
د. رأفت جندي
المجلس  في  والقضاة  المستشارين  حضرات 

األعلى للقضاء المصرى العظيم 
هناك أشياء ال ُتطلب وال تأتى بالقوة، فال تستطيع 
ان تطلب من شخص ان يحبك أو يحترمك، ولكن 
ينافقك  ان  على  تجبره  او  منه  تطلب  ان  ممكن 
بهذا، فهل تطلبوا منا ان نحترم احكام القضاء ام 

ننافق؟ 
العمل  لكفاءة  تنظر  الدول هناك هيئات  في كل 
في أي مؤسسة وأنتم بالتأكيد لكم الصالحية للنظر 

في احكام القضاء. 
 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد
 بكائيات على »لحن النيل«
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المقدس.
كندا تخفض رسوم الحصول 

علي الجنسية للقصر
مجموعات من اليمين 

المتطرف بجانب الصينيين 
الكنديين  يطالبون جستن 

ترودو باالعتذار

الكيمياء ودورها في جسم 
االنسان

االرتيكاريا
عدد من مالك العقارات 
يطالبون الحكومة برفع 

االيجارات
أونتاريو تحظر بيع بعض 
السلع من الباب للباب 

اعتبارا من ١ مارس
كانت الشكوى األهم بعد 

انتهاء الزيارة
تحت شعار )دعونا نتمم 
العمل( أطلقت كارولين 

مولروني حملتها 
االنتخابية لقيادة حزب 
المحافظين في أونتاريو

أكذوبة استيراد الغاز من 
إسرائيل

هيكل وبطرس.. بين آلهة 
الحظ وآلهة الغضب

البيان على المعلم ....
الخمسه أزواج ....والسادس
 لصوصية  جماعّية ..ووقاحة

 التنظيف بالسوائل 
المضادة للبكتيريا »ال 

فائدة منه«
انا وحظي

رد على مقالة  ا. د. ناجى 
اسكندر

خواطر ايمانيه
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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



األعلى  للمجلس  »رسالة  مقال  تكملة 
للقضاء« ص1

في  موجود  غير  اتجاه  هناك  مصر  في 
تعقيب  انه ال  في  العالم  دول  الكثير من 
يفهم  ال  وبالتأكيد  القضاء،  احكام  على 
العامة سبب احكام القضاء في الكثير من 
حيثيات  على  يطلعوا  لم  ألنهم  القضايا 
التي تشكل  القضايا  الحكم، ولكن بعض 
رأى  قضية  عنها  ويقال  عاما  اهتماما 
لكي  اليكم  نلجأ  فأننا  الشك،  وتثير  عام 

تنظروا فيها. 

مزار  بنى  أطفال  قضية  في  نظرتم  هل 
على  بالسجن  فيها  عليهم  حكم  الذين 
ال  المصرية؟  للقوانين  مخالفة  قّصر 

اعتقد انكم لم تسمعوا عنها!

الذي  المسيحي  عيد  عم  قضية  أيضا 
ألف جنية  الصف 360  غرمته محكمة 
قبل  من  يملكه  ك��ان  ال��ذي  منزله  ألن 
عاما   15 من  أكثر  منذ  عنه  وتنازل 

ُيستخدم كنيسة.

الحكم  ه��ذا  حيثيات  في  تنظرون  هل 
 500 بالغرامة  الحكم  بحيثيات  مقارنة 
جنية والسجن سنة مع ايقاف الحكم على 
الذين اعتدوا على الكنيسة وحطموها؟!    

الحكم،  لوقف  االستئناف  هناك  بالتأكيد 
 360 يسدد  ان  له  البد  عيد  عم  ولكن 
ميعاد  حتى  طليقا  يظل  لكي  جنية  ألف 

االستئناف.

حضرات المستشارين والقضاة ان بعض 
هذا  يستسيغوا  لم  والمفكرين  الكتاب 
يقولون  ال  ولكنهم  يحترموه  وال  الحكم 
فهل  له،  باإلشارة  ويكتفون  هذا عالنية 
باحترام  النفاق  أم  االح��ت��رام  تطلبون 

القضاء؟

لهم  الذين  الكثيرين  أن  سرا  اذيع  لست 
قضايا مثل هذه يستطيعون طلب اللجوء 
للدول الغربية ويقابل طلبهم بالقبول، ألن 
مثل هذه القضايا تتم ترجمتها وعرضها 
على هيئات طلب اللجوء، وهذه االحكام 
قضاء  صورة  تشوه  القضاة  بعض  من 

مصر العظيم.

أن مثل هؤالء القضاة من مؤيدي القول 
عاجبه  مش  واللي  قضائنا  هو  »ه��ذا 

يهاجر كندا« 

وهل بعد أمثال هذه االحكام نتكلم عن أن 
بعض الجهات تشوه صورة مصر؟! 

قبل  من  شنودة  البابا  الحكيم  قال  ولقد 
»نحن الذين نعطيهم الفرصة« 

يأتوا  أن  المستثمرين  من  نطلب  وكيف 
ص��ورة  تهز  االح��ك��ام  وه���ذه  لمصر، 
اليه  يلجا  ربما  التي  المصرى  القضاء 

رجال االعمال االجانب في مرحلة ما؟!

 د. رأفت جندي

8164gindi@rogers.com  
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
لتصميم اعالنك اجلديد

 647 823 6779 
اواتصل باشرف اسكاروس

  (416) 659-8744

cell: 647-997 8417

هل يكون انسحاب ياتريك براون نهاية جلراح حزب 
احملافظني أم بداية لها؟؟

األهرام الكندي: تورنتو. يوم األثنني 
أنه  براون  باتريك  أعلن  فبراير   ٢٦
رئاسة  سباق  من  سينسحب 
توزيعة  بيان مت  احملافظني في  حزب 
الكندية  اإلعالم  وسائل  كل  علي 
أثارت  قضية  علي  الستار  ليسدل 
األخيرة  األسابيع  واسعا في  جدال 

داخل األوساط الكندية.

يري البعض أن انسحاب باتريك براون سيزيد من فرص كارولني ميرولوني علي املنافسه 
البعض  يري  بينما  أيليت٫  كرستني  وبني  بينها  ستكون  املنافسة  أن  البعض  ويعتبر 

األخر أن املنافسة ستكون بني داج فورد وكرستني. 

ولكن يبقي سؤال محيرا هل انسحاب باتريك براون نهايه للصراع الداخلي داخل حزب 
احملافظني في محافظة اونتاريو أم أنه بداية له؟؟؟. هناك العديد من الدوائر التي يشعر 
انتهاكا لقوانني  ان االنتخابات شهدت  الداخلية،  الذين كانوا مرشحني النتخاباتها 
ولوائح احلزب وشهدت أيضا انتهاكا لدستور احلزب. ومعظم املرشحني الذين انتهكت 
حملة  في  إزاحتهم  ستتم  فهل  براون.  لباتريك  املقربني  من  هم  القوانني  ألجلهم 
لتطهير احلزب من كل فريق باتريك؟؟؟. وهل سيتم فتح انتخابات داخلية جديدة داخل 
احلزب في الدوائر التي شهدت نوع من أنواع التزوير في انتخاباتها الداخلية؟؟. أم أن 
الوقت حيث لم  الوضع كما هو عليه نظرا لضيق  زعيم احلزب اجلديد سيبقي علي 
الباب  يظل  ؟؟  اونتاريو  في  البرملانية   االنتخابات  يوم علي  مائه  أقل من  يبقي سوي 

مفتوحا لكل االحتماالت في األيام القادمة.

لتصميم اعالنك اجلديد
647 823 6779 ahram.teeb a@gmail.co m

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744 (416)



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
نختلف سياسيا أه لكن لما مصر تحارب كلنا 
يعني  جيشنا  منك  أكتر  وممكن  زيك  جنود 

أوالدنا فال مجال للمزايدات.
مصطفي موسي 

لقبول  عليهم  ألشترطت  منك  كنت  لو 
الترشح للرئاسة الحصول علي عدد أصوات 

أكثر من األصوات الباطلة 
ترامب 

الصيف جاي والعيال هتاخد أجازة وعايزين 
نالقي ليهم فرص عمل، األمر محتاج سفرية 

للخليج ونرجع بكام مية مليار.
ريكس

األمن  الخروج  طلبت  إنك  قيل  أنه  بما 
لداعش من سيناء أحب أطمنك أننا هنخرجهم 

من الدنيا وما فيها وندفهم في سيناء.
جستين تردو

أنت تستحق لقب رئيس وزراء كندا اإلكثر 
مسخرة عبر تاريخها.
المحافظين بأونتاريو

هللا يستر علي انتخابات ٢٠١٨ ألن مستر 
براون جعل طريق االنتخابات ليس بنيا بل 

أسود ومنيل بستين نيلة.
باتريك براون 

كنت زي القطط بسبع أرواح بس الحمد هلل 
أخيرا غنيت لك بوداعك ومع ستين…….

الجالية القبطية
يومين  بعد  مسيسوجا  في  باتريك  زاركم 
استقال من قيادة الحزب زاركم في ماركهام 
حد  االنتخابات  سباق  من  انسحب  يوم  بعد 

يقوله يروح يعترف قبل ما يدخل الكنائس.
القضاء المصري

واللي  سنتين  أمك  بص  مطربة  حبستوا 
عري أمنا في الكرم أخد براءة والزم أقول 
يحيا العدل وإال أبقي خاين وعميل وإخواني 

مسيحي. 
الراقصة جواهر

تشربي  هتبطلي  مصر  رجوعك  بعد  أظن 
تقيل  أشربيه مغلي صعيدي  فتله  ابو  الشاى 

وبيستر.
فيدل كاسترو

وابنك  كوبا  رئيس  بقي  اخوك  صحيح  لو 
األسد  غلبت  تبقي  كندا  وزراء  رئيس  بقي 

والملك حسين والملك سالمان.
جرجس بارومي

بك  مهتمة  مش  الكنيسة  بايعاك  الدولة 
األقباط معظمهم ما سمعوش عنك لكن إطمن 
أبوك إللي فوق مش هينساك وال هيسيبك يا 

مظلوم.
مفتي الجماعة اإلسالمية

تري  يا  طيب  حالل  الفياجرا  أن  أفتيت 
تري  ويا  حريمي  فياجرا  فيه  أن  تعرف 

الحريمي حالل وال حرام؟؟ 
الخطيب

غير  دوري  في  يلعبوا  عايزين  األهالوية 
ينافسهم  منافس  عايزين  المصري  الدوري 

علشان يبقي للبطولة طعم.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

اعداد املنزل للبيع

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

يعتبر  الذى  الربيع  فصل  اقتراب  مع 
العقارات.  وشراء  لبيع  موسم  افضل 
والمشترى  البائع  من  كال  ينتظره  حيث 
عن  سواء  له  ويستعدون  السواء  على 
 egagtrom على  الحصول  طريق 
او  للمشتري  بالنسبة   lavorppaerp
اليك بعض  للبائع.  بالنسبة  المنزل  إعداد 
انتباه  لزيادة  للبيع  المنزل  إعداد  نصائح 
المشترى الجاد وسرعة بيع المنزل.)١( 
مستعملة.  الغير  المحتويات  من  تخلص 
اذا لم تستخدمها ألكثر من عام فغالبا لن 
تستخدمها. )٢( اذا أمكن، استأجر مخزن 
الزائدة.  االثاث  قطع  الية  وانقل  خارجى 
اقل.  بأثاث  وأوسع  اجمل  يبدو  المنزل 
)3( قم باإلصالحات البسيطة فى المنزل 
وتجديد الوان الحوائط بألوان فاتحة. )4( 
استثمر فى تجهيزات االضاءة. المشترى 
جيدا.  المضاء  للمنزل  اكثر  يستريح 
وغير  مرتبا  المطبخ  على  حافظ   )5(
دواليب  بترتب  قم  كثيرة.  بأشياء  مزدحم 
ودواليب  النوم  غرف   )stesolc(
)stenibac( المطبخ. )6( ازل الصور 
ال  ان  يفضل  حيث  والعائلية  الشخصية 
نفسه  يتخيل  اجعله  بل  المشترى  تشتت 
يعيش فى المنزل. )7( قم بتنظيف المنزل 
مختصين  بواسطة  والخارج  الداخل  من 
وتجنب الروائح النافذة للطبخ. )٨( جمل 
عنوان  ألنة  الخارج  من  المنزل  مدخل 

للداخل. 
   

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 
naser@estatesavvy.ca
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أمني خري الدين
لصوصية  مجاعّية ..ووقاحة

أحيانا، تُعرف األمور من خالل  أضدادها.
أو  األسود،  مع  بمقارنته  األبيض  فنعرف 
العكس. ونذكر أو نتذّكر الشخص الشريف إذا 

عرفنا المسؤول الفاسد المرتشي.
 ونعرف النزيه من خالل المسؤول اللص، 
واألموال  العامة،  المصلحة  على  المؤتمن 
العامة. وأحيانا نعرف المرء، من خالل مواقفه 
بالقيم واألمانة واألخالق والمبادئ،  والتزامه 

حتى لو كانت المبادئ سلوكية بسيطة نسبيّا.
     إننا خالل العقود األخيرة شهدنا كثيرا من 
رجاالت السياسة، من ذوي المبادئ المطاطية، 
يتلونون مع المناخ الزمي المرافق لفضائحهم 
شبه  اتهامات  من  ويخرجون  الحرباة،  تلّون 
وأكفهم   ضحايا،  بكونهم  يتبجحون  مؤكدة، 
من  وبحار  الصابون،  من  أطنان  بينما  نقية، 

المياه ال تنظف أكفهم الوسخة.
    ثّمة رجال في السياسة، أبعد ما يكونون 
باألمانة  وااللتزام  واالستقامة  النزاهة  عن 
والمسؤوليّة األخالقية، ليس فقط في سياساتهم 
العامة التي تحرك الشرور في العالم، وتعربد 
التوترات  وتخلق  الحروب  لتثير  لها،  بدا  ما 
في العالم، وتؤدي إلى قتل مئات األلوف من 
بالدا  وتدّمر  الضعيفة،  أو  الفقيرة  الشعوب 
األخالقيون  بأنهم  هؤالء  يتبجح  وشعوبا. 
واإلنسانيون في عالم  يقوده بلطجيون أمثالهم، 

يدعمونهم في مواقفهم ، وفي تعدياتهم. 
ومستقبله  حياته  يقّدم  َمن  أيضا  وهناك 
السياسي والوظيفي،  من أجل  النزاهة والقيم 

والمبادئ الشريفة والمواقف اإلنسانيّة.
  وعلى سبيل المثال، ال الحصر، واألمثلة 
التاريخ،  ألن  كلها،  لذكرها  مجال  ال  كثيرة، 
أيضا  مليئ  باللصوص،  مليئ  أنه  كما 
مَمن   بعض  بذكر  سأكتفي  لذلك  بالشرفاء، 
تحّملوا مسؤولية أخطائهم،  لنرى من خاللهم 
اللصوص الوقحين الذين بوقاحتهم ال ترمش 
عيونهم خجال، ويتباكون على أنهم مطاردون 
وضحايا، واالتهامات تنهال يوميّا، لتثبت أنهم 

متمرسون بالفساد بشكل عائلي وجماعي.
استتقال  الجاري  فبراير/شباط  شهر  *في 

وزير بريطاني من منصبه، ألنه تأخر عن
   جلسة البرلمان خمس دقائق.

قدم  الثاني،  نوفمبر/تشرين  شهر  *وفي 
وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون،

    استقالته بسبب تصّرف غير الئق، خالل 
لقاء تلفزيوني.

دير  أردفان  هولندا  خارجية  وزير  وقّدم   *
سييور استقالته على خلفية مزاعم أنه

   كذب. 
فييرا،  جيدل  البرازيلي،  الوزير  وقّدم   *

المسؤول عن العالقات مع الكونغرس،
   استقالته إثر اتهامه  بأنه مارس ضغوطا 

على وزير آخر، للحصول على موافقته
   على استثمار عقاري.

وزراء  أربعة  استقال    ٢٠١4 عام  *وفي 
بريطانيين بسبب فضائح  ماليّة ال تتعّدى

    فاتورة الهاتف. 
الزراعة   وزير  استقال   ٢٠٠7 سنة  *في 

الياباني لتورطه في فضيحة  ماليّة. 
   واستقالت نائبة وزير  الخارجية الياباني  

بوكيكو سكاموتو  لتوّرطها في فواتير
   انتخابيّة. 

*في ديسمبر ٢٠٠4، استقال وزير داخليّة 
بريطانيا بعد العثور على رسالة بريد 

على  للحصول  بطلبه  تتعلّق  الكتروني    
تأشيرة دخول لمربية تعمل بمنزله. 

*استقال شوقي العيسى  وهو وزير فلسطيني  
بسبب الفساد الُمتفّشي. 

الدفاع   وزير  استقال   ٢٠١١ سنة  في   *
البريطاني بسبب صداقته مع رجل له

   مصالح تتعلق بشئون الدفاع. 
*واستقال الشيخ الدكتور محمد صباح السالم 

الصباح من منصبه كنائب لرئيس
بعد  للخارجية  الوزراء ووزيرا  مجلس     

فضيحة حول تحويل مليونية إلى 
  الخارج.

دبفيد  آيسلندا  حكومة  رئيس  *واستقال   
وتهرب  ماليّة  مخالفات  بسبب  سيجمندور  

ضريبي.
استقال إسحق رابين من  *في سنة ١977 

رئاسة  الحكومة، بعد انكشاف حساب
   تديره زوجته في الواليات المتحدة خالفا 

للقانون.
بسبب  أسترالي   وزراء  رئيس  *واستقال 

»فضيحة السكرتيرة«.
التواضع والنزاهة لن طيل في   ومن باب 
عبد  من  وطلبه  الناصر  عبد  موقف  شرح  
الحكيم عامر االستقالة بسبب زواجه من الممثلة 
برلنتي عبد الحميد، رغم أن ذلك أمر شخصي 
، وزواج شرعي،  وسأكتفي  أيضا بالتلميح 
الرئيس،  ألخذه قرضا  اإلنسان،  هذا  لنزاهة 
تكاليف  ليغطي  جنيه  بمبلغ 7٢٠٠  البنك  من 
ابنته، وتلميحه لزوجته إن رغبت في  زفاف 
التي  الملعقة  بأن  لها،وألبنائه  فستان  شراء 
يأكلون بها والكرسي الذي يجلسون عليه هما 

ملك للدولة.
 مع هذه العدد البسيط من المواقف المبدئية 
والنزاهة، والمسؤولية الحقيقية ، يمكن معرفة 
ويُطلبون  التهم،  عليهم  تنهال  الذين  معدن 
يتمسكون  وقاحة   وبكل  أسبوعيا،  للتحقيق 
لم  كأنه   يتذاكون،  أو  ويتغابون  بمناصبهم  
يفت عليهم زماٌن، كانوا يجب أن يستقيلوا به 
، إن لم يكن  من الضروري، أن يكونوا خلف 

القضبان.   
٢6/٢/٢٠١٨

يف كندا: نام املريض يف دورة مياة باملستشفي فأجربت 
وسائل اإلعالم وزير الصحة علي االستقالة

في  تورنتو.  الكندي:  األهرام 
مدينة  وتحديدا  اونتاريو  مقاطعة 
 4٠٠ بعد  علي  الواقعة  سيدبري 
متر شمال تورنتو، ذهب رجل يبلغ 
يشكو  سنة   7٠ حوالي  العمر  من 
لم  للمستشفي.  الظهر  في  أالم  من 
فوجدت  مكانا   بالمستشفي  يكن 
المياة،  دورة  في  الحل  المستشفي 

فتم وضع سرير بدورة المياة وتم معالجة الرجل لمدة ١3 يوما داخل هذه الغرفة.

القصة كشفت عنها فرانس جيليناس عضو برلمان اونتاريو عن دائرة نيكل بلت الواقعة 
التواليت بجوار سرير  في سيدبري. وقامت بنشر صورة للغرفة والتي ظهر فيها قاعدة 
فبراير  من  الرابع  في  بدأت  يوما   ١3 المريض  قضي  كيف  أردي  ال  وقالت  المريض. 

الجاري مجبرا علي تلقي العالج في هذه الغرفة.

بعد اإلعالن عن الفضيحة أعلن وزير الصحة إيريك هوسكينس بأنتاريو عن استقالته من 
الوزارة كما أعلن أنه لن يرشح نفسه في االنتخابات القادمة في دائرة سان بول في وسط 
المدينة والتي يمثلها منذ سنة ٢٠٠9، حدث هذا في نفس يوم اإلعالن عن الفضيحة التي 
حدثت في مستشفي سيدبري.  بينما أرجعت جريدة تورنتو صن أن سبب االستقالة انه تم 
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هرعت لتلحق بالقطار الذي يغادر 
وازدحامها  بكل ضوضائها  المدينه 
وضجيجها لبلده ريفيه هادئه يستسلم 

سكانها للنوم مع غروب الشمس.
كانت تجربه مختلفه  تحمل معها 
شئ  كل  كان  للحياه.  مختلفا  طعما 
ذلك  هي  اقتحمت  ان  الي  ساكن 
الذي  خطواتها  بصوت  السكون 
شعرت  الساكنه.  القريه  ليل  يشق 
جسدها  في  تسري  خفيفه  ببردوه 

جعلتها تسرع اكثر.
وما ان دقت الباب الخشبي القديم 
يسكن  عجوز  امرأه  وجدت  ان  اال 
المشرق  وجهها  تجاعيد  بين  الحب 
الجده  احضان  من  اجمل  وما 
عبق  يحمل  البيت  كان  وحنانها.. 
األصيل.  الزمان  ورائحه  التاريخ 
لبيت جدتها  السنويه  كانت زيارتها 
هي وقودها السنوي الذي تشعل به 
قنديل حياتها لبقيه العام. يبدأ يومها 
للشمس  شعاع  اول  ظهور  قبل 
هدوء  في  جدتها  تفعله  ما  ترقب 
اليوم  طقوس  بكل  وتستمتع  ومتعه 
التي يمارسها الجميع ببساطه ودون 
افتعال. وكانت تسعد جدا بالجلوس 
الطعام  مائده  علي  جدتها  بجوار 
تناول  قبل  الجده  لصاله  وتستمع 

الطعام. 
وكان فقط ما يحزن قلبها هومقعد 
عليه.  يجلس  يعد  لم  الذي  الجد 
فارغا.  البيت  في  من  كل  وتركه  
بينما هوحقا لم يكن بفارغا وان كان 
أحببناه  شخصا  وجود  من  خلي  قد 
الجد  رائحه  يحمل  مازال  انه  اال 
وخبرة السنين وحزن االيام ومرار 
 .. الفراق وعبق األصاله والتاريخ 
اليه  النظر  تطيل  ما  كثيرا  كانت 
وكأنها تتخيل جدها الغالي بضحكته 
تخلومن  ال  التي  وكلماته  المعهودة 

النكته الممزوجه بالحكمة...
شعرت بوخزه في قلبها وتحولت 
تجلس في  التي  الي جدتها  بنظرها 
أرادت  وكأنها  االخري.  الجهه 
الجده  صوره  من  عينيها  تمأل  ان 

الحنون.
...........

وبعد سنوات من الزياره السنويه 
هدوء.  في  الجده  رحلت  المعتاده 
وأتي موعد الزياره التاليه فهرعت 

الفتاه للسفر كما تعودت. 

تفاصيله  هوبكل  كما  البيت  كان 
واحدا  شيئا  اال  ورائتحه ومالمحه. 
وهو  اال   ، المره  تلك  تغير  ايضا 

مقعد الجده.
جلست لتجد المقعد فارغا ؛ 

فارغا من وجود انسانه أحببناها 
الحياه  معاني  كل  يحمل  ولكنه 
ولكنه  القلب  نبض  من  وفارغا 
خالياً   . االنسانيه  معاني  كل  يحمل 
الجده  ولكنه يحمل كل معاني  من 
تحملهما  كانت  التي  والحنان  الحب 

بين أحضانها الدافئه...
 

تأملته بعين دامعه ومبتسمه. 
تتأمل  حولها  ونظرت  انتظرت 

كل الجالسين  
جدتها  لمقعد  بعينيها  عادت   ثم 
وتحضنه  بيديها  تلمسه  الخالي. 
حتي  ببصيرتها  وتتمعنه  بقلبها 

أيقنت انه خالي وليس فارغ.
أمعنت في التأمل. تحدثت اليه في 

صمت.
أرادت ان ترسل رساله لنا جميعا 
كان  فحواها... تمسكوا بكل الدقائق 
مع  فيها  تجلسون  التي  والثواني 

أحبائكم.
أمعنوا النظر اليهم وهم جالسون 
تصير  ان  قبل  مقاعدهم  فوق 

مقاعدهم خاليه من حولنا! 
لم تكن تعلم هل أحبت تلك المقاعد 

ام كرهتها ام اشفقت عليها ؟
هوانها  منه  تأكدت  ما  وكل 
خالي  مقعد  كل  الي  النظر  أطالت 
بعين مبتسمه ودامعه.. بقلب حزين 
وغاضب..  حالم  بعقل  ومتأمل. 

بنفس حائره وثائره..
 

تحمل  مازالت  مقاعد  من  كم 
نفوساً غاليه فماذا لونحتضنها بشده 

ماذا ان نتأملها بعمق 
بفرح 
بحب 

يجلسون  َمْن  ِمْن  تفرغ  ان  قبل 
عليها 

 
قد  الحياه  ان  لنجد  ونعود... 
موائدنا   أسفل  الفتات  لنا  استبقت 
حول  يتواجدون  كانوا  من  لتأخذ 

موائدنا... 
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قرار احلرب يصدر

ادوارد يعقوب
قد  األولى  الطلقة  ان  اباأيبان: 
عبد  غلق  الن  فعال  اطالقها  جرى 
الناصر خلليج العقبة هو عمال من 

اعمال احلرب

سفن  تدفق  عن  تقرير  وصله 
الى  االمريكي  السادس  لإلسطول 

قرب احلدود اإلسرائيلية

فسر املراقبون هذه اخلطوة مبثابة 
العسكرية  العمليات  ببدء  قرارا 

ضد مصر

االمريكي  االسطول  قائد   
حلماية  مستعد  يقول:  السادس 

إسرائيل من اي هجوم عليها

خداع  عملية  بعد  املشير 
في  بالغنا  اننا  إسرائيلي: »يظهر 
كفاءة الطيران اإلسرائيلي« بينما 

عبد الناصر يكتشف ذلك

التحذيرات  هذه  كل  ورغم 
الناصر  عبد  الواضحة،  والعالمات 

لم يتراجع عن قرارة املتهور

التاريخي  السرد  الستكمال 
عام  يونيه  حرب  قبل  ما  ألحداث 
ديجول  الرئيس  كان  وستون،  سبعة 
رئيس فرنسا في ذلك الوقت قد ذكر 
في مذكراته ان بن جوريون رئيس 
سابق  وقت  في  أبلغه  قد  إسرائيل 
حدودها  توسيع  في  إسرائيل  رغبة 
ديجول  وناشده  فرصة  اقرب  في 
ملتزمة  فرنسا  وان  ذلك  يحاول  اال 
في  إسرائيل  دولة  على  بالمحافظة 
البقاء ولكنها لن تشجعها على غزو 
اباأيبان  يذكر  و  االخرين  اراضي 
هذا  في  إسرائيل  خارجية  وزير 
إسرائيل  جهود  اطار  وفى  الوقت 
هجومها  لتقبل  العالم  ساسة  لتهيئة 
العسكري على مصر أنه قام بزيارة 
باريس في ٢4 مايو واالجتماع مع 
بصوت  قائال  بادرة  الذى  ديجول 
الحرب«  بشن  تقوموا  »ال  مرتفع: 
وابلغة اباأيبان ان إسرائيل قد تضطر 
للحرب اذا أجبرت على ذلك فأجابه 
ديجول: ولكن على إسرائيل ان ال تبدأ 
بالطلقة األولى، فكان رد اباأيبان: ان 
الطلقة األولى قد جرى اطالقها فعال 
العقبة  لخليج  الناصر  الن غلق عبد 
هو عمال من اعمال الحرب«.  وبعد 
ذلك توجهه اباأيبان الى لندن ويقول 
انه وجد االنجليز يشجعون إسرائيل 
فى  مصر.  على  الحرب  شن  على 
٢5 مايو تلقى عبد الناصر تقرير من 
وزارة الداخلية تفيد ان عملية بدأت 
األمريكيين  الرعايا  لترحيل  بهدوء 
الناصر  عبد  فهم  في مصر. وطبعا 
االمريكان  ان  واضحة  عالمة  انها 
يعرفون بقرب هجوم اسرائيلي على 
عبد  عرف  اليوم  نفس  وفى  مصر. 
الناصر بدعوة االمريكان الى انشاء 
االساطيل  فيها  تشترك  بحرية  قوة 
في  البحرية  دول  من  لعدد  الحربية 
المالحة  للتدخل لحماية حرية  العالم 
السفن  حماية  اي  العقبة  خليج  في 
اإلسرائيلية من قرارات عبد الناصر 

تقرير  وأيضا  المرور.  من  بمنعها 
الى  منسوبة  معلومات  يتضمن  آخر 
مراقبي  كبير  »ادبول«  الجنرال 
»ان  ضباطه  من  لعدد  قوله  الهدنة 
األن«.  للحرب  متشوقة  إسرائيل 
الناصر  عبد  وصل  مايو   ٢6 وفى 
تقرير من وحدات استطالع البحرية 
لإلسطول  سفن  تدفق  عن  المصرية 
السادس االمريكي الى قرب الحدود 
اإلسرائيلية. وفى ٢٨ مايو عقد عبد 
حضره  صحفيا  مؤتمرا  الناصر 
األجانب  الصحفيين  من  كبير  عدد 
ووكاالت األنباء ويقول عبد اللطيف 
إجابات  في  الحظ  انه  البغدادي 
الصحفيين  اسئلة  على  الناصر  عبد 
موقفه  في  تشدده  من  زاد  قد  انه 
بالنسبة للمالحة البحرية في مضايق 
السفن  بمرور  السماح  وعدم  تيران 
أيضا  السماح  وال  بها  اإلسرائيلية 
الى  االستراتيجية  المواد  بمرور 
كانت!!.    سفن  اي  وعلى  إسرائيل 
وفى اول يونية تشكلت في إسرائيل 
وطنية  وحدة  بوزارة  سمى  ما 
وزيرا  ديان  موسى  الجنرال  وعين 
هذه  المراقبون  فسر  وقد  للدفاع. 
العمليات  ببدء  قرارا  بمثابة  الخطوة 
في  تشرشل  ذكر  وقد  العسكرية. 
كتابه حرب األيام السته: »ان قرار 
الحرب اتخذ اول يونية ١967 بعد 
معاهدة  وان  مباشرة  ديان  تعيين 
االردني  المصري  المشترك  الدفاع 
لإلسراع  المباشر  السبب  هي  كانت 
بإصدار هذا القرار. وان اول عمل 
ليأخذ  العالم  خداع  هو  ديان  به  قام 
الضرورية إلسرائيل  المفاجأة  زمام 
أقل  مقابل  نصر  على  والحصول 
عدد ممكن من الضحايا اإلسرائيليين 
ومن هنا فقد أشيع في إسرائيل على 
اإلسرائيلية  القوات  ان  نطاق  أوسع 
في  اسبوعان على حشدها  مر  التي 
الصحراء والتي تتوقع أمر الهجوم.. 
ان  يسرها  سوف  القوات  هذه  ان 
تعلم ان الحكومة التي دخلها ديان قد 
قررت أال تبدأ الحرب، وقد حاولوا 
شخصية  وكانه  ديان  إظهار  بذلك 
من  غيره  على  تمتاز  ال  مدنية 
المدنيين اال بأنه محل ثقة ال أ كثر«. 
افردت جريدة  يونية  وفى صباح ٢ 
رئيسيا  عنوانا  القاهرية  االهرام 
إسرائيل  في  صامتا  أنقالب  يقول: 
مساء  وفى  حرب«.   بوزارة  يأتي 
نفس اليوم وبعد اجتماع لقادة الجيش 
مع عبد الناصر سنفرد له حلقة كاملة 
الكثير  كشف  في  القصوى  ألهميته 
قام  التي  والمغاالطات  التزوير  من 
اليوم  نفس  في  الناصر،  عبد  بها 
أصدر المشير عامر إشارة الى القادة 
تقول: » لقد شكلت إسرائيل وزارة 
حرب أمس، وقد أصبحت العمليات 
على األبواب، وخصوصا بعد دخول 
وتوقيع  العربي،  الخط  في  األردن 
قد  مما  المشترك،  الدفاع  معاهدة 
تنفيذ  في  لإلسراع  إسرائيل  يضطر 
يُخطر  عملياتها في مواجهة مصر. 
نشوب  باحتماالت  الضباط  جميع 
المعلومات«.  هذ  القتال على ضوء 

عبد  تلقى  اليوم  نفس  مساء  وفى 
من  نيويورك  من  تقريرا  الناصر 
فيه:  يقول  القوني  محمد  السفير 
باألمم  االمن  مجلس  رئيس  »قابلت 
في  وقال  طلبه  على  وبناء  المتحدة 
لألمم  القانوني  المستشار  حضور 
غلق  تعتبر  إسرائيل  ان  المتحدة: 
عمال  سفنها  وجهه  في  العقبة  خليج 
عدائيا يسمح لها بعمل حربي مضاد 
ثم نصحني بالعدول عن قفل الخليج 
وإن كان ممكنا التراجع عن القرار؟ 
وقد اجبته اننا مصممون على ذلك. 
عبد  تعليمات  على  بناء  هذا  )كان 
الناصر(. وفى ٢ يونية عاود السفير 
فيها:  يقول  برقية  بأرسال  القوني 
هدوء«  فترة  هو  االن  »المطلوب 
وهو يقصد إعطاء رسالة مبطنة لعبد 
آمن  مخرج  إيجاد  بمحاولة  الناصر 
لمصر للخروج من أزمة منع السفن 
اإلسرائيلية ألنه ال يجرؤ ان يعارض 
له  يبين  او  صراحة،  الناصر  عبد 
وفى  هذا.   قراره  خطورة  مباشرة 
يوم ٢ يونية كان الدكتور مصطفى 
كامل على موعد لمقابلة »دين راسك 
وبعث  االمريكي  الخارجية  وزير 
وزير  »سألت  فيها:  جاء  ببرقية 
تصريح  عن  االمريكي  الخارجية 
منشور في الصحف اليوم ومنسوب 
االمريكي  االسطول  قائد  الى 
السادس في البحر المتوسط جاء فيه 
اي  من  إسرائيل  لحماية  مستعد  انه 
تعليمات  ينتظر  وهو  عليها  هجوم 
مباشرة من الرئيس جونسون رئيس 
الواليات المتحدة. ورد راسك انه لم 
التصريح، وعلى اي حال  يقرأ هذا 
التصريحات  على  نتكلم  دمنا  وما 
العرب  مطالبة  االنصاف  فمن 
التي  التصريحات  عن  بالكف  أيضا 
التهابا ثم أضاف انهم  تزيد الموقف 
دون  للحيلولة  الجهود  بكل  يقومون 
ان تبدأ إسرائيل بالحرب ثم قال: ان 
الموقف ملتهب وليست من مصلحتكم 
فيه،  لألشتعال  قابلة  مواد  سكب 
المتحدة  الواليات  تهاجم  وصحفكم 
الهجوم.  هذا  عن  تكف  ان  بد  وال 
بالجهاد  يطالبون  من  أيضا  وعندكم 
وفى  خطيرا«.  الموقف  أصبح  وقد 
نفس يوم ٢ يونيه وامعانا في الخداع 
الطائرات  تأخرت  اإلسرائيلي 
العتراض  دقيقة   ١4 اإلسرائيلية 
حلقتا  مصريتين  استطالع  طائرتا 
فوق الحدود اإلسرائيلية المصرية ثم 
االسرائيلي  الجوي  المجال  اخترقتا 
قصدت  حيث  الجنوب  اقصى  في 
انها  توحى  قوات  وضع  إسرائيل 
الجنوب  من  أساسا  مصر  ستهاجم 
في اتجاه خليج العقبة كما حدث في 
الطائرات  وتعمدت    ١956 عام  
الوصول  تستطع  لم  بانها  اإليحاء 
الطائرات  بها  التي  االرتفاعات  الى 
هوك  صواريخ  وكذلك  المصرية 
انطباعا  تعطى  بحيث  اطلقت  التي 
الوصول  الى  مقدرتها  عدم  على 
المصرية،  الطائرات  ارتفاع  الي 
للمشير  بتقديرات خاطئة  مما أوحى 
عامر الذى اسرع الى ابالغ الواقعة 

»يظهر  بقولة  معلقا  الناصر  لعبد 
الطيران  كفاءة  في  بالغنا  اننا 
اإلسرائيلي« ولكن عبد الناصر عبر 
المعلومات.  لهذه  تصديقه  عدم  عن 
من الغريب ورغم ذكاء عبد الناصر 
والعالمات  التحذيرات  هذه  وكل 
الواضحة، ان عبد الناصر لم يتراجع 
الخليج  بغلق  المتهور  قرارة  عن 
مواجهة  اخطار  من  لشعبة  حماية 
اساطيل دول كبرى ال تستطيع دولة 
الى  باإلضافة  مواجهتها  مثل مصر 

جيدا  يعلم  الذي  االسرائيلي  الجيش 
تفوقه على الجيش المصري. 
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الصعب  المشهد  ذلك  امريكا  شمال 
عندما  لكثيرين  المرعب  المزعج 
المنازل  أعالي  إعصار  يضرب 
نازعا إياها تاركا المنزل بال سقف 
في  نقول  وكما  بداخله.  ما  يحمي 
ال  اسرار  البيوت  الشعبية:  امثالنا 
يعلم ما بداخلها عندما تغلق األبواب 
حقيقة  فعال  وهذا   ، ساكنيها  سوي 
حالي  يعلم  فال  بها،  نقر  جميعنا 
سواي ومن يسكن معي تحت سقف 
واحد. يقول كاتب مزمور 9١ : 9 
انه جعل العلي مسكنه، اي انه مكان 
والهدوء  والشبع  والحماية  الراحة 
ففي  واالمان.  والسالم  واالستقرار 
المسكن نأكل وننام ونتناقش ونعيش 
مسّكن  اسم  نطلق  ال  فنحن  حياتنا. 
او منزل او بيت علي المقابر مثال 
مسّكن  فكلمة  الموتى.  يرقد  حيث 
واالفعال  المعاني  من  الكثير  تعني 
والسالم  االستقرار  علي  تنم  التي 
فكون  والحياة.  والشبع  والراحة 
كاتب المزمور يسكن في الرب هذا 
يعني ان راحته وسالمه واستقراره 
وحياته  وشبعه لن يكون في شخص 
او شيء سواه، فعالقته بالرب االله 
او  األخ  او  األب  قرابة  جدا  قريبة 
الزوج او الصديق الذي يسكن معه 
أكده  قد  ما  وهذا  البيت،  نفس  في 
كان  عندما  المسيح  يسوع  الرب 
بالجسد بيننا يعيش حيث قال:« ان 
ويحبه  كالمي،  يحفظ  احد  احبني 
نصنع  وعنده  نأتي  واليه  ابي، 
هذا   .)٢3  :  ١4 يوحنا   ( منزال« 
في  سكنت  اذا  انك  عزيزي  يعني 

روحيات6
جعلت العلي مسكنك  

د. روز غطاس
فيك  سيسكن  ايضا  هو  االله  الرب 
حفظت  اذا  منزال  ويصنع  ويرتاح 
وصاياه وكالمه وفوق الكل أحببته 
قدرتك  وكل  وفكرك  قلبك  كل  من 
قبل  به  وعد  ما  وهذا  ونفسك، 
الصليب  بعد  السماء  الي  صعوده 
قبلوه  الذين  لكل  منازلها  سيعد  انه 
واحبوه ) يوحنا ١4 : ٢( حتي انه 
بعد انتهاء العالم وموتهم يستريحون 
كما  محضره  في  ايضا  االبدية  في 
كانوا في االرض كذلك في السماء. 
المسيح  في  تعيش  عزيزي  هل 
والمسيح يعيش فيك؟ اذا كنت كذلك 
االلهي  بحضوره  تستمتع  سوف 
أعده  الذي  المسكن  في  االبدية  في 
وسرعة  ظهوره  يحبون  الذين  لكل 
الرب يسوع لن يجد  ان  ام  مجيئه. 
في  فيعيش  المنزل  في  مكانا  له 
مذود البقر والحمير مثل يوم ميالده 
الجسدي كما وصف لنا )انجيل لوقا 
وقمطته  البكر  ابنها  فولدت    7  :٢
واضجعته في المذود اذ لم يكن لهما 
المسيح  هل  المنزل(.  في  موضع 
يسوع له مكان في حياتك وموضوع 
فيه  ترتاح  الذي  ومسكنك  اهتمامك 
عاش  صالح  شخص  مجرد  انه  ام 
انتهت  رسول  او  نبي  او   ، قديما 
االله  الرب  هو  انه  ال  رسالته. 
ذراعيه  الفارد  الجسد  في  الظاهر 
يدعوك للراحة فيه فهو الوحيد الذي 
المتعبين  جميع  يا  الي  تعالوا  قال: 
اريحكم)متي  وانا  االحمال  وثقيلي 

 .) ١١ : ٢٨

فى  غالى  باشا  بطرس  ُولد 
القاهرة بقسم عابدين يوم األربعاء 
ألحقه  ١٨45م.  أكتوبر   ١5
بمدرسة  نيروز  بك  غالى  والده 
المعروفة  القبطية  السقايين  حارة 
وهو  األصالح  أبى  مدرسة  باسم 
 –  ١٨١6( الرابع  كيرلس  البابا 
١٨6١م( البطريرك ١١٠، فظهر 
سنه.  حداثة  على  وذكاؤه  نبوغه 
قد  كان  عمره  من  العاشرة  فى 
والفرنسية،  العربية  اللغتين  تعلم 
وفى سن الثانية عشرة درس اللغة 
اإليطالية فأحسن التكلم بها فى عام 
بالمدرسة  ذلك  بعد  التحق  واحد. 
المرقسية الكبرى باإلزبكية فأتقن 
إلى  إنتقل  ثم  الفرنسية،  اللغة  بها 
باشا  فاضل  مصطفى  مدرسة 
فأتم بها دروسه وتفقه فى اللغتين 
تخرجه  بعد   . والفارسية  التركية 
حارة  بمدرسة  مدرساً  عمل  فيها 

وأنتظم  أستقال  القبطية.  السقايين 
فى سلك مترجمى نظارة الخارجية 
رفاعة  تالميذ  من  كانوا  الذين 
ثالث  فقضى  الطهطاوى،  رافع 
الترجمة  فى  فيها  برع  سنوات 
براعة جعلته موضع الثقة فى كل 
عمل يراد ترجمته. إجتاز إمتحان 
عام  اإلسكندرية  تجار  مجلس 
بعدها  ُرقى  فيها،  فعينوه  ١٨67م 
إلى وظيفة باشكاتب، وحين أسست 
فى  المختلطة  المحاكم  الحكومة 
عام ١٨73م، تم تعيينه رئيساً للقلم 
العربى والترجمة بها، ثم سكرتيراً 
عاماً لنظارة الحقانية، وأخذ يتدرج 
ثم  الحقانية  لنظارة  وكياًل  حتى 
للخارجية،  فناظراً  للمالية  ناظراً 
ُعين   ١9٠٨ نوفمبر   ١٢ وفى 
وناظراً  النّظار  لمجلس  رئيساً 

للخارجية.

باشا  نوبار  حركة  قامت  عندما 
فى  القضاء  نظام  توحيد  بقصد 
باشا  بطرس  على  أعتُمد  مصر 
المختلطة  القوانين  تحضير  فى 
الفرنسية  القوانين  على  باإلعتماد 
فأشتغل مع قدرى باشا فى ترجمة 
شكلت  وعندما  القوانين.  تلك 
نواب  إلختيار  لجنة  الحكومة 
أُنتخب  النيابة  ومساعدى  القضاء 
ويذكر  لها.  رئيساً  باشا  بطرس 

كتابه  فى  هيكل  حسين  محمد  د. 
أن  وغربية«  مصرية  »تراجم 
بطرس باشا كان على ذكائه وقوة 
إرادته رجل سلم وعمل مطمئن« 
وفى سنة ١٨99 وّقع مع إنجلترا 
 – السودان  إتفاقية  يناير   ١9 فى 
كانت  التى   – هيكل  د.  يقول  كما 
فى  خصومه  به  حاربه  ما  بعض 
حياته. وهنا يسجل د. هيكل قائاًل: 
»وقد نعجب إذ نرى بطرس باشا 
 ١٨99 سنة  فى  يكن  ولم  غالى 
مع  متضامناً  للخارجية  ناظراً  إال 
سياسة  فى  النظار  زمالئه  سائر 
وزر  وحده  يحمل  العامة  الدولة 
هذه األتفاقية. فإخالء السودان فى 
سنة ١٨٨4 بأمر إنجلترا وأستعادة 
أيضاً  إنجلترا  بأمر  ذلك  بعد  فتحه 
لم يكن من عمل نظارة الخارجية 
مجلس  عمل  من  كان  بل  وحدها، 
هيكل:  د.  يقول  ثم  كله«.  النظار 
»للتاريخ حكماً آخر تجب المجاهرة 
به إحقاقاً للحق، فمصر يوم إتفاقية 
السودان كانت تابعة لتركيا وكانت 
ال تستطيع أن تمضى أتفاقاً تنقص 
أى  على  سيادتها  أو  سلطتها  من 
جزء من األجزاء التابعة لها«. وقد 
حكومة  المصرية  الحكومة  أبلغت 
بما يجرى، وبالرغم  العالى  الباب 
الكتابة إال أن الحكومة  من تكرار 

قرأت لك 
جنوى غاىل

شجاعة ممارسة االميان
By Amber

تتطلب  صعبة  صفة  الشجاعة 
ليست  والشجاعة  هللا  في  الثقة 
سهلة او مريحة وكما أن االيمان 
الشجاعة  فإن  الشجاعة  يتطلب 
لنا  ويحكي  االيمان  تتطلب  أيضا 
الكتاب المقدس عن أمراة شجاعة 
فهي  االرجوان  بائعة  ليديا  وهي 
سيدة عمل ناجح في االمبراطورية 
الرومانية التي يهيمن عليها الذكور 
من  لكثير  وملهمة  رائدة  وهي 
معرفتنا  عدم  من  وبالرغم  الناس 
تظهر  ولكن  حياتها  عن  بالكثير 
المحفوف  قرارها  في  شجاعتها 
بولس  ألستضافة   بالمخاطر 
خروجهما  بعد  منزلها  في  وسيال 
مركزا  أصبح  والذي  السجن  من 
ليديا  تنظر  لم   ، المسيحي  للعمل 
الي سالمتها او راحتها بل أقدمت 
في  لالقامة  سجينين  دعوة  علي 
منزلها وكانت تدرك تماما مقدار 
بها  سيحل  الذي  والتعب  الضيق 
من  لقد خرجت   ، هذا  جراء  من 
 ، هللا  مشيئة  لتنفذ  راحتها  نطاق 
في  كمتدرب  أعمل  كنت  وعندما 
عن شخص  كتبت  مسيحية  مجلة 
حياته  وتغيرت  مسيحيا  أصبح 
وبعد  للمسيح  تابعا  واصبح  تماما 
تلقيت  المجلة  نشر  من  إيام  عدة 
)نحن  قال  ما  شخص  من  تهديدا 
وستكون  حذرا  فكن  نراقبك 
مثل  كتبت  إذا  خطر  في  حياتك 
هذه  هزتني  وقد   ) القصص  هذه 
التهديدات اللفظية ولكن العديد من 
المسيحيين يواجهون الطرد والقتل 
ولكن  أيمانهم  بسبب  فقط   ليس 
الذي  االلهي  الحياة  نمط  بسبب 
يعيشونه ،  والشجاعة ليست هي 

فقط  كما نظن هي  في االعمال 
ابسط  تكون  قد  ولكنها   البطولية 
من ذلك فهي الثبات علي ما تعتقده  
والتمسك به للنهاية ،   وقد يكون 
باالعمال  للقيام  مبكرا  االستيقاظ 
اليومية شجاعة وقد تكون الشجاعة 
في الصمت او في التحدث او في 
االنتظار او في الثبات في مكانك 
تشبه  ال  قد  وشجاعتك   ، المتعب 
منا  لكل  ألن  االخرين  شجاعة 
ومواهب  ونقاط ضعف  قوة  نقاط 
ان  منك  يقتضي  وما  فريدة 
شجاعة  يبدو  ال  قد  شجاعا  تكون 
لصديقك او جارك ، والشجاعة ال 
تعني تقليد االخرين بل ان تسعي 
وحسدك  غيرتك  من  للتخلص 
الشجاعة  ولتمارس   ، لالخرين 
في حياتك يجب أن تواجه متاعبك 
و  االخرين  متاعب  من  بالتخفيف 
الناس  مع  الحديث  من  تخاف  اال 
بدراسة  ذلك  وواجه  ايمانك  عن 
شجاعا  كن  ،و  المقدس  الكتاب 
الصعبة  العالقات  مواجهة  في 
 ، القاسي  والدك  لتحب  وشجاعا 
غير  صديقك  لتسامح  وشجاعا 
الوفي وشجاعا لتتواصل مع افراد 
أسرتك البعيدين ، وتواصل تعليم 
وتهذيب نفسك و )لتتشدد ولتتشجع 
قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب ( 

مزمور3١–٢4
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التركية لم ترد. فإذا كان قد حدث 
بعد ذلك – كما يقول د. هيكل – 
اإلنجليزية  السلطة  أستفادت  أن 
وليت  التى  الوزارات  من ضعف 
الحكم فى مصر، فليس الذى وّقع 

األتفاق مسئواًل عن شئ منها. 

حادث  وقع   ١9٠6 عام  فى 
محكمة  وتشكلت  دنشواى 
بطرس  برئاسة  مخصوصة 
وزيراً  كان  الذى  غالى  باشا 
وزير  لغياب  بالنيابة  للحقانية 
الحقانية باإلجازة، وتمت محاكمة 
قرية  سكان  من   5٢ لعدد  سريعة 
المحكمة  فى  وشارك  دنشواى 
باشا  فتحى زغلول – شقيق سعد 
مصر  محكمة  رئيس   - زغلول 
اإلبتدائية وثالثة من كبار الضباط 
إبراهيم  االتهام  ومثّل  اإلنجليز، 
كانت  المحامى.  الهلباوى  بك 
فى  ليمثلها  اختارته  قد  الحكومة 
أمام  المتهمين  ضد  التهمة  إثبات 
أن  بعد  المحكمةالمخصوصة 
من  أحد  يوجد  لم  أنه  منه  علمت 
عنه.  للدفاع  وكله  قد  المتهمين 
وبذلك الصق تهمة االعتداء على 

سكان  لبعض  االحتالل  جنود 
الطبيب  تأكيد  رغم  دنشواى، 
الضابط  أن  بوستك  د.  اإلنجليزى 
وحقيقة  شمس!!  بضربة  مات 
األمر – كما يقول صالح عيسى 
دفتر  من  »حكايات  كتابه  فى 
هناك  يكن  لم  أنه   ..( الوطن« – 
ُجناة بالمعنى الدقيق للكلمة .. فما 
انتهت  عادية  مشاجرة  هو  حدث 
الكابتن  أما  بسيطة،  برضوض 
إلى  نُقل  قد  كان  الذى   – »بول« 
السابعة  فى  توفى  قد   – المعسكر 
د.  زميله  وقال  اليوم،  نفس  من 
طبياً،  عليه  كشف  أنه  بوستك 
فى  باحتقان  أصيب  أنه  له  وتبين 
المخ من أثر ضربة الشمس التى 
تعرض لها بسبب مسيرته الطويلة 
بعد  وفيما  الحارقة.  الشمس  تحت 
أربعة  من  واحداً  »بوستك«  كان 
ضربة  أن  أكدوا  إنجليز  أطباء 
اإلصابة  دون   – وحدها  الشمس 
– كانت كافية لقتله، وصدر الحكم 
أمثلة  يُعتبر مثاًل من  الذى  الجائر 

البربرية والوحشية(. 

]البقية ص 10 [

البيت  او  المنزل  او  المسكن  يعد 
الكائنات  لكل  الحياة  اساسيات  من 
مثال  العنكبوت  ان  فيحضرني   ،
في  حتي  خيوط  من  منزل  يبني 
ويصطاد  فيها  يسكن  الملوك  بيوت 
البحار  تسكن  األسماك  فريسته، 
الشعاب  داخل  والمحيطات 
الطحالب  جنبات  وبين  والصخور 
وكهوف  المغاير  يسكن  الدب   ،
الصخور والجبال، والفئران تسكن 
 ، االرض  تحت  سراديب  في 
والعصافير والنسور تسكن األشجار 
الجبال  تبني أعشاشها، ونمل  حيث 
يصنع مسّكن كبير متميز الشكل من 
الطين .... الخ. اما االنسان فقد تعلم 
والبناء  المعمار  فن  هؤالء  كل  من 
بيوت  مثال  افريقيا  قري  في  فنجد 
من القش مسقوفة بأفرع النخيل ،او 
بيوت من جزوع األشجار مسقوفة 
بأوراق الشجر او األقمشة او جلود 
تبني  اخري  وبالد  الحيوانات، 
واخري  محروق  الغير  بالطوب 
باألحجار  وثالثة  المطبوخ  بالطوب 
ورابعة بالثلوج وغيره من الخامات 
وراحته  االنسان  حياة  تضمن  التي 
يشعر  ال  فاإلنسان  جنباتها.  بين 
باألمان واالمن اال اذا تواجد داخل 
من  يحميه  سقف  له  سكن  جدران 
األمطار  او هطول  الشمس  حرارة 
والثلوج. فكثيرا ما نري بخاصة في 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)14( بطرس باشا غاىل )1845 - 1910(
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صدر  علي  الرياضة  تكتب 
وخليجه  محيطه  العربي  الوطن 
بسواعد شبابه أروع قصائد اإلبداع 
محلية  منافسات  عبر   اليومي 
هوية  علي  تؤكد  ودولية  وإقليمية 
رياضي  منبر  خالل  من  الوطن 
اإلتحاد  هو  عروبي   وصحافي 
العربي للصحافة الرياضية  برئاسة  
عبدالقادر  جميل  محمد  األستاذ 
العربي  عالمنا  رياضي  من  ونخبة 

تأكيدا علي هوية وطن ؟! 

العربية  الرياضة  جوهر  ومن 
السياسة  عن  أهمية  تقل  ال  التي 
عربي  كيان  بيننا  نجد  واالقتصاد 
بإمتياز  رياضي يؤدي دورا وطنيا 
للصحافة  العربي  االتحاد  وهو 
محمد  االستاذ  برئاسة   الرياضية 
جميل عبدالقادر ومعه مجلس إدارة  
العربية  اقطارنا  كافة  من  محترف 
من  جهد  بكل  تعمل  كمنظومة  
الرياضي   البناء  دعائم  أرساء  أجل 
المذهبية  بوعي منهجي وبعيدا عن 
بالكيان  تؤمن  فلسفة  في  والطائفية 
العروبي حق اإليمان بقدرات شباب 
الفاعلة  الركيزة  هم  الذين  الوطن 
عربيا  الرياضية  المحافل  كل  في 

ودوليا  من خالل فلسفة أيضا تكافح 
بالرياضة  واألرهاب   التطرف 
وبوعي حقيقي من أجل رفعة وطن!

للصحافة  العربي  ولالتحاد 
محورية  أهداف  الرياضية  
واستراتيجية تعتمد علي التواصل مع 
اآلخر ودعم كل القضايا الرياضية 
في القارة األفريقية واألسيوية  وفق 

تؤمن  معايير 
الرياضة  بأهمية 
والشباب  بل تدعم 
القدم  كرة  العبي 
الوطن  أبناء  من 
من  العربي 
بدول  المحترفين 
امثال  من  أوربا 

صالح   محمد  المصري  الالعب 
والالعب المغربي مهدي بن عطية  
وأخرون   غالم  فوزي  والجزائري 
من منطلق رؤية تؤكد دور الرياضة 
وثقافية  جسدية  قدرات  بناء  في 
ووطنية تؤمن باإلنتماء وبث روح 
الرياضية   المحافل  كل  في  الشباب 
كما تؤكد علي أهمية دعم الرياضة 
مختلف  في  النسائية  العربية 
والجماعية   الفردية  الالعبات  

الرياضة  والشباب  والوطن !!

بقلم عبدالواحد محمد

دعم  بل  واإلعالمية  الرياضية   اإلنشطة  وسائر 
تثقل  التي  الندوات  خالل  من  الشباب  قدرات 
كل  يلمسه  ما  وهذا  المدروس   بالوعي  عقولهم 
رياضي عربي من المحيط إلي الخليج  كما يؤمن 
القدس  بأن  الرياضية   للصحافة  العربي  االتحاد 
عاصمة أبدية لدولة فلسطين العربية  والحرص 
علي دعم الالعب العربي سواء كان فلسطيني  أو 
تلك  أو سوري وسط  يمني  أو  أو عراقي   ليبي 
الظروف القهرية التي تمر بها تلك البلدان العربية  
من  الشقيقة  العربية  الدول  تلك  في  والرياضة 
إنتكاسات ملموسة لكن  االتحاد العربي للصحافة 
والمادي  المعنوي  والدعم  الجهد  يبذل  الرياضية 
العربية  التواصل مع سائر االتحادات  من خالل 
الرياضية من خالل تفعيل خطاب رياضي عربي 
اإلنتماء  بث  علي  تعتمد  استراتيجية  محاور  له 
وعقول  قلوب  في 
خالل  من  الشباب 
هي  التي  الرياضة 
المنهجي  المتنفس  
طريق  لمواصلة 
وتحقيق  النجاح 
النبيلة  الغايات  كل 
رياضي   عصر  في 
باإلنفتاح  يتسم 
العالمي من خالل الفضائيات واإلنترنت والوسائط 
الرقمية  والمواقع الرياضية  واإلعالم الرياضي 
بفلسفة مختلفة عن كل ما سبق من عقود وأزمنة 

رياضية عربية  كالسيكية ؟

االتحاد  بأسم  اإلعالمي  المتحدث  نري  كما 
العربي  للصحافة الرياضية االستاذ عوني فريح  
إلي  المحيط  من  الرياضية  االحداث  كل  يتابع 
الحدث  قلب  من  عاجلة  رسائل  ليكتب   الخليج 
تتضمن بث روح اإلنتماء وتحفيز الشباب العربي 

الكيمياء ودورها يف جسم األنسان

العناصر المكونة لجسم اإلنسان 
يتكون جسم اإلنسان من الماء، حيث يشكل حوالي %65 
إلى 9٠% من كتلة الخاليا المكّونة للجسم، ويتركب الماء 
واألكسجين،  الهيدروجين،  هما:  أساسيين  عنصرين  من 
لذلك يعتبر هذان العنصران، من العناصر الرئيسيّة المكّونة 
وفرًة،  األكثر  العنصر  األكسجين  ويعتبر  اإلنسان،  لجسم 
الماء،  جزيء  في  هيدروجين  ذرتّي  وجود  من  بالرغم 
الهيدروجين،  ذرتّي  كتلة  من  أعلى  األكسجين  كتلة  ألّن 
الحتواء  وفرة،  األكثر  الثاني  العنصر  الكربون  ويعتبر 
الهيدروجين،  يأتي  ثم  عليه،  اإلنسان  أعضاء جسم  معظم 
العناصر، بنسٍب  العديد من  يتواجد في جسم اإلنسان  كما 
بناًء على احتياج الجسم لها، وتشكل حوالي %7  مختلفٍة، 

من كتلة الجسم البشري

نسب العناصر المكونة لجسم اإلنسان 
األكسجين: يشكل 65%، يتواجد في الرئتين، ويعتبر من 
العناصر الضروريّة لعمليّة التنفس كما أنه يتحد مع عنصر 
رئيسي   مذيب  يعتبر  والذي  الماء  لتكوين  الهيدروجين 
تنظيم كال من  أيضا على  الماء  ويعمل  األنسان  في جسم 
درجة حرارة جسم األنسان و الضغط األسموزي ويدخل 
األكسجين أيضا في تركيب الكثير من المركبات العضويه 

.
كّل جزٍء عضوي  في  يتواجد  يشكل ١٨%،  الكربون:   
في الجسم، ويتواجد كناتٍج لعملية التنفس، على هيئة ثاني 
والبروتينات  الدهون  تركيب  في  ويدخل  الكربون  أكسيد 
واألحماض النوويّة و يعتبر الكربون  مصدرا للطاقه لجسم 

األنسان  .
 الهيدروجين: يشكل ١٠%، وهو أحد العناصر المكّونة 
جسم  في  العضويه  الجزيئات  جميع  في  ويتواجد  للماء 

األنسان.
 النيتروجين: يشكل 3%، يدخل في تركيب البروتينات، 

والمركبات العضويّة واألحماض النوويّة والتي تدخل في 
الصفات  بنقل  والمسئول  الوراثي  الكود  مركبات  تركيب 

الوراثيه.

 الكالسيوم: يشكل ١.5%، يشكل 99% يدخل في تركيب 
)تجلط  تخثرالدم  عملية  في  ويساعد  واألسنان،  العظام، 

الدم(، ونقل اإلشارات العصبية، وانقباض العضالت.
 الفسفور: يشكل ١%، يدخل في عملية تخليص الجسم 
تركيب  في  ويدخل  الزائدة،  القواعد  أو  الحوامض،  من 
الصفات  نقل  عن  المسؤولة  األساسيّة  النوويّة  األحماض 
في  مهٌم  دوٌر  وله  األنزيمات،  بعض  وتركيب  الوراثية، 

عملية انقباض العضالت.
لنقل  مهٌم  عنصٌر  وهو   ،%٠.35 يشكل  البوتاسيوم: 
اإلشارات العصبيّة، وانقباض العضالت وتنظيم ضربات 

القلب.
الكبريت: يشكل ٠.٢5%، يدخل في تركيب الهرمونات، 

وبعض الفيتامينات، واألحماض األمينيّة، والبروتينات.
الصوديوم: يشكل ٠.١5%، وهو عنصٌر ضرورٌي لتنظيم 
توزيع الماء والسوائل في الجسم، ويفرز العرق وهو عنصر 
مهٌم  عنصرالبوتاسيوم  مثل  للكهرباء(  الكتروليتي)موصل 

لنقل اإلشارات العصبيّة  .
من  كجزٍء  المعدة  في  يتواجد   ،%٠.١5 يشكل  الكلور: 
الهضم،  عملية  في  المستخدم  الهيدروكلوريك،  حمض 

على  يعمل  مما  الشحنة  سالب  أيون  شكل  على  ويتواجد 
أتزان السوائل في جسم األنسان.

المغنيسيوم: يشكل ٠.٠5%، يحفز األنزيمات الضروريّة 
على صنع الهيموجلوبين، ويعتبر من العناصر الضرورية 
الحليب، وتحفيز  الجنسيّة، وغدد  الهرمونات  إلنتاج ونمو 
سالمة  على  والمحافظة  الخاليا،  في  الجليكوجين  تكوين 

العظام.
تركيب  في  يدخل   ،  %٠.٠٠6 يشكل  الحديد:   

الهيموجلوبين، والميوجلوجين.
 النحاس: يشكل٠.٠٠٠١%، يدخل في بعض التفاعالت 

الحيويّة، ونقصه يعيق عمل الحديد في أداء دوره.
بعض  تركيب  في  يدخل   ،%٠.٠٠3٢ يشكل  الزنك:   
البروتينات المسؤولة عن الحمض النووّي، وتقصه يسبب 
القزامة )حالة طبية يكون نتيجتها الفرد أو الحيوان قصير 

القامة(.
العناصر  من   ،%٠.٠٠٠٠١9 يشكل  السيلينيوم:   

الضرورية لعمل األنزيمات التي تعمل كمضاد لألكسدة.
العظام، واألسنان،  يقّوي   ، الفلور: يشكل ٠.٠٠37%   

ويحافظ عليهما.
المعدة كجزٍء من  يتواجد في  الكلور: يشكل ٠.١5%،   
الهضم،  عملية  في  المستخدم  الهيدروكلوريك،  حمض 

ويتواجد على شكل أيون في سوائل الجسم.
 اليود: يشكل ٠.٠٠٠٠١6%، يدخل في تركيب هرمون 
داخل  الكيميائيّة  التفاعالت  لتنشيط  الالزم  الثيروكسين، 

الجسم.
تركيب  في  يدخل   ،%٠.٠٠٠٠٠٢١ يشكل  الكوبلت:   

فيتامين ب١٢، الالزم لتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء.

من  ضئيلة   كمياٍت  على  األنسان  جسم  يحتوي  كما 
والفانديوم،  والزرنيخ،  والليثيوم،  واأللمنيوم،  الرصاص، 

والسيلكون، والبروم. 

د. شاكر اسطفان

التي  الرياضة   عشق  علي 
هي المحرك لكل احالم قادمة 
خالل  من  بالمستقبل  تؤمن 
لغة اسمها الرياضة العربية!

ليبقي في ضميرنا اإلنساني 
الرياضة  أهمية  العربي 
في  االستراتيجي  ودورها  

وقدراتها  وعقل   جسد  بناء 
علي التصدي لعالم األرهاب 
والطائفية  والتطرف 
األدمان  ومكافحة  والمذهبية 
خالل  من  والمخدرات  
مع  المنهجي  التواصل  
اسمها  عالمية  لغة  في  اآلخر 

الرياضة!
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رد على مقالة 
ا. د. ناجى اسكندر
خواطر اميانيه 

احالم فانوس-وينيبج  
مانيتوبا

فوق قمة اإلحندار
 ليديا يؤانس

هل 
هذه  في  اإلنسان  حقيقة  تعلمون 

األيام؟
في  العائالت  حقيقة  تعلمون  هل 

هذه األيام؟
في  العالم  حقيقة  تعلمون  هل 

هذه األيام؟

الهاتف  على  ُكنت  آيام  عدة  منذ 
بلد  في  نعيش  ُكنا  ُعمر،   صديق  مع 
مكان  في  ونعمل  مصر،   هّي  واحدة 
واحد لسنوات ليست قصيرة، اآلن هو 
العربية،  العواصم  إحدى  من  يُحادثني 
األعمال  بعض  إلجراء  يذهب  أنه 
اقامته  حيث  للقاهرة  يعود  ثم  لديهم، 

وأسرته.

تحدث ُمتأثًرا عن صديق له، هاجر 
حياة  يحيّا  كان  ألمريكا،  سنوات  منذ 
وأوالده،  زوجته  مع  سعيدة  أسرية 
زادت  األثرياء  من  أصبحوا  وحينما 
تظهر  بدأت  الزوجين،  بين  الندية 
لتستحوذ  الزوجة،  جهة  من  المطامع 
على كل شئ أو على األقل تأخذ نصف 
خالصة  اآلخر،  الطرف  يملك  ما 
الزوج  َخلَعت  الزوجة  أن  الموضوع 
على طريقة بلدهم األمريكاني، وركلته 
أن  بعد  وأوالدها  هي  حياتها  خارج 
استحوذت علي كل شئ، وأصبح هو 
أنه  ُعمره،  َشقا  من  شئ  أي  يملك  ال 
أنه  الموت،  الحياة ويريد  اآلن رافض 
اآلن ال يملك سوي َمرِتبة على األرض 

في حجرة مؤجرة في أحد المباني!

قلت له؛ هذا كثير الحدوث عندنا في 
في  أيًضا  وعندنا  قال؛  المهجر،  بالد 
بالدنا الشرقية تحدث مثل هذه المشاكل 
مما يؤدي إلى ِتفكك اأُلسرة وتدميرها، 
قال؛ سمعت  المكالمة،  نُنهي  أن  وقبل 
أن كندا تقريًبا البلد الوحيدة التي تحتفل 

بعيد اسمه »عيد األسرة«،

وعلى  اآلن  األسرة  أن  تعتقدين  هل 
مستوي العالم ككل قد حققت ما تريده 

من حياة أسرية ناجحة سعيدة؟!

قلت؛ نعم بالنسبة لعيد األسرة، تقريبا 
الذي  العالم  في  األول  البلد  هي  كندا 
في  تأتي  وربما  األسرة،  بعيد  يحتفل 

القريب بلدان أخري أسوة بكندا.

تقديًرا  العيد  هذا  فكرة  إنطلقت  قد 
مقاطعة  بدأت  األسرية،  الحياة  ألهمية 
عام  في  األسرة  بعيد  تحتفل  ألبرتا 
ساسكاتشوان  مقاطعة  تلتها   ،١99٠
عام ٢٠٠7، ثم مقاطعة أونتاريو عام 
٢٠٠٨ ميالدية،  ثم تزايد اإلتجاة عبر 
عطلة  لتكون  األخرى،  المقاطعات 

رسمية لكل الموظفين في كندا.

رسمية  عطلة  ليوم  كِفكرة  ونشأت 
بعد  وخصوًصا  الكنديين  أن  بسبب 
هناك  ليس  أصبح  حيث  الكريسماس، 
الناس،  على  البهجة  تدخل  احتفاالت 
وفبراير  يناير  شهري  أن  وخصوًصا 

رمادي،  قاسي  شتوى  بطقس  يتميزان 
فأقترحوا  باإلكتئاب،  الناس  فيصاب 
الثالث من شهر  األثنين  أن يكون يوم 
فبراير من كل عام، هو لإلحتفال بعيد 
األسرة، فيكون أجازة طويلة من السبت 
إلى األثنين يأخذها الكنديين، للسفر أو 
لتعضيد  البعض،  بعضهم  مع  التجمع 
وفي  المشاعراألسرية،  وتجديد  وربط 
هذه السنة  سيكون عيد األسرة في ١9 

فبراير ٢٠١٨ م.  

أما بالنسبة للسؤال، عن األسرة اآلن 
وعلى مستوي العالم ككل هل حققت ما 

تريده من حياة أسرية ناجحة سعيدة؟

بمفردي،  الموضوع  في  أفكر  لم 
بعض  مع  الموضوع  تداولت  بل 
حد  وضع  من  البد  وكان  األصدقاء، 
القياس،  نستطيع  لكي  للمقارنة  أدني 
هل العائالت على مستوي العالم اآلن 
نجاًحا  وتحقق  تقدم  في  لألمام  تسير 
على المستوى األجتماعي واألقتصادي 
والثقافي  واألخالقي أم تسير للخلف؟! 

العربية  األسر  بعض  مع  تناقشت 
للمناقشة،  أساس  ووضعنا  واألجنبية، 
عاًما   5٠ أو   4٠ منذ  األسرة  على 

واألسرة في ٢٠١٨ م.

اسكوتالندا؛  من  وهي  جارتي  قالت 
في  فرد  كل  مواعيد  كانت  ان  مهما 
األسرة، فعلى األقل كنا نجتمع جميًعا 
كلنا  نخرج  ثم  مًعا،  العشاء  لتناول 

لمشاهدة فيلم في السينما.

ان  من مصر؛  أخرى  قالت صديقة 
زوجها كان طبيًبا، وأحيانا يكون غير 
قادر على ضبط مواعيده، ولكنني كنت 
أصر على أن نجتمع علي العشاء مًعا 
بعد أن يأتي من عيادته، وكل فرد من 
فكنت  األطفال  أما  مدرسته،  أو  عمله 
أعطيهم وجبات خفيفة، لكي يستطيعوا 
ونتناول  زوجي  يعود  حتى  اإلنتظار 
نجلس  ُكنا  ذلك  وبعد  مًعا،   العشاء 
التليفزيون،  في  مسلسل  لمشاهدة  مًعا 
وكل  األب،  حول  نجلس  كنا  وأحياًنا 
والذي  لآلخرين،  يريده  ما  يقول  فرد 
أو  الجميع  على  يطرحها  مشكلة  لديه 
مع  للمشاركة  يقوله  رأي  لديه  الذي 
نشعر  جميعا  كنا  وهكذا  اآلخرين، 
بالراحة والتقارب والتآلف في األسرة. 

في  أنه  البحرين؛  من  صديق  قال 
منتهى األسى، لما وصلت إليه العائالت 
بالد  في  هنا  ودمار  تفكك  من  اآلن 
المهجر، البنت تصرفت تصرفا خاطئ 
اعتراًضا  خدها  على  باليد  فصفعتها 
على ردودها الغير مهذبة، البنت طلبت 
الملجأ  مثل  لمكان  أخذوها  البوليس، 
لمعالجتها نفسًيا، وأنا وضعوني بالسجن 
أنا  اإلستجوابات،   من  اإلنتهاء  لحين 
لست شريًرا ولكن في بالدنا هذا فقط 
لتعليم وتهذيب األوالد،  ولكن يبدو أن 
السئ  تأثيره  ظهر  الثقافات  اختالف 

على العالقات األسرية!

أنظر  حينما  ألصدقاتي؛  قلت 
 5٠ أو   4٠ منذ  األسرة  بين  للمقارنة 

عاًما واألسرة اآلن في ٢٠١٨ م،  أجد 
أن األسرة منذ  4٠ أو 5٠ عاًما، كانت 
عليه  نُطلق  أن  ُممكن  في زمن  تعيش 
»الزمن الجميل«، األسرة كانت تعيش 
على مساحة ُمسطحة سواء في حجرة 
متواضعة  شقة  في  أو  السلم،  تحت 
فخم  قصر  في  تعيش  أو  فاخرة،  أو 
يجلس  األسره  في  فرد  كل  وضخم، 
ويرونه  يراهم  األسرة  أفراد  باقي  مع 
ألنهم يجلسون علي نفس المستوي، كل 
فرد يهتم باآلخرين، يبذل أقصى مافي 
ويشاركون  اآلخرين  إلسعاد  وسعه 
والشرب  األكل  شئ  كل  في  بعضهم 
وممارسة الهوايات الممتعة، حتي ولو 
كان الجلوس الساعة خمسة بعد الظهر 
لإلستماع ألغاني الفنانين الكبار وعلى 

رأسهم أم كلثوم. 

أجد  اليوم  لألسرة  أنظر  وحينما 
جًدا،   وصعبة  النقيض  علي  المقارنة 
أن  من  بالرغم  األسرة  أفراد  أتخيل 
البعض منهم يعيشون في نفس المساحة 
السكنية،  ولكنها تبدو لي وكأنها عبارة 
منحدر  ثم  قمة،   ذي  أو جبل  تل  عن 
إلى  الوصول  حتي  القمة  من  يبدأ 
َوُهّم  األسرة،  أفراد  أتخيل  األرض، 
الجبل، كل  عالقون علي قمة ومنحدر 
فرد يحاول أن يثبت أقدامه في مكانه، 
ولكن عينيه على القمة ويحفر بأظافيره 
للوصول إلي القمة بأي شكل، أنه يرى 
نفسه فقط،  ربما ال يري أفراد األسرة 
العالقين على الجانب اآلخر من الجبل 

أو التل!

فيها  فرد  كل  أصبح  اآلن  العائالت 
ومن  »أنا  يعني  ذاته،  عن  يبحث 
المشاعر،  جمدت  الطوفان«،   بعدي 
يجتمعون  قد  فاترة،  المحبة  وأصبحت 
مع بعضهم في عطلة رسمية، فتجدهم 
ليسوا مع  الوقت  مع بعض وفي نفس 
بعض،  كل واحد عينه على تليفونه أو 

التابليت!
لم  طفال  شاهدت  كافيه،  في  كنت 
يتجاوز السنتين ومعه تابليت ويستخدمه 
أحسن من أي شخص، واآلب اطمأن 
بالتابليت  الطفل مشغول عنه  ان  على 

وهو بدأ يركز على أشياء أخرى!

موجوده  كنت  آخر  مشهد  في  أيًضا 
بأحد محالت األكل ووجدت مجموعة 
من الناس، في الغالب ُهْم عائلة واحدة 
مراحل   4 أو   3 حوالي  تشمل  ولكنها 
السن  في  كبيرة  امرأة  تجد  عمرية، 
تجلس  وشابة  المائة،  من  اقتربت 
بجانب المرأة العجوز وكل بضع دقائق 
اسمعها تقول »Grand Ma« يعني 
يا جدتي، وتكررها بشكل مستمر، أنها 
هل  الجدة،  وتتابع  شديدة  بعناية  تهتم 
تريد أن تأكل أو تشرب أو تذهب إلى 
التواليت، أنها مهتمة جًدا بالجدة وهذا 
بعص  مازالت  أنه  يعني  جميل  شئ 
زمن  مع  الجميل  الزمن  تعيش  األسر 
قمة اإلنحدار، في الغالب هذه الشابة أم 
السنة،  يتجاوز عمره  لم  لطفل صغير 
الشابة،  أم  تكون  ربما   امرأة  تحمله 

يعني جدة الطفل،
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قراء  لكل  اقول  احب  اوال 
تحرير  ورئيس   ومحررى 
االهرام  العزيزه   جريدتنا 
طيبيبن  وانتم  سنه  كل  الجديد 
بمناسبة الصيام اوال وبمناسبة 
الحادى  عامها  الجريده  دخول 
عشر ثانيا ... واشكر د. رافت 
الجميله  كلماته   على  جندى 
 . الماضى  العدد  افتتاحية  فى 
وبما ان االهرام الكندى  االن 
المسيحيه  البيوت  معظم  يدخل 
كندا  كنائس  ل  توزيعه  نتيجة 
انتشاره  ونتيجة  كنسخه ورقيه 
عبر النت والموقع االلكترونى 
التى  وااليميالت  للجريده 
عدد  كل  طباعة  بعد  ترسل  
جريدتنا  صيت  ان  حتى 
المتواضعه وصل الى االهرام 
هذا  نتيجة  اقول   . القاهرى 
االنتشار ووصول الجريده الى 
افراد كنيستنا فى وينيبج  ايدى 
وغيرها وكذلك بمناسبة الصيام 
ومقالة ا. د. ناجى اسكندر عن 
الصيام حبيت ارد على بعض 
 ... مقالته  فى  الوارده  النقاط 
طبعا انا حاولت اعبر عن راى 
بالبحث  االرثوذكسيه  كنيستنا 
المقدس كما  الكتاب  اسفار  فى 
نوه  كذلك   ... يلى.  فيما  سيرد 
عظة  فى  فرج   مرقس  ابونا 
الكنيسه  راى  عن  االحد  يوم 
وردت  التى  النقاط  بعض  في 
تساؤل  ورد  حيث  بالمقال... 
االهرام  قراء  بعض  من 
كنيستنا  شعب  من  الجديد  
فى  الماء  موضوع شرب  عن 
وكما   .... االنقطاعى  الصيام 
اختالف  ان  ناجى  ا.د  يقول 
قضيه  للود  يفسد  ال  الراى 
لكن فى نفس الوقت حين تثار 
نقطه جوهريه تدخل فى صميم 
اعتقاد الكنيسه  وقد تؤدى الى 
عثره ل اى منا ... هنا وجب 
اعيد   اوال  ودعونى   ... الرد 
كتابة ماكتبه  د. ناجى اوال ... 
كما كتبه بالنص ... بدون اى 
تصرف او تحريف ... ثم ارد 
على النقاط المثاره فى مقاله...  

يقول ا.  د. ناجى :

بدعة الرفاع قبل بدء الصيام 
ان  قرر  بشاب   هنا  واشبهها 
ليله  قضاء  فقرر  حاله  ينصلح 
حمراء يودع فيها ايام العزوبيه 
مايطلب  وعكس  ايضاء  ثم 
المقدس  الكتاب  به  ويقول  منا 
للناس  تظهر  ان ال  اهميه  عن 
الجميع  يظهر  وحيث  صائما  
المتبادل  بالسؤال  صيامهم 
انا  معلهش  او  انت صائم  هل 

صائم.

الصيام  فترة  عن  هوامش 
انها  اعتقد  انا    : االنقطاعى 
تناول  عن  باالمتناع  تكون 
الطعام فقط وليس الماء . وهنا 

واختالف  خاص  راى  اورد 
ال  انا  فا  الود  يفسد  ال  الراى 
الكتاب  ان  اتصور  او  اعتقد 
المقدس يطلب منا االمتناع عن 
اسباب  لل  وذلك  الماء  شرب 

االتيه: 

١- ان فكرة الصيام هى قمع 
لذة  ومنها  الجسديه  الشهوات 
الطعام وتنوعه وايضا االقالل 
من كميته وليس فى الماء نفسه 
ان  ارى  كنت  وان  مايشتهى 
نمتنع فى الصيام عن كل انواع 
الغازيه وهى  العصائر والمياه 

مايمكن ان يشتهيها االنسان 

ان  يمكن  ال  الصيام  ان   -٢
الجسد  ايذاء  اهدافه  من  يكون 
لفتره  الطعام  عن  فالصيام 
وعن  معينه  انواع   وعن  ما 
يضر  ال  الطعام  فى  االسراف 
الجسد بل بالعكس قد يفيده اال 
ينصح  المرض وهنا  فى حالة 
المرض  حالة  فى  االطباء 
او  الصيام  من  المريض  بمنع 
تناسب  معينه  باانواع  له  تاذن 
طبيعة مرضه وذلك  الن هذا 
فيه  يسكن  هيكل  هو  الجسد 
ايذاءه  يعقل  فال  القدس  الروح 
عن  االمتناع  حالة  فى  اما 
الى  تؤدى  فتره  والى  الشرب 
من  فذلك  بالعطش  االحساس 
للجسد   المؤكد قد يسبب االذى 
حدوث  احتماالت  تزيد  حيث 
مرات  ست  بالكليه  حصوات 
عن المعدالت الطبيعيه هذا الى 
كثيره  اخرى  اضرار  جانب 
جميعا  لذكرها  المجال  اليسع 
ومنها على سبيل المثال زيادة 

احتمال االصابه بالجلطات.

فى  يقول  الكتاب  ان   -3
كامل  له  المسيح  السيد  صيام 
المجد اربعون نهارا واربعون 
ليله »جاع اخيرا ولم يقل ولما 
عطش بما يدل ان االمتناع كان 

عن االكل وليس الشرب . 

فى  ماذكر  هامه:  ملحوظه 
الخروج ٢4 و 34 وتثنيه 9 و 
١٠ عن صيام موسى اربعون  
يوما عن االكل والشرب عندما 
ياخذ  الجبل  لكى  صعد على  
لوحى الشريعه  فهو عمل الهى 
نطاق  عن  خارج  اعجازى 
يصح  وال   . العاديين  البشر 
االيه  تنطبق  فعليه  تجربته 

التجرب الرب الهك . 

4- ان المسيح له كل المجد 
وفى وقت الصلب وقطعا كان 
صائما عن االكل ، لكنه عندما 
)انجيل  بعطشه  اقر  عطش  
يوحنا: ١٨-١9 قال انا عطشان 

وعليه طلب ان يشرب.. 
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هيكل وبطرس.. بني آهلة احلظ 
وآهلة الغضب 

أمحد الدريني
وفاة  فصلت  محدودة  ساعات 
محمد  العمالق  الصحفى  الكاتب 
غالى،  بطرس  عن  هيكل،  حسنين 
المتحدة  لألمم  األسبق  العام  األمين 
قبل عامين )فبراير ٢٠١6( لينسدل 
من  عدًدا  لعبا  رجلين  عن  الستار 
تاريخ  فى  وأهمها  األدوار  أخطر 
مصر على مدار القرن الماضى. فقد 
الثالثينيات  منتصف  فى  غالى  تقلد 
األهرام  تحرير  رئاسة  العمر  من 
األستاذ  من  باختيار  االقتصادى 
بعد  فيما  غالى  إلى  ُعهد  ثم  هيكل، 
للدراسات  األهرام  مركز  برئاسة 
إلى أن غادر الصحافة واألكاديمية 
للدولة  وزيرا  السياسة  عالم  إلى 
عاًما  أميًنا  ثم  الخارجية  للشؤون 

لألمم المتحدة.

جمعتهما،  التى  الصداقة  ورغم 
الذى  الطرق  مفرق  من  وبالرغم 
المجد،  ُذرى  إلى  بطرس  أخذ 
أن  إال  األهرام،  عن  هيكل  وأبعد 
المشاكسات المكتومة بينهما تكشف 
المصائر،  افتراق  من  أعمق  ماهو 
وما هو أخطر من اختالف وجهات 

النظر.

فهم  احترف  الذى  فالجورنالجى 
مسكوًنا  وكان  وتدويرها  السياسة 
فى  والرغبة  والكبرياء  بالمجد 
واإلحكام  اإلتقان  بمظهر  الظهور 
فى  تصادم  والشمول،  والدقة 
األكاديمى  مع  حادة  انتقادات 
فشله  عن  يحكى  الذى  التكنوقراط 
بكل  أحياًنا  األمور  ببعض  وجهله 

أريحية وبساطة!

تكيفت على  ثم  الطباع  تصادمت 
إثر هذا التصادم مآخذ أبداها هيكل 
فى غير موضع بحق بطرس، حتى 
بالكامل  غالى  مسيرة  اعتبر  إنه 
مساندة -متكررة ومعتادة إلى درجة 

الملل- من آلهة الحظ!

ولم يهتم بطرس بامتداد ما كتب 
نقد  تجاه  نظره  وجهة  توضيح  فى 
هيكل له، ولم يدافع عن نفسه، على 
انتقادات ومكائد  أورد من  ما  كثرة 

طالته فى أصقاع األرض جميًعا..

األكيد أن كليهما كان عمالًقا فى 
منهما  لكل  وأن  تحركه،  مساحة 
ولدى  فريًدا،  وسمًتا  خاًصا  مذاًقا 
كل منهما رؤية من زاوية مهمة لما 

جرى فى تاريخنا القريب..

الدراما  تصنع  كيف  هيكل.. 
الصحافة والعكس؟

تقريبا  مرة   3٠ نحو  مدار  على 
لألستاذ  أستمع  أن  فيها  لى  أتيح 

فى  مباشرة،  هيكل  حسنين  محمد 
وآخرين،  ضمتنى  خاصة  أحاديث 
أو  محتجًزا بصورة  الرجُل  لى  بدا 
بأخرى فى فبراير من العام ١974 
على  السادات  الرئيس  أجبره  حين 

ترك األهرام.

وفى فبراير رحل هيكل!

حديثه  األسطورى  الراحل  يبدأ 
نقطة،  ألى  وينتهى  نقطة  أى  من 
وتقلباته  بحروبه  العالم  يطوع  لكنه 
السياسية ومحطاته المفصلية، ليمر 
على هذا الشهر من هذا العام متوقًفا 
أمام هذه الواقعة، كأن العالم يتفسطط 
إلى فسطاطين فى وجدانه.. ما قبل 

ترك األهرام وما بعده.

ذات مرة يتمهل أمام هذه الواقعة 
ثم يسرد نحو بضعة أسماء يرى أنها 
تصلح لخالفته على عرش األهرام، 
تخفى  ال  بغبطة  مملوء  وباستدراك 
بهاء  أحمد  »وطبعا  لب:  ذى  على 

الدين«.

كل األسماء يقولها بحياد، إال اسم 
واإلقرار  بالتقدير  ينطقه  »بهاء« 
»غيرة«،  ببقايا  ولربما  بالموهبة، 
بقدر ما تثير الدهشة فى النفس بقدر 
بـ»بشرية«  تذكيرك  فى  تمعن  ما 

الرجل.

اإلنسانية  الناحية  من  مربٌك  فهو 
إدراكه  وفى  مواعيده،  دقة  فى 
لهذه  حددهما  اللتين  الساعتين  أن 
أوشكتا  قد  لمجالسته  المجموعة 
ساعته  فى  ينظر  حين  النفاد  على 
ألول مرة منذ بدء الجلسة قبل نهاية 
ـ  فيها  يمهلك  دقائق،  بعشر  الوقت 
نفسك  تلملم  أن  فى  وأناقة-  بتهذيب 

بصورة الئقة وتستأذن منه.

استماعه  فى حسن  ثم هو مربك 
سرعة  وفى  كان  أًيا  تقول  لما 
مدهش  ثم  مزحته،  ولذوعة  بديهته 
كأنه  عليك  يطبق  الذى  جوابه  فى 
القدر.. ال كأنه معلومة أو واقعة أو 
رواية منقولة من أطرافها المباشرة 

أو كأنها- مثال مثال- وجهة نظر!

وقبل كل هذا وهو يستقبلك ويسلم 
كأنه  ـ  نفسه  بتعريف  يبدأ  ثم  عليك 
محمد  قائال:  تعريف-  إلى  يحتاج 

حسنين هيكل.. صحفى!

صيغتها  فى  التفاصيل  هذه  كل 
اإلنسانية تجعل هيكل أمامك دراما 
وهو  قدمين..  على  تتحرك  هائلة 
يتذكر  وهو  يحدثك  وهو  يستقبلك 
وهو يخفى مشاعره باحتراف كأنه 
من  انفالتها  فى  ثم  الصخر  جمود 
عقالها- فى مرات محدودة- هادرًة 
رجل  صدر  مكنون  عن  لتفصح 

محمل بما تنوء به الجبال.

وربما كان فى بدايته المهنية التى 
الجريمة،  أخبار  تغطية  بين  تقلبت 
تجهيًزا  الحرب  ثم  المسرح،  ثم 
مثالًيا لكاتب استثنائى، سيتعامل مع 

الروايات واألحداث بمنطق المحقق 
الجناة  عن  يبحث  الذى  الجنائى، 
ثم  الجريمة..  وجسم  والضحايا 
الذى يدرك  بأدوات األديب  يحكيها 
كيف يخطف القلوب وبأداء الممثل 
المسرحى الذى يدرك جالل اللحظة 
العلو  توقيت  وأهمية  المسرحية 
بحنكة  ثم  خفضه..  أو  بالصوت 
رجل يعرف كيف هى الحرب بين 

بنى البر وما يترتب عليها.

فيها  هيكل  يستأذن  مرة  كل  ففى 
البد  حديثه  وإنهاء  االنصراف  فى 
أن يكون ـ االستئذان واالنصراف- 

على نحو مسرحى مثير.

التى شاهدت  المرات  أولى  أذكر 
بإحدى  المسرحى  انصرافه  فيها 
األمريكية  الجامعة  مبنى  قاعات 
حين   ،٢٠٠7 العام  فى  بالتحرير 
تقرر  الذين  بالصحفيين  اجتمع 
اختيارهم عبر المؤسسة التى أنشأها 
للتدريب والتطوير الصحفى وتحمل 
بدء  قبل  قليال  معنا  ليتكلم  اسمه، 
علينا  سيلقيها  التى  المحاضرات 
الصحفى األمريكى العالمى سيمور 

هيرش.

يليق  كما  آسًرا  هيكل..  تكلم 
بأسطورة.. ساحًرا كما يليق برجل 
ومقتبسات  الشعر  متون  من  يحفظ 
العالمى ما يجعل كل حديثه  األدب 
ملهًما ومربًكا للحسابات والمشاعر، 
حين يربط واقًعا أو واقعة ما ببيت 
شعر أو بمناسبة من التاريخ القديم.. 
والتضاد  والتقارب  المجاز  فيبدو 
تالعب  قبيل  من  والتورية  والكناية 
يستعرض  وهو  بالعقول  الرجل 

»الحياة« بقوانينها وتكراراتها.

خالًبا كما يمكن لكاتب أن يحكى 
شاهده  بعدما  المعاصر  العالم  عن 
والتقى  عينيه  على  يتشكل  وهو 
المجاالت  كل  فى  األشهر  أقطابه 
روكفلر،  جيفارا،  )آينشتين، 
مونتجمرى، عبدالناصر، الخمينى، 

كسينجر... والقائمة تطول(.

إليه  شاخصة  األبصار  وبينما 
انبهار  من  متقطعة  واألنفاس 
بالمعلومة  مغزواًل  المتدفق،  حديثه 
الشخصية  والمالحظة  والطرفة 
والتحليل النافذ، قرر فجأة أن ينهى 
القاعة  مغادرة  فى  ليستأذن  كالمه 
مستشهًدا ببيت أمير الشعراء أحمد 
السامى  للمبعوث  قال  حين  شوقى 

البريطانى:

َصنيُعُه..  َجلَّ  للَاِ  ِبِحفِظ  َفاِرَحل 
ُمسَتعِفياً إِن ِشئَت أَو َمعزوال

فى استعراض لواحدة من أخطر 
مزاياه مطلًقا.. فن اختيار التوقيت.

فالرجل الذى كتب مئات األلوف 
من الكلمات، يدرك بدقة كيف يرتب 
ومتى  روايته  يتقن  وكيف  حكايته، 
عن  يكشف  ومتى  أبطالها  يوظف 

فيها، وكيف يسوق  الكامنة  الدراما 
مزاًجا  تعكس  بديعة  بلغة  هذا  كل 
أدبيا موغاًل فى البراعة، ثم تكشف 
عن دور هائل قاده هيكل فى تطوير 
الصحافة  فى  العربية  استخدام 

الحديثة.

فلم تعد هى لغة المحسنات البديعية 
وكالسيكيات  والطباق  والسجع 
ولم  والمأثورات،  التعبيرات 
تتحول معه إلى اإلنجليزية الخبرية 
المباشرة الجافة، بل هى لغة تعرف 
كيف تنتقى الكلمة وكيف تفاضل بين 
تستدعى  وكيف  والمفردة  المفردة 
التراث وكيف توظف األدب وكيف 

يتناغم كل هذا مع بعضه البعض.

لفصل  افتتاحه  فى  يكفيك  أال 
األشهر  كتابه  من  سبتمبر ١9٨١، 
قول  بإيراده  الغضب«،  »خريف 
يقدر  ألن  )أيحسب  الحق عز وجل 
الخيال  لك  ليترك  أحد(..  عليه 
ولينسج العالقة بين عناصر التاريخ 
وليجعل من  القدرية،  ثوب من  فى 
طرفا  مباغتة-  بحركة  ـ  السماء 
الرئيس  مع  الجميع  صراع  فى 

السادات.. هكذا بآية واحدة!

غلفت  أخرى  لسمة  تجل  وهى 
امتدادها  على  ـ  الراحل  كتابات 
وتنوع منطلقاتها ومراميها وأساليبها 
ومناسباتها- وهى القدرة االستثنائية 
على استخدام كل معلومة بدقة وكل 
ورواية  رأى  وكل  ببراعة  ترجمة 
بشىء  يخل  أن  ودون  بوضوح، 
العرض  أمانة  وال  النقل  أمانة  من 
التكييف..  أو  التحييث  أمانة  وال 
كأنه  بشىء  هذا  كل  رغم  لكن 
معه  شىء  كل  يتزحزح  السحر.. 
من موضعه ملليمترات حتى ينتهى 
إلى حيث يحب أن ينهيه هو ال إلى 
ينتهى  أن  بالَسوق  يفترض  حيث 
منذ  واستقامته  المسار  اتساق  رغم 

البدايات.

العكوف على تراث األستاذ هيكل 
ودراسة  قراءة  هللا-  رحمة  عليه  ـ 
واستخالصا لمائة ألف درس.. ليس 
ترًفا، وليس ليترك لمبادرات فردية 
هنا وهناك، فإن هذا ليس مما يليق 
قبله قدر مصر  الرجل )ومن  بقدر 
من  أكثر  عليه  شاهدا  كان  الذى 
نصف قرن من الزمان( وليس الئًقا 
العلمى  النشاط  فيها  يفترض  بأمة 
األفكار  لتقليب  المتحرقة  والرغبة 

والمنجزات من أوجهها جميعا.

رحيله  ذكرى  فى  عنه  أحكى 
بعض المالحظات العابرة، متشوًقا 
قرب  عن  عاينوه  من  عنه  ليحكى 
بعض  فى  فإن  طوال،  لسنين 

الحكى.. معرفة متجددة.

بطرس غالى.. الحكى دون فلترة

أربعة  غالى  بطرس  يجوب 
كل  ويفاوض  األرض،  أركان 
دولة  كوزير  )تارة  األطراف 

للشؤون الخارجية وتارة كأمين عام 
لألمم المتحدة( وتستنزفه الحروب، 
وتستهلكه المعارك، وتواتيه فرص 
النجاح وتتواشج معها نُذر الفشل.. 
أعقاب  وفى  كل محطة  نهاية  وفى 
للكنيسة  يذهب  مفصلى،  حدث  كل 
عائلته،  شيدتها  التى  البطرسية 

ويعتبرها بيته الخاص.

بعد كل نجاح يقتنصه بطرس من 
اآلباء  كنيسة  لزيارة  يتوجه  الدنيا، 
وصف  فى  ويتمادى  واألجداد، 
ونصاعة  بنيانها  وجمال  بهائها 

رخامها.

ووسط  اإلخفاق  محطات  وفى 
خاضها  التى  العاتية  الصراعات 
)وكانت ذروتها فى مسلسل إخراجه 
لكنيسة  يذهب  المتحدة(  األمم  من 
المرة  هذه  لكنه  كمعتاده..  اآلباء 
الرخام  طالت  التى  الشقوق  يصف 
على  زحفت  التى  والشيخوخة 
الواجبة  الترميم  وأعمال  الجدران 

لتدارك كل صدع ناشىء.

كانت  بطرس..  كتابات  بامتداد 
تكن  ولم  البطل..  هى  الكنيسة 
رخامها..  يتشقق  أو  تشيخ  الكنيسة 
يرى  بطرس  أن  لى  بدا  ما  بمقدار 
على  منعكسا  نفسه  فى  يجول  ما 
متألق  وهو  بهية  فهى  جدرانها.. 
رخامها  مشقوٌق  ومكسورٌة  ناجح.. 

وهو مهزوم.

سوى  البطرسية  الكنيسة  تكن  لم 
لم  بطرس..  نفس  صفحة  انعكاس 
تكن جميلة فى مطلق األحوال وال 
شائخة أيضا.. لقد كان هو الكنيسة 

والكنيسة هو!.

إخفاء  فى  »غالى«  يجتهد  ال 
األمر  »فلترة«  فى  وال  مشاعره 
تفاصيله،  يسرد  حين  الواقع 
)خمس  كتابه  فى  يتورع  ال  فهو 
من  زجاج(  من  بيت  فى  سنوات 
بها  يتندر  التى كان  السخرية  إيراد 
األمم  الدبلوماسيين عليه فى  بعض 
إنه »بو بو« وليس  قائلين  المتحدة 
طباعه  لحدة  إشارة  )فى  بطرس 
أن  من  القول  فى  أو  وغطرسته(، 
بأنه  تالحقه  كانت  الالذعة  الجمل 
)عجوز جًدا( حين تم انتخابه أميًنا 
عاًما لألمم المتحدة، ولم يتهيب من 
البدور(  )بدر  كتابه  فى  يحكى  أن 
أنه  أخبره  هندًيا  عراًفا  التقى  أنه 
أى  البدور  بدر  يرى  سيعيش حتى 
القمر األلف.. وأن قمة تألقه ستكون 
حياته..  فى  األلف  القمر  بحلول 
منصب  أكبر  صاحب  أن  لنكتشف 
معتقًدا  يعيش  العالم  فى  دبلوماسى 
فى نبوءة عراف هندى حول عمره 

ومساره الوظيفى!.

ثم هو ال يخجل من ذكر الرقصة 
أو  الوزيرة  هذه  مع  رقصها  التى 
بموجبها  فتلطفت  الدبلوماسية  تلك 
إثرها  الحديث على  األجواء واتخذ 
منحى جديًدا مثمًرا، وهو ال يراوغ 
بأن  بقنبلة-  يلقى  كأنه  ـ  يقول  حين 
السلطات المصرية أثناء مفاوضاتها 
السالم  اتفاقية  فى  اإلسرائليين  مع 
للرقص  فؤاد  نجوى  تحضر  كانت 
يحب  كان  األخير  ألن  لشارون 
رقصها ويفقد صوابه لدى رؤيتها.

]البقية ص 10 [



السنة احلادية عشر، العدد )261( - األربعاء 28 فرباير 102018

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

التنظيف بالسوائل املضادة للبكترييا »ال فائدة 
منه«

كشفت طبيبة بريطانية أن استخدام السوائل المضادة 
فائدة  »ال  المطبخ  أو  المنزل  أسطح  لتنظيف  للبكتيريا 
منه«، نظرا ألن الجراثيم تعيد احتالل تلك األسطح بعد 

٢٠ دقيقة فقط.
وقالت أستاذة الطب الحيوي بجامعة »نورثمبريا« البريطانية كلير النيون -حسب 
ما نقلته صحيفة »تليجراف« البريطانية- إن الناس يضيعون أموالهم على السوائل 
المضادة للبكتيريا؛ ألن الجراثيم الشائعة التي تتوالد في ٢٠ دقيقة فقط حتى إذا نجت 

خلية واحدة فقط بعد التنظيف.
وأضافت »النيون« أن الصابون أثبت فعالية أكبر في تدمير البكتيريا ألنه يحتوي 
على مواد تحطم جدران الخاليا الجرثومية، لكن الحفاظ على أسطح المطبخ بدون 
جراثيم هو أمر مستحيل ألن الميكروبات موجودة في المنزل بأكمله وتنتشر سريعا.

وأوضحت الطبيبة البريطانية أن بعض أنواع البكتيريا تتوالد كل ٢٠ دقيقة لذلك فقد 
تستغرق نحو 6.6 ساعات فقط لتصبح مليون جرثومة.

وتابعت »النيون« أن البحث الذي أجرته أظهر أن المقيمين بالمنزل أنفسهم هم 
من يعيدوا نشر البكتيريا بانتقالهم داخل المنزل، مؤكدة أنه ال يمكن على اإلطالق أن 
يصبح المنزل نظيفا ومعقما بدرجة ١٠٠بالمائة، لذلك يفضل استغالل هذا الوقت في 

أنشطة أخرى أكثر أهمية.
ونصحت »النيون« سيدات المنزل بتنظيف الموائد والمطبخ بعد الوجبات، لكن 
عندما يكون المطبخ نظيفا بالفعل فإن إعادة تنظيفه بمضادات البكتيريا عمل ال فائدة 
منه، مشيرة إلى أنها ال تضيع وقتها في شراء منتجات التنظيف المضادة للبكتيريا 

حيث وجد البحث أن العديد منها ليست بفعالية استخدام الماء والصابون التقليدي.

بقية مقال هيكل وبطرس.. بين آلهة 

الحظ وآلهة الغضب ص9
 

إن  يقول  للقدس(  مصر  )طريق  كتابه  وفى 
الفريق حسن التهامى كان يحكى لهم عن الرؤى 
والمنامات التى يزعم أنه رآها وعن اإلرشادات 
واألولياء  الخضر  سيدنا  من  تلقاها  التى 
السادات وعلى  الرئيس  بها  وأخبر  الصالحين، 
مفاوضات  فى  موقفنا  يكون  أن  ينبغى  ضوئها 

كامب ديفيد.

أو كيف حاول مناحم بيجن التالعب به حين 
دولته  وزير  يدلل  السادات  الرئيس  أن  علم 
حين  »بيتر«  إياه  منادًيا  الخارجية  للشؤون 
كان  حين  فى  وآرائه،  أدائه  عن  راضيا  يكون 
يناديه »بطرس« حين يكون غاضًبا منه، وهو 
بـ»بطرس«  يناديه  كان  الذى  بيجن  استغله  ما 
المفاوضات،  مسار  عن  راضيا  يكون  حين 
وبـ»بيتر« حين يكون غاضًبا منها، كى يربك 
الرئيس السادات ويصعب عليه استنتاج ما يدور 

بخلده.

بطرس  العمالق  الراحل  كتب  امتداد  على 
غالى ستجد كل شىء على علته األولى، مهما 
كان قاسًيا أو الذًعا أو صادًما أو حتى منتقًصا 
لقدره الشخصى، وكأن الرجل غير آبه ألحد وال 

يبالى فى سرد ما عاين دون خوف.

أن  إال  الحافلة  الدبلوماسية  المسيرة  ورغم 
بطرس يرى أنه لم يحصل على منصب وزير 
يسترجع  ما  كثيًرا  ثم  مسيحى،  ألنه  الخارجية 
متألًما  غالى  بطرس  األكبر  جده  اغتيال  قصة 
من الهتاف الذى كان يتردد حينها »تسلم إيدين 

الوردانى قتل بطرس النصرانى«..

فهو من وجهة نظره كان وزير دولة للشؤون 
الخارجية ألن ال أحد سيرضى بأن يكون وزير 

الخارجية مسيحًيا!.

النقطة  هذه  تكتنف  التى  المفارقات  ومن 
الواليات  فى  األسبق  مصر  سفير  أن  تحديًدا، 
المتحدة عبد الرؤوف الريدى، حكى أنه عندما 
واشنطن  فى  المصرية  السفارة  تكليف  تم 
بالدعاية لغالى لتعزيز موقفه فى الحصول على 
منصب أمين عام األمم المتحدة، ابتكر الريدى 
جملة يمكنها أن تدعم موقف بطرس ألبعد مدى.

كل  فى  بالترديد  السفارة  أعضاء  أمر  فقد 
متزوج  مسيحى..  غالى  »بطرس  أن  المحافل 
واحدة  فى  مسلمة«!  دولة  ويمثل  يهودية..  من 
الحقائق  ترتيب  تعيد  التى  المقاربات  أذكى  من 
بحق،  عالمًيا  بطرس  فيبدو  استنطاقها..  وتعيد 
أممًيا رفيًعا.   وممثال عن مكونات تكشف حًسا 

المصرى اليوم

بقية مقال شخصيات قبطية مؤثرة-
بطرس باشا غالى ص 6

بطرس  عن  المدافعون  يقول  وهنا   
حكم  إن   – هيكل  د.  يسجل  كما   – باشا 
السلطة  أملته  سياسياً  حكماً  كان  دنشواى 
المشانق  بإرسال  أمرت  التى  اإلنجليزية 
من  بد  لألقلية  يكن  فلم  يصدر،  أن  قبل 
إقراره وتوقيعه. وبطرس باشا كان رئيساً 
له  مفر  ال  فكان  القانون  بحكم  للمحكمة 
التى  الهيئة  أغلبية  لرأى  الخضوع  من 
يرأسها والتى أصدرت ذلك الحكم بموافقة 
باشا  بطرس  ماعدا صوتى  األعضاء  كل 
وفتحى زغلول بإعدام أربعة وبجلد ثمانية 

عالنية.

المجلس  تشكيل  فى  الفضل  يرجع  إليه 
لألنبا مرقس مطران  الملى حينما أوضح 
بأهمية  المرقسية  الكرازة  ووكيل  البحيرة 
مهام  فى  لالكليروس  الشعب  مشاركة 
األول  الملى  المجلس  تألف  وبذلك  األمة، 
على يديه فى ١6 يناير ١٨74م وانتُخب 
وكياًل له ورئيساً للجنة المدارس والمطبعة 
والكنائس، وفى 6 فبراير ١٨74م – فور 
الالئحة  وضع   – العالى  األمر  صدور 
األولى للمجلس. وتأسيس الجمعية الخيرية 
القبطية فى أول يونيو ١٨٨١م وكان حفل 
افتتاحها رسمياً فى ٨ يناير ١٨٨٢م. وما 
هو معروف عنه أنه أول رجل فى مصر 
خير  الفقراء  مساعدة  أن  إلى  األمة  أرشد 
من إحياء الحفالت أثبت ذلك عندما أبطل 
إقامة مهرجان لزواج أوالده فى ١9 إبريل 
١9٠6 ليُحيى بنفقات تلك االحتفاالت حياة 

عشرات من البشر.

نظراً إلخالصه الشديد فى خدمة بالده، 
اإلنجليزية  والحكومة  العالى  جناب  قام 
باشا  مصطفى  وزارة  استقالة  عقب   –
بتكليفه   ١9٠٨ نوفمبر   ١٠ فى  فهمى 
فى  التكليف  بتشكيل وزارة جديدة. صدر 
بتوقيع عباس حلمى.  نوفمبر ١9٠٨   ١٢
الوزارة  بتشكيل  غالى  باشا  بطرس  فقام 
عندما  العالى.  الجناب  على  وعرضها 
باكورة  كانت  الوزارة  رئاسة  تولى غالى 
أن  حتى  األزهريين  مشكلة  حل  أعماله 
الجامع  لما صممت على إغالق  الحكومة 

عهدى  فى  أبداً  يمكن  )ال  قال:  األزهر 
وضع  ثم  بسوء(،  األزهريون  يُمس  أن 
األزهر  علماء  بسفر  يقضى  مشروعاً 
أجرة،  بنصف  الحديد  السكة  قطارات  فى 
الحكومة  دواوين  بتعطيل  أمره  وأصدر 
فى يوم رأس السنة الهجرية. بلغ عدد ما 

حمله من األوسمة 75 وساماً.

أن   ١9١٠ فبراير   ٢٠ يوم  فى  حدث 
نزل بطرس باشا من مبنى نظارة الحقانية 
الموظفين  من  جماعة  الباب صافح  وعند 
فما  العمومى،  النائب  ومعه  وانصرف 
حتى  سيارته  سلم  على  رجله  يضع  كاد 
الشاب  من  المتعاقب  الرصاص  أصابه 
بطرس  أعتبر  الذى  الوردانى  ابراهيم 
اتفاقية  توقيعه  بسبب  لوطنه  خائناً  باشا 
دنشواى،  محكمة  ورياسته  السودان 
والكتف  العنق  فى  الرصاص  أصابه 
وعندها  األرض،  على  فسقط  والبطن 
باشا  رشدى  الرصاص  على صوت  أقبل 
ثروت  الخالق  وعبد  زغلول  باشا  وفتحى 
القاتل ونقلوا المصاب  باشا وقبضوا على 
أجريت  حيث  الحقانية  ناظر  غرفة  إلى 
إلى  نقله  تم  ثم  األولية  االسعافات  له 
عمليتان  له  أجريت  ملتون.  د.  مستشفى 
جسده،  سكن  الذى  الرصاص  الستخراج 
وظل متماسكاً حتى الساعة العاشرة مساًء 
هادئاً.  ليلة  وقضى  قواه  ضُعفت  وبعدها 
من   45 والدقيقة  السابعة  الساعة  فى 
 ١9١٠ فبراير   ٢١ األثنين  يوم  صباح 
الراحة  إلى  وانتقل  اإللهية  المشيئة  نفذت 
 .١5 والدقيقة  الثامنة  الساعة  فى  األبدية 
من  عشر  الحادية  الساعة  منتصف  فى 
صباح الثالثاء ٢٢ فبراير١9١٠ تم تشيع 
الجنازة رسمياً، وكان جثمان الفقيد بداخل 
يجرها  مدفع  عربة  على  خشبى  صندوق 
أربعة جياد الخيل وملتحفاً بالعلم المصرى 
تحيط به كوكبة من الفرسان. وبعد الصالة 
جرجس  أفندى  وحبيب  قنا  مطران  وقف 
كلمتى  والقيا  الخامس  كيرلس  البابا  تلميذ 
الواحدة من  الساعة  الفقيد، وفى  رثاء فى 
بعد الظهر توجه المشيعون خلف الجثمان 
نُقل  ثم  بالعباسية،  رويس  األنبا  دير  إلى 
الجثمان بعد ذلك إلى مدافن العائلة واليوم 
يرقد جثمانه بالكنيسة البطرسية بالعباسية.



معبد الرامسيوم من المعابد الجنائزية التي كانت تبنى 
لألموات في مصر القديمة. بناه الملك رمسيس الثاني 
وهو أكثر الملوك الذين بنيت لهم معابد. ويضم المعبد 
مهما  وجانبا  الثاني،  رمسيس  للملك  ضخمة  تماثيل 
الفترة،  تلك  في  الحياة  تحكي طبيعة  التي  النقوش  من 
وتسجل الصور والنقوش التي تزين جدار المعبد وقائع 
معركة قادش الشهيرة التي انتصر فيها الملك رمسيس 

الثاني على الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب.

السنين،  ماليين  قصر  بأنه  أيضا  المعبد  يعرف  و 
»أو  قبر  خطأ  ريوروس  اإلغريقي  المؤرخ  وسماه 
سيماندياس« وهو تفسير إغريقي خاطئ السم رمسيس 

الثاني القديم.

ويعتبر المعبد من أجمل المعابد في مصر، إذ يتكون 
من بقايا طرق وأعمدة أوزيرية متكسرة وصرح ضخم 
الطوب  من  وقد صنعت  سقوفه  وبدت  نصفه،  تهاوى 
اآلجر، والتي ترتفع في مستوى واحد مع سور المعبد.

برئاسة  الفرنسية  المصرية  اآلثار  بعثة  عثرت  وقد 
منطقة  في  الرامسيوم  بمعبد  العاملة  لبالن  كريستيان 
البر الغربي باألقصر علي بقايا مهمة من المعبد ترجع 
تضم  الفرعونيتين  و ٢٠   الـ ١9   األسرتين  عصر  إلي 
مجموعة من المطابخ العامة وأبنية للجزارة ومخازن 
مخصصة  كانت  التي  المدرسه  إلي  إضافة  ضخمة 

لتعليم أبناء العمال.

معبد الرمسيوم( باألقصر الذي أمر بتشييد هذا المعبد 
الملك )رمسيس الثاني( واطلق المصريين القدماء اسم 
كلمة  تعني  وهنا  واست(  )خنمت  واست(  مع  )المتحد 
كلمة  أم  )المتحد(  القديمة  المصرية  باللغة  )خنمت( 
اآللهة  إلى  نظرنا  القديم  طيبة  اسم  تعني  فهي  واست 
اسم  اليونانيين  عليها  وأطلق  المنتصرة.  )واست( 
)ممنونيوم( ربما لتشابه تمثال رمسيس الثاني الضخم 
)ممنون(  األسطوري  األثيوبي  البطل  بداخله  المقام 
ابن )تيثونس( وآلهة الفجر )ايوس(. وقد خصص هذا 
المعبد في المقام األول لعبادة اإلله )امون رع( والمعبد 
أنه  على  تدل  أطالله  أن  إال  كبير  حد  إلى  اآلن  مهدم 
قصر به أن يظهر عظمة ومكانة رمسيس الثاني بين 
اللبن  الطوب  بالمعبد سور ضخم من  الملوك. ويحيط 
طوله ٢7٠ متر وعرضه ١75 متر ولكن أغلب هذه 
ومن  الثانوية  والمباني  بالمخازن  مشغولة  المساحة 
المعروف أن جدران هذا المعبد ال توازي جدار السور 

الصغير  األول  سيتي  بمعبد  متشابها  بني  المعبد  ألن 
الرمسيوم  معبد  وطول  الشمال  جهة  من  به  الملتصق 
١٨٠ مترا وعرضه 66 مترا. يتكون الصرح األول 
وهو بناء ضخم عرضه 66 مترا كانت تزين واجهته 
أربع ساريات لالعالم. أم الرسومات التي على الوجهة 
قد نقش عليها معركة قادش ويوجد به سلم يوصل إلى 
سطح الصرح في الجانب الشمالي من البرج الشمالي 
للصرح ونشاهد على جانبي مدخل الصرح من الداخل 
بقايا لمناظر الملك رمسيس الثاني في عالقاته المختلفة 
بتاح،  وحتحور،  وحورس،  مين،  اإلله  من  كل  مع 
مناظر  فنرى  وآخرين.  رع  أمون  ماعت،  وسشات، 
لبعض القالع ومجموعة من األسرى االسيويين ومناظر 
من معركة قادش ونرى الملك جالس ومعه ضباطه في 
انتظار عربية الحربية وهناك اسفل هذه المناظر نقش 
يمثل ضرب الجواسيس الحيثين ومعسكر حربي واخيرا 
وصول المركبات الحربية المصرية. أما المنظر على 
البرج الجنوبي فنرى الملك في عربته الحربية وفوقه 
يمثل  ومنظر  مهاجمتهم  يحاول  وهو  الحثيين  عربات 
مدينة قادش داخل أسوارها . وعلى النصف األيمن لهذا 
البرج نشاهد الملك وهو يمسك أعدائه ويقوم بضربهم 
. أما الفناء األول مهدم وكان به صفان من األساطين 
في الجانب الجنوبي منه كانت بمثابة صفي اما قصر 
رمسيس الثاني الذي كان يتألف من صالة أساطين بها 
ستة عشر اسطونا في أربعة صفوف توجد في واجهتها 
اربعة  بها  نرى  العرش  قاعة  نرى  واما  التجلي  نافذة 
العديد  االساطين  صالة  ويكتنف  صفين  في  اساطين 
من الحجرات الجانبية ونجد خلف القصر اربعة بيوت 
للحريم. وكان يوجد في الجانب الشمالي من الفناء األول 
المهدم صف من األعمدة األوزيرية لم يبقى منهم اآلن 
إال قاعدتين تمثالين للملك رمسيس الثاني . ويوجد في 
نهاية الفناء درج سلم يوصل إلى المدخل الصرح الثاني 
للملك  الضخم  التمثال  بقايا  أيضا  يوجد  اليسار  وإلى 
من  صنع  وقد  األسود  الجرانيت  من  الثاني  رمسيس 
قطعة واحدة ورغم ذلك سقط وتهشم فإن بقاياه تدل فن 
وعظمة للفنانين وإبداعهم . وكان ارتفاع التمثال حوالي 
تقريبا  الف طن  وزنه حوالي  وكان  مترا  تسعة عشر 
االسيويين  االسرى  تمثل  مناظر  قاعدته  على  ونرى 
وغيرهم. أما الصرح الثاني اصغر من الصرح األول 
وتحلى واجهته الداخلية سلسلة اخرى من مناظر معركة 
خاصة  مناظر  الحربية  المناظر  فوق  ويوجد  )قادش( 
باالحتفال بعيد االله )مين( وقت الحصاد ومنظر يمثل 
الكهنة وهم يرسلون اربعة طيور إلى الجهات األربع 
معلنة نبا ارتقاء الملك رمسيس الثاني للعرش . ويشغل 
األول  الفناء  مسطح  كثيرا  يعلو  مسطحا  الثاني  الفناء 
وكان أقل مساحة منه وكان أيضا مهدم وكان يتألف من 
بعض األورقة البعض منه شمالي وجنوبي عبارة عن 
ويوجد  البردي  نبات  هيئة  على  االساطين  من  صفين 
ايضا من االعمدة االوزيرية تمثل الملك رمسيس الثاني 

في الشرق والغرب.
]البقية العدد القادم[
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فرعونيــات
الرامسيوم... باالقصر )1(

بالصور .. وزير االثار يعلن الكشف األثري 
الثاني مبنطقة تونا اجلبل باملنيا

أعلن دكتور خالد العنانى وزير اآلثار، عن كشف أثرى هام بمنطقة 
المنيا،  بمحافظة  ملوي،  لمركز  التابعة  الجبل،  تونا  بمنطقة  الغوريفة 
وهي عبارة عن جبانة فرعونية قديمة على بعد 4 كيلومترات من منطقة 
تونا الجبل، وقد عثر بداخلها على قناع من الذهب وتوابيت مومياوات 

تؤرخ لبعض األمور المتعلقة بحياة الفراعنة في الماضي.

تابوتا لكهنة وكبار  ويضم الكشف ٨ مقابر، عثر بداخلها علي 4٠ 
موظفين كانوا يعبدون المعبود “تحوتي”، وبها مجموعة مجوهرات في 
حالة جيدة، وتوابيت خشبية مطعمه و4 أواني كوبانية، وأكثر من الف 

تمثال .

بالمنطقة  السبت –  اليوم  الوزير – خالل مؤتمر صحفي عقده  اكد 
االكتشافات  من  يصنف  األثري  الكشف  هذا  إن  الجبل  بتونا  االثرية 
األثرية المهمة ويفسر كثيرا من األمور المتعلقة بحياة الفراعنة، مؤكدا 
أن محافظة المنيا واعدة في االكتشافات األثرية، وتحظي باهتمام خاص 

من جانب الوزارة.

علي  العثور  تم  التي  “الغوريفه”  منطقة  أهمية  الى  الوزير  ولفت 
اليها  وصلوا  وقد  للصوص،  مطمًعا  كانت  والتي  بها،  الجديد  الكشف 
تعد  والمنطقة واعدة ألنها  والسبعينات،  للستينات  تمتد  قد  منذ سنوات 
الحفائر  وبدأت  الوسطي،  إلقليم مصر  الخامس عشر  اإلقليم  عاصمة 
قيمة  لها  جديدة،  آثرية  جبانة  يضم  والكشف   ،٢٠١7 عام  نهاية  فيها 
علمية وكل متخصص أثري سيدرس شكل التابوت والبقايا اآلدمية التي 
تم العثور عليها، وقد نحتاج لسنين عمل ودارسة لكي نفهم تلك المنطقة.

العثور على “جوقة” دجيا يف حافلة
أن  الفرنسية  الحكومة  أعلنت 
الجمارك عثرت على لوحة  شرطة 
األشهر  الفرنسي  للفنان  “الجوقة” 
قبل  إدجار ديجا، وكانت قد سرقت 
في  متحف  من  أعوام  تسعة  نحو 
حافلة  أمتعة  صندوق  في  مرسيليا، 

العام ١٨77  إلى  تعود  التي  اللوحة  وتصور  باريس؛  العاصمة  قرب 
صًفا من الرجال يغنون في أوبرا دون جوان. واوضح وزيرا الثقافة 
والميزانية، في بيان، إن الشرطة كانت تجري عمليات تفتيش عشوائية 
لحافلة في منطقة استراحة على طريق سريع على بعد نحو 3٠ كيلومترا 
شرقي باريس في ١6 فبراير، عندما عثرت على اللوحة وأكد متحف 
أورسيه أنها أصلية؛ ولم يذكر البيان معلومات حول سبب وجودها في 

الحافلة أو من تركها هناك.
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بعد  واحداً  الكبير  الصوم  اسابيع  تتعاقب 
تُبرز  ممتعه  رحله  في  وتمضي  األخر 
لتخليص  المتعاقبه  هللا  محاوالت  بوضوح 
النفس البشريه وقد رتبت الكنيسه في اسابيع 
احاد  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  الكبير  الصوم 
»النهايات السعيده« فتنتهي قراءات كل أحد 
بنهايه سعيده فقد انهزم الشيطان على الجبل في 
األحد الثاني وعاد األبن الضال إلى احضان 
أبيه في األحد الثالث  وفرحت السامريه بماء 
المخلع  مفاصل  وتشددت  الرابع  في  الحياه 
لالعمى  عينان  وُخلقت  الخامس  األحد  في 
المنتصر  المسيح  دخل  و  السادس  األحد  في 
كملك إلى أورشليم في األحد السابع ثم تُوجت 
هذه النهايات كلها بأسعد النهايات أي القيامه 

والنتصار على الموت. 

تلفت  أن  تريد  الكنيسه  أن  الحقيقه  لكن 
انظارنا إلى حقيقه هامه حداً ؛ حقيقه أن هذه 
لتذكيرنا  الكنيسه  وضعتها  السعيده  النهايات 
يصنعها  لم  كلها  النهايات  فهذه  وتحذيرنا... 
هذا  في  بذاته. وهللا  لكن صنعها هللا  األنسان 
الُمعلِم«  على  »البيان  يسمى  أسلوباً  يستخدم 
اجتاز  من  كل  جيداً  يعرفها  جمله  وهي 
الخدمه العسكريه وهي طريقه تستعمل أيضاً 
المعلم  يقوم  حيث  الرياضيه  التدريبات  في 
التدريب على نفسه أمام الطالب حتى  بتنفيذ 
األمور  تركت  اذا  أما  اتقانه.   يشجعهم على 
للنفس البشريه فهي ستأبى أال أن تتمادى في 
البعد عن ينبوع خالصها كما سنطرح الحقاً.  

جميع  تبدأ  كما  المحاوالت  هذه  تبدأ   
ان  فيعلمنا  واالرشاد  بالتعليم  هللا  محاوالت 
نجعل  وان  األرض  على  كنوزاً  لنا  نكنز  ال 
سراج الجسد منيراً )أحد الكنوز( لكن النفس 
البشريه ترفض هذا التعليم وتبدأ في االغترار 
لكي  فيعزلها  الفرصه  هذه  الشيطان  فينتهز 
هللا  فيُريها  التجربه(  )أحد  ويُغريها  يُجربها 
بطريقه البيان على المعلم يسوع المسيح كيف 
يمكن أن تنتصر على االغراء لكنها تتجاهله 
ويعجبها عروض الشيطان فتسقط في االغراء 
السماوي  أبيها  عن  وتنفصل  طريقها  وتضل 
وتمضي في طريق أخر غير واضح المعالم 
الضال(  األبن  )أحد  الضياع  على  وتُشرف 
فيحترم هللا رغبتها في األنفصال لكنه ينتظر 
عند الباب وعينه على الطريق وهي ال تأبه به 
بل وتستمر في غيها وتيهانها وتتخيل أن الحل 
أزواج  على  فتتبدل  العشق  كثره  في  يكمن 
تريد  لنفسها وال  احترامها  بالتالي  وتفقد  ُكثر 
أن يراها الناس )أحد السامريه( لكن المسيح 
البركه  بنفسه عند  إليها  المره يذهب  في هذه 
في  تستمر  لكنها  نفسها  تراجع  أن  يترجاها 
العناد ثم يستشري المرض في كل جسمها فال 
لكنها الزالت  المخلع(  )أحد  الحركه  تستطيع 
عن  وتتكاسل  لها  المدوده  هللا  يد  ترفض 
النزول في ِبركه الشفاء وتحجج بحجج واهيه 
فيكرر األب السوأل »أتريد أن تبرأ ؟ » لكن 
سوًءا  األمر  ويزداد  تتجاهله  البشريه  النفس 
فتفقد القدره على التمييز وتصاب بالعمى بل 
وتلد عمياناً )المولود أعمى( فيشفق هللا عليها 
ويجري لها عمليه أعاده الخلق للعينان علها 
تدرك ما تردت فيه لكنها لألسف فقدت القدره 
على االدراك ووصلت إلى قمه اليأس ولم يعد 
واُهينت  فقد ضلت  النجاه  في  أمل  أي  هناك 
أمامها  يعد  ولم  بالعمى  واُصيبت  وتخلَعت 
أحرى  مره  هللا  فيعود  للموت  األستسالم  أال 
فريده  الُمعلِم«بطريقه  ويمارس »البيان على 
في محبتها ال يستطيعها غير ُمعلِم واحد فقط 

فيموت المسيح بداًل منها وينتهي كل شيء...
وهنا تأتي النهايه السعيده بالحقيقه الن الموت 
فيدوس    )٢4:٢ )أع  يمسكه  أن  يستطيع  ال 
المعصره وحده اش )3:63( ويخرج منتصراً 
ومعه النفس البشريه وقد تجددت وتتطهرت.    

 و قياساً على هذا التحليل فقد استوقفني في 
قصه السامريه هذا الطلب الغريب الذي طلبه 
تذهب  أن  السامريه  المرأه  المسيح من  السيد 
وتدعوا زوجها  فقد َقاَل لََها َيُسوُع: »اْذَهِبي 
أََجاَبِت  َهُهَنا«   إِلَى  َوَتَعالَْي  َزْوَجِك  َواْدِعي 
َيُسوُع:  لََها  َقاَل  َزْوٌج«.  لِي  »لَْيَس  اْلَمْرأَُة: 
»َحَسناً ُقْلِت لَْيَس لِي َزْوٌج أَلنَُّه َكاَن لَِك َخْمَسُة 
لَْيَس ُهَو َزْوَجِك. َهَذا  َوالَِّذي لَِك اآلَن  أَْزَواٍج 
من  ويُفهم   ١-١٨6:  4 يو  ْدِق«  ِبالّصِ ُقْلِت 
غير  لكنهم  أزواج  خمسه  لها  كان  أنها  هذا 
موجودين والذي معها األن سادس ولكنه ليس 
لها. فما هي حكايه الخمسه أزواج والسادس 

الذي ليس له  ؟.

 الخمس أزواج الذين كانوا لها هم الحواس 
أي  البشريه  للنفس  هللا  وهبهم  الذين  الخمس 
لنا جميعاً لكي نتاجر بهم كما الخمس وزنات 
و ندربهم على التمييز بين الخير والشر كما 
إلى  رسالته  في  الرسول  بولس  معلمنا  قال 
العبرانين األصحاح الخامس »الذين صارت 
الخير  بين  التمييز  على  مدربه  الحواس  لهم 
هذه  أفسدت  البشريه  النفس  لكن  والشر«. 
الحواس بالخطيه واماتتها ودفنتها في الرمال 
في  واستعملتهم  بل  تُذكر  فائده  لها  تعد  فلم 
جميعاً  فقدتهم  حتى  وشهواتها  نفسها  ارضاء 
الذي ليس لها والذي طلب منها  أما السادس 
هللا  روح  أال  ليس  فهو  تستدعيه  أن  السيد 
العامل فينا الذي ال يمكن أن نتحاور مع هللا 
بدونه وهو ليس لنا لكنه يأبى أن يفارقنا فهو 

يبكتناعلى خطايانا ويدعونا إلى التوبه  

هذا بالضبط ما قصده الروح في قصه بنوا 
األصحاح  في  ليحتطبوا  ذهبوا  الذين  األنبياء 
بنو  الثاني  »وقال  الملوك  السادس من سفر 
نحن  الذي  الموضع  هوذا  الليشع  االنبياء 
إلى  فلنذهب  علينا  ضيّق  امامك  فيه  مقيمون 
األردن فلنذهب الى االردن ونأخذ من هناك 
كل واحد خشبة ونعمل النفسنا هناك موضعا 
لنقيم فيه. فقال اذهبوا فقال واحد اقبل واذهب 
مع عبيدك. فقال اني اذهب فانطلق معهم ولما 
وصلوا الى االردن قطعوا خشبا واذ كان واحد 
فصرخ  الماء.  في  الحديد  وقع  خشبة  يقطع 
وقال آه يا سيدي النه عارية  فقال رجل هللا 
والقاه  عودا  فقطع  الموضع  فاراه  سقط.  اين 
هناك فطفا الحديد فقال ارفعه لنفسك. فمّد يده 
واخذه« فهذا الحديد يمثل أرواحنا التي ليست 
بل  السامريه(  قصه  في  السادس   ( لنا  ملكا 
ملكنا  ليست  لكنها  لنا  هللا  أعطاها  امانه  هي 
بل ملك  لذاك الذي اقتناها بدمه الثمين »إنها 
عارية«أي سلفه ويجب ارجاعها والعود هنا 
بالطبع يمثل خشبه الصليب التي بواسطتها تم 

انقاذ نفوسنا من الغرق والهالك.

كما  نسلك  أن  ينبغي  أنه  تعلمنا  الكنيسه 
فننتصرعلى   6  :٢ يو   ١ أيضاً  ذاك  سلك 
العالم  عن  الحواس،نموت  الشيطان؛ندرب 
ذلك  لتحقيق  فقط  واحده  طريقه  هناك  لكن 
وهي أن نراقب الُمعلِم ونتعلم منه النه وديع 
راحه  فنجد  متى١١:٢9  القلب   ومتواضع 
لنفوسنا  النه ليس بأحد غيره الخالص وكل 

عام وانتم بخير  

 البيان على املعلم ....
اخلمسه أزواج ....والسادس 

بقلم مسري جرجس

بقية مقال فوق قمة اإلنحدار ص 8
 وفي المشهد رجل متوسط العمر يدغدغ 
الطفل ويالعبه، ربما هو أبو الطفل، ورجل 
أكبر في العمر ربما جد الطفل، هذه األسرة 
األسرية  الروابط  على  الحفاظ  استطاعت 
قمة  زمن  في  تواجدها  من  بالرغم  والمحبة 

اإلنحدار.
 

باألسرة  لإلحتفال  عيًدا  وضعوا  أنهم  نعم 
وأفراد األسرة، ألنهم يهتمون ويخافون علي 
أصبحوا  العائالت  الضياع،  من  العائالت 
والثقافي  األخالقي  اإلتحدار  قمة  على 
منها  عوامل  عدة  بسبب  واإلجتماعي، 
التكنولوجيا واإلستخدامات الواسعة اإلنتشار 
مثل األنترنيت والكمبيوتر، بالتأكيد أنا لست 
تقنينها  ويجب  وأقدرها  التكنولوجيا   ضد 

ولكن يجب الحذر منها.

الحقيقية؛  القصة  بهذه  المقال  هذا  سأختم 
ألن  استعدادا  عندهم  ليس  أوالد  لديها  سيدة 
يستخدمون  البعض،  بعضهم  مع  يتجاوبوا 
واألب  األم  تعامالتهم،  كل  في  المسينجر 
لوجه،  وجًها  األبناء  مع  يلتقوا  أن  اشتاقوا 
من  بداًل  والقبالت  التحيات  معهم  يتبادلون 

المسيج من على التليفون، أخيًرا قررت األم 
األبناء  كل  جمعت  عنيًفا،  اجراًء  تتخذ  ان 
الطعام،   تقديم  من  وبداًل  المنزل  في  للعشاء 
جمعت كل التليفونات من األبناء، وفي حديقة 
من  جزء  على  تليفون  بوضع  بدأت  المنزل 
وصوبت  الحديقة،  وسط  في  مبني  الطوب 
بالبندقية علي التليفون، وبالتوالي كسرت كل 
تليفونات األوالد، كسرتهم أمام أعينهم وقالت 
لهم؛ كان البد أن أحطم هذه الوسائل واألدوات 

إللي بدأت تجرفكم إلى قمة اإلنحدار!

أنني أصرخ لكل األباء واألمهات، نحن في 
زمن قاسي بسبب الرتم السريع والكل يلهث 
اآلخرين،  على  ويدوس  الهرم  بقمة  للتشبث 
على  قصد  غير  أو  بقصد  سواء  يدوس  أنه 

أقرب ما له ُمعتقًدا انه يفعل الصواب!  

التكنوجيا  من  حذار  للكل؛  أصرخ  أنني 
فهي سالح ذو حدين، بال شك مطلوبة ولكن 
حذار من أن تجرفكم من القمة إلي اإلنحدار!

أنني أصرخ للرب؛ عائالتنا في كل مكان 
في يمينك احفظهم من الضياع والدمار، نريد 

عائالت قوية سليمة سعيدة تنجب عظماء. 
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مريم مراد 

حته من بلدي اجلميله ..!

الوان رصاص علي ورق كانسون

ببعض  ينادي  من  مؤخرا  وجدنا 
أن  تدعي  والتي  الغريبة  التعاليم 
او  ميثولوجيا  به  المقدس  الكتاب 
يربط  البعض  وراح  بل  أساطير 
الرمزي  والتفسير  الميثولوجيا  بين 
التفسير  وكأن  المقدس  للكتاب 
الرمزي علم بأن الكتاب به أساطير 
ان  اآلراء  هذه  تقول  مثلما  قال  او 
في  األولى  والقصص  الشخصيات 
غير  هي  بالتحديد  التكوين  سفر 

حقيقية !
فعل فعال هناك عالقة بين التفسير 

الرمزي و الميثولوجيا ؟
أحداث  االباء  فسر  عندنا  وهل 
كانوا  رمزيا  تفسيرا  القديم  العهد 
يقولون انها اساطير او ميثولوجيا ؟ 
التفسير  بين  الفرق  سوف  لذلك 

الرمزي و الميثولوجيا.
الميثولوجيا :

وهي  األسطورة  علم  وتعني 
ويعني  ميثو  اليوناني  الفعل  من 
القصة  هي  واالسطورة  أسطورة 
والتي  بااللهة  المرتبطة  الشعبية 
غير  وامور  خرافات  على  تحتوي 
حقيقية في قصة ويكون الهدف منها 
من  معنية  أفكار  او  مفاهيم  إيصال 
خالل هذه األسطورة وقد اشتهرت 
التي  األساطير  من  بالعديد  اليونان 
الصراعات  من  كثير  على  احتوت 
وقد  والبشر  اآللهة  بين  والحروب 
هذه  القديمة  الحضارات  استخدمت 
العالم  خلق  قصص  في  األساطير 
على  تحتوي  وجميعها  واالنسان 
منطقية  غير  وأحداث  خرافات 
مليئة  بالتحديد  اليونانية  والحضارة 

بهذه األساطير.
من  اول  هم  اليونان  وفالسفة 
انها  األساطير  هذه  الي  نظروا 
غير حقيقية وبدأوا يفسروا أحداثها 

تفسيرا رمزيا 
أما عن التفسير الرمزي. 

فهمته  كما  شديدة  ببساطة  فهو 
االباء  وغالبية  اإلسكندرية  كنيسة 
تاريخية  او قصة  تفسير لحدث  هو 
تفسير مسياني يخص السيد المسيح 

يكون  الحدث  أن  بمعنى  وخالصة 
وأعمق  أكثر  روحي  آخر  بعد  له 
من المعنى الحرفي له فهو ال ينكر 
يعيد  ولكن  الحدث  وقوع  ينفي  او 
المسيح  للسيد  يرمز  بمعنى  تفسيره 

وعمله .
نفسه  المسيح  السيد  استخدم  وقد 
أيضا  الرسول  بولس  والقديس 
أحداث  لبعض  الرمزي  التفسير 

العهد القديم 
فعلى سبيل المثال:

السيد  قال  التي  النحاسية  الحية 
المسيح انها رمز له .

يَِّة  »َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحيََّة ِفي اْلَبّرِ
اإِلْنَساِن،  اْبُن  يُْرَفَع  أَْن  َيْنَبِغي  هَكَذا 

)يو 3 : ١4(
حدث  المسيح  السيد  استخدم  هنا 
موسى  ايام  تم  تاريخي  حقيقي 

واستخدمه كرمز له.
نفس األمر في قصة يونان كمثال 
لموت للسيد المسيح وقبره ثالثة ايام 

عندما قال : 
َبْطِن  ِفي  يُوَناُن  َكاَن  َكَما  أَلنَُّه 
اْلُحوِت َثاَلَثَة أَيَّاٍم َوَثاَلَث لََيال، هَكَذا 
َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َقْلب اأَلْرِض 
َثاَلَثَة أَيَّاٍم َوَثاَلَث لََيال. )مت ١٢ : 

)4٠
استخدم  أيضا  المسيح  السيد  هنا 
حادث تاريخي واقعي كرمز لبقاءه 

في القبر ثالثة ايام .
كذلك بولس الرسول عندما استشهد 
بحادثة عبور البحر األحمر وربطها 

بالمعمودية وقال :
ِفي  لُِموَسى  اْعَتَمُدوا  َوَجِميَعُهُم 
 :  ١٠ )١كو  اْلَبْحِر،  َوِفي  َحاَبِة  السَّ

)٢
األحمر  البحر  عبور  وهنا 
ولكن  حقيقية  أمور  هي  والسحابة 
استخدمها الرسول كرمز للمعلومية 
وهطذا في باقي االقتباسات وإعادة 
تفسيرها تفسير رمزي لعمل المسيح 

الخالصي. 
وهكذا استخدم الرسل واباء الكنيسة 
وأحداث  لقصص  الرمزي  التفسير 

تاريخية في الكتاب المقدس! 
هي  الرمزية  أن  االدعاء  إذن 
االسطورية او الميثولوجيا فالتفسير 
وليس  لحدث  تفسير  الرمزي 
صياغة للحدث كما في الميثولوجيا 
او األساطير فليس هناك اي عالقة 

بينهما !
الكتاب المقدس ليس به أساطير .

ان  الجديد  العهد  في  أحد  يقول  لم 
قصص العهد القديم أسطورية غير 
حقيقية ال السيد المسيح وال الرسل .

من  المسيح  السيد  يقتبس  ولم 
حقيقية  غير  أسطورية  قصص 
حقيقية  كاحداث  معها  تعامل  ولكنه 

وكذلك الرسل .
أن  الكنيسة  آباء  من  أحد  يقل  لم 
ميثولوجيا  او  أساطير  به  الكتاب 
ولكنهم فسروا تفسير رمزي لحدث 

حقيقي.
أما االدعاء بأن الكتاب به أساطير 
او ميثولوجيا او أقتبس من األساطير 
القديمة او لم يكتبه موسى النبي او 
إنكار قصص الخلق والسقوط وأدم 

وحواء وقصة الطوفان ...الخ
فجميعها أفكار ظهرت في منتصف 
ما  ظهور  مع  عشر  التاسع  القرن 

يعرف بالالهوت الليبرالي !
وسيادة العقل على كل شيء حتى 

اإليمان والكتاب المقدس نفسه!
اي انها ضد تعاليم الكتاب او االباء 

والكنيسة !
ومحاولة البعض اليوم االدعاء أن 
ليس  أمر  االسطورية  الرمزية هي 
حقيقي وال يتوافق مع تعاليم وايمان 

الكنيسة. 
هللا  كلمة  هو  المقدس  الكتاب 
وليست  تاريخية  أحداث  واحداثه 
وتعليم  كنيستنا  إيمان  هذا  أساطير 

اباءها.
ومن له اذنان للسمع فليسمع.

الفرق بني امليثولوجيا والتفسري الرمزي 

للكتاب املقدس. 

  عصام نسيم 

بكائيات على «حلن 
النيل«!

عـادل عطيـة
من  المتفّجر  النيل،  ونهر  البدء  منذ 
الهادئة  بمدينتي  يمر  الفردوس، 
أرضها:  جاعاًل  »بنها«،  الوديعة 

خضراء، نضراء، خصبة!

   أقف أمامه خاشعاً، منصتاً، حيث 
النيل«،  »لحن  صدى  رجع  يأتيني 
المكتوب على أوراق البردي، وأسمع 

هذه الترنيمة المصرية القديمة:

   »أسبح لك أيها النيل المتفجر من 
إنك  مصر.  لتطعم  األرض  عمق 
تفيض على الحقول. وتعطي رطوبة 
لألراضي القاحلة البعيدة عن الماء. 
السماء.  من  المتساقط  الندى  إنك 
ويخلق  الشعير  يصنع  الذي  الندى 
األرض  تتهلل  تفيض  حين  القمح. 

وتبتهج. فيفرح جميع الناس...«.

مّرة  مرتين:  اللحن  هذا  يبكيني     
الفائقة  المحبة  هذه  عمق  من  تأثراً 
العشق للنيل. ومّرة ثانية لخياتنا لهذا 
بأجدادنا  وازدرائنا  العظيم،  النهر 
انحنوا  طالما  الذين  الفراعين، 
بوقار أمام ذلك الذي يجعل األرض 

خضراء!

أنواع  بكل  بتلويثه  نكتف  فلم     
الملوثات، وبتركه للنباتات المتسلقة، 

تستنزفه، وتشوه جماله، مع تقاعسنا 
بجرأتنا  فإذا  تعميقه،  عن  الغبي 
الذي  المدى  إلى  تصل  الشريرة 
نحذف اسمه من أهم شوارعنا، في 

رعونة، واستخفاف مقزز!

مدينتي،  في  المسئولين  قام  فقد     
أهم  على  المعلقة  باللوحات  بالعبث 
وأطول شوارعها، والممتد بمحازاة 
الجميل:  االسم  هذا  وتحمل  النهر، 
قاموا  أن  بعد   ، النيل«  »كورنيش 
يمر  التي  المناطق  بحسب  بتقسيمه 
تحمل  جديدة  الفتات  ووضع  بها، 
اسماء لبعض الشخصيات الوطنية، 
النيل  »كورنيش  عبارة:  من  خالية 

سابقاً«!

   ومع انني أحترم هذه الشخصيات، 
وأقدرها، وأعتز بعطائها النبيل، في 
خدمة الوطن، فمن الظلم لها وللنيل، 
معه.  المقارنة  وضع  في  تكون  أن 
وكان يمكن وضع هذه األسماء، التي 
أخرى  شوارع  على  تكريمها  نريد 

رئيسية، إال هذا الشارع بالتحديد!

للشارع اسمه:     أرجوكم أعيدوا  
أنا  ـ  لنستعيد  النيل«؛  »كورنيش 

ومدينتي ـ لحن النيل!

كجسم آخر فيما بعد
ــــــــــــــــــــــــــ

زهرة الطاهري ، املغرب

محارة أخرى في ابتسامتك 

ونجمة ذهبية في الرمل 

الذي تركته من جسدي لك 

شغف بعطر وردة في دمك

وموج شبقي في وجهي 

من لمساتك 

فليس من شفتيك 

في جسمي 

غير خرير النهر 

وليس من يديك 

في خدي 

غير حرير الزهر 

وليس منا في الشتاء 

غير كرز 

ومواد لالشتعال 

بين يدي األطفال 

في ساعة متأخرة

فأنا وانت 

ال نقف عندنا 

وال يربطنا حد

ونتحول إلى أشياء أخرى 

في نفس اللحظة

وكجسم آخر 

فيما بعد

برقيه تهنئه
 مقدمه من احلاج ياسر الكومى املوظف باإلدارة الصحيه 

واالستشارى اهلندسى. حممد ياسر الكومى
واملستشار القانونى.جمدى حامد 

اىل االستشارى اهلندسى امحد ياسر الكومى
 مبناسبه زفافه اىل االستاذه.توتا 

وبرقيه تهنئة خاصه من االمور حسن احمد ومحمد احمد وملك و مروان 
ومهند مجدى وعمر ورؤى عبدالعزيز ونورين عمر وحامد احمد واحمد 

محمد ومحمد حامد
داعني اهلل ان يبارك له وعليه
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

كندا تخفض رسوم احلصول علي اجلنسية للقصر 

علي  الحصول  طلبات  رسوم  الفيدرالية  الحكومة  خفضت   : أوتاوا 
الجنسية للقاصرين واصبحت االن ١٠٠ دوالر بدال من 53٠ دوالر 
، وهذا التغيير ينطبق علي القاصرين سواء كانوا بمفردهم او لديهم 
والدين حاصلين بالفعل علي الجنسية الكندية ، وقالت الحكومة في بيان 
لها عن هذا التغيير ان هذا سيجعل من االسهل علي القصر من اطفال 

المهاجرين الذين يعيشون علي المعونات الحكومية او من منهم يكون تحت رعاية اجتماعية أن يصبحون 
مواطنين كنديين وهذا ينطبق فقط علي القصر المقيمين أقامة دائمة في كندا، ومن بين التغييرات ايضا هي 
ألغاء الحكومة لشرط ان يكون السن ١٨ سنة للتقدم بطلب الحصول علي الجنسية ، وقال مسؤولين من ادارة 
الهجرة والجنسية انهم سيتصلون بمن دفع بالفعل 53٠ دوالر بعد ١9 يونية ٢٠١7 كرسوم للحصول علي 

الجنسية الحد من القاصرين ليرشدوهم عن كيفية أسترداد فرق الرسوم وهي 43٠ دوالر 

مجموعات من اليمني املتطرف بجانب الصينيني الكنديني  يطالبون 
جسنت ترودو باالعتذار 

قام مئات من المتظاهرين من الصينين الكنديين باالشتراك مع مجموعات 
من اليمين المتطرف بالتظاهر امام مبني البرلمان في أوتاوا يوم االحد 
١٨ فبراير مطالبين جستن ترودو باالعتذار لهم الدانته الهجوم المزعوم 
علي فتاة من تورنتو  تبلغ من العمر ١١ سنة إدعت الشهر الماضي أن 
رجل أسيوي حاول مرتين قطع حجابها بينما كانت تسير الي مدرستها 

وبعد أن حققت الشرطة في االمر وجدت أن هذا الحادث لم يقع ، وقال واحد من المتظاهرين ويسمي تشانج لقد 
تضايقنا جدا بسبب هذا االدعاء وإن تصريحات جستن ترودو قد جعلت الجالية الصينية الكندية تشعر بالظلم 
وقال نحن نريد ان نوجه رسالة الي المجتمع بأننا متكاتفين معا وان كل الكنديين من جميع االعراق متساويين 
، وكانت هناك مجموعة من اليمين المتطرف وأخري من تحالف العاصفة مشاركة في المظاهرة وقال رئيس 
جماعة تحالف العاصفة باللغة الفرنسية ان اليوم هو أفضل مناسبة لنظهر للعالم اننا لسنا عنصريين ونحن نقف 
مع جميع الكنديين بغض النظر عن اللون او من أين جاءوا ، وكان جستن ترودو قد علق علي حادثة قطع 
الحجاب اوال قائال )إن كندا ليست كذلك ( ولكن في وقت الحق قال انه يشعر باالرتياح لمعرفته أن هذا الحادث 

لم يقع ، هذا وقد جرت هذه المظاهرات وسط حضور مكثف للشرطة ولم تقع اي أعمال عنف او أعتقاالت.

عدد من مالك العقارات يطالبون احلكومة برفع 
االيجارات 

ويبر  كول  المحامي  قال 
حقوق  عن  المدافع  باركدالي 
مالك  عدد  أن  المستأجرين 
يطالبون  الذين  العقارات 
فوق  االيجارات  بزيادة 
المقاطعة  تطلبه  الذي  المعدل 
السنوات  عبر  تضاعف   قد 
تورنتو  في  الماضية  الخمس 

، وقال مجلس مالك العقارات والمستأجرين انه أستلم 599 طلب العام 
الماضي من مالك العقارات لرفع. ايجارات عقاراتهم اعلي من ١.٨ % 
وهو الحد الذي توافق عليه المقاطعة وتؤكد التقارير ان مالك العقارات 
يحاولون بشدة منذ وقت طويل ان يرفعوا االيجارات ، وقال كول ويبر أن 
هذا ال يمثل مفاجأة له وان هذا الطلب بدأ يزيد عبر منطقة تورنتو الكبري 
المستاجرين  من  للتخلص  متعمدة  االيجارات  في  الكبيرة  الزيادة  وأن 
خلو  عند  االيجار  عقد  تغيير  المالك  يستطيع  حتي  االمد  طويلة  بعقود 
يطالب  ان  يستطيع  المالك  فإن  المستأجرين  قانون  وبموجب  المسكن 
تكاليف  ليغطي  المقاطعة سنويا  تطلبه  أعلي مما  بمقدار  االيجارات  رفع 
الصيانة واالصالحات الرئيسية. ولكن المدافعين عن حقوق المستأجرين 
يقولون أن القانون يجب أن يحد من قائمة االصالحات ال الحد الذي يكون 
المبني،   وصيانة  التدفئة  نظام  في  كما  المستأجر  لفائدة  انه  فيه  واضحا 
ويقوم المحامي كول وبر االن بمساعدة عشرات المستأجرين الذين قاموا 
غير  إنه  عنه  وقالوا   %3.4 بي  االيجارات  ارتفاع  لمعارضة  باضراب 
 ، له  الخارجية  والمنطقة  المبني   بهو  لتجميل  فقط  يكون  عندما  عادل 
لإليجار.  التوجيهية  المبادئ  مراجعة  المقاطعة  مدينة  مجلس  طلب  وقد 
من  الناس  االن  يري  انه  المستأجرين  حقوق  عن  مدافع  ناشط  وقال   ،
الطبقة المتوسطة ينتقلو لمساكن ذوي الدخل المحدود ،وهؤالء ذوي الدخل 

المحدود ال يجدون مأوي في نهاية المطاف.
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النشطاء االجتماعيين في كيبيك ينتقدون القيود المفروضة علي السفر لمن 
يتلقون المعونة الحكومية

تظاهر عدد كبير من الناس وعدد من النشطاء االجتماعيين 
يوم االربعاء  المحكمة االدارية في مونتلاير  امام مبني يضم 
٢١ فبراير منددين بممارسة حكومة كيبيك التي تقطع المعونات 
االجتماعية  الحكومية عن مستحقيها إذا ما غادروا المقاطعة 
عام  دخلت   ١5/7 رقم  القاعدة  وهذه   ، أكثر  او  أسبوع  لمدة 
الناس  التغييرات صممت العادة  ٢٠١5 كجزء من عدد من 
ثانية الي العمل حتي ال يعتمدوا علي المعونة اجتماعية وهي 
تنص علي الغاء هذه المعونة للمستفيدين إذا قضوا أكثر من 7أيام الي ١5 يوما في الشهر خارج مقاطعة كيبيك 
ويتم أجبارهم علي دفع اي مبالغ دفعت لهم من غير وجه حق ، وقال النشطاء أن هذه القواعد لها أثر سلبي 
علي مجموعات معينة ال سيما المهاجرين والنساء الذين يضطرون الي عدم السفر حتي مع وجود مناسبات 
مثل الزواج او المرض او الوفاة خوفا من توقف المعونات الحكومية ، وقاللت سامنثا كارمينسيتا التي عاشت 
في كندا ٢٨ عاما وعملت في متجر للتجزئة قبل أن تصاب بالصرع وتعتمد علي المعونة االجتماعية للحكومة 
أن أمها اصبحت طريحة الفراش واضطرت للذهاب الي الفلبين لترعاها لمدة ستة أسابيع وبعد عودتها لكندا 
وجدت ان الحكومة قطعت عنها المعونة المالية والزمتها بدفع 6٠٠ دوالر وألنها ال تملك مدخرات ، قامت 
بالتقدم ثانية لطلب المعونة وقالت وهي تبكي لقد وعدت أمي بالعودة للفلبين لرؤيتها قبل أن تموت ولكني لم 
أقدر خوفا من وقف المعونة الحكومية ثانية وقالت إنها تشعر بالذنب النها لم تري أمها قبل موتها وقالت أرجو 
أن تفهم الحكومة وضعنا ، ويعرف أن أونتاريو لها نفس هذه القواعد وقد تسمح للمستفيد من المعونة المالية 
التقدم بطلب لتمديد مدة غيابه عن المقاطعة هذا وقد طالب النشطاء االجتماعيين حكومة كيبيك أن تقلص هذه 
القواعد ، وقالوا اننا لدينا كل الحق للتنقل بحرية في كندا وينبغي أن يكون للمستحقين للمعونة االجتماعية ايضا 

نفس هذا الحق

باتريك براون ينسحب من سباق االنتخابات 
لقيادة حزب احملافظني 

تورنتو : أعلن مسؤول كبير 
يوم  المحافظين  حزب  من 
باتريك  فبراير ان  االثنين ٢6 
براون زعيم حزب المحافظين 
من  أستقال  الذي  السابق 
علي  يناير  شهر  في  منصبه 
نفسه الستعادة  لترشيح  تقدم  والذي  الجنسي  السلوك  بسوء  إدعاءات  أثر 
منصبه مرة ثانية وقٌبَّل طلبه قد أنسحب االن من سباق االنتخابات .وقال 
باتريك  الحزب أن  المنظمة لالنتخابات في  اللجنة  ليفتون رئيس  هارتلي 
براون أعلن أنسحابه من السباق واالن يتبقي فقط أربعة مرشحين لقيادة 
الحزب وهم كريستين اليوت والمحامية كارولين مولروني ومستشار مدينة 
تانيا جرانيتش  الوالدين  والمدافعة عن حقوق  فورد  دوج  السابق  تورنتو 
،هذا وسيتم انتخاب قائد للحزب في عملية تصويت عبر االنترنت يوم ٢ 

مارس وسيعلن اسم الفائز يوم ١٠ مارس

حتت شعار )دعونا نتمم العمل( أطلقت كارولني مولروني 
حملتها االنتخابية لقيادة حزب احملافظني في أونتاريو 

كارولين مولروني  المحامية وأبنة رئيس الوزراء 
فبراير   6 يوم  تقدمت   مولروني  بريان  السابق 
لخوض سباق التنافس علي قيادة حزب المحافظين 
االنتخابية  لحملتها  وقدمت  أونتاريو  مقاطعة  في 
٢5 الف دوالر في اليوم االول وخالل تسعة أيام 

فقط أستطاعت أن تجمع 46١ الف دوالر من مؤيديها وفي خطاب لها يوم 
الجمعة ٢4 فبراير قالت أنها الوحيدة  التي تستطيع الفوز من بين المرشحين 
االخرين لقيادة الحزب ، ومع ذلك دعت المرشحين االخرين وهم دوج فورد 
وكريستين اليوت وتانيا جراينتش لالنضمام اليها في دعوتها لباتريك براون 
)الرئيس السابق للحزب والذي أستقال الشهر الماضي من منصبه بعد إدعاءات 
بسوء السلوك الجنسي والذي تقدم ثانية بترشيح نفسه الستعادة وظيفته السابقة 
قائلة ان الحزب  المنافسة  قيادة الحزب ( للخروج من سباق  والمنافسة علي 
بحاجة. الي قائد يضع احتياجات الحزب فوق احتياجاته الفردية ، وقالت ان 
هدف الحزب هو طرد كاثلين وين وانتقدت كارولين المنافسين لها  دوج فورد 
وكريستين اليوت وتانيا جراينتش قائلة انهم ال يملكون ما يلزم للفوز والقيام 
بمهمة قيادة الحزب وإنها وحدها هي القادرة علي ذلك ووضعت شعارا لحملتها 

االنتخابية )دعونا نتمم العمل (

أونتاريو حتظر بيع بعض السلع من الباب للباب اعتبارا من ١ مارس 
أعتبارا من ١ مارس لن يستطيع البائعين طرق باب منزلك ليبيعوا لك سلعة او 
خدمة ما فقد فرضت أونتاريو حظرا علي المبيعات غير المرغوب فيها مثل 
أجهزة التدفئة وسخانات المياه ، وإذا قمت بالتوقيع علي عقد لشراء سلعة ما 
عند باب منزلك بعد هذا التاريخ فسيكون العقد باطال قانونيا وتستطيع االحتفاظ 
بالسلعة بدون أي التزامات وهذا ما قالته المقاطعة في بيانا لها ، وقال إيفان بيكر 
عضو البرلمان عن منطقة إيتبكو انه تقدم بمشروع هذا القانون الي الحكومة 

بعد أن أستمع لعشرات القصص من كبار السن الذين قالوا أنهم يواجهون أساليب مخادعة وعدوانية من البائعين 
الذين يطرقون ابواب منازلهم ، وطلبوا منه القيام بشئ ليجعلهم   يشعرون باالمان عند فتح ابوابهم وقد شمل 
الحظر عدة سلع منها ، أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء واجهزة تنقية الهواء وسخانات المياه ومرشحات المياه 
واجهزة معالجة المياه وخدمات تنظيف مواسير نقل الهواء في المنزل )دكت( ووردت هناك شكاوي كثيرة الي 
الوزارة وهيئة خدمات المستهلكين من هذه السلع والخدمات وإذا أراد فرد ما شراء او تأجير سلعة من هذه فيمكنه 
االتصال بالشركة ودعوتها الي منزله ووفقا للقانون ستكون هناك فترة زمنية مقدارها عشرة أيام بعد توقيع عقد 
لخدمة معينة تسمي فترة الهدوء ويمكن للمشتري فيها ان يلغي العقد ألي سبب بدون اي عقوبة ولن يكون علي 
ممثلوا الشركات الذين ياتون الي المنزل لتصليح او الكشف عن شئ القدرة علي ارغامك علي توقيع عقد ما بل 
يستطيعون فقط ترك معلومات عن منتجاتهم او خدماتهم ، وبموجب القانون الجديد يجب علي الشركات التي تبيع 

السلع او الخدمات ان تحتفظ بسجالت عن تفاصيل حركة البيع لمدة ثالثة سنوات .



فى عام ١9٨٠ تم طرح مصطلح ) اليسار 
اإلسالمى(ألول مرة من )حسن حنفى( أهم 
وفى   , العربى  والعالم  مصر  فى  ممثليه 

اإلعالن الصادر عنه المتضمن مشروعه:

عن  المعبر  هو  التراث  تجديد   .١
طريقاً  بوصفه  الراهنة  الحضارية  اللحظة 
ويصبح   , والعلمانية  السلفية  بين  وسط 
لحاجات  طبقاً  وتفسيره  التراث  تجديد 
اليسار  ويرى  القضايا,  قضية  هو  العصر 
أن  اليمينى  نقيضه  عكس  على  االسالمى 
مأساة الحاضر تشّكله على نموذج الماضى 
تاريخى  نتاج بشرى  أنه  التراث  , ومفهوم 

يقع خارج دائرة القداسة.

إذا كانت بعض االتجاهات الشيعية   .٢
مفهوم  على  ترتيباً  االئمة  تأليه  إلى  تميل 
حكامنا  فإن  االنسان(,  فى  االلهى  حلول   (
حيث   , النفسى  المخزون  هذا  يستخدمون 
يدعى كل قائد اليوم أنه)االله الفرد, الحاكم 
االوحد,السلطان المطلق( فيدرك الحكام ان 
الدين انجح وسيلة للسيطرة على الشعوب.
ان  إال  السنة  اهل  من  جماهيرنا  ان  ورغم 
الحكم لدينا اقرب إلى أهل الشيعة أى تعيين 
االمام بالنص أو الوصية) ضابط عن ضابط 

أو أمير عن أمير أو ملك عن ملك(

النصوص  مجموعة  هو  الدين   .3
الفكر  ان  حين  فى  تاريخياً  الثابتة  المقدسة 
تلك  لفهم  بشرية  اجتهادات  هو  الدينى 

النصوص وتأويلها واستخراج دالالتها.

العلوم واآلداب  إلى أسلمة  الدعوة   .4
والفنون تؤدى الى تحكم الفكر الدينى فيها.

ليس غريباً أن يقف انصار شركات   .5
الحكومة  لتدخل  المعادون  األموال  توظيف 
فى شؤنها إلى جانب تحريم الربا, رغم ان 
البنوك ال تتعامل بالربا الذى حرمه القرآن. 

األخذ  البعض  اقترح   : البنات  ميراث 
بين  الذى يساوى  الشيعى  الفقهى  باالجتهاد 
الذكر واألنثى فى الميراث , وثارت ثائرة 
الدينى – رغم وجود حركة غير  الخطاب 
الثروة  وتوزيع  العدل  اتجاه  فى  مسبوقة 
النصوص  حدود  فى  بمناقشتها  متمسكاً   –
مهدراً المغزى حاكماً على التاريخ بالثبات 

وعلى داللة النصوص بالجمود.

****  ومن أقواله:

والمؤسسة  والثقافة  النهضة  )مصر 
بفكر  فقط  ليس  تضيق  اليوم   , الجامعة 
الجسدى  بوجوده  بل  زيد  ابو  حامد  نصر 
ُسحبت  التى  بكتبه  وحتى   , أرضها  على 
من المكتبة العامة فى الجامعة ,.... أبواب 
المؤسسات األكاديمية العربية وعلى رأسها 
تياؤ  ممثلى  آخر  وجه  فى  تُغلق  الجامعة 
عبده  محمد  بالشيخ  بدأًً  العربية  النهضة 
فى  العربية  الثقافة  وطه حسين, هى محنة 

عصرتا الراهن.
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نصر حامد أبوزيد
)ونقد اخلطاب الديىن(

توفيق مرتي مينا

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) 2١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أو  دانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

المعتدل  الخطاب  بين  ألفارق  سبق:  ما 
والمتطرف فارق فى الدرجة ال فى النوع, 
وال  والحاكمية  النص  على  يعتمد  كالهما 
الظواهر  الجدل ٢ – رد  النقاش وال  يقبال 
إلى مبدأ واحد وهو هللا لينفى االنسان ويلغى 
القوانين الطبيعية.3 – االعتماد على التراث 
واالنتقائى  النفعى  الموقف   – والسلف.4 
التراث .5 – يعتبر جهة االختصاص  من 
الوحيدة هى العلماء فقط.6 – عجز الخطاب 
الواقع  لمشكالت  تفصيلية  حلول  تقديم  عن 
إكتفاء بشعار) االسالم هو الحل(,,, ونتابع:

------------------    

فى  تنتهى  االلهية  الحاكمية  إن   •
الحقيقة الى حاكمية رجال الدين وهم ليسوا 

فى النهاية سوى بشر.

عنها  يكشف  التى  الجدلية  العالقة   •
واقعية  تبدد  والواقع  االسالم  بين  التاريخ 
االسالم كما يطرحها الخطاب الدينى الذى 
والتاريخ  الواقع  عن  االسالم  بعزل  ينتهى 

معاً

تعود اولى محاوالت العقل لحساب   •
النص إلى حادثة رفع المصاحف على اسنّة 
هللا(  كتاب  )تحكيم  إلى  والدعاء  السيوف 
من جانب األمويين فى موقعة)صفين( وقد 
نقلت الصراع من مجاله الخاص السياسى 
الدين  هو  آخر  مجال  الى  االجتماعى 
الواقع  لتبرير  النص  استثمار  والنصوص) 
الدينى  الخطاب  ينتهى  وهكذا  ايديولوجياً( 
يتعارض  حين  االسالم  مع  التعارض  إلى 

مع أهم اساسياته ) العقل(.

يعتمد الخطاب الدينى فى تكريسه   •
النصوص  سلطة  على  االنسان  لعبودية 
الدارسين  من  كثير  ويرى  الكثيرة,  الدينية 
أن التركيز على مفهوم الحاكمية فى كتابات 
)سيد قطب( بكل ما ترتب عليها من تكفير 
المجتمع يمكن تفسيره باالضطهاد والتعذيب 
الذى عانى منه) االخوان( ومعهم سيد قطب 
فى السجون والمعتقالت,,,, ومن الطريف 
أن يسكت األزهر ورجاله ويلزموا الصمت 
إزاء كتاب )معالم فى الطريق( لسيد قطب 
سجن  بعد  الردود  تتوالى  ثم  صدر,  حين 
الدولة  الكتاب وتجمعها  المؤلف ومصادرة 

فى كتاب,,)اخوان الشياطين(

إلى  ينتهى  الحاكمية  مفهوم  إن   •
تكريس أشد االنظمة االجتماعية والسياسية 
بارضه  الوطن  ويصبح  وتخلفاً,  رجعية 
وناسه وتراثه ملكاً للحاكم] تعبيرات السادات 
:شعبى/ ابنائى وبناتى[,,, واى خالف معه 
خيانة للوطن, وكل نقاش لسياساته هجوماً 
مالحدة  كفاراً  وكل خصومه  الوطن,  على 
ولو كانوا من المشايخ واصحاب اللحى.,, 
ديكتاتورياً,,  مفهوماً  الحاكمية  تكون  هكذا 
اختصار  على  يصر  الدينى  الخطاب  إن 
فقط هو  واحد  بعد  فى  باهلل  االنسان  عالقة 
عليه  ,وتحرم  واالذعان  والطاعة  العبودية 
السؤال أو النقاش, إن النضال ضد حاكمية 
والزندقة  وااللحاد  بالكفر  يُصم  الفقهاء 
مما  وهرطقة ضد حكم هللا  تجديفاً  بوصفه 

يُفقد البشر أية قدرة علىتغيير واقعهم.

لمقولة  الدينى  الخطاب  يؤسس   •
ومكان  زمان  لكل  الشريعة  صالحية 

ويعارض إلى حد التكفير االجتهاد فى مجال 
العقائد أو القصص الدينى ,, إن النصوص 
ثابتة فى )المنطوق( , متحركة متغيرة فى 
)المفهوم( , هذا عن النصوص التى ُدونت 
وُسجلت منذ لحظة ميالدها, اما النصوص 
الشفاهى  االنتقال  آلليات  خضعت  التى 
تطرح  فانها  النبوية—  كاألحاديث   –
)المنطوق(  جانبى  من  اكثرتعقيداً  اشكالية 

و)المفهوم( معاً.

النص منذ لحظة نزوله االولى –   •
أى مع قراءة النبى له لحظة الوحى- تحول 
)نصاً  فهماً  وصار  إلهياً(  )نصاً  كونه  من 
انسانياً(, النه تحول من التنزيل إلى التأويل.

من  تثير  النبوية  االحاديث   •
االشكاليات أكثر من النص النها لم تُدون إال 
الشفاهى,  التناقل  متأخرة وخضعت آلليات 
واالحاديث التى بين ايدينا هى تفسير للتفسير 
لنوع من الوحى , وعلماء السنّة يرفضون 
يرفضون  الشيعة  وعلماء  الشيعة,  روايات 
السنّة  فرق  من  فرقة  وكل  السنّة,  روايات 
ترفض روايات اتباع الفرق االخرى, حتى 
السنّة  أهل  باسم)  الفرق  إحدى  استأثرت 
من  بتأييد  لنفسها  واحتكرته  والجماعة( 
سلطة الدولة , وينتهى الخطاب الدينى الى 
االنغالق فى دائرة النصوص بعد ان جمدها 
القائل  قول  ويصدق  حيويتها  على  وقضى 

)إحتمينا بالنصوص فدخل اللصوص(.

الخطاب الدينى يدرك ان اإلحتكام   •
الى سلطة العقل يُفقده كل اسلحته ويكشف 
الحوار  فانه يعجز عن  قناعه االيديولوجى 
على ارض العقل ويلجأ إلى سالح التكفير 
يعانى  متخلف  واقع  فى  فّعال  سالح  وهو 
التعليمية,ويعانى  االمية  من  افراده  اغلب 
أغلب متعلميه من االمية الثقافية, ويستسلم 
فيلجأون  السالح  هذا  البتزاز  فيه  العقالء 
الى)التقيّة( والمصالحة مع الخطاب الدينى.

جاء  الذى  المجتمع  كان  لقد   •
عبودياً,  قبلياً  مجتمعاً  يخاطبه  الوحى 
النصوص  فهم  يُعاد  ان  الضرورى  ومن 
واحالل  التاريخية  المفاهيم  بنفى  وتأويلها 
المفاهيم المعاصرة األكثر إنسانية وتقدماً , 
والخطاب الدينى يلجأ الى التأويل المجازى 
بين  والقرب  والوالية  الحب  عالقات  لنفى 

هللا واالنسان.

فى  ابناؤنا  يتعلم  أن  غريباً  ليس   •
المدارس أن االسالم يبيح امتالك الجوارى 
ومعاشرتهن معاشرة جنسية , وليس غريباً 
المسيحى  المواطن  ان  يتعلموا  أن  أيضاً 
الثانية يجب ان يُحسن  مواطن من الدرجة 
به  وردت  قد  ذلك  مادام  معاملته,  المسلم 

النصوص.
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• إرادة مكسورة:
أراد أن يموت في حبها؛

فعاشت على موته!
• توقيت املشاعر:

ال يملك ساعة؛
أو  يطول،  وقته  ألن 

يقصر..
بحسب مشاعره!
إرهابي: • عشق 

عشق الدم الذي يجري في 
عروقه؛

فسكب كل دم!

• إثارة:
جذع  تحت  ثمرة  تساقط 

شجرة،
على  ثلج  ندفة  نزول 

األرض،
على  ُمجنّح  طائر  هبوط 

البر.
دائماً، نهتم، أكثر..

باألشياء البعيدة،
التي تهوي على األرض!

• حب شمسّي:
حبي شمسّي..

يداعبني شعاعها البهي،
لكن من المستحيل.. المستحيل،

الوصول إليها!
• عالمات فارقة:

على  التشكيل  عالمات  يضع  كان 
حروفي..

وحين يسمعها،
كان، دائماُ، يُخطيء!

• املتأخر:
جاء المطر، ولم أعد صغيراً..



أنا...و حظى             
بقلم/ مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

األمثل  العنوان  هو  هذا  جديد،  يوم  خسارة   
تستحقه  التي  العنوان  نفس  اليوم وهو  لنشاطي 
لفترة  ايضاً  سيستمر  أنه  ويبدو  السابقة,  األيام 
يسير  شئ  كل  كان  حدث  ماذا  أعلم  ال  قادمة. 

بصورة عادية.

 في الصباح أقوم بفتح متجري علي مصراعيه 
ليكون جاهزا في أقل من نصف الساعة الستقبال 
العتيق  المتجر  هذا  اعتادوا  الذين  زبائني 
ويحبونه كما لو كان دارهم.  فمابالهم وقد حادت 
فاذا  المتجر  الى  دخلوا  وان   ، بعيداً  خطواتهم 
دون ان  ويساراً  بهم يتسكعون وينظرون يميناً 
تمتد ايديهم على اى من البضائع المرصوصة 
بعناية فوق ارفف نظيفة حتى ايقنت ان الكصير 
اتول  قد  السابقين  زبائنى  من  جداً  والكثير  بل 
ابحث عن  أن  أكثر.حاولت  ليس  الوقت  ليقتلوا 
متجري  أن  أم  األذواق؟  تغيرت  هل  السبب... 
صار عتيقا وبضاعته كاسدة؟ أتري أسلوبي في 
قديم ال  أسلوب  الموظفين  اسلوب  البيع وكذلك 
يليق بالعصر الحديث؟؟... تساؤالت وتساؤالت 
مغموما..  داري  إلي  ذهبت  إجابة.  من  وما 
وذهبت  مالبسي  بكامل  فراشي  علي  أرتميت 
ما  كنت  الكثير,  لكنها حوت  في غفوة قصيرة 
بين النوم واليقظة ورأيت وجها بشوشا ذو لحية 
بيضاء كالثلج وصوت يرن صداه في أذني«ال 
كان حظك  إن  القلق  يغمرك  بني وال  يا  عليك 
نائما لبعض الوقت علي الرغم من كونه قريبا 
جدا منك« أفقت من غفوتي وبدأت أتذكر الحلم 
أن سبب  أدركت  ثم  اليوم,  مدار  علي  القصير 
تعاستي في الفترة األخيرة هو حظي النائم. لم 
يكن أمامي سوي البحث عن هذا الحظ الكسول 
لكي أوقظه وأدعوه للعمل من أجل إنقاذي مما 
قال  وقد  بحثي  رحلة  أبدأ  أين  من  ثم  أعانيه, 
كله  اليوم  مني.  جدا  قريبا  حظي  أن  العجوز 
أبحث عن حظي النائم لكنني اصطدمت بحقيقة 
أخري تعيقني فما هو شكل حظي أهو جماد أم 
كائنا حيا أم تراه تميمة؟؟ وبينما أنا أفكر سمعت 
مسرعا  نزلت  فراشي  تحت  من  يأتي  غطيطا 
ألري فإذا بشاب يغط في نوم عميق وجهه يميل 
إلي السمار لم يحلق لحيته منذ شهر ً علي اقل 
تقدير, لكمته بيدي فى غيظ قائال انهض كفاك 
ثم  عينيه  فتح  فراشي  تحت  من  واخرج  نوما 
ابتسم ابتسامة بلهاء وبدأ رحلة الخروج من تحت 
أمامي حتى  أن وقف  تكاسل  وما  الفراش فى 
صببت جام غضبي عليه صارخا في عصبية 
كل  أخسر  وأنا  عملك  تاركا  بالنوم  تنعم  أنت 
يوم بسبب كسلك نظر نحوي في برود ثم أتجه 
فتحها  النوم قاصدا ثالجتي حيث  خارج غرفة 
وأخرج منها زجاجة مياه غازية وتجرعها مرة 
واحدة...استفزنى بروده فصرخت فيه ثانيا ألم 
صراخك  وعالم  سيدي  يا  عليك  ال  تسمعني؟ 
فأنا حظك وخادمك وطالما أعطيتك كثيرا فأن 
جاء يوما وتكاسلت أال تسامحني؟؟ اجابنى فى 
بطء مستمراً فى استفزازى....تمالكت اعصابى 
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يحررها هانى نصحى

إذا  أسامحك  له  وقلت  االمكان  بقدر 
من  كنت  كما  نشاطك  لمزاولة  عدت 
أعرف  ال  لكني  سيدي  يا  حسنا  قبل. 
كيف أفيدك وكأنني فقدت قدراتي ، لم 
المرة فصارخت  اتمالك اعصابلى هذه 
أكثر  أحتمل  لن  ماذا؟؟  فقدت....فقدت 
من هذا ماذا تقول أيها األبله؟؟ هل بلغ 
أنت؟  هو  يكون حظي  أن  حظي  سوء 
ال  حتى  فصمت  واجماً  حظى  اطرق 
الحظ  من  اجنى  وبالتالى  احباطاً  ازيده 
ما هو اسوأ و حاولت أن أهد أثم قلت له 
الباكر ستذهب  الصباح  آمرا غدا ومن 
معي إلي المتجر فالبد لألمور أن تعود 
كما كانت من قبل وإال....... وإال ماذا 
األبله   حظي  تساءل  هكذا  سيدي؟  يا 
فتجاهلت الرد عليه ألنني في الحقيقة ال 

أعرف ماذا يمكنني أن افعل به.
في اليوم التالي وأليام كثيرة تالية كان 
لمتجري  معي  الذهاب  في  يبكر  حظي 
ولكن شئ  كله  اليوم  معي  ويقضي  بل 
صراخي  هو  زاد  ما  كل  يتغير  لم  ما 
كل  رأسه  على  صببتها  التى  ولعناتي 
بضع دقائق ثم ردة فعله البلهاء. سهرت 
ليالي أفكر فيما يمكن عمله إلنقاذ موقفي 
قررت  النهاية  وفي  األفكار  وتعددت 
التجارة إلي  بالكامل من  تغيير نشاطي 
افتتاح مركز صيانة ألجهزة الكمبيوتر 
وهو مجال تخصصي األصلي كما أن 
أن  الممكن  ومن  صغير  شاب  حظي 
اعلمه  أن  ونويت  األمر  هذا  يستهويه 

كل شئ اعرفه في هذا المجال.
 عانيت كثيرا في تعليم هذا الكائن المدعو 
حظي في كيفية صيانة وإصالح أجهزة 
من  الرغم  على   - أننى  الكمبيوترإال 
بما  بالفعل مستمتعاً  المعاناة -كنت  تلك 
أستعيد  الفترة جعلتني  فهذه  بعمله  اقوم 
أن  الذي كدت  المجال  هذا  في  قدراتي 
أنساه وأخذت أيضا أفكر متسائال كيف 
كانت نجاحاتي السابقة في تجارتي في 
ال  الذي  الخائب  الحظ  هذا  وجود  ظل 

يجيد سوي الكسل والنوم. 
ورائي  حظي  وقف  االفتتاح  يوم  في 
يحاول أن يتهرب من مواجهة الزبائن 
بجهاز  للعمل  يده  يمد  أن  يستطع  ولم 
العمالء  تعدد  ومع  واحد  كمبيوتر 
المطلوب  باألجهزة  المركز  وامتالء 
صيانتها لم يكن بوسعي العمل بمفردي 
أشهر  وخالل  الفنيين  ببعض  فاستعنت 
أكن  لم  بصورة  العمل  أزداد  قصيرة 
يمضي  اليوم  كان  ما  وكثيرا  أتخيلها 
وأنا ال أري حظي أمامي ولم يكن لدى 
أنه  وقت ألبحث عنه وإن كنت متأكدا 
نائما في مكان ما. توقفت أمام الكلمات 
التي ترددت بداخلي أن حظي ال يزال 
جيدة,  بصورة  يسير  عملي  بينما  نائما 
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“بيل جيتس” ممثاًل ألول 
مرة يف مسلسل

للمسلسل  املنتجة  الشركة  تعاقدت 
االنفجار  »نظرية  الكوميدي  االجتماعي 
العظيم« مع مؤسس شركة مايكروسوفت 
إحدى  في  للظهور  جيتس  بيل  امللياردير 
األول  املسلسل  من  العاشر  املوسم  حلقات 
في أمريكا، والذي يُعرض على أحدي القنوات 

األمريكية.
عاماً«،   ٦١« بيل جيتس  يظهر  أن  املقرر  ومن 
أثناء عمله في شركة خاصة  في املسلسل 
جتسد  بينما  الطبية،  واألدوية  للمعدات 
»بيني«،  شخصية  كريستان  كيلي  النجمة 
ليونارد  الفيزياء  عاملي  بجوار  تسكن  التي 
بيني  وتفتقر  كوبر،  وشيلدون  هوفستاتر 
بشخصيتها  وتتميز  املتقدم  للتعليم 

املنفتحة.
وتأتي مشاركة بيل جيتس ضمن مجموعة من 
نيومي،  ليونارد  األمريكي  النجم  مثل  النجوم 
العلمي  اخليال  فيلم  في  بدوره  اشتهر  الذي 
والنجمة  جونس  إيرلز  وجيمس  تريك،  ستار 
كاري فيتشر بطلة سلسة أفالم حرب النجوم 
وغيرهم ممن قدموا أعماالً درامية أحدثت نقلة 
نوعية، كونها تهتم مبعاجلة مشاكل سياسية 

وقضايا أخالقية .

ذهبت ألبحث عنه فتشت في كل مكان 
في  وأخيرا  عليه  اعثر  ولم  بالمركز 
أن  وما  منزلي  إلي  عدت  اليوم  نهاية 
فتحت الباب حتي سمعت غطيطا يأتي 
تحت  من  وبالتحديد  نومى  غرفة  من 
فراشى  تحت  النظره  أنحنيت  فراشي 
التعس  أيها  أخرج  قائال  بيدي  ولكمته 
اراني  ثم  بيديه  وفركها  عينيه  فتح 
ليقف  نهض  بعدها  البلهاء  ابتسامته 
لقد  الغضب  متصنعا  له  قلت  أمامي 
سئمت أساليبك ولن أسمح لك بالكسل 
مرة ثانية إن عملي يسير بصورة جيدة 
وأرباحي تتزايد فعليك أال تعود لكسلك 
ماذا  وإال  بالهة  في  سأل  وإال........ 
ظهر  سأقتلك,  وإال  أجبته  سيدي؟؟  يا 
في  وقال  المسكين  وجه  علي  الرعب 
لم  أنا  يا سيدي؟؟  تقتلني  توسل ولماذا 
لي  ليس  أنني  كما  فشلك  في  أتسبب 
دور في نجاحك لقد فشلت فيما مضي 
ثم  ومتغيراته  السوق  تجاري  لم  ألنك 
عندما لجأت إلي أخذتني من يدي لكى 
اعمل معك ونسيت اننى مجرد صورة 
تالزمك فانا ال اعمل ياسيدى وليس لى 
أنت  بيدك  عملت  انت  وها  اعمل  ان 
فيدك هي التي عملت وعقلك هو الذي 
الوحيد  الرابح  أنت  النهاية  وفي  فكر 
توقفت أمام كلماته صامتا لفترة قصيرة 
ثم أضاف حظي هل أنت مصر علي 
سبيلي  لحال  ارحل  ستتركني  أم  قتلي 
ابتسمت قائال بل سأتركك تذهب لتنام 
في مكان آخرفأنا لم اعد  بحاجة إليك. 
اختفى حظى من امامى فى ثوان وكان 
منظره مضحكاً وهو يجرى بعيداً عنى 
هذا  بالهة  من  بحياته ضحكت  لينجو 
المدعو حظى ثم ضحكت من بالهتى 
او  نجاحى  انه سر  يوماً  عندما ظننت 
تيقنت  وقد  عملى  الى  وعدت  فشلى 
بيني وبين نفسي أنه إن كان هناك حظ 

فهو يذهب فقط لمن يجتهد.. 

تظاهر بالشلل ليحصل على توصيلة 
لزيارة صديقه في املستشفى

ببريطانيا  اإلسعاف  طواقم  أحد  يتردد  لم 
في تلبية نداء أحد املرضى الذي اتصل برقم 
الطوارئ، وادعى بأنه يعاني من فقدان الشعور 

بساقيه، وضعف عام في جسمه.
منزله،  إلى  اإلسعاف  سيارة  وصول  وبعد 
جناح  على  املستشفى  إلى  املريض  نقل  مت 
السرعة. ولدى وصوله إلى املستشفى نهض 
الرجل عن النقالة وسار على قدميه متجًها 
إلى داخل املستشفى، واعترف بأنه في صحة 
على  ليحصل  الذريعة  بهذه  جاء  وأنه  جيدة 
لزيارة صديقه  إلى املستشفى  تنقله  سيارة 

املريض.
وقال املسعف شون جيرارد معلًقا على احلادث: 
العنوان  إلى  اإلسعاف  بسيارة  “انطلقنا 
بوجود حالة شلل في  إبالغنا  احملدد بعدما مت 
الساقني لدى أحد األشخاص. وعندما وصلنا 
إلى املستشفى فوجئنا بأن الرجل كان يدعي 

املرض وأنه في حالة صحية ممتازة”.
اتصاالت  تلقينا  من  الرغم  “على  وأضاف: 
كاذبة في الكثير من األحيان، إال أننا ال ميكننا 
ذكية  خدعة  كانت  استغاثة.  نداء  أي  جتاهل 

من هذا الرجل”.
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فى  ألم  بسبب  لعيادتي  حضر 
وتحديد  عليه  الكشف  وتم  ركبته، 
ووصف  فحوص  من  منه  اريده  ما 
روشته ادوية له سواء أقراص بالفم 
خالفه.  أو  للركبة  دهان  سائل  او 
كانت اجابته بالنفي عن أي ماضي 
أو  جراحية  عمليات  سواء  له  طبى 
فى  ارتفاع  مثل  مزمنة  امراض 
ضغط الدم أو سكر أو خالفه. كان 
سمين الجثة وله بطن كبيرة، انتهينا 
لباب  سويا  وخرجنا  الكشف  من 
من  قررته  ما  اناوله  لكى  العيادة 

تحاليل وروشته لألدوية له. 
قال لي بعد ان تناول اوراقه وهو 
لقد  باالنصراف،  ويهم  الباب  على 
من  اقوم  أنى  لك  اقول  أن  نسيت 
بضيق  مرات  بضعة  ليلة  كل  النوم 
فوجدتها  رقبته  إلى  نظرت  تنفس. 
العودة  منه  فطلبت  وغليظة  قصيرة 
فمه  على  وبالكشف  الكشف.  لغرفة 
وانفه وحلقه شعرت أنه ربما يعانى 
أثناء  التنفس  مجرى  فى  ضيق  من 
كان  أن  أسئلتي  وتوالت  النوم، 
يشعر باإلرهاق المستمر وأن كانت 
زوجته تقول له أن صوت تشخيره 
احساس  يداهمه  كان  وأن  عالى 

أجابته  وكانت  جالس،  وهو  بالنوم 
كلها باإليجاب. 

كل  يذكر  لم  ألنه  المه  لم  بالطبع 
هذه األشياء وقت سؤالي له أن كان 
لمت  ولكنى  أخرى،  أعراض  لديه 
له  أسئلتي  فى  ادقق  لم  أننى  نفسى 
عن هذا الموضوع عند الكشف على 
كنت  أنى  لنفسي  وبررتها  رقبته 
فى  األساسية  شكوته  على  مركزا 

ركبته. 
وارسلته  الفحوصات  توالت 
لمعمل دراسة النوم )سلييب كلنيك( 
والذى ينام فيها المريض ليلة كاملة 
كان  إن  نومه  دراسة  فيها  يتم  لكى 
اثناء  وضغطه  مستمرا،  او  متقطعا 
النوم ونبضه ونسبة األوكسجين في 

دمه .....الخ.
اتت النتائج أنه يعانى من انخفاض 
نومه  خالل  األوكسجين  نسبة  فى 
ممرات  فى  جزئى  النغالق  نتيجة 
الهواء فى الحلق وهو ما يعرف ب 
ويحتاج  ابنيا(  سلييب  )اوبستركتف 
الهواء  له  يضخ  لجهاز  المريض 
األحيان  بعض  في  نومه.  خالل 
اللوزتين  استئصال  جراحة  تكون 

عالج  اللهاة  وأيضا  المتضخمتين 
ولكن  الحالة،  هذه  من  للشفاء  كافي 
تنفس  لجهاز  احتاج  هذا  مريضنا 
زال  ولقد  النوم.  اثناء  الهواء  يضخ 
من  منه  يعانى  كان  ما  كل  بعدها 
نسبة  النخفاض  نتيجة  أعراض 
الحالة  هذه  النوم.  اثناء  األوكسجين 
ايضا  المسئولة  األسباب  من ضمن 
مفاجئة  قلبية  سكته  من  الوفاة  عن 
نسبة  النخفاض  نتيجة  النوم  أثناء 
يغذى  الذى  الدم  فى  األوكسجين 

عضلة القلب. 
يأتي  األحيان  من  الكثير  في 
ما،  بسب  عليه  للكشف  المريض 
الزيارة باكتشاف شيء أهم  وتنتهى 
حضر  التي  األساسية  الشكوى  من 
بسببها للعيادة، مثل اكتشاف ارتفاع 
في ضغط الدم أو اختالج في عضلة 
ولكن  وغيره،  فيب(  )اتريل  القلب 
أن  غيرها  عن  المرة  هذه  يميز  ما 

اكتشاف المرض األهم 
للعيادة  الخارجي  الباب  كان على 
وبعد انتهاء الكشف عليه واستعداده 

للخروج.
موعدنا العدد القادم

كانت الشكوى األهم بعد انتهاء الزيارة

بصــــــراحة
باتريك براون يشرب من نفس كأس الظلم

مدحت عويضة
الدراما  من  متالحقة  صول 
الكندي  شهدها حزب المحافظين 
يناير   ٢3 الثالثاء  ليلة  منذ 
باتريك  أعلن  حينما  الماضي، 
قيادة  من  استقالته  عن  براون 
خلفية  علي  المحافظين  حزب 
مع  الجنسي  بالتحرش  اتهامه 
علي  باتريك  أصر  ثم  سيدتين. 
إثبات براءته والتي حصل عليها 
أوراق  بتقديم  قام  ثم  بالفعل. 
مرة  الحزب  لقيادة  ترشيحه 
من  ساعة  نصف  وقبل  أخري 
مسبقا  المحدد  الترشح  باب  غلق 

التشوق  ويزداد  الحزب،  قبل  من 
زعيم  فيدال  فيك  فيعلن  والدراما 
عن  اإلنتقالية  الفترة  في  الحزب 
براون  باتريك  ترشح  رفضه 
في  الحزب  عن  للبرلمان  كعضو 
األمور  وتتأزم  باري!!!.  دائرة 
عندما ترددت اللجنة التي تشرف 
علي اختيار وفحص اوراق قبول 
المرشحين في قبول ورق باتريك 
براون ولكنها وافقت علي ترشحة 
بعد مداوالت استمرت حوالي 4٨ 
تنتهي  لم  الدراما  ولكن  ساعة. 
فتناثرت أنباء عن فساد في بعض 
الدوائر  وبعد ساعات يعلن باتريك 
الحزب  لقيادة  الترشح  عن  تنازله 
من  واحدة  علي  الستار  ليسدل 
أصعب مسلسالت الدراما السياسية 

التي عاصرتها في كندا!!!.

باألمانة قد يكون باتريك براون 
مظلوم من أول سيناريو المدعيتان 
فاألولي تقول كان عمري أقل من 
”بار“  في  قابلته  عندما  عاما   ١٨
عاما   ١٨ من  األقل  دخلت  فكيف 
ذهبت  أنها  تقول  والثانية  للبار. 
تتهمه  ثم  بنفسها  النوم  لغرفة  معه 
غرفة  سرير  فوق  بها  بالتحرش 
قد  كان  كليهما  أن  العلم  مع  نومه 
قولها!!.  حسب  الكحول  تناول 
هو  اليوم  المظلوم  باتريك  ولكن 
الذي  الظالم  المفتري  باتريك 
المزورين  من  مجموعه  زرع 
الحزب.  علي  سيطروا  حوله 
معظم  في  ظالمة  سياسته  كانت 
تمت  التي  الداخلية  االنتخابات 
يختار  كان  ”النيمونيشن“،  في 
من  يطلب  ثم  المرشحين  أحد 
بالنيمونيشن  المختصة  المجموعة 
بضرورة أن ينجح هذا الشخص. 
علي  صن  تورنتو  نشرته  والذي 
النتيجة  ”اعطني  باتريك  لسان 
التي أريدها أنا“ ما هو إال نموزج 
التي  الدوائر  تم في 95% من  لما 
بها.  نيومنيشن  انتخابات  شهدت 
يبذلون  المرشحين  يترك  كان 
أالف  ينفقون  جهدهم  قصاري 
الدوالرات يعدهم بانتخابات عادلة 
ثم يختار هو أحدهم ويحدده باألسم 
نجاحة  بتمرير  وفريقة  هو  ويقوم 
مبادئ وقيم حزب  لي علي  وسلم 

المحافظين.

 

وعد  التي  الوعود  كل  خالف 
الكاربون  أولها  انتخابة  قبل  بها 
في  الجنس  تعليم  وثانيها  تاكس 
كثير  وضع  والذي  المدارس 
حزب  علي  أمالهم  األهالي  من 
هذا  من  لتخليصهم  المحافظين 
الكابوس فإذا به يخذل الجميع. ثم 
وهو   ١٠3 موشن  موضوع  يأتي 
موضوع فيدرالي فنجده يقفز ليؤيد 
أونتاريو.  برلمان  داخل  الموشن 
وتزيد المصائب فنجد زعيم حزب 
التعريف  علي  يوافق  المحافظين 
اونتاريو!!.  في  للعائلة  الجديد 

ويطيح بكل قيم ومبادئ الحزب.

الجدد  للمرشحين  نظرت  لو 
الذين كسب 95% منهم النيمونيشن 
وليس  براون  باتريك  بأوامر 
شريفة.  ديمقراطية  بانتخابات 
لوجدت أن نسبة الليبرال منهم %5٠ 
علي األقل، تركوا حزب الليبرال 
المحافظين  بمبادئ  اقتناعا  ليس 
في  فرصة  لديهم  ليس  ألن  ولكن 
معظم  وأن  ناحية،  من  الليبرال 
اإلطاحة  يريدون  أونتاريو  سكان 
أخري.  ناحية  من  وين  بكاثلين 
مع  وجدوها  فرصة  عن  فبحثوا 
الحزب  أوالد  أخذ حق  فاشل  قائد 
ونسي  للغير  وأعطاها  المخلصين 
سنه  تحملوا ١٢  الحزب  أبناء  أن 
وهم في الظل وظلوا علي مبادئهم 
ومبادئ حزبهم وناصروا الحزب 

في أصعب األيام.

قد يكون باتريك مظلوما ولكن ال 
يقارن الظلم الذي وقع عليه بالظلم 
الناس.  لمئات  هو  ظلمه  الذي 
فالكأس  جميعا  لنا  درس  وهو 
منه  تشرب  قد  للغير  تسقيه  الذي 
أنت وفي وقت أسرع مما تتخيل. 
صفحة  نطوي  دعونا  عموما 
لألبد  بعيدا  ونلقيها  براون  باتريك 
القادمة  االنتخابات  في  ونركز 
الجالية  ابناء  أغلب  أن  أري  وأنا 
لروب  التصويت  علي  آتفقوا  قد 
إيليت  وكرستين  واحد  رقم  فورد 
وأن  جدا  كبيرة  ،بنسبة  أتنين  رقم 
شاء هللا الفائز سيكون واحد منهما 
بمبادئه  الحزب  لنا  سيعيد  والفائز 
وقيمه وسيقوم بتطهير الحزب من 
التي سيطرت عليه  العصابة  بقايا 

السنتين األخيرتين.    

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

أكذوبة استرياد الغاز من إسرائيل 

 

نيوتن
نحمل ذكريات طيبة عن اليهود عندما كانوا يعيشون 
الصهيونية  الدولة  من  التجنى  عند  الخالف  بدأ  بيننا. 
أرضهم  على  تعدوا  عندما  الفلسطينيين.  إخوتنا  على 
بالشراء تارة. واالغتصاب معظم األحيان. شردوا شعبا 

بأكمله. هذا هو مكمن الخالف.
أما ونحن شعب مدرب على اإلنكار. فإنكار وجود 
الشىء ال ينفيه. إنكار التاريخ ال يعنى عدم حدوثه. كذلك 

ال  إسرائيل  وجود  إنكار 
يعنى غيابها.

هناك من يستغل الحنق 
إسرائيل.  ضد  الشعبى 
مزيفة  معلومات  ويسرب 

ومضللة للرأى العام.
حدث  ما  بالضبط  هذا 
التى  األخيرة  الصفقة  فى 

إسرائيل.  تعمل فى مصر مع  عقدتها شركات خاصة 
الهدف من االتفاق هو تسييل الغاز اإلسرائيلى لتتمكن 

إسرائيل من بيعه لعمالئها فى أوروبا.
شرق  فى  الوحيدة  الدولة  هى  مصر  أن  معروف 
تتمثل  الغاز.  لتسييل  تحتية  بنية  تمتلك  التى  المتوسط 
من  كبيرة  مليارات  إلى  قيمتهما  تصل  محطتين  فى 

الدوالرات. تمتلك الدولة نسبة الربع من كلتيهما.
توهمنا  سنوات.  منذ  لدينا  معطلة  اإلسالة  محطات 
الغاز. كانت كذبة  فائضا كبيرا من  لدينا  أن  يوم  ذات 
لتصدير  أقمنا خطين  بل  بالمحطات.  نكتف  لم  كبيرة. 
الغاز المصرى: خط غاز الشرق وخط غاز المتوسط. 
تعاقدنا على تصدير الغاز المصرى من خاللهما، إلى 
يكفى  غاز  توفير  عن  عجزنا  الوهم.  لنا  انكشف  أن 
استهالكنا المحلى. وبدأنا فى استيراد الغاز المسال من 

هنا وهناك.

االتفاق  هذا  جاء  وبعده  ُظهر.  حقل  ظهر  أن  إلى 
هذا  معنى  كثيرا.  االتفاق  بهذا  تفاءلت  إسرائيل.  مع 
أنه سيتلوه الغاز الذى تأكد اكتشافه فى البحر األبيض 
المتوسط لدى قبرص واليونان وغزة ولبنان. كل هذا 

سيكون محور التعامل فيه مصر ليس إال.
إسرائيل.  من  نقص  بُمرّكب  أشعر  ال  شخصيا  أنا 
أراها فى حجمها الطبيعى مثل جزيرة فيرموزا، بينما 
أعتبر مصر هى دولة الصين. 
القياس مع الفارق طبعا. فإذا 
ما قامت مصر اقتصاديا. فلن 
تدانيها دولة من دول المنطقة.
وسائل  جعل  األمر  هذا 
لتركيا  تابعة  أجنبية  إعالم 
تتاجر  تحديدا  وقطر 
معلومات  تنشر  باالتفاقية. 
الغاز  مصر  استيراد  حول  ومهيجة  ومضللة  مغلوطة 

من إسرائيل. حق يراد به باطل.
مصر جاءها الفرج مسبقاً بحقل »ُظهر«. كان فاتحة 

الخير.
مع  الصفقة  هذه  عقدت  التى  الخاصة  الشركات  أما 
إسرائيل. فهى غالبا شركات أجنبية أو واجهة لجهات 
خاصة  مصرية  لشركة  تسمح  لن  فالدولة  مصرية. 
الخاصة  المصرية  الشركات  هذه.  مثل  بإجراء صفقة 
شبهات  كل  محل  بل  شبهات.  محل  تزال  وال  كانت 

الدولة.
المعلومات  بإتاحة  دائما  مطالبة  فالدولة  ذلك  مع 
المناسبة فى الوقت المناسب. حتى ال تترك فرصة أو 
مساحة للشائعات أو المعلومات المضللة لتنتشر وسط 

الناس بحسن نية أو سوء نية. المصرى اليوم
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حصان طروادة )5(

 بقلم عماد عبد السيد

 
في  الفاشل  اإلندماج  قصص 

الغرب
 

في   الُمتطرف  اليسار  يروج 
نفسه  يصنف  )الذي  الغربية  الدول 
اآلن بالتيار التقدمي وهو بالمناسبة 
من  إستخدمه  الذي  الُمصطلح  نفس 
الشيوعيون في  قبل اإلشتركيون و 
آسيا  و  الالتينية  وأمريكا  أوروبا 
العالمية  الحرب  إبان  أفريقيا  و 
الثانية السائرون في ركاب اإلتحاد 
البشر  جميع  بأن  البائد(   السوفيتي 
إنسان  أي  حق  من  أن  و  سواسية 
التنقل بُحريّة عبر حدود الدول دون 
الحق  كل  له  أن  و  عائق  أو  مانع 
في ُمشاركة اآلخرين )و تحديداً في 
الُمتقدمة(  و  الغنية  الغربية  الدول 
التي  الرخاء  و  الغنى  و  الرفاهية 
دامت  ما  بلدانهم  في  بها  ينعمون 
بلده  في  ُمتاحة  غير  العوامل  تلك 
األصلي الذي نشأ و ترعرع داخله 
العلمية  إمكانته  عن  النظر  بغّض 
كما   ، اإلجتماعية   و  الثقافية  و 
الُمتطرفين  اليساريين  هؤالء  يؤمن 
كانت  )سواء  الغربية  الدول  بأن 
سابقاً(  ُمستعِمرة  غير  أو  ُمستعِمرة 
-سابقاً  الُمستعَمرة  للدول  مدينة 
بواجبات  أفريقيا  آسيا و  أيضاً- في 
تأديتها  يتوجب  مادية  و  أخالقية 
أن  بعد  الدول  تلك  بأبناء  للنهوض 
و  إستعمار  و  إحتالل  من  عانت 
)كما  قرون  أو  لعقود  ثروات  نهب 
يزعمون( و تلك الواجبات تتلخص 
في وجوب منح هؤالء القادمين من 
الجنوب الفرصة للتوطين داخل تلك 
حتى  الشمال  في  الُمتقدمة  الدول 
السكان األصليين  ولو على حساب 
و حتى لو لم يبدي هؤالء القادمين 
الثقافي  اإلندماج  بوادر  أدنى  الُجدد 
و اللغوي و اإلجتماعي و حتى لو 
شّكلوا عبءاً إقتصادياً و أمنياً على 
يتوجب  الذين  اإلصليين  السكان 
خطايا  فاتورة  يدفعوا  أن  عليهم 
الُمستعِمرين  األسالف  أخطاء  و 
أسالف  حّق  في  إرتكبوها  التي 
و   ، الجنوب  من  القادمين  هؤالء 
الرئيس  مقولة  تستحضرني  هنا 
السابق أوباما )أكبر منظري اليسار 
الُمتعاطف  و  الُمتطرف  التقدمي 
اإلرهابي  اإلسالمي  التطرف  مع 
يستطع  لم  والذي  الشكر  إفطار  في 
إخفاء كراهيته و عنصريته الشديدة 
ضد األوروبيين البيض و خصوصاً 
مقولته  قال  عندما  منهم  المسيحيين 
الشهيرة: »آن األوان للمسيحيين أن 
ينزلوا من على صهوات أحصنتهم 
في  بالمسلمين  فعلوه  ما  ليذوقوا 
الحروب الصليبية« و كأن األخطاء 

و الجرائم المزعومة التي إرتكبتها 
في  ُمعلقة  الزالت  الحمالت  تلك 
األوروبيين  هؤالء  أحفاد  أعناق 
من  فندت  الذي  )و  المسيحيين 
الحروب  مقاالت  سلسلة  في  قبل 

أن  يجب  أنهم  و  كذبها(  الصليبية 
جزاًء  األجداد  أخطاء  ثمن  يدفعوا 
مزاعم  )حسب  إرتكبوه  لما  وفاقاً 
كل من اليسار الغربي و الُمتأسلمين 
عام  ألف  مرور  من  الرغم  )على 
أكثر  بإبادات  المسلمون  قام خاللها 
ال  بما  ووحشية  فظاعة  و  شناعة 
عندما  ضدهم  إرتُكب  عما  يقاس 
شمال  العثمانيون  األتراك  إحتل 
ووسط أوروبا لعدة قرون ، ناهيك 
عن إبادتهم لمليون و نصف مليون 
منذ مائة عام فقط،  أرمينياً مسيحياً 
الكاره  اليساري  تعصبه  لكن  و 
للمسيحية أعماه عن رؤية الصورة 

كاملة

لقد قام اليسار األوروبي على مدى 
شعوب  أدمغة  بغسل  قرن  نصف 
أوروبا  و أمريكا الشمالية مستخدماً 
لحجب  الجبارة  اإلعالمية  آلته 
معرفة  عن  األوروبي  المواطن 
يشاركونهم  ال  أُناس  تدفق  مخاطر 
اإلنسانية  المبادئ  معايير  أدنى 
في  فهم   ، عالمياً  عليها  الُمتعارف 
عقيدة  بحرية  يؤمنون  ال  معظمهم 
الغربية  بالديموقراطية  وال يؤمنون 
وال بالمبادئ السامية للمسيحية التي 
قامت عليها الحضارة الغربية ، بل 
األغبياء  هؤالء  خداع  بأن  يؤمنون 
المغفلين وحلب مواردهم  باإلحتيال 
وإبتزاز الضمان اإلجتماعي السخي 
دافعي  جيوب  من  لهم  الممنوح 
الضرائب و تقويض ديموقراطيتهم 

و هدمها واجب ديني و أخالقي

المقال  لعنوان  أخرى  مرة  عوداً 
وهو »قصص اإلندماج الفاشل في 
الغرب« والتي تروي قصص تدمي 
القلوب عن مآسي و جرائم إرتكبها 
يطلق  )والذين  الجدد  الوافدون 
الالجئين(  ُمصطلح  زوراً  عليهم 
الذي  و  الغربي  المواطن  حق  في 
الغربي  الرسمي  اإلعالم  يتكتم 
حقيقته  كشف  عن  الهوى  يساري 
تنفيذاً  أو  بالعنصرية  يُتهم  ال  حتى 
اليساريين  أسيادهم  لمخططات 
الذين  يحكمونهم  الذين  العولميين 
من  الفارغ  شعارهم  أطلقوا 
الذي  للواقع  الُمجافي  و  المضمون 
يقول: »قوتنا في تنوعنا« و سوف 
تعليق  دون  القصص  تلك  أسرد 
ذلك  هل   ، بعدها  القارئ  ليحكم  و 
أم جلب  قوة  المزعوم جلب  التنوع 

مرارة و حسرة للسكان األصليين:

يبلغ  ُمهاجر  قام  األولى:  القصة 
ليبيريا  من  سنة   ٢١ العمر  من 
يدعى »ريشيلو جرارا« مع صديقه 
الكيني و يُدعى »فايد موانجي« و 
يبلغ ١9عاماً )و كالهما مشهوران 

السويديات(  بالفتيات  بالتحرش 
بإغتصاب مراهقة سويدية بوحشية 
أصدقائها  أحد  وعندما حول  شديدة 
السويديين إنقاذها من أيديهما ، قام 
في  الفلفل  سائل  برش  المجرمان 
األمر   ، بوحشية  ركاله  و  وجهه 
الذي أدى إلى نزيف بالمخ مما أدى 
في  كدمات  و  بالمخ  دائم  تلف  إلى 
كسور  و  جسده  من  ُمتفرقة  أنحاء 
كما   ، خارجي  نزيف  و  بالعظام 
أخرى  فتاة  بخنق  »موانجي«  قام 
و شدها من شعرها و صفع رأسها 
بالجدار عندما حاولت التدخل إلنقاذ 
الفتاة األولى التي جرها »موانجي« 
قد  و  خنقها  و  بإغتصابها  قام  ثم 
موانجي  على  المحكمة  حكمت 
بالسجن لسنتين و نصف بالرغم من 
إغتصابه إلمرأة أخرى من قبل في 

مايو عام ٢٠١6

الشرطة  قامت  الثانية:  القصة 

بتوقيف   ٢٠١7 عام  في  السويدية 
األفارقة  المهاجرين  من  المئات 
واإلعتداءات  التحرشات  بسبب 
ومراهقات  نساء  ضد  الجنسية 
لم  بعضهن  طفالت  ضد  حتى  بل 

يتجاوزن الحادية عشر من العمر.
 

لجوء  طالب  قام  الثالثة:  القصة 
أكتوبر  في  قدومه  بعد  أريتري 
٢٠١7 ومقيم في أحد مساكن اإليواء 
ضرب  و  بإغتصاب  بالبرتغال 
و  البرتغاليات  المشردات  إحدى 
تركها عارية و مصابة بعدة كسور 
و  جسدها  من  متفرقة  أنحاء  في 
اإلعالم  محطات  إحدى  قامت  قد 
المحلية بنشر صور يظهر فيه بقع 
الدماء وقد غطت حوائط و أرضية 

مسرح الجريمة
 

الشرطة  قامت  الرابعة:  القصة 
على  القبض  بإلقاء  السويسرية 

من  عاماً  العمر٢4  من  يبلغ  شاب 
بعد  آي«  »عبدو  ويدعى  جامبيا 
أن قام بمحاولة بقتل إمرأة أمريكية 
مآن«  »لورين  تدعى  خنقاً  بيضاء 
تعيش في فيينا بالنمسا و كانت تلك 
الالجئين  تنتظر  اليسارية  البلهاء 
يواجهون  الذين  شرعيين  الغير 
القطار  محطة  على  الترحيل  خطر 
عيون  عن  بعيداً  بمنزلها  إليوائهم 
آوت  أنها  ُمدركة  غير   ، السلطات 
في منزلها مجرماً هارباً من العدالة 
الُمتكررة  الجنسية  إعتداءاته  بسبب 
وفد  التى  إيطاليا  في  قاصرات  عل 
تم رفض  لذا  و  عام ٢٠١٢،  إليها 
طلبه كالجئ في ألمانيا عام ٢٠١4 
السطور ال  تلك  كتابة  لكنه حتى  و 
زال مسموحاً له بالعيش في أوروبا!

  (للمقالة بقية)

بقية مقال رد على مقالة ا. د. ناجى اسكندر-
خواطر ايمانيه ص 8

انتهت الكلمات واليكم الرد:

اوال  تشبية الرفاع  بشاب قرر ان ينصلح حاله فقرر 
اعتقد   ... العزوبيه  بيها  يودع  حمراء  ليله  يقضى  ان 
احنا  يادكتور   ... اوى  وقاسى  صعب  تشبيه  هذا  ان 
تالت ارباع السنه صيام فلو الناس  اترفعت او اكلت 
حاجه من نفسها قبل الصيام مش حاجه فظيعه.. احنا 
بشر  ... وتذكر ان هللا امطر المن والسلوى على  بنى 
اسرائيل  والسيد المسيح  له المجد عمل معجزتين ل 

اشباع الجموع...  

الجسد     اقماع  الصيام  من  الهدف  ان  صحيح  ثانيا 
الصوم  اثناء  االكل   عن  باالمتناع  بس  مش  ده  بس 
االنقطاعى لكن كمان باالمتناع عن الشرب  وقد مارس

واألتقياء،  واألبرار،  األنبياء،  القديم،  العهد   آباء 
واألعمال  باإليمان  للّا  إلى  تقّرباً  الصوم،  فريضة 
الصالحة.  جاء في  الكتاب المقدس عن النبي موسى 
صام  للّا،  يد  من  الوصايا  لوَحْي  يتسلّم  أن  قبل  أنه 
ولم يشرب  يأكل خبزاً  لم  ليلة،  وأربعين  يوماً  أربعين 
إطاعة  إنه  إيليا  النبي  وجاء عن  )خر 34: ٢٨(  ماًء 
ألمر الرب »أكل وشرب وسار بقوة تلك األكلة أربعين 
نهاراً وأربعين ليلة إلى جبل للّا حوريب« )١مل ١9: 
يعنى  طيب  معجزيه  قوه  دى  ان  بتقول  ٨(  حضرتك 
اكل  بدون  يصوموا  ايليا  والنبى  موسى  النبى  ممكن 
وماء والسيد المسيح يصوم عن االكل فقط . تذكر ان 
زمان كانت المياه فى االبار ... مش ميه م الحنفيه او 
معدنيه زى دلوقتى ... فمعتقدش مثال ان السيد المسيح 
فى البريه او على الجبل وقت التجربه كان بيشرب ميه 
الن حتى لو كان شايل معاه مياه مش حتكفيه اربعين 
يوم .. وبعدين السيد المسيح اللى طلب من تالميذه ان 
يبقوا خفاف فى  يتبعوه بدون زاد والكسوه ... عشان 
 ... الصيام  فترة  لزوم  ميه  معاه  ياخد  ح   ... الخدمه 
كان  المجد  له  المسيح   السيد  ان  والدليل على   . اشك 
يجول  ويمشى بدون ان يحمل معه ماء انه حين قابل 
....كل  ليشرب  تعطيه  ان  منها  السامريه طلب  المراه 
االديان وليست المسيحيه فقط تعتبر الصيام االنقطاعى 

باالنقطاع عن الطعام والشراب 

الى  الشخص  تدعو  اسباب صحيه  فيه   لو  بقى   اما 
شرب الماء فمعتقدش ان الكنيسه تمانع فى اعطاء حل 
ل  هؤالء ولو ح نفكر  بالطريقه دى ح نخاف نتناول  
الدم من المستير واتذكر انى سمعت حكايه عن ام كانت 
بتبعد بنتها من التناول بعد واحده عندها برد ... وكانت 
خايفه ان بنتها تتعدى لو شربت من نفس المستير ... 
واكيد برضه ح نخاف اثنا القداس عند »قبلوا بعضكم 
بعضا« وبصراحه شفت بعينى محدش قال لى واحده 
بعضا   بعضكم  قبلوا  بعد  بالسانيتايزر  ايديها  بتمسح 
البابا   لقداسة  وجه  سؤال  على  رد  فى  ........سمعت 

شنوده  ربنا ينيح نفسه ... عن واحد بيساله عن شروط 
الماء   وشرب  االكل  عن  م  والصيا  للمناوله  استعداده 
قبل ذلك ...  ورد البابا شنوده«  انت قبل ماتنام اعمل 
حتى  داعى  مفيش  الصبح  بس   ... عايز  انت  ما  زى 

لمضمضة الفم  ..

   طبعا ح تقول ده راى ومش محدد بالظبط فى الكتاب 
المقدس بس برضه هناك  مايؤيد  عن ان الصيام كان 

عن االكل والشرب  ........  

 نجد االتى فى سفر يونان النبى

 ولما أنذر النبي يونان أهل نينوى بحسب أمر الرب 
قائاًل: »بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى، آمن أهل نينوى 
إلى  كبيرهم  من  مسوحاً  ولبسوا  بصوم  ونادوا  بالّل 
صغيرهم، وبلغ األمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع 
رداءه عنه، وتغطى بمسح، وجلس على الرماد ونودي 
وقيل في نينوى عن أمر الملك وُعظمائه قائاًل: ال َتُذِق 
الناس وال البهائم وال البقر وال الغنم شيئاً، ال ترع وال 
ويصرخوا  والبهائم  الناس  بمسوح  ماء.ولتغط  تشرب 
الرديئة  طريقه  عن  واحد  كل  ويرجعوا  بشدة  للّا  إلى 
وعن الظلم الذي في أيديهم. لعل للّا يعود ويندم ويرجع 
عن ُحُمّو غضبه فال نهلُك. فلما رأى للّا أعمالهم أنهم 
رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم للّا على الشّر الذي تكلّم 

أن يصنعه بهم فلم يصنعه« )يو 3: ١ ـ ١٠(.

اما فى العهد الجديد ف راجعوا معى االصحاح ١١ 
من رسالة بولس الرسول الى اهل كورنثوس الثانيه: 

بأخطار  سيول،  بأخطار   ، كثيرة  مرارا  بأسفار 
األمم،  من  بأخطار  جنسي،  من  بأخطار  لصوص، 
في  بأخطار  البرية،  في  بأخطار  المدينة،  في  بأخطار 

البحر، بأخطار من إخوة كذبة

٢7 في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع 
وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد .

اما عن قول حضرتك ان  السيد المسيح له كل المجد 
وفى وقت الصلب وقطعا كان صائما عن االكل ، لكنه 
عندما عطش  اقر بعطشه )انجيل يوحنا: ١٨-١9 قال 
انا عطشان وعليه طلب ان يشرب(... فا احب ارد ان 
السيد المسيح ماكنش فى فترة صيام ... بمزاجه يعنى 
... لكنه كان يعذب ويجلد ويسمر بالمسامير ... وطبعا 
مش معقول فى وقت الصلب يطلب مثال  خبز او سمكه  
اللى  الحر والعرق والدم  المشى  فى  لكن  مع  ياكلها 
سال منه ... كان الزم  اكيد يقول ... انا عطشان ... 

مش كده وال ايه...

كل سنه وحضراتكم  طيبين
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أمجل 30 بلدة وقرية يف أوروبا

سيفيتا دي بانوريغيو، إيطاليا
عدد سكانها الدائمني 10 أشخاص، لكنها تستقبل 600 ألف 

سائح سنوًيا وتقع على قمة تل

ملكوت اهلل و ممالك زائفة
Oliver كتبها

التي  لوصيته  مثاالً  نفسه  الرب  السيد  يضع  اليوم   -
قالها لمن يريد الملكوت.أن يحمل صليبه ) كل يوم( 
المسيح  قضى  ملكوته.هكذا  في  نفسه  يتبعه.فيجد  و 
.ثم  الجبل  الجموع علي  يعظ  طويالً  وقتاً  المجد  له 
ترك الجبل ليصعد إلى البرية المقابلة ليحمل صليبه 
و  خربة  البرية  بنفسه.كانت  الوصية  لينفذ  و  عنا 
ليست خالية بل األشواك تمألها و إبليس يكمن في 
أركانها فلم يتلكأ بل بخطوات سريعة داسها لتدمي 
األول. الملكوت  لنا خصم  يهزم  أن  قاصداً  قدميه  
البرية ذهب الرب  فال ملكوت من غير نصرة.إلى 
إبليس ثم  للملكوت و هو  العائق األول  ليبدد  ألجلنا 
سيبدد العائق الثاني على الصليب أى الموت فال يعد 
للخطية سلطان و ال لرئيسها  و ال للموت شوكة و 
الملكوت مضمون  إلى  الطريق  لجحيمها.ليصبح  ال 
بدمه  أكيد  الغفران  ألجلنا.و  نصرته  و  المسيح  في 
و  صعوده  و  بقيامته  محققة  األبدية  و  المسفوك 
جلوسه و نحن فيه شركاء.ثالثة تجارب كيف نحيا 

كيف نصعد و أين سنصعد.

- كيف نحيا: قال المسيح صوموا و ها هو يصوم 
يخص  سلوكاً  ليس  و  نصرة  الصوم  أن  لنعرف 
البطن و األطعمة.إنه نصرة على المشتهيات ليتربع 
قلوبنا.و  شهوة  قائمة  رأس   علي  األقدس  الثالوث 
حياتنا.إذا  أغلي من  و  أنفسنا  أهم من  يصبح عندنا 
أهم.إن  المسيح  في  فحياتنا  الجسد  يحي  األكل  كان 
كان الجسد يحتاج الطعام فحاجتنا إلى األبدية أولى و 
أرقى.لذا ذهب المسيح صائماً ليبدل أولوياتنا فنضع 
إبليس  قوة  عنا  تنحسر  وقتها  أوالً  بره  و  الملكوت 
يرون  للذين  ضخماً  يبدو  يتهاوي.فهو  و  المعاند 
شهواتهم.و  يشبعون  و  بطونهم  خالل  من  الحياة 
الملكوت  بحالوة  المتمسكين  قدام  كالصعلوك  يبدو 
الواضعين نصرة المسيح هدفاً لهم.فداود النبي هزم 
هذا الجليات لما تخلي عن مالبس الحرب و إكتفي 
الحصوات  و  الطعام  هي  الحرب  باإليمان.مالبس 
و  الطعام  عن  نتخلي  نحن  و  اإليمان  هي  الخمس 
نتحلي باإليمان لنغلب جليات هذا الزمان.حصواتنا 
الخمس هي حواسنا الروحية التي تنمو بالصوم.ليس 
بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بحب المسيح وإنجيله 
الطعام  ينسون  عليه.الروحانيون  اليومي  التغذى  و 
ألن هذيذهم و تلذذهم في كلمة الرب.ينغمسون في 

فكر هللا فال يدركون ما الوقت. فى التجربة األولي 
شرح المسيح لنا كيف سيعيش الجسد في الملكوت.
لم  إبليس  لكن  فهمنا  هللا.هكذا  كلمة  طعامه  سيكون 
يفهم.إذ طلب تحويل الحجارة إلى خبز لكن المسيح 
السماء  الذى نزل من  الخبز  ليكون هو  نفسه  حول 
فنأكله ليصعدنا إلى السماء أما الحجارة فستبقي علي 
حالها ما لم تؤمن بمن يحول الحجارة ليكونوا أوالداً 

إلبراهيم.

المسيح  الثانية كان  التجربة  - كيف نصعد؟  في 
الشيطان  بينما  لمالقاته  سيصعدنا  كيف  لنا  يشرح 
يحاول أن يجعل المسيح يهبط من فوق جناح الهيكل.
إنه يكشف كيف أن إبليس خصم الملكوت األول.ال 
يرغب لنا صعوداً لكنه ألنه هبط من علوه يريدنا أن 
نهبط مثله.فالمسيح يفضح لنا أفكاره.يستطيع إبليس 
أنهم  يظنون  و  الهيكل  البعض علي جناح  يأخذ  أن 
يرتقون مع أن جناح الهيكل خارج الهيكل حيث ال 
رفعة و ال قداسة. فال علو خارج المسيح. لما يصبح 
الهيكل هو مسيحنا نفسه فال يمكن لغير المسيح أن 
به  نرتفع  يدخلنا و  ندخله و  به ألننا  لنصعد  يأخذنا 
معه.صعود إبليس قصير األجل و ثقيل علي النفس 
بدأنا  مما  أسفل  لنكون  السقوط  منا  يطلب  آخرته  و 
.صعود المسيح يأخذنا إلى أقصى الصعود حيث ال 
تدنو منا أي يد تدفعنا إلى أسفل.إنه صعود ثابت يليه 
جلوس دائم علي عرش المسيح نفسه.لذا فالخاسرون 
مقياساً  الهيكل  جناح  وضعوا  الذين  هم  صعودهم 
المسيح  صعود  أمانيهم.بينما  أقصى  كأنه  لإلرتفاع 
هو ملء المقياس.هو الهيكل ذاته الذى يصعدنا فيه.
ستحمله  المالئكة  أن  علي  بالرد  المسيح  ينشغل  لم 
أو  فيه  لتحملنا  مالئكة  يحتاج  ال  الذى  الهيكل  ألنه 
إلهك.ال  الرب  تجرب  ال  ينبه  فقط  فينا.إنه  تحمله 
أكثر؟ ال توجد  بين من سيرفعنا  تضعه في مقارنة 
مقارنة بين رفعة الشرير و رفعة المسيح.نجاح أبدى  
قدام  زهوة تخبو بعد ليلة ال مقارنة.ال تسأل كيف 
سيصعدنا المسيح ألننا نعيش صعوده بنا كل يوم كل 
يكف عن  ال  إنجيله  في  كلمة  كل  قداس  كل  صالة 
بالشكر  التسبيح نصعد  بالتهليل و  إصعادنا  نصعد 
و اإليمان نصعد من غير أن نتهدد باإلرتماء أرضاً 

كما يفعل إبليس بمن يرفعهم.

الحديث  الثالثة  التجربة  في  سنصعد:   أين   -
واضحة  مقارنة  نفسه.كانت  الملكوت  عن  المباشر 
بين ملكوت إبليس و ملكوت هللا.أعطيك هذه الممالك 
هذه  كانت  لي  سجدت  و  خررت  إن  ملكوتي  فهي 

محاولة إبليس 

أسقف املنيا : 
ملاذا يعشق البعض 

امليكروفون يف 
الصالة وينسي ما 

يفعله بالناس 

محرر املنيا 

مكاريوس  االنبا  نيافة  قال 
العام  وابوقرقاص  المنيا  اسقف 
البعض  يحب  لماذا  كثيًرا  فكرت 
درجة  إلى  »الميكروفون« 
العشق؟!... رغم أنه كثيًرا ما يستاء 
المرتفع،  صوته  من  المصلّون 
في  التركيز  عن  يخرجهم  قد  مما 
وال  بها،  واالستمتاع  الصالة 
به  الممسك  صوت  كان  إذا  سيّما 
الصعيد  وفي  مريح،  غير  مزعًجا 
ال يقولون فالن صوته جميل وإنما 
»حّسه«جميل، أي إحساسه. يحب 
الناس أن يسمعوا القارئ والمرتل 
يصليان ال يؤديان فقط، فقد يكون 
تركيبه  جهة  من  سليًما  اللحن 
يخرج  ولكنه  الموسيقية،  وجمله 
من فم الذي يرتله ممزقًا منفًّرا ال 

عالقة له بعبادة أو تخشُّع.
أحيانًا  االسقف  االب  اضاف   
صوته  يسمع  أن  الشخص  يحب 
أرجاء  في  ومدويًا  الدنيا  مالئًا  هو 
السامعين،  يُعجب  لعله  الكنيسة، 
يحبون  الذين  مثل  ذلك  في  مثله 
وهؤالء  والظهور،  الكاميرا 
بل  الناس  مجد  يحبون  وأولئك 
والكرامة،  المديح  يستجدون  وقد 
أولئك  من  كثيرين  أن  والعجيب 
إلمتاع  المطلوب  المستوى  دون 
يحبون  فهم  ذلك  ومع  اآلخرين، 
يضعونه  جًما،  حبًا  الميكروفون 

وكأنه في أفواههم وليس أمامها !
 تابع ولكّن المصلين يستمتعون 
كاماًل،  خورًسا  سمعوا  متى  بحق 
من  طغمة  اإلنسان  يسمع  مثلما 
الواحد  الفرد  كان  وإن  المالئكة، 
يبغي مجًدا فليعلم أن مجد الخورس 
كله يُحٓسب للفرد الواحد متى كان 
ُمتآلفًا مع اآلخرين. وكلّما استطاع 
معًا  الشعب  صهر  التسبيح  قائد 
نجح  كلما  بينهم،  صوته  ليختفي 
في مهمته »ليكون الجميع واحًدا« 
َمثَلهم في ذلك َمثَل حبة التين والتي 
هي عبارة عن آالف من الحبيبات 
الصغيرة، فإنه ال يمكننا أن نأكلها 
أن  في  لذتها  تكمن  بل  حبة،  حبة 
تؤكل الثمرة كلها معًا. إن من كان 
الكل ويطلب  يختفي خلف  متضعًا 
مجد هللا ال مجد الناس ألنه مكتوب: 

»مجًدا من الناس لست أقبل« ..
مثل  في  العام  االسقف  اوضح   
الكناس  اعتادت  كذلك،  األيام  هذه 
أن تُفاجأ بفرق من محبي البسخة، 
يحضر  أن  بالطبع  المبهج  ومن 
الفريدة  المناسبة  هذه  في  الجميع 
ونوال  االشتراك  بغرض  ولكن 
يعرضوا  أن  بغرض  ال  البركة، 

يختلفون  وقد  وتسابيحهم،  ألحانهم 
حول  بالكنيسة  من  مع  ويتنافسون 
وقد  طريقته،  أو  األداء  أسبقية 
ينشغلون بذلك عن العبادة والتأمل 
في أحداث األسبوع والتخشع فيه.

أحيانا  المستمعون  يشعر  اشار 
بأنهم »يُعذَّبون« من خالل طريقة 
األداء وكأن الممسك بالميكروفون 
سيما  ال  جلًدا«...  »يجلدهم  إنما 
القداس  من  مواضع  بعض  في 

اإللهي والتي يمكن أن يُطلق عليها 
»مناطق االستعراض«، كما يستاء 
المصلون من تنقُّل الميكروفون من 
المجاملة  من  بنوع  آلخر  واحد 

وعليهم أن يحتملوا ضعفهم!.
السيئة  االستخدامات  ومن 
للميكروفون كذلك، هو جعله منبًرا 
لتصفية الحسابات، وإرسال رسائل 
خاصة للبعض، ال سيما إذا كانت 
الظروف تعطي الشخص المسئول 
الميكروفون  الستخدام  الفرصة 
ولكن  الشعب،  من  اآلخرين  دون 
ليس في هذا أّي شيء من النبل أو 
وبين  بينه  الفرق  هو  وهذا  العدل، 
تكافؤ  الشعب وفي هذا عدم  عامة 

للفرص.
لما  جيًدا  االنتباه  يجب  كذلك   
أن  علينا  الميكروفون،  أمام  يُقال 
ليس  فهو  الميكروفون،  نحترم 
هو  بل  الحديد!،  من  قطعة  مجرد 
أشبه ما يكون بـ »كائن حي«، ألنه 
يذيع ويخاطب الكثيرين، يجب أن 
كلمة محسوبة،  فكل  جيًدا  نحترمه 
أشياء  وهناك  يليق،  بما  نتكلم 
أمام  ليس  ولكن  تُقال  أن  يمكن 
الميكروفون، مثل الذي ينشر مقاال 
بسبب  اآلن  ويعاتبوننا  صوًرا.  أو 
المنابر،  الكثيرين تجرأوا على  أن 
ومن  فقط  للعظماء  كانت  أنها  مع 

يليق بهم هذا الشرف العظيم.
من  السامعون  يتململ  كذلك   
الممسك  الشديد من جهة  اإلسهاب 
أن  يريد  ال  فهو  بالميكروفون، 
الطويل،  المسهب  الحديث  ينهي 
مضمون  بال  يكون  قد  والذي 
يستحق االنصات بصبر، أي ليس 
السامع،  يحتمله  أن  مستوى  على 
البد وأن يراعي المرنم أو المتكلم 
من  سواء  يسمعونه  من  مشاعر 
جهة الوقت أو االزعاج او احترام 

عقلياتهم.
العظماء  من  كثير  من  سمعت 
يهابون  ظلوا  أنهم  كيف  المشاهير 
عليه  يتجرأوا  ولم  الميكروفون 
يشعرون  فهم  لهم،  يوم  آخر  حتى 
بعضهم  كبيرة،  مسئولية  أنه 
أمامه،  الوقوف  قبيل  يرتعد  كان 
يراجعون  كانوا  اآلخر  والبعض 
أمامه  المثول  قبل  كثيًرا  أنفسهم 
وكأنهم يمثلون أمام شخص عظيم 
يخشون التلعثم أمامه، فالكلمة التي 
أو  استعادتها  يمكن  ال  أمامه  تُقال 
تغييرها، ربما يمكن االعتذار عنها 
أو عدم تكرارها، ولكنها خرجت.. 
ويُحَسب  ل  يُسجَّ شيء  كل  واآلن 

للقائل، أو يُحَسب عليه.
]عن موقع االقباط المتحدين[
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الربو الشعبى
من عيادة الطب الطبيعى

األرتيكاريا
الستين  أبلغ  س: 
وفوجئت  العمر  من 
طفح  بوجود  يوما 
أحمر مع حكة شديدة 
في الجسم ومستمرة 
شهور،   8 منذ  معى 

وكان التشخيص من أخصائي الجلدية 
ان  الطبيب  لى  وقال  أرتيكاريا،  انه 
وتوتر شديد،  نفسية  حالة  سببها هو 
الهيستامين  مضادات  معى  تنفع  ولم 

فماذا أفعل؟

ج: اذا لم يوجد سبب واضح بالنسبة 
تغيير  اى  وجود  او  المحيطة  للبيئة 
واذا  الشامبو،  او  الصابون  أنواع  في 
المالءات  استخدام  على  حريصا  كنت 
تكون  ان  يمكن   ،100% القطنية 
رأس  وعلى  السبب،  هي  األطعمة 
القائمة منتجات االلبان والقمح، حاول 
تأكلها  التي  األطعمة  على  تتعرف  ان 

غالبا  بكثرة،  وتشتهيها 
وللتعرف  السبب،  هي 
المسبب  الطعام  على 
امتنع عن األطعمة التي 
السبب  تكون  ان  يمكن 
االلبان  منتجات  مثل 
والجمبرى  واالسماك  والبيض  والقمح 
والمكسرات والفول السودانى لمدة شهر 
الخضر  من  كثيرا  تتناول  ان  وحاول 
والفواكه، وبعدها ابدأ في ادخال واحد 
وراقب  أسبوع  لمدة  األطعمة  هذه  من 
ما يحدث. كذلك يستحسن االقالل من 
األطعمة الحيوانية لإلقالل من حامض 
االراكيدونيك الذى يزيد من الحساسية.
من  تزيد  النفسية  الحالة  ان  والواقع 

شدة الحساسية في الجسم.
ولتخفيف الحكة يمكنك وضع الشوفان 
او  البانيو  في  شاشة  في  االوتميل  او 

استخدم العالج الهوميوباثيك.
 تباسيم جندي

وكثرت  البرد  نوبات  كثرت  الشتاء  هذا  في 
وضيق  السعال  نوبات  معها 
التنفس وأزمات الربو لمن لديه 
هو  الشعبى  فالربو  االستعداد، 
مع  التنفس  ضيق  من  نوبات 
المخاطية،  للمواد  منتج  سعال 
الزفير  مدة  بطول  ويتميز 
في  تزييق  صوت  وسماع 

الصدر.
اما ما يحدث في الجهاز التنفسى هو تقلص في 
العضالت المحيطة بالشعب الهوائية، مع افراز 
التنفس،  يعيق  مما  المخاطية  المواد  من  كثير 
وعلى الرغم من ان الربو يصيب كل األعمار 
سنين،   ١٠ من  اقل  األطفال  في  شائع  انه  اال 

وفى األطفال الذكور أكثر من االناث.
وسبب الربو هو حساسية في الشعب الهوائية 
التلوث  بسبب  المناعى  الجهاز  إنهاك  بسبب 
الكيميائى في الهواء والطعام والماء، والتعرض 
لبعض الحشرات مثل الصراصير والمايتز في 
التراب، كما يشكل الدور الوراثى عامال هاما 
في هذا المرض، وتجد ان أعراض الربو تزداد 
ولفرو  للفيروسات  والتعرض  الرياضة  مع 
الحيوانات والتراب والفطريات ودخان السجاير 

والتعرض لالنفعاالت.
ومن المهم ان يعلم كل من يستخدم االسبيرين 
ومضادات االلتهاب مثل األدفيل وااليبوبروفين 
انها تساعد على اإلصابة بنوبات الربو، كذلك 
والصبغة  التارترازين  مثل  األطعمة  ملونات 
الصفراء نمرة 5 وخصوصا في األطفال، كذلك 
الديكى  السعال  للتطعيم ضد  التعرض  وجد ان 
يزيد من نسبة حدوث الربو لألطفال، فاذا كانت 
على  تحصل  ال  التي  االطفال  في  الربو  نسبة 
التطعيم هي ١% فهى ١١% في األطفال الذين 
ونسبة  الديكى،  السعال  تطعيم  على  يحصلون 
التطعيمات  على  يحصلون  الذين  لألطفال   %3
مع  نسبته  تزداد  كذلك  الديكى،  السعال  غير 

تطعيم االنفلونزا.
اما عن التعامل مع هذا المرض فينبغى على 

صاحبه ان يتناول كثيرا من الخضر والفواكه، 
 ،C فهى تحتوى على فيتامين
ويستحسن االكثار من الفواكه 
على وجه التحديد فهى تخفف 
الهوائية  الشعب  حساسية  من 
الرئتين  وظيفة  من  وتحسن 
المخاطية،  المواد  من  وتقلل 
فول  تناول  من  االكثار  كذلك 
البيضاء  الكرات  نشاط  من  يقلل  فهو  الصويا 

المسئولة عن حدوث الربو.
األطعمة  حساسية  على  التعرف  وينبغى 
والمكسرات  والجمبرى  والسمك  البيض  مثل 
تفاعال سريعا،  تسبب  السودانى، وهى  والفول 
اللبن  مع  يحدث  فهو  المتأخر  التفاعل  اما 
والشوكوالتة والقمح وفواكه السيترس وملونات 

األطعمة.
وفى دراسة على ٢5 مريض بالربو وجد ان 
االمتناع عن األطعمة الحيوانية أدى الى تحسن 
كبير في وظائف الرئة بنسبة 9٢%، وفى هذه 
الدراسة أطلق فيها استهالك الخضر والفواكه، 
ولكن كان هناك تحديد للحبوب ومنع فيها الشاي 
وسمح  الصنبور  وماء  والشوكوالتة  والقهوة 
باستخدام المياه المعدنية، ومعروف ان األطعمة 
االراكيدونيك  لحامض  مصدر  هي  الحيوانية 

الذى يزيد المواد المسببة للربو.
ومن المكمالت الغذائية المفيدة هي مضادات 
والمغنسيوم  والفالفينويد   C وفيتامين  االكسدة 

وفيتامين D,B١٢ والكورسيتين.
كما توجد أعشاب طبية مفيدة في هذا المجال 
وهى العرقسوس واللوبيليا والبوزويليا والشاى 

األخضر وغيرها.
تخفيف  في  الصينية  لألبر  دور  يوجد  كما 

المعاناة من الربو المزمن.
لديك  يكون  ان  يجب  انه  هنا  التنويه  وينبغى 
روشتة من الطبيب الستخدام البافار في الحاالت 
الحادة والتوجه الى المستشفى إذا كانت النوبة 

غير مستجيبة للعالج.

مرض السكرى يسبب اإلصابة 
بالسكتة الدماغية 

تشخيص  أن  من  الطبية  األبحاث  أحدث  حذرت 
وقت  فى  الثانى”  “النوع  السكرى  بمرض  اإلصابة 

مبكر من الحياة يعد مؤشًرا على زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب الحًقا.
وتشير بيانات هذه الدراسة إلى أن التشخيص المبكر للسكر يمثل بنسبة %6٠ 
فرًصا أعلى لخطر الوفاة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وكذلك ارتباطه 
بخطر أعلى بنسبة تصل إلى 3٠% من الوفاة بأى سبب آخر، على الرغم من 

انخفاض خطر الموت من السرطان.
السكان  السكر ومختبرات صحة  قسم  ماجليانو، رئيس  ديانا  الدكتورة  وتقول 
بمعهد بيكر للقلب والسكر فى ملبورن بأستراليا، إن مرض السكر النمط الثانى 

فى مرحلة الشباب قد يؤدى إلى ارتفاع معدل الوفيات.

 فوائد صحية للبنجر
وتعزيز  الدم  لتنقية  البنجر  عصير  يصف 
الحمراء،  الدم  خاليا  بناء  على  يساعد  ألنه  انتاجه 
الصوديوم،  من  وفيرة  كميات  على  البنجر  يحتوي 
السيلينيوم والزنك  النحاس،  الكالسيوم،  البوتاسيوم، 

والحديد والمنغنيز.
ولون البنجر القرمزي الداكن هو مؤشر على قوة 
عصير  يحتوي  به.  الموجودة  األكسدة  مضادات 
والكاروتينات  الفالفونويد  من  كل  على  البنجر 
والسموم  الحرة  الجزيئات  تدمير  على  تساعد  التي 
كما  الجسم.  وقوة  الذهن  تعزيز حدة  الى  باإلضافة 
 A، أن عصير البنجر هو مصدر ممتاز للفيتامينات

B1، B2، B3، C وحمض الفوليك.
مكافحة الشيخوخة وعالمات تقدم العمر

يحتوي البنجر على نسبه عالية جًدا من مضادات 
من  التخلص  على  بدورها  ساعد  والتي  االكسدة 
أساسي  بشكل  تكون مسئوله  التي  الحرة  الجزيئات 

على ظهور التجاعيد وعالمات تقدم العمر.
خفض ضغط الدم المرتفع

من  يعانون  الذين  لألشخاص  جًدا  مهم  البنجر 
على  يعمل  انه  حيث  الدم  بارتفاع ضغط  اإلصابة 
خفض ضغط الدم بشكل سريع جًدا فعند تناول كوب 
الدم  البنجر يالحظ هبوط ضغط  واحد من عصير 
بصورة ملحوظة بعد ساعة واحدة او اقل من تناوله، 
وعند االستمرار على تناول البنجر وشرب عصير 
مريض ضغط  يحتاج  ال  قد  يوميه  بصورة  البنجر 

ادويه  بتناول  الدم 
ارتفاع ضغط الدم.

اثناء  للصحة  مفيد 
الرجيم ويساعد على 

التخسيس
البنجر  على  الغذائية  االنظمة  معظم  تحتوي 
للجسم  جًدا  المفيدة  الخضراوات  من  انه  حيث 
العناصر  من  بالكثير  غنى  فالبنجر  الرجيم،  اثناء 
االنظمة  في  الجسم  يحتاجها  التي  والفيتامينات 
الجسم  لتخسيس  غذائي  نظام  اتباع  فعند  الغذائية، 
غنى  والبنجر  العناصر  من  الكثير  الجسم  يفقد 
تعويض  على  تساعد  التي  والمعادن  بالفيتامينات 
تنقص  التي  الغذائية  والعناصر  الفيتامينات  نقص 

في الجسم عند اتباع انظمة الرجيم.
مفيد للكبد

السموم  من  الجسم  تنقيه  على  البنجر  يساعد 
الكبد  الى  تصل  التي  السموم  من  يقلل  وبالتالي 
يسمى  أميني  حمض  على  ايًضا  البنجر  ويحتوي 
جًدا  الهامة  االحماض  من  الحمض  وهذا  البيتين 
للكبد حيث انه يساعد على منع تراكم الدهون على 

الكبد، ويساعد على عمل الكبد بصورة أفضل.
يساعد في التخلص من االلتهابات ومفيد للعظام

االلتهابات  من  التخلص  على  البنجر  يساعد 
وهو  العظام،  التهابات  وخاصة  انواعها  بمختلف 
مفيد جًدا للعظام. يحتوي على نسبه من الكالسيوم 

المهم للعظام.
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صلبة  مواد  هي  العلمي  بتعريفها  المعادن 
بشكل  تتكون  عضوية،  غير  متجانسة 
وتركيب  محدد  بلوري  بناء  ولها  طبيعي 
لنا. وبالخالف مع  كيميائي معين معروف 
المعادن، فاألحجار الكريمة ال تملك تركيًبا 
في  تحوي  وقد  ثابًتا،  أو  محدًدا  كيميائًيا 
تركيبها بعض المعادن أو ال. وعلى الرغم 
نوًعا   4900 عن  يزيد  ما  هناك  أن  من 
معروًفا من المعادن واألحجار الكريمة على 
التالية  الصور  أن  إال  هذا،  كوكبنا  سطح 
لألجمل  هي  تالًيا  لكم  سنعرضها  التي 
واألندر بين تلك األحجار والمعادن النفيسة 

والخالبة!
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