
د. رأفت جندي
التغييرات  عن  يتكلم  كله  العالم 
والدولة  السعودية،  في  اآلن  حتدث  التي 
جتبرني  ال  ان  االله  الرب  من  طلبت  التي 
الظروف مهما كانت ان اذهب اليها كانت 

السعودية.

حقوق  انتهاكات  عن  وسمعت  قرأت 
الدنيئة  املعاملة  عن  قرأت  فيها،  األنسان 
للمرأة وأنها متشى في الطريق وعلى رأسها 

خيمة من رأسها ألخمص قدميها. 
 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذاالعدد
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ااٍلرهاب 

أقباط المنيا.. مش 
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Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
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Invest in life.
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مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415
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EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 

For a free, quick online home 
evaluation go to
 www.Yourhomeworth.Net. 
You will receive information on 

قيمة منزلك ممكن تكون  اكثر  مما تظن

what comparable homes have sold for in your neighbourhood, 
which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.                            



صغار  »شجعوا  مقال  تكملة 
السعودية«  في  ولو  النفوس 

ص1
سمعت أيضا عن عدم قدرة أي 
بمفردها  الذهاب  على  ام��رأة 
السعودية  في  أهلها  ل��زي��ارة 
رجل  معها  ي��ك��ون  ان  ب���دون 
واقلها  الكثير،  وغيره  )محرم( 
قيادة  تستطيع  ال  كانت  انها 
السيدات  من  الكثير  س��ي��ارة. 
بالسعودية  عملن  ال��ل��وات��ى 
اعتبرن »ملكات يمين« لرجال 
معاشرتهن  وي��ح��ل  االع��م��ال 
شرعا، والفكر الوهابي السلفي 
والقبقاب  والحجاب  والنقاب 
صدرتهم السعودية للدول الغير 

بترولية. 
االجانب الملونين او من الدول 
معاملة  يعاملون  ال��م��ج��اورة 
قابلتهم  الذين  ومعظم  مزرية، 
وعملوا  لهم  سبق  وال��ذي��ن 
من  يكرهونها  السعودية،  في 
المطوعين  عصا  اعماقهم، 
لخصلة  أحيانا  تطولهم  كانت 
لعدم  او  الم���رأة  ب��دت  شعر 

الذهاب للصالة او خالفه. 
وعن  أطباء  جلد  عن  سمعنا 
ف��ص��ل رق��ب��ة ش��ب��اب ألس��ب��اب 
واهية، سمعنا عن سجن بعض 
في  تجمعوا  ألنهم  المسيحيين 
سويا،  للصالة  أح��ده��م  بيت 
كتاب  أي  مصادرة  عن  سمعنا 

مقدس او نبذة مسيحية.
على  السعودي  المواطن  كان 
او صدم  افترى  ولو  حتى  حق 
سعودي  الغير  سعودي،  الغير 
بعض  في  العالج  له  يحق  ال 
ال  واب��ن��اءه��م  المستشفيات، 
ال  وحاليا  الجامعة،  يدخلون 
دفع  ب��دون  اإلقامة  لهم  يحق 
والسعوديون  باهظة،  غرامات 
أيضا لهم أفضلية بعضهم على 
قبيلتهم،  ق��وة  بحسب  بعض 
فالقبائل ليست أيضا سواسية. 

فليبينية  ممرضة  ل��ي  ق��ال��ت 
من  الفصل  بين  خيروها  انهم 
وضعفت  اإلس��الم  او  وظيفتها 
لي  قالت  األخ��ي��ر،  واخ��ت��ارت 
أيضا انهم طلبوا منها ان توقع 
من  آتية  أم��واال  استلمت  انها 
لم  أنها  بالرغم  الملكي  القصر 

تأخذ شيئا ألن من ضغط عليها لم يكتف بنصيبه 
ولكنه اخذ ما كان مفروضا لها، ولكنها عادت 
للمسيحية بعد ان اعترفت بضعفتها وهي تبكي 
باختيارها بعدها، وما  السعودية  للقس وتركت 
زالوا يحسبونها ويعدونها في تعدادهم كمسلمة، 
مجال  في  ت��روى  القصص  من  الكثير  وهناك 

األسلمة االجبارية. 
الرؤيا  سفر  عنه  تنبأ  الذي  األخضر  والفرس 

والحامل سيفا هو علم السعودية.
وعندما كان سياسي أمريكي يتكلم عن دكتاتورية 
المستمعين  أحد  سأله  العراق  غزو  قبل  صدام 
وماذا عن ملك السعودية؟ فوجم السياسي ولم 

يجب. 
للسعودية  يأتي  ال��ذي  بالتغيير  مرحبا  ولكن 
ونتمنى ان تكف عن دفع األموال للذي يخطف 

فتاة قبطية لكي يجبرها على اإلسالم. 
عن  تكف  بأن  السعودية  في  بالتغيير  مرحبا 
تمويل سلفي مصر لكي يذهبوا وراء كل تجمع 

مسيحي للصالة في القرى لكي يهدموه. 
مرحبا بالتغيير في السعودية ونتمنى ان يسمحوا 

للمسيحيين بالصالة على االقل. 
ولقد تعرفت على اشخاص سعوديين في منتهى 
تحول  سعودي  ش��اب  ومنهم  الطيب  الخلق 
للمسيحية سرا ويذهب للصالة في بلد مجاور. 

م��رح��ب��ا ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر في 
وبأي  السعودية  السياسة 
ولقد  اعتدال  فيها  طفرة 
قال حكيم من قبل »شجعوا 
صغار النفوس« ونضيف 
لها »ولو في السعودية«

 8164gindi@rogers.
com

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

السنة العاشرة، العدد )253( - األربعاء 8 نوفمرب 32017

e-mail :medhataccservices@rogers.com

عادل غبلایر 
مستشار مالي 

World Financial Group

Financial Advisor, Insurance Broker

Adel Ghobrial
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كيف تستعوض الدخل المفقود    
 

كيف تؤمن ألسرتك حياة كريمة في المستقبل    
 

كيف تخطط لحياتك لما بعد التقاعد     
 

كيف تستطيع تأجيل سداد الضرائب علي الدخل    
 

كيف و أين تستثمر أموالك بشكل سليم   
 

Cell: 647 470 5048

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة



أفتح الشباك وال اقفل الشباك هذه العبارة الشهيره للكاتب المسرحى 
لطفى  يقول  وكما  »القضية«   مسرحية  سياق  فى  الخولى  لطفى 
الخولى فى تفسير مغزاها: " الحقيقة هذه العبارة كانت تعبيراً عن 
حيرة رجل الشارع العادى أمام القانون والمحاكم وهى تمثل موقف 
فى  العادى  واإلنسان  القانون،  سلطة  أمام  العادى  المواطن  حيرة 
مصر يشعر بالتغرب عن القانون والدولة سواء سلطة الدولة أو أى 
سلطة كما لو كان يعيش خارج هذه النظم، والنظم تعتبره خارجها 
الحقيقية  واحتياجاتهم  بمواطنيها  جاهلة  السلطة  الوقت  نفس  وفي 
المسرحية  فى  "الطنساوى"  شخصية  كانت  وبالتالى  ومصالحهم 
"تعبيراً عن حيرة اإلنسان مع هذه الدولة، والمواطن الذى ال يعرف 

أين تبدأ الحقوق وأين تنتهى." 

بيانان من  لنا  الشباك صدر  اقفل  الشباك وال  أفتح  وعلى غرار 
أيام  اربعه  زمني  بفارق  المحافظه  نفس  من  مختلفتان  أبروشيتين 
بينهما... كال البيانان يتحدثان عن نفس الرجل لكن احدهما يمدح 
االمتنان  و  بالشكر  تقدم  الذي  ملوي(  أبروشيه  )بيان  الرجل  في 

رئيس  و  المنيا  ومحافظ  الدولة  اجهزة  لكل 
ومساعد  الداخلية،  ووزير  الوزراء،  مجلس 
األمن،  ومدير  الوطني،  األمن  قطاع  ورئيس 
األمن  الوطني، وضباط  األمن  جهاز  ورئيس 
الوطني بالمنيا لتعاونهم البناء والفعال في انهاء 
على  الدؤوب  والعمل  المشكالت  من  العديد 
خدمه الكنيسه . واالخر يقدح في الرجل )بيان 
وتصريحات أسقف المنيا وابو قرقاص(......
الرجل  نفس  يتحدثان عن  بيانان  يصدر  أن  الغرابه  غايه  في  أمر 
احدهما يشكر الرجل على التعاون البناء والفعال في انهاء المشكالت 
واالخر يلوم نفس الرجل على تقاعسه في حل المشكالت. لم يتوقف 
األمر عند ذلك بل انضم إلى المشهد أسقف أخر من أساقفه المنيا 
أيضاً وهو أسقف مغاغه والعدوه  شمال المنيا فاصدر هو األخر 
بياناً يعلن فيه تضامنه وكهنة إيبارشية مغاغة والعدوة، مع أسقف 
المنيا، في أزمته بعد غلق ٣ كنائس ومحاولة االعتداء على الكنيسة 

الرابعة بعزبة زكريا، على حد وصف البيان.

 فبالنسبه لي كمواطن عادي مغترب استمد معلوماتي مما اقرأ أو 
أسمع ؛ فحينما اقرأ بيان أيبارشيه ملوي ينتابني احساس بالسرور 
واالطمئنان أن الحال على ما يرام وال داعي للقلق فافتح الشباك ثم 
أعود الستمع إلى تصريحات ايبارشيه المنيا وابو قرقاص ثم مغاغه 
والعدوه فيعتريني شعور بالقلق وعدم األمان فال مناص من اغالق 

الشباك....  ]البقية ص 17[

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
وأنت بتبكي علي الفتاة األزيدية كنت خليت 
حضرتك  اللي  من  مصرية  أم  علي  دمعه 

حابس لهم ٢٣٦ إبن بسبب ماتش كورة.
دورين أسعد

دورين وكسبتي أول منصب سياسي للجاليه 
نسميكي  بروسارد  لمدينة  كعمدة  المصرية 
وزراء  رئيس  منصب  وهاتيلنا  أدوار  عشر 

كندا.
 الحكومة المصرية

بقت  مهاجرة  قبطية  مصرية  ست  دورين 
سيدة  عندناش  ما  وفي مصر  كندا  في  عمدة 

تعينت “محافظ” ال قبطية وال مسلمة.
مؤتمر الشباب في شرم الشيخ

قلتهم  الشيخ زي  في شرم  إللي  وتوتو  هيثم 
لو كان فيهم فايدة كانوا نفعوا مبارك في ٢٥ 

يناير.
دينا عبد الكريم

ربما يكون الشاب الذي أراد الكالم قد أخطأ 
في الطريقة ولكن ردك بعجرفه عليه أسقطك 

في عيون الجميع.
ترامب

ناوي  أنت  الخليج  من  فلوس  شفط  كفاية 
تركبهم الجمل تاني وال إيه.

 حبيب العادلي
إللي  إيه  شقاوتك  يا  جمالك  يا  حالوتك  يا 
عملته في السعودية علي رأي شلبي يا مجرم.

الملك سالمان
خالص نسميها السلمانية بدل السعودية

 محمد بن سالمان
األخير  الموضوع  بير  في  وسرك  قولي 
مش  نفسه  يعمل  علشان  كام  قبض  ترامب 

شايف؟؟.
  المملكة العربية السعودية

أنني  أشعر  جعلني  السعودية  في  يحدث  ما 
أعيش عصر المماليك.

حسام البدري 
أفريقيا  كأس  ضيع  إللي  راجل  يا  بزمتك 
كل  عليه  بتصر  إللي  أزارو  وليد  وال  الحكم 

مباراة؟؟.
طارق عامر 

الجنية  تعويم  علي  سنة  مرور  بمناسبة 
وال  بمايوه  بيعوم  الجنية  تري  يا  المصرية 

بلبوص. 
كاثلين وين 

صدقيني بدأت أحس ان هيبقي لك أكل عيش 
انتخابات  وسيناريو  براون  باتريك  قفا  علي 

٢٠١١ بيتكرر قدامي تاني.
باتريك بروان

الهيدرو  غير  سبب  شوفلنا  بتغرق  المركب 
نساعدك  نعرف  خلينا  إيه  هتعمل  انت  قولنا 

أبوس ايدك.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

االستعداد لفصل الشتاء

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس- خبري عقارى
مع نهاية فصل الخريف يبدأ االستعداد لفصل 
الشتاء البارد. هناك خطوات يمكن ان تتخذ 
المنزل.  على  الشتاء  فصل  اضرار  لتجنب 
)١( إغالق محابس المياه الخارجية للحديقة 
فى  المياه  تتجمد  ال  حتى  والجراج  الخلفية 
انفجار مواسير  الى  يؤدى  قد  مما  المواسير 
من  ذلك  يسببه  قد  وما  المنزل  داخل  المياه 
أضرار جسيمة على المنزل قد تكلف آالف 
توجد  المحابس  هذه  إلصالحها.  الدوالرات 

عادة فى الدور األسفل من المنزل. 
)٢( تركيب عازل اضافى للنوافذ واألبواب 
البارد  الخارجى  الهواء  تسرب  لتقليل 
التدفئة  جهاز  ان  تأكد   )٣( الداخل.  الى 
فحصه  طريق  عن  بكفاءة  يعمل  المركزى 
الى  يحتاج  الذى    )4( متخصص.  بواسطة 
التغيير ثالث او اربع مرات فى السنة. ) ٥ 
جهاز  فى  الهواء  فلتر  تغيير   )Furnace(

التدفئة المركزى
فى المنزل بواسطة متخصص. )٦( تركيب 
 )Ducts( الهواء  رطوبة  لزيادة  جهاز 

تنظيف وتعقيم قنوات مرور الهواء
داخل المنزل وذلك لكى يساعد على تخفيف 
المنزل  خشب  على  الشتاء  جفاف  آثار 

)Humidifier( واإلحساس بتدفئة أفضل
الصحية.  لفوائده  باإلضافة  هذا   )Smoke
لتغير  الوقت  هذا  استغالل  أيضاً  يمكنك 
بطاريات اجهزة استشعار الدخان فى المنزل 
واختبارها للتأكد انها مازالت تعمل. كل شتاء 

وانتم بخير.        
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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احملافظ النبيل واألسقف احلكيم!! 

 بقلم محدي رزق
مكاريوس،  األنبا  بيان  بالغ  بقلق  طالعت 
عصام  اللواء  وتعقيب  المنيا،  عام  أسقف 
ما  المنيا، وخالصته هناك  البديوى، محافظ 
القول رئاسياً،  يستدعى تدخاًل فوقياً، أخشى 
لجنة تقصى حقائق من ثقات يتوفرون على 

حل قضية الكنائس المغلقة فى المحافظة 

تحل  لن  أبدا  اإلبل،  تورد  بالبيانات  ليس 
العام،  الرأى  تبلبل  التى  بالبيانات  المشكلة 
فليكّفا )المحافظ واألسقف( عن إصدارها، ال 
فليجتمعا  تخلف سوى غضب على غضب، 
الوطن دون سواه،  على كلمة سواء لصالح 
والمحافظ يثق فى حكمة وعقالنية األسقف، 
النبيل  فليجتمعا،  بالنبل،  يصفه  واألخير 
والحكيم، ماذا يؤخرهما طالما توفرت النوايا 
الطيبة بعيدا عن بيانات الفتنة، تفتن الناس!.

تلعب  البيانين  بين  الثابت أن هناك مسافة 
المحافظ  فليقطعها  السوداء،  األصابع  فيها 
النبيل واألسقف الحكيم ويلتقيا ويفوتا الفرصة 
ال  العكر،  الماء  فى  الصائدين  أمام  سانحة 
تحتم حال عادال  أن هناك مشكلة  نبيل  ينكر 
وعاجال، وال يمارى حكيم فى أن المسيحيين 
فى المنيا يشعرون بالغبن، يعتورهم إحساس 

عارم بالغضب، مكتوب عليهم قلة الراحة.

ثابت أن هناك من يتقصد األقباط ويضيّق 
تغلق  أن  تلبث  ما  كنيسة  فتحت  فإذا  عليهم، 
بزيادة،  واالعتداءات  فاعل،  بفعل  غيرها 
يعلمان  والنبيل والحكيم  الصبر،  نفاد  أخشى 
يحاك  لما  بروفة  المنيا  فى  يجرى  ما  أن 
هذا  أقباط  على  يحّرض  من  هناك  للوطن، 
الفتنة  أتون  إلى  بهم  يدفع  الوطن، هناك من 
تحت  المنيا  أقباط  يظل  متى  إلى  الطائفية، 
وأموالهم  كنائسهم  على  وعدوان  ظلم  نير 

وممتلكاتهم؟

وهناك  يتلطف،  والنبيل  يصرخ،  الحكيم 
الدولة،  سلطة  ويتحدى  بينهما  يمرق  من 
»الفرن«  كنيستى  بفتح  وّجه  الرئيس  مثاًل 
يتم  ما  سرعان  أسابيع،  قبل  و»كدوان« 
إجهاض التوجيه الرئاسى بعمدية فى إغالق 

فى  أخرى  كنائس 
ليست  أخرى  قرى 

المحافظ  )اختلف  المحافظة  حدود  فى  بعيدة 
واألسقف فى عددها(، وكأن الصالة جريمة 

يجب أن يُعاَقب عليها األقباط.

ليس  المنيا  فى  يجرى  ما  القصيد،  بيت 
الرئاسية،  االنتخابات  عام  وفى  طبيعياً 
والمراد  بوضوح،  هذا  إلى  يشير  والمحافظ 
شق صف األقباط من حول الرئيس، وعقاب 
شباب  وتأليب  الرئيس،  محبة  على  األقباط 
البابا  وإحراج  للرئيس،  رفضاً  األقباط 
إسفين  دق  خالصته  شعبه،  فى  تواضروس 
فى العالقة الطيبة التى تجمع الرئيس بالبابا!

يلفتنى تسارع وتيرة الحوادث الطائفية فى 
مع  والبيانات  الحوادث  عليها  تؤشر  المنيا 
اقتراب عيد الميالد المجيد، َمن ذا الذى يروم 
رفضاً قبطياً لزيارة الرئيس المستحبة لشعبنا 
تحرى  حرياً  أليس  الكاتدرائية،  فى  القبطى 
الزيارة.  بهذه  يتربص  من  هناك  األمر، 
هذا  فى  المتسلسل  المسلسل  هذا  يلفتكم  أال 
التوقيت الحرج الذى تلملم الدولة فيه جراحها 

من رفح إلى الواحات.

بطن  فى  قرية  فى  كنيسة  إغالق  معلوم 
الجبل يسّمع فى القاهرة، وتتسمعه العواصم 
إعالن  إثباته،  المطلوب  هو  وهذا  العالمية، 
الحقوق  حماية  عن  المصرية  الدولة  عجز 
األساسية لألقباط، وفرصة لمنظمات حقوق 
أنيابها  لتنشب  الطائفية  والمنابر  اإلنسان 
جارياً  هذا  أليس  الوطن،  لحم  فى  الزرقاء 

وعلى أشده اآلن.

التعجيل  عليكم؟  باهلل  تنتظرون  ماذا 
على  المغلقة  الكنائس  أحوال  دفتر  بمراجعة 
أيدى ثقات، ووفقاً لقانون بناء الكنائس الجديد 
الوقت،  رفاهية  نملك  ال  قصوى،  ضرورة 
أن  أخشى  السريع،  الطائفية  قطار  يدهمنا 
من  حذار  صرعى..  عجالته  تحت  نسقط 

النار من مستصغر الشرر!.

أفتح الشباك وال اقفل الشباك 
......احملافظ حلو وال وحش

بقلم مسري جرجس



لم تكن سنوات العمر التي اختبأت 
اال  الفريدة  الموهبه  تلك  ورائها 
موهبتها  تظهر  بأن  فاكتفت  ظالل 

من خالل اخرين 
ببعض  الثمين  يشترون  اخرين 

األوراق المالية 
شهرٍه  علي  يحصلون  اخرين 
واسعه وهي تحيا في الظل ال يشعر 

بها احدا 
عاشقه  عاشت 
لحياه لم تعرفها 

لم  وألحالم 
تحققها 

صيتها  ذاع 
وتزاحم  سراً 
شباباً  عليها 
ادركوا  كثيرون 
بين  شهرتهم  ان 

يديها 
تسعي  تكن  لم 
فلم  المال  وراء 

يكن المال  هو سبب سعادتها 
لشراء  المال  تستخدم  كانت  فقد 
تبيعه  ما  إلنتاج  الالزمه  األدوات 

من فنون 
أسماء  عليها  ُكتب  التي  الفنون 
اخري ولم يكن اسمها واحداً منهم 

.......
وبعد سنوات وراء الظالل  

أراد القدر ان يرفع عنها النقاب 
من  تضئ  ان  الشمس  وارادت 

حولها بقعه ضوٍء وسط الظالم 
وحينها عرفها العالم و ذاع صيتها 
القدر  وأالعيب  للمآساه  يا  ولكن 

العجيب 
ليلتها بين القضبان الحديديه  باتت 

التي اختبأت عنها تحت الظالل 
ليذكرها  للوراء  الزمن  بها  وعاد 

بما هربت منه 
ما  هو  تلك  الليله  هروبها  فكان 

رفع عنها قيود الزنزانه الملعونه
والتي أصبحت بداخلها االن 

هل تبكي أم تضحك 
ذاع صيتها وتم سجنها

أصبحت القبضان هي بديل الظالل
من  سنوات  منحتها  التي  الظالل 

عن  بعيدا  كان  ان  و  حتي  اإلبداع 
االضواء 

...
الزنزانه  تحولت  الوقت  وبمرور 

الي مصدر ابداع متدفق 
فجعلت إبداعها يتحدث عنها 

لم تتوقف 
قررت ان ال تموت 

اإلبداع  سلسله  تكمل  ان  فقررت 
والتدفق الفني والفكري والثقافي

أصبحت حديث المدينه و األعالم 
ولم يشغل بالها كل 

ذلك 
شغل  ما  فكل 
تفكيرها هو وصول 

ابداعاتها للنور
كانت  وان  حتي 

هي في الظالم 
فلم تعبأ بالظالم فقد 

كان قبال الظالل 
أعواما  ومرت 
والقضبان  اخري 

من حولها 
وايضا اإلبداع الفني من حولها 

علي  حصولها  وقت  حان  وحينما 
حريتها و خرجت للنور تم دعوتها 
فنون  معرض  افتتاح  لحضور 

تشكيليه من قبل بعض األصدقاء 
وكانت المفاجأة الغير متوقعه 

انه حفل عظيم باسمها وألول مره 
يكتب اسمها بحروف النور 

نصب  إبداعاتها  تجد  مره  وألول 
عينيها 

وكانت هناك معروضه فنيه يلتف 
حولها الجميع 

كانت تعبر عن حياه تلك الفنانه 
اسمها )الظالل(

لم تكن للبيع 
فك  الذي  للشخص  مجاناً  فقدمتها 

رموزها و قام بشرحها للجميع 
فقد استحق ان ينالها

ان  للجميع  وأعلنت  تكلمت  ثم 
الظالل يمثل سنوات حياتها و التي 

لم تخلو من اإلبداع 
لترسل رساله للعالم الذي يحيا في 

النور و ال يدرك قيمته 
فما فائده النور بال ابداع 
وما فائده الحياه بال فن 
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )55(
ال حيـــــاة ملــن تنــادى

ادوارد يعقوب

الظـــالل                           

نيفني سامى
اقترح الوفد السورى شن حرب 
بهدف  إسرائيل  على  شاملة 

تدميرها 

بضرب  هدد  الناصر  عبد 
اتفاق  فشل  ان  بعد  السعودية 

جدة إليقاف حرب اليمن

في  اتفقا  وجونسون  فيصل 
تلك الزيارة على ضرورة التخلص 

من عبد الناصر

قوات  وراء  بأحتمائة  اتهموه 
على  وافق  التي  الدولية  الطوارئ 
انتشارها على حدوده مع إسرائيل 
لالسرائيليون  سماحه  وأيضا 
بعد  العقبة  خليج  في  بالعبور 

حرب السويس

أبت عنجهيته وجنون العظمة 
الى  بل  جنونه  عن  ترجعه  ان 
على  ولو  عنترياته  في  التمادى 

حساب جيشه وسالمة مصر

كذبا  السورية  البيانات  ادعت 
)كعادة اجليوش العربية( اسقاط 
5 طائرات إسرائيلية وانها خسرت 

4 طائرات فقط

العالمة  تلو  العالمة  تدفقت 
وكلها  الناصر  عبد  أجهزة  على 
الى  جلره  خطط  وجود  له  تؤكد 

حرب تفوق إمكانيات جيشه 

شن عبد الناصر حرب إعالمية 
شرسة ضد إسرائيل واليهود تدعو 
شئنهم  من  وتحقر  كراهيتهم  الى 
دولتهم  وإزالة  بأبادتهم  تنادى  بل 
ولم  العالم  خريطة  من  إسرائيل 
خطوات  اتخذ  بل  بذلك  يكتفى 
مثل  ذلك  تنفيذ  سبيل  في  عمليه 
العربية  المقاطعة  منظمة  انشاء 
التي كانت دولها تحظر  إلسرائيل 
تجارية  شركة  اى  مع  التعامل 
تتعامل مع إسرائيل.  ثم مخططات 
العربية  القمة  مؤتمرات  وقرارات 
الناصر  عبد  وكان  إسرائيل  ضد 
هو من نادى بعقد هذه المؤتمرات 
العربية  الدول  حكام  مستوى  على 
هو  أهدافها  اهم  من  كان  والتي 
نرى  كما  إسرائيل  ضد  التكتل 
في  األول  المؤتمر  قرارات  من 
التي نصت على  ينايرعام ١9٦4 
انشاء قيادة عربية موحدة للجيوش 
وكذلك  إسرائيل  لمحاربة  العربية 
التحرير  بمنظمة  يسمى  ما  انشاء 
تنظيم  الى  تهدف  التي  الفلسطينية 
بشن  الفلسطينين  قيام  وتخطيط 
حرب عصابات ضد إسرائيل وقد 
محطة  الناصر  عبد  لها  اعطى 
المنظمة  تستخدمها  كانت  إذاعة 
وتوجيه  إسرائيل  معاداة  في 
شن  في  األرهابية  مجموعاتها 
غاراتها ضد السكان المدنين على 
حدود إسرائيل مع مصر وسوريا و 
األردن وكانت السلطات المصرية 
العمليات  هذه  تدعم  والسورية  
السلطات  كانت  بينما  اإلرهابية 

األردنية غير موافقه عليها. كذلك 
القاهرة  من  فلسطين  اذاعة  كانت 
تبث دعاية ضد نظام الحكم الملكى 
األردن  ملك  وضد  األردن  في 
شخصيا مما دعاه الى مطالبة عبد 
الناصر بوقف هذه اإلذاعة.  وفى 
المؤتمر الثانى في سبتمير من نفس 
العام ١9٦4 اقترح الوفد السورى 
إسرائيل  على  شاملة  حرب  شن 
المؤتمر  وقرر  تدميرها  بهدف 
إحالة االقتراح على القيادة العربية 
قامت  وقد  لدراسته  المشتركة 
الفريق  برئاسة  العربية  القيادة 
اركانة  ورئيس  عامر  على  على 
اللواء عبد المنعم رياض وكالهما 
عسكرية  خطط  بوضع  مصريين 
اعتمادها  وتم  إسرائيل  ضد 
المؤتمر  في  عليها  والموافقة 
كانت  و   ١9٦٥ سبتمبر  الثالث 
إلسرائيل.  واضح  استفزاز  بمثابة 
قبل  واحدة  ١9٦٦)سنة  يونيو  في 
الحرب( قام ملك السعودية فيصل 
بزيارة الواليات المتحدة االمريكية 
الرئيس  من  تعهد  على  وحصل 
امن  بضمان  جونسون  االمريكى 
التهديد  الى  اشارة  في  المملكة 
تداعيات  من  للمملكة  المصرى 
عبد  وان  خصوصا  اليمن  حرب 
السعودية  بضرب  هدد  الناصر 
اليقاف  جدة  اتفاق  فشل  ان  بعد 
الحرب. ويدعى البعض ان فيصل 
الزيارة  تلك  في  اتفقا  وجونسون 
عبد  من  التخلص  ضرورة  على 
الناصر. وفى مايو ١9٦٦ اكتشف 
ادعى  مؤامرة الغتيالة  ايران  شاه 
انها من تدبير عبد الناصر وهكذا 
خسر عبد الناصر دولة آخرى من 
 ١٥ في  بالمنطقة.  الهامة  الدول 
طائرات  حاولت  اغسطس١9٦٦ 
حربية سورية مهاجمة مواقع داخل 
الطائرات  لها  وتصدت  إسرائيل 
طائرة   ١١ واسقطت  اإلسرائيلية 
سورية. صدرت نداءات من القيادة 
الناصر  بعبد  تستنجد  السورية 
وتطالبة يالرد على إسرائيل!! وفى 
إسرائيل  قامت   ١9٦٦ سبتمبر 
على  ردا  سوريا  على  بهجمات 
االعمال اإلرهابية التي تنطلق من 
االسرائليون  المدنيين  ضد  سوريا 
الى  جاء   ١9٦٦ نوفمبر  وفى    .
مستوى  على  سورى  وفد  القاهرة 
عبد  مع  محادثات  الجراء  عال 
الحرب  احتماالت  حول  الناصر 
سوريا  طالبت  وقد  إسرائيل  مع 
شعبية  حرب  بشن  الناصر  عبد 
على  االتفاق  وتم  إسرائيل  ضد 
بين  المشترك  الدفاع  ميثاق  احياء 
عام  ابرامه  سبق  والذى  البلدين 
عدوان  اى  يصبح  بحيث   ١9٥٥
االخر  على  عدوانا  احداهما  على 
بين  مشتركة  قيادة  انشاء  وأيضا 
وحدد  مصري  يقودها  البلدين 
سنوات.  بخمس  االتفاق  مدة 
سبب  المحللين  احد  ارجع  وقد 
هذه  احياء  الى  السته  األيام  حرب 
 ١9٦٦ نوفمبر   ١٣ في  االتفاقية. 

قرية  االسرائيلى  الجيش  دمر 
قيام  من  انتقاما  األردنية  السموع 
باالغارة  الفلسطينين  اإلرهابيين 
حدود  على  اليهود  المدنين  على 
األردن  إذاعة  واستغلت  األردن. 
لتكرر  االحداث  هذه  والسعودية 
به  الناصر  عبد  واتهمت  سبق  ما 
وهو احتمائة وراء قوات الطوارئ 
انتشارها  على  وافق  التي  الدولية 
وأيضا  إسرائيل  مع  حدوده  على 
في  بالعبور  لالسرائيليون  سماحه 
السويس  حرب  بعد  العقبة  خليج 
من  الناصر  عبد  أعداء  وكان 
سبب  مما  بذلك  يعايرونة  العرب 
الى  ودفعته  علية  اثرت  عقده  له 
اتخاذ القرار االرعن بسحب قوات 
الطوارئ الدولية وقفل خليج العقبة 
الن  إلسرائيل  منطقيا  سببا  وكان 
اعتبرته  عما  دفاعا  الحرب  تبدأ 
واتهمت  اقتصاديا.  لخنقها  محاولة 
العربية  القيادة  أيضا  األردن 
بواجباتها  االلتزام  بعدم  المشتركة 
اإلسرائيلية  للطائرات  بالتصدى 
السموع وعلى  قرية  المغيرة على 
اثرها دعا الفريق على على عامر 
الدفاع  الى اجتماع طارئ لمجلس 
العربى الذى قادته كلهم مصريين، 
فكان من الطبيعى ان يرموا باللوم 
على القيادة األردنية واتهموها بعدم 
تنفيذ خطط القيادة العربية من حيث 
المطارات  وبناء  والتجنيد  التسليح 
وعدم  الجوية،  االسراب  وانشاء 
السماح للقوات العراقية والسعودية 
بالدخول الى جبهة األردن ورفض 
البالد  من  مقاتلة  طائرات  تمركز 
األردن  في  األخرى  العربية 
باإلضافة الى الخالفات الحادة بين 

دول مجلس الدفاع العربى. 

لمجلس  التالى  االجتماع  وفى 
الدفاع العربى  ١٢ مارس  ١9٦7 
األردن  من  كل  قاطعته  الذى 
والسعودية اعلن الفريق على على 
عامر القائد العام ان القيادة العربية 
المشتركة قد أصابها الشلل لرفض 
العربية  القوات  دخول  األردن 
أراضيها وان معظم الدول العربية 
وانتهى  المالية  بالتزاماتها  تفى  لم 
بوفاء  المطالبة  الى  االجتماع 
المالية  اللتزاماتها  العربية  الدول 
يولية  شهر  وتحدد  والعسكرية  
الذى  لالجتماع  موعدا    ١9٦7

يليه. 

كانت هناك تقارير وتصريحات 
واشارات واضحة امام عبد ناصر 
منها  الكثير  الى  أشرت  ان  )سبق 
تحذير  مثل  السابقة  حلقاتى  في 
شاكر  امين  بلجيكا  في  سفيره 
بتوقع  حسين  الملك  وتحذير 
الصحفى  ومقالة  اسرائيلى  هجوم 
االمريكى انتونى بيرسن( تنبأ عن 
مصيدة معدة له ولجيشة ولكن أبت 
عنجهيته وجنون العظمة ان ترجعه 
في  التمادى  الى  بل  جنونه  عن 
جيشه  حساب  على  ولو  عنترياته 
وسالمة مصر ومثال ذلك: ما وقع 

في حوزته يوم ٢١ مارس ١9٦7 
من مجموعة تقارير عن قيام وكالة 
االمريكية  المركزية  المخابرات 
بإلتفاق مع بعض شركات الطيران 
كاميرات  تركيب  على  الدولية 
خاصة بأسفل الطائرات التي تعبر 
في مجال مصر، تستطيع ان تلتقط 
مصر  مساحة  كل  تغطى  صورا 
بالطائرات  فعلوا  أيضا  وكذلك 
يصرح  التي  العسكرية  االمريكية 

لها بالعبور فوق مصر، ومما يثبت 
هذه  على  الناصر  عبد  حصول 
في  ألوامر  إصداره  المعلومات، 
خاصة  ممرات  بتحديد  اليوم  نفس 
بالطائرات المدنية تكون بعيدة عن 
التصريح  ومنع  العسكرية  المواقع 
أمريكية  عسكرية  طائرات  الى 

بعبور األجواء المصرية.   

]البقية ص18[



انه يكفيني وانا مريضة بالمستشفى 
الراهبة  االخت  وجه  الي  النظر 
تعلوه  الذي  فقط وجهها  الممرضة، 
الرب  نعمة  قبلها  ومن  االبتسامة 
والرجاء  الطمأنينة  تمنحني  االله 
رهبة  وتزيل  والهدوء  والسالم 
التي  الجراحية  العملية  من  الخوف 
انا مقدمة عليها وغيره من المشاعر 
حياتي  علي  تؤثر  قد  التي  السلبية 
تدين  فالبشرية  نعم  شفائي.  بعد 
المكرسين على مر  لهؤالء  بالكثير 
والمستشفيات  فالمدارس  العصور، 
من  وغيرها  والمزارع  والكنائس 
اماكن البحث تشهد عن امانة هؤالء 
والناس  الرب  خدمة  في  وتفانيهم 
طواعية وطاعة لمشيئة الرب االله 
االولي  للوصية  تنفيذ  وهو  لحياتهم 
من  إلهك  الرب  تحب  والعظمي:« 
فكرك ومن كل  قلبك ومن كل  كل 
قدرتك وقريبك كنفسك« )لوقا ١٠: 
٢7(. فبالرغم من ان هؤالء قد ماتوا 
عن العالم اال انهم ساعدوا في حياة 
مفاهيم  غيرت  واكتشافات  كثيرين 
عديدة كان الناس يعتقدونها وتكون 
ماندل«   « فنظرية  حياتهم.  قيم 
مؤسسها  والجينات  الوراثة  في 
راهب؛ وبالرغم من أن »فلورنس 
َحرفية  تمارس  لم  نيتنجيل« 
عن  تشهد  حياتها  ان  اال  الرهبانية 
الرب  لخدمة  مكرس  انساني  عمل 
والشعب، فهي ام مدرسة التمريض 
وقد بداءت في بث افكار مدرستها 
المساعدات  الراهبات  بين  الحديثة 
الفقيرة  المناطق  في  بالمستشفيات 

روحيات6
معك ال اريد شيئا

د. روز غطاس
وعززت قيمة عملهن وبذلك أطلق 
وكانت  الرحمة«  »مالئكة  عليهن 
بهرت  التي  »تريزا«  االم  منهم 
خدمة  في  وتفانيها  بمحبتها  العالم 
ايضاً  وهنا  بالهند.  الجزام  مرضي 
سنغ  سندر  الصادو)الراهب(  اذكر 
بشارة  لنقل  حياته  كرس  الذي 
جغرافياً  صعبة  بالد  الي  االنجيل 
حيث شموخ وقساوة جبال  وبشرياً 
التبت. اما ليليان تراشر االمريكانية 
وحياة  والراحة  بالدها  تركت  فقد 
لتعيش بصعيد مصر اسيوط  العالم 
مؤسسة ألكبر ملجا ايتام خرج منه 
والمهندسين  االطباء  من  العديد 
امانة  عن  ليشهدوا  والمدرسين 
االب  هو  وانه  واحسانه  الرب 
الوحيد الحقيقي لكل طفل فقد ابويه 
المعاصر  فوقتنا  ألخر.  او  لظرف 
الذين  القديسين  من  العديد  يشمل 
على  إياها  مقدمين  حياتهم  وهبوا 
شاهدين  والنذير  التكريس  مذبح 
بأعمالهم انهم قدس للرب والتي وان 
عن  ويشهدون  يتكلمون  بعد  ماتوا 
نحن  يستخدمنا  أن  قادر  صالح  إله 
انجيل  حية،  عملية  كشهادة  البشر 
الناس  جميع  من  ومسموع  مقروء 
هي  الحياة  لي  شعارهم:«  فكان 
)فيلبي  ربح«  هو  والموت  المسيح 
١: ٢١(. »بل أنى احسب كل شيء 
ايضا خسارة من اجل فضل معرفة 
المسيح يسوع ربي، الذي من اجله 
احسبها  وانا  االشياء،  كل  خسرت 
نفاية لكي اربح المسيح« )فيلبي ٣: 

8(. ألنني معه ال اريد شيًء.

عوض  كامل  أعتدال  ُولدت 
إعتدال  باسم  )المعروفة  هللا  سعد 
الفرعونى( بمدينة القاهرة فى ١8 
سبتمبر ١9٠٦، وكان والدها كامل 
بك عوض سعد هللا من أعيان المنيا 
فى ذلك الوقت. وعندما إنتقل إلى 
القاهرة إنضم إلى عضوية مجلس 
القبطية  التوفيق  جمعية  إدارة 
ثم   ،)١9١٣  –  ١9٠8( بالقاهرة 
إدارة  مجلس  لرئيس  نائباً  ُعين 
ثم   )١9١٦  –  ١9١4( الجمعية 
إدارتها )١9١7 –  لمجلس  رئيساً 
الذى  الرجل  فهو  لذلك   )١94٠
للجمعية  مالية  أزمة  أسوأ  إجتاز 
كان  أنه  كما  الثالثينيات،  فى 
البنات  مدرسة  مبنى  إنشاء  وراء 
ذلك  لها.  التابعين  المعامل  ومبنى 

بالجمعية  عضويته  إلى  باإلضافة 
بالقاهرة  الكبرى  القبطية  الخيرية 

.)١9١ – ٢١9٠7(

إلى  تنتمى  العريقة  العائلة  هذه 
رئيس  وهبه  باشا  يوسف  عائلة 
وزراء مصر فى الفترة )١٢ نوفمبر 
وقد   )١9٢٠ مايو   ١9  –  ١9١9
ترك الوزارة على إثر اضطرابات 

واسعة النطاق فى مصر.

الفرعونى  إعتدال  السيدة  نشأت 
االجتماعى  المناخ  هذا  وسط 
المعرفة  لها  وفر  الذى  والسياسى 
األمور،  تمييز  على  والقدرة 
واليقظة فى الحكم على ما يُعرض 
واستنباط  متنوعة  وسائل  من  لها 
يصادفها  فيما  والدروس  الِعبر 
انضمت  ومواقف.  أحداث  من 
جمعية  إدارة  مجلس  عضوية  إلى 
السيدات القبطية التى كانت ترأسها 
وبعد  غالى،  بطرس  نجيب  حرم 
فريد  المستشار  سيادة  من  زواجها 
بك الفرعونى – المستشار بمحكمة 
الملى  المجلس  ووكيل  األستئناف 
 – الذهبى  عصره  فى  السكندرى 
أنتقلت معه إلى عضوية مبرة محمد 
التى  بولكلى  بمنطقة  الكائنة  على 
والبر،  الخير  بأعمال  تقوم  كانت 

على  القضاء  فى  ساهمت  أنها  كما 
 ١94٥ عام  فى  الكوليرا.  مرض 
السيدات  جمعية  بتأسيس  قامت 
فضليات  من  مجموعة  مع  القبطية 
منهن  نذكر  باإلسكندرية  السيدات 
السيدة  ويصا،  فهمى  إستر  السيدة 
إيلين  السيدة  برسوم،  وهبه  إدنا 

عزت صليب، 

السيدة  مقار،  ليون  مايبل  السيدة 
جليلة  السيدة  ويصا،  فيليب  جميلة 
إيزيس  السيدة  جريس،  إبراهيم 
ينتسبن  ممن  وغيرهن   .. المالخ 
باإلسكندرية.  العائالت  أعرق  إى 
باختيار  نشاطها  الجمعية  وبدأت 
مقرها الحالى الكائن فى 4٥ شارع 
الشماس  وباختيار  باشا،  راغب 
سيم  )الذى  متياس  رياض  يونان 
كاهناً فيما بعد باسم القمص بطرس 
ميخائيل  المالك  لكنيسة  رياض 
 )١99١ عام  تنيح   – بغربال 
هللا  رزق  المسيح  عبد  والشماس 
باسم  بعد  فيما  كاهناً  سيم  )الذى 
لكنيسة  هللا  رزق  جرجس  القمص 
عام  تنيح   – بالمكس  مارجرجس 
١989( وكانا قد تخرجا فى الكلية 
على  وحصال  بالقاهرة  اإلكليريكية 
تسلما  حيث   ،١94٣ عام  دبلومها 

جنوى غاىلقرأت لك 
أنت لست وحدك

By Holley Gerth

أفقد  أنني  أقول  وأنا  لي  أستمعت 
صبري بسرعة  وتنهار أعصابي 
واصرخ في أطفالي أحيانا كثيرة 
هذه  كانت  اذا  أعرف  أكن  ولم 
الصديقة تكافح لتحتفظ بأعصابها 
او لديها نقائص في حياتها مثلي،  
في  معلنة  غير  اجابتها  وكانت 
تقول  سمعتها  ولكني  البداية 
الكلمتين  هاتين  ايضا( ومع  )وأنا 
كل  لتشجع  صداقة  بيننا  نشأت 
هي  تشجعت  فقد  االخري  منا 
عندما عرفت بأوجه القصور في 
حياتها  في  تراه  قد  والذي  حياتي 
وتشجعت أنا عندما عرفت بانني 
ففي  كاملة  الغير  الوحيدة  لست 
أحيانا كثيرة أسكت أطفالي عندما 
امام  محرجة  بكلمات  يعلقون 
العامة وأغلق نوافذ سيارتي حتي 
طفلتي  صراخ  المارة  يسمع  ال 
كل  في  بالذعر  وأشعر  المستمر 
النه  بيتي  زيارة  احدا  ينوي  مرة 
 ، يكفي  بما  نظيفا  او  مرتبا  ليس 
وعندما أنضميت لبرنامج لمراقبة 
هذا  قوة  أن  أكتشفت  الوزن 
البرنامج ليس في وصفات االكل 
السعرات  وحساب  الرياضة  او 
االخرين عن  مع  التحدث  في  بل 
بأن  فتشعر  ومتاعبك  همومك 
وعندما  مثلك  يعانون  من  هناك 
نتقاسم المعاناة نخفف االحمال عنا 
، وانا علي أستعداد للمراهنة علي 
مثلي  تزعجك  أشياء   لديك  أنك 
تماما مع البيت الفوضوي وأكوام 
علي  الكسل  وفترات  الغسيل 
وفتات  الغضب  ونوبات  االريكة 
المتناثر علي أرض غرفة  الخبز 
أن  تريد  ال  أنك  وأراهن  الطعام 
الحالة  هذه  في  أي شخص  يراك 
أعمق  أشياء  لديك  يكون  وربما 
مثل القلب المحطم اوحياة زوجية 

غضب  من  تعاني  او  متصدعة 
قلبك  في  به  تحتفظ  تسامح  وعدم 
وربما تزعجك الديون التي تقضي 
علي ميزانيتك وجميعنا لدينا أشياء 
تبقي في الخفاء وال نريد للعالم ان 
وحدك  لست  أنت  ولكن  يعرفها 
او  االدمان حطمه  يكون  قد  الذي 
الذي يشعر بالقلق معتقدا ان ال أحد 
وحدك   ولست  الهموم  في  يماثله 
الذي يتسائل إذا ما كان هللا يصغي 
اليك ؟  وليس عليك أن تقف علي 
ولكن  لتعلن عن ضعفاتك  المنابر 
واحدا  شخص  تختار  ان  تستطيع 
)مرشد روحي(  تثق فيه لتتحدث 
معه عن حقيقتك ومعاناتك وحتي 
في  مخيفا  شيئا  تختبر  كنت  لو 
لست  أنك  هي  فالحقيقة  حياتك 
وحدك والوحيد وهو الرب يسوع 
يفعل  أن  يستطيع  المسيح.الذي 
)ال  وقال  معنا  دائما  المستحيالت 
أهملك وال أتركك ... عيني عليك 
وهو  أخرها(  الي  السنة  اول  من 
البعض  بعضنا  نحب  ان  أعطانا 
ونتقاسمها  االخرين  هموم  ونشيل 
ليعرف  المتعبين   أرجل  ونغسل 
هو  وهذا  تالميذه  إننا   العالم 
تفاصيل  كانت  فلوحتي  المجتمع 
بشر  جميعنا  فنحن  تختلف  حياتنا 
ونحن  نختلف،  مما  أكثر  نتشابه 
جميعنا نحتاج الي نعمة خاصة من 
نعضد  الي  ونحتاج  يسوع  الرب 

بعضنا البعض.

السنة العاشرة، العدد )253( - األربعاء 8 نوفمرب 2017

حتى  الجمعية  أعمال  إدارة  مهام 
تاريخ نياحتهما. بدأ نشاط الجمعية 
عام ١9٥4 بإنشاء مدرسة السيدات 
مقر  فى  الطفولة  لتربية  القبطية 
 – ابتدائية  مدرسة   – الجمعية 
وفى عام ١947 قامت بطريركية 
مبنى  الجمعية  بتسليم  اإلسكندرية  
أوقفه  العنب  غيط  منطقة  فى  آخر 
فؤاد باشا جرجس – وكيل المجلس 
لألعمال   – الوقت  ذلك  فى  الملى 
الجمعية  عليه  وأطلقت  الخيرية 
ثم  جرجس«،  فؤاد  »مدرسة  اسم 
سيدى  بمنطقة  آخر  مكان  أختير 
فرعاً  الجمعية  فيه  أنشأت  جابر 
واسمته  مدرستها  فروع  من  آخر 
بسيدى  الخيرية  الجمعية  مدرسة 
جابر وأصبح تحت إدارة المدرسة 
وكانت  إبتدائية.  مدارس  ثالث 
بجمعها  متميزة  المدارس  هذه 
وهو  الطفل  لتعد  والدين  العلم  بين 
)مرحلة  عمره  مراحل  أدق  فى 
وثقافياً  تربوياً  إعداداً  الطفولة( 
ودينياً. فكانت الجمعية تقدم للتالميذ 
مالبس  من  أحتياجاتهم  جميع 
وكتب وكراسات وأدوات مدرسية 

بدون  الدراسة  كانت  كما  مجاناً، 
إلى  باإلضافة  هذا  مصروفات، 
فى  الجمعية  لهم  تقدمه  كانت  ما 
األعياد  ففى  المختلفة،  المناسبات 
النقدية  المعايدات  لهم  تقدم  كانت 
كانت  كما  والمأكوالت،  والمالبس 
تقوم بمساعدة كثير من الفتيات عند 
الجمعية  موارد  تكن  لم  زواجهن. 
السيدة  فكانت  العمل  لهذا  كافية 
بعض  بصحبة  الفرعونى  إعتدال 
مجلس  عضوات  من  السيدات 
فترات  على  تقوم  الجمعية  إدارة 
بجمع  ومساًء  صباحاً  اليوم  خالل 
األماكن  مختلف  من  التبرعات 
الجمعية  كانت  كذلك  والجهات. 
إيراده  يُخصص  سنوياً  حفاًل  تقيم 
يوليو   ٢ فى  الخيرية.  لألعمال 
حفلها  الجمعية  أقامت   ١948
الفرنسية  الليسيه  بمسرح  السنوى 
بالشاطبى وفيها مثّل األطفال رواية 
أعجاب  فنالت  البندقية«  »تاجر 

الجميع. 
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اشتهيتها  وكم  تعجبني  ما  كثيراً 
الرب  ومشيئة  ارادة  تكن  لم  لكنها 
الرهبنة.  حياة  وهي  لحياتي  االله 
العالم  عن  ماتا  والراهبة  فالراهب 
بالتمام فال يملكن اي شيء من متاع 
اللبس  سوي  العالم  هذا  في  الدنيا 
الذي يغطي جسدهما؛ وال تؤثر فيهم 
مباهج الدنيا او يشتهون منها شيء، 
فالميت ال يشعر او يستطعم الطعام 
او تجري عينيه الي اللباس الفاخر 
او غيره من شهوة الجسد او شهوة 
انه  المعيشة حيث  تعظم  او  العيون 
ميت. كما ان الراهبة تحلق راسها 
هدية  جمالها  تاج  مقدمة  بالموس 
)سفر  النذير  شريعة  مؤكدة  للرب 
نصيبه  الذي   )٦ إصحاح  العدد 
فالشعر  اخر،  فقط وال شيء  الرب 
ال  تاجها  هو  المسيحية  في  للمرأة 
يجب ان تغطيه اال في حالة واحدة 
ذلك  على  ُمجبرة  غير  وهي   –
وقت  في  فريضة-  ليست  أنها  إذ 
الرهبانية هي  ونظرا الن  الصالة؛ 
تتغطي.  فهي  الدائمة  الصالة  حياة 
انه:«  يعلن  األفراد  هؤالء  على 
اريد  ال  ومعك  السماء  في  لي  من 
شيئا في االرض؛ انت يا رب الكل 
في الكل« )مزمور 7٣: ٢٥(. ان 
الوظيفة االساسية لهؤالء المكرسين 
للرب  متعبدين  فقط  يكونوا  ان  هو 
وال يشغل بالهم سوي خدمته وخدمة 
االخرين. فكثيراً ما نسمع قول الناس 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
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إلي  الحياة  جميعا  بنا  عادت  لو 
أزمنة سابقة  وعدنا اليوم إلي عالم 
لوجدنا   الفتوح  والفضاء  اإلنترنت 
في  عقل  يصدقه  ال  كبير  فارق 
واالحالم  والسفر  والجوهر  الشكل 
المال  فيه  زمن  مفردات  وكل 
الرغبات  وكل  والنفوذ  والنساء  
المانحة للعقل شهوات بال حدود ؟ 

بل رغبات الريب  ملهمة للعمل 
الوطن  يفتقده  ما  وهذا  واإلبداع 
رغم  المنهجي  بالشكل  العربي  
ال  وبشرية  نفطية  ثروات  امتالكة 
فبدا مثل امرأة متحررة  تقدر بثمن 
جدا من الثياب  والفكر الذي يجعل 
منها مكانة سامية  ألنها اكتفت بعالم 
حساب  علي  وخطوطها   الموضة 
الفكر واإلبداع  ونست إنها لن تكون 
طول  البشرية  للعين  ومثيرة  شابة 
الساحرة  فأنوثتها  والعمر  الوقت 
سوف تذهب يقينا ليبقي منها عملها 
يفخر  هادف  من عمل  وما صنعته 
مجرد  ال  واحفادها   أبناءها  كل  به 
فاتنة  امرأة   صورة  تكون  أن 
الجمال ومتحررة الثياب  رسالة من 
عشاق امرأة عربية  كوني متحررة 
متقدم  عالم  برؤية  والفكر  العقل 
وليس حريتك في الثياب  المكشوفة  
علي  والتمرد  الممزق   والبنطلون 
والتي  األصيلة  اإلجتماعية  القيم 
السنوات   أالف  منذ  لها  حفظت 
فهل  والحضاري   الثقافي  مكنونها 
من  الحل   هو  الثياب  من  التحرر 
عقود الماضي  بكل عقود إبداعات 

امرأة الماضي !

االخالق  من  التحرر  ليصبح 
الفضاء  عصر  مواكبة  هو  والقيم 

المفتوح !

منطومة   اليوم  يقينا   نحتاج  
تعليمية   مكتملة  األركان  وحرية 
األوضاع  كل  ومناقشة  الفهم   في 
الحقيقي  الوجه  نري  لكي  المقلوبة  
جسدها  نري  ال  العربية   للمرأة  
الطيف  الوان  بكل  المكشوف  

الوهمية !

وتذكرت  رواية  )مونتانا ( للمبدع 
ربيعة  والذي  إبراهيم  السعودي  
الغربية  للمرأة  رسم صورة حقيقية 
محتوي  معا  في  الشرقية  والمرأة 
جدا   ومحاوالت  الواقعية  روايته 
الغربية  للمرأة  العربية  المرأة  تقليد 
أكثر  العربية  المرأة  وهم كبير ألن 
تفوقا من المرأة الغربية بل تملك من 
المبادئ  والقيم الكثير لذا تغار منها 
المرأة الغربية  وتحاول تشويها بكل 

خطوط الموضة  السافرة جدا ؟

علي  حقيقية  هوية  بال  جعلها  بل 
حساب كل مفردات اإلبداع العربي 
المتمثلة في تنشئة اطفال المستقبل  
علي نهج اخالقي سليم ومتحرر من 

كل أهواء الدجل والخرافات؟

العربية  المرأة  حرية  فليست 
لكل  الكاشفة  والثياب  الملبس  في 
اليوم  تلقن  كما  الجسد   عوارات 
عبر الفيسبوك والفضاء الفتوح ليل 
نهار بل جعلوا من المراة العربية  
ردئية  السلعة  صور  من  صورة 
الصنع والتي تنتهي صالحيتها  بعد 

فاصل من غناء أكثر إبتذاال ؟  

بكل  افكارها   تغيير  ومحاوالت 
زيف الميديا  لكي ال تستقر في بيت 

عربي ؟

بين  زادت  الطالق  فحاالت 
اتفه  علي  مخيف  بشكل  الشباب  
ألن  المستقبل  شباب  بين  االسباب 
تحرر المرأة اصبح جسدا ال فكرا !

فالميديا تصور المرأة في االفالم 
من  حورية  وكانها  والمسلسالت  
يتزوج  وعندما   الجنة  حوريات 
الشاب يري زوجته غير   المفهوم 
فعل  من  عقله  في  ترسخ  الذي 
أيضا  الفتاة  وكذلك  السوداء  الميديا 
السعيد  العش  الرجل   فيصبح  عن 
يطارد  كابوس  معا  جمعهما  الذي 
يوم  أول  مع  نهار  ليل  افكارهما 

زواج !

الذي  األدمان  علي  عالوة 
الثياب  متحررة  بالمرأة  عصف 
المزاج  عالم  في  تعيش  والتي 
والسجائر  مع  األرجيلة  الوهمي 
يدمنون  منهم  لألسف  وبعض 
كل  الهلوسة   وحبوب  المخدرات 
خطاب  عبر  الميديا  صدرته  هذا 
العربية  تحت  للمرأة  مقصود 
علي  والثياب  الجسد  حرية  وهم 
والقيم  التعليمي  الجوهر  حساب 
الوسطية  والعقائدية   اإلجتماعية 
المساس  دون  تؤمن  بحريتها  التي 
مؤكد  المبدع   وفكرها  بجسدها 
نحتاج المرأة العربية المتحررة في 
افكارها البناءة من أجل بناء وطنها 
الملبس  في  المتحررة  افكارها  ال 
والتمرد علي  البناء والثقافة والتعليم 
واإلبداع الخالي من الكحول وأدمان 
عوارات  كل  وكشف  المخدرات 
الجسد بال وازع فطري وضد فطرة 

عقل عربي !

امرأة  متحررة  جدا  !! 

بقلم عبدالواحد حممد

cell: 647-997 8417

أقباط املنيا.. مش معقول كده!
حممد أبو الغار

األمريكية  للجمعية  العلمى  المؤتمر  أحضر  وأنا 
ألطفال األنابيب فى تكساس فوجئت بعدد من التليفونات 
من األصدقاء وعدة رسائل إلكترونية تطلب منى فتح 
اإلنترنت. وبالرغم من أن هناك سبع ساعات فارقا فى 
التوقيت حاولت متابعة الموقف. الموضوع ببساطة أن 
ما تم االتفاق عليه بين المحافظ والمطرانية والقرارات 
التحرش  بأن  النظام  فى  مستوى  أعلى  أصدرها  التى 
باألقباط وإغالق الكنائس ومنع الصالة لألقباط يجب أن 
ينتهى فوراً، لم يتم تنفيذه. وبالعكس طلب من القبطى 

الذى يريد أن يصلى أن يأخذ إذنا من المحافظ.

أواًل: يجب أن تحترم الدولة القانون والدستور، وهو 
أمر ال يتم تفعيله ولكنها دائماً تنفذ ما تريد سواء كان مع 
القانون والدستور أو ضده. وفى حالة إغالق الكنائس 
ومنع الصالة كان األمر واضحاً فلماذا لم ينفذ األمر؟ 
أن  أم  فقط  التهدئة  به  المقصود  كان  األمر  ألن  هل 
الدولة ليس عندها القوة على تنفيذ ما قررته وهو أمر 
ال يتماشى مع الحق والمساواة والعدل والقانون. حقيقة 
ال أدرى هل الدولة متهاودة فى حق األقباط أم أنها غير 

قادرة على حمايتهم.

ثانياً: األقباط موجودون فى مصر قبل أن يوجد بها 
األغلبية  أصبحت  أن  وبعد  عديدة  لقرون  واحد  مسلم 
فترات  على  لألقباط  واضح  اضطهاد  حدث  مسلمة 
الوضع  تحسن   ١9١9 ثورة  منذ  ولكن  مختلفة، 
والصالة  الكنائس  وبناء  حقا،  المواطنة  وأصبحت 
أمراً  كان  أيضاً  ولكنه  وطبيعياً  قانونياً  أمراً  لألقباط 

مقبواًل من األغلبية المسلمة.

ثالثاً: الشىء الجديد فى المجتمع المصرى هو األمر 
بعض  فى  فيها  المصلين  وضرب  الكنائس  بإغالق 
األماكن وتكسيرها وربما حرقها فى أماكن أخرى. ما 
يحدث سببه مجموعة من المتطرفين المعروفين باالسم 
والموجودين فى كل قرية أو مدينة صغيرة وهم يقودون 
الهجوم ويهيجون مجموعة من محدودى التعليم والثقافة 
للقيام بهذا العدوان، ويشجع على األمر النسبة المرتفعة 

من البطالة والمصحوبة بفقر شديد.

رابعاً: التراخى الشديد من السلطة ممثلة فى المحافظ 
ومديرى األمن فى اإلعالن بوضوح أن من يعتدى على 
الكنائس سوف يقدم للعدالة وبسرعة، واالعتماد لفترة 
متتالية.  كوارث  إلى  أدى  العرفى  الصلح  طويلة على 
المشاكل  تفاقم  من  مانع  عندها  ليس  المحلية  السلطة 
الكنائس وضرب األقباط بشرط أال يعلم أحد  وإغالق 

داخل مصر وخارجها ما يحدث.

خامساً: موقف النظام المصرى دولياً وعالمياً يعانى 
زيارة  أثناء  واضحاً  ذلك  وكان  حقيقية،  مشاكل  من 
لماذا  الصحفى.  المؤتمر  فى  قاله  وما  لفرنسا  الرئيس 
تريد مصر أن تزيد مشاكلها الدولية بعدم اتخاذ إجراء 
األقباط  على  االعتداء  بمنع  وسريع  وحقيقى  ناجح 
وكنائسهم؟ هل هو الخوف من المتشددين المسلمين أم 
أنه تراخ عادى من الشرطة، أم أن األقباط فعاًل ليس 
عند  الحالى  الشعور  أن  أم  للنظام؟  بالنسبة  أهمية  لهم 
األقباط خاصة الفقراء منهم بأنهم مواطنون من الدرجة 

الثانية حقيقى!

رئيس  نائب  أن  الفيسبوك  على  قرأت  سادساً: 
مصر  ومنها  المنطقة  يزور  سوف  أمريكا  جمهورية 
وضع  عن  المعلومات  وتقصى  مراقبة  بخصوص 
األقليات فى المنطقة ووجود أى اضطهاد يحدث لهم. 
وقرأت أن الفضائيات المصرية واألجنبية بدأت تتحدث 
عن هذا الموضوع، وبعضهم طلب من النظام أن يأخذ 
خير،  على  الزيارة  تمر  حتى  القادمة  الفترة  فى  باله 
والبعض اآلخر طالب بالضغط على الكنيسة وقيادات 
أحسن من  فيش  تمام وما  كله  إن  يقولوا  األقباط حتى 
ال  ألنهم  ذلك  قرأت  عندما  ذهلت  لقد  الحقيقة  كده. 
يعلمون أن كل ذلك تمت ترجمته، ووصل إلى كل من 

يهمه األمر فى أمريكا!.

تبدأ حملة ضخمة فى  لم  أنه  أنا منزعج من  سابعاً: 
والصالة  الكنائس  فتح  لتدعم  المصرية  الفضائيات 
غير  أمر  إنه  عليها.  االعتداء  قوة  بكل  وتشجب  فيها 
مفهوم فى دولة الفضائيات فيها تكلف دافعى الضرائب 
والجهات السيادية أموااًل طائلة والنظام يتركها تتحدث 
قنوات أخرى. حملة  الشعب يشاهد  نفسها ويترك  إلى 
كبيرة منظمة تشرح للناس أن هذا حق األقباط وأن ما 
للدين  وأيضاً  للقانون  أساساً  مخالف  المتشددون  يفعله 

وسوف يساعد ذلك المحافظ إذا كانت يده مرتعشة.

ثامناً: أنا أدعو كل محافظ فى هذه المناطق أن يجتمع 
مع القيادات المتشددة ليس لمناقشة رأى الدين اإلسالمى 
الجميع  إلفهام  وإنما  فيها  والصالة  الكنائس  بناء  فى 
عن  جميعاً  مسؤولون  والنظام  والدستور  القانون  أن 
حماية الكنائس والمصلين، وأن هذا سوف يتم تنفيذه، 

والمعتدى سوف يعاقب.
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كبير  بصندوق  أشبه  وكان 
مستطيل.  وطلب منه هللا ان يجعل 
طبقات....وطلب  ثالث  ارتفاعه 
فكانت  غرفا.....  فيه  يبنى  ان  منه 
الغرف لنوح وعائلته،  والحيوانات،  
وأمر  جميعا.   لهم  الالزم  والطعام 
هللا نوحا ايضا بأن يعّد الفلك بحيث 
وقال  يخترقه.   ان  للماء  يمكن  ال 
هللا:  ›ها انا آٍت بطوفان ماء عظيم 
ال  من  وكل  بكامله.   العالم  ومهلك 
يموت«.....فأطاع  الفلك  في  يكون 
نوح وبنوه يهوه وباشروا البناء.  أما 
وظلوا  فضحكوا.   اآلخرون  الناس 
نوحا  احد  يصّدق  ولم  اشرارا.  
مزمعا  هللا  كان  ما  اخبرهم  عندما 
وقتا  الفلك  بناء  يفعل. واستغرق  ان 
مائه عام... النه  طويال ... حوالى 
كان كبيرا جدا.  وأخيرا،  بعد سنوات 
كثيرة،  أُكمل.  وبعدها امر هللا نوحا 
الفلك.   الى  الحيوانات  يُدخل  بأن 
وقال هللا ان يُدخل اثنين من بعض 
اجناس الحيوانات،  ذكرا وانثى معا.  
االخرى  الحيوانات  اجناس  من  أما 
سبعة.   يُدخل  بأن  نوحا  هللا  فأمر 
وأمر هللا نوحا ايضا بأن يُدخل جميع 
اجناس الطيور المختلفة.  ففعل نوح 
دخل  هللا. ...وبعدئذ  قاله  ما  تماما 
ثم  الفلك.   الى  ايضا  وعائلته  نوح 
اغلق هللا الباب.  وفي الداخل انتظر 
في  نفسكم  تخيلوا  وعائلته....   نوح 
كنا  هل  تنتظرون. ...  معهم  الفلك 
ح  حقا  طوفان  هناك  ان  لنصدق 
هللا!  قال  كما  االرض   كل  يغرق 
الصوره  الى  ننظر  ودعونا  ؟.... 
من خارج الفلك... من الخارج  تابع 
الناس حياتهم كما في السابق.  فحتى 
الطوفان  ان  لم يصّدقوا  الحين  ذلك 
ضحكوا  انهم  بّد  وال  سيأتي.   كان 
ولكن  مضى.   وقت  اّي  من  اكثر 
الضحك. ...  عن  كّفوا  ما  سرعان 
وانصبت  تهطل.   المياه  بدأت  فجأة 
من السماء كما عندما تصب المياه 
من دلو.  لقد كان نوح على صواب!  
اّي  لدخول  اآلن  االوان  فات  ولكن 
اغلق  فقد  الفلك.   الى  آخر  شخص 
يهوه الباب باحكام.  ففى وقت قصير 
تغطت جميع منحدرات االرض. ... 
خاف  الناس.  وصعدوا الى االماكن 
انهم اصغوا  لو  االعلى.  وكم تمنوا 
عندما  الفلك  الى  ودخلوا  نوح  الى 
لهم!   مفتوحا  يزال  ال  الباب  كان 
االوان. ....فقد  فات  فقد  اآلن  أما 
ولمدة  فأكثر.   اكثر  المياه  تعاظمت 
4٠ نهارا و 4٠ ليلة انصبت المياه 
من السماء.  وارتفعت على جوانب 
حتى  تغطت  ما  وسرعان  الجبال،  
تماما  وهكذا،   االعلى.   الجبال 
الناس  جميع  مات  هللا،   قال  كما 
والحيوانات خارج الفلك.  ولكّن كل 
واحد في الداخل كان في مأمن. .... 
توقف  بعد  االيام.....    احد  في  ثم 
اخذت  الهطالن...  عن  المطر 
من  له  ويا  الشروق.   في  الشمس 
منظر!  فكان هنالك مجرد بحر كبير 
واحد في كل مكان.  والشيء الوحيد 
الذي يمكن ان يُرى كان الفلك العائم 
على وجهه..... بعد ذلك  جعل هللا 
الطوفان  مياه  فأخذت  تهب،   ريحا 

استقر  اشهر  وبعد خمسة  تنخفض.  
الفلك على رأس احد الجبال.  ومرت 
الذين  واستطاع  اكثر،   عديدة  ايام 
ويروا  يُطلّوا  ان  الفلك  داخل  هم 
رؤوس الجبال.  واستمرت المياه في 
اطلق  فاكثر. ...ثم  اكثر  االنخفاض 
نوح غراباً من الفلك. ... فكان يطير 
لم  النه  يعود،   ثم  قليال  الخارج  في 
يجد مكانا جيدا يحط فيه.  فظل يفعل 
على  يستقر  كلما رجع  وكان  ذلك،  
الفلك. ...اراد نوح ان يعرف ما اذا 
كانت المياه قد نشفت عن االرض،  
الفلك.   من  حمامة  ذلك  بعد  فأرسل 
ولكّن الحمامة رجعت ايضا اذ لم تجد 
مقرا لها.  ثم ارسلها نوح مرة ثانية،  
فعادت وفي منقارها ورقة زيتون.  
فعرف نوح ان المياه قد انخفضت.  
ثالثة،   مرة  الحمامة  نوح  وأرسل 
تعيش  جافا  اخيرا موضعا  فوجدت 
فيه. ... بعد ذلك  كلَّم هللا نوحا قاال :  
›اخرج من الفلك.  وخذ معك كامل 
عائلتك والحيوانات. ‹ فكانوا قد بقوا 
داخل الفلك اكثر من سنة كاملة. ...  
مقدار  نتصور  ان  يمكننا  ولذلك 
يكونوا خارجا  بأن  سعادتهم جميعا 
!ثمانية  احياء...  يكونوا  وأن  ثانية 
الطوفان،   من  نجوا  فقط  اشخاص 
ولكنهم على مر الوقت ازدادوا ليبلغ 
بقى  ليه  انا  عديدة. ...  آالفا  عددهم 
ده...  نوح  فلك  بموضوع  بفكركم 
نشوف  تعالوا  ليه...  لكم  اقول  ح 
محاوالت  عن  مثلين  او  حكايتين 
حديثه  ل احياء  فكره فلك نوح... 
حاليا بتتبنى فى مصر مدينه كبيره 
االداريه  العاصمه  اسمها  قوى... 
الجديده... يجرى العمل فى االعمال 
االنشائيه على قدم وساق وبالفعل تم 
االعمال...  هذه  االنتهاء من بعض 
فيه ناس كثير قوى ابتدت تقول ان 
المدينه دى ح تبقى زى فلك نوح... 
وعلية  االغنياء  كل  فيها  يسكن  ح 
محدودى  او  الغالبه  اما  القوم... 
القاهره...  فى  فحيتسابوا  الدخل... 
اليكم   مترديه...  الخدمات  حيث 
ملخص لبعض المبانى او الخدمات 
التى ستقدم فى هذه المدينه.. لتعرفوا 
مدى ضخامة المدينه الجديده... او 
مبنى   ١8 هناك  سيكون  الفلك... 
وزارى ومبنى للبرلمان يضم قاعه 
تتسع ل ١٠٠٠ شخص اضافه الى 
مبنى  نائب...  لكل  مكتب  توفير 
لرئاسة  واخر  الوزراء  لمجلس 
للسفارات  حى  الجمهوريه... 
تنفيذ  جارى  والقنصليات... 
اكبرمسجد وكنيسه فى مصر .. اما 
االداريه  للعاصمه  الكليه  المساحه 
مايعادل  اى  فدان  الف   ١7٠ فتبلغ 
وحديقة  سنغافوره....  دولة  مساحة 
اكبر  يعنى  متر   كيلو   8 العاصمه 
مرتين ونص من الحديقه المركزيه 
من  مرات   ٦ واكبر  نيويورك  فى 

حديقة هايد بارك فى لندن 
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فلك نوح  

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

الســيخية
 ليديا يؤانس

من نحو فترة قد تمتد لعدة شهور، 
كنت قد التقيت بأحد المطاعم التي 
اعتدت ارتيادها، بسيدة جميلة جًدا 
الجنسية  كندية  العمر،  ُمقتبل  في 
ولكنها تحمل جذوًرا هندية، تحدثنا 
مكونة  كلمة  عن  الوقت،  ذلك  في 
من حرفين، ولكنهما محور الحياة، 
عاطفة  ألعمق  االستشعار  وقرون 

في الوجود وهّي »الُحب«.

شهر  تُحب  أنها  جاجان،  قالت 
فبراير ومن مواليده، تُحبه ألنه كما 
»الحب«،  شهر  أنه  عليه  يُطلقون 
ديانة  في  نحن  قائلة،  واستطردت 
الناس  كل  نُحب  »السيخية« 
شروط،  بدون  تحُفظات،  بدون 
 without« تعليق  بدون  وأيًضا 

!»attachment

والعقائد  بالديانات  ملئ  العالم 
عددها  يفوق  قد  والتي  الُمختلفة، 

المئات!

أما في بالد المشرق، يعتقدون أن 
اإلبراهيمية  الديانات  هي  الديانات 

الثالثة فقط؛ اليهودية والمسيحية 
واإلسالم، وغير ذلك ال يصنفونه 
على أنه عقيدة أو ديانة حتى ولو 
بوجود  تؤمن  العقائد  هذه  كانت 

اإلله الواحد!

الشخص  أن  معني  ليس 
يعترف بوجود عقيدة معينة، أو 
ديانة معينة أنه يدين بهذه العقيدة 

أو هذا الدين!

الدين  أو  العقيدة  ألن  ببساطة 
موجود سواء اعترفت أو لم تعترف 

أنت أو غيرك بها!

العالم اآلن تتصارع على سطحه 
عقيدة  وكل  ُعظمي،  عقائد  خمس 
مؤثر  وجود  لها  يكون  أن  تحاول 

وفعال عالمًيا.

إحصائيات  آخر  حسب  على 
المسيحية  تحتل  لألديان،  بالنسبة 
اإلسالم،  يليها  األول  المركز 
ثم  الهندوسية،  ثم  اليهودية،  ثم 

السيخية. 

أن  وحاولت  الفرصة  انتهزت 
ديانة  أو  عقيدة  عن  أكثر  أفهم 
بها،  يدين  »السيخية« من شخص 
تحدثني  أن  جاجان  من  فطلبت 

باستفاضة عن ديانتها.

اسمها  بعقيدة  تُدين  أنها  قالت: 
»السيخ«.

تأتي من كلمة »سيخ«  السيخية 
والتي تأتي من الجذر السنكسريتي 

التي تعني التلميذ.

أما لقب »غورو« المشهور في 
الهند يعني »الُمعلم«.

واستطردت قائلة:

ألن  الناس  كل  نُحب  نحن 

بين  بالمساواة  تؤمن  »السيخية« 
أعراق وألوان البشر، أهم ما يُميز 
عقيدتنا عن عقائد وديانات أخري، 
هو أنها تؤمن بالمساواة بين الرجل 
والمرأة في المعامالت والمواريث، 

ونؤمن أيًضا بزوجة واحدة فقط.

عن  سؤالها  وشك  على  كنت 
ولكنها  عقيدتهم،  في  اإلله  وجود 
بإله  نؤمن  »نحن  قائلة،  سبقتني 
واحد، ال يتجسد، وال يدركه عقل«.

هللا،  بوحدانية  يؤمنون  أنهم 
يؤمنون  ال  ولكنهم  ويعظمونه، 

بالوحي! 

أنهم ال يؤمنون بأن هناك شعب 
ُمفضل عند هللا دون األخر!

قائلة:  جاجان  واستطردت 
هو  كما  بالرهبنة،  نؤمن  ال  نحن 
نحن  أخري،  عقائد  في  معروف 
إلى طلب  فرد  أن يسعي كل  نريد 
في  سلبًيا  يكون  وأال  الرزق، 
الحياة، ومتواكاًل على اآلخرين في 
معيشته، كما هو الحال في مذهب 
في  أتباعه  يرغب  الذي  الهندوس 

الرهبنة وترك العمل.

كما عرفت من جاجان أن الديانة 
السيخية، ليست ديانة قديمة ولكنها 
حديثة العهد فهّي من القرن الخامس 
عشر الميالدي، هي عقيدة توفيقية 
الهندوسية  العبادة  عناصر  بين  ما 
والتوحيد في الديانات اإلبراهيمية، 
أن  يعتقدون،  أتباعها  أن  وأضافت 
ديانة السيخية بدأت في شمال الهند.

بالدعوة  بدأت  ديانة  السيخية 
إلتباع تعليمات واحد اسمه »غورو 

ناناك« وخلفائه التسعة. 

أو  سيخي  واحد  أي  لي:  قالت 
بالسيخية  يدينون  الذين  أي  سيخية 
بالقواعد  االلتزام  على  يحرصون 
الهدي  بمثابة  تعتبر  والتي  الخمسة 
 ٥“ بال  لهم،  ويُرمز  لهم،  الظاهر 
كاف« وذلك ألن كل قاعدة من هذه 
القواعد الخمس تبدأ بحرف الكاف.

القواعد  هذه  على  يطلقون 
أو  الخمس،  الكافات  الخمس، 
ويجب  كاكاررس،  الخمسة 
االلتزام  السيخي  الشخص  على 
يُعبر  وإال  الخمس  الكافات  بهذه 
»Patit« أي »ُمرتد«، ولكنهم ال 

يقتلون الُمرتد.

بإطالة  السيخي،  الرجل  يلتزم 
شعر الرأس واللحية وعدم حلقهما، 
أي   »Ksh« الحالة  هذه  وتُسمي 

الكيسا.

مشط  السيخي  الرجل  ويستخدم 

هذا  شعره،  لتسريح  مخصوص 
المشط يُعرف باسم »الكنغاها« أي 

.»Kangha«

سروال  السيخي  الرجل  يرتدي 
الركبتين،  تحت  ينتهي  ُمتسع 
هذا   ،»Kaccha« الكاشا  اسمه 
السروال يشبه الشورت العسكري.

 يرتدي أيًضا، سواًرا من الفوالذ 
حول المعصم، يُعرف باسم الكارا 
الرجل  على  ويُحرم   ،»Kara«
السيخي ارتداء جميع أنواع الُحلي 

والمجوهرات.

خنجر  السيخي  الرجل  يحمل 
من الفوالذ للتحلي به، وأيًضا لكي 

يحمي نفسه من أعدائه. 

عن  معلومة  جاجان  أضافت  ثم 
الكتاب المقدس عندهم، فقالت: أنه 
يوجد كتابين مقدسين للسيخية وُهم 

)ادي جرانت & داسم جرانت(.

الغورو جرانت وهذا هو الكتاب 
قداسة  األكثر  الكتاب  وهو  األول 
كتبه  والذي  السيخ،  عند  والمقدس 
الخامس  المعلم  أو  الغورو  هو 
كل  فيه  جمع  حيث  أرجان، 
لم  والتي  السيخية،  التعاليم 
تُسجل في كتاب واحد إال في 

عصره.

هذا  إلى  الغورو  أضاف 
النصوص  بعض  الكتاب 
في  تستخدم  التي  المقدسة، 
والزواج  الصالة  طقوس 
والمولود والتعميد والجنائز وغيره.

منها  أعياد،  بعدة  السيخ  يحتفل 
رأس  عيد  وهو  البيساكي،  عيد 
أبريل   ١٥ ويوافق  السيخية  السنة 
بعيد  يحتفلون  كما  عام،  كل  من 
أسس  الذي  ناناك  الغورو  ميالد 

السيخية.

أنحاء  حول  موجودين  السيخ 
للسيخ توجد  العالم، وأهم تجمعات 
أصغر  تجمعات  توجد  كما  بالهند، 

في باكستان وأفغانستان.

بداية  مع  السيخية  انتشار  بدأت 
القرن التاسع عشر، فتجد تجمعات 
للسيخ في كندا )أونتاريو(، الشرق 
األوسط، الكويت والبحرين وشرق 

أفريقيا، وغرب أوربا.

المكان الذي يتعبد فيه السيخ أي 
أو  دوارا«  »غور  ويُسمي  المعبد 
المعبد  هو  وهذا  الذهبي،  الهيكل 
ويحج  بالهند،  وموجود  الرئيسي 
ويقع  مكان،  كل  من  السيخ  إليه 
في  يتسار  أمر  مدينة  في  المعبد 

والية البنجاب.

الرخام،  من  مصنوع  المعبد 
نحاسية  قبة  ذو  الشكل،  مربع 
في  قائمة  المعبد  وأبواب  ُمذهبة، 
جوانبه األربعة، وقد تم تشييده في 

عام ١٦٠4 ميالدية. 
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بقعـــــة ضــــوء 
البــعكــوكة     زمن 

فاروق عطية

الشمولي  الغزو  قبيل  الجميل،  الزمن  أيام  كان زمان 
البالد، كان  العسكرية والدينية علي  الفاشيتين  وسيطرة 
في مصر صحيفة أسبوعية فكاهية إسمها البعكوكة. كنا 
أيام الصبا معجبين بها نتبادل نكاتها وقفشاتها ونضحك 
من قلوبنا، كانت الفكاهة تبدأ من ترويستها حيث تجد: 
العين، نمرة ال طلعت وال  يا نور  آنست  مقرها شارع 
ميستغناش  وقارئها  بيها  دعوة  ملوش  صاحبها  نزلت، 
لسان  التساهيل،  حسب  تصدر  عصبية،  جريدة  عنها، 
حال الغالبة اللي زيي وزيك، وفي المتن تجد المقاالت 
الآلذعة واألزجال الضاحكة والشعر الحلمنتيشي والنكت 
سن  وصلنا  وعندما  المميز.  الكاريكاتير  ذات  الحراقة 
فقط  ليس  بها ولكن  إعجابنا  الشباب زاد  الوعي وبداية 
بين  نقرأه  لما  أيضا  ولكن  الساخرة  وأزجالها  لنكاتها 
سطورها من نقد الذع وبنّاء لكل ما يدور في البالد. نقد 
مستتر لكل عاداتنا وتقاليدنا الغير محبوبة، نقد صريح 
لبعض قرارات الحكومة الغير صائبة، وتقد حتي للملك 

ذاته دون الوقوع في جريمة العيب في الذات الملكية.

سحلول  أم  الكاريكاريتية  شخصياتها  أهم  من  كان 
افندي،  والمصري  هانم  ورفيعة  مكسوريان  والدكتور 
غني حرب ومذكرات تلميذ خايب. وكان من أهم كتابها 
الفقي  عزت  محمد  كاركاتيرها:  ورسامي  وزجاليها 
)صاحب امتياز إصدارها(، بيرم التونسي، عبد هللا أحمد 
األطمس،  حامد  قورة،  فتحي  ماوس(،  )ميكي  عبد هللا 
محمد عبد الهادي بكري، عبد السالم شهاب )أبو بثينة(، 
سعد عقل، رمزي نظيم، محمد المويلحي، محمود كامل 
كثيرين.  وغيرهم  طوغان  رخا،  موسيقي(،  )مؤرخ 
اإلصدار  عن  وتوقفت  عام ١9٣7،  البعكوكة  صدرت 
الذي  الصحافة  تنظيم  قانون  اسمه  قانون حكومي  بأمر 
كارثة  في  الخاص  القطاع  صحف  ترخيصات  أسقط 
التأميم العام لكل عمل ناجح وكان ذلك عام ١9٦١، وقيل 
البرنامج  برنامج  منع  في  قيل  ما  نفس  منعها  في سبب 

لباسم لوسف: أن الوقت وقت بناء ال يحتمل الهزل..!

زمن  نعيش  اآلن  ألننا  المقدمة  هذة  من  بد  ال  كان   
الصدق  بين  تفرق  أن  فيه  تستطيع  ال  زمن  البعكوكة. 
الكوميديا  بين  فيه  تميّز  أن  تستطيع  ال  والكذب، 
والتراجيديا، ال تستطيع أن تفصل فيه بين ما هو خير 
وما هو شر، باختصار زمن متلون بلون الحاكم، يصير 
فيه الحرام حالال، والحالل حراما كيفما شاء من تسلطن 

علينا شئنا هذا أم أبينا.

بجزيرة  المسماة  الصحراء  مملكة  في  المرأة  كانت 
الجرب ممنوعة من سياقة السيارة بقرار من طويل العمر 
أطال هللا سرواله، وأوجد له علماء الوهابية المهلبية من 
أيات الذكر الحكيم ومن أحاديث السنة الشريفة وما اتفق 
المنع،  هذا  يؤيد  ما  والمذاهب  والسنة  الفقه  اهل  علية 
إليها  وأضافوا 
من  الكثير 
حتي  البهارات 
الطبخة  تسبّك 
مبلوعة  وتصبع 
الهضم  وسريعة 
المرأة  أن  كقولهم 
علي  تجلس  حين 
السيارة  مقعد 
يدخل الشيطان بين فخذيها، وحين تمسك بمقبض تغيير 
وأن  بالحمامة،  المقبض  لتشابه  جنسيا  تثار  السرعات 
تسقط  أو  الحمل  فتمنع  الرحم  علي  تؤثر  السيارة  هزة 
الجنين إذا كانت حامل، وإن كانت فتاة الهزة تحدث لها 
احتكاكا فتثار جنسيا، وغيرها من األسباب والمبررات. 
وفجأة عندما وافق طويل العمر أطال هللا أعوامه وقصر 
انبري  للسيارة،  المرأة  قيادة  علي  أعماله  وأيد  خطاياه 
الموقف بما تيسر من  تأييد  الغبرة والهبرة علي  علماء 
أيات الكتاب وأقوال السنة وشرح أصحاب الفقه والذمة 
وما جاء في كتب األئمة، أنه ليس هناك مانع شرعي من 

قيادة المرأة للسيارة وهناك ألف سبب وأمارة.

 كانت مملكة حداة اإلبل ورعي الغنم وما تزال مفرخة 
والمساجد  المدارس  إلنشاء  ُممّولة  الداعشي،  للفكر 
اإلسالمية في شتي بقاع العالم وهذه المدارس والمساجد 
اآلخر  لقتل  المؤيد  الوهابي  الجهاد  وسائل  فيها  يدّرس 
العربية  الدول  حتي  ودهسا.  وتفجيرا  حرقا  المختلف 
الشقيقة لم تسلم من عبثهم، فكانت هي السبب في تدمير 
العراق وسوريا وليبيا واليمن. كما صّدرت لمصرنا الفكر 
الوهابي السلفي الذي اعتنقه غالة المتطرفين فكريا أمثال 
برهامي وحّسان ويعقوب والحويني الذين نشروا الفتنة 
والشرطة،  الجيش  أفراد  قتل  علي  وحرضوا  الطائفية 
والصعيد  سيناء  في  النائمة  اإلرهابية  الخاليا  وتكوين 
الحكم  المواتية لالنقضاض علي نظام  للفرصة  انتظارا 
لتدميره، وتحول معظم أفراد الشعب من متدينين بالفطرة 
إلي التمسك بمظاهر الدين دون جوهره، فانتشر الحجاب 
علي  والذبيية  والطاقية  القصير  والجلباب  والنقاب 
الفن مسرح وسينما وموسيقي  الناس أن  الجبهة، وآمن 
في  االختالط  حرام،  والنحت  والتصوير  الرسم  حرام، 
المدارس والجامعات بين الجنسين حرام، اآلثار أصنام 
يجب القضاء عليها أو علي األقل تغطيتها حتي ال تكون 
البحر  بلباس  وشواطئه  بالبحر  التمتع  للناظرين.  فتنة 
حرام، اللهو البريئ بين األصدقاء حرام، والنتيجة فقدان 
السينما،  صناعة  وتدهور  السياحة،  من  القومي  الدخل 
المزيد  وفقدان 
الدخل  من 

القومي.

وفجأة أيضا 
يعلن ولي عهد 
الظالم  مملكة 
مليكها  و
المنتظر تغييرا دراميا في توجهات دولته، يعلن الحرب 
علي الغلّو الديني واعتناق الوسطية التي تحرم اإلرهاب 
األخري،  الديانات  مع  والتعايش  واالنفتاح  والعنف، 
لتخطيطه  نتيجة  المنتظر  القومي  الدخل  بتعاظم  مبّشرا 
وجزره  األحمر  البحر  شواطئ  علي  منتجعات  بانشاء 
دول  لكل  الشاطئية  للسياحة  متاحة  لتكون  الكثيرة 
الشتاء،  في  الساطعة  الشمس  أشعة  بدفئ  للتمتع  العالم 
في صحاريها،  والوديان  والسهول  بالجبال  واالستمتاع 
وتوفير كل مستلزمات المتعة لهم. ويتفاعل مع تطلعاته 
بعض رجال الدين المدجنين مرحبين، وانتشر الحديث 
عن أن الحجاب والنقاب عادة وليست عبادة وأن شعر 
األحوال،  مغير  وسبحان  حالل  حالل  وزينتها  المرأة 
ومن منهم حاول الشجب تم القبض عليه وآخرين فروا 

إلي دويلة قطر بالجوار.

ألم أقل لكم أننا في زمن البعكوكة، زمن تحولت فيه 
المفاهيم من المنطق إلي الال منطق، مصر الحضارة التي 
كانت مثال للديموقراطية الواعدة وتسير بخطوات واثقة 
الفاشية  بين  الرحا،  بين شقي  تقع  والتقدم،  الحداثة  إلي 
الصاروخ  بسرعة  وتنهار  العسكرية،  والفاشية  الدينية 
إلي التطرف والغوغائية، ودولة الرمال والتخلف والغلّو 
الديني، تصّدر لنا كل وسائل التخلف واالنحطاط والغلّو 
وتحاول  المستنقع  هذا  من  بنفسها  وتنأي  واإلرهاب، 
العالم. هل هذا معقول؟  باالنفتاح علي  العصر  مسايرة 
هل هذا منطقي؟ وهل سيستمر؟ هل سنري قريبا تحول 
جزيرة الجرب من دولة مفردة الديانة ال تعايش فيها مع 
اآلخر إلي دولة ترحب باالختالف وتُبني فيها الكنائس 
والمعابد بجوار المساجد ؟ هل ستكون شواطئها وجزرها 
البوركيني  من  بدال  للبكيني  فيها  يُرتدي  للمتعة  مرتعا 
غدا  إن  البعير؟  بول  من  بدال  الويسكي  فيها  ويحتسي 
علي  نقعد  الشعبي:  المثل  يقول  كما  أو  قريب  لناظره 
الحيط ونراقب الزيط. وقد وصلتني األخبار قبيل ختام 
كنيسة  أول  بناء  علي  وافقت  السعودية  بأن  المقال  هذا 

بها، ومرحا بتغير األحوال..!!       

مائة عام على الثورة 
الروسية 

 أكتوبر 1917م
د/ محادة مجال ناجي

     في مثل هذا الشهر "أكتوبر" 
روسيا  شهدت  عام"١9١7م"  من 
النواحي  في  جذرية  تغييرات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
فضل  وذلك   ، والفكرية  والثقافية 
بدأت  التي  الشعبية  ثورتها 
إرهاصاتها من عام ١9٠٥م عندما 
العمال  من  ماليين  ثالثة  خرج 
العمل  عن  مضربين  الروسيين 
معترضين  "موسكو"  مدينة  في 
القيصري  النظام  علي  ذلك  في 
االقتصادي  والوضع  الحاكم، 
في  يصب  كان  الذي  والطبقي 
المنعمة  االرستقراطية  مصلحة 
علي حساب البورجوازية الوسطى 
الكادحة،  العاملة  والبروليتارية 
تلك  افتقار  من  الرغم  علي  ولكن 
الثورة الصغرى من التنظيم والنظام 

المحدد، إال أنها حصلت 
"نيقوال  القيصر  من 
البالد  منح  على  الثاني" 
جديداً  وبرلماناً  دستوراً 

"مجلس الدوما".

     وفي عام ١9٠٦م 
القرى  الفالحون في  قام 
باضطرابات  الروسية 

واسعة االنتشار معترضين في ذلك 
في  االقتصادي  النظام  انهيار  على 
االضطرابات  هذه  وظلت  البالد، 
عام  حتى  عام  بعد  عاماً  تنشط 
على  يُطلق  أصبح  بحيث  ١9١4م 
روسيا بالد االغتياالت والمؤامرات 
والشرطة السرية، ومع قيام الحرب 
العالمية األولى في نفس العام "يوليو 
الحرب،  روسيا  ودخول  ١9١4م" 
االقتصادي،  وضعها  انهيار  رغم 
الحكومة  على  الشعبي  السخط  زاد 
وأصبحت روسيا على حافة الثورة. 

الفترة من "يوليو ١9١4م"  وفي 
شهدت  "أكتوبر١9١7م"  وحتى 
الثوري  للنشاط  انتعاشاً  روسيا 
الداخلي ، وتكونت جماعات اغتيالية 
في أكثر من مدينة روسية ، وعمت 
في  والمظاهرات  االضطرابات 
تداول  بعد  وخاصة   ، البالد  أنحاء 
الفكر الماركسي بين طبقة المثقفين 
الذين  "اإلنتلجنسيا"  الروسيين 
االشتراكية  الفكرة  منهم  انبثقت 
الديمقراطية التي هدفت إلي ترويج 
بين  العلمية  االشتراكيين  أفكار 
حتى  الروس  والمثقفين  العمال 
حزب  تكوين  إلى  الحاجة  ظهرت 
يجمع كل األفكار االشتراكية لخدمة 
المصالح العمالية ، وهو األمر الذي 
"فالديمير  يد  علي  النهاية  في  تم 
باسم  المعروف  أوليانوف"  إيلتش 
وهو  -١9٢4م"   ١87٠" لينين 
األكبر  الثوري  النشاط  صاحب 
الروسية  الثورة  وقائد  روسيا،  في 

الكبرى "أكتوبر١9١7م" .   

     بدأت مقدمات ثورة أكتوبر 
نفس  من  فبراير   ٢٣ في  ١9١7م 

النسيج  عمال  احتج  عندما   ، العام 
االقتصادية  األوضاع  علي  الروس 
خرج  حيث   ، البالد  في  المتردية 
وعاملة  عامل  ألف   9٠ حوالي 
مضربين عن العمل ، وتوجهوا إلي 
 ، "بتروجراد"  مدينة  مجلس  مقر 
وانضم إليهم بعض الطلبة وعناصر 
وبدأت  البورجوازيين  صغار  من 
الحكومة  بسقوط  تنادي  الهتافات 
حاولت  وعندما   ، الحرب  وسقوط 
،بمساعدة  القيصرية  الحكومة 
الثورة  هذه  قمع  العسكرية،  القوات 
انضمام  بسبب  ذلك  في  فشلت 
بعض الجنود إلي العمال الثائرين، 
اضطر  حتى  األوضاع  وتطورت 
التنازل  إلي  الثاني  نيقوال  القيصر 
ميخائيل،  أخيه  إلي  العرش  عن 
استمرار  الثوار  رفض  ولكن 

إعالن  وقرروا  القيصري،  الحكم 
لحكومة  الحكم  وتسليم  الجمهورية 

مؤقتة. 

نجح  ١9١7م  أكتوبر  وفي   
في  "البالشفة"  وجماعته  لينين 
التأييدات  من  المزيد  اكتساب 
أن  واستطاعوا  لصالحهم،  الشعبية 
المقاطعات  كل  بدعايتهم  يكتسحوا 
وبدأوا  "السوفيتات"،  الروسية 
يعدون العدة لالستيالء علي السلطة 
وبالفعل   ، المؤقتة  الحكومة  من 
في مساء ٦ نوفمبر من نفس العام 
باحتالل  البلشفية  القوات  قامت 
"بتروجراد"  في  العامة  المباني 
الحديدية ومكاتب  كمحطات السكك 
والكباري  والتليفونات  التلغراف 
صباح  وفي  المرافق،  من  وغيرها 
بلشفي  إعالن  صدر  نوفمبر   7
وتكوين  المؤقتة  الحكومة  بسقوط 
مجلس سوفييتي تحت اسم "المجلس 
السوفييتي لوكالء الشعب" وانتخب 
لينين رئيساً لهذا المجلس ، وأجريت 
تغييرات سياسية واقتصادية جذرية 
في البالد، وأصبح العمال يشرفون 
إلغاء  وتم  والتوزيع،  اإلنتاج  علي 
الثرية،  الطبقة  وامتيازات  الطبقات 
العامة  المرافق  ملكية  وانتقلت 
واألسطول  الحديدية  كالخطوط 
الشعب،  إلي  والمصارف  التجاري 
للبالد  تأسيس دستور سوفييتي  وتم 
المساواة  وأعلنت   ، جديدة  بنسق 
التامة في الحقوق بين جميع شعوب 
وكل  والفالحين  "العمال  روسيا 

طبقات الشعب".
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أبدا لن متروا
سليمان شفيق
اجلارى  الشهر  من   20 اجلمعة  ليل  منذ 
مت  حيث  احلزن،  من  حالة  املصريون  يعيش 
الشرطة  وأفراد  )16( من ضباط  استشهاد 
فى مواجهة مع اإلرهابيني فى الكيلو )135) 
أوردته الداخلية  الواحات وفق ما  من طريق 
أن  وبعد  متأخرا،  صدر  الذى  بيانها،  فى 
للشامتني  فريسة  املصريني  نحن  تركتنا 
الفضائيات  وكانت  اإلرهابى،  واإلعالم 
الفنانات  وصالونات  اللهو  فى  مستمرة 

والتحليل الرياضى!!

للصمود  الوحيد  السبب  هو   الشعب 
فى وجه اإلرهاب، وهو الذى يضحى بأبنائه 
واملدنيني  والشرطة  املسلحة  القوات  فى 
العزل شهداء وجرحى فى مواجهة اإلرهاب 
باملكاسب  إال  يبالون  ال  اإلعالم  وبارونات 

واإلعالنات.

فكرا،  يبدأ  اإلرهاب  أن  يعرف   اجلميع 
سما  تقطر  التطرف  مشايخ  كتابات  وان 
أنهم  كما  اخملتلفة،  املواقع  على  ومنشورة 
على  قرن  ربع  من  أكثر  طوال  هيمنوا  قد 
يفتون  معلن  بشكل  والشاشات  املنابر 
ويعلمون فنون التكفير واإلرهاب وال يقترب 
العكس  على  بل  بالعتاب،  ولو  أحد  منهم 
يرحب بهم فى كافة مناحى احلياة ويلقون 

كل تبجيل من البعض.

جلنة  تقرير  منذ  معروفة  احللول  أن   كما 
منذ  احلقائق  لتقصى  العطيفى  جمال 
التى  التقارير  وحتى   1972 اخلانكة  أحداث 
رابعة  البؤر اإلجرامية فى  نشرت بعد فض 
الشهيد  مبقتل  مرورا   ،2013 والنهضة 

 ،1993 فودة  فرج 
ت  ال و محا و
مكرم  اغتيال 
أحمد  محمد 

وشيخ  األلفى  حسن  الداخلية  ووزراء 
الوزراء  ورئيس  موسى  عبداحلليم  العرب 
الشعب،  مجلس  ورئيس  صدقى،  عاطف 
مواطن،  ألف  وحوالى  احملجوب،  رفعت 
على  تعود  مصر  فى  السابق  احلكم  ولكن 
بأن  ونذكر  القتلة،  مع  والتواطؤ  املصاحلات 
بعدم  اإلخوان  مع  تواطأ  الناصرى  احلكم 

 1954 اجلماعة  حل 
عنهم  اإلفراج  ثم 
معهم  واملصاحلة 
وبالتأكيد   ،1960
الرئيس  كان  إن  أنه 
شرعن  قد  السادات 
اجلماعة  لتواجد 

املدنى،  اجملتمع  هامش  على  املشروع  غير 
أدى  قد  مبارك  السابق  الرئيس  عصر  فإن 
عقد  طريق  عن  سياسيا  اجلماعة  لتمكني 
واجلماعة  النظام  بني  املتبادلة  الصفقات 
جماعة  من  عضوا   88 دخول  صفقة  مثل 
التى   ،2005 املصرى  البرملان  فى  اإلخوان 
اعترف بها قيادات جماعة اإلخوان فى أكثر 
االقتصادى  الصعيد  من حوار معلن. وعلى 
بلغت  فقط،  األموال  غسيل  قضايا  ووفق 
ونصف  مليار  حوالى  املغسولة  األموال 
املليار تقريبا، ووفق بعض التقديرات سيطر 
اإلخوان على %55 من جتارة العملة و%21 من 
األهلى  اجملتمع  التجزئة، وعلى صعيد  جتارة 
واملؤسسات  اجلمعيات  نسبة  ارتفعت 

إلى  األهلية اإلخوانية فى عصر مبارك من 2% 
مصر  فى  للجمعيات  الكلى  العدد  من   12%
تقديرات  وفق  اإلسالمية  اجلمعيات  بأن  علما 
 ،9% واملسيحية   ،21% االجتماعى  التضامن 
الدين  بالعمل فى  القانون ال يسمح  بأن  علما 

أو فى السياسة!

الدينية  اجلمعيات  أن  إلى  ذلك  إلى   ويضاف 
من   28% من  أكثر  على  حصلت  اإلسالمية 
فى  للجمعيات  املمنوحة  األجنبية  التمويالت 
مصادر  وفق  املاضى  القرن  من  التسعينيات 
للباحث، وهكذا ميكن القول بأن العصر الذهبى 
أن  القول  ميكن  أو  مبارك،  عصر  كان  لإلخوان 
أسلمة  فى  جنحوا  مبارك  عصر  فى  اإلخوان 
الوطنى  احلزب  ذلك  فى  مبا  وتديينه  اجملتمع 
نظام  بعده  ومن  السادات  نظام  وكان  احلاكم، 
عبر  الدينية  غير  املعارضة  أضعفا  قد  مبارك 
عدة أحزاب كرتونية 
وحطم  شكلية، 
التنظيمية  البنى 
فصائل  لباقى 
السياسى،  اإلسالم 
أدى  الذى  األمر 
اجلماعة  لتفرد 
ككيان منظم مؤهل للتحالف مع أى سلطة 
لالستيالء على احلكم، وهذا ما حدث بعد ثورة 

25 يناير 2011.

ووضع   1974 منذ  معهم  حتالف   والسادات 
الثانية،  املادة  فى  الدستورى  األساس  لهم 
ومبارك تصالح مع اجلماعة اإلسالمية وتنظيم 
بعد   1997 منذ  باملراجعات  عرف  مبا  اجلهاد 
مذبحة األقصر ثم مرة أخرى بصفقة )العادلى  
عاكف 2005(، وفى 3يوليو 2013 اضطر النظام 
للوقوف مع قادة السلفيني ليحتفظ بهم ضد 
اإلخوان بعد أن التحقوا مبعسكر 30 يوليو فى 
انتهازية مفرطة.. رغم أن قواعدهم كانت فى 
االعتصامات اإلجرامية ومازالت تتطوع للقتل 

باسم الدين وفتاوى وتعليم قادتهم.

الشهداء  لدم  احتراما  يجعلنا  ذلك   كل 
املسلحة  القوات  أبناء  نقدم  أننا  نؤكد 
خائبة  لنظرية  وأضحية  قربانا  والشرطة 
اخملتلفة  األنظمة  أن  وهى   1954 من  استمرت 
كانت تخشى من االتهام مبحاربة اإلسالم، رغم 
وإعالنات  وسطيته  وفق  اإلسالمى  الدين  أن 
األزهر الشريف املتتالية يتبرأ من هؤالء القتلة، 
حدث ذلك فى حني أن جمال عبدالناصر تعرض 
برصاص  استشهد  والسادات  اغتيال  حملاولة 
اإلرهاب فى وسط اجليش، وال نخفى أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسى )حفظه اهلل( مستهدف 

قوال وفعال من هؤالء القتلة.

تاريخية منذ 1928 واجهت  أمام عقدة   إننا 
حتالف  الليبرالى  العصر  فى  األنظمة،  كل 
فاروق  وامللك  األقليات  وحكومات  باشا  صدقى 
فتم  الوفد  حزب  ضد  والفاشيني  اإلخوان  مع 
دفع ثمن باهظ من مقتل اخلازندار للنقراشى، 
وكاد ناصر أن يدفع حياته، ودفع السادات حياته، 
وتعرض اآلالف من أبناء الوطن من املدنيني العزل 
والشرطة  املسلحة  القوات  وأبناء  واألقباط 
عبدالفتاح  والرئيس  الهوية،  على  للقتل 
بتجديد  املطالبة  من  صوته«  »بح  السيسى 
اخلطاب الدينى وال مجيب، وليس أمامنا سوى 
التصدى بالقانون ملشايخ التحريض والتكفير، 
الوطن  عن  دفاعا  واملنطق  العقل  وأعمال 
تنتظرون؟  متى  وإلى  تبقى  ماذا  والشعب، 
حدث  مثلما  بالتواطؤ  عودتهم  تنتظرون  هل 
دماء  أن  أؤكد لكم  يناير 2011؟ لكنى  بعد 25 
اخليانة،  رائحة  منها  تفوح  الواحات  شهداء 
التواطؤ،  وتفضح  آذاننا  تصم  اجلرحى  وأنات 
للمطالبة  يدفعنا  واليتامى  األرامل  وبكاء 
مصر  وحتيا  األوان..  فوات  قبل  احلساب  بسرعة 

إلى آخر الزمان.

اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.
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فرعونيــات
أسطورة إيزيس وأوزوريس )2(

موت وإحياء أوزوريس

أوزوريس  يحكم  القصة،  بداية  في 
مصر حيث يرث املُلك من أجداده الذين 
اإلله  العالم،  خالق  إلى  نسبهم  ميتد 
أوزوريس،  زوجة  هي  إيزيس  أتوم.  أو  رع 
وقاتله  أوزوريس  إلى  باإلضافة  وهي، 
جب  األرض  إله  أبناء  من  واحدة  ست، 
من  القليل  يوجد  نوت.  السماء  وإلهة 
داخل  أوزوريس  ُحكم  عن  املعلومات 
فيها  فالتركيز  املصرية؛  النصوص 
ملوته.]25[  التابعة  واألحداث  موته  على 
املانحة  بالقوة  أوزوريس  ذكر  يرتبط 
وحكم  القومي،  امللكي  والنظام  للحياة، 
املثالي  النظام  على  يقوم  الذي  ماعت 
الطبيعي الذي ظل احلفاظ عليه هدًفا 
القدمية. املصرية  الثقافة  في  أساسًيا 
العنف  ميثل ست  النقيض،  وعلى   ]26[

والفوضى. وبناًء عليه، يرمز قتل أوزوريس إلى الصراع بني النظام 
والفوضى، واخللل في احلياة الناجت عن املوت. 

أوزوريس.  لقتل  ست  دافع  عن  األسطورة  نسخ  بعض  حتكي 
من  ست  ينتقم  األهرام،  نصوص  في  سحرية  لتعويذة  فطبًقا 
نصوص  من  نص  في  أنه  إال  برَكلِه،  قام  أوزوريس  ألن  أوزوريس 
العصر املتأخر، تكمن مظلمة ست في أن أوزوريس أقام عالقة 
ونوت.  جلب  الرابعة  والطفلة  ست  زوجة  نيفتيس  مع  جنسية 
الوصف  دون  إليها  التلميح  مت  فقد  ذاتها،  القتل  أما عن جرمية 
التأثير  في  الكتابة  بقوة  املصريون  آمن  وقد  َقّط.  التوضيحي 
اجلانب  ذات  األحداث  في  املباشرة  الكتابة  فتجنبوا  الواقع  على 
ينكرون  أحيانًا  وكانوا  أوزوريس.  وفاة  مثل  السلبية  في  الغاية 
عنه  املتراكم  التراث  أن  من  الرغم  على  بأكمله،  أوزوريس  موت 
األحيان  بعض  وفي  واضحة.  حقيقة  قتله  جرمية  من  يجعل 
ترجح النصوص أن ست جتسد في هيئة حيوان متوحش يشبه 
التمساح أو الثور، لقتل أوزوريس. كما تشير قصص أخرى إلى أن 
جثة أوزوريس مت إلقاؤها في املاء أو أنه مات غرًقا، وهذا ما يرجع 
إليه اعتقاد املصريني أن من غرقوا في نهر النيل من القديسني.  
وحتى هوية الضحية تختلف باختالف النصوص، فأحيانًا يكون 
املقتول هو اإلله هاروريس، الصورة األكبر حلورس، الذي قتله ست 

وانتقمت له صورة أخرى حلورس، هي ابن هاروريس من إيزيس .

أن  يُقال  أصبح  حيث  التقليد  تطور  احلديثة،  الدولة  بنهاية 
أنحاء مصر،  وفرقها على  إلى قطع  أوزوريس  ع جسد  قطَّ ست 
وقامت املراكز املوالية ألوزوريس في البالد باّدعاء أن اجلثة، أو أجزاء 
معينة منها، ُوجدت بالقرب من هذه املراكز. قيل أن هذه األشالء 
يعادل  وأربعني، كل منها  اثنني  إلى  أن يكون عددها وصل  ميكن 
واحًدا من أقاليم مصر االثنني وأربعني.  وبهذا، أصبح اإلله امللك 

جتسيًدا ململكته . 

تعقب وفاة أوزوريس إما فترة خلو عرش أو فترة يغتصب فيها 
زوجها  جسد  عن  إيزيس  تبحث  ذلك،  غضون  في  املُلك.  ست 
أو رثائه، غالبا ما  مبساعدة نيفتيس.  أثناء البحث عن أوزوريس 
احلداءات تسافر  رمبا ألن  احلدءات،  أو  بالصقور  اإللهتني  إلى  يُرمز 
مسافات بعيدة بحًثا عن اجليفة،أو ألن املصريني دائًما ما كانوا 
يربطون بني صيحات احلزن التي تصدرها الطيور وبكاء اإلنسان 
إليه  يُرمز  الذي  بحورس  أوزوريس   اإللهة  صلة  بسبب  أو  حزنًا، 
بالصقر. وفي الدولة احلديثة، عندما ارتبط موت وإحياء أوزوريس 
بالعيد السنوي لوفاء النيل الذي جعل من مصر أرًضا خصبة، 
شاع أن مياه النيل تعادل دموع رثاء إيزيس،أو السوائل في جسم 
أوزوريس. وعلى ذلك، أصبح أوزوريس ميثل القوة اإللهية املانحة 
للحياة التي كانت حاضرة في مياه النهر وفي النباتات التي َنَت 

بعد الفيضان. 

غالًبا  احلياة،  إلى  وأعادته  أوزوريس  جسد  اإللهة  وجدت 

األخرى  اآللهة  مبساعدة 
ومنها: حتوت، اإلله ذو القوى 
السحر  على  العظيمة 
إله  وأنوبيس،  والشفاء، 
اجلنائز.  ومراسم  التحنيط 
ساهمت جهود هذه اآللهة 
امليثولوجيا  تأسيس  في 
التحنيط  عن  املصرية 
حتنيط  عبر  سعى  الذي 
حماية  إلى  املومياوات 
التعفن  من  اجلثث  وحفظ 
ميتد  ما  غالًبا  املوت.  بعد 
هذا اجلزء إلى حلقات يحاول 
أتباعه تدمير  أو  فيها ست 
اجلثة، في حني يتوجب على 
حمايتها.  وحلفائها  إيزيس 
إيزيس  جتمع  أن  ومبجرد 
وتعيده  أوزوريس  أشالء 
وهي  تقوم،  كاماًل،  جسًدا 
ال تزال في صورة الطائر، بنفخ الروح في جسده بأجنحتها، ثم 
جتامعه.]34[ وعلى ما يبدو، فإحياء أوزوريس كان مؤقًتا، وبعد هذه 
النقطة من القصة لم يُذكر أوزوريس إال بصفته حاكًما لدوات، 
فباتصال  ذلك،  من  وبالرغم  الغامضة.  البعيدة  املوتى  مملكة 
بابنه  ُحبلى  يجعلها  أن  استطاع  بإيزيس،  املدة  قصير  أوزوريس 
ووريثه الشرعي حورس. ومع أن أوزوريس نفسه يعيش في دوات 
فحسب، فهو وحقه في املُلك سوف يولد من جديد، بشكل ًما، 

في ابنه .

اجلزء  هذا  تخص  التي  لبلوتارخ  املتالحمة  القصة  تختلف 
املصادرة  في  املوجودة  تلك  عن  أساسي  بشكل  األسطورة  من 
إليه  أشار  الذي  ست،  تآمر  عديدة.  نواح  في  املعروفة  املصرية 
آخرين  وسبعني  ثالث  مع  »تايفوس«،  اإلغريقي  باالسم  بلوتارخ 
يناسب  بحيث  ل  ُمفصَّ صندوق  بصنع  ست  أمر  أوزوريس.  ضد 
سيعطي  أنه  ها  أعدَّ مائدة  في  أعلن  ثم  أوزوريس،  مقاسات 
مقاسه.  مع  ويتناسب  الصندوق  يدخل  ملن  هدية  الصندوق 
قام الضيوف، واحًدا تلو اآلخر، بالنوم في الَكَفن، لكن أحًدا لم 
أوزوريس  رقد  وعندما  أوزوريس.  سوى  مقاسه  الكفن  يناسب 
الصندوق  غطاء  معه  واملتواطئني  ست  أغلق  الصندوق،  في 
على أوزوريس وأحكموا غلقه، ورموه في النيل. طفا الصندوق، 
وبداخله جثة أوزوريس، في البحر ووصل إلى مدينة جبيل حيث 
َنَت شجرة حوله. أمر ملك جبيل بقطع الشجرة لعمل دعامة 
للقصر، وذلك وال يزال الصندوق بداخل الشجرة. وحينئذ توّجب 
على إيزيس أن تزيل الصندوق عن الشجرة حتى تستعيد جسد 
زوجها. بعد أن أخذت الصندوق، تركت الشجرة في جبيل حيث 
أصبحت موضًعا للعبادة ألهل البلدة. وتعطي هذه احللقة من 
األسطورة، وهي غير مأخوذة من املصادر املصرية، تفسيرًا لسبب 
عصر  في  جبيل  في  وأوزوريس  إليزيس  تابعة  جماعات  وجود 

بلوتارخ ورمبا يعود تاريخ هذه اجلماعات إلى الدولة احلديثة

يوضح بلوتارخ أن ست سرق اجلثة وقطع أوصالها، فقط بعدما 
قامت إيزيس باستعادتها. بعد ذلك، وجدت إيزيس كل أشالء جثة 
زوجها ودفنتها، ما عدا عضوه التناسلي الذي أكله السمك في 
السحر.  بواسطة  تشكيله  إعادة  إلى  إيزيس  فاضطرت  النهر، 
حسب كالم بلوتارخ، هذا هو السبب في حترمي أكل السمك عند 
قدماء املصريني. لكن في القصص املصرية عن األسطورة، جتد 
قصة  مع  الوحيد  والتشابه  سليًما،  التناسلي  العضو  إيزيس 
تعود  التي  الشعبية  القصة  األخوين«،  »قصة  في  هو  بلوتارخ 
إلى الدولة احلديثة وحتمل بعض أوجه الشبه بأسطورة إيزيس 

وأوزوريس. 

حورس.  مولد  هو  بلوتارخ  قصة  في  لالختالف  أخير  وجه 
قبل  ومولودة  موجودة  كانت  ألبيه  ينتقم  الذي  حورس  فصورة 
ألوانه  سابًقا  ُولَِد  ثاٍن  طفل  هي  الصورة  هذه  أوزوريس.  مقتل 
وهو حربوقراط الذي ُولد نتيجة العالقه بني أوزوريس بعد وفاته 

في  حلورس  منفصلتان  صورتان  توجد  وهنا،  وإيزيس. 
التراث املصري لكل منهما موقع مختلف في نسخة 

بلوتارخ لألسطوره. 

مولد حورس وطفولته

 

إيزيس ُترِضع حورس.

من  احلبلى  إيزيس  تختبئ  املصرية،  القصص  في 
ست، الذي ميثل له الطفل املنتظر تهديًدا، في أجمة 
أخِبتي،  املكان  النيل. يسمى هذا  دلتا  البردي في  من 
ومعناه باملصرية »أجمة البردي مللك الدلتا«.]ويسمي 
الُكّتاب اليونان هذا املكان ِخّميس، ويشيرون إلى أنه 
قريب من مدينة بوتو، لكن في األسطورة ال ميثل املوقع 
رمزًا  منه  جتعل  التي  بطبيعته  مقارنة  أهمية  املادي 
ملكان العزلة واألمان. متت اإلشارة إلى مكانة األجمة 
اخلاصة من خالل وصفها املتكرر في الفنون املصرية. 
لكن في أغلب األحداث في امليثولوجيا املصرية، غالًبا 
ما توصف اخللفية أو يُحكى عنها على استحياء. وفي 
هذه األجمة، تلد إيزيس حورس وتُربيه، ومن هنا أطلق 
وهي  إيزيس  صورة  تتكرر  حورس«.كما  »ُعش  عليها 

ترضع حورس كثيرًا في الفن املصري 

إيزيس  فيها  تسافر  التي  النصوص  بعض  توجد 
إلى العالم األوسع. وهي تنتقل بني عامة الناس غير 
الناس  إنها تستغيث بهؤالء  املدركني لهويتها. حتى 
ملساعدتها. تعتبر هذه أيًضا من الوقائع غير املعتادة؛ 
عن  اآللهة  تنعزل  ما  عادًة  املصرية،  األساطير  ففي 
األسطورة،  من  األولى  املرحلة  في  كما  البشر.  
تستعني إيزيس بآلهة أخرى حلماية ابنها أثناء غيابها. 
سبعة  يسافر  السحرية،  التعويذات  إلحدى  فوفًقا 
إيزيس ويحمونها  آلهة في صورة عقارب صغيرة مع 
عندما تطلب املساعدة حلورس. حتى إنهم ينتقمون 
بِلَدغ  وذلك  إيزيس،  مساعدة  رفضت  ثرية  امرأة  من 
ابن هذه املرأة، مما حّتم على إيزيس شفاء هذا الطفل 
البريء.  ترسل هذه القصة برسالة أخالقية مفادها 
أن الفقير ميكن أن يكون أكثر فضيلة من الغني، كما 

تبني القصة طبيعة إيزيس اجلميلة والعطوفة. 

في هذه املرحلة من األسطورة، يصبح حورس طفاًل 
السحرية،  النصوص  تقوم  باخملاطر.  محاًطا  ضعيًفا 
أساًسا  بصفتها  حورس  طفولة  تستخدم  التي 
بتشخيص  النصوص،  داخل  السحرية  للتعويذات 
مرض حورس بصور مختلفة، بدًءا من لدغات العقرب 
وحتى آالم املعدة البسيطة، ويكون اختيار املرض على 
أساس التعويذة املوجودة بالنص السحري والتي من 
املفترض أن تعالج هذا املرض.  لكن الشائع أن الطفل 
اإلله لدغه ثعبان، مما يعكس خوف املصريني القدماء 
وتشير  ُسم.  من  عنها  ينتج  وما  الثعبان  لدغة  من 
من  العدوانية  اخمللوقات  هذه  أن  إلى  النصوص  بعض 
قواها  تستخدم  أن  حينئذ  إليزيس  ميكن  أعوان ست. 
السحرية في إنقاذ طفلها، أو االستغاثة باآللهة مثل 
النموذج  أنها متثل  أو تهديدها ملعاجلته. ومبا  رع وجب 
األصلي للرثاء في أول جزء من القصة، فأثناء طفولة 
خالل  ومن  املتفانية.  املثالية  األم  بدور  تقوم  حورس 
النصوص السحرية الشافية، امتدت مجهوداتها في 

شفاء ابنها إلى درجة عالج أي مريٍض كان. 

]البقية العدد القادم[
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

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

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

Mina	R.	Khalil,	J.D.,	H.B.	Comm.
Barrister	&	Solicitor,	Notary	Public	
Real	Estate,	Corporate	Commercial,	Wills	&	
Estate	Planning,	and	Immigration	Law	

	املحامي	مينا	خليل		
		خبرة	واسعة	في	العقارات	السكنية	و	التجارية	،	املعامالت	التجارية،

			الوصايا	والتخطيط	العقاري،	الهجرة	و	موثق	و	مترجم	عام
	العقارات

	-	بيع،	شراء	و	تمويل	العقارات	السكنية	و	التجارية	
	-	بيع،	شراء	و	تطوير	األراضي	؛	قانون	عمارات	و	البناء

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

	-	بيع،	شراء	و	تشكيل	الشركات	و	األعمال	التجارية	(بما	في	ذلك	العيادات،	الصيدليات	و
				المطاعم)

	-	التفاوض	في	االتفاقيات	و	العقود،	عقود	الشراكة	وعقود	املشاريع	املشتركة
	الوصايا	والتخطيط	العقاري

		-	صياغة	الوصايا	و	التوكيالت،	توثيق	عام	لجميع	التوكيالت	و	اإلقرارات.
	-	الضرائب	والتخطيط	العقاري

	خدمات	الهجرة	و	الحصول	علي	الجنسية	الكندية
	-	هجرة	رجال	األعمال	و	املؤهالت	العليا	و	أصحاب	الخبرات	الكندية

	-	هجرة	الكفالة	العائلية	و	قضايا	الالجئني
						-	طلب	الدراسة	و	تجديد	اإلقامة	و	الحصول	علي	الجنسية

		Tel:	(905)	826-1326	
			www.mrklaw.ca

Located	in	Meadowvale,	Mississauga,	very	close	to	Milton:	
- 6981	Millcreek	Dr,	Unit	44,	Mississauga,	ON	L5N	6B8

	
Professional Corporation

                         MR   K            L     A  W
Strategic advisors with you at every stage.

هذا  من  وننتهي  اليوم  سيأتى 
الكابوس نهائيا، أعلم هذا ولكن.

يوم  كل  نستيقظ  متى سنظل  إلى 
على أخبار مفجعة من تفجيرات هنا 
وهناك..؟ إلى متى سنظل نفقد خيرة 
متى..  إلى  أكبادنا؟  وفلذة  شبابنا 
وإلى متى..؟ كل هذه األسئلة نحتاج 
إلجابة عليها ولكن المهم متى سيتم 
اليفرق  فاالرهارب  عنها؟  اإلجابة 
بين من يستهدفهم ، ويضرب الناس 
ديانتهم  كانت  أيا  األبرياء  اآلمنين 
وجنسيتهم  وطائفتهم  ومعتقداتهم 
على  حكرا  ليس  عليه  والقضاء 
المختصة  المؤسسات  أو  الدولة 
الغرض  لهذا  المنشأة  المراكز  او 
وخطوات القضاء عليه ليست أمنية 
الى  السطور  فيها  تتشابك  بل  فقط 

درجة غريبة .

تسميته  او  فرزه  حاولنا  ومهما 
خانات  ضمن  ووضعه  جدولته  او 
والقضاء  العمل  ليسهل  صفوف  و 
عليه نجد أن هناك حاالت ال يمكن 
اإلرهابيين  نسمي  فتارة  تصنيفها 
منعزلة  حاالت  وتارة  منفردة  ذئابا 
خاليا  وتارة  جوال  ارهاب  وتارة 
الحقيقة واحدة وهو أن  لتبقى  نائمة 
هناك تقصيرا كبيرا في هذا الملف 
محمد  السوري  الكاتب  .ويرى 
تتوجب  اإلرهاب  مواجهة  أن  ديبو 
مقاربة عالمية لإلرهاب، تبحث في 

األسباب الرئيسية المولدة له، بعيداً 
اإلقليمية  الجزئية  المقاربات  عن 
الجارية اليوم، كما يعتبر أن السبب 
بالتراث  يتجلى  لذلك  واألهم  األول 
تستمد  الذي  الالهوتي،  الديني 
اختالف  على  الدينية  األصوليات 

أشكالها شرعيتها منه.

حدثاً  يعد  لم  اإلرهاب  أن  إلى 
بات  إذ  أوروبا،  في  “موسمياً” 
تتالى  تفجيرات  ثمة  أن  واضحاً 
األوروبية  القارة  يجعل  ما  تباعاً، 
في  برمتها  )بوسطن(  واألميركية 
مرماه، إضافة إلى بؤرته المركزية 
)سورية،  األوسط  آسيا/الشرق  في 
باكستان..(  أفغانستان،  العراق، 
في  حرام  )بوكو  األفريقية  والقارة 
نيجيريا وجوارها، ليبيا، تونس..(.

اليوم  برمته  العالم  أن  يعني  هذا 
في مواجهته، األمر الذي يستوجب 
مقاربة عالمية لإلرهاب، تبحث في 
األسباب الرئيسية المولدة له، بعيداً 
اإلقليمية  الجزئية  المقاربات  عن 
الجارية اليوم، المرّكزة على حماية 
القارات منه، والتي تشكل المقاربة 
اليوم، كما تجلت  األوروبية أسسها 
في معالجة أزمة اللجوء إلى القارة 
العجوز، ما يجعلنا نضع أيدينا على 
لإلرهاب،  أساسية  مولّدات  ثالثة 
عالمي/ سياق  في  تعالج  أن  البد 

التشابكات  باالعتبار  يأخذ  عولمي، 

والتداخالت 
بات  التي 

فاالرهارب  ككل،  يعيشها  العالم 
ينقسم إلى أنواع متميزة نسبياً:

العابرة  المنظمة  الجريمة  ١ـ 
للحدود القومية.

٢ـ اإلرهاب برعاية الدول.

٣ـ اإلرهاب ذي الميول القومية.

4ـ اإلرهاب األيديولوجي.

٥- االرهاب الديني الذي يقصي 
المنافسين بمنطق القوة المقدسة.

٦-االرهاب السياسي.

7- االرهاب االعالمي الذي يدعو 
الى ثقافة العنف وتكفير اآلخر..

طرائق عالج اإلرهاب:

كان  أياً  الجريمة  تبرير  عدم   -١
وعليه  ومنُه   , ومنفذوها  شكلها 
االرهاب  منابع  لتجفيف  فالدعوة 
ممارسات  على  تنطبق  ان  يجب 
الحكومات إزاء شعوبها وممارسات 
العالم  دول  إزاء  العظمى  الدول 
الضعيفة , وإذا بقينا في منهج تبرير 
المشروعة  والجريمة  الجريمة 
بل  االرهاب  اصل  نعمق  فسوف 

ونعطية صبغة شرعية .

لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779 
ahram.teeba@gmail.com

كيفيه جتفيف منابع االرهاب ؟ 

بقلم/امحد ياسر الكومى

بتطبيق  الحكومات  التزام   -٢
الدساتير وأنصاف شعوبها والقضاء 
على مسوغات اتخاذ العنف كوسيلة 
تنفيذ  او  حقوق  السترجاع  شعبية 
التي  فالحكومات   , معينة  مطالب 
تحتضن شعوبها وتشعرهم بكرامتهم 
او  الحقوق  وتمنحهم  وحرياتهم 
آرائهم  عن  التعبير  فرصة  تمنحهم 
النتشار  وتهديد  عرضة  اقل  تكون 

االرهاب في داخلها.

المتطرف  الفكر  تجريم   -٣
دستورياً من خالل قوانين تشرعها 
العالم  في  التشريعية  البرلمانات 
تهدد  بضاعة  اي  ترويج  ومنع 

التعايش السلمي وتدعو للعنف.

االرهاب  منابع  تجفيف   -4
وصحف  قنوات   : وهي  االعالمية 
وكل  انترنت  ومواقع  واذاعات 
الى االرهاب  وسيلة اعالمية تدعو 
منعاً  عملها  ممارسة  من  ومنعها 
قاطعاً, ومنها الصحف التي أساءت 

للخاتم األمين محمد )ص( ..

على:  ينص  قانون  وضع   -٥
عقوبة جزائية لكل رمز ديني يدعو 
لإلرهاب والقتل والدماء كأن تكون 
كانت  ومهما  الحياة,  مدى  السجن 
هالة القداسة التي تحيط بهذا الرمز 
)شيخ او سيد او مرجع او مفكر او 

كاتب او غيره(.

تحديث  رحلة  الى  الدعوة   -٦
الغاء  خالل  من  الدينية  النصوص 
وحذف وشطب كل نص يدعو للقتل 
وسلب  لنهب  المؤديان  واالقتتال 
ظلماً  االعراض  وانتهاك  االموال 
الكتب  في  . وهي موجودة  وجوراً 
وبال تبريرات وتأويالت وتسويفات 

ومماطالت.

الدولة  بيد  السالح  حصر   -7
يمكن  وال  يجوز  وال   , وفقط  فقط 
وال يتصور ان ندعو للقضاء على 
يحمل  من  نرعى  ونحن  االرهاب 
السالح بغير مسمى الدولة ويمارس 

الجريمة ..

8- يبقى الشيء المهم ) االخالص 
 ) بالمسؤولية  والشعور  والصدق 
وايقاف  الناس  ارواح  على  للحفاظ 
التحلي  خالل  من  الدماء  سفك 
وراء  االنقياد  وعدم  بالشجاعة، 
عالمية  او  اقليمية  دول  مخططات 
تريد الفتك بشعوبنا وزهق ارواحنا 
المسلمين  من  احبتنا  واماتت 

والمسيحيين

وشعبا  قياده  مصر  هللا  حفظ 
وجيشها وشرطتتها
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TV Box   -سعر الجهاز 
$85 

Canadian Local TV Channels 
Basic Package $12.00/month 

Basic Sports $24.00/month 
Premium $36.00/month 

Home Phone 
Unlimited CAN/US for only $6.95/Month 

www.fastel.ca   
Phone: +1-647-557-9628  Toll Free: +1-888-443-3352 

سات وعرب سات على نايل   
(عربية وأجنبية قناة 500أكثر من )  

$10.00/month 

ابعوا معنا مسلسلات رمضانت  
Add On 

Home Automation Solutions 
Thermostats  Alarm Systems 

Garage Door 
Lights 

Door Locks 

مطلوب موزعين في جميع انحاء 
 أونتاريو وكيبيك
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احلساب يوم احلساب
عـادل عطيـة مصـر

ويفهمها،  اللغة،  يحب  أي  لغوّي،  عقلي 
ويلتقط مفرداتها وال طبق الستااليت.. لكنه 
الرياضيات، وكأنه فرغ  في مادة  بليد جداً 
فكان  معتبر؛  مدمس  فول  وجبة  من  لتوه 
الرسوب الحسابي بادرة تنبيء عن سقوطي 

في هوة الرسوب الوظيفي فيما بعد!

مادة  أكره  البداية،  منذ  كنت  لذلك،     
وبالتحديد:  التحريم،  كراهية  الحساب 
»جدول الضرب«؛ ألنه كان يعني بالنسبة 
رقم..  في  رقم  أكثر من مجرد ضرب  لي 
كان يعني بالضرورة: الضرب بالخيزرانة 
لي على  الرنانة على فين يوجعني، تقديراً 
في  يكن  لم  الذي  الشديد،  الحسابي  غبائي 
نظري سوى أني ال أملك موهبة حب جدول 
وترديده  بحفظه،  التلذذ  وبالتالي  الضرب، 

على شاكلة الببغاوات!

  

 حصة الحساب، عندما كانت تجيء، كانت 
حصة سوداء بسواد سبورة الفصل.. وآه لو 
أمرني الُمعلم أن أقف أمام السبورة، وأمسك 
ما  غالباً  حسابية،  مسألة  لحل  بالطبشورة 
لتناسب حظي األسود في كل  تكون منتقاة 
شيء إال في البطيخ؛ فأجد مخي أبيضاً بلون 
الطبشورة التي بين أصابعي، ولم يكن أبداً 
من عيّنة: »أبيض يا ورد«؛ ألنه ال أمل وال 
يحمل  أن  في  منه على اإلطالق،  بصيص 
إنساناً حسابياً..  مع أريجه بشائر أن أكون 
وهذا ما حدث بالفعل، فما زلت كما كنت في 
المدرسة اإللزامية، كذلك في رحاب مدرسة 
بروح  المادية،  حقوقي  عن  أتنازل  الحياة، 
»الحساب  وبلزوميّة:  والمجاملة،  اإلشفاق 

يوم الحساب«!

ربما ال يعرف كثيرين أن كثير من األفكار 
التي بدأ البعض في ترويجها مؤخرا مثل رمزية 
او أسطورية آدم وحواء او عدم واقعية قصص 
مثل الطوفان او ينكر وجود شخصيات أخرى 
الكتاب  يهاجم  واحيانا  بل  المقدس  الكتاب  من 
المقدس ووحيه اإللهي ويدعي أن اإليمان شي 

والكتاب شي آخر!

أفكار تردد بل والبعض كتبها في كتب تباع 
في مكتبات كناىسنا او كنائس أخرى!

ما  أفكار  إال  هي  ما  وغيرها  األفكار  هذه 
الليبرالي  الالهوت  او  التحرر  بالهوت  يسمى 
الثامن  القرن  والذي ظهر في أوربا في  نهاية 
التاسع عشر والعشرين واخترق  عشر  وبداية 
القرن  بداية  في  ثم  بقوة  البروتستانتية  الكنيسة 
أصبح  حتى  روما  كنيسة  الي  تسلل  العشرين 

فكره هو الفكر السائد اليوم.!

الليبرالية  او  التحرر  فكر  الشديد  ولألسف 
وبقوة  المسيحي  إيماننا  ضد  القادم  التحدي  هو 
فبعد أن سيطر على كثير من كنائس الغرب بدأ  
أفكاره  ببعض  اقتنع  ان  بعد  شبابنا  الي  يتسلل 

البعض وبدأ في الترويج لهذا الفكر! 

أما  طريق  عن  ينتشر  الليبرالي  الفكر  وبدأ 
الكتب المترجمة والتي تحمل أفكاره  واصبحت 
موجودة بسهولة على اإلنترنت  من بعض الذين 
درسوا في الخارج في كليات ) ينطبق هذا على 
غير األرثوذكس ( تتبع هذا الفكر تأثروا بأفكاره 

بل وعلموا بها .

هذا  اعتنقوا  الذين  من  بعض  أن  والمشكلة 
االباء  تعليم  انه  على  له  بالترويج  بدأوا   الفكر 
رمزية  موضوع  في  خاصة  قديما  الكنيسة  او 

آدم وحواء! 

إال  هي  ما  الليبرالي  الالهوت  أفكار  وألن 
المقدس بشكل  الكتاب  البدع ضد  مجموعة من 
لذلك  عام  بشكل  المسيحي   واإليمان  خاص 
إيماننا  نحو  مدمرة  آثار  له  خطير  فكر  يعتبر 
رواج  تجد  األفكار  هذه  بعض  وألن  المسيحي 
لذا  السن  صغير  الشاب  بعض  عن  خصوصا 
فساده  وإظهار  الفكر  هذا  من  التوعية  كانت 
تحترس  حتى  المسيحي  اإليمان  عن  وانحرافه 
جميعا من أفكار منحرفة يعلم بها البعص اليوم 

بيننا مخالفبن ايمان الكنيسة وتعاليم االباء! 

ما هو الالهوت الليبرالي؟! 

له أسماء عديدة مثل 

الليبرالي  التعليم  التحرر - الحداثة -  الهوت 
- المودرنيزم 

يعرفه  كما  الليبرالي  الالهوت  مفهوم 
الليبراليون أنفسهم

لتطويع  محاولة  هو  الليبرالي  الالهوت 
العلوم  نظريات  مستخدما  للحداثة  المسيحية 
نظريات  يستعمل  هو  الحديثة.  االجتماعية 

ما هو الالهوت الليربايل  )الهوت 
التحرر(!     

 عصام نسيم 
لتشكيل  االجتماعية  العلوم  وطرائق 
وجوده  يستمد  وهو  المسيحي  الالهوت 
اإلرادة  على  تؤكد  التي  التنوير  حركات 
الحرة لإلنسان والمنطق قدرة اإلنسان على 
الدين  في  حتى  التقدم  وصناعة  التطوير 

واإلبداع إليجاد الهوت خالق جديد .

أما هذا الفكر فهو  عبارة عن مجموعة 
في  ظهرت  التي  الفلسفات  و  األفكار  من 
قبل بعض  ألمانيا من  اوربا وبالتحديد في 
علماء الالهوت او الفالسفة او شخصيات 

مختلفة في بداية القرن الثامن عشر 

وهذه االفكار قامت على   انكار العقائد 
و عصمة الكتاب المقدس  المطلقة وكاتت 
العقل على كل شي او أي  تعلي من قيمة 
يعرف  ما  اي  العقيدة واإليمان   شي حتى 

بتاليه العقل!

أيضا قبول ما يتوافق مع العلم  ورفض 
والعقيدة   اإليمان  حتى  العلم  يقبله  ال  ما 
فوق  العلم  جعلوا  اي  المقدس  والكتاب 
اإليمان وهو المقياس الذي نقيس به األسس 
اإليمانية ونقبلها او  نرفضها من خالل هذا 

المقياس 

طبعا العلم من وجهة نظرهم!

ايضا رفض المسلمات والتقليد  وتعاليم 
الكنيسة والتحرر من كل ذلك 

او  التحرر  الهوت  عليه  أطلقوا  لذلك 
الليبرالي 

إيديولوجي  فكر  الليبرالي  والالهوت 
 - المقدس  الكتاب    - هللا  تجاه  )عقيدي( 

السيد المسيح - اإلنسان - الملكوت .

وله عقيدة وفكر  ونظرة تجاه كل منهم 

فلسفة  مجرد  ليس  الليبرالي  فالالهوت 
او مجموعة أفكار تحررية تواكب العصر 
اي  وأسس  منهج  له  عقيدي  فكر  ولكنه 
نستطيع أن نقول أن  الالهوت الليبرالي هو 
عقيدة وأفكار إيمانية  نحو الكتاب المقدس 
لنا  أنتجت  العقيدة  هذه  المسيحي  واإليمان 
مفاهيم حديثة للكتاب المقدس واإليمان ككل 
وأيضا من يتبنوه يعتنقوا أفكار وعقائد نحو 
وهي  المسيحي  واإليمان  المقدس  الكتاب 
ضد وتخالف اإليمان السليم والمسلم لنا من 

آباءنا الرسل و القديسين

فكر  ألنه  الفكر  هذا  تأتي خطورة  لذلك 
مخالف ومنحرف اليمان كنيستنا!

التحرر  الهوت  مفهوم  باختصار  هذا 
أما عن كيف ظهر وأهم األسباب لظهوره 
الرب  شا  ان  القادمة  المرة  في  سنتناولها 

وعشنا .

 قولوا ألمى متزعليش..وحياتى عندك متعيطيش..قوللها معلش يا امى..
اموت اموت وبلدنا تعيش

استشهاد خريه شباب مصر يف الواحات البحريه
مريم مراد 
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

٧٠ شخص من املشردين بال مأوي في تورنتو 
توفوا خالل التسعة أشهر االولي من هذا العام 

قالت الدكتورة إيلين دي فيال من هيئة الصحة في تورنتو أن ماال يقل عن 
7٠ فرد من المشردين بال مأوي في تورنتو قد توفوا خالل االشهر التسع 

االولي من هذا العام وكان منهم ٥7 من الرجال و ١٣ من النساء  ومتوسط العمر هو 48 سنة ،وقد توفي 
4٦ من هؤالء داخل المستشفيات ومالجئ المشردين و4 منهم في الشوارع والباقين غير معروف مكان الوفاة 
،ووكانت أسباب الوفاة اما زيادة جرعة المخدرات او النوبات القلبية ومن بين هذه الحاالت تم التحقيق في 
٣7 حالة عن طريق الطب الشرعي ،  وقالت الدكتورة  أيلين أن أكثر من ٢٠٠ هيئة صحية ومن الخدمات 
االجتماعية قاموا بجمع بيانات عن هؤالء علي االنترنت وبناء علي هذه االرقام فإن االفراد الذين يعيشون 
بدون مأوي في خطر كبير للوفاة مبكرا ، وجمع البيانات عن المشردين وعدد الوفيات منهم سيساعد المدينة 

علي التعرف علي المشاكل الخاصة بهم واتخاذ قرارات لتقديم خدمات افضل لهم وحماية حقوقهم . 

حكومة كندا تعلن عن انفاق مبلغ ٣٦٫٤ مليون 
دوالر في حملة تعليمية عامة عن املاريجوانا

اوتاوا؛ بينما تخطط حكومة كندا ألضفاء الشرعية علي تعاطي وزراعة 
وحيازة  الماريجوانا خططت الحكومة النفاق مبلغ ٣٦٫4 مليون دوالر علي مدي الخمسة سنوات القادمة 
في حملة تعليمية تستهدف الشباب علي االخص لتوعيته عن االخطار الصحية لتعاطي الماريجوانا وخطورة 
اطفالهن  واالتي يرضعن  الحوامل  والنساء  االولي  الشعوب  ايضا  الحملة  ، وتستهدف  تاثيرها  تحت  القيادة 
البرلمان تود الحكومة ان تدرج معلومات عن  واالشخاص المصابين بامراض عقلية، وفي إنتظار موافقة 
قوانين جديدة عن حيازة وتعاطي وزراعة الماريجوانا قبل أضفاء الشرعية عليها في يولية عام ٢٠١8 ، ومن 
المتوقع أن تأخذ هيئة السالمة العامة في كندا زمام المبادرة في جهود التوعية عن تاثيرتدخين الماريجوانا 
في  قيادة السيارات ، وسوف تستمر وزارة الصحة الكندية في جهودها الرامية الي تنبيه الكنديين من مختلف 

االعمار والثقافات الي مخاطر الماريجوانا علي الصحة .

أستدعاء لشرائح صدور الدجاج اجملمد من ماركة 
)مابل ليف(

 ،  ٢٠١7 نوفمبر   ١ في   : أوتاوا 
لصناعة  ليف(  )مابل  شركة  أستدعت 
العبوت  الدجاج  شرائح صدور  االغذية 
التي تزن 84٠ جرام ويفضل أستهالكها 
قد  النها   ٢٠١8 عام  سبتمبر   ٢9 قبل 
تحتوي علي السموم التي تنتجها بكتريا 

نتيجة لشكوي  العنقودية )ستفيلو كوكس( وجاء االستدعاء  المكورات 
المنتج  هذا  باستهالك  المرتبط  المرض  عن  ولتقرير  المستهلكين  احد 
، واالغذية الملوثة بالبكتريا العنقودية قد ال يكون لها رائحة او تبدو 
فاسدة وهذه البكتريا ال تتأثر بحرارة الطهي العادية ، وإذا كنت تعتقد 
الطبيب  بزيارة  عليك  المنتج  هذا  تناول  بسبب  مريضا  أصبحت  انك 
وتحقق من ان هذا المنتج ال يوجد في منزلك وتخلص منه او ارجعه 
ببكتريا  للتسمم  الشائعة  واالعراض   ، منه  أشتريته  الذي  المتجر  الي 
البطن  في  والحمي وتشنجات  والقئ  الغثيان  العنقودية هي  المكورات 
وفي الحاالت الشديدة قد تحدث تقلصات في العضالت وتغير في ضغط 

الدم ومعدالت النبض.
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لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

حكومة كندا تتطابق تبرعات الكنديني للمسلمني 
الروهينجيا الفارين من ميامنار 

أوتاو ؛ قالت وزيرة التنمية الدولية ماري كلود بيبو أن الحكومة الكندية سوف 
تتطابق هبات وتبرعات الكنديين الخاصة التي تذهب الي الجمعيات الخيرية 
الفارين من ميانمار الي بنجالديش  للمساعدة في أزمة المسلمين الروهينجيا 

الفترة ما بين ٢٥ أغسطس الي ٢8 نوفمبر ٢٠١7 ،  وقالت الوزيرة ان ٦٠٠ الف من الالجئين الي  في 
بنجالديش 7٠% منهم من النساء واالطفال،  وبنجالديش االن تحتوي اكبر مخيم لالجئيين  في العالم للذين فروا 
من ميانمار بسبب التطهيرالعرقي ويسكن به 9٠٠ الف الجئ وقد خصصت كندا أكثر من  ٢٥ مليون دوالر 
لتمويل المساعدات االنسانية هناك حتي االن  ، هذا وقد طلبت االمم المتحدة مساعدات تبلغ أكثر من  4٣4 

مليون دوالر لالستجابة هذه االزمة وال تزال بعيدة جدا عن هذا الهدف.

ملصقات معادية للسامية  تنتشر في 
جامعة فيكتوريا في فانكوفر

ذوي  االفراد  ضد  ملصقات  أثارة 
جامعة  في  علقت  البيضاء   البشرة 
وظهرت  خطيرة  مخاوف  فيكتوريا 
البيض  االفراد  من  ألسرة  صورة 
بجانبها  الملصق  وكتب   البشرة علي 
يأخذوا  لن  يكرهوننا  الذين  )هؤالء 

أماكنا( وايضا عبارة قاوموا الجنس االبيض المتفوق ، وهذه الصورة 
دانيال كورين  وقال  االنترنت  باليهود علي  أخذت من صفحة خاصة 
المنسق االعالمي لهيئة )ناي بريث( التي تدافع عن المجتمع اليهودي 
في كندا في بيان أن ظهور هذا المنشور في أحدي جامعات كندا هو  
وقاحة من المعاديين للسامية  وهو يستهدف الطالب اليهود  ويسبب قلق 
بالغ ، وقال دانيال أنه واثق بان الجامعة ستفعل ما بوسعها لتحديد الجناة 
الكره  هذا  للتحدث ضد  الجامعة  أعضاء  نشجع  نحن  وقال  ومعاقبتهم 
وأن يظهروا تضامنهم مع الطالب اليهود وقد ظهرت منشورات مثل 
هذه في الجامعات االمريكية ولكن هذه أول مرة تظهر في جامعة كندية 
وقالت متحدثة من الجامعة ان عدد من هذه الملصقات قد عثر عليها في 

مبني الجامعة وتمت إزالتها.

كندا ستستقبل حوالي مليون مهاجر خالل السنوات الثالثة القادمة 

في مؤتمر صحفي عقد يوم االربعاء ١ نوفمبر صرح وزير الهجرة أحمد 
حسين بأن كندا سوف  تستقبل حوالي مليون مهاجر خالل السنوات الثالثة 
بما  الليبرالية  الحكومة  طرحتها  السنوات  متعددة  ألستراتيجية  وفقا  المقبلة 
أسمته ) مستويات الهجرة االكثر طموحا في التاريخ الحديث( وسوف ترتفع 

أعداد المهاجرين لألسباب أالقتصادية ولم شمل االسر والالجئين الي ٣١٠ الف فرد عام ٢٠١8 وسيكون 
٦٠% منهم ألسباب اقتصادية مثل العمالة الماهرة لسد متطلبات سوق العمل ودفع عجلة االقتصاد ،وفي عام 
٢٠١9 سيرتفع العدد الي ٣٣٠ الف مهاجر وفي عام ٢٠٢٠ سيٌقبل ٣4٠ الف مهاجر ، وهذا سيجلب لكندا 
ما يقرب من ١% من عدد سكانها  مما سيساعد علي حل مشكلة  شيخوخة المجتمع ، الن هناك خمسة ماليين 
كندي سيتقاعدون عن العمل بحلول عام ٢٠٣٥ والقليل من الناس يعملون لدعم المسنين والمتقاعدين ، وقال 
الوزير أن الحكومة تعمل علي االسراع في إنجاز طلبات المهاجرين من أجل جمع شمل العائالت و إنجاز 

طلبات الحصول علي الجنسية.

كندا سترسل مزيد من اجلنود النساء الي مناطق النزاع للمساعدة في 
حل القضايا املتعلقة  بنوع اجلنس

أوتاوا : في جهودها الرامية لوضع القضايا المتعلقة بنوع الجنس في مناطق النزاع في المرتبة االولي ترمي 
كندا الي نشر المزيد من الجنود النساء في بعثات لدعم السالم وسيكون هذا عنصر أستراتيجي كجزء من 
مبادرات حفظ السالم التي ستنظر خالل االسابيع القادمة ،و قبل أن تستضيف كندا  قمة األمم المتحدة لحفظ 
السالم في فانكوفر في منتصف نوفمبر ،وقالت كريستيا فري الند وزيرة الشؤون الخارجية أن أوتاوا كشفت 
عن خطة عمل بشأن اتخاذ مواقف شجاعة تجاه المساواة الجنسية خصوصا في المناطق التي يكون بها النساء 
أكثر ضعفا وتخصص الخطة 7٫١ مليون دوالر لمبادرة تشجيع النساء والفتيات وتدريبهن لالشتراك في قوات 
حفظ السالم التابعة لالمم المتحدة وتحسين المساواة بين الجنسين في عمليات االمم المتحدة وتعزيز أشتراك 
المرآة في بناء السالم ، وتدعم هذه االستثمارات مبادرات في مالي وكولومبيا وهايتي وهي االماكن التي من 

المحتمل تواجد القوات الكندية لحفظ السالم فيها.

كندا تضيف ٣٥٣٠٠ وظيفة جديدة بدوام كامل 
خالل شهر أكتوبر

وظيفة   887٠٠ إضافة  تم  الكندية  االحصاءات  هيئة  تقارير  بحسب 
وهذا  جزئي  بدوام  منها   ٥٣4٠٠ ولكن  الماضي  الشهر  خالل  جديدة 
يدل علي التحسن في االقتصاد وكان خبراء االقتصاد يتوقعون زيادة 
الجديدة  الوظائف  في  زيادة  هناك  وكانت   ، وظيفة  الف   ١٥ مقدارها 
من  عدد  فقدت  مقاطعات  ثالثة  هناك  ولكن  المقاطعات  معظم  في 
الوظائف وهي بريتيش كولومبيا وساسكاتشوان وجزيرة االمير إدوارد 
البناء  قطاع  اكتسب  فقد  قطاعت  عدة  في  الوظائف  زيادة  وجاءات   ،
والثقافة  المعلومات  قطاع  وظائف  وزادت  وظيفة   ١84٠٠ والتشييد 
واضاف  وظيفة   78٠٠ التصنيع  قطاع  ١٥٣٠٠  واضاف  والترفيه 
قطاع الزراعة ٦١٠٠ وظيفة والفئات االخري اضافت ٢١4٠٠ وظيفة 
الرغم من  الجملة والتجزئة ٣٥9٠٠ وظيفة وعلي  وفقد قطاع تجارة 
القومي  البطالة  معدل  فإن  كامل  بدوام  الوظائف  في  اللكبيرة  الزيادة 
يبحثون عن  الناس  يزال هناك مزيد من  ارتفع بشكل خفيف حيث ال 

عمل ..
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ألدفـــــــاع
توفيق مرتي مينا

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

1( تأجير العقار سريعا 
2( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    4( دفع الفواتير
5( متابعة مع املستأجر 

6( املالك دائماً على علم بعقاره
7( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

8( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
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حسني  )طه  عنوان  حتت  سابق  مقال  فى 
مطلوب حياً وميتاً( تعرضت للحمالت احلاقدة 
اإلسالم  عن  واإلرتداد  بالكفر  واإلتهامات 
لطه  ُوجهت  والتي  غيرها  وكثير  والتغريب، 

حسني. 

وقد شارك فى هذه احلمالت األستاذ محمد 
حسني،  طه  تالميذ  أحد  شاكر  محمود 
محمد  والدكتور  البهبيتى،  جنيب  ومحمد 
حسني  وأحمد  اجلندي،  أنور  واألستاذ  البهى، 
هجومهم  وانصب  الفتاة،  مصر  حزب  زعيم 
مصر(  في  الثقافة  )مستقبل  كتابيه  على 

و)في الشعر اجلاهلي(

العميد  تالميذ  بأن  مقالى  أنهيت  وقد     
أشهرهم  وكان  عنه  للدفاع  ُكثرهبوا  وهم 
دراسة غنية  الذى قدم  النقاش  رجاء  األستاذ 

رد بها على اتهاماتهم املضللة. 

*****************************                             

النّقاش من مواليد 3 سبتمبر 1934،  رجاء 
اللغة  قسم  القاهرة  جامعة  من  تخرج 
العربية عام 1956، وعمل محرراً ورئيس حتيرير 
للعديد من الصحف واجملالت، وله عدة مؤلفات 
وقد توفى في 8 فبراير 2008، وظهرت مقالته 
الهالل  مبجلة  حسني  طه  مناوئيى  على  للرد 
)قضية  عنوان  حتت   ،1977 مايو  أول  عدد  فى 
اإلتهام(  قفص  فى  حسني  طه   – الشهر 
معتبراً أن كتاب أنور اجلندى هو مذبحة كاملة 
لطه حسني فهو يتهمه بعنف فى دينه وأدبه 

ووطنيته وعروبته وأخالقه

خمسون  مرت  قد  أنه  إلى  النقاش  وينّوه 
اجلاهلى 1926) الشعر  ) فى  منذ صدور  عاماً 

حسني  اجلندى)طه  أنور  كتاب  بعدها  ليظهر 
الكتاب  هذا  وفى   )  1976 اإلسالم  ميزان  فى 
جتديد وتوسيع ملعركة الشعر اجلاهلي ، وعلى 
يطعن  وأنه  ملحد  أنه  اإلتهامات  هذه  رأس 
بالكذب  الكرمي  القرآن  ويتهم  اإلسالم  فى 
واجلندي  العلمية،  احلقائق  مع  والتناقض 
من  ويجعل  حسني  طه  اتهام  في  يتوسع 
حسني  طه  فكر  شاملةعلى  حملة  كتابه 
كان  بأنه  ويتهمه  كلها  وارائه  مواقفه  وعلى 
بالفكر  مؤمنا  ملحدا  اإلسالم  على  متآمراً 

تلميذاً  للصهيونية،  عميالً  شيوعي(  املادي) 
 . اإلسالم  هدم  على  العاملني  للمستشرقني 
وأنه مرتد عن اإلسالم، وأنه اعتنق املسيحية 
فى إحدى كنائس فرنسا ........ هذه هي مجمل 
االتهامات،،،،،،،،،،، واآلن لنستمع إلى دفاع أحد 

تالميذ العميد

ميثل  كان  حسني  طه  النقاش:  رجاء  يقول 
يثير  عنيفة  فكرية  )عاصفة(  ظهوره  منذ 
كل  فى  وارائه  شخصيته  حول  احلاد  اجلدل 
يتحدث  موضوع  كل  وفى  إليه  يذهب  مكان 
دائماً  صراعاً  الفكرية  حياته  وكانت  فيه 
متصل احللقات، اصطدم مع األزهر وشيوخه 
وفى 1926 يصطدم مع  بطرده منه.  لينتهى 
احلميد  عبد  ويتقدم   ، املصري  النواب  مجلس 
كتاب  مبصادرة  باقتراح  اجمللس  عضو  البنان 
فى  جاء  ما  مبناسبة  اجلاهلى(  الشعر  )في 
املبلغ  واسترداد  للقرآن،  تكذيب  من  الكتاب 
وتكليف   ، الكتاب  لهذا  ثمناً  إليه  املدفوع 
املؤلف  على  الدعوى  برفع  العمومية  النيابة 
لطعنه في الدين، وإلغاء وظيفة طه حسني 
فى اجلامعة...... وتكرر هجوم اجملالس النيابية 
عليه فى سنوات 30 و 32 و 1939 ،ومت التحقيق 
محمد  )األستاذ  مصر  نيابة  رئيس  من  معه 
ويصطدم  التحقيق.،،،،،،  بحفظ  لينتهي  نور( 
 32 عام  صدقي  اسماعيل  بوزارة  حسني  طه 
بعنف  العربى  العام  بالرأي  اصطدم  كما   ،،
مرات  عدة  ضده  شعبية  مظاهرات  فقامت 
)عبد  تنادى بسقوطه هو ومؤيديه  األزهر  من 
العزيز فهمى رئيس حزب األحرار الدستوريني، 
كما  امللكي(،  الديوان  وكيل  البندار  وكامل 
فى  كتبه  أحرقت  دمشق  فى  قامت مظاهرة 

ميدان عام.

وشجاعة  بجرأة  أرائه  يعلن  الرجل  كان     
التى  للقوى  حساباً  يحسب  أن  دون  وحيوية 
والعاصفة  تثور عليه،   أو  سوف تغضب منه 
التي أثارها ال تزال مستمرة حتى اآلن ، ذلك ألن 
آرائه ما زالت موجودة وموضع مناقشة وأخذ 
ورد، وتدل االتهامات املتنوعة التى تعرض لها 
العميد وتتصل بالعقيدة الدينية، والوطنية، 
واألدب والثقافة، والتربية والتعليم، تدل على 
خصوبة وتنوع فى شخصية الرجل قلما جتد 
حسني  طه  أن  نقول  أن  وميكننا  مثيالً،  لها 
صياغة  فى  كبيرة  مساهمة  ساهم  قد 
، أي أن طه حسني ما  العقل العربي املعاصر 

االنسان  ومؤثراًفى  حياً  اخملتلفة  بافكاره  زال 
ليست  تباعاً  تتجدد  التى  احلملة  وان  العربى. 
فى حقيقتها موجهة ضد طه حسني وحده، 
موجهة  لكنها  وانتهى،  الرجل  مات  فقد 
بالدرجة األولى إلى الذين آمنوا بآرائه ومنهجه 
الفكري في وطننا العربي وهم كثيرون،،،،،واآلن 
الصواب  من  فيها  ما  ملعرفة  االتهامات  إلى 

واخلطأ:

ً 1 – هل كان طه حسني ملحدا

عديدة،  مرات  االتهام  هذا  يكرر  اجلندى 
وإثارة  القرآن  على  بالتآمر  طه حسني  متهماً 
الشبهات حوله، وما نقله عن إسماعيل أدهم 
)الذي يصفه بانه أحد تالميذ طه حسني( من 
على  وردنا  ملحدا،  األديان  على  ثائرا  كان  أنه 
إنكار  واإلجابة:  اإلحلاد؟  هو  ما  بسؤاًل:  ذلك 
أنكر طه حسني وجود اهلل؟  وجود اهلل، فهل 
... كل كتابات الرجل ليس فيها ما يشير إلى 
ذلك. ونحن ال نلك محاسبته إال فيما أعلنه 
واحلقيقة  أيدينا...  بني  املوجودة  كتاباته  فى 
طه  تالميذ  من  يكن  لم  أدهم  اسماعيل  أن 
درجات  على  حصوله  يّدعى  وكان  حسني 
أستاذا في جامعات موسكو،  ويعمل  علمية 
وتبني أنه كان كاذباً مدعياً ونصاباً وهو مؤلف 
كتاب )ملاذا أنا ملحد( وقد أنهى حياته منتحراً 
تأييداً  يكسب  أن  أراد  ولعله   ،،،،،،  1942 عام 
معنوياً بادعائه أن طه حسني ملحد، وإذا كان 
اجلندي يتهم الرجل بأنه يخفى إحلاده بطريقة 
يعرف  أن  له  أين  فمن  ماكرة(  غير  )أو  ماكرة 
ما  وعرف  ضميره  إلى  دخل  هل  ملحد؟،،  أنه 
قضاة  موقف  يشبه  هذا  موقفه  إن  بداخله؟ 
التي استنكرها  أوروبا،  التفتيش في  محاكم 

الضمير اإلنساني.

2 – طه حسني والقرآن.

قدمي  رأى  على  اجلندى  أنور  اعتمد  وقد 
كتابه)  فى  ذكر  عندما  حسني  طه  للدكتور 
ص  األولى  الطبعة  فى  اجلاهلى(  الشعر  فى 
واسماعيل  ابراهيم  أن حتدثنا عن  )للتوراة   26
ورود  ولكن   ، أيضاً  عنهما  يحدثنا  ان  وللقرآن 
ال  والقرآن  التوراة  فى  االسمني  ين  هذ 
ونحن   ، التاريخي  وجودهما  ألثبات  يكفى 
مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعاً من 
احليلة فى اثبات الصلة بني اليهود والعرب من 
جهة وبني االسالم واليهودية من جهة اخرى ( 
وهذه الكلمات هى ما دفعت أنور اجلندى إلى 
لكن  القرآن،،  على  متآمر  بأنه  الدكتور  اتهام 
هذه  وحذف  اخلطأ  بهذا  اعترف  حسني  طه 
ذلك  يعنى  أال  الثانية.  الطبعة  فى  الفقرة 
التوبة  أنه ادرك خطأه وعدل عنه؟ أهلل يقبل 
ولكن اجلندى ال يقبلها! لكن هناك سؤال هام: 
كمرجع  نستخدمه  أن  لنا  يجوز  هل  ألقرآن.. 
التاريخ  عن  حتدثنا  إذا  لنا  يجوز  وهل  علمى؟؟ 
أن نعود  أو الطب  أوالفلسفة  النفس  أو علم 
العلوم  إن  مراجعها؟  من  كمرجع  القرآن  الى 
اإلنسانية اخملتلفة متغيرة، والقرآن قائم على 
اإلطالق  على  مجال  ال  هنا  ومن  ثابتة،  أسس 
القران  تاريخي،  كمرجع  القرآن  إلى  للرجوع 
اإلسالمية  الشريعة  أو  للقانون  مرجع علمي 
باإلضافة إلى الفروض والعبادات وما عدا ذلك 
من العلوم الوضعية ال ميكن أن يكون مرجعاً 
والتآمر  باإلحلاد  من مراجعها، وعليه فاتهامه 

على القرآن قول ال يستند الى دليل سليم.

ألبقيــــــــة فى العدد القــــــادم 

وال  الشباك  »أفتح  مقال  بقية 
وال  حلو  ......المحافظ  الشباك  اقفل 

وحش» ص 4
المسرحيه  في  الحالتين....كما  في  لكن 
القانون  طائله  تحت  ....فانت  الشهيره 
أو  الشباك  فتحت  سواء  الغرامه  وستدفع 
الحاله  هذه  في  الغرامه  لكن  الشباك  قفلت 
أنعدام  في  تتمثل  معنويه  بل  ماديه  ليست 
الثقه باالخرين واالحساس بانهم يخدعونك 
بل تجعلك ال ترغب في تصديق ما يخرج 
من أفواههم فينتابك األحساس بانه ال وجود 
أفضل  على  أنهم  أو  الحقيقه  أسمه  لشيء 
الظن قد جانبهم الصواب في احكامهم التي 
يعبرون عنها في بياناتهم. هذه الغرامه التي 
غرامه  الواقع  في  هي  حيرتنا  في  ندفعها 
بأن  األعتقاد  على  تربى  من  لكل  فادحه 
يظلمون  وال  يتملقون  ال  يهابون؛  ال  ابائهم 

أحداً....        

 ما يحدث على أرض الواقع من تناقضات 
اليكاد امرء عاقل أن يجد لها سببا أو مبررا 
المحافظه  نفس  عن  نتحدث  اننا  .وحيث 
نطاق  في  تقع  األيبارشيات  هذه  فكل 
تتحدث  البيانات  هذه  وكل  المحافظه  نفس 
بالمتناقضات عن نفس الشخص الذي يملك 
زمام نفس المحافظه فامامنا ثالث خيارات 
أولهما أن نصدق بيان أبروشيه ملوي وفي 
هذه الحاله يكون أسقف المنيا وأقفاً في موقف 
أسقف  نصدق  أو  للقالقل  المثير  الشخص 
الحاله يصبح أسقف ملوي  المنيا وفي هذه 
في موقف المتملق....... الحل األحير  أن 
نغلق أذاننا واعيننا ونرفض الجميع ومن ثم 
ندور في حيره مشابهه لحيره الفنان الراحل 
المواطن  دور  جسد  الذي  الجزيري  أحمد 

الحيران في مسرحيه لطفى الخولى.   

أول مصرية قبطية  دورين أسعد 
تفوز مبنصب عمدة مدينة بروسارد 

مبقاطعة كيبيك بكندا
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عنتر هو اسمى الذى لقبنى به بعض الفتيان عندما 
يلعبون فى شوارع وحوارى االسكندرية والحقيقة 
اننى لم اكن اعلم ان اسم عنتر هذا يخصنى لكننى 
بينهم  فيما  الفتيان  احاديث  من  اسمى  انه  فهمت 
دون   - اقتحم  عندما  خاصة  الكرة  يلعبون  وهم 
الغالب  الذى هو هو فى  الكرة  - ملعب  اعلم  ان 
اهمية  اكثر  آخر  شيئاً  اكتشفت  لكننى  سد.  حارة 
وهو ان نفس هؤالء الفتيان كانوا ينادون الكالب 
ذلك  ...عنتر. وعلى  االسم  بنفس  ايضاً  االخرى 
اهتم  لم  عنتر!!!  هى  المنطقة  كالب  كل  فان 
فال اهمية لالسم فى عالمنا - نحن  باالمر كثيراً 
او  نكون كالب شوارع  - خاصة عندما  الكالب 
كما يحلو لهم ان يسمونا...كالب ضالة. والحقيقة 
اننى ال اعرف معنى لهذه التسمية فاذا كنا بالفعل 
وضللنا  فيه  نسير  كنا  طريق  فاى  ضالة  كالب 
االهل  بصحبة  خرجوا  باطفال  لسنا  فنحن  عنه؟ 
ولسبب ما ضلوا الطريق الى المنزل ، ايضاً لسنا 
القويم  الطريق  عن  حادوا  الذين  البشر  كبعض 
الشوارع  فى  ولدنا  لقد  بالضالين..  فيلقبونهما 
حياتنا  هى  الشوارع...تلك  فى  حياتنا  وسنمضى 
تفتحت  منذ  عشناه  الذى  وطريقنا  عرفناها  التى 
اعيننا على الحياة. اما عن االسم سواء كان عنتر 
او غيره فقد يهم البشر لكنه اليهم الكالب باستثناء 
الكالب  تلك   ... شاكلتها  على  ومن  »اليكا« 
الثرية... االسر  بعض  مع  تعيش  التى  المرفهة 
دون  ومأواها  طعامها  تجد  مدللة  مرفهة  كالب 
تعب او شقاء، كالب ال تعانى او تقاتل من اجل 
تتقاتل  الذى  الصعب  الزمن  ذلك  فى  كسرة خبز 
فيه الكالب والقطط من اجل الحصول على كسرة 
خبز ضلت طريقها الى صندوق القمامة صحيح 
ان المطاعم قد انتشرت بكثرة فى اآلونة األخيرة 
مطاعم  او  السريعة  الوجبات  مطاعم  خاصة 
الفاست فوود كما كانت تسميها اليكا اال ان تزايد 
عدد الكالب والقطط فى الشوارع باالضافة الى 
فئة جديدة من بنى البشر اسموهم اطفال الشوارع 
ومن العجيب انهم لم يطلقوا عليهم االطفال الضالة 
هؤالء صاروا يشاركوننا الصراع على صناديق 
الكالب  من  سخريتى  من  الرغم  على  القمامة. 
معنى  تعرف  ال  مرفهة  كالباً  كونها  االسم  ذات 
شقاء الحياة ومعاناتها اال ان اليكا كانت االستثناء 
الوحيد فى حياتى فهى صديقتى المقربة وعرفتها 
منذ كانت تأتى مع صاحبتها فى حديقة الشالالت 
فى  االعجاب  نظرات  المح  وكنت  باالسكندرية 
باقرانى  مقارنة  وسرعتى  لقوتى  نظراً  عينيها 
سيما  ال  حياتى  اسلوب  تغير  تصادقنا  ان  ومنذ 
فيما يتعلق باسلوب الطعام فقد تذوقت الول مرة 
محفوظة  غريبة  اليكا...اطعمة  بها  اتت  اطعمة 
فى علب عليها صورة كلب وعلمت انها اطعمة 
االخرى  االصناف  على  عالوة  بالكالب  خاصة 
اصحابها  طعام  بقايا  من  بها  تأتينى  كانت  التى 
البشر  يعدونه  الذى  المطبوخ  الطعام  لى  فراق 
ومثلما  يوم  بعد  يوماً  اليكا  مع  تآلفت  ويأكلونه. 
استقرارها فى حضن اسرى  احسدها على  كنت 
دافىء وطعام نظيف وفراش ناعم كانت تحسدنى 
هى على الحرية التى اعيشها ومغامراتى التى ال 
تنتهى والتى تجعل للحياة معنى كما كانت تقول. 
واتى يوم اخبرتنى فيه اليكا انها ستركنى وستترك 
البلد كلها وسترحل مع اسرتها الى بالد بعيدة فى 
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يحررها هانى نصحى

الناحية االخرى من العالم وتقبلت االمر 
او  االعتراض  يجدى  فماذا  صاغراً 
غصة  تاركة  اليكا  الرفض...وغادرتنى 
اعيش  بعدها  االيام  حلقى...ومضت  فى 
مغامراتى اليومية وافتقد اليكا التى كنت 
اتت  المغامرات...حتى  تلك  لها  احكى 
ليلة كانت مغامراتى للحصول على طعام 
كلها فاشلة وذهبت البحث عن النوم فى 
اصعب  وما  الممطرة  الباردة  الليلة  تلك 
جائعة...وتذكرت  خاوية  معدة  مع  النوم 
هذا  على  ترانى  ال  انها  وسررت  اليكا 
الحال ال شك انها تنعم بكل شىء فى البلد 
االسرة  ان  قالت  فقد  اليها  سافرت  التى 
حياة  على  الحصول  اجل  من  ستسافر 
من  اخرجنى  صوت  افضل....انطلق 
فقد  سفينة  لسارينة  صوت  كان  افكارى 
كنت نائماً قريباً جداً من الميناء...توقفت 
عن التفكير برهة ثم لمعت عيناى بفكرة 
تبدو رائعة ...ولماذل ال اسافر من اجل 
حياة افضل؟ فما اسهل ان ادخل من بوابة 
الميناء فهم يطلبون تصاريح الدخول من 
الواضح  فمن  الحيوانات  اما  فقط  البشر 
ان لها حق الدخول يتبقى فقط التسلل الى 
احدى السفن.                                                           

كان صعودى الحد السفن التجارية اسهل 
مما تصورت وظللت مختبىء فى احدى 
ال  لمدة  السفينة  بباطن  الصغيرة  الغرف 
اعرف مداها وانا اقاوم شعورى بالجوع 
لرد  مرعبة  افكاراً  ايضاً  واقاوم  الشديد 
وجودى  اكتشاف  تم  ما  اذا  الناس  فعل 
ام  مثاًل  البحر  جوف  فى  سيلقوننى  فهل 
ويكتفون  رحمة  اكثر  سيكونون  لعلهم 
تفكيرى  يطل  لم  لكن  وضربى  بربطى 
فجأة  الغرفة  نور  اضىء  فقد  كثيراً 
يصدر  صوتاً  وسمعت  وجهاً  ورأيت 
شهقة عالية وهو يتمتم بكلمات لم افهمها 
لكن رد الفعل بصفة عامة لم يكن ليثير 
الى  العكس كان مطمئناً  خوفى بل على 
حد كبير، وبالفعل اصبح لى والول مرة 
برعايته  احاطنى  البشر  بنى  من  صديقاً 
بسر  محتفظاً  والشراب  الطعام  لى  وقدم 
وجودى على ظهر السفينة وهنا شعرت 
بها »اليكا«  تشعر  التى  المشاعر  بنفس 
تجاه االسرة التى تعتنى بها....ايام طويلة 
مرت والرجل يحيطنى برعايته حتى اتى 
يربت  وهو  كلماته  من  فيه  فهمت  يوماً 
على ظهرى اننا على وشك الوصول الى 
نهاية الرحلة وعلى عكس سهولة البداية 
فى دخول الميناء وصعودى للسفينة كان 
خروجى من السفينة ومن ميناء الوصول 
رأتنى  فكلما  الصعوبة  فى  غاية  مغامرة 
بل وركض  صاخبة  اصواتاً  اسمع  عين 
التى  الشجاعة  وافتقدت  خلفى  البعض 
كنت عليها فى وطنى واكتشفت ان الغربة 
وشجاعتى  جرأتى  من  الكثير  اخذت  قد 
لكننى استكملت الركض حتى وصلت الى 
منطقة هادئة ونظرت حولى فاذا بشوارع 
تكاد  وهادئة...شوارع  نظيفة  ضخمة 
قلتها  على  والسيارات  المارة  من  تخلو 
لمحت  عندما  وانبهرت  مسرعة  تسير 
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كلب من  منها وجه  يطل  اكثر من سيارة 
بنى جنسى واستمر ركضى حتى وصلت 
ارى  وبدأت  اصغر  شوارعها  منطقة  الى 
بنى البشر يسيرون فى كل االتجاهات لكن 
استثناء  بال  الجميع  نظر  لفت  اننى  المثير 
ولكن ما لفت نظرى انا هو ان الكثيرين من 
هؤالء البشر يشدون حباًل فى نهايته كلب 
الصحة  عالمات  عليه  تبدو  جميل  نظيف 
»اليكا«  مثل  هنا  الكالب  فكل  والرفاهية 
يعيشون مع ذويهم. قادتنى معدتى الخاوية 
احد  وامام  كثيرة  مطاعم  بها  منطقة  الى 
طعامى  التناول  جلست  القمامة  صناديق 
بعدما اخرجته بسهولة فلم اتصارع مع اى 
كلب او قطة الحصل على طعامى وكان 
هذا امراً غريباً لكن االغرب هو ان ارى 
الفمامة  ينبشون  البشر هنا  بنى  بعض من 
كنت  وبينما  طعامهم.  على  للحصول 
مسترخياً بعد وجبة شهية واذا بشبكة تسقط 
علِى وتشل حركتى الجد نفسى فى النهاية 
ساعات  امضيت   . سيارة  صندوق  داخل 
اوراقاً  يبحثون  وهم  الشرطة  مكتب  فى 
ويفتشون فى عنقى عن شىء يثبت هويتى 
لكى  لغتى  يفهم  بمترجم  يأتوا  ان  وخشيت 
يكتشفوا حقيقتى لكنهم لم يفعلوها...انتقلت 
الى مستشفى او دار للرعاية سمها ما شئت 
وتنعمت  وتطعيمات  لفحوصات  فخضعت 
شهى  وطعام  ونظيف  مريح  بفراش 
ووجبات منتظمة وبعد ايام اتت سيدة رقيقة 
متوسطة العمر فقدمونى اليها وبدأت تربت 
على ظهرى فى حنان وتداعبنى ثم وقعت 
على مجموعة من االوراق واخذتنى معها 
بعدما البسونى طوق يحمل اسمى الذى لم 
تلك  مشاعر  بدفء  بعد...شعرت  اعرفه 
بالحب  مشاعرى  وامتألت  الحنون  السيدة 
نحوها لم يضايقنى سوى ذلك االسم الذى 
من  على..«..بابسى«...وكان  اطلقته 
الصعب ان افهمها انه يستحيل ان يتحول 
عنتر الى بابسى فى غمضة عين وتخيلت 
لو عرف اصدقائى فى وطنى بهذا االسم 
طويلة....ثم  لسنوات  اضحوكتهم  لصرت 
امضيت عدة اسابيع كنت سعيداً فى البداية 
فيها  يضايقنى  لم  التى  الجديدة  بحياتى 
يلعبها  كان  التى  الغبية  اللعبة  تلك  سوى 
معى زوج السيدة الرقيقة بأن يمسك بكرة 

منى  يطلب  ثم  بعيداً  فيلقيها  صغيرة 
فلماذا  يريدها  كان  احضارها...فاذا 
يقذفها بعيداً وان كان ال يريدها فلماذا 
ال  لماذا  ثم  احضارها  منى  يطلب 
يحضرها هو بنفسه؟؟؟  غير هذا كان 
رائعة... بصورة  يسير  شيىء  كل 
والتى  حلقى  فى  التى  الغصة  لكنها 
اشعر بها كلما تذكرت وطنى...حنين 
ومره،  بحلوه  شىء...  لكل  واشتياق 
بين  ما  اقارن  ان  الصعب  من  كان 
النظام واالهمال، الجمال والقبح لكنه 
ال  فلماذا  التغيير  فى  واالمل  الحنين 
ال  لمذا  نظيفة،  بلدى  شوارع  تكون 
يكون النظام سائداً فى بالدى لماذا...
وفى  برأسى  تدور  لماذا  لماذا...الف 
النهاية كان اختيارى ان اترك كل هذا 
الترف واعود وابحث عن سر لماذا!              
المعجزة  هى  عودتى  رحلة  كانت    
الصديق  التقيت  انى  فلوال  ذاتها 
استطعت  ما  السفينة  فى  اوانى  الذى 
استطاع  فقد  وطنى  الى  العودة 
الى  يهربنى  ان  والخداع  بالحيلة 
سفينة  ظهر  وعلى  السفينة.  داخل 
الوصول  استعجل  كنت  العودة 
كبيرة  وآمال  بمشاعر  محمل  وانا 
رأيت  بعدما  داخلى  من  تغيرت  فقد 
قبل.... من  اعرفها  اكن  لم  اشياء 
الكثير فى حياتنا وبكل  اشياء ستبدل 
وطنى..... شأن  من  سترفع  تأكيد 
الوطن  ارض  الى  عدت  اخيراً  ثم 
وانفى  راكضاً  السفينة  من  وخرجت 
يحك فى شوارع مدينتى الحبيبة بعد 
طول اشتياق...ورآنى احد اصدقائى 
افتقدونى  الذين  القدامى...االصدقاء 
وتجمع  وصولى  خبر  وانتشر  كثيراً 
معظم كالب المدينة يسألون عن سبب 
وتجربتى  بسفرى  فاخبرتهم  اختفائى 
الجميلة فى بالد الغربة ..رويت لهم 
االسم  ذلك  باستثناء  بى  مر  ما  كل 
الغريب الذى اطلقوه على »بابسى«. 
انبهر اصدقائى وتملكتهم الدهشة مما 
ان  دون  اسألهم  بدأت  ثم  لهم  رويته 
لدينا كل  لماذا ال تكون  انتظر اجابة 
ال  لماذا  بالدنا؟  فى  المميزات  هذه 
تكون لنا تلك الرعاية الصحية؟ لماذا 
والوجبة  اآلمن  المسكن  لنا  يتوفر  ال 
الدافئة والفراش المريح ؟ واستمرت 
التساؤل  صار  ....ثم  لماذا  سلسلة 
هتافاً فسرت اهتف به وهم يسيرون 
خلفى يرددونه....سرت مسافة طويلة 
من  االصوات  ان  تنبهت  ثم  اهتف 
خلفى والتى تردد هتافاتى قد اختلفت 
عنقى  لويت  وموسيقاها،  نبرتها  فى 
واحداً  كلباً  اجد  فلم  ونظرت  للخلف 
البشر  من  آالف  رأيت  لكنى  خلفى 
يسيرون خلفى ويرددون هتافاتى. !!!      
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ألن  للعيادة  حديثة  مريضة  أتت 
قريبتها التي هي مريضتي اوصتها 
لها عرضت  اول زيارة  بهذا، وفى 
للتيتانوس  تطعيم  اعطيها  ان  عليها 
ان  منها  كان  فما  ينقصها،  ألنه 
لكى  التليفون  بقريبتها على  اتصلت 
وبالطبع  توافق،  كانت  ان  تسألها 
قالت لها قريبتها ان توافق على ما 
اقترحته، ولم اجد غضاضة في هذا 

ألن عالقتنا لم تتوثق بعد.

وعلى الصعيد اآلخر اتصلت بي 
ألن  تبكى  وهى  مرضاي  أحد  ابنة 
لسنوات  مريضي  هو  الذي  والدها، 
وعمره ثمانون عاما ولم اره منذ ما 

يقرب من العام، مريض جدا بإسهال 
دموي وال يغادر الفراش منذ أسبوع 
من  جميع  وفشل  تتدهور  وحالته 
حوله بإقناعه ان يذهب للمستشفى. 

منه  وطلبت  معه  أتكلم  ان  طلبت 
على  فوافق  للمستشفى  يذهب  ان 

الفور.

مدرسة  تعمل  التي   - ابنته  ذهلت 
- من أننى بكلمة منى قد اقتنع حيث 
وتعجبت  اسبوع،  لمدة  الجميع  فشل 
ألن والدها صلب الرأي جدا، وكان 
يعمل مديرا لمكتب لليونيسكو التابع 
عنه  يعلم  والجميع  المتحدة  لألمم 

صالبة رأيه. 

أتت الفحوصات من المستشفى انه 
مصاب بسرطان في القولون ومتقدم 
وكان قبلها رافضا لمنظار القولون. 

بعدها  جنازته  حضرت  عندما 
وجدت أسمي موجودا في النبذة التي 
العائلة  وان  المتوفى  عن  يكتبونها 
تتقدم لي ببالغ الشكر ألنني كنت من 
اول  وكنت  بهم،  يثق  الذين  القالئل 

مرة اقابل ابنته وزوجها واحفاده.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب.  

الثقة ال تولد يف حلظة ولكنها تنمو

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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جماهير  مشكلة  دخلت  أن  بعد 
ذمة  علي  المحبوسين  الزمالك 
مباراة   شهدتها  التي  األحداث 
إطار  في  الليبي  واألهلي  الزمالك 
لألندية  األفريقي  االتحاد  مساباقات 
ووفق  الخامس.  شهرها  األبطال 
نائب  الخولي  طارق  تصريحات 
التي  الرئاسي  العفو  لجنة  رئيس 
يرأسها أسامة الغزالي حرب. أنهم 
للعفو  قانوني  مخرج  عن  يبحثون 
عن الشباب ال ٢٣٦ وربما يحتاج 
الرئيس  لتشريع جديد يعطي  األمر 
المحبوسين  عن  العفو  في  الحق 
حبس إحتياطي أي الذين علي ذمة 

قضايا مازالت قيد التحقيق.

قبل الدخول في صلب الموضوع 
أحب أن أذكر أسامة الغزالي حرب 
بواقعه  الرئاسي  العفو  لجنة  رئيس 
األمريكي  الكونجرس  في  حدثت 
يوم الجمعة ٢١ يونية ٢٠١٣ وقبل 
إنطالق ثورة ٣٠ يونيه بتسعة أيام، 
مؤتمر  سيادته  يحضر  كان  حيث 
وقام   ، القبطي  التضامن  منظمة 
مساعد  بمقاطعة  مصري  شخص 
ويتهمة  األمريكي  الخارجية  وزير 
مسافات  ال  تقف  ال  حكومته  بأن 
األطراف  جميع  من  متساوية 
مصر  في  السياسية  والقوي 
سفيرتهم  من  يطلب  بأن  ويطالبه 
في القاهرة أن “تخرس”٫ ثم يتعقبه 
خارج غرفة المؤتمر وفي طرقات 
الكونجرس ويسأله ماذا سيكون رد 
المصريين  خروج  حالة  في  فعلكم 
يوم ٣٠ يونيه يطلبون عزل محمد 
كاتب  هو  الشخص  هذا  مرسي؟؟. 
ما  أن  أعلم  أكن  لم  السطور،  هذه 
قمنا به من مجهود في مساندة الدولة 
سيؤدي يوما ألن يحاكم شباب  من 
مشجعي كرة القدم بينهم ابن شقيقتي 

أمام المحاكم العسكرية!!!!.

عودة إلي المشكلة التي خلقها لنا 
النظام المصري عندما قام بتحويل 
القدم  لكرة  مباراة  في  قضية شغب 
قبض  بعد عملية  العسكرية،  للنيابة 
منهم  سقط  شباب  علي  عشوائي 
مهارات  افتقد  من  األمن  يد  في 
القوة  لعامل  أفتقد  ومن  والفر  الكر 
للهروب،  تساعدة  التي  البدنية 
وبعد عملية القبض تم اإلبقاء علي 
ومن  “واسطة”  لدية  تتوافر  لم  من 
خروجهم  تم  واسطة  لهم  توافرت 
أمن  مديرية  أو  العامرية  قسم  من 

األسكندرية!!!!.

عن  يتكلم  الخولي  طارق  السيد 
المخرج القانوني ويقول أنهم بصدد 
يعطي  جديد  قانون  مشروع  إعداد 
القانوني  اإلعفاء  صالحيات  لهم 
وطبقا  إحتياطيا!!!.  للمحبوسين 
عرض  يتم  فسوف  سيادته،  لكالم 
ثم  النواب  مجلس  علي  القانون 
مناقشته بواسطة السادة النواب وفي 
عرضه  سيتم  عليه  الموافقة  حالة 
ليناقشه  الشوري،  مجلس  علي 
يتم  الموافقة عليه  في حالة  ثم  أوال 

عرضه علي الرئيس للتصديق عليه 
ونشره في الجريدة الرسمية٫ أي أن 
ليستمر  شهور  يستغرق  الموضوع 

خاللها حبس الشباب المظلوم.

طارق  السيد  كالم  أن  وأشعر 
لتنويم  محاولة  إال  هو  ما  الخولي 
الحقيقة  عرف  الذي  العام  الرأي 
كاملة وعرف أن الشباب المقبوض 
بينهم  المشاغبين  أبرياء وأن  عليهم 
وهم  الواحده  اليد  أصابع  يتعدوا  ال 
معرفون لدي األمن باألسم ورئيس 
نادي الزمالك يعرفهم أيضا، وحتي 
هؤالء المشاغبين فالرأي العام يري 
أن بقائهم للشهر الخامس في السجن 
غالبية  ولكن  كافيا جدا.  لهو عقاب 
المصريين  يشعرون بتعاطف شديد 
المحبوس  الشباب  من  للمرضي 
المدارس  وطلبة  الجامعات  ولطلبة 
قصة  نشر  وبعد  البرئ،  والشباب 
الشاب  عمر  يحيي  محمد  عمرو 
العام  الرأي  أصبح  ذهنيا،  المعوق 

علي يقين ببراءة الشباب .

المصري  العام  الرأي  أن  كما 
تحويل  مسأله  من  منزعجا  أصبح 
للقضاء  مالعب  شغب  قضية 
علي  اإلعتداء  بدعوي   العسكري 
حدث  لو  فماذا  عسكرية،  منشأة 
شغب في صالة أفراح تابعة للقوات 
برج  كأستاد  ستعامل  هل  المسلحة 
أمام  المعازيم  ونحاكم  العرب 
اإلعتداء  بتهمة  العسكري  القضاء 

علي منشأة عسكرية؟؟.

طارق  النائب  سيادة  يا  القضية 
فلو  بكثير٫  ذلك  من  أبسط  الخولي 
فعال توافرت لدي الدولة نية اإلفراج 
ألف  الدولة  لوجدت  الشباب  عن 
وأبسطها  للقضية،  قانوني  مخرج 
سيادة النائب سلطة النيابة العسكرية 
قرار  بإصدار  القضية  تباشر  التي 
سيادتك  أن  واعتقد  القضية.  بحفظ 
تعلم أن النيابة تملك هذه السلطة في 

أي مرحلة من مراحل التحقيق. 

 الحل الثاني هو صدور قرار من 
المحامي العام بإلغاء قرار  المستشار 
محمد صالح جابر، المحامى العام 
اإلسكندرية  غرب  لنيابات  األول 
الخميس ٢7  الذي أصدرة   الكلية، 
رقم  القضية  بإحالة   ٢٠١7 يوليو 
99٢4 لسنة ٢٠١7 جنح العامرية 
شخًصا   ٢٣٦ فيها  والمتهم  ثاني، 
إلى  الزمالك،  نادي  مشجعي  من 
النيابة العسكرية، للتحقيق معهم في 
وإصدار  العرب«.  »برج  أحداث 
للنيابة  القضية  بتحويل  جديد  قرار 
العامة، ومن هنا يبدء الحل بطرق 
الطبيعي.  القاضي  كثيرة من خالل 
طرق  عدة  هناك  أن  واثق  وأنا 
ولكن  الدولة  لدي  قانونية  ومخارج 
تتوفر  الدولة  فعال  هل  سؤال  يبقي 
أم  القضية  هـذه  لحل  اإلرادة  لديها 
أن تصريحات المسئولين ما هي إال 
أصبح  الذي  العام  للرأي  مسكنات 

متعاطف مع القضية؟؟.

بصــــــراحة
حبس 236 شاب من مجهور الزمالك 

املشكلة واحلل 

مدحت عويضة

لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
 اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

 
 

• We design creative, impressive, 
& mobile-scalable websites for:  
businesses, clinics, pharmacies, 
and organizations. 

 
• We develop e-commerce 

websites (with Visa & PayPal Payments), & We provide 
Search Engine Optimization (SEO) for your website 

 
• 12 Years of experience & a post graduate degree in 

Computer Science. 
 

PhilopateerITConsultancy@gmail.com 

بقية مقال عبد الناصر بين الحقيقة والتضليل 
ص5

في 7 ابريل ١9٦7 قامت المدفعية السوريه بضرب 
المستعمرات اإلسرائيلية حول بحيرة طبرية واصابت 
المزارعين اإلسرائيليين فردت إسرائيل بغارات جوية 
عسكرية  ومواقع  المعتدية  المواقع  هذه  على  كثيفة 
أخرى بعضها على مشارف دمشق فحاولت المقاتالت 
 ٦ إسرائيل  مقاتالت  فأسقطت  لها  التصدي  السورية 
طائرات مقاتلة سورية ولم تسقط لها مقاتلة واحدة بينما 
ادعت البيانات السورية كذبا )كعادة الجيوش العربية( 
اسقاط ٥ طائرات إسرائيلية وانها خسرت 4 طائرات 
لمساعدة  اجراء  اى  المصرى  الجيش  يتخذ  لم  فقط!!. 
سوى  المشترك  الدفاع  التفاقية  طبقا  السورى  الجيش 
ارسال قائد القوات الجوية المصرية الى دمشق في ١٠ 
ابريل ١9٦7. ورغم وضوح تفوق الجيش االسرائيلى 
فقد  السوريين  للقادة  السورى  الجيش  على  الساحق 
أمثال  من  مظهريه  وفى  غريبة  رعونة  في  استمروا 
عنتريات عبد الناصر بالدفع باإلرهابيين عبر حدودهم 
مع إسرائيل لقتل المدنيين اليهود وأيضا استغالل علو 
اخذت  مدفعية  بوضع  السورية  الجوالن  هضبة  جبال 
في  المتمركزة  اإلسرائيلية  المستعمرات  على  تضرب 

وديان الحدود تحتها وذلك الكتساب مظهر البطولة امام 
هذا  كان  لو  حتى  العربية  والجماهير  االردنى  النظام 
يعد من الناحية العسكرية نوعا من االنتحار العسكرى. 
وقد صرح رئيس وزراء إسرائيل بعنف قائال: »نظرا 
لألعتداءات السورية المتكررة والتي بلغت ١4 أعتداًء 
اتخاذ  على  مجبرين  انفسنا  نرى  الماضى،  الشهر  في 
 7 في  اتخذناها  التي  تلك  تفوق  حاسمة  إجراءات 
ابريل«.  وحاولت أجهزة االستخبار اإلسرائيلية تدبير 
انقالب داخل الجيش السورى ولكنه فشل وهرب قائد 
خارج  زمالئه  وبعض  حاطوم  سليم  الرائد  االنقالب 
البالد. وبعد ذلك أيضا تدفقت العالمة تلو العالمة على 
أجهزة عبد الناصر وكلها تؤكد له وجود خطط لجره 
لمن  حياة  ال  ولكن  جيشه  إمكانيات  تفوق  حرب  الى 
تنادى، وساوجز هنا بعض العالمات اآلخرى التي لم 
اتعرض لها من قبل: ١- قرار الكنيست االسرائيلى يوم 
9 مايو بأعطاء الحكومة اإلسرائيلية حق القيام بعمليات 
عسكرية.  ٢- أنباء عن حشود عسكرية على الحدود 
السورية اكدها المسؤليين الروس لمصر. ٣- تهديدات 
رئيس الوزراء االسرائيلى  ضد سوريا بالزحف الى 

دمشق. 

احمد  الثاني:  الجزء  يوليو   ٢٣ ثورة   -١ المراجع: 
الحمروش  ٢-االنفجار ١9٦7: محمد حسنين هيكل 

المنيا..  »أقباط  مقال  بقية 
مش معقول كده!» ص 7

تاسعاً: يجب أن تبدأ الداخلية فى 
المسلمين  بأن  داخلية  توعية  حملة 
نفس  ولهم  متساوون  والمسيحيين 
الواجبات،  نفس  وعليهم  الحقوق 
االعتداء  حدث  إذا  تهاون  ال  وأنه 
أو مسيحى  على أى مصرى مسلم 

بنفس الدرجة.

فى  مكاريوس  األنبا  عاشراً: 
ويقول  وهادئ  عاقل  رجل  المنيا 
التى  االعتداءات  عن  ويعلن  الحق 
ونحن  والناس،  الكنائس  على  تتم 
يقول  أن  على  نشجعه  أن  يجب 
الحقيقة  معرفة  بدون  ألنه  الحقيقة 
فى  الوطن  شىء.  إصالح  يتم  لن 
واألزمة  وخارجى  داخلى  خطر 

مش  وإحنا  طاحنة  االقتصادية 
ناقصين كوارث، فلنقف جميعاً صفاً 
قفل  ومنع  القانون  لتطبيق  واحداً 
الكنائس وعدم الصالة فيها ألننا إذا 
هى  القادمة  فالخطوة  بذلك  سمحنا 

هدمها وحرقها. لك هللا يا مصر.

دايماً  مصر  مصرى  يا  قوم 
بتناديك.
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أمريكا على طريقة 
هيالري )6(

 بقلم عماد عبد السيد

 
تاريخ  إستعراض  في  أسهب  أن  بعد 
بالعنصرية  الحافل  الديموقراطي  الحزب 
)مثل  األقليات  وإضطهاد  بل  والتمييز 
ديناش  قام  والالتين(،  األفروأمريكيين 
بطرح السؤال المحوري للمحاضرة: كيف 
تمكن هذا الحزب في أقل من نصف قرن 
أصبحت  حتى  األقليات  تلك  إستمالة  من 
إستحقاق  كل  مع  األكبر  اإلنتخابية  كتلته 

إنتخابي؟
 

قبل اإلجابة على ذلك السؤال، يجب أن 
الفئات المجتمعية  بأن أحوال تلك  نعرف 
تختلف  والالتين( ال  )األفارقة  الُمهمشة 
عصور  إبان  العبيد  أحوال  عن  كثيراً 
قاسية  المقارنة  تبدوتلك  اإلستعباد و قد 
الُمّرة  الحقيقة  لألسف  فيها ولكنها  أوُمبالغ 
الفئات  تلك  الجميع وأولهم  ينكرها  التي 

الُمهمشة ذاتها 

المؤرخ  ديناش بكتاب  إستعان  وقد 
)المؤسسة  الُمسمى  ستامب«  »كينيث 
الُمهمشين  هؤالء  الغريبة( لتوصيف 
اإلستعباد من  عصور  بعبيد  ومقارنتهم 

خالل خمسة خصائص رئيسية ُمشتركة 
هؤالء  األولى: سكنى 
ال  عشوائيات  الُمهمشون الحاليون في 
عصور  أحياء عبيد  عن  كثيراً  تختلف 

اإلستعباد
 

الُمعاناة  الثانية: 
األسري،  من الفوضى العائلية واإلنحالل 
الُمفككة  اأُلُسر  من  اآلالف  مئات  ووجود 
ما  ظاهرة  ونشوء  المهمشين  لهوالء 
المكونة  العزباوات«  يُسمى »باألمهات 
كان  تماماً كما  وأطفالها  من أم بال زوج 
يبيعون  كانوا  العبيد قديماً الذين  مع  الحال 
من  التخلص  بغرض  أبنائهم لسادتهم 
هؤالء  تجاه  والمعنوية  المالية  اإللتزامات 

األبناء
العنف  من  كبير  قدر  وجود  الثالثة: 
الحاليين  الُمهمشين  تجمعات  داخل 
فيالدلفيا وشيكاغو  مدينة  )كضواحي 
ديترويت وغير وأوكالند وداالس و 
بغرض  وذلك  السود(  يقطنها  ها التي 
نطاق  في  تجمعاتهم  داخل  إحتوائهم 
تفرقهم   دون  جغرافي ُمحدد والحيلولة 
داخل أحياء األغنياء والصفوة، األمر الذي 
هم  وجرائم  فوضي  إحداث  إلى  يؤدي  قد 
كما  تماماً  عنها،  غنًى  في  األغنياء(  )أي 
كان الحال مع العبيد الذين كانوا محكومون 
فرضوا  جلدهم الذين  بني  من  ببلطجية 
هيمنتهم بالبطش والعنف إلحالل األمن في 

أحيائهم دون تدخل من عدالة أوقانون 
قدر  على  الجميع  يتحصل  الرابعة: 

من  األساسية  الحياة  مقومات  من  هزيل 
وجود  إنعدام  وتعليم مع  وصحة  غذاء 
فرص حقيقية للترقي إجتماعياً وإقتصادياً 
كان  كما  الُمهمشين الحاليين  هؤالء  لدى 
اإلستعباد  في عصور  العبيد  مع  الحال 
الغابرة، الذين لم يكن مسموحاً لهم بتخطى 
مستوى تعليمي أوإقتصادي  ُمعيّن لكي ال 
يطالبوا الحقاً بحقوق يعتقد سادتهم بأنهم ال 

يستحقونها
لدى  اإلحساس بالدونية  والخامسة 
اإلحساس  الُمهمشين  وهونفس  هؤالء 
الذي كان ُمتسلطاً على العبيد قديماً، لذا مع 
إحتكاك،  أوحدوث  توتر  بادرة  أي  ظهور 
عن  والخارجين  الشرطة  بين  سيّما  )ال 
اإلضطرابات  تشتعل  األفارقة(،  القانون 
والنهب  السلب  وينتشر  الفوضى  وتعّم 
األفروأمريكيون  يقوم  ثم  والتخريب، 
الُمفضل  اإلرهاب  بإشهار كارت 
»التمييز والعنصرية«  الُمسمى  لديهم 
جرائمهم  وإدعاء المظلومية لتمرير 
من  وإلخراس  عقاب  دون  وتجاوزهم 
أسوة  ضدهم  القانون  بإعمال  يطالب 

باألعراق األخرى
 

أن  المقارنة  تلك  في  الُمدهشة  المفارقة 
من يحكم ويتحكم في أولئك حديثاً وهوالء 
األشخاص  نفس  قديماً هم 
ونفس الحزب، والفرق الوحيد 
بين الماضي والحاضر هوأن 
كانوا  القدامى  الُمتحكمين 
مجهودات عبيدهم،  يسرقون 
الحاليين  الُمتحكمين  بينما 
هؤالء  أصوات  يسرقون 
الُمهمشين بخدعاهم لعقود عدة 
بوعود كاذبة بتحسين أحوالهم 
المعيشية عبر إهدار تريليونات 
من الدوالرات دون تحقيق أي 

من تلك الوعود 
 

بعد أن قام ديناش بفضح التاريخ السري 
أعاد  الديموقراطي،  للحزب  والُمخزي 
ُمحاضرته  محور  األهم  السؤال  طرح 
)فقط للتذكير، ألقى ديناش تلك المحاضرة 
يوم ٢8 يوليو٢٠١٦، أي قبل اإلنتخابات 
األمريكية الرئاسية بثالثة أشهر ونصف(: 
المتحدة  الواليات  مصير  سيكون  ماذا 
تلك  في  كلينتون  هيالري  لوفازت 

اإلنتخابات؟
فبعد أن دمر أوباما في السنوات الثماني 
األمريكي  اإلقتصاد  لرئاسته  العجاف 
إلى  عشرة  من  العام  للدين  وُمضاعفته 
أضعاف  وتعمده  دوالر  تريليون  عشرين 
أفرعها  بكافة  المسلحة  القوات  قدرات 
)البحرية والبرية والجوية( بتقليص التمويل 
بترسانة من  كبير، وإستعانته  بشكل  عنها 
مما  األمريكية،  للصناعة  الُمكبلة  القوانين 
للمنتج  التنافسية  القدرة  إضعاف  إلى  أدى 
األمريكي في السوق الدولية وإستماته في 
إضعاف اإلستثمار في مجال الطاقة )بُحجة 
حماية البيئة(، وتبنيه سياسة الباب المفتوح 
للهجرة دون حسيب أورقيب وتبنيه للعديد 
من األوامر الرئاسية الغير دستورية مثل 
المهاجرين  إلبقاء أبناء  »داكا«   قانون 
المتحدة  الواليات  داخل  شرعيين   الغير 
دون سند قانوني أوشرعي، أصبح الوضع 
هيالري  تسلمت  فلو  التعقيد،  غاية  في 
تبقى  ما  على  بعده ألجهزت  من  الشعلة 
وولحّولتها  العظمى  الدولة  مقومات  من 
بالكاد إلى إحدى الدول الكبرى في العالم، 
وخطايه،  أخطائه  كل  من  بالرغم  فأوباما 
يود  بإيديولوجية  مؤمناً  كان  أنه  إال 
تطبيقها، أما هيالري، فهي كنخاس العبيد، 
أمن  فيها  )بما  للبيع  شيئ عندها قابل  كل 

الدولة العليا( مادام هناك ُمشترون
 

تولي  أثناء  في  هوأنه  ذلك  على  دليل  وأكبر 
يناير   -١99٣ )يناير  الرئاسة  كلينتون  بيل 
تأجير  وهيالري  بيل  من  كل  أراد   ،)٢٠٠١
مقابل  آبراهام لينكولن  العظيم  الرئيس  غرفة 
المقتنيات  بعض  على  إستوليا  إنهما  كما  المال، 
أعاداها  ثم  له،  تركهما  األبيض عند  البيت  من 

الحقاً بعد أن تم فضحهما 
 

عند  تتوقف  لم  كلينتون  آل  فضائح  ولكن 
الواحدة  الفضائح  تلك  توالت  بل  الحّد،  ذلك 
منصبها  من  هيالري  تربحت  تلواألخرى، فقد 
األولى  الرئاسية  الفترة  في  للخارجية  كوزيرة 
قامت  عندما  وذلك   )٢٠٠-٢٠١٣9( ألوباما 
بدور السمسار بموافقتها كوزيرة للخارجية لبيع 
شركة »يورانيوم وان« األمريكية )والتي تصل 
الطاقة  من   %٢٠ حوالي  إلى  اإلنتاجية  طاقتها 
اإلنتاجية لليورانيوم في الواليات المتحدة( لشركة 
لمقرها  الروسية  للتعدين«  العالمية  »روزاتوم 
الفرعي  بتورونتوبكندا عام ٢٠١٠، والتي بيعت 
المملوكة  النووية«  لشركة »التكنولوجيا  ثم  من 
للدولة في روسيا مقابل قيام بنوك حكومية روسية 
ومستثمرين  أوكرانيا  من  وسطاء  )بواسطة 
مبلغ  بتحويل  لليورانيوم(  وكنديين  أمريكيين 
١4٥مليون دوالر قبل وإثناء وبعد إتمام الصفقة 
تلك  الخيرية«،   كلينتون  »مؤسسة  يُسمى  لما 
المؤسسة التي يتخذها آل كلينتون كستار إلبتزاز 
بالتزامن  هذا  مشروع،  الغير  والتربح  األموال 
بإلقاء  الصفقة  إتمام  قبيل  كلينتون  بيل  قيام  مع 
محاضرة في موسكومقابل أتعاب قيمتها نصف 
إتعابه في  قيمة  مليون دوالر )أكثر من ضعف 
أكد شكوك  يلقيها عامة( مما  التي  المحاضرات 
المتشككين في وجود شبهات »حول تلك الصفقة 
الُمريبة وقد ُعرفت تلك القضية إعالمياَ بفضحية 
كلينتون  آلل  أخرى  فضيحة  وان  »يورانيوم 
يساري  الرسمي  األمريكي  اإلعالم  إستطاع 
كالمعتاد  ببراعة  عليها  والتكتم  إخفائها  الهوى 
وهي »فضيحة هاييتي«، فعندما ضرب زلزااًل 
 ،٢٠١٠ عام  يناير   ١٢ في  الجزيرة  تلك  قوياً 
كل  فإنبرى  للجزيرة،  كامل  شبه  حدث دمار 
من  الماليين  مئات  وهيالري لجمع  بيل  من 
العالم بُحجة مساعدة شعب هاييتي  أنحاء  جميع 
تلك  أموال  تحويل  من  بداًل  ولكن  المنكوب ، 
المعونات إلعادة بناء الجزيرة المدمرة، قام آل 
جمعها  تم  التي  األموال  معظم  بتحويل  كلينتون 
لمؤسستهما الخيرية المزعومة وإلقاء الفتات من 
تلك المعونات ألهالي هاييتي ، األمر الذي جعل 
أمام  هاييتية يتظاهرون  أصول  من  األمريكيون 

تحظى  لم  كلينتون« )والتي  »مؤسسة  مقرات 
بالطبع بأية تغطية إعالمية من اإلعالم الرسمي 
إحراج  من  التظاهرات  تلك  تمثله  اليساري لما 
للُمرشحة هيالري كلينتون المدعومة بقوة  بالغ 
من هذا اإلعالم الُمتحيز( ، ولم يكن بُمستغرباًً أن 
إنتخابات  في  ترامب  يُّصوت ُمعظمهم للرئيس 
الرئاسة عام ٢٠١٦ كرد فعل طبيعي على هذا 

اإلحتيال والنصب
 

المركزية  اللجنة  رئيسة  فجرت  ومؤخراً، 
برازيل«  »دونا  السابقة  الديموقراطي  للحزب 
مدوية  مفاجأة   ٢٠١7 أكتوبر   ٢9 األحد  يوم 
بالتصريح عالنية في لقاء ُمتلفز على قناة إى بي 
سي بأنها عثرت على »دليل« بتزوير وتطبيخ 
»بيرني  السيناتور  ضد  التمهيدية  اإلنتخابات 
ساندز« لصالح هيالري كلينتون بفضل تواطؤ 
لها  السابقة  للحزب  المركزية  اللجنة  رئيسة 
»ديبي وازرمان شوتز« التي تم فضحها وفضح 
تواطؤها لصالح هيالري ضد بيرني قبيل إنعقاد 
المؤتمر العام للحزب لتسمية هيالري كمرشحة 
الحزب لخوض اإلنتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦ 
بعدما تم تسريب ُمراسالتها اإلليكترونية بواسطة 
في  إستقالتها  لتقديم  إضُطرت  لذا  ويكيليكس،، 
لمواجهة مندوبي  المؤتمر تجنُباً  إنعقاد  أيام  أول 
بيرني الساخطين عليها والذين قاطع الكثير منهم 
الغش  عمليات  على  إحتجاجاً  المؤتمر  فاعليات 

والتدليس والتواطؤ تلك 
تم  بأن التبرعات التي  »دونا«  صرحت  كما 
يخوضون  )والذين  الحزب  لمرشحي  جمعها 
والكونجرس  الشيوخ  إنتخابات مجلس 
هيالري  حملة  وتبرعات  الواليات(  ومحافظو 

كانت كلها تحت تصرف هيالري وفريقها
األخرى صاحبة  هي  برازيل  دونا  ملحوظة: 
بتسريب  قامت  أنها  حيث  شهيرة  فضيحة 
الحزب  إنتخابات  ُمناظرات  وإجابات  أسئلة 
لكي  كلينتون  لهيالري  التمهيدية  الديموقراطي 
على  التنافس  سباق  في  منافسيها  على  تتفوق 
حجز بطاقة الترشح عن الحزب في اإلنتخابات 

الرئاسية.
 

وأخيراً، وبناء على كل ما سبق، يتضح جلياً 
حالياً  يدار  األمريكي  الديموقراطي  الحزب  بأن 
بأسلوب ال يختلف كثيراً عن اإلسلوب الذي كان 
يُدار به الحزب الشيوعي السوفيتي واإلختالف 
ُمنافسين  له  يكن  األخير لم  بينهما هوأن  الوحيد 
يوجد  بينما  السوفيتية،  السياسية  الساحة  على 
األمريكي  الحزب  لهذا  وحقيقي  قوي  ُمنافس 

اليساري الفاسد إسمه: »الحزب الجمهوري«

 بقية مقال قلك نوح ص 8

ب  ىاكبر  فهى  الترفيهيه  المساحه  واما 
با  ستوديوز  يونيفرسيال  من  مره  ونص   ٣
حديد  سكه  شبكات  من  وغيره   امريكا... 
وغيره  وتعليم...  وتربيه  وصحه  واسكان 
الفلك  اتنين... اما  وغيره... ده كده فلك نمره 
انه  فااعتقد  التالت لالفالك  النموذج  او  التالث 
يركبوها  عاوزين  اللى  االلكترونيه  الشريحه 
تحت جلدنا واللى بيها يعرفوا تفاصيل حياة اى 
واحد على الكره االرضيه... واللى بيها يقدر 
اوغيره...  بنك  او  شركه  او  محل  اى  يدخل 
وموضوع الشريحه ده بداوا ينفذوه بالفعل فى 
بعض االماكن فى امريكا... كنت بدردش مع 
ناس صحابى على موضوع الشوبينج  وكيف 
عادى  الين  اون  الشوبينج  موضوع  اصبح 
دلوقتى  ان  منهم  وعرفت  خالص...  وسهل 
التالجات الحديثه فيها مركب بها شبكة انترنت  
او واى فاى يحدد ايه اللى ناقص من االتموين... 
ويبعت  بقى  يتصرف  وهو  مثال  جبنه  او  لبن 
اى ميل عشان يطلب الحاجه الناقصه.... طب 
كده الشريحه والتكنولوجيا اصبحم فلك تالت... 

لسفرالرؤيه  تفسيرنا  مع  دى...  الشريحه  بس 
تركيب  رفضنا  لو  ماذا  الوحش...  سمة  هى 
الحاله  اننا فى هذه  الشريحه... ما سمعته هو 
سنوضع فى معسكرات او مخيمات نعيش فيها 
الشريحه بس نكون تحت اعين  بدون تركيب 
بقى ...  يطعمونا  العالم...  هذا  فى  المتحكمين 
يدونا طلباتنا.... ده اعتقد ح يكون لينا فلك من 
نوع اخر... عزيزى القارئ... انا هنا بكالمى 
عن  او  الحياه  عن  الناس  يمتنع  ان  اقصد  ال 
وارحب  اكبر  اخرى  مدن  فى  يعيشوا  ان   
او  االماكن  هذه  فى  عشنا   وسواء  واغنى... 
زمن   او  الشريحه...  تركيب  زمن  فى  عشنا 
تكون  قد  وشرور  وارهاب  وزالزل  اوبئه  
اسؤا من الفيضانات... اقول مع كل ذلك علينا 
طبعا  وده  بيه..  نحتمى  الذى  الفلك  نختار  ان 
بتعاليم  والتمسك  وااللتزام  بكنيستنا  بتمسكنا 
ملجانا...  النهايه  فى  وهى  االباءالصحيح.... 
ابواب  ان  المسيح  السيد  وعدنا  كما  الذى  
الجحيم لن تقوى عليها.فى النهايه مالناش غير 
جوه  السماوى....  ابونا  حضن  واحد...  ملجا 

فلك نوح...   
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حملات مضيئة يف حياة 
البابا يوساب الثاني 

البابا115  
جتميع الشماس/مهندس: مجال تكال أسعــــد

 مونرتيال 

ومضـات شـعرية
عـادل عطيـة

صدمة:  •
كأني ال أعرف البحر العميق،

كأني كالغريق..
اتشبث بالهواء، أصرخ كالغريق..

أين الصديق؟!..
أين رفيقي على الطريق؟!..

كان هناك في البعيد..
متسارع الخطوات وحيد..

يلّوح باليدين..

يلّوح مرتين..
وداعاً يا رفيق!

بصيرة:  •
من المهد ال أرى الربيع،

ال أرى الضياء!
أسير بين الناس،

كالناس األسوياء!
ما ضّرني إال..
حبي األعمى،

وطاعتي العمياء!
حب:  •

ولدت مرتين..
ولدت بقلبين..
قلب ينبض فّي،

وقلب لديك!
أغراني قلبي بحبه،

أتعبني بحبه؛
فنظرت إليك!

من عظمة حبك..
أحببت حبك..

فصرت حباً، بحبك..
وقلبي الذي لديك!

قداسة البابا يوساب الثاني البابا 115

فيلوثاوس  الشهيد  دير  في  ولد 
البليناسنة  مركز  أعمال  من  في النغاميش 
أنطونيوس  القديس  بدير  وترهب  م.،   1876
أثينا  إلى  بعثة  في  وسافر  م.،   1895 سنة 
سنة 1903 م. حيث درس ثالث سنوات العلوم 
سنة  وعاد  الكنسي،  والتاريخ  الالهوتية 

1905م.

يافا في فلسطني، وفي  رئيًسا لدير  اختير 
سنة 1912 م. اختير رئيًسا لألديرة القبطية 
مطرانًا  رُِسم  م.   1920 سنة  وفي  بالقدس، 
انتدبه البابا  وقد  وأخميم.  جرجا  إليبارشية 
يوأنسلمصاحبته في زيارة أثيوبيا، ثم للقيام 
لتتويج  القبطية  للكنيسة  وفد  رأس  على 

اإلمبراطور هيالسالسي.

ب بطريرًكا سنة 1946 م. باسم البابا  نُصِّ
مكاريوس  البابا  نياحة  بعد  الثاني  يوساب 

الثالث. 

تنصيبه  يوم  الرعويةاالولي  سألته  وِفي. 
بالعمل  االصالحي  برنامجه  قداسته  أعلن 
بني  العالقات  وتوثيق  الكنيسة  وحدة  علي 
الكنيستني القبطية واإلثيوبية ورفع مستوي 
الرهبنة في األديرة وتنظيمها وإنعاش احلياة 

الروحية ومحاربة البدع والهرطقات .

حبريته:- فترة  في  متت  التي  إجنازاته  من 
الوظائف  في  عادال  متثيال  األقباط  متثيل  اوال: 

احلكومية لتحقيق الوحدة الوطنية. 

للطلبة  املسيحي  الدين  ثانيا:- تدريس 
املسيحيني في جميع املدارس .  

أعيادهم  في  لألقباط  إجازات  تقرير  ثالثا:- 
الغطاس  وعيد   ،،،، اجمليد  امليالد  عيد   : وهي 
اجمليد..... القيامة  وعيد  الشعانني  واحد 
العاشرة  الساعة  بالتأخير حتي  كما سمح 

للمسيحيني صباح كل يوم احد،،،

املرقسية  الكنيسة  ء  بَِنا  اعادة  رابعا:- 
 5 يوم  في  افتتاحها  مت  وقد  باإلسكندرية 

نوفمبر 1956. ،،،،

من  عدد  بناء  في  املساهمة  خامسا:- 

الكنائس في القاهرة واإلسكندرية،،،،،،

املطارنة  لآلباء  استراحة  سادسا:- بناء 
بالكنيسة املرقسية بالقاهرة،،،،، 

صموييل  االنبا  دير  تعمير  سابعا:- 
املعترف،،،،،

اليوسابية  القاعة  وافتتاح  انشاء  ثامنا:- 
بأرض دير االنبا رويس بالعباسية ،،،

للدراسات  العالي  املعهد  افتتاح  تاسعا:- 
القبطية،،،،،

اإلكليريكية  بالكلية  النهوض  عاشرا:- 
اجلديد  الي املوقع  ونقل مقرها من مهمشة 

باالنبار رويس،،،،،

احد عشر:- اخلدمة في جنوب افريقيا بناء 
عام1949  هناك  املواطنني  بعض  طلب  علي 
أيوب  القمص  سكرتيره  قداسته  فاختار 
الشعب  لرعاية  سافر  بيشوي  الذي  االنبا 
روحيا  في 31 اغسطس1949 ومتت رسامته 
باسم االنبا مرقس اسقفا جلنوب افريقيافي 

27اغسطس1950 ،،،،،،

بينه  النزاع  اشتد  أيامه  أواخر  وفي 
احلكومة  وبني  املقدس،  وبينه  وبني اجملمع 
تسليم  قداسته  1-رفض   -: منها  املصرية 
إدارة األوقاف واألديرة القبطية لوزارة األوقاف 
بتسليم  قداسته  رفض  االسالمية،،،2:- 
ضمها  ارادت  احلكومة  ان  املليةاذ  احملاكم 
شعر  وملا   . االسالمية  الشرعية  للمحاكم 
املضايقات حتي من  بالتعب وكثرة  قداسته 
االعتكاف  قداسته  قرر  املطارنة  اآلباء  اقرب 
جلنة  بتعيني  اجملمع  احملرق،،،،فقام  بالدير 
ثالثيةمن األساقفة للقيام بأعمال البطريرك 
الذي سافر إلى دير احملرق. وفي دوامة النزاع بني 
بإلغاء  احلكومة  املقدس قامت  واجملمع  البابا 
األحوال  قضاء  في  املّلية  اجملالس  سلطة 
الشخصية، وأصبحت من اختصاص احملاكم 

الوطنية.

سنة  نوفمبر   13 في  بسالم  تنّيح  وقد 
1956م.

مؤثرة-  قبطية  »شخصيات  مقال  بقية 
إعتدال الفرعونى« ص6 

بنشاط حتى  تؤدى رسالتها  الجمعية  ظلت 
عام ١9٥7 حين صدرت بعض القوانين التى 
الدولة  أن  إلى  باإلضافة  حريتها  من  قيدت 
المجانى  التعليم  مدارس  من  الكثير  وفرت 
العمل  عن  الجمعية  فتوقفت  الثورة  بعد 
»جمعية  إلى  اسمها  وتغير  التعليم  بمجال 
السيدات للخدمات الدينية والثقافية« وعملت 
أحياء  فى  المحتاجة  األسر  مساعدة  على 
 – وغربال  العنب  وغيط  وكرموز  راغب 

وهى األحياء المحيطة بالجمعية.

إعتدال  السيدة  أهتمت   ١984 عام  فى 
شامل  مستوصف  بتأسيس  الفرعونى 
ورفضت أن يُطلق اسمها عليه بل أختارت 
ذات  فى  أنشئ  وقد  البر«،  »شمس  اسم 

كافة  وضم  باشا  براغب  الجمعية  مقر 
من  نخبة  له  وحضر  الطبية  التخصصات 
الفحوص  وكانت  المتخصصين.  األطباء 
الطبية والعالج تُقدم مجاناُ لغير القادرين من 
فى  المرأة  وظيفة  أن  تؤمن  كانت  الشعب. 
المستقبل  لتبنى  تجاهد  أن  الحديث  العصر 
وتوجيه  والتفاهم،  المودة  أساس  على 
أوالدها إلى مكافحة الشر والمرض والجوع 
عن  والبحث  التعاون  على  وحثهم  والجهل 
وحب  الدينية  بالتعاليم  والتمسك  المعرفة 
نحو  فى  ونشاط  بهمة  تعمل  ظلت  الوطن. 
ما يزيد عن نصف قرن من الزمان أضاءت 
خاللها شمعة بمدينة اإلسكندرية – ومازالت 
مضيئة. وفى يوم الجمعة ٢7 يناير ١99٥ 
األبناء  بصحبة  بمنزلها  تجلس  كانت  بينما 
واألصدقاء والمعارف أنطلقت روحها البارة 

دون أية مقدمات لتكافئ مكافأة األبرار.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

عنصر املغنسيوم.. هل هو كاف؟
من عيادة الطب الطبيعى

اهلبات احلرارية
من  والخمسين  الخامسة  ابلغ  س: 
الشهرية  الدورة  انقطاع  ومنذ  العمر، 
وانا اعانى من هبات حرارية وسخونة 
في الجسم واألطراف وخاصة في الليل، 
وال أود ان اتناول الهرمونات، فهل من 

عالج طبيعى؟
متعددة  الدورة  انقطاع  أعراض  ج: 
التي تختلف  الهبات الحرارية  أشهرها 
في شدتها من امرأة الى أخرى، وتوجد 
والتوتر  االكتئاب  اعراض  أيضا 
التناسلية  األعضاء  وجفاف  واالرق، 
بالتعب  الشعور  واحيانا  الخارجية، 
وضعف الذاكرة، واحيانا آالم المفاصل 

او زيادة ضربات القلب.
والعالج في الطب العادى هو العقاقير 
االيستروجين،  هرمونات  وأشهرها 
عن  أسفر  العلمى  البحث  ولكن 
مع  والجلطات  األورام  معدل  زيادة 
استخدامها، لذا يلجأ الكثير الى العالج 
يسمى  عشب  أشهرها  ومن  الطبيعى، 
العلمى  البحث  أثبت  كوهوش،  بالك 
الدورة  انقطاع  أعراض  في  فائدته 
وزيادة  الحرارية  الهبات  وخاصة 
والتوتر  والدوخة  القلب  ضربات 
صورة  في  تناوله  ويمكن  واالكتئاب، 

كبسوالت او مستحضر كحولى.
البحث  تناولها  وتوجد اعشاب أخرى 
العلمى تسمى ماكا وفايتكس، كما يجد 
 .E البعض راحة مع استخدام فيتامين
الهوميوباثيك وهى  العقاقير  توجد  كما 

تفصل على االعراض الموجودة.
ومن المفيد تناول اطعمة فول الصويا 
فهى  المجروش  الكتان  بذر  وأيضا 
في  وتدخل  فايتوايستروجين  تحوى 
الحرص  كذلك  الهرمون.  مستقبالت 
والبقول  والفواكه  الخضر  تناول  على 
يكون أصلح من التركيز على المنتجات 
الحيوانية، كما يجب االهتمام بتناول 8 

اكواب ماء في اليوم.
الهرمونات  الى  البعض  ويلجأ 
الطبيعية المسماة بيوايدينتيكال هرمون 
وهى تحضر من مواد طبيعية وتكون 
مطابقة لهرمون الجسم، ولكنها تحتاج 
وتصرف  الطبيب  من  روشتة  الى 
التحكم  ويمكن  الصيدليات،  من 
ايستريول  من  الهرمون  نوعية  في 
على  وتيستوستيرون  وبروجيسترون 
الطبيب  يراها  التي  االعراض  حسب 
عن  تنم  المختلفة  فاألعراض  المعالج، 
من  الجسم  يحتاجها  مختلفة  مستويات 
الهرمونات الطبيعية، فالروشتة تفصل 

على المريض.
تباسيم جندي

فهو  للجسم،  الهامة  المعادن  من  المغنسيوم 
االنزيمات  لنشاط  هام  عامل 
التي  التفاعالت  ضمن  ويدخل 
كما  الخاليا،  داخل  الطاقة  تنتج 
البروتينات  عمل  في  يدخل 
الوراثية  الجينات  على  والحفاظ 
له دور في  ان  ايه، كما  ان  دى 
تنظيم نسب المعادن األخرى في 

الجسم.
وللمغنسيوم استخدامات كثيرة في مجال الطب 
الطبيعى، فهو يستخدم في حاالت الصداع المزمن 
والتوتر  المستمر  واالجهاد  الشعبى  والربو 
العصبى وهشاشة العظام وغيرها من االمراض.
له  اذكر  ان  المريض  منى  يطلب  ما  وكثيرا 
األطعمة الغنية بالمغنسيوم لكى يتناولها ويتجنب 
انه  يقول  الواقع  ولكن  الغذائي،  المكمل  تناول 
جدا  فقيرة  أطعمتنا  األخيرة  سنة  المائة  خالل 
األبحاث  من  تبين  ولقد  المغنسيوم،  عنصر  في 
الميدانية في سنة ٢٠٠4 ان اكثر من ٣4% من 
األطعمة  في  المغنسيوم  يتناولون  ال  الكنديين 
بالقدر الكافى وهى حوالى ٣٥٠ مجم في اليوم، 
يفترض ان تحتوى على  التي  المحاصيل  وحتى 
السابقة  النسب  نفس  على  تحتوى  ال  المغنسيوم 
اسمدة  من  الحديثة  الزراعة  أساليب  بسبب 
ومبيدات كلها مواد كيميائية، اما عمليات التصنيع 
الغذائي تجعل المحاصيل تفقد كثيرا من عناصرها 
تؤدى  الطهى  المغنسيوم، وعملية  الغذائية ومنها 

الى فقد الخضروات لبعض عنصر المغنسيوم.
الى  تؤدى  المياه  تنقية  عمليات  ان  تجد  كذلك 
إزاحة كثير من المعادن ومنها المغنسيوم، وحتى 
المغنسيوم  المحتوية على  نتناول األطعمة  عندما 
المعدة  حامض  كان  إذا  امتصاصه  نضمن  ال 
السن،  بتقدم  يضعف  المعدة  وحامض  ضعيفا، 
وبالتعرض المستمر للضغوط النفسية، او بتناول 

العقاقير المضادة للحموضة.
وجود  في  يقل  المغنسيوم  ان  تجد  كذلك 
االضطرابات الهضمية مثل التهابات القولون او 
القولون العصبى. وتجد ايض ان كثير من األطعمة 
المشروبات  مثل  المغنسيوم  امتصاص  يمنع 
الغازية وحامض فايتيك الموجود في فول الصويا 
الخضروات،  الموجودة في بعض  واالوكساالت 
والتناول المفرط للقهوة والكحوليات يفقدك كثير 

العقاقير  من  كثير  تساهم  كما  العنصر.  هذا  من 
المغنسيوم  امتصاص  منع  في 
الحيوية  المضادات  مثل 
البول  ومدرات  والكورتيزون 
في عالج ضغط  تستخدم  التي 
ومضادات  القلب  وهبوط  الدم 
كثيرا  تستخدم  التي  الحموضة 
واقراص  المعدة  امراض  في 

منع الحمل.
الجسم  يجعل  والضغوط  للتوتر  التعرض  اما 
يفرز كثيرا من هرمون الكورتيزول، وهذا معناه 
استهالك كبير وفقد للمغنسيوم، كما ان االستهالك 
الكبير للكربوهيدرات المنقاة يتسبب في استهالك 
الغذائي،  التمثيل  عمليات  في  للمغنسيوم  كبير 
وكلما قل المغنسيوم ارتفعت نسبة السكر في الدم 
مما يؤدى الى ارتفاع نسبة االنسولين ويؤدى ذلك 
الى ما يعرف بمقاومة االنسولين، وارتفاع نسبة 

السكر تؤدى الى فقد مغنسيوم أكثر.
وفى النهاية اال تجد عزيزى القارئ ان معظمنا 
يعانى من نقص المغنسيوم، ولكى تحسن مستوى 
االرشادات  باتباع  عليك  جسمك  في  المغنسيوم 

التالية:
القهوة  استهالك  من  تحدد  ان  حاول         -
تساعد  فهى  الغازية  والمشروبات  والكحوليات 

على فقد المغنسيوم ومنع امتصاصه.
 -       حاول ان تتخلص من األطعمة المنقاة 
المغنسيوم  في  فقيرة  فهى  والجنك  والمصنعة 

وتساعد على فقد أكبر للمغنسيوم.
قبل  الماء  في  والبقول  الحبوب  انقع         -
طهيها فهذا يقلل من نسبة حامض الفايتيك الذى 

يتعارض مع امتصاص المغنسيوم.
الخضروات  تطهى  ان  يستحسن         -
من  التخلص  على  يساعد  هذا  الن  البخار  على 

االوكساالت التي تمنع امتصاص المغنسيوم.
-       تغلب على الضغوط النفسية في حياتك.
الخضروات  تناول  المفيد  من         -

االورجانيك
والبذور  المكسرات  تتناول  ان  حاول         -

والبقول بصفة منتظمة.

سبق علمي جديد للوقاية من سرطان القولون
لندن - أ ش أ

في سبق علمي جديد, توصل علماء بريطانيون بجامعة وارويك, إلى  أن عمليات اجلسم 
الطبيعية ميكن أن تسبب االلتهاب, مما قد يزيد من خطر اإلصابة  بسرطان القولون ومرض 

“كرون”.

وأظهرت دراسة – املنشورة مبجلة “ناتشر لالتصاالت” 
والعملية  االلتهابات   بني  جديدة  صلة  وجود  إلى   –
اخللوية الطبيعية املعروفة باسم “البلعمة الذاتية”, 
وهي علمية أساسية  حيث تنهار اخلاليا ليعاد تدوير 
العناصر التالفة للحفاظ على صحة اجلسم, وتوصل 
تؤدي  أن  ميكن  الذاتية”,  “البلعمة  آلية  إلى  العلماء  

إلى االلتهابات, ويزيد من خطر اإلصابة  بأمراض معينة في األمعاء, مبا في ذلك سرطان 
القولون ومرض “كرون”وغيره من األمراض  املرتبطة باألمعاء.

آلية  تنظيم  يعمل على  بروتينا يسمى” كيني”,  البريطانيون من حتديد  العلماء  ومتكن 
“البلعمة  الذاتية” ويحتوى على األحماض األمينية التي جتعله ينقسم عن طريق آلية 

البلعمة  الذاتية.

مثل  والبقوليات  الكمثرى(  األحمر,  العنب  )الرمان,  مثل  الفواكه   بعض  العلماء  وحدد 
البازالء اخلضراء( حتتوي على مركبات طبيعية   ( )العدس فول الصويا( واخلضراوات  مثل 

ميكن متنع االلتهابات وأمراض  املعدة.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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من عامل اإلبداع.. الصور املدهشة الفائزة يف مسابقة امُلصّور الفلكي لعام 2017
املصور  مبسابقة  قبل  من  سمعت  األغلب  على 
 Astronomy Photographer of السنوية الفلكي 
the Year؛ بالتأكيد سمعت بها من قبل. انطلقت 
ضمن   2009 عام  في  مرة  ألول  املسابقة  هذه 
 International للفلك العاملي  العام  فعاليات 
 8 تضم  تأسيسها  ومنذ   ،Year of Astronomy
القطبي”،  “الشفق  مثل  للتصوير  ساحرة  فئات 
إلى  باإلضافة  والُسدم”  و”النجوم  و”اجملرات” 
جائزتني خاصتني للمحترفني وجوائز أخرى فرعية 

للمتسابقني حتت سن 16 سنة.

الفلكي  املصور  ولقب  الكبرى  باجلائزة  فاز  وقد 
 Artem لعام 2017 املصور الروسي آرتيم ميرونوف
والُسدم”  “النجوم  فئة  في  صورته  عن   Mironov
 Rho Ophiuchi cloud أوفيتشي لسحابة رو 
سنة   400 عنا  يبعد  خالب  سدمي  وهي   complex
ليال  ثالث  آرتيم على مدار  التقطها  وقد  ضوئية. 

متتالية من مزرعة في ناميبيا.

فنلطالع مًعا الصور املدهشة الفائزة في مسابقة 
املُصّور الفلكي لعام 2017 …

.

سحابة رو   :Artem Mironov ميرونوف  آرتيم 
فئة   –  Rho Ophiuchi cloud complex أوفيتشي

جنوم وسدم

أليكساندرا هارت Alexandra Hart: شروق عطارد 
Mercury Rising – فئة الشمس

 – اخلريف  رقصة   :Kamil Nureev نوريف  كاميل 
فئة الشفق القطبي

شوجن وو Zhong Wu: طريق النجوم – فئة مشاهد 

من السماء

:Kurt Lawson كورت لوسون
The Cable Route of Half Dome at Night – فئة 

الناس والفلك

بينجمي  سفر   :Fu Dingyan دينجيان  فو 
Interstellar Travel – فئة الناس والفلك

 Oleg Bryzgalov: Star Streams أولج برايزجلوف
and the Sunflower Galaxy – فئة اجملرات

شني جيوبل Sean Goebel: غروب القمر على مونا 
كيا Mauna Kea Moonset – فئة القمر

 László Francsics: Blue Tycho فرانسيس الزلو 
– فئة القمر

يا زاي Ye Ziyi: الشفق من الطائرة – فئة الشفق 
القطبي
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