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We Cut Taxes Like a Diamond

Nady Ibrahim416-817-1560
3289 Topeka Dr. | Mississauga

www.profitexplorer.com

Personal | Corporate | Business
 

بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

647-818-1668 416-391-3232

 عند كثرة همومي يف داخلي تعزياتك تلذذ نفسي.
In the multitude of my anxieties within 

me, Your comforts delight my soul..
PSA 94:19

10% senior discount

Dr. George Boutros 
Family Dental surgeon

    Toronto                  Richmond Hill
416-654-4555            905 770-7707

Emergency :call or text 416 312-8493
Surgery (Implants,wisdom teeth), 

Dentures crowns,Root canal,white 
fillings, Veneers 

drgb@rogers.com

For Legal Services

homesbyhany@yahoo.com

 _oل الشك فينا، فمن أنÇد

د. رأفت جندي
الشك  يساورك  عندما 
في انسان فمهما يقدمه 
مشكوك  هو  بعدها  لك 
فيه حتى يزول هذا الشك.

قلب  حال  هو  هذا 
االقباط حاليا مع القيادة 
احلالية ملصر، ولقد جنحت 
من  للبالد  احلالية  اإلدارة 
امن  ومديري  محافظني 
االقباط  قلب  حتويل  في 
السيسي  الرئيس  عن 

األخوان  فيه  فشل  فيما 
فشال  قبل  من  املسلمني 

ذريعا.

القلب  شك  ولقد 
السيسي  في  القبطى 
كلماته  وفى  عدالته  وفى 
ويحدث  يقولها  التي 
ارض  على  عكسها 

الواقع.

نحن  يقول  فالسيسي 
كلنا سواسية واحملافظون 
وبيت  االمن  ومديري 
االقباط  يرغمون  العائلة 
بعد  الصلح  قبول  على 
وبيوتهم  حرق كنائسهم 
ومواشيهم وقتل البعض 
عقاب  وال  أيضا  منهم 

للمعتدى.

التكملة صفحة ٣ 

Unit#405-186 Church st East.  Brampton 
On. L6V1H3       Dir: 647 771 9488

Email: Mina.Ibrahimpara@gmail.com

Mina Ibrahim
Paralegal and 

Commissioner of Oaths
Immigration services,

 traffic tickets, small claims, 
and other legal services
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EHAB NICOLA CPA, CGA  OLA 
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

SUITE 300
 200  YORKLAND BLVD. NORTH YORK ON    M2J 5C1

Tel: (647) 539-8015
 Fax: (416) 491-7416

1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com

 
will help get more out of your money, so you can get more out of life. 
Find out how at investorsgroup.com.

A life well lived is  
the greatest return  
possible.

Invest in life.

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

2911 Kennedy Road,
Toronto, M1V 1S8
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Find out what homes in our neighborhood
are Selling for...

You don't have to talk to anyone. Just call our
24/hr hotline below and leave a message
indicating which street you would like to have
information on.
You will receive by mail or email, a computerized
printout on each active property for sale or
recently sold including the address and photo of
the home, a description of key features, along
with the list price.
this information will give you a good idea of what your home might sell for if

you were to put it up for sale in today's market.
to receive a free computerized Area Sale Report call:1-800-798-5934  ID #

1041
(24/hr recorded massage)

Or visit : www.yourhomeworth.net
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call: 1-800-798-5934  ID # 1041
(24/hr recorded massege)

Or visit: www.yourhomeworth.net



تكملة مقال «دخل الشك فينا، فمن 
أنت؟ » ص1

عليه  وافــق  الــذي  الكنائس  بناء  قانون 
ناقش  ان  بعد  اتــى  مؤخرا  الشعب  مجلس 
االعالم تسريبا له قبلها ال يذكر رفع الصليب 
بناء  الكنيسة ويعطى االمن حق رفض  على 

الكنيسة بال مبرر. 

وبعد أن اشتد اللغط لوقت ليس بالقليل في 
معظم البرامج خرج علينا من مجلس الوزراء 
المقترح!  بالقانون  ليس  هذا  بأن  يقول  من 
وال  مصر  خارج  الــوزراء  مجلس  كان  فهل 
يدري ماذا يحدث فيها من مناقشات؟! ام ان 
على  الصليب  منع  بخصوص  التسريب  هذا 
من  الفعل  رد  كان مقصودا الختبار  الكنيسة 
المجتمع؟! وعندما وجد ان المجتمع بأقباطه 
المعتدلين ال يستسيغه خرج علينا  ومسلميه 

بالقول ان هذا ليس في القانون!

عزيزي الرئيس السيسي لقد كنا معك منذ 
ماليين  منحك  ولقد  وقالبا  قلبا  يونيو   3۰
الحب،  بكل  االنتخابات  في  صوتهم  االقباط 
فلماذا سمحت لهؤالء االوغاد بتحويل القلب 
الداخلية؟  نيتك  في  والشك  عنك  القبطى 
وحقيقة لقد دخل الشك فينا، فقل لنا صراحة 

من انت؟ 

كما  تم  قد  الكنائس  بناء  قانون  كان  لو 
مسار  اصالح  في  كبيرة  خطوة  فهي  سمعنا 

ضابط  منصب  الزم  سنوات  ومنذ  الداخلية، 
شرطة قبطي أن يقوم بالتحقيق مع أب أسقف 
بشأن تعليه كنيسة بدون ترخيص، حيث أنه 
ال  الذي  الظالم  القانون  بتطبيق  ملزما  كان 
يعطى التراخيص. وحتى خروج هذا القانون 
القبطى  فالقلب  العملي  تطبيقه  ورؤية  للنور 

في شك. 

ألبينا  أقدمه  تساؤل  أيضا  االقباط  ولدى 
الحبيب قداسة البابا تواضروس، كيف يخرج 
علينا نيافة االنبا بوال في أحد البرامج مسلما 
مثل  الكنائس  ببناء  يسمح  لن  المسلم  بأن 
فيه  ينادى  الذي  الوقت  في  هذا  المساجد؟ 
القبطى  أن  بأنفسهم  المتنورون  المسلمون 
..... والواجبات؟  الحقوق  في  المسلم  مثل 
والعجيب أنه كان يقول أخي المسلم ...بينما 
فكان  منه  اقل  موضع  في  نفسه  يضع  كان 
يقول سيدي  أن  الحالة  هذه  في  عليه  واجبا 
أنه  العجيب  المسلم.....  أخي  وليس  المسلم 
أيضا قال بروح الحكمة انه يضع نفسه مكان 
المسلم وال يقبل ببناء الكنائس مثل الجوامع، 
بينما فات عليه -مع األسف -أن يضع نفسه 
وينادى  القبطى  مكان  الحكمة  بنفس  أوال 

بالمساواّة!!! 

ولنصلى جميعنا من اجل مصرنا وكنيستنا 
أيضا. 

8164gindi@rogers.com  

Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
I will always do,What is best for you

Tel:Ê905-782-7527Ê
tamer.topremax@gmail.com
www.best4uhome.com

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

2911 Kennedy Road, Toronto, ON M1V 1S8
CELL: 416-451-2744
BUS: 416-298-8200

FAX: 416-298-6602/905-492-5672
nader_zaky@rogers.com

NADER ZAKY, B.Sc.
sales representative

Percy Fulton Ltd.
Brokerage*

*Independently Owned and Operated. ®/™ trademarks owned by Century 21 Real Estate LLC used under license or
authorized sub-license. © 2014 Century 21 Canada Limited Partnership. ®™ Trademarks of AIR MILES International

Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Inc. and Century 21 Canada Limited Partnership.
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Peter A. RomanPeter A. RomanPeter A. Roman

على الحصة األولى

Credit Courses

One On One
HOME 

TUTORING

البابا تواضروZë ”انون 
الكنائس يصzح Çطd استمر 

ا 160 عام�
بطريرك  اإلسكندرية،  بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  أعرب   
بالدولة  للمسؤولين  شكره  خالص  عن  المرقسية،  الكرازة 

مساء  األسبوعية  عظته  في  تواضروس،  البابا  وقال   . الكنائس  وترميم  بناء  قانون  صدور  بمناسبة 
األربعاء، بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون، »نشكر الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب وأعضاءه والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء 
والمسؤولين على  األجهزة  النواب وكل  القانونية ومجلس  الشؤون  العجاتي وزير  والمستشار مجدى 
عاما«،   160 من  أكثر  دام  خطأ  ليصحح  جاء  »القانون  أن  تواضروس  البابا  وأكد  الخطوة«.  تلك 
اإلسالم  ودخل  المنارات  فكانت  األولى  القرون  منذ  مصر  أرض  على  الكنائس  »كانت  أن  مضيفا 
وتجاورت المآذن مع المنارات امتدادا للمسالت في العصر الفرعوني، فمصر هي معلمة فن األعمدة 
القبطي  العصر  في  المنارة  ثم  الفرعوني  العصر  في  المسلة  فكانت  كله،  العالم  في  المعروف  غير 
والمآذن في العصر اإلسالمي«. وأضاف البابا أن القانون جاء ليضمد جراحات استمرت طويال من 

أجل االستقرار والمواطنة، لقد كان هناك إجماع في مجلس النواب على إقرار القانون.

أسرÒ ا˛هرا‚ اßديد 
تËن¯ ”راءها اæسيzيني

بعيد رأë السنة اæصرية 
القدمية نياروو )عيد 

الن7وز(



Tقضايا وآراء
فا◊سات مËاجر
ÚõÌÏ«@oyáfl@Z@bË‹éãÌ

السيسي

قلت لينا »مصر هتبقي قد الدنيا« أهي بقت 
قد قندهار يا ريس.

الشيخ ونيس

موالي عمر بن حماد والشيخة فاطمة النجار 
برضة...  عربية  وفي  المغرب  في  قلدوك 
نبني ليكم موتالت طالما األربعة مش مكفيين.

مصطفي بكري

انت  الكنائس طيب هو  بناء  لقانون  رقصت 
مش بترقص د انت وسطك زمبلك حتي في 

عصر مرسي.

 إبراهيم عيسي

مابقاش في البلد حد يقول الحق إال أنت ربنا 
يسترها عليك مش هيسبوك كتير.

سيد القمني

مافيش  صدقني  عليك  جديدة  تكفير  دعوي 
فايدة تعالي كندا وخلص.

سعيد شعيب

الف مبروك علي صدور كتاب عشاق الموت 
باإلنجليزية عن اإلرهاب في كندا.. كتاب كنا 

نحتاجه وبشدة

علي عبد العال

الشعب  مجلس  رئيس  عبعال  بين  الفرق 
وعبعال ريا وسكينة التاني كان يضحكنا أنت 

شغلتك تبكينا.

منظمات أوربا

أبادير خلف رجالة  عايزين نحس أن عدلي 
زي شوقي كاراس وسليم نجيب.

األزهر

أنتم  القمني  سيد  إلي  السيد  لطفي  أحمد  من 
صناع اإلرهاب في العالم كله.

سما المصري

مجلس  تدخلي  فرصة  أعطوكي  لو  مش 
الكنائس  بناء  لقانون  رقصتي  كنتي  الشعب 

بدل رقص الكروش إللي تقرف.

مجلس الشعب المصري

مجرد صدور قانون لبناء الكنائس دليل علي 
عنصرية الدولة 

شريف إسماعيل

الحكومة  لكن  الحكومة  رئيس  أنك  أعرف 
وال  تاكسي  طيب  سواقه؟  إيه  بتشتغل 

اتوبيس؟؟

مرتضي منصور

زميلك قالك فيما معناه أنك قواد أوعي تفتكر 
انه شتمك ده سيطك كل زمايلك في المجلس 

هييجوا يبوسوا ايدك
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

�e deposit
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إلظهار  للبائع  المشترى  يدفعه  مقدم  هو 
حسن النية، عادة ما يصل الى 3٪ من قيمة 

العرض.  
مع  اما  المقدم،  لدفع  خيارين  وللمشترى 
من  ساعة  وعشرين  أربعة  بعد  او  العرض 
الثاني  الخيار  يعتبر  للعرض.  البائع  قبول 
هو  الخيار المفضل فى معظم الحاالت. اذا 
تأخر المشترى فى دفع المقدم، من حق البائع 
مشترى  هناك  كان  اذا  الصفقة خاصا  إلغاء 
أخر مستعد لدفع سعر أعلى. يتم إيداع المقدم 
العقارات  شركة  لدى  خاص  حساب  فى 
حيث  البائع.  لدى  وليس  للمنزل  العارضة 
يمكن  اذ  عليه،  ُمؤّمن  الحساب  هذا  يكون 
أفلست  اذا  حتى  المقدم  استرجاع  للمشترى 
شركة العقارات. اذا فشلت الصفقة لسبب ما 
فال  المنزل،  حالة  او  العقاري  التمويل  مثل 
يمكن اإلفراج عن المقدم اال بمواقفة كل من 
البائع والمشترى. اما اذا اختلفا فيبقى المقدم 
فى حساب خاص الى ان يقرر القاضى من 
يعرض  ان  المشترى  ينصح  عليه.  يحصل 
في  واحد  يكون  قد  صغير  مقدم  مقدمان، 
المائة عند قبول العرض، والثاني مقدم أكبر 

فى حالة رفع شروط العرض.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا 

نقد‚ Çدماتنا للمËاجرين اßدد
 1-  اإلستقباfi ¿ اæطار

 g -2∞اد سكن مناسب وعمل مناسب
 3-  تقديم ◊افة اæعلومات ال< حيتاجËا القاد‚ اßديد

 T- اæساعدÒ فى استÉراx االورا÷ للمËاجرين اßدد
Ô5-  عمل الرزمي 

 6-  الª6ة وتوثي’ ا˛ورا÷
Òرv:ا ò≤ وا˛بناء و◊ل ما x7- ◊فالة ا˛”ارب وا˛زوا 

 X- مساعدÒ مقدمÔ †لبات اللvوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352

التاريخ  إلى  نعود  لن 
التجارب  وبدايات 
الديمقراطية التي زرعها األوربيون في الشرق 
وإسرائيل  لبنان  من  كل  في  وتحديدا  األوسط 
من  الثالث  التجارب  تعاني  حيث  وتركيا، 
بأنها  االدعاء  نستطيع  ال  معقدة  إشكاليات 
تجربتين  وان  والكمال، خاصة  بالتمام  ناجحة 
منها لم تتجاوز عالماتها في االمتحان النصف، 
أي 50 بالمائة إن لم تكن اقل، وهي اآلن في 
وبحكومة  طويلة  فترة  منذ  رئيس  بدون  لبنان 
بتفرد  يقال  كما   ) على هللا   ( ويعيش  مشلولة 
تركيا  أما  دولة،  داخل  بدولة  األحزاب  احد 
وحربها الداخلية مع معارضيها، فيكفيها اليوم 
من اعتقاالت وطرد وهروب على خلفية ثقافة 

االنقالبات.

التي  الديمقراطي  المختبر  دول  إلى  نعود 
األوربيون  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  تصر 
التجارب  نقل  على  أمثالنا  من  والمتفائلون 
الغربية  واألوروبية  واألمريكية  البريطانية 
من  تختلف  التي  وشعوبنا  بالدنا  إلى  خاصة، 
وفي  شعوبهم،  عن  السماوات  حتى  األرض 
العام  المزاج  من  ابتداًء  الحياة،  مناحي  كل 
والعشائرية  األسرية  عالقاتنا  إلى  وانتهاًء 
مبادئهم  مع  التقاتل  حد  تتقاطع  التي  والدينية، 
وسلوكياتهم وأساسيات تطبيقاتهم للديمقراطية، 
تداول  مجرد  البعض  يعتقد  كما  تعني  ال  التي 
أرادوا  كما  أجريناها  حيث  للسلطة،  سلمي 
وفشلنا فشال ذريعا، والدليل ما نشهده اليوم في 
حال بلداننا وحكوماتها وبرلماناتها التهريجية، 
فأدخلنا  الوسائل،  بشتى  السلطة  وتذابحنا على 
احدث طرق التزوير وشراء الذمم وكيفية قيادة 
القطيع وإيصاله إلى تلك الصناديق اليتيمة التي 
في  العرجاء  الديمقراطية  وبراءة  شارة  تمنح 

بلداننا.

المختبر  دول  من  أدق  تعبير  أجد   لم 
الديمقراطي لإلشارة إلى مجموعة دول الربيع 
وسلوكياتها  نشأتها  في  تتقارب  التي  العربي 
بعضها،  مع  وتقاليدها  وعاداتها  ومعتقداتها 
أزمة  مقدمتها  في  حادة  أزمات  من  وتعاني 
األسس  وضعت  حيث  البداية،  منذ  تكوينها 

بشكل خاطئ أنتج حزمة معقدة من اإلشكاليات 
البنيوية، وكرس القبلية والطائفية على حساب 
تقدمية  كيانات  إقامة  فكرة  وابعد  المواطنة، 
جعل  ما  خالقة،  وأفكار  معاصرة  أسس  على 
أنظمتها شمولية تعكس بناءها االجتماعي القائم 
إلى  وصوال  األسرة  بناء  من  األحادية  على 
العراق  الدول وفي مقدمتها  هرم السلطة، هذه 
شمال  وكل  والخليج  ومصر  واليمن  وسوريا 
إفريقيا ومن شابهها، تحتاج فعال إلى فحوصات 
وتحليالت مختبرية دقيقة الختيار شكل النظام 
المريع  التدهور  هذا  ينقذها من  الذي  السياسي 

في معظم نواحي الحياة فيها.

 ربما يرى البعض إن الديمقراطية هي الحل، 
وقد  الحل،  هو  اإلسالم  إن  آخرون  يرى  بينما 
أفشلت هذه الشعوب النظريتين أو التوجهين لحل 
في  الكورد  أنقذت  الديمقراطية  فال  اشكالياتها، 
تركيا، وال اإلسالم كنظام سياسي أنقذ العراق 
أو إيران أو أفغانستان من الصراعات والتذابح، 
أو معالجة  لحل  التطبيق  النموذجان في  وفشل 
والسياسية  واالجتماعية  النفسية  التعقيدات 
يرى  ذلك  وإزاء  المجتمعات،  هذه  تكوين  في 
الدكتاتوري  بشقيه  الشمولي  الخيار  أصحاب 
بأنهم األفضل على خلفية  النخبوي  أو  الفردي 
تلك  في  يحصل  زال  وما  حصل  ما  تداعيات 
البلدان، لكونهما فشال في إثبات أطروحاتهما في 
العدالة واألمن والسلم، ورغم أن كثيرا من هذه 
وتحال  التحليل،  مختبرات  في  تحتضر  الدول 
إلى  الطب العدلي وقاعات التشريح، واحدة تلو 
الوفاة، بعد أن فشل كل  األخرى إلثبات سبب 
المحللين وعلماء المختبر من أن يتعرفوا على 
أنواع الفيروسات المستوطنة في مفاصلها، فان 
آخرين يؤمنون بوجود آمال ما تزال تظهر في 

األفق هنا وهناك إلنقاذ ما تبقى منها.

هذه  نجاح  أو  فشل  األيام  تثبت   وحتى 
اقتراح  إلى  األعزاء  قرائي  ادعوكم  التجارب 
مختبرات  تعين  ربما  أخرى  وأفكار  حلول 
التي  الحلول  عن  بعيدا  والمنظرين  السياسة 
والفساد  بالدماء  الدول  هذه  وأغرقت  أنهكت 

واإلرهاب.
السلطات اæكسيكية 

تكتشف نفقا� سريا� على 
احلدود م… أم7◊ا 

المكسيكية  الوطنية  األمنية  اللجنة  أعلنت 
عن اكتشاف نفق سري في منطقة »سونارا« 
مترا  ثالثين  من  أكثر  إلى  طوله  ويصل 
إلى  مشيرة  أميركا،  مع  الحدود  تحت  ويمر 
بمدخل  سرية  حفرة  عن  عبارة  »النفق  أن 
قطره 51 سنتيمترا وبطول 31,5 مترا، متر 
ونصف المتر منها في األراضي المكسيكية 
يصل  اميركا  جهة  من  مترا   30 من  وأكثر 
والية  في  نوغاليس  في  خالية  أرض  إلى 
الشرطة  واوضحت  األميركية.  أريزونا 
جانبي  على  االنفاق  هذه  مثل  أن  المكسيكية 
ومرور  المخدرات  لتهريب  تستخدم  الحدود 

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

  8164gindi@rogers.com  او

َدار بال أبناء                                 

نيفني سامى
اإلخوان والسلفيين هم وجهان لعملة واحدة

إلى  االنحدار  معدل  ازدياد  هى  المرة  الحقيقة 
اسفل فى اضطهاد األقباط

يوما بعد يوم تتكشف جوانبه السلفية و سعيه 
إلى ان يسيطر السلفيين على كل مفاصل الدولة

احترام  الديموقراطية هى  أساسيات  احدى  من 
المواطنة الكاملة لكل أفراد الشعب

هل يسكت األقباط وهم يشاهدون باعينهم هذا 
المخطط اإلرهابى للقضاء عليهم؟

ال  قادمة  األقباط  ثورة  ان  تؤكد  هناك عالمات 
محالة اذا استمر الوضع الحالى

مؤشر جيد يكسر ايضا حاجز الخوف القبطى

ورجاله  السيسى  عن  االقنعه  سقطت  لقد 
وظهرت وجوههم السلفية الحقيقية

من المعروف ان اإلخوان والسلفيين هم وجهان 
لعملة واحدة وهى االسالم األصولى والذى يتجلى 
كان  وان  داعش  من  نشاهده  ما  كل  فى  بوضوح 
اإلخوان يختلفون عنهم فى اتباع أسلوب التقية وهو 
تحت  واالرهابية  العدوانية  النوايا  إخفاء  يعنى  ما 
المراوغة  اتقان  مع  الحسنة  الشعارات  من  قناع 
العيون  فى  وذرالرماد  للتمويه  والكذب  والتدليس 
فى  الناصر  عبد  انقالب  تلت  التى  السنوات  ففى 
المتبع  هو  اإلخوانى  األسلوب  كان   1952 يوليه 
هو  كما  األقباط  قضايا  مع  التعامل  فى  خصوصا 
الوعود  فكانت  الكنائس  بناء  مسألة  فى  واضح 
والشعارات البراقة تظهر فى األوقات التى يحتاج 
فيها الحاكم أو الدولة تهدئة األقباط فتبرز الوعود 
الكاذبة بقرب تشريع قانون موحد لدور العبادة لكى 
بين كل  للداخل والخارج ان هناك مساواة  يوحى 
الشئون األخرى  المصريين كما هو متبع فى كل 
الخاصة باالقباط مجرد كالم و شعارات و مسرحة 
ليس ورائها نوايا حقيقة للتنفيذ وهذا ما رأيناه فى 
وحركات  معسول  كالم  أيضا  السيسى  الرئيس 
مسرحية اما الحقيقة المرة هى ازدياد معدل االنحدار 
إلى اسفل فى اضطهاد األقباط المطرد منذ انقالب 
عبد الناصر ونحن نشهد االن أسوأ أنواع التمييز 
والعنصرية ضد األقباط وانى أتوقع اذا استمر نفس 
داعش  ان تصل مصرإلى مستوى  الحالى  النظام 
فىى القريب العاجل و نرجع الى عصور االحتالل 
على  محمد  إصالحات  قبل  فيما  الهمجى  العربى 
وذكرته  عديدة  سنوات  منذ  هذا  توقعت  وقد  باشا 
تنجو  لكى  واشترطت  مقاالتى  من  الكثير  فى 
مصر من هذا المنزلق ان يتغير الفكر العام. وان 
كان السيسى يبدو اخوانيا فى أسلوبه ولكنى وفى 
مقاالت سابقة بينت ميوله السلفية وان كان يسعى 
جوانبه  تتكشف  يوم  بعد  يوما  ولكن  إخفائها  إلى 
السلفية و سعيه إلى ان يسيطر السلفيين على كل 
مفاصل الدولة واخطر دليل يكشفه هو وزمرتة من 
المسئولين هو ما يسمى بقانون بناء الكنائس ذلك 
القانون الذى يكرس العنصرية والكراهية لألقباط 
من  المسير  المصرى  البرلمان  عليه  وافق  والذى 
و  الثلثين  بأغلبية  الماضى  الثالثاء  يوم  السيسي 
رغم ما يتشدق به انصاف المثقفين من اميين بثقافة 
الديمقراطية  هذه هى  ان  ويدعون  اإلنسان  حقوق 

الديمقراطية  أساسيات  احدى  من  ان  يعلمون  وال 
الشعب  أفراد  لكل  الكاملة  المواطنة  احترام  هى 
بما تحويه من المساواه وعدم التمييز بين مواطن 
انتهكت األغلبية اى  فاذا  الدين  واخر على أساس 
الشرعية  عن  خروج  فهو  المواطنة  مبادئ  من 
مثال  البرلمان  يصدر  كأن  للديمقراطية  مضاد  و 
باألغلبىة قانونا يحمى المختلسين أو اللصوص أو 
يبيح قتل اآلخر النه مختلف مع األغلبية فى الفكر، 
فليست األغلبية لها الحرية المطلقة فى سن القوانين 
اإلنسانية  لها  توصلت  حضاريه  ضوابط  دون 
والدراسات  المريرة  التجارب  من  عصور  عبر 
ممنهج  اضطهاد  من  نشاهدة  ما  ان  المتخصصة. 
لالقباط من األغلبية وجميع سلطات الدولة ليدعو 
أسيوط  من  خبر  فهناك  المستقبل  من  التشائم  إلى 
عن القبض على مسيحيين يمارسون صالتهم فى 
احد المنازل وكأننا اصبحنا نطبق قوانين السعودية 
سلفية.  أصبحت  الدولة  ان  على  آخر  دليل  وهذا 
ماذا بعد كل هذا؟ ماذا يتوقع هؤالء االغبياء الذين 
يخططون للقضاء على األقباط أو أسلمتهم أو دفعهم 
إلى مغادرة البالد كما صرح السادات فى المؤتمر 
اإلسالمى األول عام 1956على ان هذا كان هدفا 
من أهداف انقالب عبد الناصر. هل يسكت األقباط 
اإلرهابى  المخطط  هذا  باعينهم  يشاهدون  وهم 
للقضاء عليهم؟ ان الضغط يولد االنفجار والعنف  
يولد عنف مضاد مشروع للدفاع عن النفس هذا ما 
يأكدة التاريخ اإلنسانى عبر العصور وقد أكدت فى 
مقال سابق ان هناك عالمات تؤكد ان ثورة األقباط 
قادمة ال محالة اذا استمر الوضع الحالى ولم يتغير 
الصحف  تناقلتها  إلى  األخبار  بعض  إلى  وأشير 
مثل خبر تجمع اهالى قرية كوم اللوفى بمحافظة 
مكتب  امام  مظاهره  شبه  فى  )الداعشية(  المنيا 
المحامى العام بمجمع المحاكم بالمنيا وتقديم تظلم 
حول ماقررته النيابة  من اخالء سبيل المعتدين من 
ان  بأدعاء  االقباط  بيوت  احرقوا  الذين  المسلمين 
احداها يجهز ليكون كنيسة وهذا تطور يبين صحوة 
السلطات  من  الخوف  لحاجز  وكسرهم  االقباط 
مماثلة  حوادث  فى  ابتزتهم  طالما  الظالمةالتى 
بان تقبض على زويهم وتشترط سكوتهم وقبولهم 
اعتقلوهم  من  سبيل  حقوقهم الخالء  عن  بالتنازل 
المعتدين  سراح  باطالق  كارثة  كل  وتنتهى  ظلما 
وسكوت االقباط. ولكن هكذا بدأ االقباط يخرجون 
استيائهم  عن  خوف  دون  ويعبرون  صمتهم  عن 
اكثر  خطوات  يتبعها  ان  اتوقع  جيدة  بداية  وهى 
جرأة. وهناك خبر أخر هو اجتماع نُظم لالحتجاج 
على قانون بناء الكنائس العنصرى واين يعقد؟ فى 
هذا مؤشر جيد  الخارج!!  فى  وليس  القاهرة  قلب 
فى نفس االتجاة يكسر ايضا حاجز الخوف القبطى 
 1400 عبر  الهمجى  العربى  المحتل  شيدة  الذى 
والذى  وزمرته  الناصر  عبد  تدعيمه  اعاد  و  عام 
المرتجفين  االقباط  بعض  ولألسف  ايضا  يدعمه 
الخامس  الطابور  من  النظام  اقباط  ومعهم  خوفا 
الموجهه  الدعاية  واجهزة  النظام  عمالء  القبطى 
من السلطات الحاكمة وعلى راسهم السيسي. نريد 
مميزة  كانت عالمة  التى  مسبيرو  روح  استمرار 
االقنعه عن  لقد سقطت  االقباط.  ثورة  فى طريق 
السيسى ورجاله وظهرت وجوههم السلفية الحقيقية 
سافرة ولم يبقى من االقباط من يثق فيه االن سوى 
الذين يدفنون وجوههم فى الرمال او المنتفعين او 
عباد البشر الذين ما زالوا مخدوعين بسيل اكاذيب 

ابواقه الدعائية.

دليل جديد على ان من 
حيكم مصر االن هم السلفيني
ادوارد يعقوب

المكان  امتأل 
السن  بكبار 
أو  أبناء  بينهم  يكن  لم  ونساًء.  رجااًل 

بنات. 

القدر بعد ما  تأقلم الجميع مع سخريه 
كان لكل منهم بيتا خاص به في يوٍم ما. 
خصوصيته  له  وكان  عائلته.  له  وكان 

وأصدقاءه وحياته.

وال  عائله  ال  حيث  شئ  كل  تغير 
قد اصبح  كان  خصوصيه وال شيئاً مما 

االن.

مرت االيام طويله وكل يوم كان يأخذ 
معه قصه ليطويها بين الذكريات.

في  عالقه  ذكرياته  ظلت  من  منهم 
وانطوت  تماما  نسيها  من  ومنهم  أفكاره 
الدزهايمر  مرض  مع  النسيان  بحر  في 

اللعين. 

في  واألوقات  االيام  تتشابه  كانت 
حدث  احداث  اال  هناك  فما  دورانها 
واحد يتكرر بينهم اال وهو رحيل احدهم 
في غياب األبناء الذين ال يظهرون كثيرا 

اال وقت رحيل اآلباء

طرقات  بين  الزائرات  احدي  تجولت 
الدار إلتمام  بحثها الذي اختارته ليكون 
جميع  مع  جلست  دراستها.  موضع 
المسنين والمسنات. وسألتهم عن احوالهم 

ومطالبهم وذكرياتهم وما يرجونه.

تيقنت ان جمعيهم ال يحلمون اال برؤيه 
ابنائهم وبناتهم فهذه هي أغلي أمنياتهم 

حاولت أن تصل ألكبر عدد من األبناء 
الموجودة  هواتفهم  ارقام  خالل  من 
الغالبيه  رد  وكان  االدارة.  سجالت  في 
لدينا  ليس  عفواً..   (( هو  منهم  العظمي 

وقت 

.......

نزيالت  احدي  مرضت  ما  ويوما 
الدار وكانت تحتضر وكلما أفاقت سألت 
عن ولدها الوحيد الذي كم وكم اشتاقت 
االجتماعية  الباحثة  تتواجد  كانت  اليه.و 
في نفس الوقت. فتأثرت جدا بحاله هذه 
قبل  تطلب  ال  التي  المريضه  النزيله 
الباحثة  فأخذت  ابنها.  رؤيه  اال  رحيلها 
االمر علي عاتقها وكانت تسابق الزمن 
للوصول الي هذا االبن. وأعطت السيده 
لها  تحقق  سوف  انها  وعداً  المريضه 

أمنيتها

وكانت الدقائق هنا لها قيمه كبيره الن 
بين دقيقه واخري قد يتغير كل شئ.

افاقت  كلما  المريضه  السيده  وكانت 
ترفع يدها للسماء لتبارك اهتمام الباحثة 
دراستها وعملها  اجل  من  فقط  ليس  بها 
قلبها  وطيبه  إنسانيتها  اجل  من  ولكن 

وتعاطفها مع تلك الحاله.

عده  تركت  قد  الباحثة  تلك  كانت 
رسائل لالبن في كل مكان قد يذهب اليه 

ولكن بال جدوي.

بعمل  تقوم  ان  اال  منها  كان  ما  و 

اآلتي:- 

ابن  عمر  نفس  في  شخصا  احضرت 
االبن  دور  بعمل  ليقوم  المريضه  السيده 
ونجحت بالفعل في إقناع االم بذلك حيث 

كانت ال تري جيدا في أيامها االخيره

و ما ان جلس أمامها ولمسته وأخذته 
بين أحضانها فاستراحت واستراح قلبها 
الطاهره  المريض حتي خرجت روحها 
دموع  اللقاء.فانهمرت  من  دقائق  بعد 
في  شاهدوه  لما  والباحثة  المزيف  االبن 
اخر لحظات في عمر تلك االم المسكينه.

وجدا  حيث   !!! المفاجأه  كانت  ثم 
بين  جيداً  به  تتمسك  االم  تحمله  خطابا 
يديها  و ما ان اخرجا هذا الخطاب من 

بين يديها  حتي وجدا به اآلتي:- 

أعلم جيدا ان ابني لن يأتي اال بعد ان 
واعلم  قد رحلت،  اني  له رساله  تتركوا 
جيدا انني لن أراه قبل رحيلي. فهذا هو 
انني  ولو  عليا  كذب  ما  ابدا  الذي  قلبي 

تمنيت ان يكون كاذبا تلك المره.

دفني  بمراسم  ليقوم  ابني  يأتي  حينما 
ابني  اآلتي:-  له  تقولوا  ان  اريدكم  فأنا 
حبيبي اشتقت إليك كثيرا. ال تتألم لغيابي 
يا ولدي فأنا قد انتهيت منذ سنين وليس 
االن. لقد فارقتني الحياه بمجرد ابتعادي 
بدونك  سنين  من  عشته  ما  وان  عنك 
يخلصني  ان  يوم  تمنيت كل  كان عذاب 
الرب منه. ال تتألم فأنا اليوم سعيده. لقد 
استجاب الرب لي وانا االن لم أعد أتألم. 

استحلفك بكل غالي ان تحقق لي اخر 
من  بعضا  تحضر  ان  ولدي..  يا  مطلب 
وان  للدار  الطعام  وثالجات  المراوح 
توفر لهم االغطيه في الشتاء. لقد عانيت 
وايضا  الشتاء  وبرد  الصيف  حر  من 
من الجوع نظرا لقله الطعام هنا. سوف 
رحلت  قد  ألنني  هذا  طلبي  من  تتعجب 
ولكن يا ولدي اخاف عليك انت ان يفعل 
ال  لذلك  بي  انت  فعلت  مثلما  ابنائك  بك 
بالحر  تشعر  او  تجوع  ان  ابدا  أريدك 
الشديد او البرد القارص. اخاف عليك يا 
ولدي الحبيب فأنا قد تأقلمت بعد سنوات 
علي تلك األوضاع ولكني اعلم انك كنت 
تتأقلم  ولن  تحتمل  فلن  مدلل  طفل  دائماً 

بسهوله.

وداعاً ابني الحبيب الغالي !

أمه حضر  برحيل  االبن  علم  وعندما 
االبن  وقرأها  الرساله،  فسلموه  للدار، 
وبكي..و رحلت األم من الدار التي ليس 

بها أبناء.

ابن  لكل  باقيه.  رسالتها  ظلت  ولكن 
ولكل ابنه.

معاني  التي حملت عده  كلماتها  ظلت 
تدوي كالطلقات في مسامع االبن.

بعد  الدار  في  فقط  ظهر  الذي  االبن 
رحيل االم...

لتظل الدار،،، داراً بال أبناء

نعم وبكل آسف ! داراً بال أبناء
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هائج«  »ثور  قوة غضب  تتملكني  ولن 
أصبح  ولن  ولم  الحائط؛  برأسي  ألنطح 
هذا  معول  أو  بفأس  وأهد  أهدم  مخرباً 
ألستدير  سلبياً  أكون  ولن  كما  ؛  الحائط 
 .. الحائط  تاركاً  أخر  في طريق  راجعاً 
ولكنني بقوة وبعد نظر سوف أتحول إلى 
»نسر« يحلق بقوة مجدداً شبابه ألطير 
األردن  كبرياء  في  باحثاً  الحائط  فوق 
النسر  يبدأ  فكما  جديد.  مستقبل  علي 
القديم  ريشه  من  متخلصاً  ريشه  بإنبات 
الذي حول شكله لكهل شيخ عديم الحيلة 
الرب  أنتظر  عندما  هكذا  القبر،  ينتظر 
يصبح   )31  :  40 )اشعياء  له  وأصبر 
الرب  منتظرو  وأما  وجديد.  قوي  الكل 
كالنسور.  أجنحة  يرفعون  قوة  يجددون 
وال  يمشون  يتعبون.  وال  يركضون 
السلبية  من  بداًل  قررت  هكذا  يعيون«. 
والبكاء علي الظروف واللبن المسكوب 
البر  شمس   « من  طاقتي  أستمد  أن 
عيناي  رفعت  أجنحتها«،  في  والشفاء 
إلى الجبال )كنسر( من حيث يأتي عوني 
السماء  صانع  الرب  عند  من  معونتي 
واألرض، الذي ال ينعس وال ينام. فإذا 
قد  رأسي  ومسقط  ميالدي  أرض  كانت 
رفضتني؛ وأبي وأمي قد تركاني، إال أن 
أبي السماوي الرب يضمني. فاإلله الذي 
وعبوديتي،  مذلتي  أرض  في  بي  أثمر 
غربتي،  أرض  في  بي  يثمر  سوف 
السماوية  المدينة  في  الراحة  أجد  حتى 
يضع  فمن  ونوره.  الرب  حيث حضور 
الوراء  إلى  ينظر  المحراث ال  يده علي 
هللا  إرادة  محققاً  الهدف  نحو  يسعي  بل 
الصالحة المرضية بحياته. هذه باختصار 
عاماً  العشرين  مدي  علي  كفاحي  قصة 

•ـo الصفـر
êطاÀ ãرو Nد

مرموق  بمنصب  أعمل  كنت  األخيرة، 
نشرت  رائعة،  قوية  جامعة  في  كأستاذ 
وذلك  دولي،  واحد  منها  أبحاث  أربعة 
في  الدكتوراه  درجة  علي  بعد حصولي 
الفن والتربية ؛ كما أقمت ثالث معارض 
والرسم  التصوير  بمجالي  تشكيلية  فنية 
عن طرق  منشورة  كتب  ثالث  كذلك  ؛ 
ولكن  وتاريخها.  الفنية  التربية  تدريس 
الرب االله أغلق كل هذه الصفحة ألبدا 
صفحة جديدة تحت الصفر في بلد مناخها 
تحت الصفر، وبما أن قرار لجنة الترقي 
أبدأ  أبدا من الصفر لذلك قررت أن  أن 
متكبرة.  قاسية  بعيدة  أخري  بالد  في 
وكيف  النبي  »أرميا«  تذكرت  وعندها 
الجميع  ولكن  ويتعب  الناس  يحذر  كان 
اضطهدوه حتى أقرب المقربين وزمالئه 
لكنه  وغيرهم......  والملوك  والرؤساء 
أن  بعد  حتى  الرب  يطلب  دائماً  كان 
ذهب إلى مصر والسبي، فأنه كان دائماً 
له وبيده األمر كله؛  يصطحب معه من 
المسير  ليكمل  ومتشجعاً  متشدداً  كان 
في كل حين  أمامي  الرب  قائاًل: جعلت 
الرب  أتزعزع؛  فلن  يميني  عن  أنه 
حصني ومعيني. هكذا قررت أن أكون 
أنسي  المحراث،  علي  يدي  أضع  مثله 
أبي  مع  الستمتع  وأتقدم،  وراء  هو  ما 
السماوي بمغامرة جديدة؛ أري فيها يده 
القوية وذراعه الممدودة لتعمل معجزات 
ومحبته  أمانته  عن  تشهد  معي  رائعة 
فأشهد  تدوم،  األبد  إلى  التي  ورحمته 
له ويعلو نشيدي وأفرح به، متكلة عليه 
ويبتسم،  نحوي  وجهه  يشرق  أن  طالبة 

فأشبع متي استيقظت بشبهه.

إذ كنت أسير بخطوات ثابتة واثقة متحدية 
الظروف والعقبات والمشاكل والعراقيل 
التي يضعها البعض بطريقي، وأنا محددة 
الهدف متطلعة إلى مستقبل مشرق مثمر 
أمامي  يبني  فجأة  إذ  وإقدام.  تفاؤل  بكل 
عن  يصدني  ضخم  غليظ  سور  حائط 
طريقي  بعرض  سور  والمسير.  التقدم 
هذا  سوي  أجد  لم  مقدمات.  أي  وبدون 
إليجاد  نفسي  وبين  بيني  يدور  الحوار 
إكمال رسالتي ومسيري  أريد  فأنا  حل، 
أجعل  إلى هدفي وهو كيف  حتى أصل 
راضية  مثمرة  حولي  من  وحياة  حياتي 
سعيدة حتى لو كان فيها الذي تنظر إليه 
قليل، كما لو كان كنز كبير ضخم. وقتها 
في  »أرميا«  للنبي  الرب  قول  تذكرت 
المشاة  5(« إن جريت مع  )أرميا 12: 
فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت 
تعمل  فكيف  السالم،  أرض  في  منبطحاً 
من  بالرغم  نعم  األردن«.  كبرياء  في 
المشاة بجواري كنت أجري والهث للحاق 
الحائط  بهم، وكنت أخاف وأسير جوار 
وسط  نفسي  وجدت  حتى  يقولون،  كما 
المتكبرة....  المرتفعة  الشاهقة  الجبال 
ماذا أفعل؟؟ ماذا يفعل الصديق إذا انقلبت 
يقبل  3( هل   : )مزمور 11  األعمدة؟  
انقالبها ويسلم بالوضع علي أنه طبيعي! 
أعلي  رجليه  رافعاً  يديه  علي  يسير  أم 
حتى يراها معدولة؟؟ فحدثتني نفسي باال 
فلن أصبح »صرصاراً«  أكون ضعيفة 
فلن  جباناً  أو  ؛  الحائط  علي  يمشي 
؛  الحائط  تحت  ينقب   « »فأراً  أكون 

أحداث وقعت عند أختيار البابا: بعد 
نياحة البابا السابق بعدة أشهر توافد على 
األديرة مندوبين من األساقفة واألراخنة 
المستحق  يرشدهم  أن  هللا  من  طالبين 
لهذا الكرسى المرقسى وقع نظرهم على 
اإليقونات  رسم  فى  فنان  ناسك  راهب 
وتزيين المخطوطات. علموا من رئيس 
ديره األنبا مكارى أنه مستحق فقبضوا 
عليه وذهبوا به إلى القاهرة. فرح أمير 
وسمعه  رآه  عندما  األفضل  الجيوش 
رسامته  على  اآلباء  وساعد  فأكرمه 
وطلب من الخليفة إعفائه من الضرائب 
البابا عند رسامته كالمعتاد  التى يدفعها 
فوافق وسلم األسكندرانيين بوجهة نظره 
ماليه  التوقيع على صكوك  يقدر  أنه ال 
شهر  وفى  الفقرة.  ذلك  بعد  لهم  يدفعها 
البابا  بإسم  رسموه   1094 عام  كيهك 
كثر  أيامه  فى  حدث  الثانى.  مكارى 

النساك فأطلق عليه أبى الباباوات.
األنبا  ديره  من  عودته  بعد  وحدث 
إظلمت  أن  بعد  مفزع  زلزال  مكارى 
كنيسة  فهدمت  النهار  وضح  فى  البالد 
النيل  على  جزيرة  فى  ميخائيل  المالك 

فبكى البابا عند مشاهدته أنقاضها.
الحروب الصليبية: نجح راهب إيطالى 
يخلصوا  أن  أوروبا  ملوك  يستثير  أن 
المسلمين  يد  من  المقدسة  األراضى 
فكونوا حملة من الدول األوربية الغربية 
فهاجموا فلسطين ثم مصر وسوريا وآسيا 
الصغرى والقسطنطينية. فلو أحتجوا أن 
هى  فما  مسلمين  وسوريا  مصر  حكام 

حجتهم فى مقاتلة إمبراطور الروم وهو 
يستعمروا  أن  النيه  فى  إنهم  مسيحى. 
الشرق تحت ستار الدين وأخذوا شعارهم 

الصليب وهو برئ عنهم.
الزحف  يراقبان  بالشرق  عاهالن 
أمبراطور  ألكيسيس  هما  األوربى: 
الجيوش  أمير  واألفضل  القسطنطينية 
فأصيبا  الفاطمى  الخليفة  وزير  األرمنى 
العاهالن بخيبة أمل قاصمه ألن الفرنجه 
بمدينة  فقتلوا  ألطماعهم.  أشباعاً  قاتلوا 
األهالى  من  ألف  سبعين  السالم  ملك 
العزل وأشعلوا النيران فى غابة من مدينة 
عسقالن كان المصريون قد لجأوا إليها. 
يعتبرهم  )كان  بالقبط  الصليبيون  إستبد 
الشرق  مسيحى  من  ليس  الصليبيين 
مبتدعين منبوزين خارجين عن كنيستهم 
الرومانية( وهكذا كانت الحروب الصليبية 
هماً وغماً على حاملى الصليب فى الشرق 
وخاصة عند إقامة مملكة التينيه بالقدس 
إلى  الحج  أداء  من  مصر  أقباط  ومنعوا 

المدينة المقدسة.
وزيره  يقتل  باهلل  المستعلى  الخليفة 
ويمشى فى جنازته: حسد الخليفة وزيره 
األفضل لرؤيته فى صور البذخ واألبهه 
أوعز  لعدله وسماحته.  له  الناس  ومحبة 
لثالثة فقتلوه وبعد تشييع جنازته أستولى 

على كل ممتلكاته.
الخليفة: فى دير نهيا. كلما يقلق يذهب 
نفسه  وتهدأ  سريرته  فترتاح  الدير  إلى 
عليه  وأوقف  دينار  ألف  للدير  ويعطى 
بستان  على  أستولى  ولكن  فداناً.  ثالثين 

كان موقوفاً على كنيسة.

الكنيسة القبطية عرب العصور 
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نياحة البابا: إزاء هذه األحداث ومقتل 
قليلة  أياماً  تنقص  فلم  المحبوب  الوزير 
سبعاً  دامت  باباويه  بعد  ربه  القى  حتى 

وعشرين سنة وشهراً واحداً.
™موعة من الكوا◊ب فى 

àلك اßبل

ليس من شك فى أن عدداً ال يحصى من 
مخطوطات الكنيسة القبطية قد ضاع بين 
براثن اإلستبداد أو أعتداء الجهل. ونظن 
أن هناك مخطوطات ال تزال محفوظة فى 
مغاور لم تعثر عليها يد بعد وبخاصة بعد 
المخطوطات  من  مجموعة  على  العثور 
وأخرى  مصر  صعيد  فى  حمادى  بنجع 
وتدل  بفلسطين.  الميت  البحر  قرب 
غنى  كان  عشر  الحادى  القرن  أن  على 
[اشخاص مخلصين هم على سبيل المثال:

متولى  جالل:  سرور  األرخن   )1
واسع  كان  المستنصر  للخليفة  الخراج 
للكل  يقضى  متواضع  وديع  الصدر 
أم  مسلماً  أم  مسيحياً  أكان  حاجاته سواء 

يهودياً. بنى كنيسة مارجرجس بالقاهرة.
2( األرخن أبو اليمين يوسف: الملقب 
الخليفة  لخزانة  أميناً  كان  األمناء.  بأمين 

بنى دير بطموه.
3( األرخن أبو سعد منصور: هو أبن 
أبى اليمن عينه الخليفة المستنصر ضمن 

وزرائه كان جريئاً فى الحق لومه الئم.
4( األرخن أبو المليح: الملقب بماماتى 
وأعطى  ثرى  وهو  فرحاً(  )أعطنا 

المساكين ما يحتاجونه.
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الناس  اليه رأيت  في كل مكان ذهبت 
تجاهد لتحصل علي شئ ما ، فالبعض 
منهم يجاهد في الدراسة ليحصل علي 
درجات مرتفعة والبعض االخر يعمل 
بجهد كبير ليحصل علي ترقية في عمله 
بينما هناك أخرون يجاهدون ليحصلوا 
بها  ليقتنوا  االموال  من  المزيد  علي 
سيارة جديدة او منزل جديد ، وبالرغم 
النهائية مختلفة فإن الجميع  النتائج  ان 
يسعون الي نفس الشئ كل واحد وراء 
للنجاح بشكل  حلمه وكل واحد يسعي 
فرد  كل  يسعي  لماذا  ولكن  بأخر،  او 
وراء النجاح؟ وماهو النجاح الحقيقي؟ 
وهل هناك سبيل نستطيع به أن نضمن 
لم  طويلة  فترة  قضيت  لقد  ؟  النجاح 
االسئلة  هذه  علي  اجاوب  ان  اقدر 
حتي قرأت في أحد االيام جملة أثارت 
بين  عجيب  بشكل  ربطت  إنتباهي 
النجاح والفشل وهي تقول »أن الفشل 
التي  النجاح  أشكال  من  شكل  أي  هو 
رأيت  الفور  وعلي  هللا»  بها  يسر  ال 
الحقيقة في هذه الجملة المقتبسة فهناك 
مقياس واحد لقياس النجاح وهو مقياس 
النجاح  نقيس  فنحن   ، هللا  ارضاء 
ألن  وليس  جسديا  حققناه  ما  بحسب 
هذا هو الشئ الذي يسر به هللا، ونادرا 
سعيد  أنفسنا هل هللا  لنسأل  نتوقف  ما 
آخاب  الملك  نجح  عندما  بنجاحي؟ 
نابوت  جاره  كرم  علي  االستيالء  في 
نجاحا  كان  وقتله  بخدعة  اليزرعيلي 
انتقم هللا  عندما  ثمنه الحقا  دفع  فاشال 
ظلما،  قتل  الذي  االنسان  بسبب   منه 
وهذا االنسان الغني الذي جمع ثروته 
العيش  رغد  في  ويحيا  فاسدة  بوسائل 
هل يعتبر ناجحا امام هللا! وهذا االخر 
العمل  في  منافسية  وعطل  دمر  الذي 
ليحصل علي منصب مدير تنفيذي هل 

تراه ناجحا ؟ وهناك الكثير من قصص 
النجاح الفاشل فقد يكون هوالء ناجحين 
في أعين العالم ولكنهم فاشلين بالحقيقة 
في نظر هللا . ربما يكون لدينا مهارات 
بمظهر جميل  نتمتع  او  فنية  او  يدوية 
ولدينا ثقة عالية بالنفس ولكن إذا كان 
شعورنا وأفكارنا وتصرفاتنا غير نقية 
فلن يسر هللا بنا وحتي لو كنا نعمل في 
خدمة الكنيسة  ويري الناس من حولنا 
اننا نسير مع هللا ولكن لنا دوافع خاطئة  
خفايا  ينظر  النه  بعملنا  هللا  يسر  فلن 
القلوب ، إن النجاح الحقيقي ال يتحقق 
من  وبدال  يسر هللا  ما  نفعل  اال عندما 
نكون  ان  يمكن  كيف  انفسنا  نسال  أن 
أنفسنا  نسال  الناس  ناجحين في عيون 
كيف نكون ناجحين في نظر هللا حتي 
ان  وألجل  بهذا،  الناس  يعترف  ولم 
تفعل هذا يجب عليك اال تقلد االخرين 
في السلوك  أوالعادات العالمية وأسمح 
واقضي  وافكارك  عقلك  يجدد  أن  هلل 
كلمة هللا  في  والتأمل  الصالة  في  وقتا 
بتركيز  التفكير  في  طريقتك  وغير 
المقدس  الكتاب  آيات  في  افكارك 
فتصبح اكثر وعيا باالفكار السيئة التي 
قد تتسلل اليك وأسمح هلل بأن يعمل فيك 
وبك، إن المظاهر الخارجية ال أهمية 
نحن  فهل  المهم  هو  القلب  ولكن  لها 
وهل  ؟  العالم  ام  هللا  طاعة  في  نسلك 

مشاعرنا وافكارنا نقية أمامه ؟
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الرشيدى:  بقيره  األرخن   )5
والغرباء  والمرضى  بالفقراء  أهتم 

والمسجونين.
6( األرخن الشيخ السعيد أبو الفخر: 
المعروف بأبن صاعد كان كاتب الرواتب 

عمر الكنائس واألديرة.
7( األرخن الشيخ الوجيه أبو الحسن: 
كان كاتب سر الخليفة الحافظ أهتم بتعمير 

الكنائس.
كان  زكريا:  بن  األخرم  األرخن   )8

أمير الدواوين فى عصر الحافظ.
أبو  المكين  الشيخ  األرخن   )9
كنيسة  جدد  الدولة  كاتب  كان  البركات: 

األربع حيوانات غير المتجسدين.
10( األرخن األسعد أبو الخير جرجه 
بن وهب الشهير بإبن الميقاط: كان من 

أكابر القبط فى عهد الخليفة العاضد.
11( األرخن الشيخ صفى الدولة إبن 
أبى ياسر بن علون الكاتب: بنى كنيسة أبا 

صوفيا على مقربة من األهرام.
الفضل  أبو  الشيخ  األرخن   )12
المعروف بإبن األسقف: كان كاتب سر 

الفضل )وزير الخليفة اآلمر(.
13( األرخن المعلم زوين: كان جامع 

للضرائب.
الطيب: كان كاتب  أبو  14( األرخن 
سر ناصر الدولة أيام الخليفة المستنصر.
كان  األخرم:  الشيخ  األرخن   )15
مختلف  على  المراجعة  ديوان  كاتب 

الدواوين واألموال.
الرئيس صنيعة  الشيخ  األرخن   )16
الخالفة أو ذكرى: أشتغل متولياً لديوان 

التحقيق.
17( األرخن الشيخ أبو ذكرى إبن أبى 
نصر: متولى خراج األشمونين جدد دير 

المحرق.
ذكرى:  أبو  الرشيد  القس   )18
العذراء  السيدة  كنيستى  كاهن  كان 

ومارجرجس بحارة الروم.
الصرفى:  الخير  أبو  األرخن   )19
صرف من ماله عمارة الكنائس واألديرة 

فى منطقة الجيزة.
سر  كاتم  األبح:  أبن  األرخن   )20
الخليفة المستنصر باهلل وجدد كنيسة أبى 

سرجه.
21( األرخن أبو السعيد الكاتب: كان 
رئيس ديوان العصر الفاطمى وقد جدد 

كنيسة الخمسة شهداء بالجيزة 
رئيس  األكرم:  الشيخ  األرخن   )22
يحنس  أبى  كنيسة  العاضد وجدد  ديوان 

بمصر القديمة.
بن  يحيى  زكريا  أبو  األرخن   )23
مقاره: شيخ عاقل فى ديوان الخليفة أيام 

بدر الجمالى األرمنى.
يوحنا  الفاضل  الشيخ  األرخن   )24
بن أبى الفضل: كان عالماً محبوباً أهتم 

بتعمير الكنائس.
مليج  اليسرى: من  أبو  األرخن   )25
بحارة  العذراء  السيدة  بكنيسة  أيقونة  له 

الروم.
كان  زكريا:  بن  يوحنا  األرخن   )26
الهوتياً وضع كتابا الجوهرة النفيسة فى 

علوم الكنيسة وغيرهم.
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Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687

السنة التاسعة، العدد )222(  - اخلميس 1 سبتمرب  2016

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

مقدسات الو†ن  gبدا   بال حدود _!
................................................

 Ü‡™ Üyا€واÜjع O ·‹قi

كل مقدسات الوطن العربي غالية النها تجسد تاريخ إنساني 
الثقافة  لكون  مذهبيا  أو  يهوديا  أو  اسالميا  أو  قبطيا  سواءكان 

العربية وعاء وطن كبير امتداد حضاري بال حدود !
وسوريا  وليبيا  النار  كرة  مثل  الملتهب  العراق  غياب  ويقينا 
فاعل  بفعل  مقصودا  كان  العربي  الوطن  عواصم  عن  واليمن 
مريض نلمح فيه كثيرا من صور الضعف العربي اليوم والذي لم 
تعرفه الثقافة والحضارة العربية عبر تاريخها العريق وكم تآلمنا 
العروبة  عواصم  في  الوطن  ابرياء  من  تنال  التي  التفجيرات 
وسيناء لكون االرهاب لغة الموتي لغة اعداء االمة العربية التي 
تحتاج اليوم إلي ترميم في الجسد وارتداء ثوب الحكمة قبل فوات 
اآلوان حتي ال نري كل عشرين عاما عراق جريح وفلسطين 

آخر بمقدساته اإلسالمية والقبطية في غياهب النسيان ؟!
بنكهة  الثالثة  الفيتنا  في  اليوم  العربية  االوجاع  كل  ورغم 
عالميا  العربية  الثقافة  غياب  ورغم  والفضائيات  الفيسبوك 
لكل  والمحرك  المعلم  سابقا  هي  كانت  التي  األولي  بكينونتها 
إبداع بال شطط  فلسفات عقل ال يعرف وطن وال تعرف غير 
لكنها رغم كل التحديات والتردي تكتب كثيرا من مالمح عصر 
بل يكمن في تراثها العريق عزة وكبرياء أمتنا العربية التي تؤكد 
لنفسها دوما إنها عائدة مهما كانت كل العواصف جليدية مهما 

كانت كل العواصف جبلية مهما كانت كل العواصف نووية ؟!
إذا كان لكل أمة تراث تعتز به وترجع إليه، فإن تراث أمتنا 
وفي  باألصالة  منبعه  في  يرتبط  فهو  الجذور،  عميق  العربية 

امتداده بالرواية، وهو بذلك من أهم مصادر ثقافتنا.
العربية  الهّوية  في  بارزة  أهمية  عندنا  الثقافي  المد  ويشكل 
األمة  تاريخ  من  طويلة  قرون  عبر  جذورها  تستمد  أنها  بحكم 
الممتدة في أعماق  العربية مما يدفعها للمحافظة على جذورها 
تاريخها المرتبطة بمفرداتها وعناصرها المتجذرة في أصولها، 
وال  المشرق  ماضيها  تستلهم  التي  األمم  بين  لمكانتها  المواكبة 
من  أفضل  مستقبل  إلى  وتتطلع  المؤسف،  حاضرها  تنسى 
أفضل  حياة  إلى  المتطلعة  األجيال  يواكب طموحات  الحاضر، 
ومجال أرحب في مجال ثقافة أوسع على مستوى التقدم الباهر 

في هذا العصر.
وال يعني االهتمام بمسايرة العصر أن ندير ظهورنا لماضينا 
ال  أنه  ولو  معاصر،  جديد  كل  وراء  ونلهث  والفكري  العلمي 
المهم  فليس  يفيد،  ما  ثقافتنا  إلى  يضيف  وال  نتيجة  لنا  يحقق 
وراءه  يكن  لم  لو  حتى  لحداثته،  مستحدث  كل  خلف  الركض 
جدوى، وإنما األهم األخذ من القديم أو الحديث بقدر ما يضيف 

إلى رصيدنا الفكري ما يدعمه، وإلى مجالنا العلمي ما يعزره.
تقليدية  متابعة  نجد  أننا  العصري  مسارنا  في  المالحظ  ومن 
لكل ما يصدر عن األجنبي، ولو كان ال يلتقي مع توجهاتنا وال 
التحوالت  في  نلمسه  ما  المتابعات  هذه  وأبرز  رصيدنا،  يزيد 
على  التحوالت  تلك  تنطوي  وقد  الثقافية،  والمسارات  الفكرية 
شطحات، ربما امتدت إلى ماله مساس بثوابتنا وجور على قيمنا، 

والسبب في ذلك يكمن في ازدراء بعضنا لتراثنا وتجاهل أصولنا 
وموروثاتنا، والتطلع إلى ما لدى الغرب، ولو كان من مخلفات 
فما  والرومان،  اليونان  تراث  إلى  السحيق مما يرجع  الماضي 
نقل إلينا من مواريث تلك األمم البائدة فهو المستحسن في نظر 
مقومات  من  يعده  مما  إلينا  الغرب  يصدره  بما  منا  المبهورين 
تراثه، وما يتصل بتراثنا فإنه ال يستثير نخوتنا العربية لالهتمام 
به والتعرف عليه، وذلك يتمثل في االنقياد غير المبرر لكل ما 
يصدر عن األمم الغربية، حتى لو كان مخالفـًا لمفاهيمنا ومختلفـًا 
مع أصالة تراثنا، على الرغم من توافر اإلبداع فيما خلفه أسالفنا 

من فنون القول ومجاالت العلوم واآلداب.
إال أن بعض المنّظرين من المفكرين العرب المحدثين نسي 
مآثر األسالف في حماسة التلقي عما يصـدر عن الغرب، ومن 
أولئك المنظرين من أنكر أن يكون في أدبنا روايات طويلة أو 
قصص قصيرة، وأن هذا اللون من اآلداب لم يكن له أي ظالل 
غربيين  أدباء  من  أخذناه  ما  إال  آدابنا  تعرف  ولم  تراثنا،  في 
ابتكروا هذا اإلنتاج وأبدعوا فيه، ومرد هذا التصور إلى الزهد 
الذين  أن  ولو  ثقافتنا،  في  التراثية  المراجع  على  االطالع  في 
قالوا بتجريد تراثنا من جميع الفنون المستحدثة التفتوا إلى هذا 
ومنحوه   - قبلهم  من  تراث  إلى  الغربيون  التفت  كما   - التراث 
بعض اهتمامهم لوجدوا أن أسالفنا قد سبقوا الغربيين إلى التنويع 
في العطاء األدبي، فابتكروا في مجال الرواية والقصة ووضعوا 
الروائي  الفن  هذا  األدبي، حيث مالمح  الفن  لهذا  اإلرهاصات 
لدى أبي العالء المعري في )رسالة الغفران( التي تأثر بها دانتي 
في روايته التي تماثل )رسالة الغفران( والتي سماها )الجحيم(.. 
كما نجد الملمح اآلخر في رواية »روبنسن كروز» الذي ذكر 
يقظان  بن  حي   « من  مقتبسة  أنها  الكتاب  كبار  من  كثيرون 
» البن طفيل.. وتبدو مالمح القصة واضحة في مقامات بديع 
الزمان الهمداني ومقامات الحريري، وإن جاء منحاهما لتأصيل 
اللغة العربية وإثراء مفرداتها، فقد جاء على منوال الحكاية التي 

تمثل إرهاصـًا لبناء القصة وتأصيلها في بداية تكوينها الفني.
العصر  العربي منذ استهالله في  الشعر  قبل ذلك حفل  ومن 
الجاهلي ـ وعلى امتداد العصور التالية له ـ بمالمح هذا اللون 
 !! ؟  المالمح  تلك  ونتجاهل  لماضينا،  نتنكر  فلماذا  القصصي، 
بوادر مبكرة في  تمثل  البداية فهي  فإنها مهما كانت خافتة في 

عالم الرواية والقصة - ؟!
 فهل من مقتضى االنبهار بالطفرة الحضارية هو أن يهون 
تراثنا علينا الذي انصرفنا عنه تحت وطأة التهوين منه والتهويل 

لتراث اآلخرين ؟!
حاجز  وضع  إلى  دعا  ما  وذلك 
نفسي بيننا وبين رؤيتنا الواقعية لتراثنا 
الثقافي، وإذا كانت هذه نظرة بعضنا 
إلى هذا التراث في ظل االنبهار بتراث 
اآلخرين، فقد استطاع صوت أسالفنا 
األثير  يحمله  وأن  القرون،  يعبر  أن 
عطاء  شكل  في  العالم  إلى  المتجدد 
التراث  ذلك  كان  وقد  وثقافي،  علمي 

بمثابة غذاء فكري وعطاء تنويري.
ننفتح على  أن  المفيد  كان من  وإذا 
الثقافات األخرى جميعها على مختلف 
المعرفة  أن  أساس  على  أنواعها 
قاسم  العام  بمفهومها  والثقافة  العلمية 
الجميع،  للبشرية يستفيد منها  مشترك 

فإننا نجد الغربيين 

مريم صاحبة الصفر •صل 
E9T على

قال الدكتور إيهاب عادل رمزي، محامي الطالبة 
على  بحصولها  وتفوقها  نجاحها  إن  مالك،  مريم 
في  سيساعدنا  العامة،  الثانوية  في   ٪94 مجموع 
القضية، ويكفينا شرفا أنها أثبتت للعالم أنها ليست 
ولم  بآخر  الصفر خاص  وأن  الصفر«  »صاحبة 

تكن هي صاحبته. 
عقب  أنه  إلى  تصريحاته  في  »رمزي«،  ولفت 
إعالن نتيجة الطالبة تلقى اتصاال من مريم وقالت 
له: »الحمد هلل ونشكر الرب أظهر تعبي ونتيجتي 
اللي  على  انتصرت  إني  حاجة  أهم  الحقيقية، 
كانوا بيكذبوني، النجاح ده مش ليا النجاح ألهلي 
وإخواتي وأصدقائي اللي وقفوا جنبي طول الفترة 

اللي فاتت« على حد تعبيره. 
قائال:  والتعليم  التربية  وزارة  »رمزي«  وهاجم 
الفساد  بتفوقها،  رسبت  والوزارة  تفوقت  »مريم 
يتمتع  ما زال  والجاني  الوزارة  في  قائما  ما زال 
بحرية وطالما الجاني مجهول إذا ستظهر كل عام 

مريم جديدة«.
وتابع: »أتشرف بدفاعي عن مريم المظلومة ضد 
مرت  الذي  النفسي  الضغط  ورغم  فاسدة  وزارة 

به مريم إال أنها أثبتت أنها ليست طفلة فقط وإنما 
هي طفله حديدية تحدت نفسها وأظهرت براءتها 

فنجحت وشرفت أهلها«. 
جدير بالذكر أن الطالبة مريم مالك زكريا تادروس، 
والمعروفة إعالميا بـ«طالبة الصفر«، استطاعت 
دور  العربية«  »اللغة  مادة  امتحان  خوضها  بعد 
بحالة هبوط  بعدما أصيبت  أجلتها  قد  والتي  ثان، 
في الدورة الدموية داخل اللجنة، وتم نقلها بسيارة 
إسعاف للمستشفى، وقامت اإلدارة التعليمية بتأجيل 
حيث  الصحية،  حالتها  لسوء  مراعاًة  االمتحان 
حصلت الطالبة بعد أداء امتحان اللغة العربية في 
درجة  مجموع كلي 385٫5  على  الثانى  الدور 
بنسبة 94٫02 ٪، بعد أن حصلت »الطالبة« على 
مجموع 78 درجة من أصل 80 درجة في امتحان 

اللغة العربية في »الدور الثانى«.

لتصميم اعالنك 
اجلديد 647 

 823 6779
ahram.teeb 

a@gmail.co m
او اتصل باشرف 

اسكاروس    
(416)659-

8744



Xأخبار  وأراء

 .. إسرائيل  عن  تكتُب  ال  تحذير: 
سيتِهُمونك بالعمالة، أكيد دفعوا لك!

 .. إسرائيل  عن  تُدافع  ال  تحذير: 
خائن  أنت  أكيد  بالخيانة،  سيتِهُمونك 

وِبتخون وطنك! 
إسرائيل  إلي  تذهب  ال  تحذير: 
تكون  ُربما  بالخيانة،  سيتِهُمونك   ..

جاسوًسأ! 
 .. إسرائيل  تُِحب  ال  تحذير: 
سيتِهُمونك بالُكفر، بالتأكيد أنت كافر 

ِمثلها!
بشكل لم يسبق لُه مثيل ولم يحُدث 
علي مدي حوالي 60 سنة، ظهرت 
وبالذات  جًدا،  للنظر  ُملِفتة  ظاهرة 
الماضيتين، بدأت عيون  السنتين  في 
بعض المصريين ، وبغض النظر عن 
التركيز  والِمهني،  الثقافي  ُمستواهم 
إسرائيل،  الُمِهْم  ليس  إسرائيل،  علي 
الظروف  ِبهم  تأتي  َمن  الُمِهْم،  ولكن 
أو  إسرائيل،  مع  للتعاُمل  األقدار  أو 

اإلقتراب من إسرائيل. 
المرأة  مثل  أصبحت،  إسرائيل 
أو  ِمنها،  يقترب  من  ُكْل  العاهرة، 
ويُوصم  لعنتها  تنالُه  عنها،  يتحدث 

بالعار ِمثلها!
إسرائيل  وضع  ُهنا،  أُناقش  ال  أنا 
وضع  أُناقش،  ال  وأيضاً  السياسي، 

فلسطين السياسي.
ليس ِمْن إختصاصي، أو إختصاص 
أي مصري، بإستثناء رؤساء الدولة، 
بين  العالقة  في  نفُسه،  يُُقحم  أن 
أن  المفروض  وفلسطين،  إسرائيل 
هذا الشأن من إختصاص الفلسطينيين 

واإلسرائليين، ولسنا نحن.
رؤساء  فإن  معلوماتي،  حد  علي 
الدولة المصرية لم يُجِرُموا إسرائيل، 
ألنها  حساباتهم،  من  يُسقطوها  ولم 
في الواقع لها ثقلها الدولي، سواء إن 

رضينا، أو لم نرضى! 
كان  الناصر،  عبد  جمال  الرئيس 
بإسرائيل، وعدم  التحُرش  يري عدم 
اإلنشغال ِبها، والتركيز علي مشاكلِنا 

الداخلية.
أيًضا،  هذه  أن  أعتقد،  ما  علي 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  سياسة 

بالنسبة إلسرائيل.
كتابه  في  حمروش  أحمد  كتب 
 ،)33 صفحة  الناصر  عبد  )خريف 
يُجرم  لم  الناصر  عبد  ”وأيًضا 
إسرائيل، ولم يكن ضد إسرائيل، ولم 

يكن من دعاة تدميرها“. 
مبارك  الرئيسان،  من  كل  أيًضا 
الحروب  ِمْن  وبالرغم  والسادات، 
التي كانت دائرة في ذلك الوقت، فإن 
تدميرها،  ُدعاة  من  يكونا  لم  ِكالُهما 
إلي  السادات، وصل  الرئيس  أن  بل 

إجراء ُمعاهدة السالم مع إسرائيل.
البعض قد يعترض ويقول: ال نُريد 

سالم مع هذه الدولة الُمجرمة!
نعم، أنهم ال يُريدون سالًما .. بل 
تجف،  ال  وِدماًءا  تنتهي،  ال  حروًبا 

وُشعلة اإلرهاب تظل ُمشتعلة داِئًما!
لحضور  ُفالن،  الدكتور  ذهب 
مؤتمر في مجال تخُصصه .. لماذا؟ 
 .. الموضوع موضوع  أكيد وراء 
أكيد هو كذا .. من اآلخر ُهَو ِكده .. 

ُهَو خائن وعميل!
واجب  ألداء  ديني  مسئول  ذهب 
ديني، ال يستطيع أحد عمله سواه .. 

لماذا؟ 
لماذا لم يسْر ِمثل الِقطار علي خط 

َمْن سبقوه؟!
ِمْن اآلخر ِكده .. ُهَو ال يحترم ما 
قالوه الذين سبقوه! .. بالتأكيد ال يُحب 
أخوته في الوطن .. تصُرفاته تحمل 

نوًعا ِمْن الغموض!
كاتب  أوكتب  إعالمي  تحدث  إذا 
ُهَو  ِكده،  اآلخر  ِمْن   .. إسرائيل  عن 
ِمتمول ِمْن إسرائيل! .. إحنا شاميين 

رائحة الخيانة! 
بعض المصريين سواء في الداخل 
األماكن  لزيارة  إشتاقوا  الخارج،  أو 
الفارغ،  المسيح  وقبر  الُمقدسة، 
الُعمر  أن  حيث  الُعمر،  إنقضاء  قبل 
وفلسطين  اسرائيل  وُمشِكلة  يجري، 
تُحْل .. هل ُهْم خائنين إذا زاروا  لم 

األماكن الُمقدسة؟! 
الرياضة  ِسمات  ِمْن  ِسمة  أهم 
الرياضية .. وماذا تعني  هَي الروح 

الروح الرياضية؟ 
اآلخر  الطرف  أحترم  أنني  تعني 

حتي لو كنت مهزوًما!
القوانين  علي  أركز  أنني  تعني 
الرياضية وليس قوانين الموسيقي أو 

الرسم أو الرقص أو السياسة!
عدم  أو  الُمصافحة  عن  أتكلم  ال 
األصوات،  تعالت  كما  الًمصافحة، 
الرياضيين،  الُمعلقين  آراء  وبعض 
الجودو  العب  ُمصافحة  عدم  تبُرر 
المصري لاِلعب الجودو اإلسرائيلي.
الالعبة  تعللت،  كما  وأيًضا 
تلعب  ال  حتي  بالمرض  السعودية، 

أمام الالعبة اإلسرائيلية.
كان موقف ُكْل ِمْن، إسالم الشهابي 
وجود  المصري،  الجودو  العب 
في  السعودية  الجودو  العبة  فهمي 
سيًئا  موِقًفا   “2016 ريو  ”أولمبياد 
للغاية، ال يتناسب إطالًقا، مع القواعد 
الرياضية، وال مع الروح الرياضية، 
مع  وال  اإلنسانية،  الروح  مع  وال 
الروح السياسية، وال حتي مع الروح 

اإلجتماعية في قبول اآلخر!
ان  الدول من بعضها، البد  واقف 
السياسية  واإلجراءات  ُمقننة،  تكون 
األفراد  وليس  الحكومات،  بها  تقوم 

ُكل يتصرف كما يحلو له!
ما حدث باأللومبياد، ليس لُه عالقة 
بالوطنية أو التطبيع، بل هَي ظاهرة 
خطيرة وبشعة في ايدولوجيتها، وهي 
نشر الكراهية بداًل ِمْن الُحب، وتحبيذ 
من  بداًل  اإلستقرار  وعدم  القالِقل 

السالم.
و  ل“جود“  و  ل“إسالم“  أقول: 
ل“لُِكل َمْن ينهج علي هذا النهج“ ان 

إسرائيل دولة لها مكانتها، وُمعترف 
معها  يفرق  ال  وسوف  عالمًيا،  بها 

سالمُكم ِمْن عدمه!
أقول لُكْم وألمثالكم: كفاُكم ِمْن َبْث 
ِفكْر التعُصب والضغينة وعدم محبة 

اآلخر. 
الِمثاليان  الالعبان،  تبربر  كان 
السماء،  من  نزال  اللذان  المالكان، 
الحقيقة  لتوضيح  العالم،  علي  وحال 
أن   .. وهَي  الناس،  عن  الغائبة 

إسرائيل دولة ُمجرمة!!! 
 هل الدورة األلومبية لم يُكن فيها 

سوي اسرائيل دولة مجرمة؟!
هي  إسرائيل  هل  اآلن:  سؤالي 

الدولة الوحيدة الُمجرمة في العالم؟
لالعبة  السؤال  نفس  وأوجه 
السعودية وأقول لها: أليست ما تفعله 
السعودية اآلن في العالم يندرج تحت 

اإلجرام؟!
اليمن،  السعودية شنت حرًبا علي 
دمرت ُمدن، شردت وشوهت وقتلت 
اآلالف من البشر، حتي األطفال كان 

لهم نصيًبا كبيًرا في هذه المذابح.
العالمية،  السرية  التقارير  أثبتت 
اأُلمْم  عباءة  تحت  ِمْن  خرجت  التي 
السعودية  أن  إلي  يُشير  بما  الُمتحدة، 
أحداث  في  كبيًرا،  دوًرا  لها  كان 
وإنهيار  سبتمبر،  ِمْن  عشر  الحادي 
ِمْن  اآلالف  وقتل  أمريكا،  بُرجي 
الضحايا، وتدمير الكثيرين ِمْن الذين 

فقدوا أحباءهم.
تتدخل وتضغط  مازالت  السعودية 

وتُدعم إستمرار الحرب في سوريا.
بتمويل،  تقوم  مازالت  السعودية 
مستوي  علي  الُمتطرفة  الجماعات 
والعراق  سوريا  في  وخاصة  العالم، 

وليبيا.
متي ستعتِرفون بأن السعودية دولة 

مجرمة؟!
أمريكا باإلشتراك مع دول أخري، 
شعب  وتشريد  بالعراق،  فعلوه  وما 
بمنشآتها،  الدولة  ودمار  بأكمله، 
وضياع تراثها الحضاري، أليس ذلك 

يندرج تحت اإلجرام؟!
وهذه  أمريكا  بأن  ستعترفون  متي 

الدول دواًل ُمجرمة؟
ما تفعله تركيا وقطر في المنطقة، 
والحروب  الفتنة  وقيد  إشعال  في 
ودمار العديد من الدول .. أليس ذلك 

إجراًما؟!
وقطر  تركيا  بأن  ستعترفون  متي 

دًوال ُمجرمة؟!
هذه  ُكْل  كانت  إذا  أسأل:  مازلت 
التعنُت  هذا  فلِماذا   .. ُمجرمة  الدول 
الدولة  وإعتبارها  إسرائيل،  مع 

الوحيدة الُمجرمة؟! 
هذه  كتابة  بسبب  النهاية،  في 
بأنني  تصنيفي  عدم  أتمني  المقالة، 
أو  وطنية،  غير  بأنني  أو  إسرائلية، 

بأنني خائنة!

الخبر الذي تداولته عدد من المواقع 
المسلمين  أغلبية  أن  اإلعالمية حول 
والعرب يؤيدون المرشح الجمهوري 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  في 
دونالد ترامب، وعلى الرغم من أنه 
فإن  مستفزاً،  خبراً  وهلة  ألول  يبدو 
فيه شيئاً من المنطق والعقالنية، ألن 
جراء  الموقف  هذا  يبرر  ما  هناك 
باراك  الحالي  الرئيس  إدارة  تعامل 
حيث  المنطقة،  شؤون  مع  أوباما 
ترسيخ  على  اإلدارة  هذه  عملت 
الشرق  منطقة  أهمية  تراجع  فكرة 
األوسط في السياسة الدولية وبالتالي 
تسببت في حالة الفوضى التي نراها 
اليوم، كما أن هذه اإلدارة التي كانت 
المرشحة األميركية الثانية لالنتخابات 
الرئيسين، تسببت  أفراد طاقمها  أحد 
األميركية  المكانة  هيبة  نقص  في 
لدى  ليس  الدولية،  السياسة  في 
الدول الكبرى فقط، ولكن حتى لدى 
وتركيا،  إيران  ومنها  المنطقة  دول 
مباشرة  غير  بطريقة  ولو  فساهمت 
على  اإلقليمية  الدول  تتجرأ  أن  في 

الدول العربية.

االنتخابات  أن  المعروف  ومن 
وهاجساً،  قلقاً  تمثل  عادة  األميركية 
الذي  األميركيين  الناخبين  لدى  ليس 
ينبغي أن يكون قلقهم مبرراً وطبيعياً، 
المجتمع  إلى  بالنسبة  أيضاً  وإنما 
الدولي كله، ألن الجميع يدرك تأثير 
باإليجاب  سواء  األميركية،  السياسة 
أو السلب، في مختلف القضايا. لكن 
هذه المرة فإن حجم القلق ازداد بشكل 
اقتراب  مع  وتيرته  وارتفعت  أكبر 
الشخص  الختيار  النهائي  الموعد 
الجديد في البيت األبيض، ترامب أم 

هيالري.

العرب  اهتمام  أن  والالفت 
يصل  الجديد  بالقادم  والمسلمين 
االنتخابات  معه  تبدو  حد  إلى  أحياناً 
أو  عربي،  شأن  وكأنها  األميركية 
الدول،  بعض  في  داخلي  شأن  حتى 
يتابعها  المرشحين  بين  فالتطورات 
مؤشرات  من  ويقلقون  الجميع، 
أن  كما  الناخبين،  أصوات  تصاعد 
الرسميين  األفراد  تجاوز  االهتمام 
العربية،  للنظم  المعارضين  ليشمل 
مثل »اإلخوان المسلمين« وغيرهم.

تصريحات  حق  في  شئت  ما  قل 
من  أي  تجاه  المتطرفة  ترامب 
تخص  التي  السياسية  المواقف 
منطقتنا أو العالم، لكن ال أحد يستطيع 
يستطيع  لن  مرشح  أي  أن  ينكر  أن 
التصريح إال بما يخدم مصالح وطنه. 
البيت  في  ساكن  أي  هدف  فهذا 
األبيض وإن لم يفعل ذلك لن يستمر 
أو  شئت  كما  وتعاطف،  طوياًل. 
امتدح هيالري، لكن عليك أن تتذكر 
تفاقم  في  وبمعرفتها،  أسهمت،  أنها 

المشكالت واألزمات في المنطقة.

أن  إلى  العربي  اإلنسان  يحتاج 
يستعين  وربما  ذاكرته،  يستعيد 
االنتخابات  عاصروا  من  ببعض 
إن  يعرف  كي  السابقة،  األميركية 

كانت أي من اإلدارات األميركية قد 
وقفت مع العرب والمسلمين ودافعت 
ليس  هناك  فالرئيس  قضاياهم؟!  عن 
إال منِفّذاً لسياسة رسمت له، واألفراد 
السياسة  ينفذ  كان  إن  يراقبونه 
المخطط لها أم ال، وبالتالي فليس كل 
للتنفيذ، كما  ما نطق به ترامب قابل 

أن ليس كل وعود هيالري حقيقية.

وبما أن الرأي العام العالمي جرب 
سياسة الديمقراطيين التي لن تختلف 
إن  الحالي  الرئيس  عهد  عن  كثيراً 
المانع  فما  الرئاسة،  هيالري  جاءت 
الجمهوريين؟  سياسة  تجربة  تتم  أن 
صاحب  ترامب  سيكون  األقل  على 
تجربة سياسية جديدة وربما مختلفة، 
فهو إضافة إلى أنه رجل أعمال ناجح 
وبإمكانه معالجة قضايا البطالة، يمكن 
الواليات  هيبة  بعض  يعيد  أن  أيضاً 
المتحدة التي ابتذلت، وإن ذهبنا أبعد 
من ذلك فقد يحقق بعضاً من المصالح 
الضغط  يخص  ما  سيما  ال  العربية، 
استغل  الذي  اإليراني  النظام  على 
والتردد  السياسية«  »السيولة  حالة 
من  العديد  ليحقق  أوباما  إدارة  في 

المكاسب السياسية في المنطقة.

منطقة  وشعوب  العرب  يحتاج 
يعيدوا  أن  عموماً  األوسط  الشرق 
مرشحي  من  توقعاتهم  في  النظر 
الرئاسة األميركية، وأن يتجردوا من 
معين  حزب  تجاه  العاطفية  الميول 
في  الشجاعة  من  بشيء  يتحلوا  وأن 
من  بد  فال  مصالحهم.  عن  البحث 
في  العربية  المصلحة  عن  البحث 
يفعله  وما  األميركية،  االنتخابات 
العرب هو الدوران في حلقة مفرغة، 
مع  يتعاطفون  مرة  كل  في  ألنهم 
مرّشح رئاسي معين، لكنه حين يصل 

الرئاسة ال يصدق معهم.

يبدو لي أن الفرق بين المرشحين 
وضوحاً  أكثر  ترامب  أن  االثنين، 
في طرحه، ولم ينتحل صفة الصدق 
أنه  وزعم  اآلخرين،  مع  واألمانة 
أنه  أو  األمنيات  كل  يحقق  سوف 
فيما  العالم،  في  السالم  يحقق  سوف 
كل الرؤساء السابقين لم يفعلوا ذلك، 
ما يعني أننا ال بد أن نستعد للتعامل 
بالشكل  ترامب  دونالد  مرحلة  مع 
السياسية  مصالحنا  يحقق  الذي 
مبتعدين عن دغدغة المشاعر بفكرة 

أن هيالري هي األوضح.

* نقال »االتحاد«
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العرب يؤيدون 
ترامب!

حممد خلفان 
الصوايف

ن� gسرائيل! gوعÔَ تقرب م�
è„يا ي˚اÜي€

البيت  في  ساكن  أي  هدف  فهذا 
األبيض وإن لم يفعل ذلك لن يستمر 
أو  شئت  كما  وتعاطف،  طوياًل. 
األبيض وإن لم يفعل ذلك لن يستمر 
أو  شئت  كما  وتعاطف،  طوياًل. 
األبيض وإن لم يفعل ذلك لن يستمر 

امتدح هيالري، لكن عليك أن تتذكر 
تفاقم  في  وبمعرفتها،  أسهمت،  أنها 

أن  إلى  العربي  اإلنسان  يحتاج 
يستعين  وربما  ذاكرته،  يستعيد 
االنتخابات  عاصروا  من  ببعض 
إن  يعرف  كي  السابقة،  األميركية 



بقعـــــة ضــــوء  
حمارب سالحه الفكر واإلميان

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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 1947 مارس   13 مواليد  من  هو 
سويف.  بني  محافظة  الواسطة  بمدينة 
من  شائكة  منطقة  تناولت  أعماله  معظم 
بأنه  يتهمه  البعض  اإلسالمي.  التاريخ 
وجهة  من  اإلسالمي  التاريخ  في  باحث 
يعتبره  اآلخر  والبعض  ماركسية،  نظر 
صاحب أفكار تتسم بالجراءة في تصديه 
لكنه  السياسي،  اإلسالم  جماعات  لفكر 
المعتزلة.  فكر  يتبع  باحث  نفسه  يعتبر 
وصفه الكثيرون بأنه مرتد وأنه مرتزق 
في  لإلسالم  المعادية  المؤسسات  لدي 
الوطن العربي، وبوق من أبواق الواليات 
نظرة  مع  نظره  وجهة  لتشابه  المتحدة 
تغيير  ضرورة  في  األمريكية  اإلدارة 
في  وخاصة  اإلسالمية  الدينية  المناهج 
بهذا  ينادي  كان  بأنه  علما  السعودية، 
التغيير منذ عقود سبقت الدعوة األمريكية 
الحادي  أحدث  بعد  نشأت  التي  الحديثة 

عشر من سبتمبر 2001.
المصري  العام  النائب  أحال   قد     
المحامين ضد  أحد  قدمه  بالغاً  أيام  منذ 
الدولة  أمن  لنيابة  القمني،  سيد  الدكتور 
اإلسالمي  الدين  بازدراء  العليا، التهامه 
له  محاضرة  خالل  الصحابة،  وسّب 
بعنوان »جذور وأسباب العنف اإلسالمي 
منظمة  نظمتها   » الحل  هي  العلمانية  ـ 
الماضي  مايو   22 في  »آدهوك« 
ببروكسل، وأرفق صاحب البالغ تسجيال 
األديان«،  تزدري   « التى  للمحاضرة 

حسبما قال مقدم البالغ.
   بالطبع لم يكن سيد القمني أول من 
تداهمه محاكم التفتيش المصرية المتمثلة 
في األزهر الذي يدعي الوسطية بالتكفير، 
األخضر  الضوء  إعطاء  وبالتالي 
قائمة  إلى  ليضاف  دمه،  الستحالل 
طويلة من مفكرين تّمت محاكمتهم قباًل، 
القرون  محاكمات  تشبه  محاكمات  في 
الوسطى ـ بعضهم استُِحل دمه وبعضهم 
بالشيخ محمد  تبدأ  قائمة  بأعجوبةـ  أفلت 
عبد  وعلي  حسين  بطه  مروراً  عبده، 
وخليل  هللا  خلف  أحمد  ومحمد  الرازق 
الكريم ونجيب محفوظ وفرج فودة  عبد 
ونصر حامد أبوزيد، وقبله مباشرة إسالم 
عقوبة  فترة  اآلن  يقضي  الذي  البحيري 
األديان«،  »ازدراء  بتهمة  عام  لمدة 

وتطول القائمة لتشمل شخصيات تاريخية 
مثل محيي الدين ابن عربي الذي طالبت 
جماعات اإلسالم السياسي بمنع كتبه..! 

   وبرغم تضامن عدد من المؤسسات 
واألحزاب مع القمنى، فضال عن عدد من 
الذي وّقعوا عريضة يرفضون  المثقفين 
أن  يبدو  األفكار،  على  المحاكمة  مبدأ 
القمني سيخوض المعركة منفرداً، إذ أن 
تضامن »الفيسبوك« مجرد »طّق حنك« 
كما قال أحد أصدقاء القمني تعليقاً على 
كما  بالخروج،  إيّاه  وناصحاً  المحاكمة 
أن المثقفين يعتبرون أفكاره إثارية، كما 
حدث مع اسالم البحيري من قبل. رفض 
القمني بشمم كل دعوات االستضافة من 
على  مؤكداً  والمؤسسات،  الدول  بعض 

»الفيس  في  الشخصي  حسابه 
الهرب  الموافقة علي  بوك« عدم 
وفضل المواجهة باعتبارها نزال 
عليه أن يخوضه قائال: »أشكر كّل 
الدعوات المحترمة التي وصلتني 
وهيئات  مؤسسات  من  سواء 
وأفراد كي أعيش عيشاً كريماً في 
بأنني  أعتقد  ال  لكنني  حرة،  بالد 
منتهك  ووطني  كريماً  سأعيش 
أو  بقائي سجيناً  العقل والضمير، 
كي  متواضع  قربان  هو  مذبوحاً 
أوطانكم  في  كراماً  أنتم  تعيشوا 
مصر  في  سأبقي  حرة،  وهي 
لم  األخير.  النفس  خروج  حتى 
غير  مغنماً  دنياكم  في  لي  يعد 

كراماً  وأوالدكم  أوالدي  فيها  يعيش  أن 
يكفيني زاداً  أوطان عزيزة، دعمكم  في 
اآلن  القضية  قلبي،  على  وبرداً  وسالماً 
قضية وطن يحتل وهوية تسحق، وبالدنا 
انحناءة  وأعظم،  أفضل  هو  ما  تستحق 

عميقة لكم«.
   لم يهتز له جفن ولم يرفض المحاكمة 
فستكون  الحرب  بدأت  »وإذا  قال:  لكنه 
الكثير،  وسيخسرون  الوطيس،  حامية 
ذلك  وغير  المحاكمات،  علنية  بشرط 
وأضاف:  أقبلها«.  لن  مكيدة  ستكون 
بشكل  ى  ُمغطَّ العلن،  في  شيء  »كل 
فال  هذا  حدث  ولو  متوازن،  إعالمي 
من  وأنا  ليقولوه،  عندهم  جديد  شيء 
وليس  والبراهين،  بالحجج  الجديد  لديه 

أستتر  رأسي  على  بطحة  أي  عندي 
فهي  كنتم،  أينما  أنتم  أيًضا  ولدي  منها، 
يضيع  وطن  ومعركة  جميًعا،  معركتكم 
من بين أيدينا، استعنا على الشقاء بالعقل 

والمعرفة وحقوق لن نفرط فيها«.
   هذه المحنة ليست األولي في تاريخ 
سيد القمني، فهو يمتلك تاريخا فكريا مثيرا 
»رّب  كتابه  مصادرة  تّمت  فقد  للجدل، 
الزمان« بقرار من نيابة أمن الدولة العليا 
في العام 1997، كما تلقي تهديدات بالقتل 
الجهاد  قاعدة  تنظيم  من  اإلنترنت  علي 
يتزعمها  كان  التي  الرافدين  بالد  في 
كان  مقال  بعد  الزرقاوي،  مصعب  أبو 
اليوسف«،بعد  قد كتبه فى مجلة »روز 
يا  »إنها مصرنا  بعنوان  طابا  تفجيرات 

بجدية  التهديد  يأخذ  لم  جهنم«،  كالب 
جماعة  من  األخير  التهديد  وصله  حتي 
الجهاد، جاء بالرسالة التي نشرت جريدة 
فيه  منها  مقتطفات  اإللكترونية  إيالف 
هذا المقطع: اعلم ايها الشقي الكفور، أن 
الجهاد  وأسود  التوحيد  اخوة  من  خمسة 
ان  تعالى  هلل  ونذروا  لقتلك،  انتدبوا  قد 
برأسك، وعزموا  باإلطاحة  إليه  يتقربوا 
دمك،  بسفك  ذنوبهم  من  يتطهروا  ان 
األعظم  النبي  جناب  ألمر  امتثاال  وذلك 
يقول  إذ  عليه،  وتسليماته  ربي  صلوات 
»من بدل دينه فاقتلوه«. مما جعله يصدر 
بيانا قال فيه: »أننى أعلن براءة صريحة 
أظنه  أكن  ولم  وكتبته،  ما سبق  كّل  من 
كفراً فإذا به يفهم كذلك، لذلك أعلن توبتي 

كتبتها  التي  الكفريات  كّل  من  وبراءتي 
وغيرها  اليوسف«  »روز  مجلة  فى 
يؤكدها عزمي على  تامة صادقة  براءة 
اعتزال الكتابة نهائياً من تاريخ نشر هذا 
البيان«. وقد بّرر موقفه هذا بخوفه على 
بيان  »جاءنى  قال:  كما  »بناته«  حياة 
هددني في حياتي وبناتي، وأعتقد أنه ال 
يعيبني أن أفكر في حماية بناتي، أو أن 
أشعر بالخوف عليهن. البيان أصّر على 
أن يكون االعتذار في المكان نفسه الذى 
كنت أنشر فيه وهو مجلة روز اليوسف، 

وإال سألقى حتفي خالل أسبوع«.
واختفائه  الكتابة  عن  توقفه  وبعد     
بعد  أخرى  مرة  الجدل  الى  عاد  لفترة، 
حصوله على »جائزة الدولة التقديرية«، 
إذ  قضائي،  بحكم  منه  سحبت  التي 
للقرآن  مخالفة  أفكاره  المحكمة  اعتبرت 
والسنة. كما ظهر منذ شهور عدة على 
مهاجماً  المصري  التلفزيون  شاشة 
»األزهر« معتبراً إيّاه مؤسسة »سلفية، 
النقد«. قائال: »انتقد كل ما  ليست فوق 
يتّم تدريسه للطالب في »األزهر« لذلك 
يتم تشويهي، وأؤكد أني لم أهاجم الدين 
في  تدريسه  يتّم  ما  أعترض على  وإنما 
مناهج األزهر. فال نجد اآلن أي 
إلى  الدعوة  يحاول  أزهري  عالم 
للمواطنين  توعية  أنه  على  الدين 
كما ال يرّد على أحد من المفكرين 
البشر  يقدم حديث  بالحجة، وإنما 
باعتباره حديث هللا«. وقد تم وقف 
المذيعة التي استضافته عن العمل. 
وأعلن األزهر عن مقاضاته، قبل 
محامي  أحد  ليقوم  يتراجع  أن 
نيابة  اإلسالمية«  »الجماعة 
فى  القمني  بجرجرة  األزهر  عن 
المحاكم، في قضية سوف ينشغل 

بها المثقفون في مصر طويال !
مقاله  في  القمني  يقول     
»ظاهرة التكفير في ميزان العقل 
و الدين«: عندما يتطوع شيخاّ ليقول أن 
هللا سيقبل الشيخ فالن ألنه رجل دين و 
سيرفض الفنان أو الكاتب أو المبدع فالن 
يرتكب  فهو  مثاًل،  النقدية  كتابته  بسبب 
أكثر من وزر وأكبر من خطأ، أواًل أنه 
يسلب هللا حقه فهو الوحيد الذي يستطيع 
يتبعه  وما  بالكفر  الضمائر  على  الحكم 
من دخول جهنم، أو باإليمان وما يتبعه 
هللا  يلزم  هنا  الشيخ  الجنة،  دخول  من 
بقرار عقله البشري الذي يختلف بالكلية 
مثل  عمل  لو  فالرب  السماء،  عقل  عن 
الشيخ وبرر وعلل ال يصبح إلهاً و تسقط 
المفكرين من مشايخ  ألوهيته، لذلك فإن 
العقل  على  قرارهم  يفرضون  زماننا 
اإللهي ويحرمون ويحللون ليتشابه عقل 
مثله.  آلهة  ليصبحوا  اإلله  وعقل  الشيخ 
ويتحول من يعترض على المشايخ إلى 
كافر، بينما التكفير هو افتئات على أهم 
إيمان  قبول  ألن  وإرادته،  هللا  صفات 
واحدة  لمشيئة  يعود  عدمه  من  إنسان 
يعلمها  التي ال  اإللهية  المشيئة  فقط هي 
البشر، ال شيخ و ال كاهن و ال  أياً من 
منكر  فهو  غيره  كّفر  فمن  باهلل.  عارف 
لمعلوم من الدين بالضرورة، فاهلل يقول 
يعبدوه، و مشايخنا  الخلق كي  أنه خلق 
يقولون عن البعض أنهم كفار ال يعبدونه، 
الُمنِكر  بمعنى  واحد  كافر  وجود  بينما 
يسقط  العلية،  الذات  ولوجود  لأللوهية 
القاضية بمعرفة كل خلقه به  مشيئة هللا 
الكل  إيمان  و  األفالك،  جمادات  حتى 
ٌعلى طريقته.  به وعبادته وإن كان كل 
نختلف  ديني  في شأن  نتحاور  عندما  و 
طرفي  أحد  أن  القول  يجوز  قد  حوله، 
الخالف كافر برأي الطرف اآلخر وليس 
هو  الواقع  في  الخالف  باهلل، ألن  كافراً 
بين طرفين بشريين و ليس أحدهما هو 
هللا، هو كفر رأي برأي، كفر بشر ببشر 
خالفاً  سيكون  ألنه  البشر،  برب  وليس 
عقل  حسب  الرب  كالم  تفسير  حول 

كل منهما و حصيلته المعرفية، لكنه ال 
يفسد بين أحد المختلفين وبين ربه، ألن 
االختالف بشري و الحوار بينهما إنتاج 
فالخالف   ، هللا  ليس  و  البشري  عقلهما 
في واقعه يقع على آراء بعضهم البشرية 
وليس على هللا، وخالفات المذاهب الدينية 
كلها مستحدثات بشرية، أما اإليمان برب 
بالعبادة والقدسية فال خالف  خالق أحق 
حوله، فنحن ال نختلف على أن هللا قد قال 
هذه اآلية أم ال ؟ إنما نختلف علي فهمها 
بعقولنا التي ليست كعقل رب األرباب و 

ملك الملوك.
الذي  القمني  سيد  د/  نعودلخطاب    
المأل  علي  إلعالنه  عارمة  ضجة  أثار 
إثبات  يحاول  األزهر  أن  قال  كافر.  أنه 
أنني لست مسلما، لذلك جئت هنا ألقول 
لهم أنني كافر. قال أنه يكفر ببعض ما 
جاء بالدين اإلسالمي كما يدرسه األزهر 
ما  ديننا  في  لدينا  وبنات.  بنين  لطالبه 
أنا  بالعبودية،  أكفر  أنا  عليه،  أوافق  ال 
أرفض أن تقول لي أن هناك عبد يمكنك 
العبد  النبي أن  بالمال، يقول  أن تشتريه 
ويظل  لمواله  يعود  حتي  كافر  اآلبق 
عبدا، أنا أكفر بهذا. أنا أستنكر وأنكر أن 
أو أشتري امرأة  امرأة في حرب  أسبي 
بمالي وأمارس عليها وطئ الجارية أي 
ركوبها، أنا أرفض ذلك ) وشرح كيف 
النخاسة  النساء في سوق  كانت تعرض 
أمام الناس ومن حق المشتري أن يتحسس 
كافر  جودتها(.أنا  الختبار  البضاعة 
بالعبودية والسبي وانتهاك حرية المرأة، 
الزوجة.  وتأديب  الزوجات،  بتعدد  أكفر 
خزامة،  ابن  مني  يطلبه  ما  أرفض  أنا 
الرضاع  سن  بين  ما  طفلة  بوطئ  أكفر 
حتي التاسعة، أرفض أن يستمني الرجل 
به  يد طفلة ذات سنتين عندما تشتد  في 
قرد  في  أواإليالج  صائم  وهو  شهوته 
أونحوه، إعتصاب طفلة ليس عليه حد، 

أنا كافر بذلك.
إضافة  القمني  اسطدم  وأخيرا    
استخدم  حين  بالقوميين  لإلسالميين 
لم  بالدنا  أن  بقوله  الصدمات  أسلوب 
تعرف الحداثة ولم تعشها، ومحمد علي  
معملش ده إال بعد فرنسا ما دخلت مصر. 
واقتصاد  سياسة  إيه  يعني  نعرف  لم 
وقانون ووطن إال بعد ما إنجلترا دخلت 
مصر واستمر االستعمار 73 سنة، كان 
االستعمار يعاشرنا ونعاشره ونتعلم منه، 
ولوطلبنا  يستعمرنا،  يجي  حد  ريت  يا 
أعملك  نيلة  بال  ابعد عني  هيقولنا غور 
الحضارة  فرض  غير  حل  ملهاش  إيه. 
جدار  إعملوا  خالص  أو  المنطقة  علي 
وبرضو  ستاير،  تعملوا  وتيجوا  عازل 
تدونا أكل وشرب وترموا لنا كالشنكوف 
إما  ومدافع هاون عشان نصفي بعض. 
الوحش  هذا  إذاء  يقف  المتحضر  العالم 
فرضا  عليه  العلمانية  وفرض  لتحجيمه 
حقوقيين  مع  دوليين  مراقبين  مع  أمميا 
وقانون  حقوق  علم  أساتذة  مع  عالميين 
وإال ستخرج عليكم منها شرور ستقضي 
علي اإلنسانية كلها، فإذا كنتم خايفين من 

األليان فنحن أشر أنواع اإلليان. 
h t tps: / /www.youtube.

c o m / w a t c h ? v = - -
ECS9TM&feature=youtu.be
   لم يقل القمني غير الحقيقة، إنه لم 
كافر  لكنه  الكون،  خالق  باهلل  يكفر  ولن 
واإلنسانية  الحداثة  ضد  هو  ما  بكل 
من  بدال  والواجب  اإلنسان،  وحقوق 
ويعمل  بآرائه  ويُعتز  يكّرم  أن  محاكمته 
نيابة عن كل  العجالة  وأنا في هذه  بها. 
المثقفين والكتاب والمفكرين في المهجر 
خاصة  الكندية  األهرام  وبجريدة  عامة 
القمني  سيد  الكبير  المفكر  مع  أتضامن 
ومن  منه  للنيل  محاولة  كل  وأشجب 

أفكاره التقدمية الرائدة. 
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كاهن بكنيسة مارجرجس و االنبا رويس بتورونتو
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 زوج السيدة؛ إقبال سيدهم 

والد كل من الزميل : 
مدحت موريس باألهرام اجلديد 

 الدكتور : ماجد موريس

 الصيدالنية: مها موريس

 أسرة األهرام الكندي تتقدم خبالص العزاء للزميل العزيز مدحت 
موريس ولكل أفراد األسرة الكرمية طالبني من أجلهم تعزيات الروح 

القدس وتصلي أن ينيح اهلل روح املنتقل يف فردوس النعيم

العrور على Çفاش عمال÷ ¿ لبنان
لبنان - وكاالت

على  الصيد  شباك  أحد  اللبنانية في  بعلبك  مدينة  أهالي  عثر 
خفاش عمالق يضاهي حجمه حجم دجاجة كبيرة أو طائر الباشق، 

وأطلقوا النار عليه بعد محاولته متزيق الشبك من شدة ذعرهم.
وأفاد  اإلعالم اللبناني أنها املرة األولى التي يشاهد فيها خفاش من 

هذا النوع في البلدة، وهو موجود في األمازون في البرازيل ويعيش في املغاور.
أسنانه  تبدو  بينما  باألشجار  املنشورة عالقاً بشباك صيد في منطقة مليئة  الصورة  اخلفاش في  ويظهر 
ً مما يفسر سبب إصابة السكان بالهلع منه، فيما لم يُذكر املزيد من التفاصيل حول هذه احلادثة  مسننة جدا

الغريبة.

wيعة\ ¿ النرويƒف Òرç™^ صاعقة ترتكب
ذكر مسؤولون يوم اإلثنني، أن عاصفة رعدية عارضة قتلت ٣٢٣ حيوانا من حيوانات الرنة في منطقة جبلية 
نائية بالنرويج.ومت العثور على احليوانات النافقة فوق بعضها البعض، وقد اشتبك كثير من قرونها في أعقاب 

العاصفة الرعدية التي ضربت هضبة هاردنغر في جنوب النرويج، اجلمعة.
وذكر كرشتان كنوتسن، من وكالة مراقبة الطبيعة النرويجية ”لم يسبق أن 
شهدنا شيئا مثل هذا مطلقا بسبب صاعقة.“ وأشارت إلى ما مت تسجيله في 

وقت سابق كان حاالت معزولة خلراف أو رنة، وفق ما نقلت رويترز.
إذاكان  ما  يتضح  ولم  اخلطر،  وقت  في  عادة  بالتجمع  الرنة  حيوانات  وتقوم 

القطيع قتل بصاعقة واحدة أو أكثر.
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فراعنة مصر  الصخر ألحد  في  مقبرة محفورة 
القبور  أحد  تعتبر  وهي  الثالث  تحتمس  وهو 
الملوك  وادي  في  القدماء  مصر  لملوك  األوائل 
في المنطقة الغربية من النيل المواجهة ل طيبة) 

األقصر اليوم). 
عشر  الثامنة  األسرة  إلى  الثالث  تحتمس  ينتمي 
خالل عهد المملكة المصرية الحديثة )۱٤۷۰ - 
بجمال  المقبرة  تلك  تتميز  الميالد).  قبل   ۱۰۷۰
مدخلها   . تنفيذها   و  تصميمها  ودقة  تنسيقها 
حفرة  تتبعه  األرض  تحت  مائل  طويل  كدهليز 
ممرات  ثم   - اللصوص  إلعاقة  ربما   - رأسية 
ساللم  ثم  عالية  حجرة  إلى  تؤدي  وساللم  مائلة 
إلى حجرة سفلية واسعة   ، هي حفرة التابوت. 
الحجرات منقوشة برسومات تعبر عن التصور 
مكتوبة  ونصوص   ، المصريين  لقدماء  الديني 

بالهيروغلفية  من كتاب الموتى.
تحت  العاملين  العمال   KV۳٥ المقبرة  اكتشف 
في  يشغل  كان  الذي  لوريه“  ”فيكتور  اشراف 
كان   . اآلثار    إدارة  مدير  منصب  الوقت  ذلك 
”لوريه“  ووصل   .۱۸۹۸ فبراير   ۱۲ في  ذلك 
ذلك  وبعد  الموقع  إلى  ايام  بعدة  االكتشاف  بعد 
بعدة أيام تم اكتشاف مقبرة تحتمس الثالث ، وهو 
أبيه ”مقبرة  الثاني ، وكذلك مقبرة  أمنحتب  ابن 

KV۳أمنحتب الثاني“ ويرمز لها بالرمز  ٤
أحد  فوق  الثالث  تحتمس  مقبرة  مدخل  يوجد 
في  الصخر منطقة صخرية. وهي  في  األغوار 
الوادي الجنوبي من وادي الملوك . عمل سقوط 
األمطار والماء عبر السنين على تعرية صخور 
تلك الجبال   . كما ترى في المكان ممرات انتقال 
العمال القدماء بين وادي الملوك ومنطقة سكناهم 
في دير المدينة .  كان العامل الذي قوم بحفر قبرا 
للفراعنة عامال متخصصا ، ويفتخر بكونه خادما 

في مكان الحقيقة“سجم-عاش إم ست ماعت“.

تتكون المقبرة من مدخل في هيئة دهليز طويل 
بعد   . متتالية  حجرات  عدة  إلى  يؤدي  مائل 
كبير  جاف  بئر  حفرة  يوجد  مباشرة  الدهليز 
يفصل الدهليز عن بقية الحجرات . ينحنى اتجاه 
الحجرتين التاليتين أولهما حجرة كبيرة ويخرج 
منها ممر مائل ودهليز إلى اسفل ينتهي بحجرة 
كبيرة أيضا هي حجرة التابوت . الدهليز والممر 
وحجرة التابوت منعطفة بالنسبة للحجرة السابقة 
بزاوية نحو ۷۲ درجة ، وتقع أسفل منه. ) يخرج 
من حجرة التابوت حجرتان صغيرتان إلى اليمين 
وحجرتان صغيرتان إلى اليسار تستخدمان لحفظ 

محتويات القبر من أثاث وأواني وأمتعة أخري ، 
وكذلك مأكوالت ومشروبات.

حجرة التابوت كبيرة في شكل بيضاوي واسعة 
تصور  من  مشاهد  جدرانها  على  مرسوم   .
الممات  بعد  األحياء  النتقال  القدماء  المصريين 
إلى العالم اآلخر ، مضافا إليها نصوص مكتوبة 
مختلفة.  بألوان  الموتى  كتاب  بالهيروغليفية من 
سقف الحجرة ملون باللون األزرق وتتراص فيه 
مقابر  مثل  ومثلها   . السماء  عن  تعبيرا  النجوم 
ملوك االسرة الثامنة عشر حيث ال توجد نقوش 

على جدران الدهاليز و الممرات .
الحجره االماميه

الفراعنة  قبور  بناء  في  جديدا  عنصرا  نجد  هنا 
 . المعين  العلوية في شكل  أو  ، الحجر األمامية 
في وسطها عمودان ال توجد عليهما نقوش سوى 
أيضا  السقف مزين   . الشبكة  مربعات في شكل 
والجزر   ، زرقاء  خلفية  على  صفراء  بنجوم 
حزم  باشكال  إفريز  يزينه  الجدران  من  العلوي 
كبيرة  مجموعة  الجدران  على  مرسوم  البوص. 
 ” ”األمدوت  من   ۷٤۱ عددها  يبلغ  اآللهة  من 
(العالم اآلخر)  . أشكال اآللهة مرسومة بطريقة 
(بالمصري  نجم  منها  واحد  كل  وعلى   ، خطية 
القديم ”دوا“ ) - ويكملهم وعاء بخور ورمز للـ 

با (الروح عند قدماء المصريين)
حجره التابوت

اتساع الحجرة ۱٤,٦ × ۸,٥ متر مستطيلة الشكل 
العام  شكلها  في  وتشكل   ، مقوسة  أركان  ذات 
تمثل  أشكال  الجدران  يزين   . الخرطوش  شكل 
الليل من األمدوات  اإلثنى عشر ساعة لساعات 
السماوية  لالتجاهات  طبقا  تتاليها  في  موزعة   ،
ومميزة بنصوصها الخاصة“ : الساعات من ۱ 
- ٤ توجد على الجدار الغربي ، الساعتين ٥ و 
٦ على ناحية الجنوب ، الساعتين ۷ و ۸ على 
الحائط ناحية الشمال ، والساعات ۹ - ۱۲على 

الحائط الشرقي . 
مع  وحمراء  سوداء  بخطوط  مرسومة  األشكال 
على  مرسومة  وهي   ، هيروعليفية  نصوص 
الشكل  . هذا  إلى االحمرار  تميل  خلفية صفراء 
االتساع.  هائلة  بردي  ورقة  لفة  شكل  يعطي 
والجزء العلوي من الجدران يزينه إفريز بشكل 
باللون  فهو  السقف  أما   . البوص  نبات  حزم 
بنظام  متراصة  صفراء  نجوم  وتملؤه  األزرق 
، تمثل سماء العالم اآلخر المفتوحة لتلقي روح 

فرعون المتوفى.  
مرسوم   ، مضلعان  عمودان  الحجرة  في  يوجد 
”كتاب  نصوص  من  منهما  لكل  وجهين  على 
جوانب  االربعة  على  ويوجد   .  ” األمدوات 
تعبر عن  مرسوم  شكل  للعمودين ۷٦  اآلخرين 

تحوالت الشمس. 
كما يوجد على أحد األعمدة شكل يمثل الملك مع 
أمه إيزيس يركبان مركب ، ويصحبهما عدد من 
عن  يعبر  بسيطا  رسما  أيضا  ويوجد  األقرباء. 
”شجرة مقدسة ” تعطي ثديها لفرعون . ومكتوب 
عليها : ”إنه يرضع من ثدي أمه إيزيس“. ونظرا 
فربما  إيزيس  فعال  الثالث  تحتمس  أم  اسم  لكون 
يمثل ذلك عودة تحتمس إلى أمه بعد أن ولد من 
جديد ، ولكن الشجرة لدى قدماء المصريين فهي 
تمثل عادة شجرة مقدسة تخرج منها اإللهة نوت 
الميت  لروح  باردا  ماء  تعطي  هاتور  اإللهة  أو 
(با) ممثلة في هيئة صقر ذو رأس أنسان . وربما 
كان ذكر إيزيس هنا في هذا الشكل يراد به الداللة 
على األم الواقعية لتحتمس الثالث ، مع الترميز 
لكون الملك يتخذ دور حورس كإله الحكم على 
األرض طبقا ألسطورة الديانة المصرية القديمة 

وعودة الملك ليكون في حماية أمه إيزيس. 

وجد التابوت الحجري فارغا ، ما عدا من عدة 
أشياء تركها اللصوص ورائهم . من ضمن تلك 
وتماثيل   ، ثور  وبقايا  بافيان  قرد  يقايا  األشياي 
على  توضع  حجرية  تعويذات  و  للملك  خشبية 
الصدر ، كما وجد ”لورا“ به بعض األواني من 

الزجاج والسيراميك.
التابوت الحجري مشكل في هيئة خرطوش وهو 
ال يزال موجودا في المقبرة يمكن للزائر مشاهدته 
. أما مومياء تحتمس الثالث فقد وجدت بعد ذلك 
في عام ۱۸۸۱ في سرداب الدير البحري وكانت 
ملفوفة كما هي في قماش من التيل وعليها كتابة 
المقدسة.   الشمسية  النصوص  من  هيروغليفة 
التابوت من  بالحفر في  توجد تشكيالت منقوشة 
و  إيزيس  لإللهة  القدمين  وناحية  الرأس  ناحية 
 ، ”نبت-حوت“)  أيضا  (تسمى  نيفتيس  أختها 
الذهب.  إلى  قاعدة ترمز  في وضع ركوع على 
وعلى جانبيهما يوجد تمثيل لـ أنوبيس و لألربعة 
أبناء من حورس . كما نقش بالحفر على سطحي 
الغطاء الحجري من الداخل والخارج اإللهة نوت 
، التي تعبر عن السماء ، كما أن داخل التابوت 

(الجدران والقاعدة) مزينة باإللهة سلكت.
أوعية  كارتر  هوارد  اكتشف   ۱۹۲۱ عام  في 
في  الشروع  وقت  لآللهة  مقدمة  كانت  وقرابين 
بناء مقبرة تحتمس الثالث ، أثناء رفع أنقاض في 

تلك المنطقه .

ñ˙وخ ≤k›Ÿ‘
المحبه ال تباع و ال تشتري

كلمني عن المحبه من اليوم للغد 
واكتب  أساطير  عنها  واحكيلي 
لحظات  لكن  و  مواويل  فيها  لي 

وينضح القلب بما داخله.
هناك  هل  دقق  و  حولك  انظر 

محبين ام زعالنين؟!!.
كيف  تعرف  لم  فإن  محبه  هللا 
ابحث  أرجوك   ..... بعد  تحب 
تجده  حياتك  حتي  في  هللا  عن 

وإسعد به.
ãارو’ã˘ا 

9 رحالت بالون †ائر 
 Òشاهدæ اzتقل 150 سائ
ا�ثار الفرعونية با˛”صر

األقصر- أ ش أ 
األقصر  مدينة  سماء  في  حلقت 
فجر األربعاء ۹ رحالت بالون طائر 
 ۱٥۰ أقلت  مختلفة  سياحية  لشركات 
سائحا من مختلف الجنسيات لالستمتاع 
واآلثار  السياحية  المناطق  بمشاهدة 

الفرعونية بالبر الغربي للمدينة.
رئيس  عبود  أحمد  الكابتن  وقال 
الطائر  البالون  شركات  اتحاد 
باألقصر- في تصريح اليوم األربعاء- 
مع  تتزايد  الطائر  البالون  إن رحالت 
الوافدين  األجانب  السياح  أعداد  زيادة 
السياحية  لزيارة معالمها  إلي األقصر 
الزوار  إلى  باإلضافة  واألثرية 

المصريين الزائرين للمدينة.

متzف ر◊ن حلوان يفتح 
أبوابه للçائرين من جديد

متحف،  امين  راغب،  فاطمة  أكدت 
يفتح  المتحف  أن  حلوان،  ركن  بمتحف 
ابوابه للجمهور يوميا من التاسعة صباحا 

وحتى الثالثة عصرا.
كان  المتحف  أن  راغب  وأوضحت 
مساحتها  تبلغ  فاروق  للملك  استراحة 
المباني  تشمل  أفدنة،  ثالثة  حوالي 
وهي  والحدائق،  النهرية  والمراسي 
عبارة عن ثالثة طوابق، الطابق األول، 
وهو البدروم وفيه المطبخ وغرف اقامة 
الخدم، والطابق الثاني وهو مكان االقامة 
وبه غرف نوم الملك فاروق ووزوجته، 
فهو  الثالث  الطابق  اما  ناريمان،  الملكة 
بالشمس  الملك  فيه  يستمتع  الذي  الروف 

وبمنظر النيل.
بالمتحف  امين  احمد،  إيمان  وتضيف 
اغسطس  شهر  أوائل  افتتح  المتحف  ان 
بعدما تم إغالقه في يناير ۲۰۱۱ بعد ثورة 

يناير لدواعي امنية.
ثالث  يضم  المتحف  ان  الي  وتشير 
قاعات رئيسية وهي قاعة االستقبال وقاعة 
التراسين  وهناك  الطعام  وقاعة  المدفأة 

الشرقي والغربي باإلضافة لجناح النوم
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  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

Female	Physician	

AGAPE	PHARMACY	

Monday	Senior’s	Day	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

MALLARDMALLARD

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	Lawrence	Ave	

معركة الرمز!
بقلمZ عـادfi عطيـة

شيوخ  أحد  صرح   
عالمة  بأن  السلفية، 
التجارية،  شيفروليه 
عالمة حرام.. وال بد أن تزال إلى األبد؛ ألنها 

ترمز للصليب!
برنامج  تسجيل  ترفض  عربية،  ودولة   
لرجل  الفكرية  الحماية  من  كنوع  اكسبيلور، 
اإلنجليزية،  الكلمة  أن  أكتشفت  ألنها  أعمال؛ 
تحتوي على حرف اإلكس، الذي هو على شكل 

صليب، مما استفز مشاعر المسئولين هناك!
 وشخص ما، ترك عقله جانباً، وراح يسأل 
أحد الدعاة: هل يجوز له أن يستخدم حرف الـ 
»تي« في كتاباته باللغة اإلنجليزية؛ ألنه على 

هيئة صليب؟!
 ومع أن هذه الرموز المستهدفة، ال عالقة لها 
أن هناك  يبدو  لكن  إليه..  تشير  بالصليب، وال 
فترى  اليمامة؛  زرقاء  تتحدى  عيونها  نفوساً، 
واحتماالته،  وأشكاله،  كل صوره،  في  عدوها 
ولو كان متخفياً كحرباء في شكل حرف خبيث! 
 ان هؤالء الذين ال يرون في الصليب شعاراً 
تساند  التي  الدولية،  الهيئات  من  لكثير  رائعاً 
وتداوي البشرية المتألمة، بل يرون ذلك الذي لم 
يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إال نقضه، 
سبيل  في  األصعب  المهمة  تجابههم  هؤالء  ان 

إزالته: 

فهل يستطيعون الغاء عالمة الجهات األربع: 
شمال، جنوب، شرق، غرب؟

والغاء الرموز الحسابية: الجمع، والضرب، 
والقسمة، من الرياضيات؟

 هل سيتمكنون من قطع رؤوس كافة الطيور؛ 
كصلبان  تصبح  السماء،  في  تحلق  وهي  ألنها 

طائرة؟
 واسقاط وتدمير كافة الطائرات؛ ألنها تظهر 

كعالمة الصليب المسافر؟
 وتحريم التجديف في المراكب؛ ألنها تعطي 

شكل الصليب عابراً النهر؟
ذات  النوافذ  فتح  عن  سيمتنعون  هل   
الذي  الصليب  شكل  يروا  ال  حتى  الضلفتين؛ 

سيظهر أمامهم!
 وهل سيتوقفون عن احتضان فلذات اكبادهم، 
أو: أعزائهم؛ ألنهم وهم يمارسون هذه العاطفة 

النبيلة، يشكلون عالمة الصليب؟
...،...،...، 

االعجاب  حدود  يتخطى  رمز  من  له  يا   
والدهشة؛ ليصبح هو االعجوبة والدهشة.. فمع 
رسم  سوى  يمثل  ال  مضطهديه،  نظر  في  أنه 
باطل، وال حول له وال قوة، غير أنه قادر على 
بخطره  يعتقد  من  كل  نفس  في  الرعب  اشاعة 

الداهم على حياته، وإيمانه، ومعتقداته!

الçنــــçانة الرمــــادية
ÜË�ë Ô„ا�Á O ·‹قi

بمرور االيام وتقدم العلم، بتزداد النعمة وضوحا 
والمؤتمرات  الفضائية  القنوات  خالل  من  ولمعانا 
برضو  الخطية  المقابل  في  ُمعلــن،  النور  واصبح 
تحت  وتخّفي  وبهتان  مراوغة  وبتزداد  تطورت 
امرأة  حرك  اللي  زمان  ،شيطان  عديدة  مسميات 
تحّول  اللي  انهاردة  شيطان  غير  اسلوبه  فوطيفار 
عن المواجهة المباشرة مع يوسف في طلب الخطية 
النتيجة  يعلم  بالخبرة  ،النه  معي«  »اضطجع 
مسبًقا،وانه احتمال كبير انا وانت ويوسف هنترك 
عليه،  انتصار  النفسنا  ونحسب  ونهرب  الثوب 
اسلوب انهاردة جديد وحديث وهو تبــّهيت الخطية 
علشان  الرمادي  اللون  اللي  االسود  اللون  من 
متكرهاش وتفضل مكّمـل معاها ،واالهم ان العدو 
غالبا  دا  ألن  خارجي  عدو  يكون  بالضرورة  مش 

بتكون انت عـــدو نفسـك ...ازاي؟
النقطة الجاية مهمة وهي اللي لمعت قدامي جدا 

و مشغول اشاركم بيها..
المرحلة دي اهم مرحلة ،وفيها الشيطان بياخدنا 
لسنوات  يعتقلنا  وممكن  المظلمة  الرمادية  للمنطقة 
بيستهلكنا  وخاللها  انفسنا  مع  الصراع  زنزانة  في 
ويستنزف قوتنا كل يوم في صمت ويعتمد فيها انه 
يعزلنا عن المجتمع المحيط اللي بيشجعنا، بالعكس 

المجتمع بيصبح عدو غير ُمـعلن الينا.
بّرانا  من  هتجيلنا  فوطيفار  امراة  مفيش  اتفقنا 
زي زمان ،انما الشيطان انهاردة بيسوق كل واحد 
علي زنزانته من سكات ،الزنزانات دي لها اشكال 
من  ما  لفترة  عليها  معداش  مننا  ،ومحدش  مختلفة 

حياته...
في  معينة  ...اعاقة  فينا  جسدية  اعاقة  اولها.. 
اجسادنا او شكلنا الخارجي الُمعلن او مرض معين 
غير ُمعلن ...مثال شلل اطفال ،َحَول عنين ،صلع، 
 ، االنجاب  ،سكر،تاخر  دم  ،امراض  قامة  قصر 

التانية  المرتبة  في  او 
مننا  قريب  حد  من 
اهلنا،  او  اوالدنا  جدا 

مرض مفاجئ 
مش  سيئة  صفة  فينا  نفسية...لو  ..اعاقة  تانيها 
،االنانية  ،الطمع  العصبية  عليها  نتغلب  قادرين 
صدمات  سبب  الزائدة  والتعالي،الطيبة  ،الغرور 
من الناس ،كراهية معينة الخ او قريب انا حاسس 
دايما انه احسن مني »كما في قصة يوسف«، عدم 

الحصول علي قدر مرضي من التعليم.
الزواج  سن  اجتماعية...تاخر  تالتها..اعاقة 
ودوامة الياس في مجتمعاتنا الشرقية للجنسين، تأخر 
الحصول علي وظيفة، فشل السعي في سفر او فشل 
السفر نفسه، التعثر في رجال الدين ،مشاكل بسبب 
معينة،  مشكلة  بسبب  للعيلة  سيئة  سمعة  الميراث، 

صدمة عاطفية افقدتنا اتزاتنا وثقتنا في الجميع.
كل  فيها  بنموت  احنا  دي  جوانا  الباردة  الحرب 
حتي  رسمياً  نضاجع  لم  لسه  احنا  ان  برغم  يوم 
يمنع  لكن هذا ال  الناس،  قدام  فوطيفار  امراة  االن 
الوقت  نفس  في  بارادتنا  انفسنا  حق  في  بنرتكب 

»شـر عظيم« 
* الحــل ...نحدد ونعلن منطقة ضعفنا بوضوح، 
لــو  حتي  الوقت  لبعض  نفسنا  دائرة  خارج  نطلع 
دا اكيــد صعب، نرمي تحت ارجل الشيطان رداء 
مهم  شئ  كسرتنا.  سبب  وهو  والضــيق  الياس 
»تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم« )رو12: 2(. 
امور كتير ممكن تسبب انتصارنا الن بالفعل ناس 
كتير انتصرت قبلنا،لكن مهم جدا نسعي لالنتصار 

اوال من جوانا.
الزم نتمرد علي الزنــزانة..فكــلنا مرضي.

¶فيù ◊ب7 ¿ أسعار اإلعالنات ¿ ا˛هرا‚ اßديد
بدءا من عام ٢٠١٦ أجرت إدارة األهرام اجلديد تخفيضات في معظم الصفحات بها

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

أو اتصل على 6779-823-647 أو اتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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íق’ سكنية فاÇرÒ للتمليك بالقاهرÒ مطلة 
على مساحات õÇراء بdر”ى اæنا†’ ..

للحجز و لالستعالم، 
اتصل بـ سحر عبد السيد 

email: abdelsayeds@rogers.com
Tel: (519) 897 - 8564

لألحباء القراء 
وصل عدد الذين يصلهم االهرام اجلديد عن طرق االمييل إلى٣٥٩١ 

ملن ال تصله اجلريدة ويريد هذا ان يكتب إلى
 8164gindi@rogers.com 

Or   Ahram.teeba@gmail.com  Play2016-11x17.pdf   1   2016-08-09   12:54 PM
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هي شركة الطيران الوطنية املصرية، يقع مقرها الرئيسي في 

العاصمة املصرية القاهرة، وتتخذ من مطار القاهرة الدولي مركزاً 
لعملياتها، متتلكها احلكومة املصرية بالكامل، وتقدم خدماتها 

إلى أكثر ٨٠ وجهة في شتى أنحاء أوروبا، أفريقيا، الشرق 
األوسط، آسيا، الواليات املتحدة وكندا  وأستراليا. تعتبر مصر للطيران 
أول شركة طيران تشغل خطوط جوية في الشرق األوسط، والسابعة 

على مستوى العالم،  تعد مصر للطيران هي أحد أعضاء اإلحتاد 
العربي للنقل اجلوي، وانضمت إلى حتالف ستار أكبر حتالف طيران 

في العالم في يوليو ٢٠٠٨. تعتبر مصر للطيران ثاني أكبر ناقل جوي 
إفريقي بعد خطوط جنوب أفريقيا اجلوية، وحصلت مصر للطيران 

على جائزة أفضل شركة طيران في قارة أفريقيا للعام ٢٠٠٩ في إطار 
فعاليات املؤمتر الدولي لالستثمار السياحي الذي أقيم بدولة موزمبيق    

واالهرا‚ اßديد يرحب باالستاO à اíر“ راتب  
اæدير العا‚ æصر للط7ان ◊ندا

وتتمني النجاح والتوفيق لسيادته و لكل العاملني بشركتنا الوطنيه ،

 o�U��« d�b*«  bO� dL� Ø –U��_« UC�√ dJA�Ë
و كل التوفيق مبنصبه اجلديد مبصرنا احلبيبه .
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1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية
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مواطن كندي من بني ضحايا الزلزال في إيطاليا 

قال وزير الشؤون الخارجية الكندي  ستيفن ديون أن مواطن كندي من بين ضحايا 
الزلزال المدمر في إيطاليا الذي أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 247 فرد وقال الوزير في 
بيان » لقد حزنت جدا لرؤية الخسائر ألمآساوية في االرواح عقب الزلزال المدمر وسط 
إيطليا والذين من بينهم مواطن كندي وأننا نشترك في الحزن علي هؤالء الضحايا الذين 

قتلوا في هذا الحدث الرهيب » واعرب الوزير عن تعازيه من خالل مكالمة تليفونية مع نظيره االيطالي باولو 
جينليوني ولقد وقع الزلزال  بقوة 6٫4 صباح يوم االربعاء 24 أغسطس علي منطقة في وسط أيطاليا وتعاقبت 
الهزات االرتدادية بعد زلك وشعر بها عمال االغاثة واالنقاذ الذين تدفقوا علي المنطقة ، ومن ناحية أخري قام 
المجتمع االيطالي في كندا بالتحرك للمساعدة بعد هذا الزلزال الذي أزال ثالثة مدن في وسط إيطاليا ، وقال بوب 
ساكو رئيس االتحاد الوطني لالعمال االيطالية الكندية والجمعيات المهنية ان منظمته تبحث في الخيارات لدعم 

جهود االغاثة وانهم سوف يجمعون االموال للمدن المتضررة من الزلزال ولكن أالهم االن هي جهود االنقاذ.

مدينة في البرتا تعلن حظر التجول للشباب دون سن ١٥ عاما 
تبدو منطقة بروديرهيم في البرتا منطقة مسالمة وخالبة ولكن سكان المنطقة يقولون ان المراهقين 
يسببون ازعاج للسكان بعد حلول الظالم وقد أشتكي سكان المنطقة  الواقعة شمال مدينة إدمنتون وعددهم 
أو مراقبة  بدون إشراف  الليل  إثناء  يتجولون  المراهقين  الممتلكات وان  1100 فرد من أضرار في 

واستجابة لشكوي السكان فرضت المدينة حظر التجول 
يقل عمره عن 15  فرد  العامة علي أي  االماكن  في 
سنة  بين الساعة الحادية عشر مساء والسادسة صباحا 
مالم يكن مصحوبا بأحد الوالدين او الوصي عليه وهذا 
الحظر فرض للمحافظة علي سالمة وأمن الشباب وفقا 

للقوانين ، وقال عمدة المدينة كارل هوتش أن هناك انزعاج من اشياء تحدث حيث 
يتسلق المراهقين االبنية ويعبثون باالوراق وقال العمدة انه منذ فرض حظر التجول 
علي المراهقين في 6 يوليو الماضي لم يمسك اي فتي وهو يكسر القانون حتي االن 
وإذا حدث فإن اولياء االمور سوف يدفعون الغرامة وهي 100 دوالر عند المخالفة 
االولي و 200 دوالر للمخالفة الثانية ويقول سكان المدينة انهم غير متاكدين من أن هذا 
القانون سيعمل فرقا ، ويسمح القانون للمراهقين بان يقفوا خارج منازلهم في الممشي 
وال ينطبق قانون الحظر هذا علي المراهقين العائدون ليال  من مناسبة مدرسية او 
الذين يعملون او المتطوعين للعمل في وقت متاخر ، ويبدو حظر التجول الذي فرضته 
المدينة غريبا للبعض ولكن عام 2015 أعلنت مدينة تابير في البرتا ساعات للهدوء تبدأ من الساعة 
الحادية عشر مساء وحتي السابعة صباحا لكل المراهقين االقل من 16 سنة ، ووضعت أيضا غرامات 

علي كل من يسب اويحلف او يبصق او يصرخ في الطريق العام .
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أئمة املسلمني في كندا يرفضون تقرير يقول بأن املساجد بها كتب 
حتمل نصوص متطرفة

التي  االستنتاجات  كندا  في  المسلمين  االئمة  تمثل  منظمة  رفضت   : أوتاوا 
خلصت اليها دراسة جديدة تقول أن عدة مساجد ومدارس اسالمية تعلم الشباب 
ان  لالئمة  الكندي  المجلس  النادفي رئيس  إقبال  ويقول محمد  متطرفة  تعاليم 
وكانت   ، بالتطرف  التنديد  في  باالسراع  يقومون  كندا  في  المسلمين  زعماء 
توماس  والمؤلف  السابق  االستخبارات  محلل  منهم  الباحثين  من  مجموعة 
كويجين والشرطة الكندية الفيدرالية ومكتب أستشاري خاص والصحفي من 

أصل مصري سعيد شعيب قد أجروا دراسة وبحث بهدوء في مكتبات المساجد والمدارس االسالمية تحت عنوان 
) عشاق الموت ( ووجدوا أن كل مكتبات المدارس والمساجد االسالمية تحتوي فقط علي كتب التطرف وليس 
غيرها وقال الباحثون أن هذا البحث مهم للغاية بسبب زيادة عدد الشباب الكندي الذي أصبح متطرف وعنيف 
، وان الشباب الكنديون المسلمون االنسانيون وذوي المظهر الحديث قد أغرقوا في هذه االراء المتطرفة،  كما 
تقول الدراسة  ان  العراك بين المسلمين ممن يدافعون عن روح االسالم ومن يدافعون عن االنسانية يعمل في 
كندا والواليات المتحدة وليس فقط في الشرق االوسط وجنوب اسيا وأوربا ، وقبل عام واحد أصدرت لجنة الدفاع 
واالمن في مجلس الشيوخ في كندا تقريرا يقول إن بعض االئمة االجانب ينشرون ايدلوجية دينية متطرفة ورسائل 
عنف ال تتمشي مع القيم الكندية وتساهم في التطرف ودعت اللجنة الحكومة للعمل مع المقاطعات والمجتمعات 
المسلمة للتحقق في أختيار االئمة واصدار شهادات لهم وقد أدان المجلس الوطني االسالمي هذا التقرير ، ولكن 

حكومة كندا تعتزم إنشاء مكتب وطني وضعت له ميزانية كبيرة لمقاومة التطرف في كندا.

الشرطة الفيدرالية الكندية تسمح بأرتداء 
احلجاب كجزء من الزي الرسمي 

العامة  السالمة  وزير  بأسم  متحدث  ذكر 
رالف جودال يوم االربعاء 24 أغسطس أن 
الشرطة الفيدرالية الكندية ستسمح منذ االن 
الشرطة  في  العامالت  المسلمات  للنساء 
بأرتداء الحجاب كجزء من الزي الرسمي 
لهم والهدف من هذه الخطوة تشجيع المرأة 

المسلمة علي االنضمام للعمل في الشرطة الفيدرالية وذكر ايضا المتحدث 
متقدم  جهاز  هي  الفيدرالية  الشرطة  أن  االلكترونية  رسالته  في  الرسمي 
مختلفة  ودينية  ثقافية  خلفيات  من  االشخاص  جميع  ويحترم  يقدر  وشامل 
وقد وافق مفوض الشرطة الفيدرالية بوب بولسون علي هذه التغيرات في 
االونة االخيرة وفي اوائل التسعينات سمحت الشرطة الكندية للرجال من 
طائفة السيخ بارتداء العمامة وقد سمحت قوات الشرطة االخري في العالم 
وفي كندا للنساء المسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي بما في ذلك 
والسويد  المتحدة  المملكة  وأدمنتون وكذلك شرطة  تورنتو  خدمات شرطة 
الشرطة  وتجد   ، بهذا  امريكا  في  الواليات  بعض  تسمح  كما   ، والنرويج 
الفيدرالية الكندية صعوبة في جذب المجندات االناث للعمل بها بعد االعالن 
الشرطة  هيئة  أن   مع   ،و  الشرطة  هيئة  داخل  بالمجندات  تحرشات  عن 
االناث  بها من  العاملة  القوة  لديها 30٪ من  يكون  بأن  ترغب   الفيدرالية 
بحلول عام 2025، لكن االعالن عن وجود تحرشات واعتداءات جنسية 
بالمجندات  جعل االمر صعبا خاصة بعد أنضمام مئات من المجندات  في 
رفع دعوي ضد هيئة الشرطة تتهمها بالتمييز ضدهم ، وحاليا ال توجد اي 
مجندة  ترتدي الحجاب في الشرطة الفيدرالية ، هذا وقد قالت متحدثة بأسم 
جيدا  مناخا  سيخلق  التغيير  هذا  إن  للكنديين  االسالمي   الوطني  المجلس 

للنساء المسلمات الالتي  يرغبن  العمل في الشرطة الفيدرالية الكندية.

السياسة  يهجر  هاربر  ستيفن 
أعلن رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر يوم الجمعة 26 أغسطس انه سيترك 

عشرة  بعد  جاء  االعالن  وهذا  بالسياسة  العمل 
أشهر من رفض الناخبين لحكومتة في االنتخابات 
العامة وبعد 18 عاما قضاها هاربر في خدمة كندا 
علي  السابقة  حكومته  إنجازات  هاربر  ولخص 
مدي عشرة سنوات فأشار الي تخفيض الضرائب 
وتشديد العقوبات علي المجرمين وتوجيه االقتصاد 

إثناء أسوأ كساد عالمي ، ونوه الي أن كندا اصبحت أقوي من مجموعة السبعة 
متعاقبة منذ عام 2006  قاد ستيفن هاربر ثالثة حكومات  ، وقد  الصناعية  دول 
الماضي ، وبعد ذلك أستقال هاربر  الليبرالي في أكتوبر  امام الحزب  حتي هزم 
من منصبه كزعيم لحزب المحافظين ولكنه أستمر في تمثيل دائرته االنتخابية في 
كالجاري ويترك هاربر وراؤه حزب في حاجة الي افكار جديدة لتعمل علي هزيمة 
حكومة ترودو في االنتخابات التالية عام 2019 ، هذا وقد  ارسلت متحدثة باسم 
أنشاء شركة تضم  فيها أن هاربر  الكترونية تقول  أنا توماال رسالة  هاربر وهي 
مجموعة من المستشارين لتقديم المشورة للعمالء  الدوليين وان شركته ستعمل في 
التكنولوجيا والتمويل والطاقة والبنية التحتية والتصنيع باالضافة الي اشياء أخري 
في الواليات المتحدة والشرق االوسط واسيا . وحتي االن بدا قليل من السياسيين 
التقدم ألخذ مكان هاربر منهم وزير الخارجية السابق ماكسيم بيرنييه والطبيبة كيلي 

ليتش ورئيس مجلس الخزانة السابق توني كليمنت وايضا مايكل تشونج

قواعد جديدة جلوازات السفر الكندية فقط للمواطنني ذوي اجلنسية 
املزدوجة املسافرين باجلو 

بداية من 30 سبتمبر سيلزم علي الكنديين المزدوجي الجنسية إستخدام جواز السفر الكندي فقط عند العودة الي كندا 
عن طريق الجو ، وستصبح هذه القاعدة الجديدة نافذة بداية من 30 سبتمبر وهذه هي الخطوة االخيرة حيث ستنتقل 
كندا الستعمال المسح االلكتروني لوثائق السفر ، ونظام الفرز او المسح االلكتروني سيعزز االمن علي الحدود 
ومراقبة خروج المسافرين بما فيهم الكنديين الذين يعيشون علي إعانات حكومية ، وهذه القواعد الجديدة قد فاجأت 
العديد من الناس الذين قالوا أنها تمييز ضد المواطنين المذدوجي الجنسية وطريقة للحصول علي االموال ، وقد تخلق 
هذه القواعد الجديدة فوضي اذا أكتشف المواطن المذدوج الجنسية  هذا في اللحظة االخيرة  قبل اقالع الطائرة ، 
والنظام الجديد االلكتروني لفرز وثائق السفر سيساعد شركات الطيران علي التحقق من ان جميع المسافرين لديهم 
الوثائق المطلوبة للسفر اوالتنقل من بلد الخر عبر خطوط الطيران وهذه الوثائق هي بطاقة الجنسية وبطاقة اثبات 
الهوية وجواز السفر الكندي يفي بهذين الشرطين وهو وثيقة السفر الوحيدة المقبولة للسفر بالجو وحاليا يستطيع 
المواطن الكندي المذدوج الجنسية استعمال جواز السفر االخر الخاص بالبلد الثاني للدخول الي كندا عن طريق الجو 
اذا قدم ما يثبت شخصيتة كرخصة القيادة او بطاقة الجنسية، هذا  وقد قام مسؤولوا الشئون العالمية في كندا باالعالن 
عن التغيرات الجديدة في صاالت الدخول في مطارات كندا وفي وسائل االعالم وفي البعثات الخارجية الكندية 

ومكاتب تسجيل المواطنين الكنديين في الخارج

كيف قام طالب كندي من هاميلتون 
بحمل العلم االيراني في مراسم أختتام 

دورة االلعاب االوملبية في البرازيل ؟

كام جاليندو لم يذهب أبدا الي إيران وال يتحدث الفارسية 
في  االولمبية  االلعاب  في  االيراني  الفريق  ساعد  ولكنه 
البرازيل ، فعندما قرر الفريق االيراني عدم االشتراك في 
االرهاق  بسبب  االولمبية  لاللعاب  الختامي  الحفل  مراسم 
الشديد فقد أختار احد المتطوعين لمساعدته في حمل العلم 
كام  المتطوع  الكندي  اختير  ولهذا  الفريق  بأسم  االيراني 
أونتاريو  في  هاملتون  مدينة  من  سنة   22 وسنه  جاليندو 
من  عديد  قليلة وسط  ساعات  لمدة  إيران  علم  بحمل  وقام  
الرياضيين العالميين ودار معهم حول إستاد ماراكانا ليمثل 
بلد لم يزرها أبدا ، وكان هو الممثل الوحيد للفريق االيراني 
، وكام جاليندو طالب علوم سياسية من جامعة ماك ماستر 
دولة كولومبيا  قبل وهو اصال من  دولة من  وقد زار 16 
ويتحدث االسبانية وقليل من الفرنسية وكان قد تطوع للعمل 
 2015 عام  هاملتون  في   ) امريكا  )بان  العاب  دورة  في 
وعندما تطوع للعمل في االلعاب االولمبية في البرازيل ظن 
انهم سيضعوه في مكان ليتحدث اللغة االسبانية ولكنه أعطي 

واللغوي  التشغيلي  الدعم  في  دورا 
 ، االيراني  للفريق  واللوجستي 
علي  جاليندو  كام  تعرف   وبهذا 
ايران وقال عنهم  64 رياضي من 
وعندما   ، حقا  رائع  شعب  إنهم 
لم  االيراني  العلم  حمل  اليه  أسند 
هذا  الن  هذا  يصدق  أن  يستطيع 

المتألقين ولشدة  الرياضيين  الي  يسند  ما  شرف كبير غالبا 
حماسه وقبل ساعتين من الحفل اهتم تماما بمظهرة واستقل 
الحافلة مع باقي الرياضيين التي أخذت خمسون دقيقة لتصل 
الي االستاد وكان كثيرا من الرياضيين قد غطوا في النوم 
انه كان يتضور جوعا  بقي مستيقظا مع  يقول ولكنه  ،كما 
هدير  وسمع  االستاد  الي  وصل  وحالما  بالصداع  ويشعر 
الذي  العلم  بالنشاط وعند حمله  الجماهير والموسيقي شعر 
كان اثقل مما يظن جاهد حتي ال يسقط منه العلم وخاصة 
عندما هطلت االمطار وتضاعف وزنة بسبب المياه وحاول 
كام اال يظهرإنه يجاهد ليحافظ علي العلم من السقوط  امام 
الكندي  الفريق  فوز   كام  وقد شاهد   ، التليفزيون  كاميرات 
وشاهد العروض الختامية وإطفاء الشعلة االولمبية وقال انه 
يشعر باالمتنان للفريق االيراني النه أعطاه خبرة نادرا ما 

يحصل عليها أحد . وقال لقد كانت هذه فرصة جميلة حقا.
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ثالثــــــــة فى واحــــــــد

توفيق مرتي مينا

السادسة  فى  طفل صغير   1943
بالنشاط  ويمتلىء  الحبور  يملؤه 
التى يصحبه  والحياة يسعد باألوقات 
أخوه الكبير مع كتاب ملىء بالصور 
وإسمها  الصغيرة  القرية  والحكايات 
الواسطى /  )بنى حدير وتتبع مركز 
بها  شقيقه  يعمل  والتى  سويف(  بنى 
من  خالية  الحديدية  السكك  بمحطة 
المدارس، فأصبح شقيقه هو المدرسة 
وحين   ، المعرفة  منها  يتلقى  التى 

استطاع ذلك الطفل أن يحل طالسم 
أصطحبه  وكتابة  قراءة  باء  ألف 
يتفاخر  بالمحطة  مكتبه  إلى  شقيقه 
إلى  قدمه  أنجزه،  بما  زمالئه  أمام 
المحطة  ناظر  المقرب  صديقه 
حقيبة  دائماً  معه  يصطحب  الذى 
مألى بالكتب فقد كان يدرس بكلية 
وقد  اإلنجليزية،  اللغة  قسم  اآلداب 
أٌعجب بالطفل الصغير وقال ألخيه 
من  سأريحك  اآلن  من   : الكبير 
تعليمه وسأتكفل أنا بتعليمه القراءة 
الكلمات  والكتابة وقد أعلمه بعض 
اإلنجليزية إن كان مستعداً لتلقيها، 

هكذا تلقيت أولى دروسى من هذا 
نقل  تم  وعندما  العظيم،،  اإلنسان 
المنصورة  إلى محطة  الكبير  أخى 
ألنتظم  سانحة  الفرصة  كانت  فقد 

الثانوية  ثم  اإلبتدائية  المدرسة  فى 
وناظر  حدير(  )بنى  قرية  ونسيت 
واصبح  إسمه  نسيت  الذى  المحطة 
الحين  بين  تلوح  باهتة  ذكرى  مجرد 

واآلخر. 
شيء  كل  المنصورة  مدينة  فى   
من  الوقت  ذلك  )فى  والناس  جميل 
يتحلون  الماضى(  القرن  خمسينات 
وأقرانى  كنت  والمرح،  بالطيبة 
نوّزع وقتنا بين المرح وبين العبادة، 
الرب  لنعرف  ملجأنا  هى  فالكنيسة 
الخيرات  ونقدم شكرنا على  ونصلى 

التى منحنا إياها.....
بشارع  ميخائيل  المالك  كنيسة 
كثيراً  تبعد  ال  والتى  الجديدة  السكة 
وطريق  الخواجات(  )سوق  عن 
البحر  شارع  عن  يفصلها  قصير 
أضحت  العظيم،  للنيل  المالصق 
لحضور  التى نقصدها يومياً  كنيستنا 
إجتماعات )الشبّان(، فيها نجد السالم 

من  إثنين  بفضل  والتأمل  والسكينة 
يونان  شوقى  األستاذ  المرشدين: 
الثانوية،  الزراعة  بمدرسة  المدرس 
واألستاذ رمزى عزوز مدرس اللغة 
الكامل  الملك  بمدرسة  اإلنجليزية 
النشاط  من  شعلة  كانا  الثانوية،،، 
المسيحية  التربية  جيلنا  تربية  فى 
الصحيحة، لم يقفا عند دروس الكتاب 
المقدس أو الصالة باألجبية أو شرح 
فى  وإنما أصبحا مرشدينا  الطقوس، 
أما  الطيبة،  والعادات  القويم  السلوك 
)بالهدوء  أرشدونا  فقد  السيئة  عاداتنا 

بالزجر  وليس  العذبة  واإلبتسامة 
كيف  بجهنم(  والتلويح  والترهيب 
أبناء  بحق  أصبحنا  عليها.  نتغلب 

شوقى ورمزى.
عن  أنباء  تصلنا  بدأت   1954
الخدمة  فى  النشيطين  األستاذين 
مؤداها أنهما قد تم إختيارهما لخدمة 
يونان  شوقى  األستاذ  وأعم،  أكبر 
المتزوج أُختير كاهناً على مذبح هذه 
الكنيسة وُرسم بإسم أبونا أنطونيوس، 
كان  يبكى،  رسامته  يوم  رأيناه  وقد 
التى  الكبيرة  المسؤلية  هذه  يتهيب 
إختاره الرب لها، أما األستاذ رمزى 
بالدير  اليوم قرر اإللتحاق  ففى نفس 
راهباً يترك العالم بكل ما فيه ويختار 

النصيب الصالح.
راعينا  هو  أنطونيوس  أبونا  ظل 
ومرشدنا،،، لكننا بين الحين واآلخر 
كنا نذكر األستاذ رمزى الذى لم نعرف 
بعد  لكننا  )الرهبنة(  الجديد فى  إسمه 

عدة سنوات عرفنا اإلسم وهو )األنبا 
ومطرانها  الغربية(  أسقف  يوأنس 
عقود  وانصرمت  بعد،  فيما  العتيد 
الكبير  أخى  زارنى  السبعينات  وفى 
موضوعات  فى  نتكلم  كنا  بيتى،  فى 
الكهنوت  رجال  إلى  ووصلنا  شتى 
وكيف تطور بهم المجتمع المسيحى، 
كيرولس  البابا  منذعهد  ألخى:  قلت 
السادس والنهضة تعم الكنيسة فقد قام 
قداسته )نيّح هللا نفسه( برسامة العديد 
المؤهالت  ذوى  من  األساقفة  من 
إجتماعية  مراكز  فى  كانوا  العليا، 
تركوا  لكنهم  كبيرة  ومالية  وعلمية 
المسيح،  واختاروا  العالم  ذلك  كل 
والبتولية  النسك  حياة  أحبوا  رهباناً 
من  ينهلون  بالكهنوت  والتصقوا 
التوحد هذه  الرب وفى حياة  تعاليم 
صاروا الشموع التى تضىء لشعب 
الكنيسة وترشده. ومن هؤالء إختار 
االساقفة  السادس  كيرولس  البابا 
الذين قادوا الشعب إلى النهضة التى 

تراها اآلن 
بعمق،  ينصت  الكبير  أخى  كان 
وأكملت: وكثال فإن مطران الغربية 
والمعروف  يوأنس  األنبا  وتوابعها 
الكنيسة  على  وغيرته  بشجاعته 
الجليل  المطران  هذا  وشعبه،،،، 
كان أستاذ اللغة اإلنجليزية بمدرسة 
فى  هنا  الثانوية  الكامل  الملك 
بالدير  التحاقه  قبل  وكان  المنصورة 
معلمنا ومرشدنا ونحن نخطو لمرحلة 
لن  عزوز  رمزى  األستاذ  الشباب، 

ننسى محبته..... 
األستاذ  تقول؟  ماذا  أخى:  قاطعنى 
بنى  محطة  ناظر  عزوز  رمزى 
فى  وانت  يعلمك  كان  الذى  حدير 
السادسة؟... أجبت ياألهى، هذه الفترة 
سقطت من ذاكرتى،، أنت استرجعتها 
باعتباره  معه  أتعامل  كنت  لقد  لى، 
الكنيسة  خادم  األنجليزية  اللغة  أستاذ 
البعيدة  األيام  الذاكرة  من  وسقطت 
القديم وكفاحه إلنهاء دراسته  وعمله 

الجامعية.
من  نفسه  ينتزع  وهو  أخى  قال 
ذكريات الماضى : نعم نعم،،، األستاذ 
أستاذ  المحطة،  ناظر  عزوز  رمزى 
مطان  يوأنس  أنبا  األنجليزية  اللغة 

الغربية. كم هى عظيمة كنيستنا.

وغالوتك ياريس... الفساد 
وصل لرموش العني... !!

بقلم : مهندس نبيل املقدس 
مافيش   
فيكي  مكان 
فيه...  منتشر  والفساد  إال  مصر  يا 
إال وهو  يا مصر  مافيش واحد منك 
فاسد وأولهم أنا... تتصوروا انا اتهم 
يكون  ما  كل  ألنني  بالفساد  نفسي 
المصالح  أحد  لي مصلحة معينة في 
اليمين  جيبي  أخصص  الحكومية 
لكي  الجنيهات  من  العشرات  لبعض 
يديه  بين  الذي  للموظف  أغمزهم 
في  ساهم  الكل  ينهيه..  لكي  طلبي 
الفساد.. الكل إستبدل إستنشاق الهواء 
في  الفساد  رائحة  أصبحت  بالفساد.. 
ال  مصر  لها.  المميزة  السمة  مصر 
تستحق كل هذا الفساد.. مصر طيلة 
أستطيع  ال  طاهرة..  شريفة  عمرها 
ما  كل  الفساد..  بداية  زمن  تحديد 
الفساد بيزداد كل يوم من  أعرفه أن 
زمن حتي وصل إلي رموش ُعيونا. 
 الفساد له تأثير مباشر علي الوضع 
واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي 
تتسابق  وقت  في  وخصوصا  لمصر 
مصر مع الزمن لكي تتقدم وتنهض. 
"أنه  هو  اإلداري  الفساد  وتعريف 
وغير  المفوضة  السلطة  استغالل 
المفوضة لتحقيق مصلحة خاصة على 
للمؤسسات  العامة  المصلحة  حساب 
ويعتبر  الربحية".  وغير  الربحية 
نية  بحسن  المؤسسات  أداء  انحراف 
الفساد  إطار  في  هو  نية  بسوء  أو 
حسنة.  النية  كانت  مهما  اإلداري 
يتحول  المهمل  المدير  أو  الموظف 
إهماله وعدم مباالته إلى سوء إدارة 
النظام  عليه  يعاقب  إداري  فساد  أو 
ألنه يؤثر سلبياً في نتائج المؤسسات. 
 وأكثر األماكن فسادا في الحكومة 
مثال  ولي  المحلية..  المجالس  هي 
اسكن  التي  المنطقة  أن  ذلك  علي 
فيها عبارة عن فيالت ألشهر الكتاب 
ومنذ  الجميل..  الزمن  في  والفنانين 
الفيالت..  هدم  عدم  قرار  صدور 
هدم  يتم  تقريبا  شهر  كل  أن  وجدنا 
شاهقة  عمارة  منها  بدال  وقيام  فيال، 
البناء..  لقانون  مخالفة  دور   14 من 
األالت  األن وخصوصا وجود  حتي 
البناء  زمن  قّصرت  التي  والمعدات 
ثالثة  او  شهرين  إلي  سنة  من 
كانت  أين  نفسي  وأسأل  بالكثير... 

المجالس المحلية وقت التشييد..!؟؟ 
يرتبط  الفساد  إن  يرى  من  هناك   
إقتصاديا،  المجتمع  تطور  بدرجة 
وخصوصا في الدول النامية والدول 
نظام  من  انتقاليه  بمرحله  تمر  التي 
آخر.  نظام  إلى  واقتصادي  سياسي 
وطبقا لهذا الرأي فان ضعف موارد 
واألجور  الرواتب  وانخفاض  ألدوله 
خاصة  الفساد  تفشي  إلى  يؤدي 
وكبار  الصغار  ألدوله  موظفي  بين 
عمليات  أن  ننسي  وال  المسئولين. 
أصول  طرح  تم  حيث  الخصخصة 
الرئيسي  المسبب  هو  للبيع  ضخمه 
الفساد في مصــر. فبيع  وراء تفشي 
او  الكبيرة  العام  القطاع  شركات 
واسعا  مجاال  تعطي  الصغيرة  حتي 
غير  والتربح  الوظيفي  لالنحراف 
المشروع، كما إن المسئولين القائمين 
يتمتعون  ما  عادة  العملية  تلك  على 
يوجد  مما  واسعة  تقديريه  بسلطات 
غير  والتربح  للفساد  كبيرة  مساحه 

المشروع.
فيها  فساد مشهورة،   هناك حادثة 
القبض  المصرية  الشرطة  ألقت 
على برلماني سابق ) ال داعي لذكر 
نم  كبري،  فساد  قضية  في   ) اسمه 
بقيمة  رشوة  على  بالحصول  إتهامه 
تنازله  مقابل  مصري  جنيه  مليون 
لبطالن  رفعها  قد  كان  دعوى  عن 
القطاع  شركات  إلحدي  أرض  بيع 
العام..! والمثير في قضية هذا النائب 
لمكافحة  جمعية  يترأس  شخصيا  أنه 
دعاوي ضد  برفع عدة  وقام  الفساد، 
حوادث فساد حكومي ومخالفات بيع 
أراضي كانت مملوكة للدولة لصالح 
رجال أعمال. هذه الحادثة تشير إلي 
وصل  انه  حتي  الفساد  تغلغل  مدي 
وال  نفسه.  الفساد  يحاربون  من  إلي 
ننسي تم إتهام وزير الزراعة السابق 
مع بعض اعوانه في قضية رشوة... 
السنوات  طيلة  اعظم  كان  خفي  وما 
السابقة منذ ثورة يوليو 52. فكل حقبة 
والسرقات  الرشاوي  من  تفلت  لن 
شرعية صورية  بطرق  إما  والتملك 

أو بوضع اليد. 
في  الحكم  السيسي  تولي  ومنذ   
تشريعات  أصدر   2014 يونيو 
جاء  الفساد،  محاربة  شأنها  من  عدة 
لسنة   89 رقم  القانون  مقدمتها  في 
إعفاء رؤساء  بشأن حاالت   ،2015
وأعضاء الهيئات المستقلة واألجهزة 
يتم  لم  لكن  مناصبهم.  من  الرقابية 
أنه  كما  يصدر..  لم  وكأنه  تطبيقه، 
مستشار  منصبا  السيسي  استحدث 
الفساد،  لمكافحة  الجمهورية  رئيس 
الرقابة  هيئة  من  اختاره  الذي 
تحقيق  وضمان  لمتابعة  اإلدارية، 
الرقابة  هيئة  بين  والتنسيق  التعاون 
اإلدارية ومختلف األجهزة األمنية... 
وما زالت اإلنحرافات موجودة بشدة. 
يفوتني أن عرقلة إصدار   كما ال 
من  نوع  هو  الكنائس،  بناء  قانون 
أنواع الفساد.. فكون الحكومة تخضع 
في  السلفية  المجموعات  ألوامر 
اي  وجود  وحذف  المسودة  تعديل 
مؤشر لوضع الصليب والجرس علي 
يخالف  ألنه  بيّن  فساد  فهو  المنارة 
الدستور.. فطالما ليس هناك اي قيود 
علي  هذا  ينطبق  الجوامع،  بناء  في 

الكنائس، طبقا للدستور. 
 الحل الوحيد اوال : هو تعيين لكل 
مجلس حي رجل من الجيش يديرها 
الجيش  ذمة  علي  يبقي  أن  بشرط 
الرئاسات  هذه  ان  اتصور  برتبته.. 
الفوضي  محو  في  تتحكم  سوف 
والفساد في هذه المؤسسات.. وسوف 
التي  المصاريف  زيادة  من  تصلح 
اشياء  شراء  في  تُصرف  كانت 
عمليات  أن  اتصور  كما  وهمية.. 

الفساد سوف تنتهي ويتم وأدها. 
 أما الحل الثاني يتمثل في نفوسنا 
ثقافة  وضمائرنا... فعلينا ان نكتسب 
أن  نتعلم  كما  الرشاوي..  تقديم  عدم 
ال نتطلع إلي األعلي بطرق ملتوية.. 
المفروض أن القضاء علي الفساد 
واإلهتمامات  األشياء  أولي  من  هو 
فعال  والحكومة.  الرئيس  جدول  في 
الفساد  ياريس..  عندنا  وغالوتك 

وصل لرموش ُعيونا...!!

]بقية مقال مصر توافق على مشروع 
قانون بناء الكنائس ص 21[

حصر الكنائس
ويمنح القانون المحافظ »مدة ال تجاوز 
أربعة أشهر من تاريخ« للرد و«إخطار 
مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه 
بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي 
حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار 

الرفض مسبًبا«.
»تغيير  القانون  مشروع  ويحظر 
الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق 
الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، 
ولو توقفت إقامة الصالة والشعائر الدينية 
على  يتم  تصرف  كل  باطال  ويقع  بها، 

خالف ذلك«.
وتمنح المادة الثامنة من مشروع قانون 
الصبغة  صدوره  قبل  القائمة  الكنائس 
مرخًصا  » يُعتبر  فيه:  وجاء  القانون، 
العمل  تاريخ  في  قائم  مبنى  كل  ككنيسة 
بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية 
المسيحية بشرط ثبوت سالمته اإلنشائية 
وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي 

معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفًقا 
والتزامه  المعتمدة،  البنائية  لالشتراطات 
التي تتطلبها شؤون  بالضوابط والقواعد 
المنظمة  والقوانين  الدولة  عن  الدفاع 

ألمالك الدولة العامة والخاصة«.
الطوائف  العاشرة  المادة  وتلزم 
كشوف  بتقديم  مصر  في  المسيحية 
بحصر للكنائس القائمة والمباني الملحقة 
بهذا  العمل  تاريخ  من  سنة  خالل  بها، 
القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام 
عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، 
والجهات  الوزراء  عضويتها  في  تضم 
المعنية،  الطائفة  وممثل  المختصة، 
هذه  أوضاع  دراسة  اللجنة  وتتولى 
لتوفيق  الالزمة  الحلول  المباني واقتراح 

أوضاعها«.
يجوز  »ال  القانون  مشروع  وحسب 
بعد  ترد  طلبات  أي  في  النظر  للجنة 
األولى  الفقرة  في  إليه  المشار  الميعاد 
من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير 
الوزراء،  مجلس  على  يُعرض  برأيها، 
إجراءات  من  بشأنها  يراه  ما  التخاذ 

أي  المباني، وحسم  هذه  أوضاع  لتوفيق 
الوزراء  لمجلس  بشأنها، ويجوز  خالف 
وفق  لذلك،  ضرورة  هناك  كانت  متى 
من  يلزم  ما  إصدار  اللجنة  تعرضه  ما 
الشأن«، ويحظر  هذا  في  قرارات 
مشروع القانون »منع أو وقف ممارسة 
من  أي  في  الدينية«  واألنشطة  الشعائر 

الكنائس القائمة«.
هو  الحالي  القانون  مشروع  ويعتبر 
األول في تاريخ مصر، الذي ينظم بناء 
وترميم الكنائس، وكان األمر يخضع في 
وعادة  األمنية،  الجهات  لتقدير  السابق 
كنيسة  أية  ترميم  أو  بناء  تعطيل  يتم  ما 

لسنوات طويلة.
مادة  في  المصري  الدستور  ويلزم 
235، البرلمان بإصدار القانون باعتباره 
وتنص  للدستور،  المكملة  القوانين  من 
مجلس  »يصدر  اآلتي:  على  المادة 
قانوناً  له  انعقاد  دور  أول  في  النواب 
يكفل  بما  الكنائس،  وترميم  بناء  لتنظيم 
لشعائرهم  المسيحيين  ممارسة  حرية 

الدينية«. عن ايالف



بي… ”طعة من جدار برلني بـ 20 
ألف دوالر 

 ذكر دار »مزادات كريستيز« في الواليات المتحدة أن 
الرئيس  توقيع  تحمل  تعرض  برلين  جدار  من  »قطعة 
في  مزاد  في  للبيع  ريجان  رونالد  الراحل  األميركي 
أميركي«.  دوالر  ألف   20 يقارب  ما  مقابل  نيويورك، 
 60x30x5 قياساتها  تبلغ  التي  »القطعة  أن  إلى  ولفت 
سنتيمترا، من المتوقع أن تباع في المزاد الذي يعقد يومي 
21 و22 من سبتمبر/أيلول المقبل بمبلغ يصل إلى 20 
ألف دوالر«، موضحاً أن »القطعة تعد من جدار برلين 
التي ستعرض للبيع في المزاد جزءا صغيرا من ميراث 
كبير تركه ريجان وزوجته نانسي، ويضم هذا الميراث 

قطعا فنية وكتبا وقطع أثاث وحلي«.
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بقلم مدحت موريس
 (voicy2005@yahoo.com)

مازال  وهو  عليه  مرت  أكثر  أو  ساعة 
صيف  ليلة  فى  غرفته  شرفة  فى  جالساً 
جميلة من ليالى المدينة الغارقة فى األصالة 
الرومانسية  بين  مشاعره  تناقضت  والقدم. 
المرصعة  السماء  يتأمل  عندما  الحالمة 
له  ...فتبدو  كونى  انتظام  فى  تتألأل  بنجوم 
سمراء  فاتنة  بعنق  يحيط  الماس  من  كعقد 
بلغة  ويكتفيان  اليه  وتنظر  اليها  ينظر 
العيون التى تسمو بالغتها عن أية كلمات، 
فجأة وهو يخفض رأسه  تتبدل مشاعره  ثم 
ببطء وتتسلط على عينيه صورة أخرى هى 
بحركته  وأنينه،  بضجيجه  الشارع  صورة 
الحمى  عليه  اشتدت  كمريض  العشوائية 
تلك  تجره  طبيعياً.  أمراً  هذيانه  فصار 
الى  الرومانسية  الصورة وتسحبه من عالم 
يستنشق غبارها  وواقعية مريرة  آخر  عالم 
فيضيق صدره وتضيق غرفته وشرفته بل 
يرفع عينيه مرة  كله.  الكون  ويضيق عليه 
أخرى نحو السماء وقمرها ونجومها، نحو 
صفاءها ونقاءها...يسترد أنفاسه ...يستريح 
الشارع  لكنه - دون مبرر - يطالع  قلبه... 
المشاعر  تتباين  أخرى!!!.  مرة  والطريق 
وتتناقض.ولكن هناك شىء ما..شىء غريب 
يشده الى الشارع والطريق، شعور غريب 
ومريب واألغرب أنه يستعذب هذا الشعور 
وتلك األحاسيس التى تشده الى ذلك العالم...
عالم الطريق. ينهض فجأة فى تعجل، يسرع 
فى ارتداء مالبسه وكأنه تذكر فجأة موعداً 
الواقع.  أرض  الى  المنزل  غادر  هاماً...ثم 
الناس...على  هناك...بين  وكان  دقائق 
يشعر  يفعلون،  ما  يفعل  الطريق،  قارعة 
ويشرب  يأكلون  ما  يأكل  يشعرون،  بما 
يربحون.  كما  يربح  واألهم...  يشربون  ما 
التحم بالشارع والطريق بل صار جزءاً من 
الطريق.. جزءاً من الضجيج. أخذته األيام 
والطريق يمتد أمامه واندهش عندما لم يعد 
يشعر بمرارة الطريق الذى كان يراقبه من 
شرفته بل ولم يعد صدره يضيق بما يراه، 
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يحررها هانى نصحى

ومضى عداد العمر يدور والطريق يمتد الى 
ما ال نهاية أما هو فكان أيضاً ماضياً ولكن 
تنهب  كعربة  أكبر  وضجيج  أسرع  بصورة 
اآلخرين  قبل  الوصول  تتلهف  نهباَ  األرض 
وبعدما  منتهى!!!!.  الغير  الطريق  لنهاية 
يكتشف  لألبيض  األسود  من  رأسه  تستحيل 
وعبثاً  للطريق  نهاية  نقطة  ال  أنه  أخيراً 
يحاول تذكر نقطة البداية فتخونه ذاكرته التى 
وهنت وأعياها الطريق وعالمه، ينظر خلفه 
متوساًل العودة فيرى أياماً وشهوراً وأعواماً 
يسير  الطريق.  قارعة  على  منه  سقطت  قد 
خطوات بقدمين منهكتين...لهيب مستعر فى 
أرض  على  ويجلس  حذاءه  قدميه....يخلع 
وعرة ملتمساً راحة مفقودة فال يجدها...يسمع 
مياه جارية،  أذناه...صوت  تخطئه  ال  صوتاً 
هدفه  أن  أدرك  عندما  حسرة  فى  رأسه  هز 
قدميه  ليبلل  مياه  يجد جدول  أن  هو  األسمى 
ويطفىء لهيبها.... ويا له من هدف!!!. أسقط 
بسيط  انتابه شعور  الباردة،  المياه  فى  قدميه 
بالراحة...ومع ضوء الطريق الخافت أبصر 
وجهاً وكأنه طفا فجأة على سطح الماء...وجه 
نساه أو كاد أن ينساه...وجهه الذى كان يعرفه 
مضافاً اليه شقاء الطريق وعالمه فصار وجهاً 
يعرفه  الذى  وجهه  عن  يكون  ما  أبعد  آخر 
وجه  وعلى  يعرفه.  كان  الذى  بالحرى-  أو- 
جيداً.... يعرفه  آخر  شيئاً  رأى  أيضاً  المياة 
صورة السماء المنعكسة عليها...هب واقفاً.. 
منذ  السماء  نحو  يرفعها  لم  التى  رأسه  رفع 
زمن بعيد...رفع رأسه ليستريح قلبه ويسترد 
أنفاسه من جديد....لكن عينيه لم تبصر قمراً 
ينير أو نجوماً تتألأل بل سماء خالية من كل 
ال  بحركة  ثم  يائساً  حزيناً  جلس  شىء!!!. 
بالماء  ومألها  المرتعشتين  يديه  مد  ارادية 
الفوقيات  الى  النظر  عاود  ثم  وجهه  ماسحاً 
أبصر  عندما  قلبه  واستراح  أنفاسه  فاسترد 
ونقاءها  وصفاءها  ونجومها  وقمرها  السماء 

بعدما زال عن عينيه غبار الطريق. 

 fi�رون من •وâون حيrباح
 !! C7طÇ ‚ر™D ∂g CالروبوتD

»الذكاء  مجال  في  ومتخصصون  باحثون   حذر 
الصناعي« من »الروبوت« مؤكدين أنه سيتحول قريباً 
إلى »مجرم خطير« ال يمكن ردعه. وأوضح الخبراء، 
في  ستتمكن  الروبوتات  أن  »ذا صن«  حسب صحيفة 
التعلم من تجاربها، ما قد يجعلها عرضة  المستقبل من 
قررت  حال  أنه  الصحيفة  وأضافت  القوانين،  لمخالفة 
من  سيكون  إجرامية،  عناصر  تصبح  أن  الروبوتات 
المستحيل توجيه التهم له. وأورد كل من أميتاي إيتزيوني 
وأورين إيتزيوني في ورقة بحثية من المقرر أن تُنشر 
والتكنولوجيا«  الترفيه  لقانون  »فاندربيلت  دورية  في 
مثاال على السيارات ذاتية القيادة إلظهار األخطاء التي 
من  عدداً  أن  يذكر  »الروبوت«.  عن  تنجم  أن  يمكن 
واجن«  »فولكس  مثل  العالم،  حول  الشركات  كبريات 
الروبوتات،  من  عديد  فيها  يعمل  و«مايكروسوفت« 
مصانعها،  داخل  والمسؤوليات  المهام  بكل  تقوم  والتي 
كبيرة  مخاوف  والمهتمين  الخبراء  على  تسيطر  بينما 
بشأن سيطرة الذكاء الصناعي على اإلنسان، وذلك كما 
تخيلته السينما في عدد كبير من األفالم السينمائية، والتي 
الروبوتات  أو  للذكاء االصطناعي،  يمكن  أنه  تصورت 
واآلليين، السيطرة على العالم ليصبح خارج تحكم البشر.
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صور  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشر   
شوارع  في  العمل  سائق  بدون  أجرة  سيارة  الول 
ضيق.  نطاق  على  تطبق  تجربة  في  سنغافورة 
ودعت شركة نوتونومي المطورة للسيارة، مجموعة 
األجرة  السيارة  خدمة  تطبيق  لتحميل  الناس  من 
تاكسي« وتجربتها مجانا في حي شركات  »روبو 
التكنولوجيا في غرب سنغافورة، على أمل الحصول 
عام  في  الخدمة  إطالق  قبل  مفيدة  تعليقات  على 
2018. وأجريت التجارب بسيارة ميتسوبيشي أي-
ام.اي.إي.في الكهربائية وبوجود مهندس على عجلة 

القيادة لمراقبة النظام والتدخل إذ ما تطلب األمر.

العrور على gبرÇ Òيا†ة 
عمرها 50 ألف عا‚

موسكو - وكاالت
يبدو أن اإلنسان مارس مهنة الخياطة في مراحل 
 50 قبل  ما  إلى  ربما  تعود  ًجدا  مبكرة  زمنية 

ألف عام.
هذا ما تشير إليه إبرة طولها فوق المتوسط عثر 
عليها علماء آثار في واحد من الكهوف في منطقة 
دينيس“،  ”كهف  باسم  يعرف  في روسيا،  ألتاي 
كان جزءا من منطقة عاش فيها اإلنسان القديم 
منذ 75 ألف عام وفق تقديرات العلماء. ويطلق 
على اإلنسان الذي استوطن تلك المنطقة ”إنسان 

دينيس“.
وقد عثر على تلك اإلبرة علماء آثار من معهد 
باحثين  بمساعدة  الروسي  واإلثنوغرافيا  اآلثار 

من جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية.
حيث  الكهف  أرض  من  الطبقة  عمر  ويقارب 
وفق  عام،  ألف   50 اإلبرة  على  العلماء  عثر 
اآلثار،  معهد  مدير  ميخائيل شونكوف  يؤكد  ما 
موًضحا أن ”اإلبرة قد يكون عمرها أًيضا 50 
إلى  بدقة يحتاج  عمرها  تحديد  لكن  عام،  ألف 
المزيد من الدراسة والتحليل“. وفي حال تأكد أن 
اإلبرة قديمة إلى هذا الحد فإن اكتشافها سيعني 
مرحلة  في  الخياطة  مهنة  مارس  اإلنسان  أن 
العلماء حاليا  بين  يسود  التي  المرحلة  أبكر من 

اعتقاد بظهور هذه المهنة خاللها.
وكأنها  اإلبرة  تبدو  األولية  المعلومات  وحسب 
مصنعة إما من عظام طائر كبير يشبه البجعة، 
أو من عظام أطراف حيوان من ذوات الحوافر. 
عليها  يعثر  التي  األولى  ليست  اإلبرة  وهذه 
العلماء في ”كهف دينيس“، إال أنها تتميز بطولها 
6٫7 سنتيمتر، وهو طول يزيد مرتين على طول 

اإلبر التي عثر عليها ساًبقا.
على  يدل  اإلبرة  طول  أن  شونكوف  ويرى 
دينيس“  ”إنسان  لدى  الحرفية  من  عال  مستوى 

في تصنيع األدوات المهنية.
أخًيرا فإن هذا االكتشاف قد يجبر العلماء على 
موت  أسباب  حول  النظريات  من  واحدة  تغيير 
اإلنسان القديم، التي تقول إنه مات بسبب البرد 

نًظرا لعدم إتقانه مهنة الخياطة.

سÒ6 لبا∏ان تدÇل 
موسوعة جينيس

لندن - رويترز
انضمت سترة لباتمان إلى موسوعة جينيس 
زودت  بعدما  القياسية،  لألرقام  العالمية 
أداة  منها  مختلفة  أداة  وعشرين  بثالثة 

إلطالق الدخان.
وقالت موسوعة األرقام القياسية في بيان إن 
السترة السوداء الضخمة التي صممها خبير 
المؤثرات الخاصة جوليان تشيكلي حصلت 
فاعلية  الوظيفية  األدوات  ”أكثر  لقب  على 

على سترة عمل فني“.
والسترة التي ستظهر في ”موسوعة جينيس 
إديشن  جيمرز  القياسية:  لألرقام  العالمية 
يرتديها  التي  المالبس  على  تعتمد   “2017
”باتمان:  الفيديو  لعبة  في  الخارق  البطل 

أركام أوريجنز“.
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منذ  اعرفه  الذي  مريضي  اتى 
سنوات وهو اساسه من منطقة الشرق 

األوسط وقال لي: 
هل تحب ان تشترى كتابا أثريا؟ 

سألته كيف؟
البالد  من  صديق  بي  اتصل  قال: 
وقال لي انه لديه انجيل أثري من أحد 
أجد  ان  منى  وطلب  سوريا،  متاحف 
له مشترى في كندا .....ففكرت فيك 

على الفور. 
االنجيل  هذا  أن  غالبا  له:  قلت 

األثري مسروق من متاحف سوريا.
قال: غالبا.

اضفت أن هذه المتاحف نهبت بعد 
او  داعش  دخلتها  التي  المدن  تدمير 
السعودية  تدعمهم  الذين  المسلحين 

وامريكا لقلب نظام األسد. 
ولكنى ال اعرف حقيقة  قال: ربما 

من اين تحصل عليه. 
قلت له:

أوال انا ال اشترى شيئا مسروقا. 
ثانيا هل انت متأكد انه أثري؟

قال: لست متأكدا. 
اضفت أن البعض ممكن ان يدعوا 
وجود شيئا أثريا لديهم في وسط هذه 
ووسط  سوريا  في  الحادثة  المعمعة 

نهب متاحفها
قال: كالمك صحيح من الممكن ان 
يكون غير أثري وقيل لهذا الشخص 

انه أثري
وانتهى حديثنا برفضي الشراء 

باالسى  احسست  بالتأكيد  ولكن 
الشديد للتدمير الذي اتى للمنطقة من 

فعل قوى الشر التي تعمل هناك.  
عزيزي القارئ: أن شراء أي شيء 
وانت تعلم انه مسروق ليس فقط غير 
تحت  يوقعك  ايضا  ولكنه  أخالقي، 

طائلة القانون في معظم بالد العالم. 
موعدنا العدد القادم إن شاء الرب.   

‰⁄ k‘ Ò3êjاfا أànيا\ 
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 تdييد الكنيسة ”د يõعفËا ومعارضتËا 

”د تكون سندا
oyÜfl عويöة

من  لك  أقول  ذلك؟؟.  بعد  شعرت 
علي  شئ  أصعب  أنه  طويلة  خبرة 
الصحفي أن يتم تكذيب خبر نشره كما 
هو صعب عليك لو نقلت خبر كاذب. 
وال يوجد صحفي يريد نشر مثل هذه 
األخيرة  اآلونة  في  ولكن  األخبار. 
المخابرات  أجهزة  بعض  تعمدت 
رد  لتقيس  األخبار  بعض  تسريب 
الفيس  أن  وبما  عليها.  الناس  فعل 
االنتشار  سريعة  مرآة  أصبح  بوك 
وسهلة المتابعة والمراقبة فإذا وجدت 
تسير  قبوال  يلقي  الخبر  أن  االجهزة 
في هذا االتجاه وإذا وجدت أن الخبر 
مسئول  يخرج  شديدة  معارضة  يلقي 
ليكذب وربما يكون هذا المسئول هو 
إدارة  فن  أنها  الخبر!!!!.  سرب  من 

الحرب اإلعالمية.

أن  المصرية  الحكومات  تعتقد 
األقباط ما هم إال لعبة في يد الكنيسة, 
وأن ما تريده الكنيسة سينفذه األقباط، 
وأن أي معارضة من رجال الكنيسة 
للدولة هي تطرف شخصي من رجال 
السادات  يتهم  كان  ولذلك  الكنيسة. 
البابا شنودة دائما بالتعصب وأنه سبب 
المشاكل وانه السبب في هياج األقباط.

مارستها  التي  الكثيرة  الضغوط 
وفي  السادات  عهد  في  الحكومة 
ليلقي  شنودة  البابا  علي  مبارك  عهد 
وظل  تفلح.  لم  المهجر  أقباط  بورقة 
الورقة في  بهذه  البابا شنودة متمسكا 
يديه إلحساسه أنه سيحتاجها يوما ما. 
المهجر سندا كبيرا  أقباط  وفعال كان 
ولكل  بل  القبطي.  وللشعب  للكنيسة 
الشعب المصري فهم أقوي قوة مدنية 
وترتعب  فعالية  واكثر  وأعلي صوتا 
وال  الحكومات.  كل  تحركاتهم  من 
أذهب بكم بعيدا لعلكم جميعا تابعتم كم 
ردود األفعال الحكومية بعد اإلعالن 
مطلع  في  واشنطن  مظاهرة  عن 

أغسطس.

مع اإلعالن عن قانون بناء الكنائس 
عارضة كثيرا من األقباط, المعارضة 
القوية من األقباط كانت السند الحقيقي 
الدولة  مع  مفاوضاتها  في  للكنيسة 
له  وغنوا  القانون  أيدوا  الذين  أما 
من  فهم  مثال  مالوش  جميل  جميل 
رسخ االعتقاد أن األقباط لعبة في يد 

الكنيسة.

قانون  صدور  ان  لك  أقول  دعني 
كهذا هو عار علي مصر وعار علي 

القانون.  أيد  كل من شارك وكل من 
قانون  محترم  شبه  بلد  في  يوجد  فال 
يخص بناء دور العبادة لطائفة معينة. 
ودعني أبشرك أن القانون سيدفع ثمنه 
ثمنه  نحن  وسندفع  القادمة  األجيال 
أيضا. ففي حديث لي مع صديق مسلم 
سألني لماذا أنا متشدد ضد قانون بناء 
أنه  أذا كنت تري  له  الكنائس. قولت 
تطبيق  تم  لو  رأيك  فما  جميل  قانون 
القانون في كندا علي بناء المساجد؟؟. 
كيف  لي  وقال  صديقي  سكت  هنا 
بين مصر وكندا وكان ردي  تساوي 
وطنا  للجميع  بوطنا  احلم  أكن  لم  أن 
محترما بعد ثورتين دفعنا ثمنهما غاليا 
مصر  المتحضرة  بمصر  أحلم  فمتي 

التي تساوي بين جميع أوالدها؟؟.

فشل  علي  دليل  القانون  صدور 
رجال اإلكليروس في ممارسة العمل 
الكنيسة  فشل  علي  ودليل  السياسي 
يستطيعون  أقباط  نواب  اختيار  في 
تمثيل األقباط تحت قبة البرلمان. بعد 
لم  نائبا  بوال 40  االنبا  لنا  أختار  أن 
واحدة  وطنية  شخصية  منهم  يظهر 
حتي اآلن. أي عار عندما يؤيد قانون 
وبعض  أقباط  نواب  الكنائس  بناء 
األقباط وترفضه قوي مدنية كالحزب 
التمييز.  الديمقراطي ومصريين ضد 
لمعارضة  تنسيقية  ينشئون  ونشطاء 

القانون معظمهم مسلمون!!!.

ليس لدي مانع من ان تساند القانون 
من جانب مساندتك للدولة علي اعتبار 
انك سيساوي فهو رأي يحترم. ولكن 
تستخدم تأييدك للنظام في إهدار حق 
مساندة  وبأسم  مصرية  لفئة  مدني 
الكنيسة ومساندة األقباط فأن ضحكت 
تضحك  ان  تستطيع  هل  الناس  علي 
مع  مصالح  لك  كان  وأن  هللا.  علي 
أجيال  بحقوق  تضحي  فكيف  النظام 
رخيصة.  وأن  مصالح  أجل  من 
الوقت  لبعض  الناس  علي  ضحكت 
كنت  وان  الوقت.  كل  تستطيع  فهل 
تشعر بأنك ذمي ال مواطن وليس في 
اإلمكان احسن مما كان يا اخي ان لم 
تتحرر من الذمة اآلن فمتي ستتحرر.

ولوال  صدر  القانون  عموما 
أسوء  صدر  لكان  البعض  معارضة 
األحرار  علي  ولكن  بكثير  ذلك  من 
رفض القانون ومحاربته بكل الطرق 
إسرائيل  فحتي  العالم  أمام  وفضحه 
ال يوجد بها قانون لبناء المساجد وال 

الكنائس.

لˇمËات 
هÍâ اخلطوات تساعد †فلك� على 

 çال6◊ي

وتثبيت  التركيز  على  القدرة  بعدم  حتماً  تشعرين  أنِت 
حياتك،  الفوضى  تعّم  عندما  عمل  أّي  على  انتباهك 
وتسير األمور بعكس ما تتمنّين. ما ينطبق عليك ينطبق 
كذلك على طفلك، إذ يجب أن يشعر هذا الطفل باألمان، 
ليتمّكن من استثمار قدراته الفكرية. يتعلّم األطفال الكثيَر 
وتقليدهم.  اآلخرين  مراقبة  طريق  عن  التصّرفات،  من 
الَمثل  ليكونوا  الفرصة  ِمن  االستفادة  لألهل  يمكن  إذن 
لحياٍة  السليمة  العادات  طفلهم  يُكِسبون  وبذلك  الصالح، 
صّحية ومثمرة على كّل األصعدة. وإليِك بعض النصائح 
من  التركيز  على  طفلَك  لتساعدي  األساسية  والقواعد 

خالل األعمال اليومية.
علِّميه تحديد أهدافه

فسيؤّديها  منه،  المطلوبة  المهام  أدرَك طفلك سبَب  إذا 
بحماس أكبر، ولن يشعر بصعوبة توفير الجهد والتركيز 
المطلوَبين إلنجازها. فمثاًل، وّضحي له: »عليك أن ترتَّب 

غرفتك لتستقبل أصدقاَءك«.
إنجاز مهّمة بشكل منهجي

دون  ومن  منهجي  بشكل  مهاّمه  إنجاَز  الطفل  يتعلّم 
توّقف، من خالل قياِمه بأبسط األعمال في المنزل. فخالل 
ترتيبه ألغراضه مثاًل، هيِّئيه ألن يفرَزها في عقله أّواًل، 

فيحّدَد أهّمية كّلٍ منها ويقّرَر ما يريد رمَيه منها.
هذا التمرين يجعله يدرك أهّمية وضِع كّل غرض في 
مكانه بشكٍل مرتّب. وما ينطبق على ترتيب غرفته ينطبق 
تصّرِفه  وعلى  الصّف  في  أغراضه  ترتيب  على  أيضاً 
خالل تواجِده مع العائلة أو في المجتمع. ويمكنِك تحفيزه 
غرفته،  في  األغراض  صّفِ  على  مساعدته  خالل  من 

حي له أنّه هو َمن يقّرر طريقة ترتيبها. ولكْن وّضِ
ضرورة إنهاء األعمال

وانتباهه  تركيزه  على  الحفاظ  يعتاد  أن  الطفل  على 
طوال فترة العمل الذي يقوم به. ال ينَصح االختصاصيون 
تقوم  أن  رغبتها  أمام  بالخضوع  أبداً  األمَّ  النفسيّون 

باألعمال عن طفلها. فيجب إتاحة الفرصة للطفل ليدرَك 
يأتي منه أيضاً. مثاًل،  المجدي له يمكن أن  المجهود  أّن 
دعي طفلِك يبدأ باللباس وحده ويُنهي هذه المهّمة اليومية 

وحده.
تنظيم الوقت

إطار  في  كبيرة  أهّميٌة  وقِته  تنظيم  كيفية  طفلِك  لِتعلُِّم 
تأّخر  في  كان  فإذا  عليه.  المترتّبة  للمهام  جيّداً  إنجازه 
التي يجب أن  المهام  مستمّر، أو في وضٍع تتراكم عليه 
ينجزها في وقٍت واحد، فهو لن يتعلم أبداً كيفية التركيز 

على مهّمة محّددة.
إلى ذلك احَرصي على منِحه أوقاتاً خاصة ليرتاَح في 
من  أنّه  يُذكر  شخصيته.  لبلَورة  فهذا ضرورّي  خاللها، 
المفيد للطفل أن يضع جدواًل يحّدد كيفية استثماَره لوقِته 
في المقبل من األيام، ويتضّمن خّطة الواجبات المنزلية، 

وإعداَده لفروضه في الليل، والنشاطات التي يقوم بها.
نشاطات خارج المدرسة

إقترحي على طفلِك القياَم بنشاطات ترفيهية خارج إطار 
فروضه المدرسية. فهذه طريقة جيّدة للتنفيس عنه، تدعمه 
في بناء تفكيره وبنيته العقلية. في هذا السياق، احرصي 
فال  لممارسته،  ويتشّوق  الطفل  يحبّه  نشاٍط  اختيار  على 

تفرضي عليه نشاطاً من اختيارك.
عن  الدفاع  فنون  الطفل  تعلّم  فإّن  المثال  سبيل  وعلى 
النفس )الجودو والكاراتيه(، أو العزف على آلة موسيقية، 
أو الرقص، أو حسن استخدام الكمبيوتر، من المهاّم التي 
تفيده في تطوير شخصيته وتقويتها. وانتبهي، ال تقترحي 
عليه القياَم بالكثير من النشاطات في آن، ألنه قد َيرفضها 
في  قيمَتها  يفقدها  ما  مجتمعًة،  ممارستها  بعبء  ويشعر 

التأثير إيجاباً على تركيزه.
يفّكر ثّم يتصّرف

علّمي طفلِك أن يفّكر قبل أن يتصّرف، فذلك سَيجعله 
إلى  يدفعه  ما  وكلماته،  أفعاله  عواقب  تقدير  على  يعتاد 
إتقان اختيارها. هذه الطريقة تسمح للطفل بتطوير نوٍع من 
التركيز األوتوماتيكي قبل كّل ِفعل، ما يفيده في المدرسة 
وفي عالقاته مع اآلخرين. مثاًل، عليه أن يتأّكد من جلِب 
كاّفة أغراضه قبل مغادرة المنزل باتّجاه المدرسة صباحاً.

كوني وفّيًة بوعودك
على  قادرٍة  غير  أنِت  وعوداً  طفلِك  على  تقطعي  ال 
النفسي.  استقراَره  يهّدد  عنها  تراجَعِك  إّن  إذ  تنفيذها، 
مثاًل: »سَنذهب غداً إلى مدينة المالهي«. فالوعد يختّص 
التوّقع وتحديد طريقة  كنِت عاجزًة عن  وإذا  بالمستقبل، 
إمضاء الوقت في األيام القليلة المقبلة، كيف تطلبين ذلك 

من طفل صغير.

íل تعلن عن ◊شف للÃاز ¿ الصzراء 
الÃربية ∑صر 

أفادت "شل" إنها حققت كشفا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال 
علم الشاويش بالصحراء الغربية مبصر.

مصر  في  "شل"  لشركات  التنفيذي  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  وقال      
إيدن ميرفي أن الكميات املبدئية املكتشفة بالبئر بي.تي.إي–٢ تقدر بحوالي 
أكبر.  احتياطيات  وجود  احتمال  مع  الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليون  نصف 
وأوضح أن الكشف اجلديد قد يسهم مبا يقرب من ١٠ إلى ١٥٪ من اإلنتاج 
بعمليات  القائمة  املشتركة  الشركة  للبترول"  الدين  "بدر  الكلي لشركة 

اإلنتاج بالنيابة عن شل والهيئة املصرية العامة للبترول.
البئر والتي من املتوقع أن      متلك "شل" كامل ترخيص املنطقة التي تضم 

تقوم شركة "بدر الدين" بإدارة العمليات فيها.

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

  8164gindi@rogers.com او
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   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 

بني وجوب املغفرة وشجب اإلدانة. «اجلزء األول «  

في  السماوات  ملكوت  دخول 
المكافأة  يمثل  والذي  المسيحية- 
مرتبط  النهائي-  والهدف  الكبري 
بقدرة اإلنسان المسيحي علي ممارسة 
فضيلة المغفرة واإلمتناع عن رزيلة 
اإلدانة  وذلك في تعامله مع األخرين 
وهو ما سنعرض له في هذا المقال. 

المغفرة،  فعلي  بفضيلة  ولنبدأ 
ومنها  العقائد  من  الكثير  عكس 
تماما  ترفض  فالمسيحية   ، اليهودية 
بالسن  والسن  بالعين  العين  سياسة 
التي  هي  األخالق  تلك  فليست  ؛ 
ألن  ذلك  المسيحية،  إليها  تدعو 
الشر  مقاومة  المسيحية  ترفض 
أمامنا  المسيحية  وتضع  بالشر، 
لألخر،  المغفرة  وهو  األمثل  البديل 
فهذه الفضيلة تمثل قمة الفضائل في 

العالقات اإلنسانية.  

هو  الفضائل  أثمن  ألن  ذلك 
هو  الغفران  هذا  وقمة  »الغفران 
فقط  ليس  ذلك  ومعني  النسيان«. 
هذا  علي  الرد  عن  ونمتنع  نغفر  أن 
التعدي ولكن أيضا أن ننسي ونمحو 
في  ونحن  التعدي.  هذا  الذاكرة  من 
ذلك نقتدي برب المجد الذي » يغفر 
وينسي ». وممارسة فضيلة الغفران 
ليست بالشيء الهين ألنها تحتاج إلي 

قوة تفوق كثيرا ما يحتاجه اإلنتقام. 

أهمية  عن  البعض  يتساءل  وقد 
واإلجابة  ؟  المغفرة  فضيلة  ممارسة 
شقين  إلي  تنقسم  السؤال  ذلك  علي 
بالممارسة  خاص  أرضي  شق   :
سماوي  أخر  وشق  اليومية  الحياتية 
لألخرين  المغفرة  -ألن  األهم  -وهو 
ملكوت  لدخول  الوحيد  السبيل  هي 

السماوات ومعاينة مجد هللا. 

فالمغفرة  األرضي،  بالشق  ولنبدأ 
ولكن  أخطأ  بمن  فقط  رحمة  ليست 
يزيد  قد  فاإلنتقام  يغفر.  لمن  أيضا 
المخطيء شططا بينما الغفران يريه 
يرتاح  بالمغفرة  وأيضا  سقطا.  أنه 
الشخص الذي يغفر من سقم الغضب 
حالة  في  منه  يعاني  الذي  والعداوة 
الذي  بالسالم  المغفرة  ويتمتع  عدم 
يتبعونه. من  المسيح  السيد  به  وعد 
سالمي  أعطيكم  سالمي   : قوله  في 
العالم  يعطي  كما  ليس  لكم  أترك 
الغفران  فان  وعليه  أنا.  أعطيكم 
وال   . النفسية  للصحة  ضروري 

الغفران  فضيلة  يكتسب  أن  يستطيع 
يؤمن  فمن  الحب،  يعرف  من  سوي 
بان هللا محبة يؤمن بان قمة تجليات 
هو  فالغفران  الغفران.  هي  الحب 
ومنها  المحبة  لهذه  األصيل  التطبيق 
بها  تتفرد  -واألخيرة  األعداء  محبة 
المسيحية -  وقمة تجليات ذلك الحب 
لألعداء تظهر في مغفرة ما بدر منهم 
ذلك  نلحظ  أن  أخطاء. ونستطيع  من 
في هذه األية اإلعجازية وهي أية » 
محبة األعداء« والتي تقول في جزء 
يسيئون  الذين  ألجل  صلوا  منها  : 
هي  وما  البعض  يتساءل  وقد  إليكم. 
وبما  األخر  أجل  من  الصالة  عالقة 
نقول  وهنا  ؟  بالمغفرة  األعداء  فيهم 
من  أنه  للمسيحية  جديدة  قراءة  وفي 
الربانية  الصالة  أن  لإلنتباه  المثير 
ال  إياها  المجد  رب  علمنا  والتي 
إلتزاما  سوي  الصالة  هذه  تتضمن 
المغفرة  وهو  اإلنسان  من  واحدا 
الكتاب  »  قول  في  وذلك  لألخرين 
إغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا 
التعقيب  أيضا  وكان  إلينا«  للمذنبين 
المجد  المسيح  له  للسيد  الوحيد 
أهمية  علي  هو  الصالة  هذه  علي 
علي  وللتأكيد  أنه  حتي  الغفران  هذا 
في  لمرتين  ذلك  تكرار  تم  أهميته 
باإليجاب  مرة   - الصالة  هذه  نهاية 
 : الكتاب  بقول  بالنفي - وذلك  ومرة 
يغفر  زالتهم،  للناس  غفرتم  إن  فانه 
لم  وإن  أبوكم  السماوي  أيضا  لكم 
لكم  يغفر  ،ال  زالتهم  للناس  تغفروا 
ينقلنا  وهذا  زالتكم.  أيضا  أبوكم 
حيث  تؤكد  للمغفرة  السماوي  للشق 
المسيحية علي أن الفداء وعليه دخول 
هللا  لمغفرة  نتيجة  فقط  هو  الملكوت 
للخطايا وذلك في قول الكتاب : الذي 
الخطايا  غفران  بدمه  الفداء  فيه  لنا 
ربطت  فقد  نعمته.  غني  حسب 
المسيحية تلك النعمة -بالحصول علي 
الفداء وغفران خطايانا وعليه دخول 
الملكوت -بشيء واحد وهو أن نغفر 
نحن زالت وأخطاء األخرين تجاهنا.

لماذا  القاريء  عزيزي  أرأيت 
العين   « شريعة  المسيحية  رفضت 
وأبدلتها   « بالسن  والسن  بالعين 
بأهم  الفضائل وهي فضيلة المغفرة. 
المفكر  نعيمة  ميخائيل  عبر  وقد 
 )1988  -  1889  ( الكبير  العربي 
 : بقوله  بالمغفرة  الحب  عالقة  عن 
محبة ال تغفر تعيش بإسم مستعار.  

ومن المهم أن نالحظ أن المسيحية 
ال تخلط بين وجوب المغفرة وأهمية 
األخرين  تجاه  لخطئه  األخر  تنبيه 
وذلك لصالحه ولصالح من أخطأ اليه. 
غفر  قد  المجد  له  المسيح  أن  فبرغم 
بمحاكمته  قاموا  الصليب  لمن  علي 
واإلساءة اليه وصلبه. إال أن ذلك لم 
الذي  الخدام  أحد  يجاوب  أن  يمنعه 
لطمه ونبهه  إلي ما فعله بالخطأ وذلك 
رديا  تكلمت  قد  كنت  إن   : له  بقوله 
فاشهد علي الردي، وإن حسنا فلماذا 
تضربني ؟ وكذلك إعتراض الرسول 
قال  فقد  للسياط،  مدوه  حينما  بولس 
بولس لقائد المئة الواقف : أيجوز لكم 
أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي 
عليه. وبسبب ذلك إختشي األمير لما 
وكذلك  قيده.  وأنه  روماني،  أنه  علم 
رئيس  حنانيا  أمر  عندما  بولس  فعل 
يضربوا  أن  عنده  الواقفين  الكهنة، 
قال  فمه. حينئذ  بولس علي  الرسول 
هللا  سيضربك  معترضا  بولس  له 
تأمر  فأنت  المبيض.....  الحائط  أيها 
وأيضا  ؟  للناموس  مخالفا  بضربي 
كرسي  لدي  واقف  أنا   : بولس  قول 
أحاكم  أن  ينبغي  حيث  قيصر  والية 
 - أورشليم  في  يحاكم  أن  ورفض   -
خطأه  يصلح  أن  فستوس  وإضطر 
ورفع  المشورة  أرباب  مع  ويتكلم 

دعوي بولس إلي قيصر. 

كذلك ال تمنع المغفرة في المسيحية 
ولكن  أخاه  اإلنسان  يعاتب  أن  من 
ما  -وهو  العتاب  لهذا  قواعد  تضع 
تعرضنا له في مقالة الغضب - أوال 
وجود  في  ثانيا  ثم  وحدهما،  العتاب 
العتاب  يصلح  لم  إذا  إثنين  أو  شاهد 
علي إنفراد، ثم ثالثا في وجود الكنيسة 
) جماعة المؤمنين ( . ونخلص من 
ذلك أن المغفرة في المسيحية ال تمنع 
اإلعتراض عما صدر من إساءة من 
اإلساءة  لهذه  تنبيهه  تمنع  وال  األخر 
وذلك لصالحه لكي ال يقع في الخطأ 
لتفادي  إليه  المخطيء  ولصالح 
الضرر. وفي ذلك يقول الكتاب : من 
يقدر أن يفعل حسنا وال يفعل تحسب 
له خطية. وأيضا ال تمنع المغفرة حق 
في  ؛فالمغفرة  اإلساءة  بسبب  العتاب 
المسيحية مغفرة إيجابية تسعي أيضا 
لمنع الخطأ أو إلي إصالحه والعتاب 
بغرض الحفاظ علي العالقات الطيبة 

بين البشر.  

 ...Ôمصر السيس
�دوæوالسقو¬ ا
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الشرق  في  دولة  أهم  هي  مصر 
األوسط، إلى جانب العراق و تركيا، 
و  إنسانية  ثروة  تملك  أنها  ذلك  و 
شهدت  وقت  في  مهمة  جيوسياسية 
التغييرات  من  سلسلة  المنطقة 
انطالق  فمنذ  العنيفة.  الدراماتيكية 
الثورة التونسية 2011 و سقوط بن 
علي، تتابعت الزالزل و سقط القذافي 
و حسني مبارك – الفرعون األخير 
ثم   – الغربية  الصحافة  سمته  كما 
تتابعت األحداث عبر اندالع الحرب 
الرئيس  سقوط  و  السورية  األهلية 
ثم  من  و  مرسي  محمد  اإلخواني 
مجيء الجنرال السيسي للحكم. كانت 
الرئيس  أن  الى  تشير  التوقعات  كل 
باصالحات  يقوم  سوف  السيسي 
تجاوز  مصر  تستطيع  لكي  جذرية 
يقوده  الّذي  الطائفي  الديني و  العنف 
لألسف،  اإلخواني-السلفي.  التحالف 
ليس  الجديد  الرئيس  أن  يبدو  فإنه 
حلوله  تكون  لكي  يكفي  بما  علمانيا 
و إصالحاته فعالة. فقد شهدت مصر 
في السنوات األخيرة تطبيق سياسات 
متناقضة من قبل الحكومة المصرية، 
و كأن السيد عبد الفتاح السيسي يتبع 
جمال  استخدمه  الذي  األسلوب  ذات 
عبد الناصر في إثارة العداء و ضرب 
اإلخوان بالشيوعيين و العلمانيين، أو 
التقليد  أصحاب  استخدام  في  العكس 
الّديني و األخواني لضرب العلمانيين 

و اللبراليين.

ال  لكني  مخطئا،  أكون  أن  أرجو 
أملك إال أن أكون متشائما و أنا أجد 
العنف ضد األقلية القبطية في تصاعد 
و  اللبراليين  المفكرين  اضطهاد  و 
المنفتحين فكريا، كالشيخ محمد نصر 
و الصحفي الكبير إسالم بحيري، مع 
الّديني  التقليد  يمس  لم  البحيري  أن 
إال بسطحية و على استحياء. و من 

حتى  و  بل  الحكومة،  صمت  خالل 
شيوخ  و  األوقاف  وزير  مع  وقوفها 
فتأوا يحاولون قدر  الذين ما  األزهر 
اإلمكان تكفير المفكرين و تهميشهم، 
سيد  الكبير  األستاذ  مع  حصل  كما 
لتكميم  طبيعية  كنتيجة  و  القمني، 
مناقشة  من  اإلعالم  منع  و  األفواه 
الذي  اإلرهاب  فإن  الدينية،  المسائل 
عناصر  و  الشرطة  و  الجنود  يطال 
إلى حّد  يتصاعد  قد  المصري  األمن 
خطير. لو كان الرئيس السيسي فعال 
جاّدا في مكافحة اإلرهاب و تطوير 
شجع  لكان  المصري،  المجتمع 
اإلعالم المصري على مناقشة و نقد 
الفتاوى  و  االجتهادات  و  النصوص 
فضح  و  تعرية  يتم  بحيث  الّدينية 
الفكر التكفيري الذي بات يهدد جميع 
دول الشرق األوسط حتى في ماهية 

وجودها. 

على هذا األساس و كنتيجة منطقية 
و  بمكيالين  تكيل  التي  السياسة  لهذه 
تدعم  بيد و تطعم و  تكافح اإلرهاب 
إنهيار  فإن  أخرى،  بيد  اإلرهاب 
خلق  إلى  يؤدي  قد  المصرية  الدولة 
في  فوضى  أو  أهلية  حرب  حالة 
حالة ال تكون على كبير اختالف من 
نظيراتها الّسورية و الليبية. الوقت ال 
زال يحتمل اإلسراع في خلق اصالح 
علماني حقيقي و في فتح أجواء حرية 
الممول  التطرف  لمواجهة  التعبير 
سعوديا و قطريا. األمر اآلخر الذي 
للمشهد  سياسي  مراقب  بأي  يؤدي 
المصري بأن يصبح أسيرا للتشاؤم هو 
أن الحملة ضد العلمانيين و اللبراليين 
العالقات  جاءت متزامنة مع تصعيد 
"الحميمة" مع السعودية التي، كما ال 
يخفى، ال تتهاون أو تقّصر في دعم 
اإلرهابيين السلفيين في العالم أجمع، 
هذه  ألن  تحديدا،  األوسط  الشرق  و 
التنظيمات اإلجرامية هي بمثابة خط 
للديمقراطية  بزوغ  أمامي ألي  دفاع 
الرعب  يثير  ما  و هي  المنطقة،  في 
في قلوب ملوك و أمراء الخليج. فهل 
صادقة  تكون  أن  في  مصر  تنجح 
سيكون  أنها  أم  شعبها؟  و  نفسها  مع 
بالمنطقة  يعصف  مدوي  سقوط  لها 

والعالم؟ أرجو أن أكون مخطئا.

Facebook: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
LibertyIsWorthy/

Twitter: https://twitter.
com/sohel_writer72

 

 Ñتقنية ¿ التاري àواzا‚ أ◊رب صفقة است∏g
أعلنت شركة Dell "ديل" و EMC "إي إم سي" عن عزمهما إتمام صفقة دمج "إي إم سي" مع "Dell" يوم 
األربعاء 7 ايلول 2016. وستحمل الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج اسم "ديل تكنولوجيز"، حيث ستبدأ العمل 
تحت االسم الجديد فوق إتمام الصفقة. ويأتي هذا اإلعالن بعد الموافقة 
التي صدرت من وزارة التجارة الصينية والتي مّهدت الطريق الندماج 
الشركتين، وقد كانت هذه الموافقة األخيرة في سلسلة الموافقات التي تم 
الحصول عليها إلتمام الصفقة، فقد صّوت المساهمون في شركة "إي إم 
بتاريخ 19 تموز، وحصلت الصفقة على  سي" على عملية االستحواذ 

تأييد 98٪ من هؤالء المساهمين.

. وستحمل الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج اسم "ديل تكنولوجيز"، حيث ستبدأ العمل 

مس˚وfi أوروبZ Ô داعî يكrف نشا†ه 
 Ò7سائر ◊بÇ Íبعد تكبد Ôالدعائ

المفوضية  في  األمن  مسؤول  أعلن 
"تكثيف  أن  سوريكا،  لويجي  األوروبية، 
"داعش"  تنظيم  يوجهها  التي  الدعوات، 
االرهابي إلى أنصاره في دول العالم، يعود 
الفترة  الكبيرة في  الميدانية  لسلسلة خسائره 
األخيرة"، مشيراً إلى أن "أحد االستنتاجات، 

التي يمكن اآلن استخالصها، هو أن اإلرهابيين يغيرون أساليبهم وأصبح 
القتال، يحرض مؤيديه في  "داعش"، نتيجة لتغيير األوضاع في مناطق 

دول أخرى بشكل أنشط على القيام بخطوات".

ولفت إلى أن "المفوضية األوروبية تعتزم، بهذا الصدد، طرح مبادرات 
جديدة عدة في مجال أنظمة كشف وحماية المنشآت الحساسة، موضحا أن 

هذه المسألة تثير قلقا جديدا".
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ونحن نحتفل في هذه االيام بعيد نياحة 
القديس االرشيدياكون حبيب جرجس 
احد اهم معلمين الكنيسة في العصر 
الحديث  وباعث النهضة في الكنيسة 
ومنشئ  المعاصر  تاريخها  في 

مدارس االحد واالكليركية .

كانت  التي  الصعبة  الظروف  ورغم 
ييأس  لم  لكنه  القبطية  بالكنيسة  تمر 
والبناء  باإلصالح  امن  ولكن  ابدا 
دافعه  وكان  لألفضل  والتغيير  الجاد 
للكنيسة  محبته  واألخير  االول 

وغيرته المقدسة !

من  اصالحه  وكان  باإلصالح  امن 
اصالح  لكنيسة  محب  غيور  قلب 
اصالح  والتجديد  البناء  بغرض 
العريقة  الكنيسة  امجاد  ويعيد  يبني 
ويزيل التراب الذي علق بها لترجع 
وتأخذ  كانت  كما  مضيئة  الكنيسة 
مكانتها بين كنائس العالم ويخرج لنا 
اجيال وأجيال يحملون شعلة التنوير 
بالكنيسة  وينهضون  الكنيسة  في 

اكبر نهضة في العصر التاريخ !

سنة  جرجس  حبيب  القديس  ولد 
القبطية  الكنيسة  في  ونشأ   1876
قلبه  كل  من  لها  واخلص  احبها 

خدمتها  في  حياته  طوال  وسعى 
وخصوصا خدمة التعليم والوعظ .

بها  تمر  التي  الظروف  كانت 
حبيب  الشاب  نشأة  وقت  الكنيسة 
السوء  في  غاية  ظروف  جرجس 

واالضطرابات

الكنيسة  في  اضطرابات  هناك  كان 
بين البابا والمجلس الملي كان هناك 
نقص في التعليم ونقص في الرعاية 

ونقص في الوعظ !

كيرلس  البابا  بدا  الوقت  هذا  وفي 
االكليركية  الكلية  انشأ  في  الخامس 
وقتها  مديرها  وكل  وقد  عام 1992 
الشاب  وكان  منقريوس  بك  منير 
ضمن  من  وقتها  جرجس  حبيب 
االثنى عشر شابا الذين تم قبولهم في 
اول  وكانت  الالهوت  لدراسة  الكلية 
اعادة  بعد  الكلية  من  تتخرج  دفعة 

انشائها ! 

مدرس  هناك  يكن  لم  انه  والعجيب 
المؤسف  ومن  بالكلية  الدين  لمادة 
على  عرضت  الجمعيات  بعض  ان 
شخص  وهو  مرزوق  عياد  المعلم 
للتدريس ولكنه اعتذر !  بروتستانتي 
ثم عرضت على الخواجا تادرس حنا 
الموظف شيخا عند االمريكان ولكن 

قداسة البابا رفض ذلك !

وهكذا يتضح لنا مدى الحالة الصعبة 
الكنيسة في ذلك  بها  التي كانت تمر 
الوقت فالكنيسة لم تجد وقتها مدرس 

دين مسيحي بين االقباط !

ثم قام الشاب حبيب جرجس بتدريس 
مازال  وهو  الكلية  في  الدين  مادة 

طالبا في السنة الثالثة !

كانت بداية العالقة القوية بين االستاذ 
حبيب جرجس والبابا كيرلس الخامس 
حارة  كنيسة  في  له  عظه  القاء  بعد 

البابا  قداسة  يسمعها  وكان  السقايين 
كيرلس الخامس وقتها وكان من شدة 
فرحه بوعظ حبيب ظل واقفا طوال 
الصليب  عالمة  برشم  ويقوم  العظة 
على الحاضرين ثم احضره بعد هذه 
ومن  الخاص  شماسه  وجعله  العظة 
شماس  جرجس  حبيب  اصبح  وقتها 

ومساعد البابا كيرلس الخامس .

حبيب جرجس  الشاب  تخرج  بعد  و 
ثم  الالهوت  كلية  في  مدرس  اصبح 
نهضة  بالكلية  لينهض  للكلية  مديرا 
كبيرة ولتتحول الي كلية تليق بمكانة 

وعظمة الكنيسة القبطية ولذلك يعتبر 
هو  جرجس  حبيب  االرشيدياكون 
المؤسس الحقيقي للكلية االكليريكية 

للكلية  جديدة  ارض  بشراء  فقام 
التبرعات  جمع  في  وبدأ  بمهمشة 
وبالفعل  لها  االوقاف  وتخصيص 
نجح في البناء وتم انشاء المبنى ولم 
بكل  سعى  ولكنه  فقط  بالبناء  يكتفي 
الكهرباء  ادخال  في  وجهده  طاقته 
الكهرباء  لها ورغم اعتراض شركة 
وقتها ورغم قبوله تحمل النفقات التي 
وصلت ل 400 جنيه وقتها لم ييأس 
الكهرباء  شركة  مدير  دعى  ولكنه 
زار  عندما  وبالفعل  الكلية  لزيارة 
انبهر  المبنى  الكهرباء  شركة  مدير 
به ووافق على دخول الكهرباء للكلية 
وبسببه دخلت الكهرباء الحي بأكمله !

الكلية سبب في اضاءة  وهكذا كانت 
العقول وإضاءة البيوت !

حبيب  االرشيدياكون  يكتفي  ولم 
بمناهج  نهض  ولكنه  بذلك  جرجس 
اليها  جديدة  مواد  وادخل  الكلية 
وعلم  والفلسلفة  والعبرية  كاليونانية 

النفس ومواد اخرى !

جرجس  حبيب  القديس  يكتفي  ولم 
رغبته  كانت  ولكن  الكبار  بتعليم 
وكانت  ايضا  الصغار  تعليم  في 
اسسها  التي  االحد  مدارس  فكرة 
عام  جرجس  حبيب  االرشيدياكون 
1900 بدأ بها في منزله ثم توسعت 
الفكرة وانتشرت بعد ذلك في الكرازة 

كلها !

ووضع لها المناهج وكان يعد ويطبع 
الخدمات  في  توزع  التي  الصور 

المختلفة والترانيم التي تقال فيها 

وهكذا كان شغل القديس الشاغل هو 
للكبير والصغير وقد  العلم والمعرفة 
لنا  وأخرجت  االحد  مدارس  نجحت 

ل  جيا ا
حملت 

ير  لتنو ا
لعلم  ا و

بطاركة  لنا  وأخرجت  كلها  للكنيسة 
وخدام  وكهنة  ورهبان  وأساقفة 

وخادمات !

ولم يكتفي القديس بكل ذلك بل سعي 
في  المسيحي  الدين  مادة  بتدريس 
وزير  عهد  في  ذلك  وكان  المدارس 
المعارف سعد زغلول في عام 1907 
تدريس  على  الموافقة  تم  وبالفعل 
الدين المسيحي وقام االرشيدياكون 
المناهج  بإعداد  جرجس  حبيب 

الخاصة بها !

اصدر حبيب جرجس مجلة الكرمة 
التي استمرت 17 عام كما اصدر 
الي  التي وصلت  الكتب  العديد من 
والعقيدي  الروحي  منها  كتاب   30
الكنسي  واإلصالح  الكنيسة  تاريخ 
والترانيم وقام بكتابة كتابين هامين 
وهم الصخرة االرثوذكسية واسرار 
شرح  عن  عبارة  وكانت  الكنيسة 
على  والرد  القبطية  الكنيسة  عقيدة 
تنتشر  وقتها  بدأت  التي  البدع 
االرساليات  دخول  مع  خصوصا 

االجنبية الي مصر .

حبيب  االرشيدياكون  رشح  وقد 
عام 1948  للجيزة  جرجس مطرانا 
سيامته  يوساب  البابا  رفض  ولكن 

نظرا لكونه علماني وليس راهب

البناء  هو  الشاغل  وشغله  هدفه  كان 
واإلصالح والتجديد والتنوير 

المنهج  القديس  لنا  وضع  وهكذا 
االصالح  في  المسيحي  الروحي 
والبناء المغلف بحب الكنيسة والرغبة 

في نهضتها .

والخدمة  بالعطاء  حافلة  حياة  وبعد 
والتعليم تنيح االرشيدياكون بسالم في 
21 اغسطس عام 1951 يوم عشية 
عيد السيدة العذراء التي احبها وكان 
دائم التشفع بها . وقد تم اعالن قداسته 
تواضروس  البابا  قداسة  عهد  في 

الثاني في عام 20013

 

على  يحافظ  ان  الرب  الي  نصلي 
امناء  دائما خدام  لها  كنيسته ويرسل 

اتقياء مخلصين لها .

القديس حبيب جرجس 

عصام نسيم 
مصر تواف’ على 

مشرو  ”انون بناء 
الكنائس

المحافظ يمنح حق إصدار التراخيص 
بعيًدا عن الجهات األمنية

صبري عبد الحفيظ 
مرة،  من  أكثر  صدوره  تعثر  بعد 
وافقت الحكومة المصرية على مشروع 
قانون بناء الكنائس، وُعرض المشروع 
"إيالف"  وتنشر  وأقره.  البرلمان  على 
نصوص ومالمح القانون، الذي ينتظره 
المتوقع  السنين، ومن  األقباط من مئات 
أن يخفف من حدة األحداث الطائفية التي 
بسبب بناء كنائس غير  تكررت مؤخراً 

مرخصة.
ونشرت "إيالف" نص مشروع قانون 
الحكومة  أقرته  الذي  الكنائس،  بناء 
المصرية، وأرسلته إلى مجلس النواب، 
ساري  بعدها  ويصبح  إصداره،  ليتم 
المفعول. ويبعد مشروع القانون األجهزة 
األمنية بشكل واضح عن عملية اصدار 

بناء وترميم الكنائس.
بأحكام  "يعمل  األولى:  المادة  وتنص 
أعمال  تنظيم  شأن  في  المرافق  القانون 
بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة 
والصناعية  السياحية  والمناطق  المحلية 
والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات 
قرار من  بتحديدها  التي يصدر  السكنية 
الوزير المختص بشؤون اإلسكان"، وال 
يختص مشروع القانون الحالي باألديرة، 
لكنه ينص على أن يصدر قانون مستقل 

لتنظيم بنائها وإدارة شؤونها.
اآلثار  لوزارة  الثانية  المادة  وتمنح 
الكنائس  بترميم  المشاركة  في  الحق 
أحكام  تخل  "ال  فيها:  وجاء  األثرية، 
حماية  قانون  بأحكام  المرفق  القانون 
اآلثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 
لسنة  القانون رقم 144  1983 وأحكام 
المباني  وهدم  تنظيم  شأن  في   2006
والحفاظ  للسقوط  اآليلة  غير  والمنشآت 
المادة  المعماري، وجاءت  التراث  على 
الكنائس  ترميم  لتمنع  النحو،  هذا  على 
اآلثار،  وزارة  بموافقة  إال  األثرية، 
السيما في ظل وجود العديد من الكنائس 
األثرية في مصر، منها الكنيسة المعلقة 

بالقاهرة.
تعريفات  القانون  مشروع  ويضع 
ملحقاتها.  ومختلف  للكنيسة  محددة 
ويعرف "الكنيسة" بأنها " مبنى مستقل قد 
الصالة  فيه  تمارس  أكثر  أو  قبة  تعلوه 
والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على 
نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون 
من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد 
بسور  المبنى  يُحاط  أن  على  أكثر،  أو 
ثالثمائة  األرض عن  مساحة  زادت  إذا 
مشروع  من  الفقرة  هذه  وتقطع  متر، 
القانون الشك باليقين، فيما يخص ما أثير 
مؤخراً، بشأن رفض القانون انشاء قباب 

أو صلبان للكنائس.
تعريفات

كما يعرف مشروع القانون الهيكل أو 
المنبر، بأن "المكان الذي يقوم فيه رجال 
الدين المختصون بأداء الصالة والشعائر 

الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية".
وصحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد 
والشعائر  الصالة  ألداء  المصلون  فيه 

الدينية مع رجال الدين.

وقاعة المعمودية: مكان يستخدم في 
أداء طقس العماد ويكون مزوًدا بالمرافق 

من ماء وكهرباء وصرف صحي.
مبنى  من  مرتفع  جزء  والمنارة: 
الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو 
مثمن األضالع أو على شكل أسطواني 
متصاًل  يكون  األشكال،  من  غيرها  أو 
وفق  عنه،  منفصاًل  أو  الكنيسة  بمبنى 
والصليب  كالجرس  الدينية  التقاليد 
والتصميم  المناسب  االرتفاع  وبمراعاة 

الهندسي.
وفيما يخص "ملحق الكنيسة"، فيحدده 
للكنيسة  "مبنى  بأنه  القانون  مشروع 
األماكن  على  االحتياج  حسب  يشتمل 
الالزمة إلدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها 

الدينية واالجتماعية والثقافية".
أما "مبنى الخدمات" فهو "مبنى تملكه 
الخدمة  ألغراض  يُخصص  الطائفة 
المغتربين  إقامة  ويشمل  المتنوعة، 

والمسنين والمرضى وذوي الحاجة".
للكنيسة  تابع  "مبنى  الخلوة":  "بيت 
لممارسة  وأماكن  لإلقامة  أماكن  يشمل 
األنشطة الروحية والثقافية والترفيهية".

صناعة  "مكان  القانون  ويحدد 
أو  الكنيسة  داخل  "مكان  بأنه  القربان"، 
القربان  لصناعة  مجهز  الكنيسة  ملحق 
الصحية  االشتراطات  لكافة  ومستوٍف 
النحو  على  واألمان  السالمة  ومعايير 

المحدد بالقانون".
المساحة

يقوم  أن  على  القانون  وينص 
بإجراءات بناء أو ترميم الكنائس شخص 
فيه  وورد  الكهنوت،  رجال  غير  من 
للطائفة"،  القانوني  "الممثل  تعريف  في 
رجال  غير  من  طبيعي  "شخص  بأنه 
كافة  باتخاذ  غيره  دون  يختص  الدين، 
األعمال  من  بأي  المتعلقة  اإلجراءات 
المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا 
األعلى  الديني  الرئيس  ويحدده  القانون، 
الدينية  الطائفة  رئيس  أو  "البابا"  )وهو 
لكل  بها في مصر(  المعترف  المسيحية 

طائفة في كل حالة".
مساحة  القانون  مشروع  ويحدد 
المسيحيين  السكان  نسبة  حسب  الكنيسة 
"يراعى  فيه:  وجاء  منطقة،  كل  في 
المطلوب  الكنيسة  مساحة  تكون  أن 
الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على 
نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين 
المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع 
مراعاة معدالت النمو السكاني، ويجوز 
أو  هيكل  من  أكثر  الكنيسة  تضم  أن 
منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية 

ومنارة".
إلى  للطائفة  القانوني  الممثل  و"يتقدم 
المحافظ المختص بطلب للحصول على 
الموافقات المتطلبة قانوًنا للقيام بأي من 
األعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى 
ما  الطلب  مقدم  إعطاء  اإلدارية  الجهة 

يفيد استالم طلبه يوم تقديمه".
يرفق  "أن  القانون  مشروع  ويشترط 
بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات 
المطلوبة  األعمال  طبيعة  لبيان  الالزمة 
وموقعها وحدودها. وفى جميع األحوال، 
ال يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات 

المشار إليها".
مشروع  من  الرابعة  المادة  وتنص 
القانونىي  للمثل  "يجوز  على:  القانون 
بطلب  المختص  للمحافظ  التقدم  للطائفة 
المتطلبة  الموافقات  على  للحصول 
مقامة  كنيسة  بناء  إعادة  أو  لهدم  قانوًنا 
وضعها  توفيق  تم  أو  بترخيص، 
باتباع  وذلك  القانون،  هذا  أحكام  وفق 

اإلجراءات المنصوص عليها فيه".
]البقية ص 1۷[
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من عيادة الطب الطبيعى
التمارين الرياضية

باالعمال  القيام  او  للمشتروات 
كلها  والمسح  الكنس  مثل  المنزلية 
ضرر،  فيها  وليس  آمنة  رياضة 
الرياضة  من  النوع  هذا  كان  ولو 
او  األسبوع  في  دقيقة   150 هو 

20-30 دقيقة في اليوم.

على  ومعتادا  كنت صحيحا  واذا 
الرياضة فكثير من االفراد في سنك 
يستطيعون القيام بالتمارين الزائدة 
السباحة  او  الجري  مثل  القوة 
على  الدراجة  ركوب  او  السريعة 
ومن  وطاقتك،  تعودك  حسب 
الرياضة  في  تزيد  اال  الضروري 
ان  فيجب  اكثر من طاقة جسمك، 
تتوقف عند الشعور بالتعب، ويمكن 
او  األسبوع  في  ساعة  تقضى  ان 

10 دقائق كل يوم.

تدخل  ان  أيضا  الضروري  ومن 
تحمل  وال  بالتدريج  الرياضة  في 
الجسم بطريقة فجائية بل حاول ان 
تقوم بعملية التسخين قبل البدء في 

اى رياضة.
  د.تباسيم جندي

س: ابلغ من العمر سبعين سنة 
تمارين  بعمل  أقوم  ان  يجب  فهل 

رياضية؟ واذا كانت ماهي؟

ج: الواقع ان التمارين الرياضية 
ومع  عمرية،  مرحلة  ألى  هامة 
حتى  ضرورية  هي  السن  تقدم 
بنفسك  مستقال  العيش  تستطيع 
امراض  من  نفسك  تقى  وحتى 
كثيرة على راسها امراض هشاشة 
الروماتيزمية  واالمراض  العظام 
وال  واالكتئاب،  القلب  وامراض 
يوجد مرض ما يتنافى مع الرياضة 

الجسدية.

في  تبدأ  ان  قبل  المهم  من  ولكن 
حالتك  تقيم  ان  الرياضة  عمل 
المعالج  الطبيب  مع  الصحية 
لكى  منها  تعانى  التي  واالمراض 
على  الرياضية  تمارينك  لك  يحدد 

حسب حالتك الصحية.

قلب  رسم  عمل  المهم  ومن 
يتفاعل  كيف  لتحديد  بالمجهود 
ان  وخاصة  المجهود  مع  القلب 
كنت تعانى من امراض القلب واذا 
اردت االلتحاق بصاالت الرياضة.

ولكن على وجه العموم الرياضة 
او  المشى  مثل  القوة  المتوسطة 
الحديقة  في  العمل  او  السباحة 
حمل  او  األطفال  مع  اللعب  او 

كثير منا يضطر الى استخدام العقاقير 
الرغم  وعلى  االجل،  طويلة  مددا 
علينا  ينبغي  انه  اال  ذلك  أهمية  من 
اآلثار  بكل  تام  وعى  على  نكون  ان 
وفى  العقار،  استخدام  بسبب  الجانبية 
ان االعراض  تجد  األحيان  كثير من 
ما  بقدر  العقار  بسبب  ليست  الجانبية 
تكون بسبب نقص المواد الغذائية التي 
يسببها العقار، وتقدر نسبة االعراض 
الجانبية للعقاقير بسبب انتقاص المواد 
من  وقليل   ،٪30 بنسبة  الغذائية 
تعويضها  ويحاول  هذا  يعي  الناس 
ان  والحقيقة  الغذائية،  بالمكمالت 
تقليل  الى  فقط  يؤدى  ال  الوعى  هذا 
تعاون  أيضا  بل  الجانبية  االعراض 

المريض في تناول العقار.

عند  اعراض  من  أي  ظهور  وعند 
المريض ينبغي على الطبيب المعالج 
بسبب  االعراض  كانت  إذا  التفرقة 
بسبب  جانبية  اعراض  او  المرض 
العقار او اعراض بسبب نقص للمواد 
المرض  او  العقار  يسببه  الغذائية 

نفسه.

والفئات األكثر عرضة لنقص المواد 
األطفال  هم  العقاقير  مع  الغذائية 
وكبار السن والحوامل والذين يعانون 
من امراض مزمنة، ويأتي كبار السن 
التعرض  بسبب  القائمة  راس  على 
لتناول كثير من العقاقير عالوة على 
نقص او بطء قدرة الكبد والكلى على 
التخلص من سموم العقاقير في الجسم 

بفاعلية بحكم السن.

ان  تجد  االحصائيات  نقرأ  وعندما 

للمعلومات  الكندى  المعهد  إحصائية 
الطبية في سنة 2009 عن كبار السن 
يستخدمون  السن  كبار  من   ٪63 ان 
 ٪23 وحوالى  أكثر  او  عقاقير   5
كان من  لذا  عقاقير،  يستخدمون 10 
يوجد  ان  السن  كبار  مع  الضرورى 
تحليل دقيق لألعراض ان كانت تنجم 
نقص  او  العقار  او  المرض  بسبب 
للمواد الغذائية بسبب العقار، وياحبذا 
لو كان هذا الجهد هو ثمرة تعاون بين 
وطبيب  والصيدلى  المعالج  الطبيب 

الطب الطبيعى.

المواد  نقص  يحدث  كيف  ولكن 
هذا  يحدث  العقاقير؟  بسبب  الغذائية 
في  المناخ  تغيير  منها  بطرق مختلفة 
منع  الى  يؤدى  مما  الهضمى  الجهاز 
والمعادن،  الفيتامينات  امتصاص 
العقاقير  مع  يحدث  ما  لذلك  ومثال 
والتي  المعدة  إلنتاج حامض  المثبطة 
المعدة واعراض  تستخدم مع حرقان 
االرتجاع، فمنع حامض المعدة يؤدى 
الى التالعب في هضم البروتين، كما 
كثير  امتصاص  ضعف  الى  يؤدى 
 ،  B12 وفيتامين  الجسم  معادن  من 
بالمواد  العقار  اتحاد  طريق  عن  او 
كما  الجسم  من  واخراجها  الغذائية 
هو الحال في استخدام بعض عقاقير 
بأحماض  تتحد  التي  الكولسترول 
فمع  البراز،  في  وتخرجها  الصفراء 
خفض  يأتي  الكولسترول  خفض 
من  يتبعها  وما  الصفراء  ألحماض 
الفيتامينات  امتصاص  في  خفض 

الذائبة في الدهون. 

غلق  على  العقار  يعمل  وأحيانا 
الى نقص  انزيمات بعينها مما يؤدى 
في بعض المواد الغذائية الهامة التي 
تنتج بهذا االنزيم مما يؤدى الى بعض 
لذلك  ومثال  الجانبية،  االعراض 
المسماة  الشهيرة  الكولسترول  عقاقير 
والكريستور  الليبيتور  مثل  ستاتينز 
 Co وغيرهما فهى تمنع تكوين مادة
Q10 مما يؤدى الى الشعور بالتعب 
فهى  العضالت،  في  والم  واالجهاد 
مادة هامة النتاج الطاقة في عضالت 
القلب،  عضلة  ومنها  عموما  الجسم 
ونقصها على المدى الطويل يمكن ان 

يؤدى الى فشل القلب.

زيادة  الى  يؤدى  العقاقير  وبعض 
المواد  بعض  من  الجسم  افراز 
هو  كما  الكلى،  طريق  عن  الغذائية 
الحال في مدرات البول التي تستخدم 
للتخلص  او  الدم  امراض ضغط  في 
الجسم،  في  المترشح  الماء  من 
الصوديوم  معدن  من  التخلص  فيأتي 
مصحوبا بالتخلص من معادن أخرى 

هامة مثل البوتاسيوم والمغنسيوم.

الشهية  في  تؤثر  العقاقير  وبعض 
للطعام سواء بالزيادة او بالنقص مثل 
عقاقير االكتئاب واالمراض النفسية، 
تغيير  العقاقير على  كما تعمل بعض 

حاسة الذوق والشم.

القارئ  عزيزى  الضرورى  من 
من  تتناوله  ما  على  جيدا  تتعرف  ان 
عقاقير وما تسببه من نقص في المواد 
العدد  في  نوافيك  وسوف  الغذائية، 
القادم بأشهر انواع العقاقير وما تسببه 

من نقص غذائى.
ahram.teeba@ لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى

 gmail.com
أو اتصل على 647-823-6779

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)   السلطة.. ◊يف تكون صzية_
السلطة  تعد 
األطعمة  من 
لدى  احملببة 
ص  شخا أل ا
يصني  حلر ا
رشاقة  على 

الراغبني  األشخاص  وكذلك  أجسامهم 
في إنقاص وزنهم كونها قليلة السعرات 
بالعناصر  وغنية  ناحية  من  احلرارية 
الغذائية من ناحية أخرى. ولكن كيف يتم 
ولإلجابة  صحية؟  لتكون  السلطة  إعداد 
التغذية  عاملة  قالت  السؤال،  هذا  على 
األملانية أليكسا إيفان إن اختيار الدريسنغ 
السعرات  محتوى  على  تأكيد  بكل  يؤثر 
الدريسنغ  أن  موضحة  للسلطة،  احلرارية 
من  الكثير  على  يحتوي  ما  غالباً  اجلاهز 
فإن  وبالتالي  والسكر،  واألمالح  الدهون 

صحية.  يجعلها  ال  للسلطة  إضافته 
دريسنغ  استخدام  يفضل  ذلك،  وبدالً من 
إضافة  أن  إيفان  وأكدت  واخلل.  الزيت  من 
اللحوم أو األسماك أو اجلنب إلى السلطة 
الغذائية.  العناصر  كاملة  وجبة  يجعلها 
ومن جانبها، قالت هايدي فيشمان شاور، 
إن  اخملاطر،  لتقييم  االحتادي  املعهد  من 
عناصر  على  حتتوي  اجلاهزة  السلطة 
 ً غذائية أقل من السلطة الطازجة. ونظرا
ألنه غالباً ما تنقضي عدة أيام قبل تناول 
واملقطعة  املغسولة  اجلاهزة  السلطة 
تتكاثر  البكتيريا  فإن  مسبق،  بشكل 
الليستيريا،  سيما  وال  العبوة،  في  عليها 
صحة  على  خطورة  تشكل  قد  التي 
الذين  واألشخاص،  واحلوامل  املسنني 
يعانون من ضعف املناعة. لذا ينبغي على 
السلطة  عن  التخلي  األشخاص  هؤالء 

اجلاهزة.

السكريات اæتواجدÒ ¿ حليب ا˛‚ •مÔ †فلËا من العدوÙ لندن-أ ش أ
توصل فريق من العلماء البريطانيني إلى أن السكريات املتواجدة 
الوالدة على جتنب اإلصابة بالعدوى،  في لنب األم تساعد حديثي 
املناعي.  اجلهاز  عمل  كفاءة  تعزيز  في  بفعاليته  يعتقد  حيث 
السكريات  أن  لندن“  كوليدج  ”إمبريال  في  العلماء  وكشف 
املتواجدة في لنب األم تساعد حديثي الوالدة، الذين لم ميض على 

والدتهم أسبوعني، في تطوير احلماية ضد العدوى، فضال عن تعزيز قدرة اجلهاز املناعي على 
الوقاية من األمراض. وأوضح العلماء أن السكريات املتواجدة في لنب األم قد ال يستطيع 
حديث الوالدة هضمها في أسابيعه األولى، إال أنها تساعد على تغذية البكتيريا الصحية 
الوظائف  من  مجموعة  في  دورا  تلعب  التي  البكتيريا  ضد  مناعتهم  لتعزز  األمعاء  في 
األساسية في اجلسم. وأشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن حليب األم يساعد 
على منع احلساسية والعدوى، فضال عن منع انتشار العدوى عن طريق البكتيريا اخلبيثة.
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اللعب بالدمى جزء هام من ذاكرة الطفولة، فيحتفظ الكثير 
منا بألعابه لتبقى ذكرى جميلة من الزمن املاضي الذي حمل 
متلكها  التي  الدمى  إحدى  تعاني  فهل  تُنسى.  ال  ا  أيامً معه 
من كسر أو خلع، ال تقلق، فما عليك فعله هو إرسالها إلى 
مستشفى عالج الدمى في أستراليا! تعود فكرة مستشفى 
شعبيتها  ازدادت  لكن  املاضي.  القرن  ألوائل  للدمى  سيدني 
قيود  فُرضت  حني   ،١٩٣٩ عام  الثانية  العاملية  احلرب  خالل 
في  متوفرة  اجلديدة  الدمى  تعد  ولم  البضائع،  استيراد  على 
األسواق. وفي ذلك الوقت، لم يكن أمام الفتيات الصغيرات 
التي  القدمية  بالدمى  اللعب  سوى  خيار  من  أستراليا  في 
كانت تعاني من بعض التلف، فكان يتم نقلها للمستشفى 

لتلقي العالج!

افتُتح مستشفى ”سيدني فيرست دول“ ألول مرة في شارع 
بيميش، كمزي، في سيدني عام ١٩١٣، على يد «هارولد شامبان 
لديه  كان  أخرى،  ناحية  ومن  العام.  متجره  من  كجزء  األب» 
تعرّضت  حني  اخلطوة  هذه  بدأت  الدمى.  جتارة  في  يعمل  أخ 

ما  للسقوط،  الدمى  أجساد  حتمل  التي  املطاطية  األربطة 
أدى لتلف تلك الدمى، فكانت احلاجة إلصالحها، فتم افتتاح 

مستشفى الدمى.

نقل  ومت  املسئولية،  االبن  هارولد  تولّى  الثالثينيات،  في 
في   «Her Majesty’s Arcade» ألعاب  دار  إلى  املستشفى 
جانب  إلى  أخرى  مقتنيات  إصالح  يتم  كان  حيث  سيدني، 
د  املشدّ احلظر  قانون  وبسبب  اجللدية.  البضائع  مثل  الدمى، 
الطلب  تزايد  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  االستيراد  على 
 ، عامالً  ٧٠ تشغيل  األمر  واحتاج  املستشفى،  خدمات  على 
يعملون في ٦ غرف عمل مختلفة. الطلب املتزايد أدى لنقل 
املستشفى مرة أخرى عام ١٩٦٨، إلى «ستوني كريك رود» في 

بيكسلي حيث يوجد مبنى أكبر لتخزين أجزاء الدمى.

«جيف  االبن  هارولد  ابن  بل  قِ من  املستشفى  يُدار  اآلن، 
شامبان»، وحني تزوره سيدهشك كيف أنه يبدو كمستشفى 
مختلفة  أجزاء  في  متخصصون  أطباء  هناك  حقيقي، 

ا  للدمية، كاألعني، أو األذرع، أو السيقان. كما أن هناك أقسامً
خاصة لإلصالح: الدمى األصلية، الدمى البالستيكية، دمى 
الدببة، الدمى اخلزفية، الدمى القماشية، كذلك إزالة احلبر، 

وغيرها.

وإلى جانب إصالح الدمى، هناك متجر لبيع الدمى العادية، 
مالبس  حلياكة  خيّاط  هناك  أن  كما  النادرة،  الدمى  وجمع 
الكروشيه  فساتني  مثل  مختلفة،  عصور  من  للدمى 
إرسال  في  جديًا  ر  وتفكّ الفكرة،  أعجبتك  هل  والدانتيل. 
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