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We Cut Taxes Like a Diamond

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

www.profitexplorer.com

Personal | Corporate | Business
 

بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

مىّت21:26  

For Legal Services

homesbyhany@yahoo.com

سامية ليست إرهابية يا ترامب 

د. رأفت جندي
لقد سعدت بفوز ترامب برئاسة الواليات االمريكية 
الضحكة  ذات  كلينتون  هيالرى  غمة  وانزاحت 
واللذان  أوباما  اآلخر  ابليس  الشيطانية هي وعميل 
األرض  لوحوش  األوسط  الشرق  واعطيا  اشعال 
اإلسالميني الذين يتلذذون بسفك الدماء، ولكن هذا 

ليس معناه انى أرى أنه محق في كل ما يفعله.

املسلمني من  باستبعاد  قراره  ليس محقا في  فهو 
بعض الدول من دخول أمريكا ألن ليس يا ترامب كل 
يتبعون  كلهم  وليس  تظن  كما  ارهابيني  املسلمني 

األفكار الشيطانية.

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

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:
gihaneskarous@

yahoo.ca
Phone no.: 

416 577 8733
416 659 8744

For Catering Healthy & Tasty Mediterranean Food
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EHAB NICOLA CPA, CGA   
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Investors Group Financial Services Inc. 
 

SUITE 201 
1595  16TH AVE 
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

Tel: (647) 539-8015 
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

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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CENTURION® 
Honour Society
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2015

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. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation
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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

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415

 Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

SUITE 201
1595  16TH AVE
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 



تكملة مقال »سامية ليست إرهابية 
يا ترامب « ص1

يسير  التي  التعليمات  ان  اختلف  لست 
استمدوها  سواء  االرهابيون  هؤالء  عليها 
هي  األح��ادي��ث  م��ن  او  ال��دي��ن  م��ن صحيح 
ليس  ولكن  اإلره��اب،  صميم  وفى  إرهابية 
كل المسلمين يفهمونها او يطبقونها او حتى 
يقرأونها، ومنهم من يجاهر بانها ليست من 
باإلرهابي  المسلم  دمغ  ولكن  الدين،  صحيح 
هو ظلم كبير ينبغي ان يدركه كل من له عقل، 
انه  مسيحي  كل  وص��ف  كبير  خطأ  وأيضا 
رحيم، فليس أيضا كل المسيحيين يعرفون او 
يستوعبون او يطبقون تعاليم السيد المسيح 
بل الكثير والكثير منهم من يظلم ويفترى على 

اآلخرين. 
مسلمة  وهي  لى  مساعدة  طبيبة  سامية 
ومحجبة ألنها مقتنعة أن حجابها هو إرضاء 
الزوجة  ضرب  تعاليم  أن  أيضا  وتظن  هلل، 
اليمين... ألخ  وتعدد الزوجات واقناء ملكات 
العقلية،  قناعتها  هي من عند هللا وهذه هي 
ولكنها تعلمت من والديها اعمال البر والرحمة 
وكل الصفات الحسنة، سامية لم تتعلم اطالقا 
كيف تغدر او تمسك مسدس بل تجلس بجوار 
المريض الذي يبكي وتشاطره البكاء من فرط 

حساسيتها. 

للقضاء  عظيمة  خطوات  ترامب  اتخذ  لقد 
إلدارة  بنفسه  ذهب  انه  منها  اإلره��اب  على 
المخابرات المركزية االمريكية لتغيير خطتهم 
هذه  لإلرهابيين  األوس��ط  الشرق  تسليم  في 
أوباما  الشيطان  عميل  بلورها  التي  الخطة 
وبمساعدة رأس االفعى في السعودية العربية 
كانت  لو  كلينتون  ستكملها  كانت  والتي 
المخابرات  يقنع  لن  أنه  أخشى  تملكت،  قد 
األوسط  للشرق  خططهم  بتغيير  األمريكية 
ويكون  طويلة  سنوات  منذ  وضعوها  التي 

مصيره مثل جون كنيدى. 
ال  جديدة  بأمريكا  ترامب  مع  حلمنا  لقد 
تتآمر على نظم الحكم ولقد رأينا ثمار لها في 
نجاحه  منذ  في مصر  األخوان  نشاط  انحدار 
في االنتخابات وحتى قبل توليه الحكم هؤالء 
وانفقت  أوباما  إدارة  ترعاهم  كانت  الذين 
بعد  العداء  مصر  وناصبوا  الماليين  عليهم 

دحرهم منها 
على ترامب أن يبحث عن اإلرهابيين أوال 
وينقى  القديمة  أوباما  إدارة  وسط  وجيدا 
بالمنع  وليس  منهم،  األمريكية  اإلدارة 
سامية  ألن  المسالمين  للمسلمين  العشوائي 

ليست إرهابية يا ترامب. 
 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

بعد حظر ترامب.. 4 ماليني دوالر من جوجل لالجئني
آخرين  مليونني  وجمعت  دوالر  مليوني  بقيمة  أزمة  صندوق  “جوجل”  شركة  أنشأت 

ملؤسسات  ملنحها  موظفيها،  من  بتبرعات 
قرار  أعقاب  في  الالجئني،  املهاجرين  ترعى 
دخول  مبنع  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 

مواطني 7 جنسيات بشكل مؤقت.

ألربع  األموال  العمالقة  الشركة  ومنحت 
للحريات  األميركي  االحتاد  هي  مؤسسات، 
املدنية، ومركز املوارد القانونية للمهاجرين، 
وجلنة اإلنقاذ الدولية واملفوضية العليا لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، حسبما نقلت تقارير صحفية أميركية عن املدير التنفيذي 
لـ”جوجل” ساندر بيتشاي.

على  “جوجل”،  عليها  أقدمت  التي  اخلطوة  تأكيد  توداي”  إيه  إس  “يو  صحيفة  ونقلت 
لسان متحدثة باسم الشركة.

وكانت “جوجل” من بني كبريات شركات التكنولوجيا، التي نددت بقرار ترامب مبنع دخول 
مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الواليات املتحدة، 

مع “فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”أبل” وغيرها.

وقال بيتشاي إن قرار ترامب سيؤدي إلى تضرر أكثر من 180 من موظفي “جوجل”، التي 
تعتمد على عدد كبير من العمال من خارج الواليات املتحدة.

مئات الربيطانيني يراهنون على أن رئاسة 
ترامب لن تكمل العام

      
لندن - رويترز

مئات  يراهن  الهجرة  بشأن  سياسته  من  غضب  ووسط  تنصيبه  على  أسبوعني  من  أقل  بعد 
البريطانيني على أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب لن يستمر سنة في منصبه.

وتشير أرقام من شركة الدبروكس للمراهنات إلى إحتمال بنسبة 4 إلى 1 الستبدال ترامب كرئيس 
للواليات املتحدة في 2017.

وقال ماثيو شاديك رئيس املراهنات السياسية في الدبروكس إن كثيرين يراهنون أيضا على أن ترامب 
الكوجنرس  سيواجه مساءلة في 
أو رمبا يستقيل أثناء فترة رئاسته 

األولى.
البريطانيون  املشرعون  وسيعقد 
مناقشة في العشرين من فبراير 
شباط بشأن عريضة وقعها أكثر 
تطالب  شخص  مليون   1.6 من 
بإلغاء زيارة الدولة التي من املقرر 
بريطانيا  إلى  ترامب  بها  يقوم  أن 

لتفادي إحراج امللكة إليزابيث.



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي

بتقول أنكم عملتوا إللي عليكم وبتسأل أحنا 
كل  فاكس  ببعتلك  نفسي  نا عن  إيه...  عملنا 
عدد من األهرام عايز مني إيه تاني... أقطع 

نفسي يعني؟؟

ترامب

كلها  انت  أيامك  كابوس  كالنت  أوباما  إيام 
صواعق كهربائية للعالم كله.

أوباما 

من  أقل  في  السياسي  اإلسالم  خدم  ترامب 
شهر ضعف خدماتك له في 8 سنين.

إدارة ترامب

دي مش سياسة دي إسلوب أبو زيد الهاللي 
وعنتر إبن شداد لكن من غير عبلة.

جستين تردو

لما بشوفك تتكلم عن حادث إرهابي بحس أن 
انسب وظيفة لك مدرس حضانة.

جمهور المغرب

أحنا فكينا العقدة بمنشار كهربا.

المنتخب المصري

إكسبوا  عرضكم  في  أنا  بيقولكم  السيسي 
لمدة  الهري  يبقي  علشان  وريحوني  الكأس 

اسبوع كروي.

يوسف الحسيني

وخليك  القصير...  المخبر  علي  ترد  بطل 
يا ولدي...  يا يوسف  الشيخ شيخ  فاكر كلب 

أوعي تحصل إبراهيم عيسي.

خالد يوسف

معاك  ألنك  عليك  هيقبض  يقولك  إللي 
يونيو  مصور 30  اللي  أنا  قوله  »زناكس« 

وإديله »الزناكس« يعالج بيها بواسيره.

ممدوح حمزة

لو خبر بيع محمية »نبق« لمستثمر سعودي 
بس  طين..  معانا  وقعتهم  يبقي  صحيح... 
وقعتك انت معاهم مطينة بطين. وهتيجي كندا.

آيات العرابي

بيقولوا عليه لساني »طويل« إيه رأيك بعد 
هجوم ترامب علي اإلخوان إنتي تيجي كندا 
وانا أروح امريكا وخليهم يعرفوا قيمتي لما 

يجربوكي.

باسم يوسف

لو كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة لما أخرسوك 
كنا انقذنا توفيق عكاشة والبحيري وعيسي.

إخوان أمريكا

أوعوا تيجوا كندا خوف من ترامب.. كندا 
رياالت  قطر  روحوا  شغل  ومافيهاش  برد 

كتير وشمس ودفي وعفي.

مقصلة الدميقراطية!

بقلم: أنطوني ولسن ـ أسرتاليا
بيتـــــك 

و سوق العقارات
االستثمار فى العقارات

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

يعتبر االستثمار فى العقارات من أفضل 
وآمن االستثمارات. إليك بعض الخطوات 
فى  تستثمر  ان  رغبت  اذا  والنصائح 
قيمة  لمعرفة  البنك  مع  تحدث  العقارات. 
تحصل  ان  يمكنك  الذى  العقارى  الرهن 
الذى  العقار  عن  ابحث  لالستثمار.  علية 
تكاليف  تغطى  ان  تستطيع  إيجاره  من 
العقارية،  والضريبة  العقارى  الرهن 
إلصالح  كافية  نسبة  الى  باالضافة 
فى  خبير  استخدم  المحتملة.  األعطال 
العقار  إيجاد  فى  ليساعدك  العقارات 
مفتش  استخدم  لالستثمار.  المناسب 
عقارات للتأكد من حالة العقار. ابحث عن 
المطلوبة  ليقوم باإلصالحات  مقاول جيد 
التى قد يحتاجه العقار فى البداية او فيما 
اتخاذ  كيفية  فى  محاسب  استشر  بعد. 
ملكية العقار لتوفير الضرائب على الدخل 
العقار.  بيع  عند  والربح  اإليجار  من 
عقارات  إدارة  شركة  استخدام  يمكنك 
لتتولى عنك التعامل مع شكاوى ومشاكل 
المستأجرين. تجنب شراء وبيع العقار فى 
دفع ضرائب عالية  لتتجنب  وقت قصير 

على الربح. 

 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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الدميقراطية، بنبع ماء صاٍف رقراق     أشّبه 
فينتشي..  الصالح؛  املذاق، يشرب منه  حلو 

ويرتوي منه الطالح؛ فيتمرد ويلتوي!
احلريات  هذه  أستراليا،  في  هالني،  فقد     
لم  حريات  الناس..  بها  يتمتع  التي  اجلمة 
أرض  على  مبمارستها  يوماً  نحلم  نكن 
وها  الكتب،  في  عنها  قرأنا  حريات  الواقع. 
نحن نعيشها برسم الدميقراطية، ونتذوقها 

بطعم احلياة اجلميلة!
السن،  صغير  النامي،  البلد  أستراليا،     
تطبق  العالم،  في  آخر  بلد  بأي  مقارنة 
الدميقراطية في ذروتها مثلما تطبقها بلدان 
املرة  الديكتاتورية  من  وعصور  بعهود  مرت 
والظلم الفادح، حتى وصلت إلى ما وصلت 

إليه من وهج احلرية!
بعد  ينصهر  لم  الذي  البلد  أستراليا،     
يطلق  أن  يحق  واحدة،  بوتقة  في  سكانه 
لسكانه  ويحق  األسترالية،  البوتقة  عليها 
يطبق  الذي  الشعب  عليهم:  يطلق  أن 
احلابل  يختلط  اكتمالها..  في  الدميقراطية 
بالنابل، وتتالقى حضارات وثقافات، وتتصارع 
وتفترق وتتباعد أخرى؛ فتصبح الدميقراطية 
ويعود  والطالح،  الصالح  رحى  شقي  بني 
القوانني  في  بالتناقضات  اجملتمع  على  هذا 
التي  والتقاليد  العادات  وفي  تسن،  التي 
فتحتار  أستراليا،  أرض  أرضها،  على  متارس 
نفسها،  على  احلرية  وتخاف   ، الدميقراطية 
تستطيع  ال  هنا  الدولة..  هيبة  وتضيع 
األسلرة تربية أوالدها بالطريقة التي نشأوا 
عليها في بالدهم؛ ألن القوانني حتمي الصغار 
من  حيث  لهم،  الوالدين  معاملة  سوء  من 
املمنوع الضرب أو التهديد بالضرب لألبناء . 

والويل كل الويل ملن يخالف هذه  القوانني؛ 
األطفال  العقاب.  طائلة  حتت  سيقع  ألنه 

يعرفون هذا جيداً!
قانون  أمام  عاجزة  األسترالية،  الشرطة     
لم  الذين  القاصرين  يحمي  الذي  األحداث 
يبلغوا سن الرشد بعد. ويستطيع أي قاصر 
أي  يلقي، مثالً، بقطعة حجر على زجاج  أن 
سيارة؛ فيكسره.. ومع ذلك ال يجري أو يخاف 
حتى ولو حدث هذا اجلنوح أمام رجل  األمن 
الشرطة  رجل  مينع  القانون  ألن   الشرطي؛ 
من اجلري وراء هذا القاصر جملرد حتذيره فقط، 
وليس ليؤدبه، أو ليأخذه إلى قسم الشرطة 

لتحرير احملضر الالزم له!
منزل  ترك  الفتى  أو  الفتاة  تستطيع     
العائلة، وال ميكن لألب أو األم أو أحد األقارب 
عن  اخلارج  العادة  العنف  استخدم  محاولة 

طاعة والديه إلى صوابه!
   وبذلك يفشل تقومي هؤالء الصغار اخلارجني 
األرض  في  ويعيثون  االخالقي،  القانون  على 

فساداً وافساداً!
املعنى  كالهما  يعرف  والطالح،  الصالح     
احلقيقي للحرية، ولكن الطالح يعرف جيدا 
كيف يسيئ إلى هذه املعرفة، ويعرف جيداً 
حساب  على  ولو  لصاحله،  يستغلها  كيف 
أن  جند  لذلك  اجملتمع؛  نواة  هي  التي  األسرة 
خطيراً  منزلقاً  يأخذ  األسترالي،  اجملتمع 
والضحالة  اخللقي،  االحتطاط  دركات  إلى 

الثقافية، ولالسف بدعم اعالمي هّدام!
هيبة  تضيع  الديقراطية،  باسم  وهكذا،     
الدولة؛ ألن طالح أراد ذلك، بينما نبحث عن 
كان  أسف:  بكل  ونقول  جنده،  فال  الصالح، 

فيه منه، وخلص خالص!

اول قاضية أمريكية من اصل مصرى
لوالية اوهايو 

شريي القمص ميخائيل تودى القسم

وسط  القانونية  اليمني  شيري  أدت 
احتفال كبير من أبناء اجلالية املصرية 

بأميركا.
كليفالند  مدينة  مواليد  من  شيري 
 ،1976 أكتوبر   12 في  أوهايو  بوالية 
عام  كارول  جون  جامعة  من  وتخرجت 
1998، والدراسات احلقوقية من جامعة 

كيس ويسرن ريسيرف عام 2001.
ادوارد  ميخائيل  القمص  هو  والدها 
مارمرقس  كنيسة  كاهن  ميخائيل، 
بكلیفالند  األرثوذكسية  القبطية 

اوهایو منذ عام 197٥ 
شيري والدة لـ 3 أطفال، وعملت محامية 
في مكتب بكليفالند 6 سنوات لإليفاء 
بشروط الترشح ملنصب القاضي، كما 
نيابة،  وكيل  سنوات  ثالث  ملدة  عملت 
لقاض،  كمساعد  أخرى  سنوات  وثالث 
وبعدها ترشحت وجنحت ملنصب قاض.
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وحيـــدة                 

نيفني سامى
ترامــب.... ومـمـلـكـة الشـــــر

ادوارد يعقوب

الفتاه  عاشت 
وتربت  الجميله 
االيتام  ملجأ  في 
القريبه  بالمدينه 
فيها  ورحل  فيها  ُولدت  التي  القريه  من 

أبويها قبل ان تراهم عيناها.
اطفال  وسط  الحياه  من  سنوات  وبعد 
الملجأ وصلت الي السن القانوني للخروج 
الذي  الكبير  البيت  أسوار  خارج  للحياه 

احتواها في صغرها.
خرجت  وهكذا 
لتواجه العالم الخارجي 
عبر  اال  تراه  لم  الذي 

شاشات التلفاز.
عن  كثيرا  بحثت 
فمنهم  عائلتها  أفراد 
القريه  من  رحل  من 
ومنهم  الصغيره 
العالم  من  رحل  من 
رأوها  حينما  والبعض 
منتهي  في  لها  تنكروا 

القسوه.
في  تعيش  عجوز  سيده  هناك  وكانت 
كوخ من الطين والخشب بجوار بركه مياه 
وشجره عجوز فقدت اوراقها بعد ان كانت 

تعطي ظاللها للجميع.
تقطن  التي  العجوز  السيده  تلك  وكانت 
المسكينه  الفتاه  القريه تشاهد  عند أطراف 
وهي تجلس تحت الشجره صامته ال تعلم 
أين تذهب فاقتربت منها وجلست بجوارها 
وسألتها عن قصتها وتعاطفت معها وقالت 
منذ  زوجي  فقدت  عجوز  سيده  انا  لها 
يسعدني  فسوف  اوالد  أنجب  ولم  سنوات 
الصغير  كوخي  في  معي  تعيشي  ان  جدا 
الونس  لي  وتكوني  سوياً  شئ  كل  نتقاسم 

في أيامي االخيره.
الفتاه اختيارات اخري فقد  لم يكن لدي 
تنكر لها أقرباؤها بالدم والباقين قد رحلوا 

ولم تعلم كيف تصل اليهم.
فعاشت الفتاه مع السيده العجوز يتقاسمان 

كل شئ برضا وقناعه وحب.
الفتاه  وتقوم  الفطائر  يخبزان  وكانتا 
ببيعها في سوق القريه الذي كان يُقام مره 

أسبوعياً.
لضعف  صعبه  تبدو  الحياه  كانت 
بسيطه  كانت  ولكنها  الماديه  اإلمكانيات 

وعميقه في ان واحد.
ورت الشهور والسنين علي هذا الحال، 
السيده العجوز والفتاه الشابه يجمعهم ذلك 
ولكنها  البسيطه  بتفاصيله  الصغير  الكوخ 

جميله في بساطتها.
بيع  هو  الوحيد  دخلهم  مصدر  وكان 

الخبز والفطائر ألهل القريه.

ولكن القدر لم يتركهم هكذا طويال ويوما 
تحمل  القريه  سوق  من  الفتاه  عوده  عند 
واحتياجاتهم  األسبوع  مشتريات  معها 
األسبوعية بما قد ربحته من مال نظير بيع 
الفطائر فوجدت السيده العجوز ملقاه علي 
انفاس.  بال  نبض  بال  حراك  بال  االرض 
عاشت بعد ذلك الفتاه في نفس الكوخ تشعر 
بأنفاس السيده العجوز حولها وكأن روحها 
انها  الفتاه  لتخبر  المكان  في  تهيم  الطيبه 

ليست وحيده.
السهل  من  يكن  لم 
حنان  من  تُحرم  ان  عليها 
التي ارسلتها لها  هذه االم 
العنايه االلهيه بعد سنوات 
اليُتم الطويله فكان كل شئ 
لفقدان  معها  يبكي  حولها 

تلك السيده الطيبه. 
تقضي  الفتاه  فكانت 
الكوخ  امام  النهار  طول 
عند الشجره التي جمعتهم 
الليل  يأتي  وعندما  سوياً 
الكوخ  في  لتبيت  تدخل 
جلباب  تحتضن  بمفردها 
زال  ما  الذي  حضنها  في  العجوز  السيده 

يحمل رائحه انفاسها.
عاشت الفتاه مع انفاس االم الراحلة 

وتبيعها  منها  تعلمت  كما  الفطائر  تخبز 
في سوق القريه.

بها  يشعر  أحد  ال  وحيده  للكوخ  وتعود 
وال أحد يقترب منها.

تعطها  لم  واالقدار  الحياه  كانت  وهكذا 
اال القليل فقد كانت يتيمه وأصبحت وحيده، 
تسند رأسها فوق شجره عجوز وترقد ليال 

داخل كوخ بسيط.
نعم!

واألصدقاء  االسره  الحياه  تعطينا  قد 
واألحباء وال نشعر بهذه النعمه النها بين 

أيدينا 
النعم.بينما  هذه  علي  هللا  نشكر  ال  وقد 
هناك قلوباً تحيا في هذا العالم الواسع بال 

ونيس وبال عائله وبال أصدقاء. 
كانت وحيده هي احدي تلك القلوب 

بالناس  المزدحمة  عجباً  لدنيانا  فيا 
ومازال هناك من يعانون من الوحده....

بكل  لنا  بمفاجأت يحملها  القدر  يأتي  قد 
قسوه 

نجد  فربما  وننظر حولنا  قليال  فلنتوقف 
او  بابها  يقرع  أحداً  تتمني  وحيده  نفوساً 
القدر وال  تعاني من ضربات  عنها  يسأل 

احد يعلم عنها شيئا.
يحتاج  وحيد  او  وحيده  حولك  تجد  قد 

ابتسامه او سؤال. 

كل  مثل  مثله 
عبر  ظهر  مصلح 
تعرض  و  التاريخ 

لهجوم شرس

فهم جذور اإلرهاب احلقيقية واعلن احلقيقة اال وهى 
ان اإلسالم األصولى او السلفى  هو بيت الداء ومن ثم 

اعلن عزمه على قطع دابره من العالم

يتهم  العربى  التراث  عفن  يكشف  من  كل 
من  نوعا  ميارسون  فهم  اإلسالم  ومعاداة  بالكراهية 

اإلرهاب الفكرى

الغربية  اجلماهير  خداع  لعقود  استطاعوا 
دين  هو  السلفى  او  االصولى  اإلسالم  ان  واقناعهم 

مقدس ال يجب االقتراب منه

بتشخيص  مواجهتهم  في  خطواته  اول  خطى 
»اإلسالم  وهو  الصحيح  التعريف  وتعريفه  املرض 

االصولى او السلفى«

وحقوق  بالدميقراطية  تشدقهم  هو  واالعجب 
الدميوقراطية  رائحة  تعرف  ال  واوطانهم  االنسان 

وتنضح بعدائها حلقوق االنسان

من  مستوحاة  املكسيك   حائط  فكرة  ان  اعتقد 
احلائط الذى انشأته إسرائيل على حدودها الغربية

غير  األمنية  اإلجراءات  هذه  مثل  من  املتضرر  من 
اإلرهابيني جتار اخملدرات وعصابات الهجرة غير الشرعية 

والقتلة املأجورين وعصابات االجرام األخرى

سياسة  يهاجمون  كانوا  الذين  نفس  ان  الغريب 
االن  هم  العالم  دول  شئون  في  االمريكية  التدخل 

يهاجمون خطط ترامب لوقف هذا التدخل

المتحدة  للواليات  الجديد  الرئيس  تنصيب  بمناسبة 
االمريكية اقدم خالص تهاني الشخصية للرئيس ترامب 
والشعب االمريكي والعالم الحر وكل من يؤمن بالتحضر 
الحرة  المجتمعات  عليها  قامت  التي  المسيحية  والقيم 
المتقدمة في الغرب. ترامب مثله مثل كل مصلح ظهر 
عبر التاريخ فدائما ما يتعرض لهجوم شرس من مملكة 
انه سينتصر  الشر ألنه خطر على مصالحها ... واثق 
على كل قوى الشر ألن الخير والحق البد وان ينتصرا في 
النهاية. يمكن ألى محلل منصف ان يكتشف منذ البداية 
افالس هؤالء األشرار،  عندما ركزوا في الهجوم على 
التعرض  عمدا  تاركين  الشخصية  المسائل  في  ترامب 
المواطن  تهم  والتي  لها  تصدى  التي  الهامة  للمواضيع 
االمريكي وسأعرضها تباعا:   أوال: األمن وهو من اهم 
البرامج التي اثارها ترامب في حملته االنتخابية وكان 
حاسما وشجاعا في تشخيص الداء ولم يخضع البتزاز 
اإلرهابيين من األقلية المسلمة في امريكا التي تساندها 
مملكة الشر الوهابية وربيبتها منظمه االخوان المسلمين 
اإلرهابية بكل ما تملكه من ثروات البترودوالر والميديا 
المرتشية الفاسدة التي كان يشير اليها دائما ترامب في 
حمالته االنتخابية..... كل هذا لم يأبه به ترامب الشجاع 
دون  الحقيقة  واعلن  الحقيقية  اإلرهاب  لجذور  الواعي 
مواربة او لف او دوران اال وهى ان اإلسالم األوصولى 
او السلفى )Radical Islam( هو بيت الداء ومن ثم 
اعلن عزمه على قطع دابره من العالم وهذا هو الشق 
اال  يزعج  ال  بالطبع  والذى  مشروعة  من  الهجومي 
اإلرهابيين وبطانتهم من المنتفعين بأموالهم سواءا داخل 
في  المظاهرات ضده  ينظمون  شاهدناهم  الذين  أمريكا 
القبيح  المدن االمريكية يكشفون عن وجههم  العديد من 
باعمال التخريب والعنف على طريقة داعش واإلسالم 
الثالث  العالم  دول  من  مستورده  نماذج  وهى  السلفي 
التعبير  وطرق  االصيلة  االمريكية  القيم  مع  تتناقض 
المظاهرات  هذه  بعض  تزعمت  ولقد  هناك.   المعتادة 
تلك  خصوصا  أمريكا  في  معروفة  إسالمية  منظمات 
التظاهرة النسائية المكتظة بالمنقبات والمحجبات يدعون 
المقاييس  بكل  مهزلة  هى  و  المرآه  حقوق  عن  الدفاع 
فبينما هؤالء المسلمات االصوليات ينادون بحرية المرآه 
وهم في زى يعتبر رمزا لتكميم المرأة و تجريدها من 
كانوا  التي  الهمجية  شريعتهم  في  واخضاعها  حقوقها 
الفاضحة(  التناقضات  )احدى  هتافاتهم  في  بها  ينادوا 
لها  لشريعتهم  طبقا  فهى  الرجل،  لعبودية  اخضاعها 
نصف شهادة الرجل ونصف ميراثه وناقصة عقل ودين 
بالتفصيل.  لشرحه  االن  مجال  ال  الذى  الكثير  وغيرها 
العربية  الميديا  معظم  نجد  الثالث  العالم  صعيد  وعلى 

المعهودة ضد  الهيستيرية  بطريقتها  الهتاف  في  تتسابق 
تخدم  التي  والتحليالت  الكاذبه  االخبار  وتختلق  ترامب 
هنا  وهى  الدينية  بالعنصرية  وتتهمه  المريضة  تمنياتها 
الفجة على ترامب  النفس تسقط عنصريتها  لعلم  وطبقا 
الفاسدة  االعالم  وسائل  هذه  ترى  لم  لماذ  وادارته. 
عنصرية وإرهاب الدول التي تنطلق منها ابواقهم سواءا 
الدول  من  غيرها  او  قطر  او  مصر  او  السعودية  في 
التي ترعى اإلرهاب وتمارسه على اقلياتها؟. اما الشق 
أمريكا  فهو حماية  األمني  ترامب  الوقائى من مشروع 
الالجئين  مسمى  تحت  اليها  المتسللين  اإلرهابيين  من 
وفى تحرك سريع ايجابى اصدر ترامب قرارة المقدام 
ومن  قطعيا  ثبت  دول   7 رعايا  لدخول  المؤقت  بالمنع 
ان  أمريكا  او  اوربا  في  سواءا  سابقة  تجارب  خالل 
إرهابيين  بينهم  يندس  ومواطنيها  الجيئها  من  الكثيرين 
اصوليين وتجددت االحتجاجات واالتهامات ضد ترامب 
من نفس الجهات المشبوهه ومن الجدير بالمالحظة ان 
الكثيريين من المسلمين تصيبهم هيستريا كراهية ومعاداة 
لكل من يذكر كلمة اسالم مقترنة بأى معنى نقدى وهو 
ينتقد بحرية  التراث االسالمى فكل من  نمط عادى في 
العربى  التراث  عفن  يكشف  من  وكل  اخراسه  يجب 
يتهم بالكراهية ومعاداة اإلسالم فهم يمارسون نوعا من 
اإلرهاب الفكرى ضد كل من يجرؤ ويخوض بصراحة 
في أسباب اإلرهاب االسالمى كما كان يحدث في عهد 
كسر  وجرأته  المعهوده  بصراحته  ترامب  ولكن  أوباما 
باموالهم  الذى صنعوه  النفسى  الخوف االرهابى  حاجز 
من  كل  بتصفية  وتهديداتهم  للحقائق  المضلله  ودعايتهم 
الطرق  بشتى  محاولتهم  و  الحقيقة  كشف  على  يجرؤ 
االصولى  اإلسالم  تجميل  المشروعة  وغير  المشروعة 
واألخطر من ذلك لى ولف القوانين والقيم الغربية لتخدم 
خداع  عدده   لعقود  استطاعوا  ان  وبعد  تلك  اغراضهم 
او  االصولى  اإلسالم  ان  واقناعهم  الغربية  الجماهير 
نقدة  االقتراب منه وال  دين مقدس ال يجب  السلفى هو 
للمسلمبن  وكراهية  عدائيا  عمال  الفعل  هذا  اصبح  واال 
اى انهم مثل االرهابين من داعش او الفصائل اإلسالمية 
وحائط  بشرية  كدروع  الجماهير  تضع  التي  األخرى 
صد يحميها من اى محاوالت عسكرية لوقف عدوانها 
يحتمون  بالمثل  فهم  االخرين  اإلرهابية ضد  وهجماتها 
وراء قيم الغرب السامية وهم يخربون ويحاولون تدمير 
الحضارة الغربية. فطن ترامب لكل هذه االالعيب ولم 
يابه بارهابهم النفسى وخطى اول خطواته في مواجهتهم 
وهو  الصحيح  التعريف  وتعريفه  المرض  بتشخيص 
بالسؤال  أتوجه  وانى  السلفى«  او  االصولى  »اإلسالم 
نفسها  تسمى  داعش  كانت  اذا  محايد  الى كل ذي عقل 
الى  اإلرهابية  اإلسالمية وترجع كل تصرفاتها  بالدولة 
السنية  اإلسالمية  الكتب  أمهات  في  صريحة  نصوص 
الخطأ  فما  االسالمى  بالدين  كلهم  ويدينون  واقدسها.  
ألنفسم  ارتضوه  الذى  باالسم  االخرين  ينادوهم  عندما 
أخرى من  فئة  لوجود  الغرب ومراعاة  تأدبا من  و  بل 
بين  وللتفرقة  معهم  مباشره  متورطين  الغير  المسلمين 
لفظ  عليهم  اطلق  الدواعش  من  االرهابين  وبين  هؤالء 
األصوليين او السلفيين فجاء تعبير اإلسالم االوصولى او 
السلفى!!! اذا لماذا الثورة على تسمية واقعية ولماذا تلك 
الحساسية ضد كل من يذكر هذه الحقيقة؟.. ان منتصف 
السليم وهذا  التشخيص  الشافى هو  العالج  الى  الطريق 
كل ما فعله ترامب. فلماذا كل هذا الضجيج  وكل هذا 
بالواقع  العداء لشخصية شجاعة نطقت  اللغط وكل هذا 
تشدقهم  نفاق؟؟ واالعجب هو  او  تجميل  والحقيقة دون 
تعرف  ال  واوطانهم  االنسان  وحقوق  بالديمقراطية 
االنسان  لحقوق  بعدائها  وتنضح  الديموقراطية  رائحة 
فصدق فيهم القول »يرون القذى في عين االخرين وال 
يرون الخشبة التي في عينهم. وفى نفس السياق االمنى 
الحائط  انشاء  في  بالبدء  اوامرة  ترامب  اصدر  الوقائى 
الذى وعد به ناخبيه الذى سيحمى حدود أمريكا الجنوبية 
مع المكسيك. من المعرف الى مواطن امريكى او غير 
امريكى مطلع على الشئون االمريكية )هذا واضح في 
االمريكية(  واألفالم  التلفزيونية  المسلسالت  من  الكثير 
ان معظم عصابات األجرام والقتل باألجر والمخدرات 
تمتد  التي  المكسيك  من  تأتى  الشرعية  غير  والهجرة 
حدودها حوالى 2000 كم وقد فشلت المؤسسات األمنية 
المختلفة على مدى عقود من تامين هذه الحدود والقضاء 
هذه  مثل  واصبحت  جدوى  دون  العصابات  تلك  على 
كل  المليارات  مئات  امريكا  تكلف  االجرامية  األنشطة 
عام ومن هنا جائت فكرة السور او الحائط واعتقد انها 

مستوحاة من الحائط الذى انشأته إسرائيل على 
اثيت  والذى  غزة  قطاع  مع  الغربية  حدودها 
االعمال  تلك  مثل  على  القضاء  في  فاعليته 
االجرامية التي كان منبعها سكان قطاع غزه 
واخطرها عمليات القتل والتدمير.  واتوقع ان 
يستعين ترامب بخبرات اإلسرائيليين في هذا 
الموضوع  هذا  في  الجدل  يثير  المجال. ومما 
المشروع ستدفعها  تكلفة  بان  ترامب وعد  ان 
المكسيك باعتبارها مسؤولة عن تلك العمليات 
غير  المهاجرين  تهريب  عمليات  وخصوصا 
الجنوبية عبر  أمريكا  الشرعيين من كل دول 
التهريب هذه  المكسيك حيث حققت عصابات 
المكسيكية  السلطات  مع  تواطأها  يعتقد  التي 
أموال طائلة من وراء تلك االعمال ناهيك عن 

المخدرات  واهمها  األخرى  التهريب  اهمال 
به  يطالب  ما  اقل  ان  ترامب  يعتقد  ولذك 
في  مسؤليتها  عن  يعوض  كجزء  المكسيك 
الخسارة التي تعرضت لها امريكا ان تتحمل 
أعلنت  المكسيك  ان  الحائط. ورغم  تكلفة هذا 
رسميا انها لن تدفع سنتا في تكلفة هذا الحائط..  
كالمة  تحقيق  من  واثقا  يبدو  ترامب  ان  اال 
وارى شخصيا انه قادر على تحقيقه لألسباب 
االتيه: 1-  الصادرات المكسيكية الى أمريكا 
 2015 عام  خالل  دوالر  مليار   316 بلغت 
المكسيك  كل صادرات  من  تمثل %80  وهى 
مما سيمثل ورقة قوية للضغط اقتصاديا على 
]البقية  ترامب.  الوامر  لتنصاع  المكسيك 
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روحيات6

الصعب  المشهد  ذلك  امريكا  شمال 
عندما  لكثيرين  المرعب  المزعج 
يضرب إعصار أعالي المنازل نازعا 
إياها تاركا المنزل بال سقف يحمي ما 
بداخله. وكما نقول في امثالنا الشعبية: 
البيوت اسرار ال يعلم ما بداخلها عندما 
وهذا  ساكنيها،  سوى  األبواب  تغلق 
يعلم  فال  بها،  نقر  جميعنا  حقيقة  فعال 
تحت  معي  يسكن  ومن  سواي  حالي 
 ٩1 مزمور  كاتب  يقول  واحد.  سقف 
انه  اي  مسكنه،  العلي  جعل  انه   ٩  :
مكان الراحة والحماية والشبع والهدوء 
ففي  واالمان.  والسالم  واالستقرار 
ونعيش  ونتناقش  وننام  نأكل  المسكن 
او  مسّكن  اسم  نطلق  ال  فنحن  حياتنا. 
المقابر مثال حيث  منزل او بيت علي 
يرقد الموتى. فكلمة مسّكن تعني الكثير 
علي  تنم  التي  واالفعال  المعاني  من 
والشبع  والراحة  والسالم  االستقرار 
يسكن  المزمور  كاتب  فكون  والحياة. 
في الرب هذا يعني ان راحته وسالمه 
يكون  لن  وشبعه  وحياته   واستقراره 
فعالقته  سواه،  شيء  او  شخص  في 
بالرب االله قريبة جدا قرابة األب او 
األخ او الزوج او الصديق الذي يسكن 
أكده  البيت، وهذا ما قد  معه في نفس 
الرب يسوع المسيح عندما كان بالجسد 
بيننا يعيش حيث قال: »ان احبني احد 
نأتي  ابي، واليه  يحفظ كالمي، ويحبه 
 : يوحنا1٤   ( منزال«  نصنع  وعنده 
23(. هذا يعني عزيزي انك اذا سكنت 

جعلت العلي مسكنك
د. روز غطاس

في الرب االله هو ايضا سيسكن فيك 
حفظت  اذا  منزال  ويصنع  ويرتاح 
وصاياه وكالمه وفوق الكل أحببته من 
كل قلبك وفكرك وكل قدرتك ونفسك، 
الي  صعوده  قبل  به  وعد  ما  وهذا 
السماء بعد الصليب انه سيعد منازلها 
الذين قبلوه واحبوه )يوحنا 1٤ :  لكل 
2( حتي انه بعد انتهاء العالم وموتهم 
في  ايضا  االبدية  في  يستريحون 
كذلك  في االرض  كانوا  كما  محضره 
في  تعيش  عزيزي  هل  السماء.  في 
المسيح والمسيح يعيش فيك؟ اذا كنت 
االلهي  تستمتع بحضوره  كذلك سوف 
في االبدية في المسكن الذي أعده لكل 
مجيئه.  وسرعة  ظهوره  يحبون  الذين 
ام ان الرب يسوع لن يجد له مكانا في 
المنزل فيعيش في مذود البقر والحمير 
مثل يوم ميالده الجسدي كما وصف لنا 
)انجيل لوقا 2: 7 (فولدت ابنها البكر 
وقمطته واضجعته في المذود اذ لم يكن 
لهما موضع في المنزل(. هل المسيح 
وموضوع  حياتك  في  مكان  له  يسوع 
ام  فيه  ترتاح  الذي  ومسكنك  اهتمامك 
انه مجرد شخص صالح عاش قديما، 
ال  رسالته.  انتهت  رسول  او  نبي  او 
الجسد  الظاهر في  االله  الرب  انه هو 
الفارد ذراعيه يدعوك للراحة فيه فهو 
يا جميع  الي  تعالوا  قال:  الذي  الوحيد 
اريحكم  وانا  االحمال  وثقيلي  المتعبين 

)متي 11 : 28 (.  

انتخاب البابا: كالعادة بعد تسعة 
اجمع  السابق  البابا  نياحة  من  اشهر 
دير  من  الراهب شنوده  على  الناخبون 
برياسة  رسامته  متت  بيشوى  االنبا 
باسم  القدس  اسقف  زخارياس  االنبا 
كانت  والرسامة  الثامن  غبريال  البابا 
مبقر  واقام  غبريال  املالك  عيد  فى 

البابوية مبغارة زويله.
السلطان  ترك  واملماليك:  الواله 
على  احلبل  التركى  القسطنطى 
جمع  فى  والواله  للماليك  الغارب 
املصريني  كهل  احنى  التى  الضرائب 
وخاصة االقباط وانتشار ايضا الطاعون 
فنقص االقتصاد وعم القحط وحدث 
املنازل  من  عدداً  اسقط  عنيف  زلزال 
الى  املقطم  اجلبل  انغلق  شدته  ومن 
وتفجر  اضفيح  قرب مدينة  فلق  ثالث 

املاء عنه.
1580م  عام  فى  السجاير:  تدخني 
اول  فى  التدخني  الناس  اعتياد  بدء 
ما  يعرفون  يكونوا  لم  اذ  مبصر  مرة 
الذى  النفس  التدخني للقلق على  هو 

تسرب الى الناس.
عودة الضغط من بابا روما: عادت 
روما الى الضغط على بابا االسكندرية 
الذى بدوره استتب فى اميان آبائه وثبته 
وسدده فى نفوس االقباط فلم ينكروا 

اميانهم قيد أمنله.
فلم  احلبشه:  بابا  يطرق  روما  بابا 
مشدداً  رسائله  ارسل  البابا  علم 
للعاهل احلبشى يعقوب مالك سجد 
الثانى واملطران خريستودللو يحذرهم 

من املبعوث الرومانى الراهب اليسوعى 
بدروبايز اطاع االكليروس توصيات البابا 
اليسوعى  للراهب  انحاز  امللك  ولكن 
املطران حرم امللك بعد إنذاره عدة مرات 
فهجم عليه الشعب فى ثورة وقتلوه. 
وجلس على كرسيه إبنه األرثوذكسى.

يأخذ  أن  البابا  أراد  البابا:  نياحة 
السريان  دير  إلى  روحيه فذهب  شحنة 
وعند وصوله وصلت روحه إلى السماء 

ودفن بهذا الدير عام 1594 م.

البابا مرقس اخلامس رقم 98 
عام 1610 م

املؤرخني عن  أختلف  البابا:  إنتخاب 
البعض  املرقسيه  السده  خلو  مدة 
البابا  أن  قال  والبعض  عدة شهور  قال 
السابق تنيح عام 1584 م والبابا مرقس 
اخلامس بدأت بابويته عام 1602 م إذ أن 
املرقسيه  والسده  سنني  ثمانى  الفرق 
وقع  والقالقل.  الفنت  بسبب  خاليه 
القدس  الروح  بإرشاد  الناخبني  إنتخاب 
يعمل  كان  الذى  مرقس  الراهب  على 
بأعمال املساحة كقياس  الرهبنه  قبل 
بني  أشتهر  وقد  البياضيه  بلدة  من 
الرهبان بالصبر والورع وهو من دير األنبا 
مرقس  البابا  بإسم  ورسموه  مكارى 
بعدها  قام  والتسعني.  الثامن  اخلامس 
بزيارة شعبه من الدلتا إلى أسوان وزار 

القدس وتفقد أمالك الكنيسة.
أن  الدلتا  قبط  الزوجات: نشر  تعدد 
وكان  إمرأة  من  بأكثر  املسيحى  يتزوج 
قاومهم  ملا  ـ  دمياط  يناصرهم مطران 
البابا طلب القبط بسجنه فأستجاب 
فقام  األسكندرية  ببرج  بحبسه  وأمر 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا غربيال الثامن رقم 97 عام 1590م

باباهم  عن  باألفراج  الكنيسة  أراخنة 
مجمعاً  فأقام  الرأس.  مرفوع  فخرج 
بحثوا فيه مبدأ الزوجة الواحدة ورجعوا 
إلى قول السيد املسيح بالسر الزواجى 
املقدس )إنها واحدة لكل من الطرفني( 
ثم أصدر احلرم على املطران الذى نسى 

كرامة األسقفية.
الكنيسة احلبشيه والكثلكه: لم 
الراهب  فشجعت  روما  كنيسة  تهدأ 
اليسوعى بدروبايز على إستمالة امللك 
الذى أنضم إلى الكنيسة الكاثوليكيه 
التى وصفت األرثوذكسية أنهم وثنيون 
قبلوا  من  أما  كنائسهم  وأغلقت 
الكاثوليكيه  الكنيسة  حتت  األنضمام 
رسامة  وإعادة  معموديتهم  يعاد 
الكهنه منهم وإعادة تكريس الكنائس. 
قامت ثورة عارمة بني الشعب واحلكومة 
أستمرت ست سنوات بسبب املطامع 

الرومانية.
األرثوذكسية:  الكنيسة  متاعب 
املتمسكني  أبنائه  البابا  دعم 
بعقيدتهم فصمدوا فى جبهتني مصر 
فى  واحلبشه  التركى  البطش  وجه  فى 

وجه املناورات الكاثوليكيه.
دفة  قيادة  بعد  البابا:  نياحة 
سنة  عشر  أحدى  بنحو  الكنيسة 
الصالة  وبعد  األبكار  بيعة  إلى  إنتقل 
بحارة  العذراء  السيدة  بكنيسة  عليه 

زويله ثم دفن بدير األنبا مكارى.

البابا يؤنس اخلامس عشر 
رقم 99 عام 1621 م

إنتخاب البابا: بعد مدة أيام من نياحة 
بإرشاد  املنتخبون  أجتمع  السابق  البابا 

جنوى غاىلقرأت لك 
 نظرة تارخيية علي آيات الكتاب املقدس اليت

استخدمها رؤساء أمريكا عند تنصيبهم
يناير  شهر  من  العشرون  اليوم  في 
عام 2017 وفي تمام الساعة الثانية 
بإداء  ترامب  دونالد  قام  عشرظهرا  
 ٤5 رقم  الرئيس  لتنصيبه  القسم 
وعادة  االمريكية  المتحدة  للواليات 
تبدأ هذه المراسيم بان يضع الرئيس 
ويردد  االنجيل  علي  يده  المنتخب 
الرئيس  بمهام  يضطلع  الذي  القسم 
التنفيذي للدولة ، ويحكي لنا التاريخ 
الذين  الرؤساء  بعض  هناك  ان  عن 
الكتاب  علي  القسم  يكون  ان  أرادو 
أختار  بينما  مغلق  وهو  المقدس 
أخرون أن يفتح الكتاب المقدس علي 
وبالطبع  معينة  فقرة  او  معينة  آية 
كان الرؤساء الذين يقسمون ليأخذوا 
هذه المسؤولية الضخمة لقيادة االمة 
المناسب  النص  أختيار  في  حذرين 
الخطيرة  المناسبة  ولهذه  لشخصيتهم 
أن  نجد  الوراء  الي  نظرنا  واذا 
بوضوح  عكست  االيات  هذه  بعض 
الدولة  وثقافة  الرؤساء  هوالء  إيمان 
واالوقات التي يعيشون فيها ، وأمثلة 
الرئيس  تنصيب  تم  عندما  لذلك هي 
اختار  ماكليني  وليم  وهو   25 رقم 
 « تقول  التي  سليمان  الملك  صالة 
أعطني حكمة ومعرفة ألخرج وأدخل 
ان  يقدر  من  النه  الشعب  هذا  أمام 
يحكم علي شعب عظيم هو لك ،وهذا  
حتي يرشده هللا في الطريق الصحيح 
ليقود االمة  ،وعند تنصيب الرئيس  
عام  ويلسون  وودرو  وهو   28 رقم 
1٩17 لفترة رئاسية ثانية وكان هذ 
بعد فترة قصيرة من دخول الواليات 
االولي  العالمية  الحرب  الي  المتحدة 
وكان االمريكان يتمنون أن تنهي هذه 
الرئيس  نجد  الحروب  كل  الحرب 
ويلسون  يختار مزمور ٤6 ليعكس 
وقوة  ملجأ  لنا  »هللا  الشعور  هذا 
مسكن  الضيقات......  في  وعونا 
ارض....«    أقصي  الي  الحروب 
وأما الرئيس فرانكلين روزفلت وهو 
وقت  في  رئاسته  بدأ  فقد   32 رقم 
أن يركز  أختار  ازمة وخوف ولهذا 
علي اصحاح الحب في كورونثوس 

ينتهي  والذي   13 االصحاح  االولي 
بي »أما االن فيثبت االيمان والرجاء 
أعظمهن  ولكن  الثلثة  هذه  والمحبة 
إيزنهاور  الرئيس  وقام  المحبة« 
وهو رقم 3٤ من الرؤساء باستخدام 
نفس االنجيل الذي أقسم عليه جورج 
للواليات  االول  الرئيس  واشنطن 
المتحدة االمريكية وقرأ منه المزمور 
إذا  بأنه  المواطنين  ليذكر  رقم 127 
لم نجعل هللا االول في حياتنا فسوف 
البيت  الرب  يبني  لم  »إن  نفشل 
البناؤون....« وأما عن  فباطال تعب 
في   ٤0 رقم  ريجان  رونالد  الرئيس 
المقدس  الكتاب  فتح  فقد  الرؤساء 
 1٤ والعدد  السابع  االصحاح  علي 
االية  وهي  الثاني  االيام  اخبار  من 
التي تقول »إذا تواضع شعبي الذين 
وطلبوا  وصلوا  عليهم  أسمي  دعي 
الردية  طرقهم  عن  ورجعوا  وجهي 
واغفر  السماء  من  أسمع  فانني 
وهذه  أرضهم«  وابرئ  خطاياهم 
االية أستعملها ايضا أثنان من رؤساء 
رقم  الرئيس  واما  المتحدة  الواليات 
استخدم  فقد  بوش  جورج  وهو   ٤3
االصحاح٤0  من   31 رقم  االية  
شخصيته  تظهر  والتي  أشعياء  من 
وتقول  الصالة  علي  أعتماده  في 
قوة  فيجددون  الرب  منتظروا  »وأما 
ويرفعون أجنحة كالنسور، يركضون 
يعيون»،  وال  يمشون  يتعبون  وال 
المعتقدات  عن  النظر  وبغض  أخيرا 
الشخصية لهوالء الرؤساء فيمكن أن 
نكون متأكدين من انهم يعرفون قوة 
توحد  أن  لها  يمكن  وكيف  هللا  كلمة 

االمة وتجلب لها االمل
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األنبا  دير  من  يؤنس  الراهب  على  الرب 
أنطونى وهو من ملوى وكان عاملاً بالكتب 
عفيفاً فرسم بإسم البابا يؤنس اخلامس 
كان  م.   1621/9/15 األحد  يوم  عشر 
أحوالهم  ويرعى  الكهنه  على  عطوفاً 
كلها وكان منصفاً للجميع ولذلك لقب 

)القاضى العادل(.
تلك  فى  إنتشرت  األيام:  حكم 
الكل  على  الكل  من  التجسس  األيام 
مبثابة  املسئولني كانت  فكل طبقة من 
تليها  التى  الطبقة  على  اجلاسوس 
مناسبة.  كل  فى  عليها  فتتربص 
األقاليم  حكام  )املماليك(  فالصناجق 
وحماية  والزراعة  الرى  على  يشرفون 
يدركون  لم  وهم  العربان  من  الفالحني 
إبتزاز  غير  يهمهم  ال  املسئولية  معنى 
ليستمتعوا  يجمعونها  التى  األموال 
لنوابهم  األمر  تاركني  القاهرة  فى  بها 
كالكاشف األشرف الذى يجمع األموال 
لم  الذين  جامعيها  ومراقبة  األميرية 
على  مسلط  الكرباج  بل  يتساهلون 
ظهور من لم يدفع فكان حكم الصنجق 
بدفع  والقبط مطالبني  أرهابياً.  )امللوك( 
الضريبة املوحده بل عالوة على ذلك دفع 
اجلزية أيضاً  )أى ضريبة املغلوب للغالب( 
)ضريبة  احلوالى  ضريبة  إليها  وتضاف 

على الفرد(.

القرن  أوائل  فى  أنه  بله  الطني  وزاد 
على  التمرد  إنتشر  عشر  السابع 
عام  ففى  اآلخر  بعد  واحداً  البشاوات 
املاليك  مع  الباشا  جند  حتالف  م   1608

لسبب الضرائب التعسفيه.
القبط  ذاق  األضطرابات  هذه  خالل 
الشمال  على  يسيرون  فكانوا  ظلماً 
من  ومينعون  لغيرهم  اليمني  ليتركوا 
إقامة  من  ومينعونهم  اخليل  ركوب 

الشعائر الدينية.
برحلتني  البابا  قام  البابا:  نياحة 
الرحلة  وبعد  أبنائه  يفتقد  رعويتني 
فى  أبنوب  فى  ليلة  يبيت  أن  رأى  الثانية 
بيت رجل غنى إسمه حويده زاغ عن احلق 
الصباح  وفى  احلق.  إلى  ويرجع  لينصحه 
شعر البابا بألم شديد فى بطنه. طلب 
األلم  ولكن  القاهرة  إلى  لتنقله  مركب 
البياضيه  بلدة  أمام  فتنيح  عليه  أشتد 
فصلوا عليه ودفن بدير القديس بيشاى 
ويرى املؤرخني أن حويده دس له السم فى 

الشراب.
ما ظهر فى هذا الوقت: 

البهنسه  أسقف  بطرس  األنبا   )1
سجل القراءات اليومية للكنيسة.
2( مخطوط رسائل األنبا مكارى.

3( القس يوسف الزير البرماوى كاهن 

كنيسة مارجرجس ببرما.

البيت  او  المنزل  او  المسكن  يعد 
الكائنات،  لكل  الحياة  اساسيات  من 
يبني  مثال  العنكبوت  ان  فيحضرني 
بيوت  في  حتي  خيوط  من  منزل 
فريسته،  ويصطاد  فيها  يسكن  الملوك 
والمحيطات  البحار  تسكن  األسماك 
داخل الشعاب والصخور وبين جنبات 
الطحالب، الدب يسكن المغاير وكهوف 
الصخور والجبال، والفئران تسكن في 
والعصافير  االرض،  تحت  سراديب 
تبني  حيث  األشجار  تسكن  والنسور 
مسّكن  يصنع  الجبال  ونمل  أعشاشها، 
كبير متميز الشكل من الطين.... الخ. 
هؤالء  كل  من  تعلم  فقد  االنسان  اما 
قري  في  فنجد  والبناء  المعمار  فن 
مسقوفة  القش  من  بيوت  مثال  افريقيا 
جزوع  من  بيوت  او  النخيل،  بأفرع 
او  الشجر  بأوراق  مسقوفة  األشجار 
وبالد  الحيوانات،  جلود  او  األقمشة 
محروق  الغير  بالطوب  تبني  اخري 
وثالثة  المطبوخ  بالطوب  واخري 
من  وغيره  بالثلوج  ورابعة  باألحجار 
االنسان  حياة  تضمن  التي  الخامات 
ال  فاإلنسان  جنباتها.  بين  وراحته 
تواجد  اذا  اال  واالمن  باألمان  يشعر 
يحميه  سقف  له  سكن  جدران  داخل 
من حرارة الشمس او هطول األمطار 
في  بخاصة  نري  ما  فكثيرا  والثلوج. 
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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

هي امرأة بال مساحيق وطائفية لكونها تؤمن أن 
حرية الوطن عقيدة 

ضد  الطائفية  ضد  تطرف  الوطن  حرية  أن 
فيروسات  وكل  واألوهام  والفوضي  االرهاب 

الضعف واالحتيال من عالم اسمه األكاذيب! 
البيع مهما كانت  أنا عربي ضد  تؤمن أن كلمة 

الشعارات متطرفة!
وطن  إرادة  رحم  من  وتسقط  ترفع  فالشعارات 
بيننا  لذا يظل  الضمير  العقل وعديم  غير مسجون 
أروع شعار )أنا عربي( ولم يسقط ولن يسقط مهما 
ألن  المزمنة  والفتن  والمؤامرات  األهواء  تعددت 
إرادة وطن باقية وعميقة في ذاكرة البشر من المحيط 
إلي الخليج وأصيلة في سطور التاريخ وحالمة عند 
وغير  الدائم  المخاض  لحظة  تنتظر  شابة  أجيال 
المحدد بوقت لوالدة كثيرا من المرادفات التي تؤكد 
كينونة الوطن وأهم صفة دائمة وثابتة هي )الهوية( 
التي  عربي(  )أنا  كلمة  وطن  فيها  يشترك  التي 
التي تؤمن  األديان والمذاهب واالفكار  بكل  تؤمن 
بالوطن وتنبذ التطرف واالرهاب والفوضي ورغم 
االستعمار  زمن  في  الطبيعية  غير  الوالدات  كل 
وزمن المستعمر وزمن حاول صنعه ارباب الدجل 
باب  عند  تعثرت  يقينا  والتي  والطائفية  والفوضي 

عربي باب دوما هو حصين؟!

)أنا عربي( ليست كلمة تطلق في الهواء بل هي 
الحصن النفسي واالجتماعي والسياسي والعسكري 
اليوم  والثقافي واإلعالمي والحميمي  واالقتصادي 
من خالل أيضا صداقات الفيس بوك التي وحدت 
)أنا عربي(  باقية وخالدة  المشاعر في عبارة  تلك 
وحطمت  والتاريخ  واللغة  الجغرافيا  وحدتهم  كما 
القديمة  وغير  القديمة  االستعمارية  الحواجز  كل 
مهما كان المناخ السياسي الدولي يلعب معنا جميعا 
)جيم( مفتوح بكل الطرق العولمية لعبة االستغماية 
السخيفة التي لم تعد مقبولة وال مآلوفة داخل عقل 
علي  ستة  قوته  درجة  وبصر  بعيون  يري  عربي 
ستة وعلي سطح مكاتبنا المكيفة والفخمة أهم تقرير 
ذات حصن  العربية  العيون  أن  يوكد  عاجل  طبي 
من الضعف المتربص بها من قبل كل من يحاول 
اغتصاب تلك الصفة )أنا عربي( لذا تكمن عظمة 
التاريخ العربي في قدرته علي فهم اآلخر بطريقته 
نائم  العربي  أن  البعض  يظن  كما  وليس  وألمعيته 
من  أكذوبة  هذه  دائم؟  نهاري  سبات  في  ويعيش 
قصير  شورت  دوما  يرتدي  كان  مستعمر  صنع 
ينقلها  ال  أن  تعمد  التي  الحقيقة  من  عاري  وعقل 

كاملة بل دوما يسجلها في كتبه منقوصة؟ 
لكنه حوار مع اآلخر فهم اآلخر كما ايقنت اللعبة 

امرأة عربية بال مساحيق وطائفية 

القارئة هنا  القارئ عزيزتي  وما يهمنا عزيزي 
من  العربي  الدور  نستعيد  أن  السطور  تلك  عبر 
منطلق تلك الكلمة السحرية )أنا عربي( بالنهوض 
الذي  العربي  الشباب  قبل  من  الوليدة  وباالفكار 
يكتب كل يوم علي جدران الفيس بوك أجمل قصائد 
الوطن؟ وهي ليست قصائد من الشعر المعروف بل 
هي قصائد فيها الوطن العربي كيف يكون جديرا 
تفتعل من  اليومية والتي  أزماته  بالخروج من كل 
قبل أعداءه في الداخل والخارج؟ والنهوض بالمرأة 
العربية هو مطلب ذكوري أصيل اليوم في كوامن 
طبيعتها  إلي  دورالمرأة  اعادة  حتمية  يؤكد  عربية 
األصيلة والتي ترجمتها في الوقوف مع الرجل ضد 
المحتل وضد كل خائن للوطن العربي الكبير من 
اجتماعي  لدور  المرأة  فمنح  الخليج؟  إلي  المحيط 
حقيقي في اوطاننا هو االعتراف الدائم بالحاجة إلي 
)منتج  هي  بل  )سلعة(  ليست  المرأة  ألن  التطور 
العقل  في  متغيرات  أحداث  علي  إبداعي(قادر 

وقدرة  بعلم  العربي؟ 
قادر  جيل  تربية  علي 
الشفرات  كل  فك  علي 
قبل  من  الممغنطة 
والمهوسين  األدعياء 
اإلبتذال  بصناعة 
ووضع المرأة علي قمة 
فقط  الجسدي  االغراء 
وليس العقلي والعاطفي 
هو  والذي  المنشود 
العربي  إبداعها  قمة 
الذي يؤكد قدرتها علي 
مشاركة الرجل السلطة 
والمال والبيت والعمل؟

كل  أيضا  والحرص 
دعم  علي  الحرص 
بقيم  العربية  قضايانا 
مدروسة وذات منهجية 

منها  سئمنا  التي  المعوقات  كل  أزالة  علي  تعتمد 
واصبحت مثل صالة قمار؟

جميعا  نرفضها  التي  القضايا  تلك  بين  ومن 
منا  مقربة  وعلي  شاخصة  نراها  ال  أن  ونتمني 
صباحا ومساءا القضاء علي كل السلبيات المتمثلة 
رزقه  الوطن  منح  في  اآلخر؟  علي  االعتماد  في 
قصير  أو  األجل  طويل  والدين  بالسلف  اليومي 
باالقتصاد  بالنهوض  الماسة  الحاجة  أي  األجل؟ 
العربي بعيدا عن سياسات صندوق النقد االوربي؟ 
فلما ال يكون لدينا صندق عربي لمواجهة الكوارث 
واألزمات علي نطاق دولي وليس مؤسسي محدود 
وال  هزلي  العربية  االستثمارات  حجم  أن  فأعتقد 
يتفق مع موارد االمة العربية وثرواتها فدولة من 
دول االتحاد األوربي مثل اسبانيا حجم صادراتها 
العربي  الوطن  صادرات  حجم  من  أكثر  للخارج 

بأكمله من المحيط إلي الخليج؟

اقتصادنا  وضع  عن  حقيقية  المسئول  فمن   
بناءة  واحدة  بفكرة  يقبل  ال  من  عقل  في  العربي 
لها مدلول تلك الكلمة السحرية )أنا عربي( لتحقيق 
عالم مختلف ورؤية أعمق وقدرات تقبل المنافسة 

ال الفرجة!!

)اإلرادة  مفهوم  تبني  العمل علي  يجب  ثم  ومن 
العربية( المتثمل في الشخصية الداخلية للعربي من 
منافذ  كل  اغالق  علي  بالعمل  الخليج  إلي  المحيط 
والعقائدي  والسياسي  والثقافي  االقتصادي  الفساد 
بالعمل  العربي  الوطن  تقدم  يعوق  ما  والفني وكل 
الحقيقي المدروس علي وضع خطط علمية وعملية 
ذات رؤية وهداف وخاصة  ليست مستحيلة  وهي 
والبشرية  الطبيعية  وثرواتنا  النفطية  مواردنا  أن 

كبيرة وذات مؤشرات اقتصادية عالية؟
في  واشقاءنا  اهلنا  واوجاع  اوجاعنا  كل  رغم 
وليبيا وكل من  واليمن وسوريا  والعراق  فلسطين 
حجبوا عنهم طلوع الشمس فهي اوجاع مؤقتة ألن 

الشمس تشرق من رحم إلهي ال بشري!

ولن  ال  وعلمية  عملية  أهداف  وتحقيق  فالنجاح 
يأتي مطلقا بالعمل غير المنهجي وبالبركة وقراءة 
الطالع واألبراج والعضالت المفتولة وذلك بوضع 
رأسها عقول عربية  عالية علي  كفاءة  ذات  إدارة 
إلي  السحرية  الكلمة  تلك  أعادة  مبدعة تؤمن بحق 
عقولنا وقلوبنا جميعا كما كنا وال زلنا نقرأها )أنا 

عربي( في كتب التاريخ وسطوره العظيمة!!
وطن  وإرادة  بناء  عمل  هي  العربية  فالحرية 
وامراض  سلبيات  كل  من  التخلص  في  يرغب 
عصر تسعي بكل ما لديها من فكر مريض لتفتيت 

عقل عربي علي نار هادئة؟!

امرأة  بال مساحيق  
وطائفية؟!     

بقلم عبدالواحد حممد

وم�م�ل�ك�ة  »ترام��ب....  مقال  بقية 
الش�����ر« ص5 

2- في حالة اإلصرار على عدم الدفع مباشرة 
يستطيع ترامب فرض ضريبة على الواردات 
المكسيكية يقترح لها االن 20% فتكون حصيلتها 
في سنة واحدة حوالى 70 مليار دوالر )على 
فرض ان واردات 2017 من المكسيك 350 
المتوقعة  التكلفة  ضعف  وهو  دوالر(  مليار 
الحقيقى  المتحمل  ان  قائل  يقول  وقد  للحائط 
لهذا التكلفه هو المستهلك االمريكى ولكن هناك 
جراء  من  االمريكى  لالقتصاد  متوقعة  فائدة 
األرقام  هذه  الحقيقة  في  تفوق  األجراء  هذا 
المكسيك  التصدير من  حيث لن تصمد حركة 
الكثر من عام واحد بعدها ستنتقل كل المصانع 
ان  بعد  أمريكا  لداخل  المكسيك  في  االمريكية 
االمريكية  لها  المنافسة  المنتجات  تكلفة  تكون 
ال  )ستخصص  المكسيكية  مثيالتها  من  اقل 
10% المتبقية بعد خصم تكاليف الحائط لتدعيم 
الصناعة األمريكية المنافسة للمكسيكية( وبذلك 
التي كانت  تنتقل بطريق غير مباشر األموال 
ستدخل الى خزانة الدولة المكسيكية الى اقتصاد 
المكسيك  فتكون  االمريكية  المتحدة  الواليات 
الحائط  تكلفة  مباشر  غير  بطريق  دفعت  قد 
األخرى  الفوائد  غير  هذا  مضاعفة.  اضعافا 
المنبع  وقف  مثل  ماليا  تقدر  ال  التي  العديدة 
الشرعية  غير  والهجرة  للمخدرات   االساسى 
وعصابات االجرام عبر الحدود. السؤال االن 
من المتضرر من مثل هذه اإلجراءات األمنية 
)اقصد من الذين يجعجعون ليل نهار من ابواقهم 
الدعائية مدعمين باموال طائلة- طبعا الالجئين 
اإلرهابيين  غير  ابواق(  لديهم  ليست  الغالبة 

السلفية ومن  او  الوهابية  االسلمة  سواءا دعاة 
اإلرهابية  المسلمين  االخوان  عصابة  ضمنهم 
يندسون وسط  الذين  داعش  من  االرهابين  او 
أوقف  التي  الدول  من  القادمين  الالجئين 
وياتى  أمريكا  الدخول  من  مواطنيها  ترامب 
الهجرة  وعصابات  المخدرات  تجار  بعدهم  
وعصابات  المأجورين  والقتلة  الشرعية  غير 

االجرام األخرى. 
الثانى  ترامب  مشروع  أوال:  أمريكا  ثانيا: 
تقليص  الى  ويسعى  أوال  أمريكا  شعار  تحت 
األخرى  الدول  شئون  في  االمريكى  التدخل 
بالشرطى   بتسميته  للبعض  يحلو  كان  كما  او 
الدولى االمريكى وقد كانت اإلدارات االمريكية 
حدود  حماية  على  المليارات  تصرف  السابقة 
الدول األخرى وحدود أمريكا منتهكه على حد 
تقليص  الى  ترامب  يدعو  لذلك  ترامب  تعبير 
االهتمام  لحساب  االمريكى  العالمى  الدور 
بداخل أمريكا وتحديث البنية التحتية االمريكية 
التي وصلت مرافقها الى ادنى من مستوى دول 
الثالث على حد تعبير ترامب والغريب  العالم 
ممن  المشبوهه  الميديا  يتبعوا  الذين  نفس  ان 
في  االمريكية  التدخل  سياسة  يهاجمون  كانوا 
الشرق  منطقة  وباألخص  العالم  دول  شئون 
األوسط هم االن يهاجمون خطط ترامب لوقف 
هذا التدخل مما يؤكد كميه الحقد التي تكنها هذه 
األجهزة لترامب بغض النظر عن الموضوعية 
القارئ  عزيزى  االن  فهمت  هل  نقده.    في 
الذين يتصدون لخطط  المقال ومن هم  عنوان 

ترامب غير قوى الشر او مملكة الشر؟؟
خطط  لدراسة  مكملة  أخرى  مقالة  والى 

ترامب األخرى.
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قرات قصه زمان اعجبتنى عن طفل 
بعد يوم عمل شاق  انه  بيحكى كيف 
لتناول   واستعد  عمله  من  والده  عاد 
الطعام  امه  وضعت  العشاء.  طعام 
بالعيش  الطفل  وفوجئ  المائده  على 
شبه  وهو  المائده  على  الموضوع 
ابوه  يثور  ان  الطفل  تخيل  محروق. 

ويترك  يتمرد  او 
المائده او يرميه مثال 
فماذا  امه.  وش  فى 
الرجل  اكل  حدث... 
يعلق  ولم  العيش 
سخيف.  تعليق  باى 
سمع  شويه  بعد 
بتعتذر  امه  الطفل 
للعيش.  حرقها  عن 
فماذا كان رد االب . 

انا  ياحبيبتى  واليهمك  االب:  قال  
شويه..  محروق  يكون  العيش  بحب 
بالرد  الطفل  فوجئ  ماتعتذريش. 
وانتظر حتى نامت امه وسال ابوه : 
هو انت يابابا.. صحيح بتحب العيش 
الحب:  بمنتهى   المحروق. رد االب 
بتشتغل  النهار   طول  ماما  ياحبيبى 
تشتغل  اليوم  اخر  وبتيجى  ومرهقه 
االكل  لنا  وتجهز  وتتنظفه  البيت  فى 
وبعدها تنظف مكان ما اكلنا وتغسل 
للضغط  داعى  فمفيش  المواعين... 
مش  لو  حتى  كده.  من  اكثر  عليها 
اكل  ممكن  المحروق  العيش  بحب 
ولو جزء صغير منه ،.. وما ازعلش 

ماما...

فكرت فى القصه السابقه  وقلت احط 
الزوجه ....  مكان  مره  نفسى.... 
بينى  وكان  الزوج ...  مكان  ومره 
لنبدا  ف    : الحوار  هذا  نفسى  وبين 
بالزوجه الغلبانه....  اللى هى انا....  
اللى حرقت العيش ونشوف رد فعل 
تانى  اسود....   يانهار   ...: الزوج 
بشتغل  انا  هو  محروق...  عيش 
عشان  النهار  طول  الكوته  واطفح 
عيش  اكل  االخر ....  فى  اجى 
انا  اللى  العيش  ولقمة  محروق .... 
بجرى عليها عشانك انتى وعيالك....  
العيش...  يحرق  محروقه...  تبقى 
والعيشه... واللى عايشنها ...  موش 
االدوار  نبدل  بقى  دلوقتى  واكل.   
قوى....   مشغوله  كانت  الزوجه 
والزوج الغلبان حب يساعدها ويسخن 
العيش واتحرق منه فماذا كان رد فعل 
الزوجه : يانهار طين هو انت عمرك 
مابتعمل حاجه خالص واليوم الوحيد 
اللى تتشملل فيه وتساعدنى... تحرق 
قلبى....   ياحبيب  شوف  العيش... 
عندنا...  رغيفين  اخر  كانوا  دول 
يابلهداواه كده تقعد تاكلهم... تقشرهم 
مطحون ...  بقسماط  تعملهم  بقى... 
لنا  تجيب  ياتنزل  مشكلتى...  مش 
الناصيه.  ع  اللى  الفرن  م  عيش 
خلصت الحكايه... وخلص حوار ما 
كده  بعض   مع  الحكايه...تعالوا  بعد 
نفكر احنا ح نبقى مين فى الحكايه... 
وح نبقى مين فى  الحوار... ونشوف 
بنتعامل مع بعض ازاى... مش بس 
المحروق ....  العيش  مستوى  على 

التعامالت  مستوى  على  كمان  لكن 
اليوميه. هو احنا بنقبل بعض حتى لو 
فيه اخطاء صغيره او هفوات فى كل 
الزوجه  لو  مثال  ال..  وال  مننا  واحد 
عملت حاجه : ماذا يكون راى الزوج 
ال  وال  بيشكرها...  الزوج  هل    :
شكر على واجب... وال بيقعد يعظم 
قوى...  فيها 
ما  لغاية من كتر 
وتتغر...   تتنفخ 
يعرف  ومحدش 
وال  يكلمها... 
النقيض...   على 
اى  من  بيهيف 
تعملها.  حاجه 
اعرف مثال زوج 
مراته كل ماتعمل 
محتاجه  وجبه  انها  وتحس  كشرى 
رايك  ايه  وتساله  شويه....   صنعه 
فيها يرد ويقول... ايه  يعنى هو انتى 
عملتى ال ... للى... وال صنعه وال 
اى حاجه...  شوية رز على مكرونه  
دعونا  صلصه.  على  عدس  على 
نتحمل  كم  ونتذكر  انفسنا  نراجع 
نتجاوز عن  او  االخرين  اخطاء  من 
صغيره.  او  كبيره  سواء  اخطائهم 
دار  اللى  الحوار  بتذكر  كمان  دايما 
فى  رستم  وزكى  حمامه  فاتن  بين 
تتغلب  بتحاول  الحب وهى  نهر  فيلم 
نتيجة  بينهما  العالقه  ازمة  على 
ان  له  وبتقول  الكبير  السن  فارق 
ابنهم  ومعاهم  بعضهم  ياخدوا  نفسها 
هانى ويتفسحوا ... ويغيروا جو .... 
فاضى  مش  انه  لها  بيقول  وهو 
 : له  تقول   وبترد  دى ....  للهيافات 
بقولها  حاجه  كل  فى  تهيف  ما  بدال 
نتفاهم  تساعدنى  ياريت  وبعملها .... 
العالى  الثقافى  لمستواك  ترفعنى  او 
فى  هو  المهم  نتفاهم.  نعرف  عشان 
االخر بيقول لها ما معناه انها عمرها 
لمجده  او  مستواه  ل  توصل  ماتقدر 
ومركزه االدبى اللى بناه فى سنوات  
عددها اكثر من سنوات عمرها.  فى 
االخر تنحرف عن الطريق الصحيح 
وتخونه... طبعا انا هنا مش با ابرر 
خيانتها لكن لو هو حاول يتقرب منها 
احسن...  تكون  كانت ح  الدنيا  جايز 
وما كنتش المسكينه اخر الفيلم ترمى 
ان  بعد  وتنتحر  القطر  تحت  نفسها 
بموت  الحب...  فى  االمل  فقدت  
حبيبها فى الحرب .... والرجاء  فى 
ابوه  اقنعه  ان  بعد  هانى  ابنها  رؤية 
بموتها. صحيح هى ماكنتش ح تعمل 
هانى....   المدعو  كده عشان خاطر 
القطر  تحت  نفسها  ترمى  وال 
لما ح  انه   كانت عرفت  لو  عشانه  
االرهابيين...  من  يصبح  ح  يكبر 
تحت  هو   رمته  كانت  جدا  وجايز 
القطر... وخلصتنا...  ماعلينا نرجع 
لموضوعنا تانى ونشوف مدى تقبلنا 
لعيوب غيرنا وهل نعترض دائما... 
ام نتسامح.... هل نثور ل اتفه السباب 
ونتمرد... ام من ان الى اخر... نعدى 
ونستحمل  والمشاكل....  الصعوبات 
العيش  اكلنا..... قطمتين من....   لو 

المحروق. 
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احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

الكاتدرائية ذات ال135 ُبرًجا 
ليديا يؤانس

إنبهرت ووقفت فاغرة فاهي، أمام 
هذا الصرح الرائع!

الخطير،  بمنظرها  تبهرك  أنها 
علي  داخل  وكأنك  تروعك،  وأيضا 
قلعة حربية، أو قاعدة حربية إلطالق 
المواقع  إحدي  أوكأنها  الصواريخ، 
المكوكات  إطالق  في  الُمتخصصة 

الفضائية!
سبب إنبهاري، هذا الكم الرهيب من 
وكأنه،  بالمبني  يحيط  الذي  األبراج، 
يحمي شيًئا خطيًرا بداخل المبني، أو 

يحافظ علي أسراًرا حربية! 
كنيسة  أنها  األمر،  تبينت  أخيًرا 
ضخمة  كاتدرائية  أصح  بمعني  أو 
هائل  بعدد  ُمدججة  المنظر،  خطيرة 
ترتفع  التي  الجميلة،  األبراج  من 
تأخذ  وكأنها  السماء،  لعنان  بشموخ 
لترتفع  األرضيات  عبث  من  المؤمن 
الروحانيات  حيث  السماويات  إلي  به 

والُمقدسات.
المبنى،  هوية  من  تيقنت  حينما 
إقتربت وُكلي شغف بأن أعرف عدد 
األبراج، التي تعتبر جزء أساسي من 
الرائع،  الضخم  الصرح  هذا  تصميم 
بدأت في العد ولكن في كل مرة ُكنت 
هذا  أن  عرفت  وأخيًرا  الَعْد،  أُخطي 
في  كاتدرائية  أو  كنيسة  هو  المبنى 
ميالنو في لومبارديا في شمال ايطاليا.
هذه الكاتدرائية ذات ال135 بُرًجا، 
وبااليطالية  ميالنو  بكاتدرائية  تُعرف 
وهي   »Duomo di Milano«
ُمخصصة أو )ُمدشنة( علي اسم سانتا 

ماريا ناسينتى.
باللغة   »Duomo« كلمة  أصل 
ويعني   »Domus« الآلتيني 
الحال  المنزل أي منزل هللا، كما هو 
الكاتدرائية  كلمة  لمعني  بالنسبة 
نفس  تحمل  والتي   »Cathedral«
أو   »House of God« المعني 

 .»Domus Dei«
مقر  هي  دائًما  الكاتدرائية  هذه   

لرئيس أساقفة مدينة ميالنو الحالي.
الكاتدرائية  هذه  أمام  وقفت  عندما 
أتأمل تصميمها الرائع، إعتقدت أنني 
ذهبت بالخطأ إلي كاتدرائية النوتردام 
بفرنسا، والتي ُكنُت قد ُزرتها من قبل 
أوعي   « بعنوان  مقالة  عنها  وكتبت 

تفوتك !!!« علي هذا اللينك
»h t t p : / /www.ahewar.
o r g / d e b a t / s h o w. a r t .
asp?aid=441115«.
نعم  ولكن  ايطاليا،  في  هنا  أنا  ال 
ُمشابه  الكاتدرائية  أو  الكنيسة  تصميم 
مع  النوتردام  كنيسة  كبير  حد  إلي 

بعض اإلختالفات البسيطة. 
حيث أن المسقط األفقي للكاتدرائية 
وينتهى  الشبكي،  النظام  علي  مبني 
بخمس )5( حنيات في منطقة المذبح.
عليه  يطلق  ما  أو  السقف  أما 
قبوات  عن  عبارة  فهو  التغطية  نظام 

متقاطعة.
ذات  الكاتدرائية  هذه  أساس  وضع 
عام  فاسكونتي  جيان  برجا،  ال135 
بناؤها  وأكتمل  ميالدية،   1385
عامي  بين  األول  نابليون  من  بأمر 

بناء  م، واستغرق   1813  & 1805
الكاتدرائية حوالي خمس مائة عام، أو 

ما يقُرب من ستة قرون. 
النمط  علي  بناؤها  تم  الكاتدرائية 
موقع  في  انشاؤها  وتم  الغوطي، 
اثنين من الكنائس، تحت رعاية أسرة 
في  وشارك  الشهيرة،  فيسكونتي 
البناء كل من جين ميجنوت، وكارلو 
بوزي، وفرانسيسكو ماريا ريتشيني، 

وأيورليو تريزي.
بواجهتها  تشتهر  الكاتدرائية 
المثلثية الشكل، الُمصممة من الطوب 
بنحو  تتزين  كما  بالرخام،  والُمغطاة 
135 برًجا من الرخام المنحوت، هذا 
منحوًتا  تمثااًل   3٤00 إلي  باإلضافة 
عن  مشاهدتهم  يمكنك  والتي  أيًضا، 

قرب من علي سطح الكاتدرائية.
أو  ميدان  علي  الكاتدرائية  وتُطل 
ساحة، يُطلق عليها »ساحة الدومو«، 
علي الجانب األيسر من الميدان يوجد 
غاليريا فيتوريو إبمانويل الثاني، وهو 
عبارة عن قوس مزدوج للملك فيكتور 
إيمانويل، أول ملك من ملوك ايطاليا 
إلي   1861 من  الفترة  في  الموحدة 
الميدان  وسط  في  يقف  كما   ،1878
من  جواد،  ظهر  علي  للملك  تمثااًل 

عمل النحات إيركول روزا.
سواء من الداخل أو الخارج يمكنك 
ذات  الملونة  الزجاجية  النوافذ  رؤية 
األلوان الجذابة الجميلة التي تتآلف مع 
بذاته، وكأنه  فيبدو كل شباك  بعضها 

لوحة فنية رائعة.
يقل  ال  فهو  الكاتدرائية  داخل  أما 
بما  خارجها،  عن  وإبهاًرا  إبداًعا 
من  عموًدا   52 حوالي  من  يحتويه 
العديد  ألي  باإلضافة  هذا  الرخام، 

صممها  التي  الرائعة  المذابح  من 
وفناني عصرالنهضة  مهندسي  أشهر 

المعماري »بيليجرينو تيبالدي«.
بالداخل  الكاتدرائية  تضم  كما 
اللوحات ألشهر الرسامين  العديد من 
العالميين، وتُضم تماثيل وأعمال فنية 
أكثر من رائعة، وعلي حدود صحن 
الكنيسة الداخلي من جهة اليمين تجد 
توابيت زجاجية، وقد حفظ بها أجساد 
للكاتدرائية،  السابقين  األساقفة  بعض 
الكاترائية  األمام وعند مدخل  أما في 
بيانو  الزائرين،  كل  ويبهر  سيبهرك 
ضخًما جًدا قد نُقش بنقوش فنية رائعة.

كاتدرائية  أي  الكنيسة  هذه  وتعتبر 
أضخم  ثالث  ايطاليا  في  ميالنو 
كاتدرائية  بعد  أوروبا  في  كاتدرائية 
سان بيتر في روما، وكاتدرائية سان 

ميشيل بأسبانيا.
كما يُعد تمثال »مادونا« واحًدا من 
للكاتدرائية  الُمميزة  الرئيسية  السمات 
للقديسة  الذهب  من  تمثال  وهم 
العذراء مريم يصل إرتفاعه إلي برج 

الكاتدرائية.
اإلستمتاع  يعشقون  ممن  كنت  إذا 
بزيارة األماكن األثرية التاريخية، أو 
بإيطاليا،  لميالنو  زيارة  في  كنت  إذا 
الكاتدرائية  هذه  زيارة  تفوتك  أوعي 
الرائعة، ذات ال135 برجا، ومشاهدة 
يصل  الذي  الذهبي  المادونا  تمثال 

ارتفاعه إلي برج الكاتدرائية.
المقاييس،  الكاتدرائية بكل  عموًما، 
علينا  تُطل  رائعة،  فنية  قطعة  هي 
اإلبداع  حيث  النهضة،  عصر  من 
العبق  مع  والفني، مختلطا  المعماري 

الروحي.



كنت  العشرين  القرن  خمسينيات  بداية  في 
طالبا بالمرحلة الثانوية بمدرسة طهطا الثانوية 
كان  اآلن(.  الطهطاوي  )رفاعة  األميرية 
)إحدي  الجبيرات  قرية  من  صديق  يزاملني 
القري التابعة لمركز طهطا( يقيم إبان الدراسة 
القري  من  القادمين  الطلبة  من  مجموعة  مع 
لمراجعة  كثيرا  نلتقي  كنا  لمدينتنا.  المجاورة 
دعاني  الصيفية  اإلجازة  وفي  سويا.  الدروس 
استجمام  بفترة  أنعم  حتي  بقريته  لزيارته 
عن  بعيدا  الهادئة  القرويين  لحياة  ومعايشة 
صخب المديبة. كانت وسيلة االنتقال من المدينة 
للقري المجاورة تتم عن طريق الدواب إذا كانت 
الصعيد  أتوبيس  طريق  عن  أو  قريبة،  القرية 
اليوم  وفي  بعيدة.  القرية  كانت  إذا  )الحلزونة( 
قبيصي”  “علي  صديقي  أتي  للزيارة  المحدد 
إلي منزلي واصطحبني لمحطة األتوبيس حيث 
القاضي.  نزلة  إلي  الذاهبة  الحلزونة  ارتقينا 
سارت الحلزونة غربا في ُطُرق لولبية ترابية 
القري  بعشرات  خاللها  مررنا  ساعتين  لمدة 
وصاح  الخط،  ألخر  النهاية  في  وصلنا  حتي 
الجبيرات  وقرية  القاضي”.  “نزلة  الكمساري 
نزلة  شمال  كيلومترين  تبعد  صديقي  موطن 
القاضي يقطعها الذاهبون بعد مغادرة الحلزونة 
من  األقدام علي طريق صحراوي  سيرا علي 
الرمال غير ممهد مرورا بمقابر القريتين. في 
عن  تبعد  قريبة  جبال  سلسلة  شاهدت  طريقنا 
القرية بحوالي 3 كم. الحظت أن بالجبل العديد 
من المغارات بعضها قريب من القمة وبعضها 
إمكانية  عن  صديقي  سألت  السفح.  من  قريب 
الذهاب إلي الجبل والصعود إلحدي المغارات 
القريبة، فأجابني أن ذلك يسير، وكثيرا ما ذهب 
تحت  ممتعا  وقتا  وقضوا  الصحاب  بعض  مع 
سفح الجبل، أوتسلُّقا إلحدي مغاراته، ووعدني 

برحلة للجبل في اليوم التالي.
رائعا،  استقباال  أسرة صديقي  استقبلتني     
وفي المساء رشوا الَفَسَحة الممتدة وسط أكواخ 
خارج  المساطب  علي  وجلسنا  بالماء،  القرية 
في  وشبابها  القرية  رجال  تحلّق  حيث  الدور 
سهرة مليئة بالنكت والقفشات واأللعاب المسلّية 
الباكر  الصباح  وفي  النوم.  وقت  أذن  حتي 
الِجمال،  من  عدد  مع  الشباب  بعض  تجمع 
معهم الطعام والماء وبعض الحطب لزوم عمل 
اتقاء  الظهيرة  الشاي وخيمة الستخدامها وقت 
لحرارة الشمس الحارقة، وتوجهنا نحو الجبل. 
سرنا ممتطين الِجمال القادرة علي عبور رمال 
نصبنا  ساعة،  نصف  بعد  ووصلنا  الصحراء 
خيمتنا وأوقدنا بعض الحطب وتناولنا إفطارنا 

حتي تم غليان الشاي واحتسيناه بتلذذ.
   تسلقنا ألقرب مغارة وكانت مربعة األبعاد 
ملساء  أرضيتها  للمعيشة،  معدة  كأنهاغرفة 
وجدرانها المعة مصقولة. استلقينا علي أرض 
المغارة الباردة مقارنة بحرارة الجو خارجها. 
أن نصعد  منهم  قليال طلبت  استرحنا  أن  وبعد 
المغارة  أن  المفاحأة  وكانت  أعلي.  لمغارة 
بها جثة ملفوفة في  األعلى عبارة عن مقبرة، 
كتان أبيض. فزع األصدقاء وهبطوا مسرعين، 
 ،!!.. مساخيط  مساخيط  يتصايحون:  وهم 
بين  البردي  ورق  من  لفافة  وجود  الحضت 
طيات الكفن انتزعتها بلطف وأخفيتها في جيب 

سترتي الداخلي وهبطت خلفهم. 
األتراب  مع  سعيدة  أيام  عدة  قضيت     
نقضي معظم وقت النهار في صيد السمك من 
إياها  محوال  الفيضان  غمرها  التي  الغيطان 
خارج  نتجمع  المساء  وفي  كبري،  لبحيرة 
المنازل، البعض يلعب السيجة والبعض يلعب 

مع  تحدثت  يتسامرون.  واآلخرين  التحطيب 
عن  وسألتهم  القرية  فالحي  من  السن  كبار 
عن  كثيرة  قصصا  لي  فحكوا  الجبل  مغارات 
وأنهم  المغارات،  في  المدفونين  المساخيط 
التي  اللعنة  من  خوفا  منها  االقتراب  يخشون 
تصيب من يعبث بها. وبعد قضاء فترة الضيافة 
عدت إلي منزلي. حاولت أن أعرف المكتوب 
نقش  حاولت  الكتابة،  الغريبة  البردية  هذه  في 
التاريخ  لمدّرس  وذهبت  سطورها  من  بعضا 
يعرف  أنة  لي  فقال  الخط  هذا  عن  وسألته 
الخطوط  أحد  وهي  الديموطيقية  بالكتابة 
المصرية القديمة التي كانت تستخدم في تدوين 
الِكِتِبة،  تدريب  ونصوص  الدينية،  النصوص 
لدى  والتجارية  القانونية  والوثائق  والرسائل 
المصريين القدماء، وهي خط مبسط من الخط 
الكلمة  االسم من  هذا  اشتق  قد  و  الهيراطيقي. 
اليونانية “ديموس” والنسبة منها “ديموتيكوس” 
هذا  بين  الربط  هذا  واليعنى  الشعبي،  وتعني 
الخط وبين الطبقات الشعبية في مصر وانما هو 
خط المعامالت اليومية، ويمثل المرحلة الخطية 
الثالثة بعد الهيروغليفى والهيراطيقى. وأخبرني 
المصريات،  في  لمتخصص  يحتاج  قراءتة  أن 
وسألني عن مصدر هذه األسطر فقلت له أنني 
نقشتها من أحد كتب التاريخ في المكتبة العامة. 
مكتبي  أدراج  أحد  في  البردية  هذه  أخفيت 
وانشغلت في دراستي حتي التخرج، ومشاغل 
عديدة  سنينا  أمرها  ونسيت  المستمرة،  العمل 
فوجدتها  عنها  بحثت  التقاُعد.  إلي  أُِحلُت  حتي 

وطبعت منها عدة صور وأخفيتها.
   أعطيت كل من أصدقائي األربع المصريين 
منهم  وطلبت  نسخة،  للمصريات  الدارسين 
محاولة ترجمتها، كما أنني عكفت علي قراءة 
الكتب المتخصصة في اللغات المصرية القديمة 
لم  ولكنني  القاهرة  جامعة  بمكتبة  الموجودة 
المتخصصين  األصدقاء  من  كل  حاول  أوفق. 
التوفيق  حاولت  ترجمة،  لي  منهم  كل  وأرسل 
مشتركة  نتيجة  إلي  فوصلت  الترجمات  بين 
المتوفي  من  رسالة  تحمل  البردية  أن  وهي 
يذكر فيها بعض من ذكرياته. وحين قدمت إلي 
لدراسة  قسم  تورونتو  بجامعة  أن  علمت  كندا 
أستاذ  بها  وأن  )إجبتولوجي(  المصريات  علم 
العلم.  هذا  في  متخصص  مصري  أصل  من 
عن  ملخص  له  وشرحت  رسالة  له  أرسلت 
وجيزة وصلتني  فترة  وبعد  البردية،  موضوع 
ترجمتها.  لمحاولة  استعداده  تفيد  منه  رسالة 
إضافة  البردية  من  نسخة  ومعي  إليه  ذهبت 
القيام  أصدقائي  حاول  التي  ترجمات  لألربع 
الوصول  قادر علي  بإذن هللا  أنه  بها. طمأنني 
للترجمة الصحيحة مستعينا بترجمات األصدقاء 

وقال أن ذلك يتطلب الوقت دون استعجال. 
   بعد مرور أكثر من خمس أعوام وكنت 
قد نسيت أو تناسيت موضوع البردية جاءتني 
تم  بأنه  يخبرني  المصريات  أستاذ  من  مكالمة 
التوصل للترجمة الصحيحة لليردية. ذهبت إليه 
في  المتوفي  لنا  ترك  ماذا  لمعرفة  لهفة  وكلي 
هذه البردية. رحت أقرأ ما جاء بالبردية وكلما 
يعيش  كان  كأنه  عجبا،  ازددت  سطرا  قرأت 
يحدث  ما  كأنه  قديما  ما حدث  لنا  ويذكر  بيننا 
لتحكموا  الترجمة  وإليكم  مصرنا،  في  اآلن 
بأنفسكم، أن التاريخ يعيد نفسه ولكن لمن يعي 

ويفهم ويتذكر..! والترجمة كالتالي:
الواحد  لإلله  الفقير  خنت”  مو-  “كا-  أنا     
أحسست  األرباب،  ورب  الملوك  ملك  آتون 
بدنو األجل ونهاية الحياة الفانية وقرب انتقالي 
وروحه  يذاته  الموجود  آتون  مع  الخلود  لحياة 

وابنه  الخالقة”أزوريس” 
الحسنات  يزن  الذي  الوحيد 
الحساب  يوم  والسيئات 
“حورس” اإلله الواحد األحد، 
قررت أن أبرئ ذمتي للتاريخ 
وأدون ما عشته وما حدث في 
بلدي وموطني كيمي)مصر( 
الكمينيو)أهل  قاساه   وما 
خاصة  المصريون(  بلدي 
آتون  لإلله  وحمدا  الدلتا(،  )منطقة  تامحو  في 
أن تاشمعو )صعيد مصر( كانت بعيدة عن هذه 
من  المخلًّص  حورس  لنا  يبعث  وغدا  القالقل 
يهب من فراعين تاشمعو )طيبة( لتحرير مصر 

كلها لتعود قوية شامخة كما كانت.
  إبان حكم الملوك العظام من أمنحتب األول 
حتي   .. الثاني  وأمنمحات  األول  وسنوسرت 
نفرو)األسرة  سوبك  األسرة:  هذه  ملوك  آخر 
تنعم  مهابة  قوية  مصر  كانت  عشر(  الثانية 
باالستقرار والعظمة. اختلف األمر في األسرة 
امتداد  وعلى  عشرة(،  الثالثة  )األسرة  التالية 
الحكم  على  تتابع  الزمان  من  ونصف  قرن 
على  معظمهم  يبق  لم  فرعونا.  ستين  حوالي 
العرش إال بضع سنين، بل أحيانا بضعة أشهر. 
تكوين  من  منهم  قليل  عدد  سوى  يتمكن  ولم 
عدد  وكان  عابرة.  ساللة  كانت  لكنها  ساللة، 
العسكريين  من  الفراعنة  هؤالء  ضمن  كبير 
شرق  وكان  )اآلسيويين(،  واألجانب  والعامة 
كيمي، وكيمي السفلى تحت السيطرة المباشرة 
لحكام أواريس ومعظمهم من األجانب القادمون 
من الصحراء اآلسيوية )العربية( كتجار، وهم 
خاسوت”  “حقاو-  الشمال  لرعاة  سّهلو  الذين 

غزو كيمي من الشرق.
   وفي ظل هذه الفترة المظلمة من التاريخ 
حكمها  حيث  األجنبي،  بالحكم  كيمي  ابتليت 
 100 حوالي  خاسوت”)الهكسوس(  الـ”حقاو- 
آسيوية  أصول  من  بدوية  قبائل  وهم  عام. 
دخلت مصر بأعداد ضخمة لم يقدر المصريون 
القبائل  على مقاومتها في بادئ األمر. وكعادة 
المدن  بحرق  قاموا  الهمجية  الصحراوية 
وذبح  واألطفال  النساء  وسبي  المعابد  وتدمير 

شرسة  حرب  وبعد  الرجال.  من  يقاومهم  من 
مع الكمنيو اتخذوا عاصمة لهم في شرق تامحو 
)شرق الدلتا( أطلقوا عليها اسم “زوان” والتي 
الحجر(،  صا   ( “أورايس”  بـ  تعرف  كانت 
وأجبروا الحكومة المركزية على التراجع إلى 
أقاليم  على  لهم  تابعين  ُحكاما  وعينوا  طيبة. 
لهم  ويدفعون  ليحكموا تحت سيطرتهم  الشمال 
في  أساسي  بشكل  مملكتهم  تركزت  الجزية. 
تاشمعو  أما  الوسطي،  وكيمي  )الدلتا(  تامحو 
فكانتا  النوبة(،  وبالد  )طيبة  مصر(  )صعيد 

تخضعان لحكم ملك طيبة.
   والراجح أن الـ “حقاو خاسوت” أصحاب 
أسماء  من  واضح  متعددة،  آسيوية  أصول 
ملوكهم ىأنها سامية عامورية مثل صقير حار 
وخيان وخمودي وأبو فيس، ومن أسماء آلهتهم 
قلد  وعشتروت.  وعانة  بعل  مثل  ومعبوداتهم 
الـ “حقاو- خاسوت” )الهكسوس( نماذج الحكم 
فراعنة.  أنفسهم  ونّصبوا  الكيمية  والحكومة 
وحتي يتقربوأ من الكمينيو )المصريين( دمجوا 
المعبودة  األلة  بأحد  )البعل(  “بعر”  معبودهم 
ست  اإلله  وهو  الدلتا(  )شرق  تامحو  شرق 
وقدسوه  واألجانب،  والعواصف  الصحراء  إله 
تحت اسم سوتخ، ويرسم كإنسان برأس حيوان 
قائمة  بأذان مفلطحة  الكلب  يشبه رأس  غريب 
عبادة  وحّرموا  أعلى،  إلى  ممتد  مستقيم  وذيل 
أنهم  “آتوم” بحجة  األقانيم  المثلث  الواحد  اإلله 

يعبدون إله واحد أحد هوالبعل.
مو-  “كا-  آلتوم  الفقير  العبد  أنا  قررت     
مهان  حياتي  معظم  عشت  أن  بعد  خنت” 
“حقاو-  األجانب  الحكام  حكم  تحت  ومحتقر 
الكمينو  طيبة  لفرعون  أتوجه  أن  خاسوت”  
األصيل سقنن رع، ألشرح له وأدله علي كل 
ما يفيده ويساعده علي تخليص البالد من ربقة 
االستعمار، ولكني أحسست بدنواألجل، فكتبت 
هذه الكلمات ربما تفيد أبناء بلدي في المستقبل، 
وعدم  والصمود  والقوة  بالوحدة  وأنصحهم 
التواكل والضعف، والتمسك بالتعبد الحقيقي ال 
مظاهره، وال يركنوا للعمالء والمأجورين حتي 

ال يقعوا تحت حكم اصحاب البعل.   )توقيع(

بقعـــــة ضــــوء  
التاريــخ يعيـد نفســه     

فاروق عطية
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كان  ونظامه،  مبارك  هاجم  حينما 
انتقد  وعندما  باحلبس.  احلكم  جزاؤه 
مت  للحكم،  صعودهم  عقب  اإلخوان 
الرئيس  عهد  في  بينما  دمه.  إهدار 
صوته  ارتفع  حينما  السيسى، 

باالنتقاد أُغلق برنامجه.
عيسى،  إبراهيم  الصحفى  الكاتب 
اختص »املصرى اليوم« بحوار كاشف 
في  جهات  هناك  أن  مؤكدا  لألزمة، 
برنامجه،  إغالق  على  توافقت  الدولة 
اإلعالميني »سحرة  ترى  السلطة  وأن 
»حية  برنامجه  وتعتبر  فرعون« 

موسى«.
بينه  التسريبات  »عيسى«  ووصف 
البرادعى  محمد  الدكتور  وبني 
من  تنال  التي  األخالقية«  بـ»اجلرمية 
سمعة مؤسسات الدولة، وتؤثر على 
مشددا  واالقتصاد،  االستثمار  مناخ 
للرئاسة،  يصلح  ال  البرادعى  أن  على 
رجال  وليس  وأفكار  قيم  رجل  وأنه 

تنفيذيا أو واضع سياسات.
وأكد أن موقفه من النظام السعودى 
سياسة  أن  معتبرا  يتغير،  ولن  ثابت 
مسؤولة  وأنها  للعرب،  هالك  الرياض 
عن دماء احلروب األهلية في املنطقة.. 

وإلى نص احلوار:

برنامجك  توقف  عن  املسؤول  من   +
على قناة القاهرة والناس؟

- قرار مشترك بني كل أطراف البرنامج، 
القناة ومقدم البرنامج، بعد أن وضعنا 
أو  البرنامج  وقف  إما  اختيارين،  بني 
ضغوط  نتيجة  ننتظر؟،  فماذا  احملطة، 

شديدة وقوية، وحمالت إعالمية.
+ من وراء هذه الضغوط؟

الدولة  في  مختلفة  وجهات  أطراف   -
وليست جهة واحدة توافقت على غلق 
برنامجى، ال تتصور أن ضابطا معينا في 
التليفون  سماعة  يرفع  معينة  جهة 
يقول لطارق نور، صاحب القناة: »اقفل 
يا طارق«، فيرد طارق: »حاضر يا فندم«، 
هذا شكل يتم اللجوء إليه في حاالت 
أكثر  كانت  التي  حالتى،  وليس  أخرى 
أو  واحدة  جهة  تقول  ال  حتى  تعقيدا، 
برنامج  قفلت  اللى  »أنا  واحد:  شخص 

إبراهيم عيسى«.
في  معك  حدثت  التي  املواقف  ما   +
هذه  توافق  وتؤكد  أوالقناة  البرنامج 

اجلهات ضدك؟
- كثيرة.. ملا حد يكلمك الصبح ويقولك 
أنزل  هينفع  مش  محمود  »أستاذ 
الضهر  وبعد  برنامجك«،  في  إعالناتى 
تالقى شخص يكلمك ويقولك »أستاذ 
ننزل  نتحمل  هنقدر  مش  محمود 
إعالنات مع قناتك«، وبعد فترة يغلقوا 
معرضك السنوى يبقى دى رسالة من 
أغلق  برنامجى  أن  يعتقد  من  مني؟، 
سوداء  سماعة  من  مسؤول  باتصال 
إبراهيم«،  برنامج  »اقفل  لطارق:  تقول 
دى طريقة تقليدية أوى، تعود إلى أفالم 

الستينيات، لم حتدث معى.
أن  حول  تردد  ما  على  تعليقك  ما   +
السعودية  على  الدائم  هجومك 
ومواقفها في املنطقة العربية سبب 
لـ»مصرية  وتأييدك  البرنامج  وقف 

تيران وصنافير«؟
تطلب  كثيرة  وأطراف  أمنية  جهات   -
للسعودية  وبالنسبة  أفكارى«،  »دم 
أما  الوهابية  ضد  بكونى  متمسك  أنا 
من  ناس  فبينهم  السعودى  الشعب 
الرياض  سياسة  لكن  أصدقائى،  أعز 
وهى  عموما  واإلسالم  للعرب«  »هالك 
قتلى  ماليني  دماء  عن  متاما  مسؤولة 

احلروب األهلية في الوطن العربى اآلن.

موقفك  هل  قائما..  السؤال  زال  ما   +
من السعودية سبب وقف البرنامج؟

أن تُطرح أسباب  أنا سعيد  - ضاحكا.. 
عدة لوقف البرنامج هذا يعنى أنه أكثر 

من برنامج، أو حزب أو تيار سياسى.
جهة  أو  مسؤول  إلى  تلجأ  لم  ملاذا   +
من  الغضب  أسباب  ملعرفة  جهاز  أو 

برنامجك؟
التي  املهمة  األمور  من   -
الناس  يعرفها  أن  أحب 
الشديد  رفضى  عنى، 
مع  تليفونيا  للتواصل 
مصر،  في  مسؤول  أي 
محمد  الدكتور  حتى 
يقولون  الذين  البرادعى 
تواصل  على  كنت  إننى 
دائم معه، مبجرد أن تولى 
الرئيس  نائب  منصب 
إنه  حتى  به  أتصل  لم 
أسبوع  بعد  بى  اتصل 
املسؤولية  توليه  من 
يا  إيه  »فى  لى:  وقالى 
مبتكلمنيش  إبراهيم 

»أنا ال أحتدث مع أحد في  ورديت:  ليه«، 
أحتدث  ال  أننى  املؤكد  ومن  السلطة«، 

مع أحد في األجهزة.
األجهزة  أو  اجلهات  من  شخص  وال   +
تطرحه  فيما  رأيه  إلبداء  معك  حتدث 

في البرنامج؟
مصر  في  مسؤولية  مواقع  أعلى   -
واألسباب،  الصورة  لتوضيح  كلمونى، 
عن  وعشاءات  حوارات  هناك  وكانت 
عما  وتفسيرات  ومبررات  البلد،  وضع 

أطرحه من أفكار معارضة.
+ هل كان لرئيس البرملان ونواب اجمللس 

عالقة بوقف برنامجك؟
 150 مدار  على  األهم،  املشهد  كان   -
مصر،  في  النيابية  احلياة  من  عاما 
عامة  جلسة  البرملان  يخصص  لم 
املصرى  التاريخ  في  وكاتب  لصحفى 
إال إلبراهيم عيسى، فهم بذلك زادونى 

شرفا فوق شرف.
+ هل ترى أن البرملان كان يهاجمك عن 

قناعة أم مدفوع بذلك؟
وجوه  في  أرى  قناعة،  عن  هاجمونى   -
كراهيتى،  في  إخالصا  النواب  بعض 
والءات  من  ميثلونه  ما  نقيض  أمثل  أنا 
أبناء  النظام، هم  أيا كان هذا  للنظام، 

النظام وأنا ابن الشعب.
+ كيف ترى أداء اجمللس بعد مرور عام 

على انعقاده؟
- اجمللس متت »هندسته« أمنيا، وهؤالء 
النواب نتاج ومجالب الهندسة األمنية 
من  جزء  وهو  البرملانية،  لالنتخابات 
فخورون  وهم  التنفيذية  السلطة 

بذلك.
في  قوله  على  ندمت  الذي  ما   +

البرنامج؟
- ال.. وقف البرنامج ليس املشهد األول 
و9  سابقا،  لى  جورناال   11 وقف  مت  لى، 
عندى  عهود،   3 في  تليفزيونية  برامج 
مسطرة معايير واحدة ال أغيرها، أقول 

ما أراه حقا أو صوابا.
عيسى  إبراهيم  برنامج  »قفلوا   +
اللى كان الداعم األول لثورة 30 يونيو 
ملثل  تنظر  كيف  الرئيس«..  وترشح 
وقف  عقب  قيل  الذي  الكالم  هذا 

البرنامج؟
أو  الكراهية  غريزة  درجة  إلى  أنزل  ال   -
والناس  متاما،  عنها  وأترفع  الشماتة، 
املشهد  ترى  الناس  وحقها،  معذورة، 
واآلن  بتأيد،  وإنت  شافتك  بعيد،  من 
يا  بقى  اشرب  »طب  عليك  مغضوب 

عم«.

على  تندم  ألم  شديدة..  بصراحة   +
مواقفك السابقة من 30 يونيو أو دعم 

الرئيس بعد إيقاف البرنامج؟
الرئيس  ترشح  أو  يونيو   30 دعم   -
التاريخى،  للظرف  نتيجة  السيسى 
ومهددة  ملتهبة  كانت  مصر  وألن 
أو  آخر  تصور  يوجد  كان  ولو  باإلرهاب، 
للرئاسة وقتها، كان  آخر وصل  مرشح 

الناس  ماليني  سيلجأ  وقتها  أزمة  أي 
السيسى،  املشير  وهو  الدفاع  لوزير 
وبالتالى كانت كارثة على بلد ستكون 
تذهب  أن  يجب  كان  وبالتالى  برأسني، 
يكون  أن  الشعب  يريده  ملن  السلطة 

صاحب السلطة.
وقف  مسألة  في  توضيحه  أريد  ما 
توك شو  برنامج   30 لدينا  أن  البرنامج 
يعزف  وبرنامجى  أكثر،  وميكن  يومياً، 
وأنا  األخرى،  البرامج  نغمات  نغمة غير 
»هل  والسلطة:  األجهزة  لهذه  أقول 
لن  يومياً  شو  توك  برنامج   29 أن  ترون 
مواجهة  في  التوازن  عمل  تستطيع 
كانت  إذا  عيسى؟«،  إبراهيم  برنامج 
عن  نتحدث  نحن  إذاً  نعم،  اإلجابة 
إلى  واملواالة،  التأييد  في  هشاشة 
أن  تدرك  السلطة  جعل  الذي  احلد 
واحد  برنامج  في  مغايرة  كلمة  مجرد 
صاحبه  قدر  عظم  مهما  مشكلة، 
موسى«،  »حية  مثل  برنامجى  وتعتبر 
أو أن قدرات صاحب  يلقف ما يقذفون، 
البرنامج »سحرية«، مثل قدرات سحرة 
عنه  حتدث  الذي  املفهوم  وهو  فرعون 
محمد مرسى، الرئيس املعزول، ومرشد 
اإلعالميني  وتشبيههما  اإلخوان 
اآلن من  نراه  ما  وأن  فرعون«،  بـ»سحرة 
نظرية  إعادة  هو  ملسؤولني  تصريحات 

»سحرة فرعون«.
القناة  مالك  نور  طارق  أن  ترى  أال   +

تخلى عنك بسهولة؟
»حلما«  متثل  والناس  القاهرة  قناة   -
لكل إعالمى، وطارق ال يتدخل، ويتناقش 
وليس  للبرنامج،  كمشاهد  معى 
حتّمل  بالفعل  وهو  قناة،  كصاحب 
سياسية  سواء  جدا  شديدة  ضغوطا 
يرجع  أنه  شك  وال  أمنية،  أو  مالية  أو 
إلى قناعته بضرورة أن يسمع الشعب 
ثمن  ودفع  مختلفة،  إعالمية  أصواتا 

مواقفه على مدار الفترات املاضية.
تترأس  التي  املقال  جريدة  مانشيتات   +
الرئيس  بشراسة  تهاجم  اآلن  حتريرها 

واحلكومة بعد وقف البرنامج؟
- غير صحيح.. أنا ال أتغير.

+ كيف ترى أداء الرئيس السيسى؟
- ال يوجد بلد في الكون يدار بال سياسة 
إال مصر، واحلقيقة الواضحة أن الرئيس 
يحب  وال  السياسيني  يكره  السيسى 

السياسة.
+ إذن كيف يدار البلد؟

- بقرارات مصدرها ومنبعها األساسى 
األجهزة األمنية التي تدير مصر.

+ لكن هناك مؤسسات أخرى حكومة 
ووزارات وهيئات؟

وطنى  أمن  ضابط  أي  ضاحكا..   -
مسؤول عن وزارة أهم من الوزير نفسه 
مصر  في  وزير  يوجد  وال  ويحركه،  بل 
األمن  مسؤول  موافقة  دون  قرارا  يأخذ 

الوطنى، دى وصلت للكورة.
منذ  موجودة  األوضاع  هذه  ولكن   +
ملاذا  سنوات..   3

تعارضها اآلن؟
- كيف أعارض من 
رئيسا  سنوات   3
يأخذ  ملا  جديدا، 
موقفا  أو  قرارا 
أو  انتقده،  حتى 
أؤيده مثل موقفى 
املؤيد له من حرب 

اليمن.
رسالتك  ما   +

للرئيس اآلن؟
رسائلى،  فرغت   -
رسائل  يوجد  ال 

لى شخصية.
تسريبات  قصة  إلى  معك  أنتقل   +
مكاملاتك مع الدكتور محمد البرادعى 
عقب ثورة 2٥ يناير.. في اعتقادك ملاذا 

خرجت التسريبات اآلن؟
وتعبر عن  أخالقية  التسريبات جرمية   -
املسربة  املكاملات  وكل  الالقانون،  دولة 
كانت عقب ثورة 25 يناير، وكنت أحتدث 
مرتني،  البرادعى  الدكتور  مع  يوميا 
عن  للحديث  ظهرا   12 في  األولى 
جدول اللقاءات، والثانية قبل 12 مساء 
حول  للمناقشة  بدرى،  بينام  كان  ألنه 
حصيلة اليوم، غير املقابالت التي كانت 

ممن املمكن أن تكون يومية.
+ هل كنت مستشاره؟

- ال.. لكن بيننا ثقة وتوافقا فكريا حول 
هذه القضايا، البرادعى وقتها كان لسه 
جاى مصر، وال يعرف الناس، ويتكشف 

الشخصيات.
+ تردد أنك ستكون مسؤول حملته؟

أقنعت  من  أنا  وللعلم  صحيح،  غير   -
االنتخابات  خوض  بعدم  البرادعى 
منصب  قبول  عدم  وأيضا  الرئاسية، 
رئيس الوزراء عقب ثورة 30 يونيو، وقبول 

منصب نائب الرئيس عدلى منصور.
ُعرض  البرادعى  أن  املعروف  لكن   +

عليه منصب نائب الرئيس فقط؟
- في األول عرضوا عليه رئاسة الوزراء.

رئيس  منصب  برفض  أقنعته  وملاذا   +
الوزراء؟

أزمات  كثيرة،  تفاصيله  منصب  ألنه   -
والسكر  والشاى  األنابيب  يومية، 
للدكتور  ليس  أمور  وهى  والتموين، 
البرادعى عالقة بها، الرجل بتاع »أفكار 
وقيم«، شخصية إنسانية ملك العالم 
يصلح  وال  نوبل،  على  وحائز  الدولى، 
رئيس جمهورية، واألطراف التي تتنصت 

على املكاملات واإلمييالت تعرف ذلك.
عرض  البرادعى  الدكتور  إن  يقال   +
على املشير طنطاوى أن يكون رئيسا 
الشباب  احتواء  مقابل  في  للوزراء 

عقب ثورة 2٥ يناير؟
بأنفة  يتمتع  الرجل  صحيح..  غير   -
شديدة، وال أتصور أن اجمللس العسكرى 
ألن  الوزارة،  تولى  البرادعى  على  عرض 
النظر  اجمللس العسكرى متبنى وجهة 
وحده  البرادعى  حتميل  في  األمنية 
مسؤولية 25 يناير وتبعاتها، وأنه رجل 

ضد النظام ويريد هدم الدولة.
مع  يصطدم  اآلن  تقوله  ما  لكن   +
ترتيبات البرادعى وحملته االنتخابية 

في هذا الوقت؟

ترشح  يعلن  لم  البرادعى  خالص،  ال   -
نفسه ولم تكن لديه حملة وال يتطلع 

للمنصب.
تصريحات  أن  حديثك  معنى   +
منتقدى البرادعى ومنهم رموز مبارك 
للرئاسة  مؤهل  غير  وأنه  أدائه  عن 

كانت صحيحة؟
مصر،  في  يصلح  اللى  مني  وهو   -
كثيرة..  إشكاليات  فيه  موضوع  ده 
عن  ويتحدث  إنسانى  رجل  البرادعى 
يصلح  أنه  أظن  وال  واألفكار  القيم 
نبرة  بقى  لكن  التنفيذى،  للعمل 
التخوين والعمالة للخارج بقت حاجة 
يُخون  اآلن  شخص  وكل  مستهلكة 
جملرد  للبلد  ووالئه  وطنيته  في  ويُطعن 

معارضته.
البرادعى  خروج  على  تعليقك  ما   +
بعد 3 سنوات من ثورة 30 يونيو على 
إعالمية  منصة  وهى  العربى  قناة 

»قطرية«؟
هي  »ما  سؤال:  ولكن  خاطئ،  تقدير   -
يخرج  التي  املصرية  اإلعالمية  املنصة 
أو  يقولى  حد  ممكن  البرادعى؟«  منها 

يعنى قناة تغامر.
+ لكن كان ممكن يخرج من منصة غير 

قطرية؟
- كالم صحيح وهو أخطأ في ذلك من 
توجد  ال  أنه  األكيد  بس  نظرى  وجهة 
يستطيع  مصرية  إعالمية  منصة 
وأفكاره  التعبير عن وجهة نظره  فيها 

وقناعاته.
+ هل مازلت تتواصل معه حتى اآلن؟

عزاء  برقية  أرسل  ولكنه  أل..  - لالسف 
في وفاة والدى.

+ منر هذه األيام بذكرى ثورة 2٥ يناير.. 
أال ترى تراجعا شعبيا في تأييدها؟

البد  يونيو   30 أو  يناير   25 ثورة  تراجع   -
وقياسات  علمى  حتليل  وفق  يكون  أن 
دقيقة الجتاهات الرأى العام، وليس األمر 
مواقع  أو  شو  التوك  لبرامج  متروكا 
التواصل االجتماعى مش كل ضابط أو 
إخوانى مشغلني 10 آالف حساب على 

النت يقودون الناس كالقطيع.
+ وانت شايف درجة الرضا أو السخط 

إزاى؟
شعبية  من  أعلى  السخط  درجة   -
الدولة،  ومؤسسات  واحلكومة  الرئيس 
إزاى تقدر حتاول تقنع مواطن أكل طبق 
جنيه،  بـ15  واآلن  جنيه  بـ3  الكشرى 
وأقسم  إزاى،  مبسوطة  تبقى  الناس 
باهلل العظيم ال ميكن أن يوجد اقتصاد 
حر في دولة سياستها استبدادية، هذا 
العالم  دول  كل  في  عليه  مستقر  أمر 
املتقدم بقالنا 3 سنني في صوت واحد، 
التنمية  موقف  كان  اللى  وبرنامجى 
هل  االقتصاد  عن  بقى  كلمنى  قفل، 

تقدمت مصر؟.
+ في ذكرى الثورة.. أال ترى أن كثيرا من 
الناس يتعاطف اآلن مع نظام مبارك 

وزالت الكراهية نحوه؟
- شىء طبيعى ملا يبقى كيلو اللحمة 
بـ40  كان  مبارك  وأيام  جنيه،  بـ100 
عالقة  ال  طبيعية  هنا  املقارنة  جنيها، 
في  نراها  التي  باإلشكاليات  لها 

الفضائيات والندوات، الناس شايفة إننا 
بالعافية،  أوغندا  منتخب  على  بنفوز 
بطوالت   3 عندنا  كان  مبارك  أيام 
متتالية.. الناس متحنش ليه، باإلضافة 
في  حقيقى  تغيير  وجود  عدم  إلى 
اجملتمع، حديث دائم عن حكمة الرئيس 
والبرملان الذي يؤيد حكمة الرئيس.. ايه 

اجلديد يعنى األفكار زى ما هّى؟.
+ وما أثره في املستقبل؟

مبارك  املستقبل،  قبل  احلاضر  على   -
البلد  وإدارة  عمالقة،  مشروعات  عمل 
املشروعات  على  اآلن  مشروعها  تبنى 

وإحنا لن نتقدم باملشروعات فقط.
]البقية العدد القادم[
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األهرام اجلديد ينشر لكم حديث إبراهيم عيسى الذى اجراه حممود رمزي للمصري اليوم
إبراهيم عيسى: وقف برناجمي »توافق أجهزة«.. واألمن يريد »دم أفكاري« 



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

كنيسة القيامة يف مدينة القدس
)1(

السنة التاسعة ، العدد )233(  - األربعاء 1 فرباير  2017

القبر  كنيسة  أو  القيامة  كنيسة 
أسوار  داخل  كنيسة  هي  المقدس 
بنيت  القدس.  في  القديمة  البلدة 
الجلجثة  أو  الجلجلة  فوق  الكنيسة 
ان  يعتقد  التي  الصخرة  مكان  وهي 
أقدس  وتعتبر  عليها.  صلب  المسيح 
أهمية  واألكثر  المسيحية  الكنائس 
في العالم المسيحي وتحتوي الكنيسة 
السيد  فيه   دفن  الذي  المكان  على 
المسيح واسمه القبر المقدس. سميت 
إلى  نسبة  االسم  بهذا  القيامة  كنيسة 
في  األموات  بين  من  المسيح  قيامة 
ادت  التي  األحداث  من  الثالث  اليوم 

إلى موتة على الصليب .

المعلومات  اإلنجيليون  لنا  يقّدم 
كان  الجلجلة.  موضع  عن  التّالية 
المدينة  مدخل  من  جدا  قريبا  مكانا 
الناس  يرتادها  طريق  على  ويقع 
بكثرة غير بعيد عن حديقة كان فيها 

قبر جديد.

أيضا  المقدس  الكتاب  ويقول 
الجمجمة  يدعى  كان  المكان  أّن 
يقّدم  واالسم  جلجثة(،  )باآلرامية 
الموقع  أن  األول  تفسيرين،  أحد  لنا 
وسمي  للمجرمين  إعدام  مكان  كان 
القتلى،  جماجم  بسبب  بالجمجمة 
يشبه  التّل  ألّن  بساطة  بكل  والثاني 

شكل الجمجمة أو الرأس البشري.

المبكرة المسيحية 

ودفنه  يسوع   صلب  موقع  كان 
أوائل  منذ  انقطاع  دون  مكّرمين 
المقيمة  المسيحين  قبل  من  الزمان 
جهتهم  من  اليهود  وكان  القدس.  في 
الشخصيات  بقبور  جدا  يهتمون 

الهامة.

السور  بني   44 و   41 عامي  بين 
حدود  ضمن  شمل  الذي  الثالث 
بعد  الجلجلة.  موضع  أيضا  المدينة 
عام  اليهودية  الثورة  على  القضاء 
تغيير  من  القدس  عانت  م،   135
جذري، فقد ُطرد اليهود والسامريون 
العودة.  من  ومنعوا  والمسيحيون 
وعقد أدريانوس العزم على مسح كّل 
ذكر للديانة اليهودية التي كانت تثير 
أماكن  كّل  فدمر  والثورات،  الشغب 
العبادة، لكن الخبرة الدينية المرتبطة 
بتلك األماكن كانت متأصلة وجذرية 

ولم يكن من السهل محوها.

موضوعا  يسوع    موت  كان 
األزمان،  أّول  منذ  للتأّمالت 
التي  الكتابات  مابرزت  وسرعان 
الموت  هذا  أن  كيف  إظهار  حاولت 
هذه  من  أجمع  للعالم،  الفداء  حّقق 
الكتابات »مغارة الكنوز« و»صراع 
الجلجلة في  آدم«  وغيرها. وُجعلت 
القصص ووضعوا هناك  مركز هذه 
عاشها  التي  التوبة  وحياة  أيضا  آدم 
بعد إخراجه من الجنة ومن ثّم موته.

تحت الجلجلة إلى الجانب الشرقي 
أنّها  الكتّاب  يعتقد  مغارة  نجد  منها 
أيضا  إليها  وأشير  آدم،  قبر  موضع 

نزل  الذي  الجحيم  موضع  أنّها  على 
إليه يسوع بعد موته ليحرر األنفس. 
هذه األفكار التي حامت حول موضع 
أصبحوا  الذين  لليهود  تعود  الجلجلة 
أدريانوس  قام  ثّم  ومن  مسيحيين، 
فوق  أعمدة  ستّة  على  قبة  ببناء 
عشتار  لڤينوس  وكرسها  الجلجلة 
)وهي اآللهة التي نزلت إلى الجحيم 
في  لتحرره(  تموز  اإلله  عن  للبحث 
محاولة منه للقضاء على فكرة نزول 
المسيح إلى الجحيم في هذا الموضع 

بالذات.

منذ  زيارة  موضع  المغارة  كانت 
القرن الخامس وبنى أدريانوس فوق 

القبر هيكال آخرا لآللهة الوثنية.

القدس سوى جماعة  في  يتبّق  ولم 
مسيحيّة من أصل وثني نعرف منها 
أنّها  رغم  مرقص،  مطرانها  اسم 
كثيرة  مقدسة  أماكن  تكرم  كانت 
تبديل  في  تفكر  لم  الجماعة  هذه  لكن 
موضع قبر المسيح وذلك ألنها كانت 
تكرم تلك التي غطتها في ذلك الحين 
هياكل أدريانوس وبقيت تلك الذكرى 

إلى وقت قسطنطين.

البيزنطي العصر 

المسكوني  المجمع  عقد  خالل 
األول )نيقيا 325( دعا أسقف القدس 
قسطنطين  اإلمبراطور  مكاريوس 
المدينة  الوثني في  الهيكل  إلى تدمير 
المسيح.  قبر  عن  للبحث  المقدسة 
يهدف  كان  الذي  الهيكل  فإن  وهكذا 
إلى القضاء على موقع القبر أّدى في 
ولم  عليه،  الحفاظ  إلى  األمر  حقيقة 
الجلجلة.  فوق  شيئا  قسطنطين  يبن 
كنيسة  بناء  تّم  فقط  الثامن  القرن  في 
القبر  أّما  الجلجلة،  كنيسة  سميت 
وبنى  األتربة  من  فنظف  المقدس 
وقد  القيامة  بازيليك  فوقه  قسطنطين 
باشرت األعمال أمه القديسة هيالنة.

 614 عام  الفارسي  الغزو  أضر 
أعاد  التي  المقدسة  باألماكن  كثيرا 
فيما  صار  والذي  الناسك  موديستو 
إصالحها  للقدس  بطريركا  بعد 
العرب  دخول  بعد  أي  وترميمها.  
الذي  الحجر  أن  كيف  المدينة،  إلى 
أجزاء  تحطم  قد  القبر  باب  به  سّد 
كثيرة إثر الغزو الفارسي. وقد بنيت 
فوق الجلجة كنيسة وكرست المغارة 
لنا  الجلجلة آلدم وراح يصور  تحت 
إبراهيم  مّدد  كيف  الرائعة  بتعابيره 
ليذبحه تقدمة  ابنه اسحق على خشبة 

للرب.

القرون الوسطى

 638 عام  العربي  الفتح  يمس  لم 
القبر المقدس بسوء وتمتع المسيحيون 
تتخللها  كانت  التي  الدينية  بالحرية 
بعض أعمال العنف. أما عام 1009 
هللا  بأمر  الحاكم  السلطان  أمر  فقد  م 
 1048 عام  القيامة.  كنيسة  بتدمير 
اإلذن  البيزنطي  اإلمبراطور  نال 

بإجراء بعض التصليحات.

في 15 تموز )يوليو( 1099 دخل 
وقرروا  القدس  مدينة  الصليبيون 
المتهدمة  القديمة  الكنائس  بناء  إعادة 
بل وإنشاء مبنى ضخم يحوي داخله 
األساسية وهي موضع  األبنية  جميع 
)القبر(  وقيامة  )الجلجلة(  موت 
االعتقاد  )حسب  المسيح  يسوع 

المسيحي .

العصر العثماني حتى اليوم

ودّمر  حريق  شّب  م   1808 عام 
بإذن  الروم  فأصلحها  تماما  القبة 
بشكلها  فبنيت  التركي  الحاكم  من 
عام  زلزال  هدد  اليوم.  نراه  الذي 
األرثوذكسية  الكنيسة  قبة   1947
يستطع  لم  ولما  بالدمار  الكاثوليكون 
على  الحصول  اإلنجليزي  الحاكم 
ترعى  التي  الثالث  الطوائف  موافقة 
أعمال  بعض  بإجراء  قام  الكنيسة 
على  ترتكز  لم  التي  والدعم  التقوية 

أساس جيد.

عام  )ديسمبر(  أول  كانون  في 
الطوائف  رؤساء  اتفق   1994
الترميم  بأعمال  القيام  على  الثالث 
المقدس.  القبر  فوق  التي  القبة  في 
األمريكي  الفنان  التصاميم  أعّد 
»البعثة  تولّت  وقد  نورمارت،  آرا 
فلسطين«  سبيل  في  البابوية 
اإلشراف على األعمال حيث حازت 
على ثقة الطوائف الثالث بفضل عدم 

للجميع. محاباتها 

تسطع  التي  الشمس  يمثل  الرسم 
في منتصف القبة من الفتحة التي في 
شعاعا،  عشر  إثنا  عنها  ونبع  القمة 
القائم  يسوع  إلى  واضحة  والداللة 
اإلثني  وإلى  جديد  يوم  فجر  كبزوغ 
في  اإليمان  إشعاع  رسوال:  عشر 
في  القبة  تدشين  تم  وقد  األرض. 
شهر  من  الثاني  في  مهيب  احتفال 

كانون الثاني )يناير( عام 1997.

البازليك محتويات 

الواجهة

واجهة كنيسة القيامة.

إبراهيم  دير مار  اليمين  إلى  نجد   
بهذا  سمي  وقد  األرثوذكس  للروم 
الذي  المسيحي  بالتقليد  تيمنا  االسم 
إلى هذه  إبراهيم جاء  أبانا  بأن  يقول 
في  نجد  ذبيحة.  ابنه  يقّدم  الصخرة 
علق  زيتون  وشجرة  مذبحا  الكنيسة 
البئر  زيارة  يمكن  بفروعها.  الجدي 
العظيمة تحت الدير والتي تبدو كنيسة 
اليمين  إلى  وهناك  األرض.  تحت 
والقديس  لألرمن  يعقوب  مار  كنيسة 
هناك  اليسار  إلى  لألقباط.  ميخائيل 
للقديس يعقوب  ثالث كنائس مكرسة 

والقديس يوحنا والشهداء األربعين.

برج  عليها  يسيطر  الواجهة. 
الجزء  تهدم  وقد  الصليبي  األجراس 
العلوي منه في القرن السادس عشر 
بغطاء  التالي  القرن  في  واستبدل 

القرن  في  )الطوب(.  القرميد  من 
الماضي. تقدم لنا الواجهة التي بناها 
في  أحدهما  سّد  مدخلين  الصليبيون 
البازيليك  كانت  الدين.  صالح  أيام 
تفتح  الماضي  القرن  بداية  حتى 
فقط،  االحتفالية  األعياد  في  أبوابها 

أما اليوم فهي مفتوحة كل يوم.

تتواجد كنيسة اإلفرنج – الدرج الذي 
الكنيسة  إلى  الدخول  قبل  اليمين  إلى 
يؤدي بنا إلى معبد »سيدة األوجاع« 
اإلفرنج وهي  كنيسة  أيضا  له  ويقال 
يحتفلون  الذين  الفرنسيسكان  لآلباء 
تحت  يوم.  كل  اإللهي  بالقداس  فيها 
أخرى  كنيسة  تقوم  الكنيسة  هذه 

مكرسة للقديسة مريم المصرية.

 الجلجلة

نجد  القيامة  بازيليك  دخولنا  عند 
كنيسة  إلى  يحملنا  سلما  اليمين  إلى 
أمتار  خمسة  ارتفاع  على  الجلجلة 
إلى  وتنقسم  الكنيسة.  أرض  عن 
وتدعى  األولى  صغيرتين.  كنيستين 
المرحلتين  فيها  نجد  الصلب،  كنيسة 
ثيابه(  من  يسوع  )تعرية  العاشرة 

والحادية عشرة )صلب يسوع( 

فوق الهيكل الذي في صدر الكنيسة 
الصلب.  مشهد  تمثل  فسيفساء  نجد 
المدخل  كانت  نافذة  اليمين  إلى 
الصليبيين.  أيام  الجلجة  إلى  المباشر 
تمثل  فسيفساء  نجد  النافذة  هذه  حول 
ذبيحة اسحق. يفصل هذه الكنيسة عن 
كنيسة الجلجلة هيكل صغير للعذراء 
في  ضخمان.  وعمودان  األوجاع  أم 
صورة  وفوقه  هيكل  الكنيسة  واجهة 
االعتقاد  )حسب  المصلوب  ليسوع 
القديس  جانبيه  وعلى  المسيحي(،  

الهيكل  وتحت  أّمه.  والعذراء  يوحنا 
نجد قرصا مفتوحا يشير إلى الموقع 
حيث وضع صليب يسوع. وتسمح لنا 
الصخرة  ولمس  اليد  بإدخال  الفتحة 
المرحلة  الموقع  هذا  يذكر  مباشرة. 

الثانية عشرة من درب الصليب.

حجر الطيب

حجر الطيب ننزل من كنيسة الجلجلة 
وعندما  المقابل.  الدرج  طريق  عن 
نبلغ أرض الكنيسة نلتفت إلى اليسار 
األحمر  الجير  من  حجر  فيواجهنا 
والمصابيح.  بالشمعدانات  مزين 
في  ما ورد  لذكرى  مقام  الحجر  هذا 

إنجيل يوحنا بعد موت المسيح.

الفسيفساء  نحو  سيرنا  نتابع 
الضخم الذي على الواجهة حيث نجد 
إلى  يؤدي  سلّما صغيرا  منه  بالقرب 
قبّة صغيرة  األرمن حيث هناك  دير 
حجر  هو  مستديرا  حجرا  تغطي 
لذكرى  أقيم  الذي  الثالث  المريمات 
يسوع  ساعدن  اللواتي  المريمات 
المحتضر. متى 27، 55 وكان هناك 
بعد،  عن  ينظرن  النساء  من  كثير 
اللواتي تبعن يسوع من الجليل  وهّن 
ليخدمنه، منهّن مريم المجدلية ومريم 
أّم يعقوب ويوسف، وأّم ابني زبدى.

بين  ونمّر  اليمين  إلى  نسير 
عمودين ضخمين فنبلغ إلى قبة القبر 
المسيحي(،   االعتقاد  المقدس )حسب 
بناؤها   .)ANASTASI( وتُدعى 
قسطنطين  حقبة  إلى  يعود  األساسي 
للعديد  األجيال  مر  على  وتعرضت 
العمل في  انتهى  الترميم.  أعمال  من 

ترميم القبة فوق القبر عام 1997.

]للحديث بقية العدد القادم[

كلمتني وخالص
قرار السيد رئيس الواليات المتحدة االمريكية مؤخرا بحظر 
منح التاشيرة  لمواطنين سبعة دول إسالمية، و قامت الحرب 
وماذا  أقطار  السبع  فقط  هو  االسالم  وكأن  عليه  اإلعالمية 
وماليزيا  وتركيا  العربي  ومصر  والخليج  عن  السعوديه 
سكان  والفلبين،  وتونس  والمغرب  والجزائر  والشيشان 
للمسلمين  سكانه  مسلمون  باالضافة  معظم  الدول  هذه 

األمريكيين و لم تمسهم قرارت ترامب 
قرر  لماذا  وحلّلوا  ادرسوا  السبب..  االسالم  هو  ليس  اذا 

سيادته ذلك ؟ 
االسكاروسى
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  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	

عيـن النهـــار )3(
قصة: عـادل عطيـة

الزهرة امُلعّلمة
المظلمة«،  »الحديقة  على  الظالم  خيّم     
لكن طيور القطرب، أخذت تحلق في أغصان 
الحديقة؛  هذه  في  الكبيرة  األشجار  وأوراق 
فبدت األشجار عن بعد مثل شجرة عيد الميالد 

المتأللئة في ليالي ديسمبر المظلمة.

تلك  تبثها  التي  األنوار  هذه  شجعت  وقد   
الخالئق المذهلة، في أن تأتي بعض الزهرات 
الحكمة،  منها  لينهلن  الُمعلّمة؛  الزهرة  إلى 
ألم،  يعانين من  اسئلتهن، وما  ويطرحن عليها 

وحيرة.

وعلى  النهار«،  »عين  رأتهن  وعندما   
الشوق والسؤال، رحبت  من  وجوههن شعاعاً 

الجلوس  إلى  ودعتهن  بهن، 
بجوارها.

 عند ذاك، سألتها أول من 
البّحاثة،  التلميذة  تلك  سألتها، 
»هيدرانجيا«:  تدعى  التي 
نلوم  ُمعلّمة،  يا  لماذا، 
بعضنا ممن يصنعون الشر، 
ذات  البيئة  أليست  وندينهن، 

تأثير بالغ في سلوكهن؟!.

 فنظرت إلى سائلتها تلك، 
»القلب  اسمها  يعني  والتي 

هي  البيئة  أن  يظن  من  وأجابت:  المخلص«، 
الجميلة  الزهور  فليتأمل  حياتنا،  في  كل شيء 
القذرة  البرك  مياه  في  تنبت  التي  البيضاء، 
النيلوفر«،  »زهرة  أختنا  وليتأمل  اآلسنة، 
تنهض  الموحلة  التربة  من  عنها:  قيل  التي 
نحو ضوء  لكن الوحل ال يلوثها، وتنمو عالياً 
تشوبه  ال  بهي  جمال  عن  وتكشف  النهار، 
هذه  أن  حتى  عبرته..  الذي  الظالم  من  شائبة 
الزهرة، زهرة اللوتس، أصبحت عبر التاريخ 
مصر،  في:  كما  الناس،  لبعض  وطني  رمز 
والهند، وفيتنام. اننا الننتمي إلى البيئة فحسب، 
الغائرة  مّدخراته  من  يتغذي  كياننا  من  فجزء 

في العمق.

في  كئيبة  سادرة  تحدق  احداهن  كانت   
فسألتها:  ذلك،  المعلمة  وقد الحظت  الالشيء، 

ما بِك ؟!.

عني  اإلنسان  ينزع  لماذا  وقالت:  أجابت،   
ذلك  بسبب  أعاني  انني  الذابلة، حتى  أزهاري 

من األلم القاسي؟!.

 أختلج قلب »عين النهار« بالرأفة، وقالت: 
هناك أهمية لنزع األزهار الذابلة؛ ألنها تفسح 
مجااًل لنمو أزهار جديدة، وستعرفين كيف أن 
كل يوم يأتي مع روعته بكل زهرة كاملة مع 
أن تحمل  لونها، ورائحتها، وشكلها، وامكانها 

بذرة.

 ثم سألتها زهرة »عصفور الجنة«، وقالت: 
لماذا نكتسي بألوان جذابة، وما فائدتها؟!«.

 اإلجابة، هكذا قالت عين النهار، واكملت: ان 
الخالق يريد أن نكون بألواننا الرائعة، وأشكالنا، 
وروائحنا العطرة، مصدر بهجة لإلنسان، وأن 
في  نفسه  قدرة  عن  خاللنا  من  اإلنسان  يُعبّر 
تقدير الجمال. وأن يتعلم منا الدروس والعبر، 
تضاهي  أن  يمكن  ال  اإلنسان  مالبس  فأجمل 
الجمال الرائع لزهرة بسيطة منا. فجمالنا كامن 

فينا وال نرتديه. أنه الجوهر الحقيقي لكياننا.

ثم  أنفاسها،  تلتقط  ريثما  برهة،  توقفت   
اإلنسان،  بني  من  بفتاة  ذّكرتيني  لقد  تابعت: 
في  بكثرة  تنمو  صفراء،  جميلة  زهرة  رأت 
ألشعة  معرضة  أنها  ومع  أريزونا.  صحراء 

أن  ومع  الساخنة،  والرياح  المحرقة،  الشمس 
عليها  المطر  ينزل  يكاد  ال  الصحراء جرداء، 
الصغيرة  الزهرة  هذه  أن  إال  بطولها،  شهوراً 
تستمر في النمو واالزدهار. ومن اعجابها بهذه 
حديقة  في  وزرعتها  بعضها  أخذت  الزهرة، 
دارها، وأغدقت عليها من عنايتها وسقيها الماء 
بكثرة، إال انها ذبلت وماتت؛ فتعلمت من ذلك 
أن لكل واحد من الناس، جهاده، ومع أنهم قد 
يتعرضون لظروف سيئة غير مواتية، إال أنهم 
ولو  وإحتمال،  بصبر  الحياة  مواصلة  يجب 
عاشوا حياة كلها رخاء وراحة، بال عواصف، 

وبال فشل، فانهم يذبلون ويموتون!

   وقالت إحداهن: لماذا، يا معلمتنا، نحمل 
أشواكاً تنغرز بعمق وألم، ونؤذي اإلنسان؟!.

المعلمة.  أجابت  هكذا  صديقتي،  يا  أصِغ    
نفسها،  عن  الزهرة  لتدافع  تقول:  وتابعت، 
العطرة  الورود  رائحة  أن  اإلنسان  وليعرف 
هل  وقالت:  ابتسمت،  ثم  ثمن.  لها 
تعلمين أن األزهار المتفتحة، تساعد 
في قدرة اإلنسان على تحمل األلم؟!.

»البنفسج«،  زهرة  طلبت     
هذا  بطرح  المعلمة،  لها  تسمح  أن 
السؤال، الذي طالما حيّرها سنوات 
قائلة:  سألت  لها،  اذنت  فلما  عدة، 
لماذا بعض الزهور عمرها قصير، 
فكما تعلمين أن زهرة البانسيه تعيش 
سبع ساعات، وزهرة الكاميليا تعيش 
يعشن  أخريات  وهناك  أيام،  ثالثة 

إسبوعاً؟!.

   ليست المسألة في طول العمر، أو قصره، 
هكذا بدأت المعلمة في اإلجابة. وتابعت تقول: 
بل في الحياة والمعاني والتاريخ التي نختزلها. 
كبذرة  وجودنا،  من  أبعد  خلوداً  نحمل  فنحن 
اللوتس، يمكنها أن تحتفظ بالحياة داخلها ألكثر 
من مائة عام. وهنا نظرت إلى »استر« الذي 
يعني اسمها »الصبر واإلحتمال«، وقالت لها 
أنِك  والمواساة: أعرف  العطف  بصوت يحمل 
وأعرف  تحبينها،  كنت  عزيزة،  فقدت صديقة 
أن فراقها كان شاقاً على أسرتها، وعليِك، ولكن 
ما يسهل ذلك، هو أننا جميعاً نعلم أين هي، فهي 
رحيلها  وفي  المنيرة«،  »الحديقة  إلى  رحلت 
النهائي كانت ممسكة بيد من قالت عن نفسها: 

أنا هي شمس الحياة!

تحاول  النهار«،  »عين  كانت  وبينما     
عليهن،  الوقت  لتأخر  تلميذاتها؛  تصرف  أن 
إجابة عن  أريد  يقول: أرجوِك،  سمعت صوتاً 
تدعى  التي  التلميذة  طلبت  هكذا  التساؤل.  هذا 
»الحماس  اسمها  يعني  والذي  »بوفارديا«، 
والتعصب«، وكان سؤالها، هو: لماذا ال نرى 
نور »الحديقة المنيرة«، التي تتحدثين عنها؟!.

   بقيت »زهرة الشمس«، صامتة، وألقت 
األثيري  والمدى  الروابي  على  بعيداً  ببصرها 
ترين  األيام  بعض  في  قالت:  ثم  الرحب، 
والبرك  والشجيرات  األشجار  يطّوق  الضباب 
وكل الخالئق. وتظهر األشجار كقطع متناثرة 
ولونها،  أبعادها،  وتفقد  المقوى،  الورق  من 
وعمقها فيه. كما تستطيعين أن تسمعي الطيور 
تغّرد، ولكن ال تستطيعين أن ترينها. أما عندما 
تدفيء الشمس هواء الصباح، فينقشع الضباب، 
ويظهر لِك ما خبأه، فتستعيد األشجار ألوانها، 
نحن  وهكذا  الطيور.  رؤية  ويمكنِك  وعمقها، 
إذا عشنا أياماً يطّوقها الضباب، وفيها تصعب 
واإليمان  اليقين  عدم  غبش  خالل  من  الرؤية 
بوجود »الحديقة المنيرة«، فاننا نفقد احساسنا 
علينا  يشرق  وعندما  داخلنا،  في  ولو  بنورها، 
فعل  فينا  يفعل  الدافيء،  الثقة  نور  جديد  من 

الشمس في يوم الضباب.

اإلجابة،  هذه  إلى  معاً  استمعنا  أن  وبعد     
ابتدأن في االنصراف، الواحدة تلو األخرى.

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	
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مريم مراد 

القديس العظيم أبو سيفني

كرة القدم )وحكايات( عربية !!
 ...........................

بقلم : عبدالواحد حممد 
.....................................

لكرة القدم العربية سحر خاص داخل المستطيل األخضر وخارجه من خالل نقل المباريات 
من الملعب  علي الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزة إلي كل عواصم الوطن بل العالم الذي 

تحول إلي قرية صغيرة في عصر الميديا ووسائل التواصل اإلجتماعي !
 وتقام حاليا تصفيات بطولة كأس أفريقيا بالجابون في طبعتها رقم 31( بعدما نقلت إلي 
الجابون بسب سوء االوضاع االمنية حاليا في ليبيا والتي كان من المقرر أن تقام تحت سماء 

ليبيا العربية؟!
ومن بين الفرق العربية المشاركة في الجابون تونس الجزائر مصر المغرب وكل من تلك 
اللقب  تتويج  وحلم  لجماهيرها  تاريخي  كأهداء  بالبطولة  بالفوز  تسعي  العربية  المنتخبات 

األفريقي يداعب كل الفرق العربية؟
السطور  تلك  كاتب  صديق  من  )بزاف(  انسابت  التي  الفطرية  المشاعر  تلك  بين  ومن 
المتواضعة  الجزائري أبن مدينة عنابة الجزائرية العياشي غموز عقب فوز فريق مصر علي 
نظيره االوغندي بهدف الشئ في آخر دقيقة وتاهل منتخب مصر للدور الثاني بالفرحة العارمة 
والتي تنم عن عمق المشاعر المصرية الجزائرية التي تؤكد أن كرة القدم العربية هي وطن 

عربي واحد؟
المغرب  أو  الجزائر  او  أو تونس  بالبطولة سواءكانت منتخبات مصر  يفوز   فال فرق من 
فالفرحة من الفوز هي عربية بزاف لذا يجب أن يستعيد اإلعالم العربي دوره في تعميق كل 

الحب  بين اشقاء الوطن مشاعر 
الواحد  إلي العربي  المحيط  من 
بزاف  عن الخليج  وبعيدا 
العربي التعصب األعمي  فالوطن 
وخالد  والفوز والهزيمة باقي 
القدم ال  تعني في كرة  وال  تهم 
الرغبة  ممارسة سوي  في 
بروح  المنتمي والمحب الرياضة 
بالرغبة والعاشق للوطن  وليست 
لكرة  الشباك المتعصبة  تدخل 
تعانق  ال  الشباك؟أو 
ضة  يا لر اعمق ا العربية 
ألن  بناء رسالة  جوهرها 
إيجابية  فكل مشاعر  سلبية  ال 
الطيبة  للكرة العربية فياالمنيات 

تصفيات افريقيا المقامة حاليا في الجابون في نسختها رقم )31(  فالفائز هو فريق عربي 
وكل جماهير عواصمنا العربية تصفق للفائز

والخاسر فالرياضة اخالق وجوهرها عشق وطن كبير
وكل الشكر ألبن عنابة الجزائرية الصديق العياشي غموز علي مشاعره الرياضية التي تؤكد 
عمق العالقات المصرية الجزائرية العربية في الرياضة والفن واالقتصاد والسياسة والرغبة 

الدائمة في أن يسود السالم اإلنسان والوطن؟ 
لتسطر الرياضة العربية قصص من حياة نجوم كانوا ملهمين للعقل العربي 

كثيرا من سطور مازالت تقرأ بزاف ومن بين هؤالء النجوم العرب في مجال لعبة كرة القدم 
وبادو  خيري  التيمومي  المغرب  ومن  بنزيما  كريم  ماجر  رباح  بلومي  االخضر  الجزائر  من 
تريكة  أبو  الخطيب حسام حسن محمد  دياب وعتوقة ومن مصر  تونس طارق  الزاكي ومن 
عصام الحضري محمد صالح رمضان صبحي وكثيرا من نجوم الساحرة العربية المستديرة 
في كرة القدم من المحيط إلي الخليج مازالوا عبر االجيال يكتبون قصص من حكايات كرة القدم 

العربية ! 

عبدالواحد حممد 
روائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.com

ي املباراة املقامة  ي مرمي منتخب املغرب �ف أحرز الالعب حممود هكر�اب هدف لصاحل منتخب مرص �ف

ابون. ي الاب يقية 2017 �ف فر مم الإ س الأ ي بطولة كأ يوم الأحد �ف
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الرمزي  التفسير  السابقة عن  المرة  تحدثنا 
للكتاب المقدس واوضحنا ان التفسير الرمزي 
امر كان موجود في الكنيسة االولى وخصوصا 
كنيسة اإلسكندرية وقد استخدم الكتاب المقدس 
التفسير الرمزي في العهد الجديد واضحنا ان 
السيد المسيح له المجد والقديس بولس واخرين 
استخدموا احداث من العهد القديم كرموز لما 

فعله السيد المسيح في العهد الجديد .
بعض  عن  الحديث  نستكمل  واليوم 
الكتاب  ضد  توجه  والتي  الحديثة  االدعاءات 
المقدس والقصص التي وردت فيه وخصوصا 
قصص سفر التكوين واليوم سنتحدث سريعا 
قصة  وحواء  ادم  قصة  بان  االدعاءات  عن 
يدعي  فالبعض  حقيقية   وليست  اسطورية 
المقدس  الكتاب  في  جاءت  التي  القصة  ان 
سفر التكوين ال تتحدث عن اشخاص حقيقين 
لم  والسقوط  كلها  للبشرية  كانت رمز  ولكنها 
يكن سقوط ادم وحواء بل سقوط البشرية من 
في  وردت  التي  الرمزية  القصة  هذه  خالل 
سفر التكوين كما يدعي اصحاب فكر مدرسة 

النقد الكتابي االعلى والالهوت الليبرالي !
قصة  اسطورية  ادعاءات  ضعف  ورغم 
ادم وحواء ورغم انها تهدم العمل  الخالصي 
الكتاب  في  جاء  ما  وتهدم  بل  المسيح  للسيد 
ذلك  رغم  ولكن  االباء  وتعاليم  نفسه  المقدس 
هذه  بمثل  ينادون  المعلمين  من  البعض  نجد 
التعاليم خصوصا في كنائس الغرب وبدأ هذا 
الكتب  بعض  خالل  من  الينا  يتسرب  الفكر 
هذه  من  اقتبست  التي  الكتب  او  المترجمة 

االفكار!
قصة  وحواء  ادم  قصة  فعال  هل  ولكن 

رمزية؟
كرموز  المقدس  الكتاب  استخدمها  هل 
حقيقية  كقصة  وليست  معينة  افكار  اليصال 

حدثت في بالفعل تاريخيا وواقعيا ؟!
الحقيقية من يقرا قصة ادم وحواء وتفاصيلها 
التي جاءت في سفر التكوين يدرك من الوهلة 
حرفية  حقيقة  قصة  هي  القصة  أن  االولى 
القصة  من  فواضح  رمزية  قصة  وليست 
سفر  من  الثالث  االصحاح  في  جاءت  التي 
التكوين أن هناك شخصيات حقيقية باسم ادم 
أيضا  رمزية  قصص  مجرد  وليست  وحواء 
قصة السقوط بكل تفاصيلها سواء من االكل 
من الشجرة او حديث الشيطان ثم السقوط ثم 

العقوبة 
فبعد السقوط نالحظ االتي:
هللا عاقب الحية  قائال لها 

جميع  من  انت  معلونة  هذا  فعلت  النك 
البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك 
واضع  حياتك  ايام  كل  تأكلين  وترابا  تسعين 
ونسلها  نسلك  وبين  المراة  وبين  بينك  عداوة 

هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه 
تك 3:1٤

ابليس  إلي  ترمز  كانت  هنا  الحية  وبالطبع 
ولكن الحية القت أيضا هذه العقوبة والي اليوم 
تسير الحية على بطنها وتأكل التراب وهناك 
عداوة شديدة بين اإلنسان والحية اذن العقوبة 
ضد الحية لم تكن رمزية او شئ غير حقيقي 
اليوم  حتى  موجودة  اثاره  مازلت  امر  ولكن 

نراه ونحياه !
ثانيا عقوبة المرأة 

حبلك  اتعاب  اكثر  تكثيرا  الرب  لها  قال 
بالوجع تلدين اوالدا والي رجلك يكون اشتياقك 

وهو يسود عليك 

تك 16:3
مازلت  وايضا 

كل  ونالتها  المرأة  نالتها  التي  العقوبة  هذه 
مازلت  الحبل  فاالم  موجوده  بعدها  النساء 
اذن  موجود  مازال  الوالدة  ووجع  موجودة 
لشخصيات  رمزي  امر  هنا  العقوبة  تكن  لم 
رمزية ولكنها امر حقيقي عانت منه كل نساء 

االرض والي يومنا هذا !!
ثالثا عقوبة الرجل 

قال الرب الدم » النك سمعت لقول امراتك 
واكلت من الشجرة التي اوصيتك قائال ال تاكل 
منها معلونة االرض بسبك بالتعب تأكل منها 
كل ايام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل 
حتى  خبزا  تأكل  وجهك  بعرق  الحق  عشب 
تعود إلي االرض التي اخذت منها النك تراب 

والي تراب تعود 
تك 3 – 17 و 18

وصية هللا  كسره  بعد  الرجل  عقوبة  أيضا 
يأكل منها وشوكا  هي لعن االرض وبالتعب 
التراب  إلي  ويعود  يموت  ثم  له  تنت  وحسكا 
ابناء  لكل  حدثت  امور  وجميعها  تراب  النه 
للعلنة  ادم من بعده ورغم رفع السيد المسيح 
االرض  مازالت  لكن  الصليب  خشبة  على 
تبنت الشوك والحسك ومازال الرجل يأكل من 
عرق جبينه ومازل يموت جسديا ويدفن في 
التراب ويعود ترابا حتى قيامة االموات ليقوم 

المؤمنين بجسد نوراني!
اذن لو كانت قصة ادم وحواء قصة رمزية 
لكانت العقوبة أيضا عقوبة رمزية فكيف تكون 
هناك عقوبة حقيقية ملموسة معاشة على مدار 
السنين على قصص رمزية الشخاص  االف 

غير حقيقيين؟
ترث  وكيف  كلها  البشرية  تعاني  كيف 
تحدث  لم  امور  على  العقوبة  وترث  الخطية 
في الحقيقية ومن اشخاص لييسوا بموجودين 

في الحقيقية كما يدعي اصحاب هذه البدع 
المقدس  الكتاب  في  الداخلية  االدلة  كذلك 

التي تؤكد حقيقة شخصية ادم وحواء  
الكتاب  في  حواء  او  ادم  كانت كلمة  هل 
حقيقين  اشخاص  ليسوا  انهم  تعني  المقدس 
فعلى  ال  بالطبع  للبشرية  رمز  كانوا  ولكنهم 
العكس الكتاب المقدس بعهديه مليء باإلثباتات 
وحواء  و  ادم  شخصيات  ان  لنا  تؤكد  التي 

شخصيات حقيقية 
فقد جاءت كلمة ادم في الكتاب المقدس كله 
حوالي 165 مرة في العهد القديم جاءت 15٩ 
مرة والعهد الجديد جاءت 7 مرات اما كلمة 
حواء جاءت في الكتاب المقدس خمس مرات 
اثنان في العهد القديم وثالثة في العهد الجديد .
ونستطيع ان نقول بكل ثقة انه لم تأتي كلمة 
ادم او حواء في كل هذه المرات بمعنى غير 
شخصية ادم وحواء الحقيقية ولم تأتي اطالقا 
على انها رمز او شخصية غير حقيقية او ان 
للبشرية وليس شخصية  ادم االول كان رمز 

حقيقية .
ادم حوالي 28 مرة في سفر  كلمة  جاءت 
ادم  شخصية  تعني  كانت  وجميعها  التكوين 
الكتاب  عنه  يتكلم  البشر  كل  ابو  الحقيقية 
المقدس كرجل وكشخص حي ولم يتكلم عليه 
ابدا على انه رمز وكذلك في بقية اسفار العهد 
القديم والجديد أيضا وسنذكر هنا بعض ايات 

سفر التكوين لتأكيد هذا المعنى.....يتبع 

ردا على االدعاء 
باسطورية ادم وحواء 2

 عصام نسيم 

Tax Tips
أمال يوسف 

أبنائنا واألقرارالضريىب

انه الداعى لعمل  البعض  يتصور 
بناتهن  او  الوالدهن  ضريبى  إقرار 
التى  املبالغ  أو  الدخل  ان   طاملا 
فى  العام  خالل  عليها  حصلوا 
حدود االعفاء املقرر للشخص وهو 
11,474 فى السنة وبالتالى ليس 
هناك مبالغ مستحقة ملصلحة 

الضرائب.
واحلقيقة ان عدم تقدمي االقرار حتى 
لو لم يكن هناك ضريبة مستحقة 
يعتبر "خطأ"  الضرائب  ملصلحة 
الن تقدمي االقرار يخلق بعض املزايا 
الضربية التى ميكن ان يستفيدو 

منها فى املستقبل ومنها: 
 HST / GST 1 – احلصول على مبلغ
 اذا كان ابنك او بنتك وصل الى سن 
يحصلو  ان  ميكنهما  فأنهم   19
على HST / GST وهو مبلغ 276$ 
 Ontario   360$+ السنه  فى  دوالر 

sales tax credit (OSTC)
  Tuition & على  احلصول   –  2  

 Education Tax Credit
مزايا  الكنديه  احلكومة  تقدم 
يدرسون  الذين  للطلبه  ضريبية  
فى مرحلة ما بعد التعليم الثانوى 
على املبالغ املدفوع كرسوم تعليم 
كل  عن  ضريبى  خصم  وكذلك 
شهرمن شهور الدراسة وقد تصل 
هذه املزايا واخلصومات الى مايزيد 
على 20% من قيمة تلك الرسوم  
فاذا لم يتم تقدمي اقرار الدخل فانك 
 Tuition &  Education ال  تفقد 
Tax Credit   ومع زيادة عدد األسر 
التى ترسل أبنائها للدراسة خارج 
كندا حيث تبلغ قيمة تلك الرسوم 

الدراسية فى بعض األحيان على 
ما يقرب من 30000 دوالرفى السنه  

وبالتالى يزداد الوفر الضريبى. 
ومع تقدمي األقرار كل سنة يتراكم 
هذا املبلغ املستحق للخصم كل 
التى  احلاالت  بعض  ولدى  سنة 
تراكمت فيها اخلصومات الضريبية 
وفر  لتحقق  دوالر  ألف  مائتى  الى 
ميكن   $  40000 مقداره  ضريبى 
للشخص أن يستفيد به  كخصم 
من الضرائب املستحقه عند دخول 

سوق العمل بعد التخرج.
معاش  ميزة  من  األستفادة   –  3

 RRSP التقاعد املسمى
عن  الضريبى  األقرار  تقدمي  عند 
األوالد  عليه  يحصل  الذى  الدخل 
يفتح  صغيرا...  كان  لو  حتى 
بنسبة  للمعاش  األدخار  فرصة 
18% من هذا الدخل .ومع أن فكرة 
التوفير للمعاش فى هذا السن ال 
تشغل أوالدنا أال أن بتقدمي الألقرار 
الضريبى تقوم مصلحة الضرائب 
الغرض  لهذا  حساب  بفتح 
سنة  كل  الدخل  فيه  يتراكم 
األستفادة  ميكنك  التخرج  وعند 
من املزايا املرتبطه بهذا الصندوق 
ان   مثال  فيبمكنك  األستثمارى 
تشترى RRSP  لتخفيض الضريبة 
على الدخل ثم أعادة سحبها مرة 
وذلك  ضريبية  غرامة  بدون  أخرى 
عند شراء منزل الزوجية أو العودة 

الى الدراسة مرة أخرى.
You can file a return if any of 
the following situations apply
•  You want to claim a refund.
•  You want to claim the WITB 
for 2016
• You want the GST/HST 

credit (including any related 
provincial credits). For 
example, you may be eligible 
if you turn 19 before April 2018.
• You or your spouse or 
common-law partner want to 
begin or continue receiving 
Canada child tax benefit 
payments, including related 
provincial or territorial benefit 
payments.
• You want to carry forward 
or transfer the unused part of 
your tuition, education, and 
textbook amounts.
• You want to report income 
for which you could contribute 
to an RRSP and/or a pooled 
registered pension plan (PRPP) 
to keep your RRSP/PRPP 
deduction limit for future years 
current.
• supporting documents when 
filing your taxes :
• T2202A – Tuition fees paid 
for the tax year. You can 
download your T2202A from 
the Student Service Centre.
• T4 – Employment income and 
deductions. You should receive 
your T4 from your employer.
• T4A – Scholarships and 
bursaries.

• لكل هذه املزايا .... انصح بعمل 
اقرار ألوالدنا وبناتنا الذين يدرسون 
ضريبه  هناك  يكن  لم  لو  حتى 

مستحقه ملصلحة الضرائب .
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



الكنديون يقفون بجانب اجملتمع االسالمي      

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

أي دولة  او  المكسيك  أو  كندا  دولة أخري سواء  للعمل في  االنتقال  المتحدة 
أخري فهي تسعي بذلك لوضع العاملين في الواليات المتحدة في وضع سئ 
ولهذا سيقوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفعل أي شئ ليوقف هذا وهذا ليس ضد بلد بعينها او صناعة معينة ، ومنذ فوز دونالد ترامب في االنتخابات قام العديد من السياسيين والمديرين 
التنفيذيين لقطاع السيارات في كندا بالذهاب الي 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 وكان 
دونالد ترامب قد هدد كال من جنرال موتورز وتيوتا بسبب خطتهم لبناء 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.

ستة قتلي وتسعة عشر مصاب ،خمسة منهم في  حالة 
خطيرة في هجوم علي مركز ثقافي إسالمي في كيبيك  

اال  الثامنة  حوالي  وفي  العشاء  صالة  أثناء  كيبيك: 
عشرة دقائق مساء االحد 2٩ يناير قام علي ما يبدوا  
اثنين مسلحين بإطالق النار علي المصلين المجتمعين 
للصالة فقتل ستة افراد  تتراوح اعمارهم ما بين 35 
الي 60 سنة ولم يعلن عن أسمائهم وجرح تسعة عشر 

شخص أخرين  منهم خمسة في حالة حرجة وتمت معالجة االخرين واطالقهم  
احدهم  فيهم  مشتبه  أثنين  علي  قبضت  المكان  الي  الشرطة  وصلت  وعندما 
وكالة  أوردته  ما  مغربية حسب  اصول  من  واالخر  فرنسي  اصل  من  كندي 
رويتر لالنباء ولم تعلن الشرطة الكندية عن أسمائهم وال عن الدافع وراء هذه 
أتصل  بيسونيتي  الكسندر  فيهم ويدعي  المشتبه  أحد  أن  قالت  ولكنها  الجريمة 
الضابط  قدوم  وانتظر  معها  التعاون  يريد  انه  وقال  الشرطة  ودعا   ٩11 بي 
معه سالح  الشرطة  ووجدت  النار  اطالق  من  قصير  وقت  بعد  عليه  ليقبض 
ولكنها قالت الحقا أنه متعاون معها وتحدث عن دوره في الهجوم ووجهة له 
شرطة كيبيك  تهمة قتل ستة أشخاص واعتبر الفرد االخر  شاهدا و والتزال 
إنها  الفيدرالية   الشرطة  وقالت   ، الهجوم   هذا  دوافع  في  مستمرة  التحقيقات 
واثقة من انه ليس هناك متهمين أخرين متورطين في هذا الهجوم  ،وقال رئيس 
الوزراء الكندي ان أطالق النار علي المصلين هو )هجوم أرهابي( وأعرب 
ودعا  الهجوم  هذا  إزاء  وغضبهم  صدمتهم  عن  المسلمين  الكنديين  من  عدد 
االجراءات  بتشديد  القانون  تنفيذ  وكاالت  كندا  في  للمسلمين  الوطني  المجلس 

االمنية حول المساجد والمراكز االسالمية في جميع أنحاء كندا

 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

حكومة مقاطعة أونتاريو ترفض أقتراح مجلس مدينة 
تورنتو لفرض رسوم علي الطرق السريعة بها وتستبدل 

ذلك مبضاعفة الضريبة علي البنزين 

حكومة  من  الطلب  علي  باالجماع  تورنتو  مدينة  مجلس  تصويت  من  شهر  بعد 
المقاطعة الموافقة علي ان تقوم بلدية تورنتو بفرض رسوم علي اثنان من الطرق 

السريعة بها وهما )جاردينر و دون فالي باركواي( أعلنت كاثلين وين رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو في مؤتمر صحفي 
يوم الجمعة 27 يناير  علي رفض هذا الطلب وقالت أن حكومتها ستقوم بمضاعفة الضرائب علي البنزين وسترتفع من 2 
سنت للتر الواحد الي ٤ سنتات للتر ويتم هذا بالتدريج حتي يكمل عام 2021 وهذه االموال التي تتشارك فيها بلدية تورنتو 
مع المقاطعة سوف توفر لتورنتو حوالي 170 مليون دوالر سنويا ولن تؤدي هذه الزيادة في ضريبة البنزين الي زيادة ما 
يدفعه سكان اونتاريو عند مضخات البترول وقالت كاثلين وين أن رفض حكومة المقاطعة القتراح مدينة تورنتو بفرض 
رسوم علي الطرق السريعة بها كان بسبب ان هذا االقتراح ال يقدم للناس خيارات معقولة للتنقل وان الظروف غير مهيئة 
االن لذلك ، وقال عمدة مدينة تورنتو جون توري ان هذا قصر نظر وسوف يضر المقيميين في أونتاريو في نهاية المطاف 

والذين هم في أشد الحاجة الي وسائل النقل .

كنيسة ستوني بلني في إدمنتون تعد بالصفح عن الصبي الذي 
تعمد أشعال النار في مركز خدماتها  

أتهم صبي عمره 12 سنة بإشعال حريق في مركز خدمات كنيسة )ستوني بلين( في إدمنتون 
الشهر الماضي وقد اندلعت الحريق في الطابق السفلي وامتدت الي السطح  بسرعة وحاول 
55 من رجال االطفاء إخمادها ولكن إنهارت أرضية المركز ودمر تماما ،  ويضم مبني 
المهام وبعد أن  للشباب واالحتفاالت وغيرها من  المكاتب االدارية وقاعة  الكنيسة  خدمات 
علمت االبرشية باتهام الصبي باشعال الحريق قامت باصدار بيان وارسلته للصحف تقول فيه 

)في حين أن هذا الحريق كان حدث مفجع لكنيستنا فنحن ندرك أيضا ان الشخص الذي قام بهذا العمل قد تأثر جدا هو واسرته 
ولذا فإن موقفنا واحد إزاء هذا وهو الغفران والتسامح تجاه هذا الشخص وكذا نرغب في أن نكون جزءا من عملية الشفاء 
لهذا الشخص واسرته ولجماعة المصليين وللمجتمع بوجه عام( هذا وقد بدأت بالفعل عملية جمع التبرعات العادة بناء المركز 

املواطنني الكنديني الذين يحملون جنسية اخري من 
السبعة دول احملظورة لن يتأثروا بقرار املنع من دخول امريكا   

وقع الرئيس االمريكي أمر تنفيذي يحظر علي المواطنين من سبعة دول دخول أمريكا خالل 
واليمن  إيران والعراق والسودان والصومال وسورية  الدول هي  القادمة وهذه  الثالثة أشهر 
وليبيا  ويحظر دخول الالجئين السوريين  الي أجل غير مسمي ريثما تستعرض طلباتهم وفي 

نفس الوقت قال  مسؤولون امريكيين ان المواطنين الكنديين الذين يحملون جنسية مزدوجة من هذه  البالد السبع  قد ال  يسمح 
لهم دخول الواليات المتحدة خالل االشهر الثالثة القادمة ، ووفقا الحدث البيانات المتاحة من )أحصاءات كندا( عام 2011 
فإن هناك حوالي 35 الف شخص ولدوا في البالد السبعة المحظورة ويحملون الجنسية الكندية . وقال متحدث من مكتب  
رئيس وزراء كندا أن حاملي جوازات السفر الكندي الذين يحملون جنسية مزدوجة لن يتاثروا بقرار منع دخول امريكا  ، 
وكان رئيس وزراء كندا قد أرسل تغريدة علي تويتر يوم السبت 28 يناير يقول فيها )الولئك الفارين من االضطهاد واالرهاب 
والحرب ،كندا ترحب بكم بغض النظر عن عقيدتكم( ، وقال مكتب رئيس الوزراء ان جستن ترودو يتطلع الي مناقشة نجاح 

سياسة الالجئين والهجرة في كندا مع الرئيس دونالد ترامب في المحادثة القادمة.

ما يقرب من نصف عدد سكان كندا عام ٢٠٣٦ 
سيكونون من املهاجرين وأوالدهم  

المتحدة  الواليات  في  للمهاجرين  المعادية  المشاعر  تصاعد  من  الرغم  علي 
كندا  في  الثقافية  التعددية  فإن  وأوربا 
تنمو  أن  المتوقع  ومن  الحياة  قيد  علي 
وفقا  جيد  بشكل  المقبلة  السنوات  خالل 
كندا  أحصاءات  وكالة  من  جديدة  لدراسة 
الوكالة  فإن  السكان  عن  لتقريريين  ووفقا 
كل  من  واحد  حوالي  أن  تقول  الحكومية 

أثنان من الكنديين سيكون من المهاجرين او أبناء المهاجرين بحلول عام 2036 
وهو يساوي  ٤٤٫2% الي ٤٩٫٩% من عدد سكان كندا ومقارنة هذا بعام 2011 
كندا  سكان  عدد  من   %38٫2 يمثل  كان  وابناءهم  المهاجرين  عدد  مجموع  فإن 
الوفيات وإنخفاض  الهجرة وأرتفاع معدل  الي أستمرار  ، وأشارت االحصاءات 
معدالت الخصوبة منذ أوائل التسعينات وهذه العوامل هي التي تساهم في زيادة 
أعداد المهاجرين لكندا ، وبالنسبة للمدن التي يركز المهاجرين عليها فان ٩0% 
مثل  الكبيرة  المدن  وستظل  الحضرية  المناطق  علي  يركزون  المهاجرين  من 
تورنتو ومونتلاير وفانكوفر تستقبل النسب االعلي من المهاجرين وبالنسبة لنوعية 
أسيا وكانة نسبتهم ٤٤% عام  المولودين في  المهاجرين فسيكون 60% منهم من 
المهاجرين  من   %16٫1 فان   1871 عام  االول  التعداد  بسجل  ومقارنة   2011
أن  االحصاءات  وكالة  وذكرت   ، والمانيا  المتحدة  والواليات  بريطانيا  من  كانوا 
ثلث السكان البالغين  الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 الي 6٤ سنة عام 2036  
سيكونون من االقليات وستظل نسبة المجموعة من جنوب أسيا بنفس النسبة التي 
كانت عليها عام 2011 ، وأما عن الدين فذكرت الوكالة أن الذين يتبعون ديانات 
غير مسيحية مثل المسلمين والهندوس والسيخ سيتضاعف عددهم وسيكون أتباعهم 
هم االعلي معدل من بين المهاجرين وسيكون نسبة الكنديين غير التابعين لعقيدة 
ما من 28٫2% الي 3٤٫6% من مجموع عدد سكان كندا عام 2036 واما بالنسبة 
للغة فإن ما بين  10٫7%  الي 13٫8% من الناس أو حوالي 30% من السكان لهم 

لغة اولي غير االنجليزية أو الفرنسية

أم ترفع دعوي مدنية ضد مدرسة خاصة في مونتريال و تتهمها بالعنصرية 
بعد القاء القبض علي ابنها املسلم الذي هدد مازحا بتفجير املدرسة       

شعر طالب مسلم  يبلغ من العمر 12 سنة وهو من اصل مغربي وهايتي باالحباط لسقوطه في إمتحان الكيمياء وبينما يتحدث مع 
رفقاؤه  مازحا سمعته المدرسة التي تراقب الطلبة يقول انه سيفجر المدرسة وقامت بنقل ما سمعته لمديرة المدرسة التي أبلغت 
الشرطة فقامت الشرطة بالتوجه الي منزله وقبضت عليه بعد وضع القيود في يديه وتم احتجازه في زنزانة لمدة عدة ساعات ثم 
أفرج عنه علي وعد بالمثول أمام المحكمة لمواجهة إتهامات بالتهديد وقامت المدرسة بفصل الطالب بعد فترة وجيزة وفقد الطالب 
آماله في منحة دراسية من الجامعات حيث أنه موهوب في االلعاب الرياضية وحصل علي العديد من الجوائز وكان يأمل ان يحصل 
علي منحة دراسية من جامعة في أمريكا ولكن بعد القبض عليه لم يعد يتلقي اي رد من الجامعات وقالت أم الطالب أن ابنها له 
عشرة أعوام في المدرسة وكان يجب علي المديرة أن تتصل بها قبل إبالغ الشرطة وان ابنها كان يواجه عقوبة تصل الي خمسة 
سنوات سجن ولهذا فقد  عينت االسرة  محامي ليدافع عنه وقد تمت تبرئة الطالب من التهم الجنائية بعد فشل النيابة في تقديم آدلة 
ضده ، ولذا فقد رفعت والدة الطالب دعوي مدنية ضد المدرسة تتهمها فيها بالعنصرية والتمييز ضد أبنها الذي هو من اصل عربي 
وأسود البشرة ومسلم الديانة وطالب محامي االسرة بتعويض قدره 75 الف دوالر وستعقد جلسة أستماع لهذه الدعوي الشهر القادم.

متظاهرون يقاطعون جسنت ترودو ويصيحون عاليا اثناء اجتماعه 
باالهالي في قاعة مدينة وينيبيج  

واجه رئيس وزراء كندا بعض الغضب من متظاهرين بسبب قضايا الشعوب االولي 
وتطوير خط انابيب البترول خالل إجتماعه مع االهالي يوم الخميس 26 يناير في قاعة 
المدينة ورفعوا  انحاء  في جميع  باالحتجاج  وقام حوالي 1200شخص  وينيبيج  مدينة 
الفتات كتب عليها ) خليها في االرض( وهو ما يعني ال نريد انابيب بترول في ارضنا 
( كما  )المياه مقدسة  اوزراء ممسكا الفتة كتب عليها  ، ووقف متظاهر خلف رئيس 
تحدي مجموعة منهم رئيس الوزراء وقاطعوه بالصراخ حتي قال لهم )أنا أعرف ان 
لديكم صوت ولقد سمعته ، فهل يمكن االن أن أكمل لقائي واالجابة علي أسئلة الكنديين 

الذين حضروا ليتقابلوا معي؟(  وكان هناك أسئلة حول ظروف السكن السيئة في مجتمعات السكان االصليين واسئلة حول 
التحذيرات من شرب الماء وغليه قبل استعماله ، ومدينة وينيبيج هي موطن لغالبية الكنديين من السكان االصليين وأعترف 
جستن ترودو بان حكومته لديها الكثير من العمل لتقوم به وقال اننا ال نسير بسرعة كما نريد وانا أتفق معكم تماما ان هذا 
الطريق صعب السير فيه الن هناك عقود من االخطاء التي يجب أصالحها وعندما توقف رئيس الوزراء عند مقهي قال له 
أحد رواد المقهي انه يحب ان يعطيه شهادة تقدير النه استطاع ان ياتي الي وينيبيج ليقابل الناس ويسمع شكواهم وان حسنا  

ما فعله فرد عليه رئيس الوزراء قائال انه محتاج الي االستماع للناس الذين يختلفون معه. 
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قراءة جديدةفى أوراق الراشدين 
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الجزء  فى 
من  األول 
الرائع  كتابه 
لحقــــــــيقة  ا (
فودة  على  فرج  د.  الكبير  المفكر  قدم  الغائبـــــــة( 
رده الماحق على المنادين بتطبيق الشريعة وأوضح 
الحالية لمبادىء الشريعة اإلسالمية  القوانين  مطابفة 
ليست  بانها  الدعوة  لهذه  الحقيقى  الهدف  وكشف 
للناس  يقدموا  أن  دون  الحكم  فى  الرغبة  بل  للدين 
الجزء  هذا  وفى   ,,,,  , الحكم  لهذا  متكامل  برنامج 
يقدم الدكتور قراءة من الواقع الذى جرى فى عصر 
العدل  فى  المثل  بها  يٌضرب  والتى  الراشدة  الخالفة 

والرحمة والحكم السديد.
#######

وأفعالهم  الصحابة  كبار  بأقوال  تصطدم  أنت 
على  واخلروج  السيف  حمل  إلى  بعضهم  ودعوة 
لبعض  يقول  عوف  بن  الرحمن  عبد   –1: احلاكم 
اصحابه: عاجلوه ) يقصد علياً بن أبى طالب( قبل 
ال  حتى  الثائرين  يُؤلب  وطلحة  ملكه(  يطغى  أن 
عليهم  املال  بيت  أموال  توزيع  من  مفراً  على  يجد 
حتى يتفرقوا, وعثمان يقره على ما فعل . 2 – بعد 
فى  له  بالثأر  مطالباً  طلحة  يخرج  عثمان  مقتل 
بن  مروان  به  رماه  بسهم  ويٌصاب   , عائشة  جيش 
فيصحو   , الثائر  اجليش  قى  طلحة  رفيق  احلكم 
اهلل,  به  رمانى  سهم  هذا   (  : ويردد  طلحة  ضمير 
اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى ( وكان طلحة 
صحابة  أنفسهم  وهم  أصحابه  لفعل  مسايراً 
الرسول فأهلك وهلك, أما على والزبير وابن مسعود 
 ...  . طلحة  إليه  انتهى  ما  إلى  انتهوا  وعّمارفقد 
املسلمني  بسيوف  املسلمون  وٌقتل  حدث  ما  حدث 
البعض  يرجع  الصحابة,  بسيوف  الصحابة  وهلك 
نشأة هذه الظاهرة إلى أوائل عهد على لكننا نعود 
وبني  املرتد  قتال  بني  ونفرق  بكر,  أبى  عهد  إلى  بها 
وهؤالء  املال  لبيت  الزكاة  دفع  عن  املمتنعني  قتال 
كانوا ينطقون بالشهادتني ويؤدون الفرائض جميعاً 
بيت  أو  للخليفة  وليس  للمحتاج  الزكاة  ويؤدون 
السياسة  باب  من  كان  بكر  أبو  فعله  وما  املال,,,,, 
فلوال ما فعل ما أصبح لإلسالم دولة ثابتة األركان, 
والسياسة تتناقض مع قواعد الدين وأصوله, وهذا 
بني  يفصل  علمـــــــانياً  كان  بكر  أبا  أن  يعنى 
السياسة والدين, وحديث الرسول عن) أن عّمار بن 
الباغية(  يجعلنا نحكم  ياسر سوف تقتله الفئة 
باغياً  معاوية  وألصبح  بالبغى  معاوية  جيش  على 
بن  وعبداهلل  احلكم  بن  ومروان  العاص  بن  وعمرو 
كبار  من  فريقاً  البغاة  وألصبح  باغياً  عمروغيرهم 

الصاحلني.

ما  وأعظم  ودولة  دين  رجل  كان  عــــــــمر 
وباخملالفة  النص  وجود  مع  اإلجتهاد حتى  هو  تركه 
قلوبهم  املؤلفة  أسهم   –  1  : كثيرة  واألمثلة  له 
الرسول  أيام  فى  مستقراً  كان  حكماً  أوقف  بأن 
كان  إذا  السرقة  حد   – بكر.2  أبى  خالفة  من  وجزء 
السارق محتاجاً, ثم أوقف تنفيذه فى عام اجملاعة. 
3 – عّطل التعزير باجللد فى شرب اخلمر فى احلروب 
وقتل  الغنائم,  تقسيم  فى  السنة  –خالف   4  .
من  النص  مخالفة  رأيه)  بالواحد.,,وكان  اجلماعة 
أجل العدل(.,,, ألزم عمر كبار الصحابة بالبقاء فى 
املدينة وحظر عليهم مغادرتها إال بإذنه خلشيته أن 

يفتنت الناس بهم ويفتتنون بالناس.

يذهبون  الصحابة  أطلق  عثمـــــــان  لكن 
أينما شائوا وأجزل لهم العطايا ولعله كان يتألف 
منهم  تكون  لن  أمور  على  مقدم  النه  قلوبهم 
محل قبول , غير أن هؤالء وقد أقبلت عليهم الدنيا 
عثمان   –  ! باجلنة.:  ُمبشرون  وهم  ثروات  وجمعوا 
درهم,  ألف  ألف  ثالثون  قتل  يوم  له  كان  عفان  ابن 
دينار  ألف  ومائة  درهم,وخمسون  ألف  وخمسمائة 
صدقات  وترك  بعير,  ألف  وترك  وذهبت,  فانٌتهبت 
دينار.2-  ألف  مائتى  قيمتها  بها  تصدق  قد  كان 
إلى  تصل  وثروته  ألف  ألف  وخمسون  واحد  الزبير: 
وطلحة  وقاص,  أبى  بن  سعد  مليون,,,,,,وهكذا   57

كان  الذى  عوف  بن  الرحمن  وعبد  اهلل,,  عبد  ابن 
ترعى  فرس  ومائة  آالف شاة  وثالثة  بعير  ألف  ميلك 
نسوة  أربع  وترك  بالفؤوس  ٌقطع  وذهب  البقيع  فى 
املال  وجمع   , معاً  يجتمعان  ال  والدنيا  والدين   ,,,,,.
على هذا النحو ال يستقيم مع نقاء اإلميان وصفاء 
السريرة . فالصحابة أثقل من غيرهم بالزهد وأجدر 
من غيرهم باخلصاصة وقد عهدناهم حني هاجروا 
من مكة قبل ذلك بسنوات ال ميلكون غير مالبسهم 
ويبيتون على الطوى سجداً خاشعني لكن الزمن قد 
دار إلى غير رجعة وما ضر املقبل على الثروة أن يقبل 
الدنيا  واحدة فى  على احلكم فهما وجهان لعملة 
 ( العباسى  اخلليفة  هؤالء,  من  .,,إستثناء  املقبلة 
أن يحتذى بعمر بن عبد  الذى حاول  املهتدى باهلل( 
العزيز فى زهده وقد ٌقتل بعد 11 شهر من خالفته 

باخلناجر وشرب القتلة من دمه. 

إلى  ومعبراً       عصر علـــــــــى كان فيصالً 
زمان جديد , دنيا وسلطان وملك وطغيان,,, صاحب 
عبد  إبن عمه  بأن  علياً  يبلغ  البصرة  قى  املال  بيت 
علمك  بفير  يده  حتت  ما  أكل  قد   ( عباس  بن  اهلل 
اآلخر  يرد  حساب  بكشف  على  يطالبه  وعندما   )
التهمة فحسب, ويعاود على اإلتهام ويطلب  نافياً 
علياً  متهماً  عباس  ابن  فيجيب   , احلساب  كشف 
وينهى   , واإلمارة  امللك  أجل  األمة من  دماء  بسفك 
خطابه باإلستقالة, ثم جمع ما تبقى من أموال فى 
درهم( أعطاها ألخواله فى  املال) ستة ماليني  بيت 
البصرة مقابل أن يجيروه,,,,,, وكانت صدمة لنا نحن 
بن  ) عبد اهلل  العبادلة  نقرأ عن فقه  الذين عشنا 
عباس, وعبد اهلل بن عمر,وعبد اهلل بن جعفر بن أبى 
طالب( وزهدهم وورعهم  , وينتهى هذا اجلدال بان 
يعترف ابن عباس بأنه أخذ هذا املال فعالً ألنه حقه 
, ثم يهدده ) لئن لم تدعنى من أساطيرك ألحملن 

هذا املال إلى معاوية يقاتلك به(. 

خالفة  كانت  بل  إسالمية  خالفة  تكن  لم 
عربـيــــــة قرشية , فقد حكم اإلسالم ربع قرن 
من  أكثر  املسلمني  قريش  قبيلة  وحكمت  أقل  أو 
تسعمائة سنة حتى سقوط دولة املماليك فى ايدى 
قبيلة  تكون  وبذلك   , هجرية   918 عام  العثمانيني 
قريش هى أطول أسرة حاكمة فى تاريخ االنسانية, 
وياحسرة على إسالم عظيم أتى ليساوى بني الناس 

فاحاله البعض إلى دين يرسخ التفرقة العنصرية.

     والنتائج املستخلصة مما سبق:

من  كربونية  إعادة طبع نسخة  ال ميكن  أنه   –  1
عصر الراشدين فى عصرنا احلديث, وحتى فى أفعال 
الرسول نفسه كالزى والعالج لم يأت بزى جديد, إمنا 

ارتدى زى اجلاهلية وزى األعاجم عندما أُهدى إليه.

2 – ألتعذيب باإليذاء البدنى أو النفسى للحصول 
به  على اعتراف وهو أمر ينكره الدين, كان معموالً 
وفى حادثة اإلفك حني دعا الرسول علياً الذى أشار 
عليه بسؤال اجلارية )بربرة( وقام على وضربها ضرباً 

شديداً ولم ينكر الرسول شيئاً مما فعله على. 

نلتزم  أن  وباإلسالم  بنا  األجدررحمة  أليس   –  3
بالقرآن وبالسنة فى شئون العبادة وأن نترك مساحة 
من أذهاننا لإللتقاء مع العصروقبول ما يأتى به من 
قيم ال تتناقض مع اإلميان, فال نرفض حقوق اإلنسان 

أو الدميوقراطية ألنها أتت من األعاجم . 

متغيرة  احلياة  ,وظروف  ثابتة  الدين  قواعد   –  4
الثوابت  تغيير  من  فالبد   , مستحيل  وتثبيتها 
الدينية وهو ما نسميه باإلجتهاد واجتهادات عمر 
الذى  عمر  بن  عبيداهلل  لينقذ  عثمان  فعله  وما   ,
,,,وأشار  ألبيه  ثأراً   ) الهرمزان  بينهم   ( ثالتة  قتل 
ماله  من  الهرمزان  دية  عثمان  ودفع   , بقتله  على 
كانت  وإذا  اجلنة,  وليست  احلياة  هى  إجتهاداً.  كان 
اإلجتهادات واخملالفات واردة قبل أن مير ربع قرن على 
أال  قرناً  أربعة عشر  بعد  بنا  فكيف  الرسول,,  وفاة 
وأن   , االضطرارية  اخملالفات  حجم  يزداد  أن  نتوقع 

نتوسع فى اإلجتهادات الضرورية؟. 

                                           )احلقيقة الغائبة _ يتبع(

الرئيس ترامب ومصارعة 
الثريان!!

شريف رمسيس تكال
مصارعة  »رياضة«  محبى  من  لست 
الثيران وان كنت أتفهم ولع نسبة محدودة من 
األسبان بمشاهدتها ومتابعة أخبار احتفاالتها 
مثلما يتابعون أخبار مباريات لاير مدريد أو 
للثيران  مصارعة  أول  حضرت  برشلونة. 
فى 1٩71 ولم أفهم شيئا من قواعدها، ثم 
فى  واألخيرة  الثانية  المصارعة  حضرت 
1٩83 واكتشفت أصول »اللعبة« ولكننى 
غير  بها،  االهتمام  عن  فتوقفت  احبها  لم 
أننى أتذكر كثيرا هذه األصول بعد المعركة 
ترامب  الرئيس  وفوز  االمريكية  االنتخابية 

برئاسة الواليات المتحدة!!!

تبدأ مصارعة الثيران فى أسبانيا بدخول 
الحلبة  الى  المتادور وأتباعه  المصارع أى 
بمالبس زاهية وثمينة ويقومون معا باللف 
المتحمس،  الجمهور  وتحية  الحلبة  حول 
ثم يتبع ذلك دخول الثور الشجاع وهو فى 
حالة هيجان وعصبية ملحوظة نتيجة رشق 
المزرعة  عالمات  يحمل  عنقه  فى  سهم 
دقائق  بضعة  وخالل  اليها.  ينتمى  التى 
حتى  وحده  الثور  بمحاورة  المتادور  يقوم 
يدرس طباعه وأسلوبه فى مهاجمة خصمه. 
ويهتم الجمهور كثيرا بهذه البداية ألن الثور 
وراغبا  الجرى  وسريع  قوته  بكامل  يكون 
فى نطح كل من يعترض طريقه. وبعد أن 
تنتهى المحاورات األولية ينسحب المتادور 
يسمى  معاونيه  من  لواحد  الطريق  ليفسح 
البيكادور lancer الذى يدخل الحلبة راكبا 
الثور.  قرون  من  لحمايته  مصفحا  حصانا 
الدخيل  الحصان  هذا  الثور  يهاجم  وعندما 
الثور  عنق  بين  رمحا  البيكادور  يغرز 
االتجاهات  كل  فى  الرمح  ويحرك  وكتفه 
دمه  فينزف  للثور  هاما  جرحا  ليسبب 
الجمهور  يحتج  ما  وعادة  هوجته.  وتزداد 
أكثر  الحلبة  فى  البيكادور  استمرار  على 
من دقائق قليلة جدا حتى ال يضعف الثور 
وتنعدم قدرته على المصارعة. وعندما يبدأ 
الجمهور فى الصفير ينسحب البيكادور لتبدأ 
المرحلة الثانية من المصارعة وهى تتمثل 
فى دخول 3 أشخاص من فريق المتادور، 
كل  ليرشق  الحلبة  الى  اآلخر،  تلو  واحد 
منهم فى كتف الثور سهمين يحمالن ألوان 
/ لقب  عليهم  يطلق  ولذلك  االعالم  بعض 
ويهلل   .banderilleros/flagmen
الجمهور كثيرا خالل هذه المرحلة ألن رشق 
لتجنب  كبيرة  حرفية  يتطلب  السهام  هذه 
االنتقام  فى  ورغبته  الشديد  الثور  غضب 
وأن  خاصة  األلم  هذا  كل  به  ألحقوا  ممن 
ثيران المصارعة تستمتع بحياة مرفهة قبل 
دخولها للحلبة. ويحاول الثور التخلص من 
المستقرة فى كتفه مما يسبب  الستة  السهام 
أضالعه  بعض  وتهتك  الدم  نزيف  زيادة 
على نحو يمنعه من رفع رأسه بقوة لنطح 
المصارع  عودة  ذلك  ويعقب  المتادور. 
لتبدأ  والسيف  الحمراء  الكيب  ومعه  للحلبة 
للمصارعة  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  بذلك 
المرهق  الثور  بمصرع  عادة  تنتهى  والتى 
اال فى حاالت استثنائية يطالب فيها الجمهور 
الفائقة  للشجاعة  نظرا  الثور  قتل  بعدم 
بها  وأمتع  المصارعة  خالل  أظهرها  التى 
تدخل  الحاالت  السعيد، وفى هذه  الجمهور 
بعض البقرات للحلبة لتشجع الثور الجريح 
من  لمعالجته  سالما  والخروج  تعقبها  على 

جروحه.  

ما  مقارنة  العزيز  للقارئ  اآلن  وأترك 
بما  االمريكية  السياسية  الحلبة  فى  يحدث 
يحدث فى حلبة مصارعة الثيران االسبانية. 
وكمساهمة متواضعة منى أود االشارة الى 
أنه عندما يدخل الحلبة سياسيا هائجا يتجاهل 

احترامها  ويرفض  السياسية  اللعبة  قواعد 
من  جانب  وتشجيعا  تصفيقا  يحصد  نجده 
عن  يبحث  الذى  المتحمس  الجمهور  من 
االثارة ويأمل فى مشاهدة مصارعة جديدة 
نتائجها قد تبدو غير معروفة؟! إال أن دراسة 
توضح  السياسية،  النظم  وتطور  التاريخ، 
فالسياسى  المصارعة مؤكدة،  نتيجة  أن  لنا 
أن  اما  كثيرة:  خيارات  أمامه  ليس  الهائج 
الى متادور يحترم أصول  ذاته  يتحول هو 
الفوضى  نتائج  يتحمل  أن  عليه  أو  اللعبة، 
التى سيخلقها على الحلبة والتى ستودى به 
فى النهاية. فخالل المعركة االنتخابية ناطح 
الجمهورى  الحزب  هاجم  الجميع،  ترامب 
الذى كان يسعى للحصول على شرف تمثيله، 
ثم هاجم جهاز المخابرات االمريكية، وهدد 
السور  بناء  مصاريف  بتحميلها  المكسيك 
المتحدة  الواليات  مع  لحدودها  الفاصل 
تايوان  بجزيرة  لالعتراف  ولمح الستعداده 
لالعتراف  استعداده  وكذلك  مستقلة  كدولة 
نجاحه  وبعد  السرائيل.  كعاصمة  بالقدس 
على  هجومه  ترامب  ركز  االنتخابات  فى 
النسائية  المنظمات  وعلى  االعالم  أجهزة 
ذلك  بعد  وانتقل  ضده.  تظاهرت  التى 
لمهاجمة الصين والحلف األطلسى واالتحاد 
التجارية  االتفاقيات  الغاء  وقرر  األوروبى 
من  الشمالية  أمريكا  بقارة  بلده  تربط  التى 
أسيا من  ناحية وببعض دول جنوب شرق 
ناحية أخرى. باختصار الرجل ال يكل عن 
يرشقون  مكان  كل  فى  أعداء  عن  البحث 
من  أشك  وال  الجديد.  نظامه  فى  السهام 
ناحيتى أن الجمهور المتحمس له لن يتأخر 
األفكار  بعض  ضحالة  اكتشاف  عن  كثيرا 
مثل  الماضية  الشهور  خالل  طرحها  التى 
تضرر العمالة االمريكية من تصنيع بعض 
الواليات  تعرض  أو  الخارج  فى  السلع 
العولمة  نتيجة  هامة  لمخاسر  المتحدة 
البطالة  نسبة  نجد  ناحية  فمن  االقتصادية. 
منخفضة جدا فى نهاية حكم أوباما، اضافة 
الى أن معالجة مشكلة البطالة فى المدن التى 
انتقلت مصانعها للمكسيك أو الصين ال تكون 
بالزام هذه المصانع بالعودة لالنتاج فى هذه 
التكلفة،  فارق  المستهلك  وتحميل  المدن، 
العلمى  التدريب  بتوفير  تكون  ما  بقدر 
من  يستفيدوا  حتى  العمال  لهؤالء  والمهنى 
أخرى  قطاعات  فى  المتاحة  العمل  فرص 
االقتصادية  العولمة  أما عن  االقتصاد.  من 
الدول  أكثر  هى  المتحدة  الواليات  فان 
عدة  على  تسيطر  فشركاتها  منها  استفادة 
أنشطة اقتصادية على مستوى العالم وتقدم 
مما  للمستهلكين  مخفضة  باسعر  انتاجها 
التضخم.  معدل  على  السيطرة  فى  يساهم 
وهل يتصور أى عاقل أن الدولة التو تصدر 
باليين الدوالرات الورقية وتستخدم عائدها 
أن  يمكن  أجنبية  وسلع  شركات  شراء  فى 

تتضرر من نتائج العولمة؟!!!

قريبا  سيعود  ترامب  أن  شخصيا  أعتقد 
اضطر  اذا  اللعبة،  خاصة  قواعد  الحترام 
الكونجرس.  فى  السائدة  القوى  لمواجهة 
وكل ما أرجوه لمصر هو أن يحافظ على 
سياسته المعادية لجماعة االخوان المسلمين 
ارهابية،  جماعة  يعلنها  وأن  التعيسة 
ويحارب تغلغلها فى بعض الدول الصديقة 
كما  وقطر.  والسعودية  تركيا  مثل  لبلده 
أرجو أال يتمادى فى عدائه لحرية التجارة 
عملية  لتشجيع  محاوالته  فى  أو  الدولية 
تدمير االتحاد األوروبى، فعالمنا المعاصر 
الدولى  التوازن  لتحقيق  قوى  لعدة  يحتاج 
ومكافحة التحديات التى يمثلها االرهاب أو 

السباق النووى.



سألها   . خجاًل  فأطرقت  اآلخر  الرجل  هو 
عن والدها فعلم أنه تقاعد لكنه أسس شركة 
وقتاً  يضيعا  لم  األمنية.  للحراسات  خاصة 
واتفقا على كل شىء ثم عادا لنقطة البداية 
فى وجوب أن يلتقى بوالدها ليطلبها رسمياً، 
لكنهما اتفقا على أن موقف اليوم يختلف تماماً 
والدها  التقى  وبالفعل  األمس.  موقف  عن 
الذى رحب به لكنه طلب منه إمهاله بعض 
الوقت للسؤال عنه!!!!! دارى إبتسامته ولم 
أو  الصحف  يقرأ  أن  فيكفى  يناقشه  أن  يشأ 
يشاهد التليفزيون أو يجالس رجال األعمال 
ليعلم  الراقية  المجتمعات  رجال  يسأل  أو 
تحدث  أسبوعاً   انتظاره  وطال  هو.  من 
خالله مع فتاته أكثر من مرة فكانت تجيبه 
عنه...إستشاط  معلومات  يجمع  والدها  بأن 
غضباً وتذكر أحد أصدقائه المقربين والذى 
يحمل رتبة عقيد وقد عمل تحت رئاسة والد 
فتاته قبل تقاعده فوسطه ليعرف ماذا يدور 
يظن  المخرف..هل  ذلك  يفعل  وماذا  هناك 
صديقه  ضحك  الخدمة؟  فى  يزال  ال  أنه 
ان حماك  تقول  العقيد وقال مداعباً »عيب 
بكل  وسأوافيك  لى  األمر  مخرف...دع 
الوسيط  العقيد  وجاء  أسبوع  ومر  شىء«. 
عنى«  تحرياته  أنهى  هل   « متلهفاً  فسأله 
مندهشاً  قال  عزيزى   يا  هيناً  ليس  -األمر 
ماذا تعنى أجابه العقيد » قابلت طلعت بك 
وسمعت حديثاً عن عملك القديم فى الحى...

قبولك  عن  وكالم  التراخيص  إدارة  فى 
رشاوى وترددك على البنوك وأنت مازلت 
االدارى. للتحقيق  صغيراًوتحويلك  موظفاً 
وأحقاد  مقاطعاً كذب..تخاريف.شائعات  رد 
لماذا  المخابرات؟  فى  لواء  نفسه  يظن  هل 
ينبش فى الماضى البعيد؟ -إهدأ يا عزيزى 
فالرجل لم ينته من تحرياته بعد. نزل قوله 
أخرى؟  تحريات  تقول؟  -ماذا  كالصاعقة 
رجل مجنون..- إهدأ وأصبر أسبوعاً آخر. 
ويصبر.  يهدأ  أن  سوى  أمامه  يكن  ولم 
تمتص غضبه  أن  فتاته  أسبوع مر حاولت 
بأخبار  الوسيط  الصديق  أتاه  بعدها  خالله 
»ايه  غيظه  يكتم  وهوبالكاد  ..سأله  جديدة 
كالم   « قال  ثم  صاحبه  تردد  األخبار؟« 
واثاثاً  بناءاً  تملكها  مفروشة  شقة  عن  يُقال 
- وماذا  الخليج«  فى  أثناء عملك  ..تملكتها 
فى هذا ..إستثمار...أضاف الصديق » وكل 
من سكن فيها أخوة من األثرياء العرب وال 
أحد يعلم إن كنت قد تقاضيت منهم إيجاراً 
المجهولة  المجاملة  سبيل  على  أوكانت 
األسباب« هب واقفاً وهو ينتفض غضباً » 
أنا..سوف  مقبولة  غير  بذيئة  تلميحات  إنها 
أصرف النظرعن الموضوع..بهذه الطريقة 
سوى  لى  يبقى  ولن  الزواج  فى  سأخفق 
فسألتقى  عزيزى  يا  إهدأ   - السمعة.  سوء 
الرجل فى األسبوع القادم...لنرى ما سوف 
يحدث. ومضى أسبوع آخر قضاها الرجل 
ونبشه  السابق  اللواء  تحريات  كوابيس  فى 
فى أمور ظن أن األيام طوتها إلى األبد....
باظت؟«   الجوازة  فبادره..:  الوسيط  وأتى 
ينتظرك  بك  طلعت   - الصديق  ضحك 
الشبكة  وتقديم  الخطبة  موعد  لتحديد 
لهذا  األنسب  الرجل  أنك  يرى  فهو 
أخرج  المفاجأة  أذهلته   !!!!. الزمان 
الحلم  تحقق  حبيبتى  ...«أخيراً  تليفونه 
صوتها  جاء   - والدك.«  وافق  ...لقد 
 « سألته  الحدث  مع  يتناسب  ال  هادئاً 
والدى  جمعها  التى  المعلومات  هل 
عنك صحيحة؟« تلعثم قلياًل وأجابها » 
بعضها مبالغ فيه وأخرى ليست حقيقية 
قاطعته  ولكن...«  الصحيح  بالمعنى 
إتمام  أستطيع  لن  ولكنى  آسفة  أنا   -
الزواج. »كيف ولماذا؟« - أنت لم تعد 
أحببت  أننى  هى  ..والحقيقة  أنت.... 
رجاًل آخر يختلف تماماً عن ذلك الذى 

اراه امامى..

رسامة كوبية تشتهر يف سن 
الواحدة بعد املئة

النجاح أتى متأخرا للرسامة الكوبية كارمن هيريرا 
المقيمة في نيويورك منذ اكثر من 07 عاما، اذ انها 
باعت اول لوحة لها في سن التاسعة والثمانين وهي 
المئة تستمتع باعتراف  الواحد بعد  اليوم في عامها 

اهم المتاحف، مع معرض استعادي
هيريرا الجالسة في كرسي نقال في شقتها لم تفقد 
الصبر  اهلها  الذي  عزمها  ومن  اناقتها  من  شيئا 
طويال قبل الحصول على اعتراف االوساط الفنية، 

مع انها باتت تعاني من وضع صحي ضعيف.
والدين  من   51٩1 العام  كوبا  في  هيريرا  ولدت 
صحفيين وبدأت ترسم منذ الطفولة قبل ان تواصل 
دراستها في باريس وتعود الى هافانا لتصبح مهندسة 

معمارية.
نيويورك  من  انجليزية  لغة  باستاذ  هناك  اغرمت 
اتى لزيارة كوبا ويدعى جيسي لوينتال وانتقلت معه 

الى نيويورك وتزوجته.
وقد شجعها زوجها الذي توفي بعد 16 عاما على 
الجميع  كان  لو  حتى  يوميا  الرسم  على  زواجهما، 
يرفضون عرض اعمالها التجريدية البعيدة جدا عن 

فكرة الفن “النسائي” التي كانت سائدة حينها.
مباشرة  زوجها  مع  باريس  في  لالقامة  وانتقلت 
بعد الحرب العالمية الثانية وتقربت من التيار الفني 
المعروف ب “صالون الوقائع الجديدة” منمية ميلها 
مع  فاكثر  اكثر  المجردة  وااللوان  المستقيم  للخط 

استخدامها لونين كحد اقصى في كل لوحة.

رجل آخر     
مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

تشاركه  أنها  يدرك  وهو  مكتبه  غادرت 
وعودة  اللقاء  السعادة...سعادة  نفس 
الحب القديم، لم يكن يتخيل أن يلتقيا ثانياً 
ظن  الذى  وهو  السنوات  هذه  كل  بعد 
لها  يعد  ولم  أفلت  قد  حبهما  شمس  أن 
يتجدد  القديم  حبه  هو  ها  ولكن  وجود، 
ذهب  كان.  مما  وأجمل  أقوى  ويعود 
التى  األيام  تلك  يسترجع  بعيداً  بخياله 
كانت  فقد  لسنوات  يتذكرها  أن  رفض 
فى  غائر  لجرح  إيقاظ  بمثابة  ذكراها 
قلبه، أما اآلن فقد إختلف األمر وصارت 
على  وهو  ال  المذاق...ولم  حلوة  ذكرى 
أعتاب تحقيق حلم حياته واالرتباط بمن 
المقعد  على  أراح ظهره  قلبه.  بها  تعلق 
يدل  والذى  األنيق  مكتبه  فى  الوثير 
وسرح  ذوقه  وسمو  صاحبه  ثراء  على 
 - وبالتحديد  الجامعة-  ذكريات  مجتراً 
يوم تخرجهما وقد إتفقا على إتمام قصة 
كان  الطبيعية....الزواج.  بالنهاية  حبهما 
بها  بأس  ال  وظيفة  ضمن  قد  وقتها  هو 
كمهندس فى رئاسة الحى بمنطقة شمال 
بل  الوسائط  وتسول  وكم عانى  المدينة، 
الوظيفة  تلك  على  يحصل  لكى  وحارب 
التى حسده أقرانه عليها فى ذلك الزمان، 
وبدت  جبينه  وقطب  جلسته  فى  إعتدل 
يتذكر  الحزن وهو  على وجهه عالمات 
بصورة  يدها  ليطلب  لوالدها  زيارته 
رسمية ثم عودته خائباً بعد رفض طلبه 
إمكانياته  والسبب.....قلة  تاماً  رفضاً 
بحسب رأى  وإنعدامها  نظره  من وجهة 
ذلك  توقعه  من  الرغم  وعلى  والدها. 
على  قدرته  من  واثقاً  كان  لكنه  الرفض 
المنتقاة  الجمل  من  بمجموعة  إقناعه 
على  األسرة  وبناء  واألمل  الكفاح  عن 
صرامة  امام  لكنه-  الحب  من  أساس 
األب وعبوسه - خانته الكلمات وزاغت 
منه وسائل االقناع وأحس وكأنه فأر فى 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

والتجارب  الخبرات  تصقله  مصيدة رجل 
على  حصل  عسكرى  رجل  وهو  ال  ولم 
فى  الخمسين.  يبلغ  أن  قبل  اللواء  رتبة 
أخبرته  األخير  اللقاء  كان  الكافيتريا 
تقطع  أن  أمرها  أو  منها  طلب  أبيها  أن 
من  هناك  بأن  أيضاً  وأخبرته  به  عالقتها 
جاء ليطلب يدها...ليصال معاً لخط النهاية 
الى  وتتحول  تفشل  أن  عليها  ُكتب  لعالقة 
فصل من فصول قصص الحب الجامعية 
كانت  لكن  يرها  وإفترقا...ولم  الفاشلة. 
تأتيه بعض أخبارها أهمها على االطالق 
األمل  خطوبتها...فراوده  فسخ  خبر  كان 
آخر  بخبر  تبدد  ما  سرعان  ثم  جديد  من 
عن خطبتها لرجل آخر.!!! وتمر سنوات 
عنها،  يسمع  ولم  خاللها  يرها  لم  ثالث 
بعدها جاءته فرصة عمره بعقد عمل فى 
الفور  على  فقبلها  الخليجية  الدول  إحدى 
وهناك قضى من السنوات سبع فى عمل 
مستمر هدفه األوحد زيادة رصيد حسابه 
مازال  وهو  فتحه  قد  كان  والذى  البنكى 
يعمل فى وطنه. ثم أخيراً عاد وقد تضخم 
وأصبح  تمناه،  ما  تفوق  بصورة  رصيده 
لديه كل ما كان يخشى أن يحلم به..فيلال 
فاخرة وأخرى فى المصيف، مكتب أنيق 
لإلستشارات الهندسية بمهندسيه وموظفيه 
وطاقم السكرتارية وفراشيه باالضافة الى 
مع  تزداد  والتى  منتهية  الغير  األعمال 
المكتب  منه  جعل  الذى  المستمر  النجاح 
الكبيرة.  المدينة  فى  األشهر  الهندسى 
الرومانسية  -كاألفالم  غريبة  وبمصادفة 
الحدى  كممثلة  أمامه  وجدها  القديمة- 
وتقع  مكتبه  مع  تتعامل  التى  الشركات 
ويسألها  الخالية  أصابعها  على  عيناه 
فتجيبه بأن الخطبة الفاشلة تكررت ألربع 
ألنى  فأجابت »  سألها  ؟  مرات..والسبب 
كان  ان  سؤالها  عاود  آخر«  رجاًل  أحب 
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يحاول بعض األشخاص التهرب من مشاكل حياته 
بالخروج أو بالجلوس وحيًدا أو حتى باإلدمان، أما 
بدخول  أزماته  من  يهرب شخًصا  أن  هو  الغريب 

السجن.
عام   70 العمر  من  البالغ  ريبل  لورانس  اقتحم 
مصرف ليبر، وسلم ورقة لموظف الصندوق كتب 
عليها “أنا مسلح بسالح ناري، أعطني كل ما في 

الصندوق من أموال”.
في  المقاعد  أحد  على  وجلس  النقود  ريبل  وأخذ 
بهو المصرف حتى وصلت الشرطة وقامت بإلقاء 
التحقيق،  أثنا  قدمها  له  إفادة  وفي  عليه،  القبض 
زوجته  مع  دائم  خالف  على  كان  بأنه  ريبل  قال 
قائاًل  ثمن،  بأي  الوضع  هذا  من  التخلص  وأراد 
“كتبت الورقة التي سلمتها لموظف الصندوق أمام 
زوجتي، وقلت لها بأني أفضل دخول السجن على 

أن أبقى تحت سقف واحد معها”.
علًما بأن الخالف األخير نشب بينهما بعدما طلبت 
منه إصالح آلة تجفيف المالبس وفق ما صرحت 

به زوجة ربيل.
جدير بالذكر، أن محكمة الجنايات في والية كنساس 
 20 لمدة  بالسجن  ريبل  على  حكمت  األمريكية 
مقدارها  كبيرة  مالية  غرامة  إلى  باإلضافة  عاًما، 
250000 دوالر، وفق ما ورد في موقع “يو بي 

آي” اإللكتروني.

“سبعيين” دخل السجن هرًبا 
من زوجته
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وقتها  الحامل  المريضة  شكت 
من خروج طفيل من امعاها وقت 
انه  تخيلت  له  وبوصفها  التبرز، 
وجدت  وبسؤالها  شريطية،  دودة 
غير  اللحوم  تأكل  أن  تفضل  انها 

تامة االستواء “رير”
تصيب  قد  الشريطية  والدودة 
كاملة  غير  اللحوم  يأكل  الذي 
األمعاء  في  وتنمو  االستواء 
األخير  الطرف  منها  ويخرج 
بصورة  حية  مستطيالت  بصورة 
تخرج  ال  الراس  ولكن  مستمرة، 
اال بالعالج وتمسك بأسنانها بجدار 
يكون  المريض  وشفاء  األمعاء، 

فقط عند خروج راس الدودة التي 
تشبه الثعبان في طولها.

بانها  البراز  تحليل  نتيجة  أتت 
وألنها  الشريطية  بالدودة  مصابة 
حامل كنت ال أستطيع ان اعطيها 
فاكهة  بتناول  ونصحتها  دواء 
منها  تخلصها  قد  التي  األناناس 

ولكن هذه الطريقة لم تفلح معها.
طلبت منها أن تتنظر بعد انتهاء 
ألعطيها  أيضا  والرضاعة  الحمل 

العالج.
بحوالي  الوالدة  بعد  بطفلها  أتت 
خروج  عن  سألتها  وعندما  شهر 

قطع الدودة الشريطية التي بأمعائها 
فترة  أخر  إلى  استمرت  أنها  قالت 
الوالدة،  بعد  وانقطعت  الحمل 
قد  تكون  ان  ممكن  هل  وسألتني 
ولدت  ألنى  بالتخدير؟  خرجت 

بعملية قيصرية وتم تخديري.
حدث  ما  هذا  ان  غالبا  لها  قلت 
اسنانها  الدودة تخدرت وافلتت  أن 
بعدها وسط  االمعاء وخرجت  من 
البراز، ولكن لم يخطر على بالى 
الدودة سيكون بهذه  ان عالج هذه 

الطريقة.
موعدنا العدد القادم   

خرجت الدودة بالتخدير 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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نواصل معكم نشر بعض القصص 
التي حدثت معي من خالل عملي في 
قلت  وكما  الجدد.  المهاجرين  خدمة 
هذه  بعض  نشر  سبب  أن  وكررت 
القصص هو تمجيد أسم هللا ولتكون 
بتجارب  يمرون  لمن  تعزية  سبب 
مشكلة  لديه  لمن  قوي  دافع  ولتكون 
المناسب  الوقت  في  سيتدخل  هللا  أن 
ليحل كل المشاكل فاهلل ال يتركنا وال 

يهملنا أبدا.

خالل  من  باالسرة  معرفتي  بدأت 
تحديد  تليفوني طلب صاحبه  أتصال 
يتكلم  فهو  به  رحبت  معي:  مقابلة 
منه  طلبت  مصرية،  بلهجة  العربية 
وقت.  أي  في  للمكتب  الحضور 
اليوم،  أحضر  أن  يمكن  هل  سألني 
موجود  أنا  بكم  أهال  اجابتي  وكانت 
الخامسة  بعد  ولو  وحتي  للخامسة 

ليس لدي أي مشكلة. 

ومعه  لمكتبي  حضر 
هادئ  هو  كان  الزوجة  وطفلين، 
لحد  متوترة  هي  كانت  بينما  جدا 
مجال  في  يعمل  أنه  عرفت  ما، 
أنه  وبالرغم  جدا،  ورفيع  جدا  دقيق 
في  عمل  وجد  انه  إال  جديد  مهاجر 
نفس مجال تخصصه بمجرد وصوله 
بطالقة  اإلنجليزية  يجيد  فهو  لكندا. 
كما أن مجال العمل من الصعب أن 

تجد محترفون في هذا المجال.

االزمة  بداية  مع  أنه  لي  حكي  ثم 
أول  من  مجاله  كان  االقتصادية 
وقد  باالزمة  تأثرت  التي  األعمال 
أنتهي  وقد  يعمل  ال  وهو  عمله.  فقد 
البطالة ويبحث عن عمل.  فترة بدل 
عمل  لدي  ليس  صديقي  له  قولت 
سأبحث  ولكني  مؤهالتك  يناسب 
ربنا  ما  لغاية  بسيط  عمل  عن  معك 
يكرمك وترجع لمجالك وربنا يرتب. 
لي  بصديق  اتصلت  جالسين  ونحن 
صاحب عمل في المدينة، وقولت له 
انت كنت سألتني عن شخص يكون 
شاطر كمبيوتر علشان يتعلم السيستم 
شوية  يعرف  ويكون  بسرعة  عندك 
عن  تبحث  مازلت  هل  جرافيك. 
اجابته  فكانت  لديك؟؟  ليعمل  شخص 
لو حد أمين وكويس هللا يخليك أبعته 
هيخلص  قولتله  دلوقتي.  من  ولو 
هيجيلك  يروح  هخليه  ومش  معايا 
موجود  انت  طالما  العمل  علي 

للتاسعة.

سألتها هي عن عملها وعرفت أنها 
لم تعمل في كندا بعد ولكنها مستعدة 
في  ألمح  للعمل في أي مجال، كنت 

ان  في  رغبته  عدم  الزوج  عيون 
تخصصها،  نطاق  خارج  هي  تعمل 
يكون  أن  يريد  أنه  عليه  يبدو  وكان 
هي  يعرضها  وال  المضحي  هو 
للعمل في مجال غير مجالها. ولكن 
تعمل.  أن  علي  مصرة  كانت  هي 
في  عمل  صاحب  لصديق  أرسلتها 

مدينة مجاورة. 

انه  وعدني  ولكنه  مكتبي  ترك 
قبل  العمل  صاحب  لرؤية  سيذهب 
التالي قمت  اليوم  للمنزل. في  ذهابه 
ألطمئن  العمل  بصاحب  باالتصال 
منه علي المقابلة التي تمت باألمس، 
أنه  ويخبرني  جدا  يشكرني  فوجدته 
بالفعل بدء العمل من اليوم. وقال انه 
شعر أنه إنسان ممتاز وأمين جدا. ثم 
كلمت عميلي وتمنيت له التوفيق وأن 
أذا  وقت  أي  في  بي  باالتصال  يقوم 
أحتاجني في أي شئ. ما هي فذهبت 
للمقابلة ولكن شعرت أن مكان العمل 

سيكون بعيد بالنسبة لمنزلها.

ووجدت  قليلة  أشهر  مضت 
بي،  باالتصال  يقوم  العمل  صاحب 
وأل  أفرح  عارف  مش  ويقولي 
أزعل... ال أنا الزم أفرح.. فقلت له 
إيه فيه إيه؟؟ قالي صديقك وجد عمل 
أنا  وتركني..  تخصصة  مجال  في 
سعيد جدا له فهو إبن حالل ويستاهل 
قوي  مريحني  كان  لكن  خير  كل 
وتعلم كل شئ في فترة قصيرة جدا 
أسعدتني  أنت  له  قلت  جدا.  وأمين 
اليوم وان شاء هللا هبعتلك حد قريب 
أنا سعيد جدا ألنه رجع عمله  ولكن 
المرتب  وبالقطع  ومجاله  األساسي 

سيكون أفضل بكثير.

مع  وتقابلت  أشهر  عدة  مضت 
األسرة وكانت معي أسرتي فجمعتنا 
الصدفة في جو أسري جميل. بدء هو 
التي  الظروف  عن  مرة  ألول  يتكلم 
أنها  لمكتبي ووصفها  ليحضر  دفعته 
كانت فرصة سعيدة. فقال بعد خسارة 
العمل وإنتهاء مدة بدل البطالة كانت 
من  احضرناها  التي  االموال  تقريبا 
مصر قد قاربت علي اإلنتهاء. ذهبنا 
وقال  رقمك  واعطانا  الكهنة  ألحد 
ربنا هيتصرف. وقال زوجتي كانت 
نخسر  أن  تخشي  وكانت  جدا  قلقة 
تحويشة  فيه  وضعنا  الذي  المنزل 
البسيطة  الوظيفة  هذه  ولكن  العمر. 
وان  المشكلة  حل  في  سببا  كانت 
شهور.  ثالث  لمدة  هدوء  في  نعيش 
ستحل  المشكلة  أن  نتخيل  نكن  ولم 
بهذه السرعة. فقلت له أن هللا يتدخل 

في الوقت المناسب.

بصــــــراحة
يف الغربة: اهلل يتدخل يف الوقت املناسب

مدحت عويضة

النار على أحد  تابع الجميع حادث أطالق  تابعت كما 
سته  مقتل  أسفرت عن  التي  الكنديه  كيبك  مدينة  مساجد 
أشخاص وأصابه تسعه عشر شخصاً  اخرين باصابات 
مختلفه. وما أثار انتباهي في هذا الموضوع هو رد فعل 
مجموعه ال يستهان بها من أعضاء  الجاليه في الساعات 
القليله التي تلت وقوع هذا الحادث األليم . فبالرغم من 
التي  الجاليه في حواراتهم  أفراد  لم يعلق  الحدث  بشاعة 
صفحات  أو  األجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تتبعتها 
الجرائد االلكترونيه ومنها موقع الكتروني لجريده ورقيه 
تصدر في كندا  أال على شيء واحد وهو أن المهاجمين 
على  النار  اطالقهم  أثناء  واكبر"  "هللا  يصيحون  كانوا 
اهميه  ما مدى  أدري  فلست  بالمسجد.وللحقيقه  المصلين 
الحدث.. كهذا  جلل  على حدث  التعليق  في  العباره  هذه 
وللحق أيضاً..بينما كان الموقف الرسمي للمسئولين بما 
أبروشيه  في  ممثله  األرثوذوكسيه  القبطيه  الكنيسه  فيهم 
المليئه  البيانات  أصدار  هو  كندا  وغرب  مسيساجا 
بعبارات التعزيه واالشتراك في أالم الذين فقدوا احبائهم 
أو زيارة المصابين فلم يهتم أحد من .... وانا هنا اتحدث 
عن األشخاص وليس عن المواقف الرسميه...األشخاص 
وصفحات  األجتماعي  التواصل  صفحات  على  الذين 
لم  الحادث  يوم  في  نشرت  التي  االلكترونيه  الجرائد 
طلب  أو  القتلى  أهالي  بتعزيه  االطالق  على  يهتموا 
للجميع  يو'كدوا  أن  بل كان جل همهم  للمصابين  الشفاء 
به بل تصدرت معظم  للمسيجيون  الحادث ال عالقه  أن 
المهاجمين  أن  السخيفه...عباره  العباره  هذه  اصداراتهم 

كانوا يصيحون "هللا واكبر" أثناء اطالقهم النار....

  في حين تميز الموقف الرسمي للكنيسه بقدر  كبير 
من  النبل والشهامة وارتفاعه إلى مستوى المسئوليه في 
التعامل مع األحداث ...تصاغر وتدنى موقف األشخاص 
أن  خفي...  طرف  يعلنوا..من  أن  همهم  كل  كان  الذين 
الجاني أو  الجناة في هذه الواقعه من المسلمين.. كأنهم 
يدفعون عن أنفسهم تهمه لم يتهمهم أحد بها أصاًل وفي 
سبيل ذلك نندفع برعونه ونتطوع بنشر أخباراً هي جزء 
من الحقيقه لمجرد أنها قيلت في خضم األحداث ثم ال نهتم 
باالعتذار عنها حينما تتضح كل حقيقة االمر على الرغم 
أن الحقيقه لم تتأخر كثيراً فلم يتعدى االمر بضع ساعات 

وكانت كل األمور قد أُعلنت... 

األخبار  تداولتم  الذين  الساده  أيها  االمر  وحقيقه   
خجاًل... تواريتم...ليس  ثم  ونشاط  همه  بكل  المنقوصه 
بل في األغلب األعم ... عمداً...حقيقة االمر كما طيرتها 
وكاالت األنباء ونقلتها معظم الجرائد التي تدرك خطوره 
على  تنشره  فيما  الدقه  تتحرى  والتي  وامانتها  الكلمه 

الناس أن القاتل طالب في السابعه والعشرون من العمر 
العلوم االجتماعيه في جامعة الفال بكيبك يدعى  يدرس 
أسمه  من  ..وواضح    Alexandre Bissonnette
منفرده... العمل بصوره  بهذا  قام  ليس مسلماً...وقد  أنه 
للتحقيقات األوليه...فهو ال ينتمي الي جماعه أو  وطبقاً 
منظمه وهوحتى أالن المشتبه به الوحيد في حادث إطالق 
الناروقد وجهت الشرطة الكندية أحدى عشر أتهاماً منها 
بالشروع  اتهامات  وخمسة  العمد  بالقتل  اتهامات  سته 
في القتل للطالب الفرنسي – الكندي بينما الشاب األخر 
يستحق  فهو   Mohamed Belkhadir يدعى  الذي 
له السراعه  التحيه  وكل  بل  الصالح  السامري  لقب  منا 
Montreal Ga-  لنجده المصابين فطبقاً لروايه صحيفه

zette فقد كان محمد وهو أيضاً طالب يدرس الهندسه 
المصابين حينما رأى  الجامعه يحاول مساعدة  نفس  في 
أحد األشخاص يحمل سالحاً نارياً ويتجه نحوه فاعتقد أنه 
وأحد من المعتدين فخاف وفر هارباً لكن الشخص الذي 
لم يكن أال أحدضباط  الشرطه  نارياً  كان يحمل سالحاً 
اشتبه الشرطي فيه فالقي القبض  فحينما فر محمد هرباً 
عليه لكن لم يستغرق االمر طوياًل  حتى أتضحت الحقيقه 
وتحول محمد من مشتبه به إلى شاهد. وطبقاً لروايه نفس 
الصحيفه فهو من أبلغ الشرطه عن الحادث فور أن بدآ 

المهاجم أطالق النار.            

  يقول القمص تادرس يعقوب "يوجد أكليل عظيم في 
مشاعر  جرح  عدم  على  نفسه  درب  انسان  لكل  السماء 
هي  وما  األخرين  هم  من  عن  النظر  بغض  األخرين 
 Philippe كيبك   وزراء  رئيس  أدلي  كما  أفعالهم"  
Couillard بحديث  نشرته CBC news قال فيه أن 
"الكلمات يمكن أن تؤذي...يمكنها أن تجرح ..الكلمات قد 

تكون سكاكين تنغرس في وعي السامعين"  

 When I say that words matter, it 
means that words can hurt, words can 
be knives slashing at people's con-
science"

 ......ولقد رأيت من واجبي أن  أوجه اعتذاراً لكل من 
تأذت مشاعرهم من جراء تدافعنا لنشر هذه األخبار التي 
كانت تحمل في طياتها اتهامات ليست صحيحه فقد كان 
األولى أن نتريث حتى نتاكد من صحة ما لدينا من أخبار 
حتى ال نقع في خطيئة وفخ التشهير باالبرياء  ... بل كما 
يقول بولس الرسول كونوا رجاال. تقّووا" )1 كورنثوس 

 )16 :13

كونوا رجااًل  ...البحث عن احلقيقه 
..واعتذار واجب 

بقلم مسري جرجس
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 
قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

 

 
  ا.د ناجي إسكندر                                                            ا.د إميل واصف 

اجلزء الثاني : أقوال املسيح عن إضطهاد املسيحيني في 
الشرق األوسط والعالم.  

ووجوب الهجرة عن ديارهم من عدمه. 

حتدثنا في املقال السابق عن شهيدة 
اإلميان الطفلة » ماجي مؤمن، وكيف 
وعد رب اجملد هؤالء األطفال أن يكونوا 
وهو  السموات،  ملكوت  في  األعظم 
ما ميثل العزاء احلقيقي ألبائهم وكل 
املقال  هذا  في  أحبائهم.  ونستأنف 
أقوال املسيح فيما يخص من سفك 
يضطهد  من  كل  وعن  األبرياء.  دماء 
املسيحيني في بلدان الشرق األوسط، 
باحلقوق  يؤمن  من  كل  عن  وأيضا 
موقف  وعن   ، للمواطنني  املتساوية 
السيد املسيح واملسيحية من هجرة 

هؤالء املسيحيني من بالدهم.   
هؤالء  دماء  سفك  من  كل  1(  وعن 

األطفال أو أعثرهم : 
ولكن سيأتي   : املسيح  السيد  يقول 
علي  سفك  زكي  دم  كل  عليكم 

األرض.  
ويقول أيضا : بالكيل الذي تكيلون به 

يكال لكم ويزاد. 
ومن أعثر أحد هؤالء الصغار املؤمنني 
بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر 
وَيْل  البحر.  جلة  في  ويغرق  الرحي، 
تأتي  أن  فالبد  العثرات  من  للعالم 
اإلنسان  لذلك  وَيْل  ولكن  العثرات 

الذي به تأتي العثرة.  
كل  أزهق  الذي  اإلنسان  لهذا  ونقول 
وحسب   - نحن  البريئة  اإلرواح  هذه 
لك  نطلب   - املسيحية  التعاليم 
تفعل  ماذا  تعلم  ال  فأنت  املغفرة 
أنا  النقمة  لي   : الرب  يقول  ولكن 
وعلي   : األمثال  في  ويقولون  أجازي. 

الباغي تدور الدوائر.   

2( وعن إضطهاد املسيحيني املتنامي 
في الشرق األوسط والبلدان األخري   : 

قال املسيح له اجملد : وتكونوا مبغضني 
من اجلميع ألجل إسمي.  ويقول أيضا 
وطردوهم  عيروكم  إذا  لكم  طوبي 
من  شريرة  كلمة  كل  عليكم  وقالوا 
ألن  وتهللوا  إفرحوا  كاذبني،  أجلي 
أجركم عظيم في السموات؛ فانهم 

هكذا طردوا األنبياء الذين قبلكم. 
من  وسيخرجونكم   : أيضا  وقال 
يظن  فيها  ساعة  وتأتي  بل  اجملامع، 
كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة هلل. 
وطلب  قال  الوقت  نفس  في  ولكنه 
منا : أحبوا أعدائكم باركوا العنيكم 

إحسنوا إلي
الذين  إلجل  وصلوا  مبغضيكم 

يسيئون إليكم .
عن  وضحناه  وأن  سبق  ما  ونكرر 
محبة  علي  اإلنسان  يقدر  كيف 
السؤال  هذا  علي  واإلجابة  ؟  أعداءه 
في  الرائعة  األية  هذه  تضمنتها  قد 
وهي  املسيحية  التعاليم  مثالية 
ضيقاتهم،  في  إليهم  باإلحسان   :
والصالة   ، لعنهم  وليس  ومبباركتهم 

من أجلهم.  
األوسط  الشرق  منطقة  في  ونقول 
وفي مناطق أخري من العالم يتعرض 

املسيحيون بسبب
اإلضطهاد.  من  نوعني  إلي  إميانهم 
أو  بالفعل  إيجابي  إضطهاد  األول 
والتهجير  القتل  بني  يتراوح   : بالقول 
والكنائس  املمتلكات  وحرق  وحتطيم 
إزدراء  بدعوي  بالسجن  أو  بالتواطؤ  أو 

علي  ويطبق  يخص  والذي   - األديان 
غير  وألسباب  أساسا  املسيحيني 
-  إلي  احلاالت  معظم  في  منطقية 
بكل  لهم  اإلجتماعي  التهميش 
الوظائف  حجب  فيها  ومبا  الطرق 
والتي   - السيادية  -وخاصة  الهامة 
ال  يسمح للمسيحيني بالترقي إليها 
إلي اإلساءة املباشرة  أو غير املباشرة 
وغيرها.  اإلعالم  وسائل  بعض  في 
السلبي  اإلضطهاد  هو  والثاني 
تقدمي  عن  بالتقاعس  أو  :  بالصمت 
ما  إزاء  والناجزة  الواجبة  املساعدة 
إضطهاد  من  املسيحيون  له  يتعرض 

من بعض دعاة التطّرف    

3( وعن كل من يثمن ويؤمن باحلقوق 
أو  أو قدم عزاءا  املتساوية للمواطنني 

تضحية أو مشاركة إيجابية  : 
قال املسيح له اجملد : الذي ليس علينا 

فهو معنا. 
وقال : ألن كل من سقاكم كأس ماء 

بارد ال يضيع أجره.  
الرحمة  الذي صنع معه   : أيضا  وقال 

صار قريبا. 
في  املسيحية  األقليات  أن   : ونقول 
وتشكر  وتقدر  تثمن  األوطان  هذه 
أدبيا  أو  كل من قدم لهم دعما ماديا 
العمليات  مواجهة  في   - حقيقيا 
التي إستهدفتهم ومعهم  اإلرهابية 
قدمه  الدعم  وذلك   - أخري  فئات 
ورجال  السلطة  رجال  من  الكثير 
اإلعالم الشرفاء أو جموع الطيبني من 
ونؤكد  كثيرون.  وهم  األوطان  شركاء 
والواجب  الدعم  الطبيعي  -  أن هذا 
يحافظ  الذي  هو   - الوقت  نفس  في 
ملواطنيها  اإلجتماعي  السالم  علي 
وعلي متاسك اجملتمعات وعلي صورتها 
مبا  الدولي  اجملتمع  أمام  اإليجابية 
ينعكس علي الوضع اإلقتصادي لهذه 
السياحة  لتدفق  كنتيجة  اجملتمعات 

واإلستثمارات األجنبية إليها.  

املسيح  السيد  موقف  عن  أما   )4
موقف  فهو  الهجرة  من  واملسيحية 

إيجابي جدا بالقول أو بالفعل : 
من  فكل   : اجملد  له  املسيح  قال  فقد 
املدينة  تلك  من  فأخرجوا  يقبلكم  ال 
أرجلكم  عن  أيضا  الغبار  وأنفضوا 
قد   : الكتاب  ويقول  عليهم.  شهادة 
البركة  واملوت،  احلياة  قدامك  جعلت 
حتيا  لكي  احلياة  فاختر  واللعنة 
 : الكتاب  أيضا  ويقول  ونسلك.  أنت 

وكل  املسكونة  وملؤها  األرض  للرب 
الساكنني فيها. 

من  العديد  فهناك  الفعل  عن  أما 
األمثلة : أوال : هروب العائلة املقدسة 
أرض مصر ألن  إلي  أرض إسرائيل  من 
هيرودس كان مزمع أن يطلب الصبي 
ليهلكه ) ليقتله (. ولم تعود العائلة 

املقدسة إال بعد موت هيرودس. 
اليهود  كان  مرة  كل  في  وأيضا 
كان  ليقتلوه،  املسيح  نفس  يطلبون 
يخرج من وسطهم حتي حتني ساعته 
- وقد حدث ذلك عشرات املرات. ولكن 
السيد  دخل  ساعته،  أتت  حينما 
ما  ليتمم  بنفسه  أورشليم  املسيح 

في الكتب .   
الرسوالن  املسيحية  قطبي  ثانيا: 
في  كان  بطرس  وبولس:  بطرس 
الرب  مالك  ولكن  نائما،  السجن 
وحيث  السجن  من  وأخرجه  أيقظه 
ظن  حتي   - لقتله  يخططون  كانوا 
عندما  وبولس  رؤيا.  ينظر  أنه  بطرس 
اليهود  عليه  تأمر  دمشق،  إلي  عاد 
فقام  احلاكم  عنه  وأبلغوا  ليقتلوه، 
رفاقه بتسهيل هروبه من املدينة بأن 

دلوه في سل من فوق أسوار املدينة. 
هروب   : القدمي  العهد  من  أخر  ومثال 
بني إسرائيل من مصر - وذلك بقيادة 
موسي - عبر البحر األحمر؛ وذلك من 

ظلم فرعون.
تعاليم  أن  إلي  نخلص  هنا  ومن 
النزوح  عن  حتث  واملسيحية  املسيح 
اخلطرة  إلي  واألماكن  البلدان  عن 

األماكن األكثر أمنا. 
التي تقول  : أما عن املقولة   هوامش 
شعبه.  يحمي  أن  علي  قادر  اهلل  أن 

فالرد عليها هو : أنه
للمسيح  الشيطان  قال  عندما 
نفسك  فاطرح  اهلل  إبن  كنت  إن 
يوصي  أنه  مكتوب  أسفل.إلنه  إلي 
مالئكته بك فعلي أياديهم يحملونك 
لكي ال تصطدم بحجر رجلك. قال له 
الرب  جترب  ال   " أيضا  مكتوب  يسوع 

إلهك. 
اخلالصة : كل من كان له سبيل إلي 
الرب  يجرب  بأن  ال  فعليه  الهجرة، 
املكان  إلي  اخلطر  املكان  ويترك  إلهه، 
السبيل  ميلك  ال  من  أما  أمانا.  األكثر 
العناية  أن  يثق  أن  إلي ذلك فالبد من 
اإللهية ستحفظه وكما قال الكتاب 
املوت  ظل  وادي  في  سرت  إذا  أيضا   :
ال أخاف شرا ألنك أنت معي. أما عن 
إال  اإلرهاب لم يترك مكانا  بان  القول 
املسيحيون  يهاجر  فلماذا  وأصابه 
؟  فالرد علي ذلك هو : أن حجم ونوع 
اإلرهاب -الذي يتعرض له املسيحيون 
أخري.  إلي  بلد  من  متاما  يختلف   -
كله.  يترك  ال  كله  يدرك  ال  والذي 
بني  قارن  وأوضح.  أسهل  وبطريقة 
عدد شهداء اإلميان من املسيحيني في 
العراق  في  اإلخيرة  الستة  السنوات 
دول  في  ومثلهم  مصر  أو  سوريا  أو 
وفي  وإستراليا.  أمريكا وكندا  املهجر 
يحفظ  أن  اهلل  من  نطلب  النهاية 
بلدان  مواطني  وكل  واملصريني  مصر 
الشرق األوسط والعالم في مواجهة 

هذا اإلرهاب األسود.    

غريبا  تثليثا  يستنكر  القرآن   -5
اآلية  فى  هذا  جاء  المسيحية.  على 

116 من سورة المائدة: 
مريم  ابن  عيسى  يا  هللاُ  قال  }وإذ 
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
ليس هناك أدنى شك في أن أمهات 
اآلية   لهه  تناولها  فى  التفسير  كتب 
تتكلم عن ثالث آلهة وهم هللا والمسيح 
ومريم. وهي بدعة نصرانية تواجدت 
ظهور  وقت  العربية  الجزيرة  في 
اإلسالم وليس للمسيحية أدنى عالقة 

بها.
من  »إلهين  الوضوح  بالغ  القول 
آلهة  ثالثة  هناك  أن  أي  هللا«  دون 
على  مسيحي  أي  يقوله  ال  ما  وهذا 
تثليث ال  يتكلم عن  القرآن  اإلطالق. 

تعرفه المسيحية.
اليهود  قول  يستنكر  القرآن   -6
انهم قتلوا المسيح يقينا. جاء فى اآلية 

157 من سورة النساء:
}وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول هللاِ وما قتلوُه وما صلبُوُه 
ولكن ُشبه لهم وإن الذين اختلفوا فيِه 
إال  علم  من  بِه  لُهم  ما  منُه  لفي شك 
اتباع الظن وما قتلوُه يقينا{ ) النساء: 

.)157
ما  حول  التفسير  كتب  تتمحور 
المفسرون  واقتبس  بالشبيه  أسموه 
الصحابة  أقوال  من  الكثير  هذا  في 
يعرفوا  أن  لهؤالء  وكيف  والتابعين. 
والدتهم  قبل  ثم  حدث  عن  شيئا 
بحوالى ستة قرون إال اذا قال أحد أنه 

كان يوحي إليهم.
األمر  هذا  في  الروايات  وتتعدد 

وتتضارب.
قال  عيسى  إن  قال  من  فمنهم 
منكم  نفسه  يشترى  من  ألصحابه: 
أنا.  منهم:  رجل  فقال  بالجنة؟  اليوم 
وقد  عيسى  أنا  فقال:  إليهم  فخرج 
عيسى  صورة  على  هللا  صوره 

فأخذوه وقتلوه وصلبوه.
) الحظ أن العرب كانوا يصلبون 
القرآن  القتلى تشفيا فيهم ولهذا يقول 
» وما قتلوه وما صلبوه« بينما كان 
يصلبون  المسيح  عهد  في  الرومان 
على  فيموت  حيا  عليه  المحكوم 
لليهود  بطرس  قال  ولهذا  الصليب. 
» وبأيدي أثمه صلبتموه وقتلتموه.« 

أعمال 23:2(.
وقال آخرون: صلبوا رجال شبهوه 

بعيسى يحسبونه إياه.
بشبه  ألقى  هللا  إن  آخرون:  وقال 
فلما  ينافقه.  كان  رجل  على  عيسى 
أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه فدخل 
بيت عيسى فرفع عيسى وألقى شبهه 
على المنافق فدخلوا عليه وقتلوه وهم 

يظنون أنه عيسى.
النساء 157 هي اآلية الوحيدة في 
صلب  عن  تتحدث  التي  كله  القرآن 
الموضوع  هذا  يشغل  بينما  المسيح. 
العهد  في  اصحاحا  عشرة  أربعة 

بقية  في  ما جاء عنه  الجديد بخالف 
النبوات  ذلك  بما في  المقدس  الكتاب 

عنه في العهد القديم.
اناس  الجديد  العهد  كتب  لقد 
فى  اسهبوا  وقد  للحدث  معاصرون 
اقوال  ونقلوا  المحاكمات  تفاصيل 
هذه  قبل  بها   نطق  التى  المسيح 
واثنائها   ) عنها  )وتنبؤه  األحداث  
بل والسبع أقوال التى نطق بها وهو 
معلق على الصليب ومنها حديثه الى 

أمه. 
الشبه  القاء  خديعة  تجعل  أال 
المزعومة من هللا - حاشا له – أكبر 
المخادعين فى التاريخ اذ ان ماليين 
الذى  ان  ماتوا »ظانين«  المسيحيين 
صلب ومات كان هو المسيح الحقيقى 

؟!!! 
له جثة  لكانت  لو كان هناك شبيه 
على  وقضوا  ابرزوها  اليهود  ولكان 

المسيحية فى مهدها.
بحسب  انبياءا  اليهود  قتل  لقد   
عمران  آل  و   61 )البقرة  القرآن 

.)112
المسيح  وقاله  سبق  ما  يؤكد  وهذا 
اليكم  أرسل  أنا  ها  »لذلك  لليهود 
تقتلون  فمنهم  وكتبة  وحكماء  انبياء 
فى  تجلدون  ومنهم  وتصلبون 
الى  مدينة  من  وتطردون  مجامعكم 

مدينة« )متى 23 : 3٤(.
بحسب  المسيح  هللا  توفى  ولقد   
وآل   120 المائدة   ( ايضا  القرآن 

عمران 55( .
»الموت«  بمعنى  تأتى  والوفاة 
النوم  وبمعنى  مرة   25 القرآن  فى 
مرتين فقط )االنعام60 والزمر ٤2(. 
القرينة فى المائدة 120 وآل عمران 
55 ال تؤيد تفسير الوفاة بمعنى النوم.
اذا فان تفسير الوفاة بمعنى الموت 
فى النساء 157 يبرئ القرآن هنا من 

شبهة التناقض خصوصا 
وان القرآن نفسه يلمح لقتل المسيح 

فى سورة البقرة 87:
»ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل وأتينا ابن مريم البينات 
جاءكم  ,فكلما  القدس  بروح  وأيدناه 
رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم 

؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون!« 
اما بخصوص ارتفاع المسيح الى 
فى  جاء  ما  يؤكد  فهذا  حيا  السماء 

االنجيل ايضا:
»ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. 
وأخذته سحابة عن أعينهم« أعمال 1 

٩ :
لآلية  معقولية  األكثر  التفسير  ان   
157 من سورة النساء والذى يستقيم 
قول  ان  هو  القرآن  آيات  باقى  مع 
وقضوا  المسيح  قتلوا  بأنهم  اليهود 
مبرما  قضاءا  رسالته  وعلى  عليه 
»لم  بقوله  القرآن  يستنكره  ادعاء 

يقتلوه يقينا بل شبه لهم«.  
 7- واما عن دعوى تحريف كتاب 
المدينة  يهود  بعض  عن  فهى  هللا 
كل  عن  وليست  هادوا(  الذين  )من 
يهود فلسطين أو العالم وليست على 

المسيحيين على االطالق.
]البقية ص 21[

خطاب مفتوح لفضيلة االمام 
األكرب شيخ األزهر 

بقية املنشور من العدد السابق
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معجزة إنتشال متى من مكان اجلباية

ى. َفَقاَل  »َرَأى ِإْنَساًنا ...اْسُمُه َمتَّ
َلُه:»اْتَبْعِني« مت 9 : 9.

يكتب  هو  و  دموعه  يجفف  كان  متى  أن  بد  ال 
هذه السطر القصير عن نفسه .  فجأة  يقطع متى 
وصفه للمعجزات فى األصحاحين الثامن و التاسع 
من إنجيله ليصف حدثا ال يتصل بالمعجزات التي 
المسيح له  قبله أو بعده.  لقد جاءت دعوة  وردت 
خمسة  قبل  و  مباشرة  المفلوج  شفاء  معجزة  بعد 

في  تليها  أخرى  معجزات 
. نحن ال  التاسع  األصحاح 
نعرف إذا كان وصف متى 
اتبعت  له  المسيح  لدعوة 
لكن  و  الزمنى،  التسلسل 
ما رأيناه فى كتابته السابقة 
أنه يرتب األحداث المتصلة 
عندما  فمثال  موضوعيا. 
المسيح  لعظة  وصفه  أنهى 
له  كمن  يعلمهم   « أنه  عن 

سلطان« بدأ بعدها مباشرة بتقديم المعجزات التى 
تثبت سلطانه و اعتراف قائد المئة بسلطانه و القوة 

التى فى كالمه :« قل كلمة فيبرأ غالمي«.
 لذلك نحن ال نرى سببا ألن يقطع متى تسلسل 
وصف المعجزات لكى يتحدث عن إختباره إال إذا 
ذاته  حد  فى  هو  عنه  نتج  ما  و  الحدث  هذا  كان 
أيضا معجزة شفاء . نحن ننظر دائما إلى عالمات 
جسدية و إلى  التغير الفزيائى فى الحالة الصحية 
لكى نحكم أنها معجزة شفاء . لكن ماذا عن الشفاء 
لكى  لدينا  ليست هناك طريقة ملموسة  ؟  الروحى 
وجود  عن  حتى  ال  و  الروح  شفاء  على   نحكم 
مرض الخطية فى داخل اإلنسان. لكن العجيب أن 
هذه المسألة أثيرت فى معجزة شفاء المفلوج التى 
تسبقها مباشرة . فبينما كل األعين كانت تركز على 
حالة شلل المفلوج الذى يحمل أربعة ، فجأة يلفت 
السيد المسيح  األنظار الى الشلل الداخلى الذى كان 
يعانى منه هذا اإلنسان. الجمع فى البيت كان يرى 
حالة المفلوج من الخارج أما المسيح وحده هو الذى 
الداخل ، و علم برغبة هذا  رأى حالة الروح فى 

اإلنسان فى أن ينزع عنه نير خطيته. 
 

لقد كتب متى أوال عن سلطان إبن اإلنسان على 
على  للمفلوج،  و  الغفران  منح  و  الخطية  انتزاع 
انتزاع  المسيح على  إختباره عن سلطان  قدم  التو 
من  إنتشاله  و  تخنقه  كانت  التى  الظلم  أموال  نير 
وسط الخطاة و الظالمين بكلمة واحدة :«إتبعنى« 
وهو  الصعداء  يتنفس  أن  ليستطيع  متى  يكن  لم   .
مخنوق بتالل الذهب و أموال الظلم حوله إال ألن 

المسيح له سلطان أن يحرر اإلنسان و كلمته ممتلئة 
قوة و نعمة . و األعظم من هذا أن نجاة و خالص 
متى كان »فى الحال« ألنه »قام و تبعه« و ترك 

مكان الجباية.
 

كان  متى  إن 
لكن   . الوى  إسمه 
المسيح  رآه  عندما 
متى  كتب  كما   ،
عن نفسه : » رأى 
إنسانا إسمه متى » 
الكتاب  يذكر  لم   .
إنسانا  رأى  أنه 
»الوى«  إسمه 
يكشف  هذا  و   .
و  هامة  عن حقيقة 
هى أنه عندما يجتاز المسيح و ينظر إلى اإلنسان 
فهو يراه  فى الصورة التى سياخذها فى المستقبل 
كان   . إبنه«  مشابهين صورة  ليكونوا  »فعينهم   :
لكن  قتال  تهددا و  ينفث  الطرسوسى مفتريا  شاول 
إسمى  يحمل  إناء »  يراه  كان  الرب  إفتقده  عندما 
يد  فى  القلم  إلى  يسوع  نظر  لقد  الملوك«  .  أمام 
متى  كان  التى  الدقة  و  الحسابية  المهارة  و  متى 
لصالح  الشعب  من  المغتصبة  األموال  بها  يسجل 
القلم فى  أن يستخدم هذا  الرومانى وقصد  المحتل 
عن  كشفت  التى  األناجيل  أعظم  من  واحد  كتابة 

المسيح الملك. 
 

أن  إال   ، ناحوم  كثيرين فى كفر  لقد كان هناك 
المسيح و لكن ليس  لقد رآهم  المسيح لم يدعوهم. 
إسمه  الذى  اإلنسان  بها  رأى  التى  الطريقة  بهذه 
إذا  إننا  ؟  متى  إلى  الدعوة  جاءت  إذاً  لماذا  متى. 
»يجتاز  عندما  أنه  نعرف  سوف  أعيننا  إنفتحت 
»صدفة«  بأنه  الناس  يصفه  ما  فإن   ، المسيح« 
المسيح  نظرة  أن  إلهى«.  »قصد  الحقيقة  فى  هو 
على االنسان هى نظرة منذ األزل. و عندما ينظر 
المسيح إلى أى واحد منا فهو ينظر إليه طبقا للقصد 
األبدى و المعرفة السابقة هلل. إن الرب كان ينظر 
إلى اإلنسان الذى إسمه  متى منذ مدة طويلة . و 
لذلك عندما جاء ملء الزمان كان ينبغى أن يجتاز 
يسوع المسيح من هناك و كان ينبغى أن يلقى نظرة 
الحب و الرحمة على اإلنسان الذى إسمه متى. لقد 

رآه وإختاره ألنه سبق و عرفه منذ زمن بعيد . 

نؤمن أن الرب يسوع له طبيعتين متالزمتين: 
والطبيعتان  ناسوتية  وآخري  الهوتية  طبيعة 
متالزمتان  متحدتان فى طبيعة واحدة ولكن ال 
القداس )بغير  كما نقول فى  يختلطان ألنه حقاً 
إختالط وال امتزاج وال تغيير( وهذا يعنى أن 
الهوت الرب يسوع لم يساند ناسوته أو يحميه 
ولكن  مان  سوبر  مثل  المسيح  السيد  كان  وإال 
كاماًل  إنسانيته  ناسوت  فى  كان  أنه  الحقيقة  
أى  خطية  بال  ولكن  تماماً  مثلنا  مثله  كإنسان 
شابهنا فى كل شْى ماخال الخطية وحدها. لذلك 
قيل عنه أنه تعب )يو6:٤( وغضب )مر5:3( و 
اندهش )مر33:1٤( ونعس )لو28:8( واكتئب 
)مر5:3( و جاع )مت2:٤( وفرح )يو15:11( 
نعم  )يو38:11(،  وانزعج  )لو٤1:1٩(  وبكى 
من  الكلمة  هذه  تحمله  ما  بكل  إنسانا  كان  لقد 
أنه بال خطية وإال كان من غير  معانى ماعدا 
إنسان  يلزمها  التى  الفداء  إنجاز عملية  الممكن 
بال خطية. وكما تؤمن أنت وأنا فإن الالهوت ال 

يقع عليه شيء من كل هذا .

يساعده  لم  الكاملة  إنسانيته  فى  والمسيح 
الالهوت فى أى شيء وإال كان الصليب مجرد 
تمثيلية ساذجة ولكن الالهوت أقام الناسوت من 
الموت فى اليوم الثالث وهذا هو التدخل الوحيد 
إذ لم يكن ممكنا أن يظل ممسكا من الموت )أع 

.)2:2٤

على أنه ينبغى أن نفرق بين المسيح له المجد 
كلمة  أو  الناطق  أى عقل هللا  األقنومية  بصفته 
هللا األزلى اإلبن الوحيد المولود من اآلب قبل 
كل الدهور وبين اإلبن المتجسد فى ملء الزمان 
الزمان  ملء  فى   ( مريم  العذراء  من  المولود 
تحت  مولوداً  إمرأة  من  مولوداً  إبنه  أرسل هللا 

الناموس( غل ٤:٤

بداية  بال  أى  أزلى  هو  الكلمة  أقنوم  أن  أى 
ولم  هللا  كلمة  ألنه  نفسه  الزمن  خلقة  قبل  أي 
يكن هناك حالة كان هللا فيها بال كلمته ونطقه 
العاقل وهناك أيضاً عندما تجسد وتأنس ودخل 
مثلنا بكل الصفات  دائرة الزمان وصار إنساناً 
الخطية  عدا  ما  البشرية  النفسية  والمشاعر 
وحدها )وفيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين 
فعندما   18:2 عب  نظيرنا(  أيضاً  المجربين 
يمثل  فهو  كإنسان  المسيح  السيد  عن  نتكلم 
عنه  نتكلم  عندما  ولكن  كإنسان  كلها  البشرية 
كإقامة الموتى أو خلق عينين للمولود أعمى أو 
غيرها فإننا نتكلم عن إبن هللا أى الالهوت الذى 
إتحد بالناسوت فى غير إختالط وال إمتزاج وال 

تغيير.

ولعل أوضح صورة نرى فيها الرب يسوع 
حيث  لعازر  قبر  أمام  هى  والهوته  بناسوته 
بكى بناسوته كإنسان ذو مشاعر بشرية وأيضاً 

يعيد  أن  خارجاً(  هلم  )لعازر  بكلمة  قادر  إله 
أيام وقد أنتن  القبر منذ أربعة  الحياة لميت فى 
)يو3٩:11( فال الالهوت بكى وال الناسوت أقام 
الميت. هذا هو هللا الظاهر فى الجسد )عظيم هو 

سر التقوى هللا ظهر فى الجسد )1تى 16:3(

وماذا عن علم الساعة؟

وتلك  اليوم  )ذلك  المجد  رب  قول  عن  أما 
الساعة فال يعلم بهما أحد... وال اإلبن إال اآلب 
الكاملة  إنسانيته  فى  المسيح  السيد  فذلك ألن   )
كممثل لكل البشر كان كإنسان فعاًل ال يعرفها 
والالهوت لم يغششها له )!!( وإال فعندئٍذ يكون 
هناك إختالط أو إمتزاج بين الناسوت والالهوت 
شيء  كل  فى  شابهنا  عنه  نقول  فكيف  وأيضاً 
ماخال الخطية وحدها؟ إذا كان المسيح اإلنسان 
بناسوته يعرفها لوجب أن نقول أنه شابهنا فى 
كل شيء ماخال الخطية ومعرفة ساعة الدينونة 
مثلنا  إنساناً  كان  لقد  صحيح.   غير  وهذا   !!

100% فيما 

عدا الخطية فقط لذلك قال )من منكم يبكتنى 
على خطية( يو٤6:8 

أنه  نفترض  بسيطا:دعونا  مثاًل  لذلك  نعطى 
أتى شخص ما وطرق على قبر السيد المسيح 
الصليب  على  بالجسد  موته  بعد  السبت  يوم 
إلى  فمضى  أحد  يجبه  ولم  »يايسوع«  ونادى 

بيته أو عمله ،

 ثم تقابل هذا الشخص مع السيد المسيح بعد 
القيامة وقال له أنه طرق على باب القبر وناداه 
يوم السبت فهل سمعه؟ فإذا قال له السيد المسيح: 
الجسد  بحسب  ألنه  صادقاً  يكون  أسمع«  »لم 
وبالتالى  حقيقياً‘  موتاً  مات  فالجسد  يسمع،  لم 
فبقوله  موجودة  تكن  لم  الجسدية  السمع  حاسة 
الجسد  بحسب  موته  تأكيد  يريد  »أسمع«  لم 
فالعبارة إذن لتأكيد حقيقة إنسانيته الكاملة. وإذا 
أيضاً  يكون صادقاً  سامعاً«  كنت   «  : له  قال 
ألنه من حيث الهوته هو سامع لكل األصوات 
فى  كالمه  فى  هو صادق  ألشياء..  كل  ويرى 
معرفة  موضوع  ففى  وبالمثل  الحالتين.  كلتا 
اليوم والساعة فإنه يعرف حقاً بحسب الهوته ، 

وال يعرف حقاً بحسب إنسانيته.

 وسبب آخر هو أن السيد له المجد أراد بهذا 
يعطل عملية  لكى ال  الشيطان  يربك  أن  القول 
محتارا  الشيطان  كان  وقت  آخر  فإلى  الفداء. 
اللصين المصلوبين قائال: ان كنت  ونطق احد 
)لو23:3٩(  وايانا  نفسك  فخلص  المسيح  انت 
وكان المجدفين الواقفين يقولون : ان كنت ابن 
هللا فانزل عن الصليب )مت ٤0:27(  ، وشكرا 
له أنه لم ينزل بل شرب الكأس كله الى النهاية 
أشربها؟(  أال  اآلب  أعطانيها  التى  )الكأس 

يو11:18

لفضيلة  مفتوح  »خطاب  مقال  بقية 
االمام األكبر شيخ األزهر« ص20 

 
عن  ولكن  لفظى  تحريف  عن  ليست  وهى 
اللسان  والكتمان ولى  الفاسد  بالتأويل  تحريف 
ونقل الكالم عن مواضعه كما جاء فى معظم 

امهات كتب التفسير.
عالقة  أى  لديه  ليس  المقصود  والتحريف 
بالعقائد بل بحادثة يهوديان زنيا وحكمهما فى 

التوراة 
واالساءة الى نبى االسالم )بالقول أرعن بدال 
من راعنا والسأم بدال من السالم( وصفة نبى 
اليهود  التوراة وأخيرا عن بعض  االسالم فى 
الذين كانوا يترجمون بعض اجزاء التوراة من 
العبرية الى العربية ويبيعونها الى بعض عرب 

المدينة.
 ان االنجيل الذى بين يدينا اآلن هو ما كان 
فكيف  االسالم.  نبى  ايام  فى  الناس  يدى  بين 

يكون محرفا 
وقد قال عنه القرآن:

هدى  قبل  من  واالنجيل  التوراة  »وأنزل 
للناس« آل عمران 3:3  .

المائدة  فيه هدى ونور »  »وآتيناه االنجيل 
. ٤6

هو  منه  الغرض  ان  اذ  لالسهاب   معذرة   
ايضاح أن ما يستنكره القرآن ليس له أية عالقة 

بالعقائد المسيحية األساسية . 
يبقى أن أقول ان القرآن يصف المسيح بأنه 
عبد هلل وهذا الوصف ليس غريبا عن الكتاب 

المقدس 
ففى الرسالة الى أهل فيلبى نقرأ عن المسيح 
فيلبى  عبد«  صورة  آخذا  نفسه  أخلى  :«لكنه 

 7:2
الغرض مما سبق هو التأكيد على ان القرآن 
يكفر  مسلم،  لكل  العليا  المرجعية  هو  ,الذى 
فى  العربية  الجزيرة  يسكنون  كانوا  هراطقة 
المسيحيين  يكفر  وال  الميالدى  السابع  القرن 

على االطالق . 
 هل هذا يعنى انه ليس هناك اختالف عقائدى 

بين المسيحية واالسالم ؟ طبعا أل.
البقية العدد القادم 

ملاذا التجسد؟ )جزء 4(
د. عبد اجمليد كامل

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )امييل( إلى

 4201 عضو. 
كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد 

اإللكتروني أيضا ألصدقائهم. كذلك هو يوضع على النت في 
موقع اهرام كندا، والذي يزوره اآلالف يوميا.  

من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف 
اسمه، ومن ال يجده عليه البحث حتت سبام او جنك ميل. 

ومبجرد فتحه مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي.  
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

األطعمة احلمراء
طعم ووقاية 

من عيادة الطب الطبيعى
Tai Chi متارين تاى تشى

سنة,   60 العمر  من  ابلغ  س: 
المفاصل،  روماتيزم  من  واعانى 
وقد نصحني البعض بعمل تمارين 
تاى تشى فما هي؟ وهل هي مفيدة 

في حالتي؟

من  مجموعة  هي  تشى  تاى  ج: 
في  بها  معمول  رياضية  تمارين 
أنواع  من  طويلة  لقرون  الصين 
المارشال ارت وحديثا بدأت تظهر 
محبوبة،  وأصبحت  الغرب  في 
وهى ببساطة عبارة عن مجموعة 
التي  الرياضية  الحركات  من 
تقوى الجسم والعقل وتساعده على 
مدارس  لها  ويوجد  االسترخاء، 
الى  تهدف  جميعها  ولكن  مختلفة، 
واسترخاء  الجسم  حركة  سهولة 
التوازن  على  والحفاظ  العقل 
أنواع  وتوجد  البدنى،  والثبات 
والبروتوكول  السن  بكبار  خاصة 

فيها مناسب للسن المتقدم.
فحسب  الصحية  الفوائد  عن  اما 
ممتازة  انها  تبين  العلمية  األبحاث 

في منع كبار السن من فقد التوازن 
في  جدا  مفيدة  وأيضا  والسقوط، 
حاالت روماتيزم المفاصل ومرض 
الباركينسونيزم  او  الرعاش  الشلل 
المزمنة  االمراض  في  وكذلك 
ضيق  ومعها  التنفسى  للجهاز 
الرئة،  وظيفة  تحسن  فهى  التنفس 
كما وجدت مفيدة في تحسين وظيفة 

المخ وتحسن القدرات العقلية.

لمرضى  نافعة  وجدت  كذلك 
االكتئاب وتأهيل مرضى الجلطات 

الدماغية ومرضى القلب.

د.تباسيم جندي

تغذية  يريد  لمن  المشهورة  النصائح  من 
من  طعامك  في  تتناول  ان  هي  صحيحة 
أي  الطيف  ألوان  كل  من  والفواكه  الخضر 
واالخضر  واالصفر  واالزرق  األحمر 

والبنفسجي والسماوي.

تصادف  والفواكه  الخضر  من  كثير  وفى 
اللون األحمر، واللون األحمر يدل على وجود 
البوليفينول وهى مواد مضادة لألكسدة  مواد 
ومضادة  السرطانية  األورام  لنمو  ومضادة 
هذه  من  بعض  هنا  وسنورد  لاللتهابات، 

األطعمة.

ومواد  القائمة،  هذه  يتصدر  الرمان 
البوليفينول به قد درست بعناية وابحاثها دلت 
على فائدتها في الوقاية من األورام السرطانية 
فلقد  المبكرة،  والشيخوخة  القلب  وامراض 
وجد ان المواد المضادة لألكسدة به تقى من 
اورام الرئة والجلد والقولون والبروستاتا، كما 
وجدت مفيدة في الوقاية من تصلب الشرايين 
عمل  في  الرمان  ويدخل  القلب،  وامراض 
مستحضرات التجميل للجلد فهو ملئ بالمواد 
السلبية. وحسب  الشمس  تأثيرات  الواقية من 
المجالت  في  المنشورة  العلمية  األبحاث 
الطبية سنة 2010 تبين ان تناول الرمان او 
على  يساعد  منتظمة  بصفة  عصيره  شرب 
منع األورام السرطانية المعتمدة على هرمون 

االيستروجين مثل اورام الثدي.

وهوغنى  الكرانبيري  هو  مثال  وثاني 
السرطانية  األورام  من  وواقى   C بفيتامين 
وفى  البولية،  المجارى  التهابات  في  ومهم 
دراسة طبية وجد ان البوليفينول او مضادات 
االكسدة الموجودة في الكرانبيرى تساعد على 
قتل الخاليا السرطانية في البروستاتا، ومواد 
في  البكتريا  التصاق  تمنع  البروانثوسيانيدين 
المثانة البولية وقناة مجرى البول وباألخص 
التي  البكتريا  من  فكثير  كوالى،  اى  بكتريا 
على  تساعد  زوائد  لها  المناطق  هذه  تهاجم 
في  الموجودة  فالمواد  باألنسجة،  االلتصاق 
االلتصاق  من  الزوائد  هذه  تمنع  الكرانبيرى 
بعض  وتوجد  البولية.  المجارى  بأنسجة 
اللثة  التهابات  في  فائدته  تثبت  التي  األبحاث 
والفم بنفس الكيفية من منع التصاق البكتريا. 
أضاف  مين  جامعة  في  علمية  دراسة  وفى 
األطعمة  لبعض  الكرانبيرى  العلماء خالصة 
التي  البكتريا  من  مختلفة  بأنواع  الملوثة 

بضعة  وبعد  الغذائي  التسمم  حاالت  تسبب 
الكرانبيرى  خالصة  ان  العلماء  اكتشف  أيام 

خفضت من نمو البكتريا في األطعمة.

بالمواد  غنى  فهو  البنجر  نبات  عن  اما 
المضادة لألكسدة التي تحمى الكبد من التلف، 
المرضى  عند  االلتهابات  من  تقلل  وهى 
المراحل  في  السرطانية  باألورام  المصابين 
المتقدمة، كما ثبت ان البنجر غنى بمادة نترات 
الصوديوم وهى تساعد على زيادة القدرة على 
المجهود العضلى في التمارين الرياضية، لذا 
فعصير البنجر يكون في مقدمة العصائر التي 
المصابين  على  ولكن  الرياضيون،  يتناولها 
بحصوات الكلى االعتدال في تناوله ألنه ملئ 
تساعد  ان  يمكن  التي  االوكساالت  بأمالح 
على ترسيب الحصوات. ويساعد البنجر في 
التخلص من سموم الكبد والكلى ويساعد في 

تكوين الدم.

األحمر  ولونها  الطماطم  تتأمل  وعندما 
بالمواد  مليئة  انها  تدرك  سوف  الجميل 
ضمنها  ومن  لألكسدة،  المضادة  الكاروتينية 
من  كثير  عليها  أجريت  التي  الليكوبين  مادة 
على  تحافظ  انها  وتبين  العلمية  األبحاث 
الخاليا والدى ان ايه بها وأيضا الكولسترول 
الردىء من االكسدة، ومادة الليكوبين هي التي 
تحمى  وهى  األحمر  لونها  الطماطم  تكسب 
تمنع  وأيضا  الشرايين  تصلب  وتمنع  القلب 
األخص  وعلى  السرطانية  باألورام  اإلصابة 
الذين  االفراد  ان  فقد وجد  البروستاتا،  اورام 
منتظمة  بصفة  الطازجة  الطماطم  يتناولون 
بنسبة  البروستاتا  بأورام  اإلصابة  لديهم  يقل 
خفض  الى  أدت  فقد  المطبوخة  اما   ،%11

نسبته الى %1٩.

كذلك االمر بالنسبة للفلفل الرومى األحمر، 
الكاروتينية  المواد  على  أيضا  يحتوى  فهو 
المضادة لألكسدة والمضادة لاللتهابات فتمنع 
بذلك امراض القلب والرئة وتساعد في صحة 

العين والنظر.

والفراولة وهى احد الفواكه المحببة المليئة 
بالمواد المضادة لألكسدة الواقية من االلتهابات 
للمفاصل  فائدتها  على  عالوة  واالورام 
الروماتويد  التهابات  حاالت  في  مفيدة  فهي 
آثار  من  المخ  تقى  انها  كما  والروماتيزم، 
المواد المؤكسدة، فقد بين البحث العلمي انها 

تحسن من قدرات المخ في السن المتقدم

لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى

 ahram.teeba@gmail.com 

أو اتصل على647-823-6779  

او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  

تناول اخلضروات والفاكهة الغنية بفيتامني “أ” يبعد شبح 
الزهامير

لندن -أ ش أ
دراسة  النقاب كشفت  حديثة  بريطانية 
تناول  أن  يوميا عن  حصص  خمس 
الخضروات  يساعد من  أن  يمكن  والفاكهة 
من  الوقاية  في في  التقدم  عند  الزهايمر 
وجد الباحثون أن األشخاص العمر, وذلك بعد أن 
من  يعانون  نقص في فيتامين ” أ”ةكانوا الذين 
عرضة  لإلصابة بالمرض.اكثر 

وراقب الباحثين أكثر من 300 شخص مسن في الصين واكتشفوا أن من يتمتع منهم بمعدالت مرتفعة 
من فيتامين “أ” قلت لديهم بنسبة 60 بالمئة فرص اإلصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن 75 بالمئة من الذين يعانون من نقص متوسط أو حاد في معدالت فيتامين “أ” عانوا 
من ضعف في اإلدراك, مقارنة بنسبة ٤7 بالمئة فقط ممن ظهرت معدالت الفيتامين طبيعية لديهم.

ويوجد فيتامين “أ” في الفاكهة والخضروات مثل الجزر والبروكلي والخوخ واالفوكادو إلى جانب 
األسماك والكبد.
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ترمب وتنمر اإلعالم!

بقلم أحمد الفراج

يلحظ  حالًيا،  األمريكي  اإلعالم  يتابع  من 
الجفوة الكبيرة بينه وبين الرئيس الجديد، دونالد 
بانحياز  تأكيد  بكل  بدأت  فجوة  وهي  ترمب، 
اإلعالم ضده، وتطورت مع كل نجاح يحققه، ثم 
وصلت ذروتها بفوزه بالرئاسة، وهي المفاجأة 
التي أخرجت اليسار األمريكي من طوره، ومن 
هنا نستطيع أن نتفهم ردة فعل الرئيس ترمب 
المحايد،  إِذ حتى  اإلعالم،  من  إدارته  وأركان 
مثل كاتب هذه السطور، الحظ االنحياز الكبير 
جماعي،  انحياز  وهو  ترمب،  ضد  لإلعالم 
الـ  مثل  الكبرى،  التلفزيونية  القنوات  تتزعمه 
سي أن أن، والـ أي بي سي، واآلن بي سي، 
النيويورك  مثل  المرموقة،  الصحف  وتساندها 
كبار  على  عالوة  تايمز،  والواشنطن  تايمز، 
أصحاب  من  والكتّاب،  والمعلقين  المذيعين 

األسماء الثقيلة.

وكالة  مقر  ترمب  الرئيس  زار  عندما 
أمام  كلمته  ألقى  المركزية،  االستخبارات 
»جدار األبطال« في مقر الوكالة، وهو جدار 
يضم أسماء من قتلوا أثناء العمل من منسوبيها، 
وحينها تحدث ترمب عن دعمه للوكالة، وتقديره 
لجهودها، ثم قبيل نهاية كلمته، أشار إلى انحياز 
وقد  ذلك،  من  امتعاضه  مبدًيا  ضده،  اإلعالم 
تجاهل اإلعالم كل األشياء المهمة التي ذكرها 
الرئيس، وركز على الجزئية التي تخص نقده 
لإلعالم، بحجة أن المقام لم يكن مناسًبا لذلك، 
األبطال،  جدار  أمام  يتحدث  أنه  خصوًصا 
وكان سبب غضب الرئيس هو أن اإلعالم عقد 
مع  مقارنة  تنصيبه،  بين حضور حفل  مقارنة 
الحضور المماثل لحفل تنصيب الرئيس أوباما 

في عام 200٩م، إِذ أعتقد الرئيس أن عقد مثل 
هذه المقارنة كان يهدف إلى الحط من شأن حفل 
تنصيبه، وهو محق في ذلك، فقد كان الموقف 

يستدعي الوئام ال الخصام.

البيت  باسم  المتحدث  عقد  التالي  اليوم  في 
وألقى  األول،  األبيض، شون سباينر، مؤتمره 
أنكم  »لو  قائاًل:  اإلعالم  فيه  انتقد  حاًدا،  بياًنا 
ذلك،  لتقبلنا  والسلبيات  اإليجابيات  عن  تحدثتم 
أيًضا،  ذلك  لتقبلنا  واعتذرتم  أخطأتم  أنكم  ولو 
عاًما  توجًها  هناك  أن  هي  المشكلة  ولكن 
إيجابي  هو  ما  كل  تتجاهلون  يجعلكم  لديكم، 
لها،  الرئيس، وتصنعون أخطاء ال وجود  عن 
البيت  متحدث  قاله  وما  تضخمونها..«،  ثم 
األبيض صحيح، أيًضا، ويالحظه كل من يتابع 
خرج  التالي،  اليوم  في  ثم  األمريكي،  اإلعالم 
صحفي،  مؤتمر  في  ثانية،  الرئاسي  المتحدث 
وحاول كل جهده أن يكون في منتهى الكياسة 
تجاوبوا  المراسلين  من  قلة  أن  ومع  واللطف، 
مع ذلك إيجاًبا، إال أن معظمهم واصل الضغط 
على المتحدث باسم الرئيس، وحاولوا استفزازه 
أعادوا  إِذ  متماسًكا،  ظل  ولكنه  السبل،  بشتى 
األول،  بيانه  في  قاله  عّما  الحديث  في  الكرة 
حفل  حضرت  التي  الحشود  حجم  بخصوص 
تنصيب الرئيس، واتهمه أحدهم بالكذب، وهنا 
نلحظ مفارقة غريبة، فاإلعالم الذي اتهم ترمب 
حضرت  التي  الحشود  حجم  عن  تحدث  بأنه 
تهم  التي  القضايا  حساب  على  تنصيبه،  حفل 
الذي  اإلعالم،  ذات  هو  األمريكي،  المواطن 
المتحدث  ليغرق  المهمة،  القضايا  هذه  تجاهل 
أي  الموضوع!،  ذات  حول  باألسئلة  الرئاسي 
يبدو  وال  بشأنها!،  والكذب  الحشود،  موضوع 
اإلدارة  بين  هدنة  أي  إلى  يشير  ما  األفق  في 
طريقه  في  األمر  إن  بل  واإلعالم،  الجديدة 
غاية  في  أمر  ذلك  متابعة  وستكون  للتصعيد، 
في  خصوًصا  اإلعالم،  سطوة  ألن  األهمية، 
في  عثرة  حجر  تقف  أن  الممكن  من  أمريكا، 

طريق الرئيس، وسنتابع ذلك بكل تأكيد. 

عن صحيفة "الجزيرة".

ملاذا مصر 
فقرية 

وحكامها 
أثرياء؟

مي عزام
)1(

فقرا  إننا  قالكوا  فقير، محدش  إنك  قالك  »محدش 
إلى مشاعر  أساءت  السيسى،  للرئيس  جدا«، عبارة 
المصريين، قالها بصورة عفوية كعادته، وهو متقمص 
شخصية الطبيب الذي يشخص حال المريض ويخبره 
بالداء بكل صدق وصراحة حتى لوكان األمر صادما، 
ما قاله الرئيس السيسى صراحة، قالها من كانوا في 

موقعه من قبل بأسلوب المداراة.
)2(

منذ أيام حكم الفراعنة وحتى اآلن، هناك مصران 
الحاكمة،  ومصر  العاملة  مصر  واحدة،  مصر  ال 
الفقيرة التي يحبها شعبها الطيب رغم ما بها  مصر 
من علل، ومصر الغنية التي يعيش من خيرها حكامها 
وطبقة كبار رجال الدولة والسلك الدبلوماسى وسلك 
القضاء والشرطة ورجال األعمال واألثرياء، ورغم 
ذلك فهؤالء غير راضين عن مصر األولى القبيحة 
العشوائية، فهم يخجلون منها، ويتمنون لو استطاعوا 
أن يقيموا بينها وبينهم سدا وحاجزا مثل الذي ينوى 
ترامب إقامته على حدود المكسيك، وربما العاصمة 

اإلدارية الجديدة ستفى بهذا الغرض.
رؤساء مصر دائما ما يشكون من الشعب الكسول 
الوقت،  الذي يردد كلمة »معلش« طوال  المتواكل، 
الماليين  تجعل  التي  هي  الكلمة  هذه  أن سحر  رغم 
الحكام  هؤالء  كنف  في  الحياة  مرارة  يتحملون 
ال  األرض  إلى  النظر  على  يحثونا  الذين  األنانيون، 
على  تنقلب  يجعلك  مكروه،  ألعلى  فالنظر  السماء، 

حالك وترغب في المساواة باألكابر. 
)3(

جدا،  فقراء  أننا  الرئيس  عبارة  أتفهم  أن  حاولت 
والتى يريد بها أن يقول بالبلدى العين بصيرة واإليد 
قصيرة، وال تنظروا لما في يد البالد األخرى، انظروا 
لألقل وليس لألعلى، رسالة يكررها كل فترة ليذكرنا 
بعجزنا وأيضا بقدرته على العبور بنا من هذا البؤس 

إلى البر اآلخر حيث تصبح مصر »أد الدنيا«.
هناك دائما سؤال يلح على عقلى: لماذا رغم فقر 

حتى  وشرفاء؟،  وطنيون  أغنياء  حكامها  مصر، 
عبدالناصر الذي يضرب به المثل على طهارة اليد، لو 
استمر ضابط في الجيش ما كان أبناؤه اآلن يعيشون 
هذه الحياة الرغدة، وكذلك السادات الذي كان يتذكر 
حياته الفقيرة جدا في ميت أبوكوم في سلسلة أحاديثه 
التليفزيونية مع المذيعة همت مصطفى ومبارك الذي 
وكان  مصيلحة  كفر  في  جدا  بسيطة  طفولة  عاش 
منتهى أمله أن يصبح سفيرا في لندن بعد خروجه على 
المعاش، وحتى السيسى، رغم أنه من عائلة تجارية 
ولم  شعبية  منطقة  في  يعيش  كان  الحال،  ميسورة 
يعرف عيشة القصور وال السيارات الفارهة إال بعد 
أن أصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا، ما الذي يجعل كل 
رؤساء مصر الذين جاءوا من بيئات بسيطة ينسون 

حياتهم السابقة وينظرون علينا من أعلى عليين؟
)٤(

مصر يا سيادة الرئيس مثل دول كثيرة من العالم 
الثالث، تضربون لنا بها المثل: أفغانستان والصومال 
وسوريا وليبيا واليمن، مصر مبتالة بحكامها مثلهم، 
بلدنا مليئة بالخير لكن من يديرها ليس كفأ لها، فحكام 
لتحسين حياة  أنفسهم  التعيسة ال يجهدون  البالد  هذه 
شعوبهم ولكن يكتفوا بالتفكير في كيفية االستمرار في 
الحكم والحفاظ على الكرسى، وما يحدث يحدث منذ 
آآلف السنين، يزداد الحكام ثراء ويزداد عامة الشعب 
فقرا وجهال ومرضا، وحتى حين يخرج هؤالء من 
الحكم يكونوا قد استولوا على مبالغ طائلة من أموال 

الشعب تسمح لهم بالحياة الرغدة لهم وألحفادهم.
)5(

ليبيا واليابان، أيهما أغنى؟، اليابان فقيرة جدا بالمواد 
األولية، وأصبحت واحدة من أكبر اقتصاديات العالم، 
في حين أن ليبيا الغنية جدا بالنفط والموقع وخيرات 
الطبيعة أصبحت أشالء دولة وشعبها مازال يعيش في 
القرن العشرين، كيف حدث ذلك؟ اإلجابة ليست جديدة 
يا  اليابان  في  الرشيدة،  اإلدارة  إنها  سلفا،  ومعروفة 
سيادة الرئيس، المسؤول ينتحر إذ اخفق، أما في بالدنا 
المسؤول حين يخطئ نجدد له البيعة ونهتف باسمه، أو 

يقدم المسؤول لنا كبش فداء لنذبحه أو ينتحر.
)6(

لو فرضنا أننا فعال دولة فقيرة جدا، كما صرحت يا 
سيادة الرئيس، فلماذا يشترى الدكتور على عبدالعال، 
رئيس مجلس النواب، سيارات بـ18 مليون جنيه من 

أموال هذا البلد الفقير جدا؟ 
الرئيس، مصرنا  سيادة  يا  تتحدث  أي مصر  عن 

التي تزداد فقرا، أم مصركم التي تزداد إسرافا؟
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