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الفــارق -57

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

اسالم البحريى ظاهرة ام 
فكر تنويرى 

فى العدد السابق تكلمت عن من هو اسالم 
البحيرى من خالل ما قالة عن نفسة فى لقاءات 
اليوم  ولكنى  مختلفة  قنوات  على  تلفزيونية 
البحيرى  اسالم  هل  حضراتكم  مع  ساناقش 

هو  ام  ت��درس  ان  يجب  ظ��اه��رة  ه��و 
مفكر تنويرى بحت يقاوم كل فكر 

طائفة  كل  فى  موجود  ظالمى 
من  تتخذ  دينية  مؤسسة  او 
قلعة  لديهم  المقدس  التراث 
يطولهم  ال   حتى  وحصن 
يد  او  العقل  استخدام  ثورة 
التحضر  ومواكبة  التحديث 
الموجود لدى بقية االنسانية  

م�����ن وج����ه����ة ن���ظ���رى 
البحيرى  اسالم  ان  المتواضعة 

الباحثون  عندها  يتوقف  ان  يجب  ظاهرة  هو 
من  فى  تفردة  االول  لسببين  وذل��ك  طويال 
يقف  علمى  حد  على  مرة  الول  فا  واجههم 
القالع  اعتى  من  قوى  ثالثة  وجة  فى  انسان 
وهم  االسالمى  العالم  على  المسيطرة  الدينية 
فى اوج سطوتهم فقد وقف ضد االخوان فى 
على  حصولهم  من  محزرا   2005 انتخابات 
ان  االنظار  الفتا  الشعب  مجلس  فى  مقاعد 
لطموحة  سقف  ال  السياسى  االسالم  حركات 
ان  ممكن  للحكم  الوصول  سبيل  فى  وان��ة 
يفعل اى شئ وقد صدق توقعة كما انة وقف 
بمفردة فى وجة تيار دينى اشرس من االخوان 
سياسى  اس��الم  فصيل  اى  من  تشددا  واكثر 
الخليج  دول  من  وقتها  فى  جيدا  ممول  وهو 
ولكن اسالم وبمفردة هد كثيرا من ذلك الكيان 
كانت  والتى  اقطابهم  مناظراتة مع  من خالل 
الذى  االم��ر  السلفيين  على  كارثية  نتائجها 
جعلهم يتجنبون تماما االحتكاك بة بل ورفعوا 
مواجهتة الى االزهر اعتقادا منهم انة قادر ان 
مواجهة  انتقلت  وبذلك  البحيرى  اسالم  يردع 
تاتى  نفسة ولكن  الى االزهر  البحيرى  اسالم 
الرياح بما ال تشتهى السفن وكما هو متوقع لم 
يستطيع علماء االزهر الوقوف امام مناظرات 
المواجهة  تلك  وخصوصا  البحيرى  اس��الم 
والشيخ  البحيرى  اس��الم  بين  جمعت  التى 
الجفرى  على  والحبيب  االزه���رى  اسامة 
لجئ  اسالم  مع  حال  االزهر  يجد  لم  وعندما 
ال  التى  والقضايا  االديان  اذدراء  لقانون 
تحدى  اسالم  وهنا  فكرين  تحتمل 
بل  االديان  ازدراء  قانون  حتى 
بل  منتصرا  وخرج  وهزمة 
ما  اقسى  ولكن  ومكتسحا 
ليس  البحيرى  اسالم  واجة 
العقلية  هو  بل  ه��ؤالء  كل 
بنى  بما  الجمعية  المصرية 
فترة  اذه��ان��ه��ا خ��الل  ف��ى 
االحتالل الخليجى للشخصية 
ترفض  اصبحت  المصرية 
كل بحث ونقد منطقى لما يسمى 

DOCKET    A020608
VERSION    06
OFFICE    WPG
DESIGNER  STRANGER, J.
REP              JULIE SCHLOSSER

التراث الدينى وبالطبع اصبح ما يطرحة اسالم البحيرى للمواطن 
اسالم  انتصر  ذلك  فى  وحتى  ومحرم  بل  مرفوض  المصرى 
اصبحوا  وطالبة  متابعية  ان  حتى  اعجازية  بطريقة  البحيرى 
بالماليين كما ان برامجة التلفزيونية او حتى قناتة على اليوتيوب 
باتت محط اهتمام الشباب ال المصرى فقط بل العربى فى كل 
بالد العالم وليس مصر فقط ولكونة انتصر فى كل معاركة فهو 

استحق ان يكون ظاهرة

ولكن هو ايضا مفكر تنويرى من طراز غير مسبوق فما يناقشة 
اسالم البحيرى لم يسبقة الية احد من العلماء التنويريين او لنكون 

اكثر دقة لم يجرؤ احد للمجاهرة بالحديث عنة اال نفر قليل فى 
العصر الحديث ولكن ليس بطريقة اسالم فان مفكرنا الرائع لدية 
ميزة ال توجد اال لدية وهى تبسيط فكرة الى حد مقبول ومفهوم  
لدى الغوغاء وبالتالى استطاع ان ينقل فكرة الى شريحة مهمة 
من المجتمع كانت مسيطر عليها تماما من االخوان والسلفيين 
والعناصر التكفيرية وال يستطيع االزهر بعلماءة ان يصلوا اليهم 
ولكن اسالم استطاع ببساطة فى االسلوب ومشقة وجهد واجتهاد 
يزداد  وان  المصرى  الشعب  اعماق  الى   يصل  ان  وتضحية 
عشاقة الى الدرجة التى ممكن ان نقول عندها انه يوجد امل فى 
التغيير ولكن ما هذ الفكر الذى يقدمة اسالم البحيرى ويختلف 

عما سبقة او يتفرد بة عما سبقوة من التنويريين ؟ لكى اجيب 
على هذ السؤال لن يكفى مقال اليوم لة ولذلك ساناقشة فى المقالة 
االجابة  من حضاراتكم  ارجو  سؤال  لدى  اليوم  ولكنى  القادمة 
علية هل اسالم البحيرى للمسلمين فقط ؟اال يوجد مفكر مسيحى 
للمسيحيين ؟االجابة  البحيرى  التنويرى كما اسالم  الفكر  يحمل 
بتعيينه موجود  قام  قتل مع االسف ولكن من  ولكنة  يوجد  بلى 
العقيم  التراث  قالع  يهدم  حتى  نظيرة  يجد  حتى  هللا  وسيعينه 
ويعيد للكنيسة االرثودوكسية ما فقدته واكله منها الجراد ليحقق 
لها الفارق...... والى المقالة القادمة لنتابع فكر اسالم البحيرى 

وتاثيره على المصريين
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ملاذا ُولد كفقري
ُوقرب كغنى؟

 

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

سألني صديق، لماذا ولد يسوع المسيح 
ولكنه  للبقر،  مذود  وهو  حقير  مكان  في 
صلبه  بعد  دفنه  يكون  أن  بالنبوءة  رتب 
ليوسف  كان  جديد  قبر  في  غنى«  »مع 

الرامي؟

بالتأكيد هناك تأمالت كثيرة ولكن تأملي 
البسيط هنا أن السيد المسيح ولد في احقر 
مكان لتواضعه الشديد وألخالء ذاته، ولكن 
لم  جديد  قبر  في  يكون  ان  رتب  دفنه  في 
يدفن فيه أحد لكيال يشك أحد من تالميذه 
الفارغ  القبر  يجدون  عندما  قيامته  في 
وليس به أي أحد، والنور الذي يخرج من 
يشاركه  القيامة ال  في عيد  كل عام  القبر 

فيه أحد ألنه ال يعطى مجده ألحد. 

اخوتنا المسلمون يظنون ان الذي صلب 
هو شخص آخر ولكنهم غير مدركين انهم 
بالرب  الغش  بهذا االدعاء يلصقون صفة 
االله وأنه ظل يغش البشر لمده أكثر من 

600 عام!

بنبوءته  يعلمون  كانوا  اليهود  ورؤساء 
ولهذا  أي��ام  بثالثة  موته  بعد  سيقوم  انه 
طلبوا بإلحاح من الرومان ان يختموا القبر 
وان ويحرسوه لمدة ثالثة أيام لكيال يأتي 
تالميذه ويسرقون جسده ويدعون قيامته.

وبعد القيامة رشوا الحراس لكي يقولوا 
نيام  هم  بينما  الجسد  سرقوا  تالميذه  إن 
اثبات زيفه، ألنهم كيف  ادعاء يسهل  في 
اخري  جهة  ومن  نيام؟  وهم  هذا  عرفوا 
مقابل  حياتهم  قدموا  التالميذ  جميع  أن 
قام  والذي  المصلوب  بالمسيح  كرازتهم 
لالستشهاد  ويذهبون  كذبة  يؤلفون  فكيف 

لها؟

رؤساء  كان  بينما  انه  بالتأمل  وجدير 
القيامة  عن  يسوع  كالم  يعرفون  اليهود 
او  فهموها  أنفسهم  التالميذ  أن  يظهر  لم 
حتى تذكروها اال بعد القيامة نفسها، حتى 
ان توما لم يصدق ما قاله له التالميذ عن 
أرى  حتى  اصدق  لن  وقال  يسوع  قيامة 

بنفسي آثار الصليب. 

يسوع  والدة  كثيرا  يحارب  ال  وابليس 
فقط  انه  يؤمنون  المسلمين  ألن  المسيح 
مضل  انه شخص  يؤمنون  واليهود  نبي، 

وهذا ال يضر ابليس في كلتا الحالتين.

يسوع  وقيامة  صلب  ف��ي  ألن  ولكن 
وسلطة  مملكة  تحطيم  فيهما  تم  المسيح 
يحارب  فالشيطان  البشر  على  ابليس 
العالم  في  المسيح  وقيامة  بصلب  اإليمان 

كله وبكل ضراوة؟

الرب  ان  يدعى  من  هناك  الشرق  ففي 
كان غشاشا للبشرية وانه لم يصلب.

يخفتون  لليهود  مراعاة  الغرب  وف��ى 
احتفاالت عيد القيامة ويجعلون احتفاالتها 

فقط باألرانب والبيض الملون.

وتأتى كلمات يسوع لكل البشر »أن لم 
تؤمنوا أنى أنا هو تموتون في خطيئتكم« 
أي ان الخالص األبدي يأتي فقط باأليمان 
أن يسوع المسيح هو هللا الظاهر في الجسد 

وانه صلب ومات وقام من األموات.

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

كانت فى منتصف الثالثينات من عمرها 
ومريضتى لسنوات طويلة، كنت اعرف انها 
قد رقيت منذ فترة لتكون قائدة فريق )تييم 
وكانت  مرموقة،  اجتماعية  هيئة  فى  ليدر( 

ناجحة فى عملها ونالت تقدير رؤسائها.
فى  دورها  تنتظر  وكانت  للعيادة  أتت 
غرفة الكشف، وعندما دخلت الغرفة وجدتها 
متكدرة الوجه جدا، وبمجرد أن سألتها عن 
لهجة  فى  انفجرت  وجهها  عبوس  سبب 
للعيادة  الجديدة  السكرتيرة  ان  وقالت  حادة 
كانت جافة معها وقليلة الذوق فى معاملتها 
السكرتيرة  من  حدث  ما  لى  وقصت  لها، 
تجاهها وهذا بالطبع من وجهة نظرها هى. 
ووقتها كانت السكرتيرة فى عيادتى حديثة 
تستمر  ولم  ايام  لمدة  فقط  وعملت  التعيين 
الغضب  بكل  المريضة  استفاضت  بعدها، 
نفسها  عن  وتقول  ضيقها  عن  تنفث  وهى 
انها مؤدبة مع الذين يعاملونها بأدب وممكن 
أن تكون قليلة الذوق بشدة مع اصناف هذه 

السكرتيرة.
وهى  كالمها  من  انتهت  حتى  انتظرت 
بهدوء »أعلم  لها  وقلت  بكل عصبية  تتكلم 
جماعة  قائدة  وأنك  عملك  فى  ناجحة  أنك 
)تييم ليدر(! فال تحاولى أن تظهرى لى انك 
غير مؤهلة لهذا العمل وهذه الوظيفة«!.... 
ومنتظره  صامته  وهى  وجهى  فى  حملقت 

ان  اعرف  قائال  فاستفضت  كالمى...  بقية 
قائد المجموعة مثلك )تييم ليدر( يقود الناس 
مهذبة  انك  تقولين  عندما  ألنك  يقاد...  وال 
فقط مع األنسان المهذب وسليطة اللسان مع 
بصورة  نفسك  تظهرين  فأنت  مهذب  الغير 
بهذه  تصرفاتك  ألن  القائدة،  ولست  المقادة 
اآلخرين.  لتصرفات  فعل  رد  هى  الطريقة 
من  الموقف  هذا  أن  قائال  واستفضت 
سكرتيرة العيادة ممكن أن يحدث لك فى اى 
مكان، ومن الممكن حدوثه ايضا فى مكان 
اإلنسانة  دائما  فيك  ارى  أن  احب  عملك، 
المريضة  صمتت  المقادة...  ولست  القائدة 
ولكن  الطبية  شكوتها  على  وعرجت  تماما 

كانت هادئة بعدها.
وهى  لى  قالت  هذه  بعد  لها  زيارة  فى 
مبتسمة أنها استفادت جدا من كلمتى السابقة 
وانها تتذكر هذه الكلمات دائما عندما تواجه 
بموقف يغضبها أو يثير أعصابها سواء فى 
لى  وقصت  خالفه،   او  المنزل  او  العمل 
وهى مبتسمة ثالثة مواقف أخيرة استطاعت 
من  بالرغم  اعصابها  فى  تتحكم  أن  فيها 
استثارتها وقالت وهى فرحة انها انتصرت 
فى كل هذه  المواقف ونالت اعجاب نفسها 
وكررت  لها  اآلخرين  اعجاب  قبل  لنفسها 

شكرها لى للفت نظرها لهذا األمر.
موعدنا العدد القدم أن شاء الرب وعشنا

هل تصرفاتنا فعل أم رد فعل؟

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
سيبك من كل الدنيا وإفضي ألبي أحمد, 

ألن المسألة بقت حياة أو موت 

مصطفي مدبولي 
الفيس كله بقي تكدس بسببك روح يا شيخ 

هللا يكدسك تكديس كامل. 

بيدن 
المصريين  أثيوبيا ضد مصر  مع  هتقف 
هيكرهوك وهيدعو وعليك وأسال هيالري 

كلينتون عن دعاهم. 

ترامب  
روح هللا يسامحك يعني لو كنت مسكت 
خلصنا  زماننا  كان  مش  شوية  لسانك 

مشكلة سد النهضة. 

توردو  
يا عم متكعبل في هدومك الداخلية ومش 
عيط  روح  الفاكسين  مشكلة  تحل  عارف 

لعمو بيدن شوية كمان. 

دوج فورد 
الفاكسين  مشكلة  نحل  شوف  يخليك  هللا 
يبقي  لتوردو  الموضوع  إزاي لو هتسيب 

بتركن علي حيطة مايلة. 

وزيرة الصحة المصرية 
تقريبا مافيش حد بيصدق تقارير وفيات 
وإصابات كورونا اللي بتصدرها الوزارة 

غير حضرتك. 

وزير النقل المصري 
أحنا عايزين شيخ األزهر يصلح الخطاب 
الديني وحضرتك عايزه يصلح لك السكة 

الحديد بجد غريبة. 

الحكومة المصرية 
نقل شم النسيم من األثنين للخميس غطي 
علي مشاكل كتيرة بجد عجباني قوي لعبة 

شايف العصفورة. 

نبيل حبشي سالمة 
وبعد  شهور  ست  مخطوف  كنت 
إستشهادك قتلوا قال ال الثالثة اللي كانوا 
داقين  إكمننا  نصدق  وعايزنا  خاطفينك 

عصافير. 

الجيش المصري 
كل ما أثيوبيا تقولنا بيدن معانا أحنا نقول 

معانا ربنا والجيش المصري العظيم. 

أحمد شوبير 
مبسوط جدا من رجوعك للتعليق صدقني 
حالوة  بيدي  وتعليقك  ومعلوماتك  أدائك 

للمباريات. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

Title search

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

عند  بها  تسمع  كثيرة  توجد مصطلحات 
دراية  على  تكون  ان  ويجب  عقار  شراء 
بمعناها لتتجنب الوقوع فى اخطاء مكلفة. 
سأتناول اليوم واحدة من تلك المصطلحات.

فى  البحث  عملية  هو   Title search
الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار فى مكتب 

التوثيق مثل سند الملكية.  

المختص  المحامي  العملية  بهذه  يقوم 
شراء  عند  الملكية  نقل  إجراءات  بإنهاء 
للمحامي  يعطى  ان  ينبغي  لذلك  العقار. 
إلتمام   closing date قبل  كافى  وقت 
المحامي  مع  تتابع  ان  ويجب  البحث  هذا 
نتائج هذا البحث على األقل أسبوعين قبل 
موعد نقل الملكية للتأكد من عدم وجود اى 
مشاكل على العقار. المقصود بهذا البحث 

هو اإلجابة على ثالثة أسئلة هى:

هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )1

تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )2
باستخدام العقار.

على  مسجلة  ديون  توجد  هل   )3
العقار يجب ان تدفع عند نقل الملكية، على 
او ضرائب  العقارى  الرهن  المثال،  سبيل 

متأخرة.

فترة  هناك  ان  من  تتأكد  ان  يجب  لذلك 
العقار  شراء  عقد  فى  البحث  لهذا  كافية 
وتتابع مع المحامي قبل انتهاء تلك الفترة.

 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

 naser@estatesavvy.ca

عيد شم النسيم 
وارتباطه بعيد القيامة

 
عصام نسيم

منذ دخول  القيامة  بعيد  النسيم  ارتبط عيد شم 
المسيحية الي مصر واالحتفال بعيد القيامة .

وشم النسيم هو عيد مصري قديم كان أجدادنا 
شهر  في  به  يحتفلون  المصريين  القدماء 
برمهات وكان عيد كبير يخرج فيه المصريون 
الي الحدائق يأكلون األكالت المعروفة لنا حتى 
والرنجة  والبصل  والخص  الفسيخ  مثل  اليوم 

وطبعا البيض. 

الجديدة  الخليقة  بداية  الي  يرمز  العيد  وكان 
لذلك كانوا يأكلون البيض في هذا اإلحتفال  .

و عيد شم النسيم هو عيد مصري قديم ولكن 
القرن  منذ  بالمسيحية  المصريين  ايمان  مع 
الميالدي االول تم مسحنة العيد )اي أنه صار 
أقباط  به  يحتفل  عيد  وأصبح  مسيحي(  عيد 
ارتبط  لذلك  الدينية  أعيادهم  من ضمن  مصر 
بعيد القيامة المجيد لما فيه من معاني وإشارات 

استخدمها أقباط  مصر في هذا العيد .

وقد حدث هذا األمر أيضا في استخدام األقباط 
لبعض االلحان المصرية القديمة داخل الكنيسة 
الذي هو لحن مصري قديم  مثل لحن غلغوثا 
الفرعون  تجنيز  يتلى في طقس  كان  إنه  يقال 

والحان أخرى !

المصرية داخل  العمارة والفنون  وايضا شكل 
الكنيسة والتي مازلت تستخدم حتى يومنا هذا 
وايضا  القبطية  األيقونة  شكل  أشهرها  ومن 

عمارة األديرة والكنائس خاصة القديمة .

كذلك عيد النيروز الذي هو عيد مصري قديم 
القبطي  التقويم  كبداية  األقباط  استخدمه  لكن 

وبداية عصر الشهداء .

تستخدمها  مازلت  التي  القبطية  اللغة  أيضا 
من  شكل  اخر  وهي  صلواتها  في  الكنيسة 
كتبت  والتي  القديمة  المصرية  اللغة  أشكال 
تم  أحرف  سبعة  باستثناء  يونانية  بحروف 
استخدامهم إلي يومنا في اللغة القبطية . ونتيجة 
عوامل وظروف واضطهادات تم القضاء على 
استخدام اللغة القبطية كلغة عامة ولكن مازلت 
أصلها  التي  والمفردات  بالكلمات  مليئة  لغتنا 

اللغة القبطية !

أو  النسيم  شم  بعيد  بهذا  األقباط  احتفال  ولوال 
لضاعت  الفنون  أو  االلحان  أو  النيروز   عيد 
غير  القديمة  اآلثار  مثل  وأصبحت  وتالشت 
موجودة اال في المتاحف فحفظ األقباط لتراث 
هذا  جعل  السنين  آالف  مدار  على  اجدادهم 
الكنيسة  في  اليوم  الي  وموجود  حي  التراث 

القبطية وفي حياة األقباط واعيادتهم وطقسهم.

اذن عيد شم النسيم هو عيد قبطي ارتبط ميعاده 
بعيد القيامة المجيد وبناء عليه يتم تحديده في 
كل عام . كان عيد عام ولكنه أصبح عيد خاص 

ومرتبط بعيد القيامة .

الدينية  األقباط  اعياد  بعض  في  نالحظ  أيضا 
األقباط   بها  يحتفل  شعبية  أعياد  كانت  أنها 
العادات  وبقيت هذه  الشوارع  في  احتفال عام 
حتى بعد دخول العرب مصر.  ومن أشهر هذه 
احتفاالت شعبية  تصاحبها  كانت  التي  األعياد 
عيد الغطاس وعيد النيروز وعيد شم النسيم .

وعلى سبيل المثال االحتفال الشعبي الذي كان 
يصاحب عيد الغطاس

وقد وصفه المؤرخ أبو العربي المسعودي عن 
عبد الغطاس أنه احسن ليالي مصر

المواعظ   - كتابه  في  المقريزي  جد  وايضا 
عيد  أنه  الغطاس  عيد  يصف    - واالعتبار  
عظيم الي الغاية وال ينام فيه المصريين سواء 
مسيحيين أو مسلمين وكان احتفال شعبي عظيم 
بمناسبة  هدايا  يعطون  الحكام   بعض  وكان 
هذه األعياد وقد استمر االحتفال الشعبي بعيد 

الغطاس حتى حكم المماليك الشراكسة .

وهذا يوضح لنا االحتفاالت الشعبية التي كانت  
يشارك  وكان  األقباط  اعياد  بعض  تصاحب 
االحتفال  استمر  وقد  والمسلمون  األقباط  فيها 
الشعبي لعيد شم النسيم فقط حتى اليوم. وانتهت 
ألسباب  االعياد  لباقي  الشعبية  االحتفاالت 

مشابهه التي ذكرناها في عيد الغطاس .

النسيم   شم  عيد  في  الشهيرة  االكالت  ومن 
طعام  كان  الذي  المملح  السمك  او  الفسيخ 
 ، المصريين   أجدادنا  عند  ومحبب  معروف 
حيث كانوا يملحون السمك لحفظه وأكله الحقا 
النه كان يتواجد بكميات كبيرة جدا بعد موسم 

الفيضان .

معناها  عربية   كلمة  ليست  النسيم  شم  واسم 
ولكنها  البعض  يعتقد  كما  الهواء  استنشاق 

تحريف للكلمة القبطية القديمة شوم نيسيم .

فكلمة  »شوم«  تعني »بستان«، و«نيسيم« 
بينهما  »إن«  وحرف  »الزروع«..  تعنى  
للربط  فتصير الكلمة »شوم إن نسيم« بمعنى 
الكلمة  نطق  ر  تطوَّ وقد  الزروع«..   »بستان 
يظن  التي  النسيم«  »شم  فصارت  الزمن  مع 
الكثيرون أنها كلمة عربية، مع إنها في األصل 

قبطية .
ألن   فذلك  القيامة  بعيد  العيد  ارتباط  عن  أما 
عيد شم النسيم كان يأتي دائما  في فترة الصوم 
الكيير وكان ال يمكن االحتفال به واألكل من 
جعل  لذلك  الصوم  وقت  في  الشهيرة  اكالته 
االقباط العيد ثاني يوم عيد القيامة وأصبحت 

اكالته لها رموز مرتبطة بالقيامة أيضا .

فعيد الربيع يخرج فيه المصريون الي الجناين 
لنا  فتح  القيامة  وبعد  األرضية  والفراديس 
المسيح الفردوس السماوي وياكل المصريين 
القيامة  شهير  رمز  فالبيض  الملون  البيض 
خرج  البيضة  من  حيا  الكتكوت  يخرج  فكما 

المسيح أيضا من القبر حيا.

يلونون  المسيحيون  وكان 
األحمر  باللون  أوال  البيض 
المسفوك  المسيح  دم  الي  رمز 
أخرى  بألوان  يلون  أصبح  ثم 
و  القيامة  لبهجة  رمز  مبهجة 
به  يوضع  كان  الذي  البستان 

القبر .

كذلك الفسيخ او السمك المملح 
الفساد  عدم  الي  يرمز  الذي 

الذي لم يطل جسد السيد المسيح في القبر .

القيامة  بعيد  النسيم  شم  عيد  ارتبط  وهكذا 
وأصبح مالصق له ورغم انه ليس عيد ديني 
في االصل عند األقباط ولكنه أصبح ي جزء 
من  الكثير  يحمل  به  ومرتبط  ديني  عيد  من 
الرموز والمعاني لعيد القيامة المجيد ومرتبط 

به  منذ مئات السنين وحتى اليوم .

وهكذا ال يمكن فصل عيد شم النسيم عن عيد 
عيد  بدون  النسيم  شم  لعيد  معنى  وال  القيامة 

القيامة .

عيد  بمناسبة  وسالم  بخير  والجميع  عام  كل 
قيامة رب المجد  وعيد شم النسيم



لدهشة  السوفييت،  اختار 
يقودوا  أن  املصريني،  املسؤولني 
مواقعها  الى  الصواريخ  حمولة 
سارت  نقل،  سيارات  في  اخملتارة 

وسط شوارع املدينة

الذي  الناصر  عبد  نظام  اجرام 
مبواطنيه  التضحية  من  يتوان  لم 

وجعلهم دروع بشرية 

أخرى  غارة  أية  حتدث  لم  وبذلك 
في العمق بعد يوم 18 أبريل 

استمر  القيادات،  تغير  رغم 
نظام عبد الناصر بنفس األسلوب 

العقيم الذي تسبب في الهزمية

 وهو تخبط غريب من قائد عام 
اجليش املصري في ذلك احلني

»بالزحف  سميت  لذلك 
البدء  على  تعتمد  البطيء« وهي 
الدفاع  بقوات  احملمي  العمق  من 

اجلوي بأطقمها السوفيتيه 

رأينا  )كما  إسرائيل  استطاعت 
ان  السابقة(  الحلقات  في  تفصيال 
تقلب ما اسماه عبد الناصر بحرب 
ان  استطاعت  ضدها،  االستنزاف 
مضادة  استنزاف  لحرب  تقلبها 
كادت ان تقضي على عبد الناصر 
الناصر  عبد  تحرك  لوال  ونظامه، 
السريع عندما ادرك ان عرشه مهدد 
بالسقوط فنجح خالل رحلته السرية 
 1970 يناير   22 في  موسكو  الى 
ارسال  في  السوفييت  اقناع  في 
الجيش  من  متخصصة  وحدات 
المصري  العمق  لحماية  السوفيتي 
واهداف مصر الحيوية من الغارات 
تدمر  ان  كادت  التي  اإلسرائيلية 
ان  بعد  المصرية  األساسية  البنية 
الهيمنة  اإلسرائيلي  للطيران  اصبح 
مصر.  سماء  كل  علي  الكاملة 
بناء  وقف  إسرائيل  واستطاعت 
حائط الصواريخ المصري في ذلك 
أي  تدمير  في  نجاحها  بعد  الوقت 
تجهيزات يقوم بها الجانب المصري 
الي  المصرية  القيادة  أضطر  مما 
تأمين  على  والتركيز  ذلك  تأجيل 
القوات  بمساعدة  المصري  العمق 
السوفيتية الي بدأت في التوافد على 
 1970 مارس  شهر  خالل  مصر 
القيادة  مع  ناصر  اتفاق  حسب 
مارس   19 يوم  في  السوفيتية. 
النيويورك  جريدة  أعلنت   ،1970
تايمز عن وصول أعداد كبيرة من 
مع  مصر،  الى   3/ سام  صواريخ 
عدد كبير من األطقم الفنية الروسية 
والتدريب.  األجهزة  لتشغيل 
يجري  العمل  أن  الجريدة  وذكرت 
في  الصواريخ  هذه  لوضع  بسرعة 
مواقع قرب ميناء االسكندرية، وفي 
وفي  القاهرة،  غربي  جوية  قاعدة 
أماكن أخرى داخل مصر والقاهرة، 
الخبراء  عدد  الجريدة  قدرت  وقد 
الى مصر  الذين وصلوا  السوفييت 

عن  يقل  ال  بما  الصواريخ،  مع 
1500 خبير! ثم ذكرت النيويورك 
تايمز أنه بوصول صواريخ سام 3 
الطيران  سالح  أصبح  مصر،  إلى 
ارتفاع  خطر  يواجه  اإلسرائيلي 
على  غاراته  استمرت  إذا  خسائره 
مصر. وقد ذكر محمد حسنين هيكل 
ما يؤكد تعمد السوفييت االعالن عن 
وصول صواريخ سام 3 - فقد ذكر 
المسؤولين  أن  من  الرغم  على  أنه 
المصريين تلبية للتوصية الصارمة 
السرية  بشأن  السوفييت  جانب  من 
االجراءات  اتخذوا  قد  المطلقة، 
لوصول السفينة بعد حلول الظالم، 
ورسوها في ركن قصى من ميناء 
احتياطات  ومضاعفة  االسكندرية، 
أنه  إال  التفريغ -  األمن عند عملية 
حين تمت، اختار السوفييت، لدهشة 
يقودوا  أن  المصريين،  المسؤولين 
مواقعها  الى  الصواريخ  حمولة 
سارت  نقل،  سيارات  في  المختارة 
عز  وفي  المدينة،  شوارع  وسط 
فوقها  يجلسون  والسوفييت  الظهر، 
ويصيحون  للجماهير  يلوحون 
انه  وقال  »أصدقاء«!  بالروسية: 
يمكن االستنتاج من ذلك أن السوفييت 
مقدماً  األمريكيين  يبلغوا  أن  أرادوا 

بوصول الصواريخ !..

ابريل  من  األول  النصف  وفي 
العمق  غارات  استمرت   ،1970
االسرائيلية، ولكن في جهات بعيدة 
أمكن  التي  القاهرة،  مشارف  عن 
الجديدة  الصواريخ  مواقع  تشييد 
سالح  تحول  فقد  وبالتالي  حولها، 
ضرب  من  اإلسرائيلي  الطيران 
إلى  المصري  الجيش  معسكرات 
 2 سام  صواريخ  مواقع  ضرب 
ففي  الدلتا.  في  الرادار  ومحطات 
يوم 3 ابريل، تعرضت المنصورة 
لغارة جوية، قصفت فيها الطائرات 
سام  صواريخ  مواقع  اإلسرائيلية 
على  الصالحية،  تعرضت  كما   .2
القنطرة،  غرب  كيلومتراً   30 بعد 
ابريل.   8 يوم  جوية  غارة  الى 
الطائرات  أغارت  ابريل   13 وفي 
العسكرية  المواقع  االسرائيلية على 
كيلومتراً   30 بعد  على  الواقعة 
شرق حلوان، كما تعرضت المنزلة 
في شمال شرقي الدلتا لغارة أخرى 
اعتبر  ما  وهناك  اليوم.  نفس  في 
ضرب  وهو  لغزا  الوقت  ذلك  في 
لمدرسة  اإلسرائيلية  الطائرات 
ابريل   8 في  االبتدائية  البقر  بحر 
وجرح  طفال  وثالثون  واحد  وقتل 
رمضان  العظيم  عبد  ولكن   .36

يذكر في كتابه: » يجب االعتراف 
آن  الصدد  هذا  في  هامة  بحقيقة 
أن  وهي  بها،  لالعتراف  األوان 
المصرية  العسكرية  األهداف 
تلك  في  المدنية  باألهداف  اختلطت 
غارات  أيام  من  السوداء  األيام 
العمق اإلسرائيلية!« وهو ما يعتبر 
مثل  الديكتاتورية  النظم  من  اجرام 
تتواني  ال  التي  الناصر  عبد  نظام 
وجعلهم  بمواطنيها  التضحية  من 
دروع بشرية من اجل تحقيق دعاية 
سمعة  تشويه  الي  تهدف  رخيصة 
العالمي  العام  الرأي  وأثارة  العدو 
أجهزة  فعلته  ما  بالفعل  وهو  ضده 
 18 يوم  وفي  الناصر.  عبد  دعاية 
الطائرات  بعض  اقتربت  أبريل، 
االسرائيلية من »السخنة«، فاندفعت 
طيارين  بقيادة  السوفيتية  الطائرات 
لها،  تتصدى  الجو  في  سوفيت 
واستدارت الطائرات المغيرة عائدة 
الطيارون  يتبعها  سيناء،  اتجاه  في 
فيا  التحدث  تعمدوا  الذين  الروس، 
بينهم باللغة الروسية. ولم تحدث أية 
غارة أخرى في العمق بعد يوم 18 

أبريل! 

ان نظام عبد الناصر بعد هزيمة 
القيادات، استمر  يونيه ورغم تغير 
تسبب  الذي  العقيم  األسلوب  بنفس 
في الهزيمة. ويثبت ذلك هو تخبط 
محمد  الوقت  ذلك  في  الجيش  قائد 
بناء  حول  ادعاءاته  في  فوزي 
الفريق  أورد  الصواريخ.  حائط 
ثالث  مذكراته  في  فوزي  محمد 
قصص - على األقل - عن معركة 
فيها  حدد  الصواريخ،  حائط  بناء 
تواريخ مختلفة لالنتهاء من بناء هذا 
الحاثط!. فقد ذكر أنه نفذ وعده أمام 
السوفييت وعبد الناصر في موسكو 
بتجهيز مواقع الصواريخ سام 3 أي 
خالل فترة زمنية أقصاها 40 يوماً. 
الفريق  من  الرواية  هذه  ومعنى 
مواقع  تجهيز  أتم  أنه  فوزي  محمد 
 32 وعددها   ،3 سام  صواريخ 
موقعاً، مع أجهزتها الفنية والرادارية 
في يوم 5 مارس 1970! على أن 
الفريق محمد فوزي يعود في نفس 
أن   )305 )ص  فيذكر  المذكرات، 
غرب  الصواريخ  حائط  استكمال 
ابريل 1970!  القناة كان في شهر 
 )321 )ص  ثالثة  مرة  يعود  ثم 
فيسجل أن مواقع الصواريخ لم تكن 

قد استكملت في شهر ابريل! 

البقية ص 7  

سمائهما  فوق  الطيور  غردت 
يوم  كل  مع  الشمس  وأشرقت 
احلي  األلحان  نسجت  فيه،  تالقيا 
المعزوفات وترقرقت الكلمات فوق 
امواج النهر الذي شهد علي حبهما 

الصافي.
لقاء  مع  تتراقص  الدنيا  فكانت 
اال  عيونها  تري  تكن  ولم  الحبيبين 

بهجه الحياه بكل تفاصيلها.
لم تكن تلك القصه هي االولي من 
نوعها بل كانت تختلف في مالمحها 

التي تميزت بالبراءة و النقاء. 
تلك  امام  له  قيمه  ال  العالم  أصبح 
عالمهم  مالءت  التي  األنشودة 
لم  الذي  و  خداع  بال  الذي  الجديد 

تخترقه الماده بعد.
يعاني  الوقت  هذا  في  الوطن  كان 
نكسه الحرب اللعين و كان الجميع 

ينتظرون يوم رد الكرامه 
وكان البطل هنا هو الجندي الذي 
لبي نداء الحبيبه الغاليه للدفاع عنها 
في  امانه  الصغيرة  حبيبته  فترك 
معه  و  عاد  ان  حتي  أوطانه  عنق 
النصر يقدمه هديه لهما معاً كعنقود 

من الورود علي عنق المحبوبتين.
أحب  مثلما  حياته  في  يحب  لم 
صاحبه  هي  أحبها  مثلما  و  وطنه 

الوجه المشرق والقلب البريء.
كل  فيها  توقفت  لحظه  وفي 
الساعات عن الدوران ليعم الصمت 
المكان كان يودعها عند نفس النهر 

الذي شهد حبهما العظيم.
قاربت  قد  الذهبيه  الشمس  وكانت 

علي المغيب 
استمدت من عينيه قوه عند الرحيل 
واستمد من عينيها حب الوطن الذي 

جمع بينهما 
أشار لها بيده كمن يرفع يده للسماء 
يدعوها ان تحفظ له حبيبته الصغيره 
تطلب  للسماء  عيونها  هي  ورفعت 
الذي  بحبيبها  يرفق  حارساً  مالكاً 
ذهب في طريق األشواك لفك قيود 

االرض المقدسه 
ومرت األيام ثقيله علي قلبيهما 
جلست بجوار المذياع ليل نهار 

لم يعد في إجازات كعهده السابق 
ولم تكن االخبار شافيه 

هذه  كل  الرقيق  قلبها  يحتمل  لم 
علي  صوتها  عال  التي  النبضات 

صوت المدفعيات 
عن  واضحا  خبرا  هناك  يكن  فلم 

عوده الجنود 
فمنهم من عاد و منهم من أُصيب 

وكثيرين لم يعودوا للديار 
حاله  في  تجلس  ان  تستطع  لم 
انتظار فما كان اال ان تجول جميع 
وتفتش عن  عنه  تسأل  الشفاء  دور 

اي خبرا منه 
في  الذين  الكثيرين  هناك  وجدت 
من  وكانت  االصابه  بالغه  حاالت 

بالدم لمن  المتبرعين  أولي صفوف 
يحتاج منهم 

ضلوعها  في  يدب  اليأس  تدع  لم 
اال  حاولت  التي  الكلمات  بتلك 
تسمعها من اآلخرين و لكنها قرأتها 

في عيونهم 
استمرت في البحث حتي لم تترك 

دار مشفي واحدا لم تذهب اليه
من  طويله  شهورا  مرور  وبعد 

البحث و االنتظار 
او  المفقودين  من  الجميع  اعتبره 

الشهداء المجهولين 
اما هي فبدلت زيارتها لدور الشفاء 

بزياره اخري 
جمعهم  الذي  النهر  الي  زيارتها 

سنيناً 
الصديق  انه  حيث  معه  تتحدث 

المشترك بينهما 
تحكي له و يسمعها 

تبكي أمامه و تتوسل اليه ان يعيده 
اليها 

شروق  من  هناك  يوم  كل  تقضي 
الشمس حتي غروبها 

الشهور  ثم  األيام  مرت  وهكذا 
عليها لم تفقداليقين في عودته 

اال ان جاء الخبر الذي حمل البهجة 
والشقاء في ذات الوقت 

الحياه...  عادت  الحبيب..  عاد 
عادت االنفاس الي قلبها الدامي 

لم يكن تلك المره كما نظرته اخر 
مره 

فقد قدم قدماه هديه للوطن الغالي 
نعم ! 

بطل بال حركه 
لم تتأثر هي بعجزه الذي كان تاج 

فوق رأسه تتباهي به
كي  عنها  االبتعاد  حاول  حينما  و 
غيره  مع  الحياه  فرصه  لها  يترك 

بعيدا عن أشالئه لم يستطع.
لم تترك هي له فرصه االبتعاد 

الغير  قدميه  تحت  جلست 
موجودتين 

لتعلن  حجره  في  رأسها  وضعت 
انه هو الرأس لها و انها هي اقدامه 
و ان لم يتبقي منك اال اشالء إنسان 

فهناك دائما شيئا ما يبقي 
.. هناك دائما شيئا ما يجمع بيننا 

هناك دائما شيئا ال نستطيع تفسيره 
يبقي..

والطبيعه  الماده  فوق  شيئا  هناك 
وأسرار الكون 

يكون  حينما  اليقين  يعطينا  شيئا 
العالم كله ضدك 

شيئا يعطينااالستمرار حينما يكون 
كل شئ مستحيل 

شيئا 
كلمات  هي  الكلمات  هذه  وكانت 
البطل  للحبيب  الصغيره  الحبيبه 
أحب  مثلما  بجنون  احبها  الذي 

أوطانه 
حول  ورود  باقه  مع  له  نسجتها 
النهر شاهدا علي كل  كان  عنقه و 

ما كان. وقد كان 
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و قد كان  

نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )97(

بطوالت مصرية يفسدها مظهرية النظام

 ادوارد يعقوب



روحيات6
يبس اللسان من العطش

د. روز غطاس

قاسية  اعتبرها  التي  التجربة  بتلك  يوما  مررت  هل 
وهي العطش والحرمان من الماء؟ كم من مرات عديدة 
اللسان  ييبس  ان  الي  طاقتنا  وتستنفذ  في طريقنا  نسير 
ويتشقق ويتحول الي حجر؛ كم من مرات عديدة صرخنا 
وال  تماما  ويبس  جف  يقولون-  كما  ولساننا-  وطلبنا 
معين. كم من مرات عديدة جرينا وراء سراب الي ان 
جف حلقنا ولهثنا تعبا من الجري. كم من مرات عديدة 
انفعلنا وصرحنا انه ال فائدة؛ عزيزي ليست هذه نظرة 
متشائمة لكنها واقع نجتازه في الكثير من األحيان، واقع 
مؤلم مرير ال يمكنك ان تشارك احد بمشاعرك تجاهه؛ 
لكنني وجدت واحد وحيد أوحد يمكنه ان يسمعني يرثي 
لضعفي )عبرانيين 4 : 15( ويتضايق لضيقي )اشعياء 
63 : 9( ويشعر بمشاعري التي تمتزج بالرفض والياس 
الذي قال وبكل  الوحيد  والتعب والجوع والعطش. هو 
ثقة وصدق: ان عطش احد فليقبل الي لتجري من داخله 
انهار ماء حية تروي الجدوب الذي نعيش فيه. هو الوحيد 
الذي قال بكل ثقة وصدق السامرية علي البئر )يوحنا 
4(: «الماء الذي أعطيه حياة، والفرح الذي أعطيه انهار 
المسيح االنسان المجرب في كل شيء  سالم«. يسوع 
مثلنا بال خطية هو الوحيد عزيزي الذي يُقدر ويحترم 
الحياة  عنده  الذي  الوحيد  هو  بها.  تمر  التي  مشاعرك 
ونهر ماء الروح القدس الذي يرشد ويعزي ويقود في 
برية جدباء وهو الذي يفتح علي الهضاب انهارا، وفي 
وسط البقاع ينابيع، وهو الوحيد الذي يجعل القفر أجمة 
ماء واألرض اليابسة مفاجر مياه. وبالتالي عند وجود 
الماء توجد الحياة والرخاء والزراعات المختلفة وكذلك 

تذمر  الماء  نفذ  كلما  القديم  في  الشعب  والغذاء.  الثمار 
من  الماء  لهم  فاخرج   )3  : )خروج 17  موسي  علي 
الصخرة التي تبعتهم طوال الوقت؛ والتي هي رمز للرب 
يسوع الساكن في وسطهم يرويهم من نبع محبته وفرحه 
وسالمه)كورنثوس االولي 10 : 4( اما كاتب المزامير 
)42: 2 ؛63: 1( فنفسه عطشت الي الرب االله الحي 
القادر ان يستجيب لمن يطلب الماء )اشعياء 41: 17؛ 
44: 3(. وهنا يتبادر لذهني قول عاموس النبي )عاموس 
يرسل  سوف  الرب  يقول  األيام  تلك  في  انه   )11  :8
جوعا في االرض ال جوعا للخبز وال عطشا للماء بل 
هذه  العالم  في  يحدث  ما  وهذا  الرب،  كلمات  الستماع 
االيام بالرغم من الخطة الشيطانية لمنع وصول اإلنجيل 
)البشارة السارة المفرحة( لكل االرض. فنري في زماننا 
المقدس،  الكتاب  لقراءة  عادي  غير  نعيشه جوع  الذي 
جوع  المسيح.  يسوع  الرب  لمعرفة  عادي  غير  جوع 
غير عادي للرجوع الي ذلك الذي صلب علي صليب 
لمجاريها  المياه  األب ومرجعا  إيانا مع  العار مصالحا 
بيننا وبينه. جوع يتحول للشبع بعد االكل من خبز الحياة 
تعطش  لن  وصلك  اذا  الذي  الحي  الماء  من  والشرب 
أبدا. وهو ما سجله يوحنا الرائي )7: 16( انه في سماء 
رب المجد ال جوع وال عطش وال حر ألنه هو األلف 
والياء، البداية والنهاية الذي يعطي العطشان من ينبوع 
ماء الحياة مجانا )رؤية 21 :6؛ 22: 17( والذي يضمن 
االبدية ويضمنني ويقبلني كبنت ويتقبلك كابن من شعبه 
فقط أقبله انت اوال وسلم له طريقك وهو يجري ويجعلك 
مثمرا لنفسك ولمن حولك. تعالي اليه وسلم لديه وضع 
حياتك بين يديه، سيغفر لك خطايا ماضيك وسيضمن 
كل الحاضر له، وبالتالي سيعطيك الراحة ويضمد كل 
جراح ويرويك من نبعه الفائض بالمياه المروية لنفسك 

العطشانة كالخبر الطيب من ارض بعيدة.

حبيب  ُولد  1876م  عام  في 
والده  وكان  بالقاهرة،  جرجس 
من  ووالدته  »طما«،  بلدة  من 
بلدة »البياضية« التابعين لمديرية 
جرجا – في ذلك الوقت – حالياً 
والده  كان  سوهاج.  محافظة 
وظيفة  يشغل  منقريوس  جرجس 
حكومية  مصلحة  في  باشكاتب 
عهد  في  الداخلية  لوزارة  تابعة 
عام  وفى  إسماعيل.  الخديوي 
حبيب  بينما  والده  توفى  1882م 
فقط،  أعوام  ستة  العمر  من  يبلغ 
فاهتمت والدته بتنشئته هو وأخوته 
تنشئة مسيحية صادقة، ثم ألحقته 
بالقاهرة  الكبرى  األقباط  بمدرسة 
1892م.  عام  فيها  وتخرج 
بالمدرسة  التحق  من  أول  كان 
عام  افتتاحها  عند  االكليريكية 
في  يديرها  كان  والتي  1839م 
بك  يوسف  األستاذ  الوقت  ذلك 
1898م  عام  في  منقريوس. 
االكليريكية،  الكلية  في  تخرج 
وهو  بها  مدرساً  تعينه  تم  ولكنه 
مارس  في  النهائية  بالسنة  طالب 

قداسة  من  بخطاب  ثم  1898م، 
البطريرك  الخامس  كيرلس  البابا 
في   )1927  –  1874(  112
للكلية  مديراً  ُعين   1918/9/14
االكليريكية واستمر في عمله هذا 
نياحته(.  وقت  )حتى  عاماً   33
أن رشحته  حدث في عام 1948 
مدارس األحد مطراناً للجيزة لكن 
البطريرك  الثاني  يوساب  البابا 
115 )1946 – 1956( رفض 

الترشيح ألنه لم يُرسم راهباً. 

إحدى  وفي   1898 عام  في 
الكبرى  األقباط  مدرسة  قاعات 
أول  كانت  بالقاهرة،  باألزبكية 
موضوعها  وكان  يلقيها،  عظة 
من  كان  المسيحية«.  »الديانة 
تادرس  األستاذ  الحاضرين  بين 
جريدة  مؤسس  المنقبادي  بك 
وأستاذن  العظة  بنقل  فقام  مصر، 
الخاصة  نفقته  على  طبعها  في 
وقام بتوزيع ما طبعه – الذي بلغ 
الشعب مجاناً.  عدة آالف – على 
حارة  في  النشأة  جمعية  في  أيضاً 
من  مشهورة  عظة  ألقى  السقايين 
حضور  في  وذلك  البليغة  عظاته 
قداسة البابا كيرلس الخامس والذي 
يقرب  ما  العظة  طوال  واقفاً  ظل 
المبارك  بشماسه  فرحاً  ساعة  من 
يباركه بعالمة الصليب في كل فقرة 
اإليمان  جمعية  وفي  فقراتها.  من 

المركزية  األرثوذكسية  القبطية 
»تاريخ  موضوعها  عظة  ألقى 
الكنيسة« وقد  الوعظ وأهميته في 
اهتمت الجمعية بطبعها على نفقتها 

في عام 1916. 

 – شماس  وهو   – نفسه  كّرس 
للتعليم، فّعلم األطفال والشباب في 
في  التالميذ  وّعلم  األحد،  مدارس 
وّعلم  بكتبه،  الحكومية  المدارس 
وّعلم  المنبر،  فوق  من  الشعب 
الصحافة،  طريق  عن  الكثيرين 

وّعلم الخدام بالمؤلفات الروحية.

ففي عام 1900 )وهو يبلغ من 
مدارس  أسس  عاماً(   24 العمر 
وكان  المعروفة،  بصورتها  األحد 
بجمع  اهتمامه  في  يتجلى  أسلوبه 
عليهم  ويلقي  الكنيسة  في  األطفال 
الدروس الدينية وذلك في الكنيسة 
المرقسية الكبرى باألزبكية وكنيسة 
وعندما  بالفجالة.  العذراء  السيدة 
اتسع نطاق الخدمة استعان ببعض 
أساتذة الكلية االكليريكية وطالبها. 
اللجنة  أسس   1918 سنة  في 
األحد،  لمدارس  المركزية  العامة 
بارك اآلباء البطاركة هذه الخدمة 
وشجعوها فكان البابا يؤانس التاسع 
 1928(  113 البطريرك  عشر 
القداسات  بنفسه  يقيم   )1942  –
كان  كما  الخدمة  نجاح  أجل  من 

قرأت لك 
جنوى غاىل

البحث عن االمل
Fr. Anthony Messeh

تخيل ماذا سيكون عليه االمر إذا 
ذهبت الي الفراش ليال غير واثق 
من أن الشمس ستشرق مرة أخري 
تخيل   , التالي  اليوم  صباح  في 
ال  الذي  والظالم  الشديدة  البرودة 
ينتهي وأصابع الموت التي سوف 
االرض  عبر  تدريجيا  تتحرك 
واالشجار  ستذبل  التي  والنباتات 
التي ستموت وسوف تنتهي الحياة 
بسبب عدم وجود أشعة الشمس , 
ولكن نشكر هللا فإن الشمس تشرق 
كل يوم وتملئ االرض بفيض من 
 , لالرض  الحياة  وتعطي  الضوء 
يمثل  الشمس  غروب  أن  وكما 
يمثل  الشمس  شروق  فان  الموت 
قام  وكما  االمل  ويجدد  القيامة 
ليلة  بعد  الفجر  في  المسيح  السيد 
وعدا  قيامته  فإن  المظلمة  الموت 
لنا بالقيامة للحياة واالمل في الغد 
مسيحه  انطوني  أبونا  كتب  وقد   ,
؛إن  فقال  االمل  عن  البحث  عن 
وقال  فرد  لكل  أختيار  هو  االمل 
تخيل وجود مجموعة متوازية من 
الحديد[  السكة  ]قضبان  مسارات 
القطارات تمتد بعيدا بقدر ما يمكن 
تلك  ان  وتخيل   , تراه  أن  للعين 
المسارات تمثل التجارب التي نمر 
بها جميعا في الحياة , فواحد منها 
يمثل التجارب المؤلمة ومسار أخر 
يمثل التجارب السعيدة , وكل يوم 
نختبر بعض السعادة وبعض االلم 
 , الحياة  نسير علي طريق  ونحن 
واالن تخيل انك تنظر نحو االفق 
وتنظر الي أبعد ما يمكن أن تراه 
هل  ؟  ستري  ماذا  -اذن  عينيك 
منفصلين  مسارين  تري  ستظل 
مسارا  تري  سوف  كال  ؟  للقطار 
واحدا فقط ويصبح المسارين واحدا 
فقط , وهذا هو االمل , االمل هو 
اال تنظر الي االسفل بل تتطلع الي 
االفق والي المستقبل.إن النظر الي 
الي  سيؤدي  فقط  البهيج  المسار 
المسار  الي  والنظر  الواقع  إنكار 
المؤلم سيؤدي الي االكتئاب , ولذا 
ال تنظر الي مسار واحد وال تنظر 
االمام  الي  تطلع  بل  االسفل  الي 
وبغض   , االمل  هو  وهذا  دائما 
النظر عما يحدث اليوم , فاعلم ان 
كل االشياء تعمل معا للخير للذين 

يحبون هللا -إن االمل يعني انه علي 
الرغم من أنك اليوم قد تري امورا 
اليوم  يأتي  فسوف  سيئة  او  جيدة 
الذي ستري ان كل تلك المسارات 
تتم  حتي  تحدث  ان  البد  كانت 
هو  وهذا   - حياتك  في  هللا  ارادة 
أن كل شئ  يعني هذا  االمل -وال 
سيكون علي مايرام ولكن هللا يعمل 
كل شئ لصالحنا ولهذا ال يستطيع 
احد ان يمنعك من الشعور باالمل 
وهناك صالة جميلة تقولها الكنيسة 
االنجيل  قرأة  قبل  االرثوذكسية 
وهي » النك ياهلل انت حياتنا كلنا 
كلنا  ورجاؤنا   , كلنا  وخالصنا   ,
 « كلنا  وقيامتنا   , كلنا  وشفاؤنا   ,
االمل هو في هللا ذاته فال تخبرني 
قل  ولكن  سوء وضعك  مدي  عن 
لي , هل هللا معك ام أل ؟ هللا هو 
االمل وإذا لم يكن معك فال يوجد 
أنك وقعت في حفرة  , تخيل  أمل 
مملؤة بالطين والوحل ثم رأيت يد 
من  وتجذبك  أسفل  الي  تصل  هللا 
الحفرة وترفعك وتنقذك – هذا هو 
االمل ان تمسك بيد هللا وتتشبث بها 
يفعلوه  ان  البعض  يختار  ما  وهذا 
هو  ,االمل  االخرين  به  ويستخف 
في  جميعا  ونحن  الروح  أكسجين 
الحصول  مقدرتنا  اليه وفي  حاجة 
يمنعنا  ان  الحد  يمكن  وال  عليه 
أنت  »لماذا   , باالمل  الشعور  من 
منحنية يا نفسي , ولماذا تئنين في 
, ارتجي هللا ألني بعد أحمده ألجل 
 5-42 مزمور  وجهه«  خالص 
ولكن  منه،  مفر  ال  أمر  األذى 
نستطيع  وال  اختياري  أمر  اليأس 
نستطيع  ولكن  االذي  نمنع  ان 
التمسك باالمل وفي كل يوم تري 
فيه شروق الشمس وتشاهد اشعتها 
قلبك  يمأل  االمل  دع  السماء  تملئ 
ويذكرك بقيامة الرب من االموات 

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

)95( األرشيذياكون حبيب جرجس )1876 –1951( 

يحضر احتفاالتها ويبارك خدامها، 
يرسل  الثاني  يوساب  البابا  وكان 
حبيب  لالرشيذياكون  خطابات 
جرجس يقول له فيها عن مدارس 
لنبني  الوحيدة  ُقبلتنا  )إنها  األحد: 
على أساسها جياًل قوياً في اإليمان 
األرثوذكسية  العقيدة  في  راسخاً 

ومبادئها القويمة(. 

مرقس  اهتم   1907 عام  في 
المتحف  )مؤسس  باشا  سميكة 
مذكرة  بتقديم  بالقاهرة(  القبطي 
فيها  طلب  المعارف  وزارة  إلى 
الدين  مادة  تدريس  ضرورة 

المدارس الحكومية.  المسيحي في 
مع وضع شروط  الوزارة  وافقت 
بأية  التزامها  عدم  مثل  تعجيزية 
المدرسين،  نحو  مالية  التزامات 
عدد  باختيار  جرجس  حبيب  فقام 
نفقة  على  وأرسلهم  الوعاظ  من 
أن  الوزارة  ثم رأت  البطريركية، 
بإعطاء  األقباط  المدرسون  يقوم 
هذه الدروس طواعية فأخذ األستاذ 
بهؤالء  باالتصال  جرجس  حبيب 
هذا  قبول  على  وحثهم  المدرسين 

العبء خدمة للكنيسة. 
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جنيب حمفوظ  إبداع 
ووطن !!

بقلم عبدالواحد محمد

مهما تعاقبت أشعة الشمس حول حياتنا الثقافية العربية وسط غياب الروائي 
في  نوبل  جائزة  الحاصل علي  نجيب محفوظ  العربي  المصري  العالمي 

اآلداب  يوم 13 أكتوبر من عام 1988 م من القرن الماضي وسط 
زخم ثقافي عربي غير مسبوق من المحيط إلي الخليج في تاريخ 

أن  قالت  التي  الفرحة   معاني  بكل  العربية   ثقافتنا 
الرواية العربية دوما  ملهمة ومبدعة !!

مرحلتها  في  كورونا  فيروس  قسوة  كانت  ومهما 
الثانية  والثالثة اليوم ومهما كانت الحياة  متعددة  
العربية  الرواية  أمير  يظل  سوف  الطوابق 

وهو  وطن  بضمير  بيننا  محفوظ  نجيب  األستاذ 
بخير  العربية   الرواية  أن  البعيد  منفاه  من  يتحدث 
كاألهرامات الثالثة وآثار بابل العظيمة   وأبو الهول  
والمومياوات  وزفافهم  وسط حفاوة عالم  أنبهر بكم  

تلك المشاعر التي مازالت حية  بل ونماء األرض العربية التي 
كل  التاريخ ضد  انتصارات  أروع   فيها  وتجلت  مازالت  عطرا  

غزاة  العصور

الرواية  تلك  يكتب  من رحم  أكتوبر  السادس من  والعاشر من رمضان 
النصر   تحقيق  علي  والقدرة  والشهادة   اإلبداع  من  تنتهي  لن  حكايات 
بعزيمة الجنود والضباط  والقادة  وكل من جاء بعدهم  من منطلق تلك 
الروح المؤمنة بالوطن وكل انتصارات مصرنا الحبيبة والعظيمة  تعظيم 

سالم !

وال ريب تكتب الرواية العربية صفحات  وصفحات عديدة من عالم نجيب 
محفوظ الذي ترجلت أقدامه بين أزقة حي الحسين التاريخي بالقاهرة وهو 
التي بدت مثل  المصرية بكل متناقضاتها  الحارة  لنا أعذب مشاعر  ينقل 
أغاني تراثية تزداد جماال بمرور الزمن بل تبدو شابة في وجدان كل من  
يتأمل معانيها وألحانها وهكذا كانت روايات نجيب محفوظ التي خرجت 
أغلبها من رحم الحارة  المصرية  األصيلة وحكايات جدتي التي تحدثت 

العربية قبل الميالد بألف عام !

بل والزقاق والعطفة  والجبال الراسخة في قلب 
أن  كبرياء   بكل  دوما  قالت  التي   المحروسة  
الوطن عزيزا وغاليا  لكل من  جاء  بغير سالم  
وهكذا قالت األهرامات الثالثة  ومن أمامهما أبو 
الهول العظيم   لمن ظن أن المحروسة   أرض 

بال نماء وإبداع !

وهو يعيش بين شخوص أبطاله بخطوات متأملة 
داخل الحي الحسيني وبين جلسات السهر والسمر 
مع أصدقاء مقهي الفيشاوي الذي كان أول مقهي 

في  وكان افتتح  العربي  العالم  بل  القاهرة  
من  األزهر  رواده طالب  من 
كما  الدنيا  بقاع  كل 
مرتديه  من  كان 
بونابرت  نابليون 
بكوات  وكل 

عصر 
ليك  لمما ا
ت  ا شو با و
نجيب  فكان  زمن 
يعيش  محفوظ 
الرواية  عالم  بين 
يكتب  وهو  الوطن  بضمير 

ئع  ا و الشوق ر قصر  العربي  اإلبداع 
السكرية بين القصرين خان الخليلي بداية ونهاية 
من  الكثير  ألهمته  التي  المحروسة  وحكايات 
اسمي معاني الحياة بدون إسفاف ثقافي وتردي 
التي هي دوما  العربية   ثقافتنا  ليس من سمات 
خالدة ليكتب نجيب محفوظ حكايات أخري من 
حكايات جدتي العربية حكايات  وطن مع ثرثرة 
فوق النيل  ميرامار اللص والكالب أوالد حارتنا 
مثيرة الجدل والنقد حتي وقتنا الراهن بكل فلسفة 
رودابيس  الشحاذ    30 والقاهرة  كبير   مبدع 
زقاق المدق وغيرهما من إبداعات زمن كانت 
فيه الشمس الحائرة بين ضفاف عالمه الروائي 
التي   الخالدة  الروايات  تلك  بقاء  سر  تمنحه 
تحدت اليوم فيروس كورونا ونحن نعيش بينهما 

بضمير الوطن!

يقينا يدرك سيد الرواية العربية نجيب محفوظ في منفاه البعيد 
اليوم أن بقاء الرواية العربية في زمن فيروس كورونا هي 
مهما  نفسها  تلقاء  ومن  نفسها   تجدد  وفتية  عميقة  إبداعات 
تبدو  الشمس  كانت  ومهما  كورونا  جائحة  وباء  قسوة  كانت 
عالم  إلي  بنا  تسافر  التي  العربية  الرواية  فلسفة  لكنها  غائبة 
عالم  التام  عنوان  التام وغير  االنغالق   هو  بدا  مهما  كبير 
العربية  الرواية  سيد  لنا  قال  لكن  احترازية  وبتدابير  كبير 
األستاذ نجيب محفوظ أن الفيروسات  القاتلة ال وجود لها بين 
متعة التأمل والقراءة والرغبة  الدائمة في اإلبداع واالنتماء 
العظيم  النيل  المتأصلة في قلب  جدتي والتاريخ    لروافده  
الليطاني   األزرق  والنيل  عطبرة   العاصي   والفرات  دجلة 
وغيرهما من أنهار الوطن العربي األصيل  بكل أبناءه  الذين 

يكتبون اليوم رواية كبري مع عالم كورونا !

رسالته  اإلنسانية  والوطنية  العظيمة لكل أبناءه  المبدعين  
كانت  مهما  للتفاؤل  تدعونا  التي  الملهمة  الثقافية  آلياته  عبر 
السحب  تبدو داكنة و الجائحة الكورونية مازالت بال عالج 

فعال . بل يقينا مازالت مشروع روائي  عربي كبير!!

لتبقي الرواية العربية اليوم في زمن اإلنترنت وكورونا تمنحنا 
األمل مع سطور أبناءها من المحيط الي الخليج وهي تداعب 
سموات أفكارنا وتحدثنا عن فلسفة بقاء الشمس دائمة عمودية  

ودوما ذات شباب وأنوثة طاغية  !!

بي�ن  الناصر  »عبد  مقال  بقية 
الحقيقة والتضليل« ص 5

وان القائمين عليها لم يقدروا على استكمال 
نهاية يوليو 1970  مواقع الصواريخ، حتى 
اإلسرائيلي!  بالطيران  قصفها  كثافة  بسبب 
الصواريخ  مواقع  استكمال  أن  ذلك  ومعنى 
تخبط  وهو   01970 يوليو  نهاية  في  كان 
في  المصري  الجيش  عام  قائد  من  غريب 
فهمي،  علي  محمد  الفريق  ألن  الحين!  ذلك 
قائد الدفاع الجوي، يؤكد أن حائط الصواريخ 
في  إال  النهائية  الصورة  على  يستكمل  لم 
إطالق  وقف  سبقت  التي  القليلة  الساعات 
لفشل  نظرا   .1970 أغسطس   8 يوم  النار 
الفنيون المصريين من إقامة حائط الصواريخ 
المصريون  وتكبد  القناة  جبهة  على  مباشرة 
شهور  طوال  محاولتهم  في  فادحة  لخسائر 
خطة  وضعوا  فقد  وابريل  ومارس  فبرابر 
بديلة لذلك سميت »بالزحف البطيء« وهي 
بقوات  المحمي  العمق  من  البدء  على  تعتمد 
خط  وتمد  السوفيتيه  بأطقمها  الجوي  الدفاع 
بعد خط حتى الوصول لحافة القناة الغربية. 
األول  النطاق  مواقع  انشاء  تم  فقد  وبالفعل، 
شرقي القاهرة، وتم احتاللها بالصواريخ دون 
أي رد فعل من جانب العدو. واستغالاًل لهذا 
النجاح، تقرر إنشاء ثالثة نطاقات جديدة تمتد 
إلى جبهة  القاهرة  المسافة من  إلى منتصف 
القناة. ووضعت لذلك خطة دقيقة وطموحة، 
انشاء  الجوي  الدفاع  قوات  على  كان  إذ 
التحصينات الميدانية الالزمة لعدد 34 قاعدة 
القيادة والسيطرة  صواريخ، وتجهيز مراكز 
قواعد  وتحريك  والمدقات،  الطرق  وتمهيد 
ومعها  لمواقعها،  واحتاللها  الصواريخ، 
ووسائل  للطاترات،  المضاد  الدفاع  وسائل 
االحتالل  خطة  وشملت  الالزمة.  االنذار 

االلكترونيات  مهندسي  من  مجموعات  دفع 
لضبط واختبار وتجهيز هذا العدد الكبير من 
المعدات. وكان من الضروري أن تتم معظم 
هذه األعمال بنجاح تام في تناسق كامل وبدقة 
متناهية. وتشير المصادر اإلسرائيلية إلى أن 
الصواريخ في  التقدم بحائط  أولى محاوالت 
جبهة القناة بدأت في األيام األولى من شهر 
مايو 1970 بعد تجدد االشتباكات بالمدفعية 
على القناة وتنسب تخطيط هذه المحاولة الى 
اإلسرائيلية  المصادر  تقول  وكما  السوفييت. 
أيام.  بضعة  أستغرقت  خاطفة  عملية  كانت 
ولكن رد الفعل من جانب الطيران اإلسرائيلي 
جاء سريعاً، فعلى مدى العشرين يوماً التالية 
اإلسرائيلية  الطائرات  شنت  مايو،  من شهر 
43 غارة عنيفة على التحصينات التي أقامها 
المحاولة.  هذه  فشلت  وبذلك  المصريون، 
ومنذ بداية شهر يونية بدأ المصريون محاولة 
اخرى تقوم على نصب »كمائن صواريخ« 
للطائرات اإلسرائيلية. فكانوا في خالل الليل 
بالقرب  الصواريخ  كتائب  ببعض  يدفعون 
من القناة، ويجرون عمليات التمويه الالزمة 
اإلسرائيلية  الطائرات  اقتربت  إذا  حتى  لها 
لتصيبها  الصواريخ  انطلقت  الصباح،  في 
اإلسرائيلية  الطائرات  أن  على  الصميم.  في 
اطالق  منصات  ثالث  اكتشفت  أن  تلبث  لم 
فشلت  وبذلك  بتدميرها،  وقامت  صواريخ، 
قصة  بقية  والي   ....! أيضاً  المحاولة  هذه 

حائط الصواريخ في العدد القادم.
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محمد  المصري:  الجوي  الدفاع  تاريخ   -4
محمد  علي  الرابعة:  القوة   -5 فهمي  علي 

لبيب 6- مذكرات موشى ديان

صفحه يف دفرت أحوال مصر
اإلرهاب يف سيناء – مره اخري           

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

التواصل  المتداول على مواقع  الفيديو  اثار 
رأس  على  النار  إطالق  لعمليه  االجتماعي 
ملف  اليدين  مقيد  وهو  حبشي  نبيل  الخادم 
وسنتناول  اخري  مره  سيناء  في  اإلرهاب 
الصراع  على  الضوء  القاء  المقال  هذا  في 
وبين  ناحية  من  المصري  الجيش  بين  الدائر 
المتشددة والمتطرفة من  الجماعات اإلرهابية 

ناحية اخري.

التهديد  استئصال  من  بداًل  انه  نقرر  بداية 
تنتهجها  التي  االستراتيجية  تهدف  الجهادي، 
سيناء  شمال  في  المصرية  المسلحة  القوات 
إلى االحتواء، ما يؤّدي إلى إطالة أمد النزاع 
المستمر منذ عقد من زمن، بعد انقضاء نحو 
التي  الجهود  انطالق  على  الزمن  من  عقد 
لمحاربة  المصرية  المسلحة  القوات  تبذلها 
القوات  لم تعلن هذه  التمرد في شمال سيناء، 
بعد عن تحقيق نصر حاسم أو هزيمة نهائية. 
فقد أعرب الجيش، من خالل العملية العسكرية 
الكبرى التي أُطلِق عليها اسم "العملية الشاملة 

"وضع  نيته  عن   ،2018 فبراير  في  سيناء" 
ُربطت  وقد  المحافظة؛  في  لإلرهاب"  حد 
أهداف مماثلة بعمليات سابقة واسعة النطاق، 
العملية نسر في عام 2011. يكرر  من  بدءاً 
في  اإلشارة،  المسلحة  القوات  باسم  المتحدث 
الرغبة  إلى  الجيش،  عن  الصادرة  البيانات 
يُقّدم  ال  بأنه  علماً  اإلرهاب"،  "استئصال  في 
معلومات محّدثة عن سير عملية 2018  أي 
منذ البيان الثاني والثالثين الذي صدر في 12 
مارس 2019 و على الرغم من هذه البيانات 
المصري  الجيش  تحركات  تشي  الطموحة، 
في شمال سيناء بأن الهدف من االستراتيجية 
هو االحتواء واالستنزاف ال االستئصال. ثمة 
أسباب متعددة خلف هذه االستراتيجية األكثر 
أنه قد تكون هناك رغبة جّدية  تواضعاً: فمع 
في القضاء على التهديد الذي يشّكله المتشددون 
المزدوج  الدور  طبيعة  تولّد  المحافظة،  في 
فريقاً  بوصفه  المصري  الجيش  يؤّديه  الذي 
سياسياً وعسكرياً، معّوقات تحول دون تمّكنه 
من تشكيل قوة ديناميكية قادرة على مواجهة 
الناعمة"  "القوة  استراتيجية  تنفيذ  أو  التهديد 
السياسية الضرورية لقطع الطريق أمام تجنيد 
المتشددين. ولكن في حين نجح الجيش نسبياً 
واقعية  األكثر  االستراتيجية  هذه  تنفيذ  في 
مصدراً  المستمر  التهديد  يزال  ال  لالحتواء، 

للقلق.  البقية ص 
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مايو.  من.   2 االحد.  النهارده. 
 .....34 رقم.  العدد  وده   2021
الورقيه....  النسخه.  توقف.  بعد. 
أسبوع....   68 من  اكثر  يعني 
القيامه  عيد  النهارده  والحقيقه. 
طيبين....  وانتم.  سنه  كل  المجيد 
العيد  عن  الكالم  يكون  الزم.  كان 
ح.  العدد  اكيد.  بس.  والقيامه.... 
الحدث  هذا.  الكثير عن  فيه.  يكون 
قبل.  طبعا.  المهم  الجميل.... 
العدد  ان  افكركم  قلت  مانبتدي... 
 ....33 رقم  العدد  وهو  فات  اللي 
الكوارانتير  او.  التقفيله  اتكلمنا عن 
اللي معمول في تورنتو... واتكلمت. 
بالمرحله.  مرينا  اننا.  عن.  معاكم 
دي قبل. كده... واتكلمنا. عن اد ايه 
فيما  مقفوله...  المحالت  كل.  كان 
عدا الضروريات.... وفاكره برضه 
بهزر...  طبعا  وعدتكم...  اني 
اقصد. كنت. شامه ريحه تقفيل. في 
حصل.  ده  وطبعا.  مانيتوبا... 
اللي  األسبوعين  خالل.  بالفعل.... 
لم.  لذلك....  نتيجه  وطبعا  فاتوا.. 
او.  السعف  احد.  حضور  نستطع. 
الجمعه  وطبعا  البصخه....  أسبوع 
والعيد  العيد....  وليلة.  العظيمه.. 
نفسه..... وبعد ان كانت كل كنيسه 
مسموح. لها ب 50 في. الميه من 
طاقتها... بحد اقصي 100شخص... 
اصبح. العدد... متضمنا قدس ابونا 
افراد...   .10 فقط  والشمامسه... 
في.  وبقينا.  بح....  كله  وبالتالي 
الهوا. سوا... الغريبه بقي ان تقريبا. 
الكنايس  علي  تقريبا  دي...  التقفيله 
محل  أي  تدخل  مثال  يعني  فقط.... 
وتمام  مفتوح.....  كله  اكل.. 
التمام... وبرضه. األجزاء الخاصه. 
زحمه...  والفاكهه....  بالخضار. 
لدرجة اني. كنت في احدي المحال 
اجيب  بااتدور  ويادوب  امبارح... 
حاجه.... لقيت العجله... او الكارت 
الحاجات  فيها.....  اختفت...باللي 
محفظتي....  مع  اشتريتها...  اللي. 
بالكروت والفلوس اللي فيها.... مع 
ومفاتيح.  المحمول....  تليفوني 
العربيه... وطبعا ماخبيش. عليكم... 
يمين.  اتلفت  وقعدت.  اترعبت... 
في  العجله  مالقيت  لحد  وشمال... 
كيس.  كام.  وفيها  ابعد....  ناحيه 
محطوطين بالغلط... وفي الغالب.. 
انها.  علي  العجله...  سحب.  واحد 

بعض  لها  وأضاف  بتاعته.... 
بلعت.  به...  الخاصه  األصناف 
اني  عملته...  اللي  وكل  ريقي... 
اللي  تالته.....  كيسين  ال  سحبت 
بالغلط.....  عندي....  محطوطين 
ان.  واطمانت  بعيد....  سحبتهم. 
الحاجات المذكوره أعاله...التليفون 
هلل  الحمد  والمفتاح...  والمحفظه 

العجله....  جوه 
وكله  موجوده. 
طبعا  تمام.... 
بضرب عيني كده. 
بعد  علي. 
لقيت  خطوات... 
نفس  هو.  واحد... 
اللي  الشخص. 
أعاله  عنه  اتكلمت 
بيلف  برضه.... 
ويمين.....  شمال. 
علي  بيدور. 

عجلته.... طبعا طنشت. خالص... 
دور.  بالي....  عقل  في  وقلت 
انا.  ياعم..  نفسك  مع.  براحتك.... 
لسه. كنت. بلف نفس اللفه..... ده. 
المكان.  ان  اوريكم  عشان  طبعا 
كان. فعال زحمه.... صحيح. الكل. 
برضه  بس  ماسكات.....  البس 
الكل. بينقي قوطه وخيار وتفاح... 
الكراتين...  او  األماكن  نفس  من 
وكله. بيس. وتمام... ومفيش تقفيل 
ضروريه  الغير  الحاجات.  علي. 
يومين  عندنا  ماحصل.  زي 
مابيحصل  وزي  الكريسماس... 
عندكم في. تورنتو. االن..... بس. 
الكنايس....  علي  اتشطروا  هما 
ربنا  ونور....  مياه  علينا  وقفلوها 
لنا.  ويفتح  عنده...  من  بقي  يحلها 
اخري....  مره  بيته  أبواب 
وحشتنا... ولسه مستنين الحمامه.... 
غصن  حامله  بقي....  تجيلنا 
منقارها...  في.  األخضر  الزيتون. 
الموود.  م  اطلعكم  قلت.  المهم. 
عن.  اكلمكم  وقلت.  ده....  الكئيب 
خفيف....  دمه  تاني....  موضوع. 
اسم الموضوع.... ام عبده فين..... 
وأنا طبعا مش عاوزاكم.... تدوروا 
ح  انما  عبده.....  ام  علي.  معايا 
اخدكم معايا في. جوله.... لتعرفوا 
في  عبده...  ام  هي  من  معايا... 
ونشوف  اللفه....  نبتدي  البدايه 
ام  اسمها...  اللي  االغنيه  كلمات. 
المطرب  غناها  واللي  عبده... 

الشعبي... احمد عدويه.... غالبا في 
شهير  البوم  التمانينات.....ضمن 
ساعتها....  طبعا  كان.  وده.  له.... 
اسم  وكان  الكاسيت...  شرايط  أيام 
االلبوم.... بنت السلطان.. وده. كان 
له  قوي  مشهوره  اغنيه  اسم 
ام.  للست.  بقي  نرجع  ساعتها.... 
عبده.. كلمات االغنيه بتقول.... ام. 
فين...  راحت  هي  فين....  عبده 
روحوا نادوها..... وحاال هاتوها... 
عشان تبارك للعروسين... ام عبده 
زي  وخدودها  سماح......  عليها 
التفاح....معروفه في الحي بحاله... 
عيد  االفراح....في  ام  با  مشهوره 
ميالد.... جيبوا ام عبده.... وطهور 
عبده....حفلة  ام  جيبوا  والد..... 
فرح  عبده...  ام  هاتوا  زفاف... 
عفاف.... هاتوا ام. عبده... عشان. 
عبده  ام  للعروسين....  تبارك 
فين.... طبعا. مش دي. 
خدود  ام.  عبده....  ام. 
علي  اللي  وال  تفاح... 
اللي.  سماح......  وشها 
انا عاوزه أتكلم عليها.... 
الحاليه...  عبده  ام  انما 
 ....2021 سنه.  بتاعة. 
بتاعتنا  عبده.  ام 
هي  . . . . ه د ر لنها ا
باسم  إعالميا  المعروفة 
يحة  مستر «
وده  المنوفية«..... 
باسم  تيمنا  بالظبط. 
حوالي  من  سبقها  اللي.  النصاب 
اسمه.  كان  واللي  شهر.... 
مستريح... وكان برضه نصاب... 
من.  الجنيهات  ماليين  واخد 

عبده  ام  الست  الناس.... 
والمتهمة باالستيالء على 
جنيه...  مليون   500
يعني نص مليار. جنيه...

في  الجور  أهالي  من 
بدلتا  المنوفية  محافظة 
واشارت  النيل..... 
التحريات إلى أن المتهمة 
)جنوبي  قنا  إلى  قدمت 

واستأجرت  أسابيع،   3 قبل  مصر( 
شقة في أحد عقارات منطقة الشؤون 
هربا  أسرتها،  وبرفقتها  قنا،  شرق 
خدعتهم،  الذين  المواطنين  من 
بحجة  أموالهم،  على  واستولت 
شهرية  أرباح  بمقابل  توظيفها 
طائلة..... وطبعا. بعد. ورود بالغ 
قنا،  في  الشئون  منطقة  أهالي  من 
بوقوع مشاجرة في مسكن المتهمة، 
البالغ،  مقر  إلى  أمنية  قوة  انتقلت 
وكانت المفاجأة أن المشاجرة وقعت 
من  ومهندس  جامعي  دكتور  بين 
وابنتيها،  عبده«  »أم  مع  المنوفية، 
بسبب مطالبتها برد مبلغ 10 ماليين 
بحجة  منهما  عليها  استولت  جنيه، 
استجواب  وبعد  توظيفها........ 
تبين  والمهندس،  الجامعي  الدكتور 
أنهما قدما من محافظة المنوفية إلى 
مسكن المتهمة بعد إبالغهما من أحد 

غصن الزيتون 34 
»آم عبده.... فني ؟ !!

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

قنا،  إلى  هربت  أنها  األشخاص 
ابنتها  وجدا  إليها  وصال  وعندما 
معها وتشاجرا معها وتعديا عليها، 
المتهمة  إصابة  عن  أسفر  مما 
وابنتيها.... المتهمه اسمها »«هاله. 
باسم.  إعالميا  ومعروفه  ز( 
هي   ..« المنوفيه.  »مستريحه. 
مركز  من.  عشرات  علي  نصبت 
اخري  ومراكز  الباجور. 
تقدر  مالية  مبالغ  في  بالمنوفية.... 
مليون  بحوالي 500  المالية  قيمتها 
جنيه، حتى أصبحت حديث الشارع 
تفاصيل  ذكر  مع  خاصة  المنوفي، 
المواطنين.....  على  النصب  وقائع 
من.  حاله  اثارت  عبده  ام  طبعا 
االجهزه  بتمكن.  انتهت  الجدل..... 
في  عليها...  القبض.  من  االمنيه 
قنا...بالصعيد...  محافظه  بندر. 
برضه.....  دي.  الحكايه  مش 
وشركات  بالريان....  بتفكركم. 
اتكلمنا  اللي  األموال...  توظيف 
عليها قبل كده... واد. ايه الريان....

عرفت.  مستثمره..  وهي  وهدي... 
المرآه  باسم  الثمانينات  في. 
كانوا  دول.  ايه  اد  الحديديه.... 
وياخدوا  الناس...  في.  بياثروا 
فلوسهم. بمنتهي السهوله.... وافتكر 
عليه....  اتقبض  ده  الريان  ان. 
دي.  الحديدية  المراه.  ان  واعتقد 
هربت خارج. البالد.. وهللا اعلم... 
رجعت تاني... او تم. القبض عليها 
من  كثير  ان  الغريبه  ال....  وال 
عاليه  مراكز  في.  دول  الضحايا 
المهندسين....  ومنهم  جدا..... 
الجامعه...  واساتذة  والدكاتره... 
هوالء  قدرة.  هو  المذهل  الشي 
شخصيات  اقناع  علي  النصابين... 
هوالء....  مثل  ومثقفه  مرموقه... 
غالبية.  ان  هو  أيضا...  المدهش 
جهله....  اما  النصابين....  هؤالء 
زي  بالعافيه.....  الخط  بيفكوا 
فات...  اللي  الشهر.  بتاع  مستريح 
او الست هاله.... او. ام. عبده...... 
وهي.  المنوفيه....  مستريحه. 
دبلوم  علي  حاصله  غالبا... 

بعض...  مع  بقي  تعالوا  تجاره.... 
نشوف ضحايا الست ام. عبده..... 
»م.ف«،  ايه.....قالت.  بيقولوا 
المنوفية  مستريحة  ضحايا  إحدى 
منزل  في  مقيمة  إنها  عبده«،  »أم 
بجوارها واقترضت مبالغ مالية من 
الحصول  في  لتشارك  البنوك  أحد 
أن  مضيفة  الطائلة،  األرباح  على 
المستريحة قامت باصطحابها أيضا 
أمام  لضمنها  أخرى  سيدة  برفقة 
البنوك، وحصلت على قروض من 
هذه  مصير  نعرف  وال  البنوك 
األموال التي حصلت عليها، مؤكدة 
لها  دفعت  التي  السيدات  إحدى  أن 
لعدم  زوجها  طلقها  أموال.... 
معرفته دفعها لها أموال قبل القبض 
عليها... ده. طبعا كالم منقول عن 
الضحايا... ومش. من. تاليفي وال. 
اخراجي.... نيجي برضه ل ضحيه 

تانيه.... واسمه بيبدا. بالحروف... 
ام  ان.  ميم  ميم.  يقول.  »م.م«، 
المنوفية«  »مستريحة  عبده. 
حصلت منه على 13 مليون جنيه، 
الشارع  إلى  خرج  هروبها  وفور 
وخلع مالبسه، مؤكدا أن ضحاياها 
بينهم، ونصبت  كثيرون وكنت من 
جنيه،  مليون   2 مبلغ  في  علي 
وسلمتني بهم شيكات كضمانة لحقي 
التواصل  حاولت  ولما  القانوني، 
للحصول  األخيرة  الفترة  في  معها 
على  ترد  تكن  لم  األرباح  على 
بخبر  الجميع  عرف  حتى  الهاتف، 
أيضا شخص  اكد  هروبها..... كما 
اخر.... وهو »إ.م وهو أيضا أحد 
أن  ميم....  الف  اكد  الضحايا.... 
المتهمة كانت تعطي أرباحا خيالية 
المليون  ألف على  إلى 100  تصل 
في  أنها  موضحا  شهريا،  الواحد 
األرباح  تعطي  كان  األخيرة  الفترة 
كل خمسة عشر يوما إلغراء أكبر 
عدد من الضحايا، مؤكدا أنها بدأت 
سنوات   4 قبل  األموال  تشغيل  في 
بقرية  مقيمة  ألنها  ثقة  هناك  وكان 
في الباجور وعائلتها هنا..... وتابع. 
بتقولنا  اخينا... الف ميم... »كانت 
الساسو  الفراخ  في  الفلوس  بشغل 
واألعالف«،  المواشي  وتربية 
موضحا أنها قبل شهرين فقط كانت 
تقول »يومين بس  ال تسدد وكانت 
إلى  وهدفعلكم«،  بتخلص  الشيكات 
ولم  هربت  ثم  الشهران  انتهى  أن 
انا  طبعا  أثر.....  أي  لها  نجد 
الساسو.  الفراخ  فكره عن  معنديش 
دي... وزي. مابيقولوا كده.... انا. 
وال  بوجي...  ال  اعرف...  ال. 
انا  اللي  كل  بس  طمطم..... 
فعال  المال...  بريق.  ان  متاكده... 
اتخن. عين.... ومهما  يعمي  بيقدر 
بلغت درجه. الثقافه. والعلم.... لما 
حد بيزعل العين..... بربح كبير... 
الناس ضروري. بتنخدع وفعال زي 
وزي  المسيح....  السيد  ماقال 
المقدس  الكتاب  مابيقول  فعال... 
فبسبب  الشرور  كل  أصل  المال 
أخيه  االنسان  كره  المال 
وتنكر أوالد من ذويهم... 
المال زرعت في  ومحبة 
الحسد  البشريه  النفس 
والجشع والطمع بل القتل 
أجل  من  وأألفناء.... 
على  مملكة  قامت  المال 
أخرى  على  وأمة  مملكة 
اناس  وباع  دولة.  على  ودولة 
اوطانهم ودينهم بل انفسهم من اجل 
يضع  هللا  أن  بل  المال.  من  حفنة 
كفة  في  والمال  كفه...  في  نفسه 
أن  أحد  يقدر  ؛ال  قال  حين  أخرى 
يبغض  أن  أما  ألنه  سيدين.  يخدم 
يالزم  أو  أآلخر  ويحب  الواحد 
تقدرون  ال  أآلخر.  ويحتقر  الواحد 
أن تخدموا هللا والمال. متى 6 ؛24. 
طبعا  ؟  نقمه  المال  أن  هل  ولكن 
االجابه.. ال... المال ليس نقمه..... 
بل هو نعمة من نعم هللا لبني البشر، 
ولكن طريقة تفكير البشر ونظرتهم 
الى المال هي التي تجعل من المال 
نعمة أم نقمه. و هنا يجب ان نفرق 
يخدم  شخص  شخصين....  بين 

المال و شخص يخدم بالمال.....

البقية ص 16
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اضواء حول هوس الشهرة

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

يريد ان يحيا كنجم تسلط عليه االضواء،، 
تطرب  الضوضاء،،  بصخب  تمتزج  التى 
مجالس  وسط  حياته  االطراء،،  كلمات  أذنه 
حيثما  دائما  تجده  واالضواء،،  المشاهير 
بالنجوم  االرجاء،،  كافة  فى  الكاميرات 

االقتداء،،  يكون  والفنانين 
التفاصيل  وأدق  اكبر  فى 
يغلب  سواء،،  حد  على 
نزعة  شخصيته  على 
التباهى  الكبرياء،،  من 
التواصل  مواقع  على 
ماء،،  بمثابة  االجتماعي 

يعطى لعطش نفسه وراء،، كل هذة المظاهر 
فى  نفسه  بداخل  يدور  لما  كأنعكاس  تظهر 
من  قاساه  ما  الطفولة  بواكير  منذ  الخفاء،، 
عناء،، ربما بطرق تربوية مليئة باالخطاء،، 
او المخالطة اشخاص غير اسوياء،، يعكسون 
عليه ما بداخلهم من داء،، او لحياة خالية من 
الخلطة واالصدقاء،، او لتكرار الفشل ورؤية 
والنتيجة  سوداء،،  نظارة  خالل  من  الحياة 
تكون لهوس الشهرة النداء،، ولكن ال قلق اذا 
تتبعنا سبب الشفاء،، التى تتعدد بين الجلسات 
وتعديل االفكار والدواء،، فهيا نعرف المزيد 

حول هوس الشهرة

هوس الشهرة نابع من عقدة نفسية سلوكية 
اجتماعية، وهي ظاهرة متأصلة جذورها في 
ولفت  الظهور  بحب  للفرد  النفسي  التكوين 
بالتربية  يتغذى  االمر  كلف  مهما  االنتباه 

والمحيط االجتماعي 

اهم مظاهرها:

المبالغة فى كل شئ، عرض ادق تفاصيل 
التواصل  مواقع  بها على  المفاخره  و  الحياة 
مقتنيات  تسوق,  تنزه،  من  االجتماعى 
االستعالء  الخ،  المنزل...  غرف  شخصية، 
المجالس،  حديث  محور  االخرين،  على 
سبيل  فى  الخصوصيات  بعرض  التباهى 
الغير  مع  بغرور  التعامل  االنتباه،  جذب 
وكأمهم دون المستوى،عشق المدح و الثناء، 
تقليد المشاهير فى مظاهر حياتهم و مالبسهم 

دون وعى

 

اهم اسبابه

طفولته  منذ  الفرد  وإحباطات  إهمال   ..
فيحاول بشتى الطرق إثبات نفسه، فقد يكون 
انعكاساً نفسياً على نفسه وعلى مجتمعه بأنه 

إنسان غير مهمش

القائمة  السلبية  التربوية  االساليب  بعض 
على التجاهل , التدليل الزائد،، الكبرياء مع 

الغير...الخ 

و  الفشل  مواقف  من  للعديد  التعرض 
الفرد  فيميل  مختلفة  مواقف  فى  الصراعات 

لتعويض ذلك بالشهرة

استعداد  على  يتوقف  وراثية  اسباب 
الشخص لالضطراب

نقص  وتعويض  الداخلية  العيوب  تغطية 
الوصول  بالشخصية، 
سهل  بطريق  المال  الى 

وسريع

االجتماعى  الفراغ 
الشخص  حول  والبيئى 
محور  يكون  الى  يدفعه 

اهتمام الجميع

اكتئاب  حاالت  الهوس  يعقب  ما  غالبا 
ثنائى  باضطراب  يسمى  ما  وهذا  الشديد، 

القطب 

فبقدر ما تحققه الشهرة من سعادة بقدر اذا 
ما اصاب الشخص بأى احباط يدخل فى حالة 

من االكتئاب 

وهناك جانب ايجابى من الشهرة تلك التى 
بينما  دؤوب.  وعمل  شخصي  اجتهاد  لها 
االشخاص  ببعض  يرتبط  الشهرة  هوس 
الذين يظهرون بشكل مفاجئ وسريع ويسعى 
رواد  بين  ذلك  ويشيع  الشباب  لتقليدهم 
السوشيال الميديا، والتيك توك والمهرجانات 

بين  ما  حدته  فى  الشهرة  هوس  ويتفاوت 
اسلوب  ويتوقف  والمزمن  والحاد  البسيط 
فالحاالت  هذه  الحدة  درجة  على  العالج 
البسيطة ال تتطلب دواء بل عالج نفسى فقط

تستخدم  االكتئاب  مع  الهوس  ظهر  وأذا 
مضادات االكتئاب... بجانب جلسات العالج 
المغلوطة  االفكار  لتعديل  المعرفى  السلوكى 
وتمارين االسترخاء لخفض التوتر والتشتت 
بالذات  الثقة  دعم  مع  للحالة  المصاحب 
واالستجابة االنفعالية المتزنة تجاه المواقف 

يصعب  خاصاً  بريقاً  واألضواء  للشهرة 
لحظة  بأي  ينحني  وقد  تجاهله  اإلنسان  على 
شخصاً  يكون  أن  أجل  من  األضواء  لهذه 
كانت  مهما  المجتمع  في  ومرموقاً  معروفاً 
تعود  ما  فبقدر  يقدمها..  التي  الرسالة  نوعية 
ايجابى  بما هو  احيانا على صاحبها  الشهرة 
ان لم ينتبه تسحبه الى دائرة مرضية فيجب 

تحقيق التوازن 

آدم الثانـــى 
الزوجه اجملهوله..!

وجدى خليل

والتي  أبراهيم  ألبينا  الثالثه  الزوجه  أنها 
قطوره«   « واسمها  الكثيرين  اليعرفها 
سفر  في  ذكرها  جاء  »البخور«  ومعناه 
التكوين كالتالي »وعاد ابراهيم فاخذ زوجة 
اسمها قطورة » 25 : 1 أنها أكثر شخصيه 
التي  الناس وهي  هامه وجوهريه اليعرفها 
»ساره«  موت  بعد  أبراهيم  أبينا  تزوجها 
وتعود أهميه » قطوره« في األوالد الذين 
ولدتهم ألبينا أبراهيم وهم كما جاء ذكرهم 
ويقشان  زمران  له:  فولدت   « الكتاب  في 
تكوين   « وشوحا  ويشباق  ومديان  ومدان 
بأهتمام  لم يحظوا  2 سته من األوالد   :25
التاريخ وال الدارسين كما حظي أبن الموعد 
أو«  ساره  زوجته  من  »أسحق«  أبينا 
أسماعيل« أبن هاجر المصريه.بالنسبه الي 
ألبراهيم  زوجه  تكن  لم  فهي  قطوره«   «
بل  »ساره«  كانت  كما  المعروف  بالمعني 
»سريه« كما دعاها الكتاب » قطورة سرية 
ابراهيم » 1 أخبار األيام 1: 32 أما التقليد 
نفسها  هي  قطوره«   « أن  فيقول  اليهودي 
الي  عادت  وقد  »ساره«  جاريه  »هاجر« 
أبينا أبراهيم بعد موت ساره أما سبب تسميتها 
ب« قطوره« أي بخورا ألنها كانت حسنه 
السيره ألنها لم تكن لرجل بعدما ذهبت هي 
وأسماعيل بعيدا عن ابراهيم وساره وأسحق 
وبعد أن عادت اليه أنجبت له هؤالء األوالد 
أولهم  لسبعه  أم  تكون »هاجر« هي  وبهذا 
أسماعيل وأخرهم شوحا ! الحقيقه أنه ليس 

هناك دليال كتابيا 
يصدق  واحدا 

ذكره  والذي  اليهودي  التقليد  هذا  على 
القديم  العهد  مفسري  أشهر  أحد  »راشي« 
من اليهود.. مايهمنا هنا ماقاله الكتاب عما 
 « من  الستة  أوالده  مع  أبراهيم  أبينا  فعله 
قطوره«. جاء عن أبينا أبراهيم أنه »واعطى 
ابراهيم اسحاق كل ما كان له. 6 واما بنو 
فاعطاهم  البراهيم  كانت  اللواتي  السراري 
ابنه  اسحاق  ابراهيم عطايا، وصرفهم عن 
حي  بعد  وهو  المشرق،  ارض  الى  شرقا 
الخليج  أهل  أن  يقال   6-5  :25 تكوين   «
»قطوره«  أوالد  أحفاد  هم  األن  العربي 
الذين أعطاهم أبراهيم عطايا وصرفهم الي 
أرض المشرق - كان هذا رأي »يوسيفوس 
» المؤرخ اليهودي الشهير الذي أشار أنهم 
صرفهم  أن  بعد  العربية  الجزيرة  سكنوا 
هذا  وأيد  أبنه »أسحق«  بعيدا عن  أبراهيم 
الغربيه  أسقف  يؤانس  األنبا  نيافه  الراي 
المتنيح وأحد أعظم دارسي ومفسري العهد 
القديم في الكنيسة القبطية. اليوم نجد »العهد 
كما  األبراهيمي«  األتفاق  أو  األبراهيمي« 
أطلقوا عليه عندما وقعت دول الخليج أتفاق 
سالم وصداقه بينهم وبين دوله »أسرائيل« 
وال  المصالح!  جمعته  أبراهيم  فرقه  فما 
ولم  والعشرون  الواحد  القرن  أنه  عجب 
التي  العطايا  هاهي  الكثير.  الزمن  في  يبق 
تعود  قطوره«   « ألوالد  أبراهيم  أعطاها 

مره أخري ألوالد »أسحق« أبن ساره وال 
أوالد  أن  أدني شك  مراقب  أي  لدي  يوجد 
ومعرفه  وحنكه  بذكاء  يتمتعون  »أسحق« 
ستقود أوالد »قطوره« الي أستثمار عطايا 
من  وأنفع  أجدي  هو  فيما  أبيهم  أبراهيم 
أرسال »مسبار« الي الفضاء في رحله بال 
هدف علمي ذهب فيها ولم يعد. هل ينظر 
األن أبينا أبراهيم من السماء ويتأمل ماهو 
حادث؟ أتراه غاضبا أم يمأل السرور قلبه؟ 
الحقيقه ال نعرف ولكن نعرف شيئا واحدا 
أعطي  أبراهيم  أبينا  أن  األمر  نهايه  في 
أسحق كل ماكان له. حسب أيماننا األقدس 

أباه  سأل  الذي  الذبيح  هو  كان  أسحق  أن 
اين  ولكن  والحطب،  النار  »هوذا  قائال: 
فقال   7  :22 تكوين  للمحرقة؟»  الخروف 
ابراهيم: »هللا يرى له الخروف للمحرقة يا 
ابني« ومضي ما يزيد عن ألفي عاما حتى 
أجاب أشعياء على سؤال أسحق قائال »ظلم 
اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى 
الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح 
فاه » أشعياء 53: 7 كان المسيح هو الحمل 
الذي ذبحه أبراهيم عوضا عن أسحق ولكن 
يؤمن  ولم  بصلبه  قطوره  أبناء  يعترف  لم 

أوالد أسحق بمجيئه
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)1 :13
 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء السابع شعبة الديدان )2(

العلقيات أو هيرودينيا ودورها في عالج األنسان 
وصناعة الدواء

الديدان الحلقية
من  كبيرة  شعبة  هي  العلقيات  أو  الحلقيات  أو  الحلقية  الديدان 
الحيوانات تتألف من ديدان مقسمة، تضم هذه الشعبة أكثر من 
15,000 نوع حديث بما فيها ديدان األرض المعروفة والعلقيات 
برية وفي  ديدان  البيئات وتضم  في معظم  الديدان  هذه  تتواجد 
المياه العذبة وأيضا أنواع ضمن بحرية ضمن المحيطات )مثل 
كثيرات األشعار(. بعضها طفيلية أو تنافعية. تتباين أطوالها من 

المليمترات إلى حوالي 3 امتار.

شعبة  تتبع  الحيوانات  من  طائفة  هي  هيرودينيا  أو  العلقيات 
الديدان المقسمة وهي كائنات معظمها طفيلية تشتمل على 600 
وأسود  وبني  أخضر  متعددة  ألوان  لها  مضغوط  جسمها  نوع 
وأزرق وأحمر و جلدها أحيانا له خطوط طولية ولكن عند تمعن 
عرضية  دائرية  تثنيات  أيضا  به  أن  تالحظ  جلدها  إلى  النظر 
إلى 15 سم في مقدم  العلقة من 1سم  الجسم طول  على طول 
رأسها لها عيون مرتبة بشكل زوجي تتراوح في أعدادها حسب 
النوع من 4 -10 تتحرك العلقة عن طريق نقل جسمها بواسطة 
أحدهما  الصفيرة  السمكة  فم  تشبهان  قمعيتين  التصاق  حلقتي 
أمامية واألخرى خلفية وعندما تريد التحرك تمد جسمها لألمام 
وتلصق الحلقة األمامية ثم تشد حلقتها الخلفية وتلصقها بالقرب 
من األمامية وتستمر هكذا دواليك في التقدم لألمام أو للخلف.فم 
العلقة يحتوي في بعض األنواع المصاصة للدماء صفوف أسنان 
صغيرة تشبه المنشار وجهاز شافط يتواجد في الجزء االمامي 

للرأس بجوار حلقة االلتصاق األمامية.

التطفل
التطفل هو أحد أنواع العالقات التكافلية بين الكائنات الحية من 
المعيشة  في  الطفيل،  حي،  كائن  يعتمد  حيث  األنواع  مختلف 
الحية  الكائنات  إلى  عادًة  الطفيل  ويشير مصطلح  العائل.  على 
أكثر من عائل  المختلفة على  تعتمد خالل مراحل حياتها  التي 
عليها  يطلق  والتي  الخنزيرية(،  الشريطية  الدودة  )مثل  واحد 
الحيوانات  أمثلتها،  أفضل  )من  الجهرية  الطفيليات  اسم  اآلن 
األولية والديدان الطفيلية(. ومن أنواع الطفيليات أيًضا الطفيليات 
الفيروسات والبكتيريا، وهي أصغر  الدقيقة، مثل  المجهرية أو 
حجًما من الطفيليات الجهرية، ويمكن أن تنتقل بشكل مباشر بين 
الطفيليات عموًما بأن حجمها  النوع نفسه. وتتميز  العوائل من 
أصغر بكثير من عائلها، وتتمتع بدرجة عالية من التخصص في 
أسلوب حياتها، عالوًة على أنها تتكاثر بمعدل أسرع من عوائلها. 
العوائل  بين  العالقة  التطفل  على  التقليدية  األمثلة  وتتضمن 
الفقارية والحيوانات المختلفة، مثل العالقة بين الديدان الشريطية 
)الطفيليات  البالزموديوم  أنواع  ومختلف  الثاقبة  والديدان 
الدموية( والبراغيث. ويختلف التطفل عن شبه التطفل؛ حيث إنه 
العائل، مثل حشرات العث  عالقة يقوم فيها الطفيل دائًما بقتل 
والفراشات والنمل والذباب وغيره. يتعلق الضرر والمنفعة في 
الكائنات  بين  البيولوجي  التكيف  يسمى  بما  التطفلية  العالقات 
التي تمثل طرفي العالقة. ذلك حيث تقلل الطفيليات من  الحية 
قدرة عائلها على التكيف مع البيئة من عدة جوانب، بدايًة من 
اإلخصاء(  )مثل  األمراض  علم  منظور  من  سلًبا  عليه  التأثير 
العائل.  إلى تغيير سلوك  الثانوية  الجنسية  وضعف الخصائص 
التكيف مع  الطفيليات من قدرتها على  ناحية أخرى، تزيد  من 
واإلقامة  للطعام  كمصدر  العوائل  استغالل  خالل  من  البيئة 
بشكل  ينطبق  التطفل  مفهوم  أن  من  الرغم  وعلى  واالنتشار 
واضح على العديد من العالقات القائمة بين الكائنات الحية، فإنه 
أنواع  بين  التفاعالت  من  متصلة  سلسلة  من  مهًما  جزًءا  يمثل 
الكائنات الحية، وال يقتصر على فئة بعينها. وقد تندرج تفاعالت 
معينة بين أنواع الكائنات الحية تحت تعريف التطفل، ولكنها ال 
تمثل معناه بالمفهوم الكامل. ففي الكثير من الحاالت، قد يكون 
من الصعب إثبات أن العائل قد أصابه الضرر من الطفيل. وفي 

قد  أو  العائل  التكيف مع  الطفيل  يستطيع  قد ال  حاالت أخرى، 
تكون العالقة بين الكائنات الحية قصيرة المدى. 

تكاثر العلقيات أو هيرودينيا
لعلقة من حيث التناسل هي كائن حي خنثوي بمعنى أن العلقة 
لها عضو تناسل ذكري وعضو تناسل أنثوي وعند التزاوج تتم 
بها  دودة  فكل  االنثوي.  العضو  ويلتقطها  الذكرية  المادة  افراز 
يتم  ذلك ال  الخصيات ومع  أزواج من  المبايض و9  زوج من 
اإلخصاب الذاتي داخل الدودة الواحدة ولكن يحدث اإلخصاب 
الخلطى وهو يعنى تبادل الحيوانات المنوية من دودة إلى دودة 
أخرى ثم بعد ذلك تخزن كل دودة الحيوانات المنوية في تركيب 
للبويضات  إخصاب  يحدث  ثم  المنوية  المستودعات  يسمى 
وتضعها الدودة األم داخل شرنقة تغلفها بمادة مغذية تتغذى منها 
الصغار بعد الفقس وتحمل األم الشرنقة في مقدمة جسمها وتسبح 
بها في الماء لتحميها وبعض أنواع العلق تقوم األم بتحريك تيار 
داخل  البيض  إلى  يصل  حتى  الشرنقة  سطح  فوق  خفيف  ماء 
الجنين  يحتاجها  التي  األكسجين  من  المناسبة  الكمية  الشرنقة 
داخل البيضة. ثم تترك الصغار الشرنقة لتبدأ في اخذ أول وجبة 

دم من أي حيوان برمائي.

طريقة امتصاص الدم
بمجرد نزول كائن حي البركة أو البحيرة فانا العلق يشعر به 
ويقترب من أي جزء في جسمه ويبدأ بتثبيت الممص األمامي ثم 
إدخال الفكوك الثالثة المسننة والتي تحدث خدش ذو ثالث شعب 
ثم يقوم العلق بعد ذلك بإفراز اللعاب الذي يحتوى على ثالث 

مركبات كيمائية وهى

Vasodilator

وهذه المادة تعمل على توسيع األوعية الدموية ليتدفق فيها الدم 
بسرعة

Hirudin وهى مادة العلقين المانعة لتجلط الدم

Hyaluronidase وهو إنزيم يعمل على زيادة نفاذية الجلد

وبمجرد إفراز هذه المركبات الثالثة ينطلق تيار من الدم عبر 
الخدش الذي احدثة في جلد الضحية ويبدأ العلق في امتصاص 
الدم بفضل جدران البلعوم العضلية التي تقوم بشفط الدم ومنها 
إلى تركيب الحوصلة حيث يتم تخزينه وهضمه ومنها للمعدة ثم 
الدودة ما بين 6:3 جرام دم أي  المستقيم. وتمتص  األمعاء ثم 
حوالي قدر وزنها 5 مرات وتستطيع العلقة االمتناع عن التغذية 
لمدة تصل إلى 6 شهور، ألن العلقة تأخذ كمية كبيرة من الدم 
فتقوم بتخزينها في الحوصلة حيث يتم هضم هذه الكمية ببطئ 
شديد لالستفادة منها خالل فترة الصيام، وذلك ألنه قد ال يتوفر 

للعلقة أخذ وجبة دم يومية.

 تملك العلقة نوعاً من البكتيريا التي تتواجد داخل حوصلة العلقة 
وال تسبب لها أية أضرار، فبالعكس هي تقوم بعدة وظائف مفيدة 
الدم  في  الموجودة  المعقدة  البروتينات  بهضم  تقوم  فهي  للعلقة 
وتحولها إلى مركبات بسيطة يسهل للعلقة امتصاصها واالستفادة 
وجبة  في  يتوفر  ال  الذي  بي 12  بفيتامين  العلقة  تزود  و  منها 
داخل  الضارة  البكتيريا  من  آخر  نوع  أي  دخول  تمنع  و  الدم 
خالل  الحوصلة  داخل  الدم  تخزين  على  تحافظ  و  العلقة  جسم 
فترة الصيام لمدة 6 أشهر دون أن يتلف وذلك إلفرازها بعض 

اإلنزيمات التي تمنع تلف الدم ويظل بكفاءته.

االستعماالت الطبية للعلق الطبي
تستخدم العلقة للقضاء على االلتهابات و لقد استخدم أطباء أوروبا 
العلقة الطبية منذ حوالي 2000 عام حيث كانوا يستخدمونه أثناء 
الجراحات الطبية ليساعد على تدفق الدم في الشعيرات الدموية 
اما  له.  الجراحة  إجراء  أثناء  المريض  دم  يتجلط  وال  الدقيقة 
الهند فيستخدمونه كبديل للحجامه.و يقوم األطباء الصيادلة  في 
باستخراج مادة العلقين من لعاب العلقة والتي تدخل في صناعة 
أدوية مانعة لتجلط الدم كما تدخل مادة العلقين في صناعة أدوية 
توسيع  أدوية  منها  يستخرج  كما  الوسطي  األذن  التهاب  لعالج 
األوعية الدموية كما تفيد العلقة في توزيع الدم بكفاءة عالية أثناء 

عملية الترقيع بعد استئصال الورم السرطاني من الثدي.

 في عام 1985 وأثناء إجراء أحد أطباء جامعة هارفارد عملية 
جراحة دقيقة في أذن طفل صغير عمره خمس سنوات بعد أن 
حدث قطع عميق بها، واجهه الطبيب مشكلة وهي أن الشعيرات 
يستطيع  ال  وبالتالي  العملية  أثناء  دمها  يتجلط  الدقيقة  الدموية 
ببعضها  يوصلها  لكي  الدموية  الشعيرات  هذه  رؤية  الطبيب 
فاستعان بأحد ديدان العلقة ووضعها على أذن الطفل مكان انسداد 
الشعيرات الدموية فتدفق الدم بها واستطاع توصيل الشعيرات 
الدموية والشرايين ببعضها ونجحت العملية نجاح كبير. ولكن 
تواجه األطباء مشكلة عند استخدام العلقة في الجراحات الطبية 
البكتيريا  تنتقل  المريض  جسم  في  اللعاب  إفراز  أثناء  انه  هو 
الموجودة في حوصلته إلى اإلنسان وهذه البكتيريا رغم فوائدها 
اإلنسان  جسم  حرارة  في  ارتفاع  تسبب  أنها  إال  للعلقة  الكبيرة 
وألم في المعدة ولكن يتغلب األطباء على ذلك بإعطاء المريض 

مضاد حيوي قبل استخدام العلقة في الجراحة.

لحظة تأمل من فضلك

لعاب الدودة وعالج األنسان وصناعة الدواء
حقا يعجز األنسان عن وصف هذا األعجاز للخالق الرب يسوع 
ألكائنات الحية المتناهية في الصغر مقارنة  في ان يجعل من 
باألنسان مصدر ألنقاذ البشرية فقد تنوعت الكائنات الحّية التي 
خلقها الرب يسوع على كوَكب األرض،  في أشكالِها وأحجامها 
قيقة وحيدة الخلّية إلى  وأنواِعها، فتبدأ من الكائنات الحّية الدَّ
اإلنسان الذي هو أعقدها وخلق لكٍل منها بيئٌة ودوٌر في الحياة 
لحياة  اساسيا  مصدرا  الكائنات  من  الكثير  وخلق  الطبيعيَّة 
األنسان َيا لَُعْمِق ِغَنى هللاِ َوِحْكَمِتِه َوِعْلِمِه! َما أَْبَعَد أَْحَكاَمُه َعِن 

اْلَفْحِص َوُطُرَقُه َعِن االْسِتْقَصاِء.
الدودة المخملية )حامالت المخالب(

الغابات وحركتها  المخملية هي حيوان الفقاري  تسكن  الدودة 
بالعكس  الصيد  تستطيع  ال  أنها  يعني  ال  هذا  ولكن  جداً  بطيئة 
تقذف  فهي  فريستها.  على  السيطرة  في  مذهلة  طريقة  فلديها 
فريستها بسائل لزج شفاف تطلقه من جانب فمها وهذا السائل 
الفريسة  حبس  يعني  هذا  للهواءو  مالمسته  بمجرد  يتصلب 
منها  باالقتراب  تقوم  فقط  الحركة وعندها  وجعلها عاجزة عن 
واكلها دون مقاومة. هياكل الديدان المخملية هياكل عظمية مرنه 
مدعومه بضغط السوائل ويطلق عليها هياكل هيدروستاتيكية او 
هياكل مائية وهي شائعة بين الكائنات الحية الالفقارية البسيطة 
الهياكل الهيدروستاتيكية وهي ايضا  أكثر شيوًعا في الكائنات 
الحية البدائية و كما يوحي اسمها فهي تحتوي على مادة مائية 
بمعنى “ماء” ، كونها هيدروستاتيكية تعني أن الهيكل العظمي 
أو العضو ممتلئ بالسوائل كهيكل هيكلي وعلى ذلك  فإنه يمتلك 
القدرة على التأثير على الشكل والحركة ويتضمن الهيكل وحدتين 
العضلية  الطبقات  الجسم.  الطبقات وجدار  ميكانيكيتين: عضلة 
بالداخل.  بالسوائل  المملوء  اللولب  من  وجزء  ودائرية  طولية 
تؤدي تقلصات العضالت الدائرية إلى إطالة جسم الكائن الحي ، 
بينما تؤدي تقلصات العضالت الطولية إلى تقصير جسم الكائن 
الحي. يتركز السائل داخل الكائن الحي بالتساوي بحيث تنتشر 
قوى العضالت في جميع أنحاء الكائن الحي ويمكن أن تستمر 
تغيرات الشكل. الهيكل العظمي الهيدروستاتيكي المقوى حلزونًيا 
نموذجي للهياكل المرنة كما هو الحال في الحيوانات الرخوة. 
الالفقاريات.  في  جًدا  شائعة  الهيدروستاتيكية  العظمية  الهياكل 
مثال شائع هو دودة األرض. أيًضا ، الطبيعة الهيدروستاتيكية 
شائعة في الحياة البحرية مثل قناديل البحر, نجم البحرو و شقائق 
مملوءة  عضلية  حلقات  لها  األرض  ديدان  البحرية.  النعمان 
بالسوائل ، مما يجعل الجسم كله هيدروستاتيكًيا. شقائق النعمان 
هذا  الفم.  حول  وذراعان   ، هيدروستاتيكي  رأس  لها  البحرية 

الهيكل مفيد في التغذية والحركة.

تم وصف ما يقرب من 200 نوع من الديدان المخملية ، على 
الرغم من أن العدد الحقيقي لألنواع من المحتمل أن يكون أكبر 
بوصات(   8 إلى   2.( سم   20 و   0.5 بين  الحيوانات  تنمو  و 
إن  القدم(.  )كعب  األرجل  من  زوًجا   43 و   13 بين  ما  ولها 
كعب القدم الذي يميز الديدان المخملية هو مخروطي الشكل ، 
لها مفاصل. على الرغم من  والتي تكون مجوفة داخلًيا وليس 
 ، األنواع  بين  كبيًرا  اختالًفا  يختلف  أن  يمكن  األقدام  عدد  أن 
إال أن هيكلها متشابه جًدا في األساس حيث يتم توفير الصالبة 
يتم  ما  بواسط  ضغطهم سائل عادة  بميكانيكية هيدروستاتيكيه 
الحصول على المحتويات والحركة بشكل سلبي عن طريق شد 
وتقلص جسم الحيوان بالكامل. ومع ذلك ، يمكن أيًضا تقصير 

كل ساق وثنيها من الداخل عضالت

الديدان المخملية لها الوان  متعددة جميلة من بين البرتقالي أو 
األحمر أو البني ، ولكنه أحياًنا يكون أخضر فاتح أو أزرق أو 

ذهبي أو أبيض ، وأحياًنا منقوش بألوان أخرى 

من  تجعل  وتدريجية  بطيئة  بحركة  المخملية  الديدان  تتحرك 
هي  المخملية  والديدان  مالحظتها  الفريسة  على  الصعب 
مفترسات كمائن ، ال تصطاد إال لياًل حيث تزحف على فرائسها 
، بحركاتها السلسة وبمجرد وصولهم إلى فرائسهم ، يلمسونها 
بلطف شديد بقرون االستشعار الخاصة بهم لتقييم حجمها وقيمتها 
الغذائية ثم ، يتم سحب قرون األستشعار بسرعة لتجنب اكتشاف 
الفريسة لهم وقد يستمر هذا األستكشاف ألكثر من عشر ثوان ، 
حتى تتخذ الدودة المخملية قراًرا بشأن مهاجمة الفريسة ثم تقذف 
الالفقاريات مثل  الفم إلصطياد  لزجة عن طريق  مادة  بسرعة 
الصراصير والعناكب ، وقمل الخشب . ثم تستخدم فكيها لقبض 
الفريسة قبل ضخ اللعاب الهضمي وامتصاص الدواخل المسال. 

البقية ص 12



السنة الرابعة عشر، العدد )343( - اخلميس1 مايو 122021

بصــــــراحة
نعم اهلل اليت كشفتها لنا كورونا 

 مدحت عويضة

من الخطايا الشائعة التي يقع فيها اإلنسان 
القناعة,  وعدم  الرضا  عدم  أو  التذمر  هي 
بل هي السبب الرئيسي في المشاكل العائلية 
وسبب رئيسي لحاالت اإلنفصال والطالق. 
عدم  بسبب  العالم  إلي  دخلت  الخطية  بل 
الرضا وعدم القناعة وطلبا للمزيد من الثمر. 
تحت  تقريبا  منذ سنة ونصف  العالم  يعيش 
كورونا  جانحة  بسبب  إستشنائية  ظروف 
هو الوقت األصعب في تاريخ البشرية في 
علي  كورونا  أثرت  األخيرة.  سنة  السبعين 
كتابة  حتي  فأصيب  صعبة  بطريقة  العالم 
هذه السطور أكثر من مائة وخمسون مليون 
شخص.  ماليين  ثالثة  من  أكثر  وتوفي 
ودخلت كورونا تقريبا كل البالد وكل المدن 

وكل القري بل دخلت تقريبا كل بيوتنا. 

حياتنا  حولت  قد  كورونا  أن  وبالرغم 
لجحيم فلم ينجوا منها أحد فالذي لم يصاب 
نفسي  مرض  لحقه  يكون  قد  بالفيروس 
بسببها أو أثرت علي عمله ودخله أو دراسته 
وعالقاته بالناس. ولكن بالرغم من ذلك فقد 
كشفت لنا عن نعم كثيرة كنا نتمتع بها دون 
أن نقدم شكر هلل علي وجودها في حياتنا.  

تخيل أن مجرد القدرة علي الذهاب لدور 
العبادة هو نعمة في حد ذاته, فلم نعد حتي 
العبادة  دور  في  للصالة  الذهاب  نستطيع 

شبكات  علي  الصلوات  نشاهد  وأصبحنا 
عن  راضي  غير  فينا  واحد  كم  اإلنترنت. 
أفضل  عمل  علي  الحصول  ويتمني  عمله 
للعمل  الذهاب  علي  قادرين  غير  فأصبحنا 
فتذكرنا أن مجرد القدرة علي الذهاب للعمل 

هو نعمة كبيرة مهما كان نوع العمل. 

لم نتخيل يوما أن القدرة علي الذهاب إلي 
المطاعم والمقاهي لمقابلة األصدقاء هو نعمة 
كبيرة إال بعد أن أغلقت المطاعم والمقاهي 
وأصبحنا نتواصل مع األقارب واألصدقاء 
من خالل التليفون ولم نعد نستطيع الذهاب 
لزيارة أقرب الناس لنا. كنا نتخيل أن زيارة 
األهل هو حسنة أو صدقة نقوم بها ألهالينا 
نعلم  نكن  ولم  واألمهات  األباء  وخصوصا 
أن قدرتنا علي زيارتهم هي نعمة من عند 

ربنا. 

لم نكن نتخيل أن الذهاب لممارسة الرياضة 
مع أصدقائنا أنها نعمة كبيرة من هللا لم نقدم 
له الشكر عليها يوما. ولكن بعد أن حرمنا 
منها أدركنا أنها نعمة كبيرة من ربنا. حتي 
ذهاب أوالدنا إلي المدرسة هو نعمة كبيرة 
لم نشعر بها حتي تحول الدراسة ألون لين. 
كنا نظن أن زيارة المرضي هو عمل خير 
نقوم به إلرضاء ضمائرنا وإرضاءا هلل ولم 
هي  المريض  زيارة  علي  القدرة  أن  نعلم 

نعمة من عند هللا. فأصيب أعز ما لنا ولم 
نستطيع زيارتهم ولم نستطيع توديعهم بل 
حتي هم كانوا يطلبون منا عدم زيارتهم. 
لم نستطيع أن نحتضن أغلي الناس لنا في 

مرضهم أو نحتضن أياديهم. 

أو  العزاء  بواجب  القيام  أن  نتخيل  لم 
الذهاب للمدافن لدفن الموتي هو نعمة من 
ربنا. حتي فارقنا أغلي الناس ولم نستطيع 
النظرة  إلقاء  أو  ذويهم  لتعزية  الذهاب 
األخيرة عليهم وتوديعم لمثواهم األخير.  

فلم  حياتنا  كورونا  دمرت  لقد  نعم 
أو  منازلنا  من  الخروج  حتي  نستطع 
الذهاب للعمل أو حتي التسوق عدا السلع 
إقتراب  من  نخاف  أصبحنا  األساسية. 
الناس لنا حتي ونحن نرتدي القناع نحاول 
اإلبتعاد عن الناس بقدر اإلمكان. أصابت 
فاثرت علي مزاجهم  أطفالنا  كورونا كل 
الشكوي  أكثر عصبية ودائمي  واصبحوا 
فتحت  الوقت  نفس  في  ولكن  الملل.  من 
كورونا عيوننا لنري أن هناك نعم كثيرة 
قد انعم بها هللا علينا ولم نكن نشعر بها ولم 
نفكر يوما ان نقدم الشكر عليها إلي هللا بل 
روتينة  مامور  وكأنها  بها  نشعر  نكن  لم 
تعلمنا  لقد  منها.  ُحرمنا  حتي  مضمونة 
درسا عظيما من كورونا هو تقديم الشكر 
هلل علي كل شئ ولو قليل ولو بسيط ولو 
مازلنا  أننا  يارب  الشكر  لك  جدا.  ضئيل 
الكتابة  نستطيع  ومازلنا  الحياة  قيد  علي 
كورونا  أن  بالرغم  قرائنا  مع  والتواصل 
ابقيت  ولكنك  كثيرة  نفوس  حصدت  قد 
اآلن.  حتي  علينا  وحافظت  حياتنا  علي 
لك الشكر يارب ألنك فتحت أعيينا علي 

نعمك الكثيرة التي لم نكن نشعر بها. 

األشجار الساقطة . الديدان المخملية لديها قدرة ملحوظة 
على ضغط نفسها للمرور عبر الممرات الضيقة.

وكم  المطيرة  الغابات  في  المخملية  الدودة  تتواجد 
ذكرنا انها تصطاد في الليل وتم تتبع حركتها بإستخدام 

الألشعة تحت الحمراء 

                     
استخدام األشعة تحت الحمراء في تتبع       تحدد الدودة المخملية طريقها 

عن       الفريسة صرصار الليل ذات 

تحركات الدودة المخملية ألصطياد فريستها     طريق قرون األستشعار 
الطويله            عينان كبيرتان ولكنه من الصعب

حيث تمكنها مخالبها القصيرة والناعمة التحرك  والحساسة 
والتي تستخدمها في عملية      عليه أن يرى ما يدور حوله

في صمت تام                                   التسلل

       

تقترب الدودة المخملية من صرصار الليل وتتعرف عليه 
عند        مهاجمة الدودة المخملية للفريسة

غددتين  من  تقذفها  مادة صمغية  بواسطة  للفريسة  تالمسها 
تحت قرون استشعارها

عندما تتوقف الفريسة 
عن الحركة تقلل 

الدودة

من قذف المادة الصمغية بأكلها وتقوم بأكل

الفريسة

إعداد/د. شاكر اسطفان
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بقعـــــة ضــــوء 
امللك فاروق األول )اجلزء الثاني( 

فاروق عطية

على  األول  فاروق  الملك  استمر 
عرش مصر ستة عشر عاما كانت 
آثارها  تركت  التي  باألحداث  مليئة 

عليه أهمها:

   � المعاهدة البريطانية المصرية 
وقعت  معاهدة  لعام 1936م وهي 
بين  1936م  أغسطس    26 في 
والتي  لندن،  في  ومصر  بريطانيا 
كانت كرد فعل طبيعي بعد تصريح 
28 فبراير سنة 1922م والقاضي 
بإلغاء الحماية البريطانية عن مصر 
وذلك في عهد الملك فؤاد وحكومة 
عبد الخالق ثروت. جاءت المعاهدة 
بوفاة  الحكومة  بيان  إصدار  بعد 
الملك فؤاد وارتقاء إبنه الملك فاروق 
العرش وتعيين مجلس وصاية نظرا 
الوفد  حزب  شكل  ثم  سنه  لصغر 

الوزارة نظرا لفوزه في االنتخابات 
البرلمانية وطلبه بإجراء مفاوضات 
التحفظات  بشأن  بريطانيا  مع 
إنجلترا  حق   �1( وهي:  األربعة 
مصر  في  مواصالتها  تأمين  في 
اإلنجليزي. 2�  الجيش  بقاء  لتبرير 
حق إنجلترا في الدفاع عن مصر. 
األجنبية.  االمتيازات  بقاء   �3
التصرف  في  إنجلترا  حق    �4
الحكومة  ولكن  السودان.(،  في 
الثورات  فقامت  تهربت  البريطانية 
وتألفت جبهة وطنية إلعادة دستور 
1930م  دستور  من  بداًل  1923م 
للتراجع  بريطانيا  اضطرت  ولذلك 
بقيادة  مفاوضات  في  والدخول 
المندوب  المبسون  مايلز  السير 
ومعاونيه  البريطاني  السامي 
المصرية،  المفاوضات  وهيئة 
تكون  أن  إنجلترا  اشترطت  ولقد 
المفاوضات مع كل األحزاب حتى 
األحزاب  جميع  موافقة  تضمن 
وبالفعل شاركت كل األحزاب عدا 
الحزب الوطني الذي رفع شعار )ال 
وبدأت  الجالء(.  بعد  إال  مفاوضة 
قصر  في  القاهرة  في  المفاوضات 

وانتهت  مارس  في2   الزعفران 
أغسطس   26 معاهدة  بوضع 
1936م في لندن .في 23 سبتمبر 
1945م طالبت الحكومة المصرية 
االحتالل  إلنهاء  المعاهدة  بتعديل 
بضم  والسماح  بالكامل،  البريطاني 
السودان لمصر. في أعقاب الحرب 
الوفد  انتصر حزب  الثانية  العالمية 
1950م  البرلمانية  االنتخابات  في 
وألغت المعاهدة من جانب واحد في 

أكتوبر 1951م.

   � حادثة 4 فبراير سنة 1942م: 
أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت 
روميل  بقيادة  األلمانية  القوات 
موجودة في العلمين، وكان الموقف 
باالحتماالت  مشحوًنا  العسكري 
للتقليد  وتبعا  الخطيرة على مصر، 
وزارة  بتشكيل  الخاص  الدستوري 
ترضى عنها غالبية الشعب وقادرة 
علي احكام قبضة الموقف الداخلي، 
الملك  من  البريطاني  السفير  طلب 
وزارة  بتشكيل  التكليف  فاروق 
لمعاهدة  الوالء  على  تحرص 
على  قادرة  وروًحا  نًصا  1936م 

تنفيذها وتحظى بتأييد غالبية الرأي 
العام، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه 
الملك  قام  1942م.  فبراير   3
السياسية  األحزاب  قادة  باستدعاء 
قومية  وزارة  لتشكيل  محاولة  في 
عدا  جميعا  وكانوا  ائتالفية،  أو 
لفكرة  مؤيدين  النحاس  مصطفى 
ألنها  برئاسته،  االئتالفية  الوزارة 
الوفد  حزب  انفراد  دون  تحول 
األغلبية  لهم  أن  خاصة  بالحكم 
المتحدة  المملكة  فطلبت  البرلمانية، 
المبسون  مايلز  السير  سفيرها  من 
أن يلوح باستخدام القوة أمام الملك، 
وفي صباح يوم 4 فبراير 1942م 
الديوان  رئيس  مقابلة  السفير  طلب 
وسلّمه  باشا  حسنين  أحمد  الملكي 
بأنه  فيه  هدده  للملك  موجها  انذارا 
السادسة  الساعة  قبل  يعلن  لم  إذا 
مصطفى  تكليف  تم  قد  أنه  مساًء 
فيجب  الحكومة  بتشكيل  النحاس 
عليه تحّمل تبعات ما يحدث، وكان 
السفير جادا في هذا اإلنذار، وكان 
يُّعد من يعتلي العرش مكانه، وهو 
ولي العهد األمير محمد علي توفيق 
طويلة  لسنوات  يحلم  ظّل  الذي 
أنه  كما  مصر،  عرش  باعتالئه 
سنا،  علي  محمد  أسرة  أفراد  أكبر 
رفض  الوفد  حزب  زعيم  أن  إال 
 4 اليوم  هذا  مساء  وعند  اإلنذار. 
فبراير 1942م توجه السفير ومعه 
بمصر  البريطانية  القوات  قائد 
عدد  ومعهما  ستون«  »الجنرال 
المسلحين  البريطانيين  الضباط  من 
عابدين  قصر  ساحة  بمحاصرة 

الريطانيين  والجنود  بالدبابات 
ودخال إلى مكتب الملك وكان معه 
باشا،  حسنين  أحمد  الديوان  رئيس 
عن  تنازله  وثيقة  أمامة  ووضع 
)نحن  بالوثيقة:  كتب  وقد  العرش، 
تقديًرا  مصر،  ملك  األول  فاروق 
نتنازل  هنا  فإننا  بلدنا  لمصالح  منا 
عن العرش ونتخلى عن أي حق فيه 
كل  عن  ونتنازل  ولذريتنا،  ألنفسنا 
والصالحيات  واالمتيازات  الحقوق 
الجلوس  بحكم  عندنا  كانت  التي 
على العرش، ونحن هنا أيًضا نحل 
لشخصنا.  الوالء  يمين  من  رعايانا 
هذا  في  عابدين  قصر  في  صدر 
1942م(.  فبراير  من  الرابع  اليوم 
الملك  أمام  الورقة  وضعت  عندما 
بالقلم،  يوقع  أن  وكاد  لثواني  تردد 
أحمد  الملكي  الديوان  رئيس  لكن 
العربية  باللغة  تدخل  باشا  حسنين 
الملك  توقف  ثم  شيئا،  له  وقال 
فرصة  »المبسون«  من  وطلب 
مصطفى  ليستدعي  أخيرة  أخرى 
وجوده  وفي  الفور  على  النحاس 
إذا أراد وأن يكلفه على مسمع منه 
بتشكيل الوزارة. سأله المبسون إذا 
أن  يجب  أنه  وبوضوح  يفهم  كان 
النحاس  اختيار  من  الوزارة  تكون 
له  قال  يفهم.  أنه  فأجاب  وحده؟ 
استعداد  على  أنه  المبسون  السير 
يريد  يعطيه فرصة أخرى ألنه  أن 
تكون  قد ال  تعقيدات  تجنيب مصر 

سهلة في هذه الظروف، 
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو تشدد العقوبات علي القيادة املتهورة
قدمت حكومة أونتاريو تشريعا جديدا يوم االثنين 26 أبريل من شأنه أن 
يسحب رخص القيادة ويحجز السيارات لفترة أطول , وقالت وزيرة النقل 
يبعث    ] اونتاريو  ] سالمة حركة سكان  قانون  إن   : كارولين مولروني 
برسالة واضحة الي السائقين وإن الذين يهددون سالمة االخرين ليس لهم 
مكان علي طرقنا – وينص التشريع الجديد علي زيادة فترة حجز السيارات 

من سبعة أيام الي 14 يوما وكذلك زيادة فترة سحب رخصة القيادة الي 30 يوما , كما إنه يفرض تعليقا 
متصاعدا لرخص القيادة يصل الي الحظر مدي الحياة  بعد ادانة السائق للمرة الرابعة , كما ستقع  عقوبات 
وتهمة التسابق  علي من يسيرون بسرعة 40 كيلوا /الساعة اكثر من الحد المعلن للسرعة و االقل من 80 
كيلو / ساعة  . وقالت الحكومة إن جرائم القيادة بتهور قد أخذت في االرتفاع منذ عام 2015 مع ارتفاع 
كبير عام 2020 , وقالت وزيرة النقل ان قلة عدد السيارات في الشوارع بسبب كوفيد – 19شجع المزيد من 
الناس علي القيادة المتهورة وان الشرطة وجهت 796 تهمة قيادة متهورة للسائقين ما بين شهر مارس 2020 
وشهر ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 222% عن نفس الفترة  من عام 2019 , وان السائقين الذين اوقفوا عن 
القيادة ما بين شهر مارس وشهر أغسطس 2020 لهم سابقة او اكثر في القيادة المتهورة خالل الخمس سنوات 
الماضية , وفي مثال أخر تم االبالغ  مؤخرا  عن رجل قاد سيارته بسرعة 170 كيلو / ساعة في منطقة يبلغ 
الحد االقصي للسرعة فيها 80 كيلو /ساعة , هذا وقد رحبت مجموعة اونتاريو للسالمة بالتشريع الجديد وقال 
رئيس المجموعة »أن مستخدمي الطرق والعاملين في مجال تنفيذ االوامر يتعرضون للخطر بشكل يومي , 

وأن مقاطعتنا ستكون اكثر آمانا عندما تسري هذه اللوائح«

السنة الرابعة عشر، العدد )343( - اخلميس1 مايو 142021  كنـــــــدا يف أسبوعني

تتوقع مقاطعة أونتاريو ان يكون مجيع 
البالغني الذين تزيد سنهم عن 18 عاما 
مؤهلني للحصول علي لقاح كوفيد – 19 

حبلول نهاية مايو
ألي  أونتاريو  حكومة  ستسمح   : تورنتو 
واكبر  عاما   55 العمر  من  يبلغ  شخص 
يوم  من  بداية  فايزر  لقاح  علي  بالحصول 
أبريل من خالل 16 صيدلية   الجمعة 30 
, ثمانية منهم في منطقة بييل و8 منها في 

تورنتو  , وتأمل حكومة المقاطعة ان تشهد زيادات في أمدادات اللقاحات 
مما سيسمح  لها بزيادة التشغيل , وبداية من يوم 24 مايو يأمل المسؤولين 
ان يتمكنوا من فتح مواعيد للقاحات في المقاطعة الي فرد يزيد عمره 
عن 18 سنة , وكذا سيتم تطعيم العمال االساسيين الذين ال يستطيعوا 
العمل من منازلهم ويشمل ذلك العاملين في المدارس االبتدائية والثانوية 
والتفتيش  باالنقاذ  يقومون  والذين  للطوارئ  يستجيبون  الذين  والعمال 
مثل إنفاذ القانون والعاملين في مجال رعاية االطفال وعمال الزراعة 
والمزارعون والعاملين في دفن الموتي , ويتوقع المسؤولين الحصول 
علي حوالي 800 الف جرعة من لقاح فايزر في بداية مايو وسترتفع 
الكمية الي 980 الف جرعة اسبوعيا في نهاية شهر مايو .وسوف تجهز 
ثالثة شركات كبيرة عيادات للتطعيم في الموقع اعتبارا من هذا االسبوع 
ويستمر حتى اوائل مايو . وهذه الشركات  هي مابل ليف ومزارع مابل 

لودج وأمازون ..

كندا ترسل 10 ماليني دوالر عرب الصليب االمحر 
اهلندي لدعم اجلهود يف مكافحة كوفيد – 19

أوتاوا : قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن كندا سترسل 10 ماليين 
دوالر عبر الصليب االحمر في الهند لمساعدة نظام الرعاية الصحية المنهك في ذلك البلد علي التعامل مع 
الزيادة الكبيرة في االصابات بكوفيد – 19 وقال ترودو إن هذه االموال ستذهب لتمويل خدمات االسعاف 
وشراء معدات الحماية الشخصية , وإن الوزراء المعنيين علي إتصال بنظرائهم في الهند لمعرفة ما يمكن القيام 
به للمساعدة , وقال ترودو » لقد رأينا جميعا االخبار المفجعة من المستشفيات في الهند التي ال تستطيع مواكبة 
عدد المرضي » وفي وقت سابق تحدث وزير التنمية الدولية جارنو مع نظيره الهندي حول أفضل السبل التي 
يمكن لكندا ان تساعد بها بما في ذلك التبرع بامدادات طبية أضافية – وقالت وزيرة المشتريات أنيتا أناند إنها 
تعمل مع وزير التنمية الدولية علي الخطوات القادمة , هذا وقد التزمت كل من الواليات المتحدة والمملكة 
الصناعي واالوكسجين  التنفس  اللقاحات واجهزة  بالمرض مثل  الصلة  المواد ذات  بارسال  المتحدة وفرنسا 
وغيرها من االمدادات الي الهندد , وأيدت أحزاب المعارضة في كندا أرسال مساعدات الي الهند فقال أيرين 
أوتول زعيم حزب المحافظين الفيدرالي » دعونا نساعد اصدقائنا في الهند وايضا نعمل علي وقف الرحالت 

الدولية حتي نتمكن من التعامل مع فيروس كورونا المتحور»

    نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريالند تعتذر 
للنساء االتي تعرضن للتحرش اجلنسي يف اجليش

تعرضت  أمرأة  لكل  فريالند  كريستيا  الكندي  الوزراء  رئيس  نائبة  أعتذرت 
للتحرش الجنسي أثناء خدمتها في الجيش الكندي , وقالت إنها لم تكن علي علم 

أبدا باالدعاءات الموجهة الي رئيس اركان الدفاع السابق ]الجنرال جوناثان فانس[ وكذلك االدعاءات االخري 
عن  أعربن  االتي  النساء  من  واحدة  برينان  كيلي  الضابطة  وكانت   ] ماكدونالد  آرت  ]االدميرال  خليفته  ضد 
أحباطهن إزاء استمرار سوء السلوك والتحرش الجنسي في القوات المسلحة الكندية ودقت عدة نساء أخريات 
ناقوس الخطر بشأن إنتشار سوء السلوك والتحرش الجنسي في صفوف الجيش , وقالت كريستيا فريالند » 
إنه ال ينبغي أن تتعرض أي أمراة للتحرش الجنسي في مكان عملها وانها تعتذر لكل أمرأة تعرضت للتحرش 
الجنسي اثناء خدمة بلدها » وكانت النساء الضحايا  قد ابلغن امين المظالم العسكرية عام 2018 عن سلوك 
غير الئق من الجنرال جوناثان فانس وأطلع مكتب رئيس الوزراء,  ومكتب وزير الدفاع  , ووزير الدفاع 
نفسه  هارجيت ساجان علي هذه االدعاءات غير ان الوزير رفض االستماع لتفاصيل الشكاوي وجعل موظفيه 
يحيلون المسألة الي البيروقراطيين الذين لم يحققوا في االمر , وظل الجنرال جوناثان فانس في منصبه لمدة 
عامين أخرين , وقد شعر العاملين في القوات المسلحة بالصدمة جراءسماع  هذه االدعاءات واكد ترودو علي 
أن الحكومة تأخذ هذه القضية علي محمل الجد وقالت كريستيا فريالند إنها تؤيد أجراء تحقيق عميق وشامل 
ومستقل في هذه المشكلة واشارت الي ماليين الدوالرات االضافية التي أعلنتها الحكومة في ميزانيتها االخيرة 
للقضاء علي سوء السلوك والتحرش الجنسي في القوات المسلحة الكندية , وقالت أيضا إنها عملت عن قرب 
مع وزير الدفاع هارجيت ساجان وهو يدعم النساء وانها لديها ثقة كبيرة فيه , وإن هذه االنواع من الحوادث 
صعبة وخاصة عندما تكون قضايا سرية , وإنها معجبة جدا بشجاعة النساء الذين تقدموا بشكواهم و يجري االن 
تحقيق في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة ضد الجنرال فانس وقد نفي الجنرال فانس هذه االدعاءات ورفض 
ايضا خليفته االدميرال آرت ماكدونالد الرد علي هذه االدعاءات مشيرا الي التحقيق الجاري والمشورة القانونية.

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

جملس  مدارس منطقة هالتون الكاثوليكية 
يصوت ضد  أقرتاح برفع اعالم الكربياء ] قوس 

قزح[  الذي ميثل املثليني جنسيا

صوت مجلس أمناء مجلس هالتون الكاثوليكية 
الذي   ] قزح  قوس   [ الكبرياء  علم  رفع  ضد 
يمثل المثليين جنسيا  في مدارس هالتون خالل 
شهر يونيو ,  بعد ساعتين من مناقشات طويلة 
كانت مليئة بالمشاحنات والعديد من التعديالت 
المناقشات بعد أن تقدمت واحدة من  , وبدات 
لمجلس  باقتراح  اغنيو  بريندا  وهي  االعضاء 
المدارس الكاثوليكية لرفع علم الكبرياء  خالل 

الكاثوليكية في منطقة هالتون وايضا  المدارس  يونيو في جميع  شهر 
 , باالمان  وتعدها  الفئة  هذه  تطمئن  الفصول  كل  في  ملصقات  وضع 
وايضا تدريب المدرسين علي التعامل مع هذه الفئة واقامت مناسبات 
لتعزيز المساواة واالندماج لهؤالء المثليين , واثارت هذه االقتراحات 
جدال بين العديد من اعضاء المجلس وجاء التصويت في النهاية علي 
رفض رفع علم الكبرياء في المدارس ولكن ] لالسف[  وافق المجلس 
علي االقتراحات االخري , وقالت السيدة ماريا فيلبس التي لديها طفلتان 
في مدرسة كاثوليكية عن رفع علم الكبرياء » ليس من الصواب تعزيز 
]باف[  منظمة  وعلقت   « الكاثوليكي  التعليم  مع  يتعارض  حياة  نمط 
التي تدافع عن حقوق الوالدين في تعليم اطفالهم االمور الجنسية فقالت 
اطفالهم  لها  يرسلون  التي  المدرسة  واالمهات  االباء  يختار  عندما   «
أطفالهم  تعليم  يتم  ان  يتوقعون  فهم   , الكاثوليكية  المدارس  ويختاروا 
التعليم االخالقي الكاثوليكي -وقد فتح مجلس ادارة المدارس الكاثوليكية 
في  منطقة هالتون واالبراشية ] علبة الديدان [ بالموافقة علي اقتراحت 
العضوة بريندا وهذا سيؤدي الي الغاء حقوق الوالدين » , هذا وقد نصح 
اسقف ابراشية المنطقة الكهنة بعدم الحديث عن رفع علم الكبرياء اثناء 
الخدمة في الكنيسة , ولكن بعث نائب االسقف هناك االب كورنيليوس 
بوثيقة  جادل فيها لصالح رفع علم الكبرياء وكان هذا صدمة ازعجت 

االباء في منطقة هالتون

أونتاريو تطلب املساعدة من القوات املسلحة الكندية 
للتعامل مع زيادة املصابني بكوفيد – 19

وافقت الحكومة الكندية علي طلب أونتاريو بارسال افراد من القوات المسلحة الكندية الي المستشفيات المكتظة 
بمرضي كوفيد – 19 وأكدت المحامية العامة سيلفيا جونز ان حكومة أونتاريو طلبت من الحكومة الفيدرالية 
ممرضات متخصصات يستطعن المساعدة في العناية المركزة باالضافة الي موظفين طبيين اخرين , وقالت انه 
تمت الموافقة علي الطلب , واضافت نحن تقدمنا بطلب للحصول علي مساعدات من الموارد البشرية الصحية 
التي يمكن ارسالها الي المقاطعة من داخل القوات المسلحة الكندية ومنظمات الصليب االحمر وتطالب أيضا 
بدعم لوجيستي ودعم تشغيلي في وقت تسعي فيه الي رفع االستجابة للعدد الكبير من االصابات بفيروس كورونا 
, ومن ناحية اخري أعلنت مقاطعة نيوفوند الند انها ارسلت تسعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الي 

أونتاريو للمساعدة في الصحة للمرضي بكوفيد – 19 .



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

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 
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حسن البّنــا )7(

توفيق مرتي مينا

أُفرج عن الشيخ وجماعته بأوامر 
عليا من القصر ,, وتأتى احداث 4 
فبراير 42 ويأتى الوفد الى الحكم.. 
كان الوفد فى هذه االيام يعانى من 
انقسامات تهدده ومن هجمات تتهمه 
االقطاعيين  تسلل  ومن  بالفساد 
بعض  تحالفت  وهكذا  صفوفه  الى 
النحاس  وكان   , البنا  مع  اجنحته 
تدخل  تجاه  ذا حساسية شديدة  باشا 
ألحمد  قال  وقد  السياسة  فى  الدين 
 ) الفتاة  مصر   ( زعيم  حسين 

برنامج  فى  هللا  كلمة  وضع  إن 
سياسى هو شعوذة , لكن الجناح 
الدين  سراج  فؤاد  بقيادة  اليمينى 
كان يميل الى االخوان ليقفوا فى 
انتخابات  وجه الشيوعيين , وفى 
1942 رشح البنا نفسه عن دائرة 
مقابلته  بعد  لكن  االسماعيلية 
للنحاس سحب ترشيحه مقابل: 1 
للجماعة  النشاط  حرية  اطالق   -
بإغالق  الحكومة  من  وعد   –  2
الخمور  بيع  ومنع  البغاء  بيوت 
لكن نهاية عام 42 اغلق النحاس 
مقار االخوان ثم عادت العالقات 
تحالفات  كانت   ,, التحسن  الى 

االخوان دائماً مع من هم فى الخكم 
الوفد  حكومة  أًقيلت  ان  وبعد   ,
برضاء  وحظى  تحالفاته  البنا  غيّر 
الملك عام 46 كما نقل اليه يوسف 
السادات.  انور  من  بتوصية  رشاد 
الوفد  لقد استفاد كغيره من خصوم 
من حادث 4 فبراير ومع تحالفه مع 
انتخابات  حكومات االقليات , وفى 
خمسة  ومعه  نفسه  البنا  رشح   45
من اتباعه وفشلوا جميعاً وقد دفعه 
كل  على  قبضته  تعزيز  الى  ذلك 
ارتفع  وعندما   , الجماعة  مقدرات 
مطالباً  عام 46  عالياً  الثورى  المد 
تحرك  الجامعة  شهدت  بالجالء 
ومظاهرت القوى الوطنية متمثلة فى 
الوفد والشيوعيين من جهة وتحرك 
ورفض  مضاد  اتجاه  فى  االخوان 
البنا ان يشارك فى االضراب العام 
بان  متعلاًل   46 فبراير   21 فى 
انهم  رغم  جاهزين  ليسوا  االخوان 
لالحتفال  جاهزين  بايام  قبلها  كانوا 
بعيد جلوس الملك بإقامة مهرجانات 
كثيرة فى انحاء القطر وشارك البنا 
فى هذه االحتفالت المتحدية لمشاعر 

المصريين جميعاً.

االنظار  صرف  البنا  حاول  وقد   
معلناً  الكبرى  الوطنية  القضية  عن 
استعادة  هى  االساسية  المشكلة  ان 
تعززت  هكذا   ,, الضائعة  الخالفة 
الى  والقصر  البنا  بين  العالقة 
استدعاء  قبل  معه  التشاور  درجة 
الحكومة  لتشكيل  صدقى  اسماعيل 
البنا  يُدعى   47 فبراير  وفى   ,
 , عابدين  بقصر  ملكية  وليمة  الى 
مادية  امتيازات  على  البنا  وحصل 
له )محمد  المقربين  احد  تعيين  وتم 
للمعارف  وزيراً  العشماوى(  حسن 
خالل  من  مالية  معونة  له  وقدمت 

والشئون  المعارف  وزارتى 
بان  الجماعة  وردت  االجتماعية 
من  كل  لمحاربة  جوالتها  جندت 
الخائنة  وسياسته  صدقى  خاصم 
إسم  البنا  على  فاطلق  الوفد  ورد   ,
وشهدت  راسبوتين(  حسن  )الشيخ 
مرة  الول  السياسية  المصادمات 
والقنابل  الرصاص  استخدام 
العسكرية  شبه  المنظمة  والفصائل 
والوفد  االخوان  بين  صدام  ووقع 
 46 يوليو   6 فى  بورسعيد  فى 

الرصاص  فيه  االخوان  استعمل 
قتل  عن  الحادث  واسفر  والقنابل 
بإحراق  قاموا  الذين  الوفديين  احد 
المسجد  وحاصروا  االخوان  دار 
المتواجد فيه البنا الذى استطاع ان 
نصيبهم  الشيوعيون  ونال  يهرب 
من هذه المصادمات , اما مخابرات 
الحكومة  امدت  فقد  االخوان 
بمعلومات مفيدة عن الشيوعيين فى 

الدوائر العمالية والطالبية.

 ومضى االخوان الى ابعد من ذلك 
فقد اثاروا الفتنة الطائفية فقد اقاموا 
حفاًل امام كنيسة مارجرجس وكان 
خطيب االخوان يردد )عندما تؤول 
يسيطر  وعندما  الينا  المياه  شركة 
المسلمون على جميع الشركات فال 
يبقى فيها قبطى واحد( ويصدر احد 
الغزالى  محمد  الشيخ  وهو  قادتهم 
زعماء  اتفاق  )إن  فيه  يقول  كتاباً 
المسلمين والنصارى إبان ثورة 19 
فى  ديانتهم  الجميع  ينسى  ان  على 
سبيل طرد العدو هو اتفاق غريب, 
فى  النصارى  الموظفين  كثرة  وان 
إقصاء  فيه  المصرية  االدارات 

لإلسالم وتغليب غيره عليه.

إنقلب  صدقى  مع  تحالفهم  لكن   
حين ادركوا ان ايامه فى الوزارة قد 
وتحالفوا  بوصلتهم  فتغيرت  انتهت 
باشا(  )النقراشى  الجديد  القادم  مع 
لكن البعض منهم رفض هذا التهج 
ورئيس  فاسد  لملك  يهتف  الذى 
ترفضها  معاهدة  يؤيد  وزارة خائن 
الوطنى  الصف  ويقسم  كلها  مصر 
, وكان االنقسام هو السبيل الوحيد 
فى جماعة تحكمها من اعلى قبضة 
المعارضون  واستند  قوية  واحدة 
عام 45  اخالقية  قضية  الى  للشيخ 

السكرتير  عابدين  الحكيم  عبد  ضد 
العام وزوج شقيقة البنا الذى رفض 
قدمتها  التى  التوفيقية  الحلول  كل 
لجان التحقيق وتمسك بصهره متحدياً 
إجماع مكتب االرشاد ويحصل على 
قرار ببراءة عابدين فيستقيل رئيس 
لجنة التحقيق , كما نشب خالف بين 
الشيخ وصديق عمره احمد السكرى 
الذى يثق فيه بال حدود فقد هاجمه 
السكرى النه فبل معونات مالية من 
االنجليز وبضغط من البنا تم فصل 
التأسيسية  الهيئة  من  السكرى 
منها  كثيرة  استقاالت  ذلك  وتبع 
ونقاء  الجماعة  فى  الثقة  فاهتّزت 
قرر  الذى  الشيخ  وفى  دعوتها 
فكان  الجماعة  قبضته على  احكام 
الجهاز  على  المباشر  اعتماده 
السرى بتدريبه وتوسيعه وتسليحه 
إستعداداً ليوم موعود ناسياً ان اى 
جماعة سياسية واى زعيم سياسى 
تنتهى قيمته الحقيقية عندما يستهلك 
رصيده لدى الجماهير وهنا يصبح 

التخلص من الجماعة سهاًل 

من المصحف الى الديناميت

االول  العدد  افتتاحية  البنا  كتب   
)أنه  فيها  وجاء  النذير  لمجلة 
المسؤلين  كل  الى  بدعوته  سيتوجه 
الى  لجأوا  وإن  آزرهم  اجابوا  فإن 
كل  على  حرب  فنحن  المراوغة 
ال  هيئة  أو  حزب  رئيس  او  زعيم 
تقوم على نصرة االسالم واستعادة 
يدعو  وهو  االسالم(  ومجد  حكم 
يشاركه  والشعر  بالنثر  الجهاد  الى 
عابدين  الحكيم  عبد  بالشعر  الدعوة 

الذى قال:

 لنجرينها دم�����اء ج�����د ثائرة # 
وثورة الحق ال يدرى لها أمد

أو يرجع الشرع دستوراً ألمتنا # 
فليحذر القوم إنى منذر صعدا

كان عام 38 البداية لمرحلة التنفيذ 
والتكوين  التعريف  مرحلة  بعد 
الصالحة  العناصر  باستخالص 
التنفيذ  اما   , الجهاد  اعباء  لحمل 
فهو جهاد وعمل متواصل وامتحان 
وابتالء, فما هو جوهر الجهاد عند 
الشيخ  قّسم  واالجابة:  البنا.  الشيخ 
المسلمين الى اربعة اقسام : مؤمن \

متردد \ نفعى \متحامل , وطبقاً لهذا 
اى مصرى  امام  ليس  فإنه  التقسيم 
إال ان يضع نفسه فى احد موضعين 
إما ان يكون عدواً لالخوان او أخاً 
مسلماً فاالخوان هم جماعة المسلمين 
عليه  والخروج  الشيخ  هو  واالمام 
المسلمين  جماعة  على  خروج  هو 
واى  االسالم  على  خروج  اى 
معارض له من الخوارج فاضربوه 
الشيخ فى دعواه  , ويستند  بالسيف 
الى رصيد كبير من اآليات الكريمة 
استطعتم.......(,,  ما  لهم  )واعدوا 
)كتب عليكم القتال وهو كره لكم( ,, 

)فليقاتل فى سبيل هللا الذين يشترون 
والحديث   ,, باآلخرة(  الدنيا  الحياة 
الشريف )والذى نفسى بيده لوددت 
ثم  أحيا  ثم  هللا  سبيل  فى  أقتل  انى 
أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أُقتل(.

عليه  يردون  الشيخ  خصوم  لكن   
انت  إنما  )فذكر  الكريمة  باآلية 

بمذكر لست عليهم بمسيطر ( وآيات 
اخرى كثيرة بهذا المعنى , والحديث 
فإن  المسلم  تروعوا  )ال  الشريف 

روعة المسلم ظلم عظيم(.

المرجع : د. رفعت السعيد

 1876( جرجس  حبيب  األرشيذياكون   )95(« مقال  بقية 
–1951(« ص 6

عندما ظهرت عقبة إعداد المناهج الدراسية والكتب الدينية قام األستاذ 
حبيب جرجس عام 1909 بوضع كتاباً في ثالثة أجزاء عنوانه »خالصة 
لسنوات  األرثوذكسية«  القبطية  الكنيسة  معتقدات  في  اإليمانية  األصول 
الدراسة االبتدائية األربع. وقد قررت وزارة المعارف تدريس هذا الكتاب 

رسمياً في مدارسها. 

في عام 1907 أصدر مجلة »الكرمة« وقد صدر منها سبعة عشر مجلداً 
الضليع »جبرئيل  القانوني  من  مزيجاً  كانوا  عباقرة  ُكتاب  وجمع حوله 
البارع  والالهوتي  المسيح«،  عبد  »يسي  الُمطلع  والباحث  الطوخي«، 
والواعظ  جرجس«،  »كامل  العظيم  واالجتماعي  سليدس«،  »سمعان 
واألرخن  مرقس«،  »عزيز  النابه  والكاتب  جرجس«،  »قوسه  البليغ 
الكنسي »تكال رزق«، واألديب الكبير »داود غالي«، والقاضي البارع 
»نصيف الطوخي«. لذلك توفرت في مجلة »الكرمة« الحكمة والفلسفة 
والروحانية العميقة والالهوت والتاريخ والتشريع والقانون والعلم والدين، 
وكان هدفه من المجلة أن يتمتع أبناء هللا من ثمار كرمتها المشتهاة. وكما 
يقول قداسة البابا شنوده الثالث: )أنه ألول مرة بدأت هذه المجلة تنشر 
ألسباب  المجلة  توقفت  وغالباً  القديسين.  الكنيسة  آباء  ألقوال  ترجمات 

مالية، إذ كانت تشكل عبئاً مالياً عليه(. 

كتاب  بدايتها  كانت  له ثالثون مؤلفاً  الكنسية صدر  على مدى خدمته 
في  روحية  نظرات  وهي:  األخرى  المؤلفات  توالت  ثم  التقوى«  »سر 
الحياة المسيحية، أسرار الكنيسة السبعة، المبادئ المسيحية األرثوذكسية 
في  األنفس  الكنز  أجزاء(،   3( اإليمانية  األصول  أجزاء(، خالصة   8(
التاريخ األقدس )4 أجزاء(، مارمرقس اإلنجيلي )باالشتراك مع شقيقه 
عقائدية،  وترانيم  أرثوذكسية  أناشيد  المؤمنين،  عزاء  جرجس(،  كامل 
المدرسة  الصغير،  ترانيم  في  الضمير  إنعاش  روحية،  وأناشيد  ترانيم 
روح  األرثوذكسية،  الصخرة  والحاضر،  الماضي  بين  اإلكليريكية 
التضرعات والخوالجي المقدس، الوسائل العملية لإلصالحات القبطية. 

بتأييد ومباركة  بمهمشة،  االكليريكية  الكلية  بإنشاء  اهتمامه  في مجال 
من البابا كيرلس الخامس جال في البالد يدعوا الناس لتأسيس االكليريكية 
انه كانت تسكن  الكثير من األموال ألجل ذلك، من تلك األعمال  فجمع 
بجواره سيدة عاقر عجوز غنية جداً، فأخذ األستاذ حبيب جرجس يحثها 
تدعى  وكانت  التقية  السيدة  من  كان  فما  الخيرية  األعمال  أهمية  على 
أفدنة،  ستة  االكليريكية  الكلية  على  أوقفت  أن  إال  جوهرة«  »خريستا 
وعلى الجمعية الخيرية الكبرى ثالثة أفدنة. كذلك اشترى نحو 365 فداناً 
حتى  مهمشة  بمنطقة  المحيطة  المنازل  اشترى  كما  لالكليريكية،  بالمنيا 
أصبحت مساحة االكليريكية بمهمشة 3088 متراً مربعاً وبني بها مبنى 
جديداً وجهزها باألثاثات، أيضاً بني بها مدرسة العرفاء. أيضاً بني كنيسة 
التاسع  البابا يؤانس  خاصة باالكليريكية، وفي عام 1931 قام بتدشينها 
عشر ومعه األنبا كيرلس مطران أثيوبيا واألنبا أثناسيوس مطران بني 

سويف. 

كان  الذي  1946م  عام  االكليريكية  في  الجامعي  الليلي  القسم  أسس 
وكان  خريجيه  أول  بعد(  فيما  الثالث  شنوده  )البابا  جيد  نظير  األستاذ 
من بين خريجي االكليريكية والذين قاموا بالتدريس بها: سمعان سليدس 
بعد(  فيما  عطية  إبراهيم  )القمص  عطية  راغب  الالهوت(،  )لتدريس 
)لتدريس الالهوت والوعظ(، شنودة عبد السيد )لتدريس اللغة القبطية(، 
المقدس(،  الكتاب  كامل متى )القمص ميخائيل متى فيما بعد( )لتدريس 
جرجس  ميخائيل  المعلم  اليونانية(،  اللغة  )لتدريس  المسيح  عبد  يسي 
البتاتوني )لتدريس األلحان والقداس(. وبعد خدمة باذلة في حب وإعادة 
مقدس  جهاد  رحلة  وبعد  األحد...  ومدارس  االكليريكية  الكلية  تأسيس 
التقي الورع وتلميذ  انتقل هذا األرخن الجليل ورئيس الشمامسة  حقيقي 
البابا كيرلس الخامس، في مساء 21 أغسطس 1951 ومازلنا نتمتع بثمار 

خدمته المباركة التي ترسخت في نفوس تالميذه األوفياء. 



                                      
احلافلة 

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

 - الطرق  كل  تجتاز  مسيرتها،  تواصل  الحافلة 
تبالى  ال  الليل،  ظالم  تخترق   - منها  الواعر  حتى 
التى  األمطار  غزارة  تقاوم  بل  والبروق  بالرعود 
أعاقت األعين عن تبين الطريق. لكن ركاب الحافلة 
قائد  قدرات  من  واثقون  ألنهم  هادئون...مطمئنون 
كل  عبر   - وحافلتهم   - قادهم  طالما  الذى  الحافلة 
وأمان.  بسالم  انتهت  كثيرة  رحالت  فى  الطرق 
البعض  ويفقد  ركابها  بعض  فيتمايل  الحافلة  تهتز 
حالها  الى  األمور  تعود  ثم  للحظات،  اتزانه  اآلخر 
مع انتظامها فى سيرها...تتوقف الحافلة فى احدى 
نحو  ينظر   - متردداً   - أحدهم  يغادرها  المحطات 
يغادر  ثم  وصوله  محطة  بالفعل  أنها  ليتأكد  القائد 
عن  الطريق  يحفظ  أكثر،  يعرف  الحافلة...فالقائد 

ظهر قلب.          

يتلوى  انحناءاته،  تتعدد  الطريق وعورة،   يزداد 
فال تتبين بدايته  كثعبان يحمل فى كل طرف رأساً 
من نهايته، وال تدرى ان كان يدنو منك أوأنه يبتعد 
عنك. تزداد وحشة الظالم فى نفوس الركاب ويفقد 
باألمان.... الشعور  فارقهم  بعدما  صبره  البعض 
يلتفت قائد الحافلة نحوهم يبتسم فى هدوء ويخفض 
الى   - خجل  فى   - الطمأنينة  فتعود  سرعته  من 
نفوسهم. طويل هو الليل اذا ما شعر به المسافر فما 
بعينيه... يراه  مما  أكثر  ومشاعره  بأحاسيسه  يراه 
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محطة  بغير   !!! ثانياً  تتوقف  والحافلة 
وصول تتوقف الحافلة... يحاول ركابها 
 - التوقف...ينظرون  سبب  معرفة 
كالعادة- نحو قائدها، يلتمسون منه نظرة 
ما  على  كل شىء  أن  تخبرهم  لمحة  أو 
اعتقدوا  هكذا  عنهم  مشغول  يرام...لكنه 
وهم يرونه يحدق بعينيه بعيداً فى أعماق 
ظالم الطريق، ينهض فجأة، يغادر مقعد 
العيون  الحافلة.  مغادراً  ويهبط  القيادة 
مغادرته  سر  عن  تتساءل  بالقائد  تتعلق 
فى  ساعته  الى  أحدهم  ينظر  الحافلة، 
غضب فهو يكره أن يتأخر عن مواعيده 
أمامهم  أخيراً  الرؤية  الهامة...تتضح 
ازاحة  يحاول  الحافلة  قائد  يرون  وهم 
الطريق...لماذا  يعترض  ضخماً  حجراً 
يفعل هذا وحده؟ تساءل أحدهم، فلنذهب 
المقعد  فى  الجالس  لمعاونته..قالها 
الحافلة... باب  بفتح  يهم  وهو  األمامى 

وعن  بل  الكالم  عن  فجأة  توقف  لكنه 
الحركة، تجمد فى مكانه للحظات ثم ارتد 
بسرعة الى الخلف وبريق الرعب يغمر 
أنحاء  الرؤوس من كل  عينيه...ارتفعت 
النظرات  وتنتقل  العيون  تتسع  الحافلة 
وترتفع  عين  الى  عين  من  المرتعبة 
همهمات وشهقات الخوف من كل راكبى 
الحافلة وهم يرون وجهاً غريباً شيطانياً 

الحافلة... باب  فتح  اصرار  فى  يحاول 
تتجه العيون تلقائياً نحو القائد فهو وحده 
يزداد  المشهد  لكن  حمايتهم  على  القادر 
قتامة ورعباً عليهم وهم يرون حشداً من 
يحاصرون  الطريق  وقاطعى  اللصوص 
يدعهم  بعد..لن  منه  ينالوا  القائد....لم 
فعل  الينا....قد  الوصول  من  يتمكنون 
باغالقه الحافلة..قالها أحدهم وهو  حسناً 
كان  نفسه....الفشل  يطمئن  أن  يحاول 
الحافلة....ظل  اقتحام  محاولة  مصير 
راكبوها فى أمان...بينما اقتاد اللصوص 
قائدها الى حيث ال يدرى أحد....تعلقت 
هذه  يغمرها  والحزن  بالقائد  العيون 
بعيداً... يأخدونه  المرة....واللصوص 
الواعرة.  األرض  على  جسده  ويجرون 
باب  يفتح  أن  واستطاع  أحدهم  تحمس 
الحافلة...نزل منها وهو يصيح...أتركوه 
كان سمعه  ان  يعرف  األوغاد..ولم  أيها 
أحد...بينما تشجع راكب آخر وأراد أن 
توقف  ثم  خطوات  عدة  فمشى  يتتبعهم 
وعاد الى الحافلة ملتمساً األمان...مازال 
برودة  مفتوحاً...فتسللت  الحافلة  باب 
الليل الى الداخل لتلتقى مع برودة الخوف 
يمضى  العروق.  فى  الدماء  وتتجمد 
الموقف..ال  سيد  والسكون  ثقياًل  الوقت 
أن  أكبر من  فالمشهد  يقوله  أحد ما  يجد 
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عاشوا  الذين  يموتون.  ال  الرجاء  عاشوا  -الذين 
الموت. ضد  حتي  يسندهم  من  لهم  لضعفاء  يسندوا 
تكرسوا  قد  شاكر  لطيف  العظيم  األستاذ  مثل  الذين 

شاهدة  محبتهم  صارت  المحبة  ألعمال 
المحبة األبدية.الذين  تسبقهم حيث مساكن 
أخذوا على عاتقهم الدفاع عن المظلومين 
مصر  في  المسيحيين  من  والمضطهدين 
وبال الشرق له اآلن مسيح يدافع عنه ضد 
الموت ويقيمه ويسكنه مسكن األحياء إلي 

األبد.

-هنيئاً لك أخى الحبيب فقد تحررت من كل القيود. 
البرامج  تركت  منغصات.  بال  حرية  إلى  إنطلقت 
أبواقاً  منه  تأخذ  ذاته.  الحق  قدام  وصرت  الحقوقية 

للسالم والعدل واإلصالح.

-ال ننس شخصك النزيه مع الجميع. تحترم الصغار 
كأنهم كبار وتصادق الكبار كأنك الصغير فتربح الجميع 

بإسم المسيح.

تفهموا  محبتك  وبتأثير  للمسلمين  صديقاً  -صرت 
مظالم األقباط وإستضفتهم في برامجك بشجاعة وقوة 
كأن  بالحق  فيتكلمون  إلى ضمائرهم  قلبك  من  تسرى 

قوة إلهية تسيرهم وصوتاً للعدل يجتذبهم.

كانت  الظلم.بأضواء  بمال  أصدقاء  صنعت  -أنت 
كفيلة أن تتفرغ من خاللها لتعظيم قدرك لكنك جعلتها 
لمجد المسيح وإنصاف شعب هللا والمناداة برفع المظالم 
دون  صنعت  هكذا  مرتكبيها  كان  ومهما  كانت  أينما 

تردد و بال خطوط حمراء فصرت عالمة مضيئة في 
تاريخ العمل القبطى.

-أعرف الكثير مما ينبغي أن يعرفه الجميع لكنني ال 
أدري هل يوافقك أن أمتدح كل شيء أو أعلن ما أعرفه 

أم أترك الرب يشهد لك فهذا أفضل جداً.

لمن تعاملوا معك. إتسع قلبك للكل. كنت  أباً  -كنت 
صديقاً وكسبت المختلفين معاً. كنت رجل سالم فصرت 

في مسكن الراحة والسالم.

الصديق  أيها  ثقافتك  أغزر  ما   -
هدف  ولكتبك  الكثير  كتبت  الحبيب. 
مماثل لبرامجك التليفزيونية. كنت تشهد 
قادرا  وكنت  سطورك.  كل  في  بالحق 
عظيم  كمفكر  المفكرين  مجاراة  على 
بيننا. كنت وستظل مركزاً للتنوير وفكراً 

ال يهزمه الزمن وال يشيخ كالجسد.

-كنت متضعا حين تطلب من األقل منك أن يراجع 
كتبك قبل إصدارها. وترضي بتصحيحاته كأنك غير 
المشهد  تأخذ  لم  النفوذ.  ال  القلوب  تكسب  بها.  عالم 
لحسابك بل لحساب المسيح ومجده فصرت أغني مما 
سبق. أنفقت مما عندك قوارير طيب كثيرة تحت أقدام 

أخوة المسيح الصغار فربحت شهادة من الكثيرين.

لشخصك  سالم  لكلماتك.  سالم  لروحك.  سالم 
الجميل.سالم من أخيك و صديقك الحبيب. سالم حتي 
نلتقي بسالم. وعزاء ألسرتك الرقيقة وزوجتك األمينة 
المحبة. وكل أوالدك وأحفادك. ألنك جئت للحياة علي 
مخلوق  فأنت  الفردوس  في  للحياة  ومضيت  األرض 
للحياة وقد إستثمرت وزناتك بأمانة ومحبة وقوة. لذلك 
والكلمة  المؤثر  والصوت  الحسن  الصيت  إستحققت 
الرب نفسك فى فردوس  لينيح  لها ميزان ذهب.  التى 

النعيم دكتور لطيف شاكر المحب والمحبوب.

الحزينة  المشاعر  كلمات....تختلط  تحتويه 
حقيقة  اليقين  وجه  على  يعرف  أحد  فال 
هو  أم  القائد؟  على  أحزن  الحزينة  مشاعره 
حزن على مصير مجهول بعد غياب القائد؟ 
الحافلة...اال  منتصف  من  يرتفع صوت  ثم 
يوجد بيننا من يقود الحافلة؟...طالعه البعض 
أخر  بعض  تساءل  واستنكار..بينما  بغضب 
على استحياء...ولم ال ؟ أما البعض األخير 
وفى  للقدر  أمره  مسلماً  يأس  فى  فاستكان 
القيادة... عجلة  من  احد  يقترب  لم  النهاية 
ولم تتحرك الحافلة بعد غياب قائدها. غفلت 
البرودة  ومازالت  وحزناً  ارهاقاً  العيون 
تسرى داخل الحافلة رغم اغالق بابها مرة 
أخرى...ثم تتسلل وتتمكن من أجساد ونفوس 
ثم  النوم  البعض  يحاول  هذا  ومع  الجميع.. 
بعد دقائق يفيق ويتمنى من داخله ان يكون 
كل ما يراه ويعيشه اآلن هو مجرد كابوس.                 

الجميع  يتنبه  األولى  الفجر  خيوط  مع   
يُفتح...ارتفعت  وهو  الحافلة  باب  لصوت 
الرؤوس بين االمل والهلع تعاين فى قلق...
ثم اطل عليهم وجه يعرفونه جيداً...وجه بدد 
المشرق  القائد  الليل...وجه  ظالم  باشراقته 
دائماً...لكنه اآلن يبدو أكثر اشراقاً رغم بقايا 
الدماء التى سالت على وجهه....دقت القلوب 
بفرح غير مسبوق..فهموا انه قد حطم شوكة 
اللصوص،ادركوا ان الوجه الشيطانى الذى 
حاول اقتحام الحافلة لم يعد له قوة او سلطان 
عليهم ، غمرهم الخجل للحظات لعدم ثقتهم 
ان  قبل  قدرته  فى  وتشككهم  قائدهم  فى 
تنهمر دموع السعادة بعد النجاة....عاد القائد 
فى  الحافلة  توقفت  ان  بعد  القيادة  مقعد  الى 
بها  وانطلق  المحرك  أدار  فاصلة،  لحظات 
وبراكبيها، صار الطريق أكثر سالسة...فلم 
الحافلة....لم  راكبى  بين  مكاناً  للخوف  يعد 
بالخوف  احد  يشعر  لم  الطريق موحشاً  يعد 

فقد تبدد الظالم....ولم يعد هناك ليل.
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المال ، وال  المال فهو ال يرى اى شىء سوى    اما الذي يخدم 
يقف في طريق محبته وخدمته أي أعتبار أجتماعي أو أنساني أو 
أخالقي، ومن أجل المال فأن هذا االنسان مستعد للتنكر لكل القيم 
والمبادئ التي تنظم العالقه بين البشر أو بين البشر وهللا. أما من 
يخدم بالمال فأنه ينظر للمال كونه وسيلة لتأمين قوته وقوت عائلته 
اليومي ، وهو ينظر الى المال كونه عطية من هللا.... طبعا... األخ 
مستريح.... والست ام. عبده... مستريحه المنوفيه.... بيعرفوا... 
الشديد.  البشر.  وبييستغلوا.... حب  ده...  الوتر  علي  فعال  يلعبوا 
كمان...  هما  لحبهم.  باالضافه.....  بالتأكيد...  طبعا  ده  للمال.... 
والجري.  المال....  حب  من  بقي.  يحمينا.  للمال.....ربنا  الشديد 
وراه... عشان مايجيش اليوم. اللي نفضل. نجري. ورا نصاب.... 
وندور...  بنلف.....  دايخين..  واحنا.  ونجري...  بنلهث  واحنا 
بيه  بدأنا  اللي.  السؤال  نقابله....  واحد  كل  بحرقه....  ونسال... 

موضوعنا.... » آم عبده..... فين »« ؟؟ !!!! 

 يال بسرعه قوموا ندور... ونشوف راحت فين 

خدت فلوسي وقالت باي.... سابت قلبي حزين 

وكل مااقول عاوز أرباح....تعمل ودنها طين 

هي تربي فراخ وتسمن.... وانا بعجن في عجين 

وساعات برضه تكون نصبايه... حتي بآاسم الدين 

وان قلت لهم فين الرحمه..... فين البني ادمين 

يطلع. واحد تاني وينصب.... ادعوا. معايا امين 

نعرف فعال قيمة المال..... بس بعقل رزين 
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فرد  فوريا،  تصرفه  يكون  أن  يجب  وعليه 
عليه مرة أخرى أنه بستوعب أن ضرورات 
بالده  مصلحة  وعلى  شرفه  على  محافظته 

تقتضي أن يستدعي النحاس فوًرا.

نوفمبر   15 في  القصاصين:  حادث   �    
فاروق  الملك  تعرض  عصرا  1943م 
هتلر(  له  أهداها  )التي  سيارته  الصطدام 
قادما  كبيرة  بسرعة  بنفسه  يقودها  كان  التي 
من رحلة صيد بط قرب ترعة االسماعيلية، 
قادمة  إنجليزية  عسكرية  مقطورة  بسيارة 
المقطورة  انحرفت  وقد  غازي  بني  من 
االنجليزية يسارا فجأة وسدت الطريق أمامه 
لكي تدخل المعسكر، وقام الملك باالنحراف 
واصطدمت  الترعة،  في  السقوط  لتفادي 
عجالتها  وطارت  بسيارته  المقطورة  مقدمة 
اإلمامية وحطمت الباب األمامي ووقع الملك 
فاروق وسط الطريق، وقع الحادث أمام بوابة 
وكاد   ،140 رقم  الهندسية  المنشآت  معسكر 
يودي بحياة الملك. تم نقله إلى داخل المعسكر 
الطبيب  انصراف  )بعد  قال  ولكنه  إلسعافه 
وفهم  هؤالء،  من  شيئا  أريد  ال  اإلنجليزي(: 
المرافقون مغزى كالم الملك وحملته السيارة 
المصري  العسكري  المستشفى  إلى  الملكية 
الطبيبة  وقامت  القصاصين  في  القريب 
وأشار  والبطن  الصدر  بفحص  اإلنجليزية 
كسر  عندي  وقال:  األلم  موضع  إلى  الملك 
ألمه  البطن ورغم  أسفل  الحوض  في عظمة 
الشديد كان سعيدا حينما شاهد ضباطاً وجنودا 
مصريين من الجيش المرابط في المنطقة وقد 
أسرعوا من تلقاء أنفسهم وأحاطوا بالمستشفى 
وحضر  الملكي  القصر  إبالغ  وتم  لحراسته 
من  بالطائرة  باشا  إبراهيم  علي  الجراح 
اإلنجليز  الجراحين  كبار  أحد  وكان  القاهرة 
قد عرض إجراء العملية بصفة عاجلة ولكن 
رغم  المصري  الجراح  انتظار  فضل  الملك 
الخبر  انتشر  ما  وسرعان  إصابته،  خطورة 
في أرجاء مصر وزحفت الجماهير باأللوف 
طوال  القصاصين  بمستشفى  وأحاطت 
التي  الخطيرة  الجراحة  بعد  به  الملك  إقامة 
بأن  شائعات  آثارها، وسرت  من  يعاني  ظل 
الحادث كان مدبرا للتخلص من الملك فاروق 
السفير  وبين  بينه  الحاد  الخالف  تفاقم  بسبب 
البريطاني )السير مايلز المبسون( بعد حادث 
4 فبراير وحصار الدبابات البريطانية لقصر 
عابدين ولكن الملك نجا بأعجوبة وتجلى مدى 

حب الشعب له وقتها.

   �� حريق القاهرة: في 26 يناير 1952م، 
أحرق مجهولون مدينة القاهرة، مما أدى إلى 
استقالة وزارة الوفد ذات الشعبية الجماهيرية 
الذين  الضباط  مجموعة  قيام  ثم  الكبيرة، 
جمال  بقيادة  األحرار  أنفسهم  على  أطلقوا 
الملك  وإبعاد  الحكم  نظام  بقلب  الناصر  عبد 
العام  البالد في 23 يوليو من  فاروق خارج 
نفسه. ورغم مرور قرابة 70 عاما على هذه 
كانت  مجهوال.  الفاعل  يزال  فال  الجريمة، 
إلى  االتهام  أصابع  وجهت  اإلشاعات  بعض 
الملك فاروق واإلنجليز، وحتى أحمد حسين 
اإلخوان  وجماعة  االشتراكي  الحزب  رئيس 
المسلمين، وربما حركة الضباط أيضا بتدبير 
الحريق، إال أن تحقيقات رجال األمن - سواء 
أيا  تؤكد  لم   - بعده  أو  يوليو  انقالب   قبل 
األحداث  تسلسل  وكان  اإلشاعات.  هذه  من 

كالتالي:

   في مساء 8 أكتوبر 1951م، أعلن مصطفى 
إلغاء معاهدة  النحاس باشا، رئيس الوزراء، 
ووضعت  وبريطانيا،  مصر  بين  1936م 
حكومته قرارها موضع التنفيذ، فألغت جميع 
للسلطات  ممنوحة  كانت  التي  اإلعفاءات 
المعاهدة،  بمقتضى  البريطانية  العسكرية 
والتي تشمل الرسوم الجمركية على المهمات 
والرسوم  التموين  ومواد  والعتاد  واألسلحة 
المستحقة على مرور سفن القوات البريطانية 
الوفد  حكومة  شجعت  كما  السويس.  بقناة 
ضد  المقاومة  تنظيم  في  الشعبية  الحركات 

القوات البريطانية الموجودة بمنطقة القناة.

عمليات  كانت   ،1952 يناير   25 وفي 
المجموعات الفدائية ضد القوات البريطانية قد 
ازدادت، فقامت القوات البريطانية بمحاصرة 
اإلسماعيلية،  بمدينة  الموجود  البوليس  قسم 
سالحهم  تسليم  البوليس  قوات  من  وطلبت 
القاهرة.  مدينة  إلى  المنطقة  من  واالنسحاب 
سراج  فؤاد   - المصري  الداخلية  وزير  لكن 
اإلنذار  قبول  بعدم  أوامره  أصدر   - الدين 
رجال  فقاوم  طلقة،  آخر  حتى  والمقاومة 
وسقط  البريطاني،  الجيش  هجمات  البوليس 
سبعين  على  يزيد  وما  قتيال  خمسون  منهم 

جريحا.

   عندما شاع خبر هذه المعركة في القاهرة 
من  موجة  كله  المصري  الشعب  عمت 
الغضب، وفي الساعة السادسة من صباح 26 
بتمرد  األقاليم  نظام  بلوكات  جنود  قام  يناير 
عن  وامتنعوا  العباسية،  بمنطقة  ثكناتهم  في 
وعند  النظام.  بحفظ  الخاصة  بمهامهم  القيام 
المدارس  طالب  مظاهرات  تجمعت  الظهر 
الثانوية في ميدان األوبرا بوسط القاهرة، قبل 
التوجه إلى جامعة القاهرة، لالحتجاج على ما 
جرى باإلسماعيلية. سارت مظاهرة الطالب 
في درب الجماميز وشارع محمد علي، حتى 
األوبرا.  ميدان  ثم  العتبة  ميدان  إلى  وصلت 
الثالثينات  في  الرجال  ببعض  فوجنوا  عندئذ 
من العمر، جاءوا بسيارة نقل مفتوحة أخرجوا 

منها صفائح من البنزين

فيه  بديعة وأشعلوا  مبنى كازينو  أفرغوه في 
إلى  بسيارتهم  انتقلوا  ما  وسرعان  النيران. 
أشعلوا  حيث  الميدان،  من  اآلخر  الجانب 
انفضت  ذلك  بعد  شبرد.  فندق  في  النيران 
المظاهرة وسادت الفوضى، وانضم الغوغاء 
واجهات  يحطمون  وصاروا  المسيرة،  إلى 
المحالت العامة، ويسرقون ما بها. وفي ذلك 
من  الكثير  النيران  التهمت  المشؤوم  اليوم 
القاهرة، من فنادق  العامة في وسط  األماكن 

وسينمات ومحالت تجارية ومكاتب.

   أسفر الحريق عن مقتل 26 شخًصا وبلغ 
 552 والكسور  بالحروق  المصابين  عدد 
إلى تشريد عدة آالف من  أدى  شخًصا، كما 
وليلتها  احترقت،  التي  المنشآت  في  العاملين 
اجتمع مجلس الوزراء وقرر مواجهة الموقف 
بإعالن األحكام العرفية في جميع أنحاء البالد 
ووقف الدراسة في المدارس والجامعات إلى 
أجل غير مسمى. وتم تعيين مصطفى النحاس 

باشا حاكًما عسكرًيا عاًما.

   أجمعت المصادر الرسمية وشهود العيان 
على أن الحادث كان مدبًرا وأن المجموعات 
عاٍل  مستوى  على  كانت  بتنفيذه  قامت  التي 
من التدريب والمهارة، فقد اتضح أنهم كانوا 
إلشعال  الوسائل  بأسرع  جيدة  معرفة  على 
عالية  درجة  على  كانوا  وأنهم  الحرائق، 
التي  العمليات  تنفيذ  في  والسرعة  الدقة  من 
أدوات  معهم  يحملون  كانوا  كما  بها،  ُكلِّفوا 
إستيلين لصهر  المغلقة ومواقد  األبواب  لفتح 
الحواجز الصلبة على النوافذ واألبواب، وقد 
عملياتهم  لتنفيذ  سيارة   30 نحو  استخدموا 
في وقت قياسي، كما أن اختيار التوقيت يعد 
والتخطيط  التنظيم  دقة  مدى  آخر على  دلياًل 
العناصر  هذه  اختارت  فقد  العمليات،  لتلك 
المكاتب  تكون  حيث  السبت  يوم  ظهر  بعد 
والمحالت الكبرى مغلقة بمناسبة عطلة نهاية 
بعد  مغلقة  السينما  دور  وتكون  األسبوع، 

الحفلة الصباحية.

   ينحصر االتهام بين الملك واإلنجليز ولكل 
منهما مصلحته فى ذلك، فهما أرادا التخلص 
أرقاً  لهما  سببت  التى  الوطنية  الحكومة  من 
النحاس  يتزعمها  والتى  عامين،  مدى  على 
وبأسلوب  احترافى،  بشكل  تم  الحريق  باشا. 
وبكل  المواقع،  مختلف  فى  تقريباً  واحد 
على  عديدون،  المصلحة  أصحاب  المقاييس 
نظام  لقلب  الضباط  وحركة  اإلخوان  رأسهم 
الحكم وكل القوى الرجعية التى سعت لتدمير 

الوطن.
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على  اإلبقاء  عن  باهظة  تكاليف  تترتب 
وجود عسكري: فالجيش ال يزال يتكبد ضحايا 
يومية،  شبه  بصورة  صفوفه  في  وإصابات 
المعاناة  تحت وطأة  المحافظة  ويرزح سكان 
بصفوف  االلتحاق  إلى  ينجّروا  أن  ويمكن 
نحٍو  على  المتشددون  ويتسلل  المتشددين، 
هجمات  ويشنّون  الرئيسي  البر  إلى  متقّطع 

عليه.

المسلحة  القوات  أداء  أن  فيه  مما ال شك   
المصرية في شمال سيناء كشف عن تحديات 
تكتيكية وعمالنية في الميدان، ولكن تحديات 
دون  حالت  عّدة  أساسية  ومؤسسية  سياسية 
لتحقيق  استراتيجية  تنفيذ  من  الجيش  تمّكن 
أهدافه المعلنة. ومن هذه األسباب أن القرارات 
االستراتيجية تُتَّخذ، بحسب ما تفرضه هيكلية 
في  المسؤولين  جانب  من  المصري،  الجيش 
القاهرة )مع مساهمة قليلة من القيادة الميدانية(، 
القادة  عهدة  في  هي  التكتيكية  القرارات  فيما 
الحرب  نحو  هة  موجَّ هرميٍة  في  الميدانيين 
التقليدية، بداًل من أن تكون للجيش هيكلية أقل 
مركزية تتّسم بفعالية أكبر في محاربة التمرد 
الخاصة  للعمليات  لقيادة مشتركة  ، ال وجود 
قادرة على مواجهة التهديد بطريقة ديناميكية 
لذلك، فإن قوات  وإنجاز مهام مستقلة، وتبعاً 
المشاة النخبوية ضمن الوحدات النظامية هي 
التي تتولى عموماً تنفيذ العمليات الخاصة. لقد 
نّص مرسوم رئاسي صادر في عام 2015 
على إنشاء قيادة موّحدة للمنطقة الواقعة شرق 
قناة السويس على أن تضم الفرقَتين الميدانيتين 
الثانية والثالثة، ولكنه لم يُحدث تغييراً جوهرياً 
في سلطة صنع القرارات االستراتيجية بعيداً 
من القاهرة، ولم يُقّدم قيادة أكثر مرونة. غالب 
الظن أن ذلك كان ليثير اعتراضاً من القيادات 
وأن  سيما  ال  بسلطتها،  المتمّسكة  التقليدية 
المناصب القريبة من مستوى المجلس األعلى 
سياسية  منافع  مع  تترافق  المسلحة  للقوات 
واقتصادية كبيرة فضاًل عن الرتبة والتراتبية 
وضع  فإن  السياسية،  الناحية  من  القيادية 
استراتيجية لمحاربة التمرد على نحٍو فّعال في 
التدقيق  الحكومة  من  يقتضي  الطويل  المدى 
على  المتشددين  وقدرة  التهديد  جذور  في 
على  ويتطلب  قوتهم؛  وتفعيل  بنجاح  التجنيد 
األرجح اعتماد استراتيجية أكثر شمواًل تنطلق 
من الوقائع على األرض، ما يستوجب مقاربة 
على  والصلبة  الناعمة  القوَتين  على  قائمة 
السواء. ولكن اإلقرار بأي مظهر من مظاهر 
سياسياً  بالمخاطر  محفوفة  خطوة  هو  التظلّم 
في نظر الحكومة التي ترى في االنفتاح تهديداً 
لسلطتها؛ وقد بّرر الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بنفسه اإلجراءات غير الديمقراطية معتبراً أنها 
ضرورية لمكافحة اإلرهاب في غياب مقاربة 
الحكومة،  مكّونات  لمختلف  وشاملة  راسخة 
إجراءات  على  القائمة  االستراتيجية  كشفت 
مشّددة، في بعض األحيان، عن مجهود حقيقي 
حل  إلى  والتطلع  اإلرهابية  الشبكات  لتفكيك 
مستداماً.  يكن  لم  نطاقها  ولكن  حسماً،  أكثر 
الشاملة  "العملية  إطالق  من  أشهر  ستة  فبعد 
على  القوات  نشر  تضمنت  والتي  سيناء"، 
والصحراء  سيناء  من  كل  في  واسع  نطاق 
الغربية )فضاًل عن نشر أعداد أقل من القوات 
حملة  بدأت  السويس(،  قناة  من  مقربة  على 
الجيش باالنكفاء، وعلى الفور تقريباً ارتفعت 
لجأ  وهكذا  سيناء  شمال  في  الهجمات  وتيرة 
الجيش مراراً وتكراراً إلى االحتواء، والدليل 
على  للسيطرة  بُِذلت  التي  الجهود  ذلك  على 
حركة الدخول إلى شمال سيناء والخروج منه 
والتنّقل ضمنه، من خالل إقامة حواجز تفتيش 
إذا  إال  المحافظة  زيارة  من  األشخاص  تمنع 
قّدموا إثباتاً على إقامتهم فيها؛ وإنشاء حواجز 
تفتيش عسكرية داخلية شبه دائمة في مختلف 
ال  تجوال،  حظر  وفرض  المحافظة؛  أنحاء 
سيما في الجزء الشرقي من المحافظة؛ وبناء 
جدران عازلة عند الحدود مع غزة. وأنشأت 

القوات المسلحة المصرية أيضاً منطقة عازلة 
عند الحدود مع غزة – ما أثار انتقادات من 
بسبب  والسكان  الحقوقية  المجموعات  جانب 
وتدمير  النطاق  الواسع  القسري  التهجير 
المنازل – وأغرقت بالمياه األنفاق المستخَدمة 
في الحركة غير الشرعية لألشخاص والسلع. 
وكان الهدف من استراتيجيات التدمير والحرق 
تقليص قدرات المتشددين وتعطيل لوجستياتهم 
وإمداداتهم، ما أسفر عن مقتل اآلالف منذ عام 
لم  ولكنها  ومالجئ،  معدات  وتدمير   2013
لقد  عَرضية  بصورة  سوى  القادة  تستهدف 
في  كبيراً  حققت االستراتيجية الراهنة نجاحاً 
التخفيف من حدة التهديد بعدما بلغ ذروته في 
إلى حد ما من حصر  عام 2015، وتمّكنت 
التهديد في شمال سيناء. من الواضح أن قدرة 
النطاق  واسعة  هجمات  شن  على  المتشددين 
تراجعت منذ النجاح الذي حققوه لفترة وجيزة 
على  السيطرة  خالل  من   2015 يوليو  في 
وسط مدينة الشيخ زويد؛ وقد زعمت القوات 
الرسمية،  للبيانات  وفقاً  المصرية،  المسلحة 
للتنظيم  تابعين  مقاتل  مئة  نحو  قتلت  أنها 
الصدامات  في  اإلسالمية  الدولة  المسّمى 
والهجمات الجوية. اليوم، انحسرت الهجمات 
التي يشنّها المقاتلون بصورة عامة في مصر: 
و2016   2015 السنتان  شهدت  حين  ففي 
أرجاء  مختلف  في  متواصاًل  سياسياً  عنفاً 
طابع  لها  كان  متقطعة  هجمات  مع  البالد، 
ل سوى  مذهبي أو استهدفت المدنيين، لم يُسجَّ
عدد قليل من الهجمات خارج المنطقة الواقعة 
شمال سيناء منذ يناير 2018. ولكن األهداف 
المعلنة لحملة مكافحة اإلرهاب، والتي تحظى 
بأهداف  مرتبطة  ليست  وهي  واسعة  بدعاية 
نحٍو  على  تُقرأ  ملموسة،  زمنية  جداول  أو 
السياسية  بأنها جزء من االستراتيجية  أفضل 
الهواجس  تهدئة  العسكرية من أجل  للحكومة 
البالد  في  للمسؤولين  الدعم  وتأمين  العامة 
وسط المخاوف من التهديد اإلرهابي لم يختِف 
ولو  المتشددون،  استمر  فقد  تماماً.  التهديد 
والمصالح  الجنود  استهداف  في  أقل،  بوتيرة 
انقطاع  العسكرية في شمال سيناء، من دون 
شهد  اإلسالمية،  الدولة  لمزاعم  وفقاً  تقريباً. 
وثالثين  تسعة  تاريخه،  حتى   ،2020 العام 
وثالثين  خمسة  مقتل  عن  أسفر  ما  هجوماً، 
وإصابة  بتواطؤهم،  يشتبهون  ومدنياً  جندياً 
وتتوّزع  بجروح.  آخرين  وعشرين  خمسة 
هذه الهجمات على مساحة جغرافية تمتّد من 
بير العبد، على مسافة أقل من 50 كيلومترا 
شرق قناة السويس، إلى رفح عند الحدود مع 
منتظم،  نحٍو  على  الهجمات،  تستهدف  غزة. 
حواجز التفتيش التي يشّغلها مجنّدون إلزامياً، 
إلى وقوع ضحايا في صفوف  وتؤّدي أحياناً 
الهجمات  أسفرت  العام،  وهذا  الضباط. 
باألدوات المتفّجرة المرتجلة عن مقتل المقدم 
المقصود،  عبد  شحاتة  أحمد  حرب  أركان 
قائد  عبيدو،  مصطفى  حرب  أركان  والعميد 
اللواء 134 مشاة التابع للجيش الثاني الميداني 
الذي يقع شمال سيناء ضمن مناطق انتشاره 
يكشف الرد على مقتل عبيدو سمة أخرى في 
بغض  سيناء:  شمال  في  المصرية  المقاربة 
عدٌد  االستراتيجي،  التخطيط  عن  النظر 
فعل.  رد  عن  عبارة  هو  العمليات  من  كبير 
إلى  المصرية  المسلحة  القوات  أشارت  وقد 
أنها قتلت عشرة مقاتلين بعد مصرع عبيدو، 
وحتى الحمالت الكبرى، على غرار العملية 
فقد  انتقامية.  تكون  ما  غالباً  سيناء،  الشاملة 
الهجوم  على  رداً  العملية  هذه  الجيش  أطلق 
مقتل  عن  أسفر  الذي  الروضة  مسجد  على 
311 شخصاً. لقد أعلن الجيش المصري عن 
ُوِجدت،  إن  البارزة،  العمليات  من  قليل  عدد 
استراتيجية  لتطبيق  إلى مجهود  تؤّشر  والتي 
لم  نطاقها،  في  الزيادة  خال  وفيما  واضحة، 
تتغيّر العمليات بطريقة تشي بحدوث تحوالت 
منذ  المستمر  النزاع  امتداد  على  استراتيجية 

سنوات.

بين  رحاه  الدائر  الصراع  ان  نري  وهكذا 
الجيش والعناصر اإلرهابية لم يحسم بعد.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

املكمالت الغذائية وكوفيد 19
 منذ ان ظهر وباء كورونا في مقاطعة ووهان 
الصينية والعالم كله انقلب رأسا على عقب لما سببه 

بشرية  خسائر  من  الفيروس 
عالوة  كبيرة  واقتصادية 
االجتماعية  االمراض  على 
التباعد  بسبب  نشأت  التي 
االجتماعى والعزلة الشديدة، 
على  يعكفون  بدأوا  والعلماء 
البحث في مكونات الفيروس 

وكيف يصيب االنسان ويقضى عليه، وأيضا على 
اإلجابة على السؤال لماذا يصاب البعض بصورة 
يصاب  اآلخر  والبعض  الوفاة  الى  تؤدى  عنيفة 

ويمكن القول انه ال يدرى باإلصابة.
معرفة  محاولة  هي  األبحاث  هذه  ومن ضمن 
الدم  في  الغذائية  المواد  نسبة  بين  العالقة 
واالصابة بفيروس كورونا، فمن المعروف سابقا 
العناصر  كل  على  المحتوى  الجيد  الغذاء  ان 
الغذائية  بالمكمالت  الفجوة  سد  ومحاولة  الغذائية 
مقاوم  سليم  مناعى  جهاز  وجود  على  يساعد 
ان  السابقة  نعلم من األبحاث  للفيروسات، ونحن 
من  الوقاية  في  تساعد  الغذائية  المكمالت  بعض 
الفيروسات عموما، ولكن على وجه الخصوص 
األبحاث  أثبتت  وهل  كورونا؟  مع  الحال  هو  ما 
الحديثة أي عالقة بين المكمالت الغذائية ومرض 
كورونا؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه بموجب كل 

األبحاث الحديثة.
ومعدن   C,D فيتامين  على  تركز  واألبحاث 

الزنك والسيلينيوم.
فيتامين C معروف بانه مضاد لألكسدة ومقوم 
التي  الحديثة  لألبحاث  وطبقا  المناعة،  لجهاز 
نشرت في المجالت الطبية وتم قبولها في ديسمبر 
مرض  حدة  من  وتخفيف  لمنع  نافع  انه   2020
في  غذائى  كمكمل  يستخدمه  والبعض  كورونا، 
غرف العناية المركزة وهذا يتم عن طريق الحقن 

في الوريد بكمية كبيرة.
السابقة  األبحاث  على  الضوء  تسليط  ان  كما 
اظهر ان فيتامين C بجرعة عالية 2-8 جم يمكن 
ان يقلل من حدوث المرض وأيضا من طول مدة 
كوفيد  ومنها  التنفسى  الجهاز  بأمراض  اإلصابة 
في  جم   24-6 من  الوريد  في  حقنه  اما   ،  19
اليوم يمكن ان يقلل من الوفيات ومن مدة اإلقامة 
البقاء  مدة  ومن  والمستشفى  المركزة  العناية  في 
على أجهزة التنفس الصناعى، ونظرا لقلة تكلفة 
هذا العالج ربما بصبح من المناسب تقدير كمية 
فيتامين سي في دم المريض ومساعدة من يحتاج 

اليه.
أوضحت  فيتامين سي  على  السابقة  واألبحاث 
فيروس  مثل  الفيروسات  تكاثر  منع  على  قدرته 
ومع  واالنفلونزا،  األطفال  شلل  وفيروس  هربز 
فيتامين سي على  العلماء قدرة  كوفيد 19 الحظ 
االقالل من نسب عالمات االلتهاب في الدم وهى 
ان  أيضا  أظهرت  كما  والفيريتين،  دايمر  دى 
المرضى المصابين بااللتهاب الرئوي وتسمم الدم 
عندهم  سي  فيتامين  مستوى  يكون  كوفيد  بسبب 
في  االكسدة  زيادة  على  يساعد  مما  منخفضا 
الجسم، وحاليا في الصين تجرى بعض األبحاث 
التي تشير الى انخفاض نسبة الوفيات في الحاالت 

الحرجة التي عولجت بفيتامين سي.
الجهاز  في  هام  عنصر  وهو   D فيتامين  اما 
يبلغ  الدراسات  فقد اتضح من كثير من  المناعى 
معدل  ان  الى  اشارت  كلها  دراسة   30 عددها 
تتناسب  منه  والوفاة  وخطورته  بكوفيد  اإلصابة 
عكسيا مع نسبة فيتامين D بمعنى انه كلما زادت 
والخطورة  اإلصابة  قلت  كلما  الدم  في  نسبته 

والوفاة بكوفيد.
ومن األبحاث الحديثة التي نشرت في المجالت 

الطبية االمريكية بتاريخ ديسمبر 2020 إشارة الى 
الباسكت  الرياضيين العبى  D مع  فيتامين  فائدة 
من  االقالل  في  والبيسبول 

خطر كوفيد وذلك خالل:
-       المساعدة على انتاج 
نشاط  من  تحد  التي  المواد 

الفيروس واستنساخه
عملية  تخفيف         -
في  تحدث  التي  االلتهاب 
العملية  وهى  ستورم  سيتوكاين  يسمى  ما  الجسم 
التي تدمر خاليا الرئة والقلب واالوعية الدموية 

واألعضاء األخرى
-       زيادة انتاج انزيم ACE2 مما يقلل من 

مستقبالت الفيروس
كما بين البحث فائدة فيتامين D اإليجابية على 

النشاط البدنى للرياضيين
وفى دراسة إيطالية نشرت في نوفمبر 2020 
D دور هام في منع االلتهاب  لفيتامين  ظهر ان 
التنفسي الحاد الذى يحدث مع كوفيد والذى يسبب 
الى  المناعة  جهاز  ويعيد  السيتوكاين  عاصفة 

وضعه الطبيعى.
وفى أبحاث أخرى نشرت في المجالت الطبية 
تناول  تأثير  أكتوبر 2020 توضح  في  الفرنسية 
فيتامين D على مجموعة من كبار السن لمرضى 
ان  تبين   19 بكوفيد  واصيبوا  مختلفة  بأمراض 
تناول فيتامين D بصورة منتظمة من قبل حدوث 
الشفاء، وكانت  المرض ساعد على زيادة معدل 
نتائجهم أحسن من الذين تناولوه فقط أثناء المرض 
وبالطبع وجدوا المجموعتين أفضل كثيرا ممن لم 

يتناولونه قط.
في  نشرت  التي  االمريكية  األبحاث  وبعض 
أكتوبر 2020 تقترح ان الدالئل قوية في استخدام 
 19 كوفيد  وعالج  لمنع   D فيتامين  المرضى 

ويستمر البحث الى اآلن.
اوروبى  بلد   20 في  حديثة  أخرى  ودراسات 
الوقاية  في  الفعال   D فيتامين  دور  أظهرت 

والتخفيف من حدة كوفيد.
ولقد الحظ العلماء انه توجد عالقة بين عنصر 
فحص  فعندما  كورونا،  بسبب  والوفاة  السيلينيوم 
مستوى  ان  وجدوا  كوفيد  مرضى  دم  العلماء 
معدله  وان  الطبيعى  المعدل  من  اقل  السيلينيوم 
أعلى في المرضى الذين نالوا الشفاء وتغلبوا على 
المرض، لذا يقترح العلماء دور للسيلينيوم أيضا.

وينطبق الوضع أيضا على معدن الزنك، الذى 
كما  كوفيد،  مرضى  مع  قليلة  بمستويات  وجد 
وجدوا ان الذين يعانون من نقص الزنك هم الذين 
كانوا يعانون من مضاعفات اكبر ومدة بقاء أطول 
في المستشفى، واألبحاث على الخاليا أظهرت ان 
وجود الزنك يقلل من ظهور المستقبالت الخاصة 

بكوفيد مما يقلل من تأثير الفيروس.
لجهاز  هام  الزنك  عنصر  ان  المعروف  ومن 
عامل  وهو  الليمفاوية،  الخاليا  وتنشيط  المناعة 
مساعد في عمل كثير من البروتينات الهامة في 
جهاز المناعة، ونقص الزنك يؤدى الى نقص في 
اإلحساس بالذوق والشم، ونقص الزنك يؤدى الى 

زيادة اإلصابة بالفيروسات.
 2020 أكتوبر  في  نشرت  إيطالية  ودراسة 
واوميجا   A,C,D فيتامين  أهمية  الى  اشارت 
على  الحفاظ  في  الصحى  الطعام  مع  والزنك   3

الجهاز المناعى ومنع االصابة بالفيروسات.
واآلن عزيزى هل ما زال الشك يساورك فيما 

تتناوله من مكمالت غذائية
عام  وكل  جميعا  عليكم  يحافظ  ان  قادر  الرب 

وأنتم بخير

من عيادة الطب الطبيعى

الوقاية من الفريوسات باألطعمة او املكمالت
الفيتامينات  أهمية  س: سمعت عن 
امراض  من  الوقاية  في  والمعادن 
المناعة،  جهاز  وتقوية  الفيروسات 
فهل يمكن الحصول عليها عن طريق 
األطعمة فقط ام يجب تناول المكمالت 

الغذائية؟
هام  الصحى  الطعام  الحقيقة  في  ج: 
من  مناسب  قدر  يعطيك  وسوف  جدا 
نسلط  دعنا  والمعادن، ولكن  الفيتامينات 
المعادن  هذه  من  كل  على  الضوء 

والفيتامينات:
تعتمد  ان  تستطيع  ال   :Dفيتامين
فمصدره  الغذائية،  المصادر  على  فيه 
تغيب  التي  الشمس  هو  األساسي 
تحول  التي  وهي  طويلة  فترات  عنا 
 D الكولسترول تحت الجلد الى فيتامين
تناولها كمكمل غذائى، وعلينا  لذا يجب 
السمراء  البشرة  ذوى  ان  نعرف  ان 
بسبب  الفيتامين  تكوين  عليهم  يصعب 
الجلد،  تحت  الميالنين  من  كثير  وجود 
وكذا كبار السن بسبب قلة الدهون تحت 
الجلد وبسبب استخدام العقاقير المضادة 

للكولسترول.
والخضروات  الفواكه   :Cفيتامين
ولكن   C لفيتامين  الوحيد  المصدر  هي 
يوجد   C فيتامين  ان  تعرف  ان  يجب 
وعملية  الطازجة  والفواكه  الخضر  في 
الفيتامين  لنقص  تعرضها  التخزين 
يقرب  ما  نقص  الى  يؤدى  وطهيها 
ان  يجب  كما  الفيتامين،  من   %80 من 
تعرف ان المرضى باألمراض المزمنة 
يحتاجون ويستهلكون جرعات كبيرة من 
فيتامين C لتعمل كمضاد لألكسدة وعلى 
رأس القائمة مرض السكر، ومن الخبرة 
اإلصابة  معدالت  ان  أجد  الشخصية 
بالفيروسات تقل كثيرا مع من يواظبون 

على تناول هذه الفيتامينات.

الزنك: وهو يدخل في تركيب أكثر من 
كمساعد  ويعمل  الجسم  في  انزيم   200
البيولوجية،  التفاعالت  من  كثير  في 
نقصه  من  يعانون  االفراد  من  وكثير 
وخصوصا كبار السن، وعالمات نقصه 
هي سهولة التعرض للفيروسات وتأخر 
في  اإلحساس  ونقص  الجروح  التئام 
الذوق والشم وتضخم البروستاتا ونقص 
عدد الحيوانات المنوية عند الرجال، وال 
يجب ان ننسى دور الزنك في وظيفة غدة 

الثايمس الهامة جدا في جهاز المناعة.
من  الزنك  تتناول  ان  تحاول  وعندما 
األطعمة سوف تجد انها أطعمة محدودة، 
فالمصدر األكبر للزنك هو االويستر او 
المحار يليه بكميات اقل كثيرا في بذور 
مثل  والمكسرات  والجنجر  البمبكين 
والجوز  واللوز  نات  والبرازيل  البيكان 
الكامل  القمح  في  أيضا  ويوجد  والبندق 
السودانى  والفول  والشوفان  والراى 

والباكهويت والبقول.
وال  غذائى  كمكمل  تناوله  وجب  لهذا 

يجب ان تزيد نسبته عن 25 مجم.
للمناعة  هام  أيضا  وهو  السيلينيوم: 
هو  السرطانية،  األورام  من  والوقاية 
نت  والبرازيل  القمح  جنين  في  موجود 
وسن  البنى  واألرز  واالسماك  والتونة 
ولكن  والبيض،  الكاملة  والحبوب  القمح 
حاول اال تزيد نسبته في المكمل الغذائي 

عن 200ميكروجرام.
د.تباسيم جندي
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يف بستان جثسيماني 
/ احملاكمة / اللص 
اليمني

ممدوح داود

في بستان جثسيماني

حين بكيت سيدي بال دموع

قطرات عرقك صارت دم علي 
االرض مطبوع

وقلت يا أبتاه الم تشاء أن تزيح 
الكأس عني والرجوع

ولكن لتكن مشيئتك ..مشيئتك 
والخضوع

تالميذ نيام والسنيد كعرق 
شجرة مقطوع

ساعة واحدة لم يقدروا أن 
يسهروا وحيدا انت يا يسوع

صمت يطبق علي الروح ويخيم 
علي المكان

فما أقصي حمل األسقام واألالم

ما بالك سيدي بخطيئة اإلنسان

كاهل أثقل بالخطايا من آدم الي 
اخر الزمان

طريق صليب معد ليتم الغفران

كشاة تساق للذبح 

ونعجة صامتة بدون كالم 

ثالثين من الفضة وقبلة خائن 
يسلم ابن االنسان 

اي حب هذا الذي بال حدود

حب مأل الكون والوجود

كأس شربتها وحدك لكي يتم 
المكتوب 

وصبغة اصتبغتها لتعيد العهود

_________________
_______________

وقت المحاكمة 

   وقت المحاكمة الكل جري 

وسابوه

تالميذه واصحابه واللي كان 
عامل نفسة أخوه

دول لسه من يومين فرشين 
هدومهم علي االرض يستقبلوه!

بالزعف والورود وكأنه ملك 
منتصر بيكرموه

دلوقتي قبضين عليه وعاوزين 
تحاكموه!

وبتقولوا دمه علينا وعلي اوالدنا 
اصلبوه؟

وتسألوه ويجاوب وعلي الخد 
تلطموه

وألجل ما تزيده اإلهانة وتذلوه

جبتهم عود من الشوك 
وضفرتوه!

تاج شوك علي راسه وضعتوه

صوت سياطكم صرخ لما 
جلدتوه

وثوبه ما سلمش من أذكم 
وقسمتوه

تلميذ باع والتاني أنكر والكل 
خانوه  !                       

________________
  ________________

اللص اليمين

احكيلي يا عم اللصوص   

ايه حكايتك وايه اللي صلبك مع 
القدوس ؟

رد علي وقالي :

عايش كنت أنا في الدنيا علي 
الكل بدوس 

ياما شربت من االثم كؤوس

سرقت و نهبت وقتلت نفوس

واعمل اي حاجة.اي حاجة 
علشان خاطر الفلوس

االجرام ده حرفتي ..وشهادة 
البكالوريوس

والشر دنيتي ..ده انا ألفت فيه 
قاموس

ال عمري دخلت معبد. 
.والمارست طقوس

وال اعرف يعني ايه شريعة وال 

قرأت في الناموس 

وفي يوم سمعت عن..يسوع !

  انه بيشفي المرضي ويعالج 
النفوس

وبيعمل معجزات وبعلم الناس 
باالمثال والدروس

وانه بيدي أمل..أمل للمتعوس 

والموت يصنع منه حياة. .حياة 
للميئوس 

فكرت اروحله .فكرت اروحله

لكن ماقدرتش.ماقدرتش اصل 
كنت في الشر مغروس 

يوم يجر يوم .ترس وراه 
تروس 

وجه يوم الحساب دقت ساعة 
الناقوس 

وكأني باحلم والحقيقة أفظع من 
الكابوس

واتصلبت انا ومعايا واحد من 
اللصوص

واتصلبنا وفي وسطينا اتصلب 
يسوع القدوس

وقلت في نفسي. .

معقولة أله الكون و خالق 
الشموس

معقولة جاي يقابل لص حقير 
منجوس 

ده انا ماقدرتش ..ماقدرتش

اجيلك وانت جايلي في صليب 
العار محبوس

ده انا عملت الشر وكنت بيه 
مهوس

ازي تتصلب مع زي انا 
بالخطية من مولدي ممسوس

ده القانون صدر فيه حق 
وبالنسبة ليك انت معكوس

بس ده فرصتك ده فرصتك ..ده 
فرصة اللصوص

راح اصرخ بصوت عالي:

اذكرني متي جئت في ملكوتك 
يا رب يا قدوس 

رد علي وقالي« اليوم تكون 
معي في الفردوس«

قيامة املسيح يقني 
وليس جمرد اميان 
املسيح قام باحلقيقة قام

د. ناجي اسكندر
 

هل قيامة المسيح التي هي أساس 
أم  إيمان  مجرد  المسيحية  العقيدة 

يقين ؟ 

ال  يقين  المسيح  قيامة  أن  اإلجابة 
إيمان،  الشك وليست مجرد  يحتمل 
والبراهين علي ذلك كثيرة، ونذكر 

منها البراهين العشرة األتية  : 
ظهورات  هي  البراهين  أهم   )1
بنفسه  والمتكررة  الكثيرة  المسيح 
بعد القيامة والتي بلغ عددها إحدي 
في  ذلك  وحدث  ظهورا،  عشر 
وألعداد  مختلفة  وأماكن  أوقات 
واحد  فرد  بين  تراوحت  متباينة 
مرة  في  عددها  بلغ  وجماعات 
مريم  فرد.أولهم  خمسمائة  منها 
المجدلية والتي كانت أول من بشر 
تسمي  أن  إستحقت  وبذلك  الرسل 
ثم   « الرسل  »رسولة  البعض  من 
ظهر لبعض من التالميذ ثم الخرين 
بدون  واحدة  دفعة  التالميذ  لكل  ثم 
توما، ومرة ومعهم توما, وبلغ في 
ورده  ما  وحسب  الظهورات  أحد 
من معلمنا بولس الرسول لخمسمائة 
أغلبهم  عنها  وقال  واحدة  دفعة 
ما  وقت  في  وذلك  اليوم  حتي  باق 
تكذيب  يمكن  بذلك. وكان  شهد هو 
ذلك  ولكن  المعاصرين،  من  بولس 
بولس  به  أقر  ما  لصدق  يحدث  لم 

ولكبر العدد .  
عن  تحدث  نفسه  المسيح   )2
المرات،  عشرات  وقيامته  موته 
ستحدث  القيامة  أن  بوضوح  وحدد 
لم  فلو  الصلب  من  أيام  ثالثة  بعد 
تحدث قيامة المسيح  وبكل دقائقها 
قيمتها  كل  المسيح  تعاليم  لفقدت 
تلك  والصبحت  ومصداقيتها،  بل 
من  لواحد  تعاليم  مجرد  التعاليم 
أن  ال   ، الصالحين  المعلمين  االف 
تكون تلك التعاليم وهذه العقيدة هي 

األكثر إنتشارا في العالم.  
أنكروه  والذين  المسيح  تالميذ   )3
الصلب،  حادثة  أثناء  في  وفروا 
أي ثالثة أيام فقط قبل القيامة -عدا 
جميعهم  تحولوا   - الحبيب  يوحنا 
إلي  خائفين  جبناء  من  القيامة  بعد 
العالم  وبشروا  اإليمان،  في  أبطال 
كله بقيامته، بل وكانوا يسجنون ثم 
يخرجون لنفس المكان ليتحدثوا مرة 
أخري عن القيامة، بل واألهم أنهم 
يوحنا  عدا  ما   - جميعا  إستشهدوا 
الشهادة  تلك  أجل  من   - الحبيب 
المنطق  من  فليس  بحدوثها  واليقين 
ويستشهد  يسجن  أن  العقل  من  وال 
مجموعة من البشر من أجل مجرد 

فوائد  لهم أي  لم تجلب  كذبة والتي 
مادية، بل علي العكس جلبت عليهم 
باستشهادهم  وانتهاءا  المتاعب  كل 
وبشروا  شهدوا  ما  أجل  من  جميعا 

به.  
4( وعظات بطرس بقيامة المسيح 
ساهموا  الذين  اليهود  وسط  في 
،ودخل  قليل  زمن  منذ  صلبه  في 
يوم  في  االف  ثالثة  منهم  اإليمان 
أخر  يوم  في  االف  واحد،وخمسة 
القيامة  عن  الوعظ  ذلك  وكان 

وعلي مقربة من القبر الفارغ، ولو 
جسد  وكان  القيامة  هذه  تحدث  لم 
المسيح مازال مسجال في هذا القبر 
وبكذب  ذلك  بغير  القبر  ذلك  لشهد 
قد  أنفسهم  اليهود  ولكان  بطرس، 
كذبوه عوضا عن أن يتحولوا وبهذه 
واحدة  وِفي وعظة  الغفيرة  االعداد 
محور  الن  وذلك  المسيحية  إلي 
عن  كان  وأكرر  بطرس  عظات 

قيامة المسيح.  
االوائل  المسيحين  معظم  كان   )5
من اليهود المتحولين إلي المسيحية 
يقدسون  اليهود  هؤالء  وكان 
المعقدة  طقوسه  بكل  السبت  يوم 
االف  وعبر  جدا  بها  ويلتزمون 
اليهود  فلماذا ترك هؤالء  السنين،  
وتحولوا   وتعظيمه،  السبت  تقديس 
إلي اإلحتفال بقيامة المسيح كل يوم 
يوجد  ال  أنه  بالذكر  وجدير  ؟  أحد 
حدث واحد في التاريخ يتم اإلحتفال 
به إسبوعيا ولمدة 52 مرة في كل 
العالم  رقعة  إتساع  وعلي  عام، 
بقيامة  أحد  كل  اإلحتفال  كله سوي 

المسيح.  
يتعلق  ج  المسيحية  الطقوس   )6

الكثير منها بالقيامة : 
بالتغطيس  التعميد  طقس  فمثال   -
دخول  إلي  منه  جزء  في  يرمز. 
المسيح إلي القبر ثم خروجه منه.  

التناول نتذكر  - وأيضا في طقس 
فهل  قيامته،  واألهم  المسيح  موت 
يعقل أن يوجد في العالم طائفة تحتفل 
الروحي  زعيمها  ومقتل  بموت 
ذلك  يتبع  لم  إن  ممكن  غير  هذا  ؟ 
الموت للمسيح قيامته، واألهم لكان 
موت المسيح ال معني وال قيمة له 

لو لم تحدث القيامة.
األموات،  قيامة  معجزات  في   )7
التي قام بها المسيح في أثناء حياته 
وأمام  الجميع، والتي تؤكد انتصاره 
قيامة  وأهمها  الموت،  شوكة  علي 
قصد  والذي  األموات،  من  لعازر 
أن  بالذات  الحادثة  هذه  في  المسيح 
لعازر  قبر  إلي  الذهاب  في  يتأخر 
وذلك  أنتن  أن  بعد  أي  أيام  أربعة 
أمام  وليثبت  الميت  أخت  بشهادة 
األجساد  إقامة  علي  قدرته  المئات 
فنائها،  بعد  وحتي  الموت  من 
وبمجرد إصداره األمر للميت وذلك 
خارجا(   هلم  لعازر   ( قال  عندما 

خرج لعازر من القبر.    
 8(  إن لم يقم المسيح من األموات فباطلة هي الكرازة 
والتي  المسيحية  وعقيدة  إيماننا  هو  وباطل  بالمسيحية 
من  المسيح  قيامة  فان  العالم  في  إنتشارا  األكثر  هي 
اإلموات هي حجر األساس لعقيدة اإليمان المسيحي . 

9( إن لم يقم المسيح من األموات فال رجاء لنا نحن 
نذهب  إننا في كل مرة  بل  األموات.  نقوم من  أن  في 
إلي الكنيسة نجدد يقيننا وليس فقط إيماننا بتلك القيامة 
لماذا  واال  الموت،  بعد  قيامتنا  في  نحن  وعليه رجائنا 
نضيع الوقت في الذهاب إلي الكنيسة، أو في ممارسة 
نوقن  نكن  لم  أن  منازلنا  في  حتي  المسيحية  الطقوس 

بقيامة المسيح اال أن المسيح قام بالحقيقة قام.   
10( بعد قيامة المسيح تغيرت مفردات المسيحيين في 

التعبير عن الموت فلم نعد نقول مات فالن أو مات أبي 
أو  أمي أو أخي وإنما نقول إنتقل أو رحل أو رقد أو 

نام علي رجاء القيامة فالن.   

التي  الوحيدة  العقيدة  هي  المسيحية  فان  النهاية  وفي 
يوقن معتنقيها يقينا وبالبراهين المؤكدة وكما ذكرنا  - 
وليس فقط باإليمان - بحقيقة القيامة وكما يقول معلمنا 
بولس الرسول في 1 كو 15 : وأن لم يكن المسيح قد 

قام ،فباطلة كرازتنا ،وباطل أيضا إيمانكم. 

وفي الخالصة : المسيح قام بالحقيقة قام.  




