
ـــفة  ـــور الفلس ـــد بروفيس اك
ـــرام  والحضـــارات الدكتـــور اف
عيســـى يوســـف ان العمـــود 
الفقـــري للحضـــارة المســـيحية 
ــة ،  ــارة اليونانيـ ــو الحضـ هـ
ـــة المســـيحية هـــي  وان الثقاف
ـــة  ـــن اليوناني ـــداد للثقافتي امت

ـــة. والروماني

 واوضـــح فـــي حـــوار 
تاريـــخ  حـــول  شـــامل 
المســـيحية  الحضـــارة 
وتأثيراتهـــا اجرتـــه معـــه 
الحضـــارة  ان  )ســـورايا( 
المســـيحية مازالـــت تمثـــل 
انموذجـــا لـــكل الشـــعوب 
ألنهـــا انمـــوذج للتعايـــش 

حقـــوق  لمبـــادئ  وفقـــا 
االنســـان.

بالمؤشـــرات  واشـــاد 
ـــي  ـــيحيين ف ـــة للمس االيجابي
ــا  ــتان مبديـ ــم كوردسـ اقليـ
اســـفه للمؤشـــرات الســـلبية 

ــم . ــارج االقليـ ــم خـ لهـ
البروفيســـور  وأشـــار   
افـــرام عيســـى 
ان  إلـــى 
نســـكو  ليو ا
جـــدا  مقصـــرة 
فـــي  جـــدا 
الحفـــاظ علـــى 
رمـــوز حضارتنـــا 

يخيـــة ر لتا ا
)نص الحوار 
ص4(

تهنئة »سورايا« 
بمناسبة اعياد 

الميالد ورأس السنة 
الميالدية الجديدة

تستعد االنسانية ألستقبال 
عيد ميالد رمز المحبة 

والسالم والتعايش والفداء 
السيد المسيح الذي احدثت 

والدته ومسيرته وقيمه 
وتعاليمه انقالبا في نمط 

الحياة االنسانية وهو يدعو 
الى مقابلة الكراهية بالمحبة 
والعدوان بالمغفرة واالنتقام 
بالتسامح وهو يبشر بملكوت 

السموات وبدء السنة 
الميالدية الجديدة.

وإذ تغتنم اسرة تحرير 
)سورايا( حلول هذه االعياد 

المباركة لتهنئ االنسانية 
قاطبة بالميالد المجيد الذي 
كان إشراقة حقيقية ألنبل 
القيم والمبادئ السماوية 

فإننا لنرجو الله مخلصين ان 
يجعل عام 2014 عام المحبة 

والتسامح والسالم في العالم 
اجمع.
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منظمة سورايا للثقافة واإلعالم تستعد إلفتتاح مقرها ولعقد مؤتمرها األول

المجد لله في العلى وعلى األرض السالم وللناس المسرة
مجلة التايم تختار البابا فرانسيس شخصية العام 2013

بعـد مـرور أقـل من عـام على 
انتخابـه بابـا للكنيسـة الكاثوليكية، 
اختـارت مجلـة التايـم األمريكيـة 
البابـا فرانسـيس الشـخصية األكثر 
نفـوذا لعـام ألفيـن وثالثـة عشـر. 
اختيـار البابـا فرانسـيس يأتي بعد 
تصويت فتـح للقـراء كتقليد تتبعه 
السـنين  عشـرات  منـذ  المجلـة 
عالميـة  أسـماء  فيـه  وتنافسـت 
على غـرار الرئيـس األمريكي باراك 
أوبامـا والرئيس الروسـي فالديمير 
بوتيـن والباكسـتانية مالال يوسـف 

زاي. 
بعـد  قـال  فرانسـيس  البابـا 
الكنيسـة  رأس  علـى  انتخابـه 
تصلـوا  أن  أريدكـم  الكاثوليكيـة:” 
للـرب ليباركنـي« المجلـة أكـدت 
أن البابـا تمكـن فـي فتـرة وجيزة 
مـن أسـر المالييـن بعـد أن فقـد 
الكثيـرون الثقـة بالكنيسـة نتيجـة 
البابـا  ويوصـف  مختلفـة.  لفضائـح 
التواضـع  رجـل  بأنـه  فرانسـيس 
والسـالم بعد أن عمـد منذ انتخابه 
إلـى القيـام بأنشـطة إنسـانية على 
سـيرافيكو  لمعهـد  زيارتـه  غـرار 
الكاثوليكـي حيـث يتواجـد أطفال 
الخاصـة  اإلحتياجـات  ذوي  مـن 
إرسـاء  إلـى  دعوتـه  إلـى  إضافـة 
السـالم فـي الـدول التـي تشـهد 

والعـراق. كسـوريا  الحـروب 

 10( المــادة  بموجــب 
و 11( مــن القانــون رقــم 
ــاص  ــنة )2011( الخ )1( لس
بالمنظمــات غيــر الحكومية 
فــي أقليــم كوردســتان، 
تــم منــح األجــازة الرســمية 
دائــرة  فــي  والمســجلة 
المنظمــات غيرالحكوميــة 
التابعــة لرئاســة مجلــس 
كوردســتان  أقليــم  وزراء 
فــي  ك(  )1025ـ  بالرقــم 
2013/8/19 بأســم )منظمــة 
ــالم(  ــة واألع ــورايا للثقاف س
ومقرهــا العــام فــي أربيــل 
عاصمــة أقليــم كوردســتان 
فــي  والكائــن  عنــكاوا  ـ 
مقابــل  هريــم  شــارع 
قــرداغ  مــار  مدرســة 
األهليــة ، وســيتم األفتتــاح 
الرســمي للمنظمــة يــوم 

  2013/12/19 الخميــس 
ــة  ــذه المنظم ــتعمل ه وس
العــراق  محافظــات  فــي 
ــي  ــتان وف ــم كوردس وأقلي

بلــدان المهجــر.
ســورايا  منظمــة 
ــة  ــؤون الثقافي ــى بالش تعن
لشــعبنا  واألعالميــة 
الســرياني  )الكلدانــي 
ســورايا،  اآلشــوري( 
ــم  ــذا األس ــي ه ــدت ف وج
والمعانــي  الــدالالت 
ــعبنا  ــدة ش ــة لوح الحقيقي

القوميــة والدينيــة والثقافية 
ــا  ــل جهده ــتكرس ج وس
للعمــل مــن أجــل توحيــد 
واألعالمييــن  المثقفيــن 
المســمى  هــذا  تحــت 
للمحبــة  جســرا  ليكــن 
والوحــدة والوئــام لكافــة 
ــتواصل  ــعبنا، وس ــاء ش أبن
المنظمــة مســيرتها مــن 
قضايــا  خدمــة  أجــل 
شــعبنا المصيريــة وحقوقــه 
العــراق  فــي  المشــروعة 
وبلــدان المهجــر، وســتعلن 

ــذا  ــا له ــة برنامجه المنظم
األفتتــاح  بعــد  العــام 
المزمــع  ومــن  الرســمي 
كونفراســها  تعقــد  ان 
الجمعــة  يــوم  األول 
بمشــاركة    2013/12/20
مــن  ومندوبــي  ممثلــي 
ــعبنا و  ــدات ش ــف بل مختل
مــن تســمياتنا الجميلــة 
لجميــع  ونعلــن  كافــة، 
ــأن  ــا ب ــا وأعالميين مثقفين
ــة  ــة مفتوح ــواب المنظم أب
فــي  خدماتنــا  لتقديــم 
وأعــالء  األعــالم  الثقافــة 
ــا  ــا وصحافتن ــأن ثقافتن ش
خــالل  مــن  الســريانية 
ــم  ــي ت ــدة ســورايا الت جري
اعــداد  خمســة  صــدور 
ــا  ــد االن  ومقره ــا لح منه
فــي نفــس مقــر المنظمــة.

تحت  شعار )ثقافتنا عنوان حضارتنا وتجسيد لوحدتنا(
منظمة سورايا للثقافة واالعالم تعقد كونفراسها االول

الحضارة المسيحية تمثل انموذجا لكل الشعوب 
ألنها انموذج للتعايش وفقا لمباديء حقوق اإلنسان

عدد خاص بمناسبة اعياد الميالد و رأس السنة
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»منظمـــة  نهضـــت 
للثقافـــة  ســـورايا 
ـــا  ـــذ انبثاقه ـــالم »من واالع
بالعديـــد مـــن االنشـــطة 
الثقافيـــة  والفعاليـــات 
وعقـــد  واالعالميـــة 
النـــدوات والمحاضـــرات 
الـــدورات  واقامـــة 
المختلفـــة  االعالميـــة 
ـــأة الظـــروف المالئمـــة  مهي
االول  مؤتمرهـــا  لعقـــد 
المؤمـــل  مـــن  الـــذي 

مســـيرة  يحـــدد  ان 
عملهـــا خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، الـــى جانـــب 
مشـــاركة المنظمـــة فـــي 
ــرات  ــن المؤتمـ ــدد مـ عـ
والدوليـــة  المحليـــة 
ـــي  والشـــرق االوســـطية وف
مقدمتهـــا المؤتمـــر االول 
ـــذي  لمســـيحيي الشـــرق ال
العاصمـــة  احتضنتـــه 
اللبنانيـــة، فضـــال عـــن 
اســـتقبالها العديـــد مـــن 

والشـــخصيات  الوفـــود 
والدوليـــة. العربيـــة 

ـــة  ـــتعد المنظم وإذ تس
االول  مؤتمرهـــا  لعقـــد 
ـــد  ـــام الجدي ـــتقبال الع واس
تشـــير  ان  يفوتهـــا  ال 
هنـــا الـــى جانـــب مـــن 
ـــة  انشـــطتها خـــالل المرحل

ــة: الماضيـ
ــاركة  2012/11/21 المشـ
هيئـــة  مؤتمـــر  فـــي 
اتبـــاع  عـــن  الدفـــاع 
والمذاهـــب  الديانـــات 
ـــليمانية. ـــي الس ـــة ف العراقي
المشـــاركة   2013/3/6
فـــي تنصيـــب غبطـــة 
ـــاكو  ـــس س ـــك لوي البطريري

فـــي بغـــداد.
نـــدوة   2013/3/27
للدكتـــور كاظـــم حبيـــب 
ـــف  ـــي للتعري ـــاد القاض ونه

بمنظمـــة هيئـــة الدفـــاع 
عـــن اتبـــاع الديانـــات 
ـــي  ـــة ف ـــب العراقي والمذاه
مقـــر جمعيـــة الثقافـــة 

الكلدانيـــة.
ـــة  15ـ18 /2013/5  اقام
دورة صحفيـــة بالتعـــاون 
ــي  ــز االعالمـ ــع المركـ مـ
لتطويـــر  المســـتقل 
الصحفيـــة  المهـــارات 
باشـــراف  واالعالميـــة 
المـــدرب )خضـــر دوملـــي(، 
ـــن  ـــة م ـــاركة مجموع بمش
العامليـــن فـــي مجـــال 
الصحافـــة واالعـــالم مـــن 

اربيـــل وعنـــكاوا.
اســـتضافة   2013/6/11
الدكتـــور نبيـــل ياســـين 
فـــي محاضـــرة ونـــدوة 
ــة  ــة الثقافيـ ــول االزمـ حـ
واصـــول األزمـــة السياســـية 

فـــي العـــراق.
ـــاركة  2013/10/26 المش
ــيحي  ــاء المسـ ــي اللقـ فـ

فـــي بيـــروت.

2013/11/2 المشـــاركة 
ــيحيي  ــر مسـ ــي مؤتمـ فـ

الشـــرق فـــي بيـــروت.
هـــذا الـــى جانـــب 

ــد  ــاركة فـــي العديـ المشـ
المؤتمـــرات  مـــن 
والنشـــاطات  والنـــدوات 
واالقليميـــة. المحليـــة 

نشاطات

منظمة سورايا.. عام من الفعاليات واألنشطة والمشاركات المختلفة

 األهداف والمهام
أوال : األهداف 

وترســـيخ  نشـــر   -1
ـــانية  ـــة واألنس ـــم الوطني القي
ــوة  ــر األخـ ــن أواصـ وتمتيـ
ــن  ــدة بيـ ــة والوحـ والمحبـ
ــي  ــعبنا )الكلدانـ ــاء شـ أبنـ
اآلشـــوري(  الســـرياني 
بأعتبـــاره شـــعب واحـــد 

وقوميـــة واحـــدة .
العقبـــات  تذليـــل   -2
ـــة  ـــى عرقل ـــل عل ـــي تعم الت
والفنـــون  األدب  تطـــور 
والتـــراث الســـرياني، وتهيئـــة 
األجـــواء المالئمـــة لحريـــة 

التعبيـــر عـــن الـــرأي.
أواصـــر  تعزيـــز   -3
األدبـــاء  بيـــن  التعـــاون 
واألعالمييـــن  والكتـــاب 
الســـريان مـــن جهـــة، وبيـــن 
نظيراتهـــا مـــن المنظمـــات 
ـــن  ـــه م ـــراق وخارج ـــي الع ف

ــرى. ــة أخـ جهـ
علـــى  العمـــل   -4
الثقافـــي  نشـــرالتراث 
ــراز  ــرياني وأبـ ــر السـ والفكـ
ـــاني. ـــاري واألنس دوره الحض
ــتوى  ــاء بمسـ 5- األرتقـ
واعالميينـــا  مثقفينـــا 
وكتابنـــا فـــي المجـــاالت 

واإلعالميـــة. الثقافيـــة 
علـــى  العمـــل   -6

ــريانية  ــة السـ ــر اللغـ تطويـ
فـــي مختلـــف المياديـــن 
والتشـــجيع علـــى الكتابـــة 

والنشـــر بهـــا 
7- تشـــجيع التأليـــف 
والنشـــر والترجمـــة ودعـــم 
الشـــباب فـــي هـــذا المجـــال.

ثانيا: وسائل 
تحقيق أهداف 

المنظمة
وطبـــع  نشـــر   -1
النتاجـــات  وترجمـــة 
األبداعيـــة ألعضـــاء لمنظمـــة.

أهداف وبرنامج منظمة سورايا للثقافة واإلعالم

ــدة أو  ــدار جريـ 2- أصـ
مجلـــة خاصـــة بالمنظمـــة.  
المواســـم  أقامـــة   -3
والنـــدوات  والمهرجانـــات 
الثقافيـــة  والمعـــارض 
المختلفـــة. واإلعالميـــة 
التبـــادل  تطويـــر   -4
ــع  ــي مـ ــي واإلعالمـ الثقافـ
والجمعيـــات  األتحـــادات 
اإلعالميـــة  والمنظمـــات 
واألنســـانية  والثقافيـــة 
ــه.  داخـــل العـــراق وخارجـ
فـــي  المشـــاركة   -5

ــات  ــرات والمهرجانـ المؤتمـ
الثقافيـــة  والنـــدوات 
ـــن  ـــل الوط ـــة داخ واإلعالمي

وخـــارج.
المواهـــب  رعايـــة   -6
والثقافيـــة  اإلعالميـــة 
وتشـــجيعها  الشـــابة 
ودعمهـــا بمـــا يتناســـب 

المنظمـــة. وأهـــداف 
لجـــان  تشـــكيل   -7
دائميـــة ومؤقتـــة لتحقيـــق 
أهـــداف المنظمـــة، وحســـب 

الحاجـــة لذلـــك.
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حملة متواصلة 
ــردة  ــيدة فـ ــول السـ تقـ

ــا : ــل باشـ جمیـ
الحملـــة  هـــذه  ان   
ـــن  ـــا بالقواني ـــة تذكرن العالمي
المـــرأة  تدعـــم  التـــي 
وتتصـــدى للعنـــف ضـــد 
المـــرأة وبحقـــوق المـــرأة 
ـــكال  ـــف اش ـــة مختل ومناهض
ـــت  ـــد تبن ـــا وق ـــف ضده العن
ـــتان  ـــم كوردس ـــة اقلي حكوم
اقامـــة فعاليـــات ونشـــاطات 
االيـــام  هـــذه  فـــي 
المخصصـــة وهـــي 16 يومـــا 
فقـــط فـــي الســـنة وتريـــد 
ـــة  ـــذه الحمل ـــالل ه ـــن خ م
ــد  ــا ال تؤيـ ــول بأنهـ ان تقـ
ـــد  ـــرأة وتري ـــد الم ـــف ض العن
ــرعتها  ــن شـ ــق قوانيـ تطبيـ
ـــن  ـــي حي ـــرأة، ف ـــة الم لحماي
هـــذه  بـــأن  أرى  اننـــي 
االيـــام يجـــب ان تكـــون 
ـــس  ـــنة ولي ـــدار الس ـــى م عل
ـــط.  ـــام فق ـــذه االي ـــالل ه خ
ـــرأة  ـــد الم ـــف ض أن العن
ال يعنـــي فقـــط الضـــرب 
ـــواع  ـــن ان ـــر م ـــاك الكثي فهن
ـــث  ـــرأة حي ـــد الم ـــف ض العن
اننـــا لـــو حرمنـــا المـــرأة مـــن 
ــا  ــة خروجهـ ــع بحريـ التمتـ
ــاء  ــدم اعطـ ــا وعـ وعالقاتهـ
ــا  ــي قراراتنـ ــا فـ ــأن لهـ شـ
ــراف  ــكام واعـ ــرض احـ وفـ
غيـــر حضاريـــة عليهـــا...
ـــا  ـــر عنف ـــك يعتب ـــخ كل ذل إل
ـــى  ـــرأة، حت ـــد الم ـــا ض ايض
لـــو قلنـــا للمـــرأة بأنـــك ال 
ــذا  ــال فهـ ــن بالجمـ تتحليـ
ـــة  ـــن وجه ـــره م ـــا اعتب ايض
ـــرأة.  ـــد الم ـــا ض ـــري عنف نظ

وتضيف السيدة فردة: 

ــق  ــف بحـ ــر عنـ ان اكبـ
ـــة  ـــون الوراث ـــو قان ـــرأة ه الم
الـــذي يمنـــح المـــرأة اقـــل 
ـــا  ـــراث زوجه ـــن مي ـــيء م ش
ـــه فكيـــف ســـيمكن  بعـــد وفات
للمـــرأة ان تعيـــش بكرامـــة 
ـــا مصـــادر  ـــم يكـــن لديه إن ل
ــى  ــدة ؟ ان علـ ــة جيـ إعالـ
ـــرأة  ـــل الم ـــن ان تجع القواني
ـــه  ـــا يترك ـــرف بم ـــرة التص ح
ـــتطيع  ـــي تس ـــا ك ـــا له زوجه
ان تواصـــل حياتهـــا وتربـــي 
اطفالهـــا كمـــا يجـــب او 
ـــا دون ان  ـــؤون بيته ـــر ش تدب
تطلـــب مســـاعدة االخريـــن، 

لذلـــك يجـــب ان تبـــادر 
الجهـــات المعنيـــة بدراســـة 
لســـن  وواقعيـــة  علميـــة 
قوانيـــن تضمـــن حقـــوق 
المـــرأة كاملـــة بعـــد وفـــاة 
توزيـــع  واعـــادة  زوجهـــا 
بمـــا  )التركـــة(  الثـــروة 
يناســـب الزوجـــة اوال ومـــن 
ثـــم باقـــي افـــراد االســـرة.

ـــة  ـــت رئيس ـــرا دع  واخي
الكردســـتانية  الجمعيـــة 
لســـيدات االعمـــال المـــرأة 
بمـــا  يوميـــا  بالتفكيـــر 

ســـتقدمه لنفســـها فـــي هـــذا 
ـــص  ـــا ان تخص ـــار وعليه النه
ـــة  ـــاعة خاص ـــو س ـــا ول لذاته
بهـــا علـــى طـــول النهـــار. 

سوزان عارف
ــوزان  ــيدة سـ ــا السـ امـ
عـــارف رئيســـة منظمـــة 
ــول : ــرأة فتقـ ــن المـ تمكيـ
ـــي  ـــة ه ـــذه الحمل  ان ه
ــوق  ــراف بحقـ ــرار واعتـ اقـ
المـــرأة واهميـــة مشـــاركة 
الجميـــع فـــي مناهضـــة 
وقـــد  ضدهـــا،  العنـــف 
نـــادت االمـــم المتحـــدة 
باهميـــة العمـــل دوليـــا 

مـــن اجـــل القضـــاء علـــى 
ـــز ضـــد المـــرأة، ان  اي تميي
ــة  ــذه الحملـ ــام بهـ االهتمـ
فـــي اقليـــم كوردســـتان 
ـــرأة  ـــوق الم ـــرار بحق ـــو اق له
ــذي  ــف الـ ــض للعنـ ’ ورفـ
ونأمـــل  ضدهـــا  يوجـــه 
ان تقـــوم حكومـــة اقليـــم 
ــالل  ــن خـ ــتان مـ كوردسـ
هـــذه الحملـــة بدراســـة 
كل المشـــاكل والتحديـــات 
التـــي تواجههـــا المـــرأة 

الكوردســـتانية.
 اتمنـــى ان ال تكـــون 
ـــج  ـــات والبرام ـــذه المناقش ه
ــراغ  ــئ الفـ ــل ملـ ــن اجـ مـ
فقـــط ولكـــن يجـــب ان 
بنظـــر  نتائجهـــا  تؤخـــذ 
االعتبـــار وتتابـــع جديـــا 
بعـــد انتهـــاء الحملـــة مـــن 

مختصـــة  لجـــان  قبـــل 
ــذ  ــة تنفيـ ــك صالحيـ تمتلـ
المقـــررات التـــي ســـتتبلور 
فـــي ختـــام ايـــام الحملـــة 
الــــ )16( ومناقشـــة االنجـــازات 
ـــي  ـــرأة ف ـــت للم ـــي تحقق الت

ــة. ــنة القادمـ السـ
وعـــن دور المنظمـــات 
ـــا  ـــرأة وحقوقه ـــة بالم المهتم

تقـــول الســـيدة ســـوزان:
هنـــاك دور كبيـــر لهـــذه 

المنظمـــات مـــن خـــالل 
ــرح  ــط وطـ ــة الضغـ ممارسـ
االحتياجـــات االنيـــة وعلـــى 
كذلـــك،  البعيـــد  المـــدى 
هـــذه  حركـــة  ولـــوال 
المنظمـــات لمـــا حصـــل 
ـــره  ـــذي نعتب ـــر ال ـــذا التغيي ه
ايجابيـــا فـــي كوردســـتان 

جهـــد  الـــى  باالضافـــة 
ـــال  ـــذا المج ـــي ه ـــة ف الحكوم
ويجـــب ان نعتـــرف بـــأن 
هنـــاك تطورعلـــى صعيـــد 
القوانييـــن التـــي تخـــص 
المـــرأة فـــي االقليـــم خصوصـــا 
االحـــوال  قوانيـــن  فـــي 
ـــات  ـــون العقوب الشـــخصية وقان
بمـــا يضمـــن ويحمـــي حقـــوق 
المـــرأة، كمـــا ان هنالـــك تبنيـــا 
لقانـــون مناهضـــة العنـــف 
ـــه  ـــم تبني ـــذي ت ـــري ال االس

مـــن قبـــل برلمـــان اقليـــم 
ـــام 2011  ـــي الع ـــتان ف كوردس
ـــد  ـــاق العدي ـــب انبث ـــى جان ال
مـــن مؤسســـات مناهضـــة 
العنـــف ضـــد المـــرأة ومـــن 
الداخليـــة  وزارة  قبـــل 

تحديـــدا.
رئيســـة  وتتســـاءل   
منظمـــة تمكيـــن المـــرأة :
ــازات  ــذه االنجـ ــل هـ هـ
ـــتطاعت ان  ـــل اس ـــة؟ وه كافي
تحقـــق احتياجـــات المـــرأة؟ 
ـــن  ـــد م ـــظ العدي ـــا نالح الزلن
التحديـــات فمثـــال علـــى 
الصعيـــد القانونـــي ال يوجـــد 
لتطبيـــق  كافيـــة  آليـــات 
هـــذه القوانيـــن او باالحـــرى ال 
ـــة التـــي تتقبـــل  توجـــد العقلي
هـــذه القوانيـــن، اذ الزالـــت 
ـــيطرة  ـــة مس ـــة الذكوري العقلي
ـــة  ـــات الحكومي ـــى المؤسس عل
ــة, وان  ــات العدليـ والمؤسسـ
اســـاس المشـــكلة يكمـــن 
ـــر او  ـــل التغيي ـــدم تقب ـــي ع ف
ـــارض  ـــا يع ـــل م ـــة تقب صعوب
االعـــراف والتقاليـــد التـــي 
بنيـــت عليهـــا المجتمعـــات 

الشـــرقية.
فـــان  ذلـــك  رغـــم 
هنالـــك تطـــور للمـــرأة 
ونحـــن  الكوردســـتانية 
ـــى  ـــظ عل ـــعى ألن نحاف نس
ـــذه  ـــى ه ـــور وعل ـــذا التط ه
ـــا  ـــي وصلن ـــبات الت المكتس
ــول  ــد ان نحـ ــا ونريـ اليهـ
الموجـــودة  المكتســـبات 
االقليـــم  فـــي  للمـــرأة 
فعليـــة  ممارســـة  الـــى 
ـــم  ـــن تدع ـــث ان القواني حي
بشـــكل كبيـــر حقـــوق 

ـــل  ـــن افض ـــي م ـــرأة وه الم
ــرق  ــي الشـ ــن فـ القوانييـ
ـــا ان نعمـــل  االوســـط وعلين
علـــى تطبيقهـــا ألنهـــا 
ليســـت مطبقـــة بالكامـــل 
ــدة  ــات عديـ ــاك جهـ وهنـ
تتحمـــل عـــدم تطبيقهـــا 
االولـــى هـــي  والجهـــة 
ــب  ــذي يجـ ــان الـ البرلمـ
ان يتابـــع القوانيـــن التـــي 
يشـــرعها وايضـــا الجهـــات 
العدليـــة عليهـــا وضـــع 
ــبة لتنفيـــذ  ــات مناسـ آليـ

ــن. ــذه القوانيـ هـ
واضافـــت : إننـــا عندمـــا 
المـــرأة  ننـــادي بحقـــوق 
إنمـــا ننـــادي بـــأن تعيـــش 
نقـــول  وعندمـــا  بكرامـــة 
ان  يجـــب  المـــرأة  بـــأن 
تعيـــش بكرامـــة هـــل هـــذا 
مخالـــف لالعـــراف؟ عندمـــا 
نقـــول بـــأن المـــرأة يجـــب 
ــل  ــا هـ ــل تعليمهـ ان تكمـ
هـــذا مخالـــف لالعـــراف؟ 
عندمـــا نقـــول ان يكـــون 
للمـــرأة دخـــل اقتصـــادي 
ـــة  ـــه بكرام ـــن خالل ـــش م تعي
ـــل  ـــن اج ـــان م ـــدل ان ته ب
لقمـــة عيشـــها هـــل هـــذا 
ــكل  ــراف؟ الـ ــف لالعـ مخالـ
ـــور  ـــد التط ـــور ويري ـــع التط م
لكـــن عندمـــا يتعلـــق التطـــور 

ــده. ــد يريـ ــرأة ال احـ بالمـ
ـــل  ـــا ان نعم ـــك علين  لذل
بأنفســـنا لنيـــل حقوقنـــا 
ومحاولـــة أخـــذ حقوقنـــا 
ــى  ــد علـ ــة وال نعتمـ كاملـ
شـــيء آخـــر ســـوى علـــى 
الثقـــة  ونعطـــي  انفســـنا 

ــا. لذواتنـ

متابعات

انطلقت في عدد من البلدان فعاليات حملة الـ16 يوما العالمية المخصصة 
لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، والتــي ابتــدأت فــي 25 تشــرين الثانــي، تزامنــا مــع 
اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، واســتمرت لغايــة 10 كانــون األول 

الحالــي، تزامنــا مــع اليــوم العالمــي لحقــوق االنســان.
حيــث  الحملــة  بهــذه  اهتمامــا خاصــا  العــراق  ألقليــم كوردســتان  وكان 
نظمــت حملــة وطنيــة برعايــة رئيــس حكومــة االقليــم وتحــت شــعار »ســيادة 
وبــدأت  والمجتمــع«  العائلــي  الســلم  تحمــي  االجتماعيــة  والعدالــة  القانــون 
الحملــة نشــاطاتها بعقــد مؤتمــر وطنــي فــي أربيــل حــول أســباب ومعوقــات تنفيــذ 
القانــون الخــاص بحقــوق المــرأة وســبل معالجتها.حيــث كان ذلــك القانــون قــد 

أقــر فــي االقليــم للحــد مــن حــاالت العنــف ضــد النســاء.
 الســيدتان ســوزان عــارف رئيســة منظمــة تمكيــن المــرأة، وفــردة جمیــل باشــا 
رئيســة الجمعيــة الكوردســتانية لســيدات االعمــال تحدثتــا عــن هــذا الموضــوع 
الحيــوي واشــرتا الكثيــر مــن افــرازات العنــف واثــاره الســلبية ســواء علــى المــرأة 

ذاتهــا، او علــى االســرة ومــن ثــم المجتمــع.

متابعة : نشوان جورج

حملة مناهضة العنف ضد المرأة 
الكل مع التطور لكن عندما يتعلق التطور بالمرأة وحقوقها فال احد يريده

فردة جمیل باشا: اكبر عنف بحق المرأة هو قانون الميراث الذي 
يمنحها اقل نسبة من ميراث زوجها، فكيف يمكنها أن تعيش بكرامة؟

سوزان عارف: عندما نطالب بأن تكمل المرأة تعليمها وأن يكون لها دخل اقتصادي 
تعيش من خالله بكرامة بدل ان تهان من أجل لقمة عيشها، هل هذا مخالف لالعراف؟

فردة جمیل باشاسوزان عارف
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*كيـــف انبثقـــت اولـــى 
براعـــم الحضـــارة المســـيحية؟
ـــري  ـــود الفق ــــــ ان العم
االســـاس  يمثـــل  الـــذي 
ــو  ــيحية هـ ــارة المسـ للحضـ
ـــة  ـــة العريق ـــارة اليوناني الحض
ـــا  ـــة، ولن ـــى الكلم ـــكل معن ب
ان نذكـــر ارســـطو طاليـــس 
او افالطـــون او ســـواهما مـــن 
كبـــار الفالســـفة اليونانييـــن 
ـــأن البشـــرية لحـــد  ـــد ب لنتأك
االن لـــم تنجـــب اشـــخاصا 
وبمســـتوياتهم،  بكفاءتهـــم 
ـــان  ـــف ف ـــديد االس ـــا لش انم
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة 
ــرأوا  ــم يقـ ــل لـ ــذا الجيـ هـ
الفالطـــون او الرســـطو وال 
لبقيـــة اعمـــدة الحضـــارة 
اليونانيـــة الذيـــن ابدعـــو 
الحيـــاة  تنظيـــم  فـــي 
ـــس  ـــاء اس ـــي بن ـــة وف المدني
ال  فالمجتمـــع  القانـــون، 
يمكـــن ان يبنـــى ويتطـــور 
ويتواصـــل ويســـتمر ان لـــم 
ـــدد  ـــون يح ـــك قان ـــن هنال يك
لـــكل فـــرد فـــي المجتمـــع 
حقوقـــه وواجباتـــه، وحيـــن 
ـــون  ـــذا قان ـــل هك ـــود مث وج
ـــورة  ـــالد بص ـــن ادارة الب يمك

ــة. عقالنيـ
ان  تـــرى  انـــت  *اذا 
الحضـــارة المســـيحية هـــي 
ـــة. ـــارة اليوناني ـــداد للحض امت
الن  شـــك،  بـــال  ــــــ 
الديانـــة المســـيحية عندمـــا 
االناجبـــل  فـــان  بـــدأت 
ـــة  ـــة اليوناني ـــت اوال باللغ كتب
وكذلـــك قانـــون االيمـــان 
الـــذي اقـــر ســـنة 325، 
ــة  ــة اليونانيـ ــت الثقافـ فكانـ
االصلـــي  المنبـــع  هـــي 
االول للثقافـــة المســـيحية 
ـــة  ـــاء الكنيس ـــا وان اب خصوص
هـــم الذيـــن اســـتخدموا 
التـــراث اليونانـــي وصبغـــوه 
ـــذا  ـــيحية، وله ـــة المس بالصبغ
ـــأن  ـــول ب ـــتطيع الق ـــا نس فانن
ــي  ــيحية هـ ــة المسـ الثقافـ
ـــة  ـــن اليوناني ـــداد للثقافتي امت

والرومانيـــة.
ــذور  ــم جـ ــف نقيـ *كيـ
المســـيحية  الثقافـــة 

؟ تهـــا ا ثير تأ و
ـــوم  ـــى الي ــــــ نالحـــظ ال
ــارة المســـيحية  ــان الحضـ بـ
انجبـــت االنســـان المعاصـــر 
ـــداد  ـــلفنا امت ـــا اس ـــا كم النه
اليونانيـــة  للحضارتيـــن 

والرومانبـــة علـــى الرغـــم 
الفتـــرة  تاثيـــرات  مـــن 
القـــرون  مـــن  المظلمـــة 
الوســـطى ومحاكـــم التفتيـــش، 
ـــت  ـــك انجب ـــم ذل ـــا رغ لكنه
االنســـان المعاصـــر بـــكل 
معنـــى الكلمـــة، الن االنســـان 
ـــه  ـــدرك حقوق ـــدأ ي ـــا ب عندم
ــم  ــل ثـ ــدأ يتملمـ ــه بـ فانـ
ــا  ــل تحقيقهـ ــض الجـ ينتفـ
ــورة  ــاءت الثـ ــا فجـ وانتزاعهـ
ــية لتكـــون العمـــود  الفرنسـ
ــان  ــوق االنسـ ــري لحقـ الفقـ
ــام  ــاء نظـ ــم الغـ ــث تـ حيـ
ـــواع  ـــة وان ـــات والعبودي الطبق
كان  الـــذي  االســـتغالل 
موجـــودا انـــذاك لتصبـــح 
مدرســـة  الثـــورة  تلـــك 
للحيـــاة ولحقـــوق االنســـان 

نوعـــا مـــا.
تقييمـــك  *مـــا 
الحضاريـــة  لالمتـــدادات 
والتاريخيـــة  والثقافيـــة 
للمســـيحية فـــي عصرنـــا 

هـــن؟ ا لر ا
ــــــ الحضـــارة المســـيحية 
ـــع  ـــي المجتم ـــارزة االن ف الب
الغربـــي مـــا زالـــت تمثـــل 
انموذجـــا لـــكل الشـــعوب 
وليـــس للغـــرب وحســـب 
ــش  ــا للتعايـ ــا انموذجـ النهـ
والعيـــش المبنـــي علـــى 
ــوق  ــان وحقـ ــوق االنسـ حقـ
والمواطنـــة  المواطـــن 
ـــرت  ـــي ازده ـــة، والت الصحيح
ـــى  ـــدت ال ـــان وامت ـــي الياب ف
الصيـــن واميـــركا الجنوبيـــة 
ـــي  ـــيا الت ـــى الـــى روس وحت
كانـــت شـــيوعية لكنهـــم 
هنـــاك  يفكـــرون  بـــدأوا 
ــلوب  ــو االسـ ــذا هـ ــان هـ بـ
الصحيـــح الـــذي يســـتطيع 
ــه  ــه ادارة حياتـ ــان بـ االنسـ
والسياســـية  االجتماعيـــة 

ديمقراطيـــة. بطريقـــة 
ان نتائـــج كل هـــذه القيـــم 
المعاصـــرة انمـــا انجبتهـــا 
الديانـــة المســـيحية، لكننـــا 
ـــك  ـــان هنال ـــع ب النشـــك بالطب
ــة،  ــرى مختلفـ ــات اخـ ثقافـ
ـــه  ـــال ل ـــم االســـالمي مث فالعال
ثقافتـــه وقســـم منهـــا ال 
يريـــد ان ينتهـــج الطريقـــة 
تشـــكيل  فـــي  الغربيـــة 
المجتمـــع الجديـــد، بـــل 
خاصـــا  مجتمعـــا  يريـــد 
مـــن  جـــذوره  يســـتمد 
التاريـــخ االســـالمي ونحـــن 

ذلـــك  نحتـــرم  بالطبـــع 
الخيـــارات  كل  ونحتـــرم 

الثقافـــات االخـــرى.
*مـــا ابـــرز التاثيـــرات 
ــدد  ــي تهـ ــات التـ والتحديـ

حضارتنـــا حاليـــا؟
تهديـــدات  هنالـــك  ــــــ 
الن   ، وشـــديدة  كبيـــرة 
ـــارة  ـــة حض ـــور اي ـــدم وتط تق
يجعلهـــا بنظـــر االخريـــن 
تهديـــدا ربمـــا لحضاراتهـــم 
ولثقافاتهـــم ولنمـــط حياتهـــم 
ــرة  ــي دائـ ــا فـ ــا يضعهـ ممـ
ـــرض  الخطـــر ويمكـــن ان تتع
والكســـر،  لالنتهـــاكات 
اليونانيـــة  فالحضـــارة 
كانـــت مثـــال فـــي طليعـــة 
الحضـــارات االنســـانية لكـــن 
ـــت  ـــن حدث ـــرور الزم ـــع م م
ادت  وغـــزوات  حـــروب 
ــه  ــر نفسـ ــا، واالمـ لتدهورهـ
االن  يحـــدث  ان  يمكـــن 
ويلقـــي بتأثيراتـــه علـــى 
ــي  ــاني الحالـ ــور االنسـ التطـ

ـــانية،  ـــارة االنس ـــى الحض وعل
ـــف  ـــك العن ـــة ذل ـــي مقدم وف
ـــرف  ـــي والتط ـــت القوم والتزم
الدينـــي، فحيـــث يكـــون 
ودينيـــا  قوميـــا  تزمتـــا 
ــك  ــى ذلـ ــن يتبنـ ــان مـ فـ
ال يســـتمع لالخريـــن وال 
يقبلهـــم وال يرغـــب فـــي 
ــع  ــي المجتمـ ــاج فـ االندمـ
االنســـاني بصـــورة جيـــدة 
، ومثـــل هـــذه المواقـــف 
تـــؤذي الحضـــارة المعاصـــرة 

وتحـــاول كســـرها.
فـــي  تـــرى  *هـــل 
ــة  ــة حضاريـ ــة اضافـ العولمـ
ام انهـــا عمليـــة طمـــس 

االخـــرى؟ للحضـــارات 
تضـــم  العولمـــة  ــــــ 
ـــعى  ـــا تس ـــدة النه ـــا جي قضاي
لبنـــاء نظـــام مفتـــوح امـــام 
جميـــع الشـــعوب، لكـــن ان 
تمثـــل العولمـــة ســـيطرة 
ـــة الرأســـمالية  الســـوق وهيمن
ــكين  ــر والمسـ واذالل الفقيـ
ـــب  ـــا ال نرغ ـــف ، فانن والضعي
ـــا  ـــة، ام ـــذه العولم ـــل ه بمث
العولمـــة  تكـــون  عندمـــا 
ــور  ــة للتطـ ــجعة ودافعـ مشـ
واالقتصـــادي  االنســـاني 

ــدة  ــح الفائـ ــي وتمنـ والتقنـ
تكـــون  فانهـــا  للجميـــع 
محـــط جـــذب الهتمـــام 
الجميـــع، وعلـــى ســـبيل 
ــة  ــت العولمـ ــال احدثـ المثـ
فـــي المجتمـــع العصـــري 
ـــص  ـــة باالخ ـــورة تكنولوجي ث
وســـائل  تقنيـــة  فـــي 
ــواء  ــة سـ ــال الحديثـ االتصـ
ــم  ــذا الكـ ــالل هـ ــن خـ مـ
مـــن  المحـــدود  غيـــر 
القنـــوات التلفازيـــة أم مـــن 
خـــالل الهواتـــف النقالـــة او 
االنترنـــت واصبـــح بامكانـــك 
ـــاال  ـــات اتص ـــق بلحظ ان تحق
مـــع ابعـــد نقطـــة فـــي 
مباشـــر،  بشـــكل  العالـــم 
ـــة  ـــن العولم ـــط م ـــذا النم وه
يحتاجـــه  الـــذي  هـــو 
فتـــح  النـــه  االنســـان 
االبـــواب والشـــبابيك مـــن 
جميـــع الجهـــات وجعـــل 
مـــن العالـــم اشـــبه بقريـــة 
صغيـــرة بســـرعة تبـــادل 
واالتصـــاالت  المعلومـــات 
ــكارات. ــات واالبتـ واالختراعـ
*وقـــد تكـــون العولمـــة 
قاعـــدة لواقـــع حضـــاري 
معاصـــر يلغـــي مـــا قبلـــه .

ــن  فمـ  ، ــع  بالطبـ ــــــ 
ـــة  ـــؤذي العولم ـــن ان ت الممك
الحضـــاري  المجتمـــع 
مـــن  فكـــم  المعاصـــر، 
مـــر  علـــى  الحضـــارات 
االجيـــال قامـــت وازدهـــرت 
الســـومرية  كالحضـــارة 
التـــي انهـــارت الســـباب 
ـــارات  ـــك الحض ـــدة وكذل عدي
األكديـــة واالشـــورية والبابليـــة 
ـــك  ـــة ذل ـــة والروماني واليوناني
اشـــبه  الحضـــارات  الن 
ــر  ــد وتزدهـ ــجرة تمتـ بالشـ
ويمكـــن كذلـــك ان تشـــيخ 
الزمـــن  مـــع  وتضمحـــل 
ـــة  ـــل خارجي ـــباب وعوام الس
تـــؤدي الـــى انهيارهـــا او 

ايذائهـــا. او  تحطيمهـــا 
الجهـــات  *مختلـــف 
حـــوار  الـــى  االن  تدعـــو 
الحضـــارات، هـــل باالمـــكان 
حقيقـــي  حـــوار  اقامـــة 
للحضـــارات ام انهـــا مجـــرد 
ــداف  ــق اهـ ــوات لتحقيـ دعـ
ـــا  ـــة م ـــور ازم ـــة او لعب معين
ـــق؟ ـــض الحرائ ـــاء بع او الطف
الحضـــارات  حـــوار  ــــــ 
مشـــروع انســـاني مهـــم، 
ـــا حينمـــا نتحـــدث عـــن  لكنن
حـــوار الحضـــارات خصوصـــا 
بيـــن الشـــعوب التـــي هـــي 
ـــه، نجـــد لالســـف  بحاجـــة الي
مناطـــق  وفـــي  الشـــديد 
ــراع  ــار الصـ ــة انفجـ مختلفـ
ـــذه  ـــل ه ـــوار، ومث ـــدل الح ب
ـــود  ـــي تق ـــي الت ـــات ه الصراع

ــرف  ــرف، والتطـ ــى التطـ الـ
ـــف،  ـــى العن ـــود ال ـــدوره يق ب
الـــى  يـــؤدي  والعنـــف 
ـــي  ـــان ف ـــان االنس ـــر كي حظ

ــية. ــه االساسـ مقوماتـ
باالمـــكان  كيـــف  *اذا 
اعـــادة احيـــاء حضارتنـــا 
وتراثنـــا فـــي خضـــم كل 

التحديـــات؟ هـــذه 
ذلـــك  نحقـــق  ــــــ 
ــاء  ــادة بنـ ــالل اعـ ــن خـ مـ
ـــك  ـــف بامكان ـــان، اذ كي االنس
الديمقراطيـــة  تبنـــي  أن 
غيـــر  الشـــعب  كان  ان 
االنســـان  ديمقراطـــي؟ان 
الديمقراطـــي هـــو الـــذي 
ــه  ــة النـ ــي الديمقراطيـ يبنـ

ــاء  ــة البنـ ــي عمليـ االداة فـ
، لذلـــك يتوجـــب علينـــا 
ـــم  ـــان متحضرمتعل ـــاء انس بن
متفتـــح علـــى االخريـــن 
ــرم  ــي يحتـ ــف وواعـ ، مثقـ
ويمتلـــك  االخريـــن 
ــة  ــة والعدالـ ــادئ الحريـ مبـ
وحقـــوق  والديمقراطيـــة 
ــا، ان  ــن بهـ ــان ويؤمـ االنسـ
مثـــل هـــذا الفـــرد هـــو 
الـــذي يبنـــي المجتمـــع 
ويســـتطيع المســـاهمة فـــي 
الحضـــارة  احيـــاء  اعـــادة 

والتـــراث.
ــرذم  ــرى ان التشـ *اال تـ
المســـيحي واالســـتقطابات 
ــل  ــه تمثـ ــة لمكوناتـ القوميـ
ــظي  ــية لتشـ ــبابا رئيسـ اسـ
ـــلة  ـــاع السلس ـــا وانقط حضارتن
التاريخيـــة بيننـــا وبيـــن 

ــا؟ اجدادنـ
هـــذا  طبعـــا  ــــــ 
ــا  ــه الن تاريخنـ ــك فيـ الشـ
ــدة  ــامات عديـ ــهد انقسـ شـ
مـــن  المســـيحية  فـــي 
الجيـــل الرابـــع ممـــا ادى 
النقســـام عـــدة كنائـــس 
وعـــدة بطريركيـــات الـــى 
ــث  ــددة بحيـ ــعوب متعـ شـ
لـــم  االنقســـام  ذلـــك  ان 
ذاتـــه  تجديـــد  يســـتطع 
ـــع  ـــى الوض ـــي ال ـــاد بالتال وق
ـــب  ـــاوي الصع ـــي المأس الحال
ــي  ــور ونبنـ ــدل ان نتطـ وبـ
الماضـــي  قواعـــد  فـــوق 
فقـــد اصبحنـــا نفكـــر فـــي 

امـــا  العريـــق  الماضـــي 
ــت  ــا اصبحـ ــر فربمـ الحاضـ
عليـــه عالمـــة اســـتفهام.

*اال تـــرى ان اليونســـكو 
ـــى  ـــاظ عل ـــي الحف ـــرة ف مقص
ـــة؟ ـــا التاريخي ـــوز حضارتن رم
ـــرة  مقص ـــكو  اليونس ــــــ 
ــت  ــا تحـ ــدا النهـ ــدا جـ جـ
مـــن  الحكومـــات  ادارة 
والول  ممثليهـــا،  خـــالل 
ــا منـــذ  مـــرة فـــي تأريخهـ
مـــن  طلبـــت  تأسيســـها 
احـــد بنـــاء بـــالد الرافديـــن 
ــن دور  ــدث عـ ــا( التحـ )أنـ
الفالســـفة الســـريان فـــي 
ـــم  ـــى العال ـــفة ال ـــل الفلس نق
ـــل  ـــك قب ـــي، وحـــدث ذل الغرب

الحضارة المسيحية ما زالت تمثل أنموذجا لكل الشعوب
النها أنموذج للتعايش وفقا لمبادئ حقوق االنسان 

البروفيسور افرام عيسى يوسف

يكتســب الحــوار مــع شــخصية فلســفية ثــرة، تمتلــك مــن التراكمــات 
العلميــة والتاريخيــة الحضاريــة اضــاءات تمــد جذورهــا بعيــدا لتصــل ربمــا الــى 
التكوينــات االولــى لومضــات اولــى الحضــارات االنســانية، بعــدا فلســفيا تتمــازج 
فــي جزيئياتــه روائــح التاريــخ ووقــع خطــوات ابــرز قادتــه باالغنــاءات الفكريــة 
مــع  حوارنــا  وهكــذا كان  عمومــا،  االنســاني  الفكــر  بتجليــات  لفالســفته 
بروفيســور الفلســفة والحضــارات الدكتــور افــرام عيســى يوســف، حامــل شــهادتي 
الدكتــوراه مــن فرنســا، االولــى فــي الحضــارات القديمــة مــن جامعــة نيــس 
والثانيــة فــي الفلســفة مــن جامعــة تولــوز فضــال عــن كتبــه واصداراتــه العديــدة 
للدراســات  المؤسســين  االعضــاء  احــد  الــى جانــب كونــه  الفرنســية  باللغــة 
الســريانية فــي باريــس ومديــر قســم الشــرق االوســط والمغــرب العربــي فــي احــدى 

كبريــات دور التشــر الفرنســية.
الصراحــة  قــارب  فــي  معــه  لنبحــر  )ســورايا(  مقــر  الــى  زيارتــه  اغتنمنــا 
والتحليــالت التاريخيــة واالفــرازات المعاصــرة وســط دوامــات المحيــط الواســع 
للحضــارة المســيحية وابــرز تاثيراتهــا علــى الحضــارة االنســانية فضــال عــن 

التحديــات التــي باتــت تواجههــا، فــكان هــذا الحــوار.
حوار: مال اللـــه فرج

العمود الفقري للحضارة المسيحية هو الحضارة اليونانية 
والثقافة المسيحية امتداد للثقافتين اليونانية والرومانية 

هنالك تهديدات كبيرة لحضارتنا الن 
تقدم وتطور اية حضارة يجعلها بنظر 

االخرين تمثل تهديدا لحضاراتهم 
ولثقافاتهم ولنمط حياتهم مما يضعها 

في دائرة الخطر

هنالك مؤشرات ايجابية بالنسبة للمسيحيين في اقليم 
كردستان وهنالك مؤشرات سلبية خارجه
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 اليونسكو مقصرة جدا جدا في الحفاظ على رموز 
حضارتنا التاريخية والول مرة في تأريخها دعت احد بناء 

بالد الرافدين للتحدث عن دور الفالسفة السريان في 
نقل الفلسفة الى العالم 

حوالـــي ثـــالث ســـنوات، 
ـــول  ـــا ح ـــت خطاب ـــد القي وق
الســـريانية  الفلســـفة  دور 
وقـــد ســـرهم ذلـــك جـــدا 
واثنـــوا عليـــه لكنهـــم لـــم 
ــباب  ــاكنا السـ ــوا سـ يحركـ
معينـــة وفـــي مقدمتهـــا ان 
ـــل  ـــن قب ـــدار م ـــكو ت اليونس
ــك  ــي تمتلـ ــات التـ الحكومـ
ــذه  ــي هـ ــا فـ ــفراء لهـ سـ
المنظمـــة وهـــم الذيـــن 
يقـــررون تنظيـــم المؤتمـــرات 
واللقـــاءات ونحـــن لالســـف 
ليـــس لدينـــا ســـفير فـــي 
امكانيـــة  وال  اليونســـكو 
الـــى  والدخـــول  الحـــوار 
ذلـــك المجتمـــع الحضـــاري 
يجعـــل  وبمـــا  الثقافـــي 
اليونســـكو تتبنـــى قضايانـــا.
اهميـــة  تـــرى  *اال 
تحديـــث نظـــام اليونســـكو 
ــفراء الـــدول  ــتبدال سـ باسـ
ــات  ــي منظمـ ــال بممثلـ مثـ

المجتمـــع المدنـــي؟
ـــن  ـــا م انم ـــا،  ــــــ طبع
ــازج  ــداث تمـ ــن احـ الممكـ
وعلـــى  االثنيـــن،  بيـــن 
ســـبيل المثـــال تحديـــد 
جنـــاح للـــدول الممثلـــة 
فـــي اليونســـكو وجنـــاح 
ــع  ــي المجتمـ ــر لممثلـ اخـ
للشـــعوب  او  المدنـــي 
الصغيـــرة لتمثيلهـــا فـــي 
الن  المنظمـــة  هـــذه 
ـــد  ـــرة ال اح ـــعوب الصغي الش
ــا  ــم انهـ ــا رغـ ــع عنهـ يدافـ
غالبـــا مـــا تكـــون االكثـــر 
وتمتلـــك  وثـــراء  غنـــى 
ـــة، اذ  ـــة عريق ـــة حضاري قيم
ليـــس مهمـــا العـــدد انمـــا 
االهـــم النوعيـــة ، فالخلـــل 
فـــي اليونســـكو يتمثـــل 
ـــرة  ـــعوب الصغي ـــي ان الش ف
ـــود  ـــل اوج ـــا تمثي ـــس له لي
ــا  ــر تراثهـ ــام لتطويـ اواهتمـ

وثقافتهـــا.
*كيـــف تقيـــم اوضـــاع 
ـــم؟ ـــي االقلي ـــيحيين ف المس
ــــــ وضـــع المســـيحيين 
ـــي  ـــل ف ـــم يتمث ـــي االقلي ف
حريـــة العمـــل والكتابـــة 
واالنشـــطة  والتاليـــف 
ــة ، لكـــن هنالـــك  المختلفـ
بالطبـــع مشـــكلة لديهـــم 
تعدديـــة  فـــي  تتمثـــل 
ــهم  ــم وفـــي كنائسـ احزابهـ
ـــروري  ـــن الض ـــا وكان م ايض
ــام وان  ــاء عـ ــد لقـ ان يعقـ
ـــق  ـــامل ومعم ـــوار ش ـــم ح يت
حتـــى يكـــون لالحـــزاب 
الكلدانيـــة  المســـيحية 
ـــا  ـــورية هدف ـــريانية االش الس
معينـــا وخطابـــا  واحـــدا 

واحـــد ، امـــا االن فـــان 
ــورة  ــر بصـ ــم مبعثـ خطابهـ
ـــات  ـــا ان الجمعي ـــة كم عجيب
المدنيـــة لهـــا مصالحهـــا 
ــذا  ــة وهـ ــا الخاصـ وافكارهـ
مـــا يـــؤدي الـــى مجتمـــع 

ضعيـــف.
ـــروع  ـــم مش ـــل لديك *ه
او خطـــة محـــددة العـــادة 
الحضـــارة  اشـــراقات 

؟ لمســـيحية ا
كانـــت  بالطبـــع  ــــــ 
طموحـــات  عـــدة  لـــدي 
فهـــل ســـتنجح فـــي يـــوم 
مـــا؟ اتمنـــى ذلـــك وربمـــا 
قـــرون  بعـــد  ســـيأتي 
بعدنـــا  مـــن  اشـــخاص 
وينفذونهـــا، وعلـــى ســـبيل 
احـــدى  فـــان  المثـــال 
ــذا  ــون لهـ ــي ان يكـ امنياتـ
الشـــعب الموجـــود فـــي 
ــك  بـــالد الرافديـــن ويمتلـ
ـــة  ـــرا جامع ـــا ث ـــا حضاري تراث
تنجـــب وتخـــرج كـــوادر 
مـــن المثقفيـــن يمتلكـــون 
خصوصيـــة نشـــر ثقافـــة 
 ، والديمقراطيـــة  الســـالم 
لكـــن لالســـف الشـــديد 
ــق  ــم يتحقـ ــك لـ ــان ذلـ فـ
انـــه  مـــع  االن  لحـــد 
مثـــل  اقامـــة  باالمـــكان 
هـــذه الجامعـــة هنـــا فـــي 
عنـــكاوا تحـــت مســـمى 
جامعـــة بـــالد الرافديـــن 
ـــريانية  ـــة الس ـــتخدم اللغ وتس
مثـــال الن اي شـــعب يمتلـــك 
لغـــة وحضـــارة وتاريخـــا 
اشـــعر ان مـــن حقـــه ان 
يؤســـس جامعـــة مفتوحـــة 
ـــه  ـــعبنا ل ـــة وش ـــر طائفي غي
ـــروة  ـــك ث ـــه ويمتل خصوصيت
حضاريـــة، كانـــت هـــذه 
ــن  ــي لكـ ــدى طموحاتـ احـ
جهـــودي بهـــذا االتجـــاه 
لـــم تثمـــر ، الـــى جانـــب 
ـــي  ـــل ف ـــرى تتمث ـــرة اخ فك
ـــي  ـــا ف ـــون هن ـــة ان يك اهمي
االقليـــم مركـــز للدراســـات 
ــع  ــول مراجـ ــوث حـ والبحـ
ـــى  ـــا يتول ـــا وحضارتن تاريخن
ـــن  ـــادر للباحثي ـــر المص توفي
ـــون  ـــه الباحث ـــدل ان يتوج ب
ـــا  ـــدن بحث ـــس ولن ـــى باري ال
ـــادر،  ـــذه المص ـــل ه ـــن مث ع
ـــعب  ـــات الي ش ـــذه مقوم ه
ـــز  ـــه ع ـــون ل ـــح ان يك يطم

ــة. وكرامـ
ـــه  ـــا نحتاج ـــرز م ـــا اب *م
ـــق  ـــاء وتوثي ـــل احي ـــن اج م
تاريخنـــا  مراحـــل  ابـــرز 

ــا؟ ــراقاته عالميـ واشـ
جهـــدا  نحتـــاج  ــــــ 
ـــات  ـــا وامكان ـــا حقيقي جماعي

ومســـتلزمات  وكفـــاءات 
ــي  ــن جانبـ ــة ’ ومـ مختلفـ
كتاباتـــي  عبـــر  حاولـــت 
وأبحاثـــي  التاريخيـــة 
ـــع  ـــف المجتم ـــي تعري وكتب
ـــا  ـــراقات تاريخن ـــي باش الغرب
وحضارتنـــا مـــن خـــالل 
باللغـــة  ذلـــك  نشـــر 
ــت  ــا ترجمـ ــية كمـ الفرنسـ
العربيـــة  الـــى  معظمهـــا 
ـــل  ـــن اج ـــا م ـــة ايض والتركي
ـــرى  ـــعوب االخ ـــف الش ان تق
ـــعب  ـــذا الش ـــراث ه ـــى ت عل
ـــا  ـــا وحضاري ـــفيا وتاريخي فلس
ـــم  ـــي تنظي ـــاركت ف ـــا ش كم
ســـنة  مؤتمرنصيبيـــن 
ـــن  ـــة نصيبي ـــول مدين 2010ح
جامعـــة  اول  وحـــول 
تأسســـت فيهـــا حضـــره 
اكثـــر مـــن 800 شـــخص 
اشـــخاص  بينهـــم  مـــن 
مميـــزون مـــن العـــراق ، امـــا 
ـــد  ـــد عق ـــي فق ـــر الثان المؤتم
فـــي ايـــار الماضـــي وفـــي 
مدينـــة نصيبيـــن ايضـــا 
ـــم  ـــة التعلي ـــاول خصوصي وتن
فـــي مدرســـة نصيبيـــن 
ــتركت  ــا اشـ ــهيرة، كمـ الشـ
ــي  ــاتذة فـ ــدة اسـ ــع عـ مـ
تأســـيس مجمـــع للغـــة 
الســـريانية فـــي باريـــس 
ـــث  ـــوام حي ـــرة اع ـــل عش قب
ـــن  ـــر م ـــنويا اكث ـــع س يجتم
ـــام  ـــا للقي ـــتاذا مختص 150 اس
ــع  ــول مواضيـ ــاث حـ بابحـ
ـــخ  ـــا كالتواري ـــق بتاريخن تتعل
والعلـــوم  الســـريانية 
والعمـــران  الســـريانية 
ـــرة  ـــي كل م ـــرياني ’ وف الس
ـــاص  ـــاب خ ـــوم باصداركت نق
حـــول الموضـــوع الـــذي 
ــدده  ــاتنا بصـ ــا نقاشـ خضنـ
ـــى  ـــذا الملتق ـــاء ه واالن اعض
ــن  ــتاذا مـ ــدود 120 اسـ بحـ
المتخصصيـــن فـــي هـــذا 

الميـــدان.
*هـــل تـــرى وجـــود 
او  دوليـــة  محـــاوالت 
اقليميـــة لطمـــس ارثنـــا 
ـــا الحضـــاري؟ التاريخيوعمقن
ــارات  اشـ ــك  هنالـ ــــــ 
ـــي  ـــا ف ـــك بخصوص ـــول ذل ح
الموصـــل وبغـــداد والبصـــرة 
المســـيحيين  الخافـــة 
وترويعهـــم ودفعهـــم للهجـــرة 
ـــذا  ـــن ه ـــم لك ـــرك دوره وت
االمـــر لـــم نجـــده فـــي 
ـــل ان  ـــتان ’ ب ـــم كردس اقلي
هنالـــك مؤشـــرات ايجابيـــة 
ـــي  ـــيحيين ف ـــبة للمس بالنس
ـــرات  ـــك مؤش ـــم، وهنال االقلي

ــه.  ــلبية خارجـ سـ

ندى صليوا

ـــل(  ـــار )القم ـــرة انتش ظاه
ـــة  ـــن ذات الكثاف ـــن االماك بي
الســـكانية العاليـــة باالخـــص 
مـــن االطفـــال محتملـــة 
ـــة  ـــة منطق ـــي اي ـــدوث ف الح
فـــي العالـــم باالخـــص فـــي 
ـــال  ـــاض االطف ـــات وري الحضان
ــة  ــا كأيـ ــدارس عمومـ والمـ
اصابـــات مرضيـــة اخـــرى 
ـــة  ـــراض المعدي ـــبة لالم بالنس

والســـارية.
ـــار  ـــة اخط ـــا خصوصي انم
مثـــل هـــذه العـــدوى التـــي 
يمكـــن ان تتحـــول الـــى 
ـــم  ـــم يت ـــة ان ل ـــات وبائي اصاب
تداركهـــا منـــذ ظهورهـــا 
مبكـــرا وبشـــكل جماعـــي 
مـــن خـــالل التعـــاون بيـــن 
المـــدارس وعوائـــل  ادارات 
الطلبـــة والجهـــات الصحيـــة 
المختصـــة، تتمثـــل فـــي 
ســـرعة انتشـــار العـــدوى 
باالخـــص وان هـــذه )الحشـــرة( 
الناقلـــة لالصابـــات لهـــا قابليـــة 
ـــال  ـــي ســـرعة اإلنتق ـــدة ف فري
ـــى اخـــر مـــن  مـــن شـــخص ال
ـــكاك  ـــس واإلحت ـــالل التالم خ
ربمـــا دون ان يشـــعر بهـــا مـــن 
تقفـــز اليـــه اال بعـــد فـــوات 
ـــد  ـــون ق ـــد ان تك االوان، وبع
ــبة  ــة المناسـ ــدت البيئـ وجـ
الحاضنـــة لبيوضهـــا فـــي 
ـــك. ـــاب اوتل ـــذا المص رأس ه
يمثـــل  مـــا  ولعـــل 
عوامـــل مســـاعدة بشـــكل 
ــات  ــار االصابـ ــي النتشـ فعلـ
ـــن  ـــا خجـــل المصابي وامتداده
ــن  ــار السـ ــص ن صغـ باالخـ
باصابتهـــم  البـــوح  مـــن 
ــط  ــض يربـ ــرا الن البعـ نظـ
القمـــل  حشـــرة  ظهـــور 
ــخصية  ــة الشـ ــدم النظافـ بعـ
الدخـــل  ربمـــا  وق  فـــي 
هـــذا  بمثـــل  للمصـــاب 
ـــي  ـــات تات ـــام الن االصاب االته
ـــك  ـــزز ذل ـــن، يع ـــن االخري م
حـــرج االهـــل الذيـــن يـــود 
معظمهـــم التكتـــم علـــى 
االمـــر بـــدل التصـــدي لـــه 
اصابـــات  وكأن  ومعالجتـــه 
ــال ال  ــيئا مخجـ ــم شـ ابنائهـ
يجـــب اطـــالع االخريـــن 

ــه. عليـ
العـــام  بـــدء  مـــع 
الدراســـي الحالـــي بـــرزت 
ـــل  ـــدارس اربي ـــض م ـــي بع ف
ـــن  ـــل بي ـــار القم ـــرة انتش ظاه
ـــدت  ـــا وامت ـــا وطلبته تالميذه
مـــدارس  الـــى  بالطبـــع 
مختلـــف  فـــي  اخـــرى 
ــدارس  ــا مـ ــق ومنهـ المناطـ
ــدث  ــكاوة لتحـ ــة عينـ ناحيـ
ـــب والخجـــل  ـــن الرع ـــة م حال
المصابيـــن  عوائـــل  بيـــن 
بالنظافـــة  لربطهـــا  نظـــرا 
ـــي  ـــي الصح ـــخصية والوع الش
ـــغ  ـــدل تلمـــس افضـــل صي وب
الوقايـــة وافضـــل اســـاليب 
العـــالج راحـــوا يحاولـــون 
ذلـــك  وانـــكار  التكتـــم 

ومحاولـــة تالفـــي االصابـــات 
شـــخصية  باجتهـــادات 
غيـــر مباليـــن باالوضـــاع 
النفســـية الطفالهـــم الذيـــن 
هـــم بحاجـــة الـــى توعيـــة 
حقيقيـــة والـــى عالجـــات 

ــة.  فعليـ
ولعلمنـــا بانتشـــار هـــذه 
حاولنـــا  فقـــد  الظاهـــرة 
ـــى  ـــرص عل ـــب الح ـــن جان م
محاصرتهـــا والتةصـــل الـــى 
للوقايـــة  الطـــرق  افضـــل 
والعـــالج معـــا اســـتطالع 
ـــة  ـــذ والطلب ـــر التالمي اراء اس
حاولنـــا  مـــن  كل  لكـــن 
رفضـــوا  بهـــم  االتصـــال 
التحـــدث وفضلـــوا الصمـــت 
بـــل ان البعـــض اســـتنكر 
ـــذا  ـــل ه ـــرح مث ـــا ان نط علين
ــور  ــاء امـ ــى اوليـ ــر علـ االمـ
ــي  ــة فـ ــم غايـ ــذ هـ تالميـ
ـــم  ـــا نته ـــا كن ـــة، وكأنن النظاف
ــة. ــدم النظافـ ــم بعـ ابناءهـ

ــدارس  ــدراء المـ ــا مـ امـ
ــا  ــم ايضـ ــوا هـ ــد رفضـ فقـ
التحـــدث عـــن المشـــكلة 
اتهـــام  موضـــع  وكأنهـــم 
الذعـــر  اثـــارة  وخشـــية 
ــا بـــرر  بيـــن التالميـــذ كمـ
احدهـــم ذلك،باســـتثناء ادارة 
مدرســـة واحـــدة اشـــترطت 
علينـــا عـــدم ذكـــر اســـمها 
ان  حقيقـــة  متجاهليـــن 
ـــكلة  ـــل المش ـــت ال يح الصم
وال يوقـــف العـــدوى ولكـــن 
الصحيحـــة  االجـــراءات 
وحدهـــا باســـتطاعتها فعـــل 

ــك. ذلـ
القـــاء  اجـــل  ومـــن   
ـــذه  ـــة ه ـــى طبيع ـــوء عل الض
العـــدوى واخطارهـــا واســـاليب 
عالجهـــا صحيـــا، التقينـــا 
ـــو  ـــل زك ـــور حـــرب جلي الدكت
طبيـــب االمـــراض الجلديـــة 
وســـألناه  والحساســـية 
عـــن ماهيـــة هـــذه الحالـــة 
ـــا  ـــة واســـبابها وعالجه المرضي
ـــدوى  ـــدي للع ـــاليب التص واس

فأجابنـــا قائـــال :
ـــن  ـــواع م ـــالث ان ـــاك ث هن

ـــل  القم
القمـــل العـــام وقمـــل 
الجســـم وقمـــل الـــراس 

انتشـــار  وتعتبرظاهـــرة 
حالـــة  الـــراس  قمـــل 
مرضيـــة معديـــة تصيـــب 

االنـــاث اكثـــر مـــن الذكـــور 
المـــرض  ينتقـــل  حيـــث 
ـــس  ـــة التالم ـــدوى بطريق بالع
واالحتـــكاك المباشـــر امـــا 
او  الشـــعر  طريـــق  عـــن 
االغطيـــة  او  المالبـــس 
ــر)  اوالمناشـــف وكذلـــك عبـ
قراصـــات الشـــعرواالطواق ( 
ــادة  ــات وعـ ــبة للفتيـ بالنسـ
ــة او  ــكان االصابـ ــون مـ يكـ
تلتصـــق  الـــذي  المـــكان 
ـــن  ـــب م ـــات قري ـــه البويض بي
ـــى  ـــس عل ـــرأس ولي ـــروة ال ف
ــروة  ــعر او الفـ ــراف الشـ اطـ

ــها.  نفسـ
ــن  ــل بيـ ــل القمـ وينتقـ
عـــن  النـــاس  مختـــاف 
بغـــض  العـــدوى  طريـــق 
النظـــر عـــن النظافـــة وقـــد 
يصبـــح اي انســـان يتعـــرض 
ــض،  ــال للبيـ ــدوى حامـ للعـ
ـــدة  ـــرة الواح ـــث ان الحش حي
ســـتة  بحـــدود  تضـــع 
حضانـــة  ومـــدة  بيضـــات 
البيـــض ســـبعة ايـــام، أمـــا 
أعـــراض المـــرض فتتمثـــل 
بحكـــة شـــديدة وظهـــور 
حبـــوب حمـــراء صغيـــرة 

اســـفل الـــراس.
طـــرق  *ماأفضـــل 

؟  ج لعـــال ا
المـــرض  عـــالج  ــــــ 
طويلـــة  فتـــرة  يســـتغرق 
ويكـــون باســـتعمال شـــامبو 
ـــات،  ـــر بالصيدلي ـــاص متوف خ
ـــامبو  ـــذا الش ـــة ه ـــن فعالي لك
تتمثـــل فـــي القضـــاء علـــى 
ـــه  ـــط ولكن ـــه فق ـــل نفس القم
ــوض. ــى البيـ ــي علـ ال يقضـ
ــى  ــي علـ ــف نقضـ *كيـ

اذا؟  البيـــوض 
ــــــ القضاء علـــى البيوض 
ـــام  ـــالل االهتم ـــن خ ـــم م يت
ـــل  ـــك يقل ـــة الشـــعر وذل بنظاف
ـــه  ـــوض لكن ـــر البي ـــن تكاث م
التقضـــي عليهـــا نهائيـــا الن 
البيضـــة تكـــون ملتصقـــة 
بالشـــعر بمـــادة لزجـــة يصعـــب 
ازالتهـــا منـــه لذلـــك يجـــب 
ــة  ــاط خاصـ ــتعمال امشـ اسـ
ــعراو  ــيط الشـ ــة لتمشـ رفيعـ
رفـــع البيـــوض باليـــد مـــن 
الشـــعر، كمـــا ان الفئـــات 
العمريـــة المعرضـــة اكثـــر 
بالمـــرض هـــي  لالصابـــة 
ســـنوات  ثـــالث  مابيـــن 

ــنة.  ــة 11 سـ ولغايـ
جوانـــب  الســـتكمال 
الموضـــوع وتلمـــس حقيقـــة 
االصابـــات ميدانيـــا قمنـــا 
ــدارس  ــدى المـ ــارة احـ بزيـ
للتحـــري  عنـــكاوه  فـــي 
ـــا  ـــة وتحدثن ـــذه الحال ـــن ه ع
ــي  ــة التـ ــع ادارة المدرسـ مـ
اعلمتنـــا بوجـــود العديـــد مـــن 
المصابيـــن فيهـــا، ووجهـــت 
الدعـــوة الـــى وزارة الصحـــة 
الحالـــة  هـــذه  لمعالجـــة 
وكذلـــك  عامـــة  بصـــورة 
الطلبـــة  اهالـــي  حثـــت 
علـــى تعاونهـــم مـــع االدارة 
ــر  ــة اكثـ ــام بالنظافـ واالهتمـ
ــف  ــم للكشـ ــة ابنائهـ ومراقبـ
مبكـــرا  االصابـــة  عـــن 
ـــا  ـــل منه ـــا او التقلي ومعالجته

ــارها  ــع انتشـ لمنـ
ادارة  شـــكلت  وقـــد 
المدرســـة المعنيـــة التـــي 
طلبـــت عـــدم ذكـــر اســـمها 
ـــالث  ـــم ث ـــة تض ـــة خاص لجن
ــة  ــة الحالـ ــات لمتابعـ معلمـ
بتفتيـــش  قمـــن  حيـــث 
ومتابعتهـــم  الطـــالب 
هـــذه  حـــول  وتثقيفهـــم 
الحالـــة ونشـــر الوعـــي الصحـــي 
بينهـــم واالتصـــال باهاليهـــم 
مـــن اجـــل التعـــاون معهـــم 
لحـــل هـــذه الظاهـــرة أو 
الحـــد منهـــا، واهابـــت بأهالـــي 
التعامـــل مـــع هـــذه الحالـــة 
علـــى انهـــا حالـــة مرضيـــة 
ــة  ــرة مخجلـ ــت ظاهـ وليسـ
والتدعوللخـــوف واالرتبـــاك.
ومـــن هنـــا وحرصـــا 
طلبتنـــا  ســـالمة  علـــى 
االعـــزاء نجـــدد دعوتنـــا 
باهميـــة التعـــاون الجـــدي 
المـــدارس  ادارات  بيـــن 
وعوائـــل الطلبـــة والجهـــات 
الصحيـــة المختصـــة وتنظيـــم 
خاصـــة  صحيـــة  فـــرق 
لزيـــارة مختلـــف المـــدارس 
للتوعيـــة ومعالجـــة المصابيـــن 
واحتـــواء هـــذه العـــدوى 
قبـــل اتســـاعها اكثـــر ، وفـــي 
الوقـــت ذاتـــه البـــد ان نؤكـــد 
ـــم  ـــل والتكت ـــى ان التجاه عل
ــذه  ــل هـ ــال مثـ ــن يحـ لـ
االصابـــات وانمـــا الحـــل 
ـــا  ـــدي له ـــي التص ـــد ف الوحي

ومعالجتهـــا.

التالميذ يخجلون واالهل يتحرجون 
انتشار )القمل( في بعض مدارس اربيل وعنكاوا بحاجة لعالجات جدية

التكتـم علـى االصابـات وتجاهلهـا لـن يعالجانهـا والعـالج البد ان يكون 
مشـتركا بين ادارات المدارس وذوي الطلبة والجهات الصحية المختصة
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من هنا وهناك

أضيئـــت اكبـــر شـــجرة 
العالـــم  فـــي  ميـــالد 
مئـــات  مـــن  المؤلفـــة 
ــد  ــة عنـ ــوار والمنصوبـ االنـ
ـــي  ـــام ف ـــل اي ـــة قب ـــدام تل اق
بلـــدة غوبيـــو التـــي تعـــود 
الـــى القـــرون الوســـطى 
فـــي منطقـــة )اومبريـــا( 
ـــال االب  ـــا. وق ـــط ايطالي وس
فرانسيكســـو ســـودو مديـــر 
»كاريتـــاس«  جمعيـــة 
ايطاليـــا، »معنـــى هـــذا 
ـــالة  ـــي رس ـــو تبن ـــدث ه الح
جديـــدة، رســـالة قـــررت 
ــيس  ــا فرنسـ ــة البابـ حبريـ
وهـــي  عليهـــا  التركيـــز 
االهتمـــام بافقـــر الفقـــراء«.
ــؤول ان  واضـــاف المسـ
هـــذا االهتمـــام »يجـــب 
ان يظهـــر مـــن خـــالل 
التضامـــن«. وقـــد اضـــاء 
بواســـطة جهـــاز لوحـــي 
ــام  ــة امـ ــجرة العمالقـ الشـ
ـــم  ـــخاص وبينه ـــات االش مئ

الكثيـــر مـــن االوالد.
ـــالد  ـــد المي ـــجرة عي وش
ـــة  ـــا نجم ـــو تعلوه ـــي غوبي ف
وقـــد اتـــت بمبـــادرة مـــن 
العـــام  فـــي  متطوعيـــن 
1981. وهـــي مدرجـــة فـــي 
ـــام  ـــس لالرق ـــوعة غيني موس
ــجرة  ــر شـ ــية كاكبـ القياسـ
فـــي العالـــم مـــع ارتفـــاع 
750 متـــرا وعـــرض 450 

متـــرا.
الواقـــع  فـــي  وهـــي 
بنيـــة ترتكـــز علـــى اكثـــر 
مـــن الـــف لمبـــة مضيئـــة 
بالـــوان مختلفـــة )موصولـــة 
مـــن خـــالل 8500 متـــر 

تايالنـــد  دخلـــت 
ــس«  ــوعة« غينيـ موسـ
القياســـية  لألرقـــام 
بــــ)852( طفـــال صنعـــوا 
أكبـــر شـــجرة عيـــد 

ميـــالد بشـــرية.
ــال  ــدى االطفـ وارتـ
ـــراء  ـــة خض ـــات ملون قبع
وأخـــرى  وحمـــراء 
قاتمـــة اللـــون ووقفـــوا 
ــجرة  ــكل شـ ــى شـ علـ
ـــز  ـــي مرك ـــال ف ـــد مي عي
باراغـــون«  »ســـيام 
ـــوك  ـــي بانك ـــوق ف للتس
الرقـــم  لتســـجيل 

القياســـي .
تراوحـــت  و   
اعمارهـــم مابيـــن 6 و15 

 . ســـنة

حتفـــل المئـــات مـــن اهالـــي يافـــا مســـاء اليـــوم االحـــد 
، باضـــاءة اكبـــر شـــجرة ميـــالد فـــي البـــالد والتـــي يبلـــغ 
ـــبة  ـــك بمناس ـــر ، وذل ـــة الفري ـــرب مدرس ـــرا ق ـــا 16 مت ارتفاعه

عيـــد الميـــالد المجيـــد . 

ال يرتبــط تقليــد شــجرة الميــالد 
بــل  الجديــد  العهــد  مــن  بنــص 
وتقاليدهــا  الرومانيــة  باألعيــاد 
التــي قامــت المســيحية بإعطائهــا 

جديــدة. معــان 
شــجرة  الرومــان  اســتخدم  فقــد 
شــرابة الراعــي كجــزء مــن زينــة 

ال  التــي  الشــمس  ميــالد  عيــد 
: تقهــر

ومــع تحديــد عيــد ميــالد الســيد 
المســيح يــوم 25 كانــون األول ، 
أصبحــت جــزءا مــن زينــة الميــالد 
أوراقهــا ذات الشــوك  وتــم اعتبــار 
رمــزا إلكليــل المســيح، وثمرهــا 

األحمــر رمــزا لدمــه المهــراق مــن 
أجلنــا.

فيعــود  الشــجرة  اســتخدام  أمــا 
إلــى  المراجــع  بعــض  حســب 
انكلتــرا،  فــي  العاشــر  القــرن 
خاصــة  بطقــوس  مرتبطــة  وهــي 
بالخصوبــة، ولكــن هــذا التقليــد 

بأشــكال  انتشــر  أن  لبــث  مــا 
فــي  أوروبــا خاصــة  فــي  مختلفــة 
القــرن الخامــس عشــر فــي منطقــة 
األلــزاس فــي فرنســا حيــن اعتبــرت 
بـ«شــجرة  تذكيــرا  الشــجرة 
الحيــاة« الــوارد ذكرهــا فــي ســفر 
التكويــن، ورمــزا للحيــاة والنــور 

اإلنــارة  وضــع  عــادة  هنــا  )ومــن 
أول  تزييــن  تــم  وقــد  عليهــا(. 
األشــجار بالتفــاح األحمــر والــورود 

القمــاش. مــن  وأشــرطة 
وثيقــة  فــي  ذكــرت  شــجرة  وأول 
محفوظــة إلــى اليــوم، كانــت فــي 

1605ب.م. ســنة  ستراســبورغ 

لكــن أول شــجرة ضخمــة كانــت 
القصــر  فــي  أقيمــت  التــي  تلــك 
ســنة  إنكلتــرا  فــي  الملكــي 
الملكــة  عهــد  علــى  1840ب.م. 
انتشــر  بعدهــا  ومــن  فيكتوريــا، 
بشــكل ســريع اســتخدام الشــجرة 
كجــزء أســاس مــن زينــة الميــالد.

أشجار الميالد تضيء بتوهجها أرجاء العالم
سورايا تتابع ابرز اشجار الميالد لهذا العام..

الشجرة اإليطالية هي األكبر عالميا بارتفاع 750 مترا وعرض 450 مترا

أدخلوا بالدهم موسوعة غينيس
852 طفل تايلندي يصنعون من اجسادهم اكبر شجرة ميالد بشرية

ــت  ــا نصبـ ــالد ببريطانيـ ــد الميـ ــجرة لعيـ ــول شـ أطـ
ـــرا،  ـــرب إنجلت ـــمال غ ـــتر بش ـــة تشيس ـــي مقاطع ـــرا ف مؤخ
حيـــث بلـــغ طولهـــا 27,5 متـــر، وأكبـــر قطـــر لهـــا 10 
ـــام  ـــخصا 7 أي ـــن 12 ش ـــون م ـــق يتك ـــى فري ـــار. وأمض أمت

لبنائهـــا. 

اطول شجرة بريطانية

اضخم شجرة فلسطينية

مـــن الكابـــالت الكهربائيـــة( تمثـــل شـــكل شـــجرة عيـــد 
ـــة  ـــو الواقع ـــدة غوبي ـــى بل ـــرف عل ـــة تش ـــى تل ـــالد عل المي

ــا. ــمال رومـ ــرا شـ ــد 230 كيلومتـ ــى بعـ علـ
وقـــال رجـــل شـــاب »انهـــا رمـــز للوحـــدة واالخـــوة 
ـــر  ـــذا ام ـــة ه ـــة الراهن ـــل االزم ـــي ظ ـــا وف ـــل خصوص واالم

ايجابـــي«.
وقـــال رجـــل متقاعـــد »تصـــوروا ان الطائـــرات تغيـــر 
مســـارها للتحليـــق فـــوق الشـــجرة النـــه كلمـــا ابتعدنـــا 

عنهـــا كلمـــا كان المنظـــر اجمـــل«.

شجرة الميالد اللبنانية
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 مال اللـــه فرج
 

ــة  ــن السياسـ ــدا عـ بعيـ
ـــلطة  ـــا، والس ـــول الغامه وحق
ــرع  ــا، قـ ــا وآثامهـ وخفاياهـ
ـــذار  ـــرس ان ـــر ج ـــول مثي تح
ـــا  ـــات ينتظرن ـــا ب ـــر لم خطي
ربمـــا مـــن بـــؤس المصيـــر.
نبـــأ  يشـــير  حيـــث   
عاجـــل اننـــا ربمـــا بتنـــا نقـــف 
علـــى بوابـــة عصـــر غريـــب 
ــل  ــيختلط الحابـ ــب سـ مريـ
تتحـــول  بالنابـــل،  فيـــه 
فيـــه الدجاجـــات الوديعـــات 
ـــة  ـــة شرس ـــة عنيف ـــى ديك ال
ــي  ــه فـ ــة، وكان اللـ مفترسـ
عـــون الديكـــة الحقيقيـــة 
ســـترضخ  ربمـــا  التـــي 
ـــات  ـــلطة الدجاج ـــرة لس صاغ
ـــتختل  ـــا س ـــة وعنده االرهابي
ـــع  ـــية وتضي ـــة الجنس المعادل
وااللتزامـــات  الحقـــوق 

ــة. الزوجيـ
نـــادرة  حالـــة  ففـــي 
ــة  ــت دجاجـ ــة تحولـ وغريبـ
ـــت التـــزواج  ـــى ديـــك وحاول ال
الدجاجـــات،  باقـــي  مـــع 
وراحـــت تضـــرب بعنـــف 
الديكـــة  مـــن  العديـــد 
ـــي  ـــم ف ـــح به ـــة وتطي المقاتل
التـــي  النـــزاالت  جميـــع 
خاضتهـــا ضدهـــم وهـــي 
الشـــارع  فـــي  تتمخطـــر 
ذهابـــا وايابـــا وتتحـــرش 
وبهـــذا  الدجاجـــة  بتلـــك 
ــا  ــرب ذاك ممـ ــك وتضـ الديـ
ـــة  ـــن الديك ـــر م ـــع بالكثي دف
يتباهـــون  كانـــوا  الذيـــن 
بذكوريتهـــم الديكيـــة إلـــى 
الهـــرب مـــن امامهـــا واال 
تعرضـــوا لالهانـــة واالعتـــداء 
ــا  ــاب إمعانـ ــا لالغتصـ وربمـ

ــم. ــي اذاللهـ ــا فـ منهـ
هـــذه الواقعـــة ليســـت مـــن 
نســـج الخيـــال وانمـــا هـــي 
ـــي  ـــدث ف ـــي ح ـــول حقيق تح
كركـــوك . ويوضـــح صاحـــب 
ـــة(:  ـــة )المتديك ـــذه الدجاج ه
)بـــدأت دجاجتـــي قبـــل اكثـــر 
مـــن شـــهر بالتحـــول الـــى 
ديـــك، وبـــدأت تصرفاتهـــا 
تتغيـــر وأخـــذت أالحـــظ هـــذا 
ــمعت  ــد أن سـ ــر بعـ التغييـ
اثنيـــن  ديكيـــن  صـــوت 
ـــتغربت أول  ـــر واس ـــي الفج ف
ـــوت  ـــه ص ـــت ان ـــر وظنن االم
ـــك  ـــي الامل ـــاري الن ـــك ج دي
ــة  ــدا ودجاجـ ــكا واحـ اال ديـ
واحـــدة مـــن نـــوع الهراتـــي 
وهـــو نـــوع لـــه قـــدرات 
ومهـــارات قتاليـــة عاليـــة (.
ويضيـــف: )كنـــت اضـــع 
الدجاجـــة مـــع زوجهـــا الديـــك 

الهراتـــي والحظـــت انهـــا 
ـــه بقســـوة  ـــوم بضرب ـــت تق كان
ـــى ان  ـــر ال ـــل االم ـــى وص حت
ـــا  ـــه وخوف ـــاء من ـــيل الدم تس
علـــى هـــذا الديـــك الـــذي 
اعتـــز بـــه الـــذي يصـــل 
ـــى 600 دوالر قمـــت  ســـعره ال
عنـــه  الدجاجـــة  بفصـــل 
ــا فـــي  ووضعـــت كال منهمـ
غرفـــة ورحـــت اراقـــب مـــا 
ـــن  ـــة م ـــن الدجاج ـــدر ع يص
تصرفـــات، وامـــام دهشـــتي 
واســـتغرابي اخـــذت تصيـــح 
ـــك وراحـــت  ـــح الدي كمـــا يصي
ـــض  ـــع البي ـــن وض ـــع ع تمتن
عـــدا 12 بيضـــة وضعتهـــا 
ـــي  ـــا مع ـــرة وجوده ـــة فت طيل
ــة  ــذ قرابـ ــام، ومنـ ــذ عـ منـ
شـــهر او أكثـــر لـــم تضـــع 
ـــن  ـــذت حي ـــة، وأخ ـــة بيض أي
ـــه  ـــك تهاجم ـــع الدي ـــا م اضعه
بضـــراوة وتضربـــة بقســـوة(.

ــذه  ــير صاحـــب هـ ويشـ
ـــيا  ـــة جنس ـــة المتحول الدجاج
ـــة  ـــن راضي ـــم تك ـــا ل ـــى انه ال
عـــن جنســـها، فبعـــد أن 
اعتـــادت علـــى وضـــع البيـــض 
أشـــهر،  ثمانيـــة  لمـــدة 
فجـــأة وبـــدون مقدمـــات 
تحولـــت الـــى ديـــك ونبـــت 
لهـــا عـــرف قرمـــزي اللـــون 
ـــر  ـــد الفج ـــح عن ـــدأت تصي وب
وراحـــت  الديكـــة،  كمـــا 
الجديـــد  دورهـــا  تتقـــن 
ــارع  ــذت تتصـ ــة وأخـ ببراعـ
مـــع الديكـــة بـــل وتحـــاول 

ــات  ــن الدجاجـ ــرب مـ التقـ
ـــات  ـــة عالق ـــن وإقام ومغازلته
ـــن،  ـــزاوج معه ـــية و الت جنس
كمـــا انهـــا اصبحـــت اكثـــر 
عدائيـــة وتهاجـــم كل ديـــك 
تصادفـــه وتضربـــه بشراســـة 
كرامتـــه  لســـحق  ربمـــا 
ـــه  ـــقاط هيبت ـــة( والس )الديكي
ــن. ــام اآلخريـ ــة أمـ الذكوريـ
التحـــول  هـــذا  إن 

الحيوانـــي الخطيـــر ربمـــا 
ـــط  ـــى نم ـــه عل ـــى بافرازات الق
الحيـــاة البشـــرية محدثـــا 
الكثيـــر مـــن المتغيـــرات 
فـــي العالقـــات االنســـانية 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، وبعـــد 
ان كانـــت المـــرأة المرهفـــة 
مثـــل النســـمة، الشـــفافة 
الرقيقـــة  الحلـــم،  مثـــل 
كأجنحـــة الفراشـــة ضحيـــة 
للعنـــف الذكـــوري الـــذي 
يمـــارس ســـلطته االجتماعيـــة 
ـــي  ـــوي والزوج ـــلطه االب وتس
التفـــه  ربمـــا  عليهـــا 
االســـباب كونهـــا الطـــرف 
االضعـــف فـــي المعادلتيـــن 
ـــا،  ـــرية مع ـــة واالس االجتماعي
ســـياقات  اخـــذت  فقـــد 
ـــر  ـــي التغي ـــة ف ـــذه المعادل ه
ـــذ  ـــة، واخ ـــات معاكس باتجاه
يشـــق  النســـوي  العنـــف 
وقـــوة  بســـرعة  طريقـــه 
علـــى  بافرازاتـــه  ليلقـــي 
ربمـــا  الذيـــن  الرجـــال 
ــول  ــم للتحـ ــيلجأ بعضهـ سـ
ـــاء  ـــف النس ـــى صن ـــيا ال جنس
ــف  ــات وللعنـ ــا لالهانـ تالفيـ
النســـوي، ووفقـــا لنتائـــج 
احصائيـــات امريكيـــة علـــى 
مســـتوى العالـــم بأكملـــه 
فـــان 28% مـــن النســـاء 
ــال  ــن الرجـ ــن يضربـ اصبحـ

ــم. ــي العالـ فـ
واكبـــر نســـبة كانـــت 
 %30 وهـــي  مصـــر  فـــي 
تليهـــا المانيـــا بنســـبة %23 

ثـــم الواليـــات المتحـــدة 
ـــر  ـــا، آلخ ـــبة 20%، وطبق بنس
إحصائيـــة للمركـــز القومـــي 
االجتماعيـــة  للبحـــوث 
ــن  ــإن 38% مـ ــة فـ المصريـ
ــوا  ــن باتـ ــال المصرييـ الرجـ
يتعرضـــون للضـــرب مـــن 
ـــا  ـــذا م ـــم، وه ـــل زوجاته قب
دفعهـــم إلنشـــاء مؤسســـات 

تطالـــب بحقوقهـــم.  

اقليـــم  فـــي  امـــا   
ــع  ــا مـ ــتان وتزامنـ كوردسـ
الوطنيـــة  الحملـــة  بـــدء 
ضـــد  العنـــف  لمناهضـــة 
المـــرأة، كشـــف ســـكرتير 
رجـــال  اتحـــاد  منظمـــة 
ــن  ــاب عـ ــتان النقـ كوردسـ
ـــف  ـــة عن تســـجيل )163( حال
ـــم  ـــي االقلي ـــال ف ـــد الرج ض
ـــن  ـــم، م ـــل زوجاته ـــن قب م
ـــل  ـــت حـــاالت قت بينهـــا س
ايـــدي  علـــى  للرجـــال 
زوجاتهـــم او بمســـاعدتهن 
ـــي  ـــار، ف ـــة انتح ـــع 40 حال م
حيـــن س،جلـــت خـــالل 
الماضـــي خمـــس  العـــام 
حـــاالت للعنـــف الجســـدي 
ضـــد الرجـــال و41 حالـــة 
خيانـــة زوجيـــة و27 حالـــة 
ــنين و7  ــال مسـ ــرد رجـ طـ
علـــى  اســـتيالء  حـــاالت 
الراتـــب الشـــهري للـــزوج 
ـــا وســـت  ـــة انتحـــار حرق وحال
ـــى  ـــل للرجـــال عل حـــاالت قت
ممـــا  زوجاتهـــم،  ايـــدي 
يســـتدعي بالضـــرورة التوســـع 
ـــة  ـــات الخاص ـــة المنظم باقام
ـــد  ـــال ض ـــن الرج ـــاع ع بالدف

ــوي. ــف النسـ العنـ
ـــت  ـــي الوق ـــك وف ـــى ذل ال
الـــذي تحولـــت فيـــه تلـــك 
الكركوكيـــة  الدجاجـــة 
ــة  ــة الوادعـ ــة الحالمـ الرقيقـ
ـــك دمـــوي  ـــى دي المســـالمة ال
فـــإن  وشـــرس،  عنيـــف 
ذلـــك التحـــول الحيوانـــي 
ـــن  ـــعة م ـــات واس ـــز قطاع حف
ـــة  ـــري لممارس ـــس البش الجن
فبعـــض  ذاتـــه،  التحـــول 
المـــدراء العاميـــن الذيـــن هـــم 
اشـــبه بالديكـــة الشرســـة فـــي 
دوائرهـــم ومنازلهـــم فـــي هذه 
ـــا  ـــرعان م ـــك س ـــة او تل الدول
ــات  ــى دجاجـ ــون الـ يتحولـ
وديعـــة امـــام ســـكرتيراتهم 
الفاتنـــات بينمـــا تتحـــول 
ــة  ــى ديكـ ــكرتيراتهم الـ سـ
كمـــا  الموظفيـــن،  امـــام 
المســـؤولين  معظـــم  أن 
خصوصـــا، فـــي دول العالـــم 
الثالـــث والرابـــع والخامـــس 
والعاشـــر الذيـــن اعتـــادوا 
ـــة  ـــة ادوار الديك ـــى ممارس عل
القويـــة الحازمـــة المبدئيـــة 
ــعوبهم،  ــام شـ ــة امـ الشرسـ
ـــى  ـــون ال ـــا يتحول ـــرعان م س
امـــام  دجاجـــات وديعـــة 
ــدول  ــؤولي الـ ــاء ومسـ رؤسـ
يعـــودون  ثـــم  االخـــرى، 
لممارســـة االدوار الديكيـــة 
ـــة  ـــة الثوري ـــى المبدئي بمنته
ـــة.  ـــم الوطني ـــل حدوده داخ

ــن  ــا نحـ ــب علينـ ــف يجـ كيـ
ـــك  ـــالد المل ـــوم مي ـــتقبل ي أن نس
الســـماوي ؟ الـــذي ال يعطينـــا 
فحســـب،  المؤقتـــة  الجائـــزة 
ــا  بـــل المجـــد األبـــدي، ويجعلنـ
مـــن  الشـــرف  ال  مســـتحقين، 
الرئاســـة األرضيـــة التـــي تنتقـــل 
ـــل  ـــف، ب ـــى الخل ـــلف إل ـــن الس م
الملكـــوت الســـماوي الـــذي ال 
خلـــف لـــه. أم ا الوحـــي اإللهـــي 
ـــا :  ـــد لن ـــاء المع ـــن العط ـــول ع فيق
ـــمعته أذن  ـــن وال س ـــره عي ـــم ت »ل
ـــا  ـــر م ـــب بش ـــى قل ـــر عل وال خط
أعـــده اللـــه للذيـــن يحبونـــه« ) 
أشـــعياء 64: 4 وكورنثـــوس2: 9 ( 
ـــا  ـــي نرتديه ـــل الت ـــي الحل ـــا ه فم
ـــوك  ـــك المل ـــنا؟ إن مل ـــن نفوس لنزي
ال يطلـــب الحلـــل الفاخـــرة، بـــل 
نفوســـا مخلصـــة. ال ينظـــر إلـــى 
ـــوب  ـــى القل ـــل إل ـــد، ب ـــة الجس زين
يدهـــش  ال  تخدمـــه.  التـــي 
للمعـــان المنطقـــة الفانيـــة التـــي 
يتمنطـــق بهـــا علـــى الحقويـــن، 
بـــل يبتهـــج بالعفـــاف المصـــون 
ـــهوة  ـــى كل ش ـــل ب عل ـــذي يتغ ال
ــك  ــى الملـ ــرع إلـ ــة. فلنسـ مخزيـ
الســـماوي متمنطقيـــن بااليمـــان 

مـــت شـــحين بالرحمـــة.
ــه، فليزيـــن  مـــن أحـــب اإللـ
ــرى  ــاه، ليـ ــظ وصايـ ــه بحفـ نفسـ
ــر  ــه، فيسـ ــي بـ ــا الحقيقـ إيماننـ
بنـــا كثيـــرا ، إذ يـــرى طهارتنـــا 
قلوبنـــا  فلنصـــن  الروحيـــة. 
شـــيء،  كل  قبـــل  بالعفـــاف 
ــتقبل  ــا، ولنسـ ــدس أرواحنـ ولنقـ
ـــود  ـــدوس المول ـــيد الق ـــيء الس مج
ــارة.  ــة الطهـ ــذراء فائقـ ــن العـ مـ
ــاء،  ــدا أنقيـ ــن عبيـ ــن نحـ ولنكـ
ألن مـــن يظهـــر دنســـا فـــي 
ذلـــك اليـــوم فهـــو ال يحتـــرم 
ميـــالد المســـيح بـــل يحضـــر 
ــد،  ــيد بالجسـ ــة السـ ــى حفلـ إلـ

ـــن  ـــدة ع ـــى بعي ـــه فتبق ـــا روح وأم
المخلـــص، ألن الرجـــس ال يشـــترك 
ـــع  ـــل م ـــع القديســـين، وال البخي م
ـــع  ـــد م ـــم، وال الفاس ـــم الرحي الكري
ـــا  ـــه ر ذواتن ـــه لنط ـــي. وعلي البتول
مـــن أدران الخطيئـــة مســـتقبلين 
ــه  ــيدنا، لنمـــأل خزائنـ ميـــالد سـ
ـــي  ـــف ف ـــة ونخف ـــا المتنوع بالهداي
ـــى ونعـــزي  ـــك اليـــوم هـــم الحزان ذل
الباكيـــن، فـــال يحســـن أن نـــرى 
ــدا  ــد، واحـ ــيد الواحـ ــد السـ عبيـ
مســـرورا مرتديـــا حلـــة فاخـــرة، 
ـــة.  ـــا بالي ـــدي ثياب وآخـــر بائســـا يرت
ــام  ــوان الطعـ ــم بألـ ــد مفعـ الواحـ
ــا  ــا . ومـ ــو ر جوعـ ــر يتضـ واآلخـ
ــب  ــا نطلـ ــا حينمـ ــر صالتنـ تأثيـ
قائليـــن: نجنـــا مـــن الشـــرير، 
ونحـــن ال نريـــد أن نرحـــم إخوتنـــا. 
ـــد  ـــرب تري ـــيئة ال ـــت مش ـــإذا كان ف
أن تعطـــي نصيبـــا للفقـــراء فـــي 
النعمـــة الســـماوية، فلمـــاذا ال 
ــي  ــا فـ ــتركون معنـ ــم يشـ ندعهـ
الخيـــرات األرضيـــة ؟ نعـــم: ال 
يجـــوز لإلخـــوة فـــي األســـرار 
أن يكونـــوا غربـــاء، الواحـــد عـــن 
اآلخـــر بســـبب المقتنيـــات. إننـــا 
ـــدى الســـيد  ـــا ل ـــفعاء لن نكســـب ش
عندمـــا نطعـــم علـــى نفقتنـــا الذيـــن 
يقدمـــون الشـــكر للـــه. فـــإذا مـــج د 
ـــك  ـــا لذل ـــب نفع ـــه يجل ـــر الل الفقي

الـــذي بإحســـانه مـــج د اللـــه.
ــذر  ــدس ينـ ــاب المقـ إن الكتـ
ــون  ــذي يكـ ــان الـ ــل اإلنسـ بالويـ
ــم  ــى اسـ ــف علـ ــطة للتجديـ واسـ
ـــون  ـــن يك ـــد بالســـالم، م ـــه، ويع الل
ــه. إن  ــم اللـ ــد اسـ ــببا لتمجيـ سـ
الحســـنات  يعطـــي  المحســـن 
ـــه  ـــى الل ـــك إل ـــل بذل ـــده فيتوس وح
ــل علـــى  ــدة، ويحصـ ــواه عديـ بأفـ
مـــا لـــم يجســـر أن يطلبـــه مـــن 
ـــده  ـــا يري ـــال م اآلب الســـماوي، وين
بشـــفاعة الذيـــن أحســـن إليهـــم.

ديـــوك ... ودجاجــــات
العنف النسوي ضد الرجال يطال 38% من 
المصريين ويصيب )163( رجال في االقليم

كيف يجب علينا أن نستقبل 
عيد ميالد المسيح؟

 االب إمبروسيوس أسقف ميالن
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 بعــد جــدال طويــل أراقــت 
ــا  ــاء وجهه ــن م ــر م ــه الكثي في
ــع  ــارة وبائ ــع الخضــار ت ــن بائ بي
ــارة أخــرى، اســتطاعت  اللحــم ت
تلــك الســيدة الفقيــرة، ديــال أن 
توفــر دوالرا وســبعة وثمانيــن 
ــغ  ــد المبل ــادت ع ــنتا، و أع س
ثــالث مــرات، فلــم يــزدد شــيئا، 
فمــا العمــل وغــدا عيــد الميالد؟
تبكــي  وأخــذت  جلســت 
واثقــة أن حياتهــا ليســت ســوى 
قليــل مــن الســعادة وكثيــر مــن 

ــزان.  األح
لقــد حاولــت طــوال الشــهور 
الماضيــة توفيــر المــال لهــذه 
جميــع  ولكــن  المناســبة، 
ــدا  ــل، فغ ــاءت بالفش ــا ب جهوده
هــو عيــد الميــالد وليــس لديهــا 
مــا يكفــي لشــراء هديــة لزوجهــا 

ــه. ــق ب ــم، تلي جي
اســتدارت ديــال فجــأة صــوب 
المــرآة الطويلــة الموضوعــة بيــن 
ــى  ــرت إل ــة ونظ ــي الغرف نافذت
عينيهــا  فــي  فبــرق  نفســها، 
وميــض خاطــف ســرعان مــا 
إنطفــأ وهــي تنظــر إلــى وجههــا 
لــم تفكــر طويــال  الشــاحب، 
ــعرها  ــراح ش ــق س ــل أن تطل قب
ــا  ــاب م ــه ينس ــل وتترك الجمي

ــاب.  ــه أن ينس ــاء ل ش
تعانــق شــعر ديــال البنــي 
المتدفــق كالشــالل والــذي نــزل 
دون مســتوى ركبتيهــا مــع ثوبها 
األبيــض ليرســما معــا لوحــة لــم 
تخطــر علــى بــال انســان، ولكــن 
ســرعان مــا قطعــت ديــال علــى 
ــك المشــهد الجميــل،  نفســها ذل
فلقــد قدحــت فــي رأســها فكــرة 
ذرفــت مــن أجــل تنفيذهــا مــر 
الدمــوع. شــدت شــعرها وارتــدت 
البنيــة  وقبعتهــا  معطفهــا 

رشــيقة  وبحركــة  القديمــة، 
وخطــى ســريعة ، وجدت نفســها 
حتــى  الشــارع،  فــي  تســير 
ــب  ــة كت ــى الفت ــت إل إذا وصل
عليهــا: محــالت مــدام ســفروني 
ــواع الشــعر، تســابقت  لجميــع أن
داخــل  واندفعــت  قدماهــا، 

ــاس.  ــة األنف ــل مقطوع المح
ســألت ديــال صاحبــة المحل 

: هــل تشــترين شــعري؟
أجابتهــا صاحبــة المحــل: 
ــك  ــي قبعت ــتريه، ارفع ــم أش نع

ولنــرى.
قبعتهــا،  ديــال  رفعــت 
فتدفــق شــالل الشــعر البنــي 
الجميــل. قالــت صاحبــة المحــل 
وهــي تتلمــس خصــال مــن شــعر 
زبونتهــا بيــد متمرســة: عشــرون 

دوالرا.
ــال: حســنا، أعطنــي  ردت دي
ــدا  ــال جه ــر دي ــم تدخ المبلغ.ل
التاليتيــن  الســاعتين  خــالل 
اللتيــن مرتــا بســرعة البــرق 
وهــي تبحــث فــي المتاجــر عــن 
هديــة لزوجهــا الحبيــب، وأخيــرا 
وجــدت ضالتهــا، فهــذه السلســلة 
الفضيــة الجميلــة ذات القيمــة 
ــا  ــو أنه ــا ل ــت كم ــة كان العالي
ــم  ــم، ث ــل جي ــن أج ــت م صنع
ــة. ــاعته الذهبي ــب س ــا تناس أنه
ــد  ــع الواح ــى دف ــارعت إل س
والعشــرين دوالرا ثمــن السلســلة 
ثــم  المتجــر،  صاحــب  إلــى 
برفقــة  شــقتها  إلــى  عــادت 
والثمانيــن  والســبعة  الهديــة 

ســنتا المتبقيــة.
بــدأت  وصولهــا  حــال   
بتصفيــف مــا تبقــى مــن شــعرها 
حبهــا  بدافــع  فقدتــه  الــذي 
مهمــة  كانــت  وإن  لزوجهــا، 
لملمــة الحطــام شــبه مســتحيلة، 
أقــل  لكنهــا اســتطاعت فــي 
مــن ســاعة أن تتــوج رأســها 

بمــا تبقــى لهــا مــن خصــل 
شــعرها. القصيــرة. أمعنــت النظــر 
ــه  ــدا كأن ــذي ب ــا ال ــى وجهه إل
تحــدث  وهــي  تلميــذ  وجــه 
ــي  ــم يقتلن ــة: إذا ل ــها قائل نفس
ــبهني  ــا سيش ــه حتم ــم، فإن جي
ــام  ــي تم ــة. ف ــات الكنيس بمغني
الســابعة مســاءا، جهــزت القهــوة 
ــام العشــاء،  ــأت لطهــي طع وتهي
ــا  ــا عوده ــذي م ــم ال ــن جي لك
ــده  ــن موع ــر ع ــر، تأخ أن يتأخ
ــدا  ــد ب ــم تج ــرة، فل ــذه الم ه
مــن انتظــاره قــرب بــاب الشــقة 
حاملــة معهــا السلســلة الفضيــة. 

شــحب وجههــا وهــي تنصت 
إلــى وقــع أقدامــه، فأخــذت 
تصلــي للــه قائلــة: أتوســل إليــك 
يــا رب! اجعلنــي أبــدو فــي 
عينيــه جميلــة كمــا كنــت! لــم 
تكــد تكمــل صالتهــا حتــى فتــح 

ــاب ودخــل.  ــم الب جي
ــاب  ــد الب ــم عن ــمر جي تس
تتفحصــان  عينــاه  وانطلقــت 
ديــال بنظــرة لــم تجــد لهــا 
فرائصهــا،  فارتعــدت  تفســيرا، 
فهــي ليســت نظــرة تعجــب وال 

خــوف وال حتــى غضــب.
وقــد  إليهــا  ينظــر  كان 
ــر  ــه تعابي ــى وجه ــمت عل إرتس
غريبــة لــم تكــن بحســبانها، 
تندفــع  الــذي جعلهــا  األمــر 
تقــول:  وهــي  باكيــة  نحــوه 
ال  أرجــوك!  جيــم!  حبيبــي 
تنظــر إلــي هكــذا! لقــد قصصــت 
شــعري وبعتــه ألننــي ال أتحمــل 
ــالد دون أن  ــد المي ــر عي أن يم
إن  صدقنــي  شــيئا...  أهديــك 
ــا،  ــرعة... هي ــو بس ــعري ينم ش
ــعيد  ــالد س ــد مي ــي عي ــل ل ق
ــة! آه  ــذه الليل ــل ه ــا نحتف ودعن
ــك  ــة تل ــم جميل ــدري ك ــو ت ل
الهديــة التــي اشــتريتها لــك.

ســألها جيــم متعجبــا : مــاذا 
تقوليــن! لقــد قصصــت شــعرك؟

أجابــت ديــال: نعــم لقــد 
تــزال  أال  وبعتــه...  قصصتــه 
تحبنــي كمــا فــي الســابق؟ فأنــا 
ــر،  ــم أتغي ــا ل ــا أن ــم أزل كم ل

بشــعري أو بــدون شــعري.
ــن  ــث ع ــو كان يبح ــا ل كم
ــي  ــره ف ــال بنظ ــا، ج ــيء م ش
متســائال:  قــال  ثــم  الغرفــة، 
ــد ذهــب؟ تقوليــن إن شــعرك ق
ردت ديــال: ال تجهــد نفســك 
ــك،  ــت ل ــا قل ــي البحــث، فكم ف

المؤلف في سطور..
ولــد )وليــم ســيدني بورتــر( وإن شــئت )أو هنــري( عــام 1862فــي 
الواليــات المتحــدة وتــرك الدراســة وهــو فــي الخامســة عشــرة 
ثــم  للمواشــي  مربيــا  ثــم  لألدويــة  فــي مذخــر  عامــال  ليصبــح 
موظفــا فــي أحــد المصــارف ثــم محــررا ومراســال صحفيــا وكاتبــا 

قصصيــا.
وعلــى إثــر إدانتــه بتهمــة االختــالس، زج بــه فــي الســجن ســنة 
1898، وهنــاك، بــدأ بكتابــة القصــص القصيــرة وبيعهــا لمجلــة 
)نكلــور( العالــة ابنتــه ، وحطمــت أولــى قصصــه )صيــاح الديــك( 

قضبــان الســجن فــي عــام 1899. 
توفــي بــداء تلــف الكبــد عــام 1910 ويعــد أحــد رواد أدب القصــة 
القصيــرة فــي أميريــكا والعالــم، كيــف ال، وهــو الكاتــب لمــا 

يزيــد عــن الســتمائة قصــة قصيــرة. 

ادب وثقافة

من االدب العالمي 
هديــة عيــد الميــالد

ولد الرفق يوم مولد عيسى
 والمروءات والهدى والحياء

وازدهى الكون بالوليد وضاءت 
 بسناه من الثرى األرجاء

وسرت آية المسيح كما يسري 
 من الفجر في الوجود الضياء

تمأل األرض والعوالم نورا 
 فالثرى مائج بها وضاء

ال وعيد، ال صولة، ال انتقام 
 ال حسام، ال غزوة، ال دماء

ملك جاور التراب فلما 
 مل، نابت عن التراب السماء

وأطاعته في اإلله شيوخ 
 خشع، خضع له، ضعفاء

أذعن الناس والملوك إلى ما 
 رسموا، والعقول والعقالء

فلهم وقفة على كل أرض 
 وعلى كل شاطئ إرساء

ولـد الرفـق يوم 
مولد عيسـى

سدني بورتر

امير الشـعراء : احمد شـوقي

المغاره 
وسعت السما

اسماء طنوس

يسوع ولد في أرضنـا
جـاب السالم ألجلنـا

يا عالي مجدك في السما
أعطيت يسوع فادي لنـا

نورت العالم بيسـوع
والباكـي نشفتله دموع

يا نعمة ألله هالينبـوع
في العطش هو بيروينـا
أصبح لنـا درب الحيـاة
درب الخالص والنجـاة

هو الطريـق لإلله
بـاب الخراف راعينـا

يسوع ولد مثـل الفقيـر
وهو الغني مثله ما يصير
ولعالي تواضع وهو كبير

جـاي تيحنن علينـا
يسـوع الرحمه بيكفينـا
فرش سالمه عالدروب
زرع محبه في القلـوب

بروايحه عطرنا المحبوب
عطر المسيـح بيداوينـا

األمــر...  وانتهــى  بعتــه  إننــي 
إنهــا ليلــة عيــد الميــالد يــا 
جيــم! ارحمنــي! أقســمت عليــك 
بشــعري الــذي قصصتــه مــن 
ــد يكــون  ــي، ق ــك ان ترحمن أجل
ــي  ــن حب ــن لك ــه ثم ــعري ل ش
لــك ال يقــدر بثمــن... واآلن مــاذا 
ــع  ــل أض ــزي؟ ه ــا عزي ــول ي تق

ــم أم ال؟ ــق اللح ــك طب ل
أحاطهــا جيــم بذراعيــه قبــل 
ــة  ــه علب ــن معطف ــرج م أن يخ
ــو  ــدة وه ــى المنض ــا عل ويضعه
يقــول: ال تخطئــي بحقــي يــا 
ديــال! مــا كان شــعرك المقصــوص 
يــا  لــك  حبــي  مــن  ليقلــل 
فتحــت  لــو  لكنــك  مدللتــي، 
هــذه العلبــة ألدركــت الســر وراء 

صدمتــي. 
انهالــت أصابــع ديــال البريئــة 
علــى العلبــة تمزيقــا، ثــم صرخت 
ــى  ــول إل ــا تح ــرعان م ــرح س بف
قلبهــا  يســتطع  لــم  حســرة 
ــكاءا  ــت ب ــا، فبك ــر إخفاءه الصغي
ــوي  ــة تحت ــف ال؟ والعلب ــرا كي م
علــى مشــبك الشــعر الجميــل 
المصنــوع مــن المحــار والمرصــع 
ــه  ــذي يتناســب لون بالجواهــر وال
ــذي  ــل ال ــعرها، ب ــون ش ــع ل م

ــاعات. ــل س ــعرها قب كان ش
ذاتــه  المشــبك  ذلــك  كان 
الــذي رف قلــب ديــال نحــوه منــذ 
ــة  ــي واجه ــوم ف ــه ذات ي أن رأت
إحــد المحــال، لكنهــا كانــت 
تعــي جيــدا أنــه لــم يصنــع لهــا 
ــم  ــذا ل ــن، ل ــظ الثم ــه باه كون
ــو لمــرة واحــدة  ــع ول تكــن تتوق
وقــد  اآلن،  أمــا  تمتلكــه،  أن 
أصبــح بمتنــاول يدهــا، فإنهــا 
ــذي  ــعر ال ــك الش ــد تمتل ــم تع ل

ــه. ــبكه ب تش
ضمــت المشــبك إلــى صدرهــا 
وقــد ارتســمت علــى وجههــا 
ــول:  ــي تق ــة وه ــامة متفائل ابتس
ال تقلــق يــا جيــم! فــإن شــعري 

ــو. ــريع النم س
أدركــت أن جيــم لــم يــر 
هديتــه بعــد، لــذا قفــزت بســعادة 
وهــي تريــه السلســلة الفضيــة 
األنيقــة قائلــة: أليســت رائعــة يــا 
ــا  ــك عنه ــت ل ــد بحث ــم؟ لق جي
المدينــة...  محــالت  كل  فــي 
ســتنظر إلــى ســاعتك مئــة مــرة 
فــي اليــوم عندمــا تعلقهــا بهــا... 
هيــا! أعطنــي ســاعتك! أريــد 
ــذه  ــع ه ــدو م ــف تب أن أرى كي

ــلة.  السلس
ــدال مــن أن يعطيهــا  لكنــه ب
ــة  ــى األريك ــتلقى عل ــاعته، اس س
واضعــا يديــه خلــف رأســه وهــو 
ــا  ــرك هداي ــما: لنت ــول مبتس يق
عيــد الميــالد جانبــا بعــض الوقت 
ــاعتي  ــت س ــد بع ــتطرد، لق واس
ــال  ــى الم ــل عل ــة ألحص الذهبي
ــك هــذا  ــي لكــي أشــتري ل الكاف
ــن  ــم ال تأتي ــبك... واآلن، ل المش

ــي؟ ــا عزيزت ــق اللحــم ي بطب
بحــوزة  يكــن  لــم  نعــم، 
عائلــة ديلنكهــام الصغيــرة مــا 
ــزوج  ــاعة ال ــن س ــن م ــو أثم ه
الذهبيــة التــي ورثهــا عــن آبائــه 
ــذي  وأجــداده، وشــعر الزوجــة ال
ــون،  ــا يقول ــرأة كم ــاج الم ــو ت ه
ــا،  ــدون هداي ــذا احتفــال ب وهك
لكــن ربمــا كانــت مشــاعرهما 
ــة  الحقيقيــة اثمــن واروع مــن اي

ــة. ــة مادي هدي
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ــي  ــم ف ــول العال يتح
الخامــس والعشــرين مــن 
عــام  كل  االول  كانــون 
، ابتهاجــا بعيــد ميــالد 
يســوع المســيح ، الــى 
كوكــب متوهــج بمشــاعر 
البهجــة والفــرح وااليمان، 
االضــواء  فــي  يســبح 
ــه وباالشــجار التــي  الملون
حلــل  ابهــى  ترتــدي 
بابــا  وبصــور  الزينــة 
نوئيــل وبااللعــاب الناريــة 
مختلفــة  وبمجســدات 
لمغــارة بيــت لحــم حيــث 
ــد المخلــص متمازجــة  ول
ــس  ــس الكنائ ــرع نواقي بق
الليــل  منتصــف  فــي 
الروحيــة  وبالتراتيــل 
ــس  ــي تالم ــفيفة الت الش
القلــوب برهافتهــا وتنعش 
بايحاءاتهــا  النفــوس 
ــردد  ومضامينهــا حيــث ي
رتــل  كمــا  المؤمنــون 
مالئكــة الــرب قبــل أكثــر 
مــن الفــي عــام فــي تلــك 
ــة  ــة قارس ــة التأريخي الليل
غيــرت  التــي  البــرودة 
 : العالــم وقيمــه  وجــه 
ــى  ــي العل ــه ف )المجــد لل
الســالم  االرض  وعلــى 
ــر(  ــي البش ــرة لبن والمس
بينمــا تنطلــق التهانــي 
كل  مــن  والتمنيــات 
ــاء  ــه احتف ــوب المؤمن القل

وابتهاجــا بعيــد ميــالد 
ــة والســالم  رســول المحب
والمخلــص  المعلــم 
والفــادي الســيد المســيح 

عليــه الســالم. 
يصبــح  وحيــث 
بلوحــة  أشــبه  العالــم 
حيــة للمحبــة متحــوال 
أروع  مــن  واحــد  الــى 
وأوســع وابهــى كرنفــاالت 
الفــرح التــي تليــق بهــذه 
المناســبة الروحية الجليلة 
العالــم  قــادت  التــي 
الــى واحــد مــن ابــرز 
االيديولوجيــة  تحوالتــه 
جية  لو يكو لســا ا و
ــة لتنقــذه من  واالجتماعي
العنــف  ثقافــة  دياجيــر 
ــم والقســر والعدوان  والظل
والهمجيــة  واالســتعباد 
فــي جوانبــه  ولتضــيء 
ــة  ــا الروحي ــر ومضاته عب
ثقافــة المحبــة والتســامح 
والفــداء والغفــران وقبــول 
االخــر والتضحيــة مــن 
اجــل األخرين حيــث اكد 
يســوع ان )ال حــب اعظــم 
يبــذل  ان  هــذا  مــن 
االنســان نفســه مــن اجل 
وذهــب  بــل  احبائــه(، 
ذلــك  مــن  ابعــد  الــى 
وهــو يوصــي االنســانية 
كل  فــي  المؤمنــة 
ــى  ــامح حت ــكان بالتس م

النتــزاع  االعــداء  مــع 
والعنــف  الشــر  بــذور 
وثقافــة  والهمجيــة 
طريــق  علــى  االنتقــام 
ــاني  ــع آنس ــة مجتم اقام
االيمــان  ركائــزه  امــن 
ــماوية  ــه الس ــه وقيم بالل
وعنوانــه التســامح )احبــوا 
ــل  ــوا الج ــم.. وصل اعداءك
يضطهدونكــم  الذيــن 
ابيكــم  ابنــاء  فتكونــوا 
الــذي فــي الســموات(. 
القيــم  تلمــس  ان 
الجليلــة للميــالد المجيــد 
وتلمــس محطــات الســيرة 
العطــرة ليســوع المســيح 
المتوهجــة بأغنــى وأثــرى 
الكنــوز الروحيــة التــي 
غيــرت وجــه الحيــاة البــد 
ــة  ــى حقيق ــا ال أن يقودن
بــل  كلهــا،  الحقائــق 
واروعهــا، تلــك هــي ان 
ــدى  ــذي افت ــص ال المخل
ــر  ــه الطاه ــانية بدم االنس
وتجســد بشــرا ليخلصنــا، 
برســالته  احــدث  انمــا 
الروحيــة  الســماوية 
الجليلــة  الســامية 
وبســاطته  وبتواضعــه 
وقيمــه  وتضحياتــه 
وايمانــه ثــورة حقيقيــة 
االنســان  حيــاة  فــي 
بيــده  واخــذ  وقيمــه 
الــى حيــث نــور االيمــان 
وبهــاء  التســامح  ولــذة 
ــات  ــى االناني التســامي عل
الشــخصية وليرشــده الــى 
ــوز  ــاء كن ــة أن اقتن حقيق
ــه  ــدة الباقي ــماء الخال الس
لهــو خيــر الــف مــرة مــن 
الفانيــة.  االرض  كنــوز 
عجائــب  جانــب  فالــى 
ــي  ــه ف ــيح ومعجزات المس
اشــباع الجيــاع واجابــة 
ومغفــرة  المحروميــن 
الخطــاة التائبيــن )مــن 
ــة  ــال خطيئ ــم ب كان منك
ــفاء  ــر( وش ــا بحج فليرمه
المرضــى والبــرص واحياء 
رســالته  فــان  الموتــى 
بقيمهــا  الســماوية 
ــت  ــة كان ــة الجليل الروحي

وســتبقى خارطــة طريــق 
ــع  ــة مجتم ــة القام حيوي
انســاني انموذجــي عــادل 
اســس  علــى  متفاعــل 
فــي  متفــردة  روحيــة 
ــموها  ــي س ــانيتها وف انس
والمــادي  الروحــي 
ــران  ــي نك ــي وف واالخالق
الــذات والتضحيــة مــن 
ــد  ــن ولتعب ــل االخري اج
طريــق التقــوى والصــالح 
ــي  ــان ف ــان لالنس وااليم
للخــالص  مــكان  كل 

االبديــة.  وللحيــاة 
العنيفــة  الهــزة  ان 
الــذي  والتأثيرالعميــق 
احدثتــه رســالة يســوع 
الروحيــة  وتعاليمــه 
فــي  العطــرة  وســيرته 
وفــي  البشــرية  الــذات 
عمــق المجتمــع االنســاني 
ــك  ــق ذل ــا راف ــا وم عموم
مــن تحــوالت ايديولوجية 
علــى  انعكســت 
ايديولوجيــات  طبيعــة 
ــتراتيجيات واخالقيات  وس
ــد  ــادئ وتقالي ــم ومب وقي
ــا  ــرها انم ــات باس مجتمع
انطلقــت مــن ايديولوجيــة 
ــه  ــان الخي ــرام االنس احت
النظــر  بغــض  االنســان 
عــن معتقداتــه وانتماءاتــه 
وتصوراتــه  وافــكاره 
وتصرفاتــه  وخياراتــه 
ــد: )  ــو يؤك ــا وه خصوص
ــوا  ــم. بارك ــوا أعداءك أحب
ــى  ــنوا إل ــم. أحس العنيك
مبغضيكــم. وصلــوا ألجــل 
ــم  ــيئون إليك ــن يس الذي
ويطردونكــم. لكــي تكونــوا 
ــي  ــذي ف ــم ال ــاء أبيك أبن
ــن  الســماوات( ، فضــال ع
ــي  ــرى الت ــه االخ تعاليم
تمثــل تراثــا روحيــا غنيــا 
بــل متوهجــا بقيم الســماء 
اســتطاع ان يحــدث ذلــك 
االنقــالب الروحــي الكبيــر 
فــي الــذات البشــرية وفي 
مقدمتهــا: )هنيئــا لصانعي 
ابنــاء  النهــم  الســالم 
هنيئــا  يدعــون..  اللــه 
ــل  ــن اج ــن م للمضطهدي

البــر ألن لهــم ملكــوت 
الســماوات.. هنيئــا للجياع 
والعطاشــى الــى الحــق 
ــا  ــبعون.. هنيئ ــم يش النه
للرحمــاء النهــم يرحمــون 
للمحزونيــن  هنيئــا 
النهــم يعــزون.. هنيئــا 
للمســاكين فــي الــروح 
ملكــوت  لهــم  الن 

 (. الســموات 
 ويضيــف فــي تعاليمه 
الســماوية: )مــن غضــب 
اســتوجب  اخيــه  علــى 
حكــم القاضــي.. ومــن قال 
ــتوجب  ــق اس ــا احم ــه ي ل
،)ســمعتم  جهنــم(  نــار 
انــه قيــل ال تــزن.. امــا 
انــا فاقــول لكــم مــن نظــر 
الــى امــرأة ليشــتهيها فقــد 
زنــى بهــا فــي قلبــه فــاذا 
جعلتــك عينــك اليمنــى 
والقهــا  اقلعهــا  تخطــئ 
ــك ان  ــر ل ــه خي ــك الن عن
تفقــد عضــوا مــن اعضائــك 
مــن أن يلقــى جســدك 
كلــه فــي جهنــم(، )اياكــم 
امــام  الخيــر  تفعلــوا  ان 
النــاس ليشــاهدوكم واال 
فــال اجــر لكــم عنــد ابيكم 
الــذي فــي الســموات(، )اذا 
كنتــم تغفــرون للنــاس 
زالتهــم يغفــر لكــم ابوكــم 
وان  زالتكــم  الســماوي 
كنتــم ال تغفــرون للنــاس 
ابوكــم  لكــم  يغفــر  ال 
الســماوي زالتكــم( ،)انتــم 
ملــح االرض فــاذا فســد 
الملــح فبمــاذا يملــح ال 
يصلــح اال ألن يرمــى فــي 
ــاس(  الخــارج فيدوســه الن
’ )ليضــيء نوركــم امــام 
النــاس ليشــاهدوا اعمالكم 
الصالحــة وليمجــدوا اباكــم 
الســموات(،  فــي  الــذي 
)كل شــجرة ال تثمــر ثمــرا 
صالحــا تقطــع وتلقــى فــي 
النــار(، )اســألوا تعطــوا، 
اقرعــوا  تجــدوا،  اطلبــوا 
يفتــح لكــم، فمــن يســأل 
ــد  ــب يج ــن يطل ــل وم ين
ــه )،  ــح ل ــرع يفت ومــن يق
ــا  ــا احوجن ــا وم فمــا احران

فــي هــذه االيــام المباركــة 
ونحــن نســتعد الســتقبال 
ســيدنا  ميــالد  عيــد 
ان  وفادينــا  ومخلصنــا 
نتمــازج معــه ونتحــد مــع 
ــرة ونتمســك  ــه الطاه روح
لنعبــر  ومبادئــه  بقيمــه 
بحــور التحديــات وعواصفها 
ــكل  ــا وب ــط بن ــي تحي الت
ــف  ــن مختل ــن م المؤمني
فــي  باالخــص  الجهــات 
شــرقنا الملتهــب بفعــل 
استشــراء التطــرف والعنــف 
واالرهــاب والهمجيــة تحت 
القــت  مســميات شــتى 
ومــا تــزال تلقــي بظاللهــا 
بافرازاتهــا  القاتمــة، بــل 
الخطيــرة  االســتهدافية 
المحبــة  شــعب  علــى 
والســالم،  والتســامح 
ــي  ــقاؤنا ف ــم اش ــك ه اولئ
ــي  ــيحي ف ــان المس االيم
ــن  ــكان، ولنتخــذ م كل م
ــرة  ــص العط ــيرة المخل س
الحافــز االبــدي واالزلــي 
التمســك  اجــل  مــن 
تعزيــز  وفــي  بااليمــان 
ــامح  ــة والتس ــم المحب قي
والغفــران بيننــا اوال وبيننا 
بنــا  المحيطيــن  وبيــن 
ايضــا، فمــا خالصنــا اال 
فــي وحدتنــا الروحيــة واال 
ــري  ــكنا المصي ــي تمس ف
بفادينــا ومخلصنــا قــوال 
ــا  ــة ونهج ــال وممارس وفع
وتضحيــة واســلوب حيــاة، 
ولنســأل انفســنا ونحــن 
نصلــي ضارعيــن صــالة 
الميــالد ونــردد تراتيلــه 
ونهمــس للــرب متوســلين 
مــن اعمــاق قلوبنــا )اغفــر 
ــن  ــا نح ــا كم ــا خطايان لن
ــأ  ــن اخط ــر لم ــا نغف ايض
الينــا(، هــل فعــال قــد 
او  اخطــأ  لمــن  غفرنــا 
أســاء الينــا ؟ وان كنــا لــم 
نفعــل ذلــك فكيــف نطلــب 
ــا  ــر لن ــرب ان يغف ــن ال م
ونحــن ال نغفــر لبعضنــا ؟ 
ولنقتــف خطــى المخلــص 
ــا  ولنضــيء ظلمــات حياتن
ــة  ــنا وعتم ــر نفوس ودياجي
ــيرته  ــات س ــا بومض قلوبت
المتوهجــة نــورا روحيــا 
ســيبقى مضيئا ابــد الدهر، 
كمــا  شــعارنا  وليكــن 
نصحنــا ووجهنــا واثــرى 
ــا  ــنا وقلوبن ــا ونفوس عقولن
يســوع المســيح ) أنــا نــور 
العالــم، مــن يتبعنــي ال 
ــل  ــالم ب ــي الظ ــي ف يمش
ــاة(. ــور الحي ــه ن ــون ل يك
و.. عيدكــم ســعيد .. 
وايامكــم مزدانــة بااليمــان 
مترعــة  وقلوبكــم   ...
والغفــران  بالتســامح 
مباركــة  وارواحكــم   ...

 . لمحبــة با

...........................

 غن للعيد غناء ملهما
واكس بالدر النضيد الكلما

وانتق الماس تحيي من له
تبسم الدنيا وتشدو نغما

هـــات أســـمى الشـــعر فـــي عيـــد 
بـــه

يزدهي العالم أرضا وسما

عيد ميالد المسيح المرتجى
فتح الورد له مبتسما

كان إشراقه يوما خالدا
حقق اإلنسان فيه الحلما

أغنى كل األرض نورا وسنا
ومروءآت ففاضت نعما

قادها كي تتقي رب الورى
بعظات بز فيها الحكما

فلنحيي اليوم باإلجالل من
حارب الشيطان حتى هزما

واجه الشر بصدق ومضا
وقوى اإلفك بعزم حطما

أبعد اإلنسان عن نهج الخطا
عالج المعوج حتى قوما

كانت الدنيا ضالال ودجى
قبل أن يأتي وليال قاتما

فأنار العتم في أنواره
وغدا اليأس رجاء خيما

طوبى للمستضعفين الودعا
والمساكين ورهط الرحما

والحزانى الفقراء البؤسا
فلهم صرح خلود صمما

دام صوت الحق خفاق اللوا
نبذل النفس ليعلو دائما

ولتعش آياته مشرقة
في جبين األفق تعلو األنجما

لإلله المجد في عليائه
وعلى األرض السالم ارتسما

وسرور غامر وجه الدنى
من سنا الميالد يمحو الظلما

ميــــالد
المخلــــــص

في عيد ميالد المخلص 
»أنا نور العالم من يتبعني ال يمشي في الظالم بل يكون له نور الحياة«

من الشعر الشعبي مصري 
كيف ترضى تعيد وانت 

مخاصم اخوك ؟
لو سألت الميالد شو رح يقول!

قرب العيد، وصار الكل بالمشتريات مشغول
زينة للشجرة، أواعي لألوالد غير الكعك 

والمعمول 
ع الخصر نلف المريول، ونبلش بتحضير 

المحاشي وغلي الفول
وقبل ما تتجمع العيله، شويه وكل شي ع 

الطاوله صار مأكول
صاله،ما فضينا وما صلينا، أصلو الزلمه بعد 

هالكاس قلب مسطول
ولما الصبح جرس الكنيسة يرن،الكل نايم 

وعامل حالو مشلول 
كيف بدك يجي الميالد، وبعدو باب المغارة 

عند الناس مقفول
كيف ترضى تعيد الميالد، وانت مخاصم أخوك 

على طول
كيف تخلي الميالد يمرق، وغيرك قدامك 

بالفقر مذلول
ما تقول،انو برد السني وهموم الدني،خلت 

الميالد بعيد وحتى مجهول 
ان صار للمحبة بين اإلخوه في الميالد، معنى 

ومدلول
ساعتها،يصح نقول ان ميالد يسوع في القلب 

أصبح مقبول.
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إنســـان  يســـتطيع  ال 
آمـــن بالمســـيح وعـــرف 
الحـــق اإللهـــي واســـتنار 
بكلمـــة اللـــه إال أن ينظـــر 
ـــر  ـــاب وتقدي ـــرام وإعج باحت
القديســـة  هـــذه  الـــى 
ـــة  العظيمـــة المباركـــة المطوب
فحياتهـــا تصلـــح أن تكـــون 
ــا  ــذى ودروسـ ــاال يحتـ مثـ
ـــا ممـــن وجـــدت  ـــم منه نتعل
ــه،  ــة فـــي عينـــي اللـ نعمـ
فانعـــم عليهـــا بـــأن يولـــد 
ــا  ــر منهـ ــيح المنتظـ المسـ
دون كل النســـاء اللواتـــي 
ــر  ــى مـ ــن، علـ ــن يأملـ كـ
العصـــور، أن يكـــن امهـــات 
ــوذا  ــت »فهـ ــيح، قالـ للمسـ
ـــال  ـــع األجي ـــذ اآلن جمي من
ـــع  ـــر صن ـــي ألن القدي تطوبن
وأســـمه  عظائـــم  بـــي 
ـــف  ـــا يؤس ـــدوس« وإن مم ق
لـــه أن ســـيرتها المشـــرفة، 
ـــي  ـــد الوح ـــطرتها ي ـــا س كم
الكتـــاب  فـــي  اإللهـــي 
المقـــدس، لـــم تلـــق بعـــد 
ـــل  ـــي والتحلي االهتمـــام الكاف

ــي .  الوافـ
ـــتلهام  ـــة الس ـــا بحاج وإنن
قصـــة حياتهـــا ومواقفهـــا 
الشـــجاعة لنتعلـــم أكثـــر 
االقتـــراب  كيفيـــة  عـــن 

ـــي  ـــل الت ـــه والعوام ـــى الل إل
ــتخدمنا  ــه يسـ ــل اللـ تجعـ
ــاة  بقـــوة أكبـــر فـــي الحيـ

ــده . لمجـ
آمنـــت  قـــد   -1
بقـــدرة اللـــه علـــى صنـــع 
المعجـــزات معهـــا ومـــع 
ـــيء  ـــس ش ـــه لي ـــا »ألن غيره
غيـــر ممكـــن لـــدى اللـــه« 
األيمـــان والتصديـــق بأمـــور 
وفـــوق  طبيعيـــة  غيـــر 
مســـتوى العقـــل البشـــري، 
ـــدم  ـــن الع ـــادر م ـــه ق وان الل
اي  األشـــياء.  يخلـــق  ان 
ــل  ــادر ان يجعـ ــه قـ ان اللـ
ـــيئة  ـــل دون مش ـــرأة تحب ام
جســـد. كمـــا قـــال بولـــس 
فـــي روميـــة 4: 17 عـــن 
ابراهيـــم الـــذي اقـــام اللـــه 
منـــه نســـل وهـــو عجـــوز.
تواضعـــت  قـــد   -2
وأطاعـــت اللـــه طاعـــة عميـــاء 
ــوة  ــل بقـ ــت أن تحبـ فقبلـ
الـــروح القـــدس، ورضيـــت 
بـــإرادة اللـــه التـــي وثقـــت 
ـــا،  ـــا إرادة صالحـــة لحياته أنه
ــتعدة أن  ــت مسـ ــد كانـ لقـ
تحتمـــل تعييـــرات النـــاس 
واتهاماتهـــم مـــن أجـــل 
المســـيح، كان ممكنـــا أن 
تفقـــد خطيبهـــا يوســـف 

ــا  ــاس، لكنهـ ــرام النـ واحتـ
حملـــت صليبهـــا »فقالـــت 
مريـــم هـــوذا أنـــا أمـــة 
ـــك«  ـــي كقول ـــن ل ـــرب، ليك ال
ـــا  ـــن قوله ـــح م ـــن الواض وم
ـــرب«  ـــا أمـــة ال واعترافهـــا »أن
ـــم  ـــا ل ـــه معه ـــل الل أن تعام
ــد  ــا ،فقـ ــا إال تواضعـ يزدهـ
فـــي  مركزهـــا  عرفـــت 
ــع  ــت فرفـ ــيح تواضعـ المسـ

اللـــه مـــن قدرهـــا. 
3- لـــم تركـــز علـــى 
ـــها  ـــر بنفس ـــم تغت ـــا ول ذاته
وإنمـــا زادتهـــا نعمـــة اللـــه 
للـــرب  تعظيمـــا  عليهـــا 
نفســـه » فقالـــت مريـــم 
الـــرب«  نفســـي  تعظـــم 
)لـــم تقـــل انـــا فـــي عـــز 
ـــرة  ـــت صغي ـــا زل ـــبابي وم ش
ـــي  ـــش حيات ـــودي ان اعي وب
كا اريـــد( هـــذا هـــو قصـــد 
إنعامـــه  وراء  مـــن  اللـــه 
وجـــدت  لقـــد  عليهـــا، 
ـــس  ـــرب ولي ـــي ال ـــا ف فرحته
فـــي العالـــم، ألن الـــرب 
ـــه  ـــتحق أن نوج ـــده يس وح
عواطفنـــا إليـــه ونكـــرس 
لـــه حياتنـــا، ألنـــه مصـــدر 
ـــي  ـــج روح ـــا، »وتبته خالصن
باللـــه مخلصـــي« )لوقـــا 1 : 
ـــون  ـــر يعترف ـــت البش 47( لي

بحاجتهـــم للخـــالص كمـــا 
ـــة،  ـــة المبارك ـــت القديس فعل
هـــذا  يقبلـــون  وليتهـــم 
اللـــه  مـــن  الخـــالص 
المخلـــص الوحيـــد، إننـــا ال 

نملـــك إال أن نطوبهـــا أي 
ــه  ــا فعلـ ــى مـ ــا علـ نهنئهـ
ـــه لهـــا »فهـــوذا منـــذ اآلن  الل
ـــى،  ـــال تطوبن ـــع األجي جمي
ألن القديـــر صنـــع بـــي 

عظائـــم وإســـمه قـــدوس« 
)لوقـــا 1 :48،49( 

4- كانـــت أمـــا مثاليـــة 
فائقـــة  بعنايـــة  تتولـــى 
ــها  ــا بنفسـ ــور أبنهـ كل أمـ
ــب  ــن تعـ ــم مـ ــى الرغـ علـ
الرحلـــة واأللـــم ومشـــاق 
الســـفر »فولـــدت إبنهـــا 
ـــه  ـــه وأضجعت ـــر وقمطت البك
ــا 2 :  ــذود« )لوقـ ــي المـ فـ
7( كمـــا كرســـت إبنهـــا 
للـــه ولمـــا تمـــت أيـــام 
تطهيرهـــا حســـب شـــريعة 
موســـى صعـــدوا بـــه إلـــى 
أورشـــليم ليقدمـــوه للـــرب، 
ــي  ــوب فـ ــو مكتـ ــا هـ كمـ
ـــر  ـــرب أن كل ذك ـــوس ال نام
ـــا  ـــى قدوس ـــم يدع ـــح رح فات
يقدمـــوا  ولكـــي  للـــرب، 
ــي  ــل فـ ــا قيـ ــة كمـ ذبيحـ
نامـــوس الـــرب زوج يمـــام 

أو فرخـــي حمـــام.
مطيعـــة  كانـــت   -5
وليـــت  اللـــه،  لوصايـــا 
ــا،  ــن منهـ ــات يتعلمـ األمهـ
ـــية  ـــا حساس ـــد كان لديه لق
عاليـــة للـــروح القـــدس، 
وتميـــزت بفهـــم واضـــح 
ـــع  ـــه م ـــه ومعامالت لطـــرق الل
البشـــر )لوقـــا 1 : 55-46( 
وكانـــت مهمتـــه بصـــورة 

خاصـــة فـــي حفـــظ كل 
ـــي  ـــي اإلله ـــه الوح كالم يقول
المســـيح  يســـوع  عـــن 

ــه  ــا لـ ــزداد فهمـ لتـ
ـــي  ـــريعة ف ـــت س 6- كان
ــة  ــدروس الروحيـ ــم الـ فهـ
التـــي يعلمهـــا لهـــا إبنهـــا 
ـــا  ـــا، فعندم ـــا ومخلصه وإلهه
ـــر  ـــة غي ـــه بطريق ـــت إلي أوح
ـــر  ـــرورة أن يدب ـــرة بض مباش
خمـــرا لتســـديد حاجـــة 
بيـــت  إلـــى  المدعويـــن 
ـــل،  ـــا الجلي ـــي قان ـــرس ف الع
أجابهــــا بحــــزم ومحبــــة 
ـــا  ـــك يـ ـــي ول ـــترام »مال وإحـ
ـــأت ســـاعتي  ـــم تــ ـــرأة ل إمـ
بعــــــد« )يوحنـــا 2 :4( لقـــد 
ــض  ــه يرفـ ــت أن اللـ فهمـ
ـــه  ـــي أعمال ـــر ف ـــل البش تدخ
يعـــرف  فقـــد  اإللهيـــة 
البشـــر الحاجـــة، ولكنـــه 
ـــة  ـــرف كيفي ـــده يع ـــو وح ه
والتوقيـــت  تســـديدها 
المناســـب لتحركـــه، لهـــذا 
القـــول  إلـــى  ســـارعت 
ـــم  ـــال لك ـــا ق ـــدام »مهم للخ
فافعلـــوه« )يوحنـــا 2 : 5( 
ـــم  ـــة مري ـــت عظم ـــد تمثل لق
فـــي كل المواقـــف أنهـــا 
ـــرورة  ـــه وض ـــى الل ـــير إل تش

ــه .  ــده وطاعتـ تمجيـ

األم المثالية .. والمربية المثالية .. والقديسة المثالية

المرأة والمجتمع

الله  كلمة  مريم  تقبلت 
بانفتاح  اإللهي  والمشروع 
الله: »هاءنذا  على عمل  كامل 
بحسب  لي  فليكن  للرب  أمة 
إلى  زيارتها  وفي  إرادتك«. 
أليصابات، تتفجر من قلب مريم 
صالة التسبيح والفرح. في هذه 
»نشيد  باسم  المعروفة  الصالة 
ال   ،)Magnificat( التعظيم« 
ما  إلى  بالنظر  مريم  تكتفي 
فعله الرب لها، بل تذكر كل ما 
فعله للشعب بأسره. هذا ويدعو 
في  أمبروسيوس  القديس 
كل  لوقا،  إنجيل  على  تعليقه 
نفس بأن تتحلى بخصال مريم 
فيقول: »فلتكن نفس مريم في 
الرب،  تعظم  حتى  نفس  كل 
كل  في  مريم  روح  فليكن 

إنسان حتى يبتهج بالله«.
في  حاضرة  مريم  وكذلك 
المصلين،  التالميذ  مع  العلية، 
بانتظار هبة الروح القدس. »إن 
مراحل مسيرة مريم – بحسب 
بندكتس السادس عشر – من 
أورشليم،  إلى  الناصرة  بيت 
يودعها  حيث  بالصليب  مرورا 
هي  يوحنا،  التلميذ  الى  ابنها 
حفظ  على  بقدرتها  موسومة 
لكي  االستجماع،  من  جو 
صمت  في  حدث  كل  تتأمل 

قلبها، في حضرة الله«.
 – البابا  بحسب   – وعليه 
التالميذ  مع  مريم  حضور  إن 
تعقيبا  فقط  ليس  العلية،  في 
تاريخيا، بل هو واقع ذو أهمية 
تشارك  مريم  ألن  كبيرة، 
الحية،  يسوع  بذكرى  التالميذ 

في الصالة.
يذكر  التي  األخيرة  المرة 
فيها لوقا مريم هي يوم سبت، 
تكريم  تقليد  يأتي  هنا  ومن 

مريم العذراء نهار السبت.
األقدس  األب  بين  ثم 
حضور  بين  العميق  الترابط 
القدس  الروح  وحلول  مريم 
هناك  ليس  أن  »كما  فقال: 
عنصرة،  دون  من  كنيسة 

كذلك، ما من عنصرة من دون 
مريم«.

بندكتس  واستشهد 
بالمجمع  عشر  السادس 
يقول  الذي  الثاني  الفاتيكاني 
الله  »أراد  مريم:  العذراء  في 
البشر  خالص  سر  يظهر  أال 
التي  الساعة  في  إال  بجالء 
به  وعد  الذي  الروح  يرسل 
المسيح، ولذا نرى الرسل قبل 
بقلب  »مثابرين  العنصرة  يوم 
النساء  مع  الصالة  على  واحد 
أخوته«  ومع  يسوع  أم  ومريم 
)أ ع 14/1(. ونرى مريم تطلب 
هي بصلواتها عطية الروح الذي 

كان حل عليها يوم البشارة«.

العذراء  حياة  إن 
حد  في  تسبيح  هي  مريم 
واتضاعها،  صمتها  ذاتها.. 
احتمالها  ونقاوتها،  طهارتها 
العذراء  إن  وخضوعها. 
نفسها تسبحة كانت تمشي 
في  واآلن  األرض،  على 
السماء وعندما فتحت هذه 
العروس الطهور فاها المبارك 
نعمة،  المملوء  المقدس 
الخارجة  الكلمات  كانت 
من فمها هي تسابيح غنية 
روحها  على  تدل  وعميقة 
وتدل  األصيلة،  النسكية 
بكالم  شبعها  على  أيضا 

في  الواردة  فتسبحتها  الله. 
البشير  لوقا  معلمنا  إنجيل 
تسبحة  مع  كثيرا  تتشابه 
القديسة حنة أم صموئيل، 
والتي وردت في )1صم1:2-

.)10
العذراء  أدركت  عندما 
»أم  الله  أم  صارت  أنها 
تتكبر  لم  )لو43:1(،  ربي« 
بالعكس  بل  تنتفخ..  ولم 
والتعظيم  المجد  حولت 
الرب«  نفسي  »تعظم  لله 
هو  وحده  فالرب  )لو46:1(، 
والرفعة.  بالتعظيم  الجدير 
نرفع  مرة  كل  في  ونحن 

ألمنا  مديحا  أو  تمجيدا 
نراها  الطاهرة..  العذراء 
المجد  هذا  تحول  أيضا 
ومخلصها  ابنها  الله  إلى 
وإلهها قائلة: »تعظم نفسي 
بالله  روحي  وتبتهج  الرب، 
)لو47-46:1(.  مخلصي« 
بذاتها،  روحها  تفتخر  لم 
كملكة  الجديد  ووضعها 
وأم للملك وأم لله، ولكنها 

ابتهجت بالله مخلصها.
العذراء  كانت  لقد 
وليس  بالله  مشغولة 
حنة:  قالت  مثلما  بنفسها، 
ارتفع  بالرب.  قلبي  »فرح 
)1صم1:2(.  بالرب«  قرني 
القديسة  النفوس  هي  هذه 
البارة المنشغلة بالله، وليس 
بذواتها البشرية.. ليتنا نتعلم 
هذا الدرس. كذلك لم تنس 
العذراء مريم أنها أمة الرب.. 
ليكن  الرب.  أمة  أنا  »هوذا 
لي كقولك« )لو38:1(، »ألنه 
)مذلة(  اتضاع  إلى  نظر 

أمته« )لو48:1(. 
نتعلم  أن  يجب  ونحن 

أيضا من هذه األم القديسة 
قلوبنا،  ترتفع  أال  الطاهرة 
»عبيد  أننا  دائما  ندرك  بل 
مهما  )لو10:17(..  بطالون« 
ومهما  البر،  من  عملنا 
روحية،  مراتب  إلى  وصلنا 
العالم..  في  أو  كنسية،  أو 
في  ممجد  دائما  فالمسيح 

عبيده المتضعين فقط. 
تنبأت  النبوة  بروح 
عما  مريم  العذراء  القديسة 
الكنائس  في  سيحدث 
كل  وفي  العالم،  كل  في 
تطويبها  جهة  من  األجيال 
ومديحها:  وتمجيدها 
جميع  اآلن  منذ  »فهوذا 
األجيال تطوبني« )لو48:1(. 
أم  يا  نطوبك  بالحق  نحن 
الحقيقي، ألنك صرت  النور 
بين  تحملي  ألن  أهال 
مركبة  على  الجالس  يديك 
له  تسجد  ومن  الشاروبيم، 
الخليقة..  وكل  المالئكة 
تستحقي  بالحقيقة  فأنت 
كل إكرام وتمجيد وتعظيم 

يا أم الله بالحقيقة. 

العذراء مريم 

 ممــا يؤســف لــه أن ســيرتها المشــرفة، كمــا ســطرتها 
يــد الوحــي اإللهــي فــي الكتــاب المقــدس، لــم تلــق بعــد 

االهتمــام الكافــي والتحليــل الوافــي. 
ومواقفهــا  حياتهــا  قصــة  الســتلهام  بحاجــة  إننــا   
الشــجاعة لنتعلــم أكثــر عــن كيفيــة االقتــراب إلــى 
بقــوة  يســتخدمنا  اللــه  تجعــل  التــي  والعوامــل  اللــه 

لمجــده. الحيــاة  فــي  أكبــر 

مريم العذراء.. قيمة روحية عليا بصمتها وطهارتها  العذراء االم.. سيرة عطرة وإضاءات روحية متوهجة 
واحتماالتها وايمانها



13 العدد الخامس - األحد 15 كانون األول 2013

التلفزيـــون  عـــرض 
ــزة  ــرب معجـ ــوري أغـ السـ
ـــا  ـــدي امن ـــى ي ـــت عل حدث
ـــن  ـــم المباركتي ـــذراء مري الع
الثانـــي  كانـــون  فـــي 
لســـنة 2005 علـــى القنـــاة 
ـــه  ـــة ببرنامج ـــى األرضي األول
»الشـــرطة فـــي خدمـــة 

الشـــعب« 
ــة  ــوع الحلقـ وكان موضـ
ـــى  ـــض عل ـــاء القب ـــول إلق ح
بقتـــل  قامـــت  عصابـــة 
ـــرقة  ـــعودي( وس )مواطـــن س
تحـــدث  وقـــد  أموالـــه، 
الســـعودي  المواطـــن 
ــات  ــن مجريـ ــخصيا عـ شـ
ـــا  ـــت كم ـــي كان ـــة والت القص

يلـــي: 
عـــام  صيـــف  فـــي 
2004 قـــدم ذلـــك الموطـــن 
الســـعودي إلـــى ســـوريا 
بمواطنيـــن  والتقـــى 
ســـوريين، وذكـــر لهـــم 
ــأوالد  ــرزق بـ ــم يـ ــه لـ انـ

وقـــد حـــاول كثيـــرا عـــن 
ولكـــن  الطـــب  طريـــق 
ـــه  ـــر ل ـــدوى، فذك ـــدون ج ب
ــرا  ــاك ديـ ــم أن هنـ احدهـ
باســـم الســـيدة العـــذراء 
ـــق(،  ـــا/ دمش ـــي ) صيدناي ف
وقـــد جـــرت معجـــزات 
ــد  ــاك العديـ ــدة، وهنـ عديـ
مـــن الذيـــن لـــم يرزقـــوا 
العـــذراء  لبـــت  بـــأوالد 
طلبهـــم، فاســـتقل ســـيارة 
أجـــرة قاصـــدا ديرالســـيدة 
وطلـــب  صيدنايـــا  فـــي 
طفـــال،  العـــذراء  مـــن 
ـــائق  ـــد س ـــه وع ـــد عودت وعن
ـــى  ـــه ال ـــذي اقل ـــي ال التاكس
ـــه  ـــه الل ـــه إذا رزق ـــر ان الدي
فإنـــه ســـيمنحه  بولـــد، 
ـــن  ـــارة ع ـــة عب ـــة مالي هدي
ـــال  ـــن الم ـــم م ـــغ ضخ مبل
ـــف دوالر  ـــدره )20000( أل وق
ــن  ــر مـ ــي أي أكثـ أمريكـ
ليـــرة ســـورية،  مليـــون 
ــة  ــر أربعـ ــيهدي الديـ وسـ

ــغ. ــذا المبلـ ــاف هـ أضعـ
أقـــل مـــن   وقبـــل 
ـــة  ـــه الثاني ـــن زيارت ـــهر م ش
لســـوريا لتقديـــم نـــذره. 
المواطـــن  اتصـــل ذلـــك 
باالتصـــال  الســـعودي 
ســـائق  مـــع  هاتفيـــا 
ــه  ــذي صحبـ ــي الـ التاكسـ
إلـــى الديـــر، وبشـــره أن 
ـــا  ـــد كم ـــه بول ـــد رزق ـــه ق الل
ــده،  ــيوفي بوعـ ــب وسـ طلـ
ــة  ــام قليلـ ــد أيـ ــه بعـ وأنـ
ســـيحضر إلـــى ســـوريا، 
ــائق أن  ــن السـ ــب مـ وطلـ
ـــي  ـــار ف ـــي المط ـــره ف ينتظ
الموعـــد المتفـــق بينهمـــا، 
وعنـــد اقتـــراب الموعـــد 
الســـائق  هـــذا  اتفـــق 
الشـــرير مـــع مجموعـــة 
ـــل  ـــى قت ـــه عل ـــن أصدقائ م
ــرقة  ــعودي وسـ ــذا السـ هـ
ـــر  ـــدر بأكث ـــي تق ـــه الت أموال
دوالر  ألـــف   )100( مـــن 
ــن  ــر مـ ــي أي أكثـ أمريكـ

خمســـة مالييـــن ليـــرة 
ســـورية، وبعـــد قدومـــه 
قتلـــه  عمليـــة  تمـــت 
ـــك  ـــوا بذل ـــم يكتف ـــا، ول ذبح
بـــل قامـــوا بقطـــع رأســـه 
ـــا  ـــمه ووضعوه ـــاء جس وأعض
ووضعـــوا  كيـــس،  فـــي 
الكيـــس فـــي صنـــدوق 
الســـيارة وغـــادروا مدينـــة 
ــق  ــى الطريـ ــق، وعلـ دمشـ
ـــيارة  ـــت الس ـــي توقف الخارج
لعطـــل مفاجـــئ فيهـــا، 
وقـــد حاولـــوا إصالحهـــا 
ـــي  ـــدوى، وف ـــن دون ج ولك
ـــيارة  ـــرت س ـــاء م ـــك األثن تل
ـــة(  ـــة خارجي ـــرطة )دوري ش
ــبب  ــن سـ ــروا عـ واستفسـ
وقوفهـــم فـــي هـــذا المـــكان، 
ـــون  ـــوا يحتاج ـــا إذا كان أو م
مســـاعدة  أيـــة  إلـــى 
فرفضـــوا ذلـــك، وقـــد بـــدا 
ــوف  ــم الخـ ــى وجوههـ علـ
ـــر  ـــكت عناص ـــاك، فش واالرتب
الشـــرطة بهـــم، وطلبـــوا 

منهـــم فتـــح الصنـــدوق 
ــد  ــة، وبعـ ــوا بالبدايـ فرفضـ
فتـــح  علـــى  إصرارهـــم 
ــر  ــوا ألمـ ــدوق رضخـ الصنـ
الشـــرطة، وعنـــد قيامهـــم 
صـــوت  )صـــدر  بذلـــك 
الرجـــل الســـعودي مـــن 
داخـــل الصنـــدوق وهـــو 
يقـــول لهـــم (: ال تفتحـــوا 

العـــذراء  ألن  الصنـــدوق 
ـــون  ـــة يقوم ـــم والمالئك مري
ـــي)، إال أنهـــم  بخياطـــة رقبت
تابعـــوا فتـــح الصنـــدوق 
ــد  ــل الجسـ ــدوه كامـ فوجـ
إكمـــال  إلـــى  ويحتـــاج 
خياطـــة الرقبـــة )أي بقـــي 
ـــه(،  ـــل رقبت ـــن لتكتم غرزتي
ـــرب  ـــى أق ـــه إل ـــوا بنقل فقام

ـــون  ـــا المجرم مستشـــفى، أم
فقـــد أصابهـــم الذهـــول 
رأوا  عندمـــا  والهســـتيريا 
المقطـــع  الســـعودي  ذاك 
إلـــى أشـــالء قـــد عـــاد 
ـــاء  ـــة أعض ـــه وبقي ـــه رأس إلي
ــي  ــا كان لكـ ــمه كمـ جسـ
ـــى  ـــرب إل ـــم ال ـــد اس يتمج

ــد.  األبـ

ــيم  ــور وسـ ــول الدكتـ يقـ
ــالك  ــتاذ المسـ ــى اسـ السيسـ
فـــى  بالقاهـــرة  البوليـــة 
ــخ 20  ــى بتاريـ ــدة وطنـ جريـ

ايلـــول 1998 مايأتـــى : 
نفســـى  اتصـــور  لـــم 
ـــزات  ـــن المعج ـــا ع ـــب يوم اكت

ـــل،  ـــن بالعق ـــى اؤم ـــك الن .. ذل
ــوارق  ــى الخـ ــزات هـ والمعجـ
التـــى يقـــف امامهـــا العقـــل 
عاجـــزا مقهـــورا . والمعجـــزة 
التـــى اكتـــب اليكـــم عنهـــا 
مـــن  احيـــاء  شـــهودها   ..
والمســـيحين،  المســـلمين 

ــم  ــم وزنهـ ــاس لهـ ــم انـ وهـ
فـــى عالـــم الطـــب والعلـــوم 
ــرم  ــور مكـ ــتاذ الدكتـ .. االسـ
ـــم  ـــس قس ـــتاذ ورئي ـــالد اس مي
كليـــة  فـــى  الباثولوجـــى 
ـــة  ـــى جامع ـــر العين ـــب قص الط
القاهـــرة، واالســـتاذ الدكتـــور 
ــتاذ  ــم اسـ ــد العليـ ــر عبـ عمـ
التخديـــر  قســـم  ورئيـــس 
ـــور  ـــة، والدكت ـــة المنوفي بجامع
احمـــد ضرغـــام ماجســـتير 
جراحـــة المســـالك البوليـــة 
ـــادى ..  ـــرة المع ـــفى مب بمستش
ـــطور ... ـــذه الس ـــب ه ـــا كات وان
كانـــت البدايـــة حيـــن 
ـــة  ـــا البالغ ـــى ام بطفلته جاءتن
ـــنوات  ـــر الخمـــس س ـــن العم م
تشـــكو  مريـــم،  اســـمها 
مـــن وجـــود دم بمالبســـها 
ـــت االم تعتقـــد  الداخليـــة، وكان
ـــول  ـــدم مصـــدره الب ـــذا ال ان ه
مـــن المثانـــة، ولكـــن عنـــد 
ـــفت  ـــق اكتش ـــص والتدقي الفح

ــل،  ــن المهبـ ــدره مـ ان مصـ
وقـــد قـــررت عمـــل منظـــار 
ـــم دون  ـــق الرح ـــل وعن للمهب
المســـاس بغشـــاء البـــكارة 
ـــورت  ـــر تط ـــث ان المناظي حي
ــن  ــرة مـ ــة كبيـ ــى درجـ الـ

الدقـــة وصغـــر الحجـــم .
وقـــام بتخديـــر الطفلـــة أ 
ـــم .. وكان  ـــد العلي .د. عمـــر عب
مســـاعدى دكتـــور احمـــد 
ضرغـــام .. وعنـــد فحـــص 
ــدت  ــار وجـ ــل بالمنظـ المهبـ
ــا فـــى جـــدار المهبـــل  ورمـ
قـــرب عنـــق الرحـــم .. فأخـــذت 
عينـــه بالمنظـــار وارســـلتها الـــى 
ــد  ــالد ... وبعـ ــرم ميـ أ.د. مكـ
بضعـــة ايـــام جاءتنـــى االم 
ـــن أ.د.  ـــر الباثولوجـــى م بالتقري
مكـــرم ميـــالد وكانـــت النتيجـــة 
لألســـف )أخبـــث نـــوع مـــن 
ـــاركوما(  ـــرطان ... س ـــواع الس ان
انـــه حكـــم باالعـــدام الن 
بمثـــل  الوفـــاة  نســـبة 

هذاالمـــرض مائـــة بالمائـــة 
... ولـــم يكـــن امامـــى اال 
ـــاوى  ـــالج بالكيم ـــا للع تحويله
وهـــو تحصيـــل حاصـــل ال 

ــه. ــى منـ ــدة ترجـ فائـ
وبعـــد بضعـــة اســـابيع 
والطفلـــة  االم  جاءتنـــى 
ووالدهـــا يقولـــون لـــى ... 
ـــى  ـــوات حت ـــا بالصل ـــد اقمن لق
ظهـــرت الســـيدة العـــذراء 
ـــت  ـــم وقال ـــة مري ـــم للطفل مري

ــا : لهـ
يامريـــم  »سأشـــفيكى 
ـــل  ـــمك مث ـــه الن اس ـــوة الل بق
ـــر  ـــى دي ـــى ال ـــمى .. أذهب اس
ـــأجرى  ـــى وس ـــا العجايب مارمين
ـــا  ـــة .. اســـتخرج منه ـــك عملي ل

هـــذا الـــورم«.
للديـــر،  ذهبنـــا  وقـــد 
وقامـــت،  مريـــم.  ونامـــت 

وقالـــت لنـــا:
ــى  ــت منـ ــد اخرجـ » لقـ
العـــذراء حاجـــة زي البالونـــة 

المرأة والمجتمع

في واحدة من غرب معجزاتها
االم العذراء تحقق امنية سعودي بمنحه ولدا وتعيده للحياة بعد ذبحه 

السيدة العذراء مريم تشفي طفلة من مرض السرطان

كاثريــن  األميــرة  زارت 
ســيدة  ديــر  خــان  آغــا 
صيدنايــا البطريركــي والحزن 
يعتصــر قلبهــا المتألــم علــى 
ابنتهــا فيكتوريــا التــي كانت 
طريحــة الفــراش ال أمــل لهــا 
بالشــفاء إال بأعجوبــة بعــد ان 
فشــل االطبــاء فــي انقاذهــا. 
خشــوع  بــكل  وطلبــت 
أم  مــن  وحــرارة  وإيمــان 
شــاغورة  فــي  المخلــص 

ــة  ــا واضع ــر شــفاء ابنته الدي
ــه.. ــد الل ــا عن ــا وأمله رجاءه
ــاة  ــيدة النج ــاءت س فش
العــذراء  أمنــا  والمعونــة 
مريــم أن تــرأف باألميــرة 
وأســرتها ووهبــت الصحــة 
ــا.  والشــفاء للمريضــة فكتوري
الشــفاء  معجــزة  وبعــد 
كاتريــن  األميــرة  عــادت 
يــوم اإلثنيــن 27 نيســان 
2010 مــع أوالدهــا الكســندر 

ونيكــول وبعــض األقــارب 
واألصدقــاء ليرفعــوا الصلــوات 
بابتهــال فــي مقــام الشــاغورة 
والدمــوع فــي عينــي األميــرة 
ــس  ــرة لي ــذه الم ــن ه ولك
ــب  ــات وحس ــم الطلب لتقدي
وإنمــا لشــكر ســيدة صيدنايا 
علــى رحمتهــا وأعجوبتهــا 
وعلــى اســتجابتها لصلواتهم.. 
الرحمــة  ســيدة  يــا 

معنــا. كونــي 

داخلهـــا من عجائب امنا العذراء.. شفاء فتاة بعد أن عجز الطب عن شفائها فـــى 
ســـوداء«.  حاجـــة 
ولـــم اصـــدق هـــذا 
الـــكالم وصممـــت 
ـــار  ـــل منظ ـــى عم عل
عينـــة  واخـــذت 
ـــل.  ـــلتها للتحلي وارس
موعـــد  وتحـــدد 
ــاءت  ــة، وجـ العمليـ
وقبـــل  االســـرة، 
الطفلـــة  دخـــول 
ــات،  ــة العمليـ لغرفـ
علينـــا  قصـــت 
ـــود  ـــى وج ـــا ف جميع
عبـــد  عمـــر  أ.د 
ـــور  ـــم .. والدكت العلي
ضرغـــام  احمـــد 

ماحـــدث لهـــا.
ــرة  ــت االسـ ــا خرجـ ولمـ
ـــب، ســـألنى  ـــة المكت ـــن غرف م
ـــا  ـــام .. م ـــر ضرغ ـــور عم دكت
رأيـــك فـــى هـــذا الـــكالم 
؟ قلـــت االســـرة متدينـــة 
الدينـــى  الجـــو  وهـــذا   ..
جعـــل الطفلـــة تحلـــم هـــذا 
ــد  ــا بالتأكيـ ــم ... ولكننـ الحلـ
ــد  ــورم وقـ ــذا الـ ــنجد هـ سـ
ازداد توحشـــا ... وعلـــى كل 
ـــرى  ـــق ون ـــع دقائ ـــا بض .. كله
ـــام  ـــا. وق ـــام اعينن ـــة ام الحقيق
العليـــم  عبـــد  عمـــر  أ.د. 
بالتخديـــر للمـــرة الثانيـــة، 
وحيـــن ادخلـــت المنظـــار 
.. كانـــت المعجـــزة االلهيـــة. 
ــى كاد  ــورم حتـ ــش الـ انكمـ
ــض  ــن بعـ ــى اال مـ ان يختفـ
االنســـجة المتليفـــة، اخـــذت 
جعلـــت  ان  بعـــد  عينـــة 
ـــرى  ـــام ي ـــد ضرغ ـــور احم دكت
ــة  ــلنا العينـ ــه .. وارسـ بعينيـ
الـــى أ.د. مكـــرم ميـــالد ... 
ونحـــن جميعـــا فـــى حيـــرة 
ـــام  ـــة اي ـــد بضع ـــديدة. وبع ش

اتصـــل بـــى دكتـــور احمـــد 
ان  لـــى  يقـــول  ضرغـــام 
أ.د. مكـــرم ميـــالد حـــاول 
ـــدك  ـــم يج ـــم فل ـــال بك االتص
ــا بكـــف  .. انـــه يضـــرب كفـ
ــدث ؟  ــاذا حـ ــأل ... مـ ويسـ
اتصلـــت بالدكتـــور مكـــرم 
ـــر  ـــى ... ال اث ـــال ل ـــالد فق مي
آلى خليـــة ســـرطانية لـــدى 
ـــة. قصصـــت عليـــه قصـــة  الطفل
ــف  ــدث وكيـ ــة وماحـ الطفلـ
ــم  ــذراء مريـ ــيدة العـ ان السـ
مايشـــبه  منهـــا  اخرجـــت 
البالونـــة وبداخلهـــا جســـم 
اســـود ........ وهنـــا كانـــت 
المعجـــزة االلهيـــة الثانيـــة 
التـــى فاجأنـــى بهـــا دكتـــور 

ــال : ــالد وقـ ــرم ميـ مكـ
ـــا هـــذا المـــرض  » ان خالي
تشـــبه  كبيـــرة  خاليـــا 
نـــواه  بداخلهـــا  الفقاعـــات 
ــا ال  ــه انـ ــت لـ ــوداء«. قلـ سـ
ـــا  ـــذه الخالي ـــكل ه ـــرف ش اع
الميكروســـكوب،  تحـــت 
الطفلـــة  وصفتهـــا  فكيـــف 
ـــق  ـــف الدقي ـــذا الوص ـــم ه مري
ـــى عصـــر  ـــا ف ـــدو انن ـــال يب ؟ ق

المعجـــزات.
هـــذه  نشـــر  واردت 
المعجـــزة فـــى حينهـــا ولكنـــى 
اتفقـــت مـــع أ.د. مكـــرم ميـــالد 
ان نتريـــث لمـــدة ســـنة حتـــى 
ـــر  ـــفاء. االن م ـــن الش ـــد م نتأك
علـــى المعجـــزة ثـــالث ســـنوات 
ـــرام.  ـــر ماي ـــى خي ـــة عل والطفل
ـــس  ـــات القدي ـــم كلم ـــا أعظ م
»الننـــا  الرســـول  بولـــس 
ـــى 1  ـــا »2 ت ـــن امن ـــرف بم نع
ـــارض  : 12« هـــل ماحـــدث يتع
ـــا  ـــى ال م ـــم ؟ اجابت ـــع العل م
ـــه  ـــم ان يثبت ـــتطيع العل ال يس
ــى ان  ــق فـ ــه الحـ ــس لـ ليـ

ينكـــره .
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االمبراطـــور  كان 
هـــو  قيصـــر  أغســـطس 
االمبراطوريـــة  حاكـــم 
الرومانيـــة الواســـعة. وفـــى 
يـــوم مـــن األيـــام أمـــر 
لـــكل  تعـــداد  باجـــراء 
ـــك  ـــة وذل ســـكان االمبراطوري
بـــأن يســـجل كل شـــخص 
ـــى  ـــة الت ـــى المدين ـــمه ف اس
ولـــد بهـــا. وكانـــت أرض 
مـــن ضمـــن  فلســـطين 
الرومانيـــة. االمبراطوريـــة 
ـــار  ـــف النج ـــافر يوس فس
مـــع مريـــم العـــذراء الـــى 
ليســـجل  لحـــم  بيـــت 
وكانـــت  فيهـــا  اســـمه 
ــا  ــذراء حبلـــى. فأرهقهـ العـ
وذهبـــا  جـــدا.  الســـفر 
ـــا  ـــكان ليبيت ـــن م ـــا ع ليبحث
ــدة  ــن شـ ــن مـ ــه ولكـ فيـ
الزحـــام لـــم يجـــدا وال غرفـــة 
فـــى أي فنـــدق.و ظـــال 
ـــادق  ـــاب الفن ـــأالن اصح يس
طـــول الليـــل الـــى ان عـــرض 
ــدق  ــب فنـ ــا صاحـ عليهمـ
ان يبيتـــا فـــى المغـــارة 
المخصصـــة لحيواناتـــه ورغـــم 
ســـوء المـــكان لـــم يجـــد 
يوســـف النجـــار ومريـــم 

ـــا  ـــر فوافق ـــال أخ ـــذراء ح الع
ـــعرت  ـــد ان ش ـــا بع وخصوص
ــوالدة  ــآالم الـ ــذراء بـ العـ

ــكان  ــذا المـ ــى هـ و فـ
ولـــدت العـــذراء الطفـــل 
فـــى  ووضعتـــه  يســـوع 

المـــذود.
ــة  ــس الليلـ ــى نفـ و فـ
ظهـــر مـــالك الـــرب لرعـــاة 
أغنامهـــم  يحرســـون 
وأخبرهـــم عـــن ميـــالد 
المســـيح فـــى المـــذود. 
المـــالك  مـــع  وظهـــر 
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
المالئكـــة ترنـــم :« المجـــد 
للـــه فـــى األعالـــي وعلـــى 
وللنـــاس  الســـالم  األرض 

.« المســـرة 
اختفـــى  ان  بعـــد  و 
ـــى  ـــاة ف ـــش الرع ـــالك فت الم
ــن  ــا عـ ــم كلهـ ــت لحـ بيـ
المســـيح الـــى ان وجـــدوه 
فركعـــوا  المـــذود  فـــى 
خشـــوع  فـــى  أمامـــه 
ــذراء  ــم العـ ــروا مريـ وأخبـ
ـــه  ـــا قال ـــار بم ـــف النج ويوس

لهم المالك. 
ـــرق  ـــالد الش ـــى ب ـــا ف أم
بعـــض  شـــاهد  فقـــد 

الحكمـــاء نجمـــا جديـــدا 
ـــماء  ـــى الس ـــر ف ـــرا ظه مني
ـــم.  ـــك عظي ـــالد مل ـــل مي دلي
ـــفر  ـــاء الس ـــرر الحكم ـــذا ق ل
الـــى مـــكان هـــذا الملـــك 
وأثنـــاء  لـــه.  ليســـجدوا 
النجـــم  كان  ســـفرهم 
يرشـــدهم الـــى الطريـــق 
الـــى  وصلـــوا  ان  الـــى 
للملـــك  أورشـــليم.فذهبوا 
ــن  ــألونه عـ ــرودس يسـ هيـ
المولـــود ملـــك اليهـــود.و 
لكـــن الملـــك هيـــرودس 
ــيئا  ــم شـ ــن يعلـ ــم يكـ لـ
فطلـــب  المولـــود  عـــن 
ـــم  ـــال له ـــاء وق ـــن الحكم م
عـــن  ابحثـــوا  اذهبـــوا   :
ــىي  ــوا الـ ــود وارجعـ المولـ
لتخبرونـــى عـــن مكانـــه 
اليـــه وأســـجد  ألذهـــب 
ــة ان  ــه. ولكـــن الحقيقـ لـ
ـــل  ـــرودس أراد قت ـــك هي المل
الطفـــل حتـــى ال يأخـــذ 

ــه. عرشـ
أكمـــل الحكمـــاء بحثهـــم 
ـــى  ـــوع حت ـــل يس ـــن الطف ع
المغـــارة.  الـــى  وصلـــوا 
فدخلوهـــا وســـجدوا أمـــام 
ـــه  ـــوا ل ـــوع وقدم ـــرب يس ال

ــا  ــا ولبانـ ــم : ذهبـ هداياهـ
ــاء  ــرا. وانصـــرف الحكمـ ومـ
ليرجعـــوا الـــى بالدهـــم 
يخبـــروا  لـــم  ولكنهـــم 
الملـــك هيـــرودس عـــن 

مـــكان الطفـــل حتـــى ال 
يقتلـــه.

المـــالك  ظهـــر  ثـــم 
ليوســـف  حلـــم  فـــى 
ـــك  ـــره ان المل ـــار وأخب النج

هيـــرودس يريـــد قتـــل 
وأمـــره  يســـوع  الطفـــل 
مصـــر.  الـــى  بالهـــروب 
النجـــار  يوســـف  فأخـــذ 
مريـــم العـــذراء والطفـــل 
الـــى  وســـافروا  يســـوع 
ـــرودس  ـــك هي ـــا المل مصر.أم
كل  بقتـــل  أمـــر  فقـــد 
ـــوالدة. ـــي ال ـــال حديث األطف
العائلـــة  عاشـــت 
المقدســـة ســـنتين فـــى 
مصـــر ولمـــا مـــات الملـــك 
ــالك  ــر المـ ــرودس ظهـ هيـ
ــم  ــى حلـ ــرى فـ ــرة أخـ مـ
ليوســـف النجـــار وأمـــره 
بـــالده.  الـــى  بالعـــودة 
فعـــادت العائلـــة المقدســـة 
الـــى أورشـــليم واتجهـــوا 
الناصـــرة  مدينـــة  الـــى 

وعاشوا هناك.  
و مـــرت عـــدة ســـنوات 
ــيح  ــح المسـ ــى ان اصبـ الـ
ـــىي  ـــر اثنت ـــن العم ـــغ م يبل
عشـــرة ســـنة. وفـــي تلـــك 
الســـنة رافـــق المســـيح 
يوســـف النجـــار ومريـــم 
رحلتهـــم  فـــى  العـــذراء 
الـــى أورشـــليم لقضـــاء العيـــد 
هنـــاك. وبعـــد ان قضيـــا 

أســـبوع العيـــد بـــدأت رحلـــة 
العـــود ة الـــى الناصـــرة. 
ـــف  ـــدة اكتش ـــد م ـــن بع ولك
يوســـف النجـــار ومريـــم 
ـــوع المســـيح  ـــذراء ان يس الع
لـــم يرافقهـــم فـــى رحلـــة 
ـــد  ـــا الب ـــا انهم ـــودة وعلم الع
ـــليم.  ـــى أورش ـــركاه ف وان ت
ـــى  ـــه ف ـــان عن ـــا يبحث فرجع
ـــداه  ـــى ان وج ـــكان ال كل م
ـــار  ـــط كب ـــكل وس ـــى الهي ف
ـــم. ـــدث معه ـــن يتح المعلمي
ـــذراء  ـــه الع ـــا رأت و عندم
اندفعـــت اليـــه وعاتبتـــه 
ألنـــه لـــم يذهـــب معهمـــا 
ــيح : »  فقـــال لهـــا المسـ
لمـــاذا كنتمـــا تبحثـــان 
عنـــي ؟ ألـــم تعلمـــا انـــه 
ينبغـــى أن أكـــون فـــى بيـــت 
ــا المعلمـــون  أبـــي ؟!«. أمـ
ـــم  ـــذراء باعجابه ـــروا الع فأخب
ومعرفتـــه.  بحكمتـــه 
ـــى  ـــع ال ـــاد الجمي ـــا ع وبعده
الناصـــرة وعـــاش هنـــاك 
عـــدة  المســـيح  يســـوع 
ــى ان  ــرى الـ ــنوات أخـ سـ
ـــره  ـــن عم ـــن م ـــغ الثالثي بل
التبشـــير  رحلـــة  وبـــدأ 

ــنوات.  ــالث سـ ــدة ثـ لمـ

تصــدق  ال  او  صــدق 
مثيــرة  تجربــة  لكنهــا 
تــروي احداثهــا األميركيــة، 
التــي  مرجانــي،  أنيتــا 
عاشــت تفاصيلهــا حيــث 
كانــت علــى فــراش الموت، 
ودخلــت فــي غيبوبــة لمدة 
ــاعة (،  ــى) 30 س ــد عل تزي
ــك  ــا قضــت تل ــدة بأنه مؤك

الفتــرة فــي الجنــة، و أنهــا 
ــاك  ــاء هن ــي البق ــرت ف خي

أو العــودة.
وبينــت انيتــا أن قصتهــا 
تفاصيلهــا،  فــي  غريبــة 
ــادت مــن  ــا ع موضحــة إنه
المــوت بمعجــزة، ففــي عام 
2006 كان مــرض الســرطان 
ــم  ــها ول ــش جمس ــد نه ق

ــة  ــى الحرك ــدر عل ــد تق تع
بســبب ضمــور عضالتهــا 
ــالء  ــمها وامت ــف جس وضع
ممــا  بالســوائل،  رئتهــا 
ــار  ــى إخب ــاء إل ــع األطب دف
ــق  ــم يتب ــا ل ــا بأنه عائلته
امامهــا اال ســاعات فقــط 

ــوت. لتم
أنهــا  انيتــا  وتــروى 
غيبوبــة،  فــي  دخلــت 
ــي  ــا ف ــعاعا ابيض ــرأت ش ف

. نفــق  نهايــة 
مورجانــي:  وتقــول   
ــل  ــا ب ــس مكان ــوت لي الم
أخــرى  بأبعــاد  صحــوة 
بنفــق  يبــدأ  مختلفــة«، 
ــه،  ــي نهايت ــع ف ــور مش ون
األضــواء  تعــم  أن  قبــل 
المــكان، ليتكشــف عالــم 
تســميته  يمكــن  آخــر 
تختلــف  لكــن  بالجنــة، 
باختــالف  التســمية 

األديــان«.
ــم  ــا ل ــى أنه ــير إل وتش
ــة  ــا بغيبوب ــم أنه ــن تعل تك
كل  تعــي  كانــت  فقــد 
مــا حولهــا، واكثــر ادراكا 
كل  وتشــاهد  لألشــياء، 
يجــري حولهــا مــن حركــة 
لألطبــاء وغيرهــم وتــرى 

ــقف  ــى س ــن اعل ــها م نفس
ــت  ــا التق ــا أنه ــة. كم الغرف
بوالدهــا الــذي توفــي قبــل 
اللقــاء  وكان  ســنوات،   10

مفعمــا، بالحــب.
وأضافــت: »ألول مــرة 
أحسســت بالحــب المطلــق، 
بصــرف النظــر عمــن أكــون 
ــاط  ــت باالرتب ــا.. أحسس أن
وبــكل  شــخص  بــكل 

ــيء«. ش
ــدأت  ــرة ب ــا بفت وبعده
بمــا  بالتحســن  انيتــا 
فقــد  المعجــزة،  يشــبه 
بنســبة  الــورم  تراجــع 
ــى  ــادرة عل ــت ق 70% وبات
األكل والحركــة، وشــفيت 
الحقــا مــن المــرض تمامــا، 
لتــروي قصتهــا فــي كتــاب 
اطلقــت عليهــا اســم »مــت 

ــا«. ــود ان ألع
أن  انيتــا  وتوضــح 
بالدهــا  فــي  األطبــاء 
فحوصهــا  نتائــج  ارســلوا 
ــن المــرض  ــد الشــفاء م بع
ــرطان  ــد س ــة معاه لخمس
وذهــل  العالــم،  حــول 
األطبــاء فــي تلــك المعاهــد، 
وأكــدوا ان عودتهــا للحيــاة 

بالمعجــزة. اشــبه  هــي 

ان  العلمــاء  أكــد   
البــكاء يطيــل عمــر المــرأة  
بــأن  رأيهــم  ويفســرون 
علــى  تحتــوي  الدمــوع 
نســبة مــن الســموم تخــرج 
ــق  ــن طري ــم ع ــن الجس م
البــكاء ممــا يــؤدي إلــى 

خلــو الجســم منهــا.
  كمــا أن علمــاء الطــب 
النفســي يؤكــدون أن البكاء 
ينقــذ امــرأة العصــر الحديث 
مــن الضغــط العصبــي الــذي 
تعانيــه وهــي تواجه مشــاكل 
بعــد  اليوميــة  الحيــاة 
خروجهــا للعمــل ،  ويــرى 
ــوع  ــون أن الدم ــاء العي أطب
وتفــرغ  العيــون  تغســل 
التــي  الســامة  الشــحنات 
تحدثهــا التوتــرات العصبيــة 
واالنفعــاالت  والعاطفيــة 
ــا  ــر به ــي تم ــددة الت المتع

ــة .  ــة دائم بصف
ــم األمريكي  ويقــول العال

آرثــر فرونــك :
ــرج  ــوع تخ ــا أن الدم بم
المــواد الســامة مــن الجســم 
ــي  ــوع يعن ــس الدم ــإن حب ف
ــا أن  ــيء،  وبم ــمم البط التس
المــرأة لهــا اســتعداد فطــري 
للبــكاء اكثــر مــن الرجــل 
ــول  ــرا أط ــش عم ــا تعي فإنه

تتخلــص  أن  بعــد  منــه 
ــي  ــموم الت ــبة الس ــن نس م
ــكاء.  ــق الب ــن طري ــرج ع تخ
يقدمهــا  التــي  والنصيحــة 
العالــم األمريكــي للمــرأة هي 
إال تحــاول كبــت دموعهــا وال 
تؤجــل البــكاء عنــد مواجهــة 

أي مشــكلة تواجههــا

قصة ميالد المسيح

منوعات

قابلت في الجنة أبي الذي توفي قبل عشر سنوات 
البكاء يطيل عمر المرأة

نور اإليمان الذي اضاء طريق الخالص امام البشرية

عائدة من الموت:

الموت صحوة بأبعاد أخرى مختلفة يبدأ 
بنفق ونور مشع في نهايته، قبل أن تعم 
األضواء المكان ليتكشف عالم آخر يمكن 

تسميته بالجنة 

يولد الرجل مرتين
مرة من أمرأه تعطيه 

الحياة أمه
ومرة من أمراه 

تعطيه الحب زوجته
فاألولى تعطيه حياته 

والثانية تعطيه 
حياتها
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علــى قاعــة الشــهيد ســعد 
ــت  ــرات انطلق ــة للمؤتم عبدالل
ــي  منافســات المهرجــان الدول
ــل للمــدة  ــي اربي للشــطرنج ف
مــن الثانــي عشــر ولغايــة 
شــهر  مــن  عشــر  التاســع 
كانــون االول الجــاري ولفئتــي 
ــي  ــارك ف ــال والنساء.وتش الرج
المهرجــان فــرق تمثــل 22 
دولــة باالضافــة الــى فرقــا مــن 

اقليــم كوردســتان والعــراق 
وســتجري مباريــات المهرجان 
وفــق النظــام السويســري و 
ــان  ــهد المهرج ــع ان يش يتوق
نجاحــا اســتنادا الــى مشــاركة 
ــن  ــن الالعبي ــر م ــدد كبي ع
المتميزيــن  والالعبــات 
بالشــكل الــذي ســينعكس 
مســتواها  علــى  ايجابــا 

ــي« الفن

المنتخــب  مــدرب  دعــا 
االولمبــي بكــرة القــدم هــادي 
العبــا   26 االربعــاء،  مطنــش، 
التدريبيــة  بالوحــدة  لالنخــراط 
فــي  الفريــق  ســيجريها  التــي 
الســاعة الثانيــة والنصــف مــن 
ــل  ــد المقب ــوم االح ــر ي ــد ظه بع
علــى ملعــب الشــعب الدولــي 
اســتعدادا لبطولــة غــرب اســيا 
الثامنــة التــي ســتضيفها العاصمــة 
القطريــة الدوحــة للمــدة مــن 
الخامــس والعشــرين مــن الشــهر 
مــن  الســابع  لغايــة  الجــاري 

الشــهر المقبــل.
االخيــرة  القائمــة  وضمــت 
الالعبيــن  مطنــش  للمــدرب 
ــد وجــالل حســن  ــد حمي »محم
وعلــي ياســين وصكــر عجيــل 
ــت  ــي بهج ــم وعل ــى ناظ ومصطف
وعبــاس قاســم ووليــد ســالم 
وضرغــام اســماعيل وعمــار كاظــم 
وســيف ســلمان وســعد عبــد 

ــد  ــد وامج ــد احم ــر ومحم االمي
واحمــد  وليــد  وامجــد  كلــف 
الرحيــم  فاضــل ومهنــد عبــد 
وفرحــان شــكور ومــروان حســين 
ومهــدي كامــل وباســم علــي 
ــادر  ــد الق ــر وعب ــو بك ــار اب ودي
ومحمــد  فائــز  وعلــي  طــارق 

هــادي واحمــد ياســين«.
ومــن المؤمــل ان يغــادر وفــد 
المنتخــب االولمبــي يــوم الجمعــة 
ــول بمعســكر  ــل للدخ ــد المقب بع
ــي  ــاركته ف ــبق مش ــي يس تدريب
البطولــة التــي حــل فيهــا العــراق 
الماضيــة  النســخة  فــي  ثانيــا 
الكويــت.  فــي  اقيمــت  التــي 
االولمبــي  المنتخــب  ويقــود 
ــن  ــف م ــي المؤل ــالك التدريب الم
ــاس  ــا وعب ــش مدرب ــادي مطن ه
عطيــة وحبيــب جعفــر مســاعدين 
ــراس  ــا لح ــد مدرب ــح حمي وصال
ــرا  ــان مدي ــم فرح ــى وكري المرم

ــا.  اداري

علنــت شــركة أديــداس 
للمنتجــات  المصنعــة 
إطالقهــا  عــن  الرياضيــة، 
نســخة جديدة من كــرة كأس 
 »brazuka« العالــم أســمتها
العــد  ابتــداء  مــع  وذلــك 
كأس  لمباريــات  التنازلــي 
وقــال   .2014 عــام  العالــم 
لشــركة  التنفيــذي  المديــر 

ــر إن  ــرت هين ــداس، هرب أدي
المصمميــن اســتوحوا تصميــم 
الحيــاة  نمــط  مــن  الكــرة 
ــار  ــم اختب ــه ت ــة، وأن البرازيلي
ــب  ــل 600 الع ــن قب ــرة م الك
مباريــات  خــالل  رياضــي 
عقدهــا االتحــاد الدولــي لكــرة 

القــدم، أو الفيفــا.
وأكــد هينــر أن الكــرة 

ــرة  ــي »أفضــل ك ــدة ه الجدي
صنعتهــا الشــركة حتــى اآلن.«
بــأن  هينــر  وقــال 
شــركته، كونهــا أحــد الراعيــن 
األساســيين لــكأس العالــم، 
ــدور  ــا ي ــة بشــأن م ــر قلق غي
حــول عــدم انتهــاء العمــل 
علــى عــدد مــن المالعــب 

البرازيــل. فــي 

ــز  ــتة مراك ــراق س ــع الع تراج
ــد  فــي التصنيــف الشــهري الجدي
لإلتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا(، فيمــا دخــل منتخــب 
ــل  ــة العشــرة األوائ ــل قائم البرازي

ــل. ــاب طوي ــد غي بع
ــف  ــي التصني ــراق ف وحــل الع

الــذي صــدر يــوم الخميــس، فــي 
وبرصيــد  عالميــا   109 المركــز 
299 نقطــة، وحــل الثالــث عشــر 

ــا. ــر عربي ــي عش ــيويا والثان آس
دخــول  التصنيــف  وشــهد 
مــرة  ألول  البرازيــل  منتخــب 
العشــرة  المنتخبــات  قائمــة 

طويــل  غيــاب  بعــد  األوائــل 
ــا  ــر بينم ــز العاش ــه للمرك بتقدم
حافــظ منتخــب اســبانيا علــى 
ــا  ــى الماني ــا عل ــدارة متقدم الص
واالرجنتيــن وكولومبيــا الذيــن 
الثانــي  مــن  المراكــز  احتلــوا 

الرابــع وحتــى 

الرياضة

اربيل تحتضن فعاليات 
المهرجان الدولي بالشطرنج

مدرب المنتخب االولمبي 
يدعو 26 العبا للتدريب

قرعة بطولة كأس االتحاد 
االسيوي تضع ممثلي 

العراق بمجموعات متوازنة 
العاصمــة  فــي  ســحبت 
قرعــة  كوالمبــور  الماليزيــة 
بطولــة كأس االتحــاد اآلســيوي 
ــترك  ــي سيش ــدم الت ــرة الق لك
فريقيــن مــن العــراق فيهــا هما 
الشــرطة او الجويــة واربيــل.

البطولــة  قرعــة  واوقعــت 
الشــرطة  الــدوري  بطــل 
ــى  ــة ال ــة الثالث ــي المجموع ف
ــاع  ــد او الرف ــة الح ــب اندي جان
او  والقادســية  البحرينيــن 
ــت والوحــدة  ــن الكوي النصــر م

الســوري.
الرئيســي  واشــار الموقــع 
لالتحــاد االســيوي انــه فــي 
الــى  الشــرطة  تأهــل  حــال 

دوري ابطــال اســيا مــن خــالل 
ــان  ــق ف ــازه دوري الملح اجتي
فريــق القــوة الجويــة سيشــارك 

ــه. ــدال عن ب
واضــاف الموقــع ان وصيــف 
للموســم  العراقــي  الــدوري 
الماضــي فريــق اربيــل ســيلعب 
ــى  ــة ال ــة الرابع ــي المجموع ف
ــة شــباب االردن او  ــن اندي جاب
الوحــدات االردنييــن والرفــاع 
ــاراة  ــز مــن مب البحرينــي والفائ

ــم 2. ــق رق الملح
نــادي  فريــق  يذكــران 
ــب  ــوج بلق ــي ت ــت الكويت الكوي
البطولــة ثــالث مــرات فــي 

مواســم. آخــر 4 

صنع أفضل كرة لكأس العالم على اإلطالق

العراق يتراجع 6 مراكز في 
التصنيف الشهري للفيفا
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ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعوب، إنه قد ولد لكم 
اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح

مغارة عيد الميالد 

الـــذي  الوحيـــد  اإلنجيلـــي  هـــو  لوقـــا 
ذكـــر مـــكان ميـــاد المســـيح: »وصعـــد 
يوســـف مـــن الجليـــل مـــن مدينـــة النــــاصرة 
إلـــى اليهوديـــة إلـــى بيـــت لحـــم مدينة داود، 
ألنـــه كان مـــن بيـــت داود وعشـــيرته، 
ليكتتـــب مـــع مريـــم خطيبتـــه، وكانـــت 
بيـــت لحـــم،  فـــي  حبلـــى. وبينمـــا همـــا 
جـــاء وقتهـــا لتلـــد، فولـــدت ابنهـــا البكـــر 
وقمطتـــه وأضجعتـــه فـــي مـــذود، ألنـــه 
كان المحـــل لهمـــا فـــي الفنـــدق.« )لوقـــا 

)7-4 :2
ـــل المـــذود  ـــارة ب ـــم يذكـــر لوقـــا المغ ل
لكـــن التقليـــد المعتمـــد فـــي أورشـــليم 
كانـــت  التـــي  المغائـــر  إحـــدى  اعتبـــر 
تســـتعمل كاســـطبل حيوانـــات كمـــكان 
لـــوالدة المســـيح وعلـــى أساســـه شـــي دت 

كنيســـة المهـــد فـــي بيـــت لحـــم.
ـــى  ـــي تعـــود إل ـــار الت ـــاك بعـــض اآلث وهن
القرنيـــن الثالـــث والرابـــع تظهـــر رســـما 
لميـــاد المســـيح مـــع الرعـــاة والمجـــوس.
أمـــا المغـــارة كمـــا نعرفهـــا اليـــوم، 
فيعـــود الفضـــل فـــي إطاقهـــا إلـــى القديس 
فرنســـيس األســـيزي الـــذي قـــام بتجســـيد 
أول مغـــارة حيـــة )أي فيهـــا كائنـــات حيـــة( 
وانتشـــرت  ســـنة 1223ب.م  ميـــاد  فـــي 
بعدهـــا بســـرعة عـــادة تشـــييد المغائـــر 

الرمزيـــة فـــي الكنائـــس وخارجهـــا.

الفنان يوسف عزيز يصل كوردستان 
ويزور منظمة سورايا

ـــا  ـــنين قضاه ـــد س بع
وصـــل  الغربـــة  فـــي 
ـــتان  ـــم كوردس ـــى اقلي ال
ـــف  ـــدع يوس ـــان المب الفن
ــكاوا  ــدة عنـ ــز ، بلـ عزيـ
ــد  ــه، فقـ ــب بـ إذ ترحـ
قـــام خـــالل وجـــوده 
فيهـــا بزيـــارة منظمتنـــا 
»ســـورايا«  وجريـــدة 
وعبـــر عـــن اعجابـــه 
المنظمـــة  بنشـــاطات 
التـــي  والصحيفـــة 
تعبـــر عـــن طموحـــات 
وفنانينـــا  مثقفينـــا 
نشـــاطاتهم  وتواكـــب 

وفعالياتهـــم.
ويتضمـــن  هـــذا 
جـــدول اعمـــال عزيـــز 
ــة  ــالت فنيـ ــة حفـ اقامـ
اعيـــاد  بمناســـبة 
ــنة  ــالد ورأس السـ الميـ
ــدات  ــف بلـ ــي مختلـ فـ
باألضافـــة   ، شـــعبنا 
الـــى مشـــاريع فنيـــة 
ـــدة  ـــي جدي ـــن اغان تتضم

زار نـــوزاد بولـــص 
منظمـــة  رئيـــس 
للثقافـــة  ســـورايا 
القنصليـــة  واالعـــالم 
فـــي  المصريـــة 
كوردســـتان  اقليـــم 
وكان فـــي اســـتقباله 
المصـــري  القنصـــل 
عثمـــان  ســـليمان 
وتحدثـــا عـــن ضـــرورة 
التعـــاون  مواصلـــة 

بيـــن  المشـــترك 
مختلـــف المنظمـــات 
بالجانـــب  المختصـــة 
واالعالمـــي  الثقافـــي 
المؤسســـات  مـــع 
والمنظمـــات المصريـــة 
الثقافـــي  والتبـــادل 
بشـــأن  والفنـــي 
وتفعيـــل  تطويـــر 
االنشـــطة المشـــتركة 
ــر  ــد مؤتمـ ــا عقـ ومنهـ

لألعالمييـــن وتبـــادل 
لخدمـــة  الزيـــارات 
والفـــن  الثقافـــة 
وتطـــرق  واالعـــالم 
ـــي  القنصـــل المصـــري ف
ـــات  ـــى العالق ـــه ال حديث
ـــع  ـــر م ـــة لمص التاريخي
كوردســـتان  شـــعب 
صـــدرت  حيـــث 
باللغـــة  جريـــدة  اول 
ـــرة  ـــي القاه ـــة ف الكردي

ـــان  ـــاء الفن ـــر اللق وحض
المعـــروف  المصـــري 
الصريطـــي  ســـامح 
ــة  ــل االول لنقابـ الوكيـ
ــي  ــة فـ ــن الفنيـ المهـ
مصـــر كمـــا ابـــدت 
ــتعدادها  ــا اسـ منظمتنـ
وتبـــادل  للتعـــاون 
ـــن  ـــاطات بي اآلراء والنش
الجهـــات والمؤسســـات 
المختلفـــة. الفنيـــة 

ـــل  ـــات اربي ـــي فعالي ـــاركة ف والمش
عاصمـــة الســـياحة العربيـــة ومـــن 
ـــة  ـــة خاص ـــجيل اغني ـــع ان يس المزم

ــل . ــن اربيـ عـ
ــان  ــدى الفنـ ــه اهـ ــن جانبـ مـ

المبـــدع يوســـف عزيـــز لجريدتنـــا 
ـــة  ـــر باللغ ـــه االخي ـــن البوم ـــخة م نس
الســـريانية بعنـــوان اعطنـــي يـــدك 
)هلـــي أيـــده خ( تعبيـــرا عـــن 

ــا. ــزازه بصحيفتنـ اعتـ

القنصل المصري يلتقي 
رئيس منظمة سورايا 


