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You crown the year with Your
goodness, And Your paths drip with
abundance PSA 65:11
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مصر تشوه نفسها

اقرأ يف هذاالعدد

اهرب حلياتك6 ...

أقباط املهجر من التأييد الكامل
ملعارضة السيسي19 ...

مكتب التحقيقات الفدرالي
يكشف قصورا يف قدرات
كلينتون الذهنية 7...

فكر التلبيس والتدليس5 ...

التكملة صفحة 3

ألدكتور فــرج فودة وأهل
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ماذا فقدت بإلغاء تأمينها؟...
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هل أصحاب الياقات البيضاء
أفضل؟8 ...
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أين الضمري والرمحة بأطفال
الشوارع ؟! 17 ...

زيادة يف أجور العاملني يف
التمريض املرخصني للعمل يف
املستشفيات يف أونتاريو16 ...

احلقائب الفــارغه5..
تورنتو حتتفل باعالن البابا
فرانسيس االم تريزا قديسة...
16

الروبوتات تستقبل املسافرين
يف مطارات اليابان23...

منتجات األلبان سالحك ملقاومة
حروق الشمس22 ...

اإلبداع التزام ووفاء؟!10...
ال ختـافـــوا12 ...

ذحبة صدرية أم سكتة قلبية؟6 .

بيع وشراء
وايجار العقارات

We Cut Taxes Like a Diamond
Personal | Corporate | Business

خـدمـة
متميزة

فرص لالستثمار العقارى

شقق ممتازة فى قلب تورونتو
EDWARD YACOUB

B.SC IN CIVIL ENGINEERING
SALES REPRESENTATIVE

Cell: 416 315 0480

homesbyhany@yahoo.com

عاب شي ٌء ال يشبه أهله20 ...
َ

احملبة ال تظن السوء21 ...

موقع سويسري يكتب
د .رأفت جندي
تفاصيل جلوء اطفال اقباط إىل
سويسرا10 ...
كتب الشاعر الكبير حافظ إبراهيم الذي توفى

«وقف اخللق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد اجملد وحدي
وبناة االهرام في سالف الدهر كفوني الكالم عند التحدي»
ويبدو أن هذه القصيدة قد اتخذت هذه األيام مسلكا أخر
لنقول
«وقف اخللق ينظرون جميعا كيف اشوه نفسي بنفسي
واحكام القضاء في هذا الزمان كفوني الكالم عند التحدي»

كندا خترج من تصفيات كاس
العامل لكرة القدم لعام ...٢٠١٨
16

اسـاطري اآللـهة11 ...

أحالم السيد الرئيس18 ...

عام  1932قصيدة رائعة «مصر تتحدث عن نفسها»
وحلنها املوسيقار املبدع رياض السنباطي وغنتها
سيدة الغناء ام كلثوم عام  1951وبدايتها

جيوبك أكثر نظافة مع ضريبة
القيمة املضافة9 ...

خدماتنا المتميزة تمتد
الى ما بعد البيع او
الشراء

Nady Ibrahim

416-817-1560

Mina Ibrahim

Paralegal and
Commissioner of Oaths

Immigration services,
traffic tickets, small claims,
and other legal services

Email: Mina.Ibrahimpara@gmail.com

L4Z 1Y5

416-391-3232

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

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

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100

647-818-1668

Dr. George Boutros
Family Dental surgeon

Richmond Hill
905 770-7707

Toronto
416-654-4555

Emergency :call or text 416 312-8493
Surgery (Implants,wisdom teeth),
Dentures crowns,Root canal,white
fillings, Veneers
10% senior discount drgb@rogers.com
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Find out what homes in our neighborhood
.... ملنطقتك
اعرف أسعار
are البيوت
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
2911 Kennedy Road,
Toronto, M1V 1S8

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

*Independently Owned And Operated. ® ™ , trademarks of Century 21 Real Estate LLC, used under license. Not intended to solicit
buyers or sellers currently under contract. ® ™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. used under license by LoyaltyOne,
Inc. and Century 21 Canada Limited Partnership.

A life well lived is
the greatest return
possible.

Invest in life.

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

Investments

Tax Planning

Retirement

Estate Planning

Insurance

Mortgages

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant

Investors Group Financial Services Inc.

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415
Ehab.Nicola@investorsgroup.com

Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015 MP1960 (09/2015)
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Crossroads Realty Inc. Brokerage

تكملة مقال «مصر تشوه نفسها»
ص1
وهذا بمناسبة هروب أطفال االقباط االربعة
لسويسرا وحصولهم على اللجوء بعد الحكم
بسجنهم بسبب تمثيلية لثواني قليلة على
الموبيل يسخرون من داعش الذين يصلون
ثم يقتلون ،واعتبر القاضي أنهم يسخرون
من الصالة اإلسالمية.
والعجب العجاب أن بعض من اإلعالميين
قد ثاروا على األطفال المساكين واعتبروا
ه��روب��ه��م تشويها لسمعة م��ص��ر! وك��أن
المفروض عليهم ان يستسلموا لحكم هذا
القاضي المأفون الذي حكم عليهم بالسجن!
فمن هو الذي يشوه مصر؟ هل هم األطفال
األبرياء الذين نجوا بحريتهم؟ ام النظام
المصرى كله بدءا من تشريع هذا القانون
االبله ولمن يحافظ عليه ويحتكم اليه ويقدم
به األبرياء حتى ولو أطفال للمحكمة؟ ام
القاضي الثمل بالسلفية الذي يخرج من قلبه
الحقد والكراهية وينتقم من أطفال أبرياء؟
بالقطع هذه سقطة إعالمية قليلة الحدوث
لأللمعي وائل اإلبراشي الذي سبق وتناول
حادثة األطفال .ولكن المذيع محمد الغيطى
قال بجنون «انه كان أشرف لهم اعدامهم من
هروبهم» ،وأقوال اخري له تجاوزت حدود
العقل تماما.
الخوف على سمعة مصر من التشويه في
المجتمعات الدولية البد وان ينبع من سلوك
الدولة نفسها وليس من هروب المظلومين
منها! الخوف على سمعة مصر يأتي في
طلبنا من قضاء مصر العظيم اقالة قاضى
الظلم وليس في الطلب من اطفال االستسالم
لظلمة السجون!
حادثة الحكم على هؤالء األطفال يعرفها
العالم كله قبل خروجهم وسبق ان سأل
أعضاء االتحاد األوروبي مفتي مصر عنها
وهو في المانيا وأجابهم باألكلشيه الممل
«نحن ال نعلق على احكام القضاء»

اسالم البحيري كان واثقا من تبرئته ولكنه
خدع وتم سجنه ،وفاطمة ناعوت تعلمت من
خطأ اسالم البحيري ولم تحضر االستئناف
وخرجت من مصر قبلها ألنها كانت ستخرج
من المحكمة للسجن مباشرة وحاولت بعدها
مغازلة النظام للحصول على عفو ولوعن
طريق مهاجمة ناشطي االقباط بالخارج الذين
مدوا لها يد العون.
فيا من تلومون هؤالء األطفال أنتم تحملون
أطفاال احماال ثقيلة ال تستطيعون ان تمسوها
بأصبعكم!
ويأيها النظام الفاسد كم من ث��ورة أتت
عليكم ولم تتغيروا ،ه��وذا اطفالكم تركوا
نظامكم لكم .ونظامكم هو اول من يتآمر على
سمعة مصر.
وكما يقال «كل األشياء تعمل معا للخير»،
وايضا «وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير
لكم « وكذلك القول ال��دارج «رب ضارة
نافعة» فقد تكون هذه الحادثة نقطة انطالق
لهؤالء لمستقبل أفضل مما كانت ستكون لو
لم يظلموا.
وع��ب��ارة «ن��ح��ن ال نعلق على احكام
القضاء» نفهمها بمعنى ان القضاء هو
المسؤول بنفسه عن فاسديه ،ولهذا اطلب
من رع��اة قضاء مصر العظيم ان يهبوا
لنصرة سمعته بالقضاء على الفاسد منهم كما
سبق وفعلوا بقضاة االخوان (قضاة من اجل
مصر) ويحققون نهاية قصيدة حافظ إبراهيم
« فقفوا فيه وقفة حزم وارسو جانبيه بعزمة
المستعد»
حتى ال تتكرر ابياته األول��ى عن مصر
الحبيبة
وقف الخلق ينظرون جميعا كيف اشوه
نفسي بنفسي
واحكام القضاء في هذا الزمان كفوني
الكالم عند التحدي
8164gindi@rogers.com

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
 ahram.teeba@gmail.comاو 8164gindi@rogers.com

ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺒﻴﻮت ،اﻟﺸﻘﻖ و اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﺎﻣﺮ
ﻳﻮﺳﻒ

ﻧﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﻘﻖ ﻟﻳﺠﺎر

Tel:Ê905-782-7527Ê

tamer.topremax@gmail.com

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

www.best4uhome.com

أسرة حترير

األهرام اجلديد

رئيس التحرير
د .رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
جورج غالي

Percy Fulton Ltd.
*Brokerage

NADER ZAKY, B.Sc.
sales representative

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

CENTURION
2007-2014

األهرام اجلديد يهنئ

*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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القراء املسلمني بعيد األضحى
واملصريني مجيعهم برأس السنة املصرية القدمية
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بيتـــــك
و سوق العقارات

قضايا وآراء
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فاكسات مهاجر
يرسلها  :مدحت عويضة

أسباب االنتقال ملنزل اخر

السيسي

ناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس -خبري عقارى

مع زيارتك لنيويورك يا ما كنت أتمني أقابلك
بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة مالمة لكن ...
فات الميعاد

قبل ان تحزم أمتعتك وتنتقل الى منزل اخر،
من المهم ان تعرف انك تنتقل ألجل أسباب
واضحة ،تالئم احتياجاتك ونمط حياتك انت
وأسرتك بشكل أفضل.

حزب النور
رفضتم التصويت علي قانون بناء الكنائس
وسمعت حزب شاس يطالب بنقل القانون ليطبق
علي بناء المساجد والكنائس في إسرائيل فمن
أكثر تطرفا؟؟

أحد األسباب األكثر شيوعا هو أن حجم
منزلك الحالي لم يعد يلبي احتياجاتك .سواء
نمت عائلتك أو تقلص حجمها .سبب اخر
انك تريد االنتقال بالقرب من مدارس أفضل
ألطفالك ،حيث ان المدارس لديها دوائر
محددة .او تريد االنتقال بالقرب من مكان
عملك الجديد سواء كان فى قلب المدينة او
خارجها .فمعظم الناس ينتقلون لتقليص الوقت
الذي يستغرقونة فى الذهاب الى العمل .او
الن المنطقة او الشارع الذى تعيش فية قد
تغير لألسوأ مع مرور الوقت بسب جيران
جدد او ازدحام الشوارع المحيطة بسبب قيام
مراكز تسوق قريبة .سبب اخر ان عمل
تجديدات فى المنزل الحالى ،وما يستلزم
ذلك من وقت وأموال وإزعاج ،ال يروق
لك وألسرتك .عندها يكون القرار لالنتقال
هو األنسب .ولكن اذا قررت التجديد بهدف
البيع واالنتقال ،فينصح بعدم اإلصراف فى
التجديد واالستمتاع بالتجديد لسنة او اثنين
قبل عرض المنزل للبيع ،حيث من الصعب
تعويض ما صرف على التجديدات بعرض
المنزل للبيع مباشرا.
االنتقال عموما محبب سواء من ناحية التغير
او من ناحية االستثمار طالما كان ألسباب
واضحة.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

نفوق  2.5مليون حنلة
باخلطأ!
صحيفة
ذكرت
"هافينغتون بوست"
األميركية ،ان حوالى
 2.5مليون نحلة
نفقت دفعة واحدة في
كارولينا الجنوبية في
الواليات المتحدة ،عن
طريق الخطأ أثناء
حملة لمكافحة الحشرة
المسؤولة عن فيروس زيكا ،وذلك برش المادة
الخطأ في الجو ،ما أدى الى القضاء على هذا
العدد الكبير من مجموعات النحل .وقد اشار
الخبير في شؤون النحل في جامعة ميريالند،
دينيس كوبر للصحيفة األميركية الى ان هذه
الخسارة الكبيرة ستؤثر على أنواع أخرى من
الحشرات المفيدة التي ستموت بدورها ما سيؤثر
على التنوع البيولوجي وتلقيح الزرع والنباتات،
بسبب الخلل في التوازن جراء ما حصل ،وسيأخذ
وقتا طويال ليعود الوضع البيئي الى طبيعته.

إبراهيم عيسي
نفسي أعرف الطابور الخامس القبطي بيحس
بإيه لما يسمعك؟؟
مجلس الشعب المصري
سنظل نعارض قانون بناء الكنائس في جيلنا أما
األجيال القادمة فستلعنكم بسببه.
الحزب الجمهوري
الحزب الديمقراطي يبحث عن بديل لهيالري
لسوء حالتها الصحية أبحثوا عن بديل لترامب
لمرضه المزمن في لسانه.
أطفال المنيا
محاكمتكم بتهمة ازدراء داعش فضيحة أما
هروبكم لسويسرا فهو عار علي النظام وعلي
مصر إللي مش قادرة علي السلفيين.
سيد القمني
يا عم أهرب قبل الحكم عليك بدل ما يهربوك
بعد الحكم ويحسبوها عليك جميلة.
جرجس بارومي

&Canadian Coptic Association
Canadian Minding
Newcomer Service

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد

 -1اإلستقبال يف املطار
 -2إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 -3تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد
 -4املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 -5عمل الرزميي
لالستفساراألوراق
 -6الرتمجة وتوثيق
ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا
 -7كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة

مع كل عيد يفرجوا عن مساجين عمرهم ما
فكروا يفرجوا عنك يا مظلوم أنت مسجون ألن
أسمك «جرجس».
الشرطة المصرية
في العيد مشكلتكم تراقبوا المخدرات وال
جزارين الحمير وال التحرش ،هللا يكون في
عونكم.
باترك براون
الطريق مفروش قدامك إلزاحة الليبرال في
أونتاريو بشرط تستفيد من أخطاء تيم هوداك
 2011و .2014
ترامب
لو كسبت عمر ترود في الحكم هيقصر يا عم
بطل كالم علشان تكسب أبوس أيدك عايزين
نخلص من تردو.
فريق اإلسماعيلي
نفسي كل موسم تكون مشكلتكم إزاي تكسبوا
الدوري مش هتلعبوا فين مع األهلي .ياعم
نديكم  6نقط من األهلي بس هتكسبوا الدوري
إزاي؟؟.
مرتضي منصور

 -8مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

بعد الحج أوعي تسمح لحد يناديك مورتة سي
ديهات تاني أنت اسمك دلوقتي الحج مورتة سي
ديهات

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

خروف العيد
في عيد األضحي في مصر راحت عليك يا
خروف والموضة بقت حمار.

قضايا وآراء
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فكر التلبيس والتدليس

احلقائب الفــارغه

نيفني سامى

ادوارد يعقوب

معك طول الطريق.
دليل أخر يأتى من السلطة القضائية التى لم
تنجو ايضا من الغول السلفى
القبطى هو مدان حتى لو كان طفال يتصرف
ببرائة االطفال فواجب السلفى هو تلبيسة تهمة
من الهواء
انه مخطط دولة سلفية تريد تصفية االقباط من
مصر اما باسلمتهم او دفعهم الى مغادرة مصر
او قتلهم
ووراء كل هذا المجرم الحقيقى وهو الفكر
السلفى
لقد بدأ الغرب المتقدم فى كشف عنصرية النظام
فى مصر
ان لم يرجعوا عن ظلمهم وغيهم فى الوقت
المناسب فان االقباط لهم حدود فى صبرهم
استفزنى االعالمى وائل االبراشى فى الحلقة
من برنامجه التى تدور حول لجوء االطفال االقباط
الخمسة الى سويسرا وظهر بوضوح تعصبة و
فساد االعالم المصرى المغرض الذى تفوح منه
روائح السلفية الكريهه المدعمة باللاير السعودى.
لقد تكلمت فى مقالتى السابقة عن تحكم السلفيه
وتمكنها من كل مفاصل الدولة المصرية وها هو
دليل أخر يأتى من السلطة القضائية التى لم تنجو
ايضا من الغول السلفى .خمسة اطفال يعبرون عن
رأيهم فيحكم عليهم القاضى السلفى بخمسة سنوات
سجن وينتهك بذلك كل اسس العدل والتحضر
و حقوق االنسان ال يحركه اال شريعته المتخلفة
العنصرية .لقد انتهك براءة االطفال وقتل حرية
التعبير وارهب كل مواطن قبطى يحاول ان
يرفع صوت المه وانينه من االضطهاد اليومى
الذى يتعرض له فى بلده االصلى .كما هو معتاد
دائما منذ الغزو العربى الهمجى على مصر ان
القبطى هو مدان حتى لو كان طفال يتصرف ببرائة
االطفال فواجب السلفى هو تلبيسة تهمة من الهواء
و حصاره ابدا حتى ينغص عليه حياته تطبيقا
لما يعتبروه من النصوص المقدسة لديهم والذى
يقول »:ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم .
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»
(راجع صحيح مسلم – سنن الترمزى) .وهناك
من االحداث الكثيرة التى يتعرض لها االقباط
مايثبت انتشار هذا الفكر السلفى بين االغلبيه
المسلمة فى مصر .البارومى رجل قبطى بسيط
من العامه يلبسوه قضية اغتصاب بنت مسلمة
ويسجن رغم تقارير الطب الشرعى التى اثبتت
عكس ذلك ولكن لكونه قبطى وتصادف وجوده
فى وقت الحادث فيجب ان يلبس القضيه امعانا فى

اذالل االقباط والتضييق عليهم .شيبوب ارسالن
فى قضية الكشح الشهيرة يلبسوة تهمة قتل قريب
له قبطى ايضا رغم ان كل البلدة تعرف القاتل
المسلم ولكن يجب ان يلبس القضيه النه قبطى.
والكل يعرف ما يجرى بعد كل حادث ارهابى
ضد االقباط من القبض على الشباب المسيحى
وتلفيق تهم لهم و تلبيسهم قضايا للمساومة على
تبرئه المجرمين الحقيقيين من السلفيين .انه
مخطط دولة سلفية تريد تصفية االقباط من مصر
اما باسلمتهم او دفعهم الى مغادرة مصر او قتلهم
باسلوب داعش .والجانب االخر فى موضوع
هؤالء الطفال االجئين لسويسرا هو التدليس.
المعنى اللغوى لكلمة تدليس هو اخفاء الحقيقة بنية
الخداع و المداراه على العيوب ومحاولة تغطيتها
باالكاذيب .فبدال من كشف المجرم وراء هروب
هؤالء المضطهدين يدلسون اعالميا و يتجاهلون
االسباب الجذرية وراء الحدث وهذا ما فعله وائل
االبراشى فكل حلقته تدور حول ما فعله االطفال
ولم يتطرق الى ما فعله القاضى السلفى ومن وراءه
من قانون عنصرى معيب وهو قانون اذدراء
االديان المنبثق عن مادة عنصريه هى المادة
الثانية فى الدستور ووراء كل هذا المجرم الحقيقى
وهو الفكر السلفى .كل هذه السلسله الجهنمية التى
هى جذور كل الشرور التى يعانى منها االقباط
وتنعكس بالسلب على رفاهية وتقدم مصر كلها يتم
تجاهلها بالتدليس فال نرى من اغلبية االعالميين
امثال وائل االبراشى  ،اى اشاره الى هذه العوامل
االساسية التى هى اصل المشكلة بل كل المسؤلين
بالدولة يدلسون ايضا فى نفس االتجاه.
لقد بدء الغرب المتقدم فى كشف عنصرية النظام
فى مصر وحادثة مثل لجوء االطفال الى سويسرا
سوف تساهم كثيرا فى هذا االتجاه وبدال من ان
تتعظ السلطات فى مصر وتحاول ان تلملم اذيال
خيبتها وتعالج اسباب فقدان هيبتها امام المجتمع
الدولى فانها مرة اخرى وفى غباء شديد تدلس و
تلبس االطفال شرورا هى تخص اناس اخرين و
اسباب اخرى كما اوضحت وتعتقد انها تستطيع
خداع العالم طول الوقت .مرة اخرى انبههم
الى انهم يسيرون فى طرق وعر وخطر ليس
فقط على االقباط ولكن على مصر كلها وان لم
يرجعوا عن ظلمهم وغيهم فى الوقت المناسب فان
االقباط لهم حدود فى صبرهم والمجتمع الدولى
ايضا سيواجههم فى زمن ما واناشد االقباط وكل
االحرارفكريا فى كل العالم ان يكثفوا من حمالتهم
االعالمية الحقوقية لفضح النظام السلفى العنصرى
قى مصر وتقريب نقطة الصفر لتدخل العالم
الحر النقاذ مصر سواءا بالضغط االدبى واذا لم
يستجيبوا فبالقوة فهناك من العصاة الفجره من ال
ياتى اال بالضرب.

إندونيسي في الثانية عشرة يدخل جامعة كندية
تستقبل جامعة واترلو وهي من بين أفضل مؤسسات التعليم العالي في
كندا ،في صفوفها هذه السنة صبياً إندونيسياً في الثانية عشرة تضعه نتائج
فحوصات القبول بين أفضل طالب دفعته وسيدرس كينديكوان الفيزياء
ً
فضال عن الرياضيات والكيمياء واالقتصاد على ما أوضحت ادارة الجامعة
الواقعة في جنوب تورنتو (وسط) .ولد الطالب الجديد وهو األصغر سناً في
تاريخ الجامعة في إندونيسيا وقد تعلم االنكليزية من خالل متابعة األفالم
عبر التلفزيون .وأوضحت إدارة الجامعة أنها اكتفت بنتائجه المدرسية من دون االهتمام بعمره مشيرة
إلى أنه حقق نتائج ممتازة في مسابقة الدخول وكان بين االفضل هذه السنة .وأوضح اندريه جاردان
نائب مدير القبول في الجامعة لمحطة “سي تي في” التلفزيونية “لقد حقق عالمات رائعة .وهو يتمتع
بالمستوى األكاديمي .إن عمره يقلقنا بعض الشيء إذ إنه في الثانية عشرة” .وقال الصبي من جهته “أنا
متشوق للقاء الطالب الجدد وللتعرف على أصدقاء جدد” .وأوضح أنه يريد تطبيق المعارف الجديدة
التي سيكتسبها في مجال الطاقة المتجددة .وسيقيم بجوار الجامعة مع والده ويرغب في تعلم الرياضة
المحلية ..الهوكي على الجليد

استمر في
طريقه وسعيه للوصول الي أقصي
المراتب والدرجات واكتناز األموال
واقتناء كل ما ه ومادي يقع عليه عينيه.
استمر في صفقاته التي لم ولن تنتهي
فمن صفقه الي اخري وشعور بالنهم
الشديد والشهوه لجمع المال وامتالك
االراضي والعقارات والدخول في
المناقصات بكل شكل من األشكال سواء
القانوني او غير القانوني.
أزاح من طريقه كل أحد حاول ان
يجد طريقه لعالم
البيزنس والشهره
بل
واألموال.
وعبر فوق الجميع
َصل لمبتغاه.
كي ي ْ
كانت لديه ام
طيبه تصلي من
اجله بدموع حاره
وقلب خاشع ليل
نهار .كان مطلبها
في الحياه هو ان
تحدث عمليه تغيير كلي لالبن الشقي
الذي سار في طريق ليس له عوده
وليس منه فرار .كان يحتاج ذلك االبن
لصدمه إفاقه كصدمات آفاقه القلوب
التي توقف نبضها .ظلت محاوالت
األم المسكينه في تغيير االبن مستمرة
محاوله تل واآلخري من فشل لفشل
ولكن لم يتمكن اليأس من قلبها.
وذات يوم كان حادثا مروعا علي
احدي الطرق السريعه وكان اسم االبن
ضمن اسماء الوفيات
وعرفت االم ذلك الخبر فانهارت
تماما ورفعت صوتها المتألم الي هللا
تعاتبه هل نسي صوت تضرعاتها من
اجل توبه االبن ؟
هل ذلك ه ومصير االبن ؟
هل هذه هي النهايه ؟
هل مصيره االن هو العذاب االبدي ؟
واستمرت ساعات تصرخ الي هللا
وتسأله
هل نسيت دموعي يا هللا ؟
ام أنك لم تسمعها البته؟
ظلت االم تعاتب هللا بكل انواع العتاب
ساعات طويله.
كان االبن في تلك الساعات موضوع
ضمن جثامين المنقولين من الحادث
داخل ثالجات الموتي ورأي نفسه
اذ هو يسير في طريق طويل ويحمل
حقائب كبيره مملؤه بكل انواع شهوات
العالم
مال .جواهر .شهره .نفوذ.سُ لطه.
ولكن جميع الحقائب مفتوحه من
أسفلها فكانت تتسرب األشياء منها الي
االرض .وكلما حاول ان يمأل حقائبه
مره اخري ويسير لجمع باقي مشتهيات
العالم فتتسرب منها األشياء مره اخري
وتصبح فارغه.
اال ان وصل لمكان يقف أمامه جموع
كثيره في انتظار ان يُفتح لهم الطريق
للعبور .وكان شرط العبور ليس سداد
رسوم او مال او ما شابه بينما كان شرط
العبور هو تقديم شيئاً ثميناً قيماً تحمله

قدم احدهم الحب الذي اقتناه طول
الرحله
قدم االخر األتضاع
قدم البعض الخدمه
قدم اآلخرين العطاء
واما هو فبحث عن شيئا معه ولم يجد
لم يجد اال حقائب فارغه وتعجب كيف
اقتني هؤالء كل هذه المقتنيات برغم
عدم وجود ايه حقائب معهم يحملونها.
ولكنه عرف االجابه سريعا حيث
وجدهم جميعا يحملون قلوبهم فوق
أيديهم وكان كل
قلب مملوء بجواهر
براقه لم تتسرب
منه اثناء الرحله ولم
تسقط مثلما حدث مع
حقائبه.
وعبر الجميع
علي
هو
وظل
الطريق ينتظر ان
يفتح قلبه ليقدم منه
شيئا ثمينا ولكن
لألسف لم يكن يحمل داخل قلبه اال
الشهوه والحقد والكراهيه ومحبه المال
والكذب والتعالي.
فما كان من الواقفين امام بوابه العبور
اال بغلق المعبر أمامه .ولم يجد اال معبر
اخر قد ُفتح أمامه وتم إعطاؤه ختم
العبور وقبول كل ما كان يحمله قلبه.
وما ان عبر حتي وجد الصراخ
والعويل والدخان والظالم من أمامه
ومن خلفه وكانت الصدمه شديده جدا.
ولم ينقذه من كل ذلك اال صوتا واحدا
سمعه وسط كل هذا العويل وه وصوت
بكاء امه الذي شق المكان .وفجأه
وجد االبن نفسه يرقد في مكان وحوله
األطباء في حيره شديده حيث عادت له
انفاسه وهو وسط األموات.
تغيرت الحاله الي النقيض مع افراح
االم بعوده االبن الضال او عوده االبن
المفقود
وجد احضان االم في انتظاره
وقد ألقي االن بجميع حقائبه
الممتلئة في الخارج قبل ان تلقيه هي
في الهوه السحيقه.
وسعي بكل جهد ان يمالء قلبه بأشياء
ال ولن تفني.
جمع الحب بدال من المال
وجمع العطاء بدال من األخذ
وامتألت خزائنه بأشياء ال تفني وال
تُسرق وال تبلي.
عرف كيف يجمع كل ما هو غالي
وثمين
وادرك ان حقائبه الفارغه االن هي
من قادته لملئ قلبه بالنفيس الغالي.
لم يحزن علي خساره ماديه او ما
شابه
بل كان يحزن ان ضاعت منه اي
فرصه الكتساب فضيله جديده في
الحياه.
هنيئا لك أيها االبن .الذي عرف ماهيه
الحياه .والذي أفرغ حقائبه بيده قبل ان
تفرغ هي رغماً عن يده.

6

روحيات

السنة التاسعة ،العدد ( - )223اخلميس  15سبتمرب 2016

ذحبة صدرية أم سكتة قلبية ؟
د .روز غطاس

جزعت وخفت وهالني ما قد سمعته
عند وصولي لبالد المهجر من
إعالنات في وسائل اإلعالم عن
السكتة القلبية وأمراض تصلب
شرايين القلب والذبحة الصدرية
وتعلقها بالقلب ،والكولسترول
والضغط ويجب أن تأمن صحياً
ومادياً من أمراض القلب حتى
أصبحت تدور أفكار كثيرة برأسي،
تكاد تنفجر متناثرة األشالء ؛ وأحياناً
أخري تكبر لتمتلئ بالهواء فتطير
كالبالون يحلق في الفضاء ،وتارة
أخري تكون ككرة إمتالءت وثقلت
بالماء ؛ وثالثة تركلها األقدام مرة
تكون ضربة جزاء وربما تصيب
الهدف محرزة جون كبير .في
كتابنا المقدس يربط الروح القدس
بين القلب كمركز لضخ الدماء (ها
ها ها) ال طبعاً! فلم نري من يغازل
محبوبته بقوله« :أحبك من هذه
المضخة اللحمية الممتلئة بالدماء»؛
ولكن التعبير المجازي هو»:من كل
قلبي» ،بمعني احبك من كل قلبي
وفكري وقوتي ،وقدرتي ،فأنت
الكل في الكل بالنسبة لي .وهذا ما
أوضحه الرب في كلمته المقدسة أن
قلب اإلنسان هوة عميقة من يعرفه؟
ال أحد يعرفه غير صاحبه والرب،
فمنه مخارج الحياة ؛ ويعلن الرب
يسوع بفمه الطاهر أن من داخل
القلب يخرج الصالح أو الشر ،فمن
فضلة القلب يتكلم الفم ،كما ويصفه
ارميا النبي انه اخدع من أي شيء
وهو نجيس من يعرفه؟ .أما اشعياء
في وصفه لحالة شعب الرب « :أن
القلب مريض والرأس سقيم « .بما
معناه أن كل القدرة علي المشاعر
والتفكير واإلرادة واألحاسيس
واتخاذ القرار تعاني من حالة
مرضية صعبة تحتاج إلى طبيب

عظيم يجري عمليته الجراحية مثل
أستاذنا « مجدي يعقوب « جراح
القلب المشهور إلصالح ما قد أفسده
الزمن .وقد كانت وصية الرب لشعبه
« ومازال» والتي أطلق عليها
ربنا ومخلصنا إلهنا يسوع المسيح
(الوصية العظمي) (متي 37 :22
–  )39وهي أن تحب الرب إلهك
من كل قلبك وكل فكرك وكل قدرتك
وقريبك كنفسك ،فكان الرب اإلله
يدخلهم في تجربة أو امتحان لمعرفة
ما يدور في قلبهم (تثنية .)6-1 :8
دعني هنا أسألك كم من القدر تحب
نفسك؟ وأن كنت ال تقدر أن تحبها
كيف ستحب هللا وكيف ستحب من
حولك؟ فالبعض يقول أن محبة النفس
أنانية وشر ،دعني أسألك مرة أخري،
إذا لم تهتم بجسدك وتقوته وتربيه
كيف سيكون صحيحاً إن لم تكن تحبه
وتعتني به؟ ذكر الكتاب المقدس انواع
عديدة من القلوب :قلب قاس (تثنية
 ،18 :29متي )8 :19؛ قلب غليظ
(مرقس  ،)17 :8قلب غير ثابت:
(مزمور  ) 8 :78قلب شرير
عديم اإليمان(:عبرانيين ،)12 :3
قلب متكبر(اشعياء  ،)13 :14قلب
مرتفع (تثنية  ،)14 :8قلب متدرب
في الطمع( 2بطرس  ،)14 :2قلب
ضال ال يعرف طرق الرب(عبرانيين
 .)10 :3قلب مجرب(مزمور :78
 )18وذلك عندما قالوا :هل يقدر أو
يستطيع هللا أن يعد مائدة بالبرية؟.
يقول الكتاب المقدس »:فوقعوا في
هللا « أي عثروا ،غلطوا – جربوه-
بالرغم من قوله لهم في شريعة
موسى ؛ ال تجرب الرب إلهك .قلب
يسال(مزمور  )4 :37تلذذ بالرب
فيعطيك سؤل قلبك .قلب يزرع
بالبركة كما ينوي بقلبه( 2كورنثوس
 .)7 :9قلب غافرا(متي .)35 :18
قلب مقدسا(1بطرس  .)15 :3قلب
طاهر(يعقوب  8 :4؛  1تيموثاوس
)5 :1محبة من قلب طاهر ،طهروا

قلوبكم يا ذوي الرأيين.قلب مشرق
بإنارة معرفة مجد هللا في وجه
يسوع المسيح ( 2كر .)6 :4قلب
كامل(مزمور  )72 :78رعاهم
حسب كمال قلبه ومهارة يديه.قلب
بسيط (كولوسي  )23 ،22 :3تمم
عملك من القلب ووصفه الرسول
بولس بأنه يجب أن يكون قلب بسيط.
قلب يحث علي العطاء(خروج :25
 .)3قلب نقي يري هللا( :متي .)8 :5
أما الرب يسوع المسيح يقول لنا»:
تعلموا مني ألني وديع ومتواضع
القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» وكما
ً
قائال :لئال تقول في
يحذر الرب شعبه
قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي
هذه الثروة(تثنية  .)17 :8أحذر الن
اإلنسان ينظر إلى العينين أما الرب
فالي القلب .فمن يستطيع أن يخدع
الرب العظيم كلي القدرة والعظمة
والجبروت خالقنا فمخوف هو
الوقوع بين يدي هللا الحي .كما أن
كلمته المقدسة يصفها كاتب الرسالة
إلى العبرانيين مميزة أفكار القلب
ونياته .انني لست أدري ما في قلبك
وما نوعه هل هو ذبحة صدرية أم
أزمة قلبية أم ضيق أو انسداد في
الشرايين؟ لكن في كل األحوال يمكنك
أن تقول كما قال داود النبي :قلباً نقياً
أخلق في يا هللا وروحاً مستقيمة جدد
في داخلي .أفحص قلبك كل يوم أمام
ضوء كلمة الرب ليتنقى من كل ما
يغضبه أو يعكر رحلتك وحياتك
ً
قليال ثم
التي ما هي إال بخار يظهر
يضمحل .ماذا يدور في قلبك؟ ما
شكل قراراتك وأفعالك؟ أحثك أن
تمأل قلبك بالروح القدس والترانيم
والتهليل ،مفتدين الوقت الن األيام
شريرة سالكين بالتدقيق ال كجهالء
بل كحكماء ،مكلمين بعضنا بعضاً
بمزامير وتسابيح وأغاني روحية
مترنمين ومرتلين في قلوبنا للرب
(أفسس .)20- 15 :5

الكنيسة القبطية عرب العصور
من الكنيسة املرقسية  /الصخرة القبطية ..نشرت املسيحية
البابا غربيال الثانى رقم  70عام  1122م

إيبذياكون مهندس  /كرم سرور

الرتبة الشماسية أصبح البابا:
بعد نياحة البابا السابق خلت السدة
المرقسية سنتين فى أعقاب مقتل
األفضل الذى كان الوزير الوفى
للخليفة المستنصر وإبنه .كان بكنيسة
القديس مرقوريوس أبى سيفين شماساً
إسمه (أبو العال بن تريك) راسخ
العقيدة األرثوذكسية يفتقد اليتامى
واألرامل والمسجونين محباً للشعائر
الدينية .وكان كاتباً فى ديوان الخليفة
اآلمر بأحكام هللا .فلما هدأت الحالة
نوعاً ما إجتمع األساقفة معاً فذهب
مندوبون إلى األديرة ليختار هللا
المختار ذهبوا إلى دير األنبا مكارى
فلم يصلوا إلى شئ .قصدوا دير األنبا
يؤنس كامى فقابلهم راهب شيخ وقال
لهم (عودوا إلى القاهرة ألن المختار
من هللا لهذه الكرامة العظمى هو
أبو العال شماس كنيسة أبى سيفين)

فرجعوا إلى الكنيسة ورسموه البابا
غبلاير الثانى رقم السبعين عام 1122
م .ثم إستهل بابويته بإقامة القداس
اإللهى بدير األنبا مكارى الكبير
وقضى به أيام.
كاهن بأخميم صعيد مصر :قدم
ً
ماال كبيراً ليرسمه أسقفاً على
للبابا
أخميم وإال سيشكيه للخليفة فرفض
البابا يستعمل السيمونيه .شكاه الكاهن
للخليفة وأرسل الطلب إلى البابا فرد
ً
قائال (أن دينى يمنعنى
عليه البابا
من رسامة كاهن يبغى هذه الكرامة
بالمال) فإحترمه الخليفة وأمر بأحترام
األوامر البابوية.
الوزير المأمون :بعد أن قتل الخليفة
المستعلى باهلل األفضل عين المأمون
وزيراً خلفه وبعد مدة وجيزه قتله
أيضاً ثم أخذ مستشاراً هو راهب
قبطى أسمه أبو نجاح ولكن قتله أيضاً.

على أن رجال بالط الخليفة قتلوه
وتولى الخالفه إبن عمه الحافظ.
الخليفة الحافظ :تلقى رسالة من
ملك الحبشه يستشفع به لدى البابا
لرسامة مطران عالوة على األنبا
ميخائيل مطران الحبشة .رد عليه
البابا أن حققت رغبته عجلت باليوم
الذى تنفصل فيه كنيسة الحبشه عن
أمها الكنيسة القبطية فإقتنع الخليفة
بهذا الرد.
البابا يضع القوانين الكنسية:
رأى البابا أن مسئوليته ال تنحصر
فى رعاية شعبه المعاصر له بل أنها
تمتد لتشمل األجيال اآلتية من بعدها
فأصدر مجموعتين من القوانين..
اجملموعة األولى :تشمل أثنتين
وثالثين مادة يتعلق الجزء األول
باألساقفة والكهنة وطريقة إختيارهم
(مبدأ الشعب يختار راعيه) والمسلك
الذى يجب عليهم إنتهاجه كرعاه

قرأت لك

جنوى غاىل

اهرب حلياتك
By Lawrence Darmani
عندما أصبح والدي مسيحيا وهو
في سن متقدمة أعجبتني جدا خطته
للتغلب علي االغراءات  ،ففي
بعض االحيان علي سبيل المثال
كان كلما بدأ خالف مع جيرانه
ويكاد يتحول الي مشاجرة كان
فقط يبتعد لفترة بدال من االنفعال
واالغراء في المضي قدما في
أشعال الموقف والتشاجر  ،وفي
مرة أخري التقي والدي مع بعض
أصدقاؤه القدامي في مطعم وطلبوا
له بيرة كحولية وكان والدي يعاني
من الكحوليات ويكافح ضد شربها ،
وقرر أنه أفضل له أن يعيش بدونها
ولهذا وبكل بساطة وقف وقال
ألصدقاؤه ( وداعا ) وترك جميع
أصدقاؤه القدامي الي اليوم  ،وعند
مقارنة هذا بما يحث اليوم أتعجب
! فبينما كنت أتحدث مع الشباب عن
االستعداد للمستقبل سمعتهم يقولون
شيئا من هذا القبيل « نحن ال بد
أن نعيش في العالم لنكتسب خبرة
من المجتمع غير المؤمن حولنا
وخبرة لنتعامل مع المختلفين عنا
في االيمان واالخرين االشرار
لكي ننموا أقوياء في خبرة العالم «
ورأيت أن هذا التفكير يبتلع الكثير
من المسيحيين غير الناضجين
ورأيت كيف تحول هؤالء في
نهاية المطاف ضد هللا  ،بالتأكيد
نحن نعيش في العالم الذي وضع
في الشرير ونتعرض ألمور غير
مسيحية في المدرسة والعمل وفي
الحي ليس لها عالقة بأيماننا ولكن
نحن بحاجة الي أن نكون ساهرين
مؤتمنين على الشعب المسيحى.
والجزء الثانى منها الشعائر
والفرائض الكنسية واإلبتعاد عن
السيمونيه.
اجملموعة الثانية :تهدف إلى تنظيم
الميراث مستعيناً بما جاء فى األسفار
المقدسة وساوى البنت بالولد
الصاله باللغة العربية :أمر أن
تكون القراءات باللغة العربية ليفهمها
الشعب فأصبحت اللغة القبطية فى
حكم اللغات الميتة.
نياحة البابا :كان البابا مريضاً
فرأى رؤيا أن مجموعة من الكهنة
والرهبان حاملون األناجيل قالوا له
ستشفى من مرضك ولكن بعد عام
ً
وفعال
سنأتى ونأخذك لتعيش معنا.
بعد عام بالتمام والكمال أسلم روحه
فى هدوء وكانت أيام بابويته أربعة
عشر سنة وثالث شهور.

البابا ميخائيل اخلامس رقم
 71عام  1136م
القرعة الهيكلية أختارت البابا:
بعد نياحة البابا السابق خرج راهب
أسمه يؤنس بن كدران روج لنفسه
أنه األحق فى الكرسى الباباوى
وجمع حوله مؤيدين وأنصار ولكن
بقية الشعب لم يوافق ولم ينخرط
وراء دعايته لنفسه فأنقسم الشعب إلى
فريقين متناحرين مؤيد لهذا الراهب

علي أنفسنا ألن التعرض لتلك
االشياء واالختالط بغير المؤمنين
يؤدي الي تبني فلسفات غير الهية
وشريرة ونحن جميعا سننموا
أفضل حين نتبع القوانين االلهية
 ( .مزمور  )١فدعونا ال نستشير
غير المؤمنين واالشرار في اختيار
قرارات لحياتنا  ،وال نتواجد في
مكان فيه أناس ال يعرفون يسوع
يمكنهم أن يؤثروا علي تفكيرنا ،
ولنتعلم أن نهرب لحياتنا كما هرب
يوسف من أمرأة فوطيفار التي
حاولت أغراؤه بفعل الخطية وأن
نتجنب االستئناس واالبتهاج بي
الوجود في حضرة من يسخرون
من هللا وكلمته وعالقتنا به فقد
يبدوا تفكيرهم جيد لنا  .إن هؤالء
المشيرين غير المؤمنين يقودوننا
بعيدا عن هللا ونحن علينا أن
نحصل علي التوجيه والنصيحة
والتدريب من كلمات هللا المقدسة
ومن هؤالء الذين يحبونه و يعرفونه
 .إن كلمة هللا تقدسنا وهي أفضل
معلم لنا وليست خبرة االشرار ،
فلندع كلمة هللا تملئ أذهاننا وقلوبنا
وتوجه حياتنا
ومعارض له.
تدخل مدير البحيرة وكان قبطياً
أن تجرى قرعة هيكليه لترضى
الجميع فوافق الراهب يؤنس بن
كدران .إختاروا أربع رهبان بينهم
الراهب يؤنس .أقيم قداس إلهى
ووضعت أربع أوراق مكتوب عليها
أسماء أربع رهبان وورق بيضاء
تحت الصينية .بعد القداس اإللهى.
ً
طفال وسحب ورقه كانت
أحضروا
تحمل إسم الراهب ميخائيل من
دير األنبا مكارى فإستراح الجميع
وأخذوه ورسموه بإسم البابا ميخائيل
الخامس رقم .71
البابا ميخائيل الخامس :كان أمياً
ولكن بعمل الروح القدس الناطق
على لسانه جمع كل شعبه بحبه
وتقواه فإمتألت الكنائس بالمصلين
وإزدهرت الرهبنة .كان يزور بيوت
الفقراء للوقوف على أحتياجاتهم
ويقدم لهم كل ما يصل إليه من مال
والباقى ينفقه على بناء الكنائس.
إستقبال البابا :لما ذهب إلى القاهرة
إستقبله المسلمون مع القبط بكل
حفاوه وفرح وتهليل.
رسامة أساقفة :رسم خمسة أساقفة
لأليبارشيات الشاغره .وكان يالزمه
تلميذه الذى كتب له الرسائل البابوية.
نياحة البابا :كانت بابويته قصيره
تسع شهور تنيح فى دير األنبا
مكارى.
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العقد العشرة لقانون العزبي اجلديد
سابقاً (قانون بناء الكنائس)
................................................

كتبها Oliver

................................................
كلمة «قانون» كلمة معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية فهي
مأخوذة من الكلمة اليونانية  νόμοςنوموس ومعناها األساس
الصحيح المستقيم الذي يتوحد عليه الشعب .وهذه موجودة في العبرية
(ناموس) وكأن القوانين هي محاكاة للشريعة اإللهية التي تعني األمر
المنضبط الذي يجب أن تسير علي نهجه تصرفات الشعب وتحكم
من خالله .أما عند العرب فالقانون أداة إلرضاء النظام ووالتالعب
بالناس ,يبدون فيه مهارتهم في الخداع والتمويه أكثر من مهارتهم
في التشريع المستقيم كما تعنيه كلمة قانون .تعالوا لنر كيف انحرف
قانون بناء الكنائس عن الغرض الذي خصص ألجله .وكيف تالعب
به ترزية القوانين وما هي المخارج التي سيجدونها للهروب من
المسائلة.
الوعد المشبوه
ترزي القانون هنا لم يخف نيته من البداية ونحن نشكر له صدقه
معنا .فالقانون له مقدمة من ثالثة مواد تسمي مواد اإلصدار ثم 9
مواد هي صلب القانون الجديد .في أول مادة من مواد اإلصدار وهو
يشرع قانون الكنائس ويصف الهدف من هذا القانون إذا به يصدر
ً
قائال :علي أن يصدر
وعداً غامضاً وكأنه يوجه رسالة ألحد ما
بتنظيم أوضاع األديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة ،قانون
مستقل .وهكذا وجه الرجل وعداً لم يطلبه أحد.؟ ربما تهديداً للكنيسة
حتي تقبل هذا القانون لئال يصدروا قانون األديرة  .هذا الترزي
الناعس قد قدم وعداً من نفسه دون أن يطلبه أحد؟ ال الكنيسة وال
األقباط وال حتي األزهر؟ السلفيون فقط طلبوا.فلمن كان الوعد؟
أظنه للدكتور العوا الذى علم بفطنته أن األديرة مليئة باألسلحة؟؟
أو للسلفيين الباحثين عن أختهم كاميليا وأختهم عدالت األسيرات
باألديرة ..مع أن الترزي نسي أن يقدم وعداً بإصدار الئحة تنفيذية
للقانون تفسر بنوده وتوضح غوامضه .هل هذا نص تشريعي؟ أم
رجل يخطط لألقباط ما يتصور هو أنه سيربكهم؟ علي أية حال هذا
شأن ترزية القوانين وهم يعلمونه أكثر منا.
من يفك عقد القانون
المادة األولى :المفروض أن هذه المادة هي للتعريفات فقط لمن
يجهلون مفهوم هذه المسميات .فالقانون في هذه المادة يخاطبهم
وال يخاطبنا .يضع التعريفات السم كل جزء من المبني (كنيسة-
هيكل-صحن الكنيسة-معمودية -بان-منارة إلخ)لكن الترزي أراد
للمادة ذيل طويل يمتد كيفما شاءت الظروف وحسب الهوي فيضيف
عبارة تخرج عن هدف المادة .فالمادة هي للتعريفات بالمسميات
لكن العبارة الزائدة ليست تعريفاً لمسمي بل سم مدسوس .و هي
عبارة تخص ارتفاع المنارة بالذات (وبمراعاة االرتفاع المناسب
والتصميم الهندسى) وهي عبارة من العهدة العمرية أال يعلو بيت
مسيحي عن جاره المسلم .هذه هي العقدة األولي من سيحدد
االرتفاع ؟ كيف سيراه مناسب؟ ومناسب ألي شيء بالضبط؟ هل
يناسب مزاج المسئول؟ أم يناسب الظروف ؟أم يناسب المساحة؟ أم
يناسب ماذا؟ من سيشرح لنا هذه العبارة ومن الذي سيحدد المناسب
من غير المناسب؟ الترزي هنا وضع مسمار جحا .كى يتوقف البناء
علي تحديد االرتفاع المناسب؟ أو تحديد من الذي سيحدد االرتفاع
المناسب؟ إنها أحجار عثرة في طريق القانون غير الدقيق ألنه يثير
البلبلة ويفسر حسب أمزجة المسئولين وتوجهاتهم وعدم صدوره
أفضل.
البند  -2ملحق الكنيسة :مبنى للكنيسة و هنا يضع ترزي القوانين
العقدة الثانية (يشمل بحسب االحتياج) على األماكن الالزمة
إلدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية واالجتماعية والثقافية .ونعود
ونسأل عن عبارة (بحسب اإلحتياج) من الذي سيحدد (اإلحتياج)
لو كانت الكنيسة لقال المشرع (حسب التصميم الهندسي المقدم
من الكنيسة) ألن التصميم المقدم من الكنيسة يعبر عن إحتياجاتها
بالضبط .إذن هو ليس ملزماً هنا بالتصميم حسب رؤية الكنيسة
لكن ( حسب االحتياج) الذي ال نعرف حتي اآلن من سيحدده وما
مقاييسه؟ ومتي سيحدده؟ هل قبل وضع التصميم أم بعده؟ هل سيسبق
وضع التصميمات مفاوضات من مائة جولة أم سيعقب التصميم
هذه المفاوضات الماراثونية؟ أم أن المسئول سيجدنا متلهفين لبناء
كنيسة فيستغل حاجتنا ويقول أنتم يهمكم كنيسة تصلوا فيها دعوكم
اآلن من هذه المرفقات ولنبحث هذا االحتياج الحقاً وهو لن يكون
مخالفاً للقانون وقتها ألن ترزي القانون الوهمي لبناء الكنائس جعل
العبارة بال معالم حتي ال يسأل أحد من المتعنتين؟ من يفسر لنا
عبارة حسب االحتياج وكيف يعرف هذا االحتياج؟ ما مقاييسه؟ ما
مؤشراته؟ هل هو احتياج حالي أم مستقبلي؟
البند  :5مكان صناعة القربان :مكان داخل الكنيسة أو ملحق
الكنيسة مجهز لصناعة القربان وهنا يضع الترزي
العقدة الثالثة أن تكون غرفة القربان مستوفاة لكافة االشتراطات
الصحية ومعايير السالمة واألمان على النحو المحدد بالقانون .وهنا
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أشكر الترزي إياه أنه لم يضف شرط أن تكون غرفة القربان حاصلة
علي شهادة األيزو  .9001وفي هذا كرم كبير من سيادته وتسهيل
ليس له مثيل .دخلت هنا جهة رقابية جديدة إلي الكنيسة وهي األمن
الصناعي .علماً بأن غرفة القربان ما هي إال بوتاجاز مثل الموجود
في كثير من البيوت لصناعة الخبز .فهي ليست مصنع أو فرن
بلدى .غرفة القربان بالقري ال تختلف عن أي فرن منزلي في أي
بيت في القرية.فهو مصنوع من الطين وداخله صاج مدور وتحته
خشب أو قش يستخدم لتسوية القربان .فهل تخضع أفران المنازل هذه
لهيئة الرقابة علي العيش المنزلي؟ ألن تستح هيئة الرقابة ومعايير
األمان أن تجمع لجنة من عدة موظفين لكي تري مدي مطابقة هذا
الفرن الطيني لمعايير السالمة؟ الواقع أن كنائس القري ستستهل خبز
القربان في البيوت مع احتمال أن تأتي فرق األمن الصناعي وتعمل
كبسة علي البيت الذي خبز القربان؟ .نحن ال نخشي الرقابة لكننا
إعتدناها أداة للتعطيل وابتزاز لجمع الرشاوي ..هذا البند يمكن أن
ينطبق فقط علي الكنائس الكبرى التي تزيد مساحتها عن ألف متر .أما
كنائس القري والمناطق الشعبية فيجب أن تكون معفاة من هذه البند.
وأذكر الترزي أن وزارة البترول رفضت إدخال الغاز الطبيعي في
هذه المناطق لعدم جدوي مطابقتها لمعايير األمان .اآلن وبقدرة قادر
صارت غرفة القربان تحت رقابة نفس المعايير؟ ولكنني أشكرك يا
ترزي ألنك لم تضف رقابة وزارة التموين حيث أنك تري القربان
خبزاً وبالتالي يكون من مسئولية وزير التموين متابعته فلك الشكر,
البند   :10ونصه يقول أنه مسئول عن التشطيبات الخارجية
بالكنيسة أو ملحقاتها(.فقط)
العقدة الرابعة لكطنه يضيف مسئوليته عن نفسه الترخيص
بالتدعيم والترميم وهي أعمال قد تكون داخلية وضمنها دورات
تعديال في المبني بل حفاظاً عليه وتفادياً
ً
ً
أعماال ليست
المياه .وهي
لمخاطر محتملة به.هنا أعاد الترزي ترميم دورة المياه لسلطة
المحافظ .وتركيب جلدة حنفية بترخيص .وتدعيم حامل األيقونات
أو المقصورات أو المزارات التي تحوي رفات قديسين أو توسيعها
وكلها أعمال داخلية بترخيص مع أنه يقول في نفس المادة ويا للعجب
أنها مسئولة عن التشطيبات الخارجية .فهذا بند مراوغ يضع الشيء
وعكسه لكي يجد وسيلة لمن يبرر التعطيل ويوقف الحال.
المادة الثانية :تفيض حقداً
ً
وغال وهي موضوعة إلرضاء السلفيين

2.49 % Fixed 5 Yr
2.35 % Variable 5 Yr

Nova Pharmacy
Morteza Nasr
&
Ottavio Tulini
Pharmacist

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

وليس المسيحيين فهي تمنع بناء كنائسهم أكثر مما تسمح ونصها
كاآلتي :مادة ( )2يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب
الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة
المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدالت
النمو السكانى ،ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر
وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة).
هذه مادة تحوي أربعة عقد حيث أن
الترزي تململ من االكتفاء بعقدة واحدة
في كل بند.
العقدة الخامسة البناء مرتبط بتعداد
المسيحيين ؟ من لديه تعداد المسيحيين؟
آخر كالم لرئيس التنظيم واإلدارة أن
آخر تعداد كان سنة 1986وأنه يتم كل
عشرة سنوات وأنهم توقفوا عن إضافة
بند الديانة في التعدادات ما بعد 1986أما
بعد؟ فهذا يعني رسميا أنه ال يوجد
تعداد في الدولة للمسيحيين .اآلن بقدرة
قادر سيعرفون عدد المسيحيين ليس في
مصر كلها بل في كل شارع ومنطقة
تابعة لكنيسة يطلبون بناءها؟ ستكون
هناك مفاوضات ماراثونية جديدة نتيجة
الفرق بين التعداد الذي يدعيه مسئولين
في الدولة دون أي دليل والتعدادات
التي تملكها الكنيسة بأدلة دامغة ال يمكن
التالعب فيها.فعن أي تعداد سيصدر
الترخيص يا حضرة الترزي؟
[البقية ص ]21

STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

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

We work
evrywhere

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

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف قصورا يف قدرات كلينتون الذهنية
كشف تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي "أف.بي.آي" ،بشأن التحقيق في قضية استخدام
هيالري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسالتها المهنية ،معلومات محرجة ،السيما عن الحالة
الصحية للمرشحة الرئاسية .ونشر المكتب مقتطفات من التقرير الواقع في  58صفحة ،إال أنه حجب
في الوقت نفسه معلومات سرية يستعيد وقائع جلسات االستجواب التي خضعت لها كلينتون بشأن
قضية بريدها االلكتروني حين كانت وزيرة للخارجية .ومن أبرز المعلومات المحرجة التي كشفت
أخيرا ،تعرض كلينتون في ديسمبر  2012الرتجاج دماغي ،ومعاناتها ،على أثر ذلك ،من تجلط
دموي في المخ ،األمر الذي انعكس سلبا على واجباتها في وزارة الخارجية ،وكشفت تعليمات أطباء كلينتون ،أنها كانت عاجزة عن العمل في
الوزارة سوى بضع ساعات يوميا ،ولم تتمكن من أن تتذكر كل جلسات اإلحاطة التي كانت تحضرها .ورغم أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها
كلينتون عام  2012ليست سرا ،فإن هذه المعلومات بشأن معاناة كلينتون لفقدان جزئي للذاكرة تنشر للمرة األولى ،مما يثير تساؤالت عن القدرات
الذهنية للمرشحة الرئاسية .وأكدت مقتطفات تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أن المرشحة الديمقراطية قالت للمحققين إنها كانت تثق بأن محادثيها
لن يقعوا في خطأ أن يرسلوا إليها معلومات سرية أو حساسة عبر بريدها اإللكتروني الخاص ،وأقرت بأنها لم تكن تعلم أن الوسم "س" ،الذي كان
يظهر على بعض الوثائق ،كان يعني أن هذه الوثيقة سرية .واعترفت كلينتون التي تخوض السباق إلى البيت األبيض ضد المرشح الجمهوري
دونالد ترامب ،بأنها ارتكبت خطأ باستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في المراسالت المهنية حين كانت على رأس الدبلوماسية األميركية.
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أخبار وأراء
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هل أصحاب الياقات البيضاء أفضل؟

ليديا يؤانس

مًنذ فترة قصيرة ،أصيبت بمرض
صعب شوية ،كانت تجربة قاسية ِب ُكل
المقاييس ،كان البُد ِم ْن إتخاذ قرارات،
كان البُد ِم ْن أن يعلو صوتي فوق كل
األصوات ،كان البُد ِم ْن أن أقول كلمتي
أنا ،وليس كلمة األحباء أو غير األحباء.
في وسط هذا الضباب والرؤية غير
الواضحة ،في وسط هذا األلم النفسي
والجُ سماني ،جاءني األب الكاهن
الراعي للمنطقة التي نعيش بها ،سألني:
هل ُهناك ما يمنع أن أذهب معك لِمُقابلة
الطبيب المُعالج؟  ..ما فيش مانع يا
أبونا!
حضر أبونا معي مُقابلة الطبيب،
وللعلم بالشئ هذا األب الكاهن في
األصل كان طبيبًا ،جلس يُراقب الحوار
بيني وبين الطبيب ،تبرعت بالقول:
أبونا أنا قراري كذا  ..رد :هذا قرارك،
وأنا ُهنا ليس لكي أقرر بالنيابة عنك،
أنا ُهنا لكي أُعضدك روحيًا وإنسانيًا،
وليس ألتخذ قرارات طبية ،ألنني أنا
حاليا ُ
لست طبيبًا بل راعيًا!
ال ِعمة السوداء ليست ً
شيئا يُستهان به
 ..أنها تست ِم ْد أهميتها ِم ْن رمزيتها لتبعية
المسيح.
ال ِعمة السوداء تعني أن هذا الشخص
الذي يرتديها ُ ..ه ّو شخص مُكرس
لخدمة المسيح.
ال ِعمة السوداء تختلف في حجمها ِط ًبقا

لحجم المسئوليات الكنسية المُلقاة علي
الخادم ،وتختلف في السُ لطات الممنوحة
له ً
أيضا.
ال ِعمة السوداء لها بريق  ..يشتهي
إرتداءوها الكثيرين ِم ْن الرجال ،حيث
ً
إمتيازا ِم ْن نوع
أنها تُعطي للشخص
خاص.
من الطريف أن النساء الآلتي ،يلدن
صبيان ،ويذهبن لتعميدهم ،يحرصن
علي أن يرتدى الطفل ،زيًا كهنوتيًا،
وكل واحدة وأمنياتها وطموحاتها،
التي تتمنى ان يُصبح إبنها في يوم ما
ً
ً
أسقفا أو كاه ًنا ،تُ ِلبسه زيًا
بطريركا أو
يتناسب مع شهوتها ،أنها تأمل في يوم ما
أن تري ال ِعمة السوداء فوق رأس إبنها!
بالنسبة للغالبية العُظمي ِم ْن األقباط،
نشأوا علي بعض المفاهيم ،وإن كان
بعضها قد ال يتسم مع التعاليم الكتابية،
حيث أن الكتاب يُعلمنا ،أننا أحرار ،وأن
هللا أعطانا روح التمييز ،وأعطانا الروح
وبنا ،وهذا الكالم
القدس ،يعمل فينا ِ
يتساوي فيه ،أصحاب الياقات البيضاء،
أقصد العلمانيين ،مع أصحاب الياقات
ُ
السوداء ،أقصد أصحاب ال ِع ْم ْم السوداء.
تج ُ
دهم يقولون لك ،إوعي تلِمس ثوب
ِ
الكاهن  ..بمعني ال تتكلم عليه ،أو تنت ِقد
تصرفاته ،فذلك قد يُعرضك لغضب
السماء!
تج ُ
دهم يقولون لك ،وهذا علي لسان
ِ
أصحاب ال ِع ْم ْم السوداء :إبن الطاعة
َت ِح ْل عليه البركة  ..بمعني أال تُناقش،
وتقول آمين!
في يوم ما ،وجدت أخت ِم ْن الكنيسة
مُنتظرة أبونا ،تُريد أن تتكلم معه،
تعتر ْف ،أو عندها
إعتقدت أنها تُريد أن
ِ
مُشكلة ،ال يستطيع حلها إال الكاهن
 ..مش حتصدقوا  ..أنها كانت عايزه

تشتري مروحة ،وعايزه تسأل أبونا عن
الماركة التي تشتريها!

الالزمة علي حسب إرشادات وموافقة
أصحاب ال ِع ْم ْم السوداء.

واحدة ثانية ،علي مستوي علمي
واجتماعي مُرتفع ج ًداُ ،
وكنا في جلسة
ِ
مع نوعيات مُختلفة ِم ْن الناس ،ما بين
المصري واألجنبي ،وأيضا المُختلفين
في العقيدة  ..أدلت بتصريح خطير ِج ًدا
إرم نفسك تحت
قالت :لو أبونا قال لي ِ
قطار سا أرمي نفسي بدون حتي أن
أسأله!

الكنيسة ليست فقط ال ِع ْم ْم السوداء،
أو الياقات السوداء ،ولكن ً
أيضا الياقات
البيضاء.

شخص يذهب يسأل واح ًدا من
أصحاب ال ِع ْم ْم السوداء :لِ َم ْن أُعطي
العشور بتاعتي؟
في الغالب صاحب العمة السوداء،
سيوجهه إلي أن يضع هذه المبالغ في
الكنيسة ،والكنيسة تتصرف!
المنطق ليس سليمًا ،وليس عدم ثقة
في الكنيسة ،ولكن لماذا ال يكون لك
تفكيرك المُست ِقل؟
ربما يكون عندك أحد أفراد العائلة ،أو
أحد الجيران ،أو األصدقاء ،وأنت تعلم
جي ًدا ظروفه المالية ،وتعرف أنه في
إحتياج للمُساعدة ،ربما من ِعزة نفسه
يُحرج في أن يسأل الكنيسة ،وربما ال
يكون الشخص مسيحيًا أصلاً  ،ومُحتاج
للمساعدة ،وفي كل هذه الحاالت ربما
صاحب العمة السوداء أو الكنيسة ال
يعلمون شيئا عن هؤالء المحتاجين!
لماذا تلغي ِفكرك وشخصيتك ،وتجعل
شخصا آخر ،حتي ولو كان من أصحاب
ً
ال ِع ْم ْم السوداء ،يُقرر بالنيابة عنك؟
كل هذه األمور قد ُ
تدخل في إطار
العالقة الشخصية بين المؤمنين
وأصحاب ال ِع ْم ْم السوداء ،ولكن قد
تزيد األمور تعقي ًدا عندما تتسع الدائرة
ويكون ُهناك قرارات عامة ،سياسية أو
دينية أو اجتماعية ،يجب إتخاذها ،وفي
نفس الوقت تجد األقباط واقفين مكتوفي
األيدي ،مُنتظرين أن البطرك أو ال َمجمع
المُقدس أو األساقفة أو الكهنة يقررون!
بالتأكيد مُعظم األكليروس (رجال
الدين المسيحي) يحملون أعلي الشهادات
الدراسية وفي مختلف المجاالت ،ولكن
اآلن إختصاصاتهم وسُ لطاتهم ،تتركز
حول رعاية الكنيسة وشعبها ،والبت
في المسائل الروحية والدينية ،أكثر
من اإلنغماس في ما هو مطروح علي
الساحة من سياسات.
رغبة المسيح بالنسبة لكنيسته
وللخدمة ،ما قاله لبطرس الرسول خادم
الكنيسة“ :إعطي ما لقيصر لقيصر وما
هلل هلل”.
المسيح ُهنا ،ال يتكلم عن المسائل
المادية فقط ،ولكنه ً
أيضا ال يُريد الخلط،
أن ُه يُريد أن كل فرد في الكنيسة يكون له
عمله وإختصاصة.
المسيح يُريد أن يكون ألصحاب
ً
أيضا دورهم في
الياقات البيضاء،
المُجتمع والكنيسة ،يُريد مُشاركتهم الحياة
السياسية واإلجتماعية ِمثلهُم ِمثل باقي
المواطنين ،يُريدهم أن يكونوا أصحاب
قرارت وليسوا مُنفذين قرارات!
المسيح يُريد أن أصحاب ال ِع ْم ْم
السوداء ،يكون لهُم دورهم المُهم
والحيوي ،في قيادة ورعاية الكنيسة،
وإصدار القرارات الهامة الدينية
والروحية ،وفي نفس الوقت إعطاء
أصحاب الياقات البيضاء ،دورهم في
المشاركة الوطنية ،وإتخاذ القرارات

الكنيسة غنية بأوالدها أصحاب
الياقات البيضاء ،وخبراتهم مُتنوعة
في كافة المجاالت ،بها السياسيين
والمُحاميين ،وأعضاء مجلس النواب،
ُ
والحُ قوقيين
والمُفكرين
والكتاب
عندهم ُ
ُ
القدرة علي المُناقشة
وغالبيتهُم
والحوار وإتخاذ القرارات.
وفي النهاية أصحاب الياقات البيضاء
يعملون في إطار ما تُقرة الكنيسة،
ويلتزمون بالرجوع إلي البت في
القرارات طبقا لما تراه القيادة العُليا
للكنيسة ،ألن المصلحة واحدة ،وليس
ُهناك تعارض بين أصحاب الياقات
البيضاء وأصحاب ال ِع ْم ْم السوداء!
ولذا قد يكون ،أصحاب الياقات
البيضاء أفضل في بعض المهام
وخصوصا السياسية والحقوقية ومناقشة
ً
القوانين.
ً
إقالال ِم ْن
معذرة سيدي البابا ،ليس

قدركم أو دوركم ،علي الساحة السياسية
أو الدولية ،ولست أتدخل في عملكم
وكيفية إدارته ،ولكنني أريد التنويه
إلي ،أنه ُ
لديكم أبناء ِم ْن أصحاب الياقات
ُ
البيضاء ،في إمكانكم إستخدام إمكانياتهم
وطاقاتهم إلنجاز ما تريدون تحقيقه.
ُ
قداستكم يجب أن تقوم بالمُشاركة
نعم،

السياسية والوطنية واإلجتماعية ،مع
كبار مسئولي الدولة ،فتحضر إجتماع
عام ،أو تحضر مناسبة ما مع سيادة
الرئيس ،أو المُشاركة في إحتفالية
وطنية ،أوالقيام بواجب ديني أو وطني
أو إجتماعي.
نعم ،قداستكم تحضر للمُشاركة
السياسية في اللقاءات العامة داخليًا
وخارجيًا ،ولكن ليس لمُناقشة بنود
هامة في قانون ،يُمكن التالعب فيها
باأللفاظ أو بإستخدام أساليب ملتوية
للف والدوران حول القانون لكي يحقق
مآرب أخري ،في هذه الحالة من
األفضل إختيار أشخاص من أوالدك من
شعب الكنيسة ،ذو خبرة سواء سياسية
أو قانونية ،ألداء هذه المهمة ثم عرض
النتائج علي قداستكم وعلي الكنيسة.
في مثل هذه الحاالت ،سيكون
أصحاب الياقات البيضاء ُهم األفضل
في أداء مثل هذه المهام.
سيدي قداسة البابا تواضروس،
وآبائي قادة الكنيسة ،أعلم جي ًدا وطنيتكم
ومحبتكم لمصر ،وأعلم ً
أيضا محبتكم
وغيرتكم علي شعب المسيح وخاصة
المصريين ،كنت أود أن ترفضوا
تمامًا هذا القانون الذي يسمي قانون
بناء الكنائس ،هذا القانون الذي جر
المسيحيين المصريين في مُنحدر سئ،
جرهم في سكة الندامة!
عندما يخرج المسيحيين من تحت
العباءة المصرية ،ويسمحون للمُغرضين
بأن يعزلوهم بتصنيفهم تحت عباءة
الهوية المسيحية ،فهذه هي الكارثة
الكبري!
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ع الرصيف

احالم فانوس-وينيبج -
مانيتوبا

علمونا زمان ان اامن مكان نمشى
فيه فى بلد المحبوب ...مصر ....هو
ع الرصيف   .الحقيقه ده كان زمان
لما كان ...فيه رصيف .وفضلنا فعال
نطاوع و نسمع الكالم  ...ونمشى ع
الرصيف ...لغاية ما كبرنا ...والحمد هلل
فى هذه االيام المباركه ...كان لسه فيه
رصيف .العز والرفاهيه دى ...اقصد
الرصيف فضل لغاية ماكبرنا واتجوزنا
وبقى عندنا والد ....كنا بنمشيهم
برضه ...ع الرصيف .مش ح اطول
عليكم الوالد بدات تكبر شويه شويه...
واحنا برضه بالتاكيد بنكبر معاهم.
فجاة قررنا ننزل من ع الرصيف...
مش بس ننزل من ع الرصيف ونطلع
الساللم واالدوار العليا .ال قررنا
نبعد اكثر ونطلع ساللم اكثر ...ونقفز
الى ادوار اعلى ..بصراحه كده قررنا
نطلع فوق السحاب ...ونطير ...ونسيب
الرصيف بتاع مصر ...ونحلق فى
افاق ...اقصد ارصفه اخرى .جينا
كندا وقلنا نشوف الفرق بين االرصفه.
فى كندا  ...االرصفه نظيفه جدا ...
وبين كل رصيف ورصيف  ...الزم
تالقى كراسى نظيفه او دكك تقعد
عليها وتستريح ...لو كنت رياضى زى
حاالتنا ....وبتحب المشى .الرصيف
جميل خصوصا فى الصيف وممراته
واضحه وسلسه وتقدر تقعد عل كراسى
للراحه ...او على اسوا الفروض تدخل
اى محطة اتوبيس زجاجيه وتستريح
فيها  ...او تنتظر االتوبيس .فى الشتا
الموضوع اصعب شويه ...مش عشان
البرد ...لكن لو االرض سليبرى ( او
مزحلقه) ...مع ذلك ده برضه ال يمنع
الناس من ممارسة الرياضه ....مشيا او
جريا ..بشرط ارتداء المالبس المناسبه
لكل جو .برضه ع الرصيف وخصوصا
فى الصيف ممكن تشوف سرب بط
معدى من رصيف ل رصيف ...فماذا
يحدث ؟!!! ...تقف كل السيارات تماما
حتى تعدى البطه الغلبانه بوالدها
البطابيط العشره .الشئ الغريب بقى
محدش بيتضايق او يديهم كالكس عشان
يستعجلهم ...او يطلع راسه من شباك
العربيه عشان يقول للبطه ( ماتهزيها
شويه  move itياحاجه وال ( يال ياماما
ورانا مصالح واكل عيش) .فى الصيف
برضه وانت بتتمشى ع الرصيف تالقى
كثير ارانب (جمع ارنب) بتجرى من
رصيف لرصيف فى حريه تامه...
بدون ماتترمى بالرصاص ..ويكون
مصيرها ...حلة ملوخيه.الرصيف فى
وسط البلد فى كندا قد تجد فيه بعض من
عربات الهوت دوج او البرجر ...ولكنها
عربات مرخصه ومصرح بها ومعروف
اماكن تواجدها ...غالبا بجوار المصالح
الحكوميه او اماكن تجمع الناس .اذا كنت
تملك محال فى كندا واردت ان تضع
يافطه متحركه للدعايه لهذا المحل...
اوكى تستطيع ذلك لكن ...فى الصيف
فقط .لو سالت عن السبب يقال لك ان
الرصيف ليس مخصصا فقط للدعايه
ولكن  ...وباالخص فى الشتاء يتحرك
كبار السن اللى بيستعملوا السكووترز
 scootersتستطيع المرور فى
الثلوج او االماكن الضيقه وال يجب
اعاقه حركة هؤالء بيافطات دعايه او
اى وسائل اعاقه اخرى .الكالم ده فى
كندا  ....قلنا نذهب الى اى بلد اوروبيه
للفسحه والتعرف على الرصيف هناك.

وجدنا الرصيف برضه ال يقل جماال
ونظافه عن اخيه الكندى .وبين كل
سلة مهمالت وسله ...سله اخرى .تجد
طائر الحمام فى ايطاليا او فرنسا يفترش
الرصيف وتجد بائعون يبيعون اكل ل
تطعمه لهذا الحمام ...مش طبعا عشان
تاكله ...او بعد الشر ...نفسك االماره
بالسوء ...توزك عشان تصطاد حمامه.
ح تقولوا لى ايه المواضيع الغريبه اللى
بتكتبى فيها دى .ال استنوا شويه لما
احكى لكم شوية حكايات عن الرصيف
فى مصر وبعدها تقرروا بنفسكم اذا كان
الموضوع مهم ....وال هايف .الرصيف
االن فى مصر يتمتع بقدر عظيم من
القمامه ...التى تزكم االنوف .فيه
عربات كبيره لوضع القمامه ...لكن هو
لسه الناس ح تتعب نفسها ..وتنشن على
مقلب الزباله ..ال طبعا ارمى وخلص
نفسك ....اذا كانت البنات الجامعيات
فى المترو بيرموا اكياس الشيبس
الفاضيه من شباك المترو .يبقى الناس
الجاهله تعمل ايه ...غلبان الرصيف فى
مصر ...وعلى فكره انا هنا مش بكلمكم
على ارصفه فى حتت شعبيه ....ال دى
ارصفه فى شوارع المعادى ومصر
الجديده .ماشيه ب امان على الرصيف
لقيت ميه نازله على راسي ...بس
الصراحه ساقعه ومرطبه فى الجو
الحر الرخم ده .قلت معلش وماله...
ناس ياحرام بتنشر الغسيل ...وبينقط...
خطوتين تانى لقيت نفس الميه الساقعه
المرطبه السابقه ...هنا فقط رفعت راسى
الى السماء ...من حيث ياتى عونى...
وظهرت الرؤيه ...دى ميه ساقعه...
منقطه من اجهزة التكييف ..يادوب برفع
عينى كده ...ولقيت عدد  ٢موتوسيكل
سايبين الشارع الزحمه وماشين باقصى
سرعه فين ...ع الرصيف ...بصيت
لسواق الموتوسيكل وقلت له ...ال دى
جديده النج ...ع االقل بالنسبه لى ..كل ده
فى شوارع المعادى .فى نفس الشارع ع
الرصيف ...يافطه مرفوعه بكل شموخ
واباء مكتوب عليها  :غرامه ١٥٠٠
جنيه ل اى توك توك يسير فى شوارع
المعادى وصدقونى فى نفس الثانيه ...تو
كتوكين امامير ...بيتمخطروا ويتهادوا
تحت اليافطه بالظبط .فى شوارع
مصر الجديده والزيتون مازال الباعه
يفترشون الرصيف بلعب االطفال..
وتوك الشعر ...والفاكهه والخضار...
وليف الحموم .حتى محالت االكل
المعروفه بعض الناس يشترون االكل
منها ويخرجون خارج المحل ل اكل
السندوتشاوت (غالبا شاورمة فراخ او
لحمه ...وهللا اعلم ...ع الرصيف)
رايت هذا على الرصيف المواجه ل
محطة المترو فى المعادى .من ضمن
المشاهد التى نراها ع الرصيف وده
طبعا قبل ايام من حلول عيد االضحى ...
مشهد الخرفان التخينه اللى قاعده ع
الرصيف ...ومستنيه الدبح ...وجنبها
تجد كبابجى عمال يهوى على الكفته
بجانب الخرفان التى تنبعث منها ريحة
الضانى الزهمه ...وكانه يحاول ان يثبت
للزبون انه بيشوى لحمه ضانى ...مش
بعد الشر ..لحمة حمير وطبعا المشهد
االكثر قسوه لما الخرفان دى بتتدبح
ودمها بيغرق الشوارع ...واالرصفه.
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بقعـــــة ضــــوء

جيوبك أكثر نظافة مع ضريبة القيمة املضافة
فاروق عطية
كنت أشاهد برنامجا استطالعيا علي
إحدي القناوات التليفزيونية المصرية،
وكان سؤال المذيع لكل من قابله في
الطريق هو :ماذا تعرف عن ضريبة
القيمة المضافة ؟ وراعني وأقلقني أن
الجميع بال استثناء ال يعرفون عن هذه
الضريبة شيئا ،بل ال يعلمون ُكنه القيمة
المضافة من األصل .وأنا ال ألوم العامة
ومحدودي الثقافة لجهلهم هذه الضريبة
الجديدة ،ولكني أعجب أشد العجب أن
يشمل الجهل العديد من المهنيين كاألطباء
والصيادلة بل وخريجي كليات التجارة
أيضا ،وألوم وسائل الميديا المصرية
تقصيرها في شرح وإيضاح كل ما يتعلق
بهذه الضريبة القادمة ،واستغالل عدم
المعرفة إلبراز جهل المواطنين ...لهذا
كتبت هذه العجالة.
تطورت الضرائب علي االستهالك
في مختلف الدول األوروبية والواليات
المتحدة منذ بداية القرن العشرين،
استحدثت الضريبة علي االستهالك
عام  1917وكان معدلها  %0.20فقط،
ثم رفعت عام  1946إلى  ،%1ثم عام
 1948إلي  ،%6ولكن كان هناك عدة
مآخذ علي هذا النوع من الضرائب من
الناحية االقتصادية.
من العيوب التي تؤخذ على ضرائب
االستهالك أنها تخلق تمييزا ضريبيا
لصالح الشركات المندمجة التي تنتج
داخليا الجزء األوفر من القيمة المضافة
لمنتجاتها ،فتقل بذلك فرص التعامل
التجاري مع الشركات األخرى التي قد
ال تحصل إال نادرا ،وتقل بالتالي مبالغ
الضريبة التي تُدفع مع كل عملية شراء،
وتكون تكلفة المنتج النهائي أقل أيضا،
في حين أن الشركات غير المندمجة أو
التي تُناول بعضا من أنشطتها لشركات
أخرى ،تتكلف ضرائب أكبر بسبب
تعاملها التجاري مع شركات أكثر
(موردون ،وسطاء ،شحن ،نقل.)... ،
وهذا ينعكس سلبا على التكلفة النهائية
للمنتج والقدرة التنافسية لهذه الشركات.
وجاء تعديل الضريبة على االستهالك
في منتصف القرن العشرين ليصحح
هذه االختالالت ،من خالل تعويضها

بضريبة على القيمة المضافة التي تقع
على عاتق المستهلك النهائي ،وتفرض
علي استهالك معظم السلع والخدمات،
باستسناء السلع والخدمات التي يحددها
القاون والتي تختلف من بلد آلخر،
ويكون أثرها محايدا بالنسبة للشركات.
وتعد الضريبة على القيمة المضافة
ضريبة مركبّة غير مباشرة ألنه ال
يتم تحصيلها مباشرة من الدولة ،كما
هو الشأن بالنسبة للضرائب علي
الدخل ،وإنما تقوم الشركات بتحصيل
مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد
خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن
مشترياتها من السلع والخدمات لباقي
الشركات ،أي أنها تُفرض على فارق
سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع .وتعد
فرنسا أول دولة فرضت هذه الضريبة
عام  1954بفضل موريس لوريه الذي
وضع قواعدها الرئيسية سنة1953
بعد عدة تعديالت أجريت علي
الضرائب علي االستهالك التي
كانت سائدة من قبل.
درست مصر إمكانية
اعتماد ضريبة القيمة المضافة
وذلك كمحاولة لزيادة اإليرادات
العامة ومن ثم تخفيض العجز
الكبير والمستمر في موارد
الدول ،وأصدر الرئيس عبدالفتاح
السيسي رسميا يوم القالثاء 6
سبتمبر قانون الضريبة على
القيمة المضافة الذي حمل رقم 67
لسنة  ،2016بعدما أقره مجلس
النواب األسبوع الماضي ،حيث
ينص في مادته الثانية على إلغاء
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم
 11لسنة  1991واستمرار لجان التوفيق
ّ
المشكلة وفقاً لقانون ضريبة
والتظلمات
المبيعات في نظر الطعون الضريبية
المعروضة عليها لمدة  3أشهر ،على
أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل
فيها إلى اللجان المنصوص عليها لنظر
طعون ضريبة القيمة المضافة .ويعمل
بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره،
وهو األربعاء  7سبتمبر  ،2016رغم أن
الجريدة الرسمية أرسلت به عددا خاصا
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فقط اليوم الخميس  8سبتمبر.
ويبدأ تطبيق القانون الجديد بنسبة
 %13العام المالي الحالي ،ترتفع إلى
 %14من بداية العام المالى المقبل ،على
قيمة جميع السلع والخدمات عند كل
مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع،
ليصل عدد القوانين الحاكمة لمنظومة
الضرائب إلى  8قوانين:
1ـ قانون ضريبة القيمة المضافة 67
لسنة  :2016الضريبة تضاف إلى قيمة
جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة
من مراحل اإلنتاج والتوزيع بقيمة %13
ترتفع إلى  %14من بداية العام المالى
المقبل ،وبعض السلع يخضع لضريبة
خاصة تسمى «ضريبة الجدول» ،فيما
يعفى القانون نحو  56سلعة وخدمة في
شكلها النهائى ،لكن ال يعفى بالضرورة
مراحل إنتاجها.

جنيه سنوياً .%22.5
ضريبة استثنائية لمدة سنة واحدة بنسبة
 %5بداية من  20أغسطس  ،2015على
األرباح التي تجاوز مليون جنيه.
ضريبة األرباح الرأسمالية الناتجة
عن التعامل في األوراق المالية المقيدة
في البورصة ،موقوف التعامل بها لمدة
سنتين بدءا من  17مايو 2015
 -3قانون ضريبة المبيعات 11
لسنة ( :1991ملغى بعد تطبيق القيمة
المضافة)
 -4قانون ضريبة الدمغة  111لسنة
 :1980تفرض ضريبة دمغة على
المحررات والمطبوعات والمعامالت
واألشياء والوقائع وغيرها من األوعية
المنصوص عليها في هذا القانون.
ضريبة الدمغة نوعان(:أ)ضريبة دمغة
نوعية( .ب) ضريبة دمغة نسبية.
تستحق الضريبة على المحررات من
تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها،
على أنه بالنسبة للحالتين التاليتين يكون
استحقاق الضريبة على المحررات عند
استعمالها بعد تطبيق القانون( :أ) إذا
كانت محررة قبل  1939 /5/15تاريخ
العمل بالقانون رقم  44لسنة 1939
بتقرير رسم دمغة( .ب) إذا كانت محررة
في الخارج واستعملت داخل
الجمهورية
ويقصد باالستعمال استخدام
المحرر ذاته مباشرة في أي عمل
من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من
اآلثار القانونية ،ويتحمل المستعمل
الضريبة ،وال ترد الضريبة
مهما تكن األسباب التي تجعل
المحررات عديمة األثر.
تستحق الضريبة على غير
المحررات من الوقائع والمعامالت
من تاريخ تحققها وعلى األشياء
من تاريخ إعدادها اإلعداد الذي
تقتضيه

 -2قانون ضريبة الدخل  91لسنة
 :2005يفرض ضريبة على كل دخل
للفرد نتيجة العمل ،وفقاً للشرائح التالية:
الشريحة األولى حتى  6500جنيه سنوياً
معفاة .الشريحة الثانية أكثر من 6500
جنيه وحتى  30ألف جنيه سنوياً .%10
الشريحة الثالثة أكثر من  30ألف جنيه
وحتى  45ألف جنيه سنوياً .%15
الشريحة الرابعة أكثر من  45ألف جنيه
وحتى  200الف جنيه سنوياً .%20
الشريحة الخامسة أكثر من  200ألف

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

 -5قانون الضريبة العقارية
 196لسنة  :2008تفرض ضريبة
سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة
بنائها ،وأيا كان الغرض الذي تستخدم
فيه ،دائمة أو غير دائمة ،مقامة على
األرض أو تحتها أو على الماء ،مشغولة
بعوض أو غير عوض ،سواء أكانت
تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة ،أو
مشغولة على غير إتمام ،بواقع  %10من
القيمة اإليجارية السنوية ،بعد استبعاد 30
بالنسبة لألماكن المستعملة في أغراض
السكن ،و %32لألماكن المستعملة في
غير أغراض السكن .إعفاء السكن
الخاص الذي تقل قيمته اإليجارية عن
 24ألف جنيه سنوياً ،وإعفاء األبنية
المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية،
والمؤسسات التعليمية ،والمستشفيات،
ومقار األحزاب ،ومراكز الشباب،
والعقارات المملوكة للجهات األجنبية،
ودور المناسبات التي ال تستهدف
الربح ،وأندية وفنادق القوات المسلحة،
واألحواش والجبانات (تعديل أغسطس
.)2014
 5مكرر -ضريبة التصرفات العقارية
(تعديل أجراه مجلس الشورى على قانون
ضريبة الدخل في إبريل )2013
المادة  :42تفرض ضريبة بسعر
 %2.5على إجمالى قيمة التصرف في
العقارات المبنية أو األراضى للبناء
عليها عدا القرى ،ويلتزم المتصرف
بسداد الضريبة خالل  30يوماً من تاريخ
التصرف ،وفى حالة شهر التصرفات
يكون على مكاتب الشهر العقارى
تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
خالل  30يوماً من تاريخ تقديم طلب

الشهر ،ما لم يكن تم سداد الضريبة إلى
مصلحة الضرائب قبل ذلك.
 -6قانون ضريبة األطيان الزراعية
 113لسنة  :1939تفرض ضريبة
األطيان على جميع األراضى المنزرعة
ً
فعال أو القابلة للزراعة على أساس اإليجار
السنوى المقدر لها ،ويقدر اإليجار لمدة 7
سنوات ،ويعاد تقديره بشكل عام كل 10
سنوات ،وتكون الضريبة بنسبة  %16من
اإليجار السنوى.
 -7قانون ضريبة دخول المسارح
ومحال الفرجة والمالهى  24لسنة
 :1999تفرض ضريبة على مقابل
دخول المسارح وغيرها من محال
الفرجة وأى مكان من أماكن المالهى
والعروض والحفالت الترفيهية ،ما بين
 %5لألفالم المصرية ،و %20لألفالم
األجنبية ،و %30لحفالت الديسكو
وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر
المخفضة واالشتراكات ،فيما تعفى
العروض السينمائية داخل قصور
الثقافة وال يزيد رسم دخولها على جنيه
واحد ،والعروض التي تقدمها الفرق
التابعة للدولة ،والعروض والحفالت
والمهرجانات ذات الطابع القومى،
والعروض التي تقام لتحقيق نفع عام.
 -8قانون رسم تنمية الموارد المالية
للدولة  147لسنة  %2 :1998من
صافى األرباح الخاضعة لضريبة
األرباح التجارية والصناعية على ما
يزيد عن  18ألف جنيه منها ،و%2
على ما يزيد عن  18ألف جنيه من
صافى أرباح المهن غير التجارية،
و %2على ما يزيد عن  18ألف جنيه
من المرتبات وما في حكمها ،و %2على
ما يزيد عن  18ألف جنيه مما يمنح
لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات في
شركات المساهمة والمديرين وأعضاء
مجالس المراقبة في شركات التوصية
باألسهم وذات المسؤولية المحدودة من
مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات
رؤوس األموال المنقولة ،ويفرض رسم
ضريبة بنسب متفاوتة على جوازات
السفر ،وإقامة األجانب وما يتعلق بها
مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل
أجنبى ،أو التأخير في اإلخطار بإيوائه،
أو عدم اإلخطار بتغيير محل اإلقامة،
وعلى طلبات اإلقامة ،وتأشيرات العودة،
وطلب الحصول على الجنسية المصرية،
وعند مغادرة البالد ،ورخص السالح،
وأذون العمل ،والسيارات حسب سعة
المحرك ،والمحررات الخاضعة لضريبة
الدمغة النوعية ،واستخراج صور
المحررات ،وعلى شهادات اإلعفاء من
التجنيد ،والشراء من األسواق الحرة،
والبيع بالمزاد ،وتذاكر السفر للخارج،
والحفالت والخدمات الترفيهية التي
تقام في الفنادق والمحال السياحية،
والشاليهات والكبائن واألكشاك التي تقع
في المصايف والمشاتى ،ورخصة قيادة
مركبات النقل السريع.
دعا رئيس مصلحة الضرائب
الحكومة المصرية إلعادة النظر في
فرض ضرائب علي عائدات الودائع في
البنوك لزيادة الدخل القومي
 ،ويعني ذلك احتمالية فرض المزيد
من الضرائب علي المواطن المطحون.،
وأخشي أن يأتي اليوم الذي تضطر فيه
حكومتنا الموقرة بإجبارنا علي تركيب
عدادات علي أنوفنا تقيس كمية الهواء
الذي نتنفسه لحساب الضريبة المستحقة
علي ذلك!!..
http://www.cnbcarabia.
com/?p=218433
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اإلبداع التزام ووفاء؟!
................................................

بقلم  /عبدالواحد حممد

الريب البحث عن الذات وسط
عالم مفتوح ال تحركه العواطف

كثيرا بل تحركه المصالح السياسية
واالقتصادية والعلمية والعسكرية الخ
والتي تؤمن حقيقة بأن الساعة البد ان
تكون مضبوطة ؟!
فال عمل ناجح بدون التزام ووفاء
بالعهد فيما نسعي إليه وفق كل قاعدة
تؤمن أو ال تؤمن من عدمه وسط ترقب
عميق من اآلخر!
وما نشاهده اليوم حقيقة في عواصم
اوطاننا العربية التي بدت خرساء وتحمل
كل أنواع اإلعاقات السمعية والبصرية
والجسدية هو االخالل بالنظام سواء كان
في اهدار الوقت أو عدم االلتزام ببناء
مؤسسات قوية ال بناء زعمات من قش ؟
لذا نري ما يحدث اليوم في ليبيا
والعراق وسوريا واليمن بعين فيها كل
مرارات عصر! هو نتيجة لغياب اهم
عنصر وهو بناء مؤسسات ال زعمات
من قش !
فنري اوطاننا العربية في صدام مع
نفسها قبل اآلخر ومن ثم سقوط المعني
والرمز معا في خبر كان !
والريب العلوم العسكرية تمنح
اصحابها ودارسيها شعورا مختلفا
بضرورة اإلنضباط النفسي والسلوكي
واالجتماعي بال أهواء بل القدرة
والرغبة في جمح شهوات النفس بعقل
عسكري مدني يعرف عن غيره الكثير
من الضعف والقوة في الذات اإلنسانية
لذا نجد أن البلدان التي تملك مؤسسة
عسكرية ذات طابع علمي ومهاري
وإداري وعقيدة تؤمن دوما بالنصر
تكون في طليعة كل المؤسسات األخري
التي تؤمن أن النصر حليفها غير هذا
تكون مثل خروف العيد !( فالساعة
إذا البد أن تكون مضبوطة ) بعكس
كثيرا من المؤسسات غير العسكرية
في أوطاننا العربية تجدها متراخية
وكسولة جدا في بناء جسر من تواصل
بين عاطفة وعقل بين مواطن ودولة بين
دولة وعالم كبير ؟!
والساعة عندما تكون غير مضبوطة
تكون مؤشرا خطيرا علي ردة وطن
كبير من المحيط إلي الخليج ألن قوة
الوطن تكمن حقيقة في اإلنضباط الحياتي
والعملي الذي يضمن صعودا ال هبوطا
في مؤشرات االقتصاد اساس بناء حاضر
ومستقبل ال يعرف فقرا ومرضا وجهال
فاالقتصاد العربي عصب تماسكنا جميعا
أمام كل التحديات التي نراها تقفز كل
دقيقة أمام ابصارنا ونحن نتابع مؤشرات
البورصة وهيمنة صندوق النقد الدولي
وكل المحاوالت الساعية لنشر الفوضي
العارمة بين شعوب الوطن العربي بأسم
هالمي ( الديمقراطية ) فكلنا نعشق
الهواء والحرية نعشق الديمقراطية ؟!
لكن نجد من يحاول تصدير
الديمقراطية الوطاننا بمكر مكشوف هو
أن نعيش فوضي المؤسسات برمتها فال
تكون ( الساعة غير مضبوطة ) وهذا
هو مراد هؤالء الخبثاء في الداخل
والخارج !

الساعة غير مضبوطة في العقل
العربي دوما لعدة اعتبارات أيضا
عاطفية تعتمد علي الرغبة في تعظيم
الذات اإلنسانية بشكل نرجسي أي
مرضي وهذا هو الخطر الداهم علي
اوطاننا العربية اليوم ونحن نرصد معا
حجم المخاطر والتحديات وسط عالم
مختلف تماما عن عالم القرن الماضي
فالحرب الباردة انتهت تماما واصبحنا
نعيش حرب ( الساعة غير المضبوطة
) وما نتج عنها من تشويه فكري متعمد
في الشكل والمضمون فالمؤسسات التي
تطمح في الربح اصبحت تعاني االفالس
وشبح البطالة الذي يهدد العامل العربي
بل بالفعل نشعر بخطر البطالة وما
سيتبعه من مؤشرات اقتصادية سلبية
تلمس في البيت والشارع العربي ؟ فهل
نري بعين الحقيقة ونوحد كل مشاعرنا
العربية بعيدا عن أهواء السلطة وتعظيم
الذات المريضة داخل النفس من أجل أن
نري ساعاتنا العربية في كل الميادين
والمؤسسات مضبوطة بالعمل الجاد
والمثمر بل بالعمل واإلبداع العقلي في
ترجمة كل حلم إلي واقع كما فعلت
الدول العظمي في فترات بناء مؤسساتها
العلمية واالقتصادية والعسكرية التي
كانت المالذ الحقيقي للنهوض بالمواطن
والدولة ؟
فانجلترا اصبحت دولة عظمي أي
الدولة التي ال تغيب عنها الشمس عندما
امتلكت جيشا عظيما قادرا علي تحقيق
كل االحالم غير الممكنة إلي احالم
ممكنة ؟ وكذلك كان كل الجيوش
العسكرية في العالم ومنها جيش مصر
بزعامة محمد علي الذي دخل اوربا
بالفعل وايضا في زمن الدولة العثمانية
عندما سادت العالم لعدة عقود في زمن
القرون الوسطي ألن الساعة كانت
مضبوطة ؟!
أما ما يحدث اليوم من قبل بعض من
يتوهمون غير الحقيقة وغير القدرة علي
قراءة واقع يفرض نفسه عليهم بمراجعة
مواقفهم السياسية والفكرية والعقائدية
جيدا وبعيدا عن كل الصراعات
التي تفتح باب الشيطان وال تغلقه كما
يتصورون ويتوهمون في لعبة خاسرة ؟
فالوطن العربي بحاجة إلي ساعة
مضبوطة وعقول تفكر بهدوء وتؤكد
وطنيتها وانتماءها بعيدا عن كل االهواء
والتطرف والصراعات المريضة
العبث المرفوض من االغلبية
بل
التي تستشعر الخطر من تلك العقول
المريضة التي تتصور أن ساعتها هي
الوحيدة المضبوطة ؟
كما أننا نؤكد معا الرغبة المخلصة
في العطاء تحت شعار واحد وهو وطن
للجميع وليس لفئة بعينيها وأن تكون
في الوطن المرأة ذات كيان حقيقي ال
يقل في دوره عن الرجل ؟ كما ال بد
أن يشملها الدستور ويطلق كل ملكات
اإلبداع لها لكي تتفاعل في المجتمع ال
تكون وراءه بل تكون بجوار الرجل ؟
ونريد أيضا أن نري دستورا يمنح كل
من ال يعمل مرتبا يكفي له حياة كريمة
حتي يجد عمال ألن من أبسط الحقوق
أن يملك كل إنسان قوت يومه هو
واسرته مهما كانت الظروف االقتصادية
ألن االمعاء لن تقبل بالجوع وإال كان
اإلنتحار هو الحل الوحيد ؟
ويقينا أن منظومة وطن لن تتحقق فيها
هذا الشعار ( الساعة مضبوطة ) بدون
دستور حياتي يؤكد علي أهمية العدالة
االجتماعية وحق كل مواطن في التعليم
والمسكن والمشرب وحرية العقيدة بعيدا
كل االهواء التي تسجن العقل البشري
العربي في ساعة غير مضبوطة ؟!
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موقع سويسري يكتب تفاصيل جلوء اطفال اقباط إىل سويسرا
نشر موقع “مورننج ستار
نيوز” Morning Star
 Newsالسويسري

اما فرج هللا فظن انها مزحة .
وقال “اعتقدت أنها مزحة ،وأننا قد
يطلق صراحنا من دون تهمة.”،

هرب يوم الخميس الماضي
 1سبتمبر اربعة من الشباب
االقباط المراهقين من مصر
لطلب اللجوء االنساني لدولة
سويسرا بعد ان ظلوا مقيمين
في تركيا لعدة اشهر وصرحوا
في مقابلة حصرية لموقع “مورننج
ستار نيوز” وقال االوالد انهم حوكموا
بسبب مقطع فيديو يسخرون فيه من
داعش وكانت التهمة االستهزاء بالدين
وازدراء االديان وحكم عليهم بالسجن
خمس سنوات ،وقد هرب االطفال في
ابريل الماضي بدعم من منظمة مسيحية
ومنظمات حقوق االنسان وعاشوا سرا
في منزل آمن في في اسطنبول وهناك
تم منحهم تأشيرة إنسانية “في ظروف
خاصة” لسويسرا ،حيث سيتم طلب
اللجوء.

كيف هرب االطفال من مصر
الى تركيا فهي مسألة سرية لم
تنشرها الصحيفة السويسرية
ألسباب أمنية ولكن كانت هناك
وساطات قوية ساعدت في هروبهم
إلى تركيا

وقال احد االطفال واسمه شحاتة :
“في مصر ،ال أحد يعاقب بتهمة التجديف
ضد المسيحيين” ،وقال أيضا “لم يكن
هناك سبب أن يعامل بهذه الطريقة
عن أمر بسيط .لقد كان كل ذلك مجرد
مزحة مع المدرس .ولكن اآلن اصبح
لدي شعور عظيم  ،ألنني أشعر بأن لدي
فرصة لحياة أفضل من مصر  ،ألنه في
مصر تم تدمير مستقبلي .في سويسرا
لدي فرصة للتعويض عن ذلك“.
اصدر القاضي حكمه يوم  25فبراير
حكمه على االطفال شحاتة وفرج هللا
 18عاما ،وموللر يسى  17عاما وباسم
يونان 17 ،عاما ،من قرية الناصرية
في صعيد مصر ،بالسجن خمس سنوات
بتهمة انتهاك المادة  ،98وهي تهمة
إزدراء االديان  ،في شريط فيديو تم
تداوله على اجهزة الهاتف المحمول.
في الفيديو الثانية ،32يبدو شحاتة
لبضع ثوان وهو يركع يؤدي الصالة،
رمز لصالة المسلمين الذين يؤدوها
خمس مرات يوميا ،يونان يحمل بيده
كما لو كانت سكينا وتوجه ذلك عبر
الحلق شحاتة .واثنين من الصبية وتظهر
الكاميرا موجة للشخص الذي يسجل
الفيديو واألوالد اآلخرين.
مدرس األوالد ،جاد يونان البالغ من
العمر  43عاما سجل الفيديو من الهاتف
المحمول يوم  14فبراير  .2015ولكن
جاد يونان سجل الجميع في الغرفة،
وليس فقط أوالد ،وقال شحاتة وباسم
يونان أيا منهما لم يهدف للسخرية
اإلسالم بأي شكل من األشكال.
وفقد المدرس جاد يونان في وقت
الحق هاتفه المحمول فوقع في يد احد
مسلمي القرية  6أبريل  ،2015فقام
بنشره في كل القرية وانتشر في جميع
انحائها وقام مسلمو القرية بتقديم بالغ
للشرطة واعتدوا على اقباط القرية
واستمر الشغب في القرية من قبل االلف
المسلمين وكذلك القرى المجاورة لمدة
ثالثة أيام ،وتم نهب مخازن االقباط

وتدمير محالتهم وهم يرددون شعارات
اسالمية ويكبرون “هللا اكبر” ويطالبون
بطرد كل المسيحيين من القرية
حاصر اهل القرية المسلمون بيوت
االطفال وقرروا قتلهم جميعا ويقول
احد االطفال“ :كان الناس يتجادلون حول
من سيحصل على نعمة وشرف القتل،
أو إذا كان ينبغي للجميع المشاركة في
نوال شرف القتل”.
وتم القبض على المدرس جاد
يونان في  7أبريل  2015في منزله،
وعثر بعد يوم واحد على الهاتف ،ويوم
 9ابريل تمكنوا من الوصول الى منزل
عمدة القرية خالل فترة هدوء في أعمال
الشغب .وقال الفتيان االربعة أن الجنود
أخذوهم الى الشرطة بعد ان ابلغوهم لهم
سوف يقضون بضع ساعات في قسم
الشرطة  ،ورغم وجود اوامر باطالق
سراحهم  .إال انهم تعرضوا للضرب ثم
السجن.
وفي السجن كانت الظروف قاسية.
حيث كان يعطى لهم طعام فاسد ومقزز
ثم كان حراس السجن يحرضون السجناء
على ضرب االطفال بشكل منتظم وتمت
محاوالت اجبارهم على اعتناق االسالم
داخل السجن.
وبعد جلسات االستماع كانت
المحاكمة غريبة وتم االفراج عنهم
مؤقتا بعد دفع كفالة لكل فرد عشرة
االف جنيه بعد ان قضوا وسط الرجال
البالغين المجرمين اكثر من خمسين
يوما في السجن وكانت محاكمة غير
عادلة ولم يضطلع القاضي اصال على
شريط الفيديو ولكن القاضي التالي الذي
اضطلع عليه اصدر امر باألفراج حتى
استكمال التحقيقات.
فر اثنين من االطفال إلى منتجع شرم
الشيخ ،بينما اختبأ شحاتة في الغردقة،
وهي مدينة على ساحل البحر األحمر.
واضطر فرج هللا لقضاء معظم أوقات
السنة مشرداً ،وكان ينام في شوارع
القاهرة واإلسكندرية .ورفضت بعض
الكنائس حمايتهم خوفا من غضب
المسلمين والدولة.
ولكن دور المحامين لم يكن على
مايرام ولم يستطيعوا ان يقنعوا القضاء
بان المقطع هو فقط تمثيل لداعش وهي
تقطع الرؤوس وليس فيها اي ازدراء
للدين االسالمي فحكم القاضي بحبسهم
خمس سنوات وكان لذلك وقع الصاعقة
على الجميع .وفوجئ األوالد عندما
سمعوا أنباء أنه حكم عليهم بالسجن لمدة
خمس سنوات في السجن .وقال شحاتة
“لقد صدمت؛ لم أستطع أن أصدق ذلك،
كنت في حالة ارتباك شديدة “.

وفي تركيا تمت االقامة عن طريق
شاب مصري مسلم ولكنهم عانوا بشدة
عندما كان الناس في الشارع يعرفون
انهم مسيحيون وبحثوا عن عمل هناك
فكان اصحاب العمل يرفضون عندما
يعلمون انهم مسيحيون ،لدرجة انهم
احيانا كانوا يخفون انهم مسيحيون بسبب
الحرج والمشاكل وكانوا يخفون صليبهم
تحت مالبسهم
وفي نهاية أبريل تم تسجيل األوالد
االربعة لدى األمم المتحدة بطلب
للحصول على حق اللجوء .وفي تكتم
شديد من خالل القنوات الدولية ،تم
الحصول على تأشيرات دخول لهم
إلى البلد المضيف حيث يمكنهم التقدم
بطلب لجوء دائم .وقال دانييل هوفمان،
المدير التنفيذي لـ ( ،)MECواحدة
من المؤسسات التي تعمل على حماية
المراهقين ردت سويسرا بشكل ايجابي.
وقال هوفمان “نحن ممتنون للسلطات
السويسرية وشركائنا في سويسرا الذين
ساعدونا في الحصول على السفر
لسويسرا” ،وقال هوفمان“ .قدمنا طلبا
لعدد من الدول للسماح هؤالء األوالد
أن يأتوا خارج اطار اجراءات االمم
المتحدة ،وكانت سويسرا هي أول دولة
ردت بشكل إيجابي ”.وقال هوفمان،أن
أحد أهم أهداف مؤسسة الـ MEC
مساعدة المسيحيين المضطهدين للبقاء
بأمان
وقد حكم سابقا على المدرسة المسيحية
دميانة عبد النور بالسجن  6سنوات
واضطرت للهروب الى فرنسا عام
 2013وحوكم ايضا المدرس كيرلس
شكري عطاهلل بتهمة ازدراء االديان
بسبب تصريحات على صفحة ال عالقة
له بها على الفيس بوك اسسها شخص
مسلم ووضع صورته عليها ورفضت
وزارة التربية والتعليم اعادته لوظيفته
رغم اثبات براءته.
منظمات حقوق االنسان المصرية
والدولية تدين الحكومة المصرية على
تطبيق قانون ازدراء االديان على
المسيحيين بالذات االقباط والتعرض
لحرية التعبير عن الرأي ،وفي محاكمة
اطفال قرية الناصرية الذين هربوا الى
سويسرا تعتبر المحاكمة غير عادلة
ومتحيزة وتوضح قيام القضاء المصري
بالكيل بمكيالين فيما يتعلق باالديان حيث
ان خطاب الكراهية واالهانة للمسيحية
ينتشر في مصر دون تعرض مسلم واحد
للسجن او المحاكمة اال في حالة واحدة
وهي مع السلفي ابو اسالم الذي قام
بحرق االنجيل امام السفارة األمريكية.

ستصدر مبناسبة الصالون الدولي للكتاب باجلزائر وعن دار فيسريا للنشر درواية مجيله
للروائي املصري عبد الواحد حممد

وهي جتسد صفحات من التاريخ املصري اجلزائري العربي من خالل شخصية الرواي عببود
السرجاني وجميلة اجلميالت التي هي بالفعل جميلة اجلزائر التي فقدت من ابناءها
مليون شهيد ونصف مليون شهيد حتي استردت حريتها  ......وتؤمن دوما اجلزائر ان
احلرية هي التي تلهم الشعوب حاضرها ومستقبلها لتكتب اجلزائر علي جدران الوطن العربي إبداع
ال يعرف حدود مع فاق الدرب العربي الشاعر توفيق ومان ،د محمد لعريبي ،صبرينة كركوبة ،الشاعر الكبير صالح
الرياني ،الهمامي الطيب احمد العباسي ،محمد حلمر الفيروزي ،كمال شرشار ،نصرالدين مباركي ،محمد دنقل،
الكاتب والروائي عبدالواحد حممد
وآخرون
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اسـاطري اآللـهة
االله مسخنت
كانت مسخنت في الديانة المصرية القديمة إلهة
للوالدة ،و خالقة لـ ( كا) الخاص بكل طفل
صغير ،و هو جزء من الروح تنفخه في الطفل
في لحظة ميالده ،و قد تمت عبادتها منذ أقدم
العهود.
في مصر القديمة ،كانت المرأة تضع مولودها في
وضع القرفصاء على زوج من قوالب الطوب،
والمعروفة باسم كرسي الوالدة  ،وكانت مسخنت
اإللهة المرتبطة بهذا الشكل من الوالدة .ونتيجة
لذلك كانت تصور بعض األحيان على شكل قالب
من الطوب اللبن مع رأس مرأة عليه رحم بقرة
كغطاء للرأس .وفي أحيان أخرى كانت تصور
كامرأة مع رحم بقرة رمزي على غطاء رأسه.
وحيث إنها كانت مسؤولة عن خلق الـ (كا)،
فقد كانت مرتبطة بمصير الشخص .و في وقت
الحق كان يتم توحيدها أحيانا مع اإلله شاي
الذي أصبح إله المصير بعد تطور األلوهية من
مفهوما المجرد.
و تحتل مسخنت مكانة بارزة في الحكايات
الشعبية في قصاصات البردي .فيحكي في والدة
كل من الملوك أوسر كاف و ساحورع و نفر إر
كارع كاكاي ،الملوك الثالثة األولى من األسرة
الخامسة ،الذين في القصة يحكى أنهم ثالثة توائم
أنه مباشرة بعد والدة كل طفل كانت مسخنت
تظهر و تتنبأ بأنه سيصبح ملكا لمصر.

االله نوو
نوو أو نون هو أول آلهة قدماء المصريين متمثال
في الماء ،طبقا لألساطير المصرية القديمة .أيضا
يسمى نوون و التي تعني الداخلي هو تأليه لهاوية
مائية سحيقة طبقا لـ ديانة قدماء المصريين.
لقد تخيل المصريون القدماء نوو على أنه عمق
سحيق يحيط بفقاعة حيث الحياة موجودة بداخلها
وكان ذلك يمثل سر نشأة الكون واألرض.
فبحسب معتقداتهم كان نون الماء في البدء يغطي
األرض كلها ،ثم ظهر أول تل رملي في وسطها
لتنشأ عليه الحياة .بنيت اول عاصمة في مصر
على هذا التل في عين شمس باعتبارها مكانا
مقدسا.
كان المصريون القدماء يعتقدون أن أصل كتلة
األرض نابعة من المياه اآلتية من نوون .أيضا
كان االعتقاد السائد أن نوون هو مصدر كل
شئ موجود في هذا العالم المتنوع والذي يشمل
الجوانب الربانية و األرضية للوجود .في علم
أصل الكون المسمى التاسوع المقدس ،يعتبر
نوون مع أتوم اإلله الخالق المعظم الفوق الخليقة
و كل شئ.
كان يصور نوون على أنه ذكر و لكن في
أحيان كثيرة كان أيضا يصور على أنه يحمل
صفات أنثوية .نوونيت هي مؤنث نوون حيث
االسم ينتهي بنهاية التأنيث على عكس نوون و
الذي ينتهي بصيغة المذكر .كما في المعتقدات
البدائية في أجدود ،يصور نوون الذكر كضفدع
أو رجل ذو رأس ضفدع .يصور نوون في الفن
المصري القديم كرجل ملتحي ذو بشرة مائلة إلى
زرقة و حمرة و الذي يمثل الماء .أما نوونيت
األنثى فتصور على هيئة أفعى أو امرأة ذات
رأس أفعى .أصبح نوون يعتبر في وقت الدولة
المصرية الوسطى أنه أبو اآللهة و كان يصور
على جدران المعابد عبر تاريخ مصر القديمة
الديني.

تشتمل أوجداد على اآللهة نوونيت و نو ،أمونيت
و آمون ،حوحيت وحيح و كوكييت و كووك.
كباقي آلهة أوجداد لم يكن لنو أي معابد أو مركز
للعبادة ولكن رغم ذلك؛ كان نو يمثل ببحيرة
مقدسة أو كما في أبيدوس ،كمجرى مائي تحت
األرض .يصور نوو في الساعة الثانية عشر من
كتاب البوابات بذراع مرفوعة إلى األعلى حامال
قارب شمسي و الذي يحمل على ظهره ثماني
آلهة حيث يتوسط اإلله رع مصورا في هيئة
الخنفساء [خيبري] أثناء الليل السبع اآلخرين.
تغير صيت نوو في الفترة المتأخرة لمصر حيث
غدى يعتبر حامال للشقاء و الفوضى التي حلت
بالبالد في تلك الفترة.
بعد بدء تكون الكون التي انشأها نوو جنح
المصريون القدماء إلى االعتقاد في ألهة كثيرة
تناسب تكوين العالم من سماء وأرض و هواء
ونار و فيضان النيل ،وكان من أهمهم رع
المتمثل في الشمس التي تسطع صباحا فتصحو
الطيور والحيوانات من نومها ويذهب اإلنسان
يبحث عن رزقة وتنمو األشجار.

االله تحوت
تحوت أو توت إله الحكمة عند الفراعنة.أحد
أرباب ثامون األشمونين الكوني .يعتبر من أهم
اآللهة المصرية القديمة ،ويُصور برأس أبو
منجل ..نظيره األنثوي اإللهة ماعت ولقد كان
ضريحه األساسي في أشمون حيث كان المعبود
األساسي هناك.
اعتبر قدماء المصريين أن اإلله تحوت هو
الذي علمهم الكتابة والحساب وهو يصور دائما
ماسكا بالقلم ولوح يكتب عليه .له دور أساسي
في محكمة الموتى حيث يؤتى بالميت بعد البعث
إلجراء عملية وزن قلبه أمام ريشة الحق ماعت.
ويقوم تحوت بتسجيل نتيجة الميزان .إذا كان قلب
الميت أثقل من ريشة الحق  -فيكون من المخطئين
العاصين  -يُلقى بقلبه إلى وحش مفترس تخيلي
اسمه عمعموت فيلتهمه وتكون هذه هي النهاية
األبدية للميت .أما إذا كان القلب أخف من ريشة
الحق (ماعت) فمعنى ذلك أن الميت كان صالحا
في الدنيا فيدخل الجنة يعيش فيها مع زوجته
وأحبابه ،بعد أن يستقبله أوزيريس.
في وقت الحق أعاد اليونانيون تسميته بـ هرمس
ولقد رآه اليونانيون كمبعوث اآللهة تمامًا كـ
هرمز Hermes-كما أن العرب أعادوا تسميته
بـ (أشمونين) ولقب بإسم المعظم ثالث مرات.
وله أضرحة في عدة أماكن أخرى منها على
سبيل المثال أبيدوس
يعرض كتاب (The Gods of the
 )Egyptiansأقوالاً بأن تحوت ولد من جمجمة
ست ،كما يعرض أقوالاً أخرى بأنه ولد من قلب
رع ولقد كان يُعتبر قلب رع ولسانه ،باإلضافة
لنقله إرادة رع للبشر.
في علم األساطير المصري لعب تحوت العديد
من األدوار الحيوية والبارزة ،فباإلضافة لكونه
أحد اإللهين -األخرى كانت (ماعت) -الذين
وقفا على جانبي مركب رع .فلقد كان إلهًا
للسحر والكتابة واألدب والعلم كما أنه اشترك
في حساب الموتى .وكان يمتلك قدرات سحرية
فائقة ،حتى أن المصريين قد اعتقدوا في “كتاب
تحوت” والذي يحول قارئه إلى أعظم ساحر
متمكن في العالم.
أسطورته
يحتل تحوت مركزا هاما في الديانة المصرية

القديمة .فيربط به دور الوسيط بين ألهة الخير
والشر .وتقص أسطورته بأنه عاصر ثالثة
صراعات بين الخير والشر .الثالثة صراعات
متماثلة من حيث المبدأ مع تغير في المتصارعين
بحسب زمن كل اسطورة .في المعركة االولى
كان الصراع بين اإلله رع و أبيب ،والثانية بين
بين حيرو-بيخوتت و ست ،والصراع الثالث
بين حورس ابن أوزوريس و ست .وفي كل من
تلك الصراعات كان اإلله األول يمثل “النظام”
في الكون ،والمصارع الثاني يمثل قوى
العشوائية وضياع النظام .وكان عندما يصاب
أحد المتصارعين بإصابة خطيرة ،عندئذ يقوم
تحوت بمعالجته ليستطيع العودة إلى المعركة،
هذا بحيث أن ال يغلب أحدهما اآلخر.
ونعرف أيضا عن دور تحوت في أسطورة
إيزيس وأوزوريس .فبعد أن قامت إيزيس
بجمع أشالء أوزوريس من انحاء مصر تحت
فعل ست ،أسر تحوت لها بكلمات لتستطيع بعثه
من جديد ،وأن تنجب منه (بعد مماته) إبنهما
حورس .ثم قامت معركة بين حورس (المنتقم
ألبيه ) و ست وفقد حورس في ذلك الصراع
عينه اليسرى .ولكن استشارة تحوت أعطته
الحكمة والمعرفة لمعالجتها واسترجاعها .فكان
تحوت هو اإلله الذي ينطق بإرادة رع.
في البدء كان رع و تحوت و ماعت ،حيث
كانت ماعت ممثلة النظام في الكون وتمثل الحق
والعدل .وكان تحوت بتنفيذ إرادة رع .وتنسب
االسطورة له جعل السنة  365يوما .طبقا
لألسطورة كانت السنة  360يوم فقط ،فكانت
نوت زوجة رع لم تحمل ولم تنجب له طفال
خالل تلك األيام .فتراهن تحوت مع القمر على
 72/1من ضوئه وكسب (5 ,)5 = 72/360
أيام زائدة .وخالل تلك الخمسة أيام حملت نوت
(ربة السماء) وأنجبت حيرو-أور (حورس
الكبير ،وجه السماء) وأوزوريس وست وإيزيس
وأختها نيفتيس.
كانت لتحوت عدة وظائف هامة في الديانة
المصرية القديمة .فكان أوال الوسيط في الصراع
بين قوى الخير وقوى الشر ،وكان عليه أن ال
يغلب احدهما اآلخر ويقضي عليه .كما يعزى له
أنه علم المصريين الكتابة بصفته كاتب اآللهة.
وفي العالم اآلخر دوات يظهر في هيئة أبو
منجل ،إله الميزان ،الذي يسجل نتيجة وزن قلب
الميت بالميزان بالنسبة لوزن الريشة (ممثلة
لتعاليم ماعت (الحق والعدل والنظام الكوني.
كان المصريون القدماء يعتقدون أن تحوت إله
خلق نفسه بنفسه .فكان يمثل القانون اإلالهي
واألخالق ،وكان عليه مراعاة تحقيق ماعت.
و في نفس الوقت كان هو صاحب الحسابات
لتكوين السماء والنجوم واالرض وما فيهم.
وكانت اإللهة ماعت هي المحافظة على النظام
الكوني .وينسب إليه تحريك األجرام السماوية.
ومن دون كلماته  -في اعتقاد المصريين القدماء
 ال تستطيع االلهة البقاء .فكانت قدرته بالحدود في العالم السفلي ،وتضارع قدرة رع
وأوزوريس.

لتصميم اعالنك اجلديد
647 823 6779
او اتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744
ahram.teeba@gmail.com

يعزي إليه قدماء المصريين بأنه
صاحب كل العلوم واألعمال،
والديانة ،والفلسفة والسحر.
واعتبره اإلغريق مخترع علم
الفلك ومخترع األعداد والتنجيم،
والرياضيات ،وقياس األرض،
والطب و علم الزراعة ،والطقوس
الدينية ،والكتابة..

العثور على آثار تعود
إىل العصر اجلليدي
بأسرتاليا

وكاالت
أوردت صحيفة “ذي جارديان”
أن علماء آثار أستراليين يجرون
حفريات في أرخبيل دامبير الواقع عند
السواحل األسترالية الشمالية الغربية
وجدوا بقايا من مبان حجرية تبلغ
عمرها  9آالف عام.
واكتشف الباحثون أساسات دائرية
حجرية في إحدى الجزر البالغ عددها
 42جزيرة وعلى حد قول العلماء
فقد وقعت تلك المباني على الشاطئ
وألن منسوب المحيط بدأ باالرتفاع
بمعدل  10أمتار كل  10-5أعوام
بعد نهاية العصر الجليدي األخير كان
على كل من عاش في هذه المباني أن
يتأقلموا بظروف جديدة اتصفت بنقص
مساحات صالحة للسكن.
ووجد الباحثون آثارا لنشاط بشري
في جزيرة أخرى تقع  100كيلومتر
غربا من الجزيرة األولى ويبلغ عمر
تلك اآلثار  50ألف عام.
هذا ويخطط العلماء لبذل جهودهم
في سبيل إدراج اكتشافهم في قائمة
التراث العالمي لمنظمة يونيسكو
التي تشمل مواقع طبيعية ومنشآت
اصطناعية تتصف بقيمة ثقافية
وتاريخية وبيئية بالغة.
يذكر أن العصر الجليدي األخير
الذي اتصف بالبرد الشديد عالميا
وتراكم الجليد في أنحاء األرض قد بدأ
منذ نحو  110آالف عام وانتهى منذ
 9آالف عام تقريبا.

كلمتني وخالص

علي ما يبدوا إن الساده
الوزراء يعملون جاهدين
جاديين لتوفير اكبر قدر
من األموال بين أيديهم بأي
وسيله الحتياجهم لسداد
فاتوره المحاماة إلخراجهم
من السجن بعد إخراجهم
من الوزاره .

االسكاروسى
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ورميناه بشوال عظيم!
بقلم :عـادل عطيـة

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

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

ال ختـافـــوا
بقلم  /هـاني شـهدي
َف َ
ال َت َخ ُافوا! أَ ْنتُ ْم أَ ْف َ
ير ٍة»متى
ير َك ِث َ
صا ِف َ
ض ُل ِم ْن عَ َ
، 31 :10اعتاد معظمُنا اقتطاع هذه اآلية من سياق
النص الواردة فيه وهو متى  10وهذا ما قادهم
إلى تفسيرها بصفة فردية بمعزل عن باقي اآليات.
انتج تفسيرً ا
وطريقة تفسير هذه اآلية هنا وإن كان َ
صحيحً ا ،إال أنه ليس ً
دقيقا .ولكن عندما نرى هذه
اآلية في سياقها التاريخي الصحيح والذي يقف كخلفية
وراء الكالم في متى  ،10يتبين لنا أن يسوع يرسم
خريطة لتالميذه االثنى عشر قبل إرسالهم للكرازة
ُ
(قصدت عزيزي القاريء
للعالم أجمع مرورً ا بإسرايل
ً
تمييزا بين إسرايل كشعب هو
أن أكتبَها بهذا الشكل
موضوع تعامالت هللا وبين إسرائيل ككيان سياسي
موجود اآلن) .فقد كان من الضروري أن يُوضح
لهم يسوع خارطة طريق لإلرسالية ،واألهم هو أن
يعطيهم سُ لطان المرور لنجاح هذه الخارطة .تمثَّل هذا
السُ لطان عمليًا في شفاء األمراض وإخراج الشياطين،
ومعنويًا في حكمة التعامل مع شر العالم والقيادات اثناء
المحاكمات الدينية والسياسية.
« َف َ
ال َت َخ ُافوا!» أَ ْن ُت ْم أَ ْف َ
ير ٍة»
ير َك ِث َ
صا ِف َ
ض ُل ِم ْن عَ َ

أوالَ :
«ال َت َخ ُافوا! تعلن طرد حالة الخوف التي
ستصيب التالميذ أثناء المحاكمات والضيقات .كما أنها
تعلن أن هللا سوف يساند ألسنتهم.
ثانيًا« :أَ ْنتــم»ْ وهي كلمة مفتاحية هنا ،إذ هي ال
ً
خاصة إلى تالميذ
تتحدث عن أي انسان ولكنها تشير

المسيح هناك وآنذاك ومن ثم الكنيسة والمؤمنين
الكارزين باسم يسوع هنا والذين تسلحوا بذات النية
لتحمل المشقات من أجل هذا االسم الحسن الذي ُدعي
عليهم .نعم ،تخاطب هذه الكلمة الذين هم في روح
الجماعة وعلى قلب رجل واحد والذين كان كل شيء
ً
مشتركا .إنها ال تخاطب روح كنيسة متخاصمة
بينهم
متنافسة فيما بين طوائفها .بل أنها تنادي كنيسة مُكملِة
بعضها البعض في الخدمة والتعليم .تحمل هذه الكلمة
الصغيرة في طياتها دعو ًة لكنيسة مدعوة لتغيجل انتشار

االنجيل .فهل نحن
بالفعل نبشر برسالة
اإلنجيل حتى نكون
ً
أهال الستقبال ذات
التعزية كما استقبلوا
أبطال اإليمان الذين سبقونا في نفس الدرب؟ هل نحن
نسعى كسفراء مستخدمين سُ لطان الشفاء وسُ لطان
الممنوحين لنا من صاحب السُ لطان؟ أم مازال
الحكمة
َ
هناك أمور كصغر النفس والشعور بعدم االستحاق
ً
حائال بيننا وبين صاحب السُ لطان،
وجهلنا بالكلمة تقف
وكأننا نمتلك سُ لطا ًنا دون أن نضعه حيز التنفيذ؟
هل نرى أنفسنا عبي ًدا للسُ لطان أم سفراء له؟.ر العالم
بتعاليمها وليس لكنيسة ّ
هشة تحملها رياح أفكار العالم.
ً
ثالثا »:أَ َ
فضـــل» ال تناقش هذه الكلمة الظروف

الحياتية المادية للتالميذ-كما نطوع نحن هذه اآلية
لمصلحتنا الشخصية هذه اآليام .إنما لو تكلمنا عنها في
روح الجماعة وروح الكرازة لربما تعني إننا أفضل
من حيث التكنولوجيا التي هي مُتاحة لنا اليوم لنشر
الكلمة المقدسة بصورة أفضل واسرع واوسع .نحن
في عصر اضطهاد أقل قسوة من عصور الكنيسة
االولى.
ير « من المعروف أن العصافير
صا ِف َ
رابعًا« :عَ َ
ً
في مواسم الهجرة تطير مجتمعة في اسراب وال تطير
منفردة .بالمثل لربما كان يقصد يسوع رحالت التالميذ
للتبشير ارسلهم اثنين اثنين .كما أن العصافير ال تزرع
وال تحصد لكن هللا وع َد أنه يعتني بها؛ لذلك عندما
ً
تميزا
وجه هذا الوعد للتالميذ هو لكي يجعلهم أكثر
واكتفاءًا وطمأنينة.
أخـيرً ا ..كثيرً ا ما نستخدم هذه اآلية فقط لتشجيع
انفسنا على ظروفنا الحياتية الصعبة واجتياز الضيق.
ٌ
وننسى أو نتناسى أنها ً
مرسلة لتعزية التالميذ
أيضا
األوائل الذين كانوا على استعداد لتحمل الصعاب.

عيد الذبح العظيم!

أوراق
كانت
الروزنامة ،تتساقط يوماً
بعد يوم ،معلنة عن قرب

والرجل المسكين ،يفكر في كيفية استقباله
بما يليق به؛ فهو ال يملك سوى الستر والغطا،
وال يملك سوى حنجرته ،التي استطاع توظيفها
بغبغائياً ،بتقليد صوت الخروف العزيز ،لزوم
مسامع الجيران ،ولم يجد حرجاً في ذلك أمام ذاته
المتضائلة ،معتبراً أن يكون صوتاً للخروف ،أفضل
بكثير من أن يصبح هو خروف إنساني ،تذبحه
داعش كما في أماكن كثيرة من العالم!
لكن التقليد األعمى ،ال يخلو من المعصية
واألذية ،ويكون كمن جاء يكحلها فعماها ،عمى
الدبب!
فمنذ المأمأة األولى ،والجيران يطرقون على
بابه ،الواحد تلو اآلخر ،يباركون ويهنأون الرجل
على الخروف الذي يمأل حسه المكان والخيال،

والكل يغمز ويلمز مرتجياً ـ عند ذبحه ـ أن ينال
منه قسمة ونصيباً ،طالما رآها عند الجزار ،ولم
يقدر على دفع مهرها ،وتذوقها!
مصيبة ،قالها الرجل ،مخاطباً نفسه المتورطة
ً
ومتسائال :ماذا أنا فاعل عند مجيء
في ذات الكذب،

موعد الذبح؟ ..فهو يعرف أنه ال بد وأن يظهر على
حقيقته :من زمرة المنكسرين ،والمهانين!
قبل ساعات من اكتشاف الحقيقة ،ذهبت
السكرة ،وجاءت الفكرة ـ ومجبر أخاك ال بطل ـ،
وأتى الرجل بشوال يناسب حجم الخروف ،وحشاه
بالنفايات ،ونزل به على السلم؛ ليرميه إلى حيث
مثواه األخير ،تودعه زوجته بتعديدات كتاب
الموتى ،وتزفه بالصوت الحياني :يا لهوتي!
والجيران يتابعون المشهد المأسوي ،ويذرفون
كلمات المواساة على نفوق الخروف المفاجيء،
الذي فاجأته المنية ،قبل أن يحضر حفل زفافه إلى
السكين ،ويفرحون به!

اكتشاف حبر عمره  52مليون سنة
اكتشف علماء بحر مدفون في منطقة بحر الفلبني
الواقعة في شرق آسيا هو ميثل اجلزء الشرقي من
احمليط الهادي يعود إلى حقبة الدينصورات يأملون في
أن يساعدهم هذا االكتشاف الكبير على فهم تلك احلقبة بشكل أفضل ،الفتني إلى
أن "البحر الدفني يعود إلى حقبة زمنية مضت تقدر بـ  52مليون سنة ،حينما كانت
الديناصورات تسود على سطح األرض" .ولفت العلماء إلى أن "النتائج التي توصلوا
إليها متثل أهمية كبيرة للعلوم اجليولوجية" ،مشيرين إلى "إنهم يواصلون أبحاثهم
في املناطق التي تشهد ظواهر كونية غامضة لها عالقة بطبقات األرض مثل جنوب
أميركا أو جبال الهيمااليا ،كما سيعيدون تقييم النتائج التي توصلوا إليها على أمل أن
تقودهم إلى أفكار جديدة تكشف معلومات جديدة عن كوكب األرض".
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حتى يهديهما اهلل...

نبيل عوده

كانوا ثالثة أصدقاء ال
يفترقون ،يدخلون يومياً الى
البار ويحتسون بضع كؤوس
من الخمر ..حتى حفظ البارمان
عاداتهم ،ونوع مشروبهم وساعة
دخولهم ،وكأنهم مربوطون
بعقارب ساعة مضبوطة تماماً..
لدرجة انه كان يبدأ بتجهيز
الكؤوس الثالثة ،قبل ظهورهم،
وما ان يظهروا في مدخل البار
اال والكأس الثالثة قد جهزت..
فيجلسون الى طاولتهم المفضلة
وقد وضعت كؤوسهم أمامهم
فور جلوسهم ..حتى أضحوا
جزءاً من أجواء البار ووجوهه
المعروفة.
ومرت األيام دون ان يتغير
نظامهم...
وفي أحد األيام حدث أمر
غريب لفت أنظار البارمان
وسائر رواد البار ..كانت
مفاجأة مطلقة ..دخل صديق
واحد من األصدقاء الثالثة..
كان يبدو حزينا وكئيباً ...لم
يجلب البارمان الكؤوس التي
مألها لألصدقاء الثالثة ..بدل
ذلك اقترب من الصديق الوحيد
ً
مفتعال
المتبقي من الثالثة وقال
الحزن:

أقدم التعازي باسمي وباسم
صاحب البار ..كيف فقدت
صديقيك؟
ال يا سيدي ،ليس األمر
كما يبدو ..صديقاي هاجارا،
وهما بخير والحمد هلل ..واحد
هاجر إلى أستراليا واألخر الى
أميركا ..وبقيت لوحدي كما
ِ
ترى..
هل أجلب لك كأسك يا سيدي؟
ليس كأسي فقط ،بل الثالث
كؤوس ،وكأننا ما زلنا ثالثتنا
نأتي كل يوم ،لقد أقسمنا ان ندخل
باراً في نفس الساعة ،حيثما
نكون في أرض هللا الواسعة،
وان يشرب كل واحد منا كأسه
وكأسي صديقيه ،وكأننا نجلس
سوية لم نفترق .لذا يا عزيزي..
أجلب لي الكؤوس الثالثة وكأننا
ما زلنا ثالثتنا نشرب سوية...
وهكذا استمر الوضع ..يدخل
يومياً بنفس التوقيت ،ويجلس
ليحتسي ثالث كؤوس وكأن
صديقيه يشاركانه الشرب.
ومرت سنة أو أكثر..
والصديق محافظ على برنامجه،
ويخبر من في البار عن أخبار
صديقيه ،وكيف انهما يتصرفان
بنفس الشكل وفي الساعة
المشابهة في بالدهم الجديدة.
ولكن ،في يوم ما ،حدث
ما لفت انتباه رواد البار وأثار

شقق سكنية فاخرة للتمليك بالقاهرة مطلة
على مساحات خضراء بأرقى املناطق ..

تهامسهم.
دخل الصديق كعادته ..وطلب
كأسين فقط رافضاً الكأس
الثالثة ..البعض راهن انه فقد
أحد صديقيه ..البعض قال ان
الجيل يفرض علية التقليل من
الخمر ..والبعض قال ربما
وضعه المادي ال يسمح له
بشراء ثالث كؤوس...

تشطيب خارجى وسلم ومداخل
سوبر لوكس..
نصف تشطيب داخل الشقة ..
 ٣و ٤غرف نوم  ٢ ..محام فاخر..
مطبخ ورسبشن واسع جدا..

جلس كعادته يحتسي الخمر
من الكأسين ،ولم يطق البارمان
الصمت ،وعدم معرفة ما جرى،
اقترب منه وسأله:
ماذا مع كأس الصديق الثالث..
هل وقع ألحدهما مكروه؟
أبداً أبداً ..الصديقان بصحة
جيدة ويشربان الخمر يومياً..

ولكني عدت الى ديني وصالتي
ولم أعد أشرب الخمر ..وأشرب
فقط كأسين عن صديقي حتى
يهديهما هللا ويكفان عن الشرب..
تماماً كما هداني!!
nabiloudeh@gmail.
com
***********
مالحظة :في هذه القصة
البسيطة  ،هناك فكرة فلسفية
عن فشل «التفكير المنطقي»
لدى البعض .مثل استمرار بطل
القصة في شرب الخمر بحجة
انه يشرب عن صديقيه

مواقعنا:

 مدينة العبور :مساحة الشقة ١٦٥مرت مربع ,سعر املرت ٣٠٠٠جنيه
 مدينة الشروق :مساحة الشقة ٢٢٥مرت مربع ,سعر املرت٣٥٠٠جنيه

للحجز و لالستعالم،
اتصل بـ سحر عبد السيد
email: abdelsayeds@rogers.com
Tel: (519) 897 - 8564
PM
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1664 Dufferin Street

Cardiac
Echocardiogram
& Color Doppler
Machine

2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing
Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring
48-Hours Holter Monitoring
Endoscopy unit

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

Ultrasound
Machine /
Room

All Equipments are State Of The Art
أحدث املعدات واألجهزة الطبية
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تورنتو حتتفل باعالن البابا فرانسيس االم تريزا قديسة

تجمع أكثر من الف من المعجبين باالم تريزا من العديد من الجاليات في كندا بما في ذلك
شخصيات من الهند والبانيا والفلبين والبرتغال في كنيسة الرومان الكاثوليك يوم االحد ٤
سبتمبر في مسيسوجا لمناسبة اعالن قداسة االم تريزا الراهبة التي أهتمت بافقر الفقراء ،
واقيم قداس خاص بهذه المناسبة  ،وقاد القداس الكاردينال لويس أنطونيو رئيس أساقفة مانيال
والفلبين والذي كان في زيارة خاصة لمنطقة تورنتو  ،وقال إن االم تريزا هي حقا نعمة للعالم
أجمع وليس فقط للمسيحيين او الكاثوليك وهي كقديسة تشمل صلواتها العالم بأسره  ،وقال ايضا إن االم تريزا القليلة
الحجم والهادئة جدا والمتواضعة كانت قوية جدا والسيما في محبتها للمسيح وبهذا أستطاعت أن تحب المكروهين والفقراء
والمهملين  .وأنها عندما سؤلت لماذا تقضي كل هذا الوقت في رعاية الفقراء والمرضي قالت ألنني أري يسوع فيهم  ،وقال
راعي الكنيسة االب كارلوس أن االم تريزا كانت نموذجا يحتذي به وإن صدي رسالتها مستمر في كل البالد مثل كندا التي
تستقبل الالجئيين من بالد مزقتها الحرب وان معاملة الناس بالتساوي واالنفتاح والترحيب بهم هو شئ يجب أن نتبعه جميعا
خاصة في هذا الوقت  .واالم تريزا ولدت عام  ١٩١٠بأسم أجنس في مقدونيا لوالدين من أصل الباني وذهبت الي الهند عام
 ١٩٢٩كراهبة من دير لورتو وفي عام  ١٩٤٦تلقت دعوة الهيه لتهتم بافقر الفقراء وكانت تأتي بالناس الفقراء والمرضي
الملقيين في الشوارع وتحملهم الي المنزل و تنظفهم وأسست عام  ١٩٥٠جمعية لالعمال الخيرية اصبحت فيما بعد نظام
عالمي للراهبات والكهنة واالخوة العلمانيين ونالت جائزة نوبل للسالم عام  ١٩٧٩وتوفيت عام  ١٩٩٧وحصلت علي لقب
قديسة في وقت قصير نسبيا بعد وفاتها  ،وقالت واحدة من الحاضرين لالحتفال باعالن االم تريزا قديسة أننا يجب أن نختار
ان نتبع يسوع وليس االشياء المادية ولنتبع يسوع يجب أن نساعد الفقراء

زيادة في أجور العاملني في التمريض املرخصني للعمل في املستشفيات
في أونتاريو
تورنتو :سوف يحصل الممرضين والممرضات المرخصين العاملين في المستشفيات
علي زيادة في االجور بنسبة  %١٫٤كل عام علي مدي العامين القادمين وفوائد أكثر
في عالج العيون والسمع واالسنان حسب االتفاق الجماعي الجديد الذي وافقت عليه
هيئة تحكيم ولكن المستشفيات قالت أن هذه المنح التي تضمنها االتفاق غنية جدا
بالنسبة لحكومة أونتاريو ألن ديون المقاطعة حوالي  ٣٠٠بليون دوالر ونسبة صافي
الديون الي نسبة الناتج المحلي االجمالي تقرب من  %٤٠ومن ناحية أخري قال العاملون في مجال التمريض أنهم محبطون
جدا بهذه االتفاقية الن الزيادة في أالجور ال تواكب التضخم وأن االعمال التي يسيطر عليها الرجال مثل الشرطة ورجال
االطفاء تلقوا أرتفاع كبير في أجورهم  ،وينتهي هذا االتفاق الجماعي الجديد في  ٣١مارس عام ٢٠١٨

الترحيب بالطالب الدوليني الذين يدرسون في تورنتو
يبدأ من مطار بيرسون الدولي
تورنتو  :أصبح برنامج تورنتو للطالب الدوليين الذي يرحب بالقادمين الجدد منذ لحظة
وصولهم الي مطار بيرسون الدولي نموذجا تقتدي به المدن االخري  ،وعلي مدي االسابيع
الثالثة الماضية وصل أكثر من  ٤٠٠٠طالب من انحاء العالم الي مطار بيرسون وهذا أكبر
ُ
قبل القادمين الجدد
أست
وقد
سنوات
عدد من الطالب يتم أستقباله في تورنتو منذ بداية إنشاء برنامج الطالب الدوليين منذ خمسة
ِ
بالترحاب والود والكلمات المشجعة وقال واحد من هوالء الطالب ( لقد أنقذتم حياتي ) وذلك ألن بعض هوالء الطلبة ال
يتحدثون االنجليزية بطالقة ويصيبهم الذعر من وجودهم في بيئة غريبة عنهم وجميع العاملين في استقبال الطالب االجانب
يتحدثون عدة لغات منها الكانتونية والعربية والمندارين واالسبانية والهندية والفرنسية وهم يقومون بمساعدة الطالب القادمين
علي العثور علي مكانهم في المساكن الجامعية او المنازل او يرشدونهم للخروج من المطار وبينما توجد اكشاك للمعلومات
الخاصة بتوجيه المسافرين في المطار فأن التعامل مع كل فرد من هوالء الطالب علي حدة أفضل ويقول أبو عارف المدير
المسؤول عن دعم الطالب الدوليين بموجب عقد مع مدينة تورنتو أن المدن االخري في كندا تسعي لتطبيق هذا البرنامج لديها
ويتنافسون لجذب الطالب لمدنهم النهم يحصلون علي فوائد كثيرة من هذا فالطالب االجانب يؤجرون الشقق ويشترون عقارات
وينفقون االموال ويفتحون حسابات في البنوك ويحصلون علي بطاقات إئتمان ويشتركون في خطوط المكالمات الدولية وقد
أتسع هذا البرنامج كثيرا منذ إنشاؤه عام  ٢٠١١وقامت جامعة تورنتو بأنشاء برنامج مماثل خاص بها .

وزيرة التجارة الدولية كريستيا فريالند فخورة بالقب الذي أطلقه
الصينيون علي ترودو ( البطاطا الصغيرة )
عندما سالت وكالة أنباء ( سي إن بي سي ) وزيرة التجارة الدولية كريستيا فريالند عما يميز العالقة
بين كندا والصين وال سيما مع بعض القضايا القديمة العالقة من قبل في وقت حكومة المحافظين ،
قالت إن هدف جستن ترودو والفريق المرافق له من الزيارة هو إستعادة و تعزيز العالقات بين
البلدين وقالت إيضا إنها فخورة جدا ألن الصينيون أطلقوا لقب ( البطاطا الصغيرة ) علي رئيس
الوزراء جستن ترودو ألن أسم ترودو ينطق بلغة الماندرين كما تنطق كلمة البطاطا وبالطبع لقبوه بالبطاطا الصغيرة ألن
والده بيير ترودو هو ( البطاطا الكبيرة ) وقالت وزيرة التجارة الدولية إن هذا جعلها تشعر بان زيارة الوفد الكندي بدأت بداية
رائعة وشكرت المضيفين الصينيين علي حرارة االستقبال وتحاول كندا ان توسع العالقات مع الصين التي تملك ثاني أكبر
أقتصاد في العالم كحل يساعدها علي االنتعاش بعد فترة من الركود االقتصادي.

طائر البط الغواص ويسمي (لون) قد يصبح رمزا وطنيا لكندا
بجانب نبات (مابل ليف) وحيوان القندس (بيفر)
مونتلاير  :أطلقت المنظمة الوطنية الكندية مشروعا العام الماضي الختيار طائرا
ليصبح رمزا رسميا لكندا بجانب حيوان القندس ( بيفر ) وورقة شجرة المابل وبينما
يكون طائر النسر هو رمز للواليات المتحدة وطائر الروبن رمزا النجلترا فلم يكن لدي
كندا طائرا يرمز لها  ،ودعت المنظمة الكنديين الختيار طائر مفضل لديهم علي موقع
شبكة االنترنت لمجلة الجغرافيا الكندية واشترك في االختيار خمسون الف فرد وبعد
ان أنتهت االختيارات يوم  ٣١أغسطسر كان طائر البط الغواص ( لون ) علي رأس
قائمة الطيور المختارة وحصل علي ١٤٠٠٠صوت وحصل طائر العصفور الرمادي ويسمي (جراي جاي) علي المركز
الثاني وتبعة البوم الثلجي ثم االوز الكندي  ،وتدور مناقشات بين فريق العمل حول مزايا كل واحد من هذه الطيور التي
حصلت علي أصوات عالية ،وقال متحدث باسم الجمعية الجغرافية الكندية أن طائر البط الغواص (لون) مآلوف لدي الكنديين
بسبب وجود صورته علي العملة المعدنية الكندية بقيمة واحد دوالر وهو بالفعل الطائر الرسمي في أونتاريو وهو ليس كباقي
الطيور االخري التي تهاجر جنوبا هربا من الشتاء القاسي في كندا وجاء في المرتبة الثانية عصفور جراي جاي أو جاي
الرمادي وهو يمكن ان يرمز لكندا بسبب أنه مثل الكنديين الذين يتميزون بالصداقة والثقة وال يهاجر الي الجنوب مثل بقية
الطيور في الشتاء وليس هناك عصفور مثله فهو جرئ ولطيف وهو ينزل ويتناول الطعام من يدك بدون أن يدربه احد علي
هذا وكل هؤالء الطيور هي أختيارات جيدة لتكون رمزا لكندا  .وسيتم االعالن عن االختيار النهائي في  ١٦نوفمبر وبعد
ذلك تتقدم المنظمة الوطنية الكندية باقتراح الي الحكومة من خالل مشروع قانون خاص يتقدم به عضو في مجلس العموم .

إشراف
جنـــوى غـــــالي
كندا تخرج من تصفيات كاس العالم لكرة القدم
لعام ٢٠١٨
لم يكن فوز الفريق الكندي علي فريق
السلفادور  ١–٣كافيا لتمضي كندا قدما
الي الجولة المقبلة وأنتهي أمل كندا في
الوصول الي التصفيات المؤهلة لكاس
العالم في كرة القدم لعام  ٢٠١٨في روسيا
 ،وقد فاز الفريق الكندي علي فريق
السلفادور يوم الثالثاء  ٦سبتمبر وفي نفس الوقت تعادل فريق هندراوس
مع فريق المكسيك صفر – صفر وبهذا خرجت كندا من التصفيات حيث
كانت تحتاج الي خمسة نقاط حتي تستمر في المنافسات وكان يلزم ايضا ان
ينهزم فريق هندراوس امام المكسيك ولكن تعادله مع المكسيك اكسبه نقطة
اضافية وتصدرت المكسيك قمة المجموعة (أ ) لتصفيات أمريكا الشمالية
وتلتها هندراوس في المرتبة الثانية وكال منهما ستتقدم الي الجولة المقبلة
من التصفيات التي تعرف باسم ( ذي هيكس ) وتعني دورة الستة عشر
وسيوجه الفريق الكندي أهتمامه الي دورة كاس العالم لعام ٢٠٢٢

سجن شاب أمريكي لدخوله كندا بطريقة
غير مشروعة راكبا علي مرتبة هوائية ليعبر
النهر
سانت جون  :أستعمل شاب أمريكي مرتبة هوائية
ليعبر بها نهر سانت كروا جنوب شرق والية ماين
في الواليات المتحدة ليدخل مقاطعة نيوبرونزويك
الكندية بطريقة غير مشروعة يوم االربعاء ٨
سبتمبر  ،والشاب جون بينيت ويبلغ من العمر ٢٥
سنة جاء عابرا النهر فوق مرتبة هوائية لرغبته في
رؤية صديقته الكندية وحمايتها وقال الشاب أنه حاول من قبل دخول كندا عبر
الحدود ولكن ضابط شرطة الجمارك رفض السماح له بالدخول بسبب إدانته
بتهمة تصرفات خاطئة في الواليات المتحدة  ،وقال له الشرطي إن عليه الحصول
علي البراءة من هذه التهمة قبل أن يسمح له بدخول كندا  ،وقال جون بينيت إنه
أشتري المرتبة الهوائية من محل وول مارت ونفخها ثم أستخدم مجدافان خشبيان
ليجدف بهما عبر النهر عند منطقة علي حافة الطريق ومع ذلك فقد رآه السكان
المحليين وابلغوا الشرطة الكندية التي قبضت عليه وهو مبتل ويسير نحو المدينة
حامال حذائة واتهمته بالفشل في الظهور عند معبر الحدود حسب ما يقتضي قانون
حماية الالجئيين والهجرة  ،وقبل أن يعترف جون بالتهمة قال للشرطة أنه أضطر
للمجئ الي كندا لرؤية صديقته الحامل النه قلق علي سالمتها بعد ان تلقت تهديدا
من صديق سابق لها وال يوجد لجون عنوان ثابت ولكن يعتقد انه يعيش في مدينة
كاليه االمريكية وقال الشاب أنه سمع من الناس انهم يعبرون النهر سباحة ليدخلوا
كندا ولكنه وجد وسيلة جديدة لعبور النهر بأستخدام مرتبة هوائية  ،هذا وقد حكمت
محكمة المقاطعة علي جون بينيت يوم الخميس  ٩سبتمبر بالسجن شهرين.

مجلس إدارة مدارس منطقة يورك يحقق مع
مديرة مدرسة ابتدائية في ماركهام ملشاركتها
تعليقات حول االرهاب في الفيس بوك
يحقق مجلس مدارس منطقة يورك في إدعاءات علي مديرة مدرسة ابتدائية
لمشاركتها في نشر مقاطع فيديو عن الهجوم االرهابي الذي حدث في فرنسا ولندن
ومشاركتها القلق من جلب الجئين الي كندا قد يكونوا متعاطفين مع االرهاب ،
وصرح متحدث باسم المجلس أنه مدرك لالدعاءات التي أثارتها أحدي سيدات
المجتمع في حي ماركهام حول ما نشرته مديرة المدرسة علي صفحتها وقال نحن
نبحث في هذه االمور بجدية  ،وقالت السيدة التي بعثت بخطاب الكتروني الي
مجلس ادارة مدارس منطقة يورك  ،إنها عثرت علي صفحة مديرة المدرسة علي
الفيس بوك ووجدت انها نشرت ما يدل علي إنها ال تحب المسلمين وان هذا سلوك
غير مقبول الن مجلس إدارة مدارس منطقة يورك لديه قيم حول أحترام مشاعر
الطالب وسالمتهم ورد المجلس عليها قائال انه سياخذ مخاوفها بجدية وسيتابع هذه
المسالة  ،وهذه هي المرة الثانية التي يتعامل فيها مجلس أدارة مدارس يورك
مع ادعاءات حول كراهية المسلمين ففي عام  ٢٠١٥تم االستغناء عن مدرس
في مدرسة ثانوية بعد تحقيق استمر عشرة أسابيع لنشره تويتر اعتبر كراهية
للمسلمين .وتقضي المحكمة العليا في كندا بأن سلوك المعلمين خارج أوقات العمل
حتي عندما ال يكون هناك إتصال مباشر بالطالب يجب ان يكون مالئما للتعليم
ويجب أن يحافظوا علي الكفائة والمهنية في جميع االوقات في حياتهم الشخصية ،
وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين ان االدعاء بكراهية المسلمين بسبب ما
نشرته مديرة المدرسة علي صفحتها في الفيس بوك مثير للقلق ورحب بالتحقيق
الكامل في هذا الموضوع .
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أخبار وأراء

أين الضمري والرمحة
بأطفال الشوارع ؟!

ألدكتور فــرج فودة وأهل البقدونـــــــــس

توفيق مرتي مينا

بقلم  :ألبري ثابت فهيم

ظاهرة أطفال الشوارع من أبرز

المشكالت االجتماعية وأشدها خطورة
وألماً للضمير ،فهي تتعلق باألطفال
سواء عمالة األطفال أو عدم وجود أسر
على درجة كافية من الوعي فيتركون
أبناءهم على قارعة الطرقات ،وهم
ما يُعرفون بأطفال الشوارع ،فهؤالء
األطفال ضحايا الفقر والجهل أو ضحايا
اليُتم والظلم ،فضيق ذات اليد والتفكك
األسري يجعل اآلباء يدفعون بأوالدهم
إلى الشارع ،أو انحراف كال األبوين أو
أحدهما ،إيذاء الطفل ،اإلهمال البطالة،
التسرب من التعليم والعشوائيات التي
تمتلئ بها ربوع مصر ،وفي جميع هذه
األحوال هم ضحايا للمجتمع ،وليس لهم
أدنى ذنب في وضعهم الذي ولدوا فيه.
فأطفال الشوارع قنابل موقوتة في
المجتمع ألنهم يهيمون في الشوارع
جائعين ،ضائعين ،مشردين متخذين من

أرصفة الشوارع مضجعًا لهم ،كما تكمن
المشكلة األساسية في عدم احتضان
المجتمع مسؤولية الحفاظ على حياتهم
ومستقبلهم ويُحولهم إلى طاقة إنتاج
وليس طاقة هدم .فهؤالء يعانون من
قسوة الحياة عليهم ،ومن إهانة واحتقار
المجتمع لهم ،مما يهدد حياتهم للخطر
تواجدهم في الحدائق العامة ومواقف
سيارات السرفيس ،محطات السكة
الحديد ،أرصفة الشوارع والقطارات،
مترو األنفاق و بجوار المساجد ،المنازل

المهجورة اآليلة للسقوط .مما يجعلهم
ً
عرضة للسقوط بين براثين العصابات
اإلجرامية واستغاللهم في االتجار
أعمال غير
بالمخدرات أو ممارسة
ٍ
قانونية ،ناهيك عن وجود فتيات شوارع
يتعرضن لالستغالل المادي والجنسي
والبدني وهذا يحول ويغيير الفطرة التي
كأم ومرب َي ٍة.
جُ ِبلت عليها ٍ

لقد ظل ملف أطفال الشوارع وصمة
عار متوارثة على جبين الحكومات
المتتالية سواء قبل الثورة أو بعدها وما
من حكومة تم تشكيلها على مدار العقود
الثالثة األخيرة ،إال وتعهدت بأن تُولي
هؤالء األطفال رعاية خاصة غير أن
تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح.
إن الواجب الديني واإلنساني
واألخالقي يحتم علينا ضرورة رعاية
مثل هؤالء األطفال لكونهم ضحية
لمجتمعات فقيرة ولظروف اجتماعية
وأسرية قاسية وتربية غير سليمة،
فاألمر يتطلب االستفادة من تلك الطاقات
من خالل تأهيلهم وتوعيتهم وتثقيفهم
وتوجيههم إلى ميادين العمل لكسب قوت
يومهم ليصبحوا بذلك مواطنين صالحين
منتجين نافعين للوطن ،ال ناقمين عليه
وال مفسدين فيه.
لقد حان الوقت إلخراج هذا الملف
الشائك حبيس األدراج وإيجاد حلول فعالة
ومتكاملة ذات رؤية طويلة المدى تشارك
فيها كل األجهزة المعنية ومنظمات
المجتمع المدني وخاصة جمعيات
رعاية األمومة والطفولة والمجلس
القومي للمرأة من أجل االستفادة من
ً
منوها بضرورة
تلك الطاقات المهدرة.
التعامل مع تلك الظاهرة االجتماعية من
منظور اجتماعي إصالحي وديني وليس
أمنياً وعقابياً.

قال العريس يال                 يااصحابى خالنى
شاركونا فرحتنا                دى مارينا اسرانى
ب جمالها وادبها               وعيونها غزالنى
من غير زواق ورتوش            ده احلسن ربانى
قالوا زمان عن مصر           دى بناها حلوانى
وانا بقول دى مارينا            راح متال ايامى
بهجه وفرح وسرور            والسعد اهو جانى
كل الكالم من قلبى          مش بس ب لسانى
هى اللى ملكت فؤادى       وبسرعه فى ثوانى
ده سهم عدى وصاب       اه ياقلبى اه يانى
ردت مارينا سالمتك        م االهه ياهانى
ده انت حبيب قلبى           وحمايتى وامانى
يا احلى حاجه بجد         حصلتلى فى زمانى
انا مش اعيد وال اقول       وال كانى وال مانى
اصل اللى جوه القلب      هو اكيد هانى

الف مربوك للعروسني

مارينا وهانى

السبت  ٢٧اغسطس )٢٠١٦

شديدة البشاعة وقد نال كاتب هذه
السطورمنها بعض الرذاذ .

أصدر الكاتب صالح منتصر كتاباً
الناس ما تزال تخلط بين اإلسالم
يحمل عنوان (حتى ال يكون كالماً فى وبين تاريخ المسلمين .ورغم أن
الهواء) يتضمن مجموعة المقاالت األول دين سماوى مقدس والثانى
التى كتبها شهيد الفكر الدكتور فرج تاريخ بشريصيبون ويخطئون .
فودة ونشرتها مجلة أكتوبر المصرية
ألوليد بن يزيد كان خليفة أموياً،
تحت عنوان (كالم فى الهواء) ،وكان ماجناً وفاسقاً ،فهل يٌحسب
وبدأها فى نهاية يوليو  1991وبلغت مجونه وفسوقه على اإلسالم.
 24مقالة قبل أن تغتاله اليد اآلثمة
حتى علماء الدين الذين يعيشون
فى  8يونيو  ،1992عشرة شهور
بيننا ،أصبحو فى نظر البعض
فقط توقف قلمه بعدها عن إثراء
رموزاً مقدسة ال يجوز المساس بها
هذه المجلة بروائعه وبعد عامين من
أو اإلقتراب منها أو نقد سلوكها،
اغتياله تقرر تجميع هذه المقاالت فى
هل هذا معقول؟ اإلسالم شىء
هذا الكتاب،بمقدمة حزينة لألستاذ
والمسلمون شىء آخر ،ونقد أخطاء
صالح منتصر رئيس مجلس إدارة
بعض المسلمين دفاع عنهم وعن
ورئيس تحرير هذه المجلة آنذاك،
اإلسالم.
وجاء فى هذا التقديم [إغتالوه ألنه
ألمشكلة ال تأتى من الناس فحسب
كافر...هكذا أقنعوا الذى أمسك
بالمدفع وصوبه عليه ..وفى حياته لكنها تأتى قبل ذلك من المناخ الفكرى
لم يمسك مسدساً أومدفعاً ،ولم يقبل العام،،أصبح الناس يفضلون الراحة
تعيين حارس عليه ،وأعلن استعداده واألخذ باليسير من االمور ،وال
أن يستمتع بحريته حتى لو مات يحاول أحد مناقشة المقوالت السائدة
مقتوال بعد أيامً ،
بدال من أن يظل مقيد فالتسليم بها أدعى لراحة النفس
الحرية ويمتد عمره سنوات .لقد كان والعقل والوجدان بينما مناقشتها
اغتيال فرج فودة رصاصة موجهة وتغييرها أدعى إلرهاق الذهن وهذه
كارثة ألن الفكر اإلنسانى ال يتطور
إلى العقل والفكر والرأى] .......
إال بالرأى والرأى اآلخر ،والثقافة
وقد إخترت هذا القال والذى نشرته
اإلنسانية ال تتجدد إال بحوار العقل.
(أكتوبر) قبل استشهاده بأيام وكان
هذه بديهيات لكن البعض يرفض هذا
آخر ما كتب الراحل .
كله ويرى أن ما هو سائد صحيح
تماماً ،لمجرد أنه سائد ،ومنطقى
تماماً لمجرد أنه مريح.

أهل البقدونس

دكتور /فرج فــــــودة
-------------------------أسخف نكتة سمعتها فى حياتى هى
نكتة البقدونس

احالم فانوس

سيدي الرئيس ده مش مفتاح مصر !!!..
مريم مراد

السنة التاسعة ،العدد ( - )223اخلميس  15سبتمرب 2016

قال شاب لصديقه :أننى أستطيع أن
أجرى مائة متر فى عشر ثوان فقط
ً
قائال :ليه هو إنت
رد عليه صديقه
بقدونس؟

هل هناك ما هو أسخف من ذلك...
السخافة هنا مصدرها أنه ال عالقة
بين الجرى وبين البقدونس ...هذا
جرى وهذا بقدونس ..منتهى السخافة
وتقل الدم  ..أراهن أنك تبتسم اآلن..
لماذا تبتسم ؟ هل أنت بقدونس....
ماذا جرى لنا ،قلت مساحة اإلبتسام
وزادت مساحة اإلكتئاب فى حياتنا ..
ألوجوه مشدودة ومكدودة وعابسة،
والتجهم هو السمة الغالبة  ..حتى
النكت تحولت إلى بقدونس ،إنكمشت
مساحة حسن الظن فى حياتنا وحل
محلها الشك واتهام اآلخرين بسند أو
بغير سند ،فى ذمتهم أو فى وطنيتهم
أو فى دينهم ،إنتقل هذا إلى الكتّاب
فأٌصيب أغلبهم بحالة شلل جزئى ،إذا
هاجم ملوك بعض المسلمين إتهمه
البعض بالعداء لإلسالم وهى تهمة

قارىء يدعو إلقامة الدولة الدينية،
ويقول أننا جربنا النظام الليبرالى،
واإلشتراكى،واإلنفتاح اإلقتصادى
وكلها فشلت،منذ سقوط الخالفة
العثمانية التى وحدت المسلمين
وحاربها اإلستعمارفحدث ما حدث
لنا ،،،،.وردى على هذا القارىء
أننا عشنا تجربة الدولة الدينية أكثر
من ألف عام،والدولة العثمانية التى
يتحدث عنها حكمت الشرق اإلسالمى
كله أكثر من خمسمائة عام وقد بدأت
بتفريغ مصر من العمال المهرة
والحرفيين ونقلهم إلى (اآلستانة)
وانتهت إلى واقع يصفه علماء الحملة
الفرنسية بقولهم( :كل شىء فى
مصر ميت تقريباً ،آالف الكسالى
بال عمل سوى تدخين الحشيش وأكل
المنزول والحديث عن الحريم،،
الزراعة كما هى من أيام الفراعنة،
أما الصناعات والحرف فهى بدائية
وإن كانت ال تخفى عبقرية دفينة
توارثها المصريون عن أجدادهم.
لقد انقطعت صلة هؤالء بالعالم
تماماً والشىء الوحيد الذى يربطهم
بالسلطة المركزية ،هو إستبداد الوالة
وجمعهم لألموال بالقوة .

هل فشلت التجارب الحديثة حقاً
فى مصر ،واألفضل أن نبدأ بالتجربة
التى نعيشها حتى اآلن ()1992
وهى تجربة اإلنفتاح اإلقتصادى
والسياسى ،وسوف يكتشف هذا
القارىء أن الحديث عن الفشل
المطلق لهذه التجربة يدخل فى باب
البقدونس ،ففى خالل خمسة عشر

عاماً تغير كل شىء فى ربوع مصر،
عفريت من الجن لم يترك كيلومتراً
واحداً دون عمران على أرقى
المستويات ،قرى شاطئية وسياحية،
الطريق الصحراوي بين مصر
واألسكندرية لم يبق منه سوى اإلسم،
مدن  6اكتوبر،والسادات ،و 15مايو
والعاشر من رمضان ،الغردقة،،،،،
مصانع لكل المنتجات وعلى أرقى
المستويات العالمية ،الطرق العلوية
واألوتستراد ،وآالف غيرها  .....كل
هذا قبض الريح ،أى تعذيب للنفس
هذا .......مصر رائعة وخالدة بقدرة
ابنائها الخيالية على التطور بقوة الدفع
الذاتى ،،تتغير النظم والمصريون
يتقدمون ،تحاربهم البيروقراطية وهم
ينجزون.
جذورهم ممتدة فى عمق األرض
إلى أبعد مما يتصور أحد ،يحتاجون
فقط إلى التواصل مع حضارة
العصر ،فتنفجر داخلهم عبقرية
الزمان والمكان والرغبة فى التحدى
والقدرة على إثبات الوجود.
بعد خراب الدولة العثمانية لما
يقرب من خمسة قرون ،ظهر محمد
على وأرسل البعثات إلى فرنسا
فانفجر المارد فى نفوس المصريين،
وكان جيشهم يطرق أبواب اآلستانة،
بعد محمد على أتى عباس األول
فأعاد األمر إلى ما كان عليه وقطع
صالت مصر بالحضارة ،وامتأل
وجدانه بالتعصب فأخذ يحلم بإجالء
األقباط إلى السودان ،وخمدت الروح
فى مصروسكتت مصر إلى حين..
وفجأة ظهر الخديوى إسماعيل،،،،
مرة أخرى عاد التواصل الحضارى
من جديد ،تضاعفت الرقعة الزراعية
وامتدت شبكات الرى وافتٌتحت قناة
السويس واصبحت مصر قطعة من
أوروبا وخرج الجيش المصرى إلى
أن وصل إلى مصوّع وزيلع وهرر،
وتحالف عليه األعداء.
مرة أخرى صحت مصر على
يد سعد زغلول وأهل البقدونس هم
الذين ينكرون تراث الثورة المتمثل
فى طلعت حرب ومحمد عبده وسيد
درويش وشوقى وحافظ ودستور
 ،1923وحتى ثورة عبد الناصرينكر
أهل البقدونس أى فضل لهاويركزون
على أخطائها ،وكل عهد يأتى يحاول
نسف المرحلة السابقة عليه ،ونسى
الجميع أن مصر كلها تاريخ متصل
وأن إلغاء اآلخر مستحيل.
فى عهد الفراعنة كانت المسلة
الفرعونية أجمل إنجاز معمارى،
وعندما دخلت المسيحية مصر ظهرت
أبراج الكنائس وانتشرت فى أنحاء
الكون كله ،وعندما دخل اإلسالم
مصر لم يكن للمسجد مئذنة ،وعندما
استقر اإلسالم فى مصرظهرت مآذن
المساجد ،،،،،من المسلة الفرعونية
إلى برج الكنيسة إلى مئذنة المسجد
تظهر روح مصر الرائعة وهى روح
متصلة ،،متواصلة.

فـــــــرج فــــودة
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مراهقة بريطانية جتين  60ألف دوالر
من تسمية األطفال يف الصني
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يحررها هانى نصحى

زوجان يفتحان هدية الزفاف بعد
 9سنوات

واشنطن – وكاالت قرر زوجان أمريكيان أن
يفتحا أخيراً هدية حصال عليها في زفافهما ،بعد
 9سنوات من الزواج ،وذلك بعد أن اشترطت
مقدمة الهدية أن ال يتم فتحها إال بعد أول خالف
بين الزوجين .وقالت كاثي جن في منشور لها على
الفيسبوك إنها تلقت وزوجها براندون هدية في حفل
زفافهما من عمتها أليسون ،وأرفقت الهدية ببطاقة
طلبت فيها من العروسين تأجيل فتح الهدية ،إلى أن
ينشب أول خالف حقيقي بينهما بحسب ما ذكرت
وكالة يو بي أي اإلخبارية .وعلى الرغم من أن
الزوجين تشاجرا مرات عديدة ،ونشبت بينهما
العديد من الخالفات طوال تلك السنوات ،إال أنهما
لم يفتحا الهدية ،ألنهما كانا يعتقدان أنهما سيصالن
في يوم من األيام إلى خالف حاد يحتاجان معه إلى
محتويات الهدية .وكما توقع الزوجان ،فقد حان
الوقت لفتح الهدية ،بعد تسع سنوات من الزواج،
وتبين أنها تحتوي على كؤوس للشراب ،ومبلغ
نقدي للزوج ليشتري األزهار لزوجته ،ومبلغ آخر
للزوجة لتشتري لزوجها هدية يفضلها .ويبدو أن
هذه الهدية جاءت في موعدها ،وساعدت الزوجين
على تجاوز خالفهما ،وقضاء ليلة رومانسية
بمساعدة العمة التي أثبتت مدى حكمتها من خالل
تقديم الهدية المناسبة.

أحالم السيد الرئيس
بقلم مدحت موريس

()voicy2005@yahoo.com

كانت لكلماته أثرها وهى تنحاز لمصلحة
فقراء المدينة  -وما أكثرهم  -فانطلقت
حناجرهم بهتافات مؤيدة نابعة من قلوب
طالما عانت فى ظل العهد البائد .فتحت
كلماته أبواب األمل فى حياة أخرى بمذاق
جديد وهى تخاطب قلوبهم المنكسرة منذ
زمن ،اما أفكاره وأطروحاته فقد غزت
عقولهم البسيطة وهى تذكرهم بثروات
مدينتهم المنهوبة والتى يسعى جاهداً
الستعادتها لينال كل منهم نصيبه منها....
وانفرجت االسارير وطربت القلوب وهى
تتلقى أفكاراً لم تخطر على عقولهم من
قبل تتعلق بالثروات الموجودة بالمدينة
واالستغالل األمثل لها بما يرفع مستوى
معيشة ابناء المدينة “ .نملك آثاراً يتلهف
العالم أن يملك أثراً واحداً منها...أراض
خصيبة يندر أن تتواجد فى أى بقعة من بقاع
العالم ....نهراً عذباً تحسده انهار العالم على
ثروته السمكية...نملك ايضاً ممراً مائياً هو
بوابة التجارة العالمية بين الشرق والغرب”
هكذا جاءت كلماته وهو يستعرض بعضاً
من ثروات المدينة العظيمة ليحيى األمل
المهزوم فى نفوس غلبها اليأس .كان “عبد
الباسط” على رأس المهللين والمتحمسين
للتغيير القادم ،وأخذ على عاتقه أن ينشر
االفكار والمبادئ الجديدة بين أبناء قريته
الصغيرة ساعده فى ذلك تميزه بين أبناء
قريته بصفته أكثرهم تعليماً وفهماً بعد
حصوله على االعدادية...ولم يفت ذلك على
المسئولين الجدد فصار عبد الباسط همزة
الوصل بين النظام الجديد وأهل القرية ثم
اتسع نشاطه ليشمل أيضاً بعض القرى
المجاورة “ .ماذا نفعل بتلك التماثيل القديمة
يا عبد الباسط؟” سأله صديقه...فكر عبد
ً
قليال ثم أجاب “ بناءاً على أفكار
الباسط

Sudoku

حققت فتاة بريطانية عمرها  16عاما ربحا قدره 48
ألف جنيه إسترليني من موقعها الخاص على شبكة
االنترنت المتخصص بإعطاء األطفال الصينيين
أسماء إنجليزية .وجاءت بياو جيسوب ،وهي
طالبة من  ،Gloucestershireبهذه الفكرة بعد
زيارة عائلية إلى الصين ،حيث كانت العائلة تتناول
الطعام في مطعم مع األصدقاء عندما سأل أحدهم
بياو إن كانت تستطيع إعطاء طفله حديث الوالدة
اسم انجليزي .ويعتبر تسمية األطفال حديثي الوالدة
بأسماء انجليزية أمرا بالغ األهمية في الصين ،من
أجل مستقبل الدراسة واألعمال التجارية في المملكة
المتحدة.
وتقوم بياو بتعيين السمات الشخصية المرتبطة
باألسماء االنجليزية ،حيث يقوم كل شخص بإدخال
بيانات تتعلق بجنس الجنين ودفع مبلغ  60جنيه
إسترليني.
هذا ويتم مشاركة  3أسماء مختارة مع العائلة
واألصدقاء على “وي تشات” ،وكذلك على الواتس
اب في الصين للمساعدة في اتخاذ القرار النهائي.
كما يُطبع كل اسم مقترح على شهادة تحوي معناه
ومثال على شخص مشهور يحمل نفس االسم.
وقالت بياو ”:عندما ُطلب مني تسمية طفل صديق
والدي ،فوجئت للغاية .وأنا غير مؤهلة للتدخل في
حياة هذا الطفل لدرجة إعطائه اسما” .ولكن عندما
سمعت بياو عددا من األسماء الحرجة المقترحة،
قررت تقديم المساعدة في هذه المهمة.

السيد الرئيس فكل هذه األصنام ثروة قومية
نسعى لالستفادة منها اما ببيعها أو بتأجيرها
امواال طائلة...يتم توزيعها توزيعاً
ً
فتدر علينا
ً
عادال على ابناء الشعب وهو انت ح تعمل
ايه بالصنم ده ..ح تأكله لعيالك؟ اما صاحب
ً
قائال “ ده انا اشترى
السؤال فقد قفز من مكانه
بثمنه بطتين ووزتين وكام معزة ابرك..
واعيش عليهم انا وعيالى وترجع ايام زمان
لما كان دوار جدى مليان من خيرات هللا”.
كان عبد الباسط أميناُ فى نقل أفكار أهل قريته
للسادة المسئولين الذين بدورهم كانوا ينقلون
تلك األفكار واآلراء وأيضاُ أفكار وآراء سكان
أحياء وقرى المدينة والتى لم تختلف كثيراُ
عن أفكار عبد الباسط وأهل قريته الى السيد
الرئيس .كان الحلم األول واألعظم للرئيس أن
ينال حب ورضا فقراء الشعب وكان يرى فى
عبد الباسط نموذجاً لهذا الشعب العظيم...وبدأ
السيد الرئيس فى تنفيذ أحالمه التى هى أحالم
شعبه مستعيناً بمستشارين ومعاونين من أهله
وعشيرته ووضع فيهم ثقته المطلقة....ثم بدأ
التنفيذ !!!!...انهمرت األموال على البالد من
كل اتجاه...من كل مدن وبلدان العالم بعدما
فتح السيد الرئيس الباب على مصراعيه امام
المستثمرين من مدن وبلدان وأفراد...فمنح
حق استغالل النهر العظيم وروافده الحدى
ً
أمواال طائلة،
المدن لفترة طويلة األجل مقابل
وبالمثل كان للممر المائى مستثمره الذى
أودع فى خزينة المدينة مبالغ ضخمة لم
تعهدها من قبل...أما تلك التماثيل فقد كانت
ثروتها أكبر من أن تحصى بعدما تهافتت
المدن والبلدان على شرائها أو تأجيرها وقد
بيع بعضها فرادى وتم نقلها الى بلد مالكها
الجديد وبعض أخر تم اعارته لفترة محددة
اما البعض األخير والذى يستحيل نقله فقد

تم تأجير المساحة الخاصة به بالكامل  .ثم
عم الخير وشملت البركة عموم المدينة....
لقد تحققت بعض أحالم السيد الرئيس وأيضاً
أحالم بسطاء المدينة ...وجاء وقت التوزيع....
توزيع خيرات المدينة على سكانها .وبالطبع
كان عبد الباسط هناك يشرف بنفسه على توزيع
الخيرات ضماناً ألن يكون أهل قريته سعداء ،
ولم يكونوا وحدهم سعداء بل كل أو معظم سكان
المدينة كانوا أيضاً سعداء بتحقيق أحالمهم
التى هى أيضاُ أحالم السيد الرئيس .واسثمر
البسطاء ثروتهم الجديدة كل حسب رغبته أو
كل حسب حلمه ،فاشترى صديق عبد الباسط
البطتين والوزتين وبعض الماعز ..تماماً كما
كان يحلم وآخر قام بشراء مركباُ وسيارة نقل
لينقل المحاصيل عبر المدينة ...أما عبد الباسط
فقد امتلك أخيراً قطعة أرض ليقوم بزراعتها.
وبعدما تحققت أحالم الجميع أرسل عبد الباسط
رسالة قصيرة الى السيد الرئيس يقترح فيها
تغيير اسم المدينة الى مدينة السعادة!!!! تغيرات
كثيرة طرأت كلها الى األفضل حتى تلك الوجوه
الغريبة التى ظهرت فى كل أنحاء المدينة بما
فيها قرية عبد الباسط ..وما المانع فى ذلك...
الخير كثير فليشمل أيضاً الغرباء لنظل دوماً
كما يُقال عنا كرماء .وتمضى أيام يأتى بعدها
صديق عبد الباسط يشكو له هؤالء الغرباء
الذين أخرجوا بطتيه ووزتيه من الترعة بينما
كانوا يسبحون بها ضحك عبد الباسط لكنه
فوجأ بمن اشترى المركب وسيارة النقل يشكو
له أولئك الغرباء الذين لم يسمحوا لمركبه
بعبور ترعة القرية ولسيارته باجتياز منطقة
األثار ..ذهب الرجل ليستطلع األمر تحاور
مع الغرباء ُ
وذهل عندما أخبروه بضرورة
سداد مبلغاً و قدره مقابل المرور عبر الترعة
أو األراضى المملوكة لهم ودارت رأسه وهو
يفكر كم سيطالبونه مقابل رى أرضه ..حاورهم
وناقشهم ارتفع صوته مهدداً وكان ردهم واحداً
انه عقد واتفاق .سار فى شوارع القرية فوجد
تجمعات سكانها يعانون نفس المشكلة أو من
أخرى مشابهة...اجتاز القرية يتبعه سكانها
نحو المدينة فوجد نفس المشكلة التى اكتشفوها
جميعاً متأخرين ..همهمات ..مناقشات ثم
صرخات بعدما اكتشفوا جميعاً سرقة أحالمهم
البريئة ..وانطلقت المسيرة نحو بيت الرئيس...
أوقفتهم الحراسة الخاصة به ،أخبروا الحراس
بمظالمهم أو بمصائبهم ...طلب الحراس منهم
الذهاب والعودة فى الصباح...الرئيس نائم بعد
يوم عمل شاق....صرخ عبد الباسط فى هستيريا
“الرئيس نائم ؟؟؟ ال يجب أن ينام الرئيس....
فمن الجنون أن نتركه يحلم مرة أخرى”.

صنع طائرة للذهاب إىل عمله

قرر فرانتسيك هادرافا تصنيع طائرة
للذهاب إلى عمله بعد أن رأى أن الذهاب
بالسيارة يأخذ  14دقيقة في حين يمنه
الوصول بأربع دقائق .ويعمل هادرافا البالغ
من العمر  45عاما صانع مفاتيح في قرية
زديكوف التشيكية وتطلب األمر عامين
تقريبا من وقت فراغه لبناء طائرته فامبيرا
وهي طائرة خفيفة جدا اعتمدت على تصميم
أميركي للطائرات الخفيفة تُسمى ميني-
ماكس .وقال هادرافا إن للطائرة قمرة قيادة
مفتوحة ومروحة دافعة تعمل بمحرك ثالثة
سلندر من صنع شركة فيرنر التشيكية وتبلغ
أقصى سرعة لها  146كيلومترا في الساعة
وبتكلفة وصلت إلى نحو  4200دوالر.
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أقباط املهجر من التأييد الكامل
ملعارضة السيسي
أقباط المهجر هي جماعة مصرية
وطنية أسسها الراحل الدكتور سليم
نجيب مع الراحل الدكتور شوقي
كراس .كان سليم نجيب هو صاحب
فكرة تكوين أول منظمة قبطية
في المهجر سنة  1968ثم دفع
شوقي كراس لتكوين الهيئة القبطية
األمريكية .وتوالي في تشجيعه
لألقباط فكان وراء تأسيس الهيئة
القبطية الفرنسية واألسترالية وغيرها
من تاريخ حافل قام به شخص وطني
غيور عشق بلده وتمني أن يري
بالده تنعم بالحرية ورحل دون أن
يري الحلم لكنه ترك أخلص الرجال
لألقباط ولمصر يعملون بكل ما
يملكون من قوه للدفاع عن األقباط.
بحكم األهمية االستراتيجية لواشنطن
كان شوقي كراس هو نجم الحركة
القبطية في المهجر وكان رجال من
أخلص وأشجع الرجال .ثم شعر عدلي
أبادير بأهمية أن يلعب دورا بعد رحيل
كراس ويقال أن السبب في ظهور
أبادير علي الساحة هو رحيل كراس
وأن عدلي كان الداعم الرئيسي لكراس
فتولي المسئولية كاملة بعد رحيلة
لينقل النشاط القبطي لمرحلة متقدمة
جدا معتمدا علي الوسائل التكنولوجية
المتطورة مؤمنا باإلعالم وأهميته .ثم
تأتي مرحلة منظمة التضامن القبطي
التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في
العمل المهجري معتمدا علي مخاطبة
العالم وعلي العالقات المباشرة مع
صانعي القرار في واشنطن.
أقباط المهجر جماعة تأسست ضد
الظلم الذي يتعرض له المصريون
األقباط .ولكن مع ثورة يناير حدث
تغير نوعي في أداء الحركة القبطية
في المهجر .فقد أصبحت تعمل ليس
في إطار الجماعة المصرية الوطنية
المطالبة بالدولة المدنية .وكان للحركة
دور كبير في كندا وأمريكا واستراليا
وأوروبا في عصر اإلخوان وفي
ثورة  30يونيه .وقد كنت شاهد علي
مؤتمر منظمة التضامن القبطي الذي
عقد في واشنطن قبل ثورة يونية
بأسبوع واحد وكان تمهيدا للثورة .وقد
أبلي أعضاء منظمة التضامن القبطي
بالء حسنا لتوصيل رسالة لألمريكان
أننا سنزيح اإلخوان من الحكم.
وعلى هامش االجتماع اشتبكت أنا
شخصيا مع مساعد وزير الخارجية
األمريكي بسبب موقف سفيرتهم في
القاهرة وعندما رد بأن سفيرتهم ال
تدخل في الشأن المصري رديت عليه
بالقول « أن عليها أن تخرس إذا»
طالبته بإخراس سفيرتهم وانا في قلب
الكونجرس األمريكي.
خرج أقباط المهجر في مظاهرات
 30يونية مع المصريين جميعا في
الغرب وكانت مظاهراتهم صاخبة
وذات تأثير أقوي من مظاهرات
التحرير .خرجوا أيضا في مظاهرات
التفويض .ثم قدموا المساندة السياسية
الكاملة للثورة المصرية وعقدت
الهيئة القبطية الكندية مؤتمرها داخل
البرلمان الكندي ثم توالت اللقاءات مع
قيادات المهجر المسئولين الغربيين
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د /رأفـــت جنـــدي  ،طبيـــب عائلـــي
ماذا فقدت بإلغاء تأمينها؟
كانت مريضتي تعمل وتدفع تأمينها
كامال عن االدوية واالسنان وتعويض
اإلصابة لسنوات طويلة ،وعندما
قررت الذهاب لرحله لبلدها األصلي
في اكوادور لمدة شهر كامل قررت
ان تلغى تأمينها الذى كان يُستقطع من
راتبها حيث انها فكرت انها لن تحتاج
اليه.

استعادت تأمينها وصرف لها
التأمين كل االدوية الالزمة لإلصابة
وعندما قدمت على تأمين اإلصابة
بسبب التوقف عن العمل ،رفض
التأمين ان يدفع لها حتى بعد استعادة
تأمينها الن اصابتها كانت في الوقت
الذى امتنعت فيه عن تسديد اشتراكها.

وألن زوجها يعمل وله دخل كبير
فأنه ال يحق لها تأمين حكومة اونتاريو
(أو دى اس بى) حيث انه يعتبر نوع
من المعونة االجتماعية ،وأيضا
ألن اصابتها لن تكون مستديمة فأن
المعاش الكندي الفيدرالي لن يوافق
عليها.

لدعم الثورة ونجح المصريين بالخارج
في تغيير نظرة الغرب للثورة .ثم
كان التأييد الكامل النتخاب السيسي
وخروج المصريين في الغرب
للتصويت باأللف وقطع أالف األميال
للوصول لصندوق االنتخاب .في سنة
 2014كانت زيارة السيسي األولي
لقد اضرت نفسها بنفسها عندما
قدمت على تأمين اإلصابة من
لنيويورك وخرج أقباط المهجر مع
مرت الزيارة بسالم وعادت لكندا الحكومة لمدة  4شهور وبعد انتهائها توقفت عن تسديد اشتراكها عن تأمين
باقي المصريين للترحيب بالسيسي في وعادت لعملها وانتظرت للشهر فأن عليها البقاء بدون دخل حتى يتم اإلصابة.
نيويورك والوقوف معه ضد اإلخوان القادم لكى تعاود دفع اشتراك تأمينها ،تعويضها عن اصابتها من الجهة
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب
المتربصين به
ولكنها أصيبت في حادث ولم تستطع المسؤولة عن الحادث ولكن هذا يتم
بعد سنوات.
ما أكتبه ليس تاريخا بل هو أحداث العمل بعدها.
عشناها جميعا وكلنا شهودا عليها
من جزيئات السكر التي تتجمع مثل اللؤلؤة على القالدة،
يعرفه
ال
جديد
مذاق
اكتشاف
ويظهر في بجالء حسن نية أقباط
وتعد األطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة مصدرا
المهجر .ثم بدء مع نهاية 2014
اإلنسان
حيويا للفيتامينات والمعادن واأللياف الضرورية لجسم
شعور أقباط المهجر بتسرب األمل مع
اإلنسان .ووفقا للخبراء عندما يتم تقسيم الكربوهيدرات
شعورهم برغبة النظام في التخلص من
المعقدة عن طريق اللعاب تتفكك روابطها وتتحول إلى
القيادات المدنية في مصر واالعتماد
سكريات بسيطة ،وكان المفترض أن يكون لهذا النوع
علي رموز دولة مبارك بل واسلوب
من المواد طعم حلو ،لكن باحثين أمريكيين قالوا إن هذا
مبارك في الحكم .التخلص من شباب
ليس صحيحا وأن للكربوهيدرات نكهة فريدة خاصة بها،
الثورة ووصفهم جميعا بالخونة وجاء
تختلف عن باقي المذاقات األخرى.
تعاون النظام مع السلفيين ليذكرهم
بتعاون السادات مع اإلخوان في
وصرح الدكتور مايكل تورودوف من مركز مونلي
السبعينات .ثم كانت األحداث الطائفية
منذ فترة طويلة كان يعتقد بوجود  4مذاقات أساسية الكيميائي لألبحاث“ :العديد من الناس يعتقدون أن هناك
وطريقة معالجتها بالجلسات العرفية فقط هي المالح والحلو والحامض والمر ،إال أنه في عام  4أنواع من األذواق فقط ،لكن آخرين يعتقدون أن قائمة
لتقضي علي باقي األمل لديهم .ظل  2009تم اكتشاف مذاق خامس ،وهو طعم المواد الحاوية األذواق ما زالت غير مكتملة”.
أقباط المهجر في المنطقة الرمادية على نسبة عالية من البروتين .ويدعي علماء من جامعة
وأضاف الدكتور ليم جويون القائم على هذه الدراسة” :
طيلة  2015فال معارضة وال تأييد والية أوريجون اليوم بأن هناك مذاق سادس أيضا غير
أعتقد أن السبب الذي يجعل الناس يفضلون الكربوهيدرات
للنظام واالكتفاء بموقع المشاهدة
موجود في القائمة ،حيث يعتقدون أن الكربوهيدرات
المعقدة يكمن في السُ كر بما له من طعم حلو لطيف ،يدوم
والترقب ليكون شهر يوليو  2016هو
المُعقدة مثل النشاء لها طعم خاص بها ،وينبغي تحديده
لفترة قصيرة
بداية إعالن أقباط المهجر معارضتهم
للسيسي بإعالن منظمة التضامن كفئة منفصلة من المذاقات .وتتكون الكربوهيدرات المعقدة
القبطي عن أول مظاهرة ضد نظام
السيسي أمام البيت األبيض في مطلع
شهر أغسطس الماضي ،ثم اإلعالن
عن عدم خروجهم للترحيب به في
زيارته لنيويورك في سبتمبر.

أحداث المنيا كانت نقطة الفصل
في العالقة بين أقباط المهجر والنظام.
ثم أكملت بقانون بناء الكنائس الذي
يرونه أنه امتداد لشروط العزبي
وأسموه قانون منع بناء الكنائس.
معارضة أقباط المهجر لقانون بناء
الكنائس أتت علي أساس أن أي دولة
يخصص فيها قانون لبناء دور عبادة
ألحد الطوائف هي دولة عنصرية.
فهم يحلمون أن تكون هناك إجراءات
واحدة لبناء أي مكان مخصص للعبادة
ألي دين أو طائفة بما فيهم الشيعة
والبهائيين وغيرهم كباقي دول العالم
المتحضر.
مما سبق يتضح أن السيسي خسر
أقباط المهجر وضحي بهم بسبب
تعاونه مع السلفيين .فضحي بقوة
سياسية دعمته في العالم كله في مقابل
قوي يجتمع رموزها معه ويظهرون
دعمهم له بينما اتبعاهم يمارسون
اإلرهاب ضد أفراد الجيش والشرطة
بل أن اتباعهم هم من قاموا باإلرهاب
كتفا بكتف مع اإلخوان المسلمين
منذ  30يونيه وحتي اآلن .السيسي
هو المسئول وحدة عن تحول أقباط
المهجر من التأييد له للمعارضة فهل
يستطيع أن يعدل أخطاءه هل يستطيع
أن يعيد األمل لهم في دولة مدنية كم
أتمنى ولكن ليس لدي أمل في ذلك.

[بقية مقال ع الرصيف
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اما بالنسبه لبعض االماكن اللى
يعنى فيها شوية عشب اخضر
او كام شجره  ....زى حوالين
الميريالند فى مصر الجديده او
بعض االماكن فى رمسيس ...نجد
الناس يفترشون هذه االرصفه...
الملطشه ببعض بقع من اللون
شوية
ومعهم
االخضر...
سندوتشات او ترامس شاى..
وكان هذه اكثر متعه يستفيدون
فيها من االرصفه .خالص انتهى
عصر الحدائق العامه اللى الناس
ممكن تتنفس فيها .بس بصراحه
والحق يتقال ..ارصفة وسط البلد
اصبحت انظف واوسع مما كانت
عليه زمان ..والحكومه طردت
منها الباعه الجائلين واللى كانوا
ماليين االرصفه ...اما عن
العربيات ...فنجد افخم العربات
فى افخم الشوارع ...تركن فوق
االرصفه .حتى اننى لدهشتى
الشديده وجدت العربات تركن
فوق قضبان مترو مصر الجديده
الذى توقف االن على العمل...
لحين استبداله بمترو االنفاق .ع
الرصيف فى مصر يستحيل تجد
مكان يصلح لسير البشر حتى
المحالت تخرج بضائعها ...ع
الرصيف  ....على حوامل مثبته
على عجل ....وبمجرد مرور
البلديه ...كله يجر العجل بسرعه
داخل المحل ...او يسلك اموره

مع البلديه ...بطريقته الخاصه...
لو سبنا الباعه الجاهلين...
اقصد الجائلين ...والعربيات...
والتكاتك ...والميه اللى بتنقط فى
الشوارع ...تعالوا بقى نشوف
حاجه تانيه واكله كل الرصيف
وهى ...القهاوى .القهاوى واخده
نص ..اقصد كل الرصيف .ده
بقى فى كل االحياء ...سواء
شعبيه او ....غايه فى الرقى..
المشكله مش بس فى القهاوى....
المشكله فى الذوق العام اللى بجد
حصل له ...تلوث عام ..معظم
القهاوى دى بتشغل اغانى  ...بجد
هابطه   ...ونادرا ماتسمع اغنيه
جميله بصوت العظيمه ام كلثوم
يخرج بالصدفه من احدى هذه
المقاهى لدرجة انى لما سمعت
مره صوت ام كلثوم ومره اخرى
صوت عبد الوهاب اتهيائلى
انى بحلم او ان هذه الموسيقى
والكلمات ....قادمه من عالم
اخر .الخالصه   ....اكتشفت
من موضوع الرصيف ده ان
الواحد يقدر يحكم من خالله....
على شعب بحاله...يحكم على
ثقافته  ..يحكم عل اخالقه....
ويحكم على مستوى معيشته.....
ياترى ح ييجى اليوم اللى تقف
فيه العربيات فى مصر احتراما
ل بنى ادم بيعدى الشارع...
مش ل بطه ...وعيالها ...وال
ح نفضل كده طول عمرنا...
ننشر غسيلنا ...ونبيع بضاعتنا...
ونركن عربياتنا ...وننحر
خرفاننا ....ع الرصيف.....

[بقية مقال هل أصحاب الياقات
البيضاء أفضل؟ ص]8
نعم المسيحيين يفخرون بمسيحيتهم وبالصليب،
ولكن يجب أن يكون المُسمي واح ًدا للجميع وهو
“مصري” بغض النظر عن الهوية الدينية ،ولكن
عندما يستخدمون معكم الهوية الدينية ،سوف يكون
من السهل إصطيادكم والقضاء عليكم!
ألن كل من يعيش فوق تراب مصر ويخضع
للسيادة المصرية ،يجب أن يتساوي الجميع في انهم
مصريين!
ما يسرى علي المُسلم من حقوق وواجبات
يسري علي المسيحي واليهودي والبهائي والدرزي
والملحد وأي عقيدة أخري!
أما الهوية العقائدية فيجب أن تكون داخل دور
العبادة ،وكل واحد حسب العقيدة التي يتبعها ،وليس
معني ذلك أن تصدر الدولة دور عبادة لكل طائفة،
بل يجب أن يكون بناء دور العبادة ُمو َّح ْد ،حتي ال
تطفو علي السطح مُناقشات غبية!
حيت أن الصليب بيجنن المجانين!
حيث أن ِنجمة اليهود السُ داسية ،طلعت النجوم
في عز الظهر علي َم ْن ال يعتقدون إال فيما يعتقدون!
ُ
عليك ْم
في النهاية ،أعزائي المسيحيين ،يجب
ُ
عزلكم أو
أن ترفضوا أي تصنيفات ،قد تدعو ألي
وصفكم ُ
ُ
ُ
بأنكم أقلية ،فأنتُم تحت السيادة
تقسيمكم أو
ُ
المصرية ،مصريين ،ومسيحيتكم ،مارسوها
داخل الكنيسة ،ولكن علي مُستوي الدولة تمسكوا
ُ
وحقوقكم!
بمصريتكم حتي ال تضيع هويتكم
وعلي ما أعتقد ،أن قيام أصحاب الياقات
البيضاء ،بعمل بعض المهام السياسية أو الحقوقية
أو البرلمانية الهامة ،آل يُقلل إطالقاً ِم ْن أهمية ودور
أصحاب ال ِع ْم ْم السوداء ،ألنهُم في النهاية يعملون
تحت قيادة وتوجيهات ال ِع ْم ْم السوداء!
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات

قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

أهله)

بني وجوب املغفرة وشجب اإلدانة« .اجلزء الثاني«
			
ا.د ناجي إسكندر
تحدثنا في الجزء األول علي أن
دخول ملكوت السماوات  ،وهو المكافأة
الكبري والهدف النهائي ،مرتبط بقدرة
اإلنسان المسيحي علي ممارسة فضيلة
المغفرة ،واإلمتناع عن رذيلة اإلدانة،
وتكلمنا في الجزء األول عن فضيلة
المغفرة وسوف نتكلم في هذا المقال
عن أهمية اإلمتناع عن إدانة اإلخرين
والحكم عليهم .فبينما تدعو المسيحية
إلي الغفران لألخر ومصالحته ،فإنها
في نفس الوقت نهت تماما عن إدانة
األخرين وفي ذلك يقول الكتاب :ال
تدينوا لكي ال تدانوا ،ألنكم بالدينونة
التي بها تدينون تدانون ،وبالكيل الذي به
تكيلون يكال لكم .وأيضا يقول الكتاب:
ولماذا تنظر إلي القذي التي في عين
أخيك ،وأما الخشبة التي في عينك فال
تفطن لها ....إخرج أوال الخشبة من
عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج
القذي من عين أخيك .وكما في المغفرة
فان نبذ اإلدانة يفيد أيضا في شقين :شق
أرضي في الممارسة اليومية للحياة
وشق أخر سماوي.
ولنبدأ بالشق األرضي فبسبب نبذ
ومنع المسيحية إدانة األخرين أصبح األن
هذا النبذ لإلدانة -هو القاعدة األخالقيةالتي تتبناها األن كل المجتمعات ،بل
ويعاقب القانون أي شخص علي ما
يقذف به األخرين -ودون ما سند موثق
لما يقوله -وتنبه المسيحية إلي أهمية
ترك تلك اإلدانة والحكم علي األخرين
أثناء حياتهم للسلطة وللقانون ،وبذلك
تم وضع القاعدة الذهبية القانونية والتي
أصلت لها المسيحية :وهي أن كل متهم
بريء إلي أن تثبت إدانته .وفسر السيد
المسيح السبب في عدم أحقية أي إنسان
في إدانة األخر ومهما أن كانت بشاعة
التهمة الموجة إليه وثبوتها علي ذلك
اإلنسان -.وكان ذلك في مشهد رجم
المرأة التي إمسكت في الزنا وهو
من أسوأ ما يمكن أن يدان به اإلنسان

ا.د إميل واصف

وخاصة مع ثبوت التهمة عليها  -وذلك
في مقولته الخالدة :من منكم بال خطية
فليرجمها بحجر أوال .فمن هو ذلك
اإلنسان الذي يحق له اإلدانة بينما هو
نفسه تحت الدينونة .وال يخفي علي
أحدنا ما تتسبب فيه تلك اإلدانات وعلي
مر العصور من أضرار لألخرين
ولسمعتهم ولذويهم وعليه نهت عنها
المسيحية تماما .وأقرت المسيحية بان
الحكم واإلدانة هو للسلطة فقط وذلك
بقول الكتاب :ذكرهم أن يخضعوا
للرياسات والسالطين ويطيعوا ويكونوا
مستعدين لكل عمل صالح .ثم نأتي إلي
الكارثة الكبري واألهم -والتي أصلت
المسيحية لمنعها وذلك بشجب إدانة
األخر تماما -وهي العمليات اإلرهابية
والتي تقوم بها أكثر من  80جماعة
أرهابية وتطاول شرورها كل أجزاء
العالم وعلي مدار الساعة ،وال تخلوا
منها النشرات اإلخبارية اليومية .وإذا
بحثنا عن السبب الرئيسي واأليديولوجية
التي تحكم هذه العمليات اإلرهابية
لوجدناها تتمثل في شيء واحد وهو منح
اإلنسان الحق في إدانة األخر وتكفيره
والحكم عليه وممارسة تطبيق ما يراه
من أحكام عَ لي األخرين وبالطريقة التي
تروق إليه واإلنفراد بذلك ودون الرجوع
إلي السلطات .وهنا نفهم ونعي ونجل
عظمة المسيحية والتي نهت تماما -ومنذ
قرابة ألفين عام -عن إدانة األخر أو
الحكم عليه أو التعرض البدني له ،بل
وكما عرضنا في المقاالت السابقة
أوقفت أيضا العمل بالعقوبات البدنية
تماما وذلك من قبل السلطة  ،وتبعتها
وكما ذكرنا في المقاالت السابقة معظم
دول العالم ومدفوعة بالتعاليم المسيحية
وذلك لكونها ال تتفق مع الحس اإلنساني،
وجاء هذا اإليقاف أيضا في حادثة المرأة
التي أمسكت في ذات الفعل ( الزنا )
ثم تأكد هذا الشجب لإليذاء البدني في
غيرها من األحداث كما في قطع أذن
عبد رئيس الكهنة من قبل بطرس لحظة

القبض علي المسيح له كل المجد .وليس
هذا فقط بل يقول أيضا الكتاب :أن كل
كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون
عنها حسابا يوم الدين .وهذا طبعا
باإلضافة إلي التبعيات القانونية والتي
أقرها الكتاب أيضا بقوله :من يغضب
علي أخيه باطال يكون مستوجب الحكم
 ،ومن قال ألخيه :رقا ،يكون مستوجب
المجمع  ،ومن قال :يا أحمق ،يكون
مستوجب نار جهنم .ويؤكد أيضا الكتاب
وعلي لسان معلمنا بولس الرسول علي
شجب اإلدانة بقوله :المحبة ال تقبح....
وال تظن السوء.....وال تفرح باإلثم....
تصدق كل شيء .وبهذه األيات يؤكد
معلمنا بولس بأن عدم اإلدانة  -كما
المغفرة أيضا  -هي من ثمار المحبة.
أما الشق السماوي لعدم اإلدانة فهو
 وكما في المغفرة  -عدم الوقوع تحتالدينونة العتيدة القادمة وفي ذلك يقول
الكتاب :وكما وضع للناس أن يموتوا
مرة ثم بعد ذلك الدينونة .ويقول أيضا:
ال تدينوا لكي ال تدانوا ألنه بالدينونة
التي تدينون بها تدانون .ويقول الكتاب
أيضا :لذلك أنت بال عذر أيها اإلنسان
كل من يدين غيره ،ألنك في ما تدين
غيرك تحكم علي نفسك ،ألنك إنت الذي
تدين تفعل تلك األمور بعينها ! وفي
الخالصة فدخول ملكوت السماوات
مرهون بالمغفرة لألخر وعدم إدانته.
وننهي  -وبما يطابق موقف المسيحية
من المغفرة واإلدانة  -ببعض مما قاله
األديب المصري الكبير نجيب محفوظ (
 ) 2006 - 1911والحائز علي جائزة
نوبل في  1988وذلك عن أهمية عدم
اإلدانة :أدخل بيوت الناس أعمي وأخرج
منها أبكم ،ال شأن لك بتفاصيل بيوتهم
وال بما سمعت عندهم .ونقول نحن :هل
أدلك علي كنز ال يفني ؟ رجل يحرص
علي أن يغفر وينسي ،وال يدين أحدا
وال يبغي..

Job Oppurtunity
Title: Travel counsellor/agent specialized in Hajj/Umrah religious trips
Name and place of employment: Falcon Travel, 782 Richmond Street, London,

Ontario, N6A3H5, Tel: (519) 453-0084

Job description, requirement and duties:s

- Full time position, 35 hours/week, 22.50$/hour, 2 weeks paid vacation or 4% of gross salary
Requirements:

;- over 5 years specialized knowledge and experience in Hajj/Umrah religious trip planning required
- a college diploma/ vocational training in travel or tourism or a bachelors degree in marketing or
;management is required
- Must speak English and have excellent knowledge of the Arabic language with different accent
(Saudi Arabia– Egypt – Lebanon – Morocco – Algerian ..etc.).
- Excellent knowledge with the Hajj and Umrah calendar.
- Excellent knowledge of essential visiting sites in Saudi Arabia’s Holy Lands.
Duties:

;- Plan and organize travel for individuals and groups for such religious basis
- Provide information to clients regarding destinations, transportation and accommodation options
and travel costs for such religious trips
- Commitment and knowledge of the implementation of the rules for travel for women to the Holy Land
;- Promote these religious trips to existent and future clients
- Capable to deal with the Saudi authority to obtain visas and the necessary permits and to organize
Hajj and Umrah trips.
- Capable to arrange side trips for passengers planning to visit their countries beside the religious
journey by Providing travel tips regarding tourist attractions, foreign currency, customs, languages
and travel safety.
Please send CV to Alaa Elkholy, Owner/president at: Alaa@falcontravel.ca or by fax
at: (519) 453-8890

كفاح حممود كرمي
ما بعد إسقاط أنظمة القائد الضرورة
وملك ملوك أفريقيا ومن ماثلهم في دول
المختبر الديمقراطي،انبثقت مؤسسات
وحكومات وبرلمانات أقل ما يقال عنها
هو المثل العراقي الدارج (عاب شي ما
يشبه أهله) أي إن كل هذه المؤسسات
أتت مطابقة لكل ما اعتادت عليه شعوبها
من سلوكيات وثقافة وتقاليد اجتماعية
وسياسية،
فما أن بدأت أنسام الربيع العربي
تعطر األنوف وتطرب األسماع في
تهاوي أنظمة الزعيم األوحد والحزب
القائد والجمهوريات الوراثية ،حتى
عاودت فيروسات تلك األنظمة باالنتشار
في المفاصل المهمة من الهياكل
الجديدة التي حاولت مأل فراغات ذلك
اإلخطبوط ،الذي هيمن لعشرات السنين إن
لم تك مئات السنين على صدور وعقول
ماليين
البشر المقموعين جينيا بأفكار البداوة
والقبيلة والغزوات ،ال من اجل البقاء
فقط بل من اجل الزعامة حتى وان كانت
زعامة ثلة من السراق والقتلة ،وقد رافق
عملية سقوط تلك األنظمة نشوء تنظيمات
وعصابات وأحزاب ومنظمات ووسائل
إعالم ونقابات من رحمها ومنظومتها
الفكرية ،لكي تحتوي أو تلتهم ما سمي
في حينه بثورات الربيع العربي،التي
سرعان ما تحولت إلى ما نراه اليوم
في ليبيا وما فرخته في سوريا واليمن
وغيرها من دول المنطقة ،ولعله اخطر
ما امتلكته تلك الفايروسات تحت مظلة
االنفتاح الديمقراطي وحرية تأسيس وسائل
اإلعالم ،هو الفضائيات وخاصة هنا في
العراق وفي سوق " المريدي " الشهير،
والذي تخصص بعد سقوط نظام صدام
حسين بمنح
الشهادات العلمية وخاصة الدكتوراه
لكبار مسؤولي النظام الجديد في سلطاته
الثالث ،وبالذات التنفيذية والتشريعية
في المركز والمحافظات ،ناهيك عما
يسمى بهيئة اإلرسال العراقية المفترض
أن تكون ملكا للشعب العراقي ومن يمثله
واقصد هنا وبنية صافية برلماننا العتيد،
لكنها في غفلة من الزمن أيضا تم تأجيرها
لحزب السلطة الجديد صاحب ما يسمى
بالكتلة األكبر ،والوريث المتطابق لسابقه
أيام القائد الضرورة المتحول إلى مختار
العصر ،الذي يصر مريدوه على استنساخ
مجموعة منه وتوزيعها على الدول
العربية واإلسالمية واألوربية واألمريكية،
لكي ال تفقد فرصتها الذهبية في امتالكها
فلتة زمانه وعصره.
هذه الفضائيات المفترض أن
تكون وسيلة إعالم متحضرة ،تعوض
سنوات القهر واالستالب الفكري
والثقافي والسياسي ،أنتجت مجموعة
ما يسمى بالبرامج الموجهة لتوعية
وتطوير الرأي العام باتجاه قبول اآلخر
وحرية التعبير ،خاصة بعد قيام النظم
الديمقراطية المفترضة كبديل لتلك التي

حكمت بثقافة تكميم األفواه وخنق اآلراء
والتعبير ،وافتراض وجود مساحة لتلك
الحريات ،وعلى هذا االفتراض أنتجت
كما قلنا مجموعة برامج حوارية على
شاكلة مجلس عراقي واألستوديو التحليلي
أو منابر متعددة أو سميها ما شئت ،حيث
تستضيف " دقاقي الثوم بعكوسهم " كما
يقول المثل الموصلي إشارة للفضوليين
ومساحي الجوخ والملكيين أكثر من الملك
نفسه ،لكي تفرض مجموعة أفكار ال
تقل في شموليتها عما كانت تقدمه قنوات
ووسائل األنظمة السابقة ،خاصة وكنموذج
لتلك االستخدامات السوداء لإلعالم هنا
في العراق ومن خالل شن حمالت
عنصرية طائفية طيلة أشهر عديدة
قبل سقوط ثلث العراق بيد داعش،
ضد الكورد من جهة وأهالي الموصل
واالنبار وتكريت وديالى من جهة أخرى،
مستخدمة شعارات وطنية وقومية كما
كان يفعل صدام حسين في إبادته للكورد
وانفلتهم باعتماد آيات من القرآن الكريم،
ثم تكتشف إن تركيا وقطر والسعودية
ومصر والباكستان وجزر الواق واق
عمالء للصهيونية واالمبريالية ،وان
كوردستان أصبحت مالذا للبعثيين وداعش
واالمبريالية األمريكية (طبيخ مكادي) كما
يقول أهل الموصل ،في توصيفات بائسة
تستغل بها عقول األكثرية الجاهلة والجائعة
لتنشر الحقد والكراهية ولتوسع بيئة انتشار
داعش وغيرها كما حصل فعال.
هكذا نجحت طواقم إعالم تلك
األنظمة الفاسدة أن تتوغل في هياكل
األنظمة الجديدة وتؤسس لها موضع قدم
لتنطلق بذات الثقافة الشمولية واالقصائية
في معظم برامجها الموجهة ،معتمدة
على إثارة الغرائز والعدوانية وبناتها
في الكراهية واألحقاد ،واضعة بيوضها
اإلرهابية في بيئة طائفية وشوفينية جاهزة
للتفقيس في أي وقت تشاء ،إلثارة كل
النعرات وقبول أكثر أشكال اإلبادة
الجماعية كما حصل للكورد االيزيديين
والمسيحيين والشيعة والسنة في كل أنحاء
البالد،
حيث مارسوا تعتيما إعالميا مريبا
على واحدة من أبشع عمليات الجينوسايد
بعد الحرب العالمية الثانية ،والتي تعرض
لها
االيزيديون بمئات اآلالف إلى
القتل الجماعي والنهب والسلب واسر
نسائهم وأطفالهم ،بل وبيعهم في أسواق
النخاسة ،دون أن تثير فيهم هذه الجرائم
أي وازع أخالقي أو إنساني أو حضاري،
بل إنهم تعمدوا في إغفال دور البيشمه
ركة وعدم التطرق لها في كل عمليات
تحرير آمرلي وسليمان بيك وسد الموصل
وسنجار ومخمور رغم معرفة قادتهم
بدورها الرئيسي في مقاومة اإلرهاب
وطرده من كثير من المناطق.
وعادت حليمة إلى عادتها القديمة بعد
ربيع دامي بإعالم قاتم ومجاميع سياسية
وبرلمانية من المشوهين الفاشلين والمعاقين
ثقافيا وأكاديميا وأخالقيا ،تدير أو تشرف
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
وعلى وسائل إعالم مريضة حتى النخاع
بالجهل والفساد وتتمتع بدعم كبير من
السلطة تحت مسميات عديدة ،سواء كانت
أحزاب أو جهات متنفذة أو هيئات مستقلة،
وخاصة في اإلعالم التي كان يراد
منها أن تكون على شاكلة هيئة اإلذاعة
البريطانية ،فتحولت بعد أشهر من تشريع
قانونها إلى وسيلة لحزب السلطة ورئيسه
بإكسسوارات مظهرية تشبه ما كان يفعله
نظام البعث في تعييناته لمعارضين أو
مشاركين على مقاساته.
   وصدق من قال في الدارج العراقي:
عاب شي ما يشبه أهله!
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قراتها في رسالة الكترونية تشتكي
وصلتني وأردت ان تشاركوني فما ذ ا
حدث االن ؟
قرائتها

نحتفل في هذه األيام المباركة بعيد
النيروز أو رأس السنة القبطية او
عيد الشهداء فجميعها مسمياتن لبداية
السنة القبطية الجديدة حسب التقويم
* كان يستقل سيارته الفارهه كل
القبطي  ,والتقويم القبطي هو التقويم
يوم
المصري القديم والذي عمل به
وكان واجب علي أن أحييه فهو
أجدادنا قدماء المصريين على مدار ورغم ان بداية سنوات حكم
دقلديانوس لم يكن يقوم باضطهاد
سيدي
أالف السنين.
المسيحيين ولكن موقفه تغير بعد
ألني أعمل حارسا في ڤيالته !!
ونحتفل هذا العام بحلول العام القبطي سنوات قليلة والمؤرخين يذكرون
* وكعادته ال يرد التحية ..
.1733
عدة اسباب لتغير موقفه هذا ومهما
موقف
تحول
فقد
السبب
كان
* وفي يوم من األيام رآني وأنا
ورغم ان التقويم القبطي كما ذكرنا دقلديانوس الي موقف عدائي الي
ألتقط كيس فيه بقايا طعام ولكنه
تم العمل به حوالي عام  4241قبل كل ما هو مسيحي!! فقد قام في عام
كعادته لم ينظر إلي وكأنه لم ير
الميالد ,ومازلت أسماء الشهور  30بإصدار منشور بهدم الكنائس
شيء..
القبطية الحالية هي نفسها األسماء وحرق الكتب ألمقدسه وطرد كل
* وفي اليوم التالي وجدت كيس
المصرية القديمة التي تسمت بها أصحاب المناصب العالية وحرمانهم
شهور التقويم المصري ولكن من حقوقهم المدنية ثم تطور االمر ويعتبر عيد الشهداء من اقدم االعياد بنفس المكان ولكن الطعام الذي كان
بداية التقويم القبطي كانت منذ عام ليصدر منشور بسجن رؤساء التي كان يحتفل بها األقباط وكان فيه مرتباً وكأنه اشتري اآلن من
 284م وهي السنة التي تولى فيها الكنائس وتعذيبهم حتى يجبرهم على احتفال كبير كان يخرج فيه االقباط البائع لم أهتم في الموضوع أخذته
اإلمبراطور الروماني دقلديانوس.
ترك االيمان ثم وصل االمر الي الي االماكن التي دفنت فيها اجساد وفرحت به ..
فعندما دخلت المسيحية الي مصر ارغام كل المسيحين بالتبخير وتقديم الشهداء احتفاالت بها والتماسا
* وكان كل يوم أجد نفس الكيس
وتحول كثير من المصريين القرابين لالوثان ومن يرفض العبادة لبركتها.
وهو مليء بالخضار وحاجيات البيت
الي الديانة الجديدة وبدء عصر الوثنيه يعذب ويقتل بابشع انواع
وفي كل عام نحتفل فيه بعيد الشهداء كاملة فكنت آخذه حتى أصبح هذا
االضطهاد على الكنيسة بشكل عام التعذيب والقتل في ذلك الزمان!!!
نتذكر شهداء الكنيسة في كل زمان الموضوع روتيني وكنا نقول أنا
والكنيسة القبطية بشكل خاص والتي
وبالطبع كان لمصر نصيب كبير ومكان الذين بدمائهم نمت الكنيسة وزوجتي وأوالدي من هذا المغفل
كان لها نصيب كبير من الشهداء
من االضطهاد والشهداء والمعترفين وانتشرت واصبحت هذه الدماء الذي كل يوم ينسى كيسه وهو مليء
واالضطهاد .
في عهده  ,وقد كان في عهد الطاهرة هي بذار الكنيسة.
بكل شيء ..
ورغم ان االضطهاد بدء منذ دخول دقلديانوس الوالي اريانوس والي
* وفي يوم من األيام شعرت بجلبه
نصلي الي الرب ان يحافظ على
المسيحية الي مصر ولكن اعتبر انصنا والذي اشتهر بمدى تفننه في
تعذيب المسيحيين االقباط وربما من كنيسته في كل مكان وعلى شعبه في الڤيال فعلمت أن السيد صاحب
األقباط ان اكثر هذه العصور
اشهرهم القديسة دميانه واالم دوالجي وان يعطي السالم واالمان للعالم كله الڤيال التي اعمل فيها قد توفي ..
اضطهادا هو عصر دقلديانوس وابناءها واالنبا بضابا وغيرهم الكثير وان يسند كل انسان في ضيق او الم
 وكثر الزائرون في ذلك اليومالذي تولى الحكم عام  284ميالدية جدا  ,والعجيب ان هذا الوالي قد او مطرود سواء من اجل اإليمان او
ولكن كان أتعس ما في ذلك اليوم أن
ليقود اضطهاد عنيف وقوي استخدم امن واستشهد ايضا على اسم السيد ألي سبب آخر.
الشيطان من خالله كل اساليبه
المغفل لم ينس الكيس أو ربما أحد
ونال
لالوثان
التبخير
ورفض
المسيح
واسلحته محاوال في محو الكنيسة
كل عام والكنيسة والجميع بمحبة الزوار سبقني إليه !
والتخلص من المسيحية والمسيحيين!! اكليل الشهادة!
وسالم ببركة وصلوات شهداءنا
 وفي اليوم الثاني أيضا لم أجدولكن كانت دماء الشهداء هي بذار وعن عدد شهداء الكنيسة القبطية يقول األبرار .أمين
الكيس !!
االيمان كما قال العالمة ترتليان العالمة ترتليان «لو ان شهداء العالم
 وكذلك في اليوم الثالث !!!وكان عصر الشهداء عصر االيمان كله وضعوا في كفة ميزان وشهداء
القوي واالنتشار السريع للمسيحية.
 والرابع وهكذا مرت األيام ولموقد استشهد في عصره مئات
االالف من المسيحيين من مختلف
البلدان التي كانت تقع تحت سيطرة
اإلمبراطورية الرومانية في هذا
الوقت!

[بقية مقال العقد العشرة لقانون العزبي الجديد
ً
سابقا (قانون بناء الكنائس) ص ]7
العقدة السادسة لم نعرف وأظن أننا لن نعرف ما هي النسبة

مصر
في الكفة
ا ال خر ى
لر جحت
كفة المصريين «ويقدر بعض
المؤرخين بعدد الشهداء االقباط في
عهد دقلديانوس بحوالي  800الف
شهيد! وقد انتهى هذا العصر من
االضطهاد عندما اصدر اإلمبراطور
قسطنطين مرسوم ميالن عام 313
والذي أعطى فيه الحرية الدينية
للمسيحيين وغيرهم من الديانات
االخرى .وبهذا المرسوم انتهى
عصر اضطهاد دقلديانوس  .ومن
هذا الوقت بدء اجدادنا االحتفال بعيد
الشهداء وبداية تقويمهم القبطي»

كل أسرة هل تنوون إنجاب مواليد جدد؟ كم تنوون؟ ثم
يضعوا معدل سكاني للمسيحيين؟ وفي أي قانون في العالم
يوجد مثل هذا البند.

التي ستكون بين عدد المصلين وبين مساحة الكنيسة؟ هل ً
مادة  :5المحافظ يتأكد من استيفاء كل المستندات الالزمة
مثال
متر صالة لكل مسيحي بالغ و 50سم للطفل و 10سم للرضع ألن لكي يقبل طلب الترخيص هذا أمر رائع .

أمهم شايالهم؟ أم بقدر مساحة المصلية التي يستخدمها أخونا
المسلم في الجامع أو في الشارع؟ وهل سيضعون في التعداد
المسيحيين الذين سافروا مؤقتاً أو دائماً واحتمال يرجعوا يصلوا
في الكنيسة؟ هل سيوضع في المساحة قدرتها علي استيعاب
زوار أثناء حضور جنازات أو أفراح أو حفالت روحية أو
نهضات روحية أم ستكون مقصورة علي عدد القاطنين بصفة
دائمة وحدهم؟ في الكنيسة مناسبات عديدة لعمل دورات يلف
فيها الشمامسة والكاهن كل الكنيسة فهل سيضعون مساحة لهذه
الدورات التي هي جزء من العبادة؟
العقدة االسابعة من سيكون صاحب الكلمة الفصل بشأن
عدد المسيحيين ومساحة الكنيسة؟ هل اإلدارة الكنسية؟ أم
المحلية؟ وهنا نعود ونكرر .كل العبارات غير الواضحة هي
منافذ للتهرب من تطبيق القانون .ومبررات للتعطيل .ويمكن أن
يتوقف ترخيص لسنوات للمساومة علي المساحة؟ ثم كيف سيتم
إثبات العدد؟ وماذا نفعل حين يتم تهجير المسيحيين قسرياً كما
حدث في سيناء؟ هل سيهدمون الكنائس ويقتلون اسقفها وكهنتها
كما فعلوا؟

العقدة الثامنة :إني محتاج إلي أي جهبذ لكي يجيبنى
عن سؤال كيف سيعرفون معدل النمو السكاني (في المنطقة
وحدها ) كيف سيتنبؤون بقدوم سكان جدد أو رحيل سكان
مسيحيين؟ كيف سيتنبؤون بالحامل إن ولدت أو مات
جنينها؟ كيف يتنبأون بإتمام زيجات المخطوبين أو فك
خطوباتهم؟ كيف سيعرفون معدل النمو هذا؟ .هل سيسألون

_√ حاولت أن أبرر لها ولكن لم
أجد سبب مقنع وأخيراً قررت أن
أحكي لها قصة الكيس الذي كان
يغطي غالبية حاجياتنا .
_√ وعندما حكيت لها قالت :
ومتى لم تعد تجد الكيس فقلت لها بعد
وفاة سيدي .
_√ وهنا انتبهت لشيء !!؟؟
لماذا انقطع الكيس بعد وفاة سيدي
مباشرة خطرت فكرة ببالي أن
سيدي هو صاحب الكيس ولكن
تذكرت معاملته التي لم أر منها
شيء!!؟؟
 ولكن فقط هو ال يرد السالم فلميكن بيني وبينه أي احتكاك ..
_√ وعندما نظرت بعيني سيدتي
وجدتهما تغرقان بالدموع .
_√ فسألتها بإستغراب إن كان
طلبي صعب لهذه الدرجه فأنا آسف
ولم أعد أريد الزياده وسأبقى أعمل
عندكم ..
_√ ولكني صعقت عندما قالت
لي  :كنت أبحث عن صاحب الكيس
السابع وقد وجدته رحمه هللا لم يكن
ليعلمني من هو صاحب الكيس السابع
!! .
* إذاً فهو أنت  !! ..؟؟

* وبعد هذه المحادثه بيني وبين
سيدتي رجع الكيس ولكن كان يصل
إلى البيت وأستلمه بيدي وقد كان
أعد أرى الكيس مما زاد وضعنا
يحمله ابن سيدي وكنت أشكره فال
المادي سوءاً وهنا قررت أن أكلم
يرد علي !! ؟؟ ..
السيده بزيادة الراتب فاذا لم تعطيني
_√ وبعد فتره أردت أن أعرف ما
زياده سأبحث عن عمل اخر الن
ً
الراتب اليغطي مصروفاتنا خصوصا السبب فشكرته بصوت مرتفع فرد
بعد توقف حصولي على الكيس علي وهو يقول سامحني ألنه عندي
ضعف بالسمع كوالدي
المليئ بالحاجيات ..
• °ياهلل رائعة كم نسيء الظن
_√ وعندما كلمتها قالت لي
باستغراب كيف كان المرتب يكفيك بالناس  ،ونحن ﻻ نشعر ••• .حقا
وقد صار لك عندنا أكثر من سنتين ولم المحبة ال تظن السؤ (١كو)١٣

العقدة التاسعة لماذا إذن يحتاج أربعة أشهر لكي يرد
علي الطلب مع أنه لم يقبله إال بعد تأكده أن كل المستندات
الالزمة متوفرة والطلب مستوف كل الشروط؟ ماذا سيبحث
المحافظ في أربعة أشهر؟ مع من سيتشاور؟ وما سبب
الرفض إذا كانت كل المستندات مستوفاة؟ ومن يحاسبه
علي الرفض والتعنت؟هل هي حسب مزاج المحافظ؟ من وما عاد يطابق المواصفات بل علي
يحكمها؟ إلي ماذا سيحتكم المحافظ ؟ لكن الترزي يعرف أهل المنطقة أن يبدأوا من الصفر
األمر وأسراره فهوذا األمن الذي طلبت الكنيسة استبعاده ويبحثوا عن مكان جديد ثم مفاوضات
من المعادلة .لديه أربعة أشهر يعد المسيحيين في المنطقة جديدة ثم طلب جديد واألفضل أن
ويتجسس علي الحوامل لمعرفة معدل النمو السكاني ينتظروا محافظ جديد يمكن يطلع مش
لمسيحيين المنطقة .وينقل إلي المحافظ الخبر اليقين .أن متعصب.
معدل النمو السكاني غير معروف علي وجه الدقة وبالتالي
وهكذا لم يمت الخط الهمايوني
فالتصميم الهندسي يجب تغييره وتصغيره .ونستمر
وال شروط العزبي العشرة بل
نتفاوض .حتي ترضي الكنيسة بتحويل شقة حجرتين
مات قانون بناء الكنائس .ويلزمه
وصالة إلي كنيسة فتنفرج أسارير المحافظ وهكذا تم تنفيذ
الئحة تنفيذية تعيد له الحياة وترمم
قانون بناء الكنائس لهذا ال يحيا الهالل مع الصليب.
ثغراته وتوضح العبارات الملتبسة.
العقدة العاشرة وهى أنه بعد أربعة أشهر سبقتها شهور وتضع مقاييساً وشروطاً تحكم الوزير
ماراثونية للتفاوض علي العدد ثم النسبة ثم المساحة ثم والمحافظ في السماح بالترخيص
قدمت المستندات كاملة وانتظرت الكنيسة الموافقة أربعة يمكن علي أساسها محاسبة المتعنتين.
أشهر علي مستندات كاملة اتفقت قبلها علي مكل ما في مع أن القانون يخالف الدستور ببجاحة
الطلب مع المحافظ فإذا به يرفضها ؟ في ذات الوقت غير مسبوقة ولهذا حديث آخر.
ستكون عشرة جوامع وزاوية قد إحتلوا حدود المكان
تتذكرون لما بدأ نحميا النبي بناء

سور أورشليم .كان هناك ثالثة
قادة يستهزؤون أحدهم القائد العربي
جشم العربي .وال زال جشم العربي
يسخر ويستهزأ ويفصل القوانين كما
يهوي وال يدرك قوة الضعفاء حين
يسندهم ملك الملوك  .ولما أكمل الرب
السور غضب العرب نح  .7 : 4هكذا
اليوم وغداً يفعل الرب .والغاضبون
منذ زمن .علي السور والهيكل
والمدينة المقدسة كانت لهم صالة
نصليها اليوم مع نحميا النبي :اسمع
يا إلهنا ،ألننا قد صرنا احتقارا ،ورد
تعييرهم على رؤوسهم ،واجعلهم نهبا
في أرض السبي وال تستر ذنوبهم
وال تمح خطيتهم من أمامك ألنهم
أغضبوك أمام البانين هذا نصيب من
يقف في وجه الرب.
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صحتني وعافية

من عيادة الطب الطبيعى

د.تباسيم جندى

العالج باإلبر الصينية

العقاقري ونقص املواد الغذائية
تناولنا في العدد لسابق االستخدام
المزمن للعقاقير وما يصاحبه من
نقص في المواد الغذائية واستعرضنا
أهمية تناول المكمالت الغذائية عند
التناول المزمن للعقاقير ،وهنا سوف
نستعرض أشهر العقاقير التي تستخدم
مددا طويلة وما تسببه من نقص في
المواد الغذائية.
·      مثبطات حامض المعدة:
وهى نوعان :مضادات الهيستامين
مثل الزانتاك والبيبسيد وهى تؤدى
الى نقص فيتامين  B12وحامض
الفوليك والحديد والزنك وفيتامين D
ومضادات البروتون بمب مثل
النيكسيوم والبريفاسيد وهى تؤدى
الى نقص فيتامين  B12وعنصر
المغنسيوم.
حامض المعدة هام المتصاص
الحديد وفيتامين  B12وباقى
المعادن ،وعلينا ان نعى ان فيتامين
 B12يقل امتصاصه مع تقدم العمر.
·      مخففات األلم:
التيلينول :يؤدى استخدامه المزمن
الى خفض نسبة الجلوتاسيون في
الجسم ،وهى مادة هامة يفرزها الكبد
للتخلص من سموم الجسم وإعادة
دورة المواد المضادة لالكسدة الطالة
عمرها مثل فيتامين  C,Eوالفا ليبويك
آسيد ،كما يمكن ان يؤدى الى نقص
فيتامين B12بسبب اتحاده بالسموم.
وهنا تناول الجلوتاسيون كمكمل
غذائى عن طريق الفم ال ينفع بسبب
خسارته في الهضم ولكن يمكن
تعويضه عن طريق تناول مادة
تسمى  NACألنها تعطى الحامض

االمينى سيستين الذى يساهم في
تكوين الجلوتاسيون.
·      المضادات الحيوية:
هي على وجه العموم تتسبب
في نقص فيتامين  B, Kفهى تقتل
البكتريا النافعة في األمعاء التي
تساهم في انتاجها ،فمن المهم تناول
البروبيوتيك او البكتريا النافعة مع او
بعد تناول المضاد الحيوى.
·      مضادات االكتئاب والتوتر:
الترايسيكليك مثل االيالفيل :تؤدى
الى نقص فيتامين  B12ومادة Co
.Q10
 SSRIمثل البروزاك  :وهى
تؤدى الى نقص الميالتونين وحامض
الفوليك ،والميالتونين هو عنصر هام
يفرز من الغدة الصنوبرية في المخ
ويساعد على النوم.
ونقص مادة  Co Q10له تاثير
على الذاكرة والتركيز واالكتئاب وله
تأثير أيضا على العضالت والشعور
بااللم والضعف.
·      مضادات االلتهاب:
وهى تستخدم في االلتهابات
الروماتيزمية ولتخفيف األلم وهى
نوعان
االسبيرين واالدفيل ومشتقات
حامض الساليسيليك :وهى تؤدى
الى نقص حامض الفوليك والحديد
والبوتاسيوم وفيتامين .C
الكورتيزون ومشتقاته :يؤدى الى
نقص الكالسيوم والمغنسيوم وحامض
الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين D
مما يساعد على ظهور هشاشة

العظام حتى مع الجرعات الصغيرة.
والكورتيزون يطيل عمر الخاليا
اآلكلة للعظام المسماة االوستيوكالست
وتنقص عمر الخاليا البانية للعظام
التي تسمى اوستيوبالست.
·      عقاقير ضغط الدم:
البيتا بلوكر :تؤدى الى نقص مادة
CoQ10
مغلقات الكالسيوم مثل النورفاسك:
تؤدى الى نقص البوتاسيوم
 ACE Inhibitorمثل الراميبريل:
تؤدى الى نقص عنصر الزنك
مدرات البول :تؤدى الى نقص
المعادن مثل المغنسيوم والبوتاسيوم
والزنك وفيتامين  B, Cوبعضها
يؤدى الى نقص الكالسيوم و
.CoQ10
·      عقاقير الكولسترول:
الصبغات مثل الكوليسترامين:
تؤدى الى نقص مادة البيتا كاروتين
وحامض الفوليك والفيتامينات الذائبة
في الدهون وهى .A,E,D,K
ستاتين مثل الكريستور والليبيتور:
وتؤدى الى نقص  CoQ10ومعادن
النحاس والسيلينيوم والزنك.
الفايبرات :تؤدى
 CoQ10وفيتامين .E

الى

نقص

·      عقاقير السكر:
الميتفورمين :يؤدى الى نقص
 B12, CoQ10والمغنسيوم
وحامض الفوليك
السالفونايليوريا :تؤدى الى نقص
.CoQ10

س :هل العالج باإلبر الصينية
يقتصر على تخفيف األلم ام ان
لها دور آخر؟
ج :الحقيقة ان العالج باإلبر
الصينية معروف هنا في الدول
الغربية بدورها في تخفيف األلم،
ولكنها معروفة منذ بداية العمل
بها في الصين من آالف السنين
بأهميتها في عالج العديد من
االمراض مثل امراض الحساسية
وامراض كثيرة للجهاز الهضمى
مثل االمساك واالسهال وتقلصات
البطن وامراض الجهاز التنفسي
مثل الربو ,وامراض تتعلق
والجهاز
الشهرية
بالدورة
التناسلى وامراض أخرى ألجهزة
الجسم ،وهى تعمل على إعادة
التوازن الصحيح للجسم توازن
بين عناصر الجسم المختلفة بين
البرودة والسخونة بين الجفاف
والرطوبة ،والتوازن يحدث عن
طريق االبر الصينية واالعشاب

الصينية معا.
ولكن ينبغي ان نذكر هنا ان
العالج باإلبر الصينية لن ينفع
إذا كان الخلل في العضو خلل
دائم غير قابل لإلصالح ،على
سبيل المثال تليف في الكبد ،لن
تستطيع االبر الصينية إعادة
الكبد الى صورته األولى وال
حتى أي عقار ،او تآكل في
غضاريف المفاصل لن تستطيع
االبر الصينية إعادة الغضاريف
وهكذا ،فالدور المتوقع منها هو
االختالل الوظيفى مثلها مثل
العقاقير الهوميوباثيك.

د.تباسيم جندي

نقص احلديد بالنسبة للمرأة يعرضها
الخنفاض قدرتها على التفكري

نيويورك  -أ ش أ
أكدت دراسة أجراها فريق من الباحثني
األمريكيني في جامعة بنسليفانيا
على  119سيدة أن نقص معدن احلديد
في جسم املرأة أو حتى إن كان معتدال
يعرضها لإلرهاق ويخفض من قدرتها على التفكير الذهني
حيث إن هذا املعدن هو السيارة التي يستقلها األكسجني
للوصول إلى املخ املتعطش له.
وأوضحت الدراسة أنه في حالة نقص احلديد يلجأ الطبيب إلى
أخذ جرعات من الدم أو مكمل غذائي ملدة من ثالثة إلى أربعة
أشهر.
جدير بالذكر أن احلديد يوجد في الكبد وحلم الدجاج األبيض
والقمح .هؤالء األشخاص التخلي عن السلطة اجلاهزة.

منتجات األلبان سالحك ملقاومة حروق الشمس

نيويورك  -أ ش أ
كشفت دراسة طبية حديثة فعالية منتجات األلبان مثل
احلليب والزبادي في توفير شعور سريع بالراحة لألالم الناجمة
عن حروق الشمس .وأوضحت األبحاث أن اللنب البارد يعد احلل السريع للتخلص من آالم
احلرقان الناجم عن حروق الشمس بل ويعد خيارا منخفض التكاليف سهل املنال في كل
بيت .وأوضحت األبحاث أن غسل الوجه واليدين وجميع أجزء اجلسم املصابة باملاء البارد
وتعريضها للهواء اجلاف قليال يعمل على ترطيب اجلزء املصاب ثم وضع قطع من الثلج مع
لفها بقطعة قماش نظيفة ثم وضعها في قليل من اللنب ليتم وضعها لنحو  15دقيقة
يساعد أيضا في التخلص من الشعور باحلرقان.

عالج مرضى آالم البطن وعسر اهلضم تناول الطعام بدون “جلوتني”

باريس  -أ ش أ
اكد خبير التغذية الفرنسى الدكتور فرانسوا دان ” ان الرجيم بدون جلوتين” هو العالج الصحى األمثل للذين
يعانون من آالم فى البطن وعسر الهضم هذا حيث أن “الجلوتين” هو بروتين يوجد فى العديد من الحبوب
الغذائية مثل القمح والشعير والدقيق والخبز والفطائر ولكنه ال يوجد فى األرز والذرة والقمح األسود والذرة
البيضاء وهذا المرض الوراثى يتلف األمعاء الدقيقة لذلك يجب اتباع نظام غذائي خال من الجلوتين.
وللتأكد من اإلصابة بالمرض يجب إجراء اختبار للدم لمعرفة الجرعات اإليجابية لألجسام المضادة ومضادات
بروتين الجلوتامين واقتطاع نسيج حى من األمعاء إلجراء االختبار عليه حيث أن األشخاص الذين ليسوا
مرضى االضطرابات الهضمية فإن استهالك الجلوتين يؤدى إلى إحساسهم بأعراض أخرى مثل اإلرهاق
والصداع واأللم.
ويعتقد بعض العلماء أن الجلوتين الذى يوجد فى القمح الحديث يصعب هضمه مما يؤدي إلى االلتهابات فى
المعدة لذلك يجب اتباع نظام غذائي صارم خال من الجلوتين لتفادى اضطرابات المعدة واألنيميا المزمنة كما
أن مريض السكر من النوع األول يعانى من اضطراب المعدة وكذلك مريض الغدة الدرقية .
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الروبوتات تستقبل املسافرين يف مطارات اليابان
 ،»2وفقا ملا جاء في صحيفة “اليابان تاميز” ،وسيتم نشر
الروبوتات بألوان بيضاء وحمراء صغيرة في مراكز معلومات
معينة وسوف يتم عرض املعلومات باللغتني اليابانية
واإلجنليزية .وفضال عن مساعدة الروبوتات لألجانب في
إيجاد وجهاتهم الصحيحة عبر قولها عبارة “الرجاء
اتباعي” ،ميكنها أيضا التواصل فيما بينها لطلب املساعدة
في مهماتها.

دبي تنشئ أول فندق بداخله غابة
استوائية مطرية يف العامل

وقدمت شركة “ ”Hitachi Ltdالروبوت “ ”EMIEWللمرة
األولى عام  ،2005ومت حتديث تصميمها ليتم كشف النقاب
عن النموذج احملسن منها في أبريل املاضي.
دبى  -وكاالت
طوكيو – وكاالت سيتم قريبا استقبال الزوار القادمني إلى
اليابان عبر مطار هانيدا بطوكيو بأسطول من الروبوتات
صغيرة احلجم يبلغ طولها  90سنتيمترا وحتمل اسم
“.”EMIEW3
وسيقوم الروبوت بتوجيه املستخدمني إلى وجهتهم
السليمة بسهولة ،كما أن لديه القدرة على التواصل
باللغتني اليابانية واإلجنليزية.
وبدأت شركة “ ”Hitachi Ltdجتاربها على الروبوتات يوم
اجلمعة  2سبتمبر ،وتأمل اليابان أن يكون هؤالء املساعدون
قادرين على العمل بشكل مستقل مع بداية شهر ديسمبر
.
ملقبل

وميتلك هذا الروبوت دماغا يتيح له معاجلة الصور واألصوات،
وميكن ربطها بنظام تشغيل عن بعد ،وتأمل الشركة
في إضافة لغات أخرى في املستقبل القريب مبا في ذلك
الصينية والكورية.
وقال هيروشي ساتو ،نائب الرئيس واملسؤول التنفيذي األول
في شركة “ ”Hitachi Ltdإن الروبوتات ستستخدم لتقدمي
مستوى جيد من الضيافة لألجانب“ ،وإذا سارت األمور
بشكل جيد فإنه باإلمكان اعتماد الروبوتات في كامل
أنحاء املطار بحلول شهر ديسمبر األول املقبل”.

وتتم التجارب احلالية في املطار مبحطة الوصول “Terminal

ابتكرت مدينة دبي مشروعا ضخما يتمثل في افتتاح أول فندق
من نوعه في العالم يتضمن غابة استوائية مطيرة بداخله.
وستكون الغابة التي تبلغ مساحتها  7آالف متر مربع جزء من
فندق ” ذا روزمونت هوتيل أند ريسزيدنس ” في إمارة دبي التابع
لسلسلة الفنادق الفاخرة “هيلتون”.
ومن املتوقع أن يبدأ الفندق باستقبال أول زواره في عام 2018
ويتكون من برجني يتألف كل منهما من  53طابقا و 448غرفة
فندقية و 280شقة سكنية.
وقال املهندس الرئيسي والشريك اإلداري لـ”زاس أرشيتيكتس”
دي جي أرمني إن الهدف من املشروع املبتكر “هو خلق وجهة
فريدة للعمالء في مدينة دبي ،ما من شأنه خلق فضاء ترفيهي
عائلي ميكن االستفادة منه في جميع األوقات فضال عن إتاحة كل
وسائل التسلية والترفيه داخل الفندق”.
وتعاونت شركة “زاس أرشيتيكتس” مع شركة Kieferle & Partner
لوضع التصميم وأكد أرمني في تصريح لشبكة سي إن إن ،إنه
“نظرا لكون املوقع غير مقابل للشاطئ بحثنا عن طريقة خللق
نوع جديد من املتعة في املدينة ،وأن يتم تضمني الطبيعة بشكل
كامل في جتربة الزوار”.
كما سيقدم الفندق لنزالئه مجموعة من املطاعم واملقاهي
األنيقة باإلضافة إلى متكن النزالء من استخدام صالة رياضية
مجهزة بالكامل ،ومسبح خارجي ومنتجع صحي.
وسيكون املسبح اخلارجي معلقا وذا أرضية زجاجية ،كما تتضمن
املزايا التعامل مع األمتعة إلكترونيا باإلضافة إلى شالالت رقمية،
وبعض املنحوتات اخلفيفة التي تزين التصميم الداخلي للفندق
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