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We Cut Taxes Like a Diamond

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

www.profitexplorer.com
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

For Legal Services

homesbyhany@yahoo.com

السنة العاشرة لألهرام اجلديد

د. رأفت جندي
األحباء القراء 

جلريدتكم  العاشرة  السنة  بداية  هو  العدد  هذا 
يوم  منه  األول  العدد  صدر  أنه  حيث  اجلديد  األهرام 
الغربية مع  اندماجا للحضارة  6 مارس 2008. وكان 
املصرية القدمية لذا فأن لوجو االهرام اجلديد به برج 

تورونتو مع اهرامات اجليزة.

احداثا  التسعة  السنوات  هذه  خالل  عاصرنا  ولقد 
وشاركنا  أيضا،  العالم  وحول  مصر  في  جسيمة 
القراء  بتفاعل  جدا  وسعدنا  واضحة،  برؤية  فيها 
املدة  هذه  خالل  صمودنا  سبب  هو  هذا  وكان  معنا 

بالرغم من متاعبنا.                  التكملة صفحة 3 

!Unexpected En d of Formula 

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

www.BillKarrass.com 

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

Nabil(Bill)Karrass 
Sales Representative 

Buying, 
Selling or 
Investing. 
Call me! 
 

نبيل
كراس

بيع وشراء العقارات 
استثمارات عقارية

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:
gihaneskarous@

yahoo.ca
Phone no.: 

416 577 8733
416 659 8744

For Catering Healthy & Tasty Mediterranean Food
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EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

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

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

 

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

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

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

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

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

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

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

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

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

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

www.nabildanial.com لرؤية العديد من الشقق والبيوت املعروضة زر موقعنا اإللكرتوني

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation
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تقييم جماني لقيمة 
بيتك يف السوق

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

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

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

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

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

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 



العاشرة  »السنة  مقال  تكملة 
لألهرام الجديد« ص1

بالجرأة  غيره  عن  الجديد  األهرام  تميز 
في الرأي الحق بدون مغاالة وبدون خوف 
تعودوا  الذين  علينا  البعض  اثار  مما  أيضا 

على غير هذا. 
هذه  طوال  العمل  استمرار  أن  وبالتأكيد 
يكن  لم  وال��ق��درة  الحماسة  بنفس  المدة 
عمال هينا، بل تعرضنا لضيقات شتى خالل 
داخل  من  كان  منها  البعض  السنوات،  هذه 
األسرة والبعض من الخارج ولكن يد الرب 
لكي  بالقوة  وتمدنا  منها  تخرجنا  كانت 

نستمر.
ربحية  غير  ج��ري��دة  الجديد  األه���رام    
الجهد  هذا  كل  تبذل  الجديد  االهرام  وإدارة 
عندما  انه  عليكم  اخفى  ال  بل  عائد،  بدون 
سارعنا  الطريق  وسط  في  لهزات  تعرضنا 
حتى  الخاصة  جيوبنا  من  الجريدة  لنجدة 

اعتدلنا على الطريق مرة اخري.  
كيف  نموذجا  الجديد  األه��رام  قدم  ولقد 
أيضا،  صدامي  وغير  علمانيا  العمل  يكون 
العمل وتكليفي به  بداية  ابدا أن  ولن أنسي 
اعتبرته مثل رسامة كهنوتية من أب فاضل 
مباركة  ون��ال  والمحبة  االح��ت��رام  له  نكن 

معظم اآلباء ايضا. 

الجديد  األهرام  تبنى  المضي  العام  خالل 
طريق  ع��ن  الورقية  الجريدة  يرسل  أن 
وتزايد  »االي��م��ي��ل«  اإللكتروني  البريد 
البريد  هذا  على  الجريدة  مشتركي  بكثرة 
 4250 لحوالي  وص��ل  حتى  اإللكتروني 
حتى  العالم  وقارات  انحاء  لجميع  مشترك 
الجريدة  ق��راء  م��ن  بعض  ان  ب��ل  اآلن، 
الجريدة  يفضل  انه  قال  كندا  في  الورقية 
ألسباب  الورقية  اقتناء  عن  االيميل  على 

عددها لى.
»وي��ب  ال��ك��ن��دى  األه���رام  م��وق��ع  إدارة 
وان  الورقية  الجريدة  عن  مختلفة  سايت« 
كانت تابعة لها وهذا بسبب أن لها محررين 
في  تكون  أن  على  ونعمل  له  متخصصين 
نطاق العمل العام للجريدة وعندما يخطئون 
اشتهر  ولقد  لهذا،  ننبهم  نظرنا  وجهة  من 
موقع االهرام الكندي بسبب عملهم الدؤوب 
حتى وان اخطأوا أحيانا، وال ننسى لهم ابدا 
القضايا  انهم كانوا اول من يحركون بعض 
اآلخر  األعالم  عنها  تغافل  والتي  الشائكة 
األهرام  موقع  حركها  حتى  آلخر  او  بسبب 

الكندي. 
اسرة تحرير األهرام الجديد تتمنى لجميع 

قراءها احلي األماني.
8164gindi@rogers.com 

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

ماذا قال السيسي عن نزوح أقباط سيناء بسبب داعش؟
ارتفاع عدد النازحني إىل 115 عائلة مكونة من 500 فرد

القاهرة – أشرف عبد احلميد

املواطنني  استهداف  الفتاح السيسي أن  عبد  املصري  الرئيس  أكد 
من  جبان  مخطط  هو  بشمال سيناء ،   العريش  املصريني األقباط في 
»أهل الشر« لزعزعة الثقة في الدولة والنيل من الوحدة الوطنية وبث 

الفتنة بعدما فشلت جميع محاوالتهم السابقة لهدم مصر.

وذكر السفير عالء يوسف املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية 
في  الرئاسي  البرنامج  أعضاء  بالشباب  لقائه  خالل  أكد  الرئيس  أن 
ساعة متأخرة من مساء االثنني، أن الدولة عازمة القضاء على العناصر 

اإلرهابية في شمال سيناء واجتثاث اإلرهاب هناك من جذوره. كما أكد أن جميع أطياف الشعب املصري تتحمل بشجاعة 
مع  املواجهات  خالل  بأبنائها  ضحت  اجملتمع  فئات  مختلف  من  املصرية  األسر  من  الكثير  وأن  لإلرهاب،  التصدي  تداعيات 

اإلرهابيني في شمال سيناء.

وأضاف أن األزمات القائمة باملنطقة توفر بيئة خصبة للتنظيمات اإلرهابية، وهو ما يلقي بظالله على مصر، مؤكداً أن 
الدولة حريصة على تقدمي كل العون واملساعدة ووضع كافة إمكاناتها في خدمة أهالي العريش الذين تلقوا تهديدات من 

العناصر اإلرهابية.

115 أسرة فرت

من جانب آخر، ذكر القس كيرلس ابراهيم راعي كنيسة األنبا بيشوي باإلسماعيلية، أن إجمالي عدد املسيحيني النازحني 
من العريش إلى محافظة اإلسماعيلية بعد هجوم داعش قارب 500 مواطن بواقع حوالي 1155 أسرة.

الشباب،  ونزل  الدولي،  الشباب  بيت  تضم  أماكن  أربعة  في  بالكامل  تسكينها  مت  األسر  تلك  إن  لـ«العربية.نت«  وقال 
ومعسكر القرش، وهي أماكن تابعة لوزارة الشباب والرياضة باإلضافة لكنيسة األنبا أنطونيوس مبدينة املستقبل السكنية، 

مضيفا أن هناك أعدادا أخرى سيتم تسكينها مبحافظة بورسعيد .

احتياجات.عن  والعائالت من  األسر  تتطلبه هذه  ما  وتلبية  اإلعاشة  بتوفير كل سبل ووسائل  تقوم  الدولة  أن  أكد  كما 
العربية



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
كل ما تحصل مصيبة يقولوا الريس غصب 
وجه  في  نسميك  رأيك  إيه  قادر.  مش  عنه 

بحري مش قادر وفي وجه قبلي ماقدرشي.
اإلعالم المصري

أقباط  علي  الجئين  لقب  من  زعالن  إللي 
العريش خالص هنطلق عليهم المصيفين في 

الشتا !!!.
أقباط العريش

مع تهجيركم أشعر أن قلبي ينزف حزنا علي 
شوقي كراس وسليم نجيب وعدلي أبادير.

أحمد موسي
بتهدد نشطاء شباب األقباط  طيب لو راجل 
منهم  واحد  علي  قربوا  وراك  وإللي  أنت 

علشان نفضحكم في العالم.
النقابات المصرية

أهل غزة يستحقون قوافل أغاثتكم أما أقباط 
من  أقوي  الدينية  الوحدة  نعم  فال.  العريش 

الوطنية .
الشيخ عبد هللا نصر

بتحارب  والدولة  اإلرهاب  بتحارب  أنت 
اإلرهاب علشان كدة سجنوك 5 سنين علي 
ما يخلصوا يكون اإلرهاب خلص علينا كلنا.

إبراهيم عيسي
تحارب  علشان  إيه  عملت  البلد  بسأل 
اإلرهاب قالوا وقفت برنامج إبراهيم عيسي 

ألنه كان بيحارب اإلرهاب.
علي عبد العال

محمد السادات سأل عن شرائك 3 عربيات 
ب 18 مليون ..لبسته البيجاما ... وقبله لبست 
عيسي البيجاما إيه  نسميك علي بيجاما بدل 

علي  عبعال.
جستين تردو

بعد اعتماد موشن اإلسالم فوبيا بقيت كل ما 
أقابل صاحب ليه أقوله أوعي تنسي تجيبلي 

عيش وحالوة.
اقرأ خالد

للحرية  عشقي  هو  لكندا  جابني  اللي  الشئ 
وفي  حريتي  تسلبيني  أنك  لك  أسمح  ولن 

2019 هنتقابل.
ترامب

بعد ما طلعوا موشن اإلسالمو فوبيا ممكن 
يا  عندك  الجئين  زيي  اللي  الكنديين  تقبل 

كبير؟؟.
أقباط المهجر

بعد أحداث العريش طلبوا مني أبعتلكم فاكس 
فأخترت )أقباط المهجر أخجلنا خنوعكم(.

مجلس الشعب
عايزين تغيروا مدة الرئاسة في رأيي خلوها 
ثالثين سنة زي مبارك بس حتة واحدة وربك 

يغير وال يتغير.
شيخ األزهر

األزهر  لك  قال  لما  السيسي  اوعي تصدق 
تفريغ  معمل  النكم  المعتدل.  الفكر  منارة 

لإلرهاب.
يوسف الحسيني

مازلت  هل  وبتقوله  للسيسي  سؤال  بتوجه 
مقتنع ان شيخ األزهر يصلح لتجديد الخطاب 
أن  مصدق  لسه  أنت  بسألك  وانا  الديني؟؟ 

السيسي عايز يجدد الخطاب الديني؟؟
 

جرمية »احرتام« علم داعش!

بقلم سهيل أمحد بهجت
بيتـــــك 

و سوق العقارات
اعداد املنزل للبيع

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

يعتبر  الذى  الربيع  فصل  اقتراب  مع 
العقارات.  وشراء  لبيع  موسم  افضل 
والمشترى  البائع  من  كال  ينتظره  حيث 
عن  سواء  له  ويستعدون  السواء  على 
 mortgage على  الحصول  طريق 
او  للمشتري  بالنسبة   preapproval
اليك بعض  للبائع.  بالنسبة  المنزل  إعداد 
انتباه  لزيادة  للبيع  المنزل  إعداد  نصائح 
المشترى الجاد وسرعة بيع المنزل.)1( 
مستعملة.  الغير  المحتويات  من  تخلص 
اذا لم تستخدمها ألكثر من عام فغالبا لن 
تستخدمها. )2( اذا أمكن، استأجر مخزن 
الزائدة.  االثاث  قطع  الية  وانقل  خارجى 
اقل.  بأثاث  وأوسع  اجمل  يبدو  المنزل 
)3( قم باإلصالحات البسيطة فى المنزل 
وتجديد الوان الحوائط بألوان فاتحة. )4( 
استثمر فى تجهيزات االضاءة. المشترى 
جيدا.  المضاء  للمنزل  اكثر  يستريح 
وغير  مرتبا  المطبخ  على  حافظ   )5(
دواليب  بترتب  قم  كثيرة.  بأشياء  مزدحم 
ودواليب  النوم  غرف   )closets(
)cabinets( المطبخ. )6( ازل الصور 
ال  ان  يفضل  حيث  والعائلية  الشخصية 
نفسه  يتخيل  اجعله  بل  المشترى  تشتت 
يعيش فى المنزل. )7( قم بتنظيف المنزل 
مختصين  بواسطة  والخارج  الداخل  من 
وتجنب الروائح النافذة للطبخ. )8( جمل 
عنوان  ألنة  الخارج  من  المنزل  مدخل 

للداخل.      
 

 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على
naser@estatesavvy.ca

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا 

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد
 1-  اإلستقبال يف املطار

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

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

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

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352
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و  قناعتي  في  هو  داعش  ارهاب  مواجهة 
سواء  و  األخالقية.  الواجبات  أقدس  من  يقيني 
فإنه من  كان أي فرد متدينا أو ملحدا ال دينيا، 
الوجوب العقلي و المنطقي السليم مواجهة هذه 
الحواجز  كل  كسرت  التي  اإلجرامية  العصابة 
األخالقية بسبب أعمالها الخسيسة و الدنيئة. من 
لها  التطرق  ينبغي  التي  المهمة  المسائل  ضمن 
هو أن محاربة داعش ال تتم فقط عبر البندقية و 
المدفعية و األسلحة فقط، رغم أهمية و جوهرية 
عصابات  هكذا  على  للقضاء  العسكري  الحل 
إرهابيي  استخدام  مشكلة  تبقى  لكن  إجرامية. 
القرآنية  اآليات  و  الّدينية  للشعارات  داعش 
تصبح  المشكلة  و  اإلجرامي،  سلوكهم  لتبرير 
أكثر تعقيدا حينما نجد أن قوات الحشد الشعبي 
و الفصائل المنضوية في تحت لواء الحشد في 
دينية  شعارات  أيضا  تستخدم  التحرير  حرب 
المقاتل  أنا لست ضد أن يكون  آيات قرآنية.  و 
العراقي، سواء في الجيش أو الحشد أو الشرطة 
أو  مسلما  الديني،  الوازع  يستخدم  اإلتحادية 
مسيحيا أو أيزيديا كان في سبيل خلق دافع نفسي 
التي  المالحظة  لكن  المعركة.  أثناء  روحي  و 
يبادر أي  المقاتلين ال  آلمتني حقا هو أن جميع 
منهم إلحراق أو تمزيق علم داعش، ذلك العلم 
الذي تم تحته ذبح عشرات اآلالف من األبرياء 
من الشيعة و اإليزديين و من اؤلئك السنة الذين 
رفضوا الخوض أو حتى التعاون مع اإلرهاب 
أعالم  جمع  لألسف،  يتم،  ما  غالبا  الداعشي. 
ما  أسوأ  و  تهان،  ال  و  تُمس  ال  هي  و  داعش 
أن  هو  اإلجرامي  العلم  لهذا  يحصل  أن  يمكن 
الجنود و الضباط يرفعونه بشكل مقلوب، و هنا 
المصيبة أعظم. فإذا فرضنا أن علم داعش »هللا 
على  الحتواءه  حرقه  يجوز  ال  محمد«  رسول 
فإنه عرضه مقلوبا سيبقى  لفظ الجاللة »هللا«، 
حتى  و  الديني  الواجب  أن  مع  »دينيا«  إشكاال 
العقلي يحتم إحراق بل و حتى تدنيس هذا العلم 
ألنه شعار لمنهج يجادل كثير من المسلمين بأنه 

»منحرف« و »ال أخالقي«.
نوع  ذاته  بحّد  هو  »هللا«  الجاللة  لفظ  عبادة 
من عبادة األصنام و الطوطمية ألن هذه الكلمة 
حلول  في  سببا  لكانت  مقدسة  بالفعل  كانت  لو 

لعنة على رؤوس مجرمي داعش الذين يقتلون 
بأكملها  مجتمعات  يدمرون  و  يغتصبون  و 
و  نجاسته  على  أصّر  الذي  العلم  هذا  تحت 
زيفه من حيث القدسية و االحترام الديني. نحن 
إخواننا  لدى  مقدس  الصليب  شعار  أن  نعرف 
الجاللة«  بمثابة »لفظ  المسيحيين و هو عندهم 
الذي يقدسه المسلمون. لكن عندما قام النازيون 
و  »السواستيكا«  المعقوف  الصليب  باستعمال 
الموضوع  الصليب  عن  البسيط  اختالفه  رغم 
في الكنائس، لكن ال أحد من الكنائس اعترض 
أكثرها  النازية، حتى  الصلبان  تلك  تدمير  على 
شبها بالصليب الكنسي ألن الكنائس في غالبيتها 
اعتبرت النازية فكرا إجراميا يجب مكافحته. و 
اآلن يمكن لنا أن نخلص إلى أن مكافحة داعش 
الدينية و  إهانة رموزه  يتم حتى عبر  أن  يجب 
السياسية أو على األقل عدم عرض »علم داعش 
النجس« حتى بشكله المقلوب. من مشكالت هذا 
تعرف  ال  التي  الغربية  الصحافة  أن  السلوك 
تميز شعارات  بالكاد  و  العربية  اللغة  شيئا عن 
التنظيمات اإلرهابية تغرق في بحر من الحيرة 
و التساؤل و هم يرون جنودا عراقيين يرفعون 
و  مقلوبا،  كونه  يميزون  ال  هم  و  داعش،  علم 
عندها ال نملك إال أن نسامحهم عندما يستنتجون 
جميع  لدى  »مقدس«  اإلجرامي  العلم  هذا  أن 
لتقصير  نتيجة  الظاهرة هي  هذه  إن  المسلمين. 
و قصور فهم رجال الدين، سنة و شيعة، حيث 
الحروف  على  التقديس  و  االهتمام  صّب  يتم 
التاء(  فتح  و  الياء  )بضّم  يقتل  بينما  الرموز  و 
الدين  رجال  ألن  بساطة  بكل  البريء  اإلنسان 
يعلمون أجياال بأكملها أن قتل إنسان هو أهون 
العكس  بينما  ديني،  شعار  تدنيس  أو  إهانة  من 
هو الصحيح. ال بّد أن نتخذ من الجيش العراقي 
قدوة لتحرير عقالني شامل، حيث يمكن أن تجد 
أن الجيش العراقي ال يرفع أي أعالم دينية أو 
شعارات تنتمي ألي طائفة ألن اإليمان الحقيقي 
الريائية،  باألفعال  ليس  و  القلوب  في  يكمن 
حامي  و  المقّدس  العراقي  الجيش  هذا  لكن 
الّشعب  أمن و سالمة هذا  الديمقراطية و كفيل 

يرفع علم العراق فقط وطنا للجميع.

بريد 
القراء 

التى  اعدادكم  جلميع  متابعتى  خالل  من 
ترسلونها أقول لكم مبلىء فاهى

دكتور  دائماً  ..وموفقون  رائعة  من  أكثر 
رأفت جندى

ولنا تواصل مع العدد القادم إن شاء اهلل
خالص مودتى

 Hafez Elshear
 

 

احملرر
حافظ  أستاذ  حضرتك  تعليق  يسعدنا 

الشاعر 
حتياتى 
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)48(
قائد اجليش املصرى قبل حرب األيام الستة

ادوارد يعقوب

التراث  قصص  من  وهي  القصه  .تقول 
الشعبي أنه كان ثمه راعي غنم يقضي سحابه 
النهار وهو ينفخ بمزماره الخشبي بينما أغنامه 
ترعى العشب النضر. وفي صباح يوم وانامل 
غارق  وهو  الخشبي  مزماره  تداعب  الشيخ 
الحجم  كبير  ثعبان  ظهر  الشجي  اللحن  في 
يتلوى وانتصب من منتصفه راقصا طربا امام 
الراعي الذي انتابه شيئ من الذعر لكنه اثر ان 
يواصل النفخ في المزمار لعل الثعبان ينصرف 
عنه ورفع من صوت المزمار لكن الثعبان ما 
الى  بجسمه  انساب  ثم  ويرقص  يتلوى  انفك 
ثقب صخره عظيمه والشيخ الراعي يداري ما 
انتابه من هلع ثم ما لبث ان وجد الثعبان يعود 
رماها  الذهب  من  قطعه  فمه  وفي  غاره  من 
الى الراعي وانسل الى مكمنه,,ورفع الراعي 
في  يقول  وهو  عارم  فرح  في  الذهب  قطعه 
نفسه انه ذهب حقيقي!...ودس القطعه في جيبه 
والحيره  القريه  مشارف  نحو  بالقطيع  دفع  ثم 

تعقد لسانه.
عاد  حتى  التالي  الصباح  جاء  ان  وما   
ينفخ  وشرع  نفسه  المكان  الى  الراعــــــــي 
بمزماره وبعد لحظات ظهرالثعبان يتلوى حتى 
واجه الراعي وبدا بالرقص وما انفك يرقص 
والراعي يعزف حتى دب الوهن بجسد الثعبان 
الذهب  من  بقطعه  وخرج  مكمنه  الي  فانسل 
ورماها امام الراعي وعاد الراعي الى بيته...
 وهكذا نشات بين الراعي والثعبان صداقه 
جميله والفه وموده الراعي يعزف شجى اللحن 
اخفى  وقد  طربا  يرقص  يوم,والثعبان  كل 
من  له  هللا  حباه  بما  سعيدا  سره  الراعـــــي 

حظه وافر ورزق وفير
 وفي أحد األيام مرض الراعي مرضاً شديداً 
ألزمه الفراش لمده ليست بالقصيره فنادى ابنه 
الشاب واسرى اليه بسره وقال له ما عليك اال 
ان تذهب الى المكان وتنفخ بالمزمار وسوف 
تجد الثعبان راقصا امامك وسيرمي أليك قطعة 

الذهب فتأخذها وترجع
وحصل  والده  وصيه  ونفذ  الشاب  ذهب   
ولكنه  والثالثه...  والثانيه  االلى  القطعه  على 
هذا  أن  اغبياء! البد  نحن  كم   : نفسه  في  قال 
الثعبان يخفي كنزاً عظيماً ونحن هنا جالسين 
كل  ذهب  من  قطعة  يمنحنا  ان  منه  ننتظر 
يوم؟ سأقتل الثعبان غدا في الصباح واستحوذ 
الذهب كله دفعة واحدة... وفي الصباح  على 
الشاب يعزف على مزماره وقد  الراعي  كان 
اخفى بالقرب منه حجرا وما ان ظهر الثعبان 
حتى رفع الشاب الحجر عاليا واهوى به على 

الثعبان لكنه لم يصبه بل اصاب ذيله فانقطع 
ذيله فقط وفي لحظات كان الثعبان يقفز بجنون 
نحو الشاب وعضه عضه مميته سامه اردته 
الصخور  خلف  وتوارى  مكانه  في  صريعا 

وعاد
راع........  دون  اشتاتا  المساء  في  القطيع 
المنزل  إلى  العوده  في  الشاب  تأخر  وعندما 
استجمع الراعي قواة وذهب للبحث عنه فوجده 
قتيال .. واستشف الراعي ان ابنه قد اساء الى 

الثعبان .. فأخذه وواراه التراب. 
الراعي  ذهب  كثيره  أياماً  انقضت  بعدما 
مزماره  انغام  يرسل  المعهود  المكان  إلى 
لقد  له  وقال  الثعبان  ظهر  ثم  طويله  ساعات 
أراد ابنك أن يغدر بي ..قطع ذيلي فقتلته. قال 
الراعي: لقد توقعت ما حدث ...لكن دعنا نعود 
ونستأنف عالقتنا كما كنا....فاجاب الثعبان: ال 
يمكن..فانا لن أنسى ذيلي الذي انقطع وانت لن 

تنسى ابنك الذي مات......
 العالقات األنسانيه فى جوهرها هى عباره 
عن نوافذ أو أبواب مفتوحه نطل منها بغرض 
األبواب  هذه  البعض.  بعضنا  مع  التواصل 
الفرص  من  مجموعه  أال  هي  ما  والنوافذ 
أن  علينا  يتعين  زمني  إطار  داخل  محصوره 
بيننا  العالقات  هذه  لثبيت  خالله  من  نعمل 
وتحويلها إلى عالقات متينه مبنيه علي أسس 
سليمه من التفاهم والمحبه. لكن يجب علينا أن 
نعي أن هذه النوافذ ال تظل مفتوحه لالبد بل 
ويجب أن ندرك أنه من الصعب جداً بل تقريباً 
حال  النوافذ  هذه  فتح  نعيد  أن  المستحيل  من 
عرضاً  اعتبارها  يمكن  الفتره  هذه   . اغالقها 
مقدماً لك من أحد األشخاص..قد يكون عرضاً 
...لكنه  للحب  عرضاً  أو  للصداقه  ؛  للزماله 
محدد المده وفي خالل هذه المده يجب عليك أن 
تحدد ما اذا كان هذا العرض مالئماً لك فتقرر 
فترفضه  لك  ليس  العرض  هذا  أن  أو  قبوله 
لكن اذا انقضت الفتره الزمنيه المحدده وانت 
عليك  المعروض  بخصوص  قراراً  تتخذ  لم 
جداً  الصعب  من  ويصبح  النافذه  فستغلق 
المعامله  وسوء  الجفاء  بتكرار  أنه  فتحها.كما 
نوافذ  تبدأ  وبعضهم  األزواج  بين  خصوصاً 
تنفصم  حتى  تدريجياً   األنغالق  في  األتصال 
الجروح  ننسى  أن  نستطيع  العالقه وال  عري 
التي سببناها لبعضنا  الذي البعض.. وال نجد 
األنفصال  ويحدث  بها  لنتمسك  القشور  سوى 

شعورياً قبل أن يحدث جسدياً وفعلياً.   
 ]البقية ص 20[

عبد  اتبع 

منهجة  الناصر 

املعتاد في تفضيل الوالء قبل الكفاءة

صداقته  هي  مؤهالته  كل  عامر  احلكيم  عبد 

العميقة واخالصة لعبد الناصر

كانت خبره حكيم وعلمة قد توقفا عند عام 1953

تاميم  قرار  اتخاذه  عن  الناصر  عبد  عامر  عاتب   
القناة دون استشارته باعتباره قائد اجليش

ال  له  ويقول  الخر  وقت  من  يعاتبه  جمال  وكان 

استطيع ان انسى انك عاملتنى بصورة سيئة امام 

بغدادى وزكريا

عن ناصر قال: ماحدش فاهمه زيي ما يحبش حد 

أراده...  يريدنى قويا ولكن  له  او حد يكون  يعارضه 

طرطورا

عامر  املشير  ملكتب  نفوذ جديد  مبثابة  هذا  فكان 

وليس في اجليش  الدولة  للتحكم في كل قطاعات 

فقط

األيام  حرب  وقائع  تفاصيل  في  الدخول  قبل  رابت 
ان  الحرب،  انفجار  الى  أدت  التي  واالحداث  السته 
اعرض بالتفصيل حالة الجيش المصرى و سأخصص 
هذه الحلقه والتي تليها لقائد الجيش المصرى عبد الحكيم 
الناصر عن هزيمة  عامر والمسئول االساسى مع عبد 

مصر في حربها مع إسرائيل في يونية 1967.
ولد عبدالحكيم عامر في 11 سبتمر 1919 )يصغر 
( وذلك في قرية اسطال  باقل من عامين  الناصر  عبد 
حيث  األثرياء  من  تعد  والسرة  المنيا  سمالوط  مركز 
كان والدة الشيخ على عامر عمده القرية وله 7 اشقاء 
وشقيقتين وتخرج من الكلية الحربية عام 1938 والتقى 
باسيوط  العام في معسكر منقباد  الناصر في نفس  بعبد 
خالل خدمتهما معا هناك وعادا معا الى القاهرة بعد ان 
فيها  واقاما  هناك  شقه  استأجرا  حيث  صديقين  اصبحا 
الناصر الى السودان  معا. وفى عام 1939 سافر عبد 
في  الجيش  قائد  باشا  حيدر  خالة  بمكتب  حكيم  وعمل 
ذلك الوقت. ثم التقيا مرة أخرى في عام 1948 وكانا 
يتفقان في سخطهما على األوضاع السياسية وكان حكيم 
الناصر في تنظيم الضباط االحرار  اول من جنده عبد 
ويمكن للقارئ مراجعة الحلقات من البداية لمعرفة تاريخ 
عام  حتى  يفترقا  لم  اللذان  للصديقين  المشترك  الكفاح 
1967. وكما عرفنا من خالل الحلقات السابقة اتبع عبد 
الكفاءة  قبل  الوالء  تفضيل  في  المعتاد  منهجة  الناصر 
تابعيه على حساب  أمن  ثم  الشخصى أوال  أمنه  اى ان 
مصلحة الوطن والمواطن وعين فجاة عبد الحكيم عامر 
لعبد  العميقة واخالصة  الذى كل مؤهالته هي صداقته 
الناصر وبالتحديد  فى 18 يونية  1953 وكانت رتبته 
للجيش  قائدا  الناصر  عبد  عينه  عاما  وعمرة 38  رائد 
برتبة لواء )اى رقى 4 رتب( وقد اعترض معظم قادة 
االنقالب وقتها على هذا القرار ولكن لم يجرؤ احد على 
مخالفة عبد الناصر و مثله من الضباط يحتاج الى اكثر 
الدراسة  الترقى غير  تدرجا في  من خمسة عشر عاما 
والخبرة  ومواهب ضابط متميز ومتفوق وذو بطوالت 
حقيقية ليصل الى هذا المركز الخطير وليس بجرة قلم. 
لنظام  األساسية  اللوائح  ل  الخطير  التجاوز  هذا  احدث 
بين  واألحتجاج  الرضى  عدم  من  حالة  احدث  الجيش، 
الرتب الكبيرة انتهت بأستقالة معظم قادة الجيش ورتبه 
الكبيرة من الذين نجوا من اعتقاالت االنقالب واشهرهم 
قائد الطيران اللواء حسنى محمود وتولى بعده خلفا له 
صدقى محمود الذى استمر في منصبه حتى حرب األيام 
السته.  لقد كانت خبره حكيم وعلمة قد توقفا عند عام 
1953 و لم تزد قدرته عن قدرة ضابط صغير.  ولقد 
انه  الى درجة  الناصر وعامر  بين عبد  العالقة  تعمقت 
اطلق كل من عبد الناصر وعبد الحكيم اسم كل منهما 
على ابن االخر. كما تزوج حسين اخو عبد الناصر أمال 
السويس  انتصار  بعد  ابنة عامر.  وفى عام 1958 و 
موازية  هي  و  مشير  رتبة  الى  عامر  رقى  المزعوم 
لرتبة مارشال اإلنجليزية وتمنح فقط للقادة الذين يقودون 
جيشهم لالنتصار في احدى الحروب ولم تكن هذه الرتبة 
موجوده من قبل في اى بلد عربى. وعلى قدر توجس 
عبد الناصر وخبثه كان حكيم طيب القلب وشهما فكان 
يحنو على عبد الناصر ويستضيفة دائما نظرا لظروف 
الحلقات(   بداية  )راجع  القاسية  العائلية  الناصر  عبد 
وكان  عبد الحكيم الشخص الوحيد الذى استدان منه عبد 
الناصر في حياتة مما يثبت ثقته الكبيره في حكيم. كما 

الناصر من اسرة متواضعة ولكن حكيم كان  كان عبد 
شخصيتهما  في  التناقض  بعض  ورغم  ثرية  اسرة  من 
اخوه  من  اكثر  يعرفهما  من  لكم  يبدوان  كانا  انهما  اال 
بانه  عامر  هيكل  حسنين  الصحفى  وصف  حميميين. 
نومة  من  يستيقظ  فهو ال  بوهيمى  فنان ونصف  نصف 
قبل العصر وال ياوى الى فراشه اال في الصباح الباكر 
و كان محبوبا من الجميع نظرا لكرمه الشديد خصوصا 
و  المزايا  من  الكثير  عليهم  يغدق  الذين  ضباطه  مع 
والجنود  الضباط  مرتبات  كل  ورفع  والمال.   المراكز 
في  وإقامة  و سكن  تمثيل  بدل  من  لهم  البدالت  وابتدع 
المناطق النائية وبدل حرب وبدل جبهه وعالوات لتعليم 
األبناء و التمتع بمزايا نوادى القوات المسلحة وحصل 
التي  الدوله  في  اإلدارية  المناصب  اعلى  على  الضباط 
كان يوزعها عليهم دون حساب وأصبحت النسبة عالية 
الضباط   لكبار  الخارجية  بوزارة  السفراء  مناصب  من 
كان  اإلدارات.  مجالس  و  والمحافظين  المدن  ورؤساء 
عبد  جعلت  درجة  الى  المشير  يحبون  الجيش  افراد 
الناصر يخشاه فيما بعد حيث كان يثور افراد الجيش اذا 
ماقدم استقالة كما حدث في العديد من المناسبات  وهدد 
فيها  اذعن  هناك مواقف  كانت  وقد  بذلك.  الناصر  عبد 
الناصر  النصر له. مثال في عام 1960 فكر عبد  عبد 
في تعيين وزيرة وما ان علم عامر حتى استشاط غضبا 
وقام في اجتماع مجلس الوزراء وخلع حزامه من وسطه 
وحلف بالطالق لو دخلت »مره« عل حد تعبيره الوزارة 
! وتراجع بعدها عبد الناصر. وان كان بعد هذه الحادثه 
ببضعة سنين استطاع عبد الناصر ان يقنع حكيم بتعيين 
على  االمثله  ابلغ  ومن  زيد.  أبو  حكمت  وهى  وزيره 
حب حكيم لعبد الناصر انه في اثناء تواجدهما في اليمن 
نسى  قد  وكان  دوائه  لتناول  لمياه  الناصر  عبد  احتاج 
زجاجة المياه التي يحضرها معه ولما ناوله احدهم كوب 
ماء ليشرب خاف حكيم ان تكون المياه مسمومه فجربها 
زوجة  تقول  الناصر.  عبد  ناولها  ثم  وانتظر  أوال  هو 
بين  حدث  خالف  اول  ان  الحميد  عبد  برلنتى  المشير 
عامر وعبد الناصر كان قبل االنقالب باعتراض عامر 
على محاولة عبد الناصر الفاشلة قتل حسين سرى حيث 
قال له ليس حسين هو عدونا انما النظام فلو قتلناه سيأتى 
عامر  عاتب   1956 عام  وفى  وتستطرد  بغيره  النظام 
عبد الناصر عن اتخاذه قرار تاميم القناة دون استشارته 
عبد  ونبه  القرار  على  واعترض  الجيش  قائد  باعتباره 
وحاول  يتراجع  لم  األخير  ولكن  الى خطورته  الناصر 
عندما  السويس  حرب  اثناء  في  انه  واضافت  طمانته. 
المصرى في  الجيش  التي اعدت لسحق  بالكماشة  تيقن 
سيناء اقترح على مجلس الثورة سحب الجيش ولكن عبد 
الناصر رفض  والبغدادى وزكريا محيى الدين واصر 
الناصر  عبد  وجهه  في  ثار  و  االنسحاب  على  عامر 
وبعدها  االستقاله  و  الناصر  لعبد  القيادة  بترك  وهددهم 
انقذ  الذى  االنسحاب  على  ووافق  الناصر  عبد  تراجع 
الجيش المصرى على حد تعبيرهم. ولكن هذا الخالف 
يعاتبه من  اثار سلبية على عالقتهما وكان جمال  ترك 
وقت الخر ويقول له ال استطيع ان انسى انك عاملتنى 
برلتنى  وتستمر  وزكريا.  بغدادى  امام  سيئة  بصورة 
اقالة  عامر  من  طلب  قد  جمال  كان  فتقول  السرد  في 
القادة  مع  تحقيق  واجراء  الطيران  قائد  محمود  صدقى 
ولكن عامر رد عليه : مين اللى يتحاكم؟ صدقى محمود 
علشان ماقدرش يحارب فرنسا وانجلترا وإسرائيل واال 
ال أمم القناة وماقدرش يقدر الموقف صح؟. كان الوحيد 
القادر على مجابهة عبد الناصر ولم يستطع عبد الناصر 
كما غدر  به  يغدر  ان  قبل 1967  ال 15 عاما  طوال 
بكل من عارضة النه خاف من ثورة الجيش الذى كان 
عامر  ان  برلنتى  أيضا  وتذكر  جيبة.   في  حكيم  يملكه 
قال لها عن عبد الناصر » ماحدش فاهمه زيي لكن ما 
يحبش حد يعارضه او حد يكون له أراده ، يريدنى قويا 
ولكن طرطورا وكلما وقع خالف اتركه يندم فهو يعرف 
انى ال اعمل ضده وانى مسئول عن سالمته وانا الذى 
امنه وامن  الخاص ومازلت مسئول عن  كونت حرسه 
البلد«. قال محد حسنين هيكل عن عامر بانه كان يدير 
الجيش والبلد من »مصطبه«  وأيضا أضاف ان عامر 
الجيش( وال  لقيادة كتبيبة )وحدة من وحدات  ال يصلح 
كان  الذى  الناصر  عبد  على  ذلك  يقل  لم  لماذا  اعرف 
شريكا له في معظم القرارات وكان يتبع نفس األسلوب 
ومن  المحدوده!!!  اإلمكانيات  نفس  وله  البلد  إدارة  في 
الخالفات الحادة أيضا بين عبد الناصر و حكيم ما حدث 
بعد انفصال سوريا وتحميل عبد ناصر حكيم مسؤلية ما 
حدث و لكن برلنتى تدعى ان المشير اتهم عبد الناصر 
انه سبب االنفصال بقررات التاميم واإلصالح الزراعى 
في سوريا التي اثارت السوريين وكان عامر قد اعترض 
على هذه القرارات ولكن ناصر اصر عليها واصدرها.   

تقليص  الناصر  عبد  أراد   1962 عام  في 
اختصاصته  من  الكثير  وسحب  عامر  نفوز 
فالف مجلسا للرئاسة مكونا من بعض أعضاء 
من  واخرين  السابقين  الثورة  قيادة  مجلس 
أجتماعات  احد  فى  عامر  وفوجئ  الجيش. 
المجلس بان جدول االعمال يتضمن النظر في 
تخصصات قائد القوات المسلحة من الترقيات 
وتعيين قادة الكتائب وابعاد الضباط التي يرى 
انها غير صالحة وقد غاب عبد الناصر بحجة 
اللطيف  لعبد  الرئاسة  وترك  صحية  وعكة 
وهروب  هذا  ماوراء  عامر  وفهم  البغدادى، 
فطلب  المباشرة  المواجهه  من  الناصر  عبد 
تأجيل المناقشة لحين التشاور مع ناصر ولكن 
واصر  التاجيل  رفض  البغدادى  اللطيف  عبد 
المناقشة فارادو االحتكام الى األصوات  على 
وقد اعترض عامر ولما وجد ان من يؤيدونه 
اعلنهم  ان  بعد  المجلس  وترك  غضب  اقلية 
باالستقالة وأرسلها الى عبد الناصر عن طريق 
شمس بدران  وابلغ قادة الجيش الذين ارسلوا 
الى  تدعوه  برقيات  الناصر  عبد  الى  جميعهم 
الناصر  عبد  اهتز  وقد  االستقالة  قبول  عدم 

و  نصر  صالح  له  وارسل  واسرع  وانزعج 
شمس بدران وعباس رضوان الذين استمروا 
ذهب  وبعدها  ساعتين  لمدة  معة  النقاش  في 
اللقاء  استمر  حيث  الناصر  عبد  للقاء  معهم 
بينهما لمده عشر ساعات وانتهى االمر بعودة 
عامر ليس نائبا للقائد األعلى للقوات المسلحه 
مكتب  المسلحة وحصل  للقوات  عام  قائدا  بل 
وهى  إضافية  جديدة  امتيازات  على  المشير 
تعينه لكل األماكن االداريه الشاغرة في الدولة 
المشير  لمكتب  جديد  نفوذ  بمثابة  هذا  فكان 
عامر للتحكم في كل قطاعات الدولة وليس في 
المشير  الناصر عين  عبد  ان  بل  فقط  الجيش 
نائبا لرئيس الجمهورية في يناير 1963. والى 

تكملة الموضوع في الحلقة القادمة.
المشير:  اغتيال  مؤامرة   -1 المراجع: 
عبد  وانا:برلنتى  المشبر   -2 فوزى.   محمود 
الحميد   3- اعترافات قادة حرب يونيىة:سليمان 
الفريق  أكتوبر:  على حرب  شاهد   -5 مظهر 
يوليو   23 ثورة   -6 الحديدى   الدين  صالح 
االنفجار   -7 الجمروش   الثانى:احمد  الجزء 

1967:محمدحسنين هيكل 

املفتوحه...  النوافذ 
الصوم الكبري ....نظره يف 

العالقات األنسانيه   
بقلم مسري جرجس



روحيات6

صغيرة جدا الى حيثما شاء قصد المدير؛ 
فكم يتباهى القبطان عند تقاعده بخلع دفة 
في  وتعليقها  قادها  طالما  التي  السفينة 
بقيادته  مفتخرا  ببيته  المعيشة  حجرة 
لهذا العمالق بمساعدة هذه الدفة الرائعة 
التشكيل. فصانع السفن يقدر هذه القطعة 
الصغيرة اعظم تقدير حتي انه يتفنن في 

نحتها  وتشكيل  رسمها 
من  والتأكد  وتلميعها 

وزنها وثقله علي محور 
دقة  بكل  الحركة 

في  الن  وذلك 
يده مصير هذا 

يعقوب  والرسول  المتحرك.  العمالق 
)يعقوب 3( يصف  اللسان  اصحاح  في 
اللسان بأنه كالدفة الصغيرة التي تتحكم 
لذلك  االنساني،  البشري  الكيان  كل  في 
كل  بملح  مملحا  كالمنا  يكون  ان  يجب 
حين صالحا حتي يعطي نعمة للسامعين 
والمستمع،  المتكلم  من  كال  ويبني 
واحباؤه  اللسان  يد  في  والحياة  فالموت 
وهذه   .)21  :18 )امثال  ثمره  يأكلون 
في  لشعبه  االله  الرب  وصية  كانت 
القديم حيث قال لهم:« ليبارك كل واحد 
أخيه« )سفر العدد 6 : 23( ؛ وهو ما 
الرسولية،  بالبركة  المسيحية  في  نعرفه 
وهي البركة التي تعهد كل كاتبي الكتاب 
الكالم  كل  ختام  الجديد  بالعهد  المقدس 
الي  جيل  من  نحن  نتناقلها  وبالتالي  بها 
لشعبه  ممتدة  االله  الرب  فبركة  جيل، 
بواسطة  تخرج  التي  فالكلمة  االبد.  الي 

دفة صغرية
د. روز غطاس

النفس  بداخل  عما  تحتوي  اللسان 
سلبية  تكون  قد  مشاعر  من  االنسانية 
والسب  واالحباط  والمرارة  اللعن  مثل 
عنها  يقول  التي  السموم  من  وغيرها 
االنسان؛  تنجس  انها  المقدس  الكتاب 
واما تكون كلمات مملحة بالحكمة والثقة 
من  واالمانة  والصدق  والفرح  والسالم 
الصفات التي تدل علي وجود روح 
المتكلم.  وكيان  قلب  في  االله  الرب 
وتحضرني هنا قصة باالق بن باعور 
الذي اشتراه احد الملوك االعداء 
لشعب الرب ليلعنهم حيث 
بقوة  عارفا  الملك  كان 
النبي  هذا  بها  ينطق  سوف  التي  الكلمة 
شعب  يلعن  ان  له  كيف  لكن  الكاذب؛ 
محاوالته  فبات  بنفسه،  الرب  باركه 
بالفشل )سفر العدد 22 ، 23(. فالكلمة 
التي تخرج من الفم تحمل فكر ومشاعر 
او  ننزعج  ما  فكثيرا  قائلها.  واحاسيس 
مننا  فتخرج  نفرح  او  نحبط  او  نغضب 
كلمات وافعال تعبر عما يحدث ويجول 
داخل انساننا الداخلي. العل ينبوعا ينبع 
من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل 
زيتونا،  تصنع  ان  تينة  اخوتي  يا  تقدر 
يصنع  ينبوع  كذلك  وال  تينا؟  كرمة  او 
قلبي  كل  من  اصلي  وعذبا!  مالحا  ماء 
نعمة  تعطي  صالحة  كلمات  تنبع  ان 
للسامعين وشفاء للنفس المتعبة والحزينة 
والمنكسرة. فكتفاح من ذهب في صحن 
وقتها)  في  الصالحة  الكلمة  فضة  من 

امثال 25 : 11 (.

مجموعة  البابا:  إختيار 
فى  يتشاورون  أخذوا  الناخبون 
هما  راهبني  أبني  بني  تامة  حرية 
دير  من  جرجس  القمص  الراهب 
غنيه  أسرة  من  وهو  البراموس 
قسقام  كرسى  ضمن  مير  من 
الراهب  وإلى  احملرق  الدير  مبنطقة 
وجذب  شد  وبعد  يوحنا  القمص 
الراهبني  يأخذوا  أن  الراى  أستقر 
وأودعوهما  الوالى  عن طريق جند 
أشهر.  ثالث  ملدة  الوالى  بيت  فى 
الرأى  أستقر  النهاية  وفى 
جرجس  الراهب  على  اهلل  بإرشاد 
متاؤس  البابا  بإسم  فرسموه 
الرابع رقم 102 وكان املقر البابوى 
يجلس  ولم  زويله.  حارة  كنيسة 
ولكن  املرقسى  الكرسى  على 
يكتفى الوقوف بجانبه ودأب البابا 
على العناية بالرهبان واملنقطعني 
وإفتقاد اليتامى واألرامل واملرضى 

واملسجونني.
إضطهد  والضريبة:  احلكام 
الكنائس  بغلق  القبط  األتراك 
وإغالق املنازل اخلاصة بهم فإن أراد 
أن يخرج أحد يدفع للجندـ  وحدث 
أن ذبح اجلنود الترك إمرأة خليعه 
القبط  بيوت  جميع  بغلق  وأمر 
ملن  عليهم  ثقيلة  غرامة  وفرض 
غرامة  وسموها  منزله  فتح  يريد 
 1664 عام  وفى  املهدور  الدم  ثمن 

ضريبة  يدفعون  القبط  كان  م 
أو  للمساجد  يسددونها  موحده 
أبو  البكرى )لكونه سليل  للشيخ 
العظماء  لبعض  أو  الصديق(  بكر 
لقب  عليهم  يطلق  كان  الذين 
تسمى  كانت  وهذه  )السادات( 
أخرى  وضريبة  الشرعى(  )اإللتزام 
بإسم  تعرف  السلطان  خلزينة 
الضرائب  وهذه  السلطان(  )إلتزام 
أضعفت الفقراء من القبط فهرب 
الكثير إلى اجلبال ألن من لم يدفع 

نصيبه الكرباج.
معجزات البابا: 1( أحد األقباط 
ضرائب  فوضع  للوالى  تزلف 
البابا  القبط فعاتبه  أضافيه على 
ثم نهاه عن الشر فلم يعد العتاب 
وال النهى فحرمه وفى مدة قصيرة 

مات هذا القبطى شر ميتة.
2( فصل بني زوج تزوج إمرأة ثانية 
الثانية  عرفته  وملا  األولى  وهجر 
املسيح  السيد  قال  حامل  أنها 
وفيما  والباطل  احلق  بني  يفصل 
املرأة بسقوط  هما خارجان وجدت 

اجلنني ورد الزوج إلى زوجته األولى.
كنيسة  بهدم  الغوغاء  أراد   )3
البابا  فأعتكف  سيفني  أبى 
هذه  بصاحب  وتشفع  بالصالة 
البيعة فلما ذهب الغوغاء ومعهم 
تركى( فناموا بجانب  األغا )حاكم 
الكنيسة ألن صباحاً سيهدمونها 
وبالليل سقط عليهم حائط منزل 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
البابا متاؤس الرابع )املريى( رقم 102 عام 1660 م 

احلمقى  مشورة  بدد  وبذا  مجاور 
اإلميان  يعلمهم  لشعبه  كتب  ـ 

األرثوذكسى.
أربع  إنقضاء  بعد  البابا:  نياحة 
تنيح  شهور  وثمان  سنه  عشر 
دير  لرئيسة  ما عنده  بعد تسلمه 
الراهبات لتسلمه للبابا اآلتى ودفن 

حتت هيكل كنيسة أبى سيفني.
فانسلب  الراهب 
كتاباً  كتب  الدومينيكانى: 
القبطية  الكنيسة  تاريخ  عن 
وإستخدام الزيت فى إضاءة الثريات 
اإليقونات  توضع  وملاذا  بالكنيسة 

فى الكنائس.
هو  الساحر:  أبريست  إبن  أور 
الشرق  ملك  بنت  وأمه  ساحر  إبن 
ترك السحر وآمن باملسيح وترهنب 
وأصبح أسقف الفيوم بنى كنيسة 
ناحية  خشبه(  )أبو  غبريال  املالك 
من  وسكانها  ديراً.  وأصبح  الفيوم 
وكتب  ـ  اآلباء  أبى  يعقوب  عشيرة 
دميانه  الست  دير  عن  فانسلب 
التى تظهر فى قبة كنيستها يوم 

عيدها.
املالئكة  رئيس  أيقونة  قصة 
جتار  متكن  أن  حدث  ميخائيل: 
املالك  أيقونة  أخد  البندقية 
مارمرقس  كنيسة  من  ميخائيل 
لوقا  رسمها  التى  باألسكندرية 
فلم  إيطاليا  إلى  ألخذها  البشير 
أراد  فأعادوها.  السفينة  تتحرك 

جنوى غاىلقرأت لك 
حقيقة الشعور بالوحدة  

By  Shannan Martin

يكسر  الذي  الوحيد  الشعور  إن 
باالحباط  الشعور  هو  ليس  نفسي 
او الغضب بل هو الشعورالعميق  
الشعور  فإن  لي  بالنسبة   ، بالوحدة 
يقدر  او  يسندني  أحد  لي  ليس  بانه 
احاسيسي   توازن  أعادة  علي 
اوالوقوف خلفي  هو لب الموضوع 
منطوية  كأنسانة  أنني  يبدو  وقد 
بالفعل محصنة ضد الشعور بالوحدة 
وإذا أخذت  يوم عطلة فأنني أقضية 
فرق  هناك  ولكن  الناس  عن  بعيدا 
بأنك  والشعور  الخلوة  بين  كبير 
منسي وغير مرئي ، وهذا الشعور 
أتخبط  ويجعلني  بي  يعصف 
وكنت   ، بالمرارة  أشعر  ويتركني 
ال أفهم لماذا ال يحميني هللا من كل 
هذا  شعوري  أن  وأدركت  ؟  هذا  
ويؤججها  الشيطان  يستخدمها  أداة 
فقد أستطاع العدو أن يقنعني بأنني 
ولقد  ومنسية  العالم  هذا  في  وحيدة 
من  مقدس  جزء  بارادتي  سلمته 
في  الطعم  لي  يضع  وهو  فكري 
الفخ ويتركني أسقط فيه كالعصفور 
وهذه  والشك  الخوف  ويتملكني 
الذي  لالنهيار  المضمونة  االدوات 
من  أكثر  يزيد  وما  اليه،  يهدف 
هي  بالوحدة  والشعور  ضعفي 
والتي  االجتماعي  التواصل  مواقع 
المناقشات  هذا  لكل  منها  أحتاج  ال 
ولكني أعود لها ثانية ، يا صديقي 
أود أن أقول لك ان الشعور بالوحدة 
كذب وهو من الشيطان الذي يتعامل 
مع ايدي فارغة وعيون ميتة ولهذا 
ارفع يداك بالصالة وعيناك نحو هللا  
الشعور  هذا  من  ينشلك  الذي  فهو 
الذي ال يستطيع أحد الخروج منه ، 
ومن ناحية أخري أقبل هذا الشعور 

كعطية من هللا الذي وقعنا معه عهدا 
لنا  الناس  رفض  من  المعناة  علي 
ألجل  واالصحاب  االقرباء  وحتي 
أن نتبعه   وقد كتب  أحد المؤلفين 
المسيحيين في كتابه ) تكلفة التلمذة( 
ينعزل  أن  هللا  أرادة  إنها   « يقول 
علي  فقط  نظره  ويثبت  الرجل 
هللا« وهللا  قد يسمح لنا احيانا  بالم 
الوحدة حتي نعترف به و نشعر بالم 
االخرين، ، ومع ذلك  أجدني أحيانا 
أرثي لنفسي التي تريد الخروج من 
هذا الشعور واجري ألمي وزوجي 
قد  و  الراحة  عن  أبحث  وأخوتي  
اتطلع لشخص ما ليرمي لي طوق 
من  شعبه  يحب  فاهلل  نعم  ؛  النجاة 
خالل محبة شعبه لبعضهم البعض 
هوالء  نحب  أن  واجبنا  ومن 
سواء  بالوحدة  يشعرون  الذين 
مرسيدس  سيارات  يركبون  كانوا 
قاعة  في  بجوارنا  يجلسون  او 
فقد  للمسنين  بيت  في  او  الرياضة 
يجد هوالء من خاللنا طوق النجاة 
لنؤمن  الوقت  من  نحتاج  كم  ولكن 
من  عمل هللا  ويكتمل  ونعيشه  بهذا 
فرصة  للشيطان  نعطي  وال  خاللنا 
ليدمرنا وأن نعتمد علي معونة هللا   
واذا كنت وحيدا اليوم اسمح لي بأن 
أذكرك بانك لست وحيدا ،فالشعور 
حدود  داخل  موجود  غير  بالوحدة 

محبة هللا لك.
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يفلحوا  فلم  سرقتها  العربان 
خوفاً  الكنيسة  كهنة  أخذها  ـ 
هدم  الذى  نابليون  من  عليها 
أن  من  خوفاً  املرقسية  الكنيسة 
لهم  كحصن  األجنليز  يتخذها 
وذهبوا بها إلى كنيسة مارمرقس 
برشيد وهم أيضاً خوفاً من احلروب 

باألسكندرية.

البابا يؤنس السادس عشر 
رقم 103 عام 1670 م

أنظار  إجتهت  البابا:  أنتخاب 
أنطونى  األنبا  دير  إلى  الناخبني 
اهلل  يحركها  قلوبهم  ووقعت 
إبراهيم إذ كان يعمل  الراهب  إلى 
طوخ  من  وهو  ذلك  قبل  صرافاً 
ورسموه  فإستصحبوه  النصاره 
بإسم البابا يؤنس السادس عشر 
رسامته  وبعد  املئة.  بعد  الثالث 
صعيد  فى  رعويه  برحلة  ذهب 
البحرى  والوجه  أسنا  حتى  مصر 

حتى األسكندرية.
الكنيسة:  ضد  الغرب  مؤامرة 
يحصلون  الغربيون  يأخذ  أن  جنح 
العالى  البابا  من  أمتيازات  على 
ولكن  املقدسات  على  للسيطرة 
األسالم  شيخ  ذهن  حرك  اهلل 
ليس  بفتوى  فلسطني  فى 

األرثوذكس.  غير  مزارات  للغربيون 
دير  بناء  إلى  الكاثوليك  فإجته 
القديسة كاترين فى األسكندرية. 
الراهب  ترجم  م   1694 عام  وفى 
الفرنسيسكانى مجمع خلقيدون 
األرسالية  رئيس  وكان  املشئوم 
بالصعيد  الفرنسيسكانية 
ثم  األسكندرى  بالبابا  وبدأه 
فى  اليسوعية  األرسالية  قامت 
لفرض  أرساليتني  بتأسيس  مصر 
الكنيسة  شئون  فى  التدخل 
ألن  ظنهم  خاب  ولكن  القبطية 
يقفوا  ولم  ـ  ينخدعوا  لم  القبط 
إلى هذا احلد بل عرض امللك لويس 
الرابع عشر عن طريق قنصله فى 
تعليم  أستعداده  يعرض  مصر 
على  فرنسا  فى  القبط  من  ثالثة 
حسابه اخلاص رفض جميع القبط 
ملك  فشل  فلما  ـ  الفرصة  هذه 
فأرسل  احلبشه  إلى  إجته  فرنسا 
طبيب ومترجم أيام ملك احلبشه 
ولكن  بذلك  فرحب  تكالهيمانوت 
والى السودان قبض على الطبيب 

الفرنسى والترجمان. 

]البقية ص  19[

البحار  عالم  علي  اطلق  من  صدق 
نعرف  غامض  واسع،  فهو  عالم،  كلمة 
االنسان  فضول  مثار  دائما  عنه،  القليل 
مخلوقاته  عمقه،  قوانينه،  حيث  من 
االشكال  في  الغريبة  العجيبة  وكائناته 
واأللوان، تأثير ضغط الهواء والحرارة 
والصوت  والضوء  والمغناطيسية 
من  وغيرها  والنحر  الرياح  وحركة 
العوامل المؤثرة علي هذا العالم العجيب 
معرفته  محاولة  في  تعمقنا  كلما  الذي 
اكتشافه  سحر  وزاد  غموضه  زاد  كلما 
علينا. فكل مسطح مياه له النوع المالئم 
او  القارب  او  المركب  او  السفينة  من 
الكانو او الرفت بشراع او بدون شراع، 
او  الحجم  كبيرة  مجداف،  او  بموتور 
او مراكب  تيتانك  او صغيرة.  متوسطة 
كمال  اكتشفها  التي  الفرعونية  الشمس 
المالخ عند سفح الهرم االكبر؛ او سفينة 
مكتشف  كولمبس  كريستوفر  سفن  مثل 
امريكا، ام سفينة حربية مثل سفن القرن 
ام سفينة تغوص في  الحادي والعشرين 
هذه  كل  والمحيطات؛  البحار  اعماق 
وهو  اال  واحد  شيء  في  تتفق  المعدات 
دفة صغيرة او موجه صغير يحرك هذا 
يطفو علي  الذي  الحديدي  الهائل  الجسم 
اخر،  اتجاه  الي  الواسعة  المياه  سطح 
فهوذا السفن وهي عظيمة بهذا المقدار، 
دفة  تديرها  عاصفة،  رياح  وتسوقها 
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2.39 % Fixed 5 Yr

2.20 % Variable 5 Yr
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STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

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

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

We work 
evrywhere

للسياسة  وجهان وجهة  
غير  واآلخر  مألوف 
الفيتنا  في  اليوم سائدا  نراه  ما  مألوف  وخاصة 
زمن  في   ماحدث  كل  فاقت  مأسي  من  الثالثة 
القرون الوسطي  بل كل العصور من قتل وتدمير 
وتشريد بل بدت تلك السياسة العالمية ممنهجة  في 
واحدة منها  لتؤلم يقينا  كل حواس البشر الذين 
الهوائي   البث  وعبر  الفضائيات   عبر  شاهدوا 
البحار  قاع  في  تغرق  بالكامل   عربية   اسر 
والمحيطات بعدما شردت اوطانهم  تحت مزاعم 
كاذبة  منها اسلحة دمار شامل  وديمقراطية بلهاء   
الشرعية  الهجرة غير  فلم يجدوا مالذ آمن غير 

التي تحولت إلي كابوس وحقيقة؟

األزمنة  سابق   في  كان  كما  الالجئ  يعد  فلم 
اصبح  بل  جديدة  يري شمس  لعله  بأمان  يرحل 
الهروب  من أوطان القتل والتشريد التدمير إلي 
أوطان الحرية وهم كبير فالموت طريق البديل له 
ربما ينجو  منه قلة محظوظة لكنها أيضا تعيش 
في  الحرية  مدن  ضفاف  بين  اليومي    الموت 
التطرف  شعارات  كل  عن  مختلف  تطرف  ظل 
المعروفة بكل لغات  بدت مفهومة  مهما كانت 

حيل المكر والغدر والنفاق 

بنزينة   الشاب عادل  المغربي   الفنان  ليطالعنا 
النمسا ببعض  والذي يعيش محنة االغتراب في 
)الالجئ   الدرامي  عمله  في  المسرحية  الحقائق 

والكابوس  والحقيقة( 

بمينودرامية  يتمتع   قالب  في  جاءت  والتي 
في  له  مسرحية  تجربة  أول  في  ساخرة   فردية 
بكل  الالجئ  محنة  من   تجسده  وما  المهجر 
أبعادها النفسية واالجتماعية  والثقافية واإلبداعية 
بال مبالغات لكونها الحقيقة التي شاهدتها العيون 
وسائل  وكل  بوك  والفيس  الفضائيات  زمن  في 

التواصل الرقمي !

وليد   جاء  الذي  المسرحي  العمل  هذا  ولعل 
ألالف  بل  مبدع   شاب  لمعاناة  حقيقة  تجربة 
تاريخية  حقائق  من  كثيرا  تؤكد  غيره  الشباب 
لن تحتاج إلي زيف في عصر القرية اإلعالمية 
الصغيرة  لتصبح موازين القوي بالقطع مختلفة 
فالذي يملك صوت مؤثر هو القوي علي األرض 
وليس صاحب الحق الضعيف مهما كانت الدراما 
موجعة في مسرحية الشاب المغربي الفنان عادل 
بنزينة بل بدت مثل عنكبوت يغازل كل حوائط 
وطن بلغة واقعية من خالل تعدد األدوار التي قام 
لها وهو  المسرحية  كبطل أوحد  تلك  بها داخل 
من  كثيرا  براءتها  يغتال  التي  الفتاة  دور  يؤدي 
مشاهد القتل والرصاص بل العربدة والالمقبول 

في اعماق عربية مهما بدت الصورة مقلوبة ؟

الالجئ  حقيقة  لكنها 
في الفيتنا الثالثة  الذي 
لكل  مادة  اصبح  
وسائل اإلعالم العربية 
لألسف  العربية  وغير 
وجهل  تطرف   من 
الخ   وفوضي  ومرض 
في  شاهدناه  ما  لكن 
يعد  لم  الدواعش  زمن 
صنع  من  النه   لغزا 
من جعلوا من )الالجئ 
العربي(   لعبة يومهم 
وسماء  بحر  بين 

وأرض! 

لتظل الصورة قاتمة 
عربية   اجيال  عبر 
مهما  المحال  قادمة 

زائفة  فهي  قلب  من  الصادرة  اإلبتسامة  كانت 
مع حكاية من حكايات  الالجئ العربي في زمن 

الدواعش؟

الذين كتبوا  كما تصورت عقولهم   المتطرفة 
خيالهم  صنع  من  عبارة  العربية   اوطاننا  علي 
المريض  الموت من وراءكم وأمامكم في قصيدة 
مازالت ترفض من قبل العقل العربي مهما كانت 

قسوة الجالد ؟

من  بعض  اإلنساني   الضمير  في  يبقي  لكن 
هو  وهذا  بالزيف  التاريخ  أيضا  كتبها  صفحات 
تاريخها   عبر  العربية  للسياسة  األمثل  الوجه 
وغير  األوربي  الالجئ  كان  أن  يوم  العريق  
بالدنا  في  العربي  الدفئ  غير  اليجد  األوربي  
الشمس  عنها  يمنعون  سوف  إنهم  توهموا  التي 
الزمان  قادمة  وعائدة   مهما كان غدر  لكنها  

المحال عاش الوطن العربي الحبيب!

الالجئ والكابوس 
واحلقيقة !!     

بقلم عبدالواحد حممد

.......................نساء ووطن !!
بأملانيا  للنشر  نور  دار  عن  صدر 
حممد  الواحد  عبد  العربي  للروائي 
كتابه  العربية  مصر  مجهورية  من 
مجموعة  يضم  وهو  ووطن(  )نساء  اجلديد 
من المقاالت التي نشرت في العديد من الصحف 
ويقع  الخليج  إلي  المحيط  من  الورقية  العربية 
القطع  من  صفحة   200 حوالي  في  الكتاب 

المتوسط ويبرز دور المرأة العربية في عصر اإلنترنت من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي 
ومدي قدرتها علي تبني العديد من قضايا وطنها بل دفعها إلي األمام ومن بين نساء الوطن اسماء 
عديدة فرضت نفسها علي األحداث الثقافية والرياضية والسياسية والعقائدية واالقتصادية والفنية 
بل والعامة ومنهم العداءة المغربية ووزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل سميرة موسي عالمة 
خيرية  المصرية  واألديبة  الطبيبة  سعداوي  نوال  العراقية  المهندسة  حديد  زها  المصرية  الذرة 
البروفيسورة  المطيري  غادة  الجزائرية  المناضلة  بوحيرد  جميلة  العراقية  المخرجة  المنصور 
الشخصيات  من  والعديد  لبنان  لحرية  ثمن  حياتها  دفعت  التي  اللبنانية  محيدلي  سناء  السعودية 
المواقف  من  كثير  في  الرجال  تفوق  وإرادة  بوعي  العتيقة  الوثنيات  كل  حطمت  التي  النسائية 
كتاب  كما ضم  أفضل  دوما  أجل مستقبل  الوطن حريته من  يكتبون علي جسد  لكي  واألزمات 
نساء ووطن بعض المقاالت التي عبرت عن فكرة اإلنتماء للوطن والمجردة من كل األهواء ومن 
بين تلك المقاالت التي ضمها كتاب نساء ووطن )هل يعود أبي ؟( ومدي اليقين بأن دور الرجل 
العربي والمرأة العربية هما ال ريب المحتوي للوطن بل الحفاظ علي نسله من أجل بقاءه عزيزا 

ذو كبرياء عزيزا مبدعا وثائرا من أجل الحق والنماء 
وللروائي العربي عبد الواحد محمد عدة روايات صدرت من قبل في فضاء الرواية العربية من 
بينهما رواية حارس مرمي التي جسدت صفحات من النضال الفلسطيني العربي ورواية جميلة 
التي تؤكد عمق العالقات المصرية الجزائرية العربية ورواية بدون أحزان أول رواية عربية عن 
عالم ذوي اإلعاقة والتي كانت ملهمتها امرأة عربية لم تقف اعاقتها البصرية أمام طموحاتها من 
مواصلة دراستها الجامعية بل السفر حول العالم بمفردها بل حققت ما يعجز عنه الرجال من الفوز 

بالعديد من الميداليات الذهبية في مسابقات رياضية. 

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 

ahram.teeb a@gmail.
co m

او اتصل باشرف اسكاروس    
(416)659-8744
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وهى  الكنديات  الصاحبات  احدى 
البالد  سكان  من   - العلم  مع   -
شخصيه  هى  فكره  االصليين..على 
تشكل  جدا ...فعال  ومتدينه  لطيفه 
مخالفا  يكون  ويكاد  نادرا  نموذجا  
البالد  مانعرفه عن سكان  لكل  تماما 
صحيح   كنديه  هى   - االصليين 
مع  انا  عربى...بس  بتعرف  ومش 
عنها  الكتابه  قبل  منها  استاذنت  ذلك 
او  اكتبه...  ما  بترجمة كل  ووعدتها 
سااكتبه عنها فيما بعد... النها الحقيقه 
شخصيه ثريه.... وتمتلك الكثير من 
من  القريبه  الشخصيه  مواصفات 
لكم  احكى  قريبا  وانشاهلل  المثاليه. 
الشخصيه  هذه  جوانب  من  بعض 
ماديا  مش  الثريه...  او  الغنيه 
وانسانيا...  فكريا...  لكن  طبعا... 
بنحكى  واحنا  الكالم  ياخدنا  ح  كان 
اللى  الجمله  وننسى  صاحبتى  عن 
بتحكى عن  واللى  بيها كالمى  بدات 
ندخل  المنزعجات...   الصاحبات 
معى  صاحبتى  الموضوع....  فى 
يوم  ذات  وجاءتنا  عملنا  مكان  فى 
تكلمنا  المهم  االنزعاج..  غاية  فى 
تصورى   : بقولها  الحكايه  وبدات 
قلت  كنيستنا   فى  بيحصل  اللى  ايه 
له : اهدى كده وفهمينى بالراحه ايه 
احنا  لى...  قالت  خير ...   : الحكايه 
دخلنا كنيستنا دى من فوق  ما يقرب 
عن  ودخلناها  سنه  العشرين  من 
تمام..  وكله  فيها  واتعمدنا  اقتناع... 
يعرف  ال  لمن  اوضح  احب  طبعا 
تتم  المسيحيه  الطوائف  من  كثير  ان 
وغالبا  سن   اى  فى  بها  المعموديه 
كل  ويعرف  كبير  الشخص  مايكون 
اننا  حين  فى  المعموديه...  عن  شئ 
وبنتعمد  كده  بنتولد    - كااورثوذكس 
فيه  ايمنعش ن  على دين والدينا -ده 
حاالت  االرثوذكسى  المذهب   فى 
كثير ل  ان بعض االشخاص بيتعمدوا 
وهم كبار سواء لتغيير  فى المذهب 
او الطائفه او الدين.. المهم صاحبتى 
بالكنيسه  قوى  مقتنعه  كانت  اللى 
بتاعتها ابتدت تخاف او تنزعج من  
رساله الكترونيه )اى ميل ( وكذلك  
ورقه رسميه وزعتها عليهم الكنيسه 
بقبولها المثليين كااعضاء  من افراد 
ال  وقد  وارد  طبعا  وده   ( الكنيسه 
ازعجها  ما  كثيرا(  صديقتى  يزعج 
مش  الكنيسه  ماقررته  هو  بالفعل 
الموافقه  ولكن  كاعضاء  قبولهم  بس 
على تزويجهم رسميا فى الكنيسه. انا 
كمان انزعجت ولكن  بعد حوار مع 
مينا ...  االنبا   اسقفنا   المكرم  ابينا 
علمت منه ان الورقه دى اتعرضت 
بالفعل على الكنيسه االرثوذكسيه بل 
وتم عمل اجتماع حضره كافة اساقفة 
برضه  سيدنا  المختلفه..  الطوائف 
االمر  هذا  من  جدا  منزعج  كان 
لواحد  انزعاجه  عن  عبر  وعندما 
من  االساقفه الجالسين بجواره اثناء 
االجتماع...  كان رد االسقف ببساطه 
: وايه يعنى ما انا كمان واحد منهم....  
انا جاى... على فكره كلمة جاى هنا 
او  اجى   حا  بمعنى  جاى   مش  دى 
 ..gay احضر .... دى جاى... يعنى
ياسنه سوخه ياوالد.. علمت ايضا انه 
فى هذا االجتماع اتطلب  من الكنيسه 
توافق   ان  االرثوذكسيه  القبطيه 
مستقبليا )بعد الشر( على تزويج اى 

اتنين  مسيحين يجولها... رجاله بقى 
مش  ستات...  ماقصدش( ...  )اسفه 
االنبا  من  ايضا  علمت   مشكله...   
مينا ان كنيستنا القبطيه االرثوذكسيه 
ذلك...  تماما  رفضت  بها  كعهدنا   -
خالص  الحكومه:   فعل  رد  وكان 
مش ح نوثق اى عقود ل اى جوازات 
تتم فى كنايسكم او ان اوراق التوثيق 
الزواج  حاالت  فى  حتى  تتعقد  ح 
كنيستنا  كده...  حاجات  العاديه  ... 
قالت برضه مش مهم... وال نقبل اال 
مبادئ كنيستنا اللى ماشيين عليها من 
اكثر من الفين سنه.. واللى استلمناها 
من اجدادنا... واللى حافظوا عليها... 
الغريب  الشئ  ودمهم...   بعمرهم... 
بعض  اصرار  هو  الموضوع  فى 
اسدال غطاء  الناس على  من هؤالء 
وتصرفتهم...  افعالهم  على  شرعى 
انت حر عايز تبقى جاى او لسبيان. 
ليه  بس  عاوز...  مانت  زى  ماشى 
من  وتشرعه  ده  تقنن  عايز  بالذات 
خالل كنيستنا... بالظبط زى المطلقين 
على  قضايا  رافعين  واللى  مدنيا 
انت  الطالق...  تقنين هذا  كنيستنا ل 
حر فيما تراه بس ما تمشيش الكنيسه 
على مزاجك... سيبكم من الكالم اللى 
وانزعاج  انزعاجى...  او  فات... 
صاحبتى...وفكروا معايا لو احنا فى 
حاجات...  فى  نعدى  فضلنا  كنيستنا 
فى  اللى  الضيقه  المصفاه  ونوسع 
تفتكروا   شويه....  شويه  كنيستنا 
برضه  ماهو  يحصل...  ح  اللى  ايه 
اخواتنا الكاثوليك فتحوا دماغهم ومما 
االرثوذكسيه  افكارنا  ورا  مشيوش 
النتيجه... كانت  فماذا  المعقده... 
التسييب او السرسبه....  اصل الناس 
دى مش ح تجيلك بوشوش شياطين 
ثياب  بيرتدوا  دول  ال  اوغيالن... 
جدا...  لطاف  وبيكونوا  حمالن... 
كيوت.  سو  و...  يعنى  ادمين  بنى 
الحنفيه  زى   ( السرسبه   او  التسيب 
اللى بتنزل نقطه نقطه( مش بتحصل 
مره واحده  .... يعنى مثال الشيطان 
مش ح ييجى فى يوم الصبح كده....  
وشك  وتغسل  بتستفتح  لسه  وانت 
ويقول لك... يال النهارده ياحبيبى...  
فالن...  نسرق  بعض  مع  نروح  ح 
الفالنيه...  الخطيه  نعمل  او  نقتله  او 
لطيفه...  بصوره  بييجى  الموضوع 
والباسها  الخطيه  وبتبسيط  مغريه... 
ثوب اخر مثل... عادى... او فوكك 
بقى من ام العقد االرثوذكسيه دى... 
تكون  وامريكا والزم   كندا  فى  انت 
حسب  وماشى  وحر  ومتفتح  الرج  
ما  انا  فيه...  انت  اللى  المجتمع 
بقولش انك تنفصل عن المجتمع بس 
بقول انت - وانا- نكون فى المجتمع 
ومش  وكنيستنا..  لمسيحنا  مرايا  ده 
من  دى  البلد  جايبنا  ربنا  ان  معقول 
او من  فيها  لينا رساله  مايكون  غير 
البلد دى  او جايبنا  مانشهدله...  غير 
المتحرره  االفكار  ورا  نمشى  عشان 
قوى دى وعشان مانكونش كالكيع... 
ما  لغايه  واحده...  واحده  نتنازل... 
لى  تقولوا  ابديتنا.. ح  نفقد  الشر  بعد 
بتوعظينا... ال انا مش واعظه... انا 
بفكر معاكم بصوت عالى وبا اوجه 
الكالم ده لنفسى... و ل اهل  بيتى... 

قبلكم.. 
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عاوزين .... نتجوز 

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

الصوم امُلقدس
 ليديا يؤانس

الصوم الُمقدس، يُطلق عليه أيًضا، 
الصوم الكبير، أو الصوم األربعيني، 
أسوة بصوم السيد المسيح، الذي صام 
أربعون يوًما )نهاًرا ولياًل(، ُمتواصلة 

بدون إفطار قبل الصلب.

مصر(  )مسيحيو  األقباط  يصوم   
إختلفت  وإن  الُمقدس،  الصوم 
في  مصر،  في  المسيحية  الطوائف 
اإلختالف  وأيضا  الصوم،  أيام  عدد 

في توقيت الصيام.

في الغالب يتفق األقباط األرثوذكس، 
األيام،  عدد  في  الكاثوليك،  واألقباط 
وإن إختلف توقيت الصيام، أما باقي 
قوانين  يتبع  ِمنُهم  فُكل  الطوائف 
وأيًضا  األيام  لعدد  بالنسبة  كنائسهم 

كيفية الصوم.

)األرثوذكس،  األقباط  يصوم 
اإلحتفال  قبل  يوًما   55 الكاثوليك( 

بعيد القيامة.
عن  عبارة  يوًما  وخمسون  الخمسة 
األربعين يوًما الُمقدسة الذين صامهم 
بداية  في  أسبوع   + المسيح  السيد 
الصوم يُطلق عليه أسبوع اإلستعداد 
يُعرف  الصوم  نهاية  في  أسبوع   +
بأسبوع األآلم والذي يتضمن الجمعة 
بعيد  اإلحتفال  ذلك  بعد  ثم  العظيمة، 

القيامة المجيد.

الكنيسة  تعيش  األآلم  أسبوع  في 
الُمؤلمة  األحداث  مع  بلحظة،  لحظة 
ُمتضمنة  المسيح،  السيد  عاشها  التي 
الوشاية به، وخيانة يهوذا له، وتسليُمه 
الذين ضغطوا علي  الكهنة،  لرؤساء 

بيالطس لكي يحكم عليه بالصلب.

بالصوم  ُسمي  الصوم  هذا  ولذا 
صلب  بذكرى  ُمرتبط  ألنه  الُمقدس، 

المسيح، وإتمام العمل الخالصي. 
المسيحيين ال  أن  البعض،  يعتقد  قد 
يصومون، ولكن في الحقيقة لو جمعنا 
عدد األيام التي يصومها األقباط في 

السنة نجدها تتعدي ثُلثي العام.

الصوم الُمقدس، يُعتبر من األصوام 
القاسية التي يصومها األقباط، تعتبر 
قاسية جًدا بالقياس للصيامات األخري 
التي يصومها األقباط، وأيًضا قاسية 
العقائد  بعض  لصيامات  بالُمقارنة 

األخري.

فمثاًل في الصوم الُمقدس، الشخص 
من  ُمعين  لعدد  إنقطاعي  يصوم 
الساعات بدون أكل أو ُشرب، وعدد 
ُممكن  اإلنقطاعي،  الصوم  ساعات 
حسب  علي  الشخص  يُحددها  أن 
طاقته الروحية والجسدية، أو يُحددها 

الكاهن )أب اإلعتراف للشخص(.

خالل  اإلنقطاعي  الصوم  فترة  بعد 
باإلفطار،  الشخص  يقوم  اليوم، 
والكنيسة إتفقت على أن يكون الطعام 
في هذا الصيام بنوعيات ُمعينة، فغير 
الحيوانية  الُمنتجات  بأكل  مسموًحا 
بعض  ولكن  البحرية،  الُمنتجات  وال 
يصومها  التي  األخري  األصوام 
األقباط قد تختلف في نوعيات األكل، 

فقد يكون مسموًحا بتناول المأكوالت 
البحرية.

أهم ما في الموضوع، أن األصوام 
ليست  الطعام،  ونوعيات  ومواعيدها 
مذكورة  ليست  أنها  بمعني  كتابية 
ولكن  الُمقدس،  بالكتاب  صراحة 
الكنيسة  آباء  وضعها  الطقوس  هذه 
في  التوحيد  من  كنوع  األوائل، 
وموضوًعا  شكاًل  واإلتفاق  العبادة، 
علي أن يلتزم شعب الكنيسة الواحدة 
بالعبادة الُموحدة، فليس من المعقول، 
فرد  كل  يقوم  أن  اإليمان،  من  أو 
العبادة  بُممارسة  الكنيسة  شعب  من 
العبادة  أثناء  هواه  حسب  على  ُكل 

الجماعية. 

ُمطالًبا  ليس  المريض  الشخص 
الطبيب  ذلك  يُقرر  والذي  بالصوم، 
يكن  لم  إذا  وحتي  الكاهن،  أواألب 
الشخص قادًرا علي الصوم ألي سبب 

آخر، فليس هناك إلزام بالصوم.

الصوم  يُقدم  الشخص،  أن  يُريد  هللا 
طواعية وليس إجباًرا، إلن لو الصوم 
في  يرغب  ال  والشخص  إجباًرا، 
الصوم، وتظاهر في العلن بالصوم، 
كيف  إذن  صائًما،  ليس  الخفاء  وفي 
تحُكم إذا كان الشخص صائًما أم ال؟!

عالقة  واإلنسان  هللا  بين  العالقة 
يُقدمها  العبادات  ولذا  جًدا،  خاصة 
اإلنسان طواعية، ومن ُمنطلق محبته 
هلل وليس كفرض ورهبة من العقاب!

من  لكان  فرض،  الموضوع  لو 
األفضل، أن يقوم هللا بعقاب اإلنسان 
أو حتي قتله إن لم يصوم أو يصلي!

هللا يُريد أن يري محبتنا في عبادتنا 
له، هللا ال يريدنا أن نتظاهر بالعبادة، 

هللا يريد ِمننا عبادة حقيقية.

يقف  أن  للشخص  الممكن  فمن 
ُمتظاهًرا للصالة وهو ال يُصلي! 

الناس  أمام  يتظاهر  أن  وممكن 
يتناول ما  الخفاء  بالصوم، ولكن في 

لذ وطاب وفي كل األوقات! 

أيًضا المسيح قد حذر من أن يكون 
يُظهرون  الذين  كالُمرائين،  الشخص 
للناس صلواتهم لكي يمجدوهم، فقال: 
كالمرائين  تكن  فال  صليت  ومتي 
في  قائمين  يصلوا  أن  يحبون  فانهم 
لكي  الشوارع  زوايا  وفي  المجامع 
انهم  لكم  أقول  الحق  للناس  يظهروا 
فمتي  أنت  وأما  أجرهم.  استوفوا  قد 
واغلق  مخدعك  الي  فادخل  صليت 
بابك وصل إلي ابيك الذي في الخفاء 
فابوك الذي يرى في الخفاء يُجازيك 

عالنية )متى 6: 6-5(. 

هللا في المسيحية وخاصة في العبادة، 
ال يُريدها إجباًرا ولكن طواعية.

العبادة  يريد  ال  المسيحية  في  هللا 
النابعة  الحقة،  العبادة  الشكلية، ولكن 

من القلب في حب هللا.
هللا في المسيحية يريد أن المسيحي 
الوقت  نفس  وفي  العبادة،  يمارس 

يحترم ُحرية اآلخرين.

أننا  بما  اللياقة  أو  الدين  من  ليس 
اآلخرين  علي  نفرض  أن  صائمين، 
أكل أو  ِمثلنا، وإذا كان  أن يصوموا 
الشخص  سيجعل  اآلخرين،  شرب 
لُعابه يسيل، وال يستطيع كبت شهوة 
أن  له  فاألفضل  والشرب،  األكل 
إن  صيامه  من  فائدة  ال  ألنه  يفطر، 
لم يستطع التحكم في نفسه وغرائزه.

 
في  أهلها  لزيارة  ذهبت  لي  صديقة 
مصر في وقت شهر رمضان، وكانت 
تستقل سيارة مع أهلها وشربت بعض 
مريضة  ألنها  السيارة،  داخل  الماء 
الدواء، وفجأة وجدوا  أخذ  والبد من 
الطوب والحجارة تنهال على السيارة 
بسبب شربة ماء داخل سيارة خاصة! 

بالذات،  الصوم  موضوع  في 
اإلنسان أحيانا يتلكك ألنه ال يريد أن 
يصوم، اسمعوا ماذا قال شعب هللا في 

القديم لربنا:

لماذا ُصمنا ولم تنظر؟
ذللنا أنفسنا ولم تاُلحظ؟

رد عليهم ربنا؛ هو أنا طلبت منكم 
أن تصوموا!

أنتم الذين تجدون مسرة في التظاهر 
َمثل  وأعطاُهم  صائمين،  بأنكم 
سيكون  هللا  بأن  ظن  الذي  الفريسي 
ُممتنا ألنه يصوم يومين في األسبوع 

)لو 12:18(.

يسره  ما  يصنع  ولكن  يصوم  أنه 
وليس ما يسر هللا.

الطعام  عن  الصوم  يريد  ال  هللا 
أذى  أو  ضرر  أي  عن  الصوم  بل 

لآلخرين! 
هللا سوف ال يستفيد شيئا من جوعك 
ولكنه يريد صوم النفس عن الشرور! 
هللا ال يريدك أن تدخل في خصومة 
يعتبر  ال  هذا  وتُدينهم  اآلخرين  مع 

صوًما مقبواًل أمام هللا!
وفي  تصوموا  أن  يريدكم  ال  هللا 
نفس الوقت تكيلون اللكمات لآلخرين 

عوض المحبة.

تُصم  ال  األبح:  يوساب  األنبا  يقول 
لحوم  تأكل  وأنت  والملح  بالخبز 
الناس بالدينونة والمذمة، ال تقل إني 
ُمتسخ  وانت  »نظيفا«  صوًما  صائم 

بكل الذنوب.

فالصوم المقبول الذي يريده هللا هو 
عن  عوًضا  المحبة  أعمال  تُقدم  أن 

األعمال التي تُشبع مسرتك الذاتية.

هللا يريد صوًما مقبواًل بمقاييسه ُهّو 
وليس بمقاييس البشر، فيقول »أليس 
الشر؛  قيود  حل  أختاره:  هذا صوًما 
المسحوقين  وإطالق  النير،  عقد  فك 
رأيت  إذا  نير؟!  كل  وقطع  أحراًرا 
تتغاضي  ال  وأن  تكسوه،  ان  عرياًنا 
عن لحمك؟!« )أشعياء 58: 7-6(. 
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انهيار  بعد  روسيا  في  تتردد  بدأت  همسات 
في  صوتا  تعلو  بدأت  ثم  السوفييتي،  االتحاد 
العديد من دول العالم عما يسمي بالمليار الذهبي 
نظريته  تطبيق  في  العالمية  الماسونية  ودور 
وتحقيقها. لذلك رأيت أن أسقط بقعة من الضوء 
الكاشف علي الماسونية العالمية ومن ثم دورها 
في بلورة نظرية المليار الذهبي وكيفية تطبيقه، 

وهو محور هذا المقال.

األحرار  البناؤون  أو  الماسونية  المنظمة     
أفرادها  يتشارك  عالمية  أخوية  منظمة  هي 
األخالق،  يخص  فيما  واحدة  وأفكار  عقائد 
واإليمان  والحياة  الكون،  تفسير  الميتافيزيقيا، 
بالسرية  المنظمة  هذه  تتصف  إلهي.  بخالق 
شعائرها  في  خاصًة  الشديدين  والغموض 
حقيقة  حول  اللغط  من  كثير  محط  جعلها  مما 
المحلّلّين  من  الكثير  يقول  حين  في  أهدافها، 
العالم  للسيطرة على  أنها تسعى  بها  المتعمقين 
وتوحيده ضمن أفكارها وأهدافها كما أنها تتهم 
و”ناشري  الديني”  الفكر  محاربي  “من  بأنها 

الفكر العلماني”.

   كلمة ماسون تعني باللغة االنجليزية هندسة 
مهندس  إلى  رمزاً  هذا  في  أن  البعض  ويعتقد 
أبيف  حيرام  إلى  رمزا  أو  األعظم.  الكون 
المعماري الذي أشرف على بناء هيكل سليمان. 
أو إلى فرسان الهيكل الذين شاركوا في الحروب 
للديانة  إحياء  إنه  البعض  يرى  كما  الصليبية. 
الفرعونية المصرية القديمة. وهناك العديد من 
المنظرين العرب الذين يرجعون الماسونية إلى 

الملك هيرودس أكريبا عام 43 م.

   من أشهررموز الماسونية

 

القائمة  الزاوية  ذات  المعماري  مسطرة  تعامد 
مع فرجار هندسي. ولهذا الرمز معنيان: معنى 
بسيط يدل على حرفة البناء، ومعنى باطني يدل 
زاويتين  به  بالمخلوق،  الخالق  عالقة  على 
أعلى  إلى  أسفل  من  تتجه  األولى  متقابلتين: 
وترمز إلى عالقة األرض بالسماء، واألخرى 
السماء  عالقة  على  لتدل  أسفل  إلى  أعلى  من 
الزاوية  بين  )جي(  حرف  ويوجد  باألرض. 
القائمة والفرجار، يري البعض أن هذا الحرف 
يرمز إلي الخالق أو اإلله )جود( ويري البعض 
)جيومتري(  هندسة  كلمة  من  حرف  أول  أنه 
)ِجماتريا(  كلمة  مصدرها  أن  آخرون  ويري 
أحبار  وضعها  التي  قانونا  الـ32  تعني  التي 
اليهود لتفسير الكتاب المقدس سنة 2000 ق.م.

الداخلي  التنظيمي  بالهيكل  السرية  تحيط     
بدأت  األخيرة  السنوات  في  ولكن  للماسونية، 
ويعتبر  سرية.  أقل  بطابع  تتصف  الحركة 
حول  الغموض  أو  السرية  أن  الماسونيون 
األعضاء  بين  التمييز  وكيفية  الحركة  طقوس 
االلتزام  عن  تعبير  مجرد  كان  التنظيم،  داخل 
المؤسسون  بدأها  التي  للحركة  والوالء  بالعهد 
األوائل وسارت على نهجها األجيال المتعاقبة. 

بالكنيسة  الناشط  أندرسون  جيمس  كتب     
1723م،  عام  الماسونية  دستور  اإلسكوتلندية 
بإعادة  فرانكلين  بنجامين  قام  عاما   11 وبعد 
طبع الدستور)عام 1734م( بعد انتخابه زعيماً 
للمنظمة الماسونية فرع بنسلفانيا. كان فرانكلين 
الماسونية والذي أضاف  في  جديداً  تياراً  يمثل 
االنتماء  لمراسيم  الجديدة  الطقوس  من  عدداً 
مرتبة  وهي  ثالثة  مرتبة  وأضاف  للحركة 
القديمتين  للمرتبتين  ماسون(  الخبير)ماستر 
األصلية  النسخة  الصنعة(.  وأهل  )المبتدئ 
للدستور الماسوني عبارة عن 40 صفحة عن 
إبراهيم،  آدم، نوح،  الماسونية منذ عهد  تاريخ 
موسى، سليمان، نبوخذ نصر، يوليوس قيصر، 
وبه  إنجلترا.  ملك  األول  جيمس  الملك  إلى 
المعتبرة  السبع  الدنيا  لعجائب  تفصيلي  وصف 
وأمور  تعاليم  وفيه  الهندسة.  لعلم  كإنجازات 
يقوم  أغاني   5 لـ  إضافة  للحركة،  تنظيمية 
األعضاء بغنائها عند عقد االجتماعات. ويعتبر 
الدستور بشكله الغربي المعاصر امتدادا للعهد 
الذين  اليهود  وأن  المقدس،  الكتاب  من  القديم 
أول  شيدوا  من  هم  موسى  مع  مصر  غادروا 
مملكة للماسونيين. وهناك أقاويل أن السامري 
او المسيح الدجال هو القائد، ولذلك يوجد رمز 
العين في كل شعاراته، ويعتبرون نفسهم الفرقة 

الثالثة عشر الضائعة من أسباط بني إسرائيل.

   توجد العديد من المقرات الماسونية في بلدان 
الدقة  وجه  على  يعرف  وال  العالم،  من  عديدة 
مدى ارتباط هذه الفروع مع بعضها وفيما إذا 
في  الماسونيين  لجميع  رئيسياً  مقراً  هناك  كان 
العالم. يظن البعض أن معظم الفروع هي تحت 
إشراف ما يسمى المقر األعظم الذي تم تأسيسه 
على  ويطلق  بريطانيا،  في  م   1717 عام 
رئيس هذا المقر تسمية الخبير األعظم )جراند 
كبيرة  درجة  إلى  شبيه  المقر  وهذا  ماستر(، 
تطلق  أخرى  مقرات  وهناك  مدنية،  بحكومة 
على نفسها تسمية “المقر األعظم”. ويمكن أن 
أعضاء  معين  أعظم  مقر  اجتماعات  يحضر 
يكون  أن  شرط  آخر  أعظم  مقر  إلى  ينتمون 
هناك اعتراف متبادل بين المقرين األعظمين، 
ألعضاء  يسمح  ال  الشرط  هذا  يتوفر  لم  وإذا 
مقر معين بأن تطأ أقدامهم أرض المقر األعظم 

اآلخر.

رموز  حول  الغموض  من  الكثير  هناك      
السنوات  وفي  الماسونية.  وتعامالت  وطقوس 
األخيرة أدرك قادة الماسونية أن هذا الغموض 
التي  السرية  وأن  الماسونية،  صالح  في  ليس 
تم  قد  الحركة  بدايات  في  ضرورية  كانت 
المؤامرة  نظريات  من  الكثير  لنشر  استغاللها 
حول الحركة، فقامت الحركة بدعوة الصحافة 
األمور  بعض  على  االطالع  إلى  والتلفزيون 
لم  ولكن  الجلسات  بعض  وتصوير  المتحفية 
مشاهدة  أو  بتصوير  اإلعالم  لوسائل  يسمح 

جلسات اعتماد األعضاء.

بدياًل  معتقداً  أو  ديانة  الماسونية  تُعتبر  ال     
الخالق  فكرة  عن  الماسونية  ونظرة  للدين، 
الموحدة  السماوية  لألديان  مطابقة  األعظم 
الرئيسية. يعتبر العضو حراً في اختيار العقيدة 
الخالق  بفكرة  لإليمان  له  مناسبة  يراها  التي 
الدين  أو  المسميات  عن  النظر  بغض  األعظم 
الذي يؤمن به الفرد، وقد تم قبول أعضاء حتى 
من خارج الديانات التي تعتبر ديانات توحيدية 
يتهمون  من  هناك  والهندوسية.  البوذية  مثل 
الديني  الفكر  محاربي  من  بأنها  الماسونية 

العلماني  الفكر  وناشري 
القوانين  أو  الدستور  ولكن 
يقول  للماسونية  األساسية 
يمكن  الماسوني ال  إن  نصاً: 
أحمقاً”  “ملحداً  يكون  أن  أبداً 
إذا توصل لفهم الصنعة، كما 
عبارة  الدستور  في  يوجد 
يمكن  ال  إنه  بالتحديد:  تقول 
جديد.  كعضو  الملحد  قبول 
وهذا الجدل تمت إثارته عام 1877 في فرنسا 
عندما قام الفرع الفرنسي بمسح هذه العبارة من 
في صفوفها،  الملحدين  بقبول  وبدأت  الدستور 
وخلق  السويسري،  الفرع  المنحى  بهذا  وتاله 
البريطاني  الفرع  بين  االنقسام  من  نوعاً  هذا 
نوفمبر   13 وفي  ولكن  الفرنسي،  والفرع 
1889 صرح أحد كبار الماسونيين في أريزونا 
يؤمن  أن  يمكن  العضو  إن  المتحدة  بالواليات 
أن  وال ضير  األعظم،  للخالق  متعددة  بمفاهيم 
يكون الخالق األعظم عبارة عن فكرة أو مفهوم 

ذات مستوى عاٍل يكونه اإلنسان لنفسه.

   يعتبر بعض المناهضين للماسونية والمؤمنين 
بـنظرية المؤامرة أن المنظمة في حقيقتها منظمة 
سياسية واقتصادية عمالقة هدفها الرئيسي هو 
على  السيطرة  طريق  عن  العالم  على  الهيمنة 
وسائل اإلعالم واالقتصاد العالمي والتغلغل في 
صفوف الكنيسة الكاثوليكية. وحسب الموسوعة 
الكاثوليكية الحديثة فإن طوائف مثل المورمون 
والثورة  واالشتراكية  الشيوعية  مثل  وتيارات 
ما  أتاتورك  كمال  مصطفى  وحركة  الفرنسية 
هي إال تيارات تفرعت من الماسونية، والتيار 
منتسبي  كبار  بين  الجنسي  بالشذوذ  يقبل  الذي 
البعض  يعتقد  كما  ماسونية.  صنيعة  الكنيسة 
المتحدة  الواليات  أن أقوى دولة علمانية وهي 
مبنية أساساً على المفاهيم الماسونية إذ كان 13 
ممن وقعوا على دستور الواليات المتحدة و16 
المتحدة ماسونيين ومنهم  الواليات  من رؤساء 

جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين.

التي يروج  الذهبي  المليار  نأتي لنظرية     ثم 
في  يرون  الذين  المؤامرة،  نظرية  دعاة  لها 
كل فشل سياسي أو اقتصادي أوحتي رياضي 
يحيق بالعالم الثالث وخاصة شرقنا األوسط هو 
مؤامرة غربية صهيوأمريكية ماسونية. وأنا ال 
أنكر أن هناك العديد من المؤامرات ولكن أؤمن 
أيضا أن عبء هذه المؤامرات يقع علي سذاجة 
واالقتصادي  السياسي  الفكر  انعدام  أو  وسوء 
لدي ساستنا وقادتنا المغاوير ووقوعهم بسهولة 

في حبائل هذه المؤامرات.

   وتقول هذه النظرية ببساطة شديدة إن عدد 
وموارد  مليارات   7 تجاوز  قد  األرض  سكان 
احتياجات  تلبية  تستطيع  ال  الطبيعية  األرض 
لو أرادوا أن يعيشوا أو  المليارات. ألنهم  هذه 
يستهلكوا بطريقة اإلنسان األمريكي لكنا بحاجة 
الذي  الحل  إلى موارد ست كواكب أخرى. و 
ارتأته هذه النظرية هو أن هناك مليار واحد من 
البشر فقط يحق له أن يعيش و يستهلك و ينتج. 
الحياة على  لهم في دورة  الباقي فال مكان  أما 
األرض. و بالطبع فإن هذا المليار الذهبي هم 
سكان الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأوربا 
المحظوظة  النُخب  وبعض  وأستراليا  واليابان 
الثالث، والسمة األساسية  العالم  العميلة في  أو 
للرخاء  الرفيع  المستوى  ”هي  لهم  المميزة 

واإلستهالك الشخصي”.

   وقد تبلورت منذ سنين طويلة فكرة تحويل 
مناطق واسعة من العالم الغنية بالثروات الطبيعية 
تكريسها  تم  فكرة  مأهولة،  غير  مناطق  إلى 
باعتبارها أمن قومي أمريكي من قبل مستشار 
األمن القومي السابق هنري كيسنجر في عهد 
الرئيس ريتشارد نيكسون. قدم كيسنجر دراسة 
تم اعتمادها عام 1974، ومن أهم افتراضاتها: 
الثالث يعتبر  العالم  النمو السكاني في دول  أن 
تهديدا لألمن القومي للواليات المتحدة وحلفائها 

تلك  في  السكان  أعداد  تزايد  ألن  الغربيين، 
المعدنية  الثروات  استهالك  إلى  سيؤدي  البالد 
أو  التطورالتكنولوجي  طريق  عن  إما  بها، 
المتزايدة من  إعالة األعداد  إلى  الحاجة  بسبب 
من  مجموعة  المذكرة  تلك  وذكرت  السكان. 
البلدان األفريقية واآلسيوية من بينها مصر التي 
العرب  أن  ويبدو  فيها.  النسل  بتحديد  أوصت 
هم الجنس المستهدف باالبادة في منطقة الشرق 
الأوسط، لصالح أجناس وأعراق أخري)يهودية، 
عبر  وذلك  ساسكونية(،  تركية،أنجلو  فارسية، 
هدم  يحاول  عالمي،  ماسوني  صهيو  تحالف 
جميع االنظمة السياسية علي الخريطة، لصالح 
تشكيلها  جاري  موحدة  وحكومة  كبري  قوة 

وتسعي لالفصاح عن وجهها القبيح.

صنع  إلي  تهدف  الذهبي  المليار  حدوتة     
محور جديد للقوي لحبك مؤامرة كبري لتدمير 
مستقبلها،  ومحو  حاضرها  وتخريب  االنسانية 
تحكم  ماسونية  صهيوأمريكية  دولة  لصالح 
والنزاعات  العالمية  الحروب  بافتعال  العالم، 
الطائفية والدينية ونشر األوبئة القاتلة، باستخدام 
التي  )الكهرومغناطيسية(  السرية  االسلحة 
اعلن عنها رسميا، آشتون كارتر وزير الدفاع 
االميركي السابق فى الصين، وباألوبئة القاتلة 
الموجهة عبر شركات االدوية الكبري ومنظمة 
داخل  والمصنعة  الماسونية  العالمية  الصحة 
والغربية،  االميركية  للمخابرات  تابعة  معامل 
القشرة  وقصف  بالمناخ  التالعب  وباسلحة 
صنع  علي  هارب”القادرة  “مشروع  االرضية 
التسونامي والزالزل المدمرة، بهدف إبادة ستة 
مليارات من البشر لكي يبقي علي االرض مليار 
واحد يسهل حكمه بالحكومة العالمية الموحدة.

أو  الفناء  خيارين،  اآلن  البشرية  أمام     
األوسط  الشرق  في  يجري  ما  إن  المقاومة. 
خاصة في سوريا والعراق وليبيا، بل ما يجري 
في العالم أجمع ليس مجرد انحرافات يمارسها 
شاذ مهووس بالقتل و التدمير. إن ما يجري هو 
تنفيذ دقيق لسياسة إبادة رسمية و معلنة أصبحت 
تمارس من غير تزويق أو أقنعة. وال حل سوى 
المقاومة الشاملة، ألن هذا العدو ال يفهم سوى 
الشبح و  لم يحضر بطائرات  السالح فهو  لغة 
كي  األبراهمز  ودبابات  كروز  توم  صواريخ 
يحاور و يناقش، ال شك ان كل ما يحدث ماهو 
اال تنفيذا الهم واخطر مخطط ماسونى عالمى، 
وإن كل ما يحدث من خيانات وعمالة هو من 
على  نفسه  ليمكن  للعدو  فرصة  إعطاء  باب 

كوكب األرض ليتمكن من ذبحنا بسهولة.

”المليار  بلدان  ان سكان  تبين اإلحصائيات     
الذهبي” يشكلون 15% تقريبا من البشرية، اال 
انهم يستهلكون 75% من مواردها ويلقون في 
البيئة المحيطة بهم 75% من النفايات، ويموت 
جوعا  الجنوب  في  البشر  ماليين  من  مئات 
وعطشا ومن األوبئة والنزاعات المسلحة ومن 
الذي  المجتمع  ان  يري  البعض  المدقع.  الفقر 
الهناء  بحياة  ويستمتع  رفيع  بمستوى  يعيش 
والراحة والعمر الطويل هم قدوة للعالم بأسره، 
العكس يري  التقدم، وعلي  قاطرة  ايضا   وهم 
به  يتميز  ما  مع  الذهبي”  ”المليار  إن  آخرون 
من ايديولوجية استهالكية انما يقود البشرية الى 

التهلكة والويالت والطريق المسدود.

القول أن هناك نظام عالمي جديد     خالصة 
يتم العمل من اجل الوصول اليه بجميع الوسائل 
يوم  كل  له  التهيئة  تتم  جديد  الممكنة، وعصر 
بحكومة  ينتهي  حياتنا.  جوانب  جميع  وفي 
ودين  واحدة،  اقتصادية  عملة  موحدة،  عالمية 
واحد، مدعومة بثورة علمية متطورة، وهذا ما 
ترمي الوصول إليه كهدف نهائي نظرية المليار 

الذهبى الماسونية.

بقعـــــة ضــــوء  
املاسونية العاملية واملليار الذهيب

فاروق عطية
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عيـن النهـــار )4(
قصة: عـادل عطيـة

حضور يف الغياب
لكن  المظلمة«،  »الحديقة  على  الظالم  خيّم 
طيور القطرب، أخذت تحلق في أغصان وأوراق 
األشجار  فبدت  الحديقة؛  هذه  في  الكبيرة  األشجار 
عن بعد مثل شجرة عيد الميالد المتأللئة في ليالي 

ديسمبر المظلمة.

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

اسئلتهن، وما يعانين من ألم، وحيرة.

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

إلى الجلوس بجوارها.

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

البيئة ذات تأثير بالغ في سلوكهن؟!.

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

كياننا يتغذي من مّدخراته الغائرة في العمق.

 كانت احداهن تحدق سادرة كئيبة في الالشيء، 
وقد الحظت المعلمة ذلك، فسألتها: ما بِك ؟!.

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

األلم القاسي؟!.

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

وشكلها، وامكانها أن تحمل بذرة.

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

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

الجوهر الحقيقي لكياننا.

 توقفت برهة، ريثما تلتقط أنفاسها، ثم تابعت: لقد 
ذّكرتيني بفتاة من بني اإلنسان، رأت زهرة جميلة 
صفراء، تنمو بكثرة في صحراء أريزونا. ومع أنها 
معرضة ألشعة الشمس المحرقة، والرياح الساخنة، 
ومع أن الصحراء جرداء، ال يكاد ينزل المطر عليها 
شهوراً بطولها، إال أن هذه الزهرة الصغيرة تستمر 
الزهرة،  بهذه  اعجابها  واالزدهار. ومن  النمو  في 
أخذت بعضها وزرعتها في حديقة دارها، وأغدقت 
عليها من عنايتها وسقيها الماء بكثرة، إال انها ذبلت 
وماتت؛ فتعلمت من ذلك أن لكل واحد من الناس، 
سيئة  لظروف  يتعرضون  قد  أنهم  ومع  جهاده، 
الحياة بصبر  أنهم يجب مواصلة  إال  غير مواتية، 
وإحتمال، ولو عاشوا حياة كلها رخاء وراحة، بال 

عواصف، وبال فشل، فانهم يذبلون ويموتون!

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

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

قدرة اإلنسان على تحمل األلم؟!.

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

أيام، وهناك أخريات يعشن إسبوعاً؟!.

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

نفسها: أنا هي شمس الحياة!

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

تتحدثين عنها؟!.

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

يوم الضباب.

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

حضور يف الغياب
حان وقت الرحيل!

من  تلميذة  لكل  النهار«  »عين  أعطت 
أنشرن  وقالت:  نور،  من  مشعاًل  تلميذاتها، 
ولتكن  حديقتكم،  في  والجمال  الحق  رسالة 

ألوانكن ألوان المحبة!

ال تحزنوا من أجل ما تحسبوه فراقاً؛ فها أنا 
معكم كل األيام، أحيا في زهراتكم الجديدة، كما 

يحيا آباء البشر في أوالدهم!

لكم..  أترك  رجاءاً  وإنّما:  وداعاً،  أقول  ال 
واألمل المشرق أعطيكم!

Tax Tips
أمال يوسف 

هل أنت مستعد للموسم الضريىب 2016

 Are You Ready to File Your Income Tax

الدخل  أقرار  لتقدمي  األستعداد  وقت  حان 
األوراق  جتهيز  فى  والبدأ  السنوى  الضريبي 
ندرك  نحن  لذلك.و  املطلوبة  واملستندات 
تلك  لتجميع  فرد  كل  يبذله  الذى  اجملهود 

املستندات 
جريدة  قراء   مشاركة  قررت  ولذا  يسر  
الضريبى  للموسم  باألعداد  اجلديد  األهرام 
باملزايا  أستفادة  وأكبر  سهولة  أكثر  جلعله 
قائمه  يلى  وفيما  املتاحة  واألستقطاعات 
باكثر املستندات التى غالبا ما حتتاجها ألجناز 

موسم ضريبى سهل ومفيد:
للعام  الضريبى  اقرارك  عن  أبحث   .1
املاضى وكذلك الرد الذى أرسلته لك مصلحة 
وهذا   Notice of assessment الضرائب 
تغييرات  أية  معرفة  على  يساعدك  سوف 
وكذلك  الضرائب  مصلحة  مبعرفة  حدثت 
أن  تستطيع  الذى   RRSP ال  مبلغ  معرفة 

تشترى به للعام اجلديد.
حتصل  التى   T4s كل  عن  أبحث   .2
أى  وكذلك  العمل.  صاحب  من  عليها 
علما   T3أو   T5 صورة  فى  البنك  من  منوذج 
والهيئات  والبنوك  الشركات  جميع  بأن 
فبراير  شهر  نهاية  قبل  النماذج  هذه  ترسل 

 .2017
التى  املستندات  كل  عن  أبحث   .3
أن  ميكن  والتى  بها  األستفادة  ميكنك 
أكبر  لتحقيق  تخصمها من الدخل  

وفر ضريبى ومنها :
االيصالت    Donation التبرعات  أيصاالت 
 Medical الطبية  باملصاريف  اخلاصة 
مصاريف النقل من سكن    receipts
الى سكن أخر خاصة من أجل احلصول على 

Moving expenses وظيفة أو للدراسة
 RRSP ال  أيصاالت  أو  مستندات   .4
التى اشتريتها خالل عام 2016 أو فى الستون 
الضريبى  العام  وتخص   2017 عام  من  يوم 

.2016
أوحتى  بالعمولة  تعمل  كنت  -أذا   .5

.T4A حلساب نفسك تأكد من احلصول على
يدرسون  أوالد  لديك  كان  أذا   .6
النموذج  على  احلصول  من  تأكد  باجلامعات 
انت  عليك  ينطبق  النموذج  ونفس   T2202A
أو مجرد كورس بعض  باجلامعة  تدرس  كنت 

الوقت أو كل الوقت.
مساعدة  على  حتصل  كنت  أذا   .7

حكومية سواء من تأمينات العمل  
مساعدة  أو    Employment Insurance
من  البد    Social Assistance أجتماعية  
منها  بكل  اخلاصة  باملستندات  األحتفاظ 

.T4OAS أو  T5007 أو  T4E
املواصالت  تذاكر  على  أيضا  أبحث   .8

. Transit Pass العامة
بأن  العمل  صاحب  لك  سمح  أذا   .9
تعمل من املنزل يجب احلصول على النموذج 
 T2200 Declaration وهو  بذلك  اخلاص 

Deduction of Employment
مصاريف  أى  أو  احلضانة  مصاريف   .10
خاصة برعاية األطفال املدفوعة خالل العام  

. Child Care Expenses  
باألنشطة  اخلاصة  املصاريف   .11
 Child باألوالد  اخلاصة  والفنية  الرياضية 

Fitness & .Arts

املنزل  من  تعمل  كنت  أذا  أما   .12
 Office at Home  وتستفيد باخلصم اخلاص
بهذه  اخلاصة  املستندات  جتهيز  علبك 
على  العقارية  الضريبة   : ومنها  اخلصومات 
املنزل-  لقرض  املدفوعة  الفوائد  املنزل- 
وخالفه  واملياه  والغاز  الكهرباء  مصاريف 
فى  بالنشاط  خاصه  املصروفات  من  وغيرها 

املنزل.
النموذج   17 سن  حتى  لألطفال   .13

RC6 وهو فقط عن نصف عام 2016
السن  لكبار  اخلصم  تنسوا  وال   .14

Health Home Renovation Tax Credit.
ترتيب  فى  معكم  شاركت  أكون  أن  أرجوا 
احلالى  الضريبى  للعام  أستعدادا  األوراق 

للحصول على
نفسى  ضغط  بأقل  ضريبية  أكبرفائدة 

وعصبى ممكن

 Canadian Tax Checklist
.
Here’s a handy checklist:
Slips
n T4 slips (Employment income)
n Employment insurance benefits )T4E(
n Interest, dividends, mutual funds (T3, T5, 
T5008)
n Tuition / education receipts (T2202A)
n Universal Child Care Benefit )RC62(
n Old Age Security and CPP benefits )T4A-
OAS, T4AP)
n Other pensions and annuities (T4A)
n Social assistance payments (T5007)
n Workers’ compensation benefits )T5007(
n All other information slips
Receipts
nRRSP contribution receipts
n Support for a child, spouse or common-
law partner
n Professional or union dues
n Tool expenses (Tradespersons & 
apprentice mechanics)
n Medical expenses
n Transit pass receipts
n Charitable donations
n Political contributions
n Child care expenses
n Adoption expenses
n Children’s arts and sports programs
n Moving expenses
Interest paid on student loans
n Interest expenses
n Office - in-home expenses
n Exams for professional certification
Other documentation
n Notice of Assessment/Reassessment
n Canada Revenue Agency correspondence
n Sale or deemed sale of stocks, bonds or 
real estate
n Rental income and expense receipts
n Business, income/expenses
n Automobile / Travel log book and 
expenses
n Disability Tax Credit Certificate
n Declaration of Conditions of Employment 
(T2200)
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حتتمس الرابع

السنة العاشرة ، العدد )235(  - األربعاء 1 مارس  2017

تحتمس الرابع هو ابن أمنحوتب الثاني 

والملكة تى-عا، وهو الملك الثامن في األسرة الثامنة 
عشر، وقد حكم من الفترة 1401 إلى 1391  ق. م

لخالفة  يتسابقون  أبناء  خمسة  الثاني  ألمنحتب  كان   
رع  األله  رأى  أنه  الرابع  تحتمس  أدعى  حتى  والدهم، 
في نومه، وتفاصيل هذا الحلم أن أبو الهول تحدث إلى 
تحتمس وأخبره أنه إذا قام بإزالة الرمال المتراكمة على 
تمثاله وحافظ عليه مما يطمسه عن األعين فإنه  سيمنحه 
لوحة  على  مسجلة  الرؤيا  هذه  وجدت  وقد  مصر.  تاج 
تعتبر  اللوحة  وهذه  الهول،  أبو  تمثال  يدي  بين  وجدت 
لعرش  الحقيقى  الوريث  يكن  لم  تحتمس  ان  على  دليل 
مصر وأن أخوته كانوا عقبه في سبيل توليه العرش مما 
لالستيالء  التحايل  من  كنوع  الرؤيا  قصة  يختلق  جعله 
على العرش بدون حق شرعى، وقد أزال بالفعل الرمال 

عن أبو الهول وأقام حوله سورا بناه من اللبن.

بعد تولى تحتمس الرابع الحكم قام بحملة على شمالي 
الثورات  جميع  وأخمد  فيها  انتصر  سوريا)نهرين(  بالد 
الكثيرة،  بالغنائم  الحملة  فيها وعاد من هذه  قامت  التي 
وعاد عن طريق لبنان التي أخذ منها كم هائل من أخشاب 
األرز لبناء سفينة آمون المقدسة وذكرت قصة األخشاب 
على مسلة توجد في روما. وشهدت عالقاته مع سوريا 
تغيرات كبيرة نتجت عن التحالف السلمى بين المصريين 
والميتانى والذي توج بالزواج الملكى بين تحتمس الرابع 

وابنة ارتاتاما األول ملك ميتانى.

كما قام بحملة ثانية على بالد كوش بالنوبة حيث قامت 
وعاد  أعداءه  هزيمة  واستطاع  واوات،  بالد  في  ثورة 

بأسرى وأسالب كثيرة.

 

حتومتس  اقامها  التي  الهول(  أبي  )لوحة  احللم  لوحة 
الهول. هذا منوذج منها مصبوب من  أبي  الرابع بني يجي 
اجلبس ويوجد في املتحف املصري روزيكروسيان في مدينة 

سان جوزيه.

معبد  مثل  المعابد  من  لكثير  بإضافات  تحتمس  قام 
الكرنك حيث نقش مناظر أضيفت للبوابة الرابعة ونقش 
من  عودته  بعد  آلمون  قدمها  كان  التي  القرابين  أيضا 
في  تماثيل  على  له  وعثر  آسيا،  ببالد  األولى  حملته 
الكرنك كما قام بتشييد مسلة في معبد الكرنك كانت قد تم 
قطعها في عهد تحتمس الثالث وهى من الجرانيت األحمر 
ويبلغ طولها حوالي 322 متر وتعتبر أطول مسلة في 
العالم، وعندما قام الرومان بغزو مصر في القرن ألول 
قبل الميالد حملوها معهم إلى روما حيث توجد اآلن في 
النصوص،  لبعض  الفاتيكان.وفقاً  في  بيتر  ميدان سانت 
فقد أمر الفرعون تحتمس الرابع، الذي حكم مصر بين 
عامي 1400 و1390 قبل الميالد، ببناء الجدار بسبب 
حلم راوده خالل رحلة صيد. أجزاء من الجدار المدفون 

للتمثال  الجنوبية والشرقية  الناحيتين  الرمال على  تحت 
الهائل، كان علماء اآلثار يعتقدون أن هناك جداراً واحداً 
أحد  طول  للتمثالويبلغ  الشمالية  الناحية  على  يقع  فقط 
األجزاء المكتشفة، والذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، 
حوالي 86 متراً )282 قدماً( في حين أن الجزء اآلخر 
يمتد من الشرق إلى الغرب ويبلغ طوله 46 متراً )151 
يعادل  ما  أو  واحداً  متراً  الجدارين  ارتفاع  ويبلغ  قدماً(، 

ثالثة أقدام.

كما وجد في معبد دندرة آثار كتب عليها اسمه، وفى 
منف وفى الكاب وجد معبد صغير وفى الفيوم

تزوج تحتمس الرابع من الملكة موت مويا والتي يعنى 
هي  ،وكانت  المقدسة  السفينة  في  موت  اإللهه  اسمها 
نفرتاتى  هما  اخريين  اثنين  تزوج  كما  الملكية،  الزوجة 
وعرات كما تزوج أيضا من أميرة من بالد متنى كتوطيد 
الرابع  تحتمس  وأنجب  متنى  وبالد  مصر  بين  للتحالف 
هم  ذكور  ثالثة  إلى  باألضافة  الثالث  أمنحوتب  خليفته 
تحتمس وأمنمأبت  وأمنمحات، وأنجب تسعة من األناث.

أستمر حكم تحتمس الرابع تسعة أعوام وثمانية أشهر 
توفى بعدها ودفن في مقبرته التي أعدها لنفسه في وادي 
المقبرة رقم43 وقد اكتشفها ثيدور ديفيز  الملوك وهى 
في عام 1908 وقد تعرضت المقبرة للنهب ولكن وجدت 
فيها عدة قطع اثاث وعربة حربية وقد نقلت مومياؤه إلى 
في   355 رقم  المقبرة  الثاني  ألمنحتب  الملكية  المقبرة 
الملوك للبحث  التي حدثت في نهب قبور  عهد الفوضى 
لورت  فيكتور  بواسطة  مومياؤه  واكتشفت  الكنوز  عن 

عام 1898.

الثالثين  حوالي  في  توفى  انه  على  مومياؤه  وتدل 
ويعتقد انه كان يعانى من مرض قد أدى إلى وفاته حيث 

كان جسده نحيل جدا

  

مقبرة حتتمس الرابع

 

رأس حتنمس الرابع

كلمتني وخالص...عربون امللكوت
ألم يقل لنا كل شئ حتي متي كان ال نتفاجأ بما يحدث وسيحدث ونكون علي استعداد دائم لمواجهه ما قد يطفوا 
علي السطح من مصاعب مصايب و كل واحد له نصيب، فالملكوت غالي والبد من ثمن  وتتفاوت  التقدمات.

وهنا ال يغيب عن ذهني القديس الطفل ابانوب وفعله  بقوة إيمان غير مسبوقة من من في عمره.
قوة  ال نحصل عليها اال من فوق، 

يارب قوي ايمانا و إيمان الجميع.

االسكاروسى

»الكنيسة..  عنوان  على  تعقيبا 
تلقيت  ريح«،  يهزك  ما  جبل  يا 
األلم  تلخصان  بليغتين،  رسالتين 
المصريين  مثقفينا  يعتصر  الذى 
من  الغاشم  االعتداء  جراء  من 
اإلرهابيين على إخوتنا فى العريش.

األولى من الدكتور سامح مرقس 
البشعة  القتل  »جرائم  فيها:  يقول 
لمواطنين  العريش  فى  تحدث  التى 
السكوت  يمكن  ال  أبرياء  مصريين 
تنجح  لن  اإلرهابيين  عنها. محاربة 
العمل  ويجب  القوة،  باستخدام  فقط 
السلفية  األفكار  محو  على  الجاد 
العلمانى  الفكر  بطرح  المجتمع  من 
السلفى  الفكر  أكاذيب  وفضح 
من  خوف  أو  تردد  بدون  الجاهلى 
بمعاداة  العصر  جهال  اتهامات 

الدين.

واإلنسانية  الحق  عن  الدفاع 
أفكار  على  والسكوت  فضيلة، 
حق  فى  إجرام  والكراهية  الحقد 
الوطن والبشرية، وعلى كل مواطن 
اإلنسانى  بالفكر  يؤمن  مصرى 
فى  اإلنسان  حق  ويحترم  التقدمى 
تدخل  وبدون  اآلمن  الكريم  العيش 
وتقبل  العقائدية  خصوصياته  فى 
التعصب  أفكار  ورفض  االختالف 
والكراهية، أن يقف بحزم تجاه كل 
تحت  اآلخر  كراهية  إلى  يدعو  من 
عن  الدفاع  وبحجة  دينية  شعارات 
فهم  فى  بجهله  ومواجهته  عقيدته 
الدين وفهم مبادئ اإلنسانية الرفيعة 
والتعايش  المواطنة  معنى  وفهم 
السلمى مع كل أفراد المجتمع. هذه 
والشعب  الحكام  الجميع،  مسؤولية 
السكوت على هذا  يمكن  بأكمله، ال 
ويجب  اآلن،  بعد  اإلجرامى  الفكر 
أن  قبل  هوادة  بدون  منه  التخلص 
مصر  الكنانة  أرض  على  يخلص 

وطننا العزيز«.

أندراوس،  فايزة  د.  من  والثانية 
بآداب  الفرنسية  اللغة  بقسم  أستاذ 
تقول: »قبل كل  عين شمس، وفيها 
شىء أنا سيدة مصرية حتى النخاع 
وفخورة بمصريتى، وال أرى أجمل 
يا  )حلوة  الوجود  فى  مصر  من 
من  وكل  أقباط مصر  وإلى  بلدى(. 
يهمه األمر أقول: نحن األقباط اآلن 
الصوم  أيام  السنة،  أيام  أقدس  فى 
أقول:  يفهم  أن  المقدس، ولمن يريد 
)إن الشيطان يكون فى أقوى وأنشط 

أيامه أيضا(، ويوجه حروبه جميعها 
إلينا ألننا نكرس وقتا طويال جدا فى 
فهو  وتوجعه  تزعجه  حارة  صالة 
وال  وقوتها  الصالة  شدة  من  يتألم 

يقدر أن يفعل أكثر من هذا.

الصيام  هذا  إن  لكم صدقا  وأقول 
مررنا  ألننا  شديدة  حروبه  ستكون 
كأحداث  قريبة  مؤلمة  بتجارب 
)البطرسية(، نتج عنها زيادة أعدادنا 
وتواجدنا بقوة داخل الكنائس واشتد 
ليعطينا  المجد  رب  إلى  صراخنا 
استعدادنا  وزاد  لقلوبنا،  سالما 
القدوس،  اسمه  على  لالستشهاد 
وانفضح  الموت،  نهاب  نعد  ولم 
عدو الخير أمامنا، وزاد اضطراب 
أمامنا  عرشه  اهتز  لقد  الشيطان، 
نحن األقباط، لقد ضعف تأثيره فرآنا 
بأكاليل  شهداءنا  نودع  ونحن  نفرح 

الورود والتسبيح.

على  نخرج  ولم  نصرخ  لم  نعم 
واالستنكار  الشجب  بعبارات  إلهنا 
نفقد  ولم  إيماننا  يهتز  لم  أراد،  كما 
بكنيستنا  تمسكنا  زاد  بل  صوابنا 
زادت  أيضا  وإيماننا،  وصالتنا 
صلواتنا من أجل أعدائنا كما علمنا 
تحبُّ  قيل:  أنه  )سمعتم  اإلنجيل 
أنا  وأما  ك.  َعُدوَّ وتبغض  قريبك 
باركوا  أعداَءكم.  أَِحبُّوا  لكم  فأقول 
ُمبِغضيكم.  إلى  أحسنوا  العنيكم. 
إليكم  يسيئُون  الذين  ألجل  وصلوا 

ويطردونكم(.

ألنُه إن أحببتم الذين يحبونكم فأى 
أجٍر لكم، وهذا ما يزيد جنون عدو 
الخير فنحن من نجعله يجول كأسد 
شراسته  نزيد  من  نحن  نعم  زائر، 
فى حربه علينا ال يدرى ماذا يفعل 
ينفع معنا ذبح  يدرى فال  لنا حقا ال 
وال تفجير وال أى من أساليبه الذى 
ولكنه  مخيفة  أنها  يوما  هو  اعتقد 
طرق  إنها  المفاجأة،  اكتشف  أمامنا 

ال تخيف حتى أطفالنا.

بداية  هو  بالعريش  يحدث  وما 
لن  الذى  المقدس(  الصوم  )حرب 
صوم  فى  سنظل  ألننا  منه  ننتهى 
األقباط  جميع  ليعلم  وصلوات، 
أهل  وبقوة  يساعد  أن  يريد  من  أن 
العريش عليه فقط أن يصلى ونحن 
وإلى  تأثير صالتنا  نثق ونعلم جيدا 
أن  تستطيع  وماذا  تصل  مدى  أى 

تحرك..«

حرب الصوم املقدس
محدي رزق
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

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

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

			الوصايا	والتخطيط	العقاري	و	موثق	عام
	العقارات

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

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

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

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

	-	توثيق	عام	لجميع	التوكيالت	و	اإلقرارات

		Tel:	(416)	262-0673

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

انا مــش عارفين..انا تهـت مـــين..
بقلم / هـاني شـهدي

رائــد« صاحب ومدير شركة تسوق عقاري، 
شركة  صاحب  املهندس  بصديقه  استعان 
مراقبة  كاميرات  لتركيب  واملراقبة  االمن 
وفحص  شركته  موظفي  لتتبع  وجتسس 

امانتهم ووالئهم له.
شاشة  امام  رائد  مكتب  في  االثنني  وقف   
عرض ضخمة في اول جتسس جتريبي يضع 
املهندس  فاجأه  وهنا  عينيه  نصب  اجلميع 

بالسؤال
- املهندس:« دلوقتي انت تقدر تسمع نََََفس 
كل موظف جوا مكتبه ،لكن انت مستعد 

لكدا؟
- رائد:«انا واثق في محبتهم ليا.«

بعض  متوقعة  مفاجأة  رائد  فوجئ  بعدها   
اقرب  وسرقة  وخيانة  وخداع  بكذب  الشئ 
دهشة  االكثر  املفاجأة  لكن   ، له  موظفيه 
وازعاجاً له ،اكتشافه تقصيره املادي واملعنوي 
اخمللصني.مبرور  موظفيه  من  االخر  للبعض 
الوقت ادمن رائد متابعة احلكايا الشخصية 
فيه  آرائهم  ومتابعة  ملوظفيه  والعاطفية 
واالوحد.لكنه  الشاغل  شغله  هي  وصارت 
لم  املكاشفة  من  معني  قدر  عند  لالسف 
يستطع االستمرار ،اضطر لكسر الشاشة 
بنفسه حيث انكشفت له خبايا في غيره 
إطالقاً  مهيأ  يكن  لم  نفسه  في  واالهم 

الكتشافها.
االعظم  الشاشة  هي  احلياة 
صغيرة  شاشات  الي  واالصدق،مقّسمة 
امامها  نقف  أصغر.شاشات  فشاشات 
باختيارنا املطلق بينما شاشات تغلق علينا 
االمتثال  علي  بر  وجنجُ العرض  قاعات  فيها 

امامها حتي النهاية.
السـؤال االهم...هل كسر وحتطيم الشاشة 

هو احلــل؟!.
مجتمعنا  اجُرغم  شاشة  ــربة..اضخم  الغجُ
اما  مقاعدها  ملئ  علي  الشرقي  العربي 
باحلصول علي  لقب مسافرين او مهاجرين او 
ربة الكبيرة  الجئني او متطلعني الحداها،الغجُ

مقسمة لشاشات 
اصغر.

شاشـة  اولهم   
القابع  املتدين  مبجتمعك  لتفاَجئ  الـدين 
علي بعد خطوات منك يرفضك ويلقيك في 
كنت  الذي  اجملتمع  بينما  اجلهل  وفي  البحر 
تظنه كافراً يستقبلك ويقدم لك كل رعاية 
وكرامة وعلم،طائفتك الدينية التي تظنها 
االرقي واالفضل ستتالمس مع من هو ارقي 
لهذا  االستناد  دون  ودينياً  انسانيا  منك 

الكيل من طقوسك العتيقة.
االكثر  وهي  احمليطني  االشخاص  شاشـة   
قريبني  بتخّلي  اطالقا  تفاجأ  ،ال  تأثيراً 
واهتمامهم.انها  بعيدين  وقجُرب  وجتاهلهم 
تجُعيد  انت  السفر  األقنعة.في  خلع  شاشة 
اكتشاف نفسك قبل اكتشافك ملن حولك.

والتقاليد  )العاهات(  العادات  شاشـة 
النساء،  وخاصًة  لالنسان  االنسان  واحترام 
مبفردها  وتعود  تخرج  التي  وزوجتك  زوجتي 
وانت مطمئن البال  من العمل ليال او نهاراً 
 « في  حارس  اللف  حتتاج  التي  نفسها  هي 
عز الضهر« داخل وطنها يحجب عنها عيون 

املتحرشني.
 شاشـة العمل الشاشة األكثر جاذبية انت 
وحظك واجتهادك، فرص جذابة ترفعك ماديا 
بلدك،جتذبك  في  لك  تتاح  ولن  لم  ومعنويا 
العكس  او  نفسك،  من  حتي  وتاخذك 
تتطلع  وطنك  ايام  من  واحد  يوم  لتشتهي 
فيه لنفسك »بتاعة زمان«. وشاشات اخري 
صغيرة حسب االرضية التي حتيط بكٍل منا.
 التكنولوجيا احلديثة هي الشاشـة االكثر 
االنسان  يبقي  لذلك  البشر،  لكل  إبهاراً 
إبهاراً  االكثر  الكائن  هو  وتقدمه  بعقله 

لإلنسان.
# مسلسل نصيبي وقسمتك.
 حلقة » شكرا يا بني آدمني«

82 مليون يورو مساعدات أوربية ملواجهة اجملاعة يف 
جنوب السودان

طارئة  مساعدات  عن  األوروبية  املفوضية  أعلنت 
بقيمة 82 مليون يورو بعد اإلعالن عن انتشار اجملاعة 

في جنوب السودان.
وبحسب وكاالت األمم املتحدة بداية األسبوع احلالي 
يواجهون  األقل  على  100.000شخصا  حوالي  فإن 
اجملاعة في أجزاء من البالد، بينما 4.9 مليون مواطن 

في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
كريستوس  األزمات  وإدارة  اإلنسانية  للمساعدات  األوروبي  االحتاد  مفوض  وقال 
ستايليانيدس في بيان  “إن املأساة اإلنسانية في جنوب السودان هي متاما من صنع 
االنسان. ويجب علينا اتخاذ إجراءات عاجلة ملنع موت مزيد من املواطنني جوعا. لقد 

رأيت بنفسي أثر هذه األزمة عند زيارتي جلنوب السودان والدول اجملاورة مثل أوغندا”.
وطالب املسؤول األوروبي جميع األطراف املتورطة في احلرب األهلية السماح للمنظمات 
اإلنسانية من الوصول الفوري والكامل للمتأثرين للقيام بعملها وتقدمي املساعدات، 
وحتقيق  البالد  بناء  إعادة  من  اجلميع  يتمكن  حتى  السالح  إلقاء  من  البد   ” مضيفاً 

التطلعات التي من أجلها نال جنوب السودان االستقالل”.
وسيتم استخدام حزمة املساعدات اإلنسانية من االحتاد األوروبي ملقابلة االحتياجات 
األكثر إحلاحا في البالد بجانب مساعدة الدول اجملاورة ملواجهة تدفق األعداد الكبيرة من 
الالجئني.  وبحسب تقارير فإن املفوضية األوروبية حتى اآلن قدمت أكثر من 381 مليون 
يورو استجابًة لألزمة اإلنسانية املتفاقمة في جنوب السودان منذ اندالع القتال في 
والنظافة  الصحي  الصرف  واملياه  والتغذية  الصحة  مثل  مجاالت  في   2013 ديسمبر 

الصحية والتعليم وغيرها.
ويُعتبر االحتاد األوروبي واحد من أكبر املانحني للمساعدات اإلنسانية في جنوب السودان 
بعد أن قدم أكثر من 40٪ من مجموع التمويل اإلنساني لدعم البرامج املنقذة للحياة 

في العام 2016
سودان تربيون
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كنيسة السيدة العذراء مريم و األنبا صموئيل املعرتف مباركهام أونتاريو 
 

ي ِفيِه ِإىَل اأَلَبِد، َوَتُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِب ُهَناَك ُكلَّ اأَليَّاِم. )1مل٣:٩( ْسُت هَذا اْلَبْيَت الَِّذي َبَنْيَتُه أَلْجِل َوْضِع اْسِ َقدَّ

حتت رعاية و ارشادات و صلوات قداسة البابا املعظم األنبا تواضروس الثاني قد مت بدء الصلوات و اخلدمات 

في مبني الكنيسة اجلديدة 
 

9393 McCowan Road
Markham, Ontario L3P3J3

Main intersection 
16th & McCowan

Church 
(416)800-3111

Church Fax
(416)800-3112 

Church website: 
www.smsscoptic.ca

جدول اخلدمات الثابت:
اخلميس:

اجتماع صاله ٧-٨ مساءا  يعقبه درس كتاب )إجنيل يوحنا( ٨-9 
مساءا 
اجلمعة:

 اجتماع شباب من ٨-11مساءا
السبت:

-قداس ٨:30-10:30 صباحا 
-أنشطه لألطفال 5-٧ مساءا

-عشية ٧-٨ مساءا
يعقبها تسبحه 

األحد: 
قداس ٨-11 صباحا

يعقبه مدارس أحد لألطفال و الشباب 

ملحوظة: خدمات و قداسات اخري وسط األسبوع 
جتدوها علي 

 Church website
www.smsscoptic.ca

جمدي عويضة يكشف سر إستهداف داعش لألقباط يف العريش.

األقباط  األعمال  رجال  أحد  عويضة  مجدي  قال 
تصريحات  في  المدينة  قيادات  من  وواحد  باإلسماعيلية, 
خاصة “لألهرام الكندي”، أن السر في هجوم داعش علي 
األقباط في العريش هو الضربات الموجعة التي وجهتها 
قواتنا المسلحة المصرية والشرطة لإلرهابيين في شمال 

سيناء وفي منطقة جبل الحالل تحديدا.

الضربات  إستمرار  مع  أنه  ”عويضة”  وأضاف 
بمهاجمة  داعش  قامت  اإلرهابيين  معاقل  علي  الشديدة 
النقطة الضعيفة للدولة وهي أقباط العريش. فقامت بقتل 
ثمانية أقباط مما دفع باقي العائالت القبطية للخروج من 
المدينة خوفا من أن يلقوا مصير ذويهم الثمانية. وأستطرد 

المصرية  الدولة  إحراج  هو  الهدف  أن  “عويضة” 
في  األمنية  السيطرة  علي  قادر  الغير  بمظهر  وإظهارها 
شمال سيناء. وفتجح جبهات أخري ليقل تركيز الضربات 

في جبل الحالل أو توقفها.

منذ وصول  أنه  قال “عويضة”  المهجرة  وعن األسر 
باإلسماعيلية  اإلنجلية  الكنيسة  بدأت  العريش  من  األسر 
والكنيسة األرثوذكسية والكاثوليكية في استقبال الحاالت، 
وشهد اليوم األول لوصول األسر جهود أهلية إقتصرت 
األقباط  من  أعمالها  ورجال  اإلسماعيلية  أهالي  علي 
والمسلمين، ولكن مع نهاية اليوم الذي شهد تدفق لألسر 
وهما  المدينة  شباب  من  أثنان  قام  العريش،  من  القادمة 
الشباب  نزل  لفتح  الرياضة  بوزير  باالتصال  صحفيان 
إلستقبال األسر، والذي استجاب علي الفور ووصل عدد 
األسر الذين تم تسكينهم في نزل الشباب ل 11 أسرة لحد 

اآلن.

فبراير   25 اليوم  من  بداية  أنه  “عويضة”  وأضاف 
بل  فقط  اإلسماعيلية  في  علينا  قاصرة  الجهود  تعد  لم 

أعقبها  ثم  المنيا  مطرانية  من  قوافل  وصول  شاهدنا 
من  كبير  عدد  وصل  كما   . األحمر  الصليب  من  قوافل 
اليوم  قمت  لإلسماعيلية حيث  المصري  المجتمع  قيادات 
بإستقبال وفد برلماني من الحزب المصري الديمقراطي 
في  المهجرة  األسر  بزيارة  وقاموا  جاد  عماد  والدكتور 
نزل الشباب وفي مدينة المستقبل. ثم قاموا بزيارة الكنيسة 
األقباط  ومطرانية  الكاثوليك  األقباط  ومطرانية  اإلنجلية 

األرثوذكس .

وختم “عويضة” تصريحاته أنه بالرغم من أن ما يحدث 
هو شئ محزن ومؤسف جدا إال ان الشئ الجميل هو أن 
الموقف أظهر المعدن األصيل لشعب اإلسماعيلية والذي 
لمساعدة  ومسؤلين  وقبادات  واقباط  مسلمين  شبابه  نزل 

األسر النازحه.
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أن اردت ان تتلقى االهرام 
اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com  او

ألخوتنا  المؤلمة  الصور  كله  العالم  شاهد 
مدينتهم  من  نازحين  وهم  العريش  أقباط 
تاركين بيوتهم ووظائفهم واعمالهم ومدارسهم 

فاريين من ارهاب ارهابي داعش هناك 

ضحى  ومؤسف   مشهد  مأساوي  مشهد 
المصريين بشكل عام واالقباط بشكل خاص 
بالكثير واحتملوا الكثير  حتى ال يحدث ولكنه 

لألسف الشديد حدث!

 مشهد كنا نشاهده في سوريا والعراق ربما 
بشكل أكبر واوسع وأضخم ولكنه يتشابه حتى 
ولو بشكل رمزي لما يحدث في هذا البلدان 

التي مزقها وخربها االرهاب واالرهابيين!

سبق هذا المشهد المؤسف قضايا ذبح وقتل 
وحرق لألقباط على ايدي هؤالء االرهابيين 
بذبح  وقاموا  األقباط  بيوت  إلي  ذهبوا  الذين 
رجال األقباط هناك بل وسلبوا ونهبوا بيوتهم 
ثم قاموا بحرقها بكل حرية وكان هذه المدينة 
تحت حكم االرهابيين وقد انعزلت وانفصلت 

عن الدولة المصرية!

ان  الشهداء  اهالي  بعض  روى  وقد 
اسماء  بها  قوائم  معهم  كان  االرهابيين 
منذ  مدروس  األمر  وكأن  هناك  األقباط 
فترة من قبل ارهابيين يعرفون جيدا األقباط 

الموجودون  هناك!

والعجيب ان هذا االحداث اإلرهابية   حدثت 
داعش  تنظيم  اذاعت  من  قليلة  ايام  بعد 
بالقتل  األقباط  فيه  يتوعد  فيديو  االرهابي 
والذبح والتفجير كما يتوعد الجيش والشرطة 

في مصر  !

اما الشيء الذي اثار االستغراب والتعجب 
االحداث  هذه  على  االعالمي  الصمت  هو 
المؤسفة وكأن ما يحدث في قتل وذبح وحرق 
بلد  في  يحدث  مصر  ارض  على  لمصريين 
اخر صمت قبور وصمم اصاب جميع وسائل 
على  الموضوع  اثارت  تم  حتى  االعالم 
وكتبت  بكثرة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وبعد  األقباط  النازحين  صور  ونشرت  عنه 
تصريحات الرئيس السيسي ومطالبته بتوفير 
الرعاية لهم بدأت وسائل االعالم في الحديث 
والقاء الضوء على االحداث وكالعادة حاول 
بعض االعالميين في تمييع القضية واظهار 
يحدث  عادي  امر  كأنها  االرهابية  االحداث 
للجميع رغم ان قتل األقباط كان يحدث على 
لترك  وإلجبارهم  وبتخطيط   وبنظام  الهوية 
بيوتهم والرحيل بعيد وكأن االرهابيين ارادوا 
ان تكون مدينة العريش مدينة بال أقباط بعد 
ثم  اكثر من مرة  الكنيسة هناك  استهدفوا  ان 
قاموا بقتل اثنان من االباء الكهنة اخرهم العام 
في  األقباط  استهداف  في  بدأوا  ثم  الماضي 

عدة حوادث مؤخرا!

اعمى  ارهاب  هناك  ان  يعلم  الكل  بالطبع 
رجال  من  سواء  يوم  كل  في  ابرياء  يقتل 
الشرطة او الجيش واحتمل المصريين بشكل 
عام على مدار سنوات الكثير والكثير وكان 
احتمالهم حفاظا على وطنهم وحتى ال يتحول 
ما  ولكن  اخر  ليبيا  او  او عراق  إلي سوريا 
او  ابرياء  ألقباط  قتل  من  مؤخرا  شاهدناه 
نزوج مئات األقباط تاركين كل ما لهم ويحدث 
هذا المشهد بعد سنوات في محاربة االرهاب 
هو امر مؤسف ومقلق للغاية فما كان يخشاه 
المصريين واحتملوا الكثير والكثير من اجله 
نراه يحدث في جزء ولو صغير من ارض 
كالجندي  ليس  القبطي  وطننا  العزيز  ان 
يحارب  الجيش  او  الشرطة  الظابط  في  او 
االرهابيين  بين  عداوة  هناك  لذلك  االرهاب 

الشرطة   ورجال 
األقباط  قتل  لذلك 
مع  يتشابه  ال 

قتل  فهو  الشرطة  او  الجيش  من  ابناءنا  قتل 
النهم  قتل  مسيحيون  النهم  قتل  الهوية  على 
في نظر هؤالء االرهابيين كفرة وجب قتلهم 
اموالهم وهذا ما حدث  وسبي نسائهم وسلب 
في حادثة قتل رجل مسيحي وابنه وتم سرق 
االم  دبلة  وحتى  المنزل  محتويات  جميع 

سرقها االرهابيين وهذا هو الفرق!

نجد تحرك  ولم  نراه يحدث ألهالينا هناك 
كافي او تسليط اعالمي كبير على هذا الحدث 
الجلل اال بعد ايام وايام وبعد ان تحدث الجميع 
المصري  االعالم  عدا  فيما  الجميع  وانتفض 

والمسئولين المصريين!

ان محاربة االرهاب من جانب الدولة على 
مدار سنوات نجح كثيرا في حصاره والقضاء 
على جزء كبير منه ولكن مازال بقايا االرهاب 
فكرا وعمال متواجد في مصر   وخصوصا 
تأكيد  العريش  في  يحدث  نراه  وما  سينا  في 
لذلك يجب ان يكون هناك تعامل اخر وبشكل 
اخر مع االرهاب عموما واالرهابيين بشكل 

خاص!

عقل  في  فكره  هو  االرهاب  ان  والحقيقة 
والمحرك  الدافع  هي  والفكرة  االرهابي 
ليقتل  القنبلة  لإلرهابي الن يحمل السالح او 
يجب  لذلك  ويحرق  ويسرق  ويذبح  ويفجر 
على الدولة قبل محاربة االرهابي منفذ الفكرة 
وجب عليها محاربة الفكرة وهذا ما لم نراه 

يحدث إلي اليوم 

فالي اليوم وبعد ما تحمله األقباط بعد خلع 
ولم  وممتلكاتهم  كنائسهم  حرق  من  االخوان 
احتمالهم وقتها كان  يتكلموا الن  او  يتذمروا 
من اجل الحفاظ على الدولة   والوقوف معها 
ارادت  جماعة  قبل  من  اعمى  ارهاب  ضد 

الشر لهذا الوطن 

بين  يفرق  ال  جديد  في وطن  األمر  وكان 
مواطن واخر على الهوية او الجنس او اللون 
ولكن لألسف الشديد وبعد سنوات من الثورة 
وخلع االخوان لم يتغير شيء فمازال األقباط 
تخطف بناتهم ومازال األقباط تحرق كنائسهم 
من  أقباط  يهجر  ومازال  اماكن صالتهم  او 
البعض  شاعه  يروجها  ال  وقراهم  منازلهم 
بنفس  األقباط  قضايا  مع  التعامل  ومازال 

التعامل القديم وكأن شيء لم يتغير!

يكون  ان  قبل  االرهاب  ان  نقول  لذلك 
مجرد  ليس  داعش  لذلك  فكرة  هو  حدث 
ولكنه  شرير  دموي  متطرف  ارهابي  تنظيم 
االرهابيين  هؤالء  اعتقنها  افكار  مجموعة 
القتلة وراحوا ينفذوها في االبرياء سواء في 
مصر او في بلدان اخرى وسواء من األقباط 
بريء  أي  او  الجيش  او  الشرطة  رجال  او 

تقتله يد هؤالء القتلة االثمة!

حاربوا االفكار قبل ان تحاربوا االشخاص 

قاوموا الفكرة في مهدها قبل ان تتحول إلي 
او  ناسف  حزام  تحمل  او  الزناد  تضغط  يد 

تفجر وتقتل 

ووقتها سوف تكون الدولة فعال قد واجهت 
االرهاب ووقتها ستكون محاربة االرهابيين 
سهلة وبسيطة ألننا سوف نكون قضينا على 
المنبع والمصدر لهذا الشر الذي يعيشه العالم 

ويدفع ثمنه الكثير والكثير من االبرياء 

مأساة اقباط العريش !
 عصام نسيم 

 مخطوف، مضروب، ومسجون، ومقتول...
لكونك  المرادفة  الكلمات،  بعض  هذه 
مسيحي، في كثير من المناطق على أرضنا، 
بأمر هؤالء الذين يقضون عمرهم: في خدمة 

تعاليم التعصب، والكراهية، والعنف!
لكن األبطال، هم  من مفاجآت هللا!

يقفون على ظلنا المضني، ويعلموننا: كيف 
والسعة..  الرحب  على  الصعوبات،  نحتضن 
نتألم من  األلم؛ حتى ال  نخاف من  وكيف ال 
الخوف.. وكيف نثق في أن االنتصار النهائي 

هو إنتصار المحبة!
القديس  هو  األبطال،  هؤالء  من  واحد 
يوحنا ذهبي الفم؛ فعندما طردته األمبراطورة 
الشريرة: إفدوكسيا، من كرسيه بالقسطنطينية؛ 
كتب من سجنه إلى األسقف قرياقص، يقول:

بل  أقلق،  لم  المدينة  من  استبعدت  "عندما 
قلت: إن كانت االمبراطورة ترغب أن تنفيني، 

فلتفعل ذلك؛ فأنه للرب األرض وملؤها"!
فإنني  بالمنشار؛  تنشرني  أن  أرادت  "وإن 

أرى اشعياء النبي مثاًل"!
"وإن ارادت اغراقي في المحيط؛ أفكر فيما 

حدث ليونان"!
قد  فتية  الثالثة  أجد  النار؛  في  ألقيت  "وإن 

تحملوا ذلك في األتون"!
أذكر  أمام وحوش ضارية؛  "وإن ُوضعت 

دانيال في جب األسود"!

  

فإن  فلتفعل؛  رأسي  قطع  طلبت  "وإن 
المعمدان يُشرق أمامي"!

"وإن جردوني من مالبسي؛ أقول مع أيوب 
البار: عرياناً خرجت من بطن أمي، وعرياناً 

أترك العالم"!
"وبولس الرسول، يُذكرني، بقوله: ان كنت 

بعد أرضي الناس لست عبداً للمسيح"!
...،...،...،   

حاضرين  األبطال،  شركاؤنا  يزال  وال 
كما على صفحات  الواقع،  أرض  على  دوماً 
التاريخ. أنهم النور الذي يتدفق، وال يتوقف، 

في عتمة االضطهاد واأللم!...

شركاء يف االضطهاد واألمل
بقلم: عـادل عطيـة
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حكومة كندا تبحث اقتراح بالتوسع في قانون رقم )٢٣–  
سي( اخلاص بالتخليص اجلمركي  

أوتاوا : دافع جستن ترودو عن أقتراح بالتوسع في 
قانون يسمي )بري كليرنس( في المطارات والمعابر 
الحدودية ،وبموجب هذا القانون يستطيع المسافر او 
البضائع الخارجة من كندا  الي الواليات المتحدة ان 
تمر خالل الفحص الجمركي هنا في كندا فال يضطر 

 ، المتحدة  الواليات  في  الجمركي  الفحص  علي  المرور  البضائع   او  الفرد 
وقال جستن ترودو انه من المستحسن ان تفحص امتعتك او بضائعك في قسم 
الجمارك بكندا قبل سفرك الي امريكا ألن في كندا تكون محميا من خالل ميثاق 
الحريات والحقوق والقوانين الكندية التي تكفل للمسافر حماية مضاعفة بدال من 
العبور علي الجمارك االمريكية التي تتحكم فيها قوانين أمريكية ، وتتم مناقشة 
السالمة  وزير  وكان  العموم  مجلس  في  الثانية  للمرة  كليرنس(  )بري  قانون 
رالف جودال قد ادخل هذا القانون  في يونية الماضي واالن يتم مناقشة التوسع 
فيه ليشمل النقل الجوي والمعابر الحدودية االخري  ويقول المؤيدين للقانون 

ان التدابير الواردة فيه سوف تسرع من تدفق الناس والبضائع عبر الحدود 

 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

زعماء الطائفة اليهودية في كندا يدينون االفعال 
البغيضة املعادية للسامية  

أعضاء  أستهدفت  التي  الكراهية  سلسلة جرائم  في  تحقق  الشرطة  مازالت 
اليهودية في منطقة ويلودال خالل عطلة نهاية االسبوع وقالت  الطائفة  من 
الشرطة خالل مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر يوم االربعاء 22 فبراير  إنها ما 

زالت تبحث عن المشتبه به بعد أن وجدت ملصقات معادية للسامية ورسالة عند باب شقة في مبني يقع بالقرب من 
شارع يونج وكذلك تم سرقت عدد من )الميزوزاة(  وهي عبارة عن غالف معدني يحتوي علي رق كتبت عليه 
آيات من التوراة ويعلق عند الباب الخارجي للشقة ووجد بعض منها ملقي علي االرض ، وصرح الرقيب لورانس 
صقر من شرطة تورنتو انه علي ثقة بان المسؤولين عن هذا العمل سيحالون للقضاء وقال أننا نأخذ هذا النوع 
من النشاط االجرامي علي مأخذ الجد وسوف نؤيد الطائفة اليهودية ونتأكد أنهم يشعرون باالمان وسوف نكثف 
الحراسة علي المعابد والمدارس اليهودية ونزيد عدد دوريات الشرطة وتظهر احصائيات شرطة تورنتو مؤخرا 
ان هناك 11 حادثة من جرائم الكراهية استهدفت اليهود عام  2015 ، هذا وقد قال المدير التنفيذي لهيئة حقوق 
االنسان ليهود كندا أن هناك مخاوف كبيرة علي طالب الجامعة اليهود حيث كتب طالب في كلية العلوم السياسية 
علي تويتر يقول )لكمة لصهيون يوم 26 فبراير( وقد أنسحب الطالب في جامعة رايرسون من أجتماع عام يناقش 
أحياء ذكري المحرقة اليهودية ، وقال عمدة تورنتو جون توري في هذا االجتماع »أن تورنتو أصبحت أحد المدن 
االكثر إثارة لالعجاب في العالم بسبب تنوعها وال يوجد فيها مكان للكراهية او التمييز ومعاداة السامية او االعمال 
المعادية للمسلمين التي رأيناها في المجتمع ، وقال يجب أن نقف معا ونقول أل لهذا السلوك ،وقال الحاخام موشي 
شتاينر انه ذهب الي المبني بعد أن سمع عن أستهداف المقيمين به وكانوا خائفين جدا ولكنه شجعهم وكان رأي 
بعض السكان ان يظلوا منعزلين وفي الظل ولكن المجتمع اليهودي قرر الوقوف في وجه هذه الهجمات ولن يبقي 
في الظل ولن يجروء احد علي تروعينا واجبارنا علي ان ننحني ونبقي في الظل  كما قال ، وإذا تم ضبط الفاعل 

فسيواجه تهمة السرقة والتخريب وايضا قد يواجه جريمة الكراهية.

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد
ahram.teeba@gmail.com 

  6779 - 823-647او اتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)  

حتسينات في جهاز االمن في منزل رئيس وزراء كندا تكلف ٢ مليون دوالر   

تعتزم حكومة كندا إنفاق مبلغ 2 مليون دوالر لتحسين االمن علي المنزل التاريخي 
مبلغ  ستنفق  أنها  الفيدرالية  الشرطة  وقالت  عائلته  مع  ترودو  يشغله جستن  الذي 
المسؤولة عن  اللجنة  المنزل وستقوم  لرفع مستوي االمن في  1٫6 مليون دوالر 
اماكن إالقامة الرسمية في كندا بالمساهمة بمبلغ 390 الف دوالر لهذه التحسينات 
. وقد أختار جستن ترودو ان يعيش هو واسرته في هذا المنزل الريفي التاريخي 
الذي يحتاج  الرئاسة في )24سوسكس(  )كوخ ريديو( بدال من االقامة في منزل 

الي اصالحات كبيرة جدا وردا علي سؤال حول لماذا يحتاج )كوخ ريديو( االن الي تحسين في أجهزة االمن وقد 
عاش فيه جستن ترودو مع عائلته لمدة سنة منذ توليه رئاسة وزراء كندا ، فردت متحدثة من الشرطة الفيدرالية 
قالت  إن الشرطة تقيم المخاطر االمنية علي أساس مستمر وان  المنزل الريفي الذي سكنه من قبل الحاكم العام 
في كندا ليس مصمم ليكون مسكن لرئيس الوزراء وان هذه التحسينات تهدف الي تزويد رئيس الوزراء واسرته 
بنفس مستوي االمن الذي كانوا سيحصلون عليه في المنزل )24 سوسكس( ، ويقع المنزل الريفي الذي ستجري 
فيه التحسينات االمنية )كوخ ريديو( في موقع تاريخي معترف به ويضم حديقة تبلغ مساحتها 88 فدان وقد بني 

عام 1867 وتم ترميمه عام 2013 بمبلغ 400 الف دوالر.

البرملان االوربي يوافق علي أتفاق التجارة مع كندا  

التجاري بين كندا  البرلمان االوربي في ستراسبورج علي االتفاق  وافق 
واالتحاد االوربي  )سي أي تي أيه( عقب مناقشات صاخبة وعاطفية في 

من   %58 حوالي  وصوت  االحيان   بعض 
بين 695  فمن  بالموافقة   البرلمان   أعضاء 
و254  االتفاق  لصالح   408 صوت  عضو 
ضده وامتنع 33 عضو عن التصويت ، وقال 
وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب 
للشعب(  صفقة  هذه  )إن  التصويت  هذا  بعد 

وبتكاليف  للمستهلكين  خيار  من  اكثر  التجاري  التبادل  هذا  يقدم  وسوف 
التعريفات الجمركية ويضمن  منخفضة وسوف يمكننا التخلص من معظم 
لمجموعة واسعة من المنتجات بما فيها السلع الزراعية الوصول الي أسواق 
ويعتمد  االجنبية  للشركات  الحكومية  المشتريات  امام  الباب  ويفتح  جديدة 
هذا االتفاق الشهادات المهنية المعترف بها ويعترف بمعايير العمل والبيئة 
بين الشريكين التجاريين وقد صدر بيان عن االتحاد االوربي يقترح البدء 
في تطبيق المعاهدة تطبيقا مؤقتا قبل االول من أبريل وبمجرد أالنتهاء من 
التصويت  الي  للمعاهدة  الكامل  التطبيق  يحتاج  سوف  منها   %90 تطبيق 
في البرلمانات الوطنية واالقليمية عبر دول االتحاد االوربي. هذا وقد قام 
ووضعوا  أوربا  عبر  باالحتجاجات  الشارع  بتعبئة  لالتفاق  المعارضين 
تهديد  تشكل  أنها  وقالوا  االتفاقية  لرفض  السياسيين  علي  مكثفة  ضغوطا 
للسيادة ويمكن أن تسمح للشركات الكندية الكبري التابعة لشركات أمريكية 
بمقاضاة الحكومات إذا قامت  باصدار تشريعات تضر بمصالحهم التجارية

موافقة أجماعية من اجمللس التشريعي في أونتاريو 
علي اقتراح  التصدي جلميع أشكال الكراهية 

لالسالم واملسلمني      

لجميع اشكال الكراهية والعداء والتمييز والعنصرية لالسالم وأدانة جميع اشكال الخوف 
من المسلمين وقالت ناتلي التي قدمت االقتراح انه كان 
التي تمثلها في  المنطقة  أستجابة لحوادث وقعت في 
أوتاوا مثل كتابة كالم معادي للمسلمين والبصق علي 
أمراة شابة ترتدي الحجاب وقالت كان يجب االسراع 
النار علي  بعد حادثة أطالق  االقتراح هذا  تقديم  في 

ستة رجال في مسجد بكبيك وقالت ال نريد ان يكون التمييز عائقا للناس يوقفهم عن رؤية 
أنفسهم مواطنين كاملين لهم القدرة علي المساهمة بشكل كامل في المجتمع ولهذا السبب 
نحتاج الي التنديد بالكراهية والتمييز وقال النائب العام ياسر نقفي ان المسلمين والكنديين 
فزعوا لما حدث من قتل للمسلمين في كيبيك ، وقال إن احد االباء أتصل به بعد الحادثة 
يسال اذا كان آمنا ان يرسل أبنه الي المدرسة ؟ وقال ياسر ان هذا ليس بمجتمع نعيش فيه 
وليس هذا هو المجتمع الذي نريد بناؤه وال ينبغي أن يخاف االباء واالمهات من ارسال 
أطفالهم الي المدارس بسبب عقيدتهم ، وقال باتريك براون زعيم حزب المحافظين في 
أونتاريو ان كراهية االسالم حقيقة البد أن ندينها دون تحفظ ، هذا وقد تمت الموافقة علي 
هذا االقتراح بدون مناقشة علي عكس ما حدث في مجلس العموم في أوتاوا فقد قدمت 
عضوة البرلمان الليبرالية إقرأ خالد اقتراح مماثل ولكن حدث جدل بين اعضاء الحزب 
الليبرالي وحزب المحافظين المعارض الذين قالوا ان االقتراح يمثل مجموعة دينية واحدة 
وال يمثل كل الديانات االخري ومن المحتمل أن تكون الموافقة عليه سببا في تقليص 
حرية التعبير فضال عن أنه ال يوضح معني )االسالموفوبيا( وقالت أندريا هوارث زعيمة 
الحزب الديمقراطي الجديد ان هناك الكثير للقيام به لمعالجة الجهل والتمييز وهذا ما ينبغي 

ان نقوم به معا.

كندا متنح حق اللجوء السياسي الي ١٢٠٠ الجئ يزيدي   
أوتاوا : أعلنت حكومة كندا عن استقبال 1200 الجئ من الشعب اليزيدي قبل 
الماضية ومن  العام ، وقد قبلت طلبات 400 منهم خالل االربعة أشهر  نهاية 
المتوقع ان يتكلف احضارهم  28 مليون دوالر ، وخالفا الالف السوريين الذين 
استقبلتهم كندا بضجة كبيرة فإن هؤالء سيدخلون كندا بدون ضجة وذلك الن 
الدولة تحمي طالبي اللجوء السياسي وبعض هوالء الالجئين لم يخبروا أسرهم 
عن ما عانوه من اضطهاد وأخرين يشعرون بالقلق من انه إذا كشفت هويتهم 

فسوف يواجه أفراد اسرهم واصدقائهم قصاص من االرهابيين وجاء االعالن عن احضار هؤالء الالجئين بعد 
أربعة أشهر من تأييد مجلس العموم الكندي باالجماع علي قرار بتوفير اللجوء السياسي لعدد غير محدود من النساء 
والفتيات اليزيديين وقال القرار أن داعش قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الشعب اليزيدي وأسرت العديد من 
النساء والفتيات كعبيد للجنس ومع أن القرار يشير فقط الي النساء والفتيات فإن اللجوء سيشمل أيضا الذكور من 
أفراد االسرة وقال وزير الهجرة احمد حسين أن داعش تستهدف إيضا االوالد الصغار ولهذا فإن المساعدة علي 
إعادة توطين جميع االطفال الناجين من داعش هو أمر حيوي وقال الوزير إن بقاء االسر معا سيساعد الالجئين 
علي التأقلم والمعيشة في كندا والشفاء من الصدمات التي عانوها ، وبارغم ان القرار يشير بالتحديد الي الشعب 
اليزيدي فان الحكومة ال تقصر جهودها فقط علي الجماعات الدينية التي تعيش أساسا في شمال العراق وتعتزم 

تسهيل الكفاالت الخاصة لالجئين أخرين يزيديين وقبول الجئيين .من لبنان وتركيا.
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مجلس مدينة مونتريال يوافق علي أقتراح بجعل املدينة مالذا لالجئني     

وافق مجلس مدينة مونتلاير علي جعل المدينة مالذا لالجئين وهذا يعني ان الالجئين 
الذين ال يحملون وثائق سوف يكون لهم الحق في الوصول الي كامل الخدمات المحلية 
في  ولندن  وهاملتون  تورنتو  خطي  مونتلاير  تتبع  وبهذا  وضعهم  عن  النظر  بغض 
قال  ولكن  جيدة  بادرة  بانه  االقتراح  هذا  المهاجرين  حقوق  جماعة  ودعت  أونتاريو 
ساجي سينغ وهو متحدث باسم جماعة التضامن عبر الحدود أن هذا  االقتراح  محدود 

الفاعلية ورمزي وال يخلق مدينة مالذا حقيقية فهناك امثلة ال حصر لها  علي من تقبض عليهم الشرطة في مخالفات 
صغيرة ويتم ترحيلهم وكذلك الن مدينة مونتلاير ليس لها سلطة مباشرة علي خدمات الصحة والتعليم والعمل 
والسكن وهذه هي االشياء التي تبني حياة الالجئ وقال ساجي أيضا أن وجود هذه المبادرة أسواء من عدم وجودها 
فهي تخلق أحساسا زائفا باالمان وشعور زائفا بالحماية وفي الوقت الذي تقوم الشرطة فيه بترحيل الناس تدمر أي 
شعور بالثقة وقال انه لم تكن هناك مشورات مع جماعة التضامن عبلر الحدود التي تتعامل مع المتضررين يوميا .
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احلقيقة الغائبة )5(
.... وىف أوراق العباســـيني 

توفيق مرتي مينا

فقد  تقديم,  إلى  ليست فى حاجة  العباسية  الدولة 
قدمت نفسها على يد مؤسسها)السفاح( أول خلفاء 
بنى العباس إذ أعلن على المنبر يوم مبايعته: )إن 
المبيح  السفاح  فأنا  فاستعدوا  حقنا,  علينا  رد  هللا 
بإخراج  أمره  األول  قراره  المبير(, وكان  والثائر 
جثث خلفاء بنى أميّة من قبورهم, وجلدهم وصلبهم 
وكانت  الريح,  فى  رمادهم  ونثر  جثثهم  وحرق 
الجثث قد تحللت, عدا قبر هشام بن عبد لملك, وجد 
سوطاً,  ثمانين  وضربها  صحيحة,فأخرجهأ  جثته 
وصلبها وحرقها وذّراها فى الريح,,,,, وتتبع بنى 
أميّة من أوالد الخلفاء, ولم يفلت منهم إال رضيع 

أو من هرب .
    ونتسائل أى نص من كتاب هللا وسنة رسوله 
وجد العباسيون ما يبرر فعلهم , وأين كان الفقهاء 
والعلماء من ذلك كله؟ أين أبو حنيفة وعمره وقتها 
قد تجاوز الخمسين , وأين مالك وعمره وقتها قد 
تجاوز األربعين , ولم الذوا بالصمت والذ غيرهم 
األحاديث  واألشعارورواية  والتمجيد  بالتأييد 
أما   , السفاح  بخالفة  والمنذرة  للرسول  المنسوبة 
سليمان  مع  له  )بروفة(  أجرى  وقد  الثانى  القرار 
األثيرهذه  ابن  ويذكر  الملك,  عبد  بن  هشام  بن 
الواقعة بأسلوبه ولشرحها نقول : أقام العباس مأدبة 
لتسعين رجاًل من بنى أمية ويدخل شاعر يستنكر 
بأعمدة  رؤوسهم  بضرب  العباس  فيأمر  إكرامهم 
حديدية تتلف بعض مراكز المخ ويبقى الجسد حياً 
أصواتهم  وترتفع  والموت  الحياة  بين  مصطرعاً 
ثم  فوقهم  المائدة  مفارش  بوضع  فيأمر  باألنين 
فيوضع  بالطعام  ويأمر  المفارش  هذه  فوق  يجلس 
بينما  عشائه  تناول  فى  ويبدأ  األجساد  فوق  أمامه 
البساط  همد  حتى  هناك  ويهمد  هنا  يهمد  البساط 
كله,فيفرغ من طعامه ويتوجه إلى هللا بالحمد وإلى 
اللقيمات على زفرات  ازدرد  لقد  بالشكر,  حّراسه 
الهضم صعود األرواح....  األنين, ويساعده على 
ونتسائل عن كنه الخالفة التى يدعون أنها إسالمية 
يتستر  استبدادى  حكم  هى  أم  بعودتها,  وينادون 
برداء الدين, هنا يبدو الفرق بين عصور اإلستبداد 
الديموقراطية  عصر  الحديث,  العصر  وعلمانية 

وحقوق االنسان واحترام اآلدمية.
أما رباح بن عثمان والى الخليفة المنصور على 
بانه  الرسول  منبر  على  نفسه  وصف  فقد  المدينة 

األفعى ابن األفعى.
حكم  أى  يبدأ  وهكذا  العباسيين  أمر  بدأ  هكذا 
بسيرة رسول  والسير  أنزل هللا  بما  الحكم   : دينى 
وهكذا  والبركة,,  العدل  هللا  شرع  وتطبيق  هللا 
عهد  أول  فى  رأينا  كما  دائماً  ينتهى  األمر  كان 
السفاح وبعد السفاح , ومنها عدم احترامهم للعهود 
والمواثيق ,, الفضل لقيام الدولة العباسية يعود إلى 
بن  عبدهللا  الخراسانى 2 –  مسلم  أبو   –  1 إثنين 
على عم السفاح وقائد جيوشه, وقد قام ثانى خلفائهم 
)أبو جعفر المنصور( بقتلهم بأن سلّط أبا مسلم فقتل 
عبدهللا بن على , ثم تولى هو نفسه قتل أبى مسلم,, 
وكان اسلوبه المميز فى الحكم أن يبدأ بالتخلص من 
أصحاب الفضل عليه ثم يتحول إلى المعارضين, 
وقد تحالف مع شارلمان ثم مع بنين ملكى الفرنجة 
ضد عبد الرحمن الخليفة األموى فى األندلس, رغم 
الشديد به, وسار على قاعدة )إفعل  سابق إعجابه 
أى شيء,اسلك أى سبيل,تحالف مع أعدى األعداء, 
المهم أن تصل إلى غايتك, وتذكر فقط أنك سلطان 
هللا فى أرضه, وظل هللا الممدود بينه وبين خلقه( . 
وعن األحق بالخالفة يعلق د. فودة فيقول: أرى 
نسل  من  أنه  لمجرد  حاكماً  أبايع  أن  مأساة  أنها 
العباس,  نسل  آخر ألنه من  أناصر  أن  أو   , على 
تٌورث  فالنبوة ال  بايعتهم  ما  أحفاد  للنبى  كان  ولو 
أكثرهم  وما   ( والفقهاء  األئمة  تقاعس  .,,, ورغم 
إبداء  حتى  أو  اإلعتراض  عن   ) الوقت  ذلك  فى 
النصح فلم يسلموا ,فقد دس السم ألبى حنيفة, كما 
قام بجلد مالك وهو عارى الجسد النه ذكر حديثاً 
فقد قٌطعت  المقفع  ابن  أما  لم يعجبه,  الرسول  عن 

أطرافه قطعة قطعة وٌشويت على النار أمام عينيه 
وأٌطعم إياها مجبراً وذلك ألنه نصح الخليفة بحسن 

اختيار معاونيه.
لكن هذا ) المنصور( هو من رجال الدولة العظماء 
بنى بغداد والرصافة, وأورث ولده المهدى رعية 
مطيعة وأورثهاالمهدى إلى ولديه الهادى ثم هارون 
الرشيد, ثم أوالده األمين والمأمون والمعتصم الذى 
األول  العباسى  العصر  انتهى  وبه  للواثق  أورثها 
وحضارة  نهضة  العباسية  الدولة  عصور  أكثر 
وفكر  الشعراء  فمع  ومجوناً(  و)فسقاً  ونضيف 
المعتزلة والترجمات واللغويين والفقهاء,,, إمتألت 
الخمر  شرب  وانتشر  بالحانات  الخالفة  عاصمة 
والغناء وقد أباح أبو حنيفة أنواعاً من الخمر, وما 
يرتبط بالشراب من لهو وقيان وغلمان . والسابقون 
كانوا أكثر تسامحاً فالحسن بن على تزوج سبعين 

وقيل تسعين, كان يتزوج أربعاً ويطلق أربعاً.
مغرماً  كان  فقد  )الواثق(  الخليفة  إلى  ونعود 
بالغلمان وكان أحدهم يٌدعى )مهـــج( وهو مصرى 
لألسف لعب بعواطف الواثق كما شاء, إن رضى 
عنه استقامت أحوال الدولة وإن تدلل عليه فالويل 
كل الويل للمسلمين, ونظم الواثق شعراً فى مهج ال 

نجرؤ على ذكره هنا.
وعن الرق الذى لم يحرمه اإلسالم بل حّث على 
الخلفاء  أكثر  وهو  على  اإلمام  عن  ,يٌعرف  العتق 
زهداً , أنه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية 
رضى هللا عنه,, ووصل هذا الرقم إلى أربعة آالف 
المتعة  زواج  أيضاً  وهناك  المتوكل,  عند  سرية 
الذى أباحه الرسول فى غزوتين ثم حرمه فى حجة 
الوداع ,,, ونتسائل بعد كل هذا هل هناك ضرورة 
للزنا فى مجتمع كهذا , وحد الرجم للزنا لم يٌطبق 
بن  المغيرة  ) حكاية  اإلثبات  واحدة لصعوبة  مرة 
وجلد  بتبرئته  إنتهت  والتى  جميل,  أم  مع  شعبة 
الشهود(,,, القانون الحالى يعاقب على جرائم يعسر 
النتائج  إلى  واآلن  عليها  تعاقب  أن  الشريعة  على 

المستخلصة مما سبق:
هى  باإلسالمية  نعتوها  التى  الخالفة  أن   .1
وأن  قرشيــــــــة  عربيـــــــة  خالفة  حقيقتها  فى 
دعوى إحيائها من جديد تبدو أكثر تناسقاً مع منهج 
القومية العربية والدعوة للوحدة بين أقطار العرب 
دعوة  أى  إسالمية  دينية  لدولة  الدعوة  إلى  منها 

سياسية.
أن اإلسالم دين ال دولة وأن الدولة كانت   .2

عبئاً على اإلسالم.
أن  إلى  يدعوننا  الخالفة  بعودة  المنادون   .3
قبل وكأن تجربة  نجرب من جديد ما جربناه من 

ثالثة عشر قرناً ال تشفع.
الثابت لدينا أننا نعيش مجتمعاً أرقى بكل   .4
المقاييس وأكثر تقدماً وانسانية فيما يختص بالعالقة 
ذلك  كل  فى  مدينون  ونحن  والرعية  الحاكم  بين 

للثقافة اإلنسانية.
جديد,  ال  وكأنه  نفسه  يكرر  التاريخ  أن   .5
)وفتنة الحنابلة فى بغداد سنة 323 هجرية( لترويع 
 , الطرب  آالت  وكسر  المغنيات  وضرب  الناس 
تكررت فى أسيوط 1986 م بالجماعات اإلسالمية.
إن تنامى الجماعات اإلسالمية وتيارات   .6
التربية  تأثير  تعكس  الدينى  السياسى  التطرف 

والتعليم واإلعالم.
حمامات  فإما  طرق  مفترق  على  اإلسالم  أن 
الدم نتيجة الجهل وضيق األفق , أو يلتقى العصر 

واإلسالم باإلجتهاد المستنير.
     ال مفر من إعمال نصوص القانون لردع 
كلنا  المجتمع,,  العنف وعزل أصحابه عن حركة 
وسماء  أرضاً  أجله  من  ومناضلون  للوطن  حماة 

مسلمين واقباطاً.
ســـــــوياً  نلتقى  هل  مصــــــــر  وياعقـــــــالء 

على كلمة ســــــــــــــــواء  ؟
    د. فرج على فودة/ الحقيقة الغائبة/ 1986
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ماذا  فكر؛  الدهر،  صومك  من  أفضل 
يستفيد هللا من أن تجوع أو تعطش؟!

قد يكون أخوك بجانبك محتاًجا أن تأخذه 
إلي الطبيب، أو تُساعده علي إنجاز بعض 
قادًرا  غير  أصبح  التي  الشخصية  مهامه 

علي إنجازها بسبب مرضه! 

هل سمعتم أو قرأتم ما يقوله المسيح في 
هذا الصدد؟!

عطشت  فأطعمتموني  ُجعت  ألني 
عريانا  فأويتموني  غريبا  كنت  فسقيتموني 
محبوًسا  فزرتموني  مريًضا  فكسيتموني 

فأتيتم إلّي )متى 25: 35(.

ظروفة  لشخص  مالية  مساعدة  تكون  قد 
المالية صعبة جًدا، أفضل كثيًرا من صومك 
يستطيع  الشخص ال  كله، ربما هذا  الدهر 

دفع المصاريف الآلزمة لمدارس األوالد، 
أو ال يستطيع دفع اإليجار، ربما تمنعه عزة 

نفسه من البوح بأنة في ضيقة مالية!

 .. كنت  كنت،  كنت،  قال؛  المسيح 
محتاًجا  كنت  يُقل  لم  أنه  فأعطيتموني، 

فصمتُم لّي!

األمثلة كثيرة لعمل الخير وتقديم المحبة، 
ولكن المسيح أكد علي الفائدة الُعظمي من 
تحدث  عندما  أنه  حيث  والصوم،  الصالة 
عن الشيطان، الذي يجول يصنع شًرا في 
العالم، ويكدر اإلنسان ويعكر صفو حياته، 
ال  الشيطان(  )يقصد  الجنس  هذا  أن  قال؛ 

يخرج إال بالصوم والصالة. 

يقدس  الذي  هو  الصوم  ليس  النهاية  في 
اإلنسان، 

بل بكل كلمة طاهرة تخرج من فم اإلنسان، 
الشخص  يقدمه  محبة  عمل  بكل  بل 

للمحتاجين.

]بقية مقال عاوزين .... نتجوز ص8[

يمكن البعض قد اليهمه اصالح او اغالق 
نقطه  اهى  وبيقول  بتسرسب  اللى  الحنفيه 
تعمل حاجه... فى حين  اتنين مش ح  وال 
ان هذه السرسبه قد تؤدى الى غرق البيت 
او انهياره بااكمله....  احنا فى زمن صعب 
ولو ماخدناش بالنا من نفسنا ووالدنا ممكن 
هذا  نتائج  ممكن  صعبه...  تكون  النتائج 
تكونش ملحوظه  التفويت ما  او  التسرسب 
او  وامهات  كاباء  احنا  وجودنا  زمن  فى 
 - الشر  بعد   - ممكن  بس  وجدات  اجداد 
 - مزعج  بشكل  واحفادنا  ابناءنا  ل  تصل 
زى المناقشه اللى بدانا بها الحوار.. امثله 
او  ابنى  لما مثال  صغننه على كالمى هذا 
بنتى يكونوا فى سن يسمح لهم بالصوم... 
ونشفق عليهم من التعب واالرهاق ونقول 
: لما يكبروا ح يتعودوا... ازاى... او مثال 
نسمح لهم بالصوم... مع تناول البروتين... 
نماذج  نكون  او  رياضه...  بيلعبوا  عشان 
سيئه لهم  بان تكون مجالسنا  - ك كبار - 
وادانه... ومجايب فى سير  نميمه  مجالس 
خلق هللا.. والنميمه ليست فقط فى مشاركتك 
استماعنا  با  احيانا  اننا  اظن  بالحديث... 
بصمتنا  حتى   - النميمه  لهذه  واصغاءنا 
يعطى  الذى  هو   هذا  صمتنا   ان  اظن   -
يستمروا  ان  الناس  لهؤالء  بالنش  كارت 
لو  هما  اكثر  وبصراحه  االدانه....  فى 
وبلغة  المواضيع عاجبانا  ان  مش عارفين 
ماكانوش   - علينا  الده  موش   - الفالحين 
يعنى  االصل..  من  قدامنا  يفتحوها  ح 
صمتنا كده اومشاركتنا عامله بالظبط  زى 

التدخين...  ايجابى وسلبى... انت بصمتك 
فى هذه الجلسات...  تدين برضه... ياريت 
الصعب...  الزمن  هذا  فى  بالنا...  نخللى 
على كنيستنا  ومبادئها وتعاليمها وتقاليدها 
بعرق  استلمناها  واللى  عليها  اتربينا  اللى 
ودم جدودنا - حتى  لو بدت لنا هذه التعاليم 
نفسنا  على  بالنا  ونخللى  وصعبه-  متشدده 
وعلى اوالدنا  وعلى احفادنا فى بحر هذا 
التى   االيه  دائما   ونتذكر  الصعب  العالم 
فى مزمور  رقم 124 والتى تقول. )لوال 
لوال  إسرائيل.  ليقل  لنا.  كان  الذي  الرب 
الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا. 
غضبهم  احتماء  عند  أحياء  البتلعونا  إذا 
علينا... اذا لجرفتنا المياه  لعبر السيل على 
فجاه  اليحدث  التغيير  ان  نتذكر  أنفسنا(. 
بين ليله وضحاها ولكن االفكار الغريبه... 
والمتحرره والكلمات المعسوله والتى دائما 
مغلف  جميل...  مزوق  اطار  فى  تاتى  ما 
االخالل  عدم  مع  والتحضر...  بالحريه 
باالصل او خدش المبادئ  طبقا لما يقنعك 
به اصحاب هذه االراء -  ونتذكر ان هذا 
شيك...  ناس...  خالل  من  اال  ياتى  ال 
متحضرين... لديهم كاريزما ومحبوبين... 
الهويه ال يحدث مره واحده... بل  وفقدان 
زى  نقطه..  نقطه  بالظبط  يتسرسب ... 
اتى  يا  بالكم حتى ال  اياها.. خللوا  الحنفيه 
اليوم الذى يحضر لك فيه ابنك  او حفيدك 
حفيدتك  او  ابنتك  اليك  تاتى  او  صاحبه 
او  يابابا...  وافق  لك  ويقولوا  بصاحبتها 
وعاوزين  بعض...  بنحب  احنا  ياجدو... 

نتجوز..

تغريدة وراء اخلطأ يف إعالن أفضل فيلم حبفل األوسكار
لوس اجنليس - رويترز

كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة  كشفت 
حلساب  يعمل  محاسبا  ان  للمحاسبة 
األمريكية  السينما  وعلوم  فنون  أكادميية 
أفسد إجراءات إعالن الفائز بجائزة األوسكار 
ألفضل فيلم عندما أهدى الفوز لفيلم )ال ال 
الند( قبل إعالن فوز فيلم )موناليت( باجلائزة.

واوضحت الشركة في بيان ان احملاسب برايان 
كالينان سلم مقدمي اجلائزة وارن بيتي وفاي 

دوناواي املظروف اخلطأ إلعالن أبرز جوائز صناعة السينما يوم األحد.

وذكرت وسائل إعالم أن احملاسب كان منشغال خلف املسرح بإرسال تغريدات على 
تويتر.

و)مقدم  دوناواي  وفاي  بيتي  لوارن  بشدة  كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة  واعتذرت 
احلفل( جيمي كيمل و)شبكة البث( ايه.بي.سي واألكادميية الذين لم يكن أي منهم 

مسؤوال عن األخطاء.

كما اعتذرت األكادميية التي تنظم جوائز األوسكار عن اخلطأ واكدت إنها ملتزمة 
باحلفاظ على نزاهة عملية إعالن اجلوائز.



فى  رأسه  األحوال....هز  من  حال  بأى 
عصبية وكأنه يرفض هذا االحتمال وارتفع 
فليغفر  بريئاً  كان  لو  وهللا   « قائاًل  صوته 
كون  عن  النظر  وله!!!...وبصرف  لنا  هللا 
األمر حقيقة او تلفيقاً فان غضبى وانفعالى 
جاءا من باب غيرتى على اخوتى واخواتى 
يكون  وبهذا  لهم  جرى  بما  صدقته  وما 
ال  شرعياً  تعبيراً  هو  غضبى  عن  تعبيرى 
ااُلم عليه« سألته »هل لك ان تخبرنى كيف 
عبرت عن غضبك هذا؟« اجابنى » لم اكن 
كثيرون... كنا   - ذلك  تذكر  انت   - وحدى 
خرجنا  الغضب،  اعمانا  وقد  جداً  كثيرون 
ونسبه..والغضب  الرجل..نلعنه  ضد  نهتف 
ويستعر.. بيننا..يشتعل  فيما  ينتقل  كالحمى 
حملنا صوراً له بصق عليها الكثيرون...اما 
اليمنى  بيدى  وامسكته  نعلى  خلعت  فقد  انا 
الرجل  لصورة  متتالية  ضربات  موجهاً 
معلناً غضبى عليه واحتقارى له« ارتسمت 
ابتسامة  ادرى-  ان  دون   - وجهى  على 
وماذا   « اسأله  ووجدتنى  ذاهلة  صفراء 
بعد؟« اجابنى بصوت خافت » ال ادرى..
لقد ذهب الرجل...رحل وال ادرى ان كان 
قد رحل ظالماً ام مظلوماً،لكن هزنى مشهد 
وداعه لقد رأيت جموعاً تودعه بحب تفوق 
وتسبه  به  تندد  التى خرجت  الحشود  بكثير 
فتساءلت بينى وبين نفسى ان كنا قد ظلمنا 
قبل  ساخرة  ابتسامة  منى  افلتت  الرجل« 
لسؤالك؟«  اجابة  اسأله » وهل وجدت  ان 
اجابنى » ال ولكن العلم عند هللا« وازدادت 
ابتسامتى الساخرة اتساعاً وانا اُلملم اوراقى 
اليسرى  يده  فمد  مودعاً  ألصافحه  والتفت 
اليمنى  يده  على  اربت  انا  بينما  وصافحنى 
قدميه  تنظران  وعيناى  الشلل  اصابها  التى 
اللتين عجزتا عن الحركة منذ ان خلع نعله.

منجم امللح برومانيا جيتذب املزيد 
من السياح

بوخارس-أ ش أ
في  الشهير  السياحي  “توردا”  الملح  منجم  اجتذب 
سائح  ألف   618 رومانيا  غرب  “كلوج”  مقاطعة 
مقارنة   %  22 نسبتها  بلغت  بزيادة  الماضي  العام 

بعام 2015 عندما استقبل 580 ألف زائر.
تاريخ  في  للسياح  عدد  أعلى  أيضا  هذا  ويعتبر 
المنجم والذي يشهد تدفقا للزائرين من أنحاء العالم 

بعد خضوعه لتجديدات عام 2010 .
)سالينا  منجم  مديرة  باشيو  سيمونا  واوضحت 
الماضي  العام  المنجم خالل  توردا(: ” جاء لزيارة 
617 ألفا و 890 سائحا بتذاكر مدفوعة، وهو العام 
اإلطالق”،  على  للسائحين  تدفق  أكبر  شهد  الذي 
مضيفة أن أكثر من ثمانية آالف سائح زاروا الموقع 
في يوم واحد العام الماضي وهو عيد “سانت ماري”.
وأضافت سيمونا إنه للمرة األولى في تاريخ المنجم 
يتم غلقه مؤقتا أمام الزوار ألن الموقع كان مكتظا 
خططا  هناك  أن  إلى  مشيرة   ، بالزائرين  للغاية 
لتطوير السياحة العالجية وتوفير المزيد من أماكن 

الترفيه واألنشطة في المكان.
ويضم المنجم، الذي تم تجديده باستثمارات أوروبية 
أماكن  عدة  جنباته  في  اليورو،  من  الماليين  بلغت 
خالبة من بينها بحيرة بها قوارب وأماكن رياضية 
حمام  عن  فضال  والبولنج  والجولف  التنس  للعب 

سباحة وملعب لألطفال.
“سالينا  منجم  أن  “رومانيا-إنسايدر”  موقع  وأشار 
الملح  لمناجم  الدولية  الدائرة  ضمن  ورد  توردا” 

األوروبية في تراث هيئة “اليونسكو”.

مثلث  نياحة  تذكار  اقتراب  مع   : تنويه 
الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث اعيد 
كيف  لنتذكر  البسيطة  القصة  هذه  نشر 
سمح هللا بأن يتجاوز العامة فى حق البابا 
رحلته  هللا  جعل  كيف  وايضاً  الراحل 
مظاهرة  بمثابة  االرض  على  االخيرة 

حب وتقدير له على كافة المستويات.

حوار مع مسكني    
مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

ويروى  يستعيد  وهو  مشاعره  تضاربت 
عدة  منذ  مضت  التى  األحداث  تلك 
السعادة  والندم،  التفاخر  مابين  اعوام، 
واأللم حتى اننى لم استطع التوصل الى 
تلك  عن  رضاه  ومدى  مشاعره  حقيقة 
فقد  جيداً  يتذكرها  مازال  التى  األحداث 
مشاعره  فى  جلياً  واضحاً  التناقض  كان 
وهى تترنح ما بين ابتسامة الرضا حيناً 
فى  سألته  أخرى.  احياناً  عينيه  وانكسار 
وضوح » هل خرجت مع الحشود مندداً 
قال  ثم  برهة  صمت  الرجل؟«  بأفعال 
مبرراً وهو منكس الرأس » نعم خرجت 
لفعل  مكانى  احد  أى  كان  ولو  ساخطاً، 
كفياًل  كان  لى  قيل  الشىء...فما  نفس 
باشعال ثورة غضب تحرق فى طريقها 
فسألته »  اى شىء وكل شىء«، عدت 
ولكن هل تحققت فيما قيل لك عن الرجل..
بصورة أخرى الم يدر بخلدك ان ما قيل 
حتى  او  اشاعات  او  كذباً  يكون  قد  لك 
على  وقتها  كنت  اجابنى«  مبالغات؟« 
يقين من ان هؤالء القوم ال يكذبون ابداً 
الحياة هى نصرة قومنا  وان غايتهم فى 
كلماته  وعقيدتنا«....استوقفتنى  ومبادئنا 
واستشعرت  وقتها«  »كنت  سيما-  -ال 
قومه  فى  مختلفاً  ورأياً  مغايرة  نظرة 
لكنه - فيما يبدو- فطن لما يدور بداخلى 
المشاعر  تورطهم  قد   « مستطرداً  فقال 
فيتسرعون  عقيدتهم  على  والغيرة 
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يحررها هانى نصحى

ويبالغون الثارة مشاعر الغيرة فى قلوبنا 
لكنهم -فى جميع االحوال- ال يقصدون ان 
يظلموا احداً« قلت متصنعاً االبتسام » ها 
انت مرة أخرى تعود ملتمساً االعذار لهم 
اآلخرين..... ظلم  فى  اورطوك  ان  بعد 
عما  تفصياًل  لى  تحكى  ان  اريدك  لكنى 
الى  رأسه  ارجع  اليوم«  ذلك  فى  حدث 
اوله  من  المشهد  يستعيد  وكأنه  الخلف 
»ادينا  الّى  ينظر  ان  دون  يحكى  بدأ  ثم 
الصالة وصدورنا تمتلىء بالغضب جراء 
وتنكيله  الرجل  جبروت  عن  سمعناه  ما 
يؤمن  دربنا  فى  ويسير  عنه  يتحول  بمن 
ان  نعتقد....هالنا  بما  ويعتقد  نؤمن  بما 
ان  راعنا  اخواتنا،  بظلم  نسمع  و  نرى 
نعرف بحبس اخواتنا خلف اسواره العالية 
غضبنا....فهل  ونعلن  نحتج  فخرجنا 
ادور  اننى  ...تأكدت  ذلك؟«  فى  اخطأنا 
وهل   « سألته  عندما  مفرغة  حلقة  فى 
 « اجابته  فجاءت  سمعت؟«  مما  تأكدت 
حوارنا  الصمت  غلف  يكذبون؟«  ولماذا 
للحظات ووجدتنى اضع كفى على جبهتى 
وكأننى اعتصر عقلى لكى استطيع اكمال 
وكأنه  بادرنى هو متردداً  ثم  الحوار معه 
صدقت  لقد   « ما  تهمة  نفسه  عن  يلقى 
للحظة  ولو  ًخلدى  فى  يدر  ولم  كالمهم 
انهم يكذبون« نظرت اليه ُمشفقاً وخرجت 
انك صدقتهم  بل  وُمحكمة«  حادة  كلماتى 
ولو  تصدق...حتى  ان  تريد  كنت  ألنك 
كانت اقاويلهم اقرب الى األساطير« عاود 
الصمت وشعرت ان كلماتى جاءت اعلى 
من قدرته على االستيعاب...« لقد خرجنا 
بالفعل  كان  يفعله....فان  بما  ونندد  نحتج 
 « قاطعته  يستحق«  فانه  فعل  ما  فعل  قد 
وان لم يكن قد فعل ما قيل انه فعل؟«...
بما  تفاجأ  وكأنه  ساهمة  نظرة  الّى  نظر 
وارداً  يكن  لم  االحتمال  هذا  ان  او  اقول 
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الزينة عمرا،  أسماك  أطول  من  تعد  نفقت سمكة، 
بعد تدهور حالتها الصحية وفقدان الشهية، مما أدى 

إلى ظهور عالمات الفشل العضوى عليها.
فى  لألسماك  حوض  إلى  داد”  “غراند  ووصلت 
وشاهدها   ،1933 عام  فى  أستراليا  من  شيكاغو 

أكثر من 100 مليون زائر.
ذلك  فى  المراهقة  فى سن  السمكة  أن  يعتقد  وكان 
الوقت، مما يعنى أن عمرها تجاوز 90 عاما عند 

نفوقها.
“الرئوية” ألعمار  األسماك  النوع من  هذا  ويعيش 
من  المحمية  األنواع  من  وهى  المئة،  على  تزيد 
اإلنقراض فى أستراليا، وموجودة على األرض منذ 

400 مليون عاما كما تظهر حفريات.

نفوق مسكة زينة عمرها 90 عاًما

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 
في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com  او

األملان يقبلون على شراء 
شعر مستعار شبيه 

بـ”ترامب”

ألمانيا - رويترز
أكدت صاحبة مصنع إلنتاج أزياء الحفالت، 
ألمانيا،  بجنوب  بافاريا  في  مصنعها  أن 
استقبل عددا هائال من الطلبات لشراء شعر 
الرئيس األمريكي  مستعار على هيئة شعر 
يستعدون  ألمان  جانب  من  ترامب  دونالد 

لالحتفال بمهرجان هذا األسبوع.
شركة  مديرة  مولر  سوزان  وأوضحت 
باي  نويشتات  بلدة  في  مولر  فستارتيكل 
كوبورج البافارية “لم يعد لدينا مخزون من 
هذا )الشعر المستعار( ألنه بمجرد خروجه 

من المصنع تتخاطفه األيدي.”
المستعار  ترامب  شعر  أن  مولر  وأضافت 
معقد، ويتطلب مهارات خاصة، لكن لحسن 
لديها  المستعار  الشعر  صانعي  فإن  الحظ 
تستطيع  ال  انه  مؤكدة  أمرهم،  يتدبرون 
توظيف أي أحد بهدف زيادة اإلنتاج، وانها 
لديها  العاملين  على  فقط  تعتمد  أن  يجب 

لضمان الجودة.
أيام  ستة  يستغرق  الذي  المهرجان  وينطلق 
وعادة  ألمانيا،  من  كاثوليكية  مناطق  في 
كولونيا  مدن  في  المشاركون  يسخر  ما 
ودوسلدورف وماينز في والية راينالند من 
الساسة في هذا المهرجان، وسيكون ترامب 

أحد األهداف الرئيسية للسخرية هذا العام.
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لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد االتصال على 
647-823-6779

كان فى حوالى الستين من عمره، 
أتى لعيادتى ألول مرة إلصابته فى 
بالعمل،  وهو  القدم  كعب  مفصل 
عرفت منه أن طبيبه العائلى الذى 
كان  متغيب،  اليه  يذهب  ما  نادرا 
فقط  اإليطالية  يتحدث  المريض 
جدا،  قليلة  االنجليزية  وكلماته 
الكلمات  ساعدتني معرفتي ببعض 
االيطالية ومعرفته ببعض الكلمات 
لي  قال  نتفاهم،  أن  في  اإلنجليزية 
كندا  في  وجوده  من  بالرغم  أنه 
لعشرات السنين اال ان كل معامالته 
مصنع  في  يعمل  ألنه  باإليطالية 
العاملين  وكل  إيطالي  صاحبه 
ايطالية  وزوجته  إيطاليون  معه 
ويتكلمون االيطالية فى المنزل ومع 
اصدقائه، حتى القنوات التلفزيونية 
كانت  إيطالية.  يشاهدونها  التى 
اكبر  هي  اإليطالية  الجالية  وقتها 
تنتزع  أن  قبل  تورونتو  فى  جالية 
المقام  مؤخرا الجالية الصينية هذا 

منها.  

عمل  إصابة  تقرير  له  كتبت 
وفعلت معه كل ما يلزم لعالج قدمه 
ولكنى  طبيعى،  وعالج  ادوية  من 
مرتفع  ضغطه  أن  ايضا  وجدت 
قياس  كررت  ملحوظة،  بدرجة 
ووجدته  قليلة  بأيام  بعدها  الضغط 
ولكنه  بهذا  واخبرته  مرتفعا  ايضا 
لم يبالى وقال لى أنه اتى لى لعالج 

كعبه فقط. 

يهز رأسه  كان  فى كل زياراته 
أن  منه  اطلب  عندما  باإليجاب 
يمتنع عن الملح ويخفف من اللحوم 
كميات  على  الحتوائها  المحفوظة 
وزنه  انقاص  ويحاول  كبيرة  ملح 
ولكنه كان يهز رأسه بالنفي عندما 
اكتب له دواء للضغط ويشير على 
لى  اتى  أنه  ويقول  المصابة  قدمه 

فقط من اجل هذا.   

مضاعفات  له  شرحت  بالطبع 
أن يظل بهذا الضغط العالي ولكنه 
فشلت  عندما  اقتناع.  اى  يبدى  لم 
ألقناعه  معه  المتكررة  محاوالتي 
ان  من  ولخوفي  ضغطه،  بعالج 
لعدم  سببا  يكون  قد  اللغة  حاجز 
له  كتبت  اقوله،  لما  بالكامل  فهمه 
خطابا لكى يعطيه ألبنه لكى يقرأه 
ممتنع  والده  ان  ألبنه  وكتبت  له، 
عن عالج ضغطه المرتفع وطلبت 
أنه  لوالده  يشرح  ان  ابنه  من 
معرض لإلصابة بنزيف فى المخ 
وهبوط فى القلب وفشل فى الكليتين 
ونزيف فى العين، الخ. ابتسم وهو 
ألبنه  كتبته  الذى  الخطاب  يأخذ 
ألنه  األخير  السالم  على  ويسلم 

سيعود لعمله بعد اكتمال شفاءه. 

مر اكثر من 6 شهور وربما عام 
ووجدت شابا لم اراه من قبل يطلب 
الذى  والده  بخصوص  مقابلتي 
وعندما  قبل،  من  مريضي  كان 
أعطاني  بأن  بوالده  ذكرني  قابلته 

له  ارسلته  قد  كنت  الذى  الخطاب 
وشكرني جدا على عنايتي السابقة 
بوالده واضاف األبن وقال لى أن 
قد  لى  خطابك  فى  هنا  ذكرته  ما 
العناية  فى  اآلن  والده  ألن  تحقق 
المركزة فى المستشفى بعد اصابته 
بنزيف فى المخ وبداية فشل كلوى 
وهبوط بالقلب. قال لى األبن ايضا 
ايضا  والده  اقناع  فى  فشل  أنه 
من  كنت  اننى  حديثه  وسط  وذكر 
الخطاب  هذا  له  اكتب  أن  الذكاء 
لكى احمى والده واحمى نفسى من 
بهدوء وقلت  استوقفته  المسؤولية، 
لم يكن  لهذا االبن أن خطابي هذا 
ابدا لحمايتي الشخصية ولكنه كان 
فقط محاولة لحماية والده، ألنه لو 
الشخصية  حمايتي  فى  افكر  كنت 
فى ملف  هذا  بكتابة  اكتفيت  لكنت 
والده.  ابتسم وهو مقتنع وقال على 
بذلت  أننى  تماما  مقتنع  أنه  الفور 
اتى  ولهذا  يمكن  ما  كل  والده  مع 

ليشكرني.  

فى  المعالج  طبيبه  بى  اتصل 
تاريخ  عن  يستعلم  لكى  المستشفى 
قصتي  عليه  فقصصت  مرضه 
مع المريض. لم تمر سوى بضعة 
ايام حتى اتصل بى طبيبه المعالج 
بخروج  يخبرني  لكى  آخري  مرة 
يمضى  لكى  الجسد  من  المريض 

فى رحلته االبدية. 

موعدنا العدد القادم إن شاء الرب   

عندما رفض املريض عالج ضغطه املرتفع

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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البعض  غضب  من  كثيرا  أتعجب 
ألقباط  الجئين  لقب  نعطي  عندما 
اإلشتباك  هذا  نفض  ولكي  العريش، 
دعونا نتعرف علي معني كلمة الجئ 
)َشِريد  وهي  العريي  القاموس  في 
فهل  ُمهّجر(  ؛  ُمَشّرد  ؛  ُمْسَتِجير  ؛ 
علي  األربعة  المعاني  كل  تتطابق 
أقباط العريش؟؟ اإلجابة نعم، تعريف 
ال  قد  الجئ  لكلمة  المتحدة  األمم 
ينطبق علي أقباط العريش نظرا لعدم 
أخري.  لدولة  مصر  من  خروجهم 
لكن لو نظرنا للحدود الجغرافية فنجد 
أن أقباط العريش لم يكن أمامهم غير 
أنهم  أو  أو إسرائيل  الحدود مع غزة 
المتوسط.  البحر  في  بأنفسهم  يلقون 
اللجوء  تمنح  الدول  من  كثير  وهناك 
ألشخاص يعيشون في بلد الميالد في 
حالة تعرض حياة الفرد للخطر وعدم 
كندا  مثل  بلده  مغادرة  علي  قدرته 

وألمانيا وغيرهما.

غياب  وهو  المشكلة  ألصل  نعود 
الدولة المصرية فعلي مدار أكثر من 
أسبوع وعمليات القتل المنظم تمارس 
ضد األقباط في العريش حتي وصل 
عدد الشهداء لثمانية أقباط. قابل هذا 
الكنيسة  من  سواء  رهيب  بصمت 
اخترقت  الذين  المهجر  أقباط  من  أو 
المخابرات  قبل  من  منظماتهم 
غير  هناك  تعد  ولم  المصرية 
إختراقهم.  يتم  لم  ثالث  أو  منطمتين 
الداخل  أقباط  من  رد  هناك  يكن  ولم 
بعد أن تحولوا جميعا للتيار اليساري 
المنبطح ولم يبقي غير بعض األفراد 
قام رجال إعالم النظام بتهديدهم علنا 
من  رهيب  صمت  ثم  برامجهم.  في 
ذلك  المثقفة كل  النخبة  اإلعالم ومن 
وتغمض  أذانها  الدولة  تصم  ان  أدي 
المشكلة  تضخمت  حتي  عيونها 

وأصبحت حديث العالم كله.

بمسمياتها  االشياء  نسمي  دعونا 
لحل  نصل  علنا  الحقيقة  لنواجه 
حماية  لمشاكلنا.  واحدة  مرة  ولو 
قد  الدولة،  مسئولية  هي  المواطنين 
تحدث عمليات إرهابية ضد مواطني 
تهجير  يحدث  أن  ولكن  دولة  أي 
جماعي وتطهير عرقي لمواطنين في 
عملية مستمرة فهو دليل علي غياب 
الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها.

العنصر  في  الدولة  غياب  يكن  لم 
أثناء  الدولة  غابت  بل  فقط  األمني 
نقل الالجئين األقباط، فلم نري وسيلة 
لمواطنيها  الدولة  توفرها  مواصالت 
الدولة  غابت  ثم  آمن.  لمكان  لنقلهم 
سكن  وتوفير  الالجئين  إستقبال  عن 
الثقيلة  المهمة  وتركت  لهم  مناسب 
االرثوذكسية  الكنيسة  سواء  للكنيسة 
كنت  وقد  القبطية.  أو  الكاثوليكية  أو 
من  اإلسماعيلية  في  يجري  ما  أتابع 
وكيف  هناك  العائلة  شباب  خالل 
مجهودات  علي  الجهود  إقتصرت 
فقط  أعمالها  ورجال  المدينة  شباب 

لم  الشعبية  الجهود  أن  يقال  والحق 
شارك  بل  فقط  األقباط  تقتصرعلي 
فيها شباب ورجال أعمال مسلمين من 
سكان المدينة ، ومع نهاية اليوم األول 
المهاجرين كان عدد األسر  لوصول 
الكنائس  إمكانيات  من  اكبر  الالجئة 
اإلسماعيلية،  فقام  وشباب  الثالثة 
بالمدينة  الصحفيين  شباب  من  أثنين 
لفتح نزل  الرياضة  باالتصال بوزير 
البالجات  طريق  أول  علي  الشباب 
لظهور  مشهد  أول  في  طلبهم  فلبي 

الدولة.

اإلسماعيلية  محافظة  غابت 
بأن  علما  كامال،  غيابا  ومسئوليها 
إمكانيات  بها  اإلسماعيلية  مدينة 
سكنا  توفر  ان  وتستطيع  كبيرة 
المنعم  عبد  كان  فقد  األفراد،  ألالف 
لديه  وكان  رائعا  محافظا  عمارة 
الفرق  عشرات  استقبال  علي  القدرة 
الشعبية من كل انحاء العالم لترقص 
للفنون  اإلسماعيلية  )مهرجان  في 
من  واحدة  واإلسماعيلية  الشعبية( 
اقامة  قادرة علي  أربع مدن مصرية 
مئات  وأستقبال  رياضية  دورات 
الرياضيين وظهرت إمكانيات المدينة 
في الدورات األفريقية والعريية التي 

نظمتها مصر.

كانت  التي  المهنية  النقابات  غابت 
تسير قوافل اإلغاثة لغزة ففي كل مرة 
قوافل  نجد  كنا  هناك  مشاكل  تحدث 
فلم  والطبية،  الغذائية  السلع  تحمل 
نجد مشاركة من اي النقابات ولم نجد 
المصري،  األحمر  للهالل  دور  أي 
مما يدل ان هناك خلال كبيرا يصيب 
مثقفي ونخبة وقيادات المجتمع المدني 
المصري، وأن أضطهاد األقباط ليس 
سببه اإلرهاب فقط بل ثقافة ومجتمع 
اإلرهابي.  للفكر  حاضنة  بيئة  يمثل 
ولنزيد من خجلهم فقد تدخل الصليب 
األحمر وقدم مساعدات غذائية وطبية 

لالجئين في أماكن تجمعهم.

في النهاية أري أن مسئولية حماية 
مواطنين  بوصفهم  العريش  أقباط 
الدولة  عاتق  علي  تقع  مصريين 
المصرية، كما أن عملية إجبار األقباط 
تحت  تندرج  العريش،  ترك  علي 
والمجرمة  العرقي  التطهير  جرائم 
منظمة  ومواثيق  قوانين  بحسب 
األمم المتحدة. ونطالب الدولة بوقف 
العريش.  في  العرقي  التطهير  عملية 
والتصدي لإلرهابيين بكل قوة ممكنة 
والقبض علي العناصر التي ار تكبت 
جرائم ضد االقباط وعلي كل من قدم 
بيوت  عن  اإلرهابيين  وأرشد  الدعم 
الالجئين  األقباط  وإعادة  األقباط، 
نطالب  عودتهم  ولحين  لمنازلهم. 
األسر  لكل  مرتبات  بصرف  الدولة 
عودتهم  لحين  حاجتهم  لسداد  تكفيهم 

لديارهم مرة أخري

بصــــــراحة
الالجئني األقباط وغياب الدولة

مدحت عويضة

تابع مقال »الكنيسة القبطية عبر العصور« 
ص 6 

السلطان  من  طلب  الفرنسى  امللك  فشل  عندما 
حياذة  فى  فكانت  املقدس  بيت  كنيسة  يعطيه  أن 

اليونانيني ففشل للمرة الثالثة.
أعمال البابا: 1( عمر دير األنبا بوال بعد أن كان خرابه 
مدة مائة وستون سنة. وأرسل له أربعة من دير األنبا 

أنطونى لتعميره.
2( أقام شعائر امليرون املقدس إشترك معه األساقفة 
واألراخنة منهم جرجس أبو منصور الطوخى بكنيسة 
السيدة العذراء املغيثة بحارة الروم قام بشراء جميع 

مواد امليرون من ماله اخلاص.
عليه  وصلى  ماء  فأحضر  النيل  منسوب  هبط   )3
وصب قليل من زيت امليرون وصبه فى النيل وبعد أيام 

فاض النيل.
وأمالك  األقباط  ليتفقد  مرتني  القدس  يزور  البابا   )4
عبد  القمص  الزيارات  هذه  وكتب  السلطان.  ودير  الكنيسة 

املسيح.
5( أوصى كهنته أن يحملوا الذخيره املقدسة ملناولة املرضى 
فى املستشفى واملنازل والكهول ومن لهم ظروف متنعهم من 

الكنيسة.
6( البابا أسند نظارة الكنائس لألراخنة املتعلمني مثل املعلم 
أبو  أبو منصور واملعلم يوحنا  وإبن أخيه جرجس  داود الطوخى 
مصرى واملعلم نسيم بطرس واألسعد املعلم يوحنا أبو مصرى 
واملعلم إبراهيم أبو عوض ـ األنبا أثناسيوس أسقف البهنسا ـ 

األنبا ميخائيل أسقف مليج.
٧( اخملطوطات كثيرة مثل مخطوط عن حياة السيد املسيح 
اإللهية  اآليات  وصف  مخطوط  ـ  املقدسة  العائلة  ورحلة  ـ 
واآليات العظيمة ـ مخطوط البسخه باللغة القبطية.... الخ.

احلكم املدنى: نفوذ املماليك تزايد إلى أن أصبحوا هم احلكام 
احلقيقيني فأصدروا أوامر أن يعلق القبط أجراس فى رقابهم عند 
دخولهم احلمامات العامه ـ يلبسوا العمامة السوداء واملالبس 
السوداء للرجال والسيدات ـ هدموا جميع الكنائس التى حدث 

فيها إصالح ـ إنقسم املماليك على ذاتهم.
وثالث  سنة  وأربعني  إثنني  خدمه  بعد  تنيح  البابا:  نياحة 

أشهر إلى فردوس النعيم.

بريطانيا توافق علي قرض ملصر مببلغ 150 
مليون دوالر

 
قالت وزراة اخلارجية املصرية أن  بوريس  جونسون وزير خارجية اجنلترا والرئيس عبد الفتاح السيس ناقشوا 
الدعم البريطاني لالقتصاد املصري مبا في ذلك العمل املشترك بشأن أمن الطيران وجهود مكافحة االرهاب 
والعمل علي حل النزاعات االقليمية وال سيما في ليبيا وسوريا باالضافة الي حقوق االنسان وفوائد اجملتمع 
احلر لتعزيز االستقرار والنمو االقتصادي ، وقال بوريس  جونسون أن بني اململكة املتحدة ومصر الكثير من 
املصالح املشتركة وقال نحن الشريك الرئيسي االقتصادي ملصر واحلليف القوي لها ضد االرهاب واالفكار 
الصيغة  وقد مت وضع  ، هذا  البلدين  بني  الوثيقة  العالقات  تعزيز  الي مواصلة  أتطلع  أنني  وقال  املتطرفة 
النهائية لضمان قرض مببلغ 150 مليون دوالر ملصر في أثناء هذه الزيارة االولي  لوزير خارجية اجنلترا  ملصر  

والتي كانت ايضا بسبب طلب منظمة حقوق االنسان منه التحدث عما وصفوه )االنتهاكات املروعة(
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األصول املسيحية لعلم السلوكيات 

قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية
 

  ا.د ناجي إسكندر                                                            ا.د إميل واصف 
حكم السيد املسيح له كل اجملد ) اجلزء السادس(:

فعله  أو  قاله  ما  كل  إن  احلقيقة 
ال  بحكمة  يشهد  املسيح  السيد 
الكتاب:   عنه  قال  حتي  لها  حدود 
احلكمة  كنوز  كل  فيه  املذخر 

والعلم . 
ألَنِّي  اجملد:  له  املسيح  السيد  وقال 
يقدر  ال  وحكمة  فما  أعطيكم  أنا 
أو  يقاوموها  أن  معانديكم  جميع 
املقال، نعرض  يناقضوها. وفي هذا 
اخلالدة في  لبعض من هذه احلكم 
أقوال السيد املسيح، والتي صارت 
وبكل  واألقوال،  لألمثال  مضربا 

لغات العالم.
وتستطيع عزيزي القاريء أن تنشط 
األمثال  من  العديد  بتذكر  ذهنك 
من  إستنباطها  مت  والتي  واألقوال 

أقوال وأمثال املسيح له كل اجملد. 
    

1( أحكام عن الراعي والغريب: 
إلي  الباب  من  يدخل  ال  الذي  إن 
حظيرة اخلراف بل يّطلع من موضع 

أخر فذاك سارق ولص.  
ألنها  تتبعه  فاخلراف  الراعي  أما 
تعرف صوته وأما الغريب فال تتبعه 

بل تهرب منه. 
أما الذي هو أجير وليس راعيا فيري 
ويهرب  اخلراف  فيترك  مقبال  الذئب 

فيخطف الذئب اخلراف ويبددها. 
 نقول في أمثالنا: ليس الثاكل مثل 
القريب.  مثل  األجير  وليس  املعزي. 
اللص.  فرتع  احلارس  نام  ونقول: 
ونوم احلارس مصباح السارق. واملال 
والقفل  السرقة.  يعلم  السائب 

الفاسد يغوي السارق.  
إني  أيضا:  املسيح  السيد  وقال 
أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. 
التسعة  يترك  أفال  أيضا:  وقال 

وتسعون ويذهب يطلب الضال.  
أن  هذا  من  أعظم  ليس ألحد حب 

يضع أحد نفسه ألجل أحبائه.  
أول  األمانة  جفرسون:  توماس  قال 
ونقول:  احلكمة.  كتاب  في  فصل 
أفضل أنواع العطاء البذل والفداء. 

 
٢( أن الغصن ال يقدر أن يأتي بثمر 
من ذاته إن لم يثبت في الكرمة.  

بدون  فروع  ال  أمثالنا:  في  ونقول 
نبت  الفروع  نقول:  وأيضا  أصول 
بأصولها.  تنطق  الفروع  لألصول. 
مثل  احلبة.«  تلك  من  النبتة  هذه 
بعيدا  الثمرة  تسقط  ال   « هندي 
وقال   « أملاني  مثل   « الشجرة  عن 

أرسطو: املرء أصل كل ما يفعل . 

3( املرأة وهي تلد حتزن ألن ساعتها 

قد جاءت. ولكن متي ولدت الطفل 
بسبب  الشدة  تذكر  تعود  ال 
العبرة  األمثال:  في  ونقول  الفرح. 
تنسينا  النهايات  روعة  بالنهايات. 

صعوبة البدايات.    

كنت  حداثة  أكثر  كنت  ملا   )٤
تشاء.   حيث  ومتشي  ذاك  متنطق 
ولكن متي شخت فأنت متد يدك 
ال  حيث  ويحملك  مبنطقك  وأخر 

تشاء.  
الشباب  ياليت  األمثال:  في  ونقول 
يعود يوما فأحكي له عما فعل بي 
بجاللها  الشبيبة  املشيب.رحلت 
زمن  ولي  بانكساره.  املشيب  وجاء 
الشبيبة والنعم وحل زمن املشيب 

والهرم. 
5( فتشوا الكتب. 

وتعرفون احلق واحلق يحرركم.  
ونقول في أمثالنا:أطلب من العلوم 
والعيب  األذي  ينفي  ينفعك  علما 
الزمان  في  يرفعك. خير جليس  ثم 
للمعلم  قف  نور.  العلم  كتاب. 
يكون  أن  املعلم  كاد  التبجيال  وفه 
رسوال. إطلبوا العلم ولو في الصني 
ونقول: إثنان ال يشبعان طالب علم 
دواء.  واحلق  داء  الكذب  وطالب مال. 
وإن  الصدق  إلزم  ينجي.  والصدق   .
الكذب  من  خير  فانه  ضرره  خفت 

املرجو نفعه.  
 

٦( كل من يسقط علي هذا احلجر 
عليه  هو  سقط  ومن  يترضض. 

يسحقه. 
خيرهما  أمران  أمثالنا:  في  ونقول 
مر. ونقول: جتيبها كده جتيبها كده 

مش نافعة. 

٧(  ولعلة يطيلون الصلوات  هؤالء 
يأخذون دينونة أعظم .    

من  يعطيك  املرائني:  عن  ونقول 
عنك  ويراوغ  حالوة   اللسان  طرف 

كما يروغ الثعلب.  
القفا  الوش مراية وفي  ونقول: في 

سالية. 

مبال  أصدقاء  لكم  إصنعوا    )٨
الظلم. 

ال  املرء  عن  األمثال:  في  ونقول 
تسأل وأسال عن صديقه. 

أعظم  األصدقاء:  عن  ونقول 
إستثمار هو صناعة األصدقاء. عدو 
عند  جاهل  صديق  من  خير  عاقل 
الشدائد تعرف األصدقاء. والصديق 
عليه  يقدر  واحلب  الضيق.  وقت 
يعرفها  فال  الصداقة  أما  اجلميع 

سيعرف  ترتفع  عندما  القليل.  اال 
عندما  ولكن  أنت  من  أصدقائك 
تسقط ستعرف أنت من أصدقائك. 

9( ال تقدرون أن تخدموا اهلل واملال.
ونقول في األمثال: ابو بالني كذاب. 
احلديث  يكون  عندما  فولتير:  وقال 
دين  علي  الناس  كل  فان  املال  عن 
شيء  ال  سوفوكليس:  وقال  واحد. 
في العالم يفسد األخالق كاملال.   

1٠(  وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، 
وإن تاب فاغفر له، وإن أخطأ إليك 
إليك  ورجع  اليوم،  في  مرات  سبع 
أنا تائب  سبع مرات في اليوم قائال 

فاغفر له. 
ويقولون في األمثال: هل أدلك علي 

كنز ال يفني: قلب يغفر وينسي. 

11(  دع املوتي يدفنون موتاهم.  
ونقول في أمثالنا: جحا أولي بلحم 
ثوره. ونقول: الطيور علي أشكالها 

تقع ) أو تطير(.  

1٢( ألن الفاعل مستحق أجرته. 
األجير  إعطوا  أمثالنا:  في  ونقول 

أجره قبل أن يجف عرقه.   
ونقول: إن تبخس األجراء حقوقهم 
في  التقصير  إلي  اجلأتهم 

واجباتهم.  

13(  ألنك أخفيت هذه عن احلكماء 
والفهماء وأعلنتها لألطفال.  

ونقول في اإلمثال: يجعل سره في 
أضعف خلقه. 

1٤( الذي صنع معه الرحمة صار 
قريبا.  

األقرباء  أقرب  األمثال:  في  ونقول 
نقول:  الرحمة  الرحماء.وعن  هم 

الرحمة فوق العدل . 

15(سراج اجلسد هو العني فمتي 
فجسدك  بسيطة  عينك  كانت 
كله يكون نيرا. ومتي كانت شريرة 

فجسدك كله يكون مظلما.
احلسود  عني  أمثالنا:  في  ونقول 
عن  الرضا  عني  ونقول:  عود.  فيها 
السخط  وعني  كليلة  عيب  كل 

تبدي املساوئ 
 

1٦(  كان ينبغي أن تعملوا هذه وال 
تتركوا تلك.

ونقول في األمثال: كيف تفعل هذه 
يدرك  ال  الذي  ونقول:  تلك؟  وتترك 

كله ال يترك كله

أنـــا عارف أعمــالــك
د. مينا بديع عبد الملك

سكندرية ستاذ الرياضيات بهندسة الإ اأ
يناير 2017  فى يوم األحد 29 
سيدة  على  جنائزية  صالة  أقيمت 
كنائس  بإحدى  وفقيرة  ُمسنة 
العذراء  السيدة  كنيسة  وهى  المنيا 
أقيمت  الصالة  رافائيل.  والمالك 
الكنيسة  وكهنة  مشيعين  بال  تقريباً 
الشباب  من  ومجموعة  األثنان 
المرضى  بخدمة  يقوم  الذى  النقى 
اإليبارشية  أسقف  لكن  والمسنين، 
والمحب  والمتواضع  النشط   –
والمحبوب – رأس الصالة بنفسه، 
الذى  المسئول  أنه  أثبت  وبذلك 
التى سوف  مسئوليته  تماماً  يعرف 
يُحاسب عليها يوماً أمام هللا. عرفنا 
المجروحين  بجوار  وقف  كم  عنه 
ليس  والذين  والحزانى  والمتألمين 
فى  أنه  نسمع  لم  يذكرهم.  أحد  لهم 
محتاج  شاب  أنتهر  األيام  من  يوم 
ألنه ال يعمل معه فى مقر إقامته!! 
أو  شعبه!!  أبناء  من  ليس  ألنه  أو 
ومحتاجة!!  فقيرة  أسرة  من  ألنه 
بل بسعة صدر أحتضن المحتاجين 
أن  وأستطاع  وحب،  شديدة  بأبوة 
الراعى  بيت  إلى  الكثيرين  يضم 

الصالح.

األنبا  وقف  الصالة،  وفى 
من  رائعة  عظة  والقى  مكاريوس 
يحياها  التى  اليومية  حياته  واقع 
لى  أرسل  وقد  ويقظة،  جدية  بكل 
الكلمة  نص  الكنيسة  شباب  أحد 
تكشف  والتى  األسقف  القاها  التى 

عن صدق روحانيته. فقال:

تنيحت  ُمسنة  على  اليوم  نصلي 
عن عمر يناهز 74 عاًما، وكانت 
مقيمة في بيت للمسنات لمدة خمسة 
هنا  معنا  ومتواجد  عاماً،  عشر 
الناس،  من  قليل  نفر  الجنازة  في 
اثنان فقط من اقاربها وخدام الدار 
وكانت  الكنيسة،  من  خدام  وبعض 
حالتها  وصلت  قد  نياحتها  قبيل 

الصحية إلى أسوأ ما يكون.

وبهذه المناسبة أحب أن أقول إن 
عاشوا  القديسين  من  الكثير  هناك 
أن  دون  العالم  هذا  من  وانتقلوا 
يشعر بهم أحد، وال ُعِرف موضع 
سكناهم وال نياحتهم، وقد آثروا أن 
يحيوا ويموتوا غرباء، وقد نقل لنا 
الكثير من قصص  التاريخ الكنسي 
العثور على أجساد قائمة في وضع 
مغائر  داخل  السجود  أو  الصالة 
أصحابها، ولم تُعَرف هويتهم، وال 

سيما السواح منهم.

وآخرون ماتوا في الحروب، وتم 
أماكن  في  الظروف  بسبب  دفنهم 
موتهم، ولم تُعَرف قبورهم بالتالي. 
دفنهم  من  أحد  يتمكن  لم  وغيرهم 
وهي  التعرية،  لعوامل  وتُِركوا 
أن  الحروب  ويالت  صور  إحدى 
يُحَرم األهل حتى من أجساد أبنائهم. 
وآخرون ماتوا في جماعات كبيرة 
الحروب  في  سواء  مًعا،  وُدِفنوا 
أن  بل  واألوبئة،  المجاعات  أو 
خوًفا  أجسادهم  إحراق  تم  البعض 
الطاعون.  مثل  األوبئة  انتشار  من 
تتم  لم  بالتالي  وأولئك  هؤالء 

يؤثر  لن  ذلك  ومع  عليهم،  الصالة 
ذلك تحديًدا على مستقبلهم األبدي، 
أو  جًدا  أشراًرا  كانوا  إذا  ذلك 
ذلك ال  كل  مع  ولكنه  جًدا،  أبراًرا 
يمكن إهمال الصالة عن المنتقلين، 
فيها  وتُقام  لهم  راحة  تعطي  فهي 
عنه  صدر  ما  أجل  من  التوسالت 

من هفوات وضعفات.

كان  اآلخر  الجانب  وعلى 
شارك  شائقة،  جنازات  للبعض 
فيها الكثير من رجال الدين وآالف 
من المشيِّعين وآالف من المعزين، 
في  ونعي  والفتات  ونشرات 
الجرائد، مع الكثير من المديح في 
يهمس  فقد  ذلك  كل  ومع  التأبين، 
هللا في أذن ذلك المتنيح "أنا عارٌف 
أعمالك!" وأنه ال يأخذ بالوجوه .. 
الغني  قصة  )في  الغني  كان  فقد 
ولعازر التى ذكرها السيد المسيح( 
يتنعم بينما يعاني لعازر من الجوع 
انقلب  الوضع  ولكن  والمرض، 
ليتعزى لعازر ويتعذب الغني طالباً 
في  هنا  عاشوا  كثيرون  الرحمة. 
ال  مرذولين  ُمحتَقرين  لين  ُمذَّ الظل 
يعرفهم أحد وال نالوا كرامة، ولكن 
هللا سيعوضهم في النهاية فهو يرى 

في الخفاء ويجازي عالنية.

سنواتهم  قضوا  الذين  ومثلهم 
أم  طويلة  أكانت  سواء   – األخيرة 
قصيرة – وحيًدا، سواء في مسكنه 
حتى  أحد  يعرف  أن  دون  وتوفي 
أسابيع،  أو  أيام  بعد  االكتشاف  تم 
في  يقيموا  أن  اُضُطروا  الذين  أو 
دور المسنين في وحدة ال أحد فيها 
سوى الخدام والعاملين فقط، وعند 
انتقالهم من هذا العالم قد ال يجدون 
يهتم  أو  يبكيهم  أو  يشيعهم  من 
بأمرهم، ومن هنا تقوم الكنيسة بهذا 
الدور فهي األم للجميع، وقد سبقوا 

فُولِدوا من بطنها أي المعمودية.

اإلنسان  عاش  كم  مهماً  فليس 
المهم  ولكن  مات؟  وأين  وكيف 
أساس  على  ألنه  عاش؟  كيف  هو 
كما  األبدي،  مصيره  سيتحدد  ذلك 
للجسد  الروح  مفارقة  بمجرد  أنه 
مآلها  حيث  من  األجساد  تتساوى 
في التراب، بينما يكون هناك فرق 
إنسان  بين  األبدي  المستقبل  بين 

وآخر.

بن  "يشوع  مات  الجميع  مثل 
نون"، لقد مات آدم عن عمر 930 
سنة،   950 عن  نوح  ومات  سنة، 
ومات ابراهيم بشيبة صالحة شيخا 
قومه،  الى  وانضم  اياماً  وشبعان 
حتى  داود،  ومات  موسى  ومات 
البشر  بين  األطول عمراً  متوشالح 
مات أيضا "فكانت كل ايام متوشالح 
يموتون:  الجميع  ومات"   969
فالن  "وعاش  واالشرار،  االبرار 
وقعها  لها  عبارة  مات"  ثم   ...
ومدلولها، انها النهاية التقليدية لكل 

انسان مهما طال عمره.

]البقية ص 21[

بقية مقال »النوافذ المفتوحه... الصوم الكبير ....
نظره في العالقات األنسانيه« ص5 

بل  فقط  البعض  بعضنا  مع  القاعده  بهذه  نتعامل  ال  نحن 
لنا  يقدم  فهو  أيضاً...  هللا  مع  المنطلق  هذا  من  نتعامل 
َزَمنُِك  َوإَِذا  َوَرأَْيتُِك،  ِبِك  »َفَمَرْرُت  األخر  تلو  العرض 
. َفَبَسْطُت َذْيلِي َعلَْيِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك، َوَحلَْفُت  َزَمُن اْلُحّبِ
َفِصْرِت   ، بُّ الرَّ يُِّد  السَّ َيُقوُل  َعْهٍد،  ِفي  َمَعِك  َوَدَخْلُت  لَِك، 
شئون  في  وننخرط  التوبه  فنوجل   8:16 حزقيال  لِي« 
أن عروض  مدركين  قوه عير  أوتينا من  ما  بكل  الحياه 
الحب التي يرسلها هللا والنوافذ التي يفتحها لنا ما هي أال 
عروض محددة المده يغلق بعدها الباب.لكن يجب علينا 
نحن  طالما  أبداً  الرب  يغلقه  ال  الباب  هذا  أن  نعي  أن 

على قيد الحياه لكن نحن الذين نغلقه بايدينا النه بتكرار 
القلب  قساوه  تتولد  هللا  من  لنا  المقدمه  لعروض  رفضنا 
ونبدأ في األنفصال عن هللا فنغقلق النوافذ وال نعود نسمع 
أيام  فتنقضي  الجاهالت  العذارى  مثل  نفعل  أو  صوته. 

حياتنا ونحن الهون عن أبديتنا.  
أنه  على  يقدم  ما  دائماً  المقدسه  األربعين  صوم   
النفس  مع  للتواصل   الروحيه  الناحيه  من  ممتازه  نافذه 
ومراجعة الطريق والعوده إلى األحضان األبويه  لكني 
...خاصه  الحياتيه  الناحيه  من  ممتازه  نافذه  أيضاً   أراه 
بين األزواج...العادة اكتشاف النوافذ المغلقه في عالقتنا 
بالتواصل  نعم  حتى  فتحها  ومحاولة  وباالخرين  ببعضنا 

ويحل السالم في بيوتنا....وكل عام وانتم بخير.  
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هو  )اإليمان  أن  الكتاب  يقول  اإليمان؟  هو  ما 
الثقة بما يُرجى واليقين بأمور ال تُرى( عب 1:11 
ان   ( اإلنسان  لخالص  لزومه  عن  يقول  وأيضا 
هللا  أن  بقلبك  وآمنت  يسوع  بالرب  بفمك  اعترفت 
األمر  فهل  رو9:10  خلصت(  األموات،  من  أقامه 

بهذه البساطة؟  واإلجابة هي نعم وال .
إثباتا  ويقدم  ظاهرا  اإليمان  برهان  كان  اذا  نعم: 
غير مجرد اإلعتراف بالفم، فالشياطين )كانت تخرج 
من كثيرين وهى تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن 
الرسول  يعقوب  يقول معلمنا  لو41:4  وأيضا  هللا( 
والشياطين  تفعل  حسنا  واحد.  هللا  أن  تؤمن  أنت   (
ألن  وال:   19:2 يع  ويقشعرون(  يؤمنون  أيضا 
ليس  اإليمان  قانون  أو  األيمان  ترديد كلمات  مجرد 
دليال على وجود اإليمان الحقيقى فعال. وماذا يفيدك 
اإليمان  حياة  فعال  تحيا  تكن  لم  إذا  بالفم  اإلعتراف 
بشفتيه  يكرمنى  الشعب  )هذا  هللا  يقل  ألم  الحقيقى؟ 
وأما قلبه فمبتعد عنى  بعيدا( مر 6:7 وماذا يفيدك 
أن تؤمن بقلبك أن هللا أقام المسيح من األموات إذا لم 
تكن تحيا فعال حياة القيامة ألم يقل الكتاب )ان كنتم 
المسيح  حيث  فوق  ما  فاطلبوا  المسيح  مع  قمتم  قد 
جالس( ؟ كو3:1 فإذا لم يكن لك هذا أفال يشبه هذا 

ايمان الشياطين؟
األربعة  ما ورد عن  بالتأمل  الجديرة  اآليات  من 
الذين تطوعوا لحمل المفلوج وتكبدوا عناء حمله الى 
الجمع  بسبب  يدخلوا  أن  يمكن  لم  ولما  البيت  باب 
تسلقوا الى السقف حاملين إياه على مرتبته ثم نقبوا 
السقف وانزلوه بالحبال الى حيث كان يسوع واقفا. 
نحن ال نعرف من هم أو ماهى أسماءهم ولكن يقول 
الكتاب )لما رأى يسوع إيمانهم قال يابنى مغفورة لك 

خطاياك( مر5:2
ما  اإليمان؟  رؤية  يمكن  هل  يسوع؟  رأى  فماذا 
شكله؟ وكيف رآه يسوع وهم لم ينطقوا بكلمة او حتى 
بحرف؟ لقد رأى يسوع برهان ايمانهم فى اصرارهم 
على الوصول بصديقهم الى يسوع رغم العقبات. نعم 
رأى يسوع برهان اإليمان وليس ترديد كلمات عن 
األيمان ، تماما كما قال معلمنا يعقوب )أرنى ايمانك 
بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالى »وليس بكالمى« 

إيمانى( يع18:2 .
واآلن الى موضوع اليوم: أرنى ايمانك، من أى 
نوع هو؟ وهل لإليمان أنواع؟ ربما! دعونا نفحص 

األمر في ضوء كلمة هللا.
 

أوال: االميان املبنى على األخذ فقط:

 
قال عنه يسوع للجموع التي تبعته عقب معجزة 
إشباع الجموع: )الحق  الحق أقول لكم أنتم تطلبوننى 
الخبز  من  أكلتم  آلنكم  بل  آيات  رأيتم  ألنكم   ليس 
فشبعتم( يو26:6 ورغم أن المسيح قال فى مرة أن 
)الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون( لو2:10 اال أنه 
قليلين  الفعلة  أن  رغم  يتبعه  الجمع  لرؤية  يفرح  لم 
ألنه عرف أنهم أصحاب منفعة واإليمان النفعى ليس 
ايماناً بل تظاهرا وتجارة فلو حتى كان هناك ماليين 
من هذا النوع يتبعون المسيح فهم في نظر المسيح ال 

يحسبوا مؤمنين.
 

تأخر  أمام  ينهار  أو  يهتز  الذى  اإلميان  ثانيا: 
اإلستجابة أو أمام اخلسارة: 

 
يطلب  فأحيانا  بالسابقة  مرتبطة  النقطة  وهذه 
اإلنسان شيئاً من هللا ثم تتأخر اإلستجابة أو تتعطل 
أو تُرفض فيهتز ايمان اإلنسان أو ينهار تماما فهذا 
ايمان على طريقة »هات وخذ« أى خذ يارب عبادة 
يارب  وهات  اليها«  حاجة  غير  في  اصال  »هللا 
 .. واحسانات  ونعم  واستجابات  وبركات  خيرات 
حكمة  في  يثق  ال  اإلنسان  هذا  مثل  ولكن  و..و.. 
ومحبة هللا وأن هللا يرى ما ال يراه هو ويعرف ما ال 
يعرفه هو ويرى ما ال يراه هو وكأن صالته »لتكن 

مشيئتى« وليس )لتكن مشيئتك( وال يفهم قول الكتاب 
)تطلبون ولستم تأخذون ألنكم تطلبون رديا( يع 3:4 
مع هللا  العالقة  جاعاًل  تجدوا(  )اطلبوا  فقط  ويتذكر 
منحياً   ! السحرى  الدين  عالء  مصباح  مع  كعالقة 
نقارن  أن  الى جانب حكمة هللا وصالحه ونستطيع 
هذا مع ايمان أيوب أو مع ايمان إبراهيم أبو اآلباء 
ومع يوسف وغيرهم من الذين لم يبنوا ايمانهم على 
مقدار ما يحصلون عليه من نعم وبركات أو على ما 

يتجنبوه من كرب وضيقات.
 

ثالثا:اإلميان املوسمى: 

 
مثل  والضيقات  األزمات  فى  فقط  يظهر  الذى 
المرض واألزمات المالية وهذا ال غبار عليه فإلى 
كلمة  على  كله  اإلعتراض  ولكن  نلجأ؟  غيره  من 
»فقط« أى أن نمارس األيمان موسميا فقط ونتعامل 
مع هللا حسب الحالة والظروف ثم تخفت حياة األيمان 
بعد ذلك. فهل نتعامل مع هللا مثل استقبال الطوارئ 

فى المستشفى التى ال نرجع اليها ثانية اال فى
نتعامل مع هللا  أم هل  ثانية؟  اليها  االحتياج  حالة 

مثل ماكينة الصراف اآللى؟ 
أن  ينبغى  فال  هللا  مع  عالقتنا  فى  نفعل   ولكن 
أوATMنحن ال  ماليا  نتعامل مع هللا بصفته مموال 

نكون عالقة صداقة ماكينة الصراف اآللى.
نحن ال نكون صداقة أو عالقة محبة مع ماكينة 
الصراف اآللى  لكن األمر مختلف تماما عند التعامل 

مع هللا.          
اإليمان الموسمى ليس له صفة الثبات وسهل جدا 
على عدو الخير أن يتالعب بأصحاب هذا النوع من 

اإليمان.
 

رابعًا: اإلميان األنانى: الذى ليس للغير مكان 
فيه.

 
فالبعض ال يجد اهتماما ما بممارسة اإليمان فيما 
والنفسية  الروحية  واحتياجاتهم  باآلخرين  يتعلق 
والجسدية والمادية مع أننا جسد المسيح الواحد. ما 
رأيكم في ايمان أم أغسطينوس الملح لخالص ابنها؟ 
؟  المقطم  جبل  نقل  أيام  الكنيسة  شعب  وايمان 
طلبات  ويفتقد  الصالة  طلب  الى  يسرع  منا  الكثير 
التشجيع والمساندة من اآلخرين لنفسه دون أن يفعل 
نفس الشىء تجاه احتياجات الغير حتى لو لم يطلبوا 
فالكنيسة تعلمنا أن نطلب بإيمان من أجل كل الذين 
الرب وفى مخادع  بيت  فى  نذكرهم  أن  الينا  طلبوا 
الصالة بل وأيضا أن نصلى من اجل الذين ليس لهم 
نطلب  نحن  هل  فمثال  أكثرهم.  وما  ليذكرهم،  أحد 
كنائسنا  شهداء  وأهالى  أسر  أجل  من  وثقة  بايمان 
مع أننا ال نعرفهم معرفة شخصية لكن ندرك مدى 
عمق األلم وقسوة الحدث وشدة االحتياج الى عمل 
هللا معهم كما فى حالة أقباط العريش بكل ما هم فيه 

من ضيق وكرب واستشهاد.
أال  والخدام؟  واألساقفة  الكهنة  أباءنا  عن  وماذا 
اجل  من  ابونا  يا  طالبا صلى  منا  واحد  كل  يسرع 
الشخص  أجل  من  ياأبونا  صلى  أو  الفالنى  الشىء 
الفالنى؟ أال نقدم أحيانا وريقات تحمل طلبات بعينها؟ 
أبونا  أجل  من  حقيقى  بايمان  نصلى  نحن  منا  كم 
الكاهن أو األسقف أو الخادم العامل؟ أليس كل منهم 
يحتاج الى أن نصلى من أجله، ألجل خدمته  أيضاً 

وألجل حياته وأسرته؟
 

الى  املفتقر  النظرى  اإلميان  خامسًا: 
اختبارات عملية:  

 
اإليمان الذى ال تسنده اختبارات عملية هو ايمان 
ضعيف هش ال يصمد أمام التجارب ال رصيد له ، 

)أرنى اميانك( يع18:2
د. عبد اجمليد كامل

الرب  يانفسى  )باركى  يقول  أن  يمكن لصاحبه  ال 
وال تنس كل حسناته( مز 2:103 وال يوجد لديه 
الذاكرة اإليمانية التى تسنده ليقول )ماذا أرد للرب 
فعندما    12:116 مز  لى(  حسناته  كل  أجل  من 
انه  ذلك  يعتبر  ال  استجابة  عدم  مرة  يصادفه 
نصلى  ما  نعلم  لسنا  )ألننا  ذاته  حد  في  استجابة 
ألجله كما ينبغى ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات 
ال يُنطق بها( رو26:6 وانما يتذكر فقط  انه طلب 
ولم يجد !! وما أسهل لعدو الخير أن يهاجم عندئذ. 
فهل لديك الذاكرة اإليمانية الذاخرة التى تسند فى 
فى  المجاعة  أيام  يوسف  فعل  كما  العجاف  األيام 
وأنقذهم  الناس  المخزون  أسعف  إذ  مصر  ارض 
فى  هللا  عمل  ذكريات  مخزون  أين  األزمة؟  من 
قم  والتجارب؟  القحط  أيام  فى  تغذيك  لكى  حياتك 
يوم  بعد  يوم  لديك  اإليمانية  الذاكرة  بتغذية  دائما 
وحدث بعد حدث وال تجعل رصيدك يتناقص لئال 

تصل الى اإلفالس.
 

سادسًا:اإلميان احملتاج الى أدلة وبراهني:

 
ال نحتاج الى أدلة علمية لنوال اإليمان مثل أن 
تطور  أو  األرض  كروية  أثبت  المقدس  الكتاب 
الجاذبية األرضية  الجنين فى بطن أمه أو قوانين 
لصحة  حفرية  اثباتات  أو  والنجوم  األفالك  أو 
الكتاب المقدس ..الخ فكل هذا قد يصلح للدراسات 
ولكن  ايضاً  والالهوتية  بل  والنظرية  األكاديمية 
كان  وان  أساسا  اإليمان  لوجود  ملزماً  أمرا  ليس 

قد يفيد لنموه .
نحتاج أن نفتح قلوبنا قبل عقولنا لقبول اإليمان 
الذى هو من ثمار الروح القدس )وأما ثمر الروح 
فهو ..ايمان، وداعة، تعفف( غل 22:5. ليس ألن 
اإليمان يتعارض مع العقل ولكن ألنه يفوق العقل 
ويرى ما ال تراه عيون الجسد والعقل، تماما كما 
ما ال  الميكروسكوب نرى  أنه من خالل عدسات 
موجود  أنه  رغم  الطبيعية  بالعيون  رؤيته  يمكن 
الثقة بما يُرجى  مع عدم رؤيتنا له. فاإليمان )هو 

واليقين بأمور ال تُرى( عب1:11
 

املعجزات  على  القائم  األميان  سابعا: 
وطلبها:

 
قالوا للمسيح قديماً )أى آية تصنع لنرى ونؤمن 
بك، ماذا تصنع؟( يو30:6 أما هو )فتنهد بروحه 
لكم  أقول  الحق  آية؟  الجيل  يطلب هذا  لماذا  وقال 
لعدم  واثباتا  مر 12:8  آية(  الجيل  هذا  يُعطى  لن 
لزوم المعجزات قال ) وانت ياكفر ناحوم المرتفعة 
الى السماء ستُهبطين الى الهاوية. ألنه لو ُصنعت 
في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم( 
مت23:11 و أيضا )ويل لك ياكورزين ! ويل لك 
با بيت صيدا ! ألنه لو ُصنعت فى صور وصيدا 
فى  قديما جالستين  لتابتا  فيكما  المصنوعة  القوات 
كانت  فالمعجزات  لو3:10  والرماد(  المسوح 
تجرى أمام الجميع ورغم ذلك لم يؤمنوا!! وكما فى 
مثل الغنى ولعازر )وال إن قام واحد من األموات 

يؤمنون( لو31:16 
 

أما فى وطنه )لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم 
ايمانهم( مت 58:13 أى أن اإليمان كما فى هذه 
اآلية يسبق المعجزة وليس المعجزة تسبق اإليمان 
هناك  معجزة  أى  الرب  يصنع  لم  ايمانهم  فلعدم 
يعمل  لم  انه  بسبب  كان  ايمانهم  عدم  أن  وليس 
أى معجزة.!! اقرأها مرة أخرى بتأنى وتأمل فى 

المعنى.
 

بينما قال الكتاب عن أعظم مواليد النساء )يوحنا 
يلزم  لم  أنه  أى   41:10 يو  واحدة(  آية  يفعل  لم 
إرساليته  إلتمام  معجزات  عمل  المعمدان  يوحنا 
وال أن يعمل معجزات لتؤهله ليصبح أعظم مواليد 
النساء بل إنكاره لذاته وإيمانه بأن )هذا هو حمل 
وبوقوفه  يو29:1  العالم(  خطية  يرفع  الذى  هللا 
صامدا شجاعا فى الحق فى مواجهة هيرودس )ال 

يحل أن تكون لك امرأة أخيك( 
مر 18:6 هو الذى أهله لذلك وكان الثمن رأسه 
مقطوعاً ُمقدما على طبق مقابل أن تظل الـ »نعم« 

نعم والـ »ال« ال.
  

واآلن أى نوع من اإليمان تمتلك؟ ما دليلك على 
ذلك؟

أرنى إميانك 

عارف  »أن���ا  مقال  بقية 
أعم��ال��ك« ص20

أن  المؤسف،  ومن  بل  الملفت  ومن 
ويتناقلون  االخرين  موت  يتابعون  الناس 
أخبارهم أما بالشماتة او التأسف أو الشفقة 
أو االستغراب أو االنزعاج، ولكنهم نادرا 
وكأن  بدورهم،  االستعداد  في  يفكرون  ما 
الموت ليس لهم هم وإنما آلخرين ال مبرر 
الحال  هو  كما  الحياة،  في  الستمرارهم 

بالنسبة لهم.

لذلك  مستعدون  كثيرين  قابلت  ولكنني 
يكتبون  تذمر،  او  تشاؤم  وبدون  اليوم، 
وصيتهم، ويتقربون من هللا، ومنهم بعض 
ذلك  يشتهي  من  ومنهم  بل  السن،  صغار 
وليس ال يجزع منه فحسب، وما أروع ان 

يكون لإلنسان رسالة قبل موته

عندما اسمع عن شخص ما قد انتقل من 
عالمنا، او عندما احضر الصالة على احد 
المسجى  الصندوق  الى  انظر  المنتقلين، 
لهذا  استعد  هل  ترى  متأمال:  كثيرا  فيه 
ذويه  كان  وهل  عنوة.  ُأخذ  أنه  ام  اليوم 
لقد عاتب  ام ال؟  انه مستعد  يعرفون عنه 
االب  المنتقلين،  احد  أقارب  من  بعض 
الكاهن الذي كان يصلي عليه وذلك بسبب 
انه  يعرفون  النهم  كثيرا،  فيه  مدح  أنه 
أن  يحسن  ولذلك  ومجرماً!،  شريرا  كان 
المنتقل،  نتكلم عن  نكون متوازنين ونحن 
تكييل  من  اكثر  هللا  رحمة  على  ولنركز 
تعزية  كلمة  نقدم  وأن  للشخص،  المديح 
او االشتياق  للشعب وتعليم عن االستعداد 

للحياة األبدية.

الحقيقة أننا نعاني من مشاكل المجامالت 
المناسبات،  تلك  مثل  في  الظهور  وحب 
يكون  المنتقل  عائلة  من  االكبر  فاالهتمام 
عادة بشكل الجنازة وعدد الحضور سواء 
برقيات  ثم  اإلكليروس،  أو  الشعب  من 
ذاته  المنتقل  ينال  ال  وقد  الخ.  التعزية.. 
أي من هذا االهتمام، ويكون األكثر تأثرا 
والمتأملون  الصامتون  هم  المقابل  في 
يغالبون  والذين  خشوع،  في  والباكون 
قد  اإلنصاف  أجل  ومن  ولكن  دموعهم، 
ما  المظاهر  تلك  بمثل  المهتمون  يفعل 
يفعلونه حبا في الميت وإكراما له، ويشمل 
والسيارة  الصندوق  ونوع  التكفين  ذلك 
وقد  وغيرها.  والنشر  والنعي  والورود 
الناس  في حضور  التعزية  بعض  يجدون 
البعض  وصراخ  المادحة  وكلماتهم 
ليكن  الكاهن، ولكن  وبكائهم ومديح االب 
االهتمام االول هو مصير الذي انتقل، مع 

عدم االسراف في المظهر.

الحكيم،  والمسئول  األب  تكلم  هكذا 
القليل  للعدد  تعزية  أكبر  كلماته  فكانت 
بركة حضور  أخذوا  الذين  المشيعيين  من 
جنازة سيدة ُمسنة، لم يدرك قيمتها الحقيقية 
إال األب الساهر على أوالده. تحية لألنبا 
إذ  ُمسمى،  على  اسماً  فهو  مكاريوس، 
الذى  فهو  "طوباوى".  معناها  مكاريوس 
خيراته  يستوفى  لئال  دعاية  بدون  يخدم 

على األرض. 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

البكرتيا النافعة 
هل حنن يف خطر؟

من عيادة الطب الطبيعى
عقاقري ارجتاع احلامض

بريفاسيد  عقار  أتناول  أنا  س: 
ارتجاع  لمشكلة  مستمرة  بصفة 
علمت  وعندما  المعدة،  حامض 
باألعراض الجانبية المتسببة عنه 
حاولت التوقف عن تناوله ولكنى 
وجدت ان مشكلة ارتجاع الحامض 

تزداد فماذا أفعل؟

ج: بريفاسيد هو أحد العقاقير من 
مجموعة  وهى   PPI مجموعة 
تمنع تكون حامض المعدة، ونظرا 
فال  الجانبية  األعراض  لحدوث 
ويجب  طويلة،  لمدد  تعاطيه  يجب 
فمع  مؤقتا،  استعماله  يكون  ان 
امتصاص  يقل  االستخدام  كثرة 
والتي  للجسم  الهامة  المعادن 
وكذلك  المعدة  حامض  الى  تحتاج 
كما ذكرت في المقال يحدث معهم 
بسبب  النافعة  البكتريا  في  نقص 

تغيير الوسط المحيط.

اما عن محاولة إيقاف هذه العقاقير 
الحموضة  الى  يؤدى  ان  يمكن 
قبل  عليه  كانت  مما  أكثر  الزائدة 
العقاقير  هذه  ألن  وذلك  العالج 
الن  المعدة  في  معينة  خاليا  تحفز 
وهذا  الجاسترين،  هرمون  تفرز 
في  زيادة  الى  يؤدى  الهرمون 
بواسطة  الهيدروكلوريك  حامض 

وبعض  للمعدة،  المبطنة  الخاليا 
هرمون  دور  الى  تشير  األبحاث 
الجاسترين في األورام السرطانية.

الحموضة  من  تتخلص  ولكى 
عن  تتوقف  ان  حاول  الزائدة 
األسود  والشاى  القهوة  تناول 
من  تقل  وان  والكحوليات، 
المقلية  واألطعمة  الدهون  تناول 
وان  المنقاة،  المصنعة  واألطعمة 
والفواكه  الخضر  بتناول  تهتم 

باستمرار.

تناول  أيضا  المهم  ومن 
من  كثير  يوجد  كما  البروبيوتيك، 
من  تخفف  التي  الطبية  األعشاب 
المارشماللو  مثل  المعدة  التهاب 
وسليبرى الم وجذور العرقسوس، 
وحاول ان تتناول كوب من الماء 

كلما حدثت الحموضة.

 د.تباسيم جندي

أجسامنا  في  تتواجد  التي  النافعة  البكتريا 
تواجدها،  عن  بديل  ال  الميكروبيوم  والمسماة 
وقديما لم نعرها التفاتا بل تخيلنا ان كل مهمتنا في 
الحياة هي القضاء على كل ميكروب على وجه 
األرض، وعلى قدر قوتنا في اإلطاحة بها سوف 
التي  والحقيقة  أمراض،  بدون  سالم  في  نعيش 
يكتشفها العلماء اآلن ان هذا ليس صحيحا، فمنذ 
الهارمونى  في حالة من  نعيش  نحن  األزل  قديم 
والتكافل والتوازن مع البكتريا في مختلف مناطق 
الجسم في القولون او على الجلد او فتحات الجسم 
كاألنف والفم، فنحن نستفيد منها وهى تستفيد منا، 
فالبكتريا النافعة تساهم في عمل بعض الفيتامينات 
الهضم  عملية  في  تساهم  B،وهى  فيتامين  مثل 
تحويل  في  تساهم  كما  الفطريات،  نمو  وتمنع 
أنواع من كرات الدم البيضاء تسمى خاليا B الى 
المناعة في  تساعد جهاز  الخاليا  T وهذه  خاليا 
التخلص من األورام السرطانية، وهى أيضا تمنع 
المسماة  لألمعاء  المهاجمة  البكتريا  بعض  نمو 
كولوستريديم ديفيسيل والتي تؤدى في كثير من 
األحيان الى وفاة المرضى في المستشفيات بسبب 
أدوار اإلسهال الشديدة التي ال تستجيب للعالج، 
الهرمونات مثل  كذلك تساهم في عمل كثير من 
كولين  واسيتيل  وجابا  والدوبامين  السيريتونين 

والنورادرينالين.

ضحية  بأننا  اإليحاء  تحت  عشنا  ما  وكثيرا 
الحقيقة  ايه، ولكننا في  ان  الوراثية دى  للعوامل 
ضحية لألوساط السامة الغير صحية والتي تنبع 
من  بنا  يحيط  ما  وكل  والعقاقير  األطعمة  من 

عوامل بيئية مختلفة.

الباحثون  أثبت  قد  الوراثية  الجينات  وحتى 
أخيرا انها تتأثر الى حد كبير بوجود هذه البكتريا 
النافعة او الميكروبيوم، وان البكتريا النافعة تشبه 
وسالمة  أمن  على  يحافظ  الذى  البوابة  حارس 
المكان، وهى تتأثر الى حد كبير بما نتناوله من 

أطعمة وعقاقير.

على  العلماء  يحثنا  العلمى  البحث  تقدم  ومع 
التخلص  وعدم  النافعة  البكتريا  على  المحافظة 
تدمر  التي  األشياء  كل  نفعل  اننا  والحقيقة  منها، 
هو  نفعل  ما  رأس  وعلى  النافعة،  البكتريا  هذه 
أنواع  توجد  كذلك  الحيوية،  المضادات  تناول 

مثل  التدمير  هذا  في  تساهم  العقاقير  من  أخرى 
 PPI المسماة  المعدة  لحامض  المثبطة  العقاقير 
األسبرين  مثل  لاللتهابات  المضادة  والعقاقير 
عقار  وكذلك  واألندوسيد،  والفولتارين  واألدفيل 
لمرض  الميتفورمين  عقار  وأيضا  الكورتيزون، 

السكر.

وال يقتصر تدمير البكتريا النافعة على العقاقير 
واستخدامها  للمبيدات  كبير  دور  يوجد  بل  فقط، 
الواسع، فهى تساعد على تدمير األنزيمات التي 
لتجعل األمعاء في حالة صحية  البكتريا  تفرزها 
التخلص من  الهضمى قدرته على  الجهاز  وتفقد 
السموم فيما يسمى بعملية الديتوكس، كذلك ايض 
االستخدام المفرط لمضافات ومكسبات الطعم الى 
الوالدات  عدد  كثرة  ذلك  الى  أضف  األطعمة، 
القيصرية التي تحرم الطفل من اكتساب البكتريا 
الطبيعية  القنوات  في  النافعة عن طريق مروره 
األطعمة  تناول  عن  العزوف  على  عالوة  لألم، 
المتخمرة مثل السوركروت او الزبادى والكيفير.

ولقد أشار البحث العلمى انه يوجد ارتباط بين 
مثل  األمراض  وكثير من  النافعة  البكتريا  نقص 
وامراض  التوحد  ومرض  األلزهايمر  مرض 
الكبد  وامراض  والحساسية  المناعى  الجهاز 
ولقد  والشيزوفرينيا.  اللثة  وامراض  والصدفية 
أثبت الباحث ديريك في جامعة ويسترن أونتاريو 
هذه  منتجات  من  واحد  تركيز  في  تغيير  ان 
تتصرف  الفئران  أطفال  جعل  النافعة  البكتريا 
بطريقة تشبه مرض التوحد، ومن الجدير بالذكر 
 C فيتامين  الى  تحتاج  النافعة  البكتريا  ان  هنا 
األنزيمات والهرمونات، وللفئران  لعمل  كأساس 
على  أجسامهم  في   C فيتامين  عمل  على  قدرة 
عكس ما يحدث في الجسم البشرى فهو غير قادر 
ما  تتخيل  أن  لك  فيمكن   C فيتامين  عمل  على 
يحدث عندما يقل فيتامين C بسبب عدم تناوله في 

الطعام او بسبب العقاقير.

القارئ نحن في مرحلة خطيرة غير  عزيزى 
مسبوقة تبدلت فيها أنواع األمراض من األمراض 
المعدية الى امراض كثيرة ومتنوعة وغير معدية 
ال تسببها البكتريا بل تنتج عن محاولتنا القضاء 

على البكتريا. 

مسؤولون الصحة العامة يحثوا الناس علي التأكد من أخذ 
لقاحات النكاف واحلصبة بعد اصابة عدد من االفراد بهذه 

االمراض
تورنتو : حث مسؤولوا الصحة العامة وخبراء االمراض المعدية الكنديين علي التأكد من أخذ جميع 

اللقاحات المطلوبة الخاصة بالنكاف والحصبة بسبب ظهور حاالت 
يعرف  لقاح  ويغطي   ، والبرتا  ونوفاسكوتيا  أونتاريو  في  مرضية 
باسم )أم أم أر( هذه االلتهابات الفيروسية  ومعها الحصبة االلمانية 
، وقال الخبراء أن االفراد ما بين عمر 18 سنة و 35 سنة يحتاجوا 
لتعزيز  اللقاحات  هذه  من  جرعتين  علي  حصلوا  إنهم  من  للتاكد 
مناعة أجسادهم وقالت الدكتورة اليسون ماك جير مديرة مكافحة 
النكاف  لقاح  ادخل   عندما  انه  سيناء  جبل  مستشفي  في  العدوي 

والحصبة أوال كان يعطي لمرة واحدة ولكن مؤخرا صار واضحا أن هناك حاجة الي جرعتين منه لكي 
يكون فعال علي المدي الطويل ، وقالت إن االن هو وقت مناسب للتحقق والتأكد من اخذ جرعتين من 
هذا اللقاح وقال مسؤولوا الصحة العامة في تورنتو يوم الجمعة 24 فبراير أن هناك 17 حالة مؤكدة 
من االصابة بالنكاف  في تورنتو و7 حاالت في جامعة البرتا واصيب بالمرض ايضا سبعة  العبين 
ومدرب في فريق للهوكي ، ويوجد فيروس النكاف في اللعاب ورذاز التنفس وينتشر من شخص ألخر 
عن طريق السعال والعطس ومالمسة لعاب المريض وذلك عند تقاسم المشروبات واستعمال االواني او 
عن طريق التقبيل ويعتبر لقاح النكاف فعال بنسبة 88% ، ومضاعفات مرض النكاف تتضمن التهاب 
والنساء  السمع  وفقد  البنكرياس  والتهاب  المبايض  او  الخصيتين  وتورم  الدماغ  في  والتهاب  السحايا 
الحوامل الالتي يصبن بالمرض خالل االشهر الثالثة االولي في الحمل في خطر االجهاض ، وهناك 
سبعة حاالت مؤكدة ايضا من مرض الحصبة في هاليفاكس وتتضمن اعراض مرض الحصبة الحمي 
والسعال وسيالن االنف واحمرار العيون والنعاس والتهيج الجلدي وظهور بقع بيضاء صغيرة داخل 

الفم والحلق وطفح احمر علي شكل بقع علي الوجه واسفل الجسم .
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أوليمبياد الورق: فنانة لبنانية تنحت جمسمات مدهشة لالعبني من ورق!
جنوب  من  املنحدر  الشاب  الفنان  يحول 
املدمجة  األقراص  أفيري،  شني  إفريقيا، 
يشكلها  مدهشة،  متاثيل  إلى  املهملة 
األقراص،  تلك  شظايا  من  بالكامل 
حيوانات  أشكال  إلى  يديه  بني  لتتحول 
وطيور في األغلب، ونشر أخيراً عبر موقعه 
وحساباته عبر مواقع التواصل، مجموعة 

من أحدث أعماله.
يعد  حيث  استراليا،  في  أفيري  ويستقر 
ويشارك  اجملددين،  الشباب  الفنانني  من 
وتدهش  الفنية،  املعارض  من  العديد  في 
األقراص  تشكيل  على  قدرته  اجلمهور 

املدمجة بتنوع غير متوقع لألشكال.

 ،Raya Sader Bujana بوجانا سادر  ريا 
فينزويلية،  لبنانية-نصف  نصف  فنانة 
جملسمات  وحتوله  بالورق  العمل  جتيد 

متقنة بطقات لها طابع جميل.

الهندسة  كلية  في  دراستها  أنهت  بعدما 
 ،U.C.V  قسم املعمار بجامعة فينزويال املركزية
تقول ريا أنها اضطرت إلى االنتقال إلى برشلونة 
ملتابعة دراسة املعمار في جامعة البوليتيك في 
برشلونة U.P.C لثالث سنوات أخرى، إال أنها لم 
تستطع استكمال املشوار الطويل كما تصف 
وقررت ترك الدراسة في عام 200٨ للتركيز على 

ما حتبه وجتيده حًقا: فنون وتصميم الورق!
كلية  في  بالفعل  درسته  ما  استثمرت  هكذا 

الورق  من  أعمالها  لتصبع  املعمارية  الهندسة 
مدهشة!  والنتيجة  والطبقات،  النحت  بطابع 
فاجملسمات التي ترونها في هذه املقالة صنعتها 
ريو 2016، وتالحظون مدى  خصيًصا ألوليمبياد 
البشري  اجلسم  نحت  في  وبراعتها  دقتها 

بطقات ناصعة من الورق!



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, ON

  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 


