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المصرى «مساعد مطران الجیزة األنبا ثیئودوسیوس فى حوار لـ
لیس ھناك ما یمنع ظھور العذراء حتى لو كان الحاكم أشد : »الیوم

 من السادات
 

٢٠٠٩/ ١٢/ ٢٠    ھیثم دبور   حوار  

بعد أن أصدرت مطرانیة الجیزة اإلثنین 
الماضى بیانا رسمیا يؤكد ظھور وتجلى 

العذراء فى كنیسة العذراء بالزيتون، يدافع 
األنبا ثیئودوسیوس، األسقف العام 

المساعد لمطرانیة الجیزة، فى حواره 
عن وجھة نظره فى » المصرى الیوم«لـ

مسألة الظھور والتجلى والتى يرى أن 
رسالته األساسیة ھى تعضید النسیج 

الوطنى فى مصر، نافیا أن تستغل الكنیسة 
الحدث من أجل القیام بمحاوالت تنصیر، 

مؤكدا أن تحول كنیسة الزيتون إلى مكان 
 .لتبرك المسلمین والمسیحیین فى مصر لیس فیه ضرر وأن اإلسالم ال يحرمه

السؤال األول الذى يتبادر إلى الذھن ھو الرسالة والعظة من وراء ظھور وتجلى السیدة العذراء ■ 
 فى ھذا التوقیت تحديدا والمعانى التى يحملھا ھذا الظھور؟

ً فنحن بذلك نملك رسالة واضحة من العذراء وھى لم تقل لنا  ً معینا ھى «ـ عندما نفسر شیئا
، لكننى أتأمل األمر وأتناوله من جانب قد يختلف عن البعض، وفى تأملى أرى أن ھناك »جايه لیه

ً للكنیسة  عِشرة وعالقة بین السیدة العذراء وأرض مصر، وھذا الظھور يعطى قوة وتماسكا
وللشعب المصرى عموما ألنھا أرضیة مشتركة بین المسلمین والمسیحیین، ألن اإلسالم 
اصطفاھا فوق نساء العالمین، وبالتالى فھى لھا مكانة كبیرة فى اإلسالم ولھا مكانة لدى 

 .الكنیسة القبطیة

فمن رآھا أوال كان المسلمین، فالمسیحیین كانوا فى منازلھم، والفراشین فى الكنیسة كانوا 
نیاما، فالمارة تجمعوا، والمسلمون طرقوا أبواب المسیحیین جیرانھم لیخبروھم بظھور وتجلى 

 .العذراء

مصر بلد «وبالتالى فإنھا تبادل المصريین ھذا الحب والمودة، ورسالتھا للشعب المصرى فحواھا 
األمان، وقد جئت ھاربة إلیه مع الطفل يسوع ويوسف النجار، وال تسمحوا لفكر غريب يدمر ھذا 

 .»الحب بین النسیج الوطنى المصرى

 الذى تقصده السیدة العذراء؟ -من وجھة نظرك  –وما الفكر الغريب ■ 

ـ ال يوجد فى مصر تفرقة بین مسلمین ومسیحیین، فالمسیحیون طوائف وكذلك المسلمون، وال 
يمكن الحكم على أى طائفة من فیھم يتق هللا أكثر، ألنھا عالقة بین العبد وربه، فكل حدث 

 .يحصل فى مصر يلبسوه عباءة الدين، فالدين لم يأمر بالتدمیر والتكسیر والضرب والحرق

 إذن فھذا التجلى يعمق الوحدة الوطنیة بین المسلمین والمسیحیین؟■ 

ھناك فريقین متشاحنین، لكن ـ بالطبع، لكنه لیس الوحدة الوطنیة فقط، ألن الوحدة تظھر أن 
النسیج الوطنى يشمل األقباط بجمیع طوائفھم الكاثولیكیة واألرثوذكسیة وغیرھما، وكذلك 

فلو حدث طارئ ألى مسیحى فستجد أن كل المسلمین يلتفون . المسلمین باختالف طوائفھم
 .حوله لمساعدته

وما تفسیرك أن قداسة البابا شنودة الثالث طلب عدم التصريح أو التأكید على ظھور السیدة ■ 
 العذراء لحین عودته من رحلة عالجه وتشكیل لجنة لنظر األمر؟

أحمد ھیمن -تصوير
 » المصرى الیوم«األنبا ثیئودوسیوس يتحدث إلى 
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ـ لم يحدث أن قداسة البابا طلب عدم التصريح، فنحن كمطرانیة الجیزة ندير عددا من الكنائس 
التابعة لنا، وعندما حدث الظھور والتجلى، كان البد من أن نتقصى كمطرانیة أن الحدث صحیح، 
وبالفعل قمنا بمتابعة األحداث والنزول إلى المنطقة، وسألنا شھود العیان وركزنا على األخوة 

المسلمین أكثر من المسیحیین، حتى ال تلعب العواطف فى األمر، لذلك أصدرنا بیانا بعد حادث 
ً للظھور فى فجر الجمعة حسب ما ورد إلینا والتسجیالت التى  الظھور بثالثة أيام بأن ھناك حدثا

 آالف شخص، والبیان الصادر عن ٥قمنا بتسجیلھا وشھادات شھود العیان، والتجمھر الذى تعدى 
 .المطرانیة يؤكد أن ھناك حدثا بالفعل

تحدثت أن المطرانیة استقت معلوماتھا من المسلمین بصورة أكبر حتى ال تؤثر العاطفة على ■ 
األمر رغم تأكیدك سابقا أن السیدة العذراء أرضیة مشتركة بین المسلمین والمسیحیین، وكال 

 .الطرفین يحمالن لھا نفس الحب والتقدير والعاطفة

ـ المسلمون ممكن أن يكونوا قريبین من السیدة العذراء لكن مافیش مسلم يقدر يقول إن 
السیدة العذراء ظھرت على كنیسة إن لم تكن قد ظھرت بالفعل، وقد سجلت بنفسى مع عدد 
من شھود العیان أكدوا ذلك، ولم يحدث فى يوم من األيام أن المسلمین العاطفة أخذتھم للتأكید 

 .أن العذراء ظھرت فى مكان ما

فبعض األقباط يرفضون فكرة التجلى ويدرجونھا .. إن كنا نؤكد أن المسلمین أكدوا ظھور العذراء■ 
تحت باب التخريف، مثلما قال القمص سرجیوس وكیل البطريركیة محذرا من االنسیاق خلف 

 األحاديث المرسلة؟

ـ األب سرجیوس ال يمكن أن يصدر تصريحا يقول فیه إن كانت الحادثة وقعت بالفعل أم ال، أما 
، »ألنه ماشفھاش«تحفظه فھو تحفظ شخصى، وأنا ال أطالبه بأن يؤكد أن السیدة العذراء ظھرت 

لكن البیان الصادر من المطرانیة يؤكد الظھور وھو بیان ال يوجد فیه جدال أو فصال، اللى عايز 
 .يقبل يقبل واللى مش عايز ھو حر

وإذا استمر الظھور والتجلى فسیتم تكوين لجنة تقصى للحقائق من قبل البطريركیة والمطرانیة 
 .للوقوف على أسباب استمرار الظھور والتجلى، ووقتھا سیصدر التصريح والبیان عن البطريركیة

البعض اآلخر من األقباط رفض أيضا فكرة التجلى والظھور مثلما حذر الدكتور جورج حبیب بباوى ■ 
 ؟»مستنقع العصور الوسطى فى الكنیسة«من ذلك واصفا الحدث بأنه عودة النتشار 

ـ الكنیسة لم تكن مھیمنة على أى شىء، ال زمان أيام العصور الوسطى وال دلوقتى، فالحدث 
كان أمام آالف المسلمین والمسیحیین، فالكنیسة ال يمكن أن تؤثر على رأى المسلمین، وأرفض 

 .مصطلح ھیمنة الكنیسة ألنه لم يكن ھناك أى عصور ظالمیة بسبب الكنیسة

والتشكیك عند البعض بأنھا ظھرت أم ال لیس عیبا ألن ھذا االختالف ھو الذى يقودنا للحقیقة، 
لكن تعبیر الھیمنة ھو نوع من السخرية من الكنیسة أوال وآالف المسیحیین والمسلمین الذين 

يقفون أمام الكنیسة إلى اآلن، فھذا التجلى يعید نوعا من الحب الوطنى بین المسلمین 
 .واألقباط

تتحدث عن آالف اجتمعوا فى نسیج وطنى واحد وحب بین المسلمین واألقباط، فى الوقت ■ 
 ً الذى لو نظرنا فیه إلى األمر من جھة أخرى فنجد أن ھذه الواقعة أثارت جدال ونقاشا وتراشقا
باأللفاظ بین المسلمین والمسیحیین على المنتديات ومواقع اإلنترنت وتعلیقات فیديوھات 

 التجلى على الیوتیوب، فھل يكون النسیج الوطنى أمام أبواب الكنیسة فقط؟

ـ التشاحن الجاد شىء صحى، ألنه يؤدى إلى الوصول إلى الحقیقة، وال يمكن أن يضعف النسیج 
الذى نتحدث عنه، فالظھور لم يكن ھدفه أن يتحول المسلمون إلى مسیحیین، ولكن لتعم 

 .البركة على الجمیع، والكنیسة ال تستغل ظھورات السیدة العذراء أبداً 

أو قد يساور المسلمین .. لكن بعض األفراد قد يقومون بما ال تقوم به الكنیسة دفاعا عن الدين■ 
شكوكا فى ھدف الكنیسة من إعالن الظھور وبالتالى فإن النتیجة ھى وجود مسافة أكبر من 

 الشك والترقب بین الطرفین؟

ـ ظھور السیدة العذراء ال يتطرق ألديان، ولم تستعمله الكنیسة، وماحصلش إن الناس فى 
 .الشارع من األقباط استخدموا ھذا الظھور أبدا

وما تعلیقك على ما يقال بشأن تدخل الكنیسة فى تمثیل ھذا التجلى والظھور من خالل ■ 
 إضاءات معینة واستخدام أبراج الحمام؟

ـ لو جئنا إلى قصة الحمام فھو مخلوق ال يستطیع الطیران لیال، وإن حدث ذلك يكون طیرانا 
 حمامات، ولم ٥ أو ٣لمسافات صغیرة وبعدھا يختفى، لكن الحمام كان فى تشكیل منظم من 

يكن يرفرف أثناء طیرانه بل كان سابحا فى السماء، وكان حماما مضیئا إضاءة قوية فھو لیس 
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 .حماما كالذى نعرفه

أما اإلضاءة فلو أننا نملك جھاز لیزر يضىء السماء، فھذا اللیزر له بداية ونھاية ومجال يضیئه، أما 
فظھور السیدة العذراء كان كامال فى ثیابھا . اإلضاءة التى حدثت كانت قوية فى كامل السماء

البیضاء والتاج والحزام األزرق الملوكى، فالمصريون تمتعوا بھذا النور على عكس إضاءة اللیزر 
 .التى قد تسبب العمى، وھذا الظھور صاحبته تبعات فى إيمان قوى للناس

، وظھرت فى شبرا عام ١٩٦٨ مرات فى الزيتون عام ٣فى ظھورات السیدة العذراء فقد ظھرت ■ 
، ولم نسمع بأن أعلنت الكنیسة عن ظھورات فى حقبة ٢٠٠٠، وظھرت فى أسیوط عام ١٩٨٦

تاريخیة يحكمھا السادات، ھل األمر له عالقة بأن السادات لم يكن يسمح بذلك بسبب وجود 
موقف خالفى بین السادات والكنیسة فى بعض األمور، أم بسبب التیار اإلسالمى القوى حین 

 ذلك؟

ـ ولو كان ھناك أشد من السادات فى أى حقبة تاريخیة فى مصر فلیس ھناك ما يمنع ظھور 
 .السیدة العذراء فى مصر، أو إعالن الكنیسة لھا ولو قطعت فیھا رقاب المسیحیین

فى لجنة تقصى الحقائق ھل قمتم باالعتماد على تسجیالت الفضائیات فقط أم لدى الكنیسة ■ 
 تسجیالتھا الخاصة؟

 .ـ لدينا تسجیالتنا الخاصة التى قمنا بتصويرھا لتأكید الواقعة وإصدار البیان

 وكم شھادة ضمھا ھذا التحقیق من أجل إصدار البیان؟■ 

ـ كل الجمع الذين استطعنا التسجیل معھم سواء عن طريق التلیفون أو المقابلة الشخصیة أو 
الشھادة الشفھیة، وللعلم فإن قداسة البابا شنودة الثالث أرسل البعض لرصد الحدث كل وقت 
بوقته، وما يشاھده الناس اآلن ھى تجلیات ھذا الظھور، فالظھور كان فى فجر الجمعة للسیدة 
العذراء، وعلى مدار عدة أيام بعدھا ظھرت تجلیات من حركة حمام يحمل جسدا نورانیا ويطوف 

 .حول الكنیسة

 ھل النزال فى زمن ممكن أن تحدث فیه معجزات كھذه؟■ 

 .ـ بالطبع، فلوال اإليمان القوى للمصريین النھارت الدولة والناس

ھل ترى أن ھناك ضرورة للتركیز على ھذه المعجزات والتأكید على أنھا معجزات وصرفھم عن ■ 
 أمور سیاسیة؟

ـ ال، فھذا لیس ھدف الكنیسة، وإنما الھدف روحانیا فى التمسك بالقیم واألخالق بین الناس، 
وعندما تظھر ھذه المعجزات فھى تظھر وسط شرور كبیرة، حتى ال نفكر فى الشھوات واألمور 
 .المادية فقط، فجمیعنا كمسلمین ومسیحیین نؤمن بیوم الدينونة، فالظاھرة تعود بنفع روحى

ويمكنا أن نرصد الیوم البالتوك والیوتیوب والفیس بوك والدش وھى میديا حديثه تدمر القیمة 
الروحیة فى المصريین مثل األفالم اإلباحیة والعنیفة، فطبیعة الحضارة المصرية تختلف وال 

 .تتناسب مع الحضارة الغربیة

 أال يوجد تخوف من أن تتحول كنیسة الزيتون إلى واجھة أو قبلة للتبرك من قبل المسلمین؟■ 

ـ وما الضرر فى ذلك؟ ال يوجد ضرر بالمرة، فاألماكن المقدسة ھى أماكن تبرك للمصريین، 
واإلسالم ال يمنع ذلك وال يحرمه، فالعذراء تقوم بخدمة المسلمین والمسیحیین عندما يتبركون 

 .بھا فى أى مكان دون تفرقة

 

] ١٤[عدد التعلیقات 

بظھورك فى الزتون حیرتى كل الكون 
٤٢:١٢ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   عماد القبطىتعلیق  

امنا العذراء بلدك مصر وشعبك القبطى اظھرى ونورى مصرنا مصرنا الحبیبه
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أعلي الصفحة

شكرا للمصرى الیوم 
٣٧:١٢ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   جورج المصرىتعلیق  

شكرا للمصرى الیوم على الديموقراطیة الحرة للجريدة ومع ان الموضوع شديد لكن 
المصرى الیوم ھى الصوت المختلف والحر لكل مصرى

أعلي الصفحة

نرجو الوقوف على الحقیقة  
٣٦:١٢ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   معلق دائم  -لطفى المنفلوطى تعلیق  

ارجو الوقوف على  -ارجو نشر تعلیقى حیث لم ينشر لى تعلیق سابق ثانیا  -اوال 
الحقیقة بدل ھذا التراشق والخالف حول امر يمكن التاكد منه بسھولة اخذين فى 

ان الحدث يراه االالف فھو لیس حلما او رؤية لشخص ولكنه  -1االعتبار المعطیات التالیة 
الظھور يتم على منارة قريبة جدا من االرض مما يسھل عملیة  -2حدث عام يراه االالف 

ھذا الحدث يقع  -3وقد زرت الكنیسة امس ووجدت ان المسافة قريبة جدا  -الرصد 
 -وفى وجود امنى مكثف  -على ارض مصرية وفى كنیسة مصرية تحت سلطة الدولة 

وبالتالى يحق للدولة التاكد من حقیقة الظھور من خالل تشكیل لجنة محايدة 
ومستقلة وذات مصداقیة واعتقد ان الكنیسة لن تمانع فى ذلك النھا تبحث عن 

انه يمكن استخدام التقنیات الحديثة من اجھزة وكامیرات التصوير  -4الحقیقة ايضا 
ويتم متابعة الحمام لمعرفة من اين جاء والى اين  -والمناظیر واالقمار الصناعیة وغیرھا 

يذھب ولو كان حمام عادى البد انه سیذھب لمكانه المعتاد على االرض وبالتالى يمكن 
ان  -وقد الحظت االتى  -5االمساك به ولو كان نورنیا سوف يختفى فى االجواء العلیا 

طبیعة المكان الذى تظھر به العذراء والكثافة االمنیة وغیرھا يصعب معھاان يقوم شخص 
او جماعة باحداث ھذه االضواء لذلك البد للجنة ان تدرس ھذه المالحظة خالصة القول 
وحتى نتفرغ العمالنا وعبادتنا البد من وضع النقط على الحروف ومھما كانت النتیجة 

فقیمة السیدة العذراء وحب المصريین لھا مسلمین ومسبحیین لن يقل وشكرا 

أعلي الصفحة

حسام/ مھندس  
١٤:١٢ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   hosamتعلیق  

أعظم رئیس دولة الى اال ھو السادات وقال تعالى فى القران ان الدين عند هللا االسالم

أعلي الصفحة

المحبة 
٥٤:١١ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   ماریو ساميتعلیق  

تعالو بنا نجعل العام القادم ھو عام السالم .السیدة العذراء تحب مصر وكل المصريین
....االجتماعى والوحدة الوطنیةالحقیقیة

أعلي الصفحة

) تصحیح ( لألستاذ صاحب تعلیق  

Page 4 of 7المصرى الیوم

20/12/2009http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=237317



٤٦:١١ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   رجلتعلیق  

وكذلك الظھور  1968ھو كان بیتكلم عن الظھور عموما فتطرق للظھور في الزيتون 
الحالى و امبارك شعبي مصر األن وكل اوان وكل عام انت بخیر بمناسبة العام الھجري 

الجديد

أعلي الصفحة

ظھور السیدة العذراء وشفاء العدید من المعجزات 
٣٥:١١ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   اسحق فرید میخائیلتعلیق  

اشكرك يا سیدنا أنبا ثیؤدوسیوس لتوضیح نیافتكم على الظھور الحقیقي ألمنا العذراء 
القديسة مريم والدة اإلله وھي تبارك كل شعب مصر وما يصاحب الظھور المقدس من 
معجزات شفاء لكل الذين يطلبون من امنا القديسة العذراء مريم أم النور بإيمان فقد 
ينال الشفاء بركة شفاعتھا وصلواتھا تبارك كل شعب مصر وتمنحنا المعونة اإللھیة 

بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم القديس األنبا شنوده الثالث وشريكیه 
في الخدمة الرسولیة أبینا الطاھر المطران األنبا دوماديوس وأبینا األسقف الطاھر األنبا 
ثیؤودوسیوس وجمیع اآلباء المطارنة واألساقفة بالمجمع المقدس لكنیستنا القبطیة 

آمین

أعلي الصفحة

أعظم الرؤساء 
٢٧:١١ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   صابر المصرىتعلیق  

الرئیس السادات ھو أعظم رؤساء مصر

أعلي الصفحة

ظھورك یاأمنا الحبیبة 
٥٥:١٠ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   غطاس الفىتعلیق  

ظھورك يا امنا الحبیبة مالء قلوبنا بفرح وسعاده املئي قلوبنا جمیعا مسلمینا ومسحینا 
بالحب والفرح اطردي من قلوبنا ابلیس نوري حیاتنا جمیعا يال نفرح يال نھیص امنا 

العذراء جیالنا تقضي على ابلیس اللي عشش في حیاتنا وقلوبنا اللي كسر كناسینا 
ودرعنا اللي بیخطف بناتنا واوالدنا اللي بیضرب رھبانا امنا العذراء قالت دوول محتجني 
الزم ازوھم وقوي ايمانھم شفتوا قد ايه امنا العذراء جمیله شفتوا قد ايه منورة في 
بلدنا الحبیبة شفتوا قد ايه بتظھر كل لیلة شفتوا قد ايه كل المصريین مشتاقین لیھا 
امنا العذراء حنینة علینا بتحبنا بتقولنا نحب بعضنا بتقولنا سبیكم من اللي في خلفنا 

وبصوا لربنا ھو عايز قلبنا مش عايز لبسنا وال اكلنا عايزك تدخله في قلبك وتخلیه 
عايش معاك في حیاتك واعمالك عايزك تحبه مش بس تخاف منه ده بیحبنا وباعت لنا 

امنا العذراء يقولنا انا بحبكم كلم 

أعلي الصفحة

التجلي 
٥٥:١٠ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   كاثولیكيتعلیق  

تصريحات عاقلةومتزنة من انسان متزن
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أعلي الصفحة

ظھور البركة  
٥١:١٠ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   الفتا الطائر تعلیق  

ظھور العذراء يعنى اللة راضى على شعبتا الن الكتاب المقدس يقول مبارك شعبى 
مصر وام النور لھا ظھورات عديده فى جمیع انحاء العالم ولھا كتاب خاص بمكان الظھور 

مباركة ھى مصر 

أعلي الصفحة

اشكرك یا سیدنا 
١:٩ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   فبطى حرتعلیق  

اتمنى من جريدة المصرى الیوم ان تنشر لى تعلقاتى اوال اشكر نیافة الحبر الجلیل 
االنبا سیئودوسیوس على ما بدر منة من كالم حلو وربنا وبركة امنا العذراء مريم تكون 
معك لتصل خدمتك لكافة المسكونة كما اشكر االستاذ ھیثم دبور على حوارة الجید 
والكن نحن كاقباط ارثوذكس نثق فى قیادتنا الدينیة تحت رعاية قداسة البابا المعظم 
البابا شنودة الثالث وال نلتفت الى اى تعلیق يأتینا من اى جھة اخرى مھما تكون ھذة 

الجھة اال ولو كان ھذا التعلیق جید فاذا كان فى احد مثل الدكتور جورج بباوى فھو 
بالنسبالنا االن غیر ارثوذكسى والكن باقى الطوائف المسیحیة فكال حسب فكرة واحنا 
ال نتدخل فى فكر كل واحد الكن المھم احنا مقتنعین بظھور العذراء ونتمنى منھا البركة 

والسالم يعم على بلدنا مصر بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث 
واشكركم جمیعا

أعلي الصفحة

شكرااا للجریدة 
٤٢:٨ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   مجدى محسن مرقستعلیق  

شكرا للجريدة على إتاحة مساحة تعبر فیھا الكنیسة عن رأيھا وشكرا لنیافة 
األنباثیئودسیوس على المقال األكثر من رائع وأحب أن أوضح أن شعب مصر أختص 
بالبركة فى الكتاب المقدس مبارك شعبى مصر وبمجئ السید المسیح وكثیرا من 

إذا لیس من الغريب وجود داله بین  -األحداث فى العھد القديم والجديد جاء ذكر مصر 
مرة أخرى مبارك شعب مصر-شعب مصر ووالدة األله 

أعلي الصفحة

تصحیح 
٢٣:٧ ٢٠/١٢/٢٠٠٩تـاریخ   تعلیق  

االستاذ ھیثم من الواضح انك اجريت الحوار فى كنیسة اخرى حیث ان اسم الكنیسة 
العذراء بالوراق ولیس العذراء الزيتون

أعلي الصفحة
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: االسم 

البريد 
:االلكتروني 

موضوع 
:التعلیق 
:التعلیق 

أضف التعلیق

.

المصرى الیومجمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة      
المصرى الیوم  و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة    

 الرئیسیة  |  اتفاقیة االستخدام  |  أتصل بنا

  

Page 7 of 7المصرى الیوم

20/12/2009http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=237317


