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�إعـــالنـــــات

St George Centre
7:00 PM - 10:00 PM
Maple Banquet Hall

6:00 PM - 9:00 PM

التذاكرحمدودة  -للح�صول على تذاكر ات�صل على :جريدة «جود نيوز» الكندية
1-844-355-6939
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ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر

عائ�ض القرين �أحد �أ�شهر الدعاة ال�سعوديني خرج علي قناة
�سعودية م�ساء الأثنني ال�سابع من مايو احلايل ،ليعتذر عن مواقفه
الفكرية ال�سابقة والت�شدد الإ�سالمي الذي انتهجه علي مدي قرابة
�أربعة عقود ،و�أكد «القرين» �أنه مع الإ�سالم املعتدل املنفتح علي
العامل والذي نادى به ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان.
و�أ�ضاف يف معر�ض �إعتذاره �أن �أفكاره املتطرفة ال�سابقة خالفت
الكتاب وال�سنة ،والإ�سالم الو�سطي و�ساهمت بالت�ضييق علي
النا�س� ،إعتذار رغم �أنه لن ُيعيد احلياة ل�ضحايا �أفكاره ممن انتهجوا
العنف� ،أو �ضحاياه ممن فقدوا حياتهم جراء هذا العنف ،ولكنه �أمر
�أف�ضل عم ً
ال باحلكمة الإجنليزية التي تقول،
«،»Better late than never
وعليه فمتي يعتذر الأخرون ممن �سلكوا طريق «القرين» املت�شدد
واملتطرف ،متي يعتذر القر�ضاوي عن دعواته الدائمة يف خطبه
لقتل �أ�صحاب الأديان والطوائف الغري �إ�سالمية بل و�سرقتهم
و�إغت�صاب زوجاتهم ،دعوات وفتاوي ذهب �ضحيتها الأالف
متي يعتذر حممد ح�سان و احلويني و ح�سني يعقوب و م�سعد �أنور
و وجدي غنيم و يا�سر برهامي علي فتاوي جعلت �أالف ال�شباب
يرتك الأب والأم والأبن والزوجة ليذهب لبالد بعيدة ُيفجر
ال �أبرياء ال يعرفهم �أم ً
بها نف�سه قات ً
ال يف جنة ال ميكن �أن يرونها،
متي يعتذر ه�ؤالء عن ت�سمم املجتمع امل�صري و�إف�ساد العالقة بني
امل�سلمني والأقباط من خالل حث امل�سلم املعتدل علي الإ�ستهانة
مبمتلكات القبطي ودور عبادته بل وبحياته ،وحترمي التعامل معه �أو

ابرام مقار

حتي مودته �أو معايدته
وقبل كل ه�ؤالء متي يعتذر الكيان الذي
�أكت�شفنا  -وباال�سماء والأرقام � -أن العديد
والعديد من القيادات الإرهابية يف م�صر
وليبيا ونيجرييا و�أفغان�ستان تعلموا به وهو
م�ؤ�س�سة الأزهر والذي يجب �أن يعتذر
�شيخه وم�شايخه علي ما ُيقدم لطالبه والعامل من فتاوي قتل وتكفري
وحتقري� ،إعتذار و�أن مل يكن علي �سبيل الإح�سا�س بامل�سئولية جتاه
ب�شر ُقتلوا �أو �أطفال تيتموا �أو زوجات ترملت ،فليكن �إعتذار
�أخالقي علي �سبيل الأمانة املالية مل�ؤ�س�سة مُتول من �أموال دافعي
ال�ضرائب من الأقباط لتح�ض علي تكفريهم وقتلهم والت�ضييق
عليهم و�إ�ضطهادهم وعدم بناء دور عبادتهم وتقلدهم للوظائف
العليا
متي يعتذر باقي �شيوخ التطرف من املحيط �إيل اخلليج ويف قارات
العامل ال�ست علي ما يقرتفوه ويقولوه بحق الأخر املختلف معهم
يف العقيدة واجلن�س والطائفة والعرق ،وكما قالت عنهم الكاتبة
الإماراتية عائ�شة �سلطان يف �صحيفة البيان �إنه «�سواء اعتذر القرين
�أو غريه بطيب خاطر �أو نتيجة ظرف �سيا�سي تعي�شه املنطقة ،ف�إن
الأخرين عليهم �أمن يفعلوا ،وقد ت�أخروا كثري ًا جد ًا ،لأن اخلراب قد
و�صل �إىل نهايته ،لقد حتطمت دول وت�شتت �شعوب ،وات�سع اخلرق
على الراتق وما عاد ترقيع الأمور �أمر ًا وارد ًا ،وقد �آن الأوان �أن يقال
لهم ا�صمتوا ،كفى فتن ًا وكراهية وتع�صب ًا».

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

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

4

ال�سبت  18مايو  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد الثامن والثالثون بعد املائة

رب�أ منهم!
حتى العقارب تت َّ
إلكترون ًيا دون أن يعلم باخلبر
يجب أن نعترف بحقيقة أن
منهم! ويبدو أن هذا الوباء كان
ليس ُكل األقارب طيبني ،داعمني،
موجودًا منذ قدمي األزل ،لذا فضح
و ُمساندين في الشدائد ،وأن
الشاعر العربي القدمي دناءة نفوس
هناك أهل وأقارب يتفوق شرهم
وبغيهم ُ
«ص ٌم إذا سمعوا
بقوله:
أقاربه
وطغيانهم وأذاهم على
ُ
جُ
بسوء
ُكرت
ذ
وإن
/
ه
ب
رت
ُك
ذ
ا
ر
خي
أذى الغرباء ،وإذا كانت املتمعات
ُ
ً ِ ُ ِِ
ٍ
عندهم أُذ ُن! /إن يسمعوا ريب ًة
الغربية قد أوجدت بعض احللول
فرحا /منّي؛ وما سمعوا
للتخفيف من وطأة األضرار التي
طاروا بها ً
من صالِ ٍح دَفنوا /وقد رجوا أن
تتسبب بها بعض سلوكيات
أعراض ُهم ح ُر ًما /ويستح ّلون
أرى
األقارب جتاه الشخص سوا ًء كان
ُ
ذكرًا أو أُنثى؛ فإن جُ
املتمعات العربية زينب علي البحرانيِ -عرضي! ما لهم؟ لُ ِعنوا!».
السعودية
يُفترض أن يكون األقارب عون ًا
«صالت
بإصرارها على تقديس
ِ
لقريبهم في السراء والضراء،
تقديسا منط ًيا موروثًا خال ًيا
الدم»
ً
كثير من ُمجتمعاتنا
في
لكنهم
من العقل واملشاعر مازالت ت ُبقي
ٍ
أبواب اإليذاء مفتوح ًة على مصاريعها للراغبني العربية يُشكلون عبئًا ثقيال ً على اإلنسان،
شخص شاءت األقدار أن يكون ميتصون طاقته ومشاعره ومعنوياته ُمطالبينه
في استغالل
ٍ
َّ
يتنكر
سجني أسر ٍة قاسية أو اسم عائل ٍة تنظر بالتزامات ال يستحقونها ،بل ومنهم من
تباكية لتشويه صورة
للمختلفني أو املتميزين من أفرادها نظرة حق ٍد مبظهر الضحية امل ُ ِ
وعداوة ورغبة في فشلهم وهالكهم للشماتة قريبهم الناجح وتصويره بصورة اخلسيس
بهم .بعض األقارب يستمتعون استمتا ًعا الدنيء السافل الناكر للجميل رُغم أن ال
خبر سيء عن جميل منهم عليه ،فلم يُساهموا في جناحه،
مريضا بسماع أي
شهوان ًيا
ً
ٍ
قريبهم ،ويتلذذون بخوض األحاديث املُسيئة له ،وال فضل لهم عليه ،ولم ي ِّدخروا عقب ًة وال عثر ًة
ويغتابونه ،ويزدرونه ،ويسخرون منه ،ويتتبعون دون أن يضعوها في طريقه بهدف قطع كل
سهواته وزالته لتضخيمها واإلفراط في نشرها سبل الوصول عليه!
لصل ِة القرابة حقوق؛ فأوَّلها ترك القريب
على املأل بنبر ٍة ُمتشفية ُم
ستبشر ًة مبصيبته ،إن كان ِ
ِ
طيب عنه وكأنهم وشأنه دون إيذاء ،فالنسيان والتجا ُهل أشبه
خبر
بينما يتجاهلون ُكل
ٍ
ٍ
لم يسمعوه ،ويتجاوزون عن أخبار ُمنجزاته بإسداء معروفني كبيرين ُمقارن ًة بالتخريب
وجناحاته وكأنها لم ُ
السمعة وقطع السبيل ،ومادام
تكن! فلو أن قريبهم قدم واألذى وتشويه ُّ
عمل انساني ،وسبعني مليون الشخص لم يضرك فلماذا تتعمد اإلضرار به
عشرين ألف
ٍ
نجز يخدم وتدمير ُمستقبله؟ كيف لم يصل وعي البعض
م
مليار
ومليار
للبشرية،
خدم ٍة
ُ ٍ
الكون ،ولم يبقَ مخلو ٌق في البر والبحر واجلو إلى إدراك أن هذه السلوكيات مرض؟!
ٌ
عربي عتيق شائع يقول« :األقارب
مثل
دون أن يتحدث عنه ويُثني على مواهبه وكرمه ثمة
ٌ
ودماثة أخالقه ،سيمرون على تلك األحداث عقارب» ،لكن تصرفات بعض من ت ُصنفهم
«صالت الدم» كـ «أقارب» يرتكبون جرائم
العمي ،مرور اللئام
واألخبار مرور الصم ال ُبكم ُ
ِ
طفيف معنوية بحق من ابتلتهم األقدار بقرابتهم
الكرام ،وما أن يصلهم خبرًا خطأ
ٍ
ال ِ
ضئيل ال يكادُ يُسم ُع أو يُرى اتهم به جزا ًفا حتى جتعل العقارب تتبرأ من تصرفاتهم الدنيئة،
ٍ
انباء كاإلعصار ،وشتان بني مخلوق بريء جتبره الظروف على
يتحول كل منهم إلى وكال ِة
ٍ
ينشرون اخلبر بأيديهم وأرجلهم وحناجرهم الدفاع عن نفسه أو تأدية دوره الذي ُو ِجدت على
مخلوقات تتعمد
مجلسا األرض ألجله كالعقرب ،وبني
وألسنتهم سرًا وعالنية ،وال يبقَى
ً
ٍ
ُ
شخص
ضد
األزمات
وإثارة
الت
شك
مل
ا
افتعال
ًا
ق
تطبي
وال
خاصا أو عا ًما ،وال جتمع «واتس آب»،
ً
ِ
ٍ
من تطبيقات التواصل االجتماعي ،وال موق ًعا لم يؤذِها بغ ًيا و ُعدوان ًا كالبشر.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

ت�صريح �إقامة م�ؤقت
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة
قانونية
عاده ما نسمع عن تصريح االقامة املؤقت ولكن ال
نعلم ماذا يعني لنا كاحملني االقامه الدائمه او مت
حصولنا علي اجلنسية الكندية او حتي كالجئيني
الي االراضي الكنديه طالبني احلمايه ولذلك
اردت ان اقوم بتوضيح في هذه املقاله عن اهمية
تصريح االقامة املؤقت وشروطه التي تناسب
البعض من االشخاص او العائالت.
حامل تصريح إقامة مؤقت (Temporary
)Resident Permitهي وثيقة تسمح للشخص
غير املقبول أو الذي ال يفي مبتطلبات قانون
الهجرة ولوائح حماية الالجئني أو كمقيم مؤقت
أو كمقيم دائم للدخول أو البقاء في كندا .حيث
ان ال يعتبر كل من تصريح العمل أو الدراسة  ،أو
تأشيرة إقامة مؤقتة ليست تصريح إقامة مؤقتة.
ماهي شروط واملتطلبات للحصول علي تصريح
إقامه مؤقت:
ﻮزارة اﺠﻟﻨﺴﻴﺔ ،الهجرة والالجئني اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ)IRCC( 
قد تسمح لدخولك إلى كندا على الرغم من
عدم اسيفائك الشروط كالجئ او طالب او زائر
لذلك سماحك الدخول الي االراضي الكنديه له
ايضا شروط للبقاء بداخلها خالل املده احملدده لك
وايضا بتعليق بإجراءات التنفيذ ملدة .TRP
كحامل تصريح  ،حيث يتوقع منك االتي:
منها االلتزام بقوانني كندا ؛ وايضا التخاذ أي
إجراء مطلوب حلل مشكلة عدم قبولك (.مبعني
ستحدد طبيعة أو عدم جدية عدم مقبوليتك
ما إذا كان ميكنك اتخاذ إجراء حلل مشكلتك من
داخل كندا  ،أو ما إذا كان ميكن حل املوقف اخلاص
بك فقط عن طريق اخلروج من كندا).
حصولك علي تصريح االقامة املؤقت ( )TRPيعني
لك احلق في االستفاده من بعض اخلدمات بداخل
االراضي الكندية .على سبيل املثال  ،ال يجوز
حلاملي التصاريح التقدم بطلب للحصول على
تصريح عمل أو دراسة إال إذا كانت صالحية TRP
اخلاصة بهم تزيد عن ستة أشهر.
بصفتك حامالً علي تصريح االقامة املؤقت
( )TRPساري املفعول  ،تكون أنت وكل فرد من
أفراد أسرتك حامل تصريح ومقي ًما مؤقتًا .على
الرغم من وضعك كمقيم مؤقت  ،إال أنك تظل
غير مقبول أو في حالة عدم امتثال  ،وبالتالي
قد ال تكون مؤهالً لفترة إقامة مؤقتة أخرى أو
لإلقامة الدائمة .قد يحد عدم قبولك من جناحك
في منحك  TRPأو إطالة فترة معاجلة طلبك .قد

يُطلب من املتقدمني
تقدمي مستندات إضافية أو حضور مقابلة أو حتى
منعهم من اإلقامة الدائمة.
ما معني عدم املقبولية :تعني وجود حالة طبية أو
إدانة (جرائم) حديثة أو سابقة  ،أو مخاوف مالية
 ،أو اخطاء وجدت بطلبك عند تقدميك لطلبك أو
وجود مخاوف جنائية خطيرة جتعلك غير مقبول
مبوجب القانون ومتنعك من الدخول أو البقاء في
كندا دون .TRP
ما معني عدم االمتثال :يعني أنك فشلت بشكل
مباشر أو غير مباشر في تلبية متطلبات القانون
أو اللوائح .بعض األمثلة هي كالتالي:
لم حتصل على تأشيرة إقامة مؤقتة ( )TRV؛
انتهت صالحية التأشيرة قبل دخولك إلى كندا ؛
لم يكن لديك جواز سفر أو انتهت صالحيته قبل
أن تدخل كندا ؛
لقد جتاوزت مدة إقامتك املصرح بها ؛ أولقد عملت
أو درست دون إذن (تصريح).
ما هي الشروط حلصولك علي تصريح مؤقت
اخر؟
قد تتأثر أهلية احلصول على  TRPآخر بأي من
األسباب التالية  ،على سبيل املثال ال احلصر:
أنت لم متتثل للشروط املفروضة على  TRPاخلاص
بك ؛
بقيت في كندا خارج صالحية وضعك في كندا ؛
لقد غادرت كندا وأعدت الدخول دون إذن مسبق ؛
تبني أنك غير مقبولة لدى كندا ألسباب غير تلك
التي مت إصدار  TRPاألولي لها ؛
عملت أو درست دون تصريح العمل أو الدراسة
املطلوب ؛
لقد أرسلت جواز سفر منتهي الصالحية أو جواز
سفر على وشك االنتهاء ؛
لم حتل املوقف الذي يجعلك غير مقبول على
الرغم من حصولك على املشورة من  IRCCللقيام
بذلك.
يسعد مكتب- Ghabryal Lawجبريال للمحاماه
تلقي اسئلتكم ومساعدتكم في كل ما يتعلق
بقاضايا الهجره واللجوء من خالل مراسلتنا على
عنوان مكتبنا :
330 Bay St, Suite 1400, Toronto, Ontario,
M5H 2S8
أو من خالل البريد www.ghabryal.ca
: info@ghabryal.caاإللكتروني
أو من خالل الهاتف

647-606-3348

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

1-844-355-6939
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ما أسعد احلكومات التي تسوس أناسا ً ال من املواطنني لهذه
بغرض
يفكرون ،إذ ميكنها عن طريق الدعاية احلاذقة القضية
املستمرة أن تقنعهم بأن ما هم فيه من بؤس التوافق االجتماعي.
وتعاسة هو في الواقع نعيم مقيم وأن العذاب أما القلة املعارضة
الصمت
الذي يلقونه في كفاحهم احلياتي املرير ليس فتتوخى
إال غضارة العيش في جنة اهلل على أرضه .جتنبا ً
لالضطهاد،
كل ما عليها أن تفعله هو أن تسيطر على وعلى افتراض (قد ال
اإلعالم ..آلة غسيل املخ الضخمة التي متكنها يكون له أي أساس من الصحة) أن الرأي الذي
من التحكم في الرأي العام والهيمنة على تتبناه وسائل االعالم يعبر عن اإلجتاه السائد
توجهات اجلماهير وإقامة قاعدة عريضة من في اجملتمع .وهكذا يظل هذا الرأي يقوى ،وتظل
املؤيدين واملوالني واملناصرين.
اآلراء اخملالفة تضعف إلى أن تضمحل .وذلك
السلطة
على
استحوذ
هذا ما أدركه كل من
بغض النظر عن املوقف احلقيقي للجماهير ..أي
واعتلي سدة احلكم ..أن اإلعالم هو أداة ارتفاعه أن وسائل اإلعالم قد تخلق مناخا ً مزيفا ً يوحي
أو سقوطه ،وأن حتكمه في أخبار اليوم يعني بأن األغلبية تعضد الفكرة املطروحة وتؤيدها
حتكمه في مجريات األحداث ،بل ويعني قدرته وبالتالي يحجم اخملالفون عن التعبيرعن آرائهم
على صياغة التاريخ في املستقبل .فتحقيقات املعارضة خوفا ً من العزلة االجتماعية.
اليوم الصحفية ،واخبار الساعة املسموعة ال شك أن التراكم املعلوماتي الكمي من خالل
واملرئية هي التي تصنع التاريخ وتغدو مع األيام التكرار ،له تأثير السحر على املدى البعيد.
أحداثا ً موثقة في سجالته .ولذا فقد حرصت فالصدمة التي تتلقاها عندما تسمع أمرا ً غير
األنظمة القدمية على ممارسة القمع ،والكبت ،منطقي ألول مرة ،تخف مع اإلحلاح .وبالتدريج
وتقييد احلريات واألفكار ،وتكميم األفواه ،جتد نفسك مستسلما ً للفكرة بطريقة قد
وتأميم الصحافة ،فخلقت إعالما ً مواليا ً تصل إلى درجة اإلقتناع .ذلك أن املنطق يخاطب
متآمرا ً تستخدمه لبث شعاراتها والترويج العقل أما اإلحلاح فيخاطب العاطفة .ما دعا
ألطروحاتها.
جوزف جوبلز وزير الدعاية في عهد أملانيا النازية
في سبعينيات القرن املنصرم خرجت علينا إلى القول بأن احلقائق ليست سوى أكاذيب كثر
االملانية إليزابيث نويال-نيومان الباحثة في تكرارها .هذه الفكرة رددها من قبل املثل املصري
العلوم السياسية بنظريتها الشهيرة املعروفة البسيط الزن على الودان أمر من السحر..
ب“-حلزون الصمت” والتي مفادها أن وسائل فإعادة ترديد أمر معني وتكراره على االسماع
اإلتصال اجلماهيري قادرة على حتريك مجريات بصفة مستمرة يكفل ترسيخه وتأكيده حتي
السلطة ،ملا لها ليصبح حقيقة واقعة .واآلن تراني احتاج ألن
األمور في االجتاه الذي تريده ُ
من تأثير فعال على رجل الشارع العادي .وقد أسوق لك املبررات املنطقية واحلجج العقالنية
الحظت نويال-نيومان أن إنحياز اإلعالم إلى ألثبت لك هذه احلقيقة ،أم أكتفي بأن أطلب
قضية ما يؤدي إلى إنحياز ودعم اجلمع األكبر منك قراءة املقال أكثر من مرة؟

دوال اندراو�س

لقاء

عزومة إنسانية!
عـادل عطيـة

العزومة هي الضيافة على موائد اخلير ،واحملبة! السلوكيات «ريتشارد دوكينز» ،الذي قال:
وهي الفرحة التي حتتضن أعيادنا ،ومناسباتنا «لنحاول تعلم الكرم واإليثار ألننا ولدنا
أنانيني»!
السعيدة!

وهي التحية األبدية للعطاء والكرم األصيل ولكن ليست هذه هي احلقيقة كلها؛ فهناك
الذي ال ينتهي ،حتى لو كانت هذه التحية اناس كرماء ومضيافون!
النبيلة ،تأتي من عرض النهر ،أو البحر ...رمبا هناك عزومات لغاية تكمن في الرأس!
ونُطلق عليها« :عزومة مراكب ّية»!
ورمبا هناك عزومات مخادعة ،على غرار ما

تلك العزومة التي صارت ،على غير احلقيقة ،فعله أحد البرامكة ،حني دعى الناس إلى
مثالً سائرا ً على عرض يصعب علينا الثقة وليمة وهم ّية على مائدته الزائفة!
فيه ،وتصديقه!
ولكن هناك ،أيضاً ،من يؤمن بأن إضافة الغرباء
فعزومة املراكبية ،رغم إخالصها في ندائها هي إضافة للمالئكة!
املتواصل ،ننظر إليها من خالل املنطق ،ومن يؤمن ـ كما في الهند ـ ،بأن الضيف مثل
ونتفذلك :كيف يعرض الصيادين دعوتهم اإلله!
لشخص يقف على شاطيء بعيد؛ ليأتي ...،...،...،
إليهم ،ويتناول الغذاء معهم؟!
لتكثر مناسباتنا السعيدة ،وليكثر خيرنا،
وان كنت أعتقد أن التشكيك في إخالص وكرمنا ،وعزوماتنا على الطريقة املصرية
املراكبية املظلومني ،يعود إلى مقولة لعالم «الشرقاوية»!

هل تناول يهوذا من األفخارستيا أم ال؟
بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
لإلجابة على هذا السؤال ،أود أن أوضح أن الكتاب
املقدس ال يفهم خارج الكنيسة .أي يجب الرجوع
إلى النصوص اآلبائية التي شرحت الكتاب
املقدس .إنه علم الباترولوجي ،أي علم أقوال
األباء ،فاالباء هم الذين عاشوا باإلجنيل ولإلجنيل
فاستحقوا أن يشرحوا ويفسروا اإلجنيل .فلإلجابة
على هذا السؤال سأضع أمامك ،عزيزي القارئ ما
شرحه االباء بخصوص هذا املوضوع.
«كما في حالة يهوذا وبطرس ،أيتساووا كمتناولني
من األسرار؟ ألنهم من الواحد ومن نفس الشيء
(التناول) ،يهوذا أخذ دينونة لنفسه وبطرس أخذ
خالصا».
القديس اغسطينوس
Answer to the Letters of Petilian, the Donatis,
.Book 2, chapter XL: XCVI
“جلس املسيح مع االثني عشر تلميذا ،ياخلزيك
يا يهوذا! لقد كان حاضرا ايضا هناك ،وتناول من
األسرار ،ومن الطعام ،وأدين على نفس املائدة ”.ق.
يوحنا ذهبي الفم
On Matthew, Homily LXXXI.I
“يهوذا صار جاحدا لرب البيت ،وكان على وشك
خيانته ،خرج للتو من املائدة ،شرب كأسه (كأس
املسيح) الذي للبركة ،وفي مقابل ظمأ اخلالص
قصد اراقة دم برئ ،ذاك الذي أكل خبزه رفع عليه
عقبه ،أيديه مؤخرا تناولت العطايا املقدسة.
ق.كيرلس االورشليمي”.
On the words , Crucified and Bauried., Lecture XIII, VI
“ كما أن يهوذا ،الذي أعطاه الرب “لقمة” ،أعطي
مكانا للشرير في داخله ،ليس يتناول ما هو سيء،
بل تناوله بطريقة سيئة ،باملثل كل من يتناول سر
الرب ،ال يسبب أن يكون (التناول) سيء ألنه هو
نفسه سيء ،أنه لم يأخذ شيء ألنه لم يأخذها
خلالصه .ألنها على الرغم من ذلك جسد الرب ودم
الرب حتى وان كان الرسول يقول( :من يأكل غير
مستحقا ،يأكل ويشرب دينونة لنفسه” .ق.اغس
طينوس
On Baptism , Against the Donatists. BookV,

Chapter VIII, IX
“ واندلعت هرطقة اخرى،
تدعي التي للقاينيني....
الذين يؤيدون هذا يدافعون
عن اخلائن يهوذا ،فيخبروننا انه بديع وعظيم،
بسبب االمتيازات التي مجد مبنحها للبشرية ،الن
البعض يظن ان الشكر (اي االفخارستيا) اعطيت
ليهوذا بسبب هذا” .العالمة ترتليان
.On Ophites, Cainites, Services., Chanter 2
“ يا لعظم عمي اخلائن (يهوذا) بارغم أنه تناول من
األسرار ،ظل كما هو  ،سلم الي اقدس مائده و لم
يتغير”.
ق.يوحنا ذهبي الفم
On Matthew, Homily LXXXII.1
“ لقد كان هناك وقت حتي اخلائن يهوذا نفسه
كان مرافقا و صديقا حميما للمخلص ،آكال من
نفس املائدة معه ،مشاركا في كل شىء ،دالله
عل تلمذته احلقيقية ،حتي أنه كان له نصيبه
اخملصص و سط بقية الرسل املقدسني ”.القديس
كيرلس اإلسكندري
On John , Book IX , Vol.1
عزيزي القارئ ،إنها مجرد أمثلة بسيطة من
تعاليم اآلباء ،التي هي إحدى الركائز االساسية
التي ترتكز عليها الكنيسة ،والتي تؤيد تناول
يهوذا من األفخارستيا .لم يكن الهدف من هذا
املقال ان اثبت تناول يهوذا من عدمه ،بل أود أن
أشير إلى أهمية املعرفة وعدم قبول املعلومة
دون البحث وراء هذه املعلومة .لذلك إنها فرصة
لنبدأ في دراسة التعاليم االبائية ولنهتم بالفكر
البحثي والدراسي ،فالكنيسة ترفض األحادية
الفكرية بكل صورها ،كذلك العقل ايضا الذي
يرفض املعلومة التي ال يكون مرجعها إال كاريزمية
من قالها.
املراجع :الكتاب املقدس
مت كتابة كل مرجع حتت كل قول ابائي لتوضيح
مصدر اإلقتباس
بحث بعنوان تناول يهوذا في الفكر االرثوذكسي
للباحث اشرف بشير.

 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
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 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من
املبيعات.ماوكانيلي:
اجمالىعلي
حتصل
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
جتمع
(« )»905في
والتيال توزع
دوالرأالف
415,316عبر
إعالنك
إنتشار
•
البيع
أماكن سعر
إرتفع متوسط
الورقيةفى باقي
األعداد فى املائة .و
بأرتفاع قدره 5.40
السعر الى
متوسط
املائة 40.مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
بأكثرفى من
والعرب
قدره 1.50
املصريني بإرتفاع
الي  315,223دوالر
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات
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عامل العقارات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

ابريل اقوى مما كان متوقعا

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

عقارات نيوز
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اثبتت احصائيات شهر ابريل ارتفاعا في سوق
إميالتهم
عبر
لألالف
الورقي
العدد
أرسال
عبر
إعالنك
إنتشار
•
العقارات يفوق التوقعات التي بنيت على ضعف
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
ارقام فبراير ومارس ولكن ابريل أعطى احملللني
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
األالف
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
•
$SDUWPHQW
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

اشارات الي صيف ساخن عقاريا في كل انحاء
www.good-news.ca
األليكتروني
موقع اجلريدة
75(%7RWDO





كندا وخصوصا تورنتو وضواحيها .مبقارنة األرقام
+DOWRQ5HJLRQ

 عبر 
• 
بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
إنتشار إعالنك
على مستوى كندا ،ارتفعت مبيعات شهر ابريل
3HHO5HJLRQ


يعقوب 


ادوارد
:
اعداد
ب  %22.6باملقارنة بشهر مارس .وهناك نشاط
نيوز الكندية»
«جريدة جود
حتت أسم
«فيس بوك» -
موقع الـ
&LW\RI7RURQWR





واسع لشركات البناء حيث يتوقع إضافة  200الف وحدة سكنية في كندا خالل عام
<RUN5HJLRQ



يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة 
سرطان
خصوصا
األنسان
تهدف للربح ،
مؤسسة ال
تصدر عن
نيوز»
«جود
جريدة
 .2019ومعظم االستثمارات العقارية توجه اآلن للشقق السكنية و البيوت املتالصقة
'XUKDP5HJLRQ


الرادون 

وانطالق غاز
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر
ون
باأللوان
صفحاتها
وجميع
سواء للتملك بغرض السكن او االستثمار في االيجار .و قد زاد األقبال علي الشراء
2UDQJHYLOOH


فى صحة 
هناك آخرون يشككون 
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى
بطريقة غير عادية مما حدي ب “ريتس بريسكيال» محللة اقتصادية ببنك اوف مونتريال
\6RXWK6LPFRH&RXQW




املنطلق
الرادون
الغاز
األشعاع او
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية
:
ال�شهر
هذا
تخفي�ضات
ملعرفة
املجاين
الرقم
علي
بنا
أت�صل
�
بتوقع تقدم كبير خالل العام في مجال العمالة و بالتالي انعكاسا إيجابيا على االقتصاد

واألبحاث
خطرا
يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
الصحةو الذى
على التجاري
في اجملال
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل اما
الكندي .انصح املستثمرين في العفارات بالشراء االن فهناك الكثير من البنايات حتت
الصناعى تعمقا
ابحاث اكثر
يحتاج انالى
 311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
فى اجملال
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع ذكر
كبديل التفاصيل
1987املزيد من
عامولدي
األنشاء.
يريد .الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
للفورميكاملنواملواد
منذ
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
يقول
مشعة
مواد
وجود
الى
تشير
االن
األبحاث
احدث
ولكن
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
اعداد  :ادوارد يعقوب
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
م اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
اء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
NOA BOULES
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املنطلق
ى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون
C: 4162766538
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
T: 416-686-1500
واألبحاث
تشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة
إدارة عقارات Property management -
F: 416-386-0777
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر
www.century21.ca/noa.boules
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
عية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON
شعة يقول
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

عقارات نيوز

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة
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1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية عل
اجلرانيت ....و
sam.m.ibrahim@gmail.com

Atef Nekhil

Office : 416 391 3232

استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار 0319
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Estate S
SOLD

Richmon

License #11995

Professional
We Work for you NOT
the lenders Real

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers
SOLD

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties
D Bad Credit

Good
SOLor

Lowest mortgage rates BARRIE

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH

%X\ 6HOOLQ
ZLWK125,6
Independently Owned & Operated
&DOOIRU'HWD
SOLD

SOLD

Richmond
Member of Hill

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V

البعض ان
الرئه الذ
املشع .و
هذا الكال
ال تصل ا
مازالت م
ألثبات او

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Portuguese , French,
Italian, Spanish, English,
Turkish, Persian, Azeri
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. David Sadeghi

Dr. Rob Eisen

Dentistry for all ages
IV Sedation
Same day dental implants
Cosmetic dentistry
Invisalign
Tooth whitening
Wisdom teeth extraction

• Emergency appointments

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

Skymark Smile Centre

25 Kingbridge Garden Circle Unit 10
Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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«نيويورك تاميز»

ترامب رجل أعمال فاشل

بعد يوم من رفض وزارة اخلزانة
األمريكية تسليم الكوجنرس إقرارات
الرئيس دونالد ترامب الضريبية،
كشفت صحيفة «نيويورك تاميز» عن
أن ترامب خسر أكثر من مليار دوالر،
خالل العقد املمتد ما بني عامى 1985
و ،1994قبل دخوله عالم السياسة.
وقالت الصحيفة فى تقريرها ،الذى
استندت إلى سجالت الضرائب
الرسمية ،إن أعمال الرئيس األمريكى
«كانت أكثر فشال ،مما كان معروفا
عنها من قبل» ،مشيرة إلى أن حجم
خسائر ترامب تفوق خسائر أى دافع
ضرائب آخر على األراضى األمريكية.
وذكرت الصحيفة أن ترامب تكبد
خسائر بقيمة 250مليون دوالر خالل
عام ،1990ومثلهم فى عام ،1991
وحدهما ،مشيرة إلى أن تلك األرقام
تعادل أكثر من ضعف ما يدفعه أكبر
دافعى الضرائب فى الواليات املتحدة.
وتابعت الصحيفة أنه نظرا الرتفاع
حجم اخلسائر التى كان يسجلها
ترامب عاما تلو اآلخر ،مت إعفاءه من
الضرائب املفروضة على الدخل ملدة
ثمان أعوام ،خالل ذلك العقد.
وأصابت معلومات «نيويورك تاميز»
الرأى العام األمريكى بالصدمة ،على
اعتبار أن ترامب كان يصور نفسه دوما
كرجل أعمال ناجح ،ومليونير عصامى
صنع نفسه بنفسه ،ومع ذلك كان
يرفض بشدة الكشف عن سجالته
الضريبية ،فى حتد لضغوط الكوجنرس
املتزايدة.
وفيما فشل الصحفيون فى التواصل
مع البيت األبيض للحصول على
تعليق بشأن تقرير «نيويورك تاميز»،
أكد تشارلز جيه هاردر محامى ترامب
أن معلومات الصحيفة «خاطئة
متاما».
وكان وزير اخلزانة األمريكى ستيفن
منوتشن قد رفض أمس األول تسليم
الكوجنرس إقرارات ترامب الضريبية،
على اعتبار أن ذلك أمرا غير دستوري،
إذ أن الكوجنرس لن يستخدمها فى
إطالق تشريع ما.
على صعيد آخر ،حذر جيرى نادلر
رئيس اللجنة القضائية مبجلس
النواب األمريكى املستشار القانونى
السابق للبيت األبيض دون مكجان
من احتمالية توجيه تهمة أزدراء
الكوجنرس له إذا رفض االمتثال
لقرار االستدعاء لإلدالء بشهادته،
واحلصول على ما لديه من وثائق حول
عرقلة التحقيق القضائى الذى جتريه
اللجنة.

نافذة على �صحافة العامل
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صحيفة «كومباس» اإلندونيسية

«املسحراتي» في إندونيسيا ..طائرة حربية

جلأ حكومة دولة إندونيسيا إلى حيلة ذكية لتقوية
الروابط بني شعبها والقوات املسلحة ،إذ تتولى طائرات
حربية تابعة لسالح اجلو مهمة «املسحراتي» ،إليقاظ
املسلمني لتناول وجبة السحور خالل شهر رمضان.
وقالت صحيفة «كومباس» اإلندونيسية إن الطائرات
تبدأ التحليق على ارتفاع منخفض في املناطق
السكنية بجزيرة جاوة إليقاظ الصائمني ،كما أنه
يحافظ على مهارات الطيارين ،بحسب وكالة األنباء
األملانية .ونقلت الصحيفة عن سوس يوريس ،املتحدث
باسم سالح اجلو اإلندونيسي ،قوله« :إيقاظ الصائمني
للسحور مهمة ذات نفع كبير للطيارين ،إذ حتافظ
على مهارات التحليق ليال لديهم ،خصوصا ً أنه
ليس مسموحا ً للضباط بالطيران وهم صائمون بعد
العاشرة صباحاً» .من جانبه ،كتب حساب سالح اجلو
اإلندونيسي على موقع تويتر إن التقليد يهدف إلى
«إقامة رباط قوي بني سالح اجلو والشعب”.

روسيا اليوم

أكثر من عشرة ماليني أمريكي يطالبون
بعزل ترامب

وقع أكثر من عشرة
ماليني أمريكي ،بشكل
إجمالي ،على عرائض
تطلب من الكونغرس،
بدء عملية سحب الثقة
من الرئيس األمريكي
دونالد ترامب وعزله عن
السلطة .وعرض النائبان
رشيدة
الدميقراطيان،
طليب وآل غرين ،وممثلو بعض املنظمات ومن بينها
«موف اون» و»ومينز مارش» ،أمام مبنى الكونغرس
مفتاح «يو اس بي» يتضمن هذه العرائض .وأمام لوحة
كتب عليها «ترامب يجب أن يرحل» ،قال غرين « بني
أيدينا عشرة ماليني سبب ألن نكون هنا اليوم» .من
جهتها ،دعت رشيدة طليب ،التي تطالب بإقالة ترامب
منذ أشهر ،إلى « مواجهة هذه احلقبة ،هذه احلقبة
القامتة لبالدنا ،حان الوقت ،من وجهة نظري ،للكفاح».
وكانت طليب ،العضو في مجلس النواب منذ يناير،
قد قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى
التحقيق ملعرفة ما إذا كان الرئيس ترامب ارتكب أفعاال
تبرر بدء إجراءات لعزله .وفي مواجهة اجلناح التقدمي
للحزب ،يتبنى القادة الدميقراطيون موقفا أكثر اعتداال،
مؤكدين أن إجراءات العزل التي ال تتمتع بالشعبية
حسب استطالعات الرأي ،ميكن أن تؤدي إلى انقسام
في البالد التي يبلغ عدد سكانها  325مليون نسمة،
مع اقتراب موعد االنتخابات التي ستجرى في .2020
وعلى الرغم من سيطرة الدميقراطيني على مجلس
النواب األمريكي ،إال أن مجلس الشيوخ بالذات هو
املكلف بتنفيذ إجراءات العزل ،ومن املرجح أن يقف إلى
جانب ترامب ،ألنه يخضع لسيطرة اجلمهوريني.
ويسود التوتر منذ أسابيع ،الوضع بني الدميقراطيني
والبيت األبيض الذي يرفض التعاون في عدد من
التحقيقات البرملانية معتبرا أن طلباتهم غير مبررة
ولها دوافع سياسية .وهذا ما دفع رئيسة مجلس
النواب األمريكي ،الدميقراطية نانسي بيلوسي ،يوم
أمس اخلميس إلى القول ،إن البالد مت ّر بـ»أزمة دستورية»
بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات
العديدة التي جتريها جلان في الكونغرس مبجلسيه وال
س ّيما بشأن التدخّ ل الروسي في االنتخابات الرئاسية.
وكتبت بيلوسي في تغريدة على تويتر« :إنه ألمر مر ّوع
أن تكون اإلدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول
الشعب األمريكي على احلقيقة».
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موقع «ميديا بارت» الفرنسي

إذاعة «فرانس بلو» الفرنسية

سائق ماكرون يحرج اإلليزيه
مبخالفة مرورية

«البراغيث» تغلق
مركز شرطة في باريس!

كشف موقع فرنسي عن ارتكاب سائق الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون مخالفة مرورية دون
أن يتخذ اإلليزيه أية إجراءات بشأنه .وذكر موقع
«ميديا بارت» الفرنسي أن سائق ماكرون فر
من نقطة تفتيش للشرطة الفرنسية ،بعدما
اعترضته الرادارات لتخطيه السرعة املسموحة،
لكن قوات األمن الفرنسية استطاعت حتديد
هويته خالل املطاردات ،واتضح أنه يعمل باإلليزيه
سائقا ً للرئيس الفرنسي ،ورغم أنه يواجه عقوبة
إال أن القصر لم يتخذ ضده أي إجراء .وكشف عن
أن هذه الواقعة احملرجة لإلليزيه التي يعود تاريخها
إلى  27فبراير/شباط املاضي ،بفرار سائق سيارة من
نقطة تفتيش على جسر «سانت-كلو» قرب باريس
بعد تخطيه السرعة القصوى ،ورفض التوقف رغم
طلب الشرطة ذلك ،لكن أحد املسؤولني متكنوا من
التعرف على لوحة الترخيص» .وأشار املوقع إلى
أن «الشرطة الفرنسي فوجئت أن السيارة تنتمي
إلى اإلليزيه ،وأن قائدها يدعى ستيفان بي .سائق
القصر الرئاسي ،وأحد عناصر األمن باحلراسات
اخلاصة ،ولم يكن في مهمة عمل وقت احلادث،
ولكن كان يقود سيارة الرئاسة دون احترام قواعد
الطريق .ووفقا ً لـ»ميديا بارت» فإن هذا الرجل هو
شرطي في مجموعة حراسات الرئاسة الفرنسية،
ولم ينصاع لنقطة التفتيش وطلب الشرطة
عندما مت توقيفه ،وواصل الطريق إلى قصر فرساي.
وأوضح املوقع أنه «على الرغم من هذه الواقعة ،فإن
السائق ال يزال يعمل باإلليزيه ولم يتُخذ ضده أي
إجراء ومت إسناد مهمات تأمني أخرى إليه في قصر
اإلليزيه كتدبير مؤقت في انتظار قرار القضاء.

أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية ،أنها اضطرت
إلى إخالء مركز للشرطة شمال شرق العاصمة
باريس؛ إثر تعرضه لغزو البراغيث.
ُ
وكتب على إخطار علق على الباب األمامي
للمركز ،الذي يقع في الدائرة  19من العاصمة
الفرنسية «أغلق مركز الشرطة حتى إشعار
آخر» .وقال احتاد نقابات الشرطة الفرنسية
على حسابه مبوقع «تويتر» ،إن املركز «عانى
من غزو البراغيث» ،ما جعل ظروف العمل ال
تطاق «لعدة أيام» .وأفادت إذاعة «فرانس بلو»
الفرنسية بأنه على الرغم من اجلهود املبذولة
ملكافحة اآلفات ،فإن املشكلة التي ظهرت
منذ  3أسابيع تفاقمت مؤخخرا ،حيث يعاني
الضباط من لدغات متعددة .وقال املسؤول في
االحتاد ،إميانويل كرافيلو للمحطة اإلذاعية إن
بعض الضباط أخذوا البراغيث معهم عن غير
قصد ،حيث تسببت اآلفات في الفوضى في
منازلهم .وأضاف كرافيلو« :استشار العديد
من الزمالء األطباء بعد تعرضهم للقرص،
املشكلة هي أن بعض املسؤولني نقلوا هذا
األمر (البراغيث) إلى املنزل وبعد ذلك أصبح
األطفال هم الذين يتعرضون للقرص ،هذا ال
ميكن أن يستمر» .وتطالب نقابات الشرطة
بتطهير (تعقيمه وتنظيفه األبخرة) املوقع
بأكمله ،وهي عملية قد تستغرق  48ساعة
على األقل ،وقال إنه كان ينبغي القيام بهذا
قبل أسابيع .ومن املقرر أن يلتقي مسؤولو
االحتاد ،وزير الداخلية كريستوف كاستانير
للحديث عن صحة عمال الطوارئ.
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الصني تعقد جلسة استماع
الستئناف حكم اإلعدام بحق املواطن الكندي

آسيا بيبي التي برأت من تهمة
التجديف في باكستان تصل لكندا

استعدادات أمنية حول املساجد في منطقة
تورنتو الكبرى مع حلول شهر رمضان

عقدت محكمة صينية متوسطة املستوى جلسة استماع في االستئناف
املقدم من محامي الكندي روبرت شيلينبرج املتهم بتهريب مخدرات واحملكوم
عليه باإلعدام ،وكانت الشرطة الصينية قد اعتقلت روبرت شلينبرج عام 2014
وحكمت عليه احملكمة أوال بالسجن ملدة  15سنة ،ولكن في شهر يناير 2019
أعيدت محاكمته وحكم عليه باإلعدام ،وهذا احلكم عمق الصدع الدبلوماسي
بني الدولتان ،خاصة انه جاء بعد اعتقال كندا للسيدة منج وانتشو املديرة املالية
لشركة هواوي الصينية لالتصاالت ،استجابة لطلب الواليات املتحدة بتسليمها
اليهم بتهمة الكذب علي البنوك حول تعامالت شركة هواوي مع دولة أيران
وانتهاك العقوبات الدولية املفروضة على أيران ،وبعد ذلك بأيام اعتقلت الصني
اثنان كنديني أخران هما مايكل كوفريج ومايكل سبافني.
وندد جسنت ترودو باحلكم الذي صدر علي روبرت شيلينبرج واتهم الصني بالتعسف،
وجاءت جلست االستماع لالستئناف املقدم من محامي روبرت شيلينبرج على
حكم اإلعدام ،بعد يوم واحد من مثول السيدة منج وانتشو أمام احملكمة في
فانكوفر ،وقال محامي السيدة منج وانتشو أن التعليقات التي أدلى بها دونالد
ترامب توحي بأن هذه القضية لها دوافع سياسية ،وقد ضغطت واشنطن على
الدول األخرى للحد من استخدام تكنولوجيا شركة هواوي وحذرت بان من يستعمل
هذه التكنولوجيا يعرض نفسه للمراقبة ولسرقة معلوماته.
هذا وقد ذكرت احملكمة أن روبرت شيلينبرج مت ضبطه مع أكثر من  200كيلوجرام
من مادة مخدرة ،وانه هو املتهم الرئيسي في هذه القضية بالرغم من انه قال أنه
برئ ،وإن األدلة املقدمة صحيحة وكافية ،وقامت احملكمة بإبالغ السفارة الكندية
وقالت إن حقوق التقاضي محمية بشكل قانوني ،وقال محامي املتهم روبرت انه
ليس من الواضح متى ستعلن احملكمة قرارها.

صرح ويلسون شاودهري
من اجلمعية املسيحية
الباكستانية البريطانية
بأن السيدة املسيحية
آسيا بيبي خرجت بأمان من
باكستان وجاء في البيان
الذي صدر عنه (أن آسيا بيبي قد متسكت
بإميانها بشجاعة خالل فترة السجن واملعاملة
الوحشية التي عوملت بها والتي كانت فيها ال
ترى الشمس إال ملدة ساعتني في الشهر ،وإنها
على ما يرام بعد معاناة ملدة عشرة سنوات
قضتها في عزلة داخل وخارج اآلسر).
وقال أيضا أنه يجب معاملتها بأقصى قدر
من العناية والرعاية الطبية املناسبة  ،وقال
محامي السيدة آسيا بيبي سيف املالكي ان
آسيا بيبي قضت ثماني سنوات في سجون
باكستان في قسم احملكوم عليهم باإلعدام
بسبب اتهامها بالتجديف بعد مشاجرة
بينها وبني واحدة من العامالت في احلقول ،وإن
احملكمة برئتها من هذه التهمة العام املاضي،
وقال مسؤولون باكستانيون أن آسيا بيبي
غادرت باكستان ووصلت إلى كندا جلمع شملها
مع بناتها ،وكانت قضية السيدة آسيا بيبي قد
لفتت انتباه اجملتمع الدولي خاصة بالنسبة
لقانون التجديف املثير للجدل في باكستان
والذي يعاقب باإلعدام تلقائيا جملرد االشتباه
في التجديف ضد اإلسالم ،والذي يستخدمه
الغوغاء لتخويف األقليات الدينية واحلصول
علي ما يرضيهم ،وكان متطرفون إسالميون
قد قاموا بأعمال شغب وقطع للطرق وقتلوا
مسؤولني في احلكومة وهددوا باإلطاحة
باحلكومة ،بسبب تبرئة آسيا بيبي ولكن مت
القبض عليهم.

يحتفل أكثر من
 250ألف مسلم
في تورنتو بحلول
شهر رمضان ولهذا
ركز بعض قادة
اجملتمعات احمللية
على ضمان سالمة أولئك الذين سيملؤون املساجد
في جميع أنحاء املدينة ،وقال عمر فاروق رئيس منظمة
املسلمني الدولية (في ضوء ما يحدث عامليا حيث
هوجمت املساجد واملعابد وأماكن العبادة األخرى فإن
هذا يثير مخاوف املصلني).
ولهذا قدم فاروق وفريقه مؤخرا طلبا للحصول علي
منحة مالية من احلكومة الفيدرالية حتت برنامج
(البنية التحتية األمنية التابع للحكومة الفيدرالية
والذي يقدم التمويل للمجتمعات احمللية إذا قامت
بتوضيح أنها هدف للوقوع ضحية جلرمية قد ترتكب
بدافع الكراهية) وقد حصلت العديد من املساجد
في منطقة تورنتو على هذا التمويل من خالل هذا
البرنامج لتعزيز أفراد الطائفة.
وقال فاروق إن املنظمة اإلسالمية الدولية سوف
تستخدم املنحة املالية احلكومية لتجديد مداخل
املساجد ولشراء كاميرات أمنية عالية الدقة تكون
مبثابة رادع ألي شخص يكون لديه دوافع شريرة ،وقال
فاروق أن أفراد الطائفة املسلمة قد انزعجوا بإطالق
النار على املسجد في نيوزيالندا والذي أدى إلى مقتل
 51فرد وإصابة العديد بجروح خطيرة.
هذا وتفكر أيضا بقية الطوائف األخرى مثل الطائفة
اليهودية واملسيحية في حماية أماكن العبادة التابعة
لها ،بعد أن وقع حادث إطالق نار في املعبد اليهودي
في أمريكا والهجوم االنتحاري على الكنائس في
سيريالنكا وهذه احلوادث تركت الناس من جميع
الطوائف الدينية في قلق بشأن السالمة في أماكن
العبادة.

فوز كندية في املسابقة الدولية
مللكة جمال العالم لآلنسات
فازت كاتلني باجيو من منطقة (تيكومسيه)
في أونتاريو بلقب( مس جالكسي كندا) للفئة
العمرية ما بني  19إلى  28سنة ،وهذه هي املرة
األولى التي تشترك فيها في مسابقة على
مستوى الدولة ،وكانت قد فازت من قبل في عدة مسابقات صغيرة مبا فيها (مس
فيا أيطاليا) ومسابقة (مس تيكومسيه).
وقالت كاتلني إن مشاركتها في مسابقة (مس تيكومسيه) أثرت عليها في كل
شيء واستطاعت بسببها أن توسع اتصاالتها وصداقاتها وخبراتها اجملتمعية
وإنها شاركت بنشاط في العديد من األعمال اخليرية وغسلت السيارات ولكن احب
شيء لديها هو التعامل مع األطفال ،وهي سوف متثل كندا في املسابقة الدولية
مللكة جمال العالم لآلنسات التي ستعقد في فلوريدا من  20إلى 27أغسطس.

خبير السالمة ينصح سائقي احلافالت بالتفكير قبل
نقل البنزين من أمريكا إلى كندا عبر احلدود
قال خبير السالمة كريستوفر كاتساروف بأن على السائقني أن يفكروا مرتني قبل
الذهاب إلى الواليات املتحدة لشراء ونقل الوقود إلى كندا ،فعندما بلغ سعر لتر
البنزين  1.75دوالر في مقاطعة بريتش كولومبيا والذي لن ينخفض قريبا ،وأصبح
السائقني يعبرون احلدود بشكل مذهل لشراء الوقود من والية واشنطن جنوب
حدود فانكوفر .ولكن خبير السالمة يقول إن السائقني يجب أن يكونوا كثير احلذر
قبل عبور احلدود لنقل البنزين الذي قد يكون خطيرا أو مميتا ،حيث أن البنزين شديد
اخلطورة فمجرد شرارة صغيرة من أي شيء أو من الكهرباء ومع وجود صفيحة
للبنزين مفتوحة أو شيء قليل من بخار البنزين أو قليل من التسرب ميكن أن يسبب
انفجار السيارة .وقال أيضا أن الناس عادة ما ميلؤون الصفائح املعدنية بالبنزين حتى
حافتها وال يتركون فراغ يسمح للغاز بالتمدد ،وهم ال يفكرون حني يضعوا هذه
الصفائح في صندوق السيارة ويغلقونها بأن احلرارة والغاز املتصاعد من البنزين
وعدم وجود تهوية ومكان لتنفيس الغاز في السيارة يجعلهم في خطر كبير ويضع
كل من حولهم في خطر ،ويصبح الوضع اكثر خطورة ،عندما تضطر السيارات
لالنتظار لساعات طويلة عند املعابر احلدودية في درجات حرارة عالية ،ولذا يجب
على املسؤولني عند احلدود مالحظة هذه الصفائح وان يأخذوها للجمرك وال يدعوا
السيارة تستمر في السفر .وتقول اللوائح على جانبي احلدود أن السيارات ميكنها
أن تنقل  440رطال من الوقود في املرة الواحدة ،وهذا يعادل  12صفيحة بنزين تزن
الواحدة  5جالون ،وقال املسؤولون عند احلدود انهم يالحظون زيادة في عدد السيارات
التي يتم توقيفها بسبب نقلها للبنزين بشكل غير آمن ،وبينما يكون نقل البنزين
عبر احلدود قانوني في كندا ،فيجب أن يكون هذا على ظهر شاحنة بحيث تكون
هذه الصفائح معرضة للهواء الطلق.

كندا ستتحمل تكاليف إعادة احلاويات اململوءة
بالقمامة من الفلبني
وافقت كندا على دفع التكاليف الكاملة إلعادة  69حاوية شحن مملوءة
بالقمامة عبر احمليط الهادي إلى فانكوفر ،ولكن من غير الواضح كم سيكلف
ذلك؟ ،وقال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أن الرئيس وحكومته اتفقا على حل هذه
املسألة وإن كندا وافقت على استرجاع حاويات القمامة وتعمل هيئة البيئة والتغير املناخي في كندا على
توظيف شركة السترجاع هذه احلاويات .وكان الرئيس الفلبيني في الشهر املاضي قد أعطى كندا مهلة
حتى  15مايو السترجاع هذه احلاويات التي ترقد في ميناء بالقرب من مانيال منذ ما يقرب من ستة سنوات
وقد تعفنت ،وكانت هذه احلاويات قد وصلت إلى الفلبني على اعتبار إنها حتتوي على بالستيك قابل إلعادة
تصنيعه ،ولكن وجد أن معظمها نفايات مما أدى إلى وقوع مشكلة بني كندا والفلبني حول من منهما
املسؤول عن هذه احلاويات.

احملاميون واألطباء يحتشدون في كوينز بارك لالحتجاج على خفض
املساعدات القانونية في أونتاريو
جتمع حوالي  150من احملاميون واألطباء في كوينز بارك لالحتجاج على قيام حكومة املقاطعة بخفض 133
مليون دوالر من املساعدات القانونية والتي يقول عنها احملتجون إنها ستعرض الناس الضعفاء منخفضي
الدخل ،مثل املهاجرين واملشردين وضحايا العنف املنزلي وأفراد مجتمع املثليني جنسيا للخطر.
وقد خفضت حكومة فورد متويل املساعدات القانونية بحوالي  %30في ميزانيتها لعام  ،2020-2019وقال
محامي للهجرة في تورنتو (أنا هنا ألحتدث ضد هذه التخفيضات ألنها متت بتهور ومن جانب واحد وستؤثر
على الكثير من عمالئي والكثير من السكان الضعفاء).
ووفقا حلكومة أونتاريو فإن احلكومة ستقوم بخفض ثاني مقداره  164مليون دوالر في العام املالي -2021
 ، 2022وقالت الدكتورة سامنثا طبيبة األسرة إن هذا اخلفض سيؤثر سلبي على املطالبني بالهجرة وانهم
بدون متثيل قانوني سيتعرضون لضغوط شديدة وسيجعل هذا ظروفهم الصحية أو العقلية أسوأ بكثير،
ووفقا ملنظمي االحتجاج فإن وكالة اخلدمات القانونية في أونتاريو لن تستطيع تقدمي خدمات قانونية مثل
خدمات الطعون أو التمثيل القانوني للمحتجزين أو خدمات احلاالت اإلنسانية لطالبي اللجوء بعد  16أبريل
 ،2019وكانت ميزانية هذه الوكالة قد بلغت  487مليون دوالر عام 2018-2017
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كيف تعامل ال�شخ�ص املعاق؟

يحب الشخص املعاق أن تعامله كما
تعامل الشخص السليم مثلك ..فهل هذا
بإمكانك؟
تعامل مع الشخص املعاق كما حتب أن
يعاملك الناس .وأيضا ً املعاق ال يجب أن
نتجاهل إعاقته باملرة ،فال أحد يدرك  -أكثر من
الشخص الذي يجلس على كرسي متحرك -
ما معنى الكرسي املتحرك .وهناك القليلون
من املعاقني الذين يكرهون احلديث أو اإلشارة
إلى مصدر عاهتهم ،أو حتى التذكرة بها.
وإنه ملن غير الالئق أن حتملق بشدة في أحد
املعاقني وبخاصة في مكان إعاقته على وجه
التحديد .كما أنه من غير املعقول أن تطيل
النظر في أي شخص مير أمامك ،أو يجلس
بقربك.
وعلى الرغم من أن معظم األشخاص
املعاقني لديهم نوع من االكتفاء الذاتي
للتكيف مع ظروفهم ،إال أن بعضا ً منهم
يحتاجون إلى قليل من العون واملساعدة ..فال

تتأخر عن تقدمي مساعدتك ملكفوف البصر
الذي ينتظر من يأخذ بيده ليعبر به الطريق.
توخ احلذر وأنت تعرض مساعدتك على من
تشعر أنه بحاجة إليها .مثال ،إذا ساعدت
شخصا ً ليعبر الطريق ،فدعه يتأبط ذراعك
وميشي معك بعرض الطريق ،فهذا الشكل
ألطف من أن تلف يدك حول ذراعه وتقوده
عبر الطريق ،على أن تكون مساعدة الرجل
من رجل ،واملرأة تساعد املرأة في حالة تأبط
الذراع.
وأخيراً ،ال تهمل مشاعر وأحاسيس الشخص
املعوق ،وتذكر أن إعاقته بدنية فقط!

من جتارب االخريات..

العائلــــــــة

�أ�صول ولياقة

االلتزام باملواعيد:
إذا دعيت حلضور حفل غداء أو عشاء ،فاألجدر
بك أن تصل إلى مكان الدعوة في امليعاد
بالضبط ،أو على األكثر بعد خمس عشرة
دقيقة .ولكن الضيف الذي يصل متأخرا ً عن
امليعاد بكثير ،عليه باالتصال هاتفيا ً مبضيفه
لالعتذار واإلبالغ عن الوقت الذي سيصل فيه.
وإذا كان هناك وقت محدد لعمل شيء ما باالشتراك مع جماعة ،كالبدء في الغداء ،أو بداية
احتفال ما ،فعليك أن تصر على ضرورة أن يبدأ اآلخرون بدونك ،حتى ال يتقيدوا بوقت وصولك.
وليس من الالئق الوصول قبل املوعد النشغال أهل البيت باالستعدادات.
أما إذا كنت أنت املضيف ،فاحرص على التواجد عند وصول ضيوفك للترحيب بهم فور
مجيئهم .إذ إنه ليس من الالئق أن تترك مدعويك لفترة طويلة ،في انتظارك.
السعال:
ً
عندما جتد نفسك مضطرا ألن تسعل ،فليكن بطريقة ال تضايق من يجلسون حولك  -إذا لم
تكن مبفردك .غط فاك مبنديل صغير أو ضع يدك على فمك ،وأدر وجهك بعيدا ً عن اجلالسني
حولك .وبعد أن تسعل قدم اعتذارك.
إذا جاءتك نوبة من السعال ،فاترك الغرفة حتى الينزعج اجلالسون .أما إذا كنت في مكان
اجتماع ،أو مؤمتر عام ،أو عرض فني ،...فمن األفضل ،أن جتلس بقرب الباب حتى يتسني لك
اخلروج في أي وقت تواتيك فيه نوبة السعال .
وإذا أردت التلطيف من حدة نوبة العسال ،باستحالب بعض األقراص اخلاصة بذلك ،فال حتاول
فك غطائها املغلفة به في أثناء تقدمي العرض ،أو مقاطعة املتكلم ،واحرص دائما ً على أن
يكون في متناول يدك بعض أقراص االستحالب لتسعفك مبجرد بدء نوبة السعال.

هل الغرية دليل على جناح احلياة الزوجية؟!

 إلزالة رائحة البصل من أصابع اليد ،ندعك األصابع جيدا ً بقطعة بطاطس مسلوقة ودافئةقدر اإلمكان .ثم نغسلها باملاء والصابون ثم قطعة من معجون األسنان.
تنقع فصوص الثوم في املاء قبل تقشيرها بخمس دقائق فتسهل عملية التقشير جداً.
يقول خبراء علم النفس «إن الغيرة شعور
تنقع البطاطس الذابلة في املاء ملدة نحو نصف الساعة فيساعد ذلك على تقشيرها
نحفظ البقول مثل اللوبيا والفاصوليا والعدس في علبة نظيفة محكمة بعد خلط البقول طبيعي ومزيج من العوامل النفسية
ببعض امللح فيمنع ذلك تسوسها .نحفظ باقي صلصة الطماطم املعلبة في برطمان والعاطفية والغريزية ،وتؤثر فيها التجارب،
زجاجي جاف ونظيف ،ثم نضع فوقها طبقة رقيقة من زيت الطعام ونحكم الغطاء ونتركها والعادات االجتماعية والبيئية احمليطة».
وهناك نوعان من الغيرة:
في املبرد (الثالجة) فال تتعرض للتلف.
 -1غيرة احملبة الدفاعية :وهي ال تسبب
أي مشکالت ،كما أنها عامل من عوامل
بناء اخللق اإلنساني ،وتدعيم أواصر احملبة
بني الزوجني ،إذ تؤدي إلى ارتقاء الروح األدبية
لدى الزوجني ،وإلى محاولة الوصول إلى املثل
األعلى في نظر كل منهما.
 - 2الغيرة املدمرة :وهي قد حتطم وتفسد
حياة من يعاني منها .وقد تندلع الغيرة لدى
الزوج أو الزوجة نتيجة لعدم الثقة بالنفس
أو باآلخرين ،أو الرغبة في متلك مشاعر
الطرف اآلخر .وإذا كنت تعاني من الغيرة ألي
سبب من األسباب السابقة ،فهذه اخلطوات
تساعدك على تفادي الشعور بالغيرة الزائدة:
* ابتعد عن التصرفات أو املواقف التي تبعث

الضيق والغيرة في نفس الطرف اآلخر،
وحاول اكتساب ثقته.
* ناقش املوضوع أو الشكوى التي تسبب
الغيرة عند الطرف اآلخر ،على أن تكون
املناقشة صريحة وهادئة ،فمن خاللها
ستكتشف سبب الشعور بالغيرة ومن ثم
يسهل عالج املشكلة.
* أكد للطرف اآلخر أهميته في حياتك،
وأشعره باالطمئنان حتى يتم التخلص من
اخملاوف التي تراوده.
* حاول السيطرة على النفس واالنفعاالت
عند الشعور بالغيرة وبخاصة أمام اآلخرين
حتى تتم مناقشة األمر سوية وفي هدوء.

• متى يحلم الأطفال؟!

يبدأ الصغير في األحالم مع أول فترة يقضيها في النوم بعد والدته مباشرة وعادة ما تكون حاجات
الطفل األساسية هي التي متلى عليه انفعاالته سواء كان يقظا ً أو نائماً ،وأهم هذه احلاجات هي
االحساس باحلاجة إلى الطعام ،فيصرخ في ميعاد رضاعته فإذا تأخرت عليه أمه ألي سبب نام
بعد دقائق من بكائه وبدأ يحلم .فيدور حلمه كله حول طعامه الذي لم يتناوله ،فيأخذ في حتريك
شفتيه وكأنه ميتص طعامه ثم يبتسم بعد ذلك وكأنه نال كفايته من الطعام .والطفل قبل
عامه الرابع أو اخلامس تقريباً ،ال يستطيع التفرقة بني احللم والواقع فيبدو له الواقع وكأنه حلم،
واحللم وكأنه واقع .وتتأثر أحالم الطفل مبا يشاهده في حياته اليومية ،فإذا شاهد في التلفاز
فيلما ً مزعجا ً أو مثيرا ً قبل ذهابه إلى النوم ،حتولت أحالمه إلى أحالم مزعجة .وأيضا ً إذا حدثت
مشادة بني والديه ،أو كان يعاني هو نفسه من ضغوط نفسية سواء في البيت أو في املدرسة،
ظهرت كل هذه الضغوط في صورة أحالم مزعجة .فإذا أراد الطفل أن يحكي حلمه إليكما
وجب عليكما أن تستمعا إليه حتى لو الحظتما أنه يبالغ في سرد ما رآه فعال في احللم ،حتى
يستطيع أن يعبر عما بداخله من توتر أو خوف .وتكثر أحيانا أحالم اليقظة عند األطفال وبخاصة
في املرحلة االنتقالية بني الطفولة واملراهقة ،فيتخيل أشياء ويجسدها بعقله ،ويظل يفكر فيها
فترة من الوقت ،وقد يتخيلها أيضا ً وكأنها أشياء واقعية حدثت بالفعل .وهي أيضا ً وسيلة فعالة
خلفض توتر الطفل الناجت عن طاقاته الغريزية املكبوتة داخله.
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تفا�صيل مقتل كاهن �شربا اخليمة على يد فرا�ش
الكني�سة

شهدت كنيسة مارمرقس بشارع السد العالي في أرض أبو
سعدة بالوحدة العربية بحي شرق شبرا اخليمة بالقليوبية،
إطالق عيار ناري نتج عنه وفاة القس مقار سعد ،قسيس
بالكنيسة ،وعلى الفور انتقلت قوة املباحث للكنيسة لبدء
التحريات والتحقيقات مبعرفة الشرطة والنيابة العامة.
وتلقى اللواء مدير األمن ،إخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى
شبرا اخليمة ،يفيد مقتل كاهن على يد فراش الكنيسة،
وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير املباحث ،والعميد يحيى راضي رئيس مباحث املديرية،
وتبني من املعاينة والتحريات وجود جثة قسيس بالكنيسة به  3طلقات نارية ،وأن وراء ارتكاب
الواقعة فراش الكنيسة ،حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص ،واستقل املتهم «توتوك»
وقام بالذهاب إلى قسم ثاني شبرا اخليمة بتسليم نفسه واالعتراف بجرميته كاملة.
وأكد شهود عيان ،أن الكاهن واحلارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالي ساعة ولم يكن هناك
أي بادرة للغدر به ،إال أن اجلميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالي ساعة.
وقالت مصادر أمنية ،إن السالح املستخدم في اجلرمية غير مرخص ،وأن املتهم أطلق منه 3
رصاصات على اجملني عليه في غرفة األخير بالكنيسة .وفي ذات السياق اعترف فراش الكنيسة
«كمال شوقي» 54عام ،بقتله لكاهن الكنيسة أمام رجال املباحث بعد قيامة بتسليم نفسه
إلى قسم ثان شبرا اخليمة فور ارتكابه الواقعة .واستمع فريق البحث اجلنائي ألقواله خالل
مناقشته ،حيث قرر أمامهم أنه عقد العزم وبيت النية على التخلص من القس مقار  65سنة
راعي الكنيسة لعدم وفاء اجملني عليه بوعده مبساعدته مالياً ،وفى سبيل ذلك قام بشراء السالح
املستخدم في الواقعة من شخص غير محدد.
وقام بإخفائه داخل الكنيسة مبخزن األمتعة بالطابق اخلامس واليوم قام بإحضاره والتعدي به
على اجملنى عليه .وأفادت مصادر أمنية أن السالح املستخدم في قتل األب مقار ضمن األسلحة
التي مت سرقتها من أقسام الشرطة أثناء اقتحامها بان ثورة 25يناير والتي تباع في مصر بأسعار
زهيدة نظرا لكونها أسلحة مسروقة وحيازتها تعد مبثابة جرمية كبري .من جانبه قدم قداسة
البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة األنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا اخليمة وجملمع
كهنة اإليبارشية ،في الرحيل املؤلم لألب الفاضل القمص مقار سعد كما التمس عزا ًء سمائ ًيا
لشعب كنيسته وألسرته املباركة .طال ًبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب وامليراث مع
جميع املقدسني .وقال االنبا مرقس مطران شبرا اخليمة بخصوص مقتل أبونا مقار ان الكنيسة
ساعدت في مصاريف زواج  3من بنات قاتل الكاهن ،لذا «فان حكاية إن سبب القتل اجلواز غلط
ومالهاش أصل».

تربئة حبيب العاديل من تهم الف�ساد

قضت محكمة مصرية ببراءة
حبيب العادلي وزير الداخلية في
عهد الرئيس السابق حسني
مبارك و 8من كبار موظفي
الوزارة من تهم فساد مالي
وإضرار باملال العام.
كما قضت محكمة اجلنايات
بسجن أحد املتهمني في
القضية وهو مسئول مالي
سابق بوزارة الداخلية ،ملدة 3
سنوات مع العزل من الوظيفة،
وانقضاء الدعوى ألحد املتهمني
بسبب وفاته.
وقال مصدر قضائي إن احملكمة قضت بتغرمي العادلي مبلغا قدره  500جنيه (نحو  29دوالرا) بعد إدانته
«باإلضرار باملال العام عن طريق اإلهمال».
ويأتي احلكم بعد عامني من إصدار محكمة أولية حكما بسجن الوزير السابق ملدة  7سنوات في قضية
اإلضرار العمدي مبال عام تبلغ قيمته نحو مئة مليون جنيه استرليني.
إال أن محكمة النقض املصرية ألغت احلكم بسجن العادلي وقررت إعادة احملاكمة أمام دائرة جديدة وهي
الهيئة القضائية التي برأته.

هجوم دموي جديد على كني�سة يف بوركينا فا�سو
أفادت مصادر أمنية بأن  6أشخاص على األقل لقوا مصرعهم في هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية
شمال بوركينا فاسو .وأكدت مصادر محلية وجود قس بني األشخاص الستة الذي قتلوا في هجوم على
كنيسة كاثوليكية في دابلو وهي بلدية في مقاطعة سامناتنغا شمال بوركينا فاسو.
ونقلت وسائل إعالم محلية تصريحات عمدة مدينة دابلو عثمان زونغو ،بأن املسلحني اقتحموا الكنيسة
حوالي الساعة التاسعة صباحا ،خالل القداس ،وبدأوا في إطالق النار بينما حاول املصلون الفرار.
ووفقا ملصدر أمني ،فقد نفذت الهجوم مجموعة من الرجال املسلحني الذين يقدر عددهم مبا بني
عشرين وثالثني شخصا.
وتواجه بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة تنسب إلى «جماعات جهادية» ،وتركزت هذه
الهجمات في البداية في شمال البالد ،ثم استهدفت العاصمة وغيرها من املناطق ،مبا في ذلك شرق
البالد ،وقد قتل منذ عام  2015حوالي  350شخصا.

تقـــــــــــارير

الإمارات :تعر�ض � 4سفن جتارية
«لعمليات تخريب» قرب املياه الإقليمية
أعلنت وزارة اخلارجية في اإلمارات العربية املتحدة تعرض  4سفن
جتارية لـــ»عمليات تخريبية» بالقرب من املياه اإلقليمية للدولة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن احلادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة
الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا للنفط والغاز .وقالت الوزارة إن تعرض السفن
للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر «تطورا خطيرا» ،وثمة حالة من التوتر في منطقة اخلليج،
إذ أرسلت الواليات املتحدة مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي  »52إلى املنطقة .وقال
البيت األبيض إن الهدف هو مواجهة إشارات تهديدية واضحة من طرف إيران .أعلنت الواليات
املتحدة األمريكية عن تعاونها مع اإلمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن .وكشفت
التحقيقات األولية أن «إيرانيني أو مجموعات موالية لهم استخدمت متفجرات إلحداث فجوات
في السفن» .وأشار إلى أن «حجم الفجوات في السفن املستهدفة يتراوح بني  5و 10أقدام».
ويرجح فريق عسكري أميركي أن تكون الفجوات في السفن ناجمة عن شحنات متفجرة .وذكر
الفريق العسكري األميركي املشارك بالتحقيقات أن «الفجوات في جسم السفن حدثت قرب
سطح املياه وحتته مباشرة».

مفاج�أة ...ال�سعودية تلغي نظام الكفيل
أقر مجلس الشورى السعودي نظام اإلقامة املميزة والذي مبوجبه سيلغى نظام الكفيل ،ومينح
مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل واحلركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الرجوع إلى الكفيل.
وتتجه اململكة العربية السعودية ،إلى نظام اإلقامة املميزة والذي أنشأت مراكز متخصصة في
جميع أنحاء اململكة لهذا النوع من اإلقامات .ووقفا للقانون فإن هذا النظام ينقسم إلى قسمني:
إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة ،مينح صاحبها عددًا من املزايا من ضمنها ممارسة
األعمال التجارية وفق ضوابط محددة ،مما يقضى على نظام الكفيل .فيما مينح املقيم مزايا
منها اإلقامة مع أسرته ،وقدرته على اصدار زيارة لألقارب ،واستقدام العاملة ،كا يحق للمقيم أن
ميتلك العقارات داخل اململكة ،وامتالك وسائل نقل عامة بعد دفع الرسوم اخلاصة وفقا لالئحة
التنفيذية التي أقرها اجمللس .يأتي نظام «اإلقامة املميزة» ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي
العهد السعودي ،األمير محمد بن سلمان ،عن مشروع البطاقة اخلضراء «جرين كارد».

وفاة مار ن�صر الله بطر�س �صفري بطريرك الكني�سة
املارونية يف لبنان

توفي بطريرك الكنيسة املارونية السابق
الكاردينال مار نصر اهلل بطرس صفير بعد
صراع مع املرض عن عمر يناهز  99عاما .وأعلن
املكتب اإلعالمي للكنيسة أن «الكنيسة
املارونية في يتم ولبنان في حزن».
غالبا ما يتم التذكير بأن عمر البطريرك الراحل
من عمر لبنان .فقد ولد في عام  1920وهي
السنة التي أعلن فيها اجلنرال الفرنسي غورو
قيام دولة لبنان الكبير بحدودها احلالية.
لكن الدور األساسي الذي لعبه البطريرك
كان في تاريخ لبنان الالحق ،السيما في الفترة
األخيرة للحرب اللبنانية وما تالها من أحداث ال
تزال البالد تعيش في ظل تداعياتها.
فقد انتخب صفير بطريركا للكنيسة املارونية
في عام  ،1986في السنوات األخيرة للحرب
التي شهدت معارك بني األطراف املسيحية
س ّمي بحرب التحرير التي أطلقها
وشهدت ما ُ
قائد اجليش آنذاك ،اجلنرال ميشال عون ضد
اجليش السوري وانتهت بأن غادر إلى منفاه
االختياري لسنوات طويلة.
دعم البطريرك صفير اتفاق الطائف الذي وضع
حدا للحرب في لبنان في عام  ،1989ولكنه
حتول الحقا إلى أحد أهم منتقدي طريقة
تطبيقه.
كما شهدت مرحلة ما بعد الطائف مباشرة
سمي بفترة اإلحباط املسيحي في ظل
ما
ّ
غياب أو سجن أو تهميش قيادات مسيحية
ذات ثقل متثيلي في البالد .فتح ّول مقر
البطريرك املاروني ،في بكركي ،إلى أحد املنابر

القليلة ألصوات املعارضني للنظام الذي قام
آنذاك ،وضد ما كان يعتبره البعض إجحافا في
التمثيل احلقيقي للمسيحيني.
غير أن الدور األبرز للبطريرك صفير جاء مباشرة
عقب االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان في عام
 2000عندما أطلق مجلس املطارنة املوارنة
برئاسته ،في سبتمبر من العام نفسه ٬نداء
طالب بانسحاب اجليش السوري من لبنان،
وباستعادة لبنان لسيادته.
وقد اعتُبر هذا البيان الشرارة األولى النطالق
الدعوات للخروج السوري من لبنان وهو ما
حتقق فيما بعد ،إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني
السابق رفيق احلريري.
بالرغم من أن بعض مواقف البطريرك سببت
جدال وحتى انقساما على الساحة املسيحية
واللبنانية ،إال أن املرحلة التي ترأس فيها
الكنيسة املارونية تندرج في إطار السياق
التاريخي للكنيسة املارونية ولدورها ،في
حقبات عدة من تاريخ لبنان.
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البطاقات ال�صحية البي�ضاء ذات اخلط
الأحمر �سوف تلغي يف وقت قريب
بعد أكثر من عقدين من بدء حكومة
أونتاريو في التخلص التدريجي من
البطاقات الصحة البيضاء باخلط
األحمر ،ستقوم احلكومة بتحديد
تاريخ ثابت لإللغاء جميع هذا النوع
من البطاقات املتبقية في أيدي الناس ،وفي عام  1993أعلنت
احلكومة آنذاك أنها ستلغي هذه البطاقات تدريجيا بسبب
سوء االستخدام واالحتيال وبعد مرور ما يقرب من  25سنة ال
يزال هناك  400ألف بطاقة متداولة ،وهذا ميثل  %3من جميع
البطاقات الصحية في أونتاريو.
وعندما أعلنت احلكومة عن البطاقات الصحية اجلديدة ذات
الصورة الفوتغرافية قدرت احلكومة أن البطاقات البيضاء
ذات اخلط األحمر والتي حتتوي فقط على االسم فقط ،وليس
لديها تاريخ النتهاء صالحيتها ،قد استخدمت  65مليون مرة
في مطالبات احتيالية في السنة ،وهذا وفقا لتقرير املدقق
العام لسنة  ،2006وقيل أيضا أن هناك حوالي  300الف بطاقة
صحية متداولة اكثر من عدد األشخاص املؤهلني لتغطية
صحية في أونتاريو عام . 2006
وكان املسؤولني قد حذروا إن بعض األمريكان واملقيمني من غير
سكان أونتاريو من استخدام هذه البطاقات ،وكانت احلكومة
الليبرالية قد أعلنت عام  2015عن إنها سوف تستثمر 15
مليون دوالر خالل ثالثة أعوام لتسريع تغيير البطاقات القدمية
بأخرى جديدة وكان هناك في ذلك الوقت حوالي  800ألف فرد
ال يزالوا يستعملونها.
وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو أن تاريخ انتهاء هذه البطاقات
القدمية لم يحدد بعد ،وقد أرسلت هيئة خدمات أونتاريو
 27ألف رسالة لتنبه أصحاب هذه البطاقات بتغييرها إلى
البطاقات احلديثة ذات الصور الفوتغرافية أو أن احلكومة سوف
تلغي التغطية الصحية ملن ال ميتثلوا لهذا.
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زيادة ال�سرعة على ثالث من الطرق ال�سريعة يف زيادة الفوائد املالية للأطفال يف كندا
مقاطعة اونتاريو منذ منت�صف �شهر �سبتمرب
تدخل حيز التنفيذ هذا ال�صيف
أعلن وزير النقل في أونتاريو
عن ثالثة مشاريع جتريبية
ستشهد زيادة في السرعة
على الطرق السريعة
جنوب أونتاريو إلى 110كم/
ساعة ،وقال الوزير إن
الطرق السريعة األتية ستكون جزء من مشروع جتريبي يبدأ من
منتصف سبتمبر القادم .وهذه الطرق هي:
الطريق السريع  402والذي يبدأ من لندن أونتاريو حتى مدينة
سارنيا
طريق امللكة اليزابيث (كيو أي دبيو) من مدينة سانت كاترين
حتى هاميلتون
الطريق السريع  417من أوتاوا إلى حدود أونتاريو/كيبيك
وتبحث املقاطعة أيضا عن طريق أخر في شمال املقاطعة
لتنفيذ جتربة أخري لزيادة السرعة ،وقال وزير النقل (إن السالمة
هي أولوية احلكومة رقم  ،1وقد مت اختيار كل موقع جتريبي بعناية
استنادا على عدد من العوامل مبا في ذلك قدرة هذه الطرق على
استيعاب حدود السرعة األعلى).
وقال أيضا انه سيتم حتسني الالفتات والرسائل حول السالمة
على الطرق السريعة ،هذا ولم يتم مراجعة حدود السرعة
في مقاطعة أونتاريو منذ السبعينات وكانت حوالي 110كم/
ساعة ومت تخفيضها عام  1975بسبب أزمة البترول ،وأشار
الوزير إلى أن هناك ست مقاطعات أخرى في كندا زادت سرعة
السيارات على الطرق السريعة إلى 110كم/ساعة ،وقال أستاذ
هندسة النقل في جامعة ماكماستر أنه إذا كنت تقود سيارتك
بأكثر من 120كم/ساعة وتطورت في حادثة فإن فرصة البقاء
على قيد احلياة تكون صفر ،ومع ذلك يجادل خبراء أخرون بأن
110كم /ساعة هي بالفعل سرعة معظم السيارات املسافرة
على الطريق السريع  400في منطقة تورنتو الكبرى.

أعلنت احلكومة الفيدرالية عن إنها سوف تزيد من برنامج
استحقاقات الطفل الكندي هذا الصيف ،وهذا يعني أن
األسر املؤهلة لذلك في جميع أنحاء كندا سوف تتلقى
مدفوعات أكبر قليال عما سبق ،وأعلن وزير األسرة والطفولة
والتنمية االجتماعية جان إيف دوكلو عن أن هذه الزيادة
ستدخل حيز التنفيذ في  20يوليو املقبل.
وقال «إن تكلفة تربية األطفال تظل في ارتفاع وإذا كنا نريد
ألطفالنا أن يكون لهم فرصة عادلة في احلياة وأن يبدأوا
حياتهم بأفضل طريقة ممكنة فالبد أن يكون لوالديهم
الدعم الالزم الذي يحتاجون إليه والذي يستحقونه ،وإن
التكلفة املرتفعة واملتزايدة لتربية الطفل يجب أن تعترف
بها احلكومة الفيدرالية» ،وستواكب الزيادة اجلديدة االرتفاع
في تكاليف املعيشة وستكون اإلعانة السنوية القصوى
اجلديدة لكل طفل دون  6سنوات  6639دوالر ولكل طفل
يتراوح عمره ما بني  6و 17سنة  5602دوالر وهذا يعني أن
األسرة ستتلقى ما بني  12و 30دوالر أكثر كل شهر عن كل
طفل ،وتتفاوت املدفوعات من أسرة إلى أسرة وتستند على
الدخل وعدد األطفال ،وستكلف ميزانية الدولة اكثر من
 24.3بليون دوالر ويستفاد منها حوالي  3.7مليون عائلة،
وتقول احلكومة أنها انقدت  278الف طفل من الفقر ،وهذا
البرنامج هو واحد من السياسات اخلاصة باحلزب احلاكم
الليبرالي كجزء من حملته االنتخابية لهذا العام.
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الأقباط ورحلة ن�ضال من اجل املواطنة...عرب  100عام ...اين كانوا وماذا� أ�صبحوا؟! ()2-2
مذكرات فخري عبد النور ...حتكى الدور الوطني للأقباط مع �سعد زغلول
مذكرات هدى �شعراوى تك�شف الدور الوطني للأقباط �ضد حكومة يو�سف وهبة با�شا
عريان �سعد والقم�ص �سرجيو�س ...اهم النماذج القبطية يف احلفاظ على الوحدة الوطنية

حتقيق :إيهاب أدونيا

 100عام مرت على ثورة  1919التي كانت املهد
األول لوالدة الوحدة الوطنية على الساحة
السياسية املصرية حيث أعلن هتاف «يحيا
الهالل مع الصليب» حني خطب الكاهن من
منبر املسجد ،وبعد مرور قرن من الزمان نرى
رايات التكفير واألفكار الوهابية التي حتض على
الكراهية وتنتقص من أهمية الوحدة الوطنية
وتتعامل مع األقباط على انهم مواطنون من
الدرجة الثانية.
مذكرات فخرى عبد النور ...حتكى الدور الوطني
لألقباط مع سعد زغلول
يروى فخرى عبدالنور -القيادي الوفدي آنذاك -
في مذكراته وقد كان الرجل رفيق سعد زغلول
في النضال من أجل استقالل الوطن وحتقيق
شعار الثورة االستقالل التام ،أو املوت الزؤام
وتبدأ احلكاية باملشاورات التي كان يجريها
سعد زغلول مع زمالئه لتشكيل وفد ،ينوب
عن املصريني في مقابلة املعتمد البريطاني في
مصر ،في نوفمبر  ،1918وقد اعتزم سعد زغلول
النهوض بعبء املطالبة بحقوق مصر في مؤمتر
السالم في باريس وكانت النواة األولى لهذا الوفد
تضم سعدا وبعض زمالئه من أعضاء اجلمعية
التشريعية وهم على شعراوى باشا وعبدالعزيز
فهمى بك ومحمد محمود باشا وأحمد لطفى
السيد بك ومحمد على علوبة بك.
وتعددت اجتماعاتهم واتصاالتهم إلى أن حتدد
موعدهم ملقابلة السير وجنت املعتمد البريطاني
في  13نوفمبر سنة  1918وبالفعل متت املقابلة
التاريخية التي كانت الشرارة األولى للثورة وملا
كانت تنقص الهيئة السياسية اجلديدة الصفة
القانونية في املطالبة بحق االستقالل واجلالء،
فقد بدأ الوفد يستكتب التوقيعات من مختلف
أفراد الشعب ،هيئاته وجماعاته بتوكيله في
الدفاع عن القضية املصرية واملطالبة بحرية
البالد واستقاللها وأقبل الشعب على توقيع
التوكيل إقباال منقطع النظير ،ال فارق بني
مسلم أو مسيحي ،وقد اتخذت تلك التوكيالت
صيغة واحدة في جميع أنحاء البالد وكان نصها
«نحن املوقعني على هذا أنبنا حضرات سعد
زغلول باشا وعلى شعرواى باشا ومحمد محمود
باشا وعبدالعزيز فهمى بك ومحمد على بك
وعبداللطيف املكباتى بك وأحمد لطفى السيد
بك ،ولهم أن يضموا إليهم من يختارون ،في أن
يسعوا بالطرق السلمية املشروعة حيثما وجدوا
للسعى سبيال ،في استقالل مصر استقالال
تاما».
وكان فخرى عبدالنور وشقيقه لبيب عبدالنور
بك عضوين في نادى «رمسيس» ،وهو ناد يضم
كبار األقباط وقد زار النادي فخرى عبدالنور في
مساء يوم قابل فيه على شعراوي باشا ،وروى
للحاضرين فيه ما سمعه من على شعراوي
عن الوفد ومقابلة السير وجنت ودار احلديث
حول هذه احلركة التي أخذت تثير اهتمام الرأي
العام على الرغم من الرقابة واألحكام العرفية
وكان احلاضرون من أعيان األقباط ومثقفيهم
ومفكريهم ،فالحظوا أن أسماء أعضاء الوفد
التي ذكرت بعرائض التوكيالت التي تو ّزع في

البالد ،ليس بينها اسم أحد من األقباط ورأوا أن
هذا ال ينبغي أن يكون ،وأنه البد من استكمال هذا
النقص ،وقرروا انتداب ثالثة من احلاضرين للذهاب
إلى سعد باشا وعرض هذا املوضوع عليه واختير
الثالثة فعال وكان فخرى عبدالنور أحدهم ،أما
اآلخران فهما األستاذ ويصا واصف احملامي وعضو
احلزب الوطني وتوفيق أندراوس من أعيان األقصر
وطلب الثالثة حتديد موعد ملقابلة سعد باشا
في بيت األمة للتحدث معه في هذا األمر وقد
رحب بهم سعد باشا ترحيبا كبيرا ،وأعرب عن
ّ
اغتباطه بالفكرة التي حضروا من أجلها ودار
احلديث حول اختيار عضو أو أكثر من األقباط في
الوفد وأكد توفيق أندراوس «أن الوطنية ليست
حكرا على املسلمني وحدهم» فس ّر سعد باشا
وق ّبله على هذه الكلمة ،أبلغ الثالثة سعد باشا
أن املثقفني والوجهاء من األقباط انتدبوهم
إلبالغه أن احلائز للصفات املطلوبة لعضوية
الوفد ،سواء من حيث الثقافة ،أو الثروة ،أو اجلاه،
هو األستاذ واصف بطرس غالى ،ثاني أبناء بطرس
غالى باشا ،فاغتبط سعد باشا لهذا االختيار،
وأعرب عن ثقته وتقديره لعلمه ومكانته.
وال ننسى اجلملة التاريخية التي قالها سعد
زغلول والتي تؤسس لدولة املواطنة “إن لألقباط
ما لنا من احلقوق ،وعليهم ما علينا من الواجبات،
على قدم املساواة».
ومن املؤكد أن معنى الدولة املدنية كان واضحا
فى ذهن سعد وأصحابه ورجال الدين الذين
انضموا إلى حركته ،فقد كانوا ،جميعا ،يسعون
وراء حلم دولة مدنية مستقلة ،حتكمها عالقة
متكافئة مع كل الدول ،وتنبنى على ما تقوم
عليه كل الدول املتقدمة من فصل بني السلطات
التى يحكمها الدستور والقانون.
مذكرات هدى شعراوى تكشف الدور الوطنى
لالقباط ضد حكومة يوسف وهبة باشا
تروى هدى شعراوي في مذكراتها عن قبول
يوسف وهبة باشا تشكيل الوزارة في  21نوفمبر
 ،1919وقد حاولت وزارته املضي في طريق وزارة
محمد سعيد باشا التي كانت مرفوضة من
أنصار الوفد ولذلك ثار عليها األقباط قبل
املسلمني وضرب األقباط بثورتهم ورفضهم
لوزارة يوسف وهبة املثل الرائع في التضامن مع
إخوانهم املسلمني ،وتوجوا نضالهم الوطني
بهذا التضامن الذى ظهر جليا في البيان الذى
نشر ر ،يوم إعالن الوزارة ،حتت عنوان «احتجاج
األقباط على وزارة وهبة باشا بيان إلى األمة
املصرية» وقد جاء فيه « ان اإلجنليز الذين يسعون
جهدهم لتشويه حركتنا الوطنية ووحدتنا
القومية بقبول الرجل لهذا املنصب مبثابة إرضاء

أقباط مصر ،ال ترمى إلى إنالة مصر
استقاللها التام وحيث إن وهبة
باشا لم ميثل في وقت من األوقات
أماني األقباط ،ولم يشترك معهم
في شعورهم القومي أيا كان
نوعه وحيث إنه ال فرق بني مسلم
وقبطي ...يعلن املوقعون على
هذا اشتراكهم مع سائر طبقات
األمة املصرية فى االحتجاج على تشكيل الوزارة
اجلديدة» وقد وقع هذا البيان من رجال الدين
املسيحي القمص باسيليوس إبراهيم وكيل
البطريركية ،والقمص بطرس عوض اهلل رئيس
الكنيسة البطريركية ،والقمص سيدا روس
غالى نائب رئيس اجمللس العام وعضو اجمللس
الروحى ،والقمص سالمة منصور رئيس اجمللس
األعلى امللى الفرعي ،والقمص مرقص سرجيوس،
والقمص عبداملسيح ميخائيل رئيس كنيسة
الفجالة ومن قادة الرأى وأعضاء الوفد سينوت
حنا بك ،ويصا واصف بك ،فهمى حنا ويصا بك،
أمني خياط بك ،شكري بطرس بك ،سامى أخنوخ
فانوس ،إبراهيم تكال ،وليم مكرم عبيد ،راغب
إسكندر ،عزيز مشرقي ،الدكتور إبراهيم فهمى
املنياوى باشا ،الدكتور جنيب إسكندر باشا».
ولم يكتف األقباط بهذا البيان ،فقد عقدوا
اجتماعا كبيرا في الكنيسة املرقسية الكبرى
برئاسة القمص باسيلوس وكيل البطريركية،
وتناوب اخلطباء االحتجاج على قبول وهبة باشا
تشكيل الوزارة ،معبرين عن تضامنهم مع
إخوانهم املسلمني وأرسل اجملتمعون برقية إلى
وهبة باشا محتجني على قبوله الوزارة ،وفى
صباح يوم  15ديسمبر  ،1919نشرت الصحف
نبأ محاولة اغتيال رئيس الوزراء ،وجنا منها حتى
سقطت احلكومة.
دستور  1923و قيم املواطنة
وقد شهدت جلنة الثالثني التي صاغت الدستور
عام  1923مناقشات بالغة الصراحة في معنى
املواطنة ،من حيث هي إحدى اللوازم احلتمية
لوجود الدولة املدنية ،خصوصا فيما يتعلق
بقضية العالقة بني املسلمني واألقباط وينقل
جاك تاجر في خامتة كتابه «أقباط ومسلمون»
عن محاضر اجتماعات هذه اللجنة ،سنة ،1922
ما ر ّد به عبداحلميد بدوى على الذين طالبوا
باإلبقاء على األوضاع اخلاصة التي تنص عليها
الئحة عام  1913قائال «لئن كانت األقليات
تذكر املاضي البعيد ،وما كان يقع عليها من
املظالم واملغارم ،فقد كانت األكثرية واألقلية
تعيشان في ظل حكومة استبدادية ،تظلم
فيها األكثرية كما تظلم األقلية ولسنا نريد أو
نفكر ،في نظامنا احلديث ،أن نحيى آثار التاريخ
القدمي إن الفارق الديني أخذ يضعف حتى عندنا،
ولن يطول عليه الزمن حتى ينمحي في عالقاتنا
االجتماعية» ومتن أن يجمع الدستور كل أسباب
مرافقنا حتى في الزواج والطالق ،وما إلى ذلك
من أحوالنا الشخصية حتت نظام واحد ،بحيث
نعيش جميعا في ظل حياة مدنية محكمة
منظمة» ويختتم عبداحلميد بدوى تعقيبه
بقوله «نريد سياسة قومية خالصة ،ال تلتفت

في طريقها النبيل إلى األديان
واملذاهب ،ولكنها تتجه ،دائما ،إلى
مصلحة الوطن».
توفيق دوس ...وكونة األقباط في
البرملان
طلب توفيق دوس باشا ،في
مناقشات جلنة الدستور ،أن تكفل
حقوق األقباط في االنتخابات
بالتعيني ،أي إذا لم ينتخب منهم العدد الذي
ميثلهم حتى ال يكون هناك نقص في التمثيل
« وهو نظام الكوتة املعروف حاليا ،مؤكدا أن
«املواطنة» ال تعرف التمييز بني املواطنني على
أي أساس كان ولذلك شاع شعار «الوطنية
ديننا» بني املسلمني واألقباط ،تعبيرا عن الوحدة
الوطنية املقدسة التي تغدو عقيدة في النفس،
ال تتعارض معها أية عقيدة سماوية ،بل تكملها
وتدعمها.
عريان سعد والقمص سرجيوس ...اهم
النماذج القبطية في احلفاظ على الوحدة
الوطنية
حني قامت بريطانيا باختيار شخصية قبطية
«يوسف وهبة باشا» لرئاسة الوزراء .وأرادت
بريطانيا من وراء ذلك حتقيق أكثر من هدف ،فمن
ناحية تستدر عطف األقباط ،وتُباعد بينهم
وبني مواطنيهم املسلمني ،ومن ناحي ٍة أخرى تثير
غضب املسلمني من وراء اختيار قبطي لرئاسة
الوزراء ،ومن ناحي ٍة ثالثة تضع الثوار أمام مشكلة،
فهم إذا قاموا بتنفيذ تهديدهم واغتالوا يوسف
وهبة ،ميكن إطالق الشائعات أن وراء ذلك عمال
طائفيا ،ورمبا يؤدى ذلك إلى إحداث فتنة طائفية
شبيهة بتلك األحداث التي وقعت قبيل سنوات
من جراء اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالى على
يد إبراهيم الوردانى.
هنا تط َّوع أحد الشباب األقباط ،وهو عريان
يوسف سعد ،الطالب بكلية الطب ،بالقيام
بتلك املهمة واغتيال يوسف وهبة ،حتى ال يُقال
إن مسلما يقتل قبطيا ،وحتى يحافظ على
شعار ثورة « ١٩عاش الهالل مع الصليب» ،وحتى
يف ِّوت الفرصة على بريطانيا أن تتدخل للمزيد
من قمع الثورة ،بحجة حماية األقليات.
وعلى اجلانب اآلخر كان هناك القمص سرجيوس
والشيخ مصطفى القاياتى اللذان اندمجا في
الثورة ،تأكي ًدا لشعار املواطنة .ولهذا لم يكن
غري ًبا أن جند القمص سرجيوس في األزهر خطي ًبا
للثورة ،والشيخ القاياتى في الكنيسة خطي ًبا
للثورة .وتبقى التساؤالت عالقة بال إجابة ،كيف
انحدر مفهوم املواطنة و حقوقها لألقباط عبر
 100عام ،حني وصل األقباط ملنصب رئيس الوزراء،
حني خطب القسيس من املسجد ،حني كان الكل
واحدا ،بينما اآلن األقباط يعانون من االضطهاد و
املهزلة و احلرمان من املناصب القيادية او العمل
في اجلهات السيادية ...ويسعدون بفوز نائب هنا
أو تعيني وزير قبطي هناك ..وكفى ..اصبح اقصى
طموحهم الصالة داخل كنيسة ..هذا ما جرى
لهم عبر  100عام ..ولو كان الزعيم سعد زعلول
على قيد احلياة لكان أكد مقولته الشهيرة
«مفيش فايدة».
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()20
(ب) عصر تغلت فالسر الثالث
عاصر تغلت فالسر ( 727 -744ق.م) عزريا،
ويوثام ،واحاز ملوك يهوذا ،وروى سفر امللوك
من االخبار ما جمعت بني احاز وتغلت على هذا
النحو« :ارسل احاز رسال إلى تغلث فالسر ملك
اشور قائال انا عبدك وابنك اصعد وخلصني من
يد ملك ارام ومن يد ملك اسرائيل القائمني
علي ،فاخذ احاز الفضة والذهب املوجودة في
بيت الرب وفي خزائن بيت امللك وارسلها الى
ملك اشور هدية «(2مل .)7: 16
وقبل ملك اشور العرض الذي جاء موافقا
الطماعه ،ولسياسته التوسعية على حساب
الشعوب ،وانتهت احلرب مبصرع رصني بعد
سقوط دمشق ،وبخضوع احاز مللك اشور الذي
ذكر في سجالته تأكيدا على ما جاء في سفر
امللوك « :تلقيت اجلزية من سانيبو ملك بيت
عمون ،ومن سالمانو ملك مؤاب ،ومن ميتينتي
ملك اشقلون ،ومن احاز ملك يهوذا .ومن كوش
مالكو ملك ادوم»the Ancient Near East( -
.)282 .p
ومتكن الزعيم االشوري من اخضاع ملوك
عديدين ،ومنهم منحيم ملك اسرائيل ،الذي
أدى له اجلزية صاغرا ،حسبما ذكر في حولياته
تاكيدا على ما ورد في سفر اخبار امللوك الثاني
( ،)19:15يقول ملك اشور“ :تلقيت اجلزية من
كوشتاشبي ...ومن رصني ملك دمشق ،ومن
منحيم ملك السامرة ،ومن حيرام ملك صور”
 . 283.the Ancient Near East pوقال ايضا« :اما منحيم فقد هبط عليه كما
العاصفة الثلجية ،ففر وحيدا ثم عاد فانحنى
عند قدمي ..اعدته الى مكانه وفرضت عليه
وسقت الكثيرين من بيت عمري
جزية ُ ..
وممتلكاتهم الى اشور .ثم انقلبوا بعد ذلك
على ملكهم فقح ،فأحللت بدال عنه هوشع
ملكا عليهم ،وفرضت عليه اجلزية . « ...وهذا
يوافق متاما ما جاء في سفر امللوك الثاني؛
فبعد موت منحيم تعاقب على عرش مملكة

األشوريون ()2
إسرائيل ،فقحيا إبنة ،ثم قتله فقح إبن رمليا
وملك عوضا عنه عشرين سنة (2مل :15
 .)27وهو الذي حتالف مع رصني ملك آرام ضد
أحاز ملك يهوذا ،فجاء حليفه تغلت فالسر
وأخذ عيون ،وآبل بيت معكة ،ويانوح ،وقادش،
وحاصور ،وجلعاد ،واجلليل ،وكل أرض نفتالى،
وسباهم إلى أشور(2مل  .)30 :15وبعد ذلك
لقى فقح ابن رمليا حتفه وملك هوشع عوضا
عنه كما قال ملك اشور تأكيدا على جاء
بالكتاب.
وبعد موت تغلت فالسر ،مترد هوشع خليفته
شلمناصر اخلامس ( 722 – 726ق.م) ، ،وحتالف
مع تف -نخت فرعون مصر(2مل،)17،18
فأثار ذلك حفيظة ملك أشور ،وقصد اجليش
األشوري السامرة ،وحاصرها ملدة ثالث سنوات؛
ثم استسلمت أخر املطاف ،ونسب خليفته
سرجون الثاني( 705 – 722ق.م) امر إسقاط
السامرة إلى نفسه ،فلعله هو الذي نفذ
عملية االقتحام كقائد للجيش في عهد
سلفه؛ ولذلك قال في حولياته« :حاصرت
السامرة وأخذتها ،وجلوت  27.280من سكانها.
وأخذت منها خمسني مركبة حربية حفظتها
لنفسى .وتركت أموالها جلنودى .ووليت عليها
نوابا ً عنى .وافترضت عليها اجلزية»  -املطالب
النظرية ،صـ .523
وكان طوبيا مع املسبيني ،وقد عاصر كل
من شلمناصر وسرجون وسنحاريب« :وفي
السنة الرابعة للملك حزقيا وهي السنة
السابعة لهوشع بن ايلة ملك اسرائيل صعد
شلمناسر ملك اشور على السامرة وحاصرها.
واخذوها في نهاية ثالث سنني  ..وسبى ملك
اشور اسرائيل الى اشور ووضعهم في حلح
وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي» (طو.) 5
وحتققت في سقوط السامرة نبؤة عاموس
النبي« :هكذا ينزع بنو إسرائيل اجلالسون فى
السامرة  ...وأضرب بيت الشتاء ،وبيت الصيف،
فتبيد بيوت العاج ،وتضمحل العظمة يقول

السقوط هو عنوان لوحه رسمها الفنان الهندي تيب مهتا
( )2009-1925اللوحة الزيتية ،التي رُسمت قبل  26عام ،أي في
 ،1991تعد من أغلى اللوحات املعروضة للبيع في مزاد عن الفن
املعاصر في جنوب شرق آسيا ،حيث يقدر سعرها ما بني 1.5
مليون دوالر ملا اجد اجمل من هذه اللوحة ذات القيمة العالية
سواء كانت في املضمون أو الناحية اجلمالية أن أستعني بها
في وصف دراما مسلسالت رمضان املصرية مع الفرق طبعا
في القيمة بني االثنني فهي فعال السقوط بكل معانى الكلمة
التي تضمنتها لوحه الرسام تيب مهتا ،ألول مرة امتنع عن
مشاهدة هذا السقوط املسمى بالعمل الدرامي أو مبعنى
أدق أتوقف عن املشاهدة فقد انحصرت األعمال في كوميديا
بالوراثة فأصبحت كاملسخ وموضوعات مستهلكه بشكل
يجعلك تتوقع شكل نهاية احللقات منذ بداية مشاهدتك
للدقائق األولى من احللقة األولى غير طبعا ً األداء الباهت جدا
للممثلني والبعيد كل البعد عن املصداقية وتكرار املمثل
السنيد في اكثر من عمل يفكرني باللوحات التجارية التي
يتم رسم اكثر من صورة لها بهدف الربح التجاري فتصبح
لوحة فقيرة.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

الرب  ..فأهز بيت إسرائيل
بني جميع األمم كما يغربل فى
الغربال( « ...عا .)9 :9 ، 13 :3
وملا انتهى امر مملكة اسرائيل
على يد سرجون ،اجتهت انظار
خليفته سنحاريب (– 704
 681ق.م) الى مملكة يهوذا« ،
وفى السنة الرابعة عشرة
للملك حزقيا صعد سنحاريب
ملك آشور على جميع مدن يهوذا احلصينة
وأخذها وأرسل حزقيا ملك يهوذا إلى ملك
آشور إلى خليش يقول قد أخطأت .إرجع عنى
ومهما جعلت عليا حملته .فوضع ملك أشور
على حزقيا ملك يهوذا ثالث مئة وزنة من
الفضة وثالثني وزنة من الذهب .فدفع حزقيا
جميع الفضة املوجودة فى بيت الرب وفى
خزائن بيت امللك  ..قشـر حزقيا الذهب عـن
أبواب الهيكـل والدعـائم  ..ودفعه مللك آشور»
(2مل .)13 : 18
ويبدوا أن سنحاريب لم يقتنع بجزية حزقيا
ولم يثق في خضوعه له ،فأرسل من خليش
ثالثة من قواده على رأس جيش كبير حاصر
أورشليم وتأهب القتحامها .وفى ذلك الوقت
كان طهرقا قد جاء ملساعدة ملك يهوذا .فما
كان من حزقيا إال اللجوء إلى إشعياء ابن اموص
فطمأنه النبي ،وصليا معا ً فوعدهما الرب
بالنصر ،وبالفعل ضرب مالك الرب من جيش
اشور عددا ال بأس به ،فانصرف سنحاريب يجر
عار الهزمية بغير قتال ،وقفل راجعا ً الى بالده
حيث أقام فى نينوى .وفى طريقه مر ببابل
ودمرها وأشعل فيها النار ثم حول إليها مياه
الفرات وأغرقها بسبب مترد موتزيب مردوك
ملكها .وبينما هو ساجد فى بيت مردوخ إلهه
ضربه ابناه أدر ملك وشرآصر بالسيف وهربا
إلى أرض أراراط .وملك أسرحدون(669 -680
ق.م) إبنه عوضا ً عنه (2مل .)19
وعثر في خرائب نينوى على لوح  -باملتحف

ال�سقوط!

البريطاني خاليا – يسجل
فيه اجنزاته مشيرا الى اماكن
وأشخاص وأحداث أكدت
صحة ما جاء بالكتاب ،يقول :
«تابعت حملتي فحصرت بيت
داجون ويافا وبني برقة وآزورو ..
أما امكرونا (عقرون) فقد قام
مسؤلوها ووجهاؤها وعامتها
بوضع مليكهم بادي في االغالل
ألنه كان على العهد الذي قطعه مع آشور.
وسلموه الى حزقياه اليهودي الذي رماه في
السجن وعامله معاملة األعداء ،ثم خاف
فدعا ملساعدته قوات ملكي مصر واثيوبيا
التي ال تعد .فجاءوا ملساعدته ،وفي سهل
التقو انتظمت صفوفهم ضدي وشحذوا
اسلحتهم .بعد استخارة آشور الهي
هاجمتهم وهزمتهم  ..حاصرت مدينة التقو
ومتنة واخذتهما وحملت معي اسالبهما .ثم
استبحت مدينة عقرون وقتلت مسؤليها
ووجهاءها الذين اجرموا وعلقت جثثهم على
االعمدة حول املدينة  ...أما حزقيا اليهودي
الذي ابى اخلضوع لي فقد القيت احلصار على
 46من مدنه احلصينة وقالعه املسورة وعدد ال
يحصى من القرى حولها فأخذتها مستعمال
املدكات واجملانيق  ...أما حزقياه نفسه فقد صار
حبيسا في مقره امللكي اورشليم كعصفور
في قفص - »...فراس السواح ،احلدث التوراتي،
صـ  .114وكان ملا علم حزقيا باقتحام اجليش
اآلشورى ملدن يهوذا أنه أمر بحفر نفق سرى
يقوم بنقل املياه من نبع جيحون (عني العذراء
حالياً) إلى بركة سلوام الواقعة داخل أورشليم
حتى إذا ما حوصرت املدينة يجد أهلها املاء
الالزم للحياة .وفى صيف عام  1880عثر األتراك
داخل النفق على نقش عبرى بحروف فينيقية
يعود زمن كتابته إلى عهد حزقيا ،وقد ه
 Winton Thomasفي (documents from old
.) .210.testament times , p

نسرين عيسى -ساسكاشوان

عندما سمعنا أن هناك مجموعة
كبيرة من النجوم لن يشاركوا
في أعمال رمضان هذا العام
لظروف اإلنتاج قلت لنفسي أن
هذا سيكون فرصة لنجوم آخرين
للظهور وفرصة كبيرة لتواجدهم
على الساحة الدرامية وإفراز جيل جديد من النجوم ولكنى
انصدمت احلقيقة بهذا املستوى وأدركت أن سنني احتكار
عمالقة الفن لألعمال الدرامية أجهض كل موهبة حقيقية
وان ما نراه اآلن هو فعال مسخ ليس له مذاق على اإلطالق والذي
يزعجني عندما أتذكر مقوله إذا أردت أن تعرف ثقافة بلد انظر
إلى ما تقدمه من فنون!
أين الورق اجليد والسيناريو احملكم؟! أين الكتاب واملؤلفني
واألحداث املتماسكة األنيقة؟! أين الهوية املصرية في هذا
العبث والسقوط الدرامي ،كنّا زمان واحنا صغيرين بنلعب
قص ولزق وداميا كانت الصورة النهائية لهذا النوع من الفن
تخرج بشكل عبثي ال تشبع فضولك في اجلمال هكذا حال
دراما رمضان املصرية هذه السنة مجرد قص ولزق وسقوط!
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حممد �صالح يتحدث عن هدفه
«الأف�ضل» ونهائي دوري الأبطال
يحررها سمير اسكندر

حتدث جنم فريق
ليفربول اإلجنليزي
لكرة القدم ،املصري
محمد صالح ،عن
هدفه «األفضل»،
ونهائي دوري أبطال
أوروبا ،وذلك بعد فوزه
رسميا بجائزة أفضل العب في ليفربول لشهر
أبريل .وقال محمد صالح بعد استالم اجلائزة:
«لقد كان شهرا رائعا لنا ،كانت هناك مباريات
هامة وجنحنا في حسمها وأنا سعيد بهذا».
وأضاف« :اآلن لدينا مباراة واحدة قبل نهاية
الدوري ونحن في نهائي دوري األبطال وهذا
أمر رائع»« .كان هد ًفا رائ ًعا ،خاصة أنه ساعد
الفريق في الفوز باملباراة» MoSalah@ .يتحدث
عن هدفه املذهل وجائزة أفضل العب في شهر
أبريلpic.twitter.com/9qy4fdjsiL 🙌 .
وعن هدفه في مرمى تشيلسي ،قال صالح:
“لقد كان واحدا من أفضل األهداف التي
سجلتها ،كان هدفا رائ ًعا بالنسبة لي كما
أنه ساعد الفريق على الفوز ،وهذا أمر عظيم”.
وكان صالح سدد هدفه األفضل في مرمى
تشيلسي ،في قمة مباريات اجلولة  34من
الدوري اإلجنليزي.
وبهذا الهدف ،رفع محمد صالح رصيده إلى
 19هدفا ،محتالً صدارة ترتيب هدافي الدوري
اإلجنليزي بالتساوي مع سيرجيو أغويرو جنم
مانشستر سيتي.
يشار إلى أن محمد صالح فاز بجائزة أفضل
العب عن شهر أكتوبر ثم ديسمبر ،قبل أن
يظفر بها للمرة الثالثة في شهر أبريل.

احتاد الكرة يعلن
ت�أجيل مباراة الزمالك
والإنتاج احلربى

قررت جلنة املسابقات باحتاد الكرة،
برئاسة عامر حسني ،تأجيل
مباراة الزمالك واإلنتاج احلربي،
ضمن األسبوع الـ 31للدوري
املمتاز ،والتي كان مقررا ً إقامتها
األربعاء  15مايو اجلاري ،إلى موعد
يحدد فيما بعد ،نظرا ً لوصول
الزمالك للدور النهائي في بطولة
الكونفيدرالية األفريقية.
وكان الزمالك قد تقدم بطلب
رسمي الحتاد الكرة بتأجيل لقاء
اإلنتاج حتى يتمكن من االستعداد
اجليد لنهائي الكونفدرالية أمام
نهضة بركان املغربي املقرر له
يومي  19و 26مايو اجلاري.
يذكر أن مباراة اإلنتاج احلربي كان
مقررا لها قبل سفر الزمالك
خلوض مباراة النجم الساحلي
التونسي في نصف نهائي بطولة
الكونفدرالية ،ومت ترحيلها لتقام
يوم  15مايو قبل أن تستقر
املسابقات على تأجيلها مرة
أخرى.

ريا�ضــــــة

املحكمة الريا�ضية حت�سم م�صري دعوى بطالن االنتخابات
التكميلية الحتاد الكرة
قررت اللجنة االستشارية مبركز التسوية
والتحكيم الرياضي باللجنة األوملبية ،مد
أجل احلكم في الدعوى رقم  54لسنة 2
قضائية ،في الشق املستعجل املرفوعة
من شيماء منصور املرشحة السابقة
الحتاد الكرة ،ضد مجلس اجلبالية إلى
جلسة  26مايو.
وكانت شيماء منصور العبة الكرة
النسائية السابقة ،واملرشحة السابقة
على االنتخابات التكميلية الحتاد الكرة ،أقامت الدعوى القضائية وطالبت ببطالن
نتيجة االنتخابات التكميلية وإلغاء نتيجة االنتخابات التي أقيمت في شهر أكتوبر
املاضي ،وأسفرت عن فوز الثنائي أحمد شوبير ودينا الرفاعى باملقعدين الشاغرين فى
مجلس اجلبالية بعد االنتخابات التكميلية التي جرت على هامش اجلمعية العمومية
العادية ،وأكدت بعد خسارتها ،امتالكها مستندات تؤكد بطالن االنتخابات السابقة
الحتاد الكرة وما تالها من انتخابات تكميلية.
وحصد شوبير  146صوتا مقابل  60لعاصم مرشد ،بينما حصدت دينا الرفاعي 117
صوتا مقابل  90لشيماء منصور.
وأحالت األمانة العامة ملركز التسوية والتحكيم الرياضي ،الدعوى إلى اللجنة
االستشارية لنظر الشق املستعجل وتداولت اجللسة ومت حجزها للحكم في جلسة
اليوم  12مايو ،قبل أن يصدر القرار اليوم مبد أجل احلكم جللسة  26مايو اجلاري.
وكان احملامي عمر هريدي ،ممثل شيماء منصور ،املرشحة السابقة النتخابات احتاد الكرة،
وصاحبة دعوى البطالن ،قال إن مركز التسوية أصدر حك ًما اليوم في الشق املستعجل
بإيقاف نتيجة االنتخابات التكميلية الحتاد الكرة ،وبالتالي فإن أحمد شوبير ،ودينا
الرفاعي أصبحا غير عضوين باحتاد الكرة وعلى مجلس اجلبالية تنفيذ احلكم.
وأعلن املستشار أحمد سعد الشريف رئيس اللجنة االنتخابية ،فوز أحمد شوبير
بعد حصوله على  146صوتا ،فيما حصل عاصم مرشد على  60صوتا ،وعلى مقعد
السيدات فازت دينا الرفاعي بحصولها على  117صوتا ،بينما حصلت شيماء منصور
على  90صوتا.
أجريت االنتخابات مبشاركة  208صوتا ،من بينها صوتان باطالن ملقعد الرجال وصوت
باطل ملقعد املرأة ،وهناك  4أندية لم حتضر ،و 5أندية لم حتضر التفويضات ،و 3أندية مت
استبعادها.
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Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

نصائح بسيطة لتحافظ على أسنانك
مدى احلياة:

علــــوم وطب

إلتهاب األذن الوسطى

د .ماري جرجس

مع التقدم في العمر يفقد الكثيرون أسنانهم األصلية،
ولتساقط األسنان أسباب مختلفة .بعضها وراثي وبعضها
يعود إلى عدم االعتناء بها كافيا ،إليكم بعض النصائح
البسيطة ولكنها تساعدكم على االحتفاظ بأسنانكم .
\غسلها مرتني يوميا  :احرص على تنظيف أسنانك مرتني يوميا
وملدة دقيقتني لكل مرة.
تنظيف االسنان بدقة  :فمعظم األشخاص يقومون بتنظيف
أسنانهم بسرعة ،فينسون تنظيف األسطح الداخلية للسن .ووفقا ملوقع فوكوس األملاني
ينصح خبراء األسنان بوضع طريقة منهجية ،ومن األفضل البدء باألسطح الداخلية ومن ثم
االنتقال إلى اجلوانب ومن ثم األسطح اخلارجية ،فاألسطح اخلارجية غالبا ما يتم تنظيفها بدقة
برأي أخصائي طب األسنان.
خيط التنظيف  :يشدد أخصائيو طب األسنان
على ضرورة استخدام خيوط تنظيف األسنان
يوميا ،لتنظيف الفراغات بني األسنان بشكل
جيد ،علما أن استخدام اخليوط بشكل غير
صحيح يؤدي إلى جرح اللثة.
فحص االسنان يشكل ضورى :خطوة ضرورية،
وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من
التهاب اللثة وتسوس األسنان ،إذ من األفضل
لهم زيارة الطبيب وخالل فترات متقاربة .أما بالنسبة ألولئك الذين ال توجد لديهم مشاكل في
أسنانهم ،فتكفيهم مراجعة الطبيب مرة في السنة.
الفلورايد :يخشى البعض من استخدام الفلوريد في تنظيف األسنان ،لكن األطباء يرون
أن استخدام كميات قليلة منه ال تضر .وهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن الفلوريد
املستخدم في صناعة األسنان غير سام ،بل يقي من تسوس األسنان وحدوث نخر فيها .ويُنصح
األشخاص الذين يعانون من تسوس في أسنانهم باستخدام «جل الفلوريد» بعد استخدام
معجون األسنان فهو يساعد على حماية األسنان.

■

التهاب األذن الوسطى هو عدوي بكتيرية أو ضعف في السمع أحيانا نتيجة النسداد قناة
فيروسية ممكن أن تصيب اإلنسان في أي عمر استاكيوس وتراكم السوائل على طبلة األذن.
ولكن األطفال هم أكثر عرضة لإلصابة .ومن العالج:
اهم أسباب إصابة األطفال بالتهاب األذن يشمل مضاد حيوي ملدة  ١٠أيام
الوسطى أكثر من غيرهم هو
مخفض حرارة
خاصة
املناعة
وضعف
ضيق قناة استاكيوس
مسكن آلالم األذن والصداع املصاحب للمرض
في سن ما بني  ٦شهور وسنتني.
وأحيانا مع تكرار العدوى عند األطفال يقوم
بدال
الزجاجة
من
ويعد األطفال الذين يشربون
الطبيب بتركيب أنبوبة صغيرة داخل األذن
من الرضاعة الطبيعية أيضا أكثر عرضة.
لتساعد على طرد السوائل عند حدوث التهاب
للحفاظ على طبلة األذن.
أعراض األذن الوسطى:
اآلم في األذن.
الوقاية:
احلرارة.
درجة
ارتفاع في
سرعة عالج نزالت البرد
نزول سوائل من األذن.
استعمال سدادات لألذن في حمامات السباحة.
بكاء الطفل وتكرار شد أذنيه إن لم يكن استشارة الطبيب مبكرا ...
يستطيع الكالم
وإلى موضوع جديد

■
■

■
■
■

■

ال�صليب عند قدماء
امل�صريني
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عالمة «العنخ» أو «األونخ» ،تعني
احلياة .وفي اللغة الهيروغليفية
«داي» يعطي وتقرأ «دي انخ» ،يعطي
احلياة .وقد قيل أن هذه العالمة التي
استخدمها الفراعنة ،كانت مرفوعة
ظاهرة آلدم بواسطة املالك ،ونقلت
بعد ذلك إلى نوح ثم سام ومنه إلى
مصراييم ابنه أبو املصريني .وارتبط
العنخ بانها نبع احلياة؛ فقد كان
األونخ رمزا ً للصليب الذي آمنوا به
بسر خفي.

ال�سالم بكل لغات
العامل
بالفرنساوي :بيه
باالجنليزي :بيس
بااليطالي :باتشيه
باالسباني :باز
باالملاني :فريديه
بالهولندي :فرديه
بالسويدي :فرد
بالفنلندي:راوها
بالعبري :بكيه
باأللباني :باكيه
بالتشيكي :بوهودا
بالسلوفاكي :بوكو
بالبولندي :بوكي
بالتركي :باريس
باملاليزي :ماسا بردامي
بالسواحيلي :راها
باألوردو :سوله
باليوناني :إريني

ال�ضحك خري دواء
�أمنية بخيل
قال شخص معروف أنه بخيل:
أمتنى أن يجتمع عشرة من الفقهاء،
مع عشرة من الشعراء ،مع عشرة
من اخلطباء ،مع عشرة من األدباء
فيقولون إنني بخيل.
دهش أحد السامعني وسأله عن
السبب ،فرد البخيل :حتى ينتشر
كالمهم في كل مكان ،فال يأتيني
أحد يسألني أن أعطيه شيئا ،وبذلك
أرتاح لألبد!

عقلية جتارية

من هنا وهناك

اتصل رجل مبحل للمأكوالت اجلاهزة
وطلب عددا ً من األصناف للعشاء،
وقال« :إذا كان الطعام جيدأ،
فسأرسل اليكم حوالة بقيمته».
فرد املسئول« :ان طريقتنا تقوم على
تسلم احلوالة أوالً ،فاذا كانت صاحلة
ارسلنا الطعام».

موزعو الربيد

يوم تسلم أحدهم عمله كموزع للبريد أخذ أحد زمالئه يثني على قامته
الرشيقة وعضالته القوية .فقال زميل آخر قصير القامة نحيف البنية من
املوزعني القدامى« :لقد كنا جميعاً بقامتك عندما بدأنا العمل هنا».

مرّات �أكرث!

قال موظف لرب العمل« :إذا كنت ال تستطيع زيادة راتبي ،فهل لي أن أقبضه
م ّرات أكثر؟».

جــود تاميـــــز
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بالقطع ال ،وال أظن أن من يحكمون مصر
يريدون ذلك .فاألصل في مؤسسات الدولة ان
تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ،حتى
حتظى بحريتها لتقوم بدورها في خدمة اجملتمع،
وليس احلكومة .مثالً السلطة القضائية
األصل فيها أن تكون مستقلة وليست تابعة
للسلطة التنفيذية ،ألنها لو كانت تابعة أو
تتأثر بهذه احلكومة أو تلك ،فهذا يعني تدمير
كامل لـــــــ»جوهر العدالة» وانهيار فكرة
حل الصراعات بني أفراد اجملتمع ومؤسساته
بشكل سلمي .وسيكون احلل في هذه احلالة
هو أن يلجأ األفراد أو املؤسسات ألن »تاخد
حقها بذراعها» باملال أو بالقوة ،إنها الفوضى
وأخالق الغابة.
 باملثل األصل هو أن تكون املؤسسات التعليمية
العلمية مستقلة (اجلامعات على سبيل املثال)
ليس فقط عن السلطة التنفيذية ،ولكن
أيضا عن باقي مؤسسات الدولة ،حتى ميكنها
أن متارس أبحاثها العلمية بحرية كاملة دون
وصاية.
 جربت مصر أن يكون األزهر حتت والية احلاكم.
على سبيل املثال بعد االنقالب العسكري
عام  952 1واستيالء بعض ضباط اجليش على
السلطة .خاض جمال عبد الناصر حربا ً علنية
إلقصاء اإلخوان من منافسته علىاحلكم ،فقد
كانوا يطمعون فيه .لكنه ترك ايديولوجية
اإلخوان كما هي في األزهر واملؤسسات
التعليمية.
ً
ساعطيك مثاال هناك فيديو شهير للرئيس
ناصر موجود على اليوتيوب يسخر فيه من
مرشد اإلخوان وقتها الذي طلب منه أن يأمر
بــــــــ»طرحة» يقصد حجاب لكل املصريات،
وقال للمرشد ساخراً :حجب بنتك األول.
هنا الرئيس ناصر ال يرغب في فرض احلجاب،
وهذا امر جيد .لكن موقفه لم يتحول إلى
نشر اجتهادات إنسانية لإلسالم ترفض فرض
احلجاب ،بل وكثيرا ً منها يرى احلجاب غير
«إسالمي» .كما أنه لم يهتم بأن يتضمن
مناهج تدريس اإلسالم في املدارس اجتهادات
ترى أصال أن اإلسالم دين فقط وليس دولة،
ومنها االجتهاد الشهير للشيخ على عبد
الرازق في كتابه «اإلسالم وأصول احلكم» ،والذي
يطرح فيه أيضا أن اخلالفة التي يسمونها
«إسالمية» العالقة لها باإلسالم.
 رمبا الرئيس ناصر نفسه ال يعرف أن هناك
اجتهادات أخرى ،لكنه في احلقيقة كان
مشغوال ً فقط بإزاحة اإلخوان من التنافس
على السلطة وقد جنح في ذلك .لكن
ايديولوجيتهم ظلت موجودة في املساجد
واملدارس وفي األزهر طبعاً .بل وميكن القول
إن الرئيس ناصر دخل صراعا ً مع اإلخوان حول
من له األحقية بأن يتحدث باسم اإلسالم .رمبا
لذلك ساعد الرئيس األسبق لألسف بقصد أو
دون قصد على نشر هذه األيديولوجيا ،فزادت
في عهده ميزانية األزهر أضعاف ما كانت
عليه ،وأصبح جامعة تدرس علوما ً ال عالقة لها
بالدين مثل الطب والهندسة وغيرها .وزادعلى
ذلك أن يتم استقبال مبعوثني من كل مكان
في العالم على نفقة املصريني لكي يدرسوا
ايديولوجيا اإلخوان في األزهر .كما مت إرسال
مبعوثني من األزهر إلى كل مكان فيه مسلمني
في العالم لكي يعلموا املسلمني ايديولوجية
األزهر الدينية.
 اعتقد الرئيس عبد الناصر أنه بذلك جعل
«اإلسالم ومؤسساته» حتت السيطرة وفي
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خدمة مشروعه السياسي ،ومنح نفسه
«مشروعية دينية» .لكن كل ذلك فشل ،وبقت
نسخة اإلسالم اإلخوانية حتت جلد اجملتمع،
وكانت هي النسخة التي يدرسها األزهر
للمسلمني في مصر وفي كل مكان كما قلت
لك ال تتناقض مع ايديولوجيا اإلخوان،وسأقول
لك كيف:
* اإلخوان يريدون دولة ديكتاتورية دينية يقولون
إنها «إسالمية» وكذلك األزهر.
 فأي دولة دينية ،أي دستورها وقوانينها دينية،
البد أن تكون ديكتاتورية( ،عندنا أمثلة كثيرة
في باكستان والسعودية وإيران والسودان
وغيرهم) ألنها تفرض على الناس نوع اإلسالم
الذي تؤمن به بالقهر والقمع .كما إنها متنع
أي مذهب غير مذهبها وتتعامل مع أصحاب
املذاهب األخرى ومع غير املسلمني باعتبارهم
مواطنني درجة عاشرة .وهذه هي طبيعة أي
دولة لها ايديولوجيا أو دين أو عقيدة .
*اإلخوان يريدون تطبيق الشريعة وكذلك
األزهر.
*اإلخوان يريدون أن يكون حاكم مصر مسلم
وكذلك األزهر.
*اإلخوان يحلمون بعودة ما يسمونه «أستاذية
العالم» وكذلك األزهر يحلم بعودة ما يسميه
«اخلالفة اإلسالمية».
*اإلخوان يريدون فرض احلجاب واإلسدال وغيره
وكذلك األزهر.
*اإلخوان يريدون أن تكون مصر بلدا ً إسالميا من
األلف للياء وكذلك األزهر.
دعني أذكرك بالتصريح الشهير لشيخ األزهر
عندما قابل محمد بديع مرشد اإلخوان وقال
«نصف اإلخوان أزهريني» ،لتتأكد أكثر مما
أقوله .فكالهما ال يريدان دولة مواطنة يتساوى
فيها كل املصريني في احلقوق والواجبات.
ودعني أذكرك أن ماليني من املصريني خرجوا
إلى الشوارع في  2014-6-30رفضا ً للدولة
اإلسالمية» التي بدء اإلخوان في جتهيز مصر
لها ،ورمبا تكونت أنت واحدا ً من هذه املاليني
التي انتفضت ضدهم.
دعني أذكرك أيضا باالنزعاج الشديد من أفعال
حدثت وقت حكم اإلخوان ،مثل ظهور فرق
«األمر باملعروفوالنهي عن املنكر» والتي قتلت
شاب في اإلسماعيلية .لقد انزعج ماليني من
املصريني من التدخل في شئونهم الدينية،
ومن التدخل في شكل تدينهم .أي أن املاليني
كان رفضها واضحا ً للدولة الدينية اإلسالمية .
 الشيء الوحيد الذي يختلف شيخ األزهر
(أي شيخ أزهر وليس الدكتور الطيب وحده)
مع اإلخوان هو أنه ال يريد أن يحكم مصر ،وال
يشكل تنظيما ً سياسيا ً سريا ً أو علنيا ً ليصل
إلى احلكم .بل وميكن أن يقدم شيوخ األزهر
للحاكم من الفقه اإلسالمي ما يرفض متاما ً
اخلروج عليه مهما كان ظاملاً.
أي أن شيخ األزهر ،وله كل االحترام ،ال يبحث
عن سلطة سياسية بالتأكيد ،ولكنه يريد أن
يصبح قائد وزعيم ورئيس املسلمني السنة
في مصر والعالم .يريد السلطة الدينية ،وهي
اقوى ،سوف اترك لكم السياسة وتتركون لي
املسلمني ..وهذا ما حدث.
 ذات األمر تكرر في بالد أخرى .على سبيل
املثال مصطفى كمال اتاتورك الذي
يصفونه بأنه مؤسس تركيا احلديثة .أعلن
نهاية «اخلالفة العثمانية» التي ينسبونها
لـــــــــ»اإلسالم» ،وأزاح رجال الدين وكل من
يؤمنون بهذه اخلالفة .أي أزاح اإلسالميني متاما ً
من التنافس معه على السلطة واحلكم .وأزال

رأيهم في اإلسالم ،بالتأكيد
أي مظهر ديني «إسالمي»
نحترمه ولكن من حقنا
تقليدي من اجملتمع .على
كمسلمني مثلهم االختالف
سبيل املثال منع ارتداء احلجاب
معه.
وألغى الكتابة باحلروف العربية
 كما تعرف ال توجد سلطة
 ...الخ.
دينية في القرآن الكرمي وال حتى
لكنه أبقى على ايديولوجيا
في األحاديث التي وصلتنا .أي
اإلسالميني كما هي في
أن اهلل جل عاله لم يختار أن
املساجد واملدارس اإلسالمية.
بقلم :سعيد شعيب
يكون هناك وسيط بينه وبيننا،
لقد منع ارتداء احلجاب بالقوة،
فالعالقة مباشرة لو أردنا ،نأخذ
وهذا خطأ بالتأكيد ،واخلطأ
الثاني انه لم يتح أمام املسلمات اجتهادات مبا يصلح لنا ،وليس مبا يقرره سني أو صاد ،أيا ً
إسالمية تقول بأن احلجاب ليس من اإلسالم .كان ،ومع تقديرنا الكامل له .اآلية الكرمية
كما لم يتح أي اجتهادات إنسانية لإلسالم ،التي يستندون عليها» فإسألوا أهل الذكر إن
لكي يختار من بينها األتراك ولكي يعرفوا أن كنتم ال تعلمون» سورة النحل  .43فطبقا ً
للتفسيرات األكثر انتشارا ً ليس املقصود بها
«إسالماإلسالميني» مزيف.
مهم أن تعرف إن رجب طيب اردوغان درس من يسمون أنفسهم «علماء دين» ،ولكنها
اإلسالم (نسخة طبق األصل من إسالم اإلخوان) تعني »اسأل أهل الكتاب ،أي اليهود والفرقة
في املدارس اإلسالمية التي يرعاها وتنفق املسيحية التي كان اسمها «نصارى» ،وذلك
عليها دولة اتاتورك .هناك واقعة تدلل على في سياق الرد على «كفار» قبيلة قريش .أي
ذلك ،فقد حصل اردوغان الطفل على جائزة ال عالقة لها باألزهر ورجاله ،وال بأي مؤسسة
من املدرس ألنه رفض الصالة على جريدة فيها دينية إسالمية في أي مكان في العالم.
صور ألن الصور حرام وخاصة صور النساء .أي  ثم حتى لو افترضنا أن «أهل الذكر» هي
أناردوغان ورفاقه من اإلسالميني تربوا وتعلموا باملعنى الذي يقولونه ،فليس لدينا دليل واحد
في املدارس التي تركها ورمبا أسسها اتاتورك .على أن «أهل الذكر» املقصود بهم قادة األزهر
أي انه مثل عبد الناصر كان يطارد اإلرهابيني احلاليني أو السابقني أو أي «رجل دين « طوال
الذين ينافسونه على السلطة ولكنه لم يغلق تاريخنا.
 ال اقصد بالطبع أن انزع عن شيخ األزهر
املصنع الذي ينتجهم .
 نعود إلى فكرة استقالل مؤسسات الدولة ،وله كامل االحترام ،أو غيره من املسلمني ،أن
من املستحيل أن يكون لدينا مجتمع دميقراطي يجتهدوا ويقولونللمجتمع رأيهم ،لكنه يظل
حر ومتقدم ،مجتمع حرية ورفاهية للمواطن هذا رأيهم في اإلسالم ،وليس اإلسالم ذاته ،وهذا
دون أن تكون مؤسسات الدولة مستقلة .ولكن فارق ضخم .لذلك نحن ليس لدينا إسالمواحد،
هذا ال يعني ابدا أن يصبح لدينا جمهوريات ولكن اسالمات ،ليس فقط في الوقت احلاضر،
مستقلة داخل الدولة .جمهورية للقضاة ولكن على امتداد تاريخ املسلمني .والذي انتشر
وأخرى لرجال الدين  ..الخ .لكن البد أن يراقب وأصبح لهالسيطرة هو ما يوافق عليه احلاكم
اجملتمع وليس احلكومة هذه املؤسسات .هناك املسلم طوال ما يسمونه «اخلالفة اإلسالمية»،
أشكال منها أن يكون في مجلس إدارتها ممثلني وهي ال عالقة لها باإلسالم .
عن اجملتمع مبختلف طبقاته وتياراته وأديانه  بالتالي فنحن نحتاج إلى أن يصبح األزهر
ومذاهبه .ومنها ان تكون هناك جلنة برملانية مركز بحث علمي لـــــــــ»اإلسالمات»
يتم متثيل كل األحزاب السياسية فيها ،ورمبا اإلنسانية وهي كثيرة ،الشرط الوحيدفي هذه
تستعني بشخصيات عامة .أي ال يسيطر االجتهادات ،أو اإلطار العام لهذه االجتهادات
عليها احلزب احلاكم وحده .وتتدخل هذه الرقابة أنها تفكك وحتطم األساس الديني الذي
اجملتمعية عندما حتيد أي مؤسسة عن دورها يستند عليه اإلرهابيون املسلمني .وهذا ليس
احملدد في القانون والدستور ،ويكون رئيسها تكميما ً لألفواه وال تقليل من استقالل أي
مؤسسة دينية ،ولكنه هو اإلطار احلاكم ألي
مسئوال ً أمام هذه الرقابة اجملتمعية.
 بجملة واحدة ،ننهي حالة اختطاف األزهر حرية .أظنك توافقني على أنه ال حرية إلرهابي
أو غيره من مؤسسات الدولة ،سوا ًء كان هذا يقتل وينهب ويغتصب باسم اإلسالم ،وال
االختطاف من جانب احلكومة أو من جانب من حرية أيضا ملن يحرضه بتوفير األساس الديني
من القرآن واألحاديث ،ومن تاريخ اإلمبراطورية
يديرون هذه املؤسسة .
اإلستعمارية التي لألسف يسمونها
إذن ماذا نريد من األزهر:
إذا كنت ال ترى أن لدينا مشكلة كبرى في »إسالمية» ،فمجتمعنا مثل كل اجملتمعات
األزهر ،فال داعي ألن تكمل القراءة .فاحلقيقة يجب أن يحسم والى األبد «ال حرية للمجرمني»
إن وجود اإلرهاب املسلحوغير املسلح في بلدنا ويضعهم في السجون .فليس مقبوال ً على
وفي كل مكان في العالم دليل قاطع على سبيل املثال أن نترك من يحرض ضد املسيحيني
فشلنا كمجتمع في مواجهته ،وفشل من أو غير املسلمني ،وال من يدعو علنا إلى »زواج
ننفق عليهممن أموالنا لكي يحلوا املشكلة ،القاصرات» أو استعادة «ملك اليمني» .وما عدا
أو على األقل يقومون بدورهم في التقليل هذا ذلك فاالجتهادات العظيمة ال أول لها وال أخر.
اجلنون الدموي .وأظن أن هذا ممكن لو طبقنا وفي هذهاحلالة نتعرف على إجابات متعددة ألي
سؤال في الدين .واإلجابات بالطبع لن تكون
االقتراحات اآلتية:
أوال :آن ينتقل دور األزهر من حماية والدفاع عن ثابتة ،ألنها تتغير بتقدمالزمن.
رأي شخص واحد أو عدة أشخاص ،ولهم كامل  لكن حتى يتفرغ األزهر لذلك البد أن نرفع عن
التقدير واالحترام،هم الذين يديرونه .وهذه اآلراء كتفيه أحمال ثقيلة ال عالقة لها بها:
تتغير بتغير من يتولى منصب شيخ األزهر أو * إلغاء التعليم األزهري ،فليس دور من اختاروا
دار اإلفتاء .فهم بعض املسلمني وليسوا كل أن يجتهدوا في الدين أن يعلموا األطفال
املسلمني .وهم مع كامل التقدير لهم ،ال احد األحياء والفيزياء والتاريخواجلغرافيا والفلسفة
معه توكيل بأن يكون املتحدث الوحيد باسم  ...الخ .األفضل لهم ولنا أن يتفرغوا للبحث
اإلسالم .وما يقولوه ليس هو اإلسالم ،لكنه العلمي املتعمق باإلسالم وهو بحر ال أول له
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«وجعل ناسوته واحدا ً مع الهوته بغير اختالط وال
امتزاج وال تغيير» ،إن صالة األقباط في القداس
اإللهي هي تلخيص وشرح لالهوت املسيحي
األرثوذكسي .فصالة الكنيسة هي تسبيح
بالالهوت الذي أعلنه اهلل للمؤمنني .وفي هذه
العبارة نحن نسبح اهلل على احتاد الالهوت
بالناسوت في جتسد أبنه الوحيد ربنا يسوع
املسيح .نحن بهذه العبارة الالهوتية الرصينة
ننفي أي حتول لطبيعة اهلل إلى طبيعة اإلنسان
أو العكس .لكن ال نلغي احتاد طبيعة الالهوت
بطبيعة الناسوت في شخص (أقنوم) أبن
اهلل ،والذي نسميه «االحتاد األقنومي» لالهوت
بالناسوت .فالصالة هنا تؤكد وجود احتاد سري
(مستيكي) يفوق اإلدراك ،ننفي فيه اختالط أو
أي ِمن الطبيعتني.
امتزاج أو تغيير في ٍ
«باسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمني»،
جملة نبدأ بها كل صلواتنا .هي أيضا ً تعبير
الهوتي رصني ،فيه ننفي الشرك باهلل الواحد،
دون أن نلغي وجود حياة الشركة في طبيعة اهلل
الواحد .نحن ال نقول» ال إله إال اهلل» ألننا ال نقول
بوحدانية بال ثالوث ،الذي يُس َّمي في علم الالهوت
«توحيد ناقص» أما التوحيد املسيحي ف ُيس َّمى
«توحيد جامع» ،حيث ال إله حقيقي بدون ثالوث وال
وشرك
ثالوث بدون وحدانية ،وإال أصبح تعدد آلهة ِ
باهلل.
صفات اهلل هي صفات ذاتية :أي ال حتتاج وجود كيان
آخر خارجا ً عن اهلل لكي تتف َّعل في الذات اإللهية.
مكتفي ذاتيا ً في كماله ،وأن
لهذا نقول إن اهلل
ٌ
صفاته ذاتية .فاحلب واحلرية واملساواة ،هي صفات
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التوحيد املسيحي إللهنا  ..توحيد جامع ليس ناقص ()1
ال حتتاج آلخر خارج الذات اإللهية لكي تكون على
مستوي اخلبرة الذاتية هلل ،حيث العالقة الثالوثية
في كيان اهلل الواحد حتقق هذا االكتفاء الذاتي مما
يجعل صفات اهلل ذاتية .أما نفي التثليث في ذات
اهلل الواحد ،والقول بأن اهلل واحد صمد ال ثالوث
فيه ،هو فهم يلغي وجود املساواة واحلرية واحملبة
في الذات اإللهية ألن كل هذا الصالح ال يوجد
بدون شركة مع اآلخر في الذات اإللهية.
املساواة صفة ذاتية في اهلل:
إن «الوحدانية الناقصة» تلغي وجود اآلخر
املساوي واملتمايز في طبيعة اهلل الواحدة .وبذلك
ال إمكانية لوجود املساواة في الذات اإللهية
كصفة ذاتية ال حتتاج آلخر أو خليقة خارج اهلل
تسمح أن تكون املساواة صفة ُم َف َّعلة .ومن هنا
تفهم إمكانية وجود االستبداد (نقيض
نستطيع ُّ
املساواة) كصفة ذاتية في «الوحدانية الناقصة»،
وبالتالي وجود مظاهر لالستبداد في أحكام
وشريعة «الوحدانية الناقصة».
* احلرية صفة ذاتية في اهلل:
سواء كانت حرية اإلرادة أو االختيار .واحلرية تتطلب
وجود التمايز كضرورة مسبقة .والتمايز يتوفر في
الثالوث وبني أشخاصه /أقانيمه.
احملبة صفة ذاتية في اهلل:
وألن احملبة حتتاج آلخر محبوب ،لذلك فإن اهلل هو
واحد في ثالوث ،وله اكتفاء ذاتي مطلق من احلب
في طبيعته الواحدة بني أشخاص /أقانيم اهلل
الثالوث .إن محبة اهلل مطلقة ،لذلك فهي جتعل
أشخاص اهلل الثالوث في وحدة مطلقة .وبذلك
فإن «اهلل محبة» هي أساس في «التوحيد اجلامع»

بني أقانيم اهلل املتساويني واملتمايزين .ولوال أن
«اهلل محبة» مطلقة لمَ ا كانت طبيعة اهلل واحدة
في «التوحيد اجلامع».
«التوحيد اجلامع» طبيعة إلهية واحدة لثالثة
أقانيم متمايزة:
فالتوحيد اجلامع بوجود فيه اآلخر دون إلغاء أو
حتول له .وهذا اآلخر هو كائن دائم أزلي متساوي
ومتمايز في الثالوث الواحد اإللهي .فرغم أن اآلب
واألبن والروح القدس هم طبيعة إلهية واحدة ،إال
أن اآلب غير االبن ،واالبن غير اآلب ،والروح القدس
غير اآلب وغير االبن ،ليس بسبب اختالف الطبيعة
بل بسبب متايز األقانيم أي األشخاص .هذه هي
الشركة في ذات اهلل بني أقانيم /أشخاص الثالوث.
فالشركة في الثالوث ليست تعددية ألن الطبيعة
اإللهية للثالوث واحدة ،واحملبة بينهم مطلقة ،إال
أنها شركة جامعة ،ال تلغي اآلخر بسبب التمايز
كأشخاص.
 «التوحيد اجلامع» والتجسد اإللهي:بناء علي هذا « التوحيد اجلامع» في الذات
اإللهية نستطيع أن نقترب من التجسد اإللهي
في املسيحية ،فنقول بأن ناسوت «يسوع» أبن
اإلنسان أحتد بالهوت «املسيح» أبن اهلل ،ولكن
طبيعة الناسوت دائما ً تظل آخر بالنسبة
لطبيعة الالهوت ،ويوحدهما ابن اهلل في شخصه
(أي أقنومه) .هذا نسميه «االحتاد األقنومي» بني
طبيعتي الناسوت والالهوت والذي مت في التجسد
اإللهي .فبينما هناك طبيعة إلهية واحدة ألقانيم
ثالثة متمايزة في إله املسيحية الواحد ،فإن
طبيعة الالهوت هي غير طبيعة الناسوت ،وقد

رحلة اخلماسني املقدس
اخلماسني ليست انتهاء جلهاد الصوم وأسبوع
اآلالم بل بداءة جديدة للجهاد الروحي اإليجابي
للثبات في املسيح .فالتوبة جهاد مستمر في
الصوم للوصول لنقاوة القلب ،والثبات في
املسيح القائم جهاد إيجابي مستمر للحياة في
املسيح.
ورحلة اخلماسني في كل مراحلها تدور حول إعالن
شخص رب اجملد يسوع في حياتنا والثبات فيه.
وأول الرحلة هو اإلميان باملسيح الذي قام ليقضي
نهائيا على أي أثر للشك فينا ،وبعد ذلك يصير
املسيح خبزنا ،وماء حياتنا ،ونورنا ،وطريقنا،
وغلبتنا – حتى نصل في النهاية إلى االمتالء
بروح اهلل القدوس الذي أرسله املسيح لنا.
فاملسيحية ليست مجرد وصايا سامية ،ولكنها
حياة باملسيح« ،فاملسيح يحيا في» ،فالكنيسة
رتبت لنا قراءات أحاد اخلماسني في حكمة الروح
القدس ،لكي ما تكون مراحل عملية للجهاد
الروحي للثبات في املسيح ،كاستمرار جلهادنا في
الصوم املقدس:
األحد األول :الرب يسوع هو إمياننا وقيامتنا من
الشك( .يو)31-19 :20
األحد الثاني :الرب يسوع هو خبز حياتنا( .يو-54: 6
)58
األحد الثالث :الرب يسوع هو ماء حياتنا( .يو:4
)42-1
األحد الرابع :الرب يسوع هو نور حياتنا( .يو-35: 12
)43
األحد اخلامس :الرب يسوع هو طريق حياتنا.
(يو)11-1 :14
األحد السادس :الرب يسوع هو غالب العالم.
(يو)33-23 :16
األحد السابع :الرب يسوع هو مرسل لنا روحه
القدوس( .يو ،26 :15يو)15-1 :16
األسبوع األول:

الراعي والرعية

ثبت الرب يسوع في األسبوع األول إميان تالميذه،
فدخل واألبواب مغلقة ليعلمهم أن القيامة هي
خروج من قبر مغلق ،هي خلق حياة من املوت هي
جناح من الفشل ،هي إميان بعد يأس ،هي خروج
من ضعف اإلنسان ،هي اإلميان املطلق  ...هي كل
حياتنا كمسيحيني .واإلميان املسيحي مبني على
وجود اهلل في حياتنا!!!
وفي نهاية األسبوع أزال الرب شك توما عن
طريق ملس جراحاته املشفية وهكذا يا إخوتي
في األسبوع األول علينا أن نثبت أنظارنا في الرب
القائم وفي جراحاته في قوة إميان انه سيقيمنا...
سيقيمنا ...سيصنع بنا املستحيل ،انه أسبوع
اإلميان.
األسبوع الثاني:
إن الشعب في القدمي حملتاج للطعام في هذه
البرية القاحلة ،وهكذا أرسل لهم الرب املن النازل
من السماء ،وهنا يؤكد إجنيل األحد الثاني أن من
يأكل جسد الرب فله حياة ،وال حياة إلنسان بدون
جسد الرب« .آباؤكم أكلوا املن في البرية وماتوا»،
أما القيامة املسيحية فليس فيها موت أبدا
بل كما أن املسيح حي باآلب كذلك نحن نأكله
ونحيا به لألبد.
األسبوع الثالث:
ومن األمور الضرورية للشعب في البرية هو املاء
ألن بدونه يهلكون عطشاًُ ،لذلك أرسل لهم
الرب ماء من الصخرة ليشربوا .فان لم يصل إلى
االمتالء بالروح القدس فانه سيعطش إلى العالم
ومياهه التي كل من يشرب منها يعطش .هذا هو
موضوع إجنيل األحد الثالث عن املرأة السامرية .إن
ربنا يسوع املسيح كشف لنا عن طبيعة روحه
القدوس فقال انه انهار ماء حي يفيض إلى حياة
أبدية ،فطبيعته والتأمل في اإلجنيل ،والزهد في
هذا العالم ...حتى يحس بحركة روحية باطنية
تشبع وتروي كل احتياجاته العاطفية والنفسية

بقلم  :د .رءوف إدوارد

وحدهما أبن اهلل القدوس في شخصه وأقنومه
َّ
بسر فائق وعظيم ،هو سر التجسد اإللهي.
«التوحيد اجلامع» واحتاد املسيح باملؤمنني به:
ومن جهة ثالثة ،نقول إنه على نفس املثال يكون
احتادنا في املسيح يسوع له اجملد .فإن كانت
األقانيم الثالثة هي في احتاد طبيعي بينها في ذات
اهلل ،وإن كانت بشرية يسوع «تأقنمت» باالحتاد
األقنومي ،أي احتدت بالهوت املسيح ،ولكن ظلت
آخر بالنسبة لالهوت «بدون اختالط وال امتزاج وال
تغيير» رغم االحتاد املستيكي أي السري الذي يفوق
العقل ،فإن ما متمه الرب يسوع املسيح كان من
أجلنا ،أي للمؤمنني به ،وعلى مستوى العالقة بني
اخلالق واخمللوق.
فكلمات الرب يسوع املسيح في يوحنا ()١٧
وأماكن أخري في الكتاب املقدس تعلن عن
وحدانية جامعة هلل الواحد« :ليكون اجلميع واحدا،
كما أنك أنت أيها اآلب في وأنا فيك ،ليكونوا هم
أيضا واحدا فينا ،ليؤمن العالم أنك أرسلتني»
(يوحنا .)٢١:١٧
«التوحيد اجلامع» يشرح تكامل آيات الكتاب
املقدس ،وينفي أي تضارب في فهم القارئ للوحي
اإللهي :فالوحي اإللهي يؤكد على اإلميان بوحدانية
اهلل عندما يقول «أنا الرب  ...ال يكن لك آلهة أخري
أمامي» (تكوين  .)٢٠:ولكنه في املزمور  ٨٢يؤكد
أيضا ً أن «اهلل قائم في مجمع اآللهة» فهو إله
واحد مثلث األقانيم .وعلى هذا األساس خلق اهلل
اإلنسان كآخر لكي يدخل في شركة حياة اهلل
الواحد الثالوث عن طريق أقنوم االبن املتجسد...
املسيح قام  ...باحلقيقة قام.

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد -مونتريال

والروحية .والكنيسة تنادي «الروح والعروس
يقوالن تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش
فليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً» (رؤ 22
.)17:
األسبوع الرابع:
إن األمر الرابع الهام جدا للشعب في البرية هو
عمود النار الذي يضئ لهم الطريق وسط ظالم
البرية .وهذا هو موضوع إجنيل األحد الرابع حيث
يقول يسوع« :سيروا مادام لكم النور ...أنا جئت
نورا ً إلى العالم حتى كل من يؤمن بي ال ميكث
في الظلمة».
القيامة هي مسيرة في النور .يجب أن نعيش هذا
األسبوع في بركات النور ،نور اإلجنيل ،نور الروح
القدس ،نور الكنيسة وتعاليمها...لنسير في نور
احلب اإللهي والبساطة  ...هذا هو اختبار القيامة
في هذا األسبوع.
األسبوع اخلامس:
إن األربعة أعمدة السابقة (اإلميان ،املن ،مياه
الصخرة ،وعمود النور) لكافية جدا لكي ترسم
لنا طريقا واضحا يوصل إلى كنعان .وهذا هو
موضوع إجنيل األحد اخلامس حيث يقول الرب
يسوع« :انا هو الطريق» وقوله انا هو الطريق
يعني انه لم يأت ليرسم لنا الطريق ،بل قال انا هو
الطريق .وتوضيحا لذلك نذكر كلمات الرسول:

«ألننا أعضاء جسمه من حلمه ومن عظامه»
(اف .)30: 5وبقدر ما تثبت األعضاء فيه ،بقدر ما
يصبح طريقنا مضمونا .األحد اخلامس هو األحد
الذي يسبق خميس الصعود من أجل ذلك تشرح
لنا الكنيسة كيفية الصعود للسماء فيسوع هو
رأس الكنيسة صعد إلى السماء – ونحن أعضاؤه
ثابتني فيه ،من هنا نقول« :اما نحن فسيرتنا في
السماويات» .وعندما صعد الرأس إلى السماء
وجلس عن ميني األب واجلسم واألعضاء ثابتة فيه،
من هنا يحق للكنيسة على األرض في غربة
البرية أن تقول« :أقامنا معه وأجلسنا معه في
السماويات» (أف .)6 :2خالصة القول إننا ال نبحث
عن طريق ألن يسوع هو طريقنا ...فلنثبت فيه
وليكن فكرنا محصورا في الذي اصعدنا إلى
السماء وأعد لنا مكانا عن ميني األب فنعيش
السماء معه على األرض .أمني.
األسبوع السادس:
إن موضوع الكنيسة هذا األحد هو «انا قد
غلبت العالم ،في العالم سيكون لكم ضيق».
عندما يتأكد املؤمنون الثابتون في املسيح انه
قد غلب (فعل ماضي) العالم ...عندئذ يتشددون
في جهادهم ،وبعالمة الصليب يهزمون عماليق،
وبالهذيذ في األمور اإللهية السماوية يكفون
عن شهوات العالم ،والثبات في املسيح« :وانا
لست وحدي ألن األب معي»  ...إننا نتعامل اآلن
مع شيطان مغلوب ،وعالم مغلوب وخطية مدانة
في اجلسد.
إننا ال نبحث عن نصرة من اخلارج ألن الغلبة في
داخلنا هي يسوع .هو غلب لنا ونحن غالبون به
في داخلنا ...وهو ينادينا في إجنيل هذا األحد قائال...
إلى اآلن لم تطلبوا شيئا ً باسمي اطلبوا تأخذوا
ليكون فرحكم كامالَ ...أم احلياة في قوة القيامة
ال تعرف إال الغلبة ،والفرح ،واحتقار أباطيل هذا
العالم.

21
الأع�شاب بني اخلرافة والعلم
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بقلم خالد منتصر

دخلت معارك كثيرة وحروبا ً ضروسا ً مع جتار
األعشاب الذين يخرجون علينا في الفضائيات
بوصفات تخريفية وهمية من قبيل النصب
والدجل والضحك على العقول املغيبة ،كنت
أعرف أنى أخوض في حقل ألغام ،وأدخل عش
دبابير ،وصل األمر ضدي إلى قضايا وتهديدات
حتملت وزدت إصرارا ً
ومحاوالت اعتداء ،لكنني ّ
على استكمال املعركة ضد دجل العالج
باألعشاب في مصر ،أنا لست ضد األعشاب
والنباتات كمصدر ملواد عالجية ،فالكثير من
األدوية مثل الديجيتاليس واألتروبني واألسبيرين
مستخلصة صيدليا ً من األعشاب ،أقولها
ثانية مستخلصة بعلم الفارماكولوجى،
وليس بالفهلولوجى أو النصبولوجى ،إذا ً أنا
ضد إعطاء األعشاب دون خلفية علمية ،أو دون
سميتها
استخالص مادة ّ
فعالة ومعرفة مدى ّ
وتفاعلها مع أدوية أخرى ،وحتديد وضبط
جرعاتها ،من خالل أبحاث معملية علمية
مقارنة تتبع قواعد الطب القائم على الدليل،
أما ما يحدث في مصر على فضائياتها من
وصف عالجات عشبية ،فهو جرمية مكتملة
األركان.
وسأخلص لكم الفرق بني تعاملنا الالعلمى
العشوائي مع األعشاب ،وتعامل العلماء
«اللى بجد» معها ،هذه هي حكاية الصينية
يويو تو التي حازت على جائزة نوبل ،2015
الكتشافها عالجا ً للمالريا ،أثناء حرب فيتنام
انتشرت املالريا هناك ،فقرر الزعيم الصيني ماو
تسى توجن إطالق مشروع سرى بهدف اكتشاف
عالج للمالريا كان يعرَّف برقم  ،523وهو تاريخ
إطالقه في الثالث والعشرين من مايو من عام
 ،1967اختارتها األكادميية الصينية بعد بحث
طويل ،تقول «تو» عن بداية اختيارها« :عندما
بدأت بحوثى كان آخرون قد اختبروا  240ألف
مركب في الصني وفى الواليات املتحدة ،دون
حتقيق جناح يُذكر».
وبعد فترة قصيرة من انضمامها إلى مشروع
التوجه إلى مقاطعة هاينان،
ُ ،523طلب منها
ّ
وتقع في أقصى جنوب الصني ،وهي معروفة
بانتشار مرض املالريا فيها ،وكان هدف الرحلة
هو االطالع على املرض وأعراضه األولى
وتأثيراته على املصاب ،اضطرت الباحثة إلى
ترك طفلتها ذات السنوات األربع في رعاية
حضانة في منطقة سكنها ،ولم تعرفها
البنت بعد عودتها من فرط انخراطها

وانقطاعها للبحث ،وعن تلك الرحلة الطويلة
إلى هاينان ،قالت« :رأيت أطفاال ً كثيرين كانوا
في املراحل األخيرة من املرض ،وكانوا ميوتون
بسرعة» .درست «تو» مع  3مساعدين أكثر من
ألفى وصفة شعبية صينية للعالج ،وقاموا
باستخراج  380نوعا ً من املواد منها ،وجربوها
كلها على الفئران .ثم الحظوا أن مركبا ً واحدا ً
جنح في تقليل عدد طفيليات املالريا في الدم،
هذه املادة استُخلصت من نبات الشيح احللو
واسمه العلمي ()Artemisia annua
واصل الفريق جتارب أخرى غير أن النتائج جاءت
مخيبة لآلمال ،فأعادت «تو» قراءة الوصفة
التي ُكتبت قبل  1600سنة ،وتنص على تنقيع
كمية من الشيح احللو فى املاء ثم شرب
النقيع ،لكن «تو» كانت تغلى احمللول ،وبدأت
تعتقد أن هذا هو السبب وراء انحسار تأثيره،
فقامت باستخدام مذيب األثير الذى يغلى
بدرجة حرارة  35مئوية ،ثم ج ّربت احمللول على
الفئران والقرود ،فجاءت النتيجة ناجحة 100
باملائة ،لكن العالج قد ال ينجح عند استخدامه
على البشر ،ورمبا تكون له تأثيرات جانبية
خطيرة أيضاً ،وحسما ً للشكوك تب ّرعت يويو
بتجريب الدواء على نفسها ،وانتظرت عدة أيام
فى انتظار النتائج ،ولم تكن هناك أى نتائج،
وعندها بدأت بتجربته على عمال أصيبوا
باملالريا ،كانت النتيجة أكثر من رائعة ،إذ
انخفضت درجة حرارتهم بعد  30ساعة فقط،
واختفت الطفيليات من الدم .إنها قصة باحثة
حقيقية مخلصة للعلم ،دخلت محرابه ولم
تنصب أو تتاجر أو تدجل ،إذا ً كل ما أطلبه هو
إدخال األعشاب وغيرها من املمارسات واألفكار
الطبية إلى املعمل ،وتطبيق املنهج العلمي
عليها ،بدال ً من عمليات النصب اجلماعي التي
أفرزت مليارديرات ،على حساب صحة الغالبة
من مصدقي اخلرافات.

رحلة اخلماسني املقدس

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد -مونتريال
تتمة ص20

األسبوع السابع:
هو ما ال جند له مقابل في برية العهد القدمي ،انه
عطية األب املرسلة لنا بواسطة ابنه احلبيب...
انه روحه .بأي اشتياق وبأي التهاب قلب تعيش
الكنيسة هذا األسبوع في ذكريات الروح املعزي
الذي نزل في شكل السنة نار .املسيحي بدون
الروح القدس يعيش يتيما ً «لن أترككم يتامى»...
إن موضوع هذا األسبوع هو االمتالء من الروح
القدس .واالمتالء يبدأ أوال بالتوبة «وال حتزنوا
روح اهلل القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء،
ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب
وصياح وجتديف مع كل خبث ،وكونوا لطفاء
بعضكم نحو بعض شفوقني ومتسامحني كما
سامحكم اهلل أيضا في املسيح» (أف.)32-30 :4
«ولنهرب من الزنا والنجاسة والطمع والقباحة
وكالم السفاهة( »...أف .)5: 2واخلطوة الثانية في

االمتالء بالروح القدس تكون« :بالصالة واالختالء،
والشكر ،والتسبيح ،والطاعة مع اخلضوع»...
(أف.)15 :5
وبهذا األحد تنتهي اخلماسني املقدسة ،وهكذا
تدرجت بنا الكنيسة من القيامة إلى الثبات
إلى السير في الطريق وأخيرا إلى االمتالء ،حيث
تنفتح حياتنا لتفيض ،حيث جتري من حياتنا انهار
ماء حي تفيض من الكنيسة وعلى الكنيسة
وهنا يبدأ صوم الرسل األطهار ،وهو صوم مقدم
منا للكنيسة ألجل الكرازة وانتشار ملكوت اهلل.
إن النفوس التي وصلت لالمتالء ،تقدم أصوامها
وصلواتها في انسحاق ذبيحة حب من أجل
الكنيسة التي اشتراها بدمه :من اجل سالمتها،
من اجل آبائها ،من أجل اجتماعاتها ،من اجل
الكرازة وانتشارها ،من أجل وحدانية القلب التي
للمحبة  ...من أجل الكنيسة كلها.

هل نريد �شيخ للأزهر مطيع وينفذ الأوامر؟
بقلم :سعيد شعيب
تتمة ص 19

وال أخر .كما أن التربية وإن كان يدخل فيها
القيم الكلية لإلسالم وغيره من األديان ،فإنه
أيضا أصبح علم منفصل عندنا فيه باحثني
كبار وأعالم علينا االستفادة منهم .ال يجوز
أن يترك اجملتمع ذلك لبعض من تخصصوا في
الدين وحده ،ونتركه ملن فشلوا في حل مشكلة
اإلرهاب ومصممون على الفشل والغريب انهم
يريدون أن يفرضوهعلى اجملتمع كله.
*خروج األزهر أو رجال الدين من اجملال العام ،أي ال
والية لهم على أي نشاط مجتمعي ،وال وصاية
لهم على أي شيء .يعودون خطوة إلى اخللف
ويتفرغوا متاما ً للبحوث الدينية طبقا ً لإلطار
الذي شرحته ،يقدمون االستشارات ،ميكن أن
نقبلها أو نرفضها كمجتمع.
*تدريس األديان الرئيسية في املدارس ،أي القيم
الكلية للمسيحية واإلسالم وغيرها ،حتى
يتمكن املسلم من معرفة أديان باقي املصريني
دون كراهية .ومن يريد أن يعرف أكثر لديه
املسجد أو الكنيسة.
*األجزاء التي تسبب سوء فهم في نصوصنا
املقدسة ،ليس مكانها املساجد وال املدارس
ولكن مكانها «األزهر» كمركز بحث علمي
متنوع ،ومن يريد من املسلمني االستزادة من
هذا اجلانب ،ميكنه االلتحاق بكلية أصول الدين
التابعة لألزهر ليدرس ما يشاء.
ما هي االجتهادات اإلنسانية في اإلسالم:
 ال أول لها وال أخر قدميا ً وحديثا ً واجملال ال يتسع
إال لذكر أمثلة سريعة ،وكلها من على أرضية
اإلسالم وليست من خارجه أو ضده ،واذا
اقتنعت بأيا ً منها فانت ما زلت مسلما ً موحدا ً
ولم تخرج من اإلسالم :
* هناك اجتاه عريض يقول بـــــــــ «تاريخية
النص» ،وهذا ال يتعلق بالقيم العليا لإلسالم
مثل العدل واحلرية وغيرها.لكنه يتعلق بأحداث
جاءت في القرآن الكرمي أو املرويات التاريخية
اإلسالمية .منها على سبيل املثال الصراع
املسلح الذي خاضه النبي محمد ،مع بعض
اليهود في زمنه ،انتهى وال يجوز استرجاعه ،أي
أن اهلل جل عاله لم يأمرنا بالعداء األبدي وابادة
اليهود في كل مكان وزمان جملرد انهم يهود.
فليس منطقيا ً أن يأمرنا اهلل سبحانه وتعالي
بإبادة جماعة بشرية هو الذي خلقها جملرد انهم
مختلفني في الديانة أو العقيدة .فكان من باب
أولىأال يخلقهم أساسا.
ومثله الصراع مع املسيحية أو مع أي مختلف
في العقيدة ،ومثله أيضا الصراع املسلح وغير
املسلح بني سيدنا النبي (ص) و»كفار» ذلك
الزمان انتهى وال يجوز أيضا استعادته وكأنه
يحدث اآلن .هذا االجتهادات كما ترى تخلص
املسلم من «الكفار ،التكفير  ..الخ» الذي
تسبب في كل الدماء التي سالت على امتداد
التاريخ ،وتعيدنا الى القيم الكلية العظيمة
لإلسالم.
* املفكر اإلسالمي محمد شحرور قدم الكثير
من االجتهادات الهامة ،منها على سبيل
املثال أنه حل عقدة امليراث وقدم تفسيرا ً يتيح
املساواة في امليراث بني البشر ،وهذا يتسق
بالتأكيد مع أن اهلل جل عاله خلق البشر
متساويني.
* هناك قراءات قدمها مستشرقني أجانب،
استنادا إلى أن اللغة العربية مثل كل لغات
العالم فيها كلمات غير عربية ،فال توجد في
الدنيا كلها لغة نقية .لذلك فالعربية فيها
كلمات عبرية ويونانية وارامية  ..الخ .وأعاد

بعضهم قراءة آيات مثل «وَاللاَّ تِي ت َخَ ا ُفو َن
ن ُ
اج ِع
ُشوز َ ُه َّن َف ِع ُظو ُه َّن وَا ْه ُج ُرو ُه َّن ِفي مْال َ َ
ض ِ
وَاضْ رِبُو ُه َّن» النساء  .34فالضرب كلمه ارامية
وتعني «جتاهل» وليس الضرب الذي نعرفه.
و»احلور العني» التي تسببت أو ساعدت في
أن يصبح اآلف الشباب إرهابيني ،فهي طبقا ً
للتفسير املنتشر أنه سيتزوج  72فتاة عذراء
رائعة اجلمال في اجلنة .في حني أن معناها بناء
على اللغة اآلرامية «العنب األبيض» .وهكذا
وغيرها من الكلمات التي ممكن أن تقدم لنا
تفسيرا ً يقربنااكثر من املعاني السامية للدين.
* هناك أيضا مشروع إسالم بحيري في تقدمي
قراءة إنسانية للنصوص املقدسة .وقد بذل
جهدا جبارا ً في حترير األحاديث املنسوبة
لسيدنا النبي زورا ً وسببت الكثير من الدماء
والتعصب واخلرافات .مثل حديث قتل املرتد
«من بدل دينه فاقتلوه» ،فهل منطقي أن
نتحدث عن عن اإلسالم دين احلرية والعدل وفي
نفس الوقت نؤمن بقتل منيخرج منه .بحيري
قدم األدلة على أن هذا حديث مشكوك فيه،
كما أنه يتناقض ،مثلما يقول ،مع القرآن الذي
يحمي حرية العقيدة .كما انه أيضا نشر بحثا ً
فريدا ً وأعاد تقدميه في عدد من حلقات من
برنامجه التليفزيونية ،يؤكد أن سيدنا النبي
تزوج السيدة عائشة وعمرها  18عاما وليس 9
كما هو منتشر في الفقه السائد .أي أن بحيري
ينزع عن سيدنا النبي تهمة مشينة.
*الدكتور سعد الدين الهاللي أستاذ بجامعة
األزهر يحاول أن يعيد لإلسالم إنسانيته التي
دمروها من خالل اجتهادات متميزة .كما أنه
يقاتل من اجل حق املسلم في أن يعرف كل
االجتهادات في الفقه القدمي وليس اجتهادا ً
واحداً .
* هناك اجتهاد هام أخر للمفكر السوداني
املسلم محمود محد طه ،الذي لم يتراجع عن
أفكاره ،وأظن أن من اهم اجملددين املسلمني.
أعدمه الرئيس السوداني جعفر منيري بترحيب
من األزهر واإلخوان .الفكرة األساسية لطه
أن اإلسالم يتكون من أصول وفروع .األصول
موجودة في القرآن املكي ،والفروع موجودة في
القرآن املديني وهذه كانت مرهونة مبسلمي
ذلك الزمان ،فاملكي هو قرأن احلرية واملساواة
واملسئولية .وبالتالي فالبد من اتباعه وحده .
 قدم طه حلوال ً دينية تطبيقية بناء على ذلك
منها املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة ،ألن
هذا أصل من أصول اإلسالم .فشهادة املرٔاة في
الشريعة املتطورة مساوية لشهادة الرجل،
ويجب أن تزول قوامة الرجل عليها لزوال
أسبابها املرحلية ،ؤان تزول التفرقة في امليراث
بينها وبني الرجل ،ؤان يكون لها حق الطالق كما
هو للرجل متاما.
 من املهم ان أقول لك ان اإلخوان وعموم
اإلسالميني يؤمنون بالعكس ،على سبيل املثال
ْسلَ َخ الأْ َ ْ
ش ُه ُر
يقولون أن أية السيف { َفإِذَا ان َ
الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُتلُوا مْال ُ ْ
ني َح ْيثُ وَ َجدْتمُ ُو ُه ْم
شرِ ِك َ
ص ٍد...
ص ُرو ُه ْم وَا ْق ُع ُدوا لَ ُه ْم ُك َّل َمرْ َ
اح ُ
وَخُ ُذو ُه ْم وَ ْ
} [التوبة .]5:نسخت  140آية تدعو للتسامح.
ومحمد طه يقول العكس ،وهو أن األصل في
َّاس َحتَّى ي َ ُكونُوا
اإلسالم هو « أ َ َفأَن َْت ت ُْكرِ ُه الن َ
ني» [يونس . ]99 :
ُم ْؤ ِم ِن َ
ما اطرحه هنا هو محاولة للخروج من املأزق
الذي نعاني منه كمسلمني ،وبالتأكيد يحتاج
الى نقاش واسع نحاول فيه جميعا ً االجتهاد
لنعيد لهذا الدين العظيم روحه احلقيقية.
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Types of Robots

Because your health matters…
By: Dalya Tadros

There’s the best in
Japanese
robots,
humanoid
robots,
autonomous robots and
entertainment
robots.
Get information on
popular robots such as
ASIMO, AIBO, QRIO
and more.
QRIO

In today’s world illnesses are not
bound by age. We all hear stories
day after day of serious illnesses
striking people at ages that we
thought would never be possible.
Did these people ever imagine it
would happen to them? Were they
financially prepared to face such
hardship? Statistics from the Canadian Cancer Society tell us that
every day 565 Canadians hear the
words “You have cancer”. The impact of a serious illness like cancer,
a heart attack or a stroke can be life
changing. But today it is up to you
to act. Critical illness insurance
is the right choice for you if you
want to have the financial freedom
to make your own decisions about
your treatment, and the peace of
mind to focus on getting better if
you are diagnosed with a covered
critical illness. It is designed to
address needs that would arise that
you might have never thought of.
Child care expenses may increase,
you may require home help or

home modifications to suit your
condition. It can replace lost income for you, your spouse or a
family member who takes time
off work to help you. You might
find yourself needing to pay for
other expenses that all add up like;
psychological, physical and occupational therapy, traveling to specialized treatment centers, hospital
parking, additional tests or prescription drugs that are not covered
by public health insurance or your
employer’s plan. A critical illness
policy will provide you with a taxfree benefit that will give you the
financial flexibility to do whatever
it takes to get better. At Desjardins
we can also customize your coverage and enhance your policy with
additional protection such as accident coverage. It is worth mentioning that Desjardins Insurance is
the only insurer is Canada to cover
all types cancers and exclusive cardiovascular procedures. Get help
when you need it the most.

HRP
Made by: Kawada Industries
Height: 1.5m
Weight: 58kg
Purpose: To work in human
environments and use human tools.
What can it do? Walk, get up from
awkward positions, walk on uneven
surfaces and grasp objects.
Features:
It can walk, crouch and get up off
the floor as swiftly and smoothly as a
human.
Capable of working alongside humans
in a range of industrial and domestic
settings.
Said to be the strongest and most agile
of humanoid robots.
ASIMO

RIDDLE
TIME
When the day after tomorrow is yesterday, today will be as far from Wednesday as today was from Wednesday when
the day before yesterday was tomorrow.
What is the day after this day?

Made by: Sony
Height: 61cm
Pronounced “curio” the name stands for
“quest for curiosity” in Japanese.
Purpose: To live with you, make life fun
and make you happy.
What can it do? Walk, talk, run, dance,
recognize voices and faces, play ball
games and surf the web.
Features:
Foot sensors so it can play soccer.
Ankles with ball joints so it can walk on
uneven surfaces.
Picks itself up after falling and even
checks itself for damage.
Moves with quick, smooth movements

By:
Philo Girgis

Answer for the Last Issue:
The man did as he said: he wrote “your exact weight” on
the piece of paper

Made by: Honda
Height: 1.2m
ASIMO stands for: Advanced Step
in Innovative Mobility, it also takes
its name from robotic visionary Isaac
Asimov.
Purpose: Began in 1986 as a study
into human movement and has since
evolved into a robot capable of a wide
range of tasks.
What can it do? It can walk, run, turn
corners, recognize hand gestures, carry
objects, dance and climb up and down
stairs.
Features:
May be the most advanced humanoid
robot in the world.
Can perform simple tasks, such as
switching on a light switch.
PARO
Made by: The Institute of Advanced
Industrial Science and Technology

(Japan)
Length: 45cm
Weight: 2.7kg
Purpose:
Paro
is
a
therapeutic toy designed to
comfort those in need like
the elderly and sick.
Features:
Responds
to
stroking/
cuddling through special
touch sensors beneath its fur
and on its whiskers.
Modeled on a baby harp seal.
Has voice recognition and authentic
seal sounds.
PaPeRo
Made by: NEC
Height: 38cm
PaPeRo stands for: Partner-type
Personal Robot
Purpose: To both entertain and assist
around the house.
What can it do? Recognizes speech,
talks, moves, responds to users, controls
household devices.
Features:
Recognizes 650 phrases and 3000
words.
Can wirelessly control your TV and surf
the internet.
Designed to look cute so humans feel
protective rather than threatened.
AIBO
Made by: Sony (Japan)
Height: 27cm
AIBO stands for: Artificial Intelligent
Robot
AIBO features a variety of senses:
Touch - Feels human contact through
sensors on head, back, chin & paws.
Hearing - Detects sound through a
pair of stereo microphones, voice
recognition.
Sight - Color camera, distance sensors
and facial recognition.
Balance - Keeps balance through
acceleration sensors.
Other features:
AIBO possesses 5 basic instincts: Love,
Search, Movement, Recharge & Sleep
Each AIBO begins life as a newborn
puppy, over time it will develop its own
unique personality based upon how it is
raised.
AIBO likes to dance & play with his
toys - An AIBOne and pink ball, he also
likes to perform tricks with them.
When AIBO is low on power he will
seek out his energy station on his own.
AIBO can take photos on command or
whenever he chooses to, these can be
sent via email or stored on his memory
card.
AIBO can look after you’re house when
you are away, he can detect movement
and sound, taking a picture and notifying
you via email.
As well as voice recognition, you can
also communicate to AIBO using his
graphics cards, these are useful when
the surroundings are noisy.
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Breaking Habits Part Six:
Talking to Yourself!

We previously discussed coping statements that we can use to help get us
through difficult times. The way we
talk to ourselves is incredibly important. Our brains internalize what we say
- and think. This is how habits in thinking and behaviour are created. Our
neurons form connections - ‘neurons that fire together, wire together.  
From one perspective, this is why
the more negative things you say
to yourself or about yourself, the
more you believe them. And the
harder it is to think differently. BUT,
the opposite is true: if you consistently say positive things to yourself, you will internalize them.
It is critical to remember that you
might not necessarily ‘believe’ what
you are saying. For example, we
know that in tough times, it will pass.
No feeling lasts forever. But in the moment, this certainly doesn’t feel true!

In times of distress, pain, sadness,
etc., it feels like it will always be this
way. There is no ONE way to fix this.
I have learned, in my own experience,
that fighting the negative emotions
or thoughts DOES NOT work. If I
constantly tell myself, ‘I should not
feel this way. I cannot feel sad. I cannot be angry. This is wrong’, and so
forth, I will only get MORE frustrated.
Instead, what if we allow ourselves
to feel our feelings, and then practice some positive coping tools or
say affirmations? For example - let’s
say you are feeling anxious about an
upcoming deadline. You are tense,
and your bopdy is tired. You are ir-

ritable, and you just want to cry or
scream. If you tell yourself that feeling this way is wrong, you will likely
only feel worse. But what if you....
1) Acknowledge the feeling: I feel
anxious now. I AM NOT my anxiety.
This is a feeling. And this feeling is
bringing up thoughts that I am going to
fail, that things will turn out bad, etc.
2) Focus on your values: I value
health and happiness. In ten years,
will this situation matter? Will I remember how anxious I was now
and be thankful for it? What am I
missing out on in this moment by
remaining anxious and frustrated?
3) Do something else - and say and
think something else: I am able to
deal with this. It is OKAY to FEEL
anxious. But I don’t need to act or
react to my feelings or thoughts. I
know that they will pass, even though
I feel awful right now. Instead, I
know that practicing gratitude at
this time, tolerating the discomfort,
and doing something kind to myself will allow me to cope with this.
....And soon enough, the feelings will
dissipate. The thoughts and feelings
might not completely disappear but they WILL pass and wane over
time if you choose to rewire your
brain. Over time, your brain will respond to this by making new connec-

tions. Sure, it feels terrible and weird
to do this during tough times, especially since it is much easier to just
feel anxious and NOT challenge the
thoughts or choose to do otherwise.
But remember: rewiring your brain
takes time. It is uncomfortable. But it
is so possible. And incredibly worth it.
You can do hard things. Trust that
this temporary discomfort, anxious,
and pain will pass if you acknowledge
it, accept it, and use positive statements instead. Your brain will learn
new patterns. You will heal. You will
make it through. YOU GOT THIS!

Thou Shalt not Steal (Part1)
“Is it Sin if You Didn’t
Know?”

Susan and Janie and Heather loved
to go to the mall. If they had a little
money to spend, that was extra fun
but even if they didn’t they loved
to just look at things and get treats
at the food court and meet friends
from school and church and just be
kids for a while. Susan’s mother felt
sure the mall was safe because the
girls were together and had good
common sense and several members of their church worked at the
mall and the food court so they kept
an eye on the girls, even though the
girls didn’t know that.
This Saturday was like all the others as Susan waited for Janie and
Heather to get to her house for
mom to drive them to the mall. She
fussed with her make up and hair
trying different styles and thinking
of how the kids in school would
react to a different color. Finally,
they got here and everybody in
the house scattered as the girls had
their reunion in the front hall with
all the necessary giggling and gossiping and telling each other how
cute they looked in their outfits.

You shall not steal. [Exodus 20:19]

“Mom are you ready to go?” Susan called up the stairs. “Janie and
Heather are here.”
“Just a minute honey.” Susan’s
mom yelled down and finally she
came down all ready to go but she
had Susan’s little brother Timmy
tagging along with her. “Susan, be
a dear and let Timmy tag along with
you girls. Mrs. Henderson next door
is sick so he can’t go over there.”
At first, Susan pouted and made a
fuss because she was afraid Timmy
would be a bother. “Susan let him
come. We love Timmy. He is so
funny and cute and we will help
you watch him so he doesn’t wander off.” Janie whispered to her
friend.
“Yes do Susan” Heather chimed in
“You know all the kids love Timmy
when he comes and sits in on Sunday School when your dad teaches.”
So Susan agreed and they all had a
big time tickling Timmy in the car
and getting him to laugh and making
him everybody’s cute little brother,
not just Susan’s. At the mall, the
four had a wonderful time together.
Instead of being a bother, Timmy

learned how to make his sister and
her friends laugh with his silly faces or things he would say making
fun of the clothes or the people at
the mall walking around. “He’s so
funny Susan, we just love him.”
Heather said once laughing at his
antics so hard that she almost fell
down. The afternoon passed quickly and before they knew it, mom
had picked them up and they were
on the way home for a sleepover.
The girls got busy getting Susan’s
room ready for a night of watching
chick flicks and doing all the fun
things that a sleepover had to have.
There was plenty of popcorn and
ice cream and make up to do each
other over with and they were talking and trying to decide what movies to watch. Suddenly the air was
filled with loud sobs.
“Susan!” She heard her sweet little
brother cry out from his room down
the hall. All three girls ran in. There
on his bed sat Timmy cross-legged.
He had spread on his blanket some
of the toys he had bought at the
mall but he was holding a big candy
bar and just sobbing. Susan loved
Timmy tons and didn’t want him to

cry so she sat on the bed and held
him and Heather and Janie patted
him and comforted him.
“What is it Timmy, did someone
hurt you?” Susan gently asked him
as he calmed down enough to talk.
“No, look!” and he opened his hand
which was wrapped around a very
large candy bar. “I don’t think I
paid for this Susan. I know I had it
in my hand at that candy booth in
the food court. But Heather called
for me to come look at the movie
posters and I just ran to her with
it in my hand and put it in my bag
without thinking. I stole it Susan.”
He sobbed. “God is going to hate
me, won’t he? I did a terrible sin.”
“Susan, remember Pastor Smith’s
sermon last week on ‘Thou Shalt
Not Steal?” Janie asked. “I know all
of us including Timmy went to the
alter and promised God we never
would steal. What’s going to happen Susan? Will Timmy go to hell
for stealing now?” Janie asked her
friend and she was near tears at the
idea of Timmy being in so much
trouble with God.”

To be Continued
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A new vision for Canada’s foreign policy
Last week, Conservative
leader Andrew Scheer began
the process of outlining his
vision for Canada. He is
starting this process with a
series of keynote speeches
on important issues. The first
Garnett Genuis
issue that he tackled was
Member of Parliment foreign affairs. Remaining
speeches
will
cover
immigration, the economy, the environment, and
intergovernmental relations.
Canada›s foreign policy is becoming a more important
part of our political conversations. Canadians see the
direct impact on their lives of the way our foreign policy
has been mishandled by the Trudeau government. Our
trading position with the US, China, and India has been
weakened. We are missing opportunities on security
cooperation that are important for Canadians’ safety.
We see a lot of taxpayers’ money spent abroad in ways
that do not reflect our values or our interests. (We are
sending hundreds of millions of dollars to the Chinese

government-controlled Asian Infrastructure Investment
Banks, for example, while that same government
is taking illegal trade action against our farmers).
Recognizing these challenges, it was prescient of
Andrew Scheer to kick off his discussion of his vision
for Canada with a speech on foreign policy.
In his speech, Andrew Scheer emphasized that we now
live in a multipolar world with different powers trying
to set their own rules. In this world, Canada cannot be
«neutral» on the big questions of our time. We cannot
sit on the sidelines or be neutral on the importance of
freedom, democracy, human rights, and the rule of law.
The Liberal impulse of non-alignment leaves us more
vulnerable and is not in keeping with our history or our
values.
Instead, we must work in partnership with free
democracies all over the world to counter the aggressive
regimes in China, Russia, Iran, and elsewhere. This
means developing closer trading relationships and
strategic partnerships with free democracies – our
traditional allies, but also free democracies in Asia,
Africa, and South America.
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The United States has a growing current of
«isolationism» in its foreign policy discussions and an
increasing inclination to look out for its own interests
exclusively, insteadof thinking in terms of strengthening
an alliance of free democracies. Canada must make the
case to the United States that partnerships among likeminded nations are particularly important in light of
rising hostile forces. The United States cannot confront
these forces alone.
But in order to make that case to the United States,
we must show that we are fully engaged as part of
collective security efforts. We must ensure that our
own spending on defence and security is in line with
our commitments. Liberals have talked about a «leaner
military». That kind of talk does not inspire confidence.
The conservative foreign policy vision is optimistic.
We live in a world in which international rule-breakers
are on the move, but free democracies can counter
those threats if we remain engaged. Rather than trying
to appease regimes like China›s, or sit on the sidelines,
Canada can play an important leadership role as part of
a partnership of free democracies.

