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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(647) 878-2188

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

محكمة كيبيك تؤيد محكمة كيبيك تؤيد 
قانون العلمانية قانون العلمانية 

وتلغي املادة وتلغي املادة 
اخلاصة باملدارس اخلاصة باملدارس 

اإلجنليزيةاإلجنليزية
بايدن يعترف باإلبادة اجلماعية بحق بايدن يعترف باإلبادة اجلماعية بحق 

األرمن ويثير غضب تركيااألرمن ويثير غضب تركيا

الواليات املتحدة ترفع كندا للمستوى الرابع الواليات املتحدة ترفع كندا للمستوى الرابع 
بعد ارتفاع أعداد املصابني بكورونابعد ارتفاع أعداد املصابني بكورونا
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لعبة الشيش الدرامية بالنصوص الدينية
دراما رمضان هذا العام فيها جهد كبير ومتيز حرفي واضح في اإلخراج والتصوير واإلضاءة دراما رمضان هذا العام فيها جهد كبير ومتيز حرفي واضح في اإلخراج والتصوير واإلضاءة 
والتمثيل وكافة عناصر هذا الفن املؤثر الذي صار لألسف بديالً عن القراءة في عصرنا والتمثيل وكافة عناصر هذا الفن املؤثر الذي صار لألسف بديالً عن القراءة في عصرنا 
احلديث ، وحصلت املسلسالت التي تناقش قضايا اإلرهاب سواء في الداخل أو في اخلارج احلديث ، وحصلت املسلسالت التي تناقش قضايا اإلرهاب سواء في الداخل أو في اخلارج 
على نصيب األسد في نسب املشاهدة ، كانت أهم تلك املسلسالت هي » اإلختيار«و » على نصيب األسد في نسب املشاهدة ، كانت أهم تلك املسلسالت هي » اإلختيار«و » 

هجمة مرتدة« و » القاهره كابول«. وألن الدراما هجمة مرتدة« و » القاهره كابول«. وألن الدراما 
والفن عموماً أكبر وأرحب وأشمل وأوسع من أن والفن عموماً أكبر وأرحب وأشمل وأوسع من أن 
 ، أو شطارة تقنية  أو مهنة  ، يكون مجرد حرفة  أو شطارة تقنية  أو مهنة  يكون مجرد حرفة 
هناك في اخللفية وراء كل هذا ثقافة ، األرضية هناك في اخللفية وراء كل هذا ثقافة ، األرضية 
التي يقف عليها الفنان هو الفكر والفلسفة التي يقف عليها الفنان هو الفكر والفلسفة 
ينحاز  الذي  املوقف  وماهو  يقول،  أن  يريد  ينحاز وماذا  الذي  املوقف  وماهو  يقول،  أن  يريد  وماذا 
 ، مجتمع  في  وإمنا  فراغ  في  اليبدع  فهو   ، ، إليه  مجتمع  في  وإمنا  فراغ  في  اليبدع  فهو   ، إليه 
ومجتمع مأزوم تنهشه غربان الظالم مبناقيرها ومجتمع مأزوم تنهشه غربان الظالم مبناقيرها 
الدراما  على  القائمون  إختار  الدموية،  الدراما املدببة  على  القائمون  إختار  الدموية،  املدببة 

أن  من  فبالرغم   ،! املكلمة  أسلوب  إلى  السيناريو  كتاب  وإنحاز   ، العام  أن هذا  من  فبالرغم   ،! املكلمة  أسلوب  إلى  السيناريو  كتاب  وإنحاز   ، العام  هذا 
دينية  ثنائية  حوارات  في  أغرقونا  فقد   ، الفعل  بأنها  للدراما  أرسطو  دينية تعريف  ثنائية  حوارات  في  أغرقونا  فقد   ، الفعل  بأنها  للدراما  أرسطو  تعريف 
دينية ، تراشق بالنصوص، يقول ممثل آية فيرد اآلخر بآية ، يخرج علينا التكفيري دينية ، تراشق بالنصوص، يقول ممثل آية فيرد اآلخر بآية ، يخرج علينا التكفيري 

بحديث فيرد عليه الضابط بحديث آخر مضاد...الخ. بحديث فيرد عليه الضابط بحديث آخر مضاد...الخ. 
القاهره كابول، وحوارات  والشباب في  في حوارات عم حسن  القاهره كابول، وحوارات ظهر هذا جلياً  والشباب في  في حوارات عم حسن  ظهر هذا جلياً 

الديني  الديني  احلوار   ، اخلطورة  منتهى  في  فخ  وهذا   ، اإلختيار  في  واإلخوان  الديني الضباط  الديني  احلوار   ، اخلطورة  منتهى  في  فخ  وهذا   ، اإلختيار  في  واإلخوان  الضباط 
ولن تغير من واقع وإقتناع  ولن تغير من واقع وإقتناع والتراشق بالنصوص ولعبة الشيش الدينية لن جتدي شيئاً  والتراشق بالنصوص ولعبة الشيش الدينية لن جتدي شيئاً 
املراجعات  أنهم قد خدعونا فيما يسمى  أدمغتهم، ويكفي  املراجعات املزيف وعيهم واملغسولة  أنهم قد خدعونا فيما يسمى  أدمغتهم، ويكفي  املزيف وعيهم واملغسولة 
التي كانت كموناً وتقية حتى حتني ساعة الصفر فينقلبون ضباعاً مرة ثانية ، املعركة التي كانت كموناً وتقية حتى حتني ساعة الصفر فينقلبون ضباعاً مرة ثانية ، املعركة 
ليست بني ضابط يؤمن بصحيح الدين ومجاهد تكفيري خارج عن صحيح الدين، هي ليست بني ضابط يؤمن بصحيح الدين ومجاهد تكفيري خارج عن صحيح الدين، هي 
بني رجل عدالة وخارج عن القانون ال الدين ، ألن النص حمال أوجه كما قال علي بن أبي بني رجل عدالة وخارج عن القانون ال الدين ، ألن النص حمال أوجه كما قال علي بن أبي 
طالب ، وإذا كان هناك نص يحض على التسامح فهناك نص أمامه يحث على القتل طالب ، وإذا كان هناك نص يحض على التسامح فهناك نص أمامه يحث على القتل 

ويتهم  يكفر  نص  فهناك  اليكفر  نص  هناك  كان  وإذا  ويتهم ،  يكفر  نص  فهناك  اليكفر  نص  هناك  كان  وإذا   ،
التفسيرات  وسط  ونتوه  نحن  ونضيع   ، بالردة  التفسيرات اخملتلف  وسط  ونتوه  نحن  ونضيع   ، بالردة  اخملتلف 

 ، واملذاهب  والفرق  والتأويالت  واحلشوات  ، والتخريجات  واملذاهب  والفرق  والتأويالت  واحلشوات  والتخريجات 
البد أن يكون حوارنا الدرامي من منطلق الدولة املدنية البد أن يكون حوارنا الدرامي من منطلق الدولة املدنية 
رياض اخلولي كمسئول أمني  رياض اخلولي كمسئول أمني ، فعندما يتحدث مثالً  ، فعندما يتحدث مثالً 

كبير مستنكراً حرق الكنائس فهذا جميل ، لكن تبريره كبير مستنكراً حرق الكنائس فهذا جميل ، لكن تبريره 
يرضي مسلم  ده  احلرق   « يقول  يرضي مسلم للضابط ضعيف حني  ده  احلرق   « يقول  للضابط ضعيف حني 
، ليس هذا هو  ..الخ  أو يقول آخر دول في ذمتنا   ، ، ليس هذا هو ؟؟!«  ..الخ  أو يقول آخر دول في ذمتنا   ، ؟؟!« 

..الخ  التسامح والذمي   ، املدنية احلديثة  الدولة  ..الخ منطق  التسامح والذمي   ، املدنية احلديثة  الدولة  منطق 
كلها كلمات ومصطلحات إستعالئية المكان لها في كلها كلمات ومصطلحات إستعالئية المكان لها في 
مصري  أنت   ، املواطنة  وقيم  اإلنسان  حقوق  مصري قاموس  أنت   ، املواطنة  وقيم  اإلنسان  حقوق  قاموس 
وهو  الواجبات  ونفس  احلقوق  نفس  ولكم  مصري  وهو وهو  الواجبات  ونفس  احلقوق  نفس  ولكم  مصري  وهو 
ليس في ذمتك وال أنت في ذمته ، هذا كالم صار مكانه ليس في ذمتك وال أنت في ذمته ، هذا كالم صار مكانه 
اجلميل  املمثل  يتحدث  وعندما   ، والفولكلور  اجلميل املتحف  املمثل  يتحدث  وعندما   ، والفولكلور  املتحف 
نندهش  أن  البد  فإننا  اإلستتابة  عن  احللفاوي  نندهش نبيل  أن  البد  فإننا  اإلستتابة  عن  احللفاوي  نبيل 
كهوف  من  اآلتية  اللغوية  احلفريات  هذه  من  كهوف ونصدم  من  اآلتية  اللغوية  احلفريات  هذه  من  ونصدم 
القرون الوسطى ، وعندما يظل الضابط خالد الصاوي القرون الوسطى ، وعندما يظل الضابط خالد الصاوي 
رداً  سماحة  بنصوص  التكفيري  إقناع  يحاول  غيره  رداً أو  سماحة  بنصوص  التكفيري  إقناع  يحاول  غيره  أو 
على نصوصه العنيفة ، فنحن نحرث في البحر، ألننا ننسى أو نتناسى أن داعش لديهم على نصوصه العنيفة ، فنحن نحرث في البحر، ألننا ننسى أو نتناسى أن داعش لديهم 
نصوص من نفس املعني أيضاً ولم يولدوا من فراغ فكري ، نحن نتعامل مع مجرمني ، والبد نصوص من نفس املعني أيضاً ولم يولدوا من فراغ فكري ، نحن نتعامل مع مجرمني ، والبد 
أال يجرونا إلى ملعبهم ، والتجديد الديني والدرامي أن نهجر مصطلحات الوالء والبراء أال يجرونا إلى ملعبهم ، والتجديد الديني والدرامي أن نهجر مصطلحات الوالء والبراء 
 ، احلديث  العصر  وقاموس  بلسان  ونتكلم  الناجية..الخ  والفرقة  والغزو  واجلهاد  ، واجلزية  احلديث  العصر  وقاموس  بلسان  ونتكلم  الناجية..الخ  والفرقة  والغزو  واجلهاد  واجلزية 
املواطنة والقانون وحقوق اإلنسان واحلرية الشخصية واحلداثة ، بدون ذلك الطرح  سنظل املواطنة والقانون وحقوق اإلنسان واحلرية الشخصية واحلداثة ، بدون ذلك الطرح  سنظل 
في مباراة الشيش النصوصية التراثية األزلية بسيوفنا املصنوعة من هواء وخواء تصدر في مباراة الشيش النصوصية التراثية األزلية بسيوفنا املصنوعة من هواء وخواء تصدر 

ضجيجاً والتخلق إنتصاراً.ضجيجاً والتخلق إنتصاراً.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

رأي احملـــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

ضرورة  على  يشدد  ترودو 
الهند  من  السفر  تقييد 

وباكستان الى كندا
...........................................ص9

مكدسة  اجلثث  محارق 
بالهند..  كورونا  مبوتى 

واإلغاثة الدولية تصل
.........................................ص11

القيامة  وعيد  املدبر  الراعي 
اجمليد في كنائس شرق كندا
...........................................ص4

موت  في  الشامتني  الى 
أنتم  هل  الراي...  أصحاب 

خالدون؟
.........................................ص14

عيد القيامة و أجازة التكدسعيد القيامة و أجازة التكدس
وأثناء  اإلجنليزي٫  باور  كينج  ملعب  وعلى  املاضي  األثنني 
مباراة فريقي ليستر سيتي و كريستال باالس، أوقف احلكم 
األول،  الشوط  من   ٣4 الدقيقة  في  املباراة  سكوت  جراهام 
ليستر  العب  يتمكن  حتى  وذلك  املغرب،  أذان  توقيت  حيث 

سيتي املسلم، »ويسلي فوفانا« من اإلفطار وشرب 
وكان  صائماً.  كان  ألنه  العصائر  وبعض  املاء 

رودجرز،  بريندان  قرر  قد  أيام  بأربعة  قبلها 
الالعب  استبدال  سيتي  ليستر  مدرب 

نهاية  قبل  امللعب  من  وخروجه  ويسلي 
له  يتسني  حتي  ساعة  بربع  املباراة 
الالعب  أداء  املدرب  وأمتدح  بل  األفطار. 
تسامح  صومه.  رغم  املباراة  بعد  كثيراً 
وتصرفات  ومواقف  مشاعر  في  ظهر 
بروباجندا مصاحبة. هذا كان علي  ودون 

علي  بينما  البحر  من  الشمالي  اجلانب 
العزيزة،  مصرنا  وفي  منه،  اجلنوبي  اجلانب 

أستيقظنا علي أيام األجازات الرسمية لهذا 
الوزراء،  رئيس مجلس  السيد  األسبوع من قبل 

املهندس مصطفي مدبولي. والتي جاء فيها،اخلميس 
الثاني  األحد   ، العمال  عيد  السبت   ، سيناء  حترير  عيد 
النسيم.  شم  األثنني   ، التكدس  من  للحد  أجازة  مايو  من 
الشجب  عبارات  بكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  لتمتلئ 

إجازة  األحد  أعتبار  والسخرية من  بل  والنقد 
من  للحد  فقط  أجازة  لتصبح  القيامة  عيد 
أمام  ذلك نقف جميعاً  التكدس. وخلف كل 

عدة أسئلة وهي، ما الذي مينع رئيس الوزراء وهو من املفترض 
أنه رجل غير محسوب علي جماعة متشددة دينياً، ما الذي 
مينعه من عدم التصريح بالقول »عيدالقيامة«؟ ، من 
رئيس  هل   ، الوزراء؟  رئيس  يغازلهم  الذين  هؤالء 
بأنه  والسلفيني  األخوان  يردده  مبا  يؤمن  الوزراء 
- بحسب  الدولة املسلمة  أن حتتفل  ال يجوز 
أم أن هناك  - بأعياد املسيحيني،  أبجديتهم 
شخص أو جهة دينية يخشى رئيس الوزراء 
أمامها؟.  القيامة«  »عيد  بأجازة  يصرح  أن 
الدولة  ملاذا حتاول  أعلم  وال  الشديد  لألسف 
اآلن التأكيد علي وجود أرضية مشتركة مع 
التطرف  مع  ليس  االختالف  وأن  املتطرفني، 
تتصالح  متى  مقداره.  مع  ولكن  بجملته 
.. متى حتسم الدولة إميانها  الدولة مع مدنيتها؟ 
بصرف  سواء  أمامها  املواطنني  كل  وأن   .. باملواطنة 
النظر عن الدين أو اجلنس أو العقيدة؟. متى تقوم احلكومة 
من احلفرة التي اسقطتها فيها املتشددين؟ ... آمتنى آن يكون 
- هو موعد  التكدس  - وليس عيد  العام  القيامة لهذا  عيد 

تلك القيامة. 

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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الكون  هذا  في  نفعله  ما  كل 
عليها  ردًا  تنتظر  رسائل  هو 
ال  الطاقة  تلك  آجالً،  أم  عاجالً 
تفنى، وال تتبدد، وال تُنسى، وإن 
الوقت  إلى  يؤجل  قد  الرد  كان 
الرسالة  كانت  فإن  املُناسب، 
جاءك  طيبة  أرسلتها  التي 
حتتاج  حني  إلنقاذك  طيًبا  الرد 
إلى إنقاذ وإسعادك حني حتتاج 

الرسالة  كانت  وإن  إسعاد،  إلى 
جاء  مؤذية  أرسلتها  التي 
أمٌل  ثمة  كان  إن  لتأديبك  الرد 
وتطهير  سحقك  أو  بالتأديب، 

الكون منك ألنه صار يعتبرك ُعنصرًا ساًما 
الُكبرى،  خارِطته  على  للبقاء  صالح  غير 
اخطائك  على  العقاب  ستتلقى  أنك  أي 
مفر  ال  اآلخرة،  الدار  قبل  الدنيا  احلياة  في 
بالبعث  مؤمًنا  ُكنَت  سواًء  ُهنا  اجلزاء  من 
والنشور واحلساب بعد املوت أم غير مؤمن.

قد يكون من أغلى املمتلكات التي يستهتر 
وتشويهها  بها  والعبث  بسرقتها  البعض 
حياتنا  في  تأملنا  فلو  اآلخرين،  مشاعر 
اإلنسانية الكتشفنا أن كل سلوك يسلكه 
إلى  الوصول  هو  النهائي  هدفه  اإلنسان 
مشاعر من نوع ما، مبا فيها تلك السلوكيات 
ممتلكات  على  احلصول  تستهدف  التي 
مادية؛ ألن االستحواذ على تلك املمتلكات 
هدفه احلقيقي غير املرئي االستمتاع بتلك 
املشاعر التي يوفرها احلصول على املاديات، 
والتالعب  إلخ.  والبهجة..  واألمان،  كالقوَّة، 
بتلك املشاعر قد يؤدي إلى صدماٍت عنيفة 
ال  اآلخر،  الشخص  كيان  في  متوقعة  غير 
اخمُلتلفة  انسان منا نظرته  وأن لكل  سيما 
لألمور عن غيره، ونتيجة تلك الصدمات قد 
ودمارٍ صحي يصعب  روحي  دمارٍ  إلى  تصل 

يُكن  لم  إن  منهما  التعافي 
ُمستحيالً.

من أكثر صور التالعب مبشاعر 
العبث  أشكال  إيالًما  اآلخرين 
فاحلُب  احلُب،  باّدعاء  املُرتبطة 
اسة ألنها قضيَّة  مسألٌة حسَّ
»ثقة« و«أمان« بالدرجة األولى، 
وعندما يثق اإلنسان بآخر ثقة 
يغدو  أحبَّه  ألنه  لها  حدود  ال 
أعزالً بعد أن جترَّد من كل وسائل 
عن  دفاعه  وأسلحة  حذره 
لذا  الشخص،  هذا  أمام  نفسه 
يكون اجلرح من هذا احملبوب الذي 
خان الثقة واألمانة قاتالً يستحيل التعافي 

منه.
أمانٌة  وهو  الزمن،  هذا  في  جًدا  نادرٌ  احلُب 
ثقيلٌة إن لم تكن جديرًا بحملها ال تتظاهر 
بأنك قادر عليها ألنك ال تستحقها، ُكف عن 
متثيل دور العاشقني ثم الدوس على قلوب 
اآلخرين وسحق مشاعرهم كأنها ال قيمة 
لها، واعلم أن جناتك من عاقبة هذا الفعل 
وأكثر  أقوى  ُمخادع  سيأتيك  ممكنة،  غير 
احتراًفا منك، يتسلل إلى عاملك موحًيا له 
عليه  ويبصق  قلبك  يسلبك  ثم  باألمان، 
متوسالً  األلم  من  تتضور  بينما  ويدوسه 
ما  تتذكر  قد  عندما  جدوى،  دون  الرحمة 
ماضيك  في  عاطفية  فظائع  من  ارتكبته 
أو ال تتذكر، وقد تتمكن من التكفير عنها 
وقد  اإلنسانية  من  شيًئا  متلك  ُكنت  إن 
سبق  ملن  الطريق  فقدت  ألنك  تتمكن  ال 
الدرس  اليوم  فهمت  إن  لكنك  وآذيتهم، 
أن  وأدركت  األلم،  بذاك  التورط  قبل  جيًدا 
احلُب مشاعٌر أقرب إلى الِعبادة ال ميسها من 
املأساة،  هب ودب، ستقي نفسك من تلك 

وتكف أذاك عن ذوي القلوب البريئة.

ال تلعبوا مبشاعر اآلخرين
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تسير  بدأت  التي  التطعيمات،  حملة  رغم  أنه  ينكر  أحد  ال 
املرجو  الهدف  لكن  ماليني،  عدة  وتطعيم  مقبولة،  بصورة 
املوجة  أزمة  بعد، في ظل  يتحقق  لم  اجملتمع ككل،  لتحصني 
والكيبيك  كندا  في  احلكومة  جعلت  التي  لكوفيد،  الثالثة 
تقليل  ومت  العامة،  الصحة  القيود، العتبارات  من  املزيد  تفرض 

 250 من  الكنائس  في  املصلني  أعداد 
شخصا، لنحو 25 شخصا فقط. 

وأدت هذه التعديالت حلالة من االحباط، 
والضيق،  التشاؤم  حد  إلي  وصل  الذي 
خاصة وأن أسبوع اآلالم، الذي يسبقه 
اجلمعة  نهاية  ويأتي في  السعف  أحد 
أيام  وخالل  النور،  وسبت  العظيمة 
املقدسة.  البصخة  صلوات  األسبوع 
الكثيرين،  انتابت  الضيق  من  حالة 

ولم تلبي األعداد احملددة من قبل السلطات في الكيبيك، آمال 
األيام  هذه  خالل  الصلوات  بركة  نوال  في  الشعب  واحتياجات 

املباركة.
عميق  واحساس  كبيرة،  مبحبة  يتمتع  مدبر،  راعي  وألنه 
مونتريال  في  اإليبارشية  شعب  من  وبناته،  أبنائه  باحتياجات 
وشرق كندا، وأن هذه األيام املباركة، يريد اجلميع أن ينال فيها 
احلبيب  أبينا  قام  والقداسات.  الصلوات  في  املشاركة  بركة 
اجلزيل االحترام نيافة احلبر اجلليل األنبا بولس األسقف الساهر 
أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، ومبحبة وخدمة  واملدبر إليبارشية 
اآلباء األجالء الكهنة املوقرين في مختلف كنائس اإليبارشية، 
بعمل قداسات وصلوات، أحيانا في بعض األحيان قداسني في 
اليوم الواحد، حتى يتم احترام األعداد احملددة من قبل سلطات 
في  ذلك،  من  واألكثر  بل  وكندا.  الكبيبك  في  العامة  الصحة 
الكنائس  بعض  قامت  الكنيسة،  لشعب  متناهية  محبة 
العظيم  والقديس  ميخائيل  اجلليل  املالك  كنيسة  ومنها 
في  املؤقت  مقرها  في  بالصالة  الفال  سيفني  أبي  مرقوريوس 
شارع بي ديس Pie X القريب من مقر مدينة الفال في شوميدي، 
واالتفاق كذلك مع كنيسة سانت سوزان في بيير فوند لي تتم 
فيها صلوات أخري خالل نفس األيام املباركة ألسبوع البصخة 
املقدسة واجلمعة العظيمة وسبت النور، حتي يستطيع أكبر 
عدد ممكن من أبناء الكنيسة الكثيرين، نوال بركة الصالة في 

هذه األيام املقدسة.
ال يكل نيافة أبينا احلبيب األنبا بولس عن الصالة واجلهد الوفير 
املبارك، ملا يتمتع به نيافته من أبوة حانية وتدبير حكيم وبصيرة 
األعمار  مختلف  مع  وبناته  أبنائه  بيد  ليأخذ  القدس،  الروح 
واالرتباط  الروحية  النهضة  على  للحفاظ  اإليبارشية  لشعب 
ونعمة  بركة  ونوال  والصالة  بالكنيسة  املنتظم  العضوي 

القداسات والصلوات والتناول.
اإليبارشية ممتدة في أوتاوا ومونتريال وشرق كندا ملنطقة احمليط 
االطلسي، وهي تتطلب تدبير وبصيرة وحكمة كبيرة من الروح 
يتمتع  الذي  بولس،  األنبا  األسقف  أبونا  بها  يتمتع  القدس، 
مبحبة كبيرة وشعبية جارفة من شعب اإليبارشية والكنيسة، 
يجول يصلي يتواصل ويفتقد شعب الكنيسة في كل أنحاء 

اإليبارشية.
وللتوثيق نود أن نشير أن اآلباء األجالء القمامصة والقساوسة 
تقدمي  يكلون عن  ال  اإليبارشية،  املبجلني، في مختلف كنائس 
األنبا بولس،  أبونا األسقف  برعاية  اخلدمة لكل فئات الشعب 
الطبيعي  من  كنائس:  احلصر  ال  املثال  سبيل  علي  هنا  ونذكر 
العظيمة كنيسة  األم  الكنيسة  وهي  بأكبر كنيسة  نبدأ  أن 
مار مرقس مونتريال والتي يقوم بخدمتها أبينا احلبيب والغالي 
املتسع  احلانية  واألبوة  النابض  القلب  نصر  فيكتور  أبونا 
للجميع، وأبينا احلبيب والغالي أبونا مرقس كيرلس، وكنيسة 
سيفني  أبي  مرقوريوس  العظيم  والقديس  ميخائيل  املالك 
أبونا ميخائيل  أبينا احلبيب والغالي  والتي يقوم علي خدمتها 
عطية، والذي يشعرك بأنه أبوك احلقيقي هو وأسرته، وتنسي 
بفضله أي غربة أو وحدة في الهجرة، ويشارك اخلدمة فيها أبونا 
احلبيب والغالي أبونا موسي البراموسي، الراهب املنير بركة دير 
البراموسي العامر في اإليبارشية، واملشرف علي ترينتي سنتر 

في فال دي بوا. 
أونتاريو  اإليبارشية في شرق  لكنائس  اجلغرافي  للتوزيع  ونعود 
أنطونيوس  واألنبا  جرجس  مار  كنيسة  في  ممثلة  وجندها 
ابونا  واملبجلني  احملبوبني  األجالء  اآلباء  شعبها  ويخدم  بأوتاوا، 
داوود  جوزيف  أبونا  ويخدم  مراد.  أنتوني  وأبونا  ميخائيل،  جورج 
احلبيب  وأبينا  املصرية،  مرمي  والقديسة  مرقس  مار  بكنيسة 
والغالي القمص شنودة بطرس وأوبنا مرقس عبد املسيح في 
كنيسة السيدة العذراء مرمي، وأبونا احلبيب أبونا ميخائيل فام 
مار  بكنيسة  كامل  ديفيد  وأبونا  يوسف،  بكتيسةالقديس 
مينا، وكلها في مختلف أحياء ومدينة شرق أونتاريو في أوتاوا.

مونتريال  مرقس  مار  كنيسة  فبجانب  الكيبيك،  في  أما 
ونوثق  نذكر  الفال،  في  سيفني  أبو  والقديس  ميخائيل  واملالك 
القديسة  بكنيسة  بيشارة  روفائيل  وأبونا  لكنائس:  أيضا 
مونتريال،  في  البلد  وسط  في  األرثوذكشية  القبطية  كاترين 

فوند في  بيير  يوسف في  والقديس  مار جرجس  وفي كنيسة 
آبائنا  الكنيسة  بخدمة  يقوم  مونتريال  في  أيالند  الويست 
روفائيل  وأبونا  سيدرا،  جوزيف  القمص  أبونا  األجالء  األحباء 
يوحنا  وأبونا  ويصا،  وأبونا جابرييل  تودري،  مايكل  وأبونا  بشارة، 
مونتريال،  في  مرمي  العذراء  السيدة  كنيسة  وفي  إبراهيم؟ 
نذكر ابينا احلبيب القمص سيرافيم 
وأبونا  املصري،  تادرس  وأبونا  يوسف، 
مينا  مار  كنيسة  وفي  مراد.  كيرلس 
يقوم  تريز  سانت  في  كيرلس  والبابا 
باخلدمة أبينا احلبيب أبونا أنطونيوس 

ميخائيل. 
مرمي  العذراء  السيدة  كنيسة  وفي 
ومار مينا والبابا كيرلسالسادس في 
مدينة الكيبيك، فيقوم باخلدمة أبينا 
احلبيب والغالي القمص الراهب أبونا روفائيل األنبا أنطونيوس.
في  بولس  والقديس  بطرس  القديس  كنيسة  بخدمة  ويقوم 
القديس  كنيسة  وفي  سعد.  بيتر  احلبيب  أبونا  كلير،  بوانت 
احلبيب  أبينا  باخلدمة  فيقوم  فودروي،  في  املعمدان  يوحنا 

القمص موسي دميان. 
وفي ترينتي سنتر في فال دو بوا، حيث توجد كنيسة القديس 
العظيم القديس موسي القوي، فيقوم بخدمتها أبينا احلبيب 
املنير،  الراهب  هذا  البراموسي،  موسي  الراهب  أبونا  والغالي 
أبينا احلبيب واجلزيل  التي قدمها  الهدايا  الذي يعتبر من أحب 
اإليبارشية خملتلف  األنبا بولس لشعب  أبونا االسقف  االحترام 
في  سنتر  ترينتي  إلي  يذهب  اجلميع  وأن  خاصة  الكنائس، 
الظروف العادية البعيدة عن كورونا، ليجد أبا محبا ومتواضعا 
ونور الروح القدس في  هالة علي وجهه، فضال عن سعة صدره 
خملتلف الفئات العمرية وخاصة الشباب، الذين ميثلون مستقبل 
وأبينا  بولس  األنبا  األسقف  أبونا  حول  ويلتفون  الكنيسة، 

احلبيب الراهب موسي البراموسي.
وسواء كنت في ترينتي سنتر أو في كنيسة املالك وأبي سيفني 
موسي  الراهب  احلبيب  أبونا  اخلدمة  يشارك  حيث  الفال  في 
البراموسي مع أبونا احلبيب ميخائيل عطية في الفال، جتد أبونا 
األبوي احلنون يجذب كل الشمامسة  موسي احلبيب بأسلوب 
بأبوة  ويتعامل  القداس،  في  الشموسيةواخلدمة  لبس  الرتداء 
سن  في  والذين  الشباب  مع  خاصة  عظيم  روحي  وتعليم 
الصلوات  في  للمشاركة  للتشجيع  يحتاجون  الذي  املراهقة، 
والقراءات، وأبونا موسي لديه موهبة كبيرة في كسب ثقة هذه 
الفئات وتعليمها بصورة أبوية حانية ومتفانية، حب املشاركة 

في خدمة القداس اإللهي.
أن  دون  والكييبك،  مونتريال  كنائس  عن  نتحدث  أن  ميكن  وال 
أدوا  الذين  املتنحيني،  األجالء  اآلباء  املالئكة من  نذكر بكل خير 
رسالتهم بكل بذل وعطاء ومحبة وأبوة، وسبقونا بالسفر إلي 
السماء، ونذكر منهم آبائنا احملبوبني األجالء القمامصة املتنيح 
أبونا احلبيب روفائيل يونان نخلة، وأبونا احلبيب أرسانيوس سري، 
وأبونا احلبيب بيشوي سع وأبونا احلبيب والغالي املتنيح القمص 

ميخائيل عزيز.
في  كندا،  وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إليبارشية  الثالث  اجلزء  أو 
كنيسة  منها:  ونذكر  االطلسي،  احمليط  منطقة  كنائس 
القديسة العذراء مرمي ومار جرس في نيو برونزويك، باإلضافة إلي 
وكنيسة مار مينا في نوفا سكوشا، ويقوم علي خدمتهما كل 
من أبينا احلبيب أبونا دانيا رزق، وأبونا احلبيب توماس اسكاروس. 
أبينا  ويخدمها  الند،  نيوفوند  في  موريس  القديس  وكنيسة 

احلبيب أبونا دميتريوس موسي.

طوال فترة قيود كورونا، ومع احترام قواعد الصحة العامة في 
واآلجالء  بولس،  األنبا  احلبيب  األسقف  وأبونا  والكيبيك،  كندا 
التواصل  بعالقات  يحتفظون  واخلدام  الكهنة،  املوقرين  اآلباء 
التكنولوجي  التواصل  واالجتماعات من خالل وسائل  والصالة 
يبذل  كنائس  هناك  العيد  مناسبات  وقبل  بل  االنترنت،  عبر 
خدامها جهدا عظيما برعاية اآلباء الكهنة وبتدبير ورعاية أبينا 
األسقف احلبيب األنبا بولس، لالفتقاد وتقدمي علي سبيل املثال 
بعض الهدايا، في حملة افتقاد عظيمة، تعبر األبوة احلانية واجلهد 
الكبير املبذول من جانب اآلباء الكهنة واخلدام واخلدامات، وهو 
الكنيسة  إيبارشيات  أنشط  من  واحدة  اإليبارشية  جعل  ما 

القبطية في املهجر.
ومبناسبة عيد القيامة اجمليد .. اخريستوس آنستي .. آليسوس 
جزيل  واملكرم  احلبيب  أبينا  اجلليل  احلبر  لنيافة  نقول  آنيستي، 
وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية  أسقف  بولس  األنبا  االحترام 
يدمي  وربنا  وسالم  وبخير  طيب  ونيافتكم  قيام  عيد  كل  كندا، 
نيافتكم وأبوتكم ورعايتكم وتدبيركم وحكمة الروح القدس 
عليكم لتدبير شئون شعب وكنائس اإليبارشية سنوات عديدة 
وأزمنة سالمية مديدة، وهي نفس التهنئة والتي نقدمها لكل 
اآلباء األجالء في كنائس اإليبارشية وخارجها، وكل اخلدام علي 
اجلهد املبذول بكل محبة وتواضع وطول أناة. ... املسيح قام .. 

باحلقيقة قام .. كل عيد قيامة واجلميع بخير وسالم وسعادة.

الراعي املدبر وعيد القيامة املجيد في 
كنائس شرق كندا

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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قصة قصيرة: قصة قصيرة: 
حتى أحلق حتى أحلق 

بولديبولدي

والفزع  والعويل  الصراخ  أصوات  وسط 
البشري  اللحم  شواء  رائحة  متتزج  وبينما 
قرص  يتوهج  وبينما  واألتربة  الغبار  برائحة 
تعلن  الشمس  وكأن  السماء  في  الشمس 
من  غضبها  عن  احلارقة  حرارتها  خالل  من 
املرفق  نفس  في  مآسي  من  تراه  ما  تكرار 
الذي حتولت مآسية ملسلسل كئيب متكرر! 
أربعينية تتشح  وسط هذا كله جتد سيدة 
أدني  دون  بالسواد تقف مكسورة في ذهول 
حركة سوي دموع تنساب على وجنتيها دون 
من  بغزارة  يتدفق  مر  ماء  كينبوع  انقطاع 
عينيها بال توقف! كانت عيناها ثابتتني حتدق 

في القطار وهو يحترق! 
أرتباك شديد فقد  املكان  في  يحدث  وفجأة 
برائحة عطره  الكبير  املسؤول  وصل سيادة 
فداحة  رغم  التي  الثمن  الباهظ  الباريسي 
اآلدمي  اللحم  شواء  رائحة  أن  إال  ثمنه 
كانت  أحياء  القطار  ركاب  احتراق  عن  الناجت 
كانت  ولو  حتى  أخرى  رائحة  أي  على  تسود 
سيادته  وقف  ثروة!  ثمنه  باريسي  عطر 
ورابطة  األنيقة  ومالبسه  الباهظ  بعطره 
الشخصية  حراسته  وحوله  املتميزة  عنقه 
يتظاهر  وهو  جانب  كل  من  يحوطونه 
املتكررة  التافهة  أسئلته  ويسأل  باالهتمام 
أغنية  ليردد  في كل حادث قطار وكأنه جاء 

حزينة يغنيها في كل مأمت! 
والثابتة  بالسواد  املتشحة  السيدة  كانت 
من  مقربة  على  تقف  احلجارة  كتماثيل 
بعظمته  يقف  وبينما  الكبير  املسؤول 
بالسواد  املتشحة  السيدة  إليه  تنظر  هذا 
املكان  في  من  كل  يجعل  بصوت  صارخة 
يلتفت إليها!  صرخت قائلة أين ولدي؟! أين 
من؟!  ولدك  الكبير؟!  املسؤول  فيرد  ولدي؟! 
قالت له ولدي، فلذة كبدي وروحي التي أحيا 
بها! توفى أبوه في قطار منكوب كهذا منذ 

بضع  يزيد  أو  عمره  عدد  هو  عددها  سنني 
شهور فقد كان ما يزال جنيناً في أحشائي 
يوم توفى أبيه وتركنا نواجه احلياة سوياً بال 
عائل وال سند وال أي شيء! عشت له، جترعت 
له  كنت  أجله،  من  احلاجة  و  الفقر  مرارة 
االب واألم والعائلة، حرمت نفسي من احلياة 

ألجله! 
اليوم هو يوم احلصاد،  واليوم هو يوم فرحي، 
أنتم  اجلامعية،  شهادته  نتيجة  اليوم 
فأحسبها  أنا  أما  بالسنني  األعمار  حتسبون 
بالليالي التي كنت أجترع مرارتها ليلة بليلة 
الليلة  تلك  انتظار  في  عمري  رحلة  في 
وأيقظته  الليل  طوال  مستيقظة  فكنت 
في الصباح حتى ال يفوته ميعاد هذا القطار 
ليذهب ويأتي بشهادته اجلامعية! أين ولدي؟! 
تصرخ  ثم  عمري؟!  أين  حياتي؟!  رحلة  أين 
صرخة تشق الصمت الذي خيم على املكان 
قصتها  تروي  وهي  ينصت  اجلميع  كان  حني 

فتصرخ قائلة: أين ولدي؟! 
يرد عليها سيادة املسؤول في برود، يؤسفني 
القطار  هذا  في  كالباقني  أحترق  ولدك  أن 
تفحم،  اجلميع  ناجني!  يوجد  ال  أنه  احلقيقة 
يكون  ما  وبأعلى  أجش  بصوت  يكمل  ثم 
حتى يسمع اجلميع اعالنه األهم قائالً؛ ولكن 
السيد  من  بتوجيهات  مشكورة  احلكومة 
ثم  متوفي!  لكل  تعويض  صرفت  الرئيس 
للسيدة!  اجلنيهات  من  اآلف  ببضع  يلقي 
ليقوم  سبيله  حال  إلى  وميضي  ويتركها 
بنفس املشهد في مكان آخر لقطار منكوب 
ولدي  رأس  يغادر،  وهو  السيدة  تصرخ  آخر! 
ثمنه هذا؟ حياتي وعمري وحلمي ثمنه هذا؟! 
ثم تلتفت لشاب يقف بجوارها وتعطي له 
املال الذي أعطاها إياه سيادة املسؤول وتقول 
القطار  في  لي  أحجز  فضلك  من  للشاب، 

القادم حتى أحلق بولدي!... متت

على  اميى  اصدقاء  احد  طريق  عن  عرف  عصام 
الواتساب ان زوجته كانت تعلم بنية ابنته سأندى 
على الهروب من املنزل وان حسام جارهم قد حذرها 
من هذا وانها لم تخبره، فاسرع الى البيت ليعرف 
حقيقة هذا االمر من اميى نفسها، فدخل مسرعا 
مع  جتلس  اميى  كانت  حيث  الصالون  الى  وتوجه 
لتكون  تقريبا  يوم  كل  حتضر  التي  سلوى  اختها 

بجوار اختها وتطمئن عليها.
وهى  عاملية  شركة  في  مبرمجة  تعمل  سلوى 
الشرق  دول  مع  الشركة  مبيعات  عن  مسئولة 
جعلتها  قاسية  بتجربة  مرت  كانت  وقد  االوسط 
متاما  تعافت  اآلن  ولكنها  لفترة  احلياة  تعتزل 
واصبحت تعطى خبرتها عن جتربتها لكل من في 
مشكلة مماثلة، وعندما دخل عصام توجه مباشرة 
انِت  قائال:  استجواب  لنقول  او  بسؤال  اميى  الى 
ولم  املنزل  من  للهروب  ساندي  بنية  تعلمني  كنِت 

تخبريني؟ انِت اذن املسؤولة عن هروب ابنتنا.
من  نفسها  في  ما  لتخرج  فرصة  اميى  وجدت  هنا 
غضب جتاه زوجها وقالت له: نعم كنت اعرف، ونعم 
لم اريد ان اخبرك ألنك اصال انت غير موجود اساسا 
هم  احلياة  في  تريده  ما  كل  انت  ساندي  حياة  في 
ان  همك  وكل  للفيسبوك  تعيش  انت  اصدقائك 
ترسل تويتات وتعلق على االنستجرام انت عالقتك 
عليها  عصام  رد  وكان  اقل  وال  أكثر  ال  اسمية  بنا 

صاعق.
معه  تكون  ان  قرر  الذى  حسام  مع  جورج  تقابل 
أخته فيرونيكا ألنه رأى ان من حقها ان تستمع ملا 
سيقوله له جورج كونها جزء من املشكلة، اتفقا 
اجلريدة  في  جورج  على  وفيرونيكا  حسام  مير  ان 
ويأخذانه ويجلسون فى مكان هادئ، وعندما تقابال 
تفاجئ كل منهما باألخر، فجورج شاب في وسط 

نوعا ما وهو  العمر وسيم وخجول  الثالثينيات من 
عليهما  وواضح  جدا  مميزين  شابني  امام  انه  وجد 

الرقى والثروة.
معه  أخته  تأتى  ان  اراد  بانه  الكالم  حسام  ابتدأ 
قال  ثم  معا  والدتهم  مشكلة  نفس  في  النهما 
جلورج قبل ان احكى لك عن مشكلة والدى ووالدتي 
وان تنصحنا ماذا ميكن ان نفعل اريدك ان تخبرني مبا 
حدث مع طارق صديقي، سكت جورج فترة بسيطة 
واحس نحو الشابني بعمق مشاكلهما، ثم قال له 
ان صديقة طارق راسلني منذ ثالث سنوات واخبرني 
بان لديه مشكلة مع والديه اللذين يلزمانه مبتابعة 
االنترنت،  على  املتطرفة  الدينية  الدروس  من  نوع 
كانوا  لكنهم  ذلك  يحب  ال  ألنه  يقاومهم  وكان 
الى  يقربوه  انهم  منهم  اعتقادا  هذ  على  يصرون 
اهلل، ولكنه كان ال يسمع لهما واستمر ذلك ملدة 
اشهر  ستة  من  الحظت  ولكنني  ونصف  سنتني 
انه لم يعود يراسلني وعندما حاولت ان اسأل عنه 
فوجئت ببعض التغييرات في شخصيته التي بدأت 

تتطور شيئا فشيئا.
املنزل  لها  وابناؤها  زوجها  ترك  فقد  مونا  الى  نعود 
ليعيش  برنس  وجاء  هي  تتمناه  ما  ذلك  يكون  وقد 
زارتها في مكتبها  معها وبحكم عملها كطبيبة 
انهت  ان  وبعد  مونا  مع  وتتابع  مريضة  سيدة 
الكشف سألتها سؤال كيف هو حالها مع برنس، 
فردت  بحيرة،  اليها  ونظرت  بالسؤال  مونا  فوجئت 
وانها  جيدا،  حكايتها  تعرف  بانها  السيدة  عليها 
تعمل مديرة مكتب صديقتها سهى وان برنس هو 
االخر صديق لهم... في املقالة القادمة تعرف على 
له  سيكون  سلوى  وجود  وهل  اميى  على  عصام  رد 
تأثير وايضا ما سيكشفه جورج حلسام وفيرونيكا 
واخيرا رد فعل مونا على ما سمعته من مريضتها.

الطالق في املهجر ... من السبب الطالق في املهجر ... من السبب 

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت الطالق )1111((
بقلم: مجدي حنني

بقلم: 
جورج موسى

   عندما ننظر إلى األفق، يبدو لنا أن 
السماء واألرض، تلتقيان!

   ويبدو قوس قزح، وكأنه يختفي داخل 
األرض!

   وتبدو خطوط السكك احلديدية ـ من 
بعيد ـ، وكأنها تلتقي معاً!

   هذه التحريفات، والتشويهات، والصور 
والرسائل الزائفة، تأتي هكذا؛ ألنها من 

رؤية عقولنا الواعية اخملادعة. لكن هناك 
عيون روحية، قادرة على الرؤية العميقة 

والصحيحة، حتى رؤية اهلل!

   وكم من عظماء، رأوه، وتغيرت، بذلك، 
حياتهم!

   رآه موسى النبي؛ فأضاء وجهه، وصار 
كمالك الرب!

   ورآه أيوب؛ فندم في التراب والرماد، 
مكتشفاً ضعفاته أمام القدير!

   ورآه إشعياء النبي؛ فاعترف أنه جنس 

الشفتني، وساكن بني شعب جنس 
الشفتني، مدركاً اهلل القدوس!

   ورآه توما؛ فتثبت إميانه، صارخاً: »ربي 
وإلهي«!

   ورآه شاول؛ فسقط على األرض، 
وسجد له كمخلص، وحتّول من 

مضطهد الكنيسة إلى رسول، وخادم 
أمني!

   ورآه يوحنا الرسول في يوم الرب؛ 
فأدرك حبه العظيم، الذي جعلنا ملوكاً، 

وكهنة!

   وما زلنا ـ نحن املؤمنون ـ، قادرين على 
هذه الرؤية؛ ألن هذا اإلله له وجه، وله 
اسم، هو: »يسوع«، وهو يفتح أعيننا، 

بحيث نرى عظمته وروعته، في القلب، 
وفي البيت، وفي األمة. وعندما نرى 

مجده؛ ينعكس بهاءه علينا؛ ونصلح أن 
نكون ملكه!...

عـادل عطيـة

حينما نرى اهلل!
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ثم حدثت  على شاب  يوم  ذات  قراني  وُعقد  فتاة جميلة  كنت 
حزناً  وحزنت  الطالق  فحدث  األسرتني،  بني  املشكالت  بعض 
ومرها  بحلوها  األيام  ومرت  وزني  من  الكثير  وفقدت   ً شديدا 
أو تفشل..  تنجح  أي جتربة قد  أريد اخلوض في  ال  وقلبي مغلق 
اشتهر  رجال  طريقي  في  اهلل  وضع  كاملة  أعوام  عشرة  وبعد 
باالستقامة واألخالق احلميدة، ورشحه لي اجلميع فلما علمت 
أنه مطلق وله ابنتان، رفضت، لكن احمليطني بي أكدوا لي أنه لن 
يعود إلى زوجته وأنها أيضا ترفض العودة إليه، وأنه رجل شهم 
وأمثاله قليلون وأن ابنتيه يسعدهما أن يتزوج أبوهما بإنسانة 

طيبة بدال من أخري قد تذيقهم العذاب ألواناً..
فطلبت لقاء االبنتني والتقيت بهما.. فإذا بقلبي ينفتح لهما 

األمومة  حنان  وتدفق  أبيهما..  قبل  وأحببتهما  مصرعيه  على 
أبيهما هو صفاته  للزواج من  دافعي  في قلبي جتاههما، وكان 
أن مطلقته  وتأكدي من  املعروفة عنه ثم حبي البنته  الطيبة 
ترفض نهائياً العودة إليه، كما يرفض هو أيضا، وأن الطالق قد 

حدث أكثر من مرة وأن مساعي الصلح فشلت..
وسألت بنتّي زوجي فأخبرتاني بأن والدهما لن يعود ألمهما مهما 

حدث وأن اخلالفات بينهما فاقت الوصف وأن أملهما فقط هو أن 
أكون حنونا معهما وأال أقسو عليهما كما تظهر صورة زوجة 
العربية.. وتزوجنا ورعيت شئون االبنتني ورحت  األب في األفالم 
أستذكر لهما دروسهما، وأقوم بكل أعمال الطهو والتنظيف 
برغم مشاغل عملي احلساس، وكنت أرحمهما وينفطر قلبي 
ملا مر بهما من أحداث، واحلق أقول إنهما كانتا حتبانني أيضا كل 
احلب، لكني فوجئت ذات يوم بسيل من رسائل السب والقذف 
والطعن في شخصي وأخالقي وعائلتي وأنني لست سوي زوجة 

أب قاسية جتيد متثيل احلنان الزائف..

وبغير سابق إنذار تغيرت معاملة بنتّي زوجي 
الكراهية  في  أمهما  من  صورة  وأصبحتا  لي 
الضغوط  وممارسة  بيتي  في  ومضايقتي  لي 
علي وعلي أبيهما حتى يتخلى عني ، وحاولت 
يتأثر  أال  وحاولت  لهما  بحبي  املوقف  احتواء 
غير مسئولتني  ألنهما  أمهما  بأسلوب  قلبي 
وتناسيت أخطاءهما في حقي لكنهما  عنه 
قابلتا حبي وحناني باملزيد من اجلفاء والتجاوز 
وقاطعتاني في الطعام والسالم وحتفظتا في 
احلديث مع أبيهما وتغير موقفهما فأصبحتا 
أباهما  و  وأنني  مظلومة  أمهما  بأن  تشعران 
ظاملان، بينما هما يعلمان من أسباب الطالق 
ما يدفع أي رجل إلنهاء العالقة وليس أبوهما 

وحده..
وحاولت أن أعيد احلب املفقود بيني وبني بنتّي 
طبق  صورة  أصبحتا  فقد  جدوى  دون  زوجي 
في  ووصلنا  الكارهة..  احلاقدة  األم  من  األصل 

كل  بأن  أمهما  أقنعتهما  حيث  التامة  املقاطعة  إلي  النهاية 
أو  طعامي  فرفضتا  وشعوذة(  )سحر  بعمل  يقمن  األب  زوجات 
أن أغسل لهما مالبسهما وكلما رأتني بنتا زوجي قرأتا بصوت 
عال )املعوذتني( ألن األم أقنعتهما أنني البد أحسدهما! مع أني 
أرقي  في  املاجستير  على  وحاصلة  األجنبية  املدارس  خريجة 

الكليات..
اعتبرهما  وعمن  بيتي  في  وحدتي  عن  يعوضني  أن  ربي  وأراد 
بنتي بينما هما تعامالنني بكل الكراهية.. فحملت في طفلي 
اجلميل فزادت األحقاد من األم والبنتني وزادت الضغوط وكانت 
حالتي الصحية ضعيفة جدا في احلمل لكن بنتي زوجي كانتا 
تتعمدان زيادة التوتر بيني وبينهما وبيني وبني زوجي وكأن كل 
همهما هو أال يكتمل احلمل.. وكنا في رمضان ونحن في بيت 

واحد ال نفطر سويا وال يلقي أحدنا السالم على اآلخر باإلضافة 
إلى املنغصات املتعمدة من بنتّي زوجي..

املهم جاء طفلي للحياة فأعاد لي السعادة اجلميلة لكني لم 
كلمات  أسمع  وكنت  وطفلي  أنا  املضايقات  من  أيضا  أسلم 
ال  زوجي  بنتي  فإن  واآلن  زوجي.  بنتّي  من  مسمومة  وتعبيرات 
حتمالن لي إال احلقد والكراهية رغم ما فعلتاه بابني سواء عن 
جئت  دخيلة  مجرد  أنني  لهما  تؤكد  وأمهما  إهمال..  أم  قصد 

ألحصل على ميراث كبير رغم أنه ال حاجة لي باملال..

ولكن  فعال،  اهلل  يتقني  من  اآلباء  زوجات  من  هناك  أن  أعرف 
هناك أيضا من أبناء وبنات الزوج من يظلم زوجة األب ويكرهها 
استجابة لألم وليس عدال وال إنصافاً، وأعرف أن اهلل سيحاسب 
الكراهية  يزرعن  وأن هناك من املطلقات من  إذا ظلموا  اجلميع 
املفتعلة عن  ًاالكاذيب  وأيضا  األبناء  الرهيب في نفوس  واحلقد 
زوجة األب التي قد تكون سيدة فاضلة طيبة، وأنا شخصياً ال 
أنصح أي سيدة أو فتاة بالزواج من رجل مطلق أو أرمل له أبناء، 
فقد تظلم هذه السيدة من أبناء الزوج أشد الظلم، ومع ذلك 
ينظر إليها البعض علي أنها مجرد زوجة أب، ورأيي أن من يطلق 
أو يتعرض لفقد زوجته عليه أن يعيش لرعاية أبنائه وال يعرض 
األخريات للمعاناة مع أبنائه الذين قد تكون قلوبهم كاحلجارة 

أو أشد قسوة..   

الدخيلة !!

روسيا: مناعة القطيع روسيا: مناعة القطيع 
ضد كورونا سيتم ضد كورونا سيتم 

حتقيقها بحلول سبتمبرحتقيقها بحلول سبتمبر
أعلنت السلطات الروسية أنها تتوقع حتقيق 
مناعة القطيع ضد فيروس كورونا املستجد 

في البالد بحلول شهر سبتمبر القادم.
تاتيانا  الروسي  الوزراء  رئيس  نائبة  وقالت 
املشرعني  جمللس  اجتماع  خالل  غوليكوفا 
إن  )البرملان(،  الفيدرالية  للجمعية  التابع 
القطيع  مناعة  لتحقيق  التقريبي  »املوعد 
 ،»2021 سبتمير  هو  االحتادية  روسيا  في 
تتباين  قد  احملددة  املواعيد  أن  إلى  مشيرة 

حسب املناطق.
يبلغ  أن  سابقا  توقعت  غوليكوفا  وكانت 
في  روسيا  في  القطيع  مناعة  مستوى 

أغسطس املقبل نسبة %60.

للمرة األولي.. السعودية للمرة األولي.. السعودية 
تنشر أول صور لسيدات تنشر أول صور لسيدات 

أمن داخل احلرم املكيأمن داخل احلرم املكي
بلدها  في  اجملاالت  كاّفة  السعودّية  املرأة  دخلت 
الذي كان يرفض حتى قيادتها للسيارة، فأخيرًا 
الداخلّية السعودّية صورة لعناصر  وزارة  نشرت 
غير  مشهد  وهو  املّكي،  احلرم  في  نسائّية 
الدينّية،  قدسّيته  اعتبار  على  وحتديًدا  مسبوق، 
وما كانت املرأة مُتّثل بالنسبة جملتمعها “العورة”، 
وتتقّلد  احلرم،  حتمي  باتت  التي  وهي  فكيف 
بحماية  املُتعّلقة  وحتى  العسكرّية،  املناصب 

املسؤولني في بلدها.
هذا املشهد أثار تفاعالً على املنّصات السعودّية، 
بتواجد  واملُغّردين  النشطاء  من  عدد  وأشاد 

سّيدات اململكة، في ُصفوف حماية احلرمني.
قوات حفظ  إلى  80 مجندة سعودية  وانضمت 
في  وذلك  األولى،  للمرة  املكي  احلرم  في  األمن 
أعداد  فيه  تزداد  الذي  رمضان  شهر  موسم 

املعتمرين.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.comsam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

حققت مبيعات شهر مارس من الشقق في تورنتو زيادة كبيرة وصلت في املتوسط 88% مقارنة 

بأرقام شهر مارس 2020. وكانت مبيعات الشقق قد انحدرت مع ظهور وباء الكرونا واستمرت في 

هذا االجتاه خالل معظم شهور 2020. ومع بداية ديسمبر 2020 بدأ التصاعد في ارقام املبيعات 

أولها هو  زيادة في مبيعات مارس  اكثر من %100  تورنتو  للشقق.  وحققت خمس مناطق من 

املنطقة الواقعة في شرق شارع »يوجن« و تقاطعه مع »ايجلنتون” التي حققت 115% زيادة في 

املبيعات. وتأتي في املرتبة الثانية منطقة وسط البلد التي تشمل اجلزء الغربي من “يوجن” وحتى 

شاطئ البحيرة حيث حققت زيادة 105%. بينما حققتا منطقتي نورث يورك زيادة 103%. وبذلك 

تكون هذه األرقام قد حققت معدالت تقترب كثيرا من مبيعات ما قبل الكوفيد واذا استمرهذا 

االجتاه فاننا قد نشاهد صيفا ساخنا بالنسبة لسوق الشقق قد يضاهي ما يحدث في سوق 

البيوت وهو ما توقعته من قبل. )راجع مقاالتي السابقة(

مبيعات شقق تورنتو تقفز بحدةمبيعات شقق تورنتو تقفز بحدة

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكنديةإعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »PDF« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939

عالم العقاراتعالم العقارات

Nagi Girguis
Sales Representative
Direct: 416.953.9416
nagigirguis.com
nagi.girguis@century21.ca
Century 21
Leading Edge Realty Inc., Brokerage
165 Main Street North, Markham, ON. L3P 1Y2
Business: 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832
Buy, Sell, Lease
Residential & Commercial Real Estate

Nagi Girguis
Sales Representative

Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com  |  nagi.girguis@century21.ca

Buy, Sell, Lease, Invest
Residential & Commercial Real Estate

165 Main Street North
Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com  |  nagi.girguis@century21.ca

Buy, Sell, Lease, Invest
Residential & Commercial Real Estate

165 Main Street North
Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

هل تفكر في بيع او شراء عقار؟
ألننا نعرف احتياجات األسرة العربية، 

معكم خطوة بخطوة لتحقيق امنياتكم في امتالك منزل االحالم
او البيع بافضل االسعار.. اتصل اآلن

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

1-844-355-69391-844-355-6939

عقارات وإقتصاد
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ترودو يصدر بيانا في ذكرى االبادة ترودو يصدر بيانا في ذكرى االبادة 

اجلماعية لألرمناجلماعية لألرمن

إبادة جماعية  أبريل من عام 1915 بدأت القوات العثمانية حملة  في 24 
طلعت  أمر  اليوم  هذا  وفي  العثمانية  االمبراطورية  مواطني  من  لألرمن 
النشطاء  من   270 حوالي  تركيا باعتقال  في  العثمانية  السلطات  باشا 
السياسيني واملثقفني وقادة اجملتمع االرمني ومت تعذيبهم ثم قتلهم بعد ان 

أجبروا علي االعتراف بتدبير مؤامرة ضد االمبراطورية العثمانية.
ومت اجالء مدن بأكملها من االرمن وقتل الرجال وارسال حوالي 1،2 مليون 
الي  مؤدية  للموت  مسيرات  في  والعجائز  واالطفال  السيدات  من  ارمني 
الصحراء السورية، وحرموا من املاء والطعام واالغطية وتعرضوا للسرقة 
واالغتصاب والذبح ومات معظمهم من اجلوع واالنهاك واالمراض وجاءت 
العثمانية  للقوات  أعقاب هزمية كارثية  املمنهجة هذه في  االبادة  حملة 
العثمانيون  واتهم  والفارسية،  الروسية  االراضي  غزو  محاولتها  بعد 
حتويلهم  او  ابادتهم  وقرروا  هزميتهم  وراء  السبب  بأنهم  االرمن  املواطنني 

الي االسالم.
 وفي ذكرى هذه اجملازر قال جسنت ترودو »في ذكري االبادة اجلماعية لألرمن 
لنتذكر  العالم  أنحاء  جميع  وفي  كندا  في  االرمنية  اجلاليات  الى  ننضم 
أولئك الذين فقدوا أرواحهم وعانوا من االعمال احلمقاء التي ارتكبت ضد 
الذين مازالوا يعيشون مع  الشعب االرمني، كما نكرم أحفادهم وجميع 
اجلماعية  االبادة  وإن  املأساة،  هذه  عن  الناجتة  واخلسارة  والصدمة  االلم 
واالقصاء  لالنقسام  املعقولة  غير  التكلفة  للعالم  أظهرت  لألرمن 
وكراهية  والتعصب  الكراهية  بشدة  وتدين  تعارض  وكندا  والكراهية 

األجانب«.
والكرامة  باحلقوق  التزامنا  جديد  من  نؤكد  »واليوم  ترودو  يضيف  و    
للتأكد من  العمل مع شركائنا  ونلتزم مبواصلة  البشر  االساسية جلميع 
االرمني  الشعب  وروح  قوة  تزال  وال  أبدا،  تتكرر  لن  الفظائع  هذه  مثل  أن 
في مواجهة املشقات تلهمنا – ونتطلع بأمل الى غد أكثر سالما – وادعو 
واولئك  الضحايا  لنتذكر  التوقف  الي  الذكرى  هذه  في  الكنديني  جميع 
الذين جنوا من أهوال االبادة اجلماعية وسنواصل تكرميهم من خالل محاربة 
عالم  عاملنا  جعل  على  والعمل  ضعفا،  االكثر  الفئات  وحماية  الكراهية 

أفضل«.  

ترودو يشدد على ضرورة تقييد السفر ترودو يشدد على ضرورة تقييد السفر 
من الهند وباكستان الى كندامن الهند وباكستان الى كندا

بعد أن مت تعليق جميع رحالت الركاب 
من  القادمة  واخلاصة  التجارية 
اعتبارا  كندا  الى  وباكستان  الهند 
ضغوط  عقب  أبريل   22 اخلميس  من 
ان  أكدوا  الذين  املقاطعات  قادة  من 
فيه  مبا  تقوم  لم  الفيدرالية  احلكومة 
كورونا  فيروس  دخول  لوقف  الكفاية 

»بي  املتحور  كورونا  فيروس  أن  اكتشف  ان  بعد  وذلك  البالد،  الى  املتحور 
»1.617« املسؤول عن نشر العدوى على نطاق واسع في الهند تسبب في 

نشر العدوي في عدة مقاطعات كندية.
وقال ترودو »إنه كان من الضروري وقف الرحالت القادمة من الهند وباكستان 
بعد ظهور هذه الطفرة املتغيرة من فيروس كورونا -  وإن اختبارات كورونا 
للفيروس  إيجابيا  اختبروا  الذين  االفراد  عدد  نصف  إن  اثبتت  احلدود  عند 

جاءوا بالطائرات من الهند وباكستان ».
هامة  متطلبات  لديها  كندا  إن  بلير  بيل  العامة  السالمة  وزير  وقال 
للمسافرين العائدين اليها وذلك بتقدمي اختبار كورونا سلبي قبل الصعود 
الى الطائرة واجراء اختبار اخر عند الوصول واحلجر الصحي ملدة أسبوعان، 
وإن القيود االضافية بوقف رحالت الطيران القادمة من الهند وباكستان 

جاءت بناء على نصيحة من وكالة الصحة الكندية.

رفض أكثر من رفض أكثر من 200200 مسافر وصلوا الى  مسافر وصلوا الى 
كندا االقامة في فنادق احلجر الصحي كندا االقامة في فنادق احلجر الصحي 

فيه  تكافح  الذي  الوقت  في  تورنتو: 
الثالثة  املوجة  على  للسيطرة  أونتاريو 
الصحة  مسؤولو  قال   19  – كوفيد  من 
أن أكثر من 200 مسافر دوليا وصلوا الي 
احلجر  فنادق  في  البقاء  رفضوا  اونتاريو 

الصحي.
الكندية  العامة  الصحة  وكالة  وذكرت 
ان 211 تذكرة غرامة قد اصدرت منذ يوم 

15 أبريل لهؤالء الذين وصلوا الى أونتاريو دون أن يكونوا قد حجزوا في فنادق 
احلجر الصحي ورفضوا الذهاب الى واحدة منها، وغرامة الرفض للذهاب 
الى فندق احلجر الصحي هي 3000 دوالر ، ويجب على املسافرين العائدين 
الى كندا حجز ثالثة ليال في فندق احلجر الصحي قبل الوصول الى كندا 
سلبية  االختبار  نتيجة  جاءت  وإذا  املطار  في   19  – كوفيد  اختبار  وإجراء 

فيمكن للمسافر مواصلة فترة احلجر الصحي في منزله ملدة 14 يوما.
أسعار  بان  املسافرين  من  العديد  أشتكى  البرنامج  هذا  إطالق  ومنذ 
باهظة فرضت عليهم لإلقامة في الفنادق احلكومية املعتمدة، وقد دفعت 
عائلة واحدة 3458 دوالر عن ليلة واحدة ولكن بعد عدة شكاوي للفندق 
احلجر  برنامج  الفيدرالية  احلكومة  مددت  وقد  هذا  الرسوم،  تخفيض  مت 

الصحي في الفنادق احلكومية في كندا حتى يوم 21 مايو على االقل.

محكمة كيبيك تؤيد قانون العلمانية محكمة كيبيك تؤيد قانون العلمانية 
وتلغي املادة اخلاصة باملدارس االجنليزيةوتلغي املادة اخلاصة باملدارس االجنليزية

العليا  احملكمة  قاضي  حكم  مونتريال: 
بأن  أندريه  مارك  السيد  كيبيك  في 
قانوني  كيبيك  في  العلمانية  قانون 
بانه  اعترافه  مع  حتى  كبير  حد  الى 
وسيؤثر  املسلمة  املرأة  حقوق  ينتهك 
سلبا على النساء املسلمات، وسيترتب 
الذين  ألولئك  قاسية  عواقب  عليه 
اجلزء  القاضي  وأيد  دينية،  رموزا  يرتدون 
بينما  العلمانية  قانون  من  الكبير 
املدارس  مبجالس  املتعلقة  املادة  الغي 

الناطقة باللغة االجنليزية وأسقط البند الذي يحظر على اعضاء الهيئة 
التشريعية االقليمية ارتداء اغطية الوجه.

واستنتج القاضي في حكمه الذي تضمن 240 صفحة »أن قانون العلمانية 
رقم 21 ال ينتهك الهيكل الدستوري الكندي« وكانت مقاطعة كيبيك قد 
العاملني في  يونيو عام 2019 وهو يحظر على  القانون في  اعتمدت هذا 
مناصب في القطاع العام مبا فيهم املعلمون وضباط الشرطة والقضاة 
بالطعن  عدة جماعات  وقامت  والعمامة،  احلجاب  مثل  دينية  رموز  ارتداء 
علي هذا القانون قائلني انه متييزي وينتهك امليثاق الكندي للحريات، ولكن 
تعرقلت جهودهم بسبب قرار حكومة كيبيك باالستخدام الوقائي لبند 

يحمي التشريع من معظم الطعون القضائية.
وقال ممثلو اجلمعية الكندية للحريات املدنية واجمللس الوطني للمسلمني 
بعد  تنتهي  لم  معركتهم  »أن  التحدي  في  طرفا  كانوا  الذين  الكنديني 
اخلطوة  بشأن  قرار  إتخاذ  قبل  محاميهم  مع  احلكم  يدرسون  وسوف 
احلكومة  »أن  جولني  سيمون  املقاطعة  في  العدل  وزير  وقال  القادمة«، 
ستستأنف احلكم وال يوجد في كيبيك نوعان من السكان بل هم شعب 

واحد ويجب أن تطبق القوانني بصورة موحدة في مقاطعة كيبيك”.

إيقاف طائرات بوينج إيقاف طائرات بوينج 737737 ماكس بعد  ماكس بعد 
حتذير من الشركة بوجود خلل بهاحتذير من الشركة بوجود خلل بها

بوينج  شركة  حذرت  أن  بعد  اخلدمة  من  كندية  طائرات  ثالثة  سحب  مت 
من احتمال حدوث خلل في العزل الكهربائي بها إثناء االنتاج، وقد أكدت 
شركة النقل الكندية متابعتها مع املشغلني الكنديني للطائرات الثالثة 
التي تأثرت بهذا اخلطأ في االنتاج، وهذا اخلطأ هو املشكلة االخيرة التي 
او  تصميم  مبشاكل  يتعلق  ال  ولكنه  ماكس   737 بيوجن  بنموذج  تعصف 
برمجة الكمبيوتر، والتي تسببت في حادثتني ونتج عنها حظر على هذا 

النوع من الطائرات.
او  ساعات  عدة  يستغرق  قد  الكهرباء  اصالح  ان  بوينج  شركة  وقالت 
املسألة  هذه  على  مطلعون  أشخاص  وقال  طائرة،  لكل  أيام  بضعة 
العزل  في  املستخدمة  املواد  في  تغيير  إلى  إرجاعها  مت  قد  املشكلة  إن 
احلوادث  أعقاب  االنتاج في  على عمليات  احلظر  الكهربائي وذلك بعد رفع 

في أواخر عام 2020 واستئناف تسليم الطائرات.

الواليات املتحدة ترفع كندا الواليات املتحدة ترفع كندا 
للمستوى الرابع بعد ارتفاع للمستوى الرابع بعد ارتفاع 

اعداد املصابني بكورونااعداد املصابني بكورونا
رفعت وزارة اخلارجية 
وضع  االمريكية 
املستوى  الى  كندا 
الرابع خلطورة السفر 
إليها كما ذكر موقع 
على  السيطرة 
والوقاية  االمراض 
الواليات  في  منها 
أصدر  والذي  املتحدة 

من   %80 فان  اآلن  وحتى  إليها،  السفر  بعدم  اشعارا صحيا 
السفر  بعدم  املتحدة  الواليات  قائمة  في  العالم  في  الدول 
الى  وفقا لوكالة اسوشيتد برس وكذلك ال يشجع السفر 

الـــ 20% من البالد الباقية.
الواليات  في  االمراض  على  السيطرة  مركز  موقع  وقال 
املتحدة؛ إن االشخاص الذين لديهم خطط لزيارة تلك البالد 
احلالي  الوضع  بسبب  وانه  ذلك،  في  النظر  يعيدوا  ان  يجب 
كامل  تطعيم  عى  حصلوا  الذين  االمريكيني  فان  كندا  في 
– هذا  املتحور  قد يكونوا في خطر االصابة بفيروس كورونا 
وكانت كندا والواليات املتحدة قد أغلقا احلدود بينهما امام 

الزيارات والسفريات غير االساسية منذ مارس 2020.

شرطة أونتاريو تركز على التعليم شرطة أونتاريو تركز على التعليم 
بدال من انفاذ سلطات جديدةبدال من انفاذ سلطات جديدة

على  تركز  سوف  انها  أونتاريو  في  الشرطة  قوات  قالت  تورنتو: 
أن وسعت  بعد  تدابير صحية جديدة  إتباع  اجلمهور حول  تثقيف 
احلكومة سلطتها في محاولة ملكافحة املوجة الثالثة من الوباء، 
واصدرت أوامر بالبقاء في املنازل يوم االثنني 19 أبريل، وقد غضب 
الناس من قول احملامية العامة سيلفيا جونز »أن الشرطة سيكون 
لها حق توقيف أي فرد وسؤاله عن سبب وجوده خارج املنزل خالل 
تريد  انها  الشرطة  أعلنت  ما  وسرعان  املنازل«.  في  البقاء  اوامر 
تهدئة مخاوف الناس ولن توقف عشوائيا االفراد او السيارات التي 

تسير في الشارع.
 وقال متحدث باسم الشرطة »نحن لسنا مهتمني بهذا النوع من 
الكبيرة  التجمعات  الشرطة ستركز جهودها على  وان  التوقيف، 
التي تضم اكثر من خمسة أشخاص« وتراجعت حكومة اونتاريو 
عن بعض اوامرها قائلة »انه يجب ان يكون لدى ضابط الشرطة 
اسباب لالشتباه في انتهاك اؤامر البقاء في املنازل قبل ان تطلب 
بشأن  مسارها  املقاطعة  عكست  وايضا   – الناس  من  معلومات 
قرار اغالق مالعب االطفال بعد يوم واحد من احتجاج االباء وخبراء 
الصحة علي اغالق مالعب االطفال«، وقد بدأت الشرطة في اقامة 
نقاط تفتيش في 10 مواقع  على طول احلدود بني كيبيك ومانيتوبا  

لتحد من السفر بني املقاطعات.

ضحايا العنف املسلح ينتقدون تعديل ضحايا العنف املسلح ينتقدون تعديل 
قانون السيطرة على االسلحةقانون السيطرة على االسلحة

التعديل  أن  أونتاريو  العنف املسلح في  اهالي ضحايا  تورنتو: قال 
على  السيطرة  قانون  في  الفيدرالية  احلكومة  أدخلته  الذي 
االسلحة النارية هو »جبان وبال أسنان«، وقد أرسلت مجموعة من 
النشطاء وبعض العائالت التي تأثرت بالعنف املسلح رسالة الي 
املها في  توضح خيبة  بلير  بيل  الفيدرالي  العامة  السالمة  وزير 
التعديل في قانون السيطرة علي االسلحة رقم ]سي -21[ والذي 
خالل  من  املسدسات  حلظر  تقديرية  سلطة  البلديات  سيمنح 

لوائح تقيد حيازتها وتخزينها ونقلها.
احملظورة  النارية  االسلحة  شراء  اعادة  ايضا  التعديل  ويقترح 
للمالك  تسمح  ولكن  هجومية  اسلحة  احلكومة  تعتبرها  التي 
واهالي  النشطاء  انتقد  ولهذا  صارمة،  بشروط  بها  باالحتفاظ 
اعادة الشراء االختياري هذا، واشادوا بقرار حظر  برنامج  الضحايا 
البنادق ذات الطراز العسكري وصرحوا بان خطة احلكومة للسماح 
للبلديات بحظر االسلحة يجب أن تلغي وتستبدل بقانون فيدرالي 
بحظر االسلحة حظرا تاما – هذا وقد ارتفع معدل جرائم االسلحة 
النارية للعام اخلامس على التوالي وفقا لهيئة االحصاءات الكندية 
لعام 2020، وقد لقى 39 فرد مصرعهم وأصيب 178 فرد في 462 

حادثة اطالق نار في تورنتو وحدها.
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الذهنية  املعلومات  من  نوع  ليست  املقدس  الكتاب  في  للعهود  دراستنا 
التي تضاف الي معلوماتنا العامة، ولكن العهود هي أمر حيوي جدا في 
رحلتنا الروحية فمن قراءتنا لسفر هوشع ندرك أن الرب كان في عهد مع 
 :6 )هو  بي.  غدروا  هناك  العهد.  تعدوا  كآدم  ولكنهم  الكتاب  فيقول  آدم 
7(، وفي هذا املقال سوف أستعني بأقوال اآلباء في كنيستنا األرثوذكسية 
األولي لندرك َكم الغني الروحي وَكم النعم التي انعم بها اهلل األب باالبن 
يسوع املسيح املعروضة لنا أن نستقبلها في الروح القدس وهنالك ضمان 

يضمن كل هذا وهو العهد!! 
واللذة  السعادة  تعني  التي  عدن  في  اإلنسان  الرب  وضع  البداية  ففي 

والبهجة تضمن العهد مع آدم نصني مهمني جدا:-
النص االول

في تكوين 1 يقول »وباركهم اهلل وقال لهم: 
وأخضعوها،  األرض،  وامألوا  وأكثروا  »أثمروا 
طير  وعلى  البحر  سمك  على  وتسلطوا 
األرض«.  على  يدب  حيوان  كل  وعلى  السماء 

)تك 1: 28(«.
للعهد  تلخيص  هو  و  جدا  غني  النص  هذا 
القديس   يقول  كما  إذ  واإلنسان  اهلل  بني 
لإلنسان  خلقة  في  الرب  أن  باسليوس»إذ 
جعله سيدا علي األرض وعلي كل شيء فيها  

فإنه جعله سيدا علي  الكائنات التي كان ينبغي أن تخدمه لكن اإلنسان 
في خلقته األولى كان ال يزال صغيراً، كان طفال عليه أن ينمو لكي يحقق 
كماله، وهنا يوضح في نفس السياق  القديس ايرينيوس أن »اهلل كان قادر 
أن يعطي اإلنسان الكمال لإلنسان منذ نشأته ، الن ذلك كان في إمكان 
اهلل، و لكن اإلنسان كان قاصرا عن بلوغه و استيعابه ألنه كان ال يزال بعد 

صبيا في إدراكه«.  وأيضاً يذكر القديس ثاؤفيلوس االنطاكني
“خلق اهلل اإلنسان، ليس خالدا و ال قابال للموت، و لكن خلقه قادرا علي 
ما هو  إلي  اجته  إذا  وهكذا  املوت(.  و  )اخللود  اجلهتني  أي من  إلي  يتحول  أن 
خالد و حفظ وصية اهلل، فإنه كان سينال مجازاة اخللود من اهلل و يصبح 
التي تقود إلى املوت و عصي اهلل،  إذا اجته إلى األشياء  إلها بالنعمة. أما 
على  و سيدا  حرا  اإلنسان  ألن اهلل خلق  موته  االنسان يصبح سبب  فإن 

إرادته«]3[
النص الثاني

النص الثاني في تكوين 2 يقول »وأخذ الرب اإلله آدم ووضعه في جنة عدن 
من  )بحفظها  ويحفظها،  مطلوب«  وشغل  عمل  هنالك  إذن   ( ليعملها 
الذي ظهر في  اخلير  وهو عدو  إال  به  بالتأكيد.. هنالك عدو متربص  من؟! 

صورة احلية في تكوين 3
الثيوفانيا  على  عظته  في  النيزينزي  غريغريوس  القديس  يذكر  أيضاً 
اإلرادة  )اإلنسان( وكرمه بحرية  الكائن  أن اهلل خلق هذا  اإللهي(  )الظهور 
وأعطاه ناموسا ليظهر حرية اختياره من جهة النباتات التي يأكلها والتي 
غير مسموح بها وذلك ليست إنها شريرة حينما ٌغرست في البداية وال 
تكون  أن  ميكن  كانت  الشجرة  هذه  ولكن  حاشا  اهلل،  من  حسداً  ُحرمت 
الوقت  في  منها  اكل  اإلنسان  ان  لو  صاحلة 

املناسب له!! 
 لك عزيزي القارئ... أستطيع ان اسرد تلخيص 
له  والرجوع  االستخدام  سهل  ليكون  بسيط 
األمور حسبما قصدها  أن نفهم  املهم  إذ من 

الروح القدس في الكتاب املقدس 
اجلنس  أو  اإلنسان  يعني  عبري  اسم  آدم   -  1

البشري
وهي  احمر  أو  اداما  الكلمة  من  وهي مشتقه 

تشير الى التراب الذي خلق منه اإلنسان
وأنثى  ذكرا  خلقه.  اهلل  صورة  على  صورته.  على  اإلنسان  اهلل  فخلق 

خلقهم. )تك 1: 27(
يلزمه  كان  بل  كامل  نضوج  حالة  في  يكن  لم  اإلنسان  خٔلق  عندما   -2
ببساطة  ألنه  الوقت  من  كم  نعرف  ال  الكمال،  حاله  الى  ليصل  الوقت 
الذي هو  ال يهمنا اآلن فبعد السقوط ظهر تدبير آخر وهو تدبير اخلالص 
موضوع الكتاب املقدس كله، لكن ما يهمنا أن اهلل كانت له غاية نهائية 
من خلقة اإلنسان وهي أن يتحد باإلنسان ويصير اإلنسان ابنا هلل بالتبني 

وهذا ما حتقق في املسيح يسوع الحقاً .
3- كان العهد مع آدم يتضمن أن يسير مع اهلل يوماً بعد يوما إذ كما يقول 
الكتاب املقدس لكي يصل الى حالة الكمال، وهي حالة االحتاد باالبن الذي 

يقول  القدس كما  الروح  في  باالبن  األب  يتم من 
القديس كيرلس الكبير

وهذه  العهد  في  يحيا  أن  لإلنسان  املقومات  كل  اإلله  الرب  اعطي   -4
املقومات تتضمن السلطان على كل الكائنات وأن يكون سيدا على الكل 
وأيضا أن يخضع األرض ويحفظها من العدو املتربص به وله كامل حرية 
العهد من متعه وسعادة  العهد مبا يتضمنه هذا  أن يعيش في  االختيار 
ولذة ومعية مع الرب كل يوم إذ أن الرب كان يتمشى معه كل يوم أو أن 
يختار ما قد اختاره وهو أن يسلم كل ما آخذه من سلطان و سيادة على 
اإلنسان  ليحل محل  احلية(  في  )املتمثل  لآلخر  كلها  اخلليقة  و  الكائنات 
في سيادته علي كل الكائنات و اخلليقة وهذا هو السقوط... إذن كان في 
شغل كثير مطلوب منه و يقظة روحية وهذا هو ما طلبه الرب اإلله منه 

في تكوين 1&2 
فنحن أيضاً معروض لنا كل هذا اجملد الذي كان معروض آلدم االول واكثر 
ولكن نحتاج أن ندرك ٓكم النعم و اجملد املعروض لنا في االبن يسوع و نحيا 
في العهد وهذا العهد بتطلب منا مسئولية االبن جتاه أبوه وهي أن ان يحيا 
في املشيئة وطاعة الوصية لكي يحقق الغاية التي من أجلها خلق ومن 
ليجمع كل  القدس  الروح  باالبن في  أن نصير متحدين  وهي  نحيا  أجلها 
شيء في املسيح يسوع وهذا ما يقوله بولس في رسالة السماء »افسس« 
لتدبير ملء األزمنة، ليجمع كل شيء في املسيح، ما في السماوات وما 

على األرض، في ذاك )أف 1: 10(
فما أعظم ذلك اإلله الذي احبني و أنا بعد ساقط وخاطئ وأسلم نفسه 
من اجلي ولم يستحي مني بل دعاني اخ البنه بالطبيعة....وأقيم من أجل 
الكنيسة  مع  ننشد  أن  يستحق  نعم  اإلله....  ذلك  أعظم  ما  تبريري..... 

نشيد العبور والبصخة املقدسة وتقول:  
ثوك تاتى جوم نيم بى أوؤو نيم بى إزمو نيم بى أما هى شا اينيه آمني.

معناها: لك القوة واجملد والبركة والعزة إلى األبد آمني.
املراجع :

]1[ القديس يوحنا ذهبي الفم، عظات عن سفر التكوين.
]2[ ضد الذين يتصورون ان هلل هيئه بشريه. القديس كيرلس االسكندري 

]3[ الرسالة إلى اتوليكوس.
]4[ كتاب قصد الدهور 

ملكوت اهلل... سيمتد )19(
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: 100( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com
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تركيا تردتركيا ترد سريعا على بايدن سريعا على بايدن
وانتقدت تركيا قرار الرئيس األمريكي وقالت إنه ليس له أي أساس 
وقالت  الثنائية.  العالقات  في  عميقا«  جرحا  »وسيفتح  قانوني 
احلقائق  يشوه  الذي  األمريكي  البيان  »هذا  التركية  اخلارجية  وزارة 
جرحا  يفتح  وسوف  التركي  الشعب  ضمير  يقبله  لن  التاريخية 
عميقا يقوض الصداقة والثقة املتبادلة بيننا«. وأضافت أنها ترفض 

وتستنكر البيان »بأشد العبارات”.
بالتدخل  ثالثة«  أردوغان »أطرافا  التركي رجب طيب  الرئيس  واتهم 
في شؤون بالده. وقال في رسالة بعث بها السبت إلى بطريرك األرمن 
في إسطنبول، »ال أحد يستفيد من تسييس أطراف ثالثة للجدل - 

الذي ينبغي أن يتواله مؤرخون - وحتويله أداة تدخل ضد تركيا”.

محارق اجلثث مكدسة مبوتى كورونا محارق اجلثث مكدسة مبوتى كورونا بالهند.. واإلغاثة بالهند.. واإلغاثة 
الدولية تصلالدولية تصل

ضمنها  من  البريطانية  الطبية  املساعدات  شحنات  أولى  وصلت 
الهند،  إلى  الثالثاء  صباح  أكسجني  قارورة  و95  تنفس  جهاز  مئة 
البالد مشاهد  الهندية، فيما تعيش  اخلارجية  وزارة  أعلنت  على ما 
منظمة  قالت  بينما  كورونا،  ضحايا  جثث  حلرق  طويلة  لطوابير 
الصحة العاملية، إن جزءا من مشكلة الهند اكتظاظ املستشفيات 

بحاالت كورونا ميكن معاجلتها باملنازل.
ونشر املتحدث باسم الوزارة أريندام باغشي على تويتر صورا تظهر 
إنزال املعدات من رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا في نيودلهي، مشيدا 

بنموذج »للتعاون الدولي”.
إلى  مساعدات  إرسال  أعلنت  كثيرة  دول  بني  بريطانيا  وكانت 
والوفيات  بلوغ اإلصابات  وبائية خطيرة مع  أزمة  تواجه  التي  الهند 

بكوفيد-19 أرقاما قياسية.
جراء  الراحلني  بجثث  نيودلهي  العاصمة  سيما  ال  الهند  وفاضت 
األيام  خالل  البالد،  الوباء  من  عاصفة  اجتياح  مع  بكورونا،  اإلصابة 

املاضية مسجلة أرقاما قياسية.
إلى ذلك، أظهرت عشرات الصور، حرق سلطات نيودلهي لكثير من 
تتلقى طلبات لقطع  جثث ضحايا كورونا، لدرجة بدأت السلطات 

األشجار في حدائق املدينة وإشعالها.
الرعاية  نظام  انهيار  إلى  اإلصابات  في  القياسي  االرتفاع  أدى  وقد 

الصحية بالبالد، فيما اصطفت طوابير حرق املوتى في املدينة.
التي لديها حالًيا أعلى  فأمام املقابر اخلارجية في مدن مثل دلهي، 
عدد من اإلصابات اليومية، تنتظر سيارات اإلسعاف في طابور حلرق 

املوتى.
حيث  املدن،  من  بالعديد  النفاد  في  الدفن  مساحات  بدأت  بينما 

اشتعلت النيران في احملارق اجلنائزية املتوهجة خالل الليل.
املكتظة«،  »املقابر  هو  البالد  في  لألزمة  الصارخ  الرمز  أضحى  وقد 
نظام  انهيار  تعكس  مشاهد  في  باملوتى،  املكدسة  اجلثث  ومحارق 

الرعاية الصحية الهش بالفعل في الهند.
فيما أدت الزيادة الكبيرة في عدد اإلصابات بالفيروس، والتي ترتفع 
يتوسلون  واملرضى  العائالت  جعل  إلى  العالم،  في  وتيرة  بأسرع 

للحصول على األكسجني خارج املستشفيات.
نسمة،  مليار   1.4 سكانها  عدد  يبلغ  التي  الدولة،  أن  إلى  يشار 
سجلت رقما قياسيا عامليا لإلصابات اليومية اجلديدة لليوم اخلامس 

على التوالي.
ودفعت احلاالت اجلديدة، البالغ عددها 350179 حالة، الهند إلى جتاوز 
17 مليون إصابة، لتأتي خلف الواليات املتحدة. وقالت وزارة الصحة 
والعشرين  األربع  الساعات  في   2812 مبقدار  ارتفع  الوفيات  عدد  إن 

املاضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 195123.

الواليات املتحدةالواليات املتحدة حتول  حتول 6060 مليون جرعة من لقاح  مليون جرعة من لقاح 
أسترازينيكا إلى دول أخرىأسترازينيكا إلى دول أخرى

الواليات  أن  األبيض  البيت  أعلن 
إلى  يصل  ما  ستحول  املتحدة 
لقاح  من  جرعة  مليون   60
أخرى،  دول  إلى  أسترازينيكا 

عندما تصبح متوفرة.
جاهزة  اجلرعات  هذه  وستكون 
للتصدير في األشهر املقبلة، بعد 
الفيدرالية  السلطات  مراجعة 

معايير السالمة اخلاصة بها.
واتُهمت الواليات املتحدة بتخزين 

كميات كبيرة من اللقاح على الرغم من احلاجة املاسة له في دول 
أخرى.

 4 نحو  بتحويل  املاضي  الشهر  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  وتعهد 
حيث  واملكسيك،  كندا  إلى  أسترازينيكا  لقاح  من  جرعة  ماليني 

وافقت السلطات في كال الدولتني على استخدامه.
وتوّقع البيت األبيض في تصريح االثنني أن نحو 10 ماليني جرعة من 
أسترازينيكا ستكون متوفرة في األسابيع املقبلة، بعد انتهاء إدارة 

الغذاء والدواء من املراجعة التي تقوم بها.
مراحل  في  دخلت  جرعة  مليون   50 نحو  إن  األبيض  البيت  وقال 

مختلفة في اإلنتاج.
وأعلنت الواليات املتحدة مؤخرا أنها ستزود سريعاً مصانع اللقاحات 
باملواد األساسية، بعد تسجيل معدالت قياسية حلاالت  الهند  في 

اإلصابة.
الوزراء  برئيس  بايدن  اتصال  فيه  تناول  بياناً  األبيض  البيت  وأصدر 
بتقدمي  تعهد  األمريكي  الرئيس  أن  وأوضح  مودي.  ناريندرا  الهندي 
ومواد  األكسجني،  »معدات  فيها  مبا  الطارئة،  املساعدات  من  املزيد 

اللقاحات والعالجات”.

التمييز على أساس اجلنسالتمييز على أساس اجلنس  
هو سبب »فضيحة األريكة« في تركياهو سبب »فضيحة األريكة« في تركيا

رئيسة  أول  تعهدت 
األوروبية  للمفوضية 
حقوق  عن  بالدفاع 
أقرت  أن  بعد  املرأة، 
بأنها شعرت بـ »األلم« 
توفر  عدم  بسبب 
قمة  خالل  لها  مقعد 

مع زعماء في تركيا.
فون  أورسوال  وتُركت 
كرسي،  بدون  الين  دير 
إلى  جمعها  لقاء  في 
اجمللس  رئيس  جانب 
األوروبي شارل ميشيل 
التركي  الرئيس  مع 
رجب طيب أردوغان، في 

أنقرة في السادس من أبريل اجلاري.
وتعرضت تركيا النتقادات وكذلك رئيس مجلس االحتاد األوروبي شارل 

ميشيل، الذي جلس على الكرسي الوحيد إلى جانب أردوغان.
باللوم على االحتاد األوروبي في هذا اخلطأ، الذي جعل  وألقت تركيا 

السيدة فون دير الين جتلس على أريكة بعيدة عن الرجلني.
لكن في كلمة ألقتها أمام البرملان األوروبي يوم االثنني، أشارت فون 
دير الين إلى أن التمييز على أساس اجلنس كان السبب اجلذري، في 

هذا اخلطأ البروتوكولي املعروف إعالميا باسم »فضيحة األريكة«.
قالت فون دير الين للمشرعني في االحتاد األوروبي: »أنا أول امرأة تتولى 
رئاسة املفوضية األوروبية. أنا رئيسة املفوضية األوروبية. وتوقعت أن 
أعامل على هذا األساس عندما زرت تركيا قبل أسبوعني، كرئيسة 

للمفوضية، لكن ذلك لم يحدث”.
وأضافت: »ال أستطيع أن أجد أي تبرير للطريقة التي عوملت بها في 
املعاهدات األوروبية. لذا يجب أن أستنتج، لقد حدث ذلك ألنني امرأة. 
ورابطة عنق؟ في صور  بذلة  أرتدي  لو كنت  هل كان سيحدث هذا 
االجتماعات السابقة لم أر نقصا فى الكراسي، ولكن مرة أخرى لم 

أر أى امرأة فى تلك الصور أيضا«.

بايدنبايدن يعترف باإلبادة اجلماعية بحق األرمن  يعترف باإلبادة اجلماعية بحق األرمن 
ويثير غضب تركياويثير غضب تركيا

جو  األمريكي  الرئيس  اعترف  تاريخي،  إعالن  في 
يد  على  ارتكبت  التي  األرمن  مذبحة  بأن  مؤخرا  بايدن 
»إبادة  كانت   1915 عام  في  العثمانية  اإلمبراطورية 
األمريكيون  الرؤساء  جتنبه  تصنيف  وهو  جماعية«، 
األمريكية  بالعالقة  اإلضرار  من  خوفا  طويلة  لفترة 

التركية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
حملة  بعد  يأتي  القرار  هذا  أن  الصحيفة  وأضافت 
ضغط مطولة قام بها أعضاء في الكونغرس وجماعات 
أمريكية أرمينية، حترص على استخدام البيت األبيض 

لهذا املصطلح.  
وتعني هذه اخلطوة، التي تعد رمزية إلى حد كبير، تغيرا 
األبيض  البيت  تبناها  احلذر  شديدة  صياغة  عن  جذريا 
الواليات  في  األرمن  بها  يحتفي  وسوف  عقود.  منذ 
املتحدة لكنها تأتي في وقت صدام بني أنقرة وواشنطن 

بشأن عدد آخر من امللفات.
وكان بايدن وعد خالل حملته االنتخابية بأنه سيعترف 
بالفظائع التي جرت لألرمن باعتبارها إبادة جماعية، ما 

قد يسهم في تأجيج التوتر مع تركيا.  

الدولة تتعامل بكل جبهاتها الدولة تتعامل بكل جبهاتها 
ملواجهة »سد النهضة«.. مدبولي:ملواجهة »سد النهضة«.. مدبولي:

 مصر دخلت الفقر احلاد للمياه مصر دخلت الفقر احلاد للمياه

إن مصر  الوزراء،  رئيس مجلس  مدبولي  قال مصطفى 
دخلت في الفقر احلاد فيما يخص املياه، مشيرًا إلى أن 
»مصر دخلت مبوارد هائلة ومئات املليارات لالستفادة من 

كل قطرة مياه««.
بإطالق  اخلاص  الصحفي  املؤمتر  في  مدبولي،  وأضاف 
»الدولة  أن   ، الهيكلية  لإلصالحات  الوطني  البرنامج 
تقوم مبعاجلة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، 
املوارد  وحتلية مياه البحر، وكل ذلك ملواجهة محدودية 
جبهاتها  بكل  تتعامل  »الدولة  أن  مؤكًدا  املائية«، 

ملواجهة أزمة سد النهضة«.
وأردف: »مصر من أعلى الدول في استخدام املياه، ومن 
تدويرها،  وإعادة  استخدامها  تعيد  التي  الدول  أعلى 
مواردها  كل  تستخدم  »الدولة  أن  مؤكًدا  ومعاجلتها«، 

الستغالل كل قطرة مياه«.
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ال�سبت 22 ابريل 2017 - ال�سنة الرابعة -  العـدد ال�ساد�س والثمانـــون

 SCARBOROUGH
 AUTO

تهنئ

 قدا�ضة البابا توا�ضرو�س 

الثاين 

ونيافة احلرب اجلليل الأنبا 

مينا 

واالباء الكهنة 

وجميع القباط يف كندا 

بعيد القيامة املجيد

مع حتيات .. سامح شاكر 
وجميع العاملني

ليس هو ههنا ولكنه قام )لوقا 24 : 6(

اإعـــالنـــــات 13
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الشماتة في املوت... سلوكا اخوانيا اصيال
مبادئها،  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  اعتبرت 
ألعضائها  وصورت  للتعامل،  شرعية  قواعد 
اهلل  أنزل  ما  باطال  ذلك  وعدا  اإلسالم،  بأنها 
واألخالقية  الشرعية  القواعد  تلك  ومن  به، 
»التشفي في معارضي التنظيم«، كتشفيهم 
في وفاة الرئيس األسبق حسنى مبارك والرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي وموت هشام 
بركات و غيره من اجلنود التي تغتالها يد اإلرهاب 
تلك  تتوقف شماتههم عن  لم  و  احلدود،  على 
املفكرين  و  للفنانني  اجتهت  أيضا  بل  احلاالت 
الذين يقفون مع النظام كشماتتهم في وفاة 
شعبان عبد الرحيم ووالد الفنان إيهاب توفيق 

و غيرهم.
غنيم،  وجدي  لإلخواني  فتوى  ذلك  يؤكد  ما  و 
»علينا  قال:  بوك«،  »فيس  على  صفحته  عبر 
هلل  محارب  كافر  اى  هالك  على  هلل  نحمد  ان 
ولإلسالم، ومن يقول )اذكروا محاسن موتاكم( 
نقول برغم ضعف احلديث فإنه ليس من موتانا 
بل موتى الكفار الذين ال يجوز الترحم عليهم”.
عبد  سالمة  لإلرهابي  سابقة  فتوى  وفي 
من  جزًءا  واعتبره  التشفي  فيها  أباح  القوي، 
أمر جائز شرعا، ففرح  الدين، فقال: »الشماتة 
الظاملني في مصابهم حتى  املؤمنني من موت 
وغير  وسجن  مرض  من  الدنيا  في  مصابهم 
عليه  ما كان  وهو  السنة  فالشماتة من  ذلك، 

السلف الصالح”.

إرهابى  مشروع  هو  الشامت  منتصر:  خالد 
مستعد للقتل والذبح وقت أن حتني له الفرصة
عبر الكاتب و املفكر خالد منتصر عن اندهاشه 
احلمقى  بعض  ويأتى  التاريخ  هذا  كل  ان  من 
اجلنة،  من  حرمانه  او  احد  دخول  ليقرروا  اليوم 
الفكر  و  الراي  أصحاب  موت  في  شامتني 
واصفا  التفكير،  من  بدال  التكفير  مقدمني 
املرعبون  الهشة«،  »األفكار  بأصحاب  إياهم 
والتساؤل،  مضيفا  التفكير  إلى  يدفعهم  ممن 
للقتل  مستعد  إرهابى  مشروع  منهم  كل  ان 
وكأنهم  الفرصة،  له  حتني  أن  وقت  والذبح 
يوزعون  وتوكيالتها،  اجلنة  مفاتيح  امتلكوا 
البشر حسب املزاج إلى الفردوس أو جهنم، كل 

منهم لديه رقم »واتساب« السماء البرايفت.
ألننا كلنا سنموت،  غباء،  املوت  فى  فالشماتة 
وحتى األنبياء ماتوا، وإذا كنتم حتسبون أن املوت 
نحسبها  فتعالوا  عمر،  وقصف  إلهى  عقاب 
سويا، ماتت نوال السعداوى عن عمر يناهز 90 
األربعني!!،  بدايات  فى  البنا  حسن  ومات  عاماً، 
وحتسبونها  املوت  فى  تشمتون  كنتم  فإذا 
باألعمار، ففكروا يا عنبر العقالء أيهما عوقب 
طبقاً ملنهج تفكيركم املتخلف!!، لألسف كنا 
نظن هذا التيار اإلسالموى مكروهاً ألنه منعدم 
منعدم  ألنه  نكرهه  أننا  واتضح  الوطنية، 

اإلنسانية ايضا.
سامح عيد: التشفي و الشماتة أسلوب حياة 

جلماعة »اإلخوان«
احلركات  شؤون  في  الباحث  عيد  سامح  قال 
جلماعة  حياة  أسلوب  التشفي  إن  اإلسالمية، 

وما  ابتالء،  للجماعة  يحدث  فما  »اإلخوان«، 
انتقاما  يرونه  ابتالء  من  ملعارضيهم  يحدث 
إلهًيا؛ ألنهم أعداء اإلسالم، من وجهة نظرهم.

لها  الشعب  ضد  اجلماعة  شماتة  أن  وأضاف 
باشا  النقراشي  مقتل  فمنذ  كثيرة  أشكال 
جتد  مصر  به  متر  حادث  وكل   ،1967 ونكسة 
هناك شماتة إخوانية، فاجلماعة تعتبر نكسة 
1967 انتصارا إلهيا لهم ، بل يرون في كل قرار 
بعد  لهم  جديدا  انتصارا  املصرية  الدولة  ضد 
يونيو،   30 في  عليهم  املصري  الشعب  خروج 
وحينما تنقلب األمور عليهم يقولون الشماتة 
ليست من أخالق املسلمني، فهم يستخدمون 
ووجها  يقبلونه  لهم  وجه  بوجهني،  الشماتة 
املنطقة من  يرفضونه، فيجب تطهير  عليهم 

أفكار سيد قطب واألفكار املتطرفة.
املصائب جزء أصيل من سلوك  فالشماتة فى 
اجلماعة، ويدل على سوء اخللق و الكراهية وحب 
واملتابع  السوداء،  قلوبهم  ميأل  التى  االنتقام 
لتاريخ هذا التنظيم سيجد انحدار اخللق جزء 
اصيل من تاريخهم منذ نشاتهم فاإلخوان الة 
ويدل  الكره،  و  التدليس  و  الكذب  من  عمالقة 
أخالق  عن  بعدهم  و  دينهم  فساد  على  ذلك 
االسالم الذى يتمسحون به و يرفعون شعاراته، 
اللعب  و  للتجارة  سلعة  االخوان  عند  فالدين 

البتزاز اخلصوم و تكفيرهم.
مصطفي راشد مفتى استراليا: وال يوجد في 

االسالم شماتة في املوت... فكلنا سنموت
راشد مفتى  الشيخ مصطفى  قال  من جانبه 
استراليا ان العالم ودع أعظم واشجع وأصدق 
النساء في يوم عيد املرأة ايقونة التنوير د نوال 
عن  عوضآ  السماء  بها  لتحتفل  السعداوي 

اهمال أهل األرض .
اإلسالمي  الدين  في  يوجد  ال  انه  الى  مشيرا   
شماتة، حيث قال رسول اهلل »ال تظهر الشماتة 
»من  وتساءل:  ويبتليك«،  اهلل  فيرحمه  بأخيك 
يشمت فى غيره هل ضامن أنه سيموت سليًما 
معافى فقد يبتليه اهلل مبا شمت فى غيره؟«، 
وهذه الشماتة ال جتوز شرًعا، بل يجب أن ندعو 
بالصحة  وميتعه  اهلل  يعافيه  أن  مريض  لكل 
والعافية وأن يصبره حتى يعافيه على ما ابتاله 

و لكل متوفى بالرحمة.
جالسا  كان  بعدما  النبي  بوقوف  واستشهد 
إنها  له:  قيل  وملا  جنازة  عليه  مرت  عندما 

ليهودي فقال »أليست نفسا«؟.. 

مضيفا ان التشفي باملوت ليس خلقا إنسانيا 
وال دينيا، فكما مات غيره سيموت هو، وهل يسر 
متوت؟  أن  يسعده  فالنا  إن  له:  قيل  إذا  اإلنسان 
فالشماتة باملصائب التي تقع للغير تتنافى مع 

الرحمة التى يفترض أن تسود بني الناس.
نوال  الراحلة  كانت  »لو  بقوله  حديثه  وانتهى 
احلقيقة  من  بدال  الوهم  باعت  السعداوى 
زعماء  مثل  املنعمني  األغنياء  من  لكانت 

السلفية و االخوان«.
تريد  ظالمية  فئة  هم  الشامتني  الباز:  محمد 

خداع اجملتمع وجره للوراء
إن الشماتة من قبل  الباز  الدكتور محمد  قال 
ليست  السعداوي  نوال  موت  في  املتأسلمني 
من أخالق اإلسالم، مشيرًا إلى أن الهجوم على 

البلد  جر  تريد  اجملتمع  في  فئة  من  جاء  »نوال« 
للوراء.

وأضاف »الباز«  أن حامت احلويني وعبداهلل رشدي 
»نوال«،  وفاة  في  شمتت  التي  النماذج  من 
نوال  »انتقلت  كتب:  »عبداهلل«  أن  إلى  الفًتا 
تطالُب  كانت  الذي  اإلله  للقاء  السعداوي 

بتغيير قرآنه وتنتقد منهَجه«.
من  تعلي  دولة  لدينا  كاشف،  »املشهد  وتابع: 

ظالمية  وفئة  حقها،  للمرأة  ومتنح  املرأة  شأن 
تريد خداع اجملتمع وجره للوراء«، مؤكًدا أن نوال 
السعداوي قد تكون أكرم عند اهلل مع عبداهلل 

رشدي وحامت احلويني.
وعبداهلل  احلويني  حامت  أن  إلى  »الباز«  ولفت 
اإللهية،  والذات  الدين  إلى  يسيئون  رشدي 
موت  عن  بحديثهم  اهلل  على  يتعدون  ألنهم 
نوال السعداوي، معلًقا: »كيف عرف عبداهلل أو 

حامت اهلل اهلل غضبان على نوال؟«.
نوال  الكاتبة  يحب  اهلل  إن  الباز  محمد  وقال 
السعداوي ألنها توفت في اليوم الذي أصدر فيه 
ختان  عقوبة  بتغليظ  قانون  الشيوخ  مجلس 
القضايا  من  اإلناث  ختان  أن  موضًحا  اإلناث، 
خالل  بقوة  السعداوي  نوال  لها  تصدت  التي 

مسيرتها. 
رحلة  بعد  توفت  السعداوي  نوال  أن  وأضاف 
من املطالبة بحرية املرأة، مشيرا إلى أن الدولة 
املصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
نوال  ولذلك  حقها،  وتعطيها  املرأة  تقدر 

السعداوي ربنا كلل كفاحها بالنجاح.
أيا  وفاة شخص  في  الشماتة  إن  احمد كرمية: 

كانت آراؤه ال يجوز شرًعا
املقارن  الفقه  أستاذ  أحمد كرمية  الدكتور  قال 
بجامعة األزهر، إن الشماتة في وفاة شخص أيا 

كانت آراؤه أمر ال يجوز شرًعا.
وفاة  في  الشماتة  على  تعليقا  كرمية  وأضاف 
الكاتبة نوال السعداوي أن هذا خطأ، ومن أدب 
اإلسالم أن املوتى »أفضوا إلى ما أفضوا«، وتابع 

ال  احلاالت  هذه  مثل  املقارن:«في  الفقه  أستاذ 
نقول إال ما أرشدنا إليه النبي »اذكروا محاسن 

موتاكم«، مضيفا«ال عالقة لألمر هنا بآرائها”.
على  حتض  اإلسالم  »أخالقيات  كرمية:  وقال 
بالسوء، ألن كليهما  أو أسيرا  تناول ميتا  عدم 
اختلفت  متابعا:«  نفسه«،  عن  الدفاع  ميلك  ال 
مع الكاتبة نوال السعداوي كثيرًا، ولكن اآلن ال 

نقول فيها إال خيرا”.

ملاذا يشمت بعض الشيوخ في موت املفكرين... )3-2(
نوال السعداوى... منوذجا

الى الشامتني في موت أصحاب الراي... هل انتم خالدون؟
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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مصنفات  بعض  على  اجملموع،  كتاب  يحتوي 
احلكمني  رأيي  بني  اجلمع  كتاب  وهي:  الفارابي، 
غرض  )عن  واالبانة  وارسطو،  افالطون 
الطبيعة(،  بعد  ما  كتاب  في  ارسطوطاليس 
تعلم  قبل  يقدم  ان  ينبغي  وما  العقل،  ومعاني 
يصح  فيما  والنكت  املسائل،  وعيون  الفلسفة، 
وما ال يصح في احكام النجوم، واملسائل واالجوبة 

عنها، وفصوص احلَِكْم. 
اخلاجني  امني  محمد  اشار  الكتاب،  منت  وفي      
كتاب  منها  الفارابي،  وضع  من  اخرى  كتب  الى 
الفاضلة،  السيرة  وكتاب  املدنية،  السياسة 
على  االلهي  العلم  من  بجملة  فيهما  عرف   «
الست  املبادئ  في  ارسطوطاليس  مذهب 
الروحانية. وكيف توجد عنها اجلواهر اجلسمانية 
على ما هي عليه من النظام واتصال احلكمة ». 
لبطلميوس؛  اجملسطي  لكتاب  شرحا  قدم  كما 
النفس.  في  االفروديسي  االسكندر  وملقالة 
ارسطو،  كتب  من  شرح  انه  كذلك  له  وينسب 
والقياس،  واجلدل،  واملغالطة،  واخلطابة،  البرهان، 
الطبيعي،  والسماع  واملقوالت،  وبارمينياس، 
الى  الندمي  ابن  واشار  وغيرها.  واالخالق  والسماء، 
وغيره،  ارسطو  لكتب  كثيرة  وشروحات  ترجمات 
وسوف  الفارابي.  زمن  من  اقدم  عهود  الى  ترجع 

ننقلها للقارئ في قرائتنا لفهرست ابن الندمي.
لترجمة  احملقق  عرض  للكتاب،  التقدمي  وبعد      
في  الترك  بالد  من  فاراب  مدينة  من  انه  الفاربي، 
في  عسكريا  قائدا  كان  اباه  وان  خراسان.  ارض 
زمن سيف الدولة احلمداني اثناء خالفة الراضي. 
فعاش الفارابي ببغداد، ثم انتقل الى الشام، وزار 

مصر، ثم عاد الى الشام حيث مات بدمشق.  
      وأشار اخلاجني الى دور السريان في نقل وشرح 
مؤلفات  مقدمتها  وفي  اليونان  حكماء  كتب 
اافالطون وارسطو، كما اشار الى دور العباسيني 
العرب  ملك  ملا   « قال:  العربية.  الى  نقلها  في 
االقطار، ودانت لهم االمصار، استخدموا كثيرين 
الفلسفة  كتب  لترجمة  سورية  علماء  من 

كتب  جملتها  وفي  العربية،  الى  اليونانية 
كثيرة  شروحا  عليها  علقوا  ثم  ارسطوطاليس. 
درس  في  شرعوا  ملا  االوربيون  اعتمد  وعليها 
فلسفة ارسطو ». ونقل عن استرابون اجلغرافي 
» ان اندرونيكوس الرودسي هو اول من جمع كتب 
ارسطو .. ثم شرحها كثيرون من الكتاب في اوائل 

العصر املسيحي ». 
صناعة  اخذ  الفارابي  ان  واحد  غير  عن  وروى     
مبدينة  املتوفى  جيالن  بن  يوحنا  عن  الفلسفة 
السالم في ايام املقتدر. وانه عاصر ابو البشر متى 
محمد  سليمان  ابو  الشيخ  عن  وروى  يونان.  بن 
بن  يحي  ان  السجستاني  بهرام  بن  طاهر  بن 
انسان  على  ايساغوجي  قرأ  متى  ان  اخبره  عدي 
على  وبارمينياس  قاطيغورياس،  وقرأ  نصراني، 
انسان يسمى روبيل. وقرأ كتاب القياس على ابي 

يحي املروزي. 
    وذكر السبب الذي دعا الفارابي الى االشتغال 
جملة  عنده  اودع  رجال  ان   « وهو  بالفلسفة، 
فيها،  نظر  ان  فاتفق  ارسطوطاليس؛  كتب  من 
فوافقت منه قبوال، وحترك الى قراءتها. ولم يزل الى 
ان اتقن فهمها وصار فيلسوفاً باحلقيقة ». وذكر 
عنه انه قال: » قرات السماع الطبيعي الرسطو 
اربعني مرة؛ وارى اني محتاج الى معاودته ». وكان 
ملا ُسئل الفارابي: من اعلم انت او ارسطوطاليس 

؟ فاجاب: لو ادركته لكنت اكبر تالميذه. 
نشاة  في  االغريق  بدور  الفاربي  واشاد       
في  اشتهر  الفلسفة  امر  ان   « قال  الفلسلفة، 
ارسطوطليس  وفاة  وبعد  اليونان.  ملوك  ايام 
كليوبترا  املرأة)يقصد  ايام  اخر  الى  باالسكندرية 
بحاله  التعليم  بقى  توفى،  ملا  وانه  السابعة(. 
في  وتولى  ملكا  عشر  ثالثة  ملك  ان  الى  فيها 
عشر  اثنا  الفلسفة  معلمي  بني  ملكهم  مدة 
اخر  وكان  بأندرونيقوس.  املعروف  احدهم  معلماً 
نظر  )االمر(،  له  استقر  فلما   املراة.  امللوك  هؤالء 
نسخا  فيها  فوجد  وصنعها  الكتب  خزائن  في 
لكتب ارسطوطاليس قد نسخت في ايامه وايام 

املعلمني  ووجد  ثاوفرسطس. 
كتبا  عملوا  قد  والفالسفة 
التي  )شروحات(  املعاني  في 
فأمر  ارسطو،  فيها  عمل 
التي  الكتب  تلك  تنسخ  ان 
كانت نُسخت في ايام ارسطو 
االصول(  )يقصد  وتالميذه 
وان  منها.  التعليم  يكون  وان 

ينصرف عن الباقي. 
( اندرونيقوس في  َم )َعنيَّ     وَحكَّ

تدبير ذلك؛ وامره ان ينسخ نسخا يحملها معه 
التعليم  موضع  في  يبقيها  ونسخا  رومية؛  الى 
باالسكندرية ... فانتقل التعليم من االسكندرية 
ابو  وقال   ... طويال  زمنا  بها  وبقى  انطاكية  الى 
بن  يوحنا  من  تعلم  انه  نفسه  الفاربي عن  نصر 
ما  يسمى:  وكان  البرهان؛  كتاب  اخر  الى  حيالن 

بعد االشكال الوجودية ... ».   
     وتأثر الفاربي بالفلسفة االغريقية في كل ما 
وارسطو  الفالطون  شرحه  سواء  به  وعلم  كتبه 
التي  الكتب  مثل  قريحته  به  جادت  ما  وسواء 
العلم  في  والرازي  الرواندي،  ابن  على  للرد  كتبها 
تاوله  فيما  جالينوس  على  الرد  وكتاب  االلهي؛ 
من كالم ارسطوطاليس على غير معناه. وظهر 
السياسة  في  كتبها  التي  ارسطو  كتب  تأثير 
مؤلفات  في  واملنطق،  وااللهيات  والفلسفة 
الكبير واخملتصر  الفارابي كما في كتابي اخملتصر 
االوسط  اخملتصر  وكتاب  املنطق،  في  الصغير 
وكتاب  السياسة،  جوامع  وكتاب  القياس؛  في 
السياسات املدنية، وكتاب في التاثيرات العلوية، 
ظهر  كما  وغيرها.  والنواميس،  احليل  في  وكتاب 
النواميس، وفي  بافالطون في جوامع كتاب  تأثره 
كتاب  وفي  الفاضلة.  املدينة  اراء  مبادئ  كتاب 
اجلمع بني رايي احلكيمني افالطون وارسطو. ومات 
افالطون  بني  يوفق  انه كان  يدري  ال  وهو  الفارابي 
والذي  أفلوطني،  لـ   « التاسوعات   « كتاب  وبني 

نسب الى ارسطو بطريق اخلطأ. 

   وقد بلغ تأثره بافالطون وارسطو 
ما  بعض  من  اتخذ  انه  حتى  مداه 
كان  انه  ولدرجة  عقيدة،  به  علما 
يلهج بها في  صالواته وجنواته، كما 

في قوله: 
واجب  يا  اسالك  اني  اللهم   «    
قدميا  يا  العلل.  علة  ويا  الوجود، 
الزلل...  من  تعصمني  ان  يزل،  لم 
وامترى  منك؛  اخلير  ارجو  اصبحت 
زحال ونفس عطارد واملشترى. اللهم 
وسعادة  االنبياء،  وكرامات  البهاء،  حلل  البسني 

االغنياء، وعلوم احلكماء، وخشوع االتقياء. 
والفناء،  الشقاء  عالم  من  انقذني  اللهم     
 ... الوفاء،  واصحاب  الصفاء  اخوان  من  واجعلني 
امنحني  والسماء.  االرض  ونور  االشياء،  علة  انت 
واالفضال.  اجلالل  ذا  يا  الفعال،  العقل  من  فيضا 
من  نفسي  هذب  احلكمة.  بانواع  نفسي  هذب 

طينة الهيولي. انك انت العلة االولى.
واالجرام  العلوية،  االشخاص  رب  اللهم     
انقذني  اللهم  السماوية...  واالرواح  الفلكية، 
جنابك  الى  وانقلني  االربع؛  الطبائع  اسر  من 
انك قد سجنت  اللهم   .. االرفع  االوسع، وجوارك 
ووكلت  االربعة؛  العناصر  من  سجن  في  نفسي 
لها  عجل   .. الشهوات  من  سباعا  بافتراسها 
) بالوصول( الى مقامها القدسي. وأَْطلِع  باألوبة 
على ظلمائها شمسا من العقل الفعال. وأَِمْط 
عنها– انزع عنها– ظلمات اجلهل والضالل. واجعل 
ما في قواها بالقوة كامنا بالفعل؛ واخرجها من 

ظلمات اجلهل، الى نور احلكمة، وضياء العقل ». 
   وكان يؤخذ عليه قناعته ببعض اراء الفالسفة 
التي تتعارض مع عقيدته الدينية؛ وكذلك اقدامه 
انه لم  على شرب اخلمر؛ وتصريحه بشربه حتى 

يرى بدا من التغني به شعرا:
بزجاجتني قطعت عمري ... وعليهما عولت امري

فزجاجة ُملئت بحبر ... وزجاجة ُملئت بخمر
فبذي ادون حكمتي ... وبذي ازيل هموم صدري.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
الفارابي وارسطو )1(

الوحيد  الفيروس  هو  ليس  كورونا  فيروس  إن  يبدو 
فيروسات  مثله  فهناك  الناس،  يصيب  الذي 
هذه  ألن  منه.  فتكا  اشد  انها  واضح  ولكن  قاتلة 
الفيروسات تتغذي و تدمر خاليا العقل. ال تتفاجيء 
عزيزي القاريء، اقول لك صراحة اننا نواجه الكثير و 
الكثير من الفيروسات العقلية و التي ترعرعت في 
عقول الكثيرين، فأصبح العالج أمرا شبه مستحيال 
الشفاء. فهو قد ال  يريد  املريض ال  أن   ألن ببساطة 
يكون علي دراية مبرضه أو قد يكون متلذذا او منتفعا 
الي  باالشارة  سويا  سنقوم  لذلك  املرضية.  بحالته 
بعض هذه الفيروسات القاتلة علي أمل النجاة من 
براثن املوت العقلي الذي هو في رأيي اخطر من املوت 

اجلسدي.
اوال: فيروس اجلهل 

يأتي فيروس اجلهل في املقدمة دائما. فهذا الفيروس 
مصراعيه  علي  ينفتح  الذي  العقلي  الباب  هو 
علي  للهجوم  األخري  للفيروسات  اإلشارة  فيعطي 
عقل اإلنسان. لقد تكلمت كثيرا عن موضوع العلم 
وان العلم ال يتعارض مع املسيحية، بل واشرت في 
الهوتي  أساس  وجود  أهمية  الي  املقاالت  من  كثير 
األساس  بدون  روحية  حياة  فأي  الروحية.  للحياة 
الالهوتي مثل البيت املؤسس على الرمل سيسقط 

سريعا. 
 إال أن هذا العقل يتعرض إلي عمليات إغتيال و تدمير. 

والترصد،  اإلصرار  سبق  مع  يتم  ال  االغتيال  وهذا 
حتى  او  البعض  يراه  ال  قد  خفي  بأسلوب  يتم  بل 
يشعر به. لألسف ان من يدمرون الالهوت، هم الذين 
يتباسطون في املعاني والتركيبات اللفظية بحجة 
ان املعني يصل للجميع!! وهم من يصرخون قائلني 
ال  العقل  وكأن  القلب!«  فاملهم  فلسفة  »كفاكم 
الذين  هؤالء  كله،  هذا  من  واألخطر  اصال.  له  وجود 
التآمالت  من  كوكتيل  على  عظاتهم  في  يعتمدون 
الساذجة السطحية التي في اغلبها ال تنم اال عن 
عدم مصداقية املتكلم او عن عدم بذل اي جهد في 
العاطفي  التأثير  يعتمد على  للعظة، فهو  حتضيره 
علي مشاعر اآلخرين، و هذا ما يجذب اآلذان للسمع، 
يفضله  »ما  فقرة  الي  الروحية  العظة  فتتحول 
املنتشر  الفيروس  ذلك  على  ومثال  املستمعون«. 
نبرة  إعالء  على  اخلدام  بعض  إصرار  هو  األيام  هذه 
»غضب اهلل«.  فيقف أحدهم واعظا وداعيا الشعب 
الي محبة اآلخر تفاديا لإلصابة بفيروس كورونا! ما 
هذا؟ ما هذه الكارثة الفكرية؟ املشكلة إن الشعب 
مستسلم فكريا واجلميع ينصت ويصدق ويصفق في 
عقله، لذلك يتمادي الشعب في إظهار فكرة غضب 
اهلل، فيؤمنون حقا أن اهلل غضب وسيفتك باإلنسان، 
فيعبر اهلل عن غضبه بغلق الكنيسة في وجوههم. 
اهلل غضب فأغلق الكنائس! والسيما ان هذا الغلق 
يأتي قبل أسبوع اآلالم، إذا فالغضب عظيما. وتتمادي 

اهلل  وان  بل  اهلل  غضب  عن  التآمالت 
إله سادي يغضب ويعذب شعبه لكي 

يرجعون خاضعني مذلني!
بساطة  ليست  انها  القاريء،   عزيزي 
بل جهل بحقيقة اهلل. اهلل ال يفرح و 
ال يغضب، فالفرح و الغضب عواطف 

 ( صاحله  عطيه  كل  مينح  فهو  صالح  اهلل  بشرية. 
يعقوب 1(. سمي اهلل في العهد القدمي بالوهيم، اي 
أصل  و هو  الوجود  دائم  ؛ فاهلل  بقوه  الوجود  الدائم 
الوجود، ووجوده بقوه يعلن عن دميومته و ثباته. فهو 
وال  األبد  إلي  صالح  فاهلل  دوران.   ظل  او  تغيير  بال 
يستطيع ان يقدم إال احلب. أما نحن حينما نخطيء 
فهو ال يتحول إلي شخص غضوب؛ بل نحن ننفصل 
عنه و ال نري نور حبه بسبب خطايانا. ويظل كل ما 
هو خارج نطاق »الوهيم« اي خارج نطاق الوجود هو 
املقدس  الكتاب  استخدم  وحينما  عدم.  عن  عبارة 
ويفهم عقلي  يدرك  لكي  فهو  اهلل«  تعبير »غضب 

البشري فقط.
يعتقدون  الذين  االشخاص  هؤالء  أخري،  ناحية  ومن 
الكنيسة  هي  من  الكنائس،  فأغلق  غضب  اهلل  ان 
ام  الطقس؟  لتنفيذ  مكان  هو  هل  لهم؟  بالنسبة 
باآلب  االرتباط  يتم  الكنيسة  في  ان  يدركون  انهم 
اغلقت  فإذا  القدس؟  الروح  في  باإلبن  املستعلن 
الم  اإلستعالن؟   هذا  توقف  او  انتهي  الكنائس هل 

تغلق الكنائس قبل ذلك؟ ايها الغاضبون، 
لم ال ترجعون وتلقون نظرة على التاريخ؟ 
لآلسف  ذلك؟  قبل  الكنائس  تغلق  ألم 
امامنا  إن  يؤكد  الذي  اجلهل  فيروس  انه 
سنينا ضوئية امام أي تقدم او تغيير. بل 
يثبتون جدارتهم في محاوالتهم  ان من 
املستميتة من اجل محاربة هذا الفيروس، ال ينالون اال 
تهميشا متعمدا او الصاق تهما مشينة كالهرطقة 
او اخلروج عن العرف السائد، الذي من وجهة نظرهم 
عقيدة اصيلة، ولكنه في واقع األمر قد ال يكون أكثر 
من غيبية عقلية خاضعة لشخصية فرعونية ال تري 

في ذاتها إال نفسها وإنها االله األوحد.
إلهية  وصية  العلم  إن  اخرى،  مرة  لذلك سأعيدها   
البساطة غطاء لها هي  التي تتخذ من  والسذاجة 
امرا مرفوضا متاما وعلى كل املستويات فقد »هلك 

شعبي من عدم املعرفة« )هو 4: 6(. 
ايضا  وهو  كنزا،  هذا  عقلك  ان  اعلم  القارئ،  عزيزي 
وزنة سيسألك اهلل عنها، فيجب ان تتاجر بها وتربح 
يجب  العقل،  بهذا  كلنا  نتاجر  ان  قبل  ولكن  كثيرا. 
الذي  الى انني وبكاء هذا العقل املسكني  ان ننصت 
النقاذه  تشكيله  إعادة  طالبا  الينا  ويتضرع  يصرخ 
التي  األخرى  الفيروسات  ومن  اجلهل  فيروس  من 
سنتحدث اليها في املقاالت املقبلة، إن أحبت نعمة 

الرب وعشنا.

بقلم: رامز أرمانيوسفيروسات قاتلة )فيروسات قاتلة )11((
ماجستير في الدراسات الالهوتية 
- جامعة الڤال – كندا
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يحررها سمير اسكندر 

انتصار ليكرز ورابتورز بدوري السلة 
للمحترفني

فاز لوس أجنلوس ليكرز على مضيفه بروكلن نتس، 126/ 101، في دوري كرة السلة 
للمحترفني

وسجل أندري دروموند 20 نقطة و11 متابعة، وأضاف دينيس شرودر 19 نقطة لليكرز.
إلى  باإلضافة  ديفيز،  وأنتوني  جيمس  ليبرون  األبرز  جنميه  دون  املباراة  ليكرز  وخاض 

غياب كيلي كوزما ومارك جاسول وويسلي ماثيوز.
وأحرز كيفني دورانت 22 نقطة في ثاني مباراة له بعد غياب 23 مباراة بسبب اإلصابة، 
انتهت  الذي  نتس  لفريق  نقطة   18 إيرفينج  كيري  سجل  كما  الساق  أربطة  في 

مسيرة انتصاراته التسعة املتتالية على ملعبه.
رقما  رابتورز  وحقق   ،115/  135 كافاليرز  كليفالند  على  رابتورز  تورنتو  تغلب  كما 
 87 املباراة مسجال  من  األول  النصف  إنهاء  في  متثل  الفريق  على مستوى  قياسيا 

نقطة.
وسجل جاري ترينت جونيور 44 نقطة لرابتورز في أعلى معدل نقاط في مسيرته.

لوري  وكيلي  فانفليت  وفريد  سياكام  باسكال  البارز  الثالثي  جلهود  رابتورز  وافتقد 
بسبب اإلصابة.

انونوبي 15  او جي  لرابترز وأضاف  وأحرز مالخي فلني 20 نقطة و11 متريرة حاسمة 
نقطة مقابل تسجيل يوتا واتانابي 14 نقطة.

وسجل كولني سيكستون 29 نقطة وأضاف داريوس جارالند 19 نقطة وثمان متريرات 
حاسمة لكافاليرز.

وفي مباريات أخرى فاز فيالدلفيا على أوكالهوما سيتي ثاندر 117/ 93 ويوتا جاز على 
ساكرامينتو كينجز 128 112/ وبورتالند على ديترويت بيستونز 118 103/ وفينيكس 
صنز على واشنطن ويزاردز 134 106/ وجولدن ستيت واريورز على هيوستون روكتس 
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البورتا،  خوان  برشلونة،  نادي  رئيس  طمأن 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  عشاق 
كاشفا عن تطور احملادثات املرتبطة بتجديد 

عقده “.
وشكلت مسألة جتديد عقد ليونيل ميسي 
القادم، مسألة  يونيو  آخر  ينتهي في  الذي 
الذي  لالبورتا،  بالنسبة  األهمية  بالغة 
كشف عن تطور احملادثات اجلارية مع النجم 

األرجنتيني.
برنامج  مع  مقابلة  في  البورتا  وقال 
برشلونة  إن  اإلسباني،  »جوغونيس« 
نهائي  التفاق  بعد  يتوصال  لم  وميسي 

بشأن مستقبل الالعب.
وحسبما ذكرت صحف إسبانية، فإن البورتا 
مع  اجلارية  احملادثات  عن  رضاه  إلى  أشار 
ميسي، الفتا إلى وجود تقدم في املفاوضات.
وكانت الصحف اإلسبانية كشفت مؤخرا، 
جتديد  مفاوضات  أوقف  نيمار  البرازيلي  أن 
الفرنسي،  جرمان  سان  باريس  مع  عقده 
إلى  لعودته  قوي«  »احتمال  إلى  مشيرة 

برشلونة خالل الصيف املقبل.

ووفق الصحيفة، فإن نيمار قرر عدم جتديد 
عقده مع بطل فرنسا بعد مؤشرات جديدة 
بقاء ميسي في برشلونة، مع عودة  ترجح 

رئيس النادي البورتا.
تشير  الصحفية  التقارير  كانت  وبعدما 
إلى انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان، 
إلى  نيمار  عودة  بشأن  التكهنات  جتددت 
مرة  األرجنتيني  النجم  ملزاملة  برشلونة 
أخرى، بعد 4 سنوات من الرحيل عن »كامب 
نو« مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة 

عرفتها كرة القدم بتاريخها.
 29( نيمار  أن  كتالونية،  صحف  ونقلت 
عاما( بات متأكدا من أن ميسي )33 عاما( 
املوسم،  بنهاية  برشلونة  عن  يرحل  لن 
الدوري  وصيف  أبلغ  البرازيلي  النجم  وأن 

اإلسباني برغبته في العودة.
ويتفق هذا السيناريو مع ما قاله في وقت 
سابق أندري كوري، كشاف الالعبني السابق 
لنادي برشلونة: »نيمار سيلعب مع ميسي 
لكن  جرمان  باريس سان  في  ليس  مجددا. 

في برشلونة”.

رئيس برشلونة يطمئن مشجعي برشلونة تطور 
احملادثات مع ميسي 

1-844-355-6939

تأجيل  رفضه  خالله  أعلن  رسمًيا،  بيانًا  الزمالك  نادي  أصدر 
لقاء القمة أمام األهلي املقرر يوم 10 مايو القادم، في اجلولة 

21 للدوري املصري املمتاز.
وأكد الزمالك في بيان رسمي، أن اللجنة املكلفة بإدارة النادي 

تؤكد أن الفريق ملتزم بجدول مباريات الدوري املمتاز، التي مت اإلعالن عنها دون تعديل.
إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل  وأضاف البيان: »تشدد 

مباراة القمة احملدد لها 10 مايو القادم”.
وتابع: »يأتي التزام فريق الزمالك بجدول املباريات من منطلق حرصه على انتظام املسابقة، وإقرار العدالة 

بني جميع الفرق املتنافسة”.
يشار إلى أن األهلي كان قد طلب تأجيل لقاء القمة، بسبب ضغط املباريات.

األهلي يرد على مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر
اليد  لكرة  الرسمي  احلساب  رد 
مجلة  غالف  على  األهلي،  بالنادي 
الزمالك، عقب تتويج الفريق األحمر 
حساب  على  مصر،  كأس  بلقب 
منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 

.)26-29(
في غالفها  الزمالك  ونشرت مجلة 
الدوري  بلقب  الزمالك  تتويج  عقب 
يد  أسقطوا  »الكوماندوز  املصري: 

بيبو”.
الدوري  لقب  الزمالك  واقتنص 
اليد،  لكرة  للمحترفني  املصري 
األهلي  املاضي، على حساب  اإلثنني 
بعد مباراة فاصلة بنتيجة )17-18(، 
 6 مبدينة  مصطفى  حسن  بصالة 

أكتوبر.
وأثار غالف مجلة الزمالك ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي ولكن احلساب الرسمي لكرة 
اليد بالنادي األهلي عبر »فيس بوك«، كتب معلقاً عقب التتويج بلقب الكأس: »الفوز  بكأس مصر بدأ 
من هنا، عندما تعاهد اجلهاز الفني والالعبون للكابنت محمود اخلطيب بتعويض خسارة الدوري والتتويج 

بكأس مصر .. يد بيبو غير قابلة للكسر”.
ونشر حساب األهلي صورة للخطيب وهو يجتمع بالعبي اليد عقب خسارة لقب الدوري.

رسمياً ... الزمالك يصر على 
مقابلة األهلي في مايو القادم 

دون تأجيل
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كيف يؤثر اإلنترنت على الصحة العقلية لكبار السن؟كيف يؤثر اإلنترنت على الصحة العقلية لكبار السن؟
خلصت دراسة علمية، إلى أن االستخدام املتكرر لإلنترنت من األشخاص التي تتراوح أعمارهم بني 

55 و75 عاًما، كان مفيًدا للصحة العقلية، خالل فترة اإلغالق التي صاحبت جائحة كوفيد-19.
اإلنترنت  استخدموا  الذين  أولئك  إلى  اإلجنليزية،  ساري  جامعة  أجرتها  التي  الدراسة  وتشير 
بشكل أكبر، وخاصة من أجل البقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة، كانوا أقل عرضة لإلصابة 

باالكتئاب، وأبلغوا عن جودة حياة أعلى.
عن  الناجت  اإلغالق  في ظل  للكثيرين  الرئيسية  املشاكل  من  االجتماعية  والعزلة  الوحدة  وتعتبر 
باالكتئاب  الوحدة خطورة اإلصابة  ترتفع مع  إذ  السن؛  جائحة كوفيد-19، خاصة في حالة كبار 

والنتائج الصحية السلبية األخرى، لكن الدراسة تؤكد 
قد  السن  كبار  لدى  لإلنترنت  املتكرر  االستخدام  أن 

ساعد في تقليل هذا اخلطر.
درس الباحثون 3491 مشارًكا فرديًا؛ أثناء تدابير التباعد 
املشاركني  مسح  مت  حني  في  بريطانيا،  في  االجتماعي 
مثل:  لإلنترنت،  استخدامهم  ونوع  وتيرة  إلى  استنادًا 

البحث عن املعلومات أو ألغراض االتصال.
إنهم  قالوا  الذين  أولئك  أن  إلى  الباحثون  توصل 
في  واحدة  )مرة  متكرر  بشكل  اإلنترنت  استخدموا 
اليوم أو أكثر( لديهم مستويات أقل بكثير من أعراض 

االكتئاب، وأبلغوا عن جودة حياة أعلى مقارنة بأولئك الذين استخدموا اإلنترنت مرة واحدة فقط 
في األسبوع أو أقل.

 كان استخدام اإلنترنت للتواصل مرتبًطا بشكل خاص بهذه اآلثار املفيدة، مما يشير إلى أن االتصال 
باإلنترنت للبقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة ساعد في مكافحة اآلثار النفسية السلبية 

للتباعد االجتماعي والعزل لدى البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني 55 و75 عاًما.
الغالب  في  اإلنترنت  يستخدمون  الذين  األشخاص  أن  الدراسة  وجدت  ذلك،  من  العكس  على 
للبحث عن املعلومات املتعلقة بالصحة أبلغوا عن مستويات أعلى من أعراض االكتئاب. قد يكون 
هذا بسبب درجة أكبر من القلق الناجم عن قراءة أخبار تتعلق كوفيد-19، ومصادر اإلنترنت األخرى 

املتعلقة بالصحة.

علــــوم وصحة 1717
تدريبات السترجاع حاسة الشم تدريبات السترجاع حاسة الشم 
بعد اإلصابة بفيروس كورونا؟بعد اإلصابة بفيروس كورونا؟

نصح علماء املصابني بفيروس كورونا املستجد ممن عانوا فقدان حاسة الشم بسبب املرض، بتدريب 
هذه احلاسة من خالل استنشاق الروائح النفاذة مجددا، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وقد ومت وصف »مترين األنف«، الذي يتضمن استنشاق 4 روائح مختلفة على األقل مرتني يوميا لعدة 
أشهر، على أنه »خيار عالجي رخيص وبسيط وخال من اآلثار اجلانبية«، للتعامل مع أعراض فيروس 

كورونا الشائعة، التي قد متتد حتى بعد تعافي املريض.
وتهدف هذه الطريقة، بحسب اخلبراء، إلى مساعدة مرضى »كوفيد 19« على إعادة ضبط اخلاليا 

العصبية، التي يقول اخلبراء إنها متكن الدماغ من إعادة تنظيم نفسه واستعادة احلواس.
ونصحت األبحاث التي أجرتها مجموعة دولية من خبراء الرائحة، نُشرت في مجلة »املنتدى الدولي 

للحساسية واحلنجرة«، بعدم استخدام املنشطات لعالج فقدان حاسة الشم.
على  الشم  فقدان حاسة  في  هائل«  »ارتفاع  إلى  أدت  كورونا  جائحة  إن  الصحف  بعض  وذكرت 
مستوى العالم، حيث أفاد واحد من كل 5 أشخاص أنه يعاني هذا العرض نتيجة لفيروس كورونا، 
وأن حاسة الشم لديهم لم تعد إلى طبيعتها إال بعد 8 أسابيع من اإلصابة، ورمبا استمرت معهم 
بعد التعافي. وأضاف: »لكن، حلسن احلظ، فإن معظم األشخاص الذين يعانون فقدان حاسة الشم 

نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا سيستعيدون حاسة الشم تلقائيا”.
من  أشهر   6 بعد  الشم  متاما حاسة  استردوا  قد  الناس  من  باملئة   90 أن  األبحاث  »تظهر  وتابع: 

إصابتهم. لكننا نعلم أن التدريب على الرائحة ميكن أن يكون مفيدا”.

الصحة العاملية تقول كلمتها في مزج اللقاحاتالصحة العاملية تقول كلمتها في مزج اللقاحات
بشأن  توصية  إصدار  بيانات كافية،  غياب  في  ال تستطيع  أنها  العاملية،  الصحة  أكدت منظمة 
تغيير اللقاح املضاد لكوفيد بني جرعتني، وهو ما تعتزم فرنسا القيام به ملن هم دون سن 55 عاًما 

ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.
العادية في  املتحدثة باسم منظمة الصحة خالل اإلحاطة الصحافية  وقالت مارغريت هاريس، 
جنيف: »ال توجد بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان هذا أمرًا ميكن القيام به«، ومن ثم خلص خبراء 

املنظمة إلى أن إمكان »تغيير اللقاح ليس شيًئا ميكنهم أن يوصوا به في هذه املرحلة”.
بشأن  االستراتيجية  االستشارية  اخلبراء  مجموعة  تبنته  الذي  املوقف  هو  هذا  أن  إلى  وأشارت 
التطعيم في فبراير عند نشر توصياتها بشأن لقاح أسترازينيكا وقبل توفر معلومات عن وجود 

صلة محتملة بينه وبني اآلثار اجلانبية النادرة جًدا.
وشددت أيًضا على أن هؤالء العلماء دعوا بعد ذلك إلى إجراء بحث محدد حول قابلية استبدال 
اللقاحات املضادة لكوفيد. وأعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أن الذين تقل أعمارهم عن 
55 عاًما وأخذوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا سيحصلون على جرعة ثانية من لقاح فايزر أو 
موديرنا. ويشمل ذلك 533 ألف شخص في فرنسا، وفًقا للهيئة التي أوقفت إعطاء أسترازينيكا 

ملن هم دون سن 55 في 19 مارس، بسبب حاالت نادرة من جتلط الدم في أوروبا.
لكن البعض وخاصة مقدمي الرعاية الصحية تلقوا اجلرعة األولى من هذا اللقاح منذ أوائل فبراير.
وأوضحت أن شخًصا يقل عمره عن 55 عاًما وحصل على جرعة أولى من أسترازينيكا سيحصل 
على جرعة معززة بلقاح معد بتقنية احلمض النووي املرسال، إما من فايزر/بايونتيك أو من موديرنا.
وقررت فرنسا في 19 مارس إعطاءه فقط ملن تزيد أعمارهم عن 55 عاًما، ألن هذه اجللطات النادرة 

للغاية لوحظت بشكل أساسي لدى األصغر سًنا.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أسنان  تصوير  تشمل  أن  تستطيع  وهي 
إلى  باإلضافة  واحدة،  صورة  في  الفكني 
وقعر  األنفية  واجليوب  الفكي  املفصل 
العني وهي ضرورية جداً في بعض احلاالت. 
البانورامية  الشعاعية  الصور  تعتبر  و 
من  املتقدمة  العيادات  معظم  في 
قبل  بها  التقيد  الواجب  البديهيات 
سهولة  والسبب  األسنان،  بعالج  البدء 
إلى  باإلضافة  املريض  مشاكل  تشخيص 
الطبيب  تشخيص  في  الشك  نزع  عامل 
واضحاً  يكون كل شيء  فعندما  للحالة، 
السهل  من  يصبح  الصورة،  على  أمامه 
التشخيص اجليد للحالة املرضية ، وكما 
التشخيص أهم مراحل  أن  نعلم جميعاً 

العالج.
الشعاعي  التصوير  فوائد  هي  ما 

البانورامي؟
الكشف عن وجود النخر في جميع أسنان 

الفكني.
جذور  في  املتوطنة  األمراض  كشف 

األسنان. كشف كسور الفكني. 
كشف اآلفات الذروية واألكياس وحجمها. 

الكشف عن اآلفات السرطانية. 
واجتاهاتها  اجلذور  أشكال  عن  الكشف 

في  يفيد  والذي 
القلع،  عملية 
قلع  وخاصة 

ضرس العقل .
املشاكل  تشخيص  ضرورة  عن  الكشف 

التقوميية . 
اللبنية  األسنان  بزوغ  عن  الكشف 
إعطاء صورة كاملة عن جميع  والدائمة. 

املعاجلات السابقة.
الكشف عن األسنان املطمورة .

الفك  أسنان  جذور  عالقة  على  الكشف 
العلوي باجليوب الفكية.

أشعة البانوراما
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RECESSION LOOMING??!!
Not for Personal Support Workers (PSW),
their jobs are booming, and their pay is rising. You could be 
a PSW making 70k to 80K/year, and it is attainable in
6 months ONLY through the Mississauga Career 
College’s PSW Diploma.

Hurry up, call (905) 813-8883
The Government of Ontario just announced investing over $26 
million to support personal support workers. It is a once in a 
lifetime opportunity through one of the best accredited 
PSW diplomas.
It is NOW or NEVER, call to register!! Spots are
filling fast: (905) 813-8883

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me
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لن أناقش شهر رمضان من اجلانب الديني، ألني 
- كما تعلمون - لست مسلماً! بل سأكتب ما 
الناحية  من  الصوم  شهر  خالل  أالحظه  كنت 
املظهرية فقط، والتي قد تعكس ضمناً اجلانب 

الديني لهذا الشهر عند اجملتمع. 
نتاج  هو  اليوم،  القارئ  أمام  بفرزه  سأقوم  ما 
رمضان،  شهر  عن  البحتة  الشخصية  خبرتي 
فقد  مراجع.  أو  تدقيق  أو  بحث  وليس حصيلة 
اسرة  في  اسالمي،  مجتمع  وسط  نشأت 
مباشر  بشكل  تأثرَت  مصرية  مسيحية 
العمل  بشهر رمضان من حيث تغيير ساعات 
ومواعيد  التلفاز  برامج  ومحتوى  واملدارس، 

الطعام وأسلوب تناوله.
طفالً،  كنت  حني  الثمانينيات،  فترة  في  أتذكر 
الرئيسية كان  الرمضانية  املسلسالت  أن عدد 
كل  كان  االكثر(؛  على  ثالثة  )أو  فقط  اثنني 
غير!  ال  عبارًة عن خمسة عشر حلقة  منهما 
الشهر،  منتصف  في  أحدهما  ينتهي  كان 
كانت  عادة  و  اآلخر!  بعده  فيبدأ  أذكر،  ما  على 
في  أو  الصيام  فكرة  حول  إما  تدور  أحداثهما 
خالل شهر رمضان، حتى ال ينسى الناس هدف 
و أهمية الشهر؛ مسلسالت على غرار »صيام 
أعلم«...على سبيل  أو »صائمون واهلل  صيام«  

املثال، و ليس على سبيل احلصر!
 كانت البساطة وخفة الظل تغلب على معظم 
املشاكل  بعض  ايضاً  تناقش  وقد  املسلسالت؛ 
بعشرات  نستمتع  كنا  الرقيقة!  االجتماعية 

في  والصاعدين  الكبار  النجوم  من 
املسلسالت!  من  جداً  ضئيل  عدد 
كانت برامج رمضان منطيًة ومنظمة 
عام  والتوقع! فكل  احملتوى  من حيث 
الرئيسي،  املسلسل  ننتظر  كنا 
والفوازير!  وليلة،  ليلة  ألف  وحلقات 
املسابقات  برامج  األمر من  يخلو  وال 
وايضاً  التليفزيونية،  واملقابالت 

حديث الروح للشيخ محمد متولي الشعراوي، 
واملسلسل الديني كـ »ال إله اال اهلًل« او »جمال 

الدين االفغاني«...الخ.
فترة  أثناء  الترفيه  هو  البرامج  هدف  كان 
مائدة  حول  األسرة  أفراد  كل  وجتميع  الصيام، 

االفطار في مشاهدة موحدة! 
الفضائية،  القنوات  وتعدد  السنني  مرور  مع   
بطيء،  تدريجي  وبشكل  تليفزيونياً،  تالشى 
اجلانب الديني واألسري لشهر رمضان!! وفقدنا 

النمطية  تلك  وليلة  يوم  بني 
أوائل  في  اجلميلة  املتواضعة 
والعشرين،  احلادي  القرن 
وظهور  تفجر  من  لنعاني 

جانب جتاري خطير للتلفزة الرمضانية! فاندثرت 
الفوازير، وغابت عن أسماعنا شهرزاد، وأصبحنا 
متكرر  وظهور  املسلسالت،  عشرات  نشاهد 

للممثلني في أكثر من مسلسل، يصل الى حد 
اخللط بني أحداثهم!  

بشكل  التجارية،  والفواصل  االعالنات  وكثرت 
مبالغ فيه، مما يُفقد املتفرج أيضاً هذا التواصل 
تغير  املسلسل.  أحداث  مع  املطلوب  الدرامي 
طول العمل الدرامي ليفرض علينا ثالثني حلقة 
- على االقل - لتكفي مدة شهر رمضان كله، 
مما أدى الى االطالة الزائدة بأحداث ال داعي لها، 
واالختزال امللحوظ للحبكات الدرامية وفبركة 

النزعة  خلدمة  املقنعة  غير  النهايات 
التجارية للشهر! 

برامج  تزال  ال  كانت  تعددها،  ورغم   
محتفظة  رمضان  شهر  ومسلسالت 
أن  إلى  الشرقي،  واجملتمع  األسرة  بآداب  نسبياً 
نقطة  تلك  وكانت  اإلخوان،  حكم  فترة  بدأت 
املصرية!  الدراما  أسلوب  في  فاصلة  حتول 
يتمرد  أن  اتفق  قد  الفني  الوسط  أن  أعتقد، 
بأن  الرقابة،  وغياب  االخوان  حكم  فترة  على 
 - الزائفة  الزائدة  احلرية  عن  يعبر  ما  يقدم كل 
في  النابية-   واأللفاظ  االسفاف،  باستخدام 
األسري  للجو  مراعاة  دون  رمضان،  مسلسالت 
أو الديني او حتى الوعي بصوم املتفرجني! رغم 
وأالحظ،  الحظت،  قد  أني  إال  مسلم،  غير  أني 
أن مشاهدة بعض املسلسالت اليوم قد تدعو 
والفاظ  خالعة  من  فيها  مما  الفكري،  لإلفطار 
باملناخ  تليق  ال  جنسية  وإيحاءات  سوقية 

النسكي املرتبط بالشهر!
كيف  احلقيقة،  في  اجزم،  أن  أستطيع  ال 
من  عاٍم  عشرين  بعد  رمضان  شهر  سيكون 
اليوم، لكن في مقدوري أن أخمن انه سيختلف 
متاماً عما هو عليه اآلن، بل ورمبا سيفقد متاماً 
طابعه الديني االصيل ليصبح مجرد مناسبة 
اجتماعية بحتة متلؤها ضوضاء البيئة احمليطة 
املاضي اجلميل!  التمرد على بساطة  وصيحات 
الهوية  تُفقد  الهوية،  معنى  يُفقد  فحينما 

أيضاً!  

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:

 :بقلم                رمضان...بني األمس رمضان...بني األمس واليوم والغدواليوم والغد
مينا ماهر

العقيدة  أساس  هي  التي  املسيح  قيامة  هل 
املسيحية مجرد إميان أم يقني؟  

اإلجابة أن قيامة املسيح يقني ال يحتمل الشك 
وليست مجرد إميان، والبراهني على ذلك كثيرة، 

ونذكر منها البراهني العشرة األتية: 
1-  أهم البراهني هي ظهورات املسيح الكثيرة 
واملتكررة بنفسه بعد القيامة والتي بلغ عددها 
أوقات  في  ذلك  وحدث  ظهورا،  عشر  إحدى 
بني  تراوحت  متباينة  وألعداد  وأماكن مختلفة 
منها  مرة  في  عددها  بلغ  وجماعات  واحد  فرد 
خمسمائة فرد. أولهم مرمي اجملدلية والتي كانت 
أول من بشر الرسل وبذلك استحقت أن تسمي 
لبعض  ثم ظهر  الرسل«  »رسولة  البعض  من 
من التالميذ ثم آلخرين ثم لكل التالميذ دفعة 
واحدة بدون توما، ومرة ومعهم توما، وبلغ في 
معلمنا  من  ورده  ما  وحسب  الظهورات  أحد 
وقال  واحدة  دفعة  خلمسمائة  الرسول  بولس 
عنها أغلبهم باق حتى اليوم وذلك في وقت ما 
شهد هو بذلك. وكان ميكن تكذيب بولس من 
املعاصرين، ولكن ذلك لم يحدث لصدق ما أقر 

به بولس ولكبر العدد.  
وقيامته  موته  عن  حتدث  نفسه  املسيح    -2
القيامة  أن  بوضوح  وحدد  املرات،  عشرات 
لم  فلو  الصلب  من  أيام  ثالثة  بعد  ستحدث 
لفقدت  دقائقها  وبكل  املسيح  قيامة  حتدث 
تعاليم املسيح كل قيمتها بل ومصداقيتها، 
التعاليم مجرد تعاليم لواحد  وألصبحت تلك 
تلك  تكون  أن  ال  الصاحلني،  املعلمني  آالف  من 
التعاليم وهذه العقيدة هي األكثر انتشارا في 

العالم.  
في  وفروا  أنكروه  والذين  املسيح  تالميذ    -3
قبل  فقط  أيام  ثالثة  أي  الصلب،  حادثة  أثناء 
القيامة -عدا يوحنا احلبيب - حتولوا جميعهم 
بعد القيامة من جبناء خائفني إلى أبطال في 
اإلميان، وبشروا العالم كله بقيامته، بل وكانوا 
املكان ليتحدثوا  يسجنون ثم يخرجون لنفس 
أنهم  واألهم  بل  القيامة،  عن  أخرى  مرة 
استشهدوا جميعا - ما عدا يوحنا احلبيب - من 
أجل تلك الشهادة واليقني بحدوثها فليس من 
ويستشهد  يسجن  أن  العقل  من  وال  املنطق 
كذبة  مجرد  أجل  من  البشر  من  مجموعة 
على  بل  مادية،  فوائد  أي  لهم  لم جتلب  والتي 
وانتهاءا  املتاعب  كل  عليهم  جلبت  العكس 
شهدوا  ما  أجل  من  جميعا  باستشهادهم 

وبشروا به. 
4-  وعظات بطرس بقيامة املسيح في وسط 
اليهود الذين ساهموا في صلبه منذ زمن قليل، 
واحد،  يوم  في  آالف  ثالثة  منهم  اإلميان  ودخل 
وخمسة آالف في يوم أخر وكان ذلك الوعظ عن 
القيامة وعلى مقربة من القبر الفارغ، ولو لم 
القيامة وكان جسد املسيح مازال  حتدث هذه 
مسجال في هذا القبر لشهد ذلك القبر بغير 
أنفسهم  اليهود  ولكان  بطرس،  وبكذب  ذلك 
قد كذبوه عوضا عن أن يتحولوا وبهذه االعداد 
الغفيرة وِفي وعظة واحدة إلى املسيحية وذلك 
الن محور عظات بطرس وأكرر كان عن قيامة 

املسيح. 
اليهود  من  االوائل  املسيحني  معظم  كان   -5

اليهود  هؤالء  وكان  املسيحية  إلى  املتحولني 
املعقدة  طقوسه  بكل  السبت  يوم  يقدسون 
فلماذا  السنني،  االف  وعبر  جدا  بها  ويلتزمون 
وتعظيمه،  السبت  تقديس  اليهود  هؤالء  ترك 
يوم  املسيح كل  بقيامة  االحتفال  إلى  وحتولوا 
أحد؟ وجدير بالذكر أنه ال يوجد حدث واحد في 
التاريخ يتم االحتفال به أسبوعيا وملدة 52 مرة 
كله  العالم  رقعة  اتساع  وعلى  عام،  كل  في 

سوي االحتفال كل أحد بقيامة املسيح. 
منها  الكثير  يتعلق  املسيحية  الطقوس    -6

بالقيامة: 
جزء  في  يرمز  بالتغطيس  التعميد  طقس    -
خروجه  ثم  القبر  إلى  املسيح  دخول  إلى  منه 

منه.  
 - وأيضا في طقس التناول نتذكر موت املسيح 
واألهم قيامته، فهل يعقل أن يوجد في العالم 
الروحي؟  زعيمها  ومقتل  مبوت  حتتفل  طائفة 
هذا غير ممكن إن لم يتبع ذلك املوت للمسيح 
قيامته، واألهم لكان موت املسيح ال معنى وال 

قيمة له لو لم حتدث القيامة.
7-  في معجزات قيامة األموات، التي قام بها 
والتي  اجلميع،  وأمام  حياته  أثناء  في  املسيح 
تؤكد انتصاره على شوكة املوت، وأهمها قيامة 
لعازر من األموات، والذي قصد املسيح في هذه 
قبر  إلى  الذهاب  في  يتأخر  أن  بالذات  احلادثة 
أننت وذلك بشهادة  أن  أي بعد  أيام  أربعة  لعازر 
أخت امليت وليثبت أمام املئات قدرته على إقامة 
ومبجرد  فنائها،  بعد  وحتى  املوت  من  األجساد 
)لعازر  قال  عندما  وذلك  للميت  األمر  إصداره 

خرج  خارجا(  هلم 
لعازر من القبر. 

يقم  لم  إن     -8  
املسيح من األموات 

فباطلة هي الكرازة باملسيحية وباطل هو إمياننا 
وعقيدة املسيحية والتي هي األكثر انتشارا في 
العالم فان قيامة املسيح من األموات هي حجر 

األساس لعقيدة اإلميان املسيحي. 
9- إن لم يقم املسيح من األموات فال رجاء لنا 
إننا في كل  بل  األموات.  أن نقوم من  نحن في 
وليس  يقيننا  جندد  الكنيسة  إلى  نذهب  مرة 
نحن  رجائنا  وعليه  القيامة  بتلك  إمياننا  فقط 
في قيامتنا بعد املوت، واال ملاذا نضيع الوقت في 
الذهاب إلي الكنيسة، أو في ممارسة الطقوس 
نوقن  نكن  لم  أن  منازلنا  في  حتى  املسيحية 
باحلقيقة  قام  املسيح  أن  اال  املسيح  بقيامة 

قام. 
مفردات  تغيرت  املسيح  قيامة  بعد    -10
املسيحيني في التعبير عن املوت فلم نعد نقول 
مات فالن أو مات أبي أو أمي أو أخي وإمنا نقول 
القيامة  نام على رجاء  أو  أو رقد  أو رحل  انتقل 

فالن. 
العقيدة  هي  املسيحية  فان  النهاية  وفي 
الوحيدة التي يوقن معتنقيها يقينا وبالبراهني 
باإلميان-  فقط  -وليس  ذكرنا   وكما  املؤكدة 
بولس  معلمنا  يقول  وكما  القيامة  بحقيقة 
الرسول في 1 كو 15 »وأن لم يكن املسيح قد 
 ... إميانكم«  أيضا  ،وباطل  كرازتنا  ،فباطلة  قام 

وفي اخلالصة: املسيح قام باحلقيقة قام.

ا.د. ناجي اسكندر

قيامة املسيح يقني وليس مجرد إميانقيامة املسيح يقني وليس مجرد إميان
»املسيح قام باحلقيقة قام«»املسيح قام باحلقيقة قام«
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  لم يوجد كهنوت خاص إال في العهد القدمي 
من  الالويني  لي  »وتفرز  الوي  سبط  في  وكان 
)عدد  لي«  الالويون  فيكون  إسرائيل  بني  بني 
14:8(. فقد كان الكهنوت في اليهودية خاصاً 
عليه.  ومحظوراً  بل  الشعب  عن  ومنفصالً 
عن  الهيكل  كهنة  يفصل  حداً  هناك  وكان 
الشعب وستاراً يحجب قدس األقداس. فبقي 
الكهنوت محصوراً في سبط الوي في العهد 

القدمي ولم يشمل كل شعب إسرائيل.
يكون  جديد  بعهد  وعده  أعطي  اهلل  ولكن 
لفئة  وليس  جميعه  للشعب  الكهنوت  فيه 
خاصة: »فاآلن إن سمعتم لصوتي، وحفظتم 
جميع  بني  من  خاصة  لي  تكونون  عهدي 
الشعوب. فإنَّ لي كل األرض. وأنتم تكونون لي 
مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات 
 .)19 )خروج  إسرائيل«.«  بني  بها  تكلم  التي 
وطبعا معروف تاريخياً أن هذا لم يتحقق في 
شعب  كل  أن  يحدث  لم  ألنه  القدمي،  العهد 
ظل  بل  كهنة.  مملكة  صاروا  إسرائيل  مملكة 
الكهنوت محصوراً في سبط الوي حتى زوال 

العهد القدمي.
هذه  كسر  عقوبة  هو  املوت  كان  وقد  بل 
وقبل  قدمياً  والشعب  الكهنة  بني  التفرقة 
العهد  في  التفرقة  بزوال  الوعد  حتقيق  أوان 
اجلديد. رأينا هذا في حادثة قورح وداثان وأبيرام 
النبي  موسي  واجهوا  فقد   .)16 العدد  )سفر 
أن الكهنوت  الذي لم يتحقق بعد  بوعد اهلل 
سيكون لكل شعب اهلل. فقد كان مضمون 
الوعد أن اجلميع سيكونون كهنة هلل العلي، 
اجلميع  يصير  وبذلك  وسطهم،  في  الرب  ألن 
اهلل  شعب  فوق  أحد  وال  وكهنة،  قديسون 
سبط  في  حدث  كما  خاص  كهنوت  بسبب 
الوي في ذلك الزمان. لذلك فتحت األرض فمها 

وابتلعت قورح وجماعته.
ثم جتسد املسيح وأفتتح العهد اجلديد، عهد 
النعمة، وحتقق الوعد بالكهنوت لكل شعب 
فشل  أن  بعد  النعمة،  تدخل  بسبب  اهلل 
حتقيق الوعد عن طريق جهاد شعب إسرائيل 
محاولة  في  وفشلهم  لإلنسان  الذاتي  بالبر 
باجلهاد  الناموس  وتكميل  الشريعة  تطبيق 
دون النعمة. ففي العهد اجلديد أصبح شعب 
الكنيسة هو شعب اهلل وكهنته دون تفرقة 
اهلل  وبقية شعب  الوي  من سبط  بني كهنة 
أيضاً  أنتم  كونوا   « قدمياً  كان  كما  إسرائيل 
كهنوتاً  روحياً،  بيتاً  حية  كحجارة  مبنيني 
مقدساً، لتقدمي ذبائح روحية مقبولة عند اهلل 
مختار،  فجنس  أنتم  وأما  املسيح...9  بيسوع 
وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، 
لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة 
تكونوا  لم  قبالً  الذين  العجيب..10  نوره  إلى 
شعباً، وأما اآلن فأنتم شعب اهلل. الذين كنتم 
غير مرحومني، وأما اآلن فمرحومون.« )بطرس 
األولي 2(. أنظر أيضا سفر الرؤيا ص6:1 & ص 

10:5& ص 6:20 .
كل  كهنوت  هو  اجلديد  العهد  فكهنوت 
كياني  اختالف  فيه  وليس  الكنيسة  شعب 
دون فصيل.  أو فصيل  آخر  وسبط  بني سبط 
ملوكي  وكلمة  ملوكي.  عام  كهنوت  هو  بل 
أي يتبع امللك املسيح في ملكه األلفي الذي 
كل  على  ليملك  األموات  من  بقيامته  بدأ 
ونون مملكة املسيح  أعضاء الكنيسة الذين يُكَّ
مون التسبيح مللكهم املسيح  وكهنته ويقدِّ

فكنيسة العهد اجلديد هي كنيسة مواهبية، 
فجميع  القدس.  الروح  مواهب  إلي  نسبًة 
القدس  الروح  مواهب  لهم  الكنيسة  شعب 
يوجد  ولكن  أخري.  دون  خاصة  لفئة  وليس 
بينهم تنوع في املواهب من أجل تقدمي خدمات 
ال  واألساقفة  فالقسوس  متنوعة.  وظيفية 
املتساوي  العام  الكهنوت  هو  كهنوتهم  زال 
مع كل كهنوت شعب الكنيسة. أي أنه ليس 
يتميزون  ولكنهم  بهم.  خاص  كهنوت  لهم 
بأن لهم وظيفة خاصة بهم ”ال يأخذ أحد هذه 
الوظيفة من نفسه بل املدعو من اهلل“، مثلما 
هو احلال لكل فرد في شعب اهلل في الكنيسة 
له وظيفة خاصة به، وألجلها يأخذ موهبة من 
الروح القدس. فالكهنوت واحد في الكنيسة، 
أفراد  بني  تتنوع  ومواهبها  الوظائف  ولكن 
الكنيسة  خدمة  أجل  من  الكنيسة  شعب 
القسوس  وظيفة  وتعريف  املسيح.  جسد 
املسيح  أسرار  خدام  أنهم  هي  واألساقفة 
رئيس الكهنة األعظم، حيث الكهنوت جلميع 

شعب اهلل وليس لفئة بعينها دون أخرى.
وكما قلنا فإن الكهنوت في العهد اجلديد، هو 
امللوكي  الكهنوت  وهو  فقط.  واحد  كهنوت 
على  كان  وقد  بالتساوي.  اهلل  شعب  لكل 
فلم  القدمي.  العهد  في  فقط  الوعد  مستوي 
في  باخلدمة  الالوي  الكهنوت  لغير  يُسَمح 
خيمة االجتماع أو الهيكل في العهد القدمي. 
أما في العهد اجلديد فقد صارت اخليمة »حية 
وغير مصنوعة بيد بشر« وِملكاً جلميع أعضاء 
اجلديد  العهد  في  اهلل  فشعب  الكنيسة. 
يتألف من ملوك وكهنة. وهو شعب مقدس 
بسبب حضور املسيح في وسطه متى أجتمع 
»إن اجتمع اثنان أو ثالثة بإسمي، فهناك أكون 
وال  األرض  تبتلعه  ال  ولهذا  وسطهم«.  في 

تبدده النار كما حدث لقورح وجماعته. 
شعب اهلل في العهد اجلديد ال يعبد اهلل في 
بل في قدس األقداس،  ساحة الهيكل خارجاً 
 « الوسط  من  أنشق  قد  املتوسط  احلاجز  ألن 
وإذا حجاب الهيكل قد أنشق نصفني من أعلي 
كله  للشعب  وصار   ،)27 )متى  أسفل«  إلى 
اجلديد  اهلل  شعب  األقداس.  قدس  الي  دخوالً 
ميكنه أن يدخل حيث لم يستطع شعب اهلل 
صار  هذا  األقداس.  قدس  إلى  الدخول  القدمي 
الذي  املسيح  بتجسد  الشعب  لكل  ممكناً 
صار جسده طريقنا إلي قدس األقداس عندما 
أنشق جنبه علي الصليب وسال دمه »فإذ لنا 
أيها اإلخوة ثقة بالدخول إلى »األقداس« بدم 
يسوع، طريقاً كرَّسه لنا حديثاً حياً، باحلجاب، 
أي جسده« )عب 10(. فقد صار للمؤمنني في 
أقداس هيكل  الي قدس  اجلديد دخوالً  العهد 
في  اهلل  هيكل  أقداس  قدس  ألن  احلي،  اهلل 
»فأجاب  املسيح:  جسد  هو  اجلديد  العهد 
تفعل  حتى  ترينا  آية  »أية  له:  وقالوا  اليهود 
»أنقضوا هذا  وقال لهم:  أجاب يسوع  هذا؟«. 
الهيكل، وفي ثالثة أيام أقيمه«. فقال اليهود: 
الهيكل،  هذا  بُِنَي  سنة  وأربعني  ست  »في 
أفأنت في ثالثة أيام تقيمه؟«. وأما هو )يسوع( 
)يوحنا  جسده.«  هيكل  عن  يقول  فكان 
حقيقًة  امللوكي  الكهنوت  صار  وهكذا   .)2
في  املسيح  بنعمة  الكنيسة  حلياة  وأساساً 

العهد اجلديد.
لذلك فإن االرتداد إلى مفاهيم العهد القدمي 
وذلك  اجلديد،  العهد  في  تتكمل  أن  قبل 

كنيسة  في  وكهنوت  كهنوت  بني  بالفصل 
اهلل، هو في حقيقته ارتداد عن نعمة العهد 

اجلديد وبالتالي هو تغييب للنعمة. 
لفئة  هيبة وسلطان  وأي محاولة الستجداء 
ما في الكنيسة على غير أساس موهبة احملبة 
التي هي من مواهب الروح القدس، الذي ليس 
أو  شريعة  أو  سلطان  أو  سلطة  مواهبه  بني 
فموهبة  النعمة.   غياب  عنه  سينتج  قانون، 
احملبة التي هي موهبة من الروح القدس الذي 
تضمن  التي  هي  سلطان،  مواهبه  بني  ليس 
الهيبة والطاعة في العهد اجلديد، أما الهيبة 
أو  قانون  أو  سلطان  ِمن  اخلوف  على  القائمة 
خوف من أرض تنشق وتبتلع اخملالفني كما في 
القدمي،  العهد  في  وأبيرام  وداثان  قورح  حادثة 

فليس لها مكان في العهد اجلديد. 
إن اهلل ال يعهد بسلطته وسلطانه إلى إنسان 
مهما كان. بل العكس صحيح أن اهلل يُخِضع 
شيء  كَل  وَضع  »آلنه  للمسيح  البشر  كل 
الكنيسة  يوجد في  وال  املسيح“.  حتت قدمي 
هي  احملبة  ألن  احملبة،  وسلطان  سلطة  سوى 
طبيعة الكنيسة »جسد املسيح«. فليس في 
الكنيسة »سلطان للكهنوت«. ألن السلطة 
الروح  ليس من مواهب  والتسلط  والسلطان 
والكهنة  الرعاة  مينح  ال  اهلل  إن  القدوس. 
احملبة،  سلطة و سلطان، بل مينحهم موهبة 
التي بواسطتها يَخضع الناس لهم »كَمن له 

سلطان«.
آخر للسلطة في  أي أساس  إعطاء  فال ميكن 
فليس  وبالتالي  احملبة.  إال لسلطان  الكنيسة 
ألن  الكهنوت«  »سلطان  عن  يُشاع  ما  هناك 
هو  الكنيسة  في  للسلطة  الوحيد  األساس 
وجود املسيح فيها. واملسيح لم يعطي قانون 
سلطة  يخلق  حق  أو  ناموس  أو  شريعة  أو 
رفض  املسيح  إن  بل  الكنيسة،  في  قانونية 
نفسه  وجعل  القانونية،  السلطة  هذه  مثل 
ألني  مني  »تعلموا  مثاالً:  محبته  وسلطان 
29:11(. سلطة  )متى  القلب«  ومتواضع  وديع 
املسيح في الكنيسة، هي سلطة احملبة التي 
فقط  ينالوا  أن  ميكنهم  واألساقفة  يحملها. 
ما يعطيه املسيح للكنيسة من موهبة احملبة 
بالروح القدس، ال أن يخلقوا بديالً للمحبة عن 
»سلطان  لهم  تخلق  قانونية  سلطة  طريق 
تتسلطوا عل  »وال  الكنيسة:  في  الكهنوت« 

رعيتكم، بل كونوا قدوة للقطيع« )1بط: 5(
دخل  فقد  الكهنوت«  »سلطان  مبدأ  عن  أما 
كنيستنا  في  البعض  مفاهيم  إلى  خلسة 
قانونية  صبغة  ذو  لسلطان  تأسيساً  وكان 
القدمي. فالتسلط  العهد  ناموسية كشريعة 
استعمال  تعني  اهلل  رعية  على  األمرة  أو 
فإن  لذلك  احملبة.  على  س  مَؤسَّ غير  سلطان 
ما يقال عنه »سلطان الكهنوت« هو رِدة إلى 
بينما  القدمي.  العهد  ناموس  او  قانون  عبودية 
َسة  املؤسَّ اخلدمة  على  يقوم  اجلديد  العهد 
لو  الذي  الرفيع  اخليط  هو  هذا  احملبة.  على 
غير  الكنيسة  في  سلطة  تنشأ  قطعناه 
عن  النعمة  فتنحسر  احملبة،  على  َسة  مؤسَّ
املسيح  سلطان  واغتصبنا  حدث  لو  الرعاية 
الذي ال يعطيه ألحد، بل مينح بسلطانه هذا 
والرعية  الراعي  بني  املتبادلة  احملبة  موهبة 
أو  بناموس  سلطان  كل  من  أقوي  هي  والتي 
قانون أو شريعة. إن هذه النزعة الدخيلة على 
املسيح  أسسه  الذي  اجلديد  العهد  منهج 

عدم  في  التعثر  في  السبب  هي  أيضاً  جندها 
التخلي عن ناموس موسي وشرائعه املتمثلة 
في تطهيرات للمرأة بعد الوالدة وأثناء الدورة 
الشهرية، وال نزال جند البعض يفرضها فرضاً 
األسرار في هذه  وبقية  التناول  املرأة عن  مبنع 
»سلطان  لتعليم  استمرار  فهذا  الفترات. 

الكهنوت« الذي دخل خلسة في الكنيسة.
العهد  في  املسيح  وكنيسة  املسيحية   إن 
أكليروس  بني  الفصل  تعرف  لم  اجلديد 
وعلمانيني ألنها كنيسة علمانيني )الئيكوس( 
في األساس وكل فرد في الكنيسة هو ضمن 
كهنة اهلل العلي )وله رتبة كهنوتية هي رتبة 
ال  كهنوتية  رتبة  وهي  آلئيكوس.  العلماني: 
فاملسيح  الترابي(.  العالم  بكلمة  لها  عالقة 
علماني. كذلك  بل  دين  رجل  يكن  لم  نفسه 
بل  فقط  كهنة  ليسوا  الكنيسة  آباء  فإن 
الئيكوس(.  هو  منهم  )وكل  أيضاً  علمانيني 

هذا نراه في طلبة أوشية الراقدين. 
اإلكليروس  كلمة  عن  الشرح  هذا  وإليكم 
تخص  صارت  اجلديد  العهد  في  أنها  وكيف 

كل الشعب:
أوالً: في العهد القدمي:

بني  بني  من  الالويني  لي  »وتفرز  اإلله  قال 
 .)14:8 )عدد  لي«  الالويون  فيكون  أسرائيل 
فكان الالويون هم قنية اهلل وميراثه = نصيب 
شعب  أسباط  بقية  دون  من  اهلل   Kleros

اليهود. 
بل وكان التخصيص متبادَل. فكان اهلل أيضا 
ذلك  »في  وحده  الوي  لسبط   Kleros نصيب 
الوقت أفرز الرب سبط الوي لكي يقفوا أمام 
يكن  لم  لذلك   .)8:10 )تثنية  ويخدموه«  الرب 
باقي  مثل  األرض  في  نصيباً  الوي  لسبط 

األسباط، ألن الرب كان هو نصيبهم.
فيه  كان  الذي  القدمي  العهد  عكس  فعلي 
كنصيب  هلل  اخملصص  فقط  هو  الوي  سبط 
له، فإن كل شعب اهلل - أي الكنيسة - صار 
املسيح  بواسطة  اهلل   Kleros نصيب  يؤلِف 

»أنتم للمسيح واملسيح هلل« 1كو23:3. 
فيقيم الروح القدس في كل كنيسة شيوخاً 
من   Kleros النصيب  لرعاية  أساقفة(  )أو 
فكل  عليه.  أقامهم  الذي  اهلل  شعب  قطيع 
عضو في شعب اهلل هو عضو في نصيب اهلل 

Klerikos أكليريكي =
” أَطلب إلى الشيوخ الذين بينكم ، أنا الشيخ 
رفيقهم، والشاهد آلالم املسيح، وشريك اجملد 
العتيد أن يُعلَن، أرعوا رعية اهلل التي بينكم 
بل  أضطرار  عن  ال  نظارا،  إليكم(  )املوكولة 
باالختيار، وال لربح قبيح بل بنشاط، وال كمن 
تتسلطوا  )وال   Klerikoi األنصبة  على  يسود 
للرعية.“  أمثلة  بل صائرين   ، أنصبتكم(  على 

)بطرس األولي3-1:5(.
اهلل،  شعب  لكل   Kleros نصيب  الرب  وصار 
خاصته  جهة  من  اهلل  منهج  نفس  وعلى 
سبط الوي، فإن شعب كنيسة اهلل لم تعد 
له علي األرض مدينة باقية، بل يطلب ويسعي 
السماوية:  أورشليم  املستقبل  مدينة  إلي 
باقية، لكننا نطلب  لنا هنا مدينة  ”ألن ليس 

العتيدة“ )عبرانيني 14:13(.
وألن نصيب املسيحيني هو عبادة اهلل، فإنهم 
يكونون بالضرورة في عهدة اهلل، وال ينتسبون 
 Kleros  إال إليه. وبذلك فهم يصيرون نصيب

الرب... والسبح هلل .

نظرة على كهنوت العهد اجلديد في الكنيسة األرثوذكسية
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )134(
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محالت Stop & Go  مبسيسوجا

رؤوف مجلي والعائلة 
وجميع العاملني 

مبحالت ستوب اند جو

                        

905 607 8507 
2901 Eglinton Avenue West, 

Mississauga,ON. L5M 6J3 

 مع تحيات رؤوف مجلى

تهنئ
نيافة احلبر اجلليل/

 االنبا مينا
اسقف مسيسوجا 

وغرب كندا 
وجميع االباء الكهنة 

والشعب القبطي 
بعيد 

القيامة اجمليدة 
داعني اهلل 

أن تكون أيام سعيدة 
علي عمالئنا الكرام

اإعـــالنـــــات



Saturday, May 1, 2021 - Issue (185)السبت  1 مايو 2021 - السنة الثامنة -  العدد اخلامس والثمانون بعد املائة اعـــــــالنات2222



Saturday, May 1, 2021 - Issue (185)2323السبت  1 مايو 2021 - السنة الثامنة -  العدد اخلامس والثمانون بعد املائة Articles

Striving for Excellence, 
Not Perfection - Part One: 

What is the difference?

This is Part One in a series on Excellence vs. Perfection. It is one of 
my favourite topics, so please join me in this journey!
Strive for Excellence, Not Perfection”. Read that sentence over a few 
times. It is kind of confusing, isn›t it? When I first heard this phrase, 
I struggled. What is the difference between the two? I mean, we have 
all heard ‘practice makes perfect’. But then, we also hear ‘no one is 
perfect’. So, what do we make of this?
Let’s talk about perfectionism for a bit. We get really hung up on the 
definition of perfectionism - when honestly, 
all of us have some component of perfec-
tionistic tendencies. Some of us insist that 
our days follow strict routines, while others 
want tasks to be done a certain way. Some 
individuals suffer from moments or times 
when they need to engage in routines and 
gestures, otherwise they will endure severe 
distress (which can be a signal of obses-
sive-compulsive disorder - and this will NOT 
be discussed here).
But then, we hear that if we keep practicing 
habits, we will be ‘perfect’. This follows 
from the sheer fact that the more you do 
something - such as practice playing an 
instrument, change a habit, etc. - your brain 
and body will get used to it. You will become 
better at that habit/skill. But, here is where 
the fallacy lays - will you ever be ‘perfect’?
What IS perfect? We hear so often that we 
have to have the perfect body, the perfect 
life, the perfect job, the perfect relationship, 
etc. I will argue, as many have, that perfect does not exist. Perfection 
is relative. Perfection means you are comparing yourself to another 
(and likely unrealistic) standard. Which truly only sets us up for 
failure. Because once you ‘reach’ perfectionism, either of two things 
happen:
1) You reach perfection (whatever that means to you) and you think: 
hey, if I could do that, it must have not been enough. No, I have to do 
MORE. (and this sets you up to being too hard on yourself...setting un-
realistic goals, and then not achieving them because they are too hard. 
Which reinforces the negative cycle of you feeling bad about yourself)
OR
2) You never reach ‹perfection›, and you think that you are a failure. 
You feel bad about yourself and your abilities.
So...how do we approach this conundrum? Do we never set goals, and 
never try to get things done because perfect doesn›t exist? Or, do we 
just set super easy standards for ourselves, and never push ourselves to 
achieve our potentials?
The answer is actually easier than what we may think. The balance 
is to aim for excellence. Not perfection. What is the difference? 
Excellence doesn’t compare. Excellence does not demand unrealistic 
standards. If perfect is 100%, which is not achievable or sustainable, 
excellence may be 80% to 90%.
Am I promoting laziness? No. Am I suggesting that you not complete 
your work or assignments on time? No. Am I saying that you should 

never stick to your goals because perfect and success are impossible? 
No. What I am really saying is that flexibility is important here. For 
example, you ought to finish your assignment on time. But reading it 
over five times is a bit too much. Making a goal to exercise each day 
is wonderful, but unrealistic - so why not aim to work-out five times a 
week instead? Wanting to please your family and friends 100% of the 
time is not doable, so why not try your best, admit your mistakes, and 
work on finding solutions?

The main difference between excellence and 
perfection can also be seen through the lens of 
self-compassion. While perfection demands 
us to be hard on ourselves, excellence takes 
an approach of self-compassion. No one is 
‘perfect’. We are all learners, and we all make 
mistakes. This is the beauty and challenge of 
life. If perfection was attainable, life would 
be boring. We would never have anything 
to learn, or anything to strive to achieve. We 
would never see that we capable of strug-
gling, rumbling, falling...and getting back up. 
Although these dark moments are tough, they 
teach us wonderful lessons that are critical for 
our growth and health. 
And so, rather than being hard on ourselves 
and feeling ‘not enough’, we take the view 
of a compassionate friend. ‘I may not have 
achieved 100% today, but I did 90% and that 
is enough. If I truly did not put in al my effort, 
what can I do to change this? If I did put it in 
all my effort, and still did not get the results I 

was hoping for, was my expectation too unrealistic? Or is there some-
thing that I need to change? 
What did I do really well 
today? How can I thank 
myself for this?’
I challenge you to pick one 
habit or goal in your life 
and think about it: are you 
striving for excellence or 
perfection? What would 
excellence look like? How 
can you change your view 
and approach of this aspect 
of your life to be more com-
passionate, more realistic, 
and more sustainable? How 
would this change your life?
See you in part two, where 
we will discuss more about 
why excellence - and not 
perfection - is more sus-
tainable.

When MP Christina Freeland became the Finance 
Minister, she was given a mandate letter from 
the Prime Minister. It had three key elements 
that she had to deliver on. 1. Avoid creating new 
permanent spending. 2. Review Canada’s debt 
management strategy. 3. Present a new fiscal 
anchor.
Minister Freeland’s budget presented on April 
19th did not deliver on any of the goals from her 
mandate letter. Instead of restraint, the govern-
ment made announcement after announcement 
about new spending. Hundreds of billions in new 
spending. “In today’s low-interest rate environ-
ment, not only can we afford these investments, 
it would be short-sighted of us not to make 
them.” Is the how Minister Freeland justified the 
growing public debt. 
The spending I was hoping to see was in health-
care. That is what Premiers across the country were calling for. COVID-19 has put 
stress on our healthcare system like never before. That stress has only gotten worse 
because of a severe shortage of vaccines which could end the pandemic. The budget 
did nothing for the hospitals bursting at the seams in the GTA and other large cities. 
It was not a priority to the government. 
Instead, the Liberal Government made childcare the focus of the budget. Or 
more accurately the promise of childcare. Critics are more than skeptical of this 
commitment. Any program would need to be worked out with the provinces first, 
and the last significant promise the government made, pharma care was absent from 
the budget. 
Of course, the budget extended COVID-19 programs. The failure of the Liberal 
Government to secure the vaccines we need, means Canadians and small businesses 
will continue to suffer crippling lockdowns. One of the things I will be looking 
into is the wage subsidy. It is an interesting program, but most of the government 
programs put out during the pandemic have been filled with holes. I will be speaking 
with local businesses to make sure they are not left behind. 
Besides COVID programs, billions are going into “investments”. Green energy pro-
grams will likely be a gift to Liberal insiders. History will likely repeat itself. When 
the taps to taxpayer money is eventually turned off, the jobs will disappear. That is 
not an investment; that is a handout.
I was hoping this budget would have more resources for law enforcement to fight 
the rise in shootings across the GTA. There was money in the budget for security 
measures at the border to combat gun smuggling but nothing targeting organized 
crime, which is creating the demand for guns. 
The budget will have a huge impact on the future. Right now, it is a Netflix tax, 
a luxury car/boat tax and a tax on vacant properties to help bring in a couple 
billion. That is not even remotely enough to put a dent in the debt. The Liberals are 
projecting that they will eventually be paying around 40 billion to service the debt. 
That’s over half of what it takes to run the healthcare sector in Ontario, the biggest 
province.
Canada now more than ever needs a jobs plan. A plan that will get our economy back 
on track and get Canadians working again. The Liberals had over two years to devel-
op a plan like that. The budget yesterday was a spending plan, not a recovery plan.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

No Recovery Plan In The Budget

Bob Sa-
roya, 

Member of 
Parliament
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Many of us hear words, expressions, even facts about 
events and incidents that we never experienced, and 
sometimes our reactions are not in line with these in-
cidents and facts. Most of us heard, through movies, 
about the solitary confinement during a period of im-
prisonment, specially how it was demonstrated in the 
prominent movie “Papillion – 1973” and its remake in 
2017.
Nevertheless, what we hear or see in movies is far from 
what real life is about, we may know a co-worker, or a 
friend who has been diagnosed by Covid-19 or its vari-
ants, but we are ignorant about how, in fact, they feel 
about it. How their symptoms vary and change daily, 
and how they are living a nightmare afraid to be trans-
ferred to hospital or intensive care units if their con-
dition deteriorates. They don’t know what is coming 
next... Is it the end of life…?
While writing this article, I am spending two weeks 
in solitary confinement at home, in a room, isolated 
from all my beloved ones. Food is left for me outside 
the door, we communicate through video apps on cell 
phones, and all of us share the same fear, who is next 

and what if my situation worsens.
The feeling of loneliness and isolation is dou-
bled when we cannot have family or friends 
next to us, keeping our morals high to conquer 
the disease, the only company we have is the 
TV and social media, which carry devastating news 
about the spread of the virus, the new variants, different 
opinions about vaccines, lockdown, as if it is the end 
of days. While governments are trying hard now, after 
they have failed earlier to contain the pandemic in a 
shorter period.
Nonetheless, and during the long hours of confinement, 
several factors have been clearly revealed and the con-
spiracy theories are endless. On one hand we have those 
who claim that they know well, from a doctor hiding on 
an island from secret intelligence because he has infor-
mation about the massive plot to reduce the earth’s pop-
ulation.  To another person catering food to the scien-
tists in a lab in the east overheard them talking about the 
time of the dooms day. Many stories that could make a 
whole bunch of low-budget Sci Fi movies.
Then a second team of people who claim to have inside 

information from pharmaceutical companies 
about the scheme to sell more drugs, so they 
destroy the world with vaccine until no one 
is left to buy their drugs. Or the richest peo-
ple’s plan to reduce population so they can 

enjoy the resources, forgetting that their wealth in fact 
was created because of the high population, and if the 
number of people is reduced, then no one will work for 
them, no production, and no buyers for their products 
and services.
The conspiracy theories are endless, and it is a shame 
when, first, we hear some of them come out from whom 
we thought as reputable people, second, the govern-
ments which are not trying to provide clear information 
and face its citizens as adults, not children that need 
custody over their minds. Finally shame on people 
whom instead of helping stop the spread of virus, they 
spread rumors and false information.
I wish that the solitary confinement for those who have 
passed through it, would be the motive to carry on the 
responsibility of helping reduce the pandemic till the 
day we all live without fences or masks again.
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