
د. رأفت جندي
في ذكرى عيد األضحى المبارك الذي يحتفل به 
اخوتنا المسلمون، نزل خروف من السماء فنجا 
ابن ابينا إبراهيم من الذبح، وقال سفر التكوين ان 
االبن كان اسحق، ولم يقل القرآن الذي يؤمن به 
اخوتنا المسلمين من كان األبن، فاختلف علمائهم 
انه  اغلبهم  وقال  إسماعيل؟  ام  اسحق  هو  هل 

اسحق )كتب الطبرى والقرطبى ومسند احمد( 
ان  الرب  بها  أراد  فريدة  حادثة  هذه  وكانت 

يرسل للبشرية رسالة.
 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد

في غياب روح األبوة 

 تلميذ ذاك

امامك شبع سرور

 وحدانية التصميم ووحدانية 
الخالق

ونحن قوم ال يعقلون!

اإليمان يصنع المعجزات 
ولكن أيضا ال تجرب الرب 

إلهك

 قانونية األسفار التي تجاهلها 
البروتستانت في العهد 

القديم

 اصنعوا هذا لذكري!

اللص البرىء

الخرشوف

طعام مفيد للكبد

السحرة والنساء !!

الحكومة الكندية تلغي نظام 
اليانصيب  لجمع شمل 

العائالت المهاجرة

التعاليم المنحرفة المنتشرة 
وموقف المجمع المقدس 

منها!

الموهبة من منظور 
سيكولوجى

كان يجول و كنا فيه نجول

قوات الشرطة الكندية تحذر 
الجميع من مخاطر لعبة 

)تحدي مومو( علي االنترنت

حزب المحافظين الكندي 
يرد بقوة علي السعودية ” 
جيسين كيني السعودية 

تستخدم النساء كممتلكات 
خاصة وليس كآدميين “.

كفايانا ..... إدانه

من أنا ؟؟؟؟؟

نقطه و من أول السطر   
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

بني خروف ميوت وآخر يقوم

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5206 عضو. 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا 
ألصدقائهم. كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف 

يوميا. من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال 
يجده عليه البحث حتت سبام او جنك ميل. ومبجرد حتويله لـ انبوكس مرة واحدة 

يعود للبريد الطبيعي.

Real Estate Broker «Right At Home Realty Inc.»
www.estatesavvy.ca

E:naser@estatesavvy.ca C: 647.223.3074
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Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home
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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
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شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415
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٢٤٠٠ قدم مربع ،٤ حمامات، بدروم 
مشطب ومميزات اخرى . تفرج علي 

الصور هنا:
www.13pickthall.com

عرضت وبعت هذا البيت يف ٧ ايام ب١١٣.٥٪ فوق سعر العرض

منزلك ممكن تكون قيمته اكثر مما 
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HALL OF FAME

MASTERS

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

www.yourhomeworthnow.com



تكملة مقال »بين خروف يموت وآخر 
يقوم« ص1

وعندما كان الشعب اإلسرائيلي فى عبودية 
مرة في مصر، طلب منهم الرب أن تذبح كل 
اسرة خروفا ويضعون من دمه عالمة على 
البيت فيعبر عنهم مالك الموت وال يهلكهم، 
اإلسرائيلي  الشعب  الفرعون  بعدها  وأطلق 
من العبودية ويحتفل به أيضا اخوتنا اليهود 
هذا  وكان   Passover الفصح  بخروف 
خروفا  أن  للبشرية  الرسالة  لنفس  تكرارا 

ُيذبح تكون به النجاة من الهالك.
من  الخروف  نزل  األول��ى  الرسالة  في 
الخروف  كان  الثانية  وفى  للفداء،  السماء 

متواجدا معهم وأنقذهم بدمه.
رمزان  كانا  هذان  أن  ترى  والمسيحية 
نزل  الذي  هللا«  »كلمة  هو  واحد  لشخص 
بشرا  لنا  وتمثل  جسدا  واخذ  السماء  من 
تنجو  لكي  عنا  مات  ثم  بيننا  سويا وعاش 

البشرية من الموت األبدي.
يسوع  عن  النبي  اشعياء  نبوءات  قالت 
المسيح أنه سيكون مثل »شاه يساق للذبح 
وعندما  جازيها«،  امام  صامته  وكنعجة 
قادما  المسيح  المعمدان يسوع  يوحنا  رأى 
يرفع  الذي  هللا  حمل  هو  هذا  أن  عنه  قال 

خطيئة العالم.
ولقد تآمر كهنة اليهود على صلب يسوع 
التي  االيام  نفس  في  منه  بسماح  المسيح 
أي  الفصح،  خ��روف  بذبح  فيها  يقومون 
الذي  الحقيقي  الفداء  للبشرية  قدموا  انهم 
ثم  ابراهيم  ابينا  بخروف  اليه  مشارا  كان 
باشون  فيلم  شاهد  ومن  الفصح،  خروف 
الصلب  وق��ت  يسوع  ي��رى  كريست  اوف 
خروف  مثل  تماما  بدمه  جسمه  كل  مغطى 
مذبوح، والقديس بولس يقول »ان فصحنا 

هو المسيح مات ألجلنا«

ولكن البعض من البشر مازالوا يذهبون 
قوة  يجهلون  ألنهم  الميت  الخروف  وراء 
والمسلمون  المسيح،  يسوع  ومعنى صلب 
ينكرون صلب يسوع من األساس ويعتقدون 
أن الرب خدع البشرية ووضع شخص آخر 
للبشرية  خدعته  عن  واعلن  الصليب  على 
احد  ف��أن  ول��ه��ذا  ع��ام   600 بعد  بعدها 
والماكر«  »المضل  انه  عندهم  هللا  أسماء 
في  هو  الخالص  طريق  أن  ويتوهمون 

استمرار ذبح الخروف. 
فعندما يريد الخاطف أن يخطف طفال فلن 
يقول له تعالى اخطفك ولكنه يقول له سوف 
اذهب بك ألبيك لكيال يؤمنون بالمرموز له 

الذي وحده يقيمهم من خطيئتهم.
ولكن  يسوع  صلب  ينكرون  ال  واليهود 
يلصقونها بالرومان ويقول عنه انه لم يكن 
هذا  ادعى  ولكنه  ينتظرونه  الذى  المسيا 
تالميذه  ان  مدعين  قيامته  ينكرون  ولكنهم 

سرقوا جسده. 
نطلب ألجل  مبارك  اضحى  كل عيد  وفى 
هذه  عيون  يفتح  أن  المسلمين  اخوتنا 
المولود  المخطوفة كما فتح اعين  الجموع 

اعمى. 
وفى كل عيد فصح نطلب من اجل اخوتنا 
كان  الفصح  خروف  أن  يدركوا  أن  اليهود 
كهنة  قدمه  الذى  المصلوب  ليسوع  رمزا 
اليهود وفى تمام عيد الفصح أيضا، ولكنه 
عكس الخروف الميت ألنه قام من األموات. 
وال  ميت  »خ���روف  خلف  يذهب  وم��ن 
يقوم« هو إلى موت، اما من يذهب وراء 
»الشاه الذى سيق للذبح ثم قام« فهو قائم.  

   د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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حزب احملافظني الكندي يرد بقوة علي 
السعودية ” جيسني كيين السعودية تستخدم 

النساء كممتلكات خاصة وليس كآدميني “.
  

قوية  لطمة  المحافظين  حزب  وجه 
مؤتمره  في  اليوًم  السعودية  العربية  للمملكة 
السنوي الذي يعقد في مدينة هاليفاكس بنوفا 
سكوتشيا، وذلك من خالل كلمة جيسين كيني 
وزير الهجرة السابق والمرشح لقيادة حكومة 
ألبرتا عندما قال كيني: ان كندا ستدعم حقوق 

اإلنسان في كل المناطق التي تنتهك فيها كرامة اإلنسان وضرب مثاال بعدة دول، وعندما 
تكلم عن المملكة العربية السعودية وصفها بأنها ) تستخدم النساء كممتلكات خاصة وليس 

كآدميين 
وهو التصريح الذي جاء بعد األزمة الكندية السعودية تلك األزمة التى قامت فيها السعودية 

بطرد السفير الكندي من بالدها واتخذت إجراءات اقتصادية ضد كندا.
وعن رد الفعل السعودي واحتمال فرضها عقوبات جديدة علي كندا قال مدحت عويضة 
عضو حزب المحافظين الكندي والمرشح للبرلمان الكندي عن دائرة ستريت فيل. أن السبب 
في األزمة السعودية الكندية هو ضعف جستين تردو وسوء عالقاته مع حلفاء كندا وليس قوة 
السعودية، وأضاف أن قيادات حزب المحافظين تتمتع بعالقات ممتازة مع كل الحلفاء ولذلك 
لن تستطيع السعودية حتي التعليق علي كالم كيني ألنها ستواجه خصم قوي مسنود من كل 
دول العالم وعلي رأسها أمريكا وأوربا، باإلضافة أن جيسين كيني لم يقل غير الحقيقة التي 

يعرفها العالم كله وأولها السعوديين أنفسهم.
وأستطرد عويضة ان ضعف أداء جستين تردو في األزمة السعودية الكندية سيكون أحد 
للحكم تحت  المحافظين  الكندية ٢٠١٩ وعودة  االنتخابات  لخسارته  التي ستؤدي  العوامل 

قيادة أندرو شير



بيتـــــك 
وسوق العقارات

طرق بسيطة لالستثمار يف العقارات  

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

١( شراء عقار بغرض التأجير 
ملكية  ممارسة  قدم  قديم  استثمار  هو 
لمستأجر  وتؤجره  عقار  تشترى  األراضي. 
مقابل إيجار شهرى. المالك مسؤل عن دفع 
الرهن العقارى والضريبة العقارية وتكاليف 
صيانة العقار، فى المقابل يكون االيجار كافى 
لتغطية جميع هذه التكاليف باالضافة الى ربح 
شهرى، هذا من الناحية المثالية. لكن غالبا ما 
يكون االيجار كافيا فقط لتغطية التكاليف الى 
عندها  العقارى.  الرهن  من  االنتهاء  يتم  ان 
يصبح معظم االيجار هو الربح. عالوة على 
ذلك، ترتفع القيمة السوقية للعقار مع الوقت 
وتستطيع جنى هذا الربح الناتج عن ارتفاع 

القيمه عند بيع العقار. 
٢( تجارة العقارات

تشترى عقار بسعر معقول، ثم تقوم باضافة 
ثم  العقار.  وتحسين  تجديد  خالل  من  قيمة 
تعرضه للبيع فى مقابل ربح معقول، تعتمد 

قيمته على مدى التحسينات وحالة السوق. 
أفضل  من  العقارات  فى  االستثمار  يعتبر 
االستثمارات اآلمنة، ولكن هذا ال يعني أنها 
بعناية  تختار  ان  يجب  مضمونة.  مكاسب 
باالضافة  واالرباح،  التكاليف  بين  وتوازن 
الى استشارة متخصص عقارات قبل الدخول 

فى هذا النوع من االستثمار.
  ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.

naser@estatesavvy.ca

أخبار وآراء4

د/ حممد وجيه الديب  .. أستاذ طب 
وجراحة العيون – جامعة القاهرة

التاريخ .. بوابة احلاضر ونافذة 
املستقبل )اجلزء األول(

كان التاريخ وسيظل دائماً هو الُمعلم األول 
والُملهم األوحد الذي لم يكذب قط .. والذي نجد 

فيه دائماً وأبداً العبرة والعظة ..

الخالدة  فصوله  من  فصاًل  التاريخ  لنا  يفتح 
»اإلتحاد  أسطورة  عن  وهو   ، تُنسى  ال  التي 
الكرة  سطح  على  دولة  أكبر  السوفييتي« 
األرضية منذ نشأة العالم ، حيث ُولد هذا الكيان 
الهائل من رحم اإلمبراطورية الروسية ، وكاد 
األوحد  العالم  قطب  يصبح  أن  ما  لحظة  في 
فلم   ، تدميره  من  ألمريكا  البد  كان  ولذلك   ،
بالدبابات  السوفييتي  اإلتحاد  القضاء علي  يبدأ 
والطائرات  البحرية  والفرقاطات  العسكرية 

الجوية .. مطلقاً .. 
فقد بدأ عن طريق »الحرب الباردة« ، وكان 
أحد أبرز أركانها رئيس زرعه األمريكان .. 
وتدرج في مناصب سياسية .. ووصل لمنصب 
عام  في  السوفييتي  للمجلس  العام  األمين 
١٩85.. ومن هنا تولَّى حكم اإلتحاد السوفييتي 
بترشيح المجلس السوفييتي ، وبدأ يتحدَّث عن 
مفاهيم الحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان 

وغيرها ..
وهو  خاص  لمصطلح  يروج  وكان 
أو   ..  »Perestroika  - »البريسترويكا 
»إعادة البناء« ، فقد كان مؤمنا بسياسة الهدم 
عشان نبني علي نضافة ، والتفكيك عشان نبدأ 

من جديد ..
الدولة  مؤسسات  كل  تفكيك  تم  وبالفعل 

وجعلها غير فاعلة وبال قيمة ..
أخرى  سياسة  أطلق   .. البريسترويكا  ومع 
 ..  »Glasnost »جالسنوست  الـ  اسمها 
حساب  بدون  الشفافية  ولكن   ، الشفافية  وتعني 
لمصلحة  يها  وتعّرِ الدولة  أسرار  تفضح  التي 
المأل  على  الجيش  ميزانية  فأعلن   ، األعداء 
وفضح ميزانية المخابرات السوفييتية ألول مرة 
التاريخ ، وتبادل أسرارها مع دول أخرى  في 
حكم  فترة  أثناء  مصر  في  حدث  كما  تماماً   ،
وثائق سرية عن  تسريب  تم  عندما  المتأسلمين 

تجهيزات الجيش المصري لدولة قطر ..
هزيمة  في  الروسي  الرئيس  سياسة  تسببت 
العمليات  مئات  في  السوفييتية  المخابرات 
على  األسواق  فتح  وتم   ، اإلستخباراتية 
ج لها على  مصراعيها للبضائع األمريكية وروَّ
الشعب يغرق  ، وبدأ  الوطنية  الصناعة  حساب 
في الهلس والهمبرجر والماكدونالدز والكنتاكي 

وإتعلم التنبلة وإتعلم يستهلك وماينتجش ..
السوفييتي  لتقسيم اإلتحاد  ومع بدء مشروعه 
األمر وقرروا حماية  الجيش  قيادات  أدركت   ،
تهدر  المدرعات  فانطلقت   ، ثمن  بأي  الوطن 
وحاصرت  الثلوج  تمزق  الدبابات  وجنازير 
مقر الحكم ، وبدأت في إجراءات خلع الرئيس 
لم  بقوة  اصطدموا  الحظ  لسوء  ولكن   ، العميل 

تكن في الحسبان .. أال وهي الشعب ..
الحياة هي  إن  وفهم  ة  العمَّ لبس  اللي  الشعب 
الهمبرجر والفودكا والتنبلة والدعارة واألسعار 
الرخيصة حتى لو على حساب الشعب نفسه ، 
الرئيس  لحماية  بشرية  كدروع  الشعب  ووقف 
السوفييتي ، وأصبح قادة الجيش أمام قرارين ال 
ثالث لهما ، إما الُمضي في محاولتهم ، مما كان 
سيؤدي حتما إلي حرب أهلية ربما كانت لتظل 
ومحاكمتهم  إنسحابهم  أو   ، اليوم  حتي  مستمرة 

الحل  الجيش  قادة  وإختار   ، إعدامهم  وربما 
الثاني ..

وإستقر الرئيس الروسي في منصبه مدعوماَ 
بدوره  كافأ  أن  سوى  منه  كان  فما   ، بالشعب 
أنصاره من الشعب بتقديم الدعم علي كل السلع 
تقريباً وإنخفضت األسعار لدرجة رهيبة أسعدت 
أخرى  ناحية  من  ولكن   ، وأكثر  أكثر  الناس 
كان اإلحتياطي المحلي يتناقص بسرعة مذهلة 
والموارد تقل وإنهار اإلقتصاد السوفيتي فجأة ..
ومع إنهياره تضاعفت األسعار في يوم و ليلة 
مئات المرات وأصبحت العملة بال قيمة ، وسقط 
اإلتحاد السوفييتي سقوطاً مدوياً وتفكك في لمح 
»نوبل  على  العميل  الرئيس  ، وحصل  البصر 
للسالم« وتقاعد وسافر للواليات المتحدة تاركاً 
وراءه دولة مفككة مقسمة وفقر وجوع ومرض 
وأوبئة ومافيا وحرب عصابات وحروب أهلية 

طاحنة ..
وفي نفس الفصل من كتاب التاريخ نقرأ عن 
دولة كان إسمها »يوغوسالفيا« ، وكانت دولة 
قوية تعتمد علي »اإلتحاد السوفيتي« و تعتنق 
مبادءه الشيوعية ، وبعد سقوط اإلتحاد السوفيتي 
بدأت يوغوسالفيا هي األخري في اإلنهيار وتم 
وكرواتيا  األسود  والجبل  صربيا  إلي  تقسيمها 
وبدأ   ، ومقدونيا  والهرسك  والبوسنة  وسلوفينيا 
اإلثنان  بدأ  ثم   ، الكروات  في ضرب  الصرب 
في ضرب البوسنة في المجازر الشهيرة ١٩٩6
وفي عام ٢٠٠6 أعلنت كل من صربيا والجبل 
اليوغسالفي  اإلتحاد  عن  إستقاللهما  األسود 
 ، الوجود  من  يوغوسالفيا  زوال  رسميا  ليعلن 

وتالشت ولم يعد لها وجود بأيد أهلها ..
وفي المقابل نجد أن كل الدول التي ساهمت 
السابقة  العمالقة  الدول  هذه  وتفكيك  تفتيت  في 
خاضت  أمريكا  فنجد   ، تماماً  العكس  يفعلون 
وحدة  علي  لتحافظ  طاحنة  حروبا  وتخوض 
برئيس   .. األمريكية  »المتحدة«  الواليات 

وبرلمان وجيش واحد ..
»سور  بهدم  قامت  والغربية  الشرقية  ألمانيا 
دة«  برلين« التاريخي حتي تصبح »ألمانيا الموحَّ

..
كيان  تحت  تجمعت  أوروبا  دول  معظم 
»عملة  لها  وأصبح  األوروبي«  »اإلتحاد 

واحدة« ..
بريطانيا تجمع أيرلندا وأسكتلندا وويلز ودول 
الكومنولث تحت التاج البريطاني لتسمي نفسها 

المملكة »المتحدة« و«بريطانيا العظمى« ..
أدركت  الدول اإلستعمارية  أن  يقينا  بات  فقد 
كلمة السر وهي أن الشعوب الغبية يدا بيد مع 
ام العمالء أو الطواغيت من عبدة الكرسي  الُحكَّ
هم الوسيلة المؤكدة إلسقاط الدول التي ال تسير 
في فلكهم وهدم الكيانات الواعدة ، أما إذا حاولت 
إحدي هذه الدول أن تتصدي للمخطط وأن تخرج 
من فلك المؤامرة يخرج عليك بنظرية شمشون 

الخالدة : »عليَّ وعلى أعدائي« ..
وأصبح جليَّا واضحا أن مصطلحات العولمة 
وتغيير  البناء  وإعادة  والديموقراطية  والحرية 
الهيكلة وحقوق اإلنسان ما هي إال بوابة الجحيم 
الُمغيَّبة  الشعوب  فقط  فيها  لتسقط  تُفتح  التي 
المتخاذلة الكسولة  الثرثارة ، والتي ال تتجاوز 
»ُعض  بمبدأ  وتعيش  معدتها  جوف  أولوياتُها 
مما  أكثر  فتتحدث   ، رغيفي«  تُعض  وال  قلبي 
تعمل ، وتشكو أكثر مما تُنتج ، فقد بات اإلختيار 
في منتهي الوضوح ، وأصبح الطريق في غاية 
ل أو تملُّق أو خداع أو مراوغة  التحديد بال تجمُّ

..
وللحديث بقية في الجزء الثاني مع فصل آخر 

من فصول التاريخ ..

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
المصرية  السفينة  عهدك  في  أن  أعترف 

تبحر ولكنها بتبحر للخلف ياريس.

 حسني مبارك
بنتحسر  دلوقتي  ديكتاتور  عليك  بنقول  كنا 

علي الحرية إللي كانت في عهدك.

 أندرو شير
ونخلص  تردو  لنكسب  مهيئة  الظروف  كل 

الكنديين من الهم شد حيلك يا بطل.

 محمد بن سلمان
جيسين كيني قال المرأة تعامل في السعودية 
ترد  قدرتش  ما  طبعا  خاصة؟؟؟  كممتلكات 

علشان ده من المحافظين  والحدق يفهم.

 تردو
عيل  أنك  وقوله  له  وإعتذر  لترامب  روح 
يسامحك  يمكن  تاني  هغلط  ومش  وغلطت 

والعالم كله يبطل تلطيش فيك وفينا.

محمد صالح
عننا  أبعد  عننا  بعيد  طريقك  شق  إبني  يا 
علشان ربنا يكرمك وتنجح أحنا اللي بينجح 
مع  تحت  كلنا  نفضل  علشان  لتحت  بنشدة 

بعض.

سما المصري
وبتعملي  البانيو  في  العيد  ليلة  يا  بتغني 
برنامج ديني واحنا بلد السمك واللبن والتمر 

الهندي.

 وائل سعد

األنبا  قتل  بجريمة  اإلعتراف  عن  تراجعك 
ليس  اآلقباط  كل  من  تأييد  وجد  ابيفانيوس 
لثقتهم فيك بل لثقتهم أن  المؤسسات األمنية 

في مصر كذابة.

 الحكومة المصرية
األعتراف  عن  سعد  وائل  تراجع  بعد 
هابط  فيلم  لنا  هتألفوا  وال  الحقيقة  هتقولولنا 

تاني؟؟؟.

 وزيرة الهجرة المصرية

أصل  من  كندي  برلمان  عضو  عندنا 
مصري أسمه آالن ريس ومن قيادات حزب 
أنتي  تعرفيهوش  ما  أنتي  طبعا  المحافظين 

تعرفي تردحيلي كل ما تيجي كندا.

 آالن ريس
حزب  قيادات  ومن  فيدرال  برلمان  عضو 
ولكن  شئ  عنك  نعرف  وال  المحافظين 
يحسب لي أني أكتشفتك كإكتشاتف كولومبس 

للقارتين.

مرتضي منصور
إنك  قلت  النجوم  من  الزمالك  هزيمة  بعد 
هتتدخل في الفنيات طيب ما نمشي الخواجة 

ونوفر المرتب وتشتغل أنت مدرب.

أردوغان
مهددة  تركيا   ،٪5٠ ل  نزلت  الليرة  قيمة 
مش  خالتك  روح  يا  ترامب  ده  باإلفالس 
أوباما فوق بقي قبل ما تودي تركيا في داهية

السياسيني يف كندا يرسلون 
تعزياتهم  ألسرة السناتور 

االمريكى جون ماكني الذى تويف 
يوم السبت 2٥ اغسطس 

أعرب السياسيين في كندا عن حزنهم لوفاة 
وتعاطفهم  ماكين  االمريكى جون  السناتور 
مع أسرته وكتب جستن ترودو علي تويتر 
المحب  المدافع  كان  ماكين  جون  أن  يقول 
كثيرة  تضحيات  قدم  وبطل  امريكا  عن 
وبذل حياته في الخدمة العامة وكان مصدر 
حزب  رئيس  وأشاد   ، للكثيرين  االلهام 
أندرو شير بي جون  الفيدرالي  المحافظين 
ماكين وقال انه قضي عقود من حياته في 
تاثرت  وقد  الحرية  عن  والدفاع  الخدمة 
 ، الحدود  عبر  للحرية  المحبة  الشعوب  به 
كندا  وزراء  رئيس  هاربر  ستيفن  وأعرب 
ماكين  أسرة جون  مع  تعاطفه  السابق عن 
وكتب زعيم حزب  أمريكا،   ببطل  ودعاه 
ماكاي  بيتر  السابق  الفيدرالي  المحافظين 
كل  في  للحرية  المحبين  الناس  أن  يقول 
مكان هم اليوم في حداد وحزن علي فقدان 
الصوت الحقيقي للنزاهة واللباقة ، ويعرف 
أن السناتور االمريكى جون ماكين من أقدم 
شمال  في  أسر  وقد  االمريكان  المحاربين 
في  سنوات  وقضي   ١٩6٧ عام  فيتنام 
مما  المعاملة  وإساءة  والتعذيب  المعتقالت 
جعله يصاب بإعاقة جسدية دائمة وقد توفي 
مع  صراع  بعد  أغسطس   ٢5 السبت  يوم 

مرض سرطان الدماغ دام لمدة سنة.



اكبر من  ان خطأؤه  االبن  اعتقد 
من  خوفاً  أبيه  بيت  فترك  يُغفر  ان 

العقاب و هرباً من يد التأنيب .
بعض  مع  ليعيش  ذهب  و  ابتعد 
األصدقاء و كانت الحياه في بدايتها 
ان  في   الحريه  من  نوعا  له  تبدو 
بال  يريد  وقتما  له  يحلو  ما  يفعل 

ارشاد او تأنيب .
و بمرور االيام ضاقت الحياه به 
حتي اضطر ان يبيع بعض مقتنياته 
يوفر  معه حتي  كانت  التي  الذهبيه 
متطلبات  كافه  و  الملبس  و  المأكل 
الحياه التي كانت متوفرة له بالمجان 

في بيت أبيه.
به  األصدقاء  ضاق  حينما  و 
المسكن  ليوفر  يعمل  ان  اضطر 
باقي  و   االيجار  ليسدد  و 

المصروفات المطلوبه منه 
 ....

امواج  تالطمه  االبن  استمر 
و  أبيه  بيت  عن  بعيدا  العالم 
له  األصدقاء  أدار  ما  سرعان 

بحمل  عليه  االيام  فثقلت  ظهورهم 
ال معين و ال صديق  السير وحيداً 
و ال عائله فضاقت به كل الطرق .

لم يكن يفكر في العودة لبيت أبيه 
اال بعد ان يكون قد حقق نجاحاً اوال 
في أي مجال كالدراسه أو العمل . 
و لكن كلما مرت االيام و الشهور 
كلما خارت عزيمته و ضعفت قوته 

..
خطوه  اي  تحقيق  يستطع  فلم 

نجاح واحده .
العمل  بين  مطحوناً  يومه  كان 
تنظيف  و  طعامه  تحضير  بين  و 
مسكنه و شراء مسلنزماته اليوميه .

و حينما بدأ العام الدراسي الجديد 
كمثل  بدراسته  االلتحاق  يستطع  لم 

كل عام .
فهذا العام قد تغيرت حياته تماما 
و فقد معه كل احالمه و طموحاته 

و أهدافه .
و كان أبيه قد بحث عنه في كل 
و  المعارف  كل  عنه  سأل  و  مكان 

األصدقاء و لكن بال جدوي .
فعاش االب حياته منتظرا لحظه 

عوده االبن الذي خرج و لم يعد .
اال  الحزين  االب  لدي  يكن  لم 
حتي  البكاء  و  الصاله  و  الدعاء 

جفت عينيه من الدموع .
و يوما ما تقابل االبن مع احدي 
الجيران و كان رجال فاضال يعرف 

األسره و يعرف االبن .
فبكي  احواله  عن  الرجل  فسأله 
الرجل  شعر   . شديداً  بكاًء  االبن 
من  االبن  اليه  وصل  لما  باألسي 
إقناعه  حاول  و  له.  يُرثي  حال 

بالعوده . فرفض االبن .
وسط  لفكره  الرجل  هذا  فتوصل 

من  طلب  و  األزمه  تلك  تحل  قد 
يسأله  ألبيه  يرسل خطاباً  ان  االبن 

ان كان مرغوبا في عودته ام ال ؟
الموافقه  و ان كان رد االب هو 
امام  التي  الشجره  بتزيين  فعليه 
الملونه  الشرطه  ببعض  البيت 

كعالمة للترحيب ِبعوده االبن .
فرحب االبن بالفكرة و لكن بشرط 

ان ال يذكر في الخطاب عنوانه . 
فطلب منه الرجل ان يعطيه رقم 
الشجره  شاهد  ان  و  حتي  هاتفه 
ُمزينه  أصبحت  بيتهم  امام  التي 
بإخباره  يقوم  الملونه  باألشرطة 
علي الفور ليعود الي بيته واثقا من 

عفو و رضا و قبول عودته .
ذلك  يكون  ان  علي  االبن  فوافق 

سراً بينهم .

و انه ان لم يشاهد الجار االشرطه 
الملونه قد ظهرت فوق الشجره إذن 
ال داعي من االحتفاظ برقم الهاتف 

و حذفه من قائمه هاتفه .
سوف  انني  أعدك  الرجل  فرد 
الخطاب  بإرسال  وعدتني  ان  افعل 

اليوم.
و لم يتركه حتي كتب الخطاب و 
أمامه في نفس  بالبريد  بإرساله  قام 

اليوم.
سوف  الخطاب  ان  االبن  ظن 
أو  ثالثه  خالل  بالتقريب  يصل 

أربعه أيام او أسبوع علي األكثر .
فقال لجاره سوف أتوقع مكالمتك 
ان  اليوم  من  أسبوع  خالل  لي 
ان  و   . الملونه  االشرطه  وجدت 
منك  اتصال  بدون  أسبوع  مضي 
سوق أعلم ان أبي ال يريد عودتي 
و مضي كل واحٍد الي طريقه .

علي  المخلص  الجار  قام  لكن  و 
تماما  مشابهاً  خطاباً  بكتابه  الفور 
و  االبن  كتبه  الذي  االبن  لخطاب 
في  بيده  وضعه  و  بالبريد  ارسله 
في  االب  بيت  أمام  البريد  صندوق 
نفس اليوم . و جلس امام بيته لينظر 
و  الخطاب  االب  يجد  سوف  متي 
لكن بعد ساعات غلبه النُعاس فدخل 
استيقظ  ان  ما  و   . لينام  حجرته 
التالي  اليوم  صباح  في  الرجل 
مفاجأه  علي  الجار  استيقظ  مباشره 
أشجار  ليجد  استيقظ  متوقعه  ليست 
باألشرطة  ُمزينه  كلها  الشارع 
الملونه فما كان عليه اال ان يتصل 
ِباالبن ليخبره فكانت المفاجأه شديده 
و  يصرخ  االبن  جعلت  حتي  جدا 

يضحك و يبكي في آن واحد . 
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نقطه و من أول السطر   

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )65(

 أمر االنسحاب من سيناء الكارثي 

ادوارد يعقوب
جرادة  بحصن  املصرية  القوات 
من  البداية  في  متكنت  بالعريش 
تدمير سرية استطالع إسرائيلية 

متاما.

اجلوية  القوات  وجود  عدم  رغم 
او  تدميرها  سبق  التي  املصرية 
هناك  مصرية،  عسكرية  قيادة 
بطوالت فردية تسجل للعسكرية 

املصرية

كانت خسائر اجليش املصري في 
اليوم األول من القتال ال تتعدى ال 

عشرون في املئة حتى 
االنسحاب  امر  صدور 

الكارثي

 كل من عبد الناصر 
اآلخر  يتهم  وعامر 
أمر  صاحب  هو  بانه 
الكارثي  االنسحاب 

من سيناء

نعود الى سرد احداث 
المعارك الحربية، سبق 
قوة  عن  تحدثنا  ان 

عسكرية اسرائيلية برية تقدمت في 
واستولت  صباحا  السابعة  الساعة 
على موقع عسكري مصري متقدم 
في منطقة ام بسيس اي ٧5 دقيقة قبل 
بدأ الضربة الجوية اإلسرائيلية التي 
ربع  اال  التاسعة  الساعة  في  بدأت 
ودمرت معظم المطارات العسكرية 
المصرية وقضت على قدرة القوات 
من  واخرجتها  المصرية  الجوية 
)وقد  ساعات  ثالث  في  المعركة 
في  مالبساتها  بالتفصيل  ناقشت 
وفى  الماضية(.  الثالث  الحلقات 
صباحا  والربع  التاسعة  الساعة 
بمساندة  اسرائيلية  فرقة  تقدمت 
واخترقت  اإلسرائيلي  الطيران 
كان  الذى  العريش  رفح  قطاع 
جيش  من  الويه  ستة  فيه  يتواجد 
التحرير الفلسطيني والفرقة السابعة 
المصرية مشاه تدعمها كتيبة دبابات 
من  الفرقة  وكبدت  دبابة   ٧٠ من 
الخسائر حوالى الف جندي مصري 
مقابل 5٠٠ جندي اسرائيلي. بينما 
أخرى  اسرائيلية  قوات  حاصرت 
ورفح  يونس  وخان  غزه  مدن 
وكانت  والعريش.  زويد  والشيخ 
جرادة  بحصن  المصرية  القوات 
من  البداية  في  تمكنت  قد  بالعريش 
إسرائيلية  استطالع  سرية  تدمير 
دبابات  كتيبة  تقدمت  ثم  تماما 
جونين  الجنرال  بقيادة  إسرائيلية 
الحتالل الحصن ثم تراجعت لبسالة 
عنه.  الدفاع  في  المصرية  القوات 
عاودت  اإلسرائيلية  الكتيبة  ولكن 
تدعيم  مع  أخرى  مرة  الهجوم 
من  وتمكنت  اإلسرائيلي  الطيران 
المصري. وهذا  الموقع  افراد  إبادة 
تكررت  ممائلة  لمعارك  مثاال  كان 
على طول جبهة سيناء من العريش 
شماال الى شرم الشيخ جنوبا عندما 

بسرعة  اإلسرائيلية  القوات  تقدمت 
اي  دون  الجوية  قواتها  تدعمها 
المصرية  الجوية  للقوات  وجود 
وجود  وال  تدميرها،  سبق  التي 
بل  مصرية.   عسكرية  لقيادة 
الوحدات  لقيادات  فردية  تحركات 
الصغيرة  المصرية  العسكرية 
الفردية  البطوالت  بعض  سجلت 
الصعبة.  الظروف  هذه  كل  رغم 
المصري في  الجيش  كانت خسائر 
تتعدى  ال  القتال  من  األول  اليوم 
ال عشرون في المئة حتى صدور 

امر االنسحاب الكارثي في السادس 
في  هام  حدث  وهناك  يونية.   من 
صباح 6 يونية هو استيالء إسرائيل 
قاعدة  من   ١ رقم  القتال  امر  على 
بإمضاء  والصادر  الجوية  العريش 
تعليمات  على  بناء  الدغيدي  اللواء 
ينص  والذى  العسكرية  القيادة 
تدميرها من  المقرر  األهداف  على 
وهى  اإلسرائيلية  الجوية  القواعد 
المفاعل  الى  باإلضافة  مطارا   ١3
من  بينا  وقد    . اإلسرائيلي  الذرى 
قبل ان امر القتال ١، صدر من عبد 
الناصر ثم تراجع وألغاه في توقيت 
هذا  إسرائيل  استغلت  وقد  مريب، 
بأن  االدعاء  في  الخطير  المستند 
شنها للحرب كان إجراء وقائيا قبل 
قدمته  وقد  ضربتها  مصر  تبدا  ان 
المتحدة  األمم  هيئة  الى  إسرائيل 
البادئة  هي  مصر  بان  كاثبات 
الوئائق  ضمن  كان  وقد  بالحرب 
التي  السرية   المصرية  الحربية 
تركها قائد القاعدة وقائد المخابرات 
اللذان انسحبا في عجالة ولم يحرقا 
الواجبات  تقضى  كما  المستندات 
العسكرية. حمل جمال عبد الناصر 
المشير عامر مسئولية قرار انسحاب 
الجيش من سيناء و أشار اعوانه الى 
ان عبد الناصر لم يعلم بهذا القرار 
في حينه ولم يستشار فيه والن عبد 
كسبوا  الذين  هم  واعوانه  الناصر 
وفريقة  المشير  واخرسوا  الجولة 
ادعاءات  الهزيمة  بعد  انتشرت  فقد 
الناصر وعدم مسئوليته  براءه عبد 
فيها قرار  بما  الجيش  عن قرارات 
العكس  وعلي  الكارثي.  االنسحاب 
لهم  أتيحت  فريق عامر عندما  فأن 
بعد  بحرية  التحدث  في  الفرصة 
على  اصروا  الناصر  عبد  موت 
عبد  من  صدر  االنسحاب  امر  ان 

عارضه  وقد  عامر  الي  الناصر 
عامر في البداية بينما اصر ناصر 
على وجوب طاعته باعتباره القائد 
األعلى للقوات المسلحة. يقول عبد 
تحطيم  كتابه  في  رمضان  العظيم 
يدفع  ما  هناك  يكن  »لم  اآللهه: 
في  الحربية  المعارك  ظروف  من 
سوي  القرار  هذا  التخاذ  سيناء 
وتجمع  الكفاءة....  وعدم  التخبط 
ان  على  العسكرية  المصادر  كل 
بالقوات  الحق  قد  االنسحاب  قرار 
كان  ما  الخسائر  من  المصرية 
القوات  على  متعذرا 
المهاجمة  اإلسرائيلية 
هذا  لوال  بها  الحاقه 
ليقف  حتي  القرار. 
متي  متسائال:  المؤرخ 
تحاسب أسماء مرتكبي 
تاريخيا  الجريمة  هذه 
تفعل  كما  أمتهم  امام 
في  األخرى  األمم 
الحاالت؟  هذه  مثل 
وكيف يفلت هؤالء من 
بعضهم  ويرفع  العقاب 
األبطال.   مصاف  الي 
صباح  في  صدر  القرار  ان  رغم 
اتفاق  هناك  كان  فقد  يونية   6 يوم 
جبهة  قائد  ومرتجى  عامر  بين 
خط  من  االنسحاب  على  سيناء 
الدفاع األول )على حدود إسرائيل( 
)منطقة  الثاني  الدفاع  خط  الى 
ومن  هناك.  والصمود  المضايق( 
المسلحة  القوات  في وسع  كان  هنا 
المصرية الدفاع عن هذه المضايق 
ألسابيع  تطول  قد  طويلة  لفترة 
وقف  على  إسرائيل  بذلك  وتجبر 
حرب  تتحمل  ال  انها  حيث  القتال 
طويلة...... ولكن بعد نصف ساعة 
أوامر  صدرت  االتفاق  هذا  من 
في  األول   الخط  باستعادة  نقيضة 
نفس الوقت الذى كانت تتحرك فيه 
الى  االنسحاب  امر  لتنفيذ  القوات 
الخط الثاني مما احدث ارباكا شديدا 
ثم صدر أمر ثالث بعدها بساعتين 
األول!«  االمر  تنفيذ  الى  بالرجوع 
الحميد في  برلنتي عبد  وقد ذكرت 
كتابها المشير وأنا ان عامر أخبرها 
وحد  أوامر  بدى  كنت  »انا  قائال: 
تاني يلغيها«! هل كان هناك قائدان 
ناصر من جه  أي  أوامر  يصدران 
وعامر من جه آخرى؟ ام ان أجهزة 
التشويش اإلسرائيلية التي اخترقت 
أحدثت  التي  هي  المصرية  الشفرة 
ويقول  األوامر؟.  في  التخبط  هذا 
االتفاق  انفذ  كننت  الفريق مرتجي: 
مع المشير بالصمود في خط الدفاع 
القوات  كل  رأيت  ان  الى  الثاني 
تنسحب الى غرب القناة وبوصول 
مستفسرا  العسكرية  الشرطة  مدير 
في  االن  الى  وجودنا  سبب  عن 
سيناء بعد ان اخبرنا ان القيادات قد 
القيادة  وانت  القناة  غرب  انسحبت 
وال  سيناء  في  الموجودة  الوحيدة 
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الن شعب الرب ال يخزون في زمن 
يشبعون.  الجوع  ايام  وفي  السوء 
للذي  طوبى   )4   :65 مزمور   (
في  ليسكن  وتقربه  رب  يا  تختاره 
ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدس 
هيكلك. )مزمور ٩٠:  ١4 ( اشبعنا 
فنبتهج  رحمتك  من  رب  يا  بالغداة 
ونفرح كل ايامنا.) مزمور ٩١: ١6 
( فيرد الرب قائال: من طول االيام 
مزمور  خالصي.)  واريه  اشبعه 
وعقلي  اعماقي  فتهتف   )5  :١٠3
نفسي  يا  باركي  قائلين:  متهللين 
الذي  تنسي كل حسناته.  الرب وال 
مثل  فيتجدد  عمرك  بالخير  يشبع 
النسر شبابك... وغيره من الشواهد 
بانه  الشبع  الي  تشير  التي  الكتابية 
بركة عظيمة عكس الجوع والعوز؛ 
الن الرب يفرد يديه فيشبع كل حي 
اشبع  فالرب  ورضاه؛  غناه  من 
والعسل  والسلوي  بالمن  شعبه 
بكونه  تمسكهم  زمن  طوال  واللبن 
ملكا وربا والها وسيدا علي حياتهم 
واالكثار.  االثمار  في  دائما  فكانوا 
فالشبع هو حالة مركبة من الناحية 
النفسية  والسيكولوجية  البيولوجية 
والعقلية. فعندما تكون جائعا تصدر 
احكاما خاطئة وتتصرف تصرفات 
والحيرة  بالغضب  ممتزجة 
واالنزعاج والقلق والتذمر والتسرع 
وعدم التركيز. وهذا ما وصفه كاتب 
االمثال بكل صدق وامانة  في حديثه 
مع الرب االله حيث قال: ابعد عني 
الباطل والكذب؛ ال تعطني فقرا وال 

روحيات6
امامك شبع سرور   

د. روز غطاس
غنى. اطعمني خبز فريضتي. لئال 
اشبع واكفر واقول من هو الرب. او 
لئال افتقر واسرق واتخذ اسم الهي 
باطال )امثال  3٠: 8 ، ٩(. والنبي 
عندما  الرب  شعب  يُذكر  حجي 
بعدوا عن الرب االله  قائال: زرعتم 
وليس  تأكلون  قليال.  ودخلتم  كثيرا 
تروون.  وال  تشربون  الشبع.  الى 
اجرة  واالخذ  تدفأون.  وال  تكتسون 
يأخذ اجرة لكيس منقوب )حجي ١: 
نظرنا  وجه  يسوع  الرب  لكن   .)6
الي جوع من نوع اخر سوي االكل 
البر.  الي  الجوع  وهو  والشرب 
فالرب يسوع المسيح في الموعظة 
للجياع  طوبى  قال:  الجبل  علي 
والعطاش الى البر النهم يشبعون ) 
متي 5 : 6 (. اما بولس الرسول فقد 
اعلنها صراحة انها تهذيب وتدريب 
الرسالة  في  معترفا  شخصيا  عمله 
حيث   ١٢  :4 اصحاح   فيلبي  الي 
واعرف  اتضع  ان  اعرف   »: قال 
شيء  كل  في  استفضل.  ان  ايضا 
ان  تدربت  قد  االشياء  جميع  وفي 
استفضل  وان  اجوع،  وان  اشبع 
الشبع  عملية  ان  اي  انقص«.  وان 
هي عملية تدريب واالكتفاء ما هو 
فيه  متحكم  ارادي  عقلي  امر  اال 
مكتفين  كونوا   : الرب  بقول  مؤمنا 
وال  اهملك  ال  قال  ألنه  عندكم  بما 
شبع  يمينه  في  الرب  الن  اتركك. 

سرور وخيرات ونعم لالبد.

 ١8٩٧ سنة  حبشى  سابا  ُولد 
كان  فقد  ثرية،  أسرة  فى  ونشأ 
فى  محامياً  إبراهيم  حبشى  والده 
الزقازيق وكان عديل بطرس باشا 
غالى رئيس وزراء مصر األسبق 
وبذلك يكون سابا حبشى إبن خالة 
وزير  غالى  بطرس  باشا  واصف 

الخارجية فى وزارات الوفد.

مراحل  فى  حبشى  سابا  تدرج 
من  الحقوق  ليسانس  ونال  التعليم 
ثم  سنة ١٩١8  المصرية  الجامعة 
 ١٩٢5 سنة  القانون  فى  دكتوراه 
مثل  بفرنسا  باريس  جامعة  من 
وعبد  سيداروس،  سيزوستريس 
الحميد أبو زيد. بعد تخرجه إشتغل 
ثم  سنوات  ست  لمدة  بالمحاماة 
للنائب العام ومدرساً  ُعين مساعداً 
الحقوق  بكلية  الجنائى  للقانون 
جامعة فؤاد األول )القاهرة حالياً( 
فى خالل الفترة ١٩٢١ – ١٩٢3 
ثم ُعين قاضياً بالمحكمة المختلطة 

لمدة خمس سنوات.

مديراً  وُعين  القضاء  ترك 
التجارة  بوزارة  االقتصادى  للبحث 
عدة  بها  وظل  بالقاهرة  والصناعة 
سنوات وبعدها استقال وافتتح مكتباً 

للمحاماة خاصاً به.

التجارة  بوزارة  أثناء وجوده  فى 
دراسة  على  عكف  والصناعة 
والقوانين  بمصر  التجارية  الشئون 
سنة  فى  لها.  الُمنظمة  واللوائح 
١٩3٧ فاز بعضوية مجلس النواب 

عن دائرة مصر الجديدة.

والصناعة  للتجارة  وزيراً  أختير 
عدة مرات، ففى عام ١٩٢8 أختير 
فى وزارة محمد محمود وكان أول 
فى  والصناعة  التجارة  يجمع  من 
 ١٩4٠ عام  وفى  واحدة،  وزارة 
اُختير فى وزارة على ماهر وكان 
حينما  البكوية  برتبة  عليه  اُنعم  قد 
التجارية  العالمة  قانون  أصدر 
فى  ثم   ١٩3٩/5٧ برقم  المعروف 
إسماعيل  وزارة  فى   ١٩46 سنة 

صدقى باشا.

بعد ترك الوزارة فى األربعينات 
إنتقل نشاطه إلى المؤسسات الدولية 
وخصوصاً شركات البترول والنفط 
من  للعديد  ممثاًل  واُختير  الدولية 
واألمريكية  األوروبية  الشركات 
من  لمجموعة  قانونياً  خبيراً  ثم 
شركات البترول فى البالد العربية. 

ممارسة  بدأ   ١٩5٠ سنة  فى 
الواليات  فى  القانونية  االستشارات 
البالد  وبعض  األمريكية  المتحدة 
مستشاراً  ُعين  إذ  النفطية،  العربية 
العربية  النفط  لشركة  قانونياً 
»ستاندرد  وشركة  األمريكية، 
و«أكسون«  بكاليفورنيا،  أوبل« 
نشب  وحينما  أويل«.  »موبيل  و 
السعودية  الحكومة  بين  الخالف 
بشأن  األمريكية  البترول  وشركات 
اليونانية  الشركات  إحدى  احتكار 
»أوناسيس« لنقل البترول السعودى 
حبشى  سابا  اُختير  ناقالتها،  على 
لفض  الثالثة  المحكمين  من  واحداً 

الخالف.

مجلس  رأس   ١٩56 عام  فى 
صناعة  فى  الرائدة  الشركة  إدارة 
تنمية  فى  فساهم  بأسمره،  النسيج 
فى  وخاصة  األثيوبى  االقتصاد 
وكان  المحلية،  الصناعات  مجال 
بطرس  »مريت  لـ  زمياًل  ذلك  فى 
غالى« الذى أسهم فى إنشاء مصنع 
داوه«  »دير  فى  للنسيج  آخر 

بأثيوبيا.

بتدريس  قام   ١٩6٠ عام  فى 
القانون فى جامعة كولومبيا بتيورك 
الفخرية  الدكتوراه  الجامعة  ومنحته 
فى القانون. كان يتمتع بقدرة عالية 
على الحوار باإلضافة إلى أنه كان 

يجيد االستماع إلى اآلخرين.

قرأت لك 
جنوى غاىل

الشمس ذات اجلناحني 

ختم  ظل  سنوات  خمسة  لمدة 
خزانة  في  الطين  من  مصنوع 
أن  بدون  القدس  في  االثار  علم 
تعرف قيمته االثرية ، وكان هذا 
الختم قد وجد في الجزء الجنوبي 
القديمة  المدينة  سور  سفح    من 
في القدس ، وفشلت دراسة أولية 
الذى  الختم  هذا  أهمية  إثبات  في 
يبلغ من القدم 3٠٠٠ سنة ، ولكن 
الكتابة  بدراسة  أخر  باحث  قام 
وأكتشف  الختم  علي  الموجودة 
العبرية  باللغة  الكتابة  هذه  أن 
القديمة تقرأ )ينتمى هذا الختم الي 
حزقيا أبن الملك آحاز ملك يهوذا 
صورة  الختم  هذا  علي  وظهر   )
كمثال  جناحان  بها  يحيط  الشمس 
أن  االثار  علماء  وأعتقد   ، للحياة 
حزقيا  الملك  إستخدمه  الختم  هذا 
كرمز لحماية هللا له بعد أن توسل 
الي الرب ليشفيه من مرض هدد 
وأعطاه  صالته  هللا  وسمع  حياته 
ظل  ينقل  أن   ( وهي  عالمة 
الشمس عشرة درجات الي الوراء 
الحقيقة  وهذه   8–38 أشعياء   )
المتصلة بواقع هذه الختم االثري 
تذكرنا بأن الناس في العهد القديم 
كانوا يدعون هللا كما نحن نصرخ 
اليه االن للحصول علي المساعدة 
وحتى لو كانت االجابة ال نتوقعها 
فيجب أن نطمئن أن الرب رحيم 
الشمس  يأمر  الذى  وهو  وقوى 
بالحركة ويقول فيكون ، وما علينا 

اال ندعوه فهو يعرف عنا كل شئ 
عنا  مشغوال  وليس  ينسانا  وال 
لكي يهملنا وموجود معنا في كل 
فبينما  أختبرته   ما  وهذا   ، وقت 
بسرعة  ليال  سيارتي  أقود  كنت 
مدينتى  الي  في رحلة  كيلو   ١٢٠
وصداع  مفاجئ  بتعب  شعرت 
ورفعت  حرارتي  وارتفعت  شديد 
عارف  أنا  )ربي  قائل  هلل  قلبي 
الم  في  فأننى  فساعدني  معي  إنك 
شديد ( وبينما أنا في أشد حاالت 
التعب اوقفت سيارتى علي جانب 
الطريق بالقرب من قرية صغيرة 
سمعت  دقائق   ١٠ مرور  وبعد   ،
صوتا يقول )مرحبا ، هل تحتاج 
الي مساعدة ؟( وكان المتكلم رجل 
من  أنهم  وقالوا  له  رفاق  بصحبة 
)نا  تسمى  التي  المجاورة  القرية 
يعرف  الملك  وتعنى   نياال(  مي 
لرؤية  باالرتياح  ، وشعرت  عني 
الناس ،و علمت ان الرب  هؤالء 
بانه  ليذكرني  االسم  هذا  أستخدم 
وحيدا  كنت  بينما  ويرانى   معي 
ولهذا  الطريق  علي  ومريضا  
تشجعت وقدت سيارتي الي أقرب 
الحبيب  .اللهي  القرية  في  عيادة 
بسلطانك  أؤمن  لكى  ساعدني 
االشياء  كل  علي  والقوي   الكبير 

وأن التمس مساعدتك دائما. 

السنة احلادية عشر، العدد )274( - األربعاء 29 أغسطس 2018

يطلق الكتاب المقدس تعبير شبعان 
علي  وايوب   ، ابراهيم  علي  ايام 
سبيل المثال) تكوين ٢5 : 8 ؛ ايوب 
يعملها  صفة  فالشبع   .)  ١٧  :  4٢
االنسان في شخصيته وهذا ما يؤكده 
يذكر  عندما  ايضا  المقدس  الكتاب 
العسل  تدوس  الشبعانة  النفس  ان 
وللنفس الجائعة كل مر حلو) امثال 
الشبع  سنين  ووصف  (؛   ٧  :  ٢٧
ايام يوسف بانها سنين شبعا عظيما 
) تكوين 4١ : ٢٩ (؛ وهو ما اكده 
وعمل  به  التصق  اذا  لشعبه  الرب 
بناموسه وكان ناموس الرب مسرته 
واالثمار) سفر  للشبع  يكونون  انهم 
اكلت  فمتى  قوله:  مؤكدا  الالويين( 
ألجل  الهك  الرب  تبارك  وشبعت 
)تثنية  اعطاك  التي  الجيدة  االرض 
اعلنه  ما  ايضا  وهذا  ١٠(؛   :8
تعرفني   ١١ : المزمور ١6  كاتب 
سرور.  شبع  امامك  الحياة.  سبيل 
االبد.)مزمور  الى  نعم  يمينك  في 
انظر  فبالبر  انا  اما   )١5  :١٧
وجهك. اشبع اذا استيقظت بشبهك؛ 
الودعاء  يأكل   )٢6  :٢٢ )مزمور 
ويشبعون، يسبح الرب طالبوه. تحيا 
قلوبكم الى االبد. وذلك الن الشبعان 
بالمثل  دائما ما يغني؛ هذا يذكرني 
بكوا-  -اي  زنوا  جاعوا  المصري: 
)١٩  :3٧ )مزمور  غنوا.  شبعوا 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)27( د. سابا حبشى )1897 – 1996(

الرياضات  من  العديد  مارس 
فى  بيته  من  يمشى  فكان  البدنية، 
الدقى إلى ميدان األوبرا وبالعكس 
باإلضافة إلى ممارسة لعبة التنس. 
والفرنسية  اإلنجليزية  يجيد  كان 
واأللمانية،  اإليطالية  نفسه  وعلّم 
كتابات  قراءة  يهوى  كان  كما 
 Shakespeare »شكسبير« 
كان  الذى  والكتاب  والمتنبى. 
يُفضل قراءته هو »ساعد نفسك« 
 Smiles »سميلس«  د.  للمؤلف 
ليحسن  اإلنسان  يدفع  كان  والذى 

نفسه بنفسه. 

من  العديد  على  حصل 
فارس  وسام  الرفيعة:  األوسمة 
الذى  البريطانية  اإلمبراطورية 
عام   Sir »سير«  لقب  يمنحه 
١٩4٢، الوشاح األكبر الهمايونى 
من إمبراطور إيران عام ١٩44، 
عام  إيطاليا  من  األكبر  الوشاح 
أثيوبيا  من  األكبر  النجم   ،١٩46

عام ١٩٧4.

 فى عام ١٩٧٩ عاد إلى مصر 
أنور  محمد  الرئيس  من  بطلب 
غادر  قد  كان  أن  بعد  السادات، 
واستقر   ١٩56 عام  أمريكا  إلى 
بها، كأحد خبراء االقتصاد لتحرير 
الرئيس  وكان  المصرى  االقتصاد 
استثمار  زيادة  يُشجع  السادات 

رأس المال الغربى فى مصر. كان 
المصرية  الحكومة  على  أنه  يرى 
معطية  االقتصاد  فى  تتحكم  أن 
إلى  نصل  حتى  للصناعة  أهمية 
المنتجات  لتحل  الذاتى  االكتفاء 
المحلية محل البضاعة المستوردة، 
ولكن  عشوائياً  يتحقق  ال  وهذا 

بالدراسات اإلحصائية الجادة.

عندما عاد إلى مصر إستقر بها 
بالدقى،  ُمصّدق  بشارع  فيال  فى 
جريدة  فى  له  نُشر  حوار  وفى 
 ٢6( بعدد  ويكلى«  »األهرام 
 ١٩٩٢ ديسمبر(   ٢  – نوفمبر 
قال: )لدّى دائماً حب نحو مصر، 
وفى نهاية العمر ال فرق لدّى إن 
كنت أموت هنا فى مصر أم هناك 
األمريكية(.  المتحدة  الواليات  فى 
نظراً  األخيرة –  الفترة  فى  وكان 
من  تمنعه  بقدميه  لحقت  إلصابة 
الحركة – فكان يتأثر بعدم قدرته 
على توديع ضيفه حتى باب الفيال، 
لذلك كان يكتفى بتقبيل يدى ضيفه 

عند مغادرته.

 ١٩٩6 يونيو   ١٠ األثنين  وفى 
يُعالج  وهو  هذا  عالمنا  عن  رحل 
تاركاً  لندن  مستشفيات  إحدى  فى 
ذكريات طيبة فى كل من عرفوه.
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الشياطين  اتباع  دوما  السحرة 
وهما علي النقيض من أدني الحقائق 
في  ينغمسون  لكونهما   بها  المسلم 
العقول   وتشكيك  النفس   شهوات 
ومعاناتهم   أنفسهم   في  البسيطة  
الطارئة  وغير الطارئة بال خطوط 
الزمان  خارج  هما  لذا  حمراء 
والمكان  في عصر اإلنترنت مهما 
الزائفة حول قضية  إدعائتهم  كانت 
وغير  العربي  واقعنا  قضايا  من 

العربي في معتقد اسمه الوهم !

بكل  الوهم  ينسجون  فالسحرة 
وفجور   غباء  بكل  بل  ودهاء  مكر 
حياتهم  أبسط  يدرك  ولمن  وحماقة 
الزائفة والبغيضة  بكل صور القبح 
يتعجب  المرير  والجهل  والمرض 
مفتوح  إبتزاز  إليه من  مما وصلوا 
سواء  عربية  اجتماعية  لطبقات 

كانت ثرية أو فقيرة  !

السحرة  لعالم  ينجذب  ولألسف 
كثيرا من النساء الذين يكونون مادة 
عالجهم  مزاعم  تحت  لهم  خصبة 
مثال من العقم  او العنوسة أو أشياء 

أخري تهم عالم النساء 

وتغريهم بأقوال السحرة أكثر من 
قصائد الشعراء !

مواقع  علي  اليوم  والسحرة 
الفيسبوك   اإلجتماعي  التواصل 
كثيرون  الرقمية  الوسائط  وسائر 
صور  في  الوهم  يقدمون  لكونهم 
من الحقيقة التي هي معدومة تماما 
عقود  منذ  السحرة  عالم  وتشبه 

طويلة في صورإلكترونية !

باهظا  ثمنا  النساء   دفعت  فكم 
مواقع  علي  الساحرة  األوهام  لتلك 
سحرة  من  اإلجتماعي  التواصل 
إلكترونية   وبعقول  مختلف  زمن 
الزائف  التواصل  متعة  منحتهم 
حطمت  التي  الزائفة  الصداقة  بل 
يد  في  العوبة  وجعلتهم  حياتهم 
غير  لكونهم  الجدد  السحرة  هؤالء 

سحرة فرعون  وهمان !

بكل  نسائية  لعقول  بل هم سحرة 
تحتاج  والتي  المريضة  اساليبهم  
إلي وقفة من جانب األجهزة األمنية  
العربية التي يجب أن  تراقب مواقع 
الفيسبوك   اإلجتماعي  التواصل 
السحرة  هؤالء  مزاعم  من  لحد 
النسائي  العقل  داخل  تغلغلوا  الذين 
المحيط  من  النسائي  وغير  العربي 
القذرة  األساليب  بكل  الخليج  إلي 
التي دفعوا ثمنها من نصب واحتيال 

السحرة والنساء !!

بقلم عبدالواحد محمد

واغتصاب وهدم لبيوتهم السعيدة !

فلقد ارسلت لي بعض النساء  كاتب تلك السطور 
المتواضعة  في عواصم عربية  كثيرا من حكاوي 
الفيسبوك وعالم هؤالء السحرة الجدد عبر اميلي 
اإللكتروني  يطلعونني  علي مما وقعوا فيه بحسن 
نية من خالل تواصلهم من تلك النوعية من البشر 
الذين هم بالفعل شياطين وسحرة عالم إلكتروني 

مفتوح !

فمنهم من تعرضت إلبشع أنواع اإلبتزاز المالي 
والجسدي  تحت تهديهم من خالل تبادلهم الرسائل 
محادثات  خالل   من  أو  البعض  بعضهم  مع 
الواتساب  الصوتية  والمكتوبة  نتيجة لما وقعوا 
فيه من قول جاء بحسن النوايا من جانب النساء!

 لكن لعالم السحرة قلوب سودواية  ال تعترف 
والكذب  الوهم  فهم  لهم  حياة  الغاب  قانون  بغير 

وخراب الديار!

اليوم اليكفي وسط  العربية  الدراما  تقدمه  وما 
عالم  صداقات  بأسم  ترتكب  التي  المآسي   كم 
الفيسبوك  لتوعية ولتبصير الفتاة العربية والمرأة 
بخطورة التواصل اإللكتروني  بل الثقة في هؤالء 
السحرة بقذف كلماتهم إليهم بكل بساطة  واعتزاز 

وكأنهم مالئكة  حياة والعكس هو الصواب !

لتلك  ثمنا  حياتهم   النساء  بعض  دفعت  فكم 
الجدد  السحرة  هؤالء  مع  اإللكترونية  العالقات 
الفيسبوك   اإلجتماعي  التواصل  صفحات  علي 
ولقوا مصيرا اسودا إنعكس علي أسرهم بالفضائح 
التي تبث ليل نهارعلي تلك المواقع اإللكترونية !

والفساد  والقبح  الجريمة  صور  كل  تفشي  بل 
التي هي  نتيجة االستهتار بكل مشاعر اإلنسانية 

البناء وليست الهدم !

  الكيمياء وتأمالت يف سفر 
التكوين

احللقة الرابعة 
األكسجني واهليدروجني و إنبات األرض 

حلياة األنسان والكائنات احلية األخرى

)تك ١: ١١(: َوَقاَل هللاُ: »لِتُْنِبِت اأَلْرُض ُعْشًبا َوَبْقاًل يُْبِزُر 
َعلَى  ِفيِه  ِبْزُرُه  َكِجْنِسِه،  َثَمًرا  َيْعَمُل  َثَمٍر  َذا  َوَشَجًرا  ِبْزًرا، 

اأَلْرِض«. َوَكاَن َكذلَِك 

ِبْزًرا  يُْبِزُر  َوَبْقاًل  ُعْشًبا  اأَلْرُض  َفأَْخَرَجِت   :)١٢  :١ )تك 
َكِجْنِسِه، َوَشَجًرا َيْعَمُل َثَمًرا ِبْزُرُه ِفيِه َكِجْنِسِه. َوَرأَى هللاُ ذلَِك 

أَنَُّه َحَسٌن

وهنا يستمر الرب يسوع بإعجاز علمي في إنبات األرض 
كامة  بيئة  خلق  أجل  من  والتكوين  الخلق  مراحل  من  وهي 
متكاملة  لراحة األنسان وتلبية أحتياجاته وأحتياجات الكائنات 
الحية األخرى فهو له المجد ال ينسى ويهتم ويرعى ويرزق 

ويعطي بسخاء كل خليقته.

من  و  الحية  الكائنات  من  رئيسية  مجموعة  هي  النباتات 
أمثلتها األعشاب والحشائش واألزهار و األشجار ------- الخ. 
أهم ميزة للنباتات انها ذاتية التغذية بالتالي توفر الغذاء لنفسها 
باألكسجين  البيئة  تمد  أنها  إلى جانب  للمخلواقات األخرى  و 
الذي هو أساس الحياة كما سبق ذكره في الحلقات السابقة. و 
تغطي النباتات معظم سطح األرض، وتستطيع أن تعيش في 

جميع البيئات

 

لك أن تتخيل 

الشجرة هي  أن كل ورقة خضراء من هذه  القارئ  عزيزي 
بتقنيات  مجهزين  كامل  ومصنع  كيميائي  معمل  بمثابة 
وتجهيزات علمية فائقة الدقة وعن طريق هذه الورقة الخضراء 
يتم الغذاء الذاتي للنبات و أمداد البيئة ايضا بالغذاء واألكسجين 
أو  أوالتمثيل الضوئي  بالتخليق الضوئي  العملية تسمى  وهذه 

التركيب الضوئي.

ونبدء األن في شرح وتفسير هذا األعجاز العلمي الرباني:

ورغم بساطة هذه المعادلة في وضعها السابق ولكنها تتم في 
خطوات معقدة، وتتم هذه المعادلة في مرحلتين:

تفاعالت  الضوء وهي  تفاعالت  تسمى  و  األولى  المرحلة 
تعتمد على وجود الضوء كمصدر للطاقة وتعمل عليه :

 يمتص جزيء من الكلوروفيل)الصبغة الخضراء( الضوء 
الكلوروفيل  عليه  ويطلق  عالية  طاقة  ذات  نشطا  يصبح  و 
النشط. للكلوروفيل النشط القدرة على نقل طاقته بطريقتين . 
يستخدم بعض الطاقة لشطر جزيء الماء الموجود بين جزيئات 
الكلوروفيل إلى هيدروجين و أكسجين . ويستخدم المتبقي من 
الذي  األدنوسين  فوسفات  ثالثي  يسمى  مركب  لصنع  الطاقة 

تستخدمه خاليا جميع الكائنات الحية لتخزين الطاقة

 . اكسجين  و  هيدروجين  إلى  الماء  ينشطر جزيء  فعندما 
ليعمل على  الخضراء  البالستيدات  داخل  الهيدروجين  يمكث 
استمرار الكثير من التفاعالت الكيميائية . ويطلق االكسجين  

مصدر الحياة إلى خارج الورقة النباتية من خالل الثغور 

الضوئي:   البناء  دورة 
ورقة النبتة هي الموقع األولي 
في  الضوئي  التمثيل  لعملية 

النباتات   

تفاعالت  وهي  الظالم  تفاعالت  تسمى  و  الثانية  المرحلة 
تعمل ليال وفي الظالم استغالاًل للمنتجات النهارية التي أنتجت 

في الضوء : 

يتحد ثاني أكسيد الكربون )الموجود في الهواء والذي يدخل 
من فتحات على سطح النبات تسمى بالثغور( بالهيدروجين و 
مركب ثالثي فوسفات األدنوسين المتكونين في المرحلة االولى 
. و في هذه المرحلة ال تحتاج التفاعالت الكيميائية للضوء و 
تنتج هذه التفاعالت الكيميائية الجلوكوز و السكريات البسيطة 
األخرى و يستخدم النبات هذه السكريات في العمليات الحيوية 
. ويستخدم بعض السكريات من اجل انتاج الطاقة . وقد تتحد 
السكريات االخرى كيميائيا لتكون النشويات المعقدة التركيب 
الزيوت  لتكون  أخرى  كيميائية  تفاعالت  في  تدخل  قد  أو   .

النباتية و البروتينات 

 

ويالحظ هنا الترتيب العلمي والتسلسل المنطقي الذي انتهجه 
الرب يسوع في إتمام عملية التمثيل الضوئي للنبات حيث أنها 
السماء  الموجود في جلد  الضوء  بتوافر  اال  تتم  أن  يمكن  ال 
الفضاء الخارجي وثاني اكسيد الكربون الموجود في الغالف 

الجوي وهو جلد الماء الذي سبق وخلقهما الرب يسوع.

  د. شاكر اسطفان

والشباب  العربية  للمرأة  شاملة  توعية  إلي  نحتاج  الريب 
صغير السن في الجامعات والمدارس  بأخطار من وراء عالم 
العربية   الفيسبوك من السحرة الجدد حتي نحمي  مجتمعاتنا 
الكبير  المجتمع  ثمنها  يدفع  كوارث  بل  جسيمة  اخطار  من 
وليست النساء والشباب  صغير العمر  فكلنا الوطن الذي نأمل 

له كل منازل التقدم  والسالم واإلبداع !

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

 8164gindi@rogers.comاوahram.teeba@gmail.com   



البابامكاريوس الثالث )18 فرباير 1872 - 31 أغسطس 
1945( البطريرك ال 114 للكرازة املرقسية

البطريرك الباكي

جمال أسعد

السنة احلادية عشر، العدد )274( - األربعاء 29 أغسطس 2018أخبار وأراء8

فاكرين طبعا  كلنا حكاية جحا.. وإبنه... 
االب   إن  فكروا  وإبنه  جحا  لما  وحماره... 
»أى جحا »  يركب الحمار عشان مايتعبش 
واإلبن يمشى بجوار الحمار.. الناس شافتهم 
وقالوا:  إيه االب المفترى ده.. راكب على 
الحمار وسايب إبنه ضناه الصغير الضعيف  
الناس   يريحوا  حاولوا  وإبنه  جحا  يمشى... 
إبنه  خلى  فجحا  تصرفاتهم...  بتدين  اللى 
كان  فما  يمشى...  وهو  الحمار  يركب على 
االبن  على  يلوموا  بدأوا  إنهم  اال  الناس  من 
ويقولوا:  شوفوا الواد قليل الذوق اللى مش 
متربى... سايب أبوه العجوز يمشى فى عز 
جحا  حاول  الحمار..  ع  راكب  وهو  الحر 
عطف  إكتساب   تالته...  محاوله  فى  وابنه 
يلوموهم  أو  يدينوهم  جعلهم  من  بدال  الناس 
بأن قرروا يمشوا هما اإلتنين  بجوار الحمار  
دول  الهبل  إيه  قالوا:  شافتهم  لما  فالناس 
ماشيين جنب الحمار وتعبانين هما االتنين.. 
مش  كان االحسن  ان واحد منهم يركب ع 
الحمار.. أخر مازهقوا فكروا يشيلوا الحمار 
على دماغهم ويمشوا بيه... لعلم يسلموا  من 
كالم الناس  وإدانتهم ... فما كان من الناس 
اال زيادة اإلتهام واالدانه ووصفهم  ل جحا 
وإبنه بالتخلف والجنون إلنهم تاعبين نفسهم 
كتفهم  على  الحمار  شايلين  و  االتنين   هما 
جحا  ساعتها  إن  وأتصور  بيه...  وماشيين 
المشهوره   المقوله  وقال  منهم  لواحد  بص 
والمستعمله  بشده  فى الوقت الحالى.. بص 
مال..  »وإنت  تردد   غير  من  له  وقال  له 
أمك..»  وأعتقد أن الحكايه كلها خياليه ومن 
نوادر جحا اللى كان دايما يحاول يعلم الناس 
دروس  من خالل هذه  النوادر...  خلونا بقى 
ندخل فى الجد ونحكى قصص حقيقه لحكايات 
السيد  مايفعله  عن   المقدس  الكتاب  رواها 
المسيح له المجد... فى حاالت فعال تستدعى 
فعال اإلدانه.. طبعا  كلنا نعرف القصه التاليه  
حين قدم الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في  
زنا... ولما اقاموها في الوسط.. وقالوا  له:  
في  تزني  أمسكت وهي  المرأة  هذه  معلّم  يا 
الناموس اوصانا  الفعل... وموسى في  ذات 
ان مثل هذه ترجم... فماذا تقول انت.. قالوا 
به  يشتكون  ما  لهم  يكون  لكي  ليجربوه  هذا 
عليه... واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان 
يكتب باصبعه على االرض... ولما استمروا 
يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بال 
خطية فليرمها اوال بحجر.. ثم انحنى ايضا 
واما  االرض..  يكتب على  وكان  اسفل  الى 
تبّكتهم  ضمائرهم  وكانت  سمعوا  فلما  هم 
الشيوخ  من  مبتدئين  فواحدا  واحدا  خرجوا 
والمرأة  وحده  يسوع  وبقي  اآلخرين...  الى 
واقفة في الوسط... انتصب يسوع ولم ينظر 
هم  اين  امرأة  يا  لها  قال  المرأة  احدا سوى 
احد...  دانك  عليك...أما  المشتكون  اولئك 
 : يسوع  لها  فقال  سيد...  يا  احد  ال  فقالت  
وال انا ادينك... اذهبي وال تخطئي ايضا«.. 
دانك  أما  المسيح...  السيد  كلمة  قوى  جميلة 
القصه  فى  الحظت  أدينك...  أنا  وال  أحد.. 
كانت  سمعوا..  لما  واألخرين  الشيوخ  إن 
ضمائرهم تبكتهم... خرجوا واحدا فواحدا... 
فكرت برضه لقيت إن إحنا فى جعبتنا... أو 
طول  كتيره...  حجاره  نحمل  جيوبنا..  فى 
نقصد...  ما  غير  من  حتى  إدانه...  الوقت 
للحياه...  نمطا عاديا  اإلدانه أصبحت  وكإن 
حتى وإحنا جوه الكنيسه... ال تخلوا جيوبنا 
بتتقل  دى  الحجاره  إن  أعتقد  حجاره...  من 
ماربنا  زى  خفاف  بنبقى  مش  خطواتنا... 
ماوصى تالميذه  اإلثنى عشر حين  أرسلهم 
المرضى...  ويشفوا  هللا  بملكوت  ليكرزا 

قالهم  فاكرين 
التحملوا  اإيه: 
للطريق:  شيئا 

والفضه...  والخبزا  والمزودا  عصا  ال 
بس  مش  يعنى  ثوبان...  للواحد  واليكون 
زياده...  أوثوب  لبس  ومايحملوش   خفاف 
أل كمان والمزود... والخبز...  شوفوا بقى 
خطواتنا  بتتقل  بنشيلها  اللى  الحجاره  كمية 
اللى  الراهب  حكاية  برضه  تذكرت  إيه.  أد 
إمرأه خاطئه  وجريوا  زمايله شافوا عنده  
بسرعه... بكميه كبيره من الحجاره.. ليبلغوا 
رئيس الدير... وذهب معهم... وكان يمشى 
المخطئ  الراهب  ليعطى  شديد...  ببطئ 
وفعال  إخفاؤه...  أو  األمر  لتصليح  فرصه 
ماجور  تحت  المرأه  بإخفاء  الراهب  أسرع 
الخبيز  فى  يستخدم  كبير  وعاء  الماجور   (
رئيس  كده(...  قبل  اإلسم  يسمعوا  لم  لمن 
فتش  وفعال  ده..  الماجور  فوق  قعد  الدير  
يطلبوا من  واتكسفوا  المكان...  الرهبان كل 
ليفتشوا..  مكانه  من  يقوم  أن  الدير  رئيس 
وستره  الدير...   رئيس  مافعله  طبعا 
عن  تاب   خلته  إدانته  وعدم  الراهب  على 
موضوع  بعد  الحادثتين  تذكرت  الخطيه... 
دير  رئيس  أبيفانيوس  األنبا  أوقتل  إستشهاد 
معرفش...  مين...   يد  على  مقار...  أبو 
اللى  الرأى  أو  التحليل  الى  أميل  كنت  وإن 
الموضوع مدبر من جانب جهاز  إن  بيقول 
العام...  الرأى  لشغل  المصرى   المخابرات 
بالفعل...  حدثت  التى  البلبله...  وإحداث 
الحجاره...  بإلقاء  الكثيرون..  سارع  فقد 
أو  الراهب.. سواء وحده  قام  لو  أقول حتى 
بمساعدة راهب أخر... بعملية القتل... فيجب 
علينا أن نصلى من أجلهم ونصلى أن يتوبوا 
فيه  كان  كده  سنه  كام  من  قلبهم..  من  فعال 
قصه عن شخص إسمه متى... متى ده كان 
بيمر  وكان  السينما..  فى  ريجيسير  شغال  
الممثله   إيه متى.. قتل  بضائقه ماليه.. عمل 
الباب  له  فتحت  إنها  مع  حمدى«...  »وداد 
الشاى...  له  تعمل  وقامت  وإستضافته... 
فقتلها.. الدنيا طبعا قامت... والحجاره كتير 
إترمت على متى.. لسه القصه ماخلصتش.. 
متى اتحكم عليه باإلعدام.. بس قبل مايتعدم.. 
بكاءا مرا... مش  ندم فظيع وبكى  ندم  متى 
تلفزيونى  برنامج  فى  شكله  أنسى  قادره 
كل  قدام  وتوبته  ندمه  وبيعلن  بيعيط   وهو 
الناس.. فاكره دموعه كويس.. وأكيد الدموع 
دى كانت غاليه عند ربنا.. وأكيد خرج من 
الدنيا دى مبررا.. وأكيد سرق الملكوت ... 
المسيح  السيد  لقاء  ومنها  كتيره...  االمثله 
إمتدحها   حين  السامريه  أو  الخاطئه  بالمرأه 
لما  سألها عن زوجها وردت عليه وإستحسن 
مع   « أجبتى  »بالصواب  لها  وقال  صدقها 
إنه عارف كويس أوى إنها اإنسانه خاطئه... 
لها...  إدانته  وعدم  معها  ولطفه  بمحبته 
مبشره..   إلى  خاطئه..  من  المرأه  تحولت 
تركت جرتها.. وقالت ل اأهل بلدها »إنسان 
قال لى كل مافعلت ».. اإلدانه حاجه صعبه 
لنا  قال  المسيح  السيد  إلن  ومخيفه...  جدا 
»التدينوا لكى التدانوا »... يعنى ممكن عدم 
إدانتنا لألخرين  تجعل خطايانا تمحى ويتركنا 
الديان العادل بال عقاب... إلننا لم ندن أحد.. 
الراهب...  يدينون  األن  المسيحين  بعض 
حتى لو م يكن هو القاتل الحقيقى.. وبعض 
 « شيحه  »حال  الممثله   يدينون  المسلمين 
إلنها تخلت عن النقاب  وخلعت الحجاب بعد  

أن إرتدته لمدة ١٢ عام... 

]البقية ص 17[

كفايانا ..... إدانه

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

كان مطران أسيوط قبل أن يصبح البابا، وهو 
البابا  بعد  البابا  يصبح  مطران   / اسقف  ثاني 

يوحنا التاسع عشر )١٩٢8 - ١٩45(

ولد في مدينة المحلة الكبرى في ١8 فبراير 
سنة ١8٧٢ من أسرة عريقة مشهورة بأسرة 
منذ  فنشأ  والتدين  بالفضيلة  امتازت  القسيس 
تلقي  تقي  متدين  وسط  في  أظفاره  نعومة 
الكبرى  بالمحلة  والثانوية  االبتدائية  علومه 
وطنطا وكان منذ صباه زاهدا مولعا بالوحدة 
مهتما بحفظ األلحان الكنسية.                                                 

العالم وقصد  السادسة عشر هجر  بلغ  لما   
دير األنبا بيشوي بوادي النطرون سنة ١888م 
اسمه  والزهد وكان  العبادة  في  وحقق رغبته 
ودرس  للعبادة  فتفرغ  المسيح  عبد  الراهب 
والطقوس  الكنسية  والكتب  المقدس  الكتاب 
وتقواه  فضائله  ظهرت  ما  وسرعان  القبطية 
وذاعت سمعته الطاهرة بين الرهبان وقد امتاز 
بنسخ الكتب وحسن الخط القبطي والعربي كما 
خاصة  الدينية،  القبطية  الزخرفة  فنون  اتقن 
الكنائس  في  توضع  التي  القبطية  الصلبان 
مجلدات  ثالثة  اصدر  وقد  اشكالها،  بجميع 
في  قسا قضى  سيم  أن  المجال،وبعد  ذلك  في 
توجه  ثم  سنوات  ست  حوالي  الكنسية  الحياة 
البراموس سنة ١8٩5م حيث سامه  دير  إلى 
الخامس قمًصا وكاتًما السراره  البابا كيرلس 
كما كلفه بالتدريس في مدرسة الرهبان واسند 
ايه التدريس اللغة القبطية والفرنسية وكان في 
ولكنه  مصر.  لكرسى  مطرانا  يرسم  ان  نيته 
بعد ٢5 شهر من وصول القمص عبد المسيح 
أسيوط  اسقف  ميخائيل  االنبا  مات  للقاهرة 
ووقع  اسيوط  من  وفد  القاهرة  إلى  فحضر 
اختيارهم على القمص الجليل وزكوه مطرانا 
السيوط فلم يقبل البابا في بادئ االمر طلبهم 
للقاهرة  مطرانا  ليقيمه  به  يحتفظ  كان  ألنه 
الكرازة  الشئون  إدارة  في  لغبطته  ومساعد 

المرقسية.

االنبا مكاريوس مطران أسيوط:-

ولما الح الوفد في الطلب واشتدوا في الرجاء 
قبل البابا اختياهم له ورسمه مطرانا ألسيوط 
في ١١ يوليو ١8٩٧ م وكان وقتئذ في الرابعة 
والعشرين من عمره وسماه مكاريوس فذهب 
له  يافع ال سالح  إلى مقر كرسيه وهو شاب 
اال تقواه وزهده وعلمه فشمر عن ساعد جده 
وتجربتهم  الشيوخ  وحنكة  عزمه  وماضي 
بالرغم من حداثة سنه في ضم الشتات وتركيز 
للشعب وحدته وللكنيسة مقامها  العقيدة فحفظ 

وقدسيتها ونجح نجاح باهر. 

ولَم  يكتف بالبرنامج الذي وضعه لإلصالح 
الكنسي , بل عقد مؤتمرا قبطيا عظيما في مدينة 
أسيوط سنة ١٩١٠ م رغم االعتراضات التي 
قامت في سبيله ولم يكتف بذلك بل قدم للبابا 
كيرلس الخامس في أول سنة ١٩٢٠ م رسالة 
عن المطالب اإلصالحية الملية باالشتراك مع 
وأبنوب  منفلوط  أسقف  ثاوفيلس  األنبا  زميله 
في  كفاءته ورغبته  دل علي عظم  مما  وقتئذ 

إعالء كلمة الحق.               

البابا مكاريوس الثالث:-

ولما تنيح البابا يوأنس التاسع عشر في سنة 
١٩44 م شاءت العناية االلهية ان يتبوأ االنبا 
ورسم  المرقسى  العرش  الثالث  مكاريوس 
 ١3 في  المرقسبة  الكرازة  على  بطريركا 

فبراير١٩44م.

 بعد ان تم احتفال تجليس قداسته بالكنيسة 
الكرسي  مقر  هي  التي   ( بالقاهرة  المرقسية 
السكندري آنذاك ( أقيمت حفل استقبال لآلباء 
حضر  الذي  والشعب  والكهنة   المطارنة 
البابوي  المقر  امام  الكنيسة  فناء  الرسامةفي 
)اذ ان من عادة دير القديس االنبا أنطونيوس 
الوليمة  يقدم  بان  الكاتدرائية  امام  مقره  الذي 
باحثا عن  قداسته  تلفت   ،،) المناسبة  هذه  في 
القمص َداُوَد المقاري الذي كان مرشحا أمامه 
فلما لم يجده سال االنبا يوساب مطران حرجا 
َداُوَد  لم ترسلوا البونا  لماذا   ( آنذاك  القايمقام 
بالحضور ؟( فأجابه بان وفدا من ثالثة كهنة 
ال  قامته  بان  واجابهم  فرفض  لدعوته  ذهبوا 
تسمح بان تكون دعوته كذلك ،،ليس اقل من 
او  األساقفة  من  عدد  الصطحابه  يحضر  ان 

المطارنة وليس كهنة،،،

أني  بقوله:-   علق  بل  قداسته  ينفعل  لم 
الذي  الدير  رهبان  أفضل  من  انه  اعرف 
له  قولوا   ، آبائي  يا  وعموما  عليه،،،  اشرف 
من  اكثر  الكرسي  هذا  علي  اجلس  لن  باني 
عام ونصف،، وسيجلس عليه من بعدي االنبا 
الثاني ،،وهللا يكون في عون الطائفة  يوساب 

في هذه األيام العصيبة.

الثالث  مكاريوس  البابا  تبوأقداسة  أن  وبعد 
البطريركيه اصدر وثيقة تاريخية في  كرسى 
٢٢ فبراير ١٩44م غرضها األساسي إصالح 
وامر  وروحيا  علميا  رهبانها  وترقية  االديرة 
هذا  أدى  وقد  ورؤسائها  نظارها  بمحاسبة   
المقدس  المجمع  بين  كبير  انقسام  إلى  االمر 
يونيه ١٩44م   ٧ وفى  العام  الملي  والمجلس 
وزير  وإلى  البابا  إلى  المقدس  المجمع  قدم 
العدل مذكرة باالعتراض على قانون األحوال 
الشخصية لغير المسلمين ألنه يهدم قانونا من 
من  سرين  يمس  كما  القبطية  الكنيسة  قوانين 
اسرار الكنيسة وهما سر الزواج وسر الكهنوت 
وقد استمر النزاع وتعذر التوفيق بين المجمع 
التي  المحاوالت  وفشل  العام  الملي  والمجلس 
قام بها البابا للتوفيق بينهم حتى اضطر البابا 
العاصمة مقر كرسيه واعتكف في  إلى هجر 

حلوان.

الدموع  تنهمر  بنفسه  انفرد  كلما  وكان 
بقيت  ربتني  يا  لنفسه:  ويقول  خديه  علي 
كان  مطرانا  كنت  لما  ألني  مطرانيتي،  في 
ترك  قرر  ان  مباشرة..بعد  يستجيب  هللا 
البطريركية، وغادر إلى دير األنبا بوال بالبحر 
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بقعـــــة ضــــوء 
اخلالفة العباسية واالحندار )جرء أول(               

فاروق عطية

آراء

   استمرت الخالفة العباسية لمدة ثالثة قرون، 
مّرت بعدة مراحل مختلفة كأي امبراطورية في 
قوتها  ألوج  وصلت  وحين  قوية  بدأت  التاريخ 
حتي  رويدا  رويدا  التراخي  في  بدأت  وُعناها 
وصلت لإلضمحالل، والمراحل التي مرت بها 

هي:       

المرحلة  وعرفت  األول:  العباسي  العصر 
األولي منه بالعصر الذهبي خاصة خالل عهدي 
االهتمام  زاد  المأمون،  وابنه  الرشيد  هارون 
الكبيرة  المساجد  كبناء  الداخلية  باإلصالحات 
ألول  القناديل  استعملت  كما  الفخمة  والقصور 
والمساجد، وتطورت  الطرقات  مرة في إضاءة 
كما  والتقنية.  الفلكية  الفيزياء  خصوًصا  العلوم 
الترع  وحفرت  الكبيرة  والقناطر  الجسور  بنيت 
لتشجيع  ذلك  األنهار  بين  الموصلة  والجداول 
وازدهرت  العلمية  الحركة  نشطت  الزراعة. 
ترجمة كتب العلوم اإلغريقية والهندية والفهلوية 
والفرس  السريان  يد  على  العربية  اللغة  إلى 
والروم والقبط من أهالي الدولة العباسية، الذين 
عدة  وابتكروا  العلوم  تلك  تطوير  على  عملوا 
اختراعات مفيدة كالساعة المائية، كما ازدهرت 
الفلسفة، واكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبرى: 
أهل  عند  والحنبلية  والشافعية  والمالكية  الحنفية 
السنة، والجعفرية والزيدية عند الشيعة، وبرزت 
كتاب  مثل  والفنية  األدبية  األعمال  من  الكثير 

من  الكتاب  أهل  وليلة وغيرها. ساهم  ليلة  ألف 
النهضة  بهذه  والصابئة  واليهود  المسيحيين 
وفالسفة  وأدباء  علماء  منهم  وبرز  الحضارية، 

كبار.

على  الرشيد  اعتمد  خالفته،  بداية  خالل 
البرامكة وعهد إلى يحيى البرمكي بالوزارات، 
الوضع  واستمر  مطلقة،  صالحيات  إياه  مانًحا 
البرامكة  نفوذ  كذلك حتى عام 8٠5م حين زاد 
وزيادة  نفوذهم  امتداد  من  الرشيد  وتخّوف 
أموالهم وميل الناس إليهم، فصادر أموالهم وقتل 
قادتهم وسجن القسم األكبر منهم. توفي هارون 
البيعة  وأخذت  خراسان  في  عام 8٠٩م  الرشيد 
البنه األمين وفًقا لوصية والده التي نصت أيًضا 
األمين  أن  إال  األمين،  أخاه  المأمون  يخلف  ان 
الناطق  ابنه مو سى  سريًعا ما خلع أخاه وعين 

بالحق ولًيا للعهد. 

كان المأمون آنذاك في خراسان، فلما علم أن 
أخاه قد خلعه عن والية العهد أخذ البيعة من أهالي 
خراسان وتوجه بجيش لمحاربة أخيه، واستمرت 
استطاع  أن  إلى  سنوات،  أربع  بينهما  الحروب 
األمين  على  والتغلب  بغداد  محاصرة  المأمون 
وقتله عام 8١3م ظافًرا بالخالفة.    تفّرد عهد 
للعلوم من فلسفة وطب  المأمون بتشجيع مطلق 
ورياضيات وفلك واهتمام خاص بعلوم اليونان، 

وأسس جامعة بيت الحكمة عام 83٠م في 
جامعات  كبريات  من  كانت  والتي  بغداد 
عصرها، واختُرع في عهده االسطرالب 
وعدد من اآلالت التقنية األخرى، وحاول 
العلماء قياس محيط األرض ما يدّل على 
وتطور  ناحية  من  بكرويتها  االعتراف 
عمليات  وكانت  ثانية؛  ناحية  من  العلوم 
عهده،  سمات  أبرز  رعاها  التي  الترجمة 
السريانية  واآلداب  العلوم  خاللها  نُقلت 
والفارسية واليونانية إلى العربية، اكتسبت 
مرموقة  مكانة  العربية  اللغة  خالله  من 
وتحولت من لغة شعر وأدب إلى لغة علم 
وفلسفة. أثر االنفتاح الثقافي على المعتقدات 
القرآن وأجبر  بخلق  المأمون  قال  الدينية، 
كما  الصيغة،  هذه  في  الحذو  على  الناس 
أعلن  أن المعتزلة عقيدة الدولة الرسمية، 
ثم عهد بوالية العهد قسًطا من الزمن لعلي 
الرضا الشيعي وأخذ الشعار األخضر بداًل 
من الشعار األسود، ثم عاد إلى شعار بني 
للعهد.  ولًيا  أخاه  وعيّن  األسود  العباس 
وتوفي  ودمشق  مصر  المأمون  وزار 
ودفن بطرسوس شمال بالد الشام في ١٠ 
 ١٩ فيه  الموافق  833م،  سنة  أغسطس 

رجب سنة ٢١8ه.ـ

أخذت البيعة ألخيه محمد المعتصم باهلل 
الذي بنى مدينة سامراء وفتح عمورية قرب 
اإلمبراطورية  العائلة  رأس  مسقط  أنقرة 
الترجمة  عمليات  واستمرت  البيزنطية، 
افتتحها  كما  عهده  في  العلمية  والنهضة 
ثورة  على  قضاءه  ولعّل  المأمون،  سلفه 
شاسعة  دولة  أسست  التي  الخرمي  بابك 
في أذربيجان وجوارها منذ عهد المأمون 
أبرز أعماله؛ إذ إن بابك الخرمي قد مزج 
بين اإلسالم والمجوسية وأسس ديًنا هجيًنا 

وعمد إلى إصالحات اقتصادية واجتماعية 
على  عصًيا  بقائه  في  ساهم  مما  جذرية 
أن  إلى  عاًما  عشرين  العباسية  الدولة 
القضاء  أفشين  التركي  القائد  استطاع 
الزط  ثورة  األخرى  الثورات  ومن  عليه، 
جنوب العراق وإجالء المعتصم إياهم إلى 
تركية،  المعتصم  والدة  كانت  األناضول. 
التركي  بالحرس  نفسه  أحاط  فقد  لذلك 
كما فعل أخوه المأمون مع الفرس، وكان 
المعتصم  بداية عهد  التركي  الحرس  قوام 
أربعة آالف رجل، غير أنه استقدم المزيد 
قالقل  آثار  ما  عاًما  بعد  عاًما  قبائلهم  من 
معها  اضطر  بغداد  في  واضطرابات 

الخليفة لنقل عاصمته إلى سامراء.

وإثر وفاته عام 84٢م بويع ابنه الواثق 
القائمة  والده  سياسة  في  واستمر  باهلل 
ومنحهم  التركية  القبائل  استيراد  على 
قوام  وجعلهم  الدولة  في  العالية  الوظاف 
على  خلع  قد  الواثق  وكان  فعلًيا،  الجيش 
»السلطان«  لقب  أشناس  التركي  القائد 
سيطرة  وزوال  الدولة  لضعف  مهد  مما 
الخلفاء عليها، وإثر وفاته عام 84٧م بويع 
المتوكل على هللا  الفضل جعفر  أبو  أخوه 
بالخالفة سنة ٢3٢هـ، والذي يحدد أغلب 
كبداية النحطاط  تاريخ خالفته  المؤرخين 

الدولة العباسية..

الفترة من  الثاني: هي  العصر العباسي 
العباسية  الدولة  سقوط  حتى  84٧م  عام 
وسقوط بغداد )١٢58م( ومقتل أكثر من ٢ 
مليون من سكانها وحرق مكتباتها وإعدام 
علمائها على يد المغول بقيادة هوالكو خان 
إلى  العباسية  العاصمة  وانتقال  التتاري 
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أل دي سانتيس يعمل علي قيادة الدائرة السادسة مبدينة مسيسوجا

الجميلة  الكندية  القيم والمبادئ   هو مهندس كمبيوتر يحمل 
التي من أجلها أخترنا كندا لتكون وطنا لنا وألوالدنا، يحمل 
كان  كما  الشارع  في  أوالدة  ليلعب  للشارع  األمان  بعودة 
بتوفير  يحلم  يلعب هو بال خوف عندما كان في عمرهم، 
أن  الضروري  من  أنه  ويري  السن  لكبار  أفضل  خدمات 
يتوفر سكن مناسب وبسعر مناسب لكل فرد في مسيسوجا، 
في  التطوع  من  يمنعه  لم  وعمله  أسرته  بتربية  انشغاله 
الجمعيات الخيرية لمساعدة أبناء مدينته، تطوع في منظمات 
مع  متطوع  بالعمل  وشارك  السن  وكبار  األطفال  تخدم 
حمالت  في  شارك  السرطان،  مرض  محاربة  جمعيات 
لجمع تبرعات للجمعيات الخيرية، وتطوع في بنوك الطعام 
ليخدم فقراء مدينته، شاب ملئ بالطاقة والحيوية قدم أوراق 
ترشحه لمجلس مدينة مسيسوجا عن الدائرة رقم 6، هو أل 
معه  التقينا  الذي  اإليطالية  الجذور  صاحب  سانتيس  دي 

وكان لنا معه هذا الحوار.

ولدت في دون تاون تورنتو ١٩6٩ وحضرنا لمسيسوجا 
١٩٧5تزوجت من ماريس، ٢٠٠5 ولدينا ماكيال ١٠ ودانيل 
وبدأت   ،١٩8٩ العامة  الثانوية  علي  حصلت  سنوات،   ٧
العمل في تي دي بنك بعد الثانوية العامة، ١٩٩6 وبعدها 
ودرست  للدراسة  عدت  ثم  كفني،  تي  دي  أية  في  عملت 
هندسة كمبيوتر وبعد تخرجي، عملت كمهندس كمبيوتر مع 
الشركات  بنك وبعض  الكندية وسكوتشيا  الجوية  الخطوط 
عملت  ثم  ون،  وهيدرو  مونتلاير  اوف  وبنك  تويوتا  مثل 
كسوبر فيزر ل شو، وهي شركة تلي كميمونيكاشن. عاد 
للدراسة مرة أخري عام ٢٠١١ وتحديدا جامعة لينورتيان 
ليحصل علي بكالوريوس اآلداب بتفوق مع مرتبة الشرف.

الترشح  وفضلت  بعيد  زمن  منذ  سياسي  اهتمام  لدي 

للمدينة التي أعيش فيها أنا وأسرتي من آجل مستقبل افضل 
لي وألسرتي وألوالدي.

أنا أعيش منذ فترة طويلة في مسيسوجا وأري األن أشياء 
يتمتعون  يعودوا  لم  أوالدي  المدينة  في  تغيرت  قد  كثيرة 
باألمان في مسيسوجا مثلما كنت أنا وصغير أتمتع به فلم 
يكن والدي بحاجة أن يخرجا معي للشارع عندما أريد أن 
اخرج أللعب األن أنا ال أستطيع ترك أوالدي يعلبون في 
تعد  لم  مني ألن شوارعنا  ومشاهدة  متابعة  بدون  الشارع 
نسمع  أصبحنا  المدينة  في  أرتفع  الجريمة  معدل  أمنه!!!!، 
المدينة.  في  كراهية  وقنابل وجرائم  إطالق رصاص  عن 
في  شيء.  يفعل  لم  مسيسوجا  مدينة  مجلس  أن  والغريب 
طارئ  الجتماع  المدينة  مجلس  أعضاء  دعوة  تم  تورنتو 
نفعل  لم  هنا  نحن  ولكن  الجريمة  معدل  ارتفاع  لمناقشة 
شيء، أريد أن يعود األمان لمسيسوجا وأريد أن نضرب 
القانون  بيد من حديد علي مرتكبي الجرائم ونطبق عليهم 

عليهم ليكونوا عبرة لمن يفكر في مخالفة القانون.

أسعار المنازل الذي أرتفع في مسيسوجا وجعل المدينة 
األسعار،  ارتفاع  بسبب  الشابة  ولألسر  ألوالدنا  طاردة 

وارتفاع الضرائب العقارية.
المواصالت العامة تلتهم ربع ميزانية المدينة في الوقت 
قائمة  لدينا  الخدمات،  نقص  من  المسنين  فيه  يعاني  الذي 
وكبار  الدخل  لمحدودي  المدعمة  للمنازل  طويلة  انتظار 
السن وبعض كبار السن يرحلون عن عالمنا قبل أن يأتي 

دورهم في الحصول علي منزل مناسب بسعر مناسب.

كما أن لدينا زيادة في معدل الفقر ألول مرة أري شحاذين 
في مسيسوجا لم يكن لدينا من هو يحتاج للشحاتة من قبل.

أوالدنا  المرجوانا أصبح  تدخين  قوانين عدم تجريم  بعد 
يسمح  الذين  جيراننا  من  المرجوانا  دخان  لشم  معرضين 
لهم بالتدخين في الباك يارد وأعتقد أن المدينة تستطيع منع 
أو  يارد  الباك  فيه  بما  المنزل  المخدر خارج  التدخين هذا 
أمام المنازل. وخصوصا أن التدخين السلبي للمخدرات قد 

يؤثر علي أطفالنا.
بعد إلغاء الكاربون تاكس لدينا مشكله وهي أن ميزانية 
المدينة ستتأثر وعلينا أن نبحث عن مصادر بديلة لضخها 
في ميزانية المدينة علي أن ال تكون علي حساب الضرائب 

العقارية.
لدينا 44 الف صوت و٢٢ الف منزل في الدائرة، سأطرق 
المنازل بابا بابا أنا وحملتي االنتخابية، لن أترك ايفنت في 
المدينة إال وسأشارك فيه سأصل للناس في منازلهم وأماكن 

تجمعاتهم، سأعمل ليال ونهار ألصل لكل ناخب.
وسأزورهم  دائرتي  بأهالي  قوية  عالقات  إقامة  أريد 
ببيوتهم بعد انتخابي لمعرفة مشاكلهم وسأدعوهم الجتماعات 

الطاولة المستديرة لالستماع لهم.
سأقوم بتحديد جدول لالجتماع بالقيادات المختلفة للجاليات 

المختلفة لمعرفة مشاكل كل جالية والمساعدة في حلها.
سأقوم بعقد اجتماعات جماهيرية مع أبناء دائرتي ألستمع 

إليهم وأشارك في حل مشاكلهم.
سأعمل علي توفير األنشطة التي يمارسها األطفال خارج 
ولنوفر  منهم  القريبة  العامة  الحدائق  في  المغلقة  األبواب 

علي اآلباء مشقة إحضار األوالد لري كرياشين سنتر.
أو  سيارته  يقود  لمن  أفضل  طرق  توفير  علي  سأعمل 
في  للتحرك  قدميه  علي  يمشي  حتي  أو  دراجته  يركب 

مختلف أجزاء مسيسوجا.
برامج  توفير  في  المسنين  مساعدة  علي  جاهدا  سأعمل 
الحرائق  من  للحماية  برنامج  مثل  حياتهم  في  تساعدهم 
وبرامج )تشيك أب( وهو برنامج من خالله يمكن مراجعه 
منزل المسن لمعرفة احتياجاته وتوفيرها له، كما سأعمل 
علي توفير برامج إلزالة الثلوج مجانا من منازل المسنين 
أو مدعمة وأعتقد أن المسنين فوق سن السبعين يستحقون 
التمتع بمجانية ركوب األتوبيسات في تحركاتهم في المدينة 

وسأعمل علي تحقيق ذلك.
 

تتعدي حوالي  في مسيسوجا  كثيرة  جاليات  بالفعل  لدينا 
45 جالية مختلفة، قمت بتصنيفهم وبحثت عن قيادات كل 
جالية من الجاليات المختلفة، واستطعت تحديد أماكن تجمع 
كل جالية والشخصيات المؤثرة ومثال علي صعيد الجالية 
المصرية جلست مع القمص أنجليوس سعد وحصلت علي 
بركته وسأجلس مع األنبا مينا، والجالية السورية سأجلس 
أبونا  العراقية،  الجالية  عن  نياز  وأبونا  جورج  أبونا  مع 
شاربل من الجالية اللبنانية، وتقابلت مع قيادات من الجاليات 
األخرى والحمد هلل الردود إيجابية جدا، ووهناك دعم كبير 

لي من مختلف القيادات.
أسمه  وضع  من  كل  وأشكر  المرشحين  كل  احترم  .انا 
للترشح لخدمة المدينة والعمل العام، مضحيا براحته وبوقته 
وبوقت أسرته من أجل المدينة مدينتنا وسكانها، ولكن أعتقد 
أنا األكثر حظا بينهم جميعا وأن الفوز سيكون من نصيبي 
المتعطشة  المختلفة  الجاليات  من  عادي  تحمس غير  أري 
لعودة القيم الكندية الجميلة للشارع في مسيسوجا، وخبرتي 
في  ستساعد  عوامل  كلها  الصغير  وسني  العام  العمل  في 
حصولي علي المركز األول والحصول علي شرف تمثيل 

الدائرة رقم 6 في مجلس مدينة مسيسوجا.
الدائرة  سكان  من  أنني  له  قلت  معه  حديثي  نهاية  في 
السادسة وسأمنحك صوتي يوم ٢٢ أكتوبر القادم وأعتقد أن 
كل من قرأ كالمك سيصوت لك، تمنيت له التوفيق ووعدني 

بلقاء بعد الفوز في الثاني والعشرين من أكتوبرالقادم
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املهنة: الفرعون

سنوات النشاط:589 - 570 ق.م

 )Apries )باإلنجليزية:  أبريس 
)باإلغريقية: Ἁπρίης( هو االسم 
ديودور  و  الذي وضعه هيرودوت 
وهايبر  الملك  لوصف  الصقلي 
 Wahibre )باإلنجليزية:  هايبر 
من  فرعون  وهو   ،)Haaibre
ق.م(   5٧٠  - ق.م   58٩( مصر 
بسامتيك  من  )العد  الرابع  الملك 
السادسة  األسرة  من  األول( 

والعشرين في مصر .
مانيتون،  قبل  من  `ذكره  كان   

أنه حكم  بشكل صحيح  الذي سجل 
لمدة ١٩ عاما. يسمى أبريس أيضا 
 .44:3٠ إرميا  سفر  في  هوفراع 

 ))]Ουαφρη]ς :باليونانية(
من  واح-إيب-رع«  الملك  يعتبر 
الذين حكموا مصر  العظام  الملوك 
في ظل األسرة السادسة والعشرين 
وفعال  بارز  دور  له  كان  حيث   ،
في تاريخ مصر السياسي بالخارج 
سياسية  تحوالت  إلي  باإلضافة 
عمل  أول  وكان   ، خطيرة  داخلية 
»واح-إيب-رع«  الملك  به  قام 
استعادة  هو   ، العرش  اعتالئه  عند 
وذلك   ، »فلسطين«  و  »سوريا« 
القديمة  أسرته  أمال  يحقق  لكي 
هناك  مصر  مستعمرات  السترداد 
الملك  مع  تحالفاً  عقد  فقد  ولهذا   ،
نصر«  »نبوخذ  ضد  »صدقيا« 

لتفادي سقوط القدس.
»واح-إيب-رع«  الملك  اشتهر 
 ، »أپريس«  باسم  اإلغريق  عند 
هذا   ، »حفره«  باسم  اليهود  وعند 
تلقب  التي  الملكية  باإلضافة أللقابه 
»واح-إيب- لقب  أن  حيث   ، بها 

إلي  يشير   WAH-ib-Ra رع« 
اسم ميالد الملك ومعناه »فليدم قلب 
»حعع- للقب  بالنسبة  أما   ، رع« 

فهو   aa-ib-Ra@ إيب-رع« 
الملك ومعناه  تتويج  اسم  إلي  يشير 
علينا  ويجب   ، رع«  قلب  »فليهنأ 

الملوك  من  اثنين  بين  نفرق  أن 
وهم  »واح-إيب-رع«  لقب  حملوا 
مؤسس  األول«  »بسماتيك  الملك 
والملك  والعشرين  السادسة  األسرة 
»أپريس« رابع ملوك هذه األسرة 
، حيث يعتبر لقب »واح-إيب-رع« 
»بسماتيك  للملك  التتويج  اسم  هو 
األول« واسم الميالد بالنسبة للملك 

»أپريس«.
»واح- الملك  حياة  فترة  وتعتبر 

الصعبة  الفترات  من  إيب-رع« 
هناك  تكن  لم  أنه  حيث   ، تاريخياً 
مصادر واضحة تبين لنا حياة الملك 
وال   ، ميالده  تاريخ  معرفة  وال   ،
فترة حكمه ، وال أسرته ، فكل هذا 
كان يعد غامضاً ، وإن كانت هناك 
لم  فإنها  ذلك  توضح  اآلراء  بعض 
مجملها  في  وتعتمد  مكتملة  تكن 
القدامى  المؤرخين  كتابات  علي 
»ديودور   ، »هيرودوت«  أمثال 
»مانيتون«  والمؤرخ   ، الصقلي« 
وغيرهم ممن كتبوا عن هذه الفترة 
، أما بالنسبة لآلثار فقد أمدتنا بالقليل 
عن حياته ومدة حكمه التي لم تكن 
مؤكدة والتي اختلف فيها المؤرخون 
المحدثون ، حيث  القدامى والكتاب 
أن أغلب الكتابات التي دارت بصدد 
هذا األمر لم تكن مكتملة األركان . 

أبريس

فى غياب روح فرعونيــات
األبوة

فى  ملحوظة  بصورة  نشاهده  ما 
فى   – المصرى  المجتمع  تفكك 
جميع المستويات – يعود إلى كلمة 
واحدة "غياب روح األبوة". فاألب 
والُمضحى  والباذل  المتواضع 
حوله،  أوالده  يجمع  والُمحب 
إلى  هذه  الطيبة  سلوكياته  وتنتقل 
بالخير  ويتذكرونه  أوالده،  جميع 
إذا  أما  رحيله.  بعد  حتى  دائماً 
بأنانية وتعالى وعجرفة  سلك األب 
وُحب للذات والسعى إلى المناصب 
وُحب  والتزوير  والخداع  بالكذب 
يتفرق  األبناء،  بين  والتمييز  المال 
وحتى  البعض  بعضهم  عن  األبناء 
قدوة  يروا  لم  ألنهم  أبيهم  عن 
ويتشاجر  البيت  فيتفكك  فيه،  طيبة 
وال  بعضاً  بعضهم  ويقتلون  األبناء 
األسرة  بداخل  مكاناً  للُحب  يكون 
وال  الواحدة  المدرسة  وال  الواحدة 
الكلية الواحدة وال الكنيسة الواحدة، 
الواحد.  بالمجتمع  ال  عامة  وبصفة 
يخُرب،  ذاته  على  المنقسم  فالبيت 
والمجتمع المنقسم على ذاته يخُرب، 
وحتى اإلنسان الواحد المنقسم على 

نفسه ال يثبُت.
أما متى رأى األبناء كيف يضحى 
يحيا  أن  ويُفّضل  أجلهم،  من  األب 
هنيئة  حياة  توفير  أجل  من  فقيراً 
عن  ويبتعد  ألوالده،  ومستقرة 
المعيشة  وتعظم  الشخصية  الملذات 
من أجل أن يوفر ألوالده كل ما لذ 
من  محرومين  يعودوا  فال  وطاب 
حياة  بداخلهم  وتتولد  كريمة  حياة 
بأنهم  داخلى  وفرح  ورضى  قناعة 
تحت رعاية "أب". وما أروع من 
بمنهج  يسلك  من  أما  "أب".  كلمة 
أباً"،  وليس  "أجير  هو  الُحب  غير 
واألب.  األجير  بين  فرق  وهناك 
فاألجير ال يبالى باألبناء، وال يهمه 
إن كانوا جوعى أم ال، ال يهمه إن 
كانوا حزانى أم ال، ال يهمه إن كانوا 
ال  ال،  أم  البعض  لبعضهم  محبون 
يهمه أن كانوا ناجحين فى حياتهم أم 
ال. األب الحقيقى يهمه أن يرى أبنه 
بإستقامة،  وسالكاً  ومتفوقاً  ناجحاً 
كصديق  أبنه  مع  يتعامل  األب 
فينقل إليه كل الصفات الجميلة التى 
رحيل  بعد  وحتى  األب.  يحملها 
األب يظل األبناء األوفياء يذكرون 
الذى تعب  أبيهم العظيم  بكل الخير 

وأحتضنهم  أجلهم  من  وضحى 
بمودة، وتكون المحبة الحقيقية هى 
الرابط بين األبناء، فيحيا األبناء فى 

هدوء وأستقرار.
ذهنى  وفى  الكلمات  تلك  أكتب 
أذكر  حقيقيين.  آلباء  رائعة  صور 
والدى – طيب الذكر – األستاذ بديع 
عبد الملك )١٩٠8 – ١٩٧٩( خبير 
اليونانى  بالمتحف  الفرعونى  الخط 
والذى  باإلسكندرية  الرومانى 
اآلثار  مجلدات  فى  مدونة  أعماله 
العالم.  التى تمأل مكتبات  المصرية 
ونقل  األتضاع  بمنتهى  يسلك  كان 
إلى أوالده تلك الصفات. وأذكر أنه 
الثانوية  شهادة  على  حصولى  بعد 
العامة فى عام ١٩6٧ بتفوق كانت 
بديع  كان  وألنه  غامرة،  فرحته 
فعاًل فى خطه، فقد أصر أن يجلس 
األلتحاق  فى  رغباتى  ليكتب  معى 
بالكليات الجامعية، وذهبنا سوياً إلى 
مقره  وقتها  وكان  التنسيق  مكتب 
اإلسكندرية،  جامعة  التجارة  بكلية 
الترشح  بطاقة  وصلتنى  وعندما 
البطاقة  كانت  اإلسكندرية  لهندسة 
المراسالت  عنوان  عليها  مكتوب 
محتفظ  ومازلت  الجميل،  يده  بخط 
من  جميل  كتذكار  اآلن  حتى  بها 
األفاضل  أساتذتى  وأحد  رائع.  أب 
كنت  عندما  اإلسكندرية  بهندسة 
أعمل معه معيداً وأصدر كتاباً رائعاً 
فى الرياضيات، عندما سجل أهدائه 
لى كتب ما يلى: )إلى أبنى المبارك 
بدأت  وعندما  فالن(.  المهندس 
عام  فى  للخارج  السفر  خطوات 
الماجستير  درجتى  لدراسة   ١٩٧5
والدكتوراه توجهت إلى وكيل الكلية 
والبحوث  العليا  الدراسات  لشئون 
للموافقة على سفرى – وكان أساتذ 
بالحرف  لى  قال   – رياضيات 
أن  أرغب  ال  إنى  )لوال  الواحد: 
وافقت  كنت  ما  مستقبلك  أقف ضد 
تكون  أن  أعتز  إلنى  سفرك  على 
رأيت  وغيرهم  هؤالء  بجانبى(. 
ذهنى  فى  بينما  الحقة،  األبوة  فيهم 
اآلجراء  لبعض  أخرى  صورة 
األبوة،  معنى  إلى  أساءوا  الذين 
فأبتعد عنهم أوالدهم ونبذوهم. أقول 
األيام  ألن  كحكماء  أسلكوا  للجميع 
الذكرى  سوى  تتركوا  ولن  شريرة 

الطيبة. 
د. مينا بديع عبدامللك

أستاذ رياضيات 
متفرغ بهندسة 
اإلسكندرية

تلميذ ذاك

القس فليوباتري عزيز 
تلميذ ذاك 

للتلمذة  االنحياز  روعة  بين  ما 
االنحياز  وكارثة  المسيح  لشخص 

للتلمذة لشخص خدامه !!!

اتهم  أروعه  ما  اتهام  ذاك  تلميذ 
به الكتبة والفريسيون ورؤساء كهنة 
شهد  حينما  اعمى  المولود  اليهود 
للمسيح له المجد ودعاهم للتلمذة له 
حينما قال لهم ألعلكم ايضاً تريدون 
في  فصرخوا  تالميذه  تصيروا  ان 
اما  ذاك  تلميذ  انت  تهكم  وجهه في 
نحن فتالميذ موسى .. اختار وقتها 
لشخص  للتلمذة  االنحياز  هؤالء 
رغم  للمسيح  التلمذة  دون  موسى 
انهم بقليل من الفهم كانوا قد ادركوا 
الرائعة  خدمته  امضى  موسى  ان 
خدمة  في  عاماً  ثمانون  مدار  على 
تدبير الفداء والخالص الذي سيقوم 

به المسيح له المجد ....

لشخص  للتلمذة  االنحياز  روعة 

بصاحبها  تبتعد  المجد  له  المسيح 
عن االنغالق والصدام مع اآلخرين 
متسعاً  قلباً  تمنحك  للمسيح  فالتلمذة 
يقبل الكل ويغفر للكل حتى الكارهين 
المتسع  المسيح  فقلب  واالعداء 
لقبول الخطاة والمختلفين معه يمنح 
قلوب تالميذه اتساعاً ولنتذكر جميعاً 
موقف المسيح له المجد من تلميذيه 
للسامريين  هالكاً  أرادا  اللذان 
الرافضين له . اما هو وبقلب متسع 
الذي  للروح  أعينهما  فتح  منفتح 
حتى  تعامالتهما  يقود  ان  يجب 
...«لستما  وكارهيه  رافضينه  مع 

تعلمان من اي روح أنتما«

لشخص  للتلمذة  االنحياز  كارثة 
للمسيح  التلمذة  دون  المسيح  خادم 
في  السقوط  الى  بصاحبها  تصل 
االدانة  أبسطها  كثيرة  خطايا 
والتفتيش في ضمائر الناس بتصيد 
لشخص  المنحاز  فالقلب  أخطاؤهم 
اآلخرين  قبول  عن  مغلق  قلبه 
او أسلوباً عن هذا  المختلفين فكرياً 

الشخص ... 

خادم  لشخص  االنحياز  كارثة 
وقته  االنسان  على  تهدر  المسيح 
الرد  وسائل  البحث عن  في  الثمين 
والتصدي ألي انتقاد يقدم لهذا الخادم 
وكأن كل وقت هذا التلميذ المنحاز 
لشخص الخادم قد تم تكريسه للخادم 
كل  فتبدأ   .. المجد  له  المسيح  دون 
التسجيالت  ومشاهدة  القراءات 
الهدف ويضيع  لتحقيق هذا  تنصب 

الدفاع عن  الوقت والجهد من اجل 
خادماً  أصبحت  وكأنك  األشخاص 
ان  الى  للمسيح  وليس  للشخص 
الى  المنحاز  الشخص  بهذا  يصل 
الشعور بان هذه هي الغيرة المقدسة 
السيف من غمده ويضرب  فيخرج 
من يحاول التعرض لمعلمه فيسمع 
من المسيح صرخته رد السيف الى 
موسى  قاله  ما  يسمع  وايضاً  غمده 
ليشوع هل تغار انت لي ؟! يا ليت 

كل شعب هللا أنبياء ..

لشخص  للتلمذة  االنحياز  روعة 
المسيح له المجد تمكن االنسان من 
حياة مستقرة ثابتة ال تتغير فالمسيح 
اما  األبد  الى  ودائم  ثابت  كيان 
خادمه فيقضي فترة زمنية محدودة 
يقف  فال  بعدها  يتغير  خدمته  في 
الزمن برحيل الخادم وانتقاله فتبقى 
تعاليمه وخدمته ومواقفه نتعلم منها 
ولكن يظل كل تركيزنا على شخص 

المسيح له المجد .. 

خادم  لشخص  االنحياز  كارثة 
المسيح تصل باالنسان الى الشعور 
ان حياته بدأت مع وجود هذا الخادم 
وبالتبعية حياته تنتهي بانتقاله وكأن 
المنحاز  باالنسان  يتوقف  الزمن 
انتقاله فال  المسيح في لحظة  لخادم 
او  اآلخرين  الخدام  رؤية  يمكنه 
بعد  بيشوع  يقبل  فال  التالي  الخادم 
هو  يشوع!!!  صنع  مهما  موسى 
يريد نسخة طبق األصل من موسى 
وال يقبل بغيره .. مشكلته انه صرخ 

في يوم من األيام وقال ان الكنيسة 
الخادم  أيها  انت  وجدت  يوم  ولدت 
!!!! وأنك سوف تسلم الكنيسة على 
البداية  فجعل   !!!! للمسيح  السحاب 
ببداية  مرتبطة  ذهنه  في  والنهاية 
وجود هذا الخادم وهو من ستنتهي 

معه الحياة !!!

قارئي العزيز ..

رائع  تلمذة  الختبار  ادعوك 
وان  المجد  له  المسيح  لشخص 
ألي  انحيازك  من  تماماً  تتحرر 
خادمك  كان  ولو  حتى  شخص 
الذي عرفت المسيح من خالله ... 
المؤكد ان خادم المسيح الحقيقي ال 

يكون  وإال  له  االنحياز  بهذا  يقبل 
تعب  كل   .. باطاًل  معك  تعب  قد 
خدام المسيح هو ان ترتبط بشخص 
 !! خادمه  بشخص  وليس  المسيح 
الذي  هو  الحقيقي  المسيح  خادم 
باستمرار  السماء  في  االن  يفرح 
لخدمة  وخدمتك  جهادك  واستثمار 
 .. اخر  وليس  المسيح  شخص 
وليس عن  المسيح  ابحث عن مجد 
مجد خدامه ولتعلم انك حينما تصل 
لمجد المسيح فعاًل ستصل حتماً الى 
مجد خدامه الذين أفنوا عمرهم في 
له  ومن   .. كنيسته  وخدمة  خدمته 

أذنان للسمع فليسمع ...
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SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED COMMERCIAL

CASH COW THREE IN ONE  
GAS STATION, C-STORE + PIZZA 

PIZZA + COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

VTB AVAILABLE WITH REASON-
ABLE DOWN-PAYMENT!

  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS

  CALL TODAY!

Ranked # 10 in Canada 2015  |  Master’s Hall Of Fame 2014 www.thegasstationrealtors.com 20 Years of Experience

GAS STATION W/ C-STORE AND A SOLID 2,000 SQ FT 
BRICK HOUSE. 1 HR FROM TORONTO.

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,  
8 M/L . STORE SALES $1.6M

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE SALES: 
$1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW DWFG 

TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED BASEMENT 
INCLUDED IN THE SALE.

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY!

1/HR FROM TORONTO.  6 M/L . C-STORE SALES 
$900,000.  NET PROFIT $575,000. DON’T MISS THIS 

OPPORTUNITY! 

$2.4 M

$5.3 M

 $4.3 M $5.7 M

GREAT OPPORTUNITY:  
ULTRAMAR GAS STATION

 FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY

 C-STORE,  2 ACRES, 90 MINUTES FROM GTA. GAS 
VOLUME7,5 M/L STORE SALES $1M.  NET PROFIT 

$370,000 CAP RATE 13% .

GTA ESSO GAS STATION 
W/ TIM HORTONS

ONE YEAR OLD

 CALL FOR DETAILS

 GAS VOLUME 6 M/L, C-STORE $1,2 M

$2.4 M   Asking $8,2 M

املوهبة من منظور 
سيكولوجى

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

انها لكنز ثمين يختبئ بين كمائن النفس, كما 
يختبئ الماس و البالتين,, يتألأل كذهب نفيس 
يضوى بين حبات رمال,, تخفيه ما بين ظالل 
قد يبرزه سحره صاعدا به  و جبال,, و لكن 
و  يضعف  قد  او  المنال,,  درجات  اعلى  الى 
يطويه سره الى غياهب المحال.. و هنا ال نجد 
ما يقال .. و كنزنا هذا ما هو اال هبة وضع 
بذرها الخالق بين خفايا الذات,, لتكون مصدر 
لإلنبات ,, لتأتى بزهور تغطى شتى المجاالت, 
من شعر و فن و موسيقى و كلمات,, بل الى 
تنقلنا  فعندما  المسميات,,  تلك  كل  من  ابعد 
لنشعر  الواقعية,,  حدود  من  بشرية,,  طاقات 
هو  فها  خيالية...  اجواء  بنا  عبرت  انها 
نصدق  ال  و  مقطوعة  نقرأ  فحينما  االبداع.. 
نرى  كتابات...او حالما  و  قلم  انها من وحى 
لوحة و نحير هل هى واقع ام ابداعات ؟؟,, 

حلى  من  انها  نظن  و  تحفة  الى  ننظر  وقتما 
تقلدتها االميرات,, و مهما تنوعت االبداعات 
لكننا نشعر فى كل دروبها بتلك الومضة التى 

توحى لنا بروح الموهبة الحقيقية

فطرية  استثنائية  قدرة  هى«  فالموهبة 
للذكاء  وليس  االنسان  بها  يولد  عادية  غير 
وجودها..  فى  دخال  العقلية  والمهارات 
مكتسبة  او  موروثة  القدرة  تلك  تكون  وقد 
شعرية,,  فنية,,عقلية,  قدرات  بين  ما  وتتنوع 

كتابية,,ابتكارية..الخ«

و اكد االخصائيون النفسيون ان ألي موهبة 
شقين 

شق فطرى : أي يولد به االنسان و يجعل له 
استعدات متفاوتة الدرجة تدفع الشخص للتميز 
فى مجال معين دون غيره من االفراد و تبدأ 
العبقرية  و  النبوغ  من  بدءا  االستعدادات  تلك 

تدرجا الى مستويات اقل 

فهو  اهمية,,  االكثر  هو   : المكتسب  الشق 
طريق صور  عن  الفطرى  الشق  ينمى  الذى 
التشجيع المختلفة عبر البيئة المحيطة بالشخص 
و  مدرسته....الخ  , عمله,  كأسرته  الموهوب 
بدون هذا الشق تذبل الموهبة الى ان تتالشى.. 
فطفل يولد باستعدادات فطرية عالية فى مجال 
ما و لكنه لم يجد البيئة المالئمة فتزول الموهبة 
استعدادات  لديه  اخر  طفل  بخالف  تدريجيا,, 
فطرية اقل و لكن تحتضنه البيئة فتثمر موهبته 

بابداعات مذهلة

و اثبتت الدراسات الحديثة ان نسبة المبدعين 
من االطفال من سن الوالدة الى سن الخامسة 
تصل الى ٩٠٪ منهم ,, و عندما يصل الطفل 
الى  لتصل  النسبة  هذه  تقل  الثامنة  سن  الى 
١٠٪ و ما ان يصل الى العاشرة تحط الموهبة 
رحالها و يبقى ٢٪ فقط منهم  البقية ص 19
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مريم مراد 

إستشهاد األنبا أبيفانيوس أسقف دير 
أبو مقار

التعاليم املنحرفة املنتشرة وموقف 
اجملمع املقدس منها

   عصام نسيم 

اصنعوا هذا لذكري!
عـادل عطيـة

   سيأتي يوم يرقد جسدي فوق فرشة 
زوايا  بين  بعناية  طويت  بيضاء 
مليء  مستشفى  في  األربع  السرير 
برائحة الوالدة والموت. وفي لحظة 
ما سيعلن الطبيب أن دماغي توقف 

عن العمل وان حياتي انتهت! 
بث  تحاولوا  ال  ذلك،  فمتى حل     
وال  جسدي،  في  اصطناعية  روح 
هذا  تسموا  وال  اآلالت،  تستخدموا 
فراش الموت، بل ليكن فراش الحياة. 
ينعم  لكي  وتعالوا خذوا من جسدي 

اآلخرون بحياة اكمل!
    امنحوا عيني لمن لم ير في حياته 
أو  طفل،  وجه  أو  الشمس،  شروق 

الحب في عيني امرأة!
    وهبوا قلبي لمن لم يحظ من قلبه 

بغير أيام األلم الدائم!
    واعطوا دمي لمراهق انتزع من 
حطام سيارته؛ لعله يعيش حتی يرى 

احفاده يمرحون!
   وأهدوا كليتي إلى من يعتمد آلة 
تساعده على االستمرار من يوم الى 

يوم!

عضلة  وكل  عظامي  وخذوا     
ونسيج وعصب في جسمي، وابحثوا 
عن وسيلة تجعل طفاًل مشلواًل يسير! 
     استكشفوا كل زاوية في دماغي 
وخذوا كل خلية، اذا اقتضى األمر، 
ما  يوماً  تساعد  لعلها  تنمو  ودعوها 
عند  الصراخ  على  اخرس  صبياً 
على  صماء  فتاة  او  الكرة،  ركل 
سماع صوت المطر يرشق نافذتها!

    واحرقوا ما يتبقى مني، وذروا 
الرماد في الهواء؛ لكي اعين الورود 

على النمو!
    واذا كان ال بد من دفن شيء، 
وكل  وضعفي  خطاياي  فادفنوا 

احقادي ضد اخوتي البشر!
    واعطوا آثامي للشيطان، وروحي 

هلل!
ان  عرضاً،  رغبتم،  وان     
طيب،  بعمل  فتذكروني  تتذكروني، 

أو كلمة رقيقة لمن يحتاج اليها!
    فاذا فعلتم كل ما طلبت، فسأبقي 

حياً الى االبد!

في جلسة المجمع المقدس األخيرة 
في مايو السابق جاءت في توصياته 

البند الثاني اآلتي :
 5 من  مكونة  لجنة  تشكيل 
أعضاء من المجمع المقدس لدراسة 
التى  التعليمية  األخطاء  ومراجعة 
تصدر من بعض المعلمين الكنسيين.

أربعة  حوالي  مر  وقد  واليوم 
اللجنة  لهذه  وجود  نجد  ولم  أشهر 
عن  يعلن  ولم  تتكون  لم  فهي 
أصحابها ولم يتم اإلعالن عن هذه 
التعاليم المخالفة او أصحابها بعد ! !
يوم  األفكار  تنتشر هذه  ولألسف 
وجود  عدم  مع  خصوصا  يوم  بعد 

مواجهة كنسية منظمة لها !
هو  المقدس  المجمع  وبالطبع 
الكشف  له  المنوط  األولى  الجهة 
األفكار  هذه  ومواجهة  والتصدي 
وأصحابها ولكن ما الوضع ولم يتم 
هذه  إزاء  رسمي  موقف  اي  اتخاذ 

التعاليم وأصحابها !
إجراءات  اي  وجود  عدم  ومع 
او مواجهة لهذه التعالبم وأصحابها 
أصبحنا نجد محاوالت فردية سواء 
تقوم  مجموعات  او  أشخاص  من 
عليها  والرد  التعاليم  هذه  بنشر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الكنيسة  أبناء  من  كثير  ويشعر  بل 
بالقلق مع انتشار هذه التعاليم داخل 
الخدام  بعض  وتبني  بل  كنيستنا 

والكهنة لها !
للتصدي  يكفي  هذا  هل  ولكن 
كافي  ليس  بالطبع  ؟  التعالبم  لهذه 
داخل  معلمين  وجود  مع  خصوصا 
الكنيسة تقوم بنشر هذه التعاليم كما 
وضح المجمع المقدس في توصيته! 

!!
المجمع  مخاطبة  تم  ما  وكثيرا 
هذه  اتجاه  موقف  ليأخذ  المقدس 

التعاليم حتى ال تنتشر أكثر وأكثر .
واألفكار  التعاليم  هذه  عن  أما 
ينادي  البعض  بدأ  والتي  المنحرفة 
بها داخل كنيستنا مؤخرا ويزج بها 
ويهاجم  بل  النقي  كنيستنا  تعليم  في 
أصحاب هذه التعاليم إيمان الكنيسة 

ويدعوا انه تعليم غير اباءي! 
أوال . التشكيك في الكتاب المقدس 
أساطير  على  يحتوي  انه  واالدعاء 
قصصه  بعض  وأنه  وميثولوجيا 

رمزية وغير حقيقية !
المقدس  الكتاب  إنكار وحي  ثانيا 
اإللهية  األسفار  كتاب  وعصمة 
واالدعاء أن الكتاب المقدس يحتوي 

على أخطاء علمية .
الخطية  عقيدة  إنكار  ثالثا 
األصلية واال دعاء انها تعاليم غير 

ارثوذكسية .
والدينونة  العقوبة  إنكار  رابعا 
وعدم  يعاقب  ال  هللا  ان  واالدعاء 

وجود جهنم او الجحيم !
حب  الفداء  ان  المناداة  خامسا 
فقط وأن موت المسيح لم يكن موت 
كفاري عن جميع البشر ولم يموت 
وتحريرنا  الموت  حكم  عنا  ليرفع 

من خطية آدم .
البشر  جميع  أن  االدعاء  سادسا 
وقت  المسيح  في  كانوا  بأجسادهم 
في  معه  اجلسنا  ويفسرون  الصلب 

السماويات تفسيرات خاطئة .
سابعا المناداة بتأله اإلنسان وتأله 
ناسوت المسيح وهذا تعليم رفضته 

الكنيسة وادانته سابقا.

ناسوت  بأن  البعض  تعليم  ثامنا 
وهو  محدود  غير  المسيح  السيد 
السيد  ناسوت  ان  او  مكان  كل  في 
وهي  بالالهوت  تأثر  قد  المسيح 
أفكار تتشابه مع بدعة اوطاخي التي 

إدانتها الكنيسة من قبل.

تاسعا التعليم بأن التجسد ليس فقط 
لخالص اإلنسان وأن موت اإلنسان 

كان سيحدث حتى بدون السقوط .
التشكيكية  التعاليم  عاشرا. بعض 
عقيدة  في  البعض  بها  يعلم  التي 
اباءها  و  الكنيسة  وتاريخ  الكنيسة 
وبتولية  الكنيسة  اصوام  وفي 

العذراء وعقائد أخرى .
إحدى عشر. وجود بعض الكتب 
مكتبات  في  ارثوذكسية  الغير 
مراجعتها  تتم  لم  والتي  الكنائس 
غير  وتعاليم  أفكار  وتحمل 

ارثوذكسية لتعثر وتشكك الكثير. 
إيمان  أن  االدعاء   . عشر  أثنى 
هو  والكفارة  الفداء  في  الكنيسة 
تعليم من الهوت العصور الوسطى 
واتهام الكنيسة انها بعيدة عن تعاليم 

االباء األولين!
أخرى  وتعاليم  أفكار  توجد  ربما 
التعاليم  هذه  تبقى  ولكن  نذكرها  لم 

واألفكار هي األكثر انتشار .
هذه  من  جميعا  فلنحذر  لذلك 
األفكار التي يروج لها البعض سواء 
على مواقع التواصل االجتماعي او 
تبنوا  الذين  الخدام  بعض  قبل  من 

هذه األفكار .
اإليمان  نسلم  ان  جميعا  ولنسعى 
كما  البناءنا  القويم  األرثوذكسي 

تسلمناه من آباءنا.
المقدس  المجمع  من  نتمنى  لذلك 
لهذه  التصدي  الكنيسة  واباء 
المجمع  يتخذ  وأن  المخالفة  التعاليم 
التعاليم  المقدس قرارات بشأن هذه 
وأصحابها فال يمكن ان نجد تعالبم 
وداخل  شبابنا  وسط  تنتشر  مخالفة 
ال  حتى  لها  نتصدى  وال  كنايسنا 

تنتشر أكثر وأكثر .
نصلي الي الرب ان يحافظ على 
كنيسته وشعبه وعلى وديعة اإليمان 

حتى مجيئه.

أمر  والتضليل..  الحقيقة  بين  الناصر  عبد  مقال  بقية 
االنسحاب من سيناء الكارثي  ص5

وان القيادة العليا أصدرت أمرا باالنسحاب التام من سيناء«.  يدعي 
الناصر( ان المشير طلب منه بعد ظهر  الفريق فوزي )من شلة عبد 
الى غرب  بالكامل  لألنسحاب من سيناء  اعداد خطة سريعة  يونية   6
القناة على ان يسلمها للمشير خالل ٢٠ دقيقة!! و يدعي فوزي اعداده 
غضب  عامر  ولكن  أيام  ثالثة  في  االنسحاب  يكون  ان  على  للخطة 
وطلب ان يكون االنسحاب خالل يوم واحد! ويضيف فوزي ان قرار 
األنسحاب اتخذ دون علم عبد الناصر وان عبد ناصر هو الذى اخبره 
على  حصل  المشير  ان  مرتجي  الفريق  يذكر  بينما  بعد!.  فيما  بذلك 
موافقة عبد الناصر قبل ان يصدر القرار وان المشير أخبره يذلك وبانه 
ال يمكن ان يتخذ مثل هذا القرار بدون علم عبد الناصر. وقد أكد ذلك 
أيضا الفريق الحديدي. بينما ذكر عبد الصمد محمد )نائب دائرة المشير 
االنتخابية( في مذكراته انه قد أتيح له االطالع علي مذكرات المشير 
طلب  الطيران  في  بخسائرنا  الناصر  عبد  علم  ان  »بعد  فيها:  وجاء 
االنسحاب السريع وقال ان الوقت ضيق وده امر يا عبد الحكيم!. وقد 
ايد عبد اللطيف البغدادي هذا الكالم بقوله انه عندما ذهب الي القيادة 
مساء 6 يونية اخبرة زكريا محيي الدين ان عبد الناصر هو الذى اتخذ 

قرار االنسحاب لينقذ أوالدنا.

المحير:  النصر   -٢ ذكرى  وجيه  األبرياء:  مذبحة   -١ المراجع: 
تريفور ن  3- ثورة ٢3 يوليو الجزء الثاني: احمد حمروش  4-  تحطيم 
اآللهه: د. عبد العظيم رمضان 5- اعترافات قادة حرب يونيو: سليمان 
مظهر 6- أسباب هزيمة ١٩6٧ : عبد الصمد محمد  ٧- مذكرات عبد 

اللطيف البغدادي 

بقية مقال نقطه و من أول السطر  ص5
يصل  فلم  ذلك  حدث  كيف  سؤاله  كان  لكن  و 

خطابي بعد ؟

فأعلمه الرجل الطيب بصنيعه الليله السابقه.

عاد االبن سريعا ليجد األشجار الملونه علي طول 
الطريق في انتظاره و ليجد االب جالساً امام البيت 
منتظرا في الخارج . فجري االبن جريا ثم وقع تحت 

اقدام االب صارخاً باكياً )) سامحني يا أبي 

فرد عليه االب انظر لكل تلك األشجار لتعلم انني 
سامحتك و لتعلم ان مكانتك عندي كما هي . و ان 

حبي لك لم يتأثر .

فسأله االبن ان يطوي الصفحة القديمه و يبدأ من 
دائما  أعطيتك  لقد   .. البنه  االب  رد  فكان   . جديد 

الفرصه لتكتب من اول السطر كأن شيئاً لم يكن .

فقط اكتب نقطه و ابدأ من أول السطر .

و ان اخطأت مره أخري ال تتركني بل أطوي تلك 
الصفحة و اكتب نقطه و ابدأ من أول السطر .

فها انا اعطيك ما حييت ان تبدأ دائما من جديد .

بمثابه حياه جديده . صفحه  و كانت عوده االبن 
جديده . سطور جديده .و كان حضن االب هو النقطه 

التي بدأت بعدها السطور الجديده مباشره .

نعم . حضن االب هو البدايه و هو الدعوه المفتوحه 
لالبناء بفرصة جديده لحياه جديده .

و سطور جديده 

 

و نقطه و من اول السطر
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كان جيول و كنا 
فيه جنول

Oliver كتبها

- كان الرب يسوع  يجول يصنع 
خيراً و ما زال يجول يصنع خيراً.

كيف  الجائلين  يعلم  المسيح  يجول 
يكون الذهاب و اإلياب لمجد الرب.
الحب  يكون  كيف  المحبين  يعلم 
أنواعه.ليكون  بكل  الخير  فعل  هو 
لكل  حياة  و  درساً  المسيح  تجوال 

من يجول .

أفكارنا تجول.لكن أفضلها من   -
الحي. هللا  المسيح.إنجيل  فكر  يتبع 
الفكر  مع  البشري  الفكر  ِعشرة 
اإللهي تنتج إنسان المسيح السماوي 
.أفكارنا تجول و ال تتوقف حتي عند 
النوم.لذلك كان إبن اإلنسان ليس له 
أين يسند رأسه.فكره مشغول بنا إلي 
المنتهي.ال يجد النوم طريقه بسهولة 
و  خالصنا  في  يفكر  للمسيح.هو 
ووداعة. و  بمحبة  أفكاره  ينفذ 
بها  نجول  و  لنتبعه  أفكارنا  تتبقي 

خيراً.من  يصنع  بنا  فيجول  إليه 
كلياً  فنتبدل  األفكار  نبدأ.تتبدل  هنا 
و نصبح غير ما نحن عليه.تأخذنا 
أفكار المسيح لما لم يكن في فكرنا.
فتتغير نظرتنا إلي األشياء و قيمتها.

بنا,إلي  عالقتها  و  األشخاص  إلي 
األحداث و تأثيرها فينا,ألنها مرت 
من خالل فكر المسيح قبلما يتلقفها 

فكرنا. 

تصنع  ليتها  تجول  مشاعرنا   -
مع  رقيقة  المسيح  خيراً.مشاعر 
األطفال  الكبار.يحب  و  الصغار 
ظهورهم. المنحنية  علي  يشفق  و 

بكل  للخطاة  متدفقة  حب  مشاعر 
خطية مهما كانت بشعة .ال يدين مع 
يجول  السلطان.كان  كل  يملك  أنه 
تاهت  مجتمع  في  المشاعر  بأرق 
فيه الرقة و ضاعت معالم الحنان و 
غاب الحب فيه.كان الظلم متفشي و 
له موضع.لكنه  ليس  الصفح غريباً 
كان و سيبقي يجول كما هو بنفس 
يستهن  أو  أحداً  يحتقر  المشاعر.ال 
بأحد.ال يخرج من فمه سوي أجمل 
و  بالحق  متشبعة  هي  و  الكلمات 
الحياة.فليت لنا مشاعر تجول معه.

نصبح حلقات صلح بين الناس و هللا 
و بين الناس و الناس.نصبح صدراً 

يشجع  لسانا  و  الضعفاء  يحتمل 
قلوبنا  في  النفوس.مشاعرنا  صغار 
أفعال  إلي  تتحول  لكنه  أفكارنا  و 
فضلة  فمن  ننكشف  بها  و  أقوال  و 

القلب يتكلم اللسان.

تصنع  تجول.ليتها  أعمالنا   -
خيراً.تكون إيجابية.تبني و ال تهدم.
إلي موضع مقدس. الخراب  تحول 

لحساب  تستثمر  و  بالقليل  تأخذ 
و  األموال  و  األنسال  في  المسيح 
فهل  مرآة ألعمالنا  األعمال.أوالدنا 
هم بني النور و فعلة الخير.أعمالنا 
تنتهي  أن  ليس شرطا  لكن  بنا  تبدأ 
لألجيال  يؤسس  لمن  فطوبي  بنا 
التي لم تأت بعد.هذه أعمال ملكوتية 
كأعمال المسيح الذى منذ ألفي عام 
بعد.وضع  يولدوا  لم  أناس  خلص 
أساساً للحب لمن لم تتكون فيهم آذان 
لتسمع.فلتكن أعمالنا لمن لم ندركهم 
بصمات  مثلنا.لتصبح  يأتوا  لم  و 
فينا حاضرة و إن  الثالوث األقدس 
غبنا نحن.تتبعنا أعمال و ثمار.نحن 
لم ننمي بل  فقط زرعنا و سقينا و 
سيفعل.ستبقي  و  فعل  الذى  هو  هللا 
أعمالنا تجول بخيرها و ضعفها ما 
دام الملكوت كان رسالتها و المسيح 
محركها. القدس  الروح  و  رأسها 

نقدمه  أن  يمكن  ما  أثمن  األعمال 
ألنها أعمارنا و أفكارنا و مشاعرنا 
معاً.أجمل األعمال حين تصدر منا 
لغيرنا.هذه  بل  ليست ألجلنا  و هي 

هي الرحمة.أن تعش لغيرك.

تجول. .أحالمنا  نجول  كلنا   -
و  نغفو  عقلنا.حين  في  الباطن  هذا 
تنعدم الرقابة من الضمير و الوعي 
منها  أحالمنا.نعرف  فقاعات  تظهر 
ما إستقر في أعماقنا.هل غفرنا حقاً 
أم ال زلنا نتمني اإلنتقام؟هل أحببنا 
حقاً أم نحن ندعي المحبة؟هل نخدم 
التقوي.في  نرتدي زي  فقط  أم  حقاً 
النوم تكشفنا أحالمنا ماذا نشتهي و 
نحزن؟من  بم  و  نفرح  نزهد.بم  فيم 
نتمني أن نقابل أو نرى و من يغيب 
دوما منا في أحالمنا؟أحالمنا تعرفنا 
مغيبين.حتي  أم  مقدسين  نحن  هل 
أحالمنا تجول بكامل حريتها و منها 

نستفد أين نحن في الحقيقة.

شهوة  و  رسالة  تملكتنا  إذا  لذا   -
نتقنها  أن  نجول.فلنتعلم  بها  مقدسة 
ذاته  التجول  المسيح.فليس  كما 
به.فالشيطان  تفعل  ماذا  بل  رسالة 
كل  و  يهدأ  ال  األرض  في  يجول 
أعماله شريرة.فليس التجول عالمة 
ربما  بل  تضحيات  و  جهاد  علي 

كان نزهة يحبها الطائفون.التائهون 
ال  و  هدف  بال  يجولون  أيضاً 
يعرفون مصيرهم .أما أنتم يا أبناء 
هللا الحي فلتكن كل خطوة مغموسة 
في صلوات و تضرعات لكي يكون 
القدس  بالروح  عنها.إبدأ  مرضياً 
المسيح  خذ  و  األولي  الخطوة  قبل 
من  تتململ  خطوة.ال  كل  في  مثااًل 
الصالة فهي شريان لروحك تتغذى 
من خاللها.أتريد  مرئياً  غذاءا غير 
أن تحيا إلي األبد ها المسيح يأخذك 
القري  و  المدن  إلي  معه  في جولة 
فأينما كنت فكن له سفيراً مشرفاً.ال 
فكلنا  تجوالك  في  تعثرت  إن  تيأس 
يعين  كيف  يعرف  إلهنا  و  ضعفاء 
فليس  فشل  يضايقك  المجربين.ال 
هكذا يحاسبنا الديان بل فقط إستمر 
روح  من  آخذاً  الحياة  جولة  في 
الروح  رجاءاً.من  الناس  الرجاء 
القدس  الروح  تعزية.من  المعزي 
مظلم  لعالم  النور  أبناء  قداسة.انتم 
تجولوا  فيكم  المسيح  فبنور  بدونكم 
لألبدية.يا  طريقاً  التائهون  ليكتشف 
بغير  تجولوا  الحية  المسيح  أنوار 
المسيح  عند  ما  أجمل  فأنتم  خجل 

الذى بكم يجول يصنع خيراً.

مفاتيح السماء لـ
وهيب نديم وهبة

بقلم: جريس جربان 
خوري - حيفا. 

لإلنسان  هللا  من  الَخْلِق  عملية 
كانت على مرحلتين: 

الصورُة  فكانت  التراب  َجَبَل   -١
روحه  من  فيه  نفخ   -  ٢ )الشكل(. 
)روح هللا(، فكانت القوُة التي تحرك 
قوَة  )الجسد(  الصورة  هذه  في 

اإلحساس والتفكير.

َجَسُد  َوَقِميِصي  يُح،  الّرِ "لَُغِتي 
آلَِهِة  َبيَن  ِجسٌر  َوَجَسِدي  اأْلَرِض، 
َوُخيولِي  رِق،  الشَّ َوِجَهِة  مِس  الشَّ
تَُساِبُق  َواْلَغَماِم  يِح  الّرِ َبيَن  اْلَجاِمَحُة 
َيِضيُع  َوالَمَكاُن  َماَن.  الزَّ نَيا  الدُّ َسيَِّد 
)مفاتيح  راِب."  السَّ َمَتاَهاِت  ِفي 

السماء( 

َعَمليُة الموت معاكسٌة تماًما لعملية 
الخلق:

١- خروج الروح من هذا الجسد 
خالقها  الى  وعودتها  )التراب( 
)بيتها(؛ )على الصليب المسيح أسلم 

الروح(

)التراب(  الجسد  عودة   -٢
حيث  من  بيته  الى  األرض،  الى 
القديس  يقول  يفنى:  حيث  اُِخَذ، 
"بائسٌة  اعترافاته  في  أوغسطينوس 
هي النفُس التي يتغلب عليها الًتَعلُُّق 

المقوية  المادية  الفانية  باألشياء 
للجسد ألنها فانية مثله، والتي تتحطم 

لخسارتها لتلك األشياء." 

ماديٍَّة؛  النفِس غيُر  فُمركباُت هذه 
للجسد؛  تابعة  غير  أنها  بمعنى 
ألمحبة،  روحانية:  مركباتها 

والتسامح، والتواضع، والسالم.

مفاتيح السماء في هذه الروح، في 
هذه النفس )وان شئت في هذه النفس 
ومادته  الجسد  في  ليست  العاقلة(، 
الترابية. يقول القديس أوغسطينوس 
أجد  القوى  "بهذه  اعترافاته:  في 

أمام  السماء  مفاتيح  فهي  خالقي، 
الجسد  في  التي  بالقوى  ال  روحي، 
التي تجعلني أقوم بكل ما يطلبه )هذا 
وبين  بيني  مشتركة  وهي  الجسد(، 

كل الحيوانات."

؛  ذهبيٌّ للسماِء  مفتاٌح  فالمحبة   •
في  جبران  خليل  جبران  َيُقْل  ألَْم 
فال  أحببَت  اذا  أنَت  "أّما  "النبي": 
َتُقْل أهللُ في قلبي، بل ُقْل أنا في قلب 
هللا"؛ وأوغسطينوس في اعترافاته: 
"َوْزني هو محبتي، بها أسمو إليَك، 
ألمحبُة تُشعلنا كالنار فنسمو كألسنتها 
الى العالء؛ المحبة ترفعنا الى حيث 

أنَت."

)السيد  قوله  في  التسامح  ُة  ِقمَّ  •
خدك  على  ضربك  "من  المسيح( 
و"أِحبّوا  األيسَر."  له  فحول  األيمِن 
ُمبغضيكم، ألنه اذا أحببتم من يحبكم 

فأيُّ َفْضٍل لكم." 

• كان رمًزا للتواضع عندما غسل 
"من  قال:  وعندما  تالميذه؛  أرجل 
ارتفع،  اتضع  ومن  اتَّضَع،  ارتفع 

كبيُركم خادٌم لكم..."

الروحيَّ  السالم  تعطينا  تعاليمه   •
بيٍت  "وأيُّ  النفسيََّة:  والطمأنينَة 
لهذا  سالٌم  اًل  أوَّ فقولوا  دخلتموه 

البيت" و "سالمي أعطيكم"

يقول  السماء"  "مفاتيح  في   •
الشاعر وهيب وهبه:

  / ِباْلِعشِق  الُمنَفِرُد  أنَت  "َوحَدَك   
ُد ِباأْللوهيَِّة" الُمَتَوِحّ

"يُخِرُج اْلَعَتَمَة ِمَن اْلُعُقوِل َوَيزَرُع 
بُذوَر الَمَحبَِّة" 

"ِبَناِر اْلَعدِل َوَمجِد أَفراِح الَمَحبَِّة"

اإْلِنَساِن..   َنفُس  َتسَتيِقَظ  "َكْي 
َوَتخَضَع لَِمَحبَِّة هللاِ.."

"َغَسْلَت أرُجَل التَّالِميِذ، َكْي َيْعلَُو 
ّبِ َوتُولََد ُمُدُن اإْليَماِن، ُولِْدَت    اسُم الرَّ
َبيَن اْلَبهاِئم، َكْي َتُكوَن أمثولًَة لإْلنس

اِن"                      

اإْلنساِن  ِرَسالََة  َيدْيَك  َبيَن  "أتُرُك 
"الَمَحبََّة" 

"مفاتيح  الصوفيُة  َترنيمتُك 
متالحمًة  ناتُها  ُمَكّوِ تنساب  السماء"، 
ين متعانقين يرسمان بتناُسِق  في َخطَّ

 : الناصرّيِ يسوِع  ذهبيٍِّة قصَة  نسبٍة 
يتدرج   ، ماديٌّ ناسوتيٌّ  األول  ألخطُّ 
مروًرا  الصلب  الى  البشارة  من 
بالوالدة والِكرازة والمعاناة. والخط 
ألوهية  فيه  تتجلى   ، روحانيٌّ الثاني 
المسيح وعظمَة رسالته ومعجزاتُه. 
كليــًّا  اتحادا  الخطان  هذان  َيتَِّحُد 
على الصليب حيُث يكون الخالُص: 
َفُر  َوالسَّ َوالتَّهِجيُر  اْلِهجَرُة  "َتُعوُد 
اْلَبعيُد.. َكاَنِت اْلِبَشاَرُة َرمًزا.. َوَكاَن 
ِحيُل، َوَكاَن اْلَعذاُب أُمثُولًَة.. َكْي  الرَّ
َوَتخَضَع  اإْلِنَساِن..  َنفُس  َتسَتيِقَظ 

لَِمَحبَِّة هللاِ" )مفاتيح السماء( 

َخالُصَك..  َيُعوُد  "ِباْلَعَذاِب 
اْلَعالَِم."  َخالُص  َيكوُن  َوِباْلَعذاِب 
يكون  وحيث  السماء(؛  )مفاتيح 
االْنِعتاُق من الماّدة، ووالدُة اإلنسان 
الجديد الذي من أجله كانت تضحيُة 

ْلب.                   المسيِح بالصَّ

والُمعِجزُة هنا في أن يلتقَي الموُت 
الصلب؛  لحظة  آنيِِّة  في  والحياُة 
لإلنسان  الخلق  عمليُة  فيها  لتكوَن 
الشر  كل  من  ِر  الُمطهَّ الجديد 
اآلدميُة:  الخطيئُة  إياه  ألبسته  الذي 
اْلبُذوَر  َوَتزَرُع  اْلَكاِفريَن  "تُزعِزُع 
السماء(_  )مفاتيح  اأْلجَساِد"  في 

بذور اإلنسان الجديد_...

الَّالزورديُّة  التسبيحُة  هذه 
فيها  السماء  وزرقة  بشفافيّتها 
والعظيمُة الساميُة بموضوعها، ال بد 
وأن يكون صاحبُها: الشاعُر وهيب 
متمكنا  نديم وهبة، شجاًعا موهوًبا، 
وإيماٍن  ساميٍة،  خًيرٍة  مشاعَر  من 
له  ترسمه  كما  النقّي،  باإلنسان 
وهيب  للشاعر  فهنيئا  النبيلُة.  رؤياه 
وهبة وهو يهّوم في سمائه الخاّصة، 
بين  السماء  مفاتيح  على  مغبوًطا 

يديه...

إشارات هامة:

كتَب المقدمة األديب نايف   •
خوري التظهير للدكتور الشاعر فهد 

أبو خضرة 

جائزة  نالت  السماء:  مفاتيح   •
نعمان  نقوالس  المتروبوليت 
للفضائل اإلنسانيّة – بيروت / لبنان.

عن  ماجستير  رسالة  تقديم  تم   •
الّدالالت  بعنوان:  السماء  مفاتيح 
الّسماء  لمفاتيح  الدينيّة  واأللفاظ 

للشاعر وهيب نديم وهبة. 

• الدكتور الناقد محمد خليل كتَب 
السماء  مفاتيح  عن  محكمة  دراسة 
والرباعية الكاملة نشرت في المواقع 

وفي كتاب نقدي.

• الدكتور الشاعر فهد أبو خضرة 
مفاتيح  عن  محكمة  دراسة  كتَب 
السماء والرباعية الكاملة نشرت في 

المواقع.

المقاالت  عشرات  نشرت   •
السماء  لمفاتيح  النقدية  والمراجعات 
– نذكر منهم مع حفظ األلقاب: آمال 
 – قرمان  سعاد   – رضوان  عواد 
فاطمة ذياب – جورج جريس فرح 
– نظير شمالي – مازن الكردي – 
د.   – نادية صالح   – نجار  سماهر 
روجية طابور - رشدي الماضي - 
فهيم أبو ركن – د. منير توما - كلمة 
مارلين    – لبنان  نعمان  ناجي  دار 
الشهري –  لبنان – حاتم  سعادة – 
الرباعية  عن  يكتب   – السعودية 

الكاملة بعنوان: "الكتاب األممي" 

"مفاتيُح الّسماِء"  •

في  باْلعربيِّة  صدَر   •
وناَل   ٢٠١٢ عاَم  ط١  بيروَت، 
جائزَة المتروبوليت نقوالَّوس نعمان 
صدرْت  كما  ْاإلنسانيَِّة.  لْلفضاِئِل 
ط٢ عْن داِر مجلِّة "مواقِف اأْلدبيِّة" 
٢٠١٢. والطبعة الثالثة في الرباعية 
الكاملة "البحر والصحراء" مسرحة 
ونسخة   -  ٢٠١3 العربية  القصيدة 
األهرام  صحيفة  في  نشرت  كاملة 
المنارة  "مكتبة   .٢٠١6 الكندية 
اإلعالمي  األديب  بصوت  العالمية" 
وإعداد  تسجيل   - خوري  نايف   –

مكتبة المنارة ٢٠١٧.



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

قوات الشرطة الكندية حتذر اجلميع من 
مخاطر لعبة )حتدي مومو( علي االنترنت 

أنضمت قوات الشرطة الكندية الي قوات الشرطة حول العالم في أصدار 
تحذيرات هامة حول لعبة تسمى )تشالنج مومو ( أي تحدى مومو – وهى 

اللعبة التى تشجع المشاركين فيها علي إنجاز مهمات خطرة وعنيفة ، وقالت شرطة أونتاريو وشرطة سدبري 
وكيبيك أنهم قلقون جدا ازاء مخاطر هذه اللعبة ويدعون االباء واالمهات لتحذير أطفالهم لعدم االنخراط في هذه 
او )سناب  اما علي )واتس آب(  فيها تصلهم  للمشاركين  اللعبة دعوة عن طريق رسائل  . وتتضمن هذه  اللعبة 
شوط( من قبل حساب يسمي )مومو( وهذا الحساب يرسل للمشاركين فيه صور مخيفة ومزعجة وتعليمات للقيام 
بعدة مهمات ويهددهم بما سيلحق بهم إذا لم ينفذوا هذه المهمات !! وقال أستاذ في القانون أن هذه اللعبة )تحدى 
مومو ( تستغل خوف الناس وخاصة االطفال والشباب ورغبتهم في االستجابة لوسائل االعالم و خاصة النهم قد 
ال يكونوا مدركين للمخاطر الموجودة علي شبكة االنترنت وهذا يدق جرس إنذار ، ويجب علي االباء واالمهات 
مراقبة نشاط أطفالهم علي االنترنت وكل الحسابات المشبوهة ، وأن هذه اللعبة قد تهدد المشاركين فيها بسرقة 
صورهم ومعلوماتهم او بوضع لعنة مومو عليهم اذا لم يستجيبوا لطلباتهم ، هذا و تقترح الشرطة  أن ال يستجيب 
أبدا ألمشاركين في هذه اللعبة ألي طلب يطلب منهم وان يغلقوا حساباتهم علي الفور وان يبعثوا بشكوى الي الفيس 
بوك اذا جاءتهم اي تهديدات او لم يستطيعوا أغالق حسابهم ! وان يتصلوا بالشرطة ، وقال مجلس السالمة الكندى 
إن من هم وراء  هذه اللعبة يستغلون سذاجة المستخدمين لها وخوفهم من المجهول لتنفيذ أومرهم الرديئة ، وقد 
حذرت الشرطة في جميع أنحاء العالم مستخدمى وسائل التواصل االجتماعي  من هذه اللعبة وصورتها المرتبطة 

بها والتى هي صورة دمية ذات شعر أسود طويل وعيون واسعة وأبتسامة شريرة ،

تخريب الفتة حتمل أسم )جناح( مؤسس دولة 
باكستان الذى أطلق أسمه علي حديقة في 

وينيبيج 

كلمات  من  أيام  عدة  بعد 
أرسلها  التى  بيرنييه  ماكسيم 
التعددية  عن  تويتر  عبر 
التى ستقتل كندا وعن  الثقافية 
في  حديقة  لتسمية  أعتراضه 
دولة  مؤسس  بأسم  وينيبيج 
 ، جناح   علي  محمد  باكستان 
وجدت الالفتة التى نحمل أسم 
االرض  علي  ملقاة   ) )جناح 
إنتزاعها من مكانها وقال  بعد 
قاد حملة  الذى  مسرور خان  
لتسمية الحديقة بهذا االسم انه 
حزن لرؤية االفتة مدمرة وانه 

يريد ان يبعث برسالة الي ماكسيم بيرنييه ومن يقفون معه بأن الكراهية 
ليس لها مكان في كندا ، وقالت عضوة حزب المحافظين في اونتاريو  
سلمى اتاوالهاجان والتى هي من اصل باكستانى وهندى أن تعليقات 
ماكسيم بيرنيه هجومية وتحاول تقسيم الكنديين وانها تلقي باللوم بعد 
هذا التخريب لالفتة التى تحمل اسم الحديقة )جناح( علي الكالم الغير 
مقبول الذي قاله ماكسيم والذى شجع بعض الناس الذين ينتقدون التنوع 

بالقيام بهذا .
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شركة سيارات )تسال ( تقاضي حكومة أونتاريو 
لعدم دفع حوافز لعمالؤها الذين اشتروا سيارات 

كهربائية 

كان عمالء شركة سيارات )تسال ( 
الكندية يستردون ما يقرب من ١4 
الف دوالر من حكومة اونتاريو عند 
الكهربائية  تسال  سيارات  شرائهم 
يولية  شهر  منتصف  في  ولكن   ،

المقاطعة  برنامج  فورد  دوج  المقاطعة  وزراء  رئيس  الغي  الماضي 
الذى يعيد ما يقرب من ١4 الف دوالر من ثمن سيارة تسال للمشتري 
أقامت شركة تسال  فقد  الف دوالر،  ولذا  أقل من ٧5  ثمنها  اذا كان 
ضد  أونتاريو  في  للعدالة  العليا  المحكمة  امام  قضائية  دعوي  الكندية 
حكومة أونتاريو تزعم فيها إنها فقدت الكثير من المبيعات وتعاني من 
ضرر كبير بعد الغاء الحكومة لبرنامج الحوافز علي شراء السيارات 
الكهربائية،  ودعت شركة السيارات حكومة أونتاريو للوفاء بتعهداتها 
 ١٠ قبل  سيارتهم  بالفعل  أشتروا  الذين  الولئك  مالية  حوافز  وتقديم 
سبتمبر وهو اخر يوم لعمل برنامج الحوافز الذى الغته حكومة فورد ، 
والذى لم تلتزم به حكومة  المقاطعة وانهت هذه الحوافز فورا الولئك 
 ، للسيارة  المصنعة  الشركة  من  مباشرة  تسال  سيارات  اشتروا  الذين 
وفي الدعوي القضائية التى رفعتها الشركة قالت عن نفسها إنها شركة 
مرخصة لتجارة السيارات في أونتاريو وان عمالئها لم يعودوا مؤهلين 
للحصول علي الحوافز المالية من حكومة أونتاريو بعكس العمالء الذين 
أشتروا سيارات كهربائية من  الشركات االخري مثل )أودى( و )بي أم 
دبليو ( و )فورد( و )جنرال موتورز( و )فولكس فاجن( وغيرهم ولم 
يتأثروا خالل الفترة االنتقالية ، وقال شركة تسال أن حكومة أونتاريو 
المالية ولم  الحوافز  أستبعدت عمالء تسال من هذه  عن عمد وتعسف 
تقدم أية تحذيرات او تفيد بشئ يعنى عدم دفعها للحوافز لعمالئها وهذا 
ترك عمالئها في موقف غير عادل ولم يعودوا مؤهلين للحصول علي 
وطلبت   . سياراتهم  أشتروا  عندما  يتوقعونها  كانوا  التى  الخصومات 
شركة تسال من المحكمة سرعة النظر في هذه القضية ، حيث تزداد 

خسائرها يوما بعد يوم .

احلكومة الكندية تلغي نظام اليانصيب  جلمع 
شمل العائالت املهاجرة

تخلت حكومة كندا الليبرالية عن نظام اليانصيب المثير للجدل لجمع شمل 
االسر المهاجرة وسوف تتجه نحو قبول الطلبات بحسب اولوية التقدم بها 
الطلبات غير  علي االنترنت وجاء هذا بعد ردود فعل عنيفة من مقدمى 

اليانصيب قائلين عنه انه نظام قاسي بال قلب ، وأعلنت الحكومة انها ستقبل ٢٠5٠٠  الراضين عن نظام 
طلب للم شمل االسر عام ٢٠١٩ وستقبل ٢١ الف طلب عام ٢٠٢٠ وعلي مقدمى الطلبات ملئ طلب لكفالة 
والديهم او جدودهم عبر االنترنت وسوف تقبل الطلبات بحسب اولوية تقديمها وفي العام الماضي تقدم اكثر 
من ٩5 الف فرد بطلب ألحضار أقاربهم وأختير فقط ١٠ االف فرد عشوائيا وكان نظام اليانصيب المتبع 
لقبول االقارب هو محاولة لجعل نظام الهجرة عادال حيث أشتكى الناس من أن من يستطيع دفع اتعاب لمحامى 
او يقع بيته بالقرب من مركز الهجرة لفحص االوراق كانت طلباته تفحص سريعا عن االخرين ، وقال وزير 
الهجرة أحمد حسين ان نظام اليانصيب كان أكثر عدالة مقارنة بما سبقه ، ولم يكن خطوة خاطئة ، ولكن قالت 
ناقدة من الحزب الديمقراطى الجديد ان نظام اليانصيب فشل فشل ذريع  في لم شمل العائالت و تراكمت 
الطلبات جدا  وقالت تخيل ان جمع شمل عائلتك يعتمد علي الحظ ، ومع قبول المزيد من الطلبات فال يعنى 

هذا بالضرورة قبول المزيد من الناس الي كندا.

زعيم حزب المحافظين أندرو شير يقول إن ماكسيم 
بيرنييه وضع طموحاته الشخصية فوق مصلحة الحزب 

والبالد
إتهم زعيم حزب المحافظين الفيدرالي أندرو شير منافسه السابق وعضو البرلمان 
أفضل  كندا  لجعل  فرصة  فوق  الشخصية  طموحاته  وضع  بأنه  بيرنييه  ماكسيم 
بانسحابه من  للسلطة  بحركة محسوبة ومتعطشة  قام  بيرنييه  ماكسيم  أن  وقال   ،

الحزب وانه مهتم أكثر بي تعزيز مكانته الشخصية اكثر من النهوض بمبادئ الحزب ، وانه قرر أنه أكثر 
أهمية من زمالؤه ومن الحزب،  وألجل طموحاته الشخصية تخلي عن الكفاح من أجل أسقاط حكومة ترودو 
االسابيع  خالل  الحزب  من  باالنسحاب  قراره  اتخذ  بيرنييه  ماكسيم  أن  أعتقد  شير  أندرو  وقال   ، الليبرالية 
الماضية  ومنذ وقت طويل وانه قرر مساعدة جستن ترودو، واضاف أن حزب المحافظين سيواصل العمل 
علي  معادلة الميزانية وخفض  الضرائب وتأمين الحدود والهجرة المشروعة والتجارة الحرة وتقوية الهوية 
الكندية ، وعندما سؤل أندرو شير لماذا لم يستغنى عن ماكسيم بيرنييه قبل أن يعلن إنسحابه  ؟ قال انه كان 
دائما يحدوه االمل في الناس انهم سيطرحوا طموحهم الشخصي جانبا ويعودوا للعمل كفريق واحد. ومن ناحية 
أخري طلب ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا السابق من حزب المحافظين التماسك وتعضيد أندرو شير بعد 

إنسحاب ماكسيم بيرنييه من الحزب ووصفه بانه هو الخاسر بشدة .

إنسحاب ماكسيم بيرنييه من حزب المحافظين 
الفيدرالي ليشكل حزب جديد لنفسه 

من حزب  إنسحابه  عن  أغسطس  الخميس ٢3  يوم  بيرنييه  ماكسيم  أعلن   
المحافظين الفيدرالي وتشكيله لحزب جديد ليتنافس مع جستن ترودو وأندرو 

شير علي رئاسة وزراء كندا ، وأوضح ماكسيم بيرنييه أن قراره هذا جاء بعد مناقشة هادئة مع زعيم حزب 
المحافظين الفيدرالي أندرو شير االسبوع الماضي ، وفي وقت سابق من هذا الشهر أرسل ماكسيم بيرنييه 
عدة تغريدات )رسائل ( علي تويتر يهاجم فيها جستن ترودو لدعمه التعددية الثقافية والتى قال عنها إنها قوة 
لكندا ولكن ماكسيم بيرنييه يراها تقسيم لكندا الي مجتمعات يمكن شراؤها بالمال او النفوذ  ويخلق بينها صراع 
وعدم ثقة وعنف ، وقال نعم إن التنوع الثقافي جزء من كندا وينبغي االحتفال به ولكن أين هو الخط الفاصل 
في هذا ؟ وأدان العديد من السياسيين اقوال ماكسيم بيرنييه ورد أندرو شير علي كالمه قائال : أنه ال يشاطره 
الرأي وان كالمه ال يعبر عن الحزب بل هو رأي شخصي ، وعلي أثر هذا قرر ماكسيم ترك الحزب وقال 
)لقد أدركت خالل السنة الماضية أن هذا الحزب فاسد أخالقيا وفكريا وال مجال  ألصالحه ( وأكد ماكسيم 
بيرنييه أنه سيظل في مقعده في مجلس العموم كنائب عن منطقة )بيونس( في كيبيك وانه يعتزم تكوين حزب 
جديد ، وعندما سؤل عما إذا كان إنسحابه من حزب المحافظين سيؤثر علي تعضيد الناس له في منطقته ؟ قال 
أنه شخصيا لم يتغير وهو يؤمن بنفس القيم التى انتخبه الناس ألجلها ،( وقال مصدر مقرب من ماكسيم بيرنييه 
انه يفكر في إنشاء حزب علي نمط الجناح اليميني وانه سيدافع عن أفكاره وال يريد تقديم المزيد من التنازالت 
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  أملفاوضات السرية بني 
العرب وإسرائيل )5(

عواصف احلرب وعواصف السالم

توفيق مرتي مينا

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) ٢١ عام خبرة
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دمشق  إلى  يذهب  أن  السادات  الرئيس  قرر 
األسد,  حافظ  الرئيس  إلقناع  نوفمبر,   ١٧ فى 
أنه يذهب إلى إسرائيل ليضعها أمام  وقال له: 
رد  وكان  النفسى,  الحاجز  ويكسر  مسؤلياتها 
األسد: ذهابك إلى إسرائيل إشارة تعطى معنى 
االستسالم والخيانة, وبعد مشادات بينهما سأله 
بال  القدس  إلى  تذهب  أن  الطبيعى  من  هل   :
شروط مسبقة؟ ... واقترح أحد أعضاء القيادة 
السورية إعتقال السادات لمنعه من الذهاب إلى 
القدس , ورفض االسد ذلك.,, وكانت اآلراء فى 
بقية العالم العربى مختلفة, فالجزائر وطرابلس 
ودمشق وبغداد مسـتـفّزة وثائرة,, الخليج وشبه 
الحكام,  موقف  فى  تفاوت  العربية  الجزيرة 
الملك خالد فى السعودية شديد الحزن وقال أنه 
سيتوجه إلى الكعبة ليدعو هللا أن يسقط طائرة 
السادات قبل أن يكمل رحلته) ويفضحنا جميعاً 
السادات  بجرأة  أُعجب  فقد  أما حاكم قطر   ,  )
ووصفه بأنه ) فحـــــل (,, فى القاهرة استقال 
إسماعيل فهمى وزير الخارجية, لكن الجمسى 
وزير الدفاع لم يستقل, وتم تعيين بطرس غالى 
وزيراً للدولة للشئون الخارجية,,,,,, إسرائيل لم 
تكن تصدق رغم أن الطائرة فى الجو متوجهة 
إلى إعداد فرقة كوماندوز  إليها ووصل األمر 
إسرائيلية فى شرفة مطار بن جوريون متوقعين 
باب  فتح  عند  مصريين  كوماندوز  خروج 
الطائرة تطلق نيران كثيفة على قيادات إسرائيل 
ُفتح  الطائرة  باب  لكن  لالستقبال,,,  الواقفين 
الرئيس  ورافق   , مبتسماً  السادات  منه  ليخرج 
إلى القدس مصطفى خليل وعثمان أحمد عثمان 
بنفسه  الرئيس  غالى.وقام  بطرس  وبطرس 
بمناحم  هو  فيتكفل  بينهم:  فيما  العمل  بتقسيم 
الوزارة  رئيس  بنواب  خليل  بيجن, ومصطفى 

اإلسرائيلية, وبطرس غالى بديـــــان.

السادات  الرئيس  وقف  المحدد  الموعد  وفى 
يتكلم وألقى خطابه المشهور فى الكنيست وأهم 
عربية  نظر  وجهة  يعرض  أنه  فيه:  جاء  ما 
تريد  ومصر  اإلسرائيلى,  الشعب  أمام  كاملة 
االراضى  كل  من  كاماًل  إسرائيلياً  إنسحاباً 
 ,  ١٩6٧ سنة  إسرائيل  إحتلتها  التى  العربية 
الصراع  جوهر  هى  الفلسطينية  المشكلة  وأن 
رده  فى  بيجن  لكن   ,,, الحل  بداية  وذلك 
مواقفه  كل  تكرار  أعاد  السادات  خطاب  على 
التالى  اليوم  صباح  وفى  المعروفة,  المتشددة 
وبعد مناقشات عسيرة بين االطراف أُبلغ بيجن 
بأن دعوة ستوجه إليه لزيارة مصر وفى الغالب 
 ,, الكالم.   ليواصال  اإلسماعيلية  فى  ستكون 
وعاد الرئيس السادات إلى القاهرة بتفاؤل كبير 
ومما قاله ألحمد بهاء الدين) الكاتب الكبير( ... 
) سيخرجون من سيناء,, والضفة الغربية أمرها 

مضمون—إطمئن يابهاء فالقدس فى جيبى.

الصمود  جبهة   ( ب  يسمى  ما  وظهر    
فى  ورأت  القذافى,  تزعمها  التى  والتصدى( 
الدول  جامعة  بنقل  خيانة,وطالبت  مبادرته 
مينا  مؤتمر  وانعقد  مصر,,,  من  العربية 
هاوس ولم يحضره أحد من االطراف العربية 
المدعوة إليه سوى الوفد المصرى واإلسرائيلى 
محمد  أدى  االسماعيلية  وفى  واالمريكى, 
وفى  للخارجية.  وزيراً  اليمين  كامل  ابراهيم 
تقابل  الدولية  االشتراكية  فيينا لحضور مؤتمر 
السادات مع شمعون بيريزمنفرداً, ثم دعا عزرا 
وايزمان إلى لقاءه فى سالزبورج وقال له:إننى 
يمشى  النيل  من  فرعاً  أشق  أن  استعداد  على 

إليكم  ويصل  العريش  إلى  السويس  قناة  تحت 
فى سيناء والنقب , وكان هدفه من هذا االقتراح 
)يأخذ عزرا من بيجن( ثم كان مؤتمر فى قلعة 
) ليدز( فى انجلترا شارك فيه وزراء الخارجية 
بالفشل  وانتهى  وامريكا  واسرائيل  لمصر 
مع  اتصاالت  يجرى  راح  كارتر  كسابقيه,,, 
أمريكا,  يهود  الكونجرس ومع رؤساء  زعماء 
مع  مماثل  بجهد  يقوم  كان  السادات  والرئيس 
رؤساء  ومجلس  العالمى  الصهيونى  المجلس 
زيادة  إلى  ذلك  وأدى   , االمريكيين  اليهود 
برأيه  تمسك  بيجن  لكن   , بيجن  على  الضغط 
أمريكا,  فى  الصهيونية  الحركة  زعماء  واقنع 
وراح الرئس االمريكى يتحرك على خط إتفاق 
إجتماع  فكرة  وعرض  إسرائيلى  مصرى- 
كامب دافيد بحضورامريكا كشريك كامل وكان 
ذلك ما اراده السادات فهو ال يستطيع أن يرهن 
أو  أو عرفات  االسد  موقف مصرتحت رحمة 
القذافى, وهو بذلك ال يصنع سالماً منفرداً وإنما 
يحتذيه  أن  يمكن  الذى  المثالى  النموذج  يضع 

باقى العرب .

وانعقد المؤتم فى كامب دافيد لمدة ١3 يوماً 
كاملة تضمنت احداثها الكثير من الشد والجذب 
ان  متعمداً  السادات  بها  يقوم   ) فرقعات  ومن) 
تصل أصداؤها إلى كارتر الذى يسرع لمعالجة 
رتب  أن  بعد  المصرى  الوفد  إلعادة  الموقف 
ابراهيم  محمد  واستقال  للرحيل.......  حقائبه 
كامب  فى  عليه  االتفاق  تم  ما  وكان  كامل. 
السادات  وعاد   ,,,. للحل  إطار  مجرد  دافيد 
إلى القاهرة وقرر تشكيل وزارة جديدة برياسة 
من  التفاوض  مهمتها  خليل  مصطفى  الدكتور 
لكامب  العام  االطار  فى  التفاصيل  أجل وضع 
بعيداً  جديدة  حياة  بصنع  الناس  واقناع  دافيد 
العالم العربى, وظهرت القضايا  عن مشكالت 
ضمانات  النصوص:  فى  الكامنة  الحساسة 
مع  بالمعاهدة  مصر  ارتباظ  أولوية  األمن/ 
العربية  االرتباطات  من  غيرها  على  اسرائيل 
للحكم  االعداد  المصرى/  البترول  التطبيع/   /
إجتمع  بروكسل  وفى  الفلسطينى,,,,  الذاتى 
يوم ٢3 ديسمبر ٧8  ديان  مصطفى خليل مع 
موضوعات  وبحثا  فانس  سيروس  بحضور 
والمياه  واالراضى  المعاهدة  وأولوية  التطبيع 
وطار  اسرائيل,,  فى  واالستيطان  والهجرة 
الرئيس االمريكى لألمن  بريجنسكى) مستشار 
للقاء السادات فى االسبوع االول من  القومى( 
 C I ال  بحضور  المباحثات  وبعد   ٧٩ يناير 
 –  ١ كارتر:  للرئيس  تقريره  ليقدم  عاد   ,  A
ما   – معنا٢  للتعاون  مستعد  السادات  الرئيس 
 – مصرية3  اسرائيلية-  معاهدة  السادات  يهم 
أنه وافق على عقد اجتماع بين مصطفى خليل 
وديان فى واشنطن برعاية الرئيس كارتر الذى 
قبل  حل  إلى  الوصول  بضرورة  عليهما  شدد 
الفشل  إلى  سيضاف  فشل  أى  الن  عودتهما 
المتعلق بالثورة الخمينية فى ايران,, وبعد عدة 
لرئاسة  بيجن  مجىء  أصبح  فاشلة  اجتماعات 
بيجن)  ورفض  ضرورى,  االسرائيلى  الوفد 
اليهود  أن  نيويورك  فى   بتصريح  تفوه  الذى 
يتفاوض  أن   ) الجيزة  أهرامات  بنوا  الذين  هم 
مع مصطفى خليل وأنه يقبل فقط التفاوض مع 

السادات., 

ومحاولة  لمقابلته  بيجن  كارتر  استدعى 
السادات  والبدأ فى مفاوضات مع  تليين موقفه 
يحضرها كارتر بنفسه,, وكان السادات مطمئناً 

إلى أنه سيحقق نجاحاً مع بيجن بسبب عرضه 
قال  بيجن  أن  غير  النيل  بمياه  اسرائيل  إمداد 
سيادة  ابيع  ال  أنا   : غالى  بطرس  فى حضور 
اسرائيل  وكانت  النيل,  مياه  مقابل  اسرائيل 
تقل  ال  بكمية  سنوياً  بالبترول  تزويدها  تطلب 
أثناء  سيناء  آبار  من  عليه  تحصل  كانت  عما 
االحتالل,,, وفى اجتماع مجلس االمن القومى 
المصرى أثار الرئيس السادات موضوعات:١ 
– نقل مياه النيل إلى سيناء٢ – تزويد اسرائيل 
بالبترول3 – إلغاء جامعة الدول العربية وإنشاء 
خليل  مصطفى  ورد  العربية  الشعوب  جامعة 
استعداده  إلى  ملمحاً  الموضوعات  هذه  مفنداً 
لالستقالة. وفعاًل شّكل السادات وزارة برياسته 

فى مايو 8٠  

إلى  كارتر  الرئيس  وصل   ٧٩ مارس   ٧
مصر وُرتبت له زيارة بالقطار إلى االسكندرية 
) مثل التى رتبت لنيكسون من قبل(, ثم توجه 
واطلع  مصر  إلى  عاد  وبعدها   , اسرائيل  إلى 
فوافق  المحادثات  مجريات  على  السادات 
السادات, وجرى اتصال هاتفى مع بيجن أمام 
أمام  الطريق  ,,,,,وانفتح  التليفزيون  عدسات 
تم  واسرائيل  مصر  بين  كامل  سالم  معاهدة 
توقيعها فى حديقة البيت االبيض فى ٢6 مارس 

.    ١٩٧٩

وعواصف  الحرب  عواصف  المرجع: 
السالم— محمد حسنين هيكل
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األنبا  لدير  الذهاب  قرر  فترة  بعد  ثم   
على  سيًرا  األحمر  بالبحر  أنطونيوس 
دون  أنطونيوس  األنبا  دير  وصل  األقدام. 
الكنيسة  إلى  فوًرا  وتوجه  الرهبان  علم 
ُمًرا،.              بكاًء  يبكى  وأخذ  ركبتيه  على  وسجد 
الجميع: أخطأت  ويقول بصوت عاٍل سمعه 
إلى  العودة  أريد  لست  بطريرًكا،  إذ صرت 
ال  أعمى،  أو  كسيًحا  فألصير  البطريركية، 
أليست من  يا ربى.  ندمت  لقد  العودة.  أريد 

توبة للخاطئ!؟

ولما علم رئيس الوزراء)احمد ماهر باشا(  
بهذا االمر عمل على عودة البابا مكرما إلى 
عاد  ذلك  وبعد  بالنجاح  عمله  فكلل  كرسيه 
البابا من الدير واستقبله الشعب استقبال حافال 
وانعقد أول المجمع المقدس برئاسته واصدر 
أهمها  قرارات  عدة   ١٩45 يناير  أول  في 
تمثيل كنيسة إثيوبيا في المجمع االسكندرى 
وإنشاء  وإثيوبيا  مصر  بين  البعثات  تبادل 
الطالق  وقصر  إثيوبيا  في  اكليريكى  معهد 
على الزنا ووضع قانونا لألحوال الشخصية 
والمحافظة  للرهبان  الهوتية  كلية  وإنشاء 
لعمل  القبطى وحسن سير  الوقف  على مال 
بالديوان القبطى وتشكيل لجنة دائمة لفحص 

الكتب الدينية والطقسية وإنشاء سجل في كل 
قبطية  عائلة  كل  أسماء  فيها  يسجل  كنيسة 
والمرتقين  والشمامسة  المعمدين  وأسماء 

والمنتقلين.

حل  م   ١٩45 سنة  يونية   6 يوم  وفي 
البابا  فأوفد  روسيا  بطريرك  القاهرة  في 
مكاريوس وفدا من اآلباء المطارنة الستقباله 

ثم تبادال الزيارات الودية .

وِفي 3١ أغسطس ١٩45 ودعته الكنيسة 
فى احتفال جنائزى مهيب. لم يهنأ فى فترة 
فكر  كان  إذ  راحة،  بأى  القصيرة  بابويته 
كان  ألنه  يطارده،  الكنيسة  لقوانين  مخالفته 
إنساًنا ذا ضمير، لكن بعد فوات األوان، فهو 
فى  مخلًصا  يعد  لم  البطريركية  قبل  عندما 
اإليبارشية  ظلت  إذ  أسيوط،  شعب  رعاية 
اآلالم  أن  وأحس  بها،  يهتم  مدبر  بدون 
تعتصره من الداخل بسبب ما يحدث لشعبه 
وتوترات.  انقسامات  من  الكنيسة  وبداخل 
ومن له أذنان للسمع فليسمع، وما أشبه الليلة.

بالبارحة..

القاهرة  في  زلزلة  حصلت  أن  تصادف 
الدفن  وقت   45 والدقيقة  الثانية  الساعة  في 
المؤمنين  نفوس  فتأثرت  الجميع  بها  شعر 
لمشاركة الطبيعة لهم في الحزن علي انتقال 

هذا القديس الطاهر..

بقية مقال كفايانا ..... إدانه ص8 
وحكام  قضاه  نفسنا   من  بنجعل  ليه  إحنا 
وندينهم...  األخرين  على  أحكامنا  نصدر 
اللى حصل  المريع   الحادث  لدرجه حدوث 
حاولوا  متحرشين  لما  االسكندريه  فى 
يعاكسوا واحده ع البحر ولما جوزها حاول 
يدافع عنها  غزوه بسكينه وقتلوه... المصيبه 
بعض  فى  كمان  لكن  حدث   فيما  بس  مش 
ردود افعال ناس بدأوا فورا فى إدانة الست 
والقاء أقصى كمية من الحجاره عليها.. أل ده 
اتقتل  اللى  كمان رموا حجاره على جوزها 
وهو بيدافع عنها وقالوا: يستاهل مش سايبها 

ماشيه عريانه...  لحد إمتى ح نفضل ندين 
والدها  بتعامل  واللى  قصير..  البسه  اللى 
بشده... واللى بتدلع والدها..واللى بيعمل أى 
حجاره  نرمى  نفضل  ح  إمتى  لحد  غلط... 
على الناس... لحد إمتى ح نفضل نمشى فى 
الدنيا دى... وجيوبنا مليانه حجاره... نطلعها 
بسرعه... وفى اى مناسبه... ونرميها على 
األخرين... بدون رحمه.. وبدون مانفكر لو 
كنا مكانهم فى نفس الموقف  أو بنمر بنفس 
إزاى..….  نتصرف   ح  الظروف...كنا 
لحد إمتى ح نفضل نحدف طوب... بمناسبه 
كفايانا...   .. بقى  بجد  مناسبه...  بغير  أو 

حجاره.. كفايانا... إدانه



                                                                                                                                                      
اللص الربىء          

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

عقد الكوفية حول رأسه ليتجنب برودة الفجر، لم 
يستعد نشاطه وحيويته بعد فلم يكن نومه مريحاً 
ينوى  عندما  عادته  هى  وتلك  الماضية  ليلته  فى 
السفر مبكراً.... الظالم مازال يحجب نور الفجر 
بدء  ليعلن  البعيد  االفق  فى  الظهور  يحاول  الذى 
فى  يؤدى  واسع  شارع  فى  يسير  جديداً.  يوماً 
نهايته الى موقف اتوبيس المحافظات ، كان يظن 
االعتبار اصوات  فى  االخذ  مع  يسير وحيداً  انه 
القطط العابثة بصناديق القمامة والكالب الضالة 
لكن  الجانبية  الشوارع  تتجمع على رؤوس  التى 
سعال الصباح وحشرجة الحناجر التى  تأتى من 
يشاركونه  آخرين  وجود  عن  تعلن  وهناك  هنا 
يسمح  ال  الظالم  لكن  الفسيح  الشارع  فى  السير 
بشدة  تقبض  ويمناه  سيره  واصل  برؤيتهم،  له 
حوت  التى  الصغيرة  السامسونايت  حقيبته  على 
شخصيته  تثبت  التى  والمستندات  االوراق  كل 
وتثبت ايضاً ملكيته لقطعة االرض الصغيرة فى 
بلدته والتى هو اآلن فى طريقه الى بيعها ليكمل 
بثمنها حلم حياته فى تأسيس عيادة لعالج االسنان 
شىء  كل  على  االتفاق  اتم  الكبرى.  بالقاهرة 
وماهى اال ساعة او ساعتين يتمم فيها اجراءات 
البيع ويعود بعدها الى القاهرة لكنه سيعود بتاكسى 
االرض  ثمن  ليودع  رأساً  البنك  الى  مخصوص 
باالتوبيس  العودة  المخاطرة  فمن  حسابه  فى 
اصوات  ارتفعت  الجنيهات.  آالف  وبحوزته 
الجانبية  الشوارع  احد  اتت من  يتبينها  لم  غريبة 
التى كان يجتازها فى طريقه لكنه سمع بوضوح 
صياح رجل يسب ويلعن ثم اصوات اقدام كثيرة 
بغية  بتلقائية  تجرى وتقترب.....اتسعت خطواته 
بعيد... من  القادم  الصوت  مصدر  عن  االبتعاد 
اجتاز الشارع الجانبى وسار بسرعة اكبر ثم ....
بدأت خطواته تتسع اكثر فأكثر كلما كانت االقدام 
ابن  يا  اسيبك  منه، » مش ح  تقترب  تعدو  التى 
ال.....« كان هذا الصوت االكثر وضوحاً والذى 
االشخاص-  او  الشخص-  اقدام  ان  ايضاً  اوضح 
الرئيسى واصبحت اكثر  الشارع  قد صارت فى 
قرباً منه وبدون ان يشعر، ودون ان ينظر خلفه 
انتقلت ُحمى الجرى اليه فاحتضن حقيبته واطلق 
عندما  يجرى  وهو  الرعب  انتابه  للريح.  ساقيه 
تأكد بأن الخطوات الراكضة خلفه هى لشخصين 
ادمن  الذى  اليوم  ولعن  بالذات  هو  تقصده  وانها 
قوته  وخانته  انفاسه  لهثت  عندما  التدخين  فيه 
والخطوات الراكضة خلفه تكاد تلمسه. لحيظات 
وشعر بجسد قوى يرتطم بظهره ويطرحه ارضاً 
من  الحقيبة  لتنتزع  يدان  امتدت  بينما  قسوة  فى 
انحاء جسده زادته  او ركلتين فى  ثم ركلة  تحته 
الماً... ثم يكتمل المشهد باضواء سيارة تقف على 
فيذهبا  ضاربيه  على  قائدها  ينادى  منه  مقربة 
بقاياه  لملم  يتألم،  كله  بجسده  شعر  بحقيبته.  معه 
وتكوم على االرض ونظر حوله فلم يجد احداً!! 
الشارع؟  فى  احد  نظر  المعركة  مشهد  يلفت  الم 
بالفعل كان غريباً ان المشهد لم يكن مثيراً لفضول 
احدهم ليقترب حتى كمتفرج !! تمنى لو ان احد 
السيارة  رقم  ويعطيه  مواسياً  منه  يقترب  المارة 
ويالسلبية  هيهات  ولكن  اللصوص  استقلها  التى 
بطعم  وشعر  يتأوه  وهو  نهض  البشر.  هؤالء 
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من  اقترب  قد  كان  شفتيه  على  الدماء 
رأساً  فاتجه  المحافظات  اتوبيس  موقف 
الى دورة المياة الملحقة بالكافيتيريا نظر 
فى المرآة الى وجهه الممتلىء بالسحجات 
صنبور  فتح  ثم  بالدماء  المغطاه  وشفتيه 
الماء ووضع رأسه تحته متحماًل برودة 
وجلس  خرج  ثم  تماماً  افاقته  التى  الماء 
الشاى  من  كوباً  وطلب  الكافيتيريا  فى 
وبدأ فى التفكير فيما عليه ان يفعل وكيف 
وهل  الشرطة  بقسم  يتصرف....محضر 
او  اللص  سيفعل  مجدياً...ماذا  سيكون 
والمستندات؟  االوراق  فى  اللصوص 
مهماً.... النقود...ليس  سيأخذون  بالطبع 
ُرزمة من االوراق المالية فئة الخمسون 
تقريباً  جنيهاً  مائتى  منها  سحب  جنيهاً 
ولكن ال يهمه فقدان النقود لكنها االوراق 
طوياًل  وقتاً  والتى سيمضى  والمستندات 
يستقل  هل  فاقد.  بدل  لها  يستخرج  حتى 
ليعتذر  بلدته  الى  ويذهب  االتوبيس 
؟  تليفونياً  بمكالمته  يكتفى  ام  للُمشترى 
تساؤالت عديدة وافكار متضاربة راودته 
كان اهمها على االطالق مصير االوراق 
وهل سيكون اللص »ابن حالل« ويكتفى 
تحويه  بما  الحقيبة  يضع  ثم  بالنقود 
مكان؟  اى  فى  ومستندات  أوراق  من 
باعادتها  سيهتم  الحقيبة  سيجد  من  وهل 
اللص  فكر  لو  وماذا  صاحبها؟  الى 
ويقوم  الجريمة  جسم  من  التخلص  فى 
بالتخلص من الحقيبة والمستندات بحرقها 
او ....يا الهى...آالف االفتراضات مرت 
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أن اردت ان تتلقى االهرام 
اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com
8164gindi@rogers.comاو

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

الى  عائداً  الكافيتيريا  بعدها  امامه غادر 
رأيه  استقر  دافىء   حمام  بعد  منزله. 
على زيارة امجد صديقه ضابط الشرطة 
مالبسه  فارتدى  االمر  فى  ليستشيره 
يمنحه  لم  الشرطة.  قسم  قاصداً  وخرج 
امجد اى امل فى القبض على اللصوص 
اى  لديه  الحقيبة خاصة وليس  واستعادة 
اللصوص  تخص  او عالمات  معلومات 
وقد فهم منه ان مثل هذه الحوادث تحدث 
لكنه  الواحد  اليوم  فى  المرات  عشرات 
بموجبه  ليتمكن  محضر  بعمل  نصحه 
مستنداته  لكل  فاقد  بدل  استخراج  من 
بقسم  اليوم  امضى  الشخصية.  واوراقه 
شيئاً  فكان  القديم  صديقه  مع  الشرطة 
جديداً بالنسبة له حاول من خالله نسيان 
واقعة السرقة وان كانت قد تركت آثاراً 
مؤلمة فى انحاء جسده. عند الغروب كان 
طرقات  سمع  عندما  منزله  فى  يجلس 
فتح  متألماً  متثاقاًل  نهض  الباب  على 
الباب فوجد امامه شخصاً غريباً ضخماً 
يبتسم له فى بشاشة لكنه تجاهل كل هذا 
عندما وقعت عيناه على يده الممتدة اليه 
فرح  صيحة  المسروقة...اطلق  بحقيبته 
ان  يتوقع  لم  التى  الحقيبة  يحتضن  وهو 
تعود اليه بمثل هذه السرعة....شكراً هلل 
الشخص  بيد  يمسك  قالها وهو  هلل  شكراً 
الرجل  للدخول ودخل  الحاح  فى  يدعوه 

سأله  وجدتها؟  واين  كيف  على مضض. 
قبل ان يفطن الى انه يجب عليه مضايفته 
اواًل لكن الرجل اعتذر فى لطف الرتباطه 
بانه  بالحديث  الرجل  وبادره  هام  بموعد 
على  وتعرف  الحقيبة  فتح  قد  بالطبع 
االسم والعنوان اما هو فشكره ممتناً على 
احضارها بنفسه وكان يكفيه ان يتصل به 
بنفسه... حقيبته  ليتسلم  حضوره  ويطلب 
مازالت الدنيا بخير قالها وهو يفتح الحقيبة 
كل  حوى  الذى  البالستيكى  الملف  فوجد 
الرجل الذى نهض  اوراقه وابتسم شاكراً 
بسرعة مودعاً اياه. تعاظمت فرحته حتى 
عال  بصوت  وغنى  الهواء  فى  قفز  انه 
ثانياً  وفتحها  الحقيبة  محتضناً  ورقص 
وتنبه هذه المرة بأن ُرزمة النقود مازالت 
الهى اى لص هذا...اندفع  يا  موجودة!!!! 
السلم  درجات  وقفز  الباب  فاتحاً  بسرعة 
فوجد  ويساراً  يميناً  تلفت  الشارع  وفى 
الرجل الذى اتاه بالحقيبة وقد ادار مفتاح 
باصابعه  ونقر  مسرعاً  فجرى  سيارته 
على نافذة السيارة...ابتسم الرجل ابتسامة 
خفيفة وفتح له باب سيارته فجلس بجواره 
اريد ان اعطلك« حكى  سيدى ال  »عفواً 
وكيف  والسرقة  الضرب  واقعة  عن  له 
انه وجد النقود كما هى فى الحقيبة وسأله 
نظر  حقيبته.  وجد  واين  كيف  الحاح  فى 
اراد  ما  له  وحكى  هدوء  فى  الرجل  اليه 
اسكنها  التى  الفيلال  من  خارجاً  كنت   «
حقيبتى  ايضاً  معى  وكانت  ابنى  ومعى 
السامسونيت التى حوت آالف الدوالرات، 
كان من المفترض ان يأتى اخى بسيارته 
لنذهب جميعاً البرام صفقة خاصة بعملى 
. وفجأة وفى الظالم فوجئت بشبح يخطف 
الحقيبة من يدى ويجرى فجريت خلفه انا 
وابنى حتى وصلنا الى قمة الشارع وفى 
شبحاً  ووجدنا  االمر  علينا  اختلط  الظالم 
يجرى محتضناً حقيبة سامسونيت فهجمنا 
عليه ...ثم...ثم ابتسم وهو ينظر اليه قائاًل 

واظنك تعلم بقية القصة. 

كلمات متقاطعة
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بصــــــراحة
هل أخطأت كندا بالتدخل يف أمر سعودي 

داخلي؟؟

 مدحت عويضة
األمريكية  المنظمات  نشرت 
عن  القسوة  منتهي  في  تقرير 
في  اإلنسان  حقوق  إنتهاكات 
اعقب  السعودية،  العربية  المملكة 
التقرير تغريدة علي موقع التواصل 
فيها  أدانت  ”تويتر“  اإلجتماعي 
حقوقيين  علي  القبض  عملية  كندا 
عنهم.  الفوري  باإلفراج  وطالبت 
علي  الرد  عن  عجزت  السعودية 
وعلي  األمريكية  صفحة  الخمسين 
التي  األمريكية  الرسمية  التعليقات 
قلقها  عن  وعبرت  وشجبت  أدانت 
وعدم رضاها فيما يتعلق بإنتهاكات 
بينما  المملكة،  في  اإلنسان  حقوق 
فطردت  كندا!!!  علي  بقوة  ردت 
السفير الكندي وقامت بتجميد التبادل 
التجاري وسحب الطلبة السعوديين 
وسحب األطباء المتدربين وغيرها 

من اإلجراءات القاسية ضد كندا.
الكندية،  األفعال  ردود  توالت  ثم 
أبناء  أفعال  ردود  علي  أركز  وهنا 
الجالية العربية، والتي أنقسمت بين 
العظمي  والغالبية  بل  كبير  فريق 
األراء  هذه  وتستند  كندا!!!!.  يدين 
الخارجية  وزيرة  تغريدة  أن  علي 
السعودي  الشأن  في  تدخل  الكندية 
تدخل  نقبل  ال  أننا  وكما  الداخلي، 
ال  أن  فينبغي  شؤوننا  في  الغير 
نتدخل في شئون أحد، وأن ما فعلته 
السعودية  للسيادة  إنتهاك  هو  كندا 
هذا  أن  الغريب  أراضيها،  علي 
الصحف  أغلب  رأي  كان  الرأي 
النخبة  أي  بالعربية  الناطقة  الكندية 

المثقفة!!!!. 
أننا بموجب  الثاني يقول  والرأي 
عليه  الموقعة  المتحدة  األمم  ميثاق 
الدول ومنها السعودية، فكل الدولة 
لها الحق في إبداء رأيها في مسألة 
لم  وكندا  اإلنسان.  حقوق  تخص 
بين  العالقة  سوء  ولوال  تخطئ 
ترامب وتردو لما تجرأت السعودية 
حتي بالتعليق علي التغريدة الكندية.
الحقيقة أن هذه المعركة ال تخص 
تخص  بل  وحدهما  كنداوالسعودية 
اإلنسان،  بحقوق  معني  فرد  كل 
في  المختلفة  األقليات  وباألخص 
الدول  تدخل  لوال  والتي  العالم 
معظم  إنقرض  و  ألنتهي  الغربية 
هذه األقليات. لو إنتصرت السعودية 
علي كندا في هذه المعركة فمعناها 
اإلنسان  لحقوق  كبيرة  إنتكاسة 
عاما  لخمسين  بنا  تعود  العالم  في 
للخلف. أتعجب علي قوة السعودية 
هذه المرة وخصوصا أن لي تجربة 
احتجز  حينما   ٢٠٠٧ سنة  معهم 
طبيب مصري هناك أسمة ”ممدوح 
وقتها من  تمكنا  فهمي“. وكيف  فل 
إجبار السعودية علي تسليمه جواز 
سفرة وإعطاءه تزكرة سفر مجانية 
وتركه يعود لمصر ولم نتعاون مع 
حكومات وقتها بل منظمات حقوقية 
تدحلت  التي  هي  المنظمات  وللعلم 
نشر  بعد  معنا  التعاون  وطلبت 

القضية باإلنجليزية.
والمعارضون  للمؤيدين  عموما 
سيادة  ولموضوع  الكندي  للموقف 
رد  لدي  أراضيها،  علي  الدولة 
العالم  تسود  كانت  أنه  وهو  بسيط 
للدولة،  المطلقة  السيادة  نظرية 
دولة  ألي  يحق  ال  بموجبها  والتي 
أخري التدخل في شئون أمر داخلي 
لدولة ألخري، وفشلت هذه النظرية 
وكان سبب فشلها الحربين العالمية 
الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية، 
تم تكوين منظمة األمم المتحدة بعد 
فشل عصبة األمم، وكان فشل األمم 
ثالثة،  عالمية  حرب  يعني  المتحدة 
وإتفقت جميع الدول المنضمة لألمم 
السيادة  نظرية  إنتهاء  المتحدة علي 
بنظرية  والعمل  للدولة،  المطلقة 
السيادة النسبية للدولة لصالح األمم 
األمم  مؤسسات  ولصالح  المتحدة 
المتحدة، فلم تعد الدولة عي السلطة 
األعلي بل أصبح هناك من يستطيع 
الدول  علي  قراراته  يفرض  أن 
كمجلس األمن الدولي مثال. والدول 
لألمم  اإلنضمام  علي  وقعت  التي 
سيادتها  أن  علي  وقعت  المتحدة 
وهي  مطلقة  غير  أراضيها  علي 

سيادة نسبية.
 

من ناحية أخري فأن وثيقة األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان والتي تعتبر 
قد  الوثيقة  علي  الموقعة  الدولة  أن 
من  جزء  هي  الوثيقة  أن  إعتبرت 
الوثيقة  أن  أي  الداخلي،  دستورها 
الكندي  الدستور  من  جزء  هي 
جزء  وهي  والمصري  والسعودي 
عليه  الموقعة  الدوله  بين  مشترك 
التعليق  دولة  أي  تستطيع  وبالتالي 
لهذه  أخري  دولة  إنتهاك  حالة  في 
دولة  أي  تستطيع  وأيضا  الوثيقة. 
بشرط  أخري  دولة  مطالبة  موقعة 
بالوثيقة،  باإللتزام  األخيرة  توقيع 
والمطالبة بذلك ليس تدخل في شأن 
خارجي بل هو إلتزام بمعاهدة دولية 

موقعه علي كلتا الدولتين.
أن  يتضح  السابق  العرض  من 
حقها  أستخدمت  بل  تخطئ  لم  كندا 
من  عليه  حصلت  والتي  القانوني، 
توقيعها علي وثيقة اإلنضمام لألمم 
والوثيقة  علي  وبتوقيعها  المتحدة، 
والتي  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
وقعت عليها مع السعودية. فكندا لم 
القوة  بهذه  ليس  والسعودية  تخطئ 
لترد بهذه القسوة علي كندا. ولكنها 
أن  في  تسببت  والتي  تردو  رعونة 
انتخابات  أثناء  يشتم ترامب مرتين 
جعلت  والتي  األمريكية،  الرئاسة 
موقف  تقف  وأوروبا  أمريكا  من 
الشئ  أما  اإلزمة.  من  المتفرج 
الدستور  أن  هو  خطورة  األكثر 
في  بالتدخل  كندا  يطالب  الكندي 
حالة انتهاك حقوق اإلنسان في أي 

مكان في العالم!!!!!. 

اإلميان يصنع املعجزات ولكن أيضا ال جترب الرب إهلك

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

أننا  الطبي  البروتوكول  من 
نجري فحص نسائي بأخذ عينة من 
عنق الرحم )PAP smear( كل 
أي  مبكرا  نكتشف  لكي  سنوات   3
تغيرات في الخاليا في هذه المنطقة 
يتطور إلى سرطان عنق الرحم فيتم 

معالجته مبكرا.     

أتت لي مريضة جديدة في اواخر 
ان  وقالت  عمرها  من  العشرينات 
الرحم  عنق  عينة  ان  وجد  طبيبها 
غير طبيعية وأرسلها لمنظار الذي 
نادرة  بها خاليا سرطانية  انه  وجد 
 )clear cell carcinoma(
برينسس  لمستشفى  احيلت  وأنها 
عالج  في  المتخصص  مارجريت 

السرطان.

ان  تنوى  انها ال  بعدها  لي  قالت 
لمكان  ذهبت  ألنها  هناك  تذهب 
وتشعر  هناك  وصلت  مقدس 
بالطمأنينة وأنها مؤمنة انها ستشفى 
بدون تدخل جراحي، ولكن أقاربها 
تأتى  ان  لها  أشاروا  مرضاي  من 

الى وتطلب رأيي.

ناقشت المريضة من نفس منطقها 

وحيث انها مسيحية سألتها 

س: هل انت تؤمنين بكل ما كتب 
في الكتاب المقدس؟ 

ج: نعم واؤمن ان االيمان يصنع 
المعجزات ومن قال للجبل ان ينتقل 

فسوف ينتقل.

ابليس  قال  ماذا  تعرفي  هل  س: 
ان  منه  طلب  عندما  المسيح  للسيد 

يطرح نفسه من الجبل؟ 

 ج: نعم اعرف أن ابليس قال له 
انه  المقدس  الكتاب  أنه مكتوب في 
تصدم  وال  تحمله  المالئكة  يجعل 

رجله بحجر. 

س: هل تعرفي أن السيد المسيح 
رد عليه بتصحيح المفهوم وقال له 
الرب  تجرب  »ال  مكتوب  أيضا 

إلهك«؟

صامته  وهي  أقول  لما  اصغت 
لك  يكون  أن  عظيم  لها،  فأضفت 
ان  ولكن  معك  الرب  بأن  ايمان 
هذا  يفعل،  ماذا  تحديدا  منه  تطلبي 

يدخل تحت أنك تجربي الرب. 

وماذا  صمت،  فترة  بعد  قالت 
افعل اآلن؟ 

ماذا  لك  أقول  ال  انا  لها  قلت 
معالم  لك  اظهر  ولكنى  تفعلين 
اردت  ان  تختارين،  وانت  الطريق 
الرب عكس ما أوصى  ان تجربي 
به السيد المسيح فال تذهبي لميعادك 
ان  أردتي  وان  المستشفى،  في 
تسايري الفهم في اإليمان كما افهمه 
ان  الرب  من  واطلبي  فأذهبي  انا 

يكون معك في كل ما يُصنع بك.

بعيون  تفكر  وكانت  صمتت 
شاردة. 

مريضتي  تكون  ان  منى  طلبت 
فقلت لها أن تذهب للسكرتيرة وان 
تأخذ كارت لكي تطلب من مستشفى 
لي  يرسلوا  ان  مارجرت  برينسس 

الفحوصات المقبلة. 

لم يمض أيام حتى أتى لي تقرير 
زيارتها لمستشفى السرطان ففهمت 
انها اختارت طريق انها ال تجرب 

الرب اإلله.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

بقية مقال »الموهبة من منظور سيكولوجى« 
ص12

حسبما  الموهب  الشخص  سمات  اهم  بعض  من  و 
ذكر الخبراء النفسيين : 

الموهوب شخص.. قوى الذاكرة,,محب لالستطالع 
, يقظ,, لديه قدرة فائقة على المالحظة, يكون شخص 
عقلى  فضول  لديه  المشاعر,,  حساسية,,مرهف  اكثر 
الثقة  كبير من  قدر  لديه  المتعددة,,  اسئلته  فى  ينعكس 
و االعتداد بالنفس, يسرع لتقديم الخدمات االجتماعية 

,ال يحب تدخل االخرين فى شؤونه, يعانى احيانا من 
االحباطات نتيجة ضعف الفرص و عدم التمكين, يتمتع 
النفسية, سريع الغضب عنيد,  بقدر عالى من الصحة 
ال يستغنى عن رأيه بسهوله, لديه قدرة فائقة على نقد 

الذات, ارادته قوية لمواجهه المعوقات

هاهى المواهب تنمى فتكون كالساحر الصامت الذى 
يجبر عينيك على التحديق فى تفاصيل ابداعاته المبهرة 
بعد...  عبيرها  احد  يشتم  لم  كزهرة  فتذبل  تهمل  او 
فلنتكاتف معا لننمى مواهب ابنائنا لئال يطويها النسيان 

النها حتما ستعود على مجتمعنا بالبنيان 

بريد القراء 

هذا النداء الى نيافة األنبا مينا
==============
نيافة الحبر الجليل أنبا مينا

 هل تعلم ان :
ثالث  وبها  عائلة   3٠٠ من  أقل  فانكوفر  مدينة   

كنائس والرابعة فى الطريق
 مدينة كالجرى حوالى ٢5٠ عائلة وبها كنيستين

 مدينة  رد دير حوالى ٢٠ عائلة وبها كنيسة
 مدينة أدمنتون أكثر من 6٠٠ عائلة وبها كنيسة 

واحدة
 أال يثير تساؤالت البعض لماذا عدم التناسب بين 

عدد الكنائس وعدد العائالت بهذة المدن
الوقت  فى  كنائس   4 محتاجة  أدمنتون  مدينة   
الحالى .. منطقة شيروود . منطقة وند مير . منطقة 

سانت ألبرت . منطقة النورث
فقط  المهجر  مواليد  من  كهنة  ثالث  محتاجين   

مواليد المهجر + ثالث كهنة لهم روح األبوة 
الكاملة ودول رشحناهم لنيافتكم

 حاليا من أجل كثيرين ال يصلون بالكنيسة 
القديس  بأسم  كنيسة  تسجيل  محتاجين  الحالية 

يوحنا المعمدان ويوحنا الحبيب 
وسوف نؤجر كنيسة

وعندنا ثالث مرشحين للكهنوت
واحد ب 3 األف فى السنة األولى ثم خمسة أالف 

بدءا من السنة الثانية
 5٩ ( مرتب  وبدون  بالمعاش  األخرين  واألثنين 
دكتور مهندس  .. ٧3  سنة  سنه طبيب من مصر 

أرمل(
 رجاء التكرم بالرد ولنيافتكم جزيل الشكر

 أبنكم
 ميخائيل جودة

احملرر

أستاذ جودة
ننشر رسالتك لعناية نيافة األنبا مينا 
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ضد اإلحلاد : وراء اخللق 
خالق 

)املقالة الرابعة(
وحدانية التصميم 
ووحدانية اخلالق 

تثبت  المقاالت  هذه   : واجب  تنويه   
باألدلة العلمية فقط وجود هللا، وليس 
يؤمن  ال  دينية  معتقدات  إلي  إستنادا 
هذه  وأيضا  أصال.  بها  الملحدون 
المقاالت،ال تناقش أو تستند أو تدعو 

لمعتقد معين.      

التصميم  وحدانية   : الثاني  الدليل 
ووحدانية اخلالق : 

إن تصميم الكون من أكبر مكوناته إلي 
كله  مبني  أصغرها 
علي نظام واحد وهو 

»نظام الدورات.  
في  ما  فأكبر 
وهو  الكون  هذا 
والتي  المجرات 
في  عددها  يبلغ 
 ٢ التقديرات  بعض 

تريليون مجرة، تتكون كلها من عدد من 
النجوم يترواح ما بين مئات الماليين في 
المجرات الصغيرة إلي مئة تريليون في 
المجرات الكبيرة. وكل هذه النجوم تدور 
حولها كواكب وأشياء أخري مثل النيازك 
مثال ذلك : النظام الشمسي لألرض فهو 
يتكون من الشمس التي تدور حولها ثمان 
يدور  الكواكب  وبعض  كبيرة.  كواكب 
نفسها  والشمس  األقمار،  بعض  حولها 
تدور بكل ما حولها من كواكب وأقمار؛ 
ويبلغ زمن دوران الشمس بما حولها من 
هذه  وحتي  سنة.  مليون   ٢٢5 كواكب 
الكواكب واألقمار تدور حول نفسها وهذا 
الدوران هو ما يحافظ علي ثبات الكون 
واال إنهارت كل المجرات وعليه الكون.  
إلي أصغر ما نعرفه في هذا  نأتي  ثم 
تقوم  أيضا  وهذه  الذرات;  وهو  الكون 
علي نظام الدورات فكل ذرة  تتكون من 
البروتون  نواة  - تحتوي علي عدد من 
والنيوترون -  تدور حولها اإللكترونات. 
وما  والكواكب  النجوم  حالة  في  كما 
النجوم  وهو  هذا  كوننا  في  ما  أكبر  بين 
الكون وهو  ما في هذا  بأصغر  وانتهاءا 
الحقا  سنري  كما  شيء  فكل  الذرات 

يحدث في دورات. 
لنظام  الخالق  إختيار  إن   : هوامش 
لها  ليس  الدائرة  أن  الدورات ربما سببه 
تماثل  بذلك  وهي  نهاية   أو  بداية  نقطة 
صفة من صفات الخالق؛ من حيث كونه 
الدهور  كل  قبل  كائن  فملكه  أبدي  أزلي 
وال  بداية  فال  الدهور  كل  بعد  وسيدوم 

نهاية لملكه. 
الحية  الخالئق  في  حتي  شيء  وكل 
يتبع نظام الدورات ويسمي  ذلك باإليقاع 

 -  Biorhythm  - الدوري  الحيوي 
سوف  ولكن  يمكن حصرها  ال  واألمثلة 
النوم  بدورة  ونبدأ  منها  بعض  نذكر 
واإلستيقاظ في اإلنسان وهي دورة يومية 
وحتي في أثناء النوم لليلة واحدة؛  فيوجد 
حوالي ستة دورات من النوم؛ تدوم  كل 
منها٩٠ دقيقة مقسمة إلي جزئين : الجزء 
األول 8٠٪ وال تتحرك فيه العيون تحت 
الجفون و القسم الثاني ٢٠٪ وتتحرك فيه 
فيه معظم  الجفون وتحدث  العيون تحت 
دورات  من  اإلنسان  وحرمان  األحالم. 
عواقب  له  األحالم  دورات  أو  النوم 
ومثال  الموت.  إلي  تؤدي  كثيرة  وخيمة 
الدم  في  الهرمونات  تفرز  وحيث  أخر 
شهرية؛فمثال  أو  يومية  إما  دورات  في 
أكثر في  تفرز  النخامية  الغدة  هرمونات 
المثبط  الهرمون  يقوم  حيث  النوم  أثناء 
لينعم  البول  حجم  بتقليل  البول  إلدرار 
اإلنسان بنوم متصل بينما يمارس هرمون 
النمو دوره بدون معاكسة الجاذبية وعليه 
بينما  النوم.  أثناء  أساسا  النمو  يحدث 
والمتعلقة  الجاركلوية  الغدة  هرمونات 
أثناء  في  أكثر  تفرز  النفسية  بالضغوط 
النفسية؛  الضغوط  لمجابهة  اإلستيقاظ 
إفراز  إختيار وقت  أن وراء  يؤكد  وهذا 
بالحكمة.  تتميز  عاقلة  قوة  الهرمونات 
دورات  في  تفرز  الهرمونات  وبعض 
وفي  األنثوية  الهرمونات  مثل  شهرية 
يصل  حيث  ومتزامن  معقد  مذهل  نظام 
رحم األنثي إلي كمال اإلستعداد إلستقبال 
متزامنا  البويضة 
التبويض  وقت  مع 
ليسمح  المبيض  في 
حالة  في  بالحمل 
البويضة.  إخصاب 
دورة  يوجد  وأيضا 
التنفس  القلب ودورة 
الوقت  يسع  وال 
األحداث  بين  العقالني  التزامن  لشرح 
وال  الدورات.  تلك  من  كل  في  المعقدة 
يقتصر حدوث هذه الدورات علي األمور 
األمور  إلي  يتخطاها  بل  فقط،  الفيزيقية 
أمورا  يخدم  وبما  للخالئق  السيكولوجية 
النوع؛ حيث  التزاوج وحفظ  كثيرة منها 
تزيد الرغبة في الجماع في وقت التبويض 
فيها  يحدث  أن  يمكن  التي  الفترة  وهي 
الحمل. وقد لوحظ أيضا في اإلنسان أن 
دورات  في  تحدث  العدوانية  النزعات 
تأرجح  ولوحظ  القمر،  إكتمال  مع  تزيد 
سيكولوجية اإلنسان حتي في اليوم الواحد 
الصباح  في  نشاطه  يزيد  البعض  فتجد 
الباكر morning person  والبعض 
 .night person المساء  في  األخر 
فقط  الحيوية  الدورات  تلك  تقتصر  وال 
النباتات،  أيضا  بل شملت  الحيوان  علي 
فالتمثيل الضوئي في النباتات يحدث في 
دورات أي كل صباح وهو المسئول عن 
ثبات نسبة األوكسجين في الجو وتخزين 
الطاقة في النباتات وعليه فهذه الدورات 
علي صالحية  تحافظ  التي  هي  األخيرة 

كوكب األرض للحياة .  
اإلستنتاج : حيث أن كل األشياء تحدث 
تبعا لتصميم واحد وهو »نظام الدورات 
» وبصورة تخدم أهداف محددة عقالنية 
الحفاظ  مثل  منها  بعض  أهمية  أوضحنا 
كوكب  وصالحية  الكون،  ثبات  علي 
والحفاظ  والتكاثر  للحياة،  األرض 
مع  الدورات  هذه  وتزامن  النوع،  علي 
كله  فهذا  عنها  بديل  ال  معينة  أغراض 
يدل علي شيئين : أوال - أن هذا التصميم 
نظام  وهو  الكون  في  ما  لكل  الواحد 
واحد  مصمم  وجود  علي  يدل  الدورات 
وراء  إن وجود حكمة   - ثانيا    . للكون 

   من أنا ؟؟؟؟؟؟
بقلم مسري جرجس

  األنجيل علمنا المبادئ الكتابيه والكنيسه أخذت 
ممارسات  صوره  في  لنا  وقدمتها  المبادئ  هذه 
عقائديه. المبادئ الكتابيه ال يوجد عليها اختالف 
اى  عليها  يكن  لم  العقائدية  الممارسات  وايضاً 
اختالف فى القرون االولى للمسيحيه لكن فيما بعد 
اختلف الناس فيما بينهم في الممارسات العقائديه 
المختلفه )من االختالف( ولسنا  فنشات الطوائف 
هنا في معرض الحديث عن من منهم المصيب ومن 
المخطئ فهذا ليس مجاله أالن لكن ما يشغلنا أن 
األنجيل أخذته الكنيسه )كل تعاليم الكنيسه مؤسسه 
على مبادئ كتابيه( ثم قدمته لنا في صوره تطبيقيه 
أغسطينوس  القديس  قال  وكما  ممارستها  يسهل 
أنه لم يفهم األنجيل اال عن طريق الكنيسه.فمثال 
فيه ويظهر بوضوح  كتابي ال شك  مبدأ   الشفاعه 
في قصه التجلي حينما ظهر موسى وايليا يتكلمان 
مع يسوع كما يظهر في ايات كثيره تتحدث عن 
الشهداء واالبرار وكيف يجب أن ننظر إلى نهايه 
سيرتهم ونتمثل بايمانهم كما يظهر أيضاً في حوار 
هللا مع أرميا النبي في األصحاح ١5 حيث قال له 
» حتى أن وقف موسى وصموئيل أمامي التكون 
نفسي نحو هذا الشعب« اذاً موسى وصموئيل ال 
يزاالن يقفان أمام هللا يطلبان عن الناس لكن هذه 
المره فاهلل لن يسمع لهم اذاً المبدأ موجود وصالح 
كما توجد أدله وشواهد كثيره على هذا المبدأ الهام

مبدأ  الكنيسه  لنا  تقدم  حين  في  أنه   المشكله 
الشفاعه االنجيلي في صوره رائعه على أنه نوع 
مشترك  قاسم  المبدأ  هذا  ويصبح  بل  الصاله  من 
)مع  ألليتورجيه...فاننا  الكنيسه  صلوات  كل  في 
جداً  الهام  المبدأ  هذا  واهنا  اهدرنا  قد  األسف( 
حتى  كثيره  درجات  وانزلناه  الروحيه  لحياتنا 
وصلنا إلى أن الشفاعه تنحصر في كتابه رساله 
١٠مرات أو شرب رمله أو الطلوع والنزول من 
أو  التلفاز  اجهزه  بجوار  المياه  وضع  او  السماء 
تصديق اللغو الذي انتشر في كتب سير القديسين 
من أن من كل من يطلب مني بأسمك احقق له ما 

يتمناه.....ألخ

 فانحدرت في أذهان الشعب الفكره العظيمه التي 
عالء  مصباح  قصه  مع  تشابهت  حتى  للشفاعه 
الدين. كل هذا في غياب األرشاد والتوجيه الحازم 
أالن  المثقفون  من  كثير  يرفض  لهذا  الواعي.  و 
مبدأ الشفاعه النهم لم يدركوا أو يتعلموا عمق هذا 
القديسين  الذي هو في األصل اشتراك مع  المبدأ 
اللجاجه  تزيد  حتى  هللا  إلى  والطلب  الصاله  في 

وتكثر الرحمه.

  لكن هل األيمان بالشفاعه ضروري للخالص 
االجابه )ال( ليس من الضروري أن تؤمن بالشفاعه 
لكي تخلص لكن من الضروري أن تؤمن بها اذا 

كنت تريد أن تمارس العقيده األرثوذوكسيه

فهو بال  للشفاعه  ما  ينطبق عليه  الصوم   كذلك 
وقننته  الكنيسه  أخذته  حقيقي  كتابي  مبدأ  شك 
فصارت لنا االصوام المختلفه ممارسات عقائديه 
تعبر عن هذا المبدأ الكتابي بما فيها الصوم الذي 

نمارسه قبل التقدم للتناول من األسرار المقدسه

 من الخطا في اعتقادي أن نبحث عن سند كتابي 

واضح لكل تفاصيل حياتنا الكنسيه األرثوذوكسيه. 
لكننا نعتمد بصوره كبيره على فهم األباء لالنجيل 

ومن ثم تعاليمهم التي انتقلت إلينا عبر األجيال

هذا  من  فالغرض  األحوال  كل  على   لكن 
العقائديه  المارسات  الحديث عن  ليس  الموضوع 
نتوه  ال  حتى  حياتنا  أولويات  تحديد  هو  ما  بقدر 
في وسط الزحام.ولكى نستطيع ان نصل الى هذه 
االولويات يجب علينا اوال اإلجابة على هذا السؤال 
الهام »من انا؟« وبالرغم من عدم وجود تعارض 
بين العناصر المختلفه الداخله في تكويني  اال انه 
واذا  أهميتها  بحسب  ترتيبها  يتم  ان  الواجب  من 
لم نضع هذا الترتيب فى االعتبار او أهملنا بحثه 
المختلفه وتشوش  التيارت  تتقاذفنا  فقد  وتمحيصه 
على افكارنا ومعتقداتنا.لكن كيف أود أن أعرف 
نفسي لنفسي و لالخرين.....أنا أواًل مسيحي ثانياً 
أرثوزوكسي ثالثاً قبطي فالمسيحيه ديانه والعقيده 
قوميه  القبطيه  بينما  حياه  أسلوب  االرثوذكسيه 
كما  ببعضها  العناصر  هذه  ارتباط  من  وبالرغم 
األولويات  ناحيه  من  بينهم  التمييز  أن  اال  أسلفنا 
أو  العقيده  وضع  يجب  فال  واجب  حتمي  أمر 
القوميه قبل الديانه من ناحيه األولويات بل يجب 
أن تكون هذه األولويات واضحه ومحدده. ويمكن 
لنا أن نالحظ هذا التحديد  في فكر األباء خاصه 
العقيده.  أو  األيمان  مع  القوميه  تتعارض  حينما 
االيمان  الدفاع عن   هو  دوماً  األباء  اختيار  كان 
وليس االنسياق وراء القوميه أو اعالء شأنها على 

حساب العقيده أو االيمان.

لكن ما هي المسيحيه؟  المسيحيه ليست باي حال 
من األحوال ديانه اجتماعيه أي أن ليس الغرض 
منها أن تجعلك انساناً أفضل فأنت ال تحتاج إلى 
لك  يمكن  بل  أفضل  انساناً  لكي تصبح  المسيحيه 
أن تشترك في أي جامعه لكي تدرس بعضاً  من 
األجتماعي  السلوك  علم  أو  االجتماعيه  العلوم 
وستصبح بال شك انساناً أفضل كما يمكنك أن تقرأ 
من ممارساته  األتيكيت وتدرس بعضاً  قلياًل عن 
وايضاً ستصير بالضروره انساناً أفضل. ويوجد 
المسيحيه  عن  أساساً  يسمعوا  لم  الذين  من  كثيراً 
لكنهم يسلكون في حياتهم سلوكاً فاضاًل جداً. أذاً 
المسيحيه ليست ديانه سلوكيه كما أن األنسان ال 
ليست  المسيحيه  أن  كما  الغرض  لهذا  يحتاجها 
وتعطيها  للطبيعه  الخارقه  األشياء  تميزها   ديانه 
الرسول  القديس بولس  بها وحتى  الخاص  شكلها 
فان  تأكيد  الروحيه.وبكل  الرياضه  عن  يتحدث 
الروح على  يمارس رياضه اعالء شأن  كل من 
حساب الجسد حتى لو لم يكن مسيحياً سوف يصل 
إلى نتائج روحيه هائله كما يفعل الرهبان البوذيين 
حينما  أنه  نصدق  أن  فيجب  واال  التبت  ورهبان 
في  الجسديه  الرياضه  لممارسه  الجميع  يذهب 
النوادي يخرج المسيحيون فقط من هذه الممارسه 
وهم مفتولي العضالت أكثر من الجميع . والقديس 
بولس الرسول وكذلك األنجيل والقصص المكتوبه 
في سير اآلباء كبستان الرهبان تقدم لنا أدله كثيره 
من  الكثير  ممارستها  يستطيع  الخوارق  أن  على 
أو  الروحيه  الرياضات  تدربوا على  الذين  الناس 
حتى تعاملوا مع الشيطان نفسه. وهنا أنا ال أقلل 
من اهميه األرتقاء بالسلوك فهذا أيضاً مبدأ كتابي 
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حدوثها  وزمان  الدورات  هذه 
عاقلة  قوة  ورائها  إن  علي  يدل 
تدير كل األمور لصالح  حكيمة 
محكم؛  تزامن  وفي  الخليقة 
الواحد  التصميم  فهذا  وعليه 
أن  اليمكن  العقالنية  باهدافه 
عشوائية  قوي  طريق  عن  ينتج 

الناتج  كان  وإال  لها؛  ذكاء  ال 
مختلفة  متعددة  تصميمات  عنها 
يمكن  وال  محددا  نظاما  تتبع  ال 
أن يكون ورائها أهداف مقنعة. 
منطقية  بنتيجة  نخلص  وعليه 
مصمم  وجود  هي  وعقالنية 
واحد حكيم مقتدر وراء الكون. 

المقتدر  الواحد  المصمم  هذا 
الكون  هذا  وتسيير  تكوين  علي 
وبهذه الصورة اإلعجازية والتي 
األهداف  تلك  تزامنها  في  تخدم 
المؤمنون  نحن  نسميه  العبقرية 

»هللا الواحد » 

ا.د ناجي إسكندر    
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الثاني  العباسي  العصر  بدأ 
٢3٢هـ/  سنة  المتوكل  بخالفة 
334هـ/  في  وانتهى  84٧م، 
باهلل  المستكفى  خالفة  في  ٩46م، 
المعتضد.  بن  المكتفى  بن  هللا  عبد 
الثاني  العباسي  العصر  ويعرف 
حيث  األتراك«  »نفوذ  بعصر 
واستأثر  التركي،  العنصر  برز 
الدولة،  في  الكبرى  بالمناصب 
وسيطر على اإلدارة والجيش. وقد 
تمت االستعانة بهذا العنصر التركي 
»تركستان«  إقليم  من  المجلوب 
استعان  النهر«،  وراء  ما  و«بالد 
بهم المأمون والمعتصم في العصر 
»العباسى األول«. وظهرت بوادر 
هذا الضعف في مستهل هذا العصر 
العصر  عن  مالمحه  تختلف  الذي 
هذه  وامتازت  األول.  العباسي 
الفترة بعدم استقرار الخلفاء طويال 
السلطة  امتالكهم  وعدم  الحكم  في 
سلطتهم  فكانت  للحكم  المطلقة 
الدعاء  يملكون سوى  أي ال  اسميه 
الخليفة  المنابر وسك اسم  لهم علي 
القادة  امتالك  بسبب  العملة،  على 
العسكريين والوزراء األتراك الذين 
اتسعت رقعتهم في الدولة العباسية، 
الجيوش  قيادة  في  الحقيقية  للسلطة 
وتعيين الخلفاء مثلما يشائون. أبرز 
استقالل  هو  العصر  هذا  أحداث 
شؤون  في  والسالطين  الوالة 
دوال  بعضهم  وأسس  بل  والياتهم 
السالطين  وتدخل  تماًما،  مستقلة 
توفي  الخلفاء.  تعيين  في  والجيش 
أول السالطين األتراك أشناس عام 
التركي،  وصيف  وخلفه  844م 
عام  الواثق  الخليفة  توفي  وعندما 
84٧م لم تكن مبايعة المتوكل على 
السلطان  رغبة  لوال  تتم  أن  هللا  
األسرة  كانت  وقت  في  وصيف، 
تميل  منها،  والمقربين  العباسية 

لمبايعة محمد بن الواثق بالخالفة.

   حاول المتوكل على هللا الثورة 
قواد  من  عدًدا  فقتل  واقعه،  على 
ونقل  وإيناخ،  الزيات  كابن  الجيش 
عاصمة الدولة إلى دمشق عام 858م 
سامراء  إلى  العودة  اضطر  أنه  إال 
األتراك،  بضغط  فقط  شهرين  بعد 
وقام أيًضا بتحويل المذهب الرسمي 
المذهب  إلى  المعتزلي  المذهب  من 
السني الشافعي. وأمر المتوكل على 
هللا عام 85٠م بهدم ضريح الحسين 
بن علي في كربالء وضريح علي 
ومنع  النجف  في  طالب  أبي  بن 
الناس من زيارتهما، كما أمر بهدم 
جميع الكنائس في العراق ومناطق 
مع  اليهودية  الكنس  وكذلك  أخرى 
لباس  على  معينة  شارات  وضع 
من  ومنعهم  واليهود  المسيحيين 
بعض  اتفق  أخيًرا  الخيل.  ركوب 
الجند األتراك مع ابنه المنتصر باهلل 

على قتله في مجلس شرابه في ١٠ 
شّوال   3 الموافق  86١م،  ديسمبر 
المنتصر  خالفة  أن  غير  ٢4٧هـ 
قضى  ما  سرعان  إذ  تطل  لم  باهلل 
عليه األتراك بالسم في مايو 86٢م، 
المستعين  أحمد  العباس  أبو  وبويع 
بالخالفة،  باهلل  المعتصم  ابن  باهلل 
ألن رجال السلطان لم يرد أن يبايع 
أحد أوالد المتوكل خليفة. وقد أطلق 
اسم:   الفتؤة  هذه  علي  المؤرخون 
فترة بداية االنهيار )84٧-86٢م(.

الفترة  المؤرخون علي  أطلق     
الفتن  عهد  )86٢-١٠55م( 
خالفة  شهدت  الداخلية.  والحروب 
خرسان  استقالل  باهلل  المستعين 
وظيفة  وانحصرت  وطبرستان، 
السلطان بعائلة بغا التركي، ما مهد 
أنفسهم،  األتراك  بين  الفتن  لظهور 
خليفة  باهلل  المعتز  الجند  وبايع 
ألف  خمسون  قوامه  جيشا  وأرسل 
بمبايعة  أهلها  فقام  بغداد  إلى  مقاتل 
المعتز حقنا للدماء، بل أن المستعين 
الخليفة  أن  إال  المعتز  بايع  نفسه 

الجديد قتل سلفه.

    وفي خالفة المعتز باهلل قامت 
الطولونية في مصر، والتي  الدولة 
الخطبة  سوى  للخليفة  تترك  لم 
الصفار  يعقوب  واستولى  والسكة، 
مسالمة  ورغم  فارس.  بالد  على 
شاؤوا  من  وتعيين  لألتراك  المعتز 
أنهم  إال  العليا،  الدولة  مناصب  في 
قد خلعوه عام 8٧٠م لتردي الوضع 
االقتصادي ونضوب خزينة الدولة، 
الواثق  بن  باهلل  المهتدي  وبايعوا 
بالخالفة، وقد مات المعتز في سجنه 

من العطش والجوع.

شوكة  كسر  المهتدي  حاول 
بعد  بايكال  قائدهم  فقتل  األتراك، 
فقتله  الخالفة،  توليه  من  أشهر 
خالفته  على  يمض  ولم  األتراك 
عام واحد بعد؛ وبويع المعتمد على 
خليفة،  هللا  على  المتوكل  بن  هللا 
وفي عهده ثار الزنوج في البصرة 
بغداد  في  فساًدا  وعاثوا  وواسط 
نفسها، احتجاًجا على سوء األوضاع 
االجتماعية  والمعاملة  االقتصادية 
الطولونيون  أكمل  كما  الدونية، 
السيادة  مانعين  بمصر  استقاللهم 
بذكر  المتمثلة  للخليفة  االسمية 
استطاع  وقد  الخطبة،  في  اسمه 
أغلب  على  السيطرة  الطولونيون 
بالد الشام فلم يبق للعباسيين سوى 
كانت  المعتمد  عهد  وفي  العراق. 
وفاة اإلمامين البخاري ومسلم الذين 
النبوية،  األحاديث  بجمع  اشتهرا 

وظهور اإلسماعيلية.

عام  هللا  على  المعتمد  توفي     
باهلل  المعتضد  وبويع  8٩٢م، 
ابنه  خليفة، وكانت خالفته وخالفة 
األوضاع  في  تحسًنا  باهلل  المكتفي 
االقتصادية والسياسية على السواء، 

مصر  العباسيون  استعاد  كما 
عدة  في  اإلسماعيلية  وهزموا 
السامانية  الدولة  وظهرت  مواقع، 
التي استعادت طبرستان وسيطرت 
على بالد فارس وخراسان مع حفظ 
السلطة االسمية للخليفة، كما أعيدت 

عاصمة الدولة إلى بغداد.

أغسطس  في  المكتفي  وفاة  وإثر 
خليفة،  باهلل  المقتدر  بويع  ٩٠8م، 
إال أنه خلع مرتين: األولى في بداية 
عهده وبويع عبد هللا بن المعتز الذي 
الفتن،  خالل  التالي  اليوم  في  قتل 
فكانت خالفته يوًما واحًدا، والثانية 
الجند  خلعه  حيث  ٩٢٩م  عام 
ورجال الدولة بسبب سيطرة النساء 
والخدم على الدولة إال أنه عاد بعد 
الخالفة  في  واستمر  أيام،  ثالثة 
حتى قتل عام ٩3٢م خالل معركة 
قواد  أحد  التركي  بينه وبين مؤنس 
باهلل  القاهر  أخاه  وأصبح  الجيش، 
خليفة، إال أن مؤنس نفسه خلعه بعد 
وفي  وسجنه،  عيناه  وسمل  عامين 
في  البويهية  الدولة  ظهرت  خالفته 
بالد فارس وخراسان، كما استقلت 
مع  نهائًيا  وليبيا  والجزائر  تونس 
التي قضت  الفاطمية  الدولة  ظهور 
وبنو  األغلبية،  الدولة  حكم  على 
وإن  والذين  مدرار،  وبنو  رستم 
استقلوا فعلًيا عن الدولة العباسية إال 

أنهم حفظوا سيادتها االسمية.

باهلل،  الراضي  خالفة  وفي     
ظهرت الدولة اإلخشيدية في مصر 
واسعة  أجزاء  على  وسيطرت 
أمير  نفوذ  وأصبح  الشام  بالد  من 
عندما  أنه  بحيث  القوة  من  األمراء 
لم  ٩4٠م  عام  باهلل  الراضي  مات 
خالًفا  مباشرة  الخليفة  مبايعة  تتم 
للعرف القائم منذ عهد أبو بكر، بل 
بجكم  عودة  لحين  أسبوًعا  انتظر 
ومبايعته  واسط  من  األمراء  أمير 
الالحقة  السنوات  هلل.  المتقي 
أصبحت صراًعا على منصب أمير 
ابن  بجكم،  بعد  فتوالى  األمراء، 
رابق،  فابن  كورتكين  ثم  البريدي 
ابن حمدان  وتولي  رايق  ابن  وُقتل 
امارة األمراء، ثم تاله تورون الذي 
وسمل  باهلل  المتقي  الخليفة  سجن 
عام  باهلل  المستكفي  وبايع  عينيه 
٩44م، إال أنه خلع عام ٩46م، وقد 
توالى في خالفته القصيرة ثالثة في 
تورون  هم  األمراء،  أمير  منصب 
وابن شيرزاد ومعز الدولة بن بويه 
معز  خلع  البويهية.  الدولة  مؤسًسا 
هلل  المطيع  وعيّن  الخليفة  الدولة 
امتداد  خالفته  شهدت  وقد  خليفة؛ 
نفوذ الفاطميين من تونس إلى مصر 
العالم  أصبح  بحيث  الشام،  وبالد 
خلفاء  ثالثة  على  مقسًما  اإلسالمي 
والقاهرة  قرطبة  في  واحد،  آن  في 
وبغداد، أضعفهم سلطة خليفة بغداد.

تكملة المقال بالعدد القادم

األسفار 
القانونية 

احملذوفة من 
س  الكتاب املقدَّ
تجاهلها  التي  األسفار  قانونية 
القديم  العهد  في  البروتستانت 

)الجزء األول(   

القرن  في  البروتستانت  قام 
السابع عشر بحذف وعدم طباعة 
المعروفة  باألسفار  عرف  ما 
المحذوفة؛  القانونية  باألسفار 
ال  مما  بعضا  تحتوي  ألنها  ذلك 
يؤمنون به مثل الشفاعة والصالة 
من  ولكنهم  الراقدين.  أجل  من 
ساقوا  الحذف  هذا  تبرير  أجل 
لذلك أسبابا أخري سنوردها بْاذن 
هللا في الجزء الثاني من مجموعة 
لم تتضمن  المقاالت. وعليه  هذه 
طباعتهم  - وهي األشهر للكتاب 
وإن  األسفار  هذه   - المقدس 
الكاثوليكية  الطبعات  تضمنتها 

والقبطية.   

بعضا  سنقدم  المقالة  هذه  وفي 
من األدلة التي تثبت قانونية هذه 

األسفار وهي : 

األسفار  هذه  تضمنت    –  ١
القرن  في  السبعينية  الترجمة 
وكذلك   ، الميالد  قبل  الثالث 
وسيماخوس  أكويال  ترجمات 
الثاني  القرن  في  وثؤدوسيون 

الميالدي. 

مثل  القديمة  النسخ   –  ٢
والفاتيكانية  السينائية  النسخة 
بجميع  والقبطية  واإلسكندرية 

هذه  تضمنت  المختلفة  لهجاتها 
األسفار.

3 – وردت هذه األسفار ضمن 
الرسل  اآلباء  قبلها  التي  األسفار 
العالم  والكنيسة األولي ، وأثبتها 
 " كتابه  في  العسال  بن  الصفي 
مجموع القوانين " الباب الثاني. 
كما أثبتها أخوه العالم إسحق بن 
العسال في كتابه " أصول الدين 
"، وإبن كبر في كتابه "مصباح 

الظلمة".

4 – أقرت عدة مجامع قانونية 
هذه األسفار مثل: 

 3٩3 سنة  هيبو  مجمع   -
القديس  حضره  وقد  م.، 
أوغسطينيوس ./ مجمع قرطاجنة 
مجمع   / 4١٩م.   ،3٩٧ سنة 
سنة  الكاثوليكية  للكنيسة  ترنت 
القسطنطينية  مجمع   / ١456م. 
سنة ١64٢م. /. مجمع أورشليم 
اليونانية  األرثوذكسية  للكنيسة 

سنة ١68٢م.

األسفار  هذه  من  إقتبس   –  5
المجد،  كل  له  المسيح  السيد 
إقتبس  كما   )٢5-٢٢ )يو١٠: 
منها كتبة العهد الجديد، واستشهد 
الكنيسة  أباء  من  الكثير  بها 
األول،  القرن  في  والقديسين  

والثاني، والرابع الميالدي.

أقرت  األول  القرن  منذ   –  6
هذه  من  أجزاء  قراءة  الكنيسة 
األسفار في عبادتها مثل ما ورد 
منها في قراءات الصوم الكبير، 

وأسبوع اآلالم. 

ا.د ناجي إسكندر    

؟؟؟؟؟؟  أنا  من  مقال  بقية 
ص20

لكي يرى الناس أعمالكم الحسنه 
ويمجدوا أباكم الذي في السموات » 
وايضاً ال أقلل من طلب و التماس 
لفت  أحاول  لكنني  المعجزات 
ليست  األمور  هذه  أن  إلى  األنظار 
المسيحي.  الديانه  أولويات  من 
سفر  في  الكذاب  المسيح  وحتى 
وعجائب  بقوه  يأتي  سوف  الروئيا 

لكي يضل الناس.   

المسيحيه  المسيحيه؟  هي  ما  أذا 
كديانه تتمثل بكل بساطه في أدراك 
الغالي  والدم  أجلك  فعله هللا من  ما 
الذي بذل من أجل خالصك حيث أن 
يعرف خطيه صار خطيه  لم  الذي 
من  األدراك  هذا  خالصنا.  الجل 
أهم ما يميز المسيحيه كديانه بل هو 

الديانه ويجب أن يكون  أساس هذه 
هو الشغل الشاغل لكل من يتحدث، 

يعظ أو يفسر الكتاب المقدس

 السلوك والخوارق في المسيحيه 
فقط  تأتي  لكنها  أولويات  ليست 
لكن  االيمان.  لهذا  ثانويه  كنتيجه 
األساسيه  الفكره  هذه  تضاءلت  اذا 
على  حياتنا  في  قيمتها  وتقلصت 
الخوارق  أو  السلوكيات  حساب 
بكتب  ممتلئه  مكتباتنا  فصارت 
احاديثنا  كل  وصارت  المعجزات 
تتعلق  ودراساتنا  ومواعظنا 
لنا  صارت  فقد  اذا   . األمور  بهذه 
وهنا  ومبعثره  مختلطه  األولويات 
قلياًل ونراجع مع  نقف  أن  لنا  يلزم 
ابائنا وكنيستنا هذه األولويات ونعيد 
ترتيبها بما يضمن لنا أن نسير في 

الطريق الصحيح.  

رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد يبعث برسالة الي عمدة تورنتو 
جون توري بشأن العنف املسلح يف املدينة 

أرسل دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو رسالة الي عمدة تورنتو ينتقده فيها  بسبب 
رفضه مناقشة موضوع العنف المسلح وعصابات الشوارع مع أعضاء مجلس مدينته ، وقال 
دوج فورد إن حكومته قدمت لتورنتو ٢5 مليون دوالر للمساعدة في توفير االدوات والموارد 
للقيام به ، وإن عمدة  العمل  المزيد من  المسلح و لكن هناك  العنف  للمدينة لمكافحة  الالزمة 
المالي  االستثمار  ومطابقة  المدينة  مجلس  أمام  القضية  هذه  طرح  علي  القدرة  لديه  المدينة 
للمقاطعة في هذا الشأن االمر الذي سيؤكد لسكان تورنتو أن بلدية المدينة تأخذ قضية الكفاح 
ضد العنف المسلح والعصابات بجدية ، وقال دوج فورد أيضا إن عمدة المدينة يحاول ايجاد 

فورد  أصدره  الذي   5 رقم  القانون  اللغاء  قانونية  حلول 
المدينة من 4٧  المستشارين في مجلس  بشأن خفض عدد 
فرد الي ٢5 فرد فقط ، وإن عمدة المدينة يدعوا ألجتماع 
خاص يحاول فيه إنقاذ وظائف المستشارين في المدينة بدال 
من مناقشة مكافحة العنف المسلح والعصابات ، ورد جون 

توري عمدة تورنتو قائال انه ملتزم بمعادلة االستثمار المالي لحكومة المقاطعة بي ٢5 مليون 
دوالر بخصوص قضية العنف المسلح ولكنه مستمر في االجتماع بمستشاري المدينة والذي 
تم تحديده من قبل ، وقال دوج فورد في ختام رسالته أن سكان تورنتو لن ينتظروا الي ما بعد 
االنتخابات المحلية )التي سيتم فيها أختيار مستشارين جدد وعمدة جديد للمدينة ( لرؤية عمل 

حقيقي ضد خطر العنف المسلح والعصابات .
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

اخلرشوف..طعام مفيد للكبد

من عيادة الطب الطبيعى
حساسية اجللوتني

الجلوتين،  حساسية  من  أعانى  س: 
واجد ان استهالك القمح 
اضطرابات  لى  يسبب 
الهضمى  الجهاز  في 
في  حاد  والتهاب 
يوجد  فهل  المفاصل، 

بديل للقمح؟

الموجودة  الجلوتين  حساسية  ج: 
معروفة  أصبحت  القمح  في  أساسا 
والوعى بها يزداد، ولكن ال تقلق توجد 
بدائل كثيرة للقمح سوف نذكر البعض 
منها، وهى تمتاز بقيمة غذائية عالية.

الباكهويت  هو  البدائل  هذه  أهم  من 
والكينوا والميليت والسبيلت.

الحبوب  من  نوع  هو  والباكهويت 
الواقع  السوداء، وفى  الحنطة  ويسمى 
فصيلة  من  وال  بحنطة  ليس  هو 
وهى  البذور  الى  أقرب  هو  الحبوب، 
مثلثة الشكل وال تحتوى على الجلوتين، 
وأيضا  زراعته  روسيا  وتتصدر 
ويمكن  أوربا.  شرق  ودول  الصين 
استخدام دقيقه في عمل البان كيك او 
طهيها  يمكن  نفسها  والحبوب  الخبز، 
واستهالكها كسيلاير في الصباح، كما 
عن  اما  لألرز.  كبديل  طهيه  يمكن 
مواد  على  يحتوى  فهو  الغذائية  قيمته 
فالفينويد تسمى الروتين والكورسيتين 
وهى مواد مضادة لألكسدة، ويحتوى 
المغنسيوم  مثل  هامة  معادن  على 
ويحتوى  والزنك،  والمنجنيز  والحديد 
 ،B6 وفيتامين  األلياف  على  أيضا 
كما يحتوى أيضا على نسبة عالية من 
بالحبوب فهو يحوى  البروتين مقارنة 
جلوتين،  فيها  ليس  بروتين   ٪١8
الغذائية  قيمته  في  عالى  والبروتين 

ومنها  أمينية  أحماض   8 يضم  فهو 
األمينية  األحماض 

األساسية.
وهى  الكينوا  كذلك 
للقمح  جيد  بديل 
-١6 على  وتحتوى 

جلوتين،  بها  ليس  بروتين   ٪٢٠
األمينية  األحماض  يحوى  والبروتين 
األساسية، والكينوا أيضا ال تعتبر من 
فصيلة الحبوب ولكن هي من البذور، 
المغنسيوم  لعنصر  جيد  مصدر  وهى 
والمنجنيز وبها فيتامين B, E ومعادن 
أخرى مثل الحديد والفوسفور والزنك 
من  مناسبة  كمية  وبها  والمغنسيوم، 

األلياف.
دقيقها  استخدام  يمكن  أيض  وهى 
ويمكن  والبانكيك،  الخبز  عمل  في 
وكبديل  للصباح،  كسيلاير  استخدامها 

جيد لألرز.
للمعادن  جيد  مصدر  هو  والميليت 
بروتين  على  ويحتوى   B وفيتامين 
ويمكن  القمح،  في  مما  أكبر  بنسبة 

طهيه واستخدام دقيقه.
الحبوب  أنواع  أقدم  من  وسبيلت هو 
سفر  في  المقدس  الكتاب  في  وذكر 
الحنطة،  بالعربية  ويسمى  حزقيال، 
ويمكن استخدام الدقيق في عمل الخبز، 
والمكرونة، وااليطاليون يطلقون عليه 
فارو، وهو أيضا يحتوى على بروتين 
ان  الرغم  وعلى  القمح،  من  أكثر 
الجلوتين  بعض  على  يحتوى  سبيلت 
اال انه ال يسبب مشاكل مع من لديهم 
غنى  أيضا  وهو  للجلوتين،  حساسية 

بالمعادن والفيتامينات.
د.تباسيم جندي

مرضى  يوميا  األطباء  يواجه 
يعانون من أمراض الكبد، وكثير 
من المرضى يعانون من وجود 
ألن  ونظرا  الكبد،  على  دهون 
الكبد هو عضو حيوى هام جدا 
للجسم وعليه تكون أعباء عملية 
من  العديد  وعمل  الديتوكس 

والهرمونات  االنزيمات  مثل  الهامة  المركبات 
به  االهتمام  علينا  وجب  لذا  التجلط،  ومعامل 
وتناول الطعام الصحى المفيد له، وأهم األطعمة 

المناسبة للكبد هو الخرشوف.
والخرشوف الذى نراه في السوبرماركت هو 
عبارة عن زهرة نبات سينارا سكوليماس الغير 
متفتحة ومحاطة بأوراق او قنابات سميكة، وما 
اللحمى وقاعدة  الزهرى  التخت  يؤكل منه هو 

القنابات.
أقدام،   5 الى   4 من  طوله  في  يبلغ  والنبات 
فمنها  الخرشوف،  من  مختلفة  أحجاما  ويحمل 
والمتوسط  الطهى  في  يستخدم  الذى  الكبير 
والصغير  المقبالت  عمل  في  يستخدم  الذى 
الذى يستخدم للحفظ في العلب او البرطمانات 

ليوضع على السلطة او البيتزا.
والخرشوف هو أحد الخضروات القديمة، فلقد 
وجد في المخطوطات اليونانية القديمة، وأشار 
القرن  وفى  ثمين،  كغذاء  بالينى  العالم  اليه 
الخامس عشر انتقلت زراعته من فلورنس الى 
فرنسا، وحديثا كان االنتقال الى أمريكا الشمالية 

عن طريق المكتشفين االسبان والفرنسيين.
والخرشوف ينمو جيدا في بالد البحر المتوسط 
مثل إيطاليا واسبانيا ومصر وفرنسا حيث المناخ 
في  الخرشوف  من   ٪8٠ تنتج  وهى  المناسب 
المتحدة،  الواليات  ثم  االرجنتين  ويليها  العالم، 
ولكن ٩٩٪ من الخرشوف في الواليات المتحدة 
تتم زراعته في والية كاستروفيل في كاليفورنيا.
مصدر  فهو  عالية،  غذائية  قيمة  وللخرشوف 
المغنسيوم  وهى  الهامة  والمعادن  لأللياف  هام 
لفيتامين  جيد  مصدر  هو  كذلك  والكروميوم، 
البيوتين  وعنصر  الفوليك  وحامض   C
 B3,B٢,B١ وفيتامين  والمنجنيزوالبوتاسيوم 
من  متوسطة  ثمرة   ،A فيتامين  وأيضا 
العناصر  هذه  بكل  تمدك  سوف  الخرشوف 
 6٠ حوالى  قليلة  حرارية  سعرات  مع  الهامة 
سعر حرارى، وهو أيضا يحتوى على البروتين 
فثمرة الخرشوف تحوى 4.٢ جم من البروتين 
المواد  من  و١١.٢جم  االلياف  من  جم  و5.6 
فيها  الكربوهيدراتية  والمواد  الكربوهيدراتية، 
سكرية  مادة  وهى  االنولين  من  أساسا  تتكون 
المواد  باقى  مثل  الجسم  في  تعامل  ال  معقدة 

الكربوهيدراتية لذا فهى طعام 
بل  السكر،  لمرضى  مناسب 
انه يساهم في تعديل مستوى 
يجب  ولكن  الدم،  في  السكر 
طازجا  الخرشوف  يكون  ان 
االنولين  ألن  مخزون  وغير 
مواد  الى  يتحول  ان  يمكن 

سكرية.
والخرشوف هام جدا ألمراض الكبد وله دور 
في عالجها، فهو يحتوى على مواد هامة تسمى 
او  األوراق  في  بكثرة  وتتواجد  السينارين، 
الزهرى، واألوراق  القلب  القنابات وأيضا في 
لها تأثير هام على سهولة تدفق مادة الصفراء 
الحوصلة  في  وتخزن  الكبد  من  تفرز  التي 
الكبد  استخدام  على  تأثير  ولها  المرارية، 
عالج  في  دور  له  فالخرشوف  لذا  للدهون، 

التهاب الكبد واحتقانه.
خفض  على  تساعد  الصفراء  دورة  وزيادة 
من  واالقالل  الثالثية  والدهون  الكولسترول 
مثبت  وهذا  الكبد،  من  الكولسترول  انتاج 

بالتجارب العلمية على أوراق الخرشوف.
كما وجد العلماء ان خالصة أوراق الخرشوف 
لها تأثير إيجابي على الخاليا المبطنة لألوعية 
تبدأ عملية تصلب  التي  الخاليا  الدموية، وهى 
في  الموجودة  المواد  ان  كما  الشرايين، 
الخرشوف أظهرت نشاطا ضد فيروس المناعة 

المسبب لمرض األيدز.
السوبرماركت  من  الخرشوف  اختيار  وعند 
الورق  ذات  الطازجة  األنواع  تنتقى  ان  حاول 
التي  وتجنب  الجاف،  وليس  الطرى  األخضر 

تحتوى على بقع بنية او التي تغير لونها.
األوراق  إزالة  بعد  الخرشوف  طهى  ويمكن 
الصلبة عن طريق البخار او السلق او في الفرن 
بعد الطهى على البخار اذا اردت حشوه باألرز 
على  الطهى  عند  ويراعى  والمكسرات،  البنى 
او  الليمون  ملعقة من  السلق إضافة  او  البخار 
الخل لالحتفاظ باللون األخضر وعدم تغيره الى 
البنى، كما يمكن تدليك الوحدات بعد تقشيرها 
أيضا بالليمون، ومدة الطهى تتراوح بين ٢٠-

4٠ دقيقة.
المكمالت  في  تستخدم  الخرشوف  وخالصة 
الغذائية التي تعالج أمراض الكبد مع األعشاب 
المناسبة للكبد، ولى مريضة تعانى من التهاب 
في  وتغليها  الخرشوف  أوراق  تأخذ  الكبد 
والحقيقة  الشاي،  من  كنوع  وتستخدمها  الماء 
الجهاز  وظائف  في  كبير  بتحسن  شعرت  انها 
وهو  الغذائي  المكمل  تناول  ومع  الهضمى 

األعشاب الخاصة بالكبد.

احلمص.. يضبط مستوى 
السكر بالدم  

الحمص أحد أنواع  البقوليات 
عناصر  على  يحتوى  الذى 
بروتين  من  هامة  غذائية 
له  تجعل  ومعادن  وفيتامينات 

فوائد صحية عديدة للجسم مثل الشعور بالشبع 
مستوى  وضبط  الهضمى  الجهاز  وتحسين 

السكر فى الدم . 
فوائد   ”draxe  “ األمريكى  للموقع  ووفقاً 

الصحية للحمص هى :
التحكم في مستويات السكر في الدم

يحتوى الحمص على الكربوهيدرات المعقدة 
تساعد  والتى  بالجسم  ببطء  هضمها  يتم  التى 

على ضبط مستوى السكر فى الدم .
فقدان الوزن

من  مرتفعة  نسبة  على  الحمص  يحتوى 
التى  الغذائية،  واأللياف  البروتين 
لفترة طويلة  بالشبع  تشعر  تجعلك 
تحافظ على فقدان وزنك فى حال 

اتباع حمية غذائية.
تحسين الجهاز الهضمى

عليها  يحتوى  التى  الغذائية  األلياف  تساعد 
تقليل  و  الهضم  عملية  تسهيل  على  الحمص 
بين  التوازن  وتحقيق  اإلمساك  أعراض 
القناة  داخل  والبكتيريا  الهيدروجين  مستويات 
الهضمية وزيادة البكتيريا السليمة وتقليل الغير 

صحية .
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العامِل؟ يف  دولٍة  رئيِس  أفقِر  عن  تعرُف  ماذا  اإلبداع..  عامل  من 

من  مجموعٌة  المخيلَة  تباغُت 
فوَر  والبذِخ  بالثراِء  المليئِة  الصوِر 
تتبادُر  إذ  دولة؛  كلمة رئيس  سماِع 
إلى ذهنك مواكُب السيارات الفارهة 
للثراِء  يُمتُّ  ما  وكلُّ  والقصور، 
بصلٍة، لكن ستتخلى عن هذه الفكرة 
سترتبُط  المقال،  هذا  قراءة  بعد 
فكرُة رئيس الدولة بالفقِر والتواضِع 
قصَة  وستروي  حتًما،  والبساطِة 
كلّما  العالم  في  دولة  رئيس  أفقِر 
رؤساء  أحِد  بثراِء  أحدهم  تغنى 
الممكن  من  أنَّه  الرائِع  من  الدول، 
أن تكوَن ثروتك أكبَر من ثروِة هذا 
تالًيا  اقرأ  بفقره.  المتباهي  الرجل 

لتعرف َمن المقصود

.

أفقُر رئيِس دولٍة في العالِم

خوسيه موخيكا رئيس األورغواي

في  سفر  أقدم جواز  تاريخ  أن  كما 
البدايِة ال بُدَّ من تقديِم نبذٍة عن أفقِر 
فهو  موخيكا،  خوسيه  دولٍة  رئيِس 
خوسيه  األورغواي  دولة  رئيُس 
في  ُولد  كوردانو،  موخيكا  ألبروتو 
٢٠ آيار سنة ١٩35م في مونتفيدو 

الحكِم  َة  ُسدَّ اعتلى  األورغواي،  في 
-٢٠١٠ بين  الرئاسية  الفترِة  في 
٢٠١5م باالنتخاِب، ويكشُف تاريُخ 
حياته المشرف بأنَّه كان واحًدا من 
الثورية  توباماروس  مقاتلي منظمة 
عّدة  تسلمه  من  وبالرغِم  اليسارية، 
أََصرَّ  أَنه  إاّل  الدولِة،  في  مناصب 
يماثُل  مستوى  في  العيِش  على 
مستوى الطبقة الكادحة من الشعِب، 
الثروة  وزير  منصَب  تسلَم  إذ 
الحيوانية والسمكية والزراعة خالل 
لينضّم  ٢٠٠5-٢٠٠8م،  عامي 
الشيوِخ،  مجلِس  في  كعضٍو  بعدها 
أفواُج  توافدْت  ٢٠٠٩م  عام  وفي 
االقتراِع  صناديِق  إلى  المنتخبين 
لمنحه أصواتهم، فحّقَق فوًزا كاسًحا 
وتسلَم الحكَم من مطلِع شهِر مارس 
مارس   ١ وحتى   ،٢٠١٠ عام 

.٢٠١5

حياتُه قبَل الحكِم

بسيطًة  حياًة  موخيكا  خوسيه  عاَش 
التعليم  لطلبة  انضمَّ  حيُث  للغايِة، 
مدارِس  في  والثانوي  االبتدائي 
مونتيفيديو، وانتقَل بعدها إلى معهِد 
ألفردو باسكيت إسيبيدو ليتابع دورًة 
إاّل  القانوِن  مدرسِة  في  متخصصًة 
أنَّه لم يكمل ذلك، مارَس الكثيَر من 
المهِن في مرحلٍة مبكرٍة من حياته 
الشباِب  سّنِ  وفي  والده،  وفاة  بعَد 
حزب  مؤسس  لدى  للعمِل  انضمَّ 

بالزعيِم  واجتمَع  الشعبية،  الوحدة 
كوبا،  في  جيفارا  تشي  الثوري 

وانخرَط في المجاِل السياسي.

نمط حياته

أفقِر  لقَب  موخيكا  خوسيه  حصَد 
على  بناًء  العالِم  في  دولٍة  رئيِس 
يومًيا،  يمارسُه  الذي  الحياِة  نمِط 
فقد ُوصف بالتقشفي البحت، ويعوُد 
لفتٍة  في  التقشِف  هذا  في  السبُب 
همومه،  الشعب  لمناصفة  إنسانيٍة 
نسبته  بما  َع  َتَبرَّ فقد  ذلك  وإلثبات 
البالغ ١٢  راتبه  إجمالي  من   ٪٩٠
للجمعياِت  أمريكي  دوالر  ألف 
في  الناشئِة  والشركاِت  الخيريِة 
مساٍع لتحفيِز الشباِب، والحّثِ على 
يتعلُق  فيما  أّما  الخيريِة،  األعماِل 
بزوجته فهي أيًضا عضٌو في مجلِس 
فال  توبوالنسكي،  لوسيا  الشيوِخ 
جزًءا  فقدَّمْت  إطالًقا،  عنه  تختلُف 
المشاريِع  لتشجيِع  كبيًرا من راتبها 
في  الحقيقيِة  والمساهمِة  الشبابيِة 

األعماِل الخيريِة.

البساطُة في العيِش

وقع اختياُر الرئيس السابق خوسيه 
فاجن  فواكس  سيارِة  على  موخيكا 
موكبه  لتكون  ١٩8٧م  موديل 
أنحاِء  في  به  يطوُف  الذي  الخاص 
البالِد، بينما يقطُن منزاًل بسيًطا في 
قلِب مزرعٍة أبسط على مقربٍة من 
باإلضافِة  األورغوانية،  العاصمِة 
حراسة  أي  دون  وحيًدا  مشيه  إلى 
بقية  لدى  الحال  هو  كما  مشددة 
فقط  ذلك  يكن  ولم  العالم،  رؤساء 
ما رفَع أسهم محبته في قلوِب شبعه 
شتاِء  في  َه  َوجَّ قد  إنّه  بل  فحسب، 
القصر  أبواِب  فتِح  إلى  ٢٠١4م 
سواريث  بكاسا  المشهور  الرئاسي 
أي رييس أماَم األشخاِص المشردين 

في حاِل نقِص مراكز اإليواء.

ثروُة رئيس األورغواي

تمثااًل  العظيم  الرجل  هذا  يستحُق 
حًقا،  األرِض  بقاِع  من  بقعٍة  في 
هذه  سماِع  بعَد  ذلك  في  وستؤيدني 
المعلومة الطريفة بأنَّه ال يمتلُك أيَّ 
ديون  أيَّ  وال  مصرفية  حساباٍت 
أفراِد  مع  بالعيِش  فيكتفي  إطالًقا، 
وهو  راتبه  من  تبقى  بما  أسرته 
١٢5٠ دوالر أمريكي، وفًقا لموقع 

الرجل.

الفساُد في األورغواي

مستويات  تتراجَع  أن  المؤكِد  من 
فترِة  خالَل  األورغواي  في  الفساد 
برهَن  حيُث  موخيكا،  خوسيه  حكِم 
مؤشرات  تخفيِض  في  قدرته  على 
لتُظهر  حكمه،  فترِة  في  الفساد 
حكمه  فترَة  بأنَّ  بعد  فيما  النتائج 
معدِل  في  ملموًسا  انخفاًضا  شهدْت 
منظمة  مؤشرات  وفق  الفساِد 

الشفافية العالمية.

أقواُل خوسيه موخيكا

عدًدا  موخيكا  خوسيه  الرئيُس  َم  قدَّ
من اآلراِء عبّرْت عن صالحِه الذي 
الواقِع،  أرِض  على  بأفعاٍل  َد  تجسَّ

ومن أبرز ما تردد على لسانه:

في  العيِش  إلى  الجميَع  أدعو  ال 
الكهوِف، لكن على الناِس أن يعملوا 
أقل… يجب أن يعمَل الجميُع، لكن 
يسرعوا  وأاّل  كثيًرا،  يعملوا  أاّل 
من  كبيرٍة  كمياٍت  يستهلكوا  وأاّل 

ممتلكاتهم لرميها فيما بعد”.

السلطُة ال تغيّر األشخاَص، هي فقط 
تكشفهم على حقيقتهم.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com
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