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السيسي: مستعد لترك منصبي لو كانت هذه رغبة الشعب المصري
واألهرام الجديد يبايعه رئيسا لهذا العام أيضا 

َالِلَكْياْلَوِحيَداْبَنُهَبَذَلى ُهاْلَعاَلَمَحتَّ اللَّ ُهَهَكَذاَأَحبَّ أَلنَّ
ُة َمْنُيْؤِمُنِبِهَبْلَتُكوُنَلُهاْلَحَياُةاأَلَبِديَّ For God so loved the world,that he gave his onlyَيْهِلَكُكلُّ

Son,that whoever believes in him should not
perish but have eternal life them.John3:16
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تهنئة برأس السنة وعيد امليالد اجمليد

األهرام اجلديد يهنئكم 
بأعياد الكريسماس ورأس السنة

نتقدم لألعزاء قراء االهرام اجلديد بالتهنئة القلبية احلارة 
بأعياد امليالد ورأس السنة

ويسرنا أن نعلن لكم عن أسعار جديدة 
لإلعالنات معنا بداية من عام 2016

االهرام اجلديد جريدة غير ربحية وتغطى اجلريدة الورقية كل كندا والعالم 
كله من الويب سايت واالمييل

ahram.teeba@gmail.com لإلعالن معنا اتصل بـ
647 823-6779



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

كريسماس«. »ميرى  تعبير 

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

ما يقال في المجتمع.

في  متحدين  غير  المسيحيون 
االحتفال بعيد ميالد السيد المسيح، 
باإليمان  عالقة  لها  ليس  وألسباب 

اختالف  ع��ن  ول��ك��ن  العقيدة  او 
الذين  فالغربيون  فقط.  تقويمى 
اليوليانى في القرن  التقويم  غيروا 
األن  ويستعملون  عشر  السادس 
به  يحتفلون  الجريجورى  التقويم 
الشرقيون  اما  ديسمبر،   25 في 
من  تقويمهم  يغيروا  ل��م  ال��ذي��ن 
اليوليانى يحتفلون به 7 يناير، ولم 
قبل  من  مهما  االختالف  هذا  يكن 
هجرة الكثير من الشرقيين للغرب، 
الكنائس  ك��ل  ع��ل��ي  اآلن  ول��ك��ن 
تقويمهم  بتغير  االسراع  الشرقية 
لكى يتوحدوا، وفى وقت زيارة بابا 
تواضروس  البابا  قداسة  االقباط 
عرض   2014 سبتمبر  في  لكندا 
أن  كندا  في  االقباط  على  قداسته 
الغربيين  م��ع  احتفالهم  يغيروا 
المولودين  -حتى  معظمهم  فرفض 
مع  يحتفلوا  م��ا  لكي  ك��ن��دا-  ف��ي 

الكنيسة األم في مصر.

او  ش��ع��ارات  ليست  المسيحية 
معلومات  او  تعبيرات  او  أعياد 
مع  كاملة  حياة  ولكنها  طقوس  او 
وتضحية  محبة  بها  التي  المبادئ 
وبذل، والمثل الكبير لنا فى صليب 
البعض  ظن  ولو  المسيح،  السيد 
بإبعاد  االيمان  على  يحافظ  انه  منا 
او  المختلف  اضطهاد  او  طرد  او 
تعاليم  على  يحافظ  ال  فهو  الخاطئ 
أيضا  منا  والبعض  المسيح،  السيد 
للسيد  كرازة  من  وظيفته  تحولت 
ل��إداري��ات  ك���رازة  إل��ى  المسيح 

وليس هابى هوليداى 
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هي  بتعاليم  مناصبهم  وبتعظيم 
الناس. وصايا 

هو  كريسماس«  »ميرى  تعبير 
تستخدم  كنت  لو  ولكن  الصحيح، 
وانت  هوليداى«  »هابى  تعبير 
غير مدرك، فاعرف انه تعبير يراد 
او  المسيح،  السيد  ميالد  انكار  به 
المسيح عيسى ابن مريم، حيث أن 
على  للداللة  هو  »المسيح«  أسم 
»عيسى  اسم  بينما  هللا  كلمة  انه 
اتخذه  الذى  الجسد  هو  مريم«  بن 
كلمة هللا، وكل من يقول لى »هابى 
»ميرى  ب���  اج��اوب��ه  ه��ول��ي��داى« 
كريسماس  وكلمة  كريسماس«، 
»كريس«  مقطعين  م��ن  مكونة 

اتخذ  عندما  وتعنى  »م��اس«  و 
صار  عندما  أي  جسدا،  المسيح 
بن  عيسى  أو  يسوع  هو  المسيح 

مريم.

وميرى  بخير  وأن��ت��م  ع��ام  ك��ل 
اجمع. للعالم  كريسماس 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم 
صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
او

  8164gindi@rogers.com



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
عنينا  نور  أنت  ده  تمشي  يقولك  إللي  ده  مين 
وأحنا لسه مشتقناش أليام الثالث أربع صوابع 

صدقني.

ماكين
بتقول األسد أخطر من داعش وأنا بقولك فكركم 
ومن  داعش  من  العالم  علي  أخطر  وسياستكم 

هتلر واألسد سيدك.

اردوغان
عبد  أنت  غلطانين  منك  زعالنة  اللي  الناس 
فقير بتنفذ سياسة األسياد قلهم حرام تمسكوا في 

البردعة وتسيبوا الحمار.

لميس الحديدي
لقطة  الكاتدرائية  السيسي  دخول  لحظة  بتقولي 
العام وأحنا بنقول خليها عادة ياريس وربنا ما 

يقطلع ليك عادة.

أيمن نور
طلعت هشتاج بتقول للسيسي أنا مصري وبقولك 
أرحل من قال أنك مصري أوال؟؟ ثانيا لو راجل 
أمتي  قولي  ابقي  بس  الشارع  في  وقولها  أنزل 

وفين علشان أجي أعد » المراكيب«.

اإلخوان
مارجعشي  ومرسي  خلصت   2015 سنة  أهي 
الفاتحة  تقروا  تروحوا  في 2016  شاء هللا  أن 

علي قبرة.

أوباما 
هللا  شاء  أن  بنهايتها  أن   2016 في  ما  أحلي 

هنرتاح منك يا ساتر د أنت كابوس رخم.

أثيوبيا
إحنا  عندكم  قامت  الثورة  النهضة  سد  بسبب 

شعب فيه حاجة هلل صدقتم بقي.

عمر البشير
علي  وزعالن  منه  ضاعت  بلده  نص  واحد 
تنسي  علشان  ونام  الحليب  إشرب  حاليب 

وتعرف تعيش يا زول.

جستين تردو
بالرغم من تشدقك بالتنوع في حكومتك إال أن 
بلدهم  أنهم غرباء في  الكنديين يشعرون  معظم 
أن  وأثبت  جوفاء  شعارات  بطل  عهدك،  في 

حكومتك لكل الكنديين بجد.

الجيش المصري
داعش  ضد  حرب  في  يورطكم  عايز  الكل 
برة  هتطلع  مصرية  بيادة  فردة  وال  وبنقولهم 

مصر وإللي حضر العفريت يصرفه.

األسد
هبة  سوريا  هيقول  والتاريخ  النيل  هبة  مصر 

بوتين.

6 أبريل
يعني إيه هتنزلوا  يوم 25 يناير وال ما تنزلوش 
أنتم علي بعض 100 نفر بس أه من دوالرات 

الخيانة لما تعمل ألمثالكم قيمة

تقليص أو إلغاء حصانة أعضاء الربملان
بقلم : ألبري ثابت فهيم
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الحصانة  عن  األيام  هذه  في  الجدل  يكثر 
األخير  االستحقاق  تنفيذ  وقرب  البرلمانية 
وجود  من  فبالرغم  المستقبل،  لخارطة 
أن  إال  العالم  برلمانات  جميع  في  الحصانة 
دفع  مصر  في  للحصانة  المظلم  التاريخ 
الكثيرين للمطالبة بإلغائها، فقد استغل بعض 
من  للتهرب  الحصانة  تلك  السابقين  النواب 
التجنيد، والتهرب من الضرائب والحصول 
الذين  المخدرات  وتهريب  القروض  على 
كذلك  الكيف(  )نواب  سابقاً   عليهم  أطلق 
أجهزة  وتهريب  الشرطة،  أقسام  اقتحام 
محمول، والحصول علي قروض وأراضي.
كما عاصر مجلس الشعب أيضا من عرفوا 
الصايعة(  )النواب  و  النقوط(  )نواب  بـ  
والذين دأبوا على أن يكون لهم تواجدا شعبيا 
أعطوهم  الذين  دائرتهم  أبناء  بين  إيجابيا 
اعتالء  على  حرص  من  فمنهم  أصواتهم، 
للصياح  الميكرفون  وانتزاع  المسرح  خشبة 
بأعلى صوته  )سالم مربع للجدعان، وسالم 
خصوصي ألبن لدايرة(، بل إن األمر وصل 
أمام  والمطاوي  بالسنج  للرقص  ببعضهم 
الحصانة  فضائح  أخر  وكانت  الراقصات. 
بنواب   ُعرفوا  الذين  النواب  وأغربها 
أهدروا  الذين  الدولة(  نفقة  على  )العالج 
ذلك  وكل  الدولة  على  جنيه  مليار  من  أكثر 
ال  كما  البرلمانية(،  )الحصانة  مظلة   تحت 
كان  م   2005 برلمان  بأن  الكثيرون  ينسي 
يضم قائمة من األعضاء المتهمين في قضايا 
جنائية وأخالقية وتأديبية وبلطجة..الخ الذين 
لوثوا سمعة المجلس الموقر بسبب قضاياهم 

المختلفة والمخجلة.
الحماية  من  نوع  هي  البرلمانية  فالحصانة 
الدساتير  تكفلها  التي  والسياسية  القانونية 
لنواب الشعب، ليتمكنوا من عرض أفكارهم 

تأثير  من  خوف  دون  البرلمان  في  كاملة 
التي  القضايا  لكثرة  ولكن  التنفيذية.  السلطة 
السابقين  البرلمان  نواب  بعض  فيها  تورط 
التي  النيابية  بمهامهم  لها  صلة  ال  والتي 
البرلمانية،  الحصانة  أجلها  من  لهم  منحت 
لهذا يطالب البعض برفع تلك الحصانة، ألنه 
في حاله رفعها عن أعضاء المجلس ستمنع 
كثيرين من أصحاب المال ورجال األعمال 
البرلمان،  لعضوية  الترشح  من  والمفسدين 
الشرفاء  المخلصين  أمام  الباب  سيفتح  بل 
والسياسة  الفكر  أصحاب  من  والمؤهلين 
منافع  أو  مقابل  بال  للوطن  خدمات  لتقديم 

شخصية.
لقد عبر بعض النواب الفائزين والجادين عن 
الضمانة  لكونها  الحصانة  إلغاء  في  رغبتهم 
لبرلمان سليم ومنهم الدكتور / سمير غطاس 
األولى  الجولة  من  بجدارة  الفائز  المرشح 
على مقعد الفردي بدائرة مدينة نصر، حيث 
قال نصاً وحرفاً : بأنه سيتنازل عن الحصانة 
في أول جلسة لمجلس النواب المقبل. كذلك 
النائب السيد / محمد أبو حامد رئيس حزب 
التجربة  بأن  أشار  الذي  المصريين  حياة 
أثبتت أن منح أعضاء البرلمان حصانة، أدى 
عديدة  مخالفات  منهم  البعض  ارتكاب  إلى 

بسبب عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
كما وصف السيد / أحمد بهاء الدين، رئيس 
الوفد(  )جريدة  في   االشتراكي  الحزب 
البرلمان  نائب  عن  الحصانة  إللغاء  الدعوة 
بأنه مطلب معقول في تلك المرحلة من أجل 
لهذه  النواب  بعض  استغالل  على  القضاء 
وخدمة  مكاسب شخصية،  لتحقيق  الحصانة 
األصل  أن  إلى  منوهاً  الخاصة،  أهدافه 
تحت  النواب  فيها هي حماية عضو مجلس 
الرقابة  في  بدوره  القيام  من  ليتمكن  القبة، 

القوانين  وإصدار  ومناقشة  الفساد  وفضح 
والتشريعات.

بين  اآلراء  في  وتباين  اختالف  فهناك 
ورجال  السياسية  القوى  وممثلي  قيادات 
القانون حول فكرة إلغاء الحصانة البرلمانية 
الذي  الوقت  ففي  النواب،  مجلس  ألعضاء 
بأنها  ذلك  مبررين  الفكرة،  البعض  فيه  أيد 
أدت الرتكاب مخالفات في الدورات السابقة، 

رفضها البعض اآلخر.
الحصانة  بإلغاء  نفضل  سرده  تم  ما  وإزاء 
البرلمانية خارج البرلمان لغلق أبواب الفساد 
واالكتفاء  الجنائية  بالحصانة  يسمى  ما  أو 
أدي  ولو  حتى  فقط،.  القبة  تحت  بالحصانة 
هناك  ألن  دستورياً،  تعدياًل  بإجراء  األمر 
بعض النواب تعودوا على استغاللها لتحقيق 
أجهزة  مع  والتعامل  مشروعة،  غير  منافع 
الدولة التنفيذية على كونها ملكية خاصة لهم.
القادم  البرلمان  يكون  بأن  نتطلع   : وأخيراً 
يُصدر  وأن  مشرفاً،  ونموذجاً  قوياً  برلماناً 
ومعالجة  اإليجابية  التشريعات  من  حزمة 
الشعب  على  تعود  التي  الحيوية  القضايا 
في  فمازال  والرفاهية.  بالخير  المطحون 
السابقة  البرلمانية  الدورات  شكل  ذاكرتي 
من  واإلحباط  بالمرارة  فيها  شعرت  التي 
مستوي تدني أسلوب الحوارات من البعض 
أثناء الجلسات العلنية التي يطلق عليها باللغة 
العامية  )الردح بالصوت الحياني( ناهيك عن 
الشتائم والسباب، ومناظر ألعضاء شاردين 
المحادثات  إلي  باإلضافة  نائمين،  شبه  أو 
الجانبية لبعضهم لبعض أو استخدام الهواتف 
بل وصل  والفستق،  اللب  قزقزة  أو  النقالة، 
على  حذائه  برفع  النواب  أحد  بقيام  الحال 

نائب أخـر.

قبل ان ادخل في موضوعي االساسي احب 
يوضحه  ما  وهو  هامه  معلومه  اوضح  ان 
والتربيه  والثقافه  للعلوم  المتحده  تقريراالمم 
)اليونيسكو(عن حصه الفرد من عناوين الكتب 
في اوروبا كان 600عنوان اي كتاب لكل مليون 
شخص اوروبي وكان هذا عام 2007 اما في 
مليون  لكل  كتاب   28 تتعد  لم  العربي  الوطن 
عربي وهو الرقم الذي يشير الي حاله من الفقر 
الثقافي الذي يعيشه الوطن العربي والتي يعيش 

في ظلها العرب حاليا.

الي  العرب  افتقار  جانب  وإلي   2010 وفي 
الثقافه والعلوم والتربيه فانه يوجد جانب من فقر 
يتكلم عنه وهو  ان  اي عربي  يستطيع  اخر ال 
الفقر االنساني او بمعني اخر الفقر في المشاعر 
االنسانيه والسبب في كالمي عن هذا الموضوع 
اي  قراءها  لو  ربما  قصه  عند  استوقفت  اني 
عربي او اجنبي ربما احس انه فعال يوجد فقر 

انساني وليس فقر مادي فقط.

وهذه ليست قصتي ولكن قصه فيلم منع من 
بعيده  ليس  زمنيه  فتره  في  في مصر  العرض 
وهو فيلم)عين شمس( حول الطفله شمس التي 
القاهره  شرق  بمنطقه  شمس  عين  بحي  تقيم 
التي  البلد  وسط  منطقه  تزور  بان  تحلم  والتي 
تعتقد انها عالم اخر قبل ان يكتشف والدها انها 
في مرحله متاخره من االصابه بمرض سرطان 

فيبدء  الوفاه  وشك  علي  )اللوكيميا(وانها  الدم 
بتحقيق حلمها ويركز الفيلم علي المخاطر التي 
االشعاعي  التلوث  بسبب  البشر  لها  يتعرض 
الحال في مصر  المسرطنه موءكد ان  والمواد 
لم يختلف كثيرا عن ما يعيشه اهل العراق من 
علي  القصف  وايضا  مما  باليورانيوم  القصف 
هذا  ظهور  الي  ادي  مما  الفلسطيني  الشعب 

المرض .

ولالسف فان االقبال علي الفيلم لم يتجاوز من 
20الي 40فرد حيث في ذلك الوقت كما قلنا من 
البدايه ال وجود للثقافه وال االنسانيه وال للتربيه 
عن  تبحث  كانت  الوقت  ذلك  في  الناس  ولكن 
االبتزال والسخريه والجنس في االفالم.ومن كل 
والقلوب  ماتت  الضمائر  وقتها  ان  يتضح  هذا 
قست واصبح الشعب  وقتها يتسمبانصار الجهل 
مقالي  نهايه  .وفي  الدينيه  والنزعه  والرجعيه 
اصرخ  او  نداء  واقول  كلمه  اقول  ان  احب 
ان  ورجاء  الجمهوره  رئيس  الي  نداء  صرخه 
يصل كيف ومتي ال اعلم .......الصحه والتعليم 
هم اساس المجتمع السليم  وجود الجسم السليم 
والتطرف  المرض  عن  بعيدا  السليم  والفكر 
.وفي النهايه احب ان اقول انه نداء الي سيادة 
وايضا  الشعب  هذا  اتجاه  واجبه  بحكم  الرئيس 
الذي مر بظروف صعبه من  الشعب  الي  نداء 
الفقر االنساني والثقافي ان يتحدوا جميعا لنري 

مصر من جديد........)ام الدنيا(.

عودة إىل ام الدنيا
 مها أبو ذكري

هيالري كلينتون تقرتح 
خطة ملكافحة الزهامير

نيويورك -رويترز
النتخابات  الديمقراطية  المرشحة  أعلنت 
يوم  كلينتون  هيالري  األمريكية  الرئاسة 
الثالثاء مجموعة اقتراحات لمكافحة مرض 
الزهايمر وإيجاد عالج بحلول عام 2025 
تشمل تحقيق قفزة في تمويل أبحاث المرض 

والمشاكل التي يسببها.
مرشحي  تتصدر  التي  كلينتون  ودعت 
الرئاسة  النتخابات  الديمقراطي  الحزب 
على  الستثمارات   2016 عام  األمريكية 
دوالر  ملياري  بقيمة  أعوام  عشرة  مدار 
سنويا ألبحاث المرض وهو ما قالت حملتها 
إنه أربعة أضعاف استثمارات العام الماضي 

التي بلغت 586 مليون دوالر.
وقالت كلينتون في بيان “نحن ندين لماليين 
الليل  مستيقظة طوال  تظل  التي  األسر  من 
بهذا  المصابين  أحبائهم  على  القلق  بسبب 
صعبا  واقعا  ويواجهون  الفظيع  المرض 
وعالج  مكافحة  أبحاث  استثمارات  لجعل 

للمرض ممكنة بحلول عام 2025”.
الزهايمر مرض متطور ال يمكن  أن  يذكر 
قدرة  النهاية  في  ويدمر  المخ  يصيب  وقفه 
اإلنسان على فعل أبسط المهام. ويوجد نحو 
خمسة ماليين أمريكي مصابين بهذا المرض 
الذي قال المعهد القومي للمعمرين إنه سادس 

أهم سبب للوفاة في الواليات المتحدة .



الننى احب موطنى األصلى مصر ودائم 
التفكير فيه، فال تمضى اى مناسبة او خاطرة 
دون ان اربطها بمصر او شئ يتعلق بمصر 
بالد  فى  حولى  من  الواقع  احيانا  واخلط 
اليقظه  بأحالم  وازدهار  تقدم  من  المهجر 
الى انسجها بخيالى هربا من الواقع المرير 
رحلتى  اثناء  االن  يحدث  ما  وهذا  هناك. 
بالواليات  فلوريدا  أورالندو  الى  الترفيهيه 
المتحدة األمريكية. أورالندو بلد سياحى من 
المعتدل  جوه  مؤهالته  كل  االولى  الدرجة 
طوال العام وخصوصا الشتاء ويشبه الى حد 
كبير جو مصر وان كانت مصر تتميز بعدم 
الحرارة  فى درجات  والحاد  السريع  التغير 
ومناظر  أجمل  بشواطئ  وكذلك  والرطوبة 
يشبه  كنا على شاطئ  واليوم  أروع  طبيعية 
الى حد كبير شاطئ مرسى مطروح برماله 
الزرقاء.  الصافيه  ومياهه  البيضاء  الناعمة 
صناعة السياحة هنا فى أورالندو مبهرة و 
عدد السياح الوافدين من مختلف بالد العالم 
تراث  او  تاريخ  اى  ويستغلون  جدا  كبير 
التاريخ  عبر  اوحضارة  شعب  ألى  انسانى 

لكمية  دهشت  وقد  وابهارهم  السياح  لجذب 
اآلثار الفرعونية المقلدة بدقة عاليه وطريقة 
استغاللها فىى عروض شيقة وألعاب مثيرة 
و  المقلده  التحف  تبيع  تجارية  ومحالت 
وبعضها  الفرعونية  اليدوية  المنتجات 
معظمها  كان  وان  مصر  من  مستورد 
لالسف صناعة الصين!!!  وحلمت للحظات 
االصل  بلد  مصر  فى  موجود  هذا  كل  ان 
الى  وصلوا  المصريين  وان  التقليد  وليس 
السياحه  صناعة  فى  الراقى  المستوى  هذا 
و  التخطيط المتقدم خصوصا ان مصر بها 
كمية اثار ال تباريها فيها بلد اخر فى العالم. 
الواقع  على  الوردية  احالمى  من  افقت 
لماذا......  مرارة  فى  اتسائل  وانا  المحزن 
لماذا ال تستطيع صنع هذا مصر الحضارة 
كله  العالم  فاقت  الى  العظيمة  الفرعونية 
تاريخ  من  طويلة  لفترات  وتقدما  تحضرا 
معظم   ...... الكوكب؟  هذا  على  اإلنسان 
جينات  تكوينهم  فى  يحملون  المصريين 
ذكاءا  يقلون  وال  العظام  الفراعنة  أجدادهم 
المتقدمة وهذا يظهر جليا فى  الشعوب  عن 

يتميز بهما  اللذان  الدم  البديهه وخفة  سرعة 
الجاليات  تفوق  وكذلك  المصريين  معظم 
مهنيا  وتميزها  مصر  خارج  المصرية 
المصريين  ان  أيضا  يثبت  ما  وهو  وعلميا 
اذا  الشاق.  العمل  على  هائلة  مقدرة  ذوى 
شئ  ينقصهم  ال  انهم  اعتقد  ينقصهم؟   ماذا 
من  نابع  اصيل  شئ  او  داخلهم  اصل  من 
تربة مصر ذات اإلمكانات الهائلة والطبيعة 
العريق  والتاريخ  المعتدل  والجو  الساحرة 
اذا  العظيمة..........  القديمة  والحضارة 
وإنما  منهم  ليست  غريبة  عوامل  هناك 
هنا  اسميها  ما  هى  قسرا  عليهم  فرضت 
بعوامل التعرية!!........استعير هذا التعبير 
جبريا  تغير  جغرافيا  معروفة  لظاهرة  وهو 
تتعرض  الى  الجغرافية  المنطقة  وبالسلب 
تعرية  عامل  واخطر  العوامل.......  لهذه 
العربى  الغزو  هو  مصر  له  تعرضت 
الهمجى الذى هبت ومازالت تهب أعاصيره 
 14 يقرب  ما  عبر  مصر  على  المدمرة 
الحضارى  التخلف  بسموم  والمحملة  قرنا 
وبكتريا التراث العفن وفيروسات العنصرية 

المصرية  بالشخصية  فاحاطت  واإلرهاب 
العادات  من  سجن  فى  وقيدتها  وحاصرتها 
ذات  النصوص  و  واألعراف  والتقاليد 
القدسية المصطنعة، صنعت لها حراسا من 
الخالق  االله  ظل  انهم  يدعون  الدين  رجال 
على األرض وانهم وحدهم يعرفون الحقيقة 
ويتوعدون بالويالت كل من يعترض عليهم 
كل  وشرورهم.  زيفهم  كشف  يحاول  او 
و  القيود  هذه  كسر  هو  مصر  تحتاجه  ما 
التخلف  وبكتريا  فيروسات  من  والتخلص 
االصيل  المصري  المعدن  فيظهر  العربى 
داخل  الكامنة  المصرية  العبقرية  وتنطلق 
معظم المصريين االصالء. ان مصر تحتاج 
التلوث  هذا  نفايات  يزيل  ثقافى  زلزال  الى 
الفكرى من العقل المصرى و أيضا تخطيط 
اقتصادى حر يستغل امكانيات مصر الهائلة 
لجذب رؤوس األموال والمستثمرين من كل 
ارجاء العالم إلقامة مشاريع سياحية ضخم. 
الذى  الرهيب  السكون  من  التعجب  وانى 
يغرق فيه النظام الحالى من نحو عدم البدء 
الثقافية  الثوره  اتجاه  فى  عمليه  خطط  فى 
االنتكاسه  وأيضا  القادمة.   األجيال  وأعداد 
الحر  االقتصاد  نحو  السير  فى  االقتصادية 
األموال  تحويل  تقييد  إجراءاتها  واخطر 
وال اعرف كيف يدعون الى تشجيع دخول 
يضعون  وهم  مصر  الى  األموال  رؤوس 
هذه القيود؟  كل منراه االن مجرد كالم ال 
يستند على تخطيط حقيقى او اى تنفيذ فعلى 

لما يقال!!.
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عوامــل التعرية
ادوارد يعقوب

الفتاة األيزيدية أبكت جملس 
األمن ودعته للقضاء على 

التنظيم

وحوش  مع  مأساتها  تروي  مراد  نادية  اجلريئة 
داعش

نادية مراد تقدم شهادتها باكية

نادية تدعو ملواجهة داعش

الفتاة األيزيدية ومأساة مروعة

احد الوفود يداري دمعة نادية

مندوب ماليزيا يبكي خالل ادالء نادية لشهادتها

كتب نصر المجالي لجريدة ايالف: في ظهور 
محافظ،  مجتمع  من  لفتاة  جرأة  األكثر  هو 
مراد  نادية  العراقية  األيزيدية  الشابة  طالبت 
القضاء على تنظيم داعش، وروت أمام  طه 

مجلس األمن الدولي أبشع القصص ومأساتها 
التي عاشتها في قبضة التنظيم. 

التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  تناقلت 
العراقية  االيزيدية  الفتاة  ألقتها  التي  الكلمة 
نادية مراد طه )21 عاماً( وأبكت عددا من 
معاناتها  فيها  وروت  األمن،  مجلس  أعضاء 
قبضة  في  وهم  ومواطنيها  أقرانها  ومعاناة 

داعش قبل أن تنجح بالفرار إلى الموصل.

 وكان التنظيم اإلرهابي اختطف نادية واكثر 
من 150 امرأة إيزيدية أخرى واقتادهن إلى 

الموصل، معقله في العراق.

استعبادي  »تم  طه:  مراد  نادية  وقالت   
في  المرات  لعشرات  وتأجيري  وبيعي 
الموصل وتلعفر والحمدانية لمدة ثالثة أشهر، 
إلى  أمي  أر  ولم  أمي وأخواتي،  فصلت عن 

هذه اللحظة«. 

 وقالت الشابة الجريئة أنها تقطن في ألمانيا 
حيث تعالج من اآلثار النفسية والجسدية التي 
أصيبت بها من جراء انتهاكات تنظيم داعش 
تصفيق  وسط  شهادتها  لتختم  اإلرهابي، 
داعش  »إنهاء  بطلب  األمن  مجلس  أعضاء 

نهاية أبدية«.

 إبادة جماعية

إبادة   وصرحت نادية بأن »داعش« نفذت 
جماعية بقريتها التي قتل فيها أكثر من 700 
إخوتها  بينهم  ومن  واحدة،  ساعة  في  رجل 

الستة.

مجلس  العراقية  األيزيدية  الشابة  وطالبت   
قضية  لبحث  األول  اجتماعه  في  األمن 
اإلتجار بالبشر أن يعمل بسرعة على القضاء 
الذين  األرهابيين  ومحاسبة  »داعش«  على 
النساء  حقوق  وينتهكون  بالبشر  يتاجرون 

واألطفال.

 5000 من  أكثر  خطف  قد  داعش  وكان   
الطائفة  من  وطفل  وامرأة  رجل  آالف 
اإليزيدية بعد أن اجتاح مناطقهم في العراق، 
لحقوق  واسعة  انتهاكات  بحقهم  وارتكب 
واألطفال  الرجال  مئات  قتل  شملت  اإلنسان 

واتخاذ النساء »سبايا«.

 بضاعة

النسوة  تحولت  كيف  نادية  وتحدثت   
األيزيديات إلى بضاعة تباع وتشترى، وكيف 
يغتصبهن عناصر التنظيم لتدميرهن وضمان 

أال تعشن حياة طبيعية مرة أخرى.

التي كانت قد نجحت في  الشابة،   وطالبت 
المعاناة  من  أشهر   3 من  أكثر  بعد  الفرار 
اليومية، أعضاء مجلس األمن بالقضاء على 
يتاجرون  الذين  المتشددين  ومحاسبة  داعش 

بالبشر وينتهكون حقوق المرأة والطفل.

 وتحدثت نادية عن بعض تفاصيل مأساتها، 
نساء  مع  اقتادوها  داعش  متشددي  إن  قائلة 
منطقة  إلى  المدرسة  من  وأطفال  أخريات 
إهانة  الطريق على  أقدموا في  أخرى، حيث 

النساء ولمسهن »بطريقة تخدش الحياء«.

مع  مبنى  في  احتجزت  كانت  إنها  وقالت   
واألطفال  اإليزيديات  النساء  من  كبير  عدد 

الذين كانوا يقدمهن داعش كـ«هدايا«.

وحش مفترس

أصابها  الذي  الرعب  عن  نادية  وتحدثت   
حين اقترب منها متشدد ضخم الجثة »كوحش 
أن  باكية  إليه  فتوسلت  مفترس« »ألخذها«، 
وأنت  لك  »صغيرة  إنها  له  قائلة  يتركها، 
ضخم جدا«، إال أنها اعتدى عليها بالضرب.

 وسردت الشابة األيزيدية كيف أرغمها رجل 
ووضع  محتشمة  غير  مالبس  ارتداء  على 
أن  مضيفة  اغتصبها،  ثم  التجميل  مساحيق 
مشاهد إجهاض النساء واغتصاب القاصرات 
وفصل األطفال الرضع عن أمهاتهم، لم تمح 

من مخيلتها.

 كما روت على مرأى ومسمع الحاضرين 
سجانها  جردها  كيف  الدولي  األمن  بمجلس 
من مالبسها قبل أن يقدمها إلى مجموعة من 
عناصر التنظيم الذين تناوبوا على اغتصابها 

حتى فقدت الوعي.

وعلى إثر ذلك، جاء عنصر آخر من داعش 
»تغيير  منها  طلب  حيث  مقره  إلى  واقتادها 

ما  منها  طلب  كما  رفضت،   لكنها  دينها« 
أنها  له  أكدت  أنها  إال  الزواج«  »يسمونه 
ليلة  أيام »في  بعد  يغتصبها  أن  قبل  مريضة 

سوداء«.

جملس األمن يوافق 
باإلمجاع على مشروع 

قرار بشأن سوريا

تبنى مجلس األمن قرارا باإلجماع يدعو 
في سوريا وإجراء  النار  إلى وقف إطالق 
مباحثات سياسية من أجل وضع حد للحرب 
مجلس  أعضاء  وافق  وقد  هناك.  األهلية 
طريق  خارطة  على  عشر  الخمسة  األمن 
السياسية في سوريا تستغرق  العملية  بشأن 
18 شهرا.  غير أن القرار لم يشر ما إذا 
األسد  بشار  السوري  الرئيس  سيستطيع 
المرحلة  في  الرئاسة  انتخابات  خوض 
تايمز”  المقبلة. وذكرت صحيفة “نيويورك 
على موقعها اإللكتروني أنه ال تزال هناك 
المتحدة  الواليات  بين  المواقف  في  فجوات 
في سوريا  السياسية  العملية  بشأن  وروسيا 
إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  أن  غير 
على  بالموافقة  األمن  لمجلس  سمح  الليلة 
األولى  للمرة  السورية  لألزمة  سياسي  حل 
وأشار  سنوات.  خمس  قبل  اندالعها  منذ 
تواجه  التي  المعوقات  أحد  أن  إلى  الموقع 
جماعات  تحديد  هو  الليلة  تم  الذي  االتفاق 
في  ستشارك  التي  السورية  المعارضة 
المباحثات السياسية التي من المقرر أن تبدأ 
الشهر المقبل ومدى موافقتها على الجلوس 
المفاوضات بدون أي ضمانات  على مائدة 

لرحيل الرئيس بشار.



روحيات6

العقل  ويستخدمها  يحللها  لداتا  او 
لمضمون  الذهن  استيعاب  في 
يحثنا  المقدس  فالكتاب  الموضوع. 
هي  ما  لنختبر  ذهننا  تجديد  علي 
ارادة الرب االله الصالحة المرضية 
 ،)2  :12 )رومية  لحياتنا  الكاملة 
ما  لتعلموا  اذهانكم،  عيون  مستنيرة 
هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد 
 :  1 )أفسس  القديسين  في  ميراثه 
18(. فالرسول بولس يقول لنا: ايها 
االخوة ال تكونوا اوالدا في اذهانكم 
الشر. واما في  بل كونوا اوالدا في 
كولوسي   ( كاملين  فكونوا  االذهان 
الذين  كما يصف هؤالء  14(؛   :  2
يقرأون الكتاب المقدس بال فهم كمن 
 .)  14  :  3 كولوسي  ذهنه)  غلظ 
كثيرا ما اسمع من الناس ان الكتاب 
صعب؛  او  مفهوم  غير  المقدس 
اذا  ولكن  لغة صعبة  اي  ان  الحقيقة 
استعنت بالقاموس ستفهم، فالقاموس 
الذي اقصده هنا هو ارشاد واستنارة 
لفهم  الذهن  تفتح  التي  القدس  الروح 
لحياتنا.  االله  الرب  ومقاصد  الكتب 
لشعبه  الصالح  االله  الرب  فوعد 
الذي  العهد  هو  هذا  »الن  باالتي: 
تلك  بعد  اسرائيل  بيت  مع  اعهده 
نواميسي  اجعل  الرب  يقول  االيام 
اذهانهم  في  وقوانيني(  )شريعتي 
لهم  اكون  وانا  قلوبهم  على  واكتبها 
الها وهم يكونون لي شعبا) عبرانيين 
8: 10(، هذا هو العهد الذي اعهده 
الرب  يقول  االيام  تلك  بعد  معهم 

مسـتنرية عيـون اذهــانكم 
د. روز غطاس

واكتبها  قلوبهم  في  نواميسي  اجعل 
 .)16  :10 )عبرانيين  اذهانهم  في 
العهد  في  بقصة  يذكرني  هذا  ان 
اصحاح  الثاني  ملوك  بسفر  القديم 
واحدة   بقصة  موقفان  ذكر  حيث   6
فأبصرت؛  العيون  انفتحت  فيهما 
النبي  اليشع  االول عندما جاء غالم 
جيش  رؤية  من  ومذعورا  منزعجا 
الثقيل  والجيش  الخيل  ذو  ارام 
دوثان  بمدينة  محيطا  والمركبات 
المطلوب  النبي  اليشع  يسكن  حيث 
ماذا  الغالم:  فصرخ  عليه،  القبض 
افتح  رب  يا  اليشع:  فصلي  نفعل؟ 
عيني  الرب  ففتح  فيبصر.  عينيه 
مملوء  الجبل  واذا  فابصر  الغالم 
اليشع.  حول  نار  ومركبات  خياًل 
ان  ثانية  مرة  النبي  اليشع  صلي  ثم 
ثم  طلب  ما  له  فكان  الجنود  يَُعمي 
وهناك  السامرة  مدينة  داخل  اخذهم 
فاستجاب  عيونهم  تنفتح  ان  صلي 
النهم  فانزعجوا  الحال  في  الرب 
مدينة  وسط  في  انفسهم  وجدوا 
ملك  لكن  يُقتلوا  ان  وخافوا  االعداء 
ان   « القائلة  الوصية  نفذ  اسرائيل 
عطش  وان  فأطعمه  عدوك  جاع 
اسقه ماء )امثال 25 : 21( »فكان 
العيون  انفتحت  عندما  وسالم  صلح 
الجسد.  عيون  تدركه  ال  ما  لتبصر 
افتح عيون  لتكن صلواتنا: »يا رب 
اذهاننا لنري ما ال تراه عيون الجسد 
فنسلك باإليمان ال بالعيان ألنه بدون 

ايمان ال يمكن ارضاؤك«.

كمدرس  حياتي  لحظات  اجمل 
عيونهم  لمعت  طالبي  اري  ان  هو 
شفاههم  علي  البسمة  وارتسمت 
تدل  رضي  همهمة  منهم  وصدرت 
علي ان المعلومة التي قد شرحتها قد 
وصلت الي االذهان وتفتحت العقول 
جديدة.  اخري  معلومة  الستقبال 
التي  الكمبيوتر  ألعاب  تلك  مثل  انها 
ينفتح  ما  مستوي  من  تنتهي  عندما 
لك المستوي التالي الستكمال اللعبة. 
بالمثل تقريبا اله هذا الدهر قد اعمي 
اذهان غير المؤمنين كي ال يفهموا، 
قد استخدم ُعصابة  لو كان  فهو كما 
حتي  وعيونهم  اذهانهم  علي  ربطها 
  4:4 كورنثوس   2( يبصروا  ال 
اعمى  قد  الدهر  هذا  اله  فيهم  الذين 
تضيء  لئال  المؤمنين  غير  اذهان 
الذي  المسيح  مجد  انجيل  انارة  لهم 
هو صورة الرب االله(؛ علي عكس 
اتي  الذي  المسيح  يسوع  الرب 
لفهم  واألذهان  العميان  عيون  ليفتح 
النبوات والكتب كما حدث مع تلميذي 
الكتاب  يقول  حيث  عمواس  طريق 
ليفهموا  ذهنهم  فتح  المقدس:« حينئذ 
الكتب« )لوقا 24: 45(. ان الذهن 
هو الشفافية الداخلية التي من خاللها 
تقرأ  عندما  فأنت  األشياء  نستوعب 
المادية الجسدية  العين  شيء تتحرك 
علي السطور ناقلة من خالل الضوء 
لشفرة  تتحول  للمخ  اشارات كهربية 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

المضطرب:  القرن  هذا  فى 
إيمانهم  عن  دفاعاً  األبطال  وقف 
التى  الصميم.  األرثوذكسى 
األسكندرية  باباوات  نفى  أصابتهم 
الشعب  من  المنتخبين  األصليين 
صنائع  من  الدخالء  وتجليس 
)تركيا(  القسطنطينية  أباطرة 
رافضين  المرقسية.  السدة  على 
باباواتهم  لغير  والءهم  يعطوا  أن 
يتصف  كله  هذا  ومع  الشرعيين. 

هذا القرن ببعض المميزات منها:
المستمرة  الشعبية  المقاومة   )1
علنية ضد  ثورة  إلى  تحولت  التى 

األباطرة.
2( فحول اآلباء الذين أنجبهم هذا 
القرن والذين كانوا للباباوات خير 

عضد فى دفاعهم عن الكنيسة.
فى  عاصر  دميانوس:  البابا 
هم  أباطرة  أربع  باباوايته  سنى 
ـ  طيباريوس  ـ  الثانى  )يوستين 
التوتر  أشتد  فوكاس(  ـ  موريس 
بين األقباط والدخالء المستعمرين 
موريس  األمبراطور  عهد  فى 
على  للتمرد  األقباط  دفع  مما 
عليه  ويضرموا  موريس  القيصر 
)مينا  هم  أخوه  بقيادة  الحرب  نار 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
األعاصري والعواصف فى القرن السادس

الحقوا  وقد  يعقوب(  ـ  أبسخيرون  ـ 
حتى  قتالهم  فى  الرومانية  القوات 
على  وإنتصروا  قيصر.  جزيرة 
جيشه. فلجأ األمبراطور موريس بعد 
فبعث  والمكر.  الخديعة  إلى  هزيمته 
الدخيل  األسقف  أولوجيوس  إلى 
فى  القبط  زعماء  مع  يتفاوض  أن 
الصلح. دبر مع جيشه خطة ومكيدة 
ثم  الثورة  نار  إخماد  بها  أستطاع 
غدر باألقباط فقطع رؤوس زعمائهم 
الثالثة. وصدر مرسوم إمبراطورى 
المصالح  من  األقباط  جميع  بفصل 
الشهداء  أبناء  لكن  الحكومية. 
الفكرى  بإستقاللهم  متمسكين  ظلوا 

الروحى.

دانيال قمص شيهيت
النظام  دأب  الباخومى:  النظام 
خدمة  تقسيم  طياته  وفى  الباخومى 
يعتنى  من  منها  فرق.  إلى  الرهبان 
بالمرضى  يهتم  من  ومنهم  بالفقراء 
ومنهم  شريرة  بأرواح  والمصابين 
الرهبان  من  الدير  داخل  للتعليم 
المجاورة...  للقرى  الدير  وخارج 

وهكذا.
القمص دانيال: من شيوخ الرهبان 
نذكر  شيهيت  لبرية  دانيال  القمص 

قصتان من قصصه الكثيرة..
من  أنستاسيا  إليه  جاءت   )1
ألن  بلدتها  من  هربت  القسطنطينية 
وأعلمت  زواجها  أراد  األمبراطور 
تقيم  أن  فأرشدها  بقصتها  القمص 
وكان  التبتل  فى  لرغبتها  مغارة  فى 
كتابتها  طريقة  عن  بينهما  التواصل 
اليونانية التى يجهلها  ألسئلتها باللغة 
مدة  المغارة  فى  وقضت  المراسل 
أحد  يسمع  ولم  ثمانى وعشرين سنة 

بها إال بعد نياحتها.
األحجار:  قاطع  أولوجيوس   )2
إلتقى القمص بهذا الرجل الذى يأخذ 
طعامه  منه  يشترى  اليومى  أجره 
ويوزع الباقى على الفقراءـ  ذات يوم 
وجد كنزاً من المال فترك بلدته وأخذ 
يتاجر حتى وصل إلى منصب وزير 
حلم  ـ  الفقراء  على  الصدقة  ونسى 
بإعادة  يطالبه  المسيح  بالسيد  دانيال 
هذا الرجل. أخذ يصلى بدموع فحدث 
أن الحاكم تغير وأبعد هذا الرجل من 
إلى  وعاد  بلدته  إلى  عاد  منصبه. 
عمله األول فأحسن إلى الفقراء. قص 

القمص عليه الرؤيه فشكر هللا.
نياحة قمص شيهيت: بعد أن عاش 
الصحراء  فى  ونصف  سنة  أربعين 

جنوى غاىلقرأت لك 
حل املشاكل ليس سهال أبدا 
ولكنه يستحق تعب احملاولة 

By Dawn Camp

هل يمكننا أن نعيش معا في سالم 
دائم ؟ لسوء الحظ أن اإلجابة أل .. 
ففي العالم المثالي نتمني أن نعيش 
في  ولكن  وتآلف  انسجام  في  معا 
الحقيقة نحن خطاة نعاني أحيانا وقد 
نرد العين بالعين والسن بالسن ، وقد 
عرف الرب يسوع طبيعتنا البشرية 
أدوات  من  تحتاجه  ما  وعرف 
والمضايقات  المشاكل  مع  للتتعامل 
التي تمر بها ، ولهذا أمدنا بطريقة 
 ، الينا  يخطئون  من  مع  لنتصالح 
فاذا كنت تعيش في مجتمع مسيحي 
نص  تعرف  أنك  المحتمل  فمن 
الكتاب المقدس في ) متي 18 من 
االستراتيجية  هذه    ) الي 17   15
والتي  الصراعات  لحل  القصيرة 
اختبرت علي مدي االزمان ، فإذا 
وعاتبه  فذهب  أخوك  اليك  أخطاء 
سمع  وإن   ، وحدكما  وبينه  بينك 
منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع 
فخذ معك واحد أو اثنين لكي تقوم 
كل كلمة علي فم شاهدين  أو ثالثة، 
هذا  في  أنا   فكرت  أذا  والحقيقة 
بخوف  أشعر  فأنني  السالم  لصنع 
تجاه هذه الخطوة الصعبة فاالسهل 
يسوع  الرب  توجيهات  أتجاهل  أن 
الغضب  بشعور  داخلي  أحتفظ  و 
واالساءة ألنني أخاف مما قد ينتج 
الي  أخطاء  لمالقاة من  ذهابي  عن 
يتعالي  وقد  قصدي  فهم  يسيئ  فقد 
تأتي  وهنا   ، أكثر  ويجرحني  علي 
هللا  بعمل  واإليمان  الوصية  طاعة 
الننا   ، عليه  واالتكال  حياتنا  في 
إذا لم نستمع للشخص المذنب الينا 
فكيف سنعرف نياته وأفكاره وإذا لم 
نقم بهذه الخطوة الشجاعة فقد نتكلم 
ذلك  ويؤدي  هذا  عن  االخرين  مع 

المرارة  وتظل   ، والقال  القيل  الي 
من  بدال  نفوسنا  يمألوا  واالستياء  
سيكون  هل   ، والتسامح  المغفرة 
الينا أو أسأنا  التحدث مع من أساء 
ولكن   .. أل   بالطبع  ؟  سهال  اليه 
بسبب  محبة  عالقة  تلتئم  عندما 
الشجاعة  لديه  االطراف  أحد  أن 
الرب  بنصيحة  ويقتدي  ليتقدم 
نشأت  التي  الجراح  ويضمد  يسوع 
النتيجة  فأن  والحقد  الغضب  بسبب 
والتغصب  التعب  هذا  كل  تستحق 
نصيحة  دائما  تنجح  لماذا  ولكن   ،
إنها  هي  واألجابة  ؟  يسوع  الرب 
نستمده  الذي  الحب  بسبب  تنجح 
نراضي  يجعلنا  والذي  لنا  حبه  من 
أخوتنا وأخواتنا في المسيح الذين قد 
فمن  عنا  ينشقون  أو  معنا  يختلفون 
لمن  ظهرك  تحول  أن  جدا  السهل 
لنا  المسيح  محبة  ولكن  اليك  يسئ 
العالقات  نستعيد  أن  تعلمنا  وفينا 
مع هؤالء الننا نحبهم ، فهل هناك 
لتطبيق  يحتاج  حياتك  في  وضع 
 18 متي  في  يسوع  الرب  وصية 
سماعة  وأرفع  اليوم  شجاعا  كن  ؟ 
أو  اليك  أساء  لمن  وتحدث  الهاتف 
أسات أنت أليه وأذهب اليه لتتحدث 
معه وحدكما وال تدع الفرصة تفوت 

لتعيد العالقات الحسنة والمحبة
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أنتقل إلى بيعة األبكار.
عام   36 رقم  أنستاسيوس  البابا 

598 م
بكنيسة  قمص  كان  مكانته: 
من  لشريف  وإبناً  األسكندرية 
فى  قاضياً  فإشتغل  المدينة  أشراف 
وإستقامته.  لحكمته  الملكى  القصر 
أنظار األكليروس والشعب  فإتجهت 
الروح  فأرشدهم  ودموع  بعد صالة 
اليد  عليه  فوضعت  إنتخابه  القدس 
بإسم البابا أنستاسيوس رقم 36 عام 

.598
على  يجلس  كان  الزمنى:  الحاكم 
األمبراطور  القسطنطينية  كرسى 
شديد  كان  الذى  )قوفا(  فوكاس 
والى  وأمر  األقباط  على  البطش 
األضطهاد  يضاعف  أن  األسكندرية 
ولكن  والكهنة  واألساقفة  البابا  على 
ال  كان  رسامته  سابق  البابا  لمكانة 
يتحرك  فكان  األوامر  بهذه  يبالى 
آخر  إلى  مكان  من  شعبه  مفتقداً 
ويعود إلى مقره دون أن يتجرأ أحد 
أساقفة  رسامة  على  وحرص  عليه. 

وكهنة ويقيم الكنائس.
هذا  تضايق  الدخيل:  أولوجيوس 
الدخيل من جرأة وحرية البابا فأرسل 

برسالة إلى الملك يوضح له الوضع. 
األسكندرية  والى  األمبراطور  فأمر 
األستالء على كنيسة قزمان ودميان. 
القبط  بين  شديدة  مقاومة  قامت 
فحقناً  منهم.  الكثير  إستشهد  والجند 
لدماء أوالده ذهب إلى برية شيهيت 
ونهج نهج أرميا النبى فى بكائه على 
 :2 أرميا  )مراثى  شعبه  بنت  قتلى 
11(. لقد صدر الحكم اإللهى إذ قام 

إمبراطور آخر وقتله.
المبتدع  البطريرك  بطرس  موت 
األنطاكى: بعد موته أختير البطريرك 
برسالة  البابا  إليه  فأرسل  أثناسيوس 
وإيمانه  بالشكر  عليه  رد  إيمانيه. 
الذى تعلمه من الكنيسة القبطية التى 

ال غبار عليها.
بعد  مصر:  على  يزحفون  الفرس 
البيزنطيين  على  الفرس  إنتصار 
إلى  فهربوا  فلسطين  إلى  إتجهوا 
وساعدهم  البابا  إستقبلهم  مصر. 

وأبرأهم.

نياحته: بعد مرور أثنتى عشر سنة 
ساهراً على رعيته تنيح بسالم.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة

صلوا من أجلنا



معاهدة  أُبرمت   ،1204 مارس  في 
المحلية  والسلطات  الصليبيين  القادة  بين 
لتقسيم  الترتيب  بموجبها  تم  البندقية  في 
بين  البيزنطية  اإلمبراطورية  »غنائم« 
تم  بينما  بينهما،  مناصفة  الطرفين  كال 
تحديد غنائم المحاربين الصليبيين كٍل وفقاً 

لرتبته السياسية أوالعسكرية 

القسطنطينية  إجتياح  تم  أبريل  في 12 
بدأت حملة شعواء من  التالي  اليوم  وفي 
الكنائس  العديد من  السلب والنهب طالت 
والتحف  اآلثار  شملت  والتى  والقصور 
المقتنيات  تلك  تراكم  أدى  وقد  النفيسة، 
الخيل  العامة وحلقات سباق  الميادين  في 
إلى تلف كّم كبير منها وقد حرص الكهنة 
الكنائس  تجريد  على  للحملة  المصاحبين 
ال  التي  وأيقوناتها  نفائسها  من  البيزنطية 
تُقدر بثمن لتزيين كنائس أوروبا الغربية، 
بينما حرص الفرسان على تجريد قصور 
التحف  من  البيزنطيين  واألمراء  النبالء 

والمجوهرات لتزيين قصورهم

في 9 مايو1204 تم تشكيل هيئة إنتخابية 
البارزين  الصليبيين  القادة  من  مكونة 
جديد  إمبراطور  إلختيار  البندقية  ونبالء 
)ليالحظ القارئ أن تلك الهيئة لم يكن ِمن 
األرض  أصحاب  من  أًي  أعضائها  بين 
إذاللهم  في  الغزاة  من  إمعاناً  األصليين، 
داندولودوق  ترشيح  تم  وقد  وتهميشهم(، 
فينيسيا أواًل ولكنه رفض، بينما تم إستبعاد 
إستقّر  بونيفاس دوق مونتفيرا، وباألخير 
دوق  بلدوين  إختيار  على  الهيئة  رأي 
الفالندر )هي اآلن مقاطعة بشمال بلجيكا 
تتويجه  تم  والذي  الهولندية(  تتحدث 
صوفيا  آيا  كنيسة  في  إمبراطوراً  رسمياً 
إدارة  تقسيم  بذلك  وتم  بالقسطنطينية 
اإلمبراطورية المهزومة بين اإلمبراطور 
)الكاثوليكي( الجديد ونبالء البندقية وقادة 

الصليبيين

تنصيب  تم  لترضيته،  وكمحاولة 
على  ملكاً  مونتفيرا  ماركيز  بونيفاس 
تسالونيكي ومقدونيا، كما تم تنصيب قائد 
بلدوين  شقيق  هنري  العسكري  الفالندر 
في  تقع  )منطقة  إدرميت  على  لورداً 
أقصى غرب تركيا الحالية على مقربة من 
سواحل جزيرة لسبوس اليونانية( ولويس 
تم  كما  نيقية،  على  دوقاً  بلوا  منطقة  قائد 
إقطاعيات  الفرسان  قادة  من   600 منح 
فقد  البندقية  قادة  أما  زراعية،  وأراٍض 
إحتفظوا ألنفسهم بمينائي تراقيا وبيلوبونيز 
)هي شبه جزيرة تقع في جنوب اليونان( 
والجزر المحيطة بهما وأخيراً تم إنتخاب 
البندقية  كاهن  موروسيني  توماس  القس 

بطريركاً على كرسي القسطنطينية!

حالة  في  الثالث  إينوسنت  البابا  كان 
وما  الُمتالحقة  األحداث  تلك  من  ذهول 

آلت إليه األحوال في القسطنطينية، ولكنه 
ما  وإعتبر  الواقع،  لألمر  باألخير رضخ 
حدث فرصة ذهبية إلعادة إتحاد اإليمان 
القرن  منتصف  منذ  المفقود  المسيحي 
خلقدونية  مجمع  بعد  )وتحديداً  الخامس 
بين  أخرى  مرة   )451 عام  المشؤوم 
والكنيسة  الشرقية  األرثوذكسية  الكنيسة 
الغربية الالتينية من ناحية، ولتوحيد القوة 
تحت  وغرباً  شرقاً  المسيحية  العسكرية 
األراضي  لتحرير  واحدة  عسكرية  قيادة 
ناحية  من  المسلمين  قبضة  من  المقدسة 

أخرى

تكن  لم  الوردية  البابا  أماني  ولكن 
فقد  والسهولة،  البساطة  بتلك  لتتحقق 
الوليدة  الالتينية  اإلمبراطورية  كانت 
الجهات،  جميع  من  باألخطار  َمحاطة 
فرض  في  بلدوين  اإلمبراطور  فشل  فقد 
كما  المقاطعات،  بارونات  على  سيطرته 
في  إستطاعوا  المنهزمون  البيزنطيين  أن 
فترة وجيزة توحيد قواهم في نيقية وقاموا 
إمبراطوراً  السكاريس  ثيؤدور  بتنصيب 
بلغاريا  قيصر  جوانيتسا  قام  كما  عليهم، 
تقع  الحالية  وفاالشيا )منطقة في رومانيا 
شمال نهر الدانوب( في 14 أبريل 1205 
بإجتياح تراقيا ودمر جيش الصليبيين في 

أدرنة

في أثناء تلك المعركة، سقط اإلمبراطور 
العرش  على  وخلفه  صريعاً  بلدوين 
الفترة  في  هنري  شقيقه  اإلمبراطوري 
دخل  والذي  و1416   1406 عامي  بين 
في صراعات ُمتالحقة مع كل من البلغار 
واليونانيين  تسالونيكي  في  واللومبرديين 

في آسيا الصغرى

ولكن، بالرغم من كل المصاعب التي 
واجهها، إستطاع هنري من تشكيل تحالف 
مع البلغار، كما أنه إستطاع بسط سيطرته 
على موريا )وهي شبه جزيرة بيلوبونيز 
عليها  يسيطر  كان  التي  اليونان  جنوب 
معاهدة  عقد  في  ونجح  البندقية(،  نبالء 
صلح مع ثيؤدور السكاريس اإلمبراطور 
أيقونية  سلطان  مع  وأخرى  البيزنطي 

المسلم

الدؤوبة  المحاوالت  جميع  من  بالرغم 
لم  والغربية،  الشرقية  الكنائس  لتوحيد 
تفلح الكنيسة الرومانية في تلك المساعي، 
األساقفة  أخلى  فقد  العكس،  على  بل 
البيزنطيين األرثوذكس كراسي إبارشياتهم 
كما  نيقية،  إلى  ولجأوا  الالتين  لألساقفة 
فقام  أديرتهم،  األرثوذكس  الرهبان  أخلى 
والرهبان  المعبد  وفرسان  الهوسبيتاليين 
إستثناءات  وجود  ومع  يإدارتها،  الالتين 
السكان  من  العظمى  الغالبية  ظلّت  قليلة، 
للصليبيين  عدائيتهم  على  المحليين 

بإعتبارهم غزاة ُمحتلين

على  الصليبية  الحملة  كانت  لقد 
الغرض  عن  إنحراف  أول  القسطنطينية 
في  تسببت  بل  الحمالت،  لتلك  األساسي 
تبعات مؤلمة ال زالت أوروبا تعاني منها 

حتى يومنا هذا

عندما أدرك البابا إينوسنت الثالث فشل 
الزحف  على  أوروبا  قادة  لحث  مساعيه 
نحواألراضي المقدسة، قام باإلعالن عن 
تدشين حملة جديدة عام 1207 لتخليص 
ولكن  المسلمين،  من  المقدسة  األراضي 
الرياح جاءت بما ال تشتهي السفن، فبداًل 
األوروبية  العسكرية  القوى  توحيد  من 
إضُطر  القدس،  من  المسلمين  لطرد 
الحمالت  بعض  شّن  على  الموافقة  البابا 
الصليبية في قلب أوروبا التي كانت تموج 
الكاثار  حملة  مثل  الداخلية،  باإلضرابات 
فرنسا  جنوب  في   )1227-1207 )من 
 ،« الكاثار  »ببدعة  أنذاك  سمي  ما  لوأد 
والحملة ضد ملوك الطوائف المسلمين في 
أسبانيا عام 1213، والحملة ضد الوثنيين 
جون  الملك  ضد  والحملة  بروسيا  في 
الكالند عام 1216 )شقيق ريتشارد قلب 
األسد وخليفته( في إنجلترا بسبب زواجه 
لوزينيان  دوق  التاسع  هوج  خطيبة  من 
الفرنسي، فنال حرماناً كنسياً من البابا وتم 
تجريده من ُحكم إنجلترا التي تّم وضعها 

تحت اإلشراف البابوي ُمباشرة

)للمقالة بقية(

احلمالت الصليبية )11(
احلملة الصليبية على القسطنطينية )1204( تتمة

بقلم/ عماد عبدالسيد
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اإلندبندنت: احلكومة الربيطانية ختفى معاهدة 
أمنية سرية مع السعودية

"المعاهدة  بعنوان  تقريرا  اإلندبندنت  نشرت 
العربية  والمملكة  بريطانيا  بين  السرية  األمنية 

السعودية".

البريطانية  الحكومة  إن  الجريدة  ويقول محرر 
وقعت معاهدة أمنية مع المملكة العربية السعودية 
أن  ويشير  التفاصيل.   نشر  منع  تحاول  واألن 
قبل  من  المعلومات  حرية  لقانون  وفقا  قدم  طلبا 
حزب األحرار الديمقراطيين الذي كان جزءا من 

ألنها  المعاهدة  تفاصيل  بنشر  للطلب  االستجابة  الوزارة  رفضت  ولقد  المعاهدة.  توقيع  وقت  الحكومة 
تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون األمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها "سيقوض هذا التعاون ويهدد 

االمن القومي البريطاني".

وانتقدت عددا من جمعيات حقوق االنسان "المعاهدة السرية" مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم 
المملكة لسجلها السابق في "انتهاك حقوق اإلنسان".ويشير المحرر رايت إلى عدة "مخالفات" لحقوق 
االنسان في المملكة منها الحكم باإلعدام على محمد باقر النمر والذي أدين بمحاولة تقويض االمن العام 
والوحدة الوطنية لمشاركته في مظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 
عاما. ويقول إن حزبي األحرار الديمقراطيين والعمال يطالبان تريزا ماي بتقديم كل التفاصيل عن االتفاق 
لمجلس العموم. وينقل رايت تصريحا لتيم فارون زعيم األحرار الديمقراطيين قال فيه "لقد آن األوان 

لندعم الحريات المدنية وحقوق اإلنسان وأال نغمض أعيننا فقط ألن آل سعود حلفاء لنا"

املعارضة اإلثيوبية : القوات 
احلكومية قتلت 80 متظاهرا 

خالل 4 أسابيع
أديس أبابا -أ ش أ أكد منتدى الوحدة الديمقراطية الفيدرالي 
خالل  متظاهرا   80 قتلت  الحكومية  القوات  أن  اإلثيوبي 
أوروميا.  بإقليم  االحتجاجات  في  الماضية  أسابيع  األربعة 
 – معارضة  أحزاب  أربعة  من  المكون  المنتدى  وطالب 
حسبما ذكرت شبكة “إية بي سي نيوز” اإلخبارية األمريكية 

القتل  عمليات  في  تحقيق  فتح  بضرورة  األربعاء –  اليوم 
على يد قوات األمن. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش 
من  خوفا  احتجوا  اإلثيوبيين  أن  سابق  وقت  في  الحقوقية 
مصادرة أراض في منطقة أوروميا األكثر اكتظاظا السكان 

في البالد.

هي  نسمة  مليون   27 سكانها  عدد  يبلغ  التي  وأوروميا 
المنطقة األكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا ،ويتكلم سكانها 
في  السائدة  اللغة  األمهرية  عن  المختلفة  اللغة  األورومو 

إثيوبيا
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فاميليـا سـاغرادا 
ليديا يؤانس

سمعنا عن عجائب الدنيا السبع.. 
ولكن كثيرين لم يسمعوا عن كنوز 

أسبانيا األثني عشر!

تمت   2007 سبتمبر  آخر  في 
عجائب  إلختيار  دولية  مسابقة 
بعد  ولكن  الجديدة،  السبع  الدنيا 
المسابقة،  هذه  من  أشهر  أربعة 
وهما  أسبانيا  من  شركتان  قامتا 
أنتينا  وشركة  ثيرو،  أوندا  شركة 
أطلق  ما  إلختيار  حملة  بتبني   ،3

عليه كنوز أسبانيا األثني عشر. 

هي  عشر  األثني  أسبانيا  كنوز 
اآلثار،  أهم  من   12 تضم  قائمة 
المملكة  ونفائس  معالم  تُعد  التي 
قرطبة،  جامع  وُهْم:  األسبانية 
اشبيليه،  كاتدرائية  ألتميرا،  كهف 
قصر الحمراء، كاتدرائية نويسترا 
الوطنية،  تيد  حديقة  دلبيالر، 
كاتدرائية  الروماني،  المسرح 
كومبوستيال،  دي  سانتياغو 
ساغرادا  والعلوم،  الفنون  مدينة 
ومتحف  الكوتشا،  شاطئ  فاميليا، 

غوغنهايم في بلباو.

كنوز  من  واحداً  نظري  لفت 
وهو  عشر،  األثني  أسبانيا 
“ساغرادا فاميليا” وفي نفس الوقت 
يعتبر أحد معالم أسبانيا وبالتحديد 

في مدينة برشلونه. 

أو  عائلة  تكون  قد  فاميليا  كلمة 
صرح  أن  عرفت  وفعاًل  أسرة، 
كنيسة،  هو  فاميليا”  “ساغرادا 
الُمقدسة،  العائلة  كنيسة  وتُدعي 
La Sagra- “وباألسبانية تُدعي 

.”da Famillia

هي  فاميليا”  “ساغرادا  كنيسة 
تقع  رومانية،  كاثولوكية  كنيسة 
بمدينة  فاميليا”  “ساغرادا  حى  في 

برشلونة، كاتالونيا في أسبانيا.

باألسبانية  برشلونة،  مدينة 
 ”Barcelona“ والكاالتية تدعي
بعد  أسبانيا  مدن  أكبر  ثاني  تُعد 
الشمالي  الجزء  في  وتقع  مدريد، 
ايبيريا  جزيرة  شبه  من  الشرقي 

علي شاطئ البحر المتوسط.

أو  فاميليا”  “ساغرادا  كنيسة   
كنيسة “العائلة المقدسة” تعتبر من 
أهم  ومن  أوربا،  كنائس  أضخم 

معالم مدينة برشلونة. 

يأتي إليها الزوار من كل مكان 

بالعالم لُمشاهدة هذا الصرح الديني 
العقول  يخلب  الذي  المعماري، 
العيون  ويُبهر  تصميماتة،  بروعة 
الشاهق  الكنيسة  منظر  بجمال 
سحب  يعانق  وكأنه  اإلرتفاع 
كثرة  إلي  باإلضافة  هذا  السماء، 
الحجرية  والتماثيل  الُمجسمات، 
الُمتواجدة علي جدران الكنيسة من 

الخارج وأيضاُ من الداخل. 

لهذه  بالنسبة  الغريب  الشئ  من 
منذ  إنشائها  في  بدأ  أنه  الكنيسة، 
قيد  مازالت  ولكنها   ،1882 عام 
ما  وهذا  هذا،  يومنا  حتي  اإلنشاء 
كان  حيث  الكنيسة،  ُمصمم  أراده 
دائماً يُصرح بأنه ليس علي عجل 
في إكمال البناء، وبالرغم من ذلك 
معالم  أشهر  من  الكنيسة  تعتبر 

برشلونة.

المعماري  الكنيسة  صمم 
العالمي أنطونيو جاودي )1852-
جاودي  كرس  وقد   ،)1926
في  حياته  من  عاماً  عشر  خمسة 
بناء الكنيسة وحتي مماته، وقد تم 
مصادر  بواسطة  الصرح  تمويل 
أو  حكومية  جهات  وليس  كنسية 

رسمية.

لها  يكون  بأن  ُصممت  الكنيسة 
ثالث واجهات كبري:

وتُدعى  الشرق  ناحية  واجهة 
“الميالد” وقد تم بناؤها قبل توقف 
معظم  وتحمل   1935 سنة  العمل 
التصميمات تأثير جاودي المباشر.

تنته  )لم  الجنوب  ناحية  واجهة 
بعد( وتُدعي المجد.

وتُدعي  الغرب  ناحية  واجهة 
العاطفة.

عالية  أبراج  تحوطها  الكنيسة 
تُشبه  هندسي  شكل  علي  شاهقة 
علي  األبراج  هذه  معظم  القمم، 

واجهة الميالد.

جميع  في  الدينية  الرموز  تبدو 
أنحاء الكنيسة متغلغلة في الديكور 
األبراج  أن  فتجد  واضح،  بشكل 

واجهة  علي  التي 
تزيينها  تم  قد  الميالد، 
الكلمات  من  بالعديد 
مثل  الالهوتية  الدينية 
Ho-“ ؛   ”Sanctus“
Excel-“ ؛   ”sanna

.”sis

أما الرموز التي علي 

إستنساخ  تم  فقد  العاطفة  واجهة 
المقدس  الكتاب  من  كلماتها 
وبمختلف اللغاتب ما فيها الكتالنية.

واجهة  زينت  التي  الرموز  أما 
الرسل  كلمات  من  مقتبسة  المجد 
التماثيل  بعض  إختيار  يتم  وقد 
عن  مقوالت  ووضع  لقديسين 

فضائلهم.

األسبانية  األهلية  الحرب  أثناء 
من  بعض  تدمير  تم   1936 عام 
إال  ُمكتملة،  الغير  الكنيسة  أجزاء 
وكمل  بعد  فيما  استمر  العمل  أن 
الذين  المعماريون  بعض  العمل 

أكملوا ما بدأه جاودي.

أو  فاميليا”  “ساغرادا  كنيسة 
تعتبر  المقدسة”  “العائلة  كنيسة 
جاذبية  األماكن  أكثر  من  اآلن 
حسب  وعلي  برشلونه،  في 
 El Periodico De“ صحيفة 
CCCaaataluny” فلقد زارها 
في  المليون شخص  من  يقرب  ما 

عام 2004.

لهذه  السارة  األخبار  ومن 
الكنيسة الرائعة، أنه قد يتم اإلنتهاء 
من األعمال اإلنشائية نهائياً بها في 
 100 مرور  بعد  أي   2026 عام 

عام علي وفاة جاودي.

ويعطيني  العمر  يُعطيكم  ربنا 
الكنيسة  هذه  بركة  ألخذ  ونذهب 
إفتتاح  حفل  ولحضور  الرائعة، 

الكنيسة في سنة 2026. 

تانى  من  طيبين.  وانتم  سنه  كل 
ما  قبل  بس  مقاالت.  اكتب  رجعت 
الدكتور  اشكر  احب  كالمى  ابتدى 
العدد  فى  اللبق  رده  على  جندى 
الماضى. الحقيقه انا دايما كنت فاكره 
ان الشعر او الزجل او ما شابه ذلك 
من كلمات موزونه او غير موزونه، 
اقول كنت اعتقد دائما ان هذا النوع 
من الكتابه يعتمد اساسا على الموهبه 
جريدتى  فى  كتاباتى  بدات  هنا  ومن 
كنت  الجديد«.  »االهرام  الجميله 
او  كتابات  عيني  نصب  دائما  اضع 
اشعار عاميه الساتذه لالسف رحلوا 
صالح  العظماء  مثل  عالمنا  عن 
جاهين وعبد الرحمن االبنودى واحمد 
اتذكر  دائما  كنت  وحتى  نجم  فؤاد 
الكلمات ذات  او  للشعر  كتابتى  اثناء 
الرحمن  عبد  الشاعر  مقولة  السجع 
االبنودى وحكاياته الدائمه عن تاثير 
القراءه  تعرف  ال  اميه  )وكانت  امه 
والكتابه( فى تكوين شخصيته واتذكر 
دائما انه كان يتلو الكثير من االزجال 
االم.  هذه  اياه  علمته  التى  واالغانى 
العروض  علم  درست  انها  اعتقد  ال 
العظماء  هؤالء  معظم  ان  اعتقد  وال 
درسوا علم العروض من افعل مفعل 
نفسى  اقارن  ال  انا  طبعا  مفعول. 
بهؤالء العظماء، ولكنى فقط استشهد 
بهم كمثال. اعتقد ان احمد فؤاد نجم 
اثناء عمله كخادم فى بيت عمه لم يكن 
علم  لدراسة  الوقت  من  الكثير  لديه 
العروض. بصراحه اكتر اعتقد اننى 
كلما التزمت بهذه الطريقه من الكتابه 
)زى افعل ... مفعل .. الى اخر هذه 
اللسته( ... اعتقد ان الناتج فى نظرى 
سيكون شعر ... دمه تقيل. وقد ظللت 
بداياته  الجديد منذ  اكتب فى االهرام 
والحق يقال لم ترفض لى اى قصيده. 
السابق  المقال  فى  كالمى  كان  وقد 
قصائدى  نشر  على  اعتراضا  ليس 
على  اعتراضا  ولكن  ازجالى  او 
الكتابه  فى  اسلوبى  بتغيير  مطالبتى 
بصراحه  المقال.  بكتابة  ومطالبتى 
اكثر اذا كنا نقول ان كتابة الشعر او 
الزجل تستدعى دراسة علم العروض 
فالعكس صحيح حيث ان كتابة المقال 
درست  وقد  دراسه  ايضا  تستدعى 
االنجليزيه(  )باللغه  المقال  كتابة 
وابشركم انها كانت اسوا المواد التى 

درستها فى الجامعه وكنت بنجح فيها 
كما يقولون..... ع الحو روك  روك. 

تعتمد  بل  سهله  ليست  المقال  كتابة 
مقدمه  من  اساسيه  عناصر  على 
وموضوع وخاتمه فى حين ان الزجل 
الحلمنتيشى  او  المرسل  الشعر  او 
الموهبه  على  الغالب  فى  يعتمدوا 
ان  فاكره  كنت  برضه  والسجيه.  
كلنا - او معظمنا من كتاب االهرام 
الجديد .... هواه . وحتى السيد رئيس 
 .... الجميله  كتاباته  بكل  التحرير 
وموفق  جدا  ناجح   family دكتور 
فى االتجاهين االتجاه االدبى كهوايه 
جميله والعلمى كدراسه وتخصص. 

السؤال هو هل لم يوجد فى الجريده 
يقيم  من  اكثر  او  سنوات  ثالث  منذ 
من  غيرى  كتابات  او  كتاباتى 
الكتاب.... حتى وصلتكم اعتراضات 
الشعر  او  الزجل  على  القراء  بعض 
مش  اللى  الكتاب  او  الموزون  غير 
دارسين علم عروض. انا فى عرض 
سؤالى.  على  ردوا  اللغوى  المجمع 
جميل ان تتقبل جريدة االهرام الجديد 
كتابها  او  قراءها  من  سواء  النقد 
ولكن االجمل على االقل فى نظرى 
قوالب  فد  الكتاب  هؤالء  نصب  اال 
على  بها.  االلتزام  منهم  ونطلب 
للقراء  بمشاركتى  سعيده  انا  العموم 
العمل  دوالب  فى  يقولون  كما  حتى 
ومحاولتى اشراكهم معى فى افكارى 
شكل  فى  سواء  تصاغ  ان  قبل  حتى 
واعدكم  ازجال.  او  اشعار  او  مقال 
فى  للمقال  كتاباتى  استمرت  سواء 
الجديد  االهرام  المحبوبه  جريدتى 
الفيس  على  وازجالى  باشعارى  او 
وتذكروا  للكتابه  وسيله  اى  او  بوك 
ان الكتابه حتى على الحوئط اشعلت 
ثورات و اوقعت حكومات... اعدكم 
بالمشاركه معكم فى افكارى واعدكم 
اننى دائما ساكتب ما احبه وما احس 
او  احدا  مايجرح  فيه  ليس  طالما  به 
القارئ  عزيزى  احدا.  حياء  يخدش 
وافكارك  بارائك  توافينى  ياريت 
افكارى  على  بالتاكيد  تؤثر  والتى 
طيبين  وانتم  سنه  كل   ... وكتاباتى 
ويارب السنه الجايه ان شاء هللا تحمل 
احالم  الخير وتحقيق  فى طياتها كل 

كل واحد فيكم 

ىف عرض املجمع 
اللغوى

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على 
ahram.teeba@gmail.com االمييل ارسل لنا على

  8164gindi@rogers.com  او

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يعلن االم ترييزا قديسة 
بعد التاكد من خرب حدوث معجزة ثانية بشفاعتها

الفاتيكان : وافق البابا فرانسيس يوم الجمعة 18 ديسمبر علي مرسوم بإعالن االم تريزا قديسة 
بعد ان تاكد من حدوث معجزة قوية بشفاء رجل من مرض خطير في البرازيل بشفاعتها وقد 
حصلت هذه الراهبة التي أهتمت بأفقر الفقراء علي أعلي تشريف لها برفعها لمرتبة القديسين بعد 
مرور عشرون عام علي وفاتها ، ووقع البابا علي المرسوم برفعها الي هذه المرتبة خالل مقابلته 
مع رئيس مكتب عمل القديسين في الفاتيكان بمناسبة عيد ميالد الرئيس  ال 79 ، ولم يتم تحديد 
موعد لالحتفال بقداسة االم تيريزا  ولكن وسائل االعالم االيطالية  تكهنت بأن الحفل سيعقد في 
االسبوع االول من سبتمبر والذي سيوافق الذكري السنوية لوفاتها وخالل ) عام فرانسيس المقدس 

للرحمة( وقال سونيتا كومار متحدث باسم الجمعيات الخيرية والتبشيرية في شرق مدينة كالكتا 
الهندية والتي عاشت وعملت فيها االم تيريزا ) أن هذا خبر رائع( وقد فازت االم تيريزا بجائزة 
نوبل للسالم وتوفيت في 5 سبتمبر من عام 1997 وكان عمرها 87 سنة وتضم خدمتها التبشيرية 

دار   600 وحوالي  راهبة   4000 والخيرية  
لاليتام و مطابخ لتقديم الحساء ومساكن للمشردين  
وعيادات طبية  في جميع أنحاء العالم ، وقال البابا 
مثلها  الفقراء  ألسعاد  حياته  كرس  الذي  فرانسيس 
انه أعجب كثيرا بثباتها وكان يخاف منه ، وقال أنه 
التقي معها في مؤتمر لالساقفة عندما كان ال يزال 

أسقفا يعرف باسم جورج ماريو



بقعـــــة ضــــوء  
األول( )اجلزء  األبالسة  وخمططات  مصر 
فاروق عطية

آراء9

- Ceiling                                         
- Wall                                             
- Flooring                                    
- Painting                                        
- Backsplash                                 
- Repair                                           
- Installation                                     
- Finishing                                      

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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جغرافيا  المتميز  لموقعها     
مصر  شعبها  وعظمة  ولثرائها 
شرقا  جيرانها  من  مستهدفة  دائما 
تصاب  حينما  خاصا  وجنوبا  وغربا 
بالضعف والوهن كما هو حادث هذه 

األيام الغبرة. 

الهكسوس  غزا  الشرق  من     
يقدر  لم  ضخمة  بأعداد  مصر 
وقاموا  مقاومتها،  على  المصريون 
وسبي  المعابد  وتدمير  المدن  بحرق 
النساء واألطفال. وبعد حرب شرسة 
الهكسوس  اتخذ  المصريين  مع 
كانت  الدلتا  شرق  في  لهم  عاصمة 
مملكتهم  وتركزت  بأوريس،  تسمي 
العليا  مصر  أما  الدلتا،  في  أساسا 
النوبة  وبالد  طيبة  مصر(  )جنوب 
المصري.  للحكم  تخضعان  فكانتا 
من  بدوية  شعوب  والهكسوس 
ضعف  فترة  استغلّوا  سامية  أصول 
الدولة  حكم  نهاية  مصرخالل 
حكم  نهاية  في  تقريباً  الوسطى، 
الحتالل  عشر  الرابعة  األسرة 
الهكسوس  احتالل  استمر  شمالها. 
إقامتهم  تكن  ولم  عام،  مائة  حوالي 
من  بكثير  قوبلت  بل  هادئة؛  فيها 
فترة  تضف  لم  والمقاومة.  الثورات 
احتاللهم إلى التاريخ المصري شيئاً 
ونهب  سلب  فترة  كانت  بل  يذكر؛ 
من  بعض  أضافوا  فقط  وتخريب. 
كانت  التي  الحربية  التكنولوجيا 
تستعملها الشعوب السامية كالعربات 
الخيول،  تجرها  التي  الحربية 
والفؤوس  المركبة  واألقواس 
الخارقة والسيوف المنحنية. في عهد 
الثاني نحو)1580  الملك سقنن رع 
ق.م( كانت طيبة قد بلغت من القوة 
والمكانة السياسية شأناً جعل الصدام 
مع الهكسوس أمراً ال مفر منه. وهذا 
ما دفع ملك الهكسوس »أبوبي« إِلى 
اختالق األعذار لبدء الصراع. وحقق 
بعض  الصراع  هذا  في  رع  سقنن 
النجاح إاِل أنه سقط صريعاً )1575 

ق.م(، في المعركه. في عام 1580 
ق.م. هاجم احمس األول الهكسوس 
الحجر  )صا  أواريس  في  بجيوشه 
حاليا( وكان عمره حوالي 19 سنة 
مستخدما بعض األسلحة الحديثة مثل 
هناك  وهزمهم  الحربية،  العجالت 
وحاصرهم  فلسطين  إلى  الحقهم  ثم 
شملهم  ومزق  شاروهين  حصن  في 
حتى استسلموا ولم يظهر الهكسوس 

بعدها في التاريخ.

عهد  في  متمتعة  مصر  كانت     
كبير  واستقرار  بتقدم  أحمسالثاني 
هناك  كانت  وإن  حكمه،  مدة  طوال 
أنها  بدا  التي  الضعف  أوجه  بعض 
الجيش  أن  منها  خطرا،  تشكل 
المصري كان عماده األساسى كثير 
المرتزقة مما  العناصر األجنبية  من 
يجعل وآلئهم محل شك، وكان نتيجة 
ويدعى  الجيش  قادة  أحد  فرار  ذلك 
قمبيز  جيش  صفوف  إلى  فانيس 
المصري  الجيش  بخطط  له  ووشى 
مسالك  على  دله  كما  ومواقعه 
األستعداد  أحمس  حاول  الصحراء. 
بعقد  قمبيز  قبل  من  المتوقع  للهجوم 
حلف مع قبرص والطاغية بوليكرات  
الذى كان يملك أسطوال كبيرا لتكون 
له السيادة البحرية، ولكنه فشل لخيانة 
الفرس،  إلى  وانضمه  بوليكرات 
قبل  أحمس  توفى  األثناء  هذه  وفى 
إلى  ويصل  حملته  قمبيز  يبدأ  أن 
الثالث  بسماتيك  ابنه  وتولى  مصر 
جيش  وواجه  لوالده  خلفا  الحكم 
العربية  قمبيز بعد عبوره الصحراء 
على  األمامية  القلعة  إلى  ووصوله 
بورسعيد،  قرب  بيلوزيوم  حدود 
وقد هزم بسماتيك في تللك المعركة 
قمبيز  واستمر  منف،  إلى  وانسحب 
شمس  عين  إلى  فوصل  تقدمه  في 
بسماتيك  واجهه  حيث  منف  إلى  ثم 
في  وأسر  ُهزم  الذي  أخرى  مرة 
على  قمبيز  واستولى  المعركة  هذه 
والية  مصر  وأصبحت   ، العاصمة 

وظلت  ق.م.   525 عام  في  فارسية 
الفارسى  الحكم  تحت  ترزح  مصر 
قبل   406 عام  حتى  أى  سنة   121
هناك  كانت  انه  ذكر  وقد   ، الميالد 
المصريين  قبل  من  شديدة  مقاومة 
ايضا  وذكر  االحتالل،  هذا  ضد 
ضد  ثوراتهم  لكثرة  المصرين  أن 
انقضاء  وبعد  الفارسى،  االحتالل 
جاء  لفارس  كأمبراطور  قمبيز  حكم 
بداريوش  المعروف  »دارا«  بعده 
كسلفه،  وليبيا  مصر  وحكم  االول، 
حفر  بإعادة  أمر  أنه  لدارا  ويذكر 
والتى  انطمرت  التى  سونسرت  قناة 
والبحر  النيل  نهر  بين  تربط  كانت 
االحمر، ورغم طول فترة االحتالل 
فلم يحدث أى تقارب بين المصريين 

والفرس لقسوتهم.

الثاني  الفارسي  الغزو  وكان     
لمصر  االسالم  دخول  لمصرقبل 
الحكم  تحت  مصر  وكانت  مباشرة 
الرومانية  لالمبراطورية  الرومانى 
باالمبراطورية  المعروفة  الشرقية 
البيزنطية، كان في عهد االمبراطور 
لكن  للميالد،   616 سنة  هيرقل 
نفسه  يرتب  أن  استطاع  هيرقل 
الفرس  ويجمع جيشه ويهزم جيوش 
فى آسيا الصغرى سنة 622 للميالد 
 625 سنة  اخرى  مرة  هزمهم  ثم 
استطاع  المعركة  هذه  وفى  للميالد 
 ، وليبيا  وسوريا  من مصر  طردهم 
نينوى  فى  الثالثة  للمرة  هزمهم  ثم 
حيث  للميالد   627 سنة  بالعراق 
الفارسى » كسى  اجبر االمبراطور 
الثانى« على عقد صلح مع بيزنطة، 
أن  ومالبثت  فارس  ضعفت  وهكذا 

سقطت على أيدى المسلمين.

لم  الغربية  الناحية  من  أما     
ليبيا  يسكنون  الذين  األمازيج  يكن 
الغزو  هواة  من  الليبية  والصحراء 
هاجر  منهم  الكثير  ولكن  واالعتداء 
وتكون  النيل  ضفاف  علي  ليعيش 

األقوياء  الجنود  من  فريق  منهم 
القديم  التاريخ  المصري.  بالجيش 
الليبيين  الملوك  بعض  عن  يتحدث 
الذين سيطروا على ممالك الفراعنة 
واحتلوا المدن المطلة على نهر النيل، 
ابتداء من القرن العاشر قبل الميالد، 
شهدتها  التي  األحداث  بعد  وخاصة 
بين  فيما  الفرعونية  اإلمبراطورية 
)1550 و 935 ق.م(، والتي تتمثل 
بين  والتناحر  والخراب  الفساد  في 
الفراعنة وانهيار العمران وانحطاط 
الدولة بسبب التعسف في الضرائب 
واالستبداد  والجور  الظلم  وانتشار 
أبرز  ومن  األخالقية.  القيم  وتردي 
مصر  عرش  احتلوا  الذين  الليبيين 
الروايات  وتتجه  شيشونق.  الملك 
سيرة  ذكر  في  اتجاهين  التاريخية 
أن  يرى  األول،  فاالتجاه  شيشونق، 
الفراعنة  حكم  إلى  وصل  شيشنق 
الذاتية  والكفاءة  السلم  طريق  عن 
إذ  السياسية،  المناصب  والترقي في 
كان قائدا للجيوش المصرية الليبية، 
بينما   . الفرعوني  للملك  ومستشارا 
اتجاه آخر يذهب إلى أن شيشنج، قد 
بفضل  مصر  عرش  على  استولى 
تضعضع الحكم الفرعوني بعد فترة 
وانتقاما  ثأرا  الثالث  رمسيس  حكم 
التي  الهزائم  من  مجموعة  بسبب 
مصر.  في  الليبي  الجيش  بها  مني 
وبعد تمكن شيشنج من زمام السلطة 
له  عاصمة  اتخذ  الحكم،  وأركان 
في  ُعد  النيل.  نهر  ضفاف  على 
مؤسس  الفرعونية  مصر  تاريخ 
والعشرين  الثانية  الفرعونية  األسرة 
عهده  في  جمع  وقد  الكنانة.  بأرض 
والدينية،  المدنية  السلطتين:  بين 
وفاة  بمجرد  الفراعنة  حكم  وتولى 
سنة  والعشرين  الواحد  الفرعون 
الميالد. وإذا كانت والدة  950 قبل 
كانت  وفاته  فإن  بليبيا،  شيشنج 
تسعة  من  أسرته  وتتكون  بمصر، 
قرنين  مدة  مصر  حكمت  ملوك، 
وقد  ق.م.   817 حتي  الزمان  من 
تربع شيشنج على عرش مصر مدة 
إلى   945 من  سنة  وعشرين  واحد 
المؤرخين  924 ق.م.  يري بعض 
المصريين أن فترات حكم األسرات 
الليبية وهي 22 و 23 و 24 احتالال 
سقوط  يعتبرون  و  لمصر  اجنبيا 
بعنخي  يد  علي  األسر  هذه  حكم 
ملك مملكة نباتا في النوبة هو نهاية 
من  أكثر  دام  لمصر  ليبي  آلحتالل 

200 سنة.

حتي  الججري  العصر  منذ     
مصر  كانت  المسيجية  عصر 
النوبة  بالد  إلخضاع  التطلع  دائمة 
الجنوبية  الحدود  لتأمين  لنفوذها 
وبالد  مصر  بين  التجارة  وطرق 
فعلية  محاولة  أول  )الحبشة(.  بنط 
عهد  في  كانت  النوبة  الحتالل 
األسرة المصرية الثانية عشر عندما 
منطقة  حتى  النوبة  المصريون  غزا 
سمنة وبنوا فيها العديد من الحصون 
الجنوبية.  حدودهم  لتأمين  والقالع 
النوبة  خضعت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
للنفوذ المصري لما يقرب من 250 
األولي  السيطرة  هذه  وانتهت  عاما، 
المصرية  المملكة  تفككت  عندما 
مما  قوتها  وضعفت  الوسطى، 
نفوذها  مد  على  كرمة  مملكة  شجع 
النوبة  منطقة  كل  وضم  شمالها 
وكان  عام 1700 ق.م.  في  السفلى 
الثانية  المصرية  السيطرة  عصر 
 1100 وحتي  ق.م.   1550 منذ 
يد  على  الهكسوس  طرد  بعد  ق.م. 
الثامنة عشر  أحمس مؤسس األسرة 
المصرية  الطموحات  تجددت  حيث 
المحاوالت  النوبة، وتوالت  في بالد 
تم  أن  إلى  الشمالية،  أطرافها  لغزو 
الشالل  بكاملها حتى  النوبة  إخضاع 
الرابع في عهد » تحتمس الثالث » 
وظل حتي 550 م. خالل فترة حكم 
-980( والعشرين  الثالثة  األسرة 
810ق.م( كثرت الخالفات الداخلية 
وعم الضعف وانفالت األمن ربوع 
المركزية  السلطة  وضعف  مصر، 
عشرين  إلي  مصر  النقسام  أدي 
األطماع  تتنازعها  مستقلة  والية 
ذلك  أدي  والمناوشات،  والمكائد 
وأمني. وظل  فراع سياسي  لحدوث 
حيث  ق.م   721 عام  حتي  كذلك 
من  الطموحين  أحداألمراء  تمكن 
توحيد  تفنخت من  يدعي  ليبي  أصل 
قبضته  تحت  الشمالية   الواليات 
يريد  وزحف   ،24 األسرة  مؤسسا 
فتصدي  الجنوب،  يسط سلطته علي 
له الملك بعتخي ملك كوش )النوبة( 
انتهت  موقعة  الطرفين  بين  وجرت 
باتصار بعنخي ودخوله مديبة طيبة 
من  والعشرين  الواحدة  السنة  في 
حكمه، مؤسسا األسرة الـ 25.  يني 
السودان  في  كثيرة  معايد  بعنخي 
خاصة في نبتة. حكم )751- 716 

ق.م( ودفن بهرمه بجبل البركل.

إغالق مسجد يف أملانيا يشتبه يف 
أنه يدعم تنظيم داعش

أعلنت السلطات االلمانية اغالق مسجدا ومركزا اسالميا يدعم تنظيم 
في  والثقافي  التربوي  المركز  ان  الوزراء  احد  وقال  االسالمية،  الدولة 
تحرض  اسالمية  مجموعة  »يدعمان  الصحابة  مسجد  مع  شتوتغارت 
تنظيم  الى  اشارة  في  ممتلكات«  او  افراد  ضد  هجمات  ارتكاب  على 
يتحدر معظمهم من دول  ان دعاة اسالميين  الدولة االسالمية. واضاف 
البلقان كانوا يترددون على هذا المركز الذي تم حله كما اغلق المسجد. 
وجاء في البيان انه تمت مصادرة كل ممتلكات المركز والمسجد. وقالت 
اجهزة كمبيوتر  تم ضبط  المركز  مقار  تفتيش  انه خالل عملية  الوزارة 

وهواتف نقالة واقراصا مدمجة وكتبا ومنشورات.

وتدور شبهات حول قيام هذا المركز بجمع االموال لصالح »مجموعات 
للقتال في سوريا« وان اعضاء المركز »ايدوا  ارهابية وتجنيد مقاتلين 
باي  نسمح  لن  »اننا  واضاف  دينية.  ألغراض  واالرهاب«  الجهاد 
جمعية تدعم العنف كوسيلة للترويج لمصالح دينية ولجمع هبات لصالح 

مجموعات ارهابية«.
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TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

 *NEW LOCATION* 
Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, ON

  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 

Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

ملعقة لمساحيق الزينة
شكل  على  للمساحيق  الملعقة  هذه  صممت 
كتفيه  على  ليحمل  يديه  يرفع  واقف  عامل 
أمفورة، وهي جرة كبيرة بيدين، تستخدم في 
جزئين،  من  األمفورة  وتتكون  السوائل  حفظ 
لوتس  بزهور  المزينين  وغطائها  الملعقة 
مسمار  طريق  عن  يرتبطان  واللذين  ملونة، 

خشبي

وقد مثلت مالمح وجه الرجل بتفاصيل جيدة 
ثنيات من طراز  نقبة ذات  جداً. وهو يرتدي 
العمارنة، والتي تتميز بالبطن المدالة. ويقف 

مقدماً رجله اليسرى على قاعدة.

قاعدة تمثال للملك زوسر
ما  كل  هي  الجيري  الحجر  من  القاعدة  هذه 
للملك زوسر، صاحب  كامل  تمثال  من  تبقى 

الهرم المدرج بسقارة

وهو في أغلب الظن يصور الملك واقفاً ويطأ 
بقدمه فوق األقواس التسع التي تمثل األعداء 
النتصار  يرمز  وهو  لمصر.  التقليدين  التسع 
توجد  الملك  أقدام  وأمام  أعدائه.  على  الملك 
المطيع  إلى شعبه  ترمز  التي  الرخيت  طيور 
قاعدة  على  الموجودة  التفاصيل  أهم  ومن 
الوزير  امحوتب  اسم  يحمل  نقش  هو  التمثال 
المدرج،  الهرم  ومشيد  الشهير  والمهندس 

باإلضافة إلى اسم الملك زوسر ..

 

آم������ون
في  ظهر  والذي  األرباب،  ملك  هو  أمون   
أرباب  مجموعة  من  كعضو  القديمة  الدولة 
فترة  أمون في  الثماني. وقد كان  األشمونيين 
بمدينة  الصغرى  األرباب  من  رباً  مبكرة 
حتى  بالتدريج  عبادته  ازدهرت  حيث  طيبة 
خالل  من  كبير  بمركز  يحظى  أن  استطاع 
عصر  في  للمدينة.وأصبح  السياسي  التطور 
أنحاء  جميع  في  لآللهة  ملكا  الوسطى  الدولة 
آمون  الكرنك. وقد شكل  معابد  مصر، وسيد 
القمر،  مع زوجته موت وابنهما خنسو، رب 
ثالوث طيبة، أى العائلة المقدسة لشعب طيبة. 
بزواج  لالحتفال  سنوى  مهرجان  يقام  وكان 

آمون وموت.

 آم���ون  رع
ظهر آمون رع ربا للشمس، منذ بداية الدولة 
الوسطى. كان آمون أحد أعضاء ثمون أرباب 
هى  األولى  زوجته  كانت  حيث  األشمونيين 

أمونت. ثم أدمج مع اإلله رع وأصبح ممثال 
طويلتين  بريشتين  متوج  رجل  شكل  على 
وقرص الشمس. كان مركز عبادته الرئيسية 
بالكرنك. وكون أمون رع مع زوجته، موت، 

وابنه خونسو، الثالوث المقدس لطيبة.

تمثال الثور أبيس
لقب  وقد  المقدس.  ممفيس  عجل  هو  أبيس   
أصبحت  أبيس،  توفي  وعندما  بتاح.  بابن 
أبيس  العجل  لون  وقد  إيزيس.  الربة  والدته 
أبيض صغير  مثلث  عدا  فيما  األسود  باللون 
على جبهته، وبين قرنيه يوجد قرص الشمس 
كما  ودجت.  الكوبرا  الربة  أو  بالصل  مزين 
يوجد على ظهره رسم للربة النسرة المجنحة. 
وكان مركز عبادة أبيس يقع في شمال ممفيس 

في مدن سايس وأثريبس بالدلتا.

أتوم
 أتوم هو رب الشمس خالق الكون والمعبود 
في  التسعة  األرباب  لمجموعة  الرئيسي 

هليوبوليس ويعني اسم أتوم الكامل أو المثالي. 
وكان يشار ألتوم كرب عين شمس الرتباطه 
بالرب رع ليصبح رع-أتوم. وكان أتوم يصور 
في أغلب األحيان على هيئة رجل مرتدياً تاجا 

مزدوجا ويحمل الصولجان . 

بينها  من  المقدسة  األشكال  من  عدد  وألتوم 
األسد والثور والنمس والسحلية.

منوعـــــات
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بالصور..األقصر تشهد فعاليات ظاهرة تعامد الشمس 
علي معابد الكرنك

 , الكرنك  معابد  على  الشمس  تعامد  ظاهرة  فعاليات  الثالثاء  فجر  األقصر  مدينة  شهدت 
فجرا  الخامسة  الساعة  بدأ  والذى 
واستمر حتى السابعة صباحا , وهو 
االكتشاف الذي رصده وتوصل إليه 
جمعية  في  األثرية  البحوث  مركز 
 , باألقصر  السياحيين  المرشدين 
الرابع  للعام  به  االحتفال  ويجري 
سياحية  احتفالية  فى  التوالى  على 
وفنية , شارك فيها محافظ األقصر 
محمد بدر وعلماء األثار والفلك , 
المصريات  بجانب عدد من علماء 
الذين  السياح  من  كبير  وعدد 
الفترة  هذه  في  األقصر  يزورون 

ومسئولي السياحة والثقافة واالثار .

بدأ االحتفال بالتواجد في ساحة معابد الكرنك لرصد الظاهرة في الساعة الخامسة ونصف 
مع عرض موسيقي أثناء شروق الشمس في أرجاء المعبد , وعقب ذلك التوجه داخل المعبد 

وتتبع أشعة الشمس على األعمدة والحوائط والدخول إلى قدس األقداس في الساعة السابعة 
لرصد الظاهرة وبعد ذلك التوجه الي البوابة الشرقية في نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس 

عبر البوابات .

تعد  الكرنك  معابد  على  الشمس  تعامد  ظاهرة  أن رصد  بدر  محمد  األقصر  محافظ  وأكد 
بالحضارة  والتعريف  السياحة  تنشيط  في  المحافظة الستغالله  تسعى  التي  األحداث  أهم  أحد 

المصرية القديمة وزيادة 
أجندة  على  المناسبات 
السياحة المصرية.. الفتا 
يعد  الحدث  هذا  أن  إلى 
قدماء  ريادة  على  دليال 
المصريين لعلم الفلك فى 
ومطالبا   , أجمع  العالم 
بتكثيف الجهود الستغالل 
التى عجز  الظواهر  تلك 
العلماء عن تفسير العديد 
اليوم  حتى  أسرارها  من 
من  مزيد  تحقيق  فى 
للمواقع  السياحى  الجذب 

األثرية المصرية .

النيابة العامة  يف 
الكرنك  ......أخيـــــرَا

هو  بل  الكرنك  الي  النيابة  تذهب  لم 
الذي اتي اليها !!!!!

النيابة  مبني  مدخل  صمم  فقد   
الكرنك  معبد  شكل  على  الجديد  العامة 
التماثيل  ظهرت  حيث  الفرعوني، 
برأس إنسان وجسدأسد، وبها مساحات 
شكل  على  البوابة  وجاءت  خضراء 
بوابة معبد فرعوني حيث اقامت النيابة 
التي  الجديدة،  النيابة  لدفعة  العامة حفال 
الجديد  بالمقر  القانونية،  اليمين  تؤدي 
للنيابة في مدينة الرحاب بشرق القاهرة, 
وقد أطلق على الدفعة اسم الشهيد هشام 

بركات.
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Tel: 647-344-3153 
Fax: 647-344-3173 Hours: Mon – Fri 9:30 am – 7:00 pm 

Sat – 10:00 am – 2:00 pm 
Sun – Closed  

  Quick & Courteous Service 
  Accept all major insurance plans 
  Blister pack services 
  Flu Vaccinations 
  Fast & easy transfers 
  Free Deliveries 
  Senior's Day Monday 
  Personalized Consultation 
  Medical clinic next door 
   Easy prescription refills through the phone, iPad, or 

computer  through our website WWW.AGAPEPHARMACY.CA 

York Mills Rd 

Do
n 

M
ill

s R
d Diamond Plaza 

10 Mallard Rd 

األدویة مجانا توصیل -  
نقبل معظم شركات التأمین -  
یوم خاص لكبار السن –  
یمكنك تكرار األدویة باستعمال  -

االنترنت من خالل  التلیفون أو
 موقعنا االلكترونى

 

With a purchase of $75 or more  
for any over-the-counter products.  

 Limit 1 per customer. Details in store. 

كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس مبسيساجا 

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية
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االفتتاح  مبناسبة 
اجمليد امليالد  وعيد  نستورد مباشرة من تــركيا

تشكيلة كبيرة من الفساتني والبلوزات

وفساتني السهرة بأنواعها ومقاسات كبيرة

Square One    ..دقيقتان فقط من

Mavis

Grand Park dr

Bu
rn

ha
m

th
or

pe
Square One

f
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Nader Zaky
Century 21 Percy Fulton Ltd.

Sales Associate

Dir (416) 451 2744
Office(416) 298 8200
Fax (905) 492 5672

nader_zaky@rogers.com

   Percy Fulton Ltd.

Masters Hall of Fame 2014

Ranked #10 in Canada 2015

Ranked # 67 in Canada 2014

Double Centurion Award Winner 2012

Centurion Honor Society Award 
Winner 2011

Centurion Award Winner 2007 to 2015

20 years of experience in 
Residential, Commercial, 

Investment and Properties
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



هيئة الصحة العامة في أوتاوا توقف ٩٠٠ 
من طالب املدارس الكاثوليك بسبب عدم 

بالتطعيمات اخلاصة  سجالتهم  حتديث 
أوتاوا  في  العامة  الصحة  هيئة  أوقفت 
في  االبتدائية  المرحلة  من  طالب   900
تحديث  عدم  بسبب  الكاثوليكية  المدارس 
التي  بالتطعيمات  الخاصة  سجالتهم 
الطالب  توقيف  وتم   ، عليها  حصلوا 
أعتبارا من يوم االربعاء 16 ديسمبر لمدة 

عشرون يوما ويمكن ان تجدد المدة حتي يتم تحديث سجالت التطعيمات الخاصة 
قد  العامة  الصحة  هيئة  وكانت  ومعتمدة  صالحة  طبية  أعفاءات  يقدمون  أو  بهم 
أرسلت خطابات الي 5000 أسرة تنبههم الي أكمال التطعيمات الخاصة باالطفال 
التطعيمات  أعطائهم  يتم  لم  اذا  للمدراس  الذهاب  االطفال عن  بتوقيف  وتحذرهم 
المطلوبة حسب اللوائح  في أونتاريو وهذه التطعيمات هي ؛ التيتانوس و الدفتريا و 
شلل االطفال والنكاف و الحصبة والحصبة االلمانية و السعال الديكي و المكورات 
السحائية ولالطفال المولودين عام 2010 تطعيم ) التشيكن بوكس ( واالعفاءات 
من التطعيمات بسبب الحساسية  يجب الحصول عليها من طبيب وقد تكون هناك 
أعفاءات السباب دينية أو أخالقية وهذه يجب أن يوقع عليها مسؤول قانوني بعد 
أخذ قسم ) الفا دافيد ( ثم ترسل الي أوتاوا وهؤالء الحاصلون علي أعفاءات ال 
يزالوا يواجهون التوقيف من حضور المدرسة وال سيما إذا حدث تفشي لمرض ما 
في مدرستهم ، وسوف تسلم قائمة بأسماء االطفال الموقوفين من حضور المدارس 
الي أوتاوا وقالت ماري وهي متحدثة باسم مجلس المدارس الكاثوليكية أن المدارس 
التي  المدرسية  والواجبات  االعمال  الموقوفين  الطالب  أعطاء  من  تتاكد  سوف 
ينبغي عليهم القيام بها أثناء فترة تغيبهم حتي يتمكنوا من اللحاق بزمالئهم ،وقد جاء 
قرار توقيف الطالب هذا بعد حملة من هيئة الصحة العامة في أوتاوا بدأتها الصيف 
الماضي حتي يتم تحديث سجالت التطعيم للطالب وجعلها متزامنة مع الوقت بعد 
توقف عن رصد هذه السجالت منذ عام 2013 ، ويتبقي 50 الف سجل لتطعيمات 
الطالب غير كامل بالرغم من الحملة الواسعة من الرسائل والمكالمات الهاتفية، 
وسيتم أرسال عدد أخر من رسائل التوقيف ألي 3000 طالب في بقية  المدارس 
الكاثوليكية والمدارس الناطقة بالفرنسية في أوتاوا وقالت مديرة هيئة الصحة أنهم  
راعوا ان  ال يتزامن ميعاد التوقيف مع مواعيد االمتحانات أو اختبارات المقاطعة 
استلموا خطاب  التطعيمات  أكملوا  أن  بعد  أنهم  االمور  أولياء  أشتكي بعض  وقد 
التوقيف وتقول الهيئة أنهم قد يكونوا أكملوا التطعيمات بعد فوات الموعد المحدد 
لهذا ، والزالت عيادات التطعيم في أوتاوا تقدم التطعيمات بحسب المواعيد التي 
يمكن ترتيبها ويمكن الولياء االمور تحديث المعلومات الخاصة بتطعيمات أطفالهم 
عبر االنترنت علي شبكة هيئة الصحة العامة في أوتاوا أو االتصال المجاني عبر 
رقم  الهاتف         18664268885                                                 

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

جسنت ترودو يتعهد بتقدمي ١٥ مليون دوالر لتدريب الشباب في ٨ دول أفريقية  
ليستطيعوا احلصول علي فرص عمل جيدة 

أثناء حضوره لقمة الكومنولث المنعقدة في مالطا تعهد جستن ترودو بمساهمة مالية مقدارها 15 مليون دوالر 
للمساعدة في تدريب الشباب في ثمانية دول أفريقية حتي يتمكنوا من الحصول علي فرص عمل جيدة وهذا المشروع 

جزء من وعد الحكومة بالتركيز علي الحد من الفقر وخلق فرص للعمل 
واالستثمارات ومن المتوقع ان يستفيد من هذا المشروع 200 الف شاب 
لتدريب  الحكومة  مع  والتكنولوجيا  للمعلومات  كندية  شركة  وستتعاون 
الشباب علي االتصاالت في مجال التكنولوجيا ، وسوف يتم  تنفيذ هذا 
المشروع في غانا وكينيا ومالوي والمغرب وروندا والسنغال وتنزانيا 

وزامبيا .
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عمدة  مدينة وينييج يدعو دونالد ترمب لزيارة مدينته عسي 
ان يتعلم منها الرأفة والرحمة 

الجمهوري  المرشح  مانيتوبا  مقاطعة  في  الواقعة  وينيبج  مدينة  عمدة  دومان   بريان  دعا 
لرئاسة الواليات المتحدة دونالد ترمب لزيارة مدينته حتي يستطيع أن يطور ويعمق أحساسه 
بالرحمة والتسامح ، وبعث اليه برسالة نشر نسخة منها علي تويتر وقال فيها ؛ أنه يدعو 

ترمب لزيارة مدينته وعلي  وجه التحديد المتحف الكندي لحقوق االنسان وقال في الدعوة ) بينما تكافح أنت لتغلق االبواب 
أمام المسلمين االجانب ليدخلوا الواليات المتحدة فان كندا تستعد للترحيب بي 25 الف الجئ سوري ( وأضاف العمدة أن 
مانيتوبا سوف تقبل 2000 من هؤالء الالجئين ، وجاءت دعوة عمدة مدينة وينيبج لترمب بعد أن اعلن االخير عن رغبته 
في غلق أبواب الهجرة الي الواليات المتحدة  أمام المسلمين ، والذي شجبه البيت االبيض والمنافسين للحزب الجمهوري 
وقال العمدة ايضا في رسالته ان تسامح سكان مدينة وينيبج ياتي من فهم عميق للثقافات االخري وأعرب العمدة عن أمله ان 
تساعد زيارة ترمب للمدينة علي ان يتعلم طريقة سكان المدينة في االندماج الثقافي وأختتم العمدة رسالته بتاريخ يوم كتابتها 
وهو اليوم الدولي لحقوق االنسان 10 ديسمبر وأكد علي ترحيب أبناء مقاطعة مانيتوبا االيجابي بوصول الالجئين السوريين 
. ومن المفارقات أن سكان وينيبج أنفسهم ناضلوا ليتعلموا الرافة والتسامح مع االخرين وفي شهر سبتمبر الماضي عقد عمدة 
المدينة مؤتمر قومي حول العنصرية ردا علي االسم الذي أطلقته مجلة ماكلين علي المدينة وهو ) المدينة االكثر عنصرية 
في كندا ( وأيضا في وقت سابق من هذا العام زارت هيالري كلينتون المدينة وتحدثت عن الهجرة والتطرف وقالت أن 
كندا والواليات المتحدة خالفا لمعظم الدول أُنشأوا بواسطة المهاجرين وقامت أنشطتهم بيد الثقافات المتنوعة والمختلفة ولم 
يكن هذا سهال أو مريحا دائما ولكن بكل طاقتنا وسعنا ونشرنا فكرة العائلة واالسرة والمجتمع فاتسعت الدائرة وتمددت أكثر 

وظلت تتسع وتقبل مهاجرين جدد.

احللفاء يطلبون من كندا أن تستمر طائراتها االستطالعيه واالخري 
التي تزود طائرات احللفاء بالوقود في العمل في العراق وسوريا 

قال وزير الشؤون الخارجية ستيفان ديون أن الحلفاء قد طلبوا من كندا أن تواصل 
القيام بتزويد طائرات الحلفاء بالوقود وان تستمر طائراتها االستطالعية في العمل 
ولم يقل الوزير اذا كانت كندا قد قررت رسميا ان تستمر في هذا ام ال ، ولكنه أتفق 
مع رئيس الوزراء جستن ترودو في قراره بسحب الطائرات المقاتله ) سي -18( من 
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد داعش وكان ترودو قد قال ان كندا سترسل 
المزيد من المدربين العسكريين الي العراق لالنضمام الي القوات الخاصة  الكندية 
الشرطة  الكردية وضباط  العسكرية  القوات  لتدريب  وذلك  بالفعل  هناك  المتمركزة 

المحليين في العراق ، وقال الوزير أن كندا تود ان تشارك في أعادة بناء المؤسسات في العراق بما في ذلك نظام العدالة 
والخدمة العامة ، وأن القرار النهائي بشان مشاركة كندا في التحالف سيصدر في غضون أسابيع وان الحكومة مشغولة 
بالتشاور مع حلفائها لتحديد أفضل طريقة يمكن لمشاركة كندا ان تكون مفيدة وقال الوزير أيضا أن الرئيس االمريكي أوباما 
قد دعا رئيس وزراء كندا جستن ترودو الي حفل عشاء وهذا لم يحدث منذ عام 1997 وان هذا يظهر أهتمام عالمي برئيس 
الوزراء الجديد ويتوقع ان يدفع ترودو بالرئيس االمريكي لالستجابة لقرارات تغيير المناخ في شمال أمريكا والعمل علي 

مواصلة الجهود المشتركة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة .

أن اردت ان تتلقى االهرام 
اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

او 
  8164gindi@rogers.com 

فتاة تبيع الكاكاو الساخن لتجمع نقود لالجئني السوريني 

بدال من أن تفتح الهدايا وتطفئ شموع عيد ميالدها السابع وضعت أبيجيل 
مدينة  في  ممر  نهاية  في  الساخن  الكاكاو  مشروب  عليها  طاولة   ماكدونالد 
باريس في أونتاريو لتبيعه للمارة لتجمع نقود لالجئين السوريين ،  وجمعت 
في يوم واحد 1800 دوالر وكانت أبيجيل قد تاثرت من سماع حديث  دار 
بين والدها القس الكس ماكدونالد راعي )كنيسة القديس بولس يونايتد تشرش ( 
وبين والدتها عن أزمة الالجئين السوريين وقامت مع والدتها بالذهاب من بيت 

الي بيت لدعوة أهل المدينة للقدوم لشراء الشكوالته الساخنة في يوم عيد ميالدها السابع ، وقالت الفتاة لوكالة أنباء) 
سي تي في( أن أراضي  السوريين تتعرض للقصف بالقنابل وهم بحاجة للمساعدة ، وتحدث والدها القس قائال اننا 
سنستمر في مشروع الشكوالته الساخنة هذا وستقوم به الكنيسة حتي نجمع 30 الف دوالر تمكننا من أستقبال عائلة 

سورية من ستة افراد في مدينة باريس بأونتاريو .

القوات املسلحة الكندية ترد بأطالق النار علي داعش في العراق

دخلت قوات العمليات الخاصة الكندية التي تساعد القوات الكردية في معركة طويلة ضد مسلحين داعش في شمال العراق 
الكندية للصحفيين في  القوات المسلحة  يوم األربعاء  17 اديسمبر ، وصرح بذلك ألميجور جنرال  تشارلز المار من 
أوتاوا يوم الخميس 18 ديسمبر بما أسماه ) أكبر حدث ( تشارك فيه القوات الخاصة الكندية في شمال العراق بسبب حجم 
وحدات داعش والنجاح الذي حققته القوات الخاصة الكندية التي استطاعت أن تحتوي هذا النوع من الهجمات وقد ساعدت 
في القتال طائراتنا مقاتلتان كنديتان ) سي أف – 18 ( بألقاء القنابل وقال أن الهجوم استمر 17 ساعة وبدأ حوالي الساعة 
الرابعة مساء بالتوقيت المحلي هناك ، وشمل الهجوم هجمات أنتحارية بالقنابل وقوات برية ومدفعية وعندما بدأت المعركة كان الجنود الكنديين علي بعد 
ستة كيلومترات من الخطوط االمامية ولكن بعض الجنود كانوا قريبين بدرجة كافية ليردوا النيران وعندما سؤل المار عما إذا كان يعني هذا أن القوات 
الكندية قد تورطت في القتال قال أن رجالنا مستعدون دائما وأن هذه المنطقة خطرة ولذا فهم في حاجة أن يكونوا قادرين علي الدفاع عن أنفسهم وعن 
الجنود الذين يدربونهم ويساعدونهم ولقد كان هناك اشتباك وكان ينبغي عليهم أن يردوا علي النيران ، ولم يقل المار كم عدد الجنود الذين اشتركوا في 
القتال وال نوع األسلحة التي استخدمت ، ولم تقع أية أصابات بين القوات الكندية ولكن أصيب عدد من القوات الكردية ، وعندما سؤل المار عما إذا كانت 

الحكومة الكندية يجب أن تعيد النظر في سحب  مقاتالتها الستة  من الحرب قال أن علي الحكومة تقرير ذلك .

البيرة تباع االن في ٢٤ من محالت البقالة في 
منطقة تورنتو الكبري وفي ستة محالت في تورنتو 

كاثلين  وقالت  أونتاريو  في  البقالة  محالت  بعض  من  البيرة  شراء  تستطيع  االن 
البيرة  بيع  أن  أونتاريو  وزراء  رئيسة  وين 
في محالت البقالة جاء  في  الوقت المناسب 
وين  كاثلين  وأعلنت   ، الميالد  أعياد  لعطلة 
في  يحدث  تغيير  أكبر  التغيير وهو  هذا  عن 
وسيكون   1927 عام  منذ  البيرة  بيع  مجال 
هناك أرفف لوضع البيرة في بعض محالت 
البقالة  بنهاية شهر ديسمبر في جميع أنحاء 

أونتاريو ، وهناك ستة محالت للبقالة ستبيع البيرة في تورنتو ومنها محل لوبلوس 
في شارع ليزلي ، وفرش ماركت في شارع دفرن ، وقال جون هاي رئيسرمصنع 
للبيرة ) كرافت بريورس( أن هذه أخبار جيدة لصناعة البيرة وأن زيادة قنوات 
وظائف  أنشاء  سيتم  التي  التغيرات  من  مجموعة  من  هي جزء  الجديدة  التوزيع 
جديدة لها والتي ستضاعف مرتين أو ثالثة مرات من أنتاج البيرة في أونتاريو . 
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خرجت الواليات المتحدة 
الثانية  العالمية  الحرب  من 
وهي أقوى قوة في العالم. بأي معنى؟ بمعنى أنها أغنى 
دولة في العالم. لماذا أغنى دولة في العالم؟ ألن الحرب 
كلها جرت خارج أراضيها. دّمر القتال اليابان وألمانيا 
وبقيت  واألعداء،  الحلفاء  وسائر  وبريطانيا،  وفرنسا 
أميركا بال خراب وبال مجاعات وبال نساء يبعن أنفسهن 

في الشوارع لقاء وجبة أو علبة سجائر.
وأقامت واشنطن، التي لم تُمس، »مشروع مارشال« 
لمساعدة الدول المنهوكة في أوروبا على النهوض من 
الدول  هذه  كل  وعاشت  خرائبها.  تعمير  وإعادة  جديد 
على اإلعاشة والتقنين والقلّة واشتهاء السكر في الشاي 
وصلتها  بالد  واحًدا:  كان  والشر  الخبز.  في  والملح 
الحرب وبالد لم تصلها. انتصار أميركا األهم لم يكن 
أيضا  فالسوفيات  المحور.  بجيوش  الهزيمة  إلحاق  في 
ألحقوا الهزيمة بها، وكانوا أول من وصل إلى برلين، 
حيث انتحر هتلر قبل أن يبلغوا قبوه، لكن الحرب كانت 
مصانعهم  وأوقفت  حقولهم  وأحرقت  مدنهم  دمرت  قد 

ونشرت الفقر والجوع.
من  المقاتلون  يجيئها  فتًكا.  في سوريا  تفتك  الحرب 
روسيا والشيشان وتونس وأفغانستان والعراق ولبنان، 
ونفوس  وديارها  عمرانها  في  هو  الكبير  الدمار  لكن 
أهلها.  قلوب  في  هي  والمرارة  واالنتقام  الثأر  أهلها. 

هذا ما عانى منه األوروبيون بعد الحرب، ولم تعرفه 
الواليات المتحدة. المحاكمات، الحقيقي منها والمزيف 
هي  أوروبا،  في  أقيمت  والظالم،  والحاقد  والصوري 
فيها  تزدهر  كانت  التي  أميركا،  في  وليس  وسجونها، 
مكانتها  وتزداد  المهاجرين،  ماليين  ويصلها  السينما 

ارتفاًعا كأهم وأغنى دولة في العالم.
ذلك هو الفارق الكبير في الحرب: الهدم أو النجاة.. 
الركام أو البناء. قرار مجلس األمن حول سوريا ال يأمر 
من  المسألة  ينقل  قرار  والقتل.  للهدم  الفوري  بالوقف 
مؤتمر إلى آخر، ومن مدينة أوروبية هانئة إلى أخرى. 
لكن فيينا، بعكس جنيف، تعرف جيًدا ما معنى الحرب. 
فيينا، أم الجماليات المعمارية، تعرف تماًما ماذا يتطلب 

إعادة رفع قنطرة أو ترميم عتبة أو تصليح نافذة.
مدن  في  الغرباء  من  الكثير  خاضها  مدمرة  حرب 
سوريا. دمروا شوارع ال يعرفون تاريخها، ومنازل ال 
يعهدون روائح حكاياتها، وسرقوا آثاًرا حافظت عليها 
الشمس والغبار أكثر من توحشهم. المشكلة الكبرى في 
سوريا ستكون ما بعد الحرب، تماًما مثل أوروبا. سوف 
أقواس  وترتفع  الشوارع،  وتختفي  المنازل،  تضيع 
المرارة، ويتفاقم غياب القانون، ويزيد خبث القلة ولؤم 
من  أفضل  يكون  سوف  ذلك  كل  لكن  والفاقة.  العوز 
رعب اليوم. مهما كان السالم مشّوًها، يظل أجمل من 

وجه الحرب

متـوّقعة  غــير  مفاجــأة  الــرد  جــاءنى 
كشروق الشـمس من الغـرب.

هنتــخطب  و  لى..  أتقـّدم  واحـد  فيه   «  •
قـريب » 

• » شئ طبيعى.. كل الناس بتحب القــمر 
لكــن القمر بيحب مين؟! » 

• » لكن بابا أدآه كلمة.. و صـعب يرجع 
فيها » أسهاًل عليه أن يعطيه كلمة و دون أن 
فى ظهرى ؟!–  أنا خنجراً  يدرى - يعطينى 

أتلك هى شريعته ؟! 
• » و انت موافقة؟؟ »..

لكن األسهل  أكسر كلمته »  • » مقدرش 
تكسرى قــلبى.. صح ؟! 

• » و انت تعرفيه كويس » 
• » فــقط صديق لألسرة »

دفعنى فضولى المعتاد – و ليست غيرتى– 
ألعرف من هو؟ومدي عالقتك به؟

فأجبتنى بال مباالة »أل.. معرفوش كويس« 
نفس  منك  فكانت  السؤال  نفس  كررت 

اإلجابة.
و لما كان صعب إنسحابى بهذه السهولة.. 
كّررُت طلبى فى معركة حّرة مفتوحة يفوز 

فيها األجدر،
كررتى  و  للمفاضلة..  ُمــهلة  طلبتى 
منِك..  أكثر  المسئولية  أبيك  محملة  الرفض 
فقلت لك : » وافقى و أنا كفيل بكل التحديات 
» وافق قلبك الذى يعرفنى جيداً – و لم ينطق 
أعلن  الذين  المسيح  كتالميذ  ففعلت  لسانك.. 
لم  لكنهم  به..  فآمنوا  مرة  من  أكثر  ذاته  لهم 
النهاية  حتى  ليصدقوه  الكافى  بالقدر  يكونوا 
» فقط كنت أطلب منك قليل من الذكاء كثير 

من اإليمان بى.
و كررتى » دا نصيب أتمنى لى التوفيق 
معه » و لما ال يتمنى لنا هو التوفيق.. فــأنا 
أكــثر من أحــبه ومن احاول إرضاءه، منافقاً 
لو قلت لكى غير هذا، و أعرف مقدار أنانــيتى 
و غــرورى، قد ال تعجبك صراحتى.. و لكن 

صعب أن أجاملك على حساب نفسى.
• » إنســانى! » حاولت جاهداً أن أنساِك.. 
وجدت  مرة..  كل  في  أمامك  خاننى ضعفى 
نفسى كمن ال يجيد السباحة و يصر أن يسبح 

ضد التيار.. كلما جاهدت ضدك، 

غرقت  كلما 
كان  فيك، 
أن  صعباً 
أقتلعكــى منى..

ع  المقنـَـّ النسيان  إلى  النسيان  فكرة  حّولِت 
أرفض  فضحكُت   « أصدقاء  »خلينا  قلِت  و 
أن نكون أصدقاء » أنت أحلى من أن تكونى 
صديقتى » أقبل أن تجمعنى الصداقة – فقط 
تكون على  العاطفى  توازنى  تقلب  لم  بإمرأة 
الدخول..  على  تقوى  وال  قلبى  مع  الحياد 
إمرأة لم تلمس أوتار الروح عندى، أما أنت.. 
فكل ما فيك اقتحمنى دون إذن منى أو سابق 
إنذار، بك تصالحت مع نفــسى ومع األشياء 
و  صحوى  على  نفسِك  فرضتى  حولى، 
نومى، فى نفس الوقت.. ال تنكرى.. أنا أيضا 
القلب  مفاتيح  امتلكت  جلدِك..  تحت  تسللت 
منِك..  تملكى  تنكرى  ال  عندك..  الروح  و 
إسألى نفسك وأجــيبى بأمانة أرفض أن يحيل 
العشاق ملفاتهم الفاشلة إلى أدراج الصداقة.. 
العشاق  األدراج من خطايا  إمتألت هذه  فكم 

وسـوء قرارتهم..
أنيقة، حصلت  أنى بحيلة صبيانية  أتدرين 
على رقــم هـاتفك و أخــبرتك بذلك، اندهشتى 
ألنه برغم لهفتى لم أتـصل، ألنك طلبتى منى 
و  أنا  اجتمع  كيف   – كصديق   – الحديث 
إلى عاشق  أتحول  الليل وال  و همسات  أنت 
بداخلى  الحب  نهر  أختصر  كيف  ثورى.. 
هــذا  أُسكت  أن  لى  أين  ومن  قطرات..  إلى 
الشيطان السـاهر ليحدثك.. المكالمة ستصبح 
فيها..  الوقوع  خطية سامية محبّـبة ترفضين 
و السكوت سلبية و عذاب لم أتعوده.. ففضلت 

السكوت.
الذى  المالك  كنت  قليلة  أيام  فى  ســيدتى، 
كل  فوق  بى  وصعدتى  جناحيه  فوق  حملنى 
حتى  له  نفسى  فتركت  وأتــعابى  أوجــاعى 
ألمحـنى روعتها،  الجنة و  باب  أوقفنى على 
أعدل هذا أن تطلبى منى فى بساطة الرجوع 
أى  أهـوالها..  و  األرض  إلى  أخرى  مــرة 

عدل هذا ؟! 
تقتلنى حالة الالقبول و الالرفض التى نحن 
فيها.. يا عزيزتى أختارى الحرب أو السالم.

ال  الذى  الصغير  كالطفل  أنا  عزيزتى.. 
ال  الفالح  غيره..  لطفل  بسهولة  لعبته  يترك 
يتنازل عن أرضه حتى الدم.. و لهذا أعلنت 

الحرب على الجميـــع .
)يتبع(

خـــداع الـمـالئـكــة  )2(

بقلم / هـاني شـهدي

ملاذا بقيت أمريكا غنية؟

مسري عطا اهلل

انقالب أبيض داخل اإلخوان 
وانشقاقات تهدد اجلماعة

القاهرة – أشرف عبد الحميد
مصر  في  اإلخوان  جماعة  تلقت  فقط  أيام   7 خالل 
ضربات قاسية قد تعصف بمستقبل الجماعة وتحولها إلى 
كيانات صغيرة ومجموعات هشة ضعيفة تنهي مسيرة 88 
عاماً هو عمر الجماعة منذ نشأتها في اإلسماعيلية أوائل 

القرن الماضي.
اللطمة األكثر بروزا واشتعاال خالل األسبوع الحالي هي 
االنشقاقات المتوالية والمتصاعدة داخل الجماعة وتحولها 
لفريقين األول بقيادة "العواجيز" والشيوخ ويضم محمود 
عزت نائب المرشد والقائم فعلياً بعمل المرشد بتعليمات 
من محمد بديع مرشد عام الجماعة المحبوس حالياً على 
ذمة عدة قضايا، ومعه محمود حسين أمين عام الجماعة 
ويعاونهما محمد عبد الرحمن المسؤول عن الجماعة في 
الخارج. أما الفريق الثاني فيتزعمه عضو مكتب اإلرشاد 
محمد كمال الذي يعتبره الشباب بمثابة المرشد حالياً في 
مصر، والهارب من محاكمات قضائية وهو من محافظة 
أسيوط جنوب مصر، وتعاونه مجموعة كبيرة من الشباب 
وقيادات الصف الثاني، ويتولى مسؤولية التنسيق اإلعالمي 

لهم محمد منتصر المتحدث السابق باسم الجماعة.
"انقالب على منهجية الجماعة"

وقد اعترف طلعت فهمي المتحدث باسم اإلخوان المعين 
من جبهة محمود حسين، بوجود مطالب داخل الجماعة 
بحل التنظيم وتقسيم الجماعة لفريقين، مؤكداً أن هذا األمر 
يعني انتحار الجماعة وتفككها تماماً وهو ما لم ولن تسمح 

به قيادات اإلخوان.
ووصف ما يحدث داخل الجماعة بأنه محاولة لالفتئات 
على الشرعية والمؤسسية داخل اإلخوان واالنقالب على 
اللجنة االدارية  إلى أن  الجماعة، مشيرا  تراث ومنهجية 
العليا في الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن- " 
بأن  كلف   -  " حسين  ومحمود  عزت  لمحمود  الموالي 
يكون متحدثاً رسمياً لمكتب اإلخوان والتواصل مع وسائل 

االعالم.
ليست  اإلخوان  أزمة جماعة  أن  فهمي  يؤكد  ذلك،  إلى 
وليدة اللحظة، لكنها تعود إلى عام 2014 حيث قام 8 من 
أعضاء مكتب اإلرشاد بتعيين 6 أفراد من خارج المكتب 
وتشكيل لجنة للمعاونة وإلدارة األزمة داخل مصر، عقب 
القبض  بعد  الجماعة  قادة  وغياب  والنهضة  رابعة  فض 
عليهم والزج بهم في السجون والمحاكمات، ورأت اللجنة 
ترتب  داخل جماعة اإلخوان  انتخابات جديدة  أن تجرى 
عليها "مكتب إرشاد جديد وسرعان ما قاموا بإعالن تنحية 

األمين العام للجماعة الدكتور محمد حسين.
حل مكتب اإلخوان المصريين بالخارج

مسؤول  المرسي  الرحمن  عبد  محمد  قرر  جهته،  من 
اللجنة اإلدارية العليا إلدارة العمل بالجماعة داخل مصر 

والموالي لمحمود عزت وفريق الشيوخ إيقاف عدد كبير 
من الجناح المناوئ، وغالبيتهم من مكتب اإلخوان بالخارج 
وهم الدكتور أحمد عبد الرحمن، وعمرو دراج، ويحيى 
حامد، وحسين القزاز، وجمال حشمت، وأسامة سليمان، 
وطاهر عبد المحسن، وأيمن عبد الغني، ومحمد البشالوي.
ودعا عبد الرحمن أعضاء الجماعة لاللتزام ودعم قيادة 
جماعة اإلخوان في مصر ممثلة في المرشد العام محمد 
بديع ونائبه الدكتور محمود عزت القائم باألعمال ونوابه 
الشوري  ومجلس  اإلرشاد  ومكتب  والخارج  الداخل  في 
حل  الرحمن  عبد  قرر  كما   2010 في  المنتخب  العام 
مكتب اإلخوان المصريين بالخارج متهما المكتب بتجاوز 
على  والخروج  الجماعة  لقرارات  ورفضه  صالحياته، 

مؤسساتها.
اتهامات بالتخلي عن دعم الحراك الثوري

من جانبه، رفض مكتب جماعة اإلخوان بالخارج القرار 
باإلدارة  لالنفراد  بالتخطيط  عزت  محمود  فريق  متهما 
في الداخل والخارج والتخلي عن دعم الحراك الثوري، 
مؤكدا أنه مستمر في عمله وثورته وهو يتبع منذ إنشائه 
اللجنة اإلدارية العليا بالداخل كمؤسسة وليس تابعاً لفرد، 
للتحقيق  العبث  وأنه سيتم تحويل كل من تسبب في هذا 

والمساءلة في األطر المؤسسية السليمة.
ولن  دورنا،  أداء  عن  نتوقف  لن  له  بيان  في  وأضاف 
يمنعنا من يخذلون الثورة من أن ندعمها، فأداء الواجب 
المؤسسية، مضيفا  إطار  قرار متعسف خارج  يمنعه  لن 
بأن قطار الثورة والتغيير انطلق ولن يرجع خطوة للوراء.
إخوانية  قيادات  أربع  اعالن  المواجهة  حدة  من  وزاد 
محمد  المهندس  وهم  الخارج،  مكتب  من  استقالتها 
أيمن عبد  والمهندس  الصاوي،  الحافظ  البشالوي، وعبد 
الغني، وطاهر عبد المحسن رافضة العمل غير المؤسسي 

المخالف للوائح الجماعة .
اإلخوان  مكتب  أعلن  حينما  الخالفات  تلك  واشتعلت 
المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر، من مهمته متحدًثا 
إعالميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بداًل منه هو 
طلعت فهمي وتال ذلك قرار لجنة اإلدارة بقيادة محمد عبد 

الرحمن بإعفاء وتجميد عضوية بعض قيادات الجماعة .
أسباب الصراع داخل اإلخوان

الخبير والباحث في تاريخ وشؤون الحركات اإلسالمية 
ماهر فرغلي يكشف لـ" العربية. نت " أسباب الصراع 
إن سبب  ويقول  الجماعة.  اإلخوان ويحدد مصير  داخل 
واختالف  لتباين  يرجع  اإلخوان  داخل  الحالي  الصراع 
وجهات النظر بشأن مواجهة السلطة الحالية في مصر، 
ففريق الشيوخ يرى أن ال بديل عن السلمية، حفاظا على 
التفكك  خطر  من  لها  وحماية  الجماعة  ومستقبل  تاريخ 
واالختفاء نهائياً، بينما يرى فريق الشباب أنه ال بديل عن 
العنف في مواجهة الدولة للحفاظ على مكاسب الجماعة 
ووجودها في المشهد السياسي معتبرين أن حمل السالح 
الجماعة ويضعها كطرف  يعزز موقف  الدولة  في وجه 
قوي وفاعل في أي مفاوضات مثلما حدث لمجموعة فجر 

ليبيا وداعش وغيرها .

الحالي هو  األزمة  أن سبب  أيضاً  يؤكد  فرغلي 
التصلب األيديولوجي، والجمود التنظيمي الهيكلي 
للجماعة ويقول إن جماعة اإلخوان مثلها مثل أي 
جماعة لها إطار فكري وهيكل تنظيمي واإلطار 
الفكري للجماعة يمر بمشكلة حقيقية فهو مجموعة 
وأسماها  البنا  حسن  وضعها  الفكرية  األطر  من 
"يعذر  أنه  بمقولة  اإلخوان  وتلزم  الذهبية  القاعدة 
بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه ويجتمع بعضنا بعضا 
األفكار مضى  هذه  أن  مضيفا  عليه"،  اتفقنا  فيما 
أو  بمراجعات  تمر  أكثر من 80عاماً، ولم  عليها 
تغييرات تواكب العصر ورحه وهو ما دفع الشباب 

مرارا للمطالبة بمراجعة وتنقيح هذه األفكار .
أما الهيكل التنظيمي للجماعة فيقول فرغلي إنه 
يمر أيضاً بتخبط إداري، فالجماعة قائمة على عدة 
فروع وأسر ومكاتب منذ 80 عاما ولم تتغير هذه 
التنظيمية حتى اآلن، ما أصابها بالتصلب  األطر 
والجمود وعدم تجديد شبابها واقتصار القيادة فيها 
شباب  دفع  ما  وهو  و"العواجيز"،  الشيوخ  على 
حكرا  الجماعة  تظل  متى  "إلى  للسؤال  الجماعة 
على هؤالء الذين أضاعوها وتسببوا في اخراجها 
من السلطة ومالحقة كافة عناصرها ومقتل بعضهم 

في اعتصامي رابعة والنهضة ؟ ".
مسؤول التنظيم السري

وقال إن من يقود الجماعة بالداخل شخصية قوية 

السري  التنظيم  عن  المسؤول  كمال  محمد  وهو 
الداعية  القيادات  أبرز  من  ويعد  اإلخوان  داخل 
الفكرية  أطرها  وتغيير  الجماعة  داخل  لثورة 
والتنظيمية يسانده الشباب وقيادات الصفين الثاني 
مع  المواجهة  بضرورة  يؤمنون  الذين  والثالث 
قاسية  المواجهة ستكون  أن هذه  الدولة، معتبرين 
للموت  بشبابها  تدفع  وقد  الجماعة  على  ما  نوعاً 
لكنهم يرونها تضحية البد منها للحفاظ على تواجد 

الجماعة السياسي .
المال والتأثير الدولي

مستقبل  على  الصراعات  هذه  تأثير  حول  أما 
الجماعة فيرى الباحث السياسي أن هناك وساطات 
لحل  القرضاوي  يوسف  الداعية  بها  يقوم  حالية 
الخالفات وعودة التماسك من جديد لإلخوان، وإذا 
فشلت هذه الوساطات فالصراع سيحسمه من يملك 
جناح  به  يتميز  ما  وهو  الدولي  والتأثير  التمويل 
الشيوخ وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسين 
وفي هذه الحالة ستعود الجماعة موحدة تحت قيادة 
فريق الشيوخ وسيعود إليها غالبية المنتمين لها دون 

الحديث مرة أخرى عن تغييرات أو مراجعات.
أنه  هو  المؤكد  األمر  إن  بالقول  فرغلى  ويختتم 
القيادات  بينهم  ومن  ضحايا  الحسم  لهذا  سيكون 

المنادية بالتغيير.  



صينيون يدخلون موسوعة 
جينيس بسبب صنعهم 

للزالبية

تحولت قطة صغيرة إلى “بزنس” ضخم بالنسبة بكين - 
أ.ش.أ استطاعت الصين ان تسجل اسمها فى موسوعة 
جينيس العالمية مجددا وذلك بعد ان نجح عشرة االف 
من مواطنيها فى التجمع معا لصناعة الزالبية الصينية 
هذا  فى  متخصصة  الحدث شركة  هذا  ونظم  التقليدية. 
عاصمة  هاربين  مدينة  فى  للصينيين  المحبب  الطعام 
مقاطعة هيلونغجيانغ االسبوع الماضي بوجود مراقبين 
الرسمي  الصيني  للتليفزيون  ووفقا  الموسوعة.  يمثلون 
فإن المراد من هذا الحدث كان بعث رسالة حب للعالم 
والقاء الضوء على التقاليد والموروثات الصينية القديمة. 
وقد شارك فى صنع حبات الزالبية العديد من االسر, 
الكبار والصغار معا, وكان هدفهم هو ان يسجلوا الرقم 
القياسى بالنسبة ألكبر درس لتعليم صنع الطعام وألكبر 
الناس يقومون باالشتراك معا لصنع الزالبية  عدد من 
المعجنات  من  نوع  هى  الصينية  والزالبية  العالم.  فى 
المملحة التى تتكون حشوتها من الخضروات او اللحوم 

المختلفة.

جفُنها
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

نافذة  عبر  الذهبية  الشمس  خيوط  تسللت 
نوراً  لتنشر  الرقيقة  ستائرها  وتخطت  الغرفة 
وجهها... داعبت  الصغيرة،  الغرفة  فى  دافئاً 
وجه العروس النائمة فى فراشها والتى بدورها 
دفئاً  أكثر  بابتسامة  الشمس  دعابة  استقبلت 
تحمل فى ثناياها كل التمنى وكل التفاؤل باليوم 
الجديد. نهضت من فراشها فى هدوء ورشاقة 
وكأنها  والدفء  بالشمس  تسعد  التى  الفراشة 
أزاحت  رحيقها.  تتنشق  زهرة  عن  تبحث 
بنسيم  رئتيها  ومألت  النافذة  وفتحت  الستائر 
الفجر النقى قبل أن تتجه لتغسل وجهها بمزيج 
العطر.  الى  أقرب  هو  وصابون  الماء  من 
وصلة  فى  وجهها  انحاء  فى  بكفيها  جالت 
تدليك خفيفة لمقاطع الوجه التى مازالت تحت 
الحركة وكأنها  اليدان عن  توقفت  النوم،  تأثير 
وجهها.... فى  وغريباً  جديداً  شيئاً  اكتشفت 
وحذر...توقفت  بطء  فى  كفيها  حركة  عاودت 
األيسر  جفنها  اليسرى...أمسكت  عينها  عند 
وجهها  باغراق  سارعت  ثم  مرتعشة  بأنامل 
المرآة..فأفلتت  فى  ونظرت  ورفعته  بالماء 
منها شهقة فزع وهى ترى جفن عينها اليسرى 
من  خرجت  وجهها!  على  مترهاًل  سقط  وقد 
الحمام مسرعة وهى تصرخ منادية أمها التى 
لحقت بها فى غرفة نومها، وأمام المرآة وقفت 
الذى  وجفنها  المكسورة  عينها  تفحص  الفتاة 
دموعها  سيل  ايقاف  تستطيع  ال  وهى  تهدل 
تملك  ال  قوة  وال  لها  حول  ال  بجوارها  واألم 
ترثى  أخرى  بدموع  الدموع  مشاركتها  سوى 
من  واحد  أسبوع  قبل  العروس  ابنتها  حال 
زفافها. نظارة شمسية تحجب عينيها عن أعين 
الفضوليين، وطبيب متخصص هو األشهر فى 
واألنسب  األسرع  الحل  هو  هذا  المدينة...كان 
المنفطرة  واألم  المسكينة  العروس  رأى  فى 
القلب. سلمت العروس رأسها للطبيب فى يأس 
نافذاً  ضوءاً  فسلط  الطبيب  أما  األمل،  يتوسل 
على العين المكسورة فاحصاً اياها بدقة متناهية 
تتناسب مع قيمة الكشف المرتفعة والتى تكبدتها 
وارتفعت  الفحص  انتهى  المسكينة.  العروس 
الحزينة  واألم  الجريحة  العروس  قلبى  دقات 
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يحررها هانى نصحى

زفاف  موعد  أن  بقولها  الطبيب  بادرت  التى 
بأن  ترجوه  وكأنها  هذا  قالت  أسبوع،  بعد  الفتاة 
يقرر بأن عين الفتاة ستعود كما كانت قبل موعد 
مكتبه  على  جلس  فقد  الطبيب  أما  الزفاف!!!! 
تقريراً  يعد  “الالبتوب”  أزرار  دق  فى  وانهمك 
المتسائلة.. الفتاة لألم  الحالة...هكذا همست  عن 
بالتقرير... سنفعل  الحيرة..”وماذا  لفتها  التى 
هل سنقدمه للعريس؟” غادرا العيادة واألمل فى 
بُعداً...كان حلمهما فى  أكثر  الشفاء أصبح حلماً 
الدواء السحرى الذى سيقرره فيتحقق الشفاء...
وانما  دواء  فال  ُمحبطة،  جاءت  كلماته  لكن 
تدريبات وتدليك من أجل تقوية عضلة العين الى 
قلياًل... تتحسن  أن  أو  األولى  لحالتها  تعود  أن 
وهكذا ترك الطبيب باب األمل موارباً. تمسكت 
الفتاة بأمل الشفاء وهى تترقب عينها كل يوم بل 
وكل ساعة، تنازعتها مشاعر متناقضة انعكست 
...ترى  تتفاءل  المنكسرة،  للعين  ترقبها  على 
حالة  أن  تتشاءم...تكتشف  تحسن،  فى  العين 
على  العين  ظلت  فقد  الواقع  أما  تسوء،  عينها 
يقترب.... والموعد  تأخر!!  وال  تقدم  ال  حالها 
موعد الزفاف يقترب، ثم يرن جرس الهاتف...
قدومه  على  يؤكد  اآلخر  الطرف  على  العريس 
الزفاف  فلنؤجل  الزفاف.  موعد  الغد....فغداً  فى 
لها أن  باكية واحتضنتها األم..وهى تؤكد  قالتها 
شىء،  كل  باخفاء  كفيلة  الوجه  تجميل  مساحيق 
بينما الفتاة ترتعد من مجرد التفكير فى رد فعل 
العريس عندما يراها بعينها المكسورة. أقبل يوم 
الزفاف والحزن يعتصر قلب العروس...امتدت 
أيدى األم والفتيات بمساحيق التجميل تزين وجه 
األيادى  تفلح  لم  وساعات  ...ساعات  العروس 
المخلصة فى اخفاء حقيقة العين التى انكسرت، 
وظلت العروس جالسة فى غرفتها بين صديقاتها 
تنتظر قدوم العريس تلك اللحظة التى تمنتها من 
قلق ورعب  لحظة  اآلن  قبل فى سعادة صارت 
يشيح  كأن  مخاوفها  من  زادت  مشاهد  وتملكتها 
وال  يذهب  أن  أو  عنها  بعيداً  بنظراته  العريس 
أتى  بالخارج...لقد  ضجة  اليها...وسمعت  يعود 
انتظارها  فى  موكبه...العريس  فى  العريس 
للقاء  للخروج  تدعوها  أمها  بالخارج...دخلت 
عريسها...نهضت مترددة..تحاملت على ساقيها 
المرتعشتين بقدر استطاعتها والفتيات من حولها 
يزفونها...خرجت من الحجرة وقد نكست رأسها 
لمداراة  أم  العروس؟  أهو خجل  تدرى  ال  وهى 
وبيده  منها  العريس  المكسورة؟...اقترب  عينها 
جبينها...ثم  على  حانية  قبلة  رأسها...طبع  رفع 
ثم شعرت  بعنف  قلبها  فدق  بعينيها  عيناه  التقت 
المكسورة...شعرت  عينها  مع  تتالمس  بشفتيه 
بدفء يسرى فى كل جسدها تصورت أن عينها 
قد برأت مما أصابها...تحسست العين بأصابعها 
لكنها  اعتقدت  كما  تبرأ  هى...لم  كما  فوجدتها 
شعرت بأن روحها قد برأت من كل ما أصابها 
من آالم فى األيام األخيرة ...وانطلقت - بعينها 
الى  عريسها  مع  المترهل-  وجفنها  المكسورة 

بيته الذى صار أيضاً بيتاً لها.       

حيبس نفسه داخل استديو 
اذاعي ويذيع أغنية 
للكريسماس 24 مرة

فيينا -ا ش ا

عامليها  أحد  نمساوية  إذاعية  محطة  عاقبت 
وأذاع  نفسه  على  االستديو  باب  أغلق  أن  بعد 
حقبة  من  الشهيرة  كريسماس”  “الست  أغنية 
مرة   24 البريطاني  )وام!(  لفريق  الثمانينات 

على التوالي.

لم  يوتيوب  موقع  على  فيديو  لتسجيل  ووفقا 
بعدما  إال  األغنية  تكرار  عن  الرجل  يتوقف 
اتصلت به ابنته في االستديو وتوسلت إليه الكف 

عن ذلك ألن األغنية “أغضبت” الجميع.

محطة  في  البرمجة  رئيس  بودنر  تيم  وقال 
لرويترز  بالنمسا  باقليم كارينثيا  )أنتن كيرنتن( 
اليوم األربعاء إن الرجل )27 عاما( أحكم غلق 
االستديو يوم الجمعة الماضي بعصا خشبية من 

أجل تنفيذ خطته.

هاتفي  اتصال  في  لرويترز  بودنر  وقال 
“بشكل عام .. كان األمر مضحكا لكن يجب أن 
تكون له عواقب. وعقابا له سيعمل غدا في عيد 

الميالد وعشية رأس السنة
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Sudoku
Each column must contain all of the numbers 
1 through 9 and no two numbers in the same 
column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 
through 9 and no two numbers in the same row 
of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 
1 through 9 and no two numbers in the same 
block of a Sudoku puzzle can be the same. 

ذئب بري يتسلل إىل 
مطار يف ساوث كاروالينا

امريكا-رويترز

قال مسؤولون إن ذئبا بريا )قيوط( ظهر في 
والية  مطارات  بأحد  الحقائب  استالم  منطقة 
ساوث كاروالينا يوم الثالثاء لكن تم اإلمساك به 
عند نقطة تفتيش أمنية قبل وصوله إلى صاالت 

المسافرين.

المطارات  مدير  مساعد  لوفيل  كيرك  وقال 
حيث  بيتش  ميرتل  بمدينة  الواقعة  المنشأة  في 
رصد القيوط ألول مرة نحو الساعة 10 صباحا 
بالتوقيت المحلي إن الحادث لم يسفر عن إصابة 

أحد أو تأجيل أي رحالت.

مقاطعة  في  البيطرية  الهيئة  إن  لوفيل  وقال 
بيتش  ميرتل  مطار  عن  القيوط  أبعدت  هوري 

الدولي.

العاملين  أحد  القيوط  الحظ  من  أول  وكان 
أن  قبل  جدوى  دون  لكن  وطارده  بالمطار 
مع  للتعامل  البيطرية  الهيئة  مسؤولي  استدعاء 

الموقف.

بمحاصرة  انتهى  األمر  إن  لوفيل  وقال 
إدارة سالمة  تفتيش  نقطة  بالقرب من  الحيوان 

النقل.

فان  لذلك  األمنية  النقطة  يمر عبر  “لم  وقال 
إدارة سالمة النقل تقوم بعملها على أكمل وجه 
في منع مرور أي شخص ال يحمل بطاقة هوية 

أو تصريحا لصعود الطائرة.”

لم  لكن  وجيزة  لفترة  التفتيش  نقطة  واغلقت 
يؤثر هذا على لحاق المسافرين برحالتهم.

في  تصدر  التي  )ذا صن(  وذكرت صحيفة 
ميرتل بيتش ان القيوط نفذ فيه قتل الرحمة إذ 
تعتبره مقاطعة هوري حيوانا مزعجا وتقضي 
السياسة المتبعة بقتل أي حيوان يعثر عليه من 

هذه الفصيلة.

التهكم على كلبة امللك يف تايالند 
يؤدي إىل السجن

حكم على مواطن تايالندي يدعى تاناكورن سيريابيونر، 
عشر  خمسه  لمدة  بالسجن  عاما   27 العمر  من  والبالغ 
“الفيس  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  لنشره  عاما 
بوك”، عبارات تهكم وسخرية، على الكلبة “تونجداين” 
وهى التابعة للملك بوميبول ادواليد، ونالت هذه العبارات 

إعجاب 608 من متابعي الصفحة على اإلنترنت .
وقد اعتبرت هذه العبارات بمثابة أهانه شخصية للملك، 
علما بأن قانون الجرائم الخاصة بالملك ال يتضمن فقط 

األسرة المالكة وإنما أيضا الحيوانات التابعة لألسره.
 1998 في  الكلبة  على  حصل  قد  تايالند  ملك  وكان 
وخصص لها كتاب في 2002 يصف فيه أنها جزء من 
فهي حيوان مهذب  الذين يحصلون على محبته وحنانه 

وجميل وتجلس دائما تحت قدميه
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وكانت  روسية  طبيبة  هي 
ان  قبل  لسنوات  مرضاي  من 
معرفتها  تنسى  لم  بعيدا،  تسكن 
وقت  تزورني  ودائما  السابقة  بى 
الكريسماس لكى تأتى بكارت تهنئة 
األرثوذكس  والروس  الكريسماس، 
 7 في  الميالد  بعيد  أيضا  يحتفلون 

يناير. 
أيام  ومنذ  العام  هذا  أتت  عندما 
غير  بطريقة  شعورها  مدحت 
السياسة  “ان  لها  فقلت  مباشرة 
من  اصدقاءها  تنسى  ال  الروسية 
بهم  تتجاهلهم وال تضحى  قبل وال 
عند انتفاء المصلحة بعكس السياسة 
بالصديق  تضحى  التي  االمريكية 
في  تكون مصلحتهم  السابق عندما 
هذا”، قالت “اننى منذ سنوات كنت 
روسيا  من  انى  أقول  ان  اخجل 
ولكنى اآلن مع سياسة بوتين صرت 

افخر بأن أقول انى روسية.”

الذى  أن  نظري  وجهة  لها  قلت 
االتحاد  سياسة  من  يُخجل  كان 
الديمقراطية  انتفاء  هو  السوفيتي 
وحرية االفراد والنظام الديكتاتوري 
بلدان  من  الكثير  يسود  كان  الذى 
العالم وليس فقط االتحاد السوفيتى، 
الثورة  ان  على  توافق  لم  ولكنها 
روسيا،  على  وباال  كانت  البلشفية 
وذكرتني أن روسيا كانت اول من 

هزم هتلر. 
عما  الحديث  أطراف  تجاذبنا 
األوسط  الشرق  في  اآلن  يجرى 
روسيا  اظهر  بوتين  أن  وكيف 
السياسة  في  أساسي  كالعب 
العالمية وكانت وجهة نظرها مثلى 
داعش  اقام  من  هم  االمريكان  أن 

بمعونة السعودية ودول الخليج.
شرحت لها أيضا ان المصريين 
من  وبالرغم  الناصر  عبد  وقت 

في  لنا  السوفيتي  االتحاد  مساعدة 
من  وبالرغم  العالي  السد  تمويل 
أمريكا  أعطت  التي   67 هزيمة 
يكن  لم  األخضر  الضوء  لها 
كانوا  ولكنهم  السوفييت  مع  قلبهم 
مكان  أمريكا  تكون  ان  يودون 
السادات  وقت  وأيضا  السوفييت، 
نيكسون  لزيارة  المصريون  هلل 
اآلن  ولكن  لمصر  كارتر  ثم 
االخوان  حكم  فرض  تجربة  وبعد 
معظم  شعور  فأن  علينا  المسلمين 
المصريين انهم يودون التحالف مع 

روسيا وليس أمريكا. 
كثيرا  معها  البقاء  أستطع  لم 
ولكنى  المرضى  باقي  اعاود  لكي 
الذين  شكرتها بحرارة اهل الشرق 
ال ينسون من تعاملوا معهم او كانوا 

اصدقائهم من قبل.  
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب 

روسيا ال تنسى اصدقائها 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
اجلالية املصرية الكندية وحلم احلصول 

علي أول منصب سياسي يف كندا
مدحت عويضة

نجاحا  المصرية  الجالية  حققت 
في كثير من المجاالت ولكنها فشلت 
سياسي  منصب  علي  الحصول  في 
أو  الفيدرالي  المستوي  علي  سواء 
حتي  أو  المقاطعة  مستوي  علي 
هناك  كانت  المدينة.  مستوي  علي 
أنها  من  وبالرغم  للبعض  محاوالت 
هذا  أن  إال  بالفشل  باءت  قد  كلها 
الفشل قد يكون أحد أسباب النجاح في 
المستقبل بشرط أن يكون هناك تقييم 
والعمل  الفشل  ألسباب  موضوعي 
المستقبل  في  تكرارها  عدم  علي 
ولكن لألسف تكرار االخطاء سيؤدي 

بالحتم لنفس النتائج السابقة.

وبعيدا عن السلبيات دعونا نعترف 
جهد  صاحبها  سابقة  محاولة  كل  أن 
فيها  المشتركين  كل  يستحق  كبير 
أثناء  بذل  الذي  الجهد  علي  الشكر 
خالل  ومن  االنتخابية.  حمالتهم 
متابعتي للحياة السياسية فهناك فرصة 
مقاطعة  مستوي  علي  للجالية  ذهبية 
المقاطعة  أونتاريو فاألمور تسير في 
لحكومة  تشير  والتوقعات  للتغيير 
مالم  القادمة  االنتخابات  في  محافظة 
قيادات  من  كبيرة  أخطاء  تحدث 
في  حدث  كما  المقاطعة  في  الحزب 
سنة 2011. الفرصة تتمثل في خلو 
تورنتو  منطقة  في  الدوائر  معظم 
للمحافظين  ممثلين  من  وضواحيها 
والباب أصبح مفتوح للجميع للترشح 
والحصول علي بطاقة ترشيح الحزب 

في أكثر من دائرة.

حزب  علي  ركزنا  لو  ولكن 
تكرار  في  فسنستمر  فقط  المحافظين 
البيض  ووضع  السابقة  األخطاء 
أدعوا  ال  هنا  وأنا  واحدة.  سلة  في 
أدعوا  ولكني  العام  الرأي  لخداع 
إلتاحة الفرصة ألصحاب االتجاهات 
حقوقهم  وممارسة  للتعبير  السياسية 
فلدينا كثير من أبناء الجالية اتجاهاتهم 
مع  ان  متأكد  أنني  كما  ليبرالية. 
االجتماعية  التركيبة  في  التغييرات 
واالقتصادية للجالية وتم شرح برامج 
منهم  الغالبية  ستتجه  لهم  األحزاب 
لتأييد حزب الديمقراطيين الجدد علي 
ولكن  المقاطعة  مستوي  علي  األقل 
باألغلبية  يحظون  المحافظين  سيظل 
المستوي  علي  الجالية  أبناء  بين 

الفيدرالي.

ذهبية  فرصة  لدينا  أن  وأري 
سنتر  مسيسوجا  وهما  دائرتين  في 
هذين  ضمان  ويمكننا  ميلز،  وإيرين 
نظام  اتباع  طريق  عن  المقعدين 
حرية  للجميع  فنتيح  الدوائر.  غلق 
وندفع  الجميع  ونشجع  الترشح 
ونقف  االحزاب  كل  في  بمرشحين 
بطاقة  علي  للحصول  الجميع  خلف 
األحزاب  كل  من  لمصريين  ترشيح 
ستة  الدائرتين  في  لدينا  فيصبح 
حتما  سيفوز  مصريين  مرشحين 
تعتبر  الفرصة  أثنين.  منهم  والبد 
تقلبات  عن  وبعيد  تاريخية  فرصة 

دائرة  سنتر  فمسيسوجا  االنتخابات 
جديدة وإيرن ميلز أعلن ممثل حزب 
منذ  المنصب  يحتل  والذي  الليبرال 
إذا  أخري.  يترشح مرة  لن  أنه  زمن 

فهي فرصة قد ال تتكرر.

أن  بشرط  عظيمة  فرصة  ولدينا 
أساس  علي  طائفي  تحركنا  يكون  ال 
غير  المصريين  حتي  فنخسر  ديني 
لنضم  دائرتنا  نوسع  بل  األقباط 
وبذلك  العرب  وكل  المصريين  كل 
ببطاقة  األقل  علي  الفوز  نضمن 
أن  مانع  وال  االحزاب.  كل  ترشيح 
مصريين  غير  مرشحين  معنا  يكون 
كبيرا  ثقال  تمثل  العراقية  فالجالية 
وكلما  والسورية  اللبنانية  كذلك 
زادت  كلما  دعمك  مصادر  تنوعت 
داخل  تقوقعت  وكلما  نجاحك  فرصة 
مؤسساتك كلما قلت نسبة نجاحك وقد 
هذا  صدق  الكثيرة  التجارب  اثبتت 

الكالم.

مازال  الوقت  أن  البعض  يقول  قد 
فعال  أردنا  لو  أننا  والحقيقة  طويال 
علينا  بل  طويال  ليس  فالوقت  العمل 
لجنة  تشكيل  اليوم. ويمكننا  البدء من 
الجالية  أبناء  بين  للتنسيق  اآلن  من 
لديها  التي  األخري  الجاليات  وأبناء 
تقييم  يتم  ثم  معنا.  للتعاون  االستعداد 
األحزاب  علي  وتوزيعهم  المرشحين 
منهم  كل  وميول  انتماءات  حسب 
السياسية. مع الوعد أننا سندعم الكل 
ترشيح  بطاقة  علي  حصولهم  حتي 
وتترك  الجنة  تحل  وبعدها  الحزب 
للمرشح  االنتخابية  الحملة  مسئولية 
التبرعات  جمع  علي  قدرته  ومدي 
في  قدرته  مدي  وأيضا  لحملته 

الحصول علي خدمات المتطوعين.

الوحيد  الطريق  هو  هذا  أري 
سياسي  منصب  علي  للحصول 
الجاليات  ابناء  ألحد  أو  كجالية  لنا 
العربية التي تشاركنا الهدف والرؤية 
والمشاكل. أما إذا كان تركيزنا علي 
مغامرة  فهي  فقط  المحافظين  حزب 
يتذكر  وكلنا  بالمخاطر  محفوفة 
انتخابات أونتاريو سنة 2011 عندما 
للمحافظين  كاسح  فوز  الجميع  توقع 
الحزب  رئيس  اداء  سوء  أدي  ثم 
رياح  فأن  كذلك  كارثية.  لنتائج 
الديمقراطيين  تأتي بحزب  قد  التغيير 
أكثر  قيادية  شخصية  فلديه  الجدد 
الليبرال  ينجح  وربما  ممتازة.  من 
الحمالت  إدارة  في  الفائقة  ببراعتهم 
مواقعهم.  علي  الحفاظ  في  االنتخابية 
بهذه  للعمل  مستعدون  نحن  فهل 

الطريقة. 

أحد  بدأت  فقد  بدعة  ليس  أقوله  ما 
الجاليات فعليا في تنفيذه وهم يهدفون 
لغلق الدوائر في الثالث أحزاب علي 
تسمية  تم  قد  اآلن  ومن  مرشحيهم 
مرشحي الدوائر ومرشحي األحزاب 
فهل سنتحرك أم سنمارس هوايتنا في 
اللطم بعد كل انتخابات سياسية؟؟؟. 

الربملان القادم .....
التحديات واملهام

بقلم/ امحد ياسر الكومى

تعد السلطة التشريعية في البالد المطبخ الذي تعد فيه 
الطبخات السياسية بمختلف أنواعها ، وهي السلطة االم 
في عالم السياسية لما تتمتع به من سلطات فعلية تكون هي 
عين الشعب في أي بلد يتمتع بديمقراطية معتد بها من بين 

دولة المنطقة .
وبانتهاء االستحقاق الثالث لخارطه الطريق تكون مصر 
ثالث  قرابة  منه  عانت  الذي  المؤسسي  الفراغ  اجتازت 
وتستكمل  البرلمان،  غياب  في  والمتمثل  ماضية  سنوات 
 ، السياسي  المستقبل  مراحل  من  الثالثة  المرحلة  بذلك 
ويمكن اإلشارة في هذا اإلطار إلى عدة مالحظات مهمة 
مطالب  عن  وتعبيره  وعمله  وتكوينه  بالبرلمان  تتعلق 
الشعب وطموحاته والظروف التي يعمل فيها ودوره في 

تحقيق االستقرار، وهى كاالتى : 
1- ان سقف الطموحات والمتوقع من المجلس الجديد، 
اآلمال  من  عديد  الجديد  المجلس  عاتق  على  تقع  حيث 
والطموحات من جانب الشعب المصرى والذي يريد ان 
الجوانب  مختلف  في  واليومية  المعيشية  حياته  تتحسن 
طريق  عن  البطالة  ومكافحة  واالجتماعية،  االقتصادية 
االسعار،  وخفض  الفساد  ومكافحة  العمل  فرص  توفير 
للدولة  اإلداري  الجهاز  وإصالح  الخدمات  وتحسين 

وتطوير المرافق..
تتعدد مهام  الجديد، حيث  البرلمان  2- مهام ووظائف 
وأعباء ووظائف البرلمان الجديد وفي مختلف المجاالت 
يقع  حيث  واالقتصادية  والرقابية  والسياسية  التشريعية 
على عاتق البرلمان الجديد تحويل المبادئ العامة للدستور 
يضع  فالدستور  المصرى،  المواطن  به  يشعر  واقع  إلى 
القانون هو  أو  فالتشريع  التفاصيل،  دون  العامة  المبادئ 
واقع  إلى  العامة  المبادئ  ويحول  التفاصيل  يضع  الذي 
ظروفه  بتحسن  ويشعر  ويعيشه  المواطن   به  يشعر 
من  كذلك  المستويات،  مختلف  على  والمعيشية  الحياتية 
المطلوب من المجلس النيابي أن يتخذ قراره بشأن القوانين 
والتشريعات التي صدرت في فترة غياب المجلس وهي 
الحقيقي  التحدي  المئات، ولعل  إلى  قوانين متعددة تصل 
الدستور  يخصصها  التي  الزمنية  الفترة  محدودية  هو 
لالنتهاء من هذه العملية وهي فترة 15 يوماً، كذلك من 
المهام المطلوبة من البرلمان تنقية القوانين القائمة وبحيث 
يضمن عدم وجود قوانين تتعارض مع الدستور ومبادئه، 

الدور  ممارسة  البرلمان  من  المطلوبة  المهام  من  كذلك 
التصادم  أو  الصراع  بهدف  ليس  الحكومة  الرقابي على 
بل بهدف التوصل إلى األفضل وتحقيق المصلحة العليا 

للوطن
أمنية  ومعضالت  مشكالت  القادم  البرلمان  تواجه 
قديمة، مع صحوة اإلرهاب وعنفه الصاعد في سيناء في 
الشهور األخيرة، رغم تراجعه أمام االستراتيجية األمنية 
المصرية، وتبدو تشريعات اإلرهاب وتجفيف روافده من 
أولى المسائل التي تستدعي دعم ومناقشة البرلمان القادم 

الذي لن يخلو من إسالميين بطبيعة الحال.
اإلرهاب  لمواجهة  خطواتها  في  الحكومة  دعم  ويبدو 
على رأس المسائل التي يتوقع أن يتخذ فيها مجلس النواب 
القادم العديد من اإلجراءات، بعد استرداده سلطة التشريع 
انتخابه  فترة  منذ  ذلك  تولى  الذي  الرئيس  السيد  من 
عددها 510  بلغ   ،2015 مايو  نهاية  حتى  بلغت  والتي 
من  وقوانين صادرة  »قرارات  شملت  وقوانين  قرارات 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عددها 103 قرارات 
وقوانين«، و»قرارات صادرة من وزير الداخلية عددها 
185 قراراً«، و»قرارات صادرة من وزير العدل عددها 

221 قراراً«، و»صدر من النيابة العامة قرار واحد«.
هذه  بعض  على  يونيو   30 قوى  بعض  تحفظ  ورغم 
التحدي  يبدو  مناقشتها  على  بعضها  وإصرار  القرارات 
األمني وتحدي صعود اإلرهاب أحد القضايا ذات األولوية 

على أجندة البرلمان القادم.
صياغة  القادم  البرلمان  مهمات  من  برأينا  كذلك 
مشروع قومي مصري يتيح لمصر الخروج من أزماتها 
دور  ودعم  المختلفة،  واإلقليمية  والسياسية  االقتصادية 

مصر في مشاكل اإلقليم ..
المرشحين على  توجهات  التأييد على  تيار  غلبة  رغم 
الوقت  أن  يبدو  لكن  قليلة،  باستثناءات  أصنافهم  مختلف 
للنقاش  ولكن  فقط  التهليل  أو  للتأييد  يعد  لم  مصر  في 
عافيتها  كامل  الدولة  تسترد  حتى  والمراقبة،  والمحاسبة 
يحتاج  ما  وترشد  أجزائها  بعض  من  فسد  ما  وتصلح 

الرشاد من أجهزتها ..
قادراً على النقد وقادراً على االختالف  نحتاج برلماناً 
على  والوطن  الخاص  على  العام  يقدم  العمل،  وعلى 
الجماعات والسياسات على الذوات .. نريد برلماناً يجمع 
وال يطرح، ويضيف لمصر طاقة تساعدها على العبور 
وقومياً  ثقافياً  مشروعاً  نريد   .. ومشاكلها  أزماتها  من 
علمياً  بحثاً  نريد   .. موضوعياً  إعالماً  نريد   .. وتنويرياً 
وثقافة علمية .. نريد فصاًل بين السلطات وقضاء مستقاًل 
المستقبل  تناسب  التي  مصر  نريد   .. مستقلة  وجامعات 

وأبناءنا فيه.
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مــن أنــا ؟
نيفني سامى

الليل وكان  في منتصف 
من  خرج  قارصا  البرد 
بمثابه  كانت  التي  حجرته 
سلم  اسفل  مهجوره  حجره 
المسرح الكبير ووقف علي 
الي  ينظر  المسرح  خشبه 
والدموع  الفارغة  المقاعد 

تمأل عينيه.
ارجاء  جميع  في  تأمل 
بضع  وخطي  المكان 
خطوات لالمام حتي اقترب 
تعد  لم  التي  الجماهير  من 

تجلس كسابق عهدها.
ولم  نفسه  الي  نظر 
اال  منه  تبقي  فما  يعرفها 
عنه  ذهب  رجل  أطالل 
بال  وحيدا  رجال  الجميع. 
وبال  جمهور  وبال  اسره 

رفاق.
الفارهه  سيارته  تذكر 
منها  يخرج  كان  حينما 
المسرح  باب  من  ليدخل 
رهيب  زحام  في  الكبير 
وهتاف.  وتصفيق  وعناق 
يوم  كل  دخوله  تذكر 
لحجره  ومنه  المكان  لهذا 
امتألت  التي  المالبس 
بالديكورات  اخرها  عن 
والمالبس  واالكسسوارات 
تحمل  التي  واللوحات 
والملصقات  له  صورا 
تحمل  التي  والصحف 

اخباره.
ممثل  حطام  اال  يجد  لم 
االيام  به  دارت  عجوز 
حتي  االحوال  به  وتبدلت 
في  دوره  كل  أصبح 
المشروبات  يقدم  ان  الحياه 

للجماهير.
كان  أشالئه  يلملم  وحتي 
يخرج من حجرته كل يوم 
وليستعيد  المسرح  ليعانق 
خلف  المفقودة  روحه 
جدران هذا الصرح الكبير. 
ادوار  بتمثيل  يقوم  كان 
الصبح  مطلع  حتي  عديده 
بال  لحجرته جسد  يعود  ثم 

روح. 
الفنان  وقف  ليله  وذات 
مونولوجا  ليلقي  المنسي 
عنوانه )) من أنا (( وكان 
هواألقرب  الدور  هذا 
حيث  ووجدانه  قلبه  الي 
بنبض  الحوار  بكتابه  قام 
ليله  كل  ليقف  الباكي  قلبه 
جماهير  الي  به  يتحدث 

غائبه والي مقاعد فارغه.

قائال :- 
يبقي  ولم  الجميع  ذهب 
سواي، أنا وحدي الذي يقيم 
تركت  وقد  االن  انا  هنا. 
حجره البواب. انا صاحب 
المسرح.  هذا  في  االمر 

أنا.......
أنا من أنا ؟؟؟؟ 

أنا نكره ؛) ؛) ؛) 
الكل  أنكرني  الذي  أنا 
حجرٍه  في  بي  وألقوا 
لي  ليس  ألنه  مهجوره، 
مأوي  لي  ليس  أنا  مأوي. 
هل  الحياه.  في  ضائُع  أنا 

هذه نهايُه فنان ؟؟؟؟
اذا  كنُت  الذي  أنا  أنا... 
المسرح  علي  وقفُت  ما 

اهتز تحت قدمي.
انا  ضعيف..  انا  االن 
أتلمس ُ كسرَه الخبز ؛) ؛) 

؛
أمامي...  هنا  هنا... 
كان المئات من المتفرجين 
 ،، فّيِ محملقين  يجلسون 

وكانوا يصفقون.
يصفقون.  اليوم  اليوم.. 

ولكن لما التصفيق ؟؟؟
فنجان  أحضر   ! يقولون 

قهوه ؛) 
الكبير.  الممثل  انا  انا.. 

انا... من أنا ؟؟؟؟
وكل  يكبر  انساُن  كل 

انساٍن له بدايه وله نهايه.
تكون  ان  اريد  كنت  انا 
المسرح  هذا  علي  نهايتي 
أسمُع  عملي،  أؤدي 
أسمُع  الناس،  أصوات 
ضحكاتهم.  أسمُع  بكائهم، 

أسمُع تصفيقهم. ثم....
وأنا  أموت  أموت،  ثم 

مرتاح البال. 
ولكن اليوم.. اليوم فعال، 

أنا أموت ؛) ؛) ؛) 
بال   ! ولكن  أموت 
بال  أضواء.  بال  جمهور. 
قوم. بال ناس. أموت.. إنما 

أموت وحدي... وحدي...
أبداً  أحُدٰ  يعرُف  والذي 

أنني قد ِمت ؛) ؛) ؛) 
في  الكلمات  تلك  وكانت 
هذه الليله هي آخر ما نطق 

به.
ان  االخير  أمله  تحقق 
خشبه  فوق  نهايته  تكون 

المسرح.
حينما  الصباح  وفي 
وجدوه.  الجميع  أتي 

وايضا وجدوا بجواره هذا 
وايضا  مكتوبا  المنولوج 
علي  ومسجال  مصورا 
اسطوانه عنوانها )) من أنا 

؟؟؟((
قصه  الجميع  عرف 
وذاع  المجهول  الفنان 
صيته من جديد وكتبت عنه 
الصحف )) نهايه فنان فوق 
خشبه المسرح بال جمهور 

.))
من  األلوف  ودعوه 

الجماهير لمثواه االخير.
التدريس  اساتذه  وقام 
بوضع  التمثيل  بمعاهد 
هذا المنولوج ماده دراسيه 

لطالب المعهد. 
االخير  مكانه  في  ابتسم 
اخيرا  به وشعر  رقد  الذي 
حيث  والسعاده  بالراحه 
رافقه  الذي  حلمه  تحقق 

سنينا طويله من حياته. 
البواب  رحل من حجره 
التي كانت بمثابه السجن له 
وظلت روحه تهيم كل ليله 
سعاده  في  المسرح  فوق 
تعرض  كانت  فقد  بالغه. 

مسرحيه )) من أنا (( 
ذلك  قصه  تحكي  والتي 

الفنان الراحل. 
كل  يمتلئ  المسرح  كان 
بالجمهور  آخره  عن  ليله 
مكان  كل  من  أتي  الذي 
الفنان  حياه  قصه  ليشاهد 
سنينا  قضي  الذي  العظيم 
طويله يقدم لهم المشروبات 

وهم ال يعرفونه.
بما  الحياه  تأتي  قد  هكذا 
ال نشتهيه وهكذا قد تعطينا 
فكن  االخر.  وجهها  الحياه 
االنسان  عزيزي  مستعد 
مستعد  وكن  االخر  للوجه 
لمفارقات الحياه في العطاء 
نكون  قد  فيوما  واألخذ. 
قد  ويوما  المسرح  فوق 

نكون اسفل السلم. 
اال  ولي  لك  يتبقي  ولن 
ذكري قد تكون هي االمل 
في الحياه حتي نستطيع ان 
في  كنا  وان  حياتنا  نكمل 

حجره البواب.
صديقه  لذكري  تحياتي 
الهواء  بعض  تمنحنا  قد 
العالم  هواء  وسط  النقي 

الملوث من حولنا. 
تحياتي لكل موهبه تحيا 
بداخلنا في شباب دائم حتي 
أصبح  خارجنا  كان  وان 

مجرد أطالل.

ميالد املسيح واشتياق البشرية 
جملئ املخلص 

عصام نسيم 
ومسرة  فرح  كان  المسيح  السيد  ميالد 
للبشرية كلها فلم يأتي السيد المسيح لفئة معينه 
او لشعب معين بل جاء للعالم كله، لقد ارتبط 
ميالد المسيح بالفرح والبهجة للعالم كله وكما 
ابشركم  انا  فها  قائال:  الرعاة  المالك  بشر 
بفرح عظيم يكون لجميع الشعب . لو 10:2

البشرية جميعها تشتاق وتنتظر  فقد كانت 
االنسان  المخلص   فيه  يولد  الذي  اليوم 
للبشرية  الصورة االصلية  يعيد  الذي  الكامل 
ومحيت  والشرور  بالخطية  تشوهت  ان  بعد 
الصورة االصلية التي خلق هللا عليها االنسان 
التشويه الذي  كصورته وشبهه , ورغم هذا 
طال االنسان كان مازال لديه احساس ورثه 
الذي  الكامل  المخلص  بمجيء  اجداده  عن 
اليها  التي وصل  الحالة  االنسان من  يخلص 
ويعيد لإلنسان االصل الحقيقي له , لذلك كان 
المخلص  هذا  ينتظرون  الشعوب  من  كثير 
لذلك   البعض  ديانات  في  عقيدة  اصبح  حتى 
نجد انه ليس اليهود فقد الذين كانوا ينتظرون 
المخلص بل ان الشعوب الوثنية كانت تنتظر 

ايضا مجيء هذا المخلص .

االشتياق  من  الكثير  لديهم  كان  فاليهود 
واالنتظار  لدى هذا المخلص حتى ان انبيائهم 

عبروا عن هذه 

فنجد المرتل يقول :يا جالسا علي الكاروبيم 
مز   ... ومنسى  وبنيامين  افرايم  قدام  اشرق 
1:8 , ايضا يقول اشعياء النبي : ليتك تشق 

السموات وتنزل ...اش 1:64

الواضحة  النبي  باروخ  نبؤه  اجمل  وما 
وال  الهنا  هو  هذا  القائلة:  االلهي  للتجسد 
نحسب معه اخر وكل طريق المعرفة اعطاه 
هذا  وبعد  احبه  الذي  واسرائيل  فتاه  ليعقوب 
مع  المشئ  في  واشترك  االرض  على  ظهر 

الناس ...باروخ 36:3 .

االشتياق  هذا  المسيح  السيد  اوضح  وقد 
وابرار  انبياء  ان   : لتالميذه  قال  عندما 
يروا  ولم  ترون  ما  يروا  ان  اشتهوا  كثيرين 
ولم  تسمعون  ما  يسمعوا  وان   17:13 مت 

يسمعوا.

اما بالنسبة لغير اليهود من الوثنين عبروا 
يخلصهم  من  مجئ  الي  اشتياقهم  عن  ايضا 
الباحثون  وجد  فقد  الشرور  من  ويحررهم 
في تراث البشرية القديم ما يدل على ذلك , 
فمثال وجد في غاليا )فرنسا( ان سكانها كانوا 
ان  المزمعه  للعذراء  ومذبحا  تمثاال  يقيمون 

تهبهم مولودا  يحررهم.

ووجد شيئا شبيها بذلك في المكسيك حيث 
كان المكسيكيون ينحتون في الصخور تمثاال 
لإلله الذي سوف يسحق التنين ووجد ما يعبر 
والفرس  والهندوس  الصينين  عند  ذلك  عن 
الفيلسوف  قال  ايضا  القدماء  والمصريين 

اليوناني افالطون :

هذا  يأتي  متى 
بغاية  انني  شيء،  كل  يعلمنا  الذي  الشخص 

الشوق الي معرفته

فريجيل  الروماني  الشاعر  يتهلل  ايضا 
لقد حانت  فيقول:  المنقذ  ذلك  لذكرى مجيء 
من  مرسل  صغير  طفل  الموعودة  االيام 
السماء الينا وعلى عهده ستمحى اثار جريمتنا 

واالرض لن تعرف الخوف بعد

 بالطبع انتشرت  هذه االفكار بين الشعوب 
في  تشتتوا   الذي  اليهود  من  سواء   الوثنية 
البالد ونشروا بعض عقائدهم عن   كثير من 
التي وردت في  المخلص والنبوءات  مجيء 
كتبهم  وايضا الن جميع الشعوب جاءت من 
اب واحد وهو ادم وام واحدة وهي  وحواء  
والتي  اخذت اول وعد بالخالص حيث قال 
الحية  رأس  يسحق  المرأة  نسل  الرب  له 
وهكذا اصبح في تراث البشرية فكر مجيء 
المخلص من امرأه بغير اب    وهكذا انتشرت 
الفكرة في معظم ثقافات العالم حتى اننا نجد 
بالد  ويسكنون  للشمس  عباد  وهم  المجوس 
فارس ف هذا الوقت كان لديهم نبؤه أيضا عن 
مجيء الملك المخلص وعالمة مجيئه ظهور 
شاهدوا  عندما  وهكذا  السماء  في  المع  نجم 
نجم المشرق كما يخبرنا االنجيل جاءوا من 
له  ويقدمون  المولود  للملك  يسجدون  بالدهم 

هداياهم ذهبا ولبانا ومرا .

وهكذا نرى مدى اشتياق البشرية في العهد 
الشديد  احتياجها  وايضا  شعوبها  بكل  القديم 
هو  التجسد  كان  فقد  االلهي  التجسد  لهذا 

مشتهى االمم ,  .

واحتياج  اشتياق  هو  التجسد  يبقى  ايضا 
المسيح  السيد  عن  بعيده  مازالت  نفس  لكل 
له المجد فهو المخلص وهو الفادي وهو من 
صنع السالم بين هللا والبشر بتجسده  وميالده  
هذا السالم الذي اخبر به مالك الرب الرعاة 
 « له  قائال  المخلص  ميالد  يوم  الساهرين 
المجد هلل في االعالي وعلى االرض السالم 
وبالناس المسرة » لو 2  وهكذا بدء السالم 
واالرض  البشريه  وعرفت  المخلص  بميالد 
الزائف وهكذا  السالم  الحقيقي وليس  السالم 
ال يمكن ان يكون هناك سالم بعيدا عن طفل 

المزود .

نصلي الي الرب ان يعرف العالم كله سالم 
المخلص وان يستمتعوا به ويفرحوا كما فرح 
الرعاة ببشارة المالك المفرح ليعم السالم في 

كل مكان ببركة رب السالم طفل المزود .

والسالم  الفرح  بمليء  والجميع  عام  فكل 
المسيح  يسوع  وربنا  مخلصنا  مجيء  بعيد 
فرح  رسالة  دائما  كان  كما  ميالده  وليكن 

وسالم ومحبة للعالم كله , امين

كلمة ونص
إله وآلهة!

مع أن الكثيرين يرفضون فكرة أن يظهر اهلل في صورة بشرية.. جندهم يُظهرون 
أنفسهم كآلهة وهم يحاسبون غيرهم على بشرّيتهم!...

  عادل عطية
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 اجملد هلل فى األعالى وعلى االرض السالم وبالناس 
املسرة لو 14:2                                                         

لقد ولد الرب يسوع فى بلدة صغيرة فى بيت 
لحم وفى مكان حقير هو مذود بقر ومن اسرة 
موضع  له  يكن  لم  ميالده  يوم  عن  وقيل  فقيرة 
فى البيت فلم تكن هناك أي مظاهر واحتفاالت 
ارضية لكن كان هناك احتفاال عظيما هو احتفال 
المالئكة  من  بحفل  السماء  احتفلت  لقد  السماء 

والجند السماوى 

ميالد  فى  تأملوا  الذين  هم  كثيرين  ان  ومع 
بها  وتغنوا  لحنوها  ترانيم  وكتبوا  يسوع  الرب 
جند  انشودة  ستبقى  لكن  عام  ألفي  مدى  على 
السماء هى انشودة اناشيد الميالد فدعونا نتأمل 

فى هذه الثالثية الرائعة  

 1-المجد هلل فى االعالى      2-وعلى االرض 
السالم        3-وبالناس المسرة                                        

اوال-المجد هلل فى االعالى

تحت  اصبحت  واالرض  ادم  سقوط  منذ 
لعنة الخطية واصبح العالم تحت سلطان ابليس 
بالخطايا  ممتلئة  االرض  وصارت  ومالئكته 
والشر وصارت تصرفات االنسان كلها اهانة هلل 
فصار االنسان يفعل مشيئة ابليس ومع كل هذا 
العصيان والشر من االنسان نرى ان هللا يحب 
الرب  فجاء  الخاطى  بموت  يسر  ولم  االنسان 
يسوع ليفعل مشيئته فيتمجد هللا فى االعالى من 
خالل الرب يسوع المسيح فليس احد صعد الى 
االنسان  ابن  السماء  من  نزل  الذى  اال  السماء 

الذى هو فى السماء

السماء  فى  كان  التدبير  ان   )13:3 يو   (  
منذ االزل والتنفيذ كان على االرض فى ملىء 
خالل  من  هى  الطفل  والدة  عظمة  ان  الزمان 
حياته وخدمته  سيتمجد هللا فى األعالى وايضا 
كل من يقبل المسيح مخلصا وفاديا ويتوجه ملكا 
على حياته بهذا يتمجد هللا النه يرانا كاملين من 

خالل يسوع 

هو  ما  ياترى  السالم   االرض  وعلى  ثانيا- 
السالم  المقصود هل هو ان ال تكون حرب بين 
االطراف  احد  يكف  فحينما  المتقاتلة  االطراف 
عن القتال نقول ان السالم قد حل وهناك مفهوم 
للسالم عند الفالسفة هو غياب االلم عن الجسد 
مفهوم  لكن  العقل   من  االضطرابات  وانعدام 
واعمق  اخر  معنى  المقدس  الكتاب  فى  السالم 
فكلمة سالم ترجمة للكلمة العبرية شالوم وتترجم 
مز3:38   فى  جاء  كما  الجسد  بصحة  سالم 
خطيتى   جهة  من  سالمة  عظامى  فى  ليست 
سالمتهم  عن  يوسف  سال  تكوين27:43  وفى 
وقال اسالم ابوكم الشيخ فكلمة شالوم فهى تفيد 
معنى الهدوء والرضا الكامل للحياة التى تجعل 

االنسان فى امان وسعادة 

لذلك نقول السالم الذى جاء بة الرب.  السالم 
بين هللا واالنسان ثم السالم بين االنسان ونفسه 

والسالم بين االنسان وأخيه    االنسان   

السالم بين هللا واالنسان تم من خالل الرب 
يسوع المسيح فقد صار هو سالمنا اذ

المسيح  فى  كان  ان هللا  اى  هللا  مع  صالحنا 
مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم 

واضعا فينا كلمة المصالحة 2 كو 19:5          

على  يتعرف  الذى  االنسان  النفس  مع  سالم 
الرب صارت له شركة معه وصارت الخطية ال 
تزعجه كما كان فى الماضى اصبح االن يعرف 
طريق الغفران ان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا 
من كل خطية وهو ايضا ال تؤرقه المشاكل النه 
يعرف طريق االيمان فثقته فى الذى احبة ومات 
من اجله ان كل االشياء تعمل معا للخير للذين 
النه  المستقبل  يخشى  ال  فالمومن  هللا  يحبون 
حياة  يعيش  كيف  ويعرف  أمينة  يد  فى  وضع 
التسليم فيتكىء على صدر الرب فهو يعيش فى 
حضن المسيح مستريح من المستقبل ألنه حصل 

على سالم هللا الذى يفوق كل عقل     

يتمتع  عندما  االنسان  االخرين  مع  سالم 
حياته  على  السالم  هذا  ينعكس  مع هللا  بالسالم 
انهاء  فى  ويترجم  السالم  هذا  يفيض  ثم  ونفسه 
الرب  كلمة  لذلك توصى  االخرين  الخصام مع 
تذكرت  وهناك  المذبح  على  قربانك  قدمت  ان 
ان ألخيك شيئا عليك فاترك قربانك قدام المذبح 
واذهب اوال اصطلح مع اخيك سالم متكامل مع 

هللا مع النفس مع االخرين 

ثالثا وبالناس المسرة ان مسرة هللا هي فى 
يسوع المسيح وحدة الن الجميع زاغوا وفسدوا 
وبموت يسوع وسفك دمه على الصليب اصبح 
فنستطيع  بنا  فيسر  ابنه  خالل  من  يرانا  االب 
اعاد هللا صورته  الجديد  االنسان  فى  نقول  ان 
االصلية وايضا اعاد العشرة االلهية ففى الجنة 

كان ادم يتمشى مع هللا

احشاء  فى  الجديد هللا ساكنا  االنسان  فى  اما 
ادم فى الجنة كان ادم يتغذى على نباتات الجنة 
اصبح  الجديد  االنسان  فى  االن  اما  وفواكها 
يتناول جسد الرب ودمه  وعن طريق هذا صار 
المجد  اعطيتهم  وانا  االبدى   الميراث  مجد  لنا 
الذى اعطيتنى ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد 
كانت  المسيح  يسوع  بميالد  اذا    22:17 يو 
فقدها  التى  االصلية  اعاد صورته  النه  مسرته 
عادت  قد  ألنه  باإلنسان  ومسرته  بسقوطه  ادم 
المجد  على  االنسان  حصل  وقد  معه  الشركة 
والميراث الذى اعد له يا أحبائي ان فرحنا بعيد 
الميالد  هو فرح ببدء عهد جديد  هو ان  ننال 
ينزع فرحنا  الحياة االبدية فال يستطيع احد ان 

منا  ألنه ساكن فينا بالروح القدس

وكل عام وانتم فى ملء البركة

أنشودة امليالد
حليم منجة

العبادة  ثالوث  من  الثاني  الضلع  نتناول  اليوم 
ليس  الصيام؛  وهو  والصالة(  والصيام  )العطاء 
فقط من منظور روحاني ولكن األهم من منظور 
سلوكي. وأيضا نحب أن ننبه القارئ العزيز إلي 
ال  )الطعام(  الصيام  عدم  وفترة  الصيام  فترة  أن 
أن  حيث  يتكامالن  بل  بعضهما  عن  ينفصالن 
مع  اإلنسان  لتعامل  حياة  منهج  ترسم  المسيحية 
شهوة الطعام كأحد الغرائز الفطرية الثالث )الجوع 

والعطش والجنس(. 
فعندما نقول أنه بالخطية قد ولد اإلنسان وحبلت 
ولكن  المعني  هذا  البعض  يفهم  ال  قد  أمه   به 
الفطرية  بالغرائز  اإلنسان  ولد  قد  أنه  المقصود 
األساسية الثالث وغيرها من الغرائز  والتي تدفعه 
وأسرف  لها  يتنبه  لم  ما  إذا  حالة  في  الخطأ  إلي 
قام  ذلك  ولشرح  جماحها.  يكبح  ولم  إشباعها  في 
من  واحد  بعمل  ميشيل  والتر  السلوكيات  عالم 
أشهر وأطول التجارب في علم السلوكيات حيث 
الزمان وهي تجربة  أكثر من عقدين  من  دامت 
مارشماللو  Marshmallow Test وكان ذلك 

في عام 1960.  
بعدد  والتر  أتي   :)1960( مارشماللو  تجربة 
قطع  أحدي  منهم  كل  أمام  ووضع  األطفال  من 
حلوي المارشماللو وأخبرهم أن إستطاع أيهم أن 
لمدة 15دقيقة  الحلوي  قطعة  أكل  من  نفسه  يمنع 
فسيحصل في نهاية المدة علي قطعة أخرى مكافأة 
له علي التحكم في نفسه أمام إغراء قطعة الحلوي 
هذا  علي  التغلب  في  األطفال  بعض  نجح  وفعال 
اإلغراء لمدة التجربة بينما فشل البعض األخر وتم 
مراقبة المجموعتين ألكثر من 20 عام بعد التجربة 

لمعرفة أدائهم في الحياة. فكانت النتيجة مذهلة.  
النتيجة: أن  مقدرة  مقاومة هذه  الشهوة البسيطة 
ألكل الحلوي كان له تأثيرات ضخمة في تشكيل 
هم  فكانوا  المستقبلية  حياته  في  الطفل  شخصية 
لمقدرة  )كنتيجة  صحة  واألكثر  دراسيا  األفضل 
مقاومة اإلغراءات الغذائية وغيرها التي تأثر سلبا 
علي صحة اإلنسان( وأيضا كانوا األكثر نجاحا في 
تعقال واألقل  األكثر  كانوا  الوظيفية حيث  حياتهم 
تأثرا باإلغراءات الوقتية التي قد يكون لها تأثير 

سّيء علي مسيرة الحياة. 
التطبيق: من روعة الكتاب المقدس أنه بتجربة 
حث  أنه  سنري   وكما  أيضا؛  والطعام  الصيام  
التثبت علي كبح جماع اإلغراءات  اإلنسان علي 
غذائية  إختالف صورها  وعلي  الوقتية  الغريزية 
الكبري  الجائزة  نوال  أجل  من  وغيرها  وجنسية 
وهي ملكوت السماوات. حيث يذكر الكتاب »أن 
ضد  تشتهي  والروح  الروح  ضد  يشتهي  الجسد 
ضيقتنا  خفة  »إن  بولس:  معلمنا  ويقول  الجسد« 
الوقتية ال تقاس بثقل المجد األبدي المستعلن فينا. 
وكما رأينا في تجربة مارشماللو  أن اإلنسان القادر 
وبالتجربة  نزاع  بال  هو  اإلغراء  مقاومة  علي 
الجانب  هو  هذا  كان  األفضل.   هو  الموثقة 
وهذا  المسيحية،  في  الصيام  فلسفة  في  السلوكي 

طبعا باإلضافة للجوانب الروحانية. 
ولكننا نجد اليوم المعظم يفرغ الصيام من فحواه 
وأهدافه بتصرفات دأب  الكل عليها بل ويفتخرون 
بها مع أنها يجب أن تكون مدعاة للخزي، وعار 
علينا إن نفعلها ونتصور إننا صائمون   وتأمل معنا 

إيها القارئ العزيز اآلتي :  
1( اليوم نجد المعظم من الصائمين  أكثر إنشغاال 
باألكل وأصنافه في فترة الصيام أكثر من فترات 
عدم الصيام مع أن األصل في الصيام هو الترفع 
والزهد عن شهوة األكل وعدم اإلنشغال بالطعام 
ولكن الواقع أن العكس هو الصحيح حيث ننشغل 
باألكل  وأصنافه والحصول عليه وإعداده أكثر من 

أي وقت أخر.      
الجميع  يتباري  حينما  ذروتها  المأسأة  وتبلغ   )2
في  تحضير كل ما تشتهيه أنفسهم  من أصناف 
صورة  في  ولكن  والمتنوعة    المختلفة  الطعام 
لن  بأنك  ويتفاخرون  صيامية  يسمونها  أطعمة 

في  المصنوعة  المأكوالت  عن  تميزها  تستطيع 
نظائرها  تفوق  بأنها  يتفاخرون  بل  اإلفطار  وقت 

في اإلفطار.
 3( وشيء أخر، وبدعة أخري وهي ما يسمونه 
بالرفاع وهي عمل وليمة نتلذذ فيها بكل ما تشتهيه 
النفس من المأكوالت  إستعدادا للصيام واإللتزام 
التشبيه  الفعل ورغم قسوة  بأصناف معينة  وهذا 
فيه يماثل  شخص أراد أن يلتزم ويتزوج فقرر أن 
يودع أيام العزوبية بسهرة حمراء. فكيف ننتصر 
علي شهوة األكل بأن نسبقها بالغرق في التلذذ بكل 

ما طاب من مأكوالت.  
4( و تتجلي  أيضا عظمة المسيحية  في الصيام  
في أنها لم تحدد  مأكوالت بعينها تتفق مع الصيام 
التعاليم  في  القاعدة   أن  ذلك  تتفق  ال  وأخري 
فترة  في  نتوقف  أن  وهي  جدا  بسيطة  المسيحية 

الصيام عن  :  
 ا- كل ماتتوق له أنفسنا في فترة اإلفطار  حتي 
قائمة  ضمن  أنه  عليه  المتعارف  من  كان  وإن 
كبار   أحد  ذلك  في  قال   وقد  الصيامية.  األطعمة 
الرهبان والذي يعي فلسفة الصيام في المسيحية » 
أنه ال يصح في الصيام  أكل الطعمية لمن يعشق 

الطعمية.« 
ب-   وعن تناول أي أطعمة تعثر األخرين لممن 

ال يستطيعون الحصول علي هذه األطعمة.  
حيث يقول الكتاب وعلي لسان معلمنا بولس » 
إن كان طعام يعثر أخي فلن أكل لحما إلي األبد« 
(وأيضا  الصيام  عدم  أو  الصيام  فترة  في  »)أي 
يقول » فإن كان أخوك بسبب َطَعاِمك يحزن فلست 

تسلك بعد حسب المحبة.» 
ج- وعن كل شيء أخر تشتهيه النفس من غير 
وهذا  الزوجية  الحميمية  العالقات  مثال  الطعام 
يؤكد مرة أخري الهدف السلوكي للصيام وهو قمع 

شهوات الجسد.  
أو  جاتوه  هناك  أن  نتصور  ال  نحن   : هوامش 
بسبوسة صيامي وأخري فطاري فإن إشتهيت أن 
تأكل جاتوه أو بسبوسة فأنت ال تحقق الغرض من 
الصيام وهو قمع الشهوة ألنواع معينة من األكل  
مقلية  بطاطس  أو  طعمية  أكلت  وإن  ونزيد  بل 
بشهوة فقد أفرغت الصيام من مضمونه وهو قمع 
شهوة التلذذ باألكل وانت لست بصائم حتي وأنت 

تأكل طعمية؛  طالما أنك تأكلها بشهوة ولذة. 
4( ونأتي لنقطة مهمة جدا  ليس في الصيام فقط 
وإنما في ثالوث العبادة في المسيحية وهي وجوب 
عدم المجاهرة، وإخفاء الممارسات عن األخرين 
عند العطاء أو الصالة أو الصوم إذ يقول الكتاب 
» ومتي صمتم فال تكونوا عابسين كالمرائين فأنهم 
صائمين  للناس  يظهروا  لكي  وجوههم  يغيرون 
فادهن رأسك وإغسل  أنت فمتي صمت  ... وأما 
وجهك لكي ال تظهر للناس صائما بل ألبيك الذي 

في الخفاء.   
5( وإيضا لم يحدد الكتاب فترة  محددة لإلمتناع 
إلكتاب  أو الشرب  ولم يحدد  الكامل  عن األكل 
أيضا أنواع معينة وجب اإلمتناع عن تناولها وترك 
كل شيء قابل للتغير ومراعاة إلختالف الظروف 
والحالة الصحية للصائم  فقد تجلت عظمة فلسفة 
الصيام في المسيحية أنها لقمع شهوة األكل وليست 
لضرر صحة اإلنسان حيث يطلب الكتاب التوقف 
عن الصيام وتناول الطعام إذا كان في ذلك  الصيام 
أو في عدم تناول أطعمة معينة  أو في أوقات معينة 
ضررا علي صحة األنسان وجاء ذلك  علي لسان 
معلمنا بولس »أنتم منتظرون ال تزالون صائمين 
تتناولوا   أن  منكم  ألتمس   لذلك  شيئا  تأخذو  ولم 
طعاما إلن هذا يكون مفيدا لنجاتكم  » إن عظمة 
الجسد  شهوة  لقمع  الصيام  تقرر  أنها  المسيحية 
الضرر  إلحاق  أو  إليذاءالجسد  وليس  األكل  في  
بالمرضي بدعوي الصيام. فأي تعاليم رائعة تلك 

التعاليم المسيحية.     
يقمع  أنه ال يصح صيام من ال   : الخالصة  في 

األصول املسيحية لعلم السلوكيات )6(

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 

الصيام والطعام وجتربة مارشماللو

شهوة الجسد، وال يصح صيام من يعثر األخر، 
يصح  وال  بالجسد،  يضر  من  يصح صيام  وال 
الصيام بغرض التباهي أمام الناس. وأيضا تمتد 
عدم  فترة  عن  حتي  لترشدنا  المسيحية  التعاليم 
الصيام بأننا ال يصح أن نأكل  أي شيء يمكن  
أو  الطعام  نوع  بسبب  سواء  األخر   يعثر  أن 
حتي  بسبب توقيت األكل كأن نأكل بينما يوجد  
أخرون صائمون  حتي وإن لم يكونوا من غير 
المسيحيين ألنك بذلك ال تسلك بحسب المحبة.  

هوامش :  وأيضا من النقاط المثيرة لإلنتباه في 
نذكر  الطعام  تناول  الحديث عن  عند  المسيحية 

هاتين النقطتين :
1( ما يعتبر قمة التهذب والتحضر : أن ال نبدأ 
األكل قبل األخرين  وهو ما أصلت له المسيحية 
في  العالم المتحضر حينما يقول الكتاب » إذا 
يا أخوتي حين تجتمعون لألكل إنتظروا بعضكم 

بعضا«. وأيضا أذا لم يبق من نوع معين، إال ما 
يكفي فرد واحد أال تمتد إليه يدك قبل التأكد من 

عدم حاجة األخرين إليه، وبعد سؤالهم.  
2( وأيضا الحرص علي عدم إهدار أي أطعمة 
قمة   يمثل   أيضا  وهذا  منها.   يستفاد  أن  يمكن 
أخري من التحضر فقد أمر السيد المسيح وبعد 
الكسر  »إجمعوا  بقوله  الجموع  إشباع  معجزة 
وبعد  واألن   .« شيء  يضيع  ال  لكي  الفاضلة 
كثير من الوالئم في العديد من الفنادق في دول 
تبقي من طعام  يتم تجميع ما يصلح وما  العالم 
وإرساله إلي مؤسسات خيرية وهذا تطبيقا لتعاليم 
المسيحية. وهذا يحدث في كثير من المنازل  فمن 
غير المقبول إلقاء ما صلح مما تبقي من الطعام.   
التعاليم  قلناه  أن  سبق  ما  نكرر  النهاية  وفي   
الخاطئة  والتعاليم  اإلعجاب  يحفظها  الصحيحة 

يحفظها اإلرهاب. 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

انزميـات اجلـسـم
ضرورة حيوية

من عيادة الطب الطبيعى
اإلمســاك

فالكالسيوم  القلب،  عضلة  وأيضا 
والمغنسيوم  االنقباض  لعملية  هام 
ونقص  االرتخاء،  لعملية  هام 
عن  بسهولة  يعالج  المغنسيوم 
طريق تعاطى كبسوالت المغنسيوم 
عن  المناسبة  الجرعة  وتحديد 
والتغذية،  األعشاب  طبيب  طريق 
كثرة  ان  الى  التنويه  ينبغي  كما 
استخدام االلياف والبران يمكن ان 
المعادن  نقص  الى  الجسم  يعرض 

واهمها المغنسيوم.

ان  يمكن  التي  العقاقير  وراجع 
تسبب اإلمساك او نقص المغنسيوم 
مثل مدرات البول التي تستخدم في 

عالج الضغط.

وهنا يجب ان نشير الى سبب آخر 
الدرقية، وذلك  الغدة  بنشاط  يتعلق 
المعملية  بالتحاليل  اكتشافه  يمكن 
الغدة  نقص  اعراض  وعن طريق 

الدرقية بواسطة الطبيب.

شديدا  اإلمساك  كان  اذا  ولكن 
البطن  بآالم في  مفاجئا ومصحوبا 
فيجب عرض نفسك على الطبيب 
حتى ال يكون السبب انسداد معوى.
  د.تباسيم جندي

على  اإلمساك  من  أعانى  س: 
مناسبة  كمية  تناولى  من  الرغم 
من االلياف يوميا في صورة خضر 

وفواكه وبقول، فما هو السبب؟
وهو  اإلمساك  ان  صحيح  ج: 
مرض العصر الحديث يتسبب عن 
الخالية  المصنعة  األطعمة  تناول 
من االلياف، ولكن اذا توفرت نسبة 
االلياف في طعامك فحاول ان تدقق 
في كمية الماء التي تتناولها يوميا، 
والمقدار المناسب هو 8 اكواب في 
اليوم الن االلياف بدون ماء ال تقوم 
بعملها بل يمكن ان تحدث نوعا من 
الشاي  تأخذ  اال  والحظ  االنسداد، 
باعتبارها  والكوكاكوال  والقهوة 
كلها  هذه  الن  الماء  كميات  من 
مدرة للبول وتنقص حجم الماء في 
الجسم، ولكن يمكن اعتبار الحساء 
الكاموميال  مثل  األعشاب  شاى  و 
والنعناع من مقدار الماء المطلوب.

ولكن اذا كنت أيضا تتناول الماء 
ومازلت  المطلوبة  السوائل  او 
ان  فيمكن  اإلمساك  من  تعانى 
معدن  نقص  في  مشكلتك  تكون 
أحيانا  يشير  فاإلمساك  المغنسيوم، 
او  المغنسيوم  نسبة  ضعف  الى 
عدم توازن بين نسبة الكالسيوم مع 
المغنسيوم، فالكالسيوم والمغنسيوم 
كل  حركة  في  يتحكمان  كالهما 
عضالت الجسم عضالت الحركة 
الموجودة  الناعمة  والعضالت 
واالوعية  الهضمى  الجهاز  في 
والرئتين  البولية  والمثانة  الدموية 

بروتينية  مواد  هي  االنزيمات 
تفرزها خاليا الجسم، وهى تتحكم 
الكثيرة  الكيميائية  التفاعالت  في 
الغذائية،  والمواد  الطاقة  إلنتاج 
مواد  على  تعمل  واالنزيمات 
الجسم وتحدث فيه تغييرا بدون ان 
القديم  في  يعتقد  وكان  تتغير هي، 
تستهلك  ال  الجسم  انزيمات  ان 
يثبت  الواقع  وتظل كما هي ولكن 
لها  يحدث  الجسم  انزيمات  ان 
كلما  السن  تقدم  فكلما  استهالك، 
قلت االنزيمات وقل نشاطها حتى 
هي  الشيخوخة  نظريات  احد  ان 
الجسم،  في  االنزيمات  استهالك 
الحياة  ان  يعتبر  الباحثين  وبعض 

تنتهى بانتهاء االنزيمات.

واالنزيم يتكون من جزء بروتينى 
هو  الغالب  في  مساعد  وعامل 
عمل  ويتوقف  معدن،  او  فيتامين 
العوامل  هذه  وجود  على  االنزيم 
على  يعمل  انزيم  وكل  المساعدة، 
فأنزيم  تخصصه  هي  معينة  مادة 
يعمل  وال  الدهون  يهضم  الليبيز 
الكربوهيدرات،  او  البروتين  على 
درجة  في  يعمل  انزيم  كل  كذلك 
القلوية  او  الحامضية  من  معينة 
ونسبة  معينة  حرارة  درجة  وفى 
حاول  ذلك  تدرك  ولكى  رطوبة، 
عادية  بذرة  التربة  في  تزرع  ان 
ولكن  وتنمو  تنبت  تجدها  سوف 
الماء  في  البذرة  هذه  وضعت  اذا 
المغلي فلن تنبت البذرة بسبب تلف 

االنزيمات.

الجسم  أنشطة  من  نشاط  وكل 
مثل االكل والنوم والعمل والتفكير 
من  مجموعة  الى  يحتاج  والتنفس 
يحتوى  عضو  وكل  االنزيمات 
فمثال  المتخصصة،  انزيماته  على 

 98 على  تحتوى  الجسم  شرايين 
عليها  للمحافظة  مختلف  انزيم 
نظيفة وفعالة، وبعض العلماء يقدر 
أالف   5 بحوالي  الجسم  انزيمات 
اآلخر  البعض  يصل  بينما  انزيم 

في تقديره الى 100 الف.

نقص  يحدث  هل  والسؤال 
بالطبع  والجواب  لألنزيمات؟ 
يحدث والمثال الشهير الذى نعرفه 
الذى  الالكتيز  انزيم  نقص  هو 
اللبن  سكر  وهو  الالكتوز  يهضم 
الالكتوز  تخمر  الى  يؤدى  مما 
واالنتفاخات  الغازات  وحدوث 
او  اللبن  شرب  بعد  واالسهال 

منتجاته.

ونقص االنزيمات يمكن ان يؤدى 
الى تغيرات او التهابات مزمنة في 
الجسم او ضعف في عملية الهضم 
الى  تؤدى  ان  يمكن  بالتالي  وهى 
حساسية األطعمة او عدم تقبلها وما 
يترتب عليه من امساك او اسهال 
حرقان  او  غازات  او  انتفاخ  او 
نقص  كذلك  وغيرها.  المعدة  في 
الى  يؤدى  ان  يمكن  االنزيمات 
ضعف مقدرة الجسم على اصالح 

االنسجة ومقاومة االمراض.

نقص  يسبب  الذى  ما  ولكن 
المستمر  التناول  انزيمات الجسم؟ 
االنزيمات  في  الفقيرة  لألطعمة 
المطهية  األطعمة  تناول  بمعنى 
واالصابات  التوتر  كذلك  فقط، 
الجسدية وااللتهابات المزمنة وتقدم 
توجد  هذا  الى  باإلضافة  السن، 
نشاط  من  تقلل  خارجية  عوامل 
العقاقير  تناول  وهو  االنزيمات 
تثبيط  يعمل على  الطبية فمعظمها 
والتعرض  االنزيمات،  نشاط 

تستخدم  التي  العضوية  للمذيبات 
في كثير من المنظفات والدهانات. 
حتى بعض األطعمة تحتوى على 
ويستحسن  لالنزيمات  مثبطات 
مثل  تناولها  قبل  الماء  في  نقعها 

البذور والمكسرات والحبوب.

لها  الهاضمة  الجسم  وانزيمات 
الجسم  داخل  مصدر  مصدرين 
المعدة  ثم  الفم  اللعاب في  يبدأ من 
وعصارة  الدقيقة  األمعاء  ثم 
من  خارجى  ومصدر  البنكرياس 
واللبن  الطازجة  والفواكه  الخضر 
الغير مبستر والمأكوالت المتخمرة 
والميزو  والكيفير  الزبادى  مثل 

والتيمبة والسواركراوت.

التناول  ان  األبحاث  بينت  ولقد 
الذى  المطهى  للطعام  المستمر 
يسبب  االنزيمات  على  يحتوى  ال 
لكى  البنكرياس  حجم  في  تضخما 
ما  غرار  على  بالمتطلبات  يفى 
عضلة  في  تضخم  من  يحدث 
اذا احتاج لمجهود اكبر في  القلب 
دفع الدم داخل الشرايين المسدودة 

جزئيا بسبب تصلبها.

انزيمات  ان  تقدم  مما  وتستنتج 
ان  يجب  للحياة  ضرورية  الجسم 
المستمر  بالتناول  عليها  نحافظ 
الطازجة  والفواكه  للخضر 
والعناية  المتخمرة  واالطعمة 
التي  والمعادن  الفيتامينات  بتناول 

بدونها ال تعمل االنزيمات.

مضغ الطعام جيدا جينبك االصابة مبرض السكر
وكاالت

نصائح  أربع  طبية،  دراسة  أحدث  في   ، التغذية  خبراء  قدم 
مما  بسرعة  الطعام  التهام  وعدم  البطئ  المضغ  في  للمساعدة 
يساهم في تجنب الكثير من المشكالت الصحية وأهمها اإلصابة 

بمرض السكر.
وقال الخبراء إنه عندما كانت أمهاتنا تطلب منا عدم االستعجال 

في بلع الطعام، كن يعرفن ما يقلن، حيث ثبت أن السرعة في تناول الطعام تسبب مشاكل في 
الهضم وزيادة الحموضة فضال عن التسبب في مشكالت صحية خطيرة مثل مقاومة االنسولين 
، وهي أن الهرمون الطبيعي “االنسولين” يصبح أقل فاعلية في تخفيض مستوى السكر في الدم، 

إلى جانب اإلصابة بمرض السكر.
االسبوع،  هذا  االمريكي  كوم”  دوت  “توداي  موقع  نشرها  التي  الدراسة  في  الخبراء،  ويقول 
إن األكل بسرعة يسهم أيضا في زيادة الوزن، ولذا وحتى مع اإليقاع السريع للحياة يستحسن 
االلتزام بهذه اإلرشادات األربعة ، وأولها عدم القيام بعدة مهام في وقت واحد ، فعند البدء في 
تناول الطعام اترك هاتفك وأغلق الحاسوب والتليفزيون وركز على طعامك وتذوقه جيدا وال 

تشغل نفسك بأي شئ آخر سوى لذة الطعام مما يعطيك الشعور بالنكهة الفريدة في كل قضمة.
إلى طاولة  تأكل وأنت واقف ومستند  التي ستأكل عليها جيدا، وال  المائدة  بإعداد  قم  وثانيها، 

الطعام، يجب أن تعطي نفسك فرصة للجلوس وتناول طعامك حتى تستمتع به.
كما ينصح خبراء التغذية باستخدام العيدان الصينية الخاصة بتناول الطعام، ألن المالعق والشوك 
يمكن أن تكون مثل المعاول أو “جاروف” صغير عندما تأكل سريعا وهذا يجعلك تلتهم الكثير 

من الطعام، وتعلم أن تضع كمية صغيرة من الطعام في فمك في كل مرة.
أخيرا ينصح الخبراء بالمضغ الجيد وحاول أن تستغرق كل عملية مضغ ما ال يقل عن 20 ثانية، 

ألنه يساعد في تنظيم عملية الهضم ويقلل من مشكالت الجهاز الهضمي.
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تنوع  ألن  وذلك  املدهشة،  ومشاهد  الروائع  من  بالعديد  البّرية  احلياة  تزخر 
واملتنوعة  اخملتلفة  بيئاتها  وألن  يومنا هذا  نعرفه حّتى  يفوق ما  مخلوقاتها 
سويًّا  نطوف  والتكّيف.  احلياة  أساليب  من  متعددة  أشكاالاً  عليها  تفرض 
اليوم على تلك اخمللوقات الرائعة لنشاهدها بشكل مختلف ومبهر ولنتذكر 
مع كل صورة نراها أن هناك من يشاطرنا هذا الكوكب ال يقل دهشة وإثارة 

عّما نستمتع به يوميًّا في حياتنا املتحضرة.

أين املفر؟

سمكة BETTA األنيقة وتلقب أيًضا بسمكة نصف القمر

مداعبة بني زوجني من الطيور

لوحة فنية طبيعية للطيور والزهور

بومة ونقار اخلشب في حتدٍّ إلثبات األقوى

فهد أثناء تناول وجبته أعلى شجرة



لتصميم اعالنك اجلديد 
647 823 6779 
ahram.teeb a@

gmail.co m

كلمتني وخالص
ارجوك حب الرب الهك من القلب النه هو مركز 
شعورك و مركز كل شئ فإن فعلت و إستطعت 
تؤكد  و شهواتك  مشاعرك  و  ستري عواطفك 
المحبة االلهية و لن يشغلك شئ او  علي تلك 

يعوقك امر .
فعليكم بالمحبة .

االسكاروسى

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com   او

لوحة للفنان أسامة  الليثى 
الكفاح من اجل لقمة العيش

   110x80 cm ألوان زيت على خشب مقاس اللوحة
هذا ما حيدث يف مصر

https://www.facebook.com/OsamaELLaithy  وملشاهده باقى اعماله

مهما  تيأس  لن  هللا.  يا  صبرك  تسحب  ال 
فعلنا.. لن تيأس!

ال تيأس منا يا هللا.ال. لن تيأس!

أنت تعرف كم نحن ضعفاء، وبطيئو الفهم!

لم نعي بعد: لماذا اخترت أن تولد في مزود؟

فأنت قلت: “الصديق يراعي نفس بهيمته”.. 
لكننا: أضطهدنا الحيوانات العجماء؛ فأنهكناها 
السياط  بضربات  وعّذبناها  الثقيل،  بالنير 

القاسية!

لكننا:  فتعلّمكم”..  البهائم  “اسألوا  وقلت: 
تعابير  في  ألقابها  واستخدمنا  احتقرناها، 

االهانة النابية!

وقلت: “الثور يعرف قانيه. والحمار معلف 
صاحبه”.. أما نحن ـ شعبك وغنم مرعاك ـ، 
فال نعرف، وال ندرك.. وحتى هذه اللحظة ال 

نعرف، وال ندرك!

يا هللا، يا من ولدت وسط الحمالن الوديعة؛ 
الغالي  وبدمك  للغفران،  حماًل  تصير  حتى 

الثمين تفدي اإلنسان!

اللعين..  غبائنا  من  أفدينا  أفدينا،  أفدينا، 
حكمتك  لنرى  وقلوبنا؛  عيوننا،  عن  واكشف 

المتجلية في زريبة الماشية!

في  مكان،  أوضع  في  ولدت  من  يا  أنت. 
أوضع خان، في أوضع قرية صغيرة!

الحقيرة،  قلوبنا  في:  ثانية،  اآلن،  فلتولد 
ونفوسنا الحقيرة، وحياتنا الحقيرة!

فنحتفل بعيد مولدك، المثلث األقانيم:

.. عيد مولدك في الكون!

.. وعيد مولدك في قلبنا!

التي  الُمرّحبة،  رحابك  في  مولدنا  وعيد   ..
تشع على المدى: بالبر والقداسة!

من وحي املزود!
بقلم: عادل عطية


