
د. رأفت جندي

ذهب جد سمير اليمنى األصل للسعودية هو وزوجته، 
وكان والد سمير وقتها شابا صغيرا. 

يمنية  من  أيضا  وتزوج  بالمملكة  سمير  والد  كبر 
مقيمة بالمملكة وأنجب سمير وأبناء آخرين عملوا في 

المملكة أيضا.
وأنجب  وتزوج  األربعين  لسن  سمير  وصل  عندما 
سعودة  بسبب  المملكة  يغادر  ان  عليه  كان  أطفاال 
الغير  مكان  الوظائف  في  السعوديين  )إحالل  الوظائف 
سعوديين( وانتفى سبب وجوده في البلد التي لم يرى 
غيره ولم يستطع حتى العودة لليمن التي ال يعرفها ألن 

السعودية تمطر أهلها بقنابل ثقيلة. 
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

البشاعة أكرب من قتل خاشقجى

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5309 عضو. 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا ألصدقائهم. 
كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف يوميا.  

من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال يجده عليه البحث 
حتت Spam او Junk mail. ومبجرد حتويلة إلى Inbox مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي..

Real Estate Broker «Right At Home Realty Inc.»
www.estatesavvy.ca

E:naser@estatesavvy.ca C: 647.223.3074
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1595  16TH AVE 
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

Tel: (647) 539-8015 
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com
FREE DELIVERY | التوصيل مجاني

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

مشترك للماء البارد
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

سهلة التركيب على جميع أنواعشطافة يدوية 
 الوصالت الكندية وخزانات الماء والحنفيات الدائرية

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415
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1595 16TH AVE
RICHMOND HILL ON L4B 4B1

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 

Luxurious Bungalow approx 
5000 sf of living space, 

finished walkout basement 
apartment with separate 
laundry$$$, 9ft ceiling 

through out , elevator, located 
in the heart of Richmond 

Hill. For more information or 
private viewing call me

Welcome Home to 55 Brillinger St

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

www.55brillinger.com 



قتل  من  أكبر  »البشاعة  مقال  تكملة 
خاشقجى« ص1

تأشيرة  على  يحصل  ان  سمير  استطاع 
عمال  ووج��د  وعائلته  هو  ألمريكا  زي��ارة 
هناك وقدم طلب لجوء ألمريكا ولكن إدارة 
ترامب لم تجدد له تصريح العمل فكان عليه 

ان يغادر أمريكا واتى لكندا. 

مئات  او  عشرات  مثل  هذه  سمير  قصة 
القصص التي اقابلها، وهي أيضا مثل مئات 

اآلالف من القصص التي لم اقابلها.  

بها  بما  القصص  لهذه  ينتفض  لم  العالم 
بسبب  انتفض  العالم  ولكن  بشاعة  من 

اختفاء ثم نبأ مقتل جمال خاشقجي.

العالم لم يبلع األكاذيب السعودية في عدم 
الكاميرات  حيث  خاشقجى  مصير  معرفة 
صورت دخوله للقنصلية ولم ترى خروجه 

حيث خرج في كيس داخل سيارة. 

بالتأكيد هذه السلطات كانت تعلم منذ اول 
يوم مصيره ولكنها ناورت لمدة اسبوعين 
االهتمام  اضطرها  حتى  ه��ذا  تعلن  ول��م 
العالمي ولم تجد مناصا من إعالن مقتله.   

بالتأكيد ان الملك أو ولى العهد لم يصدرا 
السفارة  أعضاء  ولكن  بقتله،  األم��ر  لهم 
أن  يعرفون  السعودية  المخابرات  ورجال 
مقتل هذا الشخص يرضى السلطات واال ما 
اقالتهم  يكون  وهنا  عليه،  أقدموا  قد  كانوا 

تبييضا لوجه السلطة السعودية.

اما عن تلفيقة ان موته كان أثر مشاجرة 
ولو  بها  للتندر  نكته  يصلح  التبرير  فهذا 
على حساب مقتل شخص، وهل الذي يسقط 
فجأة بسبب او آخر يطلب له اإلسعاف؟ ام 

يلف في حصيرة ويخرج في عربة؟ 

عندما  غضبا  السعودية  انتفضت  لقد 
عن  األف��راج  الكندية  اإلدارة  منها  طلبت 
أهلها  ألن  بدوى  سمر  الحقوقية  الناشطة 
أمريكا  تنتفض  لم  بينما  كندا  في  يعيشون 
وهذه السيدة مواطنة أمريكية، بل ان ترامب 
يمدح السعودية إلعالن خبر وفاة خاشقجى 
حظرا  يقيم  لن  أنه  ويقول  اخفاءه  وع��دم 
السعودية  وبين  بينهم  ألن  السعودية  على 
مليارات من االتفاقيات لتوريد السالح لهم 
ال يريدها ان تقف، وهذه االتفاقات هي أيضا 
األسلحة التي ستأخذها السعودية لكى تقتل 
الذين  وغيره  اليمنى  سمير  اهل  باقي  بها 

طردتهم بالرغم من انهم مولودين هناك.

تتبنى  أن  المتحدة  األمم  على  يجب  هل 
جنسية  بمنح  الدول  كل  يلزم  دوليا  قانونا 
بأنه  هذا  يترك  وال  بها،  للمولودين  الدولة 
امر داخلي لكل دولة، حتى ولو قتلت هذه 
السعودية  قتلت  مثلما  مواطنيها  الدولة 

مواطنها خاشقجى؟

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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Turnaround
Magnetic Poster and cards
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n
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1000  ayer 8.5x5.5”  ........   
$25.00
$120.00
$140.00
$180.00
$250.00
Custom size
$3/squa$3/square feetPoster Large format printing   

100 Presentation folder ....

& Sign

1000 post cards 8.5x5.5”

حكومة أونتاريو تناقش مشروع قانون يهدف 
لتجريد االرهابيني العائدين الي أونتاريو من 

مجيع االمتيازات احلكومية 
تقول تقارير االستخبارات أن هناك ٢٠٠ كندي ال 
يزالوا أعضاء ناشطين في داعش وأكثر من ربعهم قد 
قوية  جنائية  تداعيات  بدون  بالفعل،   كندا  الي  عادوا 
ضدهم ، وحوالي ١٢ كندي ال يزالوا محتجزين لدي 
القوات المضادة لداعش في سوريا ، وهناك عدد غير 
معروف من االخرين إما قتلوا في معركة أو أعدمتهم 
داعش أو أستطاعوا الهروب من غير أن يكتشفهم أحد 
، وبينما تناقش الحكومة الفيدرالية هذا الموضوع وال 

تفعل شيئا بل تجلس منتظرة عودة هؤالء من الخارج ، أخذ عضو البرلمان في أونتاريو 
ديف سميث علي عاتقه أن يقدم مشروع قانون لحكومة المقاطعة للمناقشة ويسمي )قانون 
ليلتحقوا  كندا  غادروا  الذين  هؤالء  يستهدف  وهو   ) االرهابي  النشاط  علي  العقوبات 
بجماعات أرهابية ويقوموا بأعمال أجرامية وقال ديف سميث )أنني لدي أعتقاد راسخ 
بأن من أرتكب عمال أجراميا خارج كندا ال يجب أن يكون له أمتيازات مثل الشخص 
العائدين  االرهابيين  القانون سيجد  (  وبموجب مشروع هذا  أونتاريو  في  يعيش  الذي 
الي أونتاريو أنفسهم وقد جردوا من رخص القيادة والمنح والقروض التعليمية  ما بعد 
الثانوي ورخصة الصيد ويحرمون من تعويضات االعاقة والعجز والرعاية الصحية ، 
ولن يحصلوا علي الدعم الخاص بذوي الدخل المحدود او بدعم لاليجار ، كما سيكون 
أطفالهم تحت حماية قانون الطفولة وقانون خدمات االسرة ، والتزال الحكومة الفيدرالية 
تدرس قضية ) الجهادي جاك ( وهو المحتجز في السجون الكردية وأسمه االصلي جاك 
ليت ويحمل الجنسية االنجليزية وأخذ الجنسية الكندية من والده ، وقد تحول جاك ليت 
الي االسالم عام ٢٠١٤ وعمل مع داعش وهو االن يريد الرجوع الي أنجلترا او كندا 
وقد رفضت حكومة أنجلترا مساعدته ، ولكن جستن ترودو يدعوه للمجئ الي كندا وسط 
أعتراض قوي من حزب المحافظين بقيادة أندرو شير ، وعن هذا قال عضو البرلمان 
ديف سميث مقدم مشروع قانون العقوبات علي االرهابيين العائدين الي كندا ، إن عدد 
كبير جدا من الناس يسألون كيف يسمح ألرهابي مدان أن يتجول بحرية بدون عواقب 
حقيقية ، وإن حكومة كندا ال تفعل شيئا إزاء عودة هؤالء االرهابيين من السجون االجنبية 

الي مقاطعتنا الجميلة .



بيتـــــك 
وسوق العقارات

االستعداد لفصل الشتاء

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

االستعداد  يبدأ  الخريف  فصل  نهاية  مع 
لفصل الشتاء البارد. هناك خطوات يمكن 
ان تتخذ لتجنب اضرار فصل الشتاء على

المياه  محابس  إغالق   )١( المنزل. 
الخارجية للحديقة الخلفية والجراج حتى ال 
تتجمد المياه فى المواسير مما قد يؤدى الى
انفجار مواسير المياه داخل المنزل وما قد 
يسببه ذلك من أضرار جسيمة على المنزل 

قد تكلف آالف الدوالرات إلصالحها.
هذه المحابس توجد عادة فى الدور األسفل 
اضافى  عازل  تركيب   )٢( المنزل.  من 
الهواء  تسرب  لتقليل  واألبواب  للنوافذ 
الخارجى البارد الى الداخل. )3( تأكد ان 
عن  بكفاءة  يعمل  المركزى  التدفئة  جهاز 
 )٤( متخصص.  بواسطة  فحصه  طريق 
اربع  او  ثالث  التغيير  الى  يحتاج  الذى 
مرات فى السنة. ) Furnace( 5( تغيير 
فلتر الهواء فى جهاز التدفئة المركزى فى 
تركيب   )6( متخصص.  بواسطة  المنزل 
 )Ducts( الهواء  رطوبة  لزيادة  جهاز 
الهواء داخل  قنوات مرور  تنظيف وتعقيم 
المنزل وذلك لكى يساعد على تخفيف آثار 
جفاف الشتاء على خشب المنزل واإلحساس 

)Humidifier( بتدفئة أفضل ٬
Smoke( هذا باإلضافة لفوائده الصحية. 
لتغير  الوقت  هذا  استغالل  أيضاً  يمكنك 

بطاريات اجهزة استشعار الدخان
مازالت  انها  للتأكد  واختبارها  المنزل  فى 

تعمل. كل شتاء وانتم بخير.
   

  ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.
naser@estatesavvy.ca

أخبار وآراء4

قليلة  أسابيع  منذ  اإلعالم  وسائل  تناقلت 
وهي  ضيق،  نطاٍق  على  عابرة  أخباٍر  عدة 
لمن يقرأ مابين السطور أخباٌر ُمشينة بطعم 
العار تعطينا إنطباعات عما يحدث حولنا من 
الشرق  منطقة  في  مختلفة  سياسية  ُمتغيرات 

األوسط التي تزداد إشتعااًل كل يوم :
في  البريطاني  السفير   : األول  الخبر 
العراق »جون ويلكس« ينشر على صفحته 
بتويتر أنه دعى السفير اإليراني في العراق 
األوضاع  حول  ليتباحثا  مسجدي«  »إيرج 
على  الطرفان  إتفق  ثم  بغداد،  في  السياسية 
أن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تحسن 

خدماتها وتقدم وظائفاً أفضل للمواطنين!! 

مهام  تسلمه  عقب  اإليراني  السفير  وكان 
وظيفته في مايو ٢٠١8 قد دعى بدوره إلى 
ما أسماه عراق قوي وآمن وموحد ومتطور 
عن  للحديث  مبكرا  زال  ما  الوقت  وأن   ،!!
إلى  باإلضافة  المقبلة!!،  الحكومة  تشكيل 
تصريحات السفير البريطاني المتكررة التي 
العراقي،  الشأن  يخص  ما  كل  في  ل  تتدخَّ
الوصاية  بفرض  بالده  سياسة  تعكس  والتي 
وعلى  الرافدين،  مابين  بالد  على  الكاملة 
ونينوى  الموصل  أهالي  دعوة  المثال  سبيل 
النيابية،  باإلنتخابات  الفاعلة  المشاركة  على 
بغداد  بين  المباشر  الحوار  إعادة  ووجوب 

وأربيل الكردية إلخ!!..

في  النفط  مؤسسة  رئيس   : الثاني  الخبر 
صنع  »مصطفى  طرابلس  الليبية  العاصمة 
القائم  مع  ليجتمع  تونس  إلى  يسافر  هللا«، 
بأعمال السفارة األمريكية المؤقت لدى ليبيا 
يتدخل  أن  إليه  ليتوسل  هاريس«،  »جوشوا 
في  النفط  لمؤسسة  النفطية  المواني  إلعادة 
طرابلس من يد الميليشيات المعروفة بالجيش 
الوطني على حدود ليبيا الشرقية، وبدوره أكد 
هاريس على أن المنشآت النفطية الليبية ملٌك 
للشعب الليبي، وجاء هذا اللقاء تزاُمناً مع تجدد 
حقول  وإغالق  التصدير  عمليات  وقف  أزمة 
حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  قرار  بعد  نفطية 
إلى مؤسسة  النفطية  الحقول والموانئ  بتسليم 

النفط التابعة للحكومة الموازية في بنغازي..

في  المتحاربين  دعى  قد  هللا  صنع  وكان 
مشيراً  العسكرية،  عملياتهم  لوقف  طرابلس 
إلى أن مستودعات شركة البريقة قد تعرضت 
جداً  ومأساوي  كارثي  الوضع  وأن  للقصف، 
على  اإلستيالء  تم  حيث  المطار  طريق  في 
9 خزانات نفطية من أصل ١5 خالل األيام 
فقط  خزانات   3 سوى  يتبقى  ولم  الماضية 

لمدينة طرابلس الكبرى..

الخبران السابقان ما هما إال المعنى الحرفي 
للذل والمهانة.. وما هما سوى الترجمة الفعلية 
لكلمة الخزي والعار.. فما هو الذل إذن عندما 
بعظمة  دولة  في  أُخرى  دوٍل  مسئولو  يتحكم 

لها  ويختارون  العراق،  وحضارة  وتاريخ 
وينسفون  سياساتها  ويرسمون  حكوماتها 

مفهوم »سيادة الدولة«!!
وما هو العار أيضاً عندما تضيع دولة كبيرة 
تم  بعدما  وثرواتها،  وموقعها  ليبيا  بمساحة 
إسقاطها منذ سنوات سبع بقتل القذافي وإشعال 
البترول،  ومستودعات  حقول  في  النيران 
وإحراق المطارات وتدمير الطائرات في بني 
الدولة  لتنتهي  ومصراتة  وطرابلس  غازي 
ويتكالب  دويالت،  إلى  تقسيمها  ويتم  تماماً 
والميليشيات  والكتائب  العصابات  عليها 
من  جزء  نهش  منها  كٌل  يريد  التي  المسلحة 

الغنيمة..

كده  عالمكشوف  القصيد..  للُب  نأتي  وهنا 
تذويق  وال  تجميل  وال  دبلوماسية  وبدون 

وبالبلدي الصريح.. 
الصيع  بيتلم عليك كل  بيُقع..  لما جيشك   -
ويتباحثوا  التاريخ،  وعربجية  واألوباش 
اللقمة  حتى  حاجة،  كل  ويختارولك  ويتفقوا 
والحتة  هتلبسها  اللي  والهدمة  هتاكلها  اللي 
متناغم إلسقاط  بأوركسترا  فيها،  هاتقعد  اللي 
األوطان، وأوبريت متكامل لتشريد الشعوب..

- لما جيشك بيُقع.. يبقى أي نسناس معّدِي 
في الشارع هايتنطط على حضرتك..

بلياتشو حقير  - لما جيشك بيُقع.. يبقى أي 
هايتسلى على جنابك.. 

على  سيادتك  بتبقى  بيُقع  جيشك  لما   -
أراضيك مش موجودة، وسيادتك في قرارك 
مش موجودة.. يعني باختصار بتبقى سيادتك 

مش سيادتك..

القاصر  الفكر  ألصحاب  بنقوله  ده  الكالم 
اللي  العصماء  والُخطب  السطحية  والنظرة 
صدَّعونا وخَوتولنا دماغنا بتساؤالتهم الساذجة 
وفكرهم الُمغيب وأنانيتهم المفرطة : إيه لزوم 
تسليح  تطوير  في  إتصرفت  اللي  المليارات 
الجيش!! هو إحنا في إيه والَّ في إيه مش فيه 
ليه!!  أولويات!! إحنا بنشتري السالح ده كله 
بيه مين!! وليه واقفين في ضهر  وهانحارب 
جنودنا وظباطنا اللي شايفين الويل بقالهم سبع 

سنين!! 

سمعنا الكثير من هذه الهرطقة المحمومة من 
مصريين بالداخل وهو ليس بمستغرب، فمعظم 
المتأسلمين  مابين  هو  الُهراء  هذا  يُردد  من 
للمؤسسة  مايُمت  وكل  الدولة  وكارهي 
والُمغيبين  السطحيين  أو  بصلة،  العسكرية 
من  لألشياء  ينظرون  الذين  البسطاء  وبعض 
أولوياتُهم جوف  تتجاوز  بندقية، وال  ماسورة 
معدتهم ويعيشون بمبدأ »ُعض قلبي وال تُعض 

رغيفي«،
البقية ص 10

 

فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
قفلت  عليك  يقولوا  ديكتاتور  عليك  يقولوا 
األفواه لكن الحقيقة أنا لو فكست حد غيرك 

كان زمانهم  خاشقجيوني.
ترامب

نفسي أعرف كام مليار دخل ألمريكا بعد 
قضية جمال خاشقجي؟؟

 جمال خاشقجي
في  يشاهدونك  ولم  لك  يقرأون  لم  الذين 
بعد  ومداخالتك  كتاباتك  عن  بحثوا  حياتك 

وفاتك.
  ولي العهد السعودي

في  لإلصالح  بمحاولتك  العالم  بهرت 
السعودية وكله ضاع بعد منشار خاشقجي.

 ملك السعودية 
للسعودية  ملك  أخر  تكون  آنك  اتوقع 

والجمهورية قادمة في وقت قصير جدا.
  وزير التموين

بالطماطم  الطبيخ  علي  المصريين  بتحسد 
دول بيعملوا مسقعة هللا يسقعها ويكرمشها 

علي من ال يرحم الغالبة.
علي عبد العال

إهانة  األوليمبية  للجنة  يحق  ال  قولت 
مرتضي !!!! طيب هل يحق لعضو مجلس 

شعب إهانة البلد كلها؟؟.
 فورد

من  داعش  محاربي  بمنع  قراركم  بعد 
أتنين  الجزيرة  فيلم  آفتكرت  تورنتو  دخول 
وقولت أونتاريو دي كبيرها دكر عمره ما 

خان عمره ما غدر.
 أوردغان

وأفرجت  األمريكي  القسيس  علي  قبضت 
عنه بعد ما ترامب خرب بيتك وبيت تركيا، 

حد يهزر مع األسد يا أردوغان؟؟.
 السعوديين

الغربي  الشط  سكان  آحنا  عمرنا  طول 
لكن  األحمر  البحر  شرق  سكان  بنحسد 
الحمد هلل الفقر أحسن من التقطيع بالمنشار.

مني مجدي
مالبس  بتهمه  السودان  في  بيحاكموكي 
فاضحة بالرغم أن مالبسك كانت محتشمة 
علي  ودوري  البلد  وسيبي  أفضحيهم  جدا، 

بلد تعيشي فيه يا بنتي.
 محمد الغول

المخابرات  بتشغله  بوك  الفيس  أن  بتقول 
كانت  الكبير  الغول  يرحم  هللا  األمريكية، 

دماغة عاليه زيك تماما.
  مجلس الشعب المصري

العامة  النقاب في األماكن  الجزائر منعت 
أمتي أم الدنيا هتعملها بقي؟؟
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العلني اكتب تلك المره وانا اشعر 
بمراره في حلقي كادت ان تمزقني 

إربا اربا 
صدقا احبائي كانت الحياه تنبض 

بكل المعاني 
عن  اال  نبضاتها  توقفت  واالن 
التي  الصناعيه  النبضات  بعض 
شرايين  بال  ميته  قلوٍب  من  تخرج 

اوأورده 
فتكونت  وتجمدت  الدماء  توقفت 
المشاعر السطحيه التي ال طعم وال 

عمق لها 
أحياها  كنت  كما  الحياه  كانت 
ان  بالذكر  )وجديرا  القديم..  في 
بالبعيد فدائما هناك  القديم ليس  هذا 

األقدم وايضا األعمق
وجدنا  كلما  للوراء  رحلنا  فكلما 
علي  يغطي  اوالعالج  الحياه  طعم 

اي مرار في القلوب 
كانت الحياه عميقه مؤثره وايضا 

بسيطه ولكنها ليست سطحيه 
بال  سطحيه  مريره  الحياه  واالن 

اي عمق 
كانت دائما تجمعنا األوقات 

نلتف حول شيئا ما 
نتحدث ونضحك 
نلعب نفس اللعبه 

الوجوه تتقابل بال حواجز 
الذي  الضيف  هناك  كان  دائما 
مواعيد  بال  منزلنا  أبواب  يقرع 
وكأنه  بالغه  بلهفه  نستقبله  والذي 

جاء يحمل السعاده إلينا 
كانت هناك الجاره التي تفتح بيتها 
لنا في اي وقت ونفتح بيتنا لها في 
اي وقت بال اي شعور باالستحياء 

اوالنفور 
هي  عمله  من  ابي  عوده  وكانت 

اجمل شئ في يومنا 
وجلوس أمي في المطبخ ودخولي 
احيانا  المساعده  اقدم  كي  اليها 
السوق  من  المقادير  لها  اوألحضر 

بسرعه البرق 
جميع  الي  باألطباق  ترسلني  ثم 
بالنسبه  متعه  هذه  وكانت  الجيران 

لي 
تذوقت العمق في كل شئ 

في بيتي 
وسط جيراني 

مع أفراد اسرتي 
بين عائلتي القادمون من الصعيد 

كل صيف
أمي  لعائله  زيارتي  في  وايضا 

وأبي كل اجازه 
كل  في  الزمني  الذي  العمق 

مراحل حياتي 
الي  تتدفق  االن  االيه  تلك  اجد 
المسيح  السيد  سأل  حينما  ذهني 

تالميذه ان يدخلوا الي العمق
لماذا الي العمق؟؟

الي  تتدفق  األسماك  كانت  فقد 
توجد  ال  انه  يعلمون  وهم  السطح 

اسماك في العمق 
كان  العمق  الي  الدخول  ولكن 

خيرا 
نعم كان العمق هو الخير 

هو البركه 
هو التدفق الوفير في كل شئ

لماذا أصبحت مشاعرنا سطحيه 
نسمع  وال نصغي 

نختفي وراء شاشات ملعونه 
بال نبض
بال حياه 

بال مشاعر 
نتكلم  وال نشعر 
نأكل وال نتذوق

نشاهد الطبيعه كل يوم وال نتمهل 
وال نتأمل 

نجلس سويا وال نتكلم 
نشاهد التلفاز علي اجزاء كل منا 

بمفرده 
كانت ايضا هناك متعه خاصه في 
التلفاز ومتابعه عمل واحد  مشاهده 

يوميا سوياً
ونتكهن  اآلراء  نتبادل  نجلس  ثم 

بما سوف يحدث غداً
وعقلي  وفكري  قلبي  كل  من 

ووجداني افتقد كل هذه األشياء
افتقد العمق 

افتقد طعم الحياه 
بل وبدون اي مغااله افتقد الحياه 

ذاتها 
وداعاً يا كل تلك المشاعر العميقه 
النك  ننساكي  ولن  لم  الجميله 
والضلوع  القلوب  في  نُقشتي  قد 

والوجدان 
وداعاً ضحكه أبي 

وداعاً حكايات جدتي 
وداعاً زيارات جارتي 

وداعاً ألعاب اختي واخي 
وداعاً رحالت أصدقائي 

وداعاً طعم طعام أمي 

وداعاً 

وداعاً أيها العمق النبيل
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العمق

نيفني سامى

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا 
على

 8164gindi@rogers.comاوahram.teeba@gmail.com   

قتل خاشقجى.. هل هو فخ لإلطاحة بسلمان؟ 

ادوارد يعقوب

فهمي  يساء  ال  حتي 
اجريه  التحليل  هذا  فان 
في حياديه دون ان اقصد 
طرف  اي  عن  الدفاع 
القضية  اطراف  من 
ان  الشخصي  رايي  وان 
في  الحكم  أنظمة  معظم 
المنطقة فاسدة واستبدادية 
فيها  بما  وديكتاتورية 
وقطر  وتركيا  السعودية 

ومصر وغيرها.

من  أسبوعين  من  أكثر  بعد 
ألطراف  العديدة  التصريحات 
يتابعها  لم  لمن  نلخص  المأساة 

تسلسل الحادث:

السعودي  الصحفي  اضطر 
الى  خاشقجي  جمال  االخواني 
منع  ان  بعد  السعودية  مغادرة 
عهد  ولي  من  بأوامر  الكتابة  من 
واستقر  سلمان  بن  السعودية محمد 
ككاتب  واشنطن  في  المقام  به 
معارض للنظام السعودي يكتب في 

صحيفة الواشنطن بوست.

الى  سافر  سبتمبر   28 في 
نفس  في  وتوجه  تركيا  إسطنبول 
دون  السعودية  القنصلية  الى  اليوم 
سابق موعد إلتمام بعض المعامالت 
 ٢ السفارة  له  وحددت  به  الخاصة 
أكتوبر موعدا لكي يأتي مرة أخرى 
الي السفارة ألنهاء معاملته. وسافر 

الى لندن في نفس اليوم.

2 أكتوبر: رجع الى اسطنبول من 
لندن وذهب الصحفي الى القنصلية 
وانتظرت خطيبته خارجها لساعات 
بأحد  فاتصلت  يخرج  ان  دون 
المسئولين االتراك تبلغه عما حدث.

السلطات  أعلنت  أكتوبر:   3
التركية ان لديها ما يثبت ان خاشقجي 
لم يغادر القنصلية السعودية. )كيف 

تأكدت من هذا؟(

السعودية  القنصلية  أكتوبر:   4
في إسطنبول تصدر بيانا تقول فيه 
بعد  اختفي  السعودي  الصحفي  ان 

خروجه منها.

السعودي  العهد  ولي  أكتوبر:   5
ان  يصرح  سلمان  بن  محمد 
السعودية  القنصلية  غادر  خاشقجي 
 ٢٠ ب  دخوله  بعد  إسطنبول  في 

دقيقة.

رويتر  وكالة  ذكرت  أكتوبر:   6
ان  قال  تركيا  امنيا  مصدرا  ان 
الى  يشير  للحادث  االولي  تقييمه 
القنصلية  داخل  قتل  خاشقجى  ان 
أيام  أربعة  في  )عرفوا  السعودية. 
هذا  يثير  اال  تحقيق؟  أي  وقبل 

الشك؟(

7 أكتوبر: تقارير صحفية تدعي 
ان مصدرا امنيا تركيا سرب اخبارا 
قطعت  خاشقجي  جثة  ان  مؤداها 
ووضعت في صناديق لنقلها خارج                       
القنصلية السعودية. )كيف استنتجوا 

كل هذا؟(

صحيفة  نشرت  أكتوبر:   9
لخاشقجى  صورة  بوست  واشنطن 
والسلطات  القنصلية  يدخل  وهو 
السماح  علي  توافق  السعودية 
للمحققين األتراك بتفتيش القنصلية.

وسائل  نشرت  أكتوبر:   10
االعالم التركية صور ١5 سعوديا 
دخلوا تركيا يوم ٢ أكتوبر على متن 
مجموعتين  فى  خاصتين  طائرتين 
احداهما قدمت من مصر واألخرى 
ضباط  ويضمون  االمارات  من 
أمن وضباط جيش ومستشارين في 
اما  تركيا  وغادروا  الملكي  القصر 
التالي  اليوم  في  او  اليوم  نفس  في 
وقد تم كشف شخصياتهم في سرعة 

تثير الشك. 

واشنطن  صحيفة  أكتوبر:   11
التركية  الحكومة  ان  تنشر  بوست 
أن  أمريكيين  مسؤولين  أبلغت 
لديها تسجيالت تثبت قتل خاشقجي 
وتقطيع جثته في القنصلية السعودية 

في اسطنبول.

الداخلية  وزير  أكتوبر:   12
سعود  بن  العزيز  عبد  السعودي 
ينفي االتهامات الموجهة لبالده بقتل 

خاشقجي.

وزير  التقى  أكتوبر:   16
بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية 
السعودي  العهد  بولي  الرياض  في 
هناك  وكان  سلمان.  بن  محمد 
المتحدة  الواليات  بأن  تكهنات 
على  ضغطا  تمارس  االمريكية 
الواقعة  في  للتحقيق  السعودية 
والرد بأدلة على االتهامات الموجه 
أرسلت  اليوم  نفس  وفى  للسعودية. 
إلى  المستوى  رفيع  وفًدا  السعودية 
على  الطرفان  واتفق  إسطنبول 
لحل  مشتركة  تحقيق  لجنة  تشكيل 

مالبسات الحادث.

17 أكتوبر: نفى وزير الخارجية 
أوغلو،  جاويش  مولود  التركي، 
أي  سلمت  بالده  سلطات  تكون  أن 
تسجيالت بشأن القضية ألي طرف 
الخارجية  وزير  فيهم  بمن  آخر، 

األمريكي.

الحادثة  بعد  )اي  أكتوبر:   20
ب ١8 يوم( النائب العام السعودي 
األولية  التحقيقات  بإن  يصرح 
أظهرت وفاة خاشقجي في القنصلية 
نتيجة  إسطنبول  بمدينة  السعودية 
وأصدر  باأليدي.  واشتباك  شجار 

السعودي  الملك 
عبد  بن  سلمان 
أوامر  العزيز 
أحمد  بإعفاء  ملكية 
نائب رئيس  عسيري 
السعودية  المخابرات 
وعندما  منصبه.  من 
سئل مسئول سعودي 
عن السبب في تغيير 
التي  األولى  الرواية 
من  خروجه  تدعي 
مبنى القنصلية رد بان الفريق الذي 
بالحقيقة  المسئولين  يبلغ  لم  ذهب 
وأعلن  كشفها.  التحقيق  ولكن 
الرئيس التركي اردوغان انه سيدلي 
بما توصلت اليه لجنة التحقيق يوم 

الثالثاء ٢3 أكتوبر.

ان  رويتر  تقول  أكتوبر:   21
ذكر  عدم  طلب  سعوديا  مسئوال 
السعودي  الفريق  ان  أبلغهم  اسمه، 
كان  القنصلية  الى  أرسل  الذي 
ولكن  خاشقجى  لخطف  يخطط 
خاشقجي أبدي مقاومة شرسة وبدأ 
بالصراخ وطلب اإلغاثة ولكن أحد 
ذلك  من  منعه  حاول  الفريق  افراد 
بكتم انفاسه غير يقاصدا قتله ولكنة 
جثته  لفت  ثم  يده.  في  خنقا  مات 
في سجادة وسلمت ل متعهد محلى 

للتخلص منها. 

من  هائل  كم  الى  االستماع  بعد 
والتعليقات  والتخمينات  المعلومات 
الى  اميل  المختلفة  المصادر  من 
االعتقاد ان موضوع خاشقجي هو 
فخ اعد بمهارة للتخلص من محمد 
السعودي  العهد  ولي  سليمان  بن 
وقصر  لرعونته  فيه  ووقع  الشاب 
عنه  معروف  هو  وما  تفكيره 
بالعنجهية. ويدعم تكهناتي األسباب 
االتية: ١- عداء الزعماء الدينين في 
السعودية له ألنه استطاع تحجيمهم 
وكسر مشاركتهم في حكم البالد كما 
هذا  المملكة  انشاء  منذ  متبعا  كان 
الدينية وتحديه  تقييده للشرطة  غير 
الكثير  في  والمشايخ  الدينية  للتقاليد 
للمرأة  السماح  مثل  األمور  من 
انشاء دور  السيارات وتقنين  بقيادة 
علمنة  ومحاولة  والسينمات  اللهو 
ببناء  السماح  واخطرها  الدولة 
الكنائس. ٢- تحالف المحور الدولي 
االخواني ضد سلمان والمكون من 
الدولية  المسلمين  االخوان  منظمة 
وحكام تركيا االخوان وقطر وإيران 
خصوصا انه فرض حظرا تجاريا 
عالقات  إلقامة  وسعي  قطر  على 
وطيد  وتحالف  إسرائيل  مع  قوية 
االقتصاد  تدني  ومع  ترامب.  مع 
التركي وااليراني زاد غضب وحقد 
حكام تركيا وإيران على ولي العهد 
السعودي وسعيهم الى التخلص منه. 
المريرة  االنتقادات  المضحك  ومن 
السعودية  عهد  لولي  وجهت  التي 
بقيادة  واتباعهم  االخوان  ميديا  من 
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في ذلك المنقذ الذي قتل األسد وشقه 
المنفعة  الي  وحول جبروته ورمته 
مررت  فقد  نعم  حولي؛  ولمن  لي 
بالعديد من المواقف كان الناس فيها 
من حولي كاسد يحاول ان يفترسنا 
ويقتلنا ولكن جاء هذا المخلص الذي 
شق األسد وحول رمته وجيفته الي 
لست  انني  اخي   . ورخائي  خيري 
واهمة او مختلة عقليا لكنني اتحدث 
مررت  عملي  واقعي  اختبار  عن 
الخمسون،  أعوام عمري  به طوال 
فكم اختبرت ومازالت اختبر مراحم 
كل  جديدة  هي  التي  االله  الرب 
وإلهي.  ربي  امانته  كثيرة  صباح 
قصة شمشون  في  العجيب  من  انه 
هذه انه عند عودته نزل ليري رمة 
األسد، فوجد أسراب النحل تتحرك 
وللوقت  المتعفن  الجسد  هذا  ناحية 
وجد العسل فمد يديه واكل) بالرغم 
تحرم  النذير  نذير وشريعة  انه  من 
انه  كما  ميت،  جسد  او  جيفة  لمس 
االكل  قبل  ويتطهر  يديه  يغسل  لم 
كحسب عادة اليهود( اال انه استمد 
عديم  الميت  هذا  من  وقوة  طاقة 
بعد.  فيما  أعداءه  ليحارب  الفائدة 
كاتب  مع  ارنم  ان  يمكنني  وهنا 
مزمور 3٠ حولت نوحي الي رقص 
لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا. 
عزيزي اذا كنت مثلي تمر بظروف 
في  ووثقت  محبطة  مؤلمة  قاسية 
الذي  )الشمشون(  المخلص  هذا 

روحيات6
من ااَلكل اكالً   

د. روز غطاس
كل  ويحول  األسد  يقتل  ان  يقدر 
الذي  والضيق  ومرارة  وألم  نوح 
من  دعاك  الذي  لخيرك،  به  تجتاز 
دعاك  الذي  الحرية،  الي  العبودية 
من الموت الي الحياة، الذي دعاك 
من النوح الي الرقص والفرح ألنه 
يعتني  انه  فكرت  ان  مجرد  فقط 
انه  تشعر  احتياجاتك  ويسدد  بك 
يخرج من االكل أكال ومن الجافي 
حالوة؛ من الصليب والموت والقبر 
والفرح  والنور  القيامة  الي  والعار 
واسلم  يحبك  يسوع  نعم  والنصرة. 
ذاته ألجلك لتعيش في عالم الموت 
وانت حي، لتعيش في عالم الضياع 
ونور  االرض  ملح  وانت  والفساد 
للعالم. عزيزي انظر الي المصلوب 
وتذكر االمه وعاره وجراحاته من 
التي  الشرور  كل  اجل  ومن  اجلك 
يديه  يمد  من  الي  انظر  فعلتها، 
حضنه  في  لترتقي  لك  المثقوبتين 
الذي  هذا  االبدية،  بالحياة  وتستمتع 
أكال  االكل  من  يخرج  ان  بإمكانه 
ونحن  الذي  حالوة.   الجافي  ومن 
اموات بالخطايا احيانا مع المسيح؛ 
فنحن بالنعمة مخلصون )أفسس٢ : 
5(. ذلك االله الذي تذكرت كلماته 
واذا  بك  فمررت  لي:  قال  عندما 
بك  فمررت  الحب؛   زمان  زمانك 
لك  فقلت  بدمك  مدوسة  ورايتك 
بدمك عيشي. قلت لك بدمك عيشي، 

فصرتي لي )حزقيال ١6 :6(.

أكتوبر  فى  جبره  صابر  ُولد 
١9٠8 فى أبو تيج، بلدة فى صعيد 
مصدرها  كلمة  تيج  وأبو  مصر. 
تيكا«  مصرى قديم ومعناها »أبو 
العقاقير،  أو  األدوية  مخزن  أى 
إلى  يشير  والدته  ميالد  وكأن 

مستقبل حرفته وهوايته.

عائلة  إلى  جبره  صابر  ينتمى 
من أعرق وأغنى عائالت المنطقة 
نفوس  فى  مكانته  لوالده  وكان 
فى  األتراك  وحكامها  البلدة  أهل 
ذلك الوقت، فقد كان منزل عائلته 
مكان ضيافة لهم ولرؤساء الهيئات 
كبير  القلب  مملوء  فدرج  والدين 
النفس جمع بين التربية االجتماعية 
ذلك  كل  وفوق  الدينية  والُمثل 
فى صقل  األثر  أكبر  لوالدته  كان 
فزرعت  أخالقه،  وتقويم  طباعه 
فى قلبه محبة أصيلة قوية الزمته 
الكبير  قلبها  ولعل  حياته،  طوال 
استقوا  الذى  الوحيد  المنبع  كان 
منها جميعاً المحبة والعطف ورقة 
مدرسة  والده  الحقه  الشعور. 
االبتدائية  شهادة  فى  ونجح  القرية 

تعليمه  ليستكمل  أسيوط  إلى  وأنتقل 
أهله  عن  بعيدة  بلد  وفى  الثانوى. 
ذلك،  فى  ونجح  نفسه  على  أعتمد 
واجتهاده  ألخالقه  محبوباً  فكان 
كثُرت  واقرانه.  مدرسيه  من جميع 
الندوات التى كان يعقدها أمام منزله 
مناقشاتهم  موضوعات  وأرتقت 
العلوم  من  الجديد  تتناول  وكانت 
السياسية، حتى  واآلداب واألحداث 
أنتهى  قد  الكفاءة كان  نهاية  أنه فى 
لـ  واألودسة«  »األلياذة  قراءة  من 
بداية  كانت  وقد  »هوميروس« 
حينذاك  األدبية  الترجمة  حركة 
التحررية  األفكار  أنطالق  ونقطة 
بين الشباب المصرى، فآمن بتحرر 
االجتماعى  مستواها  ورفع  المرأة 
الرجل  مثل  بالتعليم  لها  والسماح 
سواءاً بسواء. انهى دراسته الثانوية 
إلى  ميوله  وظهرت  وتقُدم  بنجاح 
دراسة العلوم الطبيعية فالتحق بكلية 
بينه وبين  تفاهم حدث  الطب ولسؤ 
أن  أضطر  النبات،  علم  فى  أستاذه 
يدرس  وبدأ  الطبية  دراسته  يغير 
فما  اإلعدادية،  السنة  بعد  الصيدلة 
لبث أن قبل هذا الوضع الذى لم يكن 
وأطلق  تأقلم  ما  وسرعان  ينتظره 
وبدأت   .. العنان  العقلية  لطاقته 
حياته  مستقبل  من  األولى  المالمح 
بها  عناية  ذلك  فزاده  أمامه  تظهر 
وانتظمت دراسته أكثر فأكثر وفعاًل 
فى  دراسته  أنهى  أراد.  ما  له  كان 
مدرسة الصيدلة عام ١93٢ وكان 

دراسته  سنوات  فى  األول  ترتيبه 
بك«  »مظلوم  جائزة  فحاز  األربع 
بجانب  جنيهات  عشرة  وقدرها 
حصوله على جائزة »بحرى بك« 
العقاقير  خواص  علم  فى  لتفوقه 
مدة  وطوال  ميكروسكوب.  وهى 
القراءة  هوايته  كانت  دراسته 
مع  الرحالت  وبعض  والكتابة 

أصدقاء مخلصين

أن  بتفوق  نجاحه  بعد  أمله  كان 
دراسته  إلستكمال  فرصة  له  تُتاح 
الُمفترض  بالكلية وكان من  العلمية 
أن توفر له الكلية مثل هذه الفرصة، 
مهنته  مارس  ذلك  يتحقق  لم  ولما 
حيث   ١93٤ نوفمبر  حتى  ُحراً 
من  فوج  أول  ضمن  صيدلياً  ُعين 
المستشفيات  بمصلحة  المصريين 
الجامعية، وتدرج فى هذا المنصب 
مستشفى  أول  صيدلى  أصبح  حتى 
هذا  فى  وظل  العينى،  القصر 
المنصب حتى تاريخ وفاته فى ٢٤ 

نوفمبر ١957.

فكان  تزوج   ١93٤ عام  فى 
لزوجته أثر غير قليل فى االستمرار 
الثقافى  والتقدم  العلم  التحصيل  فى 
واالجتماعى واختير – فى نفس العام 
بلجنة الدستور المصرى  – عضواً 
بمواضيع  هو  وأختص  لألدوية 
فى  العالم  دساتير  بين  المقارنة 
والمّركبات.  التحضيرات  مختلف 
األستاذ  اللجنة  أعضاء  من  وكان 

قرأت لك 
جنوى غاىل

أالحتماء واالمان حتت ظل 
جناحيه

By Michelle
الي  أعتصم  جناحيك  بظل 
 ٢-57 مزمور   « االثم  يعبر  أن 
العلي  ستر  في  الساكن  »إن   ،
يستريح في ظل هللا السماء ......

وتحت  يظللك  منكبيه  وسط  في 
جناحيه تعتصم » مزمور 9٠

كرم كبير جدا من الرب القدير 
ليوفر  )جناح(  كلمة  يستخدم  أن 
تعبير  هذا  وفي   ، ألبنائه  الحماية 
راقبت  لقد   ، الحب  عن  جميل 
مزرعة  في  الطيور  كثيرة  احيانا 
الدواجن وتعلمت منها إنها في كل 
بسيطة  سواء  متاعب  تحدث  مرة 
او كبيرة فإن المكان االكثر أمانا 
جناح  تحت  يكون  العالم  كل  في 
الدجاجة االم ، كيف علمت الفراخ 
الصغيرة هذا االمر ؟  إنهم عندما 
تسقط  أو  خطر  بأقل  يشعرون 
بضعة نقاط من االمطار عليهم ، 
أجنحة  تحت  باالختباء  يسرعون 
 ، والسالم  المأوي  فيجدوا  أمهم 
منهم  شيئا  تري  أن  والتستطيع 
التي  الصغيرة  أرجلهم  سوي 
االم  بصدر  االلتصاق  تحاول 
شيئا  االرض  في  ليس  ،و  الدافئ 
أكثر أنسانية وأكثر لطفا مثل حب 
االم – ولكن جناح هللا الذي يطوقك 
وهو  أمك  حب  من  الطف  هو 
االله  قلب  الي  قرب  عن  يضمك 
يغطينا  التي  وجناحيه   ، العظيم 
الذي يشملنا في كل  بها هي حبه 
جانب من جوانب حياتنا سواء في 
المسار السلس أو الوعر،  وسواء 
أوقات  أو  االنتظار  اوقات  في 
او  اليقين  أوقات  وفي   ، العجلة 
عندما تكون االمور غير معروفة 
ومريضة  متعبة  نفس  كل  وهكذا 
وتخيفها  المتاعب  تهاجمها  عندما 
الرب  حماية  الي  تلجئ  المخاطر 
يدافع عنا من  الذي  فهو   ، القدير 
أي شئ يمكن أن يضرنا ، فبينما 

أي  من  صغارها  الدجاجة  تخفي 
القدير  الهنا  فإن   ، بها  يمر  عدو 
يخفي أوالده في مكان ال يستطيع 
شيئا  هذا  اليس   ، أختراقه  العدو 
عجيبا وحزين فنحن عن عمد نبقي 
والعواصف  االمطار  في  خارجا 
وال  معروفة  غير  أخطارا  نواجه 
يقدم  الذي  الهنا  لحماية  نلجئ 
سهل  و  جاهز  حقيقي  مأوي  لنا 
يسكن  الذي  وإن   ، اليه  الوصول 
في ظل جناح  هللا القدير يستريح 
، والظل هو صورة لما هو حقيقي 
يمكن  فال   ، منك  وقريب  موجود 
أن يكون هناك ظل أمامك إال إذا 
 ، كانت هناك  مثال شجرة خلفك 
أجنحة  ظل  يظهر  أن  يمكن  وال 
يكن  مالم  االرض  علي  النسر 
هناك في الحقيقة نسر يحلق فوقك 
قريبا منك  ان هللا  يعني  ،فإن هذا 
فيه  تختبئ  مكانا  تجد  أن  ويعني 
معروف  النه  سري  مكان  وهو 
الرب  يعرفون  الذين  لهؤالء  فقط 
هللا  جناح  كلمة  وإن  فيه  ويثقون 
رمز  والتي  القدوس  الروح  تعني 
لها الكتاب المقدس برمز )الحمامة 
( وإنها اجنحة الروح القدوس هي 
تمدنا  و  الرعاية  لنا  تضمن  التي 
برحمة هللا وفي أوقات القلق تقودنا 
جديدة  آفاق  الي  وترفعنا  وتجددنا 
وتأخذنا  بل   ، العاصفة  من  أعال 
والي  هللا  لقلب  جديدة  رؤية  الي 
الفرح  من  قلبنا  فيمتلئ  محضره 
والجمال من بهاء مجده وهذا كله 

يبدأ اوال بمعرفة السيد المسيح
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هاجم شمشون )قضاة ١٤( اسدا في 
يوم ما، فانقض عليه وشقه نصفين 
لكنه  مسافرا،  طريقه  في  ذهب  ثم 
لم  عجيبا  مشهدا  شاهد  عودته  عند 
يكن مثله من قبل او من بعد، وجد 
النحل  بها  عشش  وقد  األسد  جيفة 
ان  النتنة.  تلك  في  عسال  وصنع 
المعروف عن نحل العسل انه نظيف 
مكانا  يحتاج  العسل  ان  كما  للغاية، 
جافا ال تشغله الدود او تكاثف ماء 
حرارة العفن؛ نعم انه شيء عجيب 
كيف من الموت تخرج حياة، وكيف 
من النتانة تصنع طعاما. هذا ما قد 
جعلني أفكر كثيرا في تطبيق عملي 
لهذه الحالة في حياتي؛ فمرات كثيرا 
ما اشعر بالموت داخلي لكن اشراقة 
نور المسيح تبعثني لرشدي وحياتي 
ما  كثيرا  اعيشها؛  التي  الطبيعية 
لكنني  صنيعي  جدوي  بعدم  اشعر 
الكفاري  المسيح  عمل  علي  أفيق 
ليس  اكمل،  قد   : لي  يقول  الذي 
عليك عمل اخر فقد أتممت واجبك 
انني  اشعر  ما  كثيرا  وعملك. 
ولكنني  عفنة  نتنة  بجيفة  محاطة 
بركات  اعود ألسترجع وعي علي 
ومرارة  وجع  رغم  واحسانات 
الضيقة التي مررت بها. وكم فكرت 

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

)31( د. صابر جربه )1908 – 1957(

القدير.  المحامى  المصرى  حبيب 
أنتدبه د. »بحرى بك« عام ١935 
كانت  التى  معامله  على  لإلشراف 
أكبر معامل فى مصر وأقدمها وقد 
قضى ستة شهور بها يتدرب على 
شهد  والصناعية،  الطبية  التحاليل 
بتفوقه  بك«  »بحرى  د.  بعدها  له 

وتقدمه.

حاول أكثر من مرة أن يعود إلى 
كليته لتمنحه فرصة االستمرار فى 
الوقت  ولكن  والتحصيل  البحث 
عليه  وتعذر  لذلك  حان  قد  يكن  لم 
استمرار دراسته العلمية فرأى أن 
الخاصة،  بطريقته  علماً  يستزيد 
شرع  الذى  الجديد  الطريق  وكان 
لكنه  جداً،  طوياًل  فيه  المضى  فى 
إلى  وصل  أنه  هذا  من  بالرغم 

التحصيل.  بها من  بأس  مرحلة ال 
بمعهد   ١939 سنة  فى  التحق  فقد 
اآلثار المصرية بكلية اآلداب جامعة 
ولما  حالياً(،  )القاهرة  األول  فؤاد 
بكلية  التخصص  دراسات  أنشئت 
يتخلف عن  لم  سنة ١9٤٠  الطب 
مصلحة  من  مبعوثاً  فتقدم  الركب 
لدراسة  الجامعية  المستشفيات 
DDA وهو  العقاقير  تحليل  دبلوم 
الصعبة  الدراسية  الفروع  أحد 
هذه  نال  وقد  الصيدلة،  مادة  فى 
 ١9٤3 سنة  ديسمبر  فى  الدرجة 
المتخصصين  الثالثة  أحد  وكان 
فى هذه الدراسة، وفى عام ١9٤٤ 
حصل على دبلوم اآلثار بعد دراسة 

استمرت خمس سنوات. 
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والعائلي   األسري  للترابط 
واالجتماعي صدي ينبع من مشاعر 
إنسانية التقدر بثمن ومن تلك الثروة 
لبعض  هللا  حباها   التي  البشرية  
عريق  حي  علي  معا  نطل  خلقه 
الحوار(  اسمه)  المنصورة  بمدينة 
من  العديد  فيه  تبلورت  والذي 
قصائدنا السياسية عبر عقود طويلة 
التي  )فودة(  عائالت  في  متمثلة 
الحبلي  المشاعر  تلك  من  ارتوت 
بالدور  عميق  وإيمان  الوطن  بحب 
البرلماني  دعمه  الذي  الخدمي 
الراحل الكبير الحاج ممدوح  فودة 
توارثوا  والذين  فودة  عائالت  كبير 
مع  العطاء  يكون  كيف  اليوم  منه  
حي  وأبناء  واصدقائهم  جيرانهم 
بمشاعر  رأسهم   مسقط  الحوار 
مصرية  أحياء  في  تجدها  أن  قلما 
الحوار  ليمتزج حي  وعربية كثيرة 
اليوم بنكهة عائالت فودة وضميرها 
مد  في  يسهم  مازال  الذي  الوطني 

جسور مفتوحة مع اآلخر !! 

ولحي الحوار صدي سياسي عريق 
استطاعت عائالت فودة عبر عقود 
والنقاء  البقاء  صفة  اطفاء   طويلة 
عقلية  بفضل  السياسية  والحنكة 
ممدوح  الكبير  الراحل  البرلماني 
فودة احد اقطاب السياسة المصرية 
لعدة  المصري  البرلمان  وعضو 
دورات متتالية اقتربت من الثالثين 
جمال  الراحل  عهد  منذ  عاما 

عبدالناصر

مرورا  الكبير  العربي  الزعيم 
حسني  والرئيس  السادات  بالرئيس 
مبارك وكان في البرلمان المصري 
الحق  صوت  فودة  ممدوح  الحاج 
الفضل  له  ويعود  العمال  وصوت 
احدي  غنيم  مستشفي  انشاء  في 
العالمية  بل استطاع  الكلي  مراكز 
فودة  ممدوح  الراحل  البرلماني 
علي  المطل  الحوار  نادي  ينشأ  أن 
حي  أبناء  كل  بيت  ليكون  النيل 
الحوار العريق وسائر احياء مدينة 
مسيرته  استكمل  وقد  المنصورة 
االصغرالحاج  شقيقة  السياسية  
الخدمات  كل  تقديم  في  فودة  وحيد 
بل عرف  اليوم  الحوار  ألبناء حي 

العائلة والسياسة والوطن ؟!

  بقلم عبدالواحد محمد

كل  في  والشهامة   الوطنية  فودة  عائالت  عن 
الوطني وقت  فكانوا الصوت  السياسية   مواقفهم 
المحاسب  نجد  واليوم  المحروسة   أزمات  كل 
الحوار  نادي  رئيس  فودة  إيهاب صفوت  الشاب 
لعمه  واالجتماعي  الخدمي  الدور  نفس  يمارس 
الراحل ممدوح فودة وسائر  اعمامه الحاج محمد 
صفوت  والحاج  وحيد  والحاج  اشرف  والحاج 
أبناء  بود عميق ليصبح نادي الحوار حديث كل 
الدقهلية ومدينة المنصورة العريقة بل اصبح نادي 
الحوار يحتضن في عهد المحاسب الشاب ايهاب 
بل  المنصورة ومصر  مبدعي  كل  فودة  صفوت 
المحاسب  قدم  فقد  العربي  الوطن  ابناء  سائر 
المعنوي   الدعم  فودة  صفوت  ايهاب  الشاب 
الوطن  مبدعي  المنصورة من  والمادي لضيوف 
الفترة  العربي الذين استضافهم نادي الحوار في 
من ١٠ اكتوبر حتي ١3 اكتوبر من عام ٢٠١8 
حي  بنكهة  عربية  ثقافية  امسيات  في  الحالي  م 
الحوار العريق وكان من بين أدباء الوطن العربي 
الشاعر الجزائري الكبير توفيق ومان والمطربة 
الجزائرية دنيا والباحث اللبناني د محمد لعريبي 
والشاعر  الصويعي  معاوية  والشاعرالليبي 
ليل  وسط  وآخرون  بلقاسم  عبداللطيف  التونسي 
الدلتا واورقة  الساحرة عروس  المنصورة  مدينة 
نادي الحوار الذي ال يقل سحر وجمال عن العديد 
من األندية االجتماعية في مصر وخارج مصر 
ايهاب  المحاسب  برئاسة  الحوار  نادي  ليصبح 
الثقافة واإلبداع  أنشودة كل عشاق  فودة  صفوت 

الراقي !

  الكيمياء وتأمالت 
يف سفر التكوين

يسوع املسيح رب املجد 
الكيميائي األعظم وخلق 

األنسان
احللقة السادسة )اجلزء 
الثالث الكيمياء والكبد(

تستمر إبداعات هللا أألعجازية وقدراته 
التي تعلو بكثير فوق ما يصل اليه العقل 
إختراعات وأبحاث علمية  البشري من 
بالخيال ويتجلى هذا  فهي قدرات أشبه 
أعضاء جسم  أهم عضو من  في خلقه 
الكبد  ألن  ونظراً  الكبد  وهو  األنسان 
يقوم بعمليات حيوية كثيرة فان اإلنسان 
قد يموت في خالل 24 ساعة من توقف 

عمل الكبد. 

 

الكبد أكبر غّدة في جسم اإلنسان من 
يؤديه، حيث  الذي  والدور  الحجم  حيث 
تحت  البطن  من  اليمنى  الجهة  في  يقع 
وزنه  ويبلغ  الحاجز،  الحجاب  منطقة 
يميل  ولونه  تقريباً،  ونصف  كيلوجراماً 
اإلشارة  من  بّد  وال  المحمّر،  البني  إلى 
فصوص  أربعة  من  يتكون  أنّه  إلى 
الشريان  بأّن  علماً  مختلفة،  بأحجام 
من  والدم  األكسجين  يحمل  فيه  الكبدي 
القلب إلى الكبد، في حين يحمل الوريد 
البابي الدم المحّمل بالغذاء المهضوم من 

األمعاء الدقيقة .

له  هللا  أن  السابقة  الفقرة  في  نالحظ 
المجد قد أمد الكبد باألكسجين من القلب 
الدقيقة  األمعاء  من  المهضوم  والغذاء 
ليقوم الكبد بجميع العمليات الحيوية التي 
و  وتنظيم  تصنيع  من  األنسان  يحتاجها 
الصفراء  والعصارة  الهرمونات  تكوين 
الغذائية  المواد  معظم  وتحويل  وتخزين 
يمكن  شكل  إلى  اإلنسان  يتناولها  التي 

للجسم استخدامه .

لوظائف  أمثلة  من  بعضا  يلي  وفيما 
الكبد الهامة

التصنيع

و  البالزما  بروتينات  بعض  تصنيع 
للحفاظ  الالزمة  التجلط  عوامل  تصنيع 

على التجلط الطبيعي للدم.

الخاليا  بتصنيع  الكبد  يقوم  كذلك 
الحمراء، وتجديدها، حيث يصنّع حوالي 
أّن هناك  ٢5٠ ألف خلية حمراء، علماً 
تموت  الخاليا  هذه  من  كبيرة  أعداداً 
وبالتالي  الطحال،  نحو  اتجاهها  نتيجة 
تتفكك إلى أجزائها األساسية وذلك لنقل 

الحديد إلى العظام

التنظيم

الدم،  في  السكر  مستوى  الكبد  ينّظم 
كما يخزنه على هيئة فيتامينات ذائبة في 

الدهون، ونشا حيواني لوقت الحاجة له، 
علماً أّن زيادة نسبة السكر في الدم تلحق 
إلى  الكبد  يحّولها  لذلك  أضراراً،  بالكبد 

مواّد غير ضاّرة بالجسم

تكوين الهرمونات

من  عديدة  أنواع  بإفراز  الكبد  يقوم 
كمية  تحديد  هرمون  مثل  الهرمونات، 
هرمون  إلى  إضافًة  الجسم،  في  الماء 
التجلّط،  وهرمون  السيولة،  أو  التميع 
دوراً  الهرمونان  هذان  يلعب  حيث 

أساسياً في تدفق الدم

العصارة الصفراء

يقوم الكبد بتكوين العصارة الصفراء 
قنوات  وهي  المرارية،  القنوات  داخل 
الفسفورية  الدهون  على  تحتوي 
الناتج عن  والبيلوروبين  والكولسترول، 
تكّسر هيموجلوبين خاليا الدم الحمراء، 
كما تهضم الدهون مما يسهل من حركة 

األمعاء، ويعّقمها من الجراثيم

التخزين

المكّونات  من  الكثير  الكبد  يخّزن 
يعتبر  أنّه  علماً  اإلنسان،  لجسم  المهّمة 
لحوالي ١5٠٠  يتّسع  للدم حيث  مخزناً 
مكعب من الدم، مما يمكنه من تعويض 
يخّزن  كما  المفقود،  الدم  عن  الجسم 
والدهون،  والسكر،  البروتينات،  الكبد 
يسبّب  حيث  والغذاء،  والفيتامينات، 
الجوع  الكبد  في  الغذاء  مخزون  نقص 

الحقيقي

التي  الوظائف  بعض  هو  سبق  ما 
يقوم  يقوم  أنه  حيث  الكبد  بها  يقوم 
الدم  علي  وظيفية  عملية   5٠٠ بحوالي 
عمليات  كل  ينظم  نجده  ومكوناته.لهذا 
ماليين  خالل  من  الجسم  وظائف 
أجهزته. لكل  يعطيها  التي  القرارات 

التي  الكيماوية  العمليات  علي  عالوة 
الطعام  باستغالل  يقوم  حيث  بها،  يقوم 

من  استقباله  بعد  وتصنيعه 
والتخلص  الهضمي،  الجهاز 
الجسم.  وسموم  نفايات  من 
كما يقوم بتنظيم كمية السكر 
الحاجة  عن  يزيد  وما  بالدم. 
ليحوله  حيواني  كنشا  يخزنه 
والكبد  الحاجة.  عند  لسكر 
عندما  الشهية؛لهذا  يفتح 
يتليف أو يلتهب يفقد المريض 
الكبد  ويقوم  للطعام.  شهيتنه 
المرارية  العصارة  بصنع 
لهضم  األمعاء  في  ويفرزها 

الدهون بها. 

والسؤال األن من له القدره 
العضو  هذا  مثل  يصنع  أن 
بوظائفه  الدقيقة المختلفة مع 
توافر التكنولوجية الحديثة في 
أيامنا بالطبع اإلجابة ستكون 
بالنفي وتقودنا اإلجابة جميعا 
ربنا  العظيم  الهنا  تمجيد  إلى 
يسوع المسيح له المجد الدائم.

إعداد
  د. شاكر اسطفان

الفتاح  عبد  الرئيس  قام 
اللواء  اسم  بتكريم  السيسي 
أثناء  يوسف  زكي  باقي 
أكتوبر  بأعياد  االحتفاالت 
السيدة|  زوجته  عنه  تسلمتها 
 . اسكندر  نجيب  عواطف 
واللواء باقي لمن ال يعرفه من 
الحديثة هو صاحب  األجيال 
فكرة كيفية تدمير خط بارليف 
الكثير  وبشهادة  بحق  وهو 
والمنصفين  المؤرخين  من 
البطل  هو  العسكريين  من 
اكتوبر  لحرب  الحقيقي 
في  األول  الفضل  وصاحب 
االنتصار ولواله ما استطاع 
الجيش المصري عبور القناه 
المحتلة  األراضي  واستعادة 
القوات  ولظلت  بسيناء 
سيناء  محتلة  اإلسرائيلية 
من  الرغم  وعلي  اآلن  حتي 
اللواء  يحظي  لم  هذا  كل 
ولم  به  الالئق  بالتقدير  باقي 
والذي  الواجب  التكريم  ينل 
هو  عسكري  برجل  يليق 
يعد صاحب مفتاح االنتصار 
بأكملها  حرب  في  االول 
تم  العبقرية  فكرته  وبفضل 
وتحطيم  السويس  قناة  عبور 
ثلث  وتحرير  بارليف  خط 
وكونه  المصريه  االراضي 
في  صغيرا  ضابطا  كان 
فقد  مقدم  برتبة  الوقت  ذلك 
كما  به  االحتفاء  سرقة  تم 
كما  حقه  واعطاءه  يجب 
الفضل  إرجاع  وتم  ينبغي 
لصاحب  تارة  االنتصار  في 
أخرى  وتارة  العبور  قرار 
جوية  طلعة  اول  لصاحب 
ونسوا أو تناسوا من هم حملة 
المباخر واكلي الفتات الساقط 

النصر  في  خطوة  أول  إن 
المانع  الخط  هذا  إزالة  هو 
الحائل  هو  الخط  هذا  وان 
األول والرئيسي لعبور القناة 
اجتمع  فلو  سيناء  واقتحام 
وقرروا  كلهم  الجيش  قادة 
الجيش  لظل  الحرب  اعالن 
اسرائيل  يحارب  المصري 
مائه  ولو خرجت  االن  حتى 
طلعة جوية بدون تحطيم هذا 
العبور من  المانع اوال ما تم 
من  يأتي  .وسوف  األساس 
باقي  اللواء  إن  ويقول  يدافع 
ونجيب  قبل  من  تكريمه  تم 
سنذكر  كما   - بنعم  بدورنا 
بالتكريم  ليس  ولكنه   - الحقا 
لرجل  الكافي  او  الالئق 
االعظم  الدور  له  عسكري 
تحقق.  الذي  االنتصار  في 
وما يحز في نفوس الكثيرين 
ويسبب غصة في حلوقهم ان 
هناك احساس وشعور انه لو 
كان صاحب هذه الفكره رجل 
مختلفا  الوضع  ألصبح  آخر 
تماما ولكان هذا الشخص له 
الممكن  من  وكان  آخر  شأن 
على  باسمه  مدينة  تكون  أن 
تكريمه  ويتم  المثال  سبيل 
سنويا وأفردت جميع وسائل 
وسنوات  سنوات  االعالم 
أية حال  لتكريمه ولكن على 
على الرغم من انه تم سرقة 
والتكريم  التقدير  في  حقه 
واالهتمام الالئق بقيمة وقامة 
رجل بهذه العبقرية العسكرية 
فعلى األقل لم يتم سرقة فكرته 
فكان  األساس  واختراعه من 
انتساب  يتم  أن  الممكن  من 

الفكره الي احد اخر 
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فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

صفحه في دفتر احوال مصر
تكرمي اسم املرحوم  اللواء | 
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إيه  حكاية الوشوش دى . انا كنت 
قاعده أفكر بنستخدم كلمة الوش أد 
إيه فى حياتنا اليوميه … لقيت إن 
المرات  مئات  الكلمه  بنكرر  إحنا 
إننا  اال  واحده  كلمه  إنها  ومع   .…
بنستخدمها  كتيرجدا  وبمعانى كثيره 
كثيره     ذلك  على  األمثله  مختلفه... 
... وش السعد .... وش الميه ....ده 
حتى فى األغنيه  لما  حبوا يدلعوا  
األستاذ  رشيدى  كده.... زى  حد  
..... دلعوه  ... على وش الميه ... 
القمر  وش   وال  وشك   .... أويقال 
ودى بتتقال لما يكون واحد ماشفش 
التانى من فتره وعاوز يلومه بشياكه  
على إختفاؤه أو عدم ظهوره لفتره 
طويله..  ...  أو القول خدنا إيه من 
 ... ضهرك  تدينا  عشان   ... وشك 
ده   ... تقول  حد  من  تضايق  ولما 
انا ممكن أشيله من على وش الدنيا 
....  أو نقول دى بنت جميله وشها 
وشه  ده  يقولوا  أو   ... القمر  زى 
عنه  يقال  أخر  بعكس  الخير  وش 
... وشه  نحس  ... أو وش بومه 
...    كدليل على  انه اليجلب سوى 
سوء الحظ ... أو بعيد عنكم واحد 
ضارب بوز عكر على طول فيقال 
الخميره م  يقطع  ده وشه   ... عنه  
البيت ...برضه كدليل على إن قدمه 
 ... خير  وش  أو  قدم  ليس  أووشه 
سعيده  مناسبه  فى  مبوز  واحد  أو 
تبوز  بطل    ... له  بيقول  وحد   ...
وشك  تفرد  وياريت   ... تكشر  ااو 
شويه ...  برضه تعبير بيتقال عن 
خجالن  يكون  واحد  لما  الوشوش 
من تصرف عمله ويبص  لألرض  
وهنا يتقال ... من كسوفه ...  وشه 
فى االرض  ... تعبير تانى بيتقال 
عن الوشوش ... لما حد يتصدر أو 
أو  معين  موضوع  فى  حد  يساعد 
يرشحه ل شغل وظيفه معينه وهنا 
يقول له  .... خللى بالك اإتصرف 
فى   ده  الموضوع  عشان   كويس 
شوف   ... له  يقول  أو   ... وشى 
انا عملت ايه علشان  أساعدك ... 
عاوزك بقى ... تبيض وشى  .... 
أكثر  واألقاويل  كثيره  الحوارات 
حقيقى   هل  لكن   ... الوشوش  عن 
إن فيه  وش يجلب الحظ  ... وأخر 
أكثر   أوبعباره   ... النحس  يجلب 
أدبا  .... يجلب سوء الحظ ...مش 
أقوله  أقدر  اللى  كل   .... عارفه 
ولما  جدا  وشهامريح  ناس  فيه  أن 
تشوفهم تحس براحة  بال  ومن هنا 
تشعر إنهم يجلبون لك الحظ ... أو 
يشعرونك  بالسالم ...اللى فى زمننا 
  .... ده بصراحه ... صعب تالقيه 

يحبوا  لما  مصر  فى  البياعين 
يكرموا الزبون يقولوا  ... ح اديلك 
أحلى  لك  نقي  ح  أو  بقى  حاجه 
  .. القفص  وش  من     .... حاجه 
وش القفص  أيضا قد يستخدم فى 
الغش من جانب بعض البياعين ... 
القفص  موشش  تعبير   يقال  وهنا 
... بمعنى إنه بيحط شويه البضاعه 
بدأت  لو  لكن   ... الوش  ع  الحلوه 
تمد يدك الى ماتحت هذا الوش ...  
وستأخذ   ... ستجد    ... فبالتأكيد 
مااليرضيك...   .... البضاعه  من 
 ... الناس  بعض  عن  أيضا  يقال  
يتقال  ساعات   أو   ... بوشين  إنهم 
حسب  طبعا   ... وش  بميت   ...
الظروف  ... وده نتيجة الرياء أو 
النفاق ... أو القول الفالحى .« فى 
الوش مرايا ... وفى القفا ساليه » 
أو   .... بمعنى شوكه  وكلمة ساليه 
عن   بيتقال   وده   ... مؤذيه  حاجه 
قدام   كالم   بتقول   اللى   الناس  
 .... فى  وجوده   معين   شخص  
فى  ويؤذها  مشاعره  ويجرحون 
فيه  وجوده...  عدم  أو  تغيبه  حالة 
بيكدبوا فى  بيكونوا  كمان أشخاص 
تالقى  تواجههم  ولما  معين  موقف 
عن  يتقال  وهنا   ... إتغير  الوش 
لون  ميت  جاب  وشه   ... الشخص 
... أو  لو حد إتصرف تصرف غير 
الئق فى حقك وقابلته ... هنا بتقول 
 ... بتقابلنى  وش  لك  ياأخى   ... له 
أو بأى وش بتعمل كده ... الحظت 
 .... السيرك  فى  المهرج  إن  أيضا 
ليقنعك بأداء دوره الزم يكون البس 
قناع أو بالمكياج مغير شكل الوش 
 ... باكيا  أو  ضاحكا  يبدوا  ليجعله 
واألن فى عصر التكنولوجيا والنت 
 ... الرسايل  الزم تالقى فى معظم 
أو   .... مبتسمه  أما   ... وشوش 
زعالنه ... أو نعسانه ... كلمة الوش 
دلوقتى فى مصر بتستخدم بطريقه 
غير اللى إحنا زمان كنا بنستخدمها 
... زى مثال  اللى كنا عارفينها  أو 
عبارة  كتيره  أقاويل  فى  مابنسمع 
 ... كده  حاجه  كل  له  قلت  أنا   ...
الوضوح  بمنتهى  بمعنى   .... وش 
 ... بالطه  على  أو  الصراحه  أو 
اللى  الوشوش  كل  من  بقى  سيبنا 
بعض  مع  نفكر  وتعالوا  دى  فاتت 
... وبصراحه كده ... وش ... هو 
 ... اليوميه صحيح  فى حياتنا  احنا 
 ... أه  تصدقوا   ... وشوش  بنلبس 
إحنا فعال بنلبس وشوش كتير قوى  
ويمكن نرتدى فى نفس اليوم ... أو 
الساعه ... أو  اللحظه  ... أكثر من 
وش ...ددى كانت كده فكره بسيطه 
وللحديث   ... الوشوش  بعض  عن 

... أقصد ... للوشوش ... بقيه ...

الوشوش )1(

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

جبره  صابر  د.  مقال  بقية 
)1908 – 1957( ص6

يدرس  جبره  صابر  د.  كان   
فى  واآلثار(  )العقاقير  الفرعين 
نفس الوقت رغماً ما بينهما من بُعد 
لكنهما كانا فى توافق – بالنسبة له 
– ألنه كان يرى فى التاريخ ما ال 
العلمية  النظرة  يراه سوى صاحب 
الخالصة فيذيب جمود هذه الدراسة 
ويجعل منها دراسة جديدة ذات طابع 

خاص فى مقارنته واستساغته.

بأزمة  يمر  كان  الفترة  تلك  فى 
زوجته  مرض  من  حادة،  عائلية 
أبنة  وله  بأوالدها  تهتم  كانت  التى 
إلى  ُمحتاجة  مازالت  صغيرة 
صباحاً،  وظيفته  فى  فكان  رعاية، 
وأب  وُمعالج  زوج  الظهر  وفى 
معهد  فى  الظهر  وبعد  وإنسان، 
الليل  وفى  التحليل،  ومعمل  اآلثار 
ليقوم  يستميت  كان  وهكذا  دراسة، 
الوجه  على  الواجبات  هذه  بكل 

األكمل.

وبدأت  يتبلور  الحصاد  بدأ 
المعلومات تقترب تتجمع وأصبحت 
ذهنه  فى  مقرونة  اآلثار  دراسة 
هذا  أن  وشعر  الصيدلة،  بدراسة 
المزيج من العلوم يقع بميدان مغمور 
لم يطرقه أحد بعد »الدواء والعالج 
وفعاًل  المصريين«  قدماء  عند 
أن  وحاول  ذهنه  فى  النبته  اكتملت 
الدكتوراه  موضوع  بتسجيل  يقوم 
لم  الدرجة  هذه  لكن  الطب،  بكلية 
تكن قد أنشئت بعد بالكلية، فسجلها 
الموضوعات  وأعد  اآلداب  بكلية 
والتجميع  البحث  فى  واستمر 
دائماً،  أحبوه  الذين  أساتذته  بإرشاد 
على  يُشرف  جبره  سامى  د.  فكان 
د.  و  الرسالة  فى  اآلثار  ناحية 
على  يُشرف  صبحى  جورجى 
كما  والتاريخ.  والصيدلة  الطب 
د. »لويس كيمر« وضع تحت  أن 
ومعلوماته  الخاصة  مكتبته  تصرفه 
كلية  أنشأت  األثناء  تلك  الّقيمة. فى 
اآلداب معماًل كيماوياً بمعهد اآلثار 
ترميم  على  لإلشراف  إنتدابه  فتم 
بمتحف  الموجودة  اآلثار  وإصالح 
تكملة  على  ذلك  وساعده  المعهد، 
الناحية العلمية المعملية من دراساته 
وأبحاثه. أنتهى من دراسته وحصل 
بتقدير  سنة ١95١  الدكتوراه  على 
مناقشة رسالته  »جيد جداً«. كانت 
بين  من  كان  فقد  بالعنف،  تتميز 

أستاذ  متى  جرجس  د.  الممتحنين 
القديمة   Philology اللغويات 
دراسته  بنوع  أهتم  وقد  المصرية، 
فأثبت البحث أنه يعتمد إلى حد كبير 
على دراسات لغوية عميقة قلما يُلم 
بها المتفرغ لهذا النوع من الدراسة. 
بين  جمع  شاماًل  شيقاً  البحث  كان 
واللغات  والصيدلة  والطب  األدب 
فكانت حقاً خير تنفيذ لما كان طالما 
وقيام  الدراستين  إدماج  من  يراوده 
دراسة جديدة طابعها الُعمق العلمى 
واالسترخاء األدبى الذى يزيل عما 
هو مطمور من حلقات تطور تحتاج 
فى كشفها إلى إنسان جمع بين عقلية 
علمية أدبية وقد ثبت جدارة البحث 
سنوات  أربع  بعد  فاز  عندما  فعاًل 
بجائزة كامل بولس حنا بكلية اآلداب 
على أنه أحسن بحث دكتوراه ُقدم ما 

بين سنة ١9٤9 وسنة ١955.

كان الطريق المرسوم مازال فيه 
دائماً  وكان  الصعوبات  من  الكثير 
يحاول أن يُخرج إلى الوجود دراسة 
إلى  يرسل  فكان  الصيدلة،  تاريخ 
كلية الطب المذكرة تلو األخرىللعمل 
على اتاحة الفرصة له لتكملة أبحاثه 
ونشرها بالكلية، وفى خاتمة إحدى 
فى  )أطمع  كتب:  المذكرات  هذه 
العقاقير  أبحاثى فى موضوع  إتمام 
منها  المصرى  وخاصة  القديمة 
األهمية  من  ذلك  فى  ما  يخفى  وال 
الوطنية والعلمية كما أشارت بذلك 
ُكللت  العالمية(.  اليونسكو  مؤسسة 
وتمت  بالترحيب،  المحاوالت  هذه 
الخطوة األولى فقد أنتدب فى العام 
لتدريس   ١95١/١95٠ الدراسى 
تاريخ  فى  أسبوعياً  محاضرتين 
الصيدلة  مدرسة  لطلبة  الصيدلة 
بجامعة فؤاد األول )القاهرة حالياً(. 
وأوصت بعد ذلك لجنة الصيدلة فى 
أسوة  بندبه   ١95٢/١95١ العام 
هكذا  واستمر   .. سبقه  الذى  بالعام 
بجامعة فؤاد األول ثم كلية الصيدلة 
بجامعة اإلسكندرية بعدها. وقد ظل 

يعمل بالجامعتين حتى وفاته.

أثناء عمله هذا أهتم بنشر أبحاث 
عن نشاطه العلمى تارة بمجلة جمعية 
الصيدلة وتارة فى نشرات المجمع 
العلمى المصرى بالقاهرة وتارة فى 
نشرات خاصة. كان يهتم دائماً بنشر 
معلومات.  من  عنده  يتجمع  ما  كل 
المؤلفات  من  كثير  له  ظهرت  فقد 
بالعربية واإلنجليزية منها مقتطفات 
كثيرة وترجمات من مجالت أجنبية 

الصيدلة  مجلة  فى  تباعاً  ظهرت 
نفس  له  نشرت  كما  المصرية، 
المجلة سلسلة من المحاضرات عن 
الكحولى  والتخمر  الصيدلة  تاريخ 
والتحنيط  الحيوية  والمضادات 
وشجر السنط وعدد آخر البأس به 
من األبحاث الصغيرة، كما أنه أهتم 
فترة  فى  والطب  الصيدلة  بتاريخ 
الكثير  فيها  وكتب  القبطى  العصر 
معهد  فى  محاضرات  عدة  والقى 
الدراسات القبطية حيث كان يشغل 
والترميم  الحضارة  أستاذ  منصب 
لمد ثالثة سنوات حتى وفاته. وفى 
أصدرتها  التى  الخامسة  الرسالة 
جمعية مارمينا العجايبى للدراسات 
 ١95٤ عام  باإلسكندرية  القبطية 
القبط«  بعنوان »صفحة من تاريخ 
كتب د. صابر جبره مقااًل بعنوان: 
العلوم(.  تقدم  فى  القبط  )نصيب 
امتد  األكاديمى  العمل  هذا  بجانب 
أفرع  فشمل  االجتماعى  واجبه 
كثير  فى  الُمنتج  النشاط  من  أخرى 
مثل  والجمعيات  المؤسسات  من 
و«الجمعية  »هرمل«  مستشفى 
و«جمعية  القبطية«  الخيرية 
االكليريكية«  و«الكلية  التوفيق« 

و«جمعية البحوث الروحية«.

طبع  تم   ١957 عام  أوائل  فى 
الكبير  كتابه  من  األول  الجزء 
وهو  الحضارة«  وركب  »مصر 
بحث فى تاريخ الصناعات والعلوم 
فى  وسجل   ، والكيمائية  الصيدلية 
)إلى  اآلتى:  اإلهداء  الكتاب  مقدمة 
قلبى  إلى  الناس  أعز  من  أثنين 
وهما  روحى  إلى  الناس  وأقرب 
قبست  منهما  علّى،  فضل  أصحاب 
اآلثار والصيدلة،  ناحيتيه  العلم من 
الصيدلة  شيخ  الشيخين:  هذين  إلى 
إبراهيم  د.  وعميدها  مصر  فى 
فى  اآلثاريين  وشيخ  فهمى  رجب 
جبره،  سامى  د.  وعميدهم  مصر 
المتواضع  الصغير  مجهودى  أقدم 
لعله  الحضارة«  »مصر فى ركب 
يرضيهما ولعلى أكسب رضاهما(. 
وفى عام ١957 وقع عليه االختيار 

كعضو باألكاديمية المصرية.

مع   –  ١957 نوفمبر   ٢٤ وفى 
بإستشهاد  القبطية  الكنيسة  أحتفال 
القديس مينا العجايبى عميد شهدائنا 
القبط – رحل د. صابر جبره تاركاً 
وسيرة  خالداً  وتراثاً  مجيدة  أعمااًل 

عطرة.

كندا تنضم الي جمموعة الدول اليت تشكك يف قصة  اململكة 
السعودية عن مقتل خاشقجي 

أصدرت وزيرة الشؤون الخارجية في كندا كريستيا فريالند بيانا يوم السبت 
١9 أكتوبر قالت فيه أن تفسير المملكة العربية السعودية لمقتل الصحفي جمال 
الصحفي  مقتل  تدين  كندا  وأن   ، المصداقية  الي  ويفتقر  متضارب  خاشقجي 
القنصلية  السعودية علي وقوعه داخل  المملكة  أكدت  جمال خاشقجي والذي 
بالتعاون مع  الي إجراء تحقيق شامل  السعودية في اسطنبول ، ودعت كندا 
السلطات التركية وقالت أن المسؤولين عن القتل يجب أن يواجهوا العدالة ، وقد أعلنت المملكة السعودية يوم 
الجمعة ١8 أكتوبر أن خاشقجي توفي نتيجة شجار بينه وبين مسؤولين في القنصلية ، وكان جمال خاشقجي 
يعمل صحفي لدي جريدة واشنطن بوست ويكتب مقاالت تنتقد السعودية واالمير محمد بن سلمان ، وتتضارب 
قصة  المملكة السعودية عن مقتل الصحفي مع تقارير المسؤولين االتراك الذين قالوا أن خاشقجي قد قتل 
بوحشية وقطعت أوصاله بواسطة فريق أغتيال سعودي ، هذا ويأتي تشكيك كندا في قصة السعودية عن مقتل 
الصحفي في نفس الوقت الذي أعربت فيه عدد من البالد أالخري عن شكوكها في صدق هذه القصة ، فقالت 
المانيا إن قصة السعودية غير كافية وغير مرضية  ، وطلبت فرنسا واالتحاد االوربي  إجراء تحقيق عميق 

لمعرفة ما حدث للصحفي جمال خاشقجي ومازالت تركيا تحقق في مقتل الصحفي .
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بقعـــــة ضــــوء 
األقباط والدولة األخشيدية                

فاروق عطية

     عندما تدهورت أحوال الدولة الطولونية 
في أيامها األخيرة في مصر )والية أبو المناقب 
إلى  العباسية  الخالفة  دولة  تطلعت  شيبان(، 
أن  بعد  جديد  من  عليها  والسيطرة  استعادتها 
زمنا  عنها  العباسية  الدولة  يد  الطولونيون  غلَّ 
طويال، فأرسلت من قبلها جيشا من العراق يقوده 
حوزتها،  إلى  مصر  إلعادة  سليمان  بن  محمد 
محمد  بقيادة  باهلل  المكتفي  الخليفة  جيش  استمر 
بن سليمان الكاتب في االستيالء علي الممتلكات 
إلي  وصل  حتي  وفلسطين  الشام  في  الطولونية 
ودخل  شيبان،  جيش  هزيمة  واستطاع  مصر 
الُجنود العبَّاسيّون مدينة القطائع وهدموا وأحرقوا 
بيوتها وحدائقها حتي صارت خرابا يبابا، وسبوا 
وعاملوا  رجالها،  وقتلوا  نسائها  واغتصبوا 
اأُلسرة الطولونيَّة ِبقسوة، وأخرجوها من مصر 
وأرسلوا أفرادها البالغ عددهم عشرين شخًصا، 
إلى بغداد مع قادتهم ومواليهم، ونقل معهم آثارهم 
سقطت  وهكذا  أموالهم،  واستصفوا  وتُحفهم، 
عبَّاسيَّة  واليًة  مصر  وعادت  الطولونيَّة  الدولة 
كما كانت قبل سبٍع وثالثين سنة. بسقوط الدولة 
الطولونية عام 9٠5م عادت مصر لتصبح من 
جديد والية تحت حكم الخالفة العباسية، ومارس 
الخلفاء حقهم في تعيين وعزل والة مصر، لكن 
ضعف  عن  الناتجة  االضطرابات  تتوقف  لم 
عين  حتى  كذلك  األمر  وظل  العباسية  الخالفة 
الخليفة العباسي أبو العباس محمد الراضي باهلل 
علي مصر،  واليا  بن طغش  محمد  عام 935م 
الخليفة  التمرد على سلطة  أعلن  بطموحه  الذي 
وتأسيس  مصر  بحكم  استقالله  معلناً  العباسي، 

دولة تنسب السمه هي الدولة األخشيدية.

سها     الدولة األخشيدية هي إمارة إسالميَّة أسَّ
محمد بن طغش األخشيد في مصر، امتدت الحقا 
محمد  الدولة  هذه  أسس  والشام.  الحجاز  باتجاه 
بن طغش بن ُجف الذي كان مملوكا تركيا، عينه 
الخليفة العباسي أبو العباس محمد الراضي باهلل 
األمن  فيها  فأقرَّ  935م،  سنة  مصر  علي  واليا 
الدولة  على  الُمتمردين  على  وقضى  واألمان 
ن من الحد من األطماع الفاطميَّة  العبَّاسيَّة، وتمكَّ
لقًبا  الخليفة  منحُه  ذلك  من  تمكن  ولما  ِبمصر. 
تشريفًيا فرغانيا هو األخشيد »ملك الملوك«سنة 
على  وُمكافأًة  لُه  تكريًما  طلبه  علي  بناء  939م 
عمله. سار اإلخشيد على طريق أحمد بن طولون 
إلمارته  السابقة  الطولونية  اإلمارة  مؤسس 
العباسية، واستولى  الخالفة  واستقّل بمصر عن 
ام »فلسطين ودمشق وحمص  على أغلب بالد الشَّ
ثم  للحمدانيين«  تركها  التي  عدا حلب  واألردن 
ضم الحجاز إلى دولته. كان اإلخشيد والًيا حازًما 
يقًظا خبيًرا ِبالحرب، شديد الحذر والحيطة على 

نفسه، فاعتمد على ُجنده وحرسه وخدمه.

   يذكر المؤرخون أن مصر في والية محمد 
بن طغش األخشيد قد تعرضت لمجاعة عظيمة 
وغالء شديد نتيجة نقص فيضان النيل لمدة ثالث 
عدد  وموت  المجاعة  إلنتشار  أدي  مما  سنوات 

عامة  األزمة  وكانت  المصريين  من  جداً  كبير 
على الجميع وليس فقط على األقباط المسيحيين، 
كما عاصر المجاعة هجوم النوبيين على جنوب 
األخشيدي  الحكم  فترة  أمتازت  ونهبها.  مصر 
بتولي األقباط األمور المالية واإلدارية في الدولة، 
كتاباتهم  في  المسيحيون  المؤرخون  يشد  ولم 
بتسامح  سابقاً  اشادوا  كما  األخشيديين  بتسامح 
بما  تسامحهم  عدم  على  ويدللون  الطولونيون، 
إبتزاز أموال  فعله محمد بن طغج األخشيد من 
عجز  عندما  عليهم  اإلتاوات  فرض  و  األقباط 
عن دفع مرتبات الجند، مما إضطرهم إلى بيع 
أرسل  كما  بمتطلباته،  للوفاء  الكنيسة  ممتلكات 
فرقة من جيشه إلى مدينة تنيس على ساحل البحر 
المتوسط فى سيناء فصادر ما فى الكنيسة الملكية 
في  الكاشف  اسماعيل  سيدة  الدكتور  تذكر  بها. 
كتابها )مصر في عصر األخشيديين( أنه لم يسمع 
في العصر األخشيدي شيئاً عن التزام أهل الذمة 
بالقوانين الخاصة بمخالفة هيئتهم لهيئة المسلمين 
في اللباس والركوب. كما تذكر أن العالقة بين 
األخشيدي  العصر  في  الذمة  وأهل  المسلمين 
كتاب  في  جاء  االحيان.  معظم  في  طيبة  ظلت 
تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا صفحة 
عن  والكنيسة(  المملكة   - الثالث  )القسم   38١
الدولة األخشيدية: بعد انقراض الدولة الطولونية 
باسم  مصر  فحكمت  مكانها  الدولة  هذه  قامت 
)93٤-968م(  سنة   3٤ لمدة  العباسية  الدولة 
رأى  لما  الدولة،  هذه  رأس  األخشيد  ومحمد 
احتياجه للمال لينفقه في الحروب زاد الضرائب 
المطلوبة من األقباط. ونشأ من ارتباك الحكم في 
المؤرخون نشأ عنها  يقول  فادحة  البالد مجاعة 
زوال أبروشيات كثيرة برمتها واضمحاللها ألن 

أقباطها ماتوا من الجوع ولم يبق منهم أحد.  

   بعد وفاة اإلخشيد في دمشق في ٢5 يوليو 
األكبر  ابنه  عين  قد  اإلخشيد  وكان  9٤6م، 
عاما  عشر  أربعة  العمر  من  البلغ  أنوجور 
أبا  غالمه  وعين  وفاته،  بعد  ليخلفه  للعهد  وليا 
يثمانية  اشتراه  الذي  الحبشي  كافور  المسك 
عشر دينارا وجعله خادمه الخاص وصًيا عليه. 
استبد كافور بالسلطة كونه الوصي على األمير 
على  للظهور  فرصة  أي  له  يتح  ولم  الصغير، 
عمل  أي  ممارسة  أو  السياسية  الحياة  مسرح 
سياسي، واستمر الوضع على حاله إلى أن توفي 
أنوجور في ديسمبر 96٠م. نصب كافور أخاه 
يباشر  كافور  واستمر  مصر.  على  أميًرا  علي 
األمور بنفسه على الرغم من أن الوالي الجديد 
له  والعشرين من عمره، وعين  الثالثة  ناهز  قد 
قبل،  التي كانت ألخيه من  نفسها  المخصصات 
يده  وكف  سنوًيا،  دينار  ألف  أربعمائة  وقدرها 
كل  من  وحرمه  الحكم  بشؤون  االضطالع  عن 
باستثناء  به  االجتماع  من  الناس  ومنع  عمل، 
له  عمل  ال  قصره  في  أسيًرا  فأضحى  ندمائه، 
إال اللهو أو الصالة. واستمر الوضع على ذلك 
حتى توفي علّي في ١5 يناير 966م. وفي يوم 
٢٢ يناير 966م نصب كافور نفسه حاكًما على 

مصر وما يليها من البالد وانفرد كافور بالُحكم، ونشط إلى توسيع رقعة إمارته ُمستفيًدا 
من تضعُضع الدولة الحمدانيَّة، ورضى الِخالفة العبَّاسيَّة عنه. استطاع كافور أن يصمد 
أمام هجمات الفاطميين القادمين من بالد المغرب. واستمّر في الحكم ٢٢ سنة من أصل 
النادرة  التاريخيَّة  الشخصيَّات  من  واعتُبر  ُكلَّها.  اإلخشيديَّة  الدولة  حياة  من  سنة   3٤
ل حادثٍة من نوعها في التاريخ  ة الُحكم وهو الخادُم المملوك، أوَّ حيُث يُعتبُر بُلُوغه قمَّ
اإلسالمي، وإن كانت قد تكررت فيما بعد. استغلَّ كافور الُظروف السياسيَّة التي كانت 
قائمًة في أيَّامه لِمصلحته، فاستفاد من ُضعف الِخالفة في بغداد، ومن الخالف الناشب بين 
أُمراء الُدويالت الُمجاورة، وحافظ على التوازن في الصراع القائم بين الدولة العبَّاسيَّة 
الُمتداعية في بغداد والدولة الفاطميَّة النامية في المغرب. وعاشت الدولة اإلخشيدية فترة 
مزدهرة خالل حكم كافور، الذي حرص على أن يكون بالطه ملتقى العلماء واألدباء 
الدينية  المذاهب  للعلماء وأصحاب  المختلفة  التوفيق بين اآلراء  والشعراء، وتمكن من 
المختلفة في البالد، وكان قادًرا على استقطاب الناس إلى صفه من خالل خبرته ومعرفته 
بطبائع الناس وأساليب معاملتهم، وعرف عنه دهائه وفطنته فقد أبقى السيادة الشكلية 
للخالفة العباسية، وفي نفس الوقت جارى الفاطميين بالمغرب وأظهر ميله إليهم، وأجّل 
أهل البيت وأكرم العلويين وظل الوضع قائًما هكذا حتى توفي كافور ٢٢ أبريل 968م.

   كانت المشاغبات من جانب األقباط المسلمين ضد أهل الذمة تنشأ )تماما كما يحدث 
هذه األيام( حينما يحاول المسلمون تحجيم سيطرة أهل الذمة على األمور المالية، لكنها 
كثرت وتوالت في فترة حكم كافور وحينما توالت انتصارات البيزنطيون علي جيوش 
المسلمين في الشام ودمشق. وحينما دخل البيزنطيون الشام عام 96٠م قام الغوغاء من 
عامة المسلمين بتخريب الكنائس في مصر دون ذنب جناه أخوتهم في الوطن، ولكن 
هجمات الغوغاء هذه لم تكن بتحريض من السلطة والتي لجأت في كثير من األحيان 
الستخدام العنف مع الغوغاء لقمعهم ومنعهم عن األقباط المسيحيين )ليت حكوماتنا هذه 
األيام تعي ذلك وتفّعله(. كما امتازت فترة حكم كافور باعتماده علي األقباط المسيحيين 
اليمن  للدولة، ووصل األمر إلى تعيين كافور ألبو  المالية واإلدارية  في تولي األمور 
قزمان بن مينا وزيراً له، وظل وزيراً له طيلة فترة حكمه، كذلك كان غالبية مسؤولي 
الترسانات وعمال المراكب في عهده من األقباط، وسمح  لهم باقامة القداسات في مواقع 
الدينية بين اصحاب  عملهم وعلى المراكب. وبدأت في عهده ظاهرة عقد المناظرات 
عهد  في  متقدمة  لمرحلة  وصلت  حتى  المناظرات  هذه  واستمرت  المختلفة.  الديانات 

الخالفة الالحقة )الفاطمية(.

   وِبموت كافور في ٢٢ أبريل 968م ضاع التوازن السياسي الذي كان يُحافظ عليه. 
ولم  أحد عشر سنة،  وكان عمره  اإلخشيد،  حفيد  بن علي،  أحمد  الفوارس  أبو  وخلفه 
ات الفاطميَّة التي استولت على مصر، وأسقطت الدولة اإلخشيديَّة.  يستطع أن يُقاوم الُقوَّ

ام عهٌد جديد هو العهُد الفاطمّي.  وبدأ في مصر والشَّ
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حماربون يف معارك 
خاصة!

ريهام زاهر 

يحارب  شخص  كل  علي  سالُم 
طبع  أو  عادة  أو  خطية  ضد  بشراسة 

يسيطر علي طبيعته!

ليقوم  يسعي  انسان  كل  علي  سالم 
كل مرة بعد أن يقع، ويحاول أاّل تبتلعه 

دوامات الفشل واليأس وصغر النفس!

في  تجاهد  روح  كل  علي  سالم 
معاركها الخاصة ضد نفسها و شهواتها 
و ضعفاتها ، كي ترتفع وتتطهر لتصبح 

أفضل وأنقي وأقوي!

التي صممت  النفوس  كل  سالم علي 
و  تهاونها  و  ميولها  ضد  تحارب  أن 

ضعفاتها!

أن  بإيمان  قررت  أرواح  علي  سالم 
تنتصر علي ذاتها وأصّرت أن تتغلب علي 

سقطاتها!

علي  سالم 
ينهزم    ، ويُجرح  يحارب  انسان  كل 

فيقوم!

سالم علي كل من يحارب في معارك 
الحياة السامية، وال أحد يشعر بضراوة 

هذه الحروب القائمة ضده!

كل  المحاربين....   علي  سالم   
المحاربين... الذين مجدهم في معاركهم، 
في  وقوتهم   ، جراحاتهم  في  وجمالهم 

ضعفاتهم!!!

 سالُم عليهم ...

ورفقاً بهم!!!
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مسئولية...  امليكروفون 
بقلم مسري جرجس

ابريل  في  وبالتحديد  سنوات  ثالث  منذ   
٢٠١5 كتب نيافه األنبا مكاريوس أسقف عام 
المنيا وابو قرقاص مقااًل رائعاً عن مسئوليه 
داخل  القياده  موقع  في  الذين  االشخاص 
الكنيسه والذين يعلوا صوتهم على اصوات 
صغيراً  جهازاً  يملكون  النهم  الناس  باقي 
أمور  في  به  يتحكمون  األخرون  يملكه  ال 
كثيره. هذا الجهاز الصغير هو الميكروفون 
أن  واحببت  المقال  هذا  جداً  أعجبني  وقد 
نظري  لفت  وما  حضراتكم.   على  أعيده 
هذا  من  األخير  الجزء  في  اعجابي  واثار 
المقال هو هذا  الربط الجميل بين أستعمال 
الناس.  التعامل مع  الميكروفون والنبل في 
األداه  فهذه  ألحق  كل  محق  هذا  في  وهو 
تعطي لمالكها والمتحكم فيها سلطه تنبع من 
على  يعلو  وصوته  المتكلم  الوحيد  هو  أنه 
كل األصوات وبالتالي فالباقي ليس لديهم ما 
يفعلونه سوى االنصات سواء أستمرأوا ما 
يقال أم أحسوا أنهم مجبرون على األستماع. 
وقد خلص نيافه األنبا مكاريوس في مقاله 
أنه ليس من نبل األخالق أو الكياسه في شئ 
يجبر  لكي  األداه  هذه  األنسان  يستعمل  أن 
كان  لو  خاصه  إليه  االستماع  على  الناس 
يستعمل الميكروفون للتجريح واالهانه وما 
ال يليق من الكالم أو لو كان ما يخرج من 
فمه مجرد ترهات يصك بها أسماع الناس 
الرسول  القديس بولس  وينطبق عليها قول 
" نحاساً يطن أو صنجاً يرن"  ....لكن بداًل 
من أن اتحدث عن قوه هذا المقال. ساترك 
لحضراتكم الفرصه لالستمتاع به فقد نقلته 

كاماًل غير منقوص:   

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

ع. ممزًقا منّفًرا ال عالقة له بعبادة أو تخشُّ

أحياًنا يحب الشخص أن يسمع صوته هو 
مالًئا الدنيا ومدوًيا في أرجاء الكنيسة، لعله 
الذين  مثل  ذلك  في  مثله  السامعين،  يُعجب 
يحبون الكاميرا والظهور، وهؤالء وأولئك 
يحبون مجد الناس بل وقد يستجدون المديح 
أولئك  كثيرين من  أن  والعجيب  والكرامة، 
اآلخرين،  إلمتاع  المطلوب  المستوى  دون 
ومع ذلك فهم يحبون الميكروفون حًبا جًما، 
يضعونه وكأنه في أفواههم وليس أمامها !

متى  بحق  يستمتعون  المصلين  ولكّن 
سمعوا خورًسا كاماًل، مثلما يسمع اإلنسان 
طغمة من المالئكة، وإن كان الفرد الواحد 
كله  الخورس  مجد  أن  فليعلم  مجًدا  يبغي 
مع  ُمتآلًفا  كان  متى  الواحد  للفرد  يُحٓسب 
التسبيح  قائد  استطاع  وكلّما  اآلخرين. 
بينهم،  صوته  ليختفي  مًعا  الشعب  صهر 
كلما نجح في مهمته "ليكون الجميع واحًدا" 
َمَثل  ذلك  في  َمَثلهم   )،٢١ )يوحنا١7: 
التين والتي هي عبارة عن آالف من  حبة 
الحبيبات الصغيرة، فإنه ال يمكننا أن نأكلها 

حبة حبة، بل تكمن لذتها في أن تؤكل الثمرة 
كلها مًعا. إن من كان متضًعا يختفي خلف 
ألنه  الناس  مجد  ال  هللا  مجد  ويطلب  الكل 

مكتوب: "مجًدا من الناس لست أقبل" .. 

في مثل هذه األيام كذلك، اعتادت الكناس 
ومن  البسخة،  محبي  من  بفرق  تُفاجأ  أن 
هذه  في  الجميع  يحضر  أن  بالطبع  المبهج 
االشتراك  بغرض  ولكن  الفريدة  المناسبة 
يعرضوا  أن  بغرض  ال  البركة،  ونوال 
ألحانهم وتسابيحهم، وقد يختلفون ويتنافسون 
أو  األداء  أسبقية  حول  بالكنيسة  من  مع 
العبادة  عن  بذلك  ينشغلون  وقد  طريقته، 
والتأمل في أحداث األسبوع والتخشع فيه. 

بأنهم  أحيانا  المستمعون  يشعر  كما 
وكأن  األداء  طريقة  خالل  من  "يُعذَّبون" 
الممسك بالميكروفون إنما "يجلدهم جلًدا"... 
القداس  من  مواضع  بعض  في  سيما  ال 
اإللهي والتي يمكن أن يُطلق عليها "مناطق 
من  المصلون  يستاء  كما  االستعراض"، 
تنقُّل الميكروفون من واحد آلخر بنوع من 

المجاملة وعليهم أن يحتملوا ضعفهم!. 

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

للفرص.

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

فقط ومن يليق بهم هذا الشرف العظيم.

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

الوقت أو االزعاج او احترام عقلياتهم.

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

ويُحَسب للقائل، أو يُحَسب عليه.

 .. األرض  أجناد  »خير  مقال  بقية 
الِدرع والسيف«  ص4

 ولكن حقيقًة ال أجد السبب الوجيه أوالمنطق 
فوق  تتساقط  اإلستفهام  عالمات  وأرى  الُمقنع 
المصريين  أسمع هذه اآلراء من  رأسي عندما 
المتقدمة  والدول  أوروبا  في  وخاصة  بالخارج 
العجوز  األوروبية  بالقارتين  يقولون(،  )كما 
أنهم  المفترض  من  وُهم  الشابة،  واألمريكية 
فيها  يعيشون  التي  البالد  سياسة  تماماً  يعرفون 
الموجودة  والشفافية  الديموقراطية  لقواعد  وفقاً 
بها، ويعلمون علم اليقين ما تعنيه كلمة »جيش 
بالنسبة  وإحترام  وتبجيل  تقديس  من  الدولة« 
يحمل  معظمهم  أن  بما  منها،  وهم  لشعوبها 

جنسية هذه الدول منذ فترة طويلة.. 

أحبائنا  من  بعضاً  أرى  أتعجب حقيقًة عندما 
دائماً،  الُمتفلحسين  الُمتفزلكين  شريحة  من 
كارهي  من  أبداً،  الُمعترضين  والساخطين 
الرئيس المصري وُمتصيدي األخطاء وعاشقي 
ر، الذين ال يتركون مناسبة  الجدل وُمحبي التذمُّ
أو حدث أو قرار أو خطاب أو تصريح أو هفوة 
للرئيس إال وأقاموا حولها اإلحتفاالت واألفراح 
أوغضب  ونقد،  فتاوي  بين  ما  المالح  والليالي 
علي  سواء  وإستظراف،  سخرية  أو  وهجوم، 
شخصه أو حكومته أو هيئته القضائية أو نظامه 

األمني.. 

أكبر  عن  الحقائق  بعض  أطرح  وإليهم 
األرض..  وجه  علي  عسكرية  قوة  وأضخم 
الدولي  ستوكهولم  معهد  إلحصائيات  فوفقاً 
ألبحاث السالم لعام ٢٠١٢ لتقييم حجم الميزانية 
الدفاع  وزارة  ميزانية  وصلت  العسكرية، 
ما  وهو  دوالر،  مليار   68٢ إلى  األمريكية 
يُمثل 39% من إجمالي قيمة اإلنفاق العسكري 
دوالر  تريليون   ١.753 يبلغ  الذي  العالمي 
الترتيب  المتحدة  الواليات  به  تتصدر  والذي 
قبل الصين وروسيا اإلتحادية والمملكة المتحدة 

واليابان وفرنسا على التوالي..
مجموع  بلغ   ٢٠١5 إلحصائيات  ووفقاً 
األمريكى  الجيش  في  بالخدمة  العاملة  القوات 
قوات  ومجموع  تقريباً،  فرد   ١.3٠٠.٠٠٠
وعدد  تقريباً،  فرد   ١.١٠٠.٠٠ اإلحتياط 
الدبابات 88٤8، وعدد المدرعات  ٤١.٠٠٠، 
القطع  ومجموع   ،١389٢ الطائرات  وعدد 
العسكرية  القواعد  بخالف   ،٤73 البحرية 

األمريكية التي تنتشر في كافة قارات العالم..

اللي عايشين في بالد  بقي.. حد من  السؤال 
العم سام أو في أي بلد من دول الجوار يستجري 
أو  حكومتها  من  يسخر  أو  الدولة  سياسة  ينتقد 
أو  تويتة  أو  بمقال  وزارئها  رئيس  أو  رئيسها 
بوست!! ومع إحترامي الشديد فلن يوجد وقتها 
الرأي  وحرية  الفكر  بديموقراطية  يُسمى  ما 
وغيرها من الشعارات الحنجورية الرنَّانة، فكلنا 
نعلم أنه عندما يتعلق األمر باألمن القومي لهذه 
قاعدة  المبادئ  هذه  بكل  فإنهم يضربون  الدول 

تمثال حريتهم الجرانيتي الشهير..
ده  التسليح  فايدة  إيه  ياترى  يسأل  يقدر  حد 
والتجهيزات  الترسانة  كل  الزمة  وإيه  كله!!  
والمليارات دى!! وياترى أمريكا هاتحارب بيها 
مين!! وإمتى!! وليه!! وقلقانين من إيه!! ده إنتوا 
وفي  حالل  ووالد  طيبين  ناس  جيرانكم  حتى 
إحنا فى  يا دوبك كندا والمكسيك، لكن  حالهم، 
وجنوباً..  وشمااًل  وغرباً  شرقاً  مهددين  مصر 

والَّ هو حرام علينا وحالل على أمريكا!!

التي يعرفها تماماً كل من لديه الحد  اإلجابة 
بنسلح  إحنا  إن  واإلدراك  الوعي  من  األدنى 
جيشنا وواقفين ورا دولتنا عشان مايجيش يوم 
ويختارولنا  والشبيحة  البلطجية  علينا  ويتنطط 
لقمتنا وهدمتنا ومكان إقامتنا ومعاد نومنا وخط 
علينا  مايجيش  عشان  عيالنا..  وأسماء  سيرنا 
ليبيا  أخبار  زي  مصر  عن  خبر  ونقرا  يوم 
وسوريا والعراق واليمن.. الدول العريقة ومهد 

الحضارات التي سقطت وذهبت مع الريح ويا 
عالِم هاترجع تاني إمتى، ده إذا رجعت!! ودي 
اعة كما يسخر  حقيقة دامية وواقع أليم وليست فزَّ
ه  منها الكثيرون من الظرفاء من أصحاب التوجُّ

ج والفكر السطحي.. المعوَّ

فمصر كانت دائماً وأبداً مهدَّدة عبر العصور 
محل  وستظل  تزال  وال  التاريخ،  فجر  ومنذ 
ومن  األرض  هللا  يرث  حتى  الكثيرين  أطماع 
ال  ومن  الحقائق  تلك  يعرف  والجميع  عليها، 
في  فمع األسف سقط  أعظم،  فالمصيبة  يعرف 
جميعا  وعاصرناه  رأيناه  ما  كل  النسيان  طي 
بالد  في  كارثي  جحيم  من  األشهاد  أعين  علي 
تُطمس  وحضارات  العالم،  خارطة  من  تُمحي 
تُسبى،  ونساء  د  تُشرَّ وشعوب  يُباد،  وتاريخ 
وأحشاء  تُؤكل  وأكباد  األسوار  تُزين  ورقاب 
تُمضع في مشاهد دامية لم ترد حتي في أفالم 

الرعب السيكوباتية..

للخالق  وعرفاناً  شكراً  نسجد  أن  من  وبداًل 
الذين  للرجال  وإجالاًل  تقديراً  وننحني  الكريم، 
وا بأنفسهم وقدَّموا أرواحهم ليعتقوا رقابنا  ضحُّ
من سيوف كهنة الموت، نشاهد يومياً العشرات 
من  والمئات  البّكايين  امين  اللطَّ حماقات  من 
الدولة  علي  الُمتّذمرين  الساخطين  سخرية 
ومؤسساتها،  وحكومتها  وجيشها  ورئيسها 
رافضين أن يروا أي نوع من اإليجابيات على 
عن  نتحدَّث  كنا  إذا  وخاصًة  الواقع،  أرض 
طويلة،  لعقوٍد  الفساد  تجرعت  ُمنهارة  دولة 
في  والمؤامرات  المخططات  عليها  وتكالبت 
الفترة األخيرة، والسيَّما أننا لم نُكن نمتلك سابقاً 
إقتصاد األمريكان أو إصرار األلمان أو رفاهية 
نحن  ما  إلي  الوضع  بنا  ترّدي  ثم  السويسريين 
من  بأسره  العالم  يشهده  ما  إلى  إضافًة  عليه، 

متغيراٍت سياسية وإنهياٍر إقتصادي..

وألننا نمتلك ذاكرة السمكة فقد نسى أو تناسى 
المخالفون  الرافضون  المعترضون  حزب 
أحلك الفترات في تاريخ الدولة المصرية التي 
وكنا  السقوط،  هاوية  حافة  إلي  بالفعل  دفعتنا 
قاب قوسين أو أدنى أن نصبح في ِعداد األمم 
الهالكة، لوال رحمة الخالق عزَّ وجّل ثم بسالة 
الجيش العظيم الذي أنقذ البالد والعباد، ويكفي 
أنه حتي اآلن لدينا وطن، وال تُلقي لنا صناديق 
المساعدات من طائرات اإلغاثة فوق مخيمات 

الالجئين المتناثرة على الحدود..
أن يعود هؤالء الساخطون  لكم تمنَّيت أيضاً 
رون النّدابون إلي التاريخ ليتدبَّروا النماذج  الُمتذّمِ
تساندها  التي  العالم  رة في بعض دول  الُمتحّضِ
فلم  األزمات،  وقت  وُرقي  في صمٍت  شعوبُها 
الشعوب حكوماِتها، ولم تسخر من  تُهاجم هذه 
أجهزِتها األمنية واإلستخباراتية، ولم تتهكم أو 
بالغالي  ت  ضحَّ بل  دولِتها،  رئيس  علي  تُزايد 
والنفيس لدعم أوطانها حتي في أحلك الظروف، 
ألنها ثقافة شعوب تفهم وتُدرك وتعي أن الوطن 
أو  جودتُه،  تتدهور  عندما  نتركه  ُفندقاً  ليس 

مطعماً نعُزف عنه حين تسوء خدمتُه..

- أما آن األوان أن تُقّدِروا قيمة ُحماة وطنكم، 
وأنكم بين أبنائكم وأهلكم وذويكم بصحة وأمان 
وال  مفزوعين  وال  منقوصين  غير  وإستقرار 

مشّردين!!..
- أما آن األوان أن تفتخروا بجيشكم وجنودكم 
دائماً صابرين  الذين كانوا  أجناد األرض  خير 
صامدين ُمحتسبين ولم تهتز عقيدتهم يوماً برغم 

كل ما صادفوه من أهواٍل!!.. 
ولم  العسكرى  زيهم  يخلعوا  ولم  يهربوا  فلم 
يتركوا ُعدتهم وعتادهم لتسقط بالدهم في أيدي 
تتار العصر الحديث كما حدث حولنا في دول 

الجوار المنكوبة..
خوفي ال يوصف مما يُمكن أن يُحل بنا من 
هذا  من  نراه  ما  بسبب  اإللهي  السماء  عقاب 
رحمة  في  أطمع  ولكني  والنكران،  الجحود 
الخالق العظيم أاّل يُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا 

..
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عصرها  في  بدأ  أسرة  أول  هي 
وتشترك  لمصر،  الهكسوس  غزو 
مع األسرة الحادية عشر، واألسرة 
الثانية عشر واألسرة الرابعة عشر 
الدولة  عصر  في  جميعا  ليكونوا 
الوسطى. وقد بدأ عهد هذه األسرة 
ق.م(.   ١6٤9–١8٠3( الفترة  في 
في عهد الدولة الفرعونية الوسطى. 
–١78٢( الثانية  االنتقالية  الفترة 
األسرة  إنهيار  بعد  ق..   ١55٠
الثانية عشرة إتخذت األسرة الثالثة 
عشرة التى خلفتها من )إيثت تاوى( 
من  الحال  كان  كما  لها  عاصمة 
قبل وجاء معظم ملوك هذه األسرة 
األسرة  هذه  عصر  وفي  طيبة  من 
تمت سيطرة الهكسوس على مصر 
 ( األول  ديدومسيو  الملك  عهد  في 
توتيمايوس عندمانيتون( حوالى سنة 
١675 ق.م فكان ذلك بمثابة النهاية 
توالى حكم بعض ملوكها  لها رغم 
حتى بعد سقوط منف ولكن بالطبع 
فقد تقلص نفوذ هؤالء وإنحصر عن 
الدلتا ولم يعودوا يسيطرون إال على 
أن  بعد  مصر  من  محدودة  مناطق 

كانوا ملوكا على مصر كلها.

الدولة  نهاية  بين  ما  الفترة  ان 
الحديثة  الدولة  وبداية  الوسطى 
عام،  مائتى  عن  قلياًل  إال  تزيد  ال 
وهى الفترة التى تضمنت األسرتين 
والرابعة  عشرة  الثالثة  المصريتين 
الهكسوسية  األسرات  ثم  عشرة، 
إلى  عشرة  الخامسة  )من  الثالثة 
مدة  أن  والواقع  عشرة(.  السابعة 
ال  لمصر،  »الهكسوس«  احتالل 

تزيد عن المائة عام بسنوات قليلة.

 

يقاتل  األول  أحمس  متثل  لوحة 
الهكسوس في معركة.

كانت  القديم  الشرق  منطقة  أن 
والهجرات  بالتحركات  تموج 
ق.م،   ٢٠٠٠ عام  من  اعتباراً 
األسرة  حكم  فترة  في  أنه  ونعرف 
نفوذ  لمصر  كان  عشرة  الثانية 
في  وحضارى  واقتصادى  سياسى 
حتى  القديم،  األدنى  الشرق  منطقة 
كانت  مصر  أن  القول  يمكن  أنه 
كانت  وأنها  المنطقة،  دول  أقوى 
كانت  التى  الخيرات  من  تستفيد 
جانب  إلى  البالد،  هذه  من  تصلها 
خيرات بالد النوبة، وشمال أفريقيا، 

وجزر البحر المتوسط.

نلقى  أن  المنطقى  من  ولعله 
يجرى  كان  ما  على  سريعة  نظرة 
وسوريا،  العراق  بالد  منطقة  في 
إحدى  على  ذلك  في  معتمدين 

لنا  توضح  التى  البابلية  الوثائق 
الموقف في ذلك الحين. فقد جاء في 
هذه الوثيقة أنه كان هناك العديد من 
الذين كان بعضهم  الملوك والحكام 
»حامورابى«،  البابلى  الحاكم  يتبع 
والبعض اآلخر يتبعملك »الرسا«، 
البيوت  من  العديد  جانب  إلى  وهذا 
واستمرت  األخرى.  الحاكمة 
أن  إلى  الحال  هذا  على  األمور 
القضاء  من  »حامورابى«  تمكن 
ولكن  له.  المنافسين  الحكام  على 
عندما  األمور  تغيرت  ما  سرعان 
الجديدة  الهجرات  إحدى  تحركت 
وظهر  الشرقية،  الجبال  من  اآلتية 
التاريخ  في  يُعرف  الذى  الشعب 
باسم »الكاسيين«. وفي نفس الوقت 
من  أخرى  هجرة  جاءت  تقريباً 
شعب  وهو  آخر،  لشعب  الشمال 
وقد  »الحوريين«،  أو  »الحريين« 
حدث - بطبيعة الحال - صدام بين 
هذه الهجرات الجديدة وبين السكان 

األصليين.

ازدادت  الوقت  ذلك  ومنذ 
لم  التى  والقالقل  االضطرابات 
بمنأى عنها، خصوصاً  تكن مصر 
كانت عرضة  الشرقية  حدودها  أن 
يغلب  التى  الهجرات  هذه  لهجمات 
استقر  قد  بعضها  أن  الظن  على 
ذلك  وكان  الدلتا،  منطقة شرق  في 
أثناء الفترة األخيرة من حكم األسرة 

الثالثة عشرة.

غزو  العصر  هذا  بداية  في 
األسرة  من  وبدأ  مصر  الهكسوس 
السابعة  األسرة  حتي  عشر  الثالثة 
لم يكن لهذه األسرات  عشر ولذلك 
العديد من االثار التي تدل علي فترة 
حكمهم. وملوك هذه األسرة حوالي 
سبعين ملكا، وقد فقد الجزء الخاص 

بملوك هذه األسرة.

سقوط األسر

إستغل أمراء منطقة سخا فرصة 
عشرة  الثالثة  األسرة  ضعف 
وإستقلوا بإقليمهم متخذين من مدينة 
الشيخ  كفر  بمحافظة  الحالية  سخا 
عاصمة لهم مؤسسين بذلك األسرة 
لم  األسرة  هذه  لكن  عشرة  الرابعة 
سقوط  بعد  بدورها  طويال  تستمر 

األسرة الثالثة عشرة.

 

وهكذا توزع حكم مصر في هذه 
الفترة من تاريخها بين ملوك األسرة 
وأمراء  الجنوب  في  عشرة  الثالثة 
كان  بينما  الدلتا  غرب  في  سخا 
شرقها  على  يسيطرون  الهكسوس 
)أواريس(  مدينة  من  إتخذوا  حيث 
الواقعة في شرق الدلتا عاصمة لهم 
كما إتخذوا من اإلله المصرى ست 

األسرة املصرية الثالثة عشر

فرعونيــات

مريم مراد 
ما وراء األحداث ...

الوان مائيه وأحبار

اإلله  اسم  وووضعوا  لهم  معبودا 
يدل  مما  الملكية  ألقابهم  في  رع 
الثقافة  في  وذوبانهم  تأثرهم  على 

المصرية على نحو ما.

 

حور أويبري )ملك فرعوني(

تحريف  هى  الهكسوس  وكلمة 
للكلمتين المصريتين حقاو وخاسوت 
التى تعنى حكام األراضى األجنبية 
أطلقها  التى  التسميات  أحد  وهى 
بشكل  اآلسيويين  على  المصريون 
عام وقد ترجمها مانيتون في تاريخه 
بمعنى ملوك الرعاة أما يوسيفيوس 
اليهودى فقد ترجمها في كتابه )تاريخ 
اليهود( والذى نقل فيه فقرات كثيرة 
بمعنى  المفقود  مانيتون  كتاب  من 
وبين  بينهم  وربط  الرعاة  األسرى 
شعب إسرائيل الذى دخل مصر في 
حدود ذلك الوقت أيضا ولكن أفضل 
الخصوص  هذا  في  اإلفتراضات 
مجرد  كان  إسرائيل  شعب  أن  هى 
فصيل من فصائل الهكسوس الذين 
ولم  البحرى  الوجه  على  سيطروا 
دخل  قد  وأنه  فصائلهم  كل  يشكل 
مصر معهم في حدود نفس التاريخ 
البدوية  الشعوب  فيه  إجتاحت  التى 
ظروف  بسبب  الشرق  من  مصر 
شرق  إقليم  شملت  التى  الجفاف 

ذلك  في  المتوسط 
وجود  بدليل  الوقت 
حار  )يعقوب  اسم 
ايضا  عرف  والذى 
بعل(  يعقوب  بإسم 
ملوك  أسماء  ضمن 
وبشكل  الهكسوس، 
إتفاق  فهناك شبه  عام 
بين علماء المصريات 
أو  اليهود  أن  على 
دخلوا  قد  العبرانيين 
الهكسوس  مع  مصر 
إحتالل  زمن  في  أو 
لمصر  الهكسوس 
ولكن  تقدير  بأقل 
منها  خروجهم  تاريخ 
خالف  محل  فمازال 

بين العلماء.

نظريات  وهناك 
هذا  تعالج  كثيرة 
الهام  الموضوع 
برواية  يأخد  بعضها 

مانيتون  عن  المنقولة  يوسيفيوس 
عهد  في  حدث  الدخول  تاريخ  بأن 
عهد  في  الخروج  وكان  الهكسوس 
وأن  الهسكوس  مع  األول  أحمس 
أوزرسيف الذى حاصره أحمس في 
شاروهين هو موسى نفسه ومن أهم 
العلماء الذين يؤيدون هذا الرأى ألن 
الشهير،  المصريات  عالم  جاردنر 
المقابلة  النظرية  فإن  ذلك  ومع 
خروجهم  ترجح  التى  األخرى 
وإبنه  الثانى  رمسيس  عصر  في 
وذلك  األقٌوى  هى  تبدو  مرنبتاح 
وأسباب   – القاطع  النص  بسبب 
لوح  في  عليه  الذى عثر  أخرى – 
مرنبتاح  إلى عصر  منسوب  أثرى 
منجزاته  الفرعون  فيه  يعدد  والذى 
ويشير في إحداها إلى قضائه على 
ولكن  صراحة  إسرائيل  شعب 
الهام  الموضوع  هذا  أن  الواقع 
المصرى  التاريخ  موضوعات  من 
القديم مازال محل جدل حتى اليوم.

النظريات  من  كثير  وهناك 
التى تعالج هذا الموضوع  األخرى 
والتى عالجها الدكتور محمد بيومى 
إسرائيل(  كتابه)بنى  في  مهران 
األثرية  اإلكتشافات  تساعد  وربما 
بشكل  حسمه  على  المستقبلية 
األحوال  كل  وفي  ولكن  نهائى 
التاريخية  الحقيقة  أن  المؤكد  فمن 
 – كانت  وأى  الخصوص-  بهذا 
الدينية  الرواية  عن  تماما  تختلف 
في  الخروج  قصة  في  ُذكرت  التى 
دخول  فسرت  والتى  القديم  العهد 
مصر  من  إسرائيل  شعب  وخروج 
في  هى  بينما  تماما  دينية  بأسباب 
الواقع سياسية افتصادية تماما وذلك 
اليهود عندما بدأوا في تسجيل  إلن 
تاريخهم في العهد القديم بعد العودة 
من المنفى في بابل بواسطة الكاهن 
الكهنة خالل  تبعه من  عيزرا ومن 
القرن الخامس قبل الميالد فقد إعتمد 
هؤالء منهجا دينيا أسطوريا لتفسير 

أحداث التاريخ القديم والتى كان قد 
مر على وقوعها عدة قرون عندما 
غلب  فقد  ولذا  تسجيلها  في  بدأوا 
عليها طابع الخيال الدينى أكثر من 

طابع الكتابة التاريخية  

عهد  فبنهاية  حال  كل  وعلى 
األسرة الثالثة عشرة إنقسمت مصر 
إلى ثالثة ممالك رئيسية هى مملكة 
تسيطر على  كانت  التى  الهكسوس 
ومملكة  الوسطى،  ومصر  الدلتا 
الصعيد  في  ظهرت  التى  طيبة 
عشرة  السابعة  األسرة  وشكلت 
ثم  الصعيد،  على  تسيطر  وكانت 
يحكمها  كان  التى  النوبة  مملكة 
الجنوب  على  يسيطر  نوبى  أمير 
حليفا  وكان  كرما  حتى  الفنتين  من 

للهكسوس.

ومن الواضح أنه منذ نهاية عهد 
أحد  لم يجرؤ  الثالثة عشرة  األسرة 
إدعاء  على  المستقلين  األمراء  من 
الملك وتحدى الهكسوس وذلك حتى 
تجرأ أمراء الصعيد مؤسسى األسرة 
ألقاب  إتخاذ  على  عشرة  السابعة 
الهكسوس  نفوذ  وتحدى  الفراعين 

في الشمال .

من  متأخرة  وثيقة  من  ونعرف 
بإسم  عرفت  الرعامسة  عصر 
)بردية ساليه( كيف بدأ النزاع بين 
ملوك طيبة وبين الهكسوس إذ نعرف 
من هذه البردية أن الملك سقنن رع 
)الثانى( كان في ذلك الوقت حاكما 
لملك  معاصرا  وكان  طيبة  على 
الذى  أبيبى(  أبوفيس)  الهكسوس 
أفراس  إسكات  منه  يطلب  أرسل 
تزعجه  إلنها  طيبة  مياه  في  النهر 
وهو في قصره في الدلتا وذلك كما 
وإهانته  إستفزازه  سبيل  على  يبدو 
مومياء  فحص  ومن  متعمد.  بشكل 
في  اآلن  المحفوظة  رع  سقنن 
المتحف المصرى نرى أن صاحبها 
قد مات متأثرا من جراح كثيرة في 
صدره وضربة فأس في رأسه مما 
يرجح أن يكون هذا الملك قد مات 
في الحرب التى بدأت مع الهكسوس 

في عهده على أثر تلك الحادثة .
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LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED COMMERCIAL

CASH COW THREE IN ONE  
GAS STATION, C-STORE + PIZZA 

PIZZA + COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

VTB AVAILABLE WITH REASON-
ABLE DOWN-PAYMENT!

  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS

  CALL TODAY!

Ranked # 10 in Canada 2015  |  Master’s Hall Of Fame 2014 www.thegasstationrealtors.com 20 Years of Experience

GAS STATION W/ C-STORE AND A SOLID 2,000 SQ FT 
BRICK HOUSE. 1 HR FROM TORONTO.

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,  
8 M/L . STORE SALES $1.6M

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE SALES: 
$1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW DWFG 

TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED BASEMENT 
INCLUDED IN THE SALE.

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY!

1/HR FROM TORONTO.  6 M/L . C-STORE SALES 
$900,000.  NET PROFIT $575,000. DON’T MISS THIS 

OPPORTUNITY! 

$2.4 M

$5.3 M

 $4.3 M $5.7 M

GREAT OPPORTUNITY:  
ULTRAMAR GAS STATION

 FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY

 C-STORE,  2 ACRES, 90 MINUTES FROM GTA. GAS 
VOLUME7,5 M/L STORE SALES $1M.  NET PROFIT 

$370,000 CAP RATE 13% .

GTA ESSO GAS STATION 
W/ TIM HORTONS

ONE YEAR OLD

 CALL FOR DETAILS

 GAS VOLUME 6 M/L, C-STORE $1,2 M

$2.4 M   Asking $8,2 M

اليوم العاملى للصحة النفسية 

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

أمر فى غاية األهمية،، يثير ضجة عالمية،، 
يتخطى الحدود القومية،، فهو ال يتعلق بفرد وال 
بغالبية،، و أنما يخص كل البشرية، ،فحديثنا 
موضوع  عن  لكن  احجية  وال  بلغز  ليس 
القلب  هى  التى  النفسية،،  الصحة  وهو  أال 
الدافق  والشريان  الجسدية،،  للصحة  النابض 
و  ،،بل  أحتفالية  له  لذا خصصت  بالحيوية،، 
موضوع  لمناقشة  سنوية،،  ظاهرة  أصبحت 
تيارات  تتدفق  منها  و  الغالبية،،  يهم  شائع 
التوعية،، لتجرف بذور األفكار الالعقالنية،، 
و تنزع الجدار الشائك الذى يسيج حول النفس 
بمزاعم  األنقاذ  محاوالت  كل  بوحشية،،مانعا 
بأنه وصمة عار  النفس  داء  واهية،، فيصور 
اليوم  أتى  لكن  و  بسرية،،  وأدها  من  البد 
تنويرية،،  بأطاللة  النفسية  للصحة  العالمى 
تقشع عن النفس براثن هذا الجهل و العبودية،، 
لتتألق كعروس بصورة مثالية،، تتجلى للجميع 
االنسانية،،  يعبر شذاها كل  وقائية،،  بأشراقة 
فهيا نعرف المزيد حول فعاليات اليوم العالمى 

للصحة النفسية

تم تخصيص يوم العاشر من اكتوبر كل عام 
لألحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية 

 World Mental Health Day

و كان أول احتفال به فى العاشر من اكتوبر 

العالمى  بناء على مبادرة من االتحاد   ١99٢
الصحة  منظمة  من  بدعم  النفسية  للصحة 

العالمية 

و الغرض من هذا االحتفال تعزيز وعى كافة 
شعوب بلدان  العالم بأهمية الصحة النفسية و 
التوعية من االمراض النفسية المختلفة,, التى 
تزايدت مع متطلبات العصر و ضغوطه ، بعد 
أن تأكد العلماء من أن الصحة النفسية  جزء 
ال يتجزأ من الحالة الصحية لإلنسان والعمل 
على تقديم  حلول  لكافة المشكالت التى تعوق 

السالمة النفسية 

واالحتفال بالصحة النفسية هو ليس احتفال 
ضمن  يدخل  انما  العام   فى  فقط  واحد  ليوم 
يعرف  الذى  النفسية  التوعية  أسبوع  فعاليات 
ايضا بأسبوع التوعية باالمراض العقلية الذى 
بدأ عام ١99٠ من قبل الكونجرس االمريكى، 
من  االول  فى  االسبوع  هذا  فعاليات  تبدأ  و 
اكتوبر  وتشمل على ندوات و دورات تعليمية 
وحمالت دعائية ومعارض صحية ومسيرات 
وعروض فنية  يقدمها المتخصصين فى مجال 

الصحة النفسية

لذا تحاول احداثيات اسبوع التوعية النفسية 
العالمى  اليوم  فعاليان  مع  جنب  الى  جنب 
ماهية  عن  الوعى  بزيادة  النفسية  للصحة 
عار  بوصمة  ليس  وانه  النفسي  المرض 

للمصاب به
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رسل النور، ورسل الظالم!
عـادل عطيـة

   
نحتفي بالمعلم، نستدعي شطر بيت الشعر، 
الذي يقول: »كاد المعلم أن يكون رسوال«!

    نتأسى على »كاد«، مع يقيننا أن الواقع 
يشطر المعلم إلى وجهين، ولسانين: رسواًل 

للنور، أو: رسواًل للظالم! 
للنور؛  رسوليته  للمعلم،  أذكر  وعندما     
ومعلمه  الجاحظ،  قصة  أستعيد  فانني 

المجهول: 
   فقد كان الجاحظ في طفولته، يبيع السمك 
والخبز، وكان ما يربحه من قروش زهيدة، 
وما يزيد من السمك والخبز، كفيلين ليعيش 

هو وأمه على الكفاف!
   وكان على مقربة من مكان البيع، حلقة 
حضر  وحين  الدروس،  فيها  يلقي  لمعلم 
الجاحظ أول درس، شعر بالسعادة الغامرة. 
ولذا انقطع عن البيع، وصار يقضي وقته 
معلمه  من  الدروس  يسمع  التالميذ،  بين 
وشعر  وأمه،  هو  فجاع  ويكتب،  ويسجل 
بالكآبة والحزن، واحتار بين العودة للبيع، 

أو أن يكمل طريقه في التعلم.
   المعلم الذكي اكتشف أن تلميذه العبقري 
صعبة  ظروف  من  يعاني  والموهوب، 
عرف  وحين  األمر،  عن  فسأله  وقاهرة، 
ديناراً.  خمسين  الجاحظ  أعطى  القصة 
الدروس  تلقي  في  الجاحظ  استمر  وهكذا 
األديب،  تعرفون:  كما  معلمه، وصار  من 

والعالم، والحكيم، والفيلسوف!
للمعلم، رسوليته للظالم،     وعندما أذكر 
فانني مضطر للعودة إلى العصر الحجري 
من قصصه  الحديث؛ ألسرد عليكم بعضاً 

المؤلمة:
   .. وقف طالب الطب أمام استاذه؛ لكي 
يجيب على أسئلته.. وعندما سمع الدكتور 
المسيحي،  إيمانه  إلى  يشير  الذي  اسمه، 
أنا  أم  حمار،  أنت  هل  قائال:  سأله، 

الحمار؟!..
توقعاته، وحد من  السؤال فوق كل  قفز    
أن  تعلم  قد  كان  ولكنه  قليال..  حركته، 
اإليمان القوي ال يهتز أمام كلمات اآلخرين، 
وأن الحضارة ال ترتعب إال كانت ضعيفة 
وهزيلة. فأجابه، قائال: ال أنا وال أنت؛ ألن 

هللا خلقنا على صورته!
بالهوس  المصاب  األستاذ  ولكن      
وأصر  أوداجه،  انتفخت  الطاووسي، 
حافة  إلى  بالطالب  دفع  مما  سؤاله؛  على 
وقد   – ساخراً  فقال  والغيظ؛  اإلنزعاج، 
أنا  أنه ال محالة سيخسر نجاحه -:  عرف 

حمار؛ ألنني وقعت تحت يدك!
    .. وطالبة جامعية، ما أن رأى استاذها 
بأن  أمرها  حتى  عنقها؛  يزين  الصليب 
المأل.  على  تظهره  تعد  وال  عنها،  تنزعه 
ولكنها لم تستجب ببسالة، ومن غير خشية 
أن  عقابها  فكان  القهرية؛  الدعوة  لهذه 
في  رآها  أن  إلى  متتاليتين،  سنتين  ترسب 
السنة الثالثة. ولما رأى اصرارها العجيب 
على ارتداء الصليب، رغم رسوبها بسببه، 
ورغم أنه كأبليس يتغذى على الشر، ويتعظم 
في األلم والمعاناة، ويكتسب قوة منها. إال 
أنه أشاد بموقفها، وقال لها: أنت تستحقين 

النجاح على شجاعتك، واصرارك! 
    .. وطالبة أخرى لها قصة أخرى، مع 

استاذ جامعي آخر:
لها:  قال  ترتدي صليباً،  رآها  فعندما      
بعدد  الدرجات  عدد  سأمنحك  بانني  أعدك 

الصلبان التي معك! 
تقدير،  أكثر  على  أنها  يعتقد  كان  فقد     
فقط:  درجات  ثالث  على  تحصل  سوف 
بجيدها،  يحيط  الذي  الصليب  على  درجة 
معصمها،  على  موشوماً  كان  إن  والثاني 

والثالث إن وجد في حافظة مفاتيحها!
   وهنا فتحت الطالبة حقيبتها، وأخرجت 
السابق  اليوم  في  اشترته  قد  كانت  كيساً، 
يحتوي على مئة صليب؛  لإلمتحان، کيساً 
لتوزيعه على أطفال مدارس األحد. وكانت 
قد نسيته في حقيبتها، بعد أن وزعت منه 
وهنا  معارفها.  بعض  على  صلبان  ثالث 
اسقط في يد األستاذ، واضطر نزواًل على 
وعده: أن يمنحها ثمانية وتسعون درجة من 

المئة!
...،...،...،   

   وهكذا شوهوا الدين، فتارة يقولون عنه 
أنه أفيون الشعوب. وتارة أخرى يجعلونه 

يُقّسي القلوب!

عبدهللا سالم

الفكرة ال تموت، والذكرى ال تنمحي مها طال 
الزمن، والقوات المسلحة المصرية ال تزال تذكر 
أبطالها، وتستحضر بطوالتهم في كل مناسبة، وفي 
ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يجيئ ذكر البطل 
بفكرة  استطاع  الذي  يوسف،  زكي  باقي  اللواء 
بسيطة، قوامها الماء، أن ينسف مجهود 6 سنوات 
من التجهيز الهندسي للعدو اإلسرائيلي شرق القناة 

مع بدء ساعة الصفر في الحرب المجيدة.

القوات  في  المعنوية  الشؤون  إدارة  أنتجت 
النتصارات  الـ٤5  الذكرى  بمناسبة  المسلحة، 
أكتوبر المجيدة، فيلًما تسجياًل عن البطل الراحل 
اللواء باقي زكي، عرض في الندوة التثقيفية للقوات 
دوًرا  ثانية  و3١  دقائق   7 في  ويحكي  المسلحة، 
بطولًيا، وعبقرًيا، بدأ بفكرة بسيطة داعبت رأس 
الفرقة ١9  لقيادة  اصطفاف  أمام  الشاب  الضابط 
سبل  لمناقشة  ١969؛  عام  الثالث  بالجيش  مشاة 
مواجهة الساتر الترابي اإلسرائيلي العظيم »خط 

بارليف«.

القيادة،  أمام  فكرته  الصغير  الضابط  عرض 
المياه  صواريخ  استخدام  في  تتمثل  وكانت 
»كثبان  من  المكون  الساتر  لتفتيت  »الطلمبات« 
رملية طبيعية ونواتج حفر ونواتج تطهير ممزوجة 
»سبحان  الراحل:  البطل  يقول  أخرى«.  بمواد 
ما  أول  تحتها.  حلها  وحط  بالمشكلة  سمح  هللا، 
قلت الفكرة قيادة الفرقة كلها بصت لي، قلت لهم: 
طلمبات ماصة كابسة، تثبت فوق زوارق خفيفة 
في القنال، تسحب المياه وتضخها على الساتر في 

األماكن المطلوب فتح الثغرة فيها«.

أخبر البطل قادته بأن الفكرة استخدمت في أعمال 
بناء السد العالي في أسوان، ونجحت في إزالة ١٠ 
ماليين متر مكعب، وانتقلت الفكرة للعرض أمام 
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فأمر بدراستها 
وتجربتها وتنفيذها حال نجاحها، وبدأت التنجربة 

ساتر  على   ١969 سبتمبر  حلوان  في  األولى 
التجربة 3٠٠ مرة على جميع  ترابي، وتكررت 
وكان  الطلمبات،  أنواع  وجميع  األراضي  أنواع 
البالح  جزيرة  في  الفكرة  على  عملي  بيان  آخر 
على ساتر ترابي مشابه بالتمام للساتر اإلسرائيلي، 
فتقرر  ساعة،   3:١5 زمن  في  الثغرة  وفتحت 
في  الثغرات  فتح  في  التجريف  أسلوب  استخدام 

الساتر الترابي شرق القناة.

مع بدء ساعة الصفر في الثانية ظهر 6 أكتوبر 
تمهيد  أضخم  المصرية  المدفعية  بدأت   ،١973
نيراني في تاريخها، وبدأ اقتحام مانع قناة السويس، 
تنفيذ  يواصلون  العسكريون  المهندسون  بدأ  فيما 
الساتر  في  الثغرات  لفتح  قتالية  مهمة  أخطر 
الترابي، لتتمكن 5 فرق مشاة بكامل معداتها من 
عبور قناة السويس ويرتفع العلم المصري شرق 

القناة ويتحقق النصر المبين.

ساعات  تفوق 3  العسكريون  المهندسون  أثبت 
مصرية على جهود 6 سنوات إسرائيلية، بدأت مع 
هزيمة يونيو ١967 وسقطت، بالماء، في أكتوبر 
بفضل  المهندسين،  سالح  استطاع  هكذا   .١973
فكرة الضابط الـ»باقي«، تنفيذ الثغرة األولى في 
غضون 3 ساعات، وهنا يقول البطل الراحل في 
مقابلة سابقة ضّمنها الفيلم: »دخلنا الحرب الساعة 
ثغرة، على  أول  مفتوح  كان  الساعة 6  ٢، على 
بورسعيد  من  ثغرة   6٠ مفتوح  كان  بالليل   ١٠

للسويس«.

استحق اللواء باقي زكي يوسف نوط الجمهورية 
الجمهورية  وسام  ومنح   ،١97٤ عام  العسكري 
عام ١98٤، وفي ٢3 يونيو ٢٠١8 رحل جسده، 
البطولة  سماء  في  تحليقها  روحه  واصلت  فيما 
»أنا  التسجيلي:  الفيلم  في  أرملته  تقول  والعطاء. 
كنت مع إنسان لم يلوث من األرض، كان إنساًنا 
ممتاًزا، وحكيًما جًدا. كان يريد أرضنا بأي شكل، 
كانت مشكلة حياته، والحمد هلل اشترك فيها وحرر 

األرض«. عن المصرى اليوم 

البطل الـ»باقي زكي«.. 3 ساعات مصرية أضاعت 6 
سنوات إلسرائيل

بقية مقال صفحه في دفتر 
احوال مصر  ص 7

العسكريين  القادة  احد  يقوم  او 
على  باالستيالء  منه  رتبة  األعلى 
االقل  فعلى  لنفسه  وينسبها  الفكره 
االن عبقريه الفكره منسوبه لصاحبها 
االصلي ومسجلة باسمه وحق الرجل 
من  بسيط  شعاع  ولو  نلقي  ان  علينا 
الضوء على شخصه وانجازه ونتائج 
العبقري وسنحاول  ذهنه  به  تفتق  ما 
عن  بنبذه  التذكير  شديد  إيجاز  في 
وطبيعته  بارليف  خط  عن  ثم  حياته 
ثم نتحدث عن فكرته وكيفية تنفيذها 
واخيرا التكريم الذي حظي به الرجل 

قبل وفاته.
اسمه   -: سطور  في  باقي  اللواء 
بالكامل باقي زكي يوسف من مواليد 
القاهرة في ٢3 يوليو ١93١ ودرس 
الهندسة جامعة عين شمس  كلية  في 
 ١95٤ سنة  وتخرج  ميكانيكا  قسم 
العام  نفس  من  ديسمبر  شهر  وفي 
التحق بالجيش ثم انتدب للعمل بالسد 
سنة  حتى   ١96٤ سنة  من  العالي 
القتالية  للمواقع  بعدها  وعاد   ١967
بالجيش  المناصب  من  العديد  وتولى 
فرع  رئيس  توليه  أهمها  من  وكان 

الميداني  الثالث  بالجيش  المركبات 
اثناء حرب اكتوبر وتدرج في جميع 
الرتب واشترك في حرب اكتوبر عام 
١973 حتى أحيل الى التقاعد برتبة 
لواء عام ١98٤ وتوفي في ٢3 يونيو 

٢٠١8 عن عمر يناهز 87 عاما.
أما عن خط بارليف :- فهو عبارة 
الدفاعية  التحصينات  من  عن سلسلة 
السويس  لقناة  الشرقي  الخط  بطول 
وكان صاحب فكرة إنشاء هذا الخط 
هو حاييم بارليف وكان يشغل منصب 
رئيس اركان الجيش االسرائيلي في 
الخط  هذا  سمي  لذلك  الوقت  ذلك 
باسمه تكريما له وعسكريا يعتبر هذا 
الدفاعية  الحصون  أقوى  هو  الخط 
العسكري  التاريخ  في  العسكرية 
علي  كم   ١7٠ طوله  ويبلغ  الحديث 
السويس  لقناة  الشرقي  الخط  طول 
ويصل  سيناء  داخل  كم   ١٢ بعمق 
مباني  ويتكون  متر  الي٢5  ارتفاعه 
والكتل  المسلح  االسمنت  من  الخط 
الخرسانية و قضبان السكك الحديدية 
ويضم خط بارليف ٢٢ موقع دفاعي 
إلى  باإلضافة  حصينة  نقطة  و٢6 
باألسلحة  الخاصة  الدشم  من  العديد 
من  نقطة  و١5  للدبابات  المضادة 
األسالك الشائكة واأللغام وكانت في 

داخل  تصب  عمالقة  أنابيب  قاعدته 
بالنابالم  القناة  إلشعال  السويس  قناة 
حالة  في  اللهب  من  كتلة  وجعلها 
المواقع  وجميع  القناة  عبور  محاولة 
متصلة  الحصينة  والنقاط  الدفاعية 
وتكلف  والسلكيا  الكترونيا  ببعضها 
دوالر  مليون   5٠٠ حوالي  انشاؤه 
بإنشاء  بارليف  حاييم  غرض  وكان 
هذا الخط هو عزل سيناء عن مصر 

وجعلها منفصلة تماما.
وعن فكرة تحطيم هذا الخط كانت 
هناك عدة عوائق منها أنابيب النابالم 
القناة باإلضافة  الموجودة في أعماق 
وكيفية  الرهيبة  التحصينات  قوة  إلى 
بعد  ان  لدرجة  بناؤه  وقوه  وطريقة 
الروس  العسكريين  الخبراء  دراسة 
الى  يحتاج  انه  قرروا  الخط  لهذا 
اي  وكانت  لهدمه  نوويتين  قنبلتين 
مجنونة  فكرة  هي  لتحطيمه  وسيله 
العملية  الناحية  من  تنفيذها  مستحيل 
اقتحام  فان  القناه  عبور  فعلى فرض 
من  تستغرق  واحدة  دفاعيه  نقطه 
والخسائر  الى ٢٠ ساعه  ١٢ ساعه 
جاءت  هنا  ومن  األرواح  من   %٢٠
الفكره العبقريه للواء زكي من خالل 
لقذف  القوة  فائق  مائي  مدفع  تصميم 
الماء يمكنه تحطيم وإزالة أي عائق 

زمن  في  رملي  او  ترابي  ساتر  أو 
ممكنة  مادية  تكلفه  وبأقل  قياسي 
دون وجود خسائر في األرواح وقام 
المباشر  قائده  على  الفكرة  بطرح 
اللواء سعد زغلول عبد الكريم الذي 
نقلها  والذي  تماما  بالفكرة  أعجب 
حتي  المستويات  أعلى  إلى  بدوره 
وصلت الي الرئيس السادات شخصيا 
وأمر  الفور  على  عليها  وافق  الذي 
اللواء  قام  وبالفعل  تنفيذها  بسرعة 
القوة  بتصنيع مدفع مائي شديد  باقي 
التجربة حوالي 3٠٠ مرة  تنفيذ  وتم 
حتي  باإلسماعيلية  البالح  بجزيرة 
نجحت تماما وتم استيراد المدافع من 
ألمانيا بحسب المواصفات التي طلبها 
انها سوف  قيل  باقي وللتمويه  اللواء 
نجحت  وقد  الزراعة  في  تستخدم 
المعركة  أثناء  باهرا  نجاحا  الفكرة 
ثم  اوال  النابالم  أنابيب  تم غلق  حيث 
عبور القناه واالبتداء في اقتحام خط 
بارليف حيث تم االنتهاء من فتح أول 
ثغرة في الخط الساعه السادسه مساءا 
اكتوبر١973   من  السادس  يوم  من 
العسكريه  العمليات  فان  )للتنويه 
بدأت في الثانيه ظهرا( وعند الساعه 
فتح  من  االنتهاء  تم  مساءا  العاشره 
6٠ ممرا بطول الخط )حوالي %75 

عبور  وتم  المستهدفه(  االهداف  من 
القرش  معبر  من  مدرع  لواء  اول 
والنص  الثامنه  الساعه  باالسماعليه 
مساء نفس اليوم وتم االعجاز بعبور 
بارليف  خط  واقتحام  السويس  قناه 
باقي  اللواء  فكره  وباتت  وتحطيمه 
عبقريه عسكريه غير مسبوقه لدرجه 
انها تدرس في جميع الكليات والمعاهد 

العسكريه علي مستوي العالم.
والجدير بالذكر أنه تم تكريم اللواء 
باقي مرتين حال حياته األولى كانت 
نوط  منحه  وتم   ١97٤ فبراير  في 
الطبقة  من  العسكري  الجمهورية 
الرئيس  يد  من  وتسلمها  األولي 
 ١98٤ عام  كانت  والثانية  السادات 
الجمهورية من  تم منحه وسام  حيث 
للتقاعد  إحالته  بمناسبة  الثانية  الطبقة 
بيد  وتسلمها  المسلحة  القوات  من 
تلك  الثالثه  والمره  مبارك  الرئيس 
عبد  الرئيس  من  فيها  يكرم  التي 
الفتاح السيسي وتسلمتها عنه زوجته 
السيدة | عواطف نجيب اسكندر ولعل 
لتعريف  مرشدا  تكون  األسطر  تلك 
بالبطل  الحديثة  واألجيال  الشباب 
يوسف  زكي  باقي  اللواء  العبقري 

صاحب فكرة تحطيم خط بارليف. 
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ضد اإلحلاد : وراء اخللق خالق 

)املقالة الثامنة(
عن نظرية التطور - واليت كتبت 

عنها سابقا عدة مقاالت مت نشرها   

 تنويه واجب : هذه المقاالت تثبت باألدلة العلمية فقط 
وجود هللا، وليس إستنادا إلي معتقدات دينية ال يؤمن 
تناقش  المقاالت،ال  هذه  وأيضا  أصال.  بها  الملحدون 

أوتستند أوتدعولمعتقد معين.      

 Evolution «  الدليل السادس : نظرية التطور
 «

أهم  من  وهي  النظرية  هذه 
األن  تتبناها  التي  النظريات 
كل األوساط العلمية المعتبرة، 
والتي يصر العلماء ومعهم كل 
الحق في أنه لو حدث تجاهلها 
- وكما كتبت سابقا وسأشرح 
الحقا - لنتج عن ذلك كوارث 
بشرية، وهذه النظرية إكتشفها 

»تشارلز  اإلنجليزي  البيولوجي  العالم  يخترعها  ولم 
يكن  لم  والذي   -  ١88٢  -١8٠9  « دارون  روبرت 
يوما من الملحدين  - وقد نشر نظريته في كتاب أصل 
العلماء  معظم  من  قبولها  يتم  ولم   ١859 في  األنواع 
العام  القبول  تم  عام ١95٠  في  ولكن  في ١87٠  إال 
لتطور  األساسية  القاعدة  هو  الطبيعي  اإلنتقاء  لكون 
المؤمنين  من  بعض  ينزلق  أن  أريد  وال  المخلوقات. 
القول  في  المتخصصين  تسرعا وراء بعض من غير 
بأن نظرية التطور-  وكما قالوا وال زال بعضهم يقول 
الشمس  حول  ودورانها  األرض  كروية  بأن  جهال 
ومثلها نظرية التطور -  تتعارض مع وجود هللا. ذلك 
كان  التطور  فان  تماما  يقولون  ما  عكس  وعلي  ألنه 
الخلق  القوانين األلهية ( ألتمام عملية  هو خطة هللا ) 
والتي  المحيطة  الطبيعية  البيئة  مع  ليتناسب  وتطويره 
هي أيضا - وكما أثبتنا في مقاالت سابقة - من خلق هللا 
التطوير يتم عن طريق اإلنتقاء الطبيعي ليجعل  وهذا 
هذه الخالئق أفضل وأكثر مناسبة لهذه البيئة المتطورة 
في  كتبت  مما  وأستعير جملة  لألفضل.  أيضا  بدورها 
 « التطور  »وطريقة  ومدة  بداية  أن   : وهي  التطور 
لهذا الخلق وتتابعه ليس هو المهم ؛ولكن المهم أنه من 
تصميم قوة عاقلة حكيمة غير متغيرة لها قوانين ثابتة 
نسميها هللا. وأضيف إن نظرية التطور صحيحة ولها 
ال  والتي  الكثيرة  العلمية  واألدلة  الشواهد  من  العديد 
تحصي وال يمكن تجاهلها ومن أهمها دراسة الحفريات 
القديمة وحديثا أبحاث دي ان آيه DNA  كما أن لها 
ال  ودامغة  معقدة  علمية  تطبيقات   - األهم  هو  وهذا   -

تحصي وال يمكن معها إنكار نظرية التطور ومنها : 
وعلم  الحياة،  تاريخ  لفهم  المدخل  كانت  أنها   )١

األحياء الحديث، ووظائف الجينات.  
خصائص  إنتقاء  بغرض   : الصناعي  اإلنتقاء   )٢
اإلنسان  مارسه  وقد  والحيوانات،  للنباتات  متميزة 
بالفطرة منذ اآلالف السنين، ولكن تم تقنيته علميا بعد 
الوراثية  بالهندسة  يعرف  وفيما  التطور  نظرية  إقرار 
والتي أمكن عن طريقها » تطوير » المنتجات الزراعية 
والحيوانية لزيادة كمياتها بصورة مذهلة وأدي ذلك إلي 
الرهيب،  السكاني  اإلنفجار  برغم  المجاعات  إختفاء 
والتي كانت وإلي عصر قريب تحصد ماليين األرواح 
وأخرها مجاعة الصين بين عام ١959و ١96١والتي 

حصدت أرواح 3٠ مليون من البشر.  

3( التطور الموجه : والتي تم إستخدامه في التعامل 
مثل  محددة  بخصائص  بروتينات  إلنتاج   DNA مع 
الجديدة  الحيوية  والمضادات  والعقاقير  اإلنزيمات 
من  المئات  لعالج  إستخدامها  تم  والتي  والهرمونات 

األمراض . 
٤( فهم وتفادي مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية 
األكثر  للجراثيم  الطبيعي  اإلنتقاء  بسبب  يحدث  والذي 

مقاومة. 
5( بمراقبة تطور الكائنات تم الكشف عن الجينات 
الخلل  وفهم  المختلفة  الجسم  أجزاء  لتكوين  الالزمة 
من  معه  التعامل  وكيفية  األمراض  بعض  في  الجيني 

خالل األحياء الجزئية. 
جهاز  مقدرات  لتطوير  األمراض  ضد  التطعيم   )6
علي  القضاء  بواسطته  تم  والذي  البشر؛  عند  المناعة 
معظم األوبئة والتي لطالما حصدت مئات الماليين من 

البشر.
 « هو  المهمة  التطبيقات  وأحدث  أغرب  ومن   )7  
الكومبيوتر  التلقائي » وهو ما حدث في علم  التطور 
باستخدام األلجوريزم المتطور والذكاء الصناعي الذي 
وضع إستراتجية التطوير لمقدرات الكومبيوتر لتطوير 
البرامج  الخاصة بحل المشاكل الهندسية ثالثية األبعاد 
يضعها  التي  البروجرامات  من  كفاءة  أكثر  وبصورة 
الكومبيوتر  كفاءة  لزيادة  وأيضا  البشر  من  مصممون 

ذاته.     
ال  التطور  ونظرية 
الصخور  أن  أبدا  تقول 
وال  نباتا،  لتصبح  تتطور 
لتصبح  تتطور  النباتات 
تتطور  ال  وطبعا  حيوانا، 
إنسانا.  لتصبح  الحيوانات 
علي  النبات  إعتمد  وإن 
 ،) التربة   ( الصخور 
والحيوان علي النبات، واإلنسان علي النبات والحيوان 
نظرية  أبدا  به  تقول  لم  ما  وهو   - يعني  ال  هذا  ولكن 
التطور - تطور أحدهم إلي األخر. ولكنها قالت بوجود 
سلف واحد لألنواع التي تحمل صفات مشتركة. وأيضا 
يفسر التطور ما ال نستطيع أن ننكره في علم الحفريات 
والحيوانات  النباتات  من  معينة  أنواعا  أنقراض  من 
لتعد الظروف المناسبة لنباتات وحيوانات أكثر تطورا 
إنقراض  كان   : .مثال  االنسان  لظهور  وصالحية 
الذي  النيزك  بفعل  سنة  مليون  منذ 65  الديناصورات 
أخري  طبيعية  لتغيرات  أو  األرض  بكوكب  إصطدم 
ومنها  الثدييات  لظهور  المناسبة  البيئة  أعطي  ما  هو 
اإللهية  الترتيبات  هي  هذه  كانت  فقد  اإلنسان  وأهمها 
لخلق اإلنسان وأيضا كان هذا » التطور«  هو طريقة 
الخالق العبقرية في خلق كائنات مختلفة - كل يناسب 
لها  يتعرض  التي  والمخاطر  البيئية  الظروف  تماما 
األكثر  لألنواع  الطبيعي  االنتقاء  طريق  عن  وذلك   -
مناسبة وأيضا هي الطريقة التي تفسر اإلختالف وسببه 
الكائنات  الواحد من  النوع  الخالئق وداخل  أنواع  بين 
األصلح  إختيار  الطبيعي  لإلنتقاء  يتيح  فاإلختالف   ،
للبيئة وهذا اإلنتقاء يفسر بدوره سبب اإلختالف  منها 
التنوع  ،وهذا  السلف  وسالالت  الخلف  سالالت  بين 
واإلختالف يخدم أهدافا كثيرة، لعل من أهمها أنه يفسر 
تباين ردة الفعل للمخلوقات المختلفة تجاه نفس الكوارث 
منها  األصلح  ببقاء  يسمح  وبما  واألمراض؛  الطبيعية 
لمواجهة هذه الظروف والكوارث. وأيضا كان التطور 
لقوة عاقلة مبدعة في تطوير مخلوقاتها  قانونا وخطة 
إلي األفضل واألكثر مناسبة وحسب خطة تتبع خطوات 
معينة مرتبة يتم فيها تغير البيئة الطبيعية إلي األفضل 
ثم يعقب ذلك إختيار األصلح من النباتات والحيوانات 

لهذه البيئة .
وفي الخالصة : فان وجود خالق وراء الخلق ال يعني 
أن الخلق يتم بصورة فجائية أو غير مرتبة أو أنه تم في 
لحظة ولكنه حدث تبعا لخطة متدرجة عبقرية منظمة 
إال  النباتات  خلق  تصور  يمكن  ال  ألنه  ذلك  ومرتبة. 
بعد خلق التربة الطبيعية المناسبة، وال خلق الحيوانات 
بعد خلق  إال  النباتات ،وال خلق اإلنسان  بعد خلق  اال 
عن  الخلق  هذا  حدث  وعليه  والحيوانات،  النباتات 
طريق التطور المتزامن والمتالحق والمبدع للبيئة أوال 
ثم تم إنتقاء المخلوقات إلتي تناسب هذه البيئة. وهذا ما 

تحدثنا به فقط نظرية التطور وهو كيف طور الخالق مخلوقاته الطبيعية 
المنظمة  العبقرية  المبدعة  الخطة  بأن وجود مثل هذه  والحية ؟ ونخلص 
المتدرجة لتطور الكائنات البد من أن يكون من تصميم قوة عاقلة حكيمة 
قادرة منظمة ومرتبة ومدركة ألهمية التسلسل ولكيفية وطريقة تتابعه. وال 
قوة طبيعية عشوائية غير مرتبة وغير مدركة  نتاج  يكون من  أن  يمكن 
لشيء ؛ واال لحدث العكس تماما وتطورت مثال الكائنات إلي خالئق أسوأ 
في مواصفتها; وفي هذه الحالة كان ذلك سيجرنا إلي مجموعة تسائالت 
مزعجة. ولكن بسبب نظرية التطور نحن نمتلك اليوم دليال علميا منطقيا 
دامغا أخر علي أن وراء هذا الخلق قوة عاقلة وحكيمة وقادرة، وضعت 
إلي  ولتطويرها  لظهور خالئقها  ومنظمة ومرتبة  خطة عبقرية ومحكمة 
األحسن واألفضل، ولتجعل منها أكثر مناسبة للتغيرات البيئية المتطورة 

بدورها من حولها؛ هذه القوة العاقلة نسميها نحن المؤمنون هللا. 

ا.د ناجي إسكندر    

األهرام الكندي يدعم ترشيح 
مدحت عويضة للربملان الكندي

الكندي وكتابة وقراءة ومحبية عن  األهرم  أدارة  تعلن مجلس    
كامل دعمهم لمدحت عويضة في ترشحه للبرلمان الكندي عن دائرة 

مسيسوجا فيل بمدينة مسيسوجا. 

واألهرام الكندي نطالب أبناء جاليتنا المصرية والعراقية والسورية 
وكل الجاليات العربية بمساندة مدحت عويضة. ومدحت هو واحد 
من أخلص الناس المدافعين عن حقوق اإلنسان بصفة عامه وقد أفني 
عمره مدافعا عن حقوق المضهدين في أماكن كثيرة في العالم ومنها 

مصر ومنطقة الشرق األوسط.

أونتاريو  حكومة  في  رفيعا  سياسيا  منصبا  يشعل  الذي  ومدحت 
لم يثنيه انشغاله عن خدمة أبناء الجالية حيث تميز بخدمته للجميع 

وبدون مقابل.

وهوحاصل علي بكالوريوس خدمة آجتماعية وليسانس حقوق كما 
في  الكليات  أشهر  من  واحدة  في  الدراسة  في  سنوات  ثالثة  قضي 
العلوم  في  شهادة  علي  خيث حصل  كوليج  شريدان  وهو  أونتاريو 

العامة  ثم حصل علي دبلومة في القانون العام.

أبناء  رغبة  علي  بناء  للتجربة  نزوال  التجربة  يخوض  ومدحت 
الجالية المصرية الذين طالبوة بالترشح في دائرة ستريتز فيل.

هو يري الدمار الذي يحدثة تردو وحكومته لكندا وتدمير مستقبل 
الذي  الدمار  يوقف  حتي  شير  أندرو  لكتيبة  ينضم  أن  فقرر  أوالدة 

يحدثه تردو باقتصاد كندا.

شعوره أن كندا فقدت في عصر تردو مكانتها الدولية وأصبحت 
دولة معزولة ولذا يجب العمل علي ازاحة الحكومة الحالية وتكوين 

حكومة جديدة تعيد لكندا هيبتها واتحادها مع أصداقائها.

للحكومة  الخاضعة  المؤسسات  في  شفافية  هناك  يكون  أن 
مختلف  في  الليبرال  حكومة  زرعته  الذي    الفساد  علي  والقضاء 
التي  التامة  التجاهل  حالة  علي  اقضاء  المؤسساتالكندية.خامسا: 

يمارسها جستين تردو ضد الكنديين وعدم سماعه لمطالبه

قيادة  تحت  صوتلهم  ال  الذين  دائرته  أبناء  صوت  سيكون  أنه 
الليبرال وليس لهم من يستمع إليهم وأنه سيكون صوت أبناء جاليته 

وكاللجاليات وأضياف المجتمع الكندي .

سيعمل علي تكوين عالقات دولية علي أساس االحترام المتبادل 
التبادل  تعزيز  علي  وسيساعد  األوسط  الشرق  ودول  كندا  بين 
أهم  من  أسواقة  تعتبر  الذي  األوسط  الشرق  وبين  كندا  التجاريبين 

االسواق في العالم.



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

حملة من منتجي االلبان الكنديني تدعو 
الي شراء االلبان احمللية بعد وصول االلبان 

االمريكية الي كندا 

وراحوا  المحلية  االلبان  منتجي  لتعضيد  الكنديين  حماس  أشتعل 
تشجع علي شراء  االجتماعي  التواصل  مواقع  يرسلون رسائل عبر 

االلبان المحلية ، بعد وصول االلبان االمريكية الي االسواق الكندية ، فبعد توقيع المعاهدة التجارية االخيرة 
الي  االلبان تصل كميتها  أمريكا توريد كميات من  االلبان في  المتحدة أصبح من حق منتجي  الواليات  مع 
3.9% من االنتاج الكلي لكندا من االلبان ، وبينما ال تزال هذه المعاهدة تحتاج الي توقيع الدول الثالثة ، فإن 
منتجات االلبان االمريكية بدأت في الظهور في االسواق الكندية ، وقال مزارعي االلبان في مانيتوبا ونائب 
رئيس )هيئة منتجي االلبان في كندا ( ديفيد ويندر أن منتجي االلبان الكنديون سيفقدون بسبب هذا إيرادات 
تبلغ قيمتها ١.3 بليون دوالر ، والحل الوحيد هو تشجيع المستهلكين علي شراء االلبان المحلية ، وقد تعهدت 
الكندية بتعويض منتجي االلبان عن هذه الخسائر التي ستلحق بهم ، ولكن لم يعلن بعد عن قيمة  الحكومة 
هذه التعويضات واالثر طويل اآلجل المترتب علي إنفتاح السوق الكندي أمام االلبان االمريكية ، وقد أثارت 
الحملة الكندية لشراء االلبان المحلية غضب منتجي االلبان االمريكان وبالفعل بدأت شركة كوكاكوال ومقرها 
الواليات المتحدة وهي التي تنتج البان )فير ليف( ، بالقيام بحملة أعالمية واسعة من خالل وسائل االعالم  
الكندية لتشجيع المستهلكين الكنديين لشراء االلبان االمريكية التي قالت عنها إنها ال تحتوي علي هرمونات 
النمو الصناعي وخالية من سكر الالكتوز وتحتوي علي بروتين إضافي ، وقالت شركة كوكاكوال انها ستبني 
مصانع ألنتاج االلبان في أونتاريو ومنطقة بيتربرو سيكتمل بناؤها عام ٢٠٢٠ وإنها ستكون مصانع كندية 
١٠٠% ، ولكنها االن تعمل بتصريح مؤقت خاص يسمح لها باستيراد االلبان من الواليات المتحدة ،وذلك حتي 
تبني قاعدة لدي المستهلكين ليعتادوا علي هذا المنتج قبل البدء في تشغيل المصانع المنتجة له ، وردا علي 
ذلك قال رئيس هيئة منتجي االلبان الكنديين إنه يفضل أن تنتظر شركة الكوكاكوال حتي يتم االنتهاء من بناء 
المصانع ثم تبدأ في استعمال االلبان الكندية منذ البداية ، هذا وقد أرسل منتجي االلبان في كندا رسائل عبر 

مواقع التواصل االجتماعي يطلبون دعم وتشجيع الكنديين لمنتجاتهم.

حملة من شرطة االطفاء في تورنتو لوقف احلرائق 

تقوم شرطة االطفاء في تورنتو بحملة 
وخاصة  تورنتو  سكان  لعامة  تثقيفية 
ضاحية )باركدالي( وهي الضاحية التي 
زادت  والتي  تورنتو  مدينة  غرب  تقع 
بها الحرائق بمعدل أكبر من أي ضاحية 
الخمس  مدي  علي  تورنتو  في  أخري 

سنوات الماضية ، وكانت الحرائق تنتج من القاء أعقاب السجائر المشتعلة 
من الشرفات ، وقالت شرطة االطفاء ان حملتها لمنع الحرائق بدأت من 
االول من أكتوبر وتنتهي في ١١ نوفمبر ،وأتخذت شعار )نحن مسؤولين 
أنك  تأكد  وهي   ، بسيطة  رسالتنا  و  الحرائق  من  االخرين  سالمة  عن 
أطفأت السيجارة التي تدخنها تماما  قبل  ان تتخلص منها بشكل صحيح (  
واتخذت الحملة شكل ملصقات عن خطورة  عدم اطفاء اعقاب السجائر 
وعلقت هذه في محطات وسائل النقل وعلي سياج مواضع البناء ونشرت 
علي وسائل التواصل االجتماعي وسيقوم رجال االطفاء بزيارة الشركات 
 ، منها  التخلص  قبل  تماما  السجائر  أطفاء  بضرورة  لتذكيرهم  والسكان 

وعدم القائها من الشرفات ،
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رئيس حزب المحافظين الفيدرالي لن يتعهد 
باالبقاء علي شرعية الماريجوانا اذا فاز الحزب 

برئاسة الحكومة عام 
 2019

قال أندرو شير زعيم حزب المحافظين 
الفيدرالي أنه لن يعد باالبقاء علي تشريع 
في  فاز حزبه  إذا  الماريجوانا  إستهالك 

االنتخابات عام ٢٠١9 ، وقال إنه سوف يفحص ما ينتج عن هذا التشريع ثم 
يقرر بعد ذلك ، وقال أيضا أن حزب المحافظين سوف يقوم بواجباته ودراسة 
النتائج المترتبة علي هذا التشريع وسوف ندرس الحقيقة علي أرض الواقع 
ونجمع النتائج والتأثيرات التي تتبع هذا علي المجتمع ، وكان أندرو شير قد 
إنتقد تقنين الماريجوانا وقال أن الحكومة الليبرالية أسرعت بتنفيذ هذا القانون 
لتلبي مهلة سياسية مصطنعة ، وأشار ايضا الي مخاوف خبراء الصحة 
حول الحد االدني لالستهالك وعدم اليقين من اختبارات قيادة السيارات تحت 
تأثير الماريجوانا ، ويعلم أن معظم اعضاء حزب المحافظين قد أمتنعوا عن 
التصويت لقانون تشريع الماريجوانا رقم )سي-٤5( وكان منهم أندرو شير 
وواحد فقط منهم صوت لصالح القانون ، وقالت الناقدة الصحية من حزب 
الماريجوانا  تشريع  كان  إذا  عما  عندما سؤلت  مارلين جالدو  المحافظين 
هو نقطة بال عودة ،فقالت انها ليس لديها أجابة محددة وإنها تركز علي 
صحة ورفاء العامة من الشعب ، وعلي الرغم من أن حزب المحافظين 
قاوم صدور هذا القانون ،فإن الحزب الليبرالي الحاكم أعتبر صدور القانون 

وتنفيذه نجاح له.

)17 أكتوبر يوم حالك الظالم لكندا ( 
دعي إئتالف مجموعات تشعر بالقلق إزاء المخاطر الصحية المرتبطة 
ترودو  فيه حكومة  أعطت  الذي  أكتوبر  يوم ١7  الماريجوانا  بإستهالك 
الشرعية إلستهالك الماريجوانا )يوم حالك الظالم لكندا (  ، ومن فانكوفر 
تحدثت بأسم هذه الجماعات باميال ماكول أمام حشد من الصحفيين ،وقالت 
إنها تؤمن أن اضفاء الشرعية علي مادة خطيرة مثل الماريجوانا يجعل 
للتوسع  قاعدة  كندا  إستهالكه ويجعل من  للناس  يمكن  شيئا طبيعيا  منها 
السواد  وداكن  يوم حزين  واليوم هو   ، الماريجوانا  العالمي في صناعة 

لكندا ، وإن الضرر الذي سيحدث من هذه السياسة سوف يكون مرعبا بالنسبة لسائقي الحافالت المخدرين 
وسيدمر عقل االطفال ويرفع التكاليف ،وهناك قائمة طويلة من االضرار، وقالت باميال إنها تريد ان تري 
تشريع يحذر تدخين الماريجوانا في الشقق السكنية وفي أي مكان يعيش فيه االطفال ، وعن تقنين الماريجوانا 
في كندا ، قال كيفن سابت مستشار سابق في البيت االبيض متخصص في السياسات المتعلقة بالمخدرات ، أن 
سياسة  إضفاء الشرعية علي الماريجوانا في كندا لها تأثيرات تتجاوزحدودها وقارن بين الماريجوانا والتبغ 
وحذر من تزايد عدد  شركات صناعة الماريجوانا التي ليس لها مصلحة في المحافظة علي الصحة العامة 
،هذا وقد أعلنت جماعات التحالف ضد الماريجوانا إطالق موقع جديد لها علي االنترنت لتقديم شكاوي حول 

قانون تشريع الماريجوانا واالبالغ عن إية أنتهاكات من قبل مستهلكي الماريجوانا ، وعنوانه هو ؛
Potwatch.org

النائبة العامة ألونتاريو تقول : إضفاء الشرعية علي 
الماريجوانا ال يعني إنها آمنة

مع إضفاء الشرعية علي الماريجوانا الترفيهية بدأت حكومة أونتاريو حملة 
الصحية  االثار  ذلك  في  بما   ، المخدرات  هذه  عن  أونتاريو  سكان  لتثقيف 
المحتملة وأين ومتي يمكن شراؤها وإستخدامها قانونيا ، وقالت النائبة العامة 
كارولين مولروني )ال نستطيع أن نشرعها فقط بل يجب أيضا أن نعرف الناس 

عنها ( وتحقيقا لهذه الغاية أطلقت حكومة أونتاريو حملة أعالنية تتطلع فيها الي تثقيف الناس ومناقشة حقائق 
هامة حول إستعمال الماريجوانا في المقاطعة ، وقالت كارولين مولروني ؛ نريد توصيل رسائل حقيقية ونريد 
أن نكون قادرين علي االجابة علي أي أسئلة أساسية بخصوص الماريجوانا ، وقد عملت حكومة أونتاريو مع 
عدة وزارات للتأكد من أن حملة التوعية تتضمن عدد من المواضيع التي تضمن السالمة علي الطرق وفي 
المجتمعات المحلية ، وتتضمن حملة التوعية إعالنات تعرض علي شاشات التليفزيون وعلي االنترنت وفي 
الجامعات والكليات في محاولة لتعريف الشباب بآثار هذه المخدرات ، وتقرأ في هذه االعالنات أسئلة واالجابة 
عليها ، مثال سؤال يقول ؛ هل يمكن أن استهلك الماريجوانا وأنا أقل من ١9 سنة ؟ واالجابة ؛ أل اليمكنك ، 
يجب أن تكون أكبر من ١9 سنة لتشتريها وتستهلكها او تدخنها – وسؤال ثاني يقول ؛ هل يمكن أن أدخنها 
في أي مكان ؟ واالجابة أل اليمكنك أن تدخنها في أالماكن القريبة من المالعب أو المدارس او داخل السيارة 
، وتتضمن االعالنات أسئلة واجابات مثل هذه ، وتغطي مواضيع مثل أين يمكن شراء الماريجوانا قانونيا 
االباء  أن  الحكومة علي  ، وتؤكد  باالستخدام واالدمان  المتعلقة  االمد  والقصيرة  الطويلة  الصحية  ، واالثار 
واالمهات يجب أن يتحدثوا مع اطفالهم عن المخاطر الصحية واالجتماعية إلستخدام الماريجوانا ، وأشارت 
كارولين مولروني النائبة العامة الي االحصائيات االخيرة التي تقول أن ١.9 مليون كندي يقودون سياراتهم 
تحت تأثير الماريجوانا وهو االمر الذي تسعي الحكومة لمكافحته ، بفرض عقوبات اكثر صرامة. فستكون 
الغرامة لمرتكب مخالفة ألول مرة ٢5٠ دوالر،  ومن يرفض أعطاء عينة من لعابه  ألخذ أختتبار  وجود 
الماريجوانا في جسمه سيدفع غرامة 55٠ دوالر ، هذا وسيقتصر بيع الماريجوانا في أونتاريو  أآلن عبر 

االنترنت فقط ، وستفتح محالت لبيعها في أبريل من العام القادم .

كندا تقاطع المؤتمر 
الرئيسي لالستثمارات  

في السعودية 
الي  شخص  أي  ألرسال  نية  أي  لديها  ليس  الكندية  الحكومة  ؛  أوتاوا 
مؤتمر االستثمارات السعودي الذي يعقد هذا الشهر ، وهذا في الوقت الذي 
تتعرض فيه السعودية لغضب عالمي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي المقيم في الواليات المتحدة عقب دخوله الي القنصلية السعودية 
في تركيا ، ولهذا لن يشارك الوزراء او المسؤولين او موظفي السفارة 
الكنديين في هذا المؤتمر وال في المستقبل ، وقد أعلنت أيضا شخصيات 
دولية رئيسية مقاطعتها لهذا المؤتمر ومنهم كبار المديرين التنفذيين ووزير 
الخزانة االمريكي ووزراء مجلس االتحاد االوربي ورئيس البنك الدولي 
الدبلوماسية بين كندا والسعودية  العالقات  ، ومن ناحية أخري تدهورت 
منذ الصيف الماضي ،  وقالت وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريالند 
إنها ناقشت قضية جمال خاشقجي مع نظرائها في المنيا والمملكة المتحدة 
تحقيق  إجراء  الي  الدعوة  في  نشترك  نحن  وقالت  المتحدة  والواليات 
شامل وتحديد المسؤول عن هذا ، وقالت أيضا في أجابة علي سؤال عن 
السعودية  - أن موقف كندا المتعلق بحقوق االنسان  بشكل عام  بما في ذلك 
السعودية واضح وحازم ، وقال الرئيس االمريكي دونالد ترامب أنه في 
خالل محادثاته أألخيرة مع الملك السعودي فإن الملك نفي بشدة االدعاءات 

بأنه او االمير السعودي لهما أي دور أو معرفة بإختفاء جمال خاشقجي.
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أوسلو– ما قبلها وما بعدها
توفيق مرتي مينا

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( 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) ٢١ عام خبرة

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

www.handinhandpropmgmt.com

الساعين  هما  فقط  والمنظمة  االردن  يكن  لم 
إلى عودة مصر إلى الصف العربى , ولكن 
العراق أيضاً ودول الخليج والواليات المتحدة,, 
إلى عودة  وبالطبع فان مصر كانت متشوقة 
عربية ,,, هكذا عادت مصر إلى مؤتمرالقمة 
االسالمى فى 87 , وإلى الجامعة العربية فى 
89 ,, فى ١٠ ابريل 87 التقى الملك حسين 
فى لندن مع شيمون بيريز وزيرالخارجية فى 
حكومة شامير وتكررت لقاءاتهما واتفقا على 
معظم نقاط التسوية السلمية بينهما على اساس 
معاهدة  موضوع  لتكون   ,  338 و   ٢٤٢
ملزمة للطرفين ورفض شامير االتفاق لخوفه 
من اقحام المنظمة وعودة االتحاد السوفييتى 
واجتمع  المتحدة,  االمم  وتدخل  المنطقة  إلى 
الملك مع شامير القناعه بجدوى التفاق لكنه 
لشولتز وزير خارجية  وقال  ذلك,,  فى  فشل 
غرفة  فى  اتواجد  أن  اخاف  إننى   [ امريكا 
لن  انه  كما  الرجل)شامير(,,  هذا  مع  واحدة 
فى  وفجأة  الغربية.[,,  الضفة  من  ينسحب 
االنتفاضة  نيران  اندلعت   87 ديسمبر  أوائل 
فى قطاع غزة ومنه انتشرت إلى بقية االرض 
المحتلة, ونجحت االنتفاضة فى لفت االنظار 
وزير  رابين  وقال  الفلسطينية,  القضية  الى 
يمكن  ال  االسرائيلى  الجيش  )إن  الدفاع    
فى  اطفااًل  تطارد  بوليسية  قوة  إلى  تحويله 
الثالث.(  العالم  فقيرة من مدن  شوارع مدينة 
وتوصل مع شامير رئيس الوزراء إلى إقتناع 
بأن االنتفاضة تحتاج الى حل سياسى وليس 
حل عسكرى  , وُفوجئت المنظمة فى تونس 
نتاج لخطة وضعتها  انها  فادعت  باالنتفاضة 
ذلك  يكن  ولم  واُطيعت,  وصلت  وأوامر   ,
قيادات  بروز  من  تخشى  كانت  فقد  صحيحاً 
لحظر  ونتيجة   , بالحجارة  مسلحة  بالداخل 
والمشاكل  اسرائيل  فرضته  الذى  التجول 
االقتصادية فقد قامت المنظمة بامداد االنتفاضة 
بالمال واصبح لها صلة باالنتفاضة, ,, سبب 
حماس  حركة  ظهور  هو  النظمة  لقلق  آخر 
ترجع أصولها  والتى  االسالمى  التوجه  ذات 
إلى حركة االخوان المسلمين , ومن الغريب 
أحمد  الشيخ  منحت  االسرائيلية  السلطات  ان 
وقد  لحركة حماس,  بالعمل  التصريح  ياسين 
ايران  فى  االسالمية  بالثورة  الحركة  تأثرت 
وشعرت  افغانستان,,  مجاهدى  وساعدت 
بد  ليس فى صالحها وال  الوقت  ان  المنظمة 
إلى  للوصول  التفاوض  عملية  تسريع  من 
حل, وتعددت قنوات االتصال بين االطراف 
الفلسطينية ) ومنها أبو مازن ووليد الخالدى 
وسعيد كمال( واالطراف االسرائيلية ) ومنها 
القائمة الشيوعية وحزب راكاح وحزب العمل 
رسمياً  إعالناً  عرفات  وأصدر  إيبان(,,  وأبا 
جميع  إيقاف  قررت  التحرير  منظمة  بأن   [
االرض  خارج  اسرائيل  ضد  العنف  اعمال 
)إعالن  بانه  البيان  هذا  وعرف   ] المحتلة 

القاهرة( 

    بلغ عدد قنوات االتصال خمسة كان اهمها ) 
بسام ابو شريف ( الذى اعلن استعداد المنظمة 
الوجود  فى  اسرائيل  بحق  االعتراف  الى 
داخل حدود آمنة ومعترف بها ,, لكن طرداً 
إنفجر فى وجهه اضطره الى إجراء  ملغوماً 
باقة  اول  كانت  نجاحها  وبعد  تجميل  عملية 
ورد تلقاها من شيمون بيريز وزير خارجية 
اسرائيل,,, ومع الخشية من منافسة حماس , 
فان دخول المنظمة الى مسار التسوية أصبح 
خياراً حتمياً, ولكن كيف بعد ان اعلن الملك 
حسين فى يوليو 88 إنهاء روابطه الدستورية 

واالدارية مع الضفة الغربية.

انتخابات  فى  بوش  جورج  نجاح  بعد      

االمم  لدى  المنظمة  مندوب  تقدم  الرئاسة 
االمن  مجلس  رئيس  الى  بطلب  المتحدة 
ليدعو الى دورة خاصة للجمعية العامة لالمم 
هام  بيان  عرفات  ياسر  فيها  ليلقى  المتحدة 
منحه  امريكا  ورفضت  الدولى,,  للمجتمع 
تأشيرة دخول , وهكذا قررت الجمعية العامة 
عقد اجتماعها فى المقر االوروبى فى جنيف 
,, واصدر المجلس الوطنى الفلسطينى قراراً 
يؤكد عزم المنظمة على الوصول الى تسوية 
سياسية شاملة للصراع العربى االسرائيلى فى 
واحكام  ومبادئء  المتحدة  االمم  ميثاق  إطار 
الدولى.      القانون  وقواعد  الدولية  الشرعية 
ياسرعرفات  بين  استكهولم  فى  اللقاء  وتم 
ووفد عن المنظمات الصهيونية توصال خالله 
االسرائيلية ومصر  الحكومة  فاجأ  اتفاق  إلى 
واعتبر  نفسها,  المنظمة  قيادات  وبعض 
أن  امريكا  خارجية  وزير  شولتز  جورج 
الالءات الثالثة الشهيرة فى مؤتمر الخرطوم 
سنة 67 تحولت فى جنيف لتصبح نعم ثالث 
عرفات  أعلن  باريس  وفى   ,,, أيضاً  مرات 
منظمة  ميثاق  أن  يعتبر  انه  الصحفيين  امام 
التحرير ملغى CADUC وليس له مفعول, 
فرانس  منديس  أرملة  له  أقامت  المساء  وفى 
) وهى من عائلة شيكوريل المصرية( حفلة 
عشاء حضرها كل اقطاب الحركة الصهيونية 

وعلى رأسهم البارون روتشيلد.

بعد    -- االيرانية  الثورة  نشاط  تحول      
سياسى  انتشار  إلى   – العراق  امام  هزيمتها 
المنطقة فكانت حماس فى غزة, وحزب  فى 
هللا فى جنوب لبنان وصحوة التيار الدينى فى 
مصر ,, وفى 9 نوفمبر 89 سقط حائط برلين 
بانهيار االتحاد السوفييتى وتدفق مائتا  مؤذناً 
فى ظرف  اسرائيل  إلى  مهاجر  يهودى  الف 
الكويت  ,, ١99٠ حدث غزو   , سنة واحدة 
وعندما  للعراق,  مؤيداً  عرفات  ياسر  وبدا 
انتهت المعارك كان عدد كبير من الحكومات 
العربية فى وضع الحليف السرائيل, واطلق 
على هذا العصر عصر التسويات الكبرى و) 
عزمه  بوش  واعلن  الجديد(,  العالمى  النظام 
االسرائيلى  العربى  الصراع  تسوية  على 
هى  اسبانيا  مدريد عاصمة  تكون  ان  وتقرر 
تجرى  العام  المؤتمر  النعقاد  الرسمى  المقر 
الثنائية بين كل دولة عربية  المفاوضات  فيه 
واسرائيل وكانت اسبانيا وقتها تحتفل بمرور 

5٠٠ عام على رحلة كريستوفر كولومبس.

من شخصيات  فلسطينى  وفد  تشكيل  تم      
االردنى  بالوفد  أُلحق  المحتلة  االض  من 
ان  من  خوفاً  غضباً  المنظمة  واستشاطت   ,
يصبح هذا الوفد بدياًل عن المنظمة فى تونس 
المؤتمر  وانعقد   , الفلسطينى  للعمل  وقيادة 
وضم اسحق شاميرعن اسرائيل وحيدر عبد 
االول  القسم  كان   , الفلسطينيين  عن  الشافى 
من المحادثات يعنى بالقضايا السياسية الطار 
بالمحادثات  الخاص  الثانى  القسم  اما   , الحل 
فقد  التطبيع  قضايا  لبحث  االطراف  متعددة 
الخارجية  وزارة  بمبنى  اجتماعاتها  تقررت 

االمريكية فى واشنطن .

   بدأ المسار السورى معطاًل من اول جلسة 
, سوريا تطلب االنسحاب أواًل من الجوالن , 
واسرائيل تريد البدء بالترتيبات االمنية,,,أما 
انتظار للمسار  اللبنانى فهو فى حالة  المسار 
المسار  له,,,  وتابع  ملحق  وكأنه  السورى 
االردنى كان جاهزاًوكان من الممكن الوصول 
الملك) كلما توصلتم  اتفاق لكن تعليمات  الى 
نريد  الننا   , الرف  على  ضعوه  شيء  الى 
المسار  وتعثر  يوقع(,,,  من  آخر  نكون  ان 

تابع  جزء  تعتبره  اسرائيل  الن  الفلسطين, 
للوفد االردنى , وكان الوفد الفلسطينى منقسماً 
فى  العربية  الوفود  مأساة  كانت  ذاته,,,  على 
محادثات واشنطن هى ضعفها الشديد أمام قوة 

الوفد االسرائيلى.

   تفكك االتحاد السوفييتى فى اغسطس 9١ , 
وساعدت مصر سياسياً ومادياً فى نجاح رابين 
ثم  العمل ومن  ليترأس حزب  بيريز  بداًل من 

رئاسة الوزراء فى اسرائيل وكان رابين الذى 
شعر بالقوة ال يريد ) ان يقضى ما تبقى له من 
حماس(  ومقاتلة  االنتفاضة  مقاومة  فى  عمر 
وانما يريد ان يختم دوره السياسى بعمل كبير, 
التحرير  بمنظمة  االعتراف  من  قريباً  وكان 

وقبول التعامل معها.
المرجع : سالم االوهام/ محمد حسنين هيكل

                                        يتبع

للصحة  العالمى  »اليوم  مقال  بقية 
النفسية « ص12

اليوم  ناقشها  التى  الموضوعات  اهم  ومن 
العالمى للصحة النفسية 

»العالقة بين الصحة النفسية والجسدية« عام 
٢٠٠٤

النفسية«  اثارها  و  الواجبات  تناول  »اوقات 
موضوع عام ٢٠٠6

»بعض القضايا العالمية وانعكاساتها النفسية« 
موضوع عام ٢٠٠7

»اعتنى بنفسك« موضوع عام ٢٠٠8
عام  موضوع  الحديث«  تبادل  و  »الشاى 

٢٠٠9
»اليقظة و االنتباه« موضوع عام ٢٠١٠

»استثمار الصحة النفسية« عام ٢٠١١
»االكتئاب أزمة عالمية« عام ٢٠١٢

»الصحة النفسية لكبار السن«عام ٢٠١3 
»التعايش مع الفصام« عام ٢٠١٤

»الكرامة و الصحة العقلية« عام٢٠١5
»االسعافات االولية النفسية« عام ٢٠١6

»دعونا نتحدث عن االكتئاب« عام ٢٠١7

»الشباب والصحة النفسية في عالم متغير« انه 
هو شعار عامنا الحالى ٢٠١8

الصحة  اليام  العامة  اليوم  أهداف  اهم  ومن 
النفسية العالمية:

رفع الوعي بمشاكل الصحة النفسية حول العالم
الملحق  االجتماعى  العار  مفهوم  التخلص من 

لألمراض النفسية
االضطرابات  العراض  المبكر  االكتشاف 
توفير  منها  الحد  وكيفية  لمواجهتها  النفسية 
االجتماعية  والرعاية  النفسية  للصحة  خدمات 

الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية
الوقائية  الصحة  لتعزيز  استراتيجيات  تنفيذ 

والوقاية منها
والبحوث  واألدلة  المعلومات  نظم  تعزيز 

المتعلقة بالصحة النفسية
تحريك وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية

وهكذا تتنوع فروع شجرة الصحة النفسية التى 
تحمل ثمراتها المختلفة و التى لكل منها مذاق 
و لون و شكل و فائدة خاصة .. و كلما تذوقنا 
قوية ضد  تزودنا بحصانة ومناعة  احدها  من 
افات النفسية تكاد ان تفتك الحياة برمتها .. فعلينا 
ان نعمق من جذورشجرة الصحة النفسية التى 

تحمل الوقاية بين طيات فروعها العديدة



                                                                                                                                                      
البدين           

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

ومازلت  به  التقيت  الذى  اليوم  ذلك  اتذكر  مازلت 
اتذكر العرض الذى قدمه لى، كنت اعمل فى احدى 
شركات القطاع العام التى تم تصفيتها فوجدت نفسى 
بقليل،  االربعين  تجاوزت  وقد  المعاش  على  فجأة 
قضيت  معيشتنا،  يكفى  المعاش  ذلك  كان  وبالكاد 
مشكلة  يشكل  يكن  لم  الذى  العرض  فى  افكر  اياماً 
العرض  المشكلة فى صاحب  بالنسبة لى بل كانت 
الكبيرة  الشركة  فصاحب  الشركة.  صاحب  او 
القديم،  الدراسة  زميل  الكومى  هو عزت  ومديرها 
من الصعب ان انسى هذا الكومى الذى كان محط 
وكانوا  االبتدائية  المرحلة  فى  كله  الفصل  سخرية 
انسى  ال  و  بالبدين   - السخرية  باب  من   - يلقبونه 
االلعاب  ُمدرسة  كانت  وكيف  االلعاب  حصص 
تؤنب عزت وتبكته واحياناً تعاقبه لعدم ارتدائه لزى 
االلعاب حتى وصل الحال الى استدعاء ولى امره 
وتعهد بااللتزام بقواعد المدرسة والتى من ضمنها 
االلعاب  وزى  المدرسى  الزى  بارتداء  االلتزام 
الرياضية فى حصص االلعاب. ابتسمت ووانا اتذكر 
كله  والفصل  انا  انتظرته  الذى  المشهود  اليوم  ذلك 
ونحن نشهد نزول عزت الى فناء المدرسة مرتدياً 
زى االلعاب بالتيشرت االبيض والشورت االبيض 
االلعاب  من زمالء حصة  اال  الخالى  الفناء  وضج 
بجسده  عزت  يرون  وهم  الساخرة  بالضحكات 
ضمن  يجرى  ان  ويحاول  يتقدمه  وكرشه  المكتنز 
انحاء جسده  المتدلية من  اللحم  فتهتز كتل  الطابور 
فيثير ذلك ضحك وسخرية الجميع ناهيك عن فخذيه 
االبيضان الممتلئان حيث لم تعرف الشمس الطريق 
االلعاب  بمدرسة  .شعرنا  االيام  من  يوم  فى  اليهما 
بارتداء زى  العزت  هذا  يلتزم  لم  لو  تتمنى  وكأنها 
االلعاب فقد تحولت حصة االلعاب الى فقرة كوميدية 
محورها عزت البدين وكانت اشد فقرات الكوميديا 
اثارة، الفقرة الكروية حيث كان عزت يفضل بالطبع 
ان يلعب حارساً للمرمى بعد ان اعياه التعب جراء 
حول  بالجرى  فيها  الفصل  قام  التى  دقائق  العشر 
الملعب، فعندما تبدأ المباراة يبدأ الالعبون الشياطين 
فى تسديد الكرة متعمدين فى انحاء جسده البدين بل 
ان اعضاء فريقه انفسهم كانوا يسددون الكرة نحو 
مرماهم او بالتحديد فى اى جزء من اجزاء جسده 
الرحيب. اما عزت نفسه فكان فى بداية االمر يبدو 
غاضباً لكنه - بنوع من الذكاء - بدأ يتعامل مع االمر 
بنفس القدر من السخرية فقد ادرك المسكين انه من 
الصعب عليه مجابهة شقاوة اكثر من اربعين صبى 
اتفقوا جميعاً على السخرية منه فكان ان بدأ يتعامل 
مبتسماً  فبدا  السخرية  من  القدر  بنفس  االمر  مع 
مفهومة  غير  لكلمات  مردداً  او  ضاحكاً  واحياناً 
والكرات القوية تصطدم بجسده وزاد االمر بأن بدأ 
من ضحكات  تزيد  الم  وصرخات  تأوهات  يصدر 
الجسدية  حركاته  عن  ناهيك  الشياطين  الزمالء 
اصداره  مع  القوية  للكرات  مؤخرته  يُصدر  كأن 
االلعاب  الصوات عالية ضاحكة...وتحولت حصة 
الرياضية الى متعة حقيقية فلم يعد يهمنا جميعاً ان 
نفوز بالمباراة او نخسرها الن المباراة تحولت فى 
الحقيقة الى فريقين فريق يضم عزت البدين وحده 
كان  ما  اما  الفصل.  بقية  اآلخر  الفريق  ضم  بينما 
يحدث معه داخل الفصل فيقل قلياًل عما كان يحدث 
االيدى وهو  لتتقاذفها  ادواته  فمن خطف  الفناء  فى 
السخرية  الى  استعادتها  محاواًل  وهناك  هنا  يجرى 
منه اثناء اجاباته الشفوية السئلة المدرسين فقد كانت 
ثقته بنفسه تكاد تكون معدومة - السيما - وهو يعلم 
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ان الزمالء الشياطين يتربصون به بل انهم 
المدرسون  يوجه  ان  دائماً  يتمنون  كانوا 
من  الالنهائى  الفاصل  ليبدأ  اليه  االسئلة 
السخرية منه والضحك عليه بل ان الكثير من 
المدرسين كانوا يشاركونا الضحك. اوقات 
والشفقة  معه  بالتعاطف  اشعر  كنت  قليلة 
كنت  ايضاً  قليلة الننى  اوقات  واقول  عليه 
من ضمن هؤالء الصبية الشياطين، فكنت 
كان  لكنه  عينيه  تمأل  والدموع  اراه  احياناً 
يحاول التماسك لئال يرى الشياطين دموعه 
وعندما  السخرية،  من  جديد  فاصل  فيبدأ 
معه  الحديث  احاول  او  منه  اقترب  كنت 
او ابدى اى تعاطف كان يظهر صالبة او 
عدم اكتراث بل واحياناً كان يضحك وكأن 
االمر ال يعنيه، كنت احياناً اشعر بالتأنيب 
قادة  من  اكن  لم  اننى  عزائى  كان  ولكن 
الشياطين الصغار الذين يتفننون فى ابتكار 
طرقا جديدة للسخرية من عزت كنت فقط 
اتذكر  اؤذيه كثيراً. ال  وال  شيطاناً صغيراً 
االعدادية  المراحل  فى  رأيته  اننى  بعدها 
فى  مرة  ذات  رأيته  كنت  وان  والثانوية 
المرحلة الجامعية وهو يركن سيارته الفيات 
الصغيرة امام الجامعة ثم وهو يخرج منها 
بصعوبة حتى اننى تخيلت ان السيارة هى 
انه  ادركت  هنا  تدفعه خارجها، ومن  التى 
التحق بالجامعة باحدى الكليات ولم يهمنى 
فى ذلك الوقت ان اعرف توجهه الدراسى. 
لم اكن ادرك اننى سالقاه بعد تقاعدى المبكر 
جداً فقد استقر رأيي باننى ال بد ان احصل 
على وظيفة مناسبة فقد كنت اعمل محاسباً 
فى  للعمل  يؤهلنى  ما  الخبرة  من  ولدى 
احدى الشركات الكبرى فتابعت االعالنات 
تكن  لم  والتى  اليومية  بالصحف  الوظيفية 
مجدية. لكن فى يوم ما قادتنى قدماى الحدى 
اتقدم  ان  ببالى  وخطر  المقاوالت  شركات 
للعمل بها فدخلت الى الشركة الجد عزت 
الشركة....عرفته  اروقة  فى  يسير  امامى 
على الفور بنفس جسده البدين الذى تضخم 
وبلهاثه  الضاحك  الطفولى  بالطبع وبوجهه 
الناتج عن وزنه الزائد على الدوام...لم اكن 
بحاجة ألن اذكره بنفسى فقد تذكرنى على 
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يحررها هانى نصحى
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الفور وسألته ان كان يعمل فى هذه الشركة 
ام انه مثلى يبحث عن فرصة عمل بها.....

عندما  اتوقعها  لم  التى  االجابة  وصدمتنى 
وادركت  الشركة  صاحب  بأنه  اخبرنى 
مدى غبائى اذ كيف فات عنى اسم الشركة 
لم  وكيف  للمقاوالت«  »الكومى  الواضح 
امامى.  رأيته  عندما  االسمين  بين  اربط 
رؤيتى  وحتى  عنه  القديم  انطباعى  تحول 
له فى احد ممرات الشركة من النقيض الى 
النقيض فبعد ترحابه الشديد بى احالنى الى 
مدير ادارة الحسابات الذى قام بدوره بعمل 
بك  عزت  الى  تقريره  كتب  ثم  االنترفيو 
الكومى الذى قام بدوره بمقابلتى وفوجئت 
فقد  اتوقعه  اكن  لم  الذى  الكبير  بالعرض 
كان الراتب ثالثة اضعاف ما كنت اتوقعه 
اخبرنى  ذلك  هو  الحظ  وعندما  به  واحلم 
بأن الشركة اكثر من ناجحة عالوة على انه 
اعتباره  فى  ويضعها  القديمة  يقدر عالقتنا 

لكنى ترددت بل ومضيت اياماً افكر هل يكون 
عزت الكومى مريضاً نفسياً وعاد لينتقم ممن 
اضروه واذلوه فى طفولته؟ هل هناك اعمال 
مريبة للشركة؟ تساؤالت عديدة مرت ببالى 
لكنى فى النهاية وامام اغراء المادة حسمت 
االمر بالموافقة وعندما بدأت العمل بالشركة 
اكتشفت ان اثنين من قادة الصبية الشياطين 
وتمر  بالشركة،  الهندسية  باالدارة  يعمالن 
االيام والشركة من نجاح الى آخر وبقدر ما 
كان عزت الكومى مهندساً ناجحاً كان ايضاً 
الثالثة  يولى  وعاداًل وان كان  ناجحاً  مديراً 
شياطين اهتماماً خاصاً متذكرين ايام الطفولة 
المدرسية فى سعادة دون الدخول فى تفاصيل 
البدين  من  الكومى  عزت  تحول  جارحة. 
ورجل  بارعاً  مهندساً  الى  للسخرية  المثير 
اعمال ناجح. وبقدر ماضحكنا عليه وسخرنا 
عندما  وابكانا  احزننا  ما  بقدر  صغاراً  منه 
نعانى متاعبها ، غادر  الحياة وتركنا  غادر 
عزت الحياة تاركاً شركته ونجاحاته ، تركنا 
لكنه  معنا....  لوجوده  نحتاج  كنا  وقت  فى 
الصغير  ووحيده  ابنه  ليرثها  ورحل  تركنا 
السالمة وقامت  آثرت  التي  الشابة  وزوجته 
بتصفية الشركة وعاشت مع طفلها على عائد 
البنك. رحل عزت الكومى بعد ان لقننا درساً 
قاسياً فالصورة التى انطبعت فى اذهاننا عن 
شخصية عزت الكومى فى طفولتنا لم تكن 
الذين رسمناها وصدقناها  صورته بل نحن 
وعندما كبرنا وبدأنا في استيعاب شخصيته 
التي رسمها هو هجرنا ورحل في وقت كنا 

في اشد االحتياج اليه.           

كلمات متقاطعة

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
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مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي
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بصــــــراحة
رسالة ألبناء اجلالية املقيمني يف دائرة 

سرتيتس فيل

 مدحت عويضة
هذه هي مقالتي األخيرة قبل غلق 
باب قيد األعضاء الذين سيكون لهم 
ستريتس  دائرة  في  االنتخاب  حق 
فيل، والمقرر لها األول من الشهر 
رسالتي  في  لكم  قلت  فكما  القادم، 
سلمت  أنك  معني  ليس  السابقة 
الشيك  أعطيت  أو  كارد  الكريدت 
لشخص ما  هذا ال يعني أنك ملزم 
بالتصويت لهذا الشخص فأنت حر 
أنا  أكون  أن  وأتمني  تصوت  لمن 
تريد  كنت  أن  األول  اختيارك  هو 
المنصب  علي  يحصل  شخص 
ليخدمك أنت ويدافع عن حقوق أنت 
وألوالدك  لك  عمل  فرص  ويوفر 

فالبد أنني سأكون آختيارك األول.

آثارها  مسألة  عن  اتكلم  أن  إريد 
مسألة  وهي  خبث  بكل  الخصوم 
عدم تقديم األوراق، ألعرضها لكم 
وهي كالتالي: لكي تتفادي العمل مع 
القيادات التي تقود الدائرة االنتخابية 
في المنطقة المحلية فعليك أن تنتظر 
للدائرة  التقديم  باب  فتح  يتم  حتي 
في  الرئيسي  المكتب  مع  للتعامل 
مع  العمل  وتتحاشي  فقط  الحزب 
غالبا  تكون  التي  المحلية  القيادات 
وليس  متطوعين  هواة  شخصيات 
في  العامة  القيادة  مستوي  علي 
الحزب، وقد أكتسبت هذه الخبرة من 
االنتخابات السابقة وتعلمت الدرس، 
التي  الضغوط  كل  رفضت  ولذلك 
وندالة  خبث  بكل  ضدي  مورست 
لي  كثيرة  مشاكل  في  وتسببت 
أسلم  دائما  ولكن  الماضية  األسابيع 
أمري هلل وأشرح لكم قليل ما يدور 
كان  أشخاص  من  الكواليس  خلف 
أقباطا  يكونوا  أن  المفترض  من 

مسيحيين أن لم يكن فكنديين .

عندما فتحت الدائرة وأعلنت عن 
الذي  الشخص  كان  أوراقي  تقديم 
يشعل الدنيا من حولي مطالبا بتقديم 
يعمل  الذي  الشخص  هو  أوراقي 
ويبدو  ملفي،  إرسال  تعطيل  علي 
لشراء  يكفي  المال  من  قليل  أن 
لقد  هلل  الحمد  ولكن  الضمائر!!!!. 
قمت بإرسال ملفي قبل موعد غلق 

التقديم بوقت كافي جدا.

األن لدينا أسبوع واحد فقط علي 
غلق الحصول علي العضويات التي 
بعدها  التصويت،  حق  لها  سيكون 
سيتم دعوتنا ليوم النيمونيشن ونحن 
ال نعرف المكان وال التاريخ ولكنه 
لجميع  أذهب  ناحيتي  من  سيحدد 
دعمها،  علي  للحصول  الجاليات 
الفوز  أجل  من  شاق  بعمل  وأقوم 
حزب  بطاقة  وحجز  بالنيمونيشن 
المحافظين للترشح في ستريت فيل.

حملتهم  في  الخبثاء  أن  أعلم 
أنجيلوس  أبونا  أسألوا  لكم  يقولون 
باإليحاء  منهم  يائسة  محاولة  في 
أنهم يحظون بدعم القمص أنجيلوس 
سعد، وأنا أقول لكم ال مانع  لدي من 
سؤال أبونا أنجيلوس، فليكون ردكم 
بالجواب  نأتي  حتي  آنتظرونا  أذا 
وأنا موافق علي ما يقوله أبونا ولو 

طلب مني ترك السباق لتركته ولكنه 
لم يطلب ذلك ووعد بأنه سيقف علي 
كلكم  الواحد  بالحرف  وقال  الحياد 
ألننا  اإلنتباه  فأرجوكم   ، أوالدي 
نتعامل معأشخاص تنقصهم األمانه 

بشكل كبير.

المعركة  أخوض  ناحيتي  من   
بكل  وسأستمر  ونزاهة  بشرف 
شرف وسيكون الفوز حليفي ألنني 
الشئ  وهو  ولقلوبكم  لكم  األقرب 
الذي ألمسه في مقابلتي معكم. لذلك 
تأثيرهم  في  الوقوع  بعد  أطالبكم 
أبونا  أسألوا  لكم  يقولون  عندما 
بعد  إال  لهم  توقعوا  وال  أنجيلوس 

سؤال أبونا.

 مع المدة المتبقية هناك أشخاص 
الحزب  في  باإلشتراك  يقوموا  لم 
سرعة  هؤالء  من  أطلب  وأنا 
بي  االتصال  خالل  من  اإلشتراك 
اإلميل  خالل  من  أو  تليفوني  علي 
الفيس  علي  خالل صفحتي  من  أو 
بوك التي صارت بسبب محبتكم لي 
واحدة من أكبر صفحات السياسيين 
لها  انضمامكم  بفضل  كندا  في 
وتشجيعكم لها كما أن ارتباطكم بها 
جعلها منبر أعالمي مهم جدا. كما 
والجيران  األقارب  دعوة  يمكنكم 
للحزب  لإلنضمام  واألصدقاء 
وجود  حالة  في  دعوتي  ويمكنكم 
أي تجمع اجتماعي يشرفني التواجد 
االنتخابي،  برنامجي  وشرح  معكم 
لهم  وليس  الدائرة  خارج  والذين 
أرجو  بمنطقتي  أصدقاء  أو  أقارب 

منكم أن تذكروني في صلواتكم.

بينكم  وجودي  منذ  أنني  تدكروا 
تتغير  ال  وقيم  مبادئ  وأنا صاحب 
لحزب  أنتمي  ومازلت  فكنت 
أبدا،  الحزب  أغير  ولم  المحافظين 
كما أنني لم أغير مواقفي وقيمي في 

أي أمر وأي نشاط.

أتشرف بأنني بالنيابة عنكم قمت 
بالدخول في معارك سياسية عديدة 
أترك  لم  ذلك  من  بالرغم  ولكني 
بالعنصرية  ليتهمني  ألحد  فرصة 
من  وموهبة  لخبرة  راجع  وهذا 
وشاقة،  صعبة  مهنة  فالسياسة  هللا 
مع  العنصرية  في  سقط  فالبعض 
هللا  أشكر  ولكنني  معركة  أول 
كلها  وهي  ورعايته  محبته  علي 
مهمة  هناك  أن  السماء  من  رسائل 
أمين حتي  بعد. وسأكون  تكتمل  لم 
إليه  أهدف  ما  وكل  العمل  يكتمل 
هو خدمتكم والدفاع عن مصالحكم 
المظلومة  األقليات  صوت  ورفع 
في الشرق األوسط والعالم. وبدون 
مساعدتكم لن يحدث شئ ولدي ثقة 
مشاعركم  صدق  وفي  فيكم  كبيرة 
دائرة  سنكسب  معا  هللا  شاء  وزن 

ستريتس فيل.
416 400 5353
FB: Medhat Oweida
Email: medhat.oweida@
gmail.com 

تغيري وثيقة التأمني ال خيلو من أخطار

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

حديثا  لعيادتى  حضوره  عند 
مرتفعه،  كبده  انزيمات  أن  وجدت 
أنه  وجدت  أخرى  تحليالت  وبعد 
مصابا بفيروس الكبد »بى« الوبائى. 
هذا  عن  لالستعالم  زياراته  تعددت 
الفيروس ولم يكن مصابا وقتها بأي 
مضاعفات تسبب له قلقا ولم أكن قد 
ألخصائي  تحويله  اجراءات  اتخذت 
األخرى  الفحوصات  لعمل  بعد  كبد 
الفيروس   هذا  كان  أن  تدل  التى 

نشيطا من عدمه. 

جاميكا  لبلده  بشهور  بعدها  سافر 
وعلمت انه اصيب بطلق نارى وهو 

خارج من حانه هناك وقتل لفوره. 

وصلنى بعد مقتله خطاب من شركة 
تأمين على الحياة يطلب منى تقريرا 
طبيا عن حالته الصحية.  أجبتهم بما 
اعرفه عنه وانه كان مصابا بفيروس 
بى الكبدى الوبائى. تكررت خطابات 
كل  تفاصيل  طالبين  التأمين  شركة 
زيارة من زيارته لى ولم تكن كثيرة 
الواحدة  اليد  ولكنها تعد على اصابع 
كانت  األولى  الزيارة  بان  اجبتهم   .

والثانية  تحليل لأليدز،  بسبب إجراء 
لمعرفة  والثالثة  النتيجة،  لمعرفة 
الوبائى.  الكبدى  االلتهاب  نتيجة 
وزيارتين بعدهما للمناقشة التفصيلية 
عن اإلصابة بفيروس الكبد الوبائى. 

قبل  لى  أتت  قد  زوجته  كانت 
لنفس  تحليل  تجرى  لكى  مقتله 
الوبائي  الكبدي  االلتهاب  فيروس 
ولم تكن مصابة. أتت زوجته بعدها 
قد  التأمين  شركة  بأن  تخبرنى  لكى 
رفضت دفع مبلغ التأمين على الحياة 
ألن زوجها لم يفصح لهم عن اصابته 
من  بالرغم  الكبد  فيروس  بمرض 
علمه وقت بدء هذه البوليصة. وايضا 
الدفعات  كل  لها  اعادت  الشركة 
للشركة  دفعها  قد  كان  التى  الشهرية 

لهذه البوليصة. 

طلبت  قد  التأمين  شركة  تكن  لم 
عن  طبى  تقرير  أى  قبلها  منى 
التأمين  مبلغ  أن  بسبب  ربما  حالته 
لم  انه  بسبب  كان  وربما  قليال،  كان 
اسم  اعطاهم  ولكنه  اسمى  يعطيهم 
طبيبه السابق فقط، وقد تكون الشركة 

وجدت اسمى كطبيب له من سجالت 
التأمين الصحى  فقط بعد وفاته.

كل ما عرفته من زوجته انه حديثا 
كانت  التى  التأمين  بوليصة  استبدل 
له منذ سنوات طويلة بأخرى جديدة. 
لمحامى  باللجوء  زوجته  اوصيت 
ال  التأمين  شركة  ان  علمت  ومنه 
عنهم  حجب  أن  التأمين  مقدار  تدفع 
وتوفى  صحية  معلومات  المريض 
الوثيقة  بدء  من  األولين  العامين  فى 
حتى ان كان بسبب آخر مثل اصابته 
بطلق نارى، ولكن هذا ال يطبق أن 
كانت الوثيقة لها مدة أكثر من خمس 
سنوات، كان تغيير وثيقته القديمة هو 
الخطأ الذى فعله فى هذا الوقت وربما 
يعطيهم  او  مرضه  عن  لهم  يقل  لم 
اسمى لعلمه بانهم لن يقبلوه. قالت لى 
زوجته انه غير الوثيقة القديمة تحت 
الحاح صديقه الذى كان يعمل مندوبا 
ولم  الوضع  زوجته  وقبلت  للتأمين، 

تلجأ للقضاء. 

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب.    

فخ  هو  هل  خاشقجى..  »قتل  مقال  بقية 
لإلطاحة بسلمان؟« ص5

سلمان  بن  محمد  على  مساوؤهم  كل  يسقطون  فهم 
والتخطيط  بالرعونة  يتهمونه  منها:  بعض  واسوق 
العتاه في اإلرهاب والتخطيط  االجرامي ويتناسون انهم 
في  طبيعيا  فهذا  صحيحا  هذا  كان  لو  وحتى  االجرامي 
المعارضين.  تصفية  من  اإلسالمي  العربي  التاريخ 
ويدعونه بالديكتاتور المتسلط والحاكم األوحد وهذا يدعو 
للدهشة الن معظم حكام المنطقة يحكمون بنفس الطريقة 
الحكام  وتاريخ  ومصر.  وتركيا  وإيران  قطر  فيها  بما 
العرب أيضا يثبت ذلك في اتباعهم لألساليب المخابراتية 
لتصفية معارضيهم في الداخل والخارج فكان عبد الناصر 
يحضر معارضيه في صناديق من الخارج وكذلك صدام 
حسين والقذافي كانوا يترصدون معارضيهم في الخارج 
ويقتلونهم وفى الماضي القريب تم تصفية عمر سليمان 
اسرار  معه  لتموت  سابقا  المصرية  المخابرات  رئيس 
يمسكون حكم مصر. سيرد  بأشخاص  قد تضر  خطيره 
قائل بان جميع مخابرات دول العالم تتبع اساليب التصفية 
هذه بما فيها الدول الديمقراطية الكبرى ولكنى أقول ان 
ان  هي  والمتخلفة  المتقدمة  الدول  مخابرات  بين  الفرق 
الثانية تصفى  يهدد امن شعبها ولكن  األولى تصفي من 
المخابرات  قادة  ان  اعتقد  امن حكامها. 3- ال  يهدد  من 
من  فعال  القصد  كان  وربما  الفج  الغباء  بهذا  السعودية 
في  السعودية  للقنصلية  أرسل  الذي  السعودي  الفريق 
األمور  ولكن  السعودي  الصحفي  خطف  هو  اسطنبول 
لذلك  اضطروا  او  بالخطأ  وقتلوه  خططوا  كما  تسير  لم 
ألسباب امنية أيضا. والمالحظ ان كل التقارير واالخبار 
مصادر  عن  منقولة  القتل  لعملية  التخطيط  تدعى  التي 
مجهولة والتصريحات الرسمية ال ذكر فيها لهذا واعتقد 
التلفيقات  هذه  كل  وراء  واإليرانية  القطرية  األموال  ان 
الصحفية لتدمير صورة ولى العهد السعودي في الغرب 
لفساد  مثاال  االمريكية  بالرياسة  ترامب  فوز  في  ولنا 
البترول  بأموال  ورشوتها  والدولية  االمريكية  الصحافة 
وانا ال انفي هنا تهم الفساد والديكتاتورية والرعونة عن 
محمد بن سلمان ولكنه ال ينقص او يزيد عن بقية حكام 
المرزولة.  الصفات  هذه  كل  فيهم  توجد  الذين  المنطقة 
ان عملية القتل أسهل من الخطف وال تستدعي كل هذه 
اإلجراءات ويمكن تنفيذها بعيدا عن السفارات كما قتلت 
كما  مروان  وأشرف  حسنى  سعاد  المصرية  المخابرات 
تبدو  بطريقة  المالبسات،  به  وتنطق  الشائعات  تقول 
انتحارا ولم تستطع ان تكتشفها اجهزة االمن اإلنجليزية. 

الفريق  افراد  تحركات  كل  تكشف  التي  الصور  ان   -٤
يزعمون  التي  والتسجيالت  سيارتهم  وترصد  السعودي 
أيضا  و  التحقيقات  قبل  نشرها  وسرعة  بحوزتهم  انها 
العلم  على  لدليل  السرعة  بهذه  شخصياتهم  عن  الكشف 
المسبق سواء من السلطات التركية او طرف ثالث على 
تحركات الفريق السعودي قبل تحركه من السعودية فال 
يعقل ان تكون للسلطات التركية أعينا تراقب كل الداخلين 
الى تركيا وتتبع تاريخ كل قادم الى تركيا بهذه السرعة 
تكون  و  مكان  كل  في  باألالف  كاميرات  لها  تكون  او 
انطباعا  يعطي  وهذا  األجنبية،  القنصليات  كل  مخترقة 
العائلة  داخل  للمتآمرين  تابعين  اشخاص  باحتمال وجود 
السلطة  المقربة من  او األجهزة  نفسها  السعودية  المالكة 
وقد يكونوا تأمروا مع رجال الدين ايضا وأبلغوا االتراك 
التآمر أصال باالتفاق مع االتراك او قطر  او ربما كان 
او إيران او كلهم مجتمعين. ٤- لماذا حدد اردوغان يوما 
يعرف  نبي  ليفصح عما حدث هل هو  )الثالثاء(  محددا 
كان  هذا  كل  ان  ام  الثالثاء؟  يوم  سيكتمل  التحقيق  ان 
معدا مسبقا؟ ام انه يبتز السعودية لكي يحصل منها على 
أزمته  في حل  تساعده  طائلة  أموال  او  سياسية  مكاسب 
االقتصادية؟  5- التوقيت االن لهذه العملية قبل انتخابات 
الكونجرس األمريكي ربما ألحراج ترامب خصوصا ان 
من  كان  وانه  سلمان  ومحمد  ترامب  بين  قوية  العالقة 
المنطقة  في  االمريكية  المصالح  عن  المدافعين  اقوى 
ومنفذا لخطط االمريكية في المنطقة وحتى لو كان ترامب 
فان  سمعته  لتدمير  لمؤامرة  تعرض  سلمان  ان  يخمن 
ترامب قد يلزمه وقت طويل لكي تكشف اجهزته خبايا 
هذه المؤامرة وهو ال يستطيع ان يراهن علي مصالحة 
انه  السياسي من اجل عيون سلمان خصوصا  ومستقبله 
تماما من سالمة موقف سلمان.   6-هناك  متأكدا  ليس 
السعودية  السلطات  ان  رسمية  غير  إخبارية  تسريبات 
للقنصلية،  أرسل  الذي  الفريق  أفراد  من  خمسة  اعدمت 
وإذا صح هذا يكون دليال على وجود خيانة وسط الفريق.

لكي  المنتظر  الثالثاء  يوم  قبل  أعد  التحليل  هذا  ان   
يكشف فيه اردوغان عن نتائج التحقيقات التركية وسواء 
ايد الرواية السعودية او اتهم محمد سلمان بانه وراء كل 
وسمعته  لماضية  اورغان  ب  اثق  ال  فإني شخصيا  هذا 
حسب  شاء  ما  ويدعي  يتالعب  ان  ويستطيع  السيئة 
مصالحه الشخصية أوال ثم مصالح االخرون المتحالفون 
معه واخطرهم االخوان المسلمون. كل هذا تحليل منطقي 
أصال  وهو  والصواب  للخطأ  يخضع  اجتهادي شخصي 
فخ  هو  هل  خاشقجى..  قتل   « العنوان:  في  كما  تسائال 

لإلطاحة بسلمان؟«.



لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779 
ahram.teeba@gmail.com

السنة احلادية عشر، العدد )278( - األربعاء 24 أكتوبر 2018 20

البكاشني والبكش !.

   عصام نسيم 
البكاشين  !

بكثرة  دارجة  كلمة  البكاشين  او  البكاش 
العامية والكلمة نطلقها  المصرية  لغتنا  في 
على من نظن انه يتكلم كالم غير حقيقي او 
مجاملة او حتى نفاق والكلمة من الكلمات 
الخفيفة التي يعرفها المصريون ويرددوها 

كثيرا .

وكلمة بكاش جمعها بكاشين .

القدم  منذ  موجودة  فئات  والبكاشين 
قبطية  كلمة  هي  بكاش  كلمة  ان  نجد  بل 
)مصرية قديمة ( والكلمة ظلت بمعناها منذ 

قدماء المصريين وحتى اليوم .

كلمة بكاش مكونة من مقطعين بي كاش 
حسب اللهجة القبطية الصعيدية وتنطق فا 

كاش حسب اللهجة الصعيدية .

والقصبة  القصبة  تعني صاحب  والكلمة 
ينبت  كانت  والذي  البوص  نبات  هو  هنا 
على شاطئ نهر النيل والترع ومازال ينبت 

حتى أيامنا في ريف مصر .

صناعات  منه  يتم  البوص  هذا  وكان 
مختلفة كان منها الناي والقلم أيضا .

وقيل انه كان  يصنع منه القلم لذلك أطلق 
يكتب  كان  القلم  وألن  يكاش  أيضا  عليه 
أفعال ال يقوم بها فأطلق عليه نفس االسم 

وعلى من يقول شيء ولم يفعله !

آلة  وهو  الناي  منه  يصنع  كان  وايضا 
قدماء  استخدمها  قديمة  مصرية  موسيقيه 
البوص  نبات  من  وصنوعها  المصريين 
والذي كان متوافر في مصر القديمة واللي 
تستخدم حتى هذه  الناي  آلة  اآلن ومازلت 

األيام .

قدماء  عهد  في  شخص  هناك  وكان 
على  يتغنى  أن  هي  وظيفته  المصريين 
وبطوالت  وفضائل  بصفات    . الناي  هذا 
الفرعون وكان هذا عمله لذلك أطلق عليه 

الباكاش او صاحب القصبة او الناي .

المبالغة  دائما  هناك  كان  وبالطبع 
البكاش  قبل  من  النفاق  وأحيانا  والمحاماة 
اللفظ  هذا  أصبح  لذلك  الفرعون  مدح  في 
عندما أجدادنا المصريين يعني الذي يتكلم 
كالم غير حقيقي او به مبالغة أو مجاملة او 

حتى نفاق !

والعجيب أن هذا اللفظ ظل آالف السنين 
أجدادنا  الذي قصده  المعنى  بنفس  يستخدم 

المصريين !

الصدق  الكالم  يعرفون  كانوا  فاجدادنا 

المجاملة  من 
حتى  النفاق  او 
يعرفون  وكان 

أن هذا البكاش مجرد بكاش !

يأكل عيشه من البكش والتغني بصفات 
الفرعون وبالطبع كان 

والذي  البكش  بهذا  مستمتع  الفرعون 
بصفاته  يتغنى  شخص  يعين  ان  جعله 

وبطوالته أمان الناس ! 

كثير  في  مستمرة  البكاش  مهنة  وظلت 
البكاشين  وأصبح  والعهود  العصور  من 
بل  فقط  الفرعون  مدح  على  قاصرة  فئة 
تستخدم  العادية  الناس  حتى  او  مسؤل  اي 
البكش ) الكالم غير الحقيقي ( مع بعضها 

البعض !

الكلمة  هذه  المصريين  ورث  لقد 
اي  على  بينهم  فيما  حتى  ليستخدموها 
بمبالغات  او  صدق  بعدم  يتكلم  شخص 
أمجاد  او  زائفة  بطوالت  يدعي  إنسان  او 

وهمية! 

البكاش او البكاشين شخصيات موجودة 
يستخدم  من  منهم  زمان  كل  في  كما  بيننا 
البكش في حياته كامر تعود عليه ومنهم من 
يستخدم البكش خدمة لمسؤل او طمعا في 

مال او منصب او حتى نفوذ !

ايام  كان  كما  مهنة  يكون  احيانا  البكش 
مسميات  تحت  ربما  المصريين  أجدادنا 
وهو  واحد  والعمل  الهدف  ولكن  أخرى 
ليست  أمور  بادعاء  اآلخرين  على  البكش 
حقيقية أو تضخيم أمور لصناعات بطوالت 

وهمية !

ولكن كما كان هكذا يكون 

البكاش  أن  يعرفون  أجدادنا  كان  كما 
بها  يتغنى  حقيقية  غير  ادعاءت  مجرد 
كذلك  ذلك  على  أجر  يتلقى  ألنه  البكاش 
أيضا األبناء اليوم يعرفون ويميزون البكش 
والبكاشين يعرفون من يتكلم بالصدق ومن 
يتكلم  ومن  صافية  بنية  يتكلم  ومن  يدعي 
ويمدح ويجامل لهدف ما او لمصلحة ما .

البكش  ويمارسون  موجودين  البكاشين 
ولكن الكثير جدا يعرفون أنهم بكاشين .

وللحديث بقية من الكلمات والمصطلحات 
الشعبية والتي نستخدمها في حياتنا اليومية 

ولها أصل ومعنى .

قصة مكتشف عقار السوفالدي
الجزء األول : 

علي  جارت  وإن  بالدي 
وإن ضنوا  ..وأهلي  عزيزة 

علي كرام 

ألحد  قصة  إسبوع  كل 
أخرجتهم  الذين  الرجال 
مصر خارج حدودها ولكنهم 

حفظوها هم في قلوبهم. 

ولكنهم  عليهم  جارت 
أحبوا جوارها.  

ضنت عليهم ولكنهم عشقوا ترابها .  

اليوم قصة "ريموند شيناذي " 

"Raymond F. Schinazi

  هو طبيب وعالم الڤيروسات ورجل األعمال 
األمريكي  المصري األصل   

فقد ولد في ٢١ مارس ١95٠ باإلسكندرية، 
وتم طرد عائلته من مصر في العصر الناصري، 
ورحل مع عائلته الي إيطاليا كالجئين ثم أكمل 
دراسته في إنجلترا، ثم هاجر منها إلي أمريكا 
وعمل بجامعة ييل في قسم األدوية، ثم في جامعة 
شيكاغو في قسم الفيروسات، ثم في جامعة نورث 
كارولينا في قسم الفيروسات والمناعة. وتمكن 
"السوڤالدي  دواء  إكتشاف   من  فريقه  بقية  مع 
الذي قضى على ڤيروس "التهاب الكبد الوبائي" 
سي وحيث تعد مصر - وعلي وجه التحديد وجه 
بحري - أكثر المناطق في العالم تأثرا بفيروس 

سنة ١99٠  في  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  سي. 
كانت فرصة الشفاء من فيروس 

سي 

 6% األن مع عقار السوفالدي 
أصبحت النسبة %9٠ 

بيعه  علي  الرجل  أصر  وقد 
ووطنه  يعشقها  التي  لمصر 
األصلي بسعر التكلفة بل ومنح 

مصر أيضا حق تصنيعه. 

الرجل  لهذا  إعزاز  فتحية   
المصريين  ماليين  أنقذ  الذي 
ومعهم مصر من فيروس فتاك، وبالء محقق، 
الفكاك  بّدي  وإقتصادية  صحية  قومية  وكارثة 
من بين أنيابها قبل السوفالدي أمر بعيد المنال.  

هوامش : هذا الرجل مع رفاقه له إسهامات 
كثيرة في عالج الكثير من الفيروسات الخطيرة 
والقاتلة ومنها فيروس اإليدز وفيروس بي الكبدي 
 HIV , HBV،orolabial وتحديدا  وغيرها 

 and genital herpes

ومنحه  أدبيا  وتقديره  تكريمه  من  أقل  فال 
فيه  ولد  الذي  الشارع  وتسمية  األوسمة  أعلي 
وتكرم  تحتضن  فمصر  باسمه  باإلسكندرية 
تتجاهل  أن  عليها  وعار  المخلصين  أبنائها 

فضلهم عليها وحسن صنيعهم لها  .

ا.د ناجي إسكندر 

انتقلت إىل األجماد السمائية
السيدة/ فاراسينا أسعد

زوجة املرحوم/ تادرس ميخائيل
والدة السيدة/ صفاء غطاس

زوجة السيد/ إميل غطاس بتورونتو
ووالدة كل من

زوجة السيد/ رفعت جورجي السيدة/ أمال	
زوجة السيد/ فريد جرجس السيدة/ وفاء	
زوجة السيد/ زميل شحات السيدة/ هناء	

واألسرة تشكر كل من تقدموا بالعزاء
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

جوزة الطيب Nutmeg.. أكثر من مذاق

من عيادة الطب الطبيعى
Kefir الكيفري

الزبادى  بين  الفرق  هو  ما  س: 
صحية  منتجات  هي  وهل  والكيفير؟ 

للجسم؟

مثل  مثله  ج:الكيفير 
عملية  من  ينتج  الزبادى 
تخمر اللبن، ولكن الكيفير 
وأكثر  سيولة  أكثر  تجده 
بسبب  فقاقيع  وبه  لذوعة 
وجود ثانى أكسيد الكربون 

الناتج من عملية التخمر.
من  مجموعة  على  يحتوى  والكيفير 
عن  مختلفة  ولكنها  النافعة  البكتريا 
فالزبادى  الزبادى،  في  الموجودة 
التي  النافعة  البكتريا  على  يحتوى 
البكتريا  من  نظيفة  األمعاء  تجعل 
الضارة وهو أيضا يشجع نمو البكتريا 
ولكن  األمعاء،  في  الموجودة  النافعة 
بكتيرية  بيئة  خلق  على  قادر  الكيفير 
من جديد في األمعاء وهذا غير موجود 
مع الزبادى، وهو أيضا يحتوى على 
المفيدة في التخلص  بعض الفطريات 
من البكتريا الضارة، لذا يمكن القول 
أكثر  الكيفير  ولكن  مفيد  الزبادى  ان 

فائدة منه.

في  المختمرة  االلبان  ان  والواقع 
صورة الزبادى او الكيفير هي مفيدة 
فائدة  وأكثر  بل  للجسم، 
وذلك  اللبن،  تناول  من 
وجود  بسبب  فقط  ليس 
ولكن  النافعة  البكتريا 
يعانون  ممن  كثير  الن 
من عدم هضم سكر اللبن 
يستطيعون  الالكتوز 
او  الزبادى  تناول 
الكيفير وذلك بسبب قلة الالكتوز فيها 
النافعة  البكتريا  قدرة  الى  باإلضافة 

على تكوين انزيم الالكتيز.
قدرة  الى  تشير  األبحاث  وبعض 
االلبان المختمرة على إنقاص مستوى 
أيضا  كذلك  الدم،  في  الكولسترول 
لألورام  مضاد  تأثير  لها  ان  وجدوا 
سرطان  وخصوصا  السرطانية 
على  المعتمدة  والسرطانات  القولون 
الثدى،  سرطان  مثل  الهرمونات 
المناعة  جهاز  تقوى  انها  وجدوا  كما 
االجسام  من  التخلص  على  وقدرته 

الغريبة.
د.تباسيم جندي

ألطعمتنا  المحببة  التوابل  من 
الطيب،  جوزة  هو  الشرقية 
لثمرة  بذرة  هي  الطيب  وجوزة 
وتنمو  المشمش،  ثمرة  تشبه 
في  الخضرة  دائمة  شجرة  على 
جزر اندونيسيا، وتصل الشجرة 
ولحاء  قدم،  الى 65  في طولها 

الرمادى، وينتج أزهار  الى  يميل  بنى  الشجرة 
وعادة  بأريجها،  الجو  تعطر  اللون  صفراء 
الشجرة تثمر بعد زرعها بثمان سنوات، وتصل 
لمدة  تثمر  وتظل  سنة،  في ٢5  انتاجها  لذروة 

6٠ سنة أخرى او أكثر.

ان  تجد  والخوخ  والبرقوق  المشمش  ومثل 
جافة  بذرة  على  تحتوى  الطيب  جوزة  ثمرة 
بوصة   ١.٢5 وطولها  بنى  لونها  بيضاوية 
تباع  التي  البذرة  وهى  بوصة،  ربع  وقطرها 
بودرة،  صورة  في  وتباع  تطحن  او  هي  كما 

والرائحة هي مزيج من القرفة والفلفل.

التجار  حملها  التي  التوابل  من  واحدة  وهى 
من الشرق األقصى الى منطقة الشرق األوسط 
منذ العصور القديمة، ودخلت األسواق االوربية 
التجارة  استمرت  ثم  عشر،  الحادى  القرن  في 
البحارة  استطاع  ان  الى  وآسيا  اوروبا  بين 
البرتغاليون ان يسيطروا على هذه التجارة في 

القرن السادس عشر.

الطيب  جوزة  يستخدمون  االوربيون  وكان 
بلغ  ثمنه  ان  اال  والنبيذ،  للحوم  النكهة  إلعطاء 
القديم  في  األطباء  قرر  عندما  قياسية  أرقاما 
في مستشفيات لندن انه العالج األوحد لمرض 
الزمان  هذا  في  يستخدم  كان  وقد  الطاعون، 

لعالج نزالت البرد وانتفاخ األمعاء.

استطاع  عشر  السابع  القرن  أوائل  وفى 
البرتغاليين  احتكار  يكسروا  ان  الهولنديون 
جزر  من  القرنفل  مع  وجلبوها  التجارة  لهذه 
بدأ  عشر  الثامن  القرن  في  ولكن  اندونيسيا، 
الطيب  جوزة  أشجار  زراعة  في  الفرنسيون 
في جزر موريشيوس في المحيط الهندى، وفى 
أواخر القرن الثامن عشر أستطاع البريطانيون 
جرينيدا،  التوابل  جزيرة  في  يزرعوه  ان 
ومازالت جزيرة جرينيدا تحمل علما به جوزة 
الطيب، وأكثر من ٤٠% من جوزة الطيب في 

العالم يأتي من جرينيدا، وهى 
تصدره الى أمريكا الشمالية، 
في  المزروع  يصدر  بينما 
أوروبا  الى  اندونيسيا  جزر 

وآسيا.

باإلضافة  الطيب  وجوزة 
النتفاخات  نافعة  فهى  كتوابل  استخدامها  الى 
األمعاء والتخلص من الغازات سواء في صورة 
بودرة او زيوت، كما توجد مراهم يستخدم فيها 
جوزة الطيب لعالج التهابات الروماتيزم، وله 
تقليل  فى  االسهال  لعالج  استخدامه  فى  تاريخ 
االمعاء،  تقلصات  من  واالراحة  المرات  عدد 
وزيوت جوزة الطيب التى تكون حوالى ٢٤-
3٠% تحتوى على مادة فعالة تسمى ميرستيسين 
افراز  منع  للكبد وذلك عن طريق  مفيدة  وهى 
المادة المسببة لأللتهاب تى ان اف الفا، كما أثبت 
البحث فاعليته في القضاء على بعض البكتريا 
مثل الليستيريا واالى كوالى وساكارومايسيس، 
في  األوائل  األطباء  استخدمه  اذا  عجب  فال 

عالج مرض الطاعون.

ولكى تحصل على نكهة حقيقية جميلة ينصح 
وأبشر  نفسها  الطيب  جوزة  بذرة  باستخدام 
منها على الفتحات الصغيرة في المبشرة، وبذا 
منها،  العطرية  الزيوت  على  أيضا  تحصل 
حوالى  تنتج  الطيب  جوزة  بذرة  من  وواحدة 
وسبب  مالعق،  ثالث  الى  صغيرتين  ملعقتين 
آخر الستخدام البذرة نفسها هو ضمان الحصول 
والتي  الفطريات  بفعل  تالفة  غير  بذرة  على 
يسمح باستخدامها في جوزة الطيب المطحونة.

النكهة  إلعطاء  تستخدم  الطيب  وجوزة 
للحوم او في عمل البشاميل، ومع الخضروات 
والمكرونات  والسكواش،  والبطاطا  المختلفة، 
الشمالية في  أمريكا  والمعجنات، ويستخدم في 
إعطاء نكهة لألج نوج الشهير في الكريسماس.

ولكن ينبغي الحذر من استخدام كمية كبيرة 
الكمية  تكون  ان  يجب  فال  الطيب،  جوزة  من 
يسبب  كبيرة، ألنه  ملعقة  أكثر من  المستخدمة 
ويمكن  وغثيان  األمعاء  في  وتقلصات  صداعا 
ان يسبب مشكلة في الكبد، بمعنى ان كمية كبيرة 

منه تعطى نتائج عكسية ألغراضه الطبية.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

الرضاعة الطبيعية تقلل تعرض الطفل للبكترييا املقاومة 
للمضادات احليوية  

فنلنديون  باحثون  عليها  أشرف  حديثة  علمية  دراسة  كشفت 
المقاومة  البكتيريا  الطبيعية تحمي األطفال من  الرضاعة  أن 

للمضادات الحيوية الخطيرة.

 ،”HealthDayNews“ األمريكى  الطبى  للموقع  ووفقاً 
قال معدو الدراسة إن أكثر من ٢٠٠ ألف طفل حديث الوالدة 

المقاومة للمضادات الحيوية بسبب ضعف  البكتيريا  يموتون كل عام بسبب العدوى التي تسببها 
جهاز المناعة لديهم.

لكن الباحثين وجدوا أن الرضع الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة ستة أشهر على األقل لديهم 
الذين  باألطفال  مقارنة  الهضمي  الجهاز  في  الحيوية  للمضادات  المقاومة  البكتيريا  من  أقل  عدد 

يرضعون من الثدي لفترة زمنية أقصر أو ال على اإلطالق.

تلقين مضادات  الالئي  األمهات  المولودين من  الرضع  أن  الباحثون في جامعة هلنسكي  ووجد 
حيوية أثناء الوالدة لديهم مستويات أعلى من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في أمعائهم، 

وكان هذا التأثير ال يزال قائما بعد ستة أشهر من الوالدة.

وأظهرت نتائج دراسة ثالثة أن حليب الثدى يقلل من عدد البكتيريا المقاومة في أمعاء األطفال 
الرضع.
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الرائع الكوالج  فن  عن  معرفته  تود  ما  كل  اإلبداع..  عامل  من 

وأجمل  أهم  من  الكوالج  فن  يعتبر 
الفنية  اللوحات  تشكل  التي  الفنون 
ولصق  قص  على  يعتمد  الرائعة، 
معاً  ومتعددة  مختلفة  خامات  عدة 
فن  نشأة  يرجع  فنية،  لوحة  لتكوين 
وذلك  الصين  بالد  إلى  الكوالج 
القرن  في  الورق  إختراع  بعد 
فن  يستخدم  كان  الميالدي،  الثاني 
قطع  باستخدام  أوروبا  في  الكوالج 
من األحجار الكريمة، وإستطاع فن 
الكوالج إحداث تغيير كبير في الفن 
التشكيلي والرسوم الزيتية في القرن 
سنتحدث  المقال  هذا  في  العشرين، 
من  الكوالج  فن  يخص  ما  كل  عن 

أدوات وأنواع وطرق ..

ماذا تعرف عن فن الكوالج ؟

أدوات فن الكوالج

الكوالج  في  تستخدم  التي  األدوات 

الجرائد  ورق  مثل  جداً  بسيطة 
الملون  والورق  الملونة  واألشرطة 
يتم تجميع  المختلفة ثم  الخامات  من 
هذه القطع والقصاصات في أشكال.

بداية فن الكوالج

قرر  ثم  الصين  في  الفن  هذا  بدأ 
بعدها اليابانيون إستخدام قصاصات 
الورق في كتابة أشعارهم، وإستخدم 
الكوالج في أوروبا في القرن الثالث 
الكوالج  فن  تطور  الميالدي،  عشر 
تطوراً كبيراً وإستخدُم أدوات جديدة 
وألوان زاهية وتم إستخدام هذا الفن 
صور  وعمل  الصور  تزيين  في 
موقع  على  جاء  لما  وفًقا  تذكارية، 

كايرو دار.

من أول من إستخدم فن الكوالج ؟

الفنان  أول من إستخدم الكوالج هو 
في  ذلك  بيكاسو  الشهير  اإلسباني 

بإدخال  بيكاسو  وقام  ١9١٢م،  عام 
الكوالج في الرسوم الزيتية.

صناعة  في  الكوالج  إستخدام 
اللوحات الدينية

الكوالج  باستخدام  الكاتدرائية  قامت 
وكان  الدينية  اللوحات  صناعة  في 
الكريمة  األحجار  باستخدام  ذلك 
األشجار  وأوراق  النفيسة  والمعادن 

الذهبية.

طريقة بيكاسو في إستخدام الكوالج

بدأ بيكاسو إستخدام فن الكوالج في 
الرسومات الزيتية عن طريق لصق 
قطعة من القماش المشمع على قطعة 
إستخدم  ولكن  بكرسي،  القماش  من 
الكوالج بطريقة أكثر توسع علي يد 

محترفي السريالية.

طريقة محترفي السريالية

بإستخدام  السريالية  محترفي  قام 
طريق  عن  أكبر  بشكل  الكوالج 
إستخدام قصاصات لصوررة مقطعة 
إلى مربعات وأشكال مختلفة ثم يتم 
وتعد هذه  بشكل عشوائي،  تجميعها 

أحد الطرق السريالية.

طريقة أخرى الستخدام الكوالج

يتم إستخدام الكوالج بطريقة أخرى 
من  طبقات  إضافة  طريق  عن 
الصور بطريقة فيها نوع من الحركة 
النسبية في زوايا اللوحة األصلية ثم 
يتم إزالة جزء من الصورة العلوية 

لتكشف ما تحتها من صور.

قصاصات القماش 

لصق  على  الطريقة  هذه  تقوم 
المطبوع  القماش  من  قصاصات 
قماش  قطعة  على  متفرق  بشكل 
أساسية، برع في هذه الطريقة الفنان 
جون والكر البريطاني والذي اشتهر 
في نهاية السبعينات،  بحسب ما ذكر 

على موقع المرسال.

من  مختلفين  بنوعين  كوالج  لوحة 
المواد

المواد  إستخدام نوعين مختلفين من 
شكالن  يعني  كوالج  لوحة  في 
باإلنتقاالت  يوحي  وهذا  منفصالن 
منطق  تجاوز  فقد  وبذلك  الشكلية 
عندها  وينتج  الهادئة  التغييرات 

صيغتان إحداهما فوق األخري.
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