا حيرانه... م 
ارسم  خفت  السرور...  وم  الحزن 
ضحكه... ال يحسبوهاعليا شعور... 
باتكلم...  امتي  ل  أفضل  ح  طب 
ومافيش جواب ليا... وقلبي خالص 
بيتالم... ومفيش فرحه فيا... قولتي 
عشان  لك  أقول  ح  انا  يوم  في  لي 
كان  ان  فيكي...  الحزن  تمنعي 
فده  حزنك...  وقت  ملجا  عندك 

ليكي...  الفرح  يجمع  لوحده 
اللي  الملجأ  انك  عارفه  ماكونتيش 
راح  ملجأي  دلوقتي  بيسندني... 
الناس  بتساعدني...  اللي  وشفاعتك 
بتقول  بتعزي  لما  دلوقتي 
»ماتزعليش هي فوق في الرواق... 
لوحدها  الكلمة  ان  ماتعرفش 
بتوجع... مجرد ان تدخل للفراق... 
تفضلي  وح  ياامي  وحشتيني 
ام....  كلمة  معني  يا  واحشاني... 
البنتين  تصرفاتك...  في  فاض 
بصراحه ربنا في حياتهم... مخليهم 
االن  صح...  ومتربيين  أقوياء... 
الكنيسه  أنشطه  في  مندمجين 
وقراءة  الترانيم  وكتابة  والخدمة 
من  تعلمت  والقصص...  الشعر 
ضمن  من  الكثير...  كالمهم 
ان  زعالن  حد  فيه  لو  ماقالوه... 
كده  ليه  وبيقول  مشكله...  عنده 
يارب... ليه ده بيحصل معايا... او 
وهموم  بمشاكل  مشغوله  بنات  فيه 
احنا  بيقولوا...  الدنيا... 
السبب  العالم...  في  ضيوف 
أني  حياتي  في  الرئيسي 
ومانساش  لربنا...  أوصل 
وجود ربنا في حياتي... ادخل 
ندي  حاجه...  كل  في  ربنا 
مشكله  أي  ربنا...  ل  وقت 
لما  يتدخل...  ربنا  من  اطلب 
اصلي مره والحاجة ماتجيش 
مش  ربنا  ان  مقولش   ...
الصح...  بيشوف  هو  ليا...  فاضي 
كالم  مازال  وده  حرفيا...  ربنا 
انه  عليه  بيصعب  ربنا  البنتين... 
مايردش علي كل واحد فينا... نيجي 
»عندما  وهو  المقال  لعنوان  بقي 
نتضاءل » وهنا الجزء الغريب من 
من  مانسمعه  وهو  الموضوع 
»فتحي  األستاذ  البنتين  محامي 
يأخذ  انه  األستاذ  يقول   « راغب 
بركه المالئكه دول.. احلي موكلين 
موضوعهم  لألسف  حياتي...  في 
كان مؤلم جدا... ومع درجه اإليالم 
قلوب  في  سابه  اللي  والجرح 
المالكين... هناك جرح اخر اكبر... 
رافعين  األعمام  ان  هو  الجرح 
تطبيق  وطالبين  ميراث  قضية 
ان  حين  في  اإلسالمية...  الشريعة 
كان  واللي  للبنتين  السابق  المحامي 
بتطبيق  بيطالب  كان  بيمثلهم 
المحكمة  وفعال  المسيحيه  الشريعة 
حكمت بتطبيق الشريعة المسيحيه... 
]البقية ص12[
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املعابــــــــــد اجلنائزيـــــــــة

فرعونيــات

آخر  تبنى لغرض  كانت  الجنائزية  المعابد 
المعابد  من  النوع  هذا  وكان  العبادة  غير 
خاص بالكهنة يقام ألداء طقوس الجنازة على 
الملك أو الفرعون ولتقام بها الشعائر الدينية 
علي  ويكتب  والصلوات،  الدينية  واألناشيد 
هذا النوع من المعابد تواريخ اسرة الفرعون 

واصله ونشأته وال يهتم بإنجازاته
الجنائزية  المعابد  بنيت  البداية،  في 
القديمة  الدولة  عصر  في  االهرامات  حول 
الحديثة  الدولة  والوسطي ، ولكن في عصر 
بدأ الفراعنة بناء مقابرهم في وادي الملوك، 

لذا بنوا معابدهم الجنائزية بشكل منفصل.
هذه  بين  الحديثة  الدولة  ملوك  باعد  لقد   
واقعية  أسباب  لعدة  مقابرهم  وبين  المعابد 
ودينية، وذلك ألن األجداد كانوا يهتمون بحفظ 
الجسد. وعلى هذا فقد حنطوه ثم وضعوه فى 
مكان  فى  بدورها  وضعوها  مختلفة  توابيت 
حصين، كان أحد أشكاله الهرم، وهذا بالنسبة 

للملوك.
له  الهرم  كان 
ظاهرة  ملحقات 
المعابد  من 
لكن  الجنائزية، 
الدولة  ملوك 
الحديثة رأوا أن 
الشكل  هذا 
وحده دليل على 
وجود مقبرة تلفت أنظار اللصوص، وتغريهم 
على سرقتها وخصوصاً بعد أن رأوا بأنفسهم 
كيف انتهكت حرمات من سبقهم من الملوك، 
وكيف سرق ما كان بها من أثاث ومجوهرات، 

وكيف يمثل بالجثث أشنع تمثيل.
كان تدمير المومياء عند قدماء المصريين 
يعتبر موتاً أبدياً للشخص. ولما كانوا يريدون 
الخلود كان البد من التفكير فى طريقة أخرى 
فكر  ولذلك  ممياواتهم.  وحفظ  مقابرهم  لبناء 
فى  مقابرهم  بناء  فى  الحديثة  الدولة  ملوك 
أن  وعلى  األنظار.  تلفت  ال  خفية  أمكان 
تكون تلك األماكن المختارة بعيدة عن النهر 
ويصبح  الفيضان  مع  وتحلل  تضيع  ال  حتى 
التحنيط بال قيمة. ولذلك لم يجدوا أمامهم غير 
الوادى الضيق الذى يقع غربى النهر ليقيموا 
فيه مقابرهم المحفورة الصخر، ولكن ضيق 
المكان لم يمكنهم من عمل مزار أو بناء معبد 
يالصق المقبرة )كما كان الحال مع الهرم(، 
التى  وهى  الجبل،  فى  المقبرة  بحفر  فاكتفوا 
تقابل الدهليز فى األهرام. أما المعبد فقد نقلوه 
فى  الوادى  لمعبد  كبديل  النيل.  من  بالقرب 

أهرام الدولة القديمة.

مجموعة ميدوم: 
حجرى  بجدار  محاطا  الهرم  هذا  كان   
هرم  بها  مشيدا  بالطمى  مغطاة  منطقة  يضم 
للقرابين  ومقصورة  ومصطبة،  صغير، 
وتخطيط  للهرم.  الشرقية  الواجهة  تجاور 
البناء  ويتكون  الشكل،  مربع  المقصورة 
به  مفتوح  فناء  من  الجيرى  بالحجر  المشيد 
لوحتان خاليتان من النقوش، كل منهما عبارة 

عن قطعة واحدة من الحجر الجيرى، قمتهما 
مستديرتان، ومذبح تبقه حجرتان مسقوفتان. 
الواجهة  نهايتى  احدى  عند  المدخل  ويؤدى 
في  يقع  الثانية  الحجرة  إلى  الدخول  وباب 
يشبه  مما  المقابل،  للجدار  االخرى  النهاية 
لوضع  يخطط  لم  انه  ويبدوا  الساتر.  الجدار 
نقوش على الجدران أو على اللوحتين. وعلى 
يؤدى  الشرق  ناحية  قدما  ثمانين  حوالى  بعد 
مدخل ضيق إلى حجرتين جانبيتين والطريق 
بجدار  محددا  الطريق  هذا  وكان  الصاعد. 
اذرع  اربعة  ارتفاعه حوالى  دائرية  ذى قمة 
)٢.1 متر(، وعلى كل من جانبى نهايته العليا 
وضعا  مصراعين،  ذو  باب  ويغلق  بابان. 
داخل تجويفين عند النهاية السفلى من الطريق 
الصاعد قبل ان يصل إلى معبد الوادى، وهو 

مغطى اآلن بالماء.

مجموعة خوفو :
االرضية  على  بقيت  التي  اآلثار  ساعدت 
البازلت لمجموعة خوفوا في الترميم ومعرفة 
التخطيط، وان كان ال يوجد شئ ظاهر االن 
الطقسى  المعبد  القرابين. ويقع  من مقصورة 
على  الشرقية  الواجهة  محور  في  الجنائزى 
ذراعا(،   8٢  ×  100( مستطيل  تخطيط 
متصل بسور الهرم، ويتكون من فناء يحيط به 
صف من االعمدة الجرانيتية المربعة، واعلى 
)مقرنصات  معمارية  حليات  الخلفى  الحائط 
بعيدان  Indentations( مزدوجة وصفان 
من االعمدة المربعة. وهذه هي بوابة “نوت” 
بحجرة  باب صغير  طريق  عن  تتصل  التي 
بناء  اعادة  من  االثريين  مكنت  مستعرضة، 
خمس كوات للتماثيل. ويؤدى ممر في الركن 
المكسو  الهرم  سور  إلى  الغربى  الشمالى 
بحجر جيرى من نوع جيد. وكانت الواجهة 
بسمك  جيرى  بحجر  مشيدة  ايضا  والجدران 
ستة اذرع. وعند مقارنته بمجموعة منكاورع 
طراز  هذا  خوفو  معبد  ان  نجد  واوسركاف 
متقدم عن طراز “اوسركاف” ويمثل مرحلة 

انتقالية بالنسبة لمعبد “منكاورع”.
ويمتد الطريق الصاعد من منتصف الواجهة 
الشرقية بزاوية، وهو مشيد على صخرة أو 
جسر من الحجر، ويعبر فوق قنطرة عند نهايته 
السفلى، ومعبد الوادى مختف تحت قرية نزلة 
السمان الحديثة. وبالقرب من منتصف مساره 
قنطرة.  بواسطة  الصاعد  الطريق  يعبر  ممر 
هيرودوت  سجلها  متأخرة  لترجمة  وطبقا 
نقرأ : “والفترة التي انهكت فيها قوى الشعب 
المنحدر  لمدة عشر سنوات العداد  استمرت 
الذي سحبت عليه االحجار وهو في تقديري 
عمل ال يقل عن الهرم . وقد عثر اعلى بقايا 
جدران  إلى  تنسب  ان  يمكن  جميلة  نقوش 
الطريق الصاعد. كما عثر على بقايا قنوات 
مائية حول المعبد. ربما كانت لتصريف مياه 
والمعبد.  الهرم  اسطح ومناطق  االمطار من 
الشمالية  الجوانب  على  حفرتان  وجدت  كما 
النهاية  بطول  والثالثة  المعبد،  من  والجنوبية 
منها  الهدف  كان  الصاعد  للطريق  الشمالية 
احتواء المراكب الخشبية كي يستعملها الملك 
الشمس  ليصحب  االخرى  حياته  في  الراحل 

في طريقها اليومى أو طبقا للديانة االوزيرية 
لكى يسافر إلى البيدوس وبوزيرس

عة  مجمو
خفرع:

عة  مجمو و
مع  خفرع، 

تلك 
عة  لمجمو ا
صة  لخا ا
محفوظ  مثال  افضل  هي  اوسركاف  بالملك 
على مر الزمن وان لم يبق شئ من مقصورة 
الجنائزي  الطقسى  المعبد  ويحتل  القرابين. 
طويال  مستطيال  تخطيطا  المتقدم  المعبد  مع 
الجدار  خارج  الشرقية،  الواجهة  محور  في 
كتل  عن  عبارة  البناء  وحجر  بها.  المحيط 
ضخمة من الحجر الجيرى من نفس المنطقة، 
ويظهر  بالجرانيت.  وخارجيا  داخليا  كسيت 
 : الشمس  لعقيدة  االولى  التأثيرات  التخطيط 
فناء مستطيل مفتوح للشمس، يحيط به صف 
شرفتان  توجد  بينما  المربعة،  االعمدة  من 
ذاتا درج أو “صالة عريضة” )بوابة نوت(. 
المعبد االمامي. وقنوات  فصلت واقيمت في 
كانت  للفناء  المرمرية  االرضية  في  المياه 
االعمدة  بجانب  واقيمت  االمطار.  لتصريف 
تماثيل جالسة للملك داخل مقابر غير عميقة. 
بين  الخمسة  االبواب  من  باب  كل  ومقابل 
مزار  يوجد  الفناء  خلف  المربعة  االعمدة 
سفنا،  يضم  وربما  ملكيا  تمثاال  يضم  مفتوح 
الشمالى والجنوبى وربما  المربع  خاصة في 
اكتشفت  التي  الخمس،  المراكب  بتلك  يتصل 
الصالة  بين  عميقة  صالة  وتقع  المعبد  حول 
العريضة والفناء، ويحمل سقف كلتا الصالتين 
اعمدة من الجرانيت ويربط ممر طويل الركن 

الشمالى الشرقى للفناء مع سور الهرم.
من  مجموعتان  االمامى  المعبد  وفي 
النهاية  في  الجرانيت  من  واثنتان  الكوات، 
الجنوبية الشرقية واربع كوات من المرمر في 
المستعرض  للممر  الشرقية  الشمالية  النهاية 
الوادى،  معبد  في  كوات  بست  تتصل  وهى 
تستعمل  كانت  ربما  ايضا،  المواد  نفس  من 
كلى تحتوى على التوابيت المرمرية االربعة 
بوتو(  )دفنة  الداخلية  باالعضاء  الخاصة 

والتاجين )دفنة سايس(. 
الطريق  ويمر 
الممتد  الصاعد 
حافة  على 
إلى  الصخر 
ابي  جنوب 
العظيم  الهول 
ويصل إلى معبد 
الذي  الوادى 
مازال في حالة جيدة. ويصلح التنسيق الخاص 
بتخطيط المعبد ليكون نموذجا للمعبد المتقدم 
للتحنيط  عريضة  صالة  عن  عبارة  وهو 
بفتح  خاصة  عميقة  بصالة  متصلة  الطقسى، 
احدى  وفي  جرانيتية،  اعمدة  ذات  الفم، 
طابقين  في  كوات  ست  توجد  النهايات 
وتصلح  وسايس.  بوتو  لدفنتى  مخصصين 
الشرفة المستعرضة ذات فتحتى الممر القامة 
احتفاالت الحماية. والجدران الخارجية للمبنى 
وقورة  والواجهة  الجرانيت.  ويكسوها  مائلة 
يجاوره  النهايتين،  كلتا  عند  مدخلين  ذات 
الوحيدة  والزخرفة  الهول.  البى  تماثيل 
المستعملة على الواجهة المصقولة عبارة عن 
القديمة  المصرية  الكتابة  من  شريط 

وهذه  الملك.  اسماء  تسجل  )الهيروغليفية( 
البساطة الكبيرة المتصلة بالجمال في النسب 
هي  المختلفة  للمواد  المناسب  واالستعمال 
عند  الرابعة  االسرة  لعمارة  المميزة  السمات 
مقارنتها بعمارة االسرة الثالثة أو حتى االسرة 

الخامسة.

مجموعة منكاورع :
مجموعته  بناء  مطلقا  منكاورع  يكمل  لم 
خلفه  من  االكبر  الجزء  انهى  التي  الهرمية، 
شبسكاف Shepseskaf  باللبن بعد ان قام 

بتعديل التخطيط على نطاق واسع.
الجرانيتية  االرضية  بقايا  على  عثر  وقد 
للواجهة  مالئم  قرابين  لمقصورة  المربعة 
اعادة  الممكن  من  كان  وان  للهرم،  الشرقية 
البناء من االجزاء الغائرة في االرضية، وهو 
لوحة  على  يحتوى  صغير  فناء  عن  عبارة 
وتسبقه حجرة مسقوفة مدخل جانبى. وعلى 
بارتفاع اكثر من  ينفذ  لم  البناء  اية حال فإن 
في  تشييده  وأعيد  شبسكاف  وضعه  االساس 
االسرة السادسة. ومن الممكن االعتقاد انه بدال 
من اللوحة الثانية اقيم تمثال في مزار صغير 

يمكن ان نشاهده في مشروع “شبسكاف”.
الطقسى  المعبد  بناء  منكاورع  وبدأ 
النوع  من  الحجرى  والبناء  فقط.  الجنائزي 
ضخمة  كتل  عن  عبارة  وهو  الحجم،  كبير 
من الحجر الجيرى من نفس المنطقة، كسى 
سطحها جزئيا بالجرانيت االسود. والتخطيط 
مربع الشكل يتكون من فناء وصالتة متسعة 
و “بوابة نوت” ولها درجتان ثم مزار واحد 
من  صفا  ان  المحتمل  ومن  للتمثال.  عميق 
االعمدة كان يحمل سقف رواق يحيط بالفناء 
ذلك  استبدال  تم  وقد  االصلى.  المشروع  في 
هذا  فسر  وقد  اللبن.  من  دخالت  ذى  بساتر 
الرمزى  الشكل  بأنه  المعتاد  غير  المظهر 
لبوتو، بدال من النقوش الغائرة المميزة االكثر 
تكاليف أو اعادة تمثيل غابة النخيل على هيئة 
وهى  واوناس(،  )ساحورع  جرانيتية  اعمدة 
المستعملة في مكان آخر لتمثيل البيئة من اجل 
إقامة شعائر “بوتو”. والمقصورة الوحيدة في 
الخمس  المقاصير  محل  حلت  التي  المحور 
المخصصة للتماثيل المعروفة في مكان آخر 
وربما  “الوزيريس”.  خصصت  ربما  والتى 
صورت المعبودات االخرى على هيئة تماثيل 
اقيمت في بوابة “نوت”، حيث عثر على البقايا 
الموقع.  نفس  التماثيل في  لمثل هذه  الحقيقية 
المقصورة،  هذه  إلى جنوب  الخالى  والمكان 
في  مدخل  خالل  اليه  الوصول  يسهل  الذي 
الصالة العريضة، ربما شغلته خمسة مخازن 

شيدت جدرانها بالحجر الجيرى.
للصالة  الغربية  الشمالية  الزاوية  وفي 
كان  وربما  الهرم  إلى  ممر  يؤدى  العريضة 
يجاوره طبقا للمشروع االصلى، حجرات في 
واربع  )سايس(  للتاجين  مخصصة  الجنوب 
لالعضاء  مخصصة  الشمال  في  حجرات 
مكانها  شبسكاف  ووضع  )بوتو(.  الداخلية 

خمسة مخازن.

البقية العدد القادم
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اكتئاب ما بعد التخرج 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

عام بعد عام ينتظر ذلك الحدث المتفرد,, 
يوم فيوم يقترب إليه بأمل متجدد,, أمنيته منذ 

أيام
بواكير  الى  تستمر  التى  الطفولة 
شبابه لها و يغرد,, أنه يوم تخرجه 
ما  و  متشدد,,  بتحقيقه  الذى  حلمه 
الخبر  يزف  حقيقة  الحلم  يصبح  إن 
للجميع من حوله و يردد,, ظنا منه 
انهم لتشجيعه سيصبحوا المتعهد,, و 
بوابل  يمطرونه  بدأوا  اسفاه  و  لكن 
حول  تدور  التى  المتعدد,,  اسئلتهم 
خططه المستقبلية التى ينبغى لها ان 
يحدد,, و سرعان ما اصبح بموقفهم 

مهدد,,  النفسى  وضعه  اصبح  بعدما  يندد,, 
و  السلبية  خبراته  رصيد  الى  يضيف  ما  و 
يعدد,, خزالنه فى مجال العمل فيعبس وجهه 
و يتجمد,, فبعد ان كان يظن انه عقب التخرج 
مرذول  بائس  ,,اصبح  ممجد  نجم  سيصبح 
تبدد,,  النفسية  القلب صحته  كئيب  مستبعد,, 
الصراع  و  هكذا  االمور  التستمر  ان  يرجو 
فهيا  يتودد,,  دواخله  مع  للصلح  و  يتمدد,, 

نعرف المزيد عن اكتئاب ما بعد التخرج 
والشابات  الشباب  يصيب  اضطراب  هو 
بعد التخرج وذلك ناتج عن عدم إيجاد وظيفة 
أحياناً ولعدم توفر مجال عمل مناسب أحياناً 

أخرى و القلق بشأن الخطط المستقبلية 
باإلنجاز  والشعور  التخرج  فرحة  رغم 
ضغوط  من  بالتخلص  الحرية  من  والقليل 
الدراسة والمذاكرة إال أن الكثير من الشباب 
أيام من ظهور  بعد  يفاجأون  التخرج  حديثى 
والضيق  بالقلق  يشعرون  بأنهم  نتيجتهم 
والحيرة. هذه المشكلة التى يعانيها الكثيرون 
فى صمت تكشف الدراسات أنها تخص كل 
بعد  ما  »اكتئاب  باسم  وتعرف  العالم  شباب 

التخرج
فإن  البريطانى  »مترو«  موقع  وحسب 
باكتئاب ما  هناك عدة أسباب وراء اإلصابة 

بعد التخرج على رأسها
من  بأسئلة  الوقت  طوال  المحاصرة 

األصدقاء والعائلة حول الخطة التالية 
طريقه  بين  و  الشاب  أحالم  بين  التصادم 

تحقيقها فى الواقع بكل تحدياته
ومما يضاعف اكتئاب ما بعد التخرج أيًضا 
او  وظيفة  على  الحصول  فى  الشاب  تفكير 
تبدو  الدراسى   مؤهله  يناسب  معين  مركز 
تجربة  خاض  إن  خاصة  المنال  بعيد  حلًما 

مقابالت  العمل أكثر من مرة ولم ينجح فى 
استمرار  و  المرجوة  وظيفة  على  الحصول 

هذا الوضع لفترة يطيل مدة االكتئاب 
أثبت  مجلة  في  نشر  جديد  استطالع  في 
الجامعات  من  حديثاً  المتخرجين  أن  علماء 

يعانون ازمات.
Nature Biotechnology

عقلية ونفسية. اإلحصاء أجري على ٢٢79 
شخصاً وبحسب النتائج 40% منهم كشفوا عن 
معدالت عالية من القلق واالكتئاب مّروا بها، 
الى  معتدل  القلق  معدل  إن  فقالوا   %41 أما 
حاد، في حين أن 39% اعتبروا أن االكتئاب 

معتدل الى شديد
في  الباحث  فانديروفورد،  نايثن  قول 

كنتاكي  جامعة  في  واألستاذ  الدراسة 
األميركية، أن »هذه البيانات تدعو الى حاجة 
للمساعدة  برامج  إلنشاء  للمؤسسات  كبرى 
الوعي  زيادة  فيجب  القضايا،  هذه  حل  في 
التخرج  بعد  للطالب  النفسية  الصحة  حول 
فهم يمرون بحالة نفسية صعبة وضغط نفسي 
عال ففجأة أصبحوا في معركة الحياة ويشجب 
عليهم العمل والنجاح وجمع المال و الزواج 
وتأسيس عائلة، فالمسؤولية تكون كبيرة عليهم 
والمخاوف قد تتطور لتتحول الى اكتئاب«..

بعد  ما  اكتئاب  تجاوز  خطوات  أهم  من 
نمط  فى  التغييرات  بعض  إجراء  التخرج 
وقضاء  للنوم  االستسالم  يجب  فال  الحياة، 
الوقت فى المنزل وإنما يجب إعادة التواصل 
مع األصدقاء والخروج من البيت ويفضل إن 
و  الرياضية  التمارين  بعض  ممارسة  أمكن 
الهوايات, االشتراك فى دورات تدربية مفيدة 

فى فرص العمل 
و تعاون االسرة و المقربين بعدم األلحاح 

باالسئلة عما يخططون فعله بعد التخرج
فكال  باآلخرين  نفسه  الشاب  مقارنه  عدم 
له ظروفه و قدراته المميزة التى يختلف بها 

عمن حوله
و فى حالة عدم التحسن او اذا جاء االكتئاب 
بشكل شديد فيمكن السيطرة عليه باالدوية و 

جلسات العالج المعرفى السلوكى
ينتقل  و  السنون  تنقضى  و  الشهور  تعبر   
الصغير من مرحلة دراسية الى اخرى و يظن 
انه بأنتهاء دراسته الشاقة سينتهى معها رحلته 
الحياتية المؤلمة ال يتوقع انه بأنتهائها الدور 
الذى  فهو  االكثر صعوبة  به سيكون  المنوط 
سيرسم خريطة حياتها بأكملها فيظن انه نجى 

من انياب لبؤة فيقع فى احضان اسد

بقية مقال »عندما  .... نتضاءل« 
ص 10

من  واحد  ان  الشديد  لألسف  المثير  ولكن 
األعمام طعن في الحكم... بزعم ان األم ماتت 
الميراث...  لها  مع األب... وبالتالي ال يحق 
الميراث...  للبنتين  يحق  ال  بالتالي  وبرضه 
يستكمل  المحامي ويقول »لما البنتين جولي 
تدخلت في  القضية  وطالبت بتطبيق الشريعة 
تطبيق  دستورية  بعدم  ودفعت  المسيحيه 
المحكمة  هلل  والحمد  اإلسالمية...  الشريعة 
استجابت لهذا وحكمت بوقف الدعوي تعليقيا 
لحين الفصل في الدعوي دستوريا... وإنشاء 
هللا الميراث ح يذهب للبنتين فقط....المحامي 
قال انه ماحاولش يقعد يتكلم مع األعمام الن 
تصرفهم في القضية مايشجعش الواحد يتصل 
بيهم.. وحتي األنبا بوال حاول النقاش والكالم 
معاهم... ورفضوا االستماع له... البنتين لما 
اتسالوا عن أعمامهم قالوا »احنا مالناش دخل 
في أي حاجه » وأنهم عايشين مع الجده من 
جانب األم وان أخوالهم بيسالوا عليهم... ومن 
البنتين  رفضت  بيسأل...  محدش  األب  عيلة 
انهم  وأكدوا  الموضوع...  في  تماما  الكالم 

بيسمعوا صوت ربنا وهم بيقروا في اإلنجيل 
، وان كالم ربنا بيلمس المشكلة... ربنا اكثر 
واحد... يحل أي مشكله... وأي حاجه... وكل 
إكليل  نالوا  واألخت  واألب   األم  حاجه... 
ووالد  مسيحين  هما  عشان  وماتوا  الشهادة 
بتعزي  ربنا... وتركوا مالكين وسيره حلوه 
الناس... بس احنا بقي اللي عايشين... ياتري 
بنتعظ من ده... ولو الموت والشهادة... مش 
ونتعظ...  نتعلم..  يخلونا  يقدروا  ح  اللي  هما 
يبقي مفيش ابدا أي حاجه ممكن تقدر... وهنا 
عندما  ابدا....  التنفع  موعظه...  أي  تنفع  ال 

نتضاءل....
بنتين  ماليكه ادونا ...  جوه حياتنا دروس

بيقولوا مهما الشر ... كان في الحياه مدسوس
امسك في أيد ربنا ...  هو أكيد محسوس

ده احنا الحقيقه ضيوف .. ع الدنيا دي بندوس
أوعي يكون الهدف ...  تكويش في مال 

وفلوس
كله سراب وخيال ....  والمال بياكله السوس
ممكن كمان يتسرق  ... وتاخده   أيداللصوص
االستغناء عن خدمات املدير التنفيذي حلزب احملافظني خلي المسيح الهدف  ... وكنيسته هو العروس

الفيدرايل بعد ان مسح بدفع مصروفات املدارس اخلاصة 
البناء اندرو شري االربعة من اموال احلزب 

أستغني حزب المحافظين الفيدرالي عن المدير التنفيذي للحزب داستن فان فوجت بعد ان 
سمح باستخدام اموال الحزب التي تجمع من المتبرعين , لدفع مصاريف المدارس الخاصة 
لمراجعة  للحسابات  شرعي  مدقق  بتعيين  االن  الحزب  ,ويقوم  االربعة  شير  أندرو  البناء 
ترتيبات االنفاق من صندوق الحزب , وفي وقت سابق من هذا االسبوع انتشرت االخبار 
الخاصة علي حساب  المدارس  تعليمهم في  يتلقون  اندرو شير  ابناء  إن  الحزب عن  داخل 
يكونوا  لم  النهم  الصندوق  المسؤولين عن  الحزب  اعضاء  ولهذا غضب   , الحزب  اموال 
علي علم بذلك , واصاب القلق اعضاء الحزب االخرين الذين ال يعرفوا كيف ستكون نظرة 
الناخبين لهذا االمر ! وفي يوم الخميس 1٢ ديسمبر أعلن أندرو شير عن استقالته كزعيم 
للحزب , وقال المدير التنفيذي الذي تم طرده في بيان » إنه وافق علي إستخدام اموال الحزب 
لتسديد تكاليف المدارس الخاصة البناء أندرو شير وان هذه المبالغ ليست سوي الفرق ما بين 

تكلفة التعليم في ريجينا والتعليم في أوتاوا »



13

محدي رزق 

البالبيصا.. 

السنة الثانية عشر، العدد )308( - األربعاء 18 ديسمرب 2019

مبادرة هامه ومفرحة

دعما للوحدة الوطنية يف مصر

اعالن االزهر
الجزيل  بالشكر  نبدأ  ان  بد  ال 
األستاذ  األكبر  األمام  لفضيلة 
شيخ  الطيب  احمد  الدكتور 
عقده  على  األزهر  الجامع 
فبراير ٢017  المؤتمر في ٢8 
تحت  الشريف  األزهر  بالجامع 
والحرية:  »المواطنة  شعار 
صدر  حيث  والتكامل«  التنوع 
عليه  أُطلق  ختامه  في  بيان 
جاء  والذي  األزهر«  »إعالن 
ومجلس  »االزهر  مقدمته  في 
ومسيحيي  المسلمين  حكماء 
على  جديد  من  يلتقون  الشرق 
المسلمين  بين  بالمساواة  األيمان 
المواطنة  في  والمسيحيين 
والحقوق وااللتزامات باعتبارهم 
دينهم  للمسلمين  واحدة،  أمة 

وللمسيحيين دينهم«.  
هذا  األزهر  إلعالن  وانفاذا 
األكبر  اإلمام  فضيلة  وباعتبار 
هم  المسلمين  حكماء  ومجلس 
أول من أعلنوا ايمانهم بالمساواة 
وباعتبارهم القادة والقدوة إلخوتنا 
المسلمين وألننا نثق كل الثقة في 
األمل  يعطينا  فهذا  مصداقياتهم 
وانضمامهم  تأييدهم  يعلنوا  ان 
رقم  القضائية  الدعوى  الي 

٦٢٢٢ التي رفعها:
بشارة  عادل  بالمعاش/  اللواء 
الجمهورية  وسام  على  الحائز 
وميدالية  الثانية  الطبقة  من 
الحسنة  والقدوة  الطويلة  الخدمة 

من الطبقة األولى
سيادة  الشهير  والمحامي   
نجيب  دكتور  المستشار/ 
المحكمة  امام  جبرائيل، 

الدستورية العليا
المسمى  القانون  الغاء  لطلب 
وترميم  بناء  »قانون  خطأ 
الكنائس رقم 80 لعام ٢01٦«، 
عليها  يعاقب  جريمة  لكونه 
 53 للمادة  وفقا  وذلك  القانون 
بالكامل  لشموله  الدستور.  من 
وعدم  الدين  بسبب  التمييز  على 

المساواة. 
قانون  إصدار  على  وللعمل   
األديان  أصحاب  لكل  موحد 
من   ٦4 للمادة  طبقا  السماوية 
الدستور، يحقق المساواة وتحقيقا 
دعما  وذلك  األزهر  إلعالن 

للوحدة الوطنية. 

 

التربية  وزارة  استجابت  حسناً 
قداسة  أرسله  الذي  للخطاب  والتعليم 
بطريرك  الثانى،  تواضروس  البابا 
تزامن  بمناسبة  األرثوذكسية،  الكنيسة 
النقل  امتحانات  مع  الغطاس«  »عيد 
)أولى وثانية ثانوى(، يوم ٢0 يناير، 
الفرصة  إلتاحة  يناير   19 صارت 
بعيد  لالحتفال  المسيحيين  لطالبنا 
الغطاس، أعاده هللا على وطننا الطيب 

وشعبنا المتسامح بالخير والبركات.

عيد  مراعاة  كان  هل  بسيط:  سؤال 
إلى  يحتاج  االمتحانات  في  الغطاس 
خطاب من قداسة البابا، يرجو ويطلب 
يكون خطاب  ليوم واحد؟ هل  التغيير 
ومشاركة  للتغيير  مدعاة  فحسب  البابا 
من المسلمين لعيد من األعياد المسيحية 
مصر  في  جيدا  والمعلومة  الكبرى، 

الطيبة؟
عن  الوزارة  تغيب  مرة  كل  في 

الكنيسة،  وتنبهها  المواطنة«،  »وعى 
ويتم التغيير بأريحية، لماذا ال تراعى 
التي  المسيحية  األعياد  الوزارة  أجندة 
يحتفل بها شعب الكنيسة؟ لماذا في كل 
مرة يحدث هذا الذي يثير حنق إخوتنا، 
ويخلف في نفوسهم بعضا من المرارة؟ 
لماذا ال تعقلها الوزارة وتنهى هذا الذي 
يحدث في كل عام، وفى أعياد تستحق 

مراعاة وطنية كعيد الغطاس؟
من وضع جدول امتحانات الصفين 
األول والثانى الثانوى ولم يراع موعد 
»عيد الغطاس«، بحسن نية، هو غائب 
تماما عن الوعى بالمواطنة في تجليها 
احتفااًل بأعياد إخوتنا في الوطن، يبدو 
قصبا  مص  وال  القلقاس  يأكل  لم  أنه 
في شتاء يناير، وال أضاء الشموع في 

كنيسة يوما!.
الغطاس  ألطف وصف، عيد  الغفلة 
مواعيد  تدبير  في  الغاطس  أيها 
معمودية  لذكرى  إحياء  االمتحانات، 
السيد المسيح عليه السالم، بنهر األردن 
المعمدان«،  »يوحنا  القديس  يد  على 
دينية  طقوس  الغطاس«  ولـ»عيد 

وشعبية متأصلة في مصر.
كان يا ما كان، يصحبه زمان »زمن 
تعرف  شعبية  احتفاالت  المحبة«، 
بـ»البالبيصا« وهى كلمة هيروغليفية 
يوقدون  المضاءة«.  »الشموع  تعنى 

الشموع احتفاال.

مع  والقصب  »البالبيصا« 
احتفاالت  طقوس  من  هي  القلقاس 
عيد الغطاس المتبعة شعبيا، لألسف 
التقدم  مع  توارت  »البالبيصا« 
التكنولوجى، ولكن القصب حاضر، 

والسؤال: أين القلقاس؟

شوقى  طارق  الوزير  استجابة 
المديريات  وألزم  طيبة،  كانت 
التعليمية بالمواعيد المعلنة المعدلة، 
 ٢0 يوم  امتحانات  عقد  وبعدم 
الدراسية   الفصول  من  ألى  يناير 
الشهادة  أو  النقل  مراحل  في 
معتبرا،  وطنيا  إلزاما  اإلعدادية، 
وعليه  إخوتنا،  الحتفاالت  مراعاة 
إلى  البابا  قداسة  يضطر  أال  أرجو 
نفس  في  الوزير  الدكتور  مخاطبة 
بمراعاة  المقبل،  العام  من  التوقيت 
األعياد  من  غيره  أو  الغطاس  عيد 
أيام االمتحانات، هذه  المسيحية في 
من نوافل المواطنة الحقيقية، وروح 
طيبة تسرى في أوصال هذا الوطن، 
ونشاركم  طيبين،  وإخوتنا  سنة  كل 
إضاءة الشموع، ومص القصب بعد 

أن عز علينا أكل القلقاس
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    تاريخ االنقسام واالنشقاق يف الكنيسة

   عصام نسيم 

ونحن نتحدث عن تاريخ االنقسام 
يحب  الكنيسة  في  واالنشقاق 
االنقسام  بين  الفرق  نوضح  أن 

واالنشقاق.
 االنقسام كان بين كنائس قائمة لها 
وهذا  وطقوسها  ونظامها  تاريخها 
ينطبق على االنقسام األول والثاني .
أما االنشقاق فهو انشقاق شخص 
وتأسيس  كنيستهم  عن  مجموعة  او 
لم تكن  لنقل طائفة جديدة  كنيسة او 
نظام  لها  يضعوا  قبل  من  موجودة 
انشقاق  على  ينطبق  وهذا  وعقيدة 
منشقين  من  تبعه  ومن  لوثر  مارتن 
ينتمون  كانوا  التي  الكنيسة  تركوا 
إليها واسسوا كناىس أو نقل طوائف 

جديدة  !
 أوال الكنيسة الواحدة .

كنيسة  األولى   الكنيسة  ظلت 
كانت  قرون  أربعة  طيلة   واحدة 
إيمانها  وحدة  من  مستمدة  وحدتها 
كنائس  أربع  من  تتكون  وكانت   .

رسولية  أساسية هي 
كرسي اورشليم - كرسي أنطاكية 
- كرسي اإلسكندرية - كرسي روما 

ثم حدث االنقسام .
االنقسام  األول .

الملك  أسس  الرابع  القرن  وفي 
القسطنطينية  مدينة  قسطنطين 
وأصبحت  هناك  كنيسة  وتاسست 
أن  حتى  الرسولية  الكنائس  ضمن 
القانون  في  القسطنطينية  مجمع 
الثالث أقر تقدم كنيسة القسطنطينية 

على الكنائس الرسولية.
عام  االول  االنقسام  حدث  ثم   
المشئوم   خلقدونية  مجمع  بعد   451
ارثوذكسية  كنائس  هناك  وأصبح 
شرقية والكنائس الغربية أو المكانية 

الكنيسة الشرقية . 
اإلسكندرية - السريان  - األحباش 

- الهنود  - األرمن .
الكنائس الغربية او الملكانية 

كنيسة روما - الكنائس البيزنطية 
وشرق أوربا .

االنقسام الثاني.
بين   1054 عام  في  حدث   
الكنيسة البيزنطية وكنيسة روما بعد 
أن أضافت كنيسة روما لفظة االبن  

على قانون االيمان وأصبح هناك 
على  أطلقت  والتي  روما  كنيسة 

نفسها لقب الكاثوليكية .
اليونان   - البيزنطية  والكنائس 
والقسطتطينة وشرق اوريا وأطلقت 
على نفسها األرثوذكسية  وهي اآلن 

14 كنيسة 
 سلسلة من االنشقاقات ال تنتهي!!

 انشقاق مارتن لوثر .
فيها  انحرفت  قرون  مدار  على   
كنيسة روما ودخلت كثير من البدع 
إليها ودخلت  الخاطئة  والممارسات 
لها  عالقة  وال  سليمة  غير  عقائد 

بالمسيحية مثل 
 - القديسين  زوائد   - المطهر 
كما  وغيرها  الغفران  صكوك 
أصبحت هناك تداخالت في السياسة 
هناك عصور  وأصبح  مقبولة  غير 
عليها  أطلق  والتي  الجهل  من 

عصور الظلمة .
ظهور مارتن لوثر .

 الماني الجنسية كاثوليكي 
كانت شخصيته معقدة ولديه نظرة 
خوف نحو هللا وتعرض لحوادث في 

حياته أثرت عليه .
باسم  ألمانيا  في  دير  في  ترهبن 
زار  فترة  بعد   . اغسيطنوس  
روما وتأثر بشكل سلبي من بعض 

وخصوصا  هناك  الممارسات 
صكوك الغفران .

بعض   على  التمرد  في  بدأ   
ممارسات كنيسة روما حتى وصل 
به الحال انه قام بكتابة 95 احتجاج 
الممارسات  ضد  الالتينية  باللغة 
وعلقها  وبابا روما  لكنيسة  الخاطئة 
على كاتدرائية في ألمانيا وكان ذلك 

في يوم 31 أكتوبر عام 1517
 رد فعل روما ومارتن لوثر .

 صدر قرار حرمان ضد لوثر و 
قام البابا بالرد على 42 احتجاج  من 

احتجاجات لوثر. 
 3 بتأليف  وقام  مارتن  غضب   .

كتب ردا على هذا الحرم .
 الكتاب األول ؛

للشعب  موجها  باأللمانية  كتبه   
وجاء فيه النقاط االتية 

التدخل  ضد  الشعب  اثار   -1
األجنبي ومن قبل سيطرة  بابا روما 

على ألمانيا .
في  االكليروس  فشل  إعالن   -2  
القيام بعملهم حيث أنهم ابتعدوا عن 

تنفيذ الوصية .
 3-  قال ان الخضوع لبابا روما  

أمر خاطئ .
كهنوت  يوجد  ال  انه  قال   -4  
خصوصي فكلنا  ملوك وكهنة  اي 
الكتاب  الكهنوت في هذا  انه رفض 
. وقال ان الكاهن حسب ما جاء في 
او  المؤمن  اإلنسان   هو   اإلنجيل 

المعمد.
تفسير  بأن  الكنيسة  قرار   -5   
رجال  يخص  المقدس  الكتاب 
فاهلل  خاطئ  قرار  هو  فقط  الكنيسة 
الذي جعل حمار يتكلم ليوبخ نبي ) 
يتكلم من  بلعام ( يستطيع أن  حمار 

خالل أي إنسان ليوبخ البابا . 
 الكتاب الثاني

 كتبه بالالتيني موجها لالكليروس 
باسم األسر البابلي للكنيسة . 

وفيه 
أسرار  من  أسرار   5 رفض   -1
سري  على  فقط  والبقاء  الكنيسة 
وقال  والمعمودية  الرباني  العشاء 

أنهم فريضة .
) التحول   ( االستحالة  أنكر   -2  
حلول  أن  وقال  والخمر  الخبز  في 

المسيح حلول روحي 
3-  سري االفخارستيا والمعمودية 
لهم  ضرورة  وال  منهم  فائدة  ال  
الحياة  يهب  ال  االفخارسنيا  وسر 
االبدية وال الخالص . ألن الخالص 

باإليمان فقط  .
  4- البابا محتال ودجال والبابوية 
هي مملكة بابل التي أسرت الكنيسة. 
 5 - ليس من حق كنيسة روما ان 

تمنع الشعب من تناول الدم . 
 الكتاب الثالث ويحمل اسم الحرية 
وارسله  بالالتبنبة  .وكتبه  المسيحية 

للبابا وفيه قال
]البقية ص21 [ 

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A 5Z4 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

حمكمة االستئناف يف كيبيك ترفض تعليق مشروع قانون 
العلمانية رقم 21 املثري للجدل 

رفضت محكمة االستئناف في كيبيك يوم الخميس 1٢ ديسمبر تعليق مشروع قانون العلمانية رقم ٢1 المثير 
للجدل في المقاطعة , والذي صدر في يونيو الماضي ويحظر أرتداء الرموز الدينية للموظفين في القطاع العام 
الحكومي , وكان المجلس الوطني للمسلمين في كندا  والرابطة الكندية للحريات المدنية والطالبة الجامعية 
إشراق نور الحق قد قدموا طعنا في دستورية القانون , محتجين بأنه يؤثر بشكل غير مناسب علي النساء 
, وقال مصطفي  للحقوق والحريات  الكندي  الميثاق  الجنسين في  بين  بالمساواة  المتعلقة  الضمانات  وينتهك 
فاروق المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين في بيانا له » في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل 
ازاء النتيجة , فإننا لم نكن نظن ابدا ان النضال من اجل سكان كيبيك ومن اجل الكنديين سيكون سهال , ونحن 
نراجع خياراتنا االن , وسوف نقف دائما لحماية حقوق جميع سكان كيبيك » وقال نوا مندلسون مدير برنامج 
المساواة في الرابطة الكندية للحريات المدنية » ان قرار اليوم المدمر ال يقدم اي أغاثة للمعلمات الالتي لن 
يستطعن العمل في مهنتهن وال لالباء القلقين بشان تعضيد أطفالهن , وال لالفراد القلقين بشأن مستقبلهم وهذه 
المعاناة وضعت عليهم بغير سبب سوي ما يرتدونه , وكيف يمارس الفرد عقيدته ! وحقيقة ان الفرد يختلف 
عن الغالبية , وأضاف نحن لم ننتهي بعد من محاربة هذا القانون الظالم » ويذكر إنه في االسابيع االخيرة تم 
الطعن في حياد قاضية محكمة االستئناف نيكول دوفال , من قبل افراد قدموا شكوي تطلب منها التنحي عن 

القضية محتجين إن بعض تصريحاتها العامة تشير الي وقوفها الي جانب المعارضين للقانون رقم ٢1
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نزاع حول مكتب جودي ويلسون يف مبني 
الربملان , ورئيس جملس العموم يهدد بطردها 

منه اذا مل ترتكه طوعا 
قال رئيس مجلس العموم المنتخب حديثا أنطوني روتا انه سيطرد جودي ويلسون رايبولد النائبة البرلمانية 
المستقلة من مكتبها اذا لم تتنازل عنه طوعا , وكانت جودي ويلسون قد أعطيت هذا المكتب المكون من ستة 
مكاتب مجهزة بحمام خاص في الطابق الرابع من مبني البرلمان والمصنف علي انه جناح للوزير , عندما 
كانت تشغل منصب وزيرة العدل في الحكومة السابقة لترودو وبعد استقالتها وطردها من الحزب الليبرالي 
في  نجاحها  وبعد   , مستقلة  نائبة  واصبحت  االخيرة  االنتخابات  في  نجحت  حتي  منه  تعمل  تزال  ال  كانت 
االنتخابات دعت السيدة الدر كلوديت كوماندا المدافعة عن حقوق الشعوب االصلية لتبارك مكتبها بعد إدائها 
اليمين في اعقاب فوزها في انتخابات أكتوبر ,وكانت  جودي ويلسون ترفض إخالء مكتبها  وقالت  انها لم 
تتلقي اي إشعار باخالء المكتب حتي يوم 5 ديسمبر , وقال أنطوني روتا رئيس مجلس العموم » نحن لدينا 
نظام في أعطاء المكاتب وهذا تقليدا لدينا , وإذا لم تتخلي جودي ويلسون عن مكتبها طوعا فسيضطر واحد 
من مكتبي ان ينفذ عليها القانون , وقال إن اولويات اعطاء المكاتب تكون للوزراء علي أساس عدد المقاعد 
فيكون العضاء الحزب الليبرالي االختياراالول  للمكاتب , ويليهم اعضاء حزب المحافظين ثم اعضاء حزب 
كيبكوا وهكذا وفي يوم 1٢ ديسمبر قالت جودي ويلسون ,إن المكتب المخصص لها عبارة عن مكتبين بدون  
باب يفصل بينهما  وليس اكثر ,و انها تخلت طوعا عن احدي المكاتب    طالما يمكنها االحتفاظ باالخر  وفي 
رسالة الحقة   بالبريد االلكتروني قالت انه حصلت علي قائمة باماكن المكاتب البديلة وتنظر االن في خياراتها 
الذي كان بحوزة جودي ويلسون وهو السيد  الذي يتطلع الي االنتقال الي الجناح الوزاري  , وقال الوزير 
دان فاندال وزير شؤون الشمال : إنه ينتظر الحصول علي المكتب وتوظيف الموظفين , وبينما كانت جودي 
ويلسون تقول انها تود البقاء في مكتبها قال رئيس مجلس العموم  أنطوني روتا : إن االمر ليس متروكا لها 
, ويعرف ان عمل رئيس مجلس العموم هو ضمان إتباع القواعد وادارة المناقشات في مجلس العموم وهو 
يحصل علي راتب سنوي 178900 دوالر ويعطي شقة في منطقة برلمان هيل وسكن رسمي في كيبيك ولديه 

ميزانية لمكتبه 1,٢ مليون دوالر منها 19٦091 للسيارة والضيافة .

بيانكا أندريسكو بطلة التنس الكندية تتسلم 
كأس الرياضي الكندي هلذا العام

كأس  علي  أندريسكو  بيانكا  حصلت 
الكندي  الرياضي  لقب  و  مارش[  لو   [
لهذا العام يوم الثالثاء 10 ديسمبر , وقد 
عاما   19 العمر  من  البالغة  الفتاة  أتت 
من مسيسوجا وارتفعت في التصنيفات 

الرابع حاليا ,  الترتيب  الي  الموسم  بداية  العالمية من رقم  10٢ في 
وقالت بيانكا في مؤتمر صحفي » إنه لشرف لي ان اتلقي هذه الجائزة 
لم  ولكن  الكأس  هذا  أحصل علي  أن  يمكن  باني  لدي شعور  وكان   ,
اتصور أن يحدث هذا ,وقالت انها حلمت بأن تصبح رقم 1 في العالم 
وحلمت بالفوز بالعديد من المباريات , ولكن لم تدرك ان هذه االشياء 
تأتي ومعها الشهرة واالهتمام , وقالت بصراحة انا لست مثل هذا , فلقد 
كنت دائما إنسانة هادئة بعيدة عن االضواء وكان لوالدي الفضل في 
أبقائي علي هذا  النمط ».وكانت انتصارات  بيانكا في لعبة التنس قد 
مألت الصحف العالمية , بعد أن فازت علي سيرينا وليامز في بطولة 
الواليات المتحدة المفتوحة للسيدات في سبتمبر الماضي , وايضا بعد 
فوزها بكاس روجرز  في تورنتو لتصبح اول كندية تفوز به منذ 50 

عاما  .

حكومة االقلية الليربالية جتتاز االختبار 
االول للتصويت بالثقة

في  بالثقة  االول  االختبار  الليبرالية  االقلية  اجتازت حكومة   : أوتاوا 
االحزاب  اعضاء  , وصوت  ديسمبر  الثالثاء 10  يوم  العموم  مجلس 
الجديد وعضو  الديمقراطي  والحزب  كيبيكوا  وهي حزب  المعارضة 
واحد من حزب الخضر والنائبة المستقلة جودي ويلسون بالموافقة علي 
التقديرات المالية لالنفاق وذلك يضمن لحكومة ترودو تكملة برامجها 
المخطط لها سابقا والحصول علي التمويل الالزم للقيام بها , ولم يوافق 
حزب المحافظين علي هذه التقديرات المالية في نية ألسقاط الحكومة 
, وتمت الموافقة علي أقتراح قدمه حزب المحافظين  يدعو الي إنشاء 
لجنة برلمانية خاصة لدراسة عالقة كندا المتوترة مع الصين ويعطي 
هذا االقتراح لهذه اللجنة البرلمانية الحق في أن تأمر رئيس الوزراء 
جستن ترودو ووزير الشؤون الخارجية فرانسوا فيليب ووزير السالمة 
العامة بيل بلير وسفير كندا لدي الصين بالمثول كشهود أمام اللجنة من 
وقت ألخر, عندما تطلب منهم اللجنة ذلك , وتتألف هذه اللجنة من ستة 
المحافظين وواحد  , وأربعة من حزب  الليبرالي  الحزب  أعضاء من 
ويرأس   , الجديد  الديمقراطي  الحزب  من  ,وواحد  كيبكوا  حزب  من 
حالة  في  اال  يصوت  لن  ,ولكنه  الليبرالي  الحزب  من  واحد  اللجنة 
أعضاء  المعارضة عدد  أعضاء  يفوق عدد  وبهذا   , تعادل االصوات 
الحزب الليبرالي الحاكم , واوضح الناقد للشؤون الخارجية من حزب 
المحافظين أرين أوتول سبب تقديم حزبه ألقتراح انشاء لجنة برلمانية 
في  الخوض  ليس مجرد  بأن هدف حزبه    , الوزراء  تحاسب رئيس 
القاء  هو  الهدف  ولكن  والصين  كندا  بين  نزاعا  تخلق  التي  القضايا 
 « وقال   , العالمي  المسرح  علي  ترودو  مغامرات  كل  علي  الضوء 
الوزراء  رئيس  في  الثقة  لديهم  ليس  االن  الكنديين  جميع  إن  الحقيقة 
عندما يذهب للخارج » وأشار الي ما حدث في أجتماع الناتو االخير  
في أنجلترا عندما تم تسجيل شريط فيديو لجستن ترودو وهو يسخر من 

سلوك الرئيس االمريكي دونالد ترامب .

خطاب  االستقالة ألندرو شري املوجه لكل 
معضدي احلزب 

لحزب  كزعيم  منصبي  من  أستقلت  قد  بإني  ألبلغكم  اليكم  أكتب   : أعزائي 
أستغرق االمر مني  لقد  القرار بسهولة  أتخذ هذا  لم  وأنا   , المحافظين في كندا 
العديد من المحادثات الشاقة والطويلة مع االصدقاء والعائلة علي مدي الشهرين 
الماضيين – إن العمل كقائد للحزب الذي أحبه كثيرا كان فرصة وايضا تحدي 
الذي كنت  الوقت  تحديا ال يصدق ألسرتي في  ايضا  , وكان هذا  الحياة  لمدي 
أقوم فيه بعملي المطلوب لقيادة الحزب والتجمع في االنتخابات العامة – وكانت زوجتي جيل بطلة مطلقة اثناء 
هذا – ولكن من أجل رسم الطريق الي االمام فإن هذا الحزب يحتاج الي شخص يستطيع أن يعطي 100 % من 
جهده , وبعد بعض المحادثات مع أطفالي وأحبائي شعرت أن الوقت قد حان لوضع عائلتي أوال – لقد طلبت من 
المجلس الوطني لحزب المحافظين البدء فورا في عملية تنظيم إنتخابات القيادة وبينما يقوم حزبنا بهذه التدابير 
 , الرسمية  للحزب والمعارضة  الوقت زعيم  فانني سابقي حتي ذلك   , المحافظين  النتخاب زعيم جديد لحزب 
وأطلب من زمالئي اعضاء الحزب ان يبقوا متحدين وسيكون فريق حزب المحافظين قويا عندما نكون متحدين 
, ومن خالل البقاء متحدين يمكن ان نقدم حكومة اغلبية قوية توحد البالد وتجعل الحياة أفضل لجميع الكنديين 
سواء لعمال النفط الذين توقفوا عن العمل او لكبار السن الذين يحتاروا ما بين وضع أالكل علي الموائد او دفع 
تكلفة التدفئة , او لموقف كندا علي الساحة العالمية , أنا أؤمن بهذا الحزب وبحركتنا وأؤمن اننا َسنُكون الحكومة 
المقبلة , لقد عملت مع هذا الحزب منذ كنت مراهق ورشحت لقيادته النني أردت مساعدته , وساواصل خدمة 
تجمع المحافظين وخدمة هذا الشعب العظيم في منطقة ريجينا , أنا فخور بما أنجزناه خالل وقتي كزعيم للحزب 
, فلقد بقي الحزب متحدا وقويا واعطينا ضربة للحزب الليبرالي بتكوين حكومة أقلية , وزادت مقاعدنا في جميع 
أنحاء البالد , ومهما كان اختيار مئات االالف من معضدي الحزب لمن سيقود حزبنا في االنتخابات المقبلة , 
فسوف أدعم ذلك الشخص 100% , وسنظل  هنا كل يوم لتمثيل ناخبينا و إداء  واجباتنا كبرلمانيين لنضع كندا 
والكنديين في المقام االول , ومرة أخري أشكركم علي دعمكم وتشجيعكم وثقتكم خالل السنتين الماضيتين . مع 

اخالصي . أندرو شير ] زعيم حزب المحافظين [
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توفيق مرتي مينا
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شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

*********
4 ع���������رفة

_____
إنطلقت   , بالعويل  يضج  قاسم  حى  بينما 
الزغاريد من حى رفاعة, لكن صوتاً إنطلق: 
كان  ياغنم,,,  إسمعوا  إسمعوا,  ه������س  
صوت يونس البواب ومعه حضرة الناظرالذى 
قال لعجاج:  ياعجاج ال اريد فتوة وال فتونة, 
دعوا الحارة تعيش فى امان ,, هتف عجاج 
وإذا   ,, انت؟  يحميك  ومن  أمان!  ساخراً: 
بالقوارير تنهال من ايدى الخدم على عجاج 
الجدران  يزلزل  االنفجارات  ودوى  واعوانه 
وسقط عجاج وأعوانه فأجهز الخدم عليهم, 
وصاح يونس: ياأوالد حارتنا, جاءكم السعد 
وارتفعت  الناظر,  حضرة  بفضل  واألمان 

اصوات الهتاف الى السماء.
بدروم حى  بليل من  إنتقل عرفة وأسرته    
البيت  يمين  على  الفتوة  بيت  إلى  الرفاعية 
وجدوا  مرة  الول  الناظر.  امر  بذلك  الكبير, 
أنفسهم فى مأوى كالحلم , ولم يكد يستقر بهم 
المقام حتى جاءهم جمع من الرجال والنساء 
ليقوموا على خدمتهم بأمر من الناظر,, قال 
الناظر : هم رجالى ارسلتهم إليك ليخدموك 
يحموننى!!  متعجباً:  عرفة  قال  وليحموك,, 
أجاب : انت فى خطر محيط من الفتوات ومن 
قاتل  ان  يعرفون  حارتنا  وأهل   , الحاسدين 
عجاج وسعدهللا والجبالوى شخص واحد هو 
عرفة الساحر.  ,, قال عرفة فى نفسه: ايها 
اللئيم الذى اوقعنى فى سجنه واليوم يمقتنى 
بيد  أُقتل  ولعلى  خالصهم  وأود  احبهم  من 

احدهم,, وقال برجاء:
الناس  على  الفتوات  انصبة  وّزع   •

يرضوا عنك وعنا.
ولم إذن كان القضاء على الفتوات؟   •
دعك من هذا وتعود مثلى على مقت اآلخرين 
لك. وعليك ان تكثر ما استطعت من القوارير 

السحرية.
بحاجتك  رهن  حياتى  ان  أعلم  أنا   •
إلّى, ورجالك هم الذين اذاعوا سر ما قدمت 
كذلك  تذكًر  ان  يجب  لكن  خدمات,  من  لك 
اليوم  انا  إلّى, فإذا مت  ان حياتك فى حاجة 

تبعتنى غداً
فسأحرص  حياتك  على  تخف  ال   •

عليها .
   دأب عرفة على تسجيل الرموز بالكراسة, 
ومرة قال حنش: يالنا من سجناء,, واكتشفت 
من  واحدة  مع  يخونها  عرفة  ان  عواطف 
بيت  إلى  البيت  فتركت  بالمنزل  الخادمات 
عرفة  تسلل  ولما  زنفل,  أم  القديمة  جارتها 
من البيت لياًل متوجهاً الى بيت ام زنفل ومعه 
 ,, خادمان  تبعه  عواطف  ليسترضى  حنش 
نحن  فردا:  البيت  الى  الرجوع  منهما  طلب 
غيظاً  تمّيز  الناظر,,  حضرة  بأمر  نحرسك 
لكنه لم يعّقب,, رفضت عواطف العودة الى 

بيتها وسألته: خبرنى كيف تركك السجانون 
لتجىء إلّى.

وجعل  وعرفة  قدرى  بين  االلفة  توثقت    
تسائل  ومرة  الخاصة,,  الى سهراته  يدعوه 

الناظر:        
تنجح  لو  آه  ياعرفة؟  نموت  لماذا   •
فى قهر الموت , أى شىء تفعله لو نجحت؟

أرد إلى الحياة الجبالوى,, وغمغم:   •
آه لو تنجح ياعرفة.

البيت  الناظر وامام    عند الفجر غادر بيت 
الخير  صباح  همس:  شبح  إعترضه  الكبير 
يامعلم عرفة,, طارت السطل وتذكر المرأة, 
خادمة الجبالوى, قالت: اريد ان احدثك على 
انفراد, قال لى جدك قبل صعود السر اإللهى: 
ان  عنى  وابلغيه  الساحر  عرفة  إلى  إذهبى 
الم  سألها:  عنه,,,,  راض  وهو  مات  جده 
ما  أجابت:  الجبالوى؟  قاتل  اننى  لك  يقولوا 
احد  وسع  فى  كان  وما  أحد,  الجبالوى  قتل 
ان يقتله.  ,, واقسم بربى وهو شهيد اننى 

صادقة فيما قلت.
القصة: هنيئاً لك     قال حنش بعد سماعه 
النافذة  سطل االمس,, ال اصدق ,, كنت فى 
وانت تغادر بيت الناظر ورأيتك تقطع عرض 
الحارة نحو بيتك يتبعك خادماك,, قال عرفة: 
كان حقيقة ولست مجنوناً وقد مات الجبالوى 
عرفة  نام  ان  لبث  وما  راض.,,  عنى  وهو 

نوماً عميقاً.
  قررا الهرب, سنتلف كل شىء إال الكراسة 
مضى  صدرى,  فوق  وسأجعلها  ياحنش 
كعادته مساء الى بيت الناظروقبل الفجر عاد 
الى بيته, لبثا فى حجرة النوم حتى نام الخدم, 
وسارا  خرجا  ثم  بهدوء  البيت  باب  فتحا 
حتى ربع ام زنفل, قال لحنش: ستنتظر هنا 
, طرق  واهرب  لى  فصفر  رابك شىء  وإن 
سنهرب  أتبعينى  عواطف,,  وفتحت  الباب 
ينطلق  بصفير حنش  وإذا  الحارة,,  من  معاً 
وضجة تترامى,,, الكالب ,, ضاعت الفرصة 
ياعواطف  ,, أشار إلى نافذة صغيرة بدهليز 
المسكن وسأل زوجته بسرعة: عالم تطل؟ 
المنور,  فاستخرج الكراسة من فوق صدره 
واندفع نحو النافذة منحياً عن سبيله أم زنفل 
ثم رمى بالكراسة , صعد إلى السطح مسرعاً 
أطل من فوق السور على الحارة فرآها تعج 
خانق  يأس  تملكه   ,, والمشاعل  باالشباح 
ُترى هل قبضوا على عواطف!؟,, سلم نفسك 
انهالت عليك  , وإذا رميت بزجاجة  ياعرفة 
, ورأى رجلين  الرجال  الزجاجات,, وطّوقه 
الناظر  وامام  عواطف,,  امامهما  يسوقان 
تلقيا اللطمات,, قال عرفة: إقتلنا كما تشاء, 
الناظر: عندى  الحاقدون غداً,, فرد  سيقتلك 
فقال  األبد,,  الى  يحمينا  ما  القوارير  من 
وسيعود  االسرار  بكل  هرب  حنش  عرفة: 
من  الحارة  فيخلص  ُتقاوم  ال  بقوة  يوماً 
بهما  فى جوالين ومضوا  أدخلوهما  شرك,, 
نحو الخالء , حفروا حفرة ورموا بهما الى 
وارتفع  عليهما  التراب  فانهال  الحفرة  قعر 

الغبار فى الغسق.
اسباب  احد  يعرف  لم  لكن  الخبر  إنتشر     
عرفوا  بالتخمين  ولكن  الحقيقية  مصرعه 
أنه أغضب سيده وذاع ان عرفة ُقتل بنفس 
سعدهللا  به  قتل  الذى  السحرى  السالح 
كرههم  رغم  لقتله  الجميع  فرح  والجبالوى 
لهم  يبق  ولم  قاتماً  المستقبل  وبدا  للناظر, 
الوقف وشروطه  يعتبروا  وان  الخضوع  إال 
ضائعة  أحالماً  وقاسم  ورفاعة  جبل  كلمات 

تصلح فقط للرباب.

مساء الخير ياأم زنفل.  •
حنش؟  •

ألم يترك المرحوم شيئاً فى مسكنك   •
ليلة القبض عليه؟

رأيته يرمى شيئاً فى المنوروعثرت   •
عليها بين القاذورات, كراسة ال فائدة منها 

فتركتها ورجعت.
  أودع فى يدها قطعة من النقود, وآخر الليل 
تسلل بإرشادها الى المنور لكنه لم يعثر على 
ضالته, قال حنش: إنها كراسة عرفة, كان 
من اوالد حارتنا الطيبين وكان يريد لكم ما 
مما  واحسن  بل  وقاسم  ورفاعة  جبل  اراد 
أخذها  الزبال  المرأة:لعل  فقالت  ارادوا,, 
فى   ,, الصالحية.  مستوقد  فى  عنها  فتش 

بحثه عن الكراسة بين اكوام الزبالة شاهده 
ابلغ الحارة انه  الفول الذى  عم شنكل بياع 
كراسة.                                             عن  الزبالة  فى  يبحث  حنش  رأى 
ذهبت قوة من خدم الناظرتبحث فى المستوقد 
وانتشرت  ذهب,,  قد  كان  لكنه  حنش  عن 
التى  الكراسة  على  عثر  حنش  بان  االخبار 
بدأه  ما  سيتم  وأنه  السالح  اسرار  تحوى 
من  لينتقم  الحارة  الى  سيعود  وأنه  عرفة 
الناظر وارتفعت فى االنفس موجة استبشار 
حنش  على  عطفاً  القلوب  وامتألت  وتفاؤل 
فى مهجره المجهول,, ومن عجب ان تلّقى 
الناس اكاذيب الرباب بفتور وسخرية وبلغ 
بهم العناد ان قالوا: ) ال شأن لنا بالماضى 
ُخّيرنا  ولو  عرفة  فى سحر  إال  لنا  امل  وال 
السحر,  الخترنا  والسحر  الجبالوى  بين 
للحارة  ينشد  كان  عرفة  ان  الناس  وعرف 
حياة عجيبة كاألحالم فاكبروا ذكراه ورفعوا 
اسمه حتى فوق اسماء جبل ورفاعة وقاسم.
البد   : قالوا  العسف  بهم  أضّر  كلما  وكانوا 
فى  ولتريّن  نهار  من  آخرولليل  من  للظلم 
النور  ومشرق  الطغيان  مصرع  حارتنا 

والعجائب
محفوظ                                            نجيب  حارتنا-  أوالد  من 

إنت���������هت
                                 

املئات يتظاهرون يف تورنتو ويدعون حكومة كندا الختاذ 
اجراءات لوقف إنتهاكات حقوق االنسان يف الصني 

المدينة  الناس خارج مبني قاعة  المئات من  تجمع 
الدولي  اليوم  يوم االحد 8 ديسمبروقبل  تورنتو  في 
لمطالبة   , ديسمبر    10 الموافق  االنسان  لحقوق 
الحكومة الفيدرالية باتخاذ موقف قوي تجاه انتهاكات 
التجمع عند  , وبدأ  االنسان في هونج كونج  حقوق 
وتحفيز  الخطابات  من  بعدد  تورنتو  مدينة  قاعة 
للجموع من المدافعين عن حقوق االنسان , وحضر 
والتبت  وكوريا  كونج  هونج  من  أشخاص  التجمع 

, جلوريا  كونج  كندا وهونج  تواصل  باسم   والمتحدثة  التجمع  منظمة  وقالت  وتركستان 
فونج , " نحن الكنديين نهتم بحقوق االنسان ليس فقط في كندا ولكن إيضا في جميع أنحاء 
العالم وحكومتنا الكندية بحاجة الي التوصل الي موقف أقوي بكثير تجاه الصين وهونج 
الشرقية  تركستان  والتبت ومنطقة  في هونج كونج  الحرية  ماتت شعلة  إذا  وإنه   , كونج 
والتبت  كونج  هونج  بحرية  فقط  يتعلق  ال  النضال  هذا  وإن   , قتامة  اكثر  العالم  يصبح 
وتركستان الشرقية بل هو يتعلق ايضا بالناس في جميع أنحاء العالم الذين يقاتلون من اجل 
الدفاع عن القيم االساسية التي نعترف بها جميعا , وهي حقوق االنسان والحرية وسيادة 
القانون والديمقراطية " وكانت االضرابات السياسية قد بدات منذ عدة أشهرفي هونج كونج  
وتسببت هذه المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في سجن االالف واغالق مراكز المدن –هذا  
وقد نظمت مظاهرات مماثلة في فانكوفر وكانت كلها سلمية وتهدف ألظهار التعاطف مع 
المتظاهرين في هونج كونج ,ويود المتظاهرون أن تتخذ كندا موقفا قويا بشأن انتهاكات 
حقوق االنسان المتزايدة في هونج كونج وذلك  بفرض عقوبات علي المسؤولين الرئيسيين 
من الصين وتجميد مايملكون من  اصول,  وقالت منظمة التجمع " إن هذه هي الطريقة 

االكثر فاعلية لمنع هؤالء من مواصلة إنتهاك حقوق االنسان "



                                                                                                                                                      
 قصة من واقع احلياة              

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

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

مثلنا اسمه مجدى يسى.

بداية مقدسة :

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

الخ 

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

داخلهم..

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

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

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

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

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

.

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

بقية المجموعة فتم القبض عليهم .

يأتى  أن  يتوقعوا  فلم  جداً  أسرته  حزنت 
العدالة،  تطارده  متهماً  فيه  يكون  و  اليوم 
تم  أبنه  أن  معرفته  بعد  والده  جنون  وجن 
فاروق  باألستاذ  أتصل  و  عليه،  القبض 
المحامى، وعند التحقيق مع مجدى فى القسم 
تم حبسه 51 يوماً على ذمة القضية ، وتوقع 
األستاذ فاروق المحامى أن يتم األفراج عن 
مجدى بكفالة لحين بحث القضية .. وذهبت 
بما  لتخبره  ميخائيل  أبونا  إلى  مارى  أخته 
أجل  من  يصلى  أخذ  و  جداً  فحزن  حدث، 
مجدى ووعدها بالصالة من أجل أخيها فى 

كل قداس.

تجديد  تم  بل  مجدى  األفراج عن  يتم  لم 
حبسه مرتين فأصبح اجمالى ما قضاه فى 
السجن هو 54 يوماً و كان له طلب واحد 
من الكاهن المكلف بزيارة المسجونين هو 

أن يحضر إليه ابونا ميخائيل أبراهيم .

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

صادقه.

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

إليك .. آمين .

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

. سالم سالم .

أبونا ميخائيل على تصريح مرة  حصل 
أخرى بزيارة مجدى بعد حوالى أسبوعين 
من ظهور العذراء مريم لمجدى ، وحكى 

من  معه  حدث  ما  ميخائيل  ألبونا  مجدى 
ظهور العذراء مريم له و كان قد قرأ فى 
هذه الفترة العهد الجديد بأكمله حوالى سبع 
مرات .. وصلى أبونا ميخائيل مع مجدى 
.. بعد أنتهائه من الصاله معه سأله قائاًل : 
هل صدر عليك حكم يا مجدى ؟ ، فأجال 
بالسجن 3  أبونا صدر حكم  يا  نعم  مجدى 
سنوات لكن بابا تفاهم مع المحامى لكى يقدم 
إستئناف فى محاولة للحصول على البراءة 
أو حتى تخفيف المدة فسأله أبونا ميخائيل : 

طيب أنت يا مجدى عايز أيه؟

فأجاب مجدى: أنا ياأبونا مش عايز غير 
كثيرة  جرائم  عملت  أنا  خطاياى،  غفران 
النيابة  البوليس وال  يعرفها  تكتشف ولم  لم 
وأعترف  لقدسك..  بيها  أعترف  وعاوز 
مجدى بكل جرائم القتل و الزنى والسرقة.. 
وبعد أن أنتهى من األعتراف قال له أبونا 
شئ  بكل  تعترف  الزم  مجدى  يا  شوف   :
أمام المحكمة علشان ربنا يسامحك.. وأقتنع 
مجدى بكالم أبونا وصمم على طاعته مهماً 

كانت النتيجة ..

حينما حل موعد نظر القضية كان صوت 
العذراء يرن فى أذن مجدى : البد أن تطيع 
كل كالم أبونا ميخائيل، وقد وقف المحامى 
األستاذ فاروق  وقدم مذكرة ألتماس بتخفيف 

نظراً  العقوبة 
طالب  مجدى  ألن 
أغوى  أنه  كما 
أن  و  أخرين  من 
الجريمة  هى  هذه 
األولى وهى مجرد 
وحينما  سرقة.. 
اسم  القاضى  نادى 
مجدى  رد  مجدى، 
مجدى  أنا   : قائاًل 
وعندى  يسى 
جداً  مهمة  أقوال 
 .. القضية  فى 
وقال  :أنا يا سيادة 
شاب  القاضى 
أدرس فى الجامعة 

و  الكنيسة  وتركت  هللا  عن  إبتعدت  وقد 
الكتاب المقدس ودخلت فى معاشرات رديئة 
وبدأت أتورط فى جرائم كثيرة، هناك أكثر 
من عشرة جرائم أرتكبتها ولم أضبط فيها 
هى  وهذه  مجهول  ضد  كلها  تقيد  وكانت 
..... وأعترف مجدى  فعلتها  التى  الجرائم 
بكل الجرائم التى لم تعلم عنها المحكمة شئ 
دون  ورقه  من  جرائمه  يقرأ  مجدى  وكان 
فيها كل تفاصيل  .. وهنا قال له القاضى : 
هل أنت فى كامل وعيك و إرادتك ؟ فأجاب 
مجدى : نعم يا سيدى أنا فقط أريد اراحة 
ضميرى حتى أنال عقابى هنا على األرض 
و أستريح فى الملكوت                                .

فاروق  األستاذ  ..ولكن  الجلسة  إنتهت 
التفكير  فى  وشلل  بدهشة  أصيب  المحامى 
ذهب  وعندما  رجليه  يجر  وهو  وخرج 
فاجابه  الوالد..  سأله  مجدى  والد  لمنزل 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@ 
 gmail.com

اواتصل

 باشرف اسكاروس

(416)659-8744  

أستاذ فاروق بحقيقة أعتراف مجدى الذى 
أدلى به .. فوقعت األم مغشياً عليها و أخذ 

األب يتناقش معه فى النواحى القانونيه ..

قام مجدى بالكرازة داخل السجن و أخذ 
يحدث الجميع عن محبة السيد المسيح حتى 
أن العديد من المسجونين تابوا بسب المثال 
الذى رأوه وهو مجدى األنسان التائبعندما 
جاء يوم نطق الحكم تم ضم ملف الجنايات 
إلى  مجهول  ضد  قبل  من  قيدت  التى 
الحكم ، ليصبح الحكم النهائى هو األعدام                                                                                   

..

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

سوف نفرح كلنا بمجيئك.

إلى  يسرعون  والعساكر  الضباط  وكان 
فى  للذكرى  كلمات  لهم  ليكتب  مجدى 
من  لهم  يكتب  فكان  الخاصة،  أوراقهم 
اآليات التى يحفظها ويوقع فى النهاية، وفى 
طريقه لألعدام تقابل مع أصحابه األربعه 
وجميعهم أخذوا ُحكم بالسجن لمدة 15 سنة 
لمجدى:  يقول  بسامى  وإذ  األشغال.  مع 
أرجوك حينما تذهب عند المسيح أذكرنا فى 
صالتك لكى نبدأ من اآلن حياة توبة قوية ..

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

بأى عوائق قد تمنعه من تنفيذها .



جلوء بسبب األنيميا املنجلية

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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اتى الجئ من نيجيريا وكان يعمل 
مريضي  وأصبح  هناك،  بنك  في 
بمرض  مصابا  وكان  سنتين،  لمدة 
سيل(  )سيكل  المنجلية  األنيميا 
الحمراء  الدم  كرات  تتحول  حيث 
الهاللي  للشكل  الدائري  الشكل  من 
دم  فقر  يسبب  مما  المنجل،  تشبه 
يتناول  وكان  كثيرة،  ومضاعفات 

عالجا لهذا. 

اللجوء  لمحكمة  قد ذهب  يكن  لم 
بعد لكي ما يبتوا في امر استحقاقه 

لقبول طلب اللجوء. 

طلب  محكمته  وقت  تحدد  عندما 
وعندما  بحالته  طبيه  شهادة  منى 
في  هذا  أهمية  ما  باستغراب  سألته 

طلب لجوئه؟

بلده  في  مضطهد  انه  لي  قال 
باألنيميا  اصابته  بسبب  ووظيفته 
ولم  هذا  من  تعجبت  المنجلية، 
هذه  في  وشككت  الفور  على  اقبله 

المعلومة ولكنه اكدها لي. 

ذهبت لكي اقرأ عن هذا ووجدت 
مليون   11٢ تعدادها  نيجيريا  ان 
نسمة، وهي أكبر دوله بعدد السكان 
في  دولة  أكبر  وأنها  افريقيا،  في 
انها  حيث  اإلصابة  هذه  بها  العالم 
مرض  ان  ووجدت  وراثي  مرض 
األنيميا المنجلية يصيب حوالي ربع 
المنطقة  في  أكثر  ويتركز  السكان 
»يوبا«  قبيلة  في  الغربية  الجنوبية 

وان الموظف ال يجد عمال او يفقد 
عمله ان كان مصابا بهذا.

بسبب  ليس  هذا  يكون  وبالتأكيد 
غيابه  ان  بسبب  ولكن  معدي  انه 
بسبب  كثيرا  يتكرر  قد  العمل  من 
معرض  انه  حيث  اإلصابة  هذه 
)سيكل  متكررة  صحية  ألزمات 

سيل كربذس(

المرض  هذا  ان  أيضا  ووجدت 
الدول  في  مرضى  عائق  يعتبر 
التفرقة  القانون  ويجرم  الغربية 

بسببه. 

موعدنا العدد القادم. 

بصــــــراحة
عيد امليالد احلائر بني
 25 ديسمرب و7 يناير

 مدحت عويضة

من مائة عام وفي بالدنا الحبيبة 
الوالدة  عمليات  تتم  كانت  مصر، 
نادرا  كان  بل  المنازل  في  غالبا 
طبيب،  الوالدة  علي  مايشرف 
متخصصات  سيدات  تقوم  وكانت 
تسمي  الوالدة  في  األم  بمساعدة 
تمتهن  الداية  وكانت  ”الداية“، 
المهنة بالوراثة وبدون أي شهادات 
المصريين  لدي  يكن  ولم  علمية، 
المولود  تسجيل  علي  القدرة  غالبا 
كان  أحيانا  بل  اليوم،  نفس  في 
تسجيله  تم  أن  بعد  المولود  يموت 
لما  ثم  وفاة  شهادة  بدون  فيدفن 
ترزق األسرة بطفل أخر يعطونه 

لو  المتوفي  الطفل  ميالد  شهادة 
تذكير  يتم  أو  الجنس  نفس  كان 
المولود  كان  لو  األسم  تأنيث  أو 
مختلف في الجنس، وكنا نسمع إن 
ولد  فالن  أو  الشتاء  في  ولد  فالن 
الشتاء  دخلول  مع  أو  الصيف  في 
تتجاوز  فترات  وهي  الخريف  أي 
من  يحدث  هذا  كان  أشهر،  الثالث 
مائة سنة يا سادة فتخيلوا كيف كان 
الحال في بيت لحم منذ ألفين سنة، 
يسبقون  كانوا  المصريين  بأن  علما 
وكانوا  الفلك  في  العالم  كل شعوب 
نفس  في  موالديهم  أسماء  يسجلون 
كان  ولكن  المسيح  ميالد  قبل  اليوم 
هذا ألوالد الملوك فقط وليس عامة 
الشعب. فباهلل عليكم كيف لطفل ولد 
يهتم  من  يجد  أن  البقر  مزود  في 

بكتابة عيد ميالدة. 

الصعب  من  أنه  يقول  المنطق 
جدا تحديد يوم ميالد المسيح تحديدا 
العادة علي أن يحتفل  باتا، وجرت 
به البعض يوم 7 يناير وأخرين يوم 
8 يناير والغالبية العظمي يحتفلون 
ديسمبر.   ٢5 يوم  المسيح  بميالد 
قداسة  بين  محادثات  هناك  وكانت 
البابا  وقداسة  تاوضروس  البابا 
الفاتيكان حول توحيد  فرنسيس بابا 
األعياد وكان هناك إقتراح أن نعيد 
وعيد  الغربي  بالتقويم  الميالد  عيد 
القيامة بالتقويم الشرقي. وعند زيارة 
 ٢014 لكندا  تاوضروس  البابا 
في  األقباط  يعيد  أن  فكرة  عرض 
المهجر عيد الميالد يوم ٢5 يناير، 
بالرفض، وكان سبب  قوبلت  لكنها 
األم  الكنيسة  مع  نعيد  أن  الرفض 
في ٢5 أو 7 يناير ورفضوا فكرة 

العيدين للكنيسة الواحدة.

 “٢019” العام  هذا  في  ولكن 
لوس  أسقف  سرابيوم  األنبا  أصدر 
أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي 
ستقيم  المطرانية  أن  فيه  قال  بيانا 
قداسا للعيد يوم ٢5 يناير وأخر يوم 
7 يناير، وهنا قامت قيامة المتشددين 
فرصة  ووجدوها  الرجل  علي 
يفكر  من  كل  وإرهاب  بل  إلرهابه 
ولم  الموضوع،  هذا  من  باإلقتراب 

يشفع له مساندة البابا تاوضروس له 
المتنيح  بأن  وعلما  لفكرته،  وتأييده 
البابا كيرلس كان يسمح لألقباط في 
المهجر بالفطور يوم ٢5 يناير أي 
أن بيان المطران ليس هو األول من 

نوعه.

يا سادة أننا نتحدي أي شخص أن 
يثبت لنا يوم ميالد المسيح أو قيامته، 
بالقيامة  تحتفل  الكنائس  كل  وحتي 
في تاريخ مختلف كل عام أحيانا في 
مارس أو أبريل أو مايو وال أعرف 
ولكن  أعرف،  أن  أريد  وال  السبب 
نعيشها  التي  المعاناة  حجم  أعرف 
في المهجر بسبب أننا نعيد العيد في 
وقت مختلف عن الدول التي نعيش 
ما  الغرب  في  تبدأ  األجازات  فيها. 
أو  الثاني  وتنتهي  ديسمبر  قبل ٢5 
الثالث من يناير، ويأتي العيد ونحن 
للعمل  غدا  نذهب  أن  مضطرين 
ونجد  للمدارس،  يذهبون  وأوالدنا 
صعوبة في اإلستمتاع حتي بقداس 

العيد.

غالبا  فيأتي  القيامة  عيد  في  أما 
الموسم  إنتهاء  وقت  القيامة  عيد 
الدراسي للجامعات والمعاهد وبداية 
أنه  وأتذكر  العام.  أخر  إمتحانات 
القانون  في  دبلومة  دراستي  أثناء 
الجمعة  يوم  إمتحانا  أديت  أنني 
السنة  أيام  أقدس  التي هي  العظيمة 
والتي تعودنا أن نقضيها في الكنيسة 

من أول اليوم ألخره.

مصر  في  األقباط  أشتكي  كم 
أوالدهم  أداء  من  الشكوي  مر 
لإلمتخانات وقت األعياد والحمد هلل 
الدولة  بدأت  جبار  مجهود  بعد  أنه 

تراعي هذه النقطة.

بأنه  سرابيون  األنبا  أعتبر  أنا 
بطل سبق عصره وقرر أن يواجه 
شعبه  لصوت  ويسمع  المتشددين 
األمين  الخادم  أنه  وإحتياجاتهم، 
ومهما  أوالدة،  حاجة  يراعي  الذي 
لكني واثق  اليوم  الهجوم عليه  كان 
ذهب  من  بحروف  أسمه  كتب  أنه 

في تاريخ كنيستنا.

توحيد  مؤيدي  من  شخصيا  أنا 
األعياد ولي الشرف أنني هوجمت 
من المتشددين علي شبكات التواصل 
عن  كتبتة  مقال  بسبب  االجتماعي 
توحيد األعياد، وكم أتمني أن يأتي 
القيامة  عيد  فيه  نعيد  الذي  اليوم 
الكاثوليكية،  الكنيسة  مع  والميالد 

التقويم الغربي  وأن يكون عيد الميالد يوم ٢5 حسب 
والقيامة حسب التقويم الشرقي وتنتهي معاناتنا.

في النهاية أود أن أقول للمتشددين شيئا، نحن كجيل 
أول قد نتحمل المعاناة ونضحي براحتنا في سبيل أن 

ال نغضب أحد، ولكن الجيل الثاني وبمجرد أن يصل 
للجامعة يحتفل معظمهم العيدين حسب التقويم الغربي، 
أن  أم  معنا  وأحفادنا  أوالدنا  نجذب  أن  آفضل  فأيهما 

نتركهم يتركون كنائسنا؟؟

السعودية ومصر يف املرتبة الثالثة 
لـ "أكثر البلدان اعتقاال للصحفيني"، 

والصني وتركيا تتصدران القائمة

من  كل  حلت 
ومصر  السعودية 
الثالثة  المرتبة  في 
التي تسجن  للبلدان 
من  عدد  أكبر 

لجنة  عن  الصادر  السنوي  التقرير  وفق  الصحفيين 
حماية الصحفيين.

 ٢٦ ومصر  السعودية  احتجزت   ،٢019 عام  وفي 
صحفياً على األقل، بحسب التقرير.

ولم توجه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة 
مثلوا  الذين  الصحفيين  أن  حين  في  لصحفيين،  سجن 
سري  بأسلوب  أحكام  ضدهم  صدرت  المحكمة  أمام 

وغالباً مستعجل، وفقا للتقرير.
على  »الغارديان«  لصحيفة  طبية  تقارير  واحتوت 
السجناء  بضرب  السعودية  السلطات  بقيام  تفيد  أدلة 
السياسيين وتعذيبهم بالحروق وتجويعهم، بما في ذلك 

أربعة صحفيين.
وتربط التقارير هذه االنتهاكات بحملة وصفتها اللجنة 
سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  يشنها  بالقمعية 
على المعارضة، وصلت أوجها باغتيال الصحفي جمال 

خاشقجي في قنصلية المملكة في تركيا عام ٢018.
بنسبة  مصر  في  السجناء  الصحفيين  عدد  وارتفع 

بسيطة عن السنة الماضية.
وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم وبينهم 
المصور الصحفي محمود أبو زيد والمدون عالء عبد 
الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم قبل 

أن تعتقل األخير مرة أخرى.
واضطر أبو زيد المعروف بـ »شوكان« إلى إمضاء 
من  عنه  اإلفراج  منذ  الشرطة  مركز  في  لياليه  جميع 
سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً ألحد أقاربه، بينما 
أمضى عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة 
ستة أشهر، حتى أعيد احتجازه في ٢9 سبتمبر/ أيلول.

للضرب  الفتاح  عبد  إسراء  الصحفية  تعرضت  كما 
لدى اعتقالها من قبل عناصر األمن، يوم 1٢ أكتوبر/

تشرين أول، وفق شهادة زميلها الصحفي محمد صالح 
الذي كان برفقتها.

وضعوا  األمن  عناصر  إن  صالح  محمد  وقال 
طريق  إلى  أخذوه  ثم  وضربوه،  عينيه  على  عصابة 
سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه 
وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك. وقد اعتقلته السلطات 

بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً حتى اآلن.
تهمة نشر »األخبار الكاذبة« في تزايد

وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحفيين 
السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناًء على 

اتهامات مرتبطة باإلرهاب ونشر »أخبار كاذبة«.

»أخبار  بنشر  المتهمين  الصحفيين  عدد  وارتفع 
السنة  في   ٢8 مع  مقارنة  صحفياً   30 إلى  كاذبة« 
الماضية. وقد تزايد استخدام هذه التهمة بشدة منذ عام 
الصحفيين صحفياً  حماية  لجنة  وجدت  عندما   ٢01٢

سجيناً واحداً في العالم على خلفية هذه التهمة.
وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

هي أكثر من يستخدم هذا االتهام.
روسيا  منها  حكومات  سنّت  الماضية  السنة  وفي 

وسنغافورة، قوانين تجرم نشر »األخبار الكاذبة«.
الصين تزيح تركيا من الصدارة

الصحفيين  عدد  في  األول  المركز  الصين  واحتلت 
تركيا  تراجعت  بينما  شخصا،   48 بلغ  الذي  السجناء 
إلى المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى 
الماضية، إثر تراجع عدد الصحفيين  السنوات األربع 

المعتقلين فيها إلى ٢7.
ويأتي خلف المراكز الثالثة األولى كل من أريتريا 

وفيتنام وإيران.
العام إلى  وانخفض عدد الصحفيين المسجونين هذا 

٢50 مقارنة بـ ٢55 في العام الماضي.
وشهدت سنة ٢01٦ سجن أكبر عدد من الصحفيين 
منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذ القضية، وبلغ 

عددهم آنذاك ٢73 صحفياً سجيناً.بى بى سى
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
ماحيدث يف ليبيا ومدي تأثريه يف 

مصر
بقلم فادي جرجس

بعد اإلطاحة بمعمر القذافي في عام ٢011 
اصبح هناك عدد ال يحصي من الميليشيات في 
في  والنفوذ  السلطه  اجل  من  تتقاتل  التي  ليبيا 
بالنفط ولم يعد هناك حكومه  الغنيه  البالد  هذه 
والفوضوي  السياسي  االقتتال  ظل  في  حقيقية 
ومع حدود يسهل اختراقها فان هذه البلد الكبير 
بيئه  يخلق  ذلك  كل  باألسلحة  يغرق  اصبح 
مثاليه للجماعات الجهادية بعضها له ارتباطات 

لعقود  تمتد  ليبيا  في 
اذدهرت فيه في هذا 
البلد خاصه في المدن 
الشرقيه مثل بنغازي 
في  وأيضا  ودرنه 
كما  البالد  جنوب 
معسكرات  أقيمت 
في  للمقاتلين  تدريب 
في  مختلفه  أنحاء 

سوريا  الي  هناك  من  المقاتلون  وسافر  ليبيا 
 ٢015 عام  وأوائل   ٢014 عام  أواخر  وفي 
أعلن داعش في ليبيا عن مسؤوليته عن بعض 
التنظيم بعض  المستوي ونشر  الهجمات عاليه 
مقاطع الفيديو المروعة من قطع الرؤوس علي 
والرقه  بالعراق  الموصل  في  التي  تلك  غرار 
بسوريا ، سيطر داعش علي واحده من المدن 
حتي  رحمه  بال  وحكمها  ليبيا  في  الرئيسية 
مدعومة  ليبيه  قوات  وقامت   ٢01٦ ديسمبر 
علي  السيطرة  باستعاده  أمريكي  جوي  بغطاء 
ال  سرت  في  داعش  نهاية  ولكن  المدينة  تلك 
يعني نهابه التنظيم في ليبيا والبالد التزال غير 
وبرلمانات  حكومات   ، منقسمه  وهي  مستقره 
متعددة مدعومة من ميليشيات متعددة ومختلفه 
من  تتقاتل  تزال  ال  وجميعها  شرعيتها  تدعي 
اجل السلطه وهي نفس الظروف التي أدت الي 

ظهور داعش في ليبيا منذ البدايه.

وقع  علي  تظهر  بدأت  السقوط  ارهاصات 
التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني الليبي علي 
الوقائع  القتال وفي ضوء هذه  مختلف محاور 
لحسم  حان  قد  الوقت  ان  يبدو  والمعطيات 
المسلحة  الميليشيات  ودحر  هناك  المعركه 
القليله  والجماعات اإلرهابية فعلي مدار األيام 
الماضيه تسارعت وتيره االخيار المؤكدة علي 
اتجاه تعزيزات عسكريه مما يشكل ضربه قويه 
لهذه التنظيمات وينظر الجميع عن كثب الي مآل 
تلك التطورات التي باتت تهدد وحده البلد ودول 
الجوار والمنطقة ككل ، فليس من شك في ان 
هناك خالفات وصراعات كبيره بين الميليشيات 
المسلحة  الميليشيات  وبين  جهة  من  المسلحة 
وبالتالي  السراج  فائز  بقياده  الوفاق  لحكومه 
للميليشيات  المتسارعه  المالحقات  هذه  فان 
الكبيرة سيسرع من حسم  المسلحة وخسائرهم 
المعركه ويمهد الطريق الستعاده السيطرة علي 
بقيه البالد علي الرغم من محاوالت المستمرة 
من  فصائلهم  بكافه  اإلرهابيون  يبذلها  التي 
البالد  لتدمير  الخلف  الي  بالوضع  العودة  اجل 
وتفتيتها ولقد خسر الشعب الليبي أشياء كثيره 

جدا مابين الخراب والدمار وآالف الضحايا.

االتفاق الليبي التركي. وبعد ان سار الوضع 
بغيه  الخيط  تركيا  التقطت  ليبيا حتي  هكذا في 
التدخل في الشؤون الليبيه علها يكون المسمار 
الذي تستطيع بمقتضاه التدخل في المنطقة ككل 
اتفاقيه  بتوقيع  اردوغان  التركي  الريئس  وقام 
يكون بمقتضاه ان تركيا تستعد للتدخل العسكري 

في ليبيا في حال موافقه تصديق البرلمان عليه 
بين  توقيعها  تم  التي  االتفاقية  هذه  بنود  وفي 
وبين  اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الوطني  الوفاق  حكومه  رئيس  السراج  فائز 
حفتر زعيم  خليفه  ان  بنودها  بين  ومن  الليبيه 
وان  شرعي  غير  هيكال  ويمثل  شرعي  غير 
يحق لتركيا إرسال جنود الي ليبيا وان لتركيا 
حقوق في منطقه الشرق األوسط ولتركيا لديها 
منطقه  في  حقوق 
شرق البحر المتوسط 
متعلقه  االتفاقية  وان 
األمني  بالتعاون 
داخل  والعسكري 
الليبيه  األراضي 
ويحق للجانب التركي 
والتنقيب  البحث 
الهيدروكربون  علي 
البحر األبيض  والغاز والبترول داخل حوض 
المتوسط. ونذكر ان هذه المذكره سوف تدخل 
حيز التنفيذ فور تصديق البرلمان التركي عليها 
، ومن الجدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيله صالح أعلن رفضه لهذه االتفاقية 
وأنه سوف  ليبيا  في  األجنبي  التدخل  ورفضه 
ليبيا من  يتم تشكيل حكومه ائتالفيه جديده في 
األقاليم الثالثة الكبرى ودعا سكان طرابلس الي 
الليبي  الوطني  الجيش  بجانب  والوقوف  دعم 
وأنه يوف يتم صياغه دستور جديد وستجري 
البرلمان  رئيس  ودعا  جديده  عامه  انتخابات 
عدم  الي  المتحدة  لألمم  العام  األمين  الليبي 
االعتراف بهذه االتفاقية واعتبر رئيس البرلمان 

ان هذه االتفاقية باطله ولن تدخل حيز التنفيذ.

االتفاقيه  هذه  توقيع  عن  اإلعالن  وفور 
هذه  ادانه  علي  الفور  علي  مصر  سارعت 
وشددت  لها  رفضها  مصر  وأعلنت  االتفاقيه 
االتفاق غير شرعي ومن  ان هذا  مصر علي 
ثم فهو ال يلزم او يؤثر علي مصالح او حقوق 
أي أطراف ثالثه وال يترتب عليه أي تأثير علي 
حقوق الدول المشاطئه للبحر المتوسط وتخشي 
مصر من تدخل تركيا في الشئون الليبيه وعلي 
اعتبار ان ليبيا هي احدي دول الجوار لمصر 
من  يجعل  مما  لمصر  المتاخمه  الدول  ومن 
المسلحة  والعناصر  لإلرهابيين  مرتعا  ليبيا 
من  الدولية  اإلرهاب  قوائم  علي  الموضوعة 
دخول األراضي المصرية بسهوله كما تخشي 
الليبيه  األراضي  تركيا  تستخدم  ان  من  مصر 
مما  ليبيا  داخل  تركيه  عسكريه  قواعد  إلنشاء 
مصر  تخشي   ، المصري  القومي  األمن  يهدد 
أيضا من عمليات التنقيب داخل البحر المتوسط 
مما يعد انتهاكا للحقوق المصرية أيضا تخشي 
المالحه  حركه  علي  تركيا  سيطره  من  مصر 
داخل شقوق البحر المتوسط وان هذه االتفاقيه 
دول  احدي   لسياده  صارخا  انتهاكا  تعتبر 

الجوار وأمنها القومي.

المعلنة  المصرية  المخاوف  فان  عليه  بناء 
له صداه مما  االتفاقيه  المعلنة من هذه  والغير 
إذا  بانه  التصريح  الي  السيسي  الرئيس  دعي 
االمن  لحمايه  العسكري  التدخل  األمر  تطلب 
كافه  اتخاذ  في  يتردد  فلن  المصري  القومي  

التدابير لحمايه مصر.

السياسيون يف كيبيك يقولون ملقاطعة مانيتوبا أن تتوقف 
عن التدخل يف سياسة كيبيك العلمانية 

كيبيك : قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجول 
علي  أموالها  تنفق  أن  مانيتوبا  لمقاطعة  االفضل  من  إنه 
لديها , بدال  بالفرنسية  الناطقة  الخدمات لالقليات  تحسين 
من شراء اعالنات في الصحف الورقية وااللكترونية في 
مانيتوبا  الي  لالنتقال  المدنيين  بالموظفين  ترحب  كيبيك 
إذا شعروا بانهم مهددون بالحظر الذي فرضته المقاطعة 

القضاة وضباط الشرطة  العام , مثل  القطاع  للعاملين في  الدينية  علي إرتداء الرموز 
والمعلمين والمديرين , وكان عنوان هذه االعالنات ] ٢1 سببا للشعور بأنك في بيتك 
في مانيتوبا [ في أشارة واضحة لقانون العلمانية رقم ٢1 – وقال فرانسوا ليجول إن 
كل رؤساء الوزراء في كندا يعرفون جيدا موقفه من قانون كيبيك رقم ٢1 حول علمانية 
الدولة , وإن كيبيك تعتبر هذا القانون أكثر أعتداال من قوانين مثله وضعت  في فرنسا 
براين   السيد  مانيتوبا  مقاطعة  وزراء  رئيس  سيبدأ  فهل   , والمانيا  وبلجيكا  وسويسرا 
باليستر في وضع أعالنات في أوربا لجذب الناس الي وينيبيج ؟ , وكانت حكومة كيبيك 
قد رأت إن هذه االعالنات مستفزة , ولذا قال فرانسوا ليجول إن قانون العلمانية في 
كيبيك هو من شأن كيبيك وليس من شأن المقاطعات االخري , وان اعالنات مانيتوبا في 
صحف كيبيك خاطئة ,وحثت وزيرة الشئون الحكومية الدولية في كيبيك السيدة سونيا 
ليبل المقاطعات االخري علي عدم التدخل في شؤون كيبيك وقالت إنها ليس لديها النية 
في تصعيد االمر , بينما قال رئيس وزراء مانيتوبا السيد براين باليستر إن االعالنات 
تكلفت ٢0 الف دوالر ولم يستبعد االستمرار في الدفع بمزيد من االعالنات إذا أثبتت 

الحملة نجاحها.

سر التجسد 
Oliver كتبها

- بال تعمق في سر التجسد يصبح اإليمان 
ناقصاً و شخص المسيح مجهواًل في القلب.
التجسد  سر  عن  مقاالت  عدة  ستكون  لهذا 
و  التجسد-التجسد  التجسد-بركات  –قوة 
إياه  يعلمنا  ما  مع  فيها  .نتعايش  الخالص 
روح الرب و كلمة اإلنجيل و تعاليم آباءنا ال 
سيما القديسين أثناسيوس و كيرلس الكبير.

و  لم  ألننا  سر؟  التجسد  يحسب  لماذا   -
بالكمال  الالهوت  لن ندرك كيف حل ملء 
في شخص اإلنسان يسوع المسيح منذ صار 
العذراء و ألننا ال ندرك و  في بطن  جنيناً 
بمنطقنا  أماً  العذراء  ندرك كيف تصير  لن 
القدس  الروح  أن  فقط  نؤمن  البشري.نحن 
المسيح  و  ظللتها  العلي  قوة  و  عليها  حل 
عن  بعيدة  فهي  الكيفية  أما  منها  ولد  الرب 
منطقها  و  علومها  و  األرض  أفكار  كل 
البشري.كذلك التجسد سر ألن الرب يسوع 
أن  مع  المحدود  الجسد  في  صار  المتجسد 
يقبل  جسد  في  محدود.صار  غير  الهوته 
الموت بإرادته مع أن الهوته ليس فيه موت 
سيد  هو  و  كعبد  للحياة.صار  حياة  هو  بل 
األكوان.ال ندري كيف إحتمل الرب يسوع 
هذا اإلتضاع و تحمل التخلي عن مجده هذا 

ما سنناقشه في مقال قوة التجسد.

عنده  مرتين.البدء  مولود  المسيح   -
البدء كان  فيه دوماً.في  متكرر.البدء يسكن 
الكلمة و ما زال الكلمة في البدء فال تقادم 
و  كائن  عجيب.هو  السر  هذا  و  البدء  لهذا 
كل  يكون  به  زال  ما  و  شيء  كل  كان  به 
شيء.ولد من اآلب و بقي كما ولد دوماً.هو 
كفعل  والدة  لحظة.ليست  كل  اآلب  مولود 
منتهي بل كحالة دائمة.فهو مولود اآلب منذ 
هو  فقط  الجسدي  األبد.بدءه  إلي  و  األزل 
من  الوالدة  أما  الزمان  في  تم  الذي  الفعل 
اآلب فقد تمت خارج الزمان لذلك ما زالت 
خارج الزمان ال ماضي فيها و ال مستقبل 
هو  يسوع  الرب  دائماً.تجسد  مضارع  بل 
إلي  مغادرة.مجئ  بغير  السماء  من  خروج 
األرض بغيرإنقطاع عن السماء.هو إستقبال 
وحده  هذا  و  اإلبن  أقنوم  في  بشري  كيان 
عليه  غلب  حب  سوي  يشرحه  تفسير  بال 
كياننا  إنقاذ  أجل  من  مجده  عليه  هان  حتي 

من الهالك.

-تجسد أقنوم اإلبن هو سر تبدأ من عنده 
معموديته  اإلنسان  في  األسرار.هكذا  كل 
تأخذه إلي كل األسرار.المسيح تجسد أرضياً 
نتجسد  بالمعمودية  نحن  و  السمائي  هو  و 
سماوياً ألننا أرضيون.خلقنا الثالوث القدوس 
شبه  اإلبن  يأخذ  أن  قبل  اإلبن  شبه  علي 
اإلنسان.ألن إنسانية اإلبن كانت خطة أزلية 
و بقيت له إلي األبد.لن توجد لحظة يتخلي 
فيها اإلبن عن ناسوته و هذا ما يضمن لنا 
حتي  إنقطاع  بال  اآلب  قدام  ممثلنا  وجود 
الوحيدة  الوسيلة  صار شبه اإلبن علينا هو 

لدخول العرس األبدي.

بداية خالصنا  األرض  في  اإلبن  -تجسد 
و تجسد اإلنسان في السماء بكيان جديد هو 
بدأت  المسيح  مع  خالصنا.فالشركة  تمام 
بالتجسد و تدوم إلي األبد ألن المسيح أخذ 
حين  لذلك  عرشه  علي  جلس  به  و  جسدنا 
في  معه  يجلس  أن  يغلب  لمن  وعده  يقدم 
عرشه فهو يعني أن يتحد بشخصه  الجالس 
جسداً  يصبح  لم  العرش.الالهوت  علي  به 
نفس  الجسد صار الهوتاً  نحن علي  و ال 
المثال نكون. لن تتحول أجسادنا إلي الهوت 
لكننا سنتحد بشخص اإلله المتجسد و نأخذو 

من ملئه و نتمتع بكيانه فينا دون تأله.

-من التجسد إنطلقت كل أعمال الخالص.
بنفس  المسيح  أعمال  نعمل  بالجسد  لكي 
اآلب  مشيئة  بنفس  نعمل  القدوس  روحه 
نعمل فقد شابهنا اإلبن لكي نشابهه.نزل إلينا 
لكل  مبادلة  بنا هو  فعل  ما  إليه.كل  ليرفعنا 
ما هو مائت بكل ما هو حياة.لهذا هذا السر 

عظيم.

ممكنة  الفضائل  كل  صارت  بالتجسد   -
سر  التجسد  سر  علي  الكتاب  أطلق  حتي 
التقوي.ألنه لم توجد تقوي للبشرية الساقطة 
فداءه.فالتقوي  و  يسوع  الرب  تجسد  لوال 
مثلنا  المسيح حين صار  من شخص  بدأت 
أيضاً  ألننا  للمجد  نشتاق  جعلنا  و  رأيناه  و 
كله. المجد  يكمن  التجسد  مجده.في  رأينا 
أيها  لتجسدك  ذاته.شكرا  التجسد  هو  الحب 
الوحيد الجنس.خذنا إلي جنسك لنخلع جنسنا 
السماوي.بالتجسد  جنسك  نلبس  و  الترابي 
الجنس  ختنت  لك.لقد  صرنا  و  لنا  صرت 
القدوس  روحك  ختمنا  و  بتجسدك  البشري 
بعملك  العتيق  عنا  ينخلع  إذ  فيك  ما  لنأخذ 
الكفاري فير اآلب شبهك علينا و يدعونا إلي 

وليمة فرح ال تنتهي.
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مخسة وجوه أصبحت 
رموزا لالحتجاج حول 

العامل
إيفا أونتيفريوس بي بي سي

االحتجاجات  من  العديد   2019 عام  شهد 
واالنتفاضات 
لشعبية  ا

حول العالم.

ج  خر و
من  اآلالف 
هير  لجما ا
إلى  الغاضبة 
 ، ع ر ا لشو ا
هونغ  في 
كونغ وتشيلي 
وإيران ولبنان والعراق وكتالونيا وبوليفيا واإلكوادور 

وكولومبيا.

وتشابهت  واألهداف،  والوسائل  المطالب  اختلفت 
الدوافع ما بين غياب العدالة وإنعدام المساواة والخلفيات 
تباعدها آلالف  االحتجاجات رغم  هذه  لكن  السياسية. 
وتشارك  متبادل،  إلهام  مصدر  كانت  الكيلومترات، 

المتظاهرون أفكارا لتحقيق أهدافهم.

احتجاجية  رموز  إلى  المتظاهرين  بعض  وتحول 
وإن لم يكونوا قادة االحتجاج، واكتسب بعضهم شهرة 

عالمية.

فما أبرز الوجوه االحتجاجية، وما خلفياتهم؟

1- تشيلي: دانيال كاراسكو - "ال ميمو"

"ذا  أو  ميمو"  "ال  بـ  ُعرفت  التي  كاراسكو،  دانييال 
ميمي"، كانت فنانة وناشطة تبلغ من العمر 3٦ عاما 

عند بدء مشاركتها في احتجاجات تشيلي.

جسدها  على  ُعثر  ثم  تشيلي،  في  الشرطة  اعتقلتها 
أكتوبر   ٢0 في  الحدائق  إحدى  أسوار  على  معلقا 

الماضي.

لالغتصاب  تعرضت  أنها  عدة  تقارير  وذكرت 
ترهيب  معذوبوها  وقصد  الموت،  حتى  والتعذيب 
في  شاركن  الالتي  النساء  من  غيرها  وتخويف 

المظاهرات.

2- العراق: صفاء السراي

صفاء  كان 
مهندسا،  السراي 
العمر  من  يبلغ 

٢٦ عاما.

كما كان شاعرا 
لرفع  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدم  وناشطا، 
العراق. ودّون  السياسية والمدنية في  بالحقوق  الوعي 

عن أزمة البطالة بين الشباب.

§        مظاهرات العراق: صفاء السراي ناشط 
عراقي قتل بقنبلة غاز أصابت رأسه

أعوام  في  للفساد  مناهضة  مظاهرات  في  وشارك 
٢011، و٢013، و٢015.

في  السراي  صفاء  أصيب  الماضي،  أكتوبر  وفي 
رأسه بأحد فوارغ قنبلة غاز مسيل للدموع، وسرعان 

ما توفي إثر اإلصابة.

3- هونغ كونغ: مسعف متطوع

بالعين" في مظاهرات هونغ  "العين  تجسدت مقولة 
أغسطس   11 في  وقعت  التي  االشتباكات  بعد  كونغ، 
الماضي بين الشرطة والمحتجين، وأُصيبت فيها عين 
واحدة المرأة شابة كانت الشرطة قد أطلقت الرصاص 

المطاطي تجاه وجهها.

ويُعتقد أن المصابة كانت ُمسعفة متطوعة. وأُصيبت 
في عينها بعد اختراق الرصاص للنظارات الواقية التي 

كانت ترتديها.

راقدة على  للمصابة وهي  الفيديو  مقاطع  وانتشرت 
األرض، و الدماء تتدفق من عينها اليمنى.

وسرعان ما أصبح وجهها وإصابتها رمزا لما يصفه 
في  السلطات  تتبعه  متزايد  دموي  بمنهج  المتظاهرون 
لقمع  كونغ  هونغ 

المحتجين.

كولومبيا:   -4
ديالن كروز

من  يبلغ  كولومبي  طالب  وهو  كروز،  ديالن  ُقتل 
العمر 18 عاما، في نوفمبر الماضي، بعد أن أطلقت 
شرطة مكافحة الشغب قذيفة تجاهه، قبل أيام قليلة من 

تخرجه من المدرسة الثانوية.

وقال أصدقاؤه إنه أراد دراسة إدارة األعمال، لكنه 
كان بحاجة لمنحة.

وانضم إلى االحتجاجات في العاصمة بوغوتا ليعبر 
عن المصاعب التي تحول دون حصول الطلبة أمثاله 

على تعليم جامعي.

البالد، وخرج  الغضب في  وأشعل موته موجة من 
المتظاهرون في احتجاجات منددة بما قالوا إنه رد فعل 

مبالغ فيه من قبل الشرطة.

5- لبنان: عالء أبو فخر

كان عالء أبو فخر، وعمره 38 عاما، مسؤوال محليا 
الحزب  في  وعضوا  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في 

التقدمي االشتراكي.

وأطلق جندي لبناني النار عليه في نوفمبر الماضي، 
في  مشاركته  أثناء  االحتجاجات،  بدء  من  شهر  بعد 

إحدى المسيرات السلمية المناهضة للحكومة والفساد.

§        مقتل عالء أبو فخر: توتر في لبنان بعد 
إطالق النار على متظاهر

وكان أبو فخر ثاني متظاهر يموت في االحتجاجات، 
لكن طريقة موته هي التي أججت الكثير من الغضب، 

إذ أطلق الجيش الذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

إطالق  لحظة  تُظهر  التي  الفيديو  مقاطع  وانتشرت 
النار عليه، وأطلق عليه المحتجون لقب "الشهيد األول 

للثورة

االجلوريزم 
)اخلوارزمي( 

ومستقبل البشرية 

كل شيء  ليكن    : األول  الجزء 
بلياقة  وبحسب ترتيب.   

لكلمة  محدد  تعريف  يوجد  ال 
بأنه  القول  يمكن  ولكن  الجوريزم 
أشياء  لمجموعة  األمثل  الترتيب 
أكثر  وفي  معينة.  معضلة  لحل 
يمكن  كيف  هو  تبسيطا  األمثلة 
وحجم  نوع  من  بالطات  ترتيب 
غير  معينة  مساحة  لتغطية  معين 
منتظمة من اإلرضية بالكامل وبأقل 

عدد من البالطات ؟ 
لعالم  نسبة  الجوريزم هي  وكلمة 
الخوارزمي  محمد  الرياضيات 
عاش  األصل  فارسي  عالم  وهو 
ميالدية.  إلي 847  سنة 781  بين 
الرياضيات  في  عالما  وكان 
وقد  والجغرافيا  والفلك  والحساب 
عمل في بيت الحكمة في بغداد في 
المأمون.  العباسي  الخليفة  عصر 
من  أول  هو  الخوارزمي  ويعتبر 
أعماله  أهم  ومن  الجبر  لعلم  أسس 
الجبر  حساب  في  المختصر  كتاب 

والمقابلة.  
ويدخل االلجوريزم وتطبيقاته في 
للوصول  وذلك  الصناعي  الذكاء 
الخطوات  ذات  المثلي  للطريقة 
المشاكل  لحل  والمسلسلة  المرتبة 
والدقة  السرعة  في  غاية  بنظام 
للعقل  يمكن  ال  ا  َوِممَّ والفاعلية 
البشري اللحاق به أو حتي إنجازه . 
التطبيقات  أهم  من  بعض 
لاللجوريزم  في المدنية الحديثة : 

لتصميم  مثال   : الصناعة  في   )1
واآلالت  والسيارات  الطائرات 
األلجوريزم  يصبح  واألجهزة 
إختيار  بين  المالئمة  في  أساسي 
مجموعات من التصميمات والمواد 

األخف وزنا واألقل حجما واألوفر 
سعرا واألكثر أمانا لتحقيق التوازن 
وأكبرمعدل  جودة  أعلي  توفير  في 
من اإلنتاج وبأقل تكلفة وفي أقصر 

وقت 
النقل  مسارات  تحديد  في   )٢
وهبوط  صعود  في  مثاال  ولنأخذ 
الطائرات في المطارات المزدحمة 
"وما أكثرها" يقوم نظام االلجوريزم  
وهبوط  صعود  تتابع  بترتيب 
إختالف  مع  بالمطار  الطائرات 
مساراتها وأحجامها ؛فال يمكن مثال 
صغيرة  طائرات  هبوط  أو  صعود 
لطائرات  مواجهة  في  أو  تتابع  في 
تأثرت وسقطت كنتيجة  كبيرة واال 
عن  والناجم  الهائل  الهوائي  للدفع 
بسبب  ولكن  الكبيرة".  الطائرات 
الذكاء الصناعي لنظام االلجوريزم 
عن  البشري  العقل  يعجز  والذي 
صعود  ترتيب  يمكن  مجاراته 
صحيحا  ترتيبا  الطائرات  وهبوط 
زمنية  بفواصل  يتميز  وبتقاطر 
باستخدام  يسمح  بينهم  جدا  قصيرة 
مع  القصوي  بطاقته  المطار 
المحدد  بالوقت  طائرة  كل  إخبار 
أمكن  وبذلك  لإلستعداد  تقريبا  لها 
كنتيجة  الدوالرات  مليارات  توفير 
الخفض في إستهالك الوقود بسبب 
واإلستعداد  التقاطر  مدة  إختصار 
أكبر  تحقيق  إلي  باإلضافة  هذا 
نسبة ممكنة من األمان برغم تتابع 
وهبوط  لصعود  الضخمة  األعداد 

الطائرات. 
فيلد  هارتز  مطار   : هوامش 
العالم  في  مطار  أزحم  هو  بأتالنتا 
مسافر  مليون   101 من  أكثر   -
في  رحلة  ألف   88٢ من  وأكثر 
إختصار زمن  وتم  عام  ٢015-  
التقاطر بين الطائرات إلي أقل من 

45 ثانية.
في  التطبيقات  بقية  مع  ونلتقي 
بْاذن  القادم  العدد  في  الثاني  الجزء 

هللا.  
د. ناجي اسكندر

االنقسام  تاريخ   « بقية    
الكنيسة«  في  واالنشقاق 

ص15

المسيح  إنسان حر  المسيحي   # .
حرره من الخطية والموت وابليس .

 * المسيحي خادم مطيع .
التبرير  عن  لوثر  تحدث   *  

باإليمان وليس باألعمال .
 ثم ترجم الكتاب المقدس  الي اللغة 
األلمانية و حذف منها رسالة معلمنا 
يعقوب ألنها تتحدث عن األعمال . 
وتغيير بعض كلمات الكتاب المقدس 

في ترجماتهم 
.أيضا قام لوثر بحرق كتب التقليد 
وتعليم اآلباء والقوانين وزر رمادها 

عند النهر .
بتشويه  لوثر  مارتن  قام  أيضا    
البابا عن طريق رسومات كاركتير 

كانت تسخر منه .
  تخريب وليس إصالح 

بتحريض  ذلك  بعد  لوثر  قام    
فكانت  األمراء  ضد  الفالحين 

على  الفالحين  هجوم  النتيجة 
الكنائس واالديرية وتخريبها ونهب 

القصور!!!
األمر  بتفاقم  لوثر  شعر  وعندما 
تخلى  عن الفالحين وساند األمراء 

ضدهم وقال مقولته الشهيرة 
اقتلوا هؤالء الكالب المسعورة .

فقام األمراء باالستعانة بمحاربين 
ايطاليين فقامت حرب راح ضحيتها 

100 الف من الفالحين .
منها  أخرى  حروب  نشبت  أيضا 
حرب  وايضا  روما  اقتحام  حرب 

الثالثين عام !.
اثر  االنشقاق  لهذا  كان  وهكذا 
استمرت  دموية  وحروب  سيء 

سنوات عديدة .
 وهكذا كانت بداية ظهور مارتن 
لوثر بداية دموية سفك بسببها دماء 

كثيرة .
على  االنشقاق  توقف  هل  ولكن 

ذلك? 
هذا  من  موجات  هناك  كان  وقد 
مقال  في  نوضحها  سوف  االنشقاق 

قادم إن شاء الرب وعشنا .
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

فتق احلجاب احلاجز

من عيادة الطب الطبيعى
غثيان وقىء احلمل

حامل  انا  س: 
الثالث  الشهر  في 
غثيان  من  وأعانى 
مستمر  وقىء 
الحمل،  بداية  منذ 
اى  في  ويحدث 
اليوم،  من  وقت 

فهل توجد طرق طبيعية للتخلص من 
هذا؟

يعانين  الحوامل  السيدات  معظم  ج: 
عادة  هذا  ويحدث  والقيء  الغثيان  من 
في الثالث شهور األولى وذلك بسبب 
استمرت  واذا  الهرمونات،  في  تغير 
الثالث شهور من  بعد  االعراض  هذه 

المهم ان تعلم طبيبك.
معدتك  تمأل  اال  تحاول  ان  والعالج 
بالطعام بل يجب ان تتناول كمية قليلة 

متعددة،  وفترات 
الحرص  ويجب 
تناول  على 
ت  ا و لخضر ا

الورقية.
عن  اما 
ض  ا عر ال ا
من  قطعة  بمضغ  عليها  التغلب  يمكن 
الجنجر الطازج او الليمون، او بتناول 

.Bكبسوالت الجنجر وفيتامين ٦
كذلك ينصح بشرب شاى الكاموميال 
وشاى الراسبيري األحمر لمنع الغثيان.
وتوجد كثير من العقاقير الهوميوباثيك 
مثل االيبيكا والناكس فوميكا والسيبيا.

تخفيف  K في  فيتامين  يساعد  كذلك 
الغثيان..

د.تباسيم جندي

عندما  كثيرا  تعجبت 
احدى  لي  شرحت 
تبلغ  وهى  مريضاتى 
العمر كيف  الثمانين من 
مشكلة  على  تغلبت 
الحاجز  الحجاب  فتق 
لمدة  منه  عانت  وقد 

طويلة عندما اتبعت إرشادات من النت بممارسة 
رياضية، وتتلخص في ان تشرب كوبا كبيرا من 
وتنزل  القدم  أصابع  اطراف  على  تقف  ثم  الماء 
ذلك  تكرر  وان  القدمين،  الجسم على كعب  بثقل 
التمارين  نفس  أسبوع عاودت  عدة مرات، وبعد 
وبدأت تشعر بالتحسن، فقد كانت تشعر بالشبع من 
اقل كمية من الطعام عالوة على ارتجاع حامض 

المعدة.
جزء  بروز  الى  يؤدى  الحاجز  الحجاب  وفتق 
الذى  الحاجز  الحجاب  في  فتحة  من  المعدة  من 
التجويف الصدري والبطني، فيخرج  يفصل بين 
وعلى  الصدري،  التجويف  الى  المعدي  الجزء 
الرغم من انه حوالى 40% من الشعب األمريكي 
من  يعانون  الذين  ان  اال  المرض  بهذا  مصاب 

المرضى قليلون.
الى  الفم  من  يبدأ رحلته  نتناوله  الذى  والطعام 
المريء  نهاية  وفى  المعدة،  ثم  المريء  انبوبة 
العضالت  من  حلقات  عن  عبارة  صمام  يوجد 
المعدة  الى  بالمرور  للطعام  عندما ترتخى تسمح 
حيث يبدأ حامض المعدة في هضم الطعام جزئيا 
وبعدها ينقبض الصمام حتى تحتفظ المعدة بالطعام 

وال يرجع الى المريء.
وبروز  الحاجز  الحجاب  فتق  وجود  مع  ولكن 
يصعب  الصدرى  التجويف  في  المعدة  من  جزء 
والمعدة  المريء  بين  يفصل  الذى  الصمام  عمل 
للمريء  الحامض  ارتجاع  إلى  ذلك  ويؤدى 
مع  الصدر  والم  بالحرقان  اإلحساس  ويسبب 
في  بالحامض  المريض  يشعر  واحيانا  التجشؤ 
تشبه  اعراضا  هذا  يعطى  واحيانا  والفم،  البلعوم 
اعراض الذبحة الصدرية، اما ارتجاع الحامض 
في المريء فهو يسبب التهابات في المريء ومع 
كثرتها تؤدى إلى قرح في المريء ونزيف وفى 

أحيانا نادرة يسبب هذا سرطان المريء.
اتباع  هو  المرض  هذا  ظهور  في  والسبب 
مثل  األطعمة،  تناول  في  الغير صحية  األساليب 

الطعام  تناول  في  االفراط 
تناول  او  جدا  المعدة  وامتالء 
الهضم،  عسرة  األطعمة 
كبيرا  دورا  الحساسية  وتلعب 
في هذا وتجعل المشكلة اسوأ، 
كما تساهم اإلضرابات النفسية 
في  الهضم  اضطرابات  في 
المعدة كذلك أي جراحة او إصابة في المعدة او 
في  الوراثية  العوامل  تساهم  كذلك  حمل،  وجود 

ظهور المرض.
الغير  األطعمة  تناول  هو  العالج  في  والمهم 
مصنعة او منقاه بل يجب تناول األطعمة المحتوية 
والفواكه  الخضر  مثل  الطبيعية  االلياف  على 
والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وال ينبغي 
ان تمأل معدتك او تفرط في االكل اذا كنت تعانى 
من هذا المرض بل يجب ان تتناول الطعام مرات 
ان  ويستحسن  صغيرة،  كمية  مرة  وكل  متعددة 
تشرب  وان  ساعتين،  كل  الماء  من  كوبا  تتناول 
الحامض،  بارتجاع  شعرت  كلما  الماء  من  كوبا 
هو  الغرض  لهذا  المفيدة  المشروبات  ومن 
مادة  يحتوى على  الذى  الطازج  الكرنب  عصير 
وتساعد  االلتهابات  من  تخفف  التي  الجلوتامين 

على التئام القروح.
كما  الطعام،  حساسية  اكتشاف  المهم  ومن 
ينبغي تجنب تناول الزيوت المهدرجة واالطعمة 
الهضم  الزيوت والدهون فهى صعبة  المقلية في 
وأيضا اللحوم والصوص العالى في الدهون، كما 
والتدخين  الكحوليات  تجنب  المريض  يجب على 

والشوكوالتة واالطعمة الحارة والنعناع.
ومن المفيد ان تصوم عن االكل وتعيش على 
مشروبات  هي  والسوائل  أيام   3 مدة  السوائل 
عن  وامتنع  األعشاب،  وشاى  والفواكه  الخضر 

مشروب البرتقال فهو يهيج المعدة.
وال ينصح بالنوم بعد االكل مباشرة، وان يسمح 

بفترة ال تقل عن 4 ساعات بين االكل والنوم.
الكاموميال،  شاى  تناول  هذا  في  المفيد  ومن 
من  تخفف  التي  العرقسوس  أقراص  ومضغ 
عصير  وكذلك  والمرىء،  المعدة  التهابات 
الصبار او الو فيرا من ملعقتين الى 3 مرات في 
اليوم، وتوجد اعشاب أخرى مفيدة مثل سليبرى 
الم وجذور المارشمالو، ومن المفيد أيضا تناول 

االنزيمات الهاضمة واستخدام البكتريا النافعة.

دراسة: طبيعة النظام الغذائي قد تؤدي إىل األرق  
كشفت دراسة حديثة أجريت على اإلناث )من سن 50 وما فوق( أن 
النوم.   الغذائي تساهم على األرجح في اضطراب  النظام  بعض أجزاء 
ووفقا لمؤسسة النوم األمريكية, فإن ما يصل إلى 40% من األشخاص 

النحو  الباحثون هذا األمر على  بالعام, والحظ  المتحدة يعانون من بعض أعراض األرق  بالواليات 
الواجب, حيث أشارت دراسات عديدة إلى أن األرق ليس مجرد إزعاج خفيف, فقد يكون مرتبطkا 

بالفعل بالعديد من النتائج الصحية السلبية األخرى. 
النوم القصيرة, واضطرابات  وأفادت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها , بأن فترات 
النوم ترتبط بمشاكل القلب واألوعية الدموية وأنها مصدر السكري واالكتئاب, وذلك على سبيل المثال 
النوم  المتخصصون عن طرق لمنع أو عالج األرق واضطرابات  ال الحصر, ولهذا السبب, يبحث 

األخرى, بدءا من البحث عن جميع األسباب المحتملة. 
ولفتت الدراسة الحالية, التي أجرتها كلية األطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك, 
إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة - خاصة السكريات المضافة - يرتبط بزيادة 

مخاطر األرق, وأن هذا هو الحال على األقل بين اإلناث في سن 50, وما فوق.
النوم,  واضطرابات  المختلفة  الغذائية  الوجبات  بين  ارتباطات  أي  عن  دراسة  الباحثون  وأجرى 
ووجدوا صلة بين ارتفاع خطر األرق واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة, ويشمل ذلك 

األطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة والصودا واألرز األبيض والخبز األبيض. 
وحذر الباحثون من أنه لم يتضح من تحليلهم ما إذا كان استهالك الكربوهيدرات المكررة أدى إلى 
األرق , أو أن األشخاص الذين عانوا من األرق كانوا أكثر عرضة الستهالك الكربوهيدرات المكررة, 

خاصة األطعمة السكرية.

عقار قد يساعد يف إيقاف االندفاع 
حنو تناول الوجبات السريعة 

توصل علماء أمريكيون إلى دائرة محددة في الدماغ 
النبضات، حيث  التحكم في  مرتبطة باإلفراط في تناول الطعام وتؤدي إلى تغيير 
إن هذه الدائرة بها هرمونات تزيد من تناول الطعام. وقالت الدكتورة إميلى نوبل ، 
األستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة )جورجيا( "إن هناك فسيولوجيا أساسية في 

عقلك تقوم بتنظيم قدرتك على قول ال لـ تناول الطعام المتسرع".
ونظر الفريق البحثي من العلماء في مجموعة فرعية من خاليا المخ في الفئران، 
وهي خاليا موجودة في منطقة ما تحت المهاد، وتنظم وظائف الجسم مثل درجة 
الحرارة، وتنتج هرمون تركيز الميالنين )MCH(، الذي يتحكم في تصبغ الجلد. 
وكانت الدراسات السابقة وجدت أن هرمون الصباغ نفسه متورط أيًضا في الشهية.. 

زيادة مستويات صحة األم والطفل في الدماغ يمكن أن تزيد من تناول الطعام.
المتزايد  المدخل  إذا كان هذا  ما  - معرفة  الجديدة  الدراسة  في   - العلماء  وأراد 
مرتبًطا بالتحكم في الدافع ووجدوا أن تنشيط مسار "الميالنين" MCH الذي يربط 
منطقة ما تحت المهاد بالحصين، والذي يلعب دوًرا في التعلم والذاكرة، لم يؤثر 
تفعيل  "إن  نوبل  الدكتور  وقالت  الشهية.  يؤثر على  ولم  الطعام  تذوق  كيفية  على 
هذا المسار المحدد للخاليا العصبية في صحة األم والطفل يزيد من السلوك الدافع 
الدافع  أو  الحرارية  السعرات  إلى  الحاجة  الطبيعي بسبب  التأثير على األكل  دون 
منع  حبوب  تناول  إلى  هذا  يؤدي  أن  تأمل  "إنها  لذيذ".وأضافت  طعام  الستهالك 

الحمل التي تنشط المسار العصبي لمكافحة اإلفراط في تناول الطعام والسمنة.



السنة الثانية عشر، العدد )208( - األربعاء 18 ديسمرب 232019

+ شهركيهك هو رابع شهور السنة القبطية وهو نسبه إلى 
االله )كاهاكا( إله الخير أو الثور المقدس المعروف عند 

العامة بالعجل أبيس .

+ يشتهر هذا الشهر بالتسبحة الكيهكية الغنية بالحانها العميقة 
والتى لها طابع خاص وهى تُصلى على مدى شهر كيهك 
وهو يدعى )الشهر المريمى( وكذلك يطلق عىل تسبحته 

)سبعة وأربعة(

وذلك اشارة إلى سبع )7( ثيئوطوكيات )مدايح وتماجيد للعذراء 
مريم( والده االله ثيؤتوكوس )qeotokoj( و4)أر�ببع( 

هوسات Hos تسابيح وله أبصلمودية خاصة نصلى بها هى 
االبصلمودية الكيهكية

+ وترجع أهمية هذا 
الشهر 

النه إعداد لنا إلستقبال وليد المذود النه بميالد ربنا والهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح وتجسده من السيدة العذراء مريم 

استعدنا كرامتنا وأسترجعنا مكانتنا كاوالد هلل . 

+ لهذا نعتكف نحن �ىف الكنيسة للتسبيح والتمجيد والمديح 
وذلك أشارة إلى اعتكاف السيدة العذراء مريم من سن 3 
سنوات فى الهيكل وهى تداوم التسبيح والتمجيد هلل حتى 

أستحقت أن تسمع البشارة السماوية بان المولود منها يدعى 
ابن هللا )لو1(

فخالل هذا الشهر المبارك ننتظر ميالد ربنا يسوع المسيح 
ولكى نتأهل أن يحل المسيح بااليمان فى قلوبنا 

++ هذا ويوافق عيد الميالد المجيد 29كيهك ح�ىت تظل مدة 
الحمل االلهى بالسيد المسيح ثابته وهى ٢75يوم )9أشهر 

بالتمام والكمال( وهى الفترة بين عيد البشارة )٢9برمهات( 

وعيد الميالد )٢9 كيهك ( 

+و�ىف هذا الشهر تشارك السماء 
االرض أفراحها فتهتف الجنود 

العلوية قائلة )المجد هلل �ىف 
االعاىل وعىل االرض السالم و�ىف 

الناس المسرة(

++ أرتباط تسابيح شهر 
كيهك بالتجسد االهلى والعذراء مريم : ـ

+ حينما وضعت كنيستنا القبطية االرثوذكسية الثيئوطوكيات 
ال�ىت وُضعت أساسا لتأكيد عقيدة التجسد االلىه وضد 
بدعة نسطور الذى أنكر أن السيدة العذراء والده االله   

qeotokoj ثيؤتوكوس وحرمه مجمع أفسس سنه 431م 
برئاسة القديس العظيم البابا كيرلس االول عمود الدين البابا 
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 + لهذا نجد العديد من الرموز التى تشير لسر التجسد االلهى 
وللعذراء مريم لما لشخصية السيدة العذراء من أهمية عظمى 

فى سر التجسد 

فسر التجسد االلهى ال يمكن أن نلمسه أو نحسه ونأخذ بركته 
فى حياتنا إال بعد ادراك فهم االتحاد االلهى بين الطبيعة 

االلهيه والطبيعة االنسانيه وهذا االتحاد حدث فى المعمل 
االلهى )أى بطن السيدة العذراء(

++ ومن ضمن هذه االشارات والرموز نذكر هنا  
4أمثلة فقط: 

+1+ سماء ثانية جديدة )ثيئوطوكية االربعاء ، الخميس ، 
السبت(

+ فى القطعة الخامسة من ثيئوطوكية السبت نقول ) رصت 
سماء ثانية على االرض يا والده االله النه أشرق لنا منك 

شمس البر(

هذه السماء الثانية الجديدة هى التى تًحدث عنها مالخى النبى 
قائال )ولكم أيها المتقون أسمى تُشرق شمس البر والشفاء 

فى أجنحتها ( )مال٢:4( فقد أشرق لنا منها شمس البر ربنا 
يسوع المسيح النور الحقيقى 

+2+ التابوت المصفح بالذهب من 
كل ناحية 

)ثيئوطوكية االحد(

هذا التابوت كان مصنوعا من خشب اليسوس ومصفح بالذهب 
من كل ناحية ... فهذا الخشب الذى اليسوس يُرمز لطهارة 

االسيدة العذراء والذهب هو رمز لالهوت 

+3+ جبل دانيال 

)ثيئوطوكية الثالثاء(

فى القطعة الخامسة من ثيئوطوكية الثالثاء تقول )الن هذا هو 
الحجر الذى رآه دانيال قد ُقطع من جبل لم تلمسه يد ..... 

إلخ(

فقًطع هذا الحجر من الجبل بدون يد إنسان كان رمزا للسيدة 
العذراء التى أخذ منها السيد المسيح جسداً بدون زرع بشر 

وال معرفة رجل فكما لم يلمس الجبل يد إنسان هكذا لم 
يقترب أى رجل من السيدة العذراء فحبلها بالسيد المسيح كان 

بالروح القدس 

+4 + المجمرة الذهبية )ثيؤطوكية االحد(

هذه المجمرة هى رمز للسيدة العذراء فالذهب يرمز لطهارتها 
والمجمرة نفسها حاملة جمر الالهوت هذه المجمرة لم تحترق 

بوضع الجمر المحمى بالنار داخلها مثال : الن بطن السيدة 
العذراء لم تحترق عندما حل الالهوت داخل بطنها وقدسها 

واخذ االله منها جسدا 

ة جدا جدا فى الثيؤطوكيات هذه مجرد أمثلة  ++ والرموز كث�ري
بسيطة جدا 

ولنا لقاءات أخرى مع هذه الرموز وبعد هذا السرد والموجز 
السريع جداً عن شهر كيهك 

++ وبعد كل هذا السرد نرى أن الشهر المريمى هو شهر 
التسبيح والمديح الستقبال وليد المذود ولكى نكون على دراية 
كافيه بسر التجسد االلهى وعظمة والده االله التى من خاللها 

تم هذا التجسد     البقية العدد القادم

++ مقال عن شهر كيهك ++
    شهر التسبيح واملديح  

مل ابيذياكون / مينا قصدي جوهر
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