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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 

DOCKET    A020608
VERSION    06
OFFICE    WPG
DESIGNER  STRANGER, J.
REP              JULIE SCHLOSSER

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -67

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم او فى التاريخ 
من  مجموعة  أو  شخص  هناك  يكون  قد  عامة  البشرى 
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 
----------------

ولكن ما هذا ملثل هؤالء يا 
سيسى

عندما يكون لديك بلد خارجة من ثورتين 
واحدة منهم شبة عالمية بجبهة داخلية مهلهلة 
والمتآمرون  والسلفيين  اإلخوان  بفعل  تماًما 
ايمانهم  غير  لديهم  ليس  قليلون  نفر  ويقف 
لهم  ليتصدوا  وطنهم  وتراب  وباهلهم  باللة 
هؤالء  لكل  هذا  ما  تقول  ان  اال  يمكن  فال 
لحد  وص��ل  اقتصاد  لديك  يكون  ،عندما 
اإلفالس و١٠٠ مليون فم كل صباح يريدون 
ويلبسون  ويتعالجون  ويشربون  يأكلون  ان 
ما  اال  وما  وينجبون  ويتزوجون  ويتعلمون 
إمكانيات  لديك  وليس  اساسيات  من  النهاية 
والجنية  تصدير  وال  متوقفة  اإلنتاج  وعجلة 
في اسواء حاالتة والديانة يريدون ان يعلنون 
افالس البلد ويخرج علينا شاب يقول لنا أن 
المصريين في أعيننا وال تخافوا يا مصريين 
هؤالء  لمثل  هذا  ما  ستقول  إنك  فالمؤكد 
عندما تحاط من األربعة جهات بالذئاب ومن 
الداخل بالكالب كل غايتهم واملهم في الحياة 
هو  اجلة  من  يموتون  وسوف  يعيشون  وما 
تقسيم ارض مصر واقتطاع سينا من احشاء 
حكم  من  العصر  يهود  وتمكين  جسد مصر 
ارض مصر والجيش ترك مواقعة الدفاعية 
بامكانيات  أوقاتها  اصعب  في  البلد  وحمل 
كالسد  الوقوف  وتحمل  منعدمة  تكون  تكاد 
الظالم  ان��ه��ار األس��اط��ي��ل وج��ي��وش  ض��د 
الخارجية والداخلية وهم كثرة ويخرج علينا 
أحد الشرفاء ليقول لنا ان المصريين اصبحوا 

من  اشيلة  امنهم  يمس  من  وان  احمر  خط 
ما  تقول  ان  اال  يسعك  فال  الدنيا  وش  على 
هذا لمثل هؤالء ؟!!،أقول أسأل يا أندراوس 
سؤالك بتعجب وانتظر ان ترى بعينيك اعظم 

معجزة 

هذا كان الوضع في مصرنا الحبيبة وقت 
ولكن  كلها  ليست  الظالم  اقتلعت جزور  ان 
انتاج  ال  امن  ال  طاقة  مصادر  ال  معظمها 
ال زراعة حروب مع اإلرهابيين واالخوان 
والسلفيين في كل انحاء الوطن ال غطاء نقدى 
الدولة في كل مكان حوادث  لمنشآت  حرق 
طائفية قتل على الهوية مطالب فئوية سازجة 
تهديد من أمريكا بتوقف امدادات قطع غيار 
االباتشي التي يستخدمها الجيش في الحرب 
خدمة  فوايد  الحدود  وحماية  اإلرهاب  على 
هذا  وسط  وفى  خانقة  أصبحت  التي  الدين 
السيسى  الرئيس  وجاء  المأساوي  المشهد 
بكل  يقول  تجن  تجعلك  هادئة  إبتسامة  وفى 
ثقة مصر ها تبقى اد الدنيا ويا مصريين أنا 

المسؤل امامكم 

اكثر  فيها  اشبع  المسيح  السيد  في معجزة 
من خمسة االالف من الرجال غير األطفال 
والنساء بخمسة ارغفة شعير وسمكتين وقبل 
ان يصنع المعجزة سالة تلميذة أندراوس ما 
المسيح  السيد  ومازال  هؤالء؟!!!  لمثل  هذا 
يصنع المعجزات ويرسل مختارية لينقذ بهم 
العباد والبالد فالرئيس عبد الفتاح السيسى هو 
مرسل العناية اإللهية ليصنع بة السيد المسيح 
ما  يقول  كان  الذى  العالم  بها  يبهر  معجزة 
هذا لمثل هؤالء ؟! هي معجزة عظيمة جدا 
كهرباء  فيها  يكون  لم  فبلد  النواحى  كل  من 
أصبحت مصدر للكهرباء كان الغطاء النقدى 
اقل من ١٠ مليار اصبح يقترب من الخمسين 
لالسماك  وتصدير  ذاتي  اكتفاء  هناك  مليار 
يكفى  بنزين  لدينا  يكون  لم  للحديد  لالسمنت 
للغاز  الموردين  اهم  احد  اصبحنا  ليومين 
المصدرين  من  اصبحنا  العالم  في  الطبيعي 
األساسيين للخضار والفاكهة السيا واروربا 

أثناء فترة أنتشار وباء كورونا..

البقية ص17 
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لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744 (416)

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 

مل يلد ومل يبيض أيضا

 

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

وق��ت  ف��ي  مسلمة  ص��دي��ق��ة  ل��ى  ق��ال��ت 
»هابى  الكريسماس 

هوليداى«

قلت لها، ال اقبل غير 
»ميرى كريسماس« 

أضافت صديقتي، هللا 
لم يلد ولم يولد.

قلت، لقد قلتي لم يلد، ولكنك لم تقولي انه 
لم يبيض أيضا.

ال  وقالت  وجهها،  واحمر  فمها  فغرت 
تهين الذات اإللهية!

االلهية  الذات  أهنتي  التي  انت  لها  قلت 
تتقولي  ان  فوجب عليك  يلد،  لم  انه  وقلتي 

إنه لم يضع بيضا أيضا. 

صمتت صديقتي فأكملت...

عندما تتخيلي اننا نقول أن المسيح هو ابن 
هللا بوالدة جسدية فانت غير فاهمة، ووجب 

عليك السؤال ونحن مستعدين لإلجابة.

سألت فما هي اإلجابة؟

لم  األح��د  هللا   « عبارة  أن   اعرفك  أوال 
هو  احد«  كفء  له  يكن  ولم  يولد  ولم  يلد 
تعبير معروف قبل اإلسالم ومكتوب في كتب 
السامرين نقله المسلمون وأضافوا له »هللا 

الصمد«، ولكن دعني اشرح لك أن المسيح 
او  المولود  او  النابع  االله  الرب  هو حكمة 
يقال  هو  ولهذا  اإللهي  الوجود  من  الخارج 

له ابن هللا.

حكمة  او  كلمة  هو  فالمسيح 
هللا، وهللا لم يكن بدون حكمة او 
مثل  أزلي  فالمسيح  لهذا  عقل، 

وجود هللا الذي هو أزلي. 

ق��ال��ت، ول��ك��ن ه���ذه األي���ام 
تحتفلون بوالدته!

من  بتجسده  نحتفل  األي��ام  هذه  لها  قلت 
العذراء مريم وليس بوالدته األزلية.

فشخص يسوع -او عيسى كما تسمونه-
هو من ولد من العذراء، أي تجسد وتمثل لنا 

بشرا سويا.

مريم«  ابن  عيسى  »المسيح  قال  فألذى 
اتخذ  »المسيح«  هللا  كلمة  ان  يعرف  كان 
المسيح  عليه  وأط��ل��ق  »عيسى«  جسدا 
عيسى ابن مريم ثم عاد بعدها وأنكر الوهيته 

ألسبابه.

بدأ عليها بعض الفهم وتصافحنا.

ميرى كريسماس للجميع.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

أعادة قواعد احلد من التجمعات 
داخل االماكن املغلقة مع أرتفاع 

االصابات بفريوس كورونا املتحور 
)أوميكرون (

أعلنت مقاطعة أونتاريو يوم الجمعة ١7 ديسمبر عن اعادة قواعد الحد من عدد االفراد  
المسموح لهم بالتواجد داخل االماكن المغلقة  ودخلت  هذه القواعد حيز التنفيذ يوم االحد ١9 
ديسمبر   , وبالنسبة للعائالت فيسمح بتجمع ١٠ افراد في الداخل بدال من 25 في السابق و 
يسمح بتواجد 25 فرد في الهواء الطلق – وتم تخفيض الحد االقصي لالفراد  الي 5٠% من 
قدرة االستيعاب في االماكن التالية ؛١- االمطاعم والبارات  وغيرها من مؤسسات الطعام 
والشراب ونوادي التعري -وسيقتصر  عدد االشخاص  علي كل طاولة علي ١٠ أشخاص 
و يتعين عليهم البقاء جالسين  طوال الوقت ويمنع الرقص 2- خدمات العناية الشخصية مثل 
صالونات الشعر 3- محالت البقالة والصيدليات 4- مراكز التسوق 5- صاالت الرياضة 
6- اماكن التدريب واللياقة البدنية 7- اماكن الترفيه الداخلية 8- النوادي الداخلية ضمن  
المرافق الترفيهية  9- المراسي ونوادي القوارب  ١٠- استوديوهات التصوير ويطلب من 
جميع الشركات وضع الفتة توضح حدود القدرة االستيعابية المسموح بها داخل المرفق 
, وسوف تغلق الحانات واماكن االجتماعات والمناسبات في الساعة ١١ مساء وال يسمح 

هذا  بعد  الكحولية  المشروبات  بتناول 
االطعمة  بتناول  يسمح  ولن   - الوقت 
وقاعات  السينما  دور  في  والمشروبات 
االلعاب  مرافق  من  وغيرها  البنجو 
ومسارات سباق الخيل واماكن الحفالت 
وال  الرياضية  والمناسبات  الموسيقية 
الحد  حيث  من  القواعد  هذه  تنطبق 
االقصي المسموح به لعدد االفراد علي 
الدينية  الشعائر  واقامة  الدينية  االماكن 
وحفالت الزفاف او الجنازات طالما كان 
وارتداء  الجسدي  بالتباعد  التزام  هناك 

قناع الوجه .
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
لقاء  الهمم  ذوي  مع  لقائك  بصراحة 
إنساني من الطراز األول وقدرت تكسب 

إحترام الجميع. 
عبد هللا رشدي  

لما تقول مطلع تسريب للواء جيش ألبقي 
إلعبها صح جاتك نيلة جايب ممثلين فاشلين 
وراجل عمال يخر من غير ما حد يسأله 

أنا قولت مفبرك من اول خمس دقايق. 
السعودية 

السينمائي حاجة  البحر األحمر  مهرجان 
فوق الخيال وتغيير سريع وال حد شتمكم 

وال بهدلكم زي ما بهدلوا ساويرس. 
اإلعالم المصري 

فعلكم  ورد  األوكرانية  البلكونة  سيدة 
الجنسي  الكبت  كمية  إيه  اتسائل  خالني 
هنبقي  كده  فضلنا  لم  أحنا  بلدنا  في  إللي 

مصرستان قريب. 
عمر الغبرة 

الرحالت  منع  ساعة  من  المصريين 
الجوية المباشر بين كندا ومصر وبيقولوا 

أبن الغبرة خلي أيامنا غبرة. 
ترودو  

وتوزع  هتطبع  أيه  تاني  شدت  كورونا 
وتخربها أكثر وال تراعي ربنا في مستقبل 

البلد وأوالدنا. 
شاكوش 

الكل  زمن  في  أحنا  دق  شاكوش  يا  دق 
وموزعها  وأرزاق  بيغني  والكل  بيدق 
أتحدي هاني  فيها شاكوش  وأيام  الخالق. 

شاكر ولسه. 
وزير الداخلية  

علي  قبضوا  الذين  كل  لحولت  منك  لو 
السيدة األوكرانية ألعمال إدارية فورا.... 

يلال أعملها وأطرق الحديد وهو مولع. 
كيروش 

عنيد  غريب  عجيب  مدرب  بصراحة 
وجبتلنا الضغط والسكر هللا يسامحك. 

أشرف صبحي 
قطر  مالعب  من  أغير  بقيت  تصور 
ونفسي في ملعب زي مالعبهم في بلدنا... 

أه يا زمن. 
شرين 

إسالمية  وجذورك  تركي  أبوكي  بتقولي 
الفرعونية  أختي  يا  وماله  فرعونية  مش 
كانت ملكة ويرحم أيام فايد واإلسماعيلية 

والجندول ويكفينا شر الشبع بعد جوع. 
حنان ترك 

مش عجباكي شجرة الكريسماس وبتقولي 
صورك  من  أحسن  مش  طيب  كفر  أنها 

الفاضحة في األفالم؟؟. 
بوتين 

أوعي تتجنن زي صدام وتدخل أوكرانيا 
هتبقي نهايتك نهايته أعقل كده مش ناقصة 

كرونا بهدلت العالم بما فيه الكفاية. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ما هو افضل وقت للبيع؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  مالءمة  اكثر  معينة  مواسم  هناك 
أنواعها.  حسب  المنازل  لبيع  غيرها 
 Detached المنفصلة  للمنازل  فبالنسبة 
واحدة  أسرة  تناسب  التى   homes
المتوسطة،  األسعار  من  قريب  وسعرها 
فصل  هو  للبيع  لعرضها  وقت  أفضل 
جاذبية  اكثر  المنازل  تبدو  حيث  الربيع. 
عالية.  معنوية  حالة  فى  المشترين  ويكون 
كما ان معظم األسر ترغب فى إتمام عملية 
الشراء قبل إجازات الصيف. كذلك يدرك 
الجديدة  المدارس  فى  التسجيل  ان  اآلباء 
الدراسة.  بدء  قبل  كافى  وقت  الى  يحتاج 
قيمة منزلك اعلى كثيرا من  اذا كانت  اما 
متوسط األسعار فى المنطقة، فافضل وقت 
الخريف.  فصل  هو  للبيع  المنزل  لعرض 
الى  يحتاج  المنازل  من  النوع  هذا  الن 
مشترى مقتدر، والمشترى المقتدر يهتم اوال 
بقضاء االجازات الصيفية، وعند انتهاءها 
يبدأ البحث عن المنزل المناسب فى فصل 
مثل  الصغيرة  للمنازل  بالنسبة  الخريف. 
 townhouses or apartments
اكثر  واالفراد  الجدد  للمشترين  المناسبة 
من العائالت، عرضها للبيع ليس مقيد بأى 
بذلت  اذا  السنة. عموما  فصل من فصول 
وعرضته  جيد  بشكل  منزل  لتقديم  جهدا 
البيع  فاحتماالت  مناسب،  بسعر  للبيع 
تكون  قصير  وقت  فى  المعروض  بالسعر 

كبيرة.

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
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بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

تطور  عن  السابقين  المقالين  في  تحدثنا 
من  بدايه  مصر  في  الطائفيه  الفتنه  مراحل 
 ، الحاليه  العصور  وحتي  سحيقه  عصور 
ووصلنا الي عصر الرئيس السادات وسنري 
في  النوعي  التحول  كيفيه  المقال  هذا  في 

وارهاب  التنكيل 
شهدت   ، االقباط 
السبعينيات  فترة 
األحداث  من  عدداً 
ضد  العنيفه 
في  المسيحيين 
سبقت  مصرفقد 
تلك االحداث حادثة 
وكانت  الخانكة، 

إثنين  تحول  بتحول  بدأت  لها  تمهيداً  بمثابة 
 ١97٠ عام  فى  للمسيحية  اإلسالم  من 
الكنسية  وقيادات  البابا  اجتماع  جاء  ثم   ،
خطة  عن  تقارير  وإصدار  باإلسكندرية 
 ،١972 مارس  فى  المسلمين  لمناهضة 
عقد  نفسه  العام  من  يوليو  فى  مباشرة  تاله 
مؤتمر لقيادات الكنسية باإلسكندرية، خرج 
الشعب لحماية  عنه إرسال برقيات لمجلس 
ذاته  العام  األقباط، وفى سبتمبر من  حقوق 
األرثوذكسية  النهضة  جمعية  مهاجمة  تم 
التى يقوم األقباط فيها بتأدية الشعائر الدينية 
وهى  بالبحيرة،  سنهور  بقرية  والواقعة 
واإلرشاد  للوعظ  خصيصاً  أنشأت  جمعية 
والنشاط الثقافى والدينى، وفى نهاية الشهر 
صدر قانون حماية الوحدة الوطنية، ليصل 
أحداث  وقوع  إلى  نوفمبر  شهر  فى  األمر 
الخانكة  أى أن جل االرهاب والعنف الذي 
نوع  عن  النظر  بغض  االقباط  بحق  صدر 
المستخدم، كانت محدودة،  العنف  ومستوى 
وتنسحب صفة »المحدودية« هنا على عدد 
المواجهات ونوعيتها )أسبابها، موضوعاتها، 
أسفرت  التى  النتائج  لها،  األطراف  إدارة 
من  األعظم  السواد  أن  نالحظ  كما  عنها(. 
بناء كنيسة  بالخالف حول  األحداث مرتبط 
مرخصاً  ليس  مكان  فى  صلوات  إقامة  أو 
التى  األولى  الحالة  باستثناء  ككنيسة، وذلك 
نجمت عن اعتناق شابين مسلمين للمسيحية، 
ثم مسألة قانون الردة وتطبيق حدود الشريعة 
اإلسالمية على المرتد ، أى أن موضوعات 
الخالف انحصرت إجمااًل فى حرية العقيدة 
وحرية ممارسة طقوس العبادة لدى األقباط.

التى  والمسائل  المواجهات  جميع  وفى 
مثلت احتكاكاً أو مقابلة بين ما هو إسالمى 
النظام  أن  نالحظ  الفترة  هذه  فى  ومسيحى 
عدم  إلى  البداية  فى  يميل  كان  الحاكم 
التصعيد، مع مزيد من الميل نحو استرضاء 
أو على األقل عدم استعداء مسلمى مصر في 
المقابل كان الظهير الشعبي المسلم يميل الي 
التشدد والتصعيد ، وبناء عليه تقدم األزهر 
بمشروع قانون إلعدام المرتد وإقامة الحدود، 
الرفض  من  حالة  حدوث  عليه  وترتب 
واالحتقان من جانب األقباط  وعلى إثر ذلك 
عقدت الكنيسة القبطية مؤتمراً باإلسكندرية 
يحمل  بيان  يناير ١977، تمخض عنه  فى 
عدداً من المطالب األساسية، أبرزها ضمان 
الشريعة  تطبيق  قبول  وعدم  العقيدة،  حرية 
اإلسالمية على المسيحيين، وحماية األسرة 
المسيحية وبناًء على ذلك عقد اإلمام األكبر 

األزهر  شيخ  محمود  الحليم  عبد  الدكتور 
العام؛  ذات  من  يوليو  فى  إسالمياً  مؤتمراً 
فيه على  أكد  المسيحى،  المؤتمر  للرد على 
وأنه  اإلسالمية،  الشريعة  تطبيق  ضرورة 
تطبيق  فى قضية  التريث  المقبول  من غير 
مراعاة  الشريعة 
المصريين  لمشاعر 
ويالحظ  األقباط 
فترة  أن  أيضا 
شهدت  السبعينيات 
الوضع  عن  الحديث 
الفقهى لألقباط، ومن 
أهل  مفهوم  برز  ثم 

الذمه.

وليمتص الرئيس السادات الغضب العارم 
قياداتها  في  ممثله  الكنيسه  اصاب  الذي 
واالرهاب  العنف  احداث  بعد  وشعبها 
لجنه  تشكيل  قرر  فقد  بالخانكه  حدث  الذي 
يحمل  بطلب  تقدم  حيث  الحقائق  لتقصي 
جاء  كما   ، الشعب  إلى مجلس  الرغبة  هذه 
قرار تشكيل لجنة تقصى الحقائق، بالتوازى 
القضائية  والهيئات  المؤسسات  عمل  مع 
يشير  ما  الموضوع،  فى  بالتحقيق  المعنية 
لم  الموضوع  مع  الرسمى  التعامل  أن  إلى 
على  الحصول  فى  الرغبة  على  يقتصر 
غضبه  المتصاص  وإنما  حدث  ما  حقيقة 
العام  الرأي  امام  االمر  والظهار  االقباط 
النظام  ان  العالمي  العام  والرأي  الداخلي 
الحادثه  لتلك  المصري يولي اهميه قصوي 
من  بدأ  كيف  التقريرموضحاً  وانتهي   ،
لجمعية  مقر  إلى  يملكها مسلم  قطعة أرض 
الجمعية  وأن  المقدس«  الكتاب  »أصدقاء 
المقر  استخدمت   ١946 عام  منذ  المشهرة 
دون  والصالة  الدينية  الشعائر  ممارسة  فى 
أو  كنيسة  بإقامة  ترخيص  على  الحصول 
حرص  و  الغرض  هذا  إلى  المقر  بتحويل 
واضعو التقرير على تضمين هذا القسم عدة 
منطقة  فى  العام  بالوضع  تتصل  مالحظات 
مشيرة  واألقباط،  المسلمين  بين  الخانكة 
شغل  وفى  السكان  بين  األقباط  نسبة  إلى 
أهل  تعامل  طريقة  وإلى  العامة،  الوظائف 
اورد  كما  هناك  المحلية  واألجهزة  المنطقة 
حوادث  وأسباب  مقدمات  ايضا   التقرير 
بالمقدمات،  يتصل  وفيما  الطائفية،  اإلثارة 
أوضح تقرير اللجنة أن ثمة جذوراً ألحداث 
حوادث  جسدتها  الجذور  وهذه  الخانكة، 
سابقة على الخانكة، تم التعامل معها بقصور 
من الجانبين )المسلم والمسيحي( فضاًل عن 
أجهزة الدولة، وانتقدت اللجنة فى تقريرها ما 
اعتبرته عدم مراعاة كل جانب للحساسيات 
اآلخر،  الجانب  لدى  االستثارة  ونقاط 
تحديداً  الخصوص  اللجنة فى هذا  وأشارت 
توليه  بعد  شنودة  للبابا  الواسع  النشاط  إلى 
البابوية وقبلها، وضربت أمثلة بمقال نشره 
وردود  انتقادات  أثار   ١97٠ ديسمبر  فى 
 ، المسلمين  الدين  رجال  من  واسعة  فعل 
وانتهي التقرير  إلى تحميل بعض المسؤولية 
القائمين على  عن الحادث بصفة عامة إلى 
أمر جمعية »أصدقاء الكتاب المقدس« الذين 

حولوها إلى كنيسة دون ترخيص بذلك.
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نقابة الكتاب املصرية
يف حضرة اخلجل وكتابها األوفياء!!

 بقلم عبدالواحد محمد

  ) املصرية  الكتاب  )لنقابة 
احلالية تاريخ مشرق منذ إنشائها  

األديب  يد  علي  ١٩٧٥م   عام  في 

الكبير الضابط  بسالح الفرسان 

وزير  السباعي  يوسف  األستاذ 

للكتاب   كاحتاد  األسبق   الثقافة  

مجموعة  مع  شملهم   يضم 

محمد  الكبار   مصر  أدباء  من 

عبداحلليم عبداهلل توفيق احلكيم  

امني يوسف غراب جنيب محفوظ 

الكبار  مصر  أدباء  من  وغيرهما 

من  الهامة  املرحلة   تلك  في 

تأكيدا   املصرية  الثقافة  تاريخ 

واألديب  األدب   دور  علي  محوريا 

بتحوالت   ومرورا  مجتمعة  في 

علي  بعد  فيما  وتاريخية   زمنية 

مصر   كتاب  احتاد  ترأس   من  يد 

بهم   نفخر  كبار  وكتاب   أدباء  من 

فاروق  أباظة   ثروت  توفيق احلكيم 

وهبه   الدين  سعد  خورشيد  

محمد  الكبير  واألديب  األستاذ 

سلماوي  والشاعر الكبير الدكتور 

احلالي  النقيب  عبدالهادي   عالء 

جمللس إدارة نقابة كتاب مصر والذي 

حتول مسمي )االحتاد (إلي ) نقابة 

وفي  مهني   كمسمي  للكتاب(  

الكاتب  لرفعة  هذا تطور حقيقي 

والكاتبة  املصرية في فترة رئاسة 

الدكتور عالء عبدالهادي احلالية  .

وكتابها   اخلجل   حضرة  وفي 

تفصلنا  قليلة  وأيام   األوفياء  

توقف  بعد  االنتخابات  إجراء  عن 

كورنا   جائحة  بسبب  عامان 

ديسمبر    ٣١ يوم  اقامتها  واملزمع  

اجلاري 202١ م نعيش تلك املشاعر 

)كتابا ( بالرغبة الدائمة في تبني  

الثقافية  قضايا الكاتب والكاتبة 

اسمه  تاريخ   صنعوا  من  بضمير 

(   ويتنافس علي  الكتاب  )نقابة 
الكتاب   نقابة  مجلس  مقعد 

اكثر من ٦0 مرشحا بينهم كاتب 

الواحد محمد  عبد  السطور  تلك 

الروائي  والكاتب  الصحفي  وكل 

منا  يحذوه األمل في حتقيق  أهداف 

إيجابية للزمالء  والزميالت جميعا 

الذي يحتاج  األديب   بدور  يليق  مبا 

الي رعاية دائمة وفاعلة  لكل من 

 ٣١ يوم  بالفوز   التوفيق  يحالفه  

االنتخابات   يوم  ديسمبراجلاري  

في مبني  نقابة الكتاب بالزمالك.

الكتاب   نقابة  أن  ذكره  اود  وما 

ونساء    رجال  مثقفة  نخبة  تضم 

الوطن  ابناء  من  وشيوخ   شباب 

والثقافة  بالعلم  لهم  املشهود 

بكل  ونذكر  النبيلة   واألخالق 

قيد  وعلي  راحلون  اساتذة   خير 

اإلعالمي  ومنهم  بيننا   احلياة 

الكنيسي   األستاذ حمدي  الكبير 

الشاعر  وهبة   الدين  اللواء سعد 

األديب  شوشة    فاروق  الكبير 

الكبير ثروت أباظة  األديب الكبير 

توفيق  احلمامصي    عبدالعال 

جنيب  حقي   يحي  احلكيم 

محفوظ وآخرون رحمهم اهلل وأمد  

الكبير  األديب  عمرهم   في  اهلل 

والوزير  سلماوي   محمد  األستاذ 

عصفور   جابر  د  للثقافة  السابق 

القعيد  يوسف  الكبير  واألديب 

والروائي الكبير  ابراهيم عبداجمليد   

والسيناريت الكبير محمد السيد 

حجازي   عبداملعطي  احمد  عيد  

الذين  الكتاب   كبار  من  وغيرهما 

من  قدموه  ما  وبكل  بهم  نعتز 

إبداعات وتضحيات كثيرة  ومنهم  

رئيس  سلماوي  محمد  االستاذ 

نقابة الكتاب  شرفيا مدي احلياة

وفي حضرة  اخلجل  ومع كتاب 

تقدم  كل  نأمل  األوفياء  مصر 

وكل  املصرية  والكاتبة  للكاتب 

مرشح ومرشحة  يتنافسون بكل  

روح رياضية من أجل  رفعة  األدب  

وال  بهم  يليق  مبا  واألدباء  العربي  

توجيه رسالة  ولن ننسي  ننسي  

شكر جمللس اإلدارة احلالي  برئاسة 

الشاعر  عبدالهادي  عالء  الدكتور 

جميعا  وزميالته  وزمالءه  الكبير 

جهودهم  علي  اإلدارة  مجلس  في 

في خدمة االدب والثقافة املصرية.

مصر  رحم  من  نكتب  ويقينا 

وأبدا    دوما  اخلالد  الرمز  احلبيبة  

كل ما هو إيجابي ومينحنا  الثقة 

هو  دوما  ومستقبال  غدا    في 

السالم  مصر  لتبقي  األفضل   

والثقافة التاريخ علي مر عصورها   

نتوجه  احلب  وبكل  وإبداع   ضمير 

الغالية   مصر  سفينة  راعي  إلي 

الرئيس  املعاصرة  ونهضتها 

بالشكر  السيسي   عبدالفتاح 

من  يقدمه  ما  كل  علي  والعرفان 

املصرية  للثقافة  حقيقي  دعم  

واألدباء  كل التقدير واإلميان يقينا 

الغالي  الوطن   مصر  بدور  وأبدا  

والبناء  السالم  مصر  والعزيز  

واخللود  .

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد

 في يوم صدوره على االمييل

  ahram.teeba@gmail. com ارسل لنا على 

8164gindi@rogers.com  أو

قضايا وآراء
الفتنه  »جذور  مقال  بقية 

الطائفيه في مصر« ص 4 

بقيادة  السبعينيات  وقد بدأت فترة 
حيث  المؤسستين،  من  لكل  جديدة 
جاء البابا شنودة على رأس الكنيسة 
بعد وصول الرئيس السادات للحكم 
ببضعة أشهر، وقد ارتبطت بدايات 
فيها،  القائد  بدور  المؤسستين  عمل 
المستقبل  وما يمكن أن يقوم به فى 
وفى  األول  المقام  فى  للمؤسسة 
بصفة  المصرية  السياسية  الحياة 
فترة  بعد  السادات  بدأ  إذ  عامة، 
بتصفية  للحكم  وصوله  من  وجيزة 
القوى والتحرك على مسار  مراكز 
وقد  المنابر،  وإنشاء  الديمقراطية 
ثوره  أسماه  ما  إطار  فى  ذلك  جاء 
بدأ  الحين  ذلك  ومنذ   ، التصحيح 
صراع بين قيادات الدوله من جانب 
وبين قيادات الكنيسه من جانب اخر 
، وحفلت حقبة السبعينيات بصراع 
خفى أحياناً ومعلن فى أحيان أخرى 
بين قداسه البابا والرئيس أما أخطرها 
االنقطاعى،ثم  الصوم  إعالن  فهو 
إلغاء االحتفال بالعيد، ورفض مقابلة 
بالعيد  للتهنئة  رسمى  مسئول  أى 
أبشع  وكان   ، بذلك  الكنائس  وإلزام 
ما استخدمه السادات ضد البابا قرار 
من  الرغم  على  منصبه  من  عزله 
أن البابا ال تعينه الدولة ، المواجهة 
تطفو  والبابا  السادات  بين  المباشرة 
األحداث  انتشار  السطح عقب  على 
الطائفية والتى يرجعها البعض إلى 
السريع  االنتشار  فعل ضد  رد  أنها 
أن  إال  الكنائس،  بناء  فى  والمتعمد 
المواجهة أصبحت علنية فى العامين 
الالحقين لخطاب السادات فى مايو 
١98٠، وكانت أقصاها فى سبتمبر 
العلنية  المواجهة  أن  إال   ،١98١
أفعال،  ردود  جاءت  السادات  من 
جاء   ١98٠ مايو  خطاب  أن  حيث 
فى  بالعيد  البابا  احتفال  إلغاء  عقب 
ورفضه   ،١98٠ إبريل  مارس/ 
رئيس  مندوب  من  التهانى  استقبال 
الجمهورية، وإعالنه الصوم والسفر 
إلى وادى النطرون، وأمره للكنائس 
قبل  من  بالعيد  التهنئة  قبول  بعدم 
المسئولين الرسميين ، أما أحداث 5 
البابا،  وقرار عزل  سبتمبر ١98١ 
فقد جاء عقب أحداث كثيرة متداخلة 
ومتشابكة لعل أبرزها حادث يونيه 
١98١ أو ما يعرف بحادث الزاوية 
كنيسة  حادث  ويليه  الحمراء، 
باإلضافة    ١98١ بشبرا  مسرة 
شنودة  البابا  بأن  السادات  إليمان 
من  المهجر  أقباط  يحرك  الذى  هو 
التى  والضغوط  المظاهرات  حيث 
أجل  من  دولتهم  على  يمارسونها 
الضغط على مصر فى هذا الملف، 
واعتبر السادات أن البابا شنودة هو 

انتهت  وقد  هؤالء  وراء  يقف  من 
شنودة  والبابا  السادات  بين  العالقة 
الثالث بمحاصرة البابا فى دير وادى 
لمنعه  عسكرية؛  بقوات  النطرون 
من المغادرة أو االتصال بأحد، بل 
وتم تعيين لجنة خماسية تقوم بمهام 

البابا. 

في  عنفا  الحوادث  اكثر  ومن 
الزاويه  حادثه  كانت  السادات  عهد 
بنزاع  الحادثة  تلك  بدأت  الحمراء 
واألقباط  المسلمين  بعض  بين 
وتطور  فضاء،  أرض  قطعة  حول 
فيها  استخدمت  معركة  إلى  النزاع 
األسلحة النارية؛ مما أدى إلى مقتل 
فحادثه   ، المسيحيين  من  العشرات 
حدث  أهم  يمثل  الحمراء  الزاوية 
إذ  الثمانينيات،  مرحلة  خالل  وقع 
عدد  من   %68 نحو  بمفرده  شهد 
المتوفين فى األحداث الطائفية التى 
شهدتها هذه المرحلة ، وقد فجر هذا 
األفعال  ردود  من  العديد  الحادث 
كان  واإلعالمية  والرسمية  الشعبية 
والذى  الرسمى  الفعل  رد  أعنفها 
بحوالى  األحداث  انتهاء  بعد  جاء 
شهرين أما عن اإلجراءات الرسمية 
أهمها  عديدة  فهى  اتخاذها  تم  التى 
تحويل نقطة الشرطة التى كانت فى 

المنطقة إلى مركز شرطة.

فكان  االخر  المروع  الحادث  اما 
هذا  جاء  و  شبرا  كنيسه  حادثه 
الحادث بعد مرور أقل من شهرين 
على حادث الزاوية الحمراء والذى 
كانت ما تزال توابعه لم تنته بعد وقد 
حدث أثناء حفل زفاف مساء يوم 2 
أغسطس١98١ أن وقع انفجار فى 
فناء كنيسة مسرة بشبرا، أسفر عن 
وقد  قتلي  وثالثه  وقوع 56 مصاًبا 
جاء هذا الحادث متزامنا مع زياره 
الواليات  الي  السادات  الرئيس 
الدول  االمريكيه وعدد من  المتحده 

االوروبيه.

خطابه،  وفى  الحادثين،  وعقب   
دعى الرئيس البرلمان لالنعقاد يوم 
من  عدد  اعتقال  وتم  سبتمبر،   5
كنسيه  وقيادات  الحزبيه  القيادات 
عدد  وصل  وقد  قبطيه   وقيادات 
المعتقلين رسمياً يوم 3 سبتمبر إلى 
إلغاء  إلى  باإلضافة  معتقال   ١536
قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 
شنودة  األنبا  بتعيين   ١97١ لسنة 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا 

المرقسيه.

سوداء  حقبه  نهايه  تلك  وكانت 
عصر  في  االقباط  منها  عاني 

الرئيس السادات.
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اله املراحم 
د. روز غطاس

اعظم صفة يوصف بها شخص هي انه رحيم, فما 
كال  وصفه  الذي  الخالق  االله  الرب  علي  تطلق  بالك 
من ُكَتاب العهد القديم والعهد الجديد انه مملوء رحمة 
ومحبة وغفران. فداود النبي مثال يصف حالته انه تتبعه 
اثنين خير ورحمة، فكلما قرأت هذا العدد تخيلت نفسي 
»خير«  يدعي  صغير  طفل  اليمني  يدي  وفي  اسير 
كلمة  معني  ان   . رحمة«  تدعي«  بنت  وباألخرى 
تشمل صلوات  كما  بركة.  نعمة,  رأفة, شفقة,  رحمة: 
القديسين جميعهم هذه التعبيرات التي تشيد بعمق وغني 
الرب  ايها  يقولون:  فنسمعهم  التي قويت علينا  رحمته 
حافظ  واالرض  السماء  في  مثلك  اله  ال  اسرائيل  اله 
العهد والرحمة لعبيدك السائرين امامك بكل قلوبهم. لك 
يا رب الرحمة ألنك انت تجازي االنسان كعملهم. الن 
الرب االله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا, ال 
يمنع خيرا عن السالكين بالكمال الن فيه الرحمة والحق 
صالح  رب  يا  انت  ألنك  تالثما.  والسالم  البر  التقيا, 
يا  انت  اما  اليك.  الداعين  لكل  الرحمة  وكثير  وغفور 
رب فاله رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة 
والحق. العدل والحق قاعدة كرسيك. الرحمة واالمانة 
تتقدمان امام وجهك. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح 
وكثير الرحمة. رحمة وحكما اغني, لك يا رب ارنم. 
اما رحمة الرب فإلى الدهر واالبد على خائفيه وعدله 
على بني البنين. الذي يا نفسي يفدي من الحفرة حياتك 
الرب  اسرائيل  ليرج  والراف.  بالرحمة  يكللك  الذي 
الن عند الرب الرحمة وعنده فدى كثير. وكاتب سفر 
االمثال ينصحنا قائال: ال تدع الرحمة والحق يتركانك. 
تقلدهما على عنقك. اكتبهما على لوح قلبك؛ اما يضل 
فيهديان مخترعي  الرحمة والحق  اما  الشر؛  مخترعو 

الصديق فرحمة  ليضربني   )  22 : امثال ١4  الخير) 
وليوبخني فزيت للراس. ال يأبى راسي, الن صالتي 
بعد في مصائبهم. وفي ارميا 3١ : 3 يكتب الكاتب ان 
الرب ترأي له من بعيد مصرحا محبة ابدية احببتك من 
اجل ذلك ادمت لك الرحمة. اما نحميا 9 : ١7 فيحذر 
في صالته قائال: اذا الشعب ابوا االستماع ولم يذكروا 
عجائبك يا رب التي صنعت معهم وصلبوا رقابهم وعند 
وانت  عبوديتهم.  الى  ليرجعوا  رئيسا  اقاموا  تمردهم 
اله غفور وحنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة 
فلم تتركهم. اما بولس ويعقوب فيشيدان برحمة الرب 
واصفين ومؤكدين: الرب الذي هو غني في الرحمة، 
 :  2 افسس   ( بها  احبنا  التي  الكثيرة  محبته  اجل  من 
4(، فلنتقدم بيسوع المسيح ربنا والهنا  بثقة الى عرش 
 ( حينه  في  عونا  نعمة  ونجد  رحمة  ننال  لكي  النعمة 
عبرانيين 4 : ١6 (. لماذا نكون متقدمين بثقة بدم يسوع 
لم  لمن  رحمة  بال  هو  الحكم  الن  المصلوب:  المسيح 
يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. لذلك لنطلب 
الحكمة الن الحكمة التي من فوق فهي اوال طاهرة، ثم 
مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملؤة رحمة واثمارا صالحة، 
 )  ١7  :  3  ,  ١3  :2 يعقوب  والرياء)  الريب  عديمة 
مزمور  فمي)  يخبر  حقه  عن  اغني  الرب  فبمراحم   .
الحياة) مزمور 63 :  89 : ١ (. رحمتك افضل من 
3 ( ؛ من احسانات الرب اننا لم نفن فمراحمه جديدة 
ارجوه) مراثي  ذلك  اجل  امانته من  كثيرة  كل صباح 
الموت  رغم  ارميا  شاهده  ما  هذا   .)  22  :  3 ارميا 
والدمار من حوله، ان رحمة الرب جديدة كل صباح 
امانتنا. يجب ان  وانه كثير االمانة رغم فسادنا وعدم 
نتوب ونرجع حتي يرحمنا الرب ويشرق بوجهه علينا 
يا  باركي  المزمور:  كاتب  مع  فنهتف  ويرفع غضبه. 

نفسي الرب وال تنسي كل حساناته.

مواليد  من  فام  عبده  المهندس 
بكالوريوس  على  حصل  الفيوم. 
الهندسة اإلنشائية حامعة فؤاد األول 
ثم   ،١95١ عام  حالياً(  )القاهرة 
الهندسة  فى  العليا  الدراسات  دبلوم 
عام  القاهرة  حامعة  اإلنشائية 
١958، ودبلوم الدراسات العليا فى 
ميكانيكا األساسات – جامعة القاهرة 
الماجستير  درجة  ثم   ،١958 عام 
 – واألساسات  التربة  ميكانيكا  فى 

جامعة القاهرة عام ١969.

فى الفترة ١96٠ – ١969 شغل 
أبحاث  لمعامل  عام  مدير  منصب 
التربة بوزارة اإلسكان، ثم فى الفترة 
منصب  شغل   ١978  –  ١969
مجلس  رئيس  نائب  ثم  عام  مدير 
إدارة فى الشركة العربية لألساسات 
فى  بمصر  المتخصصة  “فيبرو” 
مجاالت األساسات الميكانيكية. وفى 
مع  أسس  الفترة ١977 – 2٠٠١ 
صديقه الحميم د. صبرى سمعان – 
مكتبهما   – القاهرة  بهندسة  األستاذ 
الفترة  وفى  المتكامل،  اإلستشارى 

مهندس  صار   2٠٠١  –  ١978
هندسة  فى  متخصص  إستشارى 
التربة واألساسات، كما أسس مكتبه 
ُمجهز  خاص  ومعمل  اإلستشارى 

ألبحاث التربة واألساسات.

أنطونيوس  القمص  عنه  يذكر 
بكنيسة  المعروف  الكاهن  أمين 
والذى  الجديدة  بمصر  مارمرقس 
)تمتد  الفيوم:  فى  طويلة  فترة  خدم 
إلى  فام  عبده  بالمهندس  عالقتى 
اكتشفت  وكنت  مضى  قرن  نصف 
على مدى هذه السنين فى شخصيته 
كثيراً من الفضائل والتقوى فى قلب 
واالتضاع  والوفاء  بالحب  يفيض 
والنقاء واإلكثار من عمل الخير فى 

الخفاء(.

التقينا  )حينما  قائاًل:  يضيف  ثم 
فى خدمة بلدنا األولى بالفيوم وضع 
األولى  النواة  فام  عبده  المهندس 
األنبا  مؤسسة  فى  األيتام  لبيت 
وانتقلت  خدماته  وأمتدت  ابرآم. 
مارمرقس  كنيسة  مشروعات  إلى 
للشباب  بيوت  من  الجديدة  بمصر 
الفقيرة  األسر  إليواء  مساكن  إلى 
المرضى  عالج  فى  مشاركة  إلى 
وتعرف  خدمته  ونمت  الفقراء. 
األساقفة  اآلباء  من  الكثيرون  عليه 
واآلباء الكهنة العاملين بكرم الرب 

وعوناً  سنداً  فكان  مكان،  كل  فى 
للجميع فى مشروعات بناء الكنائس 
وُمجّمعات الخدمة، وكان يقدم جميع 
مقابل  بدون  مجاناً  الخدمات  هذه 
وفى الخفاء حتى ال ينال مديحاً من 

الناس(.

أسقف  متاؤس  األنبا  عنه  ويذكر 
فترة  خدم  والذى  السريان  دير 
القديمة:  مصر  كنائس  منطقة  فى 
رئيس  فام  عبده  المهندس  )كان 
الخليج،  فم  مارمينا  كنيسة  مجلس 
ومن عدة سنوات كانت الكنيسة قد 
تعوم  وأصبحت  جداً  حالتها  ساءت 
على  وأوشكت  المياه  من  بحر  فى 
فام  المهندس عبده  االنهيار. وبهمة 
وبإسهاماته الهندسية والمالية تم بناء 
هذه الكنيسة من جديد تحت إشراف 
المهندس  أعاد  كما  اآلثار،  هيئة 
“ماربهنام”  كنيسة  بناء  فام  عبده 
المجاورة لها كما رمم كنيسة الشهيد 
وبنى  العلوى  بالدور  مارجرجس 
“أنبا  باسم  جديدة  كنيسة  بجوارها 
قديمة  كنيسة  مكان  كاما”  يوحنا 
مندثرة، كما جدد الكثير من ملحقات 
الكنيسة  مدخل  فى  وبنى  الكنيسة 
منارة جميلة. وقد كلفته هذه المبانى 
والتجديدات الكثير من الجهد والمال 
وشكر  ورضى  بسخاء  ينفق  فكان 
تغير  الكبير  وبجهده  ذات،  وإنكار 

قرأت لك 
جنوى غاىل

احلب  يف الزواج التزام مدي اجلياة

ان الحب في الزواج هو التزام 
ان  من  الرغم  وعلي  الحياة  مدي 
معظم الناس يتزوجون فقط بسبب 
تصبح  االحيان  بعض  ففي  الحب 
المشاعر باردة تجاه الطرف االخر 
من  بكثير  أكثر  الحب  ولكن   .  -
مشاعر – وهو التزام مدى الحياة  
 28-5 أفسس  في  االية  وتقول 
يحبوا  أن  الرجال  علي  »يجب 
يحب  -ومن  كأجسادهم  نساءهم 
أمرأته يحب نفسه » وعلي الرغم 
االفالم من  في  ونراه  نسمعه  مما 
ما  هناك  فليس  الخيالية  القصص 
يضمن أن الناس الذين يتزوجون 
فقد   , االبد  الي  سعداء  سيعيشون 
مع  خاطئ  بشكل  االمور  تسير 
أنفسنا  نجد  فقد   - النوايا  أفضل 
والعداء  باالستياء  ملئ  منزل  في 
وليس  والبؤس  واالضطرابات 
القلب  وجع  مثل  قلب  وجع  هناك 
من زواج غير سعيد , ومع ذلك 
الصعب  الزواج  يكون  أن  يمكن 
هو المكان الذي يتعامل فيه هللا مع 
االنسان الداخلي في القلب – فبدال 
من التركيز فقط علي ماهو الخطأ 
فتح  الي  نحتاج  حياتنا  في شريك 
قلوبنا للرب وان نكون صريحين 
مع انفسنا وواضحين ونواجه الشر 
ان  هللا  من  ونطلب  بداخلنا  الذي 
يساعدنا علي التغيير وسوف يبدأ 
هللا في القيام بذلك بلطف وتدريجيا 
كما  أنفسنا  نري  ان  نبدأ  وسوف 
نتمني ونعود للصبر ونسيطر علي 
الي  بحاجة  فنحن  وكالمنا  انفسنا 
مساعدة الروح القدوس لنقوم بما 
هو صحيح حتي لو كان هناك ظلم 
النعمة  في  نمونا  أن   - علينا  وقع 
رفيق  يغير  قد  هللا  من  واقترابنا 
حياتنا او أل! ال توجد ضمانات في 
الحياة اال محبة ربنا يسوع المسيح 
نتغير  أن  يمكننا  بمساعدته  ولكن 
وبالرغم من كل علل الزواج التي 
قد ال تشفي فبنعمة هللا نستطيع ان 
نكمل حياتنا في سالم , ومن بين 
في  السالم  تحقق  التي  االسباب 
حياتنا هي طريقة تحدثنا وكالمنا 
مع شريك حياتنا - ففي االية من 
تقول   4-١3 االولي  كورونثوس 

المحبة   , وترفق  تتأني  المحبة   «
تنتفخ  وال   , تتفاخر  وال  تحسد  ال 
لنفسها  ما  تطلب  وال  تقبح  وال 
وال تحتد وال تظن السوء » وقال 
الشاعر أوجدين ناش الذي توصل 
كيفية  علي  لتساعدنا  معادلة  الي 
شريكنا  مع  فعال  بشكل  التحدث 
تريد  كنت  إذا   « قال  الحياة   في 
يكون زواجك همسة حب في  أن 
المحبة فكلما كنت علي  كأس من 
وعندما   ) بذلك  )أعترف  خطأ 
تكون علي حق )أصمت ( وهناك 
هذه  في  المفيدة  الحقائق  بعض 
من  معتمدة  حقيقة  وهي  المقولة 
قبل الكتاب المقدس , فدعونا ننظر 
الي النقاط الرئيسية وهي ؛ أوال : 
إذا كنا مخطئين فنحن بحاجة الي 
االعتراف بذلك وسوف تستفيد من 
فقط  ليس  الصدق  من  النوع  هذا 
في الزواج بل وفي كل العالقات 
ان  حاولنا  وإذا   – االجتماعية 
نحمي أنفسنا وكرامتنا عندما نكون 
مخطئين )بعدم االعتراف بالخطأ( 
النتائج سيئة – ومن  فهذ سيجعل 
الصعب  من  يكون  أخري  ناحية 
العيش مع شريك حياتك  إذا أصر 
كال منكم علي انه دائما علي حق 
ويخشي كال منكم ان يقول لالخر 
)أني غير معصوم من الخطأ وأنا 
آسف ( ووفقا لالية من كورونثوس 
االولي ١3-4 )ألمحبة ال تطلب ما 
لنفسها , وال تحتد وال تظن السوء 
عندما  نصمت  ان  يجب   : ثانيا   )
فإن  فمنا  ونغلق  حق  علي  نكون 
الكلمات الصعبة والتوبيخ والتهكم 
تجلب الدموع ولكن الكلمات اللينة 
الراحة والهدوء  والمشجعة تجلب 
ليس  الزواج  نجاح  إن   . والسالم 
الشخص  علي  العثور  في  هو 
انت  المناسب ولكن هو ان تكون 

شخصا مناسبا .

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)109( املهندس/ عبده فام )1928 – 2001(

كعروس  وأصبحت  الكنيسة  حال 
فى أوج زينتها(.

)كان  متاؤس:  األنبا  ويضيف 
فى  كثير  تعب  فام  عبده  للمهندس 
القديمة،  بمصر  سرجة  أبى  كنيسة 
فهو عضو فى مجلسها والمستشار 
من  فيها  يُعمل  ما  لكافة  الهندسى 
بالجهد  فيها  ساهم  وقد  ترميمات 
أيضاً  كان  كما  كعادته،  والمال 
الشهيد  كنيسة  لمجلس  رئيساً 
تعب  وله  الخليج  بفم  مارجرجس 
ومشروعاتها  إنشاءاتها  فى  كثير 
فى  يتفانى  كان  وكما  وتوسعاتها، 
أيضاً  يتفانى  كان  الكنائس،  بناء 

بهذه  أعتنى  الرب.  فى خدمة أخوة 
الخدمة فى كنيسة مارمينا بفم الخليج 
فى  اسهاماته  بفضل  رائدة  وجعلها 
هذه الخدمة المباركة هذا إلى جانب 
ال  التى  الخفاء  فى  الكثيرة  عطاياه 
يعلمها أحد إال هللا ليكافئه عنها فى 

السماء(.

ثم يؤكد نيافة األنبا متاؤس على 
فام  عبده  المهندس  )كان  حقيقة: 
وأسرته على عالقة وطيدة مع البابا 
قديمة  عالقة  وهى  الثالث  شنوده 
منذ 4٠ سنة حينما كان البابا أسقفاً 
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عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )105(
بعــد النظر... والقرار الصعب

 ادوارد يعقوب

وصل الصراع بين السلطة األردنية واإلرهابيين الفلسطينيين 
باألردن الى أوجه في الثلث االخير من عام ١97٠ وأصبحت 
الدولة  داخل  دولة  تمثل  بمليشياتها  الفلسطينية  المنظمات 
األردنية وقد وصلت الي هذه القوة بفضل دعم عبد الناصر 
النظام  لها. وقد دخل  المستمرة من مصر  السالح  وامدادات 
مع  اليومية  المسلحة  االشتباكات  من  فترة  في  األردني 
اإلرهابيين الفلسطينيين منذ يونية ١97٠. على أنه حين فضت 

المقاومة الفلسطينية التحالف بينها وبين عبد 
الحلقة  في  بيناه  الذي  النحو  على  الناصر 
السابقة، وجد النظام األردني في هذا الصدام 
فرصته التاريخية لتوجيه ضربة قاضية الى 
المليشيات الفلسطينية حتى ال تقوم لها بعدها 
المصادر  فتعترف  األردن.  في  قائمة 
وهو  بالذات،  أغسطس  شهر  أن  الفلسطينية 
هو  الناصر،  عبد  مع  الصدام  فيه  وقع  الذي 
تحركه  األردني  النظام  فيه  بدأ  الذي  الشهر 
العسكري لضربة أيلول )سبتمبر(. والغريب 
أن هذا التحرك لم يكن خافياً عن أعين منظمة 
فتح وأرصادها الخفية، ولكن الغرور منعها 
من تقدير خطورته في الوقت المناسب، رغم 
الجيش  قطاعات  معظم  تحريك  شمل  أنه 

األردني باتجاه المدن الرئيسية. وكان تحرك النظام األردني 
بذكاء، ويتفق مع أوضاع ازدواج السلطة وتفاوتها من جهة 
ألخرى. فقد كانت مناطق الجنوب في األردن، التي تسكنها 
النظام  لصالح  النفوذ  كفة  فيها  يميل  العشائر،  من  غالبية 
األردني، بينا كانت مدينتا عمان والزرقاء يتساوى فيها نفوذ 
مناطق  أما  النظام.  سلطة  نفوذ  مع  الفلسطينيين  االرهابيين 
نفوذ  فكان  وعجلون،  وجرش  اربد  تشمل  التي  الشمال، 
االرهابيين فيها أقوى، ويرجع ذلك لقربها من الحدود السورية 
دائماً  الشمال  هذا  يخشى  األردني  النظام  وكان  العراقية. 
ويسعى لحماية نفسه من جانبه، ليس خوفاً فقط من االرهابيين، 
ولكن خوفاً من تدخل قوات سوريا والعراق لصالح اإلرهابيين. 
وفي أواخر شهر أغسطس ١97٠ كثف االرهابيون االشتباكات 
ووضعوا  للقوة،  باستعراضات  وقاموا  األردنية  السلطة  مع 
وأخذ رجالهم  مدينة عمان،  من  قطاعات  في عدة  المتاريس 
يطلقون النار على السيارات العسكرية األردنية، كما اختطفوا 
كان  بما  األردنية،  الداخلية  وزارة  في  المسؤولين  كبار  أحد 
الكثير من  المدينة أليام، ووقوع  يؤدي الى توقف الحياة في 
االصابات والقتلى! وسرعان ما جاء يوم أول سبتمبر ١97٠ 
بمحاولة ثانية من االرهابيين الغتيال الملك حسين على طريق 
مطار عمان٠ قام االرهابيون من الفلسطينيين في 6 سبتمبر 
باختطاف 3 طائرات لشركات طيران اوربية وامريكية، غير 
الخاطفون  أجبر  إسرائيلية.  طائرة  الختطاف  فاشلة  محاولة 
في  يقع  في مطار مهجور  الهبوط  الطائرات على  اثنان من 
قلب الصحراء شمال عمان وقرب مدينة الزرقاء، يعرف باسم 
طائرة  وهي  الثالثة،  الطائرة  وأجبرت   .» دوسون   « مطار 
ضخمة من طراز »جامبو« تتبع شركة بان أمريكان، على 
الهبوط في مطار القاهرة، حيث جرى اخالؤها من الركاب، 
حصيلة  وبلغت  هائل.  دوي  في  بتفجيرها  االرهابيون  وقام 
الرهائن الذين وقعوا في أيدي االرهابيين من ركاب الطائرتين 
طالبوا  ثم  من 2٠٠ شخص.  أكثر  األردن  في  هبطتا  اللتين 
إطالق سرح  وبريطانيا،  الغربية  وألمانيا  سويسرا  حكومات 
من  وطلبوا  سجونها،  في  المعتقلين  الفلسطينيين  االرهابيون 
إطالق  مقابل  فلسطيني  معتقل  مائتي  إطالق سراح  اسرائيل 
سراح الركاب، وحددت مهلة 72 ساعة إلجابة هذه الطلبات.  
في 9 سبتمبر، قام االرهابيون الفلسطينيين باختطاف طائرة 
ركاب أخرى من مطار بيروت تتبع شركة الخطوط الجوية 
الى  وأضيفت  لندن،  الى  طريقها  في  كانت  البريطانية، 
الطائرتين السابقتين في األردن! وطالب االرهابيون الحكومة 
الطائرة  اختطاف  حاولوا  الذين  سراح  بأطالق  البريطانية 
اإلسرائيلية واعتقلوا في لندن. وهكذا أصبح في يد االرهابيون 
أكثر من 4٠٠ من الرهائن المدنيين. نظرا الستياء كل دول 
اضطر  ماديا  اإلرهابيين  تدعم  التي  الدول  فيها  بما  العالم 
الدولي  الموافقة على طلب الصليب األحمر  الى  المختطفون 
بتبادل ركاب الطائرات بالمعتقلين  بمد فترة االنذار الخاصة 
من االرهابيين، لمدة 72 ساعة أخرى تنتهي يوم األحد ١3 

الى  سبتمبر   ١١ يوم  في  اضطروا  ولكنهم   .١97٠ سبتمبر 
إطالق سراح 88 رهينة، وفي اليوم التالي ١2 سبتمبر نقلوا 
جميع الرهائن الى أماكن متفرقة خفية في األردن، ثم قاموا 
بتفجير الطائرات الثالث في مشهد مثير. وبذلك أصابوا هيبة 
النظام األردني في الصميم. لم تستجب الدول االوربية لمطالب 
االرهابين وحركت أمريكا اسطولها السادس مع خطط للتحرك 
النقاذ الرهائن وأيضا إسرائيل حركت قواتها لمساندة النظام 

المليشيات  لتدعيم  عربي  جيش  أي  تدخل  حالة  في  األردني 
الفلسطينية في األردن. وقد كان على االرهابيين الفلسطينيين 
في األردن أن يدفعوا ثمن هذا كله.  فمن ناحية، فإن الضجة 
النظام  خدمت  الهائلة،  األحداث  هذه  أثارتها  التي  العالمية 
األردني خدمة عظيمة في تغطية كافة تحركاته التي كان يقوم 
االشتباكات  أنباء  على  غطت  كما  االرهابيين،  لتصفية  بها 
السلطة  بين  الحين  ذلك  في  تحدث  كانت  التي  اليومية 
هذه  أن  من  الرغم  فعلى  أخرى،  ناحية  ومن  واالرهابيون. 
األحداث لم تكن في حد ذاتها السبب الرئيسي لإلجراءات التي 
كانت تعدها السلطة األردنية لتصفية المليشيات الفلسطينية في 
االردن واستعادة سيطرتها وهيبتها في البالد، اال أنها أعطت 
جميع المبررات لعملية التصفية عندما حان وقتها، ليس فقط 
كان  األردني.  الشعب  جماهير  أمام  وانما  أجمع،  العالم  أمام 
األردنية  السلطة  بين  التدخل  عدم  قرر  قد  الناصر  عبد 
االحداث  مسرح  عن  واالبتعاد  الفلسطينيين  واإلرهابيين 
محمد  برر  وقد  أيام   ١٠ لمدة  مطروح  مرسى  في  واختفى 
عبد  أن  ذكر  اذ  مقنع،  تبريرا غير  السفر  هذا  هيكل  حسنين 
الناصر سافر ألنه تلقى من البروفسور »شازوف« )الطبيب 
الروسي المشرف على عالج عبد الناصر( رسائل عدة يؤكد 
فيها على ضرورة قضائه شهراً على األقل في راحة تامة، ال 
آخر!  شيء  أي  وال  بأحاديث،  يدلي  وال  راديو،  فيها  يسمع 
المناسبة  الظروف  الناصر  عبد  اختار  هل  اآلن:  والسؤال 
لالستجمام؟ وبمعنى آخر: هل كان أسبوع خطف الطائرات، 
ووجود نحو ثالثمائة رهينة في أيدي رجال الجبهة الشعبية، 
وتحركات األسطول األمريكي في البحر المتوسط، وتهديدات 
األردن  في  العسكرية  حسين  الملك  واستعدادات  اسرائيل، 
سوريا  تدخل  واحتماالت  الفلسطينية،  المليشيات  لتصفية 
والعراق في الصراع- هل كانت كل هذه الظروف التي أشعلت 
المنطقة ناراً- ظروفاً مالئمة يختارها عبد الناصر لالبتعاد عن 
عاصمته والسفر الى مرسى مطروح لالستجمام؟  والحقيقة 
المليشيات  زعماء  انقالب  من  غاضباً  كان  الناصر  عبد  ان 
الفلسطينية عليه، بعد أن لعب دوراً رئيسياً في صنع هؤالء 
الزعماء عسكرياً وإعالمياً ولم تهدأ نفسه بسهولة. يدل على 
التي يرويها شاهد عيان، هو محمد  المثيرة  القصة  تلك  ذلك 
حسنين هيكل، وهي أنه عندما جاء ياسر عرفات، على رأس 
وفد من قيادة فتح، الى مصر، لمقابلة عبد الناصر، بعد غلق 
بيته  الى  هيكل،  ومعهم  وتوجهوا،  القاهرة  من  اذاعتهم 
بالمعمورة في االسكندرية، »لمحناه، ونحن ندخل، يتمشى مع 
قرينته فوق سطح البيت لحظات الغروب. وعندما نزل الينا 
كان أول ما قاله: » لقد كنت أتمشى منذ نصف ساعة، وذلك 
لكي أجعل مشاعري تهدأ، فال أعاتبكم على كل ما حدث«. ثم 
قال: »هل تستطيعون التحرير بدون مصر وعملها السياسي 
لقد سألت هذا  الوقت؟   والعسكري؟  وكم يستغرق ذلك من 
أو  أربعين  الى  ربما  يحتاج  األمر  أن  وسمعت  قباًل  السؤال 
خمسين سنة«. شكل الملك حسين ملك األردن في ١6 سبتمبر 

)أيلول( وزارة عسكرية مهمتها تصفية الوجود الفلسطيني 
المسلح من األردن. اعتبرت قيادات المليشيات الفلسطينية 
علي  حرب  اعالن  بمثابة  العسكرية  الوزارة  تشكيل 
تسليم  بوجوب  حسين  الملك  قرار  ورفضت  المليشيات 
لشن  واستعدت  األردنية  للسلطات  أسلحتها  المليشيات 
اختيار  المليشيات  الجيش األردني وأعلنت  حرب علي 
الفلسطينية وأصدر  للمليشيات  ياسر عرفات قائدا عاما 
مواقع  وأخذ  باالستعداد  المليشيات  جميع  الى  تعليمات 
قتالية، ودعا الشعب األردني والفلسطينيين الى اضراب 
سبتمبر(،   ١7 )الخميس  التالي  اليوم  صباح  يبدأ  عام 
ألسقاط الوزارة العسكرية. ولكن هذا التحرك من جانب 
السبق  الى  حسين  الملك  لدفع  كافياً  كان  اإلرهابيين 
أول  فمع  النزاع.  في  العسكرية  القوة  وتحكيم  بالعمل، 
يبدأ موعد االضراب  ضوء لصباح الخميس، وقبل أن 
األردني  الجيش  جنود  من  ألفاً   3٠ هناك  كان  العام، 
السبعة،  الثقيلة عمان، بتاللها  بدباباتهم ومدافعهم  يطوقون 
نيران  ويفتحون  االرهابيين،  مواقع  فيها  تتمركز  التي 
مدافعهم على تلك المواقع. استمر القصف كثيفاً على جميع 
جبل  فوق  عرفات  ياسر  موقع  وكان  توقف.  بال  المواقع 
الشديد،  المدفعي  للقصف  تعرضاً  المواقع  أكثر  الحسين 
وخالله بدأت أرتال السيارات المدرعة تتجه بسرعة فائقة 
احداث  بقصد  الثقيلة،  نيران رشاشاتها  فاتحة  الجبال،  الى 
أكبر قدر من الذعر بين السكان وكشف مواقع االرهابيين. 
وصدر أمراً بالقبض على قيادات المليشيات، البالغ عددهم 
27 شخصاً، وتكررت أوامره من اذاعة عمان تطلب الى 
وخالل  االرهابيين.  مراكز  من  األردن  تطهير  الجيش 
القصف الشديد أخذت دوريات الجيش تقوم بتمشيط مناطق 
االرهابيين، وتفتيش منازلها منزاًل منزاًل، حيث تمكنت من 
اعتقال 5 من قيادات المليشيات. وعند المساء كانت تدور 
معارك عنيفة في المناطق ذات الكثافة العالية من الفلسطينيين 
الموالين لإلرهابين، وسيطرت القوات األردنية سريعا على 
تلك المناطق. في ١7 سبتمبر كان الجيش األردني يواصل 
استعادة سيطرته على  بطيئة،  كانت  بخطى منتظمة، وإن 
عمان، ودارت أعنف المعارك فوق جبل عمان، قرب المقر 
الرئيسي لياسر عرفات. وكان يحتل عدد كبير من الرماة 
المهرة االرهابيون، أسقف عدد كبير من منازل العاصمة. 
النار،  منه  تطلق  منزل  أي  بقصف  األردني  الجيش  وقام 
وطلب الى سكان عمان عدم السماح ألي ارهابي بدخول 
المنازل. ويذكر أحد المراسلين العسكريين ان ثلثي مباني 
للدمار. أرسل ياسر عرفات نداء  العاصمة عمان تعرض 
وفي  الفوري.   التدخل  الى  فيه  يدعوه  الناصر  عبد  الى 
األتاسي  الدين  نور  السوري  الرئيس  طلب  نفسه،  الوقت 
تدخل مصر في المعركة قائاًل: »ان وزن مصر هو الذي 
يستطيع وحده اآلن انقاذ الموقف«. وكان عبد الناصر قد 
ابتعد عن القاهرة - كما ذكرنا اذ سافر الى مرسى مطروح، 
ولكنه فوجئ بالقذافي يهبط عليه في مرسى مطروح عند 
ظهر يوم ١7 سبتمبر، ورأى االثنان اشراك النميري رئيس 
السودان في المشاورات التي تجري بينهما٠ وتمخض عن 
ذلك رسالة صدرت عن الرؤساء الثالثة واضح فيها ان عبد 
ضد  نظرة  بوجهة  الزعيمين  اقناع  استطاع  الناصر 
اإلشادة  على  معظمها  في  واحتوت  الفلسطينية  المليشيات 
بالملك حسين مع مناشدته بوقف اندفاع الحوادث!! وكما هو 
عادة القيادة السورية المتهورة في اشعال فتيل الحرب قامت 
األردن  في  الفلسطينيين  إلنقاذ  عسكرية  بحملة  سوريا 
وعبرت 2٠٠ دبابة سورية الحدود األردنية في 2٠ سبتمبر 
باالستغاثة  حسين  الملك  سارع  اربد.  مدينة  واحتلت 
باألمريكان للتدخل ضد القوات السورية. اصدرت اإلدارة 

االمريكية تحذيرا لسوريا باالنسحاب فورا.  

البقية ص ١6
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كلمات ال تقال

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

البعض من المهاجرين من الشرق يستهينون 
بإلقاء بعض التهديدات بالقتل التى ال يعنوها، 
او  »حاقتلك«  االشخاص  ألحد  يقول  فقد 
دمك  »حاسيح  او  حته«  حته  »حاخرطك 

واشرب منه« او »حااشرحك« أو خالفه. 

كان فى سن الشباب، أتى من الشرق االوسط 
حديثا لكندا. اصبح مريضى هو وعائلته ألن 
اقاربهم كانوا من بين مرضاى القدامى. ارتبط 
على خالف  الفتاة  هذه  وكانت  بفتاه،  عاطفيا 
مختلفة  بلدة  فى  يقيم  الذى  أخيها  مع  مستمر 
ولكن ليست بعيدة جدا عن تورونتو، أتت له 
هذه الفتاة ذات يوم تبكى من تجدد الخالف مع 
أخيها، فأتصل هذ الشاب بأخيها وهو غاضب 
وترك له رسالة على التليفون انه سوف يقطع 
رقبته )سالتر يور نك(. كان يظن ان األمر 
انتهى لهذا الحد وانه يحميها من اخيها الذى 
لن يغضبها مرة آخرى، فوجئ فى اليوم التالى 
البوليس اتى لمنزله لكى يقبض عليه. لم  أن 
يكن متواجدا بالشقه وقتها ولكن البوليس ابلغ 
والديه بما فعله ابنهم وابلغهم بأن ابنهم عليه 
ازدادت  واال  بسرعة  للبوليس  نفسه  يسلم  ان 

عقوبته.

هذا  لى  فأتى  الفور  على  والده  به  اتصل 
الشاب يسألنى النصيحة وهو مضطرب جدا، 
فأخبرته أنه عليه أن يسلم نفسه فورا لكى تقل 
متاعبه ونصحته بأن يرى محاميا، وساعدنى 
الحظ أن ادبر له ميعادا مع محامى جنائيات 
البوليس  بقسم  المحامى  اتصل  الفور.  على 
عدمه،  من  األتهام  عن صحة  منهم  واستعلم 
واتفق معهم على ان هذا الشاب سوف يسلم 
نفسه غدا ألن موقع األتهام كان فى البلدة التى 
أيضا  المحامى  ونصحه  األخ،  هذا  بها  يقيم 
من عرضه  يتمكن  لكى  جدا  مبكرا  بالذهاب 
ليلته  يبيت  وال  اليوم  نفس  فى  القاضى  على 
فى حجز البوليس أو السجن. فعل الشاب ما 
نصحه به المحامى وسلم نفسه لقسم البوليس 

فى الصباح الباكر وتم عرضه على القاضى 
وخرج  المحامى  فى حضور  اليوم  نفس  فى 
شهور  لمدة  للمحكمة  ذهابه  استمر  بكفالة. 
التلفظ  هى  له  الموجهة  التهمة  كانت  طويلة. 

بتهديد بالقتل )اترنج ديث ثريت(  

الشاب  هذا  يفهم  لكى  الوقت  بعض  مضى 
المحاكمة،  تستدعى  جريمة  هو  قاله  ما  ان 
هل  األمر،  أول  فى  باستغراب  يسأل  وكان 
أنا فعال قمت بقطع رقبته علسان يحاكمونى؟ 
بأنه  للقاضى  الشاب  اعترف  األمر  آخر  فى 
مخطئ فى التهديد ولكنه شرح ايضا للقاضى 
انه لم يكن يعني ما قاله. قال له القاضى فى 
يكن  لم  أنه  تماما  تأكد  انه  المحاكمة  نهاية 
يعنى أن يفعل ما هدد به، ولكن مجرد التلفظ 
لكى  تتحرك  السلطات  كل  يجعل  بالتهديد 
يقدم للمحاكمة، وأكتفى القاضى بالحكم عليه 
تحت  ووضعه  المجتمع  فى  خدمة  بساعات 
المراقبة لفترة. لقد كلفه هذا التهديد الذى قاله 
فى موجه غضب الكثير من المعاناة النفسية 
له ولعائلته وايضا الوقت والمال واُعتبرت له 

سابقة لكونه بالغ السن.

وزيرا  أن  ايضا  المضمار  هذا  فى  اذكر 
فى  الفيدرالية  الكندية  الحكومة  فى  لإلسكان 
الثمانينات مزح مع موظفة التفتيش فى المطار 
قائال لها أنه ال يحمل فى حقيبته اى شئ من 
القبض  فتم  صغير،  قنبلة  عدا  الممنوعات 
من  وأستقال  للمحاكمة  وقدم  الحال  فى  عليه 
الوزارة. فى نهاية المحاكمة قال القاضى لهذا 
بما  يكتفى  ألنه  يعطيه عقوبة  لن  انه  الوزير 
لكى  لوظيفته  فقده  ومنها  اضرار  من  لحقه 
ال  اشياء  هناك  ألنه  لسانه،  يضبط  ان  يتعلم 

تقال حتى على سبيل المزاح.    

 موعدنا فى العدد القادم أن شاء الرب.   

 هل تبيح املسيحية شرب اخلمر !
عصام نسيم

هذا التساؤل كثيرا ما يتم طرحه خاصة بعد 
كل مرة يتم اثارة موضوع فيه شرب الخمور 
لذلك  جديد  من  التساؤل  هذا  طرح  ومؤخرا 
اردت ان اوضح موقف المسيحية من شرب 

الخمور .
ان  اوال  يجب  ولكن 
يميز  هام  مبدأ  على  نتفق 
االيمان المسيحي وهو انه 
وحالل  حرام  هناك  ليس 
بالمعنى  المسيحية  في 
مجتمعاتنا  في  المتداول 
حد  في  المادة  ايضا   !.
نمنع  ان  يمكن  ال  ذاتها 
استخدامها بشكل قاطع او 
نقول انه ال يجوز او حرام 

ان نستخدمها .
ان  ممكن  نفسها  فالمادة 
سيء  استخدام  تستخدم 
في  تستخدم  ان  وممكن 

امور مفيدة جدا .
ايضا الكتاب المقدس والمسيحية بشكل عام 
للسلوكيات  لنا مبادئ  عامة وهامة  وضعت 
هذه  خالل  من  عليها  نسير  واألخالقيات 
هو  ما  ونختار  نحكم  ان  نستطيع  التعاليم 
امور  ظهور  مع  خاصة  لنا  والمفيد  الضار 
كثيرة لم تكن موجودة من قبل يجب ان نحكم 

فيها وسأعطي مثاال ايضا .
يمكن  وال  شر  ليست  ذاتها  حد  في  المادة 
يتم  ان  ممكن  المخدرات  مثال  منعها  يتم  ان 
يتم  ان  وممكن  كعالج  الطب  في  استخدامها 
وتصل  والشرب  التعاطي  في  استخدامها 
لإلدمان وبالتالي تكون مضرة وال يجب على 

االنسان ان يستخدمها في هذا االستخدام .
ايضا مبدأ عدم التحريم للمادة في المسيحية 
جمعينا  المثال  سبيل  فعلى  جدا  هام  بعد  له 
وديانات  اليهودية  الديانة  في  محرم  الخنزير 
استخدامات  وبعد  الخنزير  وتحريم  اخرى 
اصبحت  الخنزير  مشتقات  من  كثيرة  طبية 
هناك مشكلة في هذا التحريم وبالتالي اصحبت 
هناك اراء مختلفة هل يجوز استخدامه ام ال ؟
ألنه  المسيحية  في  نجدها  ال  المشاكل  هذه 
كما ذكرنا ال تحريم للمادة ولكن المشكلة في 
االستخدام هل نستخدمها بشكل مفيد لإلنسان 
او  المنع  يأتي  هناك  ومن  ضار  شكل  ام 

السماح ؟
المسيحية  تبيح  وهل  الخمر  لقضية  نأتي 
في  المواقف  بعض  هناك  ان  خاصة  الخمر 
الكتاب المقدس تم استخدام الخمر كمشروب 

بها مثل عرس قانا الجليل .
قضية  في  جدا  واضح  المقدس  الكتاب  ان 
السكر والمسكر فهناك منع واضح وقوي ضد 
في  االيات  من  العديد  وهناك  بالخمر  السكر 
اللذين  وتحذر  السكر  تمنع  المقدس  الكتاب 
ان  نوضح  ان  اوال  علينا  ولكن  به  يسكرون 
كلمة الخمر في الكتاب المقدس جاءت بأكثر 
كانت  العربية  الترجمة  في  ولكن  معنى  من 

الكلمات تأتي بكلمة واحدة وهي خمر .
من  اكثر  جاءت  جاءت  القديم  العهد  ففي 
االولى  العبرية   اللغة  في  خمر  تعني  كلمة 
-  يايين« yayin، والثانية هي »تيروش« 

  - .tirosh
االولى يايين جاءت في العهد القديم ١4٠ 
استخدمت   و  الفاكهة  عصير  وتعني  مرة 

انواع  كل  تعني  وهي  الخمر  على  للداللة  
الخمر سواء العنب الطازج او الخمر المركز 
خمر  على  للداللة  ايضا  واستخدمت  المعتق 
السكيب الذي كان يقدم مع الذبائح امام الرب 
كما في سفر الخروج 29

نبؤة  في  جاءت  وكما 
السيد  عن  يعقوب   ابينا 

المسيح
ِمْن  َقِضيٌب  َيُزوُل  اَل 
َبْيِن  ِمْن  َوُمْشَتِرٌع  َيُهوَذا 
ِشيلُوُن  َيْأِتَي  َحتَّى  ِرْجلَْيِه 
َولَُه َيُكوُن ُخُضوُع ُشُعوٍب. 
َجْحَشُه،  ِباْلَكْرَمِة  َراِبًطا 
َغَسَل  أََتاِنِه،  اْبَن  َوِباْلَجْفَنِة 
ِباْلَخْمِر لَِباَسُه، َوِبَدِم اْلِعَنِب 
ِمَن  اْلَعْيَنْيِن  ُمْسَودُّ  َثْوَبُه. 
اأَلْسَناِن  َوُمْبَيضُّ  اْلَخْمِر، 
اللََّبِن.« )تك 49 : 8  ِمَن 

١2 –
 « الثانية   الكلمة  اما 
 32 وجاءت   »tirosh »تيروش  ירֹוׁש«  ִתּ
يُؤكل  شيًئا  تعني  وهي  القديم  العهد  في  مرة 
مثل العنب الُمجفف والفاكهة الُمجففة وتستخدم 
ايضا لتعبر عن عصير العنب الطازج غير 

المختمر .
»ِشيكار  ָכר«  »ֵשׁ هي  الثالثة   الكلمة  اما 
shekar« وجاءت 42 مرة في العهد القديم 
هذه  وارتبطت  الُمسِكر  العنب  وتعني شراب 
َفْخِر  إِلْكلِيِل  »َوْيٌل  جاء  مثلما  بالويل  الكلمة 
َبَهاِئِه  َجَماِل  اِبِل،  الذَّ ْهِر  َولِلزَّ أَْفَراِيَم،  ُسَكاَرى 
اْلَمْضُروِبيَن  َسَماِئِن،  َواِدي  َرْأِس  َعلَى  الَِّذي 
ِباْلَخْمِر  َضلُّوا  أَْيًضا  هُؤاَلِء  ِباْلَخْمِر...َولِكنَّ 

َوَتاُهوا ِباْلُمْسِكِر« )إش 28 :١ - 7(،
 فالنتيجة لهؤالء الُسَكاَرى يقول :

َيْثبُُت  َواَل  اْلَمْوِت،  َمَع  َعْهُدُكْم  »يُْمَحى 
ْوُط اْلَجاِرُف إَِذا َعَبَر  ِميَثاُقُكْم َمَع اْلَهاِوَيِة. السَّ

َتُكونُوَن لَُه لِلدَّْوِس« )إش 28 : ١8(،
األصل  في  ُسَكاَرى  كلمة  أن  نجد  أيضا 
»شيكوريه  وتُنطق  י«  ֵר֣ כֹּ »ִשׁ هي  العبري 
واشتقت  الكلمة  جاءت  وقد   »shik-kore
»ِشيكار  ָכר«  »ֵשׁ »ُمْسِكر«  كلمة  من 

.»shekar
اما في  العهد الجديد جاءت الكلمة اليونانية 
»οινος إينوس« بمعنى »َخْمر«وهي تُقابل 
 »yayin »َياين  ִין«  »ָי֫ العبريتين  الكلمتين 
أما   .»tirosh »تيروش  ירֹוׁש«  ִתּ  « و 
الكلمة اليونانية »سيَكيرا σίκερα« ومعناها 
من  جاء  اليونانية  الكلمة  وأصل  »ُمْسِكر« 
 .»shekar ָכר« »ِشيكار الكلمة العبرية »ֵשׁ
وتوجد كلمة يونانية أخرى بمعنى »ُمْسِكر« 

μέθυσμα وهي »ِمثيزما
ترافق   μέθυσμα كلمة   ان  ونالحظ   .
كلمة خمر οινος عندما يكون هناك تحذير 
من السكر بالخمر او عن الخمر المسكر مثال 
اْلَخاَلَعُة«  ِفيِه  الَِّذي  ِباْلَخْمِر  َتْسَكُروا   اَل 

)أف 5 : ١8(.
االيات  بعض  في  الجديد  العهد  في  ونجد 

فرق بين الخمر والمسكر فعلى سبيل المثال
جاء عن نبؤة ميالد يوحنا المعمدان عندما 
بشر المالك جبرائيل ابوه زكريا الكاهن به :

َوَخْمًرا   ، ّبِ الرَّ أََماَم  َعِظيًما  َيُكوُن  أَلنَُّه 
َيْمَتلُِئ  ِه  أُّمِ َبْطِن  َوِمْن  َيْشَرُب،  اَل  َوُمْسِكًرا 

 :١ )لو  اْلُقُدِس.«  وِح  الرُّ ِمَن 
.)١5

في  المستخدمة  والكلمة 
 οινος« هي    خمر  االية 
إينوس  اما الكلمة المستخدمة 
σίκερα مسكر هي سيَكيرا

الكتاب  ومنع  حذر  وقد 
المقدس شرب الخمر المسكر 
الخالعة  الي  يؤدي  والذي 
او  القديم  العهد  في  سواء 
عشرات  نجد  لذلك  الجديد 
تمنع  العهدين  في  االيات 

الخمر والسكر به
مثل :

اْلُمْسِكُر  ُمْسَتْهِزَئٌة.  الَخْمُر 
ِبِهَما  َيَتَرنَُّح  َوَمْن  اٌج،  َعجَّ
َفلَْيَس ِبَحِكيٍم.« )أم 2٠ : ١(

»خمًرا  لهارون  هللا  قول 
أنت  تشرب  ال  وُمسكًرا 

وبنوك« )ال ١٠: 9(.
- قول المالك ألم شمشون 
وال  خمًرا  تشربي  »ال 
ُمسكًرا« )قض ١3: 4، 7(.

الشقاوة  لمن  الويل  لمن 

لمن المخاصمات لمن الكرب 
لمن  سبب  بال  الجروح  لمن 
للذين  العينين؟  ازمهرار 
 23 الخمر،«)أمثال  يدمنون 

:29و3٠(
الجروح  لمن  الكرب  لمن 
ازمهرار  لمن  سبب  بال 
يدخلون  للذين   ... العينين؟ 
في طلب الشراب الممزوج« 

)أمثال23: 3٠(
حتى الجلوس مع السكريين 

الكتاب نهى عنه في
»ال    )2٠  :23 )أمثال   
بين  الخمر  شريبي  بين  تكن 

المتلفين أجسادهم«.
 وفي العهد الجديد ايضا

الَِّذي  ِباْلَخْمِر  َتْسَكُروا   اَل 
ِفيِه اْلَخاَلَعُة« )أف 5 : ١8(.
التي  ومن صفات االسقف 

وضعها بولس الرسول
َواَل  اْلَخْمِر،  ُمْدِمِن  َغْيَر   
ْبِح  ِبالّرِ َطاِمٍع  َواَل  اٍب،  َضرَّ
َغْيَر  َحلِيًما،  َبْل  اْلَقِبيِح، 
ا  لِْلَماِل،  ُمِحّبٍ  َواَل  ُمَخاِصٍم، 

تي 3:3
22( رسالة بولس الرسول 

إلى تيطس ١: 7
َيُكوَن  أَْن  َيِجُب  أَلنَُّه   
َكَوِكيِل هللاِ،  لَْوٍم  ِباَل  اأُلْسُقُف 
َواَل  ِبَنْفِسِه،  ُمْعِجٍب  َغْيَر 
اْلَخْمِر،  ُمْدِمِن  َواَل  َغُضوٍب، 
ِفي  َطاِمٍع  َواَل  اٍب،  َضرَّ َواَل 

ْبِح اْلَقِبيِح، الّرِ
23( رسالة بولس الرسول 

إلى تيطس 2: 3
ِسيَرٍة  ِفي  اْلَعَجاِئُز  َكذلَِك   
َثالَِباٍت،  َغْيَر  ِباْلَقَداَسِة،  َتلِيُق 
لِْلَخْمِر  ُمْسَتْعَبَداٍت  َغْيَر 

اَلَح، اْلَكِثيِر، ُمَعلَِّماٍت الصَّ
بطرس  رسالة   )24

الرسول األولى 4: 3
الَِّذي  اْلَحَياِة  َزَماَن  أَلنَّ   
َمَضى َيْكِفيَنا لَِنُكوَن َقْد َعِمْلَنا 
ِفي  َسالِِكيَن  اأُلَمِم،  إَِراَدَة 
َوإِْدَماِن  َهَواِت،  َوالشَّ َعاَرِة  الدَّ
اْلَخْمِر، َواْلَبَطِر، َواْلُمَناَدَماِت، 

َمِة، َوِعَباَدِة اأَلْوَثاِن اْلُمَحرَّ
البقية ص 16
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غصن الزيتون 51
ايل واحد          احلاجه … 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

ديسمبر  من   ١١ االحد  النهارده 
بقالنا  الحقيقه  …والنهارده   2٠2١
اكتر من 5٠ عدد… او ييجي اكثر 
من 99 أسبوع… واحنا لسه بندن 
في مالطه… ولسه بنكتب لنفسنا… 
قراء…  غير  من  كده  بصراحه 
نمسكها…  نقدر  جريده  غير  ومن 
لغاية  انا  والحقيقه  نتصفحها…  او 
دلوقتي مش قادره اعرف ايه الحكمه 
اوالسبب. في ده كله… وخصوصا 
بتطبع  المحالت…  كل  تقريبا.  ان 
أسبوع… كل  بتاعتها  الفاليرز 
كل  عادي  لبيوتنا…  وبتبعتها 
أسبوع… بيوصلها لنا ناس او شباب 
أسبوع…  كل  برضه  عادي   …
دي  الفاليرات  ماتكون  غير  من 
انتشار  ل  جوهري  سبب  مثال… 
هل  عارفه…  مش  الكورونا… 
االستسهال… من.  نوع  الحكايه 
مش االسهال طبعا…. وال نوع من 
االستهبال وخالص… وال الجريده 
ورقيه…واحنا... بتصدر  فعال 
بنشوفها…  مش  اللي  وينيبج  بتوع 
هللا اعلم… لساني نشف من تكرار 
من  ما  هلل…  والحمد  السؤال.. 
مجيب…هو احنا. خالص… سلمنا 
باالمر الواقع… وبقينا راضيين… 
او  بالكمامه…  كبير…  حد  الي 
التلثيم اللي احنا فيه … لدرجه ان 
شابات  …لقيت  كده  يوم  كام  من 
وهنا  الربيع…بيعددوا…  في سن. 
بيصوتوا… معناها  مش  بيعددوا 
في  ويتمعنوا  بيوصفوا  معناها  انما 
اوالماسك…  الكمامه…  اهميه 
بيدفي  الماسك  بيقولوا…  مثال  ف 
يومين  في  وخصوصا   … وشنا 
تانيه  واحده   … الصعبين  الشتا 
او  ديفولت …  بقي  الماسك  بتقول 
حاجه كده اساسيه وضروريه علي 
وشي… لدرجه اني لو قلعتها بالقي 
وشي منمل… واحده تانيه بتقول… 
التمام  وتمام  وتوم…  بصل  باكل 
اخرج والدنيا بيس واخر حالوه… 
حطيت  بتقول…  كمان  واحده 
اخر  الدنيا  ماحطتش…  روج  بقي 
ب  تقول…  تالته  حالوه…وواحده 
ضب بقي من غير ضب…. الدنيا. 
ماعلينا…  تمام…  اخر  برضه 
سعرها  ماسكات  فيه  ودلوقتي 
عادي  كله  دوالر…  من 4٠  اكثر 
كانت.  برضه  دي  برضه..كل 
مقدمه  مره…  كل  وزي  مقدمه… 
اهميه  لتعديد  جدا…  ضروريه 

الرضا  علي  وللتاكيد  الماسك… 
اصبح  معظمنا  اللي  والخضوع 
فيه… من ناحيه تقبل الكورونا… 
ك ضيف رزل وثقيل …كاتم علي 
دلوقتي  سنتين  اكثرمن  نفسنا…من 
… وربنا يجعل كالمنا خفيف عليه 

من  بقي  …ونخلص 
التقيلة  والغمه  الحمل 
دي بقي … علي خير 
في  بقي  ندخل   …
ومعلش  الموضوع.. 
النهارده  الموضوع 
… دمه تقيل شويتين 
عن  الموضوع   …
هو   … االنتحار 
الموضوع  صحيح 
ماقلت  تقيل زي  دمه 
الزم  مش  لكن   …

والزم   … الرمل  في  راسنا  ندفن 
 … الحياه  ضغوط  مع  ان  نعرف 
والزمن اللي مايعلم بيه غير ربنا… 
انتحار…  كتير عن حاالت  بنسمع 
كل  عشان  اني..  الغريب  الشي  ده 
…بحب  موضوع  في  بكتب  مره 
… جوجل  في  دايما  عنه  ابحث 

اكبر  تصور  عندي  يبقي  عشان 
عن الموضوع اللي بكتب فيه..اللي 
بقوله ان الشي الغريب اللي الحظته 
كلمة  ماكتبت  مجرد…  …اني 
وبالعربي  جوجل…  في  انتحار 
ماكتبت  مجرد  باإلنجليزي…  مش 
طلع  عنوان  اول  لقيت  الكلمه… 
هو.  باإلنجليزي..  …والغريبه  لي 
رقم تليفون هيئه في كندا … تساعد 
يدي  طبعا  ده   eاالنتحار منع  علي 
هذا  مدي خطورة  كبيره عن  فكره 
اعمار  في  وانتشاره  بل  االمر … 
… حتي صغيره في. الكنديين …

بدا من١4سنه … وانت طالع … 
افتكر من فتره كبيره … كانت لنا 
كنديه … شابه جميله جدا  صديقه 
 … القهقهه  ال  والضحكه…   …
دي  البنت   … وجهها  تفارق  ال 
انتحرت … ليه بقي … ل خالفات 
بينها وبين جوزها… طب ماتسبيه 
اسهل  …وما  وخالص  ياقطه... 
من الطالق في كندا …وفي غيرها 
دي..  الشابه  ان  …المؤسف  طبعا 
جراج  في  نفسها  بشنق  انتحرت. 
اللي  ان  اكثر  المؤسف  منزلها … 
طلعت  …اوما  ده  المنظر  شافت 
بنتها  …كانت  البيت  داخل  من 
يعالجوا  فضلوا  اللي   … الصغيره 

فيها سنين….عشان تنسي الصوره 
نسيتها  وياعالم   … دي  الملعونه 
فكرني  اللي  بقي  ايه  وال ال …اما 
اللي  بالحكاية دي دلوقتي … وايه 
خالني افكر اكتب في الموضوع ده 
عند سماعي  ماهالني  فهو …   …
ريعان  في   … شابين  انتحار  عن 
اسره  من  المنتحرين  الشباب… 
ثريه االول يدعى "عمر" يبلغ "2١ 
 4 على  وولد  بالطب  طالب  عاًما" 
ويبلغ  "علي"  يدعى  والثاني  بنات، 
بأحد  الهندسة  يدرس  عاًما"   2٠"
األكاديميات الخاصة، وأنه ُعثر على 
بمالبسهما  االنتحار  بعد  جثمانهما 
الداخلية دون معرفة الدوافع الحقيقة 
النتحارهما. أوضحت التحقيقات أن 
وحجز  أواًل  للفندق  توجه  "عمر" 

حضر  التالي  اليوم  وفي  الحجرة 
فوطة  أحضرا  وأنهما  "علي"،  له 
داخل  بالكلور ووضعاها  وأغرقاها 
ثم وضعا  والفم  األنف  على  كمامة 
الرأس  على  النايلون  من  كيًسا 
هي  اللي  العجل…  بقفل  وربطاه 
الحجرة  باب  وأغلقا  البسكليته، 
داخل  المفتاح  وكسرا  بالمفتاح 
الباب حتى ال يتم إنقاذهما، وعندما 
شعرت إدارة الفندق بالقلق لغيابهما 
شرفة  من  بالقفز  العمال  أحد  أقدم 
الحجرة وتم اكتشاف الجريمة. طبعا 
طريقه  …واالبشع  بشعه  الجريمه 
بالكلور …  فوطه  باغراق  تنفيذها 
ليه ده كله …الرد علي هذا السوال 
الشابين  من  رساله  في  كان   …
 … االنتحار  قبل   … المنتحرين 
الرسالة  نفس  المنتحران  الطالبان 
وأرسل  المحمولين  هاتفيهما  على 
وجاء  لآلخر  الرسالة  منهما  كل 
لهذة  يخلقا  لم  "إنهما  مضمونها: 
في  مكان  لهما  ليس  وأنه  الحياة، 
وخداع"  وخيانة  كذب  كله  عالم 
إصابات  وجود  يتبين  لم   …
التعرف  يتم  ولم  بهما،  ظاهرة 
على مالبسات وأسباب وتوجداهما 
بالفندق على الرغم من أنهما مقيمان 
المتفوقين  مدرسة  باإلسكندرية … 
بها  التحقا  قد  التي  باإلسكندرية 
قائلين:  لهم  نعي  نشرت  مسبقاً 
وقدره  هللا  بقضاء  مؤمنة  »بقلوب 
تنعى مدرسة المتفوقين باالسكندرية 
 »spy« عبدالحميد  عمر  أبناءها 
الرجاء   ،١9 دفعة  مرسي  وعلي 
الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون«.ذلك المنشور 
تبعه منشورات تشيد بهما وتعليقات 
أبرزهما  لعل  بالرحمة،  لهما  تدعو 
وفاء  تدعى  التي  »عمر«  معلمة 
أحمد، التي أكدت في منشورها أن 
المميزين  طالبها  أحد  الشاب  ذلك 
اصحابهم  بعض  وخلقا«.  »علما 
بهجه  مصدر  كانوا  انهم  قالوا 
 … اصحابهم  ل  وبسمه  وسعاده 
 … انتحروا  يكونوا  اليمكن  وانهم 
بعيد  ينتحروا  عاوزين  كانوا  ولو 
عن بيوتهم زي ما عملوا … كان. 
تواجدهم  اثناء  ده  يعملوا  ممكن 
مدرسه  كانت  النها  بالمدرسه.. 
داخليه. … خلص الموضوع علي 
كده … خلص علي عمل المحضر 
النيابة  وأمرت  بالواقعة،  الالزم 
لبيان سبب  الجثتين  بتشريح  العامة 
الوفاة، والتحفظ على أدوات الشنق 
الشرعى،  الطب  إلى  وإرسالهما 
والتحفظ على دفاتر النزالء بالفندق، 
واستدعاء مسئولي الفندق والنزالء 
بالغرف المجاورة لسؤالهم وسرعة 
لمعرفة  المتوفين  أهالي  استدعاء 
وسرعة  بالفندق،  إقامتهما  أسباب 
المباحث،  تحريات 
محضر  وتحرر 
وجار  بالواقعة، 
النيابة  على  العرض 
التحقيقات  لمباَشرة 
وجود  يتبين  لم   …
ظاهرة  إصابات  ثمة 
بهما، ولم يتم التعرف 
مالبسات  على 
وتوجداهما  وأسباب 
صحيح  بالفندق… 
الموضوع  خلص 
بالنسبه  األقل  علي  كده…  علي 
طبعا…  اكيد  بس   … للمحققين 
 … اهاليهم  ل  بالنسبه  ماخلصش 
اللي في حالة صدمه عنيفه … واللي 
والحزن  األلم  يجتروا  يفضلوا  ح 
عددها…حد.  هللا  يعلم  لسنين   …
حزايني  لونك  مال   … لي  يقول 
دي  أقول…  ارد  يافسواني…  كده 
عالمنا…  في  بتحصل  حاجات 
وعلينا ان نراها… ونحاول معرفة 
قد  طرق  ابداء  ومحاوله  أسبابها.. 
معظم  طبعا  العالج...  في  تساعد 
الحاالت دي بيكون أسبابها امراض 
اوغيره…  اكتئاب  من  نفسيه 
مشاكل اسريه اوعاطفيه… مشاكل 
فقدان  امراض…  ماديه…. 
وعي  وفقدان  مخدرات  احباب.. 
بعيد  كلها…  توتر…  وتركيز… 
للعصر  نتيجه  امراض  عننا… 
الشديده  والمعاناه  فيه  احنا  اللي 
مع  وحتي  بتعانيها…  الناس  اللي 
برضه  ممكن   … والفلوس  الغني 
 … االنتحار  مشكله  فيه  تكون 
اما حاالت  هي في االخر كده … 
اوغيره  وراثه  نتيجه   … مرضيه 
لكن   … نفسيه  امراض  او   …
االنسان  ان   … كله  ده  من  األهم 
ربنا  فيهم  قلبه وحياته  لو  فعال … 
 … بربنا  مشغوله  أفكاره  لو   …
النفسيه … عالجها  الضغوط  اكيد 
حمولنا  رمينا  لو  اسهل..  يكون  ح 
علي هللا … وماشيلناش هم العيشه 
… واللي عايشنها … لو اتصالحنا 
… مع اللي حوالينا. … وقبل منهم 
… اتصالحنا مع نفسنا.. لو عرفنا 

اننا قبل كل شي … وقبل احتياجنا 
ل أي حد في حياتنا.. محتاجين لو 
وجود هللا … في بيوتنا وقلوبنا… 
لو عرفنا كل ده.. ح نقدر نعيش في 
سالم … والدنيا اكيد ح تكون اسهل 
ارموا   … كده  معايا  جربوا   …
القلق ورا ضهركم … وقولوا بقلب 
تشيل  اللي  بقوتك  يارب  انت   …
عنا االحمال واالثقال.. سمعت كلمه 
جميله جدا من الفنان ماجد الكدواني 
من  مشهد  في  ان  فيها  بيقول   …
المشاهد … كانت مراته بتولد … 
بتدي  كده …  بشويه  الوالده  وبعد 
له. الطفل يبوسه ويتعرف عليه … 
فماذا كان رده … اخد الطفل منها 
بحنيه … وسآلها السؤال العجيب ده 
… بكام ده ؟.!! … طبعا الزوجه 
اندهشت جدا … وفي األول طنشت 
فما   … السؤال  ع  وماردتش   …
السؤال  إعادة  اال  الزوج  من  كان 
مستني  وفضل  ؟!!  ده  بكام   .…
مايتقدرش  عليه…  ماردت  لغاية 
وقالها  الزوج…  سكت  بتمن…. 
كنت  اللي  االجابه  دي  هي   …
مستنيها منك… وتلي هذه الكلمات 
الكدواني…  ماجد  من  الجميله 
حاجه  كل  ان   " الجميل  التعليق 
بناخدها   … حياتنا  في  جدا  جميله 
العيال …  الصحه …  ببالش … 
الهوا … وغيره من النعم … انما 
بقي الحاجات اللي بنتعب فيها قوي 
بقي  دي   … قلبنا  دم  فيها  وبندفع 
زي   … جدا  جميله  بتكون  مش 
الرفاهيات...  من  وغيره  المال… 
لو اعتبرنا دي وسيله فقط للحياه… 
وليست غايه… هنالقي الدنيا فعال 
ننفذ  نقدر  وح  بكتير…  اسهل   …
السيد  وكالم  المقدس  الكتاب  كالم 
ان  للتالميذ  اوضح  حين  المسيح 
األغنياء الذين يعسر دخولهم ملكوت 
علي  يعتمدون  الذين  هم  السموات 
بسيتخدموا  اللي  مش   … أموالهم 
في  السعيده  للحياه  كوسيله  المال 
الدنيا  نعيش  حاولنا  لو   … الحياه 
في  احتياجاتنا  ان  نعرف  ح  كده.. 
الدنيا دي مش ح تكون كتيره قوي 
لكن  متصورين  احنا  ما  زي   …
الي هللا…  حاجاتنا هي  النهايه  في 
ونلهث  مانجري…  زي  نجري 
زي مانلهث… لكن بعد كل الجري 
 … النهايه  في  كله…  ده  والشقا 

الحاجه… الي واحد … 

من غير ايديك يارب … ح نكون 
اكيد ضايعين 

واحنا   … الحب  نالقي  فين  طب 
بعيد تايهين 

عندك اكيد الدفا ….  ماانت السند 
والمعين 

ومهما نلهث ونجري … شمال بقي 
او يمين 

والوعد   … وبس  عندك  المرسي 
صادق امين 

تفضل     .… البشر  نام  ومهما 
عينيك صاحيين
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بصــــــراحة
جمتمع وإعالم اهليافة 

 مدحت عويضة

األسابيع  تابعت 
الماضية  القليلة 
التي  المواضيع 
العام  الرأي  شغلت 
المصري من خالل 
اإلعالم  وسائل 
شعب  المختلفة. 

وجيوب  الجنوب  في  المياه  تحديات  يواجه 
والغربي.  الشرقي  الشمال  في  اإلرهاب 
يواجه تحديات اقتصادية قد تكون فوق طاقة 
ال  يومية  مشاكل  يواجه  شعب  الجيل.  هذا 
حصر بها ومع ذلك ينشغل الشعب وإعالمه 
نقضي  موضوع  وكل  هايفه  كلها  بمواضيع 
وتبرير  ورد  وتحميص  تحليل  اسبوع  فيه 
ورد الرد ورد ثالث علي الرد ورابع وهكذا, 
وواحد يدخل علي الخط علشان يكشف سر 
السر.  كشف  من  كالم  يكذب  يدخل  والثاني 
تلهس  وتليفونات  وميكروفونات  وكاميرات 
التريند.  مع  ووتطلع  اللقطة  في  حقها  لتأخذ 
رصدت لكم بعض من هذه المواضيع الهايفة. 

قدير  فنان  توفيق  رشوان  أن  شك  ال   
وصاحب تاريخ فني محترم للغاية. حتي أن 
فنبرة صوته  أحتراما  يشع  وهبه صوت  هللا 
تشعرك أنك أمام شخصية محترمة. يبدو أن 
مع  له  حديث  وفي  الثمانين  تخطي  الرجل 
عمرو الليثي أشار لخالف له مع أجد بناته. 
وأنها رفعت عليه قضية مدنية وأنه حزين, 
وأعتقد أن الفنان المحترم لو لم يتقدم به العمر 
لما كان ذكر هذا الموضوع أصال. موضوع 
يحدث كل يوم في عائالت كثيرة نعم اخطأت 
الجمهور  فعل  لكن رد  أبيها.  األبنة في حق 
الكل  أغرب  الميديا  فعل  ورد  غريب  كان 
يتسابق ليقلب ويكشف ويعري األسرة. الكل 
تناسي أنها أسرة ولكل بيت أسراره وينبغي 
الموضوع  الناس.  أسرار  علي  الحرص 
كان يمكن حله من خالل صديق واحد فقط 
مخلص للعائلة. لكننا ألننا نعشق الهيافة ظللنا 

نتحدث عنه أسبوعين.  

مع  شاكر  هاني  المحترم  الفنان  خالف   
مطربي المهرجانات ومنعه أياهم من الغناء 
والحقيقة  غناء.  تصاريح  علي  الحصول  أو 
أنا ليس مع وال ضد ألني أعتقد أننا نسير من 
سئ ألسوأ فأتذكر أن عند ظهور علي حميدة 
في  وأنفجرت  توفيق  وإيهاب  دياب  وعمرو 
الشارع المصري أغنية لوالكي كان الجميع 
يندد بهذه األغاني ويصفها بالهابطة ويصف 
المطربين بالهابطين. أصبح هؤالء محترمين 
اآلن وأصبحنا نتحسر علي زمانهم الجميل. 
لم  أنه  يبدو  لكنه  محترم  فنان  شاكر  هاني 
المفتوح. دخل  العصر  في  نعيش  أننا  يدرك 
أخونا نجيب ساويرس علي الخط ومن غير 
الفريقين  ألحد  الفرصة  ليعطي  داعي  أي 
علي  دخل  ثم  أسرته.  ومهاجمة  بمهاجمته 
الخط أخونا تركي الشيخ فالرجل له تار بايت 
مع هاني شاكر آلنه ساند أمال ماهر طليقة 
الشيخ. والتي كان يريد حصارها ومنعها من 
فوجد  شاكر  هاني  معها  تضامن  ثم  الغناء 
إقامة  في  شاكر  من  لإلنتقام  فرصة  الشيخ 
شاكوش  المهرجانات  لمطربين  كبيرة  حفلة 
ومعهم  حلوه  أصواتهم  هما  والحقيقة  وكمال 

يقال  اللي  بيكا  حمو 
يا دنيا.  عنه أرزاق 
اإلعالم  وأنقسم 
لشاكر  مؤيد  مابين 
لمطربي  ومؤيد 
وهات  المهرجانات 
يا هري وأهري في 

المهري يا شعب فاضي. 

أما كليب شيماء فده حكاية عجيبه ولد عمل 
فيديو بيصرخ ويقول شيماء قلب مصر لمدة 
أسبوع ومرة تزعل شيماء وكل شيماء وتشعر 
باإلهانة ومرة يقولوا شيماء تبقي بطة ومرة 

معزة المهم حاجة هايفة تشغلنا وخالص. 

ثم فيديو السيدة األوكرانية خرجت للبلكونة 
بمالبسها الداخلية فصورها أحد الجيران وقام 
أخر بإبالغ قسم الشرطة وحضرت الشرطة 
طالعة  بيتها  في  واحد  عليها.  القبض  لتلقي 
قلبت  ودخلت  ثواني  لمدة  مصلحة  تقضي 
أمر  وأنا  تذكرت  وقنواتها.  وإعالمها  مصر 
مدينة  وسط  قبل  كوين  شارع  في  بسيارتي 
المالية  يفترشن  سيدات  وأري  تورونتو 
ويرتدين البكيني ممدة في الحديقة فوق ماليتها 
وال حد بيضايقها حتي بنظرة فهي حرة. لكن 
بلدنا فيها حاجة غريبة فسعر الساعة الحرام 
في أحد األماكن التي تم القبض علي صاحبها 
لسيدة  الشعب  ينتفض  ذلك  ومع  جنيه   5٠٠
الشعب  نفس  وهو  حريتها.  بكامل  خرجت 
الشارع  في  الكرم  سيدة  فيه  تعرت  الذي 
وجري تجريدها من مالبسها دون أن يحرك 

للشعب ساكنا. فعال شعب غريب. 

أما أخر الهيافات فهي إنفصال شرين وحسام 
وقامت شرين حلقة شعرها وقام حسام علي 
الهواء وحالق شعرة. طيب أحنا مالنا؟؟؟ ما 
إيه  تنفصلوا وال تطلقوا وال ترجعوا لبعض 

مشكلتنا أحنا؟؟.  

توجه  ميديا  السوشيال  أصبحت  النهاية  في 
بيدور  والكل  واألقالم  والكاميرات  اإلعالم 
للمحتوي  النظر  دون  المشاهدات  عدد  علي 
أكثر  إعالم  يجره  هايف  مجتمع  فأصبحنا 
هيافة. الحل في رأي أن يعود اإلعالم لقيادة 
الرأي العام وال ينقاد للسوشيال ميديا. أشغل 
نخصص  مثال  تعالوا  هادفة.  بأمور  الشعب 
ألطفال  وأسبوع  السرطان  لمرضي  أسبوع 
الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  وأسبوع  التوحد 
لمساعدة  وأخر  األيتام  لمساعدة  وأسبوع 
الطلبة الغير قادرين وأخر لمساعدة األرامل 
وتقودون  لها  حصر  ال  مواضيع  ستجدوا 
السوشيال ميديا والمجتمع لخدمة المحتاجين 
التي  اإلنسانية  القصص  مئات  وستجدون 
بلدنا  وتتبني  المشاهدات  ماليين  لكم  تحقق 
المقال  هذا  أكتب  جعلني  الذي  ومجتمعنا. 
رأفت  أحمد  المحترم  المذيع  فعله  ما  هو 
مبلغ  ليعطية  بسيط  مع شخص  تقابل  عندما 
ثالثة أالف جنية حوالي 25٠ دوالر كندي 
يا  حالل  الفلوس  البسيط  الرجل  عليه  ويرد 
ولد عمي ويصنع ترد وماليين المشاهدات. 
أشتغلوا زي أحمد رأفت وحتققوا مشاهدات 
ما  قبل  الهيافة  الناس وتبعدونا عن  وإحترام 

نبقي مجتمع هايف. 

عبري حلمي تكتب
خواطر ليلة إبداع

لحظة تأمل في ثالوث العدد أثنين المكرر 

ثالث مرات برقم عام  2٠22 م ...رقم 

)2( رمز للخير والعطاء والبذل والتضحية 

والمحبة الثنائية بين كل فردين على وجة 

األرض ،

عالقات إنسانية تحتم علينا إحترام اآلخر 

والوفاق معه مهما كانت درجة االختالف 

بيننا في ) العقيدة او اللون او الشكل او  او 

او .... الخ( ....لنتوافق ونتكامل . 

في ليلة إبداع تأملت رمز العدد )2( المكرر 

بعام )2٠22( ثالث مرات بحسب تعداد 

السنوات الميالدية

 توحي لنا إننا يجب ان نحيا 

تحت شعار ...........

 )أنا وأنت مًعا ....شركاء حياة ( ؛

 لكي نحيا حياة كريمة و نحيا الطموح 

والنجاح والسعادة مًعا ،

التوافق والتكامل رمز العدد أثنين . 

لنحيا مًعا في هدوء و سالم ورحلة عطاء 

تحمل بطياتها عدم األنانية لنصبح واحد لنا 

ما لنا وعلينا ما علينا .

شعار عام 2٠22 م .

) أنا وأنت ...... شركاء حياة(

 ) أنا و أنِت ...... شركاء حياة  (

لنحيا حياة نستحق أن نحياها بالفعل كما 

أراد هللا لنا ،

فنحن مْن وهبنا هللا هبة العقل وميّزنا عن 

سائر مخلوقات األرض

نحن مْن ميزنا هللا ونفخ فينا من روحه 

)فصار اإلنسان نفساً حياً (

نحن مْن َحبنا هللا  بالرسائل السماوية 

وكم وكم من عطايا هللا للبشرية 

نحمد هللا على صبره وطول آناته علينا 

جميًعا نحن بني البشر 

نحمد هللا على كل منحه و عطاياه لكل 

إنسان بميزات وقدرات ومواهب متعددة 

ومتنوعة لنتكامل مًعا في تزاوج و تراحم . 

نحمد هللا على كل إحساناته ومحبته ورحمته 

علينا جميًعا.
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لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك  َولَْم َيَتأَمَّ

)1 :13
الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

الكائنات الحية
الكلب و أفضل صديق لإلنسان ومثال الوفاء

 

اللواحم.  الكلبيات من  الثدييات من فصيلة  الكلب حيوان من 
 ١5٠٠٠٠ إلى   ١4٠٠٠ قبل  واستأنس  الحيوان  هذا  دجن 
سنة. عادة ما يتم وصف هذا الحيوان بالوفاء، ويطلق عليه 
لقب “أفضل صديق لإلنسان” ذلك لمقدرته العالية على تذكر 
صاحبه ولو بعد انقطاع طويل عنه توجد منه سالالت كثيرٌة 
الحقول  وكلب  الصيد  كلب  منها:  والمهمات،  الطباع  مختلفة 
وكلب الرعاة وكلب الحراسة والكلب البوليسي وكلب جراي 
هاوند وكلب مرافقة المكفوفين وكلب الزالقات؛ الذي يستعمل 

لجر العربات على الجليد إلى عصرنا هذا.

تعاريف 
فصيلة الكلبيات الكلبيات فصيلة من الحيوانات الثديية الالحمة 
والقارتة تضم الكالب والذئاب والثعالب وبنات آوى والقيوط. 

تنقسم فصيلة الكلبيات إلى قبيلتين: الذئبيات والثعلبيات

الذئب الرمادي          الثعلب األحمر                 القيوط

من  نوعاً   26٠ من  أكثر  تشمل  الثدييات  من  رتبة  اللواحم  
الثدييات الحقيقية تتصف رتبة اللواحم بأكبر تنوع في الحجم 
بين أفرادها من أي رتبة ثدييات أخرى. أغلب اللواحم تتغذى 
أنياب ومخالب ورؤية  ولديها  األولى،  بالدرجة  اللحوم  على 
تطورت  والتقاطها.  الفريسة  كشف  على  تساعدها  بالعينين 
من  الشمالية  أمريكا  في  سنة  مليون   42 نحو  منذ  اللواحم 
هما  رئيسيين  شكلين  إلى  وانفصلت  مياسيدي  عائلة  أعضاء 

شبيهة القططيات وشبيهة الكلبيات

كلب وقط: لواحم مستأنسة   الدب البني            نمر يفترس 
فريسته

حيواني  نوع  فقدان(  )أو  اكتساب  هو  التَّْدِجيُن أو االستئناس 
أو نباتي لصفات وراثية نتيجة تفاعله مع اإلنسان. هي عملية 
يصبح من خاللها أفراد نوع من الحيوانات أو النباتات معتادة 
الجيني من  المستوي  تغيير علي  اإلنسان عبر  على سيطرة 
خالل عملية االختيار من أجل إبراز الصفات المفيدة والتي 
تعريف  يتم  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  في  البشر.  يحتاجها 
تطورية  لعملية  التي خضعت  األنواع  بأنها  المدجنة  األنواع 
المميزة  السمة  فإن  ولذلك  احتياجاتهم  لتلبية  البشر  قبل  من 
استغل  البشر.  قبل  من  االصطناعي  االختيار  هو  للتدجين 
البشر هذه الحيوانات ورعاها لمجموعة واسعة من األسباب: 
إلنتاج الغذاء أو من أجل قيمة السلع )مثل الصوف، القطن، 
الحرير( أو للمساعدة في أنواع مختلفة من العمل )مثل النقل، 
االستمتاع  لمجرد  أو  العلمي  للبحث  أو  والحرب(  والحماية، 

أو الصحبة.

الكالب والخراف من بين الحيوانات األولي التي دجنها 
اإلنسان

آوى.  وابن  والثعالب  الذئاب  تحوي  التي  الكلبية  الفصيلة 
اإلنسان من  التي روضها  الثدييات  أوائل  الكلب من  ويعتبر 
قد ظهرت منذ 6٠ مليون سنة. وعاشت  التي كانت  الذئاب 
معه طوال ١4 ألف سنة. وهو من ساللة الذئاب التي كانت 
تتجول في أوروبا وآسيا وشمال أمريكا. وكانت الذئاب تتجول 
منذ  الطعام  عن  بحثاً  الشمالي  الكرة  نصف  في  القرى  في 
١2 ألف سنة. وحالياً توجد سالالت عديدة منها. وقد وجدت 
وألمانيا  واليابان  وإنجلترا  الدنمارك  في  هياكل عظام كالب 
والصين ترجع لعصر ما قبل التاريخ. وكان ابن آوى يعرفه 
قدماء المصريين. وكانوا يصنعون التماثيل جسمها جسم كلب 
في  ألنوبيس  تمثال  وجد  وقد  آوى.  ابن  حيوان  رأس  رأسه 
تاريخها لسنة ١33٠ ق  التي يرجع  مقبرة توت عنخ آمون 
فصيلة  )هو  السلوقية  الكالب  من  ساللة  أيضاً  وجد  ولقد  م. 
من كالب الصيد(  في مقابر قدماء المصريين.وكانت تحنط 
األهرامات.  داخل  الفراعنة  بجوار  م  ق   2١٠٠ سنة  منذ 
واستطاع الرومان واإلغريق إنتاج سالالت منها. وكان نوع 
دالماشين. مدرباً على الصيد وجر العربات منذ سنة ١8٠٠ 
الكالب  من  العربات  تجر  كانت  التي  الخيل  وحراسة  ق.م 

األخرى التي كانت تخيفها.

الذئب الرمادي               ابن آوى أو الشغبر                              
كلب سلوغي مغربي

أنواع الكالب

للبشر  يمكن  التي  الكالب  فصائل  وهي   : العاملة  الكالب 
الكشف  العربات،  كجر  إحترافية  بمهمات  للقيلم  تدريبها 
المستخدمة  الفصائل  أهم  من  المفقودين.  أو  المتفجرات  عن 
ألغراض العمل كالب البيلجن شيبرد )كلب الراعي البلجيكي( 

أو كالب الجولدن ريتريفر.

جيرمان شيبرد                           المسترّد الذهبي أو 
جولدن ريتريفر       الكلب الراعي األلماني األبيض

كالب الزينة أو الكالب المنزلية : وتشمل معظم فصائل 
الكالب   

بمطاردة  تقوم  حيث  الصيد  في  وتستخدم   : الصيد  كالب 
الكلب  و  كالبوينتر  اإلنسان  من  قريبة  تصبح  حتى  الفريسة 

السلوقي

كلب مؤشر كندي  التدرج طائر  

English pointer 

ر هو كلب يُستخدم في  البوينتر أو البوينتر اإلنجليزي أو الُمؤِشّ
صيد التْدُرج، والطيور األخرى يُطلق عليه لقب “المؤشر أنه 
يتوقف عندما يشم رائحة طائر ويتجه ناحيته. يُصنُّف علماء 
الحقل من  القنص، وكالب  الكلب ضمن كالب  الحيوان هذا 
يكون شعرها طوياًل  التي  والدراك  والسبانيل  الساطر  أمثال 
الناعم.  القصير  الشعر  من  بفرو  المؤشر  كلب  يمتاز  عادة. 
وزنه  أما  سم.  و7٠   6٠ بين  الكتف  عند  ارتفاعه  ويتراوح 
من  بقع  به  أبيض  فروه  ولون  كغ.  و35   2٠ بين  فيتراوح 
اللون األصفر الليموني والبنّي الداكن الحمرة، واألسود، أو 
البرتقالي. والمؤشر سريع العدو، وحاسة الشم عنده حادة وله 

شهرة في ميادين الصيد وحراسة الحقول.

التدرج هو طائر من فصيلة التدرجية يرجع أصلها إلى آسيا 
 ، العالم  في  أخرى  مناطق  في  واسع  نطاق  على  وإنتشرت 
يصل طوله إلى مابين 5٠ و 9٠ سم ، ويختلف الذكر على 
األنثى في شكلهما بحيث أن الذكر يتميز بألوانه المتعددة وذيله 
الطويل أما األنثى فتتميز بألوان باهتة قليال وذيلها أقصر من 

ذيل الذكر.

التكاثر
االتصال  طريق  عن  الثدييات  من  كغيرها  الكالب  تتكاثر 
الجنسي الذي ينتج عن تلقيح لبويضة األنثى بحيوان منوي من 
الذكر. وتبلغ األنثى في حوالي الشهر الثامن من العمر ويكون 
بظهور الحيض ألول مرة التي تصاحبها تغيرات في السلوك 
يبلغ  بينما  الجنسي،  الجسد لالتصال  الجسد الستعداد  وداخل 
الذكر قبل ذلك بشهٍر تقريبا وقد يتأخر لغاية سنتين في الكالب 
من  الكالب  في  الحمل  مدة  وتتراوح  الكبيرة.  األحجام  ذات 
56 إلى 72 يوماً بمتوسط 62 يوماً. يرجع سبب االختالف 
والتراوح في المدة إلى عدة عوامل كالمناخ والتغذية والنوع.

البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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ِء« ماَ اِتيُح ااَلسَّ فاَ »ماَ

ْبَعُة الثَّاِمَنُة / ِباْلَعَرِبيَِّة واإلنجليزية الطَّ

ِء« “ رِْحَلُة َسيِِّدَنا اْلَمِسيِح ِمْن أْر ماَ اِتيُح ااَلسَّ فاَ »ماَ

ِض َكْنَعاَن إَِل أرِْض اْلِكَناَنِة، َواْلَعْوَدُة لَِنْشِ رَِسالَِة ا

للِه َواْلَعْدِل َواْلَمَحبَِّة ”

ِء”  ماَ اِتيُح ااَلسَّ فاَ “ماَ

َقْلِبّي  َوَخَفَق  أََصاِبِعي،  اِرَْتَعَشْت  َجَسِدي،  إرَْتعَد 

ْمُع ِباْلَفَرِح اَْلَعِظيِم.  َواْنَسَكَب اَلدَّ

َجَوارِِحي  ِبُكلِّ  َيِدي،  َبْيَ  َمِء”  اَلسَّ “َمَفاِتيُح 

اِْحَتَضَنُتَها... اَْلَبْعُث اَلثَّاِمُن لِلنُّوِر، لِلنَّْهَضِة، لِْلَعَدالَِة، 

ْنَيا.  يَِّة، ِف ُكلِّ ِبَقاِع اَلدُّ لِْلُحرِّ

َْمِديَِّة، َكَم َقاَل َصِديِقي َناِيْف ُخوِري ِف  هِذِه اَلسَّ

ِبالنَّاِر  َوَيْشَتِعُل  َيُعوُد  اَْلِفيِنيْق،  َكَطاِئِر  َمِة...  اَْلُمَقدِّ

َواإْلِْبَداِع َواْلَحَياِة .

ِء”  ماَ اِتيُح ااَلسَّ فاَ “ماَ

اَلنَّاُبلِسيَِّة  اِمِل«  اَلشَّ »َداِر  َمْكَتَبِة  َعْن  َصَدرَْت  اْلُن 

َعَواِصِم  ِف  َل  َتَتَجوَّ َكْ  اَْلَمرُْموَقِة...  اَْلِفَلْسِطيِنيَِّة 

ُتَقاُم  اَلَِّتي  اَْلَمَعارِِض  اَْلَعَرِبيَِّة َواْلَْجَنِبيَِّة. ُكلُّ  َوِل  اَلدُّ

 . ِف اَْلَعالَِم اَْلَعَرِبِّ َواْلَغْرِبِّ

َسَمَء  ُتِضء  اَلنُّوِر،  ُشْعَلة  َتْحِمُل  اَلَِّتي  اِر  اَلدَّ هِذِه 

ِفَلْسِطَي ِباْلِعْلِم َواْلَمْعرَِفِة َوالثََّقاَفِة... َتُكوُن َجاِهزَة 

َوَمَعارِض  اَْلَعَرِبِّ  َعالَِمَنا  َمَعارِِض  ِة  َكافَّ ِف  أََبًدا، 

َعالَِميَّة.

*****

إشاراٌت هاّمٌة:

• كَتَب امُلقّدَمَة الديُب نايف خوري.	

• وهبة: 	 وهيب  اْلُمبِدِع  ديِق  الصَّ إل 
للشاعِر الدكتوِر فهد أبو خرضة.

• فضاِئُل َمنثورٌَة: َكِلَمُة الَديب ناجي 	
سة نعمن للثَّقافة،  نعمن - رَئيس مؤسَّ
لبنان.                          

• ِء: َنالَت َجاِئزَة املرِتوبوليت 	 ماَ اِتيُح ااَلسَّ فاَ ماَ

 – اإلنسانّيِة  للَفَضاِئِل  نعَمن  نيقوالّوس 

بريوت، لبنان - 2012.

• تّم َتقديُم رَِسالِة املاِجسِتري َعن َمفاِتيِح 	

واللفاُظ  “الّدالالُت  ِبعنوان:  السَمِء 

 – لألستاَذِة  السَمِء”  ملفاتيِح  الدينّيُة 

ِقسِم   – أورانيم  كّلّيِة   – ظاهر  وبال 

الّدراساِت الُعليا – 2017.

• َكتَب 	 خليل  ُمحّمد  الناقُد  الدكتوُر 

السَمِء  مفاتيِح  عن  ُمحكمًة  دراسًة 

املَواِقِع،  ف  ُنَشت  الكاِمَلِة،  َباِعيِة  والرُّ

الدِب  ف  “َمرايا-  النقِدّي  كتاِبِه  وِف 

لألبحاِث  كتاِبِه  والثقاَفِة – 2018”، وف 

 – اإلنجليزية  باللِغِة  الَصاِدِر  الكادمِييِة 

الدِب  ف  الخطاِب  “َجملّياُت  ِبُعنواِن 

“أوسنت  النِش  داِر  الحَديِث” ف  العَرّب 

ماكوييل” ف العاصَمِة الَبيطاِنية، لندن 

.2019 –

• َخرَضة 	 أبو  َفهد  الدكتوُر  الشاِعُر  كتب 

السَمَء  َمفاتيِح  عن  محكمًة  ِدراَسًة 

والرباِعيِة الكاِملِة ُنَشت ف املَواقِع.

• وامُلراَجعاِت 	 املَقاالِت  عَشاُت  ُنَشت 

َبعًضا  َنذُكُر   – السَمِء  ملَفاتيِح  النقدّيِة 

منها لألدباِء والشعراِء مع ِحفِظ اللقاِب: 

 – َقرَمان  ُسعاد   – رَضَوان  َعّواد  آمال 

 – َفَرح  ِجريس  ُجورج   – ذياب  فاِطَمة 

َسَمِهر   – الُكردي  َماِزن   – َنظري ِشميل 

نّجار – نادية َصالِح – د. ُروِجيه تافور – 

رُشِدي املَايض – َفهِيم أبو ُرُكن – د. ُمنري 

ُتوَما – ِجريس ُجبان ُخوري – َكِلَمُة دار 

َسعادة،  مارلي   – لبنان  ُنعمن،  ناجي 

لبنان – حاِتم الَشهري، الَسعودية، َكتَب 

“الِكتاُب  ِبعنوان:  الكاِملِة  الُرباِعيِة  عن 

الَمِمي”.

*****

ِء”  ماَ اِتيُح ااَلسَّ فاَ “ماَ

• ط 1 صدَر بالعربّيِة ف بريوَت عاَم 	

2012، وناَل جائزَة املرتوبوليت 

نيقوالّوس نعمن للفضاِئِل اإلنسانيَِّة

• ط 2 عن داِر َمجّلِة “مواقِف الدبّيِة” 	

.2012

• ط 3 ف الَرباِعيِة الكاِملِة “الَبحُر 	

والّصحراُء” َمسََحُة الَقصيَدِة العربيِة 

.2013 –

• ط 4 ُنِشَت ف َصحيَفِة الهراِم الَكَندّية 	

 .2016 –

• ط 5 الِكتاُب املَسُموُع – مكتبُة املنارِة 	

العامليِة – 2016. 

•  ط 6 داُر الدَهِم، القاهرة، عام 2020 	

مع ترجمٍة للغِة اإلنجليزيِة للشاعِر 

وامُلرتِجِم املرصي حسن حجازي حسن.

• ط 7 نسخة مرفوعة عىل منصة »نور« 	

الدبية.

• ط 8 مكتبة ودار الشامل للنش 	

والتوزيع 2021.

*****
اِر الثَّاِمِن ِللنُّوِر: اِمُل ِلِْخراَاِج اْلِْصداَ اِقُم اْلكاَ الطَّ

اْلُمَؤلُِّف: وهيب نديم وهبة. 

اِعُر: حسن حجازي حسن.  اْلُمرَتِْجُم: الشَّ

َتْصِميُم اْلِغَلَِف: معاذ عبد الحق. 

اِمِل لِلنَّْشِ َوالتَّْوِزيِع َناُبُلًس- ِفَلْس : َداُر الشَّ النَّاِشُ

ِطٌي.

ِبِرَعاَيٍة َكاِمَلٍة ِمْن َناِدي حيَفا الثََّقاِفِّ. 

ِبرَِئاَسِة اْلُمَحاِمي: فؤاد مفيد نقارة.
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قبطية  »شخصيات  مقال  بقية 
مؤثرة« ص6

وكان يذهب للوعظ فى الفيوم، وكان يبيت فى 
البابا  كان  كما  فام،  عبده  المهندس  عائلة  منزل 
ويستعين  فام  عبده  المهندس  أبناء  يحب  شنوده 
أقام  بالبطريركية وقد  بهم فى بعض اإلنشاءات 
أحدهم قساً على كنيسة بالعاصمة الكندية “أوتاوا” 

باسم القس ميخائيل عبده فام(.

ويذكر عنه األنبا هدرا مطران كرسى أسوان: 
)لقد تميز هذا الرجل العظيم بطيبة القلب الصادقة 
ما شوهد غاضباً  نادراً  ولذلك  الجم،  والتواضع 
لكل  ينصت  الصوت،  خفيض  وكان  أومتعصباً 
ما يُقال بإهتمام وأدب شديدين. وله بصماته فى 
اإلسكندرية،  إلى  أسوان  من  مصر  كنائس  كل 
فى  العلمية  مساهماته  أسوان  فى  له  ونذكر 
واألساسات  التربة  أبحاث  عن  الفنى  التقرير 
بموقع كاتدرائية رئيس المالئكة الجليل ميخائيل 
بأسوان والذى أنجزه سنة ١997. وكذلك آراءه 
لكنيسة  األنشطة  مجمع  تأسيس  فى  اإلنشائية 
معرفة  سابق  دون  فقد حضر  بأسوان،  مارمينا 
أو ترتيب، يوم عيد مارمينا، وكنا سوف نبدأ فى 
ذلك اليوم حفر األساسات وكانت مفاجأة مفرحة 
وكنت  عنى  ويبحث  اليوم  ذلك  فى  يحضر  أن 
وعندما  العمل  موقع  وفى  المطرانية  عن  بعيداً 
رأيته شعرت أن مارمينا أرسله إلينا، ألن سيادته 
المختلفة  الطبيعة  ذات  أسوان  تربة  فى  خبير 
تماماً عن باقى التربة فى مصر، حيث أنه ساهم 
مساهمة فعالة فى تعمير مدن التهجير فى النوبة 
الجديدة بعد السد العالى وبحيرة ناصر. كم كان 
الحديث معه شيق وجذاب ليس فقط لعلمه ولكن 
لشدة تدينه وغيرته على الكنيسة وله تعب كثير 
الشباب وغيرها  الرب وتشغيل  إخوة  فى خدمة 
الكثير والكثير جداً. كان بإختصار رجل كنيسة 

ورجل دولة ورجل علم(.

وفى يوم األثنين 7 مايو 2٠٠١ – وعلى أثر 
حادث سيارة أليم – رحل عنا المهندس عبده فام 
ومعه نجله المبارك د. محب عبده فام المدرس 
جامعة  الهندسة  بكلية  اإلنشائية  الهندسة  بقسم 
أعماله  وعن  عنه  أكتب  سوف  )والذى  القاهرة 

الرائعة فى الحلقة القادمة من سلسلتنا هذه(.

لم يكن لى الشرف أن أتعرف على المهندس 
كان  لكن  محب  د.  المبارك  نجله  وال  فام  عبده 
عن  أعرف  أن  التقدير  وكل  الشرف  كل  لى 
المهندس   – فام  عبده  ميخائل  القس  نجله  قرب 
المعمارى السابق – والذى سيم كاهناً فى مارس 
١999 بيد قداسة البابا شنوده الثالث وذلك لخدمة 
األقباط بالعاصمة الكندية أوتاوا. تقابلت معه فى 
فترة األربعين يوماً – بعد سيامته المباركة - التى 
كان يقضيها بدير األنبا بيشوى بوادى النطرون. 
تقابلت معه فى فترة أسبوع اآلالم المقدسة وكان 
الشخصية  فيه  وجدت  متجاورتين.  حجرتينا 
الهادئة الوقورة والحكمة السديدة والُحب الصادق 
للكنيسة والتواضع الجم، ولما ال؟ وقد ورث كل 

ذلك عن والده المبارك.

النجل  مع  للتقابل  الفرصة  لى  سنحت  كما 
بعض  فى   – فام  عبده  منير  المهندس  اآلخر 
وعلى  بالقاهرة.  القبطى  الثقافى  المركز  أنشطة 
اإلنشائية  األعمال  من  بالعديد  قام  أنه  الرغم 
فى  يجلس  أن  آثر  حقيقى  تواضع  فى  أنه  إال 
الصفوف األخيرة بعيداً عن األضواء. دار بيننا 
حديث عذب عن األعمال التى يقوم بها فى خدمة 

الكنيسة.       

يخدمون  أناس  فيه  عاش  المبارك  البيت  هذا 
عن  كامل  بُعد  وفى  وبسخاء  الُحب  بكل  الرب 
الدعايات البشرية، لذلك سيرتهم العطرة مازالت 
باقية بيننا ونراها فى أوالدهم وإلى أجيال عديدة. 
فمن خالل أعمالهم الطيبة يتمجد اسم الرب فيهم 

وبهم.    

أسرة االهرام اجلديد
تنعى فقيد كنيسة مار جرجس بتورونتو  

الصيدىل ابرام روفائيل

الذى كان عضوا ناشطا يف الكنيسة

عزائنا انه يف أحضان القديسني
نقدم تعازينا لزوجته مدام مارى وأوالده يوستينا ومارينا 

وميخائيل وأيضا لكهنة وشعب كنيسة مار جرجس

رسالة كوفيد 
يف العام 

اجلديد

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى 

حنا 
الشهور  مّرت  الزمن؛  دوالب  على 
باستقبال  نهّم  نحن  وها  عشر،  االثنا 
عام جديد!    قد نحمل معنا، ذكريات 
فشل  من  متعددة،  وخيبات  مؤلمة، 
ورحيل  أصدقاء،  وفقدان   ، مدّمر 
مع  معاناتنا  نحمل  وقد  أحباء...    
ان  الُمحيّرة..     بتحويراتها  الجائحة، 
في  جميعاً  ضربتنا  التي  الجائحة، 
الصميم، هي ذاتها التي علمتنا وتعلمنا، 

بالتباعد،  الجديد...     نبدأ عامنا  كيف 
عن كل األشياء التي يمكن أن تجلب لنا 
العدوى، وعلى رأسها المدبب، عدوى 
اليد،  نظافة  وبالنظافة،  الخطية!    
والقلب، والضمير!    وبالكمامة، التي 
تجعلنا ال نشم رائحة تصرفات اآلخرين 
التي تزكم األنوف، فال نرى فيه سوى 
الستر!    وأن نتوقف عن قبالت الرياء، 
نتصافح  وأال  والغدر!     والخيانة، 
الخير،  مصافحة  بل  األخذ،  مصافحة 
بالعطاء، والمساندة!    وأن نحتمي في 
بيوتنا، حيث الدفء العائلي الذي يحمينا 
مجيء  ان  واالنهيار!     التفكك  من 
واالصرار  األمل،  يمنحنا  جديد،  عام 
التي كسرتنا،  الموانع  كل  تجاوز  على 
وتحاول أن تكسرنا مجدداً.    فلنتستقبل 
نفسك  أحمي  بشعار  الجديد،  عامنا 
بنفسك، من أصدقاء السوء، أما االعداء 

فكوفيد كفيل بهم!... 
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
متاجر ) وول مارت ( ستلغي استخدام 
االكياس البالستيكية من مجيع املتاجر 

الكندية
ستقوم متاجر )وول مارت (  بوقف استخدام االكياس البالستيكية للبضائع 

في جميع متاجرها في كندا مما سيجعلها واحدة من أكبر متاجر التجزئة التي تقوم بهذه الخطوة في كندا – وقالت 
) وول مارت ( في بيان صحفي أن هذا  التغيير سيوقف ثالثة ارباع مليار كيس بالستيك من االستعمال كل عام 
, ويأتي هذا القرار في أعقاب مشروع تجريبي بدء في شهر أغسطس الماضي , في ١٠ متاجر في جميع انحاء 
كندا – وسوف يكون علي المتسوقين ان يحضروا حقائبهم الخاصة , وقال سام الرئيسي التنفيذي للعمليات في 
وول مارت »إننا نغير بشكل أساسي الطريقة التي يتسوق بها الكنديين معنا نحو االفضل , وهذا سيساعد علي 
القضاء علي أكثر من ١٠ مليون رطل من البالستيك من التداول » وأصبحت متاجر وول مارت من اكبر سالسل 
البقالة التي تخلصت من االكياس البالستيكية وفي العام الماضي الغت متاجر ) صوبي ( االكياس البالستيكية  
في 255 متجر من كندي – وتنطبق هذه التغييرات علي المشتريات داخل المتاجر والتسليم خارج المتجر وعبر 
االنترنت -وسيتم تحقيق هذا بالكامل يوم 22 ابريل عام 2٠22 -وسوف تقوم متاجر )وول مارت ( باطالق حملة 

تثقيفية لتشجيع العمالء علي أحضار حقائبهم واكياس قابلة العادة االستعمال في المنازل .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو تعلن عن تغيريات يف نظام إثبات التطعيم 
ومتدد الربنامج ايل أجل غري مسمي

حاالت  عدد  زيادة  بعد  التطعيم  إثبات  نظام  في  تغييرات  عن  أونتاريو  أعلنت 
االصابة بفيروس كورونا وبعد بيانات تشير الي أن المتغير الجديد )أوميكرون ( سيكون هو الفيروس المسيطر 
بحلول يناير 2٠22 , واعلنت حكومة المقاطعة انه اعتبارا من يوم 4 يناير سوف تطلب المقاطعة من سكانها 
استخدام رمز االستجابة السريع ) كيو آر(  علي اجهزة التليفون المحمول الثبات حصولهم علي التطعيم وعلي 
االماكن التي تتطلب اثبات الحصول علي التطعيم استخدام تطبيق حكومي للتحقق من هذا الرمز -وأعتبارا من 
يوم 2٠ ديسمبر ستكون هناك حاجة الثبات تطعيم الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين ١2 و١7 سنة المشاركين 
في رياضات منظمة في المرافق الترفيهية , وتنصح حكومة أونتاريو السكان بالحد من تجمعاتهم خالل موسم 
االعياد – ويبلغ عدد االفراد الذين يتجمعون في الداخل حاليا 25 فردا وسيتم توسيع نطاق استحقاق الجرعة 
المعززة  من اللقاح لجميع أونتاريو للبالغين من عمر ١8 سنة وكبار السن في 4 يناير 2٠22 , مع حجز 
مواعيد للحقنة المعززة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح – وقال كبير مسؤولي الصحة في 
أونتاريو الدكتور كير مور »أن أونتاريو تستعرض االن تعريفا للتطعيم الكامل وما إذا سيكون ثالثة جرعات 
او أل!  وقال ايضا ان حكومة أونتاريو ستطبق حمالت الختبار كوفيد ١9 وستقدم اختبارا سريعا طوعيا للفرد 
الذي ال تظهر عليه اعراض المرض مجانا , وسيتم أجراء مليوني أختبار سريع في مواقع معينه تشهد كثافة 

عالية من الناس مثل مراكز التسوق واماكن البيع بالتجزئة ومرافق النقل العام .

رحيل عمدة تورنتو 
السابق ميل الستمان عن 

عمر يناهز 88 عاما
توفي صباح يوم االحد ١2 ديسمبر 
ميل  السابق  تورنتو  مدينة  عمدة 

لم  الذي  الصريح  الرجل  وهو  عاما  ال88  يناهز  عمر  عن  الستمان 
تتمكن مجموعة من االخطاء والفضائح الشخصية من تقليص مسيرته 
, وقد أجتمعت عائلته واصدقاؤه  المهنية كعمدة الكبر مدينة في كندا 
الستمان  ديل  أبنه  وقال   , جنازته  لحضور  ديسمبر   ١3 االثنين  يوم 
»أن صحة والده تدهورت بشدة بعد وفاة والدته في ١ يناير 2٠2٠ , 
لدرجة ان والده لم يستطيع تحمل فكرة العيش لحظة واحدة بدونها » 
وقال عمدة تورنتو الحالي  السيد جون توري عن ميل الستمان » انه 
دائما  الحياة – وكان يريد  القلب واكبر من  كان رجال رحيما وطيب 
أن يفعل الشئ الصحيح , وإنه فاز بمنصب عمدة تورنتو عام ١997 
وتقاعد من منصبه عام 2٠٠3 » وسوف تنكس االعالم الكندية تكريما 
لرحيله – ويعرف ان عائلة السيد ميل الستمان تملك متاجر لبيع االثاث 
وهي ) باد بوي (  - وقد اشتهر السيد ميل الستمان في العالم عندما 
تفشي وباء السارس القاتل في المدينة عام 2٠٠3 وتعرضت صناعة 
السياحة لضربة قوية بسبب تحذير منظمة الصحة العالمية للناس من 
الذهاب اليها – فدافع الستمان عن مدينته وظهر في التليفزيون قائال 
) انه لم يسمع ابدا عن هذه المنظمة وهي ال تعرف عما تتحدث عنه 
من  الكثير  واشاد   ) للزيارة  آمنة  تورنتو  أن  وأكد   , تورنتو  تزر  ولم 
المسؤولين بهذا الحديث القوي – وخالل عام ١999 اجتاحت المدينة 
علي  للمساعدة  الجيش  قوات  فأستدعي الستمان  ثلجية  عدة عواصف 
التعامل مع أكثر من ١٠٠ سنتيمتر من الثلوج , خوفا من عدم كفاية 
معدات إزالة الثلوج – وفي عام 2٠٠3 ذكر ميل الستمان في مقابلة 
صحفية » انه باع تورنتو للعالم كله ولسكان تورنتو انفسهم وغرس 

فيهم فخرا كبيرا بمدينتهم

يقولون  الصحة  خرباء 
أن  القلق  يثري  أمر  )إنه 
الذين  االفراد  يستطيع  ال 
ليس لديهم رخصة قيادة 

ان جيددوا بطاقتهم الصحية عرب االنرتنت (
دعا خبراء الرعاية الصحية حكومة المقاطعة لمعالجة اوجه عدم المساواة 
في متطلبات تجديد البطاقة الصحية )أوهيب( عبر االنترنت في أونتاريو 
– وفي الوقت الحالي ؛ ال يمكن تجديد البطاقة الصحية عبر االنترنت اال 
إذا كان الشخص لديه رخصة قيادة – وبينما قالت حكومة أونتاريو ان 
الفرد يستطيع تجديد بطاقته الصحيه اذا ما اخذ اوراق تثبت هويته ومكان 
اقامته شخصيا الي مكتب خدمات أونتاريو , اال أن المتطلبات تختلف عند 
تجديد البطاقة الصحية عبر االنترنت – وقالت الرئيسة التنفيذية للتحالف 
من اجل مجتمعات اكثر صحة السيدة سارة هوبز »أن هذا امر مثير 
للقلق بشكل خاص خالل جائحة كورونا , وأشارت الي أن االشخاص 
ذوي االعاقة وهؤالء فئة واحدة من عدة مجموعات يمكن ان تتأثر بشكل 
غير مقبول بهذه القواعد – وإن االشخاص الذين أصبحوا اكثر عرضة 
للخطر بسبب الوباء والمعرضين لخطر اكبر يواجهون صعوبات غير 
عادلة للوصول الي متطلبات في  النظام » وقالت ممرضة ممارسة في 
أونتاريو )أن هناك مجموعة واسعة من االسباب الطبية  تمنع الشخص من 
القيادة مثل ضعف الرؤية والخرف والصرع – وان نظام تجديد البطاقة 
لموقع  ووفقا   « واحتياجاتهم  االشخاص  هؤالء  الي  ينظر  ال  الصحية 
الحكومة  -إذا لم يتمكن الفرد من زيارة مكتب خدمات اونتاريولسبب 
طبي – يمكن للطبيب او الممارس العام ملء نموذج االعفاء الطبي له  
وبمجرد االنتهاء من ملء النموذج يجب علي شخص ما تسليمه مع بقية 
المستندات الي مكتب خدمة أونتاريو  النهاء عملية تجديد البطاقة الصحية 
, وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الرعاية الصحية للسكان االصليين »أن 
هذا التمييز هو مثال علي نظام غير عادل ولكن له حل سريع وهو – 
بتجديد بطاقتهم  لديهم بطاقة تحمل صورتهم  الذين  السماح لالشخاص 
الصحية عبر االنترنت بنفس الطريقة التي يمكن بها لالشخاص الذين 

لديهم رخصة قيادة القيام بهذا »

كندا  تعلن املقاطعة الدبلوماسية الوملبياد بكني 
ولكن الرياضيني الكنديني سيظلوا يتنافسون

أوتاوا : ستواصل كندا مقاطعة دورة االلعاب االولمبية الشتوية   والمعاقين في 
بكين لعام 2٠22  دبلوماسيا , مما يعني أن المسؤولين الحكوميين لن يحضروا 

ولكن الرياضيين يمكنهم مواصلة التنافس – وقد أعلن ذلك رئيس الوزراء جستن ترودو خالل مؤتمر صحفي 
الي جانب وزيرة الخارجية ميالني  جولي ووزيرة الرياضية  باسكال سانت اونج -وقال ترودو »أننا نشعر 
بقلق بالغ ازاء أنتهاكات حقوق االنسان المتكررة من جانب الحكومة الصينية , ولهذا السبب نعلن اليوم أننا لن 
نرسل اي تمثيل دبلوماسي الي دورة االلعاب االولمبية للمعوقين في بكين هذا الشتاء , وأضاف أن رياضييونا 
العالم  أنحاء  جميع  من  الرياضييون  مستوي ضد  أعلي  علي  للمنافسة  يتطلعون  وهم  سنوات  منذ  يتدربون 
وسوف يستمرون في الحصول علي دعمنا الكامل »  وقد أعلنت الواليات المتحدة مقاطعة دبلوماسية كوسيلة  
لالحتجاج علي إنتهاكات حقوق االنسان في الصين تجاه مسلمي اليوجور في مقاطعة شينجيانج وقد حذت 
استراليا والمملكة المتحدة حذوها , وقد نفت الصين هذه االدعاءات وتقول »أن مقاطعة االلعاب االولمبية 
الشتوية تنتهك مبدأ الحياد السياسي للرياضة , الذي أرساه الميثاق االولمبي وتتعارض مع الشعار االولمبي 
)أكثر أتحادا ( وقال ترودو أن الصين ال ينبغي أن تفاجأ بهذه الخطوة وقال زعيم حزب المحافظين أيرين 
أوتول » انه يوافق علي المقاطعة الدبلوماسية » وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد » أعتقد ان هذا كان 
قرار جيد اليوم » وفيما يتعلق بسالمة الرياضيين علي االرض قالت وزيرة الرياضة » ان الحكومة تعمل 

بشكل وثيق مع الشرطة الفيدرالية لضمان اتخاذ تدابير أمنية قوية

  البشارة_
 مبيالد_
يوحنا

ممدوح داود

أيام هيرودس الملك
 ومن كتير من السنوات

كاهن اسمه زكريا
 ومراته اليصابات

في وصايا الرب واحكامه
 ماشين بكل بر وثبات

بس ياخسارة
 معندهمش والد والبنات

كبروا في السن

والعمر بالنسبة ليهم فات
وفي يوم جت خدمته

 جوة الهيكل يرفع الصلوات
ظهر له مالك الرب

 وقاله نبوة من النبوات
ماتخافش يازكريا

 ربنا سمع الصلوات
مراتك راح تولد ولد

 ويكون فرح وابتهاالت
اسمه ها يكون يوحنا

 أعظم من ولدت الستات
يمتلي بالروح القدس

 و ال يشرب خمر و ال 
مسكرات

صوت صارخ في البرية
 و يعد طريق للي آت
ازاي أصدق و انا شيخ

 و مراتي من العاقرات؟
أنا جبرائيل الواقف قدام هللا

 بابشرك بالكلمات
هتكون صامت

 و في حالة سكات
لحد ما يتم المكتوب

 في األوقات
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ألدين والدولة فى السعودية 
)4(

توفيق مرتي مينا

بمجرد قيام الدولة السعودية اسنمر الشيخ فى 
ففى   , السياسية  الشئون  فى  الهام  دوره  اداء 
الحقيقة وجد آل سعود فى العقيدة الوهابية أداة 
فائقة الفاعلية فى الدعاية لحكمهم , وبذلك ساهم 
كليهما  وبقاء  ووجود  دعم  فى  والدولة  الدين 

مدى  إختبار  ملحاً  واصبح 
ومكانة هذا الحلف فى ضوء 
العشرين  القرن  تطورات 
عندما استعاد ابن سعود حكم 
اسالفه   , استخدم ابن سعود 
لحشد  الكارزمية  زعامته 
السيطرة  ووظف  خلفه  البدو 
المنطقة  لقبيلته على  التقليدية 
لتبرير  الوهابية  مع  وتحالف 
 ,,, سلطته  ودعم  غزواته 
ابن  أنشأ  مسيرته  نهاية  فى 
حديث  حكومى  بناء  سعود 
الدولة  متطلبات  به  ليواجه 
القومية الحديثة التى ارتبطت 
القبلى  الحكم   ( يسمى  بما 
عالقة  وتُدار   ,) العشائرى 
الحاكم بالمحكومين من خالل 

هذا  ويظل   , بيروقراطى  جهاز  واداء  عمل 
البطريركى  للنظام  إمتداداً  العشائرى  النظام 
االدارات  كل  مع  الحاكم  يتعامل  األبوى حيث 
السياسية باعتبارها من الشئون العائلية الخاصة 
بنفس الطريقة التى يدير بها ممتلكاته ويتعامل 
باعتباره  الحكومى  عملهم  مع  المسئولون 
طاعته  وجوب  على  قائمة  له  شخصية  خدمة 
االستبداد  عالقة  نفس  ويمارسون  واحترامه 
على المواطنين ,, باختصار يعتبر الحاكم فى 
السلطات  العشائرى محور ومركز كل  النظام 
فهو المثال  المرشد  الموجه  المبدع  المخطط  
الوسيط  المنتقم  حامى الحمى  , وهو مركز 

السلطة .
   تبنى ابن سعود سياسة مزدوجة فمن ناحية 
وتأييد  بدعم  تمده  مقدسة  دينية  مؤسسة  أنشأ 
المجتمع واكتساب هوية عامة ترتبط بعالقات 
المصاهرة معها لتوثيق روابط العائلة السعودية 
بالوهابية , وإعداد قوات وجيش ملكى اتاح له 
توسيع نطاق حكمه ,, لقد مزقت هذه الكيانات 
السياسية وعالقتها برجال الدين آمال المؤسسة 
الدينية وانشطار والئها بين الحفاظ على نظام 
حكم ملكى يرتبط بها , والحفاظ على استقاللها 
فى تحديد ونشر القيم والمعتقدات بين الجمهور.     
بغزوه للرياض فى ١2 يناير ١9٠2 تمكن ابن 
سعود من السيطرة على شبه الجزيرة العربية 
تشمل  التى  البريطانية  والمحميات  اليمن  عدا 
وعمان  ومسقط  وقطر  والبحرين  الكويت 
المدن  سقوط  وتتابع  وعدن   وحضرموت 
ربيع  وبحلول  ابن سعود  ايدى  فى  واالمارات 
شّمر  جبال  الى  ملكه  حدود  وصلت   ١9٠4
وكان العثمانيون يرقبون بقلق وخوف  اتساع 
نطاق حكم ابن سعود وفى عام ١9١3 اصبح 
الدولة  توسع  وقف  عن  عاجزين  العثمانيون 
 , ايطاليا  مع  الحرب  فى  الشتباكهم  السعودية 
ابن  بسيطرة  بريطانيا  اعترفت   ١9١4 وفى 
سعود على نجد واإلحساء والقطيف والجبيل , 
وإبان الحرب العالمية ساعد ابن سعود الحلفاء 
وتجنب القيام بأى عمل عسكرى ضد الشريف 
حسين الموالى للبريطانيين , لكنه فى 2 يونيو 
١924 قرر غزو الحجاز فجمع شيوخ القبائل 
نهاية  الوقت لوضع  والعلماء وأخبرهم ) حان 

لحماقات ذلك الذى يطلق على نفسه شريف مكة 
والذى يطمع فى ارتقاء منصب الخالفة الجليلة 
( وبعد 3 شهور انطلقت قوات سعودية مكونة 
من ثالثة آالف مقاتل باإلستيالء على الطائف 
بعد قيامهم بمذبحة للحامية الهاشمىة فقام تجار 
وعلماء جدة بخلع الملك الشريف حسين واحتلت 
مكة  المقدسة  والمدن  جدة  السعودية  القوات 
نفسه  سعود  ابن  وأعلن   ١926 عام  والمدينة 
وبعد  الحجاز  على  ملكاً 
أعلن  سنوات   6 مرور 
نفسه ملكاً للمملكة العربية 
دعمته  لقد  السعودية.  
فى  الوهابية  االيديولوجية 
للجزيرة  غزوه  إنجاح 
العربية بهدف إحياء مجد 
وهكذا   , الغابر  االسالم 
الكاريزمية  سلطته  دعم 
الروابط  من  بسلسلة 
بالمصاهرة بين آل سعود 

وآل الشيخ الوهابيين .
وقت  يمضى  لم     
خضعت  حتى  طويل 
لتأثير  الوهابية  المبادىء 
وحاجات  السياسى  الواقع 
ومواصالت  نقل  وسائل  مثل  الجديدة  المجتمع 
حديثة لتسهيل نقل الحجاج الى األماكن المقدسة 
رفض  واجه  سعود  ابن  لكن  جيشه  ولتحديث 
موقف  كان   , تغيير  أى  إدخال  لمبدأ  العلماء 
العلماء من السلطة السياسية باإلقرار والموافقة 
طالما ال تتناقض مع المبادىء الوهابية ,,, لم 
يكن هناك تنظيم هرمى يحتوى العلماء  وكانوا 
يتمايزون فيما بينهم تبعاً لمعايير غير رسمية , 
وبينما كان علماء الحجاز متخصصين فى الفقه 
العربى  والنحو  النبوية  والسنة  القرآن  وتفسير 
أغلبهم  وكان   , والفلسفة  والمنطق  والبالغة 
والمدينة,,,  مكة  مساجد  أو  األزهر  خريجو 
فإن علماء نجد ركزوا دراستهم على مبادىء 
نجد  علماء  فإن  لذا   , الحنبلى  والفقه  الوهابية 
وتطبيق  فهم  فى  وشكليين  تطرفاَ  أكثر  كانوا 
الدين أما علماء الحجاز فقد كانوا يتقبلون التحلل 
من ربقة التقاليد وإدخال التغيير,, تكونت هيئة 
ولكن  تقريباً  عالماً  عشرين  من  العلماء  كبار 
وسط  بارزة  بمكانة  تمتعوا  الرياض  علماء 
باقى علماء البالد, ومن الجماعات التى تمتعت 
بموقع متميز وسط العلماء أحفاد الشيخ ابن عبد 

الوهاب ,,,
وأحفاده  الشيخ  ابناء  مصير  ارتبط  لقد     
عندما   ١8١8 عام  ففى  سعود  آل  بمصير 
مصر  حاكم  باشا  على  محمد  قوات  هاجمت 
مدينة الدرعية صاحب قاضيها عبد الرحمن بن 
الجيش  المعارك ضد  فى  عبدهللا  اإلمام  الشيخ 
وُحمل  المصرية  القوات  وأسرته  المصرى 
أسيراً الى مصر حتى هروبه بعد عام وعودته 
الى نجد وعين مفتى للرياض ألن الدرعية لم 
يكن لها وجود بعد ان دمرها الجيش المصرى.

تأييد علماء نجد آلل سعود وقيامهم     رغم 
بالدفاع عن حكمهم , إنتقد علماء مكة نظرائهم 
من علماء نجد إلعالنهم ان المسلم غير الوهابى 
مشرك وكافر ,,, لقد عمل العلماء فى كل من 
والشعب  الحاكم  بين  كوسطاء  والحجاز  نجد 
المجتمع وتوحيده فى عمل  وساهموا فى دمج 
نجد  علماء  عالقات  كانت   ,, موحد  جماعى 
مع ابن سعود – رغم تأييدهم له – بعيدة عن 
التوافق , فقد اصدروا فتوى تطالب ابن سعود 
بمنع الشيعة من اداء عباداتهم علناً والخضوع 

لدين هللا ورسوله والتوقف عن الدعاء آلل 
والحسين  والحسن  )على  هللا  رسول  بيت 
والنجف  كربالء  زيارة  من  ومنعهم   )
اإلحساء  فى  الشيعية  العبادة  اماكن  وإزالة 
,,, ورفض ابن سعود هذه الفتوى مدفوعاً 
من  وبداًل   , القهر  وبسلطة  بقوة شخصيته 
ذلك اعترف بفرض الضرائب على الشيعة 
مقابل الحماية التى منحها لهم .. خضع ابن 
يقدموا  عندما  لكن  العلماء  لرغبات  سعود 
له النصح فى القضايا السياسية والعسكرية 
كان يرفضها بل ويؤكد عليهم اإلنغماس فى 

كتبهم فقط .
   ١93٠ إجتمع العلماء لمناقشة السياسة 
التعليمية ورفضوا تدريس اللغات األجنبية 
ألن ذلك سيتيح للمسلمين معرفة دين الكفار 
الجغرافيا  والمشركين كما رفضوا تدريس 
بينما يشير  ألنها تفترض كروية األرض  
ألنه  الرسم  ورفضوا  الستوائها  القرآن 

يحاكى خلق هللا ,,, لم يقتنع ابن سعود بإلغاء 
هذه العلوم وصمم على خلق نظام تعليمى 
حديث بجوار التعليم الدينى ومدارس حفظ 
تفضح  فتواهم  ان  العلماء  وأبلغ   , القرآن 
جهلهم باإلسالم الذى يحض المؤمنين  على 
فان  باختصار   ,,, والمعرفة  العلم  طلب 
السعودية  بالسلطة  التصقوا  الذين  العلماء 
إختلفوا  مع كثير من سياستها وأعربوا عن 
اختالفهم من خالل إصدار الفتاوى وأيضاً 
محدود  جمهور  وأمام  الملك  مواجهة  فى 
العلماء  بمقدور  كان   , الحاكمة  النخبة  من 
تبعاً  ابن سعود  الجماهير ضد سلطة  حشد 
لكنهم  المجتمع  بفئات  الوثيق  الرتباطهم 
حافظوا على والئهم للملك مؤملين انفسهم 

بانه يطبق المبادىء الوهابية.
المرجع: د. أيمن الياسينى                                                      
يتبع                                         

آدم الثانـــى 

هناك ضمري مذكر وضمري مؤنث 
وضمري مؤنب !

وجدى خليل

ليس الغرض من هذا المقال هو التطرق 
تعلمناها  التي  العربيه  اللغه  قواعد  الي 
نحويه  أو  لغويه  لقاعده  وليس  الصغر  في 
جديده  بل نقاش حاله ليست جديده يعيشها 
الضمير  حاله   وهي  القبطي  الضمير 
تانيبه  يتم  الذي  الضمير  بمعني  المؤنب 
ليال ونهارا منذ مرحله البلوغ الي مفارقته 
تحت  يرزح  القبطي  الضمير  أن   ! الحياه 
التانيب بصوره متواصله من خالل معظم 
تبكيت  في  تخصص  الذي  الكنسي  الوعظ 
هو  التبكيتي  الوعظ  القبطي.  األنسان 
أسهل  هناك  ليس  و  الوعظ  انواع  أسهل 
بالذنب  المستمع يشعر دوما  من أن تجعل 
والتقصير في حياته وممارساته الروحيه . 
مستمره  التبكيتي  الوعظ  من  النوعيه  هذه 
وبكثافه في الكنيسه القبطيه وتزداد وطئتها 
هذه  قليال  وتخف  بالعربيه  المتحدثين  عند 
أخري  بلغات  المتحدثين  عند  الوطئه 
محاوالت  هناك  كانت  وأن  الكنيسه  داخل 
هذه  لتالئم  األجنبيه  اللغات  )لتطويع( 
تخصصت  والذي  الوعظ  من  النوعيه 
يتم  ولألسف  بجداره  القبطيه  الكنيسه  فيه 
الوعظ  هذا    ! جيل  الي  جيل  من  توارثه 
التبكيتي له أثار شديده وخطيره علي العقل 
الكنيسه  داخل  القبطي  والسلوك  القبطي 
أن  قصد  وبدون  بشده  وتسبب  وخارجها 
يهجر بعض الشباب المسيحي كنيسته وهو 
أما حائر أو غاضب !  وكمثال  شائع في 
كل الكنائس هو الحديث بكثره في العظات 
أنها خطيئه  وكيف  )الكبرياء(  عن خطيئه 
حتمي  مؤلم  مصير  الي  باألنسان  تذهب 
المستمر  الحديث  أن  اال  صحيح-  وهو   -
أخري  بمفاهيم  وخلطها  الخطيئه  هذه  عن 
مثل الوقوف أمام الظلم أو األصطفاف مع 
الحق و النطق به أو الدفاع عن النفس أو 
الذي اليؤذي  الفعل و  القول و  الجرأه في 
الغير، أصبحت كل هذه الفضائل المسيحيه 
خطيئه  مع  وتختلط  ألي  تنسب  السابقه 
المفاهيم  تشابك  الي  هذا  وأدي  )الكبرياء( 
القبطيه  والشخصيه  القبطي  العقل  داخل 
حتي أختلط مفهوم الثقه بالنفس مع مفهموم 
الكبرياء فتقوقع كبار السن داخل أنفسهم في 
وصف  وأصبح  مجتمعاتهم  وفي  كنائسهم 

عن  والمنعزل  المنزوي  باألنسان  القبطي 
المفاهيم  أختالط  علي  دليل  خير  مجتمعه 
!  أما الشباب القبطي وخاصه الذين ولدوا 
بها  نعيش  التي  المجتمعات  في  ونموا 
وتعلموا منذ الصغر الوقوف والتعبير عن 
أيضا  وتعلموا  ووضوح  بصراحه  أنفسهم 
الوقوف ضد أي محاوله للتقليل من شأنهم 
ورفضهم ألي أهانه لفظيه أو جسديه بغض 
النظر عن مصدرها . هذا الجيل لم يستسغ 
ويصيبه  الكنيسه  داخل  المفاهيم  أختالط 
الدهشه عندما يكون الجهر برأيه والتمسك 
في  للسقوط  بدايه  البعض هو  نظر  في  به 
وجاء   ! تقاوم  ولعالمه  الكبرياء  خطيئه 
المجتمع  هذا  ثقافه  خارج  من  قاده  أختيار 
)حتي مع المامهم بلغه المجتمع ألن األلمام 
باللغه اليعني األلمام بثقافه المجتمع(  سببا 
و  الخارج  من  الوارده  الثقافه  بين  لصدام 
للمسيح  جدا  المحب  الشباب  هؤالء  ثقافه 
والذين أضطر البعض منهم  لهجر كنيسته 
والنضوج  والتعلم  النمو  مرحله  وبدأوا 
 ! القبطيه  الكنيسه  أسوار  خارج  الروحي 
ليس ماسبق هو فقط بعض األثار الجانبيه 
من  النوعيه  هذه  أن  بل  التبكيتي  للخطاب 
العظات تسببت بتشويه مبدأ )األبوه( داخل 
الكنيسه  ألن تبكيت الغير بأستمرار يجرد 
من  ويحولها  شموليتها  من  الكنسيه  األبوه 
يحتاج  قاض ومتهم  الي  أب ألبنه  عالقه  
لقاضيه  برأءته  يثبت  أن  الوقت  طوال 
األتضاع  تسلل  الشديد  ولألسف  هنا  ومن 
أيضا   ! الكنسي  المجتمع  في  الظاهري 
مقتل  في  التعليم  أصاب  المستمر  التبكيت 
داخل الكنيسه فلم يعد الواعظ مهتما أن يعلم 
األنجيليه  الوصيه  حسب  شعبه  وال  نفسه 
ذلك،  على  وداوم  والتعليم  نفسك  »الحظ 
والذين  نفسك  فعلت هذا، تخلص  اذا  النك 
   ١6  :4 تيموثاوس   ١ ايضا«  يسمعونك 
سيسمعون  أنهم  الواعظ  نظر  في  فيكفي 
تئن  وضمائرهم   ويخرجون  ربنا(  )كلمه 
من ثقل التأنيب ..التركيز في الوعظ علي 
علي  التركيز  من  أكثر  وعواقبها  الخطيه 
الفضيله وفرحها ليس من الثقافه المسيحيه 

في شئ  بل هو مؤذ للنفس والروح .
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عاصفة ثلجية      
بقلم/ مدحت موريس 

(voicy2005@yahoo.com( 

بعد  الناصع  االبيض  باللون  االرض  اكتست 
الليلة  ايام ، وفى تلك  عاصفة ثلجية استمرت لعدة 
االرض  بين  ما  المنعكسة  االضواء  كانت  المقمرة 
والسماء تجعل السفلت الطريق بريقاً جمياُل يضىء 
الجليد  بسبب  لم يعد سريعاً  الطريق السريع والذى 
الذى يجعل من السيارات مثل لعب صغيرة تترنح 
مبتدىء  بمتزلج  تشبهها  ان  يمكن  أو  الطريق  على 
المنبسطة.....كان  االرض  على  خطواته  يتحسس 
الليلة وكان من  تلك  فى  بسيارتى  اسافر  أن  قدرى 
لمدة  القصيرة  سفرى  رحلة  تستمر  أن  المفترض 
ساعتين امتدت الى خمس ساعات نتيجة لسوء حالة 
كما تخيلت لكنه ايضاً  الجو. لم يكن الطريق خالياً 
، والسيارات كما هو متوقع تسير  لم يكن مزدحماً 
الشاحنات  بعض  باستثناء  وبطيئة  حذرة  بسرعات 
التى كانت تأكل الطريق أكاًل بسرعتها الفائقة وتكاد 
وتلقى  سياراتنا  تتجاوز  وهى  لنا  لسانها  تخرج  أن 
عليها فضالت الجليد من بين اطاراتها فتنتشر تلك 
وتحجب  االمامى  الزجاج  على  الثلجية  الفضالت 
الرؤية لثوانى تمر كالساعات. توقفت العاصفة بعد 
ان تركت اوزار الجليد على ارضية الطريق السريع 
وباتت الرؤية أقل سوءاً وال ادعى انها صارت أفضل 
حااًل حافظت بقدر االمكان على السير بسرعة 60 
كم/ساعة كسرعة متوسطة وكنت أرى فى مرآتى 

خلفى  السيارات  من  قصيرا  طابورا 
ويبدو أن قائدى تلك السيارات قد اتخذوا 
سيارتى.  يتجاوزوا  باال  جماعياً  قراراً 
ان  لى  بالنسبة  االمر  صعوبة  من  زاد 
الطريق الذى اسلكه لم يكن طريقاً معتاداً 
لى فهى رحلتى االولى لتلك المدينة وما 
الالفتات االرشادية  أن  زاد االمر سوءاً 
على طول الطريق قد تغطت بالثلوج فلم 
كانت  بسهولة.  اتجاهاتى  تحديد  استطع 
هناك استراحة قريبة على يمين الطريق 
التناول  قليلة  لدقائق  ادخلها  ان  فقررت 
مشروباً ساخناً يجدد طاقتى وكان طريفاُ 
كانت  التى  السيارات  قائدى  أرى  أن 
خلفى قد اتخذوا نفس القرار. فى طريقى 
رجاًل  سألت  االستراحة  من  للخروج 
كان خارجاُ هو األخر عن الطريق الذى 
يجب أن أسلكه وكم كانت سعادتى عندما 
علمت أنه ذاهب لمدينة اخري ابعد من 
الطريق،  امتداد  على  تقع  لكنها  مدينتى 
انه  ويبدو  جيداً  الطريق  يعرف  انه  كما 
شعر بحيرتى فابتسم لى مطمئناً واكتفى 
....اتجهت  اتبعنى«  واحدة...«  بكلمة 
الى سيارتى ونظرت نحوه فاذا  مسرعاً 
به يقود شاحنة ضخمة فتخوفت من اننى 
لم  خلفه.  بسيارتى  الركض  استطيع  لن 

الرجل  اتبع  أن  سوى  خيار  أمامى  يكن 
وشاحنته والحقيقة اننى شعرت بطمأنينة 
من هيئة الرجل وثقته بنفسه عالوة على 
هدوئه ورزانته ولم يخيب الرجل رجائى 
فقد كانت سرعته على المستوى المناسب 
تزداد  كانت  بل وحتى عندما  اتبعه  ألن 
من  يخفض  كان  اتساعاً  بيننا  المسافة 
يحافظ على مسافة محددة  سرعته حتى 
اشاراته  كانت  نفسه  الوقت  بيننا...فى 
عدم  مع  خاصة  لى  دلياًل  الطريق  على 
المغطاة  الالفتات  قراءة  على  قدرتى 
األمامية  مرآتى  فى  نظرت  بالثلوج. 
اصطفت  وقد  السيارات  نفس  فوجدت 
ومن  تتبعنى  الممتد  الطريق  فى  خلفى 
فبدأت  افعله  أن  يجب  ما  ادركت  هنا 
فى تشغيل اشاراتى لهم كما يفعل سائق 
أكثر  يبدو  الطريق  وبدأ  معى  الشاحنة  
الفجر  بزوغ  اقتراب  مع  خاصة  سهولة 
للطريق  الجليد  اضاءة  من  الرغم  فعلى 
اقتربنا زمنياً  للنهار رونق آخر.  أن  اال 
من نهاية الطريق ومازلت الشاحنة تتقدم 
وأنا أتبعها وخلفى عدة سيارات تظن أنها 
تظهر  المدينة  عالمات  تتبعنى...وبدأت 
واجتازت  ومعالمها  بأضوائها  أمامى 
اتبعها  وانا  المفارق  احد  الشاحنة 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
والسيارات االخرى خلفى ثم بدأت الشاحنة 
جانب  الى  وتتجه  سرعتها  من  تخفض 
الطريق حتى توقفت تماماً ولم يخرج السائق 
من كابينة القيادة لكنى وجدته وقد اخرج يده 
ففعلت  من النافذة مشيراً لى بأن اتجه يميناً 
دون أن اتوقف....واكتشفت اننى فى الطريق 
الى مدخل المدينة وانفرجت اساريرى عندما 
المدينة.... قلب  فى  اخيراً  نفسى  وجدت 
ومرة اخرى اتجهت الى احدى الكافيتيريات 
انتبه لطابور  ساخناً....ولم  التناول مشروباً 
السيارات التى كانت خلفى- اكثر من خمس 
امام  توقفت  وقد  تتبعنى-   كانت  سيارات 
الوصول  -وبعد  المرة  هذه  لكن  الكافيتيريا 
السيارات  قادة  اتجه    - المدينة  الى  بأمان 
شكرنى  من  منهم  اآلخر  بعد  واحد  نحوى 
 ، افطاره  اشاركه  ان  اصر  وآخر  وحيانى 
كلهم قدموا لى مشاعر الشكر والتقدير على 
حكمتى  وعلى  الطريق  طول  لهم  ارشادى 
الوصول  حتى  السيارات  قافلة  قيادة  فى 
فقد  فعلى  رد  اما عن  أمان  فى  المدينة  الى 
حاولت ان اظهر تواضعى واهز رأسى فى 
على  وضعتها  مصطنعة  ابتسامة  مع  وقار 
وانا  المكان  مغادراً  وجهى وضعاً. نهضت 
 - الحقيقى  البطل   - الشاحنة  سائق  أتذكر 
الذي لم يروه وكيف أنه لم ينتظر منى كلمة 
يستحقه  ما  أنا  سرقت  بينما  تقدير  او  شكر 
هو من شكر وتقدير  وشعرت بخجلى من 
ساعة  من  اقل  وبعد  لكنى  الزائفة  بطولتى 
شعرت بخجل اقوى عندما ظللت ابحث عن 
سائق الشاحنة الوقور ليرشدنى الى طريقى 
بعدما ضللت الطريق من جديد ولكن داخل 

المدينة.!!!!!!!!!!!!!!!! 

تبيح  »هل  مقال  بقية 
ص  الخمر«  شرب  المسيحية 

8
الرسول  بولس  الرسول  ان  نجد  بل 
من  قائمة  ضمن  السكيرون  وضع 

االشرار اللذين لن يرثوا ملكوت هللا  :
الِِميَن اَل َيِرثُوَن  اْم لَْستُْم َتْعلَُموَن أَنَّ الظَّ
َملَُكوَت هللاِ؟ اَل َتِضلُّوا: اَل ُزَناٌة َواَل َعَبَدُة 
َواَل  َمْأبُونُوَن  َواَل  َفاِسُقوَن  َواَل  أَْوَثاٍن 
َواَل  َساِرُقوَن  َواَل  ُذُكوٍر، ١٠  ُمَضاِجُعو 
يُروَن َواَل َشتَّاُموَن َواَل  اُعوَن َواَل ِسّكِ َطمَّ
َيِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ  ١ كو 6-  َخاِطُفوَن 

١٠:9
سواء  المقدس  الكتاب  موقف  اذن 
العهد القديم او الجديد واضح من شرب 
والويل  والتحذير  بها  والسكر  الخمور 
يسكر  لم  السموات  ملكوت  من  والمنع 

بالخمر .
االصلية  الرجوع  خالل  من  كذلك  
خمر  كلمة  ان  نكتشف  المقدس  للكتاب 
االستخدام من  كثيره  انواع  تعني  كانت 
الذي  ومنها  الغير مختمر  منها  الخمور 
المسكر  ومنها  مناسبات  في  يشرب 
والذي منعه الكتاب المقدس وحذر منه .
لذلك نجد ان من عادة الشعوب قديما 
شرب  هي  الشرق  بلدان  بعض  في 
العنب  عصير  به  والمقصود  الخمر 
المناسبات خاصة ان  خاصة في بعض 
الخمر يشير الي الفرح وايضا كان  في 
االزمنة القديمة لم تكن المياه بنفس النقاء 
المياه  استبدال  يتم  فكان  اليوم  الموجود 

بعصير العنب او الخمر .

لذلك نجد في معجزة قانا الجليل والتي 
المسيحية  ان  البعض الدعاء  يستخدمها 
حول  عندما  نجد   الخمور  شرب  تبيح 
رب المجد المياه الي خمر فكان الخمر 
هنا ليس خمرا مسكرا ولكنه خمر جيد 
افاق من شربه  والدليل ان ما قاله رئيس 

المتكأ
فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول 
العريس  المتكأ  رئيس  دعا   … خمرا 
الخمر  يضع  إنما  إنسان  كل  له:  وقال 
الجيدة أوال، ومتى سكروا حينئذ الدون. 
أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى اآلن 

يو 2
الماء  ذاق  عندما  المتكأ  رئيس  وهنا 
المتحول إلى خمر فاق من سكره وميز 
حاسة  استرد  فكأنه  الجيدة  الخمر  طعم 
التذوق. وهكذا عتب على العريس قائال 
الجيدة  الخمر  يضع  إنما  إنسان  كل  له: 
أما  الدون.  حينئذ  سكروا  ومتى  أوال، 
أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى اآلن«.

• فالرب يسوع لم يصنع خمرا مسكرا 
ولكن خمرا جيدا يفيق االنسان .

إذن نالحظ اآلتي :
الخمر كان عادة في مثل  ان  • رغم 
صنعه  ما  ولكن  والوالئم  االفراح  هذه 
نوعه  من  فريد  خمر  كان  المجد  رب 
يختلف عن ما كانوا يشربونه من قبل .

•  عندما نقرأ كلمة خمر في الكتاب 
وماذا  معانيها  بين  جيدا  نميز  المقدس 

تعني .
نهى  والسكر  المسكر  الخمر  ايضا   •
تعاليم  وحسب  المقدس  الكتاب  عنه 

من  يمنع  يسكر  الذي  الكنيسة  وقوانين 
ممارسة سر االفخارستيا .

الخمر  من  تستخدم  انواع  هناك   •
منها خمر غير مختمر وباتالي ال يسبب 
السكر وال يمكن ان يكون خمر مسكر 
في  اليوم  تستخدم  التي   االباركة  مثل 

الكنائس في سر التناول .
ينهي  المقدس  الكتاب  ان  نالحظ   •
عن السكر وادمان الخمر ولكن ال يمنع 
كما  الن  نهائي  بشكل  الخمر  استعمال 
وغير  مختمرة  غير  انواع  هناك  ذكرنا 
مسكرة كما ان الخمر قديما كان يستخدم 
الصالح  السامري  مثل  مثل  العالج  في 
وحتى في ايامنا يتم استخدام الخمر في 
تحريم  هناك  كان  فلو  االدوية  بعض 
اعمال  في  استخدامها  امكن  لما  للمادة 
مثل  في  ذكرنا  مثلما  لالنسان  مفيدة 

الخنازير واستخداماتها للعالج .
واخيرا في المسيحية ال يوجد حرام او 
حالل ولكن يوجد يليق او ال يليق يوجد 
يبني او يفيد او يضر ويهدم  يوجد ان ال 
يتسلط علينا اي شيء المسيحية تلك هي 
تعاليم الكتاب المقدس واإليمان المسيحي

---------------
المراجع

الكتاب المقدس
قاموس الكتاب المقدس

يوناني  عربي  السطور  بين  ترجمة 
للعهد الجديد

اللغة  في  االنجيل  ايات  بعنوان  مقال 
االصلية عرس قانا الجليل .

احلقيقة  بيـن  الناصر  »عبد  مقال  بقية 
والتضليل» ص 7

وشهدت المنطقة تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية 
استعدادا للتدخل إذا ما ساء وضع الملك حسين. واغارت 
الطائرات األردنية واإلسرائيلية على الحشود السورية في 
اربد ودمرت 9٠ دبابة سورية وعطلت 3٠ دبابة واستطاع 
الجيش البري األردني تدمير 3٠ دبابة في منطقة الرمتا. 
توقع العالم قيام حرب عالمية إذا تحرك السوفييت، ولكن 
الوضع  تهدئة  رأوا  الحرب  ابعاد  دراسة  وبعد  السوفييت 
ونصحوا السوريين باالنسحاب وكذلك عبد الناصر رأى 
ان السوريون يكررون نفس ما فعلوه في عام ١967 لجر 
فشجب  العواقب  مواجهه غير محسوبة  الى  الناصر  عبد 
العدوان السوري على األردن ودعا الي مؤتمر قمة عربي 
في  الفادحة  للخسارة  ونتيجة  العربي عربي.  النزاع  لحل 
قواتها  انسحبت  السوري  للغزو  الدولية  واالدانة  الدبابات 
األردنية  القوات  انتصرت  سبتمبر.   23 في  االردن  من 
من  الجانبين  خسائر  وزادت  الفلسطينيين  مليشيات  على 
في  مجتمعة  العرب  خسائر  كل  على  والجرحى  القتلى 
اعوام ١948 و ١956 و ١967  إسرائيل  حروبهم مع 
حيث ان عدد القتلى قد بلغ خمسة عشر ألفاً وهو ما دعا 
البعض لتسمية الكارثة هذه ب:«أيلول األسود«. وقد كان 
الفلسطيني  اإلرهاب  على  بالقضاء  حسين  الملك  قرار 
األردن  داخل  واإلجرامية  الغير شرعية  وجودهم  وانهاء 
رغم علمه بحجم المخاطر والخسائر والدمار، قرارا صعبا 
وجريئا ويحمل بعد نظر هائل، حمي األردن من مصير 

نشاهده االن في لبنان.

 -2 رمضان  العظيم  عبد  اآللة:  تحطيم   -١ المراجع: 
مذكرات محمود رياض 3- الطريق الى رمضان: محمد 

حسنين هيكل 4- مذكرات هنرى كيسنجر 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

حياة التقبل والرضى
 أالحظ من عالقتى مع 
االحتياج  ان  المرضى 
يفوق  النفسى  للعالج 
للعالج  االحتياج  كثيرا 
الحالة  ان  بل  الجسدى، 

من  الكثير  لعالج  كبير  كمعوق  تأتى  النفسية 
االمراض واحيانا تكون هي السبب وراء المرض 
شيق  كتاب  قراءة  في  بدأت  السبب  ولهذا  نفسه، 
عن كيفية التحكم في عواطفك ومشاعرك السلبية 
مثل الحزن واليأس والتوتر والغضب واالكتئاب 
العقل، واسم  النفسى واعمال  تحليلك  عن طريق 
الكتاب »Mind Over Mood«، وقد أوصى 
في  النفسى  العالج  أطباء  بعض  الكتاب  بهذا 
الطرق  الكتاب  هذا  ويسرد  العلمية،  المؤتمرات 
بأي  مصاب  شخص  أي  يتبعها  ان  يجب  التي 
السلبية كالقلق والقنوط والغضب  من االنفعاالت 
بعقلك  معها  تتعامل  كيف  واالكتئاب  والتوتر 

وتحللها وتصل الى نتيجة مريحة.

هي  كثيرا  أعجبتنى  التي  الطرق  ضمن  ومن 
مبادئنا  من  تعلمناه  ما  مع  جدا  تتوافق  طريقة 
المسيحية وكتابنا المقدس، وهى تختص بالمشاعر 
المرتبطة بأمور ال تجد لها حال ال في ذهنك وال 
خارج ذهنك، فمثال اذا أخبر الطبيب احد المرضى 
بإصابته بورم سرطانى في مرحلة متأخرة وانه 
احد  أصيب  اذا  او  قريبا،  الحياة  يفارق  سوف 
افراد االسرة مثل األب او األم او األبناء بمرض 
عضال ال فكاك منه، او اذا حدث فقد مالى كبير 
فما  بالوفاة،  عليه  عزيز  احد شخص  فقد  اذا  او 
توجد  فبينما  ذلك،  بها  تواجه  التي  الطريقة  هي 
خطة عمل ينصح بها المؤلف لمواجهة المشاعر 
السلبية تجد انه ينصح بمبدأ التقبل والرضى في 
مواجهة المشاكل التي ال حل لها، وعندما تصل 
الى مبدأ التقبل والقناعة سوف تجد ان مشاعرك 

نفسها تغيرت.

تجارب  من  نواجه  لما  والرضى  التقبل  ومبدأ 
بن  يشوع  سفر  ففي   ، مسيحى  مبدأ  هو  عسيرة 
اما  عليك«،  يأتي  ما  كل  »أقبل  ينصح  سيراخ 
التذمر وعدم الرضا هي أمور ليست من المسيحية، 
ويمكنك ان تتأمل في كتابك المقدس كيف غضب 
الرب من تصرف الشعب االسرائيلى في التذمر 
وعدم الشكر واالمتنان بالرغم من عمل كثير من 

المعجزات.

بعض  في  وتجد 
المريض  ان  األحيان 
وأحيانا  بالتقبل  الشعور  هذا  الى  بنفسه  يصل 
يحتاج الى المعالج النفسى، وكثير من آبائنا الكهنة 
يقومون بهذا الدور في الكنائس مع أفراد الشعب.

ويحكى الكتاب عن أحد االفراد الذى كان يزور 
أباه المصاب بمرض االلزهايمر في دار رعاية 
المسنين، فكان االب يسأل ابنه كل مرة من أنت؟ 
فيرد عليه ابنه انا ابنك، فيجيب االب انا ال اعرفك 
مشاعر  تتخيل  ان  هنا  ويمكنك  ابنى،  لست  انت 
الحزن وااللم في نفس االبن، وكيف تكون زيارته 
الحظت  حتى  السلبية  بالمشاعر  مملؤة  ألبيه 
ان  وافهمته  االبن  مع  فتحادثت  االمر  الممرضة 
يتقبل  ان  وساعدته  هو  من  يعرف  ال  حقيقة  اباه 
ابيه وان يتعامل معه كرجل غريب عنه  مرض 
يزوره وان يتقبل هذا الدور في عالقته بأبيه فوافق 
ابنه من أنت؟  االبن، وبعد ذلك كان االب يسأل 
هل أنا أعرفك؟ فيرد االبن أسمى فالن وانا أحب 
ان آتى الى المكان واجلس مع النزالء واتحاور 
انهما  النتيجة  فكانت  بذلك،  لى  تسمح  فهل  معهم 
يجلسان سويا بالساعات يتحاوران وكالهما سعيد.

ولكى تساعد نفسك في تقبل أمور حياتك التي 
ال تتغير ينصح الخبراء باآلتى:

-       راقب مشاعرك وافكارك بدون ان تدين 
نفسك

وفى صورته  برمته  االمر  في  فكر         -
الكبيرة، فاذا كنت مضطربا من اجل شيء ما فكر 

في الموضوع ككل.

بقيم  وافكارك  تربط مشاعرك  -       عندما 
كبرى هامة في حياتك سوف تستطيع تقبل األمر، 
القيمة  تماما  يعلم  والده  يزور  الذى  االبن  فمثال 

اإلنسانية في هذه الزيارات فلم يتخلى عنها.

من عيادة الطب الطبيعى

األطعمة العالية يف الكولسرتول
سيدة  انا  س: 
أعانى  س:  في 
نسبة  ارتفاع  من 
الدم  في  الكولسترول 
أتجنب  ان  وأحاول 
في  العالية  األطعمة 
مثل  الكولسترول 

البيض والجمبرى والكبد ولكن لم يؤثر 
ذلك في خفض نسبته فماذا أفعل؟

-75 بنسبة  الكولسترول  معظم  ج: 
وليست  الكبد  مصدره  الدم  في   %85
الكولسترول.  في  العالية  األطعمة 
لكل  هامة  شمعية  مادة  والكولسترول 
في  هامة  فهى  الجسم،  خاليا  من  خلية 
عمل  في  وهامة  الخاليا،  جدر  تركيب 
الستيرويد  هرمونات  مثل  الهرمونات 
وأحماض   D فيتامين  عمل  في  وهامة 
وال  الهضم،  لعملية  الهامة  الصفراء 
غنى عن وجود الكولسترول في الجسم، 
يكون  الكولسترول  نقص  ان  الواقع  بل 
واألورام  المناعة  بأمراض  مصحوبا 
والعدوانية  االكتئاب  السرطانية، وايض 
ألن خاليا المخ تحتاج الى الكولسترول 
اكثر من باقى الخاليا، حتى ان العقاقير 
من  يكون  الكولسترول  تخفض  التي 
الذاكرة  ضعف  الجانبية  أعراضها 
ونقص   D فيتامين  ونقص  واالكتئاب 

الهرمونات الجنسية.

المراكز  أبحاث  حسب  وعلى 
المتخصصة في امراض القلب فقد وجد 
ان األفراد الذين تناولوا األطعمة العالية 
نسبة  عندهم  ترتفع  لم  الكولسترول  في 
الكولسترول مقارنة بمن تناولوا األطعمة 

القليلة في الكولسترول.

بدأت  التي  والحقيقة 
مادة  ان  اآلن  تتكشف 
ليست  الكولسترول 
في  الرئيسى  الالعب 
الشرايين  امراض 
كانت  فاذا  والقلب، 
من  خالية  أطعمتك 
بعمل  الكبد  يقوم  سوف  الكولسترول 
الكولسترول ألن الجسم ال يستغنى عنه 

والعكس صحيح.

في  الكولسترول  دور  ان  والواقع 
العدوى  لمحاربة  سالح  انه  هو  الجسم 
والسموم، ومحاولة لمعادلة االلكترونات 
وارتفاعه  لاللتهابات  المسببة  الحرة 
اللوم  والقاء  السموم،  لتراكم  مؤشر  هو 
عليه في أمراض القلب والشرايين مثل 
كسبب  المطافئ  رجال  على  اللوم  القاء 

للحريق.

العالقة  ان  يعتبر  الباحثين  من  وكثير 
بين الدهون الثالثية والكولسترول الجيد 
خطورة  كمعامل  أفضل  مؤشر  هي 
ألمراض القلب وكلما زادت النسبة كلما 

زادت الخطورة.

الكربوهيدراتية  المواد  ان  والواضح 
معامل  تمثل  التي  هي  المنقاة  المصنعة 
تؤدى  فهى  والشرايين  للقلب  خطورة 
الثالثية، وعندما  الدهون  الى رفع نسبة 
يرتبط السكر بالبروتينات ينتج عن ذلك 
مواد سامة تسمى AGE’s وهى تسبب 
القلب وخاصة في  االلتهابات وامراض 

مرض السكر.

د.تباسيم جندي

بقية مقال »ولكن ما هذا لمثل هؤالء يا سيسى« ص 2
 من دولة تعتمد على أمريكا في قطع غيار المركبات الحربية الى دولة مصنعة للسفن الحربية 
والمركبات المدرعة ولديها قواعد حربية في الشمال والجنوب والشرق والغرب وحامالت طائرات 
لدينا نهضة سياحية على اعلى وارقى مستوى أقمنا حفاالت أبهرت العالم اقمنا شبكة طرق هي 
األفضل على مستوي الشرق األوسط اقمنا مدن باستثمارات مهولة جذبت ألعالم من الشمال والجنوب 
لالستثمار بها اقمنا مدن لتصنيع المواد االسترتيجية على القناة ربطنا سيناء بالوطن االم فرضنا 
الى أهلها من االخوان  الشقيقة  ليبيا  كامل سيطرتنا على ارض سيناء فرضنا كلمتنا إلعادة دولة 
من خالل  رؤيتها  تفرض  إقليمية  قوة  أصبحت  انها  كلة  هذا  من  واألقوى  االستعماريين  االتراك 
مصالحها اليست هذه معجزة ؟ أاذن سيادة ألرئيس السيسى قالها وفعلها وجعل مصر اد الدنيا لم 
الفرعون  قالها بصدق  السادات ولكن  يطلق تصريحات غبية مثل مبارك وال عنجهية كاذبة مثل 

المصرى رمسيس الثانى اعظم ملوك مصر وحقق الفارق



Devry Smith Frank LLP ('DSF') welcomes Timothy Gindi who joins us as an associate lawyer in 
our Commercial Litigation، Employment law and Personal injury groups. He graduated from the 

University of Windsor and University of Detroit Mercy with a J.D. from Canada and a J.D. from the 
United States. Soon after، Timothy was called to the Bar in 2014. While in Law School، Timothy 

received the book award for Medical Malpractice and was 
the recipient of the Best Trial Notebook award for the Ernie 

Goodman Moot.

Prior to DSF، Timothy worked for a boutique firm in Toronto 
practicing in a number of areas including: Employment Law، 
Commercial Litigation، Property Damage، and Personal Injury. 

Timothy has appeared before all levels of court in Ontario، he has 
also represented clients before the Financial Services 

Commission of Ontario، the Human Rights Tribunal، the 
Social Benefits Tribunal، the License Appeal Tribunal، 

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

DSF
مؤسسة تضم 185 محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في 3 مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى.

DSF
تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة. محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور 

القانونية التي تخدم مستخدمينا، كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في 
تورونتو وبارى وويتبى. ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط 

في حل املشاكل. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا. وفريقنا يضم 
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق 

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال 
ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم.

 info@devrylaw.ca حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

Phone/Fax: 416-446-3340
95 Barber Greene Road، Suite 100

Toronto، Ontario، M3C 3E9
E-mail: Timothy.Gindi@devrylaw.ca
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