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مفاجأة خروج املناضل القبطي رامي كامل

مع احتفال اقباط مصر بعيد امليالد 
اجمليد بحسب التقومي الشرقي. 

استيقظ املصريني على خبر االفراج 
عن املناضل القبطي رامي كامل بعد 
أكثر من عامني من احلبس االحتياطي 
بدون محاكمة.. اسرة االهرام اجلديد 

تسجد هلل شكًرا على خروج رامي كامل 
ونصلي من أجل ان يكون خروجه بداية 
عهد جديد من قبول الرأي والرأي االخر. 
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1670 Dufferin St، Toronto، ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

DOCKET    A020608
VERSION    06
OFFICE    WPG
DESIGNER  STRANGER, J.
REP              JULIE SCHLOSSER

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -68

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم او فى التاريخ 
من  مجموعة  أو  شخص  هناك  يكون  قد  عامة  البشرى 
األشخاص او موقف أو حدث قد يغير من مجريات الحياة أو 
قد يؤثر فيها سلبا أو إيجابا وقد يجعلها احسن أو حتى اسوء 

وهذا ما يشكل الفارق 

----------------

هل انت  شنودى ام 
تواضروسى 

محط  دائًما  هي  االرثوذوكسية  القوية 
انظار المسيحيين في كل العالم حتى لو بدى 
انهم يتجاهلونها لكن في الحقيقة كل مسيحيين 
جدا  مهتمين  وانتمائهم  طوائفهم  بكل  العالم 
بما يحدث داخل كنيستنا المحبوبة وهذا ليس 
ولكنة  تطفلى  إهتمام  مجرد  وال  فراغ  من 
التاريخ  المتجزرة في  اسبابة  لة  الحقيقة  في 
الكنسى النهم يدركون تماما انة عندما تكون 
تحديدا  والمصرية  االرثوزوكسية  كنيستنا 
ناهضة روحيا سليمة فكريا متماسكة الهوتيا 
يكون هناك نهضة تنويرية تبشيرية روحية 
االرثوزوكسية  الفتية  كانت  اذا  واما  عالميا 
بحسب  تسلك  بالروح  منقادة  المصرية غير 
اآلراء البشرية وبين مرشديها شد وجذب من 
نوع ما هو موجود في العالم وبعد صريح عن 
تعليم اإلباء القديسين األوائل المسلم مرة من 
الرسل تكون الطامة الكبرى والفتور الروحى 
انطفاء  للرعية  وضياع  الغبية  والمباحثات 
ما  هذا  األسف  شديد  ومع  التنوير  لمشاعل 
يحدث االن فهناك فريقين وصراع ،الفريق 
األول ينتمى إلى قداسة البابا شنودة ويسمون 
وباستماتة  يدافعون  وهم  الشنوديون  نفسهم 
عما دافع عنها سيدنا البابا شنودة وما ارساة 
واساسة خالل فترة تولية السدة المرقسية وانا 

هنا لست اناقش صحة او خطاء التعليم فمن 
أكون انا او غيرى مهما كانت قامتة الروحية 
ليحكم على اسد مرقسى ولكنى فقط احب ان 
أعرف القارئ العزيز ان فترة جلوس سيدنا 
البابا  اال  لقيادتها  ليصلح  تكن  البابا شنودةلم 
شنودة الثالث فقط وهى تختلف كليا عن فترة 
عن  جزريا  وتختلف  السادس  كيرلس  البابا 
فترة سيدنا البابا تواضروس وقيادة الكنيسة 
الفترة  تلك  في  المصرية  االرثوزوكسية 
كانت تتطلب مواهب فقط كانت موجودة او 
باألحرى موهوبة لسيدنا البابا شنودة هذا ال 
يمنع انة لم تكون هناك أخطاء ورؤى غير 
واضحة في أمور كثيرة ومركزية في القرار 
على  مرت  فترة  ولكنها  نتائجة  كانت  مهما 
الكنيسة بما لها وبما عليها واالن من يجلس 
قداسة  هو  الرسول  مارمرقس  كرسى  على 
مختار  أيضا  هو  الثانى  تواضروس  البابا 
من السماء وممسوح ليرعى رعية اللة بكل 
امنة والرجل امين جدا فيما لسيدة هو يريد 
بها  اللءقة  مكانتها  الى  بالكنيسة  ينطلق  ان 
وموقعها الطبيعى في الريادة نعم البد لة لكى 
يغير من النمط المحافظ والذى يعتمد كثيرا 
التفكير  استخدام  الى  القديسين  أقول  على 
ما  وشرح  المقدس  الكتاب  على  واالعتماد 
كل  الى  يصل  ان  البد  اللهى  حق  من  بة 
الرعية كحق اصيل لهم في ما يريد الوحى 
يريد  ما  وليس  فرد  لكل  يوصلة  ان  االلهى 
روحانياتة  قوة  بلغت  مهما  بعينة  شخص 
هناك من هو  ليس  االن  للرعية  يوصلة  ان 
هو  من  يكون  ان  يجب  ال  وأيضا  شنودى 
شنودى االن يجب كلنا على قلب رجال واحد 
الرب  السيد  يؤيد  ان  بلجاجة  ونطلب  نساند 
يسوع المسيح قداسة البابا تواضروس بروح 
الحكمة واالعالن ويباركة بكل بركة روحية 
ليتمكن من قيادة دفة كنيسة اللة المجاهدة الى 
وانا  لكذا  انا  احد  منا  يقول  مرفاء سيدها ال 
لفالن بل نحن عبيد نعمل بطاعة الرب يسوع 
المسيح لخدمة الكنيسة بمن هو معين من قبل 
اللة لها ان األيام شريرة والحمول ثقيلة جدا 
وكل واحد علية ان ال ينظر وال يطلب ما لة 
البابا تواضروس المختار  بل ما للة وسيدنا 
من اللة لدية من المواهب ما يمكنة من قيادة 
بها  ويحقق  االرثوزوكسية  الكنيسة  وتجديد 

الفارق ال لمصر وحدها بل للعالم كلة
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Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

املوهبة غري املخفيه
ابونا مكاري يونان

 

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى 

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390 
edenmeb.cbt@gmail.com

في   2007 عام  مرة  اول  قابلته  عندما 
تورونتو قلت له صلى لي الن علّى شيطان 

الكسل.

وصلى  ابونا  ضحك 
تكسلش  ما  وق��ال  لي 

على الكنيسة.

شهورا  تمضي  ل��م 
ق��ل��ي��ل��ة ح��ت��ى ب��دأن��ا 
مشوار اصدار االهرام 
الجديد الذي كان عمال 
وال  بدايته  ف��ي  شاقا 
الجهد  الكثيرون  يفهم 

الذي بذل حتى يذهب االهرام الورقي لجميع 
المدن في كندا وبعض مدن امريكا.

الصيدلي  استضافة  في  بعدها  قابلته 
عنه  كتب  وال��ذي  روفائيل  اب��رام  المنتقل 

الزميل مدحت عويضة العدد الماضي.

قلت ألبونا انى كنت قد كتبت مقالة انتقدت 
بطريقة  عنه  تكلم  الذي  األساقفة  أحد  فيها 

غير مرضية، فطلب منى ابونا ان يقرأها.

النت حيث  لكي احضرها من  بذلت جهدا 
ان الكومبيوتر لدى صديقي المستضيف كان 
بعد  ابونا  والمني  العربية.   اللغة  به  ليس 
االسقف  االب  هذا  اسم  اذكر  لم  انى  قرأتها 

واكتفيت باإلشارة له.

منه  وطلبت  معه  صحفي  بحديث  قمت 
األرواح  اخ��راج  طريقة  ان  عن  ايضاحا 
كنيستنا  تعرفها  ال  الكاميرا  امام  الشريرة 
من قبل وأن كانت تتم سرا، وذكرت له ان 
ُيسمع  كان  طرحة  أبو  صرابامون  القديس 
كل  بعد  نفسه  مع  يصارع  ك��ان  ان��ه  عنه 
المجد  لكي يعطى  مرة يخرج روحا شريرة 
للمسيح وال يسمح بروح الكبرياء ان تدخله.

ابتسمت تاسونى سونا وقال ابونا، الوقت 
القرون  طريقة  تطبق  ف��ال  اآلن  مختلف 
من  وك��ل  الحالي،  الوقت  على  الماضية 

يخرج منه الروح الشريرة يفهم انها ليست 
منى ولكن بصليب يسوع المسيح المحيي، 

ويعطى المجد ليسوع.  

انتقده أحد من نشطاء المهجر في برنامج 
شهير عندما امتدح ابونا 
الرئيس السيسي، فاتصل 
بي المنتقل ابرام روفائيل 
مع  أتكلم  ان  منى  يطلب 
اعرفه،  ألني  الناشط  هذا 
لن  ان��ه  ل��ه  قلت  ولكنى 

يسمع.

حمدي  األس��ت��اذ  الم��ه 
ان  مقولته  على  رزق 
اإلس�����الم دخ���ل غ���ازي 
بسبب  وان��ت��ش��ر  لمصر 
القهر والجزية، فكتبت لألستاذ حمدي رزق 
في  ومعروف  م��دون  هو  ما  قال  ابونا  أن 
يرد  لم  األستاذ حمدي رزق  التاريخ، ولكن 
تضمنت  بعدها  مقالته  ولكن  مباشرة  علّى 
الرد للذين يقولون عن التاريخ اننا ال نريد 

ان نستعيد ذكراه في الوقت الحالي.

التي سمعتها  العابرين  بعض من قصص 
تضمنت ايمانهم بعد معجزات شفاء وخروج 
أرواح شريرة من أقاربهم ولكنهم لم يذكروا 

ابونا مكاري باالسم.

قال البعض عنه انه كان سببا إليمان اآللف 
من العابرين، وأيضا له محبين بالماليين في 

جميع انحاء العالم.

ابونا مكاري يونان كان ظاهرة فريدة في 
كنيستنا، وكل شيء فريد وغير مسبوق ال 
بد له من مقاوم، وكنيستنا غنية بالمواهب 
كان  يونان  مكاري  ابونا  ولكن  المخفية 
موهبة غير مخفية استخدمها وعانى بسببها 
من البعض من اجل الرب يسوع الذي ينعم 

معه اآلن في الفردوس.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

جوازات السفر املؤقتة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

منذ سنوات طويلة غيرت إدارة الجوازات 
الكندية طلباتها، فلم تعد تطلب أن يوقع لطالب 
الجواز طبيب او محامي او صيدلي ... الخ.

ولكن بالنسبة لجواز السفر المؤقت )ترافل 
كندا  في  للمقيمين  يعطى  والذي  دويكمونت( 
وليسوا حاصلين على الجنسية الكندية، ال بد 
من توقيع أحد هذه الفئات وان يكون له معرفة 

بالطالب ال تقل عن 6 اشهر.
جواز  على  لها  أوقع  لكي  المريضة  أتت 

مؤقت والبنها أيضا.
الغريب ان اسم االبن كان مختلفا، وطلبت 
منى أيضا امضاء لشهادة تصحيح االسم من 

اسم آخر السم ابنها الذي اعرفه.
عندما طلبت منها ايضاحا فأنا اعرف األبن 

وتغيير  أوافق على معرفة  فكيف  االسم  بهذا 
اسم ال اعرفه السم اعرفه.
حكت قصة لم استوعبها

ولها  لجوء  طالبة  المريضة  هذه  كانت 
محامي.

يعرف  الذي  للمحامي  تذهب  ان  لها  قلت   
قصتها، قالت انها غيرته.

ولم  األوراق  هذه  توقيع  رفضت  بالتأكيد 
استمع لغضبها.

حقيقية  قصتها  تكون  قد  القارئ  عزيزي 
فالكثير يأتون لكندا بجوازات مزورة ولكنى ال 
اضمن ان ال أكون مشاركا في عملية احتيال.
 موعدنا فى العدد القادم أن شاء الرب.   
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
حسن  كامل  رامي  عن  اإلفراج  صدقني 
صورة مصر في العالم أفضل من مؤتمر 

شباب العالم إللي صرفنا عليه ماليين. 
رامي كامل 

العيد بقي عيدين باإلفراج عنك ونصيحتي 
لك إخلع منها اليوم قبل بكرة. 

أبونا مكاري 
برحيلك فقدنا أخر كاهن موهوب بالروح 
علي  هلل  وحمد  شعبه  يعزي  ربنا  القدس 

سالمتك صلي ألجلنا. 
النبي نشأت 

حظك حلو أنك في لبنان مش مصر كان 
زمانك اتنفخت من كل حته في جسمك 

أو ميكرون  
بيقولوا انك أخر نسخة من كيرونا وأنت 
وساللتك هتحلوا عننا فجأة زي اإلنفلونزا 
أثاركم  بس  يارب  بقول  وانا  األسبانية 

هتفضل أجيال معانا. 
ترودو 

يا أخويا قولت هتحل أزمة أسعار  يعني 
شهور  أربع  نيلت  وال  حليت  وال  البيوت 
مش قادر تطلع قرار أمال بتنيل إيه وإيه 

لزمتك؟؟. 
فورد 

الصحة  ال  تقول  الناس  المدارس  تقفل 
المدارس  تفتح  إتبهدلت  للعيال  النفسية 
الناس تقول أنتوا مش خايفين علي صحة 
عيالنا وال إيه هللا يكون في عونك حيروك. 

بيدن 
ترامب  نساك  عزائيل  لو  دورة  قدامك 
بودعك  أغنية  بنحضرلك  يعني  مستنيك 

من دلوقتي. 
كيروش 

محمد  خايف  بقيت  دماغك  بيت  يخرب 
والشناوي  مرمي  حارس  تالعبه  صالح 

يلعب قلب هجوم. 
أكرم توفيق 

عليك  سالمة  الف  فعل  وماشاء  هللا  قدر 
وأن شاء هللا ترجع أجدع وأرجل واحسن 

من األول. 
ملكة بريطانيا 

المناصب  كل  من  اندرو  ابنك  جردتي 
في  كنتي  لو  عليها  حصل  التي  والرتب 
بالدنا كان كل اللي إتكلم عليه دخل السجن 
لكني هي دي والعياذ باهلل الكفر إللي أسمه 

الديمقراطية. 
أيه يوسف 

رحلة  في  رقصتي  علشان  فضحوكي 
المرة الجاية لما تطلعي رحلة خدي معاكي 
بقينا  مادام  ونكد  صراخ  يا  وهات  ندابة 

شعب يعشق النكد والنفاق. 
محمد صالح 

العالم هات  عايز تاخد أحسن العب في 
من  راجع  وانت  أيديك  في  أفريقيا  كأس 

الكاميرون

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ايهما اوال البيع او الشراء

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

إنة القرار االول الذى يجب تتخذه عندما 
تبيع  تريد االنتقال الى منزل اخر. أما ان 
اخر  منزل  تشترى  ان  قبل  الحالى  منزلك 
او تشترى منزل اخر قبل ان تبيع منزلك 

الحالى.

اذا اشتريت اوال، يبدا العد التنازلى لبيع 
البيع  عائد  تحتاج  فد  النك  الحالى  منزلك 
التمام عملية شراء المنزل الذى اشتريتة. 
هذا الخيار قد يكون مجهد عصبيا للبعض 
خاصا اذا بقى المنزل معروضا فى السوق 
يمكنك  فقد ال  اوال  بعت  واذا  وقتا طويال. 
خالل  تريدة  الذى  المنزل  على  العثور 
الوقت المتاح، مما قد يضطرك لالستجار 

حتى تجد ما تريد.

على  يعتمد  اوال  الشراء  او  البيع  قرار 
حالة سوق العقارات. تقليديا البيع اوال هو 

الخيار المفضل. 

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

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

اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744

صفحه يف دفرت أحوال مصر
زياره الرئيس السيسي للكاتدرائيه                         

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

اثارت زياره الرئيس السيسي للكاتدرائيه 
الكبري ليله عيد الميالد بهجه للمسحيين في 
افعال  لها ردود  العالم وكان  انحاء  مختلف 
كثيره ، فقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى مقر كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة 
لقداسة  التهنئة  لتقديم  الجديدة؛  اإلدارية 
اإلسكندرية  بابا  الثاني،  تواضروس  البابا 
وجموع  المرقسية،  الكرازة  بطريرك 
الميالد  بعيد  االحتفال  بمناسبة  األقباط، 
الحاضرين  من  كبير  احتفاء  وسط  المجيد، 
قداسه  واستقبل  الكاتدرائيه  احتفاالت  في 
السيسي  الرئيس  الثاني،  تواضروس  البابا 
لدى وصوله، بصحبته األساقفة المشاركين 
المؤدي  المدخل  الصالة، وذلك عند  له في 
إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب وشهد 
دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى 
بكاتدرائية ميالد المسيح، حالة من الفرح بين 
المشاركين في الصالة، الذين رفعوا أعالم 
حرص  حيث  به،  ترحيبا  والورود  مصر 
مجموعة  مصافحة  على  السيسي  الرئيس 
له  مقدمين  للصالة  الحاضرين  من  كبيرة 
باقات من الورود ، وقال الرئيس عبد الفتاح 
ميالد  كاتدرائية  من  كلمته  خالل  السيسى، 
عايز  »مش  اإلدارية:  بالعاصمة  المسيح 
البابا تواضروس،  آخد وقتكم عشان قداسة 
طيبين،  وأنتم  سنة  كل  بعيدكم،  وتحتلفوا 
وأنتم في رحمة ونعمة من هللا عز وجل« 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل 
أقولكم  عايز  عليكم،  هطول  »مش  كلمته: 
كل  بكلم  دي  الفرصة  بتكلم ومن خالل  أنا 
المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه 
ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء هللا 
وقال  كلنا«  بعض  مع  بعض،  مع  هنكلمه 
الطريق  »إن  السيسى:  الفتاح  عبد  الرئيس 
يمكن  وسمعتم  بنقول  ما  زى  بدأناه  الذى 
لنا  تتسع  للجميع  تتسع  الجديدة  الجمهورية 
كلنا دون أى فرق وتمييز نعيش فيها بسالم 

وأمان مع بعض«.

السيسي  زياره  ان  المسحيين  ويعتبر 
للكاتدرائيه في ليله العيد هي بمثابه هديه كل 
سنه ، وبالطبع زياره هذا العام لم تكن االولي 
وسنستعرض  المسؤليه  توليه  منذ  للسيسي 
كل زيارات السيسي للكاتدرائيه الكبري منذ 

توليه المسؤليه وحتي االن :-

الزيارة األولي في 2015 تهنئة بالعيد:- 
جاءت الزيارة األولى للكاتدرائية المرقسية 
بالعباسية في 6 يناير 2015، لتهنئة األقباط 
بعيد الميالد المجيد، وفاجئ الرئيس قداسه 
البابا تواضروس  بابا اإلسكندرية بطريرك 
الكرازة المرقسية بالحضور، ما جعله يقطع 
الصالة من أجل الترحيب بالسيسي، والذي 
قال »كان ضروري أجي لكم عشان أقولكم 

كل سنة وانتم طيبين، وأرجو أال أكون قد 
قطعت عليكم صلواتكم«.

الزيارة الثانية في 2016 ترميم الكنائس:- 
السيسي  للرئيس  الثانية  المشاركة  وكانت 
 6 في  المجيد  الميالد  عيد  احتفاالت  في 
يناير 2016، إذ زار الكاتدرائية المرقسية 
البابا  لقداسه  التهنئة  لتقديم  بالعباسية، 
تواضروس ومشاركة األقباط في االحتفال 
بعيد الميالد المجيد، وتعهد للبابا تواضرس 

بترميم جميع الكنائس التي احرقت.

في  كنيسة   2017 في  الثالثة  الزيارة 
مشاركة  وجاءت  اإلدارية:-  العاصمة 
الرئيس الثالثة في احتفاالت عيد الميالد، إذ 
 ،2017 يناير   6 يوم  في  الكاتدرائية  زار 
المجيد،  الميالد  بعيد  التهنئة  لتقديم  وذلك 
القادم  العام  أن  إلى  خاللها  الرئيس  ونوه 
وستكون   سنة،   50 الكاتدرائية  على  سيمر 
كنيسة  أكبر  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  في 

ومسجد في مصر«.

الكاتدرائية   2018 في  الرابعة  الزيارة 
في  السيسي  الرئيس  وشارك  الجديدة:- 
احتفاالت الكاتدرائية للمرة الربعة في يناير 
الجديدة  الكاتدرائية  في  وكانت   ،2018
االفتتاح  خالل  وذلك  اإلدارية؛  بالعاصمة 
البابا  لقداسه  التهنئة  وقدم  لها،  الجزئي 
الميالد  عيد  بمناسبة  ولألقباط  تواضروس 

المجيد.

أكبر  افتتاح  الخامسة في 2019  الزيارة 
لمشاركة  الخامسة  المرة  وكانت  كنيسة:- 
احتفاالت  في  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
عيد الميالد ايضا في الكاتدرائية بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة في يناير 2019، وذلك في 
افتتاح أكبر كنيسة في الشرق األوسط، وهي 
بالعاصمة االدارية  كاتدرائية ميالد المسيح 
عيد  قداس  احتفاالت  شهد  حيث  الجديدة، 

الميالد هنئ قداسه البابا تواضرس الثاني.

كاتدرائية   2020 في  السادسة  الزيارة 
ميالد السيد المسيح:- وجاءت زيارة  الرئيس 
السيسي السادسة إلى كاتدرائية ميالد المسيح 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة في عيد الميالد 
للمشاركة في احتفاالت عيد  يناير 2020، 

الميالد، وتقديم التهنئة لألقباط.

جائحة  اثناء  في2021  السابعة  الزياره 
لمشاركة  السابعة  المرة  وكانت  كورونا:- 
الميالد  عيد  احتفاالت  في  السيسي  الرئيس 
في يناير 2021، في ظروف صعبة بسبب 
جائحة كورونا، ورغم ذلك حرص الرئيس 
تواضرس  البابا  قداسه  تهنئة  على  السيسي 
من  المجيد  الميالد  بعيد  واألقباط  الثاني 
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أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

مدحت موريس
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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عالء عبداهلادي  وسيمفونية  الرواية العربية

 بقلم عبدالواحد محمد

ثقافي  وكيان  وشاعر  مفكر  هو 
مبدع  يحمل في داخله  فلسفة  وطن 
رئيس  عبدالهادي  عالء  الدكتور 
الكتاب المصرية  الذي حول  نقابة 
اتحاد كتاب مصر إلي نقابة  تتسم في 
شكلها وجوهرها بكل روافد اإلبداع  
والقدرة علي  بث روح جديدة تؤمن  
األهواء   كل  من  المجرد  باإلنتماء 
ألفية  في  والمبدع  الكاتب  لمفهوم  
ثالثة تستحق  التأمل والبحث الدائم 
بوعي  مرتبة  واسفار   سفر  عن  
يستدعي   من  ال  يفكر  من  وحكمة 

زمن الموتي !!

الهادي  عبد  عالء  الدكتور 
وناقد  السبعينات،  جيل  من  شاعر 
رئيس  مصري.  ومفّكر  أكاديمي، 
شهادة  يحمل  مصر،  كتاب  اتحاد 
األدبي،  النقد  في  الفلسفة  دكتوراه 
تخصص أدب مقارن، من أكاديمية 
في  رسالته  عن  المجرية،  العلوم 
األدب المقارن الموسومة »تجليات 
األداء والعرض في التراث العربي 
في  شارك  النوع«.  ونظرية  القديم 
الماجستير  مناقشة عدد من رسائل 
وفي  األدبي  النقد  في  والدكتوراه 
في  شارك  كما  المقارن.  األدب 
العلمية  الترقية  أبحاث  تحكيم 
والمسرحي،  األدبي  النقدين  في 
في  حصل  المقارن.  األدب  وفي 
الدولية  الجائزة  على   1999 عام 
ميالن(  )فوشت  المجري  للشاعر 
من أكاديمية العلوم المجرية، وحاز 
في عام 2008 على قالدة مهرجان 
الثانية،  دورته  في  الدولي  العنقاء 
الشابي الشعرية  القاسم  أبو  وجائزة 
في عام 2009. اختير في 2019 
العام لألدباء والكتاب  أمينا لالتحاد 

العرب.

إلى  أعماله  بعض  تُرجمت 
اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، 
والمجرية، والسواحلية، واأللمانية، 
واليابانية،  والتشيكية،  واإليطالية، 
وتُرجم  وغيرها.  والرومانية، 
إلى  الماء«  »سيرُة  ديوانه 
»معجم  وديوانه  اإلنجليزية. 
واإلنجليزية.  الفرنسية  إلى  الغين« 
من  عدد  في  أعماله  وُدّرست 
والعربية  المصرية  الجامعات 

للسنوات الدراسية 1996/ 2018. 
ونوِقَشْت أعمالُه في عدد من رسائل 
الماجستير والدكتوراه. وُكتبت عنه 
العديد من الدراسات النقدية من نّقاد 

مصريين وعرب,

 »1999  /1998« عام  فاز 
المجري  للشاعر  الدولية  بالجائزة 
 Füst“ ميالن«  »فوشت  الكبير 
العلوم  أكاديمية  من   ”Milán

المجرية.

قالدة   ،2008 عام  في  قلّد 
دورته  في  الدولي  العنقاء  مهرجان 
الثانية »2008-2012«, العراق.

فاز في عام 2009, بجائزة »أبو 
القاسم الشابي« الشعرية في مئويته،

شغل عدة مناصب  ثقافية  تؤكد 
مواصلة  حتمية  علي  يقينه  في 
اإلبداع بدون كلل وهو يحفر لنفسه 
فلسفة الشاعر المؤمن بوطنه  ومدي 
الزمان  مع   التفاعل  علي  قدرته 

والمكان ومن بينهما اآلتي

األمين العام لالتحاد العام لألدباء 
والكتاب العرب )2019(.

رئيس النقابة العامة التحاد كناب 
مصر. )2015- (

لألدب  المصرية  الجمعية  رئيس 
المقارن.

المصرية  الجمعية  رئيس 
والشعريات  النوع  لدراسات 

المقارنة، ومؤسسها.

للصحافة  األعلى  المجلس  عضو 
.2017 -2015

للمجلس  العليا  الهيئة  عضو 
األعلى للثقافة.

العلوم-  دار  كلية  مجلس  عضو 
الفيوم.

لصياغة  الخمسين  لجنة  عضو 
الدستور.

لصياغة  الخمسين  لجنة  عضو 
التشريعات الصحفية واإلعالمية.

عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات 
المهنية، والمتحدث الرسمي باسمها.

عضو لجنة الدراسات األدبية في 
 -2015 للثقافة:  األعلى  المجلس 

2020..

بالمجلس  الشعر  لجنة  عضو 
األعلى للثقافة 2020.

الجمعية  إدارة  مجلس  عضو 
ورئيسها  األدبي،  للنقد  المصرية 

السابق من 2009- 2010.

القلم  نادي  إدارة  مجلس  عضو 
الدولي، الفرع المصري.

الدولة  عضو لجان تحكيم جائزة 
للتفوق،  الدولة  وجائزة  التشجيعية، 

وجائزة الدولة للنيل.

القدس  تحكيم جائزة  لجنة  عضو 
التي يمنحها اتحاد الكتاب العرب.

جائزة  تحكيم  لجنة  عضو 
الشاعراليوناني كفافيس.

لمعرض  التنفيذية  اللجنة  عضو 
القاهرة الدولي للكتاب 2016.

لمعرض  العليا  اللجنة  عضو 
 -2018 للكتاب  الدولي  القاهرة 

.2020 -2019 ،2019

لجان  من  العديد  في  شارك 
في  والعربية  المصرية  التحكيم 
الشعر والرواية والدراما والمسرح.

عضو عدد من الجمعيات النقدية 
الجمعية  منها:  والدولية  واألدبية، 
الدولية  والجمعية  للمسرح،  الدولية 

لألدب المقارن، وغيرهما.

9- معلومات أخرى

معهم  المتعاقدة  الكتاب  من 
المصرية،   « »األهرام  جريدة 
 -2006 شهري«  نصف  »مقال 

.»2016 -2014« &»2011

ضاد  دورية  تحرير  رئيس 
التحاد  العامة  النقابة  عن  الصادرة 

كتاب مصر.

مجلة  تحرير  مجلس  عضو 
أكاديمية  مجلة  واألدب«,  »اللغة 
اللغة  قسم  عن  صادرة  )محكمة( 

العربية وآدابها- جامعة الجزائر.

فهو عزف من سيمفونية الرواية 
تأشيرة  بدون  تسافر  التي  العربية 
يكتب  الذي  الوطن  أبن  لكونه  سفر 
اليوم   بصفته  صمت  في  ويعمل 
التي  المصرية  الكتاب  نقابة  رئيس 
بلورت في داخله آيات روائية تتسم 
كل  عبور  في  والصدق  بالتفاني 
محطات الجليد بخلق وإبداع متميز 
الحقيقي   الشاعر  أن   معا   يؤكدان 

عنوان وطن !!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد

 في يوم صدوره على االمييل

  ahram.teeba@gmail. com ارسل لنا على 

8164gindi@rogers.com  أو

قضايا وآراء
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الزيارة الثامنة في 2022 ،زياره قلب رجل واحد:- وشارك الرئيس 
العام  خالل  وذلك  الثامنة،  للمرة  الميالد  عيد  احتفاالت  في  السيسي 
المسيح  ميالد  كاتدرائية  بزيارة  السيسي  الرئيس  قام  حيث   ،2022
تواضرس  البابا  قداسه  إلي  التهنئة  وقدم  الجديدة،  اإلدارية  بالعاصمة 
الثاني وجميع االقباط بمناسبة عيد الميالد المجيد، وقال خالل الزيارة 
»نبني الجمهورية الجديدة مع بعض، أي صعاب أو أي تحٍد يهون لو 

إحنا بقينا على قلب رجل واحد، لو كلنا مع بعض«.

سوف  طوائفهم  بأختالف  جميعا  المسحيين  ان  فيه  شك  ال  ومما 
يشعرون اليوم بفخر واعتزاز كما لو كان الرئيس قد زاره شخصيا في 
فقد جاءت  كثيرة:  قد حملت معاٍن رمزية  الزيارة  أن  والسبب  منزله. 
لتعبر عن عزم رئيس الجمهورية على أن يكون رئيساً لكل المصريين، 
وقدمها  الجديدة  وللدولة  له  الكنيسة  قدمتها  التي  للمساندة  تقديره  وعن 
األنبا تواضروس برغم نصيحة الكثيرين له بالتروي وعدم إلقاء ثقله 
بالكامل في الساحة السياسية، كما أن كلمة الرئيس قد أكدت بوضوح 
ولم  والمسيحيين.  المسلمين  بين  التفرقة  ورفض  الوطنية  الوحدة  على 
يفت الحاضرون والمتابعون على شاشة التلفزيون مقارنة ذلك بسلوك 
الرئيس السابق الذي لم ينجح في بناء جسور الثقة والتعاون مع المجتمع 
المسيحي الذي اعتبره رئيساً ألهله وعشيرته فقط دون باقي المصريين 
يعتبرها  وأن  اإليجابي،  الوقع  هذا  للزيارة  يكون  أن  إذن  عجب  وال 
التقدير  مع  ولكن  والوئام.  التقارب  من  جديدة  مرحلة  بداية  الكثيرون 
لقيمة هذه اللفتة وأهميتها في ظل الظروف الحالية وإالدراك التام لما 
تمثله من قيمة رمزية كبيرة، أال أن الواقع يظل محمال بقضايا شديدة 
األهمية واإللحاح مما ينبغي التصدي له إذا كنا نرغب في تجاوز العمل 
الرمزي إلى تحقيق نتائج ملموسة ونقطة البداية في تقديري هي العمل 
على طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة والترابط بين 
المصريين وتضميد جراح ال تزال مفتوحة، األمر الذي لن يتحقق دون 
أن تعلن الدولة عن نتائج التحقيقات في األحداث الطائفية الكبرى التي 
المسؤولين عنها  وتحدد  الماضية  القليلة  السنوات  البالد خالل  شهدتها 
المناسبة حيالهم وتفي بوعدها في إصالح  القانونية  وتتخذ اإلجراءات 
الخسائر التي ترتبت عليها ، هذا عن الماضي. أما عن المستقبل فإن 
القصيرة  زيارته  الرئيس عنها خالل  السيد  التي عبر  النبيلة  المشاعر 
البد وأن تترجم إلى أفعال تحقق المساواة بين المصريين. ويأتي على 
رأس ذلك إعداد قانون شامل لمنع التمييز في كل مناحي الحياة بما فيها 
تقلد الوظائف العامة والمناصب الرسمية، وفرض المساواة في ظروف 
ممارسة  العقيدة وحرية  وكفالة حرية  والخاص،  العام  العمل  وشروط 
العبادة، ومنع  بناء وتجديد دور  الدينية، وإصدار قانون ينظم  الشعائر 
الطمس  يستهدف  حينما  العرفي  والصلح  القسري  التهجير  أشكال  كل 
على جرائم طائفية، وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، وإعادة 
التمييز  حاالت  يرصد  الذي  والمساواة  للعدالة  القومي  للمجلس  الحياة 
وينبه للتوتر الطائفي قبل وقوعه ويفعل اآلليات المدنية لتحقيق التقارب 

والمودة بين المسلمين والمسيحيين.

بين  والتوافق  الوئام  بتحقيق  الرئيس  السيد  اهتمام  فإن  وأخيرا، 
طوائف الشعب المصري بادرة طيبة، ولكن أتمنى أال تتوقف عند ما 
ذات  وراء  للسعي  تتجاوزها  بل  فقط،  والمسيحيين  المسلمين  يخص 
فلول  بين  عميقا  انقساما  المنقسم  الشعب  صفوف  في  والتوافق  الوئام 
وثورة، وشباب وشيوخ، وأغنياء ومهمشين، ونساء ورجال، ومدنيين 
وإسالميين. مصر ليست بحاجة لكلمات رقيقة حول المحبة والصداقة 
بين المسلمين والمسيحيين فقط، بل إلى مصالحة وطنية شاملة تزيل من 
على كاهلها كابوس االنقسام واالقتتال الذي صار قوة هادمة لكل جهود 

التقدم والتنمية والوفاق.
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د. روز غطاس

اروع المخلوقات التي كانت تذخر بها قصور الملوك 
انظارنا  فتخلب  الطاووس.  عليه  يطلق  داجن  طائر 
ليس فقط الوانه الرائعة وحتي االبيض أو االسود منه 
تحفة رائعة الجمال، فمشيته المختالة بينما يفرد ريشه 
كمروحة تتهاوي في حركتها كما لو كان يرقص طربا 
متكبر  مغرور  شخص  نصف  عندما  لرؤياك.فنحن 
به،  يتحلي  او  يملكه  ال  بما  زائف  تفاخر  في  اناني 
فنقول: ناشر وفارد ريشه كالطاووس. فالطاووس في 
االسطورة الهندوسية يرسم كدابة تمتطيها االلهة. بينما 
في االسطورة اليونانية هو مخلوق يحمل عيون االلهة) 
الرسوم الدائرية علي ريشه الملون(. والرومان رسموه 
علي راياتهم ودروعهم وقبورهم العتقادهم أن لحمه ال 
يتعفن لذلك ال ينفع أكله لصعوبة هضمه لذلك فهو رمز 
للخلود. أما في الحضارة البابلية والفارسية فهو حارس 
الملوك والعروش. و في المسيحية قديما كان  رسمه 
بمعني التجديد حيث ان هذا الطائر يغير ريشه كل عام. 
واذا رسم يشرب  االبدية،  والحياة  القيامة  أيضا معني 
من اناء فهو رمز المسيحي الذي يشرب من ماء الحياة. 
أما ذا رسم امامه الكرة االرضية فهو يرمز الي القيامة 
. لكن اذا رسم ياكل من عنقود عنب فهذا اشارة الي 
العشاء الرباني الذي يمارسه المسحيين متذكرين موت 
وقيامة الرب يسوع المسيح. ويذكر لنا الكتاب المقدس 
ان سفن ترشيش كانت تاتي كل ثالث سنوات محملة 
للملك  هدية  وطواويس  وقرود  وعاجا  وفضة  ذهب 
سليمان ) 1 ملوك 10 : 22 ( وهي تعتبر هدية غالية 
عالية المقام . كما سبق سردنا ان الرمز القديم للطاووس 
اخر  شئ  فيعني  الحديث  اما  شئ  يعني  المسيحية  في 
مرتبط بالغرور والكبرياء والشهوة والخطية التي تاتيك 
جميلة مزينة البسة احلي الثياب مخادعة في مظهرها 
غادرة في جوهرها. فيحذرنا منها الرسول بولس في 
التصرف  ان نخلع من جهة  ايانا  امرا  افسس 4 :22 
االنسان السابق العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. 
او كما ورد بكولوسي 2 : 8 بحسب تقليد الناس حسب 
اركان العالم وليس حسب المسيح. وهذا ما اشار اليه 
الرب يسوع المسيح في مثل الزارع حيث ان الحبوب 
العالم  هموم  بسبب  اختنقت  الشوك  وسط  القيت  التي 

وغرور الغني فلم تثمر فيهم 
الكلمة التي سمعوها. ويشير 
الكبرياء  ان  االمثال  سفر 
والوضاعة  بالهوان  تاتي 
الكسر  فقبل  لصاحبها. 
السقوط  وقبل  الكبرياء 
 16 امثال   ( الروح  تشامخ 
: 18 (. وهذا ذكرني بقول 
ارميا النبي ) ارميا 12 : 5 

( ان جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل واذا 
تفعل في كبرياء  فماذا  السالمة  سرت منبطحا بارض 
االردن. فهذه االية عزيزي القارئ جعلتني ابحث في 
موضوع كبرياء االردن. وكم ادهشتني منحوتات مدينة 
بترا باالردن. فكلمة بترا يونانية بمعني صخر. والرب 
أي  بطرس  اسم  يوني  ابن  سمعان  علي  اطلق  يسوع 
داخل  المنحوتة  الرائعة  المنازل  تلك  تشاهد  صخر. 
المدينة  تلك  الي  تدخل  ان  فيمكنك  قلب جبل صخري 
المغلقة المحصنة كقلعة من خالل ممر صخري طويل 
ضيق مرتفع شاهق العلو كما لو كان متصال بالسماء 
اذا رفعت راسك العلي حتي تصل لنهايته. وجدرانها 
يسرد  مدينة  واالحمر.  الوردي  الصخري  الحجر  من 
التاريخ الروماني انها كانت معبرا تجاريا هاما للذهب 
بالد  واللؤلؤ من  والتوابل والعطور والحرير  والفضة 
ولسبب  فجاة  انها  اال  العربي  والخليج  والهند  فارس 
من  اال  البشريين  سكانها  من  خالية  اصبحت  غامض 
منحوتاتها ومعابدها حتي اعيد اكتشافها حديثا من وقت 
نسل  هم  ان سكانها  ويقال  الماضي.  القرن  من  قريب 
حيث  االحمر.  أي  بادوم  والملقب  يعقوب  ابن  عيسو 
انه باع البكورية باكلة عدس احمر. فهو رمز لالنسان 
الجسدي الذي تتحكم فيه شهواته واحتياجات جسده اكثر 
استعبد  لذلك  البركة.  وقيمة  الروحي  للغني  وعيه  من 
لالصغر وخسر ليس فقط البكورية بل والبركة ايضا. 
هذا هو كبرياء االردن المدينة المحصنة كما  تنبأ عنها 
النبي عوبديا في سفره. عزيزي القارئ احذر من هذه 
عليك  تفسد  ان  يمكنها  التي  الكبرياء  البسيطة  الخطية 
مشوار حياتك فال تتمتع بالبركات التي منحها لك الرب 
يسوع المسيح لتستمتع بها ليس فقط في السماء معه بل 

علي االرض ايضا.

ترك  العالم  دول  من  العديد  فى 
لها  مثيل  ال  بصمة  نصيف،  عادل 
فى رسم فن األيقونة، فأصبح بحق 
هو  العالم.  فى  القبطى  الفن  سفير 
أثرى  الذى  نصيف،  عادل  الفنان 
من  حافل  بتاريخ  القبطى  الفن 
األيقونة  فن  فى  والتميز  اإلبداع 

القبطية.

رحل  الذى  نصيف،  عادل 
إصابته  بعد   ،2021 مارس  فى 
صدمة  سبّب  كورونا،  بفيروس 
هو  تحول  فقد  محبيه،  لكل  قاسية 

ذاته إلى أيقونة.

ُولد عادل فى 20 أكتوبر 1962 
البحيرة،  بمحافظة  أبوحنا  قرية  فى 
كلية  بكالوريوس  على  وحصل 
قسم  باإلسكندرية  الجميلة  الفنون 
جًدا  جيد  عام  بتقدير  التصوير 
 ،1985 عام  الشرف  مرتبة  مع 
للفن  حرة  دراسة  على  حصل  كما 
الدراسات  بمعهد  واأليقونة  القبطى 
عضوا  وأصبح  بالقاهرة،  القبطية 
الدولية  الموزاييك  فنانى  بجمعية 
إيطاليا   – رافنا   »AIMC«
 International Association
 of Contemporary
Mosaicists –Ravenna-

.Italy

ومتفرغ  باإلسكندرية  يعيش  كان 
منذ  حرا  رساما  ويعمل  للفن 
من  العديد  على  وحصل  تخرجه، 

الجوائز وشهادات التقدير.

أدرجت   2012 عام  وفى 

من  أعماله  الفرنسية  الثقافة  وزارة 
القبطية  واأليقونات  الموزاييك 
مميز  ثقافى  كتراث  والفريسك، 
بكنيسة  السياحية،  الزيارة  يستحق 
المالك ميخائيل بفيلجويف- باريس.

درع  على  نصيف  حصل  كما 
عام  باإلسكندرية  اإلبداع  مركز 
الثقافى  المهرجان  ودرع   ،2003
وكرم   ،2014 عام  بهولندا  األول 
على  اإلسكندرية  جامعة  بدرع 
جيل  معرض  فى  أعماله  مجمل 
ودرع   ،2014 عام  الثمانينيات 
التمييز واإلبداع من موقع المواطنة 
فى  المتميز  لدوره  تقديرا  نيوز، 
فى  القبطية  الهوية  على  الحفاظ 

مصر والعالم 2018.

أبرز  أحد  نصيف  عادل  ويُعد 
األعمال  تنفيذ  فى  المتميزين 
بالموزايك  الكبيرة  الجدارية 
الكتب  أغلفة  وتصميم  والفريسك 

قرأت لك 
جنوى غاىل

أمل لتجديد النفس املتعبة
تمتلئ  الحياة  أن  جميعا  نعرف 
ويتفق   , والهبوط  بالصعود 
أيضا  الحياة  ان  علي  معظمنا 
مليئة بالكثير من االوقات وااليام 
العادية الروتينية , فماذا نفعل ازاء 
هذه االوقات الروتينية والمعتادة , 
حين تشعر بانك تحاول ان تجتاز 
نفس  تفعل   , ,وانت   أخر  يوما 
األشياء القديمة، و ال يبدو أنك في 
و    . مكان  أي  الي  تصل  الواقع 
التي  االشياء  الشعوربان  في  تبدأ 
إثارة  أقل  تثيرك  اصبحت  كانت 
لالهتمام   وال تشعر بالحماس وال 
تجد دافعا للقيام بمشاريع جديدة , 
وترغب في التغيير ولكن الخوف 
يجعلك  المؤقته  الراحة  عدم  من 
ال  النك  الرهن  بالوضع  تتمسك 
فشل.   او  الم  بأي  المخاطرة  تريد 
تغييرات  إلجراء  الوقت  حان 
بعض  هذه  و  شرارتك  واستعادة 
الطرق المشجعة لك لتجدد نفسك  
يفتح  أن  هللا  أسال  ؛1-  المتعبة 
من  الهدف  علي  وقلبك  عيونك 
وجودك   فقد يكون ماثال امامك 
لخدمة  التطوع  مثل   - والتراه  
 , الضعفاء   وتشجيع  االخرين  
تحركه  الذي  المادي  عالمنا  ففي 
وسائل االعالم الصارخة والثقافة 
لم  اذا  انه  نصدق  قد   , الدنياوية 
تكن هناك أمور كبيرة في حياتنا 
ولكن  خاطئ  بشئ  نقوم  فنحن 
الحقيقة ان كل شئ كبير او صغير 
في  يظهر  فان هللا  لدي هللا   مهم 
 ) الثالثة  الفتية  مع   ( النار  آتون 
 ) الخافتة  الهمسة   ( في  ويظهر 
 ,  12-19 ملوك  النبي  إيليا  مع 
فال تنتقد نفسك عندما تشعر بعدم 
الحماس والملل واطلب من هللا ان 
وخطته  غرضه  عن  لك  يكشف 
تكون  فقد   , لحياتك  اعدها  التي 
هناك خدمة ما في الكنيسة او في 
فالشعور   , لك  تحتاج  المجتمع 
لو  حتي  الحياة  في  هدفا  لك  بان 
المكونات  كان هدفا صغيرا  من 
جيد  و  معنوياتك  لرفع  الرئيسية 
لرفاهيتك العقلية ايضا  - وثانيا ؛ 
الخروج والتأمل في الطبيعة ؛إن 
له  الطبيعية  االماكن  في  الوجود 
تأثير إيجابي علي الدماغ ويعرف 
ويقلل  االكتئاب  يقلل  المشي  ان 

وللطبيعة   , باالجهاد   الشعور 
طريقة فريدة لتقربنا الي هللا خالق 
بالسعادة  نشعر  ولذا  االشياء  كل 
غروب  او  شروق  نشاهد  عندما 
الشمس وعندما نشاهد النجوم في 
تطالطم  البحر  وامواج  السماء 
ونستمع لتغريد الطيور , فاستمتع 
لنفسك  واسمح  الطبيعة   بجمال 
االفكار  عنك  واترك  باالسترخاء 
المقلقة , ثالثا : أعتني بنفسك وكن 
ان  الي  بحاجة  نحن  ؛  بها  رحيما 
جهدنا  قصاري  نبذل  اننا  نتذكر 
»لدي  تفكر:   قد  عائلتنا.  الجل 
لدي  »ليس  أو   رائعة«،   حياة 
الطريقة  بهذه  الشعور  في  الحق 
السلبية ,  فحاول ان تكافئ نفسك 
مرة  المفضل  برنامجك  تشاهد  و 
او تتصل باصدقائك  في االسبوع 
او تقوم برحلة نهارية مع عائلتك 
خطة  تضع  او  محلي  مكان  الي 
تذهب  او  مفضلة  عطلة  لقضاء 
لمكان مفضل لتناول الغذاء . رابعا 
؛ضع هدفا نصب عينيك لتحققه و  
ما  بمشروع  القيام  من  تخشي  ال 
او تعلم هواية جديدة : و اذا كنت 
الذين يطلبون  بين االشخاص  من 
لك  فسيبدو  شئ  كل  في  الكمال 
ان كل ما تفعل ليس جيدا بما فيه 
الكفاية ,  لذا يجب أن تعترف بان 
البقاء  المشروع افضل من  اكمال 
فيه او  التراجع عنه وسوف تكون 
ال  عندما  وابداعا  أنتاجية  اكثر 
نفسك  فدع  بالكمال  مرتبطا  تكون 
انك  حقيقة  واقبل  اخطاء  ترتكب 
بذلت قصاري جهدك . وتذكر في 
النهاية ان كل يوما من االيام مهم 
اشياء  هناك  الن  ليس   , هللا  امام 
بل   , بها  نقوم  لالعجاب   مثيرة 
الن هللا الذي خلقنا وال يتغير هو 
اله كل يوم وهو يفعل اشياء غير 
الروتينية  أيامنا  خضم  في  عادية 

العادية .

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

)111( الفنان عادل نصيف )1962 – 2021(

والمطبوعات، وكتب عن أعماله العديد من المقاالت بالمجالت والجرائد 
بمصر وهولندا وأمريكا، وله مشاركات بالبرامج التليفزيونية.

فى عام 2017 اختير لتحكيم المسابقة العالمية لفن األيقونة األرثوذكسية 
بمشاركة 18 دولة و70 فنانا بأثينا فى اليونان، وقدم العديد من الجداريات 
بمرسى  مربعا،  مترا   38 »بالزقازيق  لمصر  المقدسة  العائلة  لهروب 
أمتار   10 »بباريس  وبالخارج  أمتار«،   4 وبارتفاع  مترا   12 مطروح 
وبكندا  متر،   2 وبارتفاع  مترا   13 بنيويورك  متر،   3.5 وبارتفاع 
بميسوساجا 6 أمتار وارتفاع 4 أمتار، وبأمستردام 5 أمتار وبارتفاع 4 
من  واجهة مصر وحضارتها،  لتقديم  باأليقونات  وأيضا  هولندا«،  أمتار 
خالل هذا الموضوع المتميز لمصر، وله العديد من األعمال داخل مصر 

وخارجها.

  البقية ص12
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السـيســـي ...... والفســــــاد

 ادوارد يعقوب

رمبا تقدم وسائل االتصال عبر االنترنت وكذلك ما يسمي 
ومكلفة  أصعب  النظام  مهمة  جعل  ميديا  بالسوشيال 

أكثر مقارنة بعهد عبد الناصر

بدون  الذي حبس ملدة عامني  رامي كامل   كما حدث مع 
أي سبب معقول

وهو ما ميثل خطورة بالغة على تقدم الشعوب 
وجود  دون  يتقدم  ان  شعب  الي  ميكن  ال  حيث 

معارضه حره

االعمال  رجال  كبار  على  القبض  موجة   
بطريقة تثير الكثير من التساؤالت في توقيتها

 مشكالت االقباط تتراكم وتزداد حدة بعكس 
ما يدعيه في مخاطباته الناعمة وحركاته التي 

ال يدعمها أي من تصرفاته.

مباشر  بأمر  الكبيرة  املشاريع  كل  اسناد  خصوصا   
للجيش دون املرور على الطريق الطبيعي من طرح املشاريع 

للمناقصات العامة مما يساعد على نشر الفساد

يحتاجون  ولكن  وذكي،  وصبور  طيب  شعب  املصرين  ان 
لتألقهم الي إدارة نزيهة ومتخصصة وعادلة 

 

بتتبع  دائما  ومهموم  مصر  يحب  مصري  كقبطي  انني 
اخبارها، أحزن كثيرا مما اراه كل يوم يحدث في مصر. انني 
بمراحل  استبداده  فاق في  السيسي  ان نظام  قلت  إذا  ابالغ  ال 
نظام عبد الناصر الديكتاتوري. صحيح ان كل حكام مصر من 
العسكريين منذ عبد الناصر يسيرون بنفس الطرق البوليسية 
ومصادرة  القمع  حدة  كانت  وان  الناصر  عبد  ابتدعها  التي 
الحريات خفت الى حد ما في عهد كل من السادات ومبارك. 
وكما اعتمد عبد الناصر على ابواقه االعالمية في عمل غسيل 
مخ للمصريين ومحاصرتهم ليل نهار بأخبار الزعيم األوحد 
وفي نفس الوقت التشويش على أي صوت يعارضه في الداخل 
إذا ما  الجسدية  التصفية  الي  قد يصل االمر  بل  الخارج،  او 
تضعه  الذي  األحمر  الخط  شعبيته  في  الصوت  هذا  تجاوز 
سلطاته. ربما تقدم وسائل االتصال عبر االنترنت وكذلك ما 
يسمي بالسوشيال ميديا جعل مهمة النظام أصعب ومكلفة أكثر 
مقارنة بعهد عبد الناصر. لقد استطاع السيسي قطع لسان أي 
معارض له سواء بالقوانين االستثنائية في اعتقال أي شخص 
دون محاكمة كما حدث مع رامي كامل الذي حبس لمدة عامين 
بدون أي سبب معقول او محاكمة، بل لفقت له التهم الباطلة 
التي تثير االستهزاء مثل االدعاء بانتمائه لألخوان المسلمين. 
القبطي باتريك جورج زكي  الكاتب  ومن معارضي الخارج 
المقيم في إيطالي وفور دخوله مصر للزيارة تم اعتقاله في 
المطار وظل مسجونا لمدة عامين دون محاكمة. لم تتعرض 
الشديدة من  االنتقادات  لمثل هذه  الحديث  تاريخها  مصر في 
النتهاكات  نظر  االنسان،  حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع 
النظام لحقوق االنسان وإصرار النظام على المضي بخطوات 
واتباعه  السيسي  لقد سيطر  االنتهاكات.  المزيد من  أكثر في 
يمثل  ما  وهو  والبرلمان.  القضاء  حتى  السلطات  كل  على 
يمكن الي شعب  ال  الشعوب حيث  تقدم  على  بالغة  خطورة 
ان يتقدم دون وجود معارضه حره تقوم وتسعي الى تصحيح 
إطالق  اما  حقه.  حق  ذو  كل  يعطي  نزيه  وقضاء  األخطاء 
الذي  المسئولين  فساد  يدعم  فهو  تشاء  ما  لتفعل  النظام  يد 
القبض على  الدولة. ولعل موجة  أصبح يرتع في كل ربوع 
في  التساؤالت  من  الكثير  تثير  بطريقة  االعمال  كبار رجال 
توقيتها. فمثال رجل االعمال المتهم بتهريب االثار فالتحقيقات 
ثم  االثار  عن  ضخمة  تنقيب  عمليات  يمول  كان  انه  تدعي 
العمليات  للخارج والغريب ان هذه  ببيعها بعد تهريبها  القيام 
هذه  مثل  تكون  ان  يعقل  فهل  الزمن.  من  عقد  منذ  مستمرة 
العمليات الضخمة التي تحدث جهارا نهارا لم تسطع أجهزة 

السيسي المخابراتية القوية ان تكتشفها اال بعد مرور عقد من 
يرتكبها  ال  أخالقية  تهما  به  يلصقون  الذي  واألخر  الزمان! 
بهذه الطريقة المفضوحة اال مريض او غبي. وتاريخ رجل 
االعمال هذا ال يمكن ان يتوافق مع هذا. ان مدرسة صالح 
بوضوح  تظهر بصماتها  الناصر  مخابرات عبد  مدير  نصر 
على هذه القضايا. كانت أجهزة عبد الناصر تراقب كل الرجال 
والسيدات من صفوة المجتمع وايضا العاملين في الدولة حتى 

الدولة  وكانت  فسادا  ألحدهم  رصدت  وإذا  المستويات  ارفع 
تستفيد منه وتريد ان تجعله دائما في قبضتها فكانت تتغاضي 
تجري  الوقت  نفس  وفي  تشجعه  أحيانا  بل  الفساد،  هذا  عن 
عملية تسجيله بدقة وجمع كل األدلة وحفظها الستخدامها عند 
التمرد  علي وشك  العميل  ان  السلطة  رأت  ما  فاذا  اللزوم.  
لديها  بما  تبتزه  فأنها  قبضتها،  من  التملص  يحاول  او  عليها 
من ادلة ضده كمحاولة لسيطرة عليه مرة أخرى وان صور 
غرور العميل له انه فوق أجهزة الدولة يتم فضحة ومحاكمته. 
اما إذا كان المطلوب السيطرة عليه هو نزيه في كل تصرفاته 
يرسمون خطط  فانهم  أي شيء ضده  يتمكنوا من مسك  ولم 
فضحه  بعد  محاكمته  بها  يستطيعون  له  تهم  لتلفيق  شيطانية 
زورا امام الرأي العام. ومما يؤكد كالمي ان رجال االعمال 
الذين اعتقلهم السيسي أخيرا تبرعوا لصندوق مصر )جهاز 
بمليارات  تبرعوا  أمواله(  تذهب  اين  أحد  يعرف  ال  فاسد 
أكثر  عليم  السيسي ضغط  نظام  ان  المحتمل  ومن  الجنيهات 
السيسي  انتقدوا  انهم  او  األموال  من  مزيد  على  للحصول 
يركز  السيسي  ان  الحدهم.  التسريبات  بعض  في  ظهر  كما 
الدول واالغنياء لتمويل مشاريعه االستعراضية  ابتزاز  على 
التي ال تقوم على أسس اقتصادية سليمة وال يعطي األولوية 
حنجورية  مشروعات  كلها  ولكنها  اإلنتاجية،  للمشروعات 
المتخصصين. صحيح  غير  على  اإلعالمي  والتأثير  للدعاية 
ولكن  األساسية،  البنية  مشاريع  في  المليارات  استثمر  انه 
الكثير منها ال لزوم لها االن مثل العاصمة اإلدارية ومشروع 
يعدل  ان  الممكن  من  كان  الذي  التكاليف  الباهظ  المونوريل 
بمد خط سكة حديد ارضي خصوصا ان المنطقة بها أراضي 
صحراوية شاسعة بعكس المدن األخرى العالمية التي يقام فيها 
المونوريل لضيق االرض وندرتها بالمدينة. وهذ سوء تخطيط 
واهدار لألموال. ان الكثير من المحللين االقتصادين ينتقدون 
الطريقة التي يصرف بها السيسي األموال، خصوصا اسناد 
كل المشاريع الكبيرة بأمر مباشر للجيش دون المرور على 
الطريق الطبيعي من طرح المشاريع للمناقصات العامة مما 
يساعد على نشر الفساد وارتفاع تكلفة المشروع التي وصلت 
في بعضها الي أربعة اضعاف المفروض غير القضاء على 
القطاع الخاص وهو ما صرح به الملياردير نجيب ساويرس 
والمتابع  السيسي.  مطبلي  من  شرسة  إعالمية  بحملة  وقوبل 
للنتائج االقتصادية وتحليل األرقام يكتشف كذب أجهزة دعاية 
السيسي التي تعطي االنطباع بان اقتصاد مصر يتطور بدرجة 
لم تحدث من قبل. ولكن ارتفاع الدين العام ووصول خدمته 
)الفوائد + األقساط( الي أكثر من الناتج المحلي وارتفاع نسبة 
صالح  غير  في  مؤشرات  وكلها  األسعار.  وبالتالي  التضخم 
حدة  وتزداد  تتراكم  االقباط  مشكالت  ان  وابواقه.  السيسي 
بعكس ما يدعيه السيسي في مخاطباته الناعمة وحركاته التي ال 
يدعمها أي من تصرفاته. فاضطهاد االقباط في عصر السيسي 
من  الناصر  عبد  منذ عصر  االضطهاد  أسوأ عصور  يعتبر 
الخطير  المتنامي  والدور  الكنائس  وتعطيل  القبطيات  خطف 
المتنصرين وتواطئ  الدولة سابقا( ضد  الوطني )امن  لألمن 
كل أجهزة الدولة مع المتطرفين من األصوليين فهو قد استبدل 
االخوان ب السلفيين وهم اشد عداوة لألقباط. ومازالت معاملة 

القبطي كمواطن من الدرجة الثانية ومازالت مواد الدستور 
يصرف  ان  اتمني  كنت  االقباط.  ضد  التفرقة  تعمق 
السيسي هذه المئات من المليارات على التعليم والصحة 
ونشر الوعي الحقوقي ومحاربه التمييز الديني ومراجعة 
على  وتقضي  الفكرية  الحرية  تعيق  التي  القوانين  كل 
على  والقضاء  الصغيرة  المشاريع  وتشجيع  االبداع 
التي  الدول  الفساد اإلداري فهذا ما اعطته من أولوية، 
بدال  التحضر  الى  التخلف  من  وانتقلت  سريعا  تقدمت 
من الفشخرة والمظهرية. ان بناء االنسان اهم من البناء 
كل  في  متخصصين  يديرها  ان  تحتاج  مصر  المادي. 
المجاالت واعتقد انها مليئة بمثل هؤالء، ولكن الفاسدين 
المتعلمين  وانصاف  الثروات  وناهبين  والمنتفعين 
دورا  يلعبون  مازالوا  الفاسدين  الدين  ورجال  والمحاسيب 
خطيرا في تسيير األمور. هناك الكثير والكثير من الدالئل 
والقصص التي ال نهاية لها يمكن سردها وتحتاج الى فرد 
مساحات شاسعة من الجريدة. وألني عاينت كل هذا بنفسي 
قبل هجرتي الي كندا وان ما اسمعه االن يفوق في فسادة 
أحس  فاني  لذلك  عاما،   35 من  يحدث  كان  ما  اضعاف 
بكل المعاناة التي يعانيها المصريين الذين اغلبهم مغيبون 
شعب  المصرين  ان  السيسي.  بأبواق  ادمغتهم  ومغسولة 
إدارة  الي  لتألقهم  يحتاجون  ولكن  وذكي،  وصبور  طيب 
نزيهة ومتخصصة وعادلة. وأكرر أني واثق ان مثل هذا 
الشعب سيحصل على كل ذلك، ولكن مرة أخرى كم يكون 

الثمن؟

ضيوف على األرض

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى حنا 

    كل يوم، على األرض، نحمل 
أن  إلى  ترحال،  كخيمة  أجسادنا 
أرض  السمائي،  وطننا  إلى  نصل 

موعدنا!
   حقيقة لم نكن نراها.. ولكن جائحة كورونا، واجهتنا 

بالحقيقة، وعلمتنا..
   كم نحن ضعفاء.. ضعفاء، وغرباء!

  غرباء على أرضنا، وفي بيوتنا، وفي مجتمعاتنا!
  علمتنا أن المال ال ينفع ان كنا ال نرتدي تاج الصحة، 

ونموت في صحراء جرداء بال ماء!
   وال يحمنا أحد  من الموت: ال أب، وال أم، وال أخ، 

وال أخت!
   وانه ال خلود للسلطة، فالكراسي تتداول بين الناس!
   الذي ينفعنا، هو ما نزرعه، وما نأخذه من حصادنا!

وطهارة  والعطاء،  والبذل،  المحبة،  من:  حصادنا     
السريرة!

   فاجعلوا غربتكم جهاداً ضد النفس األمارة بالسوء!
   وانهروا كل يأس، وكل مرارة!

   وال تنسوا.. نعم ال تنسوا اننا غرباء على األرض!...
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في  تشهد  لم  مصر  أن  أنصاره  يقول  13ـ 
بناء  عهده  في  وتم  طائفية،  فتنة  أية  عهده 

كتدرائية العباسية

   كانت الفترة بين عامى 1919م و1952م 
من أغنى فترات الوحدة 
تواجد  إذ  الوطنية 
بقوة  المسيحيين  األقباط 
السياسية  الساحة  على 
يكن  ولم  واالجتماعية، 
يشارك  أن  مستغرًبا 
فى  المسيحيين  األقباط 
الحياة  فعاليات  كافة 
بنشاط  والعامة  السياسية 
وكثافة واضحين خاصة 
1919م،  ثورة  إبان 

جعل  وطنى  بتيار  الثورة  هذه  ارتبطت  إذ 
لبس  دون  خالصا  مذهبا  “المصرية”  من 
عن  المعبر  شعارها  فى  تمثل  خلط،  أو 
مضمونها “الدين هلل والوطن للجميع”، مما 
بانتماءاتهم  المصريين،  فئات  جميع  جذب 
هذه  لواء  تحت  لالنضواء  المختلفة  الدينية 
الذى  باشا،  زغلول  سعد  بزعامة  الثورة 
ومسيحيين  مسلمين  األقباط  وحدة  وصف 
فى هذه الثورة بـ “االتحاد المقدس”، وتواجد 
وملحوظ  طبيعى  بشكل  المسيحيين  األقباط 
كافه  وفى  بل  كلها،  السياسية  الساحة  على 
أن  بمستغرب  يكن  ولم  القيادية؛  المراكز 
ينتخب ويصا واصف رئيًسا لمجلس النواب 

)البرلمان(. 

   كان المرشح المسيحي يرشح فى دوائر 
نشاطه  علي  بناء  وينتخب  مسلمين  كلها 
سواء  ديانته،  عن  النظر  بصرف  الوطني 
“النواب  بمجلسيه  البرلمان  فى  ذلك  كان 
والشيوخ”، أو في مجاالت اإلعالم والفكر 
والثقافة وكافة وظائف الدولة القيادية وغير 
من  خصبة  تاريخية  فترة  فكانت  القيادية، 
دور  وتقلص  الدينى  التمييز  اختفاء  حيث 
تعززت  السياسية،  الساحة  على  الدين 
على  أكد  الذى  1923م،  دستور  بصدور 
المساواة بين كل المصريين، بصرف النظر 
وأقر  الدينى،  المعتقد  فى  االختالف  عن 
إلى  أشار  الدينية، وإن  الشعائر  أداء  حرية 
أن اإلسالم هو دين الدولة، وهو أمر لم يكن 
محل اعتراض من األقباط المسيحيين الذين 

شاركوا فى لجنة وضع الدستور.

جماعة  قامت  أن  إلى  التالحم  هذا     ظل 
البنا  حسن  بزعامة  المسلمين  اإلخوان 
الدينى فى مصر. شهدت  بالحكم  بالمطالبة 
تلك الفترة بعًضا من مالمح التوتر الطائفى، 
السيما بعد خروج حزب الوفـد من السلطة، 
ومن هذه المشكالت صدور قرار من وزير 
الشهادة  تكون  بأن  1931م،  عام  العدل 
من  الشرعية  القضايا  فى  المقبولة  الطبية 
قرار  عن  والتراجع  فقط،  مسلم  طبيب 
تدريس الدين المسيحى فى المدارس )وهو 
قرار قد صدر فى عام 1907م(، وإصدار 
الكنائس،  بناء وترميم  شروط عشرة تحكم 
وهى شروط مقيدة فى مجملها، فيما يطلق 
صدرت  التى  باشا”  “العزبى  شروط  عليه 
عام 1934م، باإلضافة إلى تعرض بعض 
مثل  للهجوم،  األقباط  ومؤسسات  جمعيات 

فى  وحرقها  الزقازيق  كنيسة  على  الهجوم 
القبطية  الكنيسة  وعلى  1947م،  مارس 
بالحضرة فى اإلسكندرية فى الشهر التالى، 
كنيسة  لحرق  محاولة  هناك  كانت  كما 
فى  بالدقهلية  دمسيس  بـميت  مارجرجس 
ادعى  إذ  1950م،  أبريل 
قبر  اكتشاف  البعض 
بكر  ألبى  أنه  زعموا 
مصلحة  ولكن  الصديق، 
الخبر  هذا  كذبت  اآلثار 
بعض  دفع  مما  آنذاك؛ 
فى  القبطى  الشباب 
ما  تكوين  إلى  1951م 
األمة  “جماعة  بـ  ُسمى 
القبطية” بهدف الدعوة إلى 
فى  القبطية  القومية  إحياء 
مواجهة الفكر الدينى للتيار اإلسالمى ممثال 
فى جماعة اإلخوان المسلمين، إال أنه يمكننا 
مجملها  في  كانت  األحداث  هذه  أن  القول 
مجمل  على  كبير  تأثير  ذات  ليست  أحداًثا 
المجتمع  وانتصر  الجانبين  بين  العالقات 
 23 انقالب  قيام  حتى  الديمقراطى  المدنى 

يوليو 1952م.

   كان لمرحلة حكم جمال عبد الناصر سمة 
أساسية طابعها التكامل الوطنى للجميع، إذ 
يمكن القول أن عهده شهد تقلصاً فى تأثير 
بعض المشكالت الطائفية “مثل بناء وترميم 
الكنائس وغيرها”على العالقة بين المسلمين 
شهد  الوقت  ذات  فى  أنه  إال  والمسيحيين، 
تصاعداً لمشكلة أخرى ظل تأثيرها يتصاعد 
مع الزمن وهى مشكلة التمثيل السياسى فى 
األحزاب  حل  على  ترتب  فقد  البرلمان؛ 
التنظيم  صيغة  إلى  الركون  ثم  السياسية، 
السياسى الواحد باختالف مسمياته، تراجع 
البرلمان،  فى  المسيحيين  تمثيل  مستوى 
ولجأ النظام الناصرى فى البداية إلى إغالق 
المسيحيين  على  بعينها  انتخابية  دوائر 
استعاض  أن  لبث  ما  ثم  1957م،  عام 
من  بداًل  األقباط  من  عدد  بتعيين  ذلك  عن 
انتخابهم بدءاً من دستور 1964م، وهو ما 
وشكل  المجتمع،  فى  تواجدهم  من  أضعف 
اكتفى  حيث  الحقاً،  النتخابهم  صعوبات 
رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء فى 
ُرؤى  التى  األقليات  لتمثيل  الشعب  مجلس 
المجلس بشكل  تواجدهم فى  الضرورة  من 
واليسار  المسيحيين  األقباط  وهم  رمزى، 
غالبية  يكون  أن  العرف  وجرى  والمرأة، 
المعينين من المسيحيين.إضافة إلى ذلك تم 
الستينات،  مطلع  فى  الملى  المجلس  تجميد 
البطريرك،  النتخابات  الئحة  وُوضعت 
المباشر لصالح  الحر  االنتخاب  معها  أُلغى 
عمل  كما  الهيكلية،  بالقرعة  يعرف  ما 
النظام السياسى آنذاك على خلق شخصيات 
مدنية قبطية من طراز مكرم عبيد وويصا 
واصف، استعان بها فى التعامل مع الشأن 

القبطى.

مقابلة  طلب  كيرلس  البابا  سيامة  بعد     
جمال عبد الناصر أكثر من 10 مرات وهو 
البابا أن يعرض عليه  يرفض، وكان يريد 
التي  والمضايقات  األقباط  مشكالت  بعض 
أي  البابا  يجد  ولم  الكنيسة،  لها  تتعرض 

بقعـــــة ضــــوء 
مجال عبد الناصر رئيس 
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بوساطة  لكن  مقابلته.  في  لرغبته  استجابة 
عضو بمجلس الشعب كان صديقا للبابا وله 
الناصر وافق جمال عبد  بعبد  عالقة متينة 
المقابلة  وكانت  البابا،  مقابلة  علي  الناصر 
قائاًل بحدة: »إيه فيه  ابتدره  الفتور،  شديدة 
مالهم  ؟  حاجة  عايزين  األقباط  هم  إيه!! 
من  أحسن  كده  قوي  كويسين  هما  األقباط 
إيه ؟.. مطالب مطالب مطالب«. قال  كده 
البابا كيرلس مبتسماً: »موش تسألني وتقول 
»هوه  قائاًل:  محتداً  فرد  إيه!!«،  فيه  لي 
مافيش  هو  ما  لي  وتقول  أقولك  وقت  فيه 
دقيق  موقف  في  نفسه  البابا  وجد  حاجة«. 
ما  بدل  »ده  الناصر:  لعبد  وقال  فغضب 
تستقبلني وتحييني بفنجان قهوة، وتسمعني، 
تعملش كده من  ما  يا  تعمل  يا  وفي اآلخر 
وقت  مافيش  إن  تعرفني  تحاول  األول 
قداسته  وقال   .»!! موضوعاتي  لعرض 
وخرج  يسامحك«  »ربنا  الناصر:  لعبد 

وهوغاضب عائدا للبطريركية. 

الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  وفي     
باب  وطرق  الشعب  مجلس  عضو  حضر 
المقر، وقابل  له بواب  البابوي وفتح  المقر 
الناصر  عبد  له:  وقال  سليمان  البابا  تلميذ 
حاول  حااًل،  دلوقت  البابا  يقابل  عاوز 
سليمان اإلعتذار بأن البابا تعبان وده وقت 
إصرارعضو  ومع  نائًما.  وقداسته  متأخر 
سليمان  يطرق  أن  وقبل  الشعب  مجلس 
علي باب غرفة نوم البابا، فوجئا بأن البابا 
له:  ويقول  الباب  ويفتح  مالبسه  مرتدياً 
الناصر  عبد  لجمال  كان  خويا«.  يا  »ياال 
ابنة مريضة أحضر لها كبار األطباء الذين 
فدخل  عضوياً  ليس  مرضها  أن  قرروا 
عبد  جمال  ابنة  حجرة  علي  مباشرة  البابا 
إنت  مبتسماً:  لها  وقال  المريضة  الناصر 
وال عيانة وال حاجة« واقترب منها وصلي 
فشفيتت. ومن  دقيقة  يقرب من 15  ما  لها 
في  فاترة  كانت  التي  العالقة  تحولت  هنا 
بينهما ووصلت  إلي صداقة  األيام  يوم من 
هذه العالقة إلي أن قال جمال عبد الناصر 
له: » أنت من النهاردة ابويا أنا هاقولك يا 
والدي علي طول، وزي ما بتصلي ألوالدك 
ما  دلوقت  ومن  المسيحيين صلي ألوالدي 
تجينيش القصر الجمهوري، البيت ده بيتك 

وتيجي في أي وقت أنت عاوزه«.

بالبابا  عبدالناصر  جمال  ارتبط  بعدها     
كيرلس السادس بعالقة استثنائية لم تربط احد 
زعماء مصر فى تاريخها ببطريرك لالقباط 
متبادل  إعجاب  بينهما  كان  فقد  قبل،  من 
وكان البطريرك يستطيع مقابلة عبدالناصر 
لقاء ودى خاص  يشاء، وفى  أى وقت  فى 
بينهما تم فى عام 1959م قال البابا كيرلس 
على  سأعمل  هللا  بعون  إنى  لعبدالناصر: 

تعليم أبنائى معرفة هللا وحب الوطن ومعنى 
األخوة الحقة ليشب الوطن وحدة قوية لديها 
اإليمان باهلل والحب للوطن. وذات يوم زار 
البابا الرئيس فى منزله؛ فجاء إليه أوالده، 
أمامه؛  وقفوا  ثم  حصالته؛  معه  منهم  وكل 
أوالدى  علمت  »أنا  الناصر:  عبد  وقال 
وأفهمتهم إن التبرع لبناء كنيسة مثل التبرع 
لبناء جامع، واألوالد لما عرفوا إنك بتبنى 
فيها،  المساهمة  على  صمموا  كاتدرائية 
البابا  ييجى  ولما  قرشين؛  حنحوش  وقالوا 
تكسفهم  أال  وأرجو  له،  حنقدمهم  كيرلس 
البابا كيرلس  فأخرج  تبرعاتهم،  وخذ منهم 
أوالد  ووضع  حجره  على  ووضعه  منديله 
وشكرهم  لفها  ثم  تبرعاتهم؛  عبدالناصر 
وباركهم. كما قرر أن تساهم الدولة بنصف 
الجديدة؛  الكاتدرائية  بناء  فى  جنيه  مليون 
نصفها يدفع نقدا ونصفها اآلخر يدفع عينا 
للقطاع  التابعة  المقاوالت  بواسطة شركات 
بعملية  إليها  يعهد  أن  يمكن  والتى  العام 
األساسى  الحجر  وضع  تم  وبالفعل  البناء. 
1965م  يوليو   24 فى  الكاتدرائية  ببناء 
بحضور الرئيس عبدالناصر والبابا كيرلس 

السادس.

الناصر لحجر األساس     كان وضع عبد 
للكاتدرائية البطرسية بالعباسية بمثابة تأكيد 
للتقاليد الوطنية العريقة التى عرفتها مصر 
الحديثة. وهنا يرى البعض أن عبد الناصر 
اتخذ هذه الخطوة فى إطار مشروعه؛ لتأكيد 
الدينى.  الجانب  فى  للمنطقة  مصر  زعامة 
ولكن في الحقيقة كان عبد الناصر ال يهتم 
من قريب أو بعيد بمشاعر األقباط المسيحيين 
)ويتضج ذلك من رفضه المتكرر للقاء البابا 
والفتور الشديد بل العداء الشديد في المقابلة 
األولى بينهما( لعدة أسباب أهمها: 1ـ نشأته 
في أسرة من أصول عربية قحطانية تؤمن 
العربي  لألصل  والسيادة  »المجد  بفكرة 
المسلم«، ويتضح ذلك في اسم شقيقه وهو 
عز العرب، وهذا اسم نادر في مصر. 2ـ 
الفسم  وأدائه  المسلمين  لألخوان  انضمامه 
بين يدي المرشد. واستمر انضمامه لجماعة 
1942م  من  سنوات  عشر  لمدة  اإلخوان 

حتي انقالب 1952م.

صالة  بعد  العالقة  في  التخول  حدث  فقط 
البابا كيرلس إلبنة عبد الناصر وشفائها. 

.......

عبد  انجازات  باقي  وتفنيد  مناقشة  نكمل 
الناصر من وجهة نضر أتباعه والمنتفعين 
في  كان  إذا  القادم  المقال  في  عصره  من 

العمر بقية.

عودة الكندي حممد العطار  
املسجون يف مصر الي كندا بآمان

مطار  في   ) جوزيف   ( العطار  محمد  الكندي  هبط 
بيرسون بتورنتو صباح  يوم الجمعة 14 يناير بعد 

ان افرجت عنه السلطات المصرية وبعد قضاء 15 عاما في السجون المصرية , ومحمد 
العطار المصري المولد هاجر الي كندا  بحثا عن ملجأ حيث قال ؛إنه ولد في عائلة مسلمة 
ثم اعتنق المسيحية وايضا قال انه مثلي الجنسية – وعمل كصراف في بنك في تورنتو 
وفي عام 2007 سافر الي مصر لزيارة عائلته فقبضت عليه الشرطة المصرية واتهمته 
بالتجسس لصالح إسرائيل اثناء وجوده في كندا , وحكم عليه بسرعة ووضع في سجن طرة 
, واكدت جماعة حقوق االنسان بانه تعرض للتعذيب  وقال السيد اليكس نيف من منظمة 
العفو الدولية ان هناك أسباب كثيرة تجعل الحكومة الكندية تاخذ هذه القضية علي محمل 

الجد ولكنها لم تفعل .
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غصن الزيتون 53
الفسحايه

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

يناير  من   14 الجمعه  النهارده   
سنة. 2022 وادينا اهوه دخلنا في 
الكوفيد  شبح  ولسه  جديده…  سنه 
ده   … ال   … بيطاردنا   …  19
 .. معانا  عايش  خالص  بقي  كانه 
ومستكنيص … معذره علي اللغات 
يعني  بستخدمها…  اللي  الغربيه 
المهم النهارده بقالنا اكتر من 106 
ع  بنكتب  لسه  واحنا   … أسبوع 
الهوا … وكان اتكتب علينا … ع  
الهوا برضه .. اننا نفضل كده … 
ندن في مالطه … وانشاء هللا … 
مع  نبحث  نحاول  اخري  مقاله  في 
بعض … حكاية األدان في مالطه 
دي … المهم انا بقول حوالي 53 
عدد … وحوالي 106 أسبوع … 
 … دلوقتي  الجريده  الحقيقه  الن 
كل   … زمان  زي  بتطلع  مبقتش 
أسبوعين بالظبط … لكن بقت كده 
حسب التساهيل… وتقريبا كده احنا 
داخلين علي 3 سنين .. واحنا لسه 
شايلين الماسكات علي مناخيرنا… 
امر  بقي  ده  ان   … كده  والظاهر 
ماهو  علي  الحال  ويبقي   … واقع 
طلبه  بدريه  كده  وزي   .… عليه 
في الفيلم لما حماها بيسال ابنه … 
متاخره  النها  جوزها…  هو  اللي 
الراجل  المهم  الوالده …  قوي في 
دي  البطيخه  ماتشوفلنا   … بيسال 
لنا  تشوف  وال   … امتي  تولد  ح 
وهي   … منين  جاي  ده  العطل 
اعد  مابقتش   « بساطه  بكل  بترد 
ابتدينا  اننا  كده  الظاهر   « ياجيمي 
نتنح …وناخد علي الموضوع … 
ربنا يستر … المهم ندخل بقي في 
النهارده… وموضوعنا  موضوعنا 
والحقيقه   ..  « »الفسحايه  عنوانه 

النه   … ده  العنوان  اخترت  انا 
بينطبق تماما على الجنان اللي احنا 
فيه دلوقتي … بسبب الفيس بوك.. 
والسوشيال  ميديا … زمان كانت 
وكان  فيها..  اللي  ع  مقفله  البيوت 
عن.  حاجه  يعرف  بيحاول  اللي 
حد بيتقال عليه حشري … ودابب 
زمان  حاجه…  كل  في  مناخيره 
باب  بتقول »لو سبت  الناس  كانت 
عايشه  كاني  ف   … مفتوح  بيتي 
بره البيت … وكل حياتي بره … 
دلوقتي احنا بقي مش محتاجين حد 
في  بتتبرع  الناس  حشري … الن 
اخبارها  اقصد   … غسيلها  نشر 
 .. األول  يطلعوا  الفيس بوك…  ع 
قادر  ومش   … وقبالت  أحضان 
أعيش من غيرك ياحبيبي وياحبيبتي 
ع  وبرضه   … شويه  وبعد   .…
بووك …  الفيس  اقصد  الحبل … 
ح اولع في روحي وقلبي وعنيه … 
طب اوعي ياروحي … ده واجب 
وزفه  حفله  تعمل  واحده   … عليا 
 .… …وبعدها  اتجوزت  عشان 
تعمل برضه نفس الزفه … عشان 
زي  زلبطة  اوتحلق   … انطلقت 
المهفوفه » شيرين » عشان برضه 
بنشوفها  .. حاجات غريبه  اتطلقت 
ماتعرفش   … غريبه  وصور   …
البريفاسي  او  الخصوصيه  هي  ايه 
الشخص  .. طالما  تمام  ده  … كل 
مبسوط … ويجد سعادة في التعبير 
حتي   … الطريقه  بهذه  نفسه  عن 
طريقه  باي  صفحته  في  طلع  لو 
الفالحين  لغه  في  لو …  حتي   …
… ماتلدش علينا … ح ندخلها في 
اطار الحريه الشخصيه … اما بقي 
ال  فيما  للدخول  بقي  بيتبرعوا  اللي 

يعنيهم … واللي هما اللي كنا بنقول 
عليهم زمان … حاشرين مناخيرهم 
بقي ممكن  في كل حاجه … دول 
الي  تؤدي  قد   … مشاكل  يعملوا 
عنكم …  بعيد  البيوت …  خراب 
يتلصصوا  وقفوا  اللي  مثال  يعني 
اللي طلعت  األوكرانية  الست  علي 
…يعني  هدوم  نص  ب  البلكونه 
شبه عاريه … ف دول كان احسن 
لهم … زي مادينهم بيقول لهم … 
انشك  اللي  البصر … وال  يغضوا 
مصور  …وراح  صوابعه  في 
فرحانه  بترقص  …وهي  مدرسه 
دي  للصور  ونتيجه  رحله …  في 
رفدتها  والتعليم  التربيه  …وزارة 
… وان كنت سمعت انهم رجعوها 
تاني …وهللا اعلم حتي لو رجعت 
كده  بعد  ازاي  معاها  يتعاملوا  ح 
… وبرضه نتيجه للصور دي … 
جوزها طلقها …ومعرفش بقي لو 
كان رجعها تاني ـوال ال … االنيل 
من كده  … اخ قذر … اتفق مع 
برضه … قذر  واحد صاحبه … 

والشخص   .. يصوراخته   وحاول 
 … ليه  ده  وكل   … بيغتصبها  ده 
عشان ياخد هو. كل ميراث ابوه…

اللي  وكل   … سايبه  بقت  الدنيا 
اللي  بيعملها  وكل  نفسه في حاجه 
حاجه …برضه  أي  في  شوق  ليه 
قوي  بنفرح  كنا  زمان  بيعملها … 
 … عتاب  ..وهمسة  بالراديو 
وكلمتين وبس … وبعدين زقططنا 
 … التلفزيون  جه   لما  وزغردنا 
وبعدين رقصنا لما اصبح ملون … 
مع انه كان بس قناتين اولي وتاتيه 
لما  رقصنا  بقي  احنا  طبعا   .…
ال  وبعده   … الفيديو  لنا  اخترعوا 
سي دي بالير … دلوقتي كل اللي 
بيه …  اهال  قناه …  يعمل  عاوز 
طبعا ده مش تعميم .. وفيه قنوات 
وفيه   … كتير  محترمه  ناس  فيها 
برضه قنوات … بصوا معايا كده 
يابنات …مش قلت لكم بقينا قاعدين 
في الشارع … او لو الشارع كان 
بقينا  نقول  ر  نقد   … شويه  واسع 
قاعدين في … الفسحايه … ولسه 

ياما نشوف … ربنا يستر … 

العيد يبدأ من 
املسيح

Oliver كتبها

أختي الحبيبة و أخي الحبيب يا 
ميالد  بتذكار  اليوم  تحتفلون  من 
ربنا يسوع.نشارككم فرح الوالدة 
اإللهية التي بها نعتز من كل قلبنا. 
السمائي الوحيد و مخلص الجميع 
ال سواه. تجسد ألجلنا و هو بذاته 
مخلصنا معاً.حين تصلي نشاركك 
اللوجوس..طفل  نفس  الصالة 
و  أفكارنا  و  يمأل عيوننا  المزود 
واحداً.  قلباً  يجعلنا  الصغيرة  بيده 
لهذا نحن معك نتأمله و نشكره و 

نفرح معكم بميالد المجيد.

المشتركة  بمحبتنا  أهنئك 
بالنسب  األقدس.أهنئك  للثالوث 
اإللهي الذي صار لنا حين صار 
في  اإلبن  ألقنوم  البشري  النسب 
الواحد  بالمسيح  الجسد.اإلحتفال 
ربنا  لميالد  الحقيقي  الفرح  هو 
و  نفرح  العجيب.نحن  يسوع 
السماء تفرح  بنا حين يكون كل 
ما بيننا بنفس واحدة و إيمان واحد 
و معمودية واحدة بالروح القدس 

الواحد الذي يقدمنا إلي اآلب. 

حين تعلقوا زينة الميالد فلتكن 

المحبة المشتركة هي زينتنا قدام 
السماء.حين تقيموا شجرة الميالد 
الذي  ربنا  بصليب  معاً  فلنتظلل 
المشترك.في  خالصنا  به  تمم 
تحرمنا  ال  الواحد  الكنيسة  جسد 
عيدكم  مباركة  من  الفروقات 
بالمخلص. بهجتكم  مشاركة  و 
الذي  بالمولود  بالحقيقة  فلنحتفل 

يجمع المتفرقين إلي واحد.

قيود  بال  تنطلق  الروح  يجعل 
بعيداً  فتتالقي  أرحب  عالم  إلي 
حدودها  و  األرض  قيود  عن 
و  القلبية  بالصالة  المقيدة.لكي 
إلي  نصل  المسيحية  بالمحبة  
بال  الجميع  القلب.أهنئ  وحدانية 
ليس  بالرب  فرحين  تفرقة.كونوا 
بل  فحسب  البشرية  بالمشاعر 
اإليمان  عمق  و  الروح  بسمو 
الثالوث  بمولود  روحياً  إفرحوا 
فرحنا  هو  البقر.ليكن  مزود  في 

غير المادي غير األرضي.

العيد  سر  هو  تجسده  ليكن 
األفكار  تنشغل  لكي  جوهره  و 
بصانع العيد و ليس آخر. أفراح 
العالم زيف مباهجه ضحلة. العيد 
يبدأ من المسيح و يهدنا إلي نوره 
محبة  بكل  يستقر.أهنئكم  فيه  و 
بفخر  محبتكم  مودعاً  أرثوذكسية 
قلبي..لي محبة تطوف  في عمق 
نحوكم مشتاقة تواجدنا الكامل يوم 

العرس اإللهي بغير نقص.

Christmas begins 
with Christ

Written by: Oliver 
The Writer 

All beloved sisters 
and brothers. You who 
celebrate today the 
memorial of our Lord 
Jesus incarnation. We 
share you the joy of 
the divine birth that 
we cherish from the 
bottom of our hearts. 
The heavenly One 
Who was born for the 
human kind and the 
same saviour for us all.

When you pray 
we say Amen. We 
contemplate the 
same Logos. The 
manger Baby fills our 
eyes and thoughts 
and His marvellous 
little hand makes us 
having one heart. That 
is why we are with 
you to contemplate, 
thank and rejoice in 
His glorious birth. I 
congratulate all of you 
on our common love for 
The Holy Trinity.  We 
testimony together to 
the divine lineage that 
became for us when 
the human lineage of 
the hypostasis of the 

Son became in flesh.
The union with the 

One Christ is the true 
joy of the wondrous 
birth of our Lord Jesus. 
We rejoice and heaven 
rejoices with us when 
all things are among 
us with one soul, one 
faith, and one baptism, 
for through him we 
both have access by 
one Spirit unto the 
Father. When you are 
hanging Christmas 
decorations, let 
common love be our 
adornment in front of 
heaven. When you 
set up the Christmas 
tree, let us shade 
together before the 
cross of our Lord, in 
which our common 
salvation was fulfilled. 
In the one body of the 
Church, differences do 
not deprive us of the 
blessing of your feast 
and the sharing of your 
joy in the Saviour.

Let us celebrate of 
that also he should 
gather together in one 
the children of God that 
were scattered abroad. 
Jesus Who makes the 
spirit go unrestricted 

into a wider world, 
converging away 
from the limitations 
of the earth and its 
boundaries. So that 
with heartfelt prayers 
and Christian love, 
oneness can be 
possible.

I congratulate 
everyone without 
distinction.be glad 
Not only in human 
feelings, but in the 
transcendence of the 

soul and the depth of 
faith, rejoice spiritually 
with the Trinity Birth in 
the manger of cows. 
Let it be our intangible, 
non-earthly joy.

Let his embodiment 
be the mystery and the 
essence of the feast, 
so that the thoughts 
be busy with the feast 
maker no other. The 
joys of the world are 
false and its delights 
are shallow. The feast 

begins with Christ and 
guides us to His light 
and in Him we settle 
down. I congratulate 
you with all the 
Orthodox love

Keeping your love 
proudly in the depth of 
the heart. I have a love 
floating around you, 
longing to have the 
complete presence into 
the Divine Wedding 
Day without deficiency. 
Merry Christmas
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بصــــــراحة
وداعا أبونا مكاري يونان 

 مدحت عويضة

مكاري  أبونا  وداعا 
يونان 

األسبوع  مصر  ودعت 
من  رجال  الماضي 
وهب  أبنائها.  أخلص 
بلده  أبناء  لخدمة  نفسه 
وأبناء كنيستة كل حياتة. 

بغض  الناس  كل  لخدمة  موهبته  أستخدم 
النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم ومستواهم 
االجتماعي. كان كسيده يجول ويصنع خيرا. 
ولمن ال يعرف ولد األب مكاري يونان في 
عبد  يونان  صبري  بأسم   1934 مارس   1
سوهاج.  بمحافظة  المراغة  مدينة  في  الملك 
والتربيةعام  العلوم  بكالوريوس  حصل علي 
سنة  في  العليا  الدراسات  دبلوم  ثم   ,1957
الكلية  بكالوريوس  علي  حصل  ثم   1964
علي  كاهنا  رسم   ,1974 سنة  األكليريكية 
يد المتنيح األنبا ميخائيل في 18 يوليو سنة 
1976, ثم تم نقله بعد عام للخدمة في الكنيسة 
المرقسية باألزبيكة وظل بها حتي نياحته في 
يوم الثالثاء 11 يناير سنة 2022 عن عمر 

يناهز 88 عاما. 

عنقود  أخر  يونان  مكاري  الراحل  كان 
الحافلة  القدس في كنيستنا  بالروح  الموهبين 
يكن  فلم  كان رجل صالة  القديسين.  بتاريخ 
يهتم بشئ وال يشغل باله بشئ غير بالصالة 
والكرازة من بأسم سيدة. أمتأل بالروح القدس 
فكانت خدمته مثمرة لم يبني مباني ولم يشغل 
نفسه بعمل أخر غير المهمة التي أختاره لها 
هللا فوهبه هللا موهبة شفاء المرضي وإخراج 
الترانيم  تأليف  في  موهبا  وكان  الشياطين 
التي سبح بها هللا في حياته وسبحت معه كل 
الكلمات.  بهذه  بالعربية هللا  الناطقة  الشعوب 
كان  ولكنه  الشعر  بموهبة  يعترف  ال  كان 
الروح  له من  الكلمات تعطي  أن هذه  يؤمن 

القدس.  

وصاحب  ثورة  رجل  أعتبره  شخصيا  أنا 
هوجم  الخدمة,  في  ومتفرده  فريده  مدرسة 
كثيرا بسبب طريقته ولكنه كان يصر عليها 
وال يبدلها وال يغيرها ألنه يؤمن أن هذا ليس 
أن  يري  كان  روح هللا.  عمل  هو  بل  عمله 
هللا الذي يقوده في حياته وفي خدمته ويجب 
أن  أتمني  كم  الناس.  من  أكثر  يطاع هللا  أن 
تستمر هذه المدرسة ويكون لها تالميذ أشداء 
ما  إستكمال  علي  قادرين  الرب  في  أقوياء 
بدأة أبونا مكاري. ولدي ثقه أن كما كرم هللا 
أبونا مكاري في حياته وكان بجانبه في كل 
الظروف التي مر بها سيكرمه هللا بعد نياحته 

وستظهر قداسة الرجل وتمأل العالم. 

بأبونا  لي  لقاء  أول  كان   2012 سنة  في 
من  بتليفون  الحكاية  بدأت  يونان  مكاري 

روفائيل  أبرآم  المتنيح 
يخبرني أن أبونا مكاري 
يواجه مشكلة هو وأسرته 
علي  الحصول  في 
كان  كندا.  لدخول  فيزا 
البرلمان  عضو  وقتها 
دائرة  عن  الفيدرالي 
بمسيسوجا  ميلز  إيرن 
وكان  ديكارت  بوب  هو 
يشغل منصب مساعد وزير الخارجية. ذهبت 
للمكتب في هذا اليوم ولم أترك المكتب حتي 
تم الحصول علي التأشيرات بالرغم أن فرق 
كاليفورنيا  في  القنصلية  وبين  بيننا  التوقيت 
ديكارت  أن مكتب بوب  إال  كان 3 ساعات 
ظل يعمل بعد ساعات العمل بحسب توقيت 
علي  وعائلته  أبونا  حصل  أن  إلي  تورنتو 
ديكارت  بوب  أشكر  أن  البد  وهنا  التأشيرة 
وعندما  باسيل.  شاربل  وخاصا  ومساعدية 
يا  شكرا  مدحت؟  أنت  لي  قال  معه  تقابلت 
أن  من  وطلبت  يديه  قبلت  تعبك  علي  أبني 

يذكرني في صالته.  

هو  كان  حوار صحفي  وبينه  بيني  دار  ثم 
ان  منه  طلبت  حياتي  في  واألعظم  األجمل 
ويعطيني  محترف  كصحفي  معي  يتعامل 
حريتي في األسئلة ووعدته بأن أكون امينا في 
نقل كل حرف. كان رده خد راحتك خالص 
األب  في  وجدت  مفتوح.  كتاب  أنا  أبني  يا 
المنفتح ولكنه  الثوري  الرجل  يونان  مكاري 
رجل عاقل يتمتع بالحكمة والتأني وجدت فيه 
لو طبقت  والتي  بها  أحلم  التي  األرثوذكسية 
ما ترك شخص أرثوذكسي الكنيسة وال كان 
بأفكاره  يؤمن  كان  شبابنا.  علي  لدينا خوف 
ولكن كان يري أن الكثير منها لن يري النور 
في هذا الجيل وال الجيل القادم ولكنه بدأ. كان 
يؤمن بوحدة الكنيسة وكان منفتح علي معظم 
كنهة  مع  ورنم  وصلي  المسيحية.  المذاهب 

أنجليين وكاثوليك ومذاهب أخري. 

كان عندما يحضر لكندا تمتأل الكنائس عن 
الترانيم  ثم  الوعظ  ثم  بالترانيم  ويبدأ  أخرها 
ويصفق ويرنم ويسبح سيده بكل فرح وتهليل 
طويلة  فترة  بقي  األخيرة  المرة  في  وسالم. 
أبرآم  المتنيح  منزل  يختار  وكان  كندا.  في 
للفردوس  سبقة  والذي  لإلقامة  روفائيل 
بقاءه  من  وبالرغم  فقط.  اسبوعين  بحوالي 
فترة طويله إال أنه في كل مرة أدخل الكنيسة 
الشعب  كان  فقد  أخرها.  عن  ممتأله  أجدها 

يحبه بل يعشقه.  

مبروك  والف  يونان  مكاري  أبي  طوباك 
الذي  للمكان  وصلت  لقد  الفردوس  عليك 
إشتياق  في  قلبك  وكان  به  تحلم  دائما  كنت 
عرش  أمام  صلواتك  في  أبي  يا  أذكرنا  له. 
النعمة وصلي ألجلنا وألجل خالص نفوسنا 

لقد ربحناك شفيعا لنا أمام عرش النعمة.

عبري حلمي تكتب
جناح القرار 

وصعوبة االختيار

القول  وتقول  المناسب  الميعاد  تختار  متى 
الصائب وتعبر الشارع حينما يصح العبور؟

فن  تجيد  وهداف  قرار  صانع  تكون  متى 
االختيار ؟

هناك دائًما رأي و رأي آخر معاكس ، لكن 
أيهما الصواب وأيهما الخطأ  . و نبذل الكثير 

من الوقت و الجهد لصنع قرار سليم . 
وهل كل ما يميل له قلبك يكون هو االختيار 

األفضل؟
كل  وفي  نهاية  طريق  .....ولكل  ال  بالطبع 
  . كثيرة  الطرق  ومفترقات  مفارقات  نهاية 

ومفاجآت منها الخبر السار أو العكس ...
إذن هناك لكل شيء مضاد وبهذا االختالف 

تختلف القرارات 
ولكل منا فكر مختلف وموضوعية يختار بها 

األصلح واألنسب له،
والعكس  غيري  يوافق  قد  يوافقني  ما  وليس 
صحيح .ولذلك يجب التدقيق في االختيار و 
دراسة الموقف من جميع الجوانب ، وأكتب 
بالورقة والقلم إيجابيات وسلبيات كل قرار ، 
مع مراعاة ظروف كل شيء حولنا ولكل منا 

ظروف خاصة به .
ولذلك ما يناسبك لم يكن بالضرورة يناسبني 
، فلكل منا بصمة في الحياة . ولكل منا موقف 
أحياًنا  اآلخر  الرأي  بالتالي  و   ، اآلخر  غير 

نتفق أو نختلف معه .

إذا كان كل  وهنا يحدث االشتباك والمشاكل 
ال  خاص  هدف  له  المناقشة  أثناء  فينا  واحد 

يعلمه اآلخر ،
وأحياًنا يكون له خطة وغرض في نفس ابن 
يظهر  وأحيانا  غيره  أحد  يعلمها  ال  يعقوب 

عكس ما يُبطن ،
يختلفون   أو  يتفقون  المصلحة  أصحاب  وهنا 

والمصلحة هي 
الحاكم والمتحكم في تلك الساعة.

األمر  يدرس  الراجح هو من  العقل  صاحب 
االستفادة  بغرض  وليس  الزوايا  كافة  من 
الفائدة  لتُعم  العامة  الشخصية وإنما االستفادة 
العقل  هو  وهذا  أنا  فيهم  بما  الجميع  على 

األرجح والقرار األنجح في أغلب األمور ،
 وصاحب العقل يريح مْن حوله ويريح نفسه 

من المشاكل والمنافسات والصراع ...إلخ.
من  مزيًدا  لدينا   يكون  أن  تستلزم  والحياة 
الطاقة اإليجابية المستمدة من بعضنا البعض 
مع  البال  وراحة  للسعادة  النهاية  في  لنصل 

تحقيق الكثير والكثير من النجاحات ،
فكر في إحدى األمرين و لصالحك فال مانع ،

بشرط ال تجور على مصلحة اآلخر ،
تستمر عجلة  لكي  الفرص  تكافؤ  مبدأ  فلنتبع 

الحياة لألمام،
ونتبع مبدأ  ) حب ألخيك ما تحبه لنفسك  ( 
السلمي وجريان  بالتعايش  لنسعد مًعا  بالتمام 
شريان نبض الحياة  بالوفاق والتوافق .فلكل 
االختيار  لصعوبة  عميق  وتفكير  وقفة  قرار 
،وعندما ننجح في االختيار نصبح َمهرة في 

صناعة القرار.
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 إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، 
لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك  َولَْم َيَتأَمَّ

)1 :13
الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

الكائنات الحية
)3( تابع الكلب و أفضل صديق لإلنسان ومثال 

الوفاء
كلب جاك راسل

خشن           فرو  ذات  راسل  جاك  كلب  ناعم       شعر  ذات  راسل  جاك  كلب 
كلب جاك راسل ذات فرو مختلط            

   كلب جاك راسل هو ساللة من سالالت الكالب الصغيرة 
الجذاب  الجميع بسبب شكلها  بالشجاعة ويحبها  التي تتصف 
والمميز. تم تربية كالب جاك راسل واإلعتناء في انجلترا منذ 
حوالي 200 بواسطة رجل يدعى بارسون جون راسل والذي 
باسمه، كان هدف راسل األساسي هو أن  الكالب  تم تسمية 
يقوم بتدريبهم إلخراج الثعالب من أوكارهم ومطاردتهم، كما 
أنه كان مغرماً بالصيد لذلك قام بتكريس كل وقته في تدريب 
هذه الكالب عام لصيد الثعالب، وبعد ذلك أصبح العديد من 
الذين  وخصوصا  راسل،  جاك  كالب  يستخدمون  الصيادين 
يصطادون على ظهور الخيل، حيث اشتهرت هذه الساللة في 
وتوالت  العشرين،  القرن  ثالثينيات  بحلول  المتحدة  الواليات 
الكثير من النوادي المختلفة بآراء متنوعة حول مظهر كالب 
باسم  أيضاً  تعرف  وهي  الصيد  على  وقدرتها  راسل  جاك 
وتتمتع  ومستقلة  بالحياة  نابضة  وهي  تيرير”،  راسل  “جاك 
يصل  وتدريبها.  إدارتها  الممكن  ومن  ودودة  وهي  بالذكاء، 
طول الذكور في تلك الساللة إلى 30 سنتيمتر، واإلناث إلى 
27 سنتيمتر، كما أن البعض يقص ذيل هذه الساللة بطريقة 
ال  حتى  ومستقيم  رأسي  الذيل  من  المتبقي  الجزء  تجعل  ما 
ثالثة  لها  راسل  جاك  كلب  وساللة  له.  عامل ضعف  يكون 

انواع :

ناعماً  فرواً  يمتلك  والذي  الناعم  الفرو  ذو  راسل  جاك  كلب 
االعتناء  السهل  من  أنه  كما  للغاية،  القصير  بالفرو  يتميز 
بفروته، إال أن فروته تميل إلى االحتفاظ باألوساخ، كما أن 
األحيان  بعض  في  يكون  راسل  جاك  كالب  من  النوع  هذا 

عرضة للشعور بالبرد خالل فصل الشتاء.

كلب جاك راسل ذو الفرو الخشن والذي يمتلك الفرو الخشن 
فرواً طوياًل إلى حد ما، كما أنه خشن الملمس، وينمو الفراء في 
اتجاهات مختلفة في جسده ويصل طوله إلى بضع بوصات.

كلب جاك راسل المخلطة الفرو  والذي لديه مزيج من الفرو 
جسمه  من  مناطق  بعض  أن  بمعنى  الخشن،  والفرو  الناعم 
سيكون بها شعر قصير وناعم، ومناطق أخرى يكون بها شعر 

خشن وأكثر طواًل بالطبع.

كلب بوميرانيان

  

بوميرانيان ذهبي اللون     بوميرانيان السمور البرتقالي       بوميرانيان 
ثالثي األلوان  

  

بوميرانيان ابيض          بوميرانيان السموراألحمر           بوميرانيان أسود

كلب بوميرانيان هو ساللة من الكالب من نوع سبيتز التي 
سميت بمنطقة بوميرانيا في شمال غرب بولندا، وشمال شرق 
كلب  أنه  على  الكلب  يُصنف  الوسطى.  أوروبا  في  ألمانيا 

صغير من نوع سبيتز، وتحديداً سبيتز األلمانية.

اإلسبتز هو نوع من الكالب، من صفاته طول وكثافة الفروة 
ما  وعادة  والفتة  قوية  عضالت  و  وبارزة  موجهة  أذنان  و 

يكون الذيل ملتوي على ظهر الكلب.

كلب إسبتز

مع  يتناسب  وراقي  مشرق  بمظهر  بوميرانيان  كلب  يتمتع 
ومن  بنفسه  وفخور  وحيوي  وذكي  شجاع  فهو  شخصيته 
الصعب على كلب صغير طويل الشعر الظهور في األماكن 
العامة دون جذب االنتباه واإلعجاب، حيث يمتلك  مع حجمه 
يضيف  مما  بني،  لوز  شكل  على  رائعتان  عينان  الصغيرة 
والتعبير عن  والجرأة  المستمر  االهتمام  من عالمات  العديد 

السعادة

القرن  منذ  الملوك  قبل عدد من  الساللة شائعة من  أصبحت 
ساللة  من  كلب  فيكتوريا  الملكة  امتلكت  عشر.  الثامن 
على  األصغر  الشائع  النوع  أصبح  وبالتالي  البوميرانيان، 
مستوى العالم. خالل حياة الملكة فيكتوريا فقط، انخفض حجم 
أفضل  بين  مرتبة  الساللة  احتلت  النصف.  بمقدار  الساللة 
خمسين ساللة شائعة في الواليات المتحدة، وزادت الموضة 

الحالية للكالب الصغيرة من شعبيتها في جميع أنحاء العالم.

 3.17–1.36 تزن  صغيرة  كالب  هي  بوميرانيان  كلب 
بوصة   14–8 طوله  ويبلغ  رطل(   7.0–3.0( كيلوغرام 
)20–36 سـم( عند الغارب  وهي كالب قوية لها فرو وفير 
وذيل مرتفع و يشكل الفرو العلوي لفة من الفراء على الرقبة، 

ولديها أيًضا القليل من الشعر الريشي في الخلف.

الغاِرب هي ِقمة أو نتوء بين عظام الكتف للثديات التي تمشي 
على أربع. في كثير من األنواع هو أطول نُقطة من الجسم، 
ومكان قياس االرتفاع للخيول والكالب )في المقابل، يتم قياس 

الماشية عادة في الجزء العلوي من الوركين(

موقع الغارب في الحصان

بأكبر مجموعة  بوميرانيان  كلب  يوجد  الحديث،  العصر  في 
في  بما  أخرى،  كالب  ساللة  أي  من  األلوان  من  متنوعة 
والقشدي  والبرتقالي  واألحمر  والبني  واألسود  األبيض  ذلك 
من  مجموعات  إلى  باإلضافة  والرمادي،  وتان،  واألزرق 
تلك األلوان. األلوان األكثر شيوًعا هي البرتقالي أو األسود 
سميك  فرو  لديه  البوميرانيان  كلب  األبيض.   / الكريمي  أو 
ومزدوج. يوصي المربون بتهذيبها يومًيا للحفاظ على جودة 
التشذيب كل شهر إلى شهرين. الطبقة الخارجية  الفرو، مع 
ناعمة  السفلية  الطبقة  بينما  الملمس  وقوية  ومستقيمة  طويلة 
تساقط  عند  خاصة  االفرو،  عقدة  تتشابك  وقصيرة.  وسميكة 

الفرو السفلي، وهو ما يحدث مرتين في السنة.

أن  يمكن  ومرح،  وحيوي  ودود  كلب  هو  بوميرانيان  كلب 
إثبات  لمحاولة  اآلخرين  والبشر  الكالب  مع  عدواني  يكون 
نفسه وهو كلب متيقظ ومدرك للتغيرات في بيئته، ويمكن أن 
يتطور النباح في بعض األحيان إلى عادة النباح المفرط في 

أي موقف. تدافع الكالب إلى حد ما عن أراضيها وبالتالي قد 
تنبح عندما يسمع ضوضاء خارجية وهو كلب ذكي، ويمكن 
أن يكون ناجًحا جداً في الحصول على ما يريد من أصحابه. 
كلب  تدريب  في  فعالة  أداة  كالكرة  األلعاب  استخدام  يمكن 

بوميرانيان على قضاء الوقت بمفرده.

كلب بومرينيان مع التدريب المناسب ، يمكن أن يكون رفيق 
أن  . حيث  للجميع  المناسب  الكلب  يكون  قد ال  ولكن  رائع، 
األسر التي لديها أطفال صغار قد ال يكون مثالًيا لها، ولكن 
هذه الساللة غالباً ما تتماشى مع األطفال األكبر سناً واألكثر 
تبحث  كلًبا صغيًرا وصادًقا ومتفائاًل هو ما  إذا كان  هدوًءا. 

عنه ، فقد يكون  كلب “بوم” هو الكلب المناسبة لك

و  سنة  إلى 16  هو 12  لبوميرانيان  المتوقع  العمر  متوسط 
اتباع نظاًما غذائًيا جيًدا مع ممارسة الرياضة المناسبة يقلل 
لياقته  على  الحفاظ  تم  وإذا  للكالب،  الصحية  المشاكل  من 

البدنية، فإن كلب البوميرانيان هو كلب قوي.

بوميرانيان  كلب  استخدام  تم  الزمان  من  قرن  من  أكثر  منذ 
للحراسة والمراقبة، حيث ال يميل إلى الخوف من الغرباء أو 
أنه  إال  الخفيف،  الرغم من وزنه  األخرى وعلى  الحيوانات 

يعتبر نفسه مراقًبا ممتاًزا لمنزله وعائلته.

كلب البطباط

  

كلب البطباط                         رسم لكلب البطباط من القرن السابع 
عشر

الوبر،  ومجعد  كثيف  كلب  هو  أوبودل  الَقلَِطي  أو  الَبْطباط 
يحب البطبطة في الماء وهو كلب عائلي جداً وهو واحد من 
أكثر الكالب ذكاءاً ونشاطاً في العالم، سترى هذا النوع من 

الكالب في عروض الكالب حول العالم.

تُصنّف كالب البطباط  بأنّها من أكثر سالالت الكالب أناقًة 
كما يُعتبر كلب البطباط من أكثر السالالت شعبيًة في العالم؛ 
وذلك كونه يشتهر بذكائه، وعفويته، وسهولة تدريبه، وجلده 
المجّعد، ووفائه لعائلته، كما يُمكن أن يصل طول هذه الكالب 
لما يُقارب 38.1 سم، بينما يبلغ وزنه ما يُقارب 18.2 - 25 
كج. متوسط   العمر االفتراضي لكالب البودل القياسي)البطباط( 
في المملكة المتحدة والدنمارك والواليات المتحدة / كندا هو 
11.5 إلى 12 عاًما. وتتميز هذه الكالب بسرعتها العالية في 
لسباق  استخدامها  إلى  الناس  من  الكثير  دفع  مما  الجري 
يعتبر  و  به،  وموثوق  وذكي  ممتاز  رفيق  فهي  الكالب، 
الكالب  أحد  ألنه  ذكاًء  األنواع  أكثر  من  القلطي)البطباط( 
كالب  تتلقى  أن  يمكن  و  المختلفة  المزاجات  ذات  النشطة 
القلطي العديد من األوامر والتدريب على المهارات، بما في 
ذلك التمارين اليومية، وإنشاء أنشطة يومية بما في ذلك أنشطة 
 المشي والمرح للحفاظ على الحالة الجسدية والعقلية للكلب.

 

يعتبر طعام الكالب الجاف عالي الجودة من أفضل األنظمة 
الغذائية المتوازنة للكالب بصفة عامة، حيث يتم خلطه بالماء 
المعلبة وقد ترغب بعض الكالب في  أو غيره من األطعمة 
والخضروات،  الفواكه  أو  الجبن  أو  المسلوق  البيض  تناول 
ولكن يجب أال تتجاوز هذه األطعمة 10٪ من غذائها اليومي.

كلب الهاسكي

البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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خلي جواك  
روح تانية

ممدوح داود

الحياه مش كلها اختيارات

  وال بتوزع االبتسامات  

دور علي ضوء وسط كهف 
الظلمات

) اخلق فرصة ( في أشواك 
الصعوبات

فكر اجتهد حاول مرة واتنين

 ما توقفش محاوالت 

بالش تقول العمر عدي ..و 

الوقت خالص فات

واليأس يمال قلبك ..والفكر 
باالحباطات

  وانه ايه ممكن يتغير ..وسط 
حالة الثبات

 دي الشمس هي هي      

واالرض تعبت من الدورانات 

خلي جواك روح تانية

زي كالب ماتخافش التحديات

مهما كانت اريحا عالية ومليانه 
بالتحصينات

 يشوع تشدد وتشجع ونفذ 
التعليمات

  دي العزيمة اهم من االمكانيات

مؤثرة«  قبطية  »شخصيات  مقال  بقية 
ص 6

فن  هو  القبطى  الفن  أن  يؤكد  نصيف،  عادل  كان 
شعبى، أنتجه الشعب بعيدا عن السلطة الحاكمة، لذلك 
يتميز بالبساطة وقوة التعبير، يحاور المصلى بمالمح 
والرمزية،  والعقيدة  الطقس  ويعلمه  وبسيطة  جذابة 

وأهم شىء على اإلطالق أنه فن التعبير عن الروح.

يمثل  وقال فى تصريحات سابقة: »كل ما نرسمه 
الجسد،  من  المتحررة  القديسين،  المنتصرة  الكنيسة 
ظل«،  وليس  األرض  على  نور  تترك  فهى  ولذلك 
وباختصار هو فن البعد عن الواقع ألن الواقع مادى 
ولم يتحرر من مادته، وليس كما الفن الغربى يجسد 
الموضوع كمشهد مسرحى واقعى مادى ال يركز على 

الروحانية فى فنوننا المسيحية.

ألننا  قبح  أو  تشويه  البساطة  ليست  نصيف:  وأكد 
عن  ويعبر  بها،  نتشفع  ممجدة  شخصيات  نرسم 
أن  أثبت  والذى  واالنتصار  والغلبة  الفرح  روح 
األيقونة القبطية فيها مالمح ترتبط باألرض والمكان 
والموروث الحضارى، وتكون مفرحة حتى فى صور 
عن  تماما  وتبعد  دموية،  مشاهد  تمثل  ال  االستشهاد 

العنف ألنها تدعو المصلى إلى األمل والرجاء.

وتابع: حتى فى تصوير السيد المسيح وهو على عود 
الصليب تكون عيناه مفتوحة، فبالرغم من أن الكنيسة 
القبطية هى كنيسة شهداء، وعانت من آالم وعذابات 
كثيرة، إال أن شخصية المسيحى شخصية روحية تميل 
إلى الفرح فى هللا والتمسك به، لذا ينعكس هذا الفكر 
فى الفن المسيحى، وينفذ فيها الرسم بالمواجهة وليس 
دائما  الروحانية والتى  بالهالة  بالجنب، ويتم االهتمام 
ما تكون دائرية، وال يمثل فيها إال شخصيات مقدسة 
فيها  التجسيد  ويتميز  المسيحى،  الفن  لفكر  بالنسبة 

بالبساطة واالختزال واالختصار فى األلوان.

وبين أيقونة الفن القبطى: التعبير الفنى بها مرتبط 
المسيحى  الفنان  فكان  منها،  النابع  البيئة  بتجسيد 
مصرية،  نظر  وجهة  من  روحى  موضوع  يمثل 

وموضوعات لم يتناولها فنانون فى كنائس أخرى.

بها،  مرت  التى  الصعوبات  برغم  القبطية  الكنيسة 
إال إنها كانت سباقة فى تفسير الموضوعات الالهوتية 

وتقديمها فى إطار فنى للمصلى.

وتؤكد فرشاة عادل نصيف، أن الفن القبطى يتميز 
السلطة  عن  بعيدا  الشعب  يمارسه  شعبى،  فن  بأنه 
وبأموال بسيطة، دون دعم منها ولذلك تميز بالبساطة 
يمارسوا  لم  والمسيحيون  التكاليف،  فى  والزهد 
ال  المسيحى،  والفن  تاريخهم،  طوال  سياسية  سلطة 
يبالى بقواعد الواقعية والمنظور، بل إنه يرسم روح 
الشخصية ويبتعد تماما عن الواقعية، وتحتفظ األيقونة 
القبطية بالحجم األكبر فى النسب للشخصية األساسية 
أصغر  الشخصيات  وباقى  والقديسين  المسيح  مثل 

حجما وهذا امتداد للفن المصرى.

ويجسد عادل نصيف كل مالمح األيقونة فى رسومة 
الطول  هما  بعدين  على  األيقونة  ترسم  حيث  لها، 
المصرى  الفنان  مثل  بالمنظور  يهتم  وال  والعرض 
رحل  الكنائس  رسم  من  حافل  تاريخ  وبعد  القديم. 

األيقونة عادل نصيف.

من اقواله: )كى تكون مبدعآ.. البد ان تكون قادرآ 
على االختيار ورفض ما يتعارض مع رؤيتك(.  وفى 
إحدى لقاءاتى العديدة معه أكد لى أن األيقونات التى 
تم عملها بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية فيها 
إهانة شديدة للفن القبطى والروح القبطية كما أنها من 
الذين عاشوا  عمل مجموعة من غير المحترفين وال 
من  العديد  هناك  أن  كما  األيقونة،  شخصيات  مع 
الرسومات الشخصية ألشخاص مازالوا بيننا وهم من 

رجال الدين!!
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هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت 
)مت 17:3(

يسوع  ربنا  اعتمد  31م  سنه  فى   +
المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان 
اليوم  هذا  ويُدعى  والشهيد  الصابغ 
باليونانية )عيد الثيئوفانيا( اى الظهور 

االلهى 
الن فيه أستعلن الثالوث القدوس هكذا 
االب ينادى من السماء: هذا هو ابنى 
الذى به سررت. واالبن في  الحبيب 
شبه  على  القدس  والروح  االردن، 
شهد  كما  عليه.  واتيا  نازال  حمامه 
السيد  ان  المعمدان،  يوحنا  بذلك 
من  الوقت  صعد  اعتمد  لما  المسيح 
انفتحت فراى  قد  السموات  الماء واذ 
روح هللا نازال مثل حمامه واتيا عليه 
وصوت من السموات قائال “ هذا هو 
ابنى الحبيب الذى به سررت “ )مت 

)3
تاريخ االحت�ـال بعيد الغطاس المجيد : ـ

عيد  تاريخ  فى  تكلمنا  كما   + : اوال 
الميالد المجيد ) في المقال السابق ( 
انه حتى القرن الخامس الميالدى كان 

يُحتفل بالعيدين معا عيد الميالد وعيد 
االبيفانيا  بعيد  يعرف  فيما  الغطاس 
 ) ي الفوقا�ن )الظهور  االلهى(  )الظهور 
ن  ي مقال آخر الفرق ب�ي ح �ن )وسن�رش

االبيفانيا والثيئوفانيا(
ثانيا : نقرأ فى الباب الثامن عشر 
من كتاب الدسقولية عن عيد الظهور 
عيد  جليال  عندكم  )ليكن  االلهى 
الظهور الذى هو الغطاس ، الن الرب 
معموديته  فى  الهوته  فيه  يُظهر  بدأ 
فى  واعملوه  يوحنا  من  االردن  فى 
للعبرانين،  العاشر  الشهر  يوم 6 من 
للمصريين  الخامس  الشهر  من   11

)11طوبه( .
الرسل  قوانين  فى  جاء  ـ   : ثالثا 

القبطية : � )ق66(
   )ال تشتغلوا فى عيد الحميم، الن 
فيه ظهرت الهوتيه المسيح، وشهد له 
الروح  عليه  ونزل  العماد،  فى  االب 

القدس بشبه حمامه...(
التى  االشارات  اقدم  من  ـ   : رابعا 
العيد  الينا عن االحتفال بهذا  وصلت 

فى مصر : ـ

من  الثانى  الربع  الى  يعود 
الميالدى  الثانى  القرن 
فالعالمة كليمندس االسكندرى 
يذكره  215م(   -150(
باسيليدس  عن  كالمه  فى 

الهرطوقى الغنوسى.
أواخر  بحلول  ـ   : خامسا 

القرن الثالث الميالدى : 
أوال  الشرق  فى  العيد  ُعرف 
الرب  عماد  بتذكار  كاحتفال 
العيد  بهذا  وألحق  االردن  مياه  فى 
عيد ميالد الرب فى بيت لحم قبل ان 

يصبح عيد الميالد عيدا مستقال.
القرن  من  اعتبارا  ـ   : سادسا 
الشواهد  لنا  تؤكد  الميالدى  الرابع 
الكثيرة على ان عيد االبيفانيا قد احتل 
مكانه  والعنصرة  القيامة  عيدى  مع 
مرموقه كاحد أهم ثالثه أعياد رئيسية 

فى الكنيسة المسيحية.
سابعا : ـ 

يذكر المؤرخون ان المصريين جميعا 
كان يحتفلون بعيدى الغطاس والميالد 
النيل  نهر  على  التنزه  خالل  من 
العيد  فرحه  لتمتد  المراكب  وركوب 
شاملة مصر كلها. وكانت االحتفاالت 
فى  المسيحيين  على  مقصورة  غير 
فيها  المسلمون  شاركهم  بل  مصر 
ايضا بحب وتسامح اإل ان هذا تغير 

فى العصر العثمانى.
 كل عام وانتم بخير 
 والى اللقاء فى المقال القادم 

++االحتفال بعيد الغطاس 
اجمليد عرب التاريخ 

اعداد ابيذياكون / مينا 
قصدي جوهر 

من عيادة الطب الطبيعى

قروح الفم
الثالثين  في  سيدة  أنا  س: 
أصاب  نفسى  أجد  العمر  من 
بقروح  األحيان  من  كثير  في 
بعد  وخاصة  والشفتين  الفم  في 
كثيرا  تؤلمنى  وهى  البرد،  أدوار 
فما  الطعام،  تناول  أستطيع  وال 

سببها؟ وكيف أعالجها؟
قروح صغيرة  الفم  قروح  ج: 
او  الشفتين  على  تظهر  مؤلمة 
سقف  او  اللثة  في  الفم  داخل 
صاحبها  تؤلم  وهى  الحلق، 
تناول  على  قادر  غير  وتجعله 
المضغ  عملية  وحتى  الطعام، 
سبب  أما  للقروح.  تهيجا  تسبب 
األحيان  من  كثير  ففي  حدوثها 
عموما  ولكن  تحديده،  يصعب 
يمكن ان تكون عرضا للحساسية 
في  نقص  او  األطعمة،  لبعض 
األخص  وعلى  الفيتامينات 
بعض  ويراها   B12 فيتامين 
الجهاز  في  اختالل  الباحثين 
المناعى، اما األنواع التي تظهر 
شكل  على  وتبدأ  الفم  زوايا  في 
ثم  أصفر  بسائل  مملؤة  بثور 
تنتهى بقشرة بنية جافة فهى غالبا 
المعدى  الهربز  فيروس  سببها 
وتجد انه يتكرر حدوثه في نفس 

المكان.

فيجب  العالج  عن  اما 
مثل  الحمضية  األطعمة  تجنب 
والشوكوالتة  وعصيره  البرتقال 
فهى  الكافيين  ومشروبات 
واالهتمام  القروح،  تهيج 
مثل  السوفت  األطعمة  بتناول 
على  المطهية  الخضروات 
البخار والحساء، ولتخفيف األلم 
في  الثلج  قطع  تضع  ان  يمكنك 
الفم لتمصها او تضع كيس الشاي 
تعمل  او  القروح  على  المبتل 
مضمضة من عصير االلوفيرا، 
الفيروس  على  تتغلب  ولكى 
العرقسوس  شاى  تناول  يمكنك 
ومن  أيضا،  به  وتمضمض 
تتناول  ان  هي  المفيدة  الطرق 
فهى  النافعة  البكتريا  كبسوالت 
اإلصابة،  حدوث  تكرار  تمنع 
ان  تجد  األحيان  من  كثير  وفى 
اليسين  االمينى  الحامض  تناول 
تكرار  وعدم  العالج  في  يساعد 
الكثيرون  ويستفيد  اإلصابة، 
وفيتامين   B, B12 فيتامين من 
سالمة  على  يحافظ  الذى   A
أجهزة  فى  المبطنة  األغشية 
الزنك  أقراص  وتساعد  الجسم، 

المستحلبة في التئام القروح.

د.تباسيم جندي
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
لن  يتم اخطار  اولياء امور الطالب يف 

أونتاريو عن تفشي مرض كوفيد 19 حتي 
يتغيب 30% من الطالب يف املدرسة الواحدة

سيعود الطالب في أونتاريو الي الدراسة الشخصية يوم 17 يناير بعد ما 
يقرب من أسبوعين من التعلم عن بعد – وقالت حكومة أونتاريو انه لن يتم أخطار اولياء االمور بتفشي المرض 
داخل اي مدرسة اال عندما يتغيب 30 ٪ من الطالب بسبب المرض , وسوف يقوم مدير المدرسة في ذلك 
الوقت باخطار الصحة المحلية وسوف ترسل رسالة مشتركة من مسؤولي الصحة ومدير المدرسة الي المجتمع 
المدرسي – ولن يؤدي غياب 30٪ من الطالب الي أعالق المدرسة – ويذكر انه ليس كل الطالب الغائبين هم 
مرضي بكوفيد 19 – وسوف يحصل جميع الموظفين والطالب في المدارس علي اثنان من اختبار كوفيد 19 
السريع وستوزع الحكومة 3,9 مليون أختبار سريع علي مجالس المدارس – وسيقدم لهم المزيد عندما تحصل 
حكومة أونتاريو علي الكميات المطلوبة  - وبداية من يوم 24 يناير سيتم توزيد 1,2 مليون وحدة اختبار سريع 
اضافية – وقالت الحكومة أن الطالب الذين يعانون من أعراض المرض يجب أن ياخذوا اثنان من االختبارات 
السريعة بينهم فترة فاصلة من   24 ساعة الي 48 ساعة -وإذا جاءت النتيجة سلبية يجب ان يستمر الطالب في 
العزل حتي تتحسن االعراض , ومن ناحية أخري أتخذت المقاطعة اجراءات لتحسين التهوية في المدارس وسيتم 
توزيع 10 ماليين من االقنعة الطبية الي موظفي التعليم ورعاية االطفال , وأيضا ستعمل وحدات الصحة المحلية 
ومجالس المدارس علي إدارة عيادات التطعيم للطالب  الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و11 سنة  في المدارس 

قبل ساعات الدراسة واثناءها وبعدها .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

نقابة هيئة االسعاف يف 
تورنتو تصدر حتذيرا بعدم 

توفر سيارات اسعاف 
لالستجابة الي نداء يهدد 

احلياة
قال رئيس نقابة هيئة االسعاف في تورنتو ان نظام الرعاية الصحية 
لم تكن هناك سيارة أسعاف واحدة  انه  االنهيار ( مؤكدا  )علي وشك 
متاحة ليلة السبت 8 يناير لالستجابة لمكالمة انقاذ للحياة – وقال مايك 
ميريمان رئيس وحدة المسعفين أنهم أستقبلوا مكالمة )911(  الساعة 
ولم   , الحياة  يهدد  مكالمة عاجلة المر  السبت وهي  يوم  7:45 مساء 
تكن هناك سيارة أسعاف واحدة متاحة لالستجابة للنداء , وقال أيضا ان 
مثل هذه المكالمات متكررة والمشكلة ان خدمات االسعاف في جميع 
أنحاء منطقة تورنتو الكبري ليس لديها الموظفين وال التمويل الكافي 
االمر  هذا  حول  الخطر  ناقوس  تدق  النقابة  وكانت  سنوات  عدة  منذ 
وانهم في حالة حدوث ازمة كبري فهم يخفقون النهم ال يملكون الموارد 
الالزمة – وكان توظيف افراد لالسعاف قبل الوباء مشكلة ومع زيادة 
عدد المرضي بكوفيد 19 كان هناك مزيدا من المسعفين غير قادرين 
علي العمل وقل عدد المتطوعين في خدمة االسعاف – وإن المزيد من 
الناس يتصلون بسيارات االسعاف اذا كانوا يعانون من أعراض كوفيد 
19 ويرغبون في الذهاب الي المستشفي - وقال أن خدمة االسعاف ال 
النظام في  منهكون وان  وانهم  االسعاف  االن مواكبة طلبات  تستطيع 
حالة فوضي وعلي وشك االنهيار - وال يزال هناك ضغط كبير في 
المستشفيات بسبب الوباء مما يؤدي الي تأخر المسعفين مع المرضي 
الذين يتم توصيلهم للمستشفي – واضاف قائال انه سيكون من المفيد 
الميدان  الي  لينزلوا  االسعاف   لهيئة  االدارات  في  العاملين  استخدام 
وليس  مسعفين  الي  بحاجة  )فنحن  االسعاف  في  العاملين  ليعضدوا 
الي ادارة ارقام وحسابات ( وقد أعربت خدمات المسعفين في منطقة 
تورنتو الكبري عن قلقها إراء نقص موظفي الطوارئ مع تزايد حاالت 
االصابة بكوفيد 19 في المقاطعة – وحث الرئيس التنفيذي لنظام ويليام 
الي  عاجلة  غير  مساعدة  الي  يحتاجوا  الذين  السكان  الصحي  ارسلر 
الذهاب بانفسهم الي المستشفي بدال من طلب سيارات االسعاف - مالم 
اكثر اهمية  قلبية او  شئ  لديهم اعراض سكتة دماغية او سكتة  يكن 

يستدعي وصول االسعاف.

ترودو حيذر من املزيد من العقوبات علي روسيا وسط احلشد 
العسكري ملوسكو علي  حدود أوكرانيا

أوتوا : أختتمت المحادثات بين قادة حلف الناتو الذي يضم 30 دولة غربية 
حل  اليجاد  محاولة  في  بروكسل   في  يناير  االربعاء 12  يوم  روسيا  وبين 
للمواجهة حيث وضعت روسيا 100 الف جندي بالقرب من الحدود االوكرانية 
مما أثار مخاوف حلف الناتو من الغزو الروسي الوكرانيا , وسيحدد الجانبان 

المزيد من القاءات لمواصلة الحديث لكن الطريق لن يكون سهال نظرا الن روسيا تطلب من الحلف ان يتوقف 
عن التوسع شرقا – وتريد روسيا من حلف الناتو ان يرفض العرض االوكراني لالنضمام الي الحلف وهو طلب 
يرفضه الحلف والواليات المتحدة رفضا قاطعا -وقد آدان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو باشد العبارات 
حشد  القوات الروسية علي الحدود االوكرانية وقال » نحن جميعا قلقون للغاية بشأن ذلك ونحن متحدون كحلفاء 
في جميع أنحاء العالم في دعوة روسيا الي تخفيف التصعيد و اشار الي انه ستكون هناك عواقب كبيرة في شكل 
عقوبات إذا أتخذت روسيا المزيد من االجراءات العدوانية , وأكد أن كندا ستجدد التزامها المتواضع بارسال 
200 من أفراد القوات الكندية الي اوكرانيا في مهمة تدريب عسكري وسط تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا 
» وأشار ترودو الي  المساهمات الكندية لحلف الناتو وقيادة كندا لمجموعة قتالية تابعة للحلف تضم 500 جندي  
في التفيا , وكذلك مهمتها في تدريب القوات االوكرانية التي تعمل تحت أسم ) عملية موحدة ( وقد جدد الرئيس 
االوكراني فولديمير دعوته لتجديد المساهمة الكندية في البعثة العسكرية في بالده خالل مكالمة هاتفية مع ترودو-  
وقال ترودو » اننا فخورين بأن كندا تقود بعثة الناتو في دول البلطيق في التفيا وأضاف  بإن مكالمته مع الرئيس 

االوكراني كانت رائعة وكرر دعم كندا وصدقاتها الطويلة االمد مع أوكرانيا

احلد االدني لالجور للعمال يصبح االن 15 دوالر 
يف الساعة

شهد بعض العاملين في أونتاريو ارتفاع في رواتبهم مع بداية عام 2022 حيث 
دخل قرار زيادة الحد االدني لالجور حيز التنفيذ , وكان المعدل السابق لالجور 

في الساعة 14,35 دوالر – وسيتقاضي العاملون في تقديم المشروبات الكحولية 15 دوالر في الساعة , وكان 
سابقا 12,55 دوالر في الساعة , اما الطالب الذين يعملون 28 ساعة في االسبوع والذين تقل أعمارهم عن 
18 عاما فسيحصلوا علي 14,10 دوالر في الساعة – وتقول المقاطعة ان هناك حوالي 767 الف عامل في 
أونتاريو يتقاضون الحد االدني لالجور او أقل من ذلك , وياتي هذا في الوقت الذي تعاني منه الشركات من 

نقص العمالة في العديد من الصناعات وتحاول ان تجتذب العمال المهرة.

أونتاريو تتيح فرصة للعمل يف املستشفيات للمرضني املدربني دوليا 
لتخفيف ازمة نقص القوة العاملة

تورنتو : أعلنت وزيرة الصحة كريستين اليوت عن السماح للمرضين المدربين دوليا بالعمل في مستشفيات 
أونتاريو ودور الرعاية طويلة االجل وغيرها من البيئات الصحية التي تواجه تحديات في التوظيف بسبب 
الوباء , وقالت الوزيرة : ان أكثر من 1200 متقدم أعربوا عن أهتمامهم بهذا البرنامج الذي سيشهد نشر 
هؤالء المهنيين المدربين دوليا في االماكن التي تحتاج الي مساعدة أضافية تحت أشراف مقدم للرعاية الصحية 
مرخص من المقاطعة , وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي » إن توسيع الفرص أمام الممرضين والممرضات 
الدارسين في الخارج ليس سوي طريقة اخري نعزز بها القوة العاملة في مجال الرعاية الصحية في أونتاريو 
, مشيرة الي أن الوضع في المستشفيات مازال خطيرا » وتدير المقاطعة هذا البرنامج مع هيئة الصحة في 
أونتاريو وكلية الممرضات – وقال رئيس هيئة الصحة في مؤتمر صحفي »إن المشاركين في هذا البرنامج 
ستتاح لهم الفرصة ليصبحوا موظفين دائمين , وقال أيضا إنه من المرجح ان يبدأ  300 ممرضة وممرض 
العمل هذا االسبوع في بعض المستشفيات الخمسين التي تم تحديدها علي إنها بحاجة الي دعم من القوة العاملة , 
واضاف بان كل شخص نستطيع احضاره الي خطوط الرعاية االمامية يحدث فرقا , » هذا وقد أشارت وزيرة 
الصحة الي ان المرضي ب فيروس )أوميكرون ( يحتاجون الي وقت أقصر قليال سواء في المستشفيات او 

العناية المركزة مقارنة بمتغير ) دلتا ( .
مقاطعة كيبيك ختطط لفرض ضريبة كبرية 

علي الغري مطعمني

أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا 
أنه  ؛عن  صحفي  مؤتمر  خالل  ليجولت 
يعمل مع وزير المالية السيد أريك جيرارد 
االفراد  علي  كبيرة  ضريبة  فرض  لبحث 
هذا  شرعية  ويستعرض  المطعمين  غير 

أقلية  هناك  تزال  ال  الحظ  »لسوء  ليجولت  فرانسوا  وقال   . االجراء 
صغيرة جوالي 10٪ من سكان كيبيك يرفضوا الحصول علي التطعيم 
وان سكان كيبيك يشعرون باالحباط تجاه تلك االقلية التي تشغل ٪50 
من آسرة المستشفيات ووحدات العناية المركزة في المقاطعة علي الرغم 
من انهم يمثلون فقط 10٪ من السكان , ولهذا السبب قال السيد فرانسوا 
علي  كبيرة  ضريبة  بفرض  قرار  لوضع  حاليا  يعملون  انهم  ليجولت 
استبعاد  وسيتم  التطعيم  أخذ  يرفضون  الذين  كيبيك  في  البالغين  جميع 
االشخاص الذين لديهم اعفاءات طبية من هذه الضريبة الجديدة » ولم 
يعلن السيد فرانسوا ليجولت عن قيمة الضريبة او ميعاد فرضها , وقال 
التطعيم  علي  الحصول  يرفضون  الذين  الناس  أن  من  أمر صادم  انه 
يفرضون عبئا علي موظفي الرعاية الصحية وعبئا ماليا علي غالبية 
سكان كيبيك – ويقدر رئيس الوزراء ان هناك حاجة الي 1000 موظف 
اخر للمستشفيات و 1500 من العاملين في مجال الرعاية طويلة االجل 
فيروس  يسببها  والتي  الوباء  من  الخامسة  الموجة  أجتياز  يمكن  حتي 

كورونا المتحور )أوميكرون ( القابل لالنتشار بشكل سريع.
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توفيق مرتي مينا

لقد قادهم إنشاء الجهاز الحكومى الحديث إلى 
على  بدورها  أثرت  جوهرية  تغييرات  حدوث 
العربية  امملكة  فى  والدولة  الدين  بين  العالقة 
وظائفهم  من  كثير  العلماء  فقد  فقد  السعودية 
ضغط  جماعة  مجرد  واصبحوا  التقليدية 

ظهور  وأدى   ,, هامشية 
االقتصاد  ونشوء  البترول 
إقامة  الى  المملكة  فى  النفطى 
معقدة  حكومية  إدارية  هياكل 
النظام  توجهات  على  أثرت 
ثروة  وصلت  فقد   , السياسى 
البالد من النفط من 200 الف 
العالمية  الحرب  قبيل  دوالر 
الى 10 مليون دوالر  االولى 
الثانية  العالمية  الحرب  قبيل 
 1948 عام  مليون   60 الى 
 ,52 عام  مليون  و160   ,
 ,,,,,  53 عام  مليون  و250 
صناعة  تأثير  ضآلة  ورغم 
حجم  تزايد  ان  اال  البترول 
دخول  الرتفاع  تبعاً  االنفاق 
االقتصاد  زلزلت  قد  النفط 

السعودى الراكد.
اموال  بين  واضحة  تفرقة  هناك  يكن  لم     
الدولة واموال العائلة المالكة حتى عام 1959 
 \ السعودية عام 58  قدمتها  اول ميزانية  وفى 
59 ُخصص للعرش 17٪ من الميزانية تُنفق 
بمعرفة الملك حسب رغباته الشخصية باإلضافة 
 ( بند  تحت  ُوضعت  الميزانية  من   ٪19 الى 
الشخصى  الرأى  لتنفق حسب   ) اخرى  نفقات 
للملك أيضاً , وبداًل من انفاقها فى مشروعات 
تنمية, كرسها  ابن سعود لالنفاق على مصالحه 
اميراً  ابنائه ) عددهم 42  الخاصة وامتيازات 
ومشايخ   , جميعاً  وذريتهم  الخمسة  (واخوته 

القبائل وشيوخ الوهابية .
الحفاظ  على  قادراً  العزيز  عبد  الملك  كان     
على حكمه العشائرى بفضل كاريزميته وتوزيع 
أظهر  سعود  ابنه  لكن  واالمتيازات,  العطايا 
فشاًل ذريعاً فقد كان يفتقر للزعامة الكاريزمية , 
فرغم ارتفاع دخول البترول واجه اقتصاد البالد 
الملك  وأصبح  التضخم  بسبب ضغوط  عقبات 
سعود عاجزاً عن كبح جماح التحلل االجتماعى 
واألخالقى , ومواجهة التحدى االشتراكى الذى 
دور  برز  وهنا   , الناصر  عبد  جمال  فرضه 
الدولة  قرار  العهد كصانع  ولى  فيصل  األمير 
حتى عام 1964 حيث تم خلع سعود بموافقة 
فيصل  وتعيين  العلماء  وكبار  المالكة  العائلة 
أُعتبرت  التى  التقليدية  الشرعية  فأعاد  ملكاً 
وأدخل  العشائرى,  للحكم  ضرورياً  شرطاً 
هيكل بيروقراطى معقد موازى لها ولكنه وثيق 

الصلة بالعائلة المالكة وخاضع لها .
   ساعد وجود هياكل حكومية على دعم قدرة 
النظام السعودى السياسى فى التحكم والسيطرة 
مكانتها  على  السياسية  النخبة  تحافظ  ولكى   ,
تلك  وتطزير  إدخال  عليها  كان  المجتمع  فى 
الؤسسات,,,,,      قبل تشكيل مجلس الوزراء 
حكومية  ومؤسسات  لجان  هناك  كانت  الحالى 
مكة  بعد غزو  عام 1924  ففى  بوظائفه  تقوم 
االمير  برئاسة  لمكة  البلدى  المجلس  إنشاء  تم 
ذلك  وحدث   , المنطقة  شئون  إلدارة  فيصل 
ايضاً فى جدة , ولقد فوض ابن سعود المجلس 
االجتماعية  السياسات  لصياغة  االستشارى 

االدارية  النفقات  على  واالشراف  والسياسية 
وان يعمل باعتباره هيئة تشريعية لكن قراراته 
الملك ,,, تال  كانت خاضعة لموافقة وتصديق 
ذلك إنشاء مجلس النواب عام 1930 لمساعدة 
وبعد  الحجاز  منطقة  إدارة  فى  فيصل  االمير 
من  تاله  وما   53 عام  الوزراء  مجلس  إنشاء 
مجلس  حل  تم  الحكومة  مركزية  الى  التحول 
النواب واصبح مجلس الوزرا ء الهيئة القومية 
القرار,  صانعة  الوحيدة 
شخصياً  الملك  ويرأسه 
إنشائه  مرسوم  فى  وجاء 
الدولة  سياسات  تصبح   (
فى الداخل والخارج تحت 
إشراف مجلس الوزراء , 
وأن كل قرارات المجلس 
لن تصبح سارية المفعول 
وتصديق  موافقة  بعد  إال 

الملك عليها (.
 51 من  الفترة  فى     
أُنشئت   54 وحتى 
الداخلية والتعليم  وزارات 
والمواصالت   والزراعة 
والصناعة  والتجارة 
الى  لتنضم  والصحة 
والتى  والدفاع  والمالية  الخارجية  وزارات 
سبق إنشاؤها فى اعوام 30 , 32 , 46 ,,,, 
وحتى عام 75 أُضيفت وزارات أخرى ليصبح 
عددها 23 وزارة , كما أنشىء الحرس الوطنى 
المنكر  عن  والنهى  بالمعروف  األمر  وهيئة 
نظم  ضمت  وكاالت  أُنشئت  الستينات  وفى 
والتعدين  البترول  , ومؤسسة  الحديدية  السكك 
, والخطوط الجوية السعودية والبنك الزراعى 
والهالل األحمر وإدارات أخرى .,, وقد أثرت 
على  والمؤسسات  الوكاالت  هذه  نشاطات 
مكانة ووضع العلماء وعلى مجاالت كانت فى 
,, وقد  فقط  العلماء  تقع ضمن سيطرة  السابق 
تأثرت مساهمة العلماء ومشاركتهم فى الهياكل 
السياسى  المجال  وتوجهات  بحاجات  الحديثة 
وفقدوا االستقاللية المحدودة التى تمتعوا بها من 
مدنيين واصبح  قبل واصبحوا مجرد موظفين 

نشاطهم محكوماً باهداف الدولة . 
   أدى دمج العلماء فى إدارة الدولة الى تنظيم 
كمصدر  الدينية  والمؤسسات  الدين  استخدام 
للشرعية , واصبح دور العلماء يمر من خالل 
المجاالت التالية:  1 – هيئة األمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وقد أُنشئت لتفرض تطبيق 
اعتقال  سلطة  لها  وخّول  الوهابية  المبادىء 
متلبسين  عليهم  يُقبض  الذين  أولئك  ومحاكمة 
تعاليم  انتهاك  وذنوب  المعاصى  بارتكاب 
المجتمع فى  افراد  انتظام  والتأكد من  الوهابية 
اداء الصلوات الجماعة واتباع السنة فى إطالة 
األمر  وصل  ولقد   , الشوارب  وحلق  اللحى 
بالمطوعين ان عارضوا بعض سياسات الملك 
فاصدر مرسوماً جردهم من كثير من سلطتهم 
لتقتصر على مراقبة أداء الصلوات , وذلك بعد 
إدماجهم فى جهاز الخدمة المدنية .  2 – إدارة 
واإلرشاد   والدعوة  اإلفتاء   , الدينية  البحوث 
للمبادىء  والدعاية  الدينية  الكتب  بنشر  وتقوم 
باعتباره  السعودى  الحكم  إلظهار  الوهابية 
اصدرتها:  التى  الكتب  ومن  لإلسالم  الداعية 
لحل  الشرعية  الطرق   – اللحى  حلق  تحريم 
فى  المسلمين  إرشاد   – الزوجية  المشاكل 
الرد على المدافعين عن زيارة القبور – حكم 
شرب الدخان .   3 – الجمعية الدولية للشباب 
السعودية  والزعامة  القيادة  لتأكيد  اإلسالمى 

اإلسالمى  الشباب  ودعم  اإلسالمى  للعالم 
العالم  ارجاء  كل  فى  الطالبية  والمنظمات 
, وتقوم الحكومة السعودية بتمويل نشاطات 
المساجد  بناء  تتضمن  والتى  الجمعية 
ويدير   , الخارج  فى  الدينية  وامدارس 

الجمعية شباب سعودى علمانى التعليم .
تقليدياً  الشريعة  مبادىء  تفسير  إقتصر     
سعود  ابن  حاول  وقد   , العلماء   على 
العلمانية  القوانين  على  واإلبقاء  الحفاظ 
للشريعة  مناقضة  اعتبروها  االخوان  لكن 
موقف  تؤيد  فتوى  العلماء  واصدر 
االخوان لكن ابن سعود استمر يحافظ على 
يسمح  ولم  العثمانية  القوانين  استمرارية 
اهدافه  على  بالسيطرة  واالخوان  للعلماء 
السياسية الحداث التغيير فى مملكته,, واكد 
للقضاة عدم االقتصار على المذهب الحنبلى 
وبذلك اظهر رغبته فى التخلى عن التفسير 
حتى  للشريعة  المتزمت  الجامد  الوهابى 
والحاجات  المتغيرة  الظروف  مع  يتكيف 
الدولة  تزايد سلطات  أدى  الجديدة        
على  التأثير  الى  االدارية  هياكلها  وتعقد 
النظام  واصبح  الحكومى  النشاط  مجاالت 

القضائى أكثر تعقيداً واقتصر دور العلماء 
والجنائية  المدنية  الجوانب  تفسير  على 
للقانون الشرعى ) الشريعة ( مما أدى إلى 
النظام  فى  التقليدية  لمكانتهم  العلماء  فقدان 

القانونى .
من  تاله  وما  البترول  اكتشاف  برهن     
والقضائية على  الحكومية  الخدمات  اتساع 
عجز المحاكم الشرعية عن احتواء قضاياه 
السلطة  ابن سعود  وتحمله , وهكذا فّوض 
ولجنة  المظالم  هيئة  مثل  للجان  القضائية 
العامة  واللجنة  التجارية  النزاعات  فض 
عن  المسؤلين  ومعظم   , الغش  لقضايا 
خلفية  لديهم  التعليم  علمانى  الهيئات  هذه 
مكان  وأُحلوا  الشريعة  فقه  عن  مشوشة 
تجريدهم  تم  الذين  للعلماء  القضائى  الدور 
من دورهم كحّراس ومفسرىن لكل ما هو 
وأصبحوا  إسالمى  هو  ما  وكل  سماوى 
موظفى دولة يتقاضون رواتبهم وبينما بقى 
دور  تدنى   , للشرعية  هاماُ  مصدراً  الدين 

العلماء فى تقييم سياسات الحكومة.
المرجع : د.ايمن الياسينى 

يتبع                                         

آدم الثانـــى 

بني الرساله البابويه 
والرساله السيساويه !

وجدى خليل

أما الرساله البابويه فهي الرساله الرعويه 
علي  الجالس  البابا  قداسه  يرسلها  التي 
الكرسي الرسولي منذ بدأت هجره األقباط 
الي خارج مصر في حوالي  الستينات من 
أرسالها  يتم  الرساله  وهذه  الماضي  القرن 
بفرح  أحيانا  أستقبالها  ويتم  األعياد  في 
في  الكنيسه  ألحوال  تبعا  بحزن  واحيانا 
القبطي  الشعب  به  يمر  لما  وتبعا  مصر 
القبطي  الشعب  يعتبر  والذي  مصر  داخل 
خارج مصر أمتدادا طبيعيا لهم وقد حاولت 
في  وتحديدا  السابقه  المصريه  الحكومات 
بين  التفريق  مبارك  حسني  رئاسه  زمن 
والشعب  مصر  بداخل  القبطي  الشعب 
القبطي في المهجر ووصفوهم بأنهم )اقباط 
وتنزع  تالحقهم  عار  كوصمه  المهجر( 
عنهم مصريتهم ووطنيتهم والحقيقه  أني ال 
أريد أن أسترسل وأستعيد ذكريات وأحداث 
أقباط مصر  تاريخ  في  المؤلمه  الفتره  هذه 
خاصه والمصريون عامه ألنها كانت فتره 
في مصر  األحداث  تعاقبت   . بحق  مريره 
السابق  الحكم  كارثه  وتوجت  باأحزانها 
لمصر بمذبحه كنيسه القديسين باألسكندريه 
اراقه دماء مصريه خالصه  فيها  تم  والتي 
وتم  اال  يوما  وعشرون  خمسه  يمض  ولم 
مسيحيو  وأدرك  وحكومته  مبارك  عزل 
ومسلمي مصر أن للساكن في السماء ترتيبا 
  . ينام  وال  ينعس  ال  علوه  في  وهو  أخر 
ومضت السنوات التاليه بمرارتها وأحزانها 
جاء  أن  الي   كلها  مصر  أوجعت  والتي 
الوطن  وبدأ  ليحكم مصر  السيسي  الرئيس 
في  جديد  من  تندفع  الدماء  وبدأت  يتعافي 
بالنهوض  مصر  وبدأت  المصريين  أورده 
األن  وهي  متكامل  حضاري  مشروع  في 
أكلها  التي  السنين  لتعوض  الخطي  تسرع 
الجراد ويسرع الرئيس المصري وبصدق 
لبناء دوله مدنيه حديثه يتساوي فيها الجميع 
أيام قليله و في  طالما هم مصريون . منذ 
ليله عيد الميالد أستقبل الشعب القبطي في 
فيرينا  والقديسه  موريس  القديس  كنيسه 
المصري  السفير  معالي  ماركهام   بمدينه 

لدي كندا والسيده زوجته في سابقه لم تحدث 
قبل )علي حد علمي( وهو جاء مهنئا  من 
رئيس  من  مكتوبه  رساله  وحامال  بالعيد 
السيسي  الفتاح  السيد عبد  جمهوريه مصر 
. بدأت الرساله البابويه بكلمه )أحبائي( اما 
 ( بكلمه   فبدأت   الجموريه  رئيس  رساله 
بالخارج(  مصر  أقباط  واألخوات  األخوه 
األمور  تستقيم  لكي  الصحيحه  البدايه  أنها 
أخري  مره  العالقه  تشكيل  أعاده  ويتم 
لم  مصر.  خارج  ومواطنيها  الدوله  بين 
في  مصر  )اقباط  بل  المهجر(  )أقباط  نعد 
الخارج( أنه رد األعتبار لمصريين أخذوا 
مصر بين ثنايا القلب عندما رحلوا عنها ولم 
الرحمات  مثلث  في زمن    . يوما  تفارقهم 
المتنيح قداسه البابا شنوده الثالث لم تفارق 
الداخل  في  ألبنائها  كأم  دورها  الكنيسه 
والخارج ولكن وجدت نفسها مضطره ألن 
أيضا  تحتل  لكي  الكنيسه  دور  عن  تخرج 
يجد  لم   . األقباط  قلوب  في  )الوطن(  دور 
األقباط لهم سوي الكنيسه  ليلجأوا أليها لكي 
تدفع عنهم الظلم وعدم المساواه  ولتتوسط 
في  المتعنته  الدوله   وأجهزه  وبين  بينهم 
للحصول علي حقوقهم  مستميته  محاوالت 
اآلن  الوقت  جاء   ! القانون  لهم  كفلها  التي 
الي  العوده  في  المصريه  الدوله  تبدأ  لكي 
لمواطنيها  معاملتها  في  السيادي  دورها 
األقباط داخل مصر وخارجها بحياديه في 
تعاملها بسواسيه مع كل  كل جوانبها وفي 
مواطنيها ومدنيه الدوله تضمن هذا وتحميه 
وجهد  دور  يزداد  أن  يستلزم  أيضا  هذا   .
العلمانيين األقباط المؤهلين بعد أن أنكمش 
دورهم في العهد السابق لكي يتواصلوا مع 
الدوله المدنيه بكل جوانبها في حاله األحتياج 
الرساله  أو  السيسي  الرئيس  .خطاب  لذلك 
هي  الخطاب  حجم  تتعدي  التي  السيساويه 
المدنيه  الدوله  بين  العالقه  لتصحيح  دعوه 
والداخل  بالخارج  ومواطنيها  المصريه 
وهي محل الترحيب والتقدير وأيضا يلزمنا 
أيجابين  شركاء  نكون  أن  المصريين  نحن 

وواثقين في هذه الدعوه ومساندتها . 
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.اين  يسوع  الرب  ختان  عن 
ختن  وهل  ؟!  يسوع  الرب  ختن 
في اليهكل كما يتضح من بعض 

الصور ؟!

نحتفل  بعيد الختان المجيد وهو 
اختتن  حيث  صغير  سيدي  عيد 
الثامن  اليوم  في  بالجسد  ربنا 

لميالده .

حديثة  هي  صورة   وتنتشر 
والقديس  العذراء  للسيدة  نسبية 
الرب  ومعهم  النجار  يوسف 
يسوع وهو يختتن ويظهروا أنهم 
كاهن  بالختان  ويقوم  الهيكل  في 

في الهيكل

أيضا يخلط البعض بين صورة 
دخول المسيح الهيكل  مع العاىلة 
حسب  التقدمة  لتقديم  المقدسة 
سمعان  ولقاء  موسى   ناموس 
الختان  حادث  وبين  له  الشيخ 
وقت  في  حدثوا  الحدثان  وكان 

واحد .

فهل تم ختان المسيح في الهيكل 
حاضرا  الشيخ  سمعان  كان  أو 

للختان ؟!

في  ورد  ما  حسب  الحقيقة 
العهدين  في  المقدس  الكتاب 
نجد  الختان  طقس  بخصوص 
أنه ال توجد أي إشارة أن الختان 
الغالب  في  ولكن  الهيكل  في  يتم 
كان يتم في البيت وايضا لم يكن 
ولكن  كاهن  به  يقوم  أن  شرط 
كان ممكن رب البيت وفي بعض 
بهذا  تقوم  األم  كانت  األحيان 
يخبرنا  المقدس  فالكتاب  األمر  
النبي  موسى  زوجة  صفورة  أن 

ختنت ابنها خروج 25-4 .

وايضا جاء في سفر المكابيين 
األول أن األمهات ختنت أطفالهم 

مكابين اول 63-1.

إذن صورة الطفل يسوع وهو 
صورة  هي  للختان  الهيكل  في 
غير صحيحة حسب ما ورد في 

الكتاب المقدس..

اوال الختان في العهد القديم .
في  كانت  للختان  إشارة  اول 
العهد الذي قطعه الرب اإلله مع 

ابونا ابراهيم حيث قال له :

َتْحَفُظوَنُه  الَِّذي  َعْهِدي  ُهَو  هَذا 
ِمْن  َنْسلَِك  َوَبْيَن  َوَبْيَنُكْم،  َبْيِني 
َبْعِدَك: يُْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر، )تك 

)10 : 17

ُكلُّ  ِمْنُكْم  يُْخَتُن  أَيَّاٍم  َثَماِنَيِة  اِْبَن 
اْلَبْيِت،  َولِيُد  أَْجَيالُِكْم:  ِفي  َذَكٍر 
ٍة ِمْن ُكّلِ اْبِن َغِريٍب  َواْلُمْبَتاُع ِبِفضَّ

لَْيَس ِمْن َنْسلَِك. )تك 17 : 12(

وهنا عهد الختان للجميع حتى 
الغريب الذي ليس من نسل ابونا 

ابراهيم ..

الالوبين  سفر  في  جاء  أيضا 
حسب شريعة هللا لموسى .

لَْحُم  يُْخَتُن  الثَّاِمِن  اْلَيْوِم  َوِفي 
ُغْرلَِتِه. )ال 12 : 3(

الرب  أمر  كما  الختان  ان  اي 
يكون في اليوم الثامن وفي وقت 
تسمية  يتم  كان  المسيح  السيد 
حسب  اليوم  هذا  في  المولود 
يوحنا  ميالد  قصة  في  ورد  ما 

المعمدان وايضا الرب يسوع .

اين كان يتم الختان ؟!

هل كان يتم في الهيكل ؟!

شريعة  فحسب  ال  بالطبع 
موسى تظل المرأة نجسة 40 يوم 
إذا كان المولود ذكر و80 يوم إذا 

كانت انثى .

فنجد في سفر الالويين :

إَِذا  َقاِئاًل:  إِْسَراِئيَل  َبِني  »َكلِّْم 
َحِبلَِت اْمَرأٌَة َوَولََدْت َذَكًرا، َتُكوُن 
أَيَّاِم  ِفي  َكَما  أَيَّاٍم.  َسْبَعَة  َنِجَسًة 

َطْمِث ِعلَِّتَها َتُكوُن َنِجَسًة.

لَْحُم  يُْخَتُن  الثَّاِمِن  اْلَيْوِم  َوِفي 
ُغْرلَِتِه.

َيْوًما ِفي  َوَثاَلِثيَن  َثاَلَثًة  تُِقيُم  ثُمَّ 
َدِم َتْطِهيِرَها. ُكلَّ َشْيٍء ُمَقدٍَّس اَل 
، َوإِلَى اْلَمْقِدِس اَل َتِجْئ َحتَّى  َتَمسَّ
َتْكُمَل أَيَّاُم َتْطِهيِرَها. )ال 12 : 4(

اي ان المرأة تبقى في بيتها وال 
طيلة  المقدسات  من  ابدا  تقترب 
بعد  يوم  التطهير وهي 33  فترة 
اربعين  اي  قبلها  وسبعة  الختان 

يوم للذكر .

كلية  مع  أيضا  حدث  ما  وهذا 
جاء  كما  العذراء  السيدة  الطهر 

انجيل  في 
لوقا :

فعن 
ختان الرب 
جاء  يسوع 

:

ْت  َتمَّ ا  َولَمَّ
أَيَّاٍم  َثَماِنَيُة 
ِبيَّ  لَِيْخِتنُوا الصَّ
َيُسوَع،  َي  ُسّمِ
ِمَن  ى  َتَسمَّ َكَما 
اْلَماَلِك َقْبَل أَْن 
ِفي  ِبِه  ُحِبَل 
 2 )لو  اْلَبْطِن. 

)21 :

عن  و
ايام  استكمال 
تطهير العذراء 
الي  وذهابها 

الهيكل :

ْت  َتمَّ ا  َولَمَّ
َشِريَعِة  َحَسَب  َتْطِهيِرَها،  أَيَّاُم 
أُوُرَشلِيَم  إِلَى  ِبِه  َصِعُدوا  ُموَسى، 

، )لو 2 : 22( ّبِ ُموُه لِلرَّ لِيَُقّدِ

سفر  في  جاء  لما  تطبيق  وهنا 
الالوبين 12 اي ان للسيدة العذراء 
بقيت بعد ختان السيد المسيح 33 
يوم حتى كملت ايام تطهيرها ثم 
صعدوا  لوقا  انجيل  يخبرنا  كما 
.كما  الرب  ليقدموا  اورشليم  الي 

جاء في سفر الالوبين .

ِقيَل  َكَما  َذِبيَحًة  ُموا  يَُقّدِ َولَِكْي 
أَْو  َيَماٍم  َزْوَج   : ّبِ الرَّ َناُموِس  ِفي 

َفْرَخْي َحَماٍم. )لو 2 : 24(

أيضا الويين 12 .

وبعد أن صعدوا بالطفل يسوع 
وهو في عمر 40 يوم الي الهيكل 
وياركه  الشيخ  سمعان  قابله  هنا 

مثلما ورد في انجيل لوقا .

اْسُمُه  أُوُرَشلِيَم  ِفي  َرُجٌل  َوَكاَن 
ا َتِقيًّا  ُجُل َكاَن َبارًّ ِسْمَعاُن، َوَهَذا الرَّ
وُح  َوالرُّ إِْسَراِئيَل،  َتْعِزَيَة  َيْنَتِظُر 

اْلُقُدُس َكاَن َعلَْيِه. )لو 2 : 25(

اْلَهْيَكِل.  إِلَى  وِح  ِبالرُّ َفأََتى 
َيُسوَع  ِبّيِ  ِبالصَّ َدَخَل  َوِعْنَدَما 
َعاَدِة  َحَسَب  لَُه  لَِيْصَنَعا  أََبَواُه، 

النَّاُموِس،

هللاَ  َوَباَرَك  ِذَراَعْيِه  َعلَى  أََخَذُه 
َوَقاَل:

َسيُِّد  َيا  َعْبَدَك  تُْطلُِق  »اآلَن 
َحَسَب َقْولَِك ِبَساَلٍم، )لو 2 : 29(.

حنة  مع  الرب  لقاء  كان  أيضا 
بنت َفنُوِئيَل لو 2:26

في  ورد  ما  حسب  ونالحظ 
الالويين  بسفر  ومقارنة  االنجيل 

اآلتي :

أن الختان كان في اليوم الثامن 
.

في الغالب كان في البيت .

الي  ابدا  تصعد  لم  العذراء  أن 
تطهيرها  ايام  بعد  اال  الهيكل 

حسب ما جاء في الناموس .

أن الصعود الي الهيكل ومقابلة 
يوم   40 بعد  كان  الشيخ  سمعان 

من ميالد السيد المسيح .

أيضا حسب ما ورد في ميالد 
يوحنا المعمدان نجد :

َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن َجاُءوا لَِيْخِتنُوا 
ْوُه ِباْسِم أَِبيِه َزَكِريَّا. ، َوَسمَّ ِبيَّ الصَّ

َبْل  :«اَل!  َوَقالَْتُ ُه  أمُّ َفأََجاَبْت 
ى يُوَحنَّا«... يَُسمَّ

يُِريُد  َماَذا  أَِبيِه،  إِلَى  أَْوَمأُوا  ثُمَّ 
ى أَْن يَُسمَّ

ِقاِئاًل:  َوَكَتَب  لَْوًحا  َفَطلََب 
َب اْلَجِميُع. »اْسُمُه يُوَحنَّا«. َفَتَعجَّ

َولَِسانُُه  َفُمُه  اْنَفَتَح  اْلَحاِل  َوِفي 
َوَتَكلََّم َوَباَرَك هللاَ.

َفَوَقَع َخْوٌف َعلَى ُكّلِ ِجيَراِنِهْم. 
ِفي  َجِميِعَها  اأُلُموِر  ِبهِذِه  َث  َوتُُحّدِ
اْلَيُهوِديَِّة، )لو 1 :59-  ُكّلِ ِجَباِل 

)65

كان  أيضا  الختان  أن  وواضح 
آخر  مكان  في  وليس  البيت  في 
ويوحنا  اليصابات  وجود  حيث 

وايضا جيرانهم .

حسب  نعيد  أننا  جانب  الي 
اليوم  في  القبطية  الكنيسة  طقس 
يعيد  يسوع  الرب  بميالد   40
دخول المسيح الهيكل ويوافق يوم 
8 امشير يوم تقديم التقدمة للرب 
يسوع في الهيكل ومقابلة سمعان 

الشيخ .

وهكذا يتضح أن السيد المسيح 
الي  لم تصعد  المقدسة  العاىلة  أو 
الهيكل قبل اربعين يوم من ميالد 

المسيح .

كما أن الختان في الغالب حدث 
أو  الهيكل  في  وليس  المنزل  في 
من  يتضح  كما  كاهن  يد  على 

بعض الصور .

كان  الختان  إن  نقول  أن  بقي 
العهد  ففي  المعمودية  رمز 
من  يتم  العهد  أصبح  الجديد 
خالل المعمودية والتي بدونها ال 
عضو  اإلنسان  يصير  أن  يمكن 
المؤمنين  جماعة  الكنيسة  في 
من  الخالص  ننال  فبالمعمودية 
الطبيعة  وتنال  األصلية  الخطية 
لسكنى  مؤهلين  ونصبح  الجديدة 

الروح القدس .

بخير وسالم  كل عام وجميعنا 
متمتعين بخالص الرب لنا .

عن ختان الرب يسوع .اين خنت 
الرب يسوع ؟!

عصام نسيم

وداعا أبونا احلبيب : 
مكاري يونان

ا.د ناجي إسكندر 
إنضم أبونا مكاري يونان إلي قائمة ابطال 
اإليمان عبرانين 11 والتي ستمتد بابطالها 

حتي مجيء رب المجد.  

وبوحدة  واحدة  بكنيسة  حقا  يؤمن  كان 
الكنيسة وأن جميع المسيحيين يشتركون في 
ايمان واحد وإن إختلفت طقوس عبادتهم. 
خالص  أجل  من  صلب  قد  المسيح  وأن 
الحياة  لهم  ولتكون  به  يؤمنون  من  جميع 
األبدية : النه هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى َبَذَل 
اْبَنُه اْلَوِحيَد، لَِكْي اَل َيْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، 
َبْل َتُكوُن لَُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة. وحقيقة اإليمان 
الواحد المشترك  مع إختالف الطقوس قد 
أدركها أبونا الحبيب مكاري يونان وتحمل 
بسبب مايعتقده الكثير وأيضا بسبب محبته 
للجميع وتنفيذه لوصية سيده "ِبهَذا َيْعِرُف 
ُحبٌّ  لَُكْم  َكاَن  إِْن  َتاَلِميِذي:  أَنَُّكْم  اْلَجِميُع 

َبْعًضا لَِبْعٍض«." )يو 13: 35(. . 

ولكن من الرائع أنه وتجسيدا لما كان يؤمن 
المسيح  تابينه في فروع كنيسة  تم  فقد  به 
إيمانها والمختلفة في  المتحدة في  الواحدة 
طقوسها؛ تلك الكنيسة الواحدة التي أحبها 

المسيح وأسلم نفسه من أجلها. 

كان أبونا الحبيب تجسيدا لكل ما يؤمن به 
وما جاء في : 

افسس 4 "

َربٌّ َواِحٌد، إِيَماٌن َواِحٌد، َمْعُموِديٌَّة َواِحَدٌة،" 
)أف 4: 5(.

كورنثوس األولي 1 

ُصلَِب  بُولَُس  أَلََعلَّ  اْلَمِسيُح؟  اْنَقَسَم  َهِل 
اْعَتَمْدتُْم؟" )1 كو  بُولَُس  ِباْسِم  أَْم  أَلْجلُِكْم، 

.)13 :1

ُمَعلُِّم،  »َيا  ِقاِئاًل:  يُوَحنَّا  َفأََجاَبُه   9 مرقس 
َوُهَو  ِباْسِمَك  َشَياِطيَن  يُْخِرُج  َواِحًدا  َرأَْيَنا 

لَْيَس َيْتَبُعَنا، َفَمَنْعَناُه أَلنَُّه لَْيَس َيْتَبُعَنا«.

لَْيَس  أَلنَُّه  َتْمَنُعوُه،  »اَل  َيُسوُع:  َفَقاَل   39
ًة ِباْسِمي َوَيْسَتِطيُع َسِريًعا أَْن  أََحٌد َيْصَنُع ُقوَّ

ا. َيُقوَل َعلَيَّ َشرًّ

40 أَلنَّ َمْن لَْيَس َعلَْيَنا َفُهَو َمَعَنا.

أن  بما  اإلسكندري  اكليمندس  القديس 
الكنيسة مختصة بواحد فهي بالطبع واحدة. 

المدن  في  الكنائس   " الفم  ذهبي  القديس 
والقرى كثر عددها. وإنما الكنيسة واحدة 
الن المسيح الحاضر فيها كلها واحد كامل 

غير منقسم. 

 القديس باسيليوس الكبير:

" كل الذين رجاؤهم في المسيح هم شعب 
واحد والمسيحيون اآلن كنيسة واحدة.

وأخيرا  كان أبونا مكاري من حيث اإليمان 
أرثوذكسي  الطقس  حيث  ومن  مسيحيا 
أصيال ال غش فيه، وقد أحب أبونا مكاري 

الجميع فاحبه الجميع. 
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

عنصر املغنسيوم.. هل هو كاف؟
المعادن  من  المغنسيوم 
للجسم، فهو عامل  الهامة 
االنزيمات  لنشاط  هام 
التفاعالت  ضمن  ويدخل 
داخل  الطاقة  تنتج  التي 
في  يدخل  كما  الخاليا، 
عمل البروتينات والحفاظ 

ان  كما  ايه،  ان  دى  الوراثية  الجينات  على 
له دور في تنظيم نسب المعادن األخرى في 

الجسم.

مجال  في  كثيرة  استخدامات  وللمغنسيوم 
حاالت  في  يستخدم  فهو  الطبيعى،  الطب 
واالجهاد  الشعبى  والربو  المزمن  الصداع 
العظام  وهشاشة  العصبى  والتوتر  المستمر 

وغيرها من االمراض.

اذكر  ان  المريض  منى  يطلب  ما  وكثيرا 
يتناولها  لكى  بالمغنسيوم  الغنية  األطعمة  له 
ويتجنب تناول المكمل الغذائي، ولكن الواقع 
المائة سنة األخيرة أطعمتنا  انه خالل  يقول 
فقيرة جدا في عنصر المغنسيوم، ولقد تبين 
من األبحاث الميدانية في سنة 2004 ان اكثر 
من 34٪ من الكنديين ال يتناولون المغنسيوم 
حوالى  وهى  الكافى  بالقدر  األطعمة  في 
350 مجم في اليوم، وحتى المحاصيل التي 
يفترض ان تحتوى على المغنسيوم ال تحتوى 
أساليب  بسبب  السابقة  النسب  نفس  على 
كلها  ومبيدات  اسمدة  من  الحديثة  الزراعة 
مواد كيميائية، اما عمليات التصنيع الغذائي 
عناصرها  من  كثيرا  تفقد  المحاصيل  تجعل 
الطهى  وعملية  المغنسيوم،  ومنها  الغذائية 
عنصر  لبعض  الخضروات  فقد  الى  تؤدى 

المغنسيوم.

كذلك تجد ان عمليات 
الى  تؤدى  المياه  تنقية 
إزاحة كثير من المعادن 
المغنسيوم،  ومنها 
نتناول  عندما  وحتى 
األطعمة المحتوية على المغنسيوم ال نضمن 
ضعيفا،  المعدة  حامض  كان  إذا  امتصاصه 
السن،  بتقدم  يضعف  المعدة  وحامض 
او  النفسية،  للضغوط  المستمر  وبالتعرض 

بتناول العقاقير المضادة للحموضة.

وجود  في  يقل  المغنسيوم  ان  تجد  كذلك 
االضطرابات الهضمية مثل التهابات القولون 
كثير  ان  ايض  وتجد  العصبى.  القولون  او 
المغنسيوم  امتصاص  يمنع  األطعمة  من 
فايتيك  وحامض  الغازية  المشروبات  مثل 
واالوكساالت  الصويا  فول  في  الموجود 
والتناول  الخضروات،  بعض  في  الموجودة 
من  كثير  يفقدك  والكحوليات  للقهوة  المفرط 
العقاقير  من  كثير  تساهم  كما  العنصر.  هذا 
في منع امتصاص المغنسيوم مثل المضادات 
التي  البول  ومدرات  والكورتيزون  الحيوية 
تستخدم في عالج ضغط الدم وهبوط القلب 
ومضادات الحموضة التي تستخدم كثيرا في 

امراض المعدة واقراص منع الحمل.

يجعل  والضغوط  للتوتر  التعرض  اما 
الجسم يفرز كثيرا من هرمون الكورتيزول، 

وهذا معناه استهالك كبير وفقد للمغنسيوم، 
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بسرعة  تتحرك  ايضاً  وهى  سريعاً،  يمر  الوقت 
وتالحقه بأسرع ما تستطيع فمن الحمام الى حجرتها 
اشياء،  عن  الدوالب  داخل  تفتش  الحجرة  وفى 
الدوالب  الى  منها  جزءاً  تعيد  ثم  مالبس  فتخرج 
اخرى  مرة  الدوالب  الى  اخرجته  ما  باقى  تعيد  ثم 
وتخرج مجموعة جديدة من المالبس تنظر اليها قلياًل 
وتعيدها كسابقيها الى الدوالب لتخرج ما قد اعادته 
الى الدوالب من قبل وهكذا امضت وقتها لساعات. 
واالرقى  االفضل  ارتداء  فى  اللذيذة  الحيرة  انها 
الذى  الجديد  الفستان  على  مستقرة  انها  واالنسب. 
ستحضر به االحتفال بليلة عيد الميالد لكن حيرتها 
وجورب  جاكيت  من  االخرى  اللوازم  فى  تكمن 
وحذاء...ال....ليست هناك مشكلة فى الحذاء فلديها 
من  باقى  بعد.  الطريق  ارض  يمس  لم  جديد  واحد 
الزمن ثالث ساعات ولم تستقر ال على الجاكيت وال 
على الجورب فضاًل عن االكسسوارات والماكياج، 
ليتها طاوعت والدتها واشترت ذلك الجاكيت الكحلى 
مريم  الن  تماماً  رفضت  لكنها  االبيض  الفراء  ذو 
صديقتها  لديها واحد يشبهه بعض الشىء..لن يكون 
هذا الئقاً. نظرت الى فستانها االزرق الجديد  وقد 
فردته على الفراش ما اجمله وسيزداد جمااًل عندما 
يلتف حول جسدها المتناسق الممشوق، دقائق تمر 
هبت  لكنها  الجديد  فستانها  فى  تتغزل  ومازالت 
»الوقت  منبهاً  والدها  صوت  سمعت  عندما  واقفة 
القوارير  من  عدداً  وضعت   . شوية«  شهلى  يمر 
لذيذة  اخرى  حيرة  فى  المرآة  امام  جلست  امامها، 
وهى تفاضل وتنتقى اللون االجمل واالنسب لطالء 
استقرت على احدهم وبدأت فى  اظافرها ثم اخيراً 
هدوء ودقة تطلى اظافر قدميها اواًل ثم انتظرت قلياًل 
قبل ان تطلى اظافر يديها ثم استرخت فى فراشها 
بانه  تتذكر حديث والدتها  الطالء وهى  حتى يجف 
- وان  قدميها - السيما  اظافر  ال داعى ألن تطلى 
الحذاء...اناقتها  داخل  باكملهما  سيختفيان  قدميها 
لنفسها، هو شعور داخلها بانها انيقة حتى لو كانت 
فى  هذا  قالت  االناقة.  تلك  تطول  ال  الناس  عيون 
نفسها وهى تنفخ الهواء فى رقة بالغة على اظافرها 
بدأت فى استخدام  المرآة  امام  حتى تجف بسرعة. 
ليتناسب  االزرق  اللون  عليها  غلب  مختلفة  الواناً 
الثمانية  ابنة   - لها  ومسموح  الجديد،  فستانها  مع 
عشر عاما - فى هذه الليلة ان تبالغ قليال فى وضع 
مساحيق التجميل وقد استطاعت الوالدة الحبيبة فى 
انتزاع موافقة االب الذى طالما ساقت عليه داللها 
لكن  المدللة،  وطفلته  الوحيدة  ابنته  وهى  ال  ولم 
عندما يصل االمر لعيون الغرباء خاصة تلك العيون 
النهمة فان غيرته الشديدة على طفلته الناضجة تفوق 
الخيال. تشعر بالسعادة احياناً لغيرة االب لكنها ايضاً 
كثيراُ ما تشعر بأنه يكبلها بل واحياناً يخنقها، لكنها 
تلتمس العذر له فى غيرته وخوفه عليها باالضافة 
آلخر  حين  من  يتوهج  الذى  الصعيدى  العرق  الى 
وهنا يأتى دور األم الطيبة والتى غالباً ما تستطيع 

اقناعه بما يرفضه دائماً.

والملفوفة  الطويل  االسود  شعرها  فكت طالسم   
خصالته منذ ساعات فبدا مسترساًل فى جدائل تداعب 
وجهها المائل الى البياض فيزداد سحر جمالها وتبدأ 
و  بجمالها  االعجاب  بنظرات  االستمتاع  فى  هى 
ليلة  يحدث  ما  هو  بذوقها...ذلك  االنبهار  بكلمات 

كل عيد عندما تلتقى باصدقائها - اوالد 
الرغم  وعلى  الكنيسة  فناء  فى   - وبنات 
من تكرار الحدث وايضاً تكرار الكلمات 
الكلمات  نفس  صدور  الممكن  ومن  بل 
تتململ  ال  انها  اال  االشخاص  نفس  من 
من ذلك التكرار على العكس انه يسعدها 
واناقتها  بجمالها  يتعلق  األمر  كان  فاذا 
وتميزها عن اآلخرين فهو بال شك امر 
يسعدها ويرضى غرورها وان تكرر كل 
الليالى وليس فقط فى ليالى االعياد. تسمع 
صوت ابيها سنتحرك بعد 20 دقيقة....
حاضر يا بابا. ارتدت فستانها واستدارت 
يميناً ويساراً لترى نفسها فاتنة كعادتها...
خرجت تركض وتنادى والدتها الغارقة 
فى اعداد الطعام ، خرجت االم ونظرت 
ابنتها بعين فاحصة طلبت منها ان تستدير 
يا  طيبة  وانت  سنة  »...كل  ابتسمت  ثم 
السيارة.... فى  منتظرك  بابا  حبيبتى 

امها  غادرت  وراكم«  وآجى  ساعة 
السيناريو  توقعت  البيها  تصل  ان  وقبل 
شوية؟  قصير  مش  المعتاد...الفستان 
يسأل االب سؤاله االستنكارى فترد عليه 
كما اعتادت كل ليلة عيد..«يووه يا بابا 
وفى  معايا«  واشترته  شافته  بقى...ماما 
الطريق الى الكنيسة يبدأ االب فى توجيه 
مع  وقوفك  لطيف  مش  نصائحه..منظر 
اصحابك فى حوش الكنيسة، انت دلوقت 
مش صغيرة، انت بتعيدى على اصحابك 
اجاباتها  اما  العيد.  صاحب  على  وال 
الرأس  وهزة  الصمت  بين  ما  فتتراوح 
شوية  بندخل  احنا  ما  او  و..حاضر... 
المعتاد  الحوار  وانتهى  شوية.  ونخرج 
بوصولهم الى ساحة الكنيسة، مدت يدها 
منها  صدرت  ومعه  السيارة  باب  لتفتح 
صرخة مكتومة ازعجت االب الذى ظن 
انها جرحت اصابعها لكنه استهان باالمر 
عندما ادرك ان االمر لم يخرج عن كونه 

اظافر وانكسرت، فنزلت هى بينما ذهب 
هو ليركن السيارة. لم يدرك ابيها فداحة 
وانكسرت...ستنمو  اظافر  لها  حدث  ما 
مرة ثانية كان هذا تعليق ابيها على الحدث 
الجلل من وجهة نظرها حبست دموعها 
لئال تفسد الدموع وتلطخ وجهها الجميل، 
لم تبحث عن اصحابها بل ذهبت مباشرة 
الى دورة المياة لترى كيف صار منظر 
قبل ان  اظافرها ومظهرها بصفة عامة 
تلتقى اصحابها. فى دورة المياة نظرت 
الى كفها واصابعها واظافرها ثم اخرجت 
ان  حاولت  مبرداً  الصغيرة  حقيبتها  من 
اظافرها...عموماً   من  فسد  ما  به  تعالج 
تستطيع ان تطبق يدها وتدارى االمر..

قالت هذا وهى تعدل من جوربها وتشده 
قلياًل العلى...حتى سمعت ابشع صوت 
اللحظة... تلك  فى  تسمعه  ان  يمكن 

االتجاهات  كل  فى  ومالت  استدارت 
فقد  محله  فى   - لالسف   - ظنها  وكان 
تمزق الجورب الرقيق ولم يكن الصوت 
الذى سمعته سوى انعكاس للصورة التى 
رأتها اآلن تفتق الجورب الرقيق وترك 
ياللحظ  دقيقة.  كل  اتساعه  سيزداد  ثقباً 
السيناريو  ترى  وهى  هذا  قالت  العاثر 
الذى اعتادته كل عام قد انهار امام عينيها 
اللتان تأهبتا للبكاء. غادرت دورة المياة 
من  العلوى  للطابق  تصعد  ان  وقررت 
الكنيسة واتجهت لتجلس فى احد المقاعد 
الجانبية المنزوية اال ان احداهن افسحت 
بجوارها فى الصف االمامى،  لها مكاناً 
وهى  وجلست  شاكرة  رأسها  هزت 
كانت  الحقيقة  وفى  االرض  الى  تنظر 
المقطوع. جلست  الجورب  تطمئن على 
والتسابيح  للصلوات  تستمع  مضطرة 
تهنىء  بأن  ابيها  نصيحة  تتذكر  وهى 
التسابيح  استعذبت  بعيده.  العيد  صاحب 
التى  الفتاة  تلك  صوت   - سيما  ال   -

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
فابتسمت  اليها  نظرت  المكان،  لها  افسحت 
لها الفتاة. وجهها من الوجوه المألوفة لديها 
فهى  شلتها،  من  واحدة  ليست  بالطبع  لكنها 
اصحابها... باقى  ومثل  مثلها  ستايل  ليست 
نظرة سريعة لتلك الفتاة يتضح الفارق بينها 
شعرها  وتصفيف  مالبسها  فى  شلتها  وبين 
وطريقة ماكياجها وايضاً فى صوتها!!!!...
مالئكى وصالتها  ان صوتها  حقاً  صوتها؟ 
عذبة تخرج من اعماق القلب هكذا شعرت 
ترى  وهى  بالخجل  آخر  شعور  انتابها  ثم 
فهبت  واقفات  واالخريات  جالسة  نفسها 
ينتابها  ولم  سريعاً  الوقت  ومضى  واقفة  
او  شاركت  بعدما  تظن  كانت  كما  الملل 
حاولت ان تشارك فى التسابيح، ومع نهاية 
وامتدحت  بالعيد  الفتاة  نفس  هنـأتها  الصالة 
ذوقها فى اختيار مالبسها فاندهشت لكنها بال 
انها  تصورت  مديحاً  بسماعها  سعدت  شك 
لن تسمعه فى تلك الليلة ثم ارادت ان تجامل 
فاثنت على ذوق فستانها وتمادت فى  الفتاة 
المجاملة بأن سألتها من اى متجر اشترته؟ 
وكم كان رد فعل الفتاة التى صدقتها مضحكاً 
الفستان  هذا  تجد  لم  بانها  اجابتها  عندما 
تطوف  طويلة  ساعات  امضت  فقد  بسهولة 
والمحالت حتى وجدت  المتاجر  من  العديد 
اجمل  ده  عليه....  استقرت  و  الفستان  هذا 
االجابة  اثارت   !!! حياتى  فى  لبسته  فستان 
اندهاشها وفضولها فسألتها عما اعجبها فى 
تطوف  تجعلها  التى  بالدرجة  الفستان  ذلك 
تقول.  كما  لساعات  والمحالت  المتاجر 
ابتسمت الفتاة البسيطة قائلة... الحقيقة ان كل 
مواصفات  يحمل  انه  اشعر  باشتريه  فستان 
فى  حدقت  الوجوّد!!!!!،  فى  فستان  اجمل 
تخلو  ال  بنبرة  وسألتها  البسيطة  الفتاة  وجه 
من التهكم وايه بقى مواصفات اجمل فستان 
البسيطة  الفتاة  اجابتها  ؟؟؟؟  الوجود؟  فى 
تغادرها... اجمل فستان فى  بسرعة و هى 
الوجود هو الفستان اللى يناسبنى و يليق بى 

ويدفينى...كل سنة و انت طيبة.

عيناها  و  للحظات  مكانها  فى  تسمرت   
الفتاة قبل ان تشعر بيد امها و هى  تتابعان 
الى  ونظرت  ...ابتسمت  كتفها  على  تربت 
امها ثم الظافرها ثم اخيرا الى ثقب جوربها 
الذى ازداد اتساعا و اتسعت ايضا ابتسامتها 
الميالد بين  ليلة عيد  لتكمل  و هى تمضى  
ابويها وقد ادركت ان ليلة عيد الميالد لهذا 

العام قد اختلفت عن كل عام.

كاف«  المغنسيوم.. هل هو  مقال »عنصر  بقية 
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في  يتسبب  المنقاة  للكربوهيدرات  الكبير  االستهالك  ان  كما 
الغذائي، وكلما قل  التمثيل  للمغنسيوم في عمليات  استهالك كبير 
المغنسيوم ارتفعت نسبة السكر في الدم مما يؤدى الى ارتفاع نسبة 
االنسولين ويؤدى ذلك الى ما يعرف بمقاومة االنسولين، وارتفاع 

نسبة السكر تؤدى الى فقد مغنسيوم أكثر.

وفى النهاية اال تجد عزيزى القارئ ان معظمنا 
تحسن مستوى  ولكى  المغنسيوم،  نقص  يعانى من 
االرشادات  باتباع  عليك  جسمك  في  المغنسيوم 

التالية:

القهوة  استهالك  من  تحدد  ان  حاول         -
والكحوليات والمشروبات الغازية فهى تساعد على 

فقد المغنسيوم ومنع امتصاصه.

المنقاة  تتخلص من األطعمة  ان  -       حاول 
والمصنعة والجنك فهى فقيرة في المغنسيوم وتساعد 

على فقد أكبر للمغنسيوم.

-       انقع الحبوب والبقول في الماء قبل طهيها 
فهذا يقلل من نسبة حامض الفايتيك الذى يتعارض 

مع امتصاص المغنسيوم.

-       يستحسن ان تطهى الخضروات على البخار الن هذا يساعد 
على التخلص من االوكساالت التي تمنع امتصاص المغنسيوم.

-       تغلب على الضغوط النفسية في حياتك.

-       من المفيد تناول الخضروات االورجانيك

-     حاول ان تتناول المكسرات والبذور والبقول بصفة منتظمة.



Devry Smith Frank LLP ('DSF') welcomes Timothy Gindi who joins us as an associate lawyer in 
our Commercial Litigation، Employment law and Personal injury groups. He graduated from the 

University of Windsor and University of Detroit Mercy with a J.D. from Canada and a J.D. from the 
United States. Soon after، Timothy was called to the Bar in 2014. While in Law School، Timothy 

received the book award for Medical Malpractice and was 
the recipient of the Best Trial Notebook award for the Ernie 

Goodman Moot.

Prior to DSF، Timothy worked for a boutique firm in Toronto 
practicing in a number of areas including: Employment Law، 
Commercial Litigation، Property Damage، and Personal Injury. 

Timothy has appeared before all levels of court in Ontario، he has 
also represented clients before the Financial Services 

Commission of Ontario، the Human Rights Tribunal، the 
Social Benefits Tribunal، the License Appeal Tribunal، 

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

DSF
مؤسسة تضم 185 محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في 3 مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى.

DSF
تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة. محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور 

القانونية التي تخدم مستخدمينا، كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في 
تورونتو وبارى وويتبى. ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط 

في حل املشاكل. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا. وفريقنا يضم 
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق 

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال 
ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم.

 info@devrylaw.ca حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

Phone/Fax: 416-446-3340
95 Barber Greene Road، Suite 100

Toronto، Ontario، M3C 3E9
E-mail: Timothy.Gindi@devrylaw.ca
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