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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

647-818-1668 416-391-3232

ْعِب، اِس، َنَخاُف ِمَن ٱلشَّ َوِإْن ُقْلَنا: ِمَن ٱلنَّ
ا ِعْنَد ٱْلَجِميِع ِمْثُل َنِبٍي.  ِلَنَّ ُيوَحنَّ

مىّت21:26  

For Legal Services

homesbyhany@yahoo.com

هل منصر مصر كلها وليس فقط 
اجلزيرتني؟

د. رأفت جندي
أسجل نفسي اول واحد يطالب املذيع احمد موسى 
برنامجه  في  وأعلن  سبق  انه  حيث  جنيه  مبليون 
سيعطى  انه  املاضي  ابريل  في  مسؤوليتي«  »على 
وها  مصريتان  اجلزيرتني  ان  يثبت  ملن  جنيه  مليون 
العليا  اإلدارية  احملكمة  بحكم  االثبات  له  اقدم  انا 

الصادر يوم االثنني 16 يناير 2017 

حتارب  املصرية  احلكومة  ولكن  نهائي،  احلكم  هذا 
آلخر نفس وتريدهما سعوديتني لذلك تأخذ القضية 
للمحكمة الدستورية العليا لكي تثبت ان القضاء 

اإلداري ال يحق له احلكم في هذه القضيّة!

التكملة صفحة 3 

!Unexpected En d of Formula 

Direct:   (416) 565-2986 
Email:    bkarrass@hotmail.com 

www.BillKarrass.com 

Office:  ( 905) 883-1988 
Fax:       (905) 883-8108 

Nabil(Bill)Karrass 
Sales Representative 

Buying, 
Selling or 
Investing. 
Call me! 
 

نبيل
كراس

بيع وشراء العقارات 
استثمارات عقارية



السنة التاسعة ، العدد )232(  - األربعاء 18 يناير  2017اعالنــــات2

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)

EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

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

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

1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com

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

A life well lived is  
the greatest return  
possible.

Invest in life.

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com
FREE DELIVERY | التوصيل مجاني

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

مشترك للماء البارد
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

سهلة التركيب على جميع أنواعشطافة يدوية 
 الوصالت الكندية وخزانات الماء والحنفيات الدائرية

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

www.nabildanial.com لرؤية العديد من الشقق والبيوت املعروضة زر موقعنا اإللكرتوني
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a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
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market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 
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تقييم جماني لقيمة 
بيتك يف السوق

Call me today and I will be happy to provide you with a complimentary, no-
obligation, current evaluation of the market value of your property.

My market evaluations are very comprehensive and include sales of comparable 
properties over the past several months, as well as my forecast of market activity 
and conditions in your immediate area for the next few months



تكملة مقال »هل نمصر مصر كلها 
وليس فقط الجزيرتين؟« ص1

الحكومة  تحارب  أن  وراء  السر  هو  ما 
ترسلها  وان  الجزيرتين؟  مصرية  المصرية 
اإلدارية  المحكمة  حكم  قبل  النواب  لمجلس 
العليا؟ هناك سر كبير ال نفهمه وكل ما قيل 
هذا  أن  السيسي  قال  ولقد  تخمينات.  مجرد 
االتفاق يرجع أليام مبارك منذ عام 1991، 
هذه  هي  فما  تعلموها....  ال  امور  وهناك 
ان  المصرى  للشعب  يجب  ال  التي  األمور 
والرئاسة  بالحكومة  يثق  ان  وفقط  يعلمها؟ 

للسعودية! الجزيرتين  ويترك 

للقضاء  تذهب  ان  السعودية  ارادت  ولو 
الدولي فنحن نعلن من اآلن أننا ال نثق في 
للذهاب  ترشحهم  فيمن  وال  الحكومة  هذه 

الدولية.  العدل  لمحكمة 

ولقد كتبت من قبل أن مصر قد اغتصبت 
منذ  لمصر  العربي  الغزو  منذ  األساس  من 
ولغتها  هويتها  واض��اع��وا  سنة،   1400
»فتح«  لقب  عليه  وأطلقوا  بل  وحضارتها 
القحط  اش��ت��د  وعندما  »غ���زو«!  ول��ي��س 
أرسل  الرمادة،  عام  في  العربية  بالجزيرة 
بن  عمرو  إلى  الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
العاص والى مصر رسالة يطالبه بمضاعفة 
وعندما  مصر،  قمح  من  )الجباية(  الخراج 
مصر  خ��راب  الى  سيؤدى  هذا  بأن  أجابه 
يحثه  ثانية  الخطاب  بن  عمر  اليه  أرس��ل 
في  مصر  أخرب هللا   « قائال  السرعة  على 

المدينة وصالحها«  عمار 

لقد استولت السعودية من قبل على هوية 
التقديس  احتفال  فهناك  المصرى،  الشعب 

ورؤي��ة  القمرية  العربية  السنة  ب��رأس 
في  معبودهم  ك��ان  ال��ذى  وال��ه��الل  القمر 
األساس »الالت«، ونسى الشعب المصرى 
القديمة  المصرية  ولغته  المصرى  تقويمه 
انهم  سوى  عنه  يعلمون  ال  الذى  وتاريخه 
صدرته  ما  بخالف  هذا  الفراعنة،  احفاد 
ونقاب  وقباقيب  جالبيب  من  السعودية  لنا 
حتى  السادات  أي��ام  منذ  وفتاوى  وحجاب 
الوهابية  السلفية  حاليا  لنا  وتركت  اآلن، 
بحزب ديني ضد الدستور المصرى، يبرطع 
والقالقل  الفتن  ويثير  لجام  بال  مصر  في 
فمن  أم��رت،  السعودية  ألن  راب��ط  ب��دون 

يعترض؟ 

حكم  من  تهلل  بأجمعه  المصرى  الشعب 
بضعة  س��وى  يتبقى  ول��م  العليا  اإلداري���ة 
سعودية  على  ومصرين  »مصريين«  افراد 
بأن  المحكمة  بحكم  ومغتمين  الجزيرتين 

مصريتان! الجزيرتين 

اطلب من الرئيس السيسي أن يخرج على 
أسباب،  من  عنده  ما  كل  يقول  وأن  العلن 
وأقول له مقدما انه لو كان هناك ادنى شك 
في مصرية الجزيرتين فما كانوا سيعودون 
إسرائيل  من  ديفيد  كامب  اتفاق  في  لمصر 

التي تأخذ وال تعطى.

مع عودة الجزيرتين أطلب من كل مصري 
السعودية من  اكتسبه من  أن يراجع كل ما 
المحكمة  لفظت  مثلما  بلفظها  وان  عادات، 
على  الحكومة  استشكال  العليا  اإلداري��ة 
كلها  نمصر مصر  فهل  الجزيرتين،  مصرية 

الجزيرتين؟  فقط  وليس 
 8164gindi@rogers.com

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

اإلدارية العليا: تريان وصنافري مصريتان 
قضت المحكمة اإلدارية العليا، في حكم نهائي، 
تقضي  والسعودية  مصر  بين  اتفاقية  ببطالن 
بتبعية جزيرتي تيران وصنافير االستراتيجيتين 
علي،  خالد  وكان  للمملكة.  األحمر  البحر  في 
الجمهورية  لرئاسة  السابق  المحامي والمرشح 
هو الذى قاد المعركة القانونية إلبطال االتفاقية. 
ويؤكد حكم المحكمة اإلدارية العليا »استمرار 
السيادة المصرية« على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر األحمر. وكانت مصر 
والسعودية قد وقعتا العام الماضي االتفاقية التي تتضمن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. 
أظهر  االتفاقية  بشأن  المباحثات  إن  المصرية  الحكومة  وتقول 
تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أثار احتجاجات واسعة في مصر. 
وتصر السعودية على أن لديها وثائق تثبت ملكيتها للجزيرتين. 

الذي  القاضي  وقال 
المحكمة  جلسة  رأس 
في  العليا،  اإلدارية 
حكمه إن »سيادة مصر 
تيران  جزيرتي  على 
وصنافير مقطوع بها«.

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:
gihaneskarous@

yahoo.ca
Phone no.: 

416 577 8733
416 659 8744

For Catering Healthy & Tasty Mediterranean Food



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي

بعد الحكم بحفظ قضية سيدة الكرم  حابب 
أهدي سيادتك أغنية » أتاريك بياع كالم«.

جمعيات الرفق بالحيوان

عيد  في  الخرفان  دبح  من  زعالنيين  لو 
األضحي في مصردلوقتي  بيدبحوا األقباط 

طول السنة.
شباب مصر

بعلمها  بهرمها  وأنجيلها  بقرأنها  حلفتوا 
برمالها  بترابها  بنيلها  بحواريها  بشوارعها 

بعيون بهية تيران وصنافير مصرية.
مصطفي بكري 

ما  قولت  األرض  في  بتفرط  أنك  بيقولوا 
أنتوا عارفين ده تربية مين.

أحمد موسي

رفاعة  خريج  أنك  إشاعة  وصلتني 
الطهطاوي الثانوية العسكرية بطهطا، قولت 
الثانوية وأمسح  لو ده صحيح هقطع شهادة 

عاري.
إبراهيم عيسي

أوعي تزعل ما أنت عارف بتوع المخابرات 
أول مصلحتهم ما تخلص. أول شئ يتخلصوا 

منه إللي خلص لهم المصلحة.
يوسف الحسيني

خلي بالك الدور عليك الزمن مش زمانك 
وإبن  الفلفل  بتاع  ده زمن  وال زمن عيسي 

الكالف.
ترامب

الفرق بين سياسة ترامب وأوباما هو الفرق 
حبيب  ودينا  اإلخوانية  مجاهد  داليا  بين 

المصرية.
اإلخوان المسلمين

باقي علي الحلو دقة يعملها ترامب ويضعكم 
ونسمعكم  اإلرهابية  المنظمات  قوائم  علي 

أغنية محمد فؤاد بودعك.
ياسر برهامي

يمنعوا إبراهيم عيسي من الكالم وأنت حر 
طليق علشان تعلم الناس الدبح الشرعي علي 

أصوله ... وسلملي علي دولة المواطنة.
الجالية المصرية بكندا

 25 كندا  في  عمرها  الصومالية  الجالية 
سنة واخدوا وزارة وأحنا شغالين نكعبل في 

بعض.
جستين تردو

عمري ما شعرت بندم الشارع الكندي علي 
شئ قد ندمهم أنهم انتخبوك.

المنتخب المصري

بعد ما مالي قطعتنا بقول وأنا مالي وأتابع 
ليه هي ناقصة ضغط وسكر.

كوميديا الدميقراطية الشرقية

كفاح حممود كريم
بيتـــــك 

و سوق العقارات
 أيهما أفضل استئجار او شراء

منزل؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

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

دفع %5 مقدم.   

 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على
naser@estatesavvy.ca

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا 

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد
 1-  اإلستقبال يف املطار

 2- إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 3-  تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد

 4- املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 5-  عمل الرزميي

 6-  الرتمجة وتوثيق األوراق
 7- كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352
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السياسية  وكوارثه  الشرق  مآسي  كل  رغم 
األديان  فهم  في  وطريقته  واالجتماعية، 
البكاء  حتى  يضحك  ما  فيه  فان  وشعائرها، 
له،  نظير  ال  بغباء  مستنسخة  ممارسات  من 
سواء في العادات أو في التقاليد الهجينة، وفي 
طريقة ممارسته النمط الغربي لتداول السلطة، 
اكتسحها  التي  البالد  في  اآلن  يحصل  كما 
والمثير  العربي،  بالربيع  ظلما  سمي  ما 
مرشحي  وصول  عملية  من  أكثر  للسخرية 
ومرجعياتهم،  الدين  ورجال  العشائر  شيوخ 
السياسية  األحزاب  أكثر  كوادر  انغماس  هو 
الممارسات،  هذه  في  ودكتاتورية  شمولية 
تداول  من  األنماط  لتلك  المعادية  وإنها  بل 
الغربية  الديمقراطية  ترفع شعارات  السلطة، 
مؤسسات  من  تنتجه  ما  وفي  فيها  وتساهم 
للحكم، كما حصل ويحصل في العراق، حيث 
تحول الكثير من قيادات األحزاب اإلسالمية 
بشمولية  عرفوا  الذين  والبعثية  والشيوعية 
عقيدتهم السياسية، وشرعية دكتاتورية طبقة 
أو دين أو حزب ومن خاللهم بالرفيق القائد 
وان اختلفت األسماء والعناوين، حيث تحولوا 
أساسيين  ومشاركين  دعاة  إلى  قادر  بقدرة 
في اللعبة، وتحت مسميات عديدة وتبريرات 
كوميدية فاضحة على غرار أسبح مع التيار 

حتى يضعف فانقلب عليه!

الكوميديا  فصول  أولى  ابتدأت  لقد 
بعد  العراق،  مسرح  على  الديمقراطية 
احتالله من قبل تحالف دولي قادته الواليات 
صدام  الرئيس  نظام  وأسقطت  المتحدة، 
حسين وحزبه الذي حكم البالد ما يقرب من 
ماليين  العراقيون  فيها  دفع  عاما،  أربعين 
اعتراضهم  بسبب  والمهاجرين  الضحايا  من 
ودكتاتوره،  البعث  حكم  وأسلوب  نمط  على 
إحراق  إثر  تباعا  انتقلت  التي  الفصول  هذه 
احد العمال لنفسه احتجاجا على طغيان زين 
العابدين بن علي في تونس، إلى دول إهترأت 
إداريا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا بسبب 
أو  الدولية  الحصارات  أو  العبثية  الحروب 
الفشل االقتصادي، خالل ما يقرب من نصف 
قرن في كل من ليبيا وسوريا واليمن ومصر، 

حيث بذلت العديد من الدول العظمى جهودا 
كبيرة إلضعافها ومن ثم إسقاطها، كما حصل 
ومصر  ليبيا  في  بسنوات  وبعده  العراق  في 

ويحصل اآلن في سوريا واليمن.

رجال  خشبته  على  يلعب  الذي  المسرح 
الذين تساقطوا سواء  البدالء ألولئك  السياسة 
اليمن  ليبيا،  )العراق،  الدولية  بالتحالفات 
والحقا سوريا( أو على غرار ما حصل في 
دهاليز  تونس ومصر، وما تمت حياكته في 
ال تبتعد كثيرا عن مراكز القرارات الحاسمة 
إقليميا وعالميا، هذا المسرح اعد وصمم على 
الطريقة الغربية سواء في بريطانيا أو فرنسا 
الكوميديا  إخراج  يتم  لكي  وكندا،  أمريكا  أو 
القهوة  بأريج  المعبقة  الشرقية  الديمقراطية 
وأفياء الخيمة وصدى المنابر والمراجع، وما 
فيها  يتحكم  انتماءات  من  ذلك  على  يترتب 
في  المتكلسة  والتقاليد  العادات  من  هائل  كم 
نخاع العظم، والتي ال يمكن فيها تجاوز حدود 
ومذاهبهم  الدين  ورجال  وشيخها،  العشيرة 
ومرجعياتهم، وخير دليل على ذلك ما أنتجته 
انتخابات العراق منذ 2005 ولحد يومنا هذا 

وربما إلى أن يشاء هللا.

السيرة  على  منا  لكل  سريعة  وبنظرة 
من  لغالبية  المفبركة  وليست  الحقيقية  الذاتية 
احتلوا كرسيا في السلطات الثالث، وخاصة 
الكارثة  مدى  سيدرك  والتنفيذية،  التشريعية 
عالج  منح  في  ببالدنا  ألمت  التي  والفاجعة 
مع  إطالقا  يتالئم  ال  شرقي  لمريض  غربي 
نعاني  الذي  المرض  وأعراض  وشكل  نوع 
مفهوم  بعد  يكتمل  لم  الذي  الوقت  ففي  منه، 
في  يعاني  ومجتمع  للمواطنة،  عليه  متفق 
اجتماعية  ووالءات  انتماءات  من  غالبيته 
ومناطقية ودينية ومذهبية من أي انتماء جامع 
الحاكمة  النخبة  الوطن واألمة، تقرر  لمفهوم 
الذهاب إلى صناديق االقتراع في مجتمعات 
القطيع التي تحركها أنظمة القبيلة وشيوخها، 
والدين والمذهب ورجاالته وفتواهم المختومة 
نراه  الذي  المشهد  تمنحنا  لكي  الرب،  من 
اليوم بعد ثالث دورات من برلمان الكوميديا 

الديمقراطية.

     وبعد مراجعة كل منا في قريته أو بلدته 
أو محلته في المدينة، السيرة الذاتية لمندوبي 
تلك المناطق ممن احتلوا كرسيا في البرلمان 
أو مقعدا في الحكومة تتبادر عشرات األسئلة، 

ولكن األكثر مرارا وربما اشمئزازا:  

الوزراء  أو  النواب  هؤالء  أن  هل   -
القبلية  الوسائل  لوال  الشعب،  يمثلون  فعال 

والمذهبية أو الدينية والعنصرية؟

المجتمعات  في  الشمولية  أن  وهل   -
المتخلفة خارجة عن السياق العقالني كليا؟

ما   ) دين  أي   ( الدين  أن  وهل   -
يزال هو الحل كما يتصور أصحاب األفكار 

السياسية الدينية؟

بأن  مصرين  مازلنا  هل  وأخيرا   -
لمشاكل  األمثل  الحل  هي  الديمقراطية 

مجتمعاتنا؟

     وحتى نجد مالمح الطريق علينا أوال 
المكونات  كل  بين  والتداخل  االشتباك  بفك 
الطريق  مكون  كل  يختار  لكي  المتصارعة، 
الذي يراه مناسبا للوصول إلى مفهوم المواطنة 

ومن ثم بناء نظامه السياسي واالجتماعي.
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ذات مســاء                 

نيفني سامى
ماذا وراء احلكم القضائى األخري؟

ادوارد يعقوب

ثروه  و  اعمال  و  أموال  صاحب  كان 
لنفسه  لم يتزوج او ينجب فعاش  طائله و 

فقط
بذلك  الكبيره  عائلته  أفراد  يتمتع  ولم 
أفراد  من  البعض  كان  بل  الفاحش  الثراء 

عائلته يعانون من االحتياج المادي    
لم يكن يهتم بأي من أفراد عائلته سواء 

في أوقات الحزن او الفرح
و  احتفاالته  وسط  مشغول  هو  وبينما 
كان  التي  و  المتكرره  المسائية  سهراته 
يقضي من خاللها أوقات مساؤه و ينفق من 
خاللها في حاله من البذخ الشديد، أصيب 
احد أفراد عائلته في حادث و حينما التجأ 
اليه البعض لطلب المساعده ما كان به اال 
الرفض و االستنكار و لم يمد يد المساعده 

بل استمر في سهراته كمثل كل ليله 
الحاله  تعثر  و  الحال  ضيق  اجل  ومن 
فلم  المتواضعه  أسرته  و  لقريبه  الماديه 
ما  يستكمل  ان  المصاب  قريبه  يستطع 
في  هامه  األطباء من خطوات  ِبه  نصحه 
كرسي  فوق  حياته  فأكمل  العالج  طريق 

متحرك .
واستمر صاحب العظمه في سهراته و 
يري غير  المسائية ال  احتفاالته  و  نذواته 
نفسه و ال يشعر بمعاناه اآلخرين ...بينما 
المريض كشمعه تضئ  قريبه  حياه  كانت 
اجل  من  حاره  صلوات  في  مساء  كل 

اآلخرين الذين ال احد يذكرهم 
وهكذا مرت الليالي علي كليهما و هكذا 

كان ينقضي كل مساء 
وقوته  وشبابه  امواله  كل  الغني  استغل 
دون  الحياه  مالهي  في  االنغماس  في 

االلتفات الي اي شئ آخر
واستغل الشاب المريض الفقير الساعات 
اجل  من  الصاله  في  ليله  كل  الطويله 
يلمس  ان  المجد  لرب  متضرعا  اآلخرين 

قلب قريبه كي ال يخسر أبديته 
استغراق  اثناء   ........ مساء  وذات 
أُصيب  سهراته  احدي  في  الغني  الشاب 
من  اإلكثار  نتيجه  شديد  كلوي  بمغص 
تناول الكحول علي مر سنوات ..فنقل علي 

إثر ذلك لوحده العنايه المركزه 
وما انا علم باقي أفراد عائلته بذلك الخبر 
المؤسف حتي أسرعوا بزيارته واالهتمام 
يحتاج  انه  األطباء  من  فعلموا  بحالته 
لجراحه عاجله ألستئصال احدي  الكليتين 
يحتاج  سوف  انه  التام  و  لفشلها  نظرا 
لجراحه اخري فيما بعد لزرع ُكلي جديده 

الن الثانيه في طريقها للفساد الكامل.
الغسيل  مرحله  في  يدخل  سوف  واال 

الكلوي 
وبعد سؤال كل االقارب هل ينوي أحداً 

منهم التبرع باحدي كليتيه لقريبهم؟
اثر  القعيد  الشاب  ان  المفاجأه  فكانت 

رغم  و  بالموافقه.  بادر  الطريق  حادث 
اندهاش األطباء نظرا لعجز قدميه الكامل 
علي  العجيب  اصراره  امام  انهم  اال 
للدم  االختبار  مراحل  لجميع  الخضوع 
كافه  اجراء  علي  وافقوا  قد   ، األنسجة  و 

االختبارات الالزمه له.
بعد  ايضا  و  العظيم  الحب  ذلك  امام  و 
لكل  األنسجة  و  التحاليل  جميع  مطابقه 
االختبارات قام فريق الجراحة بنقل احدي 
الكليتان من الشاب القعيد لقريبه الذي كان 

في حاله سيئه للغايه .
وذات مساء اخر ..... كان االثنين في 
بعد  التخدير  من  أُفيقا  قد  و  واحده  حجره 
تلك الجراحة . كانت دموع الشاب الغني 
لقريبه  النظر  يستطع  لم  و  ابدا  تتوقف  ال 

الطيب الحنون المحب .
قام  ينام و  ايام ذهب حيث  وبعد مرور 
االخر  فاستيقظ   . العاجزتان  قدميه  بتقبيل 
ليجد قريبه ينحني و يقبل قدميه و دموعه 

تنهمر كفيضان عظيم .
نظره حب عجيب  في  و  اليه  يديه  فمد 

تطلع اليه و قال له :-
فقد  سعادتي  قمه  في  انا  حبيبي  و  اخي 
استجاب الرب لصلواتي برغم اني أنسان 
خاطئ فقد اعادك الرب له وأعطاك حياه 

جديده 
فأنت االن قد ُولدت من جديد و السماء 
دموعك  و  يتوب.  واحد  بخاطئ  تفرح 

المنهمرة ليل نهار قد غسلتك بالكامل .
بعضو  عشنا  ان  يهم  ال  اخي  و  حبيبي 

مفقود فاألهم ان ال نفقد حياتنا االبديه .
من  عضو  فقدنا  او  تألمنا  ان  يهم  ال 
الحركه  عن  عاجزين  أصبحنا  او  جسدنا 
لأَلَبْد  نحيا  سوف  ألننا  االرض  علي  عنا 
بال ألم و بال عجز هناك في السماء حيث 

موطننا األصلي .
 وجلسا سوياً يصليان في هذا المساء .. 

وكان هذا المساء له مذاق خاص لكليهما
الن الرب كان في وسطهم 

من  تماما  الغني  الشاب  حياه  وتبدلت 
وقتها 

تبدلت حياته مثلما تبدلت حياه السامرية 
وزكا واالنبا موسي األسود.

فلم يعد المساء مثقل بالذنوب بعد االن 
مع  للحديث  وقتاً  هو  مساء  كل  اصبح 

االله العظيم 
هي  اليوميه  المذكرات  وأصبحت 

كالتالي:-
 ذات مساء ......... تحدثت الي هللا 
ذات مساء ......... أطعمت الفقراء 

ذات مساء ...... قمت بزياره أقاربي 
 فما احلي األوقات التي تكون انتصاراً 

لنا فوق ضعفاتنا 
وما اجمل االيام التي تبدأ مع هللا وتنتهي 

مع هللا 

او  مستندات  اى  للمحكمة  احلكومة  تقدم  لم   
وثيقة مكتوبة تثبت ملكية السعودية للجزيرتني

او  اجلمهوريه  لرئيس  يحق  ال  الدستور  حسب 
بغير  الدولة  سيادة  متس  معاهدات  اى  ابرام  احلكومة 

الرجوع الى استفتاء الشعب

)البرملان(  تشريعية  من  الدولة  سلطات  جميع 
السلطة  لرقابة  تخضع  )احلكومة(  وتنفيذية 

القضائيه

لم  اذا  أخرى  ودولة  مصر  بني  دولى  التزام  اى  يبطل 
يكن صحيحا في مفهوم احملكمة او مت باجراءات غير 

دستورية 

وفى حتدى سافر أعلنت األغلبية البرملانية املسيرة 
من احلكومة ان البرملان وحده هو اخملتص بالبت في مثل 

هذه االتفاقيات

 2016 ابريل  شهر  في  المكان  هذا  في  نشرت 
دراسة تاريخية موثقه تثبت مصرية جزيرتى تيران 
وصنافير بعد ان وقعت الحكومة المصرية في 8 ابريل  
على اتفاقية سميت باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر 
للجزيرتين.  السعودية  بملكية  فيها  تقر  والسعودية 
المصريين  المحاميين  بعض  جانب  من  الطعن  تم 
الحكومة على  التوقيع من رئيس  قرار  قانونية  على 
االتفاقية وذلك امام محكمة القضاء االدارى وحكمت 
المحكمة في 21 يونية 2016 ببطالن قرار التوقيع 
بالطعن  الحكومه  فأسرعت  االتفاقية  بطالن  ثم  ومن 
نفس  وفى  العليا  اإلدارية  المحكمة  امام  الحكم  على 
الوقت طلبت من المحكمه وقف تنفيذ الحكم الى ان 
تنفيذ  وقف  رفضت  المحكمه  ولكن  الطعن  في  يبت 
الحكم. وفى جلسة الثالثاء 16 يناير 1917 رفضت 
اول  محكمة  حكم  وايدت  الحكومة  طعن  المحكمه 
درجة ببطالن التوقيع وبالتالي بطالن االتفاقية برمتها 
ويعتبر هذا الحكم نهائي وملزم لكل مؤسسات الدولة 
اى  ويعرض  النفاذ  وواجب  عليه  الطعن  يجوز  وال 
رئيس  حتى  السجن  الى  عرقلته  الى  يسعى  مسئول 
بالدولة  عموميا  موظفا  يعتبر  النه  نفسة  الجمهوريه 
ال  انه  بل  وتنفيذها.  القضاء  احكام  احترام  وواجبه 
يجوز للمحكمة الدستورية العليا التدخل في هذا الحكم 
البت في مدى دستورية  حيث ان اختصاها فقط في 
عند  او  الدستور  حسب  القوانين  تفسير  او  القوانين 
الحكومة  وكانت  المختلفة.  القضائية  الهيئات  تنازع 
)البرلمان  النواب  مجلس  الى  االتفاقية  احالت  قد 
في 29  وذلك  عليها  والموافقة  لمناقشتها  المصرى( 
النهائي.     يناير   16 حكم  وقبل   2016 عام  نوفمبر 
ويعتبر هذا االجراء باطال وغير قانونى نظرا لبطالن 
ذلك  يجوز  ال  وكذلك  درجة  اول  حكم  بعد  االتفاقية 
واليكم  النزاع.....  في  خصما  باعتبارها  للحكومة 
بعض االنصوص الهامة التي تضمنها الحكم المكون 
والمستندات  واألدلة  بالقرائن  مليئة  صفحة   60 من 
التي تدعم بطالن التوقيع وتثبت مصرية الجزيرتين. 
مكتوبة  وثيقة  او  مستندات  اى  الحكومة  تقدم  لم   -1
هو  قدمته  ما  كل  للجزيرتين  السعودية  ملكية  تثبت 
خطابات متبادله بين المسؤلين المصريين والسعوديين 
وخطاب من حكومة مصر الى السعودية الخطارها 
الجزيرتين  في  عسكرية  قوات  وضع  مصر  بقيام 
كاجراء ودى الغرض منه طمأنه السعوديه ون مصر 
ستقوم بالتصدى الى هجوم اسرائيلى محتمل قد يهدد 
سواحل السعودية التي هى قريبة من الجزيرتين.  وقد 
المحكمة فى غير محلها.   الوثيقه في  استخدمت هذه 
تثبت  التي  المستندات  من  العديد  هناك  كانت  بينما 
ملكية مصر للجزيرتين. 2- ان جميع سلطات الدولة 
من تشريعية )البرلمان( وتنفيذية )الحكومة( تخضع 
األخير  الدستور  نص   -3 القضائيه.  السلطة  لرقابة 
في الماده 151 على: حظر ابرام ايه  معاهدة يترتب 
عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة وكان هذا 
النص قد استحدث في الدستور حتى ال يتكرر مافعله 
الرئيس مرسى ببيع سيناء. 4- حسب الدستور ال يحق 
معاهدات  اى  ابرام  الحكومة  او  الجمهوريه  لرئيس 

تمس سيادة الدولة بغير الرجوع الى استفتاء الشعب.  
للبرلمان  الداخلية  االئحة  من   197 للمادة  طبقا   -5
تتضمن  معاهدة  اية  مناقشة  عليه  المصرى محظور 
الجزيرتين  ومنها  الدولة  إقليم  من  جزء  عن  تنازال 
مصر  بين  دولى  التزام  اى  يبطل   -6 الطعن.  محل 
ودولة أخرى اذا لم يكن صحيحا في مفهوم المحكمة 
ان  قانونية. 7-  دستورية وال  باجراءات غير  تم  او 
مصر عبر تاريخها تمتعت باهليه قانونية دولية كاملة 
القانونية  بسيادتها  وصنافير  تيران  جزيرتى  تجاه 
الشرقية  الحدود  تعيين  اتفاقية   -8 عليها.     الكاملة 
خالية  جائت  ومصر  العثمانية  الدولة  بين  المبرمة 
الحجاز  والية  في  تدخالن  الجزيرتين  ان  يفيد  مما 
بينما تخللهما خطوط  القديم(  المملكة السعودية  )اسم 
العقبة  لخريطة  وفقا  المصرية  الوالية  في  الحدود 
المطبوعة في مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 
فيها  وتدخل  المختصين  المندوبين  من  عليها  مؤشرا 
الجزيرتين وبها عالمات الحدود المصرية. 9- كتب 
وزارات الخارجية عام 1950 والمالية عام 1949 
وقائد عام ملك مصر عام 1950 تفيد بأن الجزيرتين 
مندوب  لسان  على  ماورد   -9 مصر.  إقليم  ضمن 
ان مصر  االمن عام 1954 من  امام مجلس  مصر 
تفرض سيادتها على الجزيرتين منذ عام 1906 حيث 
استخدمتها في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام 
مصر الدفاعى وان التحصينات في هاتين الجزيرتين 
هجمات  من  الحلفاء  سفن  لحماية  استخدمت  قد 
الغواصات المعادية. 10- تعزيز السلطات المصرية 
لقواتها على الجزيرتين حينما قامت إسرائيل بتهديدها 
مما يؤكد سيادة مصر على الجزيرتين. 11- صدور 
إجراءات  بشأن   1950 عام  المصرى  المرسوم 
الجزيرتين.  من  والطائرات  السفن  على  التفتيش 
12- منشور مصلحة الموانئ والمناثر المصرية عام 
1950 بناءا على موافقة الجيش المصرى بمنع السفن 
الجزيرتين  مضايق  عبر  المرور  من  اإلسرائيلية 
واعتبارها مياة إقليمية مصرية. 13- مصر مارست 
أيضا  الداخلى  الشأن  في  الجزيرتين  على  سيادتها 
المدنية  العام واالحوال  االمن  تنظم  بقوانين مصرية 
منطقة  واعتبارها  والحيوانات  الطيور  صيد  وحظر 
سياحية ومحميات طبيعية. 14- السكرتير العام لألمم 
االمن  مجلس  الى  تقريرا  قدم  »يوثانت«  المتحدة 
عام 1967 قرر فيها ان مضيق تيران يشكل مياها 
المحكمة واستقر  يقين  إقليمية مصرية. 15- قر في 
تيران  جزيرتى  على  مصر  سيادة  ان  عقيدتها  في 
وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من 
مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية  شتى قطعت 
بأنهما خاضعتان لسيادتها وحدها دون  باليقين  الشك 
غيرها على مدار حقٍب التاريخ و ما وقع تحت بصر 
المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق 

بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن اإلقليم المصرى.  

وفى تحدى سافر أعلنت األغلبية البرلمانية المسيرة 
من الحكومة ان البرلمان وحده هو المختص بالبت في 
مثل هذه االتفاقيات وانهم في سبيل مناقشة االتفاقية 
في البرلمان خالفا لحكم المحكمة وهذا يشعل صراعا 
السلطة  ويورط  الدولة  في  المختلفة  السلطات  بين 
التشريعية الممثله في البرلمان في مخالفه التدخل في 
غير اختصاصها الن القضاء وحده هو المخول في 
المختلفة  السلطات  بين  المنازعات  في  والحكم  البت 
وربما يفقد البرلمان شرعيته و يعتبر مخالفا للدستور 
اذا لم ينفذ احكام القضاء. وقد سبق للقضاء في عصر 
على  بناءا  حله  وتم  البرلمان  شرعية  اسقاط  مرسى 

حكم قضائى. 

ألداء  المحللين  من  الكثير  الحكم  هذا  ادهش  وقد 
يعتبره  حيث  األخيرة  السنين  في  المصرى  القضاء 
هؤالء مسيسا من الحكومه في احكامة و يعتقد البعض 
ان هذه االحكام من صناعة الرئيس السيسى لكى يتبرأ 
من التزامة مع ملك السعودية وفى نفس الوقت يشغل 
المشاكل  عن  تشغلة  بقضية  المصرى  العام  الراى 
السيسى  ويتظاهر  االن  لها  يتعرض  التي  العويصة 
السعوديه  مع  وجهه  ماء  يحفظ  حتى  ذلك  بعكس 
شعبيتة  يفقد  ال  الوقت  نفس  وفى  ارضائها  ويحاول 
التي تضاءلت كثيرا في االونه األخيرة بان يعلن فجأة 
احترامة الحكام القضاء ورغبة اغلبية الشعب. وفى 
سيناريو آخر مختلف، هناك بعض االخبار التي تشاع 

عن صفقة عقدها السيسى مع إسرائيل بموافقة السعودية، باعطاء الجزيرتين للسعودية مقابل 
ان تسمح إسرائيل للجيش المصرى بالتواجد في سيناء لمحاربة اإلرهابيين هناك فتضمن 
إسرائيل بذلك المالحة للسفن اإلسرائيلية عبر مضايق تيران وتبعد الجيش المصرى عن 
الجزيرتين بعد ان يصبحا خاضعين للسعوديه التي ال تملك القوه العسكرية الكافية لمواجهة 
إسرائيل. وهناك سيناريو اخر مختلف يشيع ان السيسى حصل على أموال طائلة ووعود 
السخط  هذا  يتوقع  يكن  ولم  لها  الجزيرتين  التنازل عن  مقابل  السعدوية  اكثر من  باموال 
الشعبى تجاهه هذا باإلضافة انه يخشى غضب السعودية علية وتغلغل نفوذها عبر السلفيين 
وما تغدقة من أموال طائلة لشراء قطاعات ليست قليلة من الشعب المصرى ولنشر الوهابيه 

في مصر. وستثبت األيام القادمة اى من هذه السيناريوهات هو الحقيقى!



روحيات6

الكاس  هذا  عنه  لَيعبر  لالب  يصلي 
الصليب  أي  الساعة  تلك  به  ويجتاز 
ببستان جثماني ورجع فوجد التالميذ 
نيام فقال لهم:« أما قدرتم ان تسهروا 
الساعة  ففي  واحدة؟«.  ساعة  معي 
التي اسلم بها الروح أظلمت األرض 
حجاب  وانشق  القبور  وانفتحت 
الساعة  تلك  مجيئه  وساعة  الهيكل. 
أضداد  أيضا  فيها  سيظهر  التي 

 :2 األولي  )يوحنا  المسيح 
الرب  لنا  قال  18(. حيث 
يسوع :«سيخرجونكم من 
ساعة  تأتي  بل  المجامع 
يقتلكم  من  كل  يظن  فيها 
)يوحنا  هلل  خدمة  يقدم  انه 
ساقوكم  فمتى   .)2  :16
من  تعتنوا  فال  ليسلموكم 

قبل بما تتكلمون وال تهتموا. 
بل مهما أُعطيتم في تلك الساعة فبذلك 
بل  المتكلمين  انتم  لستم  الن  تكلموا. 
الروح القدس )مرقس 13: 11( الن 
الروح القدس يُعلّمكم في تلك الساعة 
 :12 )لوقا  تقولوه«  ان  يجب  ما 
رمز  هي  التي  الجمجمة  أما   .)12
علي  فتشهد  والموت  الزمن  لَعامل 
الموت  من  المسيحيين  خوف  عدم 
أنه  علي  اليه  ينظرون  النهم  وذلك 
نوم مؤقت ثم نستيقظ لنجد أنفسنا في 
محضر الرب االله الذي أعد السماء 
كلهم  بحضوره.  فيستمتعون  ألوالده 
القيامة  هو  أنا  قال:«  الذي  في  ثقة 

عـــــة ســــــا
د. روز غطاس

والحق  الطريق  هو  أنا  والحياة. 
والحياة من أمن بي ولو مات سيحيا. 
ال أحد يأتي الي األب إال بي«)يوحنا 
مع  يقول  مسيحي  فكل   .)6  :  14
المسيح  هي  الحياة  لي   »: بولس 
والموت هو ربح« )فيلبي 1 : 21(. 
فاإلنسان العادي الذي ال يعرف الرب 
يسوع المسيح بعشرة وعالقة حقيقية 
يكون الموت مخيف له ألنه مجهول 
يقينية آلنه غير واضح  فيه  وليس 
معلوم  وغير  المالمح  أو  المعالم 
مخيف،  مرعب  فهو   ، الساعة 
 . المسيحي  اإليمان  عكس  علي 
نهايتها  لرحلة  يقيناً  الموت  فان 
وجه الرب يسوع المسيح، يلبسون 
أجساد روحانية، ال يزوجون وال 
يتزوجون)متي 22: 30(. ال يوجد 
أو  مرض  أو  بكاء  أو  دموع  أو  الم 
المؤمن.  بموت  تنتهي  ألنها  موت، 
من  دمعة  كل  االله  الرب  وسيمسح 
بعد  فيما  يكون  ال  والموت  عيونهم 
وال  صراخ  وال  حزن  يكون  وال 
وجع فيما بعد الن األمور األولى قد 
 :21 الالهوتي  يوحنا  )رؤية  مضت 
في  الذي  الخروف  الن  وذلك  4(؛ 
إلى  ويقتادهم  يرعاهم  العرش  وسط 
ينابيع ماء حيّة ويمسح هللا كل دمعة 
من عيونهم )رؤية 7: 21(. كل هذا 
المسيح  من  يخجلوا  لم  الذين  لهؤالء 
حتي  حياتهم  يحبوا  ولم  ينكروه  ولم 

الموت ومستعدون لساعة مجيئه. 

نهاية  سريعة:  تاريخية  نبذة 
باختصار  الشركسية  املماليك  دولة 
التركى  السلطان  االمبراطور 
شنق  االول  سليم  القسطنطينى 
بابا  على  املماليك  اخر  طومانباى 
امبراطورية  من  مصر  حول  زويلة 
صغيرة  دولة  الى  االطراف  واسعة 
من  املصرية  احلضارة  نقل  اذ 
االمبراطورية اململوكية الشركسية 
املهرة  الصناع  واهم  معظم  نقل  اذ 
مثل  القبط  والكتاب  والفنانني 
واملعلم  اخلزينة  كاتب  ابانوب  املعلم 
املكارم  ابو  واملعلم  الصغير  يوحنا 
وكبار التجار الذين كان عددهم زهاء 
كبير  بركات  واملعلم  وثمامنائة  الف 
كتبة ديوان امللك وكان هذا القبطى 
الهندسية  العلوم  فى  متصلفاً 
والفلكية والرياضية والشئون املالية 
اخذه  االشراف  السلطان  عند  وكان 
املالية  سليم االول لتنظيم االعمال 
فى القسطنطينية.جردت مصر من 
الضرر  مهره عمالها وحصل الهلها 
الشامل وبطلت فيها نحو خمسني 

صناعة )مثل االخوان املسلمني( 
بداية  فى  البابا:  انتخاب 
القسطنطينية  االمبراطورية 
البابا  انتخب  التركية  او  )العثمانية( 
كاهن  إبن  هو  اذ  السريان  دير  من 
القدمية  مبصر  سيفني  ابى  كنيسة 
واطلق عليه اسم روفائيل واخذ نفس 
الناخبون  واطلق  رهبنته  فى  االسم 

عام  السابع  غبريال  البابا  اسم  عليه 
1526 م.

ابن  سليمان  هو  البالد:  سلطان 
نصحه  بالتنجيم  يؤمن  االول  سليم 
ان القبط سيتحالفوا  يهودى منجماً 
ملكك  على  ويقضوا  الروم  ملك  مع 
جميع  بقتل  امراً  واصدر  فصدق 
يد  فى  مصر  ان  يعرف  ولم  النصارى 
وقال  باشا  بيروز  الوزير  فانطق  اهلل 
اراد  وملن  اهلل  من  امللك  )ان  للسلطان 
هذا  فعلت  فان  اياه  يعطيه  ان  اهلل 
خربت مملكتك( واعادت هذه الكلمات 
)يا  بالقبط  االيقاع  واوقف عن  صوابه 
احلذو  هذا  يتخذ  مصر  حاكم  إن  ريت 

الن مصر والقبط فى قلب اهلل( 
الوالى احمد باشا: هو والى مصر 
باستمالته  السلطان  ضد  بثورة  قام 

الشعب ولكنه سقط 
بوال:  واالنبا  انطونيوس  االنبا  دير 
الديرين  هذين  بناء  باعاده  البابا  قام 
وعمل  سنة  ستون  تخريبهما  بعد 
السريان  دير  من  برهبان  لتعميرهما 
وقام بنفسه فى تعمير هذين الديرين 

وكذلك دير امليمون ببنى سويف.
اقامتهم  حددوا  االتراك:  تقوقع 
ويتركون  القلعة  يسكنون  بنفسهم 
دفع مبلغ  بعد  يعينوهم  الذين  الواله 
كبير وهذا يرجع على املصريني ليجمع 
املصريني حتى  ما دفعه فارهق كاهل 
انهم يحصلون على اموال باهظة من 

طالبى الوظائف او الترقيات. 
هذه  فى  واملصريني:  مصر  مع  اهلل 
مصر  بني  الصلة  عادت  الشدائد 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا غربيال السابع رقم 95 عام 1530 م

يوساب  االنبا  البابا  ورسم  واحلبشة 
الثالث مطراناً لها.

االنبا  بدير  تنيح  البابا:  نياحة 
على  جلوسه  بعد  انطونيوس 
الكرسى املرقسى ثالثة واربعني سنه 
وهو فى سن اخلامس والتسعون ونقل 
جسمانه مبدفن بكنيسة ابى سيفني 

مبصر القدمية.

البابا يؤنس الرابع عشر 96 
عام 1573 م 

السدة  بقيت  البابا:  انتخاب 
ونصف  مدة سنتني  املرقسية شاغرة 
بالكنيسة وكاملعتاد  األتراك  لتعسف 
لعلهم  االديرة  جلميع  الناخبون  ذهب 
الكرسى  لهذا  املناسب  يجدوا 
الراهب  الى  وارشدهم  اهلل  فاعانهم 
البراموس  بدير  املنفلوطى  يوحنا 
وسموه باسم البابا يؤنس الرابع عشر 
وكان شيخاً وقوراً يقرن توقيعه باجلمل 
)اخلالص  الهادى(  باهلل  )الهدى  االتيه 

للرب يا اهلل اخلالص(
مراد  السلطان  البالد:  سلطان 
فرض جزية عالية الزم البابا بتسديدها 
ذهب البابا برحلة رعوية ليقوى االميان 
ويجمع اجلزية من اوالده فى حني اطلق 
القبط  يلبس  ان  اوامره  السلطان 
وعمائمهم  السوداء  املالبس  جميعاً 

بنفس اللون. 
 1580 عام  فى  الطاعون:  انتشار 
الوباء  هذا  من  العديد  العدد  هلك  م 
فضعفت الزراعة والتجارة اذ لم تسد 

جوع الناس ما ادى الى شح احلصاد. 

جنوى غاىلقرأت لك 

قوتي تكمل ضعفك
By Renee Swope

كنت أنتظر زوجي في بهو الكنيسة 
كيلي  مني صديقتي  اقتربت  عندما 
وتسألت  ؟  بخير  أنت  هل  لتسألني 
في نفسي هل لديها وقت لتسمعني 
؟ وماذا لو كانت تسأل فقط لمجرد 
أن تكون لطيفة ؟ كان من الممكن 
 ، بخير  أنا  نعم  وأقول  اجيبها  أن 
بخير  لست  أنني  الحقيقة  ولكن 
الثالثة أعوام  فأبنتنا الصغيرة ذات 
الكالم  في  شديد  إضطراب  لديها 
هذا  مرضها  الطبيب  شخص  وقد 
كل  أحمل  وكنت  أسابيع  عدة  منذ 
الهموم ومستنفذة القوة وخائفة علي 
أبنتي من عدم القدرة علي الكالم ، 
ولذا لم اريد ان يعلم الناس حقيقة ما 
نحن فيه ولم أريد من احد أن يشعر 
بالحزن ألجلنا فقد يظن البعض أن 
الوجع الذي بنا هو نتيجة قلة إيماننا 
فهمنا  يساء  قد  واحيانا   ، وخطايانا 
والشئ  بخير   باننا  نتظاهر  ولهذا 
الذي يؤلم القلب ال يحتاج لالعالن 
عنه فقد يقودنا هذا للشعور بالذنب 
الننا لم نظهر اقوياء ومحتملين امام 
الناس ، انه من الصعب احيانا ان 
السهل  ومن  بضعفنا   الناس  نعلم 
االعتقاد انهم ال يهتمون حقا وليس 
ذلك  ومع  لالستماع  وقت  لديهم 
وصدق  بحق  يريدون  افراد  هناك 
ان يعرفوا احوالنا ولكني ال أريد أن 
أخبرهم وهذا يجعل االمور صعبة 
انني  لهم  سأقول  ولهذا  لي  بالنسبة 
بخير ألني ال أريد أن أظهر أمامهم 
وأريد  واالنكسار  الضعف  بمظهر 
الني  وشجاعة  قوية  يروني  ان 
أعتقد أن هذا ما يتوقعه الناس مني  
وبهذا لن أكون صادقة في أجابتي 
صديقتي  كيلي  سألتني  وعندما   ،
ما  أخبئ  أن  حاولت  أحوالي  عن 
قلبي وأغلق فمي ولكنني كنت  في 
متعبة من التظاهر بانني بخير لهذا 
ينفتح  أن  لقلبي  وسمحت  خاطرت 

ولكلماتي أن تنساب وحكيت لكيلي 
من  والعديد  الصعبة  المواقف  عن 
أبنتي  بها  مرت  التي  الفحوصات 
والتشخيصات الغير متوقعة ووجع 
أبنتي  كانت  إذا  معرفتي  لعدم  قلبي 
الصغيرة ستكون قادرة علي الكالم 
؟ ومكثت  أم أل  القادمة  السنين  في 
كيلي معي واعطتني بعض المناشف 
أنهمرت   التي  الدموع  بها   المسح 
إنها  من  الرغم  وعلي  عيني  من 
لي  أستمعت  فقد  موعد  علي  كانت 
وسألتني عما إذا كان هناك أي شئ 
تستطيع أن تفعله للمساعدة ، وبينما 
قوية   للناس  اظهر  ان  أريد  كنت 
معتمدة علي ذاتي بين لي هللا أن قوته 
في الضعف تكمل فعندما يسمح هللا 
عليه  لالعتماد  يدفعنا  بالضعف  لنا 
الرسول »ولكن من  بولس  يقل  الم 
جهة نفسي ال أفتخر اال بضعفاتي« 
وقال هللا له )تكفيك نعمتي ألن قوتي 
في الضعف تكمل( وبذلك حماه هللا 
من الكبرياء واالعتماد علي النفس 
، وأعتقد أن القديس بولس أراد لنا 
أن نشعر نحن  باالرتياح لضعفاتنا 
معونة  علي  نعتمد  يجعلنا  هذا  الن 
الناس  ومحبة  االبدية  ومحبته  هللا 
نتقوي في مواجهة  اللذان بهما  لنا  
الذي  ما  نعرف  ال  الضيقات.وقد 
بنا  سيسير  كيف  او  لنا  الغد  يحمله 
نثق  ولكن  الضيقة  هذه  خالل  هللا 
ساعدتنا   التي  االبدية  محبته  في 
تساعدنا  والتي ستظل  الماضي  في 

وتقوينا وتخلصنا.
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الفرصة  انتهزت  الروم:  كنيسة 
من حكم الترك ضد القبط فارسلوا 
البابا  ليقنعوا  اليسوعيني  الرهبان 
الكاثوليكية  لكنيسة  لالنضمام 
اخللقيدون فطلب البابا اقامة مجمع 
مبنف )االقصر( انقسم اجملتمعون الى 

فريقني مؤيد ومعارض. 
او  اجملمع  يكتمل  لم  البابا:  نياحة 
ومرض  بضعف  فاحس  بقرار  باخلروج 
فاعدوا له مركباً للذهاب الى القاهرة 
ولكن السفينة اوصلته الى اورشليم 
السماوية واشاع املندوب الكاثوليكى 
ان اجلانب املعارض قد دسوا له السم 
أتهمهم  الكاثوليك  الوالى  طرد 

يثيرون الفتنه 
مخطوطات هذه الفترة: 1- شعائر 
الغطاس  بعيد  اخلاص  املاء  تقديس 
تادرس  ابن  اهلل  فضل  كتبها  اجمليد 
ناظر  ابراهيم  االسعد  للشماس 
القبطية  باللغة  زويلة  حارة  كنيسة 
يوم  اللقان  على  قراءات   -2 والعربية 
وضعه  قانون   -3 الكبير  اخلميس 
اسقف  بطرس  االنبا  االسقف  ابونا 
الرسل  آبائنا  البهنسى يقرأ فى عيد 

بطرس وبولس 

اوضاع القبط بالنوبه: اذ حتولت 
النوبة الى دولة اسالمية عام 1582 م 
اضعافاً  عليهم  االوجاع  تضاعفت  اذ 
ان  عليهم  كان  النوبيني  ان  ذلك 
وخاصة  مصر  حلاكم  اجلزية  يدفعوا 
لليمن  الشركس  اوزدميير  الوالى  اثناء 
على  واستولى  عليها  سطا  الذى 
امام  يكن  لم  الذى  ابرمي  منطقة 
كل  طرق  ثالث  اال  النوبة  مسيحى 

حسب تقديرة وهى 1- االستشهاد  
إلى  التحول   -3 2- الهجرة  
النوبه  عن  املسيحية  حتولت  االسالم 

متاماً.
يوحنا  الراهب  شهدائها  واشهر 
حيث  بيشوى  االنبا  دير  من  القليوبى 

شدوه على صليب حتى استشهد. 
وجدت  العالى:  السد  بناء  عند 
مسيحية  واحياء  كنائس  اثار 

ومخطوطات اهمها. 
اجلند  رئيس  ملديح  ميمر   -1
بلده  فى  ميخائيل  املالك  السمائيني 

دانا.
ارشالوس  وصفه  ميمر   -2
اسقف ايرا وهو مديح للمالك غبريال 

ذو  العجيب  االختراع  تلك  لساعة 
عن  عبارة  واالن  الدقيقة  التروس 
خاليا صغيرة تعمل بالطاقة الضوئية 
في  تُثبت  عصا  البداية  في  كانت 
خالل  من  الوقت  لمعرفة  الرمل 
لدي  المائية  الساعة  وُعرفت  ظلها، 
الفراعنة وهي عبارة عن إناء مدرج 
صغير  ثقب  القاع  قرب  نهايته  في 
وتوضع به الماء فمن خالل تناقصها 
يتم حساب الزمن او الساعة الرملية 
بالزمبلك وغيرها.  الي تملئ  او تلك 
رسمت الجمجمة والساعة الرملية في 
لوحات الصليب تحت ارجل المسيح 
تعبيرا عن النبوة انه في ملء الزمان 
تجسد الرب االله ليصالحنا مع نفسه، 
شريرة،  األيام  الن  الوقت  مفتديين 
سلطان  له  الذي  ذلك  بالموت  قاهراً 
الموت أي إبليس. فقد استخدم الكتاب 
لكلمة  بديال  ساعة  كلمة  المقدس 
متي  إنجيل  في  مثال  تكررت  وقت. 
إصحاح 24 العديد من المرات علي 
مشيراً  المسيح  يسوع  المجد  رب  فم 
الي الساعة أو الوقت الذي سياتي فيه 
ثانية وال يعلم ذلك سوي األب وحده 
مؤكداً لنا إننا ينبغي ان نسهر ونستعد 
ليتمم ما وعد به في رؤية إصحاح 3 
بالحفظ ساعة التجربة العتيدة ان تأتي 
كان  عندما  حزن  لذلك  العالم.  علي 
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2.39 % Fixed 5 Yr

2.20 % Variable 5 Yr
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STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

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

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

We work 
evrywhere

وسط  الشتوي  ضوءها  الشمس  تمنحنا   عندما 
برودة جسد بل برودة طقس فيه كل تساؤالت تبدو 
ضبابية وسط تلك  األجواء  بل المبلدة بالغيوم أحيانا 
كثيرة  والتي تسطر بعض سطور ال هي ضاحكة 
وال هي باكية  إنما تحتاج إلي مرونة وخاصة بين 
عقول يؤلمها الضحك من أجل البقاء ال السخرية ؟!

يحتاج  الخليج  إلي  المحيط  من  العربي  فالوطن 
برودة  وسط  تاه  الذي  المعنوي  دوره  استعادة  إلي 
من  األولي  الساعات  نعيش  ونحن  وخاصة  الشتاء 
التي كانت سمة  البسمة  فقد  م  عندما  عام 2017 
أوطاننا مهما كانت الشدائد والمحن واإلزمات التي 

تؤلمنا جميعا عبر عقود مضت !
لكن أحزان الرجال والنساء اصبحت واحدة حتي 
يشجعه جمهور  فريق  بين  القدم  كرة  مباريات  في 

وآخر بال جمهور ؟ 
هو  أصبح  الالعب  ألن  مرضية  غير  فالنتيحة 
استفزازي  بشعور  فانلته  يخلع  بل  يبتسم  ال  اآلخر 

ليس فيه فرحة من يحرز هدف واهداف !
والحكم هو  والمهزوم  الفائز  الفريق  يطول  النقد 

الضحية !
بينهما  والواقع  الضحك  بين   العالقة  لتصبح 
سلع  إلرتفاع  ربما  جدا  بعيدة  تبدو  بعيدة  مسافات 
اساسية ودوالر ال يهبط من فوق حصان كان عربيا!
مؤكد للجسم كيمياء خاصة  في الفصول  األربعة 
وأيضا  لألوطان كيمياءخاصة في الفصول األربعة  
مثل  الضحك  من  يبكي  رجل  بين  هنا  فالعالقة 

مسرحيات شكسبير العتيقة 
ولكن بالفعل عندما  رجل يبكي من الضحك في 
الرقمية   والوسائط  واإلنترنت  بوك  الفيس  عصر 
ومجازر الدواعش في اوطاننا التي تعاني من أزمة 

في الضحك ؟ 
لهذا مليون سؤال بال جواب ؟  

وخاصة ما نشاهده  كل دقيقة  في حلب السورية   
والموصل العراقية   وفلسطين المغتصبة من احزان 
دامية وما نراه عبر الفضائيات العربية من صرخات 

ممن  تصدر   موجعة  
الدواعش  شردتهم  

واصبحوا بال مآوي 
وال مسكن وال عائل 
افتراش  سوي  لهم 
بأجسادهم  التراب 

المريضة ! 
كانت  أوطان  في 
كل  علي  جدا  عزيزة 
قلب عربي مهما كانت 

عقيدته ومذهبه ودينه !
بل علي رأس برودة 
عوانس  أيضا  الشتاء 
طوفان  مثل  اصبحوا 
المشاعر  كل  يزلزل 
إلي  ويحولها  اإلنسانية 

أحزان !
الشباب   بطالة  بل 
الرزق  سبل  وإنغالق 

يكن معروفا  لم  الذي  بالشكل   الوطن  في عواصم 
من قبل ؟

بل  يقينا اوهام الربيع العربي الذي  راح ضحيته  
أبناء اعزاء من عواصم الوطن العربي ؟

بل شهداء  سقطوا  في مؤسسات الوطن الشرطية 
والعسكرية والمدنية الذين كانوا يؤدون واجبهم  من 
أجل أن ال تغيب الشمس عن الوطن العربي الكبير ؟
والرجل الذي يبكي من الضحك في شتاءنا العربي 
علماء  إلي  تحتاج  خاصة  مشاعر  له  مؤكد  الداكن 

النفس واالجتماع واالقتصاد لتفسير تلك الظاهرة 
التي هي ظاهرة تحتاج أن نتوقف عندها بعد سيل 

من أحزان وطن ؟
وما نأمله جميعا في عامنا الجديد 2017 م   عودة  
كل المشاعر اإلنسانية  العربية  وغير العربية التي 

فقدت إبتسامتها إلي سابق عهدها متفاءلة ؟! 
وزوال كل دواعش العصر من علي تراب أوطان 
بيوت  لحم  وكل  القدس  وبيت  العروبة  وعودة  

العبادة  كطير حمام ال يعرف أسر  !!  

رجل يبكي من الضحك !!     
بقلم عبدالواحد حممد

عالج جديد قد يضع حدا 
األسنان حشو  لعمليات 

األسنان  تقوية  املمكن  من  إنه  علماء  قال 
ذاتيا  نفسها  تعالج  يجعلها  نحو  على 

تضع  بطريقة 
لعمليات  حدا 
األسنان  حشو 

التقليدية.
من  فريق  أظهر 
كينجز  جامعة 

املواد  أن استخدامهم لبعض  لندن  كوليدج 
لب  داخل  اخلاليا  حتفيز  إلى  أدى  الكيمائية 
أسنان  أصابت  ثقوب صغيرة  وعالج  األسنان 

الفئران.
واستطاع فريق العلماء استخدام إسفنجة 
ثم  دوائي  بعقار  مشبعة  للتحلل  قابلة 

وضعها داخل جتويف األسنان.
دورية  نشرتها  التي  الدراسة  وأظهرت 
»ساينس ريبورتس« أن نتائج التجربة أسفرت 

عن »عالج كامل وفعال وطبيعي«.
محدودة  التجدد  على  األسنان  قدرة  وتعد 
من  رقيق  شريط  إنتاج  ميكنها  إذ  للغاية، 
أسفل  الواقعة  الطبقة  أي  األسنان،  عاج 
اللب  األسنان، فقط في حالة كشف  ميناء 
الداخلي، لكن ذلك ال ميكنه عالج التجاويف 

األكبر حجما.
الظروف  في  األسنان  أطباء  على  ويتعني 
بوضع  األسنان  تسوس  عالج  الطبيعية 
حشو مصنوع من مزيج معدني أو مركب من 

مسحوق الزجاج والسيراميك.
وحتتاج هذه العملية في الغالب إلى استبدال 
الشخص،  عمر  مراحل  خالل  مرات  عدة 
التجدد  قدرة  تعزيز  إلى  العلماء  يسعى  لذا 
األكبر  الثقوب  لعالج  لألسنان  الطبيعية 

حجما.
الدوائي  العقار  أن  العلماء  واكتشف 
الذي يطلق عليه »تايدجلوسيب« يعزز 
نشاط اخلاليا اجلذعية في لب األسنان 
بقدر  ثقوب  إصالح  أمكنه  نحو  على 

0.13 ميلليمتر في أسنان الفئران.
وتوضع إسفنجة مشبعة بالدواء في الثقب 
ثم توضع طبقة واقية فوق اجلزء العلوي، ومع 
حتلل اإلسفنجة حل محلها طبقة من عاج 

األسنان كعالج لألسنان التالفة.
عالج جديد

وقال أحد الباحثني ويدعى بول شارب لبي بي 
سي :«تعتبر اإلسفنجة قابلة للتحلل، وهذا 

شيء أساسي«.
وأضاف : »تصبح املساحة التي كانت حتتلها 
طبقة  جتدد  مع  باملعادن  مليئة  اإلسفنجة 
يعرقل جناح هذه  يوجد ما  ثم ال  العاج، ومن 

العملية«.
كانت  إذا  ما  حاليا  العلماء  فريق  ويبحث 
هذه الطريقة بإمكانها عالج ثقوب األسنان 

األكبر حجما.
قريبا،  يتاح  قد  اجلديد  العالج  إن  وقال شارب 
»سيستغرق  األمر  أن  يعتقد  ال  أنه  مضيفا 
وقتا طويال جدا، فهو ثمرة جهود في الطب 
في  طرحه  في  آمال  وتنعقد  التجديدي 

إلى  ثالثة  من  فترة  خالل  مستقبال  األسواق 
خمسة أعوام«.

يحفز  الذي  التجديدي،  الطب  مجال  ويثير 
التلف،  لعالج  بسرعة  االنقسام  على  اخلاليا 
عقار  يغير  إذ  السرطان،  مرض  بشأن  القلق 
اإلشارات  من  مجموعة  »تايدجلوسيب« 
عليها  يطلق  التي  اخلاليا  في  الكيمائية 
»وينت« التي تتسبب في حدوث بعض األورام.

على  جتارب  عليه  وأجريت  العالج سبق  لكن 
مرضى كعالج محتمل للخرف.

وثمة  السالمة  جتارب  :«أجريت  شارب  وقال 
إلى  تشير  متزايد  بشكل  مؤكدة  دالئل 

جناحنا«.
األسنان،  عالج  طرق  أحدث  الدراسة  وتعتبر 
كينغز  جامعة  من  أخرى  مجموعة  وتعتقد 
لتقوية  الكهرباء  استخدام  إمكانية  في 
األسنان من خالل دفع معادن في طبقة مينا 

األسنان.
وتتدفق معادن مثل الكالسيوم والفوسفات 
مع  وخارجها  األسنان  إلى  طبيعي  بشكل 
مضغ  بكتريا  تنتجها  حمضية،  مادة  وجود 
على  يساعد  ما  وهو  الفم  في  الطعام 

تسريب املعادن.
ووضع الفريق مزيجا من املعادن مع استخدام 
إلى  تيار كهربائي صغير لدفع املعادن بعمق 

داخل األسنان.
وقال الفريق إن طريقة »التعجيل الكهربائي 
تقوية  بإمكانها  التفاضلي«  والتمعدن 
األسنان وخفض معدل تسوس األسنان. عن 

بى بى سى

دورة تدريبية يف السويد للتعامل 
مع جتربة الوالدة يف السيارة

استوكهولم - أ ش أ
تعمالن  سويديتان  بدأت 
دورة  تنظيم  في  قابلتني، 
اآلباء  لتعليم  تدريبية 
طفل  قدوم  املنتظرين 

كيفية التصرف إذا ما مروا بتجربة الوالدة في السيارة.  
يأتي هذا في الوقت الذي سيغلق فيه قسم الوالدة في 
الشهر  بنهاية  السويد  بشمال  “سوليفتي”  منطقة 
الوالدة  وشك  على  الالتي  األمهات  أن  يعني  مما  اجلاري 
 ” أو  “أورنسكولدسفيك”  إلى  للسفر  سيضطررن 

صندسفال” وكليهما تبعدان أكثر من 100 كيلومتر.
باالطمئنان،  الشعور  على  احلوامل  النساء  وملساعدة 
اإلغالق،  الذي على وشك  القسم  القابلتان، في  قامت 
بتنظيم الدورة للتدريب على التصرف حال بدء عملية 

الوالدة خالل الرحلة الطويلة بالسيارة.
إنه   ، للدورة  املنظمة  نيزلوند،  ستينا  القابلة  وقالت 
ينبغي أن يكون اآلباء مستعدين حلدوث أي طارئ خالل 
كلم   200 إلى   120 بني  ما  تستغرق  قد  التي  الرحلة 
للوصول إلى أقرب وحدة والدة، وخاصة في الشتاء حيث 
يحل الظالم سريعا وقد ال تتوفر تغطية جيدة لشبكة 
مثل  أي شئ  توقع حدوث  ميكن  لذا  احملمولة،  الهواتف 
املرء مستعدا  يكون  أن  يجب  ولهذا  السيارات،  حوادث 

حلدوث األسوأ.
وأشارت القابلة إلى أن االستجابة كانت كبيرة بصورة 
قام  حيث  التدريبية،  الدورة  عن  اإلعالن  منذ  مدهشة 
كما  والهاتف  اإللكتروني  البريد  عبر  باالتصال  الناس 

حظيت الدورة باهتمام إعالمي واسع.
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جربت فى مره تسوق عربيتك جوه 
فى  السما...  فى  فوق  وال  الميه... 
السحاب... استنوا... متضحكوش... 
والحاجه...  مسطوله  تقولوا  وال 
الحمد هلل لسه... بكامل قوايا العقليه. 
لينا هنا فى  الحقيقه ده تقريبا حصل 
مانيتوبا - وينيبج فى يوم مشهود... 
الماضى  االربعاء  يوم  ننساه....  لن 
احكى  ح   .2017 يناير  من   12
اليوم.  هذا  فى  لنا  حصل  اللى  لكم 
هذا  فى  تحذير من عاصفه  فيه  كان 
استعبطنا  كالمعتاد...  المهم  اليوم. 
صغنونه  عاصفه  وافتكرناها 
تقريبا  بنشوفها  اللى  زى  اموره... 
الشتويه...  هذه  فى  اسبوع...  كل 
المفتريه....  العفيه...  القويه... 
وهو  شغلنا  اماكن  الى  وتوجهنا 
مدينة  عن  يبعد  واى  هاى  ال  فى 
قطعنا  ساعه.  نص  حوالى  وينيبج 
ساعه...  من  اكثر  فى  ساعه  النص 
واليكم  مرعبه...  بجد  ساعه  وكانت 
وتتحرك  فظيعه  الرياح  التفاصيل. 
بسرعة 90 كيلو متر فى الساعه... 
بتسوق  ماتكون  زى  تخيلوا... 
بسرعه  ماشيه  والرياح  العربيه 
اكثر منك.  ماشى نعدى دى ونقول 
اللى زاد االمر  مش مشكله. الحقيقه 
سوءا هو الكميات الفظيعه من التلج 
المتراكمه على جانبى الطريق واللى 
دى  الفظيعه  الرياح  لقت  ماصدقت 
جانب  من  وتتمرجح  تطير  وراحت 
الى جانب حتى انعدمت الرؤيه تماما 
كان جوزى  طبعا  زيرو.  واصبحت 
سايق.. ب دوعا الوالدين وانا قاعده 
من  ف...  نازله  ودموعى  جنبه 
ماهو  اكثر  اشده  ال  حتى  سكات... 
كل  ترديد  خلصت  وطبعا  مشدود 
وندهت  حافظاها  اللى  المزامير... 
نسيت  القديسين.  ارباع  تالت  على 
االجزاء  فى  السكه  طول  لكم  اقول 
عربيات  نشوفها...  قدرنا  اللى  بس 
الطريق...  جانبى  على  محدوفه 
لنا  اتحكى  وشويه  شفناها...  شويه 
عنها بعد كده. نسيت اقول لكم كمان 
ان فى الطرق السريعه )الهاى وايز( 
جانبى  على  هناك...  وينيبج  فى 
  Ditch    الطريق... ما يعرف بال
والذين ال يعرفون ماهو الديتش؟ ... 
الديتش هو عباره عن طريق جانبى 
ومنحدر  السريع  للطريق  موازى 
بالحشائش...  المغطاه  الحفره  بشكل 
فى الصيف.. وبالتلج.... فى الشتا... 
من  الرغم  على  ده...  الديتش 
غالسة...بعد الشر...  انك تقع فيه... 
والمستقر  المنقذ..  بمثابة  يعتبر  لكنه 
اللى بتنزل فيه العربيه... لو ال قدر 
هللا فقد الشخص القدره على السيطره 
تكون  ان  حالة  فى  العربيه  على 
 ...)slippery(مزحلقه الطرق 
وسيلة  دى  الحاله  فى  بيبقى  يعنى 
انقاذ...  المهم الحمد هلل وصلنا مكان 
اللى  الناس  بالغه.  بصعوبه  العمل 
كانوا  انهم  لنا  قالوا  كده  بعد  شافتنا 
الشغل  نروح  ح  علينا...  متراهنين 
الرهان..  خسر  بعضهم  ال...  وال 

الظهر  واحده  الساعه  على  المهم 
اخر  واصبح  اتعدل  الجو  كده... 
خجل  بدون  والشمس...  جمال... 
السماء..  كبد  نورت  استحياء...  او 
والحمد هلل رجعنا بيوتنا على خير. ح 
تقولوا لى واحنا مالنا بالحدوته دى... 
الحقيقه  بس  حاجه شخصيه..   ودى 
فيه...  تشاركونى  عاوزاكم  اللى  انا 
ما  بقدر  الشخصيه...  التجربه  مش 
فكرت فيه بعد هذه التجربه.. فكرت 
تلج  لو  ده...  ايه   : وقلت  نفسى  فى 
البلد ماببتاخرش فى ازاحته وتنظيف 
الشوارع... لكن ماحدث كان تغييره 
بنى  ل  العاديه  القدرات  عن  خارج 
البشر. كل الحكايه شوية تلج مشيوا 
من جهه الى جهه وتسببوا فى انعدام 
الرؤيه وفى حوادث كثيره. فكرت اد 
ايه احنا بنتعافى ونعتمد على قوتنا... 
وشوية هوا... يهزونا... وممكن...  
احنا  طب  يدمرونا...  الشر...   بعد 
عارفين  ومش  بنتفرعن ...  ليه... 
يعنى ايه قدرات بشريه. فكرت كمان 
للسيد  ومازال..  كان...  كيف  فى 
المسيح سلطان  على البحر والرياح 
النور  على  وسلطان  واالمواج... 
االبواب  واالرض والصخور وعلى 
عظيم  نوء  حدث  وحين  المغلقه  
السفينه  تضرب  االمواج  وكانت 
الرب  قام  التالميذ...  خاف  وحين 
»اسكت  للبحر   وقال  الريح  وانتهر 
هدوء  وصار  الريح  فسكت  ابكم.. 
اللى  الريح  انتهر  لما  زى  عظيم... 
كانت سرعتها 90 كيلو  فى الساعه 
انتهر  حين  وتهدا...  تخمد  وجعلها 
السيد المسح الريح قال الركاب »من 
والبحر  ايضا  الريح  فان  هذا؟  هو 
ايضا على  يطيعانه ». ومن سلطته 
وكان   « يوحنا  القديس  قول  البحر 
الظالم قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى 
شديده  ريح  من  البحر  وهاج  اليهم 
تهب. فلما كانوا قد جدفوا نحو خمس 
نظروا   ثالثين،  او  غلوه  وعشرين 
مقتربا  البحر  على  ماشيا  يسوع 
صحيح  هو  فخافوا«   السفينه  الى 
بس  الرابع...  الهزيع  فى  اتاهم 
يكتف  لم  المسيح  اتاهم...  والسيد 
جعل  انما  الماء،  على  بالمشى  فقط 
القديس بطرس الرسول ايضا يمشى 
الريح  رائ  وعندما  الماء.  على 
شديده خاف  وبدا يسقط .. فى الحال 
مد يسوع يده وامسك به واقامه  من 
سكنت  السفينه  دخال  البحر.ولما 
البحر  ان  طبعا  معروف  الريح». 
وامواجه  )برياحه  العالم  الى  يرمز 
الكنيسه...  هى  والسفينه  ومشاكله( 
ليتنا جميعا نحتمى  بالكنيسه ونمسك 
وسط  ليقودنا  المسيح  السيد  بيد 
فى  متمثله  سواء  العالم...  رياح 
مشاكل  او  العنيفه  الجويه  الظروف 
القاسيه. يمكن ساعات يتاخر  العالم  
الهزيع  فى  لنا  ييجى  وال  علينا... 
فقط  هو  بيسيبنا.  مش  بس  الرابع... 
عنده االمان والحمايه... هو فقط من 
له سلطان على كل شئ. هو فقط ... 

الريح ايضا والبحر... يطيعانه... 
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الريح ايضا  .... 
والبحر يطيعانه

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

وبكى لينوكس! 
ليديا يؤانس

لكي  اتصلت  ديسمبر،   25 في 
أُهنئ لينوكس بالكريسماس ..

آلو لينوكس .. ميري كريسماس .. 
ميري كريسماس ليديا .. 

أخبارك إيه؟ هل كل شئ تمام؟!
الصوت اختنق في حنجرته!

وبكى لينوكس!
علي  اعتدت  سنوات،   5 نحو  من 
ترينيداد،  من  فاضلة  سيدة  زيارة 
دماغية  بجلطة  أصيبت  قد  كانت 
ذراعها  علي  أثرت   "Stroke"

ورجلها.
عليها  يُطلق  ترينيداد  دولة 
وتقع  وتوباغو"  ترينيداد  "جمهورية 
جنوب البحر الكاريبي، علي بعد 11 
كيلومتر من فينزويال، أهلها يتكلمون 
الترينيداديات  وتُعرف  األنجليزية، 

بقمة الجمال واألنوثة.
مسز جيمس ال أستطيع حفظ أسمها 
ألنه مكون من نحو عشرة أحرف أو 
اكثر، سيدة فقيرة جداً، جميلة جسدًيا 
إلي  يميل  األسود  لونها  وروحًيا، 
البرونز، فيُزيدها جمااًل، بالرغم من 

تخطيها التسعون عاًما.
معظم  تقريًبا  كندا  في  تعيش 
وزوجها  هي  حضرت  حياتها، 
وكانت مازالت شابة، بسبب مرضها 
وفقرها الُمدقع، وفرت لها الدولة شقة 
معاشها  من  ايجارها  تدفع  ُمدعمة 
بعض  لها  تُرسل  وأيًضا  الضئيل، 
الممرضات، أو العامالت اآلتي يقمن 
مدي  علي  الساعات  بعض  برعايتها 
بعض  بعمل  يقومون  قد  األسبوع، 
األعمال المنزلية أو الطبخ أو تنظيف 

السيدة نفسها.
السيدة لديها بنتان، وابنها لينوكس 
عاًما،  الخمسين  تخطي  غالبا  الذي 
أن  يبدو  ولكن  أمه،  يعيش مع  وكان 
حظه ُمتعثر في الحصول علي وظيفة 

يعيش منها! 
وأنا  كندا،  إلي  حضرت  أن  منذ 
يسأل  لمن  الُمحتاجين  بخدمة  أقوم 
أو  األسرية  مشاكلهم  بسبب  عنُهم، 
زيارة  بخدمة  أقوم  وأيًضا  النفسية، 
في  سواء  السن  وكبار  المرضي 
أومنازل  المستشفيات  أو  منازلهم 
اقدمها  الخدمة  هذه  السن،  كبار 

للمصريين والعرب واألجانب. 
المسيحية  في  عندنا  العمل  هذا   
يُسمي  باإلنجليزية  و  "افتقاد"  يُسمى 
خدمة  ويُعتبر   "Visitation"
بل  األجر،  مدفوعة  غير  تطوعية، 
في بعض األحيان والمناسبات، أقوم 
لكي  البسيطة،  الهدايا  بعض  بشراء 
أو  حزينه  قلوب  علي  البهجة  أُدخل 
محبة  لمسة  تحتاج  واهنة،  أجساد 

وحنان.
اإلنسانية،  ُمنطلق  من  الناس  كل 
وعمل  محبة  يُقدموا  بان  ُمطالبين 
والمسيحيين  للمحتاجين،  رحمة 
المحبة  يُقدموا  أن  باألكثر  ُمطالبين 
المسيح  علمنا  كما  لآلخرين،  العملية 
حينما قال، "ألني ُجعت فأطعمتموني، 
غريًبا  ُكنت  فسقيتموني،  عطشت 
فكسوتموني،  ُعرياًنا  فآويتموني، 

فأتيتُم  محبوًسا  فُزرتموني،  مريًضا 
إلّي" )متي 25: 36-35(.

يارب  متي  األبرار،  ويتساءل 
عطشانا  أو  فأطعمناك  جائعا  رأيناك 

فسقيناك .. أو ...أو .. ؟ 
لكم  أقول  الحق  قائاًل:  عليهم  فيرد 
بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤالء 
األصاغر فبي فعلتُم )متي 40:25(.

الناس  من  جيمس  مسز  كانت 
بزيارتهم  أقوم  الذين  األجانب 
وافتقادهم، برغم كبر سنها ومرضها 
ان  مهما  باألسم  تتذكرني  كانت 
األنجيل،  لها  أقرأ  كنت  عنها،  غبت 
وأحيانا  لها،  بشرحه، وأصلي  وأقوم 
اشجعها علي أن ترنم حيث أنها كانت 

تقوم بالترنيم في الكنيسة. 
 5 نحو  من  جيمس  مسز  رحلت 
شهور، وأصبح لينوكس في الشارع، 
وبدون عمل، ال أدري تفاصيل حياتة، 

غير أن الحكومة أخذت الشقة!
لينوكس  العيد ألعطي  اتصلت في 
ولكنه  والتهاني،  التعزيات  من  نوعا 

بكي!
أو  إمرأة  تشاهد  أو  تسمع  حينما 
طفل يبكي، ستحتقن مشاعرك باأللم 
من أجلهم، ولكن حينما يبكى رجل، 
يكون الموضوع صعبا جًدا، ألن هذا 
جلاًل  حدًثا  أو  صعًبا  أمًرا  أن  يعني 

ابكي هذا الرجل!
لم أتدخل كثيرا في حالة لينوكس، 
وفقدانه  وحدته  عن  الحديث  حاولت 
وأنا  بالبكاء،  إكتفي  ولكنه  أمه، 
الُمكالمة،  من  أنسحبت  بأن  اكتفيت 
وقلبي  عيوني،  من  تنهمر  والدموع 
الغالب  في  أنه  أعلم  ألنني  يؤلمني، 
وربما  المعيشة،  بسبب، ضيق  يبكي 
ال يجد مكاًنا يأويه، وإذا وجده، ربما 

ال يستطيع دفع األجرة!
كيف  وأفكر  ُمتألمة،  أياًما  ظللت 
أتصرف وأقدم المساعدة له، ولكنني 
لي  يسمح  مالي  وضع  في  لست 
وأيًضا ال  المالية،  المساعدات  بتقديم 
أستطيع الزيارات، ألنه رجل ويعيش 
إشتشارة  بعد  الرأي  استقر  بمفرده، 
أترك  أن  علي  األصدقاء  بعض 
فهو  الرب،  علي  لينوكس  موضوع 
كفيل بأن يرعاه ويُسدد كل إحتياجاته 

.. آمين!
ضحكت وتذكرت هذه الردود التي 
دائما نسمعها، مما يتهربون من تقديم 
للمحتاجين،  محبة  أو  رحمة  عمل 
أثرياء  من  الردود  هذه  ولألسف 
إمتناعهم  يُبرروا  لكي  وُمقتدرين، 
للمحتاجين،  المساعدات  تقديم  عن 
لهم  يرسل  ربنا  يقولون،  تسمعُهم 
مالبس ، ربنا يُدفئهم، ربنا يرسل لهم 
أكل ليأكلوا، فعاًل ربنا هو المسئول!

ولكن الرب يُريددنا أن نعمل معه، 
يُريدنا أن نُظهر محبتنا لمن يحتاجون 
لعمل محبة، نحن سنفرح بأننا عملنا 
واآلخرين  المسيح،  علمنا  كما 
سيفرحون بأخوتهم الذين يقدمون لهم 

المحبة العملية.
أبواب  وراء  بتبكي  عيون  ياما 
وراء  بتبكي  عيون  ياما  و  مقفولة، 
شبابيك مقفولة، ناس كسرتها الضيقة 
أن  يمنعُهم  حياؤهم  الحياة،  وشظف 
ينطقوا بما يُعانون، وحتي إذا لمحوا 
هؤالء  بمستجيت،  فليس  بإحتياجاتهم 

يبكون كما بكي لينوكس!
لُهم  جاحدة،  قلوبها  ناس  وياما 
مظاهر التقوي وليس جوهر التقوي، 
العبادة،  دور  علي  يُهرولون  تجدهم 
ويحثون الناس علي ممارسة الطقوس 
واجباتهم  أدوا  وكأنهم  الدينية، 
من  تقترب  أن  إياك  ولكن  هللا،  أمام 

جيوبهم!
في  إلخواتنا  الكالم  هذا  أقول 
إقتصاديا،  يعانون  الذين  مصر، 
ويعتقدون أن مصابهم بسبب مصر!

من  واحدا  لينوكس  مصريين،  يا 
دولة  في  إقتصاديا  يعانون  كثيرين 
وال  يبكي  لينوكس  كندا،  مثل  غنية 
يعرف كيف يأكل ويدفع أجرة غرفة 

تحميه من ثلوج الشتاء!
الذين  فقط  أنتم  لستم  مصريين  يا 
وفي  مثلكم،  كثيرين  بل  تبكون، 
وقد  العالم،  دول  من  كثيرة  دول 
تعتقدون أنهم ينامون علي الدوالرات 
ويتغطون  واليورو،  واإلسترليني 

بالدوالرات واإلسترليني واليورو!
لمن  أوجهه  بأن  كالمي  أختم 
لمن  الطائلة،  الثروات  يملكون 
بزمان  فكرتوني  الماليين،  يملكون 
في مصر، كانوا يقولوا علي المليون 
األرنب  عايز  واحد  وكل  "أرنب"، 
عايزين  أيضا  هنا  أرانب،  يبقي 
سباق  وكأنه  ماليين  تبقي  المليون 

الماليين!
وفي هذا السباق المليونى، نسّي أو 
تناسى هؤالء الذين يربون األرانب، 
أو يحصدون الماليين، بأن يساعدوا 
أي شخص، حتي ولو وجدوه محتاًجا 
عنده،  مالية  ضيقة  يفك  بسيط  لمبلغ 
سيفك  هللا  أن  بالقول،  يكتفون  أنهم 

ضيقته!
القائل،  المثل  علي  يستندون  أنهم 
جيبي"،  تُعض  وال  قلبي  "ُعض 
بتعاليمه  جنب  علي  المسيح  وإركن 
التي تحضنا علي العطاء بدون عائد!
أرانب،  يربي  غاوي  إللي  أحياًنا 
ماليين،  يعمل  عايز  إللي  إقصد 
المليون،  بجانب  المليون  يضع  تجده 
ويبقوا ماليين،  بعض،  يدفوا  علشان 
في  أيام  سبعة  يشتغل  الشخص  تجد 
لم  أجازة،  نفسه  يعط  ولم  األسبوع، 
والتالي  ثروة،  من  حققه  بما  يستمتع 
ليس عنده الوقت للبحث عن شخص 
محتاج، يستحق أن يعطيه مما أعطاه 
هللا، وفجأة تجد الشخص، طب ميًتا، 
فترة  أو طب مريًضا، وفي غضون 
ماليينه،  بدون  رحل،  تجده  بسيطة 
بدون ثروته، بدون مشاريعه، ماليينه 
اليدين  فاضي  بمفرده  يذهب  تركته 
تشفق  لم  الشيكات،  ودفتر  والجيوب 
عليه ماليينه، لم تعوضه عن صحته 
وعمره الذي أفناه في جمع األموال، 
وذهبت ربما لتسعد سعيد الحظ الذي 

سيأخذ علي الجاهز!
أن  وليس  بالمال،  نسعد  أن  جميل 

نكون عبيدا للمال!
تُعطيه  بأن  إنساًنا  تُسعد  أن  جميل 
كما  سيسعدك  وهللا  هللا،  أعطاك  مما 

أسعدت غيرك!
نابليون  أن  تتذكر  أن  جميل 
عمل  تستطع  لم  إذا  قال:  بونابرت 
صغيرة  أشياء  إفعل  عظيمة،  أشياء 

بطريقة عظيمة!
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أبرز احملطات الفنية يف حياة الفنانة الراحلة كرمية خمتار

توفيت كرمية مختار عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع مع املرض.

ولدت كرمية مختار، واسمها احلقيقي عطيات محمد البدري، عام 1934 وحازت 
مشوارها  وبدأت  املسرحية،  للفنون  العالي  املعهد  من  البكالوريوس  درجة  على 
شهير  إذاعي  برنامج  في  العمل  خالل  من  املاضي  القرن  خمسينيات  في  الفني 

لألطفال بعنوان »بابا شارو« أتاح لها فرصة العمل في اإلذاعة لعدة سنوات.

لم تستطع كرمية مختار العمل في السينما في بداية مشوارها الفني بسبب 
اعتراضات من األسرة، على الرغم من عرض الكثير من األدوار السينمائية عليها في 
ذلك الوقت، حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من اخملرج واملمثل نور الدمرداش عام 

1958 لتقتحم بعد ذلك عالم السينما في فيلم »ثمن احلرية«.

كان  السينمائية  األفالم  من  العديد  بطولة  في  مختار  كرمية  الفنانة  شاركت 
و«يارب  عقله«،  فقد  و«رجل  و«احلفيد«،  الشوك«  نزرع  ال  »نحن  أفالم  بينها  من 
ولد«، و«الليلة املوعودة«، و«سعد اليتيم«، و«الفرح«، و«ساعة ونص« و »وبالوالدين 

إحسانا« و »أميرة حبي أنا«.

كما اشتهرت كرمية مختار بأداء دور األم في كثير من األعمال التلفزيونية منذ 
بداية مشوارها الفني بفضل مالمحها املصرية التي أسهمت في جعلها من أكثر 

املمثالت أداء لهذا الدور في تاريخ الدراما التلفزيونية املصرية.

كان من أشهر أعمالها التليفزيونية شخصية »ماما نونا« في مسلسل »يتربى 
الفنان  مع  البطولة  مشاركتها  عن  فضال  الفخراني،  يحيى  الفنان  مع  عزو«  ف 
وأنا«، ومسلسالت أخرى مثل »زهرة وأزواجها  فريد شوقي في مسلسل »البخيل 
أبو  مبروك  رمضان  »مسيو  و  »احلارة«  و  فاطمة«  يحب  ال  الذي  »من  و  اخلمسة« 

العلمني حمودة«.

أعمال  إلى  باإلضافة   1979 عام  كبرت«  »العيال  املسرحية  أعمالها  أبرز  ومن 
مسرحية سبقتها من بينها »ميرامار« و »األرض«.

حصلت كرمية مختار على عدد من اجلوائز مثل جائزة في ختام أعمال املهرجان 
القومي للمسرح عام 2010 عن مجمل أعمالها الفنية، وجائزة من وزارة الصحة 
مبرض  خاصة  توعوية  أفالم  تقدمي  في  جلهودها   2008 عام  اليونيسيف  ومنظمة 

أنفلونزا الطيور.

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل »يتربى ف عزو« من 
مهرجان القاهرة لإلعالم العربي الثالث عشر عام 2007، باإلضافة إلى درع التكرمي 

من مهرجان أوسكار السينما املصرية عام 2008.  عن بى بى سى 

نعم يُصَلب كلمة اهلل، وجيه الدنيا 
بل  األيام،  هذه  جديد  من  واآلخرة، 
نهار  كل  صبيحة  وفى  يوم  كل 
ومبا  نفعله  مبا  ليل  كل  وغسق 
لم  إنه  لنا  يقول  اإلسالم  نرتكبه. 
يصَلب، ولكنه لم ينف أنهم حاولوا 
فعال  صلبوا  أنهم  ويثبت  بل  صلبه، 
شبيها له اعتقدوه السيد املسيح، 
صلبوه  إنهم  لنا  تقول  واملسيحية 
املشترك  الثابت  لكن  فعال وجسدا، 
املستبدين  الفَسدة  الظَلمة  أن  هو 
قَيمه  جسده  مع  يصلبوا  أن  حاولوا 
نفعله  الذى  فما  ورسالته،  وأفكاره 
اآلن إال أننا نصلبها وندق مساميرها 
يصلب  املسيح  حياتنا!  خشب  فى 
بني  الشوك  تزرعون  حني  جديد  من 
الفتنة  تنشرون  حني  املصريني. 
برامجكم  فى  والطائفية  واملذهبية 
املسيح  ومدارسكم.  ومناهجكم 
يصلب من جديد حني تتحالفون مع 

وتنطلق  واملكرهاتية  املكفراتية 
فتاوى حتت بصر وسمع ورعاية ودعاية 
واألمنية  الرسمية  األجهزة  وحماية 
تطعن فى كل صاحب دين مختلف 
مذهب  كل  عقيدة  فى  وتضرب 
مغاير.  ين حتتفون بتهم ازدراء األديان 
فى  للطعن  مخبريكم  وتسوقون 
واملثقفني،  واملفكرين  اجملتهدين  دين 
أصحاب  على  بالسجن  وحتكمون 
من  يصلب  املسيح  والعقل!  الرأى 
جديد حني متجدون الكهنوت فى كل 
مؤسسة  فى  الدين  وحتتكرون  دين، 
أو جهة شرط عملها األول أن تنافق 
يكون  حني  والسلطان.  السلطة 
وحني  ومنصب،  موقع  كل  فى  يهوذا 
قطعة  بثالثني  والعدل  احلق  تبيعون 
من الفضة. املسيح يُصَلب من جديد 
وتُعلون  املواطنة  دولة  تدمرون  حني 

دولة الطوائف واملذاهب.

املسيح ُيصلب من جديد
ابراهيم عيسى 

في  األصل 
ال  أن  المسيحيه 
تقاوموا الشر وليس المقصود بالشر هنا الشر المطلق 
أو الشر كفكره  فهذا ينبغي لنا مقاومته لكن  المقصود 
كما تعني كلمة المقاومه  في اللغه اليونانية  أن ال تقف 
في حرب ضد من يقاومك مجاهداً أن تنتصر عليه أو 

أن  تستعمل نفس اسلحته من الكره والبغضاء.
ك.  َعُدوَّ وتبغض  قريبك  تحبُّ  قيل:  أنه  “سمعتم   
باركوا العنيكم.  أعدائكم.  أَِحبُّوا  لكم  فأقول  أنا  وأما 
يسيئُون  الذين  ُمبِغضيكم. وصلوا ألجل  إلى  أحسنوا 
في  الذي  أبيكم  أبناَء  تكونوا  لكي  إليكم ويطردونكم. 

السماوات. متى 5: )44-43(
نالحظ هنا ثالثة أنواع من العالقات السلبيه التي 
وجود  أيضاً  نالحظ  كما  وبعضها  الناس  بين  تفرق 
المسيح  السيد  علمنا  كما  معها  للتعامل  طرق  ثالثة 
هذه الطرق الثالث تندرج جميعها في اطار المحبه 
لكنها تختلف عن بعضها في التطبيق واألستعمال بل 
لنا أن  السليم فال ينبعي   ولكي نصل إلى التصرف 

نخلط بينها..
أنواع  ثالتة  األيه  هذه  من  نستخلص  أن  نستطيع 
نسردها  الناس   بين  السلبيه  التفاعالت  من  مختلفه 
معاً طبقاً لطريقة التعبير عنها ثم نتحدث عن طريقة 
التعامل معها كما علمنا السيد المسيح في هذه األيه. 

هذه العداوات هي على الترتيب:
                                                                                                   العداوه 
الفكريه ثم العداوه اللفظيه والنفسيه ثم العداوه المتمثله 

في االيذاء البدني الحسي والجسمي 

أواًل أَِحبُّوا أعدائكم )العداوه الفكريه( :

أو  العداوه  فكرة  أوهي  المطلقه  العداوه  وهي 
عن  الناتجه  الفكريه  العداوه  عليها  نطلق  أن  يمكن 
أو  الجنسي  أو  الطبقي  أو  العرقي  سواء  األحتالف 
أوالعداوه  اللون  الناشئه عن اختلف  الديني  كلعداوه 
الناتجه عن اختالف ألدين أو المعتقد أو بالعموم فكرة 
ليس  نتيجه لظروف معينه  الناس عن بعضهم  تميز 
لهم دخل فيه ا)الطبقيه االجتماعيه( ....وهنا أتصور 
أنه من السذاجه بمكان أن نتخيل أن السيد يحدثنا فقط 
عن األخرين الذين يعادوننا بل أكاد أجزم أنه  أيضاً 
فينا  العداوه  هذه  تكون  أن  أنفسنا خشيه  من  يحذرنا 
فيجب  أيضاً  داخلنا نحن  الفكره  تكون هذه  فقد  نحن 
علينا أن نحب أعدائنا الذين يعادوننا وايضاً ال ننسى 
نعاديهم  الذين  أعدائنا  ونحب  أنفسنا  إلى  نلتفت  أن 
الطرق  أفضل  باًن  المسيح  السيد  يعلمنا  فهنا  نحن؛ 
للتعامل مع العداوه في صورتها الفكريه هي المحبه 
وبعضهم  الناس  بين  المساواة  لفكرة  تؤصل  النها 
وتجنب األنسانيه ويالت كثيره وقد بين السيد المسيح 
لوقا 10:)37-25(  في  ليجربه  قام  الذي  للناموسي 
أنه ال يوجد ما يسمى باالعداء اذا كان األمر يتعلق 
السامري  مثل  اعطانا  حينما  والمعتقدات  باالفكار 
الصالح لكي يؤكد أن قريبك قد يكون هو نفسه ذلك 
الشخص الذي تختلف عنه تمام االختالف في أفكارك 

ومعتقداتك.   

 لكن اذا لم نستعمل المحبه في أستئصال العداوه 
لالفكار  البد  أنه  وبما  فكره  مجرد  الزلت  وهي 
؛  العداوه  فكرة  تطور  من  اذاً  مفر  فال  تتطور  أن 
وتطورها الطبيعي يحتم عليها أال تتوقف عند كونها 
مجرد أفكاراً بل  تتجسد في صورة سلوكيات فحتماً 
ثم ال  والنفسيه  اللفظيه   العداوه  إلى  األمر  سيتطور 
يكتفي بذلك بل يتعداها إلى االيذاء البدني كما سنرى 
الفكريه  العداوه  على  القضاء  نستطع  لم  الحقاً.فاذا 
وأن  البد  فأننا  المحبه  تمكين  مهدها عن طريق  في 
نصطدم باالنواع األخرى من العداوات والتي يعلمنا 
التعامل معها تختلف  أن طريقة  السيد المسيح أيضاً 

باختالف نوعيتها 
    

ُمبِغضيكم  إلى  أحسنوا  العنيكم.  باركوا  ثانياً 
)العداوه اللفظيه والنفسيه(:

 وهي تتمثل في الالعنين والمبغضين.. والبغضاء 
هي مشاعر انسحابية يصاحبها إشمئزاز شديد، نفور 

وعداوة أو عدم تعاطف مع شخص ما أو شيء ويرى 
عميق  شعور  هو  الكراهيه   أو  البغض  ان  البعض 
مجموعة  ضد  موجهة  يكون  ما  وغالبا  وعاطفي، 
الكائنات،  من  معينة  فئة  أو  االشخاص  من  معينة 
وأحيانا مجموعات كاملة من الناس أو الناس بشكل 
عام،  وكثيرا ما ترتبط الكراهية بالعديد من المشاعر 
مثل الغضب والعنف و يمكن للكراهية دفع اإلنسان 
البركه  دور  يأتي  وهنا  المتطرفة.  اإلجراءات  إلى 
كما  مفعولها  وابطال  العداوه  هذه  لدرء  واالحسان 
وان  فأطعمه  عدوك  جاع  “إن  األنجيل؛  من  تعلمنا 
عطش فاسقه، فانك بذلك تجمع حجر نار على رأسه” 
المعلم  كما رايناها في قصة  )رو 20:12(. وايضاً 
ابراهيم الجوهري مع الرجل الذي كان ال يفتأ يهين 
شقيقه المعلم جرجس الجوهري بالفاظ نابيه في غدوة 
ورواحه  ولما استدل المعلم إبراهيم على منزل هذا 
الهدايا واألطعمة  إليه كمية كبيرة من  الرجل أرسل 
المختلفة دون علم أخيه فتغير حال الرجل إلى النقيض 
يسامحك”  عبارة “هللا  في  فقط  البركه  تتمثل  قد  كما 
اللفظيه وهي  األسائه  في حالة  كثيراً  نستعملها  التي 

بالحقيقه عباره تحمل معنى البركه واالحسان.
 

ثالثاً صلوا ألجل الذين يسيُئون إليكم ويطردونكم 
الحسي  البدني  االيذاء  في  المتمثله  )العداوه 

والجسمي(: 
  حينما يطردكم الناس من أماكنكم ويحاولون أن 
حادث  هو  كما  الطرق  بشتى  األذى  يد  اليكم  يمدوا 
األن في مختلف بقاع األرض فال مناص من الصاله 
علي  يصعب  نفسي(  عن  هنا  )اتحدث  فانا  الجلهم 
جداً بل ال يمكنني أن أبارك أو أُحسن إلى من يسيُئ 
مطروداً  أكون  حينما  ببساطه؛  الني  ويطردني  إلي 
ال أكون في وضع يسمح لي بهذا بل كل ما أستطيع 
تقديمه في هذه الحاله هو مقاومة أفعال  المسيئين عن 
الصاله لكي يبطل  طريق الصاله من أجلهم وايضاً 

هللا خططهم الشريره ويهديهم .    
    

المختلفه  العداوات  هذه  يجمع  أن  السيد  أراد  لو 
لكان  الدرجه  بنفس  جميعاً  معها  نتعامل  ويجعلنا 
أَِحبُّوا   العنيكم.  أَِحبُّوا   أعداَءكم.  أَِحبُّوا   “ قال  قد 
ُمبِغضيكم. وأَِحبُّوا  الذين يسيئُون إليكم ويطردونكم” 
لكنه لم يقل هذا بل ولم يفعله أيضاً فحينما أتى إليه 
الشاب ليحاوره )محاوره فكريه(، يقول الكتاب”نظر 
تجاوز  حينما  لكن   22:10 مر  واحبه”  يسوع  إليه 
االيذاء  إلى  واللفظيه  الفكريه  العداوه  مرحلة  اليهود 
ياابتاه  أجلهم”  السيد من  الصليب طلب  البدني وقت 
لو 34:23  يفعلون”  ماذا  يعلمون  ال  النهم  أغفرلهم 
من  وطلب  اسطفانوس  الشهيد  صلي  أيضاً  وكذلك 
الرب حينما كانوا يرجمونه أن ال يقم لهم هذه الخطيه 

) أعمال 59:7 ( 
 

 الخالصه أنه مع تسليمنا بأن المباركه واالحسان 
والصاله من أجل األخرين هي كلها من أعمال المحبه 
إلى أن أعمال المحبه المختلفه  فيجب أن ننتبه جيداً 
واحداث  مواقف  في  بها  للتعامل  جميعها  تصلح  ال 
تأثيرها.. و  شدتها  في  البعض  بعضها  عن  تختلف 
هنا يأتي دور الحكمه في اختيار عمل المحبه الذي 
تطبيق  من  الهدف  سيضيع  واال  للموقف  يصلح 
إلى  األمر  ويتحول  األيه  هذه  في  المذكوره  المحبه 
فوضى ونبدأ باسم المحبه في أبراء المذنب وتذنيب 
البريء ويختلط الحابل بالنابل فيلتبس علينا األمر وال 
وتصبح  المصيب  ومن  المخطيء  من  نعرف  نعود 
العقول  الفساد  الشيطان  خلفه  يتخفى  سالحاً  المحبه 
الن “مبريء المذنب ومذنب البريء كالهما مكرهه 
للرب” أم 15:17 ... فالسيد المسيح كان يعمل عماًل 
خده  على  لطمه  من  وبخ  حينما  المحبه  أعمال  من 
كما كان يعمل أيضاً عماًل من أعمال المحبه حينما 
بيالطس  أراد  عندما  األمر  بحقيقة  بيالطس  واجه 
استعراض قوته حين قال للسيد المسيح “ أما تكلمني 
أن  وسلطاًنا  أصلبك  أن  سلطاًنا  لي  أن  تعلم  الست 
أطلقك” يو 10:19 فجأته االجابه الفوريه:   “لم يكن 
لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق” 

يو 11:19 

لكل أمر حتت السماوات وقت .... 
إجيابيه احملبه وسلبيه العداء   

بقلم مسري جرجس
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  موقف جتاه مشروع 

قانون أمريكي
Oliver كتبها  

كتبت من قبل عن قانون بناء الكنائس مقااًل بعنوان العقد 
العشرة لقانون العزبى الجديد .يمكنك قراءته هنا

https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=1372899722743477&
id=1326669357366514

لن أكررما ذكرته في المقال السابق فقد أثبتت األحداث 
وقانون  برلمانية  سياسية  دعاية  الكنائس  بناء  قانون  أن 
وهمي تجميلي لم يتفق مع الواقع في  شيء.فلم تبن كنيسة 
أن  قبل  من  حتي  بعدها  للصالة  مكانين  هدم  بل  بموجبه 
يصبحا كنيسة بعد  وذلك حرصاَ علي مشاعر اإلرهابيين 
واألمن و المحافظ الذي يحقق رغباتهم.و تعرض الغوغاء 
المسيحيين بعدها.  للمسيحيين في قريتين وهدموا ممتلكات 
ثم ظهرت صور بيت العائلة تفقأ أعين المسيحيين وتخرج 
لسانها للقانون.و لكي نتأكد من إعجاب األزهر ببيت العائلة 
الفكرة هناك  تنفيذ  ميانمار  ليقترح على  منه  فقد سافر وفد 
الصدامات  جراح  يعمق  لكي  الهدامة  خبراته  إليهم  ناقاًل 
جعل  المعيب  الكنائس  بناء  قانون  بناء  قانون  الذى  هناك. 
بعض النشطاء من خالل منظمة التضامن القبطي يجمعون 
وبدون  المتحدة  الواليات  في  المسيحيين  آالف  تأييدات من 
هذه التوقيعات لآلالف ال يمكن أن تتحول المناشدة إلي طلب 
بواسطة نائبين من الكونجرس لتقديم مشروع في الكونجرس 
لمراجعة ترميم الكنائس في مصر التي تأثرت من أحداث 
2013 . فلم تكن هذه مجرد فكرة لشخص نستسهل الهجوم 
عليه بل فكرة أيدها آالف من المواطنين الذين فقدوا األمل 
في قوانين مصرية تنصف مسيحيي مصر.هذا المقال ليس 
نهاية الحديث لتقييم هذه الفكرة بل هو مقدمة  لمقال آخر تال 
أرجو  السياسية.لهذا  وأبعاده  القانون  مشروع  عن  للحديث 
من  القارئ العزيز  أن يحتفظ برأيه لحين عرض الفكرة 

إلي النهاية ثم بعد ذلك لك ما تشاء.
قبل الخوض في األمر فإن المشروع لم يقدم للكونجرس 
الكونجرس اصاًل وأن كل حمالت  يناقشه  لم  وبالتالى  بعد 
اإلستنكار من شخصيات مكررة  ومقررة علينا هم مجندون 
صفة   يحملون  كانوا  لو  وحتي  المسيحيين   حقوق  ضد 
مسيحيين.هؤالء ال يدركون أنه ال يوجد مشروع قانون حتي 

اآلن بل فكرة.
ترميم  علي  تقتصر  ال  االمعلنة  الفكرة  أن  النظر  ألفت 
الكنائس بل كل الممتلكات التي دمرت أو أتلفت أو أحرقت 
مسيحيون ضع  مالكها  ألن  فقط  طائفية  ألسباب  نهبت  أو 
والوثائق  والمتاحف  والمنازل  والمدارس  المستشفيات 
مسيحية(  )ممتلكات  كلمة  تقرأ  وأنت  خاطرك  في  القبطية 
الحكومية  اإلعالم  آلة  تروج  كما  فقط  كنائس  ليس  .فاألمر 

في مصر.
العالم  في  المسيحيين  فقدان  حجم  تعرف  أن  أردت  إذا 
بحث  عمل  يلزمك  مصر  في  وآثارهم  ومتاحفهم  لوثائقهم 
يسرق  تاريخنا  أن  النتائج.لتعرف  وستصعقك  دقيق  عميق 
يوما بعد يوم.و أن وثائقنا تباع لمن يريد  .و سيأتي الوقت 
أمجاد  عن  أكاذيب  يسوقوا  أن  اللصوص  فيه  يتوهم  الذي 
كنيستنا  مطمئنين أنهم حجبوا آثارنا وتراثنا  وعتموا علي 
حضارتنا عارفين أنهم يحجبون وثائقنا التي تفضح أكاذيبهم 
لكن هيهات فأوهامهم لن تغلب الحقيقة مهما أعدموا أثارنا 
الكثير مما ال يعرفونه  أننا نملك  ومخطوطاتنا.و سنفاجئهم 
ناهيك عن غيماننا الذي هو أعظم من كل األسانيد وثقتنا بيد 
لو وجدنا ذات يوم  ما متحف قبطى   نتفاجأ  لن  هللا معنا.. 
تمتلكه قطر يعرض أو يبيع آثارنا القبطية أو معرض أثرى 
ومخطوطات  وثائق  يبيع  سعودية  أموااَل  تمتلكه  لندن  في 
قبطية نهبها اإلخوان بمساعدة طنطاوي والمجلس العسكري 

الذى دهس شهاداءنا في ماسبيرو.
إذا أردت أن تعرف فقداننا لممتلكاتنا أدخل مدارسنا )التي 
كانت قبطية( وأنظر من صار يمتلكها وماذا صار يدرس 
العليا  اليد  له  القبطي وأنظر من  المستشفي  إلي  أدخل  بها. 
العظيم. المستشفي  هذا  رسالة  أنحسرت  وكيف  اآلن  فيها 

إسأل نفسك وكن شجاعاً كيف تم تمرير قانون بناء الكنائس 
دون مناقشة )إسأل في هذا النائب د عماد جاد( حينها تتأكد 

أن النواب األقباط ديكور للمجلس.
إذهب إلي األماكن التي تعرضت لهجوم الغوغاء بسبب 
بناء أو محاولة بناء مكان للصالة .إسأل أيا منهم هل عوضك 
أحد ؟ هل تم إعادة بيتك المخرب؟ هل عالجوك جيدا من 
فيه؟  أنت اآلن آمن  لبيتك؟ هل  إصاباتك؟هل تركوك تعود 
ماذا تفعل في شتاءك وصيفك وسقف بيتك ما زال منهدماً؟ 
أنفسكم  الحق.ضعوا  في  فكروا  الظلم  عن  تدافعوا  أن  قبل 
مكان هؤالء وحتي لو ساعدتهم الكنيسة ورجال الخير من 
مسئوليتها عن حماية  من  الدولة  يعفى  لن  فهذا  المسيحيين 

متساوية عادلة لكل مواطن على أرضها.إسألوا المتضررين 
أواًل  ثم قولوا ما شئتم.قولوا عن هذا القانون أنه خيانة وأنه 
لوبى صهيوني وأنه فتنة لكن ماذا عن الخاسرين في تلك 

األحداث هل سيغنون معكم نفس القصيدة؟
في  قامت  الدولة  أن  السيسي  الرئيس  تصريح   أصدق 
هجالة بترميم الكنائس التي كانت متروكة لكي تقطع علي 
مشروع القانون الجدوي من صدوره وبهذا يكون قد أثمر 
الثقافية  بالممتلكات  الخاص  المزيد  قبل صدوره لكن هناك 

واألثرية وتعويضات الضحايا لم تتخذ فيها اي خطوة. 
الذين يهاجمون الفكرة كأنها قانون تم إصداره  ال يقرأون 
بل يجمعون نقاطاً في تأييد السلطة  وهم مكشوفون للكثيرين 
وال يعدلون.و ندعوهم أن يقرأوا  المشروع  ومن يجد فيه 

كلمة كاذبة فليهدمه كما يهدم كل ما هو مسيحي في مصر
http://v1.brotherrachid.com/ar-/%D985%
%D982%%D8%A7%D984%%D8%A7%
D8%AA/ArticleID/164
الجلسات  بالتأييد  أحق  أيهما  نعرف  أن  جداً  المهم  من 
العرفية التي تشجع اإلرهابيين وتقتل القانون أم القانون الذي  
ليعيدوا لكل صاحب حق حقه.  المسئولين بطريقة ما  يلزم 
الحقوق القانونية في مصر عرجاء ألن القضاء في مصر 
سلفي الهوي ينظر بعين إلي ما تريده السلطة وبعين أخري 
قانون.  دون  يحكم  ثم  اإلرهابيين  السلفيين  يرضي  ما  إلي 
في  وليس  القاضي  قلب  في  هوي  اإلرهاب  مع  التعاطف 
القانون لذلك يرتع اإلرهابيون في السجون أكثر مما يعيثون 
التي  التهم  أن معظم  بدليل  السجون  ترويعا وإفسادا خارج 
تحاسب عليها قيادات اإلخوان اآلن هى عن جرائم أرتكبت 
القضاة أن  قانون يجبر  وهم محصنون في سجونهم؟ نريد 

يحكموا بالقانون وليس باألهواء. 
أنا ضد هذا  المشروع األمريكي 

جديد  قانون   ضعوا   , الدستور  من  الثانية  المادة  إلغوا 
لبناء كنائس ليس فيه سوي سطر وحيد  هو : .ينطبق علي 
في  بناء  أي  لها   يخضع  التى  القوانين  نفس  الكنائس  بناء 
مصر وال سلطة لرفض البناء ألي مسئول. إنتهي النص. 
إذا  أمنية.  بتعليمات  في مصر  مغلقة  كنيسة  فتحتم 52  إذا 
إلتزمت الدولة قوال وفعاًل  إلتزاماً دائماً بحق المواطنة  مع 
إلغاء بيت العائلة الذى يكرس الظلم,أقبضوا على من يتعدي 
علي كنيسة أو منشأة أو ممتلكات لمسيحي وعاقبوه ليكون 
بأن  الطائفية  تلونوا  وال  باسماءها  األحداث  سموا   . عبرة 
أن  مسيحي  لكل  نظر.سهلوا  قصر  عنده  أو  مختل  الجاني 
يأخذ حقه دون مجاملة سواء في التعليم او المناصب في كافة 
المجاالت وليكن معيار الكفاءة هو الفيصل بين المواطنين. 
بعض  بيد  المنهوبة  ومخطوطاتنا  المسروقة  آثارنا  أعيدوا 
به.عاقبوا  العاملين  واألثريين  القبطي  المتحف  رؤساء 
وواضعى  اإلعالميين  والمتطرفين  والمفتيين  المحرضين 
المناهج التعليمية  المتطرفة بإستبعادهم من مشاهد الصدارة 
ومواقع المسئولية . علموا النشء المواطنة السوية التي ال 
إستعالء فيها من أحد على أحد. أفصلوا المدرسين والمديرين 
ورؤساء أقسام الجامعات والعمداء ورؤساء الجامعات الذين 
ثبت تطرفهم وتعصبهم وعرقلتهم لحقوق المواطن المسيحي.
الميالد. ما عدا شهادة  الهويات  الديانة من كل  إلغوا خانة 
إلغوا جريمة اإلزدراء الديني . حولوا التعليم األزهرى كله  
إلي تعليم عام  مفتوح للجميع خاضع لوزارة التعليم  والتعليم 
العالى خضوعاً مباشراً وحيداً وال دور لألزهر في المجتمع 
سوي في الشئون الدينية وهو نفس ما تطلبونه من الكنيسة 
وقيادتها.عدلوا قوانين الميراث لمن ولدوا من أبوين مختلفي 
إحتفلوا  األسر.  تلك  الحضانة ألطفال  قوانين  الديانة.عدلوا 
سأشعر  الوطن.ساعتها  عليها  يجتمع  كمناسبة  األعياد  بكل 
أن مصر وطني الذي لم يسرقه أحد وانني مثل كل مصري 
لي ما له وعلى ما عليه دون أية تفرقة.ساعتها أقول أنا ضد 
الشروط  هذه  بأن  .علماً  األقباط  قانون خارجى يخض  أى 
ليست سوى حق طبيعي ال تطلب تمييزا أو تفضياًل بل فقط 

مساواة ومواطنة.
لكن والحال علي ما هو عليه فكيف أشجب وأستنكر فكرة 
المهدرة.  بحقوقنا  يطالب  العالم  في  جهة  أي  من  مشروع 
جانب  أي  أقرر  ثم  جيداً  الفكرة  وأتفهم  أفكر  أن  حقي  من 
فكرة  على  تتهكم  أن  قبل  مسلم  وكل  مسئول  كل  .يا  أقف 
مشروع القانون وتعتبر من يؤيده خائناً للوطن ضع نفسك 
مكاننا.نحن نذبح علي الهوية ونفجر في كنائسنا نحن ننهب 
وتحرق ديارنا ونرغم لكي نجلس في مجالس عرفية تزيد 
األلم ألماً وتضغط علي المظلوم وتقهره وتبتزه لكي يلتقطون 
لهم صورة أنهم نجحوا في وأد الفتنة بينما هم وأدوا األقباط 
الثانوية  بناتنا تختطف وبعضهن يأخذ صفرا في  الفتنة.  ال 
العامة في كل المواد. يحكمون علي أطفالنا بالحبس خمس 
سنوات بتهمة إزدراء ثم يحكمون علي كاتبة بالحبس ستة 
يتركون برهامي وأمثاله   التهمة؟  لنفس  شهور مع اإليقاف 
يكفرنا ويسبنا ويشجع على ذبحنا  ويبرأ القتلة ويبيع الفكر 
الداعشي ليل نهار  وال يوقفه أو يحاسبه أحد فكن مكاننا يا 
أخى  المسلم  وقل لنا بالحق ماذا تفعل لو كان المختطف 
موضع  والمحترق  أبيك  والمذبوح  بيتك  والمنهدم  طفلك 
في  ويكفرونك   يسبونك  اليوم  في  مرات  وخمس  عبادتك 

الميكروفونات قل لي ماذا تفعل ومن ستؤيد؟

املسكوت عنه فى تريان وصنافري
عبد الناصر سالمة

ال  وبما  القضاء،  أكد  أن  بعد 
لجزيرتى  مصر  ملكية  الشك،  يقبل 
العقبة،  بخليج  »تيران وصنافير« 
أبداً  نتغاضى  أال  يجب  أننا  أرى  
األهمية  فى  غاية  أمور  ثالثة  عن 
ذلك  األول:  القضية،  هذه  أفرزتها 
التى تعمدت  بالمستندات  يتعلق  الذى 
ضياع  بهدف  إخفاءها،  الحكومة 
فى  المسؤولية  وتحديد  مصر،  حق 
هناك  أن  هو  الثانى:  الصدد،  هذا 
بأحرف  كتابتها  يجب  شرف  لوحة 
فى  وقفوا  الذين  ألولئك  نور،  من 
مصر،  أرض  عن  يدافعون  المحاكم 
لمجرد  حبسهم  تم  الذين  هؤالء  كما 
أنهم وقفوا فى الشارع يطالبون بعدم 
عن  ناهيك  األرض،  عن  التنازل 
الذين  ألولئك  سوداء  أخرى  قائمة 
حملوا على عاتقهم التفريط فيها، أما 
هيئة  بدور  المتعلق  ذلك  فهو  الثالث 
لها  إذا كان يحق  الدولة، وما  قضايا 

العمل ضد مصلحة الدولة.

ال  أنه  على  التأكيد  الطبيعى  من 
عن  التغاضى  حال  بأى  أبداً  يجب 
أولئك الذين تعمدوا إخفاء المستندات، 
الوزارات  فى  موقعهم  كان  سواء 
رئاسة  أو  الوثائق،  دار  أو  المعنية، 
أخرى،  جهات  أى  أو  الوزراء، 
بين  المتبادلة  والمكاتبات  كالخرائط، 
المصرية  الدولة  بين  أو  الوزارات، 
ودول أخرى، أو محاضر اجتماعات 
التى  المستندات  مجلس األمن، وهى 
القضائية  الدعاوى  مقيمو  استطاع 
جهات  من  بعضها  على  الحصول 
الحصول  فى  أخفقوا  بينما  خارجية، 

على البعض اآلخر.

من  األولى  هى  ربما  هذه  قضيتنا 
أن  يثبت  لم  أنه  ذلك  عالمياً،  نوعها 
لهذه  ملكيته  بعدم  أقر  ما  بلداً  هناك 
األرض أو تلك، فى الوقت الذى تعج 
بمئات  والدولية  المحلية  األروقة  فيه 
والمكاتبات  والمستندات  الوثائق 
ناهيك عن أحكام  تثبت ملكيته،  التى 
القانون الدولى فى هذا الشأن المتعلق 
بُقرب أو بُعد أى جزر متنازع عليها، 
وهى  تلك،  أو  الدولة  هذه  يابسة  من 
القاعدة التى كان يجب أن تحسم هذه 
ناهيك  لصالح مصر،  مبكراً  القضية 
أيضاً عن المستقر عليه دولياً فى هذا 
فى  فوكالند  جزر  من  بدءاً  الصدد، 
المحيط األطلنطى، القريبة من يابسة 
الواقع  بُحكم  والواقعة  األرجنتين، 
العديد  أو  البريطانية،  السيادة  تحت 
تحت  الواقعة  األفريقية  الجزر  من 

السيادة الفرنسية.

الملكية  تثبت  التى  الوثائق  إخفاء 
المسؤولين  من  أى  لدى  المصرية، 
أو أى من الوزارات، إنما يوقع هذه 
الجهة تحت طائلة القانون، مادة 77 
المصرى:  العقوبات  قانون  من  )أ( 
يعاقب باإلعدام كل من ارتكب عمداً 

باستقالل  المساس  إلى  يؤدى  فعاًل 
البالد أو وحدتها أو سالمة أراضيها، 
مادة 77 )هـ(: يعاقب بالسجن المؤبد 
مع  بالمفاوضة  ُكلف  شخص  كل 
شؤون  من  شأن  فى  أجنبية  حكومة 
الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

إال أننا إذا كنا أمام جرائم واضحة 
جهات  فيها  ساهمت  الشكل،  بهذا 
يجب  نفسه  الوقت  فى  فإننا  رسمية، 
أال ننسى أن هناك لوحة شرف، يجب 
على كل وسائل اإلعالم نشرها فوراً، 
تضمينها،  الدراسية  المناهج  وعلى 
عاتقهم  على  حملوا  الذين  ألولئك 
الكثير  وبذلوا  األرض،  عن  الدفاع 
الحصول على  الجهد، فى سبيل  من 
المستندات التى تثبت ذلك، من داخل 
وخارج الُقطر المصرى، فى ظروف 
بما  أثبتوا  أنهم  ذلك  الصعوبة،  بالغة 
ال يدع مجااًل للشك أنه مازال هناك 
شعب ينبض بروٍح وطنيٍة، على مدار 
عن  الدفاع  أجل  من  يتفانى  الساعة، 
تحملوا  الذين  أولئك  خاصة  وطنه، 
قسوة االعتقال، ثم أحكام الحبس فيما 

بعد.

قضايا  هيئة  أزمة  ذلك  بعد  تأتى 
الدولة، وهى التى كما يبدو من اسمها 
مصالح  عن  بالدفاع  فقط  تختص 
العكس،  وليس  المصرية،  الدولة 
رواتبهم  على  يحصلون  أنهم  ذلك 
حصلوا  كما  المصرية،  الدولة  من 
وجامعات  مدارس  فى  تعليمهم  على 
يُحتم  بما  مصرية،  بأموال  مصرية، 
ساحات  فى  الوقوف  عدم  عليهم 
إذا  بالنا  ما  الهدف،  لهذا  إال  المحاكم 
وجدنا أن هذه الجهة تقف أمام القضاء 
تدافع عن وطن آخر، أو مصالح دولة 
التنفيذية  السلطة  أن  لمجرد  أخرى، 
التجربة  أن  أعتقد  ذلك،  منها  طلبت 
عوارا  هناك  أن  عن  كشفت  اآلن 
قانونيا يُحتم التوضيح أكثر فى قانون 
إنشائها، بما يجعل من حق هذه الهيئة 
بل  مستقباًل،  المهام  هذه  مثل  رفض 

بما ال يمنح أى سلطة تكليفهم بها.

هذه  أن  أتصور  حال،  أى  على 
الباب واسعاً،  تفتح  أن  القضية يجب 
كثيرة  ثغرات  إلصالح  بعد،  فيما 
قائمة بالفعل، ال يجب أيضاً التغاضى 
عنها، بدءاً من صالحية الحكومة من 
عدمها، فى التوقيع على اتفاقيات على 
هذا القدر من الخطورة، دون الرجوع 
إلى الشعب، أو حتى البرلمان، وكذلك 
إجراء  فى  الحكومة  صالحية  مدى 
ية، بما يؤكد  المفاوضات بطريقة سّرِ
أن النية ُمبيتة لشىء ما، تأباه اإلرادة 
الشعبية، ثم بعد ذلك الضرب بُعرض 
وإرسال  نافذ،  قضائى  بُحكم  الحائط 
االتفاقية إلى البرلمان بهدف إقرارها، 
وهى أمور تؤكد جميعها على مخالفة 
العقوبات،  قانون  من   77 المادة 

وجميعها ال تسقط بالتقادم.

المقال التالى لمناقشة فكرة مشروع القانون من عدة زوايا1- مبررات السياسة 
السياسى  الموقف  مبررات    -3 المشروع  تبنوا  الذين  مبررات   -2 األمريكية 
فأنا  أميل  المبررات  الكنسية . ومع  كل  القيادة  المصرى 4- مبررات موقف 
لتوقع أنه لن يحدث ولن يصدر هذا القانون .لكنني سأكتب ليتفهم البعض الموقف 

بأكثر عمقاً.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / O l i v e r - t h e -
writer-1326669357366514/



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

 دير جبل التجربة / االربعون كهفآ / ارحيا القدس
الدير واحة روحية يطل على العالم من بعيد

السنة التاسعة ، العدد )232(  - األربعاء 18 يناير  2017

 يطل على أريحا يسمى جبل التجربة 
بـ جبل قرنطل Quarantal  وقرنطل 
كلمة يونانية من أصل التينى معناها 
جبل  أيضا  يسمى  كما  األربعين 
 350 إرتفاعه  يبلغ  الذي  األربعين  
متًرا فوق مستوى سطح البحر ويطل 
في  األردن  لوادي  رائع  منظر  على 
فلسطين،  مدن  إحدى  أريحا  مدينة 
وهو الموقع الذي قضى السيد المسيح 
متعبًدا،  صائًما  وليلة  يوًما   40 فيه 
إعتكف في هذا الجبل ولحقه الشيطان 
هذا  وفي  لوقا”،  “إنجيل  ذكر  كما 
“ليس  للشيطان:  المسيح  قال  المكان 
بناء  تم  اإلنسان”.  يحيا  بالخبز وحده 
الدير فوق الكهف الذي أقام فيه السيد 
المسيح، وأول من فكر في المحافظة 
هيالنة،  الملكة  المكان  قدسية  على 
حيث قامت عليه تشييًدا قديًما منذ عام 

325 ميالدي.

يد  على  الدير  هذا  ترميم  تم 
األرشمدريت أفراميوس سنة 1892 
لتصعد  مرات.  عدة  ُجِدَد  ثم  ميالدي 
إلى هذا الدير هناك طريق واحد وهو 
الصعب  ومن  اإلنحدار  شديد  ممر 
تسلقه، ولكن تستطيع اآلن أن تصعد 
الذي  التلفريك  بواسطة  الدير  إلى 
ومن  معينة،  نقطة  حتى  حديثا  ركب 
من  كبير  عدد  تصعد  أن  يجب  ثم 
هو  الذي  الدير  الى  وصوال  األدراج 
واحة روحية بكل ما تعنيه الكلمة من 
إلى  مرورك  أثناء  َستُشاهد  معاني. 
الدير مجموعة من الكهوف )المناسك 
كهف   40-30 حوالي  الرهبانية( 
للجبل،  الشرقية  المنحدرات  على 
الرهبان والنساك في  سبق أن سكنها 
لها  تعرض  التي  اإلضطهاد  سنوات 
المسيحيون ولهذا تسمى هذا الجبل فى 
حقبة من التاريخ جبل األربعين راهيا 
نسبة لأليام التى قضاها السيد المسيح 
وكأنة  الدير  باقي  أما   ، الجبل   فوق 
الدير  على  يُشرف  الهواء.  في  ُمعلق 
الرهبان وهو  أرشمندريت وعدد من 
الروم  لبطريركية  التابعة  من األديرة 

األرثوذكس في القدس.

يكفى  ماء  بئر  بالدير  يوجد  كما 
إحتياجات الرهبان والزوار 

في  يقع  بالصخر  منحوت  والدير 

التى  أريحا  مدينة  في  القمر  مدينة 
كانت تسمى قديما مدينة القمر، إحدى 
مدينة  وأقدم   ، المقدسة  األرض  مدن 
في التاريخ، حيث يرجع تاريخها إلى 
العصر الحجري أي نحو 7000 سنة 
السيد  الدير بقي  الميالد. في هذا  قبل 
على  ويطل  يوماً   أربعون  المسيح 
أما  األردن،  نهر  لوادي  رائع  منظر 
شديد  فهو  الدير  إلى  المؤدي  الممر 
عدة  قبل  تسلقه.  وصعب  اإلنحدار 
سنوات تم إقامة تلفريك أريحا ضمن 
السياحي،  السلطان  مجمع  مشروع 
إلى  ينقلك  بالعالم  تلفريك  وهو أطول 
منتصف المسافة حيث تجد إستراحه 
الوصول  التلفريك تستطيع  وبواسطة 
الدير ويبقى  الى  الموصل  الممر  الى 
درجة   150 على  الصعود  عليك 
ممتعة  جولة  في  الدير  الى  لتصل 

تستحق كل هذا العناء.

كنيسة دير قرنطل

الدير   بداخل  صغيرة  كنيسة  وتوجد 
وداخل  الجميلة  باأليقونات  مزينة 
الكنيسة سلم صغير يؤدى إلى المغارة 
بها صخرة يقال أن السيد المسيح كان 
فترة  فى  الصخرة   هذه  على  يستند 

وجوده على الجبل

أقام  الذي  الكهف  الدير فوق  بناء  تم   
فيه السيد المسيح، والملكة هيالنة ْاول 
قدسية  على  المحافظة  في  فكر  من 
قديما  تشيدا  عليه  قامت  المكان حيث 
منذ عام 325 ميالدي. يشاهد الزائر 
حوالي  الكهوف  من  مجموعة  للدير 
الشرقية  المنحدرات  على   40-30
أما  الرهبان،  سكنها  أن  سبق  للجبل 
الهواء  في  معلق  وكأنه  الدير  باقي 
تبدو غريبة من غرائب هذا  بصورة 

العالم الواسع.

يقع هذا الدير إلى الشمال الغربي من 
مدينة أريحا وكلمه  كورنتال الالتينية 
أعطاه  الذي  االسم  األربعين  بمعنى 

الفرنجة لهذا الجبل عام 1112م. 

كانت الطريق المؤدية للجبل في غاية 
شبكة  اليوم  تربطه  لكن  الصعوبة 
بطول  أريحا،  تل  أمام  من  تلفريك 
عام  إنشاؤه  تم  تقريبا  1كم  حوالي 

1998م عن طريق جهد خاص. 

اإلنجيل  في  الدير  هذا  قصة  وردت 

المسيح  تجربة  إبليس  حاول  عندما 
ولذلك يسمى الجبل بجبل التجربة أو 
الروم  الدير  هذا  عمر  قرنطل.  جبل 
األرثوذكس، ويوجد به كنيسة صغيرة 
للسيد  صور  وبها  15×12م  نسبيا 
القديسين،  وبعض  والعذراء  المسيح 
غرفة  ثالثين  على  الدير  يحتوي 
بلكونات  خمس  له  يوجد  للرهبان، 

معلقة في الهواء 

والدير جزء منه محفور في الصخر 
جبل  سفح  من  العلوي  الجزء  في 
قرنطل والباقي تم بناؤه. لقد تضاعفت 
إنشاء  بعد  الدير  تزور  الذي  األعداد 
التلفريك حيث يعتبر دير قرنطل من 
الهامة في محافظة  األماكن السياحية 

أريحا.

دير قرنطل أو جبل التجربة هو دير 
منحوت بالصخر يقع في مدينة القمر 
مدينة أريحا  وأقدم مدينة في التاريخ 
العصر  إلى  تاريخها  يرجع  حيث 
قبل  سنة   7000 نحو  أي  الحجري 
السيد  بقي  الدير  هذا  ..في  الميالد 
متعبدا  يوماً صائما  أربعون  المسيح  
في  تعمد  أن  بعد  الشيطان..  وجربه 
الجبل  هذا  في  اعتكف  األردن  نهر 
لوقا  إنجيل  ذكر  كما  الشيطان  ولحقه 
وفي هذا المكان قال المسيح للشيطان 

)ليس بالخبز وحدة يحيا اإلنسان ( .

الدير الذي يقع في مدينة القمر “أريحا” 
األقدم على مر التاريخ، جذب الكثير 
من السياح للمكان ال سيما وأن شكل 
البناء وموقعه كان له األثر الكبير في 
ما يعرف  أو  ارتياده. “دير قرنطل” 
بـ “جبل األربعين”  هو بناٌء ملتصٌق 
بصخور ذلك الجبل، فكان من المثير 
بدا  هدٍف  إلى  نصل  أن  لنا  بالنسبة 
تساءلنا  حين  لكن  الوصول،  صعب 
عن طريقة الوصول لقمة الجبل الذي 
يتميز بحدية وعمودية كبيرة، أخبرنا 
هو  ذلك  إلى  الوسيلة  بأن  المرشدون 

“التلفريك” أي القطار المعلق!.

وكان الزوار والسياح كانوا يصعدون 
وجود  قبل  األقدام  على  الجبل 
المدة  تتراوح  كانت  حيث  التلفريك، 
التي يقطعون خاللها المسافة الشاهقة 
ساعيتن  إلى  ونصف  ساعة  بين  ما 

حتى يصلوا إلى المكان.

    

كلمتني وخالص
دعوة للمصاحلة

و  ننسي  ان  علينا  البد  انه  مايبدوا  علي 
نتناسي ما حدث لسيدة الكرم و نكتم أحزاننا 
افعل  فماذا  ذلك؟  يكون  كيف  لكن  و  بداخلنا 
ان  لي  كيف  و  الدم  الغليان  درجة  لخفض 
نسمة  الصدري الستنشاق  قفصي  أوسع من 

تطيل عمري ؟؟
المنيا/  نيابة  المنيا/  قاضي  المنيا/   محافظ 

عمدة المنيا 
رجال ال غش فيهم !!!!! 

 االسكاروسى

فنان عراقي يصنع نسخا مصغرة آلثار دمرتها داعش
العراق-رويترز

 

بينما حتارب القوات العراقية الستعادة مدينة املوصل بشمال البالد من قبضة 
تنظيم داعش وفي استديو صغير يستخدم فنان في مدينة أربيل القريبة الطمي 

ليصنع نسخا من اآلثار األشورية التي دمرها التنظيم.
نينوس ثابت )18 عاما( درس الفن في جامعة املوصل ويصنع نسخا مصغرة من 
متاثيل دمرها املتشددون حني اجتاحوا مدينة منرود األشورية التي ميتد تاريخها إلى 

ثالثة آالف عام وتقع إلى اجلنوب من املوصل وكان ذلك قبل عامني ونصف العام.
من بني التماثيل الثيران اجملنحة ذات الوجوه البشرية التي تعرف باسم الماسو 

ورأس برونزي للملك سرجون األكدي.
وقال لرويترز خالل زيارة لالستديو اخلاص به “أكيد من تشوف آثار بلدك تتدمر خالل 

دقائق وهي حضارة عمرها آالف السنني فأكيد تتألم وخاصة الشخصيات املهتمة باآلثار والفنون بشكل عام فكانت بصراحة 
نكسة لآلثار والتراث انه اتدمر من قبل أشخاص ارهابيني ال دين لهم.”



السنة التاسعة، العدد )232(  - األربعاء 18 يناير  122017

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

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

ahram.teeba@gmail.com
او

  8164gindi@rogers.com

عيـن النهـــار )2(
قصة: عـادل عطيـة

عند النهر
إلى  وعبرت  الشمس،  زهرة  قامت     
إلى  جاءت  وعندما  المظلمة«.  »الحديقة 
ريثما  شاطئه،  على  قلياًل  جلست  النهر،  ضفة 
بعض  على  لها  تشير  بالشمس  فإذا  تستريح. 
الزهرات اليانعات، الالتي كن بإنتظارها، وقد 
منحتهن، القدرة على أن يلمحوا ظل الخيرات 
كل  في  والمناداة  اآلتي،  ملكوتها  في  العتيدة 
الموعد«،  »زهرة  مجئ  باقتراب  الحديقة، 
ملكة  طريق  إلى  وتهديهم  ترشدهم،  التي 
النور. فاختارت »عين النهار« سبع رفيقات، 
»عصفور  »القرنفل«،  »السوسن«،  هن: 
الجنة، »آستر«، »بوفارديا«، »هيدرانجيا«، 

»اإليساتك«. 

بلغن  حتى  برفقتهن  ذلك،  بعد  ومضت،     
الزهور،  حولها  ألتّفت  وهناك  الحديقة.  ساحة 
ففتحت فاها، وقالت بصوت فيه قوة وسلطان: 
»أنتن بنات الربيع ال بنات الخريف، فإذا جاء 
الخريف فليجدنكن أحياء«. وقالت أيضاً: »من 
بالمياه  ويرتوي  بالنور،  يفرح  الحياة  يطلب 
رقيقة،  وردة  يديها  بين  حملت  ثم  النقية«. 
تُلقب بزهرة »عطر الملوك«، وقالت: »متعن 
إلى زهرة  الفواح«، وأشارت  الحياة بعطركن 
باهتمام  تصغي  رأتها  عندما  الزرقاء،  اللوتس 
مصر  في  بتحبب:  لها،  وقالت  كلماتها،  إلى 
الفرعونية، كانوا يسمونك بلغتهم: »سربات«، 
التي  المصرية،  كلمة »شربات«  ومنه جاءت 
تستخدم لوصف كل ماهو جميل.. فليكن دائماً 

جمالِك المبهج المريح، زينة الحديقة!

رأت  الكالم،  بهذا  تتحدث  هي  وبينما     
قادمة  تبطن،  ما  غير  تُظهر  مرائية،  زهرة 
لتنضم إليهن، فقالت: احترسن من تعاليم زهرة 
»الرافليسيا«، التي يبدو منظرها جذاباً بألوانها 
الحمراء والبيضاء، ولكنها ذات رائحة كريهة، 

مثل رائحة اللحم الفاسد!

   ثم دلّت بأصبعها على وردة مكسيكية من 
الواقفات حولها، وقالت: كن ثابتات على المبدأ، 
وال تلّون نفوسكن كما تفعل هذه الوردة، التي 
وردية،  الفجر  وفي  بيضاء،  الليل  في  تكون 
وفي وقت الظهيرة حمراء زاهية، وعند المساء 

بنفسجية!

الروسية، ووقفت  النار«     جاءت »وردة 
قالت:  النهار«،  »عين  رأتها  فلما  بجوارها، 
كّن قويات، وصبورات، ومحتمالت، مثل هذه 
الزهرة؛ فهي ال تحترق إذا تعرضت لعود ثقاب 
لبضع  اللون  زرقاء  نيراناً  بل تصدر  مشتعل، 
يحدث  لم  وكأنه  كانت  كما  تعود  ثم  لحظات، 

شيء!

   بعد برهة، اومأت »عين النهار«، بيدها، 
وقالت لتلميذاتها: اتبعنني.

   وبينما هي ورفيقاتها، يتجولن في بعض 
من  أصيص  فإذا  نظرت  الحديقة،  تخوم 
السيراميك ذات األلوان الالفتة للنظر عند قوائم 
أحد منازل اإلنسان. كان األصيص، يحمل ألوان 
للسيراميك: زرقاء، وصفراء،  الهندسي  النمط 
وكضوء الشمس، وبني.. يحتضن بزهو بعضاً 
من الزهور، الالتي تعشن في لهو يبعدها عن 
معنى الحياة الحقيقية، وعن »الحديقة المنيرة«؛ 
فاقتربت »عين النهار« منهن، وقالت: إلى متى 
تخدعكن الحياة الزائفة بجمالها البراق، وتنسين 
أن حياتكن في هذه الحديقة، ليست سوى رحلة 
عابرة في الطريق إلى مجد »الحديقة المنيرة«، 
المزهوات  الزهرات  البعيد.. ولكن  القائمة في 
وتطاولن  باستخفاف،  إليها  نظرن  بأنفسهن، 
التهكم والسخرية، فمن هن من  بكلمات  عليها 
قالت: اذهبي عنا يا عابدة الشمس! ، ومن قالت: 
ال نريد أن نتبعك يا تباعة الشمس!، ومن قالت: 

أنت لسِت بزهرة بل مجرد رأس زهرة!...

بعطف،  إليهن  النهار«  »عين  نظرت     
على  بادية  عليهن،  العميق،  الحزن  وعالمات 
وما  وعنادهم،  جهلهم،  رأت  ألنها  وجهها؛ 

ينتظرهم من عقاب أبدي!
Mina	R.	Khalil,	J.D.,	H.B.	Comm.
Barrister	&	Solicitor,	Notary	Public	
Real	Estate,	Corporate	Commercial,	Wills	&	
Estate	Planning	
Extensive	knowledge	in	all	areas	of	real	estate	
and	corporate	commercial	law

	املحامي	مينا	خليل		
		خبرا	واسعة	في	العقارات	السكنية	و	التجارية	،	املعامالت	التجارية،

			الوصايا	والتخطيط	العقاري	و	موثق	عام
	العقارات

	-	بيع،	شراء	و	تمويل	العقارات	السكنية	و	التجارية	
	-	بيع،	شراء	و	تطوير	األراضي	؛	قانون	عمارات	و	البناء

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

	-	بيع،	شراء	و	تشكيل	الشركات	و	األعمال	التجارية	(بما	في	ذلك	العيادات،	الصيدليات	و
				المطاعم)

	-	التفاوض	في	االتفاقيات	و	العقود،	عقود	الشراكة	وعقود	املشاريع	املشتركة
	الوصايا	والتخطيط	العقاري
	-	صياغة	الوصايا	و	التوكيالت
	-	الضرائب	والتخطيط	العقاري

	-	توثيق	عام	لجميع	التوكيالت	و	اإلقرارات

		Tel:	(416)	262-0673

Two	Loca(ons:	
- Dundee	Place,	Suite	801,	1	Adelaide	Street	East,	Toronto,	ON		
- 3971	Berryman	Trail,	Mississauga,	ON	L5N	6S8	

طوبي ملن أخرتته وقبلته يارب ليسكن يف ديارك إيل األبد 
تنعي اهليئة القبطية الكندية واألهرام الكندي رحيل

السيدة: عواطف حكيم نصر. 
وخالص العزاء ألبنائها كريلس ومينا وماريا ناجي سعد.

كام تتقدم أرسة الهيئة القبطية الكندية واألهرام الكندي بخالص العزاء 

للصيديل منر حكيم نرص 

يف وفاة شقيقته 

وخالص العزاء للسيده حرمة فوزية والبناءة أبادير وإيريني وإنجي.

 نصلي من أجل نياح املنتقلة في احضان القديسني إبراهيم وإسحق ويعقوب

ونطلب تعزيات السماء للعائلة الكرمية في مصر وكندا.
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الواليات املتحدة 
تقرر رفع العقوبات 

االقتصادية عن 
السودان

الخرطوم 14 يناير 2017- اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير قرار الواليات 
المتحدة برفع العقوبات اإلقتصادية عن السودان ايجابيا وسيمكن بالده من المضي 

في اتجاه بناء »عالقات طبيعية مع واشنطن«.
وأوضح البشير طبقا لتعميم صحفي تلقته »سودان تربيون« خالل لقائه مع اللجنة 
التي قادت الحوار مع اإلدارة األميركية، ان هذا القرار يأتي والسودان يكمل مسيرة 

الحوار الوطني ويتجه لتكوين حكومة وفاق وطني .
ووجه البشير اللجنة بمواصلة الحوار مع الواليات المتحدة »حتى يتم رفع اسم 

السودان من القائمة التي يتهم فيها بدعم اإلرهاب«.
العقوبات  بتعليق  السودانية  والحكومة  االميركية  االدارة  بين  التفاوض  وتوج 
يناير،   17 الثالثاء  من  ابتداء  للسودان  ماسيتيح  وهو  الخرطوم،  على  اقتصادية 
القرار  العالم بما في ذلك االميركية،كما أن  البنكية مع كل بنوك  المعامالت  اجراء 

يؤدي الى فك تجميد االرصدة السودانية في أميركا و البالغة 30 مليون دوالر.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في مؤتمر صحفي ،السبت، بمعية 
ذات اللجنة،إن قرار رفع العقوبات تم عقب اجتماعات نصف شهرية امتدت لست 
أشهر بلغت في حصيلتها 23 لقاءا بين مسؤولين حكوميين وأمريكيين في الخرطوم.
واوضح أن اللجنة المختصة التي تولت التفاوض كانت تعمل تحت اسم » العالقات 
االميركية واالروبية«، وتتكون من وزارات الخارجية والدفاع، والداخلية، والمالية، 

والرعاية االجتماعية، بجانب جهاز االمن والمخابرات، وبنك السودان المركزي.
وأضاف »جرى خاللها تواصل مع الس اي ايه ووزارة الدفاع ومع اوفاك وجهات 
في  المسؤولة  مع  باتفاق  اإلعالم  عن  بعيدا  تمت  اللقاءات  ان  الى  الفتا  اخرى«، 

االدارة األميركية سوزان رايس.
القرار  يصدر  أن  على  البداية  منذ  كان  االتفاق  أن  إلى  الخارجية،  وزير  واشار 
بنهاية عهد ادارة اوباما. مؤكداً أن القرار جاء وفقاً لما تم االتفاق عليه وتم االلتزام 

بالخطة التي وضعت خالل الحوار.
اصدره  الذي   13067 التنفيذينن  الغاءالقرارين  في  القرار  »يتمثل  واردف 
كليتنتون عام 1997 بشأن تجميد األصول لسودانية في الواليات المتحدة . بجانب 

إلغاء القرار 13412الذي اصدره الرئيس بوش في عام 2006.
وأشار الوزير الى أن الحوار السوداني األميركي كان يبحث خمس مسارات هي 
في  السودان  ،ودور  األوغندي  الرب  جيش  ومحاربة  لالرهاب  السودان  مكافحة 
عملية السالم بجنوب السودان، عالوة على الشأن االنساني في المنطقتين، وعملية 
السالم في البالد.وأكد غندور على أن السودان التزم بتنفيذ الخارطة التي وضعت 

في الحوار بين الطرفين.
وأفاد أن السودان كان متهما بتوفير التمويل لجيش الرب من خالل السماح له 
بالنشاط في تجارة العاج، وأن فريقا يتبع إلدارة الحياة البرية االميركي وقف على 

عدم صحة تلك االتهامات.
نكافح االرهاب، ونحرص على  المسارات.. نحن  وأضاف » نحن ملتزمون بكل 
السودان، والندعم جيش  في  السالم  لتحقيق  السودان، ونسعى  في جنوب  السالم 

الرب«.
واعتبر غندور، قرار االدارة االميركية »بداية خطوة لتطبيع العالقات بين البلدين، 
و يفتح مجال اإلستثمار في السودان امام الشركات الكبرى بعد إن كانت ممنوعة 

بسبب العقوبات«.
وأكد إلتزام السودان بما تم التوافق عليه في الحوار مع امريكا، مردفاً »نتوقع ان 
تلتزم اإلدارة االمركية الجديدة بما تم التوافق عليه«. قائاًل إن القرار خرج بعد توافق 
رأسها  وعلى  المؤسسات  كل  تنوير  وتم  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبيين  بين 

الكونغرس والناشطين في المجتمع االمريكي.
تأكد  بعد  اتخذ  السودان  عن  العقوبات  برفع  اوباما  ادارة  قرار  أن  الى  ويشار 
محاوري واشنطن، من انخفاض مستوي العنف في مناطق النزاع كما زادت معدالت 
موافقة  على  عالوة  العمليات،  مناطق  في  الحروب  من  المتضررين  الى  الوصول 

لخرطوم على تقديم المعونة األميركية الدواء للمتضررين في مناطق النزاع.
جنوب  في  السالم  بدعم  التزمت  السودان  حكومة  فإن  موثوقة  وبحسب مصادر 

السودان والتوقف عن دعم المتمردين المعارضين للرئيس سلفا كير.
وعدلت الحكومة نتيجة نقاشها مع االدارة األميركية في إجراءات العمل االنساني 
ومنحت تسهيالت غير مسبوقة فيما يخص تصاريح التنقل في غير مناطق العمليات 

و يسرت الحصول على تأشيرات الدخول لعمال المساعدات.

مريم مراد 

تكــبري..!!
اهلل أكبر.. 

كلمه ال يختلف عليها أحد.. اعتادنا جميعا 
سماعها مسيحيني ومسلمني 

  تقال في اجلوامع ومنازل اجليران والشوارع 
وكانت تبعث الطمئنينه في النفوس 

التهنئه،  لغرض  األحيان  بعض  في  تقال 
ملنع  جديد  أو  مولود  النجاح،  الفرحه، 

احلسد في بعض األحياء الشعبيه... 
و  الكلمه  هذه  صياح  األيام  بعد  هذه  أما 

فور سماع 
) تكبير( ...!!! 

في كل أنحاء العالم 
  أصبح املسلمون قبل املسيحيون في حاله 

استعداد ملا يعقب هذه 
من  لألسف(   ( الكلمه 

كوارث:
قتل ، ذبح ، حرق وتدمير 

الذين  املسيحيني،  إخوتهم  أشالء  وتناثر 
في  وهناك  هنا  الوطن  هذا  يشاركوهم 
الكنيسه او مذبوحني بدم بارد في منازلهم 
فراشهم  وعلي  نومهم  غرفه  وداخل  بل 

  !!!!..
أمام أعني اجلميع 

الشيوخ  بعض  سموم  نترك  متي  الي 
كل  ويدمر  يقضي  وفحيحهم  )الدواعش( 

شئ جميل بيننا ..؟؟!! 
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 
ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
  8164gindi@rogers.com  او

تعالوا إلي يا مجيع »امُلتَعـبني« 
و«امُلتِعـبني«.

بقلم / هـاني شـهدي
معانا اتصاالت...نقول آلــووو..

المكالمة االولي..«بنت الرب« -القاهرة.

أأأأ  وبعدين  سنة   14 من  اتجوزت  انا 
»الصوت بيقطع« 

 المذيع: معلش عاودي االتصال تاني.

المكالمة الثانية..«ابن الملك »- القاهرة.

انا اتجوزت من 10 سنين وعندي بنت 8 
نفسياً  تعبانة  سنين،ومراتي   66 وابن  سنين 
ودخلت المستشفى كذا مرة علي فترات وانا 
اللي بعول االطفال في المدارس وشغل البيت 
لكل  حل  المستشفى..وعايز  في  ومتابعتها 

الدوامة دي.

المكالمة الثالثة.. »ابن الملك« القاهرة.

ومن  سنة   155 حوالي  من  متجوز  انا 
رسايل  بالصدفة  اكتشفت  سنتين  حوالي 
ومكالمات لمراتي مع زميل ليها في الشغل، 
لبيت  وطردتها  بينا  ضخمة  مشكلة  كانت 
اهلها وبعد فترة اكتشفت اني ظلمتها ومكنتش 
فاهم صح وانفعالي مكنش في محله.رجعتها 

وبحاول اعدي االزمة بينا ».

المكالمة الرابعة..«بنت الرب« -المنيا.

يتجوز  علشان  ابني  علي  ضغطت   انا 
وافرح بيه من واحدة كويسة اعرفها واعرف 
االرتباط  رغبته  مكنش  هو  اهلها،لكن 
ورجع  وسابها  سنة  عروسته  مع  بيها،قعد 
ابوها،وبطل  بيت  البيت،وهي رجعت  عندي 
يروح الكنيسة،ونفسيته تعبانة ولفيت بيه علي 

دكاترة كتير.اعمل ايه؟.

المكالمة الخامسة..«بنت الرب« القاهرة.

تعاود  االولي  المكالمة  واضح  المذيع: 
االتصال..آلـــو

دكتور  من  سنة   144 من  اتجوزت  انا 
عائق  يكن  لم  ودا  اطفال  شلل  عنده  بيطري 
للزواج من منه،خالل سنة  بالنسبالي  اطالقاً 
حصل حمل وهو اصر انزله ونزلته بدعوي 
انا مش عايز ابني زمايله في المدرسة يسالوه 
ليه ابوك بيمشي كدا،وابتدا يضربني ويهيني 
منفصلين  سنة   12 حوالي  بعنف،وبقالنا 
جسدياً ،وطبعا حركتي كمنفصلة محسوبة في 

الشغل والبيت والكنيسة.

 ،سؤالي : انا عايزة اعرف انا كدا متجوزة 
وال منفصلة واشوف حياتي؟.

 « الملك  السادسة..«ابن  المكالمة 
اإلسماعيلية.

السابقة،وهي  المكالمة  علي  أعلق   عايز 
ومخدعهاش  اطفال  شلل  عنده  عارفة  لما 
من  وهـــي..سيل  وهي  ليه،وهي  اتجوزته 
خير  فاعل  انه  ُمفترض  لشخص  االتهامات 

بيصل لتهدئة المشكلة.

يسعها  لم  المكالمات  من  فيض  ويتوالي 
احد  علي  وقتك«المذاع  »جـه  برنامج  وقت 
وان  حتي  المسيحية،مكالمات  الفضائيات 

حكايا  في  اختلفت 
لكن  اصحابها 
تجمعها عدة اشياء 
مشتركة واضحة:-

بالكنيسة  الشخصية  االحوال  ملف  11ـ 
األهمية،والكنيسة  غاية  في  ملف  المصرية 
الوقاية  علي  قادرة  غير  اصبحت  بمفردها 
بعد  العالج  علي  قادرة  المشاكل،وغير  من 
تقدر  التي  الملفات  عدد  لكثرة  حدوثها.وذلك 
العدد  عن  ُمفصحة  غير  والكنيسة  باآلالف 
في  المشورة  مراكز  دور  يبرز  الحقيقي.هنا 

عالج حقيقي.

اننا  اللي في دماغنا   الصورة »الكيوت« 
صورة  دي  مشاكل  ومعندناش  مسيحيين 
ان  »كوتنة«  االكثر  وهمية،والتصور 
الطرف الغلطان في المشكلة بيعترف فيروح 
في  الشاي  مايشرب  عقبال  السليم  الطرف 
او  الطالق  تصريح  اخد  يكون  ابونا  مكتب 
بطالن الجواز خلص يطلع بيه علي المحكمة 
واخر النهار يكون الموضوع خلص ويتجوز 
عظمة  عن  يقل  ال  عظيم  وههههم  دا  بكره 
ومتشابكة  معقدة  الجيزة،المشاكل  اهرامات 
للطرفين،لالسف  فيها  الفصل  وصعب 
الطرفين بيخسروا جامد.جزء كبير من الحل 

هو تالمسنا الحقيقي مع اصحاب المشاكل.

2ـ يجمعهم ألم واحد وجرح واحد ،وصوت 
ومشاعر خجولة مرهقة امضت سنوات من 
ونظرة  الظروف  قسوة  بين  شبابها  زهوة 
المجتمع وبين بالدة الروتين والمحاكم،وسلطة 
الحقيقي  المعترك  في  ليسوا  ديـن  رجال 
او  تمرد  او  رفاهية  ليست  لالزمة.شكواهم 
سنوات  ثمنها  دفعوا  واسرهم  النهم  سخط 
متعثرة  المادية  ظروفهم  العمر.بعضهم  من 
بال  عائل  بال  بال زوج  السيدات  وخصوصا 
امان من مجتمع فاسد بال مسكن وخصوصا 
فما  األحياء  تخنق  عادات  مصر  صعيد  في 
بالك بالمخنوقين اصاًل؟.زوجة يتوفي زوجها 
في  باحقيتها  كله  العالم  تقنع  منها  مطلوب 
حين  في  والزواج  اخري  مرة  للحياة  العودة 
االرمل  زواج  يبارك  الطيب  المجتمع  نفس 
ويشجعه متعرفش ليه سبحان هللا؟،فسادنا في 

طيبتنا.

مقاضاة  هو  نفعل  ما  اسوا  لالسف  3ـ 
االتهام  خانة  في  ونضعهم  المتعبين  هوالء 
بكذا وبكذا حتي نُنصب انفسنا قضاة تستحل 
عيون  قبل  القسوة  بعين  محاكمتهم،نري 
منهم  سرقتها  التي  بالرحمة  مفتوحة  كثيرة 
الظروف،زواجي او زواجك يا عزيزي ليس 
جميعنا   ، بالسالمة  ابدية  ضمان  شهادة  له 
دون استثناء معّرضين للسقوط في منتصف 
رحمة  ترفعنا  لكن  آخره  حتي  او  الطريق 
الستر  »بطانية«  داخل  نختبئ  هللا،فلماذا 
المتالمين  جسد  فوق  من  ونسحبها  االلهي 
ولقيت  فجأة  صحيت  عريهم؟لو  ونكشف 
من  مسحوبة  الستر  بطانية  اختك  او  اخوك 
فوقيه غّطيه بتلقائية في الخير مش في الشر.

ما فائدة ان يذهب المتَعبين الي هللا لكن يبقي 
المتِعبين يمارسون اعتدائاتهم النفسية والبدنية 
هللا  ستر  نطلب  التعابي.جميعنا  هوالء  علي 

ورحمته.
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جندي كندي  سبق أن خدم في أفغانستان يقتل افراد 
عائلته ثم ينتحر وحكومة كندا تدفع نفقات جنازة الضحايا 

كندا  حكومة  أن  القدامي  المحاربين  شؤون  مسؤولو  أكد 
سوف تدفع مصاريف الجنازة لالربعة أفراد الذين ماتوا في 
زوجته  قتل  الذي  ديزموند  ليونيل  المتقاعد  العريف  حادثة 
وابنته وأمه ثم انتحر  بالرصاص، وليونيل ديزموند  وعمره 

33 سنة عسكري متقاعد كان يقاتل في أفغانستان وكان يعاني من اضطرابات نفسية 
واجهاد وقال عنه أصدقاؤه انه شخص لطيف ولكنه تغير بعد رجوعه من الحرب في 
أفغانستان عام 2007 وقال أونيل علي صفحته في الفيس بوك إنه أصيب في رأسه وانه 
يعاني من تشنجات في ظهره وقيل له انه مصاب بأرتجاج خفيف في المخ وقال اونيل أن 
هذا يفسر سبب غيرته الشديدة علي زوجته واالفراط في السيطرة عليها والكالم البذيئ 
تجاه عائلته وكتب يقول ايضا أتمني اال يكون عندي تلف في المخ ، وقال احد أقاربه انه 
ذهب لتلقي العالج في مونتلاير وكان يحاول االلتحاق بمصحة عقلية في مستشفي سانت 
مارثا ولكنه لم يتمكن لعدم وجود أسرة كافية بالمصحة وكشفت صفحة الفيس بوك لهذا 
الجندي السابق المتورط في قتل عائلته واالنتحار في مقاطعة نوفاسكوتيا انه كان يصارع 
اضطرابات نفسية ويحاول العودة الي طبيعته فقد كتب يقول انا آسف بسبب رعبي الدائم 
علي زوجتي وابنتي والناس الذين اعرفهم وأنا أعتذر عن أي شئ فعلته خارج أرادتي 
وسوف أحاول أن أصلح هذا ، هذا وقال وزير الصحة ليو جالفيني أنه سيناقش هذا 
الحادث مع وزارة الصحة في نوفا سكوتيا وسيحقق  فيما حدث في مستشفي سانت مارثا 

االقليمية ولكنه ال يعرف متي سيتم هذا وهل ستنشر النتائج علي العامة ام ال ؟

 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

تعديالت صغيرة في حكومة جسنت ترودو للتعامل مع 
االدارة االمريكية اجلديدة

أستعداد للتعامل مع الحكومة االمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب  قام رئيس 
وزراء كندا جستن ترودو ببعض التعديالت الصغيرة في حكومته ، فتم تعيين السيدة 
كريستيا فريالند وزيرة للشؤون الخارجية بدال من السيد ستيفان ديون الوزير السابق 

للشؤون الخارجية والذي قرر ترك المجال السياسي لحين ، وكريستيا فريالند ممنوعة من دخول روسيا ولكن الحكومة 
الروسية أعلنت عن امكانية ازالة هذا المنع إذا الغت كندا بعض العقوبات التي فرضتها عليها ، والسيدة كريستيا فريالند 
ستكون مسؤولة عن عالقات كندا مع واشنطن، وألول مرة يتم تعيين وزير للهجرة واللجوء والمواطنة من اصل صومالي 
وهو السيد أحمد حسين بدال من جون ماكالوم الذي ترك السياسة ليصبح سفير كندا لدي الصين والسيد أحمد حسين هو 
محامي سابق وناشط اجتماعي وعضو البرلمان عن منطقة  جنوب غرب تورنتو ، وتم تعيين السيدة مريم منصف وزيرة 
لشؤون المرأة وكانت وزيرة للمؤسسات الديمقراطية من قبل وعينت كارينا جولد لهذا المنصب وتم تعيين  فرانسوا فيليب 
تشامبين وزيرا للتجارة الدولية  وهو رجل أعمال  سابق ومحامي وكان  يعمل  كسكرتير برلماني لوزير المالية بيل مورنو 

كما عينت السيدة باتي هاجدو وزيرة للعمل وكانت تشرف من قبل علي شؤون المرأة 

رجل من ساسكاتوان يبلغ من العمر ٨٨ سنة يصنع االف اجلوارب 
ملالجئ املشردين 

العظيم  بالحزن  شعر  سنوات  منذ عشرة  العالم  عن  رذرفورد  بوب  زوجة  رحلت  عندما 
لوفاتها ولكنه لم يكن يستطيع أن يفعل شئ فقال له أبنه إذا أردت أن تساعد نفسك فيجب أن 
تساعد االخرين وكان بوب قد صنع ألة رخيصة من بعض أنابيب الصرف الصحي لتقوم 
بحياكة جوارب التريكو ولكنه لم يستعملها حتي ذلك الوقت الذي تحدث فيه مع أبنه فقرر أن 

يستعملها لحياكة جوارب صوفية لمالجئ المشردين عبر كندا  واضاف لها بعض القطع لتقويتها وجعلها تعمل 90 غرزة 
في الثانية  وقام باختيار بعض المساعدين له مثل جلين 92 سنة وجورج 85 سنة واالصغر هو بارني 65 سنة ويقول عنهم 
بوب أنهم شركاء رائعين وحتي االن استطاع الفريق أن ينتهوا من صنع 10 االف زوج من الجوارب الصوفية توزع علي 
مالجئ المشردين في كل أنحاء كندا وبالنسبة للصوف الذي تصنع منه الجوارب فان ابنه يقوم بجمع المال لشراؤه وكذلك 
يقوم مصنع الصوف بجوار كالجاري بالتبرع له بمئات الكيلوجرامات من الصوف لصنع الجوارب وقال بوب ان هذا العمل 
اعطاه معني لحياته وان علي الجميع مد يد المعونة لالخرين وأن الكثيرين منا في هذه السن يجلسون في المنزل بدون أن 

يفعلوا شئ وان هذه الجوارب اعطته شئ نافعا يعمله.

كيفن أو ليري امللياردير املشهور يأمل أن يصير زعيم 
حلزب احملافظني   

كيفن أوليري الملياردير رئيس مجموعة أو ليري المالية والمشهور في البرنامج التليفزيوني 
)شارك تانك(  تحدث مازحا عن امكانية نجاحه لزعامة حزب المحافظين ولكنه لم يدخل حلبة 

المنافسة بعد ، ويتنافس علي زعامة حزب المحافظين الفيدرالي في كندا اكثر من عشرة وزراء سابقين في حكومة هاربر 
ومنهم كرس الكسندر وكيلي ليتش وستيفن بالني وقال كيفن انه سوف يأخذ بعض الوقت ليتخذ قرارا في المشاركة في الحياة 
السياسية ويقول إن خطته هي أن يحصل علي أفضل أفكار المرشحين االخرين ويذهب بها الي الحكومة في أوتاوا وكتب 
مايك كوتس رئيس لجنة المعاينة واالستراتيجي لحزب المحافظين في تقرير يوم الخميس 12 يناير يقول أن كيفن سوف 
يوفر قيادة حقيقة لتحريك االقتصاد  وتحقيق النمو وإن هناك تشوق لشخص غير سياسي ليقود الحزب ، ويواجه كيفن ضغطا 
من سائر المرشحين لقيادة حزب المحافظين ليتخذ قرارا سريعا حتي يمكنه االشتراك في المناقشات السياسية والحوار بين 
المتنافسين الذي يتم في 17 يناير ورغم ان كيفن ينحدر من مونتلاير اال إنه ال يتكلم الفرنسية وقد تمت مقارنته بدونالد ترامب 
رجل االعمال المرموق الذي أصبح زعيم للواليات المتحدة وفي مناقشة تليفزيونية مع كيفن أو ليري حول سياسة ترامب في 
الهجرة قال كيفن أن نصفه لبناني ونصفه إيرلندي ولو بنينا جدران لمنع المهاجرين ما كان سيكون هنا ، وعندما سؤل عن 

رأيه في ما يقال عن جنون االنفاق لجستن ترودو رد قائال أنه ليس رجل سئ ولكنه فقط لم يعمل بالتجارة من قبل.

جسنت ترودو يعترف باستخدام الطائرة املروحية 
اخلاصة ألغاخان في رحلته مع اسرته 

أونتاريو : أكد رئيس وزراء كندا استخدامه للطائر المروحية الخاصة بأغاخان 
ودافع عن ذلك ، وقد قضي رئيس الوزراء 
مع عائلته عطلة عيد الميالد في جزيرة بيل 
المملوكة ألغاخان بدعوة منه وللقيام بهذه 
وبعض  عائلته  مع  ترودو  سافر  الرحلة 
االصدقاء الي بلدة ناساو علي متن طائرة 
تابعة لحكومة كندا ولكن أكملوا الرحلة عن 
طريق الهليكوبتر الخاصة باغاخان ووفقا 
للمبادئ الخاصة بالعاملين في حكومة كندا 
علي  يجب  التي  االخالقية  والتوجيهات 
رئيس وزراء كندا إتباعها يسمح بهذا فقط 

في ظروف إستثنائية تتصل بوظيفة رئيس الوزراء وبموافقة مسبقة من مسؤولة 
المفوضية االخالقية السيدة ماري داوسون وجاء تأكيد جستن ترودو علي استخدام 
طائرة اغاخان الخاصة في حديث للصحفيين يوم الخميس 12 يناير وقال جستن 
ترودو انهم سافروا ذهابا وايابا الي الجزيرة المملوكة لالغاخان في البهاما علي 
متن مروحية خاصة باالغاخان وانها كانت رحلة عائلية وهو يعرف االغاخان  
لعائلته منذ فترة طويلة وانه ال يري هناك مشكلة من  منذ طفولته وهو  صديق 
هذا  لمناقشة  سعيدا  سيكون  إنه  أيضا  وقال  الخاصة  الهليكوبتر  طائرته  استخدام 
االمر مع السيدة ماري داوسون مفوضة االخالق واالجابة علي كل أسئلتها وكان 
للتحقيق  داوسون  ماري  السيدة  الي  طلب  قدم  قد  المعارض  المحافظين   حزب 
عائلته  مع  لرحلته  باالغاخان  خاصة  طائرة  استخدام  الوزراء  رئيس  قبول  في 
وقبول ضيافة من شخص له مؤسسة كبيرة في كندا ) مؤسسة االغاخان للمشاريع 

التنموية( والتي تتلقي عشرات الماليين من الدوالرات سنويا من حكومة كندا. 

برنامج جديد )أوساب( يوفر تعليم  عالي مجاني للطالب املؤهلني لذلك       

أعلنت وزيرة التعليم ديب ماثيو يوم الخميس 12 يناير في مدينة لندن باونتاريو عن برنامج جديد 
)أوساب( لمساعدة طالب أونتاريو علي االلتحاق بالكليات والجامعات ، والكثير من طالب وطالبات 
للكليات  التقديم  في  يتردد  منهم  والبعض  الثانوية  المدارس  من  االن  يتخرجون  أونتاريو  مقاطعة 
والجامعات النهم يشعرون بالقلق من التكلفة الكبيرة وبرنامج )أوساب( الجديد سيساعد الطالب علي 
الكليات  الي  الوصول  نطاق  ويوسع   ، أسرهم  دخل  عن  النظر  بغض  عالي  تعليم  علي  الحصول 
والجامعات وهذا جزء من خطة حكومة أونتاريو للتنمية االقتصادية وخلق فرص عمل ومساعدة الناس 

في حياتهم اليومية  وهذا البرنامج سيجعل الدراسة العليا مجانية للطلبة من اسر ذات دخل اقل من 50 الف دوالر في العام  واالسر 
التي لها دخل أكبر سوف تستفيد ايضا من المنح والقروض السخية التي يوفرها البرنامج ،ويستطيع الطلبة عن طريق إدخال بعض 
المعلومات االساسية في موقع )أونتاريو . سي إيه /أوساب( ان يعرفوا  خالل دقائق ما اذا كانوا مؤهلين للحصول علي دراسة 
العام  للكليات والجامعات هذا  المتقدمين  الجديد ، والطالب  يتلقوها من برنامج )أوساب(  قد  التي  المالية  المعونة  مجانية ومقدار 
2017 سيكونوا هم أول المستفيدون من البرنامج الجديد ، وهذا البرنامج سوف يسمح ايضا لالفراد البالغين الذين يريدون العودة 
الي الدراسة لرفع مستوي مهاراتهم بالحصول علي منح مالية والبرنامج الجديد )أوساب( سوف يعطي للعائل المفرد لثالثة أطفال 
والذي يبلغ دخله 60 الف دوالر في السنة اكثر من 16 الف دوالر معونة مالية ال ترد ليوفر دراسة مجانية في الكليات المتوسطة 

وقد وضعت أونتاريو في العام المالي 2014 - 2015  حوالي 1٫3 بليون دوالر لضمان قروض ماليه للطلبة 

السيارات املصنوعة في كندا قد يفرض عليها 
املتحدة       الواليات  الي  تعريفة جمركية عند عبورها 

ترامب  دونالد  المنتخب  الرئيس  هدد 
شركات صناعة السيارات التي تعمل خارج 
الواليات المتحدة  بفرض ضريبة عليها عند 
بيعها في امريكا ، ويبدو أن كندا لن تكون 
بأسم  متحدث  وقال   ، هذا  ضد  محصنة 
ترامب انه اذا ارادت  شركة  ما لصناعة 

السيارات في الواليات المتحدة االنتقال للعمل في دولة أخري سواء كندا أو المكسيك 
او أي دولة أخري فهي تسعي بذلك لوضع العاملين في الواليات المتحدة في وضع 
ليوقف هذا وهذا  بفعل أي شئ  ترامب  المنتخب دونالد  الرئيس  سئ ولهذا سيقوم 
ليس ضد بلد بعينها او صناعة معينة ، ومنذ فوز دونالد ترامب في االنتخابات قام 
الي  بالذهاب  كندا  السيارات في  لقطاع  التنفيذيين  والمديرين  السياسيين  العديد من 
الواليات المتحدة للتاكيد علي تكامل قطاع السيارات بين البلدين واالشارة الي أن 
فرض تعريفة جمركية علي السيارات سيرفع من أسعارها علي المستهلك االمريكي 
، وخالل المفاوضات مع الثالثة الكبار في صناعة السيارات وهي جنرال موتورز 
وفورد وفيات كرايسلر أكد الجميع انهم ملتزمون باالستثمار في عملياتهم في كندا 
لبناء  خطتهم  بسبب  وتيوتا  موتورز  جنرال  من  كال  هدد  قد  ترامب  دونالد  وكان 
مصنع  للسيارات الصغيرة في المكسيك وقال المدير التنفيذي لشركة فيات كرايسلر 
ان الشركة ستغلق خط إنتاجها في المكسيك اذا كانت التعريفة الجمركية المفروضة 

علي السيارات المصنعة هناك سترفع أسعارها  في الواليات المتحدة االمريكية.

كندا تقول لروسيا ال مساومة لرفع العقوبات 
والشئ مقابل شئ اخر  

أوتاوا : بعد ان قام جستن ترودو بتعديالت صغيرة في حكومته وبعد تعيين كريستيا 
فريالند وزيرة للشؤون الخارجية والتي تضعها روسيا في قائمة الممنوعين من دخول 
تحسين  تريد  روسيا  بان  يناير   11 االربعاء  يوم  الروسية  االنباء  وكالة  أفادت  روسيا 

جميع  في  كندا  مع  للتعاون  مستعدة  روسيا  الروسية   ان  الخارجية  وزارة  من  مسؤول  مصدر  وقال  كندا  مع  العالقات 
االتجاهات وتحسين العالقات ووضع حد لحرب العقوبات ولكن علي أوتاوا أن تبدأ بهذا وقال متحدث من السفارة الروسية 
في كندا أن رفع الحظر عن وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريالند هو االن في يد كندا اذا أرادت ، ويعني بهذا انه بما 
إن كندا كانت البادية في فرض عقوبات علي المسؤولين الروس فعليها ان تكون البادئة بازالة هذه العقوبات والسيدة كريستيا 
فريالند التي عينت وزيرة للشؤون الخارجية بدال من ستيفن ديون كانت تعمل في الصحافة في قسم االقتصاد وامضت عدة 
سنوات تعمل وتعيش في روسيا وقالت عن الرئيس الروسي بوتين انه متسلط وطاغية وخطير وقالت ايضا إن خلفيتها تجعلها 
مناسبة لخدمة حكومة كندا في الشؤون الروسية وان موضوع ازالتها من قائمة الممنوعين من دخول روسيا يعود الي روسيا 
وقال متحدث باسمها هو السيد جوزيف بيكيريل في بريد الكتروني إنه ال مساومة حول موضوع رفع العقوبات عن روسيا 

مقابل سماح روسيا للوزيرة بالسفر اليها وانه ال مساومة مع العدوان والعمل غير المشروع من الجانب الروسي 
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أحلقيقة الغائبة2 
توفيق مرتي مينا

لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
ahram.teeb a@gmail.co m

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  

. . . . . . . .
لم  والقرآن 
قاعدة  يترك 
تتوافر  أن  يجب  التى  والشروط  الحاكم  اختيار  فى 
بعيد,  أو  قريب  فى  لها  يعرض  لم   والرسول  فيه 

والخالصة:
 1 – أبوبكر: يحصل على البيعة فى السقيفة.

2 _ عمر بن الخطاب: بوصية من أبى بكر بكتاب 
مغلق بايع عليه المسلمون قبل وفاته دون أن يعلموا 

ما فيه.
خليفته  إختيار  عمر  عفان:قصر  بن  عثمان   _  3
من الستة المعروفين ) على وعثمان وطلحة والزبير 

وابن عوف وسعد (.
4 _ علي بن أبى طالب:ببيعة بعض األنصار.
أما معاوية فبحد السيف , ويزيد أبنه بالوراثة.

وداللتها  الحاكم  الختيار  مختلفة  أساليب  ستة     
الوحيدة أنه ال قاعدة وأن اإلسالم ال يرفض أسلوب 
اإلختيار باإلنتخاب المباشر أو غير المباشر, والنظم 

الحديثة فى عالمنا:
قصر  مع  والعقد,  الحل  أهل  السعودية:بيعة   –  1

الترشيح على األسرة المالكة.
يكتبه  مغلق  كتاب  على  –السودان:المبايعة   2

الحاكم ويوصى فيه لمن يليه.
3 –أيران: والية الفقيه.

4 –باكستان: إعتبار الموافقة على اإلستفتاء على 
الحاكم  على  ضمنية  ,موافقة  اإلسالمية  الشريعة 

واختياراً له.
     ومدة تولى الحاكم فى األحوال السابقة مستمرة 
وسنة  هللا  كتاب  ماخالف  أكثر  وما   , الحياة  مدى 

رسوله دون أن يٌعزل أو حتى يُعترض عليه.
الحاكم  لبطش  كمانعة  الشــــورى  ُذكرت  وإذا 
,فهناك مانع جديد : هل هى ملزمة للحاكم فهو ملزم 
بأن يستشير وفى نفس الوقت غير ملزم باتباع رأيهم.

بعض الدعاة يرى أن الديموقراطية ) حكم الشعب 
بالشعب (ال تتناقض مع جوهر اإلسالم, لكن البعض 
اآلخر يرفضونها بدعوى أن الحكم هلل , وإن أعجزهم 
اإلجتهاد المالئم للعصررفضوا العصر,وإن أعجزهم 

حكم مصــــر هدموا مصـــــــر.
رهناً  ليس  مشاكله  حل  أو  المجتمع  ثالثاً: صالح 
المسلمين جميعاً  بتمسك  الصالح وال  المسلم  بالحاكم 
بالعقيدة وليس بتطبيق الشريعة نصاً وروحاً , والدليل 
عاماً  وعشرون  تسعة  والتاريخ:  المنطق  ذلك  على 
هجرياًوخمسة أشهر هى كل عمر الخالفة الراشدة :
أيام( أشهر-8  بكر)سنتين-3  أبى  خالفة   –  1

إنصرف إلى الحرب ضد المرتدين.
إلى  أشهر(إنصرف  2 _ خالفة على)4 سنين-7 
والرافضين  عليه  الخارجين  جيوش  ضد  الحرب 
)موقعة  والزبير  وطلحة  عائشة  من  بدءاً  لحكمه 

الجمل(وانتهاءاً بجيش معاوية) معركة صفين(.
3 _ و4 خالفة عمر)10 سنين-6 أشهر-19 يوم( 
وخالفة عثمان)11 سنة-11 شهر-19 يوم(, ويمكن 
أزهى  فى  الدولة  اإلسالم  على  نتعرف  أن  فيهما 
عصوره وهى فترة كافية لكل من العهدين لكى يقدم 
نموذجاً لإلسالم الدولة كما يجب أن يكون, فهما من 
واإلثنان  وفهمه  الرسول  قلب  إلى  الصحابة  أقرب 
أما  الرسول,  البنتى  زوج  وعثمان  بالجنة  مبشران 
وعشيرته,  وأهله  الرسول  صحابة  فهم  المحكومين 

وال يبقى إال الشريعة.
العقيدة  أصول  إلى  بالمسلمين  بنفسه  إرتفع  عمر: 

وجوهرها وصلح حال الدولة على يديه
عثمان: قاد المسلمين إلى اإلختالف عليه ودفعهم 
إلى اإلجماع على الخالص منه عزاًل أو قتاًل بما يُفهم 

منه أنه خارج على القرآن والسنّة.,,,,, ُقتل عمر على 
يد غالم من أصل مجوسى , والعكس ما حدث عند 
مقتل عثمان على يد المسلمين الثائرين المحاصرين 
لمنزله, ولبث ليلتين ال يستطيعون دفنه, ومنعوهم من 
يرمونه  والمسلمون  البقيع  فى  دفنه  أو  عليه  الصالة 
بالحجارة فكسروا ضلعاً من اضالعه وُدفن فى مقابر 

اليهود.
ونصل إلى النتائج:   1 –أن العدل ال يتحقق بكل 
عدول/شريعة  صالح/مسلمون  ]حاكم  ذكره  سبق  ما 
حكم  نسميهنظام  أن  يمكن  ما  بوجود  وانما  مطبقة[ 
وهى الضوابط المقننة والمنظمة التى تحاسب الحاكم 
 , الجماعة  صالح  على  خرج  إن  وتعزله  أخطأ  إن 
أن   ( الرعية  مع  الخالف  أثناء  عثمان  ويوضح 
مراجعة الخليفة على الخطأ لم تكن واردة فيمن سبقه 
من الخلفاء( وأنه متمسك بالحكم وعندما أرادوا سحب 
البيعة منه رّد )وهل كنت أكرهتكم حين بايعتم( كأن 
البيعة أبدية وال مجال لسحبها, ويظل السؤال حائراً : 
هل هناك نظام حكم واضح فى اإلسالم ؟, وهل هناك 
قاعدة فى القرآن والسنّة تحدد كيف يبايع المسلمون 
لعزل  واسلوباً  البيعة  لتجديد  ميقاتاً  وتضع  حاكمهم 

الحاكم وسحب البيعة ومحاسبة الحاكم وعفابه؟.
2 – تطبيق الشريعة وحده ليس جوهر اإلسالم , 
وأخطر من تطبيفها بكثير وضع قواعد الحكم العادل 
المتسق مع روح اإلسالم وما حدث فى الســـــودان 
بدأ  حين  العقابى  بالوجه  البدء  مغبة  على  دليل  خير 

الحاكم فى إقامة الحدود فى مجتمع مهدد بالمجاعة.
الفورى  الشريعة  تطبيق  هل   : ونتسائل   –  3
سيحل مشاكل المجتمع فورياً مثل األجور واألسعار, 
ومشكلة اإلسكان, والديون الخارجية, والقطاع العام 

؟.
   إن النظرة الضيقة إلى مفهوم الربـــــا إن ُطبقت 
فى عالم اليوم سوف تقود إلى ارتباك هائل فى سوق 
فى  مالمحه  نرى  تحايل  إلى  اإللتجاء  وإلى   , المال 
إن  الثانى  القرن  فاجتهاد   , اإلسالمية  البنوك  تجربة 
وانخفاض  فالتضخم  الخراب,  إلى  يقود  اليوم  ُطبق 

القوة الشرائيةللنقود يغيران مفهوم الربا .
 , والمواجهة  الهروب  بين  نفرق  أن  يجب   –  4
يتقدموا  لن  والمسلمون  والجوهر,  المظهرية  وبين 
نتحدى  ولن  الشارب  وحلق  اللحية  إطالة  بمجرد 
بركب  واللحاق  الباكستانى,  الزى  بلباس  العصر 
العينين  التقدم لن يكون باستعمال السواك أو تكحيل 
الطعام, والخالف حول طريقة  اليد فى  , واستعمال 
دخول المرحاض بالقدم اليمنى أم اليسرى , وميقات 
ظهور المهدى المنتظر. هل هذا ما سنواجه به القرن 

الحادى والعشرين؟
المجتمع ولفظوه وادانوه       هؤالء قوم كرهوا 
بالجاهلية وخرجوا عليه ووضعوا انفسهم فى موضع 
بأن  الناس  أولى  وهم  الجميع,,,  على  األوصياء 
يُعاملوا معاملة المحجور عليهم, لقد أساءوا لإلسالم 
وأظهروا منه ما ينفر القلوب, وعكسوا من امراضهم 
النفسية عليه ما يرفضه كدين وما نرفضه كمسلمين .
للشريعة  الفورى  التطبيق  إلى  ألداعون  رابعـــاً: 
عن  إما  للديموقراطية,  له  حد  ال  عداءاً  يضمرون 
قصد نتيجة عدم ايمانهم بها , وإما عن حسن نية من 
الكثيرين الذين يدفعهم حماسهم إلى المطالبة باقرارها 
وتهديدهم  واسع  شعبى  نطاق  على  تُناقش  أن  دون 
الذين رفضوا أو تأنّوا أو ترددوا بسيف الخروج عن 
الدين, ويتجاوز البعض مجلس الشعب متوجهين إلى 

رئيس الجمهورية لوضعها موضع التنفيذ الفورى.
      وللرد على هؤالء الداعين أقـــــــــول :أن 
الشريعة  مبادىء  من  مستمدة  القائمة  القوانين  أغلب 
مما يجعل منها المصدرالرئيسى للتشريع فى مصر) 
فإنى  ذلك  ومع  الدستورية(,  التعديالت  نصت  كما 
لكل  يحق  وأنه  مقدساً  كتاباً  ليس  الدستور  أن  أرى 
بتعديلها متبعاً  بنوده ويطالب  مواطن أن يختلف مع 

البقية فى حياتكم
بقلم مدحت قالدة

مصرية  جملة 
في  تقال  عربية 
أو  عزيز  شخص  كموت   ، حزينة  مناسبة 
نحن  ولكننا   . ما  لشخص  حدثت  مصيبة 
عليها  تعودنا  حفظناها..  ألفناها..  األقباط 
أصبحنا جيل  أظافرنا..  وحتى  نعومة  منذ 
مصر,  حطم  الذى   1952 انقالب  بعد  ما 
سادة  دولة  إلى  قانون  دولة  وحولها  من 
التي أطلقها  الكلمات الشهيرة  وعبيد حسب 
من  أولى  الثقة  يوليو"اهل  نظام  منظر 
هذا..  عهدنا  إلى  وقتها  ومن  الخبرة"  أهل 
فكر  فى  الكلمات  تسرى  هذه  أصبحت  قد 
مصري..لذلك  مسؤول  كل  ونبض  وعقل 
أو  الجيش  من  لواء  ترى  حينما  تتعجب  ال 
الشرطة يجلس على رئة محافظة وال يعلم 

من أمرها شيئا سوى كونها مكافأة له .

المر  صداها  كلمة  حياتكم ،  فى  البقية 
يتكرر يوميا على مسامع األقباط فى مصر 
..منذ العهد الناصري وفى كل عصر ونظام 
..مرسوي  ..مباركي  ساداتي  بعده..  جاء 

سيسوى الكل سواء.

 ويقولون لنا الكلمة العليا  للقانون !! عن 
مات  الذى  هذا  عن  يتحدثون؟؟  قانون  أي 
ليري  العين  عصابة  وخلع  تبجح  أن  بعد 
ويفحص بين المواطنين ويحاكم البشر على 

أساس ديني بحت ؟

البقية في حياتكم 

ليست جملة تجنى من األقباط على دولة 
ضاع فيها العدل وانتشر الظلم هذه الجملة 
األقباط  فيها  ذاق  يومية  خبرات  عن  تقال 
طعم الظلم ومرارة انعدام العدل فعلى سبيل 

المثال وليس الحصر:

الخانكة  حادث   1970 عام   البداية 
هجوم على جبانة لألقباط وقتل اربع اقباط 
الكتاب  جمعية  على  هجوم  بأيام  وتالها   .
المقدس بالخانكة وأعمال سرق ونهب لدار 

الكتاب المقدس ..ولم يدان أحد!!

 1981 عام  الحمراء  الزاوية  مذبحة 
أعمال  الحمراء  الزاوية  منطقة  شهدت 
لكنائس  حرق  وأعمال  ونهب  وسلب  قتل 
كنيستى  وحرقت  األقباط  ولصيدليات 
نتمنى  كنا  "التي  دميانة  القديسة  شخصيا" 
وعود  بعد  خرجنا  بأرواحنا.. ولكننا  فدائها 
بالكنيسة  المساس  وعدم  األمن  بحفظ  أمنية 
!! وأيضاّ لم يحاكم أحد ..بل كانت الشرطة 
المصرية تقبض على اإلرهابيين وتضعهم 
بعد  على  لتطلقهم  مصفحة  عربات  فى 
عشرات األمتار ليكرروا أعمالهم اإلجرامية 

..

قتل  الكشح  مدينة  شهدت   2000  عام 
أعمال  على  عالوة  قبطيا  وعشرين  واحد 
حرق وسلب ونهب وحرق ..بل حرق الشهيد 
وكانت  أرضه  حنا  وسط  جرجس  وهيب 
تعطيك  المحاكمة  جلسة  في  النيابة  كلمات 
القتلة  وسيحاكم  سيعود  الحق  بأن  احساس 
على أعمالهم االجرامية بل بعد ذلك قبضت 
اجهزة الشرطة المصرية على 2500 اسرة 
قبطية وكانت تسب السيدات القبطيات بأقبح 
والحكم  بالعاهرات  وتصفهم  تقال  كلمات 

االخير قتلى قتلوا انفسهم ...

ففي  وهناك  هنا  االعتداءات  واستمرت 
 1992 عام  المنشية  مذبحة  بسيطة  نبذة 
وهجوم كاسح من الجماعات االرهابية وقتل 
 14 فيها  وقتل  ديروط  ومذبحة  قبطيا   13
قبطيا ومذبحة طما أعمال تخريب وقتل 4 
أقباط في هجوم على دير المحرق وقتل 5 
رهبان عام 1997 وقتل 13 قبطيا في قرية 
عائلة  تهجير 15  وتم  في 1998  بهجورة 
قبلي مركز قوص  قرية حجازة  في  قبطية 

... 2006

 2016 عام  إلى  األحداث  االف  هناك 
أبوقرقاص  قرية  ودهماء  غوغاء  هجوم 
وتعرية سيدة قبطية  مسنة في العقد السابع 
من العمر وسحلها وضربها عارية إلى أن 
نجح األمن المصري فى إخراج نهائي أدى 

الى حفظ التحقيق .

بالطبع نحن األقباط نذكر بعضنا البعض 
البقية في حياة كل شخص فى دولة القانون 
ودولة العنصرية دولة تفشي في مؤسساتها 
العنصرية أصبح القضاء معوج يفحص بين 
البشر ... أخيرا أن سقطت عدالة األرض 
الجانى  من  وتقتص  باقية  المساء  فعدالة 
مهما كان اسماً عاليا .. فالسادات قتل على 
لنهاية  عقوبته  سيقضي  ومبارك  أيديهم.. 

عمره في السجن .

أحد سارقى  أن  تعرف  أن  يجب  وأخيراً 
أبنائه  أربع  مات  دميانة  القديسة  كنيسة 
غرقاً في يوم العيد بعد الهجوم الكاسح على 

الكنيسة وسرقة مابها .

نتجرع  األقباط  فنحن  حياتنا  في  البقية 
جموع  مع  مرة   .. مرتين  والمرارة  الظلم 
لكوننا  أخرى  مرة  و  المصري  الشعب 

مسيحيين .

وطردوكم  عيروكم  إذا  لكم  طوبي   "
وقالوا ..

" إنها بداية وليست نهاية لنرفع أصواتنا 
فيها  بدولة ضاع  لنندد  الدولية  المحافل  في 

العدل وتفشى الظلم . 

اإلجراءات التى حددها الدستور نفسه فى شأن التعديل أو اإللغاء أو اإلضافة إليها , والمنادون 
الشعبى رغم رفضهم االعتراف  التأييد  دلياًلً على  إلى اإلستفتاء  الفورى يحتكمون  بالتطبيق 
بشرعية جميع اإلستفتاءات منذ اختلفوا مع ثورة يوليو عدا استفتاء واحد صادف هوى فى 

نفوسهم ] وهو اإلستفتاء على أن تكون الشريعة مصدراً للقوانين [.
السياسى,, واإلخوان  ببرنامجهم  للشعب  يتقدموا  أن  أتصّور_  الوحيد _ كما       سبيلهم 

المسلمون يملكون حزباً ومكتب إرشاد وصحفاً ومجالت حزبية .
ال  السواك,والعمل  الفكر ال  يصنعه  المستقبل  وأن  يكّفروا,  أن  قبل  يفكروا  أن  عليهم      
اإلعتزال, والعقل ال الدروشة, والمنطق ال الرصاص,, وأن يدركوا حقيقة غائبةعنهم وهى 

أنهم ليسوا وحدهم جماعة المسلمــــــــــــين.
] هذه أراء د. فرج فودة كتبها عام 1986 , ولو امتد به العمر ورأى ما فعلوه فى أنتخابات 
2012 من تزوير للنتائج والضحك على الناخبين بالمال والزيت والسكر والتلويح بالجنة لمن 

ينتخبهم وبالنار لآلخرين , لكان له رأى آخر.[ 



باسا  اشد  انها  تثبت  ان  اجل   من  تتصارع 
من خالقها ..؟ 

استاذه  من  جيدا  الدرس  يعي  العالم  نعم 
كرسيه  يرفع  ان  قديما  حاول  الذي  االعظم 

فوق كواكب العلي ..
 انت كافره النك تصلين وسط عالم ال يصلي 
السجود  كثرة  من  ركبتاه  تورمت  لو  حتي 
يداك  فتبت  بالكفر؟  انعتك  لماذا  ..اعرفت 
يا امي التى طالما رفعت بالدعاء للمحبه و 
السالم و قطع لسانك يا امي الذي لم يفارقه 

الكالم اللين و الحديث عن هللا ..
واذا اكملت قضية كفرك و امطت اللثام عن 

بقية شرورك فانا اخزي و يندي جبيني
وانا   .. وهو  صفاتك  بابشع  اصفك  عندما 
الكلمات  وقاحة  من  القاريء  ايها  ااسف 
أمي..  وانا أصف  الكريهة  اوراقي  ورائحة 
منذ  وأعمالها  أفعالها  من  أخجل  الذى  أمي 

نعومه أظافرها حتي كلل مفرقها الشيب ..

تمتد  كانت  النجسة  أمي  يد  ان  اتصدقون 
المساكين  و  للفقراء  حساب  بغير  لتعطي 
لم  و  عرقهم  او  لونهم  او  دينهم  كان  مهما 

تعير احدا ..
امي  باعمال  حياءكم  اخدش  النني  اسف 
الكافرة و لكن شكرا للقديس الذى اقام عليها 

الحد و انقذ كوكبنا الطاهر من امثالها 
هل عرفت لماذا....  

 ملعونه انت يا غاليتي النك تمسكت بايمانك 
حتي النفس االخير

يا اصل وجودي   مضرجه انت في دمائك 
عقابا لك علي اثامك الطاهرة .. ..

 فيا حسرتاه فلن تنعمي ببحيرة الكبريت ولن 
تسمع اذناك صرير االسنان ..

التنعم  من  نفسك  حرمت  كيف  امي  يا  ياه   
الشيطان كيف .. كيف  زهدتي كل  بجوار 
االبد في جنة  الي  تشقين  اللعنات حتي  هذه 

الكافرين امثالك ..
حقا .. لقد نلت ما تستحقيه.. وما انت فيه هو 

جزاء اعمالك 
ماذا .. و لماذا ال تفتحي فاك االن لتدافعي 

عن نفسك؟
لماذا همدت انفاسك و تحجرت مقلتاك

حقا .. سيصمت الكالم الفصيح و تتحشرج 
البالغة و التعبير

تقطع  و  الكناية  تتنتحر  و  التشبية  سيموت 
والتصريحية  المكنية  شرايينها  االستعارة 

والتمثيلية
ثمنا  قتلت  التي  الشهيدة  ايتها  قضيتك  امام 

لكفرها..
فشكرا لكل من خطط و نفذ وزغرد 

وهنيئا لمن رقص حول جسدها
واحتفل بشرب كاسات دمائها

 واكل اطباق لحمها 
من  خاليه  بجنه  يحلم  الجفون  ملء  ونام 

اشباهها
تلك كانت أمي .. وهذه هي قضية كفرها

الفيضانات تسقط الشجرة النفق 
الشهرية يف والية كاليفورنيا

من  سلسلة  أعقبت  التي  الفيضانات  تسببت 
العواصف القوية في وسط وشمال والية كاليفورنيا 
في  حفر  عمالقة  سكويا  شجرة  بسقوط  األمريكية 
جذعها الضخم نفق في ثمانينات القرن التاسع عشر 
يبلغ  الشجرة  جذع  وكان  السيارات.  لمرور  يكفي 
طوله 4٫2 كيلومترا وترجع تواريخ بعض الكتابات 
التاسع  القرن  إلى  داخل جذعها  النفق  على جدران 
عشر. وفي السنوات األخيرة تقول مصلحة الغابات 
األمريكية إنه كان يسمح فقط للمتسلقين بالمرور في 
تعيش  أن  العمالقة  السكويا  ألشجار  ويمكن  النفق. 
بأنها أكبر  أكثر من ثالثة آالف عام وهي معروفة 
المتنزهات  العالم وفقا لمصلحة  األشجار حجما في 

الوطنية األمريكية.

كنت قد بدأت كتابة قصتى الجديدة عندما 
وصلتنى رسالة من االخ والصديق الفنان 
 - اثناسيوس  اثناسيوس...ومينا  مينا 
المتنيح  ابونا  ابن  هو   - يعرف  ال  لمن 
احداث  معتقلى  احد  بطرس  اثناسيوس 
السيدة  اما والدته فهى  سبتمبر 1891 
احدى شهيدات  ميخائيل  عايدة  الشهيدة 
الكنيسة البطرسية. وقد ظننت فى البداية 
ان الرسالة التى كتبها هى رسالة رثاء 
رسالة  مجرد  ليست  انها  اكتشفت  لكنى 
الرسائل  من  مجموعة  هى  بل  امه  الى 
باكمله  العالم  وجه  فى  يفجرها  النارية 
على  ومندوبيه  العالم  رئيس  وجه  وفى 
االرض ولم اشأ اال ان اترك قصتى واترك 
المجال لتلك الرسالة القوية العيش بين 

سطورها.

مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

أمي الكافرة     
بقلم مينا اثناسيوس

فباهلل  عليك  انادي  انني  ..ماما   ماما 
الضجيج؟..  ماهذا  ماما   النداء..  ردى 
ماماااااااااااا كادت احبال حنجرتي تتمزق 
وانت ال تسمعين صرختي .. ماما ما هذا 
 .. العتم؟  الغبار  ما هذا  البارود االسود؟ 

ماما لماذا تحملقين هكذا فّى؟
 اانت تنظرين الي ام صوبت عيناك الي 
ماهو فوقي؟ .. ماما ارجوك اين انت .. 

ماهذه االشالء ؟
تمسكينها  التي  المعدنية  الكرات  ما هذه   
في قبضتك اتراها تلك هى التي اخترقت 

قلبك ؟..
الذي فجروه عقابا  يا ماما قلبك انت  أه   
الخاطئة..  ال.....  ايتها  أثمك  علي 

الكافرة..
ال مش عيب ايوة ياماما بكلمك انت ..

سيبينى مرة واحدة اعبرلك عن اللي في 
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يحررها هانى نصحى

بقول  علشان  االدب  قليل  انا  ايوة  قلبي.. 
اقصد  لكلماتي  اصغى  لكن  كده  عليك 
متفجراتي..  بارودي..   .. رصاصاتي 
النني اليوم سافجرك مره ثانية ولكن امام 
سرك  سرك..  اكشف  اليوم  اجمع..  العالم 
المشين الذي حاولتي جاهده ان تدفنيه معك 

في قبرك..
تقولين  ماذا  العجوز  االرملة  ايتها  نعم   
اتتوسلين لي ان أصمت ال.. لن اخرس ..

ذلك  من  ضجيجا  اعلي  سيكون  صوتي 
الذي نقلك من عالمنا »المقدس« 

 ماذا تفعلين بحق الجحيم؟ لماذا تنطرحين 
حتى  قلبي  لتستعطفي  هل  هكذا؟  ارضا 

اكف عن الكالم و الزم الصمت؟ ..
 ال...ال انهضى وقفي علي قدميك .. قفي 
ملعونه من كل  يا  كافره  يا  قفي  ماما..  يا 
الشياطين واالبالسه فلن اكتم الصرخه التي 

ستنفجر في وجهك..
موجات  من  اقوي  االن  صرختي  ان   
من  انبعثت  التي  التخلخل  و  التضاغط 
»القديس«  جسد  تزين  كانت  التي  الهدية 
الذي اهداك الرولمان بلي لتكللي به رأسك 
علي  لتصلبك  تتطايرت  التي  المسامير  و 

اعمده الكنيسة ..
 لتُلعنى كما لُعن سيدك من قبل نعم فكالكما 

ملعون النكما علقتما علي صليب !!.. 
فصليبك  انت  اما  خشب..  صليبه  هو   

رصاص و نحاس.. 
 هو طعن بالحراب و انت طعنت بارودا  

..
علي  تقوين  ال  خرساء  امازلت   ماذا.. 

الكالم ..؟   
 زمانك كله عشتيه في صمت و لكن االن 
و  سيرتك  افضح  فانا  صمتك  ينفعك  لن 
صليبك  علي  راسك  فوق  قضيتك  اعلق 
الرصاص.... لن اكتب ملك اليهود و لكني 
ساكتب  عايدة ميخائيل الشهيدة الكافرة ..ال 

لن اكف .. هل اغضبتك الكلمة  .. 
عالمنا  من  تستحقينه  الذي  نعتك  هذا 

»المقدس« ..
ماذا فعلت .. لقد اقترفتي كل اثم و رزيله 

يبغضها قلب رئيس عالمنا المبجل 
ايتها  االثم  واثمك  االعظم  ذنبك  ان 
العجوزاللعين يامن بلغت من العمر ارزله 
انك عشت حياتك  تصلين .. ويحك يا ماما 

..
اتصلين وسط عالم انكر وجود هللا ؟

وملوك  تتناحر  جيوش  وسط   اتصلين   

السنة التاسعة ، العدد )232(  - األربعاء 18 يناير  2017
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بودابست-أ ش أ
العلماء  من  فريق  أجراها  علمية  دراسة  كشفت 
المجريين في جامعة سزيجيد “جنوبي البالد”، عن 
إلى  والحشرات  والطيور  الحيوانات  بعض  لجوء 

استخدام
بعض من إمكاناتهم لتساعدهم على العيش بصورة 
لتقطيع  لمنقارها  العصافير  استخدام  مثل  أفضل، 
النمل  استغالل  عن  فضال  الصغيرة،  األخشاب 
مثل  السوائل  واألوراق المتصاص  اإلسفنج  لقطع 
إلى  ونقله  للغذاء  كمصدر  لتوفيره  والعسل  الماء 

مستعمراتها.
وفريقه  مايك،  إستيفان  المجري  العالم  وأوضح 
النمل تستخدم  البحثي، أن هناك أنواعا أخرى من 
الطين والحبوب الصغيرة – التي تستخدمها الملكة 
يأتي طعامها من  نائمة حتى  لها، وتظل  – كغذاء 
الماء وغيرها من  مثل  السوائل  أو  الغذائية  المواد 
المواد التي تساعد النملة على البقاء على قيد الحياة.

النملة تستغل اإلسفنج 
واألوراق المتصاص السوائل

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 
في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com  او
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أتت المريضة تسال عن ابنتها التي 
في الصف السابع الدراسي، وسألتني 
تطعيم  ابنتي  إعطاء  على  توافق  هل 
في  يعطى  الذى  في”  بي  “اش  الـ 
اذا  اال  أوافق  نعم  لها  قلت  المدرسة؟ 

كان لك رأى مخالف. 
لإلباحية،  دعوى  هذا  ولكن  قالت 
ينتقل  فيروس  من  يحمى  انه  حيث 

بالممارسة الجنسية.  
تنوى ان تكون  ابنتك  لها هل  قلت 

راهبة متبتلة ام سوف تتزوج؟ 
االيام  ستاتي  بالطبع  قالت 
وستتزوج، قلت لها وهل تضمنين ان 
الفيروس،  هذا  به  يكون  لن  زوجها 

يسبب  الفيروس  بهذا  واالصابة 
أيضا  بدأ  ولقد  الرحم،  عنق  سرطان 

تطعيم التالميذ الذكور 
فهمت االم واقتنعت.

هل  لها  وقلت  استطردت  ولكنى 
التطعيم  عليها  عرضوا  أيضا  ابنتك 

من فيروس االلتهاب الكبدي “بي” 
قالت لن يعطوه لها النهم قالوا انها 
سبق واخذت هذا التطعيم وهى طفلة. 
التطعيم  لهذا  انها مستحقة  لها  قلت 
المنشط ألنى اعطيته لها وهى صغيرة 
جدا ومر عليه 10 سنوات ولقد قلت 
لها  األخير  التحليل  أن  قبل  من  لك 
لهذا  سالبة،  المضادة  االجسام  كانت 

أطلبى منهم ان يعطوها جرعة واحدة 
وصورت  “بي”  الكبدي  االتهاب  من 

لها نتيجة التحليل األخيرة السالبة. 
عزيزي القارئ لو كان لك ابن او 
الكبدي  االلتهاب  تطعيم  واخذت  ابنة 
الطبيب  من  فأطلب  صغيره  سن  في 
المضادة  لألجسام  التحليل  يعيد  ان 
حاالت  ففي  “بي”  الكبدي  للفيروس 
منشط   لطعم  ويحتاج  يختفى  كثيرة 
الصف  في  يعطى  وهذا  “بوستر” 
الصحة  بواسطة  الدراسي  السابع 

العامة. 
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب.

تطعيمات املدارس 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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 2008 سنة  فبرابر  شهر  في 
األهرام  إنطالق  لبدء  نستعد  ونحن 
والدكتور  أنا  ألتقيت  الكندي.  الجديد 
أسرة  من  عدد  ومعنا  جندي  رأفت 
كندا  في  مصر  بسفير  الجريدة 
آنذاك:  محمود السعيد. جلسنا وأخذ 
الرجل يتكلم عن الجهود التي تبذلها 
الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين 
الدولة  بأمجاد  وتغني  المصريين، 
الدكتور  المساواة.  فاجأة  تحقيق  في 
صعيد  في  حدثت  بقصة  رأفت 
وكان  االقباط  مشاهير  ألحد  مصر 
وأيضا  ذبحه  وتم  لأليتام  ملجأ  يدير 
القيادات  وأحد   الصعيد  أعيان  أحد 
نجاحه  بعد  اقصى  والذي  القبطية 
السيد  غضب  وهنا  االنتخابات.  في 
يشكك  وأخذ  القصة  ذكر  من  السفير 
البعض  ويتهم  حدوثها  ويستنكر 
بالتهويل في نقل ما يحدث في مصر. 
رأفت  الدكتور  ويتقابل  األيام  تمر 
اعرفها  سيدة  مع  حضوري  وفي 
لي  شخصي  صديق  وزوجها  جيدا 
وهم جيران لي. ثم يتحدث معها عن 
والدها، فاندهشت أن والدها هو الذى 
محبوبا  وكان  االنتخابات  في  نجح 
السفير  سيادة  وشكك  وأستنكر  جدا 

في القصة.

الشهيد  قصة  أكتب  أن  قررت 
ال  قبطيا  لكونه  استبعد  الذي  وأيضا 
فترة  تنتهي  حتي  تمهلت  أخر.  لشئ 
االنتخابات ليكون لدي بعض الوقت 
وأن أستأذن األسرة. وقبل ان يتوفر 
لدي الوقت ومع قرب احتفاالت عيد 
إال  مصر  في  ظاهرة  تفشت  الميالد 
بذبح  بدأت  األقباط!!!.  ذبح  وهي 
صيدلي في صيدليته ثم بذبح صاحب 
»مقلي » في متجرة وانتقلت الظاهرة 
المنوفية  في  أسرة  ذبح  فتم  للبيوت 
أن  الغريب  ديروط.  في  وطبيب 
الجميع  الظاهرة مستمرة وتمر علي 
المصري  فالمجتمع  الكرام.  مر 
الذي  المهجري  القبطي  والمجتمع 
قطع  تم  عندما   2011 سنة  أنتفض 
لم  الذي  نفسة  قنا هو  أذن قبطي في 
يحرك ساكنا مع إنتشار ظاهرة قطع 

رقاب األقباط؟؟؟.

لقد لفحنا هوي النظام لفحة عشاق، 
مشتاق  ضربة  الهوي  فضربنا 
بل  مخيفا،  خرسا  وخرسنا  فسكتنا 
عنيفة  بإنتقادات  نواجه  أصبحنا  أننا 
النظام!!!.  أنتقدنا  كلما  ذوينا  من 
أخترقنا  قد  المهجر  في  أننا  واألهم 
منظماتنا  معظم  علي  القضاء  وتم 
منظمة  غير  يعد  ولم  المهجر  في 

القبطية  والهيئة  القبطي  التضامن 
القبطية  الهيئة  وننتظر عودة  الكندية 
باقي  أما  تحريرها.  بعد  األمريكية 
وعليك  السالم  عليها  فقل  المنظمات 

العوض ومنك العوض يارب.

شهر  من  أقل  في  حاالت  أربع 
التوك  برامج  وال  اإلعالم  يتكلم  ولم 
وال  المجالت  وال  الجرائد  وال  شو 
يحدث!!!.  لم  شيئا  وكأن  اإلذاعات 
عندما  نهلل  أننا  ذلك  من  األهم 
الجاني  علي  القبض  الحكومة  تعلن 
محاكمته.  وبدء  للنيابة  وتحويله 
علي  للنظام  الشكر  برقيات  ونرسل 
المجهود الكبير للقبض علي الجناة. 

القبض  يهمني  ال  أنا  الحقيقة  في 
واجب  فهو  ومحاكمتهم  الجناة  علي 
أحد  وال  الدولة  ومسئولية  الشرطة 
بأبسط  القيام  علي  الشكر  يستحق 
ناحية  ومن  وظيفته.  مسئوليات 
أنهم  علي  للجناة  انظر  أنا  أخري 
بهم  غرر  غالبة  مساكين  ضحايا 
وخدعوا وتم غسيل رؤوسهم بأفكار 

داعش وأفكار اإلرهاب.

الذي يهمني هو كيف نوقف انتشار 
كيف  للمجتمع  المدمر  الفكر   هذا 
وكيف  داعش  أفكار  علي  نقضي 
ننقي المجتمع من هذا الفكر؟؟. كيف 
وحسان  وبرهامي  الحويني  نترك 
في  اإلرهاب  يزرعون  وغيرهم 
البسطاء  نحاسب  ثم  البسطاء  عقول 
علي تنفيذ تعليمات المشايخ؟؟. كيف 
نتعاون  نقضي علي اإلرهاب ونحن 
يكون  كيف  اإلرهاب؟؟  صناع  مع 
لدينا النية في القضاء علي اإلرهاب 
يحارب  صوت  كل  نسكت  ونحن 
اإلرهاب؟؟ اسكتنا البحيري وأبراهيم 
عيسي وغيرهم ولم نستطيع أسكات 

داعية سلفي؟؟

الذي قتل فرج فودة لم يطلع علي 
بل  شئ  له  يقرأ  ولم  كتبه  من  كتاب 
ونفذه.  اإلرهاب  صناع  كالم  سمع 
القاتل الحقيقي ليس هو الجاني الذي 
الحقيقي  القاتل  عليه.  القبض  تم 
النظام  مع  يتعاون  للنظام  صديق 
وهم  معه  ويشرب  النظام  مع  يأكل 
معرفون باألسم. ثم  تريد أن تقنعني 
وأن  اإلرهاب  ضد  أننا  ذلك  بعد 
الدولة تحارب اإلرهاب؟؟ كفانا عبثا 
وكفانا خداعا ألنفسنا وللبسطاء. هذه 
لست هي مصر التي حلمنا بها، هذه 
بثورتين  قمنا  التي  ليست هي مصر 
ألن  طريقها  في  دولة  هذه  ألجلها. 

تصبح دولة دواعش.

بريد القراء
 

د. رأفت الف شكر علي مجهودكم       -
الرائع

علي  والقائمني  املشاركني  لكل  وحتياتي 
في  االهل  عصائر  فيها  نقرأ  التي  اجمللة 

الغربة 
اخوكم

محمد البدري

2-     أخى احلبيب واملوقر د. رأفت
 

الذى  عطاؤك  وجلزيل  لشخصك  وتقدير  امتنان  كلى 
املصرية  وباألخص  العربية  اجلاليات  أعضاء  على  تسبغه 

عبر القارات. 
أنتهز فرصة عيد امليالد اجمليد ورأس السنة اجلديدة ألطلب 
القلبية  ومتنياتي  محبتي  وافر  بقبول  التفضل  منك 
وأنتم  أسرتك  مع  تكون  أن  اجملد  لرب  وصلواتي  الصادقة 
كغيرى  تقصيري  مدى  أعلم  وسعادة.  وصحة  خير  بكل 
وإبالغك  إيجابيّا  والتقدير  بالشكر  األقل  إفادتك على  في 
بتعطشنا جملهودك العظيم وكافة العاملني والكتاب في 
إخراج اجلريدة احملترمة بتلك الصورة املشرفة لكل مصري. 

تسمعها  لن  القلب  من  كلمات  مجرد  انها  أعلم 
وأعضاء  استمتاعي  فرط  من  بها  أزعق  أكاد  ولكن 

اجلالية بأستراليا مبا تبذله من جهد خارق.
وفقك رب اجملد وليدمي تعبك الذى سيعوضك عنه 

لك كل حبى ومعزتي
أخيك 

نادر قزمان
سيدنى

3-     شكرًا علي إرسال االهرام الكندي
   محمد ابوالغار

4-     يا هال .. شكرا لكم وتقديرنا لصحيفة اهرام كندا . 
دمتم بالصحة والسعادة . 

حميد الصباحى

احملرر
القاهرة  من  البدرى  محمد  لألستاذ  الشكر  جزيل 
أبو  محمد  والدكتور  استراليا  من  قزمان  نادر  واألستاذ 
الغار من القاهرة، واألستاذ حمدين صباحى ونعتز ونفخر 

بحضراتكم انكم من قراء ومتابعي االهرام اجلديد 
 

بصــــــراحة
هل ذبح األقباط اصبح ظاهرة؟؟

مدحت عويضة

مكاملة حملية!!
 نبيل عودة

 
اجلرمية  كالعادة  اسرائيل  استغلت 
فرنسا  في  املواطنني  ضد  البشعة 
مختلفة  والتينية  اروبية  ودول  واملانيا 
اليهود  ضد  ارتكبت  التي  وخاصة 
الى  للهجرة  دعوتهم  اجل  من   ،
والهدوء  واألمان  األمن  حيث  اسرائيل 

واالستقرار . 
رئيس  بني  يجري  حوار  معي  تخيلوا 
فرنسيني  يهود  ومواطنني  احلكومة 

مثال...
- اسرائيل تفتح ذراعيها الستقبالكم، 
عودوا الى صهيون حيث األمن واألمان 

..
تعدون  زلتم  ما  سيدي  لكنكم   -
 ، حماس  ضد  القادمة  للحرب  العدة 
ضد ايران ..ضد حزب اهلل ورمبا ضد ابو 
رمبا  أيضا.  يعرف ضد من  ومن   .. مازن 
مؤلم  حادث  مجرد  وهنا  داعش..  ضد 
الفرنسية  الدولة  سيجعل  لكنه 

تالحق املتطرفني وتقضي عليهم.
األرض  وطنكم..  هي  اسرائيل  لكن   -
اال  شعبكم..  اهلل  بها  وعد  التي 

تنفذون اوامر اهلل؟
- وعد اهلل كان ناقصا.. لم يعد بافراغ 
بأن  يعد  ولم  العرب،  من  امليعاد  ارض 
ولم  لألشكيناز..  اكثريتها  تخصص 

يعد بان يعيش شعبه بسالم.
- نحن نكمل وعد الرب بقوتنا التي ال 

تقهر .
- كيف .. مبقاتلة حماس وايران وحزب 
تنجزوا  لم  حماس  ضد  حتى  اهلل.. 

شيئا؟
- لكن بالدنا ارض احلليب والعسل ، وال 
في  حماس  ضد  ينجز  لم  ما  تقلقوا 
احلرب  في  سننجزه  السابقة  احلرب 

القادمة.
- حرب مرة أخرى.. من اجل ذلك نترك 
والكونياك  الرائع  والنبيذ  اخليرات  بالد 
مثيل  ال  التي  والشمبانيا  اللذيذ 
الصبايا  عن  ونبتعد  عاملنا...  في  لها 
الباريسية  واملطاعم  اجلميالت.. 
اوروبا  دول  كل  زيارة  ..وحرية  الفاخرة 
عندكم؟  سنزور  من   .. قيود  بدون 
املوت  متاحف  عليها؟  لنبكي  القبور 
لنستعيد آالمنا وقهرنا، املستوطنات 
حيث طويلي السوالف يحرقون املنازل 
الزيتون  أشجار  ويقطون  واألطفال 
تقيم  وحكومتكم  الفلسطينية 
او  ؟  امان  هذا  وتسمون  عزل  حيطان 
بالبكاء  لنجهش  املبكى  حائط  نزور 
تعود؟؟  لن  سنة  الف  سبعة  على 
بالبكاء  حياتنا  نقضي  ان  تريدنا  هل 
على وعود لم تتحقق. انظر سيادتك 
مثال.. من هنا استطيع ان اتصل حتى 
هناك..  الوضع  هو  ما  واعرف  بجهنم 
كيف  فقط..؟  يورو   10 والتكلفة 

سأتصل بجهنم وانا في اسرائيل؟ 
تشاؤون  بلد  اي  الى  متوفر  االتصال   -
لدينا  الهايتك  جهنم..  الى  كذلك   ،

متطور واالتصاالت تطورت..
- ميكن االتصال بجهم من اسرائيل؟

- اجل.. تعالوا وجربوا..
من  كبير  عدد  جاء  شهرين  بعد 
كان  غوريون،  بن  مطار  الى  اليهود 
رئيس  مكتب  ممثل  باستقبالهم 

احلكومة .
- اهال بكم في ارض اآلباء واألجداد.

- قبل ن تنقلنا السيارات الى االحتفال 
جنرب  ان  يجب  القدس  في  الترحيبي 

شيئا هاما.
- ما هو؟

- االتصال بجهنم.
- تفضلوا .. هذا بليفوني.

رد   . وتفاجأ  الفرنسيني  احد  اتصل   -
ما  له  شرح  نفسه..  عزرائيل  علية 
اليوم...  حرق  كم  جهنم  في  الوضع 
كم  وسأل:  سعيدا  املكاملة  انهي 

تكلفة احلديث مع جهنم؟
- التكلفة نصف يورو فقط.

فرنسا  في  ملاذا  الفرنسيون..  تفاجأ 
ندفع 10 يورو وفي اسرائيل نصف يورو 

فقط؟
جلهنم  املكاملة  فرنسا  من  أعزائي   -
جلهنم  املكاملة  اسرائيل  من  دولية، 

محلية!!
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فضيلة االمام األكبر الدكتور أحمد 
الطيب

 تحية طيبة وبعد.
األخيرة  اآلونة  فى  االحتياج   كثر 
الى تجديد الخطاب الدينى فى مصر 
وأصبح ضرورة ملحة نتيجة لما تمر 
به بالدنا الحبيبة بل والمنطقة العربية 
باسرها من مخاطر داخلية وخارجية  
. وقد أناط سيادة الرئيس عبد الفتاح 
المهمة  بهذه  فضيلتكم  السيسى 

التاريخية  وأنتم وال شك كفؤ لها.
فى الصميم من هذا الخطاب نظرة 
االسالم لآلخر  المختلف فى العقيدة .
و السؤال الرئيسى فى هذا الخطاب 
هو : هل المسيحيون أهل كتاب أم هم 

كفار؟
أطرح  سوف  التالية  السطور  فى 
على سيادتكم بعض األمور التى ربما 
الطريق  على  الضوء  من  قليل  تلقى 
المؤدى الى االجابة على هذا السؤال 

الرئيسى .
 

به  والمؤمنون  المسيح  أتباع  ـ   1
وجود  منذ  مسيحيين  يدعون  كانوا 

تالميذه على قيد الحياة.
والدليل على هذا هو االنجيل نفسه 
. ففى سفر أعمال الرسل الذى يؤرخ 

لبداية المسيحية
أو »فجر المسيحية«  نقرأ :    

في  مسيحيين  التالميذ  ودعى   «
أنطاكية أوال » أعمال 26:16.

بقليل  لبولس  أغربياس  فقال   «
أعمال  مسيحيا«.   أصير  أن  تقنعني 

.28:26
بطرس  الرسول  رسالة  وفى 

األولى نقرأ :
فال  كمسيحى  كان  ان  »ولكن 
يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل » 

1 بطرس 16:4 .
 

هم  ومن  إذا؟  النصرانية  هي  ما 
النصارى؟.

دخيلة  بدعة  إال  ليست  النصرانية 
على المسيحية انتشر اتباعها فى شبه 
بالنصارى  وسموا  العربية  الجزيرة 
منهم  فرق  الى  اتباعها  انقسم  وقد 

والنسطورية  واألبيونية  اليعقوبية 
والملكانية وهذه كلها هرطقات دخيلة 

لفظتها المسيحية منذ نشأتها .
  2- القرآن يكفر قوما قالوا » ان 
هللا هو المسيح ابن مريم » كما جاء 

فى سورة المائدة 17 
 و المائدة 72  .

- } لقدَّ كفَر الذيَن قالوا إنَّ هللاَ ُهو 
مَن  يملِك  فمن  قل  مريَم  ابن  المسيُح 
هللاِ شيئا إْن أراَد أن يُهلَك المسيَح ابن 
جميعا  االرض  في  ومن  وأمُه  مريَم 
وما  واألرض  السمواِت  ُملُك  وهللِ 
كل  على  وهللاُ  يشاُء  ما  يخلُُق  بينُهَما 

شيٍء قديٌر{  المائدة:17.
- } لقد كفَر الذيَن قالوا إن هللاَ ُهو 
المسيُح ابُن مريَم وقال المسيُح يا بني 
إنُه  وربُكْم  ربي  اعبُُدوا هللاَ  إسرائيًل 
عليِه  هللاُ  حرَم  فقد  باهللِ  يُشرْك  من 
الجنة ومأواُه الناُر وما للظالمين من 

أنصار{
                                                                                               

المائدة: 72.
هذا القول يتوافق تماما مع السؤال 
الشائع » من كان يدير الكون عندما 
كان المسيح على الصليب ؟ » القول 
والسؤال يعنيان انحصار األلوهية فى 
جسد المسيح  وهذا يختلف تماما عن 
بأن  يقر  الذي  المسيحي  اإليمان 
المسيح هو »هللا الظاهر في الجسد« 
هللا  من  ينتقص  ال  التجسد  هذا  وأن 
بالهوته  كله  الكون  يمأل  فهو  شيئا 
شخص  في  بالجسد  اتحاده  وإن   ,
المسيح ال يعني على اإلطالق تحيزه 

بهذا الجسد .
 

»ان  قالوا  قوما  يكفر  القرآن   -3
ثالث ثالثة« كما جاء فى سورة  هللا 

المائدة 73 .
} لقد كفر الذين قالوا إن هللا ثالث 
وإن  واحٌد  إله  إال  إلٍه  من  وما  ثالثة 
الذين  ليمسن  يقولون  عما  ينتهوا  لم 
كفروا منهم عذاٌب أليٌم{ المائدة: 73.

ما هو المقصود ب »ثالث ثالثة« 
؟ القرآن نفسه يجيب على هذا السؤال 

فى اآلية 116 من نفس السورة :
ابن مريم  يا عيسى  } وإذ قال هللاُ 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من ُدون هللا قال ُسبحانك ما يكوُن لي 

أن أقول ما ليس لي بحق إن كنُت قلتُه 
فقد علمتُه تعلُم ما في نفسي وال أعلم 
ما في نفسك إنك أنت عالُم الغيُوب{. 

المائدة 116 .
تثليثا من أب  اذا فان القرآن يكفر 
وأم وولد وهذا ال يؤمن به المسيحيون 

على االطالق .
القرآن يكفر هرطقات دخيلة على 

المسيحية الحقيقية .
هلل  يكون  أن  يستنكر  القرآن   -4   
ولدا كما جاء فى سورة األنعام 101 

وسورة الجن 3 .
أنى  واألرض  السمواِت  بديُع   {
يكوُن لُه ولٌد ولم تكن لُه صحبة وخلق 
عليٌم{.  شيء  بكل  وُهو  شيء  ُكل 

األنعام 101 .
اتخذ  ما  ربنا  جد  تعالى  }وأنُه 

صاحبة وال ولدا{ الجن 3 .
ساطع  دليل  األولى   اآلية  تفسير 
البنوة  ان  على  حاسم  قاطع  واضح 
بنوة  هى  القرآن  يستنكرها  التى 

تناسلية .  
من  يكون  الولد  الطبري:  يقول 

الذكر واألنثى.
من  الوالدة  الزمخشري:  ويقول 

صفات األجسام.
ويقول ابن كثير: الولد يكون متولدا 

بين شيئين متناسبين.
يتولد  ما  الولد  البيضاوي:  ويقول 
من ذكر وأنثى يتجانسين وهللا سبحانه 

وتعالى منزه عن المجانسة.
بنوة   يستنكر   القرآن  فان   اذا 
وإنما  المسيحية  تعرفها  ال  تناسلية 
كانت تعرفها هرطقة كانت متواجدة 
القرن  في  العربية  الجزيرة  في 
القرآن  دعاها  الميالدي  السابع 

»النصرانية«.
من ناحية أخرى  يتضح من التعبير 
»اتخذ« هو وجود الولد قبل اتخاذه. 
بالجسد  كان موجودا  المسيح  ان  أى 
ال  وهذا  له.  ولدا  هللا  يتخذه  ان  قبل 
االطالق.  على  المسيحية  به  تقول 
مرة أخرى , هذا يشير بجالء الى ان 
القرآن يتحدث هنا ايضا عن الهرطقة 
وال  بالنصارى  اصحابها  دعى  التى 

يتحدث عن المسيحية .
البقية العدد القادم

لم  فلماذا  رحيم..  غفور  هللا  س9: 
يسامح آدم وتنتهى المشكلة؟

لألسباب  يصلح  ال  الحل  هذا   ج: و 
اآلتية:

أيضاً  وكامل  رحمته  في  كامل  أ- هللا 
هذا  فإن  آدم  سامح  فلو   , عدله  في 
يتعارض مع عدله.. لقد حذر هللا آدم من 
األكل من الشجرة , وأعطاه كل مقومات 
عدم السقوط مثل الحكمة والشبع بخالقه 
جميع  من  واألكل   , الروحى  والفرح 
أشجار الجنة باستثناء هذه الشجرة فقط, 
فعندما يخطئ آدم وال ينال العقوبة التي 
سبق أن فرضها هللا عليه فإن هذا يعتبر 

ضد العدل اإللهي.
وغير  نفسه  اإلنسان  ناقض   ب- لو 
النقص..  من  نوع  يعتبر  هذا  فإن  أقواله 
هللا  أقواله؟!.. »ليس  هللا  ينقض  فكيف 
فيندم.  إنسان  إبن  وال  فيكذب.  إنسان 
يفى«  وال  يتكلم  أو  يفعل  وال  يقول  هل 
القضاء  يعوج  هللا  19:23(« هل  )عد 
الحق« )أي 3:8( هل  القدير يعكس  أو 
يقول هللا آلدم »وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فال تأكل منها« و لم يكتف هللا بهذه 
المخالفة »  مغبة  له  أوضح  بل  الوصية 
)تك  تموت«  موتا  منها  تأكل  يوم  ألنك 
يسرع  اإلنسان  يأكل  عندما  18:2( و 
إليه قائاًل :إيه يا آدم ؟! هل أنت صدقت 
كالمي؟! أنني كنت أخيفك فقط، لكنك لن 
رحمتي  ضد  موتك  ألن  قط  الموت  تر 
الغير محدودة.. أذهب يا آدم لن تموت. 
لكيما  ثانية  الشنعاء  فعلتك  تكرر  فقط ال 

أحبك.. هل يعقل هذا؟!!
هللا  يكون  اإلنسان  يمت  لم  – إن   ج 

غير صادق
 د – لو برأ القاضي األرضي مذنبا، 
حق  في  مذنبا  ذاته  القاضي  هذا  لحسب 
كلها  األرض  ديان  يحطم  فهل  العدالة، 
قانون العدالة اإللهية ويبرئ المذنب ؟!.. 
كال..و إن قال أحد أن القاضي األرضي 
بالعدل ألنه مقيد بقوانين،  البد أن يحكم 
كما إن رؤساءه يراقبونه، أما الخالق فهو 
حر يفعل ما يشاء.. نقول : نعم الخالق حر 
يفعل ما يشاء ,،و لكنه لن يفعل إال الحق 

والعدل وما يتناسب مع كماله الذاتى.
الطبيعة  وإصالح  شئ  - الصفح   هـ 
عن  تصفح  إنك  الفائده  فما  آخر,  شئ 

السارق دون عالجه من داء السرقة ؟
يده  يمد  وهو  بلص  أمسكت  أنك  هب 
ويسرقك , وصممت أن تذهب به إلي قسم 
الشرطة،فأخذ يسترق قلبك ويقول لك أن 
زوجته على حافة الموت وتحتاج لعالج 
يرد لها الحياة , وأوالده منذ البارحة لم 
يتذوقوا طعاما، فرق قلبك ورثيت لحاله 
وصفحت عنه.. ترى هل بهذا العفو تكون 
ستتركه  ألنك  كال،  ؟  حاله  أصلحت  قد 
ليسرق غيرك بعد دقائق قليلة. انه يحتاج 
من  لتتأكد  بيته  إلي  معه  تذهب  أن  منك 
صحة أقواله، ولو كان صادقا فانه يحتاج 
إلى عمل شريف يأكل منه لقمة العيش، 
داء  من  ويعالجه  يراعيه  لمن  ويحتاج 

السرقة حتى يشفى تماما.
أدراك  فمن  آدم،  هللا  سامح  لو   و- 
بأخرى،  أو  الخطأ بصورة  أنه ال يكرر 
والرحمة  اإللهى  العفو  في  طمعا  وربما 
من  كل  ولو سامح هللا   , المحدودة  غير 
إليى  العالم  لتحول  عنه  وعفى  يخطئ 
اإللهية. المهابة  وتضيع  وغابة،  فوضى 
العدالة  القانون قدسيته ومن  ويضيع من 

حقها بالكامل.

أمام  مثل  شخصا  أن  فرضنا   لو 
إرتكابه  بسبب  عليه  للحكم  القاضي 
أسباب  كل  وتوافرت  مثال،  قتل  جريمة 
القاضي  يعفو  أن  يصح  فهل  إدانته، 
ارتكب  القاتل  ألن  أو  قلبه،  لرحمة  عنه 
جريمة القتل ألول مرة في حياته؟!.. لو 
المدينة  أو حاكم  القاضي  أن عفا  فرض 
عن القاتل وغفر له ولم يعاقبه،  عفا عن 
السارق وغفر له ولم يعاقبه، فماذا يمكن 
هذا  أو  الحاكم  هذا  مدينة  في  يحدث  أن 
إن  األخطاء..  كل  يغفر  الذي  القاضي 
لكي  المدينة  هذه  في  أنفسهم  الصالحين 
يردوا  لكي  بأنفسهم,،أو  حقوقهم  يأخذوا 
الشرور عن أنفسهم سيستخدمون أسلوب 
األشرار.. وتصبح  يستخدمه  الذي  الشر 
وباال  الحاكم  هذا  عند  والرحمة  المغفرة 
علي كل أهل المدينة.. وبذلك مغفرة هذا 
أشرار  مدينة  إلي  مدينته  تحول  الحاكم 

ومجرمين..
و األمر ال يتعلق بخطية آدم وحده بل 
خطايا البشر التي على مثال خطية آدم، 
ألنه إن كان هللا غفر آلدم خطيته لرحمته 
أن  لوجب  العقاب  تحمل  من  وأعفاه  به 
من  ويعفيهم  خطاياهم  الناس  لكل  يغفر 

العقاب.
سؤاال  اإلجابة  نهاية  في  نطرح   و 
آدم  يسامح  لم  هللا  كان  إن  وهو  جانبيا 

فلماذا أمرنا أن نسامح بعضنا البعض؟
 و الحقيقة كما رأينا أن الموقف بالنسبة 
للبشر،  بالنسبة  الموقف  عن  مختلف  هلل 
يأخذ  أن  للعدل  البد  كان  هلل  فبالنسبة 
مجراه حتى يحتفظ هللا بهيبته أمام الخليقة 
آدم  أبناء  فأن  آدم  هللا  سامح  ولو  كلها، 
ويضيع  البعض  بعضهم  علي  سيتعدون 
الهدف اإللهي من خلقة إنسان يعيش في 
صنع  وقد  والسالم،  والقداسة  البر  حياة 
تحمل  إذ  التسامح  من  هو  ما  أعظم  هللا 
بنفسه عقاب خطايانا.. أما بالنسبة للبشر 
نحفظ  لكيما  نتسامح  أن  هللا  أوصانا  فقد 
للمجتمع سالمه , وال نقابل الشر بالشر 
حتي ال نعطي فرصة أكبر لعدو الخير، 
وفيما نحن نتسامح مع المسيئين واألعداء 
سيجازي  الذي  الكل  في هللا ضابط  نثق 
أنا  النقمة  أعماله »لي  بحسب  واحد  كل 
أجازي يقول الرب« )رو 19:12( و إذا 
عجز اإلنسان عن التسامح فإنه يلجأ إلي 
إذ  السيف عبثا  الذي » ال يحمل  الحاكم 
هو خادم هللا منتقم للغضب من الذي يفعل 

الشر« )رو 4:13(.
 و نضيف علي اإلجابة السابقة بعض 

النقاط الصغيرة:
الموجهة ضدنا هي خطية  أ- الخطية 
محدودة. أما الخطية فى حق هللا فهي غير 

محدودة.
نسياننا  بسبب  نحن  نصفح   ب- قد 
وقد  البشرية،  عواطفنا  وهدوء  اإلساءة، 
نصفح طمعاً فى صفح اآلخرين عنا. أما 
هللا فال ينسى وال يتغير وال يتساهل في 

الحق اإللهي.
باألمر  الخطية  مغفرة   ج- ليست 
الهين، وليست الخطية مثل القذارة التي 
تلتصق بجسم اإلنسان فيتخلص منها بقليل 
من الماء، لكن الطريق الوحيد للخالص 
هو سفك الدم غير المحدود ألن الخطية 
موجهة ضد هللا الغير محدود.، ذلك قال 
يوسف  لزوجة فوطيفار)كيف أصنع هذا 

الشر العظيم وأخطىء الى هللا( 
]البقية ص 21[

ملاذا التجسد؟ )جزء 3(
د. عبد اجمليد كامل

خطاب مفتوح لفضيلة االمام األكرب شيخ األزهر 

فوائد للمياه بالليمون
الثمار  كأحد  الليمون  فوائد  عن  الكثيرون  يتحدث 
التى حتتوى على فيتامني سى ويقى من نزالت البرد 
ومهدئ لألعصاب، كذلك يتحدثون عن فوائد املياه 
بالليمون  املياه  عن  أحد  يتحدث  لم  لكن  وتناولها 
وفوائدها العديدة للجسم، خاصة أن مزج الليمون 
باملياه يعطى للجسم عدد من الفيتامينات ال ميكن 
فقط.  أحدهما  تناول  إن  اجلسم  عليها  يحصل  أن 
وعن فوائد تناول املياه بالليمون للجسم، من أبرزها:

1- يعزز اجلهاز املناعى للجسم:
املياه  مع  بالليمون  املوجود  سى  فيتامني  يندمج 
من  ويزيدان  جلسمك  املناعى  اجلهاز  على  ويؤثران 
نشاطه وتعزيز عمله ويقاوم كثير من األمراض دون 

احلاجة إلى مضاد حيوى.
2- مصدر هام للبوتاسيوم:

إن كنت ممن يعانون من نقص فى التركيز وإرهاق فى 
بشكل  بالليمون  املياه  تناول  فيمكنك  العضالت 

منتظم ألنها تعتبر مصدر رئيسى للبوتاسيوم الى 
يساعدك فى التخلص من هذه األعراض.

3- ينعش النفس:
النفس  رائحة  من  يعانون  األشخاص  من  كثير 
احللول  أهم  من  املشروب  هذا  ويعتبر  الكريهة، 
وقت  فى  الكريهة  النفس  رائحة  من  للتخلص 

قصير جداً.
4- خسارة الوزن:

باجلوع  الشعور  محاربة  على  املشروب  هذا  يعمل 
كما يساعد على حرق كمية من الدهون املتراكمة 

فى اجلسم ومن ثم التخلص من زيادة الوزن.
5- يحسن من حالتك املزاجية:

التخلص  على  بالليمون  املياه  مشروب  يساعدك 
خاصة  بالطاقة،  اجلسم  وميد  والصداع  التوتر  من 
إنه يعتبر من املهدئات الطبيعية للجسم كذلك 

يساعد على التخلص من األرق.
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بقية مقال »ماذا التجسد؟« ص 20
 د- ليست المشكلة في مغفرة الخطية فقط، ولكن 

باألكثر في إصالح الطبيعة التى فسدت بالخطية.
 ه- حقا إن هللا يسامح، ولكنه يسامح قانونيا  و 
قانون العدالة اإللهية يقتضي أنه »بدون سفك دم ال 
تحصل مغفرة« )عب 22:9( » ألن الدم يكفر عن 
النفس » )ال 11:7( ولذلك تجسد هللا وسفك دمه 

لكى يرفع عقاب خطايانا.
 س10: إذا قدم آدم توبة نصوحة أال يقبله هللا 

ويرضي عنه ؟ وإال فما لزوم التوبة لإلنسان؟!
لألسباب  السقوط  مشكلة  التوبة  تحل   ج: ال 

اآلتية:
أذيال  يجر  الفردوس  من  آدم  خرج  - عندما   أ 
الخيبة والعار , وأخذ يقرأ آثار خطيته علي األرض 
التي تنبت له شوكا وحسكا , وعلي جسده الذي بدأ 
يتعرض للتعب والعرق والضعف , وعلي الطبيعة 
الثائرة ضده , والحيوانات التي تود إفتراسه لكيما 
يكون وجبة شهية لها , وعندما رأي ألبنه مقتوال 
أمام عينيه بيد أبنه.. كم وخذه ضميره بشدة وسال 
الدمع من عينيه وهو يصرح في أعماقه : هذه ثمرة 
خطيتي ومعصيتي.. كم كانت توبته وندمه؟! وكم 
هذه  إستطاعت  هل  ولكن  ؟!  ودموعه  حزنه  كان 
التوبة أن تعيده إلي طبيعته األولي وإلي فردوسه 

المفقود ؟.. كال.
 ب- التوبة ال تلغي الحكم الصادر من فم هللا , 
إنما تنقل هذا الحكم من الجاني إلي الفدية , فعندما 
قد  قائال »  النبي  ناثان  أمام  واعترف  داود  تاب 
أيضا  الرب  ناثان »  له  الرب » قال  إلي  أخطأت 
نقل عنك خطيتك فال تموت« )2صم 13:12( لقد 
رأسه  علي  ووضعها  داود  خطية  عقاب  هللا  نقل 
وهو علي صليب الموت والحياة.. التوبة والندامة 
هي الخطوة األولي للمصالحة مع هللا , ولكن يظل 

قصاص الخطية حتي يحمله الفادي في جسده.
 ج- التوبة تفيد اإلنسان في المستقبل حيث يمتنع 
عن إرتكاب الخطية وتكرارها , ولكن ما هو الحل 
في الخطية التي ارتكبها اإلنسان ؟  هل ترفع التوبة 
الحكم اإللهي الصادر بموت الخاطئ ؟ كال.. وهل 
توفي التوبة مطلب العدل اإللهي ؟ كال.. وهل تنزع 
التوبة الخطية وتمحو اإلساءة التي وجهها اإلنسان 

هلل ؟ كال.
و لنضرب مثال علي هذا. هب أنك سكبت قليال 
توقفت عن  ثم   , نقي  أبيض  الحبر علي ثوب  من 
سكب المزيد , فهل يعود الثوب إلي ما كان عليه 
بالثوب  ألتصق  قد  الحبر  ألن   , كال  النقاء؟  من 
وتخلل أنسجته , وال يمكن إزالته إال بمزيل قوي 
إال  الخطية  محو  يمكن  ال  وهكذا   , آثاره  لمحو 
من  أتوا  الذين  المالك »هؤالء  كقول  المسيح  بدم 
الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم 
في دم الخروف« )رؤ 14:7( و مثال آلخر لو أن 
مندوب صرف اختلس مرتبات الموظفين , ووصل 
وأعلن   , المأسوية  بظروفه  فاحتج  للقضاء  األمر 
هل  تري  الخطأ..  هذا  تكرار  بعدم  وتعهد  توبته 
يحكم القضاء بتبرئة ساحته ويسامحه بما اختلسه؟ 
قطعا ال.. إذا دموع التوبة واالستجداء ال تكفر عن 
خطية هذا السارق , فجميع المحكوم عليهم باإلعدام 
يشعرون بالندم الشديد وبعضهم يقدم توبة نصوحة، 
تنقذ واحدا منهم من  أن  التوبة  تقدر هذه  لم  ولكن 

تنفيذ الحكم.
من  مضي  ما  تصلح  ال  التوبة  كانت   د- وإن 
أخطاء فأنها أيضاً ال تصلح الطبيعة الفاسدة.. يقول 
القديس أثناسيوس »أي طريق كان ممكنا أن يسلكه 
وهذا  تعدياتهم؟  التوبة عن  البشر  من  أيطلب  هللا؟ 
قد يري الئقا باهلل - لعلهم كما ورثوا الفساد بسبب 

التعدي ينالون عدم الفساد بسبب التوبة.
ولكن التوبة أوال: ال تستطيع أن توفي مطلب هللا 
العادل، ألنه إن لم يظل اإلنسان في قبضة الموت 
تغير  أن  عن  :تعجز  ثانيا  غير صادق.  يكون هللا 
تقف  أنها  هو  تفعله  ما  كل  ألن   , اإلنسان  طبيعة 
األمر  كان  ولو  الخطية.  ارتكاب  وبين  بينه  حائال 
مجرد خطأ بسيط أرتكبه اإلنسان ولم يتبعه الفساد، 
أما وقد علمنا أن اإلنسان  التوبة كافية.  فقد تكون 
بمجرد التعدي إنحرف في تيار الفساد، الذي كان 
أن  سبق  التي  النعمة  تلك  من  وحرم  له،  طبيعة 
أعطيت له وهي مماثلة لصورة هللا.. من الذي كان 
يستطيع أن يعيد إليه تلك النعمة , ويرده إلي حالته 

األولي , إال كلمة هللا الذي خلق كل شئ من العدم 
منذ البدء« )تجسد الكلمة 2:7 - 4(.

 و نختتم إجابة هذا السؤال بسؤال جانبي : ألم 
يصفح هللا عن أهل نينوي عند توبتهم ورد غضبه 

عنهم ) يون 10:3(؟
كان  نينوي  أهل  عن  الصفح  أن  نقول  ونحن 
متمثال في رفع الكارثة التي كانت ستحل بهم , فكما 
يسمع هللا للخاطئين الصارخين إليه الذين يلتمسون 
يقلب  ولم  نينوي  الجسد هكذا سمع هللا ألهل  نجاة 
تغفرها  لم  فعلوها  التي  خطيتهم  ولكن   , مدينتهم 
واحد  طريق  غير  لهم  يكن  ولم   , القوية  توبتهم 
للخالص من خطيتهم وهو اإليمان بإله إسرائيل , 
وتقديم ذبائح عن خطاياهم فتغفر لهم خطيتهم في 

دم الصليب.. فهل فعلوا هكذا ؟.. ربما.
يذهبن  »الحسنات  أن  البعض  يقول  س11: 
السيئات »، فأن كان آدم أخطأ في واحدة، ثم صنع 
األعمال  هذه  تمسح  أال  وصالحة،  حسنة  أعمااًل 

الصالحة خطية آدم الوحيدة؟
 ج: ال تغفر األعمال الصالحة الخطية وال تحل 

القضية لألسباب اآلتية:
من  تفضل  ليست  الصالحة   أ- األعمال 
األنسان بل هي واجب عليه،و لذلك قال مخلصنا 
أننا  فقولوا  به  أمرتم  ما  كل  فعلتم  الصالح »متي 
عبيد بطالون. ألننا إنما عملنا ما كان يجب علينا« 
)لو 10:17( و قال معلمنا يعقوب »فمن يعرف أن 
يعمل حسنا وال يعمل فذلك خطية له« )يع 17:4(.

وكل   , من هللا  هي  وممتلكاتنا  أموالنا   ب- كل 
ما نفعله إننا نرد جزء مما له كقول داود النبي » 
أخ   1( أعطيناك«  يدك  ومن  الجميع  منك  ألن 

14:29( فأي فضل لنا في هذا؟
إعجابنا  تنال  التي  الصالحة  أعمالنا   ج- كل 
كاملة،  غير  هللا  أمام  تبدو  قد  اآلخرين  وإعجاب 
السماء غير طاهلرة أمامه » وإلي  ألنه إن كانت 
وكم  18:4( فكم  )أي  حماقة«  ينسب  مالئكته 
معسولة  فاكهة  تشبه  إنها  حقا  الصالحة.  أعمالنا 
جزءا  تضع  عندما  ولكن  بطعمها،  ونتلذذ  نأكلها 
الجراثيم  بآالف  تفاجأ  المجهر  تحت  منها  بسيطاً 

الملتصقة بها.
هللا »إليك  شخص  ضد  موجهة   د- الخطية 
خادما  أن  :51( فهب   4 )مز  أخطأت«  وحدك 
الخادم  هذا  أدرك  ثم  عظيم.  ملك  حق  في  أخطأ 
وجمع  فأسرع   , به  تحيط  التي  والخطورة  خطأه 
فهل   , الغني  الملك  لهذا  هدية  وقدم  لديه  ما  كل 
مثل هذه الهدية التافهة تسمح خطأ الخادم؟.. كال.. 
هي  ما  الصالحة  البشرية  األعمال  جميع  إن  حقا 
بدون  لها  قيمة  التي ال  األصفار  إال مجموعة من 

اإليمان باإلله المتأنس 
كانت  لو  السيئات؟  يذهبن  الحسنات   ه- هل 
اإلنسان  إن  هذا  فمعني  السيئات  يذهبن  الحسنات 
يملك في يده المغفرة اإللهية ألي خطية يرتكبها.. 
بالتصدق  يمسحها  سيئة  فهذه   , يزني  أن  يستطيع 
طاهر  إنسان  كأنه  هللا  أمام  ويقف   , الفقراء  علي 
في  يتاجر  وآخر   , ونجاسة  شر  مملوء  هو  بينما 
دور  بعض  ببناء  يمحوها  سيئة  فهذه   , المخدرات 
العبادة , ويقف أمام هللا كأنه إنسان بار بينما يداه 
مملوءتان بالدماء.. وعندما يكون الهدف من أعمال 
الخير هو الحصول علي مغفرة الخطايا فإن األمر 
يتحول إلي عملية تجارية، ولكل خطية ثمنها الذي 
يسدده اإلنسان وينام هادئ البال مستقر الفؤاد بينما 
إلي  منقاداً  الظالم  بسالسل  مقيدا  الحقيقة  في  هو 

الهالك األبدى.. فأي خطورة هذه؟
وقد يتساءل البعض: أال تغفر الصالة الخطايا؟.. 
قطعا ال، ألنه بدون سفك دم ال تحصل مغفرة  بل 
آثامكم  للرب »  مكرهة  هي  الخطاة  صالة  أن 
صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت 
وجهه عنكم حتي ال يسمع » )اش 2:59( و قال 
هللا للخطاة »حين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم 
دماً«  مآلنة  أيديكم  أسمع.  ال  الصالة  كثرتم  وإن 
)اش 15:1(. وصلواتنا نحن نقدمها باسم المسيح 
ونختمها بقولنا )بالمسيح يسوع ربنا( فبدون المسيح 

وعمله الكفارى صلواتنا غير مقبولة.
ملحوظة: هذه المقاالت الثالث نتاج تجميع من 

عدة مصادر.

في  التشكيك  في  حاليا  البعض  يحاول 
القصص  حتى  او  االيمانية  العقائد  بعض 
الكتابية ويدعي بانها مجرد رمز ولم تكن 
حقيقة وعلى سبيل المثال يدعي البعض ان 
قصة ادم وحواء لم تكن شخصيات حقيقة 
اليصال  الكتاب  استخدمها  رموز  ولكنها 
والطوفان  نوح  قصة  كذلك  معينة  فكرة 
يدعي  اخرى  بابل وقصص  وأيضا قصة 

بعض دعاة الفكر بانها لم تكن حقيقة !
التفسير الرمزي  بل ويدعي البعض بان 
كان مستخدم في القرون االولى للمسيحية 
وان االباء استخدموا هذا التفسير وبالتالي 
يسقط  الرمزي  التفسير  بان  يعتقدون 
الواقعية او الحرفية عن القصص الواردة 

في الكتاب المقدس!
وبالطبع 

 ال نستطيع ان ننكر ان التفسير الرمزي 
موجود  ومازال  كان  امر  المقدس  للكتاب 
في الكنيسة المسيحية منذ نشأتها بل ونجد 
تفسيرات رمزية استخدمها الكتاب المقدس 
نفسه   بل ونجد ان السيد المسيح له المجد 
القديم  العهد  في  حدثت  قصص  استخدم 
كرمز لموته وقيامته وأيضا بولس الرسول 
استخدم امور حدثت في العهد القديم كرمز 
لعمل المسيح الخالص وعلى سبيل المثال 
النبي قصة حقيقية لكن   1- قصة يونان 
دخول يونان في جوف الحوت وخروجه 
هو رمز لموت المسيح وقيامته من الموت 
نفسه  المجد  له  المسيح  السيد  استخدم  وقد 
عندما  وقيامته  لموته  كرمز  يونان  قصة 
قال مت 12: 40 النه كما كان يونان في 
ليال هكذا  ايام وثالث  ثالثة  الحوت  بطن 
يكون ابن االنسان في قلب االرض ثالثة 
ايام وثالث ليال . مت 40:12  ايضا لو 

11 :29
 ايضا استخدم السيد المسيح قصة الحية 
والتي  النبي  موسى  رفعها  التي  النحاسية 
وردت في سفر العدد اصحاح 21 كرمز 
كان  وكما  الصليب  خشبة  على  لرفعه 
صنعها  التي  النحاسية  الحية  الي  النظر 
موسى شفاء لكل من لدغتهم الحيات كذلك 
يكون النظر الي خشبة الصليب شفاء لكل 
من لدغوا من الحية القديمة ابليس بالخطية 
البرية هكذا  في  الحية  وكما رفع موسى 

ينبغي ان يرفع ابن االنسان، يو 14:3 
قصة  الرسول  بولس   كذلك استخدام 
البحر  من  اسرائيل  بني  شعب  عبور 

االحمر كرمز للمعمودية عندما قال 
تجهلوا  أن  اإلخوة  أيها  أريد  لست   إني 
السحابة  تحت  كانوا  جميعهم  آباءنا  أن 
وجميعهم  البحر.  في  اجتازوا  وجميعهم 
اعتمدوا لموسى في السحابة و في البحر" 

)1كو10: 1، 2(.
 إلي جانب بعض القصص واالمور التي 
جاءت في العهد القديم وكان لها رموز في 

العهد الجديد مثال 
لها  كان  القديم  العهد  في  العبادة  أدوات 
العهد  للحقيقة في  تمهيدا  مدلوالت رمزية 
الذي حوى عهد هللا  العهد  فتابوت  الجديد 
مع الشعب القديم رمز ألمنا العذراء ذلك 

التابوت الحي الذي حوى العهد الجديد 

للخالص والنعمة الجديدة .
ملكي   قدمها  التي  والخمر  -   الخبز 
لذبيحة  رمز  إبراهيم  ألبينا  بركة  صادق 
الجديد  العهد  في  الُمقدمين  والخمر  الخبز 
كشركة لجسد الرب ودمه حيث يقول كاتب 
مليكيصادق  أن  العبرانيين  إلى  الرسالة 

ُمَشبه بابن هللا .
االمور  من  والكثير  الكثير  جانب   الي 
في  وُفسرت  القديم  العهد  في  جاءت  التي 

العهد الجديد 
االولى  الثالثة  القرون  في  كان   وقد 
للمسيحية اكثر من مدرسة لتفسير الكتاب 
الحرفية  المدرسة  هناك  فكان  المقدس 
والمدرسة الرمزية للتفسير وكانت مدرسة 
االسكندرية تتبنى المدرسة الرمزية لتفسير 
حدث  كل  تفسر  وكانت  المقدس  الكتاب 
وكل قصة في العهد القديم على انها رمز 
او نبؤه او بها معنى روحي خفي لخالص 

السيد المسيح في العهد الجديد 
وهكذا فسرت هذه المدرسه كل او معظم 
خفي  معنى  يحمل  انه  على  القديم  العهد 

وروحي ورمزي للعهد الجديد .
الرمزية  رواد  المدرسة  اهم  من   وكان 
في كنيسة االسكندرية العالمة اوريجانوس 
والذي تأثر  بفيلو اليهودي الذي كان احد 

رواد مدرسة التفسير الرمزي أيضا 
 وقد غالى جدا في التفسير الرمزي حتى 

قال  
قدمها  بحتة  قصة  رمزية  آدم  قصة  ان 
تمس  روحية  مفاهيم  عن  للكشف  الوحي 
حياة اإلنسان باهلل، وأن الجنة لم تكن علي 
كان  حيث  الثالثة  السماء  في  بل  األرض 
حقيقيين  جسدين  بال  روحين  وحواء  آدم 
قبل السقوط، وأنهما هبطا من الفردوس أو 
الجنة إلي األرض بسبب سقوطهما وأن ما 
نااله من جسدين إنما هو من قبيل العقاب .
التعاليم  هذه  مثل  الكنيسة  رفضت  وقد 
بشدة بل وقامت بحرم تعاليم اوريجانوس 
التي  االخطاء  بسبب  نفسه  واوريجانوس 

وقع فيها !
في  الرمزية  المدرسة  وجود   ورغم 
كنيستنا  في  وخصوصا  االولى  الكنيسة 
امر  على  نؤكد  ولكننا  اإلسكندرية  كنيسة 
هام هو ان التفسير الرمزي كان ال يلغي او 
الكتاب  التي ذكرها  ينفي حرفية االحداث 
الحرفي  التفسير  يفغل  المقدس ولكنه كان 
المعنى  ليرى  االحداث  عمق  إلي  ويدخل 
المسيح وخالصه  للسيد  والنبوي  الروحي 
وهكذا نفهم ان التفسير الرمزي لم ينكر او 
ينفي واقعية القصص واالحداث كما يفعل 
البعض اليوم ولكن ينظر لها بمعنى اكثر 
عمقا واكثر روحانية عن المعنى الحرفي 
وبولس  المسيح  السيد  فعله  ما  وهذا  لها 
الجديد  العهد  في  أيضا  والرسل  الرسول 
استخدام  تم  كيف  وشرحنا  سبق  وكما 
للسيد  كرمز  بالفعل  حقيقة حدثت  قصص 

المسيح وخالصه.        يتبع
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

)Turmeric( الكركم

من عيادة الطب الطبيعى
حساسية الطعام

الجسم  في  حكة  من  أعانى  س: 
في  انتفاخ  مع  االكل  بعد  والرأس 
من  كثير  بعمل  قمت  وقد  البطن 
للدم والجهاز  التحاليل بأشراف طبى 
فماذا  سبب  أي  يوجد  فلم  الهضمى 

افعل؟
من  تعانى  انك  هنا  الظن  اغلب  ج: 
األطعمة،  اكثر من  او  لنوع  حساسية 
حكة  اعراضها  من  الطعام  فحساسية 
او  او صداع  ارتيكاريا  مع  الجلد  في 
العيون  في  حكة  او  االنف  في  رشح 
قيئ  واحيانا  التنفس  في  ضيق  او 
واحيانا  معوى،  وانتفاخ  اسهال  او 
القسوة  منتهى  في  االعراض  تكون 
مع  التنفس  في  شديدا  ضيقا  وتسبب 
طبيا  يعرف  فيما  باالختناق  إحساس 
باالنافيالكسيس، وهذه الحالة تستدعى 

التدخل السريع في المستشفى.
اما سبب الحساسية هو تعامل جهاز 
انها  المناعة مع بعض األطعمة على 
وتسبب  معها  فتتحد  بالجسم  ضارة 
تسبب  التي  الهيستامين  مادة  افراز 

اتساع في االوعية الدموية والحكة.
الطعام  اكتشاف  تحاول  ولكى 
عليك  االعراض  لك  يسبب  الذى 
األطعمة  أنواع  اشهر  تعرف  ان 
والقمح  اللبن  للحساسية وهى  المسببة 
والسمك  الجمبري  مثل  والقشريات 
والفول  الصويا  وفول  والبيض 
السوداني والمكسرات. ولكى تتعرف 
للحساسية،  المسبب  الطعام  نوع  على 
من  كل  تناول  عن  تتوقف  ان  حاول 
األطعمة السابق ذكرها لدة أسبوع ثم 
ابدأ بتناول كل طعام على حدة وراقب 
نفسك لمدة 3 أيام، وعندما تتوقف عن 
يمكنك  ذكرها  السابق  األطعمة  تناول 
والفواكه  الخضر  على  تعتمد  ان 

والبقول والبذور واألرز البنى.
د.تباسيم جندي

انتشرت األبحاث العلمية في اآلونة األخيرة على 
عديد  في  فاعليته  إلثبات  التيرميرك  او  الكركم 
لونه  التوابل  من  نوع  والكركم  االمراض،  من 
اصفر وموطنه األصلي اندونيسيا وجنوب الهند 
يسمى  وكان  السنين،  آالف  من  يزع  كان  حيث 
بالزعفران الهندى ألنه يضاهيه في صفرة اللون، 
من  كنوع  التاريخ  مدار  على  يستخدم  كان  ولقد 
االمراض،  وفى عالج  لألطعمة  يضاف  التوابل 
عالوة على استخدامه في صبغ االقمشة، وطعمه 
الذع كالفلفل وله رائحة عطرية تقترب من رائحة 
له بصلة، والكركم هو  الذى يمت  الجنجر  نبات 
واحد من ضمن عدة توابل لعمل الكارى المعروف 

في المطبخ الهندى.
مركز  مصدر  انه  من  تأتى  الكركم  وشهرة 
مضاد  تأثير  لها  المادة  وهذه  الكوركومين  لمادة 
الكبد،  وظيفة  تحسين  في  جدا  وهامة  لاللتهابات 
الغذائية  المكمالت  في  المكونات  احد  هو  لذا 
الحديد  قيمة مثل  بمعادن  أيضا غنى  للكبد، وهو 
البوتاسيوم  عنصر  يحوى  كما  والمنجنيز، 

.B6 وفيتامين
ويمكنك الحصول عليه طازجا في الثالجة، ولكن 
ضمن  بودرة  هيئة  على  مجففا  تجده  ان  الشائع 
التوابل، اما الكارى الهندى فهو يحتوى على 20 
ويتضمن  والبذور،  والتوابل  األعشاب  من  نوع 
األصفر،  اللون  عليه  يضفى  الذى  التيرميرك 

وتوابل أخرى مثل الكمون وبذور الحلبة.
اما عن حفظه فيجب ان يكون في وعاء زجاجى 
محكم الغلق ويوضع في مكان بارد جاف مظلم 
حتى يستمر طازجا لمدة 6 شهور، ويجب الحذر 
عند التعامل معه ألنه يصبغ فورا باللون األصفر.
نهاية  في  يضاف  ان  يستحسن  الطهى  وعند 

السلطة  درسنج  في  استخدامه  ويمكنك  الطهى، 
لكى يعطى لها لونا ومذاقا جميال واضافة صحية، 
كما يمكن اضافته الى سلطة البيض والى األرز 
مذاقا  يعطى  كما  والزبيب،  المكسرات  مع  البنى 
اغلب  الى  اضافته  يمكن  كما  للعدس،  جميال 
ننسي  وال  القرنبيط،  وباألخص  الخضروات 

استخدامه في عمل الكارى.
لصحة  جدا  مفيد  فهو  الطبية  الفوائد  عن  اما 
المفاصل وذلك بسبب خواصه المضادة لألكسدة 
يواظبون  من  منه  وينتفع  لاللتهابات،  والمضادة 
حديثة  دراسة  وفى  بانتظام،  استخدامه  على 
لمرضى الروماتويد وهو مرض يصيب المفاصل 
الصغيرة لليدين ومفاصل أخرى في الجسم ويتميز 
بااللتهاب الشديد، هؤالء المرضى وجدوا تحسنا 
كبيرا في التيبس الذى يحدث في الصباح وتحسنا 

في المشى مع التقليل من االلتهابات.
يسهل  فهو  الكبد  على  خاص  تأثير  له  وهو 
تلف  أي  ويقاوم  )ديتوكس(  السموم  أزالة  عملية 
المواد  تكوين  ويمنع  للكروموزومات  يحدث 
ضمن  يوضع  فهو  لذا  الجسم،  في  المسرطنة 
المكمالت الغذائية للكبد، وهو مع العائلة الكرنبية 
على  يساعد  القرنبيط  والكيل  البروكلى  مثل 
البروستاتا،  اورام  مثل  السرطانية  األورام  منع 
التيرميرك  دور  توضح  حديثة  دراسات  وتوجد 
في التخلص من المواد التي تترسب في المخ في 

مرض االلزهايمر.
إيجابي على  تأثير  له  فهو  ذلك  الى  وباإلضافة 
أيام يساعد  لمدة 7  فقد وجد ان استخدامه  القلب 
 %12 بنسبة  الكلى  الكولسترول  خفض  على 
وزيادة   %33 بنسبة  المؤكسد  والكولسترول 

الكولسترول الجيد بنسبة %29. 

لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى

 ahram.teeba@gmail.com 

أو اتصل على647-823-6779  

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744)416(  

املشي يوميا يساعد على التمتع بصحة جيدة

باريس -أ ش أ
فرنسا  في  المواطنين  الفرنسية،  الصحية  الوقاية  هيئة  طالبت 
التمتع  لضمان  يوميا،  خطوة  آالف   10 بالسير  قيامهم  بضرورة 

بصحة جيدة والحيلولة دون إصابتهم باألمراض.
الفرنسيين لم يصلوا لسير  الكثير من  وكشف استطالع رأى، أن 
منهم صعود  يفضل %86  بينما  اليوم،  في  سوى 7٫889 خطوة 
الساللم بدال من استخدام المصعد، فيما يفضل 70% من الموظفين 

ممارسة أي نشاط حركي بجانب مكاتبه لتنشيط الدورة الدموية في سيقانهم.
ويشدد العاملون في الهيئة الصحية الفرنسية على ضرورة تحديد هدف بزيادة معدل الخطوات التي 
يقطعها الشخص في اليوم، بأكثر من ألفي خطوة إضافية، وهو ما يعادل 20 دقيقة سير، أو 15 دقيقة 

جري، أو 30 دقيقة عمل في فالحة الحديقة، أو 40 دقيقة في ممارسة رياضة اليوجا.

الربجر ورقائق البطاطس تسبب”غيبوبة غذائية”
نيويورك -أ ش أ

تنصح دراسة حديثة في حالة الرغبة بتناول البرجر أو رقائق 
البطاطس أثناء الغذاء بالتفكير مليا قبل اإلقدام على ذلك، 
بالدهون  احململة  األغذية  من  النوعية  هذه  فيه  تسهم  ملا 
الغذائية”  بـ”الغيبوبة  يعرف  ما  نحو  دفعك  في  واألمالح 
تناول  في  يفرط  الذي  اإلنسان  تصيب  شديد  نعاس  )نوبة 

هذه األطعمة وتدفعه نحو سبات عميق فور تناولها(.
وبينت النتائج، أن البروتني واألمالح تعد سببا رئيسيا في دفعك نحو الغيبوبة الغذائية، 

لتتمكن بقية أجهزة اجلسم العمل بجدية أكبر لهضمها واستخراج املواد املغذية.
سكريبس  ومعهد  أوهايو  والية  في  ستيت،  جرين  بولينج  جامعة  من  الباحثون  ووجد 
من  الرغم  على  التأثير،  نفس  له  يكون  ال  الكربوهيدرات  أن  فلوريدا،  والية  في  لألبحاث 
العديد من أخصائيي التغذية توصلوا في السابق إلى أن األطعمة الغنية بالكربوهيدرات 

جتعلنا نشعر بالنعاس.
واستخدم الباحثون الفاكهة الذباب للتحقيق في الروابط العصبية بني األكل والنوم ، 

ووجدت الدراسة أن السكر في الواقع ال يسهم فعال في غيبوبة الغذاء.
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بالصور..مهندس حيول طائرة قدمية 
إىل منزل جبلي للعطالت

كاليفورنيا - وكاالت

 747 بوينج  طراز  من  جامبو  طائرة  أمريكي  معماري  مهندس  حّول 
قدمية إلى منزل فاخر للعطالت بني اجلبال، واستعان بطائرات مروحية 

لنقل أجزائها إلى مكان البناء.

من  خاص  إذن  على  يحصل  أن  هيرتز  ديفيد  املهندس  على  وتوجب 
السلطات اخملتصة لبناء املنزل، حتى ال يحصل التباس لدى الطيارين 
الذين يحّلقون فوق املنطقة، ويعتقدون أنه حطام لطائرة، بحسب ما 

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

واشترى هيرتز الطائرة بسعر زهيد لم يتجاوز 28 ألف دوالر، قبل أن 
ماليبو  تالل  على  الدوالرات  ماليني  تكّلف  منزل مدهش  إلى  يحولها 

بوالية كاليفورنيا، بناء على طلب صاحبة املنزل فرانسي ريوولد.

وكانت ريوولد قابلت 12 مهندساً معمارياً، قبل أن يقع اختيارها على 
هيرتز إلجناز املشروع، كما أمضت 15 عاماً باحثة عن املكان املناسب 
 17 من  موافقات  على  احلصول  عليها  وتوجب  األحالم،  منزل  لبناء 

جهة حكومية لبناء املنزل، الذي يبدو من اجلو وكأنه حطام طائرة.

بارتفاع 1000 قدم فوق سطح  املنزل على مساحة 55 فداناً  ويتربع 
متقاعدة  مرسيدس  سيارات  تاجرة  وهي  ريوولد  ورفضت  البحر. 
املنزل، واكتفت  أنفقته على بناء  الذي  الرقم احلقيقي  الكشف عن 

بالقول إن املشروع تكلف املاليني من الدوالرات.

صالتنا للعام اجلديد
بها نحن نبدأ عاما جديدا وها صالتنا 

اليك يارب:

عام  يارب على   نشكرك 
حياتنا.  فى  أبقيته  آخر 
ما أعظمها عطية منك 
يامن قصبة مرضوضة ال 
مدخنة  وفتيلة  تقصف 

ال تطفْى. شكرا لك على عام جديد 
وعاداتنا  أخطاء حياتنا  فيه  نصحح 
خطايانا  عن  حقيقية  توبة  ونقدم 
فقد  لقائك  قبل  حياتنا  لتنقية 
أخرى  مرة  الفرصة  هذه  لنا  تتاح  ال 

يارب.

 نشكرك على فرصة أخرى منحتها 
أعزاء  أشخاص  من  قربا  لنزداد  لنا 
لبخل  انه  نحبهم،  أننا  لهم  ونقول 
نقول  أال  معيب  وتقصير  شديد 
ونعبر عن حبنا ملن نحبهم بحجة ال 

حاجة لذلك فهم يعرفون.

فيه  نعلن  آخر  عام  على  لك  شكرا 
حتبهم  أنت  كم  عنك  للبعيدين 
اخلالص  وبشارة  رسالة  وننشر 
تقدمها لهم  التى  اجملانية  والنعمة 
وال  ملكوتك  امتداد  فى  فنساهم 
نكتفى بترديد قولنا )يأتى ملكوتك( 
ثم جنلس ساكتني بل يجب أن نذهب 

ونحدث بكم صنعت بنا ورحمتنا.

نصلى  آخر  عام  على  لك   شكرا 
فيه ألجل االحتياجات الكثيرة لهذا 
عائالتنا  وألجل  املضطرب  العالم 
أن  سألونا  الذين  وكل  وأصدقائنا 
لم  الذين  وحتى  أمامك  نذكرهم 
ليذكرهم  أحد  وليس لهم  يسألونا 

ولكننا نعلم احتياجهم لك.

عروسك  الكنيسة  على  نوصيك 
يارب احفظها ودافع عنها ونسألك: 
يرعونهم  والذين  اضبطهم  الرعاة 
أجل  من  نسألك  وأيضا  ثبتهم. 
ومداخلها  بالدنا 
ورخاء  ومخارجها 
أجل  ومن  شعبها 
واملسئولني،  احلكام 
حكمة  أعطهم 

وعدل.

يارب  لك  وقلوبنا  عيوننا  نرفع   اننا 
لتسكب  اجلديد  العام  هذا  فى 
ونصلى ألجل  القدوس علينا  روحك 
وسط  حياتنا  فى  املعزى  حضورك 

تقلبات هذه احلياة.

وضوح  الى  يارب  ونشتاق  نحتاج 
الرؤية واحلكمة وروح اإلفراز والتمييز 
فى  اليومية  حيانا  قرارات  فى 
وارشد  قد  فضلك  من  العام.  هذا 
يقودنا  الذى  الطريق  فى  خطواتنا 
كربا  الطريق  هذا  كان  مهما  اليك 
احلياة  الى  املؤدى  فهو  ضيقا  وبابه 

األبدية معك 

 هب لنا أال يضيع منا هذا العام كما 
ضاع غيره فقد يكون هو آخر فرصة 
لنا.. إعطنا أن نعيش أيام هذا العام 
كله نتلمس أى مناسبة نكون فيها 
يداك العاملتني وقدماك الساعيتني 
ليس  للجميع،  ونعلن حبك  لنظهر 
بالعمل  ولكن  واللسان  بالكالم 

واحلق.

اخلافت  لصوتك  ننصت  أن   أعطنا 
بعمل مكاملة  نقوم  أن  ينبهنا  الذى 
فى  أنه  له  نعلن  لشخص  قصيرة 
فكرنا وأن أمره يهمنا أو نكتب بعض 
السطور لواحد من املعارف أو ننطق 
نتواصل  أو  ما  مناسبة  فى  ونتكلم 
شخص  مع  الوقت  بعض  ونصرف 

واحد مكسور  ونربت على كتف  ما 
لواحد  تسمع  أذنا  نكون  وأن  اخلاطر 
ال يجد من يسمعه، فهناك الكثير 
لم  إذ  والذنب  بالندم  يشعرون  ممن 
اإلشارات  هذه  مثل  مع  يتجاوبوا 
وفاتتهم مثل هذه اللمحات. أعطنا 
يارب ان ال نتجاهل أو نؤجل ما يجب 

أن نفعله اليوم فالغد ال منلكه.

نعيش  كيف  نعرف  أن   إعطنا 
أن  جاهدا  يحاول  فالعدو  اللحظة 
فيمأل  طريقة  بأى  انتباهنا  يصرف 
عقولنا بأفكار وأسئلة عدمية اجلدوى 
توتر  فى  ثمينا  وقتا  منا  ويضيع 
بخصوص أشياء ال ميكن لنا تغييرها 
أو ألمور لم حتدث بعد. ساعدنا يارب 
التى  التوترات  هذه  على  نتغلب  أن 

تواجهنا حتى ال نفسد يومنا. 

 أعطنا تركيزا ووضوح رؤية خصوصا 
فى أوقات شوشرة األلم واإلضطراب 
واألوراق  األمور  تختلط  وعندما 
نعيش  أن  االختيارات.أعطنا  وتتعدد 
أن  أعطنا  والعرفان.  الشكر  حياة 
يسبحونك  الذين  الناس  من  نكون 
عن  النظر  بغض  اسمك  وميجدون 

الذى يواجهونه حلوا كان أو مراً.

حياتنا  مشوار  نكمل  أن   أعطنا 
وعيوننا على مكافأة املوعد باخليرات 
القدرة  وأعطنا  كقولك  املنتظرة 
اللقاء  ساعة  حتى  االحتمال  على 
معك ومع القديسني الذين أرضوك 

وأحبوك وأحببناهم.

 نعم يارب:

اجلديد  العام  هذا  لك  نقدم  اننا 
ونخصصه لك بكل ما فيه بالكامل 
يحق  كما  نعيشه  أن  فساعدنا 

إلجنيلك كل يوم كل يوم .آميـــن. 
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