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ِذي» بُّ اْإلَِلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، اْلَكاِئُن َوالَّ َها الرَّ  َنْشُكُرَك َأيُّ
َك َأَخْذَت ُقْدَرَتَك اْلَعِظيَمَة َوَمَلْكَت ِذي َيْأِتي، َألنَّ َكاَن َوالَّ

We give You thanks, O Lord God Almighty, �e 
One who is and who was and who is to come, 
Because You have taken Your great power and 

reigned REV11:17 

  

We Cut Taxes Like a Diamond

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

www.profitexplorer.com
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

647-818-1668 416-391-3232

8000 Yonge st 
Thornhill, on l4J 1w3

       
    

residential
Commercial

      
      

      
    In

vestm
ent

Office: (905) 889-9330   
Fax:     (905) 889-5822   
Direct: (647) 296-4696
Gguirguis2014@gmail.com
www.torontojoyrelaty.com

Office: (905) 889-9330
Fax:     (905) 889-5822
direct:  (416) 625-8027
azzaabd2014@gmail.com
www.torontojoyrelaty.com

Azza AbdellnourGuirguis Guirguis

Thornhill, on l4J 1w3

residential
Commercial

      
      

      
    In

vestm
ent

Guirguis GuirguisGuirguis Guirguis

شراء أو بيع محالت تجارية
شراء، بيع أو تأجير بيوت أوشقق

بيع أو شراء صيدليات، عيادات أسنان أو مباني طبية

       
    

Buying

      
      

Selling

      
      

Leasing

البابا يزور الواليات المتحدة للمرة األولى فى زيارة رعوية تستغرق ثالثة أسابيع
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آخر موعد لتلقي أي تعديل في 
اإلعالنات بحريدة األهرام اجلديد للعدد 

القادم هو

اجلمعة 23 أكتوبر 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: الرجل الشمسيه..!!
من هو )الرجل الشمسيه( ؟!! هو كل ما تتمناه اي امرأه...

هو الذي تحتمي به وقت العواصف واألمطار وقت الحر الشديد، هو من 
تلجأ اليه بعد هللا وقت الشده، الذي ينقذها. 

هو األب و الزوج واألخ ، هو السند و االعتناء واالهتمام واالحتواء..!
هو )الرجل( وليس الذكر...

يجب َعلَْيِك 
ايتها المرأه ان 
تعتني وتحافظي 
وتراعي ربك في 
)الرجل الشمسيه( 

ان وفقك هللا 
وكان في حياتك 
وبجوارك فتأكدي 
انِك سعيده الحظ 
فهو نادر الوجود 

!!...

ألوان مائية

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

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



االنتخابات  في  بصوتي  لللأدالء  ذهبت 
عن  مبكر  وقت  في  الكندية  الفيدرالية 
سمح  كما  نفسها  االنتخابات  موعد 
النظام بهذا لمدة ثالثة أيام ولم تستغرق 
العملية أكثر من بضع دقائق معدودة ما 
بين الذي وجهني للموظف المختص وما 
بين تقديم ورقة االنتخاب وتقديم كارت 
للتحقق من شخصيتي واالدالء بصوتي 

والعودة. 

كنت حتى وقت ليس ببعيد اعطى صوتى 
لللبراليين حيث كنت اراهم أكثر انفتاحا 
خالل  نظرتي  وتغيرت  لآلخر  وقبوال 
كريتيان،  جون  لحكم  األخيرة  السنوات 
بول  لشخصية  وتقديري  حبي  وبرغم 
مارتن فأنني انتخبت المحافظين ألسباب 
على  محافظ  وانللا  وقتها  ومن  كثيرة، 

انتخاب حزب المحافظين   

لأدالء  اذهللب  وانللا  سللؤال  بذهني  دار 
اعتداء  أي  أخشى من  انا  بصوتي، هل 
مصر؟  في  يحدث  ما  مثل  بالجنازير 
بنفسي  ابتسمت  إنني  اإلجابة  وكانت 

لنفسي.

عندما تقابلت مع األقارب في نفس اليوم 
ادليت  إنني  لهم  وقلت  الشكر  عيد  في 
غاضبا  البعض  وجدت  مبكرا  بصوتي 
لم يسمح حتى  االنتخابات  نظام  ان  من 
ال  حتى  للتصويت  النت  باستخدام  اآلن 
اللجان  لمقر  بنفسهم  للذهاب  يضطرون 
وانتظار بعض الوقت، فكبرت وازدادت 
تذكري  عند  ولدت  التي  تلك  ابتسامتي 
انى لن أقابل بالجنازير مثل ما يحدث في 

بعض انتخابات مصر. 

المحافظين  بين  اآلن  ضارية  المعركة 
ان  حتى  والديمقراطيين  واالحللللرار 
الطريقة  اتبع  بينهم  كان  الذى  الحوار 
لبعضها  األطراف  مقاطعة  في  الشرقية 
وقت  في  يتكلمون  أحيانا  الثالثة  وكان 

واحد بطريقة لم نعهدها من قبل.

من وجهة نظري فأن حزب المحافظين 
تقييد  ومنها  أيضا  الكثيرة  اخطاءه  له 
األقارب  زيارة  صعوبة  وحتى  الهجرة 
نظري  من وجهه  ولكن  وغيرها،  لكندا 
خطايا  للله  االحلللرار  حللزب  فللان  أيضا 
وليست أخطاء وعدم االعتراف بالخطايا 
من  تجعله  حق  انها  على  وتصويرها 
ونراه  الخطاة  من  فقط  وليس  األشرار 

بالتأكيد يتحالف مع الشيطان.

واذكر أنه عندما توفى بيير ترودو عام 
بابنه  الكندى  البرلمان  اتصل   2000
بحضور  يسمح  ان  منه  وطلبوا  جستن 
كل  يودعه  لكى  للبرلمان  والده  جثمان 
من يريد هذا، فكانت إجابة جستن بانه 
بعد  ووافق  يودعه  لكى  احد  يذهب  لن 
فان  وبالتأكيد  البرلمان،  ادارة  الحاح 
اآلالف المؤلفة ذهبت لكى تودع رئيس 
له  كانت  الللذى  األلمعي  كندا  وزراء 
واكمل  كندا  ونظام  دستور  على  أيادي 
ما بدأه رؤساء وزراء كندا األوائل مثل 
كينج،  وماكينزى  ماكدونالد  جون  سير 
الذى  وقانونها  دستورها  لكندا  واصبح 
ال يتبع بريطانيا. بالتأكيد هذه نادرة وقد 
تعكس صورة طفل استهان او لم يعرف 
مقدار والده وربما كان بسبب انه قد رآه 

في ضعفه األخير قبل وفاته.

زعيما  تلللرودو  جستن  صللار  وعندما 
لحزب االحرار عام 2013 انسحب من 
الحزب كل ذوى الخبرة ومنهم بوب ري 
ايضا  وقيل  وغيرهما  كاريجانس  وجيم 

دردشـة انتخـابيـة
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Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

2911 Kennedy Road, Toronto, ON M1V 1S8
CELL: 416-451-2744
BUS: 416-298-8200

FAX: 416-298-6602/905-492-5672
nader_zaky@rogers.com

NADER ZAKY, B.Sc.
sales representative

Percy Fulton Ltd.
Brokerage*
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موقع
 االهرام اجلديد

 يتقدم يف املشاهدة 
تابعوا االخبار اول بأول 

www.ahram-canada.com

بوجود  مرحبا  قد صار غير  الحزب  أن 
هؤالء ويريد للشباب فقط ان يكون هو 

المسيطر.

االدالء بالصوت ليس واجب قومى فقط 
ولكنه يعطى وزن أكبر للجالية التي انت 
أصحابها  الن  حساب  لها  فيعمل  منها، 

سيكون  من  كان  ايا  انتخابي  وزن  لهم 
رئيس وزراء كندا القادم.

 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

مرور عام على زيارة قداسة البابا تواضروس لكندا 



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
علي  رسمي  اإلخوان  مع  بقت  السعودية 
ربنا  معاك  وأنت  ملكها  مستشار  لسان 

ياريس
أوباما

بوتين كشف مؤخرتك في سوريا قدام العالم 
كله، بس العالم زعالن بيقولوا ليه يا بوتين 

تورينا القرف ده.
بوتين

داعش  يضربوا  يقولوا  ونص  سنة  بقالهم 
داعش،  صراخ  صوت  سمعنا  ما  عمرنا 
األمريكان  حتي  لك  واحد  أسبوع  من  إنما 

بيصوتوا.
األسد

الجنوب  من  والسيسي  الشمال  من  بوتين 
وربك من فوق وربك هيعدلها.

هاربر
شد حيلك يا راجل هانت وخلصنا من تلميذ 
علي  مصائب  ناقصة  مش  واين  كاثلين 

مستوي المقاطعة وتبقي الفيدرال كمان.
إسالم البحيري

يخش  واإلرهابي  الليمان  تروح  أنت  لما 
البرلمان يبقي عليه كافة الطالقات والحلفان 

ما فيه فايدة أبدا.
حزب النور

قولتم انكم تستعينوا بالنصاري  كما استعان 
الرسول بالمشركين في الهجرة، وأنا بقول 

وماله يا أخويا ال عيب وال حرام.
سما المصري

يستبعدوكي من االنتخابات ليه انتي رقاصة 
وبترقصي وبتقولي، لكن البلد كلها بترقص 

من غير ما تقول.
السبكي

علي  اإلبراشي  شتمت  علشان  الدنيا  قلبوا 
كلها  البلد  شتم  مرتضي  إشمعني  الهوا 
وماحدش قرب له، يا أهبل روح شوف مين 

الراجل إللي وري مرتضي منصور.
بوب ديكارت

أخيرا جاء اليوم اللي نقدر نقولك فيه شكرا 
وعلشانك  سيصوت كل المصريين في كندا 

للمحافظين.
أحمد علي موسي

أنا مش مستغرب من فضيحة فيلم الكرتون 
يا راجل أنت علي بعضك فيلم كرتوني.

أردوغان
إنتحاريون جاءوا من سوريا وفجروا  قلت 
السم الزم  هو طباخ  ما  تركيا،  في  أنفسهم 

يدوقة يا معلم.
محمود طاهر

األهلي كبير عليك يا طاهر كفاية أرحل وما 
تفرحش فينا مرتضي منصور اكتر من كدة.

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 

 647 823- 6779/

ahram.teeba@gmail.com
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

Condo vs freehold

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

الكوندو قد يكون خيار جيد لكثير من الناس، 
حيث  األولى،  للمرة  المشترى  ذلك  في  بما 
يكون نقطة انطالق جيدة ألنه عادة ما يكون 
التقليدى.  المنزل  من  لالمتالك  تكلفة  أقل 
يمكن أيضا أن يكون الكوندو القرار الصحيح 
السهل  الحياة  أسلوب  أساس  على  للبعض 

واآلمن. 

واضح  فهم  لديهم  ليس  الناس  بعض  لكن 
لو  كما  يستخدمونه  الكوندو«،   « لمصطلح 
المصطلح  أن  إال   ،« »شقة  ل  مرادفا  كان 
يشير إلى شكل من أشكال الملكية و ليس له 
عالقة بالخصائص الشكلية للوحدة. فالكوندو 
أو   ، هاوس  تاون  او  شقة  يكون  أن  يمكن 
أي نوع من الوحدات المتعددة ذات المناطق 
او  سكنية  وحدات  كانت  سواء  المشتركة 
المشتركة ان  المناطق  لهذه  تجارية. ويمكن 
تمرينات،  تأخذ شكل حوض سباحة، غرفة 
أصحاب  ويشارك  الخ.  للسيارات،  جراچ 
هذه  وصيانة  تشغيل  تكلفة  فى  الوحدات 
المناطق المشتركة في شكل رسوم الصيانة 
التي عادة ما تدفع شهريا. يتم تحديد التكاليف 
من قبل أصحاب الوحدات ويقوم باإلشراف 
يوفر  مما  متخصصة  إدارة  شركة  عليها 

عليك مجهود العناية والصيانة.       
هذا الشكل من التملك لديه قواعد تحكمه مثل 
السماح او عدمه باالحتفاظ بحيوانات أليفة، 
كذلك  بها،الخ.  المسموح  الخارجية  األلوان 
يذهب جزء من رسوم الصيانة نحو صندوق 
الى  الحاجة  حالة  فى  لالستخدام  احتياطي، 
تقدم  عند  خاصة  كبيرة  صيانة  مصروفات 

المباني فى العمر.   

من ناحية أخرى ، وحدات التملك الحر مع 
لك  توفر  انها  اال  للتملك،  تكلفة  اكثر  كونها 
المزيد من الحرية للصيانة او التغيير لتتالئم 
مع االحتياجات الخاصة بك. وبما انك انت 
المسؤول عن الصيانة ، فلديك سيطرة اكبر 
تبقي  أن  ويمكنك  الصيانة.  تكاليف  على 
اعمال  ببعض  قمت  اذا  منخفضة  النفقات 

الصيانة بنفسك.

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

الشهر  من  السادس  اليوم  يشرق  عندما 
العاشر على أرض مصر..

به  قامت  ما  واعتزاز،  فخر  بكل  نتذكر 
متخطية  عظيم،  عبور  من  المسلحة  قواتنا 
أكبر الموانع المائية في التاريخ الحربي، فكان 

عبوراً مجيداً:
.. من اإلنكسار إلى اإلنتصار!

.. من اإلحتالل إلى التحرر!
.. من الحزن إلى الفرح!

...،...،...،
عبوره  الشعوب،  من  شعب  لكل  أن  وكما 

الخاص:
.. كعبور المصريين قناة السويس؛ ليستعيدوا 

كرامتهم!
األحمر؛  البحر  العبرانيين  وعبور   ..

ليستعيدوا حريتهم!
حال  من  الشخصي  عبوره  إنسان  لكل  فإن 

إلى حال، يصل ذروته الممجدة، عندما يتخطى 
كل الحواجز والمعّوقات الشيطانية:

.. من الشر إلى الخير!
.. من الخطيئة إلى البر!
.. من الظلمة إلى النور!

...،...،...،
وفي ذكرى العبور، التي تحمل لنا مع أهازيج 
والتضحية،  البطولة،  معاني  أجمل  البهجة، 
آخر، عبور  نوع  من  ينتظرنا عبور  والفداء.. 
يتسم  عبور  اآلخر،  إلى  عبور  العبور،  في 
الذي  بولس،  الرسول  وغيرة  اإلنجيل،  بروح 
إلى  “أعبر  الرؤيا:  في  الصارخ  النداء  لبى 

مكدونية وأعنّا”!
فما أكثر الحاالت المكدونية في عالمنا:

.. القلوب العطشى إلى كلمة هللا!
هو:  ما  معرفة  إلى  التواقة  والنفوس   ..

الطريق، والحق، والحياة!
...،...،...،

مثل  إلى  ـ  ومبشرين  ككارزين  ـ  نعبر  فهل 
في  ونعينهم  صمت،  في  الصارخين  هؤالء 

مكدونيتهم، ولو بالصالة؟!.. 

العبور العظيم!
بقلم: عادل عطية

األصول املسيحية لعلم السلوكيات

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 
علي  اإلرهاب  ويالت  من  يعاني  عالم  في 
وجنوبا  وشماال  وغربا  شرقا  ربوعه  إمتداد 
"بسبب كراهية األخر "كان البد من أن نطرح 
بين  المحوري: هل يوجد عالقة  السؤال  هذا 

المسيحية واإلرهاب؟
الحقيقة الصادمة: أعلن الفاتيكان سنة ٢٠٠٠ 
أنه من بين كل مئة شخص ماتوا بسبب جرائم 
الكراهية لألخر يوجد منهم ٧٥ من المسيحيين 
مليون   ٤٥ إستشهاد  تم  التاريخ  عبر  وأنه 
إيمانهم  بسبب  المضطهدين  غير  مسيحي 

ومازال القتل مستمرا. 
هوامش: ممارسة الشعائر المسيحية ممنوعة 
من  أجزاء  وبعض  وإيران  السعودية  في 
تمنع  واألخيرة  الشمالية  وكوريا  الصين 

ممارسة شعائر كل األديان.
تعاليم  في  يوجد  ال  أنه  الناصعة:  الحقيقة 
وال  واحدة  )مقولة(  أية  المجد  له  المسيح 
من  أو  المسيح  من  واحد  موقف  أو  تصرف 
فكل  تماما  العكس  بل  للعنف.  يدعو  أتباعه 
األخر  ومحبة  للسالم  تدعو  المسيحية  تعاليم 
التي  الرائعة  األية  في  الكمال  إلي  وتصل 
أحبوا   : المسيحية  التعاليم  جوهر  تشرح 
أعدائكم باركوا العنيكم أحسنوا إلي مبغضيكم 
وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. 

 في هذه المقالة سوف ندرس شيئين: 
المجد  المسيح له  الذي وضعه  أوال: األساس 
لنشر العقيدة المسيحية " التي يعتنقها أكثر من 
دول  لتشمل  تمتد  والتي  البشر"  من  مليارين 
وأستراليا  وأوروبا  األمريكَتين  األول  العالم 
الدول  من  كثير  إلي  باإلضافة  وروسيا 

األفريقية واألسيوية . 
ثانيا: ما هو موقف المسيح له المجد والمسيحية 

من المرتدين عن اإليمان. 
أوال: األساس الذي وضعه المسيح له المجد 
األيات  في  يتحدد  المسيحية  العقيدة  نشر  في 
األتية: كان يسوع يطوف المدن كلها والقري 

الملكوت  ببشارة  ويكرز  مجامعها  في  يعلم 
ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. 

ورسله:  تالميذه  بها  أوصي  التي  الطريقة   
إذهبوا إلي العالم أجمع وإكرزوا للخليقة كلها 
األب  بإسم  وعمدوهم  األمم  جميع  وتلمذوا 
يحفظوا  أن  القدس وعلموهم  واإلبن والروح 
إنه  قائلين  إكرزوا  به.  أوصيتكم  ما  جميع 
مرضي  إشفوا  السموات.  ملكوت  إقترب  قد 
طهروا برصا أقيموا موتي أخرجوا شياطين.
كان  فإن  عليه  سلموا  البيت  تدخلون  وحين 
البيت مستحقا فليأت سالمكم عليه ولكن إن لم 

يكن مستحقا فليرجع سالمكم إليكم. 
تقتنوا  ال  والرسل:  للتالميذ  المستحق  األجر 
وال  مناطقكم  في  نحاسا  وال  فضة  وال  ذهبا 
مزودا للطريق وال ثوبين وال أحذية وال عصا 

ألن الفاعل مستحق " طعامه ". 
قبول الدعوة: من أمن وإعتمد خلص ومن لم 

يؤمن يدن. 
يسمع  وال  يقبلكم  ال  ومن  الدعوة:  رفض 
أو  البيت  ذلك  من  خارجا  فإخرجوا  كالمكم 

تلك المدينة وإنفضوا غبار أرجلكم. 
اإلثني  التالميذ  المسيحية:  الجيوش  حجم 

عشر والرسل السبعين. 
 وأرسلهم إثنين إثنين أمام وجهه إلي كل مدينة 

وموضع حيث كان مزمعا أن يأتي. 
ذلك  أجل  من  الحربي:  والعتاد  األسلحة   
أن  تقدروا  لكي  الكامل  هللا  سالح  إحملوا 

تقاوموا في اليوم الشرير
والبسين  بالحق  إحقائكم  ممنطقين  إثبتوا   ١  

درع البر 
 ٢ وحاذين أرجلكم إستعداد إنجيل السالم 

 ٣ حاملين فوق الكل ترس اإليمان 
 ٤ وخذوا خوذة الخالص وسيف الروح الذي 

هو كلمة هللا. 
]البقية ص19[

املسيحية بني اإلرهاب واإلضطهاد 
 اجلزء األول: املسيحية واإلرهاب ) الفتوحات  املسيحية ( 

التعاليم الصحيحة يحفظها اإلعجاب  والتعاليم اخلاطئة يحفظها اإلرهاب
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رغم اختالفى معه لبعض مواقفه الشخصية 
من معارضيه ومنتقديه.... ولكن من منا كامل؟ 
العارضه  والهنات  الشخصية  المواقف  ان  كما 
ابدا من شان عظيم من العظماء....  ال تنقص 
والحقوقيين  المفكرين  اعظم  من  بحق  فهو 
والمحللين األستراتيجين المعاصرين ليس فقط 
فى الشان القبطى رغم ان هذا اكثر مجال برع 
به بحكم نشأته وخبرته المصرية ، لكنه تفوق 
بل  األوسط  الشرق  ايضا على مستوى منطقة 
اقرانه  ينافس  ان  يستطيع  انه  قلت  ان  ابالغ  ال 
تعلمت  شخصيا  وانا  العالمى.  المستوى  على 
الى  استمعت  او  له  قرات  وكلما  الكثير  منه 
ازددت  المرئيه،  البرامج  فى  العميقة  تحليالته 
اعجابا به وبفكرة الثاقب وعلمه الغزير وثقافته 
الواسعة انه األستاذ مجدى خليل. بداية معرفتى 
به كقارئ لكتاباته كانت عبر كتابه الذى صدر 
المهجر..  »اقباط  عنوان:  تحت   1992 عام 
دراسة ميدانية حول هموم الوطن والمواطنة« 
ويستطيع القارئ من الصفحات األولى للكتاب 
رموز  »الى   ... األهداء  هذا  تصدرها  والتى 
مصر عبر الزمان.... مينا ورمسيس واخناتون 
واثناسيوس  واوريجانيوس  واكلميندس 
وسعد  على  محمد  وديسقورس.  وانطونيوس 
وتوفيق  موسى  وسالمه  حسين  وطه  زغلول 
وفرج  غالى  وبطرس  محفوظ  ونجيب  الحكيم 
ان  األطالع  الواسع  القارئ  يستطيع  فودة« 
يلمح من الوهله األولى ومن دقة اختياره لهذه 

األيجابى  بالتاريخ  ولعه  العظيمة،  الشخصيات 
واتجاهه  الغزيرة  وثقافته  األصلى  لموطنه 
مفكرنا  اظهر  لقد  المتحرر.  العلمانى  الفكرى 
موهبته  الكتاب  هذا  صفحات  خالل  من  الفذ 
المبكرة كباحث وبراعته فى الدراسة األكاديمية 
القائمه على منهج علمى منظم والتى استغرقته 
خمس سنوات والفكر الواضح والتحليل الثاقب 
وانه شخصيه ذات قيم ومثل يتمسك بها ويدافع 
األهداء  تلى  التى  الصفحة  الى  عنها..انظر 
جهنم  قاع  »ان  العظماء:  عن  يقتبس  ماذا 
محجوز ألولئك الذين يقفون على الحياد عندما 
»الذين  دانتى«....   ... للخطر  القيم  تتعرض 
يستحقونها  ال  األخرين  على  الحرية  يحرمون 
ال  سوف  العادل،  هللا  حكم  وتحت  ألنفسهم 
ابراهام  طويل....  لوقت  بها  األحتفاظ  يمكنهم 
لينكولن« »ال يوجد شئ ينبغى ان نخاف منه 
يحتوى  روزفلت«.  فرانكلين  الخوف....  غير 
الكتاب على 6 ابواب يرد فيها الكاتب باألدلة 
واألتهامات  المغرض  التشويه  على  المنطقية 
مع  المهجر  اقباط  لها  يتعرض  التى  الكاذبة 
احصاء شبة كامل للمنظمات القبطية الحقوقية 
وصراحة  بجراة  يتحدث  ثم  بالغرب  العريقة 
يقدم  ثم  المنقوصة القباط مصر  المواطنة  عن 
شهادات لعمالقة العمل القبطى فى المهجر مع 
الشهادات واخيرا  لتلك  اكاديمى  تحليل منطقى 
تدعم  هامة  وثاق  على  تحتوى  مالحق  يرفق 
يحتويه  مما  للكثير  وتوثق  الكاتب  نظر  وجهة 
الكتاب من احداث وتحليالت. اننى انصح كل 
قبطى بل كل مواطن شريف يؤمن بقيم حقوق 
األنسان ان يقرا هذا المرجع الهام ورغم انه مر 
على اصدارة اكثر من 23 عام اال ان القارئ 
له اليوم يشعر وكأنه يتحدث عن مشاكل األقباط 
األقليات  مشاكل  جذور  نفس  ايضا  وهى  األن 
الن  المسكونة،  انحاء  كل  فى  والمضطهدين 
عن  يتحدث  ثاقبه  بنظرة  خليل  مجدى  األستاذ 
الجذور التى هى سبب مشاكل األقباط فى كل 
مع  تثبت  ايضا  جذرية  حلول  ويضع  عصر 
لألمراض  وتشخصية  تحليالتة  صحة  الزمان 
المزمنة التى تعانى منها المجتمعات العنصرية 
ومن ثم ايضا العالج الشافى. ولألستاذ مجدى 
له  نشرت  التى  المقاالت  من  المئات  خليل 
المواقع  و  والمجالت  الصحف  من  العديد  فى 
معلومات  اعطاء  فى  مميز  وهو  األلكترونية 

يحتوى على  مقاال ال  له  تقرا  ان  فيندر  جديدة 
معلومة جديدة على األقل ورغم عمق دراساته 
وتحليالته اال انها تصل بسهولة الى فهم حتى 
ومن  الممتنع  السهل  باسلوبة  الثقافة  متوسطى 
 « قوله:  مقاالتة  احدى  فى  تصريحاته  اخطر 
العقود  خالل  لألقباط  حدثت  التى  المذابح  أن 
إشراف  تحت  معظمها  تمت  األخيرة  األربعة 
مباشر من أمن الدولة والمخابرات والمنفذ هم 
اإلسالميون المسموح لهم بضوء أخضر مباشر 
وغير مباشر ليقوموا بما قاموا به. وقد سميتها 
األمن(.  فتنة  سنوات)  منذ  مقاالتى  أحدى  فى 
سنوات  عدة  منذ  التقيت  أننى  هللا  أمام  وأشهد 
ترك  المصرية  المخابرات  من  مسلم  رجل 
أمريكا،  فى  ويعيش  طويلة  سنوات  من  مصر 
وفى لحظة صراحة قال لى كنت فى المخابرات 
التى  الحمرا  الزاوية  مذبحة  أثناء   1981 عام 
استشهد فيها أكثر من مائة قبطى، وتلقينا أمرا 
فى  األقباط  بتأديب  ذاته  السادات  من  مباشرا 
الزاوية الحمراء، وقال أن المخابرات بناء على 
حرق  على  بنفسها  تشرف  كانت  التكليف  هذا 
احياء ومنازلهم وبيوتهم.....  القبطية  العائالت 
بترتيب  المجزرة  تمت   2000 الكشح  فى 
سوهاج....  فى  الدولة  أمن  مباحث  من  كامل 
فى ماسبيرو 2011 اشرفت المخابرات العامة 
وإعالم  الجيش  مع  الوطنى  واألمن  والحربية 
الدولة على مذبحة األقباط المروعة...والقائمة 
تطول... واإلسالميون فيها مجرد أدوات ألنهم 
همج ويكرهون األقباط، ولكن الفاعل الرسمى 
هو الدولة المصرية العميقة«. واالستاذ مجدى 
خليل رائد ايضا فى مجال الرد بجرأة وشجاعة 
عن  مدافعا  المرئية  شو«  »التوك  برامج  فى 
فكان  األنسان  األقباط واألقليات عامة وحقوق 
الخطوط  اقتحموا  الذين  الحقوقيين  اول  من 
الحمراء التى وضعها األسالميون االرهابيون 
معربا  منها  يقترب  ان  قبلة  احد من  يجرأ  ولم 
عن معتقاداته دون خوف رغم تعرضة للقذف 
الحجة  يبادلوه  ان  عجزوا  الذين  من  واألهانة 
فى  مداخالتة  من  هذا واضحا  ويظهر  بالحجة 
الجزيرة  قناة  على  المعاكس  األتجاه  برنامج 
العربى  األرهابى  التاريخ  يفضح  وكيف 
وال  الغرب  ضد  واتباعهم  الشيوخ  وعنصرية 
المسيحيه  اخالقه  عن  يعبر  الذى  رده  يُنسى 
عندما شتمه بطريق غير مباشر مقدم البرنامج 

فيصل القاسم بغرض استفزازه فما كان منه اال 
ان رد عليه بكل هدوء وثقه »هللا يسامحك«. 
قناة  على  لبرنامج سؤال جرئ  ايضا  والمتابع 
الحياة لمقدمة االستاذ رشيد يكتشف مدى عمق 
الواسعة  تحليالت األستاذ مجدى خليل وثقافته 
و واجتهاده فى األعداد للموضوع ودراسته وقد 
كانت حلقة الخميس الماضى عن تدفق الالجئين 
للغرب  المدمرة  ونتائجه  اوربا  الى  السورين 
من  مؤامرة  لوجود  وتوثيقه  لألسباب  وتحليله 
تركيا وراء ذلك وتحذيره الوروبا على اسس 
تاريخية ومنطقية ثم اخيرا تقديمه للحلول االمنه 
فى  يحدث  قد  لما  توقعاته  ثم  اوربا  لشعوب 
المستقبل، كل ذلك كان اكثر من رائع. وال انسى 
ان اشيد بصفحتة على »الفيس بوك« وتعليقاته 
يحركه  ال  حر  مفكر  انه  تثبت  التى  الجريئه 
يطلقون  من  اغلب  مثل  والمال  النفوذ  ذوى 
المستقلين.  الكتاب  او  بالمفكرين  زورا  عليهم 
شاهدوا بانفسكم كيف ينتقد بحرية اى تصرف 
ضد حقوق األنسان حتى لو كان صاحبة خطا 
احمرا يخشى الجميع انتقاده، شاهدوا نصائحه 
تحمسه  رغم  له  األخيرة  وتحذيراته  للسيسى 
يسكت  ولكنه ال  الجميع  يعرفه  الذى  له  وتأيده 
األستبداد،  و  الظلم  يفضح  بل  باطل  عن  ابدا 
تجاه  الحرة  ونصائحه  توصياته  ايضا  شاهدوا 
األنتخابات البرلمانية القادمة فى مصر وجراته 
األرهابى وفضحه  السياسى  األسالم  انتقاد  فى 
لخطط السعودية ودول الخليج فى دعم داعش 
خليل  مجدى  األستاذ  ان  الدولى.  واألرهاب 
موهبة وخبره فى الفكر األستراتيجى، يندر ان 
يجود بها التاريخ ولالسف ال ينتبه معظم األقباط 
الى عبقريته ويحاولون األستفاده منها وتوظيفها 
لخدمة قضيتهم مثلهم مثل ابناء موطنه الذين لم 
األمة  لخدمة  ويوجهوها  انتباها  افكاره  يعيروا 
النابهه  العقول  من  الكثير  مثل  مثله  المصرية 
العنصرية  نتيجه  مصر  فقدتها  التى  المصرية 
والجهل. انه مثال نفخر به نحن األقباط ونحزن 
الن وطننا األم مصر يخسر كثيرا بلفظه مثل 
هذه الكفاءات القبطية ونحزن اكثر الن اخوته 
لم  ايضا  المهجر  اقباط  بعض  حتى  األقباط، 
تراثه  وعفانات  الموطن  اتربه  من  يتخلصوا 
بصيرتهم  تحجب عن  بهم  عالقة  مازالت  التى 
عبقرية مثل عبقرية األستاذ مجدى خليل. كل 
ما استطيع ان افعله ان اصلى لألله الخالق ان 
يمنحة قوة فوق قوة ليصمد ضد كل الحروب 
التى يتعرض لها من الداخل والخارج وان يفتح 
الخبره  هذه  ليروا  الجميع  بصيرة  االله  الرب 
الوعى  نشر  لصالح  منها  ويستفيدوا  الثمينة 
الحقوقى لالقليات لخير العالم وسالمه ووقايته 

من شر األرهاب وثقافة الدمار.
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الداÇليةZ لن نسمح ∑نع 
 oاألقبا¬ من التصوي

»إن  الداخلية  وزير  قال 
حظر أي فئة من التصويت 
مع  حدث  مثلما  يتكرر  لن 
من  منعوا  الذين  األقباط 
االنتخابات  في  التصويت 

الرئاسية عام 2012، ولن نسمح بمنع ناخبين أو أقباط من 
الوصول إلى اللجان، فهناك قوات انتشار سريع موجودة 
في محيط لجان االنتخابات للتصدي ألي محاوالت تهدف 
قتالية  االنتخابية، وهناك مجموعات  العملية  لتعكير صفو 
األولى«  المرحلة  في  ناخب  مليون   27 تأمين  ستتولى 
واضاف الوزير أن الوزارة انتهت من تجهيز جميع المقار 
أمنية  أبعاداً  فيها  وراعت  المحافظات،  معظم  في  األمنية 
أن تكون بعيدة عن الخصومات الثأرية، ويتم توفير جميع 
مستلزمات العملية االنتخابية في مرحلتيها، وكذلك وجود 
فائض احتياطي في مديريات األمن يتم االستعانة به وقت 

الحاجة«.

السعودية تستدعي سفري التشيك لرتمجة "آيات شيطانية"
التشيك  جمهورية  سفير  السعودية  الخارجية  وزارة  استدعت  الرياض: 
»باسيكا-  نشر  دار  قيام  لخلفية  المملكة  استنكار  عن  له  وعبرت  المملكة،  لدى 
من  يحمله  لما  رشدي،  لسلمان  شيطانية«  »آيات  كتاب  ترجمة   »Paseka

إساءات ضد اإلسالم والمسلمين.
وبحسب وكالة األنباء السعودية »واس« فإنه كما تم التأكيد على موقف المملكة 
المناهض لمحاوالت تشويه الدين اإلسالمي الحنيف، ودعوتها إلى عدم ازدراء 
كانت، وتم اإلعراب  أي جهة  بأي شكل كان ومن  والثقافات ورموزها  األديان 

للسفير التشيكي لدى المملكة عن األمل في استشعار الحكومة التشيكية لهذه المحاذير، والعمل على إيقاف نشر هذا الكتاب بترجمته 
الجديدة.

إلى ذلك، ثّمن مجلس علماء باكستان استنكار السعودية لترجمة جمهورية التشيك كتاباً مسيء لإلسالم والمسلمين. وأوضح 
الخارجية  استدعاء وزارة  يؤيد  المجلس  أن  اليوم  له  في تصريح  األشرفي  الشيخ طاهر محمود  باكستان  علماء  رئيس مجلس 
في المملكة العربية السعودية سفير جمهورية التشيك لدى الرياض للتعبير عن استنكارها واستهجانها لقيام دار نشر »باسيكا- 

Paseka« ترجمة ونشر كتاب » آيات شيطانية« للكاتب سلمان رشدي.
وقال: إن موقف المملكة العربية السعودية يعكس اهتمامها بقضايا األمة اإلسالمية والتصدي لكل تصرف يسيء إلى اإلسالم 
والمسلمين في أي مكان حول العالم. وأضاف أن العلماء في باكستان يقدرون ويساندون موقف المملكة المناهض لمحاوالت تشويه 
الدين اإلسالمي الحنيف ، ودعوتها إلى عدم ازدراء األديان والثقافات ورموزها بأي شكل كان ومن أي جهة كانت، كما أوضح 
أن مجلس علماء باكستان سيبعث برقية احتجاج مماثلة إلى السفير التشيكي لدى إسالم آباد لمطالبة السلطات التشيكية بإيقاف نشر 

هذا الكتاب بترجمته الجديدة. عن ايالف 



روحيات6

اعمالهم  الن  النور،  من  اكثر  الظلمة 
كانت شريرة. الن كل من يعمل السيئات 
لئال  النور  الى  يأتي  وال  النور،  يبغض 
توبخ اعماله. واما من يفعل الحق فيقبل 
باهلل  انها  اعماله  تظهر  لكي  النور،  الى 
معمولة ولكن ان كان احد يمشي في الليل 
يعثر، الن النور ليس فيه) يوحنا 3 : 20 
، 21 (. فقال لهم يسوع: »النور معكم 
زمانا قليال بعد، فسيروا ما دام لكم النور 
في  يسير  والذي  الظالم.  يدرككم  لئال 
الظالم ال يعلم الى اين يذهب. ما دام لكم 
النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. 
انا قد جئت نورا الى العالم، حتى كل من 
يوحنا   ( الظلمة  في  يمكث  بي ال  يؤمن 
12 : 35 ، 36 ، 46 (. انتم نور العالم. 
ال يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على 
الناس  قدام  هكذا  نوركم  فليضيء  جبل 
ويمجدوا  الحسنة  اعمالكم  يروا  لكي 
اباكم الذي في السماوات ان كانت عينك 
شريرة فجسدك كله يكون مظلما فان كان 
النور الذي فيك ظالما فالظالم كم يكون! 
كل  مع  حدث  ما  وهذا   .)  5 متي   (  »
من امن بالرب يسوع ان استنارت عيون 
الذهن فعرف االله الحقيقي بالفعل مثلما 
من  وغيرهم  وبولس  بطرس  مع  حدث 
الرب  مجد  نور  ابصروا  الذين  التالميذ 
كتاباتهم  كل  في  اعلنوه  ما  وهذا  االله. 
قائلين:  «هكذا  ايانا  ومعلمين  مشجعين 
لألمم،  نورا  اقمتك  قد  الرب:  اوصانا 
لتكون انت خالصا الى اقصى االرض 
ظلمات  من  يرجعوا  كي  عيونهم  لتفتح 
الى  الشيطان  سلطان  ومن  نور،  الى 
الرب االله، حتى ينالوا باإليمان بالمسيح 
مع  ونصيبا  الخطايا  غفران  يسوع 
المقدسين. ان يؤلم المسيح، يكن هو اول 
بنور  ينادي  ان  مزمعا  االموات،  قيامة 
للشعب ولألمم . وتثق انك قائد للعميان، 

نــور مــزروع
د. روز غطاس

الليل  تناهى  قد  الظلمة،  للذين في  ونور 
الظلمة  اعمال  فلنخلع  النهار،  وتقارب 
االله  الرب  الن  النور.  اسلحة  ونلبس 
هو  ظلمة  من  نور  يشرق  ان  قال  الذي 
معرفة  إلنارة  قلوبنا  في  اشرق  الذي 
المسيح ، ال  مجد االب في وجه يسوع 
تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. ألنه 
اية خلطة للبر واالثم. واية شركة للنور 
مع الظلمة. ألنكم كنتم قبال ظلمة، واما 
االن فنور في الرب. اسلكوا كأوالد نور. 
بالنور. الن  توبخ يظهر  اذا  الكل  ولكن 
االب  شاكرين  نور.  فهو  اظهر  ما  كل 
في  القديسين  ميراث  لشركة  اهلنا  الذي 
نهار.  وابناء  نور  ابناء  جميعكم  النور، 
لسنا من ليل وال ظلمة. فالرب وحده له 
عدم الموت، ساكنا في نور ال يدنى منه، 
الذي لم يره احد من الناس وال يقدر ان 
االبدية.  والقدرة  الكرامة  له  الذي  يراه، 
وكهنوت  مختار  فجنس  انتم  واما  امين. 
لكي  اقتناء  شعب  مقدسة  امة  ملوكي 
تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة 
الى نوره العجيب. وهذا هو الخبر الذي 
نور  الرب  ان  به  ونخبركم  منه  سمعناه 
وليس فيه ظلمة البتة. ولكن ان سلكنا في 
النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا 
مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا 
من كل خطية. ايضا وصية جديدة اكتب 
الظلمة  ان  وفيكم  فيه  حق  هو  ما  اليكم 
قد مضت والنور الحقيقي االن يضيء. 
النور وهو يبغض اخاه  من قال انه في 
فهو الى االن في الظلمة. من يحب اخاه 
يثبت في النور وليس فيه عثرة. وتمشي 
شعوب المخلصين بنور الكنيسة وملوك 
االرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها. 
الى  يحتاجون  وال  هناك  ليل  يكون  وال 
سراج او نور شمس الن الرب االله ينير 

عليهم وهم سيملكون الى ابد االبدين«.

»نور قد زرع للصديق، وفرح لمستقيمي 
ما  كثيرا   .)٩٧:11 )مزمور  القلب« 
وقفت امام هذه اآلية متخيلة االمر انني 
زراعات  صفيه  علي  طريق  في  امشي 
رؤية  علي  تساعدني  نور  مصابيح  من 
النور؟  زرع  تم  لمن  وطريقي،  هدفي 
الغش.  يقبل  او  يكذب  ال  الذي  للصديق 
وخربة  ظالم  كانت  البدء  في  فاألرض 
كلمته  االله  الرب  نطق  ان  الي  وخالية 
نور حسن جدا.  فكان  نور؛  ليكن  قائال: 
قديما  الشعب  مع  حدث  ما  نفس  وهو 
وظالل  الظلمة  في  يجلس  كان  عندما 
نفس  وهو  عظيما  نورا  ابصر  الموت 
المسيح  يسوع  بالرب  احاط  الذي  النور 
علي جبل التجلي) متي 1٧ : 2 ( فاصبح 
العميان يعرفون الطريق كما وعد الرب 
في اشعياء 42 : 16 . نفس االمر الذي 
الكنيسة  او  الي عروسه اوروشاليم  قاله 
اي جماعة المؤمنين الذين اشرق لهم هذا 
النور العجيب   ) اشعياء 60 : 1 ،3، 
جاء  قد  ألنه  استنيري  قومي   «  )  20
نورك ومجد الرب اشرق عليك. فتسير 
ضياء  في  والملوك  نورك  في  االمم 
وقمرك  شمسك.  بعد  تغيب  ال  اشراقك. 
ال ينقص الن الرب يكون لك نورا ابديا 
وتكمل ايام نوحك. الن الرب وحده هو 
هو  ما  يعلم  واالسرار.  العمائق  يكشف 
في الظلمة وعنده يسكن النور) دانيال 2 
: 22 (. فيه كانت الحياة، والحياة كانت 
الناس، والنور يضيء في الظلمة،  نور 
الحقيقي  النور  كان  تدركه.  لم  والظلمة 
 ( العالم  الى  اتيا  انسان  كل  ينير  الذي 
يوحنا 1 : 4 – ٩ (. وهذه هي الدينونة: 
ان النور قد جاء الى العالم، واحب الناس 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
باألسكندرية  قس  هو  ؟  هو  من 
المتنيح  البابا  صديق  بطرس  إسمه 
يؤمن  ديسقورس.  للبابا  وتلميذاً 
األرثوذكسى  الدستورى  باإليمان 
ليكون  والشعب  األكليروس  إنتخبه 

البابا عام 4٧2م.
بمجرد  األساقفة:  من  مجمع 
عقد  المرقسية  السده  على  جلوسه 
وقرروا  الكنيسة  أساقفة  من  مجمعاً 
فيه تجديد الحرم على الون وطمسه 

والمجمع الخلقيدونى.
إغتصب  زينون:  األمبراطور 
الملك  من  زينون  األمبراطور 
جانب  إلى  وهو  الحكم  باسيليوس 
إلى  نظره  إتجه  الخلقيدونيين. 
البابا  بنفى  فأصدر  المصريين 
دخياًل  وفرض  المرقسى  بطرس 
على القبط أسمه جاورجيوس. غير 
فى  وأخفوه  باباهم  أخذوا  القبط  أن 
القبطى  الشعب  قاطع  آمن.  مكان 
البطريرك الدخيل. والبابا الشرعى 

مختفياً لمدة سبع سنوات.
وفداً  األقباط  كون  قبطى:  وفد 
ليطالبه  زينون  األمبراطور  لمقابلة 
باباهم  إنتخاب  فى  حقهم  بإحترام 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا بطرس الثالث رقم 27 عام 472 م

الحكم  من  كنيستهم  أستقالل  وفى 
األمبراطور  إقتناع  بعد  المدنيين. 
بمطالبهم وافق على مطالبهم وإحترام 
شعورهم القوى الفياض فعاد الوفد فى 

إطمئنان.
سنة  الدخيل:  جاورجيوس  وفاة 
يوحنا  محله  وحل  توفى  م   4٧4
كان  وهذا  دخياًل  بطريركاً  طاليا 
وتذكر  معه.  يتفق  لم  األمبراطور 
القبطى  الوفد  مع  وعده  األمبراطور 
بطرس  البابا  بحرية  قراراً  فأصدر 
يوحنا  وإبعاد  كرسيه  إلى  ورجوعه 
طاليا الدخيل عن األسكندرية وعادت 
اإلتصاالت الروحية بين البابا وأسقف 
رسائل  بينهما  وتبادلت  القسطنطينية 
روحية كثيرة. وبعد هذا أتحدت كنائس 

الشرق والغرب فى وحدة روحيه.
إن سياسة أسقف  التفكك من جديد: 
يستطع  لم  حين  تداعت  القسطنطينية 
إضفاء الحياة عليها ففى مدى سنوات 
قليلة تفكك كل ما كان قد جاهد ألجله. 
الشرق.  إلى  الوحدة  إعادة  فى  وفشل 
وفى عام 51٩ م أنصاع األمبراطور 
وصادقت  روميه  ألسقف  يوستينوس 
إدانة  على  القسطنطينية  الكنيسة 

أسقفها. 
األنبا  قضى  أن  بعد  البابا:  نياحة 
مدتها  التى  باباويته  الثالث  بطرس 
تثبيت  فى  أشهر  وثالثة  سنين  ثمانية 
اإليمان فى قلوب شعبه إنطلق مسبحاً 
اآلب السماوى فى هدوء وسالم. وبعد 

نياحته أعطى الرب سالماً للكنيسة.

البابا أثناسيوس الثانى 
رقم 28 عام 481 م

بطرس  األنبا  نياحة  بعد  تاريخه: 
الزمنى  األمبراطور  إلتزم  الثالث. 
أنتخاب  القبطية فى  الكنيسة  بإستقالل 
دخياًل.  تفرض  ولم  الشرعى  باباهم 
وإتفق  والشعب  األكليروس  أجتمع 
الجميع على إنتخاب أثناسيوس كاهن 
على  والمشرف  المرقسية  الكنيسة 
رسامته  تمت  األسكندرية.  كنائس 
فأصبح البابا رقم ثمانية وعشرين عام 
486 م ـ إستهل البابا أعماله الباباوية 
األساقفة  إلى  الشركة  رسائل  بكتابة 

كما عمل به أسالفه.
لإلمبراطور  كان  المدنى:  الحاكم 
ولم  أحداهما  أختفت  إبنتان  زينون 
األمر  حقيقة  عليها.  العثور  يستطيع 

جنوى غاىلقرأت لك 
كونوا بال لوم وسط جيل معوج وملتوي

من السهل ان تري اننا نعيش وسط 
نري  ويوميا  وملتوي  معوج  جيل 
تتضمن  التي  الصحف  عناوين 
المجتمع من  جرائم مروعة ونري 
حولنا يذداد في الفجور ومقابل هذا 
اوالد هللا  ان  نري  المخيف  الظالم 
يطلب  منهم ان يكونوا نورا للعالم  
وسط هذا الجيل المعوج ،والطرق 
يسلك  التي   الطرق  هي  المعوجة 
فيها الناس النجاز اهدافهم ويقومون 
بأي  شئ  يتطلبه االمر للحصول 
طرق  وهي   ، يريدونه  ما  علي 
قصيرة للنجاح قد يستحسنها البعض 
يتباهون   قد  وحتي  لها  ويصفقون 
بانهم يتحايلون علي القانون ولكنهم 
وكما  خاطئ  طريق  في  يسيرون 
اقيم  للماراثون  سباق  في  حدث 
كاليفورنيا    في  ريفرسايد  مدينة  في 
حين كان الجميع يجرون في طريق  
الصحيح  الطريق  انه  اعتقدوا 
اعتقد  الذي  ديلكافو  مايك  عدا  ما 
الجميع انه يجري في طريق خاطئ 
ان  للمتسابقين  يلوح  مايك  واستمر 
كان  فرد   12٧ تبعه  ولكن  يتبعوه 
منهم اربعة فقط يثقون انه يسير في 
الطريق الصحيح وانتهي الماراثون 
سلكوا  المتسابقين  ان جميع  وظهر 
ومن  مايك  ماعدا  الخطأ  الطريق 
مايك عن رد  اتبعوه وعندما سؤل 
للجموع  يسمح  ال  انه  اجاب  فعله 
االنحراف   وعن  اتجاهه  تحدد  ان 
الشباب  تحكي قصة ان  ثالثة من 
قرروا  و  جمعية  مع  برحلة  قاموا 

ان يغادروا قبل نهاية الرحلة و في 
غضب شديد أصروا علي استرداد 
انها  المفترض  من  التي  نقودهم  
لهم  اعاد  ثورتهم  وامام    ، ترد  ال 
النقود  وعند تركهم  مدير الرحلة  
لزمالئهم   ادعوا  الضيافة   لمكان 
 ، المغادرة  علي  ارغموا  بانهم 
فاالنحراف والفساد يعني قيام الناس 
بتشويه الحقائق وقد حدث هذا ايضا 
فكان  للمسيحية  االولي  القرون  في 
المسحيين   ان  يستغربون  الوثنييون 
ال يسلكون في فيض الخالعة  مثلهم  
يسلكون  وال  بالشر  يتكلمون  وال 
مثلهم وظنوا  والغش  الخداع  طرق 
المسيحيون يسيرون في طريق  ان 
في  المسيحيون  كان  ولكن  خاطئ  
الطريق الصحيح المؤدي للحياة  ، 
من  ونتضايق  نتالم  كثيرة   واحيانا 
من  غاش  وتفكير  ملتوي  سلوك 
الناس  ، ولكن نحن مدعويين لنكون 
نكون   احد حتي  نؤذي  لوم وال  بال 
نورا للعالم ودعونا نظهر للعالم اننا 
نعيش بطريقة مختلفة عنه. ولنستمر 
النظر  بغض  الصحيح  الطريق  في 

عن عدد الذين يسيرون فيه.
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وذهبت  الرجال  ذى  فى  تخفت  أنها 
راهب  شيخ  عند  شيهيت  برية  إلى 
أمرها.  بحقيقة  وعرفته  بيموا.  األنبا 
حفظ سرها وأرشدها إلى مغارة وسط 
عشر  أثنتى  فيها  عاشت  الصحراء 
سنة ال أحد يعرف عنها غير الناسك 
الدير فى  أشتركت مع رهبان  بيموا. 
إسم  )عليه(  عليها  فأطلقوا  الصلوات 
الرهاب هيالريون الخصى. أما البنت 
مرض  إنتابها  قد  لألمبراطور  الثانية 
وصل  األطباء.  عالجها  فى  حار 
زينون  رأى  األقباط.  الرهبان  حديثاً 
وأرسل  مصر  إلى  أبنته  يرسل  أن 
إلى  ورسالة  الحرس  من  عدد  معها 
اآلباء )لقد رزقنى هللا أبنتين ضاعت 
بمرض  مريضة  والثانية  أحداهما 
بالصالة  تتكرموا  أن  فأرجو  عضال 
عليها ليسمع هللا لكم ويشفيها( فصلوا 
البرية ولما رأتها هيالريون  آباء  لها 
أخذها  المريضة.  أختها  تعرفت على 
إلى قاليته وأخذ يصلى بحراره إلى أن 
شفيت. رجعت البنت إلى أبيها معافه. 
علم أبوها بقصة هيالريون طلب هذا 
الراهب فلما مثل بين يديه أستحلفه هو 
واألمبراطورة على األنجيل أن يدعاه 
هو  أن  أمان  فى  شيهيت  إلى  يعود 
األمبراطور  فآمنّه  بسره  لهم  أعترف 
أنها  شخصيته  عن  كشف  وزوجته 
ففرحا  هيالريون(  )الراهب  إيالريا 
إلى  الشعب وعاد  وأشترك مع  كثيراً 
شيهيت. أعترف زينون بفضل اآلباء 
الموجودة  فقام بترميم كنائس األديرة 
البرية ـ وأمر بصرف آلباء  فى تلك 
قمح  من  يحتاجُون  ما  سنوياً  البرية 

وزيت.
وفاة زينون الملك: فى عام 483 م 
توفى وخلفه األمبراطور أنستاسيوس. 
تهنئة  رسالة  روميه  أسقف  أرسل 
منه  طلب  أنستاسيوس.  لألمبراطور 
به منشور  ينقض  أن يصدر منشوراً 
بكنيستهم(.  القبط  )إستقالل  زينون 
مذكرة  فى  األسكندرى  البابا  أوضح 
فى  الباعث  أن  القسطنطينية  إلى 
الون  طومس  هو  الكنيسة  أنشقاق 
الرومى الذى جعل من المسيح الواحد 
فى  البابا  وبين  منفصلين.  مسيحيين 
األسكندرية  كنيسة  إيمان  المذكرة 
وجدد  وأوطيخا  نسطور  جهة  من 
فى  وفيه  وكنيستنا  عليهما.  حرمه 
إيمانها وتعتبر مجمع خلقيدون مجمعاً 
األمبراطور  أما  اليوم.  حتى  لصياً 
أنستاسيوس محباً للسالم فإتبع سياسة 
الحياد بين المجامع وترك الحرية لكل 
يدين  التى  عقيدته  وفق  ليعيش  فريق 

لها بالوالء.
هرب  يهرب:  األمبراطور 
أنستاسيوس إلى مصر من األمبراطور 
الذى كان يريد قتله أحبه المصريون 
باألم  أشبه  مصر  فكانت  أحبهم  وهو 
الرؤوم له. زار ناسك متوحد تنبأ له 
بأنه سيجلس على عرش القسطنطينية 

وتحقق ذلك.
على  حياته  تدم  لم  البابا:  نياحة 
سنين  سبع  سوى  المرقسى  الكرسى 

إنتقل إلى النور عام 488 م.
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
صلوا من أجلنا



كيرلس  بالبابا  خاصة  القصة  )هذه 
السادس وأبونا بيشوى كامل(

  
سيامته  تمت  كامل  بيشوى  أبونا 
)مع  باإلسكندرية  المرقسية  بالكنيسة 
بكنيسة   - نجيب  قسطنطين  أبونا 
 3 األحد  يوم  بباكوس(  مارجرجس 
بنيامين  األنبا  نيافة  بيد   1959 ديسمبر 

مطران كرسى المنوفية.
قبل الرسامة قام البابا كيرلس السادس 
يا  )هو  وقاله:  بنيامين  األنبا  بإستدعاء 

مارجرجس  باسم  مذبح  فيه  سيدنا 
بمنطقة أسبورتنج؟( قاله: )أل يا سيدنا(. 
حنرسم  )يعنى  كيرلس:  البابا  رد  فكان 
ومفيش  مارجرجس،  مذبح  على  كاهن 
يعنى حنضحك على  األسم!!  بهذا  مذبح 
بنيامين: )طيب  األنبا  فكان رد  ربنا!!(. 
البابا  له  فقال  سيدنا؟(.  يا  أيه  أعمل 
معاك  وخذ  مقدس،  لوح  )خذ  كيرلس: 
المرقسية وكام شماس ولجنة  كاهن من 
وأقم  الكنيسة  أرض  وروح  الكنيسة، 
اسبورتنج  بمنطقة  يكون  وبكده  قداساً، 

نبدأ  ذلك  وبعد  مارجرجس،  باسم  مذبح 
فى المبانى(.

وطقسى  جداً  واٍع  بطريرك  كان   
وحكيم. أقول ذلك بمناسبة رسامة كهنة 
على كنيسة هللا )بال مكان وبال شعب!!(، 
أو أساقفة عموميين بال مكان وبال شعب. 
له  مخصص  أسقف  هناك  يكون  ولما 
أسقف عام!! كيف  نعتبره  مكان وشعب 
يحدث هذا؟ أننا فى أشد اإلحتياج للتمعن 

فى تصرفات اآلباء األولين بحكمتهم.
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ذكرياتى مع أبونا بيشوى كامل اسحق )احللقة الرابعة(
د. مينا بديع عبدامللك – أستاذ هبندسة اإلسكندرية وعضو اجملمع العلمى املصرى

التي  والغنى  اإلزدهار  من  بالرغم 
الوليدة،  المسيحية  الواليات  به  تمتعت 
أحاطها  فقد  كثيراً،  بهما  تهنأ  لم  أنها  إال 
ففي  الجهات،  جميع  من  المتربصون 
الخلفاء  هناك  كان  مصر  في  الجنوب 
دمشق  أمراء  الشرق  وفي  الفاطميين 
الشمال  وفي  السالجقة  وحماة  وحلب 
الذين  المتعاقبين  البيزنطيين  األباطرة 
قاوموا الوحدة المسيحية بين األرثوذكس 
وعالوة  الغربيين  والكاثوليك  الشرقيين 
المسيحية  الواليات  إفتقار  ذلك  كل  على 
سياسياً  واإلنضباط  للوحدة  الشرق  في 
وعسكرياً وكانت الدعم اللوجستي اآلتى 
ولكن  وُمتقطعاً،  شحيحاً  أوروبا  من 
للسكان  متناهية  الال  العدائية  من  بالرغم 
والطقس  الجغرافية  والعزلة  المسلمين 
الحار الُمغاير تماماً لما ألفه الفرسان في 
أوطانهم في غرب أوروبا، إال أنهم أثبتوا 
شجاعة فائقة وإستبسااًل كبيراً للزود عن 

تلك الواليات وحمايتها
اإلمبراطور  حاصر   ،113٧ عام 
البيزنطي جون كومنينوس أنطاكيا بجيشه 
)ليتذكر القارئ أن أنطاكيا كانت باألساس 
والية بيزنطية إستولى عليها الصليبيون 
ولم  األتراك  يد  من  حرروها  أن  بعد 
بالرغم  البيزنطية  السيادة  إلى  يعيدوها 
الحملة  قادة  أقسمه  الذي  الوالء  قّسم  من 
آلكسياس  البيزنطي  لإلمبراطور  األولى 
بإعادة األراضي البيزنطية التي إستولى 
البيزنطية(،  للسيادة  األتراك  عليها 
فإضطر األمير ريموند إعالن خضوعه 
للتاج البيزنطي، ولكنه عقب وفاة العاهل 
ريموند  حاول   11٤3 عام  البيزنطي 
البيزنطي  للتاج  التبعية  نير  التخلص من 
بل حاول إجتياح أراضي اإلمبراطورية، 
 11٤٤ عام  قاسية  بهزيمة  ُمني  ولكنه 
جعلته يعلن والئه لإلمبراطور البيزنطي 

مانويل
معزولة  كانت  فقد  الُرها،  إمارة  أما 
المسيحية  اإلمارات  بقية  عن  تماماً 
أمام  الصمود  تستطع  ولم  الشرق،  في 
عماد  شنّها  التي  المتواصلة  الهجمات 
إستسلمت  حتى  الموصل  أتابك  الدين 
ديسمبر عام  يوم ٢5  العسكرية  حاميتها 
11٤٤، وبعد إغتيال عماد الدين، واصل 
على  والياً  أصبح  )الذي  الدين  نور  إبنه 
على  غاراته  شّن   )115٤ عام  دمشق 

الواليات المسيحية 
دّب  الخطيرة،  التطورات  تلك  بسبب 
ممالك  بعض  في  جديد  من  الحماس 

إجتماع  فإنعقد  أوروبا،  غرب  وإمارات 
مقاطعة  في  )منطقة  فيزيليه  منطقة  في 
بورجندي تقع في شمال وسط فرنسا( يوم 
31 مارس عام 11٤٦ برئاسة رئيس دير 
كليرفوُمدشن الحملة الثانية حضره الملك 
لويس السابع ملك فرنسا والملكة إيلينور 
من بوردوولفيف من الفرسان لتجديد قسم 
برنار«  القديس  »قسم  المسمى  الوالء 
أوروبا  وإمارات  ممالك  جميع  ولحّث 
سوريا  من  كل  مهاجمة  على  الغربية 
وأسبانيا بشكل ُمتزامن لتخليصهما من يد 

الغزاة المسلمين
التي  الملتهب  الحماس  أجواء  تكن  لم 
 1٠95 عام  األوروبية  الممالك  سادت 
باألجواء  شبيهة  األولى  الحملة  قبيل 
الحملة  تدشين  صاحبت  التي  الفاترة 
الثانية، بل على العكس، فقد القت فكرة 
شّن حملة جديدة رفضاً ألمانياً ُمتمثاًل في 
تردد الملك كونراد الثالث ملك ألمانيا في 
رضخ  ولكنه  الثانية،  للحملة  اإلنضمام 
ديسمبر   ٢5 في  لها  وإنضم  باألخير 
11٤٦ بمجرد أن بدأت القوات العسكرية 
الملك  هاجم  أوروبا،  من غرب  التحرك 
روجر ملك صقلية األراضي البيزنطية، 
ولكن حاميته ُدحرت من أول إشتباك لها 
العراق،  في شمال  الدين  نور  قوات  مع 
فلم  أوروبا،  من  القادمة  الجيوش  أما 
فقد  أفضل حااًل من حامية روجر،  تكن 
كابدت مصاعب جّمة أثناء عبورهم آسيا 
الصغرى للوصول إلى إمارة الُرها، ولذا 
فقد إكتفت تلك الجيوش بمحاصرة دمشق 
بضعة  بعد  إضطرت  باألخير  ولكنها 
أسابيع في يوليو11٤٨ من فك حصارها 

واإلنسحاب من هناك
تسببت تلك الهزائم في إستياٍء كبيٍر في 
إقتناعاً  األوروبيون  لدى  وتولد  أوروبا، 
العقبة  هي  البيزنطية  الدولة  بأن  يقينياً 
الصليبية،  الحمالت  إنجاح  في  الكؤود 
ولكن في حقيقة األمر لم تكن العالقات بين 
اإلمبراطورية البيزنطية وأوروبا الغربية 
العكس،  على  بل  الدرجة،  لتلك  متردية 
فقد سعى اإلمبراطور مانويل كومنينوس 
لتوطيد العالقات مع اإلمارات اإليطالية، 
اإلمبراطور  تزوج   11٦1 عام  ففى 
كما  األنطاكية،  ماري  األميرة  مانويل 
األميرة  أشقائه  بنات  إحدى  زّوج  أنه 
وبذا  القدس،  ملك  آمالريك  للملك  سيبيال 
على  قادراً  عسكرياً  حلفاً  إقامة  إستطاع 
كبح الغزوات التي كان يشنها األمير نور 

الدين على اإلمارات المسيحية

الهدوء  فترة  آمالريك  الملك  إغتنم 
وبدء  إمارته،  به  نعمت  الذي  النسبي 
التي  الداخلية لمصر  الشؤون  يتدخل في 
ضعف  بسبب  العارمة  الفوضى  عّمتها 
منهم  يتبقى  لم  )الذين  الفاطميين  الخلفاء 
سوى بعض األمراء من األحداث صغار 
السلطة  على  السيطرة  وتنازع  السّن( 
وزيريّن متنافسيّن هما شاور وضرغام، 
ولما تمكن ضرغام من نفي شاور خارج 
الذي  الدين  نور  إلى  شاور  لجأ  مصر، 
أسد  العسكريين  قادته  بأفضل  إستعان 
الدين شريكوه إلعادة شاور إلى السلطة، 
ولكن بعد أن سيطر شاور على القاهرة، 
وبين  بينه  أسافين  دّق  في  شريكوه  بدأ 
الخليفة، فإستغل آمالريك الفرصة وأعلن 
تحالفه مع شاور عام 11٦٤، وفي عام 
شيريكوه  طرد  آملريك  إستطاع   11٦٧
من مصر بفضل الحامية األفرنجية التي 
وفرض  القاهرة  بوابات  لحماية  أرسلها 
 1٠٠,٠٠٠ مقدارها  مصر  على  جزية 
)ليالحظ  أورشليم  إلمارة  تُدفع  دينار 
السياسية  الزعمات  إستعانة  أن  القارئ 
بعض  ضد  بعضها  المسلمة  والعسكرية 
الحديث،  العصر  وليدة  ليست  باألجانب 
بل ضاربة بجذورها إلى ٨٠٠ عام خلت 
وخيانتهم  بينهم  فيما  الثقة  إنعدام  بسبب 
لبعضهم البعض وما أشبه الليلة بالبارحة(
عام 11٦٨  آمالريك  حاول  ذلك،  بعد 

غزومصر، ولكنه فشل
أمر شريكوه أعوانه في مصر بإغتيال 
ثم  الوزراء  كبير  نفسه  ونّصب  شاور 
وخلفه   11٦9 عام  مارس   3 في  توفى 

إبن شقيقه صالح الدين.
آمالريك  حاول  األثناء،  تلك  في 
غزومصر مرة أخرى بمساعدة األسطول 
شرق  سواحل  قبالة  المرابض  البيزنطي 
من  دمياط  في  ُهزم  ولكنه  المتوسط، 
بسط  إستطاع  الذي  الدين  صالح  قوات 
سيطرته على كامل األراضي المصرية 
العاضد  الفاطميين  بعد وفاة آخر الخلفاء 
ولي  وجود  وعدم   11٧1 عام  هللا  لدين 

عهد لخالفته
في عام 11٧٤ توفي نور الدين وتنازع 
ولكن  عمومتهم،  وأبناء  أبنائه  الحكم 
جميعاً  إزاحتهم  إستطاع  الدين  صالح 
في  بالحكم  اإلنفراد  من  باألخير  وتمكن 
سوريا والعراق بإستثناء إمارة الموصل 
 11٧3 عام  آمالريك  الملك  توفى 
الذي  الرابع  بالدوين  للملك  الحكم  تاركاً 
كان صبياً مجزوماً في سن الثالثة عشر، 

احلمالت الصليبية )8(
الدمار األول للواليات املسيحية )1187-11٤٤(

بقلم/ عماد عبدالسيد

)شقيق  لوزينيان  دي  جاي  من  كل  تنازع  إلى  أدى  الذي  األمر 
زوجة آمالريك الملكة سيبيال( وريموند كونت طرابلس السيطرة 

على مملكة أورشليم
توفي الملك بالدوين الرابع عام 11٨٤، ولحقه إبن شقيقه بالدوين 
الخامس الذي توفى عام 11٨5 وتم تتويج جاي دي لوزينيان ملكاً 
على أورشليم في ٢٠ يوليو11٨٦ بالرغم من معارضة األمراء 

والنبالء
خطورة  الشرق  في  المسيحية  الواليات  وأمراء  ملوك  أدرك 
لمجابهته  اإلعداد  في  وبدأوا  العسكرية  الدين  صالح  قوة  تنامي 

ولكن تجهيزاتهم كانت تفتقر إلى اإللتزام واإلنضباط
إستغل رينولد دي شاتييّون أمير منطقة الضفة الغربية )المعروفة 
إقطاعية  تضم  كانت  والتي  األردن  عبر  بمنطقة  الغرب  لدى 
مونتلاير والكرك وميناء إيالت الواقع على البحر األحمر( إبرامه 
والمدينة في شبه  وبدأ في مهاجمة مكة  الدين،  لهدنة مع صالح 
الجزيرة العربية لصرف إنتباهه عن مهاجمة اإلمارات المسيحية

عام 11٨٢ جلب رينولد أسطواًل مكوناً من خمس سفن مفككة 
إيالت  ميناء  شواطئ  على  تجميعها  وتم  الجمال  ظهور  على 
شواطئ  إلى  وصلت  حتى  عام  لمدة  جنوباً  السفن  تلك  وإبحرت 
ميناء عدن في اليمن، وحاولت وحدة من فرسان البحرية إلحدى 
من  تمكن  الدين  ولكن صالح  المدينة  على  اإلستيالء  السفن  تلك 
إلحاق الهزيمة بها ودمر السفينة وأُوتى بالفرسان األسرى إلى مكة 

وتم ذبحهم وسط تهليل وتكبيرات المسلمين
في الفترة بين عامي 11٨٤ و11٨٦ شن صالح الدين هجوميّن 

على قصر رينولد في الكرك ولكن رينولد إستطاع صدهما
وقع رينولد ُهدنة ثانية مع صالح الدين، ولكنه سرعان ما خرقها 
بعد أن صادر قافلة كانت أخت صالح الدين متواجدة بها، األمر 
أورشليم،  على  اإلستيالء  قرر  ولذا  غضباً  يستشيط  جعله  الذي 
فجمع جاي دي لوزينيان كل قواته العسكرية لصّد الهجوم، ولكن 
في ٤ يوليو11٨٧ تمكن صالح الدين من سحق الجيوش المسيحية 
الُمتمركزة على طول سواحل بحيرة طبرية، وتم أسر رينولد وكل 
األمراء والقادة وعظماء أورشليم وُزج بهم جميعا في السجون، 
وأوتي برينولد أمام صالح الدين الذي ذبحه بيده، وفي 1٧ سبتمبر 
إستسلمت أورشليم ودخلها صالح دخول الفاتحين، ولكن كل من 

إمارة صور وأنطاكية و طرابلس ظلت في يد المسيحيين
)للمقالة بقية(



أخبار  وأراء8

احُلصـان األمحـر 
ليديا يؤانس

الرؤيا  هذه قصة صادقة رأتها في 
ثرية  باكستانية  سيدة  االستعالنية 
غاية الثراء، وكانت مطلقة، فأصبح 
في  مبتدئة  وكانت  عزاءها،  المسيح 
اإليمان المسيحي ولم تقرأ بعد العهد 

القديم.
موهوبة  كانت  التقية  السيدة  هذه 
وتعرفت علي المسيح بدون أحد من 
الناس، وفي ليلة رأت رؤيا كانت قد 

وردت بنصها في سفر الرؤيا.
أحمر  حصاناً  راكباً  مالكاً  رأت 
السماء  من  نزل  وقد  سيف  وبيده 
بصوت  صارخاً  سيفه،  شاهر  وهو 
األرض  إلي  نازل  وهو  عظيم 
األرض  في  تحف  أقدامه  وسنابك 
فرس  “فخرج  وينزل:  يصعد  وكان 
آخر أحمر، وللجالس عليه أُعطي أن 
ينزع السالم من األرض، وأن يقتل 
بعضهم بعضاً، وأُعطي سيفاً عظيماُ” 

)رؤيا 4:6(.
سيرة  في  الرؤيا  هذه  قرأت  فلما 
انذهلت،  الباكستانية  “بلقيس”  السيدة 
ألنها لم َتَر إال هذا المنظر فقط دون 
وكأنه  أخري،  أحصنة  أية  تذكر  أن 
نحن  الذي  الزمان  إلي  يشير  انتقاء 

فيه، وهذا حّق. 
فلم يحدث منذ بدء الخليقة أن تقوم 
علي  بعضها  البالد  وال  األوطان 
بعضهم  الشعوب  يقتل  وأن  بعض، 
الذي  الزمان  هذا  في  إال  البعض، 
في  أننا  فعرفت  اآلن.  فيه  نحن 
الرؤيا  األخير، ألن في سفر  الزمن 
في  األحمر  الحصان  هذا  ِذكر  يجئ 
مجئ  مباشرة  ويتبعه  الزمان،  نهاية 
زمانه  في  األسودالذي  الحصان 
يخرب العالم وتصير مجاعة قاتلة. 

نادرة  توعية  هذه  نفسي:  في  فقلُت 
قارئ  كل  فيها  يشاركني  أن  البد 
ألننا في زمن نقرأ فيه كل يوم عن 
وإرهاب  حروب  وأخبار  حروب 
وقد  الدول،  أعظم  في  حتي  وقتل 
إلي  والقتل  الحرب  لهيب  اشتعل 
للعالم  وأوضح صورة  الدول،  باقي 
األيام،  آخر  محنة  يجوز  أنه  اآلن 
سالم،  أو  صلح  في  رجاء  ال  حيث 
إنما يكثر فيها الخوف والفزع، إذ ال 
يعرف فيها اإلنسان مصيره إن كان 
أو سيُنزع  سينجو من هذا اإلرهاب 
بدأت  أيضاً  الطبيعة  ألن  بيته،  من 
تحارب اإلنسان، فالزالزل واألوبئة 
والبراكين وطغيان البحار بدأت كلها 
عدو  وكأنها  أنيابها  عن  تكشر  معاً 

متربص.
لصورة  رجع  أنها  أعتقد  ولكني 
اإلنسان،  بأخيه  يفتك  وهو  اإلنسان 
قلب  من  السالم  انتُزع  قد  كان  فإن 
اإلنسان، فالطبيعة كفت عن أن تعطي 
سالمها لإلنسان. ألنه منذ البدء جعل 
هو  إن  اإلنسان،  تخدم  الطبيعة  هللا 
تصالح مع هللا، ولكن إن هو أعطي 
ظهره هلل وتعدى علي سلطانه، فاهلل 
اإلنسان  يربط  الذى  السالم  يرفع 
الطبيعة  قوانين  وتكفُّ  بالطبيعة 
تبدو  بل  لإلنسان  تخضع  أن  عن 
وكأنها خاصمت اإلنسان. والزالزل 
إال  هي  ما  والطوفان  والبراكين 
فلم  عصيان سافر لسلطان اإلنسان، 
تُعد تخدم سالمه. فبنظرة واحدة إلي 

الفيضانات في العالم اآلن، نتيقن أن 
المحيطات واألنهار عصت أمر هللا 
رسمها  التي  حدودها  عن  وخرجت 

لها هللا أاّل تتعداه.
كما نسمع اآلن أن الحيوانات التي 
كانت تطيع أمر اإلنسان كسيد عليها، 
بدأت تعصاه وتهجم عليه وتفترسه، 
عليها،  هيبته  اإلنسان  فقد  وهكذا 
وبات يخاف علي نفسه وعلي أوالده 
في  تئن  الخليقة  تُعد  ولم  فتكها،  من 
نفسها منتظرة فداء أجسادنا، بل ترنو 
أصبح  حتي  وأكلها،  افتراسها  إلي 
يرتعب  من سطوته  بالرغم  اإلنسان 
الخليقة  انقلبت  وهكذا  افتراسها.  من 
أصبحت  سيدها  كان  أن  فبعد  عليه، 
هي سيدة عليه يعمل لها ألف حساب.

وأصبح همُّ العلماء أن يجدوا وسيلة 
والزالزل  البراكين  علي  للسيطرة 
والفيضانات التي أصبحت تهدد سالم 
وهكذا  طائل.  بال  ولكن  اإلنسان، 
فرط هللا في إقامة سياج يحمي سالم 
المعادية  الخليقة  سطوة  من  اإلنسان 
لإلنسان الذي أصبح يواجهها سافراً 
التهديد  إزاء  نفسه  بصغر  ويشعر 
الذي يواجهه في الزالزل والبراكين 
الذي  فالزلزال  العاتية.  والفيضانات 
أصاب جنوب آسيا ابتلع ما يزيد عن 
مائتي )200( ألف نسمة في ساعات 
قليلة، والعالم كله يقف ويسمع ويرى 

وهو مكتوف األيدي.
لما  آلدم  الرب  نداء  بصدد  وكأني 
يا آدم”  خالف وصية هللا: “أين أنت 
هللا  ينادي  واآلن   .)9:3 )تكوين 
اإلنسان في نفس الموقف بعد الهالك 
الذي عاناه من الزالزل والفيضانات: 

“أين أنت أيها اإلنسان”؟!
متي  األب  حديث  إنتهي  ُهنا  إلي 
المسكين كما هو ُمدون في كتابه )مع 
المسيح – الكتاب األول من صفحة 

.)48-46
نعم “أين أنت يا آدم” قالها الرب مع 
آدم  سقط  وحينما  العالم،  خلق  بداية 

بسبب عصيانه هلل.
اإلنسان”؟!  أيها  أنت  “أين  نعم 
يقولها هللا في كل لحظة وحتي اآلن، 
لكي ينبهنا أننا مازالنا نحيا في العناد 

والكبرياء والعصيان.
الحصان  عن  أتحدث  أواًل  دعوني 
األحمر، ُمعظم المسيحيين قد يعرفونه 
ألنه مذكور في سفر الرؤيا كما قال 
وللغير  عاليه،  المسكين  متي  األب 
بالكتاب  أنه  توضيح  أود  مسيحيين 
الرمزية  تُستخدم  قد  عندنا،  المقدس 
في بعض اآليات لإلشارة لشئ ُمعين 
وعلي  المستقبل،  في  بشئ  للتنبؤ  أو 
داود  نجد  الحصر  ال  المثال  سبيل 
 )16:22( مزمور  في  يقول  النبي 
جماعة  كالب  بي  احاطت  قد  “ألنه 
يدي  ثقبوا  اكتنفنتي  األشرار  من 

ورجلي.” 
بذمتكم وأنتُم ُمعظمكم قرأتُم وَسِمعتُم 
يقدر  حد  فيه  كان  هوه  داود،  عن 
يقرب من أعظم ملك حكم إسرائيل، 
واستمتع  حكم  الذي  الحلو  داود 
داود  وزوجاته،  وحياته  بمملكته 
الذي في شيخوخته ونهاية حياته أتوا 
أكسير  تعطيه  لكي  صغيرة  بفتاة  لُه 
لم  داود  أيامه،  تطول  لكي  الحياة 
يثُقبوا يديه ورجليه، ولكن هذا الكالم 
علي لسان داود، كان نبؤة عن صلب 

المسيح، الذي ثقبوا يديه ورجليه.
التي  األسفار  من  الرؤيا  سفر 
الرمزية بشكل واسع،  تناولت أيضاً 
ألنه يُحدثنا ويتنبأ لنا بما َسيحُدث في 
حياتنا اآلن، وما ستكون عليه حياتنا 

في الزمن اآلتي أي في األبدية.
إال  هو  ما  األحمر،  الحصان  ولذا 
زمنية  حقبة  في  َسيحُدث  لما  رمز 
وعلي  البشرية،  علي  تمر  سوف 
حسب ماذكره األب متي عاليه، يبدو 
أننا اآلن في زمن الحصان األحمر!

 الحصان حيوان جميل قوي، ليس 
ولكنه  بطبعه،  شرساً  أو  ُمفترساً 
أو  بطل  يمطتيه  حينما  بارز  مغوار 
علي  قوته  تطويع  ممكن  خسيس، 

حسب رغبة من يقوده.
سفر  في  مذكور  اللي  الحصان 
الرؤيا وشافه يوحنا كان لونه أحمر، 
والدم،  النار  لون  هو  األحمر  اللون 
الحروب  يصور  والدم  النار  ولون 
والدمار، أي أن البشرية كلها ستتأثر 
لها  المرموز  الزمنية  الفترة  بهذه 

بالحصان األحمر.
يوحنا شاف أن الجالس عليه أُعطي 

أن ينزع السالم من األرض.
والجالس عليه، أي إن كان اسُمه أو 
الشاغل  لونه أو شكله سيكون ُشغله 
نزع السالم من األرض، ولكي يُتمم 
ُمهِمته أُعطي له سيفاً عظيماً، بمعني 
جداً  شديدة  ستكون  المعركة  أن 

وشرسة.
بالتأكيد اإلنسان الذي ُسيعاصر هذه 
المرحلة سيكون في ضيقة عظيمة، 
وهذا ما نمر به اآلن من اضهادات 
دولة،  علي  دولة  وقيام  وحروب، 
يؤدي  مما  اآلخرين،  وادانه  وتكفير 
ما  وعلي  وقتلهم،  إضطهادهم  إلي 

أعتقد هذا ما نعيشه اآلن.
عن  تالميذه  مع  يسوع  تحدث  لقد 
“سوف  فقال  األيام  نهاية  عالمات 
حروب.  وأخبار  بحروب  تسمعون 
ان  البد  ألنه  ترتاعوا  ال  أنظروا 
الُمنتهي  ليس  ولكن  كلها  هذه  تكون 
بعد. ألنه تقوم أمة علي أمة ومملكة 
علي مملكة وتكون مجاعات وأوبئة 
كلها  هذه  ولكن  أماكن  في  وزالزل 
 8-6  :24 )متي  األوجاع”  مبتدأ 
؛   8-7 مرقس13:  أيضاً  راجع 

لوقا9:21(. 
علي  ينطبق  الوصف  هذا  نعم 
عالمنا اآلن، وعلي ما أعتقد نحن في 
النصف األول من الضيقة العظيمة، 
أي مبتدأ األوجاع كما وصفها يسوع 

المسيح.
ولكن مهم جداً أن نعرف أن الضيقة 
العظيمة التي ستكون في آخر األيام 
وال  اإلنسان،  غضب  تعكس  ال 
غضب الشيطان، بل تعكس غضب 

هللا الذي يسكبه علي العالم.
نعم “أين أنت أيها اإلنسان”؟!

ضيقتك  سبب  تجهل  زلت  ما  هل 
ودمارك  وأمراضك  واضطهادك 

وتشردك وتشتتك في العالم؟
من فضلك ال تقل هذا بسبب الجالس 

علي الحصان األحمر!
وراكبه  األحمر  الحصان  ربما 
أيها  أنت  “أين  هللا  لك  ليقول  وسيلة 

اإلنسان”؟!

فى  نقف  قوى  نحب  كنا  زمان 
نختار  الفصل  جوه  او  صف  اول 
صف  اول  فى  نجلس  ان  ونفضل 
عشان نشوف السبوره اوضح وكان 
ان  القامه  طول  على  بيتوقف  ده 
كان  وطبعا  قصير  او  طويل  كنت 
بيضربوا  اهاليهم  كثير  تالمذه  فيه 
شهادات ان والدهم نظرهم ضعيف 
يقعدوا  عشان  نظارات  يلبسوهم  او 
تبقى  الواحده  كانت  اول صف.  فى 
اول  فى  وقاعده  النخله  زى  طويله 
 ... والصوره  الصوت  ساده  صف 
بينا  ومرت   . والهوا  النور  وكمان 
االيام واختلف التفكير فاصبح الكثير 
صف  تانى  فى  الجلوس  يفضل  منا 
امتحان  فيه  يكون  لما  علشان  مثال 
فى  اللى  بيسال  دايماالمدرس  شفوى 
اول الصف. عرف المدرسين الحيله 
وبداوا فى سؤال من هم اخر الصف 
كنا  اخرى  احيان  وهكذا.وفى   ...
نقف فى اخر الطابور عشان نهرب 
من موضوع تحية العلم او نقف فى 
الكالم والرغى.   لزوم  الطابور  اخر 
 ... الصفوف  معانا  وكبرت  وكبرنا 
اول  الوقوف  واصبح   . والطوابير 
الطابور او اخره ... حسب ظروف 
كل موقف. الحال دلوقت فى مدارس 
فيه  الفصل  واصبح  اختلف  مصر 
ميت عيل يعنى قاعد فى اول صف 
مقطوع  اخر صف  بالظبط  زى   ...
المدرس  ميه ونور وال شايف  عنك 
موجود  المؤاخذه  كان  لو  ده   ...
كتر  من  سامعه  وال  وطبعا  اصال 
الفصل.  فى  اللى  والدوشه  الزحمه 
طبعا فى كندا وامريكا وغيرهم من 
البالد التى تحترم النظام الدنيا سهله 
وبتحترم  الطابور   بتحترم  والناس 
الطابور  نفسها واالخرين وتقف فى 
فى  اما  طوله.  بلغ  مهما   ......
مصر   .... المحروسه  القلب  حبيبة 
بجد  اه  ماهى  زى  الطوابير  لسه 
من  ماسبتها  ساعة  من  ماكانت  زى 
العيش  طابور  صحيح  سنه.  ستاشر 
متر  عشره  مايبقى  وبدل  شويه  قل 
بقى تالته متر فقط. والفضل فى هذا 
طبعا يرجع الى وزير التموين الذكى 
ان  الحظت  امريكا.  فى  متعلم  اللى 
طول  فى  مش  المشكله  مصر  فى 
الطابور المشكله فى النظام االدارى 
مابيقول  وزى    system ال  او 
ثقافى  فيلم  فى  لصحابه  برايز 
»المشكله فى النظام ....  النظام  يا 
بهايم« خطر على بالى هذا الخاطر 
بعد ان ساقنى سوء حظى الحتياجى 
وذهبت   . الميالد  شهاده  لمستخرج 
ما  ادراكم  وما   ..... السجل  الى 
السجل بجد زحمه رهيبه وطابورين 
ع  قاعده  وناس  الشمس  عين  يسدوا 
ده  السجل  ان  الغريبه   . الرصيف 
كان فى مبنى صحيح  ماكنش احسن 

وكاونتر  مدخل  فيه  كان  بس  حاجه 
counters وحاجه معقوله صحيح 
بتوقف طابور بس جوه  المبنى مش 
فى الطل وفى وسط الشارع .  المهم 
المبنى تماما  بقدره قادر تم قفل هذا 
..  الظاهر انهم بيجددوه او بيرمموه 
داخل  طوابير  من  الخدمه  وتحولت 
خارجه  رهيبه  طوابير  الى  المبنى 
الخدمه  الشارع واصبحت  فى وسط 
شباك  اقصد  »خرم«  خالل  من 
السجن.  شبابيك  شبه  جدا  صغير 
الطابور  فى  مش  المشكله  بجد 
بجد  طيبه   .. طيبه  بجد  الناس  الن 
الطابور  تقف طابور. شفت  وبتحب 
الراجل  نكتة  افتكرت  ده  العظيم 
على  راسه  وسند  نعسان  كان  اللى 
وراه  لقى  شويه  بعد  صحى  حيطه 
عارف  ومش  مستنى  طويل  طابور 
الراجل  ان  بقى  النكته  ايه.  مستنى 
انه  تماما  نسى  ده  الطابور  لقى  لما 
الحيطه  ع  راسه  ساند  بس  كان 
وتمسك بشراسه بمكانه فى الطابور 
. ارجع تانى واقول المشكله مش فى 
الطابور الن الناس فعال عندها صبر 
عجيب على الوقفه وقدره كبيره على 
تحملها. لكن كما قلت سابقا المشكله 
 system الحقيقيه فى النظام او ال
فيادوب الموظف  يبدا فى خدمه اى 
اال  شهاده  اى  استخراج  او  مواطن 
فرحه  بكل  ويقول  لحظه  بعد  ويقف 
»ال system وقع« وطبعا معاك 
ربنا بقى على ماربنا يكرمك ويرجع 
العمل  فى  العقيم   system ال 
على  اطول  ح  مش  اخرى.  مره 
الطابور«  طول  »كفايه  حضرتكم 
الموضوع  اراقب  بعيد  من  وقفت 
وتهليال  هتافا  اسمع  فجاءة  بى  واذا 
النصر  مناسبات  فى  احيانا  »اسمعه 
العيد«  او  اكتوبر   6 احتفاالت  او 
وجدت  فقد  كثيرا  دهشتى  تطل  ولم 
من  ينطلق  ظافرا  منتصرا  مواطنا 
زى   ( الدفع   بقوة  الطابور  وسط 
اقول  لبيسه(  ب  طالع  يكون   ما 
وفى  مكبرا  مهلال  منطلقا  وجدته 
من  رسمى  مستخرج  فخر  بكل  يده 
شهادة الميالد. اخذت اتردد على هذا 
كل  وفى  ايام  تالت  حوالى  السجل 
مره اتردد فيها على المكان اتردد فى 
الوقوف فى الطابور العظيم واخيرا 
فيه  اخر  سجل  الى  الذهاب  قررت 
اعمال  به  وليس  وكونترات  مكاتب 
 system بناء او ترميم. برضه ال
هلل  الحمد  بس  تالته  مرتين  وقعله 
يدى  وفى   ... منتصره  خرجت 
و»الشهاده«  والصراحه  الشهاده 
هلل لم يستغرق الموضوع اكثر  من 
ساعتين. ياترى لغاية امتى ح تفضل 
الطوابير ولحد  الناس تستحمل وقفة 
امتى ح يفضل ال system واقع.

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

ال system واقع
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

السنة الثامنة ، العدد )199(  - اخلميس 15 أكتوبر  2015



بقعـــــة ضــــوء  
واليوم  األمس  بني  التعليم 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

السنة الثامنة ، العدد )199(  - اخلميس 15 أكتوبر  2015

أقوال  األخيرة  اآلونة  في  سادت 
التي  هي  يوليو   23 ثورة  أن  تتردد 
صاحبة  وأنها  التعليم,  مجانية  أقرت 
التي  األجيال  متعلمي  علي  الفضل 
عاصرتها وحتي اليوم, ولوالها لظل 
األمراء  أبناء  علي  مقتصرا  التعليم 
والباشوات والباكوات وأبناء األثرياء 
ومن استطاع إليه سبيال, ولظل أبناء 
هم  كما  فقراء  ومعظمهم  الشعب 
جهالء أميين حتي يومنا هذا. ونسيوا 
أوتناسوا أن الدكتور طه حسين وزير 
وزارة  آخر  في  العمومية  المعارف 
للوفد عام 1951 هو من أطلق وفّعل 
مقولة أن التعليم كالماء والهواء حق 

للجميع دون تفرقة.

بعشرات  قبل طه حسين  حتي     
السنين كان أبناء الفقراء يتعلمون بل 
يجبرون علي التعليم بالقانون, كانت 
القري  في  اإللزامية  المدارس  هناك 
والنجوع التي يُلزم فيها األطفال علي 
التعلم اجباريا من سن السابعة وبدون 
تكافئ  المدارس  وهذه  مصاريف 
المدارس االبتدائية في كل المواد عدا 
أنها ال تدرس اللغة اإلنجليزية. وكان 
بالمدارس  الدراسة   سنوات  عدد 
يدخلها  سنوات,  أربعة  االبتدائية 
تعليمية  قدرات  اختبار  بعد  التالميذ 
ومبادئ  والكتابة  القراء  كإجادة 
والضرب  والطرح  كالجمع  الحساب 
في  التلميذ  يتعلمها  التي  والقسمة 
أوالُكتّاب )مدارس  الحضانة  مدارس 
الكنائس  ترعاها  كانت  الحضانة 
يسمي  ما  بها  يقوم  والًكتّاب  مجانا 
المأكوالت(.  بعض  نظير  بالفقي 
وفي نهاية السنة الرابعة يعقد امتحان 
علي مستوي المديرية للحصول علي 
عليها  الحاصلين  تؤهل  عامة  شهادة 
يحصل  كان  من  الحكومي.  للعمل 
علي الشهادة االبتدائية أُجزم أنه كان 
مثقفا وملما بكل مناح الحياة الحياتية 
أفضل من كثير من خريجي جامعات 
هذه األيام, فهو يجيد اللغتين العربية 
كل  ويجيد  تامة  اجادة  واالنجليزية 

أنواع الحساب ويجيد الجفرافيا العامة 
علوم  من  والكتير  مصر  وتاريخ 
ومكونات  العامة  والصحة  البيولجي 
الواضح  للخط  إضافة  االنسان  جسم 

الجميل.

دراسي  عام  كل  نهاية  في      
ينجح  ال  امتحانات  تجري  )يوليو( 
ومن  النجاح  يستحق  من  غير  فيها 
بعد  ملحق  يدخل  مادتين  في  يرسب 
شهر)أغسطس( ومن يرسب في أكثر 
من مادتين يعيد العام الدراسي, ومن 
متتاليتين  مرتين  الدراسي  العام  يعيد 
العام  ويبدأ  المدرسة.  من  يفصل 
األول  األسبوع  في  دائما  الدراسي 
يتكون  الدراسي  اليوم  سبتمبر.  من 
 45 حصة  كل  حصص  سبع  من 
والحصة خمس  الحصة  بين   , دقيقة 
دقائق وبعد الحصة الثالثة 15 دقيقة 
راحة )فسحة( وبعد الحصة الخامسة 
كبري(  )فسحة  ساعة  لمدة  راحة 
حصتين  ذلك  ويعقب  الغذاء  لتناول 
تكونان في الغالب للرسم أو األلعاب 
أولياء  كان  الهوايات.  أو  الرياضية 
األمور أيضا من الفطنة بحيث حين 
يتكرر رسوب التلميذ يعلم ولي األمر 
أن ابنه غير قابل للتعليم فيسحبه من 
المدرسة ويدخله إحدي الورش ليتعلم 
من  بدال  صغره  من  أوحرفة  صنعة 
تركه حتي يكبر فال يصلح للتعليم وال 

يكون قادرا علي إجادة الصنعة.

   المصروفات الدراسية بالمدارس 
للعام  جنيهات  أربع  كانت  االبتدائية 
الدراسي. وفي الغالب ال يدفعها معظم 
التالميذ. كان الموظف الذي لديه أكثر 
من تلميذ بالمدارس يتقدم بشهادة تثبت 
أوالعمدة  البلد  شيخ  من  معتمدة  ذلك 
أومن  المصاريف  من  أبناؤه  فيعفي 
أبناء  أما  أبنائة.  عدد  حسب  نصفها 
والباعة(  والمهنيين  )العمال  الفقراء 
كانوا يتلقون العلم مجانا بمجرد تقديم 
شهادة تثبت عدم المقدرة. في المقابل 
الكتب  كل  بتقديم  المدرسة  تلتزم 

والكشاكيل  والكراسات  المدرسية 
خاصة  ودفاتر  الرسم  وكراسات 
االنجليوية,  واللغة  العربي  بالخط 
وريش  واألساتيك  الرصاص  وأقالم 
)بسط  المختلفة  وأسنانها  الكتابة 
في  الحبر  ويوضع  ورقعة(  ونسخ 
ال  والطالب  بالتَُخت,  مثبتة  دوايات 
يشتري شيئا خالل مدة الدراسة مقابل 
المصاريف التي ال يدفعها معظمهم. 
المدرسون أكفاء يقومون بواجبهم في 
قيام وينتظر كل منهم  التدريس خير 
اليوم  طوال  المدرسين  حجرة  في 
تلميذ  أي  أسئلة  يجيبون  الدراسي 
إطالقا  مجال  وال  اإلجابة,  يحتاج 
للدروس الخصوصية. كانت الفصول 
تلميذا   24 من  أكثر  علي  تحوي  ال 

وقد يكون بعضها أقل عددا. 

اليوم  كان  الثانوية  المدارس     
الدراسي بها من حيث عدد الحصص 
العام  ونهاية  وبداية  الحصة  وزمن 
مثله  والرسوب  والنجاح  الدراسي 
مدة  كانت  االبتدائية.  المدارس  مثل 
الدراسة بها خمس سنوات. آخر السنة 
الثانية يعقد إمتحان عام علي مستوي 
شهادة  علي  للحصول  المديرية 
بهذه  يكتفون  الطلبة  بعض  الكفاءة. 
الشهادة للعمل ويستمر الباقون. وفي 
الرابعة  للسنة  الدراسي  العام  نهاية 
المديرية  مستوي  علي  امتحان  يعقد 
العامة  الثقافة  شهادة  علي  للحصول 
الشرطة  بكليات  لالتحاق  تؤهل  التي 
أوالجيش أو العمل. في السنة الخامسة 
حسب  الطلبة  بين  الدراتسة  تنقسم 
القسم  رغباتهم إلي قسمين رئيسيين. 
أدبي  هما  لشعبتين  وينقسم  األديي 
رياضة وأدبي فلسفة. والقسم العلمي 
ينقسم أيضا لشعبتين هما علمي علوم 
وعلمي رياضة. أدبي رياضة يدرس 
العربية  واللغات  والتاريخ  الجغرافيا 
من  وبعض  والفرنسية  واالنجليزية 
الفلسفة والمنطق والرياضة )التفاضل 
لكليات  يؤهل  الفرع  والتكامل( وهذا 
هو  فلسفة  األدبي  قسم  أما  التجارة. 

في  تدّرس  التي  المواد  نفس  يدرس 
مع  الرياضة  عدا  ما  رياضة  أدبي 
والمنطق  الفلسفة  دراسة  في  التوسع 
وهذا الفرع يؤهل لكليات األداب. أما 
القسم العلمي علوم فهو يدُرس اللغات 
واألحياء  الفروع  باقي  مثل  الثالث 
والرياضة  والكيمياء  والفيزياء 
)هندسة وحساب مثلثات وجبر( وهذا 
الطب  كليات  لجميع  يؤهل  الفرع 
والبيطرة  األسنان  وطب  والصيدلة 
يدُرس  رياضة  علمي  أما  والعلوم. 
نفس المواد التي يدرسها قسم علمي 
علوم عدا األحياء ويدرس مزيد من 
الرياضيات كالتكامل والتفاضل وهذا 
الفرع يؤهل لكليات الهندسة والتجارة 
العام  نهاية  وفي  والعلوم.  أيضا 
مستوي  علي  امتحان  يعقد  الخامس 
علي  للحصول  المصرية  المملكة 

شهادة التوجيهية )الثانوية العامة(.

المدرسية  والمصروفات     
للمدارس الثانوية كانت ستة جنيهات 
معظم  يدفعها  ال  أيضا  مصرية, 
الشهادة  في  كالمتفوقين  الطلبة 
ومن  رياضيا  والمتفوقين  االبتدائية 
أيضا  مقدرة.  عدم  شهادة  يقدمون 
الكتب  جميع  تقدم  المدرسة  كانت 
واآلقالم  والكشاكيل  والكراسات 
الهوايات  متطلبات  وجميع  والريش 
الخشب  وأشغال  والنحت  كالتصوير 
الطالب  يشتري  وال  ذلك  كل  والجلد 
شيئا.  الدراسة  سنوات  طوال 
الكفاءة  منتهي  في  والمدرسون 
داخل  جهدهم  كل  يبذلون  التدريسية 
بتفوق  ويفرحون  الدراسية  الحصة 
أبنائهم ويعتبرونها ثمرة نجاحهم في 
التدريس, وال مجال إطالقا للدروس 
ال  الفصول  وكانت  الخصوصية. 
تحوي علي أكثر من 24 طالبا وقد 
في  التفوق  عددا.  أقل  بعضها  يكون 
ولم   %70 من  يبدأ  كان  التوجيهية 
نسمع قط علي أحد حصل علي أكثر 
كان  التصحيح  ألن  وذلك   %80 من 
وصغيرة  كبيرة  كل  علي  يحاسب 
والشطب  والتنسيق  الخط  كحسن 
هناك  تكن  ولم  التعبير,  وسالمة 
درجات رأفة, أو سرقة مجهود طالب 
أبناء  من  فاشل  أخر  لصالح  نابه 
يحصل  كما  القوم  وعلية  المحاسيب 
اليوم وكما عايناه في مشكلة الطالبة 

مريم  مالك المجني عليها.

   كان في المملكة المصرية كلها 
ثالث جامعات هم جامعة فؤاد األول 
وقد أنشئت 21 ديسمبر 1908تحت 
في  األهلية  المصرية  الجامعة  اسم 
وفي  حلمي.  عباس  الخديوي  عهد 
مرسوم  صدر   1925 مارس   11
بقانون إنشاء الجامعة الحكومية باسم 
الجامعة المصرية, وفي 23 من مايو 
 27 رقم  القانون  صدر   1940 عام 
إلى  المصرية  الجامعة  اسم  بتغيير 
إسمها  )تغير  األول,  فؤاد  جامعة 
القاهرة(.  جامعة  إلي  الثورة  بعد 
باإلسكندرية  األول  فاروق  وجامهة 
التي أنشئت عام 1942 )تغير إسمها 
الثورة إلي جامعة اإلسكندرية(.  بعد 
التي  بالعباسية  ياشا  ايراهيم  وجامعة 
تأسست في يوليو 1950)تغير إسمها 
بعد الثورة إلي جامعة عين شمس(. 
التعليم  يماثل  الجامعي  التعليم  وكان 
ويُقبل  العالم  جامعات  أرقي  في 
في  بشهاداتهم  ويعترف  خريجيها 

جميع أنحاء العالم.

كانت  الجامعية  المصروفات      
النظرية  للكليات  جنيهات  ثمان 
العملية  للجامعات  جنيها  عشر  واثنا 

من  يعفون  الطالب  معظم  وأيضا 
شهادة  في  للتفوق  المصروفات 
التوجيهية )70% فما فوق( أو للتفوق 
المالية.  المقدرة  أولعدم  الرياضي 
مجهزة  معامل  العملية  الكليات  في 
والمعدات  واألجهزة  األدوات  بكل 
المتقدم,  العالم  معامل  أرقي  مثل 
التجارب  كل  بإجراء  الطالب  ويقوم 

المعملية بأنقسهم.

وأسفي  حزني  اليوم  تعليم  أما     
المرحلة  من  التلميذ  ينتقل  عليه, 
إسمة  كتابة  يستطيع  ال  االبتدائية 
في  ويظل  كلمات.  بضع  قراءة  أو 
إذا  إال  أميا  أيضا  اإلعدادية  المرحلة 
لجأ ولي أمره للدروس الخصوصية 
المرحلة  من  المرور  يسنطيع  حتي 
الثانوية.  المرحلة  إلي  اإلعدادية 
تضاهي  كتبوا  إذا  وخطوطهم 
قراءتها.  العسير  ومن  الفراخ  نبش 
المرحلة  عن  حرج  وال  وحدث 
الغياب مستمر, والمدرسون  الثانوية 
ال  فيما  الحصص  تضييع  يتعمدون 
وافر  عدد  علي  يحصلون  حتي  يفيد 
من الدروس الخصوصية. وينجحون 
عامة  ظاهرة  أصبح  الذي  بالغش 
لدرجة وجود سيارات تذيع اإلجابات 
أوراق  وتسريب  المدارس,  بجوار 
مألوفا,  شيئا  صار  االمتحانات 
متفوقون  طالب  تخرج  والنتيجة 
وكليات  الجامعات  ويدخلون  بالغش, 
القمة وهم جهالء. ويتخرج أجيال ال 
من  وننحدر  الدولة  لقيادة  يصلحون 
التربية  وزير  والدليل  ألسوأ  سيئ 
والتعليم الذي ال بجبد الكتابة بالعربية 
بين  يميز  وال  اإلمالء  في  ويخطئ 
الذال والزين وال يعي قواعد النحو. 

توجد  ال  العملية  الكليات  في     
من  خالية  فهي  وجدت  وإن  معامل 
أثناء  الحديثة.  العلمية  األجهزة 
محاضرات  بإلقاء  أقوم  كنت  عملي 
عن  المنصورة  جامعة  العلوم  بكلية 
كأستاذ  األسمدة  صناعة  تكنولوجيا 
أحد  أري  أن  يوم طلبت  وفي  زائر, 
أحد  وجدت  بالكلية.  الكيمياء  معامل 
المدرسبن يقف علي المنصة ويمسك 
بأنبوبتي اختبار ويشرح للطالب في 
المعمل كيف تتفاعل مادة ما مع مادة 
الطالب  يقوم  ال  لمذا  سألته  أخري. 
وكان  بأنفسهم  التجارب  بإلجراء 
الجواب المؤلم أن ليس هناك أدوات 
وال  كافية  كيماويات  وال  زجاجية 
درجة  طالب  حتي  معملية.  أجهزة 
يجدون  ال  الدكتوراه  أو  الماجستير 
أجهزة وال معامل. فطلبت أن يرسل 
إلي اثنين واحد من طالب الماجستير 
في  بأبحاثهما  للقيام  للدكتوراه  وآخر 
ما  بأحدث  المجهزة  الشركة   معامل 
معملية  أجهزة  من  العالم  إليه  وصل 
ألجراء بحثيهما تحت إشرافي. وقس 
العملية  الكليات  جميع  في  ذلك  علي 
والهندسة  والصيدلة  بأنواعه  كالطب 
يجيدون  ال  خريجين  منها  يتخرج 
الخلف,  إلي  التقدم  فيستمر  مهنتهم, 
أن ال يوجد دولة  حتي وصل األمر 
ورغم  خريجينا.  بمؤهالت  تعترف 
في  القورة  بفضل  يتشدقون  ذلك 
الدارس  تكبد  التي  التعليم  مجانية 
أولياء األمور  للجامعة  االبندائية  من 
بحرمون  أموال  من  لهم  طاقة  ال  ما 
بدفعوها  حتي  شيئ  أي  من  أنفسهم 
والدروس  والكتب  للكراسات  شراء 
مجانية  من  لها  تبا  أال  الخصوصية. 
مزيفة أدت لتقهقر الدولة حتي وصلنا 
إليه  سنصل  وما  فيه  نحن  من  إلي 

الحقا.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

معركة خفض الوزن

ملح الطعام

يمكن ان يعانى من دوخة وهبوط 
في الضغط بل وفى بعض األحيان 
الدرقية  الغدة  نشاط  في  هبوط 
اليود  عنصر  توافر  عدم  بسبب 

الموجود في الملح.

وكمية الملح المطلوبة يوميا هي 
واحسن  ملعقة صغيرة،  يعادل  ما 
 Sea هو  الطعام  ملح  أنواع 
الحتوائه  وذلك  الطبيعى    Salt
فيها  بما  المعادن  أنواع  كل  على 
عنصر اليود الهام للغدة الدرقية. 
اما عن ملح الطعام العادى او حتى 
 Iodized Sea عليه المكتوب 
السي  من  كثيرا  اقل  هو   Salt
يحتوى على  ال  ألنه  نظرا  سولت 
كل المعادن وحتى اليود الموجود 
اال  الجسم  في  استخدامه  يتم  ال 

بنسبة ضئيلة.

من  تعانى  كنت  إذا  والخالصة 
الكلى  او  القلب  او  الضغط  مرض 
او احتجاز الماء يجب االقالل من 
السي  واستخدام  الصوديوم  كمية 
سولت بنسب ضئيلة واالكثار من 

الخضر والفواكه
 

 ودمتم فى صحة

  د.تباسيم جندي

كثيرة  نصائح  حاليا  توجد  س: 
من  لإلقالل  الطعام  ملح  بتجنب 
فهل  الجسم  في  الصوديوم  كمية 

هذا صحيح؟

ج: نعم توجد حاليا حمالت كبيرة 
او منعه،  الطعام  لإلقالل من ملح 
الكثير او الصوديوم يرفع  فالملح 
في  الماء  ويحجز  الدم  ضغط  من 
الجسم ويشكل عبئا على الكليتين، 
استهالك  ان  تعلم  ان  عليك  ولكن 
الفرد من الصوديوم او الملح زاد 
الخمسين  السنين  في  جدا  كثيرا 
تناول  كثرة  بسبب  األخيرة 
األطعمة المصنعة من المخبوزات 
واالطعمة  والمخلالت  والسيلاير 
واللحوم  العلب  في  المحفوظة 
الباردة واالسماك المملحة وأنواع 
نسبة  في  العالية  المختلفة  الجبن 
صوص  والصوى  الصوديوم 
المحفوظة  الصوص  أنواع  وكل 

والبطاطس الشيبز بانواعها.

ومع االستهالك العالى للصوديوم 
التي تحتوى  األطعمة  تناول  وقلة 
مثل  البوتاسيوم  عنصر  على 
النسبة  تنقلب  والخضر  الفواكه 
في  والبوتاسيوم  الصوديوم  بين 
الجسم وتنتج االمراض المختلفة.

وبعض األشخاص يمتنعون تماما 
بها  اطعمة  وأي  الطعام  ملح  عن 
نسبة عالية من الصوديوم لدرجة 
معها ترى ان مستوى الصوديوم 
هابطا في التحاليل المعملية وليس 
هذا هو المطلوب، بل ان الشخص 

اشخاص  من  تسمع  مرة  من  كم 
الوزن  خفض  يحاولون  انهم  كثيرين 
بالطرق المدونة في الكتب او االنترنت 
من  تتعجب  هل  جدوى؟  بدون 
محاوالتك انت الجادة الشخصية أحيانا 
لخفض وزنك بدون فائدة؟ ما هو السر 
في نجاح البعض وعدم نجاح البعض 
اآلخر لتطبيق نفس البروجرام لخفض 

الوزن؟
توجد اآلن نظم غذائية كثيرة مختلفة 
لخفض الوزن منها اتكينز وسوسبيتش 
وويت واتشرز وغيرها، وكل نظام له 
نقائصه ومميزاته، ولكن ينبغي ان نفهم 
ان الغذاء الصحى المكتمل في عناصره 
الغذائية هو أحسن الطرق لفقد الوزن، 
والفواكه  الخضر  من  االكثار  بمعنى 
واالقالل من البروتين الحيوانى والبعد 
وتناول  المصنعة  الكربوهيدرات  عن 
المكسرات والبذور والبروتين النباتى.

انجح  ان  بالذكر  الجدير  من  ولكن 
الطرق الغذائية في إنقاص الوزن هي 
الكربوهيدراتية  المواد  من  تحد  التي 
ويكون التركيز على إنقاصها أكثر من 
المواد  فزيادة  الدهون،  على  التركيز 
مثل  المصنعة  المنقاة  الكربوهيدراتية 
المخبوزات والسيلاير واألرز األبيض 
والمشروبات الغازية والعصائر ترفع 
في  االنسولين  هرمون  مستوى  من 
بخزن  المنوط  الهرمون  وهو  الجسم 
ولذا  كطاقة،  حرقها  وعدم  الدهون 
الوزن  فقد  مراكز  من  كثيرا  ترى 
تحاول متابعة المريض بقياس مستوى 

االنسولين.
ترى  األحيان  بعض  في  ولكن 
المريض الذى يبذل كل هذه المحاوالت 
بدون  صحى  غذائى  نظام  اتباع  من 

نتيجة واضحة فما هو السبب؟
نعلم  ان  األسباب  طرح  قبل  وعلينا 
أسهل  الرجال  عند  الوزن  خفض  ان 

منه عند النساء وذلك بسبب وجود كم 
أكبر من العضالت لدى الرجال التي 
تساعد على استهالك أكبر من الطاقة، 
وأيضا كلما كان الوزن كبيرا كلما كان 
الوزن  وخفض  سهال،  الوزن  خفض 
عند تقدم السن أصعب منه في االعمار 

الصغيرة.
انقاص  تعيق  التي  األسباب  ومن 
الوزن هو الحساسية لبعض األطعمة، 
وال تحاول ان تتخيل هنا ان الحساسية 
تناول  عند  جلدى  طفح  وجود  بمعنى 
الطعام، فالحساسية يمكن ان تكون في 
وآالم  المفاصل  في  التهابات  صورة 
روماتيزمية او اضطرابات هضمية من 
ارتجاع معدى او سوء هضم او اسهال 
صورة  في  الحساسية  تكون  واحيانا 
التركيز عند  قدرة على  صداع وعدم 
أنواع األطعمة  الطعام، واشهر  تناول 
وما  القمح  هي  الحساسية  تسبب  التي 
يحتويه من جلوتين ومنتجاته ومنتجات 
االلبان، كذلك أحيانا تكون المكسرات 
او الفول السودانى او األسماك او فول 
الصويا هي سبب الحساسية. فاذا اردت 
ان تعرف ارتباط الطعام بالوزن بسبب 
هذا  عن  تمتنع  ان  حاول  الحساسية 
الطعام مدة 4 أسابيع وراقب وزنك فاذا 
بدأت في فقد الوزن هذا يعنى ان هذا 

الطعام هو المسبب.
ومن األسباب التي تمنع فقد الوزن هو 
تراكم السموم على الكبد بسبب استخدام 
العقاقير او تناول األطعمة الغير صحية 
العضو  والكبد هو  األطعمة،  كثرة  او 
الجسم  من  السموم  بإخراج  المختص 
يسهل  الى مركبات  تحويلها  ومحاولة 
إخراجها، وتجد عند كثير من المرضى 
يعنى  وهذا  الكبد  على  دهون  وجود 
الغذائي  التمثيل  على  الكبد  قدرة  عدم 
السموم، وهذا يحتاج  التخلص من  او 
الى عملية ديتوكس باستخدام األعشاب 

يقوم  ان  الكبد  يستطيع  حتى  الطبية 
بدوره في التمثيل الغذائي وإنتاج كل ما 

يحتاجه الجسم.
السبب  يكون  األحيان  بعض  وفى 
الغدة  وهى  الدرقية  الغدة  كسل  هو 
الغذائي  التمثيل  عمليات  تنشط  التي 
طاقة،  الى  الغذاء  وتحويل  الجسم  في 
تعطى  المعملية  التحاليل  كانت  فاذا 
الحدود  عند   TSH هرمون  نتيجة 
فقد  عملية  تكون  فلن  العالية  الطبيعية 
الوزن سهلة، فهى يجب ان تكون في 
 1.5 عند  الصغرى  الطبيعية  الحدود 
سهال،  الوزن  فقد  يكون  حتى  اقل  او 
وليس   T3 مقدار  معرفة  يجب  كذلك 
فقط T4 ألنه الصورة النشطة لهرمون 
قليال معناه   T3 فاذا كان الثيروكسين 
هبوط في نشاط الغدة الدرقية. وتوجد 
الغدة  نشاط  لتحفيز  طبيعية  طرق 
اليود  مثل  هامة  عناصر  من  الدرقية 
والسيلينيوم والزنك وبعض االحماض 

االمينية وبعض األعشاب الطبية.
وأحيانا يكون فقد الوزن صعبا بسبب 
االكتئاب  عقاقير  مثل  الطبية  العقاقير 

والضغط والسكر والقلب وغيرها.
الوزن  فقد  التي تعوق  العوامل  ومن 
المزمنة وذلك  التعرض للضغوط  هو 
بسبب ارتفاع مستوى الكورتيزول في 
الجسم وهو يؤدى الى ارتفاع مستوى 
على  يساعد  الذى  الدم  في  االنسولين 
الكورتيزول  يعمل  كما  الدهون  خزن 

على خفض كم العضالت.

هناك عالقة  ان  ننسي  ان  يجب  وال 
النافعة  البكتريا  ووجود  الوزن  بين 
في األمعاء مع وجود كمية كافية من 
النافعة،  البكتريا  للحفاظ على  االلياف 
فوجود البكتريا النافعة ووجود االلياف 
الطبيعية يساهم في اإلحساس بشعور 
االمتالء كما يساهم في عملية اإلخراج.

شهداء اقباط ماسبريو
11-10- 9

"وان مات يتكلم بعد"
بعد مرور اربعة اعوام كاملة على مذبحة ماسبيرو التى أدمت قلوب المصريين جميعا، 
تلك المذبحة التي سببت جرحاً هائال للمواطن القبطى خاصة وللمواطن المصرى عامة، 
الزالت الدولة بكل أجهزتها تماطل فى الحق و تكرم القتلة المسئولين عن إهدار الدماء 
الزكية و تطلق أبواقها االعالمية و لجانها االليكترونية سعيا لقتل الشهداء مرة اخرى، 
ولكن الحق يقف شامخ و الناطق بالحق "وان مات يتكلم بعد"، فبعد كل هذه المماطلة 
وتقسيم القضية الى جزئيين احدهم مدنى "خاص بالقتل بالرصاص" و االخر عسكري 
"خاص بالدهس" و عجز المحكمة المدنية عن التحقيق مع العسكريين و رفض المحكمة 
العسكرية التحقيق مع المسئولين الحقيقيين عن المذبحة و اهدار العدل بين هذه المحكمة 
وتلك نطالب السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرار لتشكيل جهة تحقيق ذات طبيعة خاصة 
يكون من صالحيتها االطالع على البيانات العسكرية لتحركات قوات تأمين ماسبيرو و 
التحقيق مع المسئولين المباشرين و الغير مباشرين عن المذبحة الموجود منهم في موقعه 

ومن احيل للتقاعد. 

فتلك  صفحاته  في  القتلة  اسماء  فوالذ  من  بحروف  ويكتب  محكمته  يشكل  التاريخ  ان 
الجريمة ال تسقط بالتقادم وقد أصبحت محفورة فى ذاكرة االنسانية جيل بعد جيل لن يمحو 
عارها اال محاسبة المجرم الذى قام بتك الجريمة ، ونعد الشهداء اننا لن نصمت وسنظل 
شهود حق على ما حدث وسنستمر في المطالبة بالمواطنة الكاملة والعدالة والمساواة التي 

خرجنا من اجلها في 9 اكتوبر.



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

 سادس فراعنة األسرة الثامنة عشر، ويعتبر أعظم حكام مصر 
وأحد أقوى االباطرة في التاريخ ، حيث أسس أول إمبراطورية 
مصرية في ذلك الوقت. ظلت تلك األمبراطورية حتى نحو عام 

1070 قبل الميالد حتى عهد رمسيس الحادي عشر.

 

وعبقرية  خارقة  شخصية  بسمات  يتمتع  الثالث  تحتمس  كان 
المعارك  ساحات  في  تحتمس  تدرب  مثيل  لها  ليس  عسكرية 
في األقصر. وقد اكسبته هذه التدريبات صالبة في شخصيته 
فيه  تحكم  كانت  الذي  الوقت  في  عظيمة  عسكرية  وخبرات 
بالفرسان  وزوده  نظاميا  وجعله  بالجيش  واهتم  حتشبسوت. 
القدماء  المصريون  أتقن  عهده  في  كما  الحربية،  والعربات 
بفضله صناعة النبال واألسهم التي أصبحت ذات نفاذية خارقة 
يعترف بها مؤرخوا أيامنا هذه. وتظهر لنا تماثيل تحتمس الثالث 
المناضل  مقومات  امتلك  وقد  العضالت  المفتول  الشاب  هذا 
والقائد، إذ في الوقت الذي كانت تحكم فيه حتشبسوت فكانت 
فلسطين  في  المصري  النفوذ  مناطق  مع  سلمية  سياسة  تتبع 
والنوبة ومع جيرانها، وكانت تهتم بالبحرية وترسل الحمالت 
التجاري،  للتبادل  لبنان  إلى بالد بونت وإلى سواحل  البحرية 
انتهزت بعض المحميات في سوريا والميتاني للتمرد على حكم 
المصريين ومعاداتهم. وبمجرد أن اعتلى تحتمس الثالث العرش 
بعد وفاة حتسبسوت كان ال بد وان يعيد السيطرة المصرية على 
تلك الحركات المعادية تأمينا لحدود البالد. تلك التبعات جعلته 
ملكا محاربا أسطوريا قام بستة عشرة حملة عسكرية على آسيا 
نفوذه هناك كما  يثبّت  ان  استطاع  )منطقة سورية وفلسطين( 

ثبت نفوذ مصر حتى بالد النوبة جنوباً.

وقد كان أمير مدينة قادش في سوريا يتزعم حلفا من أمراء البالد 

األسيوية في الشام ضد مصر وصل عددهم إلى ثالثة وعشرين 
جيشا وكان من المتوقع أن يدعم تحتمس الثالث دفاعاته وقواته 
على الحدود المصرية قرب سيناء إال أن تحتمس قرر الذهاب 
أراضيهم ضمن  في  الجيوش  هذه  لمواجهة  الضخمة  بجيوشه 
خطة توسيع االمبراطورية المصرية إلى أقصى حدود ممكنة 

وتأمين الحدود ضد جيوش المعتدين.

الجنود  بتدريب  وقام   ، والحصون  القالع  الثالث  تحتمس  بنى 
على أفضل التدريبات وأمدادهم بأسلحة مبتكرة قوية مثل النبال 
المستحدثة والتوسع في استخدام العربات في القتال . وفي حملة 
معركة مجدو قسم جيشه إلى قلب وجناحين واستخدم تكتيكات 
على  قام  ثم   . قبل  من  معروفة  تكن  لم  ومناورات  عسكرية 
رأس جيشه من القنطرة و قطع مسافة 150 ميال في عشرة 
أيام وصل بعدها إلى غزة ثم قطع ثمانين ميال أخرى في أحد 
عشر يوما بين غزة وأحد المدن عند سفح جبل الكرمل، هناك 
عقد تحتمس الثالث مجلس حرب مع ضباطه بعد أن علم أن 
أمير قادش قد جاء إلى مدينة مجدو وجمع حوله 230 أميرا 
بجيوشهم وعسكروا في مجدو المحصنة ليوقفوا تقدم تحتمس 
الثالث وجيشه. كان هناك ثالثة طرق للوصول إلي مجدو اثنان 
ممر ضيق  الثالث  و  الكرمل  جبل  سفح  حول  يدوران  منهما 
ولكنه يوصل مباشرة إلى مجدو وقد أستقر رأى تحتمس على 
موازيين  قلبت  مغامرة  في  الثالث  الممر  من  الجيش  يمر  أن 
في  الجيوش  مغامرات  أخطر  من  تعتبر  و  بعد  فيما  المعركة 

العالم القديم.

استدعى اتخاذ ذلك الممر في التقدم لمفاجأة األعداء أن يحمل 
عرباتهم  إلى  باإلضافة  الحربي  عتادهم  المصريون  الجنود 
ليسهل  الحربية  العربات  يفكون  فكانوا  وأحصنتهم  الحربية 
حملها وتسللوا عبر الممر الضيق في مجموعات صغيرة وكان 
ذلك مجازفة كبيرة على الجيش ألن يتخذ تحتمس الثالث هذا 
التالية  الساحة  على  المعسكرين  األعداء  يفاجئ  كي  الطريق 

على الممر.

فسيحين  طريقين  نهاية  عند  تمركزت  قد  العدو  قوات  كانت 
معتقدة أن الجيش المصري سيأتي من أحدهما أو من كليهما. 
في فجر اليوم التالي أمر الملك تحتمس الثالث الجيش بإعادة 
تركيب العربات الحربية واالستعداد للهجوم المفاجئ. وهجمت 
دائرة  المقدمة على شكل نصف  في  قواته وكان على رأسهم 
على مجدو فكانت المفاجأة أن يبادرهم المصريين بهذا الهجوم 
الكاسح فاضطربوا وفقدوا توازنهم حتى أصبحت جيوشهم في 
حالة من الفوضى وعدم النظام وبدأ قادة الجيوش والسرايا في 
الملئ  ومعسكرهم  الكبيرة  عرباتهم  وراءهم  تاركين  الهروب 
بالغنائم ليدخلوا المدينة المحصنة. وبسبب انشغال أفراد الجيش 
المصري بجمع الغنائم تمكن اآلسيويون من الهروب إلى المدينة 

وتحصنوا فيها. كانت تبعة انصراف الجيش في جمع المغانم 
االعداء  جيوش  على  القضاء  بإمكانهم  كانوا  الذي  الوقت  في 
لحصار  الثالث  تحتمس  اضطر  أن  الكامل  النصر  وتحقيق 
مجدو سبعة شهور طويلة حتى أستسلم األمراء وأرسلوا أبنائهم 

حاملين األسلحة لتسليمها إلى الملك تحتمس الثالث.

في  ويؤكد  القديمة  مصر  في  القدامى  المؤرخين  أحد  ويقول 
نصوصه عن قوة مصر في عصر تحتمس الثالث ويقول )ال 
المصري  الجيش  تواجه  ان  تستطيع  األرض  في  قوة  توجد 
هو  عبقرى  ملك  بقيادة  وفاز  فائقا  عسكريا  تدريبا  نال  الذي 
فرعون مصر العظيم تحتمس الثالث(. وعاد الجيش المصري 
وملكه الملك تحتمس الثالث إلى مصر ومعهم من أبناء األمراء 
عددا ليعيشوا في مصر تحت مراقبة المصريين لكي ال يجرؤ 

األمراء على التمرد مرة ثانية.

ان  استطاع  قوى  بحرى  أسطول  بأنشاء  الثالث  تحتمس  اهتم 
يبسط سيطرته على الكثير من جزر البحر المتوسط مثل قبرص 
وأيضا بسط نفوذ على ساحل فينيقيا )سواحل لبنان وفلسطين 
حاليا(. بذلك هو أول من أقام أقدم امبراطورية عرفها التاريخ، 
امتدت من أعالى الفرات شماال حتى الشالل الرابع على نهر 
في  امبراطورية  وأغنى  أقوى  مصر  وأصبحت  جنوبا.  النيل 

العالم عاش فيها المصريون قمة مجدهم وقوتهم.

يُلقب  وكذلك  االمبراطوريات(  بـ)أبو  الثالث  تحتمس  يلقب 
التاريخ(  إمبراطور في  الشرق( وكذلك )أول  )نابوليون  باسم 
مر  على  العسكرية  تاريخ  في  الفذة  العبقريات  من  يُعد  إذ 
الكليات  من  العديد  في  العسكرية  خططه  وتُدرس  العصور، 
قام  العالم: وهو أول من  أنحاء  العسكرية في جميع  والمعاهد 
بتقسيم الجيش إلى قلب وجناحين، وقد أستعانت اإلمبراطورية 
البريطانية بالعديد من خططه في معاركها، خاصة ما قام به 
اللورد اللنبي )و هذا هو اللنبي االصلي و ليس محمد سعد ( في 
معاركه ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى وكان 
لهذه السياسة الحكيمة اثرها في تماسك األمبراطورية المصرية 

لمدة قرن من الزمان ونشر الثقافة المصرية هناك.

حتتمس الثالث الفرعون األسطورة )1(
)1425 ق.م.(

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

gmail.com
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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. 

$610.96* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of August 31, 2015): $7.12  

14044.94 
0.0435 
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VOTEVVVVVVVVOTEOTEOTEOTEOTEOTEOTEOTEON OCTOBER 19, FOR:

 Bob Dechert Brad Butt Wladyslaw Lizon

Julius Tiangson

Mississauga–Erin Mills
BobDechert.ca

Mississauga–Streetsville
BradButt.ca

Mississauga East–Cooksville
VoteLizon.ca

Mississauga Centre
JuliusTiangson.ca

Oakville North–Burlington

 بيع وشراء  وايجار العقارات خـدمـة
 فرص لألستثمار العقارى بأسعار ما قبل األنشاء 

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  
SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 
ey@edwardyacoub.com 

 
Right At Home 

Realty Inc. 
 Brokerage 

 

لقيمة بيتك، افضل استثمار : اتصل لتحصل على استشارات مجانية
شراء الشقق، مشاريع تجارية، األيجارات، امتيازات للقادمين الجدد 

 والمشترين ألول مرة، استثمار لشقق فى قلب تورنتو مع دراسة للجدوى 

 هل تفكر فى بيع بيتك؟
نهيئه لك على احسن مايكون 

 وبتقييم مدروس بدقة
 لنحصل على احسن سعر ممكن

 ويباع بأسرع مما تتوقع 

 خـدمـة 
 

 متميزة

خدماتنا المتميزة تمتد الى ما بعد البيع او الشراء 
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2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler2D Echo Doppler
Exercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress TestingExercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress TestingCardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring24-Hours Blood Pressure Monitoring
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عيد الشكر في كندا

يرجع تاريخ عيد الشكر في كندا الي االيام االولي من تاريخ كندا حين قام 
السكان االوائل بتقديم الشكر لاللهة علي 
مهرجانات  واقاموا  المحاصيل  وفرة 
للحصاد ، وفي عام 1578 بعد رحلته 
الممر  الكتشاف  الناجحة  غير  الثالثة 
المستكشف  وصل  الغربي  الشمالي 
نيوفوندالند  الي  فروبيشر  مارتن 

والبرادور بسالم وقام هو وطاقمه باقامة صالة وعيد كبير لشكر الرب علي 
نجاتهم من هذه الرحلة الطويلة والشاقة ، وبعد عدة عقود وفي عام 1604 
مع  كبيك  مدينة  مؤسس  و  الفرنسي  المستكشف  تشامبليون  صموئيل  قام 
طاقمة باقامة عيد كبير للشكر وتقاسموا االطعمة مع جيرانهم من الشعوب 
النتهاء  للشكر  عيد  باقامة  هاليفاكس  سكان  قام  عام 1763  وفي  االولي، 
جاء  االمريكية  الثورة  انتهاء  بعد  و  سنوات  سبعة  استمرت  التي  الحرب 
المواليين النجلترا الي كندا واحضروا معهم االطعمة التقليدية من الديوك 
الرومية وقرع العسل ومنذ ذلك الحين اتخذت كندا يوما لتشكر فيه الرب 
وتتشارك  حياتهم  في  شئ  كل  علي  ليشكروا  الفرصة  فيه  الناس  وينتهز 

العائالت واالصدقاء  معا في االحتفال باالطعمة التقليدية لهذه المناسبة.
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أوتاوا تطالب مونتريال بوقف القرار اخلاص بالقاء 
مياه اجملاري في نهر سانت لورانس 

مونتلایر : طلبت الحكومة الفيدرالية من عمدة  مدينة مونتلایر ان  يوقف قرار 
القاء 8 بليون ليتر من مياه الصرف الصحي في نهر سانت لورانس ، وقالت 
وزيرة البيئة في الحكومة الفيدرالية  ليونا إجلوكاق في بيان لها انها تريد مزيدا 
القاء مياه الصرف الصحي في  البيئية المترتبة عن  من الوقت لدراسة االثار 

النهر ، وقد خططت مدينة مونتلایر اللقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة في النهر بين 18 و25 اكتوبر ، ويقول 
المسؤولين في المدينة انهم مضطرون لهذا الن اعمال الصيانة سوف تغلق مؤقتا  ثلث مرافق معالجة مياه المجاري 
وليس هناك مكان اخر يمكن القاء مياه المجاري فيه ، وقالت الوزيرة ان نهر سانت لورانس هو احد الممرات المائية 
االكثر اهمية في كندا بوصفه موطنا للعديد من انواع الحيتان واالسماك وهو يوفر مياه الشرب للماليين من الكنديين 
ويتمتع به سكان كبيك للترفيه عن انفسهم ، وقالت انها تطالب عمدة المدينة ليوقف قراره هذا حتي يتم تقييم سليم لالمر 
، وقام سكان مونتلایر بتقديم عريضة لوقف قرار المدينة ووقع عليها 70 الف فرد ، وكتبت عضوة مجلس الشيوخ 
االمريكي باتي ريتشي من نيويورك خطابا الي اللجنة المشتركة الدولية لحماية نهر سانت لورانس والبحيرات العظمي 
في شمال امريكا ليحققوا في قرار مدينة مونتلایر وقالت ان كمية مياه المجاري التي ستلقي في النهر تعادل 2600 حمام 
سباحة من حجم حمامات السباحة االولمبية مملؤة بمياه الصرف الصحي ولهذا يحتاج االمر الي المزيد من الدراسة 

ولكن عمدة مدينة مونتلایر يصر علي ان قراره هو الصحيح .

رئيس وزراء مقاطعة نيوفوندالند والبرادور يطلق 
مبادرة الدخول السريع للعاملني  املهرة من  

املهاجرين 
اعلن رئيس وزراء مقاطعة نيوفوند الند والبرادور بول دافيذ يوم االربعاء 7 اكتوبر  

عن مبادرة جديدة تهدف لجذب عدد كبير من العمال المهرة للمقاطعة حيث سيتم قبول 550 طلب سنويا  باالضافة الي 
500 من التعيينات تحت برنامج المقاطعات لترشيح المهاجرين المهرة وقال بول انه في سوق العمالة المتطور ينبغي 
ان يكون لدينا افضل االدوات المتاحة للتاكد من ارباب العمل لديهم وسيلة لالتصال بالعمال المهرة المحتاجين اليهم وان 
الدخول السريع ) اكسبرس انتري ( للعمال المهرة المهاجرين سوف يوفر الرباب العمل القدرة علي تحديد واختيار 
المرشحين لتلبية احتياجاتهم من العمالة وذكر البيان الذي القاه رئيس وزراء نيوفوند الند ان هناك اتفاق مع الحكومة 
الفيدرالية لتخليص هذه الطلبات في غضون ستة اشهر او اقل مما سيقلل وقت االنتظار بمقدار النصف ولكن يجب 
علي ارباب العمل ان يثبتوا انهم لم يكونوا قادرين علي ملئ الوظائف الشاغرة لديهم من مواطنين المقاطعة وان يعلنوا 
عن الوظائف الشاغرة لمدة 6 اسابيع واذا لم يكن هناك من يشغلها فان ) اكسبرس انتري ( ستشجع عمال مهرة اكثر 
لياتوا الي المقاطعة ويعتبروها منزلهم وهذا هو المفتاح لزيادة عدد السكان فيها ،وقال رئيس الوزراء ان اهم اولوياتنا 

ان نوظف مواطنينا في نيوفوند الند والبرادور .

هاربر يقول ان حكومته ستعطي اولوية اللجوء 
للفئات االكثر ضعفا ويطلب التحقيق في تسريب 

معلومات عن الالجئني الي وسائل االعالم
نفي ستيفن هاربر زعيم حزب المحافظين االدعاء بان مكتب رئيس الوزراء يتدخل في 
اختيار الالجئين من سوريا وقال ان تلك القرارت التتم من قبل السياسيين ، وتوجه احد الصحفيين بسؤال له عن تقرير اعده 
رئيس مكتب انباء سي تي في في اوتاوا يقول ان العاملين في مكتب رئيس الوزراء يتحققون من هوية المتقدمين بطلب 
اللجوء ليتاكدوا انهم من االقليات المضطهدة وهم ايضا يثبطون ادارة الهجرة والجنسية لقبول الالجئين من السنة او الشيعة ، 
وقال هاربر للصحفيين اننا نعطي االولوية للناس االكثر ضعفا وهذه سياستنا في قبول المهاجرين وان االقليات الضعيفة من 
المجموعات الدينية في سوريا والعراق المستهدفين من قبل ) داعش( وحلفائها البادتهم  لهم االولوية في القبول ، وان االقليات 
الدينية والعرقية ليسوا بالضرورة ان يكونوا مسيحيين بل ان هناك ايضا اقليات مسلمة مستهدفة و ان العاملين في مكتب 
رئيس الوزراء لم يعدوا تقرير بشان اختيار الالجئين ، ومن ناحية اخري طلبت حكومة هاربر من الشرطة الفيدرالية ان 
تحقق في تسرب اخبار عن االجئين الي وسائل االعالم وبدات الشرطة التحقيق في هذا الن تسريب المعلومات غير اخالقي 
وغير قانوني .و الثقة في الجمهور والمسؤولين المنتخبين هو حجر الزاوية لممارسة الديمقراطية في كندا كما قالت الشرطة.

أونتاريو تشجع الطالب علي االقبال  للعمل في مجال الزراعة
تورنتو ؛ قامت عضوة البرلمان من حزب المحافظين ليزا طومسون في حكومة اونتاريو الليبرالية بدعوة جميع االحزاب لدعم 
اقتراحها الذي يدعو لضم وظائف قطاع الزراعة وقطاع االغذية الي دليل الوظائف المتاح في المنهج الدراسي للصف التاسع 
والعاشر ، وقالت الواقع ان اي خريج من برنامج الزراعة من جامعة جولف يجد ثالثة وظائف في انتظاره فورا وقالت ليزا نحن 
بحاجة الي تثقيف شبابنا بالفرص المدهشة المتوفرة في قطاع الصناعات الغذائية هنا ، واشارت حكومة اونتاريو الي اعتزامها العمل 
باقتراح ليزا وقالت ينبغي ان يعرف الشباب ان هناك فرص متاحة في هذا القطاع وقال عضو البرلمان ارثربوتس مساعد الوزير 
للشئوون الزراعية ان الزراعة الحديثة تتطلب معرفة متقدمة بالعلوم واالقتصاد والتسويق والتكنولوجيا لتكون ناجحة وقال اتحاد 
اونتاريو للزراعة والذي يمثل 37 الف اسرة من المزارعين ان قطاع الزراعة حيوي لالقتصاد ويجب ان يدرس الطالب حماية 
البيئة واستخدام العلوم الحديثة والتكنولوجيا لزيادة االنتاج وقال المدير التنفيذي لمعهد اونتاريو لتعليم الزراعة واالغذية ان الطالب 
ليس لديهم اي فكرة واقعية عن كيفية الحصول علي الطعام ويحتاجوا ان يعرفوا الحقيقة عن االعمال الزراعية والمزارع وحتي يتم 
ذلك سيكون هناك نقص في العمالة في الصناعات الغذائية وسيكون هناك حوالي 74 الف وظيفة شاغرة في كندا بحلول عام 2022 

أونتاريو تزيد املعدات الالزمة لصيانة الطرق 
السريعة في فصل الشتاء 

ستخصص حكومة اونتاريو المزيد من 
معدات صيانة الطرق في فصل الشتاء 
الظروف  لمنع  محاولة  في  العام  هذا 
خالل  المقاطعة  شهدتها  التي  الخطيرة 
العاصفة الثلجية في نوفمبر عام 2014 
انباء سي  تقرير من  ، وبعد ان كشف 

تي في عن ان شركة كاريليون التي عينتها الحكومة لضمان سالمة جزء من 
الطريق السريع المسمي ) طريق الملكة اليزابيث( تواجه غرامة مقدارها 
التي  الثلجية  العاصفة  اثناء  منها  بالمطلوب  القيام  لعدم  دوالر  الف   500
نوفمبر 2014 حيث تساقطت خمسة سنتيمترات  تورنتو في 19  شهدتها 
من الثلوج علي منطقة تورنتو الكبري ولم يتم نثر اي ملح او رمال علي 
سائقوا  وواجه  وميسيوجا  واوكفيل  برلينجتون  مدينة  في  السريع  الطريق 
العربات ظروف خطيرة ، ولهذا فان وزارة النقل والمواصالت في اونتاريو 
تبحث بتدقيق في اداء الشركات المتعاقد معها اثناء العواصف الثلجية في 
في  التشريعي  المجلس  في  المحادثات  من  فترة  ، وخالل  الماضي  الشتاء 
اونتاريو تقدم نائب حزب المحافظين بسؤال لوزير النقل عن كيف ستتعامل 
الوزارة مع عقود شركات صيانة الطرق لفصل الشتاء القادم وهل يستطيع 
الوزير ان يتعهد للسائقين بان سالمتهم لن تكون في خطر هذا الشتاء بعد ان 
تم تخفيض معدالت عقود صيانة الطرق التي ادخلت عام 2009  ؟  ورد 
الوزير ستيفن ديل بانه سيكون هناك المزيد من المعدات في المناطق النائية 
والريفية والمدن تحضيرا لموسم الشتاء القادم ، واضاف قائال انه سيكون 
لدينا سوائل مضادة للتجمد علي الطرق في مواجهة العواصف الشتوية حتي 

يقل انزالق العربات عند سوء االحوال الجوية . 
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كندا متنح حق اللجوء لرجل 
صومالي عبر النهر االحمر 
في امريكا ليلجأ الى كندا 

في  االنسان  في حقوق  يعمل  ساماثار  يحيي  كان 
من   فهرب  حياته  وهددت  هناك  االرهابية  الشباب  جماعة  واختطفته  الصومال 
الصومال تاركا زوجته واربعة اطفال ، ووصل الي البرازيل وسار في الغابات 
المتحدة فاحتجزته السلطات  حتي وصل الي كولومبيا ومنها رحل الي الواليات 
هناك وصدر امر بترحيله ولكنه توجه الي شمال البالد ووصل الي شاطئ النهر 
االحمر الواقع علي الحدود بين  مانيسوتا وشمال والية داكوتا في امريكا و الذي 
اعتقد انه سيوصله الي كندا فقام بالسباحة فيه علي الرغم من التدفق السريع لمياهه 
وبرودته الشديدة  وبعد فترة من السباحة  وصل الي شاطئ  ال يعرفه وعبر العديد 
من المزارع قبل ان يقابلة رجل صالح قدم له مالبس واوصله الي وكالة خدمات 
الحدود الكندية ، وقام بيت ضيافة الالجئين في وينيبيج باستقباله والتكفل به حتي 
حكم له مجلس الهجرة  بمنحه حق اللجوء وبهذا يستطيع التقدم بطلب للحصول 
علي االقامة في كندا وعندئذ سيكون قادرا علي احضار زوجته واطفاله ، ورحلة 
يحيي الي كندا التي استغرقت عاما توضح الي اي مدي يكون االنسان علي استعداد 

الحتمال المخاطر لينقذ حياته

مجلس ادارة مدارس منطقة فيكتوريا في 
نوفاسكوتيا يوقف نشاط الرقص للطالب من 

الصف السادس الي الثامن 
نوفاسكوتيا ؛ قرر مجلس ادارة المدارس في منطقة  فيكتوريا بجزيرة كيب بيرتون 
الي الصف  السادس  للطالب من الصف  الرقص  ان يوقف نشاط  نوفاسكوتيا  في 

الثامن وقال دوني هولند منسق الخدمات المدرسية ان هناك نشاطات افضل لخلق مناخ ايجابي لهذا العمر وقال نحن ال نقول 
ان الرقص شر بل فقط نحاول ان نضع فلسفة جديدة للصفوف المتوسطة ، وذلك الن هؤالء الطالب وهم في سن العاشرة 
او الحادية عشر ال يكونوا ناضجين بعد او جاهزين للضغوط االجتماعية التي تتصل بالعالقات التي تصاحب الرقص ونحن 
نريد ان تكون لدينا نشاطات مناسبة لنموهم البدني وتكون اكثر فاعلية في خلق مناخ ايجابي في المدرسة وتكون نشاطات 
مهمة لتحصيل الطالب وسيؤثر هذا القرار علي 3 االف من الطالب في 15 مدرسة . وقوبل القرار ببعض المعارضة من 
المجتمع وقدم الناس هناك التماس علي االنترنت العادة هذا النشاط ووقع عليه 1400 فرد وذكر االلتماس ان معظم االطفال 
يتصرفون بشكل جيد ومناسب لمستوي المرحلة وان الرقص كان دائما سبب متعة لهم ومكان ليجتمع فيه االطفال معا . وقال 
دوني هوالند ان مجلس ادارة المدارس استمع لبعض ردود الفعل السلبية حول التغيير هناك ولكن العديد من اولياء االمور 

يؤيدون قرار المجلس.



القول،،،،،  فى  الصراحة  يحب  ألكل 
لكن البعض يزدريها ويرى فيها فجاجة 
الدبلوماسية  عن  وخروج  اللفظ  فى 
له  تعرضت  ما  أذكر  زلت  ما  والذوق. 
صراحتى....  بسبب  الصغيرة  وأسرتى 

رفعت سماعة الهاتف وجائنى صوته

الدكتور  أنا  عماد،،  أستاذ   •
جمال جاركم فى دسوق.

كيف  يادكتور،  أهاًل  نعم.....   •
حال األسرة الكريمة الوالدة وشقيقاتك؟

بخير ونحن مشتاقون لرؤياكم   •
أريد  ألنى  أطلبك  واألوالد،،،  والمدام 
يهم  كما  يهمك  موضوع  فى  رأيك 

أسرتى.

أثرت  يادكتور،،  خير   •
فضولى.

أستاذ عماد،، أختى الصغيرة   •
ماريان تقدم إليها شاب يطلب يدها ونحن 
ال نعرف عنه كثيراً سوى أنه من عائلة 
معلومات  وهذه  محترمة ويعمل محامياً 
ال تكفى للحكم على الشاب،، وألنك فى 
مقام عمها رأينا أن نأتنس برأيك قبل أن 

نوافق أو نرفض.

بهذا  أنا  عالقتى  وما   •
الموضوع؟

ألشاب إبن عمة السيدة حرمك   •
األسكندرية،،  فى  ويعيش  إسمه رؤوف 
مرات  عدة  زاركم  أنه  منه  علمنا  وقد 
إلى  باإلضافة  كمعارف  أسمائكم  وذكر 

القرابة التى تجمعكم.

أقرر  جعلتنى  هاجمتنى  كثيرة  أفكار 
إنهاء الموضوع 

تصاهرون  أنتم  يادكتور...   •
فى  أزايد  أن  أريد  وال  عريقة  عائلة 
وصف محاسنها فال تنسى أنها أصبحت 
ومركزه  خلق  على  والشاب  عائلتى 

اإلجتماعى يٌشّرف أى أسرة 

أعطى  لن  عماد..  أستاذ   •
أنه  أنت  قررت  إذا  إال  للشاب  كلمتى 
مقام  فى  هى  ألتى  ألختى  زوجاً  يصلح 
ألسمع  أسبوعين  بعد  سأطلبك  إبنتك،، 

رأيك النهائى فى هذا اإلنسان.

باستغراب:  إلّى  زوجتى  نظرت 
ترى  هل  موافق؟  بأنك  تخبره  لم  لماذا 
فى رؤوف أى شائبة تجعلك تتردد؟ إنه 

شاب يسعد أى أسرة أن تصاهره. 

لم  ما  لك  سأحكى  آمال،   •
يكون  أن  أخشى  أنا  آخر،  إلنسان  أقله 
تذكرين  يتعاطى،،،  أو  مريضاً  رؤوف 
رؤوف  وكان  روز  ألختك  زيارة  آخر 
حاضراً يشع على الجميع بحديثه وخفة 
دواء  يتعاطى  أنه  الحظت  لكنى  ظله، 
خالل  مرات  أربع  متقاربة.  فترات  فى 

خطورة  له  أوضحت  ولما  ساعتين 
بانه  أجاب  الدواء،  تناول  من  اإلكثار 
أصبح الزماً له وال يستطيع التوقف عنه 
وإال هاجمه صداع رهيب ال يقوى على 
تحمله، وأضاف: قد أكون أمام القاضى 
فأفقد  الصداع  نوبة  وتهاجمنى  أترافع 
توازنى وأقع مغشياً علّى..... يازوجتى 
العزيزة أنا لم أتحدث بذلك ألى كائن،، 
فى  ليضعنى  جمال  الدكتور  يأتى  أليوم 
باإليجاب  عليه  أرد  اسوأ موقف،،، هل 
يكون  وقد  المعلومة  هذه  عنه  وأخفى 
أصارحه  أو  تعيسة؟  لحياة  سبباً  ذلك 
بما أعرف فأتسبب فى تحطيم آمال هذا 

اإلنسان؟

أنت محق، ولكن أال يمكن أن   •
تعتبر نفسك ال تعرف؟

مستحيل، ضميرى ال يسمح..   •
الورطة؟  هذه  من  أخرج  كيف  ياإلهى 
بطرح  يقوم رؤوف  أن  ألحل  وجدتها،، 
هذه المسألة أمام جمال، قد يكون قد تم 
عالجه وبرىء من الحالة أو أنه مستمر 
فى العالج وقد يكون األمر برمته أوهام 
ذلك.  سيقرر  كطبيب  جمال  والدكتور 
وألنى ال أستطيع محادثة رؤوف فى هذا 

األمر، فإننى سأهاتف روز:

زيارتنا  تذكرين  روز...   •
رؤوف  عمتك  إبن  وكان  لكم  األخيرة 
المفاجأة  وقع  أسمع  كنت  حاضراً...... 
عليها وأنا أقص ما تفوه به الشاب، أليوم 
طلب منى صديق وجارنا السابق........ 
المطلوب منك وأنت أقرب واحدة لعمتك 
وأوالدها أن يتقدم رؤوف ويعرض على 
والدكتور  الصحية  حالته  الفتاة  شقيق 

سيتفهم الموقف ويقرر.

ال أستطيع أن أفاتحهم فى أمر   •
كهذا.. أنت ال تعرف عمتى.

إذا  منى  أحد  يغضب  ال  إذن   •
أفشيت هذا السر، لقد ٌوضعت فى مأزق، 
أكون  أو  وصديقى  ضميرى  أخون 
أحبه  الذى  عمتك  إبن  تعاسة  فى  سبباً 
أسبوعين  قبل  عنده.  الحل  كأوالدى، 
سيسألنى الدكتور جمال،، فبماذا أجيب؟ 
إن لم يتقدم بنفسه ويعرض األمر كاماًل 
أمام شقيق الفتاة وآثر أن يخفى هذا األمر 
فهذا يعنى أنه يخشى من الحقيقة ويكون 

هذا الزواج مبنى على غـــــش.

الذى  الحل  أن  المحادثة عالماً  أنهيت 
أنشده بعيد المنال، روز لن تتدخل خوفاً 
من الشاب وعمتها، وأن علّى أن أحسم 
ألقرر  األسبوعين  مرور  قبل  أمرى 
من  اإلنسحاب  أو  الحق  مع  الوقوف 
المعركة،، وحتى األخيرة .. اإلنسحاب 

سيٌفسر بأنه رفض للشاب.

تناقشت مع زوجتى وأختها وأوضحت 
الفتاة  مستقبل  موقفى،  صعوبة  لهما 
إخفاء  وعدم  المصارحة  على  يتوقف 
وصلت  رؤوف؟  يخفيها  فلماذا  الحقيقة 
بانتهاء  مسدود.  طريق  إلى  المناقشات 
الهاتف  عبر  صوته  جائنى  األسبوعين 

وبسؤال مباشر: ما رأيك؟

هذا  وهل  المرح:  أتصنع  وانا  سألته 
سوياً  تجلسا  ألم  عنه؟  يٌسأل  شخص 
اآلسرة  شخصيته  وجذبتك  وتحادثتم 

ومرحه وانطالقه وإقباله على الحياة؟

هذا  كل  أعرف  عماد  أستاذ   •
هو  رؤوف  واحدة:  جملة  أريد  لكنى 

الزوج المناسب لشقيقتك ماريان.

بكل  نعم  جمال،،،  دكتور   •
الزوج  هو  العبارة،  هذه  أقول  فمى 
أننى  يؤرقنى  فقط  لكن...  المناسب،،، 
قد الحظت إكثاره من تناول األسبرين، 
أعرفه وقد  ما  قلت كل  قد  أكون  وحتى 
عن  تسأله  أن  أرجو  فإننى  وهماً  يكون 
ذلك حتى يطمئن قلبك وقلبى أيضاً على 

مستقبل إبنتى ماريان.

ولن  الشكر  غاية  أشكرك   •
أتسرع فى الحكم قبل معرفة الحقيقة

زيارة  فى  المزعجة،  األخبار  جائتنا 
واجهه  )العروسة(  بيت  إلى  رؤوف 
له  الصحية  الحالة  عن  بسؤال  شقيقها 
وهل يتعاطى أدوية بصفة دورية ولماذا 
من  للتهوين  الشاب  محاوالت  ورغم 
األمر فإن إسم الدواء الذى يتعاطاه جعل 
الطبيب يتعرف على الحالة التى يعانيها 
قد  بحيث  الخطورة  من  وأنها  الشاب 
تؤدى إلى فقد البصر، وقد إنتهت المقابلة 
ما  الفتاة  أن  بحجة  العريس  رفض  إلى 
زالت صغيرة، وأنت تتمناك ألف أسرة 

زوجاً إلبنتهم.

ما حدث  الدكتور جمال سرد  وأكمل 
بأن شكرنى على صراحتى التى أنارت 
وأنقذت  الزواج  هذا  ومنعت  طريقهم 
بقية  إلى  أستمع  لم  من........،،  شقيقته 
وحزن  ثقيل  غم  داهمنى  فقد  الحديث 
الشاب ليس من  قاهر وتعاطف مع هذا 
وكنت  فشل  الذى  الزواج  مشروع  أجل 
ينتظر  ما  بسبب  وإنما  ذلك  سبب  أنا 
الصحية،،  حالته  تطورات  من  الشاب 
لكنها  الهموم  شاركتنى زوجتى فى هذه 
لم يكن أمامك  قائلة:  آزرتنى فيما فعلته 
خياراً وقد فعلت الصواب،، أما شقيقتها 
تلومنى  الحياد، ال  فقد وقفت على  روز 
على صراحتى وال تؤيد ما فعلت مراعاة 

لشعور العمة وأوالدها.

 بضعة أيام مرت وجاء صوت العمة 
فى الهاتف تحادث زوجتى: كتّر خيرك 
ياآمال أنت وزوجك، هل نحن أعداء لكم 
إلى هذه الدرجة؟ وقبل أن تدافع زوجتى 
ال  النيران:  إطالق  إستمر  وعنى.  عنها 
تقولى عمتى بعد اليوم،، ولن أدخل بيتكم 
ال فى فرح وال فى حزن........ أغلقت 
كأنها  ساهمة  زوجتى  ووقفت  الخط 

أصيبت فى حادث. سألتها:

الذى  ما  ذلك  نتوقع  ألم   •
تثور  أن  الحق  ولها  إبنها  إنه  يضايقك؟ 

من أجله.

إننى  ألمى،  سبب  هذا  ليس   •
متشائمة من عبارتها: لن أدخل بيتك فى 

فرح أو حزن.
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مـني يطـــولك
عزت حلمى 

شدي حيلك مدي طولك 
انتى عاليه ومين يطولك
التاريخ بدياته أرضك
والحضارة هي فرضك

والحياة ف طولك وعرضك
عمرها من عمر نيلك

شدي حيلك
ما تلوميش ناكر جميل
أو تعاتبي جبان ذليل

دي النفوس الضالة ياما
مين يلبسهم كمامة

دول شويه من أللئامه
جمعوهم ع الفتات
علموهم خد وهات
دربوهم ع الشتايم
يركعوا لكل الواليم

واللي منك خان واليم
يوصلوا له ف الشتات
يشتروا منه حكايات
يصنعوا منها دليلك

شدي حيلك
بالسفالة يناقشوا حالك

ينهشوا ف عرضك ومالك
يقلبوا نصرك هزا يم
يوصفوا مجدك مهالك

واللي سالك
يفتحوا له ألف باب

الجل يتغزل في حسنك بالسباب
الجل ما يرمي محاسنك 

بالتراب
الجل ما يوصف عمارك 

بالخراب
حتي لو كان ابن نيلك

شدي حيلك

ما أنتي أصلك يا أميرة
فاتحه بابك للجميع       

للي حبك واللي سبك
واللي خارج ع القطيع

واخده عهد ما تطفي شمعه
أو قلم يوم تكسريه

ما في مره وكنتي مانعه
رأي أو رد يعاديه

همه عايشين ف الجز يزه
مأسورين حاسين بغيرة

وبعيونهم الذليله
ما يشو فوش غير بس ليليك

شدي حيلك
النفوس الضالة تعوي
تحكي بالباطل وتروي
معدنك يبرق ويضوي
لما يلحس فيه لسانهم

هما ورا أسوار بيبانهم 
محرومين

هما بالخوف في وطنهم 
مقهورين

وأنت وسط الكون يا صابرة
ومن سنين

كنتي في زمن الجهالة
نور بيهدي الحيرانين

كنتي آيه ف كل مله وكل دين
كنتي يا بلدي الكبيرة
وهمه لسه صغيرين

وأنتي يا مصر الكبيرة
وهمه لسه صغيرين

الناس  يقوله  مرسل  كالم   •
ليعلنوا عن غضبهم

فى  إبننا  أن  نسيت  هل   •
الكالم  هذا  العام.  هذا  العامة  الثانوية 

فأل سيء.

دعك من هذه الخزعبالت.   •
أهلل موجود ونحن فى حماه .

كنت فى زياة لعم زوجتى الذى هو 
خال رؤوف، وسردت على مسامعه 
بالسؤال  وأنهيته  بأكمله  الموضوع 
أنا  دائماً: هل  فى رأسى  يتردد  الذى 
أخطأت ألنى قلت الحقيقة التى أعرفها 
ولم أخفيها؟ وهل كان هناك حل آخر 
ولم أطرقه؟ رد الرجل أثلج صدرى: 
ألمانة  خائناً  لكنت  ذلك  تفعل  لم  لو 
أعرفه،  الذى  عماد  كنت  وما  الكلمة 
مصارحة  عليه  وكان  أختى  إبن  هو 
وزوجتى  سعدت  شيء.  بكل  األسرة 
نسيان  نحاول  وبدأنا  الرجل  بكلمات 
هذا الموقف وساعدنا على ذلك ظهور 

إبنى  وحصول  العامة  الثانوية  نتيجة 
لإللتحاق  أهله  الذى  المجموع  على 
بإحدى كليات القمة، حتى أحد األيام 
التى أخبرتنا روز بأن عمتها مريضة 
هل  باستحياء:  زوجتى  وسألت  جداً 
زوجتى  وردت  بزيارتها؟  ستقومين 
ياروز؟  سؤال  هذا  هل  الفور:  على 
إنها عمتى ونحن جميعاً نحبها ونتمنى 

لها الشفاء العاجل.

أجل  من  كثيراً  زوجتى  بكت 
هذا  أن  إلى  نبهتها  حتى  عمتها 
رؤوف  إستقبلنا  المريضة،  سيزعج 
المريضة  حجرة  إلى  وقادنا  مرحباً 
وهى  زوجتى  إلى  نظرت  التى 
وكلمات  البكاء  فى  وانفجرت  تقبلها 
تغضبى  ال  فيها:  من  تخرج  متعثرة 
منها  بإيماءة  الغالى،،،،  يابنت  منى 
منعتها زوجتى من اإلسترسال قائلة: 
بخير. وستكونين  ياعمتى  إستريحى 
ألف سالمة لك، أنت مثل أبى وعتابك 

هو دليل المحبة.
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فى  الدنيا  الى  انهم خرجوا  قيل  ثالثة  كانوا   
يوم واحد. وحديث األعمار يبوح بأسراره فى 
بلغوا  األمهات حتى  بين  الحوار  عند  حارتنا 
السادسة. عند ذاك حجزت البنت لتصبح خفية 
اللعب  فى  الصديقان  واستمر  الجدران  وراء 

والتذكر

ثالث  الى  احتاجوا  كلما  فيتذكرها  أما رزق   
السن  تلك  منذ  فحتما  عبده  وأما  ما  لعبة  فى 
على  للقلب  حبيبة  بها  يشعر  كان  المبكرة 
أدرك  أيضا  المبكرة  السن  تلك  ومنذ  نحوما. 
أن عليه أن ينتظر عشر سنوات قبل أن يحقق 

أمله المشروع.

وكان عبده من الذين يملكون، أما رزق فممن 
ال يملكون. وتزامال فى الكتاب كما تزامال فى 
فقره  بحكم  التعليم  عن  وانقطع رزق  اللعب. 
وواصله عبده حتى نال االبتدائية. ومنذ ذلك 
البعيد ورزق يتشكل فى وجدان عبده  الزمن 
مثاال فائقا فى القوة والجرأه والمهارة فاحترمة 

واعجب به وتبعة رغم فارق الغنى والفقر.

أبيه  محل  الفتى  حل  عبده  والد  مات  ولما 
قد  األب  وكان  ورثه.  الذي  البن  مطحن  فى 
دربه، كما أن العمال القدامى أخلصوا له أيما 
إخالص، ولكنه سرعان ما ضم صديقه رزق 
الى المطحن كمعاون له، وكان كل ما حصله 
كل منهما فى التعليم كافيا له فى عمله، وتجلت 
كـ  العمل من شرائه  متابعة  ألمعيه رزق فى 
وتعبئته  وطحنه  تحميصه  الى  أخضر  بن 
وتوزيعه. وقال ألسرته مفسرا قراره بتعيين 
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يحررها هانى نصحى

رزق أنا ال أجد الطمأنينة اال معه ذلك حق. لم 
الصبيه  أذى  عنه  يدفع  قط.  خدمته  عن  يتخل 
يسارع الى نجدته كلما احتاج الى نجدة يسعفه 
بالرأى والمشورة. ولما ضمه الى المحل قال له 
كن فى العمل ما كنته فى الحارة، عينى وأذنى 

ويدى.. 

 -

بالوكيل.  يلقب  أن  استحق  قصير  وقت  وفى 
رعاية  على  الدائب  العمال  بين  الرقيب  انه 
فى  البن  بتوزيع  قام  من  وأنشط  الطاحونه، 
تخمد.  ال  طاقة  من  له  يا  والمقاهى.  الدكاكين 
من  أوصغيرة  كبيرة  يدرى  ال  عبده  وأصبح 
محلة اال عن طريق رزق والخالصة ان رزق 
شىء.  كال  عبده  بينماصار  شىء  كل  اصبح 

شىء.

وكان ارتياحه لذلك أضعاف ضيقه به لما طبع 
عليه من كسل وحب الحياة اليسيرة والميل الى 
االستمتاع بالسهر كل ليلة فى المقهى أوالغرزة. 
الصفقات  لعقد  رزق  يقصدون  العمالء  وكان 
وكأنه مالك كل شىء. والحظ خال عبده ذلك 
وهوفى غاية من االستياء ولكن الشاب قال له 

يتغير كل شىء، أريد أن  - بكلمة واحده منى 
يا  وأنا  عليه،  تجرى  ما  على  األمور  تجرى 
خالي أحب المال وال أحب العمل، ورزق أمين، 
وهوهدية ربنا الى آن لى أن أفكر بالزواج قبل 
أن ومضت األمور فى طريقها المرسوم حتى 
يبد  ولم  الوقت  يسرقنا  يوما  لرزق  عبده  قال 

 )CNN( رنساœ ،باريس

في  السياحية  الوجهات  أشهر  إحدى  باريس  تعتبر 
الشيء  بعض  مخيفة  أيضا  تكون  قد  ولكنها  العالم، 
الباريسيين  عن  المنتشرة  النمطية  الصورة  بسبب 

وعدم ترحيبهم بالسياح. 

لهذا قام الكوميدي الفرنسي أوليفييه جيرو بوضع دليل 
للسياح في باريس تحت عنوان »كيف تصبح باريسيا 

في ساعة واحدة.«

يقول جيرو: »ال تخافوا! لقد عشت هنا معظم حياتي، 
أنا فرنسي، وجئت ألساعدكم.« 

إليكم بعض نصائح جيرو التي ستساعدكم في رحلتكم 
الباريسية.

ماذا أضع في حقيبتي؟ ال تقلق، الباريسيين يبدون في 
كامل أناقتهم في مجالت الموضة فقط. ولن ترى أي 
فرق بين الرجال والنساء، فجميعنا نلبس نفس الشيء. 
وتذكر أن الباريسيين يرتدون األسود فقط، وإذا أرادوا 
أمراً  إليك  أيضا.  الرمادي  بعض  فسيرتدون  التغيير، 
وإذا  وشاحا،  ارتِد  باردا،  الطقس  كان  إذا  جدا:  مهماً 
كان حارا، ارتِد وشاحا أيضا. وال ترتدي الصنادل مع 

الجوارب، فهذه ليست ألمانيا!

محل  إلى  تدخل  عندما  باريس؟  في  أتسوق  كيف 
العاملين  على  التحية  إلقاء  عدم  من  تأكد  تجاري، 
هناك، فإنهم سيظنون أنك قد فقدت عقلك. وال تتوقع 
أي مساعدة منهم، إذ أنهم لن يهتموا أبدا بوجودك في 
المتجر. لذا، جرب ما يحلو لك من الثياب وال تنسى أن 
تتركها على األرض في غرفة القياس، ألن ترتيبها ليس 
عملك بل عملهم! ثم غادر المتجر دون إلقاء التحية أو 

شكرهم أيضا.

هل هناك الكثير من المدخنين في باريس؟ يقال إن 
نيويورك هي التفاحة الكبيرة، أما باريس، فهي منفضة 
مكان.  كل  في  يدخنون  الباريسيون  الكبيرة.  السجائر 
إذا كنت امرأة حامال أو شخصا يعاني من الربو، فال 
منعت  الباريسية  المطاعم  أن  ورغم  بالتذمر.  تفكروا 
الباريسيين يفضلون  التدخين منذ عام 2008، إال أن 
بدال  للتدخين  القارص  البرد  في  الخارج  في  الجلوس 

من عدمه. 

هل هناك مترو في باريس؟ بالتأكيد لدينا مترو! مقابل 
المترو  رائحة  استكشاف  تستطيع  فقط،  يورو   1٫7
والثوم  العرق  رائحة  من  مزيج  هي  التي  الباريسي 
أن  وتذكر  رومانسي!  شيء  أنه  كم  والبول.  والبصل 
تمشي بسرعة داخل المترو كي ال تسمع شخصا يشتمك 
باالستفسار من  تفكر  فال  تهت  إذا  بالفرنسية.  ويتذمر 
باريسي عن الطريق الصحيح، فهو سيرد عليك قائال: 
الخاطئة.  االتجاهات  على  سيطلعك  أو  شكرا«  »ال 

لماذا؟ ألنهم يظنون أن هذا شيء مضحك!

هل سآكل طعاما رائعا في باريس؟ أرجل الضفادع، 
التي  الباريسية  األكالت  أشهى  األرانب...  الحلزون، 
يجب أن تبتعد عنها. نحن ال نأكل هذه األطباق، هذه 
الباريسيون،  نحن  أما  القرى.  في  المزارعين  أطباق 
تجنب  والبرغر.  الباردة  واللحوم  سيزر  سلطة  فنأكل 
المطاعم الموجودة بالقرب من األماكن السياحية، وإال 
ستتناول طعاما مجّمدا أعيد تسخينه. وال تتوقع خدمة 
ملوك، فالنادل سيكون شخصا فظا على األغلب. أفضل 
من  طازج  فرنسي  خبز  رغيف  اشتر  هي:  نصيحة 
المخبز، وتناوله مع شريحة من اللحم البارد أو الجبنة 
الفرنسية، واستمتع بزجاجة نبيذ أمام نهر السين، هذه 

هي باريس الحقيقية. 

هل يتحدث الباريسيون اإلنجليزية؟ نحن نتحدث القليل 
من اإلنجلبزية، وإن لم نتحدث، فعلى األقل سنحاول. 
واستخدم  شديد  ببطء  معنا  تتحدث  أن  من  تأكد  ولكن 
الكلمات السهلة. كما أنصح بتعلم جمل فرنسية بسيطة، 
وإذا  الخير  كصباح  مهذبة  جمل  عن  ابتعدوا  ولكن 
هذه  نستخدم  ما  نادرا  فنحن  السالمة...  ومع  سمحت 

الجمل. 
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على رزق أنه فوجىء وسأله هل فاتحت أحدا فى 
الموضوع ؟ انت أول واحد أفاتحه فيما يهمني...
هوأردأ  الزواج  الى  المعتاد  فالطريق  أحسنت، 
يهدينا  الخاص  بأسلوبى  اتحرى  فدعنى  الطرق، 

سواء السبيل وهللا

ولم  اختصاصاته  ضمن  قلبه  شئون  سلمه  هكذا 
مرات  اال  السنين  طيلة  ظريفة  رأى  هوقد  يكن 
النساء سواها،  معدودة ولكنه لم يحب من جنس 
غير أنه قال كالمعترض ” أسرتها طيبه وحسنة 
كالم  هذا  التحريات،  الى  بنا  حاجة  وال  السمعة 
شيئا،  بالسؤال  نخسر  لن  ولكننا  الطيبين  الناس 
وانتظر عبده وهويزداد قلقا وتوترا، ويتساءل فى 

حنق 

والتقت  المشئومة.  التحريات  تلك  تنتهي  متى   
عيناه بعيني صاحبه اذ هما فى المقهى فقرأ فيهما 
ليس   ” ؟  وراءك  ماذا  وسأله  خواطره  أثار  ما 
خيرا ” يا خبر أسود،ماذا قلت ؟... هى الحقيقة 
إنها  بحزن..  فقال  مالك  ظريفة  لكن  لألسف... 

ليست مالك

فغمغم بعد تردد...انا اريد البنت 

فقال اآلخر بادى االمتعاض انت حر 

بين  ويتردد  ويفكر.  يفكر  نفسه  على  وانطوى   
اإلقدام واإلحجام، وضاعف من تعاسته أن رزق 
أصيل  وذات  طارىء.  لمرض  بيته  فى  اعتكف 
أذنه  الى  ترامت  المطحن  فى  بنفسه  وهومنفرد 
كتب  رزق  بأن  ليخبره  عامل  وجاءه  زغرودة. 

على ظريفة فى حفل خاص ونفر من أهله.

وثار عبده ثورة جعلته يبدوبين عماله كالمجنون 
حقيقة ال مجازاً 

وزاره قريب لرزق يحمل اليه اعتذره وقوله انه 
فعل ما فعل لينقذه من شر كبير كان حتما سيقع 
فيه. وضاعف االعتذار من جنونه وأعلن طرده 

من المطحن وتوعده بشر من ذلك.

ولكن الذى حدث غير ذلك. وقال لى شيخ الحاره 
- وهوراوي قصة عبده ورزق وظريفة- ان عبده 
ال  عمله  فى  وغرق  رشده.  الى  األيام  مع  عاد 
بأنه ال غنى عن رزق.  فاقتنع  يفعل  ماذا  يدرى 

وعفا عنه وأعاده الى مركزه السابق.

واألعجب من ذلك كله أنه فاجأنا ذات يوم بالزواج 
من أم ظريفة!

عزيزى قارىء االهرام الجديد 

لالديب  الطاحونة  قصة  هى  السالفة  االسطر 
اسم  اخفاء  تعمدت  وقد  محفوظ  نجيب  العالمى 
الكانب الكبير الثبت لكم ولنفسى ان حكمنا على 
المغمور  عاداًل...فالكاتب  دوماً  ليس  االشياء 
الكبير  االسم  اما  لواجاد  حتى  لالنتقاد  معرض 
يقدمها،  التى  القيمة  كانت  مهما  صاحبه  فيحمى 
لهذا فانا اعلم ان القراءة االولية للقصة السابقة لن 
الكاتب  اسم  بعد االعالن عن  اما  تنال االعجاب 
فالقراءة الثانية ستختلف وسينظر القارىء للقصة 
بمنظور مختلف وفى النهاية سيجدها قصة جيدة 
اخرى  انتقادها السباب  فى  االول  رأيه  وسيبرر 
منها انه لم يقرأها بعناية او انه لم ينتبه لكذا او 
على  حكمنا  فى  الحقيقة  هى  هذه  كذا...ولالسف 

االشياء بصفة عامة.

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. 

اضzك œرœش 
* صعيدى عمل باب زجاج حط فيه عين 

سحرية
شال  الهليكوبتر  يطور  حب  صعيدى   *

المروحة وحط تكييف
الة حاسبة شال  * صعيدى اشترى البنه 

منها الزيرو
* صعيدى عايز نضارة بيسالوه، للشمس؟ 

قالهم ال...  ليا 
* واحد خلقه ضاق اداه الخوه الصغير
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هو اجلواب ماوصلش ..

وال الجواب لِساله..ُمـده عشان يوّصل
فهمنى إيه الموضوع ؟؟ مش قادر أستنظر
هاخد قرارى إزاى ؟؟ و أنا لسه مستنيك

هو الجواب ماوصلش !! » قدام إيدين معاليك ..
وال الجواب معناه »أصبر و ما أستعجلش« ..

  
فيه حاجات كتير جدا ..َمشروحه بالتفصيل
وحاجات كاتبها يادوب ..سطرين بـخط تقيل
بس الجواب شارح ..كل اللى حاسس بيه

هو الجواب ماوصلش ..وال انت لسه قاريه
وال الجواب معناه ..»أشكر وما أتذمرش«

طب قولى أفهم إيه ..وأتاكد انه » الصح
واليأس لما أالقيه ..فى ودانى زن و لـَح
و يقولى بإيديك ايه ..و ِيعـَلى دق القلب

هو الجواب ماوصلش ..وال إتركن ع الجنب
وال الجواب معناه »أنساه و كأنه مكانش«

مكتوب بدون تأجيل ..وبخط لون الدم
فيه »س« و »ص« تفضيل ..بينهم ضرورى مهم

طب هى دى معقول ..اختارها من غير رد
هو الجواب ماوصلش ..و ال إتنسى من الـ عد

»search وال الجواب معناه »الزمـ له بحث و
  

فيه حاجات كتير نرتاح ..نختارها زى اللوز
ما تكونش فيها نجاح ..وال زى ما إحنا نعوز

فعشان كده اوقات ..نحتاج لرأى خبير
أصل ببساطه يارب » فيه امور عظيمه كتير

إجابتها عندى بقولة »فعال انا معرفش«

هو الجواب ماوصلش..
وال الجواب موجود .. بس إحنا يعنى »الُطـرش«

وعـَـيانا بيخلينا تايهين وما بنسمعش .

كلمــــــــات
لــ أنطونيوس جرجس

لسان حال كل المحتارين 
إعطينا يارب مشورة قلبك.. ولتكن مشيئتك 

لما تكون  فى مؤتمر او اجتماع
وتحتد المناقشه  ويشتد الصراع 

ودماغك  هتنفجر من كتر الصداع 
خد اقراص المحبه بدون انقطاع 

واديهم منها
هتالقى الكل بينفذ كأنه امر مطاع 
بينفذ من غير مناقشات او اقتناع 

ألن اقراص المحبه تغير كل الطباع 
وتقضى على كل خبر كاذب شاع

اقراص المحبة تخليك قنوع مش طماع
اقراص المحبة تنهى من حياتك االوجاع
وتخليك  تتكلم  بوضوح  من غير قناع
 وتتكلم  بكلمة الحق  وتكون  شجاع 

قدم
ألخوك اقراص المحبه تحفظه من الضياع 

فهى ترفعه من مهما كان  ساقط  فى القاع  
احتفظ بها وخبيها فى قلبك وبين االضالع
فالمحروم منها  فى هذا العالم  قد  ضاع

اقراص احملبه
حليم منجة

المسيحية  بقية مقال »األصول 
لعلم السلوكيات« ص4

الفكرية  الفتوحات  نتيجة 
المسيحية: هوذا" العالم" قد ذهب 

وراءه )المسيح له المجد(. 

الذين  وسيال(  )بولس  هؤالء  إن   
إلي  حضروا  المسكونة"  "فتنوا 

هنا إيضا. 

من  المجد  له  المسيح  موقف   
العنف: ال يخاصم وال يصيح وال 
صوته  الشوارع  في  أحد  يسمع 
قصبة مرضوضة ال يقصف فتيلة 
مدخنة ال يُطفئ حتي يخرج الحق 

إلي النصرة. 

 األمثلة: قرية السامرين لم يقبلوا 
يعقوب  فقال  المجد  له  المسيح 
أن  نقول  أن  أتريد  يارب  ويوحنا 
فتفنيهم.  السماء  من  نارا  تنزل 
ألن  وإنتهرهما  المسيح  فالتفت 
أنفس  ليهلك  يأتي  لم  اإلنسان  إبن 
إلي  فمضوا  ليخلص  بل  الناس 

قرية أخري. 
علي  القبض  لحظة  في  أيضا 
المسيح له المجد قطع بطرس أذن 
عبد رئس الكهنة فقال له المسيح : 
رد سيفك إلي مكانه ألن كل الذين 
يهلكون.  بالسيف  السيف  يأخذون 
ثم رد أذن العبد إلي وجهه وشفاها. 

 
الجزاء لقاء نشر الدعوة السلمي: 
إننا من إجلك ) المسيح ( نمات كل 
النهار..... ولكننا في هذه جميعها 
يعظم إنتصارنا بالذي أحبنا. ألننا 
نحن األحياء نسلم دائما للموت من 
أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع 

أيضا في جسدنا المائت. 

وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين 
السموات  في  أفضل  ماال  لكم  أن 
لها  التي  ثقتكم  تطرحوا  فال  باقيا 

مجازاة عظيمة. 
 

والمسيحية  المسيح  موقف  ثانيا: 
يقول  اإليمان  عن  المرتدين  من 
رجع  الوقت  هذا  في  الكتاب: 

الوراء  إلي  تالميذه  من  كثيرون 
فقال  معه  يمشون  يعودوا  ولم 
أنتم  ألعلكم  عشر:  لإلثني  يسوع 
فأجابه  تمضوا.  أن  تريدون  أيضا 
من  إلي  يارب  بطرس  سمعان 
نذهب وكالم الحيوة األبدية عندك. 

أن  يتضح  سبق  مما  الخالصة:   
من  تماما  خالية  المسيحية  التعاليم 
مبرر  أي  تحت  للعنف  دعوة  أي 
في  سنري  كما  العكس  علي  بل 
مقاالت الحقة تدعو وتنشر وتتبني 
المسيح  ميالد  منذ  للسالم  الدعوة 
األعالي  في  هلل  "المجد  المجد  له 
وبالناس  السالم  األرض  وعلي 

المسرة " 
 

وفي المقالة القادمة بإذن هللا سوف 
الفتوحات  تفصيالت  نستكمل 
أول  من  ؟  تمت  كيف  المسيحية 
لدعوة  أورشليم  )دخول(  فتح 
األممين  ثم  السامريين  ثم  اليهود 
إلي  المسيحية  وصلت  وكيف 

أقاصي األرض.  

بصــــــراحة
ملن سيذهب الصوت الشرق أوسطي يف 

االنتخابات الكندية

مدحت عويضة
مجهودا  بكندا  عربي  معهد  بذل 
لدفع  الكندية  االنتخابات  جبارا في 
المواطن العربي للتصويت وعندما 
دعيت لحضور أحدي ندواته كانت 
ال  المعهد  أن  أساس  علي  الدعوة 
ولكن  بعينه  حزب  النتخاب  يدعو 
الصوت  خروج  هو  يهمه  ما  كل 
خاب  ولكن  للتصويت،  العربي 
للمتحدث  استماعي  عند  في  ظني 
المحافظين  حزب  يهاجم  ووجدته 
الليبرال  حزب  ويدعم  بشراسة 
وما  الجدد،  الديمقراطيين  وحزب 
علي  هجومه  المتحدث  أنهي  أن 
هاربر حتي تشدق بالقول انه يقف 
جميع  من  متساوية  مسافة  علي 
أنني  الشرف  لي  وكان  األحزاب، 
قاطعته بالقول لقد أنتهيت توك من 
الهجوم علي هاربر، وليس عيبا أن 
تهاجم هاربر وأن تدعم حزبا معينا 
للقاء  دعوتنا  تتم  أن  العيب  ولكن 
علي أساس انه ال حزبي ونكتشف 
ظاهرة  عموما  حزبيون.  أنكم 
للمنظمات  الكندية  القوانين  كسر 
تكاد  االنتخابات  في  ربحية  الغير 
العربية  المؤسسات  كل  تشمل 
ويدوسون  يكسرون  فهم  الكندية، 
منح  الذي  القانون  علي  بأقدامهم 
تلك المنظمات أمتيازات مادية من 
وبات  الكنديين  الضرائب  دافعي 
حكومية  لمراجعة  يحتاج  األمر 
جادة، تجبر من خاللها المؤسسات 
في  التدخل  عدم  علي  الخيرية 

االنتخابات واحترام القانون.

توجه  في  تتحكم  كثيرة  عوامل 
في  وتتحكم  الكندي  الصوت 
األحزاب  الناخب ألحدي  تصويت 
االقتصادي  العامل  أولها  الثالثة، 
األقوي  هو  تأثيره  يعتبر  الذي 
وثانيها العامل األمني الذي أصبح 
كندا  تعرض  بعد  ايضا  مهما 
الخريف  في  إرهابية  لهجمات 
الماضي، كذلك السياسة الخارجية 
التصويت.  تتحكم أيضا في عملية 
او  أوسطي  الشرق  الصوت  ولكن 
خاصة  بمميزات  يتمتع  العربي 
مع  تتفق  التصويت ربما  جدا عند 
التوجه الكندي العام ولكنها تختلف 
األقوى   تعد  خاصة  بمميزات 

واألهم. 

يتحكم  االقتصادي  العامل  أوال 
األعمال  فرجال  كبير  بشكل 
لصالح  أصواتهم  معظم  سيذهب 
المتوسطة  الطبقة  أما  المحافظين، 
المحافظين  حزب  فستيتقاسم 
أن  حين  في  اصواتهم،  والليبرال 
حزب  سيجد  المتوسطة  من  األقل 
كبير  نصيب  الجدد  الديمقراطيين 

من أصواتهم.

االنتماء السياسي: يظهر تأثيره 
رجال  وهو  فقط  واحدة  نقطة  في 
اليسار العربي فهؤالء لن يصوتوا 
الجدد  الديمقراطيين  لحزب  إال 

بإعتباره ممثل اليسار في كندا.

في  سيؤثر  األمني  العامل 
فالبعض  أيضا  العربي  الصوت 
تركوه  الذين  اإلرهاب  أن  يري 
في  يالحقهم  صار  بالدهم  في 
لحزب  سيصوتون  وهؤالء  كندا 
البعض  يعتبر  بينما  المحافظين، 
هاربر  أتخذها  التي  القوانين  أن 
العرب  ضد  هي  اإلرهاب  ضد 
سيصوتون  ولذلك  والمسلمين 
هذه  وبعض  الليبرال  لصالح 
للديمقراطيين  سيذهب  االصوات 

الجدد.

بشكل  تؤثر  الخارجية  السياسة 
المؤيدون  فالمصريين  كبير، 
جماعة  ولعزل  المصرية  للثورة 
البلد  هي  كندا  أن  يرون  اإلخوان 
األخوان  تعطي  لم  التي  الوحيدة 
فيها،  نشاطهم  لممارسة  فرصة 
الغربية  الدولة  هي  كندا  أن  كما 
الوحيدة التي لم تطلق لفظ إنقالب 
يونيو، بل سمحت  علي ثورة 30 
داخل  مؤتمر  بعقد  الثورة  لمؤيدي 
نوفمبر   19 في  الكندي  البرلمان 
2013 لدعم الثورة المصرية، كما 
التهنئة  تقدم  دولة  أول  كندا  كانت 
لنجاح عملية االنتخابات المصرية 
لذلك  السيسي،  الرئيس  وانتخاب 
للثورة  المؤيدون  معظم  فأن 
للمحافظين،  سيصوتون  المصرية 
والمتعاطفين  اإلخوان  جماعة  أما 
لصالح  أصواتهم  ستذهب  معهم 

حزب الليبرال.

العراقيون يرون أن كندا قدمت 
تعرضها  عند  لبالدهم  كبيرا  دعما 
لهجمات داعش وقدمت مساعدات 
إنسانية رائعة، لذلك فهم سيدعمون 
المحافظين  حزب  كبيرة  بغالبية 
الكندي، وسيطرة حزب المحافظين 
كندا  في  العراقي  الصوت  علي 
أمرا بات محسوما. لتكون الجالية 
تدعم  عربية  جالية  ثاني  العراقية 

المحافظين بعد الجالية المصرية.

الصوت السوري المؤيد للرئيس 
فال  حائر،  صوت  هو  السوري 
أن  أستطاع  واحد  حزب  يوجد 
تغير  في  أمل  بارقة  يعطيهم 
بالدهم،  تجاه  الكندي  الموقف 
مرتبط  الكندي  الموقف  ألن  نظرا 
سوريا  فكانت  االمريكي  بالتوجه 
خط أحمر لكل األحزاب لم يستطع 
أحد االقتراب منه، لذلك ستصوت 
عوامل  حسب  السورية  الجالية 
التي  السورية  الجالية  أما  أخري، 
تنتمي للمعارضة اإلرهابية بسوريا 
الليبرال  حزب  أصواتها  فسيتقاسم 

وحزب الديمقراطيين الجدد.

أحدي  هي  اللبنانية  الجالية 
ولكن  الكبيرة،  العربية  الجاليات 
أساس  علي  سيصوتون  اللبنانيون 
المسيحيون  فغالبية  بحت،  ديني 
منهم سيصوتون لصالح المحافظين 
المسلمون  غالبية  سيصوت  بينما 

اللبنانيون لصالح الليبرال.

عموما االنتخابات ستجري يوم األثنين القادم واتوقع 
فوز المحافظين بحكومة أقلية، وستكون األيام القادمة 
مصيرهم  الكنديون  سيحدد  حيث  حاسمة  أيام  هي 
التصويت  أن  أعتبار  علي  لهاربر  وسيصوتون 
عنيفة  وهزة  اقتصادية  لكارثة  يؤدي  قد  هاربر  لغير 
لالقتصاد الكندي، العامل الثاني أن هاربر هو الوحيد 
القادر علي توفير األمن للكنديين ومحاربة اإلرهاب، 
كما أ هاربر هو األنسب ليكون واجهة كندا أمام العالم 
نظرا لخبرته الطويلة وشخصيته القوية، وربما تحدث 
مفاجأت تقلب كل التوقعات وتعتمد علي التصريحات 
األخيرة  األيام  في  الحزبين  قيادات  من  تخرج  التي 
ويستطيع  المعجزة  فتحدث  هاربر  لصالح  تكون  فقد 
تكوين حكومة أغلبية، وقد تكون لصالح تردو فتحدث 

الكارثة.

بالخروج  تقوم  أن  جالياتنا  علي  األحوال  كل  في 
للتصويت فكل صوت سيحسب ويعد وستكون المنافسة 
حامية جدا ومن سيفوز قد يفوز بفارق أصوات قليلة، 
فأرجو من الجميع المشاركة في التصويت فهي واجب 

علي الجميع. 

د. رافت جندي يعاود كتابة ملفات طبيب العدد القادم ان شاء الرب 
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مشس املغيب
 نيفني سامى

مع  و  الباكر  الصباح  في 
دقات الساعه السادسه كان كل 
في  يوم  بداية  عن  يعلن  شئ 

حياته .
هناك  كان  صباح  كل  ومع 

امال جديدا ..
كان  و   .. معه  هناك  كانت 
كشمس  البشوش  وجهها 
ان  يعلم  تبتسم  حينما   ، النهار 
 . يرام  ما  يومه سيصير علي 
بابتسامه  لعمله  ذاهبا  يودعها 
مع  للقائها  العوده  في  امال 

شمس المغيب .
شروق  مع  يودعها  فكان 
عند  ليلقاها  ليعود  الشمس 

غروب الشمس. 
عشقا الغروب النه كان دائما 
هو لحظه اللقاء. وكأن الشمس 
تطمئن  ان  بعد  اال  تغيب  ال 

علي لقائهما.
جمع  النه  الغروب  وعشقا 
بينهم الول مره في اول لقاء.

الشهور  ال  و  االيام  تغير  لم 
هللا  أوجده  الذي  شعورهما 
داخل قلوبهما منذ اول لقاء او 

منذ أول غروب.
العيون  الشروق تتصافح  مع 
تكون  الغروب  ومع  بابتسامه 

هناك نفس االبتسامه.
اال ان أتي شروق يوٍم ليحمل 
معه االلم مع ابتسامه الصباح 
. وألما أشد وطأه مع ابتسامه 

الغروب. 
المرض  جسدها  من  تمكن 
تعد  فلم  االلم  ابتسامتها  من  و 
تلقاه  ان  او  تودعه  ان  قادره 

بنفس االبتسامه.
مع  ينتظر  الحبيب  كان 
شروق كل شمس ان تعود لها 
ابتسامتها المعتاده بينما ذهبت 
هي في نوم عميق أطلقوا عليه 

االطباء )كوما(.
وتأتي لحظه الغروب ليلقاها 
طريحه الفراش ال تشعر به و 
ال تنظر اليه و ال تبتسم كسابق 

عهدها.. 
حتي  لحظه،  االمل  يفقد  لم 
االطباء  منه  طلب  ان  بعد 
االجهزه  بنزع  لهم  يسمح  ان 
يسمونه  ما  او  عنها  الطبيه 

. Life support
تظل  ان  علي  الحبيب  أصر 
حبيبته علي قيد الحياه حتي و 
ال  يائسة  محاوالت  كانت  ان 

جدوي لها.
وشروق تلو شروق 

وغروب بعد غروب 
في  معدوم  االمل  اصبح 

عودتها للحياه.

شروق  كل  مع  يصلي  كان 
ان  السماء  لرب  ويتضرع 
اليها  ويذهب   ... اليه  يعيدها 
مع كل غروب ليحكي لها عن 
تفاصيل يومه منذ شروقه الي 

غروبه.
ال  اخر  يوم  غروب  أتي  و 
تبتسم  بها  واذ  عدده،،،  يذكر 
و تستقبله في لحظه من اجمل 

لحظات اللقاء.
استقبلها هو بالدموع محاوال 
دموعه  سيل  وسط  يبتسم  ان 
جففت  و  يديها  هي  مدت  و 
كان   ... ابتسمت  و  دموعه 
غروب الشمس ذلك اليوم ليس 
غروبا عاديا بل غروبا أعاد له 

االبتسامه مع عودتها للحياه .
ان  أرادت  الشمس  وكأن 
تترك رساله مع غروبها .. اال 
..... ان غاب شعاعي  و هي 
فال  يوما  تواري  و  اختفي  و 
تخف و ال تيأس .. فقد يحمل 
لك الغروب لقاء و حياه و ليس 

وداع مثلما يظنه الكثيرين ..
قد  بين شروق و غروب  ما 
ترهب  ...فال  شئ  كل  يتغير 
تمنحك  فقد  المغيب  شمس 
يأتي  قد  و  تتوقعها  ال  عطايا 
المغيب حامال معه  اللقاء عند 

ابتسامه الحياه :(
تحياتي الي شمس المغيب..

المذيعة: معنا اليوم مسئولنا الكبير اللي هيكلمنا 
التي  االزمة  علي  للقضاء  األلفية  الخطة  عن 
الصحية  او  المالية  او  )االقتصادية  منها  نعاني 

او اي ازمة في البلد دية(. 
مساء الخير يا افندم

المسئول: مساء النور
لقاء  من  اكثر  في  تحدثت  المذيعة: حضرتك 
والحلول  االلفية  الخطة  عن  الفضائيات  علي 

الذهبية لهذة االزمة.
لمواجهة  خطة  عملنا  احنا  ايوة  المسئول: 
االزمة وهذة الخطة سوف تحقق نجاحات ليس 
لها مثيل، الننا عملنا علي تطبيق االسس العلمية 

والدراسات االكتوارية في وضع هذة الخطة.
المذيعة: ممكن نوضح اكتر

المسئول: بمعني ان العالم المتقدم سوف يقتفي 
اثرنا ويتتبع خطنا ويحاول يقلدنا. 

المذيعة: عايزين نفهم من سيادتك اكتر
مصلحة  واالساسي  االول  هدفنا  المسئول: 
المواطن، وهذا ال يتحقق اال بوجود هذة الخطة 
علي  مبنية  ونتائج  ابعاد  لها  التي  المحكمة، 
المواطن،  دخل  هيزيد  وبكدة  علمية،  مقدمات 
مستوي  ويتحسن  االجتماعية،  التنمية  وهتزيد 
يحتاج  وهذا  الصحية،  التوعية  التعليم،وتزيد 
تم  هذا  هلل  والحمد  واستراتيجية  عميق  لتفكير 

الخطة االلفية، وال داعي ان يسأل  وضعة في 
الخطة  نتائج  كل  تحقيق  وقت  عن  المواطن 
االلفية، فاذا كان االصالح ال يتم اال بوجود مدي 

زمني معين، فكذلك خطتنا االلفية.
المعاني  توضيح  سيادتك  من  نطلب  المذيعة: 

للمواطن البسيط.
علمية  تربة  وجود  من  البد  المسئول: 
من  جزء  هي  التي  الخطة  لهذة  سيكولوجية 
مشروع كبير يهدف الي تشغيل االيدي العاملة 

وتحقيق المساواة بين المواطنين.
كالم  فاهمة  انا  افندم  يا  اعذرني  المذيعة: 
مفاهيم  نبسط  عايزين  لكن  كويس،  حضرتك 

حضرتك للمشاهدين.
المسئول: كالمي واضح ومحدد وكلي الشفافية
المذيعة: طاب اسمحلي اسأل حضرتك سؤال 
محدد، كيف نستطيع القضاء علي مشكلة بطالة 

الشباب.
المسئول: بتوفير فرص العمل، والعمل علي 

اتاحة مشروعات للشباب. 
المذيعة: وكيف نوفر فرص العمل؟

المسئول: سوف يتم توفير فرص العمل تلقائيا 
عندما تتحقق الخطة االلفية.

تشريفه  المسئول،علي  سيادة  نشكر  المذيعة: 
لنا، ونشكره ايضا علي خطته االلفية، ونشوفكم 

الحلقة الجاية في برنامج كالم تخين.

حوار مع مسئول عن اخلطة االلفية 
)سخرية مريرة( 

جرجس نظري

قرأت لك
المزارع   في  رجل  هناك  كان 
في  ساعته  فقد  أنه  اكتشف 
من  سوى  تكن  ولم  الحظيرة. 
كانت  أنها  أال  العادية  الساعات 
ذات قيمة خاصة شخصية بالنسبة 

له.
العالية  األكوام  بين  البحث  بعد 
لفترة  القش  بين  والمنخفضة 
و  البحث  عن  تخلى  طويلة، 
األطفال  من  بمجموعة  استعان 

يلعبون خارج الحظيرة.
الذي  الشخص  أن  ووعدهم 

يجدها سوف يكافأ
 سارع األطفال داخل الحظيرة، 
كومة  وحول  خالل  من  وذهبوا 
يزال  ال  ولكن  بأكملها  القش  من 
ال يمكن العثور على الساعة، فقط 

عندما كان المزارع على 
البحث  فكرة  عن  التخلى  وشك 
صغير،  صبي  ذهب  ساعته  عن 
فرصة  له  تعطى  أن  وطلب 

أخرى.
انظر المزارع في وجهه وفكر، 
هذا  شيء،  كل  بعد  ال؟  "لماذا 
الطفل يبدو صادقاً بما فيه الكفاية. 
الصبي  المزارع  أرسل  لذلك 
الحظيرة  في  الوراء  الى  قليال 
الصغير  الولد  جاء  حين  بعد  و 
 ! يده  في  الساعة  يحمل  خارجا 
مندهشاً  و  سعيداً  المزارع   كان 

الصبي  سأل  و  الوقت  نفس  فى 
بقية  فشلت  حيث  نجح  كيف 

األوالد.  
أفعل  لم  "أنا  الصبي:  أجاب 
شيئا سوى الجلوس على االرض 
واالستماع واإلنصات في صمت، 
الى أن سمعت دقات الساعة و فقط 

توجهت للبحث في هذا االتجاه.
يجعل  والنفس  العقل  سالم  إن 
العقل  من  بكثير  أفضل  التفكير 
السماح  إن  والمنهك،  المجهد 
لبضعة دقائق من الصمت لذهنك 
إيقاع  ضبط  على  يساعدك  يومياً 
ينبغى  كما  سليمة  بطريقة  حياتك 

لها أن تكون.
دقائق  فإن  الروحى  وبالمقياس 
تجعلك  والسكون  الخلوة  من 
صوت  لسماع  مرهف  حس  ذو 
يمكنك  فكيف  داخلك،  فى  هللا 
وذهنك  صالتك  فى  هللا  تجد  أن 
والمشغوليات  األفكار  فيه  تتالطم 
تسمع  وكيف  واإلهتمامات؟ 
الكتاب  تقرأ  كنت  إذا  هللا  صوت 
لتبدأ  استعجال  فى  المقدس 

إهتمامات أخرى تحتل تفكيرك؟
 )انه هكذا قال السيد الرب قدوس 
والسكون  بالرجوع  اسرائيل. 
والطمأنينة  بالهدوء  تخلصون. 

تكون قوتكم(
اش 16:30

د. عبد اجمليد كامل

لنتذكر  دائما  اكتوبر   6 ذكرى  تأتي  
أكتوبر  نصر  هو  االول  مهمان  حادثان 
المجيد وتحرير ارض سيناء من المحتل 
عام  الشهير  المنصة  حادث  هو  والثاني 
مع  السادات  فيه  اغتيل  والذي   1981
شخصيات أخرى كان تحضر االحتفال !
وقد سبق تلك الحادثة كثير من األمور  
في مصر والتي ادت في احداث حالة من 
والتطرف  التعصب  وانتشار  الفوضى 
وتحول  االرهابية   الجماعات  وانتشار 
وجه مصر المتسامح الي وجه متطرف 
الطرف  كان  وبالطبع  االخر  يقبل  ال 
هم  االمور  هذه  نتيجة  ظلما  االكثر 
األقباط الذين عانوا بشدة في تلك الفترة 
جانب  الي  وتطرف  عنف  حوادث  من 
توجه كان لدى الدولة بانها دولة االيمان 
لبلد  المؤمن  الرئيس  هو  الرئيس  وان 
مؤمنه !  بالطبع كان دافع لنشر التطرف 
ان  خصوصا  ذكرنا  كما  والمتطرفين 
سياسة الدولة في تلك الفترة لم تكن ابدا 

في صالح األقباط !! 
في  شهيران   حادثان  هناك  كان  وقد 
الخانكة  حادث  هو  االول  السادات  عهد 
الحمراء  الزاوية  حادث  كان  والثاني 
شروع  هو  لهما  الدافع  كان  واالثنان 

األقباط في بناء كنيسة !!
وقد كان بين هذه الفترة التي استمرت 
لحوالي 11 عام  كثير من حوادث العنف 
الدولة  وكانت  األقباط  ضد  والتطرف 
الحوادث  هذه  عالج  في  ابدا  تتدخل  ال 
بأمور  واالدعاء  الدائم  النكران  كان  بل 
مخالفه للحقيقة حيث كان التعصب ضد 
األقباط منهج دولة في تلك الفترة ! الي 
زيادة  في  ادت  اخرى  أسباب  جانب 
فالبابا كان  البابا والسادات  بين  الخالف 
يطلب دائما حقوق ابناءه وكان في ظل 

عنف  وحوادث  قاسية  ظروف 
تمارس ضد أبناءه !

كانت  الذي  الردة  قانون  ايضا  وكان   
 1977 عام  تطبيقه  في  مزمعة  الدولة 
رفضت  وقد  الخالف  أسباب  احد  
وأرسلت  القانون  هذا  بشدة  الكنيسة 
الكنيسة اكثر من مذكرة للحكومة ترفض 
الكنيسة  أعلنت  بل  القانون  هذا  تطبيق 
صوم انقطاعي لمدة 5 ايام حتى يتدخل 

هللا ويرفع هذه األمر الخطير !!
وفعال لم يطبق القانون وتراجع الرئيس 
السادات  لدى  بقي  ولكن  تطبيقه  على 
شعور بان البابا شنودة منافس له ويسعى 

في طلب حقوق ليست من حقه !!  
مع  حدث  الذي  الخالف  جانب  الي 
شنودة  البابا  بعد رفض  والسادات  البابا 
بسفر  والسماح  اسرائيل  مع  التطبيع 
هذا  بالقدس  المقدسات  لزيارة  األقباط 
أيضا  السادات  اغضب  الذي  الموقف 
إقامة عالقات قويه  ألنه كان يسعى في 
مع إسرائيل وكان يأمل بان تقوم الكنيسة 

بمساعدته في هذا األمر !  
الزاوية  اعتداءات  كانت  قلنا  وكما 
ضد  وعنف  دموية  األكثر  الحمراء  
نتيجتها  فقد راح  الفترة  تلك  في  األقباط 
حوالي 81 شهيد قبطي الي جانب حرق 
كل  األقباط  ممتلكات  من  كثير  وتدمير 
ببناء  األقباط  شروع  بعد  االعتداء  هذه 

كنيسة هناك !
الحكومة  تعترف  لم  الشديد  ولألسف 
والرئيس بالجريمة ومحاسبة القائمين بها 
سبب  وان  األكاذيب  بترويج  قامت  لكن 
وسقوط  غسيل  نشر   -     -- الخالف 
مياه  مش وال بد !! كما قال السادات في 

خطابه الشهير !  
الشهيرة  السادات  قرارات  جاءت  ثم 

ذكرى حادث املنصة وحتديد 
اقامة البابا شنودة الثالث

عصام نسيم 
سبتمبر  بقرارات 
بالقبض  قام  والذي 
فيها على اكثر من 1500 مثقف وكاتب 
صحفي ورجال دين إسالمي ومسيحي.   
األساقفة  بعض  على  بالقبض  قام  وقد 
واالباء الكهنة والخدام  والن كان هناك 
البابا  قداسة  من  للتخلص  قوية  رغبة 
البابا  اقامة  بتحديد  السادات  قام  شنودة 
بيشوي  االنبا  دير  في  الثالث   شنودة 
الوقت  هذا  في  شنودة  البابا  كان  )حيث 
الدير  بمغادرة  له  يسمح  ولم  الدير(  في 
ووضع حراسة مشددة عليه هناك  وايضا 
البابا شنودة بطريرك  تعيين  الغاء قرار 
خماسية  لجنة  وتعيين  القبطية  للكنيسة 
بادراه  تقوم  اساقفه  خمسة  من  مكونه 
شنودة،  البابا  غياب  في  الكنيسة  شئون 
ولكن لم يسمح هللا ان تتم هذه المشورة 
واغتيل السادات واستمر قداسة البابا هو 
يقوم  األساقفة  وأسقف  البطريرك  األب 
تطبيق  رأينا  بل   , كامل  بشكل  بعمله 
عملي  لمقولة البابا الرائعة - كله للخير 
- فلوال تحديد إقامة البابا في تلك الفترة 
لكان قد حضر حادث المنصة واغتيل مع 
السادات كما اغتيل نيافة االنبا صموئيل 
العرض  حضر  والذي  الخدمات  اسقف 
ذهب  فقد    ! القبطية  للكنيسة  كممثل 
ابا  البابا شنودة  قداسة  واستمر  السادات 
من  ألكثر  القبطية  للكنيسة  وبطريركا 
32 عام  نهض بالكنيسة نهضه عظيمة 
العالم  وعرف  لها  مجيدة  بأعمال  وقام 
الي  العظيم  الرجل  هذا  وقدر  قيمة  كله 
ان تنيح بسالم عام 2012 بعد ان ادى 
رسالته على اكمل وجه وبكل امانة حتى 

النفس االخير .
نشكر هللا  على حفظه وعنايته الدائمة 

لكنيسته ضد اي اعمال ضدها.
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 وجدÅ Ùلي‹
 ! مملكة  قسمت  التي  العبارة  أنها 
أبنه  المملكة  وورث  الملك  سليمان  مات 

»َرُحْبَعاُم » وأذ كان ورث 
الحكمة  يرث  لم  بالتأكيد  فانه  المملكة 
. ولقله حكمته تسبب في  الملك  أبيه  عن 
ان تنقسم مملكة اسرائيل الي قسمين هما 
عندما   . اسرائيل  ومملكة  يهوذا  مملكة 
َوُكلُّ  َيُرْبَعاُم  »أََتى  سليمان  الملك  مات 
َقاِئلِيَن:  َرُحْبَعاَم  َوَكلَُّموا  إِْسَراِئيَل  َجَماَعِة 
َفَخِفِّف  أَْنَت  ا  َوأَمَّ ِنيَرَنا،  ى  َقسَّ أََباَك  »إِنَّ 
اآلَن ِمْن ُعبُوِديَِّة أَِبيَك اْلَقاِسَيِة، َوِمْن ِنيِرِه 
َفَقاَل  َفَنْخِدَمَك«.  َعلَْيَنا،  الَِّذي َجَعلَُه  الثَِّقيِل 
ثُمَّ  أَْيًضا  أَيَّاٍم  َثاَلَثِة  إِلَى  »اْذَهبُوا  لَُهُم: 
ملوك   1 ْعُب.  الشَّ َفَذَهَب   .» إِلَيَّ اْرِجُعوا 
12 :3  و«َيُرْبَعاُم« هذا كان هاربا من 
وجه سليمان اللك وعاد بعد موت سليمان 
يُوَخ  الشُّ َرُحْبَعاُم  اْلَملُِك  اْسَتَشاَر  . عندئذ« 
َوُهَو  أَِبيِه  ُسلَْيَماَن  أََماَم  َيِقُفوَن  َكانُوا  الَِّذيَن 
، َقاِئاًل: »َكْيَف تُِشيُروَن أَْن أَُردَّ َجَواًبا  َحيٌّ
»إِْن  َقاِئلِيَن:  َفَكلَُّموُه  ْعِب؟«  الشَّ هَذا  إِلَى 
َوَخَدْمَتُهْم  ْعِب  الشَّ لِهَذا  َعْبًدا  اْلَيْوَم  ِصْرَت 
َوأََجْبَتُهْم َوَكلَّْمَتُهْم َكاَلًما َحَسًنا، َيُكونُوَن لََك 
َعِبيًدا ُكلَّ اأَليَّاِم«1 ملوك 12 : 6 أما الملك 
يُوِخ الَِّتي أََشاُروا ِبَها  » َفَتَرَك َمُشوَرَة الشُّ
َعلَْيِه َواْسَتَشاَر اأَلْحَداَث الَِّذيَن َنَشأُوا َمَعُه 
َوَوَقُفوا أََماَمُه » 12: 8 » َفَكلََّمُه اأَلْحَداُث 
الَِّذيَن َنَشأُوا َمَعُه َقاِئلِيَن: »هَكَذا َتُقوُل لِهَذا 
ْعِب الَِّذيَن َكلَُّموَك َقاِئلِيَن: إِنَّ أََباَك َثقََّل  الشَّ
هَكَذا  ِنيِرَنا،  ِمْن  َفَخِفّْف  أَْنَت  ا  َوأَمَّ ِنيَرَنا 
َمْتَنْي  ِمْن  أَْغلَُظ  ِخْنَصِري  إِنَّ  لَُهْم:  َتُقوُل 
لَُكْم ِنيًرا َثِقياًل َوأََنا أَِزيُد  أَِبي. َواآلَن أَِبي َحمَّ
بُُكْم  َياِط َوأََنا أَُؤِدّ َبُكْم ِبالِسّ َعلَى ِنيِرُكْم. أَِبي أَدَّ
ِباْلَعَقاِرِب«. وعندما رجع الشعب ليسمعوا 
رد الملك يقول الكتاب أنه »أََجاَب اْلَملُِك 
يُوِخ  الشُّ َمُشوَرَة  َوَتَرَك  ِبَقَساَوٍة،  ْعَب  الشَّ
َحَسَب  َوَكلََّمُهْم  َعلَْيِه،  ِبَها  أََشاُروا  الَِّتي 
 13: ملوك12   1  « اأَلْحَداِث  َمُشوَرِة 
بقدر  قاسيا  الملك  علي  الشعب  رد  وكان 
قسوة الملك فأجابوه قائلين: »أَيُّ ِقْسٍم لََنا 
ى! إِلَى  ِفي َداُوَد؟ َواَل َنِصيَب لََنا ِفي اْبِن َيسَّ
ِخَياِمَك َيا إِْسَراِئيُل. اآلَن اْنُظْر إِلَى َبْيِتَك َيا 
َداُوُد«. َوَذَهَب إِْسَراِئيُل إِلَى ِخَياِمِهْم.« 1 
انقسام  بدأيه  هذه  ملوك 12 :13 وكانت 
إِْسَراِئيَل  َجِميُع  َسِمَع  ا  َلَمَّ  « ألنه  المملكة 
إِلَى  َفَدَعْوُه  أَْرَسلُوا  َرَجَع،  َقْد  َيُرْبَعاَم  ِبأَنَّ 
إِْسَراِئيَل.  َجِميِع  َعلَى  َوَملَُّكوُه  اْلَجَماَعِة، 
لَْم َيْتَبْع َبْيَت َداُوَد إاِلَّ ِسْبُط َيُهوَذا َوْحَدُه.« 
1 ملوك 12 : 20 وهكذا كان األمر ان 
قسم  قد  الحكمة  يفتقد  ملك  من  قاسيا  ردا 
مملكة كاملة ولم يقتصر األمر علي انقسام 
عن  أنحرف  قد  اسرائيل  ان  بل  المملكة 
األيمان ألنه فيما كان » َيُرْبَعاُم » يحاول 
الشعب  يذهب  أن  مملكته خاف  يثبت  أن 

من وراءه الي أورشليم حيث يوجد المذبح 
 « فقام  الذبائح  الكهنة  عليه  يقدم  الذي 
»َكِثيٌر  لَُهْم:  َوَقاَل  َذَهٍب،  ِعْجلَْي  َوَعِمَل 
ُهَوَذا  أُوُرَشلِيَم.  إِلَى  َتْصَعُدوا  أَْن  َعلَْيُكْم 
ِمْن  أَْصَعُدوَك  الَِّذيَن  إِْسَراِئيُل  َيا  آلَِهتَُك 
َبْيِت  ِفي  َواِحًدا  َوَوَضَع  ِمْصَر«.  أَْرِض 
هَذا  َوَكاَن  َداَن.  ِفي  اآلَخَر  َوَجَعَل  إِيَل، 
إِلَى  َيْذَهبُوَن  ْعُب  الشَّ َوَكاَن  َخِطيًَّة.  اأَلْمُر 
ملوك   1  « َداَن  إِلَى  َحتَّى  أََحِدِهَما  أََماِم 
12 :29 أنها الكلمة القاسية التي تلفظ بها 
مصير  غيرت  التي   « َرُحْبَعاُم   « الملك 
بها  يتلفظ  قاسيه  كلمه  أن  بالكامل.  شعب 
نصفين  البيت  هذا  تقسم  قد  البيت  رب 
والي األبد . وكما سقط اسرائيل في عباده 
األوثان بعد االنقسام هكذا أيضا ال يثبت 
َمِديَنٍة  َ»ُكلُّ  المجد  رب  قال  وكما  البيت 
أَْو َبْيٍت ُمْنَقِسٍم َعلَى َذاِتِه اَل َيْثبُُت » متي 
12 : 25 وعلي كل راع اسره ان يتمهل 
لك  وخير  الغضب  وقت  خاصه  ويترفق 
أن تغضب من الداخل وتتعب في جهادك 
ضد نفسك من ان تخطئ في حق هللا كما 
 « تُْخِطئُوا  َواَل  اِْغَضبُوا   « الرسول  قال 
أفسس 4: 26 وهللا الذي يري جهادك مع 
ويتكلم  مخاصموك  قلب  سيحرك  نفسك 
دع  ولكن   . نحوك  من  قلبهم  في  بالسالم 
عمله  تسبق  وال  يعمل  لكي  هلل  الفرصة 
من  خرجت  أذا  فالكلمة  بغضبك  وتوقفه 
فمك ال تعود اليه . أيضا الخادم في خدمته 
ال يجب أن ينتهر مخدوميه وال أن يظهر 
لهذا  سببا  هناك  كان  وان  حتي  غضبه 
الخادم  حزم  بين  فرقا  وهناك   . الغضب 
وبين االنتهار والغضب . غضب الخادم 
دليل علي عدم حزمه مع نفسه هو أوال . 
وهناك منا في مجال اعمالهم من يحولون 
واعداء  بل  خصوم  الي  حولهم  هم  من 
بدون سبب واضح اال بسبب كثره انفعالهم 
وضيق صدرهم واالفتراض السيء أنهم 
األمر  نهاية   . ويضهدونهم  يكرهونهم 
األمثال  سفر  في  الحكيم  سليمان  قاله  ما 
»اَْلَجَواُب اللَِّيُّن َيْصِرُف اْلَغَضَب، َواْلَكاَلُم 
اْلُحَكَماِء  لَِساُن   2 َخَط.  السَّ يَُهِيُّج  اْلُموجُع 
اِل يُْنِبُع َحَماَقًة »  ُن اْلَمْعِرَفَة، َوَفُم اْلُجهَّ يَُحِسّ
أمثال 15 : 1 -2 ويا ليت أن » َرُحْبَعاُم 

» أبنه كان قد قرأه . وها نحن قد فعلنا

1.   اسرائيل شعب هللا المختار لكنهم رفضوه
2.    األنتماء ألسرائيل ليس بالنسب الجسدى، فقد 
اختار هللا دوما بعض نسل ابرهيم ، فكان المختارون 

هم »البقية األمينة«
3.    ليس اختيار هللا ظلما ألن للرب الحق أن 

يفعل ما يشاء.
لدخول  الباب  ليفتح  اليهود  قلب  قسى هللا      .4

األمم
اعتماده  فى  كامنة  اسرائيل  غلطة  كانت      .5

على مجهوده البشرى فى طاعة الناموس، ولكن هللا 
يطلب الواثقين فيه ثقة كاملة. 

6.    ال يجب أن تفتخر األمم ، ألنهم زيتونة برية 
ُطِعمت فى الزيتونة األصلية و يجب أن يذكروا هذا.

7. ليست هذه هى النهاية، فان اليهود سيغيرون 
من األمتيازات المعطاة لألمم، و فى النهاية تكسبهم 

األمم للمسيح. 
: األمم  الجميع  النهاية يخلص  8.   و هكذا فى 

و اسرائيل

ومشجعة  جميلة  آيات  هذه 
جداً ولكن الكثير منا قد يقول.. 
وطلبت  صليت  ياما  أنا  ولكن 
ما  على  أحصل  ولم  وسألت 
أصلى وسألت الرب من أجله.. 
فكيف يقول هللا أطلبوا تجدوا؟

هذا يتوقف على الذى تسأله 
نطلبها  أشياء  فهناك  وتطلبه 
الخير فى رفضها  والخير كل 
نعرفه  مالسنا  يعرف  فاهلل 
ويبصر الذى ال نبصره ولذلك 
يقول فى موضع آخر )تطلبون 
تطلبون  ألنكم  تأخذون  ولستم 
)الروح  3:4ولذلك  يع  ردياً( 
نفسه يشفع فينا بأنات ال ينطق 
بها( رو 26:8 وبالتالى فخير 
ولكن  وتسأل  تطلب  أن  لك 
مشيئتى  ال  )لتكن  بقولك  تختم 
قلبك   فى  وتنوى  مشيئتك(  بل 
أن ال تتزعزع ثقتك فى محبة 

الرب أياً ما كانت اإلستجابة

على  يتوقف  هذا  وأيضاً 
الرب  قدرة  فى  وثقتك  إيمانك 
على  هذا  التعلق  أن  وعلى 
تحقيق طلباتك، بل فلتكن مثل 
إستطاع  الذى  األبرص  ذلك 
الرب  قدرة  بين  يفرق  أن 
يريد  هل  وبين  شفاءه  على 
للمسيح  فقال  ال  أم  ذلك  الرب 
أردتتقدر  إن  )ياسيد  المجد  له 
أن تطهرنى( فهو يثق أنه من 
حيث أن المسيح يقدر فهو يقدر 
ولكن هل يريد أم ال فهذا شىء 
شيئاً،  األمر  من  آخراليغير 
عندما  فتية  الثالثة  مثل  وكن 
نصر  نبوخذ  الملك  لهم  قال 
)إن لم تسجدوا »للتمثال« ففى 
وسط  فى  تلقون  الساعة  تلك 
هو  ومن  المتقدة  النار  أتون 
يدى(  من  ينقذكم  الذى  اإلله 
للملك  وقالوا  فردوا   15:3 دا 
أن  يلزمنا  ال  نبوخذنصر  )يا 

هوذا  األمر،  هذا  عن  نجيبك 
يوجد إلهنا الذى نعبده يقدر أن 
المتقدة  النار  أتون  من  ينجينا 
وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، 
وإال فليكنمعلوماً لك أيها الملك 
نسجد  وال  آلهتك  نعبد  ال  أننا 
نصبته(  الذى  الذهب   لتمثال 

دا  18:3 

ونؤمن  نثق  نحن  أنه  أى 
كان  لو  حتى  ولكن  يقدر  أنه 
أنه  نثق  فنحن  نجاتنا  يريد  ال 
قادر وحتى إن كان ال يريد فلن 

نسجد لتمثالك الذهب

لذلك ال تجعل إيمانك بقدرة 
الرب متوقفاًعلى تحقيق طلباتك 
دلياًل  تحقيقها  عدم  تجعل  وال 
على عدم رضا الرب عنك فقد 
الشوكة  أجل  من  بولس  صلى 
مرات  ثالثة  جسده  فى  التى 
)َتْكِفيَك  له  قال  الرب  ولكن 
ْعِف  ِتي ِفي الضَّ ِنْعَمِتي، أَلنَّ ُقوَّ
تُْكَمُل(2كو 9:12 يعنى سوف 
تعيش مريضاً وتموت مريضاً 
الرب غير  كان  فهل  بولس  يا 
كاروز  بولس  عن  راٍض 
قال  ولهذا  كال  المسكونة؟ 
ال  )لكى  هو  السبب  أن  بولس 
اإلعالنات(  فرط  من  أستعلى 
أى أن هللا يستخدم كل األشياء 
أوالده  لصالح  والوسائل 
المؤمنين حتى ولو بعدم إجابنه 
لطلباتهم.. ولعلمك فإن هللا ليس 
إجابته  فى  »ال«  كلمة  عنده 
لطلباتك فهو لديه إما : موافق 
موافق  وإما  ماتريد  لك  ليكن 
عندى  وإما  اآلن  ليس  ولكن 
لك شىء أفضل، واألخيرة هذه 
هى التى نترجمها نحن بفهمنا 
القاصر على أنها رفض بينما 
تعلم  لست   ( لك  يقول   الرب 
ولكنك  أنا أصنع  ما  اآلن  أنت 
ستفهم فيما بعد( يو 7:13ولهذا 

أكثر  الرب  نثق فى  أن  نحتاج 
ونحن نطلب منه

طفل  لديه  أب  فى  رأيك  ما 
هذا  وطفله  بالسكر  مريض 
يبكى بدموع ويطلب أيس كريم 
أو جاتوه أو شيكوالتة فإذا أبوه 
من  بداًل  إنسولين  حقنة  يعطيه 
ذلك؟.. هل تستطيع أن تصف 
أن  أم  بالقسوة؟  األب  هذا 
هذا  إن  بعينه؟  الحب  هو  هذا 
الطفل يرغب ويريد أيس كريم 
ولكن أبوه ال يعطيه ما يرغب 
حقنة  يحتاج..  ما  يعطيه  بل 
إنسولين قد تؤلمه ولكنها هى ما 
يحتاجه وإن كانت ما ال يريده 
لهذا قال بولس الرسول ) يمأل 
إلهى كل إحتياجكم حسب غناه 
يقل  فى19:4.ولم  المجد(  فى 
إحتياجكم  كل  بل  كل رغباتكم 
هذا  يفهم  أن  يمكن  .وهل 
وظائف  مثل  تفسيرات  الطفل 
هرمون  وعمل  البنكرياس 
غيبوبة  هى  وما  اإلنسولين 
مضاعفاته  وماهى  السكر 
األيس  بدل  الحفنة  يتقبل  حتى 
كريم؟.. فلماذا نطلب نحن من 
أن  لنا  يمكن  ال  تفسيرات  هللا 
نفهمها أو نستوعبها؟  )ما أبعد 
وأحكامه  الفحص  عن  طرقه 
عن اإلستقصاء( )ألن أفكارى 
طرقكم  وال  أفكاركم  ليست 
طرقى يقول الرب ( إش 8:55 

فقط ثق فى محبته وآمن فقط

ويكفينا ان نثق فى )الذى لم 
يشفق على إبنه بل بذله ألجلنا 
ايضاً  يهبنا  ال  كيف  أجمعين 

معه كل شىء( رو32:8 

نعم أعطنا يارب أن نثق فى 
لم  وإن  حتى  ومحبتك  حكمتك 
نحصل على ما نريد. آميـــــن

(وأنا أقول لكم إسألوا ُتعطوا.أطلبوا جتدوا.
إقرعوا ُيفتح لكم.. )

فمن منكم وهو أب يسأله إبنه خبزًا فيعطيه 
حجرًا أو مسكة فيعطيه حية بدل السمكة أو سأله بيضة أفيعطيه 

عقربًا، فإن كنتم وانتم أشرار
( تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم باحلرى اآلب الذى 

من السماء يعطى الروح القدس لللذين يسألونه)
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TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

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

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

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

  Telephone No.: 4164501-855- ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

ندu تيم 
®ا›ى
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حوادt وgصابة السيارات، االنçالق وا�صابة، تعويù تلف املنازل، الفص‹ من 

العم‹، العçv عن العم‹.

ZÛا انõلتخصصي اي oكما اضف
´امÛ يف بيع وíراı املنçل والعقارات، صياÀة الوصية وبيع ال6كات. 
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حكايــات

‰ËÁ7]<·]Çœ 
للتاني  وقت  من  جربت 
وتكتب  قلم  و  ورقة  تجيب 
عنوانك  و  بالكامل  إسمك  فيها 
فيها  مقيم  اللي  البلد  و  الحالي 
فعليا  اللي  وشغلك  دلوقتي 
فيه..  نفسك  اللي  مش  بتشتغله 
وتشوف الوضع إتغير وال أل.. 
ستات كتير جدا بعد الجواز 
و  يخلص  ما  العسل  وشهر 
الناس تبارك تالقيها كده قعدت 
و  إكتئاب  جالها  و  البيت  في 
تبدأ في نغمة واحشني بيت بابا 
وياحبذا لو متجوزه في بلد غير 
بلدها عايزه أرجع بلدي أشوف 

أصحابي وأنزل المحاالت.. 
بتغير  ما  بعد  كتير  ناس 
أو  يعزلوا  أو  شغلها  أماكن 
في  بيدخلوا  تانية  بلد  يسافروا 
نفس الدوامة برضو.. أما بقى 
ساكتين  فخلينا  المهاجرين  عن 
فيهم  في جروحهم  نفتح  بالش 

اللي مكفيهم...
الثاني من  النوع  وألني من 
الحالة  إيه  أفكر  بدأت  الناس 
اللي بنوصلها دي وسببها إيه.. 
فيها  بندخل  ما  أول  ليه  ؟!! 
بيكون عنوان حياتنا.. أغنية ‹› 
أنا تهت مني  أنا مش عارفني 

أنا مش أنا ‹›.. 
في  بتتلخص  الفكرة  ولقيت 

 .. مين  أنا  الهوية«..  »فقدان 
اللي  األماكن  إيه  فين..  ساكن 

متعود أروحها... 
فين المكوجي اللي على أول 
هدومي  بكوي  اللي  شارعنا 
عنده.. فين عم محمد البواب؟! 
فين محل السمك اللي ورا بيت 
عمتي اللي كنا بناكل عندها كل 

جمعة.. 
في  إسمي  بقى  ايه..  بشتغل 
وأسئلة  ؟!!   .. إيه  المجتمع 
لما  القبيل..  هذا  من  وتفاصيل 
بنفقد هويتنا بيقى قدامنا اختيار 
ونفضل  نكتئب  يا  إتنين  من 
نقطر في الماضي يا إما نصنع 

هوية جديدة...!! 
مش الناس بس اللي بياخدوا 
دي  بيمشوا  لما  مننا  حته 

األماكن كمان لما بنفارقها.. 
الفراعنة  لو  إن  أعتقد 
في  هايتكوموا  ياإما  رجعوا.. 
برج  من  ينتحروا  الكرنك..و 
القاهرة يا إما هايفكروا يعملوا 

حضارة جديدة..! 
إحنا  زمان:  سمعتها  جملة 
الحلوه  األيام  نستني  بنفضل 
وال  بترجع  األيام  ال  ترجع.. 

بنصنع أيام جديدة حلوه... 
ماذا لو كنت فرعوني..؟! 

شكلوا  جملوا..  غيروا.. 
حياتكوا.. 

l`éfi ÔáÊÖ

البابا تواضروZë األصوات 
 ùœرة ترvzة والقلوب املتvعçامل

احلوار بني الكنائس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية، 
إن »األصوات المزعجة والقلوب المتحجرة ال ترى 
الكنائس«.  بين  الحوار  ترفض  ثم  ومن  ذاتها؛  سوى 
وذلك في مقاله نصف الشهري بمجلة الكرازة الناطقة 

باسم الكنيسة، للحديث عن كنائس العالم. 
د قداسته أن »الكنيسة القبطية األرثوذكسية تُعرف  وأكَّ
تقليدية، عاشت اإليمان  بأنها كنيسة رسولية محافظة 

األرثوذكسي منذ أن دخل مارمرقس مصر«. 
كنائس  مع  »التواصل  أن  تواضروس  البابا  واعتبر 
العالم هام، رغم الخالفات العقائدية محبة للمسيح؛ ألن 
الكنائس أعضاء في جسد المسيح الواحد«، وقال إن 
»هناك أصواٍت عاقلة بدأت تنادي بالقيم المتبادلة بين 
الكنائس، وضرورة الحوار والتواصل والتقارب على 

مستويات عديدة«. 
حين  سنوات  منذ  بدأ  التقارب  »هذا  أن  إلى  وأشار 
الكنائس  مجلس  عضوية  في  القبطية  الكنيسة  دخلت 
وانضمت  األوسط،  الشرق  كنائس  ومجلس  العالمي، 

للحوارات الالهوتية«. 
وأضاف البابا أنه »يجب أن تضطلع كنيستنا صاحبة 
التاريخ القديم بدور مميز في هذا الصدد، ويجب أن 
تمد أيديها نحو الجميع، بال تفرقة، وال تمييز، وعلى 
تفاصيل  في  الدخول  دون  للمسيحية،  المحبة  أرضية 
الطقسية،  الممارسات  أو  وعقائدية،  دينية  خالفات 
المهجر«. في  القبطية  الكنائس  افتقاد  إلى  باإلضافة 

عن ام سى ان  

›‚ fرÑÍ اÿ—راء 
كل  في  الكتاب  لكل  موفق  اختيار  خطير  مجهود   -۱]
الثاني  ادم  خاصة  روحي  تأمل  من  الكتابة  مجاالت 
لمجاالت أدبية في صفحة الواحة لتحليالت سياسية في 
كلمة رئيس التحرير وفاكسات مهاجر وابحاث طبية في 
خمسة بصحنك تحيه عظيمة لكل من ساهم في هذا العمل 

العظيم إلخراج هذه الملحمة الرائعة]
لورا 

äا0ر

اشكرك د. لورا واسعدنا تعليق حضرتك ومتابعتك

اهنئك   ۲۰۰ رقم  العدد  سيكون  القادم  بعد  العدد   -۲  ]
وجميع القائمين على هذا العمل والمجهود الرائع وعقبال 

العدد ٥۰۰ ]

عماد صابونجى مونتلایر 

 äا0ر

اشكرك د. عماد ولن ننسى اننا وصلنا مونتريال بفضل 
تشجيعك  



لتصميم اعالنك اجلديد  6779 823 647
ahram.teeb a@gmail.co m

ñ˙وخ ≤kلم‘
الجزيرة  مراسل  عن  العفو  تم 
الكندي فهمي بعد ان  المصري 
سنوات  بثالث  عليه  الحكم  تم 
النفاذ  واجب  قضائي  بحكم 
العفو  منحه  قبل  الفترة  وطوال 
االعالم  وسائل  كانت  المصري 
والمرئية  المسوموعة  هنا 
(باعالنات  باالفراج عنه  تنادي 
مدفوعة طبعا) ليل و نهار وتم 
االفراج و لم نسمع االن سوي 
والشكوي  والشكوي  الشكوي 
فاق  ما  لكن  و  متوقع  وهذا 
و  للحكومة  مهاجمته  التوقعات 

هاربر ؟؟!!!
إختشوا  ما  اللي  صحيح 

...عاشوا 
ا˘ã’اروãى

‘⁄ Íوn˙n flاء ›‚ å‹ V ≥d Tاء

 f’·يÔå اåÿيÓÑ اÜ≈ÿراء واÿباfا 
أn·اãيوس ¥åيåاجا 

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

أn·اãيوس ¥åيåاجاأn·اãيوس ¥åيåاجا

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
(مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم)
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EHAB NICOLA CPA, CGA  OLA 
Consultant

 
 

 

Investors Group Financial Services Inc.

 
 

SUITE 300 
200  YORKLAND BLVD. 
NORTH YORK ON    M2J 5C1

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

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

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