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في  العربية  بالجزيرة  القحط  اشتد 
عام الرمادة، فأرسل الخليفة عمر بن 
والى  العاص  بن  عمرو  إلى  الخطاب 
مصر رسالة يطالبه بمضاعفة الخراج 
وعندما  مصر،  قمح  من  )الجباية( 
أجابه بأن هذا سيؤدى الى خراب مصر 
أرسل اليه عمر بن الخطاب ثانية يحثه 
على السرعة قائال » أخرب هللا مصر 
في عمار المدينة وصالحها« )عمر بن 

الخطاب- الطبرى(
تيران  جزيرتي  على  يبكون  الذين 
وصنافير اآلن لهم كل الحق في الحزن 
حكومتهم  استهانة  وعلى  والغصة، 
بأحقية  واعالنهم  الشفافية  في  بهم 
السعودية بهما من عدمه، ولكن فاتهم 
أن مصر قد اغتصبت من األساس منذ 
الغزو العربي لمصر منذ 1400 سنة، 
وحضارتها  ولغتها  هويتها  واضاعوا 
وليس  »فتح«  لقب  عليه  واطلقوا  بل 

»غزو«!. 
وبين  بيني  تليفوني  حديث  وف��ى 
لي  قال  كندا،  في  لمصر  سابق  سفير 
االقباط  يتكلم  لو  »أود  السفير  سعادة 
مصريين  بصفتهم  مشاكلهم  ع��ن 
هذا  ك��ان  ولقد  مسيحيين«  وليسوا 
فسألته،  سبتمبر   10 يوم  بالصدفة 
»هل تعلم ما هو العيد المصري الهام 
ال  »ال...  فقال  غ��دا؟«  سيكون  ال��ذى 
»حاول  له  قلت  شيئا«....  يحضرني 
انه  وكرر  يتذكر  فلم  تتذكر«.....  ان 
بأن غدا هو  فأجبته  ال يحضره شيئا، 
رأس السنة المصرية التي يزيد عمرها 

على 6000 عام.
واضفت له »ما رأيك لو كتبت العدد 
القادم ان السفير المصرى يجهل وال يعلم 

فقال »وهل  المصرية؟«  السنة  تاريخ 
يرضيك أنك تضحك الناس عليا« قلت 
أطلب  ولكنى  يرضيني  ال  »ال....،  له 
ان  ابدا  هذا  بعد  لي  تقول  ال  أن  منك 
ولعلمك  يتكلمون كمصريين  ال  االقباط 
هي  االرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  ان 
تحتفل  التي  الوحيدة  تكون  قد  الجهة 

برأس السنة القبطية أي المصرية.«
على  السعودية  تستولى  أن  قبل 
جزيرتي تيران وصنافير استولت على 
التقديس  احتفال  فهناك  الشعب،  هوية 
ورؤية  القمرية  العربية  السنة  برأس 
معبودهم  ك��ان  ال��ذى  والهالل  القمر 
الشعب  ونسى  »الالت«،  األساس  في 
ولغته  المصرى  تقويمه  المصرى 
ال��ذى  وت��اري��خ��ه  القديمة  المصرية 
احفاد  انهم  س��وى  عنه  يعلمون  ال 
لنا  صدرته  ما  بخالف  هذا  الفراعنة، 
السعودية من جالبيب وقباقيب ونقاب 

وحجاب وفتاوى. 
تفقد  الحالية  المصرية  اإلدارة 
قليال  المصرى  الشارع  في  رصيدها 
واحكام  االق��ت��ص��ادي  بالتخبط  قليال 
تبرئ  ال  التي  عادلة  الغير  القضاء 
عدم  وأيضا  منها  السياسة  السلطة 

الشفافية. 
لقد  السيسي  ال��رئ��ي��س  ع��زي��زي 
احببناك وانتخبناك ورأينا فيك الرئيس 
نيتك  في  نشك  ولسنا  انتظرناه،  الذى 
نرى  اآلن  ولكننا  مصداقيتك،  او 
وليست  تباغت  التي  العسكرية  فيك 
الدبلوماسية التي تشرح قبل المباغتة، 
فلقد تأخرت كثيرا قبل ان تخرج للشعب 
فهل  الجزيرتين،  في  يحدث  ما  بشرح 
أخذنا ثمنا مناسبا إلنقاذ اقتصاد مصر 
دفعنا  التي  للسعودية  جزيرتينا  لترك 
شهدائنا؟  دماء  من  باهظا  ثمنا  فيهما 
ونحن  ي��د  ع��ن  لهم  أعطيناهما  ام 

صاغرون؟
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

ثروت اخلرباوى: األهرام الكندى موقع 
اخوانى وأول من فجر مسألة اجلزيرتني 
في لقاء مع المذيع محمد الغيطى في برنامج »صحى النوم« قال األستاذ 
ثروت الخرباوى الفظا فوه أن موقع األهرام الكندي هو اول من فجر مسألة 
إعطاء الجزيرتان المصريتان للسعودية، وأضاف االستاذ الخرباوى أن موقع 

االهرام الكندى هو موقع اخوانى. 

تعليق االهرام اجلديد الكندي
من جهة ان موقع االهرام الكندي هو اول من فجر مسألة الجزيرتان فهو 

شيء ُنشكر عليه وان كنا ال نظنه بالحقيقة.

أما عن أن موقع االهرام الكندي هو موقع أخواني فنشكر األستاذ الخرباوى 
عن هذه المعلومة القيمة التي كنا ال نعرفها، وال يستحق أن نقول له غير اسم 

البرنامج الذى قال فيه هذا »صحى النوم« يا أستاذ خرباوى.     

باحثون يطورون خشباً شفافاً يسمح بدخول الضوء
متكن باحثون في السويد من تطوير أول خشب شفاف 
يحدث  أن  ويتوقع  خالله،  من  الرؤية  ميكن  نوعه  من 
الطاقة  وتكنولوجيا  املعمارية  الهندسة  في  ثورة 
الشمسية في حال أنتج هذا اخلشب على نحو واسع.

    ويقول الباحثون في املعهد امللكي للتكنولوجيا في 
منخفض  متجدد  مورد  الشفاف  اخلشب  إن  السويد 

أن  ميكن  كما  املغلقة،  األماكن  في  اإلضاءة  تكلفة  خفض  على  يساعد  أن  وميكن  التكلفة، 
يستخدم لتصنيع نوافذ اخلاليا الشمسية، ونوافذ متنح اخلصوصية ألصحاب املنزل، من خالل 

السماح بدخول الضوء، وفي نفس الوقت منع اآلخرين من مشاهدة الغرفة من الداخل.
وال يعتبر اخلشب الشفاف مفهوماً حديثاً، إال أن هذه هي املرة األولى في التاريخ التي يتمكن 
العلماء فيها من ابتكار نوع شفاف من اخلشاب ميكن إنتاجه على نحو واسع، بحسب ما ذكر 

موقع أوديتي سنترال.
ولتصنيع اخلشب الشفاف، استعان الباحثون بعينات من اخلشب التجاري، واستخدموا عمليات 
كميائية إلزالة اللجنني وهو بوملير هيكلي موجود في خاليا النباتات ومسؤول عن عرقلة ما بني 

80 و 95% من الضوء املار عبر اخلشب.
قطعة  العملية  هذه  عن  تنتج  حني  الشفاف،  اخلشب  إلنتاج  تكفي  ال  اللجنني  إزالة  أن  إال 
بيضاء اللون من اخلشب، وللحصول على النتيجة املطلوبة أضاف العلماء األكريليك أو الزجاج 

الشبكي، وبالنتيجة حصلوا على مادة شفافة بقوة تعادل ضعفي قوة الزجاج العادي.



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
خليك فاكر الشعب إللي غني يا حبيب الكل يا 
ناصر... هو إللي هتف أ..ه  أ..ه ال تتنحي. 

وزير الخارجية
الجزيرتان  وتاريخ  خرايط  نطلع  ليه  إحنا 
علشان نثبت  لو كانوا سعوديتان أم مصريتان 

طيب نعمل ليهم اختبار دي إن أه ونخلص.
اإلعالم المصري

منكم اللي كان يبكي علي بيع سيناء هلل لبيع 
هو  سيناء  بيع  علي  سكت  وإللي  الجزيرتان 
إعالم  حقا  الجزيرتان  بيع  عل  بيبكي  اللي 

وطني.
عمر البشير

حاليب  موضوع  وخلص  دنانير  شوية  لم 
وشالتين لم فلسان وحالك حال جارك تخرس 

لألبد يا زول.
مصطفي بكري

إللي زعالنة من قطع الكهرباء  للناس  قولت 
طه حسين كان بيذاكر علي لمبة جاز... طه 

حسين كان أعمي يا كذاب يا بكري.
ثروت الخرباوي

بتقول األهرام الكندي موقع إخواني وأول من 
أقام الدنيا علي بيع الجزيرتان... طيب قولنا 
يا  إخوان مسيحيين.  مسلمين وال  أخوان  هو 

راجل عيب عليك ركز شوية.
أحمد موسي

بتقول عضو مجلس الشعب اللي مش هيوافق 
علي بيع تيران وصنافير هيتعرف باالسم ... 
ال ده ما بقاش مجلس شعب لما واحد مخبر 

زيك يهدد اعضاءه.
مجلس الشعب المصري

الناس  دم  علي  تحافظوا  أما  مواقف  الرجال 
توافقوا  أو  وصنافير  تيران  في  ماتت  اللي 
والشعب يغني لكل واحد فيكم في دايرته عواد 

باع أرضه.
ملك السعودية

اإلنجليز فضلوا مائة سنة ما قدروش يغيروا 
مصر  سعودة  علي  هتقدر  فاكر  انت  مصر 

بفلوسك ؟؟
إبراهيم باشا

الوهابيين األدب  إللي علمت  يا  باشا  يا  فينك 
عدي  سلمان  لما  تمثالك  غطوا  شوف  تعالي 
في الشارع... القوالب نامت والنصاص قامت 

وعجبي عليك يا زمن.
مرتضي منصور

كل  في  وعضالتك  عروقك  بتنفخ  يعني 
تيران وصنافير  في موضوع  إشمعني  شئ  

عروقك اختفت وعضالتك ارتخت يا معلم.
إبراهيم عيسي

وتبقي أنت الصوت المصري المحترم النابع 
يستر  ربنا  ولكن  مخلص  وطني  ضمير  من 

عليك حاسس أن الدور عليك.
أحمد كريمة

قولت لو منعنا النقاب في المؤسسات الحكومية 
نمنع المسيحيات من لبس الصليب... فكرتني 
أقوله  مجنون  بقال  بيتنا  تحت  شعبيه  بأغنيه 
جبنة يقولي زيتون وأنت طلعت زيتون مش 

كريمة خالص 
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ببعض  ارتبط  الذكر،  اللبان  أو  المر؛  اللبان 
الدول  وبعض  فالمصريون  والحكايات،  القصص 

العربية 

أساطير  وترددت  الذكر،  اللبان  اسم  عليه  أطلقوا 
وأقاويل حول عالقة هذا اللبان بالذكورة، 

لقب  وادعت  اسمه،  بين  ربطت  األقاويل  فبعض 
الذكر يرجع ألن الشجرة التى تنتجها مذكرة الجنس، 

بالنشاط  عالقة  له  إن  قالت  أخرى،  وأقاويل 
تم  الحديثة  العصور  فى  وأخيًرا  للذكور،  الجنسى 
ربط اسم اللبان الذكر بطعمه المر، حيث ال يتحمل 
طعمه سوى األقوياء من الذكور، فما حقيقة ومدى 

صحة هذه األساطير

)من األقوال المأثورة المرتبطة باللبان الدكر(

ما هي )أهدافك( التي تجعلك تسئم الحياة بشكل فيه 
الدكر  اللبان  الدكر وأكثر مرارة من  اللبان  مرارة 
وأقليمية وعربية  دولية  كثيرة  فيها اطراف  معادلة 
الفكر  متشددي  من  وخاصة  عندها  نقف  تجعلنا 
والمشاعر  بالعقل  يعبثون  الذين  والسياسي  الديني 

اإلنسانية بلغة غير سوية ؟

بل هي لغة مقصودة من اصحاب الفتاوي الدينية 
التي  بالدماء  بل  بالماء  تروي  تشبه حديقة ال  التي 
اليوم  بيننا  كثيرون  الفئة  تلك  فمن  قتلها  هللا  حرم 
يسعون لبث سمومهم عمال علي بطال بلغة اللبان 

دكر!

عزيزي  المقال  هذا  في  عليه  نحرص  ما  لكن 
الذين  المتطرفين  لبعض  صورة  تقديم  القارئ 
وأيضا  الدكر  اللبان  بطعم  عباراتهم  كل  يكتبون 
خطباتهم وأقوالهم التي هي ترجمة لمشاعر سلبية !

بروكسل مؤخرا ومن  في مطار  الذي حدث  فما 
اللبان  بطعم  تطرف  هو  عربية  وبلدان  فرنسا  قبل 
الذي  الفظيع  التطرف  وراء  بالضبط  ومن  الدكر 

يؤلمنا جميعا مهما كان الخالف مع اآلخر!

هللوا  الذين  الضمير  عديمي  من  نراه  الذي  فما 
ألختطاف الطائرة المصرية والتي كانت متجهة في 
القاهرة  إلي  باألسكندرية  العرب  برج  من  رحلتها 
يوم 29 مارس الماضي بتهديد متطرف يدعي سيف 
لقائد  )وهميا(  ناسف  حزام  يلبس  مصطفي  الدين 
الطائرة بالتوجه إلي قبرص أو تركيا أو اليونان هو 
اشبه بطعم اللبان الدكر ذو المرارة العالية التي تنم 

عن تطرف فكري!

وتحديات  مسؤوليات  من  كثيرا  علينا  يقينا 
الديني  التطرف  كوطن عربي في مواجهة ظاهرة 
تطرف  وهو  الجديد(  التطرف  والفكري)وظاهرة 
الدكرالذي اصبح سائدا في مجتمعاتنا  اللبان  بطعم 
ضعف  عن  تنم  سطحية  فلسفة  خالل  من  العربية 
الظواهر  من  بالعديد  الوطن  علي  ينعكس  عقلي 
المريضة وخاصة لدي الشباب من تناول المخدرات 

بكافة انواعها وكأنها شكوالتة؟

العالقات  في  المرير  للتطرف  غبية  صور  رسم 
األسرية التي اصبحت تعاني من تصدع بل شرخ 

واضح بين جيل الماضي وجيل الحاضر!

كثيرة  الكترونية  ومواقع  المدونات  تحمل  كما 
الوسائط  من  وغيرهما  وتويتر  بوك  والفيس 
اإللكترونية طعم اللبان الدكر المر بل عالق المرارة 
كما تحولت الثقافة العربية إلي طعم مر بنكهة اللبان 
تعالج  كأنها  اليوم  تقدم  التي  العربية  األفالم  الدكر 
جنس  أغلبها  لكون  بعينيها  التطرف  هي  التطرف 

في جنس؟

ثقافة تسعي لفرض الضعف االجتماعي  تبدو  بل 
تساؤالتنا  فيها  ملتوية  بطرق  المباشر  غير  الثقافي 
اشكاله  بكل  الديني  التطرف  ترفض  التي  الوطنية 
كما ترفض التطرف الثقافي بأسم اإلبداع السطحي !

ألننا مؤكد وطن عربي نخشي أن نري الجنس في 
وجامعاتنا  والثانوية  واألعدادية  اإلبتدائية  مدارسنا 
والترفيهية  الرياضية  ومؤسساتنا  وشوارعنا 
كالنوادي األجتماعية كأنه إبداع يومي ال يقبل نقد !!

امراضنا  كل  من  نجاة  والرزيلة  الجنس  كأن 
األجتماعية !!

العربي  والفيلم  الشاذة  الحانه  بكل  المشوه  فالغناء 
بأسم  اليوم  الرذيلة  ونشر  للتطرف  خلفية  أبواب 

الحرية لذا هما بطعم اللبان الدكر !

جديدة  عربية  ثقافية  خريطه  رسم  أعادة  نحتاج   
التطرف  مرارات  من  لتحمينا  واألهداف  المالمح 
والتعليمي  واإلعالمي  والسياسي  والديني  الفكري 
الذين  والثقافي  واإللكتروني  واألجتماعي  والفني 

هما اشبه بمرارة اللبان الدكر !!

عبدالواحد محمد

كاتب وروائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.com

اللبان الدكر بنكهة التطرف !!  
بقلم عبدالواحد حممد

ملك األردن يتربع لرتميم 
قرب السيد املسيح على 

نفقته اخلاصة 

برسالة خطية، أبلغ الديوان الملكي االردنى 
بطريركية اورشليم في القدس برغبة الملك 
األردني عبد هللا الثاني بالقيام بترميم القبر 
القيامة  كنيسة  في  المسيح  للسيد  المقدس 
أرسلت  ولقد  الخاصة،  نفقته  على  بالقدس 
كيريوس  البطريرك  إلى  الرسالة  هذه 
ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة 
وبدوره  وفلسطين.  األردن  أعمال  وسائر 
قدر البطريرك هذه الخطوة، مشيراً الى ان 
األمين وصاحب  الحارس  الملك هو  جاللة 
اإلسالمية  المقدسات  على  الوصاية 
والمسيحية في القدس، والذي يجسد بالفعل 
أتباع  بين  المشترك  العيش  بالقول أسس  ال 

الديانتين اإلسالمية. 

بيتـــــك 
و سوق العقارات

أيهما أفضل استئجار او 
شراء منزل؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

خاصة  السؤال  لهذا  حاسمة  اجابة  توجد  ال 
سنة.   25 الى  المقارنة  فترة  تطول  عندما 
المنزل  اقساط  دفع  ان  المؤكدة  الحقيقة  لكن 
الميزة  هذه  التوفير.  تجبرك على  البنك  الي 
كنت  اذا  إال  منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال 
الى زيادة سعر  باإلضافة  هذا  ممتاز.  مدبر 
ارباحك  الى  يضيف  سنة  بعد  سنة  المنزل 
احتفظت  وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما 
بالمنزل لما بعد انتهاء اقساط الرهن العقارى 
فى  كثيرا  ستوفر  فإنك   ،)mortgage(
التقاعد  سن  فى  خاصة  الشهرية  التزاماتك 
يدور  قد  الذى  والسؤال  المنخفض.  والدخل 
فى ذهنك، هل امكانياتى تسمح بدفع اقساط 
المنطقية  االجابة  الشهرية.  العقارى  الرهن 
فسوف  االيجار  دفع  تستطيع  كنت  اذا  هى 
تستطيع دفع اقساط الرهن العقارى الشهرية. 
فإذا كنت تدفع 1600 دوالر شهريا لإليجار 
وأردت ان تشترى منزل وتدفع نفس القيمة 
لقسط الرهن العقارى فبإمكانك شراء منزل 
مقدم.     5% دفع  مع  دوالر  الف   420 قيمته 

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

حكم رائعة 

مجعتها لكم: مها جرجس
قليال  تبرد  األطعمة  بعض  تترك  مثلما 
ليسهل عليك أكلها ، اترك بعض )اخلالفات( 

تهدأ قليال لـيسهل عليك حلها..

فِي  وليست  بداخلنا  اجلميلة  األشياء 
األحداث.. فعندما منتلك عيناً جميلة فنحن 
نفساً  منتلك  وعندما   ، نرى كل شيء جميال 

راضية سنرضى ولو بالقليل ...

العالقات ال تُقاس بطول العشرة ،
إمنا تُقاس بجميل األثر وجميل األخالق..فكم 
بجمالها  لكنها  املدى  قصيرة  معرفة  من 

وهدوئها أعمق وأنقى من أطول معرفة ...

االحترام ال يدل على احلب ،
إمنا يدل على حسِن التربية .

احترم حتى لو لم حتب.

هذه  ألن  تهمله  فال  االهتمام  لك  يقدم  من 
النوعية من القلوب على وشك اإلنقراًض.

الراحة َكالسراب كلما اقتربنا منها ابتعدت 
ولن نصلها إال في السماء

فـلنترك الراحة ولنبحث عن السماء..

أناقة اللسان هي ترجمة ألناقة الروح ...
مستوى  ارفع  بل  صوتك  الترفع  احلوار  عند 

كلماتك.

الناس من مير في حياتنا ويترك خلفه  أعذب 
ذكرى جميلة...

إننا بحاجة للخالفات أحيانا
ملعرفة ما يخفيه اآلخرون في قلوبهم،

قد جتد من يجعلك في ذهول!!!!
وقد جتد من تنحني ل]تقبل رأسه[ احتراما!!!!

يوم  ذات  منحتها  صادقة  نية  على  تندم  ال 
ألحد لم يقدرها ، بل افتخر أنك كنت و مازلت 
إنساناً يحمل قلباً طيباًً بني أناس ال يفقون ...
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مصر  مؤسس  باشا  على  محمد  تولى 
عام  مايو   13 في  مصر  حكم  الحديثة، 
1805 وكانت والية عثمانية وكما نجح في 
كذلك  المصرية  الدولة  مفاصل  كل  تحديث 
سعى أيضا الى تكوين جيش مصري حديث 
قام  العثماني  السلطان  الحاح  وتحت  قوى. 
بأول حروبه ضد الوهابيين في شبه الجزيرة 
العربية )لم يكن هناك بعد ما يسمى بالمملكة 
بحمالت  على  محمد  واستطاع  السعودية( 
على  يستولى  ان  مريرة  ومعارك  عسكرية 
الحجاز ونجد والعسير وان يضم الى الحدود 
اراضي  من  كبيرة  أجزاء  لمصر  الشرقية 
العقبة  خليج  واصبح  العربية  الجزيرة  شبه 
كلة بشاطئيه الشرقي والغربي بما فيه جزر 
قاد  المصرية.  الدولة  يتبع  تيران و صنافير 
ابنه  بقيادة  محمد على حروب أخرى كثيرة 
وشجاعة  براعة  ابرز  الذى  باشا  إبراهيم 
منقطعة النظير في قيادة جيوش مصر خالل 
كل تلك الفتوحات المصرية. ونجح في ضم 
ولبنان  واألردن  )سوريا  والشام  السودان 
يستولى  ان  وكاد  مصر  الى  وإسرائيل( 
في  الكبرى  الدول  تدخل  لوال  اليونان  على 
التي قضت على اسطول محمد  الوقت  ذلك 
نافارين  التركي في موقعة  على واالسطول 
الحكمة  انه من  اليونانية. ورأى محمد على 
للسالم  اتفاقا  وعقد  اليونان  من  ينسحب  ان 
مع الغرب في أغسطس 1828. اما بالنسبة 
للشام فقد هزم محمد على الجيوش العثمانية 
محمد  جيوش  وكادت  الشام  على  واستولى 
الى  وتضمها  بأكملها  تركيا  تحتل  ان  على 
االوربية  والدول  روسيا  تدخل  لوال  مصر 
انه  اخرى  مرة  على  محمد  ورأى  الكبرى. 
من الحكمة عدم محاربة هذه الدول وعقدوا 
عام  كوتاهية  باتفاق  انتهت  للسالم  مباحثات 
مصر  حدود  امتدت  بموجبها  التي   1833
وكانت  بتركيا.  كولك  مضيق  الى  الشمالية 
موقعة  في  العثمانيين  مع  الحروب  اخر 
محمد  جيش  فيها  انتصر  التي  »نصبين« 
العسكرية  على  طويل  لزمن  وقضى  على 
التركية التي كانت هي البادئة بالحرب ضد 
جيوش محمد على في الشام ونقضت اتفاق 
خافت  عام 1839.  في  ذلك  وكان  كوتاهيه 
على  محمد  نفوذ  تعاظم  من  الكبرى  الدول 
فتحالفت ضده مع تركيا واجتمع ممثلي تركيا 
معاهدة  ووقعوا  والنمسا  وإنجلترا  وروسيا 
التي تطلب من  لندره في 15 يوليه 1840 
مرة  العثمانية  للدولة  الخضوع  على  محمد 
مصر  تجرد  إذعانية  شروط  كلها  و  أخرى 
أخرى  مرة  وتضعها  العسكرية  قوتها  من 
العثمانية. رفض محمد على  السيطرة  تحت 
الى  اساطيله  كل  وسحب  للمعاهدة  اإلذعان 
اإلسكندرية بعد ان تبين خطة دول المعاهدة 
فرنسا  وكانت  المصري  االسطول  تدمير 
المعاهدة  بشان  مشورتها  لعدم  غضبت  قد 
المعاهدة،  الذى رفض  وشجعت محمد على 
الجيش  محاربة  في  الدول  هذه  بدأت  و 
كبيرة  خسائر  والحاق  الشام  في  المصري 
على  قدرته  عدم  على  لمحمد  تبين  ولما  به 
عنه  تخلت  ان  وبعد  كبرى  دول   5 محاربة 
يعقد  بعد مباحثات مريرة ان  فرنسا أضطر 
وان  الشام  من  ينسحب  بموجبة  معهم  اتفاقا 
يرد االسطول التركي  الذى كان قد هرب من 
قبل ولجأت بعض سفنه اليه على ان يحتفظ 
حكم  ويكون  المستقلة  مصر  حدود  بباقي 
بقيت مصر محتفظة  مصر وراثيا ألسرته. 

لمدة  العرب  أراضي جزيرة  من  احتلته  بما 
20 عاما. وفى نفس العام 1840 قرر محمد 
نظرا  العرب  جزيرة  من  االنسحاب  على 
تتحملها مصر  كانت  التي  الباهظة  للتكاليف 
هناك غير الخسائر البشرية من الجنود نتيجة 
والقبائل  الوهابيين  من  المستمرة  للمناوشات 
هناك،   المصري  الجيش  ضد  لهم  المساندة 
ما  هناك  من  عام 1841  قواته  وأتم سحب 
عدا شريط ضيق من ارضى جزيرة العرب 
كل  في  الشرقي.  العقبة  خليج  ساحل  على 
هذا التاريخ كان خليج العقبة بأكمله بما فيه 
المصرية  الدولة  يتبع  تيران وصنافير  جزر 
ذلك  عكس  تثبت  واحدة  وثيقة  توجد  وال 
التاريخ  هذا  طوال  ان  هذا  من  واألكثر  بل 
كانت مصر تحتل أجزاء كبيرة من جزيرة 
العرب وعلى األقل ظل خليج العقبة بشاطئية 
فيها  بما  هناك  الجزر  وكل  الغربي  الشرقي 
تيران و وصنافير يوضع في كل االتفاقيات 
ضمن حدود مصر. وفى عام 1882 احتلت 
بريطانيا مصر و بقيت حدود مصر كما هي 
الساحلي في شبه  الشريط  فيها  بما  تتغير  لم 
جزيرة العرب الى ان افتتحت قناة السويس 
في عام 1869 التي افقدت الطريق البرى في 
جزيرة العرب ويقع شرق خليج العقبة افقدته 
أهميته والذى كانت القوات المصرية تأمنه، 
االستراتيجيه  أهميتها  البقعة  هذه  وفقدت 
بالنسبة لمصر لذلك اهملت من قبل السلطات 
المصرية. أصدرت تركيا عام 1892 فرمانا 
من السلطان العثماني القتطاع سيناء وخليج 
العقبة وشريط اراضي شبه الجزيرة العربية 
من مصر ولكن بعد رفض مصر وانجلترا 
لهذا خططت تركيا لمحاولة تنفيذ هذا تدريجيا 
عن طريق ادخال قوات لها عبر الشام وعمل 
مراكز شرطيه تتبعها هناك.  وحدث في عام 
1906 ان بعثة انجليزية مصرية كانت تتفقد 
فاعترضتها قوات  العقبة  بعض األماكن في 
االنجليز  حفيظة  اثار  مما  واوقفتها  تركيه 
والمصريين واثار ازمه بين تركيا من ناحية 
أخرى  ناحية  من  واالنجليز  والمصرين 
وأثارت تركيا مرة أخرى موضوع احقيتها 
عليها  تسيطر  التي  األراضي  ارجاع  في 
مصر في جزيرة العرب وأيضا رغبتها في 
قوات  وتسللت  العقبة  خليج  على  السيطرة 
ووجهت  طابا  وادى  بالقوة  واحتلت  تركية 
تركيا تهديدات عنيفة لمصر ألجبارها على 
بدفع  فعال  وبدأت  اليها  والعقبة  سيناء  تسليم 
بريطانيا  تدخل  وبعد  سيناء  لغزو  قوات 
تركيا  تراجعت  حربيه  لسفن  وارسالها 
الخديوي عباس  بالمفاوضات.  بعث  وقبلت 
للعثمانيين  برسالة  لمصر  خان  موقف  في 
موافقا على ضمهم لسيناء وفى نفس الوقت 
الذين  لألنجليز  لذلك  مناقضا  وجها  ابدى 
سيناء  في  التاريخي  مصر  بحق  تمسكوا 
لهم  عباس  الخديوي  بخداع  االنجليز  وعلم 
مع  المفاوضات  من  مصر  استبعاد  فقرروا 
االتراك على ان تقتصر عليهم وحدهم وبعد 
تمسكت  الطرفين  بين  مريرة  مفاوضات 
حدود  ترسيم  وتم   1840 بمعاهدة  بريطانيا 
مصر الشرقية في عام 1906 وفية تنازلت 
مصر عن ما احتلته من اراضي في جزيرة 
وجزر  العقبة  بخليج  احتفاظها  مع  العرب 
صغيرة،  أخرى  وجزر  وصنافير  تيران 
المصرية  االراضي  تقع ضمن  انها  واضح 
في  شقير  بك  نعوم  ذلك  بتوثيق  قام  وقد 
عام 1916  والذى صدر  سينا  تاريخ  كتابه 

القومية  والوثائق  الكتب  دار  طبعة  وأعادت 
عالمات  بعد  فيما  ووضعت   .2005 عام 
ضخمة  تفصيلية  خرائط  وصدرت  للحدود 
على  ونفذت  البريطانية  الحربية  وزارة  من 
ارض الواقع من عام 1908 الى عام 1914 
ثم تم رسم خريطة أخرى تفصيلية في عام 
وواصلت  بريطانيا  بمعرفة  أيضا   1943
المسح  عمليات  المصرية  المساحة  مصلحة 
الحدود  خط  لتحديد   1938  -1935 من 
التاريخية  المراجع  وتؤكد  لمصر.  الدولية 
انه بعد الحرب العالمية األولى وبعد فرض 
تتأثر  لم  فلسطين  على  البريطاني  االنتداب 
مطلقا خطوط الحدود الشرقية لمصر فمنذ ان 
استقرت عام 1906 )قبل عشر سنوات من 
السعودية(  العربية  بالمملكة  انشاء ما يسمى 
لها  وكانت  االنجليز  قبل  من  احترامها  تم 
والحكومات  الحكام  جميع  من  و  قدسيتها 
المصرية. ولم تمس اتفاقية سيكس بيكو عام 
الهدنة  اتفاقيات  وفى  1916 حدود مصر.  
فيها  اعتمدت  والعرب  إسرائيل  بين  أيضا 
بها  والحقت  المصرية  الحدود  خطوط  نفس 
الخرائط التي تثبت ذلك. في عام 1956 وفى 
إسرائيل  احتلت  السويس  بحرب  يسمى  ما 
ان  الدولي  الضغط  الجزر واضطرت تحت 
دولية  قوات  فيها  ووضعت  منها  تنسحب 
ملحقات  في  وواضح  المتحدة  لألمم  تابعه 
الجزر  تبعية  وإسرائيل  مصر  بين  االتفاق 
السعودية،   تتبع  الجزر  كانت  واذا  لمصر 
ألصرت إسرائيل على توقيع السعودية على 
اغلق عبد  وفى عام 1967  االتفاقية.   هذه 
المالحة  وجهه  في  تيران  مضايق  الناصر 
األمم  قوات  انسحاب  طلب  بعد  اإلسرائيلية 
في  صراحة  وأعلن  المنطقة  من  المتحدة 
الكثير من أحاديثه ان الجزيرتين هما جزء ال 
يتجزأ من االراضي المصرية وكان هذا سببا 
في اندالع حرب 1967 بين إسرائيل ومصر 
اتفاقيات كامب ديفد للسالم واضح في  وفى 
لمصر  الجزر  تبعية  الخرائط  من  مالحقها 
توقيع  طلبت  قد  إسرائيل  كانت  أيضا  واال 
الذى  البند  تطبيق  عدم  من  خوفا  السعودية 
اليها  المتحدة  األمم  قوات  عودة  على  ينص 
بحجة انها غير مملوكة لمصر. كل الخرائط 
الجزر  تضع  والدولية  المصرية  الجغرافية 

على انها مصرية، ومنذ ازمنة بعيدة تمارس 
وجزر  هي  ومعروفة  عليها  سيادتها  مصر 
أخر صغيرة تتبعها، انها من أجمل المناطق 
البحرية السياحية التي تنطلق اليها من شرم 
بين  يغوصون  الذين  السياح  رحالت  الشيخ 
حسب  المرجانية.  شعبها  وجمال  روعة 
البحار  حدود  لترسيم  المتحدة  االمم  اتفاقية 
االقليمية  المياه  حددت   1982 لعام  الدولية 
فان  وبهذا  سواحلها  من  ميل   12 للدولة ب 
المصرية  اإلقليمية  المياه  في  تعتبر  الجزر 
ألنها تبعد بمسافات اقل من ذلك من السواحل 
المصرية. )وهي أيضا يمكن اعتبارها ضمن 
في  يثبت  لم  ولكن  للسعودية  اإلقليمية  المياه 
التاريخ ان السعودية كانت تمارس سيطرتها 

الفعلية على هذه الجزر(. 
ملكيتها  مرة  ألول  السعودية  ادعت 
للجزيرتين في عام 1950 وطالبت في عدة 
مناسبات بذلك ولكن مصر كانت تثبت احقيتها 
لها بالوثائق وتمسكت كل الحكومات والحكام 
في مصر منذ ذلك التاريخ بهذا الحق. واالن 
وفجأة وبدون مقدمات يعلن الرئيس السيسي 
فنية  أسباب  هناك  وان  سعودية  الجزر  ان 
الدولة؟ اذا كانت  تؤكد ذلك!! اين مؤسسات 
لدى السعودية وثائق او ادله تدعى بها ملكيتها 
لهذه الجزر فان الطريقة السليمة والصحيحة 
اللجان  هو  الخطير  االمر  هذا  مثل  لتقرير 
امام  جلساتها  تعقد  التي  المتخصصة  الفنية 
محكمين دوليين كما حدث في موضوع طابا 
سنوات  استغرق  الذى  وإسرائيل  بين مصر 
وضوح  رغم  الدولية  التحكيم  جلسات  من 
حق مصر فيها.  ولماذا ال تظهر السلطات 
المصرية الخرائط العديدة التي لديها وتوضح 
انبراء  هو  والغريب  الشرقية؟  مصر  حدود 
العديد من المسئولين المصريين واإلعالميين 
باي طريقة  العشوائي  الفعل  هذا  تبرير  الى 
ودون وثائق او مستندات تثبت ذلك، وكأنهم 

مواطنون سعوديون وليسوا مصريون!!
عبد  على:  محمد  -عصر   1 المراجع: 
حدود  تطور  2-تاريخ  الرافعي    الرحمن 
مصر الشرقية : الفت احمد االمام  3- تاريخ 
بك شقير         4- عشرات  نعوم  سينا: 
من  العديد  في  والمنتشرة  الموثقة  الخرائط 
نقلت  ما  واهمها  االنترنت  ومواقع  المراجع 

عن مكتبة الكونجرس االمريكي

ادوارد يعقوب  
  Canadia.copt@gmail.com
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دراسة تارخيية حول جزيرتى تريان و صنافري
ادوارد يعقوب

شركة فضاء سويسرية تنظم رحالت تنعدم فيها 
اجلاذبية األرضية

رويترز
تنظيم  سويسرية  وفضاء  طيران  شركة  تعتزم 
هذا  مًتاماً  األرضية  اجلاذبية  فيها  تنعدم  رحالت 
أقوياء  املغامرة  عشاق  تعرض  طائرة  في  العام 

القلوب لنوبات متكررة من انعدام الوزن.
وقالت شركة سويس سبيس سيستمز )إس3) 
طائرة  اشترت  إنها  الثالثاء  أمس  السويسرية 
ايرباص ايه 340-300 ستحمل 70 راكباً في رحلة 

مدتها 90 دقيقة تقول إنها األولى في العالم تتضمن 15 دورة كل واحدة منها جتعل املسافر 
يشعر بانعدام الوزن ملدة تتراوح بني 20 و25 ثانية مع وصول الطائرة إلى ذروة املنحنى في مسارها.

النهائية هي إضفاء طابع دميقراطي على  “رؤيتنا  التنفيذي إلس3  وقال باسكال جوسي املدير 
فرص الوصول إلى الفضاء من خالل استخدام برنامج إطالق متعدد االستخدام…انعدام اجلاذبية 

األرضية على طائرتنا االيرباص ستوفر للجميع فرصة ألن يكون رائد فضاء يوماً”.
ويصل متوسط األسعار إلى 2700 فرنك سويسري )2826 دوالراً( مقابل احلصول على مقعد في 
“منطقة احلفل” وبها 40 راكباً و65 ألف فرنك سويسري لغرفة كبار الزوار التي تسع 12 راكباً 

الذين سيحصلون أيضاً على ساعة أنيقة وميكنهم االحتفاظ بحلة الفضاء.
وقالت الشركة إن الطائرة ستكون أيضاً منصة للقيام بتجارب عالية الدقة عن انعدام الوزن.



روحيات6

التي  األوساخ  من  وغيره  القبيحة 
وحياتنا  وجودنا  خالل  من  ِبَنا  تعلق 
بما  وحواسنا  عقولنا  فتتسخ  بالعالم، 
هو قبيح وما ال يليق بكوننا مسيحيين 
اتباع ليسوع المسيح. وليس المقصود 
هنا ان أمسك سكين واقطع في نفسي 
ولكن المقصود هو ترويض الحواس 
والغرائز والتحكم فيها فال تستقبل او 
تنتج اال الجميل من األشياء واألفكار 
السلوك  علي  تنعكس  بدورها  التي 
فعل  فلكل  األفعال.  وردود  واالفعال 
رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد 
قوانين  لنا  تقول  كما  االتجاه  في 
موجه  الفعل  كان  اذا  لكن  الفيزياء 
لشيء محكوم رباطه فلن يكون لهذا 
من  باي صورة  فعل  رد  اي  الشيء 
الصور؛ فإذا تحدثا لجثة ميتة لن ترد 
علينا واذا ركلناها بأرجلنا فلن يكون 
بالمثل  تشعر،  ولن  فعل  رد  اي  لها 
الجسد اذا لم تغذيه بصور العري لن 
العنف  وافالم  نجسة،  افكارا  ينشئ 
يكون  لن  مشاهدتها  عن  توقفت  اذا 
اللكمات  لرد  دوافع  اي  عقلك  في 
ال  هنا   - االخر  بها  يضربك  التي 
اقصد المعني الحرفي- بل اقصد اذا 
وجرحتني  بكلمة  شخص  الي  اساء 
الجرح وانسي  لن يطول وقت شفاء 
يسوع  المسيح  كلمات  الن  االساءة 
كالبلسم الذي يضمد الجرح وال يكون 
لهذه االساءة اي اثر في أعماقي حيث 
الذي  سيدي  من  اتعلم  سوف  انني 

النـهار كل  ممــات 
د. روز غطاس

وآثامي  النسيان  ببحر  طرح خطياي 
امامه  تكون  تعد  فلم  ظهره  خلف 
)اشعياء 38 : 19(. وهذا ما يشرحه 
الثانية  رسالته  في  بولس  الرسول 
لنا  «ولكن  فيقول:  كورنثوس  ألهل 
ليكون  خزفية  اوان  في  الكنز  هذا 
فضل القوة هلل ال منا. مكتئبين في كل 
شيء لكن غير متضايقين. متحيرين 
لكن  مضطهدين  يائسين.  غير  لكن 
غير متروكين. مطروحين لكن غير 
الجسد كل حين  في  هالكين. حاملين 
حياة  تظهر  لكي  يسوع  الرب  اماتة 
نحن  ألننا  جسدنا.  في  ايضا  يسوع 
اجل  من  للموت  دائما  نسلم  االحياء 
ايضا  يسوع  حياة  تظهر  لكي  يسوع 
في جسدنا المائت« )2كرونثوس 4 : 
7 - 11(. فروح الرب االله القدوس 
يساعدنا  الذي  هو  فينا  يسكن  الذي 
شهواتنا  ونقمع  العالم  عن  نموت  ان 
روح  الن  بسهولة  نستعبده  وجسدنا 
حياة يسوع المصلوب هي التي تعين 
التي  الخطية  ضد  وتقوينا  ضعفاتنا 
في  تسقطنا  سوف  فعلناها  ان  كانت 
لن  وبالتالي  والكبريت  النار  بحيرة 
السماء  في  يسوع  المسيح  مع  نكون 
بل بجهنم. يعيننا الرب االله ان نسلك 
في تور كلمته المقدسة بإرشاد روحه 
في  غربتنا  زمان  لنقضي  القدوس 

سالم.

الي  الماضي  األسبوع  خضعت 
كانت  خاص  نوع  من  طبي  فحص 
تماما  يتوقف  تنفسي  ان  نتيجته 
ومع  مرة  وسبعون  اثنين  الليلة  في 
االنسان العادي اقل من خمس مرات 
اذا فحالتي بالغة الخطورة، كل هذا لم 
يزعجني ألنني ال اخاف الموت حيث 
انني اضمن ابديتي في حضن يسوع 
وليس  أزعجني  ما  ولكن  المسيح، 
بمعدل  ليلة  كل  اموت  انني  ارعبني 
اثنين وسبعين مرة واحتمال اكثر من 
يومها.  األجهزة  ما سجلته  فهذا  ذلك 
قالها  التي  اآلية  تذكرت  الحال  ففي 
نمات  اجلك  اننا من  الرسول:  بولس 
للذبح  كغنم  حسبنا  حيث  النهار  كل 
)رومية 8 : 36(، الذين صلبوا الجسد 
 5 )غالطية  والشهوات  االهواء  مع 
وليس  اختياري  الموت  هنا   .)24  :
مع سبق اإلصرار والترصد او عن 
عمد او انتحار او في ساحة المعركة 
للشهوات  السماح  بعدم  طوعا  لكن 
او  فينا  تتحكم  ان  من  والرغبات 
يرعب  ذكرها  كلمة  فالموت  تقودنا. 
الناس لكنها حقيقة تفرض نفسها اجال 
 11-3  :  1 كولوسي  عاجال.ففي  ام 
الشهوات  بإماتة  بولس  يأمرنا  حيث 
فكل ما ال تغذيه وال تعتني به يموت 
والكلمات  الشريرة  الرغبات  هكذا 

البابا  نياحة  بعد  البابا:  أنتخاب 
ميخائيل األول أجتمع الشعب بروح 
إلى  القدس  الروح  ألهمهم  واحده. 
مكارى  األنبا  بدير  ناسك  راهب 
أياديهم  األساقفة  فوضع  مينا  إسمه 
بأسم البابا مينا األول رقم 47. أهتم 
البابا الجليل فى بناء الكنائس المهدمه 

وترميم األديره.

جرحت فى بيت أَِحَبّئِى: إن شيطان 
إلى  بطرس  بالراهب  دفع  الغرور 
رفض  ولما  مطراناً  ليرسمه  البابا 
البابا ألسباب روحيه أرسل هذا البابا 
بطريرك  إلى  مزور  بتوقيع  رسالة 
أنطاكيا يطلب منه أموال الذى مأل به 

جيوب الراهب بطرس.

منصور  جعفر  أبو  الحاكم  الوالى 
بخليفة  الراهب  تصادق  العباسى: 
الملكى  المسلمين وعمل فى القصر 
من  هدايا  وأهداه  شهور  ثالث  لمدة 
أن  الخليفة  من  الحرام. طلب  المال 
يقيمه بابا األسكندرية وأيدته زوجة 
إلى  رسالة  الخليفة  أرسل  الخليفة 
فى  لتمكينه  عون  أبى  مصر  والى 
لنفسه  صنع  الراهب.  رغبة  تلبية 
المالبس الباباوية ومنها قلنسوه كتب 
وخادم  روما  بابا  )بطرس  عليها 

الملك(.

دار  فى  ببطرس  يلتقى  البابا 
الوالية: تفرس البابا فى وجهه وقال 

تلقاء  من  أحد  الكرامة  هذه  ينال  )ال 
ذاته بل من دعاه هللا كما دعا هارون. 
خر 28( )وكل غرس ال يغرسه أبى 

السماوى يقلع ويلقى به فى النار.

إبى  الوالى  إتفق   .)13  :15 مت 
األساقفة  دعوة  البابا  يجل  الذى  عون 
وكان  األساقفة  اآلباء  فلبى  داره  فى 
أوسيم  أسقف  مويسيس  األنبا  معهم 
الذى قال لبطرس )أنت خائن للكنيسة 
هذا  تطأ  أن  عليك  ويحرم  ـ  المجيدة 
المكان المقدس بقدميك النجستين( فلم 
يطق الوالى أبو عون صبراً على هذا 
المتصلف وأمر بإلقائه فى السجن على 
الفور وقضى بطرس ثالث سنوات فى 

السجن جزاء ما جنت يداه.

إستبدل  على:  بن  صالح  الوالى 
أبو  مكان  الوالى  هذا  العباس  الخليفه 
عون فأصدر عفواً شاماًل على جميع 
السجين.  بطرس  ومنهم  المسجونين 
ولكن لما خرج عرف أن الخليفة أبو 
جعفر المنصور الذى ساعده قد مات. 
ومن  عاصمة  بغداد  بنى  الذى  هذا 
مراحم هللا أن يكون قلب الوالى فى يد 
متسامحاً  كان  بن على  إذ صالح  هللا. 
للمسيحيين وإنصافه  مثل سلفه ومحباً 
سيناء  منطقة  لواليته  هللا  أزاد  ولذلك 

ووسط الحجاز وبرقه.

بيعة  إلى  البابا  إنتقل  البابا:  نياحة 
األبكار وكانت أيام باباويته ثمانى سنين 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا مينا األول رقم 47 عام 758 م

وعشرة شهور.

البابا يؤنس الرابع رقم 48 عام 768 
م بالقرعه الهيكليه

أجتمع  شهراً  بعد 15  البابا:  إختيار 
ليلهمهم  والصوم  الصالة  فى  األساقفة 
الروح القدس ويرشدهم. فذكر شماس 
مسن أسم راهب إسمه يؤنس من دير 
فضلوا  األساقفة  ولكن  مكارى  األنبا 
القرعة الهيكلية أختاروا معه راهبين. 
على  وضعوا  قداسات  ثالث  أقاموا 
الرهبان  بأسماء  ورقات  ثالث  المذبح 
الثالثة عالوة على ورقة بيضاء وسحب 
الولد الصغير الورقة من األربع. إذ بها 
فهتف  قداسات  الثالث  فى  يؤنس  إسم 
رسمه  وعادل(.  )مستحق  األساقفة 
األساقفة بإسم البابا يؤنس الرابع. أرسل 
الكرسى  ومنهم  الشركه  رسائل  البابا 

األنطاكى الذى تهلل لهذا األختيار.

إلى  عون  أبو  عاد  الحاكم:  الوالى 
منصفاً  محباً  ثانية.  مرة  مصر  والية 
للمسيحيين. إنصرف البابا فى ظل هذا 
السالم فبنى كنيسة كبيرة باألسكندرية 
تكالب  لسكناه.  دار  جوارها  وإلى 
والمساهمة  بالمال  التبرع  فى  الشعب 
واألديرة.  الكنائس  وتعمير  بناء  فى 
باألشكال  الفنانون  األقباط  وأنضم 
الهندسية واأليقونات فجعلوها الصورة 

المرئيه لغير المرئى. 

جنوى غاىلقرأت لك 

املصاحلة مع الناس حمبوبة لدي اهلل
By Andrea

قبل بضعة سنوات أخذت قلم وبعض 
االوراق وبدأت أكتب خطابا لصديقتي  
التي كانت قريبة جدا لي لعدة أعوام 
أشياء  بدأت  ثم  قريب  وقت  حتي 
أحداث  و  التفاهم  عدم  من  صغيرة 
أخري تتراكم حتي صارت أكثر من 
اللزوم وكسرت العالقة بيننا ، وكتبت 
وعن  الفهم  وسوء  ذكرياتنا  عن  لها 
قصدي الحسن وشعوري بأاللم وكتبت 
به  فيه وشعرت  عن كل شئ فكرت 
بالتوتر  أشعر  وأنا  الرسالة  وأرسلت 
ثقل عن  بأزالة  أيضا  ولكني شعرت 
كاهلي بهذا االعتراف فقد كنت أبحث 
هللا  أن  وأعرف  الداخلي  الشفاء  عن 
كما يهتم بأن يكون لنا عالقة قوية به 
مع  الحسنة  بعالقتنا  أيضا  يهتم  فهو 
االخرين ، ففي انجيل ماثيو االصحاح 
5 وعدد 24 ) فأن قدمت قربانك الي 
المذبح وهناك تذكرت أن إلخيك شيئا 
عليك فأترك هناك قربانك قدام المذبح 
أخيك  مع  واصطلح  أوال  وأذهب 
فأهلل   ،  ) قربانك  وقدم  تعال  وحينئذ 
يعرف كم من السهل ان نتلف عالقتنا 
مع البعض فطلب منا أن نصلحها بدال 
من تركها مكسورة ، وأنا لست خبيرة 
في أعادة العالقات والمصالحة وعادة 
ألعتذر  أذهب  طفلة  كأنني  أشعر 
لزميلتي عندما تطلب مني المعلمة هذا 
وهو ما افعله عندما أشعر بروح هللا 
يؤنبني و يدفعني للتصالح مع صديق 
هللا  بحنان  االن  أشعر  ولكنني    ،
غيرت  التي  الفائقة  ونعمته  وغفرانه 
المشاعر  أخفاء  إن   وأعلم  حياتي   
الطيبة والمحبة  لن يغير الناس ولكن 
إظهار الحب بدون شروط سيغيرهم 
. وهذه بعض االشياء التي قد  تساعد  
 : أوال   : الناس  مع  التصالح  علي 
النك  جيد  فهذا  بمشاعرك  أعترف 
لتخرج  نفسك  أعماق  في  ستغوص 
يمكنك  حتي  السطح  علي  شعورك 
تشعر  كنت  فإذا   ، والنسيان  الشفاء 

أو  الخيانة  أو  االزدراء  أو  بأألذي 
عدم الثقة أو االلم النفسي فأكتب  علي 
ورقة وكل ما تحس به فسيريحك هذا 
ثم مزقها وثانيا : أسعي لفهم الشخص 
االخر وأسال هللا أن يساعدك في هذا 
وكن متعاطفا وأساله عما يضايقه منك 
الصحيحة  للعالقات  المفتاح  هو  فهذا 
وحاول أن تفهم وجهة نظره ثم تحدث 
تتفقا  ال  وعندما  لالمور  رؤيتك  عن 
فحاول أن تجد شئ صغير تتفقان فيه 
بينكما  تواصل  نقطة  يكون  أن  يمكن 
كما  االخر  الشخص  سامح   : ثالثا   ،
سامحك المسيح وغفر لك ، ورابعا : 
أعطي فرصة ثانية  لالخر : إذا كان 
االخر قد خان ثقتك او كسر قلبك او 
تسبب في الم لك فقد ال تسمح له بأخذ 
مكانة في قلبك كما كان ولكن تستطيع 
بناء  للبدء وألعادة  تعطيه فرصة  أن 
الثقة  وأسمح له أن يكون حولك قليال 
أنسي  المناسب  الوقت  في   : وخامسا 
لك  يسببهم  التي  وااللم  المرارة  كل 
ان  هللا  من  وأطلب  الماضي  تذكر 
يساعدك علي نسيان االمور الموجعة 
يعوضك  فهو  عنده  واتركها  للقلب 
عنها ويحملها بدال منك ، المصالحة 
أن  اليوم  فحاول  شجاعة  الي  تحتاج 
تأخذ الخطوة االولي في أتجاه اصالح 
العالقات وأرسل اليوم رسالة خاصة 
الي مخاصمك .واما عن صديقتي فقد 
تلقيت منها رسالة تشرح فيها شعورها 
ووجهة نظرها ورغبتها في أن تعود 

االمور الي ماكانت عليه
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البابا  أفتقاد  أثناء  مرقس:  الشماس 
لشعبه بالمدن والقرى. مشجعاً الشباب 
وجد  المستقبلة.  الكنيسة  أعمدة  ألنهم 
الدينية  العلوم  فى  متبتاًل متبحراً  شاباً 
اإللهية  األسفار  يرتل  وكان  والمدنية 
البابا  أخذه  سامعيه.  نفوس  فى  تؤثر 
ثم ألبسه أسكيم  له ثم مستشاراً  تلميذاً 
الرهبنه وكان يرافق البابا فى كل مكان 

يذهب إليه.

يهدء  ال  الشيطان  الخلقيدون:  حسد 
فدبر زعيمهم المؤامرات لإليقاع بينه 
بقوة  ولكن  عون.  أبى  الوالى  وبين 

الصالة والصوم يهرب الشيطان.

يكن  لم  ما  حدث  ناقصاً:  الحصاد 
نقص  القمح  حصاد  أن  الحسبان  فى 
نقصاً كبيراً. إعتكف البابا فى الصوم 
والصالة. فتح مخازن الكنيسة ووزع 
على الشعب مسلمين ومسيحيين. حث 
األغنياء على مساعدة الفقراء إلى أن 
أتى الحصاد فى العام التالى فائضاً عن 

الحاجة.

الشعب  أختار  أنطاكيا:  بطريرك 
نياحة  بعد  كرياكوس  البطريرك 
بابا  إلى  الشركه  رسالة  فأرسل  سلفه 
األرثوذكسى  واإليمان  األسكندرية 

المشترك.

البابا: بعد نياحة  نعود إلى سكرتير 
األنبا جوارجيوس أسقف بابلون أتجه 
الراهب  رسامة  إلى  الشعب  أنظار 
لبابلون.  أسقفاً  البابا  سكرتير  مرقس 

ولما علم مرقس هرب ولم يعثروا عليه 
فرسم البابا بداًل منه األنبا ميخائيل. بعد 
مدة ظهر مرقس بعد أن أطلع راهب 
مرقس  أن  رؤية  رأى  أن  البابا  شيخ 
وعاد  المرقسية  السدة  على  سيجلس 

مرقس إلى سكرتارية البابا.

حروب متعدده: قامت ثورة بالصعيد 
تنتمى إلى بنى أميه أجهضها العباسيين 
أن  العباس  المهدى  الخليفة  وأضطر 

يقضى على المتمردين ثم مات.

أبن  عين  العباس:  الهادى  الخليفة 
أخيه على مصر هو الوالى إبن سليمان 
العباس كان هذا الوالى يتوهم أن هدم 
الكنائس مما يأمر به الدين األسالمى. 
فأمر بهدم الكنائس فى جميع البالد من 
البابا  مما ضاعف  وعرضها.  طولها 
فى الصالة والصوم وإقامة القداسات 
ببكاء وتضرع  المهدمه.  الكنائس  فى 

لإلله السمائى.

الرؤية: شاهد البابا مالكاً عن يمين 
المذبح وطمأن البابا أن الذى يأتى بعده 
سيصلح ما تهدم فإنشرح قلب ونفس 

البابا )حقاً أن مراحم الرب عظيمة(.

خدمته  فى  جهاد  بعد  البابا:  نياحة 
طمأن  عاماً.  وعشرين  أربعة  مدتها 
المجاورين له وخاصة لسماعه تعيين 
الدولة منصفاً  لبيب  إسمه  والى جديد 
وأن  لهم عن رؤيته  وقال  للمسيحيين 
وأبنه  سكرتيره  هو  بعده  يأتى  الذى 

الروحى.



المواطنة تعني الشعور باالنتماء والوالء 
الوطنية  الوحدة  على  والحفاظ  للوطن 
والستكمال  الوطنية،  بالهوية  واالعتزاز 
مسيرتنا نحو مفهوم الدولة الحديثة فالبد من 
وضع مشاكل وهمـوم كل األقليات المصرية 
الدينيـة في دائرة الضوء  أو  العرقيـة  سواء 
بمـا  األطياف  لجميع  قانونية  حلول  إليجاد 
يحقق مفهوم المواطنـة كقـيـمة إنسانية عليا، 
نأمل  التي  الحيوية  الموضوعات  أهم  ومن 
السادة  قبل  من  بجدية  بصورة  بحثها  في 
المسئولين أو األجهزة الرسمية أو من خالل 
دورته  خالل  النواب  مجلس  علي  عرضها 

الحالية النقاط التالية:- 

بطاقة  من  الديانة  خانة  إلغاء   .1
يريدون  لمن  اختيارية  جعلها  أو  الهوية، 
هي  فالديانة  الديني،  انتمائهم  عن  اإلفصاح 
أي شئ  تعنى  ال  فهي  باهلل،  اإلنسان  عالقة 
بالنسبة للدولة، فهناك دول عربية وإسالمية 
مثل  الهوية  بطاقات  من  الديانة  خانة  ألغت 
لبنان، وسوريا. يجب أال يعطى ذكرها أي 
ميزة لصاحبها، فكلنا أوال وأخيراً مواطنون 
في دولة واحدة نتذوق حلوها ونتجرع مرها. 

األديان  ازدراء  قانون  إلغاء   .2
األديان  ازدراء  قضايا  فمعدالت  المعيب، 
في  زادت  قد  الفكرية  الوصاية  بغرض 
السنوات األخيرة وطاردت العديد من الكتاب 
إن  وهذا  واألقباط..الخ  والفنانين  والمثقفين 
دل على شيء، فهو يدل على أن العوار في 
القانون وليس فيمن يقوم بتطويعه واستغالله 
تحارب  التي  الدولة  تسمح  فكيف  فحسب، 
قانون  على  ُتبقي  بأن  والتطرف  اإلرهاب 
المفكرين  سجن  في  المتطرفون  يستخدمه 

والكتاب والمدافعين عن مدنية الدولة ؟!. 

إصدار القانون الموحد لبناء دور   .3
األدراج(  حبيس  )قانون  وترميمها  العبادة 
تعبيراً عن تفعيل نصوص الدستور التي تقر 
المساواة في حرية التعبير والعبادة وممارسة 
الشعائر الدينية. ففي كل مرة يريد فيها األقباط 
بناء أو ترميم كنيسة إال ونرى اعتداء يحدث 
عليهم وعلى مدار عشرات السنين، وفي كل 
محرم  شيء  كنيسة  بناء  كأن  مصر  إنحاء 
وشيء ال يجوز، فحين يتم تشييد الشاليهات 
أرض  وعلى  البرق  بسرعة  والفيالت..الخ 
على  الحصول  دون  وأحياناً  مرخصة  غير 
رغم  جهة..الخ  أي  من  رسمية  موافقات 
وجود قرارات جمهورية سابقة نصت على 
لوقف  أما  اآلن،  حتى  تنفذ  لم  كنائس  بناء 
األمن تنفيذ هذا القرار ألسباب غير معلومة 
أو لتعقيدات بيروقراطية أو منع األهالي في 

المنطقة ببناء هذه الكنائس. 

المراجعة الدقيقة للمناهج التعليمية   .4
في كافة المراحل وإزالة كل العبارات التي 
ومراقبة  والتمييز  الكراهية  على  تحض 
التعليمية، ألننا نحتاج  العملية  القائمين على 
إلى خطوات حقيقية في تلك المرحلة لمعالجة 

الجذور وليس القشور. 

5.  إرجاع جلسات النصح واإلرشـاد 
قبيل عملية التحويل لديانة أخــري كما كان 
 / السيد  عهد  في  إلغاءها  وتم  سابقاً  متبع 
بحيث  األسبق  الداخلية  وزير  العدل  حبيب 
حقوقية  منظمة  أو  هيئة  رعاية  تحت  تكون 

وليس الجهات األمنية. 

لتجريم  تشريع  وضع  في  البدء   .6
بحيث  لها  رادعة  عقوبات  التمييز، ووضع 

نواحي  كافة  في  التمييز  عدم  على  ينص 
ألسباب  المصري  للمواطن  العملية  الحياة 
تتعلق بالجنس أو العقيدة أو اللون، أو اللغة، 
وعدم حجب أي وظيفة أو ترقية. مع إلغاء 
كافة القوانين المقيدة للحريات إعماال لروح 
طلبته  قد  المطلب  وهذا  الدسـتور.  ونص 

بعض األحــــزاب 

وفي  السابقة.  الفترة  خالل  الوطنية 
أنيسة   / النائبة  بأن  التنويه  نود  السياق  هذا 
حول  قانون  بمشروع  تقدمت  قد  حسونة 
التمييز  ومكافحة  المساواة  مفوضية  إنشاء 
بعد أن جمعت ما يقرب من توقيع )215( 
المساواة  لتصبح  المشروع  هذا  على  نائب 
بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة 

اجتماعية وأخالقية وممارسة سلوكية.

نقل الملف القبطي من أمن الدولة   .7
يخضع  سياسي  ملف  إلي  الداخلية  بوزارة 
لرئاسة الجمهورية أو مكتب رئاسة الوزراء 
كما كان سابقاً وذلك لحدوث تجاوزت كثيرة 

في حق األقباط خالل العقود األخيرة. 

8.  تجريم التهجير ألقسري، والعمل 
على تطبيق الدستور والقانون بحزم وبدون 
جلسات  وإلغاء  مسمى  أي  تحت  تمييز 
الصلح العرفية التي تؤدي إلى ضياع حقوق 
إهدار  أنها  كما  عليهم،  والمجني  الضحايا 
فعاًل  نحتاج  أننا  الدولة...  مؤسسات  لهيبة 
الحقيقية وليس  المواطنة  إلي ترسيخ مفهوم 

المنقوصة. 

بشكل  ستساهم  السابقة  الخطوات  فكل    
في مجالي  تحسين صورة مصـر  في  كبير 
حقـوق اإلنسان واحترام الـمـواثيـق والعهود  

الدوليـة. 

7
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Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687
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حنو تفعيل مبدأ املواطنة؟!

ألبري ثابت فهيم

STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

925 Bayly St. Suite 53
Pickering On   L1W 1L4
Cell: 416 670 2854

WE SPECIALIZE IN:
- Carpet Cleaning
- Furniture Steam Cleaning
- Car steam Cleaning
-Floor Strip/Wax
-Area rugs cleaning
-Janitorial services

We work 
evrywhere

وراثتنا للخطية االصلية )1(

عصام نسيم 
يتناول البعض هذا السؤال في وقتنا هذا بكثره وهناك 
من ينفي اننا ورثنا خطية ادم وهناك من يقول اننا ورثنا 

فساد الطبيعه وليست الخطية االصلية او خطية ادم !
وفي عقيدتنا اننا  ورثنا عصيان ادم  او خطيتة ورثنا 
نتائج خطية ادم فالحكم الصادر من هللا ضد ادم وحواء 
كان حكم على البشرية كلها التي كانت في صلب ادم 
فالطفل المولود حديثا كما الرجل الكبير كالهما ورثوا 
وورثوا  وتمرده  ادم  وورثوا عصيان  الفاسدة  الطبيعة 

خطية ادم .
الخطية  نقول  عندما  اننا  نوضح  ان  يجب  ولكن 
االصلية او خطية ادم ال نقصد االكل من الشجرة أي 
الفعل نفسه فادم وحواء من اخطئوا باكلهم من الشجرة 
الخطية  بالخطية االصلية هي  المقصود  ولكن  وحدهم 
التي اصابت الطبيعة البشرية بعد السقوط فادم وحواء 
قبل السقوط ليسوا بنفس الطبيعة البشرية بعد السقوط 
 ! خاطئة  طبيعة  واصبحت  الخطية  دخلتها  فالطبيعة 
بها  طبيعة  الشرور  فعل  والي  الشر  الي  تميل  طبيعة 
التمرد والعصيان طبيعة يصاب بها االنسان منذ مولده 
والتمرد  باالنانية  مصابون  االطفال  حتى  نرى  لذلك 
يفعلونه ولكنهم النهم ورثوا  ما  يدركون  انهم ال  رغم 
بطبيعة ملوثة بالخطية بكل ما فيها لذلك كل ابناء ادم 

ورثوا طبيعته بعد السقوط !
المقدس  الكتاب   وصفها   ما  هي   الطبيعة  وهذه 

باإلنسان العتيق . 
ونالحظ ان كل عقوبة الخطية التي نالها ادم وحواء 

وحتى الحية ورثها أبنائهم أيضا  بعد ذلك !
سقوطه  بعد  ادم  على  حكم هللا  ورثوا  الرجال  فكل 
فلعنة االرض عقوبة طالت كل ابناء ادم وايضا واصبح 
كل ابناء ادم يأكلون بالتعب منها كل ايام حياتهم وتنبت 
لهم الشوك والحسك وبعرق جبينهم يأكلون خبزهم حتى 

يعودوا لالرض مرة اخرى 
,, تك 17:3

ورثوا  النساء  كذلك 
نتيجة  ايضا  حواء  عقوبة 

خطيئتها فاصبحت النساء باالتعاب تحبل وبالوجع تلد  
تك 16:3

وايضا  الحية وكل نسلها  أصبحت ملعونة من جميع 
وتأكل  تسعى  بطنها  على   , البرية   البهائم ووحوش  

التراب  تك 14:3
اذن موضوع الوراثة كان واضح كل الوضوح بعد 
سقوط ادم وحواء وورثة الطبيعة كلها وليس ادم وحواء 
أصبحت  وأيضا  الخطية  وعقوبات  نتائج  ونسلهما  
الي  الحيونات  طبيعة  وتحولت  للشر  تميل  الطبيعة 
يحكمها  من  هو  الغاب  قانون  واصبح  مفترسة  طبيعة 
وحصل االختالل في الطبيعة ودخل المرض والوجع 

واأللم والموت إلي الحياة كلها !
وهكذا اصبحت الطبيعة خاطئة فاسدة مائتة  وهو ما 
للطبيعة  للتجسد االلهي حتى يهب الصالح  استوجب  
والفعلية  االصلية  الخطية  من  الخالص  ويهب  الفاسدة 

لالنسان ويهب الحياة لالنسان المائت !
وعن هذه الطبيعة يتحدث الرسول بولس قائال :

)الجميع زاغوا وفسدوا مًعا ليس من يعمل الصالح 
ليس وال واحد« )رو 3: 12(

للخطية  وراثتنا  على  يعترض  من  هناك  ولكن 
االصلية ويقول اننا لم نرث الخطية الن هذا ظلم فلماذا 
نرث خطية لم نفعلها ويقول اننا ورثنا الفساد والموت 

فقط !
وبنفس المنطق نقول لماذا نرث الفساد والموت المر 

لم نفعله اليس هذا من الظلم أيضا ؟

فما ذنبنا اذن إن نرث فساد طبيعة ادم ونحن 
لم نفعل الخطية ؟

ولماذا نرث حكم الموت ونحن لم نفعل الخطية 
فادم وحواء من فعالها وهم من يستحقون حكم 

الموت بنفس المنطق ؟!
في الحقيقة إننا كما نرث الفساد والموت نرث 
أيضا الخطية التي أصابت اإلنسانية فطبيعة ادم 
فقد  السقوط  قبل  كانت  كما  ليست  السقوط  بعد 
دخلت الخطية كفيروس أصاب الطبيعة البشرية 
طال  ما  كل  هي  اإلصابة  هذه  نتيجة  وكانت 
اإلنسان بعد السقوط وبالتالي ورث كل أبناء ادم 
من  فيها  ما  بكل  الفاسدة  الخاطئة  الطبيعة  هذه 

شرور وميل للشر ...الخ 
فقط  والنتائج  للفساد  الوراثة  كان  لو  أيضا 
فلماذا مثال ترث النساء الم  الحبل ووجع الوالدة 
؟  العقوبة  هذه  تتحمل  إن  النساء  باقي  ذنب  ما 

فقط  الموت  وحكم  الطبيعة  فساد  يكفي  فكان 
لماذا ترث النساء أمر كان خاص بحواء نتيجة 
للرجال  بالنسبة  األمر  نفس  كذلك   ؟  خطيئتها 
والحية بل وكل الطبيعة ؟ بالطبع الن كل ابناء 
ادم وحواء وكذلك كل الطبيعة والخليقة أصابهم 
دخلتها  طبيعته  فادم  وحواء  ادم  أصاب  ما  كل 
بل  أبنائهم  كل  وكذلك  والموت  والفساد  الخطية 
نراه  الذي  الخلل  احدث  ما  وهذا  الطبيعة  وكل 

اليوم !
فيها  ما  بكل  الطبيعة  ان  لنا  يوضح  وهكذا 
أي خليقة اخرى  او  انسان  من مخلوقات سواء 
الخطية طالت كل شئ واصابت  ان  لنا  توضح 

كل شئ !
نستكمل حديثنا بنعمة المسيح ونوضح االيات 
الكتابية وكذلك كتابات االباء عن وراثتنا للخطية 

األصلية !
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قال عنه الكاتب الفرنسي الشهير 
األب مارتان “ان بُنيان الدير ربان 
الجذاب  وموقعه  الُمدهش  هرمزد 
المجيد ال مثيل  يجعالن هذا األثر 
في  له  شبيه  وال  الغرب  في  له 

الشرق”. 

الصرح  هذا  ُمدهش  أنه  نعم 
هرمزد  الربان  “دير  العجيب 
وشهرته  اسمه  أخذ  الذي  القوش” 

من اسم “القديس هرمزد”.

أنكم  واثقة  وأنا  ُمدِهْش،  ِكالُهما 
ِكالُهما  بقصة  تستمتعون  سوف 

كما يرويها لنا الراوي.

في العراق وفي عهد البطريرك 
الخليفة  عاصر  الذي  أيشوعياب، 
أبو بكر وعمر بن الخطاب، يُحكى 
الموصل،  حاكم  إبن  شيبيني  أن 
عقبه بن فرقد، قد أصيب بمرض 
إقترح  فيه األطباء،  عضال إحتار 
ناسك  إلي  بإرساله  الناس  عليه 
ًيقيم  له،  يُصلي  هرمزد  اسمه 
بإحدي الصوامع بالقرب من الدير 

في جبل القوش.

عندما وصل حاكم الموصل إلي 
فارق  قد  ابنه  كان  القوش،  جبل 
الحياة، وأراد أن يرجع ليدفن إبنه، 
إال أن الُمرافقين له أصروا علي أن 
طمأنهم  هرمزد،  للربان  يوصلوه 
الربان وبعد صالة طويلة رجعت 

الحياة إلي شيبيني.

الموصل،  إلي  الحاكم  رجع 
فيه  شارك  عظيماً،  إحتفااًل  وأقام 
المسيحيين والمسلمين واليزيديين، 
سبعة  شيبيني  إبنه  مع  وأرسل 
أوزان من الفضة للربان هرمزد، 
ُمخصص  دير  ببناء  يقوم  لكي 
أراضي  الحاكم  له  أوقف  كما  له، 
البناء علي يد  وأمالك كثيرة، وتم 
أميران آشوريان حوالي سنة 640 
م. تخليداً لذكراه وُسمي الدير علي 

اسم الربان هرمزد.

هو  الُمدهش  الربان  هذا 
الرهبانية  مؤسس  “هرمزد،” 
الكلدانية،  الهرمزية  األنطوانية 
من  )شيراز(،  الفاط  بيت  في  ولد 
مقاطعة األهواز، في أواخر القرن 
أبوين  من  الميالدي،  السادس 

مؤمنين هما يوسف وتقال.

عشر  الثانية  في  المدرسة  دخل 
اللغوية  العلوم  وتلقي  عمره،  من 
والدينية، ونبغ في العلوم الآلهوتية 
التي كانت تستهويه جداً، وفي سن 
لحياة  اإلنقطاع  قرر  العشرين، 

الُزهد والنُسك والرهبنة.

قام  الرهبانية،  حياته  بداية  في 
ناحية  المقدسة  األماكن  بزيارة 
برعينا  لدير  ذهب  ثم  فلسطين، 
الذي كان به حوالي 200 راهب، 
ولكنه أراد أن يتوحد، فترك الدير، 
ليعيش في تقشف وخلوة صارمة، 
جبلي،  كوخ  في  منفرد  مكان  في 

يُصلي ويصوم ويتأمل.

راهب  مع  وتقابل  األيام  مرت 
بسبب  ولكن  ابراهيم،  يُدعي 
من  قريباً  كان  الذي  الجفاف 
آخر  موضع  إلي  ذهبا  صوامعهم 
قرية  شرق  عذري  بيت  جبل  في 
القوش، وأقاما في مغارتين بجوار 
ينبوع ماء يخرج  به  كهف، يوجد 
عذبة  المياة  الصخور،  بين  من 
هذا  عرف  والسقيم،  العليل  تشفي 
النبع فيما بعد بإسم “عين القديس” 
الناس  ولآلن  دقديشا”،  “عينا  أي 

يتباركون من ماء هذا النبع.

إبراهيم،  الراهب  يستطع  لم 
الُمكوث مع صديقه هرمزد سوي 
ثالثة أيام، فإرتحل إلي شمال شرق 
وهو  ديراً  لنفسه  وبني  باطانيا 
المعروف حالياً بدير مار أوراها.

من  شخصاً   50 أن  يقولون 
الربان  قصدوا  ايثاالها  مدرسة 
ليعيشوا  إليه  وإنضموا  هرمزد، 
لهم  وبنوا  جماعية،  نُسك  حياة 
كنيسة فكانت نشأة الدير وقد ساعد 
البناء  في  الُمجاورة  القري  أهالي 
عدد  أصبح  قصيرة  فترة  وفي 

الرهبان حوالي 120 راهباً. 

بالدير، وكان  الرهبان  زاد عدد 
صومعته  بحفر  يقوم  راهب  كل 
كان  وأحيانا  بيديه  الصخر  في 
من  ألكثر  الصومعة  حفر  يستمر 
عدد  وصل  أن  إلي  سنوات   10
صومعة،   400 حوالي  الصوامع 
كانت الصوامع ترتبط مع بعضها 
بطريقة خفية ليست ظاهرة للعيان، 
كبيرة  إلي صومعة  باإلضافة  هذا 
الطعام،  غرفة  عليها  يُطلق  جداً 
في  محفورة  قدم،   40 طولها 

الصخر. 

الُمدهش  القوش  هرمزد  عاش 
في ديره الُمدهش الذي ُسمي علي 
حوالي  استغرق  أنه  ويُقال  إسمه 
اآلن  بناءه، وأصبح  في  عاماً   22
المسيحيين  لحج  ومكاناً  مزاراً 
يريدون  مما  المسيحيين  وغير 
المعجزات،  عمل  وطلب  التبرك 

باإلضافة إلي كونه دير للرهبان.

وتنيح القديس هرمزد عن عمر 
يُناهز 94 عاماً، قضاها جميعاً في 
واألصوام  والتأمل  التقشف  حياة 

العشرون  بإستثناء  والصلوات، 
طفولته  سنوات  هي  األولي،  سنة 
يُميزهذا  شئ  أكثر  ودراسته، 
القديس هو مالمح السالم والهدوء 
النفسي المرسومة علي وجهه، مع 
إشعاعات نورانية تنبثق من عينيه 
أوحزين،  ُمتألم  لكل  بلسماً  فتكون 
ُمطارداً  دائماً  القديس  كان  ولذا 
من  وأيضاً  الصلوات  طالبي  من 
األخري،  باألديرة  الرهبان  بعض 
الذين بدأت الغيرة تأكل قلوبهم من 
جهة الموهبة الُمعطاه لهذا القديس 

الُمدهش.

المدهش،  األثري  الدير  هذا 
يقع بالقرب من بلدة القوش شمال 
العراق، ويعتبر من أشهر األديرة 
حيث  األوسط،  والشرق  بالعراق 
القرنين  في  مرموقة  مكانة  إحتل 
العاشر والحادي عشر، ولذا ُسمي 

ب”دير الربان هرمزد القوش”.

العالم  في  األديرة  معظم  نعم 
بُنيت علي الجبال، ولكن هذا الدير 
الُمدهش يُعتبر صرح أثري محفور 
في صدر جبل القوش، شاهداً علي 
يحفر  لكي  وإبداعاته  اإلنسان  قوة 
الصخري  الصرح  هذا  بأنامله 
يطل  جبل  سفح  علي  من  الشاهق 
علي البحر بإرتفاع 900 متر عن 

سطح البحر.

تُحفة  يعتبر  الُمدهش  الدير  هذا 
حينما  روحية،  معمارية  طبيعية 
تتواجد في هذة البقعة تشعر وكأنك 
إلي  تارة  يأُخذك  تليفريك،  بداخل 
فوق فتشعر بأنك تسبح في الفضاء، 
علي  تتمشي  وكأنك  أخري  وتارة 

سطح مياة البحر.

الصوامع  من  أي  في  تحتار 
كانت  أذا  أيلولة،  لتأخذ  تدخل 
الصومعة بدون صاحب، وإذا كان 
يستضيفك  من  ستجد  راهب  بها 
والتأمل  الحديث  حلو  ويشاطرك 
الصومعة  إلي  يصطحبك  وربما 

الكبيرة حيث تتشاركان الطعام.

أثناء تجوالك ُهنا أوُهناك ستجد 
الثالثة  جهاته  من  ُمحاطاً  الدير 
وأكيد  الطبيعية،  العالية  بالقمم 
سوف تقع عينيك علي البرج الذي 
صدي  تسمع  حيث  ناقوساً،  يعلوه 

دقاته في جميع أنحاء البلدة.

الوادي  ُعمق  إلي  نظرت  وإذا 
ستُطالعك أشجار خضراء في كل 
الناس  منها  يأخذ  السنة،  أوقات 
ستجد  كما  للبركة،  وثمار  ورق 
بكثرة  متوافر  العرقسوس  نبات 
هناك، هذا باإلضافة إلي عين الماء 

التي اشتهرت بعين القديس.
]البقية ص [

هل المال فعال »اصل كل الشرور« . 
المقدس عن  الكتاب  الحقيقه ما ذكر فى 
حب  عن  قيل  الشرور  اصل  المال  ان 
المال وليس وجود المال . المال يصبح 
بركه اذا ما استخدمناه  ال اسعاد االخرين 
من حولنا واسعاد انفسنا بالتاكيد وىصبح 
ولمجد هللا  للخدمه  استخدم  ما  اذا  بركه 
السيد  فيها  امتدح  كثيره  امثله  وهناك 
مثل  االموال  اصحاب  او  المال  المسيح 
قاضى الظلم الذى اعطى نصف امواله 
التى  االرمله  وكذلك    ... الرب  فمدحه 
اغلى  اعطت  والتى  الفلسين  اعطت 
والتى  الطيب  وساكبة   .... ماعندها 
وفرته  الذى  مالها  بكل  تقريبا  ضحت 
كانت  الثمن  غالى  طيب  صورة  فى 
ستستخدمه ليوم فرحها ... وسكبته بكل 
فرح وغسلت به رجل السيد المسيح ....  
وغيرهم ممن اكرمن الرب من اموالهن 
وغيرهم   ... ماله  عشر  يعطى  ممن  او 
ايضا  االمثله  االمثله كثيره.   ... كثيرين 
حب  يسببها  التى  الشرور  عن  كثيره 
المال امثال ... الغنى الذى اختبره السيد 
اموالك  بقوله »اذهب وبع كل  المسيح  
القول  على  اغتم  لكنه  الفقراء«  واعط 
المال  ومضى حزينا.. وهناك من احب 
... فخنق نفسه »يهوذا« الذي باع سيده 
الضال  االبن  كذلك  الفضه.  من  بثالثين 
الذى ضيع ماله وانفقه حتى اصبح ياكل 
ماتاكله الخنازير. وفى العهد القديم نجد  
رجل   « اليشع   « غالم   « »حيجزى 
هللا  الذى جرى وراء » نعمان االرامى 
االمر  وانتهى  وزنتى فضه  منه  »واخذ 
بان برص نعمان  لصق  به وب نسله 
»  هناك من أحب المال حتى أنه كذب 
وُصِرَع هو وزوجته... إنهما  » حنانيا 
حقال   « حنانيا   « باع  »فقد  وسفيره 
الثمن  من  جزءا  واختلس  له  ملكا  كان 
وقع  »بطرس«  توبيخ  سمع  وعندما 
 « جاءت  ساعات   ثالث  وبعد  ومات 
سّفيرة »وسألها«  بطرس«، عن الثمن 
الذى باعا به الحقل فكذبت هى االخرى 
بيع  تم  فقط  المقدار  بهذا  أنه  وأعلنت 

الحقل فوقعت هى ايضا وماتت.

السؤال  االن هو : هل االهم هو المال 
؟!!  والعلم  العقل  ام  )السلطه(  النفوذ  او 
. طبعا فيه ناس اول ماتسمع السؤال ده 
المال  الدنيا هى  فى  اهم حاجه  تقول  ح 
شى  كل  اشترى  ان  استطيع  بالمال   .
حتى السلطه او النفوذ . زى مثال بعض 
تنجح  مثال  عشان  بتستقتل  اللى  الناس 
فى االنتخابات .. وتوصل مثال لمجلس 
الشعب )السلطه( باستخدام )المال(  وده 
واستخدامهم  وغناهم  ثراهم  نتيجه  طبعا 
هذا المال لتحقيق المركز او السلطه ... 
لكن لو فكرنا تانى ح نالقى ردود اخرى 
بتقول ان المال ممكن يزول او ال ينزه 
صاحبه يعنى ممكن واحد ال يظهر عليه 
ماله(  كثرة  مع  )حتى  غنى  مظاهر  اى 
وقد يوجد المال مع بعض الناس ولكنهم 
اى  برضه  عليهم  يظهر  وال  يكنزونه 
مظاهر للغنى او استخدام المال . وهناك 
بعض الشحاتين الذين بعد مغادرتهم الدنيا 
.. يجد اوالدهم اوورثتهم ثروات طائله . 
فى مصر كانت تاتى الى بيتنا ست فقيره 
وكانت مشهوره بلف حزام حول وسطها 
ست  كانت   ... المال  من  ماتملكه  به 
ويعطفون  الناس  عليها  ويشفق  عجوزه 

عليها باعطاءها مما لهم . اختفت السيده 
بعد  فيما  وعلمنا  كبيره  لفتره  الفقيره 
الشارع  فىى  محل  باب  على  ماتت  انها 
معاها  يجدوا  لم  اوالدها  وعندما حضر 
للسلطه  بقى  نيجى   . الفلوس  حزام   ...
ويقولون  الكثيرين  سيتبارى  وهنا   ..
انها اهم من المال وقد يكون بعض من 
من  بعض  فمثال   . االراء صحيحا  هذه 
مثال  مصر  فى   .. البسطاء  الموظفين 
راتبهم   سوى  يملكون  ال  قد  والذين   ...
القليل قد يستخدمون ما لديهم من سلطه 
فى اذالل خلق هللا وتوقيفهم طوابير كما 
الحكوميه  المصالح  يحدث فى كثير من 
. وبعض هؤالء يستخدمون السلطه فى 
او  يعنى  )رشوه(  المال  على  الحصول 
بيدلعوها )رشا( . او فران مع فقره الشديد 
.... يجعل الناس يقفون فى طوابير ... 
ويتحكم فى خلق هللا . ... من اجل لقمة 
العيش ... او امين شرطه يستغل سلطته 
فى  مكانه  يستغل  مرور  عسكرى  او   .
الرشوه  اخذ  برضه  او  مخالفات  فرض 
من خلق هللا . او ضابط فى قسم شرطه 
يعذب شخصا متهما ... قد تظهر ... فى 
الكثير  تظهر  السلطه    . براءته  النهايه 
احدى   مثال  اعرف   . البشر  طباع  من 
االعداديه(  المرحله  )فى  الصديقات  
 .. جدا  نحبها  صاحبه  فعال  وكانت 
دخلنا معا ومعنا بعض زميالت الفصل 
وقررت  بالمدرسه  الكشافه  فريق  فى 
المدرسه ان تكون هذه الصاحبه مسئوله 
يتكلمون  من  اسماء  وكتابة  النظام   عن 
ذلتنا   ... بجد  صاحبتنا   ... حدث  فماذا 
.... مش بس لو بنتكلم ... لكن ماكنتش 
بتخلينا نتنفس . كل ده مع امثله ذكرتها 
ل سلطات بسيطه جدا ... فما بالكم بقى 
او  العليا  السلطات  استخدام  اساءة  من 
الدوله  امن  زى   ... الحساسه  المراكز 
بيصبح  هنا  بجد  الموضوع   ... وغيره 
العلم  هو  االهم  هل  طيب   . جدا  خطير 
او العقل المفكر .... قد يكون هذا مهما 
الى حد كبير وهو االنفع واالهم للمجتمع 
لكن برضه العلم والعقل مع عدم وجود 
المال او السلطه مش ح يظهروا اصال 
او يستفيد بيهم  المجتمع ... بدليل هجره 
المفكره وفرارها من  العقول  الكثير من 
المجتمعات التى ال تقدر العلم او تحترمه 
ونجاحهم جدا فى بالد اخرى ... تحترم 
العلم وتقدره . مثال تعيين اشخاص فى 
نتيجه  بها  العمل  يستحقون  ال  امكان 
وحرمان   غناهم  او   .... ذويهم  سلطة 
مفكرين  من  الفرص  هذه  مايستحقون 
وال  يعنى   ... ايه  الحل  طب  وعلماء.. 
مال ... وال سلطه ... وال علم ح ينفعوا 
وال ايه .. اظن الحل فى استخدام العقل 
او العلم فى تطوير المجتمع حتى ال يبهر 
واستخدام   ... العقل  هذا  السلطه  بريق 
المناسب  المكان  وفى   ... بحكمه  المال 
... لتحقيق المعادله الصعبه التى تجعل 
واسعاد  بالحياه  للتمتع  وسيله  المال  من 
وسيله  السلطه  وتجعل   .... االخرين 
او  لتكديرها  وليس  الناس  حياة  لتسهيل 
واالستفاده  ومشاعرهم  اموالهم  ابتزاز 
تطفيشها  وعدم  المفكره  العقول  من 
للوصول الى مجتمع ناجح متزن  يسعد 
والعقول   .... والنفوذ  بالفلوس...  الناس 
المفكره ... اللى جوه الرءوس .... كل 

سنه وانتم طيبين . 
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الفلوس .... وال 
النفوذ ..... وال اللى 

جوه الرءوس

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

هرمزد امُلدهش
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
املصرية  الطائرة  اختطاف  كوميدية 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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مأساة كبري تجعل العالم يهتز بعنف 
تداهمه  عندما  بالغ  بقلق  الموقف  ويتابع 
إرهابي  أوعمل  طائرة  باختفاء  األخبار 
باختطاف طائرة. وأكثر من يقلقهم األمر 
ويقض مضاجعهم هم أهل ركاب الطائرة 
المفقودة أو المختطفة. ويظل الناس في قلق 
بالغ حتي تنجلي الصورة وتُحط الطائرة 
بسالم في مطار ما. ويترقب العالم ويتابع 
عملية المفاوضات مع الخاطف حتي يتم 
كرهائن،  المحتجزين  الركاب  تخليص 
وفقط بهدأ يتفس العالم الصعداء، أما في 
حالة اختطاف الطائرة المصرية فقد كان 

األمر مختلفا.
اختطاف  عملية  أول  العالم  شهد   
سياسي  طريق  عن  سياسية  ألسباب 
شيوعي كولومبي ينتمي للتحالف الشعبي 
بين  الخمسينات  وفي  األمريكية.  للثورة 
عامي 1954 – 1973 حدثت 14 عملية 
اختطاف كان معظمها في إطار الحرب 
الباردة. ووصلت عمليات الخطف أوجها 
في سبعينات القرن الماضي حيث كانت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتنظيمها 
من  أول  حبش  جورح  يقيادة  الماركسي 
المسيحي  إسم  األسلوب، وبرز  لهذا  لجأ 
الطائرات  مختطفي  كأبرز  حداد  وديع 
خالد  ليلي  إسمها  سيدة  أول  معه  وكان 
التي قامت بخطف طائرة أمريكية متجهة 
في  أبيب  تل  إلي  أنجيليس  لوس  من 
خطف  عملية  إطار  في   1970 سبتمبر 
أسيرة،  وسقطت  بالفشل  انتهت  ثالثية 
طائرة  خطف  بعملية  تحريرها  وتم 
الثالث  الطائرات  بتفجبر  انتهت  أخري، 
وعلي  ركابها،  إخالء  بعد  األردن  في 
بين  األسود  أيلول  أحداث  انطلقت  إثرها 
األردن ومنظمة التحرير انتهت بخروج 
الفلسطينيين من األردن إلي لبنان. وكان 
فشل عملية خطف الطائرة اإلسرائيلية إلي 
مطار عنتيبي بكينيا جعل الجبهة الشعبية 
وأطرف  األسلوب.  هذا  عن  تتراجع 

عمليات الخطف وأكثرها دموية كانت:
لطائرة  اختطاف  عملية  أول  في  ـ 
تجارية في التاريخ، تحطمت طائرة تابعة 
بين  رحلة  خالل  باسفيك  كاثي  لشركة 
عام  يوليو   16 يوم  كونج  وهونج  مكاو 
1948، بعد أن أطلق الخاطف النار على 

القبطان وسقطت الطائرة في الماء، وعثر 
الصين  سواحل  من  بالقرب  الصيادون 
أحد  أنه  تبين  الوعي  فاقد  رجل  على 
الخاطفين وأمضى 3 سنوات في السجن.

إختطف   1981 عام  مايو   2 في  ـ 
لشركة  تابعة  طائرة  دواني  لورانس 
دبلن  من  متجهة  لينجوس  إير  طيران 
وبعد  فرنسا،  إلى  بها  وتوجه  لندن،  إلى 
مفاوضات 10 ساعات طالب المختطف 
السر  عن  اآلفراج  البابا  من  خاللها 
الثالث لفاطمة، اقتحمت القوات الخاصة 
الفرنسية الطائرة واعتقلت الخاطف دون 
إطالق أي رصاصة، وحكم عليه باسجن 
5 سنوات، دون أن يعرف أحد حتي اآلن 

هذا السر.
ـ في يونيو عام 1985 قام رجل مسلح 
 737 بوينج  طائرة  باختطاف  بمسدس 
تابعة لشركة طيران براثين سيف وعلى 
أفراد   5 من  وطاقم  راكباً   116 متنها 
كانت متوجهة من تروندهايم إلى أوسلو 
بالنرويج، وكان الخاطف قد شرب كل ما 
وقت  وبعد  كحوالت،  من  بالطائرة  كان 
من هبوط الطائرة في مطار أوسلو سمح 
النهاية  وفي  بالمغادرة،  الركاب  لجميع 
استلسم الخاطف مقابل المزيد من الجعة.

ـ تعتبر رحلة الخطوط الجوية المصرية 
للقاهرة  أثينا  من   1985 عام   »648«
قام  أن  فبعد  دموية،  الرحالت  أكثر  من 
أبو نضال«  ثالثة عناصر من »منظمة 
ليقوم  اختطافها،  بمحاولة  الفلسطينية 
الرحلة  متن  على  مصري  أمن  ضابط 
بإطالق النار على أحد الخاطفين وقتله، 
الرصاصات  عشرات  الضابط  ليتلقى 
بالمقابل وتخترق إحداها الطائرة مما دفع 
الطيار إلى االنخفاض والهبوط في مالطا 
المحلية،  السلطات  رغبات  عكس  على 
أمريكيين  راكبين  المختطفان  وأعدم 
إطالق  وتتبادل  المصرية  القوات  لتدخل 
النار مع الخاطفين، مما أدي في النهاية 
إلى مقتل 60 من أصل 92 مسافراً كانوا 

على متن الرحلة.
ـ في 7 أبريل عام 1994 حاول مهندس 
الطيران أوبورن كالوي اختطاف طائرة 
بغرض  إكسبريس  فيدرال  لشركة  تابعة 

تحطيمها لتحصل أسرته على 2.5 مليون 
الشركة  أن قررت  بعد  كتعويض  دوالر 
النظام  تعطيل  علي  عمل  خدمته.  أنهاء 
وكان  الرحلة،  قبل  للطائرة  الصوتي 
الطيار ومساعديه  لالعتداء على  يخطط 
بمطرقه، إال أن الطيار أجرى مجموعة 
عراك  أثناء  بالطائرة  المناورات  من 
الخاطف مع الطاقم ليتمكنوا من السيطرة 
عليه وهذا ما حدث قبل أن تهبط الطائرة 

بشكل اضطراري.
ـ في 25 مايو 2000، اختطف رجل 
يحمل قنبلة وبندقية طائرة تابعة للخطوط 
بدخول  له  يسمح  ولم  الفلبينية،  الجوية 
طلب  أن  إال  منه  كان  فما  القيادة،  قمرة 
في  الثمينة  حاجياتهم  الركاب وضع  من 
حقيبة قبل أن يقفز بمظلة محلية الصنع، 
وبعد ثالثة أيام من الحادثة تم العثور على 
جثة الخاطف وجسده مدفون في الوحل، 
ومن المرجح أنه نجا من السقطة لكنه قتل 

في الطين.
الثالقاء  عصيباً،  يوماً   عاشت مصر 
اختطاف  بحادث  الماضي،  مارس   23
طائرة »مصر للطيران«إيرباص 320، 
رحلة رفم 181 التى كانت متجهة صباحاً 
من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة 
وعلى متنها 81 راكباً منهم 10 أمريكيا 
االختطاف  عملية  وبدأت  بريطانيا،  و8 
بادعاء المختطف أنه يرتدي حزاما ناسفا، 
وطالب بتوجه الطائرة إلى مطار الرنكا 
مصري  مصدر  وأوضح  القبرصى، 
من خالل  األزمة  مع  التعامل  تم  قد  أنه 
الجهات  مع  بالتعاون  عليا،  سيادية  جهة 
القبرصية التى نجحت فى تحرير الرهائن 
وخروج جميع المحتجزين وطاقم الطائرة 
بسالم، وأكد المصدر أن الخاطف هو د. 
ابراهيم سماحة الذي كان يجلس بالمقعد 
التحقيق معه بشكل مبدئى فى  38، وتم 
قبرص وسيتم ترحيله إلى مصر لمواصلة 
طائرة خاصة  أقلعت  وقد  معه،  التحقيق 
شريف  متنها  وعلى  القاهرة  مطار  من 
وعدد  المدنى،  الطيران  وزير  فتحى، 
من المسئولين، لالطمئنان على الركاب، 
الثامنة  فى  القاهرة  إلى  إعادتهم  وتقرر 

مساء نفس اليوم. 

 وعبَّرت رئاسة الجمهورية، فى بيان 
رسمى لها، عن خالص الشكر والتقدير 
لقيادة وحكومة قبرص الصديقة على ما 
قدمته من دعم كامل خالل واقعة اختطاف 
أعضاء  من  عدد  طالب  فيما  الطائرة، 
المعنيين  الوزراء  باستدعاء  البرلمان 
لمساءلتهم  الطائرة  اختطاف  بحادث 
برلمانيا، لتأثير الحادث سلباً على سمعة 
وعلى  والخارج،  الداخل  فى  مصر 
»الطائرة  أزمة  منذ  المتعثرة  السياحة 
اإلعالمى  المستشار  وقال  الروسية«. 
هناك  إن  للمطارات،  المصرية  للشركة 
المطارات،  بجميع  أمنى  استنفار  حالة 
الداخلية  وزارة  أجهزة  كشفت  فيما 
بالصور أن الخاطف خضع للتفتيش أمام 
المعادن  عن  للكشف  اإللكترونية  البوابة 
الذاتى  للتفتيش  والمتفجرات، كما خضع 
وأظهرت  البوابة،  من  مروره  عقب 
الصور تسلُّم المتهم لحقيبته عقب مرورها 

من على جهاز فحص الحقائب.
الحكومة  باسم  المتحدث  أعلن   
خريستودوليدس  نيكوس  القبرصية 
القبض على خاطف الطائرة سيف الدين 
مصطفي، بعد استسالمه عقب مفاوضات 
مضنية دامت ساعات، وإن وحدة خاصة 
التفاوض  على  متدربة  الشرطة  من 
دون  باالستسالم  وأقنعته  معه  تحدثت 
حدوث اقتحام للطائرة، وأظهرت لقطات 
مستسلماً  الخاطف  خروج  تليفزيونية 
يديه، وخروج كل من كانوا على  رافعاً 
فى  الخاطف  ترك  بسالم،  الطائرة  متن 
البداية كل الركاب المصريين، وارتهن 7 
أفراد منهم طاقم الطائرة، وطلب التوجه 
إلى تركيا، لكن قائد الطائرة أخبره بعدم 
وجود وقود كاٍف لإلقالع. وقال ميخاليس 
للسفارة  اإلعالمى  المستشار  ميخائيل، 
القبرصية بالقاهرة: لن نمنح الخاطف حق 
»االتحاد  سارع  فيما  السياسى،  اللجوء 
الروسى للسياحة« معلنا أنه لن يستأنف 
إلى مصر على خلفية  الجوية  الرحالت 

هذا الحادث.
نيكوس  القبرصى  الرئيس  وقال   
أناستاسيادس ضاحكا وكأنه كان يتابع أحد 
اختطاف  »حادث  إن  الكوميدية  األفالم 
الطائرة غير مرتبط باإلرهاب«، مرجحاً 
السبب  بامرأة  عاطفية  عالقة  تكون  أن 
مسئول  وقال  الجريمه،  لهذه  الرئيسى 
طلب  الطائرة  »خاطف  إن  قبرصى 
مسرولين  مخاطبة  معه  التفاوض  خالل 
باإلفراج  طالب  كما  األوروبي  باالتحاد 
المصرية،  بالسجون  سجينات  عن 
وأخيرا طالب برؤية زوجته السابقة وهى 
باراتشكو،  ماريا  »قبرصية«وتدعي 
بالفعل«،  بالمطار  إليه  وصلت  التى 
إن  القبرصية  بالخارجية  مسئول  وقال 
»الخاطف ربما يعانى من خلل نفسى«. 
كسبق  المصرية  الصحف  وسارعت 
باراتشكو،  ماريا  صورة  ينشر  صحفي 
المنشورة  الصورة  تكن  لم  لألسف  لكن 
ماريا  صورة  المصرية  بالصحف 
العزيزة  الصديقة  صورة  كانت  ولكنها 
طبيبة األسنان مني رومان المذيعة بقناة 
الكرمة المسيحية بالواليات المتحدة. وهنا 
المصرية  الصحافة  مهنية  عدم  نكتشف 
أن  دون  األخبار  نشر  في  وصربعتها 
تتحقق من صدقها. أولها خطأها بإعالن 
البيطري  الدكتور  أنه  الخاطف  اسم 
نهلة  الدكتورة  أن  إال  سماحة،  إبراهيم 
زوجتة أكدت أن الصورة التى تم نشرها 
فى  التباسا  هناك  أن  مضيفة  له،  ليست 
إلى  تحدثت  أنها  مؤكدة  المعلومات، 
زوجها فى الساعة الثامنة صباحا وأبلغها 
أن الطائرة مختطفة وأن الخاطف مدرس 
وخطأها  مصطفي،  الدين  سيف  التاريخ 
الثاني كان بنشر صورة مني رومان علي 

أنها ماريا باراتشكو.
 وعند هبوط الخاطف مستسلما أعلن 

أنه ليس إرهابيا وال يحمل حزاما ناسها 
بالقطن.  محشو  بحزام  تمنطق  فقط 
آلأدري لماذا ضحكت وأسعفتني الذاكرة 
بحادث مماثل من ذكريات أيام الطفولة، 
أذكر وأننا في امتحان نهاية السنة الثانبة 
االبتدائية كان لي زميل محترف غش في 
االمتحانات ة إسمه لطفي، وكان المراقب 
يده  في  شيئا  يمسك  رءاه  اليقظة،  شديد 
اقترب منه سارع لطفي بوضع  وعندما 
ما كان بيده في فمه، هجم المراقب عليه 
وطالبه بفتح فمه ففعل وكان بفمه قطعة 
بتلذذ. كرر لطفي  الدين يلوكها  من قمر 
هذه الفعلة عدة مرات وفي كل مرة يجد 
الدين،  قمر  من  قطعة  فمه  في  المراقب 
وريقات  جيبه  من  يخرج  كان  بعدها 
)يرشام( يغش منها وبعد أن يقرأ ما بها 
باسما:  المراقب  فيقول  فمه  في  يضعها 

عارفها.. قمر الدين.!
السجل  السابع  اليوم  موقع  نشر   
المصرية  الطائرة  لخاطف  اإلجرامي 
مصطفى  الدين  سيف  بالكامل  واسمه 
 1957 يونيو   23 مواليد  إمام،  محمد 
وبينت  حلوان.  شرق  بمساكن  ومقيم 
قضية   16 في  جنائي  خطر  مسجل  أنه 
مساكن  وسرقات  تزوير  منها  متنوعة 
وانتحال صفة وحيازة مخدرات وإصدار 
شيكات بدون رصيد وآخر القضايا التى 
كان متهما فيها تحمل رقم 25616 لسنة 
سبق  كما  القديمة.  مصر  جنح   2007
فصله عندما كان طالبا من كلية الحقوق 
أسس  باإلسكندرية،  بيروت  جامعة  في 
شركة وهمية ليخفي خلفها كل جرائمه، 
تحمل اسم »سيف الدين لتوريدات السلع 
وصدر  مرات   3 اعتقل  وقد  الغذائية«. 
هرب  أنه  إال  عام 2010،  بحبسه  حكم 
سلم  ثم  يناير 2011   25 أحداث  خالل 
نفسه عام 2014 وقضى فترة العقوبة وتم 
اإلفراج عنه عام 2015. وال أدري كيف 
يكون بكل هذا السجّل اإلجرامي ويسمح 
له أن يكون مدرسا ؟ هل ليعلم األجيال 
القادمة اإلجرام بدال من تعليمهم التاريخ.!
 قلت في أول المقال أن اختطاف طائرة 
يكون مأساة كارثية عالميا، أما في حالة 
اختطاف الطائرة المصرية فقد كان األمر 
مختلفا. لقد كان هناك راكب ضمن ركاب 
د. عبد  يدعي  أستاذ جامعي  المخطوفة، 
الركاب  فعل  رد  روي  العشماوي  هللا 
المصريين بعد االختطاف، قال: كان أحد 
الركاب نائما استيقظ علي الجلبة وسأل من 
بجانبه عما يحدث فأجابه: أننا مخطوفين 
ورايحين قبرص، صرخ صائحا: فبرص 
 .! الموبيل  من  هيفصل  النت  كده  إيه 
وآخر عندما عرف أنهم مخطوفين اتصل 
بزوجته وأخبرها أن له رصيد ببنك دون 
منها  طالبا  البنك  باسم  وأخبرها  علمهم 
زوجته  الرصيد،  وسحب  للبنك  الذهاب 
للموت،  ومعرض  مخطوف  أنه  نسيت 
مش  صوتك  ارفع  قائله:  به  وصاحت 
سامعة قول تاني اسم البنك إيه !. وقمة 
الكوميديا أن رجل آخر كان جايب معاه 
فرخة بلدي محمرة، وأمن المطار حجزها 
مخطوفة  الطائرة  أن  عرف  ولما  منه، 
والخاطف معاه حزام ناسف، راح يصيح 
خدتوا  يعني  قائال:  الطائرة  داخل  زاعقا 
مني الفرخة وسبتوه يعدي بحزام ناسف؟ 
طيب أنا عاوز فرختي دلوقت. المضيفة 
ومنتهي  فانفجرت ضاحكة!  تبكي  كانت 
وهن  السيدات  غناء  الكوميدية  الفنتازيا 
الطائرة  باختطاف  فرحا  الركاب  أغلبية 
القاهرة،  من  بدال  قبرص  إلي  وتوجهها 

كما هومنين بالرابط التالي:.
https://www.youtube.com/

watch?v=t4XaQvNYoVg

https://www.youtube.com/
watch?v=ohgpRO7uvwU
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نعــــم ...إطلقـــوا باراباس
بقلم / هـاني شـهدي

األيطالي  املمثل  سـاروبي«  بـيدرو   « يروي 
»آالم  فيلم  في  بارباس  شخصية  وصاحب 
 - جيـبسون  ميل  للمخرج   - املســيح« 
بعنوان  كتاب  في  األميان  الى  عودته  قصة 
بفضــل  مرتـد  يسوع،  إلى  بارباس  »من 
نظــرة«،وكيف كانت حياته قبل اداءه الدور 
ميأل  ما  مكان  عن  بحثاً  العالم  جاب  وكيف 
في  القتال  فنون  تعلم  الروحي، حيث  فراغه 
ملدة  الصمت  رياضة  الصني،وتعلم  معابد 
في  والتأمل  التبت،  جبل  في  أشهر  ستة 
الهند، واللغة البرتغالية في البرازيل، وكيف 
به  جيبسون  اتصال  عند  أمل  بخيبة  شعر 
دوافع  من  انطالقاً  ليس  بارباس  دور  ألداء 
روحية، بل ألن أجر يوم التصوير كان أكبر ملن 
براّباس قصيراً في  ميثل دور بطرس بينما دور 
ُعــــذب  قد  بارباس  بأن  له  واوضح  الفيلم. 
حـيوان  شبه  إلى  يتحول  وبدأ  كبير  بشكل 
بالنظرات  يعبِّر  بل  يتكـلم  ال  وحشــي 
قلبك  أعماق  في  متلك  كممثل  فقط،وانت 
الذي  املشهد  صالــح«.  إنسـان  نـظرة 
وإهالك  بارباس  إطالق  اجلموع  فيه  تطلب 
بيدرو  أصبح  اللحظة  تلك  في  يسوع 
ساروبي وبارباس شخصاً واحداً، عاش وشعر 
في جسده بالكامل بذبذبات احلدث. ويصف 
تكن  لم  إلي  نظر  اللحظة حني  هذه  املمثل 
عيناه حتمالن كراهيـة أو معاتـبة جتاهي، بل 
احلقيقي  يسوع  رأيت  و  ومحــبة  رحــمة 
تلك  أخيراً  روحه  زارت  اللحظة  تلك  ».ومنذ 
السكينة التي بحث عنها لسنوات. انتهت 

املقدمة. 

بارباس  كان  هل 
الســارق  القاتل 
أورشليم  في 
لــص  أخــر 

وهـل  العالم  هــذا  في  ســراحه  يطلق 
ويُظلم،  يُهـلك  بـــرئ  أخـر  املســيح  كان 
يومنا  حتي  اجلموع  زالت  ما  ال،  بالطبـــع 

بكامــل  اخلاطي  احلكم  نفس  حتـكم  هذا 
خــارج  تأتي  دائماً  اهلل  ارادة   - إراداتهم. 
 ... مبراحــل  توقعاتنــا  من  وأبعد  الصندوق 
وأُهلــك  املسيح  أُطلق  لو  اللحظة  تلك 
في  السنيمائية  ميولنا  حسب  براباس 
بل  لصاً  بارباس  لظل  احلرية،  قيمة  اعالء 
وازداد شراً، وما كان املسيح أمت خطة الفداء 
العظيم،باملثل لو لم تأتي الدولة الدينية ما 
وخــرابها  وشــرها  خــداعها  لنعـرف  كنا 
والتقــدم  احلــرية  قيمة  أدركنا  كنا  وما 
واملــواطنة. وألن احلرية غــالية لذلك يٌدفع 
سـياسية  حرية  كانت  سواء  غــالياَ  ثمنها 

أو دينــية أو عقــلية. 

من  معلوماتها  املقال مقتبسة  مقــدمة   *
موقع األقباط اليوم.

Tax Tips
أمال يوسف 

Child Care Expenses
مصاريف رعاية الطفل

س: ماهي مصاريف رعاية الطفل؟
المبالغ  الطفل  رعاية  بمصاريف  يقصد  ج: 
بدفعها  غيرك  شخص  قام  او  بدفعها  قمت  الى 
بطفلك  يهتم  لكى  ما  جهة  او  ما  شخص  الى 
او  دخل  للحصول على  العمل  لك  يتسنى  حتى 

للحصول على مؤهل دراسى.
مصاريف  بخصم  القانون  يسمح  س:لماذا 

رعاية الطفل؟
الطفل  ج:تقوم فكرة خصم مصاريف رعاية 
صرفه  تم  قد  المصروف  هذا  ان  أساس  على 
بالحصول  إما  الزوجه  او  الزوج  يقوم  لكى 
سيتم  وبالتالى  التعليم  او ألستكمال  الدخل  على 
هذه  الى  القانون  وينظر  للحكومه  ضربيه  دفع 
انها تكلفة للحصول على هذا  المصاريف على 
الدخل. من  بخصمها  يسمح  وبالتالى  الدخل 
لهذا اليحق خصم تلك المصاريف إذا كان أحد 

الزوجين أو كليهما اليعمالن .
س:عل هناك شروط لخصم مصاريف رعاية 

الطفل؟ 
لهذا  يشترط  حيث  شروط  هناك  نعم  ج: 

الخصم مايلى:
أن يكون الطفل دون السادسه عشره .  -1
أن يقوم الزوج او الزوجه ذو الدخل   -2

أألقل بخصم تلك المصاريف.
3-   أن تكون المصاريف  مؤيده بمستندات 
ورقم  عنوانه   ، له  المدفوع  الشخص  اسم  تبين 
يسمح  معينه  حاالت  أألجتماعىوهناك  التأمين 
تلك  بخصم  أألعلى  الدخل  ذو  للشخص  فيها 

المصاريف ال يتسع المجال لشرحها. 
مصاريف  لخصم  األقصى  الحد  س:ماهو 

رعاية الطفل ؟
يمكن خصمه  لما  أقصى  القانون حد  ج:حدد 
من  واحد  هو  ألألقصى  الحد  وهذا  كمصاريف 

ثالثة مبالغ أيهما أقل:
المصاريف التى دفعت فعال.  -1

ثلثى الدخل السنوى  -2
المبالغ المسموح بها قانونيا وهى:  -3

بصرف  المعاق  للطفل  سنويا     11,000
النظر عن السن                      

8,000     سنويا  للطفل اقل من 7 سنوات 
    5,000     .

سنويا  للطفل اقل من 16 سنه.
من هم الذين لهم الحق للمطالبه ب مصاريف 

رعاية الطفل؟
تنفق  الذى  الوحيد  الشخص  انت  كنت  ج:اذا 
عللى الطفل  الذى يعيش معك  تقوم انت بادراج 

المصاريف فى اقرار الدخل.
بدفع  احدكما  ويقوم  شخصان  كنتم  اذا 
الدخل  ذو  الشخص  يقوم  الرعايه  مصاريف 
اقرار  فى  المصاريف  تلك   بادراج  األقل 

دخله.
وهنا يجب مالحظة أألتى:

المصاريف  بخصم  اليسمح   -1
المدفوعه الى أحد والدى الطفل أو أية شخص 

قريب للطفل إذا كان دون الثامنه عشره. 

المعسكرات  مصاريف  أن   -2
خصمها  يمكن     Overnight Camp

كمصاريف رعاية طفل.
تقتصر  أن  القانون  يشترط  لم   -3
معين  طفل  على  ذكرها  السابق  المصاريف 
السابعه  دون  أطفال   3 لديك  كان  إذا  لهذا 
على   33,000 مبلغ  حتى  صرف  فيمكنك 

طفل واحد. 

اسم اللوحة:جزيره صنافري و تريان 
من حق السعودية..!!!

مريم مراد
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المتحف المصري بالقاهرة هو أحد أكبر وأشهر 
المتاحف العالمية ويقع حالياً بميدان التحرير في 
حين  في  »القاهرة«،  المصرية  العاصمة  قلب 
األزبكية وكان  بحديقة  نشأته عام 1835  كانت 
نقل  ثم  المتنوعة،  اآلثار  من  كبيراً  عدداً  يضم 
بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صالح 
الفرنسي  المصريات  عالم  فكر  حتي  الدين، 
بمتحف  يعمل  كان  الذي  مارييت  أوجوست 
مجموعة  فيه  يعرض  متحفاً  أفتتاح  في  اللوفر، 
من اآلثار على شاطئ النيل عند بوالق، وعندما 
تعرضت هذه اآلثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى 
ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، 
ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح 
حلمي  عباس  الخديوي  عهد  في   1902 عام 
الحالي في قلب  الجديد في موقعه  المبنى  الثاني 
القاهرة. يضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة 
أثرية أهمها المجموعات األثرية التي تم العثور 
عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية لألسرة 
الوسطى في دهشور عام 1894، ويضم المتحف 
تعبر عن  العالم  في  أثرية  مجموعة  أعظم  اآلن 

جميع مراحل التاريخ المصري القديم.
أبدى  عندما  المتحف  تاريخ  قصة  بدأت 
القناصل األجانب المعتمدون في مصر إعجابهم 
جمع  علي  وعملوا  القديم ,   المصري  بالفن 
المدن  إلي  بإرسالها  وقاموا  المصرية ,   اآلثار 
بدأت تزدهر تجارة  الرئيسية ,  وبذلك  األوروبية 
ذلك موضة  بعد  أصبحت  التي  المصرية  اآلثار 
األثرية  القطع  من  الهدايا  كانت  فقد  أوروبية .  
التاسع عشر كثيرة جدا ,   القرن  المصرية خالل 
وكانت التوابيت من بين أهم القطع األكثر طلباً .  
ولم يفهم المصريون في بداية األمر تلك الدوافع 
باألحجار  يهتمون  التي كانت تجعل األوروبيين 
األهم  الدافع  كان  فيما  أراضيهم .   في  الموجودة 
المعابد  في  اآلثار  عن  المصريين  تنقيب  وراء 
والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن 

ببعض هذه اآلثار كنوزاً خفية]
باشا,   علي  محمد  الوقت  ذلك  في  مصر  حكم 
الذي بدأ استراتيجية سياسية جديدة كان أساسها 
عام  وفي  الغربي .   العالم  علي  مصر  تنفتح  أن 
يقضي   1835  أصدر محمد علي باشا مرسوماً 
المصري  والمتحف  اآلثار  مصلحة  بإنشاء  فيه 
وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلي يوسف ضياء 
أفندي بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي  ليتولى 
مهمة إعادة إيقاظ االهتمام بآثار الماضي .  ونجح 
في تحذير الرأي العام بقيمة اآلثار وأمر بإصدار 
التهريب  بمنع  أغسطس  1835     15 في   قرار 
بل  الخارج ,   إلي  المصرية  اآلثار  في  واالتجار 
ضرورة صيانتها والحفاظ عليها .  وكان المتحف 
المصري في ذلك الوقت يطل علي ضفاف بركة 

األزبكية  ثم تم إلحاقه بمدرسة األلسن . 
مصلحة  »مدير  أفندي  ضياء  يوسف  بدأ 
آثار  علي  بالتفتيش  منصبه  تولى  منذ  اآلثار« 
الفالحون  عليها  يعثر  كان  التي  الوسطي  مصر 
عند نقلهم للسماد من األكوام األثرية .  وفي عام  
وزير  بك  لينان  باشا  علي  محمد  كلف    1848
المعارف بوضع بيان شامل عن المناطق األثرية 
المصري,  المتحف  إلي  المهمة  اآلثار  وإرسال 
محمد  وفاة  بسبب  بالنجاح   العمل  هذا  يكلل  ولم 
اضطراب  تالها  والتي   ,1849 عام   باشا  علي 
في  االتجار  أخري وعادت ظاهرة  األمور مرة 
اآلثار المصرية إلي الظهور ,  وأخذت المجموعة 
التي كان يضمها المتحف الذي أقيم في األزبكية 
في االنكماش شيئا فشيئا حتي تم نقلها إلي قلعة 
صالح الدين في صالة واحدة بنظارة المعارف .  
أثناء زيارة  ومما زاد األمر سوءا ما حدث في 
بزيارة  قام  حيث  النمساوي ,   مكسميليان  الدوق 
بها  اهتمامه  ظهر  إن  وما  بالقلعة  اآلثار  قاعة 
حتي قام الخديوي عباس األول بإهدائها إليه دون 
أن يبقي علي شيء منها ,  وهكذا طويت صفحة 

خالدة من تاريخ ومجد أول متحف ينشأ بمصر 
للسلب  المصرية  اآلثار  تعرض  مسلسل  استمر 
الخديوي عباس  إلي أن أصدر  والنهب والدمار 
أوامره إلي مديرية المحافظات يوجه نظرهم إلي 
والمصريين  األجانب  علي  شديدة  رقابة  فرض 
الفرعونية  اآلثار  بسرقة  يقومون  كانوا  الذين 
وإخفائها وبيعها .  إلي أن جاء أوجوست مارييت 
الذي قام باكتشاف مدخل السرابيوم بسقارة ,  كما 
قام بعمل حفائر في جبانة العجل أبيس استمرت 
أولي  إلقناع  سعي  والذي  سنوات ,   ثالث  قرابة 
ومتحف  المصرية  لآلثار  بإنشاء مصلحة  األمر 
مصري .  وفي عام  1858  وافق الخديوي سعيد 
علي إنشاء مصلحة لآلثار المصرية, وقام بتعيينه 
مأمورا ألعمال اآلثار في مصر وإدارة الحفائر 
في  مارييت  وبدأ    .1858 يونيو     19 في   وذلك 
واجه  لكنه  األثري   للبحث  مكثفة  برامج  عمل 
األولي  المرحلة  في  خاصة  عديدة  مشكالت 
علي  لآلثار  مخزنا  وأنشأ  المصلحة  تلك  إلنشاء 
ضفاف النيل ببوالق ,  والذي تحول إلى متحفا عند 
فبراير     5 في   حوتب  إياح  الملكة  كنز  اكتشاف 
وكان  بطيبة ,   النجا  أبو  دراع  بمنطقة    1859
وجدت  الذي  التابوت  المكتشفة  القطع  أهم  من 
بداخله مجموعة من الجواهر والحلي واألسلحة 
الروعة  من  جدا  عالية  درجة  علي  كانت  التي 
والفخامة ,  حرضت الخديوي سعيد علي التحمس 
بإنشاء متحف لآلثار المصرية في بوالق .  وقد تم 
بناؤه في عهد الخديوي إسماعيل وافتتح للزيارة 
في  المتحف  وكان   , 1863 عام   األولي  للمرة 
بدايته عبارة عن مبني ضخم يطل علي النيل ,  إال 
أنه تعرض لفيضان النيل في عام  1878  فغمرت 
من  مجموعة  أن  لدرجة  المتحف  قاعات  المياه 
المعروضات ذات القيمة الفنية العلمية قد فقدت  .

اعتبر مارييت متحف بوالق مكانا مؤقتا ,  وبعد 
حادث الفيضان وجد أن الفرصة سانحة للمطالبة 
علي  كبيرة  قدرة  ذو  للمتحف  دائم  مقر  بإنشاء 
الوقت  وفي  اآلثار   من  أكبر  مجموعة  استيعاب 
وبعد  الفيضان .   مسار  عن  بعيدا  يكون  نفسه  
وفاة مارييت تولي لوجي فازيلي   الذي عمل مع 
مارييت قرابة عشرين عاما, ثم خلفه في المنصب 
المتحف من  نقل  الذي حاول  ماسبيرو   جاستون 
وفي  الحظ.   يحالفه  لم  لكن  بوالق ,   في  مكانه 
يحوي  الذي  بالمبني  الحال  وصل    1889 عام  
حيث  ازدحامه ,   ذروة  إلي  اآلثار  مجموعات 
قاعات  في  سواء  كافية  حجرات  هناك  تعد  لم 
وكانت  اآلثار .   من  للمزيد  أوالمخازن  العرض 
تترك في  الحفائر  التي يعثر عليها خالل  اآلثار 

مراكب بمصر العليا لفترات طويلة  
أدي هذا الوضع المأساوي إلي تنازل الخديوي 
المكان  في  بالجيزة  قصوره  أحد  عن  إسماعيل 
المقر  ليكون  اآلن ,   الحيوان  حديقة  به  تقع  الذي 
عام   ونهاية  صيف  بين  وما  للمتحف .   الجديد 
متحف  من  اآلثار  نقل جميع  تم  قد  كان    1889

بوالق إلي الجيزة . 
لمبني  األساسات  حفر  بدأ    1897 يناير  في 
بالتحرير( علي  الحالي  )الموقع  الجديد  المتحف 
عند  بالقاهرة  البريطاني  الجيش  ثكنات  امتداد 
في  األساس  حجر  بوضع  واحتفل  النيل .   قصر 
حضور  في  نفسه  العام  من  أبريل  من  األول 
األمير عباس حلمي وعالم المصريات الفرنسي 
ماسبيرو الذي عاد في هذا الوقت لرئاسة مصلحة 
اآلثار ,  وتم االنتهاء من المشروع علي يد األلماني 

هرمان جرابو 
اآلثار  مصلحة  عينت    ,1903 نوفمبر  في 
المهندس المعماري اإليطالي إليساندرو بارازنتي 
الذي تسلم مفاتيح المتحف منذ التاسع من مارس 
قصر  من  األثرية  المجموعات  ونقل    1902 
الجديد   المتحف  إلي  بالجيزة  إسماعيل  الخديوي 
آالف  خمسة  خاللها  استُخدم  التي  العملية  وهي 
نقلها  تم  فقد  الضخمة  اآلثار  أما  خشبية,   عربة 

علي قطارين سيرا ذهابا وعودة نحو تسع عشرة 
مرة بين الجيزة وقصر النيل .  وقد حملت الشحنة 
األولي نحو ثمانية وأربعين تابوتا حجريا ,  تزن 
ما يزيد علي ألف طن إجماال .  إال أن عملية النقل 
االنتهاء  وتم  الوقت ..   بعض  الفوضي  شابتها  قد 
من عمليات النقل في  13 يوليو  1902,  كما تم 
تلبيًة  المتحف ,   حديقة  إلي  مارييت  ضريح  نقل 
لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر 
جثمانه بحديقة المتحف مع اآلثار التي قضي وقتا 

طويال في تجميعها خالل حياته 
المتحف  افتتاح  تم    1902 نوفمبر     15 في  
علي  الجديد  المتحف  واعتمد  رسمياً .   المصري 
أسلوب عرض يقوم علي ترتيب القاعات ترتيباً 
تدريجياً ولم يؤخذ في االعتبار تخصيص حجرات 
غير  اعتبرت  ألنها  نظرا  االضطراب ,   لفترات 
ذات أهمية تاريخية .  وقد صنفت اآلثار بالمتحف 
حسب موضوعاتها ,  إال أنه ألسباب معمارية   ثم 
وضع التماثيل الضخمة في الدور األرضي ,  في 
في  المكتشفة  الجنائزية  الخبايا  عرض  تم  حين 
التاريخي ,  وفي كل  للتسلسل  تبعا  األول  الطابق 
يوم يتم وضع وتجميع آثار في عدد من الحجرات 
في  الوحيد  المتحف  لموضوعاتها .  وأصبح  وفقا 
العالم المكدس باآلثار لدرجة أنه أصبح مخزنا, 
بأن  أجاب  السبب,   عن  ماسبيرو  ُسأل  وعندما 
للمقبرة أو المعبد  المتحف المصري هو صورة 
فيه  الفنان كل جزء  يستغل  كان  فقد  الفرعوني ,  
هيروغليفية ,   نقوش  أو  مرسومة  لوحة  لوضع 
بل إن المنزل المصري الحديث في ذلك الوقت 
كان يتم فيه وضع لوحات وصور بحيث يستغل 
المتحف صورة  أن  أي  الحائط ,   علي  جزء  كل 

للمصري الحالي والقديم  
 

تنافس على تشييد مبنى المتحف في ذلك الوقت 
النهاية  وفي  تصميم ,   مشروع  وسبعون  ثالثة 
الفرنسي  المعماري  المهندس  تصميم  اختيار  تم 
مارسيل دورنون  الذي صمم عمال إبداعيا خالل 
هذه الفترة وعالوة علي أنه كان المتحف األول 
ليكون متحفا وليس  الذي صمم وشيد  العالم  في 
مبني تم تحويله إلي متحف, فضاًل عن تم تطبيق 
العصر .   ذلك  في  والبناء  التشييد  أساليب  أحدث 
مبنى  في  المعمارية  والعناصر  األنماط  تأثرت 
المتحف بالفن والعمارة الكالسيكية اليونانية ,  ولم 
والمعابد  القديم  المصري  للفن  تأثيرات  أي  يحو 
أو  حجراته  تصميم  في  سوي  القديمة  المصرية 
القاعات  فمدخل  الداخلية ,   قاعاته  تصميم  في 
مثل  القديمة  المصرية  المعابد  صروح  يحاكي 
الموجودة في تصميم حجرات معبد إدفو .  وأثار 
جدال  دورنون  الفرنسي  المهندس  تصميم  فوز 
كبيرا  بين أعضاء اللجنة اإليطالية والقاهرة التي 
بذلت جهدا كبيرا من أجل تمويل هذا المشروع ,  
حيث اعتبر اإليطاليون أن هذا النصر الفرنسي 
بمثابة هزيمة لهم وأقروا بأنهم قد خدعوا ,  وربما 

لهذا السبب منح تشييد المبني للشركة اإليطالية

 مجموعات المتحف

المجموعة  تلك  تمثل  التاريخ:  قبل  ما  عصور 
قبل معرفة  المصري  الحضاري لإلنسان  النتاج 
الكتابة والذي استقر في أماكن كثيرة في مصر 
وتتضمن  وجنوبها.  ووسطها  البالد  شمال  في 
أنواعا مختلفة من الفخار وأدوات الزينة وأدوات 

الصيد ومتطلبات الحياة اليومي.
األسرتان  آثار  على  تشتمل  التأسيس:  عصر 
األولى والثانية, مثل صالية نعرمر وتمثال خع 

سخموي والعديد من األواني واألدوات.
من  مجموعة  تتضمن  القديمة:  الدولة  عصر 
اآلثار من أهمها تماثيل زوسرو خفرع ومنكاورع 
وشيخ البلد والقزم سنب وبيي األول وابنه مري 
األفراد  وتماثيل  التوابيت  من  والعديد  رع  أن 

والصور الجدارية ومجموعة الملكة حتب حرس
المجموعة  تلك  تضم  الوسطى:  الدولة  عصر 
الملك  تمثال  أهمها  من  والتي  اآلثار  من  العديد 
ملوك  بعض  تماثيل  ومجموعة  الثاني  منتوحب 
وامنمحات  األول  سنوسرت  مثل   12 األسرة 
األفراد  تماثيل  من  والعديد  وغيرهما،  الثالث 
اليومية،  الحياة  وأدوات  والحلي  والتوابيت 

وهريمات بعض أهرامات الفيوم 
 عصر الدولة الحديثة: هي المجموعة األشهر 
بالتحف بما فيها من مجموعة الفرعون الصغير 
وتحتمس  حتشبسوت  وتماثيل  آمون  عنخ  توت 
العجالت  إلى  باإلضافة  الثاني  الثالث ورمسيس 
إخناتون  ومجموعة  والحلي  والبرديات  الحربية 
ولوحة إسرائيل وتمثالي أمنحتب الثالث وزوجته 
تي ومجموعة التمائم وأدوات الكتابة والزراعة، 
ثم مجموعة المومياوات الملكية التي تعرض في 

قاعة خاصة بها والتي افتتحت عام 1994 
آثارا  المجموعة  تضم  المتأخرة:  العصور   
التي تمثل بعض  تانيس  بينها كنوز  متنوعة من 
اآلثار المصنوعة من الذهب والفضة واألحجار 
الكريمة والتي عثر عليها في مقابر بعض ملوك 
الحجر  صان  في   22  ،21 األسرتين  وملكات 
مثل  الهامة  التماثيل  بعض  إلى  باإلضافة  هذا   .
تاورت  لإللهه  وتمثال  ومنتومحات  آمون  تمثال 
بعنخي  ولوحة  قير(  )أبو  كانوب  قرار  ولوحة 
ومجموعة من آثار النوبة التي نقل بعضها إلى 

متحف النوبة بأسوان.

كلمتني وخالص
منذ  ولد  نوستراداموس  ميشيل 
نبؤات  وكتب  مضت  قرون  عدة 
هتلر  الكثير..  منها  تحقق  كثيرة 
وحروبه  ونابليون  والغزوااللماني 
وانهيار  الطاعنة  واالمراض 
عشر  والحادي  العالمي  االقتصاد 
من سبتمبر، ولالسف الشديد ليس 

في نبؤاته شئ عن كل من :_
وصنافير  تيران  جزيرتي   *

أمصريتان ام سعوديتان هما ؟. 
االيطالي  قتل جوليوالشاب  من   **

ام إنه قتل وتعذب لوحده ؟؟؟.
االسكاروسى
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مفاتيح املساء
وهيب  نديم  وهبة – 

فلسطني 

َمائَِدِة  ِمْن  نَزَلَْت  َغَماَمٌة  أَُقوُل: 
النَّهُر  َكاَن  النَّهرِ.  إلى  الرَّبِّ 
ِعيًدا  ماُء  السَّ وَكانَِت  َسماًء 
ْوُت  الصَّ وََكاَن  لِلتَّقديِس.. 
َكالًما اغَتَسَل بالنَّهرِ، »تََعّمَد«، 
َطارَْت،  َحَماَمًة  وَالَغَماَمُة 
رَذَاذِ  ُسقوِط  َحوَل  َطاَفْت، 
بَِثوِب  نَِبيًّا  وََخرَج   – اهلِل  َكالِم 
وََخالُص  ادُ  والُعمَّ هُر  الطُّ املَاِء.. 

الَْبَشريَِّة.

  يَأُخُذنِي املَاُء َعِميًقا لِلِْعشِق

ُسورََة  أَقرَأُ  وَاحْلََجرَ،  الزَّهرَ  أَقرَأُ 
أُبِصُرُه  وَاجْلََسِد،  الرُّوِح  بنََي  املَاِء، 
يًسا، أََخَذ ِجَهَة النَّهرِ َمعَبًدا،  ِقدِّ
َماُء، ُجدرانُُه امَلَبَُّة،  َسقُفُه السَّ
دَاِخلُُه زََمٌن َمَضى، َخارُِجُه زََمٌن 

يَأتي، وَاإْلنَساُن يَأتي ومََيِضي..

رِيِح  بنََي  الَْعابُِر  اجْلِذرُ  وَاملَكاُن 
الرَّمزِ وََماِء الَْفرَِح

وَِعطُر رَذاذِ الَْكلَِماِت

وََعتَماِت  باِح  الصَّ َجِبنَي  يَُشقُّ 
الَْغَسِق

ُخطَوٍة  أَوََّل  َغرََس  َِّة  الَْبرِي َفادي 
ِمَن النَّهرِ إلى َطَبرِّيا – إلى َقانَا 

َِّة..  اجْلَليِل إلى ُعرِس الَْبَشرِي

َعَباَءِة  ِمْن  وِفيُّ  الصُّ نََهَض 
الَْغيِب،

ُمبَتالًّ بِاحْلِكَمِة

ُمَتوًَّجا بَِدمِع الَْفرَِح

اآْلَن  ُوجَهِتي  اتَبعِني،  َقاَل: 

َطرِيُق النُّورِ

بنََي الَْغيِب  اِحرِ  وََسرََقني َكالسَّ

وَاحْلُُضورِ

َفكّونُْت َعناِصري

ِمَن املَاِء وَالنَّارِ وَاحْلِكَمِة وَالنُُّبوَءِة

وآَمْنُت أّن الَْقادَِم

يَحِمُل َمَفاتِيَح احْلَياِة

حَتُصُد بنََي يََديَك الرِّيَح

جَتَعُل الَْغيَم يَسقُط ذََهًبا

وَاملَاَء َخمرًا

ُعرُس َقانا

يَا َفرَح الَْكأِس ِفي ُهياِم الرُّوِح

يَا َغيَم الرِّيِح وََصدى اجْلُرِح

وََفرََح اآْلتي ..

جَترِي،  تَسرِي،  اإْلميَاِن،  َصبَوَة  يَا 
بنََي  اأْلبَداِن،  وَِفي  الُْعُروِق  ِفي 
وَأعماِق  وَ..  وَالتَّالِميِذ  اجْلُُموِع 

املََكاِن.

َهاِمٌش  نيا  الدُّ إّن  أَُقْل  أَلَْم 
وَالَْبَقاَء  زَائٌِل،  َمقاٌم  وَاإلنساَن 
مسافٌة  وَالُعرُس  الرَِّب،  لعرِش 
الُْكفرِ  وَبنََي  املَاِء  بنََي  َما  تَفِصُل 

وَاإلميَاِن؟. يَا ُعرَس َقانا اجْلَليِل. 

وِفيُّ َكالًما..  َقاَل الصُّ

ُعُيوٍن  َعن  نَزَلَْت،  ُمعِجزاٍت  َعْن 
ُشفَيْت..  أَجَسادٍ  َعْن  أَبَصرَْت، 
أُفِق  ِفي  الرُّوِح  َمَجاِهِل  َعْن 
مَلَسِة  بِرَوَعِة  َسَكَنْت،  يِب  الطِّ

يَِدِه.

آَمَنْت ُشعوٌب، وََكَفرَْت ُشُعوٌب،

رَّ  األَخيرَ وَأنَت وَحَدَك مَتلُِك السِّ

وِفيُّ ِشَفاَه الَْكأِس،  َمَسَح الصُّ
ومََتَتَم تَعويَذًة، أَنزَلَْت َخيًطا ِمْن 
ُشَعاٌع  نََسَجُه  مِس،  الشَّ آلَِهِة 
املَُق املَِديَنَة  وَأََقاَم  وَنورٍ  بَّلورٍ  ِمْن 
دََّسَة.                                              

َقاَل: نُساِفُر الّليلََة

قلُْت: َهْل َكاَن ُهناَك

وََجَسًدا،  رُوًحا  َسَكَنَها  َقاَل: 

َكاَن النُّورَ وَكانُوا النَّارَ

بَاَحِة  في  ثَانَِيًة  يَظَهُر  وَاآلَن 
الَْهيَكِل

ريُق يَخُرُج ِمَن  َمًعا نَُساِفُر، وَالطَّ
التِّيِه، وَيَقودُنا إلى الُْهدى

َسْت وَردَُة النَّارِ تََقدَّ

وَالُْقدُس، حَتَت َمشارِِف يَدي،

الُْفلِّ  َكأسرَاِب  تَِطيُر  يرِ  َكالطَّ
َجرِ..  الشَّ َكِظالِل  وَالَْياَسمنِي، 
وَاملََكاُن  اأْلرُض  احْلََجرِ،  وََشَهادَِة 

وَالتَّاريُخ.. املَوُت وَاالنِْبَعاُث..

يَدِي،  َمَشارِِف  َفوَق  وَالُْقدُس 
اجْلََماِل  وَبنَْيَ  اخْلَياِل  بنََي  تَطيُر 

وَاجْلََمادِ وَاإْلنَساِن..

َورِ..  الصُّ متَحِف  ِفي  وَتَسُقُط 
هورِ وَخَطواِت  تُساِفُر َما بنََي الدُّ

اأْلنِبياِء..

وَأنَت الَْعائُِد َكالرُّمِح

َكاخْلَيِل َعلى َصْهَوِة الَْكلَِمِة

َكالرِّيِح 

تَسُكُن ِفي ِجراِح الَْقصيَدِة 

أَمٌ رََحلَْت

أَمٌ َكالَْعنَكبوِت نََسَجْت ِسَياَج 
الَْفرَِح  نََواِفَذ  وَأغلََقْت  املَوِت 
وَأبَواَب الَْقلِب، وَتَاَجرَْت بِالَْعدِل، 

بِالّديِن، بِالَْهيَكِل..

زَعزََعْت يَداَك  املَشهَد

َحاَم..  َطاَف..  َكلماتَِك  ِسحُر 
أرَكاَن  وََقلََب  َجالنَي  الدَّ َحوَل 

املََكاِن

اآْلَن تَِقُف الَْقصيَدُة، تَعودُ وَأنَت 
ُهنا..

ُغصُن ُفلٍّ يَعَبُق بَاأْلريِِج

يَهِتُف  اَحاُت،  السَّ تَنَحني 
بِاْسِمَك الَْبَشُر وَاحْلََجُر وَأعِمدُة 

الرَُّخاِم وَالزََّماُن.

الُْبذورَ  وَتَزرَُع  الَْكاِفريَن  تُزعزُِع 

في اأْلجَسادِ

َجسُد  وَاخْلُبُز  وَِسادًَة  الرِّيُح  لَك 
الِْعَبادَِة وَاملَاُء َخمُر قانا

ِفي  مُت  وَالصَّ وِفي،  الصُّ َصَمَت 
َشرِيَعِة الَْبحرِ،  َموُت احْلَياِة..

هذا  يَفَضُح  َشيًئا،  ُقْل  ُقلُْت: 
الِْعطرِ  َمقاَم  يَقوُم  مَت،  الصَّ

لِلَورْدِ

مَيُوُج َكَموِج الَْبحرِ. يَعزُِف َعلى 
إِيَقاِع الرُّوِح الَْفرَُح

وِفيَّ .. َعانََقْت َعيناَي الصُّ

َكرَِماِح  َمرَّْت  َعبرَْت..  ِغربَاٌن 
احْلِقِد، املَوِت.. وََجوَقٌة ِمْن نَعيِق 
َعارٍ  َعمودٍ  َفوَق  تَعلََّقْت،  الُْبوِم 
َفَضَحْت  بَاَحْت،  اأْلسالِك،  ِمَن 

ِسرَّ املَكاِن لِلّروماِن

ينتابنا الكثير من الفضول حول طريقة العيش 
اإلرهابي،  »داعش«  تنظيم  سلطة  كنف  في 
قالع  اللثام عن  إماطة  في  البعض  يجهد  ولهذا 
معاقله  أسوار  داخل  أسراره  »داعش« وكشف 

في مدينتي الرقة والموصل.
الموصل  أو  الرقة  مدينة  تلج  أن  سهالاً  ليس 
عناصر  أحد  تكن  لم  إن  سالما،  منها  وتخرج 
الصحفي  لكن  لديه،  أسيرا  أو  الدموي  التنظيم 
أول صحفي  تودنهوفر، وهو  األلماني جوردن 
لتنظيم  الحمراء  الخطوط  اخترق  غربي 
معاقله،  داخل  أيام   10 وقضى  »داعش«، 
وتمكن من سبر أغوار هذه الجماعة اإلرهابية 
التي لم تكتف حتى اآلن من سفك الدماء وإزهاق 
األرواح البريئة بسبب أو بدونه.  وفي أول توثيق 
نشرت  والموصل،  الرقة  أسوار  داخل  لرحلته 
البريطانية مقتطفات من  صحيفة »الجارديان« 
كتابه المزمع نشره هذا الشهر بعنوان » رحلتي 

في قلب اإلرهاب«.
جوردن تحدث في كتابه عن تفاصيل جديدة 
بخصوص رحلته الفريدة إلى أراضي »داعش«، 
ألماني يدعى أبو  الفتااً إلى أن مقاتالاً من أصل 

إرشادهما  تولى  قد  بلحية حمراء،  يتميز  قتادة، 
زيارتهما  خالل  فرديريك  المصور  ابنه  برفقة 
أمنية  وألسباب  المزعومة«،  الخالفة  لـ«دولة 
اضطرا إلى استخدام طرق غير رسمية ليصال 

إلى الرقة.
عليه  يتلو  كان  مرشده  أن  جوردن  وذكر 
كل  أن  مدعيا  الرقة  مدينة  في  العيش  فضائل 
المتاجر مفتوحة والعديد من البضائع متوفرة في 
األسواق، قائالاً إن الحياة تسير بشكل طبيعي فى 

المناطق التي لم تقصف.
أحكام  عن  بنبذة  جوردن  قتادة،  أبو  مد  كما 
»دولته  في  التنظيم  يطبقها  التي  الشريعة 
المزعومة«، ومن بين ما ذكره أبو قتادة أن من 
يسرق بضائع يزيد سعرها عن 40 دوالرا تقطع 
يدفع  بينما  الجزية،  يدفعون  والمسيحيون  يده، 
المسلمون الزكاة، والمسلم الغني يدفع ضرائب 

أكثر من المسيحي، على حد قوله.
توظف  المجمعة  األموال  أن  قتادة  أبو  وأبلغ 
ا إلى أن التنظيم  الحقاًا في مهام اجتماعية مشيراً

يشغل 3 مستشفيات في الرقة.
أبو  قالها  التي  األخرى  المزاعم  بين  ومن 
قتادة إنه ال يوجد أسواق للعبيد، فالعبيد هم جزء 
أو  للمقاتلين  يمنحوا  أن  فإما  الحرب،  من سبايا 
يباعوا، فالمرأة اإليزيدية مثالاً يبلغ ثمنها 1500 
حد  على  الكالشينكوف،  سالح  كثمن  دوالر 

تعبيره.
المنوطة  »داعش«  قلب  إلى  جوردن  رحلة 
بالكثير من المخاطر، تصف مدى مناعة المدينة 
السورية حيث يشير إلى أنها محاطة بسياج من 
المدينة،  داخل  الصور  التقاط  منع  كما  حديد، 
الذين  األسرى  جثث  مصير  عن  سؤالهم  وعند 

تم إعدامهم، ومن بينهم الصحفي جيمس فولي، 
أجابهم أبو قتادة بأنهم يدفنون بشكل منفصل أو 

يتم إلقائهم في أي مكان.

في  شقة  إلى  وصال  بعدما  أنهما  وأوضح 
من  التنظيم  عناصر  حذرهم  المذكورة  المدينة 
ا أن هذا لم يحدث  الخروج، فاحتج جوردن مؤكداً
 : له عندما زار طالبان، فرد عليه رجل ملثم قائالاً
»نحن لسنا طالبان«.  وأخرج الصحفى الدعوة 
البغدادي«  بكر  أبو  »الخليفة  من  تسلمها  التى 
للزيارة قائالاً: »لقد منحتمونا دعوة رسمية لكنكم 
تعاملوننا كسجناء«، فرد عليه الملثم قائالاً: »أنتما 

لستما سجناء فالسجناء ال يختارون فطورهم«.
ا سمح عناصر التنظيم لجوردن ونجله  وأخيراً
العراقية  الموصل  إلى  رحلتهما  يستكمال  أن 
المعقل الثاني للتنظيم، وسافرا في حافلة صغيرة 
إلى تلك المدينة التي يسيطر عليها نحو 5 آالف 
مليونا  فيها  ويعيش  »داعش«،  من  عنصر 

شخص.
تبدو  الموصل  مدينة  إن  جوردن  ويقول 
كباقي المدن الكبرى بالشرق األوسط فالشوارع 
بالمسؤول  لقائه  إلى  مشيرااً  بالناس،  مزدحمة 
بطبع  يهتم  والذي  »داعش«  لدى  اإلعالمي 

منشورات التنظيم لتوزيعها على المساجد، ومن 
مقاتالاً  تكون  »كيف  للتنظيم  الدعاية  كتب  بين 
بالفقراء؟«  تعتني  »كيف  »داعش؟«،  لـ  جيدااً 
وترتدي؟«،  المرأة  تتصرف  أن  يجب  »كيف 

»كيف تبايع الخليفة؟«.
الرقة،  في  لقائهما  بداية  في  إليه  يتعرفا  لم 
ألنه كان ملثما وال يظهر من وجهه سوى أنفه 
وعينيه، إال أن شريط فيديو نشر على االنترنت 
في  اليابانيين  الرهينتين  إعدام  عملية  يظهر 
داعش،  من  مقاتل  يد  على   2015 يناير  شهر 
أعادت بذاكرتهما إلى صوت ذلك السائق الذي 
رافقهما خالل رحلتهما والذي كان يتحدث بلكنة 

بريطانية.
وحاول نجل جوردن تبديد شكوكه والتأكد ما 
إذا كان السائق المرافق لهما في تلك الرحلة هو 
سفاح »داعش«، فاتصل بـ«أبو قتادة« الذي نفى 

له هذا األمر.
كانت  اإلرهاب  رحاب  في  جوردن  رحلة 
وميض نور تظهر ظالمية التنظيم الذي يسعى 
الواهية،  دولته  وعظمة  قوته  جبروت  إلظهار 
لتبقى مسألة التغلب عليه رهينة تضافر الجهود 
النقطة  هذه  لمحو  السياسية  واإلرادة  الدولية 

السوداء من تاريخ اإلنسانية. عن الجارديان 



كل احترامنا ألحكام القضاء التى ال تعقيب 
لقائه  فى  الشابُّ  المحامى  قال  وبعد.  عليها، 
لها  بعت  »أنا  اإلبراشى:  وائل  باإلعالمى 
رسالة فى فيس بوك من سنتين وهى مردتش 

عليا! فرحت تانى يوم رافع عليها 

شاء  إن  تتسجن  ما  يوم  خروف  وهادبح 
هذا  عن  أحٌد  سمع  ما  عامين،  قبل  هللا«. 
يصير  أن  يأمل  كان  وما  الصغير،  المحامى 
على  ا  دائماً ضيفاًا  ويحلَّ  المدينة  حديث 
الفضائيات وتُكتب عنه المقاالت ويُذكر اسمه 
الصحف  مانشيتات  فى  الساعة  مدار  على 
دون  األنباء،  ووكاالت  الخبرية  والمواقع 
منجز وال جهد، اللهم إال نجاحه فى أن يُلقى 
فى ظلمة السجون بأديبة لها رصيد من الكتب 
والجوائز العالمية واألعمدة الصحفية ونضال 
والتمييز  الطائفية  مناهضة  فى  مشهود 
المرأة  وامتهان  بالدين  واالتجار  العنصرى 
»لو  المحامى:  يعترف  ثم  الحيوان.  وتعذيب 
الموضوع  كانت ردت عليا واعتذرت؛ كان 
إمام  عادل  اآلن  تذكرُت  إلهى!  يا  خلص!« 
فى فيلم »كركون فى الشارع«، وهو يسمك 
بكيس البلح ويقول لزوجته: »أغلى كيس بلح 
أقول: »أغلى  يا سعاد«. وبدورى  العالم  فى 
العالم يا سعاد«! ثالث  رسالة فيس بوك فى 
سنوات سجن مقابل عدم ردى على رسالة؟! 
عمرى  يكفى  لن  المنطق  بهذا  أننى  المشكلة 
مئات  ألن  ديونى.  ألسدد  ألف  فى  مضروباًا 
الرسائل تصلنى يوميًّا من القراء الكرام على 
آب،  وواتس  واإليميل  وتويتر  بوك  فيس 
الرد. لكن  الوقت من  وبالطبع يمنعنى ضيق 
القراء الكرام الحمد هلل يقدرون أن الجسر بين 
الكاتب وقرائه هو المقال والكتاب والدراسة 
فى  أحياناًا  قّصر  إن  فيسامحونه  والقصيدة، 

التواصل المباشر معهم.

حين اعترف خصمى على الهواء بأن عدم 
أثار حنَقه فقرر  الذى  ردى على رسالته هو 
أدبى مجازى كتبته  مقاضاتى )مقابل بوست 
الحيوان(  ذبح  فى  القسوة  على صفحتى عن 
ودفء  أطفالى  من  وحرمانى  حبسى  ا  قاصداً
صفحتى،  على  التعليقات  انهالت  بيتى، 
غاضبة من المحامى بعدما أدركوا باعترافه 
أن الحكاية ليست َغيرة على الدين كما يزعم 
إنما ثأر شخصى! لكن غضب القراء لم يخُل 
من مزاح لطيف على منوال: »خدى بالك إنك 
مش بتردى عليا وهارفع قضية أنا كمان«... 
إلخ. لكن ألطف تعليق جاء من األستاذ »أحمد 
شيتوس« حين قال: »فكرنى بفؤاد المهندس 
سيبيه  )كنتى  المسرحية:  فى  لبنته  قال  لما 
على  تردى  كنتى  ما  فوزية!(  يا  يمسكها 

رسالته وتخلصى يا أستاذة«.

وفى نفس اللقاء التليفزيونى هتف خصمى 
قائالاً: »القرآن هايحبسك!« كان البرنامُج قد 
أجرى معى مداخلة بالهاتف وأنا فى تورونتو 
المصرى  المؤتمر  فى  للمشاركة  الكندية 
وتكريمى  العنصرى،  التمييز  ضد  الكندى 
يا  ال  هنا:  له  وأقول  المؤتمر.  هامش  على 
كالم  يُحّرر.  بل  يسجن،  ال  القرآُن  عزيزى، 
يحّرر  لكى  نزل  السماوية  رساالته  فى  هللا 
اإلنساَن من عبودية األصنام وعبودية البشر. 
لكنكم تُزايدون على هللا بما لم يُنزل به عليكم 
سالطيَن  أنفسكم  من  وتجعلون  سلطان  من 
لن  رخيصة  مغانم  تحصدوا  لكى  حق  بغير 
من  الناس  تنّفرون  ا  غالظاً إال  منكم  تجعل 
تزعم  أن  للقرآن،  ازدراء  هذا  أليس  الدين. 
أنه يحبس الناس؟ القرآُن ال يسجننا يا »فتى 
البشر  عبادة  من  يحررنا  بل  بوك«،  الفيس 
أمثالك، ويحرركم من عبادتكم شهواتكم. هل 
أرفُع ضدك اآلن دعوى ازدراء أديان لقولك 

إن القرآن يسجن الناس؟!
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كنتى سيبيه ميسكها يا فوزية!

بقلم فاطمة انعوت
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ختفيض كبري يف أسعار اإلعالنات يف األهرام اجلديد
بدءا من عام 2016 أجرت إدارة األهرام اجلديد تخفيضات في معظم 

الصفحات بها

ahram.teeba@gmail.com لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى

أو اتصل على 647-823-6779

للمرة األوىل يف التاريخ: لقاء ملك السعودية 
وبابا االقباط

الثاني،  تواضروس  البابا  مع  لقاًء  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  عقد  التاريخ،  في  األولى  للمرة 
بترحيب  لقاء حظي  وهو  القاهرة،  في  الملك  إقامة  مقر  في  في مصر  األرثوذكس  األقباط  بطريرك 

سياسي وكنسي في مصر. 

حيث استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة 8 ابريل، في مقر إقامته 
في القاهرة، البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في أول لقاء بين ملك 

سعودي وبطريرك األقباط في التاريخ.

 وقال المتحدث باسم الكنيسة األرثوذكسية، القس بولس حليم: »إنها المرة األولى التي يلتقي فيها 
عاهل سعودي ببابا للكنيسة القبطية«. وأضاف في تصريحات له، أن »العاهل السعودي الراحل الملك 
عبد هللا بن عبد العزيز قد التقى ببابا الفاتيكان السابق بندكت السادس عشر في عام 2007«. ولفت 
إلى أن »البابا تواضروس الثاني أعرب عن ترحيب الكنيسة القبطية المصرية بزيارة العاهل السعودي 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاهرة. كما قدم البابا تواضروس الشكر للملك سلمان على رعاية بالده 

للمصريين العاملين بالمملكة.

السالم السعودى 
اإلسرائيلى !!

ـ دون الوقوف عند الجدل الدائر حول ملكية 
مصر أو المملكة السعودية لجزيرتى ثيران 
وصنافير، وفرسان أيضاً، ذلك الجدل الذى 
للموقف  والسئ  المفاجئ  التناول  إليه  دفع 
التى ظهرت  من جانب الحكومة المصرية، 
لقرارات  التنفيذى”  “المسئول  صورة  فى 
المسبوق  ومراسيم دولة أخرى، األمر غير 
على ظهر الكوكب منذ ظهور مفهوم الدولة، 

اللهم إال إن َصّحت توقعاتى!!

فالقراءة المتأنية للدور السعودى فى منطقتنا 
اإلقليمية، تدفعنا الى طرح وبحث وجهة نظر 
أخرى ربما تقترب من التبرير، أو التوقع لما 

قد تحمله األيام القادمة.

أياً  أو  ـ  المساندة  أو  التورط،  أو  فالتدخل،  ـ 
أو  السعوديون  يحملها  التى  الصفة  كانت 
يراها البعض فى الدور السعودى، من ليبيا، 
أو ما بقى منها، الى سوريا، أو ما بقى منها، 
الى العراق، أو ما بقى منه، الى اليمن الى 
لبنان، بل والى مصر أيضاـ  دفع بالسعوديين 
الى البحث عن حليف قوى يدعم طموحاتهم 
على  مصر  تحفظ  مع  خاصة  رؤاهم،  أو 
اليمنى  أو  السورى،  المستنقع  فى  التورط 
نسبياً، ثم خروج الحليف التركى من الملعب 
الروسية  الطائرة  إسقاط  فى  تورطه  بعد 
ذلك  البعض،  يرى  كما  أمريكى،  بتحريض 
الذى تاله نقل زخم “داعش” الى ليبيا قرب 
قد  ما  جانب  الى  مصر،  األصلى  الهدف 
تفرضه اإلمالءات اإلمريكية، التى أرى أن 
أحد أهدافها ضم الكيان الصهيونى للجوالن 
بعد  العام  الدولى  القانون  مع  تتفق  بطريقة 
إعالن وفاة الدولة السورية الرسمية بأيدينا، 
كما كتبت فى مقال سابق بعنوان “ قبل نكبة 

جديدة .. الجوالن إسرائيلية “.

اإلسالمى  “التحالف  بـ  يسمى  ما  وهم  ثم 
لمكافحة اإلرهاب”، ذلك التحالف الذى أراه 
من  والذى   ، البسطاء  لمشاعر  إستهالكا 
الغريب أنه لم يوجه لتحرير القدس عسكرياً 

يمكنه،  ال  والذى   !! نوايا  بإعالن  حتى  وال 
حسب فهمى البسيط، التدخل فى شئون دولة 
الدولة  بطلب  إال  مبرر،  أى  تحت  أخرى، 
الذى  األمر  المتحدة،  األمم  مظلة  تحت  أو 
لو  حتى  األقل،  على  اآلن  حتى  يحدث  لم 

أغضب كالمى أصدقائنا المتحمسين.

أن  المتواضعة،  رؤيتى  حسب  بمعنى،  ـ 
للدعم  الحاجة  أمس  فى  أصبحت  المملكة 
أن  البديهى  من  الذى  األمريكى،  السياسى 
يستغل الفرصة فيشترط إقامة إتفاقيات سالم 
بين المملكة وبين الكيان الصهيونى، مستغالً 
أو  لتطورات،  وفقا  السعودى  اإلحتياج  ذلك 
تداعيات، موقفه المتشعب فى كل اإلتجاهات.

السعوديتين  المبادرتين  تذكر  يجب  هنا،  ـ 
من  كنوع  وقتها  إسرائيل  رفضتهما  التين 
إقامة  فى  رغبتها  رغم  التفاوضية،  طبيعتها 
سالم مع السعودية بما لها من تأثير روحى، 
على األقل فى األمة اإلسالمية، مبادرة قمة 
األساس  كانت  التي   1982 العربية  فاس 
لمؤتمر مدريد للسالم 1991، ثم مبادرة قمة 

بيروت 2002 .

ـ إذاً، فمسألة السالم السعودى ـ اإلسرائيلى، 
أمام  لمبرر قوى  إن صحت رؤيتى، تحتاج 
واإلسالمى،  العربى  الشعبى  العام  الرأى 
العدو  هى  إسرائيل  يرى  سيظل  الذى  ذلك 
األول، فهو نفسه الذى تعجب من قبل حين 
وجيبوتى  وتونس  وقطر  المغرب  عقدت 
إسرائيل  مع  وتطبيع  سالم  “إرتباطات” 
1994-1995، رغم أن جميعها ليست دول 
ثم  ومن  واألردن،  مصر  كحالتى  مواجهة 
فال شئ ُملِّح يدعوها الى العجلة بالسالم مع 
التعنت اإلسرائيلى حيال القضية الفلسطينية، 

مفقدةً القضية الكثير من أوراق الضغط.

وجهة  حسب  أيضاً  القوى،  المبرر  هذا  ـ 
نظرى، وربما أكون مخطئا، هو أن تتحول 
العدو  مع  مواجهة  دولة  الى  السعودية 
لجزيرتى  ضمها  إعالن  بعد  اإلسرائيلى 
بالغة  أهمية  من  لهما  بما  وصنافير  ثيران 
البحر  فى  اإلسرائيلية  المالحة  مواجهة  فى 
األحمر، وبما تمثالنه من خطورة شديدة على 

الصهيونى وهواجسه  للجانب  القومى  األمن 
إن لم يضمن تأمينهما بكل الطرق القانونية، 

وغير القانونية أيضاً.

ـ إذاً وبإختصار، نحن أمام إحتمالين ال تغيب 
هيمنة القطب األمريكى عن كليهما تحت أية 

حال:

األول: إما أن تعتبر مصر تسليم الجزيرتين 
فال  ثم  ومن  الدولية،  لإلتفاقات  يخضع  ال 
يستوجب الدستور موافقة البرلمان المصرى 
تصبح  ثم  ومن  شعبى،  إستفتاء  إجراء  وال 
الجلوس  للسعودين  يسوغ  الجزيرتين مبرراً 
كدولة  معلنة  بطريقة  اإلسرائيليين  مع 
مواجهة، واإلعتراف والتفاوض الذى يتبعه 
السالم المستجلب للدعم السياسى األمريكى.   

الجزيرتين  تسليم  مصر  تعتبر  أن  الثانى: 
يخضع لإلتفاقات الدولية، ومن ثم يستوجب 
 .. المصرى  البرلمان  موافقة  الدستور 

السلطة  تخضع  ثم  ومن  “سيرفض”،  الذى 
التنفيذية لقراره، مع األسف للسعوديين على 
الذى  الديمقراطى  الحكم  نظام  ضريبة  أنها 

أرتضاه شعب مصر.

 .. للمشهد  المتواضعة  قرائتى  صّحت  إن  ـ 
األيام  عنه  ستكشف  اإلحتمالين  أى  تُرى 
سبحانه،  داعينه  ننتظر،  دعونا  ؟  القادمة 
األمة”  “قادة  يوفق  أن  كمواطنين صالحين، 

ويلهمهم ما فيه خير البالد وصالح العباد.

ضمير مستتر:

إن  قال،  ما  عليه سوى  ما  بصواٍب  وناطٍق 
أخطأوا ظناً وتأويال

إبن شرف
اىل عالء الدين محدى شوَّ
كاتب وباحث سياسى مصرى



إلى  املسيح  السيد  به  توجه  سؤال 
اإلجابة  لكن  الشخصيات  من  العديد 

كانت مختلفة.. فيما ترى ماذا قالوا؟
الغنى للسيد  سؤال صدر من الشاب 
األبدية؟”  احلياة  ألرث  أفعل  “ماذا  املسيح 
واعطه  لك  ما  “بع  اإلجابة:  فكانت 
للفقراء”.. فاغتم على الفور ومضى حزيناً 

– ولم يطيع.
اآلباء..  أب  إبراهيم  إلى  صدر  سؤال 
اتبعنى”..  وتعالى  وعشيرتك  أهلك  “اترك 
فأسرع على الفور وأطاع، وملا قال له: “قدم 
ابنك وحيدك إسحق الذى حتبه محرقة”.. 

فأسرع ولم يتباطأ..
سؤال توجه إلى يونان.. “قم أذهب إلى 
نينوى” لكن يونان قام وهرب إلى ترشيش 

ولم يطيع.. واستحق التأديب!
سؤال توجه إلى حوت يونان.. قم أذهب 
فأطاع  نينوى  إلى  وأوصله  يونان  وابتلع 

احلوت تعليمات خالقه.
فنمت  اليقطينة  إلى  توجه  سؤال 
تعليمات  حسب  ذبلت  ثم  وترعرعت.. 

اخلالق. 
أكلت  التى  الدودة  إلى  توجه  سؤال 
فى  وذلك  خالقها  فأطاعت  اليقطينة 

سفر يونان. 
وأنزل  إلى موسى “قم  به  سؤال توجه 
إلى مصر لكى تنقذ شعبى” وبعد إحلاح 
عل  ينطق  أن  هارون  كلف  أن  بعد  أطاع 

لسانه..

فلما  الكاهن  زكريا  إلى  توجه  سؤال 
عن  صمت  املالك  رسالة  على  اعترض 

الكالم تسع شهور كاملة.
مرمي  العذراء  إلى  املالك  وجهه  سؤال 
فقالت “ها أنا أمة للرب ليكن لى كقولك”. 
فكان  للكنيسه  املضطهد  اماشاول 
عظمة  مع  تالقى  حيث  اخر،  موقف  له 
املسيح وجها لوجه "فقال من أنت يا سيد 
فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده. 
صعب عليك أن ترفس مناخس، فقال وهو 
يا رب ماذا تريد أن أفعل"  مرتعد ومتحّير 

)أعمال الرسل 5:9).
هذا السؤال يراود كل من يولد من الروح 
خلدمة  صالح  إناء  يكون  أن  بجدية  ويريد 
من   .." عال  بصوت  ينادي  فاهلل  السيد 
)أشعياء  أجلنا.."  من  يذهب  ومن  أرسل 
اهلل  قدمي  حتت  نخضع  أن  أروع  ما   .)8:6
لكي نسأله أن تسير مشيئته في حياتنا 
لكي نكون متأهبني بكل استقامة وفخر 
كانت  مهما  منا  اهلل  يطلبه  عمل  لكل 
فكرنا  مع  متناقضة  أو  صعبة  الظروف 
أقدر  دائما  فاهلل  البشري.  منطقنا  أو 
ويستطيع أن يصنع من خاللنا معجزات 
روحية حتّطم الصخور الفوالذية، املهم أن 
مواهبنا  كل  وواضعني  مستعدين  نكون 
املعطاة من اهلل حتت تصرفه الكامل لكي 
نقول من القلب "كلّي له بجملتي" فهل 

أنت مستعد؟
الذى ينطق بهذا السؤال “ماذا تريد يارب 

أن أفعل؟
هو إنسان سلم دفة حياته فى يد اهلل 
له  ليست  فهو  يشاء-  كيفما  يحركها 
اإللهية.  اإلرادة  عن  بعيدة  إرادة مستقلة 
وعمالً.  قوالً  مشيئتك  لتكن  يقول  فهو 
مقادير  كل  بيده  الذى  هلل.  وتسليماً 
رحلة  كانت  الصديق  فيوسف  اإلنسان، 
عاتية..  بأمواج  محملة  أو  معبأة  حياته 
ال  مبا  الرياح  تأتى  الشاعر  يقول  كما 
تشتهى السفن ومع هذا كان صامتاً لم 
يفتح فاه.. لم يشكو.. لم يتذمر.. بل أطاع 
أنتم  ليس  إلخوته  قال  بل  املنتهى،  إلى 
الستبقاء  أرسلنى  اهلل..  بل  أرسلتمونى 

حياة للناس.
إلى  حتتاج  أفعل..  أن  يارب  تريد  ماذا 

الطاعة الكاملة.
أنا أمة  حتتاج إلى حياة التسليم- هل 

الرب..
تكلم يارب فإن عبدك سامع وعامل..

يكون  الكنيسة  أو  اجملموعات  ومع 
لكن  لنا-  ليس  يارب  لنا  “ليس  الشعار 

السمك القدوس أعطى مجداً”.
الذى يسلم حياته للرب ال يحمل للغد 
فهو  عليه  همكم  كل  “ملقني  بل  هماً 
عصافير  من  أفضل  وأنتم  بكم  يعتنى 
ال  أنا  رضيعها  األم  نسيت  “وإن  كثيرة”.. 
أنساكم وشعور رؤوسكم كلها محصاة 

وشعرة ال تسقط إال بأذنى”.
ذا  أنا  ها  أو  أفعل..  أن  يارب  تريد  ماذا 
إلى  ولو  أسير  تقودنى  وحيثما  أرسلنى.. 

جثسيمانى أمشى معك دوماً كل حني.
إزاء وصية اهلل..  عزيزى ما هو موقفك 
هل تعاند أم تقاوم – هل تطيع بنشاط أم 
برخاوة – وهل تعلم أنه عليك أن ال تعمل 

عمل اهلل برخاوة – بل بنشاط.
السرعة  هو  الطاعة  فى  سمة  أهم 
صوته  سمعتم  فإن  الوصية  تنفيذ  فى 
والوقت  خالص  اليوم  القلب.  تقسوا  ال 
مقبول.. وأهرب من شيطان الكسل فأنه 

مدمر للحياة الروحية.
كم علينا دائما أن نراجع املاضي وننظر 

باألمل  املليئة  اإلميان  املستقبل بعني  إلى 
على ضوء كلمة اهلل فنستمع إلى صوت 
اهلل اخلفيف والناعم واحلنون فنميزه بني 
كل األصوات اخلارجة من مغريات العالم، 
لكي  اخلراف  ينادي  الذي  الراعي  فهو 
يحميهم حتت مظلته فيرفعهم إلى فوق، 
فاملأمورية  منه  نسمع  مبا  نعمل  عندها 
الغفران فهل  إلى  والنفوس حتتاج  كبيرة 

أنا وأنت مستعدين لتلبية النداء؟
كيف اخدم في اجملال الطبي؟

هل تعلم انك مدعو خلدمه اخوتك في 
املسيح في أماكن مختلفه في العالم؟

جمعيه األطباء األقباط  لشمال أميركا 
 Coptic Medical Assiciation Of North
للربح  ليست  موءسسه  هي   America
أبناء املسيح في مناطق مختلفه  تخدم 
في العالم بدون تفريق في اللون ، الدين او 

التواجد اجلغرافي
عام  في  املؤسسه  هذه  تأسست 
باخلدمة  يعملون  خدام  2010مبجموعه 
أطباء،  اجملاالت،  مختلف  في  الطبيه 
األسنان،  وجراحه  طب  صيادلة،ممرضني، 

عالج طبيعي، هندسة طبيه
قامت  قافالت  املاضيه،  األعوام  خالل 
بأخلدمه في مصر، اثيوبيا، كينيا، بورندي ، 

بوليفيا، هايتي، مبعدل 4 رحالت سنويا
وإجراء  املرضي  بعالج  اخلدمة  قامت 
اجلراحات، باملستوي العلمي خالل اخلبرات 
املشتركه بني األطباء واجلراحني من كندا، 

أمريكا، أوروبا، مصر
املليني  األطباء  بتدريب  ايضا  قامت 
إلقاء  املمرضات،  تدريب  املناطق،  في هذه 

محاضرات وتعليم الطلبة 
تؤمن  القبطية  كنيستنا  والن 
قمنا  القادمة،  األجيال  في  باالستثمار 
الكنديني  للطلبة  خاص  قسم  بتأثيث 
واالمريكيني الدارسون في مختلف اجملاالت 

الطبيه
اخلدمة الروحية جزء أساسي من هذه 
الرحالت، حيث قدمنا املسيح ، البذل، املب 

بال شروط، املعطي بال سخاء وبال شروط
من يدك أعطيناك 

املعدات  شراء  اخلدمات،  ضمن  من 
الطبيه، وجتديد اخلدمات مبا يليق بخدمه 
الفرصة  وإعطاء  املسيح،  السيد  أبناء 

للجميع للمشاركة في ماءده فادينا
تساعد ايضا في جتديد املنازل وخدمه 
ايضا  تقدم  املسنني،  وبيوت   ، املالجىء 
الوسائل التعليمية مثل اجهزه الكمبيوتر 

واألدوات املدرسيه
كيف أشارك؟

اخلدمه كفرد طبي،  في  تشترك  ممكن 
حيث   ، كخادم  ايضا  تشارك  ممكن  لكن 
عدد  باشتراك  نسمح  رحله،  كل  في  أنه 
بالتأكيد،   ، والطلبة  اخلدام  من  محدود 
إيصال  وتعطي  ايضا،  ماديا  ممكن تشارك 

للضرائب.
لم يدعوني احد للخدمه

املسيح نفسه يدعوك، مستنيك، أنَت 
ومثاله،  صورته  علي  خلقك  عنده،  غالي 
غالي  انت  لها،  حد  ال  إمكانيات  اعطاك 
جدا عنده وعندك طاقات ال حدود لها، عدو 

اخلير بيحاول يعطللك
اول ما استعد  انا غير جاهز للخدمه، 

ها اخدم
او  جاهز  احد  هناك  ليس  حبيبي، 
وقلبه  املسيح  نعمه  غير  من  مستحق، 
الكبير وحبه غير املشروط، آل يوجد احد 

مستحق
قلبك،  حياتك،  له  سلم  تعال 

امكانياتك، وقتك، وقول له
ليس لنا يارب، ولكن السمك القدوس

السنة التاسعة، العدد )212( - اخلميس 14 إبريل 142016

 د. رفيق رمزي عبد امللك

rafik.malik@gmail.com

ماذا تريد يارب أن أفعل؟
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جسنت ترودو يعتذر رسميا لطائفة  السيخ عن 
حادثة متت منذ ١٠٢ عاما 

أوتاوا : رئيس وزراء كندا سيقدم أعتذارا رسميا في مجلس العموم  لطائفة  السيخ 
كندا  حكومة  ألن  وذلك  مايو   18 يوم 
تسمي  سفينة  تبعد  أن  عام 1914  قررت 
المهاجرين  )كوماجاتا مارو( تحمل مئات 
وقد  كلكتا  الي  وأرسلتها  أسيا  جنوب  من 
هاربر  ستيفن  السابق  الوزراء  رئيس  قدم 
عام  الحادثة  هذه  عن  رسميا  أعتذارا 
2008 أثناء حضورة مناسبة في مقاطعة 

بريتش كولومبيا ، وهذه الحادثة وقعت عام 1914 وكان هناك قانون  وقتها يقضي 
يسافروا عن طريق رحلة مستمرة متواصلة  أن  كندا  الي  المهاجرين   بأن علي 
من مكان ما الي كندا وان يكون مع الفرد المهاجر 200 دوالر علي االقل حسب 
قانون  الهجرة لعام 1908في  مقاطعة بريتش كولومبيا وأستطاع جورديت سينج 
أستأجار سفينة يابانية تسمي )كوماجاتا مارو( وباع تذاكر للسفر في رحلة مستمرة 
السفينة وعلي متنها 376 راكب في مايو  الي كندا وأبحرت  البنجاب  من والية 
الذي  المقاطعة  قانون  أن  للمسؤوليين  الركاب  وقال  فانكوفر  ميناء  الي   1914
يقضي بأن علي كل مهاجر أن يكون معه 200 دوالر ال ينطبق عليهم النهم رعايا 
الحكومة  ، ولكن  الهند وقتها ال تزال مستعمرة بريطانية  بريطانيين حيث كانت 
المسيطرة وقتها لم تسمح للركاب بالنزول من السفينة وظلت السفينة راسية في 
الميناء لمدة شهرين وفي شهر يولية أمرت الحكومة السفينة بأالبحار ولكن استولي 
الركاب علي السفينة ورفضوا االبحار فقام 125 رجل من رجال الشرطة و35 
فرد من المختصين في وكالة الهجرة بالصعود الي ظهر السفينة وحدث أشتباك 
اخرين وفي  فرد منهم حتفهم بسبب هذا وسجن  لقي 19  والركاب  الشرطة  بين 
يوم 27 يولية تحت سيطرة المدافع والطرادات البحرية تم أصطحاب السفينة الي 
البحر خارج المياه االقليمية وعادت الي الهند ، وعن هذا قال جستن ترودو أن 
القوانين التي سمحت لحكومة كندا وقتها بأبعاد السفينة كانت غير عادلة وأن ركاب 
)كوماجاتا مارو ( مثل ماليين المهاجرين الي كندا الذين يسعون الي حياة أفضل 
السرهم ويقدمون الكثير لبلدهم الجديد وأنهم أختاروا المجئ الي كندا التي فشلتهم 
تماما . وكان الحزب الليبرالي قد دعا حكومة هاربر لالعتذار عن هذه الحادثة 

ونادي ترودو بهذا أثناء حملته االنتخابية .

كندا تتوسع في 
للنقل  االنفاق  خطط 

العام 

رئيس  عقدة  صحفي  مؤتمر  في 
جستن  تحدث  أونتاريو  في  ماري(  سانت  )سولت  مدينة  من  كندا  وزراء 
وقال  العام  النقل  مشروعات  علي  االنفاق  خطط  في  التوسع  عن  ترودو 
وستشارك  دوالر  بليون   1.5 علي  تحصل  قد  االخص  علي  أونتاريو  أن 
الحكومة أيضا في تكاليف المشروعات بنحو 50% وسوف يكون للمقاطعات 
والمحليات الحرية في أستثمار هذه االموال بالطريقة التي تناسب مجتمعاتها 
ومثل العديد من المدن في أونتاريو فأن مدينة )سولت سانت ماري( تعاني 
من قلة الموارد فقد قطعت المدينة خدمات الحافالت مؤخرا ويعاني مجلس 
في  الصلب  الحديد  لصناعة  شركة  أكبر  ووقعت  مالي  عجز  من  المدينة 
المدينة وهي )إيسار ستيل لجوما( تحت طائلة  قانون االفالس منذ الخريف 
الماضي وعن هذا قال جستن ترودو أن حكومته ال تزال تدرس سبل دعم 
صناعة الصلب في كندا مع التشديد علي منع بالد مثل الصين من إغراق 
نحن  أيضا  وقال  الثمن  الرخيص  الصلب  الحديد  بمنتجات  الكندي  السوق 
قلقون جدا من هذا ونعمل مع مختلف مستويات الحكومة والمصانع للتاكد 

من أن هناك مستقبل قوي لصناعة الحديد الصلب في كندا

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

تغرمي مصرف كبير ١٫١ مليون دوالر لفشله في تقدمي تقرير عن معامالت 
مشبوهة 

أوتاوا : فرضت وكالة مكافحة غسيل االموال ) فاينتراك( غرامة مالية قدرها 
بسبب  أسمه  عن  يكشف  لم  التي  الكندية  البنوك  أحد  علي  دوالر  مليون   1.1
أخفاقه في تقديم تقرير عن معامالت وتحويالت مالية  مشبوهة ، وهذه هي المرة 
االولي التي يقوم فيها المركز المالي الكندي للمعامالت المالية وتحليل التقارير  
) فاينتراك( بمعاقبة مصرف كندي وسط تسربات لملفات تعرف بأسم ) أوراق 

بنما ( ويعتبر هذا تحذيرا لالالف من الشركات االخري ، و يتتبع المركز مسارات تدفق االموال المرتبطة بأالرهاب 
وغسيل االموال وغيرها من الجرائم بفحص ماليين البيانات سنويا من المصارف وشركات التأمين والمتعاملين في 
االوراق المالية ومؤسسات خدمات االموال وسماسرة العقارات والكازينوهات وغيرهم ، وقالت متحدثة من المركز 
أن التقارير التي ترد لنا في غاية االهمية وهناك 31 الف شركة ومؤسسة عبر كندا تبعث بتقارير الي المركز المالي 
الكندي وفي مقابل هذا كشف لهم المركز عن 1260 بيانا من المعلومات السرية التي أستخلصتها االستخبارات المالية 
والتي أستفاد منها االمن الوطني ورجال الشرطة عام 2014–2015 وقد وقعت الغرامة علي البنك لألسباب االتية : 
القيام بعمليات مالية مشبوهة وأستالم عشرة االف دوالر او اكثر  عن كل منها و تحويل أموال الكترونيا بمبلغ عشرة 
االف دوالر أو أكثر خارج كندا وتلقي أمواال من خارج كندا الكترونيا بقيمة عشرة االف دوالر أو أكثر باالضافة 
لعدم أمتثال البنك للسياسات والقواعد واالجراءات التي تمت الموافقة عليها  وما تم تحديثه منها ، هذا وقد تلقي مركز 
) فاينتراك( 92531 تقريرا هذا العام عن معامالت مشبوهة من شركات عبر كندا بزيادة 11% عن العام الماضي .

السنة التاسعة ، العدد )212(  - اخلميس 14 إبريل 2016

قانون املساعدة علي املوت الذي سيصدر قريبا سيتخذ منهجا متشدد

أوتاوا : قالت مصادر غير معلنة أن مشروع قانون الموت الرحيم  الذي علي 
وشك الظهور لن يأخذ بكل توصيات اللجنة البرلمانية المضطلعة بدراسته والتي 
أثارت توصياتها الجدل مؤخرا ، فمن المتوقع أن يتضمن التشريع الذي سيقدم 
قريبا أن يكون للبالغين المعنيين الحق في الحصول علي مساعدة الطبيب النهاء 
أو  الموت  علي  مساعدتهم  يطلبوا  أن  بالزهايمر  للمرضي  يسمح  ولن  حياتهم 

للقصر أو للمرضي بأمراض عقلية ، وبرفض عدة توصيات للجنة البرلمانية فإن الحكومة تتمسك بحكم المحكمة 
المحكمة  للفرد ، وأعطت  بأمان  الحياة  الحق في  ينتهك  الموت  المساعدة علي  بأن حظر كندا  أقرت  التي  العليا 
الحكومة فرصة حتي 6 فبراير 2016 لتأتي بتشريع قانوني  يعترف بحق البالغين الذين يعانون معانة جسدية 
أو عقلية ال تطاق  في طلب مساعدة الطبيب النهاء حياتهم  ثم تم تمديد الفترة حتي 6 يونية 2016 ، وعن هذا 
قال جستن ترودو ) نحن كاليبراليين ندافع عن حقوق االنسان ولكنا أيضا في حاجة الي التأكد من ان أي تشريع 
سنضعه سيتم بناؤه علي هذا ( وأضاف بأنه علي ثقة من أن الحكومة سيمكنها تقديم مشروع للقانون الجديد في 
الموعد المحدد ، وقال نقاد من أعضاء البرلمان في حزب المحافظين أن االشخاص المصابين بأمراض نفسية 
وعقلية يحتاجون بصفة خاصة للحماية من أتخاذ قرار إنهاء الحياة سواء قسرا أو برغبتهم النهم غير مؤهلين لذلك 
وحثوا الحكومة علي أن تطلب تقييم نفسي لمن يطلب الموت بمساعدة الطبيب ، ويتوقع أن يؤكد التشريع الجديد 
علي حق االطباء في رفض المساعدة علي الموت ولكن سيترك لكل مقاطعة التأكد من أن االفراد الذين يريدون 

ذلك سيمكنهم الحصول عليه.

وزير دفاع كندا يكون فريق )الشريط االزرق( ملراجعة سياسة كندا 
الدفاعية 

البارزين  الكنديين  من  أربعة  ساجان  هارجيت  الكندي  الدفاع  وزير  أختار 
في  الكندية  العسكرية  القوات  ونطاق  حجم  تشمل  خطة  وضع  في  لمساعدته 
المستقبل وأستعراض سياسة كندا الدفاعية  وتحديد القدرات المطلوبة في المستقبل 
والمعدات الالزمة لالضطالع بها ، ويتكون الفريق من لويز أربر قاضية المحكمة 
العليا السابقة وعضوة المجلس االستشاري للتحالف في المحكمة الجنائية الدولية 
وبيل جراهام الوزير الليبرالي السابق للشؤون الخارجية والدفاع الوطني وراي 

هينولت الرئيس السابق لهيئة االركان والرئيس السابق للجنة العسكرية في حلف الناتو والعضو الرابع هي مارجريت 
بوردي نائبة ومعاونة وزير الدفاع القومي السابق ، وقال وزير الدفاع الكندي أنه سيتيح للشعب الكندي ان يشارك في 
أستعراض سياسة كندا الدفاعية علي االنترنت واالستماع الي المناقشات الدائرة وستلعب لجان الدفاع في مجلس العموم 
دورا في هذه العملية ، وكانت أخر مرة تمت فيها مراجعة سياسة كندا الدفاعية عام 1994 ، وقال جستن ترودو أن كندا 
منذ سنوات عديدة لم تضع رؤية شاملة لقواتها العسكرية وما ينبغي عليها أن تعمله ليكون لها تأثير أفضل علي العالم ، 
أو ما هي أفضل الطرق للمحافظة علي أمن الكنديين أو ما هي توقاعتنا عن أشتباك  قواتنا المسلحة في السنوات القادمة 
او العقود القادمة ، وقالت لويز أربر إن أستخدام القوة العسكرية في غرض واحد وهو السياسة الدفاعية يجب أن يرتبط 
بالسياسة الخارجية وبالدبلوماسية في وقت ال تكون هناك دول خارجية تغير منهج الحرب التقليدية ، هذا وستنشر نتائج 

المشاورات في وقت مبكر من عام 2017

احلزب الدميقراطي اجلديد يرفض قيادة توم مولكاير 

الجديد  الديمقراطي  الحزب  أعضاء  صوت 
لتغيير  أدمنتون  في  أبريل   10 االحد  يوم 
 % النتيجة رفض 52  وجاءت  الحزب  قائد 
من االعضاء لتوم مولكاير وتأييد 48% من 
االعضاء له ووفقا لقواعد الحزب ينبغي أن 
 %50 علي  الحزب  لقيادة  المرشح  يحصل 

من االصوات وقد جاء الرفض هذا في أعقاب خسارة االنتخابات الفيدرالية عام 
2015 والتي فقد فيها الحزب 50 مقعدا في البرلمان لصالح الحزب الليبرالي وفقد 
بذلك ايضا دورة كحزب معارض ، وقال النقاد أن الحزب يلزمه وجها جديدا بعد 
الخسارة الساحقة التي لحقته في 19 أكتوبر عام 2015 وقد اعرب مولكاير عن 
أمله في أن يستمر الحزب في السير لالمام وقال أنه سيواصل العمل بال كلل في 

مجلس العموم حتي يتم أختيار بديل له .

تراجع حكومة أونتاريو عن قرارها بزيادة ما يدفعه كبار السن للحكومة 
والذي يخصم من مدفوعات احلكومة لتكلفة الدواء 

لتكاليف  بالنسبة  أعلنتها  التي  التغيرات  تتراجع عن  الليبرالية  أونتاريو  تورنتو : حكومة 
الدواء للمسنين ، ففي ميزانيتها االخيرة رفعت حكومة أونتاريو  الحد االدني لدخل كبار 
السن المستفيدون من الفوائد الحكومية للدواء ، فقد رفعت الحد االدني لدخل الفرد المسن 
من 16018 دوالر في السنة الي 19300 دوالر في السنة ورفعت الحد االدني لدخل 
المتزوجين من كبار السن من 24175 دوالر في السنة الي 32300 دوالر ليستطيعوا 
االستفادة من خصومات االدوية ، وكبار السن الذين لديهم دخل أقل لن يدفعوا أية نقود 

للحكومة كخصم من فوائدهم عند شراء االدوية ولكن من لديهم دخل أكبر من الحد االدني المفروض سيدفعون 170 دوالر 
وكانت من قبل 100 دوالر وزادت أسعار خدمات الصيدلية لكل وصفة طبية من 6.11 الي 7.11 دوالر .وقد قامت ضجة 
كبيرة من مجموعة من المسنين والسياسين المعارضين الذين قالوا أن معظم كبار السن الذين لديهم دخل أعال قليال من الحد 
االدني الذي قررته الحكومة ال يستطيعون دفع نقود  أكثر لالدوية وكتب أكثر من خمسون مسن وجماعت مدافعة عن  الصحة 
رسائل الي كاثلين وين رئيسة وزراء أونتاريو يدعون الحكومة الي الغاء الزيادة التي يجب علي المسن دفعها من امواله 
قبل أن يتلقي الفوائد الصحية من الحكومة وطالبوا ايضا بابقاء ما يدفع لكل روشتة طبية علي ما كان ، وبسبب هذا تراجعت 
الحكومة عن قرارها وبقيت االمور علي ما كانت عليه اوال ، ولكن لن يتغير الحد االدني للدخول وقال وزير الصحة إيرك 
هوسكينز أننا نريد أن نسمع من سكان أونتاريو وال سيما  كبار السن ونتشاور معهم ، وقالت أندريا هوارث رئيسة الحزب 
الديمقراطي الجديد في أونتاريو عن هذا الموضوع أن سياسة حكومة أونتاريو خاطئة وتهانينا لكبار السن الذين عملوا بجهد  
كبير ليدحروا نوايا الحكومة الليبرالية ،وجاهروا بصوت عالي وكانوا مصرين علي أن هذا إتجاه خاطئ لحكومة أونتاريو .
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لالعالن  باجلريدة اتصل على:
647 823-6779  

ahram.teeba@gmail.com
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قــــــــــرية حــــــــــزينة )1(

توفيق مرتي مينا

إىل املنتهى                          

                     نيفني سامى

ألبرج , قريه وادعة من قرى محافظة الدقهلية تشتهر 
بزراعة الفواكه , الكروم والنخيل والمشمش الحموى 
الذى إستجلبوا بذرته من سورية , أما الموز والخوخ 
المحاصيل  ناهيك عن   , البالد  فقد عمت شهرتهم كل 
الذى يحتضن  النيل  فنهر  التقليدية وال عجب فى ذلك 
منحها  قد  فيضان  كل  فى  بالطمى  ويثريها  القرية 
األسود  الذهب  هذا  شاطئيه  على  تقع  التى  ومثيالتها 
الخصيب . ترتفع نسبة المتعلمين فى القرية , والذين 
لم يحصلوا على تعليم متوسط يجيدون القراءة والكتابة 
على  وحصلوا  الجامعى  بالتعليم  التحقوا  وقليلون 

الليسانس أو البكالوريوس . 
تشتهر قرية البرج أيضاً بجمال نسائها وبناتها وأيضاً 
بوسامة شبابها فهى مقصد القرى المجاورة لمن يروم 
 , يقولون  القمركما  فلقة  مثل  وأحفاد  بأبناء  يسعد  أن 
قصص  ويتناقلون  األمور  ببواطن  العارفون  ويقول 
التاريخ أن الحملة الفرنسية جالت فى هذه األنحاء حتى 
هو  منهم  القريب  فارسكور  مركز  أن  يرجحون  أنهم 
معنى فرنسى مكون من مقطعين : فير... أوسكيور,,, 

ومعناها : الحديد ) أو النار(... إلى النجدة .
المنجى على دبلوم  العليم  الشاب عبد  وعندما حصل 
أشرف  الذى  عمه  توجه  التجارية  العلوم  فى  متوسط 
على تربيته بعد وفاة والده الذى كان أشهر جّزار فى 
البلدة , توجه مع الشاب إلى القاهرة لمقابلة إبن القرية 
والمستعد  القانونى  المحاسب  السّواح  عدنان  األستاذ 
لتقديم الخدمات ألهالى قريته. والرجل لم يخيّب  دائماً 

أمل ضيفه
مبروك ياعبد العليم , كنت أود أن تكون ضمن   •
طاقم مكتبى لكن لألسف عندى عمالة زائدة , لكن إطمئن 
سأرسلك إلى البنك التجارى المصرى ورئيسه صديق 
عزيز وال يرد لى طلباً , سيعينك بالدبلوم وبراتب جيد 
ستتعلم  .هناك  مكتبى  فى  إن عملت  إياه  أمنحك  ال  قد 
البنوك , وقد تجد نفسك مدير فرع  باء حسابات  ألف 
لهذا البنك . المهم أن تتبع نصيحتى ,,, أالمانة وحسن 
التعامل مع العمالء , والمظهر .تسلم عبد العليم المنجى 
عمله الجديد باألرشيف , كانت أحالمه أرفع من ذلك 
الجيد وقّرر أن يجعل  بالراتب  يتبرم بل فرح  لم  لكنه 
هاماً ال أن تجعله وظيفته . بذل كل  من وظيفته شيئاً 
واستطاع  منظماً  مكاناً  األرشيف  من  ليجعل  جهده 
اآلخر  تلو  عاماً  المحفوظات  ترتيب  يعيد  أن  بأفكاره 
ومن قرائته للكثير من المستندات الواردة لحفظها تعلم 
واآلن  نظرياً  الكتب  فى  درسها  التى  المحاسبية  النظم 

يراها بعينه .
قبل أن يكمل عامه األول بهذه الوظيفة استدعاه مدير 
فى  مجهوده  على  فيها  أثنى  مقدمات  وبعد  الحسابات, 
كلفه   , بعمله  تبرمه  وعدم  أخالقه  وحسن  األرشيف 
وأضاف  العمالء,  خدمة  قسم  لرئيس  مساعداً  بالعمل 
وكيف  المعلومات  كل  تستوعب  أن  حاول   : الرجل 
يغادر  وتلبى حاجته حتى  إليه  العميل وتستمع  تستقبل 
البنك منشرح الصدر. إحفظ كل كلمة يتفوه بها رئيس 
القسم وكيف يتصّرف إزاء كل طلب أو شكوى للعميل 
تسلم   ....... القسم.  لهذا  رئيساً  قريباً  نراك  وقد   ,,
العمل الجديد بكل حماس وامتأل نشاطاً وهمة وارتفعت 
معنوياته وتجلى ذلك فى هندامه , حلل جديدة وربطات 
فلما   , والحذاء  القمصان  لتالئم  بذوق  إختارها  عنق 

عن  أكثر  وأعلنت  الرياضى  جسمه  أظهرت  ارتداها 
تناسق تام بين عوده الخيزرانى واتساع صدره , منذ 
حداثته وهو يتمتع بوسامة ال تقاوم لكن هذه )التعديالت( 
زادته وسامة ورجولة ...  إحترمه الجميع أما زميالته 

فكثر تهامسهن كلما مر قريباً منهن .
وتحقق حلمه بأن يجلس على مقعد مدير خدمة العمالء 
, كان قد تشّرب ) الصنعة (وتحلى بالصبر حتى فهم 
معه  فيظل  أحياناً(  الغاضب   ( العميل  يستقبل  كيف 
الضيافة  كرم  ومع  متأسفاً  وأحياناً  بل  ومدققاً  شارحاً 
يخرج  تصحيحه  يجب  ما  وتصحيح  صداقة  وافتعال 
النجاح  البنك هو ملكه. وهذا  العميل بإحساس أن هذا 
لقد  بالصدفة,  عليه  يحصل  لم  العليم  عبد  حققه  الذى 
المحاسبية  والقيود  وتعليماته  البنك  نظم  كل  استوعب 
والدورة المستندية لكل أنشطة البنك فالعمالء مختلفون 
الوقت  ذلك  فى  متعددة.  ومشاكلهم  توجهاتهم  فى 
)الخمسينات( لم تكن البنوك تعرف عن الحاسب إال آلة 
اليدويةوهى إختراع صينى  الجمع والطرح والضرب 
قديم لم تعتمد عليه وكان المخ البشرى هو القائم بالعمل.
عطلته  فى  البرج  قريته  إلى  يتوجه  العليم  عبد      
األسبوعية , تحتضنه األم وتقبله وكأنه عائد من غياب 
؟  لتتزوج  ينقصك  الذى  ما   : كلماتها  تسبقها  طويل 
ليس اآلن ياأمى. عروستك التى إخترتها لك لن تنتظر 
فالخّطاب بالعشرات يطرقون بابها . يرد بكسل وكأنه 
ينهى هذا الحديث , : ال تفاتحيهم بأى كالم لست مستعداً 

وحين أكون سأطلب منك ذلك .
والنسب  الحسب  ذوات  الجميالت  القرية  بنات 
واحدة  عل  ألمه  يتوددن  كن  خاصة  منهن  المتعلمات 
منهن تحوز رضاها فتتمناها زوجة لعبد العليم , لكنه 
 : حنان  فى  تتسائل  أمه   , الزواج  فى  يظهر رغبة  ال 
متى  وإلى  أخرى  إمرأة  هناك  هل   , القول  أصدقنى 
ستظل وحيداً فى غربتك ؟ أريد أن أطمئن عليك ياولدى 
حياتى  فى  إمرأة  يوجد  ال  يدها  يقبل  وهو  يجيبها   ...
سوى أمى أجمل نساء القرية ,, أنا ما زلت فى السابعة 
والعشرين من عمرى وأمامى سنوات حتى أعد نفسى 
لهذا األمر فالزواج مسؤلية كبيرة . إطمئنى ياأمى وال 

تبخلى علّى بدعواتك فهى سر نجاحى فى الحياة .
نعرف  ال  بطرق  حياتنا  فى  أحياناً  المقادير  تتدخل 
بداياتها وال النهايات , قد ترفعنا إلى علو أو تلقينا أسفل 

سافلين وعلينا أن نقبل أحكامها .
عبد العليم يستكمل إجراءات فتح حساب جارى ألحد 
العمالء , يستدعيه المدير العام للبنك , إنتهى من خدمة 
العميل وتوجه سريعا لمكتب المدير العام وهو يضبط 
المكتب  داخل  هندامه,  كمال  من  ويتأكد  العنق  ربطة 
لفحته هبات متتالية من عبيق الضوع كأن حدائقاً من 
جالت   ,, وعطرها  أريجها  تنشر  والرياحين  الورود 
العام خلف  المدير   . العبيق  ليعرف مصدر هذا  عيناه 
على  ساقاً  وتضع  تدخن  جالسة  حورية  وأمامه  مكتبه 
 , أوريكو  مدام   ,,, قبل  أنه رآها من  تذكر   . األخرى 
هذا ليس إسمها لكنها تملك هذه المحالت الشهيرة لذا 
أطلقوا عليها هذا اإلسم , حين تأتى إلى البنك تٌعلن حالة 
تشكل  البنك  فى  وأموالها  مهم  عميل  فهى  الطوارىء 
الجزء األكبر من أصوله . فى عجالة شرح له المدير 
العام كيف أن المدام تحّولت من عميل للبنك إلى مساهم 
فقد إشترت 60 % من أسهم البنك والمطلوب تسجيلها 
بدفتر المساهمين ودعوة الجمعية العمومية للمساهمين 
وإخطار  اإلدارة  مجلس  رئيسة  تعيينها  على  للموافقة 
هيئة سوق المال ومصلحة الشركات والبنك المركزى 

بهذه اإلجراءات .

عن  بحثا  الصغيره  بلدته  ترك 
الزوجه  خلفه  ترك   ، أفضل  حياه 
واالقارب  واألهل  واألطفال 

واألصدقاء.
و سنين شبابه 

و لم يدرك أنه ترك ايضا حياته.
النعم  كم  ايضا  يدرك  يكن  لم 
فقد  له هللا.  التي منحها  والخيرات 
واألوالد  الفاضله  الزوجه  منحه 
وجود  نعمه  وايضا  األصحاء 
والديه بجواره يقويان من عزيمته. 
بل لم يستمع لحكمه ابيه ولم يلتفت 

لحنان أمه.
ترك ايضا عمله الذي استمر فيه 
لسنوات من أجل الذهاب للمجهول.
كانت بداخله كل تلك األفكار قبل 
كلمات سمعها  اخر  رحيله وكانت 
من أبيه قبل ان يستقل رحلته الي 

العالم الجديد الذي اختاره 
هي.. هللا قد أحبك الي المنتهي..... 
ال تيأس ان واجهتك الصعاب بل 
تذكر دائما... أن هللا قد أحبك الي 

المنتهي....
الي  اال  الكلمات  تلك  تدخل  لم 
ان  بدون  وعبرت  فقط.  مسامعه 

يلتفت لها. 
............

أغمض عينيه لساعات لم يدركها 
اال  يجد  لم  لليقظه  عاد  وحينما 
مكان.  كل  في  حوله  من  حطام 
تسائل كثيرا فال اجابات واضحه. 
األمل  معها  فقد  اياما عديده  مرت 
االن  هو  نعم  لوطنه..  العودة  في 
يتمني العودة الي وطنه.. يتمني ان 
يفتح عينيه ليجد حياته األولي كما 

هي وكأن ما حدث لم يحدث...
....

وسط  كوخا  يبني  شهورا  ظل 
الحيوانات  ويصطاد  األشجار 
يصارع  ظل  طعاما.  له  ليصنع 
بمفرده للحصول علي نعمه البقاء.. 
البقاء والحياه التي كانت ملك يداه 
ولم يراها... هو االن تقتله العزله 

الغد  يري  ال  والخوف..  والوحدة 
كانت  جدا.  بعيدا  اصبح  الغد  الن 

كل احالمه الحفاظ علي اليوم 
.....

وخارت  صدره  ضاق  كلما  و 
لقد  داخله..  يهمس  ما  يجد  قواه 
اصبح  المنتهي...  الي  هللا  احبك 
يفكر في محبه هللا التي ألول مره 
يختبرها ويشعر بها وهو في احلك 

الظروف.
ضعيفه  معرفه  هلل  معرفته  كانت 
في  يتذوقه  االن  وهو  عميقه  غير 

أشد أوقاته.
 ....

حزن  كوخه  احترق  حينما  و 
الي هللا  يتحدث  وأخذ  شديدا  حزنا 
ويناديه.. احقا تحبّني الي المنتهي؟؟ 
وحيدا  هنا  انا  أبي.  اخبرني  مثلما 
منذ زمن ابحث عن النجاه من هذا 
المكان الموحش..و حينما صنعت 
هذا الكوخ كنت اشعر بيداك معي 
حنانك  ولمست  وتعضد  تساعد 
الذي كان معي دائما وال أشعر به.. 
زلت  ال   ، كوخي  احترق  وحينما 
اسمع نفس الصوت يهمس لي )) 

لقد احبك هللا الي المنتهي..
العراء  في  حزينا  ليلته  بات  و 
شده  برغم  الصوت  نفس  يسمع 

أحزانه وضيقاته
....

اليوم  شمس  أشرقت  ان  ما  و 
حوله  اإلنقاذ  طائره  وجد  التالي 
بجواره. نعم لقد كان دخان احتراق 
السماء  ألعلي  المتصاعد  الكوخ 
هو االشاره والدليل الذي أرشدهم 

اليه..
..

بقلب  ولكن  األولي  لحياته  عاد 
جديد وبذهن جديد 

ابوابه  االحزان  طرقت  كلما  و 
حياته...  التجارب  اعتلت  وكلما 
كلما سمع نفس الصوت.. لقد احبك 

هللا الي المنتهي...
...

الي المنتهي 
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قال أحد العلماء:
وحدك  وأنت  شخصاً  تذكرت  إذا 
فتبسمت فاعلم أن بينكما)محبة 

صادقة(

الناس   كاخلياطة فأنت  احلديث مع 
إن أحسنت  اإلبرة,  اخلياط  وكالمك 

اخلياطة.    
صنعت ثوباً جذاباً غالياوإن أخطأت 

لن
جترح إال نفسك...

ال تكثر من الشكوى فيأتيك الهم ،
تأتيك  الشكرهلل  من  أكثر  لكن 

السعادة ...

أمور  حياتك  من  اختفت  مهما 
، تأكد  ظننت أنها سبب سعادتك 
أن تكون  أن اهلل صرفها عنك قبل 

سبباً في تعاستك..

غياب من نحب 
متاما كغياب اللون عن الصورة!

هو ال يفقدنا احلياة ،
إمنا يفقدنا طعم احلياة!

Iالقلوب الطيبة  كـ "الذهب"
أنهكها  لو  حتى  أبدا  تصدأ  ال 
بكلمة  مسحها  مجرد  التعب.. 

جميلة يظهر بريقها مرة أخرى!«.



املوز مهدد باالندثار

 يحاول العلماء إيجاد عالج لـ«مرض بنما« الذي 
على  بالقضاء  يتسبب  أن  قبل  الموز،  نبات  أصاب 
اندثار  وبالتالي  العالم  أنحاء  جميع  في  المحاصيل 
إلى  للمرض  دراستهم  في  العلماء  وخلص  الموز. 
دمر  حيث  له،  عالج  هناك  يكون  ال  أن  احتمال 
»مرض بنما« محاصيل الموز في جنوب شرق آسيا 
الموز  فقدان مواسم  في  خالل عام 1950 وتسبب 
األكثر رواجا في العالم »غروس ميشيل«. وذكرت 
صحيفة »ديلي اكسبريس« أن هناك مخاوف اآلن 
من أن تدمر الساللة الجديدة من المرض الموز من 
محاصيل  من   %47 يمثل  الذي  »كافنديش«،  نوع 
العالم. وقد انتشر »مرض بنما« ليصل  الموز في 
األوسط  والشرق  وأفريقيا  آسيا  من  أجزاء  إلى 
وأستراليا وأمريكا الوسطى، وهناك مخاوف من أن 
يضرب المرض أمريكا الجنوبية حيث تزرع غالبية 
اإلنتاج  في  خبير  وقال  تصديره.  يتم  الذي  الموز 
كافنديش  في هولندا«: »إن صنف  العالمي  النباتي 
مكانه،  يحل  ما  يوجد  وال  اآلن  االنهيار  طور  في 
وعالوة على ذلك فإن العديد من األصناف المحلية 
معرضة لخطر اإلصابة بالمرض«.  واقترح الخبير 
ضرورة العمل على خلق نوع جديد من الموز من 
الموز  المرض. ووقف تصدير  يقاوم هذا  أن  شأنه 
للحد  وسيلة  يكون  أن  يمكن  المتضررة  البلدان  من 

من انتشار المرض.
تبعا  بـ«كافنديش«  الموز  صنف  تسمية  وتمت 
في  للموز  زراعة  بأول  قامت  التي  العائلة  السم 
المنسق  وقال  ديربيشاير.  في  هاوس  تشاتسوورث 
الدولي لخط إنتاج الموز في نوروبتش: »ثمة تعاون 
مع المزارعين في جميع أنحاء العالم للقضاء على 
تدابير  من خالل  احتواؤه  يمكن  الذي  المرض  هذا 
»مرض  إن  القول  يمكن  ال  ولكن  للغاية،  صارمة 
المثال  آخر، على سبيل  إلى مكان  لن يصل  بنما« 
عن طريق التربة الملوثة والعالقة على األحذية، وال 
إلى  المرض  وصل  إذا  اإلنتاج  إلنقاذ  وسيلة  يوجد 
المحاصيل. وهذه المشكلة كبيرة بالنسبة للمزارعين 
في أماكن مثل الفلبين، علما أن الوعي يتزايد فقط 

في األمريكيتين اللتين لم تتضررا بعد

                     
ذكريات

شم النسيم
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(

العام نعيشه ونتمتع به ثم نجتر  يوم واحد فى 
ذكرياته بقية ايام السنة حتى يحين موعد مجيئه 
شم  اسمها  الرسمية  المناسبة  التالى.  العام  قى 
النسيم او عيد الربيع او اليوم الذى يلى احتفالنا 
اقباط مصر  باعتبارنا من  المجيد   القيامة  بعيد 
ومع  االحوال  جميع  فى  االرثوذوكس....لكنه 
كل المسميات هو يوم تجمع العائلة الكبير...هذا 
التجمع الذى يحمل طقوساً توارثناها اجيال بعد 
العائلة واروى  اجيال. هكذا كنت احكى لشباب 
فى  وهم  العائلى  والتجمع  االعياد  ذكريات  لهم 
تلك  استرجع  وانا  بسعادتى  يشعرون  المقابل 
السعادة بل واكاد اشعر  الذكريات ويشاركوننى 
فاالنتماء االسرى ال  تماماً  مثلى  يعيشونها  انهم 
واالجيال  جيلنا  مثل  ونشأوا  تربوا  فقد  ينقصهم 

السابقة لنا على هذا االنتماء.              

 رغم تشتت افراد العائلة فى انحاء محافظات 
مصر اال انهم جميعاً كانوا حريصين على التجمع 
فى هذه المناسبة فى مدينتنا الساحرة االسكندرية 
فباالضافة الى التجمع العائلى المقدس لدينا جميعاً 
فهناك سبب آخر ال يقل قوة وهو ان االسكندرية 
قصر  او  الملكية...المنتزة  الحدائق  تحتضن 
المنتزة وهل هناك مكان اكثر جمااًل منها لنقضى 
بها يوم شم النسيم؟                                         

القرن  سبعينات  واوائل  الستينات  اواخر  فى   
تجمع  المنتزة  قصر  حدائق  شهدت  الماضى 
شم  النسيم...وليوم  شم  يوم  فى  السنوى  عائلتنا 
طقوسها  ايضاً  العريقة  ولعائلتنا  طقوسه  النسيم 
عشناه  جديداً  طقساً  ليشكال  الطقسان  فيمتزج 
على مدى سنوات تلك الفترة حيث يبدأ اليوم قبل 
السابعة صباحاً وألن من يملك سيارات خاصة 
من افراد العائلة قليلون فى هذا الوقت فكنت ترى 
سيارتين مالكى مع عدد من تاكسيات االسكندرية 
البرتقالية الشهيرة واقفة على مدخل حدائق قصر 
المنتزة لشراء تذاكر الدخول وكان سعر التذكرة 
وقتها باهظاً حيث بلغ ثالثون قرشاً للفرد الواحد 
لتعنت  الوقت  من  بعضاً  البوابة  على  ونستهلك 
احتساب  الدخول واصراره على  المسؤول عن 
تذكرة لبعض االطفال الذين انا واحد منهم حيث 
يصر المسؤول على اننا ر- غم طفولتنا الظاهرة 
- فى السادسة عشر بينما يقسم افراد العائلة باننا لم 
نتجاوز العاشرة وينتهى الجدال او الفصال سمه 
ما شئت بأن ندفع ثمن عشرين تذكرة بينما يضع 
فى ايدينا خمسة عشر تذكرة ويضع قيمة الخمس 
تذاكر فى بطنه بعدها يتحول الجدل والخالف الى 
ضحكات وابتسامات وتهنئة باالعياد والمناسبات 
النافذة  ومن  الحدائق  السيارات  تجتاز  الجميلة. 
فتلسع  الباردة  الصباح  نسمات  تتسلل  المفتوحة 
الوجوه لسعة محببة بينما نتنسم رائحة الحشائش 
قليلة  ساعات  منذ  قصها  تم  التى  الخضراء 
االشكال  مختلفة  الورود  برائحة  امتزجت  وقد 
وااللوان والتى تزين الحدائق فى صورة يصعب 
على اى فنان تصويرها بنفس الدقة. مرة اخرى 
نتوقف عند بوابة الجرينالند وهى منطقة خاصة 
داخل حدائق المنتزة وقد اخترناها لتكون مكان 
وبالطبع  لخصوصيتها  نظراً  واالحتفال  التجمع 
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فى  للدخول.  اخرى  رسوماً  نسدد  ان  علينا  كان 
والتحيات  السالم  بعد  الجميع  انطلق  الجرينالند 
بعض  احتللنا  بعدما  المكان  ارجاء  فى  ننتشر  و 
العائلة  بدأت سيدات  امتعتنا،  الطاوالت ووضعنا 
فى تحضير الفطور وبعض المشروبات الساخنة...
الحقيقة هو مشروب وحيد ساخن..الشاى وال توجد 
قهوة بالطبع فلم نكن نعرف سوى القهوة التركى 
اما  المكان  هذا  فى  تحضيرها  يصعب  والذى 
النسكافيه  مثل  واخواتها  التحضير  القهوة سريعة 
يتم  فال  وجدت  ان  مشروبات  فهى  والكابتشينو 
البيض  والمطاعم.  الكازينوهات  فى  اال  تقديمها 
الملون يتصدر المائدة مع انواع مختلفة من االجبان 
وبعض الحلويات من كعك ومخبوزات العيد والننا 
عائلة راقية فال يمكن ان نتناول الفسيخ او الرنجة 
فى االماكن العامة بل نأكلها فقط فى بيوتنا. يظهر 
جهاز التسجيل مع احد شباب العائلة هذا االختراع 
البكرات  ذو  الريكوردر  الذى قضى على  الجديد 
التسجيل  الثقيلة...جهاز  الكبيرة  وحقيبته  الكبيرة 
الجديد او االختراع الجديد باشرطة تسجيل حجمها 
حول  العائلة  شباب  اليد...يلتف  كف  من  اصغر 
الجهاز الجديد ويعلو صوت العندليب عبد الحليم 
امس  ليلة  بها  شدا  والتى  الجديدة  بأغنيته  حافظ 
وسهر الشباب معه حتى النسمات االولى من صباح 
يوم شم النسيم ليسجلوا االغنية الجديدة ويسمعونها 
على مدار اليوم.                       اخيراًحانت 
اللحظة المرتقبة والتى كنت انتظرها انا وصغار 
االخوان رفعت  وبدأ  القدم  ....مباراة كرة  العائلة 
منهما  كال  يقود  فريقين  الى  تقسيمنا  فى  وفرج 
فرج  يقود  بينما  الصغار  يقود  فكان رفعت  فريقاً 
فريق الشباب وقد اذهلنى رفعت بمهاراته الكروية 
جسده  رغم  بالكرة  الجرى  فى  وبخفته  الفردية 
الممتلىء ولم يكن يغضبنى منه اال زملكاويته اما 
فرج فقد كنت احب اللعب ضده رغم انتمائه الكبير 
والشديد للنادى الهلى الذى اعشقه...كان يغيظنى 
استغالله لطول قامته فى احراز االهداف برأسه 
طويل  يكن  لم  انه  كبرت  عندما  اكتشفت  لكنى 
القامة بل نحن الذين كنا قصاراً وبالرغم من هذا 
منه  الكرة  واخطف  امامه  عالياً  اقفز  كنت  فاننى 
وهو يركض خلفى متوعداً و مهدداً  وهو غارق 
فى الضحك...ثم فجأة تتوقف المباراة وال تكتمل 
ابداً بعد ان اقتحمت سيدات العائلة وبناتها الملعب 

لإلعالن باجلريدة 

647-823-6779
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فارق احلياة حزنا على كلبه 

الروسية  براتسك  بلدة  دافيدوف من  توفي فالديمير 
بسبب الحزن بعد محاوالت فاشلة دامت نحو شهرين 
أمنية  كانت  أنه  إلى  مشيرًة  المفقود«،  كلبه  عن  بحثا 
دافيدوف البالغ من العمر 77 عاما أن يلتقي بحيوانه 
األليف »يان« وهو من نوع الراعي األلماني وبلغ من 
العمر 11 عاما، بعد أن قامت مجموعة من لصوص 
الكالب بسرقته لكن دون جدوى رغم تطوع الكثيرين 

لمساعدته في عملية البحث«.
على  متكئا  يقف  دافيدوف  »كان  أنه  إلى  ولفتت 
يحمل  وهو  والريح  البرد  متحديا  اليوم  طوال  عكازه 
الفتة كتب عليها ساعدوني في العثور على صديقي مما 
جعل قصته تالمس قلوب المئات على مواقع التواصل 

االجتماعي«.

تقاذفها وهم يضحكون... فى  وبدأن  الكرة  وخطفن 
استشطت غضباً انها كرتى الجلدية...وقد بدأ فريقنا 
فى التقدم وتوقعت ان يبدى الالعبون الكبار غضبهم 
فى  وبدأوا  بل  كانوا يضحكون  لالسف  لكنهم  مثلى 
والحقيقة  المباراة  تكتمل  معهم...ولم  الكرة  تقاذف 
ان المباراة الغير مكتملة هى جزء من برنامج شم 
النسيم السنوى فلم يحدث ان اكملنا مباراة لكرة القدم 
فى يوم شم النسيم....مرة ثانية يخلدون للراحة بينما 
يتتسلل بعض الشباب عبر البوابة الداخلية الى منطقة 
المعمورة وشاطئها الجميل و بالتأكيد مطعم ويمبى 
الشهير وهو مع المكسيم  اشهر معالم المعمورة فى 
ذلك الوقت بل ومن الممكن القول بأن مطعم ويمبى 
غزو  قبل   - االسكندرية  فى  االشهر  المطعم  كان 
الوجبات  محال  وكل  وهيرفى  وماكدونالدز  كنتاكى 
السريعة - وسندويتش هامبورجر ويمبى يمكن القول 
انه اول ظهور للبرجر بصفة عامة فى االسكندرية  
والتى  الحرفية  بالترجمة  وقتها  يهتم  احد  يكن  ولم 
معناها برجر لحم الخنزير والعياذ باهلل...والحقيقة انه 
كان لحم بقرى لكن المصطلح المتعارف عليه كان 
الهامبورجر وهو المصطلح المنقول عن الغرب...
ينتهى يوم شم النسيم بالنسبة لنا فى الثانية او الثالثة 
ان  بعد  منازلنا  فى  الغذاء  نتناول  حيث  الظهر  بعد 
الزحام  ومع  آخرها  عن  امتألت  قد  الحديقة  تكون 
الحديقة  من  يأتيان  الطبول  الصخب واصوات  كان 
العامة لقصر المنتزة والتى تفصلها عن الجرينالند 
اسوار من االشجار القصيرة الخضراء وليست مبانى 
قبيحة تفسد الطبيعة والمشهد الجمالى. هكذا كان شم 
او  قلياًل  االمور  تبدلت  بعدها  السبعينات  فى  النسيم 
تطورت فكنا نقضى ليلة شم النسيم ثم اليوم باكمله 
فى شقة مستأجرة  بالمعمورة ولم نكن نغادرها اال 
لنتمشى قلياًل فى الصباح الباكر نظراً للزحام الشديد 
النسيم.  يوم شم  ليلة  الشوارع طوال  فى  والصخب 
العائلة  شباب  يشعر  ان  قبل  حكاياتى  من  انتهيت 
الجديد بالملل وكنا قد وصلنا لحديقة قصر المنتزة، 
الخضراء  المساحة  بها  بأس  الفنية ال  اللوحة  كانت 
صورة  كانت  لكنها  الجميلة   الزهور  واحواض 
وكأنها  للزهور  او  للحشائش  رائحة  فال  رائحة  بال 
زهور بالستيكية ...جلست مع الشباب وفى حركة 
عبد  اغنيات  دى الحدى  اخرجت سى  استعراضية 
الحليم ...نعم سى دى وليس شريط كاسيت فال بد من 
التطور والتقدم ، اخذه احدهم منى وقام  ان اواكب 
بتشغيله لكنى وجدت اصواتاً من حولى.... اصوات 
االغرب  اما  غرابة  اشد  الغانى  وعالية  غريبة 
واالغرب فهى حالة االنسجام والتجاوب الشديدة لمن 
القبيحة والكلمات السوقية  حولنا مع تلك االصوات 
عبد  وبات صوت  االغانى  تلك  فى  يرددونها  التى 
الحليم بعيداً بل ضاع وسط هذه االصوات...حاولت 
الماضى  ذكريات  استعادة  من  جزء  ضياع  تجاهل 
وانتبهت للشباب الذين كانوا يتحدثون عن  االعداد 
لمباراة لكرة القدم ..فانحشرت بينهم واخبرتهم اننى 
ساشاركهم اللعب ولم يمانعوا بل اسعدتهم مشاركتى 
لكنى نظرت حولى وتساءلت اين الكرة التى سيلعبون 
بها بل اين هو الملعب الذين سيلعبون فيه وكل متر 
احدهم  لكنى وجدت  آخره  الحديقة ممتلىء عن  فى 
وقد اخرج من حقيبته جهاز تليفزيون صغير ثم جهاز 
بالى ستيشن !!!...فابتسمت وادركت مدى سذاجتى 
مع  السبح  وعدت  للحاضر.  استيعابى  عدم  ومدى 
الماضى وذكريات شم النسيم ....فبعد ما كان افراد 
اليوم  العائلة مشتتين فى محافظات مصر اصبحوا 
مشتتين فى قارات العالم البعض فى افريقيا وكثيرون 
فى امريكا الشملية وقلة فى استراليا وايضاً فى اوروبا 
،رحل معظم الكبار واختفى الشباب وشاخ الصغار 
و لكن يبقى الماضى جمياًل فهكذا نحن دائماً ال نشعر 

بجمال اليوم اال بعد ان يصبح ماضياً. 
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عمره  من  الخمسينات  في  هو 
ومريضي هو وعائلته منذ أكثر من 
25 عاما، أصيب في ثالثة حوادث 
سنتين  ظرف  في  متتالية  سيارات 
أجزاء  في  مبرحة  آالم  به  وكانت 
متفرقة من جسده. انقطع عن عمله 
وظيفتين  في  يعمل  وكان  تماما، 
ولقد  تركيزا.  وتستدعى  شاقتين 
في  جراحيا  تدخال  حالته  استدعت 

القدم والكتف.
في  شديد  ألم  أيضا  به  وكان 
ألى ضغط  تشير  واعراض  الرقبة 
على االعصاب الخارجة من الحبل 
فحص  العنق.  منطقة  في  الشوكى 
“أم  المغنطيسى  الرنين  موجات 
المتوقعة،  بالنتيجة  يأت  لم  اى”  أر 
لعدد  وتحويل  الطبيعي  العالج 
مختلف  في  االخصائيين  من 
أيضا،  تماما  يفد  لم  التخصصات 
نجحت االدوية المختلفة فى تسكين 
كلية  تزيلها  لم  ولكن  اآلالم  معظم 

وبقيت آالم الرقبة. 
تسكين  عيادة  أخصائي  خشى 
عالجه  في  كلينك(  )بين  األلم 
ولخوفي  المنطقة  هذه  في  بالحقن 
بها  التي  االدوية  ادمان  من  عليه 
مشتقات االفيون والكوديين ارسلته 

لعيادة المارجوانا.
االسم  هذا  له  أقول  وانا  انزعج 
وليست  للعالج  انها  له  فشرحت 
من  مندهش  وهو  ووافق  للترفيه، 

الفكرة 
المارجوانا  عيادة  اتصلت  عندما 
أبنائه  له  نظر  الميعاد،  لتحديد  به 
نظرة تساؤل واندهاش وشك حيث 
عندهم  معروف  مارجوانا  اسم  أن 
ويتعاطاها بعض من الشباب، وكان 
مقتنعة  الغير  نظراتهم  من  يخجل 
بالرغم من ان شرح لهم سبب هذا 
الميعاد وانهم يعلمون المه الذى ال 

ينتهى. 
تقييمه  تم  للميعاد  ذهب  عندما 

ووافق األخصائي على بداية العالج 
لالستنشاق،  بجهاز  واستعمالها 
ولكنه لم يكن مرتاحا تماما ورفض 
ان  أيضا  رفضت  ولكنى  العالج، 
ألنني  المخدرة  األدوية  له  اكرر 
أيضا أخشى من ادمانها، وان كنت 
الين بعض الشيء لوقت قصير جدا 
كان  باأللم،  احساسه  يزيد  عندما 
بعض  يريحه  الذى  الوحيد  الشيء 

الوقت هو االبر الصينية. 
بديل  هو  بالمارجوانا  العالج 
مشتقات  استعمال  عن  طيب 
الكثير  ولكن  واالفيون  الكودين 
من األطباء والمرضى ما زالوا ال 
اقل  انه  من  بالرغم  اليه  يرتاحون 

ضررا وادمانا.
رأيك  ما  المرة  هذه  اسأل  لن 
ان  اعلم  ألنى  القارئ  عزيزي 

الكثيرون يتحفظون.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب  

أسم املارجوانا مازال سيئا

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
ال لسعودة مصر

مدحت عويضة

العربية  المملكة  ساندت 
يونية  ثورة  بعد  مصر  السعودية 
قوي  من  تملك  ما  بكل  المجيدة 
خارجية،  وعالقات  اقتصادية 
وكان الملك عبد هللا بن عبد العزيز 
وفتح  المصرية  للثورة  مناصرا 
المصرية  لإلدارة  وخزائنه  قلبه 
ولمصر، وال ننسي الدور المكوكي 
الذي قام به وزير خارجيته سعود 
وأمريكا  اوروبا  الى  الفيصل 
تهدئة األجواء في  دورا كبيرا في 
ضد  متأججة  كانت  التي  الخارج 
مصر. أما المساعدات االقتصادية 
فكانت دعما هائل في وقت صعب 
جدا. ولكيال ننسي أيضا نفس الدور 
العربية  اإلمارات  دولة  به  قامت 

المتحدة.

مع وفاة الملك عبد هللا واإلعالن 
ملكا  سالمان  الملك  تنصيب  عن 
متابعتي  وأثناء  السعودية  للعربية 
الملك  عن  تقارير  من  يكتب  لما 
الجديد بدأت أشعر بقلق كبير على 
ما  أال أصدق  أحاول  كنت  مصر. 
عن  ليس  فيه  أشكك  وكنت  أقرأه 
عدم ثقة من المصادر التي أتابعها 
تكون  أال  أتمنى  كنت  ربما  ولكن 
حقيقية. أخطر ما صرح به الملك 
بالرضي عما  يشعر  أنه ال  الجديد 
حدث في مصر. وهنا بدأنا نشعر 
مستشاريه  أحد  جاء  أن  إلي  بقلق 
ليعلن أن المملكة ال تعتبر اإلخوان 
وتتضح  لتظهر  إرهابية  منظمة 
عن  وتكشف  كاملة  الصورة 
عن  وبالتالي  سلمان  توجهات 

السياسة السعودية في عهده.

هللا  عبد  الملك  موت  قبل 
يرام  ما  علي  تسير  األمور  كانت 
خليجي  تحالف  قادت  فالسعودية 
بفرض  والبحرين  اإلمارات  يضم 
بقطع  وقامت  قطر،  علي  عزلة 
ووضعت  الدبلوماسية.  العالقات 
العالقات  تلك  لعودة  قاسية  شروط 
في  التدخل  عن  قطر  كف  ومنها 
دعمها  ووقف  المصري  الشأن 
لإلخوان، قامت قطر بطرد قيادات 
في  كبير  بتغيير  وقامت  اإلخوان 
القطرية.  الجزيرة  قناة  سياسة 
تستقر وجاءت  ان  األمور  وكادت 
لنقطة  لتعيدنا  هلل  عبد  الملك  وفاة 

الصفر.

لتنفجر  سالمان  الملك  جاء  ثم 
قضيتي  وهما  خطيرتان  قضيتان 
القضيتين  لتشهد  وسوريا  اليمن 
بداية للخالفات المصرية السعودية. 
القوات  اشتراك  من  الرغم  فعلي 
إال  الحرب  في  المصرية  الجوية 
المناقشات  من  معلن  الغير  أن 
والتي  الحرب  عن  والمداوالت 
تكهنت بها بعض الصحف واجهزة 
تأكيد رسمي  او  اإلعالم دون نفي 
لها وهي أن السعودية طلبت تدخل 
الذي  األمر  وهو  مصري  بري 

رفضته مصر.

فكانت  الثانية  القضية  أما 
سقوط  أن  تري  فمصر  سوريا، 
القومي  أمنها  علي  سيؤثر  األسد 
وسيتبب في تقوية شوكة اإلرهاب 
السعودية  تري  بينما  المنطقة،  ف 
يد  سيقطع  األسد  علي  القضاء  أن 
لها  يتبق  ولن  المنطقة  في  إيران 
اللذان  والحوثيين  هللا  حزب  سوي 
سقوط  بعد  منها  التخلص  سيسهل 

األسد.

بمثابة  القضيتين  هاتين  كانت 
البلدين  بين  العالقات  في  قنبلتين 
الدعم  عن  السعودية  فتوقفت 
المادي مما أدي إلي انهيار العملة 
الصعبة  العملة  وازمة  المصرية 
وتخطي سعر الدوالر لما يزيد عن 

عشرة جنيهات مصرية.

شئون  في  السعودي  التدخل 
مصر جاء عن فرض حزب النور 
والضغط  السلفيين  وتشجيع  علينا 
السيسي  دعوة  بعد  مصر  علي 
الخطاب  بتجديد  الدين  لرجال 
الديني أي خلوه وتنظيفه من الفكر 
دائرة  اتسعت  السعودي.  الوهابي 
أكثر  السعودية  الخالف وضغطت 
البحيري  إسالم  علي  الحكم  فتم 
بل  المنيا  وأطفال  ناعوت  وفاطمة 
الزند  بتسليم  طالبت  السعودية  أن 
لها لمحاكمته عقب تقديمه استقالته 

كوزير للعدل.

تستغل  السعودية  وبدأت 
واألمنية  االقتصادية  الظروف 
مصر  لزحزحة  مصر  في  السيئة 
لتحل  للمنطقة  كقائدة  مكانها  من 
مقاومة  ظل  في  المكانة  هذا  هي 
امتد  بل  استحياء.  على  مصرية 
األمر لمحاولة سعودة مصر بنشر 
الوهابيين  وتشجيع  الوهابي  الفكر 
الفكر  يناهض  من  كل  ومحاربة 
ليصطدم  مصر  في  الوهابي 
بعد  بشعبه  مره  وألول  السيسي 
اإلعالن عن بيع الجزيرتين وتهتز 
ثقة كثير من المصريين فيه. وهو 
بدأ  الرئيس  أن  تشعر  الذي  األمر 
األخير  خطابه  في  به  يستشعر 
وتريده القسم اكثر من مره بانه لن 

ولن ولن....

تحدي  امامنا  كمصريين  نحن 
لإلمالءات  الخضوع  إما  كبير 
دربها  في  نسير  وأن  السعودية 
أزمتنا  من  الخروج  في  لتساعدنا 
وربما  بعدها  ونفقد  االقتصادية 
ومكانتنا  المصرية  هويتنا  لألبد 
طريق  عن  نبحث  أو  المنطقة  في 
المصري  اقتصادنا  به  ندعم  أخر 
ونرفض اي ابتزاز سعودي لمصر 
يتساءل  قد  البعض  والمصريين. 
وكيف لنا أن نجد مصدر اخر وفي 
رأيي االمر بسيط فلو قضينا علي 
مافيا الفساد في الدولة لوفرنا مئات 
حاجة  غير  في  واصبحنا  المليات 
لألموال السعودية ولنعلنها بصوت 

عالي ال لسعودة مصر.

أين تقع تريان و صنافري يف الضمري

Oliver كتبها
ال أدعى أنني أعرف الجزيرتين تيران و صنافير.نعم 
يمكننى ان أقرأ عنهما لكننى ال يمكننى ان أتبين أهميتهما 
اإلستراتيجية و العسكرية.ال أعرف ماذا فعلنا بها أو لم 
نفعل بها منذ 1906 و هو تاريخ تقسيم هذه المنطقة من 

قبل الحاكم العثمانى آنذاك.

ال أدعى أننى أفهم في الطبوغرافيا و ال الجيوبوليتيكا 
أكن أعرف  السياسة.لم  بالمكان و  السكان  و هى عالقة 
أين تقع الجزيرتان على األرض لكنى أود اآلن أن أعرف 
أين تقعان في الضمير.كيف ننظر لألشياء؟ كيف نحقق 

مصالحنا الحقيقية. 

عن  شيئاً  أفهم  حتى  ال  و  أمنى  خبير  أننى  أدعى  ال 
األمن.أنا لم اسمع عن الجزيرتين سوى هذا األسبوع و لو 
لم يقل لى أحد أنهما بالقرب من حدودنا ما كنت سأعرف 
أنها جزر في حوزة مصر سواء تملكها أو تستخدمها..

هذا هو ما أريد أن أقوله.

أتعجب إذ أرى فجأة البعض و قد  تصور نفسه خبيرا 
يعرفه.ثم  ال  ما  على  الحدود.يتباكي  ترسيم  في  متعمقاً 
ستجدهم فجأة يختفون.ظهروا فجأة حين إختطف العاشق 
تعليقاتهم  كانت  و  إختفوا  ثم  اإلسكندرية  طائرة  الزائف 
أن  بعد  الناس  سخرية  محل  وهميون  كخبراء  األمنية 
تكشفت األمور لكنهم لم يخجلوا.يعاودون الظهور بجرأة 
يحسدون عليها كل مرة  و سيظلوا يظهرون و يختفون 
تبعاً لألحداث.أليس من المؤسف أننا نظن أنفسنا خبراء 
في كل شيء.أليس من المؤسف أن نعجز عن أن نقول ال 

أعرف ال أعرف.هذه هى مشكلتنا الحقيقية.

تعريفها  يتم  لم  كثيرة  أشياء  مثل  عندنا  الوطنية  ان   
و  صراخ  و  زعاق  الوطنية  صحيحاً.صارت  تعريفاً 
مشادات تليفزيونية.لكن الوطنية الحقيقية هى أن يجد كل 
الحياة.بقدر  لكل حاجاته في كل مجاالت  إشباع  مواطن 
ما يقدم من إنتاج و يتمتع برعاية الوطن في األمور التي 
تقع تحت مسئولية الوطن و ليس الفرد.هذه هى الوطنية 
التى أعرفها. أعرف أن الوطنية هى رفض بيع ثقافتنا و 
حضارتنا و تاريخنا و تراثنا و اإلبداع المستمر لتحقيق 

مزيد من اإلضافات لهذه الروافد الوطنية. 

لنا. كثيرة  خسائر  في  تسببت  ألنها  تشنجات  كفانا 
الذين يزعقون ال ينتجون.بل يصورون الوطنية أنها تبدأ 
وتنتهى بكلمة ال . هؤالء تسببوا في إفالس مصرو جوع 
بغير هواجس.نعم نريد وطناً  المصريين.إننا نريد وطناً 

قوياً .هل ترون كيف أصبح اإلتحاد السوفيتي وطناً هشاً 
مترهل حين فهم الوطنية أنها اإلستحواذ و التوسع دون 
لم  بالفرد.جورباتشوف ترك  و  العناية  اساس متين من 
يبع بل تنازل عن  ليس جزيرتين بل أربعة عشر دولة 
كاملة بسكانها و مواردها.العجيب أن روسيا عادت أقوى 
مما كانت بدولة واحدة بدون البقية.و الدول األخرى التي 
تفككت ضعفت و إنقسمت إلى دويالت بدورها و صارت 
روسيا أقوى.فلماذا ال نرى األمر هكذا. دعك من النعرات 
و  أندونسيا  و  جزرا  باعت  للوطنية.فاليابان  الدعائية 
الصين و هناك جزر للبيع في  معظم دول العالم الواقعة 
نيوزيلندا  أول  من  األطلنطى  و  الهادى  المحيطين  في 
.جوانتانامو  هاواى  و  المالديف  جزر  حتى  أستراليا  و 
أننا  إعرف  و  بنفسك  .إبحث  أمريكية  ليست  الشهيرة 
نطحن في الهواء.تلك الجزر مملوكة لدول ليست فقيرة 
لكنها وجدت أن مصلحتها في بيع تلك الجزر.ما مشكلتنا 

مع أنفسنا ال نريد فريسية وطنية سياسية.

أريد واحدا فقط.واحدا فقط من كل هؤالء الزاعقين فينا 
من أجل تيران و صنافير أن يقول لنا متى عرف الشعب 
هذين اإلسمين؟ماذا صنعنا بهاتين الجزيرتين؟ماذا يضرنا 

لو إستغنينا عنهما؟ أريد جملة مفيدة و ليس صراخ.

و  المواهب  و  العقول  فيه  تباع  زمناً  نعيش  نحن   
فما  اإلكتشافات  و  اإلختراعات  و  البشرية  اإلمكانيات 
المشكلة في بيع جزيرتين مجهولتين.إذا لم يمثل هذا األمر 
لكن  الجزيرتين  ترك  جداً  أؤيد  .أنا  مصر  على  خطراً 
بالمقابل  المجزى الذى يكفى إلسترداد حقيقي لسيناء و 
تنميتها لتنضم بالفعل ال بالقول لمصر.و تصبح مثل شرم 

الشيح عضواً فعااًل في الجسم المصرى.

أو  خوف  بغير  أعلنه  أن  الحق  لى  شخصي  رأيى 
أرفضه  لكن  ترفضه  أن  الحق  لك  و  باأللفاظ   تالعب 
بدون تخوين و إدعاءات كأن الوطنية هى ما تقوله أنت 
وحدك. رأيي أنه ال تيران و ال صنافير يمثالن عندى أى 
فرق.لكن الفرق هو مدى إستفادة مصر من العائد و مدى 
ما سيعود على المواطن البسيط من مصلحة دائمة.أنا ال 
أرى غضاضة حتى لو تيران و صنافير ملك مصر أن 
تبيعهما للسعودية.فإذا كانتا أصاًل ملك للسعودية يكون من 
الذكاء اإلستفادة بإرجاعهما.و رأيي ينبع من رؤية أخرى 
أن مصر في مأزق حقيقي و الضربات على رأسها من 
سوي  شيئاً  يفعلون  ال  بالوطنية  الصارخين  جهة.و  كل 

الصراخ.

مصر كلها أصبحت مكلمة. زهقنا من الكالم و الناس 
تموت فقراً و مهانة.و لو إستمر الوضع هكذا قلياًل لن نجد 
مصر أصاًل ليست فقط الجزيرتان بل كل مصر.فإرحموا 

أنفسكم و وطنكم و راعوا ضمائركم .
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بريد القراء 
]دكتور رأفت جندي 

حتياتي لشخصك الكرمي من اوتاوا 

شكرا الهتمامك بإرسال نسخة 
البريد  الي  اجلديد  األهرام  من 

اإللكتروني اخلاص بي 
كنت متابعا جلريدتك املترمة منذ فترة ليست بالقليلة 
لكتاب  مقاالت  مؤخرا  الحظت  الشديد  ولألسف  لكن 
سيادة  علي  الهجوم  دائم  اجلالد  مجدي  أمثال  مصريني 
الشعب  عن  نيابة  يتحدث  كانه  و  السيسي  الرئيس 

املصري 
أرجو من حضرتك انتقاء الكتاب قبل النشر لهم واالبتعاد 
الدولة  هدم  يريدون  الذين  وطنيني  الغير  الكتاب  عن 
معظم  يفعل  مثلما  الشخصية  مصاحلهم  أجل  من 
اإلعالميني والصحفيني الذين يتاجرون باي قضية من أجل 

سبق إعالمي ونسبة من بيع اإلعالنات 
مصلحة  وضع  حضراتكم  من  ارجوا  آخرا  وليس  أخيرا 
اي  عن  بعيدا  األولى  املرتبة  في  املصري  واملواطن  الوطن 

مهاترات من هؤالء الكتاب الغير وطنيني 
على  القائمني  كل  و  املترم  لشخصك  حتياتي  و  شكرا 

اجلريدة 

عادل رمزي أيوب 
مصري مقيم في كندا[

أستاذ عادل 
متابعتك  على  واشكرك  كالمك،  حسن  على  حارة  حتية 
اجلريدة  أن  حلضرتك  اشير  ان  وأحب  للجريدة،  وامتداحك 
تنشر أيضا الراي اخملالف املوضوعى، ورمبا أن اتهام الكاتب 
بانه غير وطنى ومغرض قد يدخل في بند فحص القلوب، 
يتكلم  تتهم من  الديكتاتورية  النظم  ان كل  تنسى  وال 
بالتأكيد  الوطنيني.  فهم  لهم  يطبل  من  اما  عكسها، 
ليس  كله  النظام  ولكن  السيسى  رئيسنا  نحب  نحن 
ليس  للسيسى  املوضوعى  االنتقاد  وأيضا  السيسى، 

بجرمية، وهناك سلبيات كثيرة في مصر.    
 

]بخصوص ارسال اجلريدة على االمييل 

Thank you for this great service.
All the best wishes for you.
Dr George Bebawi[

  
كبير  مجهود  هذا  ان  واحلقيقة  بباوى،  جورج  د.  اشكرك 
االهرام  لقراء  حب  بكل  ونفعله  أنفسنا  على  وضعناه 

اجلديد األعزاء.  

بقية مقال »هرمزد 
امُلدهش« ص8

البوابة  من  الدير  داخل  وإنت 
محفورة  صورة  تشاهد  سوف 
حمامة  عن  عبارة  البوابة،  تعلو 
يتدلي  وثعبان  اليمني  الجهة  من 
من الجهة اليسري، وترمزللحكمة 

والنقاوة.

لقد تعرض الدير لعدة هجمات: 

 1393 سنة  لنك  تيمور  هجمة 
وفر  الرهبان  من  عدداُ  قتل  حيث 

آخرين.

هجمةالمملوك التركي مراد بيغ 
أهالي  حاول  حينما   1508 سنة 

القوش اإلحتماء به.

أمراء  يد  علي  عديدة  هجمات 
أكراد وأتراك خالل القرن ال16.

في سنة 1714 إنتقل الدير إلي 
لفترة  الكاثوليكية  الكلدانية  الكنيسة 
إلي  أخري  مرة  عاد  ثم  وجيزة 

كنيسة المشرق في القرن ال19.

قام نادر شاه بحصار الدير الذي 
المسيحية  القري  أهالي  إلية  لجأ 
المجاورة سنة 1743 غير أن نادر 
شاه تمكن من الفتك بعدد كبير من 

األهالي داخل الدير.

أدي  األخيرة  الفترة  وفي 
الدير  التركي إلي إخالء  العصيان 

في سنة 1975.

وفي أيام الحصار تم بناء سياج 
حول الدير.

البعض يقول أن هذا الدير كان 
من قبل معبداً وثنياً أو مجوسياً.

معبداً  كان  أنه  يقول  والبعض 
مراسيم  له  تقوم  آشوري  لصنم 

سنوية في نينوي اآلشورية.

القرن  في  أنه  يعتقد  والبعض 
السابع قبل الميالد كان مكان الدير 

هو موطن النبي ناحوم.

“دير  وروعة  عظمة  تتجلي 
الربان هرمزد القوش” و “القديس 
السنوي،  اإلحتفال  في  هرمزد” 
مارهرمزد  لذكري  يُقام  الذي 
شهر  في  نينوي،  سهل  بمنطقة 
نيسان والذي يوافق ثاني أحد بعد 
عيد الفصح، ويسمي هذا اإلحتفال 
بالسريانية “شيرا” وتعني “السهر”.

حيث يقدم المسيحيين الصلوات، 
كل  من  والحجاج  الزوار  ويأتي 
بالعيد  إبتهاجاً  والمعتقدات  األديان 
يشعلون  هرمزد،  للقديس  وإكراماً 
والبركة،  للشفاعة  طلباً  الشموع 
الدبكة  برقص  الشباب  يقوم  بينما 

علي أنغام األغاني التقليدية.

في  مؤسسة  أقدم  الزواج   يعد 
حتي  جذوره  تتبع  ويمكن  التاريخ، 

بدايات التاريخ المكتوب.  
القبائل  إستخدمت  األزل  قديم  فمنذ 
زواج الصغار من أبنائها - دون رأي 
منهم - في تقوية الروابط بين  القبائل. 
وفي العهد القديم ) التوراة ( إستخدم 
العائلية،  العالقات  لتقوية  الزواج 
باإلضافة لتقوية العالقات بين القبائل. 
وقد حدث هذا الزواج العائلي في حالة 
زواجهما  في  ويعقوب،وذلك  إسحق  
بنات عشيرتهم وأقاربهم. كما أن  من 
قد تزوج من  نفسه  إبراهيم  األباء  أبو 

سارة، وهي أخت نصف شقيقة. 
في  األن  حتي  يزال  ال   : هوامش 
الشرق األوسط يتزوج أقارب الدرجة 
األولي والدرجة الثانية،وال يخفي علي 
أحد خطورة زواج األقارب في ظهور 
األمراض الوراثية في األبناء،وعليه ال 
ينصح األطباء بهذا النوع من الزواج.

وجاءت المسيحية لتجعل من الزواج 
مصالح  لتحقيق  وسيلة  »وليس  هدف 
خاصة«. وتجعله من األسرار المقدسة 
وتقول  هللا.  يقدسها  والتي  السبعة 
المسيحية عن الزواج : أما هذا السر 

فعظيم.  

وفى المسيحية الزواج » عهد وليس 
أن  هللا،قبل  أمام  العهد  وهذا   « عقد 
من  وتبلغ  الثاني.  الطرف  أمام  يكون 
قدسية الزواج في المسيحية أن يتقدس 
الطرف غير المؤمن بمشاركته الزواج 

من المؤمن 
إذ يقول الكتاب وعلي لسان معلمنا 
غير  إمراة  له  أخ  كان  إن   : بولس 
تسكن  أن  ترضي  وهي  مؤمنة، 
لها  التي  والمرأة  يتركها،  معه،فال 
أن  يرتضي  وهو  مؤمن،  غير  رجل 
يسكن معها، فال تتركه ألن الرجل غير 
المؤمن مقدس في المرأة ) بالزواج ( 
والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل 
ذلك  وراء  من  والهدف   .) )بالزواج 
غير  الطرف  أن  وهو  إدراكه  يمكن 
مع  السكن  إرتضي  والذي  المؤمن 
الطرف المؤمن البد وأن يشاهد أعماله 
الحسنة  فيمجد أباه الذي في السموات. 
فالبد أن يبدد النور الظلمة ولن يحدث 

أن بددت الظلمة النور. 
هذا  طبقنا  وإذا   : واجب  تعليق 
ترفض  لماذا  ألدركنا  اليوم  المفهوم 
الرباط  هذا  بفك  السماح  المسيحية 
أن  ومهما  الزوجين،  بين  المقدس 
القدسية  بانقضاء  األسباب،إال  عظمت 
المقدس وذلك بسبب علة  الرباط  لهذا 

الزنا. وذلك ألنه إن وجد طرف واحد 
يقدس هذا السر العظيم،وتظهر أعماله 
في  الشر  يغلب  إن  البد  القدسية  هذه 
ذلك  رأينا  وقد  إيمانا،  األقل  الشريك 
إذا  إال  الزواج  يفشل  دائما وال  يحدث 
فقد كل من الطرفين اإليمان بهذا السر 

العظيم وبقدسيته .  
بتعدد  يتسم  القديم  العهد  كان  أيضا 
َداُوَد  الملك  إلي  الزوجات منذ يعقوب 
إلي سليمان وتراوح هذا بين الجمع بين 

زوجتين إلي آالف الزوجات. 
الثقافات  بعض  مازالت  هوامش: 
بل  الزواج،  من  النوع  بهذا  تسمح  
في ثقافات قليلة كان يسمح بان تجمع 
وفي  زوج.  من  بأكثر  واحدة  زوجة 
ثقافات أخري أقل كان يسمح بالزواج 

الجماعي. 
أكثر  ومن  المسيحية  جاءت  ثم 
الزوجة  شريعة  لتقرر  عام  ألفين  من 
اليوم معظم  به  الواحدة، والتي أخذت 
لم  من  بين  حتي  العالم  في  الثقافات 
يدينوا بالمسيحية. ويقول معلمنا بولس 
إمرأته  واحد  لكل  ليكن   : الرسول 
وليكن لكل واحدة رجلها.ويقول الكتاب 
في  ثالثة  مواضع  أربع  وفي  المقدس 
القديم  العهد  في  وواحدة  الجديد  العهد 

: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه 
ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا 
والذي جمعه هللا ال يفرقه إنسان. هذا 

السر فعظيم. 
الزوجة  شريعة  أصبحت  واألن 
في  األساسية  القاعدة  هي  الواحدة 
ذلك  حدث  وقد  الغرب،  في  الزواج 
بين القرن السادس والقرن التاسع، وقد 
إصطدمت الكنيسة مع الملوك والنبالء 
ثانية،  زوجة  إتخاذ  حاولوا  الذين 
وكان إصرار الكنيسة تمسكا بالتعاليم 
المسيحية وإنتصر رأي الكنيسة ليصبح 
الزواج من زوجة واحدة هو األساس 

وذلك في القرن التاسع. 
الزوجة  شريعة  ولكن   : هوامش 
،ألنه  األن  عن  تختلف  كانت  الواحدة 
أن  وبرغم  التاسع عشر  القرن  وحتي 
القانون لم يصرح سوي بزوجة واحدة 
فقد كانت هناك عالقات خارج نطاق 
الزواج ال تأخذ الدولة تجاهها أي موقف 
رغم إعتراض الكنيسة والزوجة. وفي 
نفس الوقت ال تسمح الدولة للزوجات 
وتتعسف ضدهن في حالة إذا ما قاموا 

بهذا الفعل المشين.
علي  الكنيسة  إعتراض  وكان 
العالقات الجنسية خارج نطاق الزواج 
توافقا مع قول الكتاب : ليكن الزواج 
مكرما عند كل واحد والمضجع غير 
المسيحية  تثمن  العكس  وعلي  نجس. 
قيمة العالقات الحميمية بين الزوجين 
إذ يقول الكتاب : وأعضاء الجسد التي 
األعضاء   ( كرامة  بال  أنها  نحسب 
أفضل  كرامة  نعطيها   ) التناسلية 
جمال  لها  فينا  القبيحة  واألعضاء 

أفضل.    
الدولة  تفعله  ما  كل  كان  بينما  هذا 
تجاه هذه العالقات غير المشروعة من 
السماح   عدم  هو  األزواج  من  الكثير 
العالقات  تلك  بهم  أتت  والتي  لألبناء 
مع  يرثوا  بأن  الكنيسة  تحرمها  التي 
في  األزواج  لهؤالء  الشرعين  األبناء 

حالة الوفاة.  
إيضا كان الزواج عقدا بين العائلتين 
فكانتا  والدولة  الكنيسة  أما  للزوجين 
فقط  الكنيسة  وتقوم  العقد،  خارج 
بالطقوس والمراسم الدينية، وظل هذا 
حينما   1215 عام  حتي  الشائع  هو 
من  جزء  تكون  أن  الكنيسة  أصرت 
وحتي  الباطلة.  الزيجات  لمنع  العقد 
تعهد  تقبل  الكنيسة  كانت  عام 1500 
الزوجين بقبول  تعهدات الزواج وذلك 
 1500 عام  ومنذ  ولكن  شهود،  دون 
إلتمام  ملزما  الشهود  وجود  أصبح 

العقد.      
أما إشتراك الدولة في مراقبة عقود 
الزواج فقد بدأ في والية ماساشوستس 
عام  في  وذلك   Massachusetts
1639 حينما طالبت الوالية بحصول 
بالزواج  ترخيص  علي  المتزوجين 
وفي القرن التاسع عشر أصبح ذلك هو 
السائد في كل الواليات األمريكية.      

يحل  كان  الماضية  العصور  وفي 
للرجل أن يحل الزواج أو يأخذ أخري 
في حالة تصوره لعقم المرأة. وهذا ما 
قد حدث من إبو األباء إبراهيم عندما 

أخذ هاجر. 
]البقية ص21[

األصول املسيحية لعلم السلوكيات 
قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 

الزواج بني العهد في املسيحية والعقد في 
اجملتمعات املدنية 

وفاة الفنان سيد زيان عن عمر يناهز 73 عاما بعد 
صراع مع املرض

القاهرة-أ ش أ

أعلن الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة املهن 
التمثيلية وفاة الفنان سيد زيان عن عمر يناهز 73 عاما 

بعد صراع طويل مع املرض.
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فى  تحدثنا 
العدد الخامس عن رأس الخليقة الساقطة 
ادم االخير)المسيح(  اما  ادم االول  وهو 
التى  الكنيسة  الجديدة  الخليقة  رأس  هو 
حول   حديثنا  نتابع  ونحن  العروس  هى 
هل  قليال  نقف  وهنا  والعريس  العروس 
من  به  جئنا  الذين  نحن  العريس  لقب 
خيالنا  واالجابه طبعا ال فالرب يسوع له 
المجد هو الذى اعلن انه العريس فعندما 
جاء تالميذ يوحنا الى الرب يسوع قائلين 
لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا واما 
تالميذك فال يصومون  فقال لهم يسوع 
ما  ينوحوا  ان  العرس  بنو  يستطيع  هل 
دام العريس معهم ولكن ستاتى ايام حين 
يصومون  فحينئذ  عنهم  العريس  يرفع 
المعمدان  يوحنا  نجد  ثم   )14:9 )مت 
فهو  العروس   له  من  ويقول  يشهد 
العريس ) يو 29:3( فموضوع العريس 
فى  واضحه  بصورة  معلن  والعروس 
لم  المبارك  االعالن  هذا  الجديد  العهد 
يحتاج  االعالن  هذا  عندنا  من  به  ناتى 

الى بصيرة روحيه لكى ندرك اعماقه

هى  التى  الكنيسة  المسيح  احب  عندما 
فكلمة  يحب  شى  فيها  يكن  لم  العروس 
الرب تقول فى سفر ) حزقيال  4:16( 
تقطع سرتك  فلم  ولدت  يوم  ميالدك  اما 

تملحى  ولم  للتنظيف  بالماء  تغسلى  ولم 
تمليحا ولم تقمطى تقميطا  لم تشفق عليك 
عين لتصنع لك واحدة من هذة لترق لك 
بكراهة  الحقل  وجه  على  طرحت  بل 
سرتك  تقطع  لم  يقول  ولدت  يوم  نفسك 
للطفل  الغذاء  ياتى  السرة  طريق  فعن 
التى  الخطية  ان  هنا  المقصود  والمعنى 
عارية  وظلت  تغذيها  الزالت  ورثتها 
ان الخطية تعرى لكن شكرا لعريسنا اذ 
يقول فمررت بك واذ زمنك زمن الحب 
لقد جاء العريس اى حب اعظم من هذا 
ان ياتى القدوس ويقدم ذاته عن الساقطين 
ليحررهم من عبودية ابليس ومن الجحيم 
لكن  الحد  هذا  عند  فقط  ومش  االبدى 
من  عظم  وتصير  له  عروس  يتخذها 
عظمه ولحم من لحمه لقد انتهت طبيعتها 
مقدسة  طبيعة  لها  واصبحت  الساقطة 
واشواق مقدسة لكن هى فى نفس الوقت 
التنسى ماضيها فهى تعلن عن  ماضيها 
فى  فتقول   االن  بحالتها  تفتخر  وايضا 
يا  وجميلة  سوداء  انا  االنشاد  سفرنشيد 
بنات اورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان 
لقد ادركت العروس حقيقة ذاتها قبل ان 
تتعرف على عريسها انها سوداء كخيام 
قيدار وقيدار هو ثانى ابن السماعيل )تك 
13:25( ومعناة ذو الجلد االسود وكانوا 

يسكنون  فانهم  حلوا  حينما  قيدار  بنو 
لطبيعتنا  صورة  وهذة  سوداء  خيام  فى 
يستثنى  ال  حقيقه  هذة  الساقطه  البشريه 
بولس  العظيم  فالرسول  انسان  اى  منها 
يقول انى اعلم انه ليس ساكن فى اى فى 

جسدى شئ صالح

 ) رو 7:18( هذة هى الطبيعة االولى 
فى  فنحن  الجديدة   الطبيعه  االن  اما 
فى  هللا  قدام  لوم  وبال  قديسين  المسيح 
المحبه  التى عبرت عنها كشقق سليمان 
ملكة  رأت  لما  الذى  الجميل  البيت  هذا 
سبا جماله لم تبقى فيها روح بعد ) 2 اخ 
ينظروا  ان  االخرين  تطالب  هى   )3:9
لها فى ثوبها الجديد تقول التنظرن الى 
لكونى سوداء ) نش6:1( معظم المشاكل 

الكنيسة العروس )6( 
حليم منجة

الى  ننظر  اننا  بعضنا  وبين  كنائسنا  فى 
هو  وهذا  المظلم  الجانب  من  اخوتنا  
ننظر  دعونا  المومنين  معظم  دمر  الذى 
اغتسلنا  الذى  الدم  الى بعض من خالل 
نفسة  الرب  الن  طهرنا  الذى  الدم  به 
كاملين  فيرانا  دمه  خالل  من  لنا  ينظر 
فيقول لعروسه ها انت جميلة يا حبيبتى 
ياليتنا  حمامتان  عيناك  جميلة  انت  ها 
بعضكم  حاسبين  الكتاب  يقول  به  نتمثل 
 ) فى3:2   ( انفسهم  من  افضل  البعض 
هذة العروس تختلف عن العروس على 
المستوى  على  فمثال  الجسدى  المستوى 
اعتبر  والبعض  الغيرة  نجد   الجسدى 
الغيرة عاطفه مهمه واساسيه تساوى فى 
االزواج على  تساعد  التى  الثقه  اهميتها 
البقاء مخلصين النها تسهم فى ان تبقى 
االزواج متنبهين من حدوث ا ى خيانه 
من  والوقايه  الخطر  لتحديد  جهاز  انها 
خيانة الشريك والبعض اعتبرها مرض 
اخر   الى  شخص  من  حالته  تتفاوت 
مرض خفيف او متوسط  او مذمن فكم 
من بيوت انهارت ودمرت بسبب الغيرة 
هذا على المستوى الجسدى اما عروس 
وتفتخر  بل  تطلب  فهى  فمختلفه  المسيح 
تريد  وال  عريسها  يحبون  العذارى  بان 
دهن  اسمك  فتقول  وحدها  لها  يكون  ان 
مهراق لذلك احبتك العذارى) نش 3:1( 
المسيح  محبة  اكتشفت  التى  النفس  ان 
محبته  ان  تكتشف  الخالص  ونالت 
للجميع وفدائه للجميع لذلك نراة  يجذب 
الكثيرين وجعل العذارى يحبونه  اسمك 
يتغنى  المبارك  االسم  هذا  مهراق  دهن 
به المؤمن النه اليوجد اسم غيرة يشبع 

اسم  ليس  النة  تعزيه   ويمالها   النفس 
اخر تحت السماء قد اعطى بين الناس بة 
ينبغى ان نخلص) اع 12:4(  نحن الذين 
وفادى  كمخلص  المسيح  على  تعرفنا 
وكل  بجسدة  متحدين  اصبحنا  وراعى 
انسان بعيد عن الرب يستطيع ان ينضم 
الى هذا الجسد اذا قبل خالص الرب الن 
عمل الرب على الصليب لم يكن تكفيرا 
بل هو حفل عرس  فقط  ادم  عن خطية 
الى  العريس  الذى هو  الرب  فيه  يضم 
جسدة التى هى الكنيسة العروس ان عمل 
عظيم  حفل  كان  الصليب  على  المسيح 
اعاد من خالله المجد الذى فقدة ادم  الن 
فقد سلطانه  الشجرة  من  اكل  عندما  ادم 
فى الجنه  لكن الرب بهذا العمل الكفارى  
اعاد الى ادم السلطان  الذى خسرة مع 
بعضوية  نتمتع  ان  اردنا  فاذا  الخطيئه 
جسد الرب ونكون ضمن العروس علينا  
ان نقبله مخلصا وفاديا شخسيا لنا مبارك 
هذا  على  نحصل  ان  جعلنا  الذى  الرب 
اصبحنا  لقد  نستحقه  ال  الذى  االمتياز 
اصبحنا  حبه  وموضع  مشغوليته  نحن 
جسدة الذى يرعاة كنيسته العروس التى 
الجحيم  وابواب  كنيستى  ابنى  عنها  قال 
ونبتهج  نفرح  ان  علينا  عليها  تقوى  لن 
شئ  كل  بيدة  الذى  هوهللا  عريسنا  الن 
نحن كنيسة الرب عروس المسيح ننتظر 
عريسنا والى ان ياتى نعلنه للعالم ونشهد 
عنه ونفتخر به ونقول مع عروس النشيد 
انا لحبيبى وحبيبى لى اننا اشتقنا الى بيتنا 
االبدى    امين تعالى ايها الرب يسوع                                       

  انتظرونا فى العدد القادم والرب يباركم

بقية »الزواج بني 
العهد في املسيحية 
والعقد في اجملتمعات 

املدنية« ص20 

المسيحية  جاءت  ولكن 
بغرض  ليس  الزواج  أن  لتقرر 
ال  هللا  جمعه  فالذي  اإلنجاب، 

يفرقه إنسان. 

لسان  وعلي  الكتاب  أقر  وقد 
معلمنا بولس الرسول ذلك حينما 
في  راسخا  أقام  من  أما   : قال 
له  قلبه وليس عن إضطرار بل 
عزم  وقد  إرادته  علي  سلطان 
عذرائه  يحفظ  بأن  ذلك  علي 
الكتاب  أكد  وبذلك  يفعل.  فحسنا 
المقدس أن الزواج ليس بغرض 
اإلنجاب  أو  الحميمية  العالقة 
وإنما هذه العالقة المقدسة ومرة 
الزواج  من  الهدف  هي  أخري 

وليس لغرض أخر. 

قدسية  الكتاب  أكد  وايضاً 
 : قال   حينما  وهدفها  العالقة 
تطلب  فال  بامرأة  مرتبط  أنت 
الكتاب  أقر  وإيضا  اإلنفصال. 
إال  طالق  ال  أنه   : المقدس 
عدم  لسبب  وليس   ( الزنا  لعلة 
اإلنجاب كما كان الشائع قديما(.  

وحتي 250 عاما مضت  كان 
الزواج  يطلب  الذي  هو  الرجل 
الحب  بسبب  إما  المرأة  من 
القرن  حتي  وذلك  الجنس  أو 
بين  التجاوب  أما  الماضي، 
األساس   هو  يكن  فلم  الطرفين 
المرأة  أن  السائد  اإلعتقاد  وكان 
وإنما  الجنس  في  لها  رغبة  ال 
يرغب  الذي  هو  فقط  الرجل 
في ذلك. ولذلك كان الرجل هو 
توافقه،  التي  المرأة  يختار  الذي 
تفعله  أن  للمرأة  يمكن  وغاية ما 

الرفض.وكان  أو  الموافقة  هو 
معظم  في  أساسيا  األهل  رأي 
األبناء  لحرص  وذلك  الزيجات 
ليضمنوا  والديهم  إرضاء  علي 
نصيبهم في الميراث من األرض 
في  بالعمل  لهم  والتصريح 
بوالديهم،  الخاصة  الضيعات 
حيث كانت الزراعة هي النشاط 

السائد في ذلك الوقت . 

من  العالم  إنتقال  مع  ولكن 
إلي  الزراعة  علي  اإلعتماد 
إقتصاديات  ،وعصر  الصناعة 
إلي  المرأة  ،وخروج  السوق 
الديمقراطيات  ،وبداية  العمل 
الحقيقية في الغرب لم يعد األبناء 
حجة  إلي  إنضمامهم  ينتظرون 
تصريح  أو  لألرض  الوراثة 
والديهم  أراضي  في  العمل 
وخرجوا  والديهم  عن  وإستقلوا 
يرغبون  ما  في  بأنفسهم  للعمل 
فيه من أعمال وشاركهم في ذلك 
الفتيات وإستتبع ذلك بداية عصر 
الزواج القائم علي الحب المتبادل 
والحقوق  والمرأة  الرجل  بين 
الطرف  إختيار  في  المتساوية 

األخر 

مضت  عاما  وحتي50  ولكن 
لم يكن الزواج نفسه علي أساس 
الندية وقدإتضح ذلك في أمرين : 

أوال : حتي  عام 1970 كان 
مسموح  الزواج  في  اإلغتصاب 
وال  لزوجاتهم   األزواج  من  به 

يعاقب عليه القانون.  

ثانيا : في حالة قتل أو إصابة 
عن  تقعدها  باصابة  الزوجة 
يحق  كان  المنزلية،  الواجبات 
الجاني   علي  قضية  رفع  للزوج 
يطلب فيها تعويضا عن الحرمان 
ال  بينما  المنزلية،  الخدمات  من 
في  الطلب  نفس  للزوجة  يحق 
لزوجها؛  العكس  حدوث  حالة 
أن  المفترض  من  كان  ألنه 

مسئولية  هي  المنزلية  الخدمات 
المسيحية  ولكن  الزوجة، 
المتساوية  الحقوق  أقرت  قد 
في  حتي  الزواج،  في  للزوجين 
العالقات الزوجية الحميمة وهذا 
أكثر  ومنذ  المسيحية  أكدته  ما 
الكتاب  ذكر  عام،فقد  ألفين  من 
معلمنا  لسان  وعلي  المقدس 
تسلط علي  للمرأة  ليس   : بولس 
جسدها بل للرجل وكذلك الرجل 
تسلط علي جسده  له  ليس  أيضا 
بل للمرأة وأيضا نهت المسيحية 
فقد  الزواج  في  اإلغتصاب  عن 
ذكر إيضا الكتاب المقدس وعلي 
يسلب  ال   : بولس  معلمنا  لسان 
يكون علي  أن  إال  أحدكم األخر 
تتفرغوا  لكي  حين  إلي  موافقة 

للصوم والصالة. 

إحتياج   : النهائي   التعليق 
القانون الوضعي وفي معظم دول 
العالم األول المتقدم لحوالي ألفين 
التعاليم  أقرته  وبما  لينتهي  عاما 
في  العظيمة  اإللهية  المسيحية 
قدسية الزواج » هذا السر فعظيم 
»  حيث أقرت المسيحية شريعة 
الزواج  وكون  الواحدة،  الزوجة 
وسيلة  وليس  ذاته  في  هدف 
لتعميق العالقات أو لإلنجاب أو 
عهد  وكونه  الجنس،  لممارسة 
يقيمه هللا نفسه وليس عقد يمكن 
وذلك  قدسيته  بنقض  إال  حله 
وضعت  وبذلك  الزنا.  لعلة  فقط 
لبنية  السليم  األساس  المسيحية 
وقد  األسرة.  وهو  المجتمع  نواة 
الدول  حتي  األسس  تلك  أقرت 
مواطنيها  معظم  يعتنق  ال  التي 
تلك  وبسبب  المسيحية  الديانة 
هي  الدول  تلك  صارت  األسس 
األول  العالم  اليوم  تشكل  التي 

واألكثر تقدما.

الحديث  هللا  بْاذن  ونستأنف 
الطالق في  القادم عن  العدد  في 

المسيحية. 

التصق  الذي  الموت  حكم 
باإلنسان األول عداًل عند مخالفته 

الوصية اإللهية؛ 
قبله ابن هللا طواعية عنه!

اخفى ملك المالئكة الهوته في 
الناسوت؛ كما أخفى الشيطان نفسه 

في الحيّة..
وعظمته،  بقداسته،  ووطيء 
السقوط  خطوات  على  ومحبته 

البشري..
.. وبدأت مسيرة الفداء العجيب:
آدم كان أبوه هللا وأمه األرض؛ 
السماوي  اآلب  أبوه  والمسيح 
آدم  نسل  من  العذراء  مريم  وأمه 

المخلوق من األرض!
قهر العدو آدم في الفردوس؛ 
فقهر المسيح العدو في البّرية!

في يوم الجمعة..
ُخلق اإلنسان األول من التراب 

سحراً، 
خاللها  ساعات  ثالث  ونام 

أخذت حواء من ضلعه. 
تعدى  السادسة  الساعة  وفي 

الناموس؛
هو  الذي  الثاني  اإلنسان  فجاء 

الرب من السماء؛ 
لكي يجده.. 

فدانه بيالطس سحراً، 
الساعة  عند  ألعدائه  وسلمه 

الثالثة، 
عند  الجمعة  يوم  في  وصلبوه 

الساعة السادسة!
التي  المحّرمة  الشجرة  كانت 

للموت، ساقها من خشب، ومرئية 
ألبوينا؛ 

للخالص  الذي  الصليب  فكان 
من خشب، ومرئي للجميع!

شجرة  إلى  حواء  قدما  مشت 
الموت؛ 

حاماًل  المسيح  السيد  فمشى 
صليبه إلى الجلجثة، وعليه سمرت 

رجاله!
الشجرة  إلى  حواء  يد  امتدت 
المنهي عنها، واقتطفت من ثمارها 
وأعطت  األبدي،  للموت  التي 

رجلها؛ 
عود  على  المسيح  يد  فسّمرت 
الصليب، وأعطى الخالص الدائم 

للبشرية جمعاء!
أكل آدم ثمرة الخطيئة؛ 

المتأنس  المتجسد  اإلله  فشرب 
المرارة عنه!

التعدي،  في  آدم  سقط  لما 
استهزأت به الشياطين؛ 

والرومان  الكهنة  فاستهزأ 
واليهود بالمسيح المصلوب!

الثمرة  من  آدم  أكل  عندما 
واعتراه  الخزي،  الُمحّرمة، عراه 

الرعب؛ ألنه شعر بذلّته؛ 
ثيابه،  من  يسوع  فتعّرى 
أدخلت  الصليب  على  وصرخته 

الرعب في الحيّة!
آدم ستر عريه بورق التين؛

ظلمة  في  عريه  ستر  والمسيح 
القبر!

آدم بعد التعدي حجب هللا وجهه 
عنه؛ 

الصلب  أثناء  يسوع  واالبن 
حجب اآلب وجهه عنه!

آدم مات بالروح؛ 
عوضاً  بالجسد  مات  والمسيح 

عن موته!
كانت المرأة ممثلة في حواء هي 

السبب في الشر؛ 
الممثلة في مريم  المرأة  فكانت 

العذراء هي السبب في الخير!
فيه  الذي  والشهر  اليوم  في 
ونالت  الوصية  حواء  خالفت 

الحزن واللعن؛ 
العذراء  مريم  نالت  بعينه  فيه 

الفرح والبركة!
ارتكب آدم خطيئته في بستان؛ 

فوهب المسيح الخالص للبشرية 
بقبره الذي كان في بستان الرامي!

بسبب  الفردوس  من  طرد  آدم 
الخطيئة؛ 

المسيح  السيد  الغوغاء  فأخرج 
إلى خارج أورشليم وهناك صلبوه!
يوم  من  التاسعة  الساعة  في 
الفردوس  من  آدم  خرج  الجمعة 

ليرث الشقاء؛ 
وفي  عينها،  الساعة  هذه  وفي 
اللص  اليوم  عينه دخل  مثل هذا 
اليمين إلى الفردوس ليرث السعادة!
في الساعة العاشرة يوم الجمعة، 
قام حارس أبواب الفردوس مشهراً 
الطريق  ليحرس  الحربة  بيده 

المؤدي إلى شجرة الحياة؛ 
االبن  خطف  الساعة  هذه  وفي 
بجنبه  وكسرها  الحارس،  حربة 
عدن  أبواب  وفتح  المطعون، 
المغلقة، ورد المطرود إلى مكانه!

كان آدم األول سبباً في الموت 
للنفس والجسد؛ 

فأحيا آدم الثاني النفس بالنعمة، 
بالقيامة  الموت  من  الجسد  ونجى 

إلى حياة مجيدة!
استمع  من  أول  كانت  المرأة 

لغواية الحيّة فأخطأت؛ 
فشاء الرب أن تكون المرأة هي 
المخلص  يستمع لصوت  أول من 

المقام!
ليأكل  الرجل  باغرائها  المرأة 

من الشجرة سببت له األلم؛ 
سبب  هي  أيضاً  المرأة  فكانت 
للفرح عندما بشّرت بخبر القيامة!

...،...،...،
فليحمل كل منا سقطاته، ويسير 
بها ـ بثقة وخشوع ـ على خطوات 

الخالص؛ لنوال الخالص!

خالص على خطوات السقوط!
بقلم: عـادل عطيـة



الكركم ينجح يف القضاء على ميكروب السل املقاوم لألدوية
الكركم  مادة  فاعلية  االمريكية،  المعامل  فى  أجريت  أبحاث  نتائج  أكدت 
الموجودة فى مسحوق الكارى والمسئولة عن لونه األصفر، في القضاء 
التقليدية وتسبب  التي تقاوم األدوية  البكتيريا المسببة لمرض السل  على 

الفشل فى العالج.

الجمعية  وعضو  المركزة  العناية  أستاذ  الشربيني  محمود  الدكتور  وقال 
األوسط  أنباء  لوكالة  تصريح  -في  الحرجة  الطب  لمراحل  األمريكية 
العالمية  الطبية  الدورية  في  نشرها  تم  األبحاث  نتائج  إن  الثالثاء-  اليوم 

“sproloy”، وإن الباحثين في جامعة كولورادو األمريكية قاموا بعمل مزارع لبكتيريا السل، ووجدوا أنه عند 
إضافة مسحوق الكارى

 بنسب معينة لهذه المزارع فإن مادة الكركم الموجودة فيه تقوم بتحفيز جهاز المناعة عن طريق تنشيط “الماكروفاج” 
أحد أهم عناصر جهاز المناعة فيهاجم بكتيريا السل ويفتك بها.

وأضاف الشربيني أن هذه المالحظة دفعت العلماء الستنتاج أن مادة الكركم يمكن أن تحمي من اإلصابة بمرض 
السل، خاصة مع إثبات دراسات طبية سابقة أن الكركم له خواص مضادة لاللتهابات، الفتا إلى أن التجارب المعملية 

كشفت تفوق الكركم على بعض األدوية التقليدية والتي استطاعت بكتيريا السل مقاومتها وإضعاف مفعولها.

ومرض السل، هو مرض معد تسببه جرثومة يمكن أن تنتشر عن طريق الغدد الليمفاوية ومجرى الدم إلى جميع 
أعضاء الجسم. وفي أغلب الحاالت، يمكن العثور على الجرثومة في الرئتين تحديدا، وأغلبية الذين يتعرضون 
لجرثومة السل ال تظهر لديهم أية أعراض لمرض السل إطالقا، نظرا ألن هذه الجرثومة تستطيع العيش بشكل كامن 
في الجسم لفترات زمنية طويلة جدا،ولكن، في حال ضعف الجهاز المناعي، مثلما يحدث لدى مرضى األيدز أو 
المسنين, تستفيق الجرثومة لتصبح نشيطة وفعالة. وفي حالتها النشطة هذه،تسبب جرثومة السل تلف وموت انسجة 

العضو الذي تهاجمه.

ومرض السل النشط هو مرض فتاك اذا لم تتم معالجته بالطريقة المناسبة.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

املكسرات والبذور
تطيل العمر

من عيادة الطب الطبيعى
احلساسية املومسية او »هىي فيفر«

التي  األعشاب  بعض  ويوجد 
االعراض  تخفيف  في  تساعد 
والجولدن  النيتل  راسها  على 
رود، فيمكن استخدامها كشاى او 
خالصة، ونبات اآلى برايت يخفف 
كثيرا من اعراض العين ويستخدم 

كشاى او كمادات على العين.

ويعتقد بعض الباحثين االلمان ان 
تناول3 موزات يحتوى على كمية 
اإلصابة  توقف  المغنسيوم  من 

بالمرض.

كما يعتاد بعض الناس على تناول 
ملعقة من العسل البرى قبل وبعد 
الموسم لتساعد في عدم اإلصابة.

مثل  الغذائية  المواد  بعض  اما 
 Royal او    Bee Pollen
Jelly لها دور في منع اإلصابة 

او العالج.

  
د.تباسيم جندي

في  رشح  من  اعانى  س:  س: 
دموع  مع  شديد  وعطس  االنف 
كلما  حكة  مع  العين  في  والتهاب 
دخل موسم الربيع، فهل من عالج 

بالطرق الطبيعية؟

في  الموسمية  الحساسية  ج: 
نوع  هي  فيفر  هيى  او  الربيع 
المواد  من  ألنواع  الحساسية  من 
المسببة مثل حبوب اللقاح لألشجار 
واالزهار والحشيش، وتوجد مواد 
بنفس  للحساسية  مثيرة  أخرى 
والريش  التراب  مثل  الكيفية 
الحيوانات  وفرو  النباتات  وبعض 
من  وكثير  والكالب  القطط  مثل 
المواد الكيميائية، فهى كلها تؤدى 
مع بعض الناس الى تفاعل يحدث 
المخاطية  االغشية  في  التهاب 
وحكة  والتهاب  ورشح  لألنف 
التهاب  واحيانا  للعين،  تدميع  مع 
وحكة في الحلق، واعراض ضيق 
بعض  وفى  وربو،  التنفس  في 
في  التهاب  ذلك  يصاحب  األحيان 

الجلد مع حكة وارتكاريا.

أهمية  له  سى  وفيتامين 
وهى  للهستامين  كمضاد  كبيرة 
الجسم  في  تفرز  التي  المادة 
مادة  كذلك  الحساسية،  وتسبب 
تناول  ويساهم  الكورسيتين، 
جرعة زائدة من بى 5 في تخفيف 

وطأة المرض

من  والبذور  المكسرات   
الغذائية،  بالمواد  الغنية  األطعمة 
الليجنين  الياف  على  تحتوى  فهى 
وكثير  لألكسدة  المضادة  والمواد 
زيوت  عن  فضال  المعادن  من 
االوميجا،3 ومواد تسمى ستيرول 
تشبه الكوليسترول ومواد بروتينية 
معدل  خفض  على  يساعد  كالهما 
هذه  وكل  الدم،  في  الكولسترول 
خفض  على  تعمل  معا  المواد 
الدموية  االوعية  داخل  االلتهابات 
الشرايين  تصلب  تسبب  التي 

وامراض القلب.

كل األبحاث الحديثة طوال الخمس 
سنين األخيرة تشير الى ان تناول 
امراض  من  يحمى  المكسرات 
اللوز  مثل  فالمكسرات  القلب، 
والجوز إذا تناولناها بصفة منتظمة 
معدل  من  تخفض  سوف  يوميا 
والكولسترول  الكلى  الكولسترول 
الرديء وليس هذا فقط بل ستعمل 
على رفع نسبة الكولسترول الجيد، 
ورفع نسبة الكولسترول الجيد هو 
الحصول  يمكنك  ال  محمود  شيء 
عليه من عقاقير الكولسترول مثل 
يزيد  فهو  والكريستور،  الليبيتور 
والحركة  الجسدية  الرياضة  بفعل 
منها  األطعمة  من  قليلة  وقلة 
المثير  ومن  والبذور.  المكسرات 
تستطيع  والبذور  المكسرات  ان 
تعديل نوع معين من الكولسترول 
الردىء يسبب تلفا لألوعية الدموية 
في  بشدة  ويساهم  الداخل  من 
وتصلب  الدموية  الجلطات  تكوين 

الشرايين.

والمكسرات والبذور تحتوى على 
مواد البوليفينول المضادة لألكسدة 
وصبغات معينة ومضادات أخرى 
اطعمة  ذلك  في  يشاركها  لألكسدة 
والفراولة،  البلوبيرى  مثل  البيرى 

المضادة  المواد  هذه  ان  والحقيقة 
يكون  والصبغات  لألكسدة 
امتصاصها اعلى في حالة الجوز 
القدرة  او عين الجمل، فالجوز له 
على تخفيض مؤشرات االلتهابات 
الدموية وهو  الجسم واالوعية  في 
تحليل معملى يسمى سى رياكتيف 
من  يحسن  بذلك  وهو  بروتين، 
ويجعلها  الدموية  االوعية  وظيفة 
احتواء  على  وقدرة  مرونة  اكثر 
هو  الجمل  عين  او  فالجوز  الدم، 

األكثر حماية لألوعية الدموية.

ايضاحا  أكثر  االمر  يجعل  ومما 
التي  الدراسات  من  كثير  هو 
أجريت على مجموعات كبيرة من 
والتمريض  األدفنتست  مثل  الناس 
واألطباء، وكلها اقرت العالقة بين 
تناول المكسرات وخفض معدالت 
وتصلب  القلب  بأمراض  اإلصابة 

الشرايين.

ان  أيضا  األبحاث  ووضحت 
يطيل  والبذور  المكسرات  تناول 
االعمار مع كل االجناس األبيض 
وهذا  السن،  كبار  وحتى  واألسود 
التأثير ال يبدو انه يرجع فقط الى 
وهى  فيها  الموجود  الزيوت  نوع 
زيوت أحادية ومتعددة غير مشبعة 
يرجع  انه  يتضح  بل   3 واوميجا 
المضادة  القوية  المواد  وجود  الى 
النافع  التأثير  ان  بمعنى  لألكسدة، 
يأتي  الدموية  واالوعية  للقلب 
من  بدال  ككل  المكسرات  بتناول 

استخدام الزيوت الناتجة منها.

 Nurse كبيرة  دراسة  وفى 
Health Study تبين ان إحالل 
المواد الكربوهيدراتية بأوقية واحدة 
لها نفس السعرات  المكسرات  من 
خطر  خفض  الى  أدى  الحرارية 
بنسبة  القلب  بأمراض  اإلصابة 

الدهون  %30، كما أدى استبدال 
البروتين  في  الموجودة  المشبعة 
خفض  الى  بالمكسرات  الحيوانى 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر 
هذه  من  ثبت  وقد   ،45% بنسبة 
المكسرات  محتوى  ان  الدراسات 
نبضات  اضطراب  ضد  تأثير  له 
الموت  تمنع  بهذا  وهى  القلب 

المفاجىء بسبب القلب.

كبيرة  أخرى  دراسة  وفى 
 Physician Health Study
الدارسون اكثر من 21  تتبع فيها 
الف مشترك لمدة 17 سنة وجدوا 
فيها ان الموت المفاجىء وامراض 
بصفة  تقل  التاجية  الشرايين 
المكسرات  يتناولون  لمن  كبيرة 
ممن  بنظائرهم  مقارنة  والبذور 
البحث ان  يتناولها، فقد أوضح  ال 
الذين يتناولون المكسرات والبذور 
بمعدل مرتين او اكثر في األسبوع 
المفاجئ  الموت  خطر  لديهم  يقل 
والذى   50% بنسبة  القلب  بسبب 
نبض  اضطراب  بسبب  يحدث 
القلب المفاجئ او ارتعاش البطين 
في  الموت  وعادة  للقلب،  االيسر 
يحدث  القلب  بأمراض  المصابين 
القلب  نبضات  اضطراب  بسبب 
الدم  يضخ  ان  القلب  يستطيع  فال 

جيدا.

الصوم  فترة  في  أحبائي  ونحن 
هذا  من  نستفيد  ان  علينا  الكبير 
ألمراض  ليس  النافع  الطعام 
ألمراض  ايضا  بل  فقط  القلب 
يزيد  اال  وحاول  والسمنة،  السكر 

استهالكك عن اوقية او 
اوقية ونصف اذا كنت 
تعانى من زيادة الوزن، 
خاليا  يكون  ان  ويجب 

من الملح والتحميص.

الصحة  في  ودمتم 
والعافية
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الفقراء  ملساعدة  االستشارية  اجملموعة  تستضيف   2006 منذ 
من  املصورين  حث  إلى  خاللها  من  تهدف  مسابقة  )سيجاب(  
احملترفني و الهواة لتقدمي صور قائمة حول فكرة القروض الصغرى 
لتحسني  الفقيرة  األسر  تتبناها  التي  اخملتلفة  الطرق  وإظهار 
حياتهم. وفيما يلي بعض الصور املميزة التي تنافست على تلك 

اجلائزة خالل السنوات القليلة املاضية…

رجل صيني و هو يزاول إحدى احلرف املهددة باالنقراض و هي أوكاي 
أو الصيد باستخدام طير الغاق املائي وهو تقليد نشأ في الصني 

واليابان منذ آالف السنني.

في  الكبير  البازار  في  احلاكي  الصالح  ورشة  في  عجوز  رجل 
اسطنبول. 

الصورة الفائزة من جنوب اسيا تظهر رجال هنديا يبلغ من العمر 
61 عاما يقوم بإصالح وصنع الساعات منذ 30 عاما.

الصورة الفائزة من شرق اسيا و احمليط الهادئ تُظهر عامال يحمل 
كيسا من البصل من سفينة إلى مسار ليتم نقله إلى ماكاسار 

Paotere في إندونيسيا.

الصورة الفائزة من امريكا الالتينية و جزر الكاريبي تُظهر رجال من 
البيرو يعيش في حي يتكون من أكثر من 200 أسرة متخصصة في 

صناعة الطوب.

الصورة الفائزة من افريقيا الشمالية و الشرق األوسط تظهر صياد 
شبكات  بإصالح  يقوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  سمك 

الصيد في إطار االستعداد لليوم التالي.

يقوم  املوزمبيق  من  تظهر خياطا  جائزة خاصة من نصيب صورة 
بخياطة زي مدرسي 

جائزة خاصة أيضا من نصيب صورة تُظهر امرأة فيتنامية تكسب 
ذلك  و  الفخار  و  السيراميك  مع  التعامل  خالل  من  يوميا  أجرا 

بوضعها في الفرن.

جائزة خاصة لصورة تظهر رجل يدير مصنعا يدويا صغيرا للغزل 
والنسيج في والية البنغال الغربية في الهند.
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