
 رخويات الرأسقدميات

 كاســــك  ياوطـــن

 حدود املواصفات وعاقبة الظلم

 التظاهرة الكربى للصحة النفسية

 أونتاريو توسع نطاق رعاية 
االطفال اجملانية لتشمل العاملني يف 

اخلطوط االمامية

 اختالل املوازين

جسنت ترودو يعلق علي ] أحداث 
الشغب يف واشنطن [ ويقول أن 

الدميقراطية حتتاج للعمل

فرض حظر التجول حيت يوم 8 فرباير 
يف كيبيك للحد من انتشار كوفيد 19

املسيح اعتمد وخلصنا

 حكومة أونتاريو تقول إنه سيتم 
تطعيم مجيع املقيمني والعاملني يف 
دور الرعاية طويلة االجل حبلول يوم 

21 يناير

 املصاحلة مع قطر

 اختالف االستجابة لفريوس كورونا

هو ليس صراعا لكنه الواقع بشقيه

 نفس األخطاء تتكرر

 السماء الثالثة » مكان لقاء األحباء 
الراحلني »

هل جيب أن تدافع الكنائس لتبقي 
ابوابها مفتوحة ؟ ] نعم[ يقول 
احملامني املدافعني عن احلق يف 

حرية العبادة

 ثق أن اهلل سيستخدم هذا ملنفعتك
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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

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

Distributors, Stores, Handymen, Plumbers and Resellers are welcome.
All our flexible pipes (3/8” & 1/2”) are compatible with the Canadian standard.

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

Hot & Cold Mixer. Easy to 
Install Under the Water Tank

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

Best certified hybrid electric Bidet in its category, Best quality & 
cost ratio. All options in one bidet : heated seat, instant hot water. 
Easy to install, only one connection, tankless, hybrid, water on 
demand.

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

 جميع الوصالت  3/8"-1/2"، مطابقة
نرحب بجميع المحالت وتجار الجملة والموزعين والخبراء في تركيب الشطافات.

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!

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

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

CENTURION® 
Honour Society
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2015

 

For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

CENTURION® 
Honour Society
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2015

 

For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

الفــارق -50

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم  او 
قد يكون هناك شخص  البشرى عامة  التاريخ  فى 
أو مجموعة من األشخاص او موقف أو حدث قد 
يغير من مجريات الحياة أو قد يؤثر فيها سلبا أو 
ما  وهذا  اسوء  حتى  أو  احسن  يجعلها  وقد  إيجابا 

يشكل الفارق 
----------------

اسباب ضعف التمثيل 
السياسى لالقباط

دور  عن  تكلمنا  السابقين  المقالين  فى 
توعيه  الحقيقى فى  القبطى  السياسى  الناشط 
الجاليات القبطية المنتشرة حول العالم باهمية 
لكل  المشرف  والتمثيل  السياسية  المشاركة 
جالية قبطية فى المجتمعات المختلفه وسوف 
نستكمل حديثنا اليوم عن اسباب ضعف ان لم 
نقول غياب   التمثيل السياسى قبطى فى كل 
السياسى  التمثيل  بمستوى  قياسا  العالم  بالد 
للجاليات االخرى .هنالك ثالثة اسباب وراء 
نظام  هو  واخطرهم  اولهم  االخ��ف��اق  ه��ذا 
البد  امريكا  فى  فاألقباط  الواحد  الحزب 
محافظين  كندا  وفى  جمهوريين  يكونوا  ان 
وفى بقية بالد العالم تجد ان الجالية القبطية 
مؤيده لحزب واحد متفق عليه ولكى اوضح 
ما  اشرح  دعونى  الواحد  الحزب  خطورة 
فى  السابقة  البرلمانية  االنتخابات  فى  حدث 
منطقة  فهناك  مونتلاير  فى  وتحديدا  كيبك 
االغلبية  ولكن  لالقباط  تجمع  فيها  معينة 
هناك من المهاجرين والكنديين ليبرال وهذة 
المنطقة من خمسون عام ينجح فيها الليبرال 
المنطقة  هذة  فى  القبطى  المرشح  وباكتساح 
بترشيح  يحظى  تجعله  قبطية  اصوات  لدية 
ياسادة  ماحدث  ولكن  الليبرالى  الحزب 
المحافظين  حزب  عن  تقدم  وبالتباعية  انه 
مرشح  امام  االنتخابات  خسر  انة  والنتيجة 
الحزب  بترشيح  فاز  الذى  الليبرالى  الحزب 
الليبرالى عن هذه المنطقة بعدد اصوات اقل 
هذة  فى  القبطية  االص��وات  عدد  خمس  من 
يكون مضمون  يكاد  مقعد  وخسرنا  المنطقة 
اختيار خاطيء  الفكرة نحن نختار  هذة هى 
او  االنتخابات  ابناءنا  يكسب  لكى  ونصلى 
ايضا  والمهم  التانى  السبب  معجزة  تحدث 
عدم التنسيق الجيد بين ابناء الجالية القبطية 

الذين يريدون ان يخوضون االنتخابات فمن 
غير المنطقى او لنقول انه االمعقول ان ينزل 
هذا  واحدة  انتخابات  منطقة  فى  اقباط  اثنين 
وراء  السر  ليشرح  نفسى  محلل  الى  يحتاج 
ذلك سيدى نحن لسنا اكثرية وكل االحزاب 
تحسب كل منطقة بدقة وتضع من هو مقبول 
من المرشحين ولنقول ان هناك حزبين رشح 
كل واحد منهم قبطى لنفس المنطقة لو كان 
هناك تنسيق وحرصا على المصلحة القبطية 
العامة يمكن الحد المرشحين ان يتنازل بل 
المعضلة  وه��ذة  يفوز  حتى  االخ��ر  ويدعم 
وفهم  الجوانب  كل  من  توعية  الى  تحتاج 
وادراك للعمل التعاونى فى االنتخابات فمثال 
فى منطقة معينة فى والية اونتاريو نزل اثنين 
المنطقة  نفس  فى  بعضهم  امام  االقباط  من 
لمرشح  مضمونة  شبة  المنطقة  هذة  وكانت 
االصوات  لتفتيت  نتيجة  ولكن  قوى  قبطى 
كبيرة  امل  وخيبة  حسرة  مع  االثنين  خسر 
السبب  القوى  القبطى  المرشح  هذا  لخسارة 
على  االعتماد  هوا  االخير  وليس  الثالث 
ترشيح جهة معينة البنها البار فى االنتخابات 
الصالحين  من  انة  مؤهالتة  كل  تكون  وقد 
لنا  نحن  السبب  وهذا  والمطبلين  المطيعين 
العذر فيه فهذا ما تربت علية العقلية القبطية 
الخاضعة فى االجواء المصرية بغض النظر 
المرشح مقبول من جموع  عن ان كان هذا 
القبطى  الناخب  ينزل  ان  ويستحق  االقباط 
ام  لينتخبة  ساعات  لعدة  طوابير  فى  ويقف 
ليمونة  نفسة  على  القبطى  الناخب  سيعصر 
وينزل لينتخبه النه مرشح من السماء دون ان 
يكون هذا المرشح قد قام بعمل خدمى البناء 
الجالية وال المجتمع الكندى اى دون ان يكون 
سيفشل  وبالتاكيد  المنطقة  هذة  ليمثل  مؤهل 
قد  التفكير  فهذا  لمليون مرة  ترشح  لو  حتى 
انتهى حتى من وطنا االم و الدليل على ذلك 
بنى سويف حينما تحررت من  ان محافظة 
فكرة االبن البار فى االنتخابات اصبح لديها 
اربع اقباط فى مجلس الشعب المصرى فى 
النيابى  مصر  تاريخ  خالل  تحدث  لم  سابقة 
.هناك اسباب اخرى ولكنى اردت ان اوضح 
اهمهم لنتدارك الوقت ونستعد للجولة القادمة 
لالنتخابات التى قد تكون قريبة اعتمادا على 
ترودو  السيد  ال��وزراء  رئيس  به  ما صرح 
انتخابات  الى  الدعوة  امكنية  فيها  لمح  التى 
ان  يريدون  من  وقت  هوا  هذا  االن  مبكرة 
ناشطين  انهم  انفسهم لالقباط على  يظهرون 
لكى  االقباط  حقوق  مجال  فى  وحقوقيين 
يوضحون لجموع االقباط االهمية من التمثيل 
التى  االنتخابات  واهمية  السياسى  القبطى 
ويدافع  ويشرح  لينقل  للبرلمان  قبطى  تؤهل 
عن قضايا وامال واحالم وطموحات الجالية 
القبطية امام كل المجتمع فى كل بالد المهجر 
وحكمة  بدقة  مرشحينا  اختيار  يتم  ولكى 
ان  يستطيع  من  اختيار  فى  لننجح  ودراسة 

يفوز ويحقق لنا الفارق
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

 Mon-Friday : 9-6:30 Sat : 9-3

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

قتلوا ترامب وخيافون 
من قيامته

  

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى  

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390        
edenmeb.cbt@gmail.com

بالهوية  االحتفاظ  على  ت��رام��ب  عمل 
االمريكية وابعادها عن الحروب بل وسحب 
األوس��ط  ال��ش��رق  م��ن  االمريكية  ال��ق��وات 

وخالفه.
ورفض  لإلرهابيين  معاديا  ترامب  كان 
األخرى  ال��دول  شئون  في  السافر  التدخل 
بعض  ترامب  قاوم  سابقوه،  يفعل  كان  كما 
القيم التي يريد البعض فرضها على جميع 
المجتمعات، بل أعاد بعض ما فقد منها على 
جورج  قتل  على  اسفه  ابدى  العصور،  مر 
من  خرج  الذى  العنف  رفض  ولكنه  ليليود 

أفراد »روح السود مهمة«
لترامب أخطاء كبيرة في شخصيته أستغلها 
االمريكية  الصحافة  فتأمرت  معانديه، 
بل  عليه،  والمرئية  والمقروءة  المسموعة 
التي  الواليات  بعض  قيادات   عليه  تآمرت 
ولكنه  تسقطه،  لكي  فجأة  قوانينها  غيرت 
بالرغم من هذا حصل على ما يقرب من 75 

مليون شخص.
  بالطبع انا ال اشبه ترامب بالسيد المسيح 
بأي حال من األحوال ولكنى اشبه فقط توالى 

االحداث.  
يسوع  عل  الكهنة  رؤس��اء  تآمر  عندما 
نجحوا في ارساله للصلب وبالتأكيد بسماح 

منه لكي ما يتمم خالص البشرية.
ذهب بعدها رئيس مجمع الهيكل للرومان 

يطلب منه حراسة القبر وختمه.
قال له رئيس جند الرومان متعجبا، انه قد 
مات هل نعين جنود رومان لحراسة شخص 

ميت؟!
المصلوب  ان هذا  المجمع  له رئيس  قال 
كان قد قال قبل موته انه سيقوم في اليوم 
الثالث، وربما يأتي تالميذه ويسرقون الجسد 
ويدعون قيامته، وتكون ضاللته للشعب في 

القيامة اشد من ضالله تعاليمه وهو حى.
وافق رئيس الجند على مضض وعن غير 
به شخص  لقبر  تعيين حراسة  اقتناع على 
لكي  موته  من  وت��أك��دوا  صلبه  بعد  م��ات 

يتخلص من االلحاح. 
وباقي األحداث معروفه للجميع.

وصلبه  ترامب  هزم  من  ان  يقين  على 
هو الدولة العميقة ليست فقط في الواليات 
العالم  في  العميقة  الدولة  ولكنها  المتحدة 
مبادئ  العالم  في  تنشر  ان  تريد  والتي  كله 

شيطانية ال يقرها اال الحزب الديمقراطى.
مبنى  اقتحام  على  أيضا  اداف���ع  لست 
على  ع��ار  بمثابة  هو  ال��ذى  الكونجرس 
عار  إل��ى  يضاف  االمريكية  الديمقراطية 
تزوير االنتخابات نفسها، ولكن هنا استغلت 
تحاكمه  لكى  الفرصة  أيضا  المجمع  رئيسة 
لكي  ال��ح��راس  فدعت  قيامته.  من  خوفا 
ال  لكى  بمحاكمته  ويختموه  القبر  يحرسوا 

يقوم عام 2024.
محاكمة ترامب هي دعوة النقسام أمريكا، 
نانسى  تضمن  هل  األخير  السؤال  ولكن 
بلوذى انها ستعيش إلى سنه 2024 أم انه 
سيقال لها قبلها أن نفسك سُتأخذ منك قبلها 

وهذه المحاكمة لمن اعددتيها؟

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

عبري حلمي تكتب
 اختالل املوازين

أترك لكم عنان التفكير في ذلك الموضوع 
الخطير،

فنحن نحيا بعالم التزييف و التمثيل و الخداع 
والنفاق ومطلوب منا ارتداء هذه األقنعة 
لكي نحيا وسط وحوش األرض في سالم،
ونحصد ما نتعب فيه بهذه الطرق وتلك 

األالعيب وال نفصح عن ما بداخلنا من آراء 
سوف تسبب المشاكل وتتوقف المصالح 

أيًضا،
و لو تعاملنا بما هو داخلنا أي بالحقيقة فعال 

سنخسر كل شيء،
ومن العجيب أنه في نفس الوقت مطالب 

من كل ممثل يلعب دوره بإتقان وبإحتراف 
ليصل لقلوبنا ذلك التمثيل كأنه الحقيقة 

لكي يصدقنا الجمهور ويصفق لنا الجميع 
ونحصد الجوائز المختلفة على إقناع 

المشاهد بالتمثيل الزائف على أنه الواقع 
المعاش والصواب والحق والحقيقة ،

أي نحيا عالم الحقيقة بالتزييف المعهود 
المطالب منا لكي نحيا كما نرغب ،

ونحيا ونتعايش مع التمثيل بغياب الحق 
مجسًدا في عالم اإلبداع والخيال ولكنهم 

اقنعونا بالواقع المعاش ،

إذن ياترى مْن فينا هو الممثل المستحق لقب 
البارع ؟

من يتقن دوره بالحياة أم من يمثل علينا 
الحياة في التمثيل.

وهنا استوقفني المشهد بتبادل األدوار وهل 
تنجح تلك الفكرة ؟

وهل يستحق المشاهد طالب المتعة 
بالمسلسل أو الفيلم ليخرج وهو مقتنع 

بالممثل و بُصناع الفيلم من جسدوا الواقع 
األليم وما به من متناقضات بكل صدق في 
األداء وبذلك يستحق جائزة أفضل ممثل 
وأفضل كاتب وأفضل سناريست وأفضل 
مخرج ألنهم اقنعونا بالحقيقة في مصنع 

التمثيل؟ 
  بالفعل هنا المشاهد وصل للمتعة المطلوبة 

الذي يستحقها بعد ما أنتظر ساعات 
المشاهدة ليستمتع بصدق التمثيل،

وهناك أدوار في الحقيقة تفشل وتخسر كل 
شيء حينما تُجسد الحقيقة في واقع الحياة 

دون تزييف ودون تمثيل وهنا يصبح 
المرء ال يجيد لعب األدوار وأيًضا يتصف 
بمواصفات الفاشل في العالقات فكلمة الحق 

دائًما ال مكان لها بأرض الواقع وسبب 
لمشاكل عديدة ،

أختلت الموازين و أصبحنا في عالم التمثيل 
نمثل الحياة ،

و نُجسد حياتنا الحقيقة بمصداقية األداء 
وواقع التمثيل .
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
ترامب ولي زمانه وراح وبيدن مختلف 
وقدرته  المخابرات  ثعلب  في  واثقين  لكن 
علي التعامل مع بيدن وإللي وري بيدن. 

 السودان 
الزول اخوك غير الزول الغريب تحض 
وإللي  الفشيقة  وتاخد  اخوك  أيد  في  أيدك 
أخوك  أيد  من  أيدك  تفلت  الفشيقة  وري 

الكل يطمع فيك. 
 أبي أحمد  

بالش يا ولدي فتحة الصدر فتحناها قبلك 
وخسرنا سينا وكرامتنا واهو أنت خسرت 

الفشيقة ولسه.  

ترامب 
فرصة  أديت  أسبوعين  أخر  في  أخي  يا 
لكل أعدائك ينهشوا في لحمك وفرحت أبلة 

ظاظا فينا. 
 ترودو 

إقتحام  موضوع  عن  كالمك  عجبني 
الصوصوة  بطل  ده  وقولت  الكونجرس 

وبيكاكي بصوت عالي. 

مرتضي منصور 
الشئ الوحيد الحلو في 2020 أننا أرتحنا 
الدوري  هياخد  الزمالك  كده  وشكله  منك 

السنة دي عندا فيك. 

قطر 
ربما  العالقات  المصالحة وعودة  مع  أنا 
يكون التهديد بالعصا يجيب نتيجة أكبر من 

الضرب بالعصا. 

فورد 
هللا يكون في عونك تفتح البيزنس يقولوا 
هنموت أقفلوا البلد تقفل البلد يقولوا هنموت 

من الجوع أفتحوا البلد. 

األردن 
لكورونا  لقاح  جرعة  مليون   2 وصلتكم 
وهللا أحنا شكلنا هناخد اللقاح في كندا بعد 

موزمبيق والبركة في حكومة الليبرال. 

اإلعالم المصري 
نفسي  ويعدل دول  بيقلب  األعالم أصبح 
في قناة إخبارية مصرية علي نفس مستوي 

الجزيرة وسكاي نيور والحدث. 

رمضان صبحي 
رمضان  فانوس  أن  إحساس  عندي 
وعشقي  حبي  مع  بيراميدز  في  هينطفئ 

للفانوس. 

وسيم داود 
النواب  مجلس  بكرسي  فوزك  مبروك 
وسيم  كندا...  مصري  كأول  المصري 

واحد مننا  

عماد خليل 
ألول مرة في حياتي أسعد بتعيين شخص 
في مجلس النواب المصري ألف مبروك 

صديقي وزميلي الجميل. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

العديد من مالك المنازل يعتقدون انه اذا 
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض 
المنزل للبيع فإنه يمكن تخفيضه في وقت 
الحق اذا لم يباع. ولكن عندما يتم تسعير 
كافي  اهتمام  يجد  ال  فانه  مرتفعا  المنزل 
ان  البائع  يضطر  تدريجيا  المشترين.  من 
ولكن  السوقية  القيمة  إلى  السعر  يخفض 
بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى السوق 
الجاد.  المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة 
الى  السعر  ينخفض  األحيان  بعض  وفي 
قد  يكون  البائع  ألن  السوق  قيمة  من  أقل 
بأقل  المنزل  يباع  النهاية  وفى  صبره  نفذ 
من قيمته الحقيقية. وقد يعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل قد ال يجد 
يبحثون  الذين  وأولئك  بحثه.  فى  المنزل 
انهم  سيدركون  السعرى  النطاق  ذلك  فى 
أفضل  قيمة  على  الحصول  يستطيعون 
المنزل  سعر  كان  إذا  أخرى.  منازل  في 
حتى  طويال  وقتا  يستغرق  فلن  فية  مبالغ 
يفقد اهتمام المشتري الجاد. وبحلول الوقت 
الذي ينخفض فيه السعر يكون قد فقد اهتمام 
فترات  ان  المؤكد  من  الجادين.  المشترين 
العرض الطويلة فى السوق لها تأثير سلبى 

على عملية بيع المنزل. 

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

  naser@estatesavvy.ca

عبد  بن  عمر  الخليفة  إلى  الوالة  أحد  كتب 
حول  سوًرا  ليبنى  كثيًرا  مااًل  يطلب  العزيز 
تنفع  ماذا  عمر:  فأجابه  الوالية،  عاصمة 
من  طرقها  ونّقِ  بالعدل،  حصنها  األسوار؟ 

ال�ظ�لم.
بقدر  الظالمين  ظلم  في  ليست  المشكله   
اختيار  أن  بل  المظلومين  في سكوت  ما هي 
الحياد في حال الظلم ما هو أال مسانده للظلم 
رداء  الظلم  يلبس  حينما  الكبري  والفاجعه 
التقوى. فيدعي حب الحقيقه نفس الناس الذين 

ملئوا الدنيا ظلماً.
  الظلم ليس سبباً لكنه نتيجه فحينما كنت في 
محاضره  ليعطينا  األساتذه  أحد  أتى  الجامعه 
فيما  ذكر  وقد  المواصفات«  »حدود  عنوانها 
محرك  سعر  يزيد  لماذا  هاماً«  سؤااًل  ذكر 
محرك  سعر  عن  كثيراً  المرسيدس  العربه 
بل  لنفكر  كثيراً  يتركنا  لم  ثم  الفيات؟  العربه 
أجاب أن السر يكمن في »حدود المواصفات« 
نسبه  هي  المواصفات  حدود  قائاًل،  أكمل  ثم 
عمليه  في  بها  المسموح  )االنحراف(  الخطأ 
التصنيع والتي يشار إليها برقم يسبقه عالمه 
هذه  قلت  كلما  أو  الرقم  هذا  قل  وكلما   )±(
ألنه  المنتج  تصنيع  تكلفه  زادت  كلما  النسبه 
الثمن  غاليه  االت  إلى  تصنيعه  في  سيحتاج 
في محرك  يوضع  الذي  فالمسمار  دقه،  أكثر 
العربه المرسيدس قد يكون مصنوعاً من نفس 
الخامه التي يصنع منها المسمار الذي يوضع 
الخطأ  نسبه  أن  أال  الفيات  العربه  في محرك 
في تصنيعه تقل كثيراً جداً عن نسبه الخطأ في 
تصنيع مسمار العربه الفيات وهو لهذا يتكلف 
أكثر بكثير وقس على ذلك تكلفه باقي أجزاء 

محرك السياره. 
التي  المعايير  هي  اذاً  المواصفات  حدود   
منتج  على  الحصول  يمكننا  لكي  اتباعها  يتم 
عالي أو فائق الجوده. وحدود المواصفات أو 
هذه المعايير، وان كانت تطلق على عمليات 
أيضاً  استعمالها  يمكن  أنه  ،أال  التصنيع 
وكذلك  واالنسانيه  األخالقيه  المنتجات  على 
وتحديد  لتوصيف  نستعملها  التي  المنتجات 
نوعيه العالقات بين الناس وبعضها. واحد من 
ذات  تكون  أن  يجب  التي  المنتجات  هذه  أهم 
تأثير  خطير  الجوده ألنها ذات  فائقه  معايير 

منتج يسمى  الناس هو  في مقدرات ومصائر 
»القانون« وللتوضيح فهذا المنتج ليس مجرد 
بنود مطبوعه و مكتوبه في كتب  بها  أوراق 
و مجلدات لكن هذا المنتج يمتد ليشمل الجانب 
األداري المتمثل في نظام التقاضي كما يشمل 
على  القائمين  األشخاص  أو  البشري  العامل 
المجلدات  في  المكتوبه  والمواد  البنود  تطبيق 
»القانون« فهذا النظام وهؤالء القائمون على 
تنفيذه يجب أن يتميزوا أيضاً بحدود مواصفات 
أو بمعايير فائقه الجوده حتى تكتمل المنظومه 

كلها. 
نعترف  أن  يجب  المضمار  هذا  وفي   
مباديء  لنا  كانت  األوقات  من  وقت  في  أنه 
،مباديء  والرجوله  الشرف  ومعايير عنوانها 
نهجها ونحرص عليها وعلى  نسير على  كنا 
ممارستها في حياتنا بكل دقه،  مباديء مثل 
والمساواه  والنزاهه  والحياديه  االستقالليه 
كانت تمارس بكل امانه بل وبحدود مواصفات 
هذه  المعايير  هذه  أمثله  ، ومن  الجوده  عاليه 
القصه التي تروي عن رئيس احدي المحاكم 
التي زارها وزير العدل في الوزارة السعدية، 
فأعجب بانضباط العمل فيها من حيث مواعيد 
القضايا،  في  الفصل  وجداول  الحضور، 
جعلها  مما  والحسابات،  الكتاب  قلم  وانتظام 
في نظر الوزير محكمة مثالية، على المستوى 
الذي يتمناه الجميع فلما عاد الوزير إلى مكتبه 
أرسل رسالة تقدير لرئيس هذه المحكمه أثني 
فيه على كفاءة رئيس المحكمة والعاملين معه، 
فعرض رئيس المحكمه الرسالة على زمالئه 
سيعيد  أنه  نيته  إليهم  وأنهي  جمعهم  أن  بعد 
هذه الرسالة إلى مرسلها ،وزير العدل، ألنها 
تتضمن ما رآه يمثل اعتداء كبيرا على استقالل 
القضاء، وقال في ذلك المقال قواًل شهيراً هو: 
يملك  والمديح،  الثناء  توجيه  يملك  من  »إن 

توجيه اللوم وتوقيع الجزاء«. 
من  اختفت  قد  كانت  وان  المباديء؛  هذه   
المجتمعيه على مستوي تعامل األفراد  حياتنا 
أال  يجب  كان  أنها  أال  البعض،  بعضهم  مع 
يعتبر  الذي  الهام  المكون  هذا  من  تختفي 
الشعوب  حياه  في  األمن  ومصدر  المرجع 
المباديء  أال وهو »القانون«. فقد كانت هذه 
حيث  الجميع  على  يستر  الذي  الغطاء  بمثابه 

حدود املواصفات وعاقبه الظلم   
بقلم مسري جرجس

متساون  الجميع  كان  الغطاء  هذا  تحت  أنه 
هذه  بأختفاء  أنه  أال  والواجبات  الحقوق  في 
المعايير اختفي هذا الغطاء الذي يستر علينا 
الغطاء  بل انكشف وطار هذا  فتعرينا جميعاً 
الذي كان يستر عين العداله فتعرت أيضاً هذه 
العين وفقدت جزاً من أهم اجزائها بل أهمهم 

على االطالق.
فائقه  المعايير  أمثله  من  بسيط  مثال  هذا   
ليس  عصر  في  بها  نتميز  كنا  التي  الجوده 
قاموس  من  اختفت  قد  األن  أنها  أال  ببعيد  
حياتنا المعاصر ؛ وياليتها قد اختفت فقط ، بل 
مباديء  فظهرت  باضدادها  استبدالها  تم  أنه 
والتمييز  واالنحطاط  والمحاباة  التبعيه  مثل 
فقد  واكثر  أكثر  ضمائرنا  نخدع  لكي  ولكن 
تحت  الجديده  السفليه  المباديء  هذه  وضعنا 
وممارستها  استيعابها  على  يساعدنا  عنوان 
فصار األسم الجديد لمجموعه المباديء الجدد 
هو مباديء مجاراة العصر ومباديء الشطاره 
حساب  على  الرؤساء  واسترضاء  والذكاء 

ألحق والعدل.
هذه  أن  تبين  والتحري  بالبحث  أنه  أال    
مشكله  أو  محليه  مشكله  ليست  المشكله 
الذي  العالم  من  معين  جزء  على  مقتصره 
شهر  ففي  عالميه  مشكله  هي  بل  فيه  نعيش 
أبريل من عام 2000 ، وفي إطار »البرنامج 
اجتماع  عقد  الفساد«،  لمكافحة  العالمي 

المحاكم  رؤساء  من  لمجموعة  تمهيدي 
العليا وكبار القضاة في فيينا، باالشتراك مع 
»مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة 
االجتماع  هدف  كان  المجرمين«.  ومعاملة 
في  جلياً  ظهرت  التي  المشكلة  مناقشة  هو 
في  تتمثل  والتي  القارات  بمختلف  دول  عدة 
القضائية  أنظمتهم  في  الثقة  الشعوب  فقدان 
نتيجًة لالنطباع المأخوذ عنها بأنها فاسدة أو 
الدالئل  وقد ظهرت  تقدير.  أقل  على  محابية 
على تلك المشكلة من خالل خدمات األجهزة 
القضائية واستطالعات آراء الجماهير حولها، 
وكذلك من خالل لِجان تحقيق مكونة من قبل 
الحكومات حيُث تم طرح عدة حلول، وإجراء 
المشكلة  لكن  اإلصالحية،  التجارب  بعض 
االجتماع  هذا  كان  ولذلك  قائمة.  تزال  ال 
نظر  وجهة  من  المشكلة  لحل  محاولة  بمثابة 
جديدة، فلقد كان األول من نوعه تحت رعاية 
للمساهمة  القضاة  دعي  حيث  المتحدة  األمم 
مفهوم  ولتطوير  لجهازهم،  النظام  إعادة  في 
خاص بالمسئولية القضائية من شأنه أن يكون 
رفع  َثم  ومن  القضاء،  استقالل  لمبدأ  مكماًل 
مستوى ثقة العامة في النظام القضائي كُكل. 
اللجان في كتاب  وقد وضعت توصيات هذه 
بعنوان »مباديء بانجلور للسلوك القضائي« 
الذي سوف انقل لحضراتكم هذا الجزء منه: 

)اللجنة عبرت كثيرا عن قلقها بشأن تكرار 

واتساع ظاهرة الفساد داخل السلطة القضائية 
الفساد  يتعدى  الذي  األمر  العالم،  أنحاء  في 
االقتصادي المتمثل في شكل اختالسات مالية 
أو رشاوي مقدمة للسلطة القضائية  نشاط قد 
يشجعه بالفعل انخفاض مرتبات القضاة(. وقد 
السلطة  اإلداري  الجهاز  أيضا  الفساد  يطول 
القضائية ) انعدام الشفافية، نظام الرشوة( أو 
بالمحاكمات  محابية  مشاركة  شكل  يتخذ  قد 
القضائية،  السلطة  لتسييس  كنتيجة  واألحكام 
أو االنتماءات الحزبية للقضاة أو كافة أنواع 
المناصرة القضائية. وهذا األمر خطير بشكل 
خاص حيث أنه من المفترض أن يكون القضاة 
يكونوا  وأن  أخالقية،  سلطة  القضاء  ورجال 
للمجتمع  يمكن  حيادية  ومؤسسة  ثقة،  محل 
حقوقه. اغتصاب  عند  إليها  الرجوع  بأكمله 

ومما يثير القلق أن الشعوب في بعض الدول 
فاسدة  كسلطة  القضائية  للسلطة  للنظر  تميل 
وهذا في الحقيقه يعد أمر جلل: إن انعدام الثقة 
وللتنمية  للديموقراطية  مدمر  أمر  العدالة  في 
كما أنه يشجع استمرارية الفساد. وهنا تكتسب 
عظمى.  أهمية  القضائية  األخالقيات  قوانين 
لحقوق  األوروبية  المحكمة  قانون  يؤكد  فكما 
يحققوا شرط  أال  يِجب  القضاة  فإن  اإلنسان، 
الحيادية فحسب بل أن ينظر إليهم كمحايدين؛ 
فما يهم هنا هو الثقة التي يِجب على المحاكم 
يمثلون  الذين  هؤالء  نفوس  في  تبعثها  أن 

أمامها في مجتمع ديموقراطي.( 



كان قد صرح ان اجليش املصري 
سيظل في اليمن 20 سنة أخرى!!

إسرائيل  استنزاف  بها  قصد 
كانت  احلقيقة  في  ولكنها 

استنزاف ملصر 

مسئوليته  من  يتنصل  ان  يريد 
يلبسها  ان  ويريد  يونية  عن هزمية 

بالكامل لعامر 

بقدر  شعبة  مصلحة  يهمه  ال 
امام  صورته  تلميع  من  يهمه  ما 

اجلماهير

وهي  اخلطة،  هذه  أثبتت  وقد   
سمي  ما  عليها  قامت  التي 
بحرب االستنزاف، فشلها الذريع، 
قامت  أنها  هو  بسيط  لسبب 

على افتراض خاطئ

عبد  اضطر   1967 سبتمبر  في 
الناصر الي سحب 20 ألف جندي 
من اليمن وهو ما يمثل نصف عدد 
تنفيذا التفاقه مع  قواته هناك وذلك 
كمحاولة  فيصل  السعودية  ملك 
ألنهاء الحرب في اليمن وقد اضطر 
تنظيم  إعادة  على  ليركز  ذلك  الي 
مع  جديدة  لحرب  استعدادا  جيشه 
إسرائيل بالرغم انه قبل حرب يونية 
الجيش  ان  صرح  قد  كان  مباشرة 
المصري سيظل في اليمن 20 سنة 
أخرى!!   وكان الجيش قد امضي 
سنوات  خمس  من  يقرب  ما  بذلك 
في مستنقع اليمن )راجع الحلقة رقم 
عبد  كان  اليمن(.  حرب  عن   41
الناصر قد قرر ان يستمر في شن 
عمليات عسكرية محدودة ضد قوات 
إسرائيل شرق القناة وهو ما أسماه 
ب »حرب االستنزاف« رغم قرار 
الذي  القتال  بوقف  المتحدة  األمم 
وافق علية. وقد قصد بها استنزاف 
كانت  الحقيقة  في  ولكنها  إسرائيل 
أخرى  ومرة  لمصر  استنزاف 
الذي  الناصر  عبد  رعونة  نرى 
تحذير  رغم  عواقبها  جيدا  يقدر  لم 
له  العسكريين  الخبراء  من  الكثير 
إسرائيل،  استفزاز  باالنتظار وعدم 
وان تقتصر العمليات الحربية على 
الدفاع فقط وصد أي هجوم إسرائيلي 
الجيش  يستعيد  حتى  يصبر  وان 
ويستطيع  القتالية  قدراته  المصري 
وان  خصوصا  البالد  عن  الدفاع 
تماما  مفتوحة  كانت  مصر  سماء 
امام الطيران اإلسرائيلي. يقول عبد 
العظيم رمضان في كتابه: »لم يكد 
الناصر  عبد  بين  الصراع  ينتهي 
والمشير عبد الحكيم عامر بالقضاء 
على األخير، حتى أخذ عبد الناصر 
يد  التي كانت في  السيطرة  يده  في 
فأصدر  عامر.  الحكيم  عبد  المشير 
في يناير196٨ القانون الذي يحمل 
على  والسيطرة  »القيادة  عنوان: 
والقوات  الدولة  في  الدفاع  شؤون 
يده  في  فأصبحت  المسلحة«00 

سلطات التصديق على حجم القوات 
التنظيمي  والتركيب  المسلحة 
والعمليات  الحرب  وخطط  لها، 
الخاصة  والقرارات  الحربية، 
باألسلحة  المسلحة  القوات  بتزويد 
والقرارات  الحربية،  والمعدات 
المسلحة،  القوات  بتطوير  الخاصة 
الحربية  وزير  مساعدي  وتعيين 
العامة  القيادة  أجهزة  ورؤساء 
التشكيالت والفرق واأللوية،  وقادة 
وترقية الضباط الى رتبة العقيد ومد 
مجالس  أعضاء  وتعيين  خدمتهم، 
المسلحة.  القوات  في  الحرب 
وزير  أصبح  القانون  لهذا  ووفقاً 
لرئيس  مباشرة  مرؤوساً  الحربية 
الجمهورية، وأصبح رئيس األركان 
الحربية،  لوزير  األول  النائب  هو 
وأصبحت مدة الخدمة المقررة لقادة 
المسلحة  للقوات  الرئيسة  األفرع 
أربع سنوات يجوز مدها سنة أخرى 
بقرار من رئيس الجمهورية. كذلك 
القوات  تنظيم  إعادة  عملية  شملت 
المسلحة  القوات  تقسيم  المسلحة 
جيوش«.     عدة  الى  المصرية 
ورغم انني ال اعتقد ان عبد الناصر 
لم تكن له السيطرة علي الجيش وال 
يمكن ألي باحث منصف ان يعتقد 
ان عبد الناصر لم تكن له السيطرة 
الكاملة على كل صغيرة وكبيرة في 
من  يتنصل  ان  يريد  ولكنه  الدولة 
ويريد  يونية  هزيمة  عن  مسئوليته 
وقادة  لعامر  بالكامل  يلبسها  ان 
الذين  كل  اسكت  ان  بعد  الجيش، 
ويمكن  حدث  ما  حقيقة  يعرفون 
عبد  ادعاءات  كذب  يفضحوا  ان 
يونية.   الناصر وتنصله من هزيمة 
عبد  ادعاءات  تدعيم  في  وزيادة 
سقوط  أعلن  فأنه  الكاذبة  الناصر 
التي  العسكرية  »بالطبقة  أسماه  ما 
كانت تحكم مصر« وقال في حديثه 
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 
يوم 16 فبراير196٨:«لقد سقطت 
أنها  تعتقد  كانت  عسكرية  طبقة 
الوطن  لحكم هذا  الشرعي  الوريث 
وقد  مقدراته«.   في  والتصرف 
الى  تعليمات  الناصر  عبد  أصدر 
الفريق فوزي إلعداد خطة بموجبها 
استعادة  المصري  الجيش  يستطيع 
اراضيه في ظرف 3 سنوات.  اعد 
الفريق فوزي خطة من عدة مراحل: 
1- الدفاع الخالص واستخدم له كلمة 
»الصمود«.  2- ثم يتطور »الدفاع 
الخاص« الى »دفاع إيجابي«  3- 
ثم   -4 نشط«  ايجابي  »دفاع  ثم 
الى  الجبهة  تنتقل  بحيث  مواجهة 

أن  قواتنا  وتستطيع  العدو،  جانب 
أعمالها  المبادرة في  تكون صاحبة 
قدرة  إلى  نصل  حتى  العدو،  ضد 
تحقق لنا بداية »معركة التحرير«.  
فوزي  محمد  أول  الفريق  ويقول 
المنشورة:  مذكراته  في  زهو،  في 
الرئيسية  الخطوط  عرضت  »أ 
لهذه الخطة االستراتيجية العسكرية 
على الرئيس عبد الناصر، ثم قمت 
المنعم  عبد  الفريق  الى  بتسليمها 
وكلفته  األركان،  رئيس  رياض، 
خطة  الى  تحويلها  ثم  بدراستها، 
األفرع  مهام  على  تشتمل  متكاملة 
الرئيسية للقوات المسلحة.«      وقد 
أثبتت هذه الخطة، وهي التي قامت 
عليها ما سمي بحرب االستنزاف، 
فشلها الذريع، لسبب بسيط هو أنها 
قامت على افتراض خاطئ هو أن 
يتحرك  سوف  االسرائيلي  العدو 
تكون  ولن  الفعل،  ردود  إطار  في 
يواجه  التي  الخاصة  مبادراته  له 
الى  ويحوله  المصري  الفعل  بها 
ردود فعل ايضاً!  وعندما بدأ العدو 
مبادراته بالفعل لم تجد القيادة العامة 
مبادرات أخرى تواجهه بها، فظلت 
في إطار ردود الفعل طوال ما سمي 
ويستطرد  االستنزاف.    بحرب 
الخبير  رمضان  العظيم  عبد 
إذا  أنه  الحقيقة  االستراتيجي: »في 
أن  أدركت  قد  العامة  القيادة  كانت 
يهدد  أن  يمكن  االسرائيلي  العدو 
المسلحة  القوات  بناء  إعادة  عملية 
كانت  المثلى  الخطة  فإن  بالتدخل، 
تقضي بعدم اعطائه الذريعة للتدخل، 
يقوم  وحتى  الجيش،  بناء  يتم  حتى 
للمراحل  بعملية تحرير سيناء وفقا 
االستراتيجية.   الخطة  حددتها  التي 
العكس  فعلت  العامة  القيادة  ولكن 
الدفاع  من  االنتقال  بخطة  تماماً 
السلبي إلى الدفاع اإليجابي فالدفاع 
اإليجابي النشط!  فكل هذه المراحل 
جميعها كانت دعوة صريحة للعدو 
للتدخل وإجهاض عملية اعادة بناء 
الجيش أواًل بأول.  وهو ما سوف 
نرى أنه سوف يحدث بالفعل! ويؤثر 
فتتأخر  سيناء،  تحرير  عملية  على 
حتى أكتوبر 1973.  ومع ذلك فقد 
في  النظر  إعادة  الممكن  من  كان 
الخطة في مرحلتها األولى، عندما 
تبدت ردود فعل العدو الشرسة التي 

تنطوي على مبادرات جريئة، 
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في  األكوان  رب  لميالد  عجباً 
صوره جسديه متخذاً شكل االنسان 

و مولوداً كمثلنا نحن البشر 

القديم  العهد  في  األنبياء  تنبأ  فقد 
ّعن ذلك الحدث قبل الميالد باالف 

السنين .

أدم  منذ  طويال  االنتظار  كان  و 
آتي  ان  الي  و  سقوطه  و  االول 
المسيا المنتظر ليخلص البشريه من 
من  الجميع  توارثها  التي  الخطيئة 

آدم

فكان القرار هو التجسد و الميالد 
نعم!!!! عجبا لذلك كل العجب .

التمهيد  هو  االلهي  الترتيب  فكان 
عن طريق

الي  الرساله  حملوا  الذين  األنبياء 
ذلك  عن  لالعالن  البشريه  كل 

الميالد العجيب

و بعد مرور السنوات كانت هناك 
عذراء من اليهوديه تعيش مع شيخ 
من  خروجها  بعد  يرعاها  كبير 
الكتمال  الرب  استخدمها  و  الهيكل 

حدث الميالد العجيب .

تجد  لم  أيامها  اكتملت  ان  بعد  و 
مكاناً لوضع مولودها 

نعم !!! عجبا و عجباً فلم يجد رب 
الحيوان  معيشه  مكان  اال  األكوان 

ليولد فيه.

و كان ابطال المشهد كثيرون االم 
التي حبلت بال زرع بشر و الشيخ 
الذي كان بدوره راعيا لالم و طفل 

المزود .

و ايضا النجم الذي ارشد المجوس 
و  الشرق  أقصي  من  القادمون 
أرشدهم  ان  بعد  أتوا  الذين  الرعاه 

المالك لمكان الطفل . 

و مجموعه من حيوانات المزود

رعاه  و  نجما  و  مالكا   !!! عجبا 
ومجوس و حيوانات تجمعوا حول 

طفل المزود .

لم يعد يهم المكان او الزمان فكان 
األهم هو الحدث .

ان  نستطيع    ، ذلك  كل  بعد  فهل 
طفل  حول  ايضا  نحن  نجتمع 

المزود؟

هل نستطيع ان نسير طريقا طويال 
وراء النجم للوصول لطفل المزود؟

هل لدينا طاقه للسهر كالرعاه حتي 
يأتي المالك فيأخذنا لهناك ؟؟

أم ان انشاغالنا بأمور الحياه اخذنا 
بعيدا عن حضور الميالد العجيب ؟

ترك الجميع كل شئ فمنهم من تبع 
النجم و منهم من تبع المالك و منهم 
جلس  من  منهم  و  الهدايا  قدم  من 

تحت اقدام الطفل الجميل

فها هو النجم ينتظر 

و ها هو المالك ينتظر 

و ايضا الطفل هناك ينتظر 

فهل سنذهب الي هناك ؟؟؟؟

هل سنقدم قلوبنا هناك ؟؟؟

هل سنجلس هناك ؟؟؟؟

ام سنتجاهل الحدث ألننا مشغولون 
دائما و ابدا بأشياء باليه 

ام سنؤجل الذهاب للعام القادم ؟؟؟

نحيا  ان  انا  و  انت  تضمن  هل  و 
للعام القادم ؟؟؟

من  اتي  المزود  طفل  كان  فان 
التأجيل  فلماذا   . اجلي  اجلك و من 

او التجاهل ؟؟؟

فلنذهب االن !!!

و االن و ليس غداً !!!

المزود  طفل  ليسكنها  قلوبنا  لنفتح 
بيت  في  يولد  ان  رضي  الذي 

الحيوان .

و لندعوه ان يقبل الي قلوبنا ليولد 
فيها مثلما رضي ان يولد في مزّود 

الحيوانات .

ربي و الهي اقدم لك قلبي لتسكن 
فيه االن

نعم ! ادعوك االن و ليس غداً فأنا 
ال أضمن ان احيا للغد .

فهل تقبل دعوتي ؟؟

يضئ  ان  المزود  طفل  يقبل  هل 
ظالم  اضاء  مثلما  قلبي  ظالم 

المزود؟

يسكن  ان  المزود  طفل  يقبل  هل 
قلبي الذي امتالء بالخطايا ؟

االن و ليس غداً 

وان كان الحدث عجيباً فليكن ايضا 
قبول الدعوه عجيبا . فها هو الحدث 
يتكرر و لكن مع اختالف الزمان و 

المكان .

الزمان هو االن هو اليوم 

والمكان هو قلبك و قلبي 

نعم ! 

و كان ميالده عجيبا 

و سيظل ميالده عجيبا 

لتكن  و  قلوبنا  داخل  االن  ميالده 
قلوبنا هي المزود 

آمين
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و كان ميالده عجيبًا

نيفني سامى
عبد الناصر بنت احلقيقة والتضليل )93(

نفس األخطاء تتكرر 

ادوارد يعقوب



روحيات6
طريق الريح

د. روز غطاس

اختبرنا االسابيع الماضية قوة وجبروت ذلك الشيء 
الذي ال نراه في شكل ملموس لكن نالحظ اثاره وقوته 
وهو الريح او الهواء المتحرك بقوة دافعة غير مادية 
اخري  وتارة  بالماء  محملة  تكون  فأحيانا   ، الشكل 
سجله  بمصر.  الخماسين  رياح  مثل  والرمال  بالتراب 
ينفخ  كشخص  ومخطوطاتهم  رسومهم  في  القدماء 
الهواء في صورة خطوط دائرية متموجة او مستقيمة 

فتطرحه  شخص  او  شجرة  تخبط 
ارضا. كما ترسم وجهه) بورتريه(  
وقد انتفخت جنبات وجنتيه من كمية 
تخلع  فالريح  فيها.  المحشوة  الهواء 
االشجار من جذورها او البيوت من 
وجهك  علي  تصفعك  او   ، اساسها 
بلطمات متالحقة او مثل تلك القصة 
السينما  التي كثيرا ما شاهدناها في 

كرواية عالمية« ذهب مع الريح »حيث خسر الفرد كل 
شيء في عاصفة شديدة اطاحت بالزرع والضرع كما 
يقولون او في مهب الريح ابتلعت االشخاص لتطرحهم 
في مكان بعيد قتلي. وعندنا بالشرق مثل يتداوله العامة 
» ايه يأخذ الريح من البالط؟« حيث ان البالط املس 
والريح من واجبها ان تأخذ شيء فال تحصل اال علي 
الهواء ذاته المحملة به.  والكتاب المقدس وصف وشبه 
الرب  قال  كما  الريح.  تعبير  مستخدما  القدس  الروح 
يسوع: » الريح تهب حيثما تشاء ونسمع صوتها هكذا 
الروح القدس«) يوحنا 3 : ٨ (. نحن ال نعرف طريق 
الريح او مسارها )جامعة 11 : 9 (. هكذا اقترن تعبير 
الريح والروح الن كالهما ال نراه لكن نشعر ونلمس 
وجوده وكثيرا ما يكون مصحوبا بتغيير، فالتالميذ عند 
القدس عليهم بعد صعود الرب يسوع  انسكاب الروح 
وكالم  نار  والسنة  ريح  بهبوب  اقترن  يوم  بخمسين 
بلغات كثيرة، ثم صحب ذلك معجزات وآيات تابعة لهذا 

السكيب. فللروح القدس ثمر) غالطية 5 : 23 ( محبة-
اناة-صالح-ايمان- فرح-سالم-طول 

مزمور  لطف.   – تعفف  وداعة- 
تطيع  الريح  ان  يخبرنا   ٨  :  14٨
كلمة الرب االله وهذا ما حدث ايضا 
بالفعل مع الرب يسوع المسيح عندما 
انتهر الريح فسكنت وتعجب التالميذ 

ان الريح والبحر يطيعانه ويسمعون كلمة امره )مرقس 
اكده سفر االمثال عندما وصف  4 : 39 (. وهذا ما 
الرب االله قائال:« من صعد الي السموات ونزل؛ من 
جمع الريح في حفنته؛ من صر المياه في ثوب؛ من ثبت 
جميع اطراف االرض)امثال 30 : 4(. فالرب عندما 
هرب ايليا لم يكلمه في الزلزلة او الريح بل من خالل 
الصوت الهادئ ) ملوك االول 19 : 11(. كما يشرح 
الرسول يعقوب الصالة بإيمان يجب ان تكون واثقة 
فال يكون االنسان مثل موج البحر الذي تخبطه الرياح 
وتدفعه )يعقوب 1 : 6(. تكلم الرب يسوع عن يوحنا 
الناس ان يروا : قصبة تحركها  المعمدان ماذا يريد 
الريح ) متي 11 : 7 ( . لكن يوحنا تكلم عن المسيح 
فقال للجميع: »انا اعمدكم بماء ولكن يأتي من هو اقوى 
مني الذي لست اهال ان احل سيور حذائه. هو سيعمدكم 
بالروح القدس ونار«) لوقا 3 : 16 (. ريح ونار؛ ريح 
ترفع االتربة واالقذار واوراق الشجر لتكتشف عزيزي 
حقيقتك ونار تحرق كل ما كان قذر وغير مثمر، حيث 

بثمر  يأتي  ال  غصن  كل  ان 
النار.  في  ويطرح  يقطع 
المزمور  كاتب  ترنم  لذلك 
قائال: لتكن اقوال فمي وفكر 
رب  يا  امامك  مرضي  قلبي 
صخرتي وولي، احبك يا رب 
يا قوتي، يا من ترسل الريح 
الريح  خالل  ومن  لتنظفني 

بعد كل  التربة وغالبا  لتقع في  بذور االشجار  تتحرك 
ريح امطار ومياه تأتي بالثمر المتكاثر ثالثون وستون 
ومائة. يا ربي نحتاج ريح الروح القدس لينقي شعبك 

فيعرف طريقك.

لبيب رزق فى 27  يونان  ُولد 
على  حصل   .1933 أكتوبر 
من  التاريخ  قسم  اآلداب  ليسانس 
كلية اآلداب – جامعة عين شمس 
عام 1955، ثم ماجستير التاريخ 
شمس  عين  جامعة  من  الحديث 
التاريخ  ودكتوراه   ،1963 عام 
السودان  تاريخ  )عن  الحديث 
الُمعاصر( من جامعة عين شمس 

عام 1967.
مدرساً  الوظيفية  حياته  بدأ 
السلك  فى  وتدرج   ،1967 عام 
أستاذ  درجة  حتى  األكاديمى 
فى  الحديث  التاريخ  قسم  ورئيس 
شمس  عين  جامعة  البنات  كلية 
 ،)1979  –  1969( الفترة  فى 
عام  متفرغاً  أستاذاً  وأصبح 
البنات  كلية  فى  عمله   .1993
مدرسة  تشكيل  فرصة  له  أتاحت 
فركز  رؤيته،  وفق  تاريخية 

أساسيين:  محورين  على  فيها 
المؤسسات كاألحزاب والوزارات 
والجمعيات وغيرها، والشخصيات 
مصر  تاريخ  واستكمل  العامة. 
مئات  على  اإلشراف  خالل  من 
والدكتوراه،  الماجستير  رسائل 
جنباً  الرسائل  هذه  وضعت  فإذا 
نهاية  فى  وجدتها  جنب  إلى 
لمصر  تاريخية  »موسوعة  األمر 

المعاصرة«.
كانت هذه الرسائل وموضوعاتها 
»سيمنار«  فى  نقاش  محل 
جامعة  البنات  كلية   Seminar
عين شمس، الذى أسسه د. يونان 
فى  يجلس  كان  رزق،  لبيب 
الذين  تالمذته،  ليناقش  السيمنار 
مشروعات  من  لديهم  بما  يدلون 
فكان  جديدة،  أبحاث  أو  بحثية، 
الباحثين  اهتمام  محل  السيمنار 
المصريين والعرب واألجانب، لما 
تميز به من حرية النقاش وتداول 

األفكار.
رزق  لبيب  يونان  د.  قرأ  لقد 
يقدم  لكى  تحيز،  دون  التاريخ 
عن  مختلفة  بقراءة  التاريخ  لنا 
غيره  عن  مجدداً  كان  اآلخرين، 
نفسه  مع  صادقاً  المؤرخين،  من 

وقرائه.
من األدوار الوطنية المهمة التى 
أضطلع بها د. يونان لبيب رزق، 
شغله  أثناء  به  قام  الذى  الدور 
المصرى  الدفاع  هيئة  عضوية 
 ،19٨٨ عام  »طابا«  قضية  فى 
حيث كان دوراً حاسماً فى إعادتها 
لمصر من خالل الوثائق التاريخية 
والصور التى قدمها للجنة التحكيم 
ملكية  قاطع  بشكل  ُحسمت  والتى 
سيناء.  فى  المنطقة  لهذه  مصر 
أيضاً  الوطنية  أدواره  ومن 
عضوية الوفد المصرى فى مؤتمر 
مدريدعام 1990، وعضوية الوفد 
مع  المفاوضات  فى  المصرى 
»حاليب«  قضية  حول  السودان 

خالل عامى 1992، 1993م.
رزق  لبيب  يونان  للدكتور 
التاريخ،  فى  مؤلفاً   40 من  أكثر 
الحياة  ديوان  »من  أهمها:  من 
عدة  منه  وصدرت  المعاصرة« 
إصدار  فى  واستمر  مجلدات 
مجلداته من عام 1995 حتى عام 
فى  الحزبية  »الحياة  200٨م، 
مصر فى عهد االحتالل البريطانى 
فى  الصحافة  »حرية   ،)1970(
وحتى   177٨ عام  من  مصر 

قرأت لك 
جنوى غاىل

ثق أن اهلل سيستخدم هذا ملنفعتك
By Glenda

هللا خير وصالح في كل االوقات 
وفي كل شئ , وهذا صحيح بالتأكيد 
ولكن   , إنه صحيح  تعرف  وأنت 
أنت االن فقط وفي الوقت الحالي  
ال تشعر بهذا , بينما تمر عاصفة 
, وتتسأل هل  مستعرة في حياتك 
يالحظ هللا هذا ؟ هل يالحظ الرب 
أن االمواج تتحطم فوق رؤسنا ؟  
القارب   بانقالب  تهدد  الرياح  وإن 
وأرساله الي العمق ؟ وهل يشعر 

إننا نغرق ؟

عن  نقرأ  المقدس  الكتاب  في 
حدثت  طبرية  بحر  علي  عاصفة 
في نهاية يوم طويل بعد أن أقترح 
الرب يسوع علي تالميذه ان يذهبوا 
الي الشاطئ االخر للبحيرة  مرقس 
4-27, وبمجرد أن غادر القارب 
في  يسوع  الرب  جلس  الشاطئ 
المؤخرة ونام , وبعد فترة وجيزة 
ودون سابق إنذار بدأ بحر الجليل 
المفاجئة[  بالعواصف  المعروف   [
وتعالت   , القارب  حول  يحتدم 
مهددة  القارب  فوق  االمواج 
يسوع  الرب  يزال  وال   , بإغراقه 
ينام بسالم , وأخيرا أيقظ التالميذ 
يسوع وهم في خوفا علي حياتهم 
وسألوه : »أال يهمك إننا نغرق ؟«  
الرياح  وإنتهر  ووقف  يسوع  فقام 
وقال للبحر أسكت واهدأ , فصار 
هدؤا عظيما , وقال يسوع لتالميذه 
: ما بالكم خائفين  هكذا ؟ كيف ال 
إيمان لكم ؟ لم تكن هذه العاصفة 
 , التالميذ  إيمان  لتعزيز  سببا  اال 
واراد الرب يسوع ان يعلم تالميذه 
ومستعدا  دائما  معهم  سيكون  انه 
لالجابة كلما دعوه , السيد السيح له 
المجد كان هناك إلنقاذ تالميذه وهو 
هنا أيضا معنا في وسط العاصفة 
قد يستخدم هذه  لنا  المحب  , وهللا 
العواصف والصعوبات في حياتنا 
ليعلمنا دروسا كثيرة منها :1- أن 
نقترب منه أكثر فهو اكثر بكثير من 
خالق يسكن بعيدا عنا – هللا يريد 
تواجه  وانت  هنا  معك  يكون  أن 
صراعات الحياة – دعونا إذا بثقة 
ونتلقي  النعمة  عرش  من  نقترب 
في  للمساعدة  نعمة  ونجد  الرحمة 
للرب  قلبك  فافتح   , الحاجة  وقت 
واذهب الي مخدعك وصلي له 2- 
أن  العاصفة  هذه  من  يريد هللا  قد 
يقويك روحيا : فكلما كنت روحيا 
مواجهة  في  أقوي  تكون  سوف 
يجعلنا  أن  يريد  – هللا  العواصف 
معركة  لخوض  مستعدين  جنودا 
االيمان فصلوا بجرأة وقفوا أقوياء 

في   «  3-13٨ مزمور  اليمانكم 
فيه لك أجبتني  الذي صليت  اليوم 
»  3- قد يريد هللا من هذه العاصفة 
 – باالخرين  الرحمة  يعلمك  ان 
به  نشعر  ما  يعرف  يسوع  فالرب 
واختبر   , منا  واحدا  صار  النه 
معاناتنا وهو يعرف ان الصعوبات 
مع  تعاطفنا  من  ستزيد  حياتنا  في 
االخرين وتقول االية في 1 بطرس 
3-٨ » كونوا جميعا متحدي الرأي 
 , أخوية  بحس واحد وذوي محبة 
عن  مجازين  غير  ولطفاء  شفقاء 
شر بشر او عن شتيمة بشتيمة , بل 
بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا 
دعيتم لكي ترثوا بركة » فمد يدك 
وعرفهم  يعانون  الذين  أولئك  الي 
بالمسيح الذي يهدئ العواصف 4- 
ان  العاصفة  هذه  من  هللا  يريد  قد 
يزيد صبرك واحتمالك : فالرضيع 
يبكي بمرارة علي كل شئ يزعجه 
, ونحن نفعل نفس الشئ في كثير 
ان  هللا  من  ونريد   , االحيان  من 
لنا  ويلبي  إنزعاجنا  مع  يتعامل 
 , الحال   وفي  بسرع  أحتياجاتنا 
ولكن هللا يطلب منا أن ننتظر وأن 
غالبا  ,واالنتظار  صبرنا  يطول 
النفسنا  صالحة  هبة  عنه  ينتج  ما 
إنتظارا   «  1-40 مزمور  ويقول 
وسمع  الي  فمال  الرب  أنتظرت 
صراخي » فاسأل هللا ان يعطيك 
مهما  تنتظره –  أنت  بينما  السالم 
قوة  ومدي  شرسة  العاصفة  كانت 
فاهلل  المياه  عمق  ومدي  االمواج 
هناك معك علي أستعداد الستخدام 
العاصفة ألغراض قيمة في حياتك 
] كل غصنا  في الكرمة ياتي بثمر 
ينقيه ليأتي بثمر أكثر [ أنت لست 
يري  الرب   , معاناتك  في  وحدك 
عند  تالميذه  مع  فعل  وكما  تعبك 
الي  بأمان  سيحملك  طبرية  بحر 
شاطئ النجاة . ونحن نعرف  ونثق 
وضعنا  علي  يعتمد  ال  سالمنا  إن 
الحالي بل علي هللا الذي ال يتغير 
والذي نثق فيه والذي سيظل أمينا 
وهو الذي يقوي إيماننا وينقذنا من 

العواصف .
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)88( د. يونان لبيب رزق )1933 – 2008 (

عام 1924 )1973(، األحزاب المصرية قبل الثورة )1977(، مصر 
 ،)197٨( األسود  والكتاب  الوفد   ،)1977( الثانية  العالمية  والحرب 
األصول التاريخية ومسألة طابا )دراسة وثائقية( )19٨3(، طابا قضية 
العمر )19٨9(، قراءات تاريخية على هامش حرب الخليج )1991(، 
فهمى  الرحمن  عبد  مذكرات   ،)1992( النور  عبد  فخرى  مذكرات 

.)1993(
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األمرية اجلوهرة بنت فهد بن حممد  
والتعليم العربي !!
بقلم عبدالواحد محمد

ليست امرأة عربية تقليدية لكونها أميرة من 
األسرة المالكة السعودية بل هي امرأة وهبت 
التي   الحياة  قوانين  وفق  والتعلم  للعلم  نفسها 
عن  أصيل  إبداعي  هو  ما  كل  منها   نهلت 
عشق لمغناطيسية اللغة العربية الذاخرة بكل 
الذي  البديع  والحضاري   التراثي  المكنون 
أكدته كل شواهد سيرتها الذاتية النابضة بالعلم 
وهي الحاصلة علي  درجة  دكتوراه الفلسفة 
في اآلداب علوم اللغة العربية تخصص نحو 

العاصمة  في  التربية  كلية  من  عام 1403 هجرية  وصرف 
السعودية الرياض !!

البناء  في  اإلستراتيجي  العربية  اللغة  بدور  منها  إيمانا 
لتكتب  العولمة  عصر  تحديات  كانت  مهما  واإلبداع  والتقدم 
فلسفة  محمد  بن  فهد  بنت  الجوهرة  الدكتورة  األميرة  سمو 
أخري تنبض باإليمان الحقيقي لقيمة علم اإلدارة عندما صدر 
اإلدارة( في حياتي مع  ) محطات  الذي حمل عنوان  كتابها 
)كداللة ال تقبل جدل في حياة امرأة عربية غير تقليدية لها بعد 
بناء  اإلدارة علم وفن ومنظومة  لكون  نظر في عالم مفتوح 
التحديات  كل  مالمسة  مغناطيسية  من  والكثير  الكثير  تعطي 
بمنطق وشفافية ومهارات قابعة في الوجدان لذا كانت سمو 
األميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد قيمة في عطاءها 
الذاخر بكل روافد الثقافة العربية  األصيلة التي حطمت الكثير 
نالت  تقدمت بورقة بحثية  التقليدية عندما  القيود  والكثير من 
وطنها  وفي  العربية  واألكاديمية  العلمية  الدوائر  كل  اهتمام 
السعودية  في  البنات  )تعليم  وهي  السعودية  العربية  المملكة 

منذ تأسيسها(

الجوهرة  الدكتورة  األميرة  سمو  فيها  كشفت  آليات  وفق 

للمرأة   النسائي   التعليم   قيمة  فهد عن  بنت 
العربية السعودية والتي سطرت اليوم  بحق 
إبداعات علمية وأدبية واجتماعية واقتصادية 
وفق إستراتيجيات الثقافة  العربية السعودية 
في  المرأة  لحياة  المعرفي  للتطور  المواكبة 
وتقاليد   وعادات  عربي  بفكر  لكن  العالم  
إنها  السعودية  المرأة   قيمة علم  دعمت من 
الدكتورة  األميرة  سمو  حياة  في  محطات 
الجوهرة بنت فهد وهي تعانق قمم العلم منذ 
ونذكر  وطنها  في  القيادية   المناصب  من  العديد  تبوأت  أن 

بعض منها  بأن شغلت مديرا لجامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن وتركها  كل آثر نبيل 
في حياة الطالبة السعودية التي تسلحت بالعلم 
والشخصية القوية التي مكنتها  اليوم من اقتحام 
كثيرا من مجاالت العمل والتربية والبناء كما 
شغلت منصب عميدة  كلية التربية للبنات في 
الرياض . وهي اآلن عضو فاعل في اللجنة 
المسجد  لرواد  االستشارية  للجنة  النسائية 
الفاعلة في خدمة  اللجان  الحرام والعديد من 

المرأة العربية كما قدمت منذ أيام قليلة عبر منصات التعزيز 
اإللكتروني )زوم (أمسية هامة حملت عنوان حوكمة التعليم 
التعليم  بشكل عام  وفق   المستقبل   اإللكتروني واستشراف 
آليات ومعطيات  عصر ومدي أهمية دور التعليم اإللكتروني 
في النهوض بالحاضر التعليمي بعيدا عن الكتاب التقليدي وفق 
األمسية  تلك  انعكست  مما  العولمة  وتحديات  العصر  آليات 
علي العديد من الدوائر اإلعالمية والثقافية واألكاديمية  التي 
كانت علي مقربة من تلك األمسية اإللكترونية وفق االلتزام 
والتفاعل  باإليجاب  لجائحة كورونا   االجتماعي    بالتباعد  

النخب   من  المداخالت  وكم  والتربوي   والفلسفي  الفكري  
بحق  كانت  التي  األمسية  تلك  نظرا ألهمية  العربية  المثقفة  
سمو  علم  وغزارة  وشفافية  عفوية  بكل  العقل  عنان  تالمس 
بنت  الجوهرة  الدكتورة  األميرة 
دوما  تكتب  التي  محمد  بن  فهد 
تواضع  بكل  العلم  خطابات  أرق 
وزمام  المعرفة  جمال  امتلك  من 
امرأة  فكانت  غرور  بال  القيادة 
زمن  في  تقليدية  غير  عربية 
اإلنترنت وكل هاالت تجد الرفض 
من البعض بل الكثير لكنها تخطت 
أن  تؤمن  ألنها  كثيرة  سلبيات 
الثقافة العربية ثرية بكل حضور  وريادة مهما كانت فلسفة 
بنت  الجوهرة  الدكتورة  األميرة  لتحتل سمو   . الديار  عولمة 
مصر  في  العربية  المرأة  لدي  كبير  رصيد  محمد   بن  فهد 
البحثية  العديد من األوراق  بقيمة  العربي  والخليج والمغرب 
التي قدمتها علي منصات  التعليم الجامعي في حضور كثيف 
امرأة  أنها  يكتب  ومازال  كتب  وإعالم  وأساتذة  طالب  من 
عربية غير تقليدية  بكل عطاءها العلمي  والخيري والثقافي 
واإلنساني  الذي حفر علي  قلوب تهفو دوما إلي لقاءها  إلي 
أيدي تمتد بحب لمصافحتها   وعقول  تنتظر منها دوما الجديد 

والمبتكر !!

جنسا. أجل خالص  من  الكلمة  تجسد هللا  لقد 
وكما تعلمنا الكنيسة والكتاب المقدس.

نعرفهم عن  أن  نقاط هامة يجب  اربع  فهناك 
تجسد الرب في عيد الميالد المجيد نذكرهم.

وهي
الدافع الي التجسد.

سبب التجسد.
هدف التجسد

بركات أو نتائج التجسد.
اوال سبب التجسد 

السبب هو سقوط اإلنسان وكسره لوصية هللا 
بعد  كانت  التجسد  عن  نبؤة  أول  أن  ونالحظ 

سقوط اإلنسان مباشرة كانت:
َنْسلِِك  َوَبْيَن  اْلَمْرأَِة،  َوَبْيَن  َبْيَنِك  َعَداَوًة  َوأََضُع 
َتْسَحِقيَن  َوأَْنِت  َرْأَسِك،  َيْسَحُق  ُهَو  َوَنْسلَِها. 

َعِقَبُه«. )تك 3 : 15(
الكنيسة  وشرحتها  فهمتها  كما  النبؤة  وهذه 
كانت عن التجسد وفداء المسيح على الصليب 

وقد كانت بعد السقوط مباشرة.
إذن سبب التجسد هو خطية اإلنسان وما تبعها 
من عقوبة ونتيجة مثل حكم الموت - الهالك 
كان  لذلك  البشرية  الطبيعة  فساد   - االبدي 
التجسد لخالص اإلنسان من كل نتائج وتبعات 

السقوط.
ثانيا الدافع الي التجسد

الدافع الي التجسد هو محبة هللا لإلنسان.

اإلنسان  تريد هالك  لم  التي  المحبة هي  فهذه 
بعد سقوطه في الخطية واستحقاقه حكم الموت 
االبدي  أو  الروحي  أو  الجسدي  الموت  سواء 

وفقد اإلنسان الخلود في الحياة األبدية.
وكما قال رب المجد لنا

ألنه هكذا احب هللا العالم....
لخالص  تجسده  الي  الدافع  هي  هللا  محبة 

اإلنسان.
ثالثا هدف التجسد 

بموته  هللا  صنعه  الذي  اإلنسان  خالص  هو 
على الصليب فهدف التجسد االلهي هو الفداء 
خالصه  اإلنسان  خالص  هو  القداس  وهدف 
سلطان  ومن  الهالك  ومن  الموت  حكم  من 

الخطية..
اَعِة؟. َولِكْن أَلْجِل  ِني ِمْن هِذِه السَّ  أَيَُّها اآلُب َنّجِ

اَعِة )يو 12 : 27( هَذا أََتْيُت إِلَى هِذِه السَّ
أيضا

أَلنَُّه هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، 
لَُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه،  يُْؤِمُن  َمْن  ُكلُّ  َيْهلَِك  اَل  لَِكْي 

اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة. )يو 3 : 16(
أيضا

الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجِل َخَطاَياَنا، لِيُْنِقَذَنا ِمَن اْلَعالَِم 
يِر َحَسَب إَِراَدِة هللاِ َوأَِبيَنا، )غل  ّرِ اْلَحاِضِر الّشِ

)4 : 1
الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجلَِنا، لَِكْي َيْفِدَيَنا ِمْن ُكّلِ إِْثٍم، 
أَْعَمال  ِفي  َغيُوًرا  ا  َخاصًّ َشْعًبا  لَِنْفِسِه  َر  َويَُطّهِ

َحَسَنٍة. )تي 2 : 14(

التجسد االهلي 
 السبب - الغاية - اهلدف والنتيجة

    عصام نسيم

وكما قال القديس اثناسيوس 
في كتابه تجسد الكلمة :

 ولما كان من الواجب وفاء 
الدين المستحق على الجميع 
اذ كما بينا سابقا كان الجميع 
مستحقين الموت فالجل هذا 
بيينا  المسيح  جاء  الغرض 
كثيرة  براهينا  قدم  وبعدما 
على الوهيته بواسطة اعماله 
ذبيحته  قدم  فانه  الجسد  في 
هيكله  فاسلم  الجميع  عن 
للموت عوضا عن الجميع.(

القديس  عبارة  ونالحظ 
هذا  ألجل  اثناسيوس 

الغرض.
بركات  أو  نتائج  رابعا 

التجسد.
ما اكثر البركات التي وهبها 

هللا لنا من خالل التجسد
الموت  حكم  من  الخالص 

والهالك االبدي.
فقدها  التي  األبدية  الحياة 

اإلنسان بسقوط ابونا ادم.
....

لكي ال يهلك كل من يؤمن به 
بل تكون له الحياة األبدية.

غفران الخطايا سواء الخطية 
الجدية أو الخطايا الشخصية  
وايضا الطبيعية الجديدة من 

خالل المعمودية.
اْعَتَمْدتُْم  الَِّذيَن  ُكلَُّكُم  أَلنَّ 
اْلَمِسيَح:  لَِبْستُُم  َقْد  ِباْلَمِسيِح 

)غل 3 : 27(
واحدة  بمعمودبة  نؤمن 

لمغفرة الخطايا.

َمْدُفوِنيَن َمَعُه ِفي اْلَمْعُموِديَِّة، 
َمَعُه  أَْيًضا  أُِقْمتُْم  ِفيَها  الَِّتي 
ِبإِيَماِن َعَمِل هللاِ، الَِّذي أََقاَمُه 

ِمَن اأَلْمَواِت.
اْلَخَطاَيا  ِفي  أَْمَواًتا  ُكْنتُْم  َوإِْذ 
َوَغلَِف َجَسِدُكْم، أَْحَياُكْم َمَعُه، 
ُمَساِمًحا لَُكْم ِبَجِميِع اْلَخَطاَيا، 

)كو 2 : 13(
من  المسيح  بالسيد  االتحاد 
خالل سر االفخارستيا الذي 

أسسه الرب ليلة صلبه.
اصبحنا  باالفخارستيا  فنحن 
الخطايا  غفران  ننال 
خالل  من  نتحد  أن  وايضا 
الرب  يجسد  االفخارستيا 
ودمه بل وننال الحياة األبدية 
وهو  المسيح  في  والثبات 

يثبت فينا.
َوَيْشَرْب  َجَسِدي  َيْأُكْل  َمْن 
َدِمي َيْثبُْت ِفيَّ َوأََنا ِفيِه. )يو 

)56 : 6
بالتجسد أيضا عاد ادم وبنيه 
األولى.وكما  رتبته  الي 

نصلي في التسبحة.
سر  حزين  هو  بينما  ادم 
االي رئاسته  أن يرده  الرب 
العذراء  من  جسديا  اشرق 
بغير زرع بشر حتى خلصنا   

) ثؤطوكية يوم االثنين 1(
أيضا

مدينة  لحم  لبيت  السالم 
االنبياء التي ولد فيها المسيح 
ادم  يرد  لكي  الثاني  ادم 
الي  الترابي  االول  االنسان 
يوم  )ثؤطوكية  الفردوس  

االثنين 7(

التجسد  بركات  من  أيضا 
يكون  وكما  المصالحة 

معلمنا بولس الرسول :
اْلَمِسيِح  ِفي  َكاَن  هللاَ  إِنَّ  أَْي 
لَِنْفِسِه،  اْلَعالََم  ُمَصالًِحا 
َخَطاَياُهْم،  لَُهْم  َحاِسٍب  َغْيَر 
َكلَِمَة  ِفيَنا  َوَواِضًعا 
اْلُمَصالََحِة. )2كو 5 : 19(

أيضا  بالنجسد عرفنا محبة 
التعاليم  وعرفنا  لنا  هللا 
السامية التي عرفنا بها رب 
الرب  اعطانا  كذلك  المجد 
المثالي  النموذج  بتجسده 
الذي نقتدي به في حياتنا من 

خالل حياة رب المجد.
أََنا  َكَما  ِبي  ُمَتَمثِّلِيَن  ُكونُوا 
 11 )1كو  ِباْلَمِسيِح.  أَْيًضا 

)1 :
الي جانب العديد والعديد من 
التي  التجسد  ونتائج  بركات 
اال  ننالها  أن  ممكن  نكن  لم 

بنجسد هللا الكلمة.
من  العديد  هناك  بالطبع 
الكتاب  من  سواء  الشواهد 
أو  اآلباء  تعاليم  أو  المقدس 
اقتبسنا  ولكننا  الليتورجيا 
هذه  إليضاح  فقط  القليل 

المفاهيم حول التجسد.
أمامنا  يكون  أن  يجب  إذن 
ونحن  األربعة  النقاط  هذه 

نتحدث عن التجسد.
الهدف  والغاية  السبب 

والنتيجة.



مشهوره بسبب وجود عدد كبير من 
او  الشرايح  ومنتجي  مطوري 
الدائره  »او  السيليكونيه  الرقاقات 
المتكامله« وحاليا تضم هذه المنطقه 
جميع اعمال التقنيه العاليه... لدرجه 
مرادفا  اصبح  المنطقه...  اسم  ان 
نفسها...  العاليه  التقنيه  لمصطلح 
وادي السيليكون... برضه من كتر 
شهرة هذه المنطقه...اتعمل مسلسل 
كوميدي اسمه » وادي السيليكون....  
ويتكون  جدج  مايك  تاليف  من 
 ٨ من  للمسلسل  األول  الموسم 
نص  مدتها  حلقه  كل  حلقات... 
عن  المسلسل  يحكي   ساعه..  
موسيقي خجول 
يعمل  ومنعزل 
شركة  في 
كبيره  انترنت 
»هولي  تسمي 
» هذا الشخص 
برنامج  بتطوير  قام  المنطوي  
علي  عرضه  وبعد  موسيقي 
مبرمجين في شركة هولي... وكان 
منه...  بالشركه  العاملين  فعل   رد 
ان   الي  الشديدة...  السخريه  هو 
ان  المبرجين  هؤالء  يكتشف 
البرنامج يحتوي علي بيانات ثوريه 
السيليكون...  بتقنية  مضغوطه... 
وتتوالي االحدات بتطوير التطبيق... 
الخجول...  الموسيقي  وحصول 

مجين   لمبر ا و
ماليين  علي 

من 
الدوالرات... 
كانت  كده  دي 
بسيطه...  نبذه 
عالم  من 
 . . . ئك شا

ومتشعب واسع... ولو سيبنا من كل 
وسيبنا  فات...  اللي  السابق  الكالم 
وادي  وال  السيليكون...  وادي  من 
نسال  تاني  من  ورجعنا  الملوك... 
نفسنا... نفس السؤال اللي طرحناه.. 
م األول... هو احنا متراقبين... وال 
نكمل.  ما  قبل  ولو  مخترقين... 
هل  السوال...  هذا  علي  االجابه 
مننا...  حد  أي  دماغ  علي  خطر 
انا  فايدتي  ايه  هو  انا...  واولهم 
انهم  في  أهميتي...  او  أصال... 
فيس  او  بيتي  او  تليفوني  يراقبوا 
يمكن  بسيطه...  االجابه  بوكي... 
مهم  مش  نفسه...  شايف  اللي 
من  يوم  في  يمكن  النهارده... 
مكان  او  موقع  في  يبقي  األيام... 
مهم... او ممكن الشخص ده مثال... 
يكون في مكان... يهدد حد معين... 
والحاجات اللي متسجله  عنه... او 
تنفع  فيها...  عليه  التجسس  تم  اللي 
في اليوم ده... انها تسكته... وتخليه 
او  يفضح..  بنفسه...  هو  مايقدرش 
االخر  م  حد... ف محدش...  يهدد 
كده يستهين  بقيمته او يعني  يقلل 
من قيمة  نفسه.... وجانب اخر من 
أهمية المراقبه دي... هي السيطره 
والعالم...  االفراد  في  والتحكم 
طريق  عن  واألسواق... 
تتكلم  مره  ماجربتش  اإلعالنات... 
مع حد في بيتك عن أي موضوع... 
التليفون...  استعمال  غير  من  حتي 
وبعد شويه مسكت تليفونك... لقيته 
مليان معلومات وتفاصيل عن نفس 
او  بتتكلم  كنت  اللي  الموضوع 
موضوع  بقي  سواء  فيه...  تتناقش 
طبي او اقتصادي... ماجربتش مره 

او  رجليك  ان  عن  تحكي  او  تتكلم 
ايديك واجعاك وانك بعافيه شويه... 
وبعدين لقيت إعالنات بتنهال عليك 
الروماتيزم  عالج  عن 
واالرثريتس... ماجربتش مره تتكلم 
عربيه  او  جديد  بيت  في  نفسك  ان 
ولقيت  معين...  منتج  او  جديده 
تليفونك هاريك إعالنات عن بيوت 
جديده جميله وسيارات ومنتجات... 
الجي  ده كله... هو  انت من  سيبك 
بي اس ده... مش جاسوس عليك... 
تتابع  ممكن  فين...  انت  عارف 
سايق  لو  حد...  أي  سفر  خطوات 
في  مكان  أي  من  عربيته.... 
العالم... ماتنساش برضه غير الجي 
اتكلمنا  اللي  والبالوى  اس...  بي 
فيها قبل كده... ان فيه اتنين عايشين 
مابيتقال  زي  عارفين...  معاك... 
فيها...  واللي  بطنك...  كده... 
االتنين دول هم الست... سيري.... 
وانت  اللي  اليكسا...  والست... 
ع  المواخذه...  ومانتخ...  قاعد... 
اطفي  لهم...  بتقول  الكنبه.... 
او  التلفزيون...  او  النور  يااليكسا 
او  سيري  الست  وفورا  شغليهم... 
اليكسا... بينفذوا األوامر او بيسمعوا 
الكالم اللي بتقوله فورا... افتكر في 
سندوتش  عملت  األيام...  من  يوم 
عباره عن افوكادو مع رشة سبايس 
 . . . ه كد
شكل  عجبني 
السندوتش او 
غيف  ر
لتوست....  ا
وصورته... 
انتوا  وطبعا 
ان  عارفين 
زي  كده  بتجيلك  كده    فتره  كل 
ملخصات بالصور واللي عملته في 
بعد  المهم...  المناسبات....  بعض 
سنه تقريبا....لقيت صورة التوستايه 
اللي مصوره... مذيله بتاريخ اليوم 
ورساله  فيه...  صورتها  اللي 
اليوم  في  بتقول...  كده  صغنونه 
اكل  اكلتي  حضرتك  ده..  الفالني 
ع  بالصاله  »صحي«...  هيلثي 
الصاله... مش قلت لكم... احنا بجد 
عايشين  في.... وادي السيليكون.... 

 في قلب قريه صغيره...لو حتي 
في الوادي 

لو بس صوتي طلع.... لو كلمه ل 
والدي 

ديتها صوره وخبر.... من اهل 
واعادي 

بسرعه يبقي الخبر.... في القهوه 
والنادي 

وتلقي فجاه الكل.... بيهاتي وينادي 

اقرا وشوف الحدث... مش بس في 
بالدي 

ولو في يوم العيد... الكل بيهادي 

ماقلنا ياما كتير... ده شغل مش 
عادي 

ولسه ياما نشوف... ويشوفوا 
احفادي
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وانتم  سنه  كل  جديده...  سنه  بدانا 
وانشاله  وسعاده...  وبصحه  طيبين 
سنة  تكون   ...2021 دي...  السنه 
جميله وافضل للجميع... لسه برضه 
هه  لكن  الزيتون...  مستنين غصن 
ممكن  برضه  ماهو  ايه...  أقول 
يكون البرد او التلج اللي احنا فيه...
يكون حايش الحمامه الوديعه... من 
الزيتون...نعمل  الطيران... بغصن 
لغاية  هو  شويه...  نستني  ايه 
دلوقتي... فات  54 أسبوع... وده 
ووحشتنا  شويه...  مش  طبعا 
الجريده... بورقها... وصفحاتها... 
حتي لو اتحطت... تحت طبق اكل.. 
بنعمله  كنا  استخدام   اكثر  وهو 
المديا  وسائل   قبل  زمان... 
الين...  اون  ال  وقبل  ماتتطور... 
والنت... والفيس بوك وغيره... اه 
كده بقي قربنا نخش في الموضوع... 
الموضوع  النهارده...  مقالة  بتاع 
اللي  بالدوشه  متعلق  بصراحه... 
الواتس  برنامج  ان  علي  حصلت 
اب.... اللي كلنا تقريبا حاطينه في 
تماما...  والمرتبط  تليفوناتنا... 
شروط  بيضع  بوك...  بالفيس 
جديده... لالحتفاظ بك... كعضو... 
التطبيق...  او  البرنامج...  هذا  في 
من هذه الشروط علي حد علمي...
اب  الواتس  ان  المتواضع...هو 
معلومات  يدي  حقه  من  يكون 
خالل  ومن  بوك...  للفيس  عنك... 
الفيس  حق  من  برضه  يكون  ده 
المعلومات...  هذه  يستغل  بوك... 
لمعرفة اهتماماتك... ومتطلباتك في 
الحياه...وارسال إعالنات... خاصه 
بهذه الشركات الكبيره لحضرتك... 
لهذه  والتسويق  الدعايه  من  كنوع 
الشركات... وزياده أرباحها... من 
مقامك...  علي  هللا  اسم  خالل... 
الفيس  او  اب  الواتس  في  حساباتنا 
قامت...  الدنيا  الحقيقه...  بوك... 
الناس  ومعظم  ماقعدتش...  ولسه 
بتقول لك... اقفل التطبيق ده... اللي 
هو الواتس اب... وخليك مع تطبيق 
تاني اسمه سيجنال... قلت وماله... 
نشوف ايه حكاية سي سيجنال ده... 
عنه  معلومات  من  ماوجدته  وهذا 
بدون تدخل او تصرف مني  » بعد 
اإلعالن عن تحديث سياسة واتساب 
الخصوصيه والتي  تتمثل في فرض 
مع  المستخدمين  بيانات  مشاركة 
بوك  فيس  ومنتجات  تطبيقات 
األخرى، وحال لم يتم قبول شروط 
سيتم  الجديدة،  الخصوصية  سياسة 
بهم  الخاص  واتساب  حذف حساب 
اعتباًرا من يوم ٨ فبراير 2021، 

األمر الذي جعل البعض يبحث عن 
بدائل أفضل تحافظ على خصوصية 
األفضل  البديل  المستخدمين، وكان 
بقي...  ايه  لك  بيقول  هو...« 
سجينال يفعل أي شي يفعله تطبيق 
واتساب... يمكن للمستخدمين تفعيله 
ويستطيع   الهاتف..  رقم  باستخدام 
اتصال  عبر  المستخدم   .Signal
اإلنترنت في الهاتف إمكانية إرسال 
رسائل  أو  مشفرة  نصية  رسائل 
فيديو  مقاطع  أو  صور  أو  صوتية 
كما  أيًضا،  والمجموعات  لألفراد 
يتيح التطبيق أيًضا إجراء المكالمات 
الصوتية والمرئية فردًيا أو جماعية 
كالهما.يرفع   في  التشفير  دعم  مع 
تطبيق ال »سيجنال«  شعار حماية 
البيانات  فكل  الخصوصية، 
الشخصية التي يصل إليها هي رقم 
بهويتك،  ربطه  يحاول  وال  هاتفك، 
يجمع  واتساب  تطبيق  أّن  حين  في 
الكثير من البيانات المتعلقة بحسابك 
مثل: رقم الهاتف، وصورة حسابك، 
تشمل:  التي   – استخدامك  وأنماط 
تستخدمها  التي  الميزات 
والمجموعات التي انضممت إليها، 
داخل  اآلخرين  مع  تفاعلك  وكيفية 
مثل:  أخرى  ومعلومات  التطبيق، 
وبيانات   – الحالة  ميزة  استخدام 
عن  فضاًل  ذلك،  وغير  الجهاز، 
الجديد  الخصوصية  سياسة  تحديث 
كل  مشاركة  التطبيق  يمنح  والذي 
فيسبوك  تطبيقات  مع  البيانات  هذه 
في  البحث  بعد  المهم  األخرى.... 
»واتس  المعلم  ان  النت...علمت 
عن  وتنازل  رايه...  غير  اب« 
بوك...  الفيس  لصالح  التجسس... 
الكالم  نطبق  نحاول  ح  مش  وقال 
نستني  وح  فبراير...   ٨ من  ده... 
نشوف  عشان  مايو...  شهر  لغاية 
نرجع  طب  ازاي...  ماشيه  الدنيا 
التغير  ليه  هو  نفسنا...  نسال  
اب...  الواتس  دماغ  في  المفاجي 
الناس  سماع  منذ  ان  هو  السبب 
مليون   75 حوالي  دي...  الحكايه 
الواتساب...  سابوا  مستخدم... 
العلم  وراحوا لالخ سيجنال.... مع 
الواتساب...  بيستخدموا  اللي  ان 
اكتر من 2 مليار شخص... فطبعا 
دي كانت ح تبقي خساره كبيره... 
بوك...  والفيس  اب...  للواتساب 
لسه برضه... مادخلناش مع بعض 
او  الرئيسي....  الموضوع  في 
او  لالسم...  وتفسير  توضيح  
اختارته  اللي  العنوان... 
وادي  وهو...  لموضوعي... 
علي  شويه   السيليكون...لسه 

توضيح ليه اختارت العنوان ده.... 
سؤال....  بعض  مع  نسال  األول 
هو  وببساطه...  كده...  بصراحه 
احنا في عالم النت والتكنولوجيا... 
والهيصه دي كلها.... في وسط كل 
هذه الهيصه... نسآل السؤال... هو 

متراقبين....  احنا 
ادق....  بعباره  او 
احنا  هو 
او  مخترقين... 
معروفه  معلوماتنا 
جهات  عند 

معينه... اه... كلنا نبصم بالعشره... 
نبدا  متراقبين...  فعال...  اننا  علي 
عالميا...  معروف  هو  بما  الكالم 
بكل  فضيحه  اعتبر  واللي 
فضيحة  كان  ده  المقاييس... 
 « ال  هذا  ماهو  »بريسم«... 
بريسم«... برنامج بريسم  ده عباره 
صنف  تجسس...  برنامج   عن 
»سري للغايه«... استخدمته وكالة 
»ان...  االمريكيه  القومي  االمن 
من  يونيه  شهر  »وفي  آيه  آس... 
اسمه  شخص  سرب   2013 عام 
عميل  وهو  سنودين»  »ادوارد 
القومي  االمن  وكالة  مع  متعاقد 
والمعلومات  الحيه  لالتصاالت 
من  ان   يقول  ادوارد  المخزنه... 
استهداف  يمكن  البرنامج...  خالل 
في  منخرطه  لشركه  عميل  أي 
كان  بقي  سواء  بريسم...  برنامج 
العميل ده... عايش داخل الواليات 
المتحده االمريكيه... او خارجها... 
ده  البرنامج  خالل  من  بقي  يمكن 
البريد  رسايل  علي  الحصول 
الفيديو  ومحادثات  اااللكتروني... 
والصوت والصور... واالتصاالت 
االنترنت...  ببرتوكول  الصوتيه 
وعمليات نقل الملفات... واخطارات 
الشبكات  وتفاصيل  الولوج... 
االجتماعيه...البرنامج ده كان بيقدر 
يتجسس علي ال سكايب واليوتيوب 
والفيسبوك وال ابل وجوجل وياهو 
بيتجسس  ومايكروسوفت...وكان 
لعشرات  الهاتفيه  االتصاالت  علي 

حاملي  من  االمريكين  ماليين 
فيريزون  شركه  خطوط 
حكايتنا  كانت  دي  لالتصاالت... 
اللي  التجسس...  عن...  االولي 
فضحه  اللي  او  عنه...  اعلن 
شاب  وهو  سنودين«  »ادوارد 
صغير... صورته منشوره في هذا 
بعد  بقي  الفضول  المقال...دفعني 
اني  دي  التجسس  فضايح  معرفة 
اعرف نبذه عن »وادي السيليكون 
» واشارككم هذه المعرفه » وادي 
الجنوبيه  المنطقه  ده هو  السيليكون 
بوالية  فرانسيسكو  سان  خليج  من 
أصبحت  دي  المنطقه  كاليفورنيا... 

غصن الزيتون 26 
وادي .... السيليكون
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا
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كيف كشف نهر النيل بعض أسرار 
املصريني القدماء؟ )2(

فرعونيــات

حرص  خالل  من  النيل  تقديس  برز 
المصري على طهارة ماء النهر من كل دنس 

كواجب مقدس

»النيل المقدس«
القداسة،  بعين  النيل  إلى  المصريون  نظر 
وألداء  للتطهر  النهر  مياه  واستخدموا 

الطقوس الدينية وغسل المتوفى.

كان االغتسال بماء النيل ضرورة حياتية 
البدني  والتطهر  النظافة  من  كنوع  مصرية 
والروحي، وهي عملية تحمل معنيين، فعلي 
الفعلي  أما  المصري،  وجدان  في  ورمزي، 
والمأكل  والملبس  الجسد  نظافة  يشمل  فهو 
والمسكن فضال عن التطهر كضرورة لتأدية 
الطقوس الدينية، أما الرمزي فيشمل طهارة 

النفس روحيا من كل شائبة.

حرص  خالل  من  النيل  تقديس  وبرز 
كل  من  النهر  ماء  طهارة  على  المصري 
دنس، كواجب مقدس، ومن يلوث هذا الماء 
يتعرض لعقوبة انتهاكه غضب اآللهة في يوم 

الحساب.

و يشير نص قديم إلى أن »من يلوث ماء 
وأكد  اآللهة«،  غضب  يصيبه  سوف  النيل 
العالم  في  اإلنكارية  اعترافاته  في  المصري 
الماء درءا  يفيد عدم منعه جريان  اآلخر ما 
الفصل 125 من نص  للخير، كما ورد في 
النهار )كتاب الموتى(« نقال  »الخروج إلى 
بارجيه:  بول  للعالم  الفرنسية  الترجمة  عن 
»لم أمنع الماء في موسمه، لم أقم عائقا )سدا( 
أمام الماء المتدفق«، وفي نص مشابه على 
عّدد  أسوان  في  مقبرة »حرخوف«  جدران 
صفاته أمام اإلله من بينها »أنا لم ألوث ماء 
النهر...لم أمنع الفيضان في موسمه...لم أقم 
للماء الجاري...أعطيت الخبز للجوعى  سدا 

وأعطيت الماء للعطشى«.

سحر  التجميل  فنون  أبرزت  كيف   •
وجاذبية المرأة المصرية القديمة؟

ويقول الفرنسي فاندييه إن الماء في الفكر 
الديني المصري القديم »يمثل عنصرا أساسيا 
المحيط  وإلى  الجديدة،  الحياة  تخرج  منه 
األزلي تؤول الشمس وقت الشفق، لتبث فيه 

قوة نشطة جديدة«.

من  عددا  القدماء  المصريون  خصص 
اإلله  أشهرهم  النيل  بنهر  ارتبطوا  األرباب 
سنويا،  النيل  فيضان  يمثل  الذي  »حعبي«، 
ومصدر الحياة األولى عموما )بداية الخلق( 

ومصدر الحياة األولى للمصري القديم.
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لنهر  آلهة  القدماء  المصريون  خصص 
يمثل  الذي  »حعبي«  اإلله  أشهرهم  النيل 

فيضان النيل

ُوصف حعبي ب� »سيد القرابين« وكان أهم 
دور كمعبود هو تجسيد فيضان النيل، وورد 
النيل«  »أناشيد  ب�  يعرف  فيما  كثيرا  ذكره 
وضمن فقرات في »نصوص التوابيت«، كما 
و«رب  الفيضان«  »سيد  أيضا  عليه  أُطلق 
أزلي« و«خالق« و«رب األرباب« و«أقدم 
األرباب«، كما وصف ب� »سيد الكل«، الذي 

يحدث التوازن في الكون.

كرب  حعبي  للمعبود  ظهور  أقدم  يرجع 
وأقدم  القديمة،  الدولة  عصر  إلى  للفيضان 
سنفرو،  الملك  عهد  إلى  يرجع  له  تصوير 
تصوير  بدأ  الخامسة  األسرة  بداية  ومنذ 
معبد  في  الخصوبة  أرباب  ضمن  حعبي 
هيئة  على  ُصور  كما  »ساحورع«،  الملك 
رجل ممتليء الجسم له ثديان كبيران يتدفق 
والنماء،  للخصوبة  كرمز  الماء،  منهما 
الزهور والدواجن واألسماك  وُصور حامال 
لوتس،  زهرة  أو  والفاكهة،  والخضراوات 
شعار  البردي،  ونبات  العليا،  مصر  شعار 

مصر السفلى.

ترانيم النيل
دأب الكهنة والمصريون على ترديد أناشيد 
على  ونعمه  بقدره  عرفانا  للنيل  وترانيم 
الناس، من بين هذه المدائح الدينية نص يعود 
»المديح  يقول:  الوسطى  الدولة  عصر  إلى 
لك يا حعبي، الذي يخرج من األرض، ويأتي 
ليعيد الحياة لمصر«، وفي موضع آخر يمدح 
الفيضان  إلى  ويدعوه  النيل  القديم  المصري 

قائال:

»يا مسبب الخضرة، ليتك تأتي. يا حعبي 
يا  القرابين،  خالق  يا  مصر  إلى  تأتي  ليتك 
مسبب خضرة الضفتين لتعطي الحياة للناس 
يا  الحقول،  من  منتجاتك  من  والحيوانات 

مسبب الخضرة ليتك تأتي«.

تورينو،  بردية  في  مديح  نص  يشير  كما 
ترجمته  أورد   ،19 األسرة  إلى  تعود 
دراسته  في  عبده  رمضان  المصري  العالم 

»حضارة مصر القديمة« يقول:

هو  المراعي،  يروي  الذي  هو  »إنه 
المخلوق من رع )إله الشمس( ليغذي الماشية، 
وهو الذي يسقي األرض الصحراوية البعيدة 
عن الماء. ماؤه هو الذي يسقط من السماء، 
يكثر  الذي  بالقوت، وهو  يأتي  الذي  إنه هو 
طيب،  شيء  كل  يخلق  الذي  وهو  الطعام، 

ويمدحه الناس«.
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دأب الكهنة والمصريون على ترديد مدائح 
للنيل عرفانا بقدره ونعمه على الناس

ويضيف النص: »هو الذي يمأل المخازن 
يعطي  الذي  هو  الغالل،  شون  حجم  ويزيد 
كما  تنمو  الثمار  يجعل  الذي  هو  الفقراء، 
يشتهي الجميع. فال ينقص الناس أي شيء، 
ومن كان حزينا يصبح مسرورا... الفيضان 
ينساب على األرض الخضراء، لكي يعطي 
يرتفع  وعندما  العطشى،  جميع  إلى  الحياة 

تشدو األرض فرحة«.

أن  القديم  المصري  الديني  الفكر  تصّور 
روحا تكمن وراء هذا النهر العظيم، تدفع مياه 
الفيضان حاملة الخصب، وهي روح المعبود 
حعبي، كهذا المقتطف من نص ترنيمة للنيل، 
في  فيركوتير،  جان  الفرنسي  العالم  أورده 

دراسته »مصر القديمة«:

هذه  من  أخرج  حعبي،  يا  لك  »تحية 
إنك  الحياة،  مصر  لتهب  واحضر  األرض 
تخفي مجيئك في الظلمات، وتغطي أمواهك 
ظمآن،  لكل  الحياة  واهب  أنت  البساتين، 
مهللة،  األرض  أصوات  ارتفعت  عندئذ 
من  تهتز  والزهور  وسعيدة،  فرحة  البطون 

الضحك واألسنان تمضغ«.

النيل وقصص الحب المصرية
كثيرة  أدبية  مشاهد  في  بقوة  النيل  ظهر 
السيما  بأنواعه،  المصري  األدب  سجلها 
بدءا من 1500  التي ظهرت  الغزل  أشعار 
قبل الميالد، وهي فترة تحررت فيها العادات، 
التحديد  وجه  على  الرعامسة  عصر  ويعد 
الشخصي  الشعر  فيه  انطلق  الذي  العصر 

متحررا من كل قيد.

اللويت،  كلير  الفرنسية  العالمة  وترجح 
ونصوص  مقدسة  »نصوص  دراستها  في 
اليونسكو  منظمة  سلسلة  ضمن  دنيوية« 
لنماذج الفكر العالمي، أن تلك القصائد »كانت 
تلقى أثناء الوالئم، بمصاحبة الموسيقى على 
آلتي الفلوت والجنك«، وتورد أبيات شعرية 
سجلتها قطع ُعثر عليها لسطح إناء، محفوظ 
النيل  فيها  يحضر  المصري،  المتحف  في 
كهذا  حبيبين  جمع  غرامي  مشهد  في  بقوة 

المقتطف:

»حبيبي، كم يحلو لي أن أرحل، أن أنزل 
إلى النهر واستحم أمامك، إني اتركك تشاهد 
من  )المصنوع(  سروالي  في  وأنا  جمالي، 
الكتان الملكي، من أرّقه، أنا معطرة بالطيب 
من  بجوارك،  الماء  في  أغوص  الزكي، 
حمراء  بسمكة  ممسكة  أخرج  حبك،  أجل 
بين أصابعي، يا صديقي، يا محبوبي، تعال 

وشاهدني«.

 

 UNIVERSAL، الصورة  صدر 
 HISTORY ARCHIVE/GETTY

IMAGES

وتواصل األبيات حركتها األدبية لتنتقل إلى 
المحبوب في فقرات تصويرية جديدة:

اآلخر،  الشاطيء  على  حبيبتي  »عشق 
النهر يفصل بيننا، المياه تندفع بشدة في زمن 
شط  فوق  رابض  واقف  والتمساح  الفيضان، 
رملي، لكنني أنزل إلى الماء وأغوص وسط 
األمواج، إن قلبي قوي فوق النهر، والتمساح 
أشبه  قدمي  تحت  الماء  كالفأر،  لي  يبدو 
باليابسة، إن حبي لها هو الذي يمنحني القوة، 
أدري  ال  أنا  الماء،  سحر  قد  )وجودها(  كأن 

سوى رغبة قلبي وهي تقف أمامي«.

الحب والعشق في زمن الفراعنة  •
النيل خيال المصري على أن يخلق  ساعد 
وتشير  والطبيعة،  المرأة  بين  تجمع  شراكة 
الشراكة  هذه  أن  إلى  دراستها  في  اللويت 
عنصري  وتشكل  تاما،  امتزاجا  »تمتزج 
الخصوبة في الكون. فالمرأة والزهور والثمار 
جميعها  إنها  الجوهر،  حيث  من  تختلف  ال 
المتجددة،  الحياة  على  والشاهد  النموذج 

البشرية والنباتية، على حد سواء«

 

GETTY IMAGES،صدر الصورة

وتناقلتها  األذهان  في  األسطورة  ترسخت 
في  الحكم  ابن  عن  شفهي  كموروث  األجيال 
النصوص  ذكر  عدم  من  الرغم  على  مؤلفه، 
لها،  بعيد  أو  قريب  من  القديمة  المصرية 
فالثابت في المعتقد الديني المصري عدم تقديم 
قرابين بشرية إلي معبود مهما عال شأنه، كما 
النيل  أحوال  تصف  وبرديات  لوحات  توجد 
ل�  ذكر  أي  فيها  يرد  لم  وأزماته،  وفيضانه 
كقربان  تُقدم  التي  العذراء  النيل«  »عروس 
للنيل، وقد فندها كثيرون من علماء دراسات 
تاريخ مصر القديم ويمكن تلخيص اآلراء كما 

يلي:

تصف  لوحات  ثالث  على  ُعثر   •
التي  والشعبية،  الدينية  المراسم،  جميعها 
تحتفل بفيضان النيل، وتعود إلى عصر الملك 
رعمسيس الثاني ومرنبتاح ورعمسيس الثالث، 
االحتفال  يحضر  كان  الملك  أن  إلى  وتشير 
الذي يبدأ بذبح عجل أبيض وأوز وبط ودجاج 
النيل »رسالة« مكتوبة  تُلقى في  ثم  كقربان، 
النيل  تمدح  أناشيد  تتضمن  بردي  على ورق 

اعترافا بفضله.

تحتفظ بردية »هاريس« التي تعود   •
تذكر  بقائمة  الثالث  رعمسيس  عصر  إلى 
التي  والنباتات  القرابين والحيوانات والفواكه 
النيل  لمعبود  وتماثيل  للمعابد،  خصصت 
مع  القرابين  كل  تُلقى  وكانت  »حعبي«، 

التماثيل في النيل، بحسب البردية.

اليونان  الرحالة  من  كثير  زار   •
قبل  السادس  القرنين  بين  مصر  والرومان 
الميالد والقرن األول، مثل هيكاتية في القرن 
قبل   44٨ وهيرودوت  الميالد،  قبل  السادس 
الميالد،  قبل  الصقلي 59  الميالد، وديويدور 
وسترابون حوالي 25 قبل الميالد، وجميعهم 
كتبوا عن عادات مصر ولم يشر أي منهم إلى 

»عروس النيل«.

البقية ص16 
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التظاهرة الكربى للصحة 
النفسية

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

للصحة  العالمى  اليوم  فعاليات  اطار  فى 
التظاهرة  انطلقت   ...2020 اكتوبر  النفسية 
الكبرى للصحة النفسية التى تعد اول تظاهرة 
ألكترونية للدعوة و التوعية فى مجال الصحة 

النفسية 

 اتيحت المشاركة المجانية للجمهور على 
على  للمنظمة  االجتماعي  التواصل  قنوات 
شبكات فيسبوك وتويتر ولينكد إن ويوتيوب 

وتيكتوك وعلى موقع المنظمة اإللكتروني

القادة  من  التظاهرة  تلك  الى  انضم  و   
عن  دافعوا  الذين  والدوليون  الوطنيون 
ومن  ومنظماتهم  بلدانهم  في  النفسية  الصحة 

بين هؤالء: 

صاحبة الجاللة الملكة ماتيلد، ملكة بلجيكا 

لرئيس  األولى  النائبة  بار..  كامبل  إيبسي 
كوستاريكا 

الخارجية  التجارة  وزيرة  كاغ،  سيغريد 
والتعاون اإلنمائي في هولندا 

للصندوق  التنفيذي  المدير  ساندز،  بيتر 
العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا 

للصحة  العالمي  المدير  بيت،  علي  محمد 
والتغذية والسكان، البنك الدولي 

النفسية  الصحة  خبراء  من  غيرهم  و   
المدير  إلى  انضموا  المشاهير  والضيوف 
تيدروس  د.  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
بأنه  اجمع  العالم  ليخبروا  جيبريسوس، 
لتحسين  الكثير  نفعل  أن  جميعاً  بأمكاننا 
الرعاية  أن  من  التأكد  و  النفسية،  صحتنا 

الجيدة للصحة النفسية متاحة لكل من يحتاج 
إليها

 و باالضافة الى تدخالت المشاهير ودعاة 
الصحة النفسية وقادة العالم، شملت التظاهرة 
مبادرات  على  الضوء  تسلّط  قصيرة  أفالًما 
منظمة الصحة العالمية والشركاء الرامية إلى 
تحسين الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم

الصحة  مسائل  من  مجموعة  وتناولوا 
والتدبير  الذاتية  المساعدة  فيها  بما  النفسية، 
النفسية  والصحة  لإلجهاد،  العالجي 
والعاملين  النفسية  والصحة  للمراهقين، 
وتحسين  االنتحار،  من  والوقاية  الصحيين، 
بالخرف  المصابين  األشخاص  حياة  نوعية 
أيضا  واعلنوا   رعايتهم  على  والقائمين 
فيلم  أفضل  بجائزة  الفائز  الفيلم  عن 
الفيلم  هو  الذى  النفسية،  الصحة  عن 

Knock on My Doorاالردنى

وحملة  الكبرى  التظاهرة  هدفت  و 
لهذا  النفسية  للصحة  العالمي  اليوم 
ك  »تحرَّ شعار  تحمل  والتي  العام، 
فلنستثمر  النفسية:  الصحة  أجل  من 
على  الضوء  تسليط  إلى  فيها«، 
على  اتخاذها  يمكن  التي  اإلجراءات 
جميع المستويات لزيادة االستثمارات 
المستوى  فعلى  النفسية:  الصحة  في 
شخصية  إجراءات  اتخاذ  الفردي، 
تدعم الصحة النفسية للفرد وأصدقائه 
بنطاقه  المحلي  ومجتمعه  وأسرته 
إرساء  الوطني،  الصعيد  وعلى  األوسع؛ 
نطاقها؛  توسيع  أو  النفسية  للصحة  خدمات 
وعلى الصعيد العالمي، االستثمار في البرامج 
النفسية  الصحة  تعزيز  إلى  الرامية  العالمية 
المزمن  النقص  معالجة  اطار  فى  ذلك  ...و 
النفسية  الصحة  مجال  في  االستثمارات  في 
وهي مشكلة برزت بوضوح في سياق جائحة 

كوفيد-19

وقالت ديفورا كيستل، مديرة إدارة الصحة 
المنظمة:  في  اإلدمان  مواد  وتعاطي  النفسية 
لنا  قلق  مصدر  تشكل  النفسية  الصحة  »إن 
جميعاً. ومع ذلك، فإن االستثمار في الصحة 
النفسية لم يرق لألسف للمستوى المطلوب في 
جميع بلدان العالم منذ عدة عقود. وقد أبرزت 
إلى  الحاجة  مؤلم  بشكل  كوفيد-19  جائحة 
ضمان أن تكون خدمات الصحة النفسية التي 
الرعاية  لتوفير  الكفاية  فيه  بما  متينة  نقدمها 
الحضور  تعذُّر  عند  بديلة  وسائل  خالل  من 
إلى المراكز الصحية، وأن تكون قادرة على 
توفير الدعم لعدد أكبر من األشخاص. تؤكد 
التظاهرة الكبرى على أن هناك سبياًل للمضي 
باالستثمار،  التزام  هناك  يكون  عندما  قدماً 
تتجاوز  إيجابية  فوائد  له  االستثمار  وأن هذا 

بكثير إطار الصحة العامة«

انها الصحة النفسية التى تكمل بهاء الصحة 
حقا  الصورة..  تكمتل  ال  بدونها  و  الجسدية 
تكاتف  و  المبذولة  الجهود  تلك  كل  تستحق 
الدول و المنظمات على يد واحدة,, و تحتد 
نحو  بالمزيد  تنادى  التى  التظاهرة  هتافات  
بنتائجها  تتأتى  النفسيةالى  الصحة  استثمار 

المرجوة 

هل جيب أن تدافع الكنائس لتبقي ابوابها 
مفتوحة ؟ ] نعم[ يقول احملامني املدافعني عن احلق 

يف حرية العبادة

للحريات  العدالة  مركز  يقوم 
مدينة  مقره  الذي  الدستورية 
الكنائس  من  عدد  بتمثيل  كالجاري 
في  والقسوس  اليهودية   والمعابد 
أونتاريو الذين أتهموا باقامة خدمات 
كنسية خالفا لقانون أونتاريو , ففي 
الشرطة  يوم 27 ديسمبر أصدرت 
هيلد  هنري  القس  باستدعاء  امر 

يوم 27  اقامها  كنسية  بسبب خدمة   , أونتاريو  في  إيلمير  بلدة  في  كنيسة هللا  برانت من 
ديسمبر وتم تحديد موعد للمحكمة يوم 11 فبراير , وقالت المحامية   ليسا بيلدي من مركز 
العدالة للحريات الدستورية إن منظمتنا مكرسة للدفاع عن الحريات المدنية للكنديين وإن 
ميثاق الحقوق والحريات يضمن للكنديين بعض الحريات االساسية , ومهمتنا هو الدفاع 
عن هذه الحريات , ونحن ندافع عن كنيسة هللا في بلدة أيلمير منذ شهر أبريل الماضي , 
عندما تم تهديدهم لقيامهم بخدمة المصلين في موقف السيارات والمصلون داخل سياراتهم , 
ولم تكن هناك أي مشاكل صحية مرتبطة بذلك , وقد بدات تحدي قانوني , وفي خالل أيام 
تراجعت المقاطعة وغيرت القواعد , بحيث أمكن القيام بخدمات الصالة في الهواء الطلق 
, ولكن المشكلة أن هناك كنائس ال يتوفر لديها مكان متسع لوقوف السيارات , وايضا 
بالنسبة للطائفة اليهودية ال يستطيع اعضاء الطائفة قيادة سياراتهم يوم السبت , ومنعهم 
هذا من العبادة , وهو  االمر الذي يضمنه ميثاق الحريات , واضافت المحامية ليسا قائلة ؛ 
انهم حصلوا علي موافقة الحكومة بفتح الكنائس امام 30% من مجموع الناس الذين يمكن 
للكنائس استيعابهم , ولكن الحكومة عادت وجعلت عدد االفراد داخل الكنيسة 10 فقط , 
التدابير  مع ان هناك مباني يمكنها ان تستوعب 1500 فرد من المصلين مع اتخاذ كل 
جملة   من   %30 السماح ب  في  االستمرار  قررت  الكنائس  بعض  فإن  ولهذا   , الصحية 
المصلين بها لحضور الصلوات ,ويجب العلم بأن معظم الكنائس ال تستطيع اقامة الخدمات 
عبر االنترنت فهناك طقوس مختلفة البد ان يكون المصلين حاضرين شخصيا ,مثل طقس 
العماد والتناول وهناك طوائف مثل المورمون ال يعتمدون اطالقا علي االنترنت والكنائس 
قلقون  الجميع  يكون  بينما  إنه   : ايضا  ليسا  المحامية  وقالت   , الحياة  لهم شريان  بالنسبة 
بشأن كوفيد – 19 فإنه ليس هو الشئ الوحيد  الذي يثير القلق , فعندما تضع الحكومة كل 

هذه القيود علي الناس وتحرمهم من جميع حرياتهم المدنية وتخرجهم من بيئاتهم الطبيعية 
لمدة عشرة أشهر فهذا يترتب عليه ضررا أيضا , ونحن في كل شتاء يكون لدينا أمراض 
التهاب رئوي وامراض في الجهاز التنفسي و تنتشر في جميع انحاء المجتمع وغالبا ما 
تكون صعبة علي كبار السن , كما هو الحال مع كوفيد – 19 , والمهم ان الكنائس التي 
نمثلها تحاول فقط ان يكون لديها الحق في استقبال 30% من جملة المصلين وهم يقومون 
بكل التدابير الصحية من اخذ الحرارة وتطهير االماكن والتباعد االجتماعي وارتداء أقنعة 
الوجه , فإذا كانت الحكومة ستقيد حريتنا في العبادة لمدة 10 اشهر فسوف نطعن دستوريا 

عليها ويجب ان تقدم االدلة لتبرير اوامرها  , الننا لدينا حريات مدنية في هذا البلد
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 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

٣( 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

السماء الثالثة 
د. ناجي اسكندر

السماء الثالثة 
»مكان لقاء األحباء الراحلين»

كلنا يعيش بثقة أننا سنلتقي مع كل 
األحباء الذين سبقونا ورحلوا ورقدوا 

في المسيح.   

ولكن يبقي السؤال أين سنلتقي بكل أحبأينا 
الذين سبقوا ورحلوا عنا؟  

وهي  لإلنسان  رحلة  أهم  تفصيالت  وعن 
أن  ينبغي  وال  ننتظرها   التي  األبدية  رحلة 

ينشغل عنها كل المٔومنين باسم المسيح  :
إصحاح  الثانية  أواًل من كورونثوس  نقرأ 

:12
أعرف إنسانا في المسيح قبل أربع عشرة 
خارج  أم  أعلم،  لست  الجسد؟  أفي  سنة. 
الجسد؟ لست أعلم. هللا يعلم. اختطف هذا إلى 

السماء الثالثة.
3 وأعرف هذا اإلنسان : .....

4 أنه اختطف إلى الفردوس، وسمع كلمات 
ال ينطق بها، وال يسوغ إلنسان أن يتكلم بها.
وفي  اإلنجيل  ويتحدث  المسيحيون  ئومن 
فقط  سموات  ثالث  أحد  عن  كثيرة  مواضع 

محددة وهي  : 
 :  ) األرض  سماء   ( األولي  السماء   )1
وهي الغالف الجوي حيث السحب  والغيوم 
واألمطار وحيث تطير الطيور والطأيرات.  

حيث   ) الكون  سماء   ( الثانية  السماء   )2
المجرات أي النجوم والكواكب والنيازك.  

هذا  في  تهمنا  ما  وهي  الثالثة  السماء   )3
التٔامل ) وهي خارج الكون المعروف ( وهي 
سنلتقي  وحيث  والملكوت  الفردوس  مكان 

باهلل.  
مكان  فهي  البعض  يعتقد  ما  وعلي عكس 

حقيقي وليست مكان رمزي. 
الكتاب  في  والفردوس  ذكرالملكوت  وقد 
أكثر من خمسمأية مرة 33  المقدس بعهديه 
 ،39 وعددها  القديم  العهد  أسفار  في  مرة 

و21 مرة في أسفار العهد وعددها 27 
مكان  أنها  يؤكد  ما   14 يوحنا  من  نقرأ 
منازل  أبي  بيت  في   : رمزيا  وليس  حقيقي 
كثيرة، واإل فٕاني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي 

ألعد لكم مكانا،
آتي  مكانا  لكم  وأعددت  مضيت  وإن   3
أنا  أكون  حيث  حتى  إلي،  وآخذكم  أيضا 

تكونون أنتم أيضا،
وتعلمون  أذهب  أنا  حيث  وتعلمون   4

الطريق«.
ويتسأيل البعض سؤال هاما جدا هل سنري 
هللا هناك وفي أية صورة سوف نراه ؟ سنري 
هللا ه كما رآه العالم مسبًقا في صورة المسيح 
يسوع ربنا وسنمكث معه هناك ومعلمنا بولس 
كان واضحا جدا في ذلك فنقرأ  من فيلبي 1 
: فٕاني محصور من االثنين: لي اشتهاء أن 

أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
علي  سنتعرف  هل  مهم  أخر  وسٔوال 
في  ورقدوا  سبقوا  الذين  واألحباء  اآلخرين 
المسيح والذين نشتاق جدا  لمالقاتهم ثانية ؟

قطعا هذا سيحدث وهذا هو رجأينا جميًعا 

تجاه أحبائنا الذين سبقوا ورحلوا . 
من  كل  علي  سنتعرف  اننا  يقول  فالكتاب 
ويعقوب  وإسحاق  إبراهيم  علي  هناك  هم 
وهذا يتضح ايضا في مثل الحديث بين الغني 

لعازر.  
أما ما هو شكل الملكوت؟ 

يفوق  الملكوت  لعظمة  الحقيقي  فالشكل 
الخيال والتصور وال يمكن إدراكه بما نمتلك 

من عقل محدود.  
ولم  عين  تره  لم  ما  الكتاب:  عنه  قال  فقد 

تسمع به أذن ولم يخطر علي قلب بشر . 
سفر  ففي  األشياء  بعض  عنه  نعلم  ولكننا 
مدينة  األشارات عن  بعض  وهناك   : الرؤيا 
يساوي  المدينة  طول  فأن  السماوية  أورشليم 
األطوال  وتساوي  ارتفاعها  يساوي  عرضها 

االقانيم  تساوي  إلي  رمزية  إشارة  الثالثة 
وهذا  بابا  عشر  اثني  لها  وأن   . فيها  الثالثة 
والبشارة  الدخول  أن  إلي  رمزية  إشارة 
عشر  االثني  طريق  عن  كان  بالمسيحية 
رسوال. واإلشارة لعدم وجود هيكل فيها ذلك 
الن المسيح هو الخروف ) الذبيحة( والهيكل 

موجود بنفسه معنا . 
الرب  بمحضر  فيه  سنتمتع  مكان  وهو 
)المسيح(. ونسبحه ونمجده ولكن لن نمل كما 
يعتقد البعض الننا وكما في رومية 14 الن 
ليس ملكوت هللا اكال وشربا بل هو بر وسالم 

وفرح في الروح.   
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تابع إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، لَْم 
لُوا  َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1(

 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء السادس شعبة الرخاويات

تابع انواع الرخويات )3(
رخويات الرأسقدميات

إعداد/  د. شاكر اسطفان

  

الرخويات  من  طائفة  هي  القدم  أو رأسيات  ْأُسَقَدِميَّاُت  الرَّ
إما  صدفة  لهم  بحرية  أفرادها  جميع  المفترسة،  الالحمة 
خارجية أو داخلية، أو معدومة. تضم نحو 700 نوع ومنها 
األخطبوط و الحبار األطلسي أبتر الذيل والسبيدج والسبيدج 

العمالق والسبيدج الضخم والعنقريط والنوتي أو البحار.

ْأُسَقَدِميَّاُت أو رأسيات القدم من أكثر الرخويات تطوراً  تعد الرَّ
الالفقاريات  أكبر  تضم  أنها  إلى  إضافة  حجماً،  وأكبرها 
بين  حجومها  تراوح  إذ  اإلطالق،  على  حجماً  المعروفة 
6-7سم و16 متراً في الحبّار العمالق الذي يعيش على القاع 
في األعماق حتى 200 -400م. وهي سباحة ماهرة، نادراً ما 
تزحف. تمتاز بسرعة حركتها، وتعيش على األغلب في المياه 
السواحل  سكان  بعض  ويأكل  فيه،  مرغوب  لحمها  الدافئة. 

لحمها بشهية حيث تحضر منها أطباق لذيذة.

تمايز  بوضوح  فيه  يالحظ  جانبي،  بتناظر  جسمها  يتميز 
ثالث مناطق هي: الرأس واألطراف التي تحّورت إلى أذرع 
الذي   - والجذع  بالفم،  تحيط  قوية  ممصات  تحمل  ولوامس 
يتخذ  وهو   � الحشوية  الكتلة  ويسمى  األحشاء  على  يحتوي 
طبقة  بالجذع  تحيط  األنواع.  بحسب  ملتفاً  أو  مستقيماً  شكاًل 
يسمى  جوفاً  مشكلة  البطنية  الناحية  في  عنه  تنفصل  جلدية 
التجويف الردائي ينفتح إلى الخارج، من جهة الرأس، بقمع 
تمتلك  وهي  للحيوان  الرئيس  الحركة  عضو  يمثل  عضلي 
رأسيات  قوقعة  الفقاريات.  بعيون  ر  تَُذِكّ التعقيد  شديدة  عيوناً 
صفيحية  بيضاء  الحبّار(،  )أنواع  داخلية  الحالية  األرجل 
الشكل مكونة من كربونات الكالسيوم، خفيفة الوزن ألنها ذات 
الحيوان  كثافة  من  يقلل  الذي  بالغاز  ممتلئة  كثيرة  حجرات 
ويساعده على السباحة والطفو والسباحة في المياه العميقة. أما 
القديمة منها والتي عثر عليها في الحفريات فقوقعتها مستقيمة 
بشكل ناب الفيل أو ملتفة حلزونياً كما في النّوتي والذي سوف 

نتناوله فيم بعد.

الحبار أسرع الرخويات رأسيات األرجل سباحة. لجسمه شكل 
الطوربيد، ويستعمل زعانفه الجانبية للتوازن، ويضم أذرعه 
ه القمع الحيوان  بعضها مع بعض لتعمل كدفة السفينة. ويوِجّ
لألمام أو للخلف مما يساعد على السباحة في االتجاهين. أما 
أجسام األخطبوط فهي أكثر كروية، وغالباً ما تسكن األعماق 
وتزحف عليها مستخدمة أذرعها، لكن بعضها يعيش سابحاً، 
ويصل بين األذرع أغشية. ويسبح الحيوان كاألسماك الهالمية 
)قناديل البحر(. وتجدر اإلشارة إلى أن للحبار ثمانية أذرع 
أذرع  ثمانية  لألخطبوط  بينما  طويلتان،  وذراعان  عريضة 

فقط، مجهزة بممصات تسهم في التقاط الفريسة.

فريسته،  الرخوي  يلقط  إذ  باللحوم،  األرجل  رأسيات  تتغذي 
)الكابوريا(،  والسراطين  واألسماك  )الجمبري(  كالقريدس 
الفكوك  من  بزوج  الفريسة  معالجة  وتتم   . العديدة  بأذرعه 
بالجهاز  ملحقة  وبمبشرة  المنقار،  بشكل  المتحركة  القوية 
الماضغ، تأخذ شكل لسان غضروفي صفيحي الشكل، عليه 
أجناس  وتفتيتها.  الفريسة  تمزيق  في  تسهم  سنية  نتوءات 
ناقلة  قنوات  التناسلية  بالغدد  ويلحق  منفصلة،  ْأُسَقَدِميَّاُت  الرَّ

للعناصر التناسلية معقدة. ويتم االقتران أثناء السباحة، حيث 
يتشبث الذكر باألنثى رأساً لرأس مستعيناً بتشابك األذرع ثم 
في  يجمعها  التي  نطافه  بنقل  الطويلة  الذكر  أذرع  أحد  يقوم 
الردائي  الجيب  إلى  النطاف  حامالت  تسمى  خاصة  أكياس 
لألنثى، فتتلقح البيوض لدى انطالقها من القناة الناقلة للبيوض 

عند األنثى
  

 

الحّبار و فريسته

تزاوج الحبار

أسود  تطلق »حبراً«  التي  الحبر،  غدة  الحبار  بأمعاء  يُلَحق 
للهجوم،  يتعرض  عندما  أعدائه  عن  تحجبه  غمامة  يشكل 
فيتمكن من الهرب. ويحتوي الحبر على مواد قلوانية قد تخدر 
كاألسماك.  المهاجمة  للحيوانات  الكيميائية  المستقِبالت  أيضاً 
يشار إلى أن األنواع التي تقطن األعماق ال تحمل غدة حبر. 
يدافع الحبار عن نفسه أيضاً بتغيير لون بشرته بسرعة بفضل 
ما يسمى  بألوان مختلفة، تشكل  أكياس تحتوي على أصبغة 
حامالت الصبغة تتوسع بفضل ألياف عضلية يتم التحكم بها 
عصبياً، وتعود لوضعها الطبيعي بفعل مرونة جدرانها، وهذا 
الالفقاريات  بعكس  الحيوان،  لون  في  السريع  التغير  يعني 
بطيئة  وبسرعة  هرموني  بتحكم  ألوانها  تتغير  التي  األخرى 
بما  ثانية،  من  أقل  في  لونه  الحبار  يغير  أن  يمكن  إذ  نسبياً 
اللوني  التكيف  هذا  ويبدو  األخرى.  الحيوانات  مع  يقارن  ال 
في أقصى درجاته في حيوانات القاع حيث يأخذ حبار السبيا 
شكل لوحة شطرنج كما تستخدم رأسيات األرجل هذا التغير 
اللوني إلرهاب أعدائها أو التخّفي والتمويه، وكذلك في الَغَزل 
تمهيداً لإللقاح. ويحمل كثير من ساكنات األعماق، وقليل من 
من  الضوء  بعُضها  يُْنِتُج  أعضاء مضيئة  الشاطئية،  األنواع 
مواد يفرزها الحيوان نفسه أو بفضل بكتريا مضيئة تتعايش 
مع الحيوان في قنوات أو أكياس خاصة لدى الحيوان. ويلحق 
بهذه األعضاء، في بعض األنواع )كما في أسماك األعماق(، 
عناصر تسمح بتغيير ألوان الضوء المنطلق، بتحكم عصبي 

وهو ما يطلق عليه الضيائية الحيوية.

 الضيائية الحيوية هو إنتاج وانبعاث ضوء من قبل كائن حي 
الكيميائية  الطاقة  تحويل  من  ينتج  كيميائي  لتفاعل  نتيجة  ما 
إلى طاقة ضوئية حيث تتحول مادة اللوسيفرين بعد اتحادها 
مع األكسجين لتكون مادة األوكسي لوسفرين المضيئة، يقوم 
بهذا التفاعل إنزيم اللوسيفراز الذي يرتبط بمصدر الطاقة في 
الخاليا الحية )ثالثي فوسفات األدينوسين( ويظل مرتبطاً بها 
الضوء  إلصدار  المتخصصة  الخاليا  من  إشارة  تأتي  حتى 
أو  الفوسفات  ثالثي  أدينوسين  عن  اإلنزيم  فينفصل  الحيوي 
اللوسفرين  مادة  تحول  بتحفيز  اإلنزيم  ليقوم  الطاقة  مصدر 
لالتحاد باألكسجين وتتأكسد لتكوين المادة المضيئة )االوكسي 
لو سفرين(. هي ظاهرة واسعة االنتشار في جميع المستويات 
الديدان،  الطالئعيات،  الفطريات،  البكتيريا،   : البيولوجية 
الجلد،  شوكيات  الرأسقدميات،  القشريات،  والرخويات، 

والحشرات، واألسماك 

  

حيث  كبيرة،  اقتصادية  أهمية  األرجل  رأسيات  من  لكثير 
يُستهلَُك الحبار واألخطبوط وثمانيات األرجل األخرى غذاء 
لإلنسان. وهي تُستخَدم طازجة أو مجففة أو محفوظة، ولحمها 
من حيث قيمته الحرارية ونوعيته ال يماثل لحم البقر. ويستفاد 
تجفيفها  بعد  تعطي،  إذ  للحبار،  الحبر  كيس  إفرازات  من 
ومعالجة الرواسب كيميائياً، ألواناً يحضر منها الحبر الصيني 
الطبيعي. ويصاد سنوياً في جميع بلدان العالم نحو مليون طن 

من رأسيات األرجل.

األخطبوط

تتبع تحت  الرخويات  هي فوق رتبة من  الشكل  أخطبوطيات 
زالتا  ما  ُرتبتين  تضم  الرأسقدميات  من  الغمديات  طائفة 
إلى اآلن. وهما األخطبوطات وحبابير مصاصة  موجودتان 

الدماء. جميع أفرادها يملكون ثمانية أذرع.

بالكامل  تحتوي  األرجل  رأسيات  من  طويئفة  هي  الغمديات 
مخلوقات ذات أجسام رخوة جوهرياً. على عكس مجموعتها 
أصدافاً  الرخويات ضمنها  تملك  )والتي  النوتويديات  األخت 
األغلب  على  تملك  الغمديات  فإن  للحماية(  صلبة  خارجية 
بعض  الغطس.  أو  للطفو  تستخدم  صدفة  أو  داخلية  عظمة 
أنواع هذه الحيوانات فقدت عظامها تماماً، في حين أن أخرى 

استبدلتها بالغضاريف

ثمانية  له  الرأسقدميات،  طائفة  من  رتبة  هي  األُخُطُبوطيات 
وهو  بالماصات،  مليئة  لوامس  هيئة  تتخذ  طويلة  مجسات 
يصنف ضمن مجموعة الرخويات التي تضم الحبار والحلزون 
المائية  األحياء  من  وهي  الكائنات.  من  ذلك  وغير  والمحار 
والبحر  الصين  بحر  في  أساسا  الخطابيط  وتعيش  المميزة 
وأمريكا  هاواي  سواحل  امتداد  وعلى  المتوسط،  األبيض 

الشمالية وجزر األنديز الغربية

  

لألخطبوط ثالثة قلوب، اثنان منهما يضخان الدم إلى الخياشيم، 
دم  يحتوي  الجسم.  باقي  إلى  الدم  يضخ  الثالث  أن  حين  في 
وذلك  بالنحاس  الغني  الهيموسيانين  بروتين  على  األخطبوط 
باطنها  من  مغطاة  أذرع   ٨ له  و  األكسجين  نقل  أجل  من 
أسماك  من  بفرائسه  اإلمساك  في  يستخدمها  قوية  بممصات 

واألحياء المائية األخرى

الحيوانات  يتميز عن غيره من  ذكاء األخطبوط محدود ولم 
البحرية إال أنه يعتبر هو الحيوان األذكى في عالم الالفقاريات، 
وهي الحقيقة التي جعلت علماء البحار ال يكفون عن اختبار 
خالياه العصبية. وكان باحثان إيطاليان قد اجريا تجربة على 
العشرين حيث  القرن  تسعينات  في  األخاطيب  من  مجموعة 
قاما بتعليمها كيفية التمييز بين كرة حمراء وأخرى بيضاء. 
الباحثان  وعندما كان االخطبوط يختار الكرة الحمراء، كان 
وقع  إذا  أما  المكافأة،  من  كنوع  الغذاء  من  كمية  له  يقدمان 
من  كنوع  تعريضه  يتم  فكان  البيضاء  الكرة  على  اختياره 
أن  وبعد  بسيط.  بألم  تشعره  خفيفة  كهربائية  لشحنة  العقاب، 
اتم االخطبوط 61 محاولة، وصل إلى مرحلة أصبح بعدها ال 
يختار إال الكرة الحمراء، والواقع أن القدرة على التمييز بين 
األشياء وحفظ الدرس ألسابيع عدة، من الملكات التي تتميز 
بها الثدييات التي تمتلك دماغاً متطوراً جداً كاإلنسان مثاًل!، 
أما فيما يتعلق باألخطبوط، فدماغه بسيط التركيب من حيث 
أنه ال يتكون إال من كمية صغيرة من الخاليا العصبية التي 
تكون بدورها حلقة حول قناة البلعوم، وعلى الرغم من ذلك 
ال  أعمال  أو  بإنجازات  القيام  على  قادر  االخطبوط  أن  نجد 
يمكن أن يقوم بها أي حيوان آخر من الالفقاريات، وقد أثبتت 
التجربة التي قام بها الباحثان اإليطاليان، أن األخطبوط قادر 
أقرانه،  تصرف  مالحظة  خالل  من  معين  سلوك  تعلم  على 
فبينما تسعى مجموعة من االخطبوطات إلى اختيار الكرات 
التصرف  تعلم  أخرى  مجموعة  تحاول  المطلوبة،  الحمراء 
أو السلوك الصحيح من خالل مراقبتها لما يحدث من خلف 
إحدى الواجهات الزجاجية، وعندما أخضعت هذه المجموعة 
الكرة  الختيار  بسرعة  تتوجه  كانت  ذاتها،  السابقة  للتجربة 
الحمراء، فهل األمر مجرد مصادفة ام ان االخطبوط يتمتع 
أن  الواقع  األخرى؟!  فقاريات  الال  عن  يميزه  فطري  بذكاء 
اإلجابة عن هذا التساؤل لم يتم التأكد منها حتى اآلن، حتى ان 
باحثة أمريكية حاولت إعادة التجربة السابقة من جديد، لكنها 

لم تتوصل إلى النتائج نفسها.
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  1� السلطان حسين كامل:

   هو حسين كامل ابن الخديوي 
بين  الفترة  فى  عاش  إسماعيل، 
 9  –1٨53 نوفمبر   21( عامى 
ثامن حكام  اكتوبر 1917م(، وهو 
باشا،  على  محمد  أسرة  من  مصر 
الدولة  بعد  السلطنة  ولى  من  وأول 
ب سلطاًنا على مصر  الخديوية، نُِصّ
أخيه  ابن  اإلنجليز  عزل  بعدما 

الخديوي عباس حلمي الثاني.

عمره  من  الثامنة  بلغ  عندما     
أنشأها  التي  المدرسة  والده  أدخله 

أعيان  وأبناء  المنيل ألنجاله  بقصر 
والكتابة  القراءة  وتعلم  مصر، 
واستمر في  العلوم،  ومبادئ بعض 
المدارس  افتتحت  حتى  الدراسة 
أنتقل  ثم  إليها،  فنُقل  األميرية 
والده  أنشأها  التي  المدرسة  إلى 
 )3( رقم  مدرسة قصر  ثم  بالقلعة، 
باإلسكندرية. في عام 1٨6٨م سافر 
نابليون  وأقام في بالط  باريس  إلى 
وصديق  فرنسا،  إمبراطور  الثالث 
معلم  فليرى  الجنرال  وتولى  والده، 
نابليون  اإلمبراطور  لدى  الفروسية 
األمير  يرافق  وكان  تربيته،  الثالث 
حسين بفرنسا أساتذة أتراك وعرب. 
أثناء  1٨69م  عام  لمصر  عاد 
مرافًقا  وكان  السويس،  قناة  افتتاح 
أوجيني  لإلمبراطورة  )ترجماًنا( 
قرينة نابليون الثالث في صعيد مص
ر                                                       

   قبل تنصيبه سلطانا تم عرض 
على  محمد  االمير  علي  العرش 
توفيق شقيق الخديوى عباس حلمى 
يتولى  ان  يقبل  أن  ورفض  فأبى 
هنا  ومن  اخية.  خلع  بعد  العرش 

وحتى اليثير االنجليز المصريون، 
قانونية تبرر هذا  إلى قاعده  عادوا 
الرجوع  وهي  دونما حرج  التغيير 
الى القاعده التى ضمنتها الفرمانات 
العثمانية لمحمد على باشا من حيث 
احقية اكبر العائله فى وراثة العرش 
القاعده التى حصل الخديوى  وهى 
اسماعيل على فرمان بتغييرها الى 
تعيين  لهم  تم  وبذلك  اوالده،  اكبر 
حسين كامل سلطانا. وقد تم اختيار 
قاعدة  على  كامل  حسين  السلطان 
كان  سنا حيث  االسره  امراء  اكبر 

يبلغ سنة 65 عاما.

1914م  ديسمبر   1٨ ففى     
على  البريطانيه  الحماية  أُعلنت 
االسمية  السياده  وزوال  مصر 
مكماهون  هنرى  وتعيين  التركيه 
 19 وفى  بمصر.  ساميا  مندوبا 
عزل  انجلترا  اعلنت  ديسمبر 
ثقتها  لعدم  حلمى  عباس  الخديوى 
السلطان  تأييد  إلعالنه  نظرا  به 
اإلنجليز،  ضد  حريه  فى  العثمانى 
كامل  حسين  االمير  عمة  وتعيين 
خديوى  وُمنح  مصر  على  سلطانا 

مع  ليتساوى  السلطان  لقب  مصر 
لقطع  تأكيدا  العثمانى  السلطان 
أن  ويالحظ  تركيا،  مع  الروابط 
لقب »سلطان« هو نفس لقب رأس 

الدولة العثمانية.

   بعد أن خلع االنجليز الخديوى 
على  عباس عرضوا عرش مصر 
باشا،  كامل  حسين  الجنان  ساكن 
علي  محمد  األمير  رفض  )بعد 
ملهن  كامل  حسين  أخطر  توفيق(. 
إعالن  إمكانية  خطورة  شيتهام 
من  عليها  يترتب  لما  الحماية، 
واندالع  الوطني،  الشعور  تأجيج 
قبول  في  وتحفظ  العنف،  أعمال 
إنجلترا  منحت  إذا  إال  المنصب، 
مصر استقالاًل ذاتًيا بعد فصلها عن 
الدولة العثمانية، وقد قررت إنجلترا 
وفرضت  مؤقًتا،  الحماية  إرجاء 
أعمال  لمواجهة  العرفية  األحكام 
الحظوا  ولما  المتوقعة.  العنف 
رفض  اذا  بأنه  صارحوه  تردده 
مصر  عرش  سيعرضون  فأنهم 
الذى  المسلمين  زعماء  احد  على 
مصريا  يكون  ان  بالضرورة  ليس 
وذكروا اسم أغا خان وكأنهم ارادوا 
سيؤدى  الرفض  هذا  بأن  اخبارة 
عن  بعيدا  الحكم  مقاليد  انتقال  الى 
مستعدون  وانهم  على  محمد  احفاد 
ولو  حتى  اجنبية  ايد  الى  العطائة 
كانت هندية، وانطلقت هذه الشائعه 
خان  أغا  استدعاء  بالفعل  تم  وقد 
حضر  وقد  القاهرة،  الى  للحضور 
وهو  1914م  ديسمبر   19 يوم 

حسين  السلطان  تولى  اعالن  يوم 
كامل عرش مصر. ولعل االنجليز 
ضغطوا بمعلومات وصوله وقرب 
لكى  االسكندرية  الباخرة  وصول 
قبول  الى  كامل  حسين  يدفعوا 
العرش، والمثير للدهشة أن أغا خان 
الهند ووصلت  بالباخرة من  حضر 
 19 فى  االسكندرية  الى  الباخرة 
كامل  حسين  تولى  يوم   ( ديسمير 
بحفاوة  استقباله  تم  وقد  السلطنة(. 
منقطعة النظير واوعز االنجليز الى 
الثغر  احد عظماء  باشا  يحى  احمد 
بدعوة وجهاء االسكندريه الى حفل 
اغا  بمناقب  تشيد  خطب  فيها  تُلقى 
خان، وكان ذلك القناع امراء البيت 
العلوى بعدم ترك العرش يفلت من 

ايديهم.

   وشعر حسين كامل باشا ان دقة 
برأى  االستئناس  تستدعى  الموقف 
مشورته  على  االعتماد  يسعه  من 
واالتكال على نصيحته فقصد زيارة 
محمود سليمان باشا فى داره بشارع 
الفلكى وكاشفه بالموضوع طالبا منه 
الية برايه،  ان يدرس األمر ويدلى 
فكان رأى الشيخ الوقور أن الحكمة 
العرض،  قبول  تقضيان  والوطنية 
فقال حسين كامل » ولكنى اخشى 
ابن  اغتصبت عرش  اننى  يقال  أن 
شقيقى أثناء غيابه » فقال له الشيخ: 
ذلك  من  ابعد  هو  ما  اخشى  »اننى 

واعظم منه اثرا،
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بقعـــــة ضــــوء 
 سالطني وملوك مصر من األسرة العلوية:   

فاروق عطية



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو توسع نطاق رعاية االطفال اجملانية لتشمل 
العاملني يف اخلطوط االمامية

أعلن وزير التعليم ستيفن ليتشي يوم السبت 9 يناير عن تمديد رعاية االطفال 
المجانية  التي تقدم للعاملين في الخطوط االمامية والطوارئ حتي يوم 25 يناير 

, وقال الوزير خالل مؤتمر صحفي » إننا ندرك انه نظرا لتمديد أغالق المدارس االبتدائية فإن المزيد من 
الناس والمزيد من العاملين في الخطوط االمامية سيحتاجون الي الدعم » وكان الوزير قد أعلن في وقت 
سابق عن ان طلبة المدارس االبتدائية لن يعودوا الي الصفوف المدرسية يوم 11 يناير بل سيواصلوا التعلم 
يناير بسبب أرتفاع عدد االصابات بكوفيد – 19 , هذا وقد أعلنت وزيرة الصحة  عن بعد حتي يوم 25 
كريستين اليوت عن إرتفاع في حاالت االصابة بالفيروس وقالت إنه تم تقديم اكثر من 100 الف جرعة من 
لقاح كوفيد – 19 الي الفئات االكثر ضعفا , في المقاطعة , ونصحت الجميع باتباع نصائح الصحة العامة 

لحماية أنفسهم والمجتمع.

السنة الثالثة عشر، العدد )336( - اخلميس14 يناير 142021  كنـــــــدا يف أسبوعني

حكومة أونتاريو تقول إنه سيتم تطعيم 
مجيع املقيمني والعاملني يف دور الرعاية 

طويلة االجل حبلول يوم 21 يناير
ستعطي  إنها  أونتاريو  حكومة  قالت 
دور  في  والعاملين  للمقيمين  االولوية 
الرعاية طويلة االجل ,في المناطق الساخنة 
مثل تورنتو وبييل ومنطقة وندسور إسكس 
 21 بحلول   19  – كوفيد  تطعيمات  الخذ 
تم  االن  حتي  انه  المسؤولين  وقال   , يناير 

بينهم  من  موقع   44 في  شخص  الف   50 عن  قليال  يزيد  ما  تطعيم 
عاملين في مجال الرعاية الشخصية في الخطوط االمامية , وذكرت 
ايضا حكومة أونتاريو انه تم أعطاء ما يقرب من 3 االف جرعة من 
يناير , وانه تم اعطاء 4 االف جرعة من   لقاح مودرنا حتي يوم 3 
هذا اللقاح في الفترة ما بين 4 يناير و 6 يناير , وان المقاطعة تلقت ما 
يقرب من 53 الف جرعة من لقاح مودرنا يوم 30 ديسمبر , وتلقت 
المقاطعة ايضا 50 الف جرعة لقاح فايزر بيونتيك يوم 4 يناير وتتلقي 
٨0 الف جرعة منه  أسبوعيا علي التوالي في 11 يناير و 1٨ يناير 
و 25 يناير , وانه تم أعطاء لقاحات فايزر بيونتيك الي عدد كبير من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب متطلبات التخزين في درجة 
برودة تحت 70 درجة مئوية , في حين يستخدم لقاح مودرنا االسهل 

في التخزين  في دور الرعاية طويلة االجل

جسنت ترودو يعلق علي ] أحداث الشغب يف 
واشنطن [ ويقول أن الدميقراطية حتتاج للعمل

أوتاوا : قال جستن ترودو يوم الجمعة ٨ يناير خالل مؤتمر صحفي في 
أوتاوا ؛ أن الكنديين وقادتهم المنتخبين يتحملون مسؤولية مشتركة لحماية مبادئ الديمقراطية والدفاع عنها , 
ووصف أحداث الشغب في العاصمة االمريكية بأنها أعتداء علي الديمقراطية ,وإنه بقدر ما اليزال هذا الحدث 
مقلقا للغاية ومحزنا فقد رأينا صمود الديمقراطية في امريكا اقرب جار لنا وحليفنا , وإن العنف ليس له مكان 
في مجتمعاتنا , والمتطرفون لن ينجحوا في نقض إرادة الشعب , وأعترف ترودو بأن كندا ] ليست بمنأي [ 
عن هذه االعمال واالضطرابات وقال ؛ نحن نتحمل مسؤولية ككنديين في مواصلة القيادة باحترام والمشاركة 
بشكل جوهري في وجهات النظر المختلفة وعدم اللجوء ابدا الي العنف كوسيلة للتأثير علي الرأي العام , 
وإن الخيارات التي نتبعها كقادة وكسياسيين لها عواقب ويجب أن نختار ما نقوله وما ال يجب أن نقوله الن 
الختياراتنا تاثير علي الكنديين , والكنديين يتوقعون من القادة المنتخبين الدخول في نقاش يكون مبني علي 
الحقائق وان يتم معرفة اعدائهم ونبذهم , وإن الديمقراطية الكندية لم تحدث صدفة ولن تستمر دون جهد , 
ويجب أن نعمل دائما علي تأمين ديمقراطيتنا وال نهيئ فرصة الولئك الذين يروجون الشياء غير صحيحة او 

نعطي مساحة للكراهية أو التطرف

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

ما هو السر وراء ظهور اعمدة معدنية جموفة 
] مونوليث[   متماثلة الطول فجأة يف عدة 

مناطق من العامل واختفائها فجأة

ظاهرة غريبة حدثت مع مطلع العام الجديد , فقد ظهرت أعمدة معدنية  
مابين  العالم  دول  من  عدد  في  فجأة  قدما   12 بطول  مجوفة  المعة 
سبب  بدون  ظهر  كما  بسرعة  بعضها  واختفي  وضحاها  ليلة  عشية 
ديسمبر ظهر عمود  الخميس 31  يوم  ما صباح  وقت  ففي   , واضح 
معدني المع بطول 12 قدما علي شاطئ مدينة تورنتو المعروف بحي 
] همبر باي شورز [  ولم يعرف كيف اقيم أو من الذي بناه ؟  وذهب 
عدد من سكان تورنتو لمشاهدته والتقاط الصور له وتداولها , وقالت 
ادارة مدينة تورنتو إنها علي علم بهذا العمود ولكنها ال تعلم من قام 
بوضعه وانهم ال يعتقدون انه يشكل خطرا علي السالمة العامة , ولم 
تتم إزالته , ومن المدهش والغريب أن عدة أعمدة ] مونوليث[ مشابهة 
تماما لمثل هذا العمود ظهرت في جميع أنحاء العالم في وقت قصير 
واختفت ايضا بنفس السرعة التي ظهرت بها فقد ظهر واحد من هذه 
 , نوفمبر  يوم 1٨  المتحدة  الواليات  يوتا شرق  في صحراء  االعمدة 
ولم يعرف كيف ازيل من المكان , وأيضا ظهر ايضا عمود مماثل في 
رومانيا واختفي ايضا بشكل غريب , وظهر ايضا في عدة مقاطعات 
في كندا مثل مانيتوبا وبريتش كولومبيا , وعلي شاطئ تورنتو وأعرب 
سكان تورنتو عن سعادتهم وقلقهم بعدالعثور علي هذا العمود , وتساءل 
أخرون عن مغزي ظهور هذه االعمدة وسط وباء كورونا !  وهل هناك 
غرض علوي من ظهور هذه االعمدة ؟  ولالسف قام بعض الناس من 
تورنتو بتشويه العمود برش طالء أحمر عليه بعد عدة ايام من ظهوره 

. ليمنعوا الناس من الحضور لمشاهدته.

فرض حظر التجول حتي يوم 8 فرباير يف كيبيك 
للحد من انتشار كوفيد 19

مونتلاير : اعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسول ليجولت عن حظر تجول في 
كل أنحاء كيبيك يبدأ من يوم السبت 9 يناير وحتي يوم ٨ فبراير ويحظر التجول من الساعة ٨ مساء وحتي 
الساعة 5 من صباح اليوم التالي , واالشخاص الذين لن يلتزموا بقرار حظر التجول سيتعرضوا لغرامة تبلغ 
1000 الي 6000 دوالر وستعطي الحكومة وثيقة لالفراد الذين يضطروا للعمل ليال مثل العمال االساسيين 
والذين لديهم اسباب طبية او موعد مع الطبيب او من يقومون بتمشية الكالب ليظهروها للشرطة , وقال رئيس 
وزراء المقاطعة أن جميع الشركات غير االساسية ستظل مغلقة حتي يوم ٨ فبراير , وقال  مدير الصحة 
العامة الدكتور هوراسيو أرودا إنه يعتقد أن العديد من التجمعات الصغيرة في فترة عيد الميالد أدت الي زيادة 
االصابات بكوفيد –  19  , وقال عالم األوبئة في مونتلاير كريستوفر البوس إن مستشفيات مونتلاير أصبحت 
غارقة وسوف تنفد قريباً الموارد الالزمة لعالج المرضى إذا لم تتخذ المقاطعة إجراءات لعكس هذا االتجاه. 

هذا وقد شهدت كيبيك وجود مكثف لدوريات الشرطة في جميع انحائها لمراقبة تنفيذ حظر التجول .

أختيار كابني فريق كرة القدم النسائية يف كندا كريستني 
سانكلري لتكون افضل رياضية لعام 2020 وحصلت علي 

جائزة ] بوبي روزنفيلد[ للمرة الثانية
حصلت العبة كرة القدم وكابتن الفريق النسائي لكرة القدم في كندا كريستين سانكليرالتي تبلغ من العمر 
37 سنة  علي جائزة ] بوبي روزنفليد [ للمرة الثانية  وهي جائزة سنوية تمنح لالعبة الرياضية المتميزة  
القدم  الجائزة في عام 2012 بعد ان حصل فريق كرة  النساء في كندا .وكانت قد حصلت علي هذه  من 
الكندي النسائي علي الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن , واستحقت كريستين سانكلير هذه الجائزة كافضل 
رياضية من النساء في كندا عام 2020 , بعد أن احرزت الهدف رقم 1٨6  مع 55 تمريرة حاسمة في 296 
مباراة دولية  ,وبهذا حطمت الرقم القياسي في احراز االهداف  وصعدت بفريقها الي االلومبياد في طوكيو 
, وهي العبة كرة القدم الوحيدة التي تفوز بهذه الجائزة , وقال محرر القسم الرياضي في جريدة تورنتو 
ستار عن كريستين » انه عندما يتم كتابة تاريخ الرياضة النسائية في كندا , فإن كريستين سانكلير سيكون 
لها فصل خاص في هذا التاريخ » وقال فيل كينج محرر الرياضة في جريدة جلوبال أند ميل »إن سانكلير 
قدوة رياضية , وهي بارعة , وان مسيرتها المهنية المجيدة مهدت السبيل ألجيال من النساء الرياضيات »



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

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744  
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كاســــك  ياوطـــن
توفيق مرتي مينا

سياسية  إجتماعية  مسرحية 
من  وهادفة  ناقدة  سورية  كوميدية 
محمد  والكاتب  الشاعر  تأليف 

الماغوط والفنان دريد لحام .

   الماغوط ) 1934 – 2006 ( 
شاعر سورى متمرد , يتميز بروح 
السخرية النابعة من معاناة المواطن 
طبخة  كل   ( كلماته  من   , العربى 
تعدها  أمريكا  المنطقة  فى  سياسية 
وروسيا توقد تحتها وأوربا تبردها 
يغسلون  والعرب  تأكلها  وإسرائيل 
الصحون( , وهو على عكس دريد 

يعادى بشار االسد  .

   دريد لحام : دريد محمد حسن 
اللحام 1934, من اب سورى وام 
والكيمياء  الفيزياء  درس   , لبنانية 
بها   مدرسا  وعمل  دمشق  بجامعة 
المسرحى  نشاطه  بدأ   1960  ,
التى   ) الطوشة  غّوار   ( بشخصية 
السورى  المواطن  هموم  عن  تعبر 
وكّون  عام  بشكل  والعربى  البسيط 
مع الماغوط فرقة مسرحية , حصل 
وأوسمة  الجوائز  من  عدد  على 

االستحقاق  .

استعان  المسرحى   اإلخراج     
الداء  ممثلين  ثمانية  بعدد  المخرج 
عن  تقل  ال  والتى  االدوار  جميع 
ثالثين شخصية , قدمت المسرحية 

عام 1979 .

   تقدم المسرحية مسلسل ) أحالم( 
حلقة  بين  الفاصل  الوقت  وفى 
واخرى تقدم برنامجاً ينضح  بالنقد 
فالمذيعة تقدم مطرب المحطة : ايها 
النضال  مطرب  مع   , المواطنون 
,,ويأتى  الوطنية  اناشيده  آخر  فى 
رأى  هل  مردداً:  المطرب  صوت 
الحب سكارى مثلنا    ,, وعن حالة 
الطقس تقول المذيعة :  وفى مصر 
ضباب كثيف والرؤية غير واضحة 
تراكم  بسبب  مسدودة  والطرق 
الخطابات,, وفى برنامج مشكلة لها 
من  سيدة  تشكو  المسؤول  مع  حل 
وبسبب  الكهربائى  التيار  انقطاع 
لبنان  ان  التليفزيون  فى  رأت  ذلك 
لها  فتصحح  اسرائيل  جنوب  احتل 
بان اسرائيل هى التى هجمت على 
والعرب؟  فتسألها:  لبنان  جنوب 
فتجيبها : العرب هجموا على بعض 
,, ويرد المسؤول بخصوص انقطاع 
التيار : وسنقطع دابر االستعمار من 
وتستمر   ,,, نيكارجوا  الى  تنزانيا 
انه  ويتبين  النحو  هذا  على  إجابته 
الى  واآلن  بالبطارية,,,,  يعمل 

المسرحية : أحالم   

 : االولى:  الحلقة 
فى  الطوشة  غوار 
 : يخبرهم  المستشفى 
تولد  راح  مراتى  انا 
من  يتأكد  ان  ويريد 
الوالدة  لتتم  كل شيء 
يسأل   , سالم  فى 
االسعاف  سيارة  عن 
لكى  المرور  ويطلب 
يفتح  الطريق لسيارة 
التى  الحجرة  ويعاين   , االسعاف 
حشرات  وجود  ويكتشف  بها  ستلد 
, ويراهم يضربون مريضاً  زاحفة 
هذا  الممرضة  وتقول  قفاه  على 
إمبارح  غوار:  فيستدرك  مساج 
ضربنى  افتكرته  مسجلى  شرطى 
فيتسائل غوار:  المريض  , يصرخ 
للمخابرات  تابع  مستشفى  هذا 
يحضر   ,, ؟  يعترف  ال  والمريض 
متى  ويسأله:   المستشفى  مدير 

الطلق  لما يحمى  ؟   المدام  تحضر 
تسعة  بعد  الطلق؟  يحمى  ومتى   ,,

شهور احنا تزوجنا باألمس.

ابنته  يداعب  غوار  الثانية:  الحلقة 
احالم فى بطن امها ويريد ان يثقفها 
فيقرأ لها: تتمتع بالدنا بوفرة المياه 
فتقاطعه زوجته رضية بانهم قطعوا 
 ,, الفاتورة  سداد  لعدم  المياه  عنهم 
فقد  مجيد  تاريخ  ولبالدنا  ويكمل: 
وصلوا الى الصين وعبروا البحار 
الى االندلس التى هى اسبانيا فتسأله 
لماذا تركناها فيجيب الن  رضية : 
الن  بعضاً  بعضهم  ذبحوا  جماعتنا 
فرق  طريقة  استعمل  االستعمار 
 : ويستدرك  هنيهة  يسكت  تسد,,, 
اظن نحن كنا االستعمار فى اسبانيا

المخاض  جاء  الثالثة:  الحلقة 
سيارة  يرسل  ال  والمستشفى 
االسعاف لعدم وجود بنزين فيستعين 
بالقابلة) ام احمد (,, يردد الدعوات 
يسر  يامنان  ياحنان   : لزوجته 
وال  ياأهلل  يسرها  رضية   لعبدتك 
تعسرها كما عسرت قضية الشرق 
االوسط ,, ولدت رضية ثالثة ابناء 
ذكور , غوار ال يريدهم : ام احمد 
ابحثى هنا وهناك لتجدى احالم ,,, 
فعاًل تجد احالم خرجت الى الحياة 

مبتسمة .

محمومة  الطفلة   : الرابعة  الحلقة 
يحملها ابوها الى العيادة فى انتظار 
قبل  ولكن  الطبيب  يأتى  الطبيب, 
خلفه  من  يأتى  غوار  له  يشرح  ان 

الوراء  الى  كبيرويزيحه  مسؤول 
مما  يسأله  الذى  الطبيب  ويستقبله 
تشكو فيهمس فى اذنه بعلته يعجب 
الطبيب : ما زلت شاباً فيرد عليه: 
فى  كثيرة  مؤتمرات  الى  اذهب 
البد  السهرة  آخر  وفى  الخارج 
ما....  مرة  آخر  كهذا  نشاط  من 
بلد  اى  من  اقول  خجلت  انى  حتى 
عليك  عفارم  الطبيب:  يقول  انا,, 
من  حالك  حارق  عمرك  طول   ,
العالج,,  له  وصف   . الوطن  اجل 
الى  تسافر  تقدر  اسبوع  وبعد 
يتجه  الرأس,,,,  مرفوع  مكان 
الطبيب الى المريضة احالم ويقول 
وفاة  شهادة  لها  إعملى   : للمرضة 
صوت  ويعلو  المسرح  يظلم   ,,,
الموؤدة سئلت   القارىءمرتاًل) وإذا 
غوار  ويتلقى   ) قتلت  ذنب  باى 

العزاء   

الحلقة الخامسة : يتجمع المواطنون 
امام المسؤول ليحل مشاكلهم 
االستعمار  عن  فيحدثهم   ,,
سريالنكا  فى  واالمبريالية 
فى  قيصرخون  ونيكاراجوا 
عندك  ليست  مشكلتنا  وجهه 

مشكلتنا معك

غوار  السادسة:  الحلقة 
المخابرات  سجن  فى  معتقل 
وال تنفع معه وسائل التعذيب 
راسه  دفع  وال  باء  الكهر  ال 
تحت الماء وال الضرب ويقول لهم: 
ال  وبعده  كف  بأول  يحس  المظلوم 

يحس ,, انتم تعذبون انفسكم 

يحمل  غوار   : السابعة  الحلقة 
من  طعامهم   واوالده  لزوجته 
عن  تتحدث  التى  الجرائد  ورق 
أخبار  بعد  فيما  سيأتى  الذى  الخير 
وتعليقات صحفية ,, يقول لرضية: 
عشاء ربانى لو صح لسيدنا المسيح 
ما انصلب. ,,, يتشاجران ويضربها 
ثم يعتذر : ما انا اللى رفعت ايدى 

عليكى , هو الفقر والفقر غربة .

فى  يتجول  غوار   : الثامنة  الحلقة 
الشارع يبيع اوالده ,, يسأله احدهم 
فيرد  اوالده  بيبيع  حد  شفت  إنت   :

غوار: أوطان بتتباع. 

الخمر  كأس  مع  التاسعة  الحلقة 
ولما  اوالده  باع  انه  رضية  يخبر 
تصرخ يقول لها : خذى هذا الوسام 
وبيعيه واشترى بثمنه مُزة ,,, تترك 
التليفون  رنين  الى  يستمع  البيت, 
وصوت يقول ياأخينا ارفع السماعة 
_ ما عندنا تليفون _ ارفع السماعة 
من  يتكلم  الشهيد  ابوه  المنتصل   ,
وعما  احوالهم  عن  يسأله  الجنة 
التى استشهد من  صار فى القضية 
اجلها يرد غوارالعرب صاروا  بلد  
, والسجون  الحدود  واُلغيت  واحد  
للمجرمين فقط والمعتقالت حولناها 
والسياح  ومستشفيات   مدارس 
يأتون ليتفرجوا على العدالة والنظام 

والقانون .

وفلسطين اكيد رجعتوها الهلها _ هذا سؤال يتسئل بعد ثالثين سنة؟ ,, شو 
عم تشرب؟_ مية . ريحتها وصلت لعندى, واليهود المساكين شو عملتوا 
فى  نرميهم  بنفكر  كنا   , عليهم  نتفرج  المتاحف  فى  فيهم؟  _ وضعناهم 
البحر لكن بنعاملهم بالحسنى , يقول ابوه: فرحتى ال تكتمل حتى اشوفكم, 
,, يصحو غوار من سكرته : هللا دخيلك ما  ناقصكم شىء  الخالصة ما 
ناقصنا اال شوية كرامة , كل ما خبرتك عنه كذب , الحمد هلل ان طلعلك 
فى الوطن قبر نترحم فوقه عليك, ,,, اليمن صارت يمنين ولبنان اربعة 
بعتهم  اوتوماتيك ووالدى  بتشتغل غسالة  كبيرة وامى  واسرائيل صارت 
ودمنا صار ارصدة فى البنوك والقضية لم يبق فيها سوى ها الشفتة يرد 
االب : موتنى ,,, ___  ياأبى  ياأبى .... حد يريد ان ارحل من الوطن ,, 
مشكلتى ان الوطن ما بيبعد عنى   عايش جواى ,, سأشرب كاسك ياوطن.

األولى وهى  العرب  الى قضية  تشير  قد  ) أحالم(  ان  البعض     يرى 
فلسطين وقد يراها آخرون انها احالم المواطن العادى.

 )  2008 لبيب رزق )1933 –  بقية مقال)88( د. يونان 
ص 6

مصر  تاريخ  دراسات  لمركز  العلمية  للجنة  رئاسته  خالل  ومن 
المعاصرة، فى دار الكتب والوثائق المصرية، دفع مئات الدراسات 
نحو النور من خالل سلسلة كتب أسسها، هى »نهضة مصر« التى 
سدت  وفاته،  تاريخ  حتى  كتاباً  السبعين  على  يزيد  ما  منها  صدر 
ثغرات كبيرة فى الدراسات المتعلقة بتاريخ »مصر   المعاصرة«، 
أراد أن يبدأ بكتاب يجذب الرأى العام والمؤرخين لها، فبدأها بكتاب 
هو  الكتاب  هذا  وثائقية(.  )دراسة  طابا  لمسألة  التاريخية  »األصول 
خالصة ما وصل إليه من بحث، بعد ضمه سنة 19٨5، إلى اللجنة 
الوطنية المصرية التى رأسها القانونى القدير د. وحيد رأفت، الذى 
عهد إلى د. يونان لبيب رزق بمهمة جمع الوثائق الخاصة بالنزاع 
المصرى اإلسرائيلى حول منطقة طابا، فكسبت مصر القضية بحكم 
كان  أن  فبعد  قومى،  بطل  إلى  يونان رزق  د.  تحول  وهنا  قانونى، 
ضمن مؤرخى الجامعات المصرية المرموقين، صار شخصية عامة.

كان لسنوات عضواً فى مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات 
للصحافة،  األعلى  والمجلس  العرب،  المؤرخين  واتحاد  التاريخية، 
المصرى  الشورى  فى مجلس  الرئيس ُحسنى مبارك عضواً  وعينه 

لخبراته المتميزة.

تاريخ  دراسات  مركز  بتأسيس  »األهرام«  صحيفة  إليه  عهدت 
هذه  فى  لمعاونته  الباحثين  شباب  من  فريقاً  فاختار  »األهرام«، 
المهمة، ليُخرج لنا كل يوم »خميس« من كل أسبوع مقالة – على 
صفحة كاملة – بعنوان »ديوان مصر المعاصرة« ظل يكتبها حتى 
وفاته، وظلت تُنشر ممهورة بتوقيعه حتى فبراير 200٨، ليُنتج لنا ما 
يزيد على 700 دراسة توثق لحياة المصريين السياسية واالجتماعية 
أسبوعياً  الصفحة  مطالعة  على  نحرص  كنا  والثقافية.  واالقتصادية 
أنه  وأتذكر  المقاالت.  تلك  بكثير من  أحتفظ  بإهتمام شديد، ومازلت 
بعد أن طالعت إحدى هذه الحلقات أرسلت له شخصياً – على عنوانه 
بجريدة األهرام – بعض المالحظات، وبعد فترة قليلة جداً تلقيت منه 
وبخطه  هذه  برسالته  أحتفظ  ومازلت  ذكرته،  ما  يؤيد  رسالة خطية 

الجميل.

من  االجتماعية  العلوم  فى  التقديرية  الدولة  جائزة  على  حصل 
العربى  الفكر  مؤسسة  جائزة   ،)1995( للثقافة  األعلى  المجلس 
مبارك  جائزة   ،)2004( اللبنانية  الثقافية  الحركة  جائزة   ،)2002(
المجلس  من  االجتماعية  العلوم  فى  النيل(  جائزة  اسم  تحمل  )حالياً 

األعلى للثقافة )2004(.

كان من المقرر أن يشارك د. يونان لبيب رزق فى المؤتمر الذى 
انعقد فى المجلس األعلى للثقافة بمناسبة مرور 90 عاماً على ميالد 
الرئيس جمال عبد الناصر بالتعاون مع الجمعية التاريخية الذى بدأ 
الثالثاء 15 يناير 200٨، لكنه تغيب إذ فارق الحياة فى نفس اليوم، 
حيث توفى فى السابعة من صباح يوم الثالثاء 15 يناير 200٨، عن 
74 عاماً بعد صراع طويل مع مرض القلب إثر أزمة قلبية بعد أن 
كان يمارس العمل بشكل معتاد فى اليومين الماضيين بلجنة التاريخ 
العذراء  السيدة  كنيسة  للثقافة. وُشيعت جنازته من  األعلى  بالمجلس 

بمدينة نصر، وأقيم العزاء بالكنيسة نفسها مساًء.



                                                                                                                                                      
بصورة مؤقتة !!!        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

االستقبال  قسم  أمام  االسعاف  سيارة  توقفت 
كل  تحرك  منها  خرجوا  أفراد  بالمستشفى...أربعة 
ادراكهم  على  تدل  تحركاتهم  ورشاقة،  بخفة  منهم 
الخلفى  السيارة  باب  من  عملهم،  لمهام  العميق 
ويسر  سهولة  فى  هبط  مريضاً  يحمل  سرير  تدلى 
على أرضية الطريق المؤدى الى باب االستقبال..
بيانات  فيدون  االستقبال  مكتب  حتى  أحدهم  ليدفعه 
المريض ثم تقوم احدى الممرضات باستالمه وبعد 
الذى  للمريض  مالئكية  فى  تبتسم  سريعة  قياسات 
جاوز السبعين وتخبره أنه سيبقى فى احدى غرف 
الطبيب  يفحصه  حتى  مؤقتة  بصورة  االستقبال 
سعال  فانتابه  المريض...ضحك  ابتسم  المناوب. 
حاد وأعاد القول وهو يتنفس بصعوبة....«بصورة 
مؤقتة«...كررها عدة مرات وهو ال يستطيع مقاومة 
ضحكاته...تركته الممرضة بعد أن أوصلت بجسده 
أسالكاً موصلة  ب«مونيتور« تبين حالة قلبه. ابتسم 
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ابتسامة ساخرة وأصداء كلمة »مؤقتة« 
خلفية  الى  رأسه...لتتحول  فى  ترن 
لمشاهد حقيقية لحياته. فرأى نفسه وهو 
ويحمل  الجامعية  شهادته  يحمل  شاب 
معها طموحات وأحالم وردية تتبدد كلما 
البداية  اليأس فى  قاوم  الى وظيفة،  تقدم 
ثم سرعان ما وقع فريسة له، لكنه قرر 
وظيفة  يقبل  بأن  حياته  مسار  يعدل  أن 
تخصصه  مجال  غير  فى  »مؤقتة« 
أن  على  الحياة  متطلبات  بدخلها  يواجه 
يواصل البحث عن حلمه فى العمل فى 
مجاله الذى يحبه ويتقنه. عندما عثر على 
فتاة أحالمه لتشاركه حياته المقبلة، بدأت 
رحلة البحث عن مسكن الزوجية واتفقا 
أن يتصرفا فى حدود االمكانيات المتاحة 
فاستأجرا مسكناً بصورة »مؤقتة« على 
التنقل  مشاق  متحملين  المدينة  أطراف 
مستقراً  مسكناً  تدبير  أمل  على  اليومية 
فى المستقبل القريب. عاودته الممرضة 
مرة أخرى بابتسامة مشرقة وهى تنظر 

الطبيب  أن  المونيتور..وأخبرته  الى 
سيراه بعد قليل. انقطع المشهد واستسلم 
فى  زوجته  مع  نفسه  فيه  رأى  لمشهد 
الدول  باحدى  المستعمل  األثاث  سوق 
الخليجية....فان كان لن يعمل فى مجال 
تخصصه فاألولوية هنا للمادة تلك كانت 
العمل  على  تعاقد  عندما  نظره  وجهة 
بالخليج واتفق مع زوجته أن يكون العمل 
يكون  حتى  »مؤقتة«  بصورة  بالخليج 
فى  حياته  لمشروع  الالزم  المال  رأس 
مجال تخصصه فيعود الى الوطن ويبدأ 
سنوات  قضى  الخليج  وفى  تنفيذه.  فى 
واشترى  »مؤقتاً«  مسكناً  فيها  استأجر 
الوقت صرف  نفس  »مؤقتاً« وفى  أثاثاً 
الكثير لصيانة مسكنه المؤقت اآلخر فى 
الوطن  الى  عاد  وأخيراً  األم!!!  الوطن 
حاماًل معه أمااًل مدعمة بأموال أو هكذا 
باألموال  ....واذا  أموال  أنها  هو  ظن 
مسكنه«المؤقت«  لتجديد  حتى  تكفى  ال 
الطبيب... ظهر  القديم......وأخيراً 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

لتركيب  أنه ممرض آخر جاء  له  لكن اتضح 
المحلول فى وريده. استسلم مرة أخرى للمشاهد 
االنتظار.......عندما  ملل  من  تخرجه  التى 
الجديد  األحالم....الوطن  أرض  على  هبط 
أخيراً سيعمل فى مجاله المحبب الى نفسه....
وسيطرد  حياته  فى  باالستقرار  سينعم  أخيراً 
حياته.  قاموس  من  مؤقتاً  كلمة  األبد-  -والى 
-كالعادة-  فكان  الواقع  أما  الحلم  كان  هكذا 
يومها  غريبة  بالد  فى  آخر....غريب  شىء 
بصفة  »بيسمنت«  فى  لزوجته...سنسكن  قال 
مؤقتة...وسنشترى أثاث مستعمل أيضاً بصفة 
مؤقتة  بصورة  عمل  أى  مؤقتة....وسأقبل 
األعوام... ومضت  األحوال.  تنصلح  أن  الى 
آخر  الى  مؤقتة ومن سكن  يعمل بصفة  وهو 
ومعه  دخله  مستوى  مؤقتة...وارتفع  بصورة 
الوقت  نفس  وفى  مصاريفه،  مستوى  ارتفع 
ارتفع ضغط دمه و لكن بصورة غير مؤقتة، 
مع  »مؤقتاً«....و  صغيراً  منزاًل  امتلك  لكنه 
فى  يعمل  لم  اللحظة  هذه  حتى  فانه  هذا  كل 
دخل  مؤقتاً.  ولو  أراده  الذى  مجال تخصصه 
فاحصة...ثم  نظرة  اليه  مبتسماً..نظر  الطبيب 
الطبيب » ستقضى  له  قال  بعد فحص سريع 
معنا كام يوم حتى تتحسن حالتك«....نظر اليه 
بالتحديد  يوم  كام   « سأله  ثم  قلياًل   المريض 
أربع  و  ثالثة   « الطبيب  أجابه  دكتور؟«  يا 
أو  خروجك  نحدد  بعدها  مؤقتة  بصفة  أيام 
نوبة  المريض  انتابت  بالمستشفى«  بقاءك 
ضحك عارمة بينما نظر اليه الطبيب مستنكراً 
 « للطبيب  معتذراً  الموقف  المريض  فتدارك 
أنا آسف يا دكتور..أنا باضحك ألنى اكتشفت 
- بعدما تجاوزت السبعين - اننا بنقضى سنين 

حياتنا....بصورة مؤقتة !!!

بقية مقال »كيف كشف نهر 
المصريين  أسرار  بعض  النيل 

القدماء؟« ص9
العرب مصر  دخول  كان   •
عام 640 ميالديا، وكان المصريون 
التي  المسيحية،  الديانة  يعتنقون 
بممارسة  تسمح  وال  القتل  تجّرم 
غرقا  وقتلها  فتاة  إلقاء  مثل  طقس 

عرفانا للنيل وفيضانه.

الفرنسي  العالم  استطاع   •
جاك فاندييه، في دراسته »المجاعة 
يجمع  أن  القديمة«،  مصر  في 
التي  النصوص  من  كبيرا  عددا 
تحدثت عن المجاعة، وجميعها من 
نصوص يزيد عددها على 55 من 
مصادر أثرية مختلفة )منها مصدر 
واحد وهو معبد إدفو ذكر 35 نصا، 
وتسع نصوص في معبد دندرة(، لم 
للنيل«  »عروس  ألي  ذكر  يأت 

بشرية تلقى في مياهه.
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إلى  المصريون،  عرف 
اعتمدت  التي  الزراعة  جانب 
األسماك،  صيد  النيل،  مياه  على 
للصيد  كوسيلة  القوارب  فابتكروا 

والمواصالت

رمضان  المصري  العالم  ويقول 
مصر  »حضارة  دراسته  في  عبده 
وزارة  إصدارات  من  القديمة«، 
عبد  ابن  إن  المصرية،  اآلثار 
الحكم »كتب هذه القصة بعد دخول 

عاما،   230 بنحو  مصر  العرب 
فإما أن تكون هذه القصة قد رويت 
له بمعرفة أحد المخّرفين، وإما أن 
تأليفه  من  برمتها  الحكاية  تكون 
من  المصريين  تنفير  بقصد  هو، 
مظاهر حضارتهم وعقائدهم القديمة 

والدعوة إلى اإلسالم«.

الحميد  عبد  المؤرخ  ويضيف 
الخالدة«  دراسته »مصر  في  زايد 
النيل،  في  فتاة  إلقاء  »قصة  قائال: 
ابن  العربي  المؤرخ  رواها  التي 
عبد الحكم ال تعدو أن تكون أكذوبة 
مصر  على  المدعاة  األكاذيب  من 
قام  ما  لبعض  فهم  أو سوء  القديمة 
بوفاء  االحتفال  عند  المصريون  به 
النيل في قصة عروس النيل، فهي 

قصة غير معقولة«.

عيون  في  مصريات   •
رحالة ومستشرقين

بالنيل،  القدماء  المصريون  آمن 
القحط  مهالك  من  لحياتهم  الضامن 
الفيض  واعتبروه  والضيق، 
السماوي الذي يهطل على أرضهم 
بالخير، ترنموا بأناشيده على آالتهم 
الموسيقية، ورسموا به صورة حياة 
شكلت معنى التاريخ في مصر، كما 
يمكن أن نفهمه في الوقت الراهن، 
تاريخ يُْؤثر التصورات الذهنية ذات 

الداللة واألبعاد األبدية.

»هذا  اللويت:  الفرنسية  وتقول 
في  ننهمك  الذي  المديد  التاريخ 
ولع  من  أوتينا  ما  بكل  دراسته، 
وشغف صادقين، لن يصل أبدا إلى 
تاريخ  دراسات  علماء  إن  نهايته، 
بالقطعة،  بعامل  أشبه  القديم  مصر 
والعقلي،  الذهني  المستويين  على 
عناصر  يوم  بعد  يوما  يجمعون 
وسط  من  توقف  دون  تنبثق  جديدة 

رمال مصر«.

هو ليس صراعا لكنه 
الواقع بشقيه

الفيسبوك  على  الشخصي  الحساب  أوقفت  قد  كنت 
مرتين واعدت تفعيله مرتين، ولكن شتان بين االثنين 

كانت المرة االولى منذ سنين، حوالي سنة 2015. 
المواقع،  تلك  أهمية  بعدم  شعوري  نتيجة  هذا  كان 
تسببها.  التي  الوقت  المشاكل وإضاعة  أمام  خصوصا 
ولكن قمت بإعادة تفعيله مرة اخرى بعد سنتين تقريبا 

نتيجة إلحاح الكثيرين. لم أشعر وقتها بأي تغيير. 

والمرة االخرى حينما أصدر قداسة البابا توا ضروس 
قرار بان يقوم اآلباء الرهبان بقفل حساباتهم الخاصة 
على مواقع التواصل االجتماعي. فشعرت انها فرصة 
أتخلص بها من ضغوط هذه المواقع و قررت ساعتها 

ان اقفل حسابي و قد كان. 

من  المحتم  الرعوي  االحتياج  ونتيجة  شهور،  وبعد 
االساقفة  االباء  وتوجيهات  الكورونا،  ظروف  قبل 
فتح  حين  الى  االنترنت  عبر  التواصل  ضرورة  من 
الكنائس، اضطررت إلعادة فتح الحساب. لكن، شتان 
ما بين المرتين، ففي هذه المرة شعرت ان هناك تغيير 
يبدوا  قد  قوتين  بين  وكأنه صراع  التواجد  في  جذري 
الفرح  تجلب  أحدهما  متحالفتين.  أنهما  ظاهرهما  في 

واالخرى تتشح بالحزن واألسى. 

و  العظات  و  الترانيم  في  الفيض  فإن  ناحية،  من 
األلحان و التواجد الحى التفاعلي و المستمر للكنائس و 
االكليروس و الخدام من خالل االرسال المباشر يجلب 

الفرح و السعادة.
الغير  االعالنات  من  كم  رأيت  أخرى،  جهة  ومن 
فئات  مختلفة،  أعمار  وانتقال،  وفاة  لحاالت  مسبوقة 
مختلفًة، ظروف مختلفة، لكن تشترك جميعها فى حالة 

الموت.

هذين هما شقي الصراع، 
بين الفرح واألسى، 

الرجاء والياس، 

النور والظلمة، 
اللون البهي واللون الداكن،

انه صراع بين البسمة والدمعة.

العظات  لكم  فرح  في  نستجيب  ان  السهل  ومن 
الحديث عن. هذا  فًى  أستفيض  لذا سوف ال  والترانيم 

الشق اإليجابي لكن سأتحدث قليال عن الشق اآلخر 
وبينما نحن نثق انه ليس موتا لعبيد هللا إنما هو انتقال، 
االحباء  فراق  نتيجة  البشر  مشاعر  عن  أتحدث  فإنني 
بما فيه من حزن وأسى ودموع. فنحن كبشر عموما، 
الغير خصوصا  بأخبار  نتأثر  والمسيحيين خصوصا، 

ان كانت هذه األخبار موشحة باللون االسود. 

انه التفاعل الطبيعي لكم من اخبار المنتقلين حتى وان 
كان ال يربطنا بهم سابق معرفة ألنه يذكرنا بالمصير 

الذي ال اليه من سبقونا وما سوف نول اليه.

هذا  شقي  متضاربان  في  عميق  تفكير  بعد  ولكن، 
الصراع، وجدت انه ليس بصراع وان القوات ليست 

في ند بل هي حقيقة الحياة بما فيها من حلو ومر.

متكاملين.  شقين  في  حقيقة  ولكنه  ليس صراعا  انه 
تمتعنا  لكن،  ومر.  حلو  من  فيها  بما  الحياة  حقيقة  هو 
فينا  يفجر  الكنيسة  بالخالص اإللهي من خالل أسرار 
تذكرنا  الوقت  ذات  نفس  وفي  والتسبيح.  الفرح  ينابيع 
اخبار االنتقال ان نتمم هذا الخالص في خوف ورعدة 

كي نكون مستعدين لمالقاة الرب في أي وقت. 
إنها دعوة أال تنحاز مشاعرنا ألي جهة على حساب 
في  مستقيم  خط  على  نسير  وعي  في  لكن،  األخرى. 

توازن بين الفرقتين دون التحيز او العرج. 

الباكين  مع  ونحزن  المرنمين  الفرحين  مع  نفرح 
المتألمين.

انه نداء ان نفرح في الرب كل حين، بينما نشارك 
المتألمين ال نحزن كالباقين الذين ليس لهم رجاء. 

هللا يحفظكم وأنتم دائما فرحين في الرجاء.

ابونا كريلس يونان 
١2 يناير 2٠2١

وينيبيج مانيتوبا



ال يوجد حظر جتوال يف تورونتو
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د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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أتصل بي شخصين من مرضاي 
ال  أنهما  طبية  شهادة  يطلبون 
يستطيعان البقاء في المنزل طول 

الوقت بسبب حالتهم النفسية.

الخروج  يمكنهما  انه  لهم  قلت 
بالذهاب  يصرح  ال  ولكن 
حيث  المخالطة،  او  لمجتمعات 
انه ال يوجد باونتاريو قانون لمنع 

التجوال.

كثيرون تصيبهم الكأبة من البقاء 
في المنزل، لذلك انصح مرضاى 
من  قيامهم  فور  مالبسهم  بتغيير 
ولو  المنزل  من  والخروج  النوم 
عدم  مراعاة  مع  بسيطة  لفترة 

االختالط.

العيادة نراعى تباعد  مازلنا في 
التي  المرضى  حضور  مواعيد 
حالتهم تستدعى الكشف عليهم او 

ولكن  لهم،  التحاليل  ببعض  القيام 
نلبى مكالمات معظم من يتصلون 

ما أمكننا ذلك.

األيام  هذه  الرب  يقصر  لم  ولو 
لما نجا أحد

كل عام وأنتم بخير
 موعدنا فى العدد القادم أن شاء 

الرب.

نعمة  تولد شخص سوي هي  أن 
كبيرة من هللا فهناك أشخاص يولدون 
بإعاقة الذنب لهم فيها. تظل األسرة 
حياتهم  طوال  يعانون  والشخص 
لألسرة.  كبيرة  مشكلة  وتصبح 
تقلل  ال  الطفل  لدي  التي  فالمشكلة 

تزيد  بالعكس  بل  له  األسرة  حب 
له.  األسرة  وتزيد من حنان  محبته 
إجتماعي  بعزل  قامت  أسر  وهناك 
فقلوبهم  الطفل.  هذا  بسبب  لنفسها 
أو  وحيدا  تركه  علي  تطاوعهم  ال 
وعيون  له  أطفال  جليس  إحضار 
قاموا  إذا  ترحمهم  ال  المجتمع 
المصرية  القري  في  بإصطحابة. 
كان ذو اإلحتياجات الخاصة مصدر 
القرية.  وكبار  أطفال  من  للسخرية 
وكان في كثير من األحيان مصدر 
هذه  تخطي  البعض  لألسرة.  عار 
القيود المجتمعية في الشرق وأصبح 
وبركة  خير  مصدر  الطفل  هذا 
كنت  مجتمعي  تطور  وهو  لألسرة 
أعتقد أنه يحتاج لعقود في مجتمعنا 
والمصري  عامة  بصفة  الشرقي 
في  ظهرت  ولكن  خاصة.  بصفة 
مصر مؤخرا ظاهرة أسمها » أمح 
استطاعت  الظاهرة  هذه  الدولي«. 
وستنجح  العقود  تلك  إختصار 
لذوي  المجتمع  نظرة  تغيير  في 
سنوات  في  الخاصة  اإلحتياجات 

قليلة قادمة. 

ذوي  من  الدولي«  »أمح 
ب  المعرفه  الخاصة  اإلحتياجات 
»متالزمة داون« ولد بها وسيعيش 
حياته صعبة  كانت  حياته.  كل  بها 
األحتياجات  ذوي  كمعظم  جدا 
شاء  ولكن  مصر.  في  الخاصة 
القدر أن يلتقي بصالح أمين العب 
الذي  والهداف  المصري  القدم  كرة 
منتخب  تمثيل  من  اإلصابة  حرمته 
محمد  ضم  فتم   2010 سنة  مصر 
ناجي جدو الذي تألق وحصل علي 
أعظم  من  وأصبح  البطولة  هداف 
القدم في مصر وربما  العبين كرة 
لو إصابة صالحأمين لظل »جدو« 
بدون  وأعتزل  ولعب  االتحاد  في 
القدر.  لكنه  الكثيرين  به  يشعر  أن 
دخل أمح الدولي المجتمع الرياضي 
األهلي  العب  الشيخ  أحمد  وأحبه 
الحالي.  بيراميدز  ونادي  السابق 
وقت  كهربا  المنعم  عبد  محمود  ثم 

بالرغم  الزمالك  في  العبا  كان  أن 
ثم  جدا.  أهالوي  »أمح«  أن  من 
يتفائلون  األهلي  العبي  كل  أصبح 
عليهم.  السعد  وش  ويعتبرونه  به 
بقدومه  »كهربا«  بشر  الذي  فهو 
هناك  يكون  أن  قبل  من  لألهلي 

مجرد تفكير من جانب الالعب وال 
»كهربا«.  ضم  في  األهلي  إدارة 
واحد  »أمح«  أصبح  ما  وسرعان 
من أقرب الناس لكل العبي األهلي 
القدم  كرة  والعبي  خاص  بشكل 

بشكل عام. 

 تطورت األمور وأصبح »أمح« 
صعوبة  من  فالبرغم  إعالمي  نجم 
النطق عنده إال أنه أصبح ضيفا في 
فهو  الرياضية.  البرامج  من  العديد 
الالعبين  وكيل  أنه  نفسه علي  يقدم 
القدم.  كرة  أمور  في  رأيه  ويبدي 
في عيد ميالده الذي أقامه له كهربا 
فيديو  وصوره  المرات  أحدي  في 
القدم  كرة  نجوم  من  العديد  حضر 
زمن  وفي  ميالدة.  بعيد  ليحتفلون 
أعمال  رجال  حرص  كورزنا 
علي  ومدربين  والعبين  وفنانين 
تسجيل تهنئة خاصة ليقولوا له كل 
سنة وأنت طيب وعيد ميالد سعيد.  

أن  ذلك  كل  من  واألهم  األجمل 
عزلة  من  الدولي«  »أمح  خروج 
المنزل وتفاعله مع المجتمع ونجوم 
مهاراته  لتطوير  أدي  المجتمع 
»التمثيل«  علي  قادر  وأصبح 
نجوم  مع  مسرحيات  في  وشارك 
كما  المسرح.  علي  مصر  مسرح 
وأدي  قصيرة  أفالم  بتمثيل  قام  أنه 
القدرات  هذه  يجب.  كما  دوره 
والمهارات ما كان لها أن تظهر لو 
منزلة  في  عزلة  في  المسكين  ظل 
أو مصدر سخرية من أطفال وكبار 

الحي الذي يعيش فيه. 

وكنت   1994 سنة  في  أتذكر 
الشهادة  علي  حصلت  قد  وقتها 
الخدمة  في  لي  األولي  الجامعية 
كنيسة  في  جعيت  قد  اإلجتماعية 
جميلة  لخدمة  بسموحة  العذراء 
كانت في ذلك الوقت هي األولي في 
لذوي  أحد  وكانت »مدارس  مصر 
أستمتع  كنت  الخاصة.  اإلحتياجات 
بهذه الخدمة وكنا نحضر لهم أغاني 
األطفال بجانب بعض الترانيم وكنا 

أمح الدولي نقطة تغيري يف 
اجملتمع املصري 

بقلم: مدحت عويضة 
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ولكن العوامل السياسية تغلبت في ذلك الحين لتستمر 
الوقت نفسه  التنفيذ، ولتنحرف في  بالخطة في طريق 
بالجهد القتالي لمصر عن طريق التحرير، وتحصرهم 
مصر  وجدت  الذي  الخندق  وهو  الدفاع،  خندق  في 
نفسها  تجد  أن  من  بداًل  سنوات!  ثالث  بعد  فيه  نفسها 
على الحدود المصرية االسرائيلية كما استهدفت الخطة 
امام  مظهره  على  الناصر  عبد  حرص  كان  أصال!  
التي  اإلعالمية  الفرقعات  وعلى  العربية  الجماهير 
تضعه كمناضل ومقاتل شرس وهو الوجه الخطير في 
شخصية عبد الناصر الذي ال يهمه مصلحة شعبة بقدر 
ما يهمه من تلميع صورته امام الجماهير. وعلى هذا 
النحو فإن اآلراء التي تذهب إلى أن حرب االستنزاف 
هي مقدمة لحرب أكتوبر 1967، هي آراء قد جانبها 
الصواب.  فهي بهذه الصفة التي أوردناها ال تعدو أن 
تكون جولة ثانية من حرب يونية 1967 وامتداداً لها. 

بدأ ما يسمى بحرب اإلستنزاف يوم األحد ٨ سبتمبر 
،196٨ حين بدأت المدفعية المصرية قصفها للمواقع 
االسرائيلية في القطاع الشمالي من قناة السويس قصفاً 
متواصاًل، أسفر عن خسائر فادحة في األفراد والمعدات. 
وقد حاولت القوات االسرائيلية تخفيف الضرب عليها 
عن طريق قصف القطاع الجنوبي المصري، فأخذت 
في تركيز الضرب على مدينة السويس، ولكن القوات 
القتال على مساحة مائة  المصرية ردت بعنف، فامتد 
كيلومتر على طول القناة. وقد أثبتت سبع نقط من نقاط 
بالقصف،  بدأت  التي  هي  مصر  أن  الدولية  المراقبة 
بينما أثبت المركز الثامن في الجنوب أن اسرائيل هي 
هذه  استمرت  المصرية.  المواقع  بضرب  بدأت  التي 
اسم  المصرية  الصحف  عليها  أطلقت  التي  المعركة، 
الساعة،  ونصف  ساعات  خمس  المدافع«،  »معركة 
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  بيان  ذلك  وتال 

المصرية أعلنت فيه أنها سوف تباشر ما أسمته بسياسة 
المعتدية،  االسرائيلية  القوات  ضد  الوقائي«  »الدفاع 
ابتداء من اليوم!  وكانت قد اشترطت إليقاف قصفها 
للمواقع االسرائيلية »عدم تدعيم العدو لقواته األمامية 
هو  االسرائيلي  الجانب  وكان  الشرقية«.  الضفة  على 
الذي طلب وقف إطالق النار، كما كانت اسرائيل هي 
التي طلبت الى مجلس األمن عقد اجتماع عاجل في ليلة 
ذلك اليوم على أنه بعد أسبوعين فقط من هذه المعركة، 
ووفقاً للسياسة الجديدة، كانت المدفعية المصرية الثقيلة 
تعود الى قصف المواقع االسرائيلية على طول القناة0 
وقد استمر القصف في هذه المرة تسع ساعات! وأحدث 
خسائر ثقيلة بالقوات االسرائيلية.  كما أرسلت قوة من 
اشتبكت  الظالم،  جنح  تحت  المصريين  الكوماندوز 
ثم  الفجر،  حتى  القتال  واستمر  اسرائيلية،  دورية  مع 
الذي  الدمار  حجم  بلغ  وقد  المصرية.  القوة  انسحبت 
ألحقه القصف المصري بالمواقع االسرائيلية حداً دعا 
الجنرال موشى ديان الى وصفه عندما زار المنطقة، 
بأنها بدت كأنما إجتاحتها رياح » التيفون« العاصفة، 
ألن كل شيء تقريبا على ظهر األرض كان قد دمر!  
وفي يوم 23 أكتوبر عادت المدفعية المصرية الثقيلة 
الى قصف وتدمير الصواريخ االسرائيلية، في معركة 
اعتبرت تطبيقاً عملياً لسياسة »الدفاع الوقائي«. وأعلن 
الفريق أول محمد فوزي في مجلس الوزراء يوم 31 
أكتوبر أن مائة صاروخ اسرائيلي عيار 240 ملم قد 
دمرت في قواعدها داخل سيناء. على هذا النحو بدأت 
أولى مراحل ما سمي »حرب االستنزاف«، التي قدر 
أغسطس  حتى  األحداث  مجرى  على  تسيطر  أن  لها 

.1970

 المراجع: 1- ثورة 23 يوليو- الجزء الثاني: احمد 
حمروش  2- تحطيم األله: عبد العظيم رمضان  3- 
االستنزاف  فوزي  4- حرب  محمد  الفريق  مذكرات 
يعقوب    :1970  –  1969 المصرية  االسرائيلية 

بارسيمان توف  

نغني ونصفق ونرقص معهم وكانت 
الخدمة األولي وربما الوحيدة الذي 
يسمح لها بذلك في الكنيسة القبطية 
اآلن  األمر  تطور  األرثوذكسية. 
وأصبح لذوي اإلحتياجات الخاصة 
خدمة ليس في الكنيسة فقط بل في 
المجتمعية  المؤسسات  من  العديد 
الدول  بدأت  كما  جميل  أمر  وهو 
 « كلمة  وأستبدلت  بهم  باإلهتمام 
معوقين« لتصبح ذوي اإلحتياجات 

الخاصة. 

إهتمام العبي كرة القدم »بأمح« 
شكري  وأقدم  جميل  شئ  الدولي 
ما  علي  منهم  واحد  لكل  وتقديري 
إستجابة  هو  األهم  ولكن  به.  يقوم 
وإقبالهم  الظاهرة  لهذه  المجتمع 
فعندما  »ألمح«  وتشجيعهم  عليها 
تجمع  الزمالك  نادي  لزيارة  ذهب 
الناس حوله إللتقاط الصور وعومل 
كل  وفي  المجتمع.  نجوم  معاملة 

ترحاب  يلقي  فيها  يظهر  مرة 
ويعامل  الناس  من  كبير  وحب 
فيديوهات  له  أصبحت  كالمشاهير. 
علي اليوتيوب يتخطي البعض منها 
حاجز المليون وتحقق جميعا نسب 
مشاهدات عالية. بعض نجوم الغناء 
فيديوهات  في  يظهرون  الصاعدين 
أنفسهم  تقديم  في  تساعدهم  معه 
كل  »أمح«.  أحباب  من  للماليين 
الذين  القدم  كرة  بفضل العبي  هذا 
حياته  ليعيش  له  الطريق  فتحوا 

الدولي  أمح  وإنساني.  أدمي  بشكل 
أجمل وأحلي ظاهرة شهدتها بالدنا 
في العقود األخيرة وأتمني أن تتغير 
والمصري  الشرقي  المجتمع  نظرة 
لذوي اإلحتياجات الخاصة ويعامل 
جميعهم معاملة تليق بإنسانيتهم كما 
الذين  فهؤالء  الغربية.  الدول  تفعل 
تنمو أجسادهم وتبقي قلوبهم طاهرة 
هم  األطفال  كقلوب  جميلة  نقية 
مالئكة يعيشون معنا علي األرض.
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كما نعرف فإن لألخطبوط ثماني اذرع 
كل  بالمجسات،  تسمى  ما  أو  طويلة 
ذراع أو مجس مجهز ب 042 شفاطة 
العضالت  تنقبض  وعندما  الصق”  “فم 
التي تغطي الشفاطات تتكون فيها شفطة 
تجعلها تلتصق بالصخور أو بالضحية. 
هذه  خالل  من  االخطبوط  ويستطيع 
األشياء  شكل  إلى  التعرف  الشفاطات 
التي يلتقطها بها، كما يمكنه التعرف إلى 
طعمها، وتغطي الشفاطات كميات كبيرة 
من المستقبالت الحسية تفوق قدرة لسان 
اإلنسان على اإلحساس بطعم األشياء من 
أو حالوتها  ناحية مرارتها وحموضتها 
ان  لألخطبوط  ويمكن  مرات.  بعشر 
حيث  ثانية،  من  أقل  في  لونه  يغير 
تغطي جلده ماليين الخاليا الملونة التي 
تخضع لسيطرة النظام العصبي. ويطلق 
“كروماتوفور”  تعبير  الخاليا  هذه  على 
سوداء  بصبغات  الخاليا  هذه  وتمتلئ 
أو بنية أو صفراء وهي محاطة بألياف 
الخاليا  تتوسع  تنقبض  عندما  عضلية 
تعمل  بقعاً  مشكلة  الصبغات  ومعها 
يقوم  المقابل،  وفي  الجلد،  اسوداد  على 
أراد  لو  فيما  بإرخاء عضالته  الحيوان 
مفاجأة خصمه أو االختفاء تحت الرمال، 
وفي هذه الحالة تتقلص، الخاليا الملونة، 
وتكّون الصبغات نقاطاً غير مرئية بشكل 

يصبح معها جلد الحيوان فاتح اللون

الطريف أن التكاثر بين ذكر األخطبوط 
دون  من  أي  بعد  عن  يجري  وأنثاه 
الذكر  يمد  حيث  جسديهما،  بين  اتصال 
بميزاب  المنتهية  الطويلة  مجساته  أحد 
)مزراب( ويدخله في تجويف يؤدي إلى 
الذكر جرعات  يفرغ  وهناك  المبايض، 
األنثى  وتقوم  المنوية،  حيواناته  من 
وذلك  شهور،  لعشرة  بها  باالحتفاظ 

المبايض،  من  بالقرب  تقع  غدة  داخل 
يحفظ  مالئماً  عشاً  األنثى  تجد  وعندما 
البويضات  بوضع  تقوم  بويضاتها، 
 002 إلى  عددها  يصل  التي  الملقحة 
ألف بويضة فيه. وتبقى األنثى تحرسها 
وتتوقف عن التغذي. ولكي تتجنب عدم 
تعرض بويضاتها إلى االختناقات بفعل 
الجزئيات العالقة في الماء تقوم بتنظيفها 
الماء  تجديد  وتعيد  أذرعها  بأطراف 
بالنفخ عليه باستخدام  المحيط بها وذلك 
ماصة أو رشافة. وتستمر عملية حضانة 
أسبوعين  بين  تتراوح  لفترة  البويضات 
و11 أسبوعاً، ويعتمد ذلك بالطبع على 
المثيرة  والمفارقة  المياه.  حرارة  درجة 
للموت  تتعرض  االخطبوط  انثى  ان 
حصولها  لعدم  نظراً  الفترة  هذه  عقب 
وراءها  تترك  كنها  تغذية،  أي  على 
ويقال  األخرى!  االخطبوطات  آالف 
المولودة  الجديدة  االخطبوطات  أن 
من  خروجها  بمجرد  األم،  يتيمة  تكون 
البويضات ورؤية نور الحياة. ويتوجب 
 3 باستخدام  غذائها  عن  البحث  عليها 
فقط!  مجس  أو  ذراع  كل  في  شفاطات 
كما عليها ان تتعلم بمفردها كيف تتخفى 
وذلك  األخرى  القانصة  الحيوانات  من 
الجدير  فقط!  ملونة  خلية   07 باستخدام 
يمكنها  ال  االخطبوط  ان صغار  بالذكر 
في هذه المرحلة تشكيل ألوان في جلدها 
بما يتالءم مع لون األرضية التي تتخفى 
قاتماً  جلدها  بجعل  تكتفي  بل  داخلها، 
اللون. وتبدأ صغار االخطبوط  فاتح  أو 
ثم  أشهر  ثالثة  لمدة  المياه  في  السباحة 
نظراً  القاع  عند  بالركود  أمرها  ينتهي 

لوزنها الثقيل

البقية في العدد القادم
إعداد

د. شاكر اسطفان
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هناك  سنكون  حال  أي  علي  والسؤال 
الخ؟  الملكوت شكال وعمرا وصحة  في 

ستقوم األجساد أوال. 
الموتي  كان  إن  : ألنه  الكتاب  ويقول 
ثم  قام.  قد  المسيح  يقومون فال يكون  ال 
الذي هو جسد  القديم  الثوب  هذا  سنخلع 
اإلرضيات. ونكون في جسد جديد ممجد 
في أجساد نورانية ممجدة ويقول الكتاب 
في 1كو  15 وكما لبسنا صورة الترابي 
وهي  السماوي.  صورة  أيضا  سنلبس 
أجسادا. ال تأكل وال تشرب وال تتزوج 
ويقول  العجز.  يصيبها  تمرض وال  وال 
االطعمة   6 كورونثوس  في  الكتاب 
سيبيد  وهللا  لالطعمة  والجوف  للجوف 

هذا وتلك.  
من سيدخل الملكوت ؟ الحقيقة أن كل 
إنسان يولد وإسمه مكتوبا في سفر الحياة. 
واإلنسان الشرير يفعل ما يستوجب رفع 
إجابة  ذلك  وِفي  السفر.  هذا  من  إسمه 
رحم  في  مات  طفل  عن  سؤال  علي 
جميعا  فهؤالء  الوالدة  بعد  مات  أو  أمه 
إسمهم لم يمحي من سفر الحياة وسيرون 

ملكوت  هللا.  
هل هناك رتبة لكل واحد في الملكوت؟ 
فال  هللا  عدل  مع  ويتفق  صحيح  هذا 
مع  االيمان  بسبب  إستشهد  من  يتساوي 
مجرد شخص أمن بالمسيح وكل شخص 
ايمانه والتي تظهر  سيكافأ حسب درجة 
كورونثوس   1 في  ويقول  أعماله   في 
15  : ولكن لكل واحد في رتبته ويقول 

المجد.  في  نجم  عن  يمتاز  نجما  الن   :
إختالف  أنه  اإلختالف  بذلك  والمقصود 
به  واإلستمتاع  هللا  ملكوت  معاينة  في 
للتوضيح  :  كما تختلف  وأعطي مثاال 
رائعة  مدينة  في  موجودة  كلها  منازل 
ولكنها مازالت هناك إختالفات  بينها في 
الموقع وِفي الجودة.  لذلك يقول الكتاب : 

عندي أبي منازل كثيرة 
وفي رٔويا يقول  الكتاب عن الملكوت: 
وأرضا  جديدة  سماء  رأيت  ثم   1
واألرض  األولى  السماء  ألن  جديدة، 
ما  في  يوجد  ال  والبحر  مضتا،  األولى 
بعد. 2 وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة 
صوتا  وسمعت   3 الجديدة  أورشليم 
مسكن  قأيال: »هوذا  السماء  من  عظيما 
هللا مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم 
يكونون له شعبا، وهللا نفسه يكون معهم 
من  دمعة  كل  وسيمسح هللا   4 لهم.  إلها 
بعد،  ما  في  يكون  ال  والموت  عيونهم، 
وال يكون حزن وال صراخ وال وجع في 

ما بعد، ألن األمور األولى قد مضت«
كانت تلك المقالة محاولة لالجابة عن 
بعض من أوصاف الهم رحلة يجب أن 

تشغلنا وهي رحلة الملكوت .
ونلتقي باذن هللا في المقالة القادمة في 
للملكوت  المناهض  الوجه  عن  الحديث 
األسنان.  وصرير  البكاء  يكون  وحيث 
جهنم  بكلمة  فعال  المقصود  هو  وما 
هي  وما  ؟  الخارجية  والظلمة  والجحيم 
طبيعة النار التي ال تطفيء والدود الذي 

ال يموت.

كامل«  حسين  »السلطان  مقال  بقية 
ص13: 

أننى اخشى لو استمر ترددكم ان نفقد الحكم فال 
تخرج مقاليد الحكم من يد ابن اخيكم فقط بل من 
ابناء محمد على كلهم«، وخرج سموه واعدا بأنه 

سيعمل برأي الشيخ ويقبل السلطنة.

قبل حسين كامل  البريطاني     ومع اإلصرار 
أسرة محمد علي في  بقاء  المنصب حرًصا على 
سوى  بوعود  بريطانيا  من  يظفر  لم  فهو  الحكم، 
أسرة  السلطان بصورة وراثية في  لقب  استمرار 
نظام  وضع  ذلك  يعقب  أن  على  علي،  محمد 
لتوارث العرش. وبناء على قبوله وجه الى سموه 
المعتمد  باعمال  القائم  شيتهام«  المستر«ملهن 
البريطانى رساله هامه بناء على تكليف من وزير 
الخارجية البريطانيه قال فيها:« يا صاحب السمو 
أدله  بريطانيا(  )ملك  الملك  جاللة  حكومة  لدى 
خديوى  باشا  حلمى  عباس  سمو  ان  على  أكيدة 
مصر السابق قد انضم الى اعداء جاللته، وبذلك 
تسقط الحقوق التى كانت لسلطان تركيا وللخديوى 
السابق وبزوال السياده العثمانيه تزول ايضا القيود 
التى فرضت على عدد أفراد جيش سموكم وحقكم 

فى االنعام بالرتب والنياشين« .     

   وفى 21 ديسمبر اجتمع مجلس الوزراء الول 
السلطان تحت رئاسته وفى قصر  مرة بعد تولى 
مصر  قضاة  قاضى  وظيفة  الغاء  وقرر  عابدين 
آخر عالقات مصر  قطع  هذا  ومعنى  )العثمانى( 

بتركيا.

    قبل تولي حسين كامل السلطة سبق له أن 
فأنشأ سكة حديد  العمومية،  تولى نظارة األشغال 
مجلس  فرئاسة  المالية  نظارة  ثم  حلوان،  القاهرة 
شورى القوانين. في 2 مايو 1٨75م تولى نظارة 
واألشغال.  الحربية  نظارتي  فضاًل عن  البحرية، 
كما تبوأ منصب مفتش عام أقاليم الوجهين البحري 
طنطا  مدينة  من  واتخذ  1٨72م،  عام  والقبلي 
مقًرا لديوانه، وأش�رف شخصًيا على سي�ر حكام 
األقالي�م، وعلى أح�وال الفالح�ين والزراع، حتى 

لقب »بأبي الفالح« أو »أمير الجناينية«.«

عام  إسماعيل  الخديِو  والده  عزل  عقب     
وأقام  إيطاليا،  إلى  رحلته  في  رافقه  1٨79م 
انتهاء  بعد  إال  لمصر  يعد  ولم  معه عدة سنوات، 
هوجة عرابي عام 1٨٨2م. كلفه الخديوي توفيق 
الستقبال كاًل من الملك إدوارد السابع، ولي عهد 
بريطانيا آنذاك، الذي حضر لمصر عام 1٨٨9م، 
عام  لمصر  حضر  الذي  الثاني  نيقوال  والقيصر 

1٨90م )كان ولًيا لعهد روسيا آنذاك(.

المستر  من  العرش  السلطان حسين  تولى      
ملهن شيتهام وكان حكام مصر يرتقون الى عرش 
ابائهم بفرمان سلطانى من الخليفة يحمله مندوب 
سام من الخليفة، لذلك القى تعيين االنجليز حسين 
كامل سلطانا رفضاً شعبياً، نتيجة لرفض الشعب 
الخديوي  حساب  على  واليته  ألسلوب  المصري 
المعزول الذي كان المصريون يستشعرون والءه 
لبلده، ولم تظهر عالمات البهجه من الشعب فهو 
من وجهة النظر المصرية ال يمثل سيادة مصر بل 
يمثل سيادة الدولة الحامية مما يعد امتهاًنا لكرامة 
األمة واستقاللها الوطني، واقتصر االحتفال على 
الوزراء واالمراء واالعيان ومستخدمى الحكومة. 

   ولكن مع مرور الوقت وبدء عظمة السلطان 
الطلبه  وتشجيع  المدارس  على  المرور  فى 
المتفوقين بمنحهم جوائز قيمه وِمنح سلطانيه كان 
ينتهز  السلطان  واخذ  كبيرا،  الطالب  لدى  اثرها 
كل فرصه للتودد الى شعبه بسائر طبقاته وبدأت 

القلوب تنجذب اليه وتحبه.

االتراك  هاجم  1915م  يناير   2٨ وفى     
ليلة  السويس، وفى  قناة  الجيوش االنجليزيه على 
2- 3 فبراير حاول االتراك عبور القناه وقد احبط 
احمد  اول  مالزم  المصرى  الضابط  محاولتهم 
افندى حلمى، حين مد االتراك جسرا للعبور على 

احمد  اول  المالزم  تركهم  االلومنيوم  مراكب من 
افندى حلمى حتى اتموا بناء الجسر وبدأت قواتهم 
انهم فى مأمن، وعندما بدأوا  تتجمع وهم يظنون 
العبور انتظر حتى انتظمت قواتهم على الكوبرى 
واطلق مدفعيته فهزمهم هزيمه منكره، وقد استشهد 
هو فى المعركه ومنح السلطان نياشين وميداليات 

الفراد القوه المنتصرة.

   لقد عمدت الحركة الوطنية في مصر خالل 
السري،  العمل  إلى  كامل  حسين  السلطان  حكم 
واعتمدت العنف فتعددت محاوالت اغتيال الوزراء 
نجاح  ورغم  نفسه.  السلطان  بل  والمسؤولين 
الساطان حسين كامل فى جذب طبقات الشعب اليه 
اال انه كان هناك من بقى على عدائة القديم وعشقه 
لعبودية الخالفة العثمانية، ففى 9 ابريل 1915م 
بالمنصوره  الخردوات  تاجر  خليل  محمد  حاول 
بعد  والنصف  الثالثه  الساعه  فى  السلطان  اغتيال 
بشارع  السلطان  عربة  مرور  لحظة  فى  الظهر 
لم  ناريا  عيارا  الجاني  أطلق  بالقاهرة،  عابدين 
يصب السلطان وانما اصيبت العربه فقط وحوكم 

المعتدي عسكريا وحكم عليه باالعدام.

   وفى 9 يونيه 1915م اثناء ذهاب عظمته من 
سيدى  مسجد  الى  باإلسكندرية  التين  رأس  قصر 
عبد الرحمن لتأدية صالة الجمعه القيت على موكبه 
قنبله من احد النوافذ، فسقطت على ظهر احد جياد 
العربه السلطانيه ثم وقعت على االرض ولم تنفجر 
وانحصرت الشبهه فى شابيين تم محاكمتهما امام 
المجلس العسكرى وحكم عليهما باالعدام وخفف 

عظمته الحكم عليهما الى السجن المؤبد.

على  البريطانية  السيطرة  إن  القول  ويمكن     
حسين  السلطان  عهد  إبّان  كاملة  أصبحت  مصر 
البريطانية  القاعدة  هي  مصر  أمست  فقد  كامل، 
الحربية  العمليات  منها  تنطلق  التي  الرئيسية 
لمواجهة القوات العثمانية في مختلف االتجاهات، 
مباشرة،  البالد  اإلنجليز حكموا  أن  القول  ويمكن 
وسخروا اقتصاد مصر وإنتاجها لصالح المجهود 
على  انعكاساته  له  كان  مما  البريطاني،  الحربي 
المصرية،  الخارجية  وزارة  وألغيت  المصريين. 
طريق  عن  يتم  األجنبية  بالدول  االتصال  وكان 
عام  من  هكذا  األمر  وظل  البريطاني،  المعتمد 
1914م حتى أعيدت الوزارة في مارس 1922م. 
شكلت في عهده وزارة حسين رشدى باشا الثانية 

)19 ديسمبر 1914–9 اكتوبر 1917م(. 

   كان للسلطان حسين كامل زوجتان، األولي 
هي: إبنه عمه األميرة عين الحياة أحمد ابنه أحمد 
رفعت باشا بن إبراهيم باشا وأنجب منها األمراء 
كمال الدين حسين واألميرة كاظمة واألميرة كاملة 
السلطانة ملك  والثانية هي:  أحمد كاظم.  واألمير 
واألميرة  قدرية  األميرة  منها  وانجب  آف  جشم 

سميحة واألميرة بديعة.

   أدرك السلطان الُجرم الذي ارتكبه في حق 
شعبه، بقبوله تولية العرش تحت الحماية البريطانية، 
لذلك بدأ يصرح علنياً بأنه ضد السياسة البريطانية 
في مصر، ولذا وقع الجفاء بينه وبين السير هنري 
حدا  مما  البريطاني،  السامي  المندوب  مكماهون 
بالحكومة البريطانية إلى استبداله بمندوب آخر في 
نوفمبر 1916م، وظل السلطان حسين يحنق على 
حتى  البريطانيين  والموظفين  البريطانية  السياسة 
نهاية حكمه، كما سعى الى اصدار قانون لوراثة 
اكتوبر  اوائل  ففى  يمهله،  لم  القدر  ولكن  العرش 
سائت صحتة وتوفى فى 9 اكتوبر 1917م بقصر 
عابدين، ودفن في مسجد الرفاعي بالقاهرة بجوار 
الرفاعى  مسجد  مقابر  أكبر  قبره  ويُعّد  أبيه،  قبر 
وأكثرها فخامة. ولم يدم حكمه سوى سنَتين وتسعة 
أشهر وسبعة عشر يوما، مات ولم يقم بعمل كبير 
الدين  كمال  األمير  ابنه  وتنازل  مدة سلطنته.  فى 
تم  وبذلك  العرش،  تولي  في  حقوقه  عن  حسين 
سلطنة  األول  فؤاد  أحمد  السلطان  عمه  تنصيب 

مصر من قبل السلطات البريطانية.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

ما بعد الكورونا

من عيادة الطب الطبيعى

اختالف االستجابة لفريوس كورونا
الناس  تعرض  مع  الحظنا  س: 
لفيروس كورونا اختالف في االستجابة 
فالبعض يمرض بشدة والبعض يحمل 
العوامل  هي  فما  يعانى،  وال  المرض 
المؤثرة لحدوث اإلصابة او الوفاة منه؟

الطبية  الفرق  ان  الحظنا  كلنا  ج: 
هي األكثر في نسبة اإلصابة والوفاة، 
التعرض  مرات  تعدد  الى  يعود  وهذا 
للفيروس، فمثال في الصين في ووهان 
الناس %2.9  بين  الوفيات  كانت نسبة 
الطبية،  الفرق  في   %16 كانت  بينما 
نسبة  ارتفاع  وحتى في مصر الحظنا 
الوفيات في األطباء وأيضا مع الكهنة 

لنفس السبب.

الحالة  هو  المتحكم  الثانى  والعامل 
العمر،  وتقدم  السابقة  المرضية 
والقلب  السكر  بمرض  فاالصابة 
الجهاز  السرطانية وامراض  واالورام 
كلها  الكلى  المزمنة وامراض  التنفسى 
المريض  مصير  في  خطورة  عوامل 
للذهاب  عرضة  أكثر  فهم  بالكورونا، 
الى المستشفى بمقدار 6 مرات وأكثر 

عرضة للموت بمقدار 12 مرة.

وقد الحظت هيئة CDC في أمريكا 
تمثيل  ان  فوجدوا  عنصريا  اختالفا 
 %33 كاالتى:  هو  بكورونا  المصابين 
األسود،  22%العنصر   ، هيسبانيك 
هذا  األصليين،  األمريكيين   %1.3
السكانى  التمثيل  ان  من  الرغم  على 
سود  و%13  هيسبانيك  هو: %1٨  لهم 

و0.7%امريكان اصليين

عرضة  أكثر  الرجال  ان  ووجد 
من  والموت  بالكورونا  لإلصابة 
النساء، ولكن لم يعزى هذا الى اختالف 

الجنس بقدر ما هو اختالف في طرق 
عند  األيدي  غسل  كثرة  مثل  الحياة 
واالبتعاد  المطهرات  واستعمال  النساء 

االجتماعى تكون اكثر في النساء.

تشير  التي  التقارير  بعض  وتوجد 
المخفضة  العقاقير  استخدام بعض  الى 
كعوامل  المعدة  وعقاقير  الدم  لضغط 
ولكن  والوفيات  اإلصابة  في  مساعدة 

نحتاج ألبحاث اكثر.

تشير  التي  األبحاث  بعض  وتوجد 
الى ان فصيلة الدم يمكن ان يكون لها 
عالقة بالمصير ففصيلة O هي األكثر 
مناعة ولكن هي أيضا تحتاج لمزيد من 

البحث.

المواد  نقص  ان  المؤكد  من  ولكن 
يحدد  ان  يمكن  الجسم  في  الغذائية 
المناعى  الجهاز  فضعف  المصير، 
معدن  او   D,C فيتامين  نقص  بسبب 
اعراض  الى  يؤدى  ان  يمكن  الزنك 

شديدة.

كما وجد الباحثون ان اساليب الحياة 
يمكن ان يكون لها دور فعال في الوقاية 
الغذاء  مثل  المناعى  الجهاز  ومساعدة 
والرياضة  الكافى  والنوم  الصحى 

وقضاء بعض الوقت خارج المنزل. 
د.تباسيم جندي

ان  أستطيع  ال  الواقع  في 
كورونا  موضوع  ان  انكر 
معى  نفسه  يفرض  وتأثيره 
فهو  اكتب،  ما  كل  على 
العالم  اجتاح  الذى  المرض 
مليون   93 بلغت  بإصابات 
مليون،   2 تخطت  ووفيات 

وازداد عدد الحاالت على أجهزة التنفس، وازداد 
عن  االمر  خروج  من  الحكومات  خوف  معها 
السيطرة حتى اعتى الدول تقدما مما جعل بعضها 
من  الناس  منع  واحيانا  الكامل  االغالق  الى  يلجأ 
االمر  يقتصر  ولم  محددة،  ساعات  بعد  الخروج 
بل  للبالد  االقتصادية  والحالة  الوفيات  على  على 
ان هذا المرض خلف اعراضا مزمنة مثل ضيق 
باإلرهاق  واالحساس  العضالت  ووجع  التنفس 
وضعف التركيز والقدرات الذهنية، وحتى اللحظة 
ال يعرف األطباء من سوف يعانى بهذه االعراض 
المزمنة وما هي المدة التي يشعر فيها بهذا، ولكن 
من المؤكد اننا سوف نواجه موجة من االمراض 

المزمنة عقب اإلصابة بالكورونا.
االعراض  ظاهرة  فان  منصفين  نكون  ولكى 
والميكروبات  الفيروسات  تصاحب  التي  المزمنة 
ليست جديدة، فمثال مرض اليم الذى تسببه بكتريا 
نايل  ويست  مرض  او  التيك  وتنقله  البوريليا 
اعراض  تخلف  هذه  البعوض  ينقله  فيروس  وهو 
الفيبرومايلجيا،  يشبه  ما  المزمن  العضالت  آالم 
من  وغيرها  والهربز  بار  ايبشتين  فيروس  كذلك 
 N1  H1 االنفلونزا  فيروس  مثل  الفيروسات 
في  أحيانا  مزمنة  أعراضا  تخلف  كلها  وااليبوال 
الجهاز التنفسى، ولو ان كيفية حدوث هذا مازال 
غير معروف اال انه يمكن توقعه مع وجود شدة 

المرض والتفاعل الشديد لجهاز المناعة.
في  الكورونا  مرضى  ان  نالحظ  ونحن 
الى  للوصول  كبيرا  وقتا  يقضون  المستشفيات 
للجهاز  الشديدة  اإلصابات  في  الشفاء وخصوصا 
بأعراض  أصيبوا  الذين  حتى  ولكن  التنفسى، 
الكامل ال  الشفاء  ان  المنازل تجد  بسيطة ولزموا 
يحدث قبل أسبوعين او ثالثة، وحتى هؤالء يعانى 

البعض منهم من بعض االعراض المزمنة.
وفى أحد األبحاث التي تمت على 294 مريض 
بالكورونا خرجوا من المستشفيات وجد ان %35 
منهم عانى ببعض االعراض المزمنة يصل عددها 
الى 7 أعراض لمدة تبلغ من أسبوعين الى ثالثة، 

وكلما زاد السن زاد عدد االعراض.
ومن األمور الجديرة بالذكر انه في هذه األبحاث 
وجدوا انه حتى في السن الصغير 1٨-34 واحد 
من كل 5 مرضى أصيب بهذه االعراض المزمنة 
وهى التعب وضيق التنفس والكحة، وال احد يعلم 

من سيصاب بها.
وتدل االحصائيات على ان ٨5% من المرضى 
سوف تكون لديهم اعراض بعد أسبوعين، و%55 
منهم سوف يعانى من 3 أعراض او أكثر، وأغلب 
االعراض هي الشعور بالتعب والصداع وصعوبة 
القدرة على التفكير وضعف القدرات الذهنية على 
المخ  فحص  عند  خلل  اى  وجود  عدم  من  الرغم 
وايضا ضعف حاسة الشم والذوق والتهاب البلعوم 
صعوبة  مثل  التنفسى  الجهاز  اعراض  وبعض 
البعض  يشعر  كما  الصدر،  والم  والسعال  التنفس 
وآالم  التشنج  واحيانا  والدوخة  القلب  بنبضات 

العضالت.
عن  الجسم  يدخل  الفيروس  هذا  الن  ونظرا 
كثير  ان  تجد   ACE2 تسمى  مستقبالت  طريق 
هذه  وجود  بسبب  يصاب  الجسم  أعضاء  من 
المستقبالت في أعضاء كثيرة مثل الرئتين والقلب 

واالمعاء والكلى واالوعية الدموية واالعصاب.
وهنا سوف أسلط الضوء على كل عضو

الجهاز التنفسى:
الكورونا تسبب االلتهاب الرئوي الذى يؤدى الى 
ازمة حادة في التنفس، واالشعة المقطعية تبين في 
الرئة عتامة معينة تشبه الزجاج المكسور، ولكن 
تستمر،  التنفس  في  الصعوبة  ان  تجد  الشفاء  بعد 

إيطاليا على  وفى دراسة في 
خروجهم  بعد  مريض   179
من المستشفى وجدوا ان نسبة 
صعوبة  من  يعانى   %43.4
شهرين  بعد  التنفس  في 
وحتى  االعراض  بداية  من 
المكسور  الزجاج  ظاهرة 
ان  والغريب  مستمرا،  ظل  المقطعية  االشعة  في 
في  وجدت  االشعة  في  المكسور  الزجاج  ظاهرة 
االفراد الذين اصيبوا بالكورونا ولم تظهر عليهم 
الحاالت  هذه  لمتابعة  البحث  ويعوزنا  اعراض، 
ومعرفة تأثير الكورونا على الجهاز التنفسى على 

المدى الطويل.
الجهاز الدورى:

فعضلة   ACE2 بمستقبالت  ملىء  القلب  الن 
كما  الفيروس  بسبب  االلتهاب  من  تعانى  القلب 
ثبت من تحليل االنسجة بعد الموت، وفى التحاليل 
معلنا  يرتفع  التروبونين  مستوى  ان  تجد  الطبية 

غزو عضلة القلب.
وعلى الرغم من معرفة خطورة الفيروس على 
كبار السن ومن يعانون السمنة وارتفاع ضغط الدم 
تجد ان هذا التأثير يحدث مع صغار السن الذين ال 
يعانون االمراض، ففي دراسة إيطالية على 100 
الى  لم يحتاج  العمر 49 وثلثيهم  مريض متوسط 
المستشفى وجدوا فرقا في اشعة الرنين المغنطيسى 
على القلب مقارنة بمن لم يصاب بالفيروس وهذا 
يؤدى  سوف  هذا  هل  اإلصابة،  من  شهرين  بعد 
الى مرض مزمن في القلب؟ يعوزنا البحث، ومما 
يثير القلق هو قدرة الفيروس على احداث جلطات 
المبطنة  الطبقة  على  تأثيره  خالل  من  دموية 
األعضاء  لبعض  تلفا  يسبب  بما  الدموية  لألوعية 

مثل الرئة والمخ والقلب.
الجهاز العصبى:

فاألعراض  واختالفا،  تعقيدا  األكثر  وهى 
المسجلة لهذا الفيروس هي الصداع والتغير الذهنى 
وعدم التوازن وفقدان حاسة الشم والذوق وبعض 
واختالل  الطرفية  االعصاب  والتهاب  التشنجات 

المزاج عالوة على الجلطات الدماغية المحتملة.
ويعتقد الباحثون ان تأثير الفيروس على الخاليا 
العصبية يمكن ان يكون سببه نقص االوكسجين او 

اثارة المناعة الذاتية.
وفى بريطانيا الحظ اخصائيو الجهاز العصبي 
4 أنواع من االمراض العصبية بناء على 43 حالة 

اكتشفت منذ مارس الماضى:
التوتر  مثل  نفسية  امراض  األولى:  المجموعة 

واالكتئاب، وعدم تركيز
المجموعة الثانية: التهابات في الجهاز العصبى 

تسبب امراض مناعة ذاتية
المجموعة الثالثة: الجلطة الدماغية

الطرفية  االعصاب  امراض  الرابة:  المجموعة 
مثل جيليان باريه سيندروم

هذا عالوة على إصابة الجهاز العصبى الذاتي 
الوقوف  الدم عند  انخفاض ضغط  الى  مما يؤدى 
وعدم توازنه واضطراب القدرة الجنسية ووظائف 

اإلخراج والتبول واضطراب ضربات القلب.
جهاز الغدد الصماء:

 11 Type اضطراب التحكم في سكر الدم في
1 Type وظهور حاالت جديدة من

الجهاز البولى:
للفيروس تأثير على اضعاف وظائف الكلى مما 
يؤدى الى زيادة في الكرياتينين ويمكن ان يؤدى 
بالمريض الى أجهزة استخالص السموم من الدم.

فى النهاية عزيزى القارىء ال يجب ان نستهين 
بكل اإلجراءات الوقائية من ارتداء للكمامة وتباعد 
اجتماعى وغسل لأليدى، كذلك يجب االلتفات الى 
ورياضة  صحى  غذاء  من  العامة  الصحة  أوجه 
وعدد ساعات مناسب من النوم ومواجهة الضغوط 
المكمالت  تناول  مع  الصحيحة  بالطرق  النفسية 
ومعدن  وسي  دى  فيتامين  مثل  الهامة  الغذائية 

الزنك، وندعو هللا جميعا ان يختفى هذا الوباء.



الكنائس  بعض  وأيضا  القبطيه  الكنيسه  تؤمن 
الذين  المنتقلين  علي  الصاله  بعدم  الشرقيه 
لأليه  كتفسير  وذلك  بأيديهم  حياتهم  أنهوا 
الوارده في رساله معلمنا يوحنا " ان راى احد 

اخاه يخطئ خطية ليست للموت، يطلب، فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس 
اقول ان يطلب " 1 يوحنا  للموت. ليس الجل هذه  للموت. توجد خطية 
5:16  وكلمه " يطلب " هنا معناها أن "يصلي" وأعتبرت  الكنيسه أن 
الذين يتخلصون من حياتهم هم من ضمن الذين ارتكبوا خطيئه تقود الي 
الموت . والخطيه التي تقود الي الموت هي أي خطيئه يصر مرتكبها علي 
بناء علي ذلك  توبه وهم  أو  بدون تراجع  اللحظه األخيره  أرتكابها حتي 
غير جديرين بالصاله لهم بعد موتهم .تراجعت بعض الكنائس الشرقيه عن 
عدم الصاله وأيضا الكنيسه الكاثوليكيه أطلقت علي المنتحر لقب "ضحيه" 
وأصبح مستحقا للصاله له ولم تشترط التعب النفسي كمبرر للصاله .  من 
المهم هنا أن نذكر أن الكنيسه القبطيه والي عهد قريب كانت تصلي ألجل 
هؤالء الذين في الجحيم أو في " األرض السفلي" - صاله السجده الثالثه 
باللغه األنجليزيه  - وقد تم حذف هذا الجزء حديثا .نحن نعلم أن الكنيسه 
القبطيه التؤمن بالمغفره في الحياه األخري وال تؤمن بالمطهر أو ماشابهه 
في الكنائس الشرقيه ومع هذا التكف عن الصاله لهؤالء الذي لبسوا جسدا 
وسكنوا في هذا العالم .  الحقيقه أن كل الخطايا واجبه الموت كما يقول 
الكتاب "الن اجرة الخطية هي موت " روميه 6 :23  وتتساوي كل الخطايا 
الناموس، وانما  العدل اآللهي كما قال الرسول " الن من حفظ كل  أمام 
عثر في واحدة، فقد صار مجرما في الكل " يعقوب 2 :10. الذي يكذب ال 
يختلف عمن يزني والذي يزني ال يختلف عمن يقتل والروح القدس يقول 
" الن الذي قال: »ال تزن«، قال ايضا:»ال تقتل«. فان لم تزن ولكن قتلت، 
فقد صرت متعديا الناموس " يعقوب 2: 11  فأن كانت الخطايا تختلف في 
أثرها ونتائجها فهي كلها واجبه الموت وتتساوي في وجوبيه الحكم عليها 
بقدر  لليأس  ودفعنا  أخافتنا  هنا  اآللهي  الوحي  يقصد  .ولم  الرب  قبل  من 
ماأراد أن يظهر لنا مدي سعه المراحم األلهيه نحو البشر ألنه أن تساوت 
للرحمه  أستحقاقها  في  تساوت  أيضا  فهي  للحكم   أستحقاقها  في  الخطايا 
وهنا يسطع علي قلوبنا جميعا نور المسيح ورحمته ! . في اآليه السابقه 
والتي أعتمدتها الكنيسه كمرجع وسبب لعدم الصاله علي من أنهوا حياتهم 
بأيديهم كطلب الرسول بأنه " ليس الجل هذه اقول ان يطلب " أي يصلوا 
..علينا هنا أن ال ننسي انه لم يقل "التطلبوا" وهنا ساأقتبس النص الحرفي 
لتفسير القمص الورع أبونا تادرس ملطي عن هذه اآليه- هذا ونالحظ أن 
الرسول لم يأمر بعدم الصالة من أجل الذين يخطئون خطية الموت إنما لم 
يطلب منهم أن يصلوا، تارًكا للمؤمن األمر -أنتهي األقتباس . أي أن األمر 
برمته في يد الكنيسه لتقرره وأذا أستخدمت الكنيسه احد التفسيرين لكي 
تصلي أو ال تصلي نستطيع القول أن الكنيسه خرجت عن الدور المرسوم 
لها في حياه األنسان المسيحي وهو الصاله وطلب الرحمه وليس للكنيسه 
أبدا أن تقرر مصير هؤالء بعد الموت ألنه في هذا قد تكون خرجت من 
دور الشفاعه والصاله الي دور القضاء واألدانه . فان كانت الكنيسه تؤمن 
أن مصير األنسان يتقرر لحظه أنتقاله فماذا يستفيد البار من الصاله وماذا 
األنتظار؟  مكان  في  نفسه  لراحه  أنها  أتري  عدمها؟  من  الخاطئ  يضير 
أين هذا المكان أذ قال له "اليوم تكون معي في الفردوس"؟ لوقا 23: 43  
ولماذا علمتونا صغارا في بستان الرهبان عن أب يصلي ألبنه في الرهبنه 
الجحيم  وتنقذ من  تفيد  الصاله  كانت  فاذا  الجحيم عنه؟   االم  تخفيف  فتم 
فلماذا التصلي الكنيسه علي من خرج من جرن معموديتها وصار أبنا لها 
وضعف وقتل نفسه ؟ أخشي أن أقول أن كنيستنا القبطيه مازالت هنا في 
المربع الرمادي ال أبيض يريح وال أسود صريح ! ليس هنا عقيده واضحه 
نستطيع أن نفهمها ونعلمها لغيرنا ! أخشي أن نستخدم أيات األنجيل لخدمه 
الطقس والتقليد وليس لخدمه األنسان .الخوف كل الخوف أنه يعود األنسان 
للسبت وليس السبت لألنسان , ها قد نسينا أننا   "جعلنا كفاة الن نكون 
خدام عهد جديد.ال الحرف بل الروح.الن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي 

" 2 كورنثوس 3 : 6
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
 املصاحله مع قطر

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

الثالث  السنوات  شهدت 
العالقات  الماضية، تدهورا في 
أن  منذ  وقطر،  مصر  بين 
ظبي  وأبو  القاهرة  أعلنت 
قطع  والمنامة  والرياض 
العالقات الدبلوماسية والتجارية 
الدوحة  مع  واالقتصادية 
ووقعت  معها  الحدود  وإغالق 

الدول الخليجية على اتفاق مصالحة 
الخليجي  التعاون  لمجلس  قمة  في 
العال  مدينة  في  الثالثاء  عقدت 
األربع  الدول  وأعلنت  السعودية، 
فرضتها  كانت  التي  القيود  رفع 
أجواءها  مصر  قطروفتحت  على 
اتفاق  القطري ضمن  الطيران  أمام 
المصالحة األخير، لكن كيف ستكون 
العالقات المصرية القطرية بعد هذه 
اإلعالمية  المواجهة  من  السنوات 
هي  وما  ؟  الدبلوماسية  والقطيعة 
على  ستناقش  التي  الملفات  أبرز 
الطاولة بين البلدين ومما ال شك فيه 
أن العالقات بين البلدين في طريقها 
ضرورة  مع  اإليجابي  للتطور 
الجلوس على طاولة الحوار، و أن 
والحيطة  الحذر  سيشوبها  العالقات 
المجال  فتح  أن  و  الطرفين  من 
حل  يعني  ال  البلدين  بين  الجوي 
األزمة، ولكنه كان بناء على اتفاق 
األخيرة  القمة  في  األربعة  الدول 
لكن  العناصر،  من  مجموعة  على 
هناك خطوات الحقة على قطر أن 
هناك  ان  المعروف  ومن   ، تنفذها 
وقعت  الخليحيه  الدول  من  عدد 
علي اتفاق مصالحة في قمة لمجلس 
الثالثاء  عقدت  الخليجي  التعاون 
وأعلنت  السعودية،  العال  مدينة  في 
الدول األربع رفع القيود التي كانت 
من  والكثير  قطر  على  فرضتها 
بلدان الخليج اتخذت إجراءات فيما 
يخص فتح خطوط الطيران والحدود 
الخطوة  بالتالي  البلدين،  بين  البرية 
تأتي  وإنما  بغريبة  ليست  المصرية 
في هذا اإلطار المتفق عليه، ولكن 
التي  الخطوات  حول  السؤال  يظل 
ستتخذها قطر من أجل التجاوب مع 
ما طرحته مصر سابقا وأيضا دول 
الخليج، مشيرا إلى أن »الكرة اآلن 

في الملعب القطري.
عوامل  ثالثه  هناك  ان  ونري 
ستربط بتطور العالقات بين مصر 
وقطر ونعتقد أن المعضلة األساسية 
اإلعالم  المصرية هي  السلطة  عند 
هدأت  إذا  قطر،  من  يبث  الذي 
األوضاع  حيال  اإلعالمية  النبرة 
المصرية، فأتصور أنها من الممكن 
العالقة  تحسن  في  كثيرا  تساهم  أن 
تدريجيا ، أما العامل الثاني فيرتبط 
بالمصالح االقتصادية، إذا نمت بين 
البلدين ال سيما في مجال االستثمار 
لذلك أن  القطري في مصر، يمكن 
أما   ، العالقات  تحسن  في  يساهم 
نظري  وجهة  من  الثالث  العامل 
مع  قطر  عالقات  على  فيتوقف 
بقية دول الخليج، هل سيكون هناك 
المصالحة،  بعد  وتقدم  قوي  تحسن 
أو  محسوبة  خطوة  كانت  أنها  أم 

ساعات  وبعد  نهائية  وليست  مؤقتة 
أثناء  قليلة من توقيع »بيان العال« 
القمة الخليجية ال�41 في السعودية، 
المالية القطري، علي  وصل وزير 
بن أسد العمادي، على رأس وفد من 
الدوحة، إلى مطار القاهرة الدولي، 
في أول زيارة من نوعها منذ قطع 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العالقات 

منذ 2017 .
مستقبل  ان  نري  المقابل  وفي 
على  يتوقف  البلدين  بين  العالقة 
مع  قطر  له  ستستجيب  الذي  القدر 
المطالب المصرية، وأهمها بطبيعة 
الحال ملف اإلرهاب حيث ان قطر 
العناصر  من  الكثير  تستضيف 
اإلرهابية المنتمية لجماعة اإلخوان 
العمليات  من  الكثير  في  الضالعة 
اإلرهابية التي وقعت في عدة مدن 
خاللها  وأصيب  وقتل  مصرية 
لها  أن  كما  المواطنين،  من  الكثير 
صالت كثيرة بعمليات تمويل الكثير 
وأظن  اإلرهابية  الجماعات  من 
واضح  الملف  هذا  في  دورها  أن 
وعليه الكثير من الدالئل و السؤال 
مستعدة  ستكون  قطر  هل  هنا، 
للتجاوب بشكل إيجابي مع المطالب 
الملف  هذا  يخص  فيما  المصرية 
إلى  مشيرا  التحديد«،  وجه  على 
بشكل  وتجاوبها  ردها  »طبيعة  أن 
مستقبل  سيحدد  الذي  هو  بآخر  أو 
العالقة بين البلدين في الوقت الذي 
مواضيع  بأن  فيه  نعترف  ان  البد 
زالت  وما  فزاعة  كانت  اإلرهاب 
تستخدم كفزاعة من بعض األنظمة 
لقطر،  بالنسبة  و   ، السلطوية 
هذا  في  األساس  في  المعني  فإن 
التي  المتحدة  الواليات  هي  الملف 
ونرى  اإلرهاب،  تعريف  وضعت 
األميركية  القطرية  العالقات  أن 
دور  وفي  واستراتيجية  متميزة 
عالقات  أن  كما  والنمو،  التطور 
إن  بل  قوية،  المتحدة  باألمم  قطر 
في  مكتبا  فتحت  الدولية  المنظمة 
قطر لمكافحة اإلرهاب وتري قطر 
باإلرهاب  اتهامها  ادعاءات  أن 
الدول  المقابل  وفي  لها،  أساس  ال 
األربعة هي التي كانت لديها مشاكل 
أو  الحروب  في  سواء  العالم  حول 
قيادات  من  والبد  األزمات  مناطق 
وترشيد  العالقات  ب�«عقلنة  البلدين 
وجهات  تبادل  خالل  من  القرار 
دون  المفتوح  والحوار  النظر 
محاوالت  أو  الضغط  أو  الهيمنة 
وما  من حصار  رأينا  مثلما  التنمر 
بعده، سواء من مصر أو غيرها«، 
يمكن  رسمية  قنوات  هناك  أن  و 
إلى  الوصول  محاولة  خاللها  من 

تفاهمات ترضي البلدين .
وزير  أعلن  نفسه  السياق  وفي 

عودة  السعودي  الخارجية 
و  قطر  بين  الكاملة  العالقات 
دول المقاطعة األربع السعودية 
ومصر  والبحرين  واإلمارات 
فرحان  بن  فيصل  األمير  وقال 
للصحفيين إن هذه الدول اتفقت 
جانبا  خالفاتنا  »تنحية  على 
تماما«، وذلك خالل قمة مجلس 
ثالث  نحو  بعد  الخليجي،  التعاون 
وقت  وفي  المقاطعة  من  سنوات 
العهد السعودي،  سابق، عانق ولي 
تميم  قطر،  أمير  سلمان،  بن  محمد 
بن حمد، لدى استقباله له قبيل القمة 
التي عقدت بمحافظة العال السعودية 
الثالثاء  اليوم  العالم  استيقظ  فقد 
األزمة  انتهاء  بوادر  أخبار  على 
الخليجية، وما بين مشكٍك ومصدق، 
ظهر على شاشات التلفزيون عناق، 
أمير  بين  ب�«التاريخي«،  وصف 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  دولة 
ثاني، وولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان، لدى استقباله في 
عقد  قبيل  السعودي،  العال  مطار 
وقد  ال�41.  الخليجية  القمة  أعمال 
بأنه  العناق  هذا  البعض  وصف 
وبداية  البروتوكول  لقواعد  »كسر 

لصفحة جديدة.
وزارة  علقت،  جانبها  ومن 
الخارجية المصرية، على ما يتردد 
مصالحة  إلى  التوصل  قرب  عن 
)مصر  الرباعية  والدول  قطر  بين 
والبحرين(  واإلمارات  والسعودية 
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
أحمد  السفير  المصرية،  الخارجية 
حافظ، إن مصر دائما ما تسعى لدعم 
للحفاظ  المبذولة  الصادقة  الجهود 
على وحدة الصف العربي والتوصل 
اللُحمة  يُعيد  وبما  المصالحة  إلى 
المجال  ويُتيح  العربي  البيت  داخل 
كافة  مصالح  وحفظ  البنّاء  للتعاون 
صدق  أهمية  على  وأكد  األطراف 
النوايا إلنجاز مصالحة حقيقية تُعيد 
العالقات العربية إلى خصوصيتها، 
على  والحفاظ  التضامن  وتزكى 
المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ 
الشئون  في  التدخل  بعدم  االلتزام 
الداخلية والتصدي لكل ما يهدد أمن 
العربية  والشعوب  الدول  واستقرار 
ويحافظ على األمن القومي العربي 

.
بين  الحقيقيه  المعضله  ان  ونري 
البلدين االن هو دعم قطر لالخوان 
مصر  تعتبرها  والتي  المسلمين 
ان  ارهابيه وتشترط مصر  جماعه 
لهذه  الدعم  تقديم  عن  قطر  تكف 
الجماعه سواء كان هذا الدعم مادي 
او اعالمي او لوجستي والبد لقطر 
النوايا وترفع يدها  ان تظهر حسن 
عن دعم االرهاب بمختلف صوره .

وفي هذا الصدد البد وان ننوه بان 
القمة  في  العال  اتفاقية  توقيع  تم 
وترافق  السعودية،  في  الخليجية 
المصري  الرئيس  غياب  مع  ذلك 
حضور  عن  السيسي  الفتاح  عبد 
حضور  عدم  وأثار  االجتماع 
وجهت  حيث  التساؤالت،  السيسي 

المصري  للرئيس  دعوة  السعودية 
إطار  في  الخليجية  القمة  لحضور 
لألزمة  نهائي  حل  لوضع  السعي 
المصري،  للرئيس  الدعوة  ونقل 
الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزير 
أحمد ناصر المحمد الصباح، وأبدى 
السيسسي ترحيباً يالدعوى الموجهة 
األوساط  وتفاجئت  الرياض  من 
المصري  الرئيس  بغياب  السياسية 
عن الوفد الذي وصل برئاسة وزير 
الخارجية المصري سامح شكري ، 
ويرى مراقبون أنه في ظل الحرب 
اإلعالم  يقودها  التي  اإلعالمية 
والمصالحة  قطر  على  المصري 

في  رئيسيا  سببا  كانت  الخليجية 
تلك  حضور  عن  السيسي  احجام 
القمه في الوقت الحالي حتي ال يتم 
توجيه اللوم اليه في انه قام بالتفريط 
من  سقطوا  الذين  شهدائنا  حق  في 
وان  االرهابيه  العمليات  ضحايا 
اليه  واشاروه  نصحوه  مستشاريه 
حتي  واالنتظار  التريث  بوجوب 

تتكشف نوايا قطر الحقيقيه.
المبذوله  الدوليه  الجهود  تنجح  فهل 
في  الموجود  الصدع  رأب  في 
العالقات بين مصر وقطر . هذا ما 

سوف تسفر عنه االيام القادمه .

آدم الثانـــى 
الصاله وليس القضاء هو عمل الكنيسه !

وجدى خليل
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++مقال من مجال 
كنيستنا القبطية األرثوذكسية 

فى تكريم وتطويب
 أمنا العذراء مريم +

   بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

+ مقدمة : 
عامة  القديسين  عن  الحديث  إن   +
لهو  مرتمريم  العذراء  أمنا  وعن 
هو حديث  وأقول  بل  عذب وشهى 
ال يُشبع منه فهو حديث عن السماء 
الثانية وعن ام النور الحقيقى وعن 

والدة اإلله 
لساننا  يُقدس  عنها  فحديثنا  هذا 
ويُطهر اجوائنا بل وأجد قلمى يتهلل 
والكتابة  الحديث  عند  جدا  ويفرح 

عن أمنا العذراء مرتمريم 
+ لقد قالت أمنا العذراء فى تسبحتها 
لوقا  انجيل  )فى  )لو1(  الخالدة 
اآلن  منذ  )هوذا  االول(  االصحاح 

جميع االجيال تطوبنى( 
لم  شرفا  العذراء  مريم  نالت  فلقد   
لجمالها  ليس  وذلك  قط  احد  ينله 
فحسب  العريق  نسبها  او  الطبيعى 
انما ايضا لنقاوة سيرتها وطهارتها 
القبطية  كنيستنا  ان  نجد  ولهذا   .
تكريم  مرتمريم  العذراء  أمنا  تُكرم 
مقدمة  فى  فنضعها  بها  يليق  فائق 
نعم  واالبرار،  والشهداء  القديسين 
بتلك  ذلك  تفعل  ان  بالكنيسة  يجدر 
التى قال لها المالك ووصفها بانها 
)الممتلئة نعمة( )تى اثمه ان اهموت 

 )Qme\ `n `\mot : بالقبطية
لمحة  سنُعطى  هذا  مقالنا  وفى 
كنيستنا  تكريم  من  جداَ  بسيطة 
المرتشدة  األرثوذكسية  القبطية 
العذراء  ألمنا  القدس  بالروح 
مرتمريم والدة اإلله – وهذه مجرد 
لمحه بسيطة الن الكالم عن تكريم 
فى طقوسها  مريم  للعذراء  الكنيسة 
وصلواتها وليتورجياتها يحتاج الى 
كتب كثيرة وليس مجرد مقال .انما 
وتذوق  الظهار  اللمحه  هذه  كتبت 
عند  القبطية  كنيستنا  جمال  مدى 
تعبيرها عن أمنا العذراء وسنتناول 
هذا التكريم فى 3 مجاالت رئيسيه 

+ العذراء مريم فى األجبية 
+ العذراء مريم فى التسبحة 

+ العذراء مريم فى القداس االلهى
صلوات  فى  مريم  العذراء   : أوال 

األجبية : �
 وسنذكر هنا باختصار شديد 

+ عندما نبدأ فى صالة االجبية نجد 
قانون  نصلى  باكر  صالة  فى  ان 
)نعظمك  الشهيرة  ومقدمته  االيمان 
ايتها  ونمجدك  الحقيقى  النور  أم  يا 
العذراء القديسة مريم والدة اإلله...

الخ(
صلوات  من  صالة  كل  وفى   +
األجبية عينت كنيستنا القبطية ألمنا 
الثالثة من  القطعة  )الفقرة،  العذراء 
شفاعة  المصلى  يطلب  فيها  القطع 
والدة  مريم  العذراء  أمنا  وصلوات 
اإلله أمام عرش النعمه فهى الشفيعة 
فى  وكمثال  البشر  لجنس  األمينة 
األولي  الخدمة  الليل  نصف  صالة 
القطعة  فى  الكنيسة  تدعوها  مثال 
الخاصة بها )ذات الشفاعات، معدن 
سيدتنا  والبركات،  والجود  الطهر 
البتول  العذراء  جنسنا  وفخر  كلنا 

الذكية مرتمريم 
+ صالة السالم لِك 

فى  بهذا  وسنكتفى  كثير  الكالم 
االجبية 

ثانيا: العذراء مريم فى التسبحة: �
من  المقدسة  االبصلمودية  كتاب   
أكثر الكتب الكنسية الذى يرفع من 
شأن العذراء مريم ويجل من قدرها 
ويبين كرامتها السامية والعالية سواء 
الكالم  او  الرموز  او  باالشارات 
الواضح والصريح بل واالكثر من 
هذا نجد كتاب االبصلمودية الكيهكية 
باكمله المستعمل فى كنيستنا القبطية 
مدى 30 يوما كاملة فى شهر كيهك 
لتطويب وتكريم العذراء مريم والده 

االله .
++ ماذا نسرد ؟؟

 + أنقول الثيئؤتوكيات السبع وكلمة 
ثيئؤتوكية كلمة يونانية االصل تعنى 
للتجسد  شرح  بها  وهى  االله  والده 
االلهى ورموز كثيرة المنا العذراء 

مريم
+ اما نقول ذكرها الذكصولوجيات

 لها 3 ذكصولوجيات لعشية وباكر 
ونصف الليل 

القديسين  مجمع  فى  ذكرها  أم   +
بالتسبحة 

+ أم ذكرها في ذكصولوجية باكر
داخل  فى  المتعددة  الحانها  أم   +
التسبحة فى كل ربع نطلب شفاعتها 
وصلواتها ام المدائح الخاصة بها .

الكثيرة  األلقاب  ضمن  فمن   ++
التسبحة  تضعها  التى  والرموز 
عينة  نذكر  العذراء  أمنا  لوصف 
للتدليل  فقط  كمثال  جداً  جداً  قليلة 
فهى  الفريدة  المكانة  هذه  على 
عمانوئيل،  والدة  )الثيؤطوكوس، 
األله،  والدة  القدوس،  أم  الملجا،  أم 
فرح  الحبيب،  والدة  السيد،  والدة 
يهوذا،  فخر  األجيال،  بهجة  حواء، 
كرازة موسى، صديقة سليمان، أبنة 
المشتعلة،  موسى  عليقة   . يواقيم 
ثمرة  أنتج  الذى  المفلح  غير  الحقل 
الحياة، الجبل الذى رآه دانيال، فرح 
المالئكة، أم المسيح , السماء الثانية، 
الطاهرة  العروس  المشارق،  باب 
الحسنة،  الحمامة  الطاهر،  للعريس 
)بين  المنفصل  غير  االتحاد  معمل 
الالهوت والناسوت(، العبده واالم، 
العذراى،  فخر كل  المختار،  األناء 

سماء جديدة، الشفيعه األمينة 
واالشارات  الرموز  من  وكثير 

االخرى 
القداس  فى  مريم  العذراء   : ثالثا 

االلهى 
محور  االلهى  القداس  عن  اما 
القبطية  كنيستنا  صلوات 
تطويب  ذكرى  يوجد  األرثوذكسية 
العذراء كثيراً وسنذكر حوالى عشر 

أجزاء منها : 
1( فى لحن البركة : �

لحن  يُقال  الحمل  تقديم  قبل   +

البركة ثم البرلكس الجميل الخاص 
)السالم  ومطلعه  مريم  بالعذراء 
لم  التى  الكرمه  ونبع  الملكة  لمريم 

تشخ ولم يفلحها أحد قط ........(
2( بعد صالة الشكر : �

أهل  وصوم  الكبير  الصوم  فى   +
سينتى(  )نيف  لحن  نرتل  نينوي 
المقدسة(  الجبال  فى  )أساساته 
وهو عبارة عن اعداد من )مزمور 
٨7( الذى يشير الى العذراء مريم 

باعتبارها مدينة هللا المقدسة 
3( فى رفع بخور البولس : �

االفطار  وأيام  االعياد  فى  يُقال   +
)هذه   )..... شورى  )طاى  لحن 
باالضافة   )...... الذهب  المجمرة 
)تى  االصوام  وفى  الهيتنيات  الى 
الذهب.....(  المجمرة   ..... شورى 
أهل  الكبيروصوم  الصوم  وفى 
 )..... شورى  تى  تيه  )أنثو  نينوي 
بوصفها  للعذراء  تكريم  وهى 
المجمرة الذهب الحاملة هللا االكلمة 
المتجسد )الجمر الفحم المتحد بالنار 
بالناسوت(  الالهوت  التحاد  أشاره 

وبطن الشورية كبطن العذراء 
أيقونة  امام  البخور  تقديم  4( عند 

القديسة مريم: 
وهويبخر  الكاهن  األب  يقول   +
المالك  غبلاير  مع  السالم  )نعطيك 
نعمه  ممتلئة  يا  لك  السالم  قائلين 
الرب معك .... نسألك أيتها الشفيعة 
المؤتمنه أن تذكرينا أمام ربنا يسوع 

المسيح ليغفر لنا خطايانا
)قبل  االبركسيس  مرد   )5

االبركسيس( 
 ).... ماريا  ني  )شيريه  مرد   +
المرد  ويتغير  لمريم(  )السالم 
الخاص بالعذراء فى عدة مناسبات 
من السنة القبطية ويُرنم هذا اللحن 
قبل قراءه فصل االبركسيس )أعمال 
العذراء  القديسة  الن  الرسل(  أبائنا 
غضن  بال  التى  الكنيسة  مثال  هى 
التى تقبلت القداسة من يدى هللا من 

خالل المسيح الكلمة المتجسد 
6( مردات االناجيل: 

+ وهى تختلف من مناسبه الخرى 
العذراء  شفاعة  لطلب  ربع  وبها 
لها  كيهك  شهر  فى  انه  كما  مريم 

مردات خاصة ألحاد كيهك .
)نعظمك  االيمان  قانون  مقدمة   +
ايتها  ونمجدك  الحقيقى  النور  ام  يا 

العذراء القديسة والدة اإلله....(
7( بعد صالة الصلح: 

يا  )أفرحى  االدام  االسبزمس  يُقال 
مريم العبده واألم ... ألن الذى فى 
ليس   ..... تسبحه  المالئكة  حجرك 
المسيح  يسوع  ربنا  عند  داله  لنا 
سيدتنا  يا  وشفاعتك  طلباتك  سوى 
من  يُحمل  وهو  اإلله  والدة  يا  كلنا 
التالى  المرد  ذلك  يحمله  ما  المعنى 
اإلله...  والدة  )بشفاعات  ايضا  له 

يارب انعم لنا بمغفرة خطايانا(
8( بعد التقديس فى المجمع 

فى  بوضوح  الكاهن  يذكرها   +
وباالكثر   .....( فيقول  المجمع 
المملوءة مجدا العذراء كل  القديسة 
الطاهرة  القديسة  اإلله  والدة  حين 
مريم التى ولدت هللا الكلمة بالحقيقة

9( فى االعتراف األخير: 
ان  )اعترف  الكاهن  األب  يقول   +
ألبنك  الذى  المحي  الجسد  هو  هذا 
الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع 
المسيح الذى أخذه من سيدتنا وملكتنا 
كلنا والدة اإلله القديسة مريم( فمريم 

العذراء هى والدة اإلله بالحقيقة
10( فى التوزيع :

اويك(  )بى  لحن  يردد  عندما   +
السماء  من  نزل  الذى  الحياة  )خبز 
واهب الحياة للعالم، وأنت أيضا يا 
مريم حملت فى بطنك المن العقلى 

الذى آتى من اآلب(
الرحلة والموجز السريع  وبعد هذه 
التسبحة  أو  األجبية  فى  ورد  عما 
أو القداس االلهى عن أمنا العذراء 
مريم والدة اإلله وهو مثال لتطويب 
هى  لمن  القبطية  كنيستنا  وتكريم 
ذكراً  لها  اذ  التكريم  لهذا  جديرة 
منها  احق  من  هناك  وهل   -- أبديا 
بالذكر االبدى، طوباك يا والدة اإلله 
يسوع  مخلصنا  عند  فينا  اشفعى 
المسيح ليغفر لنا خطايانا . وكل عام 
وحضراتكم بالف خير وسالم وفي 

ملء النعمة والبركة الروحية ,,,,,

املسيح إعتمد وخلصنا
Oliver كتبها

قليلة. لقاءات  المعمدان  و  المجد  رب  المسيح  بين   -
لكن اللحظات التي دامت بينهما إمتد أثرها إلى جميع 
األجيال.رقص يوحنا مبتهجاً في بطن أمه قدام المسيح 
خدمتهما  بدأت  حينما  لكن  العذراء  بطن  في  الجنين 
طأطأ يوحنا ذاته قدام اإلبن و أحني الكلمة رأسه ليعتمد 
إلى  األجنة  لقاء  من  تتوالى  للناموس.أسرار  خاضعاً 
الكبار يوم معمودية رب المجد عيد اإلبيفانيا أى  لقاء 

اإلعالن اإللهى من فوق. 
تصنع  ال  روح  بال  خدمة  مالبس  نارياً.,أى  روحاً   -
أثراً مهما تنسك أصحابها أو تعاظمت درجاتهم.يوحنا 
الصوت  الصارخ فى البرية وقف  قدام المسيح الكلمة  
فى جسم البشرية.الصوت قدام الكلمة.الصوت صارخ 
الكلمة  و  الشعب  يوبخ  رأسه.الصوت  يحنى  الكلمة  و 
الذى بال خطية يعتمد ألجلها يتقدم فى سكون.الصوت 
بإتضاع.الصوت  يطلب  الكلمة  و  بإنسحاق  يعترف 
ملتهب بأمانة إعداد الشعب للمسيح و المسيح جاء يتسلم 

الشعب و يعتمد عنا و أيضاً يكافئ يوحنا بالمعمودية.
- المعمودية مزيج بين الماء و النار.ال يمكن أن يجتمعا 
معاً إال في المعمودية.فى األردن ال يتالشي الماء بالنار 
و ال تنطفئ النار من الماء.فالعمل إلهى و المعمودية و 
إن كانت تحدث على األرض إال أن الفاعل هو الثالوث 
هو  كذلك.الماء  المعمودية  فى  و  السماء  فى  القدوس 
الوسط الذى يحل فيه الروح القدس ينبوع الماء الحى.

القلب هو الوسط الذى تحل فيه النار أى عمل الروح 
فى القلوب.سكني الروح سالم و برودة كالماء لكن في 
الخطية و  الروح جبار كاللهيب.يأكل  القلب فإن عمل 
يحرك أطراف النفس المفلوجة.يقيم اإلنسان من الموت 
إلى الحياة.يحدث هذا في المعمودية مرة و تستمر بنفس 

مفعولها إلى األبد.
موجوداً  الثالوث  عن  التكوين  سفر  فى  اإلعالن   -
إلى وعى خاص  القديم.يحتاج  العهد  فى  لكنه غامض 
األردن  نهر  فى  القدوس  الثالوث  إعالن  بالكتب.أما 
فقد تم بوضوح و بساطة و قوة جعلت معرفة الثالوث 
متاحة للكبار و الصغار دون شرح  كثير.يتعمق فيها 
السماوى  البسطاء.اإلعالن  فيه  يتأمل  و  الالهوتيون 
واضح كالصليب ألن المسيح جاء ليؤسس مملكته في 
كل البشر بإختالف درجاتهم فال تكن حجة عند أحد أال 

يؤمن و يعتمد فيكون مع المسيح ذاك أفضل جداً.
- هذا اإلعالن لألقانيم الثالثة معاً يكفى لدحض جميع 
الهرطقات عن الهوت كل أقنوم.اآلب يشهد للمسيح أنه 
و  أنه اآلب  لنفسه  قد شهد  فيكون  الحبيب  الوحيد  إبنه 
أن المسيح اإلبن.المرة األولى الذى يسمع فيه الجميع 
صوت اآلب الذى ظهر بصوته المقدس. الروح القدس 
مرئى فى هيئة جسمية ألول مرة و هو يحل قدام الجميع 
لنا  ليؤكد  الماء  من  صعوده  فور  المسيح  رأس  على 
مرة  ألول  الشعب  قدام  يظهر  هللا  إبن  الهوته.المسيح 
كحمل هللا رافع خطية العالم كله مشهود له من اآلب و 
الروح القدس و من يوحنا الصابغ المعمدان .كل أقنوم 
ظهر كل حسب طبيعته . معمودية المسيح شرح مبسط 
لكل أقنوم على حدة و كذلك لوحدة األقانيم فى الثالوث 

المقدس اإلله الواحد.
- حلول الروح القدس على المسيح فى نهر األردن لم 
يجعله إلهاً.فهو اإلله منذ البدء.األقنوم ال يصنع أقنوماً 
ألن األقنوم المصنوع ال يمكن أن يكون إلهاً.كان حلول 
يشهد  حقه.أقنوم  فى  إلهية  شهادة  المسيح  على  الروح 
إشتركت  كما  فى خالصنا  معاً  تشترك  ألقنوم.األقانيم 
علينا  القدس  الروح  حلول  البدء.هكذا  منذ  خلقتنا  فى 
فى المعمودية ال يمنحنا الطبيعة الالهوتية.لكن يمنحنا 

الشركة في الطبيعة اإللهية.
 - معمودية المسيح أساس خالصنا و شهادة من األقانيم 
نستوعب  أن  يمكن  مخلصنا.ال  المسيح  كمال  تؤكد 
خالصنا إن لم ننطلق من معمودية المسيح عنا.المسيح 
إعتمد فى األردن لنر وثيقة إلهية تشهد بالهوته ثم بذل 
نفسه فوق الجلجثة ليقدم لنا شهادة خالصنا بالهوته و 

ناسوته. 
إلى  بنا  يعود  ما  كثيراً  كان  للبشرية  المسيح  تعليم   -
:25مر11:  مت21   13 و   1 مت17:  معموديته 
30كانت شهادة األقانيم و كذلك يوحنا المعمدان نقطة 
رئيسية إنطلق منها المسيح  ليؤكد صدق تعاليمه.يو5: 
33-35 حتى حين كان يختلى كان يفضل نفس مكان 
تالميذه  يختار  بدأ  حين  40.كذلك  يو10:  معموديته 
لو7:   المعمدان  يوحنا  تالميذ  من  بعضاً  إختارضمنهم 
كانوا  حين  معموديته  عاينوا  1.ألنهم  19و22.لو11: 
منها  التى  البدء  نقطة  المعمدان.إن  ليوحنا  مالصقين 
كيوحنا  نخاطبه  لهذا  المعمودية.  هى  األبدية  نعيش 
فينا  يعمل  لحظة  منك.كل  أعتمد  أن  محتاج  أنا  قائلين 
روح هللا هى تجديد للمعمودية الواحدة غير المتكررة 

على مثال معمودية المسيح له المجد.




