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 وايجار العقارات
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شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الجديد... ص4 

اعتذار
أن  سايت  الويب  على  ملتابعيه  اجلديد  االهرام  يعتذر 
أن الشركة  املوقع كان قد تعطل ملدة يوم كامل بسبب 
املضيفة )هوست( اجربتنا لالنتقال لسريفر اكرب، وهذا  
ولقد  اليوم،  الف يف   150 الـ  املوقع جتاوز  زوار  ألن عدد 

عاد املوقع للعمل بطريقة اسرع من قبل.
سايت االهرام اجلديد
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آخر موعد لتلقي أي تعديل في 
اإلعالنات بحريدة األهرام اجلديد للعدد 

القادم هو

اجلمعة 25 سبتمبر 2015
برجاء االتصال على

ahram.teeba@gmail.com
أو  647-823-6679

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

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

مريم مراد

اسم اللوحه : إىل ان نلتقي
استخدمت يف هذه اللوحه حرب اسود 

9x12 : مقاس

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي
مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة



مقاطعة  ضجرت   1990 ع��ام  ف��ي 
ومن  االح���رار  ح��زب  من  اونتاريو 
الحزب  واختارت  المحافظين  قبلهم 
الديمقراطي الجديد )أن دى بى( وكان 
)بوب رى( اول رئيس وزراء لمقاطعة 

اونتاريو من الحزب الديمقراطي. 

بالفشل  الحزب  ه��ذا  تجربة  تكللت 
المقاطعة  دي��ون  وتراكمت  ال��ذري��ع 
واضحة  الفشل  هذا  عالمات  وكانت 
في مجاالت عدة، وعلى سبيل المثال 
زي��ادة  يمنع  لكى  ال��ح��زب  تحمس 
ايجارات المنازل مهما انفقت الشركات 
المالك  فامتنع  إصالحات  من  المالكة 
السكن  في  أي تصليحات  اجراء  عن 
او خالفه  تغيير سجاد  او  بياض  من 
هذا  في  العاملين  ان  النتيجة  فكانت 
وبهذا  شغل،  خالين  اصبحوا  المجال 
اصبح الحزب الديمقراطي الذى يعمل 
هو  العمال  وتشغيل  بحقوق  وينادى 
العدو األكبر لهم، وتراجعت الحكومة 
التي  الكارثة  فهم  بعد  قرارها  عن 
حلت بالعاملين في هذا المجال. وهذا 
مثل ما فعله عبد الناصر في ايجارات 
لقلة  بعدها  المساكن في مصر وأدى 
بناء المساكن في فترة حكمه، والفرق 
ان عبد الناصر لم يتراجع عن قراره 
اآلن  المصريين  من  بعض  أن  حتى 

يسكنون القبور.

الحزب  تحمس  أخ��رى  تجربة  وفى 

الديمقراطي ألونتاريو لزيادة المعونة 
االجتماعية لسكان اونتاريو )ويلفير( 
في  االجتماعية  المعونات  تفوق  لكى 
أن  النتيجة  وكانت  المقاطعات  باقي 
الذين  من  اسرة  الف  مئة  من  اكثر 
من  المعونة  ه��ذه  على  يحصلون 
المقاطعات األخرى رحلوا ألونتاريو، 
ال  البسيطة  الشركات  مالك  واصبح 
تقاضى  ألن  ألشغالهم  عماال  يجدون 
من  ماليا  افضل  االجتماعية  المعونة 
ومن  لألجور،  األدن��ى  بالحد  العمل 
يقبل منهم العمل يطلب أن يكون اجره 
الترابيزة«  »تحت  يقال  كما  أو  نقدا 
مما يسبب ضررا ألصحاب الشركات 
يستطيعون  ال  انهم  حيث  البسيطة 
يدفعون  الذي  دخلهم  من  هذا  خصم 

عنه ضرائب. 

وعندما انقضت فترة حكم ال� ان دى 
شعب  ينتخبهم  لم   1995 ع��ام  بى 
اونتاريو مرة أخرى بل كسر قلة او 
رى  بوب  رحل  وبعدها  ورائهم  زير 
ثم  نفسه  الحزب  عن  الحزب  رئيس 
)اليلبراليين(  االح��رار  لحزب  انضم 

الفيدرالي.

رئاسة  ه��ارس  مايك  تولى  وعندما 
بجرأة  قال  بعدهم  اونتاريو  وزراء 
تذاكر  ثمن  لدفع  مستعد  انه  كبيرة 
المقاطعات  م��ن  أت��وا  لمن  ال��ع��ودة 
األخرى بسبب زيادة صرف المعونة 

االجتماعية في اونتاريو. 

الديمقراطيين  ح��زب  سياسة  والن 
فيطلق  )سوشيلزم(  االشتراكية  هي 
البعض عنهم انهم ال� »أس« وورد    

من سيحكم كندا؟
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موقع
 االهرام اجلديد

 يتقدم يف املشاهدة 
تابعوا االخبار اول بأول 
www.ahram-
canada.com

محفوف  الديمقراطيين  حزب  انتخاب 
التجربة  يمثلون  ألنهم  بالمخاطر 
والخطأ وال اود لكندا كلها أن تقع في 
من  فيه  وقعت  التي  والخطأ  التجربة 

قبل مقاطعة اونتاريو.

االيدولوجية والزعامة الحالية لحزب 
األحرار اللبراليين تمثل منعطفا خطيرا 
قد تنزلق فيه كندا، وان كانت كندا قد 
العنف  من  خطير  منعطف  من  نجت 
كيبك  تحرير  منظمة  متطرفي  بسبب 
على يد ترودو االب عام 1970 فأن 
لوقوع  االبن سيؤدى  ترودو  انتخاب 
من  مستورد  عنف  مستنقع  في  كندا 

خارج كندا بسبب قصر نظره.

حزب  أن  يرون  الكنديين  من  بعض 
المحافظين تجاوز الحدود فى انتهاك 
اإلرهاب  قانون مكافحة  الحريات في 
األخير ولكن مثل ما يقول المثل »اللى 
ما يعرفش يقول عدس« وأيضا من 
ال يعرف اإلرهاب يقول عنه ليبرالية 
فوات  بعد  فيفهمه  منه  يلسع  حتى 

الوقت. 

فمن سيحكم كندا األيام القادمة؟ 

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

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

على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
كان في عهد عبد الناصر فساد ولكنه لم يعيبه 
ألنه كنسه، وأنت الزم تكنس الفساد علشان ما 

يلوث تاريخك
عزت أبو عوف

يا راجل العدد إللي فات أهزر معاك أقولك روح 
أتجوز تروح تتجوز مديرة أعمالك... مين تاني 

عايز أبعتله فاكس علشان يلحق أبو عوف؟؟
الزند

تالعب في بيع أرض مملوكة لنادي القضاء، 
بالش أنت يا زند أبلة ظاظا هتشمت قوي فينا.

محلب
يا راجل الشعب منتظر الخير والحليب والزبدة 
والقشطة تجبله وزراء يحلبوه... كفايه الشعب 

محلوب من زمان.
مرتضي منصور

بتقول أنك طلبت من األوقاف يسمحوا لك بإلقاء 
واجي  فين  تخطب  ها  تقولي  ممكن  خطبة، 

أسمعك... أنا كرهت الذنوب وعايز أتوب.
حمدي الفخراني  

لو أنت مرتشي يبقي الشعب كان حمار إللي 
الشعب حمار  يبقي  مظلوم  أنت  ولو  صدقك، 
إللي صدق النظام، في الحالتين أحنا عايزين 

برسيم.
أوباما

وأنت  لسوريا  دعم عسكري  يعلن عن  بوتين 
شيخ  يا  روح  لسوريا  مقاتل   1500 تبعت 

1500 داهية تاخدك.
تامر أمين

بتقول لمريم مالك لو مش عاجبك سيبي البلد 
أول مرة أعرف أن مصر ميراثك من الست 

والدتك يا تامر.
 ستيفن هاربر

أسهمك تطلع أسهمك تنزل أحنا معاك نكسب 
معاك أو القدر هللا نخسر معاك السياسة عند 

الناس مصالح عندنا أحنا مبادئ وقيم.
بوب ديكارت

علشان  بس  مش  االنتخابات  منتظرين  أحنا 
ما  لكل  شكر  ألف  نقولك  علشان  ال  نساعدك 

قدمته لمصر ولجالياتنا.
ميركل

وسط  تسللوا  داعشي  أالف  أربعة  بيقولوا 
الالجئين إلبسي يا ميركل علشان خارجين.

أحمد منصور
تقول أزمة الالجئين عار علي أوربا طيب يا 
أخويا ومش عار علي العرب إللي بينهم وبين 

سوريا فركة كعب؟؟.
يونس مخيون

تقول مستعد تضحي بحياتك لحماية قبطي... 
طيب ضحي بحزب النور وريحنا وأرحل عن 

سمانا.
حزب النور

تحط علي قوائمك أقباط تولعوا شمعه والتبخروا 
بخور مش هننتخب حزب الزور
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

ضريبة نقل امللكية

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
نقل  مصروفات  المنزل  ثمن  الى  يضاف 
الملكية التى تشمل ضريبة نقل الملكية واتعاب 
المحامى ومصروفات التسجيل. مصروفات 
نقل الملكية تصل الى آالف الدوالرات حسب 
ان تضع جزء من  يفّضل  لذا  المنزل.  قيمة 
الجزء  المصروفات.  لهذه  جانبا  مدخراتك 
ضريبة  هو  المصروفات  هذه  من  االكبر 
 1.5% متوسط  الى  تصل  التى  الملكية  نقل 
الضريبة  هذه  حساب  يتم  المنزل.  قيمة  من 

كالتالى. 
Provincial Land Transfer Tax
0.5% of property value up to 
$55K
1% of property value from 
$55K to $250K
1.5% of property value from 
$250K to $400K
2% of property value from 
$400K

اول  شراء  عند  الحكومية  التسهيالت  من 
الضريبة  هذه  من  جزء  تسترجع  ان  منزل 
بحد اقصى الفين دوالر. هذا المبلغ قد يمثل 
الملكية لمنزل قيمته  نصف مصروفات نقل 
المحامي  ان  تأكد  لذلك  دوالر.  الف   300
الذى يقوم بنقل الملكية قد خصم هذا المبلغ 
من مصروفات نقل الملكية. هناك تسهيالت 
االعداد  فى  اتناولها  سوف  اخرى  حكومية 

القادمة.
ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

املرصد السوري: داعش يوقع 
عقد الذمة مع مسيحيني 

مبدينة القريتني.. ويلزمهم 
بدفع اجلزية 

نشر المرصد السوري لحقوق اإلنسان نسخة 
من »نص عقد الذمة« الذي أصدره تنظيم 
القريتين  مدينة  في  للمسيحيين  »داعش« 
التنظيم  عليها  سيطر  التي  حمص،  بريف 

في بداية شهر أغسطس/ آب الماضي.
وصفها  مصادر  عن  نقال  المرصد،  وذكر 
مادية  مبالغ  استلم  التنظيم  أن  بالموثوقة، 
القريتين،  من  مسيحيين  دين  رجال  من 
بين  المدينة  في  المسيحيين  تخيير  بعد 
»دفع الجزية«، أو »اعتناق اإلسالم«، أو 

»مغادرة المدينة«.
بطاقات  يحتجز  »التنظيم  أن  وأضاف 
ورجحت  لديه،  المسيحيين  المواطنين 
المدينة،  األهالي  يغادر معظم  أن  المصادر 
مشيرا  الشخصية«،  بطاقاتهم  استالم  بعد 
أغسطس   20 في  هدم  »داعش«  أن  إلى 

دير »مار إليان« في القريتين.
وأظهر »عقد الذمة« الذي نشره المرصد، 
الشروط على  العديد من  التنظيم فرض  أن 

المسيحيين منها حسب ما جاء في العقد:
فيما حولها  وال  مدينتهم  في  يحدثوا  · »أال 

ديراً وال كنيسة وال صومعة راهب«.
كتبهم  من  شيئاً  وال  يظهروا صليباً  »أال   ·
أسواقهم،  أو  المسلمين  في شيء من طرق 
أداء  عند  الصوت  مكبرات  يستعملوا  وال 

صلواتهم وكذلك سائر عباداتهم«.
كتبهم،  تالوة  المسلمين  يسمعوا  »أال   ·
داخل  في  ويضربونها  نواقيسهم  وأصوات 

كنائسهم«.
تجاه  عدوانية  أعمال  بأية  يقوموا  »أال   ·
الجواسيس  كإيواء  اإلسالمية،  الدولة 
وإذا  اإلسالمية،  للدولة  قضائياً  والمطلوبين 
فعليهم  المسلمين  على  تآمر  بوجود  علموا 

التبليغ عن ذلك«.
طقوس  من  إظهار شيء  بعدم  »االلتزام   ·

العبادة«.
فال  والمسلمين  اإلسالم  يوقروا  »أن   ·

يطعنوا بشيء من دينهم«.
كل  على  الجزية  دفع  النصارى  »يلتزم   ·
ذكر بالغ منهم، ومقدارها أربعة دنانير من 
على  ذلك  ونصف  الغنى  أهل  على  الذهب 
متوسطي الحال، ونصف ذلك على الفقراء 
شيء،  حالهم  من  يكتمونا  أال  على  منهم، 

ولهم أن يدفعوها على دفعتين في السنة«.
· »ال يجوز لهم امتالك السالح«.

الخمور  أو  الخنزير  ببيع  يتاجروا  »ال   ·
يشربوها  أسواقهم وال  في  أو  المسلمين  مع 

عالنية«.
· »تكون لهم مقابرهم الخاصة بهم كما هي 

العادة«.
· »االلتزام بما تضعه الدولة اإلسالمية من 
البيع  في  أو  الملبس  في  كالحشمة  ضوابط 

والشراء وغير ذلك«.

شريف إمساعيل رئيس 
وزراء مصر اجلديد 

قسم  الهندسة  كلية  في   1978 عام  تخرج 
الميكانيكا جامعة عين شمس.

عمل مهندسا في البحث واالستكشاف بشركة 
موبيل حتى عام 1979.

بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى 
عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام 

الشؤون الفنية وعضو مجلس اإلدارة.
وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات 

البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005.
عام  منذ  إيجاس  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

2005 حتى 2007.
الوادي  جنوب  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013.
تولى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية 
يوليو   16 في  الببالوي  حازم  وزارة  ضمن 
2013، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارتي 
إبراهيم محلب األولى والثانية. وهو غير منضم 

ألي حزب
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األبــوة
بقلم مسري جرجس

تختلف 
ة  ر صو
من  هللا 
أخرى  إلى  ثقافه  ومن  أخر  إلى  شخص 
االختالف  هذا  يكون  قد  الحال  وبطبيعة 
والمجتمعيه   العقائديه  لالختالفات  نتيجه 
ولكن بعيداً عن األختالفات العقائديه فانه  
خاصه  صوره  منا  كل  داخل  في  يوجد 
عن من هو هللا؟. هذه الصوره قد تختلف 
أن  نفترض  وقد   ، أخر  إلى  من شخص 
هذا االختالف يعود في المقام األول إلى 
هللا  وجود  ماهيه  عن  وتلقناه  تعلمناه  ما 
ولكنه  وهذا األفتراض قد يكون صحيحاً 
ليس كاماًل حيث أنه َيغفل فتره هامه جداً 
وموثره للغايه في حياة كل انسان أال وهي 
فترة ما قبل التعلُُُُم وهي الفتره األولى في 
 . الطفوله  فترة  بها  وأعني  منا  كل  حياة 
على  باالساس  تعتمد  التي  الفتره  هذه 
التعلُُُُم  على    وليس  والمقارنه  التشُرب 
األبوه  عن  الحديث  بصدد  هنا  نحن  و 
الجسديه و الروحية في المفهوم المسيحي 
وعالقتهما بفهم األنسان لمن هو هللا وهو 
أمر جد خطير قد تترتب عليه نتائج أما 
أن تكون ُمدمره أو تكون مثمره في حياة 

كل انسان 

 األبوه الجسديه: 

ما  اذا  القارء  ياعزيزي  تتعجب  قد 
في  هللا-  عن  الطفل  مفهوم  أن  علمت 
بدرجه  يتأثر  األولى-   حياته  سنوات 
كبيره جداً واساسيه بروئيته ومفهومه عن 
أبيه فالطفل في سني حياته األولى يكون 
يلمسه  ما  طريق  عن  هللا  عن  مفهومه 
في  يؤثر  بالتالي  وهذا  بابيه  عالقته  في 
استقباله لفكرة أبوة هللا له. وينعكس على 
فالكتاب  بعد.  فيما  مع هللا  تعامله  طريقة 
المقدس الذي يتمسك األباء بقراءته على 
التي  األحد  مدارس  و  يوم   كل  اوالدهم 
يحرص األباء على مواظبة اوالدهم على 
هو  هللا  أن  األطفال  تعلم  إليها  الحضور 
الصالح والرحوم  المضحي  ألمحب  األله 
ينشأ  حينما  يفاجأون  األباء  لدهشة  ولكن 
أطفالهم ويشبون عن الطوق أن هللا ليس 
قد  أوالدهم  أن  بل  حياتهم  في  وجود  له 
ينكرون وجود هللا أو  يحبونه وفي نفس 
الوقت يخافون منه خوفاً شديداً يفسد عليهم 
حياتهم فعالقة األطفال باهلل ال تتشكل عن 
أو  الكتب  في  المدونه  المعلومات  طريق 
لهم في مدارس األحد بل هي  تُُلقن  التي 
تتشكل أساساً عن طريق مراقبتهم ألبائهم 
فكم سمعنا من   ، بهم  وتأثرهم  الجسديين 
أطفال يتفاخرون في برأه الطفوله بقدرة 
ابائهم على فعل كل شيء مهما كان خارقاً 
للطبيعه، فاالب- بكل بساطه- هو هللا في 
عيني الطفل فأذا اذا  كان األب قاسياً ال 
يظهر المحبه وال يحتضن أوالده بل هو 
مستعد دائما لعقابهم - حتى لو كان بدافع 
ألهاً  الطفل  التربيه - يصبح هللا في نظر 
يكون  قد  فاهلل  ذلك  وعلى  مخيفاً    قاسياً 
الذي  الوقت  لديه  وليس  دأئماً  منشغاًل 
يمنحه الحد أو قد يكون متسلطاً قاسياً أو 
أنانياً ال يعطي أال بعدما يأخذ  وقد يكون 
كل ما يهم األلة أن يفعل أوالده الصواب 
أجبارهم  يحاول  والذي  هو  يريده  الذي 

على فعله بمنتهى العصبيه والقسوه. 

األمر  يتوقف  ال  الشديد،  ولالسف   
عند ذلك فهذا الطفل يبدأ في النمو ثم تبدأ 
والصعبه  الموئلمه  األحداث  و  التحديات 
من  حياته  تخلو  منا  ومن  الحدوث-  في 
األحداث العصيبه-  فيبدأ هذا الطفل الذي 
وتصويره  هللا  لوم  في  -يبدأ  شاباً  أصبح 
على أنه هو ألسبب في كل ما يحدث له 

،حيث أن خبرته عن أله أنه ظالم وقاسي، 
فتتأكد لديه الفكره التي ترسخت في ذهنه 
عن  المشوهه  الصور  وتبدأ  طفولته  منذ 
في  الطفل  وجدان  في  تشكلت  التي  هللا  
للغايه  يصعب  التي  بالدرجه  الظهور  
تغييرها فيظهر هللا في صورة أله القوانين 
الصارمه الذي ال سبيل الرضأوه أبداً كما 
قد يكون أله المحبه المشروطه الذي ياخذ 
كل شي في مقابل حياتك كما يصبح هللا 
البعيد جداً الذي ال يتورع عن أنزال أشد 
وقد  مبرر  أي  بدون  بنا  العقاب  أنواع 
من  كثير  من  شخصيه-  -بصفه  سمعت 
الناس الذين كانوا بعيدين عن هللا ثم عادوا 
سيئه  نفسيه  بظروف  مروا  أن  بعد  إليه 
بصوره  يرجع  هللا  عن  بعذهم  سبب  أن 
معهم   يتعامل  كان  أباهم  أن  إلى  اساسيه 
الحب  من  خاليه  وقاسيه  جافه  بصوره 

والتشجيع. 

خالصة القول تتمثل في وجوب انتباه  
في  دورهم  خطورة  إلى  إلشديد  األباء 
أن  مراعاة  عليهم  فيجب  اوالدهم  تربيه 
أطفالهم  ينظرون اليهم ليس فقط كاباء بل 
فيهم صورة  يتمثلون  فهم  كإلهه  بالحري 
القرأة عنه فعال  األله فبل أن يستطيعون 
ذلك يجب عليهم مراقبة سلوكهم الخاص 
كاباء فال يكفي لالهل ان يعلموا اوالدهم 
يلقنوهم  ان  يكفي  وال  السلوك  آداب 
قصص الكتاب المقدس أو أن يذهبوا بهم 
إلى الكنيسه ومدارس األحد فقط  بل يجب 
ان تكون حياتهم الخاصه مليئة بحضور 
مع   يقول  األب  حال  ولسان  المسيح. 
القديس بولس الرسول في الرساله األولى 
أنا  كما  بي  »تمثلوا  كورنثوس  أهل  إلى 

بالمسيح«.    

األبوة الروحية:

الرب يسوع يريد بناء  انسانا متكامال 
هي  ،وهذه  واجتماعيا  ونفسيا  روحيا 
او  االرشاد  في  يعملون  الذين  مسؤولية 
الكهنه  فاالباء  الكنيسة.لذلك  في  التعليم 
األبوه  ممارسة  إلى  الخدام  مع  مدعوون 
الكهنوت  يمارسوا  أن  قبل  الروحيه 
األب  لقب  عليهم  ينطبق  وحتى  الوظيفي 
الكاهن فهم مدعوون إلى أن يعيشوا األبوة 
الروحية كما عاشها اباء عظام من قبلهم 
ابراهيم  مخائيل  القمص  و  ابرام  كاالنبا 
أن  سراً  أخفيكم  فال  كثيرون.  وغيرهم 
إلى وظيفه  الكهنوت بدون األبوه يتحول 
ال أكثر وال أقل لذلك فحينما يتألق األمر 
الكاهن  كلمة  تسبق  األب  فكلمة  باللقب  
بولس  القديس  يميز  هذا  على  وللتأكيد 
والكاهن-  -األب  األثنين  بين  الرسول 
كورنثوس  أهل  إلى  األولى  الرساله  في 
يقول  حينما   15 عدد  الرابع  األصحاح 
""ألنه وان كان لكم ربوات من المرشدين 
الني  كثيرون  اباء  ليس  لكن  المسيح  في 
باإلنجيل."  يسوع  المسيح  في  ولدتكم  أنا 
أهل  إلى  رسالته  في  أيضاً  يقول   كما  
غالطية، يقول: "يا أوالدي الذين أتمخض 
فيكم"  المسيح  يتصور  أن  إلى  أيضا  بكم 

)غال ٤، 19(.  

 - وكنائسنا  بيوتنا  في  أحوجنا  فما 
أن  للكلمه-  كخدام  وأيضاً  جسديين  كأباء 
الجسديه  لالبوه  القصوى  االهميه  ندرك 
والروحيه ليس فقط من الناحيه الروحيه 
ناحيه  من  باالحرى  بل  االجتماعيه  أو 
عالقتنا واوالدنا بالسيد المسيح النه ينبغي 
أنه كما سلك ذاك هكذا نسلك نحن أيضاً  
"من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك 

ذاك هكذا يسلك هو ايضا" يو 6-2

أكثر من مناسبة  طلب مني وفي 
في  العلمي  اإلعجاز  عن  أتكلم  أن 

الكتاب المقدس. 
مني  ينتظر  كان  مرة  كم  وفي 
عن  أتكلم  أن  المشاهدين  جمهور 
تنحل  وكيف  األرض  كروية 
ولن  لم  ما  وهو  محترقة  العناصر 
لي  إلي  نلجأ  أن  يجب  فال  أفعل. 
علي  األدلة  إلستخراج  األيات 
للقوانين  المقدس  الكتاب  إحتواء 
الطبيعية. بل علي العكس تماما فقد 
القوانين  بخرق  المسيح  السيد  قام 
كل  شاهدها  بمعجزات  الطبيعية 
الحاضرين وذلك لكي يؤمن الجميع 
الطبيعية  القوانين  علي  بسلطانه 

وعليه يؤمنون به وبتعاليمه . 
 ونزيد فنقول أن الكتاب المقدس 
كان يعني بأكثر من العلوم الطبيعية 
السلوكيات  علم  وهو  اال  بكثير 
البشر وكان ذلك  الذي يحكم سلوك 
التعاليم  روعة  في  بوضوح  ظاهرا 

المسيحية. 
األديان  كل  أن  األمر  وحقيقة 
والتعاليم  العقيدة  شقين:  إلي  تنقسم 
األخر  عن  الواحد  فصل  يمكن  وال 
هي  والتعاليم  الجذور  هي  فالعقيدة 

الفروع للشجرة الواحدة. 
تعاليما  تنبت  السليمة  فالعقيدة 
تنبت  المريضة  والعقيدة  عظيمة 
السيد  ويقول   . ضعيفة.  تعاليما 
هل  تعرفونهم  ثمارهم  من  المسيح 
من  أو  عنبا  الشوك  من  يجتنبون 

الحسك تينا ؟ 
 ففي اي األديان "غير المسيحية" 
العالم  عن  فداء  نفسه  فيها هللا  يبذل 
لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون 
عقيدة  من  جزء  هذا  أبدية  حياة  له 
األديان  أي  ففي  ولذلك  المسيحي. 
الصريح علي  بالقول  التعاليم  تنص 
العنيكم  باركوا  أعدائكم  أحبوا   :
وصلوا  مبغضيكم  إلي  أحسنوا 
ألجل الذين يسيئون إليكم. أو يعقب 
في  ما  أهم  أن  علي  المسيح"  السيد 
غفرتم  إن  بقوله   " الربانية  الصالة 
أبوكم  أيضا  يغفرلكم  زالتهم  للناس 
للناس  تغفروا  لم  وإن  السماوي 
أيضا  أبوكم  لكم  يغفر  ال  زالتهم 
زالتكم. ويجعلنا نبدأ الصالة الربانية 
حبه  لتأكيد  إلهنا  وليس  أبانا  بكلمة 
لخليقته وعن الوصية العظمي التي 
الناموس واألنبياء: تحب  بها  يتعلق 
وأكثر  كنفسك.  "جارك"  قريبك 
أهميه  عن  تتحدث  أية  خمسين  من 
أرأيتم  األخرين.  محبة  وضرورة 

إرتباط العقيدة بالتعاليم. 
سلسلة  القارئ  عزيزي  وسنبدأ 
المقاالت لدراسة األصول المسيحية 

"التعاليم " لعلم السلوكيات. 
سوف  بما  القارئ  يتفاجئ  وقد 

نقوله وهو : 
أن علم السلوكيات هو أهم العلوم 
الطبيعية واإلنسانية علي اإلطالق. 
كل  تطور  إن  ألقول  وأزيد 
العلوم وعليه تطور الجنس البشري 

مرهون بتطور علم السلوكيات. 
وهو ربما ما ال يعرفه الكثيرون 
ببعض  ذلك  وأدعم  وسأوضح 

األمثلة لبعض العلوم : 

المفتوح  التصميم   : الهندسة  في 
للشقق ) open concept ( كان 
علماء  إبداعات  من  الكثير  ضمن 
ذلك  أن  وجد  حيث  البيئة  سلوكيات 
والعنف  التوتر  من  كثيرا  يخفض 
الحديثة  التصميمات  وكذا  األَُسري 

للمدارس وحتى السجون. 
كل  توافر  وبرغم  الطب:  في 
إلستنساخ  الالزمة  المعلومات 
السلوكيات دون  البشر وقف علماء 
الكارثية  لتبعيته  المشروع  تنفيذ 
المنتج  اإلنسان  علي  النفسية 
اإلعالن  منعوا  إيضا  باإلستنساخ. 
والتي  للبشر  الجينية  الخريطة  عن 
تتوقع األمراض التي سوف يصاب 
الن  عمر  أي  وفي  اإلنسان  بها 
تعيين  في  التميز  إلي  سيؤدى  ذلك 
سيتم  حيث   - لموظيفها  الشركات 
في  يمرض  سوف  من  إستبعاد 
عائق  سيقف  وأيضا   - المستقبل 

رهيب أمام أختيار شريك الحياة. 
الطبية  الممارسات  قواعد  وحتي 
 code of( المهنية  واالخالق 
وضعها  تم   )medical ethic
بالكامل بعلماء السلوكيات والتي ال 
وإال  خارجها  الطب  ممارسة  يمكن 

أدي ذلك لنتائج كارثية. 
يحدد  المحاماة:  في  وحتي 
هو  من  للمحامي  السلوكيات  علم 
هيئة  في  تأثيرا  األكثر  الشخص 
المحلفين الذي يجب أن يركز عليه 
وماذا يرتدي المتهم وكيف يتصرف 
هيئة  أمام  وقبواًل  براءة  أكثر  ليبدو 

المحكمة. 
علم  يحدد  الشرطة:  وفي 
ثقة  كسب  طريقة  السلوكيات 
لالعتراف  ودفعهم  المتهمين 
العنف  إستخدام  دون  بجرائمهم 
خاصة  اإلجرامي  السلوك  وتوقع 
 serial( اإلجرام  لمعتادي 
جرائم  حدوث  لمنع   )killers
في  التجمعات  وتصرف  أخري 
أحداث الشغب وفي حوادث خطف 
شخصية  نوع  تحديد  يمكن  رهائن 
 )stereotype( المختطف 
ومعرفة جدية التهديد وعليه طريقة 

التعامل معه ..... الخ 
والمدرسين واالباء : يحدد علماء 
الصحيحة  الطرق  التربية  سلوكيات 
كل  مع  للتعامل  الخاطئة  والطرق 
مرحلة سنية للوصول ألفضل منتج 

بشري. 
علماء  يحدد   : اإلعالم  ولرجال 
يمكن  كيف  اإلجتماعية  السلوكيات 
في  والتأثير  الجمعي  العقل  تشكيل 
باإلفكار  اإلقناع  وفن  األمة.  وعي 
اإلعالنات  في  المنتجات  وحتي 
وكيف يمكن إضافة العامل الجنسي 
في الالوعي لتسهيل اإلقناع بإشراك 
جاذبية خاصة  وذو  فتيات جميالت 
المنتجات... من  الكثير  في عرض 

الخ 
والحقيقة تأثير علم السلوكيات في 
مجلدات  تسعه  ال  البشري  التطور 
أنه  إلبراز  إفتتاحية  مقالة  وليس 
هو  كان  ولذلك  أهمية  العلوم  أكثر 
المقدس  للكتاب  األساسي  المحور 
للوضع  البشري  السلوك  لتعديل 
علي  خلق  يعكس  وإلنسان  األمثل 

صورة هللا وروح هللا يسكن فيه. 
لكتابة  دائما  نفسي  تاقت  لذا 
في  الكتابية  األصول  يشرح  كتاب 
والقيم  السلوكيات  لعلم  المسيحية 
فقط  وليس  أكمل  وفي  األخالقية 
المسيحية  وسبقت  صورها  أفضل 
وبحوالي ألفين سنة في رسم الصورة 
علي  المخلوق  اإلنسان  لهذا  الكاملة 
به  تنعم  ما  أن  وكيف  هللا.  صورة 
المجتمعات الغربية من قيم أخالقية 
في  كان  غيرها  عن  تميزها  رائعة 
المسيحية  الحقيقة مدفوعا باألصول 
تباعد  وإن  حتي  المجتمعات  لهذه 
الممارسة  عن  منهم  الكثيرون 
المسيحية ولكن بقت الجذور الدفينة 
علي  جليا  شاهدا  المسيحية  للتعاليم 
سنتابع  وكما  األصول  تلك  عظمة 
المقاالت  سلسلة  في  هللا  بإذن  سويا 
عزيزي  تذهل  وسوف  القادمة 
القارئ حين نري سويا تلك األصول 
وفي الحقيقة كان ضيق الوقت هو 
العمل  إنجاز هذا  مانعي األكبر من 
الضخم بصورة مقبولة وتتناسب مع 
أهمية العمل وضمه في كتاب يثري 
العلوم اإلنسانية حتي جاءت الفكرة 
في  الكتاب  هذا  فصول  وضع  من 
أخص  المقاالت  من  سلسلة  صورة 
بها جريدتكم الموقرة ثم يتم تجميعها 
بصديق  إتصلت  وللفور  كتاب  في 
واصف  إميل  د  ا  وأخي  عمري 
في  صغارا  كنّا  منذ  عرفته  والذي 
تخرجنا  أن  إلي  اإلعدادية  المدرسة 
فتم  بتفوق  العيني  قصر  طب  من 
التدريس  بهيئة  كأعضاء  إلحاقنا 
بنفس القسم إلي أن إستقر به المقام 
بالواليات المتحدة االمريكية كأستاذ 
الدم.  وامراض  األورام  لعالج 
وكان  هذا  وقتنا  حتي  نفترق  ولم 
أحاديثنا  في  الموضوع  نفس  يشغلنا 
المسيحية  األصول  وهو  الخاصة 
عرضت  وعندما  السلوكيات.  لعلم 
المقاالت  تلك  في  مشاركتي  عليه 
وقته  الفور رغم ضيق  رحب علي 
وإتفقنا علي األتي أن نحدد موضوع 
المقالة ثم أبعث له بالصورة المبدئية 
المطلوبة  واإلضافة  بالتعديل  ليقوم 
المثلي  في صورتها  المقالة  لتخرج 
طويلة  ولسنوات  فعلناه  ما  وهذا   -
تزاملنا فيها في كل ما أصدرنا من 

كتب علمية. -
وأرجو عزيزي القارئ إن يوفقنا 
المقاالت  هذه  تخرج  أن  في  هللا 
الهامة والتي سوف تشرح األصول 
وكيف  السلوكيات  لعلم  المسيحية 
يصل  أن  في  المسيحية  ساهمت 
الرائع  النموذج  هذا  الي  الغرب 
من  الناس  دفع  بما  اإلنسانية  للحياة 
الشعوب األخري أن تتصارع لتنال 
تلك  من  إحدي  إلي  للهجرة  فرصة 
البالد الغربية لتنعم مثل شعوبها بما 

ينعموا به. 
منها  البد  مقدمة  هذه  كانت 
السلوكيات  علم  أهمية  إلستيعاب 
وعالقته بالمسيحية وليكون هذا هو 
للمسيحية  الحقيقي  العلمي  اإلعجاز 
في  وسيساهم  ويساهم  ساهم  والذي 
تطور الجنس البشري والي أن تقوم 
العناصر  فيها  تنحل  التي  الساعة 

محترقة. 

األصول املسيحية لعلم السلوكيات
 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 



روحيات6

الرب  الن  المزمور  كاتب  سردها 
يعطي  الرب  ومجن.  شمس  االله 
عن  خيرا  يمنع  ال  ومجدا.  رحمة 
يظللك  بخوافيه  بالكمال،  السالكين 
وتحت اجنحته تحتمي. ترس ومجن 
وطلبت  ستره  في  سكنت  اذا  حقه 
٤ (، ستري   : حمايته) مزمور 91 
ومجاني انت يا رب، كالمك رجوت 
)مزمور 119: 11٤(. فالرب االله 
هو الذي وعد باشعياء ٤ : 6 ؛ 32 : 
2 بانه ستكون مظلة للفيء نهارا من 
الحر ولملجا ولمخبأ من السيل ومن 
من  كمخبأ  انسان  ويكون  المطر؛ 
الريح وستارة من السيل كسواقي ماء 
في مكان يابس كظل صخرة عظيمة 
في ارض معيية.  والموضوع يظهر 
يشير  حيث  يوئيل  سفر  في  واضحا 
لغضب الرب ودينونته اال ان شعب 
الرب محمي كما وعد الرب )يوئيل 
3: 16( والرب من صهيون يزمجر 
ومن اورشليم يعطي صوته فترجف 
ملجا  الرب  ولكن  واالرض.  السماء 
ففي  اسرائيل.  لبني  وحصن  لشعبه 
العشرة  الضربات  كانت  موسي  ايام 
شعب  تمس  ولم  مصر  شعب  علي 
؛  الحماية  انه  صدقوا  الذين  الرب 
واضحا  ظاهرا  اعترافهم  كان  فقد 
العتبة  دهان  في  واضحا  وايمانهم 
الخروف  بدم  والقائمين  العليا 
وراي  الهالك  مالك  فعبر  المذبوح 
العالمة فمضي. فالذي لم يؤمن وينفذ 
بيته من  المطلوب مات كل بكر في 

فيـك محـاييت
د. روز غطاس

الناس والبهائم. احبائي االمر واضح 
فقط  تعقيد،  اي  فيه  ليس  وبسيط 
علي  المذبوح  الخروف  دم  ان  امن 
الصليب فيه الخالص والحماية تنجو 
وعندنا  االبدي.  والموت  الهالك  من 
عندما  تذكرته  معاصر  حي  مثال 
شاهدت صورة ذلك الشاب المسيحي 
ليبيا منذ وقت  ُذبح في  القبطي الذي 
الشاب  هذا  لماذا  تسألت  قريب، 
يظهر  لم  والمالمح  الصورة  جميل 
كما  الخوف  او  الفزع  او  الرعب 
لنا  لو كان يري شخص غير مرئي 
بالعين البشرية انما يراه هو باإليمان 
والثبات في ايمان المسيح ، يري ذلك 
االله المحب الرائع فاتحا ذراعيه له 
ليكلله بإكليل الشهادة ويفتح له ابواب 
السماء كما اسطفانوس الشهيد االول 
يسوع  الرب  رأي  عندما  للمسيحية 
المسيح جالسا علي يمين العظمة في 
وجد  المسيحي  الشاب  الن  األعال. 
والسالم  الحماية  المسيح  حب  في 
واالمان وتترجم كل هذا االيمان في 
الموت.  مشهد  امام  مشاعره  ثبوت 
المشاعر  ثبات  نالحظ  ان  يجب 
وليس تبلد المشاعر فهو يقول لنا: لي 
الحياة هي المسيح والموت هو ربح 
بي  ماذا يصنع  لي  معين  الرب  لي؛ 
االنسان وحتي لو صنع فان حمايتي 
مع  ومجني  ترسي  ألنه  الرب  في 
المسيح احيا الي االبد ألنه امين في 
مواعيده عندما قال: من امن بي ولو 

مات جسديا فسيحيا روحيا.

مطرية  ما عاصفة  يوما  اوقفتك  هل 
وبأقصى  تفكر  جعلتك  ثلجية  او 
تختبئ  مكان  عن  تبحث  ان  سرعة 
تبتل  او  تتجمد  ان  قبل  فيه  وتحتمي 
مالبسك بالتمام؟  فما بالك بالزالزل 
وقفت  هل   . وغيره  والفيضانات 
يوما بحثا عن مخبأ من رصاص او 
قنابل او ما شابه؟ اتذكر عندما كنت 
ذلك  عن  ابي  سالت  ما  كثيرا  طفلة 
العمارة  مدخل  امام  المقام  الحائط 
باب  علي  المكتوبة  مخبأ  كلمة  او 
عمارة الجيران او لماذا يسكن بعض 
االسر في شقة تحت مستوي االرض 
للحماية  مخبأ  الدائم  رده  كان   .
الناس.  إلنقاذ  الخطر  من  والهروب 
بعد  نختبأ  عندما  باألمان  نشعر  وكم 
يفعل  كما  مخجل  مشين  شيء  فعل 
البشرية  والغريزة  بالطبيعة  االطفال 
هذا  الي  يحتاج  ما  دائماً  فاإلنسان   .
؛  اآلخرين  عن  يعزله  الذي  الساتر 
فاختبأت،  عريان  انا  انت؟  أين  آدم 
مرات  المزامير  سفر  وُكتاب  َداُوَد 
ومخبأ  الرب ستر  ان  يعلنون  عديدة 
من  الحماية  فيه  وحصن  ومجن 
ومخاصمات  الشرير  العدو  هجمات 
االلسن ومن يوم الشر والستر بستر 
فهو  يرفع،  صخرة  وعلي  خيمته 
الحماية.  فيه  هو  والمجن  الستر 
باعلي   11  :  8٤ مزمور  ويعلن 
صوته ال نخاف من كل الشرور التي 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
ثيئودوسيوس  األمبراطور  قصة 
أمبراطور  هو  الصغير: 
بولشريا  أخته  َزْوَجته  القسطنطينية 
كانت  ولكنها  أودوكسيا  بزوجته 
يتزوج  أن  أخته  طلبت  عاقراً 
ال  حتى  العهد  ولى  لينجب  بأخرى 
يخرج الحكم من األسرة. لكنه طلب 
شيهيت  برية  رهبان  يستشير  أن 
وصوله  وعند  رسواًل  لهم  فأرسل 
البربر  كان  مكارى  األنبا  دير 
منهم  وقتلوا  الرهبان  يهاجمون 
رئيس  قال  راهباً.  وأربعون  تسعة 
الدير الراهب الشيخ يؤنس أن الملك 
بعشر  تزوج  لو  حتى  ينجب  لن 
زوجات. فرجع الرسول مع راهب 
من الدير إسمه إيليا ولما علم الملك 
البربر   طريق  عن  الرهبان  بقتل 
كنيسة  لهم  فبنى  اآلن(  )األمازيغ 
بأسمهم بدولته ومات عام ٤٤2 م. 
كرسن  أخوتيها  مع  بولشريا  أخته 
قصر  فى  وعاشا  للرهبنه  أنفسهن 
يسمى قصر العذارى ـ فأخذت حل 
أسقف روميه ألن  األول  من الون 
وتزوجت  رفضوا  األساقفة  جميع 
من القائد مرقيانوس حتى ال يضيع 

عرش أبيها.
األول  الون  بين  رسائل  تبادلت 
األسقف  كان  إذ  مرقيانوس  والملك 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
جممع خلقيدون

ماكراً فوضع السم فى العسلـ  حرض 
الون الملك على البابا ديسقورس أنه 
أخذت  ـ  أوطيخا  إيمان  فى  مشاركاً 
أسقف  مكاتبة  فى  بولشريا  الملكة 
دولتها  أسقف  حول  وتحدثا  روما 
المختار  أناطوليوس  القسطنطينية هو 
ورسمه  مصرى  وهو  الشعب  من 

البابا.
وهى مدينة قريبة  مجمع خلقيدون: 
بدعة  لمناقشة  القسطنطينية  من 
وأفتتحه  حضره  جديد  من  أوطيخا 
وجميع  واألمبراطوره  األمبراطور 
األول  ما عدا الون  المسكونة  أساقفة 
الذى أرسل مندوبان وجلس البابا عن 
ـ  الروحية  لمكانته  األمبراطور  يمين 
تصرف  البابا  أن  الون  مندوبو  إتهم 
حساب  يعمل  ولم  دكتاتورياً  تصرفاً 
محاكمة  فى  المجتمعين  األساقفة 
الباطلة  التهم  وهذه  األولى  أوطيخا 
أعتذر عنها األساقفة وطلبوا الغفران 
المجمع  هذا  فى  حدث  مرات.  ثالث 
وأتهامات  األساقفة  بين  وجزر  شد 
كثيرة للبابا وفى هدوءه برر نفسه من 

تلك األتهامات.
طومس الون: سأل المجمع البابا عن 
فقال  اإليمان(  )قوانين  الطومس  هذا 
اليونانية  إلى  الالتينية  من  ترجمتها 

منه  أقرب  نسطوريه  كلماتها  بعض 
كلماتها.  وغموض  األرثوذكسية  إلى 
أيام  خمسة  مهلة  الون  مندوبو  طلب 

لبحث هذا األمر.
كان البابا فى حكم المعتقل وبعد ثالث 
ينزل  أن  المجمع  مندوبو  حضر  أيام 
البابا إلى المجمع فقال لهم لم تمضى 
إال ثالث أيام ؟ فأجابوا قد بحث األمر. 
البابا بحكمته هل أخذوا أمراً  وسألهم 
أو  ؟  المجمع  الحاضرون  القضاه  من 
؟  القائمين على حراسته  الحرس  من 
فأمسكوا عن األجابة فإمتنع البابا من 
حضور المجمع إلكتشاف نيتهم. وبعد 
أن عدوا خمس مرات خرج البابا مع 

حراسه إلى المجمع.
أتهمه بعض األساقفة بتهم بعيدة عن 
أن  القمح  مراكب  منع  مثل  اإليمان 
أخرى  تهمة  القسطنطينية.  إلى  تصل 
أنه قتل األسقف فالبيانوس ثم ظهرت 
وطلب  وتافه  باطلة  شكاوى  أنها 

األساقفة الصفح والمغفرة.
جلسات  حضور  للبابا  أرسلوا 
التى  المجمع ولكنه رفض للمهاترات 
وجود  عدم  فى  عليه  فحكموا  رآها 
قضاة األمبراطور المدنيين واألساقفة 
وغير  كرسيه  عن  بخلعه  المصريين 
قدير بتأديته المهام الكهنوتية ـ ولم علم 

جنوى غاىلقرأت لك 
شجـاعـة يف احلــق 

تحكي اسطورة افريقية عن اربعة اصابع 
وابهام عاشوا معا في يد واحدة وكانوا 
اصدقاء غير منفصلين ، وفي احد االيام 
الحظوا وجود خاتم ذهبي ملقي بالقرب 
منهم وتامروا علي اخذه ، ولكن االبهام 
الخاتم  نسرق  ان  خطاء  هذا  لهم  قال 
وقالوا  االخري  االصابع  منه  فغضبت 
جبان  وهو  الصالح  بنفسه  يظن  انه 
لم ينصاع  ورفضوا ان يصاحبوه النه 
لهم فلم يهتم االبهام بهذا فلم يكن له شان 
بالسيئات التي يفعلونها ولهذا بقي االبهام 
منفردا ومستقال عن بقية االصابع ونحن 
بنا  ايضا قد نقف بمفردنا عندما تحيط 
لذلك  لنا مثاال  الخطايا والشرور وكان 
امام  الذي وقف وحيدا  البار  وهو نوح 
عالم شرير ، وفي الشهر الماضي حكمة 
محكمة في والية كنتاكي االمريكية علي 
الزواج  تصاريح  مكتب  في  مسؤولة 
وتدعي كيم دافيز بالسجن بعد ان دابت 
زواج  تصاريح  اصدار  رفض  علي 
المحكمة  اعالن  عقب  جنسيا  للمثليين 
العليا في كنتاكي عن حق المثليين في 
الزواج وعندما كانت تسال باي سلطان 
بسلطان   ( تجيب  كانت  ؟  بهذا  تقوم 
هللا( لن اوقع علي هذه التصاريح وان 
يتعارض  المثليين  بزواج  التصريح 
وكان  ملتزمة،  كمسيحية  معتقداتي  مع 
قاضي المحكمة قد امهلها اسبوع لتفكر 
في االمر ثانية ولما اصرت علي موقفها 
حكم عليها بالسجن وقال كان يمكنها ان 
لو سمحت  المسؤولية  من  نفسها  تعفي 
لنوابها ان يمنحوا هذه التصاريح، وقد 
من  اعفاؤها  كيم  السيدة  محامي  طلب 
ال  انه  حيث  الزواج  تصاريح  اصادار 

قانون  بحكم  عملها  من  فصلها  يمكن 
الوالية وهي ال تريد ان تستقيل وقالت 
السيدة كيم دافيز مدافعة عن موقفها ) ال 
تنفصل عن شئ مستقر في  ان  يمكنك 
قلبك وفي روحك ، ولقد وعدت الرب ان 
احبه من كل قلبي وعقلي وروحي النني 
اريد ان اجعل السماء موطني ( وعلي 
لسيارات  شركة  قامت  القياس  نفس 
االجرة في كالجاري بكندا بفصل سائق 
اجرة يعمل لديها النه انتهر رجلين كانا 
وطلب  سيارته  داخل  بعضهما  يقبالن 
منهما التوقف عن هذا ولكنهما لم يقبال 
كالمة فطردهم السائق من السيارة فما 
كان منهما اال االبالغ عنه للشركة التي 
يعمل بها فقدمت لهما االعتذار وفصلت 
السائق . وهكذا كل من يقف امام الشر 
يضطهد ، فمن السهل أن تقف مع حشد 
من الناس ؛ و يحتاج األمرإلى شجاعة 
لتقف وحدك. ونحن الذين ثبتت فينا نعمة 
هللا من خالل ابنه يسوع المسيح، لدينا 
كل االسباب لنمجد هللا في كل موقف في 
حياتنا اليومية وهو دائما يقف معنا لهذا 
فنحن ال نقف ابدا في الحقيقة بمفردنا . 
وانت تظهر قيمتك عندما تقف مع الحق 

والصحيح
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القضاة المدنيون أن مثل هذه الجلسة 
قانونية  أنعقدت فى غيابهم غير  التى 
وبذلوا الجهود الجبارة فى سبيل البابا 
ستعطون  لهم  فقالوا  جدوى  دون  من 

جواباً هلل عن ديسقورس.
باطل  ديسقورس  البابا  على  الحكم 

باطل لألسباب اآلتية: 
1( كان الحكم غيابياً.  

2( الجلسة لم تكن قانونية. 
3( الذين حكموا عليه منادين لبدعة 

نسطور 
٤( الذى بنى عليه الحكم واه.

باإليمان  متمسكاً  البابا   )5
األرثوذكسى.

6( الحكم من نواب الوى المشكوك 
7( لم يطعنوا فى  فى أمره.  

أرثوذكسيته.
8( الون تآمر مع الملكة بولشريا.

القسطنطى  األسقف  إعالن 
ال  البابا  أرثوذكسية  أن  أناطوليوس: 
غبار عليها. أن الحكم عليه لم يتضمن 
الحرم على  البابا  ولكنه أصدر  بدعة 
هذا  كل  أختلق  الون  فبمكر  الون. 

بمشاركة الملكة بولشريا.
حكموا  أن  بعد  المجمع:  إنتهاء 
أنصرفوا  األسكندرى  البابا  على 
وأنشغلوا  باإليمانيات  أهتمامهم  عن 
بالنواحى اإلدارية. صدق األمبراطور 
األمر  يحمل  كما  المجمع  حكم  على 
جزيرة  إلى  ديسقورس  البابا  بنفى 
آسيا  شاطئ  )الكونغو( عن  غنغرا   

الصغرى.
من  إثنان  منفاه:  فى  البابا  صحب 
رئيس  بطرس  ومنهما  األساقفة 

أسقف  وأراد  وسكرتيره  الشمامسة 
معه  يذهب  أن  مكارى  األنبا  أدكو 
البابا رفض وطلب منه العودة  ولكن 
هناك  وسيستشهد  الحبيبه  بالده  إلى 
حدث  األسكندرية  إلى  وعند وصوله 
البابا  وصول  وعند  البابا  به  تنبأ  ما 
نسطوريون  هناك  كان  الجزيرة  إلى 
إستهذء  ـ  وثنيين  الجزيرة  أهل  وكان 
بإحتمال  فقابلهم  بالبابا  النساطرة 
تعليم  فى  خدمته  البابا  أخذ  ـ  وصبر 

الوثنيين اإليمان المسيحى.
وذات يوم: جاء للبابا تاجر مصرى 
غنغرا  شاطى  عند  مركبته  جنحت 
فتقابل مع البابا وبكى عندما رآه غير 
له:  وقال  حزنه  عن  خفف  البابا  أن 
لنا  سلمه  الذى  اإليمان  نحفظ  مادمنا 
الضيقات  رغم  خير  فى  فنحن  آباؤنا 
ثم قدم للبابا مبلغ من المال فبعد إلحاح 
فقراء  على  ووزعه  البابا  قبله  كبير 

الجزيرة.
البابا  زار  الديرالباخومى:  رئيس 
شم  ألنه  البابا  ففرح  بفنوتى  األنبا 
من  مدة  عنده  وقضى  مصر  رائحة 

الوقت تحدثا عن عظمة هللا.
البابا  إنتقل  خمسه:  سنوات  بعد 
اإليمان  أدخل  أن  بعد  إلى فرح سيده 

المسيحى إلى الوثنيين.
شهد  يهمل:  وال  يمهل  ال  هللا 
األنطاكى  ساويرس  القديس  للبابا 
سيرته  وكتب  الفصيح  ومارزكريا 
فى ليبيا تلميذه ثيئوبيستوس الذى كان 

معه فى المنفى.
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
صلوا من أجلنا



كامل  بيشوى  أبونا  مع  أخرى  قصة 
اسحق

الذى  بكندا  صديقى  لقصة  استكمااًل 
بيشوى  أبونا  شقيقة  أبنة  لخطبة  تقدم 
كامل، تمت فعاًل الخطوبة وكنا فى شهر 
أبونا  لسفر  ونظراً   ،1977 أغسطس 
بيشوى وعودته إلى مصر، فقد تقرر عقد 
الخطوبة فى شهر أغسطس فى أحد أيام 
صوم السيدة العذراء. فى ذلك الوقت كان 
يخدم معنا فى كنيسة مارمرقس بتورنتو 
لها  وحضر   196٤ عام  تأسست  )التى 
قدس  هو  الشمالية  بأمريكا  كاهن  أول 
أبونا مرقس مرقس الياس( المهم كان فى 
ذلك الوقت يخدم معنا قدس أبونا متياس 
 - رويس  األنبا  نيافة  )حالياً  السريانى 
صاحب القصة المشهورة فى عام 1969 
الذى دعاه البابا كيرلس السادس لرسامته 
أسقفاً على دمياط لكنه هرب مقدماً قدوة 
طيبة فى الهروب من المتكاءات األولى(.
شقيقة  منزل  فى  الخطوبة  تمت 
األنتظار  طال  تورنتو.  بمدينة  العروسة 
لحين وصول أبونا متياس السريانى لكنه 
لم يحضر!! فقال أبونا بيشوى للحاضرين 

فقط  العائلة  الخطوبة فى محيط  )وكانت 
على  نضغط  بالش  الُمقربين(  وبعض 
وجايز  راهب  بصفته  متياس،  أبونا 
أثناء  فى  خطوبات  يحضر  أن  يحب  ال 
صوم العذراء فنخليه على راحته. وبعد 
فى  نزلنا  الخطوبة  من صلوات  األنتهاء 
بعض  لتناول  المنزل  من  السفلى  الدور 
المأكوالت الصيامى، وكان معنا الشماس 
)حالياً  جرجس  ناجى  المهندس  المبارك 
أحد  بيشوى  األنبا  تادرس  أبونا  قدس 
من  نزل  الذى  بيشوى  األنبا  دير  شيوخ 
إلى  مباشرة  القاهرة  مطار  إلى  كندا 
ديسمبر 1977(.  فى  بيشوى  األنبا  دير 
المنضدة بعض زجاجات  لكن كان على 
هناك  وكان  كوال،  والبيبسى  الكوكاكوال 
مجموعة من األشخاص يقومون بتصوير 
التصوير  فقبل  بيشوى.  أبونا  مع  اللقاء 
الواعى(  )الكاهن  بيشوى  أبونا  وجدنا 
تقوموا  ما  )قبل  للمصورين:  يقول 
بالتصوير الزم نرفع هذه الزجاجات من 
الترابيزة، ألن هذه الصور ستنزل مصر 
لما يجدوا  تُعثر  الناس فى مصر  وجايز 
هذه الزجاجات وال يعلمون ما بداخلها!! 

ربما يظنون أن بها خمور!! فلماذا نُعثر 
عن  بعيداً  التصوير  تم  وفعاًل  الناس؟(. 
زجاجات المياه الغازية. كان كاهناً واعياً 
وحريصاً جداً فى كل تصرفاته كى تكون 

خدمته بال عثرة.
وأذكر فى صباح ذلك اليوم أقام قداساً 
يبارك  أن  أجل  من  مارمرقس  بكنيسة 
هللا الخطوبة. كنت أخدم معه فى الهيكل 
تبرئة  وقت   - يصلى  فوجدته  منفرداُ 
فالن  يارب  )أذكر  ويقول:   - الحمل 
وفالنة، حوطهم بيمنك، وال تدع للشيطان 
أبونا  يارب  أذكر  حياتهم.  فى  مكاناً 
أستراليا.  فى  خدمته  فى  وقويه  تادرس 
فى خدمته  وقويه  لوقا  أبونا  يارب  أذكر 
القداس جلسنا  نهاية  باإلسكندرية(. وبعد 
كيرلس  البابا  خدمة  نتذكر  وأخذنا  سوياً 
أال  اتمنى  السادس فى حديث شيق كنت 

ينتهى.
هذه بعض الذكريات مع أبونا بيشوى 
أخرى  ذكريات  هناك  مازالت  كامل. 

سوف أسردها الحقاً.
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ذكرياتى مع أبونا بيشوى كامل اسحق )احللقة الثانية(
د. مينا بديع عبدامللك – أستاذ هبندسة اإلسكندرية وعضو اجملمع العلمى املصرى

حق احلياة لطفل  يا غجر  !
د ناجي  إسكندر 

رأيت طفال نائما علي شاطئ له وجه يطاول القمر  
واألمواج المتالحقة تغمر وجه تارة وتارة عنه تنحسر  

لم  أعلم هل غلبه النعاس فنام؟ أم هو في خطر؟ 
فطفقت أفتش وأبحث عن التعليق وعن الخبر  

فأدركت أن روحه قد فاضت ولبَّت نداء خالق أمر 

وتساءلت

أين أمه ؟ قالوا سقطت تحت سطح البحر كالحجر 
وأين أخوه ؟ لحق بأمه تحت الماء وغرق واندثر  

وإين أبوه ؟ إنهار من فرط الصدمة وبالبكاء انفطر   
وأين ضمير العالم ؟ هل غاب عن الوعي أم انتحر؟ 
وأين قلب العرب ؟ هل توقف عن النبض أم ضمر؟ 

وأين الخلق الكريم ؟ هل غاب وفسد أم عُهر؟ 
وأين تعاليم األديان ؟ هل انفصل عنها اإلنسان وانشطر؟ 

 
كلنا شركاء في ُجرم ال يصدر إال عن إنسان فجر  
وكلنا سنعاود النوم فنحن ال نريد مزيدا من الضجر! 
وسنريح ضمائرنا كعادتنا ونزعم بأنه قضاء وقدر. 

والعالم 
سيمضي مهموما بحقوق الحيوان ونضارة الشجر  
وسيظل شاغله اليومي أحوال الطقس وتوقع المطر 
وسيكتفي بالدعاء للخالق أن يحفظ أرواح البشر  

ويغض البصر عن ُجرم من الكل قد صدر  
أبتلك الرعونة يضيع حق الحياة لطفل يا غجر!

الفضل  األولى  الصليبية  للحملة  كان 
مسيحية  إمارات  أربع  تأسيس  في 
وُمتواصلة  المساحات  ُممتدة  بالشرق 
وحتى  شرقاً  الفرات  نهر  من  الحدود 
مملكة  وهي  غرباً  المصرية  الحدود 
أورشليم، إمارة طرابلس، إمارة أنطاكيا 
تابعة  جميعها  وكانت  الُرها  وإمارة 
وكان  بروما،  الباباوية  للسلطة  إدارياً 
يُنظر إليها على أنها ملكية عامة لجميع 
المسيحيين، بيد أن المحاربين الفرنسيين 
إستوطنوا  الذين  اإليطاليين  والتجار 
اليد  لهم  كانت  اإلمارات  تلك  حديثاً 
الطولى إقتصادياً، بينما تركزت السلطة 
السياسية في يد الملوك واألمراء وكبار 
شكلوا  الذين  واألعيان  اإلقطاعيين 
بجميع  إختصت  التي  العليا«  »المحكمة 
بسّن  يُسمح  ال  حيث  التشريعية  المسائل 
تشريع أوقانون إداري أوسياسي كتعيين 
أوعزل  واألمراء  العهد  وولي  الملك 
بعد  إال  مقاطعته  من  البارونات  أحد 
موافقة تلك المحكمة، كما ساعدت سلطة 
الكنيسة في روما على الحّد من سلطات 

الملك

المواطنون«  »ديوان  إنشاء  تم  كما 
الذي إختص بالنظر في الشؤون القانونية 
كذلك  وتأسست  الناس  لعامة  والحياتية 
يترأسها  إقطاعية  بكل  محلية  محاكم 
تجارية  ومحاكم  والمواطنون  الفرسان 

بالموانئ للنظر في النزاعات التجارية
 

الهياكل  تلك  تأسيس  مع  وبالتوازي 
أيضاً  تم  التجارية،  واألنشطة  السياسية 
صور  في  مطرانيات  أربع  تأسيس 
تقسيم  وتّم  والبتراء،  وقيصيرية وبيسان 
كان  إبرشيات  إلى  المقدسة  األراضي 
وجبل  صهيون  جبل  إيبرشية  بينها  من 
والقبر  ويهوشافاط  والمعبد  الزيتون 

المقدس

الكنائس الضخمة  العديد من  بناء  وتم 
تلك  في  الكهنوت  رجال  وأضحى 
الواليات من كبار ُمالك األراضي، هذا 
من  المحاربين  لهم  ما خصصه  بخالف 

أمالك في أوروبا

من  أصبحوا  فقد  أورشليم،  ملوك  أما 
أغنى القادة السياسيين في النصف األول 
الرسوم  بسبب  عشر  الثاني  القرن  من 
الموانئ  على  المفروضة  الجمركية 
وعلى القوافل المارة باألراضي المقدسة 

وإحتكار بعض الصناعات

إنشاء  الضروري  من  كان  عسكرياً، 
األمالك  عن  للدفاع  عسكرية  قوى 
المسيحية في الشرق، فقام الملك بتكوين 
وقام  مستقلتين  عسكريتين  وحدتين 
حمل  على  القادرين  المواطنين  بتجنيد 
وسالح  الفرسان  سالح  في  السالح 
العربي  النمط  نفس  على  ُمعتمداً  المشاة 
مدى  معاشات  ضمان  مع  التجنيد،  في 
من  وبالرغم  المجندين،  لهوالء  الحياة 
المجندين في تلك  لم تتجاوز أعداد  ذلك 
قادتهم  وكان  ألفاً  العشرين  الوحدات 
يديرون تلك الوحدات بشكل شبه ُمستقل 

عن الملك

إليها  )الُمشار  الهوسبيتاليين  فرقة  أما 
المقالة(،  تلك  من   ٤ الجزء  في  سابقاً 
فقد تم إدماجها في ميليشا نظامية بقيادة 
عام  العرب  لمحاربة  بْوي  دي  جيرارد 
»فرسان  فرقة  تأسست  كما   ،1113
بقيادة   1118 عام  الشهيرة  المعبد« 
عسكريين  قادة  وتسعة  بايان  هوجودي 
طبقة  من  الفرقة  تلك  شّكلوا  آخرين 
أداء  بعد  والُمحضرين  والكتبة  النبالء 

»سان  بقّسم  المعروف  الوالء  قسم 
الرهبانية  بالعهود  والتعهد  برنار« 
المسيحية  المقدسات  عن  للدفاع  الثالثة 

والزود عنها ضد العرب
تهافت صغار اإلقطاعيين على إلحاق 
نظراً  المعبد«  »فرسان  بفرقة  أبنائهم 
من  العديد  على  الفرقة  تلك  أفراد  لتمتع 
اإلمتيازات الروحية والزمنية، ليس فقط 
أوروبا  في  بل  المقدسة،  األراضي  في 
القالع  من  العديد  تشييد  تم  حيث  أيضاً 
إستراتيجية  نقاط  في  لسكناهم  الحصينة 
رئيسية مثل طرطوس والكرك وغيرهما

والبندقية  جنوة  من  اإليطاليون  تقاسم 
والفرنسيون من مرسيليا الذين إستوطنوا 
النفوذ  الشرق  في  المسيحية  المقاطعات 
السكان  مع  واإلقتصادي  التجاري 
التجارية  خدماتهم  مقابل  وفي  المحليين 
ذاتياً  حكماً  منحهم  تم  واإلقتصادية، 
فيها،  يعيشون  كانوا  التي  المناطق  في 
وتُرك لهم حرية اإلشراف على كنائسهم 
في  الُمستخدمة  الزراعية  وأراضيهم 

زراعة القطن وقصب السكر

النصف  في  السورية  المرافئ  كانت 
الموانئ  أكثر  من   12 القرن  من  األول 
نشاطاً في العالم، حيث كانت ترسوعليها 
القطن  لتحميل  اإليطالية  السفن  أساطيل 
الشرق  واليات  في  الُمنتج  والسكر 
المسيحية وكذلك التوابل والحرير القادم 
من الشرق األقصى عبر القوافل البرية 
وأضحت  الصغرى،  آسيا  من  القادمة 
الشرق  في  المسيحية  الواليات  بذلك 
أوروبا  دول  كل  من  ورخاءاً  غناً  أكثر 

الغربية.

بقية( )للمقالة 

احلمالت الصليبية )6 (
نتائج احلملة الصليبية األوىل

بقلم/ عماد عبدالسيد



أخبار  وأراء8

إفـرزوا اجُلثـث 
ليديا يؤانس

قلبه  دقات  فتزداد  الُخطي  يُسرع 
الرياح،  سرعة  مع  تتسابق  وكأنها 
الزمن  كهف  من  لتوه  خرج  كأنه 
السحيق ليلحق بركب الحياة، رائحتها 
عطرها  رائحة  دائماً  أنفه،  تُزكم 
كانت مصدر جذب إللتقاء جسديهما، 
يقطن  الذي  الشارع  من  أكثر  إقترب 
الحرب  من جبهة  لتوه عائداً  أنه  به، 
الرمال،  وسط  قضاها  شهور  بعد 
دم  ورائحة  الحربية،  والمعدات 
القتلي، ومنظر الجثث واألشالء التي 

تُدمي القلوب وتُدمع العيون.
يقطن  الذى  للشارع  وصل  أخيراً 
تجري  محبوبته  أن  إليه  ُخيل  به، 
بعد  إلستقباله  ذراعيها  فاتحه  نحوه 
طول غياب، رائحتها تتغلغل في كل 
جعله  لها  إشتياقه  الحد  ألهذا  كيانه، 
يشعر بعبق وجودها حوله، لم تسعفه 
ُخطاه فبدأ يجري لكي يصل بسرعة 
“ليننغراد”  بمدينة  الكائن  منزله  إلي 
التي أصبحت تُعرف اآلن باسم سان 

بطرسبرج. 
علي  عينيه  وقعت  الجري  أثناء 
تقف  غريب  منظرها  شاحنة ضخمة 
به،  يقطن  الذي  الشارع  ناصية  علي 
إستطلع األمر، الشاحنة مآلنة للسقف 
بجثث، فقط جثث وأشالء مرصوصة 
بشكل عشوائي، ليس ُهناك وقت لعمل 
مراسم جنازات، ُمعظم القتلي زويهم 
الحلفاء  قوات  قامت  لقد  ُقتلوا،  أيضاً 
بقصف  الثانية  العالمية  الحرب  في 
هذه المدينة كما العديد من المدن في 
في  والقتلي  فادحة،  الخسائر  روسيا، 
كل مكان، جمعوا الُجثث في الشاحنة 
في  جماعية  مقبرة  لتدبير  تمهيداً 

ضاحية المدينة لدفنهم.
نُِغز في قلبه، َدمعت عيناه، جرى 
لإلطمئنان علي زوجته،  منزله  علي 
عن  وجهه  يحول  وهو  لحظة  في 
الشاحنة لمح فردة حذاء في قدم إحدي 
قد  كان  حذاء  يشبه  الحذاء  الُجثث، 
مكانه،  في  تسمر  لزوجته،  إشتراه 
قدماه ال تستطيعان حمله، ربما تكون 
الُجثث  أخري،  واحدة  وربما  زوجته 
فوق بعضها وما يراه فقط قدم إمرأة!

هذا  صاحبة  من  يتأكد  أن  طلب 
قرر  زوجته،  كانت  لألسف  الحذاء، 
جماعية،  مقبرة  في  تُدفن  يدعها  أال 
سمحوا له بأخذ الُجثه، أثناء نقل الُجثه 
إكتشف، أنها تتنفس ببطء وصعوبة، 
أنها لم تمت ومازالت علي قيد الحياة، 
نقلها إلي المستشفي وإتكتب لها عمر 

من جديد.
في 7 تشرين األول )أكتوبر( عام 
علي  عامين  مرور  بعد  أي   ،1952
إيفاتوفا”  “ماريا  الحادث، حملت  هذا 
اسم  أعطوه  جمياًل،  طفاًل  ووضعت 
سيذكره  الذي  بوتين”  “فالديمير 
من  واحدة  رئيس  كان  بأنه  التاريخ 

أعظم دول العالم وهي روسيا.
مزودها  البعض   .. صعبة  معادلة 

حبتين والبعض منقصها حبتين.
في  شي  أهم  أنه  ُمتخيل  البعض 
والكون  ستقف،  الدنيا  بدونه  الكون، 
ُمش قد مقاسه علي حسب أغنية سعاد 

حسني.

البعض ُمتخيل أنه ال يساوي شي، 
وخصوصاً  عدمه،  زي  وجوده  وإن 
إحدي  علي  يعاني  الشخص  كان  إذا 
المستويات الجسدية أو اإلجتماعية أو 
شعور  عنده  الشخص  تجد  النفسيًه، 
وفي  خالقه  في  الثقة  وعدم  بالدونية 

نفسه.
منقصها،  أو  مزودها  أكنت  سواء 
من اآلخر كده بما انك شرفت الحياة، 
وال  حياتك  إفرز  رسالة،  لك  فأنت 
أو  ميت،  أنه  تعتقد  ألنك  شيئاً  تدفن 
غير مثمر في حياتك، ثق في خالقك 
هذه  في  موجود  أنت  نفسك،  وفي 
الحياة ألن لك دور ودور مهم جداً قد 
ال تستوعبه أنت وغيرك ألن فكر هللا 

غير أفكاركم.
تقول   )31:1 )تكوين  في  آية 
“ورأى هللا كل ما عمله حسن جداً...” 
أنا بحبها جداً وبالتأكيد بحب كل كلمة 

يقولها هللا، أنتو عارفين بحبها ليه؟ 
ربنا  وأحاجج  حجه  أخذها  علشان 
البشري  بعقلي  أجد  عندما  بيها، 
يروق  ال  شيئاُ  خلق  هللا  أن  المحدود 
لي، وقد يكون أيضاً مصدر سخرية 
وتهكم من بعض الناس، ولكن سرعان 
ما يُخزينا هللا وًيبين لنا حكمته في أن 
ما عمله حسن جداً ولكن نحن ال نفهم! 
في يوم شاهدت شاباً بدون أطرافه 
والرجلين،  الذراعين  أي  األربع، 
في  نفسي  ووضعت  جداً  تأثرت 
بقسوة  الشخص وأحسست  مكان هذا 
إليه  عيني  رفعت  حياته،  وصعوبة 

ُمتسائلة، هل هذا عمل حسن جداُ؟ 
مع  إيه  عمل  ربنا  نشوف  تعالوا   
نيك فيوتتش، أنه اإلبن األكبر لعائلة 
صربية ولد في سنة 1982 في بريزين 
باستراليا، ولد ُمشوهاً، فاقد الذراعين 
في  صغيرة  قدم  باستثناء  والرجلين 
ُصدما  أبواه  بالتأكيد  جزعه،  أسفل 
فكرا  ربما  هكذا،  مولده ورؤيته  عند 
الذين  كالكثيرين  منه،  التخلص  في 
يتخلصون من أطفالهم لكي يتخلصوا 
معوقين،  أطفال  تربية  مسئولية  من 
وأيضاً لكي يرحموا أطفالهم من حياة 
قاسية تعيسة، ولكن البعض مثل أسرة 
بهذا  التمسك  ويقررون  يفرزون  نيك 
الطفل الذي يعتبر كالميت، واثقين في 
نقص  كل  يُكمل  الذى  هو  الرب  أن 
الجافي  من  يُخرج  كلمته  تقول  وكما 

حالوة.
اسمه  الذى  فيوتتش،  نيك  بالتأكيد 
فيوتتش  جيمس  نيكوالس  الحقيقي 
قاسية،  ومازالت صعبة  كانت  حياته 
اإلحباط  من  لحاالت  تعرض  أكيد 
وفكر  والخوف  والوحده  واإلكتئاب 
ولكن  مرة،  من  اكثر  اإلنتحار  في 
في  كبيرة  تحول  بنقطة  سمح  هللا 
باستخدام  الكتابه  تعلم  بعدما  حياته 
أصابع قدمه الصغيرة وتعلم استخدام 
وتعلم  بالجامعة،  ودرس  الحاسوب، 
مهارات مختلفة أدخلت الثقة والبهجة 
بحتمية  آمن  النهاية  في  حياته،  إلي 

تعايشه مع إعاقته.
في سن 17 سنة أسس منظمة غير 
بدون أطراف”  “الحياة  اسمها  ربحية 
ومن خاللها قدم في أماكن مختلفة من 
العالم وعظات لتشجيع كل من حوله 

سواء المعاقين أو األصحاء.
نيك أراد أن يقول بأن هللا أعطاني 
عرفت  لقد  جديد،  من  والحياة  األمل 

هذه  في  وجودي  من  الهدف  اآلن 
هللا  سمح  لماذا  عرفت  كما  الحياة، 

باإلعاقة التي أنا عليها اآلن. 
قد تكون أنت أيضاً تعاني من إعاقة 
أسوأ  ولكن  األشكال،  من  شكل  بأي 
ما في األمر هي معاناتك وحصرتك 
علي نفسك فتصرخ في اآلخرين لماذا 

أنا؟ 
قد تعاتبة أو تنسي نفسك وتصرخ 
خلقتني  لماذا  عدلك  فين  وجهه  في 

كذلك؟ 
فيها  كنت  ساعة  في  خلقتني  هل 

ُمتعكر المزاج؟ 
هل خلقتني ِكمالة عدد؟ 

الناس  ونظر  نفسي  نظر  في  أنا 
إنسان ميت، بل اإلنسان الميت أفضل 
ونام  قبره  إلي  مني، ألنه ذهب  حااًل 
في سبات عميق، ال يُزعج اآلخرين 
لكي يقدموا له يد المساعدة لكي يحيا 
لشقاء  سبباً  فأصبحت  أنا  أما  مثلهم، 

نفسي واآلخرين من حولي!
هذه وجهة نظرك أنت ووجهة نظر 
العالم، ألنكم ال تستطيعون فرز الحي 
بمقاييس  تقيسون  أنتم  الميت،  من 
عن  مختلفة  فمقاييسه  هللا  أما  العالم 

البشر.
لما الرب طلب من صموئيل النبي 
البيتلحمي  يسي  أبناء  أحد  يمسح  أن 
ليصير ملكاً علي إسرائيل، قال الرب 
لصموئيل ال تنظر إلي منظره وطول 
اإلنسان،  ينظر  ليس كما  قامته، ألنه 
وأما  العينين  إلي  ينظر  اإلنسان  ألن 

الرب فإنه ينظر إلي القلب.
من  مين  إختار  ربنا  عارف  إنت 
األصغر  داود  إختار  يسي،  أبناء 
واألضعف ولم يختر الطويل العريض 

القوي الكبير. 
سر  ستُصبح  هذه  إعاقتك  ربما   
وركز  حياتك  إفرز  وقوتك،  سعادتك 
علي الجزء اللي انت ُمعتبره ضعيف 
نتائج  علي  تحصل  وسوف  ميت  أو 

مثيرة رائعة.
أخذت  الماضية  القليلة  األيام  في 
كردي  إيالن  السوري  الطفل  جثة 
بتركيا،  الشاطئ  الُمسجاة علي رمال 
ُمتسائلة، هل هذا  إليه  ورفعت عيني 

عمل حسن جداُ؟
البرئ  الطفل  هذا  خلقت  أنت  هل 
الجميل لكي تنتهي حياته بهذه المأساة، 
عمق  من  الصوت  صدي  جاءني 
تصحي  لكي  الموج،  وهدير  البحر 
الضمائر الميتة، بل عليكم أن تفرزوا 
أكثر وأكثر وتدققوا أكثر وأكثر، ليس 
بالبكاء والنحيب  كل من رفع صوته 
ضمير  عنده  اإلعالمي  والتصوير 
مائته  الضمائر  مازالت  ربما  حي، 

وماهذا إال شو إعالمي!
في النهاية أنت ُهنا في هذه الحياة 
ألنُه لك رسالة، ولك دور في الحياة، 
لم يخلقك هللا إعتباطاً، أو ِكمالة عدد، 
الحياة  في  جداً  ُمهم  دور  لك  ولكن 
أو  مريضاً  أو  ُمعاقاً  كنت  إن  مهما 
مهما  من اآلخرين، وأيضاً  مرفوضاً 

إن كان ُعمرك قصيراً أو طوياًل.
لحياة  سيئة  نهاية  هناك  ليست 
اإلنسان إلن هللا يحول السئ لألفضل 
ستكون  الذين  لآلخرين  أو  لك  سواء 

أنت سبب بركة لهم. 

الشائع  التعبير  بنسمع  عمرنا  طول 
ملك«  »كش...  الشطرنج  لعبة  فى 
خطره  لعبه  فيه  ان  معناه  طبعا  وده 
ده  الملك.  لموت  الفور  على  تؤدى 
بس.  اللعبه  فى  كان  ده  الكالم  طبعا 
عن  ماسمعنا  عمرنا  الواقع  فى  انما 
حكاية كش ملك دى وال زى ماحصل 
كش....  دول  فاتوا  اللى  اليومين 
وزير. طبعا لما بقول عمرنا ماسمعنا 
وزير  عن  ماسمعنا  عمرنا  اقصد 
من  ويطلع  عليه  يتقبض  مصر  فى 
بترش  امه  اللى  بفضيحة  الوزاره 
الملح سبع مرات. يمكن سمعنا كتير 
فى بالد العالم المتحضره عن وزراء 
استقالوا بكرامتهم واعلنوا مسئولياتهم 
لم  لو  حتى  ارتكبوها  أخطاء  عن 
يفضحهم أحد. النهارده بقى فى مصر 
من  يقالوا  بس  مش  ممكن  وزراء 
عليهم.  يتقبض  كمان  لكن  وزارتهم 
تسهيل  بهدف  كانت  طبعا  الفضيحه 
تقنين اجراءات مساحة أرض قدرها 
2500 فدان بمنطقه وادى النطرون. 
صالح  هم  القضيه  فى  المتهمين 
الدين هالل وزير الزراعه المستقيل 
والمحبوس حاليا ومدير مكتب وزير 
الزراعه ومقدم الرشوه رجل االعمال 
وغيرهم  الجميل  رفعت  محمد  أيمن 
القضاء.  رجال  بعض  من  لآلسف 
الطريف فى الموضوع هو إن بعض 
تمثلت  الرشاوى  موضوع  الهدايا 
االهلى  بالنادى  عامله  عضويه  فى 
بمبلغ 1٤0 الف جنيه الحد المتهمين 
أحد  من  المالبس  من  ومجموعه 
قيمتها 230  الراقيه  االزياء  محالت 
الف جنيه وهاتفين محمولين قيمتهما 
شهر  فى  وإفطار  جنيه  الف   11
رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفه 
ياترى  جنيه  الف و500  قدرها 1٤ 
بقى االفطار ده كان بعد ماكانوا فعال 
صايمين.... ياحول هللا. أما االطرف 
رمضان  شهر  أفطار  موضوع  من 
المتهمين  آلسر  سفر  طلب  هو  ده 
وعددهم 16 فردا الداء فريضة الحج 
السياحيه  الشركات  أحد  طريق  عن 
للفرد  سعودى  لاير  الف   70 بتكلفة 
الواحد. حج إيه اللى إنت جاى تقول 
السبهلله  أيه  الحاج.  ياعم  عليه... 
بذمتكم مش مكسوفين على  بقى  دى 
دمكم وطالعين تحجوا بقلوس رشوه. 
عموما ياسيد »هالل« ح يهل هاللك 
وإنت منور فى السجن. وكذلك مقدم 
برضه  »الجميل«...  السيد  الرشوه 
بصراحه  بس  ازاى.  ماعرفش 
السيسى  الرئيس  من  معلم  ضربة 
يخليه لمصر ويقضى على كل  ربنا 
بحلم  بجد  المتفشيه.  والزباله  الفساد 
بيوم نشوف فيه مصر جميله ونضيفه 
شبعانه  الناس  تكون  يوم  زمان  زى 
ومش بتمد أيديها ل رشوه أو فلوس 
بيعمل  اللى  الساعى  أول  من  حرام. 
حكوميه..  مؤسسه  أى  فى  الشاى 

عشان  الدرج  بيفتح  اللى  والموظف 
أو  أمضاء  أو  ورقه  ويسهل  يمشى 
المرتشى.  الوزير  لغاية  تصريح.. 
جميله  مصر  نشوف  بجد  نفسى 
على  القضاء  فى  بس  مش  ونضيفه 
ربنا  مراعاة  فى  كمان  لكن  الرشوه 
نفسى  فيه.  واالخالص  العمل  فى 
بجد نشوف مصر جميله نضيفه فى 
أحترام الناس بعضهم لبعض. نفسى 
اخالق  فى  نضيفه  مصر  ف  بجد 
من  شوارعها  فى  ونضيفه  الناس 
الزباله  ورمى  اللب  قشر  تفتفة  غير 
فى مصر  نفسى  الشوارع.  فى نص 
طبعا  والمفسدين.  الفساد  من  نضيفه 
موضوع القضاء ع الفساد ده مش ح 
ياخد  ح  لكن  وليله  يوم  بين  يخلص 
الناس  دلوقتى  االقل  ع  بس  وقته 
مطمنه ان اللى بيغلط بيتحاسب مهما 
ن....  زما  كان  يعنى  مركزه.  كان 
ده  الوزير  يعنى...  قوى  زمان  مش 
منصب  على  الوزاره  من  بيخرج 
محترمه  شركه  فى  كبير  إستشارى 
ارذله  العمر  بلغ من  مايكون  بعد  أو 
أو بعد مايكون هبش الهبشه المتينه.. 
وعمره  التمام....  الخميره  عمل  أو 
رشوه  قضية  فى  يتعكش  ماكان  أبدا 
وال فساد. طبعا ده مش معناه ان كل 
وحراميه...  مرتشين  كانوا  الوزراء 
بتراعى  كويسه  ناس  فيه  كان  اكيد 
ربنا بس برضه اكيد عددهم ماكنش 
كبير قوى واال ماكناش وصلنا للحاله 
بس  االن.  عليها  البلد  اللى  المزريه 
الواحد بعد مابيسمع أخبار  بصراحه 
زى دى بيطمن ان مصر فى طريقها 
وزى  والنظافه.  للتقدم...  الصحيح 
المربوط...  »اضرب  مابيقولوا 
دى  الحكايه  يارب  السايب«.  يخاف 
أحترام  الجميع  تعلم  خطوه  تكون 
أنفسهم واحترام حقوق الشعب الغلبان 
وصيانة  المناصب  أستغالل  وعدم 
االمانه التى وكلت لهم. واكيد منظر 
يعطى  ح  ده  عليه  المقبوض  الوزير 
فى  التفكير  قبل  لغيره  كويس  درس 
فى  آلن  العام.  المال  ونهب  السرقه 
بهذا  يظهر  أن  يتمنى  أحد  ال  النهايه 
يكون حديث  أن  القميىء وال  الشكل 
أن  وال  سخريتهم  وموضع  الناس 
تضيع كرامته ويصبح متهما مسجونا 
كأى لص أو مجرم. وفى النهايه هل 
أو  النوادى  أو  االموال  هذه  ستنفع 
إزاحة  فى  الحج  أو  رمضان  إفطار 
وبالمختصر  الكرامه.  رد  أو  االثم 
لو ربح  ينتفع االنسان  المفيد » ماذا 

العالم كله..... وخسر نفسه«.
كتابة  خلصت  يادوب  »ملحوظه: 
المقال سمعت باقالة الوزاره باكملها  
واستقالة رئيس الوزاره   والوزراء 
يعنى الموضوع دلوقتى بقى مش بس 
كش ... وزير  لكن ايضا كش وزاره  
و ... رئيس وزاره»   والبقيه تاتى .

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد  647-823-6779
ahram.teeba@gmail.com

كش....وزير
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا
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بقعـــــة ضــــوء  
لألمور نظرتنا  طفولية 

فاروق عطية

آراء9

- Ceiling                                         
- Wall                                             
- Flooring                                    
- Painting                                        
- Backsplash                                 
- Repair                                           
- Installation                                     
- Finishing                                      

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

السنة الثامنة ، العدد )197(  - اخلميس 17 سبتمرب  2015

غيور  مصري  مواطن  أننى  حيث 
تنتمي بالدي لما يسمي بالعالم العربي، 
ينعكس  مصر  لوطني  محب  وكوني 
الوطن  علي  أيضا  بالتبعية  الحب  هذا 
العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، 
كان لزاما على وعلى كل مواطن ألي 
نبحث  أن  مثلى،  العالم  لهذا  ينتمي  بلد 
ونتقصي عيوبه مما يؤدي لعدم احترام 
بالقطع  بالتخلف.  ونعتنا  لنا  الغرب 
العالم  يعرفها  مستوطنة  أمراض  لديبا 
نعيها  أو  نعيها،  ال  ولكننا  عنا،  أجمع 
وال نصدقها فنتحاشي ذكرها، كالنعامة 
الرمال حتى ال  فى  التى تضع رأسها 
يراها مهاجمها. ولكن ال بد من كشفها 
بكل  ومجابهتها  أعراضها  ومناقشة 
الروشتة  كتابة  يمكن  حتى  إخالص 

الصحيحة لعالجها.

   وأكثر هذه األمراض خطرا حالة 
االسكيزوفرانيا التى تعاني منها جميع 
الدول العربية واإلسالمية بال استثناء. 
نحن ننظر دائما ألى أمر بمنظورين. 
إذا كان هذا األمر يتعلق بنا كعرب أو 
نقيم  نظر  وجة  فيه  لنا  تكون  مسلمين 
صحة  للعالم  لنثبت  نقعدها  وال  الدنيا 
األمر  هذا  كان  إذا  أما  نظرنا.  وجهة 
نظر  لنا وجهة  تكون  باآلخرين  يتعلق 
أخرى مخالفة تماما لوجهة النظر التى 
نادينا بها، وأيضا نقيم الدنيا وال نقعدها 
للعالم صحة وجهة نظرنا هذه,  لنثبت 
لألمور.  طفولية  نظرة  لعمري  وهذه 
الدالة  الصارخة  األمثلة  بعض  وإليكم 

علي ذلك:-

على  تعدى  أبسط  يحدث  حين   -
أى  فى  اإلسالمية  أو  العربية  األقليات 
اإلعالم  وسائل  تنبرى  أجنبية،  دولة 
العالم  أنحاء  جميع  فى  المختلفة 
بحقوق  مطالبة  واإلسالمى  العربى 
مبادئ  عليها  تنص  التى  األقليات 
حقوق  تهدر  وحين  اإلنسان.  حقوق 
األقليات الكوردية واألشورية والبابلية 
أو  العراق،  فى  والمندائية   وألزيدية 

المسيحية والبهائية والشيعية فى مصر 
والسودان، أواألمازيجية والبربرية في 
منظمات  وتحاول  أفريقيا  شمال  دول 
حقوق اإلنسان التدخل، تقوم الدنيا وال 
الشئون  فى  تدخال  ذلك  معتبرين  تقعد 
حقوق  مبادئ  وكأن  الداخلية...... 
اإلنسان البد أن تكون مطابقة لهوانا..!!

العربية  الدول  جميع  أبواق   -
بما  الجأر  عن  تكف  ال  واإلسالمية 
يعانيه مسليمي الروهينجا في ميانيمار 
من  هم  ميانيمار  ومسلمي  )بورما(. 
مسلمي  من  المنحدرة  األصول  ذوي 
ببنجالديش(  االن  يعرف  )بما  الهند 
إلى  البريطاني  المستعمر  وجلبهم 
بورما لمساعدتهم في األعمال المكتبية 
االستقالل  وبعد  األرض.  وزراعة 
في  المسلمين  من  الكثير  على  أبقي 
مواقعهم السابقة. والعداء قائم ومستمر 
ميز  الذي  البريطاني  االستعمار  منذ 
حساب  علي  العمل  في  الروهينجا 
بعد  مجددا  العداء  واندلع  البوذيين. 
بأفغانستان  بوذا  لتمثال  طالبان  هدم 
وانطلقوا  البوذيين  أثار  مما   )2001(
وحين  ميانيمار.  في  المساجد  لهدم 
المتحدة  لألمم  العليا  المفوضية  بدأت 
لشؤون الالجئين في تقديم المساعدات 
إلعادة توطين الروهينجا في بنغالديش 
 ،2005 سنة  األصلية(  )بالدهم 
حقوق  النتهاكات  الروهينجا  تعرض 
في  الالجئين  مخيمات  في  اإلنسان 
بالدهم اإلسالمية. وهم يواجهون اآلن 
أي  يتلقون  وال  بنغالديش  في  مشاكل 
دعم من الحكومة, ولم نسمع أبواقا تندد 
بنجالديش.  في  الروهينجا  باضطهاد 
واألزيديون  المسيحيون  يذبح  وحين 
وتباع  نساؤهم  وتسبي  والمندائيون 
النخاسة  أسواق  في  وأطفالهم  بناتهم 
ال  )داعش(  اإلسالمية  الخالفة  بدولة 
نسمع من يدافع أوحتي يذكر معاناتهم 

في الدول العربية واإلسالمية.

من  فرنسا  فى  فتاة  ُطِردت  حين   -

مخالفة  الحجاب،  الرتدائها  المدرسة 
قيامة  قامت  للطالبات،  الموحد  للزى 
جميع الدول العربية واإلسالمية جميعا 
فى  اإلنسان  بحق  هوادة  بال  مطالبة 
ارتداء الزى الذى يرغبه دون تدخل، 
معتبرين ذلك مساسا بكرامة المواطنة 
المسلمة، وافتئات على حقها فى الحفاظ 
على هويتها اإلسالمية. فى نفس الوقت 
تحّرم بعض الدول » السعودية مثال« 
على المرأة األجنبية السير خارج الدار 
قمة  من  تغطيها  عباءة  ارتداء  دون 
تحرمها  كما  القدم،  إلخمص  الرأس 
يبين هويتها  الذى  من ارتداء الصليب 
األجنبية  السيدة  لهذه  أليس  المسيحية. 
زى  من  يناسبها  ما  ارتداء  فى  الحق 
والحفاظ على هويتها الدينية دون تدخل 

من آخرين ؟!!

ارتفاع  سويسرا  منعت  حين   -
حفاظا  سويسرا  مساجد  في  المآذن 
علي الطابع المعماري بها قامت قيامة 
معتبرين  واإلسالمية  العربية  الدول 
اإلسالمية,  لألقليات  اضطهادا  ذلك 
ويقتل  الكنائس  وتُحرق  تُهدم  وحين 
والسودان  داخلها في مصر  المصلون 
وليبيا ال يتحرك أي من الدول العربية 
األقلية  بحقوق  مطالبين  واإلسالمية 

المسيحية في بالدهم.

مروة  ألماني  مراهق  قتل  حين   -
الشربين التي انتهكت حقه في استخدام 
أرجوحة واحتكرتها لطفلها, من حنقه 
حاول االعتداء عليها فاتهمته بأنه حاول 
نزع حجابها ونعتها باإلرهابية فحكمت 
يورو.   780 بغرامة  المحكمة  عليه 
الحكم  المحكمة  أقرت  االستئناف  وفي 
وقتلها  عليها  وهجم  ضغينته  فثارت 
المظاهرات  اندلعت  بمطواة.  طعنا 
واإلسالمية  العربية  الدول  جميع  في 
القاتل,  علي  عقوبة  بأقسي  مطالبين 
واعتذرت  المؤبد  بالسجن  عليه  وحكم 
قتل  وعندما  األمر.  هذا  عن  ألمانيا 
متطرف يميني شاب مسيحي صاحب 

تقم  لم  سبب  بدون  بالنمسا  مطعم 
بالقصاص  أحد  يطلب  ولم  مظاهرات 
له وال حتي ذكرت الميديا العربية شيئا 
عن األمر كأن هذا القبطي ليس مواطنا 
نفس  وله  الشربيني  مروي  مثل  مثله 

الحقوق..!!

آية  قصيدته  شاعرا  يُضّمن  حين   -
من آيات الذكر الحكيم، أو يكتب كاتب 
رأيا قد يراه البعض مخالفا لتعاليم الدين 
مسيحي  شخص  تصل  أو  اإلسالمى 
وبعتبرها  بثها  يعيد  إعالمية  فقرة 
تقوم  اإلسالمي  للدين  منافية  البعض 
يعلم  من  ويتصدى  تقعد،  وال  الدنيا 
ومن ال يعلم بالفتوى، مطالبين بتكفير 
التفريق  ثم  ومن  الكاتب  أو  الشاعر 
األمر  يصل  وقد  زوجته،  وبين  بينه 
الستحالل دمه, ويقبض علي المسيحي 
الذي أعاد يث الفقرة اإلعالمية ويحاكم 
حين  لكن  اإلسالم.  اذراء  بتهمة 
الجوامع  فى  الصوت  مكبرات  تُهِدر 
وسائل  كاستات  من  حتى  أو  والزوايا 
يجهلون  أأمة  بأصوات  المواصالت، 
بسب  الصحيح  اإلسالمى  الدين  روح 
أهل الكتاب معتبرينهم كفرة ومشركين 
يطلب  وحين  الخنازير،  وأحفاد 
المتضررون وقف ذلك تقوم الدنيا وال 
جوهر  فى  تدخال  ذلك  معتبرين  تقعد 

الدين....!!

   أيضا هناك ازدواجية فى نظرتنا 

نظرتنا  عن  كلية  تختلف  التى  للرجل 
بشدة  نحرمه  للرجل  نقبله  فما  للمرأة، 
هو  الحقيقة  فى  كان  وأن  المرأة  على 
هذا  وإليكم  للجرم،  الرئيسى  السبب 

المثل:

هى  بيبى،  زفران  السيدة  قضية   -
خان  نيامات  زوجها  باكستانية،  سيدة 
استغل  جريمة.  الرتكابه  مسجون 
ضعفها  خان  جمال  زوجها  شقيق 
ووحدتها واغتصبها عنوة بعد مقاومة 
عنيفة، بعدها شكت لوالديه فلم يكترثا، 
نتج عن هذا االغتصاب حمل ووالدة. 
اقتيدت السيدة زفران الى السجن بتهمة 
ارتكاب جريمة الزنا ودليلها بين يديها، 
الموت  بعقوبة  عليها  القاضى  حكم 
أما  للشريعةاإلسالمية.  تطبيقا  رجما 
المجرم الحقيقى فقد خرج من القضية 
دون إدانة، وقال القاضى : حتى يدان 
شهادة  من  بد  ال  بجرمه  خان  جمال 
يشهدون  عدول  مسلمين  رجال  أربع 
الجريمة... بأنفسهم  شاهدوا  بأنهم 
أليست هذه إزدواجية فى النظرة....!! 

هذه  عن  التخلص  من  لنا  البد     
االزواجية فى التفكير، والنظر لألمور 
حتى  النظرة  بنفس  علينا  أو  لنا  كانت 
وبالتالى  لنا،  العالم  احترام  نكتسب 
ينظر العالم لقضايانا العادلة بكل جدية 

واحترام. 

بتقويم  الزوجية،  السنة  رأس  في 
زواجهما، صنع ظالماً وهمياً بعينيه؛ 
ليعاين تلك الشمعة المضيئة التي في 

بيته.. زوجته!
كفاية؛  محظوظاً  نفسه  يعتبر  هو 
عشر،  األثني  السنوات  أثبتت  فلقد 
أنه  معاً،  أرتباطهما  التي مّرت على 
وجد التي قال عنها سليمان الحكيم في 
أمثاله: “امرأة فاضلة من يجدها؛ ألن 

ثمنها يفوق الآلليء”!
الشاطر،  التاجر  كسفينة  هي  فها 
تجوب أسواق المدينة؛ لتجلب الطعام 

ألهل بيتها!
البيت  أعمال  في  تشتغل  وتظل 

بيدين نشيطتين، وقلب راٍض!
على  لتطمئن  بعد؛  الليل  إذ  وتقوم 
مرضهم  على  وتسهر  أوالدها، 
بالرعاية،  لتتابعهم:  بهم؛  حل  إذا 

واالهتمام، والصالة!
طرق  تراقب  وهي  تكل  وال 
زحمة  في  يضيعوا  لئال  أوالدها؛ 

الحياة!
ُسنّة:  على  زوجها  مع  وتتعامل 

“سي السيد”!
...،...،...،

ياه، قالها الزوج بتنهد، وكأنه شعر 
مآثرها،  في  كثيراً  أبحر  بأنه  للتو 
زوجتي  تستحق  أال  نفسه:  في  وقال 
ثانية؛  زوجة  لها  أحضر  أن  هذه، 

لتساعدها؟!...

الزوجة املساعدة!
بقلم: عادل عطية

كندا تزيد املعونة لضحايا النزاع يف سوريا 
الدولية  التنمية  وزير  اعلن   : اوتاوا 
كريستيان باراديس يوم السبت 12 اغسطس 
ان الحكومة الفيدرالية سوف تقدم مساعدات 
الكنديين حتي 100  تبرعات  تماثل  اضافية 
لحاالت  االغاثة  صندوق  الي  دوالر  مليون 
مبلغ  ستدفع  وايضا   ، سوريا  في  الطوارئ 

والتي  االنسانية  الكندية   للمساعدات  دوالر  مليون   503.5 قدره  اضافي 
بداية  منذ  المجاورة  والبلدان  سوريا  في  االنسانية  للجهود  بالفعل  خصصت 
النزاع في سوريا وفي االسبوع االخير تدفقت تبرعات الكنديين النقدية علي 
الذي  السوري  الصبي  صورة  نشرت  ان  منذ  للطفولة  المتحدة  االمم  وكالة 
غرق علي سواحل تركيا ، ورغم ان اربعة ماليين سوري قد غادروا سوريا 
منذ اندالع المعارك عام 2011 واستحوذت محنتهم علي عناوين االنباء فلم 
يتخذ الكنديين اجراءات تجاه هذا الموضوع حتي ظهور تلك الصورة . وقالت 
حكومة كندا انها قد ساعدت بالفعل في تقديم مواد اغاثة الكثر من 3.25 مليون 
سوري ومواد غذائية الي ٤.16 مليون فرد و مياه نظيفة الي 16.5 مليون 

فرد داخل سوريا 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

غدة االدرينال والضغوط

الشعور بالتعب

في  تظهر  ال  التي  المعادن  او 
نقص  مثل  المعملية  التحاليل 
فيتامين بي بكافة انواعه او سي 
الزنك  مثل  المعادن  من  اى  او 

والسيلينيوم والمغنسيوم.

الراحة  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
الشديدة وعدم الحركة مددا طويلة 
يمكن ان تؤدى الى الشعور بالتعب 
ولو  أي مجهود خفيف حتى  عند 
القصور  المشي وذلك بسبب  كان 

في حركة الدم في الجسم.

تتناول  ان  حاول  والخالصة 
كفايتك  وخذ  الصحية  األطعمة 
وتناول  ساعات   8 النوم  من 
األنواع  والمعادن من  الفيتامينات 
من  تتخلص  ان  وحاول  الجيدة 
بالمستحضرات  الجسم  سموم 

المناسبة

 ودمتم فى صحة

  د.تباسيم جندي

والتعب  باإلجهاد  اشعر  س: 
واعمل  للطبيب  اذهب  وعندما 
المعملية ال يجد سببا  الفحوصات 
واضحا ما هى األسباب اتى يمكن 

ان تؤدى الى ذلك؟
والتعب  باإلجهاد  الشعور  ج: 
المرضى،  من  كثير  لدى  يوجد 
والتحاليل المعملية يمكن ان تبين 
كلها،  وليست  األسباب  بعض 
فالتحاليل المعملية يمكن ان تظهر 
االنيميا بسبب نقص الحديد او بى 
اضطراب  تظهر  ان  ويمكن   12
السكر  مرض  او  الدرقية  الغدة 
اختالل  او  الكبد  التهابات  او 
معادن الجسم، ولكن توجد أسباب 
التحاليل  تظهرها  ال  كثيرة  أخرى 
المعملية ومن ابسطها عدم النوم 
الكافى او اضطراب غدة االدرينال 
تبين  كما  الضغوط  كثرة  بسبب 
المقال، كما تتسبب االمراض  في 
النفسية مثل التوتر واالكتئاب في 
الشعور بالتعب واالرهاق، واحيانا 
يكون التعب بسبب تراكم السموم 
الغير  العادات  بسبب  الجسم  في 
صحية في االكل، كما يكون أحيانا 
بسبب اضطراب في بكتريا األمعاء 

وزيادة نسبة الفطريات.

يرجع  األحيان  من  كثير  وفى 
التعب الى نقص بعض الفيتامينات 

هل جربت ان تعيش في جو من 
الضغوط المستمرة؟ هل حاولت ان 
تتعرف على تفاعل الجسم في هذه 
في  يحدث  ما  تعلم  وهل  األحيان؟ 
الجسم من آثار سلبية اذا استمرت 

الضغوط لفترات طويلة؟

تقع  صغيرة  غدة  يمتلك  منا  كل 
فوق  الغدة  تسمى  كلية  كل  فوق 
وهى  االدرينال  غدة  او  الكلوية 
الغدة المسئولة عن انتاج ما يسمى 

هرمونات الضغوط وهى هرمون 
الكورتيزول  وهرمون  االدرينالين 
التعرض  فعند  وااللدوستيرون، 
االدرينال  غدة  تفرز  لالزمات 
يجعل  الذى  االدرينالين  هرمون 
قصوى  تأهب  حالة  في  الجسم 
الدم  ضغط  من  يرفع  ان  بمعنى 
ويسرع من نبضات القلب ومرات 
السكر  نسبة  من  ويرفع  التنفس 
والعضالت،  المخ  الى  لتصل 
وعندما تصبح المشكلة او الضغوط 
االدرينال  غدة  تفرز  مزمنة 
يرفع  الذى  الكورتيزول  هرمون 
أيضا من نسبة السكر في الدم وكذا 
على  يساعد  أيضا  وهو  الضغط، 
للبروتينات  الغذائي  التمثيل  ضبط 
ولكن  والكربوهيدرات،  والدهون 
للجهاز  يثبط  الكورتيزول  هرمون 
المناعى للجسم كى يقلل من فرصة 

االلتهابات.

الى  الجسم  يعود  ان  والطبيعى 
طبيعته األولى بعد زوال الضغوط، 
اال ان الكثير منا يظل في التعامل 
مشاكل  مثل  مزمنة  ضغوط  مع 
الحد  الوفاة  او  المرض  او  العمل 
األحباء او المشاكل الزوجية عندئذ 
يستمر افراز هرمون الكورتيزول 
ارهاق  او  اجهاد  الى  ذلك  ويؤدى 

االدرينال  او  كلوية  الفوق  للغدة 
واعراضه كما يلى:

- الشعور بالتعب واالرهاق بدون 
سبب واضح

الصباح  - صعوبة االستيقاظ في 
بعد ساعات كافية من النوم

من  كثير  بوجود  الشعور   -
المشاكل

اكل  في  الشديدة  الرغبة   -
الملح  ذات  األطعمة  او  السكريات 

الكثير

-  عودة الطاقة للجسم في المساء 
بعد السادسة مساء

متفرقة  مناطق  في  عامة  آالم   -
بالجسم

- هبوط نسبة السكر في الدم

- هبوط ضغط الدم

- دوخة عند الوقوف فجأة

في  االستيقاظ  عند  التوتر   -
الصباح

واذا اردت ان تتأكد من اصابتك 
تقيس  ان  يمكنك  االدرينال  بإجهاد 
على  مستلقى  وانت  دمك  ضغط 
اجلس  ثم  دقائق   5 لمدة  ظهرك 
بسرعة وقس ضغط الدم مرة ثانية 
الدم  ضغط  وقس  بسرعة  قف  ثم 
مرة ثالثة، الطبيعى ان يزيد ضغط 
الدم في وضع الجلوس او الوقوف 
بمقدار ٤ الى 10 درجات، اذا لم 
بإجهاد  مصاب  فانت  هذا  يحدث 

غدة االدرينال.

كذلك يمكن التأكد بقياس مستوى 
وأيضا  الدم  في  الكورتيزول 

هرمون دى اتش اى ايه.

اذا  افعل  ان  يمكن  ماذا  والسؤال 
كنت مصابا بإجهاد االدرينال؟

بالنسبة لألطعمة حاول ان تتجنب 
تناول المنبهات بقدر اإلمكان مثل 
القهوة والشاي والكوكاكوال، كذلك 
تمثل  ألنها  السكريات  عن  ابتعد 
وأيضا  االدرينال  غدة  على  عبئا 
نسبة  من  ترفع  التي  األطعمة 
السكر في الدم مثل اطعمة الدقيق 
ويجب  األبيض،  واألرز  األبيض 
والبروتين  الخضر  على  التركيز 
واالطعمة  والبذور  والمكسرات 

الغنية باأللياف مثل البقول.

كذلك ينصح بالتمارين الرياضية 
ركوب  او  السباحة  او  المشي  او 
المفيدة  األمور  ومن  الدراجة، 
رياضة اليوجا والخلوات الروحية 
والتأمل فهى تساعد على االرتخاء 

وشحن غدة االدرينال.

تساهم  التي  الفيتامينات  عن  اما 
فاهمها  في عالج اجهاد االدرينال 
الن  كافية  بكمية  سى  فيتامين 
تستهلك  االدرينال  اضطرابات 
كمية كبيرة من هذا الفيتامين كذلك 

فيتامين بي وعلى األخص بي 5.

االيكانيشيا  اعشاب  وتعتبر 
واالشواجندا  والجنسنج 
األعشاب  اهم  من  والعرقسوس 
ولكن  الظاهرة،  هذه  تعالج  التي 
بعض الحذر عند تناول العرقسوس 
من  يرفع  ألنه  طويلة  لمدة  لمدة  

ضغط الدم.   
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العنب الربى مضاد لألكسدة حيسن الرؤية 
الليلة

باريس - أ ش أ قال الدكتور جان بيير وليم, 
المتخصص فى الطب الطبيعى الفرنسى أن 
“العنب البرى” مضاد لألكسدة يعرف بتأثيره 
وليم  الدكتور  ولفت  الليلية.  الرؤية  على 
البريطانية  الملكية  القوات  طياري  ان  إلى 

استخدموه أثناء الحرب العالمية الثانية الحتوائه على مادة “أنثوسيانين” 
التى تعطى األزهار اللون األزرق التى من خصائصها حماية األوعية 
الشعرية الدقيقة وينصح به للوقاية من أخطار اإلصابة بأمراض القلب 
كما أنه يخفض من نقص الدم الوريدى وهو يستخدم كمطهر فهو له نفس 
تأثير المضاد الحيوى فى حاالت اإلسهال. وأضاف الطبيب الفرنسى أنه 
فى حالة استخدامه لتحسين الرؤية الليلية فيمكن اتباع رجيم الطيارى هو 
عبارة عن أخذ معلقة كبيرة أى حوالى ٤00 جرام من ثمرة فاكهة العنب 
البرى مع حبة جيالتينية 20 ملليجراما من البيتا كارونين يوميا. ويحذر 
الطبيب من كثرة استخدامه ألنه يرفع نسبة الحديد, مما يضر الكبد وكذلك 

يمنع استخدامه للذين يعانون من مشاكل فى الكلى.

أحدث الطرق العالجية: 
العالج عن طريق الشم

من  العشرات  اتبعت  أ  ش  -أ  باريس 
المستشفيات الفرنسية طريقة جديدة لمعالجة مرضاها تعتمد على العالج 
التى  الشم  طريق  عن  العالج  طبيبة  كاناك  باتى  تمارسه  والتى  بالشم 
ابتدعته جمعية كومينيك-اكسوتف وآمن للعالجات العصبية. وأوضحت 
بمثابة  وهى  ”الحافى  بالجهاز  مرتبطة  الشم  حاسة  أن  الفرنسية  الطبيبة 
فص خامس فى المخ ”المقر األساسي لالنفعاالت واألحاسيس فى المخ 
النفسية  الدوائر  أعماق  إلى  تصل  تجعلك  الرائحة  شم  فإن  وبالتالي 
لالنفعاالت الخاصة بالمريض وأسرع من الحواس األخرى كالنظر مثال 
من أجل إحياء الذكريات القديمة. وتعتمد الطريقة على االستعانة بقطعة 
من الورق التى يتم غمزها فى رائحة مثل الجلد، الفاكهة، الصابون وأيضا 
الذاكرة  من  محيت  التى  القديمة  الذكريات  تذكر  على  تعمل  فهى  الغاز 
ومرضى  الدم  صفائح  تجلط  مرض  عالج  فى  تستخدم  الطريقة  وهذه 

الباركسون أو الشلل الرعاش أو األلزهايمر ومرضى السرطان. 

الضوء املنبعث من اهلواتف الذكية والكمبيوتر اللوحى 
ختفض هرمون النوم لدى األطفال

األمور  أولياء  يساعد  مقنع  سبب  إلى  جديد  بحث  توصل  أ  ش  أ  نيويورك- 
اللوحى  الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  هواتفهم  استخدام  أطفالهم  منع  على  واألمهات 
فى غرف النوم ليال .. فقد أكد أن الضوء الساطع المنبعث من هذه األجهزة الذكية 
قد يخفض مستويات “الميالتونين”, وهو الهرمون الذى يحث على النوم. ويكون 
التأثير األكثر وضوحا بين االطفال قبل سن البلوغ , مع تراجع فى مستويات ” 
االبحاث  وكشفت  الحاالت.  بعض  فى   %37 إلى  تصل  بنسبة  ليال  الماليتونين” 
الطبية الحديثة ان قرابة 96 % من المراهقين يستخدمون التكنولوجيا فائقة السرعة لنحو ساعة كاملة على األقل 
قبل الخلود إلى النوم .وقال الباحث المشارك فى الدراسة “مارى كراكادون” أستاذة الطب النفسى والسلوك البشرى 
فى كلية ” ألبرت” فى جامعة “براون” , أن الرسالة هى أن لدينا كل الحق أن نكون حذرين بشأن حماية األطفال 
والمراهقين, خاصة الشباب, من التعرض للضوء الساطع المنبعث من األجهزة الذكية ليال, وهو ما يعنى أن أولياء 
األمور بحاجة إلى إصدار أوامرهم بحجب استخدام هذه النوعية من األجهزة ليال ليتمكن أبناؤهم من الحصول على 
قسط واف من النوم. وأضافت ” كراكادون ” أن البلوغ وتغيير عادات النوم يسيران جنبا إلى جنب, فى الوقت 
الذى يعمد فيه المراهقون إلى تأخير ساعات النوم كعالمة على النضج , من وجهة نظرهم. ويرى الباحثون أن 
تأثير العوامل االجتماعية , بما فى ذلك تخفيف القيود األبوية فى مرحلة المراهقة قد تجعلهم بعدين عن المراقبة 
االبوية ومن ثم اإلفراط فى االستخدام الخاطئ لألجهزة اإللكترونية الذكية خاصة ليال .. فى الوقت الذى يعتقدون 

فيه أيضا أن العوامل البيولوجية تلعب دورا أيضا فى تغيير عادات المراهقين فى النوم.

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com  او



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

والنصوص  الدينية  الوثائق  الموتى هو مجموعة من  كتاب 
دلياًل  لتكون  القديمة،  في مصر  تستخدم  كانت  التي  الجنائزية 
العصر  بداية  من  اُستخدمت  اآلخر،  للعالم  رحلته  في  للميت 
الحديث للدولة المصرية القديمة )حوالي 1550 قبل الميالد( 
إلى حوالي 50قبل الميالد. مصطلح »الكتاب« هو المصطلح 
التي  النصوص  من  الواسعة  المجموعة  هذه  لوصف  األقرب 
تتكون من عدد منالتعاويذ السحرية تهدف إلى مساعدة رحلة 
شخص ميت إلى اآلخرة. تم تأليف هذه التعاويذ من قبل العديد 

من الكهنة خالل فترة حوالي 1000 سنة.

عصر  في  دون  علمه،  الينا  انتهى  كتاب  أقدم  يعتبر  وهو 
بناء الهرم األكبر، وال تزال نسخة منه محفوظة في المتحف 
البريطاني. فيه دعوات لآللهة وأناشيد وصلوات، ثم وصف لما 
تالقيه أرواح الموتى في العالم اآلخر من الحساب وما يلحقها 
من عقاب وثواب. فقد شيدوا المعابد الضخمة إلى جانب المقابر 
التي ال تقل روعة وفخامة، حيث اعتقدوا بالبعث وبعودة الروح 
كما  با..  أو  كا  متقاربتين  صورتين  في  يسمونها  كانوا  التي 
بالمتوفى من طعام  حرصوا على وضع كل االشياء الخاصة 
وحلي وكل ما كان يحبه في حياته معه في مقبرته حيث يمكن 
الجسم،  إلى  تاكل وتشرب منها عند عودتها  أن  الميت  لروح 

وقبل سعيها إلى الحياة األخرى.

فيما كان يسمى نصوص   - السحرية  والتمائم  التعاويذ  هذه 
تنقش على جدران  - كانت  القديمة  الدولة  األهرام في عصر 
أو  الحجري  التابوت  على  أو  واالهرامات  العادية  المقابر 
في  للميت  دليال  لتكون  المومياء  جانب  إلى  توضع  الخشبي 
تعليمات  بمثابة  التعاويذ  للعالم االخر. حيث كانت هذه  رحلته 
التي  والمخاطر  العقبات  تخطي  من  المتوفى  تمكن  إرشادية 
ستصادفه في أثناء رحلته إلى الحياة األخرى، وتدله أيضا على 
الوسائل التي يستخدمها ليتمم هذه الرحلة بنجاح من دون أن 

يتعرض ألي سوء.

في نفس الوقت تذكره بأسماء اآللهة التي سوف يصادفهم في 
طريقه هذا، إذ أن نسيان اسم أحد اآللهة ال يكون في صالحه، 
وخصوصا وأنه من ضمن تلقيه حسابه في اآلخرة سوف يقف 

أمام محكمة مكونة من ٤0 إالها .

كتابة  بدأ  الحديثة،  والدولة  الوسطى  الدولة  عصر  في 
نصوص كتاب الموتى على ورق البردي ووضع هذا الكتاب 
بجوار المومياء داخل التابوت. وكان كل مصري قديم ذو شأن 
حريصا على تكليف الكهنة بتجهيز كتاب للموتى له، يذكر فيه 
اسمه واسم أبوه واسم أمه ووظيفته في الدنيا. وذلك استعدادا 

ليوم وفاته وتجهيز طقوس نقله إلى مقبرته.

من األجزاء األساسية في كتاب الموتى دعاء يدافع به الميت 
عن نفسه )ويسمى االعتراف بالنفي)

لقد جئتك  الحق.  إله  األعظم  اإلله  أيها    عليك  »السالم   
بالحق،  متحليا  ياإلهي  جئتك  جاللك،  ألشهد  خاضعا  ياإلهي 
الضالين،  سبيل  أسلك  ولم  أحدا  أظلم  فلم  الباطل،  عن  متخليا 
لم أحنث في يمين ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد 
من رحمي ولم تمتد يدي لمال غيري، لم أكن كذبا ولم أكن لك 
لم  إني )ياإلهي(  عصيا، ولم أسع في اإليقاع بعبد عند سيده. 
أجع ولم أبك أحدا، وماقتلت وماغدرت، بل وماكنت محرضا 
على قتل، إني لم أسرق من المعابد خبزها ولم أرتكب الفحشاء 
أنتهك  ولم  حراما  ماال  أغتصب  ولم  مقدسا،  شيئا  أدنس  ولم 
حرمة األموات، إني لم أبع قمحا بثمن فاحش ولم أغش الكيل. 
األثم،  من  بريئا  دمت  وما  طاهر.  أنا  طاهر،  أنا  طاهر،  أنا 

فاجعلني ياإلهي من الفائزين.«

الدينية  العقائد  المصريين  الموتى لدي قدماء  لنا كتاب  يبين 
التي كانت تشغلهم طوال حياتهم. فلم يكن الموت لديهم جزءا ال 
ينفصل عن الحياة فقط وإنما كان للناس عند ذلك الوقت مفهوما 
وكتاب  اليوم.  نعتقده  عما  األخرى  والحياة  الموت  عن  آخر 
الموتى كان بما فيه من تعاويذ وتوجيهات للميت، تساعده على 
البعث واالنتقال إلى اآلخرة حيث يعيش فيها مثلما كان يعيش 
على األرض ولكن بدون أمراض وال إعياء وال كبر في السن، 
بل أيضا يكون في اآلخرة رفيقا لآللهة يأكل ويشرب معهم في 

بعض المناسبات.

وهدف الميت أو الموت كان الوصول إلى الحياة األبدية في 
العالم اآلخر، ولم يكن ذلك منطقيا لدى بعض الناس والشعوب 
في تلك العصور. وتصور المعيشة في اآلخرة هو أن الميت 
الذي فعل صالحا في حياته وكان أمينا وصادقا يساعد الفقير 
مثل  كان  واليتامى،  األرامل  ويساعد  والعطشان،  والجوعان 
هذا اإلنسان يعيش طبقا لما أرادته له اآللهة من » حياة سوية، 
ونظام عدل »، رمز لهذا النظام المصري القديم ب ماعت آلهة 

الحق والنظام الكوني.

وكتاب الموتي يحتوي على عدة فصول، تصف وتشير إلى 
اآلتي :

والثعابين  الشريرة  واألرواح  الشياطين  من  الميت  وقاية   •
وغيرها

• تعرف الميت عند البعث الطريق إلى اآلخرة

• تساعده على عبور بحر النار، والصعاب التي تهدده

• تسمح له بالتردد بين العالم األرضي والعالم اآلخر

• تساعده على الحياة في اآلخرة

الهبات  الماء والغذاء وتلقي  الحصول على  تساعده على   •
واألضحية، وعطائها في العالم اآلخر

أسماء  وتذكر  اآلخرة،  في  األماكن  معرفة  على  تساعده   •
وتساعده   * اآلخرة(،  باب  اسم  )مثل  الهامة  واألسماء  اآللهة 
منها  والمرور  فتحها  وتعاويذ  وأسمائها  األبواب  معرفة  على 

والوصول إلى اآللهة وتعريف نفسه إليهم.

الحاضر  في  معتقداتنا  بين  االختالفات  بعض  ورغم وجود 
المصري  ومعتقدات  معتقداتنا  بين  فتوجد  اآلخرة  الحياة  عن 
البعث  في  يعتقدون  المصريين  قدماء  فكانوا  تماثالت.  القديم 
ويعترف  قاضيا   ٤2 من  مشكلة  قضائية  هيئة  أمام  والمثول 
أمامها الميت أمامهم بأنه لم يسرق، ولم يغتال أحد، ولم يكذب، 
ولم، ولم، وكل ما لم يكن يفعله من سيئات في حياته في الدنيا

…لم أتسبب  في أذية إنســان   ولم ارغم أحدا من أقاربي 
على فعل السيئ.

ولم أناصر العمل السيئ على العمل الطيب,

ولم أمشي مع المعتدي. …

جزء من كتاب الموتى ل »حونفر« ]Hunefer[ )حوالي 
1275 قبل الميالد( تبين عملية وزن قلب حونفر في الميزان 
اإلله  بها  ويقوم  والعدل(  )الحقيقة  ماعت  بريشة  والمقارنة 
كان  فإذا  الميزان.  نتيجة  بتسجيل  توت  اإلله  ويقوم  أنوبيس. 
قلب الميت أخف من الريشة سمح له الحياة في اآلخرة. وإذا 

كان قلب الميت أثقل من »ريشة الحقيقة« )ماعت( فمعنى ذلك 
يفعل  الدنيا  الميت كان جبارا عصيا وكاذبا في حياته في  أن 
المنكرات، عندئذ يلقى بقلبه ويلتهمه الوحش الخرافي عمعموت 

المنتظر بجانب الميزان، وتكون هذه هي نهايته األبدية.

وأنوبيس،  هنا حورس  بها  ويقوم  الميت،  قلب  عملية وزن 
ويسجل توت نتيجة الميزان: من كتاب الموتى ل سيسوستريس.

 جزء من كتاب الموتي ل »بينجيم الثاني »، ويرى هنا »بينجيم 
» يقدم إلى أوزيريس آنية مليئة بالبخور أو الدهن العطري.

يفتحون  اآلخر  العالم  إلى  الميت  يرافق  الذي  أنوبيس  كهنة 
التنفس  يستطيع  حتى  خاص،  بمفتاح  تحنيطه  بعد  الميت  فم 
الطقوس  من  تلك  يبعث.  حين  ذلك  بعد  والكالم  والبسملة 
وفي  الموتى  كتاب  في  القديمة وتوصف  في مصر  الجنائزية 
نصوص األهرام. ونرى زوجة الميت وابنته تبكيان، كما نرى 
خلف الميت لوحة القبر التي ستوضع عند بوابة القبر، للتعريف 

بصاحب القبر، حتى ال يضيع اسمه. 

كتــاب املــوتى

إعالن جبريدة األهرام اجلديد 
االتصال على 

 647-823-6779 /
ahram.teeba@

gmail.com
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جمانًا الرتكيب  على  واحصل  كورنر  تك  مع  التوفري  يف  ابدأ 

أضف 400 قناة عربية فقط 10 دوالر شهريا

حصريا من تك كورنر
 فقط لقراء األهرام اجلديد

400 قناة عربية
اجلهاز واشرتاك ملدة سنة $250

أو اشرتك سنتني وادفع 50$ فقط 
للسنة الثانية

لقراء األهرام اجلديد فقط
اشرتك يف القنوات الكندية

واحصل على Kids Combo جمانا
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Retired or planning for
retirement? Need income?
An investment of $100,000 can 
provide you with a monthly income of

 

For illustrative purposes only.

* May be adjusted depending on future market conditions. 
Please consult your advisor and read the prospectus before investing. There may be commissions, trailing commissions, management fees and expenses 
associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. 
This advertisement is intended as a general source of information only, and should not be construed as offering investment advice. Interest rates, market 
conditions, tax rulings and other investment factors are subject to rapid change. Cash flow payments are not guaranteed and may be adjusted depending 
on future market conditions. 
Cash flow from mutual funds should not be confused with mutual fund rates of return. Distributions may consist of interest income, Canadian dividends, 
capital gains, foreign non-business income or return of capital, and each may have different tax consequences. Individuals should consult with their 
personal tax advisor. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or any other government deposit insurer. 
For funds other than money market funds, unit values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that a fund will be 
able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in a fund will be returned to you. Past 
performance may not be repeated. 
Financial planning services and investment advice are provided by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank 
of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a 
financial services firm in the province of Quebec.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. ©2012 Royal Bank of Canada. 36028 (08/2012)

Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy, PFP, FICB, FCSI 
Financial Planner 
Investment &  
Retirement Planning 
Royal Mutual Funds Inc. 
Tel. 416-877-8353 
bassem.fawzy@rbc.com 

For more details or to set up an appointment, give me a call. 

$562.02* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of February 28, 2015): $7.74  

12919.90 
0.0435 
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VOTEVOTEON OCTOBER 19, FOR:

 Bob Dechert Brad Butt Wladyslaw Lizon

Jagdish Grewal Julius Tiangson

Mississauga–Erin Mills
BobDechert.ca

Mississauga–Streetsville
BradButt.ca

Mississauga East–Cooksville
VoteLizon.ca

Mississauga–Malton
JagdishGrewal.com

Mississauga Centre
JuliusTiangson.ca

Oakville North–Burlington
Effie.ca
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نصف عدد الطالب في مدرسة ثورن كليف 
بارك لم يحضروا الي املدرسة بسبب احتجاج 

اولياء االمور علي منهج اجلنس

حوالي 700 من الطالب من مدرسة 
الي  يحضروا  لم  بارك  كليف  ثورن 
المدرسة في اول يوم من العام الدراسي 
علي  االمور  اولياء  احتجاج  بسبب 
اجتمع  و  الجديد  الجنس  منهج  تدريس 
المحتجين  من  عدد  المدرسة  خارج 

السبت 5 سبتمبر  يوم  المدرسة  قد زارت  اونتاريو  وكانت رئيسة وزراء 
وتقابلت مع االهالي المتظاهرين في حي ثورن كليف بارك الذي يضم عدد 
كبير من المهاجرين ذوي الخلفيات الدينية المحافظة وهم من بين اكثر النقاد 
عدم  من  االهالي  شكاوي  وتراوحت   ، للجنس  الجديد  المنهج  صخبا ضد 
التشاور معهم الي ان دروس التربية الجنسية غير مالئمة العمار الطالب 
وعدم رغبة االهالي ان يتعلم اوالدهم العالقات الجنسية المثلية والهويات 
الجنسية المختلفة ، وقالت كاثلين وين انه تم استشارة  70 منظمة صحية 
الجنس  منهج  في  المدارس  االمور ومستشارين من  اولياء  ومجموعة من 
الجديد والذي لم يتم تحديثه منذ عام 1998 وان هذه اكبر استشارة لمنهج 
دراسي وان مناهج الجغرافيا او الدراسات االجتماعية او الرياضيات ال يتم 
استشارة احد فيها النه هكذا يتم كتابة المنهج تاريخيا  في المقاطعة ولكننا 
االمور حول  اولياء  مع  واسعة  هناك حاجة الجراء مشاورات  ان  شعرنا 
منهج التربية الجنسية الجديد ، هذا وقد بدات المقاطعة في بث اعالنا علي 

التليفزيون ليشرح الحاجة الي التعليم الجنسي .

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

مدينة تورنتو تلغي ٨٨٠ الف تذكرة غرامة لوقوف السيارات في غير 
االماكن املسموح بها

قررت مدينة تورنتو الغاء 880 الف تذكرة غرامة لوقوف السيارات في غير االماكن  المسموح بها والتي تراكمت 
في المحاكم منذ عام 2002 وهذا جعل عمدة مدينة تورنتو جون توري يحذر بان عدم تحصيل الغرامات يجعل 
الناس يتهاونون مع قوانين المرور ، ويكشف عن ان المحاكم غير قادرة علي مواكبة  العدد الكبير من قضايا 
الغرامات وقد تم الغاء تذاكر الغرامات علي اساس االلتزام بميثاق القضاء الذي يقضي بوجوب الحكم خالل فترة 
معقولة ،وقال ان هذا حال عمليا ولكن المسالة ليست مسالة فلوس فقط لكن  مسالة السماح للناس باالفالت من 
الغرامة  بتجاهلها ، ومن المفارقات ان مدينة تورنتو تقف وراء هذا القرار لتوفير االموال حيث تقول انها ستتكلف 
امواال اكثر اذا الحقت هؤالء المخالفين اكثر من االموال التي كانت ستحصلها من دفع الغرامات ، وتتكلف المدينة 
المحاكم ويقول  في  تداولها  يتم  تذكرة غرامة واحدة و حوالي 26 دوالر عن كل غرامة  الغاء  23 دوالر عن 
الموظفين العاملين بادارة المدينة ان الغاء الغرامات ليس له تاثير علي ميزانية المدينة ، وقال العمدة  ان 880 الف 
تذكرة غرامة وقوف للسيارات علي مدي 13 سنة الغيت كان يمكنها ان تنتج ايراد جملته 20 مليون دوالر جعلته 
يتمني ان ينظر شخص ما الي هذا االمر سواء كان مكتب مراجعة حسابات او هيئة اخري لمعرفة كيف يمكن 

تحسين االجراءت  للتاكد من ان هذا االمر  لن يحدث مرة اخري.

أوتاوا تعلن فائض في امليزانية في شهر يونية ٢٠١٥ 
مقداره ١٫١ بليون دوالر 

أوتاوا: أعلنت الحكومة الفيدرالية إنها حققت فائضا في الميزانية في شهر يونية 
2015 يبلغ 1.1 بليون دوالر وهذا اقل مما حققته في نفس الشهر من عام 201٤ 

بمبلغ نصف بليون دوالر ، وجاء الفائض في اإليرادات بسبب زيادة الضرائب ورسوم التجارة وقد زادت في نفس 
الوقت نفقات الحكومة بمبلغ 1.6 بليون دوالر عما كانت عليه من سنة ماضية وارتفعت إلي 21.3 بليون دوالر 
في شهر يونية وتعتبر إعانة رعاية الطفل العالمية هي المسؤولة عن معظم الزيادة في األنفاق ، ومن شهر أبريل 
حتي شهر يونية سجلت الحكومة فائضا مقداره 5 بليون دوالر مقارنة بي ٤00 مليون دوالر فائض عن نفس 
الفترة من العام الماضي وقالت إدارة الشؤون المالية في بيان لها أن نتائج األشهر الثالثة األولي من العام المالي 
تقدم معلومات قليلة فيما يتعلق بالتوقعات المالية لهذا العام ككل ، وتعتبر النتائج المالية خالل شهر أبريل حتي 
شهر يونية متوافقة مع التوقعات المالية التي قدمتها الحكومة لعام 2015- 2016 . ومع ذلك فان مكتب الميزانية 
البرلماني توقع عجز مالي مقداره 1 بليون دوالر لهذا العام المالي استنادا علي خفض بنك كندا للفائدة وتراجع 

أسعار النفط وقلة الصادرات.

كندا لن تتحمل مسؤولية في املساعدة  لوقف سفن الالجئني 

في اوائل هذا العام قالت الحكومة الكندية انها لن تتحمل اية مسؤولية في تقديم مساعدة عسكرية الي الدول االوربية 
التي تكافح  لجوء االف المهاجرين اليها بالقوارب عبر البحر االبيض المتوسط هربا من الحرب في سوريا ومن 
الفقر في افريقيا ، وهؤالء الفارين من جحيم الحرب او الفقر يدفعون امواال لمن يقوموا بتهريبهم عبر البحر و قد 
تنتهي هذه الرحالت بماساة وقد قام وزير خارجية ايطاليا في ابريل الماضي بدعوة الحلفاء  للتعاون في هذه االزمة 
بعد ان غرق ٤00 الجئ في البحر وقال ان القوات البحرية في بالده تتحمل العبء االكبر النقاذ االجئين وقال ان 
علينا واجب النقاذ االرواح والترحيب باالجئين بطريقة حضارية ولكن نلتمس مشاركة المجتمع الدولي ،واقترح 
االتحاد االوربي قصف مراكب مهربي البشر في ليبيا لمنعهم من استخدامها ، ولكن لم يحدث هذا  وتقول مصادر 
وزارة الدفاع القومي في كندا ) كان يمكن لكندا ان تساعد بفرقاطة تعمل في منطقة البحراالبيض ( ولكن لم تقوم بذلك 
وعندما سؤلوا عن السبب ؟ جاءت االجابة من متحدث عن وزير الشؤون الخارجية و قال ان ) ايسيل( ويعني داعش 
استولت علي اجزاء من العراق وسوريا ودفعت االالف للفرار من هناك واللجوء الي مناطق امنة في اوربا ، ولذا 
بجانب المساعدات االنسانية الفورية يجب ايقاف داعش عن طريق العمل العسكري جنبا الي جنب حلفائنا وهذه نفس 
الرسالة التي صدرت من ستيفن هاربر حديثا،  ولكن في شهر ابريل قال وزير الدفاع جاسون كيني في مقابلة مع 
وكالة انباء سي بي سي ان كندا ليست مسؤولة للمساعدة في قضية الالجئين النها ال يجب ان تتحمل مسؤولية قرار 
اتخذه الناس ليستعينوا بي افراد عديمي الضمير يتاجرون بالبشر ويضعونهم في طريق خطير وكان يقصد ) اصحاب 
القوارب الذين يتقاضون مبالغ كبيرة لتهريب الناس الي شواطئ اوربا ( وقد ازدهرت تجارة مهربين البشر في ليبيا 
عقب الفوضي التي حدثت عام 2011 بعد االطاحة بمعمر القذافي واعترف الوزير كيني بان كندا لعبت دورا رئيسيا 
في بعثة منظمة حلف االطلسي التي ازالت معمر القذافي من السلطة ولكنه قال ان ازمة الالجئين ارتبطت بالوضع 
في ليبيا ، وفي شهر مايو ارسلت البحرية الكندية احدي سفنها الحربية   النقاذ 500 الجئ قبالة ساحل ليبيا وقامت 
البحرية االيطالية 3000  انقذت  الشهر وفي 22 اغسطس  بانقاذ 2000 الجئ في نفس  البحرية االيرلندية  ايضا 
مهاجر من الغرق ويقول تقرير االمم المتحدة ان هناك ما ال يقل عن 2500 شخص غرقوا في محاولة عبور البحر 

االبيض المتوسط هذا الصيف ، وتمكن 350 الف الجئ من الوصول الي اليونان وايطاليا هذا العام.

منطقة بييل التعليمية تؤجل تدريس منهج 
اجلنس في املدارس االبتدائية الي ما بعد عطلة 

الربيع

ادارات  اونتاريو والتي تشمل ثالثة  التعليمية في  بييل  ارسل مدير منطقة 
تعليمية  هي مسيسوجا وكاليدون وبرامبتون رسائل الي اولياء امور الطلبة 
يهنئهم فيها بالعام الدراسي الجديد ويوضح لهم اشياء هامة بخصوص منهج 
الجنس الجديد والذي يسمي منهج الصحة والتربية البدنية ، فقال انا اعرف 
ان بعض االباء واالمهات ال يزال لديهم ما يشغلهم حول هذا المنهج واردت 
المنهج ولتشاركونا في ما  ان اكتب لكم ألعلمكم بما قمنا به لالعداد لهذا 
نقوم به ، وقال ان منهج الصحة الجنسية ليس جديدا ولكنه يدرس منذ عام 
1998 وان المنهج الذي سيتم تدريسة هذا العام هو منهج معدل ، وان هناك 
لتطوير وسائل ووضع خطط  اثناء الصيف  قام بمجهود كبير  فريق عمل 
دراسية لكل صف وتدريب المعلمين لدعم هذا المنهج ، ولكي نوفر وقت 
الولياء االمور ليفهموا المنهج الجديد فلن يتم تدريسه في المدارس االبتدائية 
الي ما بعد عطلة نصف السنة ، ونعلم ان اولياء االمور يريدون ان نعلمهم 
عندما نقوم بتدريس المنهج ولهذا سوف نطلب من جميع المدارس ان ترسل 
 ، كل صف  عن  المنهج  تدريس  من  اسبوعين  قبل  االهالي  الي  خطابات 
وسوف نرسل لهم في شهر اكتوبر خطاب به تفاصيل وحقائق عن المنهج 
لكل صف ليكون مرشدا لهم ، ونظرا الن المنهج قد تاخر تدريسه الي ما 
بعد عطلة نصف السنة فال حاجة الولياء االمور ان يتقدموا بطلب لمالئمة 
الدينية ، وسوف نقوم بهذا علي اساس فردي ولكن  المنهج مع معتقداتهم 
نطلب من االهالي اال يتقدموا بهذه الطلبات  حتي العام القادم ، ومع ذلك 
احب ان اكون واضحا باننا لن نقدم اية تعليالت دينية او توضيحات حين يتم 
تدريس المنهج الجنسي في الصف ولن نسمح بان تستعمل التعليالت الدينية 
االنسان  حقوق  قانون  مع  يتفق  وهذا  الصف  من  الطالب  لسحب  كسبب 
باالنصاف  ملتزمون  ونحن   ، بييل  منطقة  مدارس  ادارة  مجلس  قيم  ومع 
والشمول في جميع االشكال وبينما قد يختار االهالي ان يبقوا اطفالهم في 
فنحن   ! هذا  يفعلوا  اال  نامل  فنحن  المنهج  اجزاء من  تدريس  المنزل عند 
نريد ان يكون جميع الطالب جزء من المناقشات وبناء االحترام والتفاهم 
الذي سيساعد جميع الطالب ان يشعروا باالمان واالحترام ونتطلع الي سنة 

دراسية عظيمة. امضاء، توني بونتيس مدير التعليم
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هاربر يقول لن ننقل الالجئني جوا بدون فحص 
امني سليم 

ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا يقول نحن علي استعداد لناخذ المزيد من 
الحكومة  اننا نساعد الضعفاء ، وقال ان  نتاكد من  االجئين ولكن يجب ان 
تتطلع الي تحسين عملية توطين االجئين ولكنها لن تنقل االجئين جوا من بالد 

مثل العراق وسوريا حيث تعمل المنظمات المتطرفة بدون القيام بفحص امني مناسب ويجب ان  نفحص بعناية كل 
الجئ محتمل ان ناخذه ، وال يمكننا فتح الباب علي مصرعيه وان ننقل عشرات االالف من الالجئين جوا من منطقة 
حرب ارهابية بدون نهج سليم الن في هذا خطرا كبيرا علي كندا ،وأن الجهود الرامية إلى جلب المزيد من الالجئين 
ال يمكن أن تأتي على حساب األمن في كندا وكان هاربر وغيره من قادة العالم تحت ضغط متزايد الخذ المزيد من 
االجئين مع استمرار الحرب في سوريا التي ادت الي فرار ماليين االشخاص الي البلدان المجاورة ، ووفقا لتقرير 
االمم المتحدة فقد فر ٤ مليون سوري بالفعل الي بالد اخري وهناك 7.6 مليون فرد اخر مشردين داخل سوريا . 

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

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



دعوي قضائية يرفعها اصحاب 
سيارات االجرة والليموزين 
ضد   شركة جديدة لسيارات 

االجرة  )اوبر( 
سيارات  اصحاب  رفع 
في  والليموزين  االجرة 
قضائية  دعوي  اونتاريو 
دوالر  مليون   ٤١٠ مببلغ 
سيارات  شركة  ضد 
وهذه  أوبر(   ( االجرة 
اي  توظف  الشركة 
وعلي  سيارة  ميلك  فرد 

ان ميتلك رخصة لقيادة سيارة اجرة  الناس بدون  ان يوصل  استعداد 
ويستطيع اي فرد ان يلتحق للعمل بهذه الشركة ويعمل في االوقات 
طلبات  الشركة  وتستقبل   ، جيد  مال  علي  ويحصل  تالئمة  التي 
ويقوم  بها  خاص  تطبيق  طريق  عن  احملمول  التليفون  من  الزبائن 
السائق باالتصال بزبون او اثنني او ثالثة في نفس املنطقة ليوصلهم 
الي جهتهم وهكذا يقل ثمن التوصيل وتزداد اخلدمة وقد اثر هذا علي  
اصحاب سيارات االجرة العادية فرفعوا دعوي قضائية ضد شركة أوبر 
بهم  التي حلقت  االضرار  عن  تعويض  دوالر  مليون   ٤٠٠ بي  مطالبني 
قانوني  غير  ضخم  سوق  خلقت  الشركة  هذه  الن  دوالر  مليون  و١٠ 
للنقل بسيارات االجرة  ، ودعوا الي وقف جميع عملياتها في تورنتو  
ليس  الشركة   هذه  مع  يعملون  الذين  السيارات  قائدي  ان  وقالوا 
لديهم رخصة لقيادة سيارات االجرة حسب قانون الطرق السريعة 
في  تتحكم  الشركة  وان هذه  الزبائن   يغطي  تامني  لديهم   وليس 
مهنة قيادة سيارات االجرة وتلحق ضرر مالي الصحاب سيارات االجرة 
مدينة   ٢٥ من  اكثر  في  أوبر خدماتها  ادخلت شركة  وقد   ، العاديني 
في كندا منها تورنتو ومونتريال وادمنتون واوتاوا وحاولت بعض املدن 
ان توقف عملها بينما شجعتها بعض املدن االخري،  وخدمتها في 
سيارات  من   %٢٥ بي  اقل  سعرا  تتقاضي  يجعلها  املشترك  النقل 
االجرة العادية ، وقد قام عمدة تورنتو بتدعيم هذه الشركة اجلديدة 
ضمن  الشركة  هذه  الدماج  الكفيلة  السبل  في  االن  تورنتو  وتنظر 

اللوائح التي حتكم سيارات االجرة .

المدينة  فى  دبت  عام  مرور  قبل 
اإلنارة  أعمدة  ٌرفعت  التطور  روح 
بناء  واستكمل  حديث  مشفى  وأُقيم 
المحكمة ومركز الشرطة،، وازدحم 
الرصف.  ومعدات  بمواد  الطريق 
التخلف  من  تتحرر  الصغيرة  البلدة 
وتستعد لإلنطالق كمدينة مثل المدن، 
بل هو يرى فيها ميزات ال توجد فى 
البشر، بساطة وطيبة قلب  المدينة.. 
ومحبة تسود الجميع، أما النساء وقد 
إكتشف أنه يراقبهن مختلساً نظرات 
سريعة وبريئة، فقد رأى فيهن جمااًل 
طبيعياً لم تلوثه مستحضرات التجميل 
بلمحة كبرياء تشى  متحفظاً  وسلوكاً 
بأنهن من ذوى العائالت.... فى علم 
مازلو[  ]هرم  يٌسمى  ما  اإلجتماع 
العادى  اإلنسان  حاجات  يمثل  الذى 
قاعدته  تتضمن  هرم  بشكل  مرتبة 
ليعيش  لإلنسان  األساسية  الحاجات 
وكلما حقق واحدة من هذه الحاجات 
يصل  حتى  حاجاته  مستوى  إرتفع 

إلى قمة الهرم بتحقيق ذاته.
على  اآلن  يقف  رشدى  أن  يبدو 
حاجته  وهى  الثالثة  الحاجة  عتبة 
أن  ويبدو  أسرة  ليكون  اإلجتماعية 
إستشعر  قد  الرى  مهندس  صديقه 

ذلك فبادره بسؤال:
• لماذا لم تتزوج حتى اآلن؟

هل  بشرى،  سؤالك  فى  ألمح   •
تعرف عروسة ترشحها لى؟

• نعم،، مريم إبنة العم نجيب.
حتى  شكلها  أعرف  ال  أنا  أواًل   •
اآلن وقد علمت أنها تدرس التجارة 
بجامعة القاهرة،، وأنا لم أسع لرؤيتها 
للمهندس  مخطوبة  شبه  أنها  لعلمى 
زوج  الصيدلى  مكرم  شقيق  فاروق 
سيكونا  األخوان  الطبيبة.  أختها 

)عدايل(.
• من قال لك هذه الترهات.

فى  الزمالء  وبعض  فاروق   •
العمل، الكل يعرف ذلك.

• كالم غير حقيقى، هو ال يستطيع 
أنه  يعلم  ألنه  يدها،  لطلب  يتقدم  أن 

سيٌرفض 
بأمال  رشدى  روح  .إنتعشت 
وال  بها  يلتق  لم  أنه  ورغم  باهتة، 
يعرف حتى مالمح وجهها، لكنه كم 
فعاد  األسرة  هذه  يصاهر  أن  تمنى 

يسأل :
• أواثق أنت من كالمك هذا؟

أنى  تعرف  أنت  الثقة  كل   •
العم  العائلتين،  أصدقاء  وزوجتى 
نجيب ومكرم الصيدلى، فاروق يعتقد 
بالترحاب  سيٌقابل  يتقدم  عندما  أنه 

لكنه سيُرفض
وعلى  كامل  إنسان  إنه  لماذا؟   •
فى  ويسبقنى  واعد  ومستقبله  خلق 
كل  من  وأهم  الوظيفية،  الدرجة 
فالعائلتان  صهرهم  شقيق  أنه  ذلك 
للسؤال  وقتاً  يضيعا  ولن  معروفتان 
فرصتى  أن  ألحقيقة  فاروق.  عن 

ضعيفة أمامه.
الكالم،  على  تجبرنى  أنت   •
ويعيش  صغيراً  كان  عندما  فاروق 
زواج  وبشدة  عارض  الصعيد  فى 
شقيقه من الدكتورة سميرة بل تعدى 
بألفاظ على األسرة ألن والدته كانت 
تعد إبنها البكر للزواج من إبنة خالته. 
قبل،  من  الحكاية  هذه  سمعت   •

لكنهم تصالحوا ونسوا الماضى.
الماضى  • تصالحوا.. نعم،، لكن 
لم يٌنسى، أألم والوالد وشقيقتها ألتى 
يرفضونه  الماضى  فى  منه  عانت 
كيف   : يتسائلون  هم  بل  قوة،  بكل 
يتقدم  شجاعة  وبأى  لنفسه  يسمح 
لمن رفض مصاهرتهم فى الماضى 
ليطلب الزواج من إبنتهم اآلن؟ شبح 
فى  دائماً  حاضراً  سيكون  الماضى 

حياتهما.
إذا  سيقبلوننى  هل  ولكن،،   •

تقدمت؟
• نعم.

مّطلع  وكأنك  ثقة  بكل  تقولها   •
على األمور.

مناقشاتهم  بنفسى  حضرت   •
وكان  البعض  عن  وأحاديثهم 
وإعجاباً  إحتراماً  يحمل  الكالم عنك 

بسلوكك. أال يكفيك ذلك؟
• ال أعتقد... ومع ذلك سأخوض 

التجربة.
******************

ينكسر  ولهيبه  بحرارته  أغسطس 
تندى  ولياليه  العذراء،  صوم  أمام 
باجتماعات النهضة والنشاط الحثيث 
للمعرض  يستعدين  الكنيسة  لفتيات 
العذراء،،  السيدة  فى عيد  يٌقام  الذى 
قرر رشدى أن يبدأ المحاولة، سيذهب 
إلى شقيقتها ويجس النبض،،، ضغط 
السلم  بأعلى  فظهرت  الجرس  على 
فتاة لم يرها من قبل، سأل بشجاعة 
يٌحسد عليها : أنت مريم؟ وردت بثقة 
: نعم،، ماذا تريد؟ سأل هل الدكتورة 
هنا؟ نعم.تفضل.. قالت ذلك وتركت 
المكان ليظهر شقيقها رامى. تفضل 
يارشدى، الدكتورة فى مسكنها. تعال 
تقابل  وبعدها  الشاى  نحتسى  أواًل 

سميرة. وافق على الدعوة فوراً 
الفتيات  من  عدد  الداخل  فى 
التى  المنتجات  يعدون  مريم  مع 
يوم  الكنيسة  ساحة  فى  ستعرض 
بلوفرات  أطفال،  مالبس  العيد، 
تبرعاً  عصائرومربات،  تريكو، 
بين  للكنيسة،  إيراد  ودخلها  منهم 
الشاى ظلت عيناه تختلسان  رشفات 
يتفحصه  مريم  وجه  إلى  نظرات 
بهدوء. لمعت فى رأسه فكرة، سأل 
برد  به  أتقى  بلوفر  تمنحونى  هل   :
ألمقاسات  نعم،  يكلف؟  وكم  بالدكم 
جنيهاً،  سبعة عشر  أواًل..... حسناً، 
مسمار  هذا  يرقص.  وقلبه  دفعها 
إليهم  إنضم  األحاديث  خالل  جحا. 
لجو  مرتاح  غير  بدا  الذى  فاروق 
األلفة الذى ساد الجلسة،كما حضرت 
هل  سألته:  التى  سميرة  الدكتورة 
أن  يستطيع  ال  ترانى؟  أن  طلبت 
يحادثها فى ظرف كهذا أخبرها أنه 

سيأتى  وأنه  اآلالم  بعض  من  يعانى 
فى  سأكون  حسناً  غداً....  للمشفى 

إنتظارك لعمل الالزم.
فاجأها  دكتورة، لست مريضاً،   •

بذلك فى حجرة الكشف بالمشفى.
• إذن ما الموضوع؟

• فقط سؤال ليتك تجيبين علىه،،، 
متى تتزوج أختك مريم من فاروق؟

• لم تسأل؟
أخرى،  بصيغة  السؤال  أطرح   •
هل مريم فى حكم المخطوبة لفاروق؟
• ولو أن األمر ال يعنيك سأجيبك: 
أجبنى:  اآلن  يحدث،  ولن  يحدث  لم 

لم تسأل
أن  يريد  من  هناك  يكون  قد   •

يتقدم،،،،، قد أكون أنا واحد منهم.
 سكتت ولم تنطق بكلمة،،، إنتهز 

الفرصة فأكمل حديثه
• هل تقدمين معروفاً لى: ما هى 

فرصتى فى القبول إن تقدمت؟
• هذا األمر ال يناقش إال مع أبى. 

توجه إليه واسأله.
• كنت أود أن تجنبينى الحرج لو 

رفض الوالد فى مواجهتى.
• آسفة لكن هذه هى األصول.

للمقادير  األمر  وترك  يغضب  لم 
تفعل ما تشاء. فقط هو سعيد بالخطوة 
التى أتاحت له أن يقابل مريم للسؤال 
البلوفر، ولم يكن فاروق بغافل  عن 
أن  وقرر  عينيه  أمام  يحدث  عما 
وهما  رشدى  فسأل  العاصفة  يواجه 
تتزوج  لم  لماذا   : لعملهما  متوجهان 
لآلن؟ سؤال مفاجىء رد عليه اآلخر 
عمراً،  منى  أكبر  أنت   : بهدوء 

سأتزوج بعدك.
أنا أعرف أنك  • إسمع يارشدى، 

تريد بنت عم نجيب.
• فعاًل يافاروق لن أنكر.

• إذن لماذا ال تتقدم وتطلب يدها؟
فى  الحق  صاحب  أنت  ألنك   •
إنسان  أي  من  أكثر  بها  اإلرتباط 

آخر.
• حسناً قلت، إسمع منى سأتزوجها 
لوالدتى  لقد أرسلت  المائة.  مائة فى 
الرد  وسيصلنى  الزواج  هذا  لتبارك 

خالل أسبوعين.
والعم  أنتم  ياصديقى؟  ولماذا   •

نجيب أصهار منذ عشرين عاما، 
وسيأتى  ضرورية  األم  موافقة   •

ردها خالل أسبوع. 
وخاللهما  أسبوعان،  فليكن   •
التى  المنطقة  كل  قدماى  تطأ  فلن 
تشمل بيت العم نجيب وسأنتظر أن 
الوالدة ألكون  تسعدنى بخبر موافقة 
أول المهنئين لك أو أنك تنحيت عن 

الفكرة فأتقدم أنا بضمير مستريح.
• هذا جيّد، وسأبلغك بالنتيجة قبل 

أسبوعين. 
إلى  ينظر  وهو  هذا  فاروق  قال   

غريمه نظرة إشفاق.
)الجزء الثالث واألخير فى العدد القادم(

أخبار وأراء17
ألقســــــــــمة والنصــــــــــــيب )2(

توفيق مرتي مينا
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كان ياما كان راجل بسيط وزوجته 
ثمينه  جوهره  لقوا  بيحفروا  هم  .و 
بيها  مثيل...احتفظوا  ملهاش   .. جدا 
الن كان شكلها جميل . لكن محدش 
اللي  كل  ؟؟  قيمتها  عن  يسأل  اهتم 
فيها..  وخباها  حفره  حفر  انه  عمله 
خرجتها   .. ماليه  مشكله  اول  مع 
قابلته. حد  الول  وباعتها.  الزوجه 
اللي اشتراها  مقابل رغفين عيش .. 
منها باعها برضه .. لكن المره دي 
غني... واصبح  جدا..  كتير  بمال 
اليد  وصلت  اللي  للجوهره..  نرجع 
علشان  يملكه  اللي  كل  باع  انسان 
يشتريها ويجهز ليها متحف رائع .. 
تقدر  الناس  .. كل  مكان مخصوص 

تشوفها..
كل  من  اتجمعت  الناس  فعال  و 
علي  وتسأل  تشوفها..  علشان  مكان 
بحث  فرق  واتكونت   .. تاريخها 
 ... االصلي  مكانها  تعرف  علشان 
 ... عنها  اتكلمت  والدنيا  واالعالم 

وهنا .. تبتدي الحكايه....
الجوهره  مع  اتعاملو  اللي  الناس 
اتولدوا  اللي  البشر  انواع  بتمثلوا 

بااليمان...

ببالش..  يبيعه  ممكن  مننا  كتير 
وناس تببعه بمقابل مادي او معنوي 
مش  النوعين  يفضل  لكن   . كبير 
الشاطر  الخادم  اما  قيمته..  عارفين 
بشر   . المجد  رب  كالم  سمع  اللي 

بأسمه في كل مكان ...
ومهمته  شغلته  دي  ان  شاف 

االولي.. 

الخالصه .. متقصرش في الخدمه 
تخدم  ..تقدر  ضيق  وقتك  كان  مهما 
حتي وانت في شغلك .. كن صوره 
االيمان  عن  ..فيسألوك  نقيه  للمسيح 
الذي فيك ..يشموا فيك ريحه المسيح 
الذكيه . .كل حركه وكل كلمه الزم 
بنمثل  واننا  المسيح  اننا جوانا  نفتكر 
اعمالنا  يروون  النهم   .. صورته 
في  الذي  ابانا  فيمجدون  الصالحه 
ساعات  احنا  لألسف   .. السموات 
الحسن  االسم  علي  بيجدف  بسببنا 
الراجل  زي  نبقي  عايزين  مش   ..
االوالني.. اللي دفنها ومتمتعش بيها 

وال كسب الناس بيها ...
بدون اعمال  ايمان   ”. الكتاب  قال 

ميت “ )يع 2: 20، 17(

كان ياما كان
لوسي يوسف



حفل استقبال
بقلم: مدحت موريس

               )voicy2005@yahoo.com(
  

انضم أكرم الى مجموعة الصحفيين الشبان 
الجديد  العهد  التفوا حول احد وزراء  الذين 
رئاسة  أقامته  الذى  االستقبال  حفل  فى 
لكنه  له  بدا  كما  الحوار ساخناً  الدولة، كان 
وهاهو  البداية  من  يتتبعه  لم   - لألسف   -
الوزير ينصرف عنهم غاضباً بينما الزمالء 
حتى  له  الالذعة  انتقاداتهم  فى  مستمرون 
بعد انصرافه. “ليس هناك اى تغيير” قالها 
احدهم فى قرف ويأس، أضاف آخر “ نفس 
والغرور،  الصلف  نفس  المتعالية،  النبرة 
الوزير يعلم كل شيء، الوزير ال يخطىء، 
عن  الفساد...مسئول  عن  مسئول  االعالم 
المشاكل االقتصادية. تدخل أكرم فى الحوار 
الوزير  السيد  يمكن  جماعة،  يا  اهدأوا   “
يقصد ان االعالم بيبالغ فى تصوير المشاكل 
المستقبل  فى  أماًل  يعطى  وال  وبيضخمها 
من  وبيزيد  الشعب  على  بيأثر  بالتالى  وده 
احباطه. رد أحدهم “ الشعب!! يا عم سيب 
وال  منين  يالقيها  ح  هو  حاله  فى  الشعب 
منين، ده مش بعيد يطلعوا الشعب الغلبان ده 
هو المسئول عن كل المصايب اللى بتحصل 
فى البلد. “ طبعاً الشعب هو المسئول” جاء 
األستاذ  صاحبه  وكان  الخلف  من  الصوت 
بالنسبة  المخضرم  الصحفى  زهران  خالد 
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يحررها هانى نصحى

كما  المشاغب  االعالمى  الصحفيين،  لشباب 
كلها  المجموعة  التفتت  الدولة.  رجال  يراه 
انظروا   “ استطرد ساخراً  الذى  الرجل  نحو 
حولكم...شاهدوا هذا الحفل الكبير الذى اقامته 
المنظومة  االعالم...ان  من  للتقرب  الرئاسة 
تسير كما هى، بعض االعالميون يركضون 
ويعددون  بحمدهم  يسبحون  الوزراء  خلف 
توليهم  على  شهر  يمر  لم  ولو  انجازاتهم 
الوزارة” قال أكرم “ اسمح لى يا أستاذ خالد 
وال  اعالمى  فساد  بمثابة  فهو  هذا  حدث  ان 
بتقول  حضرتك  ليه  ذلك،  فى  للشعب  ذنب 
من  خالد  أجابه  مسئول؟”  طبعاً  الشعب  ان 
أنت؟ أنت صحفى شاب لكنك ايضاً فرد من 
الصحفيون  بعض  ينافق  وكما  الشعب  أفراد 
فالكثير  كتاباتهم  فى  والمسئولين  الوزراء 
أيضاً  النفاق  يمارسون  الشعب  أفراد  من 
والشكر  التأييد  بيانات  طالعوا  بطريقته،  كل 
واعالنات التهنئة من مختلف طوائف الشعب 
زيارات  تابعوا  بالصحف،  المسئولين  للسادة 
الشعب  لتروا  المختلفة  للمواقع  المسئولين 
المسئولين.. كل  بحياة  ويهتف  يصفق  وهو 
صدقونى هذا الشعب متخصص فى صناعة 
الديكتاتور. رد أحد الشباب المعروف بميوله 
اليسارية “ بل قل يا سيدى أننا شعب يتعامل 
حتى  وأنبياء  كرسل  مسئوليه  و  وزرائه  مع 
بالفساد  يخرجوا من مناصبهم بعدها يرميهم 
بالحجارة.” رد األستاذ خالد “ ان  ويرجمهم 
التاريخ يقول أيضاً ذلك ....ارجع الى العصر 
من  أول  هم  المصريين  فقدماء  الفرعونى 
من  االله..والكثيرون  الملك  بنظرية  آمنوا 
ملوك الفراعنة حكموا مصر باعتبارهم الهة 
بل وكان الشعب المسكين يقدم لهم القرابين، 
اما فى العصور الحديثة فلم ولن يجرؤ ملك 
واقع   - لكن  ذاته  يؤله  أن  بالطبع  رئيس  أو 
بالدنا  فى  والمسئولين  الوزراء  أن  األمر- 
وأنبياء  رسل  وكأنهم  الشعب  مع  يتعاملون 
خالد  االستاذ  قالها  بالرئيس!!!  بالكم  فما 
وانصرف بعدما ارتسمت ابتسامة خبيثة على 
وجهه بينما سمع أكرم أحد الزمالء الملتحين 
وهو يستغفر. ضجت القاعة بتصفيق استمر 
لدقائق مع قدوم الرئيس وتوقف الجميع عند 
أكرم  كان  بينما  الوطنى  للسالم  سماعهم 
التى  زهران  خالد  كلمات  تحليل  فى  غارقاً 
قلبه  فى  يحمله  الذى  التفاؤل  رصيد  سحبت 
كلمة  الرئيس  القى  األفضل.  نحو  بالتغيير 
القى  بعدها  بالموجودين  فيها  رحب  قصيرة 
وزير االعالم كلمة أخرى ثم بدأ الصحفيون 
فى طرح األسئلة على الرئيس. يشير الوزير 
والرئيس  يسأل  الصحفيين...الصحفى  ألحد 
يجيب...وهكذا حتى انتهت األسئلة ولألسف 
االجابات  وأيضاً  معروفة  األسئلة  كانت 
معروفة وما من جديد، جال أكرم بنظره فوجد 

بيع »حذاء« بـ412 ألف دوالر

حذاء  زوج  بيع  لندن  في  تم  رويترز:  وكالة 
مخصص للعدو، ارتداه العداء البريطاني روجر 
يتم  للميل  بانيستر، عندما شارك في أول سباق 
قطعه في زمن أقل من أربع دقائق عام 195٤، 
بمبلغ 266500 جنيه إسترليني )٤12062.30 
األسود  الحذاء  زوج  وكان  أميركي(.  دوالر 
المصنوع من جلد الكنغر مصحوبا بخطاب يشير 
بانيستر  قبل  من  عليه  وموقع  الحذاء  أصل  إلى 
في  بثمنه  لالستفادة  باعه  الذي  عاما(،   86(
األعمال الخيرية. وقال بانيستر قبل بيعه الحذاء: 
بيني وبين  الحذاء هو آخر صلة ملموسة  »هذا 
سباق الميل الذي قطعته في أقل من أربع دقائق. 
خدمة  الحذاء  هذا  لي  أسدى  »لقد  وأضاف: 
الوقت  هو  هذا  أن  اعتقد  له.  ممتن  أنا  كبيرة. 
المناسب لالنفصال عنه، وأخطط لمنح جزء من 
هذه األموال لصندوق خيري يشجع األبحاث في 
حياتي  أغلب  كرست  حيث  األعصاب،  مجال 
في تلك الدراسة«. وارتدى بانيستر هذا الحذاء 
مايو 195٤ على مضمار في  السادس من  في 
أوكسفورد، ليقطع سباق الميل في زمن بلغ ثالث 

دقائق و59.٤ ثانية.

لإلعالن جبريدة األهرام 
اجلديد  االتصال على 
647-823-6779
ahram.teeba@

gmail.com
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خالد زهران يبتسم نفس االبتسامة الساخرة ثم 
وجد زمالئه والرئيس بينهم يتحدثون، دق فلبه 
اليهم واستمع  بعنف وهو يتجه نحوهم وينضم 
للرئيس وهو يطمئنهم “ال تستر على فساد، ليس 
 “ قائاًل  أحدهم  تجرأ  القانون”  فوق  أحد  هناك 
عينا  دمعت  المسئولين؟”  وكبار  الوزراء  حتى 
انفرجت  أنا”  حتى  بل   “ يقول  وهو  الرئيس 
الوجوه ببشر وابتسام وتجرأ أكرم وقال للرئيس 
“ ولكن بعض المسئولين مازالوا يتعاملون مع 
الشعب كما فى العهد القديم” سالت الدموع من 
فى  نحن  بنى  يا   “ يقول  وهو  الرئيس  عينى 
ليلة وضحاها  بين  يتم  ال  وهذا  تطهير  مرحلة 
فتحملوهم حتى تنتهى هذه المرحلة” قال أكرم 
وكأنهم  يتصرفون  متعالين  ولكنهم   “ مجدداً 
أنبياء مرسلين، فهل أنت معهم أم ضدهم” أجابه 
الرئيس فى هدوء بالطبع لست معهم وثق أننى 

لم أرسل أحداً منهم!!” 

Sudoku
Each column must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the 
same column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the same 
row of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the 
same block of a Sudoku puzzle can be the same. 

هواة تناول الفلفل احلار 
واألطعمة املتبلة به 
يعيشون حياة أطول

الدراسات  أحدث  أأكدت  ش  أ   - بكين 
العلمية التي أجراها فريق من الباحثين في 
هواة  أن  الطبية  للعلوم  الصينية  األكاديمية 
المتبلة  واألطعمة  األحمر  الفلفل  تناول 
ال  الذين  من  أطول  حياة  يعيشون  بالفلفل 

يحبون هذا الفلفل.
وأوضح الباحثون فى هذه الدراسة أن الفلفل 
األحمر يمتاز بقدرته على تخفيض خطورة 
وأمراض  السرطان  ألمراض  التعرض 
ومضادات  األكسدة  بفضل مضادات  القلب 
إحدى  كابسايين  فى  الموجودة  االلتهابات 
مكوناته األساسية للفلفل الحار هو المركب 
الحار  والمذاق  األحمر  اللون  يعطى  الذى 

للفلفل

قوة حاسة الشم لديك قد 
تدفعك حنو البدانة

العلماء  من  فريق  توصل  أ  أ ش   - لندن 
“بورتسموث”  بجامعة  البريطانيين 
البريطانية إلى أن البدناء هم أكثر حساسية 
لكثير من الروائح بما فى ذلك الشكوالتة من 
األشخاص الذين يتمتعون بوزن معتدل. كان 
االبحاث قد أجريت على أربعين رجل وسيدة 
البدناء  وغير  المفرطة  السمنة  من  يعانون 
حيث تم قياس مستويات حاسة الشم لديهم. 
البدناء  إلى أن األشخاص  النتائج  وأظهرت 
أكثر  بكونها  الشوكوالتة  رائحة  يقيمون 
مقياس  على  أعلى  درجات  ليسجلوا  متعة 
الحرارية  السعرات  وارتفاع  الحساسية 
للوجبات والروائح. وشدد الباحثون على أن 
زاد  كلما  الحساسية  وحدة  نسبة  زادة  كلما 
البدانة يمكن  وزن الشخص حيث يعتقد أن 
أن تؤدى إلى تغييرات فى منطقة “تى أتش 

” فى المخ المعنية بتمثيل الروائح .
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بصــــــراحة
سر صعود حزب الدميقراطيني اجلدد يف كندا

مدحت عويضة
الجدد  الديمقراطيين  حقق حزب 
السابقة  االنتخابات  في  مفاجأة 
عن  متفوقا  الثاني  بالمركز  بفوزه 
البعض  وتوقع  الليبرالي،  الحزب 
جاك  موت  بعد  للحزب  انتكاسة 
ليتون زعيمه ومؤسسة، ولكن في 
تجري  التي  الرأي  استطالعات 
الفيدرالية  لالنتخابات  استعدادا 
الحزب  حقق  القادم  أكتوبر  في 
استطالعات  بتقدمة  أكبر  مفاجأة 
لو  يقول  البعض  أن  حتي  الرأي 
سيشكل  اآلن  االنتخابات  أجريت 
حكومة  الجدد  الديمقراطيين 
أغلبية!!!. سر صعود الديمقراطيين 
أولها  أمور  ثالثة  في  يكمن  الجدد 
سوء  التغيير،  في  الكنديين  رغبة 
أداء زعيم الحزب الليبرالي ودعم 

حديثي التخرج للحزب. 

فهل سيستمر حزب الديمقراطيين 
أكتوبر   19 حتي  تقدمه  في  الجدد 
وتعود  أخري  مرة  سيتراجع  أم 
الليبرال والمحافظين  بين  المنافسة 
ما  وهو  وارد  شيء  هذا  كعادتها 

ستسفر عنه األيام القادمة.

حزب  تقدم  أن  البداية  في 
لرغبة  يرجع  الجدد  الديمقراطيين 
الكنديين في التغيير الذي يعتبرونه 
الديمقراطية،  سمات  أهم  أحد 
شخص  تسأل  عندما  أنك  الغريب 
يقول لك حان الوقت للتغيير ولكن 
للتغيير،  سبب  لديه  ليس  غالبيتهم 
ولما كان الشعب الكندي شعب مثله 
مدقق  غير  العالم  شعوب  كل  مثل 
تام،  بشكل  للسياسة  متابع  وغير 
ويواجه مشاكل يومية فيقوم األفراد 
للحكومة  مشاكلهم  سبب  بإسقاط 
تجاه  سلبية  مشاعر  تتولد  ثم  ومن 
يذهب  وبذلك  الحكومة،  رئيس 
التدقيق  دون  أخر  لحزب  بتأييده 
خططه  وفي  الحزب  برنامج  في 
وما إذا كان قادر علي حل مشاكلة 
أم ال. ولكن لديه رغبة في التغيير 
دائما  المعارضة  فأحزاب  ولذلك 
بمقولتهم  النقطة  هذه  علي  تلعب 

الشهيرة حان الوقت للتغيير.

من ناحية أخري وفي ظل وجود 
كان  التغيير،  لمجرد  للتغيير  حب 
لزعيم حزب األحرار دورا كبيرا 
الديمقراطيين  حظوظ  صعود  في 
يقدم  لم  تردوا  جستين  ف  الجدد. 
كندا،  قيادة  يستطيع  كزعيم  نفسه 
في  األرعن  بمظهر  أنه ظهر  كما 
وقت الهجمات اإلرهابية في العام 
أشارت  كما  كندا،  علي  الماضي 
بجامعات  لعالقاته  التقرير  بعض 
عالقة  لهم  يكون  بأن  يشتبه  كندية 
موقفه،  أضعف  مما  باإلرهابيين 
بأنه  الكنديين  إقناع  يستطيع  فلم 
قيادة  يستطيع  الذي  الشخص 
الكنديين  أنظار  فاتجهت  بالدهم، 
لزعيم الديمقراطيين الجدد توماس 
جستين  أداء  سوء  فكان  موكلير، 
عوامل  من  مهما  عامال  تردوا 
صعود حزب الديمقراطيين الجدد.

أما السبب الثالث واألكثر أهمية 

والذي  الكندي  االقتصاد  سوء  هو 
أثر بشكل كبير علي فرصة الكنديين 
في الحصول علي وظائف، وأكثر 
التخرج،  حديثي  هم  المتضررين 
فربما تكون المرة األولي في كندا 
التي يعجز فيها خريجي الجامعات 
عمل  فرصة  علي  الحصول  في 
وكلما  مؤهالتهم!!!،  مع  تتناسب 
أي  في  االقتصادية  الحالة  ساءت 
مجتمع يتجه الشعب ناحية اليسار، 
الشباب  من  كبيرة  نسبة  فاتجهت 
الجدد  الديمقراطيين  لدعم  الكندي 
بل أخذوا معهم والديهم وأثروا في 
قرار عائالتهم وذويهم األكبر سنا، 
معاناة  يواجهون  أصبحوا  فالكبار 
يومية وهم يرون أوالدهم خريجي 
الجامعات والكليات بدون عمل أو 
بسيطة  وظائف  في  يعملون  أنهم 
بالحد األدنى لألجر ال تتناسب مع 
يسوء  وعندما  أوالدهم.  طموحات 
أي  علي  الشعب  ينقلب  االقتصاد 
أنقلب  ولذلك  كانت  مهما  حكومة 
الديمقراطيين  ودعموا  الكثيرين 

الجدد في استطالعات الرأي.

تقدم  سيستمر  هل  النهاية  في 
بالرغم  الجدد  الديمقراطيين  حزب 
التغيير،  في  الكنديين  رغبة  من 
جستين  بـ  الكنديين  اقتناع  وعدم 
التخرج  حديثي  وعجز  تردوا 
في  وظائف..  علي  الحصول  في 
رأيي أن حالة الدعم للديمقراطيين 
نعم  للنهاية،  تستمر  لن  الجدد 
مؤشر  هي  الرأي  استطالعات 
واضح وحقيقي ولكنها غير ثابتة، 
حكومة  الكندي  اليسار  يشكل  فأن 
للكنديين،  سياسي  انتحار  يعتبر 
استطالعات  في  يجيب  من  فربما 
للحزب  سيكون  دعمه  بان  الرأي 
يوم  في  رأيه  سيغير  اليساري 
أخر،  لحزب  ليصوت  التصويت 
اونتاريو  سكان  أن  وخصوصا 
عندما  الحزب  مع  سيئة  لهم خبرة 
وحدها  تشكل  التي  المقاطعة  حكم 
كما  المقاعد،  عدد  ثلثي  من  أكثر 
أن الحزب لم يقدم حلوال في ألبرتا 
المقاطعة  انتخابات  كسب  عندما 
األحوال  ساءت  بل  العام  هذا 
بين  المنافسة  ستعود  ربما  هناك. 
وربما  والليبرالي،  المحافظين 
حل  في  المحافظين  حكومة  تنجح 
االقتصادية  لألزمة  سريع  جزئي 
مرة  الكنديين  ثقة  وتكسب  فتعود 
في  حتي  وخصوصا  أخري، 
السيئة  االقتصادية  الحالة  ظل 
تؤمن  كندا  في  المثقفة  الطبقة  فأن 
ألن  المحافظين  بقاء  األفضل  بأن 
التغيير قد يأتي بكوارث اقتصادية 
األحوال  كل  في  ولكن  كندا.  علي 
حكومة  ستكون  القادمة  فالحكومة 
الفوز  حزب  يستطيع  فلن  أقلية 
بعدد مقاعد يؤهله لحكومة أغلبية، 
وربما تشهد األيام القادمة تغيرات 
لصالح  ستكون  حدث  ولو  كبيرة 
الحزب األكثر خبرة والذي يعرف 
كيف يدير المعركة االنتخابية حتي 
أخر لحظة وبالطبع ستكون لصالح 

حزب المحافظين. 

طالعتنا   
بترشيح  المصرية  الصحف  بعض 
األقباط  لبعض  السلفي  النور  حزب 
البرلمان  في  الحزبية  قوائمه  على 
ياسر  الدكتور/  قال  وقد  المقبل. 
السلفية  الدعوة  رئيس  نائب  برهامى 
ال  والضياع(  الفتنة  فتاوى  )صاحب 
مخالفة في وجود األقباط والمرأة على 

قوائمهم. 
فجأة  لترشيح  لهم  جرى  ماذا 
قوائمهم  على  األقباط  من  مجموعة 
القبطيات  من  وبعضهن  الناقصة، 
أسلوب  اآلن  يطبقون  وال  السافرات؟ 
الوسيله.  تبرر  الغاية  ومبدأ  التقية، 
فيما  العام  طوال  كفرة  األقباط  وال 
حسب  فقط  االنتخابات  فترة  عـدا 
شرعكم. أنها فعاًل لعبة سياسية فاشلة 
للحزب  شرعية  إلضفاء  ومفضوحة 
الذي يقوم علي أساس ديني ومخالف 

كلياً للدستور. 
هل ينسي الشيخ برهامى تصريحه 
أحقيتهم  وعدم  األقباط  بتكفير  السابق 
يتم  واآلن  سياسية.  مناصب  أي  في 
أنه  للترشيح؟!.  ودعوتهم  مغازلتهم 
السابقة  مواقفهم  بين  صارخ  تناقض 

والحالية. 
هل ينسي األقباط المغيبين ما فعله 
عقب  األبالسة  اإلخوان  مع  السلفيين 
والنهضة  رابعة  اعتصامي  فض 
الكنائس  ونهب  وتدمير  حرق  من 
بهدم  ذلك  قبل  فعله  وما  واألديرة. 
كنيسة  على  واالعتداء  أطفيح  كنيسة 
بكفر  كنيسة  وحرق  بإمبابة،  العذراء 

وحصر  كرداسة..الخ  في  حكيم 
وترديد  باألحجار  وقذفها  الكاتدرائية 
لقيادات  ومعادية  جارحة  شعارات 
المحافظ  ومنعوا  واألقباط،  الكنيسة 
القبطي من البقاء في منصبه بمحافظة 
قنا؟!، وبعد كل ذلك ترشحون أنفسكم 
مفتاح  القط  لتمسكوا  قوائمهم  على 
الكرار )صحيح اللي إختشوا ماتوا(. 

قوائم  على  المرشحين  ينس  هل 
تحقيق  في  والطامعين  النور  حزب 
ما  ومادية  أدبية  ومكاسب  منافع 
يناير  ثورة  بداية  منذ  السلفيون  فعله 
األقباط  على  المستمر  وتطاولهم 
ومعتقداتهم الدينية من وقت آلخر، بل 
وصلت بهم أفكارهم المتطرفة بتحريم 
إياها  مشاركتهم  أو  بأعيادهم  التهنئة 
الذي  أن  وضالل؟!  كفر  باعتبارها 
يحدث اآلن انتهازية مكشوفة ومناورة 

سياسية. 
السيد  قول  المرشحون  نسى  هل 
ربح  لو  اإلنسان  ينتفع  )ماذا  المسيح 
العالم كله وخسر نفسه(. فمثل هؤالء 
الضيقة  مصلحتهم  غير  يعرفون  ال 
الهدامة،  وأفعالهم  أفكارهم  وأن 
وقوفهم  عدم  منها  الشاذة  وفتاويهم 
علمنا  وتحية  الجمهوري  للسالم 
الوطني، أنهم فعاًل أساس كل الدعاوي 
الدين،  أساس  على  والتفرقة  الطائفية 
بل هم نكبة على مصر وعلى المنطقة 
يعترفون  ال  فهؤالء  بأكملها،  العربية 
الوطـن  مفهوم  وال  بالمشاركة 
والمواطنة، فضاًل عن عدم إيمانهم بأن 
ليس  وأن  الوطن  في  شركاء  األقباط 

لهم أية حقوق، كذلك ال يؤمنون بعمل 
المرأة ودورها في العمل السياسي...
المتطرفة  وأدبياتهم  طبيعتهم  بل  الخ 
فهم  واألذى،  الكراهية  عليها  يغلب 
ليه  الغراب عندما سألوه  بطائر  أشبه 
بتسرق الصابون؟. قال األذى طـبع. 

المستنيرة  القوى  كل  نطالب  لذلك 
مسلمين وأقباط للوقوف ضد اليهوذات 
الظالم،  حزب  قوائم  على  المرشحة 
مفاتيح  بتسليم  المصريون  يقبل  فلن 
مصر  تقع  وأال  للمتأسلمين،  البرلمان 
ثانية في براثن الدولة الدينية المتشددة. 
)قندهار(  برلمان  مهزلة  نعيد  لن 
بالكآبة  الشعب  أصاب  الذي  السابق 
للهرج  واإلحباط، والذي كان مسرحاً 
والمرج وليس برلماناً موقراً؟! فهؤالء 
اإلخوان  مثل جماعة  تفكيرهم ضحل 
هو  األساسي  وغرضهم  اإلرهابية، 
إقامة دولة دينية ذات ماكياج عصري 
وجوهر استبدادي، والشعب المصري 
يكون  حديثة  مدنية  دولة  إقامة  يريد 
همها في المرحلة المقبلة إدارة عجلة 
التنمية وتحقيق األمن والرخاء للجميع. 
الذين  األقباط  من  المرشحين  أما عن 
يأتي عليهم وقت  الطعم فسوف  بلعوا 
بالمرارة  ويشعرون  فيه،  ويندمون 
وتأنيب الضمير، ولكنهم لن يستطيعوا 
أن يستردوا ثقتهم بأنفسهم مرة أخرى 
المثل  لقد صدق  خانوا وطنهم.  ألنهم 
أن  األفضل  من  يقول:  الذي  العربي 
أن  على  مفترس،  أسد  أمامك  يكون 

يكون خلفك كلب خائن . 

تمض سوى بضعة اسابيع قليلة حتى 
اتصلت بى هذه الطبيبة لتخبرنى أن 
غير  الصوتية  الموجات  الكشف 
مطمئن وانها ربما يكون هناك تشوه 
لخبطة  ناتج عن  للطفل  كبير  خلقى 
ترسلها  سوف   وانها  كروسومات 
الجينات،  لمتخصصي  عاجال 
كانت تعلم هذه الطبيبة ايضا بقصة 
إجراء  من  اتمكن  لم  ولهذا  سفرها 

الفحوصات الالزمة لهذا األمر.  
مشيرة  بعدها  الرسائل  تتابعت 
لتشوه جنينى واضح للطفل واُعطيت 
الطفل  الحمل ألن  انهاء  حرية  األم 
لن يكون قادرا على الحياة، اتصلت 
األمر  فى  وتناقشنا  وحضرت  بها 
كانت  قرار.  كل  توابع  وناقشنا 
وارجأت  القرار  اتخاذ  فى  مترددة 
اتخاذ القرار حتى تتكلم مرة أخرى 

مع متخصصى الجينات.
تلقيت رسالة أنها اتخذت قرارها 
بعدها  األمر  ونسيت  الحمل  وانهت 

النشغالي.
تتابعت األيام ثم االسابيع وتذكرت 
للعيادة،  عندما حضرت  فقط  األمر 
واضحا،  عينيها  فى  الحزن  كان 
قلت  عنى؟  تسأل  لم  لماذا  وقالت 

األشخاص  يلجا  أن  المعتاد  من 
للتنفيس عن غيظهم من شئ ما مثل 
الطبيب  يكون  وأحيانا  آخر  شخص 
هو هذا الشخص فى ضيقهم من أمر 
فى  مقصرا  كان  لو  خاصة  صحى 

شيء ولو كان طفيفا. 
أعوام،  لبضعة  مريضتى  كانت 
حملها  هذا  يكن  ولم  حامال  كانت 
األول. كان الحمل السابق لها بدون 
وكانت  تذكر،  صحية  مشاكل  أى 
والتحليالت  األولية  الفحوصات  كل 

المعملية لهذا الحمل سليمة تماما. 
فى  الذهاب  عن  بعدها  سألتني 
لها  فقلت  فقير  افريقى  لبلد  رحلة 
المناسبة    الرعاية  لها  تتوفر  لن  انه 
الذهاب   على  اصرت  للحمل. 
بالرغم من علمها بأنه لن يكون لها 
هذا  فى  معينة  فحوصات  فرصة 
وشجعها  هناك،  الحمل  من  الوقت 
على هذا القرار أن حملها األول كان 

بال مضاعفات. 
الشهور  فى  كانت  عادت  عندما 
فرصة  وانتهت  للحمل  األخيرة 
لبيان  الالزمة  األولية  الفحوصات 
لألخصائية  احلتها  الجنين.  سالمة 
لم  والدتها،  على  ستشرف  التى 

للعيادة،  ستحضرين  اظنك  كنت  لها 
أجابت ولماذا لم تسأل عنى عندما لم 
انى  لها  اقول  لم استطع أن  أحضر؟ 
الفترة  بعدها طول هذه  األمر  نسيت 

النشغالي الشديد. 
لم ارها بعد هذا، واغلب الظن ان 
حضورها تلك المرة كان لكى تريني 
كم كانت متألمة من عدم سؤالي عنها. 
الحزينة  نظرتها  اتذكر  كلما 
هذا  فى  عنها  سؤالى  عدم  واتذكر 
اشعر  حياتها  من  الحرج  الوقت 
بالضيق بالرغم من ان زوجها استمر 
يزورنى فى العيادة كعادته. كان من 
وبدون  بنفسها  تحضر  أن  الممكن 
ازمتها  من  تشكوا  لكى  منى  أتصال 
لم  ولكنها  واكتئابها  وضيقها  النفسية 

تفعل. 
بعض  فى  هذا  يفعل  منا  الكثير 
األحيان فى أن نغضب من اآلخرين 
ونلومهم بشدة ونقطع عالقاتنا بهم من 
أو حتى غلطة  فعلوها  غلطة بسيطة 
او  آخر  لنا عن شئ  نتخيلها كمنفس 
ما نعانيه شخصيا، وهو ما يعرف فى 
.displacement علم النفس بكلمة

موعدنا فى العدد القادم إن شاء هللا  

التنفيس عن الضيق فى الطبيب

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

 األقباط السلفيني يف االنتخابات الربملانية 

ألبري ثابت فهيم
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االدباء  رأس  علي  مصر  أبن 
في  أجمع  للعالم  يعلن  والكتاب 
مبني  اعالمي عالمي من  حضور 
اتحاد كتاب مصر بالزمالك  دعمه 
العربي   المصري  واالبداع  للعقل 
كان  بالبارحة  الليلة  اشبه  ما  الحر 
تاريح  بين  سلماوي  مواقف  رجل 
السطور  تلك  كاتب  لذا  وتاريح  
المتواضعة كنت  دوما علي علي 
التقي  أن  وقبل  داخلي  في  يقين 
الكبير  واألديب  اإلنسان  بسلماوي 
صغيرا   شابا  طويلة   عقود  منذ 
أنه  جاء بالفعل  من رحم مصري 
العالمي  الروائي  كما جاء محفوظ 
مع  اختلفا  نعم  مصري  رحم  من 
السياسة الحاكمة  في اوقات ما في 
مصر  أجل  من  لكن  ما   ظروف 
التطرف  أجل  من  وليس  العربية 
واالرهاب وصنع الفوضي  لتبقي 
 500 محفوظ  نجيب  حوارات 

محمد  الكبير  االديب  مع  ساعة 
كبير  عالم  علي  شاهدة  سلماوي 
مانحة لكل عقل بشري كيف تكتب 
الرواية من  فلسفة منابر ازهرها 
الحي  وعبقية   مساجدها  ومآذن 
الحسيني  ونسمة هواء نيلها الذي 
منذ  العالمي  التاريخ  غيرمجري 
مصر  فكانت  الحضارات   ولدت 

اقدم بالد الحضارات؟
الكبيرمحمد  االديب  وكتاب   
اسمها  قلعة  من  خرج  سلماوي 

االهرام؟
كتابها  من  كان  صحفية  قلعة 
نجيب محفوظ كما كان من ابناءها 
لتحرير  ورئيسا  وكاتبا  صحفيا 
بالفرنسية  الناطفة  ابدو  االهرام 
االديب الكبيرمحمد سلماوي  لتبقي 
الرواية المحفوظية شهادة علي كل 

دروب القاهرة العتيقة؟ 

سلماوي  محمد  حوارات  وتبقي 
نجيب  االصيل   مصر   ابن  مع 

محفوظ  في ذاكرة وطن؟

بقلم 
عبدالواحد محمد 
كاتب وروائي عربي

abdelwahedmohaned@
yahoo.com

حوارات  جنيب 
حمفوظ  سلماوي 
بنكهة وطن ؟!  
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جاء الينا أالخ المحترم الفصيح
يسأل عن احوال ثورة التصحيح
هل الراجل التعبان بقى مستريح
قلتلة انظر بعينك ترى التفاريح 

وجاء أبن البلد االصيل ابو جالبيه
بيسأل عن أخبار االدارة االمريكيه
هل هم صحيح بيهمهم الديمقراطيه

جاوبته
بيستخدموها وفى داخلهم امور خفيه 

وجاء
صحفى بيقول أنة كتب اكتر من مقاله

كتبها للى حملناه المسئولية واالمانه
عايزة يخلصنا من ألبلطجه والرزاله
وكمان لسة شوارعنا مليانة زباله 

وكان زعالن  الن بعد ثورة عظيمه
أمور كتيرة باقية من العهود القديمه
قلتلة أحنا اخترنا عقول مفكرة وحكيمه
شويه صبر وأالمور هتتعالج وتبقى 

مستقيمه 

وجاء الرجل الطيب الشخص المثالى
جاء يعزف على العود احلى االغانى
علشان يعيد الفرحة للناس من تانى
مصر مليانه طيبين طيبه ربانى

أسئلة عن الثورة
حليم منجة

)) وداعاً أبي ((         
 نيفني سامى

كان صيفا في عام من األعوام. 
في  مجتمعه  غير  االسره  وكانت 

مكان واحد. 
االب واالم في البيت الذي تربي 
فيه األبناء والذي عاشوا فيه جميعا 

سنوات العمر الجميل.
وزوجها  وهي  الكبري  االبنه 
وأطفالها كانوا في طريقهم للعوده 
واالبنه  المصايف.  احدي  من 
وكان  بيتها.  في  كانت  الصغري 
من  إجازته  يوم  في  األكبر  االبن 
ذهب  حيث  العسكريه  خدمته 
مع  االماكن  احدي  في  لقضائه 
االبن  أما  االصدقاء.  بعض 
األصغر فكان يعمل خارج مصر 

في احدي الدول العربيه.
ودقت الساعه الخامسه والنصف 
عند اقتراب الشمس من المغيب. 

هي  الكبري  االبنه  كانت 
من  لبيتهم  وصلوا  قد  وأسرتها 
االبنه  وقامت  السنويه  رحلتهم 
بإجراء مكالمتها التليفونيه المعتاده 
لتطمئن االب واالم علي وصولهم.
عارمه:  بفرحٍه  االم  ردت 
))حمدهلل عا السالمه.. يال تعالوا.. 
اهوجمبي  بابا  اوي..  وحشتونا 
السالمه  عا  حمدهلل  بيقولكم 

وبيقولكم تعالوا اتعشوا معانا (( 
االبنه: ))حاضر.. جايين حاال(( 
ثالث  ........وبعد 

دقائق.........
احدي  من  لالبنه  اتصال  جاء 
جارات االب واالم تقول: ))تعالوا 

فوراً(( 
وفي الخلفية صوت غريب جدا 
يشبه صوت االم.. وكأنه صراخ.

الكبري  االبنه  زوج  هرع 
لبيت  بسيارتهم  واالطفال  واالبنه 
المفاجأه  كانت  وكانت....  االب، 

في انتظارهم. 

عند وصولهم لمدخل البيت كان 
الجيران.  من  كبير  تجمع  يوجد 
داخلها  في  تتسائل  االبنه  وكانت 
مدخل  عند  هكذا  يتجمعون  لماذا 

البيت ؟؟؟
وكان  السلم....   صعدوا 
تصعد  كانت  حيث  مؤلم  الصعود 
االبنه كل درجه من درجات السلم 
لتسمع صوت الصراخ عاليا مدويا 
الدرج  اعتالء  بعد  اكثر  يتضح 

خطوه خطوه للُعلُو. 
توقفت االبنه فجأه عن الصعود 
فوق  االبنه  سقطت  تكمل..  ولم 
من  جدا  القريب  السلم  درج 
منزلهم، فلم تسعفها قواها ان تكمل 
الصعود... كانت ال تريد ان تعلم 

ماذا قد حدث. 
صوت  تسمع  تزل  ولم  سقطت 

الصراخ يخترق اذناها وقلبها... 
وادخلوها  حملوها  من  حملوها 
بالداخل ووضعوها فوق أريكه في 
عادت  ما  وبعد  الحجرات.  احدي 
كثيره  وجوها  اال  تجد  لم  لوعيها 
يعتليها الحزن ولكن لم يكن بينهم 
بشغف  عنه  بحثت  االب.  وجه 
عن  احدا  يمنعها  ولم  وذهول 
البحث في البدايه، وتركوها تدخل 

ألبيها الذي كان لها أبا وصديقا. 
في  سرير  علي  نائماً  فوجدته 
العينين  مغمض  نومه،،  حجره 
شبه مبتسم. قبلته وحاولت إيقاظه 
فلم يستيقظ. قالت له ))احنا رجعنا 
بقي  قوم  يال  المصيف  من  بابا  يا 

علشان نتعشي معاك((.
ابيها  اخذها من جوار  جاء من 
إيقاظه  علي  تصر  فكانت  عنوه 
لتناول العشاء معهم كما كان يريد 

وكما كان دائما يفعل.
نظرت االبنه للزائرين وسألتهم 
))لماذا ترتدون السواد ؟؟؟ ))بابا 
نايم وهيصحي وهيزعل منكم أوي 

لما يالقيكم البسين كده ((:.
شعر الجميع ان االبنه في حاله 
عن  بإبعادها  فقاموا  طبيعيه  غير 

دخل  الذي  بالطبيب  وجاؤا  ابيها. 
كلمته  ليقول  النائم..  االب  حجره 

االخيره وليكتب شهاده الوداع.
قال الطبيب ))هللا يرحمه.. دي 

سكته قلبيه ((: 
))دي  وأجاب  االبنه  وفحص 

صدمه عصبيه((
ظلت االبنه تدخل ألبيها تتحدث 
بال  إيقاظه...ولكن  وتحاول  معه 

جدوي. 
تمتلئ  وعيناها  له  تنظر  كانت 
يمتلئ  وقلبها  تسقط  ال  بدموع 
لتقول  تعود  ثم  يخرج  ال  بصراخ 
بابا  لألم ))ماما متصرخيش كده، 

نايم(( 
سنين  وكأنها  ساعات  مرت 
ينتهي  ال  كابوس  وكأنه  طويله. 

بمرور الساعات.
بيته.  في  اخري  ليله  االب  ظل 
وال  كعادته  يتكلم  ال  حجرته.  في 
خال  كعادته.  بأحفاده  يرحب 
في  المعهودة  ضحكته  من  البيت 
الصغار.  وأطفالها  ابنته  استقبال 
البيت من صوته وهويلعب  وخال 
ويجري ويحمل أحفاده علي كتفيه 
وهم في شده السعاده. وعاد جميع 
لدعوه  ليس  أماكنهم  من  األبناء 
وداع  لدعوه  بل  أسري  عشاء 
أبوي. دعوه وداع من اب نائم لن 
يستطيع ان يكتبها بل ستكتب هي 

من اجله :)
الجميع  استيقظ  الصباح  وفي 
الليله  تلك  نومهم  عدم  برغم 

الحزينه.
وفي الصباح ايضا خرج االب 
لم  خشبي.  صندوق  في  محموال 
متألقا  مبتسما  المره  هذه  يخرج 

علي قدميه كمثل كل صباح.
البيت  درج  أقدامه  تلمس  لم 
وال الطريق. ظل الجميع باألسفل 
غير  تنظر  الكبري  االبنه  وكانت 

باكيه وتقول ))هوبابا هيصحي 

قاهريا  محفوظ   نجيب  سيظل 
رحم  من  جاء  عالميا  وروائيا 
الحسين من رحم كل دروب القاهرة 
وعقله  قلبه  احتضنها  التي  العتيقة 
في ملحمة الرواية التي كانت منبرا 
لكل من يبحث عن اسرار القاهرة 
التي اسقطت كل غزاة العالم وبقلم 
سلماوي االديب الكبير الذي عاش 
بعد  محفوظ  نجيب  مرض  محنة  
الحادث االرهابي الذي تعرض له 
اوالد  روايته  بسب  م  عام 199٤ 
لم  والتي  المفتري عليها   حارتنا  
يستوعبها عقل التطرف واالرهاب 
الديني   في مصر الوسطية  كان 
سلماوي  محمد  ايضا  مصر  ابن 
وطن  رساالت  من  رسالة  يكتب 
بحثا  محفوظ  نجيب  يحاور  وهو 
دائما  العربية  مصر  فيه  أمل  عن 
وأبدا قوية ومبدعة وغير متعصبة  

او مغتصبة لرأي أحادي!
واإلنسان  االديب  سلماوي  كان 
بين  يعيش  وهو  وطن  محنة  في 
لقاء  كل  في  محفوظية  سطور 
يجمعهما ويحتضنهما معا ذكريات 
والتطرف  االرهاب  يستطع  لم 
المحفوظي   العقل  من  محوها 
عمر  من  ساعة   500 حوارات 

وطن ؟
نجيب محفوظ  تكن حوارات  لم 
االستاذ سلماوي علي  التي سجلها 
أكثر  منذ  القديمة  الكاسيت  شرائط 
مجرد حوارات  عاما  من عشرين 
تجسد  كانت  بل  او صحفية  عادية 
قضية   فيها  تغب  لم  وطن  ذاكرة 
العربي  الوطن  قضايا  من  واحدة 
محفوظ  نجيب  ألن  الكبير   
فلسفية  بنكهة  روائي  عقل  كان 
وسلماوي صحفي وأديب وروائي 
بنكهة مسرحية  الرواية والمسرح 
دروب  من   تاريخ عريق  تحتض 
عتيقة  دروب قاهرية لكنها دروب 
كل  مالذ  كانت  فالقاهرة   عربية 
مبدعين  كل  العروبة  احرار 

بال  التاريخ  عشاق  كل  العروبة 
التي  القاهرية  فالشخصية  زيف 
ال  رواياته  في  محفوظ  رسمها 

تعرف كذب ؟
ألنها تؤمن أنها في حالة سفر !

وهويقرأ  يكتب  سلماوي  وكان 
سلماوي  يعيشها  لم  التي  القاهرة 
بل  مختلف  جيل  يمثل  منهما  فكل 
ثقافة مختلفة نجيب محفوظ سكنته 
القاهرة  سكنته  وسلماوي  القاهرة  

رغم أنه طائر في عالم مفتوح ؟
بحكم  االنجليزية  ثقافته  رغم 
انه عاشق  إال  انجلترا  في  دراسته 
أيضا لمصريته  ربما شعر نجيب 
محفوظ بفراسته أن محمد سلماوي 
ليس أديب او صحفي فقط  بل هو 
وعلي   مفرداته  بكل  الوطن  أبن 
واحدة  كلمة  المفردات  تلك  رأس 

اسمها )االخالص ؟(
محفوظ  نجيب  فاز  وعندما 
محفوظ  سفير  كان  نوبل  بجائزة 
الي نوبل محمد سلماوي ليس النه 
بل  والفرنسية  االنجليزية  يعرف 

ألنه وطني مخلص !
واحدة  كلمة  يستبدل  ان  رفض 
عندما  محفوظ  نجيب  كلمة  من 
السويدية  الوكالة  رئيس  اخبره 
المانحة له جائزة نوبل عام 1988 
برتوكولية  الكلمة  تكون  بأن  م 
إلي  رسالة  كتب  محفوظ  ونجيب 

العالم أن فلسطين عربية ؟
أن القدس لكل االديان ؟

ال تغتالوا فلسطين فكانت نداءات 
محفوظ  نداءات  هي  سلماوي 

نداءات الوطن ؟
نجيب  كلمة  سلماوي  وقدم 
اعالميا   30 ومعه  للعالم  محفوظ 
مصريا كانوا أسرة نجيب محفوظ 
بالجائزة  فاز  أنه  يشعر  منهما  كل 
هذه هي مصر العربية مصر التي 
يوم  واسقطته  االرهاب  طردت 
سلماوي  محمد  وكان  يونية   30

أن اردت ان تتلقى االهرام 
اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com
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االستشهاد والشهادة يف املسيحية 

د. عبد اجمليد كامل
المباركة  األيام  هذه  في  نحتفل 
بعيد النيروز أو رأس السنة القبطية 
مسميات  فجميعها  الشهداء  عيد  او 
لبداية السنة القبطية الجديدة حسب 
التقويم القبطي، والتقويم القبطي هو 
التقويم المصري القديم والذي عمل 
به أجدادنا قدماء المصريين منذ عام 
٤2٤1 قبل الميالد، ومازلت أسماء 
نفسها  الحالية هي  القبطية  الشهور 
التي  القديمة  المصرية  األسماء 
تسمت بها شهور التقويم المصري 
كانت  القبطي  التقويم  بداية  ولكن 
التي  السنة  وهي  م  عام 28٤  منذ 
الروماني  اإلمبراطور  فيها  تولى 

دقلديانوس.
الي  المسيحية  دخلت  فعندما   
مصر وتحول كثير من المصريين 
عصر  وبدء  الجديدة  الديانة  الي 
بشكل  الكنيسة  على  االضطهاد 
عام والكنيسة القبطية بشكل خاص 
من  كبير  نصيب  لها  كان  والتي 

الشهداء واالضطهاد.
منذ  بدء  االضطهاد  ان  ورغم 
ولكن  مصر  الي  المسيحية  دخول 
اعتبر األقباط ان اكثر هذه العصور 
دقلديانوس  عصر  هو  اضطهادا 
الذي تولى الحكم عام 28٤ ميالدية 
وقوي  عنيف  اضطهاد  ليقود 
كل  خالله  من  الشيطان  استخدم 
محو  في  محاوال  وأسلحته  اساليبه 
المسيحية  من  والتخلص  الكنيسة 
دماء  كانت  ولكن  والمسيحيين!! 
كما  االيمان  بذار  هي  الشهداء 
عصر  وكان  ترتليان  العالمة  قال 
القوي  االيمان  عصر  الشهداء 

واالنتشار السريع للمسيحية .
مئات  عصره  في  استشهد  وقد 
االالف من المسيحيين من مختلف 
البلدان التي كانت تقع تحت سيطرة 
هذا  في  الرومانية  اإلمبراطورية 

الوقت!
حكم  سنوات  بداية  ان  ورغم 
باضطهاد  يقوم  يكن  لم  دقلديانوس 
بعد  تغير  موقفه  ولكن  المسيحيين 
يذكرون  والمؤرخين  قليلة  سنوات 
عدة اسباب لتغير موقفه هذا ومهما 
موقف  تحول  فقد  السبب  كان 
الي  عدائي  موقف  الي  دقلديانوس 
كل ما هو مسيحي!! فقد قام في عام 
الكنائس  30 بإصدار منشور بهدم 
وطرد  ألمقدسه  الكتب  وحرق 
العالية  المناصب  أصحاب  كل 
ثم  المدنية  حقوقهم  من  وحرمانهم 
تطور االمر ليصدر منشور بسجن 
حتى  وتعذيبهم  الكنائس  رؤساء 
يجبرهم على ترك االيمان ثم وصل 
المسيحين  كل  ارغام  الي  االمر 
لالوثان  القرابين  وتقديم  بالتبخير 
يعذب  الوثنيه  العبادة  يرفض  ومن 
ويقتل بابشع انواع التعذيب والقتل 

في ذلك الزمان !!!
نصيب  لمصر  كان  وبالطبع 
والشهداء  االضطهاد  من  كبير 
وقد  عهده،  في  والمعترفين 
الوالي  دقلديانوس  عهد  في  كان 
والذي  انصنا  والي  اريانوس 
تعذيب  في  تفننه  بمدى  اشتهر 

من  وربما  االقباط  المسيحيين 
واالم  دميانه  القديسة  اشهرهم 
بضابا  واالنبا  وابناءها  دوالجي 
ان  الكثير جدا، والعجيب  وغيرهم 
قد امن واستشهد ايضا  الوالي  هذا 
ورفض  المسيح  السيد  اسم  على 
التبخير لالوثان ونال اكليل الشهادة!
وعن عدد شهداء الكنيسة القبطية 
ان  »لو  ترتليان  العالمة  يقول 
كفة  في  كله وضعوا  العالم  شهداء 
الكفة  في  مصر  وشهداء  ميزان 
المصريين  كفة  لرجحت  االخرى 
بعدد  المؤرخين  بعض  »ويقدر 
الشهداء االقباط في عهد دقلديانوس 
بحوالي 800 الف شهيد! وقد انتهى 
عندما  االضطهاد  من  العصر  هذا 
قسطنطين  اإلمبراطور  اصدر 
والذي   313 عام  ميالن  مرسوم 
أعطى فيه الحرية الدينية للمسيحيين 
االخرى  الديانات  من  وغيرهم 
عصر  انتهى  المرسوم  وبهذا   .
هذا  ومن   . دقلديانوس  اضطهاد 
بعيد  االحتفال  اجدادنا  بدء  الوقت 

الشهداء وبداية تقويمهم القبطي«.
اقدم  من  الشهداء  عيد  ويعتبر 
االعياد التي كان يحتفل بها األقباط 
فيه  وكان احتفال كبير كان يخرج 
دفنت  التي  االماكن  الي  االقباط 
بها  احتفاالت  الشهداء  اجساد  فيها 

والتماسا لبركتها.
بعيد  فيه  نحتفل  عام  كل  وفي 
في  الكنيسة  شهداء  نتذكر  الشهداء 
بدمائهم  الذين  ومكان  زمان  كل 
واصبحت  وانتشرت  الكنيسة  نمت 
بذار  هي  الطاهرة  الدماء  هذه 
العام  هذا  العيد  يأتي  الكنيسة، 
هذا  ايامنا  في  عايشنا  الننا  مختلفا 
من  حياتهم  قدموا  لشهداء  صورة 
القرون  من  صورة  االيمان  اجل 
تمسك  في  االولى شاهدناها جميعا 
بايمانهم  ليبيا(  )شهداء  أقباط 
بطريقه  الذبح  الي  قادهم  تمسك 
الحلو  االسم  يرددون  وهم  بشعه 
صورة  المسيح  يسوع  اللهنا  الذي 
تذكرنا بان الشهداء لم يكونوا شيئا 
في  موجدون  ولكنهم  الماضي  من 
كل زمان شاهدنهم في شهداء ليبيا 
في شهداء سوريا  ونجدهم  االقباط 
يضطهد  مكان  كل  وفي  والعراق 
ويطردون  يذبحون  المسيحيين  فيه 
إيمانهم  اجل  من  ويضطهدون 
موجود  مازال  فالشيطان  بالمسيح! 
في  القديمة  اساليبه  نفس  ويستخدم 
بأسلحة  ولكن  الكنيسة  ضد  حربه 

وأشخاص هذا العصر!
نصلي الي الرب ان يحافظ على 
شعبه  وعلى  مكان  كل  في  كنيسته 
للعالم  واالمان  السالم  يعطي  وان 
كله وان يسند كل انسان في ضيق 
اجل  من  سواء  مطرود  او  الم  او 

االيمان او الي سبب اخر .
كل عام والكنيسة والجميع بمحبة 
شهداءنا  وصلوات  ببركة  وسالم 

األبرار . أمين 
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ام الشهداء مجيلة 
عصام نسيم 

أن  ونفتكر  نتكلم  ما  كثيرا 
واحتمال  الدم  سفك  هو  االستشهاد 
المضطهدين  من  العذابات 
حقيقى  هذا  أن  ورغم  واألعداء. 
آخر  معنى  هناك  أن  اال  فعال 
يتجاوز هذا المعنى الى معنى أبعد 
وهو اإلستشهاد اليومى بدون سفك 
فقط  تطوعياً  امرا  ليس  وهو  دم 
كقول  كذلك  انجيلى  أمر  هو  بل 
أجلك  من  )ألننا  الرسول  بولس 
نُمات كل النهار( رو36:8 وكقول 
المسيح نفسه )ان أراد أحد أن يأتي 
ورائى فلينكر نفسه ويحمل صليبه 
من   23:9 لو  ويتبعنى(  يوم  كل 
هاتين اآليتين يمكن أن نفهم معنى 

االستشهاد اليومى الُمعاش:

1-أن أنكرنفسى: 

كيف يكون انكار الذات: 

يقاوم  هللا  )ألن  باالتضاع   +  
المتواضعين  أما  المستكبرين 

فيعطيهم نعمة( يع ٤:6

على  غيرك  تفضل  +عندما 
فى  بعضا  بعضكم  )مقدمين  نفسك 
يطلب  )ال  رو10:12  الكرامة( 
أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ماهو 

لآلخر( 1كو10:2٤

تطلب  وال  تعطى  عندما   +  
المجد  رب  قول  حسب  المقابل 
من  أكثر  العطاء  هو  )مغبوط 
قول  وأيضا   35:20 أع  األخذ( 
بولس الرسول )المحبة ال تطلب ما 

لنفسها( 1كو 5:13 

في  هلل  المجد  تُرجع  عندما   +  
فضل  )ليكون  وانجازاتك  حياتك 
القوة هلل ال منا( 2كو 7:٤ )بنعمة 
هللا أنا ما أنا ونعمته المعطاة لى لم 

تكن باطلة( 1كو10:15

والسعى  النفس  تدليل  بعدم   +  
)أقمع  الذات  رغبات  كل  وراء 
أي   27:9 وأستعبده(1كو  جسدى 
يكون خاضعا لى ولست أنا خاضعا 
له ولرغباته وما يجعل هذا األمر 
سليمان  قول  تذكر  صعوبة  أقل 
لم  عيناى  اشتهته  ما  )كل  الحكيم 
أمسكه عنهما..فعظمت عملى،بنيت 
لنفسى بيوتا..،عملت لنفسى جنات 
أيضاً  لنفسى  جمعت  وفراديس..، 
الى  أنا  التفت  ثم  وذهب..،  فضة 
يداى،  عملتها  التي  أعمالى  كل 
عمله  في  تعبت  الذى  التعب  والى 
الريح وال  وقبض  باطل  الكل  فإذا 
منفعة تحت الشمس( سفر الجامعة 

األصحاح األول

الغرور  يصيبك  ال  عندما   +  
يصيبك صغر  وال  المديح  بكلمات 
تسعى  اإلهانة، وال  بكلمات  النفس 
بشخصك  اإلعجاب  وتطلب 
أوعملك ألنه )ليس من يمدح نفسه 
الرب(  يمدحه  بل من  المزكى  هو 

2كو 18:10

النفس  شهوات  بمقاومة   -2

المنحرفة:

الجسد  هم حسب  الذين  )فإن   +
الذين  ولكن  يهتمون  للجسد  فبما 
حسب الروح فبما للروح( رو5:8 
)ألن اهتمام الجسد هو موت ولكن 
وسالم(  حياة  هو  الروح  اهتمام 

رو7:8

النفس  شهوات  مقاومة  وألن   +
ليست أمراً هيناً، فهى بمثابة الموت 
يومى،  استشهاد  في  العالم  عن 
لذلك يقول الكتاب )لم ثقاوموا بعد 
الخطية( ضد  مجاهدين  الدم  حتى 

عب٤:12 فهو جهاد حقيقى وفعلى 
ويومى، يمكن أن نعتبر أن بولس 
اإلستشهاد  حياة  عاش  الرسول 
عشرات المرات قبل أن يُسفك دمه 
بل قد بلغ به األمر مرة أن صرخ 
َساِكٌن  لَْيَس  أَنَُّه  أَْعلَُم  )َفإِنِّي  قائال 
، أَْي ِفي َجَسِدي، َشْيٌء َصالٌِح.  ِفيَّ
ا  َوأَمَّ ِعْنِدي،  َحاِضَرٌة  اإِلَراَدَة  أَلنَّ 
أَِجُد..  َفلَْسُت  اْلُحْسَنى  أَْفَعَل  أَْن 
َمْن   ! ِقيُّ الشَّ اإِلْنَساُن  أََنا  َوْيِحي 
اْلَمْوِت؟(  هَذا  َجسد  ِمْن  يُْنِقُذِني 
رو18:7-2٤ ولذلك كثيرا ما تكلم 
الجعالة  الجهاد والسعى ألجل  عن 
وعن الرياضة الروحية وقال )إِنََّما 
لُوا  تَُكّمِ َفاَل  وِح  ِبالرُّ اْسلُُكوا  أَُقوُل: 
َيْشَتِهي  اْلَجَسَد  أَلنَّ  اْلَجَسِد.  َشْهَوَة 
اْلَجَسِد،  ِضدَّ  وُح  َوالرُّ وِح  الرُّ ِضدَّ 
َحتَّى  اآلَخَر،  أََحُدُهَما  يَُقاِوُم  َوهَذاِن 
تُِريُدوَن.( غل16:5  اَل  َما  َتْفَعلُوَن 
في  يومية  استشهاد  حياة  إذن  هي 

اطار صراع يومى مستمر

+ ومن الغريب أن يحدثنا بولس 
الرسول عن أشياء وأمور هي نتاج 
لكنه يُضمنها ضمن  الفكر والنفس 
هذه  أن  باعتبار  الجسد  أعمال 
تؤدى بالضرورة الى تلك فبعد أن 
بقوله  الجسد  أعمال  بعض  وصف 
)َوأَْعَماُل اْلَجَسِد َظاِهَرٌة، الَِّتي ِهَي: 
ِعَباَدُة  َدَعاَرٌة  َنَجاَسٌة  َعَهاَرٌة  ِزنًى 
ماال  اليها  وأضاف  أكمل  اأَلْوَثاِن( 
فقال  الجسد  أعمال  تحت  يندرج 
َسَخٌط  َغْيَرٌة  ِخَصاٌم  َعَداَوٌة  )ِسْحٌر 
ٌب ِشَقاٌق ِبْدَعٌة َحَسٌد َقْتٌل ُسْكٌر  َتَحزُّ
بذلك  ووسع   19:5 غل  َبَطٌر( 
الروحية  الحروب  ومجال  ميدان 
اليومى  اإلستشهاد  مجال  وبالتالي 
الذى ينبغي على اإلنسان المسيحى 
لعمل  شهادة  يوم  كل  يخوضه  أن 
عندما  هللا  وصية  وجمال  لروعة 
يرى  )لكى  المسيح  في  حباً  ينفذها 
ويمجدوا  الحسنة  أعمالكم  الناس 
أباكم الذى في السموات(مت 16:5

سفك  بدون  للشهادة  والنموذج 
والثالثة  دانيال  في  عمليا  نجده  دم 
هللا  وصية  أطاعوا  الذين  فتية 
ولم  وداعة  في  وأيضا  بصالبة 
سنهم  حداثة  عوامل  من  أي  يكن 
ووجودهم في األسر فاقدى الحرية 
ذو  مجتمع  في  لوجودهم  وال 
حضارة وتقاليد وسلوكيات مختلفة 
اإلغراء  شديدة  الجمال  راقية 
الذى  الحى  هللا  عن  بعيدة  أنها  أال 

والوعيد  التهديد  حتى  وال  يعبدونه 
األعداء،  أرض  في  عبوديتهم  وال 
لم يكن ألى من هذه العوامل،التي 
قد تصلح عند البعض أعذاراً، أي 
تأثير بل فضلوا أن يشهدوا بأمانتهم 
وكل  الوسط  كل  رغم  إللههم 
الظروف، أليست هذه هي الشهادة 
التي تصل الى اإلستشهاد؟ لذلك لنا 
هذه الوصية )كن أمينا الى الموت 
فسأعطيك اكليل الحياة( رؤ 10:2

 3- بمواجهة اآلالم والضيقات 
والتجارب

 بصبر ممزوج بالرجاء متسلحا 
ِفي  أَْيًضا  َنْفَتِخُر  )َبْل  باإليمان 
يَق يُْنِشُئ  يَقاِت، َعالِِميَن أَنَّ الّضِ الّضِ

َصْبًرا( رو5:3 

نُْظِهُر  َشْيٍء  ُكّلِ  ِفي  َبْل   ( 
َكِثيٍر،  اِم هللاِ: ِفي َصْبٍر  َكُخدَّ أَْنُفَسَنا 
ِفي  َضُروَراٍت،  ِفي  َشَداِئَد،  ِفي 

ِضيَقاٍت( 2كو 6:٤

الصبر  أن  نذكر  أن  هنا  ويجدر 
ليس  المسيح  حسب  الشدائد  على 
فيقول  الحزن  أو  باليأس  مصحوبا 
يَن ِبُكّلِ  معلمنا بولس الرسول )ُمَتَقّوِ
ٍة ِبَحَسِب ُقْدَرِة َمْجِدِه، لُِكّلِ َصْبٍر  ُقوَّ
َوُطوِل أََناٍة ِبَفَرٍح( كو11:1 والحظ 
األناة  وطول  الصبر  ارتباط  هنا 
بالفرح في نفس اآلية. بل ويذهب 
ماهو  إلى  الرسول  يعقوب  معلمنا 
أبعد من ذلك عندما يقول )احسبوه 
كل فرح يا اخوتى حينما تقعون في 
تجارب متنوعة عالمين أن امتحان 

ايمانكم ينشيء صبراً( يع 2:1 

َنْفَتِخُر  َبْل  َفَقْط،  ذلَِك  )َولَْيَس 
أَنَّ  َعالِِميَن  يَقاِت،  الّضِ ِفي  أَْيًضا 
ْبُر  َوالصَّ َصْبًرا،  يُْنِشُئ  يَق  الّضِ

َتْزِكَيًة، َوالتَّْزِكَيُة َرَجاًء،

َمَحبََّة  أَلنَّ  يُْخِزي،  اَل  َجاُء  َوالرَّ  
وِح  ِبالرُّ ُقلُوِبَنا  ِفي  اْنَسَكَبْت  َقِد  هللاِ 

اْلُقُدِس اْلُمْعَطى لََنا.( رو3:5 

واآلن كيف نفعل هذا؟

ان من لم يسلك بعد حسب حق 
هللا ولم يدرك بره وصالحه وعمله 
فبماذا  محبته  وعمق  الخالصى 
يشهد وعن من يشهد وهو لم يختبر 
قوة الوصية وروعة مساندة الروح 
فاقد الشىء ال  القدس؟ ببساطة ان 

يعطيه.

تبدأ الشهادة للمسيح داخل النفس 
وتنمو من خالل العشرة معه حتى 

بذل الدم.

شهداء  من  اآلالف  مئات  بركة 
كنيستنا القبطية المصرية بدءا من 
مارمرقس الرسول والشهيد وحتى 
ليبيا ومن تالهم ومن  في  الشهداء 
سيأتى بعدهم من سحابة شهود هذا 

مقدارها فلتكن معنا آمين
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دراسة: قضاء فرتة أطول أمام الشاشات 
يؤدي إىل تراجع النتائج الدراسية

لندن - أ ف ب أظهر بحث بريطاني أن المراهقين الذين يمضون ساعة 
إضافية في اليوم وهم يتصفحون اإلنترنت أو يشاهدون التليفزيون أو 
يلعبون على الكمبيوتر، معرضون ألن تكون نتائجهم في االمتحانات 

أقل بواقع درجتين عن أقرانهم الذين ال يقومون بذلك وفي دراسة شملت أكثر من 800 طالب تراوحت 
أعمارهم بين 1٤ و15 عاما، خلص باحثون من جامعة كمبردج أيضا إلى أن النشاط الجسدي ال يؤثر 
على األداء األكاديمي. وألن هذه كانت دراسة استطالعية، تابع الباحثون من خاللها التالميذ مع مرور 
الوقت لمعرفة كيف تؤثر سلوكياتهم المختلفة على أدائهم، قال العلماء إن من الممكن استنتاج أن قضاء 
وقت أطول مما ينبغي أمام الشاشات يضر بالتحصيل الدراسي. وقالت كريستن كوردر، من مركز 
أبحاث الحمية والنشاط وإحدى الباحثات في الدراسة: “قمنا بقياس ذلك خالل السنة العاشرة، لكن هذا 
على األرجح مجرد نظرة يمكن االعتداد بها على سلوكيات المشاركين المعتادة ومن ثّم يمكننا أن نقول 
بشكل منطقي إن الوقت المخصص للشاشات قد يضر بدرجات المراهقين”. وخلصت الدراسة التي 
نشرت في مطبوعة إنترناشيونال جورنال أوف بيهيفيورال نيوتريشن أند فيزيكال أكتيفيتي إلى أن 
متوسط الساعات التي يمضيها المراهقون أمام الشاشات هو أربع ساعات. وتم الربط بين قضاء ساعة 
إضافية أمام التليفزيون أو اإلنترنت في سن الرابعة عشرة وبين تراجع الدرجات الدراسية 9.3 درجة 
في سن السادسة عشرة، كما أن تمضية ساعتين إضافيتين كان يرتبط بانخفاض الدرجات بمعدل 18 
درجة. وأوصى الباحثون بإجراء المزيد من الدراسات للتأكد من النتائج، كما نصحوا اآلباء القلقين 

على درجات أبنائهم بالتفكير في الحد من الساعات التي يقضونها أمام الشاشات.

الناصر،  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  عهد  في 
كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم عالقات 
من  العالقات  هذه  وتطورت  الشعبية،  الصين  مع 
وتارة  الصين  تساند مصر  تارة  أخرى،  إلى  حقبة 
الروابط مرت  أن  إال  الصين مصر،  تساند  أخرى 
القاهرة  أقامت  حيث  التطور؛  من  عدة  بمراحل 
ذلك  ومنذ   ، عام   منذ  استراتيجية  شراكة  وبكين 
الحين شهدت العالقات تحوال نوعيا في خصوصية 

العالقة. 
والصين من الدول التي ساندت مصر في ثورة 
30 يونيو، ودعمت اإلرادة الشعبية، كما رفضت أي 
تدخل أجنبي في شئون مصر، وكانت العالقات بين 
القاهرة وبكين شاهدة على طفرة أخرى وتطورت 
بشكل ملحوظ وعزز منها بعض األحداث اإلرهابية 
التي شهدتها الصين، وهو ما جعلها أكثر تفهما لما 

تعاني منه مصر من إرهاب.
في  السيسي  الرئيس  لتقى  المتبادلة  الزيارات 
خارجية  وزير  يى  بوانج   ،201٤ أغسطس  شهر 
جمهورية الصين الشعبية، حامال رسالة شفهية إلى 
الرئيس من الرئيس الصيني شى جين بينج، تضمنت 
تجديد التهنئة على تولي منصب رئيس الجمهورية، 
واإلشادة بدوره في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في 
لتحقيق  الحاسمة؛  وبجهوده  المصرية  الدولة  عمر 
االستقرار في مصر، وبما يتناسب مع كونها دولة 
اإلقليمي وعلى  ثقل كبير في محيطها  عريقة ذات 
من عالقات  به  تتمتع  عما  الدولي، فضال  الصعيد 
دعم  مؤكدا  الصين،  مع  وعميقة  تاريخية  صداقة 
التهدئة  لتحقيق  المبذولة  المصرية  للجهود  بالده 
للرئيس  الدعوة  وموجها  غزة  قطاع  في  والهدنة 

لزيارة الصين.
الحوار االستراتيجي

كما عقدت جلسة الحوار االستراتيجي بين مصر 
سامح  البلدين  خارجية  وزيري  برئاسة  والصين 
التجارة  وزراء  وبمشاركة  يى،  ووانج  شكري 
والصناعة والكهرباء والتعاون الدولي واالستثمار، 
وممثل عن كل من وزارة النقل وهيئة قناة السويس 
الجانب  من  المعنية  الوزارات  مسئولي  من  وعدد 
المسئولين في وزارتي  كبار  المصري، وعدد من 

الخارجية والتجارة في الصين.
بثالث  الصينية  المصرية  العالقة  مرت  وقد 

مراحل:
المرحلة االولى ..

كانت المرحلة األولى عقب قيام ثورة يوليو عام 
1952 حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أيدت 
الشرعي  مقعدها  استعادة  في  الصين  حق  بحماس 
المصرية  الثورة  قيادة  وعبرت  المتحدة  األمم  في 
المتجاهل  المتحدة  الواليات  لموقف  دهشتها  عن 

لجمهورية الصين الشعبية.
الحكومتان  أصدرت   1956 مايو   30 فى   –

إقامة  حول  مشترًكا  بيانًا  والصينية  المصرية 
بين  السفراء  مستوى  على  الدبلوماسية  العالقات 
خريطة  في  هاًما  انعطافًا  مثّل  ما  وهو  البلدين، 
عربيًا  مصر  مكانة  إلى  بالنظر  الدولية،  العالقات 
الباب أمام الصين إلقامة  وأفريقيًا وإسالميًا، وفتح 

عالقات رسمية مع الدول العربية واألفريقية.
وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
قناة  شركة  بتأميم   1956 عام  يوليو  من   26 في 
بادرت  مصرية،  مساهمة  شركة  وجعلها  السويس 
عام  أغسطس   ٤ في  القرار  هذا  بتأييد  الصين 
1956، حيث أوضح رئيس مجلس الدولة الصيني 
شواين الي أن الصين تدعم دعًما تاًما تأميم مصر 
لشركة قناة السويس، ثم أصدرت الحكومة الصينية 
قضية  حول  بيانًا  أغسطس  من  عشر  الخامس  في 
فيه على دعم الصين، حكومة  السويس أكدت  قناة 
المصرية  الحكومة  اتخذتها  التي  للخطوة  وشعباً، 
من أجل حماية سيادة الدولة واستقاللها. وفي شهر 
لتأميم  بالنسبة  موقفها  تأكيد  الصين  سبتمبر جددت 
القناة في مذكرة جديدة سلمتها للحكومة المصرية، 
بريطانيا  لمحاوالت  واستنكارها  رفضها  وأضافت 
مصر  حرب ضد  شن  المتحدة  والواليات  وفرنسا 
إلجبارها على الرجوع عن هذه الخطة والسيطرة 

بالقوة على القناة.
أصدرت   ،1956 نوفمبر  من  األول  في   –
الثالثي  العدوان  فيه  أدانت  بيانًا  الصينية  الحكومة 

على مصر من قبل
بأنه  ووصفته  وإسرائيل(،  وفرنسا،  )بريطانيا، 
الثابت الداعم  وحشي همجي، وأكدت على موقفها 
للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من 

أجل حماية سيادة الدولة واالستقالل الوطني.
المرحلة الثانية ..

ثم تأتى المرحلة الثانية ،والتى كانت فى النصف 
األول من عقد السبعينات من القرن الماضي وهى 

مرحلة خاصة في تاريخ كل من مصر والصين.
سفرائها  كل  الفترة  هذه  في  الصين  سحبت  فقد 
الثقافية،  الثورة  حركة  في  للمشاركة  المنطقة  في 
باستثناء سفيرها لدى مصر، وكان ذلك إشارة بالغة 
السياسة  في  مصر  تحتلها  التي  للمكانة  الوضوح 
المكانة  هذه  تجسدت  وقد  الصينية.  الخارجية 
من  الصيني  الموقف  خالل  من  لمصر،  المتميزة 
بإعالن  فيه  سارعت  التي   ،1973 أكتوبر  حرب 
أراضيها  الستعادة  المصرية  للجهود  التام  تأييدها 

المحتلة.
وفي النصف الثاني من السبعينات كرست مصر 
القدرات  وتعزيز  والتعمير  البناء  إلعادة  جهودها 
سياسة   197٤ عام  انتهاجها  منذ  االقتصادية، 
االنفتاح االقتصادي وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
في  الثقافية  الثورة  كانت  الفترة  نفس  وفي  مصر. 

الصين قد وضعت أوزارها في عام 1978.

المرحلة الثالثة ..
المرحلة الثالثة كانت في الثمانينات والتسعينيات 
بين  القائمة  الودية  التعاون  عالقات  دخلت  حيث 

مصر والصين مرحلة جديدة.
– في إبريل عام 1999 ُوِضعت األسس للعالقات 
التوقيع  وتم  الجديد،  القرن  في  الصينية  المصرية 
من قبل رئيسي الدولتين على “البيان المشترك بين 
جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية 
وقعا  كما  استراتيجية”  تعاون  عالقات  إقامة  حول 
على اتفاق نوايا حول التعاون في مجاالت مختلفة. 

وقد ركز البيان المشترك على اآلتي:
بناء نظام سياسي واقتصادي دولي  – ضرورة 

جديد على نحو عادل ومنطقي.
النامية  الدول  بين  والتعاون  التضامن  تعزيز   –
وتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
– ضرورة إصالح مجلس األمن لتحقيق التوازن 

اإلقليمي مع مراعاة التمثيل العادل للدول النامية.
والدائم  العادل  الشامل  السالم  تحقيق  أهمية   –
المصلحة  مع  يتفق  بما  األوسط  الشرق  منطقة  في 
األساسية لشعوبها ويخدم أيًضا السالم والتنمية في 
األمين  والتنفيذ  الكامل  االلتزام  يجب  وأنه  العالم، 
لالتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية 
وإسرائيل والتي شهد عليها المجتمع الدولي بأسره.

– ضرورة العمل الدولي على سيادة مفاهيم نزع 
السالم وبخاصة أسلحة الدمار الشامل بحيث تشمل 
آية  أو  دولة  آية  استثناء  دون  العالم  مناطق  شتى 
منطقة– إدانة اإلرهاب بشتى أشكاله والتعاون في 

مجال مكافحة األعمال اإلرهابية الدولية.
هذه  تعميق  على  حرص  لديهما  البلدين  إن 
العالقات المميزة في المجاالت المختلفة من سياسية 
فى  ونعرض  وعسكرية،  ثقافية  و  واقتصادية 

السطور التالية موجز عن هذه العالقات:
العالقات االقتصادية والتجارية

أوضحه  ما  نحو  على  الحالية  المؤشرات  تشير 
بينغ  هان  مصر،  في  الصيني  التجاري  المفوض 
خالل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في 23 
تتوقع  الصينية  الحكومة  إن   ”  :،201٤ سبتمبر 
والصين  مصر  بين  التجاري  التبادل  حجم  زيادة 
بزيادة   ،201٤ عام  بنهاية  دوالر  مليار   11 إلى 
تتعدى المليار دوالر، خاصة مع استضافة الصين 
الصادرات  حجم  أن  العام”،  لهذا  كانتون  لمعرض 
الصينية إلى مصر بلغ 8.3 مليار دوالر خالل عام 
بنهاية  الرقم  إلى زيادة هذا  2013، مضيفا نهدف 
الصين  مع  األول  الشريك  مصر  لتكون  العام  هذا 

خالل عام 201٤.
البلدين  وقد شهد ملف العالقات االقتصادية بين 

تطوًرا ملحوًظا يمكن تناوله على النحو التالي:_:
 - ففي بداية عام 1953، وقبل إقامة العالقات 
مصر  بعثت  البلدين  بين  الرسمية  الدبلوماسية 
مسئوالً تجارياً يبحث المسائل التجارية بين البلدين، 
القطن  استيراد  الصيني  الجانب  على  ويعرض 
المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 
عام 1953 حوالي 11 مليون دوالر أمريكي، منها 

10.٤ مليون دوالر صادرات مصرية إلى الصين 
و600 ألف دوالر صادرات صينية إلى مصر.

العالقات الثقافية
يعتبر التبادل الثقافي بين مصر والصين من أهم 
العصر  في  فقط  ليس  البلدين  بين  العالقات  أوجه 
الحديث وإنما في التاريخ أيضا بالنظر إلى دورهما 
التبادل  لعب  وقد  العصور.  كافة  في  الحضاري 
والصداقة  التفاهم  تعزيز  في  هاماً  دوراً  الثقافي 

والتعاون بين الشعبين.
زار   19٤1 إلي   1932 من  الفترة  خالل  ففى 
مختلف  في  المصريين  الباحثين  من  عدد  الصين 
المجاالت وأقاموا روابط وعالقات مع المؤسسات 
وضع  ذلك  وكل  الصين،  في  والتعليمية  العلمية 
أسساً طيبة للعالقات الثقافية المصرية الصينية بعد 
العالقات  وإقامة  الشعبية  الصين  تأسيس جمهورية 
الدبلوماسية بين البلدين. وقد تعزز التعاون الثقافي 
يوليو  وثورة  الجديدة  الصين  قيام  بعد  البلدين  بين 
ثم إنشاء العالقات الدبلوماسية عام 1956 فقد وقع 
البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في عام 1956، 
وقد تم إلى اآلن توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون 

الثقافي.
وقد وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين 

الجديدة في عام 1956 
التعاون العسكري

– في أغسطس 201٤، قام وفد رفيع المستوى 
برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء 
االطالع  بهدف  بكين  إلى  بزيارة  الحليم  عبد  فؤاد 
االتفاق  أجل  ومن  الصينية  األسلحة  أحدث  على 
أنواع منها في مجاالت عدة،  على الحصول على 
واألنظمة  الجوي  الدفاع  أنظمة  في  خصوصاً 
مجالي  في  التعاون  دفع  إلى  إضافة  الصاروخية، 
التصنيع المشترك والتدريب. وقد اجتمع مع وزير 
الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان وتركز االجتماع 
وفي  الدولتين.  بين  الدفاعي  التعاون  تعزيز  على 

اشادة بقوة الدفع القوية للعالقات العسكرية الثنائية
ترغب  الصين  إن  الصيني  الدفاع  وزير  قال 
التعاون  لتدعيم  مصر  مع  مشتركة  جهود  بذل  فى 
العالقات  المسلحة وتعزيز  قواتهما  بين  البرجماتي 

العسكرية ونقلها إلى مستوى جديد.
– وفي مارس 2010، كان قد التقى وزير الدفاع 
المصرية  المسلحة  للقوات  العام  القائد  المصري، 
القاهرة  في  طنطاوي  حسين  محمد  المشير  آنذاك 
بنائب رئيس األركان العامة لجيش التحرير الشعبي 
الصيني الزائر ماه شياو تيان، حيث تعهدا بتعزيز 

العالقات العسكرية الثنائية.
وقال طنطاوي، خالل االجتماع أن البلدين شهدا 
والسياسية  العسكرية  المجاالت  في  وثيقا  تعاونا 
واالقتصادية في السنوات األخيرة، ما خدم مصالح 
والعالم.  بالمنطقة  واالستقرار  السالم  وكذا  البلدين 
الجيش المصري يولي اهتماًما كبيرا  أكد “أن  كما 
بذل  ويتوقع  الصيني  نظيره  مع  الودية  بالعالقات 
جهود أكثر لتحسين التعاون الفعلي بدرجة اكبر...

حمى هللا مصر قياده وشعبا

مصر والصني ...تاريخ من االخاء والعالقات املميزة 

امحد ياسر الكومى

جامعة تورنتو تاخذ احتياطها ضد تهديدات ملدونة 
جمهولة املصدر علي موقعها االلكرتوني

النسائية  والحركة  االجتماع  علم  وادارة  النساء  تستهدف  عنيفة  تهديدات  في  تورنتو  شرطة  تحقق 
واصدرت الجامعة تحذير في ضوء هذه التهديدات المجهولة المصدر التي دونت علي موقع الجامعة 
الجامعة رسالة  نائب رئيس  ارسل  ، وقد  الموقع  االن من  ازيلت  والتي  النساء(  اقتلوا   ( اسم  تحت 
الكترونية الي الطالب واعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة تقول ؛ ان الجامعة تعمل حاليا 
مع ادارة الشرطة في تورنتو وشرطة منطقة بييل للتحقيق في هذه التهديدات المجهولة المصدر ونحن 
ناخذ هذه التهديدات علي محمل الجد ونريد التاكد من لدينا مجتمع جامعي امن وقد زاد تواجد الشرطة 
في كل اقسام الجامعة ، وقد ارسلت نقابة العاملين في الجامعة مذكرة الي جميع اعضاؤها تقول ؛ 
يعلم العديد منكم من رئيس الجامعة عن مدونة ارسلت الي الجامعة في وقت سابق تشمل تهديدات 
علنية مرتبطة بجنس معين وهم علي وجه التحديد  النساء والعامالت في الحركات النسائية ويمكن ان 
نقول ان هذه التهديدات تشجع العنف وتستهدف اعضاؤنا في اماكن عملهم ، وخصوصا هؤالء الذين 
يعملون في دراسة علم االجتماع ودراسة الحركة النسائية وان صياغة ومضمون التهديدات تجاوزت 
حد البغضة ولم تصدر من هنا ، ويجب ان يكون جميع االعضاء وخصوصا الذين تم تحديدهم مثل 
النساء والعاملين في االدارات التي ذكرت علي حذر ووعي ويجب ان ننتبه بعضنا لبعض  وعملنا 
كنقابة ان نذكركم بان لكم الحق القانوني في رفض العمل في مكان غير آمن ونرجو االتصال بالنقابة 
اذا كنت ترفض العمل علي اساس انه غير آمن . وفي وقت مثل هذا يكون التضامن بين االخوات 
واالخوة واالصدقاء والزمالء في  النقابة أمر اساسي ودعونا جميعا نجدد التزامنا بسالمة ورفاهية 

ومقاومة كل شكل من اشكال العنف علي اساس الجنس اينما نراه.
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اإليكرابلني: وحش البحار الروسي الذي حيمل 6 رؤوس نووية!

السنة الثامنة ، العدد )197(  - اخلميس 17 سبتمرب  2015

ميكننا القول أنها سفينة تستطيع الطيران في الهواء، وميكننا 
القول أنها طائرة تستطيع اإلبحار في املاء!

لكن في كل األحوال اسمها هو “لُون إيكرابلني” حاملة الصواريخ 
)كعادة  املريع  استطعنا جتاهل شكلها  ولو  العمالقة.  الروسية 
الروس(، فستثير دهشتكم بالتأكيد حني تعلمون أنه مت صناعة 

هذه الطائرة منذ عام ١987 أيام احلرب الباردة!

أكبر  من  واحدة  بذلك  وهي  متر،  لـ73  الطائرة  هذه  طول  يصل 
الطائرات التي مت صنعها على اإلطالق، بينما يصل وزنها لـ3٥٠ 

طن، وتستطيع الطيران بسرعة ٥٤7 كم في الساعة.

 Lun-class Ekranoplan إيكرابلني  لُون  طائرة  وتستطيع 
ستة  مع  واجلنود،  املعدات  من  كجم  مليون  حتمل  أن  العمالقة 
على  وقادرة  للسفن  مضادة  صواريخ  وهي  موسكيت،  صواريخ 

حمل رؤوس نووية!

أيام  كثيراً  املشروع  هذا  في  تقدموا  الروس  أن  من  الرغم  وعلى 
احلرب الباردة، إال أنه توقف بعدها ليتم حتويلها إلى طائرات إنقاذ. 
لكن بالطبع لم يتم تنفيذ هذا التحويل وظلت ملقاة من حينها 

في حوض جاف!

بل  نعرفه،  الذي  باملفهوم  تطير  ال  اإليكرابلني  هذه  أن  املثير 
أن  ومعناه   ،Ground Effect األرضي  بالتأثير  يعرف  ما  تستخدم 
هذه املركبة تستطيع االرتفاع عن سطح األرض من خالل وسادة 

هوائية يسببها الضغط اجلـوي الذي ينشأ نتيجة التفاعل بني 
األجنحة واألرض!

لذا فاألصح أن نقول “مركبة” وليس طائرة، ألنها ال تطير باملفهوم 
الذي نألفه في الطائرات.

فيها  تفوق  تكنولوجيا  هي  باملناسبة  األرضي  التأثير  ومركبات 
الروس مبراحل عن العالم أجمع، وأنتجوا منها العديد من املركبات 

مثل مركبة الـKM العمالقة:

 ١٠ واستخدمت  متر،   ١٠٠ من  أكثر  الوحش  هذا  طول  وبلغ 
محركات توربينية وبلغ وزنها ٥٥٤ طن وكانت مشروعاً سرياً بدأ 

في العام ١966 لكن كشفته أقمار التجسس األمريكية.

وميزة هذه التكنولوجيا هي أن هذه املركبات العمالقة تستطيع:

- اإلبحار في املاء.

- الطيران في الهواء.

- السير على اليابسة.

فضالً عن قدرتها التسليحية الهائلة! لكن توقف هذا املشروع 
في  مشاكل  وبسبب  الباردة،  احلرب  انتهاء  بسبب  ذكرنا  كما 

التمويل والتطوير.

وعلى الرغم من أن إمكانيتها رائعة لكن تصميمات الروس دائماً 
هي  األحوال  أي  على  لكن  اجلمال  عن  البعد  كل  وبعيدة  غريبة 

تكنولوجيا رائعة بكل تأكيد.



كلمتني وخالص
شامل  دمار  اسلحة  يمتلك  العراق  حسين  صدام 
و البد من القضاء عليه، إدعوا هذا وتم القضاء 
ولم  وبشار  كيميائية  اسلحة  سوريا  وفي  عليه 
تتدخل هذه المرة و لكن امسكت بخيوط تحريك 
اسمها  بعبع  بعروسة  مكتفية  بعد  من  العرائس 
الداعشية  العيون  خاطر  عشان  ومن  داعش 
االلوف  وتتشرد  المعابد  وتنهد  البشر  تنداس 

ربوات ربوات.
علي ما يبدوا ان  مخرج الروائع اوباما وإدارته 
مستمتعين ب ها االنتاج الضخم وزرع مندسين 

داعشين بين الالجئين في اوروبا.

االسكاروسى

كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس مبسيساجا 

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية

]السالم عليكم
عناوين  قراءة  ومن  األولى  الوهلة  من 
من  بوق  مجرد  إنها  جليا  يظهر  المواضيع 
التي  الفرق  تلك  من  مصر  في  الفساد  أبواق 
تروج وتهلل للحكومة للباطل وتزييف الحقائق 
أي أنها متطوعة لتدافع عن الحاكم دون النظر 

إلى أي اعتبارات أخرى.
بذلك  تقوم  التعبير( أن  الطبيعي )إن جاز  من 
الدور وسائل اإلعالم الحكومية، ولكن من غير 
تساؤالت  إلى  يؤدي  والذي  )الشاذ(  الطبيعي 
جاز  )إن  مستقلة  جريدة  تقوم  أن  عديدة، 

التعبير أيضا( بهذا الدور!!!!
كلمة أخيرة: 

الكلمة أمانة حتى وإن لم تلقى لها باال.. فما 
بالك بالتعمد.

بال  اإلعالم  وسائل  كل  سئمت  ولألمانة 
استثناء....وسئمت السياسة[ 

ناجى الصاوى 

احملرر

أستاذ ناجى الصاوى 
سالم 

تحكم  لكى  عناوين  بقراءة  تكتفى  ان  غريب 

لم  أن  الموضوعات  معظم  الن  الشيء،  على 
تكن كلها في هذا العدد 196 تهاجم نظام فاسد 

يظلم انسانه بسيطة! 
اوافق جيدا ان الكلمة امانه واراعى هذا جيدا 
امام ضميري، ولكنى تعجبت ان حضرتك لم 
تراعى هذا وانت تنصح به، فكانت كلمتك التي 
تتهم بها الجريدة أتت بدون ان تقرأها، وهكذا 
التهم  بألقاء  يسارعوا  ان  البعض  من  يحدث 

بدون تمحص او دراية! 
تحياتى 

عزيزى القارئ هذه عينه من الكثير من الرسائل 
التي وصلتنى بخصوص االهرام الجديد انشر 

البعض منها لكى ال اثقل عليك 

1-     صباح الخير
شكرا لكم وفعال الجريدة قرأتها كلها واعجبت 
بها كثير وتحتوي على مواضيع شتى ممتازة 
التقدم  لكم  واتمنى  الشرائح  لكل  ومفيدة 

واالستمرارية
اختكم 

ليلى سيد احمد
صحفية ومديرة االنتاج 

لجريدة اسواق االقتصادية االسبوعية
مملكة البحرين 

2-     السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أحيك على هذا الجهد
وعلى الرحب والسعة

مرفق لك االصدارات الخاصة بنا
هويدا سليم

3-     بكل حب نرحب بجهدكم المحترم إلعالء 
كل  المحترمة  الحرة  والصحافة  الحق  كلمة 

التوفيق وكل الدعم لكم دكتور رافت 
اشرف جدوى

 ٤-     لعناية سعادة / د. رأفت جندي، المحترم
جريدة األهرام الجديد

تحية طيبة وبعد
العدد 196 من جريدة  أسعدني االطالع على 
)األهرام الجديد(، كما يسرني أن أحيطكم علماً 
بأني شاعر وكاتب من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وقد صدر لي هذا العام كتابي الشعر 
نثري )صالة(، وهو إصدار مشترك عن )اتحاد 
كتاب وأدباء اإلمارات( و )وزارة الثقافة وتنمية 
الشباب والمجتمع.. فأتمنى أن ينشر عنه خبر 

الموقرة، بوصفه وثيقة رثاء في  في جريدتكم 
أربعة من شعراء اإلمارات، ويمثل جانب من 
أدب السيرة الذاتية لي، وجانباً من أدب التراجم 
في الشعراء الراحلين .. وإنا لكم من الشاكرين.

أخوكم
عبد هللا محمد السبب

احملرر

األستاذ  عبد هللا محمد السبب  المحترم
لقد نشرنا رسالتك ببريد االهرام الجديد، ولكن 
لو حبيت ننشر صور الكتاب وصورة حضرتك 

المرفقين فارسل إليميل الجريدة 
Ahram.teeba@gmail.com 

تحياتى 

من بريد القراء




