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1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

الفــارق -59

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

أالقباط وثقافة النعامة                                                            
تحاول  النعامة  ان  الماضى  فى  تعلمنا 
االختباء من االعداء بدفن رأسها فى الرمال 
تتصرف  بذلك  انها  نظن  وكنا  التراب  او 
وتترك  راسها  تخبئ  انها  حيث  بحماقة 
ولكن  الصيد  او  لالفتراس  عرضة  جسدها 
الحقيقة هى العكس تماما فالنعامة وهبها اللة 
المخلوقات  معظم  فى  موجودة  غير  ميزة 
وهى انها تستطيع سماع االصوات من خالل 
انتقال الذبذبات خالل االجسام الصلبة والذى 
فعندما  الهواء  خالل  انتقالها  من  هواسرع 
تستطيع  التراب  على  راسها  النعامة  تضع 
المفترسة  الحيوانت  ارج��ل  دبيب  سماع 
انها  كما  بعيدة  مسافات  من  والصيادين 
تستطيع ايضا تحديد اتجاههم وبالتالى تختار 
وبالتالى  للهروب  المناسب  والمكان  االتجاة 
حباها  الميزة  هذة  االعداء  نفسها من  تحمى 
هناك  الشر  ايام  فى  ينجو  حتى  للنعام  اللة 

فى  رأسه  يدفن  النعام  تجعل  اخرى  اسباب 
السبب  هذا  هنا هو  يهمنى  ما  ولكن  الرمال 
سهل  طائر  ايضا  والنعامة  ذكرتة  ال��ذى 
االفتراس للحيوانات البرية وايضا للصيادين 
لطيب لحمة وريشة الذى يصنع منة الوسائد 
مطمع  ان��ة  اى  للزينة  ويستخدم  الفاخرة 
اصبحنا  االقباط  نحن  هكذا  كثيرين  العداء 
مطمع لكل من اراد ان يريد ان يظهر قوتة 
منة  اضعف  هوا  من  على  عضالتة  ويفتل 
فال يجد غير االقباط ليستعرض عليهم قوتة 
انهم  للدولة  يقولوا  ان  السلفيين  يريد  فعندما 
موجودين يقومون بافتعال مشاجرة او تلفيق 
االقباط  يقتلون  او  فيحرقون  لالقباط  تهمة 
ليوصلوا رسالة للدولة او الى المجتمع انهم 
ان  ول��وال  الحمى  يحمون  اقوياء  مازالوا 
القيادة السياسية حكيمة جدا وتتعامل بمنتهى 
العدل واالنصاف والحزم لذهبت االمور فى 
منحنى ال يعلمة اال اللة وحدة .وهى عرضة 
يوميا  شبة  يحدث  الذى  بناتها  لخطف  ايضا 
سواء كان عن طريق الترغيب او الترهيب 
المصرى  االم��ن  ف��ان  الحالتين  كلتا  وف��ى 
يتعامل مع الموقف بذكاء  ويحاول ان يفعل 
المصرية  للداخلية  يحسب  وهذا  يستطيع  ما 
.واالن نحن كاقباط اصبحنا محترفين سياسة 
النعامة بمعنى اننا فهمنا كيف ندفن رؤوسنا 
جدا  بعيد  من  االع��داء  ونحدد  الرمال  فى 
فى  واتجاههم  علينا  ونحدد طريقة هجومهم 
الهجوم وبدل من ان نهرب فى طريق اخر 
التقاء  النعامة  تفعل  كما  االعداء  عن  بعيدا 
ونجرى  بجهل  العكس  نفعل  االع��داء   شر 
فى اتجاة الخطر فنحن كاقباط من كثرة دفن 
اعداؤنا  تحديد  استطعنا  الرمال  فى  رؤوسنا 
الخارج  فاعداء  الداخل  ومن  الخارج  من 
معروفين وافضل طريقة االن لتجنب شرهم 
هى الهروب من امامهم فى اتجاة امن نحو 
تاييد سلطة الدولة ودعم القيادة السياسية اما 
اعداء الداخل فقد استطعنا بصعوبة ان نحدد 

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

االختفاء  سياسة  جيدا  ويجيدون  بيننا  مختففون  هويتهم النهم 
والتضليل فمنهم على سبيل المثال من يستخدم قضيانا لكسب 
مادى او للشهرة وتلميع نفسة امام المجتمع مستغال مكانته او 
سلطته او ظهوره االعالمى المتكرر على الشاشات دون ان 
يفيدهم  اكثر مما  العكس يضرهم  يقدم شيئا لالقباط بل على 
وايضا بعض االساقفة الذين يعيش فى معزل عن حال االقباط 
التى  اغراضهم  لخدمة  الدينى  الحقيقى ويستخدمون وضعهم 
هى بعيدة كل البعد عن مجال خدمتهم والذين يسيئون لرجال 
الكنيسة والذين اتجهوا بعنف  الكهنوت وينفرون الشعب من 
الى مطامع الحياة وانتفت عنهم صفة االسقفية الموضحة فى 

الكتاب المقدس فهؤالء ايضا اشد عداوة للكنيسة واالقباط من 
من  مرة  الف  خيرا  اعرفه  الذى  فعدوى  واالخوان  السلفيين 
الذئاب فى جلد الحمالن واالن اصبحنا ندرك بل ونعى وايضا 
ونهرب  النعامة  تتصرف  كما  نتصرف  فمتى  اعداؤنا  نرى 
لنا  ونيتهم  نحونا  اتجاههم  ندرك  فنحن  المعاكس  االتجاة  فى 
االتجاة  الى  نهرب  االن هو كيف؟ كيف  والسؤال  ولكنيستنا 
المعاكس ومن يقود عملية هروبنا من هؤالء انا مثلكم منتظر 
جدعون جديد النى قد وضعت كل امالى االرضية فى شخص 
هو  من  كل  ويعذل  البيدر  لينقى  تواضروس  البابا  قداسة 
مفترس وصياد او منتفع عن مجتمعنا القبطى وقد بداء سيدنا 

بداية قوية وسار فى االتجاة الصحيح ولكنى اعتقد ان الرسالة 
والنت  يداه  فارتعشت  مفعولها  فعلت  قد  اليه  ارسلوها  التى 
عذيمته ولكنى اقول لك يا قداسة البابا ان شعبك القبطى يحبك 
يستخدم  من  كل  وعزل  االصالح  عملية  بمواصلة  ويامرك 
يدعوا  عقيم  فكر  لنشر  او  او شخصى  مادى  لكسب  االقباط 
الى كراهية االخر يكفينا اكثر من خمسون سنة من التجهيل 
والقيادة خلف قطب احادى الفكر وكانت النتيجة ما نحن علية 
االن من نعام يعرف مصدر الخطر لكنة يجرى فى اتجاهة اذا 

من يستطيع القيادة ويصنع الفارق 
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لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744 (416)

1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

دفاعا عن الشيخ 
يعقوب

 

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

انهالت  الماضيين  األسبوعين  ط��وال 
السكاكين على الشيخ حسين يعقوب، وربما 

له  يصفقون  كانوا  الذين  حتى  من 
منصات  سخرية  وصار  قبل  من 

االجتماعي،  ال��ت��واص��ل 
يقول  ال��م��ث��ل  ان  ح��ي��ث 

الجمل كثرت  »أن وقع 
سكاكينه«

البعض  علم  وفجأة 
انه تزوج عشرات المرات 
ق��اص��رات!  فتيات  وم��ن 

وانه ...وأنه... فسارعوا باإلبالغ 
عنه رغم ان كل هذا كان معروفا من 

قبل للكثيرين.

استدع�ت المحكمة الشيخ يعقوب للشهادة 
بناء على طلب محامية المتهمين من الشباب 
المغرر بهم والذين انضموا لمنظمة داعش، 
وكان في مقدور الشيخ التهرب فقط من انه 
قد غرر بهم، ولكنه من خوفه استفاض في 
كذبه حتى انه أنكر الكثير جدا لكي ما يربح 

صفة الكذاب بجدارة وامتياز.

الكتاب المقدس يصف ابليس انه »الكذاب 
وأبو الكذاب« أي ان كلمات الكذب من صنع 

ابليس. 

ولكن هل سلك الشيخ يعقوب مسلكا منافيا 
لما يؤمن به؟

الحقيقة المرة ان اإلجابة ال

الناس  يعلمون  خطبهم  في  فالسلفيون 
الحقيقي،  اسمه  يعطوه  ان  غير  من  الكذب 
فحجب الحقيقة والتمويه بالكالم عن الحقيقة 

يسمونها اإلعراض واالمثلة كثيرة.

وأحبائي  أص��دق��ائ��ي  منى  يغضب  وال 
يؤيد  ما  للسلفيين  إن  قلت  أن  المسلمين 
كالمهم في تحليل الكذب من اآليات القرآنية 

واألحاديث أيضا.

ينكر  أن  ممكن  البقرة 225  سورة  ففي 
المسلم ايمانه ان اضطر لذلك.

»ال يؤاخذكم هللا باللغو في ايمانكم ولكن 
غفور  وهللا  قلوبكم  كسبت  بما  يؤاخذكم 

رحيم«

النحل  س��ورة  في  أيضا  المعنى  ونفس 
  106

ِ ِمْن َبْعِد اِيَماِنِه ااِلاَّ َمْن اُْكِرَه  »مْن َكَفَر ِباللاَّ
َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِيَماِن«

يعقوب  الشيخ  فعله  ما  وه��ذا 
وكان  سلفي،  انه  أنكر  عندما 
محلال له أيضا ان يقول 
هندوسي  او  بوذي  انه 
محكمة  امام  كان  لو 
شرق  او  هندية 
فهل  اس���ي���وي���ة، 
يعقوب  الشيخ  أخطأ 
به  يؤمن  ما  تفعيل  في 

ويظن انه إلهي؟   

 في األحاديث أيضا تحليل للكذب 
في ثالثة أشياء

كذب  هي  ح��االت  ثالث  في  الكذب  »حل 
في  والكذب  ليرضيها  زوجته  على  الرجل 
رواه  الناس«  بين  ليصلح  والكذب  الحرب 

مسلم، حديث رقم:2065

والسلفيون يعتبرون انهم في حالة حرب 
إسالمية،  خالفة  بها  ليس  التي  الدولة  مع 
والدولة  المحكمة  في  الكذب  فأن  ثم  ومن 
محلل ألنهم في حالة حرب معهم غير معلنة. 

قاصرات  من  بالزواج  التهامه  وبالنسبة 
فان أمر القاصرات يوجد في سورة الطالق 
ِئي لَْم َيِحْضَن« وهناك اختالف بين  4 »َوالالاَّ
مباحا  فكان  الزمان  أوقات  وبين  المفسرين 

شرعا ولكن القوانين الحديثة الغته.  

كذبه  ف��ي  يعقوب  الشيخ  نقض  فهل 
وزيجاته ما يؤمن به، ام انه اتبعه؟

من  ضحايا  يعقوب  للشيخ  ان  بالتأكيد 
لتعالميه  وانقادوا  بهم  غرر  الذين  الشباب 
يؤمن  لما  ضحية  نفسه  هو  أيضا  ولكنه 

ويتلذذ به. 

السؤال األخير هل كانت المحكمة ستدعوه 
للشهادة لو لم يكن األمير محمد بن سلمان 
يده عن  رفع  قد  قبلها  السعودية  ولى عهد 

تمويل ومساندة السلفيين؟!

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

عشرات الوفيات يف مقاطعة بريتش 
كولومبيا بسبب موجة شديدة احلرارة

تسببت موجة حر قياسي في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب 
الكندي في عشرات الوفيات المفاجئة, حيث سجلت درجات الحرارة أعلى مستوى لها 
لليوم الثالث على التوالي يوم أمس الثالثاء, لتصل إلى 49.5 درجة مئوية في بلدة 
ليتون. وبحلول منتصف يوم أمس الثالثاء, قالت الشرطة في فانكوفر إنها استجابت 
ل` 65 مكالمة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة. وتخضع هذه الوفيات للتحقيق, لكن 
ما وصفه  واالثنين, وسط  الجمعة  وبين  معظمها.  الشديد هو سبب  الحر  أن  يعتقد 
المسؤولون ب` »الحر الشديد«, توفي 233 شخصا على األقل في بريتش كولومبيا.
وذكر جهاز محققي الوفيات في بريتيش كولومبيا »منذ بداية الموجة الحارة أواخر 
األسبوع الماضي, شهدت خدمة الطب الشرعي في بريتش كولومبيا زيادة كبيرة في 
الوفيات المبلغ عنها حيث يشتبه في أن الحرارة الشديدة ساهمت في ذلك«. وذكر 
بيان إن القائمين على الطب الشرعي يجمعون اآلن معلومات عن سبب الوفيات حيث 
ربما يكون للحرارة دور في ذلك. وقالت إدارة الشرطة إنها أعادت نشر العشرات 
الطوارئ  لحاالت  فقط  الطوارئ  بأرقام  االتصال  الجمهور  من  وطلبت  الضباط  من 
أوقات  وأخرت  األمامية  الخطوط  موارد  استنفدت  بالحرارة  المرتبطة  الوفيات  ألن 

االستجابة.



السنة الرابعة عشر، العدد )346( - األربعاء 30 يونيو 2021أخبار وآراء4

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
العنجهية  عن  وتخليك  سياستك  عجباني 

وما أجمل سياسة كله بالحنيه يفك.  
ابي احمد  

كنا  زمان  صعب  والفعل  سهل  الكالم 
بنتكلم كويس دلوقتي بنشتغل كويس واخد 
عرفتش  ما  إللي  الحيطة  من  انت  بالك 

تعليها؟؟  
 ترودو  

لكل  متوفر  اصبح  الفاكسين  بيقولوا 
الفاكسين  ان  قالت  وموزمبيق  الكنديين 

متوفر لكل الموزمبقيين.  
موسيماني  

ال  تكسب  انك  بس  مش  الحظ  شوف 
الرجاء كمان يخرج من البطولة والطريق 
يتفتح لك وماشية معاك عندك ماك خدني 

أدرب معاك.  
دوج فورد  

في ظل متابعتي للسياسة علي مدي 30 
سنة عمري ما شفت سياسي يشتغل أكثر 

مية مرة من كالمه زيك.  
إيرن أو تول  

يدعوا النتخابات في الصيف في الخريف 
أن  وهنكسب  ومنتظرين  مستعدين  أحنا 

شاء هللا.  
 حبيبة طارق  

إلبسي فستانك انتي جميله انتي محترمة 
انتي حرة وكلنا معاكي.  

الشيخ حسين يعقوب  
غزوة  أيام  الفضائيات  في  يشوفك  إللي 
يشوف  اإلخوان  حكم  وأيام  الصناديق 
فار  شاف  المحكمة  في  شافك  وإللي  أسد 

مزعور.  
رمضان صبحي  

لكن  الطموح  علشان  بيراميدز  روحت 
في  نصيف  قدرنا  وال  طموح  شفنالك  ال 

مطروح.  
مفيد فوزي  

وأنا بتابع أخبار فيروس كورونا وحديثك 
جهلك  علي  بضحك  الكركيوم  عن 
تفهم  إللي  في  تتكلم  وياريت  الكركيومي 

فيه.  
إيهاب جالل  

زي  ويسترك  بخاطرك  يجبر  هللا  روح 
ورجعت  اإلسماعيلي  جمهور  سترت  ما 
الضحكة ليهم من تاني.8هكجط9\- :.)؟  

جامعة طنطا  
حقوق  وخريج  طنطا  جامعة  بحب  أنا 
المشاكل  معظم  أن  زعالن  لكن  طنطا 
بتيجي من طنطا إللي كانت عروس الدلتا 

بقت عاصمة الجهل والتعصب.  
اإلخوان  

زمان قولتوا اللي مش عاجبة االنتخابات 
هتحميكم  مش  تركيا  دلوقتي  كندا  يروح 
وكندا مش مرحبة بيكم روحوا الصومال 

أحسن.  

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ما هو افضل وقت للبيع؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  مالءمة  اكثر  معينة  مواسم  هناك 
أنواعها.  حسب  المنازل  لبيع  غيرها 
 Detached المنفصلة  للمنازل  فبالنسبة 
واحدة  أسرة  تناسب  التى   homes
المتوسطة،  األسعار  من  قريب  وسعرها 
فصل  هو  للبيع  لعرضها  وقت  أفضل 
جاذبية  اكثر  المنازل  تبدو  حيث  الربيع. 
عالية.  معنوية  حالة  فى  المشترين  ويكون 
كما ان معظم األسر ترغب فى إتمام عملية 
الشراء قبل إجازات الصيف. كذلك يدرك 
الجديدة  المدارس  فى  التسجيل  ان  اآلباء 
الدراسة.  بدء  قبل  كافى  وقت  الى  يحتاج 
قيمة منزلك اعلى كثيرا من  اذا كانت  اما 
متوسط األسعار فى المنطقة، فافضل وقت 
الخريف.  فصل  هو  للبيع  المنزل  لعرض 
الى  يحتاج  المنازل  من  النوع  هذا  الن 
مشترى مقتدر، والمشترى المقتدر يهتم اوال 
بقضاء االجازات الصيفية، وعند انتهاءها 
يبدأ البحث عن المنزل المناسب فى فصل 
مثل  الصغيرة  للمنازل  بالنسبة  الخريف. 
 townhouses or apartments
اكثر  واالفراد  الجدد  للمشترين  المناسبة 
من العائالت، عرضها للبيع ليس مقيد بأى 
بذلت  اذا  السنة. عموما  فصل من فصول 
وعرضته  جيد  بشكل  منزل  لتقديم  جهدا 
البيع  فاحتماالت  مناسب،  بسعر  للبيع 
تكون  قصير  وقت  فى  المعروض  بالسعر 

كبيرة. 

على وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما    ارحب 
naser@estatesavvy.ca

سْد النهضة : أزمة و حلول )١(
بقلم/ عماد عبدالسيد

دعائية  حملة  حالًيا  المصري  اإلعالم  يِشّن 
واحد  آٍن  في  ومسمومة  ومسعورة  محمومة 
للشعب  المعنوية  التعبئة  بهدف  أثيوبيا  ضد 
المصري لتهيئته بتنفيذ عملية عسكرية )أغلب 
تنفيذها بواسطة  الظن ستكون محدودة وسيتم 
سالح الطيران المصري( لضرب سّد النهضة 
األثيوبي لتعطيل الملء السريع له وإن أمكن 

تدميره

و بكل تأكيد تلك الحملة اإلعالمية لم يكن لها 
أن تبدأ دونما وجود ضوء أخضر من القيادة 

السياسية، وواهم من يتّصور خالف ذلك

اإلعالمية  األبواق  التدركه  ما  لكن  و 
المصرية بأن تلك الحرب لو بدأت - ال سمح 
ُمنتصًرا أو مهزوًما ألن  هللا - فلن يكون بها 

الكل بال شّك سيكون خاسًرا

و بعيًدا عن تشنٌجات الُمتشنجين وهيستيريا 
الحقائق  بعض  أسرد  أن  أود  الُمنفعلين، 
والمعلومات ليكون القارئ على وعي ودراية 

بحقائق أمور بعضها أو ُمعظمها خافية عنه

١. تتعامل مصر دائًما بإستعالء على أشقائها 
األفارقة منذ زمن بعيد، وعالقتها معهم )وعلى 
للعبد،  السيد  تعامل  أثيوبيا(  الخصوص  وجه 
ولهجة  لبعض  بعضهم  األشقاء  تعامل  وليس 
اإلعالم المصري التهديدية في اآلونة األخيرة 
هي خير دليل لما أقول، فتلك اللغة اإلستعالئية 
إلى  العدائية بدّق طبول الحرب لن تؤدي إال 
)الُمعقدة  القضية  وتعقيد  التوتر  من  المزيد 
أصاًل(، ألن األثيوبيين ومنذ عقود )إن لم يكن 
المعاملة المصرية  قرون( لديهم مرارات من 
)أثناء  الفرصة  التحقيرية لهم، وعندما واتتهم 
الفوضى التي إجتاحت مصر في يناير ٢0١١ 
الذي  حلمهم  لتحقيق  مبارك(  بحكم  لإلطاحة 
الجفاف  يقيهم شبح  ببناء سد  أمده لعقود  طال 
كهرومائية  طاقة  لهم  ويؤمن  والمجاعة 

ُمستدامة، لم يتوانوا لحظة عن البدء في تنفيذ 
بناء ذلك السّد، ألنها كانت بالنسبة لهم لحظة 
ربما  بمثلها  الزمان  يجود  لن  نادرة  تاريخية 

لعشرات أو مئات السنين القادمة

٢. مصر بال شّك  متفوقة عسكرًيا وبمراحل 
عن أثيوبيا، فهي تِحّل في المركز الثالث عشر 
الستين  المركز  في  أثيوبيا  تأتي  بينما  عالمًيا، 
ولكنها  إندكس«،  »باور  مؤشر  بحسب  
األراضي  من  حرب  شن  عملًيا  تستطيع  ال 
الدولين،  بين  المسافة  لبُعد  نظًرا  المصرية 
عسكرية  تحالفات  بتكوين  مؤخًرا  بدأت  ولذا 
وعمل ُمناورات حربية مع بعض دول الجوار 
اللدود  األثيوبي مثل جيبوتي وأريتريا )العدو 
إلى  )الُمتضررة  السودان  شّك  وبال  ألثيوبيا( 
إلى  وصلت  أن  بعد  السّد(  ملء  من  ما  حٍد 
مع  النهضة  سد  محادثات  في  مسدود  طريق 
بإستعراض  لترهيبها  محاولة  في  أثيوبيا 
عملية  إبطاء  على  لحملها  العسكرية  قدراتها 

الملء خلف السّد

 ١١8 يقارب  اآلن  أثيوبيا  سكان  عدد   .3
مليون )الثانية أفريقًيا بعد نيجيريا( وإحتياجاتها 
وإستغاللها  التنمية  في  للطاقة  الُمتزايدة 
لمواردها المالية فرضت عليها بناء هذا السد، 
األولى  األربعة  النيل  موارد  تقسيم  وإتفاقيات 
 ،١89١ أعوام  إتفاقيات(  خمس  أصل  )من 
ال  صالحة  تعد  لم  و١9٢9   ١9٢٥  ،١90٢
 ١٢٥ من  أكثر  مرور  بعد  عملًيا  وال  قانونَيا 
اإلتفاقيات  تلك  سّن  من  ألن  أولها  على  سنة 
مصر  عن  بالنيابة  البريطاني  اإلحتالل  هو 
عن  يتحدث  من  آخر  ومصر  والسودان، 
إحترام إتفاقية دولية أبرمها المحتل البريطاني 
عقدتها  التي  اإلتفاقيات  جميع  ألغت  ألنها 
بريطانيا بالنيابة عنها وعن السودان )بإستثناء 
إتفاقيات نهر النيل بالطبع ألنها تراعي مصالح 
دونما  فقط،  والسودان  مصر  المصب  دولتي 

األخذ في اإلعتبار مصالح دول المنبع وعلى 
رأسها أثيوبيا(، وإتفاقيات تشغيل وإدارة قناة 
السويس التي أممتها مصر عام ١9٥٦ خير 
مثال على ما أقول وما حدث بعدها من عدوان 
على مصر عقب التأميم كان نتاج التصرف 
عبدالناصر،  به  قام  الذي  الطائش  العنتري 
من  كل  لكبح  المتحدة  الواليات  تدخل  ولوال 
مصر،  بمعاقبة  وإسرائيل  وفرنسا  بريطانيا 
لكان مستقبلها ومسارها للسياسي قد تغير كلًيا 

منذ عام ١9٥٦

إستكمااًل   ١9٥9 عام  إتفاقية  تُعتبر   .٤
إستقالل  عقب  وتمت   ،١9٢9 عام  إلتفاقية 
توزيع  تم  وفيها  بريطانيا،  عن  السودان 
حصص المياه بين البلدين والبالغة 8٤ مليار 
متر مكعب، بحيث تم تخصيص  ٥٥,٥ مليار 
متر مكعب لمصر، و١8,٥ مليار متر مكعب 
الثماني رفضت  المنبع  دول  ولكن  للسودان، 

اإلتفاقية وإعتبرتها ُمجحفة وغير عادلة.

عام ٢009  يوليو  في  عنتيبي:  إتفاقية   .٥
لدول  عشر  السابع  الوزاري  المجلس  إجتمع 
سعت  حيث  اإلسكندرية،  في  النيل  حوض 
لحوض  »مفوضية«  إقامة  إلى  المنبع  دول 

لتوزيع  القديمة  اإلتفاقيات  النيل، عوًضا عن 
المياه، ولما إشتدت الخالفات بين دول المنبع 
من ناحية، ودولتي المصب مصر والسودان 
من ناحية أخرى، قرر المؤتمر اإلستمرار في 
المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر أخرى 
الخالف  نقاط  اإلنتهاء من حسم  يتم  أن  على 
للوصول إلى إتفاقية موحدة تجمع دول حوض 

النيل

اإلنطالق  نقطة  هو   ٢0١0 مايو  يٌعتبر  و 
الحقيقية لتفاقم أزمة دول حوض النيل، حيث 
أثيوبيا  وهي  المنابع  دول  من  ست  قررت 
وبوروندي  ورواندا  وتنزانيا  وكينيا  وأوغندا 
التوقيع في مدينة »عنتيبي« األوغندية على 
بذلك  ُمنهية  موارده،  إلقتسام  جديدة  معاهدة 
وفقا  والسودان  لمصر  التاريخية  الحصص 
القاهرة  وُمنحت  و١9٥9،   ١9٢9 إلتفاقتي 
إلى  لإلنضمام  واحًدا  عاًما  مهلة  والخرطوم 
والخرطوم  القاهرة  أن  إال  الجديدة،  المعاهدة 
لكل  »مخالفة  وإعتبرتاها  اإلتفاقية  رفضتا 
أنها  مصر  وأعلنت  الدولية«،  االتفاقيات 
عدم  على  للتنبيه  المانحة  الدول  ستخاطب 
سواء  مائية،  مشروعات  أي  تمويل  قانونية 

بعدم  وإقناعها  منابعه  أو  النيل  مجرى  على 
النهضة«  »سد  األلفية  سد  مشروع  تمويل 
المبدئية  التقديرات  بحسب  سيتكلف  الذي 
حينئذ نحو ٤,8 مليار دوالر أميركي بحسب 

تصريحات المسؤولين اإلثيوبيين

مصلحتها  في  تفكر  وأبًدا  دائًما  مصر   .٦
فقط  النيل  نهر  من  »التاريخية«  وحصتها 
)صاحب  األثيوبي  الشعب  مصلحة  ولتذهب 
للمياه  األول  والجغرافي  التاريخي  الحق 
نظًرا لكون أثيوبيا دولة المنبع( إلى الجحيم، 
في  منهم  ماليين  بضعة  موت  من  مانع  وال 
بين  قبل  من  حدث  كما  جديد  مميت  جفاف 
الجفاف  أدي  عندما   ١98٥  - عامي ١983 
إلى مجاعة تسببت في موت أكثر من مليون 
تمد  أن  دون  األطفال  من  غالبيتهم  أثيوبي 
للمساعدة  العون  يد  والسودان  أي من مصر 
ولو بالنذر اليسير، وكأن أثيوبيا تقع في قارة 

أخرى أو كوكب آخر
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كنت اعتقد انه من السهل ان اكون 
ذات عمرا واحدا 

ذات شخصيه واحده

ذات قلبا واحدا

ايقنت  حياتي  بسنوات  ومروراً 
يراها  التي  المرأه  تلك  لست  انني 

الجميع 

لست تلك الشابه التي يراها الجميع

صاحبه الشعر االسود 

و الوجه الطفولي ) كما يقولون 

رأيت نفسي العجوز ذات الخبرات 
تاره  

و رأيت نفسي الطفله الساذجة تاره

الهموم و االحزان كمن تحمل علي 
عاتقها جراح االخرين جميعا 

و المرح و الفرح كمن ال تعلم شيئا 
ّعن أقدار العالم المرير 

حينما أطاحت بي دنيتي و واقعي 
فأصبح  الذكريات  لجأت  أرضاً 

عمري ألف عام و عام 

قديمه جدا في افكاري 

احن للماضي 

اعشق السفر آلالف السنوات 

اعشق الرحيل لزمان بعيد لم احيا 
فيه من قبل 

المرأه  تلك  اكون  ان  اتمني 
الفرعونيه التي نُقشت علي جدران 

المعابد لألبد 

نعم

اذهب بعيدا و اتحد بجميع االرواح 
الخالده عبر الزمن 

كل  عند  عمري  يتوقف  لو  اتمني 
االزمنه 

و  الزمنية  الرحالت  جميع  اعشق 
أراها في منامي 

ثم تأتي ساعات ثقيله اعود لطاولتي

اجد وجهي ال عمرا له 

اجد قلبي يتوقف عن الخفقان 

انظر لمرآتي و ال أراني 
اري وجها تعيساً

ابتسامه باكيه 

تجاعيدا مبكره 

ال  اعلم من تلك المرأه 

أهي شبحاً 

أم حقيقه 

أم ُحلماً ُمزعجاً 

ال أستطيع ان اكف ّعن البحث عن 
ذاتي 

أين هي قابعه ؟؟؟؟

في تلك السيده العجوز التي تنظر 
جدااااا  بعيده  الزمنه  للوراء  دائما 
لحياه مضت و نُقشت فوق الجدران 

الشابه  تلك  في وجه  قابعه  أم هي 
ال  كريهاً  زمناً  تحيا  التي  المسكينه 

تجد فيه ما يمأل قلبها بالسعادة 

من انا؟

لم اجد االجابه 

هل داخلي نصفين ؟؟؟

هل داخلي عمرين 

هل احيا حياتين

أم هي حياه و موت 

و لكن ما يراه االخرين موتاً اشعر 
به حياه 

 و ما يراه االخرين حياه ما هو اال 
موتاً يقبض روحي 

فها انا احيا الموت بعمري الحقيقي 
الذي يراه اآلخرون  

و أموت بعيدا عن تلك الحياه بعمٍر 
اخر ال يراه أحدا سواي 

الزمن  تنتصر تجاعيد  فهل سوف 
الجميل البعيد الذي يحتويني 

ال  الذي  الحالي  العصر  شباب  ام 
يمثلني و ال أريده 

و ما بين هذا و تلك أقبع داخل تلك 
الفجوه الزمنية 

اتجاه  في  الساعه  عقارب  بين  ما 
العوده 

و عقارب الساعه في اتجاه الذهاب 

ساعه  عقارب  تعتصرتي  تظل  و 
الزمن التي هي ضد عقارب ساعتي 

دقات  ينافسها  التي  الساعه  دقات 
قلبي 

تلك تتطلع للغد

و هذه تتطلع لالمس 

فوق  تتراقص  حياه  من  فيالها 
اوتاري و شراييني 

و أوردتي 

حتي شقتني نصفين 

ارقد  منهما سوف  لمن  اعلم  ال  و 
في سالم 
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نصفني

نيفني سامى
  ++مقال

كنيستنا القبطية األرثوذكسّية

 البهية بني الكنائس
  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

األرثوذكسية  القبطية  ✝كنيستنا 
البهية

 **الدفاع عن االيمان ++* 

 *وقوة البيان** 

األرثوذكسّية  القبطية  كنيستنا   
ن الكنائس* 

البهية ب�ي

وبديع  رائع  ي  ذه�ب *بمربببع  *بهية*   
الجمال* 

االرثوذكسي  *بايمانها*  *بهية*   
*المستقيم* المسلم من االباء 

الجميل  *ابائها*  اث  ب�رت *بهية*   
االيمان  ح  ل�رش الحكيم*  *الكالم 

المستقيم 

وليتورجياتها   *بهية* *بطقوسها* 
ي تدخل الي الصميم* 

وصلواتها *ال�رت
بالروح  الرب  فيعبد  االنسان  ي  والذهن ايضا �ن

وروحياتها  *بنسكها*  *بهية*   
العمق  المسكونة  المعلمة  المعتدلة 
السليم*  *التطبيق  النسكي *وهو* 

لاليمان المستقيم 

أيها األحباء  إذا ما رجعنا بالتار�ببببخ إل 
325م  عام  �ن  وتقر�با  الرابع  القرن 
أسيا  �ن  نيقية  مدينة  إل  وذهبنا 

الصغرى 

من  وعظيمة  كبيرة  جمهرة  لرأينا 
والعلماء  العظماء  االساقفة  االباء 
مجتمعين فى القصر الملكى وعددهم 
االباء  هؤالء  ووسط  أسقفا   3١8
االجالء يظهر شاب صغير لم يصل 
الصورة  حسن  عمره  من  الثالثين 

قصير القامة فصيح اللسان يقف بكل 
ثقة وقوة ليحاورهذا القس االسكندرى 
الفصيح )أريوس( الذى تجبر وتكبر 
وأنكر الهوت رب المجد يسوع          

         وقائال عنه )أنه غير مساو 
لآلب فى الجوهر( .

في  الحاضرين  جميع  أعين  وتنظره 
المجمع 

بذلك  والقلوب  بل  االذان  وتتعلق 
كان  الذى  الصغير  المصرى  الشاب 
شماس  مجرد  هو  الوقت  ذلك  فى 

وليس أسقفا .

ولكنه بحق حاىم االيمان 

أنه العظيم أثناسيوس الرسولى

 الذى كان فصيحا جدا

أريوس  على  رده  فى  ودقيقا   
الخطيرة  بدعته  مفنداً  الهرطوقى 
التى كادت أن تحطم االيمان ووقف 
قويا مستندا على نعمة الهه والروح 

القدس يتكلم على لسانه بكل طالقة 

فاظهر باجمل بيان 

حقيقة االيمان 

        فى شخص المسيح االله الديان 

جعلت  الذى  الفصاحة  هذه   ++
العظماء  االباء  المجمع  أعضاء 
�ن  لما  قوة  بكل  لسماعه  يتشوقون 
وإقناع  ومنطق  حجة  من  كالمه 

وحكمة بالروح القدس .

++ ح�رت قيل بجداره عنه أنه حاىم 
االيمان وانه بطل كنيسه هللا وقيل 
يكون  أن  كاد  العالم كله  أن   ( عنه 

أر�وسيا لوال اثناسيوس (

أثناسيوس  أسم  )إن  عنه  آخر  وقال 
عن  مطلقا  ينفصل  ال  الذكر  الخالد 
بخصوص  الجامعة  الكنيسة  إيمان 
كل  كرس  الذى  القدوس  الثالوث 
حياته  دقائق  من  دقيقه  وكل  مواهبه 
فى المحاماه والمدافعة عن االيمان (

جعلت  المجمع  فى  الفصاحة  هذه 
كتابه  يقول عنه فى  المؤرخ سقراط 

المجمع  أثناسيوس فى  ) إن فصاحة 
الباليا  كل  عليه  جرت  قد  النيقاوى 

التى صادفها فى حياته ( 

وهو ما سنتكلم عنه في المرة القادمة

أثناسيوس أسمك معناه خالد أو حياة 
وستظل خالدا فى قلوبنا وعقولنا وكل 

أزماننا .

إل  الزمن  ع�ب  ب�عة  نعود  +ثم 
قوى  مدافع  لنجد  المعارص  تار�خنا 
جديد عن االيمان خليقه أثناسيوس 
عن  الدفاع  �ن  والبيان  الحجة  قوى 

االيمان 

أنه البابا شنودة الثالث 

اللغة  ناصية  يمتلك  كان  الذى  هذا 
البدع  على  الرد  فى  االقناع  وقوة 
بايات  مفنداًلها  الخاطئة  والتعاليم 
وشواهد كتابيه وأقوال أبائية وأسانيد 

وأدله نقليه وعقليه

كانت  التى  االمجاد  هذه  لنا  ليعيد   
لو  الوقت  ويعوزنا  أثناسيوس  لجده 
تكلمنا عن ذهبى الفم الثانى أثناسيوس 
القرن العشرين *البابا شنودة الثالث* 

 *ولكننى أكتفى هنا بذكر هذه االبيات 
عنه* 

ات+*  + *معلم الهو�رت دقيق التعب�ي

 *ومرجع لنا فى الكتاب واالبائيات* 

 *ومدافع عن العقيدة جسور فى وجه 
الهرطقات* 

 *وحامى لاليمان بكل ثبات* 

فهو  ومنار  نبراس  لنا  *وتعاليمه   
عذب وذهبى الكلمات* 

النعمة  عرش  أمام  سيدنا  وصلواتك 
++++

 *نسير على دربك بثبات* 

 *++ واليمان كنيستنا السليم نس�ي 
بكل أمانه للممات* ++

صلواتكم

٧. حملة دّق طبول الحرب بدأت 
القاهرة  من  وصريح  علني  بشكل 
)و من خلفها الحًقا الخرطوم( منذ 
شهور ولم تبدأ من أديس أبابا، ومن 
بحملة  أثيوبيا  ترد  أن  الطبيعي 
لو  حتى  مضادة  إعالمية  دعائية 
وال  عنترية  تصريحاتها  كانت 
أساس منطقي لها على أرض الواقع

المريبة  مصر  أصابع   .8
في  حالًيا  الخفاء  في  تلعب  التي 

لزعزعة  األثيوبي  تيجراي  إقليم 
إستقرارها الداخلي غير خافية على 
أحد، فهي لديها سوابق تاريخية في 
بتسليح  األثيوبي  الشعب  إستعداء 
عن  إستقاللها  قبل  إريتريا  مقاتلي 
أثيوبيا عام ١99١ وبعد اإلستقالل 
أثيوبيا  مع  الحدودية  حربها  في 
بين عامي ١998 و٢000، وهي 
جروح  نكأ  وتكراًرا  مراًرا  تعاود 
بأن  مؤكدة  بعد،  تندمل  لم  تاريخية 
الُمتعاقبة  السياسية  إداراتها  نهج 
العدائي لها على إختالف توجهاتها 
تغيير  أي  عليه  يطرأ  لم  وخلفياتها 
يُذكر منذ عهد عبدالناصر، ومروًرا 

ومبارك  السادات  من  كل  بعهد 
بالعام  ثم  العسكري،  والمجلس 
اإلخوان،  في  حكم  الذي  الكارثي 
للمستشار  اإلنتقالي  للعام  ووصواًل 
بعهد  وإنتهاَءا  منصور،  عدلي 

الرئيس الحالي السيسي

جميع  أن  في  إًذا  تكمن  المشكلة 
نفس  إنتهجت جميًعا  اإلدارات  تلك 
اإلسلوب العدائي  اإلستعالئي تجاه 
إستثناء  وبال   - وجميعهم  أثيوبيا، 
وهذا  مغايرة  نتائج  توقعوا   - أيًضا 

هو الغباء السياسي بعينه

)للمقالة بقية(

 : النهضة  »سْد  مقال  بقية 
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روحيات6
أســـــــــــوار  بـــــــــال 

د. روز غطاس

أو  األراضي  من  مقتني  لحماية  عادة  السور  يبني 
ما  فحص  من  المتطفلين  عيون  لمنع  وذلك  العقارات 
بالداخل حيث انه خاص ومقدس. من خصائص السور 
ان يحوط بالمكان ويكون قويا ضد أي اعتداء أو تعدي 
من إنسان أو حيوان، واألسوار األن مزودة بكل وسائل 
بالنجدة  واتصاالت  وسارينات  كاميرات  من  التامين 
يعتليه سلك شائك وتسكنه كالب  قد  أو  الي ذلك.  وما 
متوحشة ألنه مبني هام أو سجن أو حدود وغيرها. وال 
شاهد  هو  الذي  العظيم  الصين  هنا سور  بالذكر  يغفل 
علي حضارة تمتد الي سبعة أالف عاما ومازال يحيط 
البالد صامدا ضد أي حالة من األحوال المناخية مثل 
عواصف أو زالزل وغيرها. وفي الزمن القديم كانت 
تبني القالع ليس فقط محاطة بسور واحد بل سورين 
يجرها زوجان  مركبات حربية  أربعة  يسع  عرضهما 
يليه  ثم  مائي  مجري  يتوسطهما  واحيانا  الخيول،  من 
سور اخر وذلك لمنع العدو من دخول البالد أي للحماية 
غير  صغير  حيوان  أو  ثعلب  يدخل  ما  كثيرا  لكن   .
مرغوب فيه من خالل فتحة صغيرة في السور فيحدث 
ما ال يحمد عقباه. فالثعلب مثال يدخل صغيرا من فتحة 
في الجدار صغيرة يأكل ويكبر ويتكاثر مفسدا للكروم 
االله  الرب  قاله  ما  وهذا   .)  ١٥  :٢ اإلنشاد  نشيد   (
عن شعبه يوما ما حيث قال : وطلبت من بينهم رجال 
لكي  أمامي عن األرض  الثغر  في  يبني جدارا ويقف 
ال اخربها فلم اجد) حزقيال ٢٢ : 30 (. فالرب يطلب 
شخص مثل موسي ومن قبله إبراهيم يتشفعان من أجل 
تمردهم  نتيجة  بغضبه  الرب  يفنيهم  ال  حتي  الشعب 
وعصيانهم . لكنه لم يجد من يطلب من اجل اورشاليم 

.الن وعد الرب لشعبه وأورشاليم كان متمثال في قوله: 
أسوارك أمامي دائما) اشعياء ٤9 : ١٥ (. عيني عليكي 
لحمايتك ولكنك أفسدت محصولي وفسد شعبي ببعدهم 
عني. فالرب طلب من موسي بناء سور ليحيط بخيمة 
وقد    ، اورشاليم  مدينته  حول  سور  وكذلك  االجتماع 
كانت مهمة عزرا ونحميا ترميم وبناء السور، فالرب 
االله ال يسمح ألي تخريب يحدث ألسوار مدينته فيجب 
ال  وحتي  العدو  يدخل  ال  حتي  بسرعة  الفتحة  ترميم 
بين شعوب األرض، وال يسمح  يكون شعبه في عار 
في زراعتها  تعب  ألنه  رديئة  فاسدة  فاكهته  تكون  ان 
وحمايتها واالعتناء بها. وهذا يذكرني بالمثل الذي قاله 
بان شخص غرس كرماً  االله عنه وعن شعبه  الرب 
وأحاطه بسياج ) سور( وعندما صنع عنباً صنع عنباً 
اشعياء   ( به  واهتمام صاحبه  بالرغم من عناية  رديئاً 
لكرمي  :«ماذا اصنع  الكرم  : ٥( فصرخ صاحب   ٥
وانا لم اصنع؟«. أما كاتب المزامير فقد اكتشف السر 
في  فيعلن  نفسه  حماية  علي  قادر  غير  بانه  الرائع 
رايته مستسلما وشعاره  رافعا  مزمور ١8 وعدد ٢9 
قائال: »بإلهي تسورت أسوارا«. ليس فقط سور واحد 
فال  لصاحبه  الداخل  وتخصص  تحمي  أسوارا  لكن 
يفسده العدو. وكما يشير الكتاب المقدس للرب يسوع ان 
المتوسط  عمله علي الصليب هو نقض لحائط السياج 
)السور ، المانع ، الستارة( الذي يحول بيننا وبين الرب 
معلنين  منه  ونطلب  محضره  ندخل  أن  فيمكننا  االله 
احتياجاتنا) افسس ٢ : ١٤ (. عزيزي هل تقول كما قال 
كاتب المزمور:« بإلهي تسورت أسوارا«؟. هل الرب 
االله سورك ام انك بال أسوار بسهولة تكون هدفا للعدو 
فيخدعك ويرهبك ويتغلب عليك؟. ادخل محضر الرب 
ليكون سورك في زمن ردئ صعب،  واطلب حمياته 

فيحمي قلبك وفكرك ويقدسهم في المسيح يسوع.

 3 فى  جندى  شنوده  زكى  ُولد 
أكتوبر ١9١٧ فى مدينة أم درمان 
ذلك  فى  والده  كان  إذ  بالسودان 
االنجليزى.  للقائد  سكرتيراً  الوقت 
وظلت األسرة بالسودان حتى عام 

.١9٢٥

مدينة  فى  المفام  بهم  استقر 
شنوده  زكى  التحق  القاهرة، 
وفى  االبتدائية  الجمالية  بمدرسة 
العربية  اللغة  درس  المدرسة  هذه 
ابراهيم  الدكتور  األستاذ  يد  على 
بيومى وبعد حصوله على الشهادة 
بشبرا  بالثانوية  التحق  االبتدائية 
عمر  األمير  قصر  كانت  وهى   –
المدرسة  فى  فكان   – طوسون 
كان  كما  المجلة  لتحرير  رئيساً 
وخطيباً  األدبية  للجمعية  رئيساً 
للمدرسة ضد األحتالل االنجليزى.

رأس  مسقط  فى  شماساً  سيم   
مركز  مرزوق  الشيخ  بلدة  عائلته 
األنبا  بيد  سوهاج  محافظة  جرجا 
أبرام مطران البلينا فى ذلك الوقت.

شهادة  على  حصوله  بعد 
البكالوريا عام ١93٦م التحق بكلية 
الحقوق بالجامعة المصرية التى كان 
اسمها فى ذلك الوقت »جامعة فؤاد 
األول«، فحصل على الليسانس فى 
دبلوم  على  حصل  ثم   ١9٤0 عام 

الدراسات العليا فى القانون.

وجيزة،  فترة  المحاماة  فى  عمل 
مفتشاً  ثم  الحربية  بوزارة  عمل  ثم 
التجنيد  أدارة  بقلم قضايا  للتحقيقات 
عام  الحكومة  من  أستقال  حتى 

١9٤٧م.

المرحوم  كريمة  من  تزوج 
اللغوى  )العالم  لبيب  بك  أقالديوس 
فى القبطيات( وأنجب منها الدكتور 

سيتى والمهندس مكرم.

شارك فى تأسيس األتحاد القبطى، 
كما كان أيضاً مساعداً لحزب الكتلة 
باشا،  عبيد  مكرم  بزعامة  الوفدية 

ورئيس تحرير لجريدة الحزب.

مستشاراً  عاماً   ٢٧ لمدة  عمل 
الشعوب  تضامن  لمنظمة  ومديراً 
االفريقية األسيوية منذ عام ١9٥8، 
والتى عقدت مؤتمرها األول فى ذات 
العام فى مدينة »باندونج« برئاسة 
جمال  المصرى  الرئيس  من  كل 
اليوغسالفى  والرئيس  الناصر  عبد 
والرئيس  تيتو،  بروز  جوزيف 

حيث  نهرو،  الل  جواهر  الهندى 
تقرر انشاء السكرتارية الدائمة لهذه 
يكون  وأن  القاهرة  بمدينة  المنظمة 
يوسف السباعى سكرتيراً عاماً لها. 
قام طوال فترة ال� ٢٧ عاماً باعداد 
كل المؤتمرات التى عقدتها المنظمة 
أفريقيا وأسيا وأمريكا  فى كل بالد 
دول  من  العديد  وزار  الجنوبية 
العالم منها موسكو وباريس وروما 
المنظمة  من  استقال  حتى  والمانيا 

عام ١98١م.

المؤلفات  من  العديد  بتأليف  قام 
األقباط  تاريخ  »موسوعة  منها: 
مجلد  مجلداً،   ١٥ فى  والمسيحية« 
فى  المسيح«  »السيد  عن  ضخم 
الكبير.  القطع  من  صفحة   ١٥00
يربو  ما  الكتب  من  العديد  ترجم 
والفلسفة  األدب  فى  كتاباً  على ٢0 
والقانون  واالجتماع  والتاريخ 
والفرنسية  االنجليزية  اللغتين  عن 
ل�  مصر«  »غزو  كتاب  منها 
»قصة  ديفيز«،  جون  »أدوين 
مدينتين« للكاتب االنجليزى الشهير 
عديدة  ديكنز«، قصص  »تشارلس 

للكاتب الروسى »ليو تولستوى« 
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قرأت لك 
جنوى غاىل

شكرا يا أبي
By Paige and By Kristin

الثالثين  سن  بلغت  قد  كنت 
عندما تعلمت أن أحب أبي لما هو 
ينبغي  أنه  أعتقد  لما  وليس  عليه 
أن يكون عليه ، كان دائما رجل 
طيب ، يعمل بكل جهده ، ويتطوع 
للعمل ، ويشجع االخرين ومرتبط 
بالكنيسة ، وبينما كنت أنمو قليال 
الي  أنني في حاجة  قليال أعتقدت 
من  كثير  مثل   ، هذا  من  أكثر 
وقت  و  منه  والعطف  االحضان 
نجلس فيه معا لنتحدث عن أشياء 
، وكنت غاضبا عندما أقارن بين 
وأضع  االخرين  واالباء  والدي 
عليه اللوم بسبب بعض أختباراتي 
التي تصورت إنه لم يكن معي فيها 
بقدر كافي ، ولكن الحقيقة أن قبل 
وجودنا علي االرض وقبل وقت 
طويل كان  هللا يعلم عنا وعرف 
وعرف  عائئلتنا  عليه  ستكون  ما 
في  والضعف  القوة  مواطن 
فجمعنا  أنا  شخصيا  وفي  والدي 
وعلي  متوافقة  عالقة  لنخلق  معا 
قد  والدي  أن  أدركت  السنين  مر 
لديه  بما  وسعه  في  ما  كل  فعل 
من موارد وطاقة في ذاك الوقت 
أهتمامه  عظم  وأكتشفت  كأب 
أفهم هذا في  لم اكن  إذا  بي حتي 
أن  أستطيع  الحقيقة  وفي   ، وقته 
أقول بصدق أن والدي هو أفضل 
تنشئة  إن   . أصدقائي  من  واحد 
طفل صحيح الجسد ومنضبط في 
خوف هللا ليست مهمة سهلة ولكن 
فإن  االوقات  أصعب  في  حتي 
يسوع  مثل  يكون  أن  دعي  االب 
بالرحمة  مملوء  الحق  في  حازم 
هو  بما  مطالب  وال  منتقد  وغير 
االباء  يظهر  وعندما  الطاقة  فوق 
العطف والشفقة علي اوالدهم فهم 
لهم  هللا  محبة  عن  فكرة  يعطوهم 
بعمق  ومتفهمة  مترفقة  هي  التي 
ودائما علي أستعداد للمساعدة في 
االب  ومحبة  الصعبة   االوقات 
االحساس  الطفل  تعطي  القوية 
باالمان وتشكل قلب يستجيب لهذا 
الحب الذي هو رباط قوي يستمر 
مدي الحياة وإن كل فعل يقوم به 
االباء عندما  يتحدثون الي أطفالهم 
مفهوم  يكن  لو  حتي  الصغار 
به  ويتشبع  الطفل  يراقبه   للطفل 
وعندما يكبر سيكون هناك عامل 
يجذبه بقوة ليسير علي نفس نهج 
الطريق  االب  أختار  فإذا  والده 
بهذا    تتبارك  عائلته  فأن  الصحيح 
الدنيوي  االب  أن  نعلم  ونحن   ،
ليس مثاليا ولكن يمكن أن نختار 
الواهبة  طريقته   علي  نركز  أن 
للحياة ونثق أن هللا الذي يعمل فيه 
سيخرج ماهو االفضل منه وألن 
لمن  يحتاجون  حياتنا  في  الرجال 
يشدد آزرهم ويرفع من عزيمتهم 
أقوياء  بأننا  أبائنا  نُذكر  أن  فيجب 
بوجودهم معنا وأننا نري في حبهم 
حب االب السماوي الذي ينعكس 
عليه  هم  لما  نكرمهم  ولهذا  فيهم 
من قبل نعمة هللا الذي به أصبحوا 
لنا أباء .   وفي عيد االب يجب 

أن نعترف بفضل أباؤنا ونكرمهم 
السماوى  أبونا  لحب  نموذج  فهم 
االرضي  أبوك  تعتبر  كنت  واذا 
غير كامل فأعلم اننا جميعنا خطاة 
وال نكتمل اال بمحبة المسيح و إذا 
كنت غير راضيا عن والدك فضع 
المسيح  قدمى  عند  مشاعرك  كل 
النفوس  شفاء  علي  القادر  فهو 
وتهدئة المشاعر ونحن جميعا نقدم 
العميق  لكل أب مهما كان شكرنا 
لكل شئ قدمه لنا فشكرا لك يا أبي 
لتعمل من   تعطينا كل وقتك  النك 
اجلنا وتساعدنا سواء في شغلك او 
في المنزل ، شكرا لك يا أبي النك 
 ، أحتياجاتنا  كل  لنا  لتوفر  تجاهد 
شكرا لك يا أبي النك جعلت منزلنا 
مكانا نحب أن نكون فيه ،  شكرا 
لك يا أبي النك تقودنا في طريق 
الرب وعلمتنا عن المسيح والحياة 
المسيحية ، شكرا لك يا أبي النك 
علمتنى ألوصايا االلهية وأن احب 
وفكري  قلبي  كل  من  الهى  الرب 
ألنك  أبي  يا  لك  شكرا   ، وقوتى 
المعجبين  اول  والنك  بي  تؤمن 
بي ، شكرا لك ياأبي النك أريتنى 
كيف أثابر واعمل بقوة واكمل ما 
بدأته بنجاح ، شكرا لك يا أبي ألنك 
الثانى  للميل  امضي  ان  علمتنى 
لك  شكرا   ، لي  قدوة  انت  وكنت 
يا أبي ألنك علمتنى االمانة وكيف 
أكون وفيا لبيت الرب.  شكرا لك 
أحترم  أن  علمتنى  ألنك  أبي  يا 
واخدمهم  واساعدهم  االخرين 
سواء بالتدريس في مدارس االحد 
بتدريس  او  المسنين  بزيارة  او 
 ، لي  قدوة  المقدس وكنت  الكتاب 
شكرا لك يا أبي النك علمتنى أن 
أظل أعمل وخاصة عندما تقابلنى 
الصعوبات وعلمتنى أن مشاعرى 
ليست  الظروف  حول  الشخصية 
عادة مؤشرا علي أنه حان الوقت 
لترك العمل ، أشكرك يا أبي ألنك 
واقمتنى  سقطت  عندما  ساعدتنى 
ثانية،  اليك  وقبلتنى  سقطتى  من 
شكرا لك يا أبي النك تبحث عنى 
وتفكر في وتصلي ألجلي دائما ، 
إيها االبناء المباركين أتبعوا مسار 
أباؤكم الصالحين واباكم السماوى 
أباك  أكرم   ( هللا  وصية  وتذكروا 
وامك لكى تطول أيام حياتك علي 
اكرم  الوصية  تقل  ولم  االرض( 
والكاملين  االصالحين  وامك  اباك 
هذه  صعوبة  يعرف  فاهلل  فقط  
وعد  معها  اعطى  ولذا  الوصية 
االرض  علي  الحياة  ايام  بطول 
المشجعة  الكلمات  هذه  أجمل  وما 
لنا والتى تصور لنا مدى محبة هللا 

لنا.
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هل هناك دميقراطية مطلقة؟

 ادوارد يعقوب

ال يوجد شيء مادي يحمل صفة المطلق 
وراء  فيما  فقط  توجد  صفة  هو  )المطلق 
يعتبر  الكل  الروحانيات( بل ان  او  الطبيعة 
امثلة.  سأضرب  هذا  أفسر  ولكي  نسبي. 
الحرية مثال تنتهي عند حرية األخرين فانت 
تحولت  واال  االخرين  إيذاء  في  حرا  لست 
بالتالي  يوجد  فال  للجريمة  أداة  الي  الحرية 
ما يسمى بالحرية المطلقة، بل الحرية مقيدة 
بشروط لكي تكون عادلة وقانونية. والحرية 
وقبل  والقانون  للدستور  تخضع  ان  يجب 
من  تنبع  التي  األخالقية  المبادئ  ذلك  كل 
الضمير اإلنساني وال يختلف على أساسياتها 
)األخالق( أحد من البشر األسوياء.  كذلك 
الديمقراطية فهي ايضا بدون ضوابط تصبح 
أوال  نعرف  دعونا  الدولة.  علي  خطرا 
طريق  عن  الشعب  حكم  هي  الديمقراطية: 
المنتخبين خالل عملية  البرلمان  في  ممثليه 
قانونية  ضوابط  تحكمها  نزيها  انتخابية 
قفزات  المتقدم  الغرب  حقق  وقد  واخالقية 
من  شعوبه  ورفاهية  اقتصاده  في  هائلة 
للديمقراطية وعلى  الصحيح  التطبيق  خالل 
الحكم  ذات  الدول  من  العديد  نجد  النقيض 
ولذلك  زائفة  ديمقراطية  لديهم  االستبدادي 
ينتشر الفساد وانعدام العدالة بين المواطنين 
بما يترك تأثيرات سالبة على رفاهية الشعب 
هناك. والن الغرب الديمقراطي يسعي الى 
نشر ديمقراطيته الحقيقية في كل دول العالم 
فان هذا يشكل تهديدا على تلك األنظمة ذات 
تلك  رأس  وعلى  المصطنعة  الديمقراطيات 
الدول الفاسدة، الصين وروسيا وهم اقواهم 
انظمتهم  على  وحفاظا  العالم.  في  نفوذا 
االستبدادية تسعي تلك الدول وبطرق خبيثة 
الديمقراطيات  تلك  تحطيم  الي  أخالقية  ال 
داخل  الحريات  استخدام  بإساءة  الداخل  من 
القوي  تلك  نجحت  وقد  الديمقراطيات.  تلك 
لتحطيم  خططها  في  كبير  لحد  الشريرة 
الديمقراطيات العريقة وربما ما نشاهده االن 
ديمقراطيات  قليلة من أعرق  في دول غير 
اوروبا مثل فرنسا وألمانيا هو مؤشر خطر 
المقال.  هذا  في  هنا  ادعيه  ما  على  وشاهد 
وأيضا ما يحدث اآلن في الواليات المتحدة 
لتقويض  االسالمين  مع  اليسار  تحالف  من 
واعتقد  العالم  تاريخ  في  ديمقراطية  اعظم 
لها  االعداد  جرى  ضخمة  مؤامرة  انها 
يقرب  ما  منذ  الديمقراطية  أعداء  قبل  من 
الكثير  ويخشى  الزمان،  من  العقد  من 
فوز  يكون  ان  الجمهوريين  المحللين  من 
 ٢0٢0 انتخابات  في  الديمقراطي  الحزب 
القضاء علي  بحكم امريكا هو أخر مراحل 
أمريكا  اليسار  ويحكم  هناك  الديمقراطية 
اعتقاد  هناك  حيث  قادمة،  طويلة  لعقود 
األماكن  كل  في  اليسار  عمالء   بانتشار 
غير  بطرق  وتمكنوا  بالدولة  الحساسة 
الحزب  وفضائح  فساد  إخفاء  منها  قانونية 
األكاذيب  وترويج  الشعب  عن  الديمقراطي 
تضليل  بغرض  الجمهوري  الحزب  ضد 
وتهديد  االنتخابات  تزوير  وايضا  الناخبين 
السيطرة  اليهم وأيضا  ينحازوا  لكي  القضاة 
علي اهم األجهزة األمنية االستخبراتية مثل 
ال FBI. وهناك من المؤشرات التي تدعم 
اليساريون  عليها  يطلق  )التي  النظرية  هذه 
نظرية مؤامرة زائفة( واذا صحت ادعاءات 
الجمهوريين، تكون الديمقراطية في أمريكا 
استلهموا  الفاسدون  ولعل  شديد.  خطر  في 
ذلك من امثلة حدثت بالفعل لدول من العالم 

ما  مثل  السيئ  النموذج  بهذا  تشهد  الثالث 
وحكم  االخوان  يد  علي  مصر  في  حدث 
مرسي وأيضا في غزة من استغالل حركة 
وفوزها  الدينية  للمشاعر  االخوانية  حماس 
استدارت  ثم  البرلمانية  االنتخابات  في 
لتنسف كل األدوات الديمقراطية التي مكنتها 
رغما  غزة  حكم  على  وتتربع  الفوز  من 
طويلة  لعقود  هناك  الفلسطيني  الشعب  عن 
تدهور فيها حال هذا الشعب وذاق وما يزال 
يذوق االمرين علي يد هذه الطغمة الحاكمة. 
وهناك العديد من التجارب المماثلة التي ما 
ان وصل اليسار فيها الي الحكم حتى أطبق 
نظامه الفاسد على الجماهير بأساليب قهرية. 
ولكني ال أتوقع ان يسير نفس السيناريو في 
بلد مثل أمريكا الن الشعب األمريكي ال يمكن 
مقارنته من حيث الوعي السياسي والتحضر 
متاهات  وتعيش  مغيبة  اغلبيتها  بشعوب 
شرحته  سبق  ما  وهذا  الوسطي  القرون 
بأسهاب في مقال سابق بعنوان: "هل أمريكا 
في طريقها لالستبداد والشيوعية؟" وخلصت 
بديناميكيته  سيتمكن  األمريكي  الشعب  بان 
اما:  االزمة  هذه  على  التغلب  من  الخالقة 
بمعناها  الديمقراطية  بأدواته  بالتمسك   -١
باستحداث  للتطوير  القابل  أي  مطلق  الغير 
قيود قانونية واخالقية تسد الثغرات التي نفذ 
منها الفاسدون. او ٢- استخدام القوة للرجوع 
الي األصول االولي لديمقراطيته ومن ثم سد 
الثغرات حتى ال يتكرر ما حدث مرة أخرى. 

وسوف اناقش كال الطريقين بإسهاب أكثر.

أوال: نشاهد االن نشاطا ونضاال ديمقراطيا 
المحافظين  من  الكثيرين  من  مريرا 
االمريكان المخلصين للقيم االمريكية لكشف 
المسؤولين  علي  الضغط  ومحاولة  الفساد 
تغطية  و  تجاوزات  من  فيما حدث  للتحقيق 
مثل  الفاسدين  المسئولين  بعض  من  عليها 
يحدث  نشاهده  ما  وهذا  االنتخابات.  تزوير 
اريزونا من مراجعة شاملة  اآلن في والية 
ثم  ومن  األخيرة  االنتخابات  في  حدث  لما 
إلعادة  الثغرات  من  االنتخابي  النظام  تنقية 
ثقة االمريكان به ولكن هناك أيضا مجاالت 
احترام   -١ مثل:  تقويمها  يجب  أخري 
األمريكي  والعلم  االمريكية  والقيم  الرموز 
اليسار  يطلقها  التي  األكاذيب  وكشف 
من  وتقلل  األمريكي  التاريخ  تحتقر  والتي 
والقضاء  المساواة  مثل  العظيمة  إنجازاته 
على العنصرية التي تحققت بنسبة هائلة في 
االدعاءات  هذه  توظيف  ومحاربة  أمريكا. 
دنيئة  سياسية  أغراض  لتحقيق  الكاذبة 
بغرض تقسيم االمريكان وبث قيم التعصب 
المهاجرين  بواسطة  المستوردة  الشريرة 
ان  يجب  هذا  كل  المتخلفة.  المناطق  من 
يتم بتعديل القوانين بتجريم كل هذه األفعال 
وتحصين الحرية حتى ال يساء استخدامها. 
االمريكية  االعالم  وسائل  اصالح   -٢
التأثيرات الخارجية واألموال  وحمايتها من 
والهيئات  المعادية  الدول  بها  تشتريها  التي 
لهدم  األكاذيب  ونشر  و  للفساد  تدعو  التي 
شركات  وأيضا  األمريكي  المجتمع  تماسك 
التي  ميديا  والسوشيال  الكبيرة   التكنولوجيا 
سيطر عليها مجموعة من الفاسدين المرتشين 
الدول  عمالء  من  االمريكية  القيم  واعداء 
من  أمريكا  لتحطيم  تسعي  التي  الشيوعية 
العقول وتحريكها  الداخل عن طريق غسل 
عالج  يتم  وقد  االجرامية.  مخططاتها  وفق 
يديرها  جديدة ضخمة  شركات  بأنشاء  ذلك 

منافسة  وتكون  المحافظون 
المديا  وتعيد  الشريرة  للشركات 
الحيادية  الي  ميديا  والشوشيال 
االمريكية  والقيم  التعبير  وحرية 
العريقه وقد وعد الرئيس السابق 
الشركات  هذه  بظهور  ترامب 
في  له  خطاب  أخر  في  قريبا 
اوهايو. 3- تحجيم الهجرة الغير 
شرعية وقوانين اللجوء السياسي 
التي  والقوانين  النظم  واسترجاع 
وقوضتها  ترامب  إدارة  تبنتها 
إدارة بيدن وتكاد ان تحدث االن 
كارثة في المجتمع األمريكي. ٤- 
المناقضة  االيدوليجيات  تجريم 
مثل  االصيلة  االمريكية  للقيم 
واالشتراكية  السياسي  اإلسالم 
والشيوعية والحركات العنصرية 
الدعوات  من  وغيرها  المتطرفة 
التي تشجع العنف والتخريب. ٥- 
البلطجية  الدولية  للنظم  التصدي 
كل  تسرق  التي  الصين  مثل 
وحقوق  االمريكية  االختراعات 
االبتزاز  وتمارس  الملكية 
والتجسس  بالقوة  والتهديد 
التي  األصوات  كل  واخراس 
تنتقدها وتنتقد شرورها وتعرض 
الصحية  للمخاطر  العالم  سكان 
معامل  وتسيب  باستهتارها 
مثل  البشرية  تهدد  التي  ابحاثها 
فأمريكا  الكرونا.  مع  حدث  ما 
العالم  في  دولة  اقوى  باعتبارها 
يجب ان توقف الصين ومثيالتها 
حدها سواء  عند  العالم  دول  من 
بالعقوبات الدولية او القوة اذا لم 

لزم األمر.

ان  يرون  من  هناك  ثانيا: 

السياسي  واإلسالم  اليسار  مع  تجدي  ال  السلمية  الوسائل 
تغلغله وسيطرته علي كل  الي درجة معينة في  اذا وصل 
مفاصل الدولة. ومن تجارب التاريخ فأن القوة المسلحة قد 
تكون ضرورية أحيانا إلنقاذ شعب من براثن حكامه وان 
الديمقراطية بدون قوة مسلحة تتدخل في الوقت المناسب تكون 
قد تجمدت وأصبحت غير مرنة وبمفهوم الفاسدين ديمقراطية 
مطلقة أي غير خاضعة للضوابط القانونية واألخالقية التي 
تحفظها من االنحراف. وفي هذا المجال أشير الي الخطاب 
الذي وقعه ١٢٤ من قادة الجيش األمريكي البارزين الذي 
احيلوا الى التقاعد وبعثوا به الى الرئيس األمريكي الحالي 
بيدن واهم نقاطة هو اقرارهم بتزوير االنتخابات االمريكية 
وعدم كفاءة بيدن بقيادة أمريكا والتشكيك في قدراته الذهنية 
والصحية ويشككون في مدى نزاهة القضاء األمريكي ممثال 
في المحكمة الفدرالية العليا وكذلك ال FBI لعدم تحركهما 
غطي  البعض  ان  بل  االنتخابات  في  حدث  فيما  للتحقيق 
تمر  التي  التحديات  ان  ويرون  االنحرافات.  علي  متعمدا 
بها امريكا االن هي األخطر على امن أمريكا منذ انشائها 
الحفاظ  على  افراده  اقسم  الذي  الجيش  علي  يجب  وانه 
االنحرافات  هذه  لتعديل  يتدخل  ان  يجب  أمريكا  أمن  على 
به  يطالب  ما  وهذا  االمريكي.  الشعب  تهدد  التي  الخطيرة 
يتدخل  ان  االمريكيون،  المحافظون  من  قليل  غير  قطاع 
السيناريوهات  أحد  هذا  يكون  ربما  أمريكا.  إلنقاذ  الجيش 
الحل  اما  الديمقراطية  السلمية  الوسائل  فشلت  أذا  المحتملة 
الفاسدون  االخر فهو الحرب االهلية والتي يخشاها هؤالء 
و  المدنيين  تسلح  تمنع  قوانين  اصدار  الي  سعيهم  بدليل 
تسحب األسلحة الموجودة االن لدى قطاعات غير قليلة من 
التي  المطلقة  للديمقراطية  المواطنين. والخالصة ال وجود 
يدعو لها االستبداديون ويلخصونها في صندوق االنتخابات 
او  االنتخابات  بها  تمت  التي  الوسيلة  عن  النظر  بغض 
عن  النظر  ويغضون  بها  أحاطت  التي  الفاسدة  الظروف 
يغالظون  انهم  من  بالرغم  والقانونية  األخالقية  الضوابط 
وفسادهم  بهم  الخاصة  المغرضة  نظرتهم  يفرضون  النهم 
علي  تغطي  براقة  شعارات  تحت  خلسة  وذلك  األنتهازي 

شرورهم وتدلس علي البسطاء.

أونتاريو تقدم 300 الف دوالر ملنظمتني إسالميتني 
للمساعدة يف مكافحة اخلوف من االسالم

تورنتو : قدمت مقاطعة أونتاريو 300 الف دوالر الي 
من  الخوف  مكافحة  في  للمساعدة  اسالميتين  منظمتين 
االسالم في المدارس , ويأتي هذا االعالن بعد ان دهمت 
سيارة عن قصد ) كما تقول الشرطة ( عائلة مسلمة من 
خمسة افراد كانوا علي وشك عبور تقاطع بين شارعين 

بانها قتل متعمد نبع من كراهية  العائلة ووصفت الشرطة هذه الحادثة  وقتلت ٤ افراد من 
االسالم – وقال وزير التعليم في أونتاريو ستيفن ليتشي "أن ٢٢٥ الف دوالر ستذهب الي 
االمور  واولياء  والطالب  للمعلمين  وبيانات رقمية  موارد  لخلق  الكندية  االسالمية  الجمعية 
تعني بزيادة الوعي حول الخوف من االسالم , وستذهب بقية االموال الي المجلس الوطني 
ومساعدة  كندا  في  التحرك  علي  المسلمين  من  الجدد  القادمين  لمساعدة  الكنديين  للمسلمين 
الطالب الجدد علي االستعداد للمدارس في الخريف , " وقال ايضا وزير التعليم " إنه من غير 
المعقول ان يواجه الطالب المسلمون تمييزا في المدارس" , وقد أثارت حادثة مقتل االسرة 
المسلمة في مدينة لندن باونتاريو مناقشات وطنية حول العنصرية التي يواجهها المسلمون 
في كندا وظهرت دعوات الي إتخاذ إجراءات لمكافحة الخوف من االسالم وكراهية االسالم 

في اونتاريو . 
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
التطور التارخيي للحجاب يف مصر - 1                                    

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

موضوع  طنطا  جامعه  فتاه  قضية  اثارت 
الحجاب مره اخري وكيف ان الفكر الوهابي 
المجتمع  جذور  في  متغلغل  زال  ال  المتعفن 
ما  يربطون  الكثيرون  هناك  وان  المصري 
بين حجاب المرأة وعفتها وطهارتها او مدي 
يقين  في  سائد  وأصبح  األخالقي،  التزامها 
فئات كثيره في المجتمع المصري بان المرأة 
المحجبة هي امرأة ملتزمة أخالقيا وال غبار 
امرأة  فهي  المحجبة  غير  المرأة  اما  عليها، 
سافره ومنحرفه أخالقيا. كما لو تم اختصار 
سلوك المرأة واخالقها في مجرد الحجاب فاذا 
ارتدته فهي مؤدبه وإذا خلعته فهي منحرفه.

العدد  ومقال  المقال  هذا  في  نناقش  وسوف 
التاريخي  التطور  عن  هللا  بمشيئة  القادم 
للحجاب في مصر فالحجاب ليس مجرد زي 
الدينية،  قناعاتها  عن  يعبر  المسلمة  للمرأة 
المجتمعي،  المشهد  من  جزء  أيضا  ولكنه 
والمراحل  التغيرات  رصد  خالله  من  يمكن 
المصري  المجتمع  بها  مر  التي  المختلفة 
اجتماعية  وتحوالت  سياسية  ظروف  من 
هذه  تحاول  ثقافية.  وقناعات  فكرية  وتقلبات 
الدراسة تتبع هذا الموضوع تاريخيا وتسجيل 
الحجاب  بها  مر  التي  المختلفة  المراحل 
من  بها  تحول  التي  الكيفية  لفهم  محاولة  في 
توجيه إلهي إلى موروث ثقافي ثم إلى عادة 
العديد  نبذها  أو  بها  التحلي  يحمل  اجتماعية 
من الدالالت والمعاني ال خالف على ارتباط 
قداسة  تضفي  التي  الدينية  بالتعاليم  الحجاب 
خاصة على الجسد، وتعتبره أكثر من مجرد 
كما  الشخصية،  عن  للتعبير  محايدة  مساحة 
إنه ال خالف على كون المكون الديني مثل 
المصرية،  للشخصية  أساسيا  رافدا  دوما 
الثقافية،  وتقاليدها  المجتمعية  عاداتها  صبغ 
بدايات  حتى  المصرية  المرأة  ظلت  ولهذا 
أشكال  من  شكال  ترتدي  العشرين  القرن 
عند  ووجهها(  رأسها  يغطي  )ما  الحجاب 
عن  النظر  بغض  منزلها،  من  خروجها 
االجتماعي،  مستواها  أو  الديني،  معتقدها 
أن  كان  التدين،  سؤال  تراجع  عندما  فحتى 
والمنديل  والبرقع”  اللف”  “المالية  حضرت 
أبو أويه” و”اليشمك والبيشة، كجزء ال يتجزأ 
من الشكل االجتماعي المقبول والزي الشائع 
للمصريات، فكان المنديل أبو أويه والمالية 
الشعبية،  األحياء  في  المرأة  رداء  هما  اللف 
بين  شيوعا  األكثر  هو  البرقع  كان  بينما 
البيشة  لبس  اقتصر  فيما  الوسطى،  الطبقات 
والمنتمين  الثروة  أصحاب  على  و"اليشمك 
التاسع  القرن  أواخر  وفي  العليا  للطبقات 
المجتمع  بدأ  العشرين  القرن  وأوائل  عشر 
المصري يشهد تحوالت اجتماعية وظروف 
سياسية أدت إلى ظهور العديد من الدعوات 
والحركات المنادية بخلع البرقع أواًل وامتدت 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  ذلك،  بعد  للحجاب 
تأت  لم  الفترة  الحجاب في هذه  ظاهرة خلع 
خطوة واحدة بل جاءت على فترات ومراحل 
مختلفة متأثرة بالعديد من األحداث التي مر 

بها المجتمع المصري.

الي خلع الحجاب  ولكن هناك ظواهر قادت 
إلى  الفرنسية  الحملة  قدوم  مع  البداية  كانت 
مشاهدة  المعتاد  من  أصبح  حيث  مصر 
الشوارع  في  يتجولن  وهن  الفرنسيات 
 — العصرية  الغربية  باألزياء  المصرية 

مصر  تاريخ  عن  الجبرتي  سجله  لما  وفقا 
إليهن  األنظار  فلفتن  الحقبة—  هذه  في 
بسبب عدم ارتدائهن لغطاء للرأس وكشفهن 
عما  مختلفة  ألزياء  وارتدائهن  لوجوههن 
علي  محمد  تولى  ثم  المصريون.  اعتاده 
في  األوروبيات  أعداد  وزادت  مصر  حكم 
لتعليم  علي  محمد  استقدمهن  حيث  مصر، 
بناته في القصر، وتبعه في ذلك علية القوم، 
وجاءت  البريطانية مصر  القوات  احتلت  ثم 
اإلنجليزيات  السيدات  كبيرة من  أعداد  معها 
عن  المختلفة  األوروبية  وزينتهن  بمالبسهن 
مالبس وعادات المرأة الشرقية ولفترة طويلة 
المالبس  في  الغربية  األزياء  ظهور  ظل 
مقتصرا  المصرية  الشوارع  في  النسائية 
على األوروبيات، حتى بدأت دعاوى متتالية 
عدد  أطلقها  الحجاب،  ونزع  البرقع  لرفع 
بدأت   ، أنفسهم  والمصريات  المصريين  من 
فاضل  نازلي  األميرة  بجهود  الدعاوى  هذه 
بدأت  حيث  المرأة،  تحرير  حركة  دعم  في 
الشرق  في  ثقافي  صالون  أول  تنظيم  في 
األوسط عام ١890 ليتناقش فيه رواد حركة 
ويتبادلوا  المرأة  بحرية  والمؤمنون  التحرير 
اآلراء، وكان من أهم أعضاء هذا الصالون 
الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين، 
حركة  قادت  التي  الثالث  الشخصيات  وهم 
التحرير في المجتمع المصري على المستوى 
الديني والفكري والثقافي. ثم توالت بعد ذلك 
كتابات ومقاالت لزعماء ومفكري األمة في 

هذا الشأن.

لنزع  حقيقية  دعوة  أول  جاءت  وقد  هذا 
المرأة  تحرير  أشكال  من  كشكل  الحجاب 
 ١89٤ عام  الشرق”  في  “المرأة  كتاب  في 
الى  المرأة  فيه  دعا  والذي  فهمي،  لمرقص 
ثم  بالرجل.  والمساواة  الحجاب  من  التحرر 
المجالت  من  العديد  ظهور  ذلك  بعد  توالى 
النسائية )وخصوصا في عام ١89٦(، والتي 
بأشكال مختلفة  المرأة ودعت  تناولت شئون 
رموز  من  رمز  باعتباره  الحجاب  خلع  إلى 
مرآة  ومجلة  الفردوس  مجلة  مثل  الرجعية، 
الحسناء ومجلة فتاة الشرق وكان لقاسم أمين 
التأثير األكبر في هذا الصدد من خالل كتابه 
“تحرير المرأة” عام ١899، حيث كان لهذا 
الكتاب صدى واسع وأحدث ضجة في ذلك 
العديد  فصدر  ومعارض،  مؤيد  بين  الوقت 
والعربية  األجنبية  والمقاالت  الكتب  من 
آخر  جانب  وعلى  وتشجعه،  تؤيده  التي 
تستهجن  التي  والكتب  المقاالت  هناك  كانت 
المرأة  “تربية  كتاب  منها  وترفضها،  أفكاره 
عام  صدر  الذي  حرب  لطلعت  والحجاب” 
من  عدد  كامل  مصطفى  ونشر   ،١899
آراء  فيها  يهاجم  اللواء  جريدة  في  المقاالت 
للغرب،  بالوالء  البعض  واتهمه  أمين،  قاسم 
من  على  الرد  إلى  أمين  قاسم  دفع  ما  وهو 
انتقدوه في كتاب “المرأة الجديدة” عام ١990 
كانت  أمين  قاسم  دعوة  أن  الى  هنا  ونشير 
والتقدم  لإلصالح  شامل  برنامج  إلى  دعوة 
الوطني يتضمن تحرير المرأة من خالل رفع 
ال  حتى  وجهها  عن  المرأة  وكشف  البرقع 
المشاركة  من  وتتمكن  المجتمع  عن  تحجب 

فينهض وتتقدم البالد! 
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نهر عظيم  النهر اخلالد   
نهر النيل )3(

فرعونيــات

السد العالى أهم مشروع تنموى في القرن العشرين

هندسي  مشروع  وأكبر  أعظم  العالي  السد  يعتبر   -
والهندسية  المعمارية  الناحية  من  العشرين  القرن  في 
أخرى  عمالقة  عالمية  مشاريع  على  ذلك  في  متفوقا 
العالية  الفيضانات  من  مصر  لحماية  السد  وأقيم 
مساحات  وتغرق  البالد  على  تفيض  كانت  التي 
 . المتوسط  البحر  في  هدراً  تضيع  أو  فيها   واسعة 
المائى،  وأمنها  المنيع  العالى هو حصن مصر  السد   -
التى مرت على  القومية  المشروعات  أهم  وسيظل من 
مصر، ليس فقط ألن بنائه تم فى وقت حرج كانت تمر به 
مصر بظروف سياسية صعبة، ولكن ألنه كان حلما ولد 
عقب ثورة دعمها عامة الشعب وآمنوا بأفكارها، قصة 
بنائه تعد ملحمة من حيث العثور على تمويل المشروع 
المصريين،  العاملين  وقدرة  صبر  ومدى  العمل  ودقة 
الذين قدموا نموذج عن العامل المصرى أمام العالم أجمع، 
 حتى تمكنوا من إتمام هذا الحلم فى غضون 4 سنوات.
أدريان  األصل  اليوناني  المصري  المهندس  تقدم   -
سد  لبناء  بمشروع   1952 ثورة  قيادة  إلي  دانينوس 
مياهه  وتخزين  النيل  فيضان  لحجز  أسوان  عند  ضخم 
 18 في  الدراسات  بدأت  منه،  كهربائية  طاقة  وتوليد 
أكتوبر 1952 بناء علي قرار مجلس قيادة الثورة من 
قبل وزارة األشغال العمومية ) وزارة الري والموارد 
ومجموعة  بالجيش  المهندسين  وسالح  حاليا(  المائية 
علي  الرأي  استقر  حيث  الجامعات  أساتذة  من  منتقاة 
 أن المشروع قادر علي توفير احتياجات مصر المائية.
- في أوائل عام 1954 تقدمت شركتان هندسيتان من 
ألمانيا بتصميم للمشروع، وقامت لجنة دولية بمراجعة 
هذا التصميم وأقرته في ديسمبر 1954 كما تم وضع 
البنك  من  مصر  طلبت  التنفيذ،  وشروط  مواصفات 
الدولي تمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة أقر 
ديسمبر  واقتصاديا،وفي  فنيا  المشروع  جدوي  البنك 
1955 تقدم البنك بعرض لتقديم معونة بما يساوي ربع 
تكاليف إنشاء السد، ولكن سحب البنك الدولي عرضه 
االستعمارية. الضغوط  بسبب   1956/7/19  في 
روسيا  بين  اتفاقية  توقيع  تم   1958/12/27 في   -
مصر  إلقراض  ومصر  سابقا(  السوفيتي  )االتحاد 
السد،  من  األولي  المرحلة  لتنفيذ  روبل  مليون   400
بمراجعة  السوفييت  الخبراء  قام   1959 مايو  وفي 
الطفيفة  التحويرات  بعض  واقترحوا  السد  تصميمات 
واستخدام  القوي  محطة  موقع  تغيير  أهمها  كان  التي 
استخدامها  عند  الرمال  وضم  غسيل  في  خاصة  تقنية 
توقيع  تم   1959 ديسمبر  في  السد،  جسم  بناء  في 
والسودان. مصر  بين  السد  خزان  مياه  توزيع   اتفاقية 
في 9  السد  من  األولي  المرحلة  تنفيذ  في  العمل  بدأ   -
واألنفاق  التحويل  قناة  حفر  وشملت   1960 يناير 
محطة  أساسات  وصب  المسلحة  بالخرسانة  وتبطينها 
الكهرباء وبناء السد حتي منسوب 130 مترا، في 27 
مع  الثانية  االتفاقية  علي  التوقيع  تم   1960 أغسطس 
روسيا )االتحاد السوفيتي سابقا( إلقراض مصر 500 
 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد .

إلي  النهر  مياه  تحويل  تم  مايو 1964  منتصف  في   -
والبدء  النيل  مجري  وإقفال  واألنفاق  التحويل  قناة 
تم  الثانية  المرحلة  في  بالبحيرة،  المياه  تخزين  في 
وإتمام  نهايته  حتي  السد  جسم  بناء  في  االستمرار 
وتشغيلها  التربينات  وتركيب  الكهرباء  محطة  بناء 
الكهرباء. نقل  وخطوط  المحوالت  محطات  إقامة   مع 
السد  كهرباء  محطة  من  األولي  الشرارة  -انطلقت 
بالكامل  المياه  تخزين  بدأ   ، أكتوبر 1967  في  العالي 
منتصف  في   ،1968 عام  منذ  العالي  السد  أمام 
في15  المشروع،  صرح  اكتمل   1970 يوليو 
العالي. السد  بافتتاح  االحتفال  تم   1971  يناير 
النيل حوض  دول  مع  الثنائى  التعاون   تعزيز 
العالم، حيث يمرعبر  النيل أطول نهر في  -يعتبر نهر 
دولة،  عشرة  إحدى  النيل  حوض  ويغّطي  دول،  عّدة 
وجمهورية  وأوغندا،  وكينيا،  السودان،  وهي: 
وبوروندي،  وتنزانيا،  ورواندا،  الديمقراطية،  الكونغو 
السودان. وجنوب  ومصر،  وإريتريا،   وإثيوبيا، 
قارة  سكان  من   )%41( النيل  حوض  دول  -تحتل 
سكانى  بتعداد  نسمة  مليون   )1.185( البالغ  أفريقيا 
تبلغ  كما  2015م  لعام  نسمة  مليون   )483.4( يبلغ 
كم2  مليون   )8.9( حوالي  النيل  حوض  ُدَول  مساحة 
يبلغ  وكذلك  القارة  مساحة  من   )%30( يوازى  ما 
الحوض  لُدَول   )GDP( اإلجمالى  المحلـى  الناتج 
ما   2015 لعام  الجارية  باألسعار  مليار$   )688.1(
األفريقية  للقارة   )GDP( إجمالى  من   )%29( يوازى 
.  )%2.8( نمو  بمعدل  مليار$   )2.327(  البالغ 
تواجهها  التى  المختلفة  التحديات  من  بالرغم   -
الطرق  بشتى  تسعى  السياسية  القيادة  أن  إال  مصر 
النيل  حوض  دول  مع  الثنائى  التعاون  تعزيز  إلى 
فى  ولكن  والرى  المائية  الموارد  مجال  فى  فقط  ليس 
كانت  الماضية  السنوات  مدار  فعلى  المجاالت،  جميع 
قنوات  بفتح  السيسى  الفتاح   عبد  الرئيس  تكليفات 
مجال  فى  النيل  حوض  دول  مع  والتواصل  االتصال 
من  اإلقليمى  التعاون  مسار  عن  بعيداً  المائية  الموارد 
حرصه  إطار  فى  وذلك  النيل  حوض  مبادرة  خالل 
التنموية  المشروعات  الدول من خالل  تلك  تنمية  على 
الدول. تلك  المعاناة عن مواطنى  إلى رفع  تهدف   التى 
- لم تدخر الدولة المصرية جهداً لتنمية أشقائها من دول 
الحوض، حيث سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم عالقتها 
بدول حوض النيل واالتصال الدائم بدولها باالتفاق على 
األسلوب األمثل الستغالل مياه نهر النيل بما يعود بالنفع 
الحكومة  حرص  منطلق  من  الحوض  دول  كل  على 
مع  واإلخاء  التعاون  أواصر  تنمية  على  المصرية 
أشقائها، وتفعياًل للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض 
التعاون  لتحقيق   2012 عام  انطلقت  التى  النيل  نهر 
والمستقبلية  الحالية  األجيال  لصالح  المستدامة  والتنمية 
قومية  مشروعات  تنفيذ  فى  والمساهمة  النيل  بحوض 

تنموية لتلك الدول.

للموضوع بقية

النوايا العدائية 

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى حنا 

أشخاص  حياتنا  في  كثيراً  يوجد 
شكل  فهو  التنمر  ب  تسمي  عدائية 
من أشكال العنف واإلساءة والتسلط 
غير  عدواني  وسلوك  والتهكم 

مرغوب فيه،  

الي شخص  قبل شخص  من  وهذا 
من  يخلو  فال   ، أشخاص  عددة  أو 
بالقوة  سواء  أنواعها  بشتي  اإليذاء 
او  المعاملة  إلساءة  التهديد  او 

الهيمنة علي شخص ضعيف، 

يعد التنمر ظاهرة إجتماعية منتشرة 
  ، حياتنا  في  يومي  بشكل  ونراه   ،
او  المدرسة  او  الشارع  في  سوى 

الجامعة او داخل العمل ،

منذ  الطفل  تربية  نتيجة  وهذا  
الصغر،

األسري  العنف  خالل  من  ألن 
يودى  بسببه  المنزل  في  والضرب 

إلي التنمر. 

وعدم  الثقة  يفقد  الطفل  يجعل 

التركيز وأيضا الخجل، 

شخصية  إنتهاك  إلى  يؤدى  وهذا   
يفتقر  شخصاً  منه  وتجعل  طفل 

التواصل االجتماعي مع الغير ،

طريق  عن  ذاته  إثبات  يريد  و 
بمشاعر  اإلهتمام  وعدم  اإلجبار 

الغير،

منها  للتنمر   كثيرة  أشكال  ونري 
لفظي اى يكون وجهاً لوجة واألذى 

بشتايم واإلهنات، أو اإلستهزاء ،

وايضاً تنمر جسدى وهو يتمثل في 
صورة عنف وضرب،

وتنمر عاطفي ويكون في ممارسة 
االحراج الدائم ونشر الشائعات عن 

شخص وتهديدة. 

التغلب  يمكننا  هل  سؤال  يأتي  و 
علي التنمر ؟؟؟؟؟

نعم 

فيجب أن يشعر طفلك الثقة بالنفس 
حاجز  وتكسر  باألمان  ويشعر 

الخوف والخجل، 

التعامل  طريقة  علي  والمحافظة 
بينكم ،ترسيخ مفهوم العطف واللين 

منذ الصغر، 

الرأي،  عن  التعبير  حرية  منحهم 
مراقبة سلوكياتهم ،  وأن تزرع في 
الخير  وحب  القناعة  خصلة  داخله 

للغير،

عبري حلمي تكتب

 أ هو غصب أم 
اغتصاب  ؟

أم  االغتصاب  من  الغصب  هل 
االغتصاب من الغصب، سؤال هام 
إال  عليه  تجاوب  وال  نفسه  يطرح 
العقول الواعية، فهل عندما يغتصب 
المرء حقا ليس من حقوقه مدعياً أنه 
جاء بالغصب عنه، هل يعتبر ذلك 
وعذًرا  واهيا   تبريرا  أم   ، عذًرا 
أقبح من ذنب اقترفه صاحبه، فكيف 
لإلنسان أن يحلل لنفسه ما هو ليس 
من حقه، وكيف تقتني ما هو ليس 
من حاللك، وكأنه حق من حقوقك 
لتقول  وتصرخ  عمد  وعن  بقصد 
يلوم عليك أن ذلك األمر كان  لمن 

»غصب عنى« .

ونسأل  أنفسنا  نراجع  أن  يجب  هنا 
االغتصاب  إلى  المرء  يلجأ  لماذا 
»فالحالل  الحرام،  استحالل  و 
نسمح  فكيف  بيّن«،  والحرام  بيّن 
ألنفسنا بأن نقوم بأي فعل من أفعال 
شيء  نفعل  لم  وكأننا  االغتصاب 
وما  اسبابنا  ولدينا  اإلطالق،  على 
نستند إليه من حجج وبراهين و كأن 
لنا وحق  بغير حق حالل  أخذنا  ما 

من حقوقنا .

في  تعيش  مجتمعاتنا  تزال  ال  هل 
سلب  ما  وهل  الغابة،  قانون  ظل 
إال  يرد  ال  والخداع  بالمكر  منا 
بالسلب والنهب أيضا، وهل سوف 
يسرق  »مجرماً  هكذا  نعيش  نظل 

ُمعتدي  أخوك  كان  فإن  مجرماً«، 
وتأتي  مثله،  تفعل  ال  حقك  وسلب 
على إرتكاب نفس األفعال وتعوض 
بالغصب واالغتصاب  ما أخذ منك 
وذات  والوسيلة،  الطريقة  بنفس 

نفس المنطق .

لغة جديدة،  يجب أن نعرف جميعاً 
هي لغة سيادة القانون، فعندما نجد 
أن أخ  يغتصب حق أخوه فى قطعة 
أرض على سبيل المثال، بحجة أنها 
من حقه وكانت قد سرقت منه من 
ذي قبل، بحيلة أو أخرى فأصبحت 
والمكر  بالحيلة  و  مغتصب،  حق 
الطريقة  وبنفس  أعادها  والخداع 
يبرر  أنه  ونجد  منها،  عانا  التي 
حتى  ذنب  من  اقترف  من  لنفسه 

يخمد عذاب الضمير 

الذين  المغتصبين  الكثير من  فهناك 
يستحلون المال العام وكذلك أموال 
ذلك  ووسائل  حقهم  من  ليست 
األموال  يستحل  من  هناك  عديدة، 
الحرام من خالل عمله ويبرر لنفسه 
من  لنفسه  ويسوق  باالحتياج،  ذلك 
الحجج الواهية ما يجعله يقتنع بأنه 
مما  أكثر  على  يحصل  أن  يستحق 
وينصب  بل  بكثير،  عليه  يتحصل 
نفسه أنه سببا في نجاح هذا العمل 
الناتج عن  الخير  ومصدر كل ذلك 
ومن  لنفسه  مخادع  العمل،   هذا 
النتاج وأن  بأنه صاحب ذلك  حوله 
فقط  الشخصي  مجهوده  من  ذلك 
دون وجود أى فضل لباقى شركاء 

النجاح والعمل، 
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آدم الثانـــى 
نهايه حفله ماجنه أخريه ! 

وجدى خليل

في  معلقه  يدا  رأي  عندما  بليشاصر-   - البابلي  الملك  أرتعب 
السبب  الشديد وحده  لم يكن الخوف   . الحائط  الهواء تكتب علي 

في أن تصطك ركبتي الملك بل أزداد خوفه ألنه لم يستطع فهم ماهو مكتوب ! جاءت أم 
الملك مسرعه أليه عندما علمت بالحدث وعنما وجدت أبنها الملك في هذه الحاله المزريه 
أقترحت عليه قائله  »يوجد في مملكتك رجل فيه روح االلهة القدوسين وفي ايام ابيك وجدت 
فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة االلهة« دانيال ٥: ١١  كانت الملكه تتحدث عن دانيال النبي 
نبوخذناصر  قائله ألبنها » والملك  األم  الملكه  السبعون عاما  وأضافت  قارب حينئذ  الذي 
ابوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين .. من حيث ان روحا فاضلة ومعرفة وفطنة 
وتعبير االحالم وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا » ١٢ وأقترحت الملكه قائله : 
» فليدع االن دانيال فيبين التفسير«  لم يكذب الملك خبرا فأستدعي دانيال النبي علي وجه 
السرعه  وبادره قائال » انا قد سمعت عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيرا وتحل عقدا.فان 
استطعت االن ان تقرا الكتابة وتعرفني بتفسيرها فتلبس االرجوان وقالدة من ذهب في عنقك 
وتتسلط ثالثا في المملكة » أما دانيال  فقد بادر الملك قائال » لتكن عطاياك لنفسك وهب 
هباتك لغيري » وتوجه الي الملك قائال » -أنت - تعظمت على رب السماء فاحضروا قدامك 
انية بيته وانت وعظمائك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت الهة الفضة والذهب 
بيده  الذي  التي ال تبصر وال تسمع وال تعرف.اما هللا  والنحاس والحديد والخشب والحجر 
نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده. ٢٤ حينئذ ارسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة » 
وال نظن أن الملك كان قادرا أن ينتهر دانيال النبي علي توبيخه له أمام الجميع فقد كان الخوف 
مسيطرا علي عقله وقلبه وكل مفاصل جسده ! ثم أكمل دانيال قائال » وهذه هي الكتابة التي 
سطرت- منا منا تقيل وفرسين- »  وهي لغه كلدانيه لم تكن معروفه للملك وحاشيته ورغم 
أن أول كلمتين متشابهتين وهما كلمه »منا« اال أن مجييئهما متتاليتان تعني أنه تم »العد« 
وتم »الوزن« من قبل الرب ..وهي رساله مرعبه لألشرار فكما يقول الكتاب » مخيف هو 
الوقوع في يدي هللا الحي! » عبرانين ١0: 3١ وأردف دانيال قائال » وهذا تفسير الكالم - 
منا- احصى هللا ملكوتك وانهاه. ٢٧ -تقيل- وزنت بالموازين فوجدت ناقصا » أنها رساله 
قاسيه اليريد أحدا منا أن يسمعها هنا علي األرض أو بعد أنتقالنا الي السماء . لن يكون أي 
منا كامال في الموازين أمام الرب فالميزان هو أشاره ورمز الي عدل ربنا وعدل ربنا سيضع 
أي منا في الكفه الخاسره أما شفاعه المسيح فستتدخل بكل الرأفه وكل الرحمه فتستعدل كفتنا 
أمام األب السماوي . ليس فينا قديسين بل فينا من جاهد عمره كله ليكون مقدسا . ليس فينا 

نفسه  وجاهد ضد  حاول  من  فينا  بل  أبرارا 
فينا  فينا أطهارا بل  لكي يصنع حسنا وليس 
من حارب وجاهد وخجل ليس فقط من نظره 
شريره بل من فكر شرير أمام الرب ألنه كما 
الكتاب » كل شيء عريان ومكشوف  يقول 
امرنا » عبرانيين ٤:  الذي معه  لعيني ذلك 
١3 وهو كما يقول الروح » الفاحص الكلى 
والقلوب« رؤيا ٢: ٢3 أما بقيه الكتابه فكانت 
هكذا » - فرسين- ومعناها » قسمت مملكتك 
واعطيت لمادي وفارس« وقد حدث مافسره 
دانيال النبي فلم تمض الليله اال وكان الملك 
وكل حاشيته قتلي بعد أن أقتحم ملوك مادي 
ليس  تحصيناتها  كل  رغم  مملكته  وفارس 
ثالثه االف من عليه  بل صلبوا  هذا فحسب 
القوم وحاشيه الملك في يوم واحد! والعجيب 
تنبأ  أنه قبل ٢٥0 عاما من هذا الحدث  جدا 

لمملكه  المشئومه  النهايه  بهذه  النبي  أشعياء 
بابل وبتفصيل عجيب عن نهايه الملك البابلي 
وحاشيته عندما قال : وحي من جهه بابل  » 
يعتدون  ال  الذين  الماديين  عليهم  اهيج  هانذا 
فتحطم   ١8 بالذهب.  يسرون  وال  بالفضة 
البطن. ثمرة  يرحمون  وال  الفتيان  القسي 
وتصير  االوالد. ١9  تشفق عيونهم على  ال 
الكلدانيين  فخر  وزينة  الممالك  بهاء  بابل 
كتقليب هللا سدوم وعمورة« أشعياء١3: ١٧-
العالم  أذلت  التي  بابل  مملكه  وأنتهت     ١9
كله وكان عمرها قصيرا جدا يزيد قليال عن 
سبعون عاما  ولم يبق اال أن ينبه روح الرب 
 :١ عزرا  الفارسي  كورش«   « الملك  قلب 
من  أراد  من  كل  بعوده  فرمانا  ليصدر    ١
زمن  ألن  وطنهم  الي  العبرانيين  المسبيين 

التأديب قد أنقضي !

هل تسلم السودان البشري للمحكمة الدولية؟

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

وافق السودان على تسليم بعض المجرمين 
باإلبادة  اتهموا  الذين  الجنائية  للمحكمة 
الجماعية في دارفور واعيد نشر هذه القصة 

المحزنة.   

الثالثينات من عمره  اوائل  فى  كان شاب 
ومن تشاد، عندما أتى لعيادتي للمرة األولى 
سألته مثل باقي المرضى الجدد عن كل أموره 
الشخصية، واذا كان مهاجرا يكون أحد هذه 

األسئلة عن عمله السابق قبل هجرته لكندا؟

العلوم  درس  جامعي  خريج  أنه  قال 
يعمل  كان  لكندا  حضوره  وقبل  السياسية، 
التي  اإلنقاذ  فرق  في  المتحدة  األمم  مع 
الهاربين  ترصد  لكى  تشاد  من  تعمل  كانت 
من مذابح دارفور ألغاثتهم العاجلة، وكانت 
قوات الحدود التشادية تتصل بهم عند رصدها 
فيسارعون  التشادية  الحدود  يدخلون  للذين 
الشاسعة  الصحارى  بالعربات اللتقاطهم من 

واحضارهم لمعسكرات الالجئين في تشاد.

اصابع  بعدد  احيانا  الناجون  األفراد  كان 
من  الهروب  استطاعوا  والذين  الواحدة  اليد 
بعشرات  سكانها  يقدر  التي  بأجمعها  القرية 
العصابات  هذه  كانت  األلوف.  أو  المئات 
تهجم على القرية وتقتل جميع السكان وتجمع 
ما يمكن حمله سواء من مواد أو حيوانات ثم 
تضرم النار في المنازل. كان هؤالء الناجون 
الهاربون يحكون قصصا مرعبة بما شاهدوه 
أو رأوه ولكل منهم قصة مختلفة في الهروب.

 + )دار  كلمتين  من  مركب  دارفور  أسم 
فور( وتعنى موطن ألفراد قبيلة الفور الذين 
سوداء  افريقية  وبشرتهم  العرب  من  ليسوا 
األمم  قدرت  محلية.   قبلية  لغات  ويتكلمون 
من  أكثر  دارفور  ضحايا  عدد  أن  المتحدة 
٢٥0 الف قتيل، والبعض يقول أنه ال يقل عن 
ضعف هذا العدد، وأيضا تم تهجير الماليين 
من دارفور واتهمت المحكمة الدولية البشير 
وآخرين بالتواطؤ مع القتلة وطلبت المحكمة 
الدولية الجنائية بتوقيف البشير لمحاكمته.   

التابعة  الهيئة  هذه  مع  عمله  مريضي  بدأ 
وتم  3 شهور،  لمدة  كمتطوع  المتحدة  لألمم 
تعيينه بعدها كموظف انقاذ بعد رضاء رؤساءه 
جماعته  تلقت  يوم  ذات  ونشاطه.  عمله  عن 
الهاربين  لبعض  برؤيتهم  الحدود  من  بالغا 
من دارفور من خالل المنظار حالما اخترقوا 
لهم  اإلنقاذ  فرقة  فأسرعت  التشادية  الحدود 
السن  صغيرة  امرأة  انها  ووجدوا  بالعربة، 
الهرب  استطاعت  اطفالها  من  ثالثة  ومعها 
بهم تاركة كل اهلها خلفها من اب هرم وأم 
أصغر  كان  المحتوم.  القتل  لمصير  مقعدة 
اطفالها طفل رضيع عمره 9 اشهر، هربت 
بهم من القرية تاركه القتل والحرق يعمل في 

القرية.

كان وقتها شهر يناير عام ٢00٦ وكان جو 
الطفل  األم  غطت  البرودة.  شديد  الصحراء 
الرضيع بكل ما امكنها من ثياب ولكن الجو 
جميعهم  وكانوا  البرودة  قارس  كان  ايضا 
اكثرهم،  الرضيع  الطفل  ولكن  يرتجفون 
الرمال  فى  له  حفرة  حفر  إلى  األم  فعمدت 
وغطته بالرمال حتى رقبته وجلست بجواره 

تنتظر اإلغاثة.

بالبطاطين  العائلة  اإلنقاذ  فرقة  دثرت 
بالعربة،  ونقلتهم  وشرابا  طعاما  واعطتهم 
ولكن  الرمال  وسط  من  الرضيع  واخرجوا 
تغطئة  أي  معه  يجد  ولم  يحتضر  وجدوه 
وصلوهم  وعند  شرب  أو  أكل  أو  تدفئة  أو 
للمعسكر كان جثة هامدة وابلغهم األطباء بانه 

قد فارق الحياة.

شابة  اإلنقاذ  فرقة  في  معه  تعمل  كانت 
استرالية لم تستطع أن تتحمل ما رأته وانتابتها 
بالذات  الحالة  هذه  من  شديدة  اكتئاب  حالة 
ولم تستطع العمل بعدها وطلبت اعفائها من 

وظيفتها وسافرت عائدة لبلدها.

عزيزي القارئ هل ترى ان تسليم البشير 
للعدالة الدولية هو حق أم ان التعلل بالسيادة 

الوطنية السودانية اهم؟
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 دودة اإلسكارس

هو  األْسكاِرس  َداُء  أو  اأَلْسَكاِرّية 
عن  وينتج  اإلنسان  يصيب  مرض 
ما  وهي  الطفيلية  المستديرة  الديدان 
لمبريكويدس  اسكارس  باسم  تعرف 
أو ديدان االسكارس أو حيات البطن 
حيث  ذلك،  أسكارس.  جنس  من 
يرتفع عدد المصابين به وربما يصل 
إلى ربع سكان العالم وخاصًة أنه يعد 
أكثر انتشاًرا في المناطق االستوائية 
انعدام  من  تعاني  التي  والمناطق 
العامة.  والصحة  بالنظافة  االهتمام 
آخر  نوع  فهناك  ذلك،  على  وعالوًة 
االسكارس  دودة  جنس  من  طفيلي 
األليفة  الحيوانات  يصيب  أن  يمكن 

التي تربى في المنازل بالمرض.
الصفر الخراطيني أو دود الصفر 
األسطواني أو ثعبان البطن ويُترجم 
حرفياً إلى اسكاريس لومبريكويدس، 
 ويطلق عليها 
البطن  ثعابين 
شبهها  لشدة 
بين  لثعا با
 ، ة لصغير ا
أكثر  وهي 
ن  ا يد لد ا
في  انتشاراً 
طق  لمنا ا
ة  ر لحا ا
قطرها  األطفال،  بين  وخصوصا 
حوالي ثالثة أرباع السنتيمتر وطولها 
بين ١٥ - ٦0 سم، ويمكن أن تحتوي 
منها  ستين  على  المصاب  أمعاء 
تتغذى على ما يصل إليها من غذاء، 
واألنثى تبيض يوميا نحو ٢00000 
بيضة تفرز في البراز كبيوض ذات 
خلية واحدة تتطور خارج الجسم إلى 
أجنة في مدة تترواح بين ١٥ - ٤0 
بها،  المحيطة  للظروف  نسبة  يوما 
داخل  إال  يرقات  إلى  تفقس  وال 
بواسطة  إليها  تنتقل  حين  األمعاء 
ببراز  الملوثة  واألغذية  المشروبات 
المصابين. وهذه اليرقات ال تستطيع 
إتمام تطورها إلى دودة كاملة داخل 
األمعاء قبل أن تتم هجرتها منها إلى 
الرئة في األوعية الدموية لتصل إلى 

جديد  من  لتُبلع  الهوائية  البصيالت 
إلى  تطورها  يتم  حيث  األمعاء  إلى 
دودة كاملة تبيض األنثى بيضها من 
جديد ويتم ذلك في شهرين )منذ تناول 
أكثر  الملوث(. وبيوضها هي  الغذاء 
إطالقا  المعوية  الطفيليات  بيوض 
الخارجية  الجوية  للعوامل  مقاومة 
فهي على الرغم من أنها ال تستطيع 
جسم  خارج  يرقات  إلى  التفريخ 
اإلنسان إال أنها تستطيع اإلبقاء على 
حيويتها لعدة سنين وتبقة بعدها قابلة 

لحمل العدوى.
الدودة الحية لها لون أبيض وردي 
أبيض  لون  فتأخد  موتها  بعد  أما 
الملمس  ناعمة  جليدتها  صدفي، 
وتحمل خطوط عرضية وفمها مكون 
وواحدة  بطنية  اٍثنان  شفاه  ثالث  من 
منها بزوج  تتمتع كل واحدة  ظهرية 

من الحليمات الحسية الوحشية. 
منحني  الخلفي  طرفه    الذكر  
بطنياً له شكل يد العكاز وبه شويكتي 
أما  ومتساويتين.  منحنيتين  جماع 
و30   ١٥ بين  فيتراوح  الذكر  قياس 

سم وقطر ٢مم
اٍلى   ٢0 من  طولها  يبلغ  األنثى 
الخلفي  الطرف  ٥مم  وقطر  سم   3٥
اٍلتقاء  نقطة  في  فرجها  يقع  مستقيم، 
مع  جسمها  من  األمامي  الثلث 
يسمى  اٍنخفاض  في  المتوسط  الثلث 

باالنخفاض الفرجي
أربع  له  لومبريكويدس  اسكاريس 
أنواع من البيوض هي بيضة ملقحة: 
غير  بيضة  و  شيوعا  األكثر  وهي 
البيوض  اٍلى ١٥ % من  ملقحة: ١0 
أقل  القشرة:  عديمة  ملقحة  بيضة  و 
عديمة  ملقحة  غير  بيضة  و  شيوعا 

القشرة: وهي نادرة الوجود جداً.
لألسكاريس  الطفيلي  األنتشار  يعد 
من أكثر الديدان الطفيلية اٍنتشارا في 
به ١.٤٧  المصابين  يبلغ عدد  العالم 
عام  تقديرات  وتشير  اٍنسان  مليار 
صيني  مليار  نصف  بأن  ١999م 
وهو  الخراطيني،  بالصفر  مصابون 
التي  المناطق  في  بخاصة  ينتشر 
تستخدم البراز البشري كسماد أو التي 
تستعمل مياه الصرف الصحي لسقي 
المزروعات. ومن العوامل المساعدة 
البيوض  عدد  كثرة  ااٍلنتشار  على 
/ الدودة:)٢00000  تطرحها  التي 
شهر(   ١8  – حياتها١٢  خالل  يوم 
انتقال  سهولة  و  بيضة  مليون   ٢٧
وتكاثرها ( الجراثيم  )تسرب  الخمج 
 . الملوث  والماء  الطعام  عن طريق 
هذا، وتحدث عدوى االسكارس عن 
يحتوي  ملوث  طعام  تناول  طريق 
بويضات  به  تختبئ  براز  على 
تلك  ابتالع  فبعد  االسكارس.  دودة 
البويضات، فإنها تفقس وتخرج منها 
األمعاء  داخل  تعيش  التي  اليرقات 
ذلك  بعد  تخترقها  والتي  الدقيقة 
الرئتين  إلى  لتصل  الدم  في  وتسير 
التنفسي.  الجهاز  إلى  تهاجر  وأخيًرا 
ذلك، حيث يتم ابتالعها مرة ثانية بعد 
األمعاء  إلى  أخرى  مرة  لتهبط  ذلك 
لكي تنمو وتتطور حتى يصل طولها 
30 سم )١٢ بوصة( وعندها تستقر 
دورة  تبدأ  هنا  ومن  األمعاء،  بجدار 
تحدث  ما  وعادًة  جديد  من  حياتها 
بها  عدوى االسكارس وتتم اإلصابة 
على  دالة  أعراض  أي  ظهور  دون 
الديدان  إذا كان عدد  ذلك، وال سيما 
صغيًرا. ومع ذلك، فإنه قد يصاحبها 
أعراض مثل التهاب األمعاء والرئتين 
والحمى واإلسهال ومشكالت أخرى 
خطيرة قد تتطور إذا اخترقت الديدان 

أجزاء أخرى في الجسم.

مرضى  يظل  أن  الممكن  من 
طويلة  زمنية  فترات  االسكارس 
أعراض  عليهم  تبدو  أن  دون  جًدا 
يشعروا  أن  ودون  بها  اإلصابة 
بذلك. ومع ذلك، فإن هجرة اليرقات 
جسم  داخل  انتقالها  مراحل  خالل 
التهاب  إلى  تؤدي  قد  اإلنسان 
األحشاء والتهاب البريتون والتهابات 
الطحال  أو  الكبد  وتضخم  أخرى 
الرئوي.  وااللتهاب  الجسم  وتسمم 
قد  كبير  بشكل  الديدان  كثرة  أن  كما 
التغذية  بسوء  اإلصابة  عنها  ينتج 
تكون  قد   - أخرى  مضاعفات  وعدة 
األحيان  بعض  في  ومهلكة  خطيرة 
تجمع  بسبب  األمعاء  انسداد  منها   -
)وياُلَحظ  كتل  صورة  في  الديدان 
وانسداد  األطفال(  لدى  خاصًة  ذلك 
البنكرياس.  قناة  أو  الصفراوية  القناة 
وجود  اكتشاف  تم  قد  حيث  هذا، 
اسكارس  دودة   ٧9٦ عن  يزيد  ما 
 ١9( جرام   ٥٥0 تزن  لمبريكويدس 
طفلة  جثة  تشريح  تم  عندما  أوقية( 
يبلغ عمرها سنتين من جنوب أفريقيا.   
التواء  في  تسببت  قد  الديدان  وكانت 
المعي اللفائفي وإصابته بالغرغرينا، 
األمر الذي فسره األطباء بأنه السبب 
هذا،  الطفلة.  وفاة  إلى  أفضى  الذي 
معظم  في  االسكارس  دودة  وتعتمد 
المهضوم بشكل  الطعام  غذائها على 
لها.  العائل  الفرد  أمعاء  في  جزئي 
ومن المعروف إلى حد ما أنها عندما 
تخترق الغشاء المخاطي لألمعاء يسيل 
منه الدم الذي تتغذى عليه، ولكن هذا 
ال يعد مصدر غذائها الرئيسي ونتيجًة 
لذلك، فإن اإلصابة بديدان االسكارس 
ال تؤدي إلى فقر الدم مثلما ينجم عن 
المستديرة  الديدان  ببعض  اإلصابة 
 ،١9٧0 عام  في  كندا  في  األخرى. 
قام طالب دراسات عليا بتلويث طعام 
زمالئه بديدان اسكارس لمبريكويدس 
الضحايا  من  أفراد  أربعة  وأصبح   .
عانى  بينما  حالة صحية خطيرة  في 
اثنان آخران منهم من قصور حاد في 

التنفس.
دورة حياة االسكارس

اليافعة  االسكارس  ديدان  تعيش 
الدقيقة.  األمعاء  تجويف  في   )١(
يقرب من  ما  االسكارس  أنثى  تضع 
تخرج  يومًيا  بويضة   ٢00,000
يمكن  وربما  هذا،   .)٢( البراز  مع 
غير  االسكارس  بويضات  ابتالع 
الملقحة، ولكنها ال تعد ناقلة للعدوى. 
يوجد  والتي  الملقحة  البويضات  أما 
بعد  للعدوى  ناقلة  تصبح  جنين  بها 
مرور فترة تتراوح من ١8 يوًما إلى 
توافرت  إذا  وهذا   ،)3( أسابيع  عدة 
لذلك  المالئمة  البيئية  الظروف 
وال  ودافئة  رطبة  التربة  تكون  )بأن 
ابتالع  وبعد  الشمس(.  يصلها ضوء 
البويضات الحاملة للعدوى )٤(، فإنها 
تفقس وتخرج منها اليرقات )٥( التي 
ثم  لألمعاء  المخاطي  الغشاء  تغزو 
الوريد  تخترقها بعد ذلك لتسير عبر 
و/أو  الدم  مجرى  ثم  الكبدي  البابي 
األوعية اللمفاوية لتصل إلى الرئتين. 
الرئتين  في  اليرقات  تظل  ذلك  وبعد 
حتى تنمو وتنضج )٦( )وذلك خالل 
فترة تتراوح من ١0 إلى ١٤ يوًما(، 
لتصعد  السنخية  الجدران  تخترق  ثم 
إلى  وتصل  الهوائية  القصبة  إلى 
ابتالعها  يتم  وهنا  والبلعوم  الحلق 

مرة أخرى )٧( وبذلك تتكرر دورة 
األمعاء  إلى  وصولها  وعند  حياتها. 
لتصبح  وتتطور  تنمو  فإنها  الدقيقة، 
الديدان اليافعة )8(. وتستغرق دورة 
ابتالع  من  بدًءا  االسكارس  حياة 
أن  إلى  للعدوى  الحاملة  البويضات 
تصبح أنثى الديدان اليافعة قادرة على 
وضع البيض فترة تتراوح من ٢ إلى 
يمكن  ذلك،  على  3 شهور. وعالوًة 
أن تعيش الديدان اليافعة فترة تتراوح 

من سنة إلى سنتين
لبويضات  ظهور  أول  إن 
خالل  يكون  البراز  في  االسكارس 
يوًما.   ٧0-٦0 من  تتراوح  فترة 
تبدأ  االسكارس،  ليرقات  وبالنسبة 
الظهور  في  بها  اإلصابة  أعراض 
يوًما  من ٤-١٦  تتراوح  فترة  خالل 
بها.  واإلصابة  العدوى  انتقال  إثر 
وهناك أعراض أخرى تشمل حدوث 
اضطراب في الجهاز الهضمي وآالم 
بالبطن  ومغص  واألمعاء  المعدة  في 
حية  ديدان  ورؤية  وحمى  وقيء 
وقد  البراز.  في  الجسم  من  تخرج 
أعراض  من  المرضى  بعض  يعاني 
االضطرابات  أو  الرئوي  االلتهاب 
العصبية أثناء رحلة اليرقات وانتقالها 
وجه  فعلى  ذلك،  ومع  الجسم.  داخل 
قليل  عدد  هناك  يكون  قد  العموم 
اإلصابة  على  الدالة  األعراض  من 
باالسكارس أو ال يوجد أي أعراض. 
إن تجمع الديدان في صورة كتل من 
الممكن أن يؤدي إلى انسداد األمعاء، 
الجسم  داخل  اليرقات  رحلة  أن  كما 
وكثرة  الرئوي  االلتهاب  تسبب  قد 
عدد  )ارتفاع  الدم  في  اليوزينيات 
الحامضية(.  البيضاء  الدم  كريات 
طريق  عن  االسكارس  عدوى  تنتقل 
ببراز  ملوثة  تربة  أو  مالمسة سطح 
أو  فاكهة  منتجات  أي  تناول  أو   -
 - التربة  بتلك  نبتت  قد  خضراوات 
االسكارس.  بويضات  على  يحتوي 
الناقلة  البويضات  تلك  تناول  أن  كما 
إلى  مصدرها  يرجع  والتي  للعدوى 
انتقالها  أو  البشر  ببراز  ملوثة  تربة 
من خالل تناول الخضراوات والمياه 
الملوثة يعد السبب الرئيسي لإلصابة 
باالسكارس. وعالوًة على ذلك، فإن 
المالمسة المباشرة للحيوانات األليفة 
بيئة  في  قبل  من  تعيش  كانت  التي 
العدوى،  انتشار  إلى  ملوثة قد تؤدي 
التي  األليفة  الحيوانات  تؤدي  بينما 
الديدان  من  آخر  لنوع  معقاًل  تعد 
المستديرة إلى عدوى اإلصابة بنوع 
آخر من الديدان )مثل السهمية الكلبية 
وغير  الكلب،  بدودة  تعرف  ما  أو 
ذلك( كما يحدث أحياًنا مع مروضي 
ينتقل  فقد  ذلك،  إلى  الخيول وإضافًة 
المرض أيًضا من خالل إعادة تدوير 
مياه الصرف الصحي على المستوى 
المحاصيل  حقول  لري  المحلي 
إلى  أمًرا شائًعا  الزراعية. ويعد هذا 
الصناعية  االقتصاديات  في  بعيد  حد 
الناشئة، مما ينطوي على مخاطر جمة 
المحلية  المحاصيل  مبيعات  تهدد  ال 
الصادرات  أيًضا  تهدد  ولكن  فحسب 
من الخضراوات الملوثة. لقد بدا أن 
في  االسكارس  مرض  تفشي  ظهور 
إيطاليا في عام ١98٦ كان يرجع إلى 
الصحي  الصرف  مياه  تدوير  إعادة 
واستخدامها  مسئولة  غير  بطريقة 
منطقة  صادرات  وزراعة  ري  في 
وتجدر  الخضراوات  من  البلقان 
المستحيل  من  أنه  إلى  اإلشارة 
البشر  بين  االسكارس  عدوى  انتقال 
طريق  عن  آخر  إلى  شخص  من 
المالمسة أو االتصال المباشر. عادًة 
ما يتم تشخيص اإلصابة باالسكارس 
الفرد  رؤية  عند  وذلك  مصادفًة 

في  الديدان  بعض  مرور  المصاب 
البراز أو القيء. كما يمكن تشخيص 
عينات  فحص  من خالل  االسكارس 
البراز التي يتم أخذها إلجراء فحص 
للبويضات والطفيليات والتي  معملي 
االسكارس  بويضات  وجود  ستظهر 
إفرازات  في  اليرقات  توجد  وقد   .
التنفسي  الجهاز  إفرازات  أو  المعدة 
االلتهاب  بمرض  اإلصابة  حالة  في 
الرئوي. هذا، وتبين تحاليل الدم كثرة 
الدم المحيطي. كذلك  اليوزينيات في 
يمكن تشخيص االسكارس من خالل 
عمل أشعة إكس التي توضح أن طول 
الدودة قد يبلغ من ١٥-3٥ سم حيث 
في  تكون  ما  وأحياًنا  األمعاء  تمأل 
ع الديدان في  صورة ملتوية )أي تَجمُّ
التي  األساليب  تشمل  كتل(.  صورة 
من  أنفسنا  وقاية  خاللها  من  يمكننا 
استخدام  االسكارس  بديدان  اإلصابة 
للتبرز  المياه  ودورات  الحمامات 
والتخلص من الفضالت بطريقة آمنة 
وتغطيتها  األطعمة  على  والحفاظ 
منًعا من تلوثها باألتربة والقاذورات 
جيًدا  والخضراوات  الفواكه  وغسل 
بالماء النقي قبل أكلها وغسل اليدين 
باستمرار قبل األكل وبعده وال ينبغي 
تناول األطعمة إذا سقطت على سطح 
وال  طهيها  أو  غسلها  دون  األرض 
سيما في المناطق الموبوءة والحاملة 
غسل  دائًما  ينبغي  كما  للعدوى. 
بالماء  جيًدا  والخضراوات  الفواكه 

النقي قبل تناولها.
اإلسكارس  عدوى  تجنب  ويمكن 
الملّوثة  التربة  مالمسة  بتجنب 
في  التبرز  وعدم  اإلنسان  بفضالت 
والتخلص  العامة  الخارجية  األماكن 
بشكل صحيح  األطفال  حفاظات  من 
قبل  والصابون  بالماء  وغسل اليدين 

تجهيز الغذاء.
دودة شعرية

أو  الشعرية  الدودة    
الترخينة  الشعرينة أو 
دودة صغيرة مستديرة 
مرض  تُسِبّب 
من  وهي  الخيطيات 
أنها  أي  الطفيليات، 
من  وتتغذى  تعيش 
الدودة  وتصيب  األخرى  الحيوانات 
والحيوانات  البشرة،  بني  الشعرية 
والدببة  الخنازير  األخرى، وبخاصة 
إصابات  معظم  وتنشأ  والجرذان. 
الدودة الشعرية من أكل لحم الخنزير 
كافًيا.  لم يطبخ طبًخا  الذي  المصاب 
والجرذان  والدببة  الخنازير  في  أما 
اللحم  أكل  عن  عادة  تنشأ  فهي 
المصاب والفضالت الملوثة و تعيش 
اليرقات في طورها المبّكر في أكياس 
صغيرة مجهرية تكمن في عضالت 
الحيوان المصاب في الصدر والرقبة 
وإذا ُقدر للحيوان المصاب أن يعيش، 
فقد تتقلب األكياس وتموت اليرقات، 
تذبح  األحيان  بعض  في  ولكن 
األخرى  والحيوانات  الخنازير 
مثل  وفي  لحمها.  أجل  من  المصابة 
هذه الحاالت يمكن قتل اليرقات بطبخ 
اللحم طبًخا كاماًل أو تجميده. وإذا لم 
اللحم، فإن  اليرقات، ثم أكل  يتم قتل 
خالل  األكياس  من  تتحرر  اليرقات 
بأمعاء  تتعلق  الهضم. وعندئذ  عملية 
وتصبح  اللحم.  يأكل  الذي  الشخص 
أيام أو  النمو في ثالثة  ديداًنا مكتملة 
أربعة. ويبلغ طول أكبرها ٦ملم فقط. 
جدران  في  البالغة  اإلناث  وتختبئ 
األمعاء حيث تنتج كميات كبيرة من 

اليرقات النشطة. 
البقية ص ١٢
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بصــــــراحة
إلبسي فستانك يا حبيبة  

 مدحت عويضة
أحد  في  كنت  الماضية  الجمعة  يوم 
بمدينة  العامة  الحدائق  أحد  في  التجمعات 
اوكفيل والتي أقيمت خصيصا لتأبين ضحايا 
أربعة من عائلة أفضل الذين قتلوا في مدينة 
رئيس  وصفها  جريمة  في  بأونتاريو  لندن 
تعمد  حيث  باإلرهابية.  الكندي  الوزراء 
شاب يبلغ من العمر 20 عاما دهس العائلة 
ممطرا  اليوم  كان  سيرهم.  أثناء  بسيارته 
الساعتين  عن  يزيد  لما  التجمع  وأستمر 
حضر االجتماع عضوي البرلمان الفيدرالي 
مدينة  وعمدة  اونتاريو  برلمان  وعضوي 
اوكفيل والعديد من قيادات الجاليات بالمدينة 
باإلضافة لقيادات الجالية المسلمة بالمدينة. 
إال  اليوم كان ممطرا جدا  أن  وبالرغم من 
برنامج  تنفيذ  علي  حرصوا  المنظمون  ان 
الجميع  ووقف  تفاصيله.  بكل  الفاعلية 
إحتراما لدماء الضحايا األبرياء في العراء 
تحت وابل األمطار التي كانت غزيرة حتي 

نهاية الفاعلية.  

في أثناء االجتماع شجب الجميع الحادث 
طريق  عن  الفيدرالية  الحكومة  وارسلت 
المدينة  في  الفيدرالي  البرلمان  عضوي 
عضوي  طريق  عن  أونتاريو  وحكومة 
برلمان رسالة تعزية وشجب وإدانة للحادث 
ورسالة  الكراهية  صور  لكل  ورفض 

طمانينة للجالية اإلمية بكندا وأونتاريو.  

مع  تقابلت  االجتماع  من  عودتي  عند 
حكيت  مصرية  إصول  من  مسلم  صديق 
إعجابي  له  وذكرت  االجتماع  عن  له 
المسؤلون  وكلمات  بحضور  ليس  الشديد 
اإلسالمية  القيادات  بكلمات  بل  الكنديون 

باإلستشهاد  تشبعت  والتي 
بعبارات التسامح والتعايش 
وإحترام  األخر  وقبول 
وضرورة  األخر  وحب 
والتعايش  التماسك  التناغم 
الدين والعقيدة.  مع مختلفي 
في  تكلمت  القيادات  كل 
لصديقي  وقلت  اإلطار  هذا 
القيادات  هذه  كل  كانت  أن 
بنسبة  الصورة  بهذه  تتكلم 

نجد  ال  لماذا  القيادات  من  المائة  في  مائة 
في  اإلسلوب  هذا  بنفس  تتكلم  النسبة  هذه 
بالدنا في الشرق األوسط. وتمنيت أن تصل 
الشرق  في  لشعوبنا  القيادات  هذه  كلمات 
جدا  معجب  أنني  لصديقي  قلت  األوسط. 
باللغة  الشعر  تكتب  الثاني  الجيل  من  بفتاة 
اإلنجليزية وأعجبتني موهبتها كما اعجبت 
الصغيرة  السيدة  تناولت  الحضور.  كل 
مسألة قبول األخر بطريقة رائعة. كما أنها 
عبرت بطريقة مبدعة مدهشة عن معاناتها 
من نظرات البعض لها بسبب حجابها وكيف 
ينظر لها البعض علي انها مختلفة وطالبت 

للحق  حجابها.  بسبب  إليها  النظر  عن  بالكف 
لم تشتكي في قصيدتها من تنمر لفظي ولكنها 
البعض  نظرات  بسبب  انزاعجها  عن  عبرت 
وصديقي  إتفقت  محجبة.  أنها  بسبب  إليها 
وفرضة  األخر  وإحترام  قبول  ضرورة  علي 
القبول واإلحترام  ثقافة  ثم مع إشاعة  بالقانون 

سيأتي الحب لألخر الحقا.  

نظرت  هاتفي  فتحت  عودتي  أثناء  في 
لفتاة  فيديو  بوك وجدت  الفيس  علي  لصفحتي 
تسمي حبيبة طارق من جامعة طنطا كلية أداب 
قسم لغات شرقية )تركي( مع اإلعالمي عمرو 
مصرية  مسلمة  فتاة  حبيبة  أن  عرفت  أديب. 
وهي  اإلسكندرية  مدينة  في  تعيش 
تشكوا من حادث تمنر من أثنين من 
مراقبي اإلمتحانات بسبب فستانها. 
اإلمتحانات  بأيام  حبيبة  ذكرتني 
حقوق  لكلية  منتسبا  كنت  عندما 
تقيمها  التي  الكبيرة  طنطا والخيمة 
إليها.  ألستمع  وشدتني  الجامعة 
بضعة  فمنذ  الصدفة  من  وتعجبت 
مسلمة  لفتاة  أستمع  كنت  ساعات 
المجتمع  نظرات  من  تشكو  كندية 
تشكو  مسلمة  فتاة  واآلن  حجابها  بسبب  إليها 
من تنمر لفظي عليها بسبب أنها غير محجبة. 
نظرت لفستان حبيبة في الصورة وجدته فستان 
للفتاة  واستمعت  جدا.  محترم  محتشم  طويل 
وهي تقول أن المدرسة قالت لها هل نسيتي أن 

ترتدي )بنطلونك(.  

 أصبحنا نعيش في علم ملئ بالتنمر فهناك 
حجم  بسبب  وأخر  البشرة,  لون  بسبب  تنمر 
بسبب  ورابع  الشكل,  بسبب  وثالث  الجسم, 
اللهجة, وخامس بسبب الملبس, وسادس بسبب 
قسوة  من  ويالها  اإلعاقة  بسبب  سابع  الدين, 
عندما نتنمر علي شخص معاق, وثامن بسبب 

الدين  لنفس  المذهب  بسبب  وتاسع  الثقافة, 
للتنمر.  طريقة  ومليون  وألف  ومائة  وعاشر 
ولو  مختلف  شخص  كل  علي  نتنمر  أصبحنا 
ويترعرع  ينمو  التمر  تركنا  بسيط.  شئ  في 
وتحولت  كراهية  أصبح  حتي  مجتمعنا  في 
آن  بريئة.  أروح  وإزهاق  ودم  لقتل  الكراهية 
األوان لتجريم التنمر كخطوة أولي لوقف هذا 
تعليم أوالدنا  ثم علينا  السرطان من اإلنتشار. 
يوما  نصل  علنا  وإحترامه  األخر  قبول  كيفية 

لحب األخر.  

 

بقية مقال »دودة اإلسكارس“  ص11
أجزاء  إلى  فتنتقل  الدم،  اليرقات  وتدخل 
الدم  تترك  النهاية  وفي  الجسم.  من  كثيرة 
العضالت. يحمل  أكياًسا جديدة في  وتكون 
الديدان الشعرية في أجسامهم  الناس  بعض 
أعراض  من  يعانوا  أن  دون  سنوات،  لعدة 
شديدة. لكن قد تُهِيّج الديدان األمعاء، وتسبب 
أناس  عند  والقيء  والغثيان،  اإلسهال، 
ينشأ  الدم  إلى  الدودة  تمر  وحينما  آخرين. 
العضلية.  واآلالم  والصداع  بالحمى  شعور 
تورم  تُسبب  العضالت،  تصل  أن  وبعد 
وكذلك  الجسم،  من  أخرى  وأجزاء  الوجه، 
الديدان  تضع  وقد  الجلد.  تحت  نزًفا  تُسبب 
وتجعل  الحاجز،  الحجاب  في  أكياسها 
يكون  قلما  المرض  أن  التنفس مؤلًما. غير 
الشعرية  الدودة  من  الوقاية  وتشمل  قاتاًل. 
عدة خطوات. فقد يحتوي اللحم على الديدان 
الشعرية، وحينئذ البد من طبخه جيدا وعلى 
قتل  بقصد  يجمدوه  أن  اللحم  يعبئون  من 
اإلصابات  عدد  ويكون  يحملها.  ديدان  أي 
بالديدان الشعرية قلياًل في األماكن التي تتبع 

فيها اإلجراءات الوقائية.

إعداد/د. شاكر اسطفان
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بقعـــــة ضــــوء 
إرهاصات إنقالب 23 يوليو 1952م   

فاروق عطية

لحركة  المعلنة  األسباب  كانت     
كما  ١9٥٢م  يوليو   ٢3 ضبلط 
بعد  المأل:  على  أعوانهم  أعلنها 
فلسطين  وضياع  ١9٤8م  حرب 
ظهر  الفاسدة  االسلحة  وفضيحة 
تنظيم الضباط االحرار في الجيش 
جمال  البكباشي  بزعامة  المصري 
محمد  اللواء  وقيادة  الناصر  عبد 
من  والعشرين  الثالث  وفي  نجيب، 
بانقالب  التنظيم  قام  يوليو ١9٥٢م 
على  السيطرة  في  نجح  مسلح 
على  والسيطرة  البالد  في  االمور 
المرافق الحيوية في البالد، وفرض 
عن  التنازل  الملك  على  الجيش 
احمد  االمير  عهده  لولي  العرش 
فؤاد ومغادرة البالد في ٢٦ يوليو، 
وشكل مجلس وصاية على العرش 
يد  في  كانت  االمور  ادارة  ولكن 
مجلس قيادة الثورة المشكل من ١3 
ضابط كانوا هم قيادة تنظيم الضباط 
وأُعلنت  الملكية  اُلغيت  ثم  االحرار 

الجمهورية في ١9٥3م.

التي  الفاسدة  األسلحة  وذريعة     
عبد  احسان  الكاتب  لها  روج 

القدوس في احدى رواياته وتشبث 
بها التنظيم، وُقتلت بحثا قبل الحركة 
قاله  ما  يثبت صحتها.  ولم  وبعدها 
التاريخ عن قضية األسلحة الفاسدة 
١9٤8م،  عام  فلسطين  حرب  فى 
بها  حارب  التى  األسلحة  أن  يثبت 
الجيش المصرى لم تكن »فاسدة«، 
العالمية  الحرب  بقايا  من  ولكنها 
نتيجة  الجيش  بها  استعان  الثانية، 
ورفضه  الغربى،  المعسكر  تكاتف 
تصدير األسلحة للدول التى تحارب 
بالطبع،  مصر  ومنها  إسرائيل، 
التى تم استيرادها،  وحتى األسلحة 
على  القتال  ميدان  فى  تستخدم  لم 
اإلطالق، فكان األمر برمته ما هو 
إال عدم استعداد كاف للحرب. هذا 
أحمد  العسكرى  المؤرخ  أكده  ما 
عبد  جمال  رفاق  أحد  حمروش 
وحقيقة  »النكبة  كتاب  فى  الناصر 
إن  قال:  حيث  الدولة«  نصف 
بريطانيا كانت موّرد السالح الوحيد 
مدينة  وكونها  المصرى،  للجيش 
بنحو ٤00 مليون إسترلينى، ومن 
)متخلّفة(  أسلحة  بتقديم  قامت  ثم 
يخصم  أن  على  المصرى  للجيش 

فلم  ولذلك  الديون،  تلك  من  ثمنها 
تكن األسلحة فاسدة ولكن متخلفة ال 
تستطيع الصمود فى حرب كحرب 

فلسطين«.

   وأرى أن السبب الحقيقي لحركة 
الضباط تكمن في عاملين: أولهما أن 
شباب الضباط كانوا من أسر فقيرة 
معدمة استطاعوا االلتحاق بالكليات 
التي  الباشوات  بوساطة  العسكرية 
كخدم  يعملون  أمورهم  أولياء  كان 
أقرانهم  بين  بالدونية  فأحسوا  لديهم 
الضباط أبناء الطبقة االرستقراطية 
)يكفيك  الشعبي  المثل  مع  تمشيا 
شر الجربوع لما يشبع بعد جوع(. 
االخواني  الفكر  تغلغل  وثانيهما 
الضباط وتأييد اإلخوان  بين شباب 
يحققوا  حتي  الحكم  نظام  بقلب  لهم 
وتطبيق  الخالفة  بعودة  حلمهم 

الشريعة اإلسالمية.

    جاء حريق القاهرة في ٢٦ يناير 
مجهولون  أحرق  حيث  ١9٥٢م، 
إلى  أدى  مما  القاهرة،  مدينة 
الشعبية  ذات  الوفد  وزارة  استقالة 
قيام  ثم  الجارفة،  الجماهيرية 

الذين  االنقالبيين  الضباط  مجموعة 
بقيادة  أنفسهم األحرار  أطلقوا على 
جمال عبد الناصر بقلب نظام الحكم 
البالد  خارج  فاروق  الملك  وإبعاد 
في ٢3  شهور(  بستة  الحدث  )بعد 
كانت بعض  نفسه.  العام  يوليو من 
االتهام  أصابع  وجهت  اإلشاعات 
المسلمين،  اإلخوان  جماعة  إلى 
بتدبير  أيضا  الضباط  وربما حركة 
األحداث  تسلسل  وكان  الحريق. 

كالتالي:

١9٥١م،  أكتوبر   8 مساء  في     
أعلن مصطفى النحاس باشا، رئيس 
١93٦م  معاهدة  إلغاء  الوزراء، 
ووضعت  وبريطانيا،  مصر  بين 
التنفيذ،  موضع  قرارها  حكومته 
التي  اإلعفاءات  جميع  فألغت 
العسكرية  للسلطات  ممنوحة  كانت 
حكومة  شجعت  كما  البريطانية، 
تنظيم  في  الشعبية  الحركات  الوفد 
البريطانية  القوات  ضد  المقاومة 

الموجودة بمنطقة القناة.

كانت  يناير ١9٥١م،     وفي ٢٥ 
ضد  الفدائية  المجموعات  عمليات 
ازدادت،  قد  البريطانية  القوات 
فقامت القوات البريطانية بمحاصرة 
بمدينة  الموجود  البوليس  قسم 
قوات  من  وطلبت  اإلسماعيلية، 
البوليس تسليم سالحهم واالنسحاب 
من المنطقة إلى مدينة القاهرة. لكن 
فؤاد   - المصري  الداخلية  وزير 
أوامره  أصدر  باشا-  الدين  سراج 
حتى  والمقاومة  اإلنذار  قبول  بعدم 

البوليس  رجال  فقاوم  طلقة،  آخر 
وسقط  البريطاني،  الجيش  هجمات 
على  يزيد  وما  قتيال  منهم خمسون 

سبعين جريحا.

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

أشعلوا النيران في فندق شبرد.
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو تنتقل ايل املرحلة الثانية من خطة فتح 
املقاطعة قبل املوعد احملدد بيومني

ستدخل  اونتاريو   أن  علي  أونتاريو  مقاطعة  حكومة  اكدت   : تورنتو 
رئيس  وقال   , يونيو   30 االربعاء  يوم  الفتح  خطة  من  الثانية  المرحلة 

الوزراء دوج فورد في بيان صحفي يوم الخميس ٢٤ يونيو » إنه بسبب العمل الدؤؤب لالبطال العاملين في 
الرعاية الصحية والنجاح القياسي في اعطاء اللقاحات – يمكننا االنتقال الي المرحلة الثانية« والتي من ضمن 
شروطها  الحاجة الي ان ياخذ   ٧0%  من سكان اونتاريو جرعة واحدة من اللقاح ويحصل ٢0% من السكان 
علي جرعتان من اللقاح , ووفقا للبيانات الصادرة من المقاطعة فان اكثر من ٧٦% من السكان  تلقوا جرعة 
واحدة وحصل ٢9% من السكان علي جرعتان من اللقاح , ومن المتوقع ان تدخل أونتاريو المرحلة الثالثة 
من فتح االقتصاد يوم ٢١ يوليو إذا أستمرت حاالت كوفيد ١9 في االنخفاض واستمر معدل التطعيم مرتفعا 
. وفي هذه المرحلة الثانية سوف يسمح باالتي : يسمح ل ٢٥ فرد بالتجمع في الهواء الطلق , ويسمح ل ٥ 
أفراد بالتجمع داخليا ,و يسمح لمتاجر التجزئة االساسية باستقبال ٥0% من سعتها من العمالء , والمتاجر غير 
االساسية يسمح لها باستقبال ٢٥% من سعتها من العمالء , ويسمح بتناول الطعام في الهواء الطلق بحدود ٦ 
اشخاص لكل طاولة باستثناء االسر الكبيرة , وبالنسبة للشعائر الدينية والطقوس وحفالت الزفاف والجنازات 
يسمح بحضور ٢٥% من استيعاب القاعة , ويسمح بدروس اللياقة البدنية في الهواء الطلق لعدد من االفراد 
طالما كان هناك 3 امتار بين الفرد واالخر , وبالنسبة لخدمات الرعاية الشخصية مثل الحالقة وتصفيف الشعر 
والعناية باليدين والقدمين فيمكن ارتداء اقنعة الوجه طول الوقت واستئناف العمل بسعة ٢٥% من  المكان , 
والسماح باقامة  المخيمات الصيفية الليلية لالطفال بحيث تتفق مع توجيهات السالمة , وسيسمح بفتح المالعب 
الرياضية باستيعاب ٢٥% من سعتها والسماح باقامة المعارض الخارجية والمعارض الريفية والمهرجانات 
بسعة ٢٥% والسماح باقامة الحفالت الموسيقية وعروض السينما في الهواء الطلق وايضا فتح حلبات سباق 
الخيل وسباق الدراجات والسماح بوجود متفرجين بسعة ٢٥% من المدرجات .هذا  وسوف تكون  المنطقة 
الوحيدة التى لن تنتقل الى المرحلة  الثانية االسبوع القادم هى منطقة واترلو بسبب بيانات كوفيد - ١9 الحالية 

وانتشار فيروس  دلتا المتغير . .

السنة الرابعة عشر، العدد )346( - األربعاء30 يونيو 142021  كنـــــــدا يف أسبوعني

زيادة الفوائد املالية لكبار السن هذا الصيف 
قد يكلف احلكومة الفيدرالية 10,7 بليون 

دوالر
أوتاوا :    بينما وعدت الحكومة الليبرالية 
في انتخابات عام ٢0١9 بزيادة مدفوعات 
ضمان الشيخوخة التي ترتفع بما يتماشي مع 
التضخم -  بحجة أن كبار السن يحتاجون 
التكاليف  لتغطية  اضافية  مساعدات  الي 
في وقت الحق من حياتهم  , فقد قررت 

الحكومة ارسال  دفعات لمرة واحدة لكبار السن الذين تزيد اعمارهم عن 
٧٥ سنة  وزيادة  استحقاقات الشيخوخة لهم  , و  قدر  مكتب الميزانية 
الفيدرالية يوم االربعاء ٢3 يونيو التكلفة االجمالية لهذه ا لمساعدات بما 
المساعدات في هذا  بليون دوالر وسيبدأ توزيع هذه  يقرب من ٧,١0 
الصيف ولفترة تمتد حتي صيف ٢0٢٢  حيث ستدفع الحكومة ٥00 
دوالر للفرد االكبر سنا من ٧٥ سنة و  لمرة واحدة وفي الصيف المقبل، 
يقترح الليبراليون أيضا زيادة بنسبة ١0 في المائة في ضمان الشيخوخة 
أنها ستوفر  الميزانية  لمن تزيد أعمارهم عن ٧٥ عاما، والتي قدرت 
٧٦٦ دوالرا إضافيا في شكل استحقاقات ل 3.3 مليون متقاعد . وقالت 
الي مساعدات  السن يحتاجون  ان كبار   : المسنين ديب شولت  وزيرة 
أضافية لتغطية التكاليف في وقت الحق من حياتهم – وقالت ايضا ؛ 
نحن نري ان كبار السن يعيشون لفترة أطول ويعانون من المزيد من 
التعقيدات مع تقدمهم في السن ويواجهون المزيد من التكاليف ويخشون 

نفاذ مدخراتهم  .

جسنت ترودو يقول ؛ أن يوم عيد كندا جيب أن 
يكون وقت للتفكري يف تارخيها

أوتاوا ؛ قال رئيس وزراء كندا جستن ترودو ؛ أن يوم عيد كندا يجب ان 
يكون وقتا للتفكير في تاريخها , وجاءت تعليقات ترودو هذه بعد يوما واحدا 

من اعالن رئيس االمة االولي في ساسكاتشوان عن اكتشاف ٧٥١ مقبرة بدون شاهد للسكان االصليين في 
موقع مدرسة داخلية سابقة وتم اكتشافها بواسطة ردار يخترق االرض , وقد تحدث ترودو مع رئيس االمة 
االولي و رئيس جمعية االمم االولي الوطنية. هذا  ويشاطر والعديد من الكنديين مجتمعات السكان االصليين 
في جميع أنحاء البالد الحزن وااللم بعد العثور علي مقبرة جماعية مجهولة ل ٢١٥ طفل في موقع مدرسة 
داخلية الطفال الشعوب االصلية في كاملوبس في بريتش كولومبيا ,  ومنذ ذلك الحين قررت بعض المدن 
التخلي عن اجزاء من احتفاالتها بعيد كندا يوم ١ يوليو – وقال ترودو ان االول من يوليو ينبغي أن يكون 
الوقت المناسب للتفكير في تاريخ كندا , وهذا ما ردده بعض الوزراء في وقت سابق , وقال زعيم حزب 
المحافظين إيرين أوتول ؛أنه يعتقد انه ال ينبغي الغاء االحتفال بيوم كندا وانه يتعين أستخدام مآسي الماضي 

كحافز لبناء دولة أفضل 

أستقالة كاهن كاثوليكي من منصبه بعد هجوم 
شديد عليه علي أثر تصرحياته بان الكنيسة 
الكاثوليكية قدمت خريا للشعوب االصلية

تورنتو : قام الكاهن الكاثوليكي أوين كينان من أبراشية ] المخلص الرحيم [ في مسيسوجا باالعتذار علنا ثم 
بتقديم استقالته وقبولها وذلك بعد أن أثارت تصريحات له اثناء الخدمة الروحية في نهاية االسبوع ردود فعل 
غاضبة من مجتمعات السكان االصليين ومن عمدة مسيسوجا , وجاء في تصريحات القس ما يلي ) إن ثلثي 
البالد تلوم الكنيسة الكاثوليكية التي نحبها علي المآسي التي حدثت في المدارس الداخلية ولكن هناك من ال 
يوافق علي ذلك , وقال أعتقد ان ثلثي الكنديين سوف يشكرون الكنيسة علي الخير الذي تم في تلك المدارس , 
والسؤال حول ما قدمته الكنيسة من الخير لن يطرح أبدا -  وفي  الحقيقة ال يسمح لنا حتي بالقول انه كان هناك 
خيرا تم في هذه المدارس ( وجاءت تصريحات القس أوين كينان هذه وسط اكتشاف لمقبرة جماعية مجهولة 
تضم رفات ٢١٥ طفال من اطفال الشعوب االصلية , في موقع لمدرسة داخلية في كاملوبس في مقاطعة بريتش 
كولومبيا , وايضا اكتشاف ٧٥١ قبرا مجهوال للسكان االصليين , وقالت عمدة مسيسوجا بوني كرومبي » إن 
تعليقات الكاهن تظهر سوء فهم جوهري الحد ألمآسي الجوهرية لنظام المدارس الداخلية في كندا – وتتمثل 
في إن االطفال أنفصلوا قسرا عن والديهم  , ونحن الول مرة نعلم حقيقة ما حدث بالفعل , وانني حزينة علي 
مئات االطفال الذين دفنوا في قبور ال تحمل شواهد والذين لم يعيشوا حياة كاملة وعانوا من الم ومعاناة هائلين 
»  هذا وقد قدم الكاهن الكاثوليكي اعتذارا علنا وقال ) إنني آسف للغاية ومحرج ومصدوم لما كشف عن سوء 
المعاملة والدمار الذي حدث في المدارس الداخلية للشعوب االصلية في جميع انحاء البالد , وأنني ككاثوليكي 
وكاهن ال اتغاضي باي حال من االحوال عن ما حدث في المدارس الداخلية ويؤسفني ان هذه االماكن كانت 
موجودة , وأرثي للضرر الذي حدث - وإذا سنحت لي الفرصة للقاء الناجيين فسأطلب منهم الصفح (   وكتبت 
أبراشية تورنتو على تويتر تقول   أن الكاردينال توماس كولينز قبل استقالة الكاهن   أوين كينان ووضعه في 

»إجازة ألجل غير مسمى ».

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

طالب جامعة واترلو سيمكنهم ركوب 
حافلة مكوكية بدون سائق قريبا

سيتمكن الطالب في جامعة واترلو في الخريف القادم من ركوب حافلة 
مكوكية بدون سائق لتنقلهم الي الصفوف الجامعية , وهذه الحافلة المكوكية 
يطلق عليها أسم ) وات أونو باص( وقد تم تطوير نظام هذه الحافلة داخل 
الحرم الجامعي ويعتقد إنها اول حافلة مكوكية ذاتية القيادة في جامعة 

ب  بكاميرات  مجهزة  وهي   , كندية 
3٦0 درجة ونظام للكشف عن الضوء 
أستشعار  جهاز  وبها  المدي  وتحديد 
للمشاة وراكبوا الدرجات ويمكن التحكم 
من  بعد  عن  وتشغيلها  الحافلة  هذه  في 
تولي  ويستطيع  يراقبها  قريب  مختبر 

بداخلها سائق  يجلس  الراهن  الوقت  وفي   , االمر  لزم  اذا  قيادتها  امر 
أحتياطي كنوع من االمان – وقال السيد أرون شيرات وهو فني مختبر 
قام بدور السائق االحتياطي خالل اختبارات الحافلة المكوكية )انه من 
النادر جدا ان احتاج لتوجيه الحافلة في هذه المرحلة ( وتسير الحافلة 
في مدار حول الجامعة يبلغ طوله ٢,٧ كيلومترا وتتوقف عند خمسة 
محطات علي طول الطريق الدائري للجامعة , وتصل سرعتها القصوي 
الي ٢0 كيلومتر /ساعة , وهذه الحافلة المكوكية ذاتية القيادة ] وات اونو 
باص[ هي جزء من برنامج تجريبي للمركبات االلية في المقاطعة والذي 
يسمح باختبار سيارات بدون سائق , طالما هناك سائق احتياطي علي 
متن الحافلة , وتحتاج هذه الحافلة الي موافقة وزارة النقل قبل ان تبدأ في 

العمل في خدمة منتظمة.

اختبارات اجيابية لفريوس كورونا يف مستشفي تورنتو 
الغربية الفراد حصلوا علي التطعيم كامال

أعلنت مستشفي تورنتو الغربية يوم ١٧ يونيو عن انها تتعامل مع تفشي وباء 
السادس من  الطابق  المتحور )دلتا( في  كوفيد – ١9 بسبب فيروس كورونا 
تم  الذين  االفراد  حتي  انه  عن  الجامعية  الصحة  شبكة  وأعلنت  المستشفي  

تطعيمهم بجرعة واحدة  او بجرعتان من اللقاح قد أختبروا ايجابيا للفيروس – والخبر السار 
هو ان اعراض المرض خفيفة , وبينما يثير فيروس كورونا المتحور )دلتا( قلق المسؤولين 
,فإن حكومة كندا تقول أن اللقاحات ال تزال االداة االكثر فعالية للحد من 
شدة وانتشار العدوي , وجاء في بيان صادر عن كبير مسؤولي الصحة 
العامة في كندا يوم ١9 يونيو ٢0٢١ ما يلي« نحن نعلم ان التطعيم الي 
جانب مراعاة قواعد الصحة العامة والتدابير الفردية تعمل علي الحد من 

انتشار كوفيد – ١9«
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لست مسيحًا  أغفر اخلطايا

توفيق مرتي مينا

بكلية  الرسالة من س. م. طالبة  جاءتنى هذه 
تكتبه  ما  كل  لك  أقرأ   {   : فيها  تقول  الطب 
تعلنها  ال  فلم  قلبك,  فى  مسيحى  أنك  وأعلم   ,
من   ( اإلنجيل  فى  تقرأ  ألم  ؟  العبارة  بصريح 
فى  الذى  ابى  قدام  انكره  الناس  قدام  انكرنى 
وردى  الرسالة  إنتهت   .....  }  ) السموات 
يكون  أن  العزيزة  ياإبنتى  اتمنى  كنت   : عليها 
فكرك فى مستوى علمك لتدركى ان األديان – 
جميعها – تؤدى الى طريق واحد وهو معرفة 

هللا والسير فى طريقه.

    كانت هذه الكلمات من مقال االستاذ محمد 
زكى عبد القادر الكاتب والمفكر ورئيس تحرير 
جريدة األخبار القاهرية نُشرت بالجريدة تحت 
,,,, وفى  عنوان يوميات االخبار عام ١9٥8 
مقال   األسبوع  لتالى كتب : تعليقاً على المقال 
السابق الخاص برسالة طالبة كلية الطب تلقيت 
العديد من الرسائل  وأكثرها من طلبة األزهر  
التى  والعبارات  االلفاظ  من  القبيح  تتضمن 
يحاسب عليها القانون وكتب بعضهم ) لماذا لم 
تقل لها أن الدين عند هللا اإلسالم وتسفه افكارها 
  : .... وردى على هؤالء   ) وتمزق رسالتها؟ 

ال تعليق. 

     محمد زكى عبد القادر من مواليد ١90٦ 
بمحافظة الشرقية وتوفى فى ٧ مارس ١98٢ 
, من كبار الصحفيين المصريين رئيس تحرير 
جريدة االهرام ثم أخبار اليوم  , عمل يالجامعة 
ثم أنشأ مجلة ) الفصول ( عام ٤٤  , من مؤلفاته 
) ١8 كتاب ( : أجساد من تراب ١9٧8 – هللا 
والحياة  الناس  تأمالت فى  االنسان ٧٦ –  فى 
٦٢ – الحرية والكرامة االنسانية ٥9 – ذنوب 
الخطيئة ٧3 –  حافة  مذنبين ٧٢ – على  بال 

لست مسيحاً أغفر الخطايا ٧0 -   

زيارته  عن  مقااًل  نشر  قد  كان  اسابيع  قبل 
فيه ) وتجولت فى شوارع  القدس جاء  لمدينة 
القدس ...رأيت السيد المسيح فى وسط الجموع 
منهم  ألمرضى  ويشفى  الموعظة  عليهم  يلقى 
,,,, وعلى بعد خطوات رأيت المسجد االقصى 

الذى قيل ان النبى محمداً قد اسرى إليه ( , 

فلست  لم أخطىء  إذا  بفكرة  الرجل     يؤمن 
ولكى  صواب  اسمه  شيء  يوجد  ال   , إنساناً 
تعرف  ان  البد  بأنه صواب  شىء  على  تحكم 
الماضى والمستقبل لكى تحكم ,, الخير والشر 
نسبى ,, وهو ضد عقوبة اإلعدام فاإلعدام هو 
ليعيش  أتركه   , المجتمع  من جسد  لعضو  بتر 
وعالجه لتكسبه كإنسان صالح للمجتمع ,, وماذا 
لو ظهرت ادلة جديدة تبرىء هذا اإلنسان بعد 
ما  إلصالح  المجتمع  سيفعل  وماذا  إعدامه 

حدث؟ 

والمقاالت  القصيرة  القصصية  محموعته     
والخواطر عن اإلنسان والنفس والروح والحياة 
ان  فيها  رأى  والتى  والشر  والخير  والموت 
احياناً  يرتفع  وتلك  هذه  على  ُطبع  قد  اإلنسان 
الى مصاف القديسين ويهبط فى أخرى فإذا هو 
شيطان رجيم ,,, وقد اطلق على هذه المجموعة 
الرائعة عنواناً هو ) لست مسيحاً أغفر الخطايا(

المسيح فى قصة أخرى  السيد     ويشع إسم 
قلبها(  المسيح  دخل  عندما   ( بعنوان  كتبها 

فى  ُضبطت  التى  المرأة  مشهد  يستعيد  وكأنه 
التى  العبارات  بعض  واقتطف   ,,, الفعل  ذات 
وردت بالقصة :  إن المسيح يرعاك , إنه يمسح 
الخطايا جميعاً ... عودى إليه ____  وأكملت 
األم : يايسوع المسيح خلصها .. أدخل الى قلبها 
البشر من خطاياهم  افتديت  لقد   ,, قرر حياتها 
, وهذه إنسانة تدخل فى تجربة فارحمها إنقذها 
رجل   ____ حياتها  تلتهم  ان  قبل  النار  من 
يعظ: إن المسيح جاء من اجل الخطاة , إنه لم 
يجىء للطاهرين االبرار _____ قال الواعظ 
اكثر  بحاجة  يشعرون  الذين  هم  الخطاة  إن   :
مفتوح  السموات  وملكوت  للمسيح  غيرهم  من 

للتائبين .

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

وألن المقال الجيد يظل حبيس العقل والوجدان 
كلماته  يتذكر  إليه  ليعود  يسيراً  اال  يبارحه  ال 
ويتأمل فى معانيه فالكاتب الكبير توفيق الحكيم 

واحد من هؤالء .

هو من مواليد 9 اكتوبر ١898 باالسكندرية 
من   , بالقاهرة   ١98٧ يوليو   ٢٦ فى  وتوفى 
أهل   ( كتب  المسرحية  والكتابة  الرواية  رواد 
الغزير  إنتاجه  ورغم   , عام ١933   ) الكهف 
فقليل من مسرحياته يمكن ان يُقّدم على المسرح 
, والغالبية منها للقراءة فقط لذا ُسمى بالمسرح 
أُقيم  الذهبى .    وقد قال عن ذلك: إنى اليوم 
أفكار  الممثلين  واجعل  الذهن  داخل  مسرحى 
تتحرك فى المطلق من المعانى مرتدية اثواب 
من الرموز , وقد استلهم موضوعاته من التراث 
 , واالسالمى  والقبطى  والرومانى  الفرعونى 
بعد  له ميواًل فرعونية  بان  اتهمه  البعض  لكن 

روايته عودة الروح. 

   لتوفيق الحكيم إبن هو إسماعيل الحكيم إتجه 
للفن وكّون فرقة غنائية موسيقية ) باند (سماها 
,,,,  مات  البالك كوتس ( فى عام ١9٦8   (
وفاته  كانت   ,,  ١9٧8 عام  الحكيم  إسماعيل 
الحكيم  توفيق  إنطوى  للوالد,,,  قاتلة  صدمة 
على أحزانه وتوقف عن الكتابة, كنا نبحث عن 
مقاله بصحيفة االهرام فال نجده وعلمنا بالمحنة 
بضعة  بعد   , بالرجل  المت  التى  والمصيبة 
 , الحكيم  توفيق  بمقال  االهرام  طالعتنا  شهور 
فيه  قال   ) الروح  يسألونك عن   ( كان عنوانه 
:            مات إبنى فتوقفت الحياة فى جسدى 
فى  وحيداً  واعتكفت  امامى  شىء  كل  وانهار 
بيتى,, حاولت ان اتغلب على احزانى البد من 
عقلى:  يشغل  الذى  السؤال  كان  يعزينى  شىء 
اين ذهب ابنى ؟إلى اين توجهت روحه؟ بحثت 
 ( اآلية  قرأت  الكريم  القرآن  فى  اإلجابة  عن 
ربى  أمر  من  الروح  قل  الروح  عن  يسألونك 
وما أوتيتم من العلم إال قلياًل ( ولم أجد اإلجابة 
بحثت  هللا,,,  إال  الروح  يعلم  فال  سؤالى  على 
بولس  القديس  رسالة  فى  المقدس  الكتاب  فى 
قيامة  كانت  فإن   ( يقول  كورنثوس  اهل  الى 
االموات غير موجودة فمعنى ذلك ان المسيح لم 
يقم ولكان تبشيرنا عبثاً ولكنتم بعد فى خطاياكم 
ولو كان رجاؤنا فى المسيح يقتصر على هذه 
قد  احداً  جميعاًولكن  الناس  اشقى  لكنا  الحياة 
يقومون   جسم  وبأى  االجساد  تُقام  كيف  يقول 
ياغافل إن ما تزرعه ال يحيا إال بعد ان يموت 
وما تزرعه ليس هو الجسم الذى سيطلع   فى 
قيامة االموات يُزرع الجسد منحاًل ويُقام غير 
منحل يُزرع ضعيفاً ويُقام قوياً ( ولعل الرجل 

قد وجد ما كان يبحث عنه .

المؤمن  غير  يمر  اإليمان  رحلة  في 
واإلنكار  الرفض  من  تبدأ  مراحل  بسبع 
الكرازة  إلي  اليقين  الشخصي، وتنتهي من 
في  جديدة  قراءة  سلسلة  وفي  لألخرين. 
الكتاب المقدس ندرس هذه المراحل السبعة 
والتي تبدو مفصلة وواضحة جدا في مثل 
إنجيل  عنه  كتب  والذي  السامرية؛  المرأة 

يوحنا في اإلصحاح الثالث.  

املراحل السبعة لإلميان : 

1( مرحلة الرفض واإلنكار  : 

اِمَرِة لَِتْسَتِقَي َماًء،  ٧ َفَجاَءِت اْمَرأٌَة ِمَن السَّ
َفَقاَل لََها َيُسوُع: »أَْعِطيِني أَلْشَرَب«

»َكْيَف  اِمِريَُّة:  السَّ اْلَمْرأَُة  لَُه  َفَقالَْت   9
َوأََنا  َيُهوِديٌّ  َوأَْنَت  لَِتْشَرَب،  ِمِنّي  َتْطلُُب 
يَُعاِملُوَن  اَل  اْلَيُهوَد  أَلنَّ  َساِمِريٌَّة؟«  اْمَرأٌَة 

اِمِرِيّيَن. السَّ

2( مرحلة الشك : 

ُكْنِت  »لَْو  لَهاَ:  َوَقاَل  َيُسوُع  أََجاَب   ١0
َتْعلَِميَن َعِطيََّة هللاِ، َوَمْن ُهَو الَِّذي َيُقوُل لَِك 
أَْعِطيِني أَلْشَرَب، لََطلَْبِت أَْنِت ِمْنُه َفأَْعَطاِك 

َماًء َحيًّا«.

َدْلَو لََك  اْلَمْرأَُة: »َيا َسِيُّد، اَل  لَُه  َقالَْت   ١١
؟ َواْلِبْئُر َعِميَقٌة. َفِمْن أَْيَن لََك اْلَماُء اْلَحيُّ

الَِّذي  َيْعُقوَب،  أَِبيَنا  ِمْن  أَْعَظُم  أَلََعلََّك   ١٢
َوَبنُوُه  ُهَو  ِمْنَها  َوَشِرَب  اْلِبْئَر،  أَْعَطاَنا 

َوَمَواِشيِه؟«

3( مرحلة القبول : 

َمْن  »ُكلُّ  لَهاَ:  َوَقاَل  َيُسوُع  أََجاَب   ١3
َيْشَرُب ِمْن هَذا اْلَماِء َيْعَطُش أَْيًضا.

الَِّذي  اْلَماِء  ِمَن  َيْشَرُب  َمْن  َولِكْن   ١٤
اْلَماُء  َبِل  اأَلَبِد،  إِلَى  َيْعَطَش  َفلَْن  أََنا  أُْعِطيِه 
الَِّذي أُْعِطيِه َيِصيُر ِفيِه َيْنبُوَع َماٍء َيْنَبُع إِلَى 

َحَياٍة أََبِديٍَّة«.

١٥ َقالَْت لَُه اْلَمْرأَُة: »َيا َسِيُّد أَْعِطِني هَذا 
ُهَنا  إِلَى  آِتَي  َواَل  أَْعَطَش  اَل  لَِكْي  اْلَماَء، 

أَلْسَتِقَي«.

4( مرحلة إنفتاح القلب والبصيرة  : 

١٦ َقاَل لََها َيُسوُع: »اْذَهِبي َواْدِعي َزْوَجِك 
َوَتَعالَْي إِلَى هُهَنا«

لِي  »لَْيَس  َوَقالْت:  اْلَمْرأَُة  أََجاَبِت   ١٧
َزْوٌج«. َقاَل لََها َيُسوُع: »َحَسًنا ُقْلِت: لَْيَس 

لِي َزْوٌج،

١8 أَلنَُّه َكاَن لَِك َخْمَسُة أَْزَواٍج، َوالَِّذي لَِك 
ْدِق«. اآلَن لَْيَس ُهَو َزْوَجِك. هَذا ُقْلِت ِبالِصّ

أَنََّك  أََرى  َسِيُّد،  »َيا  اْلَمْرأَُة:  لَُه  َقالَْت   ١9
! َنِبيٌّ

5( مرحلة المجادلة : 

َوأَْنتُْم  اْلَجَبِل،  هَذا  ِفي  َسَجُدوا  آَباُؤَنا   ٢0
الَِّذي  اْلَمْوِضَع  أُوُرَشلِيَم  ِفي  إِنَّ  َتُقولُوَن 

َيْنَبِغي أَْن يُْسَجَد ِفيِه«.

ِقيِني  َصِدّ اْمَرأَُة،  »َيا  َيُسوُع:  لََها  َقاَل   ٢١
أَنَُّه َتْأِتي َساَعٌة، اَل ِفي هَذا اْلَجَبِل، َواَل ِفي 

أُوُرَشلِيَم َتْسُجُدوَن لآِلِب.

ا  أَمَّ َتْعلَُموَن،  لَْستُْم  لَِما  َتْسُجُدوَن  أَْنتُْم   ٢٢
ُهَو  اْلَخاَلَص  أَلنَّ   . َنْعلَُم  لَِما  َفَنْسُجُد  َنْحُن 

ِمَن اْلَيُهوِد.

ِحيَن  اآلَن،  َوِهَي  َساَعٌة،  َتْأِتي  َولِكْن   ٢3
لآِلِب  َيْسُجُدوَن  اْلَحِقيِقيُّوَن  اِجُدوَن  السَّ
، أَلنَّ اآلَب َطالٌِب ِمْثَل هُؤاَلِء  وِح َواْلَحِقّ ِبالرُّ

اِجِديَن لَُه. السَّ

وِح  ٢٤ اهلَلُ ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن لَُه َفِبالرُّ
َواْلَحِقّ َيْنَبِغي أَْن َيْسُجُدوا«.

6( مرحلة اإلقناع واإليمان الشخصي : 

َمِسيَّا،  أَنَّ  أَْعلَُم  اْلَمْرأَُة: »أََنا  لَُه  َقالَْت   ٢٥
الَِّذي يَُقاُل لَُه اْلَمِسيُح، َيْأِتي. َفَمَتى َجاَء َذاَك 

يُْخِبُرَنا ِبُكِلّ َشْيٍء«.

٢٦ َقاَل لََها َيُسوُع: »أََنا الَِّذي أَُكلُِّمِك ُهَو«.

إلي  الشخصي  واإلقتناع  اإليمان  من   )7
مرحلة الكرازة والبشارة لألخرين : 

إِلَى  َوَمَضْت  َتَها  َجرَّ اْلَمْرأَُة  َفَتَرَكِت   ٢8
اْلَمِديَنِة َوَقالَْت لِلنَّاِس:

وا اْنُظُروا إِْنَساًنا َقاَل لِي ُكلَّ َما  ٢9 »َهلُمُّ
َفَعْلُت. أَلََعلَّ هَذا ُهَو اْلَمِسيُح؟«

30 َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َوأََتْوا إِلَْيِه. 

د. ناجي اسكندر



                                      
سباق احلياة        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

سباق غريب.....لعله األغرب فى تاريخ مسابقات 
العدو...كما ان اسمه اغرب..سباق الحياة!!......هكذا 
ُعين  الذى  الشاب  الصحفى  المصور  »جمال«  قال 
مكشوفة  محاولة  فى  أضاف  ثم  الجريدة،  فى  حديثاً 
الكثير  الثارة غريزتى الصحفية - لقد بحثت وقرأت 
من الكتب والمجالت المتخصصة فى هذا المجال ولم 
بعين  نحوه  نظرت  المسابقة.  هذه  مثل  يشبه  ما  أجد 
أيضاً  طالعت  وهل   - أتثاءب  وأنا  سألته  ثم  متكاسلة 
تاريخ مسابقات األلعاب األولمبية القديمة؟ تردد قلياًل 
ثم أجاب بكلمات متلعثمة - القديمة!؟....ال...أعنى لم 
معاتباً  لى  ونظر  توقف  فرصة...ولكن....وفجأة  أجد 
برود  فى  السباق.  نوعية  عن  حتى  تسأل  لم  أنت   -
متعمد قلت له » أحقاً لم أسأل؟ حسناً...إعتبرنى سألت 
وأعطنى االجابة باختصار«- لم يستطع اخفاء غضبه 
مع الُحمرة التى كست وجهه فقال فى حدة » حسناً ان 
كان األمر ال يهمك أو أن الموضوع أقل من مكانتك 
الصحفية فمن األفضل لى أن أبحث من محرر ناشىء 
ليغطى الخبر.« ابتسمت وأنا أنهض ثم قطبت جبينى 
فى اصطناع للغضب وأنا أقول » بالش دوشة....اجر 
واحضر كاميراتك وأدواتك....سآتى معك.« ...اختفى 
المجنون المتحمس من أمامى لعدة دقائق ثم عاد ُمسلحاً 
بأدواته ومعداته صائحاً » أنا جاهز....هيا بنا«. لم أكن 
فى مثل حماسه - لسوء حظه - والحقيقة أننى رافقته 
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أفعله  ما  لدى  يكن  لم  أننى  أولهما  لسببين 
فهو من  اآلخر  السبب  أما  اليوم،  هذا  فى 
قبيل رفع معنويات هذا المجنون المتحمس 
كما يحلو لى أن ألقبه وأناديه. قاد السيارة 
متجهاً نحو ميدان السباق، وبدأ يروى لى 
يقام  الذى  السباق  هذا  عن  أعرفه  ال  ما 
ألول مرة ثم أخرج من مكان ما بالسيارة 
- الممتلئة عن آخرها بأشياء كثيرة ال توجد 
أى صلة بينها - بكتيب مصور يتحدث عن 
السيارة  لقيادة  التفرغ  منه  فطلبت  السباق 
كان  الكتيب.  صفحات  أقلب  أنا  بينما 
ينقسم  الذى  السباق  طريق  يشرح  الكتيب 
وصور  أسماء  وتضمن  مراحل،  لعدة 
اهتمامى  استرعى  وقد  فيه  المشاركين 
تنوع واختالف المتسابقين - ال سيما - فى 
العمر ، سألت جمال الذى أخبرنى بأن هذه 
هى المرحلة الرابعة واألخيرة من السباق 
أى أن هذه الصور التى أمامى للفائزين فى 
أبديت دهشتى  السابقة!!!  الثالث  المراحل 
وأنا أنظر ثانياً ألسماء وصور المشاركين 
تجاوز  وعجوز  التاسعة  فى  طفل  وبينهم 
السبعين قلت له فى شك وأنا أشير لصور 
هذين  أن  تقنعنى  أن  تريد   « المتسابقين 
جمال  قال   !!! السابقة  المراحل  فى  فازا 
يراهن  من  هما  بل   « كبير  حماس  فى 

متعجباً  رأسى  هززت   « الجميع  عليهما 
وأنا أتذكر قواًل قديماً ألحد أساتذتى العظام 
بأنه فى عالم الصحافة ال يوجد خبر تافه، 
قد يكون خلف  بل  وال يوجد حدث بسيط 
حكمة  أو  تاريخية  أحداثاً  البسيط  الحدث 
بيده  قال جمال وهو يشير  المفاهيم.  تغير 
لما  نظرت  السباق«  مضمار  هو  هذا   «
لعدة  يمتد  عادياً  فوجدته طريقاً  اليه  أشار 
كيلومترات وبالطبع لم يصل بصرى الى 
بالسباق  االهتمام  بدأ  وقد   - سألت  نهايته 
أجابنى  ؟  ذاهب  أنت  أين  الى   - يتملكنى 
هناك.  وننتطر  النهاية  نقطة  الى  سنصل 
نظرت خلفى فوجدت المتسابقين عند نقطة 
البداية رجال وسيدات من مختلف األعمار 
يستعدون لبداية السباق. كنا قد تجاوزناهم 
كيف  نفسى  وبين  بينى  وتساءلت  ألمتار 
لهذا العجوز أو هذا الطفل أن ينافسا شباباً 
جانبى  أشاهد  كنت  أشداء!!!!.  رجااًل  أو 
كما  السباق  ما حول مضمار  أو  الطريق 
تجارية....نوادى  جمال....أسواق  قال 
رقص....بنوك  ترفيهية.....صاالت 
شىء  وأى  شىء  لكل  تجارية  محال  ثم 
بل  بالدخول  وتغرى  متألقة  وجميعها 
والبقاء فيها لساعات، سألت جمال مندهشاً 
أجابنى  الطريق،  جانبى  على  أراه  عما 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
ويقاوم  المكان  هذا  الى  يأتى  أحد  ال  مبتسماً 
السيارة  يركن  وهو  ذلك  قال  فيه.  التجول 
فسألته »هل وصلنا لنقطة النهاية؟« قال وقد 
من  المانع  ما  »ال...لكن  ابتسامته  اتسعت 
هنا فمازال الوقت أمامنا«.  لطيفاً  قضاء وقتاً 
وقتاً  قضينا  أننا  أنكر  معه....سرنا وال  نزلت 
تمتعت  مثلما  لعمرى  أتمتع  لم  أننى  بل  ممتعاً 
فى هذا اليوم دخلنا - ما استطعنا - من محال، 
شربنا وأكلنا ولعبنا وفعلنا ما لم نفعل من قبل 
ثم خرجنا بعدما سرقنا الوقت وانتهى السباق 
دون أن نشهد نهايته. ركبنا السيارة وواصلت 
بنا المسير حتى نقطة نهاية السباق وبالطبع لم 
وانفض  الجميع  انصرف  فقد  أحد  هناك  يكن 
فى  خسر.  ومن  فاز  من  نعرف  ولم  الحدث 
الصباح التالى جلست أتذكر اليوم السابق وأنا 
أتذكر ذلك المكان الجميل ...مكان من الصعب 
فى  يترك  لكنه  نسيانه  المستحيل  ومن  وصفه 
النفس مذاقين متناقضين هما المتعة والمرار.
احدى  أمامى  وضع  وقد  جمال  وجدت  فجأة 
الصحف وهو يقول » الم أقل لك؟.....لقد فاز 
كالهما الشيخ العجوز والفتى الصغير....رغم 
االختالف الكبير بينهما.« نظرت اليه قائاًل » 
نظر  االثنان،  فاز  لهذا  اآلخرون   خسر  لقد 
اآلخرون  بالطبع خسر  قائاًل  غيظ  فى  نحوى 
فى  غرابة  ال  اجبته  ذلك؟  فى  الغريب  ما 
تتوافر  ال  بصفة  يتمتعان  فالفائزان  خسارتهم 
وانبهروا  انشغلوا  الذين  المتسابقين  كل  فى 
مثلنا - انا وانت - بكل المباهج التى احاطت 
بمضمار السباق...سألنى ولماذا لم ينبهر كال 
من العجوز والفتى الصغير بما انبهرنا به نحن 
وكل المشاركون فى السباق؟ قلت له ضاحكاً 
عدم  وهو  بينهما  جمع  الذى  االمر  هو  هذا 
لماذا؟  تعرف  نحن...هل  رأيناه  بما  االنبهار 
سألته واستطردت دون ان انتظر اجابته   فما 
أن  هو  الصغير  والفتى  العجوز  بين  يجمع 
أحدهما قد زهد كل متاع الحياة واآلخر لم يذق 

طعمها بعد....لهذا فازا فى سباق الحياة.

أم  غصب  »أهو  مقال  بقية 
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األشخاص  هؤالء  من  الكثير  يجد  هكذا 
ليخمدوا  أنفسهم  بها  يقنعوا  التي  المبررات 
وضمائرهم،  نفوسهم  داخل  الحق  أصوات 
وهم يظنون بأنهم قد نجحوا في خداع تلك 
قاتاًل  بذلك مثل  الضمائر، ولكنهم أصبحوا 
نحيا  الثأر، وكأننا  أخذ  القتل بحجة  يستبيح 
تحكمه  وال  القانون  يحكمه  ال  مجتمع  في 
ال  مجتمع  واألعراف،  واألصول  القواعد 
يعترف بوجود المرجعية القانونية أو الدينية 
والتصرفات  األفعال  تلك  كل  تحرم  التى 
الخارجة عن تعاليم جميع األديان السماوية، 
األخر،  تجاه  والسالم  بالمحبة  تآمر  والتى 
وتحرم  وجيراننا،  أخواتنا  محبة  وتعلمنا 
غواية  و  اآلخرين  حقوق  سلب  وتجرم 
عشق الحرام، فمن يقوم باغتصاب المال أو 
الذهب أو مقتنيات اآلخرين وهو بكامل قواه 
الفتيات  باغتصاب  يقوم  كمن  هو  العقلية، 

باالعتياد وعن قصد وعمد  .
في  االغتصاب  تعريف  إلى  ننظر  فعندما   
»غصب  مصطلح  وتعريف  اللغات،  علم 
عني«، وهل يتوافق ذلك مع قاموس الحياة 
أم يتوافق مع قاموس الفهلوة، سوف نجد أن 
جميع القواميس واحدة وتحمل نفس المعنى 
الجميع  وإدراك  مسامع  تحت  وذلك  والفهم 
فال يختلف قانون العلم عن قانون المنطق، 
وبذلك فإن إدراك ووعي اإلنسان ومعرفتة 
البد  معانيها،  أصل  عن  والبحث  بالشيء 
والتعلم،  العلم  يكون من خالل طريق  وأن 
البلطجة  نابعا عن علم  وال يجب أن يكون 
والفهلوة، ومن باب مبدأ أن أخذ الحق حرفة 
و  األلفاظ  االالف  من  آخره  إلى  وشطارة 
المرء  يؤكد  لكي  تستخدم  التي  التبريرات 
لنفسه أنه على حق وهو على باطل، ويأخذه 
ذلك فى نهاية المطاف للسقوط إلى الهاوية 

وما أبشع تلك النهاية .

دائما  الصواب  إلى  تأخذنا  وفروعه  فالعلم 
العقاب  إنزال  وكيفية  الصحيح،  والطريق 
ويبين لنا أيضاً الفرق بين كل ما هو ملتبس 
بر  إلى  بنا  علينا من حالل وحرام ويصل 
عمليات  ذلك  كل  مع  تبقى  ولكن  األمان، 

االغتصاب
تحت  واقعة  اإلنسان  أى  لها  يتعرض  التى 
طائلة القانون، حتى وإن أدعى أنه ارتكب 
ذلك غصباً عنه ودون إرادته كما يقدم أى 
فالقانون  جانى مبررات إلرتكابه جريمته، 
القانونية  القاعدة  ويعتمد  المجرم  يبرئ 
برئ حتى  »المتهم  إن  تقول  التى  الشهيرة 
تثبت إدانته«، وذلك مع السير فى التحقيقات، 
فإذا لزم األمر يتم الكشف الطبي على مْن 
المتهم  أهلية  مدى  لتقرير  الجريمة  يرتكب 
المتهم   وهل  العقلية،  قواه  سالمة  ومدى 
يعي ويدرك كافة أفعاله وتصرفاته، أم أنه 
بالفعل شخص غير مسؤول عن تصرفاته 
وارتكاب هذه األفعال غصباً عنه، كون أنه 
والوعي،  واإلدراك  والحس  األهلية  فاقد 
صفات  تحت  يندرج  ال  ارتكبه  ما  وكل 
والنشأة  التربية  وسوء  األخالقي  االنحالل 
عليه  يقدم  ما  جميع  وأن  صحيحة،  الغير 
ويقبل  بها جعلته مجرماً  نشأ  نتاج ظروف 
ما ال يحل له، ويظل سؤال هام هل احتياج 
اإلنسان يجعل منه مجرما بالفعل، واإلجابة 
بال فهناك أكثر البشر فقًرا هم أكثرهم شرًفا 
واغناهم خلًقا، لذا هنا يجب أن يقال له ما 
قيل من قبل لهيرودس الملك »ال يحل لك«، 
المعمدان  يوحنا   « رأس  قطع  سبب  وكان 
يوافق  ولم  الملك  قرار  أعترض  عندما   «
بزواجه من إمرأة أخيه، وقال له »ال تحل 
لك«، وبالفعل زوجة األخ في منزلة األخت 
تماما فكيف تحل له، ولذلك كل ما هو ليس 
لك أو من حقك فهو اغتصاب ويعاقب عليه 
بالفعل،  األهلية  فاقد  حالة  في  إال  القانون، 
وهنا يوضع هؤالء األشخاص بمستشفيات 
األمراض العقليه للتحفظ عليهم، حيث أنهم 

أصبحوا خطر على أنفسهم وعلى المجتمع 
ويجب متابعتهم جيداً، ويتحقق من ذلك طبياً 
والفحوصات  الطبي  للكشف  بخضوعهم 
الكاملة، فال مهرب األن من عدالة األرض 
السماء بسيادة  القانون، كمثل عدالة  بسيادة 
صورته  على  اإلنسان  خلق  لمْن  اإللهية، 
األرض  وتعمير  المحبة  في  به  يتمثل  لكي 
وكيف  د،  السالم  صانع  هو  فاهلل  بالخير، 
مهما  االغتصاب  فعل  مع  المحبة  تكون 
كانت المبررات، كيف يتذوق اإلنسان معنى 
كيف  له،  يحل  ال  ما  يمتلك  وهو  الراحة 
يعتدى على فتاة باإلكراه، هل نحن وحوش 
وتتحكم فينا وتحكمنا غرائزنا أين انسانيّتك 
وأنت  والسماح  العفو  تطلب  إنسان؟!،  يا 
الزهور  في عمر  بريئه  تعفو عن طفلة  لم 
أخر،  أو  بشكل  الحياة  في  حقها  وتغتصب 
باغتصاب  وأمان،  بسالم  تحيا  تدعها  وال 
وبراءة  الضحكة  وبراءة  الطفولة  براءة 
يقتل  من  أن  تدرك  علك  الحسنة،  النوايا 
بحياة  عليها  ويحكم  النفس  ويدمر  البراءة 
ونظرتها  شيء  كل  من  والخوف  الرعب 
شعار  حامل  هو  يصبح  واألخيرة،  األولى 
بشر،  ولسنا  ذئاب  والجميع  غابه  في  أننا 
من  محل  لها  ليس  عني«  »غصب  فكلمة 

اإلعراب يا سادة . 
وأترك لكم اإلجابة على السؤال؟ هل 

الغصب من االغتصاب أم االغتصاب من 
الغصب؟  

سؤال لمْن لهم الوعي والفهم واإلدراك، 
أنقذوا البراءة بأحكام رادعة لمثل هؤالء 
الذئاب الذين استحلوا حقوق الغير بال 

خوف ، من رب وال قانون وال رادع لهم 
يوقف غصب واغتصاب حق العباد .
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»الشهداء  عن  فيها  تحدث  أجزاء  خمسة  أصدر   
األقباط« حيث جمع فيها كل الشهداء الى جاء ذكرهم 
لتاريخ  واٍف  شرح  مع  القبطى،  السنكسار  كتاب  فى 
كل منهم. فى السنوات األخيرة من حياته قام بتأليف 
»مدرسة  أهمها:  القيمة  الكتب  من  العديد  وإعداد 
اإلسكندرية الالهوتية«، »قبطى شاهد على العصر«، 
»بين الكنيسة والوطن«، »ذكرياتى مع البابا كيرلس 
السادس«، »الشهيد العظيم مارجرجس وديره العامر 
»علماء  أوريجانوس«،  »العاّلمة  بالخطاطبة«، 
القبطية«.  الدراسات  معهد  اإلسكندرية«،  مدرسة 
كما كتب المقاالت فى العديد من الصحف والمجالت 
القومية والحزبية جمع منها البعض فى كتاب »قبطى 
»موسوعة  إليه  أشارت  وقد  العصر«.  على  شاهد 
الشخصيات المصرية البارزة« – الصادرة عن الهيئة 
أبرز  من  كواحد   – المصرية  لألستعالمات  العامة 

الشخصيات المصرية.

لمعهد  الرئيس األعلى  الثالث –  البابا شنوده  منحه 
الدراسات القبطية – الدكتوراه الفخرية وزمالة معهد 
كما  يناير ١993م.  من  األول  فى  القبطية  الدراسات 
منحه شهادة تقدير فى العيد المئوى للكلية االكليريكية.

رقد فى الرب مع غروب شمس السبت ١٢ سبتمبر 
١998 – مع أحتفال الكنيسة القبطية بعيد النيروز – 
عن عمر يناهز 8١ عاماً، وكان موجوداً بدير الشهيد 
معتاداً  كان  حيث  بالخطاطبة،  مارجرجس  العظيم 
فى  أسبوع  كل  واألحد من  السبت  يومى  على قضاء 
رحاب هذا الدير، حيث كان يعتكف فى احدى القاليات 
واألقباط،  الكنيسة  تاريخ  فى  القيمة  كتاباته  مواصاًل 
يشرف  كان  التى  العلمية  الرسائل  بعض  ومراجعة 
له  عميداً  كان  الذى  القبطية،  الدراسات  بمعهد  عليها 

لمدة قاربت ٢0 عاماً
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البابا شنودة الثالث ملاذا ؟!
عصام نسيم

التاريخي  »التطور  مقال  بقية 
للحجاب في مصر« ص 8

به  ويقصد   — الحجاب  أن  يرى  كان  حيث 
تغطية الوجه بالبرقع —عادة أخذها المسلمون 
فاستحسنوها  األخرى  األمم  مخالطة  من 

اعتبر  الدين.  لباس  وألبسوها  فيها  وبالغوا 
إلى  ترمي  محاولة  أمين  قاسم  دعوة  البعض 
بينما  نفسه،  الحجاب  عن  التدريجي  التخلي 
إنه  بالقول  نظره  وجهة  عن  أمين  قاسم  دافع 
في  ورد  لما  وفقاً  الحجاب  تخفيف  إلى  يدعو 
على  السير  وليس  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 

 23 إنقالب  »إرهاصات  مقال  بقية 
يوليو 1952م« ص13

وسادت  المظاهرة  انفضت  ذلك  بعد   
المسيرة،  إلى  الغوغاء  وانضم  الفوضى، 
المحالت  واجهات  يحطمون  وصاروا 
ذلك  وفي  بها.  ما  ويسرقون  العامة، 
الكثير  النيران  التهمت  المشؤوم  اليوم 
القاهرة،  وسط  في  العامة  األماكن  من 
تجارية  ومحالت  وسينمات  فنادق  من 

ومكاتب.

شخًصا   ٢٦ مقتل  عن  الحريق  أسفر     
والكسور  بالحروق  المصابين  عدد  وبلغ 
عدة  تشريد  إلى  أدى  كما  ٥٥٢ شخًصا، 
التي  الُمنشآت  في  العاملين  من  آالف 
الوزراء  مجلس  اجتمع  وليلتها  احترقت، 
األحكام  بإعالن  الموقف  مواجهة  وقرر 
ووقف  البالد  أنحاء  جميع  في  العرفية 
إلى  والجامعات  المدارس  في  الدراسة 
مصطفى  تعيين  وتم  مسمى.  غير  أجل 

النحاس باشا حاكًما عسكرًيا عاًما.

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

بعد الحفلة الصباحية.

   تم الحريق بشكل احترافي، وبأسلوب 
واحد تقريبا في مختلف المواقع. وبالطبع 
أصحاب المصلحة عديدون، على رأسهم 
األخوان المسلمون وحركة الضباط لقلب 

نطام الحكم أو كليهما معا.

التاريخ  في  نادرة  لحظة  تلك  كانت     
تحّدت  ١9١9م،  ثورة  منذ  المصري 
االحتالل  سلطات  الوفدية  الحكومة  فيها 
معاهدة  بإلغاء  وقامت  البريطاني، 
على  بريطانيا  إجبار  وحاولت  ١93٦م، 
في مصر.  الموجودة  قواتها  إجالء  قبول 
لكل  نهاية  ليضع  القاهرة  حريق  فجاء 
هذا، حيث أعلنت األحكام العرفية وأقيلت 
الحكومة، وبعد بضعة أشهر قامت حركة 
الضباط بقلب نظام الحكم في ٢3 يوليو. 
من  المستفيد  هو  من  نتساءل:  أن  ولنا 
لسقوط حكومة  أدي  الذي  القاهرة  حريق 

الوفد وإفشال مشروعها القومي ؟

حددوا  قد  االنقالبيون  الضباط  كان     
عام  في  يكون  أن  علي  النقالبهم  موعدا 
بعد  لكنهم  ثالث سنوات(،  )بعد  ١9٥٥م 
بعد ستة  الموعد، وجعلوه  الحريق قدموا 
صبرهم  الضباط  فقد  لماذا  فقط.  أشهر 
وقرروا اإلسراع بقلب النظام قبل موعده 
الضباط  لتنظيم  كان  هل  سنوات؟  بثالث 
هل  القاهرة؟  بحريق  عالقة  اإلنقالبيون 
الحكومة  نجاح  أن  الناصر  عبد  أدرك 
يضيع  سوف  الجالء  تحقيق  في  الوفدية 
النظام؟  على  االنقالب  فرصة  عليه 
يوليو  إنقالب  أنصار  أن  المالحظ  ومن 

في  فاعل  ينفي وجود  أول من صار  هم 
ينسبونها  وظلّوا  القاهرة،  حرق  جريمة 
اعتبر  فقد  والغوغاء.  المظاهرات  إلى 
حسنين هيكل )الذي كان مقربا من جمال 
الجريمة  هذه  في  الفاعل  الناصر(  عبد 
في  هيكل«  »مع  برنامج  وفي  مجهوال. 
يناير   ١٢ في  أذيع  الذي  الجزيرة،  قناة 
هذه  لغاية  »أنا  هيكل:  قال  ٢00٦م، 
اللحظة ال أعتقد أن عملية حريق القاهرة 
بدأت بتدبير مقصود«. لماذا يصر هيكل 
حريق  لجريمة  فاعل  وجود  إنكار  على 

القاهرة؟!

كان  الذي   - شادي  صالح  تحّدث     
المسلمين  اإلخوان  جماعة  في  عضوا 
الناصر ومحل سره  وصديقا لجمال عبد 
فيها  كان  التي  االضطراب  حالة  عن   -
عبد الناصر أثناء حريق القاهرة، وخوفه 
من مداهمة رجال البوليس لمواقعه. ذكر 
تليفونيا ظهر  صالح أن جمال اتصل به 
٢٦ يناير، في الوقت ذاته الذي بدأت فيه 
الحرائق تشتعل في ميدان األوبرا، وطلب 
وعندما  منزله.  في  للقائه  الذهاب  منه 
وصل صالح إلى منزل جمال، وجده في 
فيه من  يعهدها  لم  االضطراب  من  حالة 
قبل. وطلب منه جمال نقل بعض األسلحة 
من  لخوفه  يخفيها  كان  التي  والذخائر 
حريق  بسبب  مواقعه  الشرطة  تداهم  أن 
المخبأة  األسلحة  على  وتعثر  القاهرة، 
)الموقع اإللكتروني »إخوان أون الين«، 

بتاريخ ١٤ أغسطس ٢008م(.

اللواء جمال حماد، الذي     في لقاء مع 
أذاعته  األحرار،  الضباط  كبار  أحد  كان 
قناة »الجزيرة« في ١٧ نوفمبر ٢008م، 
عالمات  »هناك  منصور:  أحمد  له  قال 
عبد  جمال  ذكرت  طالما  كثيرة  استفهام 
لجمال  عالقة  أو  دور  حول  الناصر، 
القاهرة«. وسأله  الناصر في حريق  عبد 
القاهرة  حريق  بين  العالقة  عن  منصور 
في  باإلسراع  األحرار  الضباط  وقرار 
تنفيذ خطة االنقالب الذي كانوا يعدون له، 
يناير   ٢٦ »يوم  قائال:  حماد  جمال  فرد 
ده، يعني )هو( اللي أيقظنا انه الزم نعّجل 
تقوم  الثورة  ان  تحديد  أول  كان  بالثورة. 
القاهرة،  بعد حريق  )لكن(  في ١9٥٥م، 

بعدين، حددناه في ١9٥٢م.

المسلمين  اإلخوان  أن  نري  ذلك  من     
المنقلبون  الضباط  تحميل  يحاولون 
مسؤولية حريق القاهرة، ويحاول الضباط 
المنقلبون تحميلها لهم أيضا، لكن الحقيقة 
كليهما متورط  أن  انكارها  يمكن  التي ال 
في هذا األمر ويحاول كل منهما التملص 

)إذا اختلف اللصان ظهر المسروق(.

االستشهاد  دائما  لماذا   البعض   بتسأل  ربما 
والرجوع  الي البابا  شنودة سواء في تعليمه او 

أسلوبه او سلوكه ؟!

لماذا دائما هناك من يأخذه قدوة ومثل ومعلم بل 
كان  لو  ويتمنى  لنياحته  بحزن  يشعر  والبعض 

بقى معنا !

التي  األسباب  من  العديد  هناك  أن  الحقيقية 
كمثل  شنودة  البابا  يأخذ  والكثير  الكثير  جعلت 
وقدوة ومعلم ورفضت كل من ال يتفق معه في 

األسلوب أو المنهج او حتى الفكر !

 فاألمر ليس مجرد ارتباط عاطفي أو وجداني 
سنلخص  بكثير  ذلك  من  واقوى  أعمق  ولكنه 

بعض  هذه األسباب في اآلتي :

الي  انظروا  قائال  المقدس  الكتاب  يخبرنا  أوال 
أن  والحقيقة  بايمانهم  وتمثلوا  حياتهم  نهاية 
البابا  أبينا  كثيرين يطبقون هذه اآلية على حياة 
ويتمثلوا  وأعماله   حياته  الي  ينظروا  شنودة 

بايمانه ياخذونه قدوة ومثال .

ثانيا . في تاريخ كنيستنا هناك عالمات فارقة من 
الكنيسة وأصبحت عالمة  في  أثرت  شخصيات 
لذلك  وتعليمها  وتاريخها  الكنيسة  في  بارزة 
لها خصوصيتها  منفردة  الشخصيات  هذه  بقيت 
من  كثير  في  مرجع  أصبحت  حتى  وتعليمها 
المعة  أسماء  وهناك  المختلفة  الكنيسة  العلوم 
المثال  التعليم  في  سبيل   على  وحديثا  قديما 
القديس  و  كيرلس  القديس  و  اثناسيوس  القديس 
وفي  الضرير  ديديموس  القديس  و  ديسقورس 
القديس  و  باخوميوس  القديس  الرهبان  االباء 
انطونيوس و القديس مكاريوس وغيرهم كثيرين 
هذه الشخصيات البارزة التي أثرت ومازلت في 
التعليم الكنسي بوجه عام ونستطيع أن نقول بكل 
ثقة أن البابا شنودة الثالث أحد هذه الشخصيات 
التاريخ لذلك كثيرين من  التي قلما تكررت في 
األجيال التي عاصرته تشعر انها عاشت مع اب 
من آباء الكنيسة األولين آباء القرون األولى في 
وعلمه  وزهده  حكمته  في  اب  الحديث  العصر 

وبساطته وحبه للكل .

ثالثا عاش معظم أقباط القرن العشرين والواحد 

النهضة الحديثة في  وعشرين في عهد وعصر 
القديس  التي قادها  النهضة  القبطية هذه  كنيستنا 
حبيب جرجس وجيل كامل تتلمذ على هذا التعلم 
جيل أعاد لكنيستنا القبطية نهضتها ومكانتها في 
أحد  شنودة  البابا  قداسة  كان  وأيضا  كله  العالم 
في  يخدم  خادم  كان  أن  منذ  الجيل  هذا  رواد 
بابا  ثم  للتعليم  فاسقف  راهب  ثم  األحد  مدارس 
البابا  قداسة  فجعل  اإلسكندرية  مدينة  واسقف 
يعرفها  كنيسة  األرثوذكسية   القبطية  الكنيسة 

العالم كله .

رابعا . على مدار أكثر من خمسين عام أسقف 
وأربعين عام بطريرك كان االقباط يسمعون كل 
حكمة لم نسمع منه كلمة واحدة في غير محلها 
او لفظ او عبارة تغضب أحد كان كالمه مملح 

بملح كما يقول الكتاب .

معه  المختلفين  حتى  الكل  إحترام  استحق  لذلك 
غير  من  حتى  الماليين  محبة  أيضا  استحق 

المسيحيين .

على  حرصه  وهو  جدا  وهامة  أخيرة  نقطة 
في  يتهاون  ابدا  نراه  لم  الكنيسة  وإيمان  العقيدة 
أمر ايماني بل كان يتعامل بكل حزم وحسم مع 
أي فكر غريب أو تعليم غير ارثوذكسي يحاول 
اي شخص مها كان أن يروج له داخل الكنيسة.

المعلم األرثوذكسي  والراعي األمين  فيه  رأينا 
الذي يبذل نفسه عن رعيته .

عن  ودافع  الشر  قوى  أمام  وقف  كيف  رايناه 
تحت  سنوات  ذلك  ثمن  ودفع  وحقوقهم  اوالده 

اإلقامة الجبرية في الدير .

أسباب كثيرة صعب حصرها جعلت البابا شنودة 
الثالث شخصية ال تتكرر شخصية أصبحت جزء 
هام من تاريخ كنيستنا المعاصر شخصية أعادت 

لنا عهد االباء .

وسنوات  لسنوات  شنودة  البابا  سيظل  لذلك 
مرجعنا وابونا  ومعلمنا وسنظل نشكر هللا ألننا 
قداسة  أبينا  البطاركة  في  العظيم  عاصر  جيل 

البابا  شنودة الثالث.

خطى التقاليد الغربية، ثم صدرت مجلة “السفور” عام ٥١9١ لتدعو 
النساء إلى خلع الحجاب بأسلوب مباشر، وقد ترأسها عدد من دعاة 
تحرير المرأة، وركزت هذه المجلة في موضوعاتها والمقاالت التي 
دور  والترويج ألشهر  الحجاب  وخلع  المرأة  تحرير  على  تنشرها 

األزياء والتصميمات العصرية الغربية وأحدث تصفيفات للشعر.

الحجاب منحى سياسي في إطار ثورة  إلى نزع  الدعوة  ثم أخذت 
في 0٢ مارس  9١9١، عندما قامت السيدة صفية زغلول تحديداً 
قائد  عنفها  حينها  باالستقالل،  للمطالبة  نسائية  ثورة  بقيادة   9١9١
قوات االحتالل وحذرها أن ما يمنعه من إطالق النيران عليهن أنهن 
نساء، فقامت بنزع النقاب لتؤكد للمستعمر أنهن مثل رجال مصر 
وال يوجد فروق بينهم وعقب ثورة 9١9١ وتحديداً في١٢9١ قامت 
هدى شعراوي وسيزا نبراوي برفع البرقع أمام الحشود الجماهيرية، 
وذلك أثناء استقبالهم لسعد زغلول عند عودته من المنفى. أضف إلى 
ذلك الجهود التي بذلها سعد زغلول لنزع حجاب المرأة المصرية، 
يشترط  وكان  المرأة،  لتحرير  فيها  ودعا  إال  فرصة  يترك  لم  فهو 
على من تحضر خطبه أن ترفع النقاب عن وجهها ، وتوالت بعد 

ذلك المجالت المتخصصة في شئون المرأة مثل مجلة “المصرية” 
ومجلة “المرأة الجديدة” التي صدرت عام ٥٢9١، ولم تختلف كثيرا 
المرأة،  تخص  موضوعات  من  تتناوله  فيما  “السفور”  مجلة  عن 
وأصبح صدور الكتب والمقاالت التي تدعو الى خلع الحجاب أمرا 
معتادا، ومنها على سبيل المثال كتاب “السفور والحجاب” لنظيرة 
زين الدين عام 8٢9١ والذي دعت فيه إلى خلع الحجاب باعتباره 
أحد رموز تخلف وقهر المرأة ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، 
أحد  في  نصبه  تم  والذي  مختار  لمحمود  مصر  نهضة  تمثال  أن 
صور   ،8٢9١ في  القاهرة  جامعة  بجوار  الكبرى  مصر  ميادين 
امرأة ترتدي مالبس فالحة مصرية تضع يدها اليمنى على رأس 
تمثال أبي الهول، وترفع بيدها اليسرى عن وجهها الحجاب، تعبيرا 
— كما صرح مختار — عن النهوض والرغبة في إزاحة ما يعوق 

مصر عن التقدم والرقي، ويحول دون عودتها لمجدها القديم.

ونستكمل الباقي في العدد القادم بمشيئة هللا.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الشعري Barley..احلبة املنسية
ونحن فى صيام الرسل كثيرا 
الحبوب  تناول  الى  نلجأ  ما 
والبقول  والفواكه  الخضر  مع 
ان  االحظ  ولكنى  واالسماك، 
الحبوب  على  الكامل  االعتماد 
القمح  حبوب  فى  ينحصر 

ومنتجاته، ومع ان للقمح قيمة غذائية عالية، ولكن 
التعديل  المشاكل بدءا من  الكثير من  القمح شابه 
الوراثى المتعدد على مدى السنين منذ السبعينات 
فى  ليصبح  الغذائية  المواد  ونزع  بتنقيته  وانتهاء 
هيئته االخيرة الدقيق االبيض الذى يخلو من اى 
على  يساعد  بالعكس  بل  او صحية  غذائية  قيمة 
السكر،  مرض  رأسها  وعلى  االمراض  ظهور 
االساسى  المصدر  هو  القمح  ان  ننسى  ال  كذلك 
للجلوتين الذى يسبب كثيرا من المشاكل الصحية 
فى الجهاز الهضمى وعلى قمة ذلك هم مرضى 

السيلياك.

نفهم  ان  الحبوب علينا  اى من  نتناول  وعندما 
اختالفا جوهريا عن  تختلف  الكاملة  الحبوب  ان 
استخدام  فمثال  المنقاة،  صورتها  فى  الحبوب 
تماما عن استخدام  للقمح يختلف  الدقيق االبيض 
الدقيق الناتج عن طحن كل الحبة بدون نزع اى 
التنقية  لماذا  شىء منها، ويمكنك هنا ان تتساءل 
على  الحبة  عمر  الطالة  تحدث  التنقية  اذن؟ 
للغالف  ازالة  تحدث  القمح  مع  فمثال  االرفف، 
الداخلى ويبقى  الجنين  الخارجى وماتحته ويزال 
فقط االندوسبيرم وهو مخزن النشويات فى الحبة، 
الدقيق  صورة  فى  القمح  ان  تجد  العملية  وبهذه 
االبيض فقد مايقدر ٧0% من االلياف وفيتامين بي 
١ بمقدار9٧% وفيتامين بي ٦ بمقدار 9٤% وبي 
لتعديل  الهام  الكروميوم  ومعدن  بمقدار %88   3
المغنسيوم  ومعدن   %8٧ بمقدار  السكر  مستوى 
 %٧٢ والزنك   %٧٧ والبوتاسيوم   %80 بحوالى 
واالحماض الدهنية ٧0% وبى ٢ ٦8% والكالسيوم 

٦0% وبي ٥ ٥٧% والبروتين ٢٥%

الحبوب  على  تجرى  العمليات  هذه  ونفس 
االخرى مثل االرز والذرة وتصل الينا فى صورة 
الدقيق او السيلاير الذى يستمر على االرفف مددا 

طويلة.

بالقمح  شبيه  الحبوب  من  نوع  هو  والشعير 
ولكن لونه باهت عنه، وهو رابع اكبر محصول 
فى العالم من الحبوب بعد القمح واألرز والذرة، 
عمل  فى  يستخدم  الشعير  من   %80 من  واكثر 
علف الحيوانات وعمل الكحوليات، وهو يحتوى 
المالتوز ويستخرج منه مالت سيرب  على سكر 
النتاج  التخمير  ولعمليات  للتحلية  يستخدم  الذى 

الويسكى والبيرة وبعض المشروبات االخرى.

والشعير ايضا يحتوى على الجلوتين وله طعم 
وفى  المكرونة.  مثل  ومضغ  المكسرات  يشبه 
بوت  او  بارلى  بيرل  اما  تجد  ماركت  السوبر 
لم  التى  الكاملة  الحبة  بارلى هو  والبوت  بارلى، 

تزال قشرتها الخارجية.

فهو  تاريخه  عن  اما 
الحبوب  انواع  اقدم  من 
وقد  العالم،  فى  ظهورا 
القديم  من  زراعته  بدأت 
شرق  وجنوب  اثيوبيا  فى 
آسيا منذ اكثر من 8 آالف 
الحبوب استخداما  انواع  اقدم  سنة ق.م وهو من 
فى الشرق االوسط، وكان يستخدم الطعام االنسان 
والحيوان ولعمل الكحوليات، اما ماء الشعير فقد 

كان يستخدم فى االغراض الطبية.

عمل  فى  القدامى  اليونانيين  عليه  اعتمد  وقد 
البدنية  قوتهم  يعزون  الرياضيون  وكان  الخبز، 
فى  الرياضيون  تناوله  كما  الشعير،  الستهالك 
المصارعون،  االخص  وعلى  الرومانى  العصر 
العصور  فى  الثمن  غالى  كان  القمح  والن 
الوسطى فقد اعتمد عليه كثير من االوربيين فى 
عمل الخبز بعد خلطه بالراى، وفى سنة ١٥00 
احضر االسبان الشعير الى امريكا الجنوبية، وفى 
سنة ١٦00 جلبه االنجليز والداتش الى الواليات 
المتحدة االمريكية. واآلن اكبر منتجى محصول 
المتحدة  والواليات  كندا  هم  العالم  فى  الشعير 

االمريكية وروسيا والمانيا وفرنسا واسبانيا.

يتميز  فهو  عالية  غذائية  قيمة  له  والشعير 
باحتوائه على االلياف مما يجعله مناسبا لمرضى 
من  الواقى  السيلينيوم  معدن  وايضا  السكر، 
االورام السرطانية، كذلك هو مصدر جيد لكثير 
والنحاس  المغنسيوم  مثل  الهامة  المعادن  من 
 ٤ من  اكثر  به  المغنسيوم  وكمية  والفوسفور، 
القيمة  فى  بالذرة  شبيه  وهو  الكالسيوم  اضعاف 
على  باحتوائه  الذرة  عن  يتميز  ولكنه  الغذائية 

فيتامين بي 3 الذى يقى من مرض البالجرا.

كثير  على  يحتوى  فهو  الصحية  فوائده  اما 
مثل  وهى  بيتاجلوكان  تحوى  التى  االلياف  من 
خفض  على  تساعد  التى  الشوفان  حبوب  الياف 
بديل  فهو  السكر  لمرضى  ومناسبة  الكولسترول 

اروع لألرز ولمن يريد انقاص الوزن.

ويمكن اضافة الشعير فى الحساء ومع البقول 
الفاصوليا الجافة، ويمكنك خلط دقيق القمح  مثل 
الخبز،  لعمل  الكامل  الشعير  دقيق  مع  الكامل 
عمل  فى  المجروش  الشعير  استخدام  يمكن  او 
السيلاير، كذلك يمكن عمل اطباق من الشعير مع 

المشروم والثوم.

الكلى  حصوات  من  يعانون  لمن  فقط  والحذر 
من  مناسبة  كمية  على  يحتوى  النه  االوكساالت 

االوكساالت.

الى  نعود  ان  علينا  القارىء  عزيزى  واآلن 
الحبوب القديمة نظرا النها لم تتعرض للتعديالت 
الوراثية والنها مليئة بالقيمة الغذائية عالوة على 

وجوب التنويع فى مصادر الغذاء

من عيادة الطب الطبيعى

ضعف الكلي
س: انا فى الثمانين من العمر وعند 
عمل التحاليل المعملية اعلمنى الطبيب 
التدهور،  فى  بدأت  الكلى  وظيفة  ان 
ومنعها  الكلى  على  للحفاظ  افعل  ماذا 

من الدخول فى الغسيل الكلوى؟

ج: من أهم االشياء التى تحافظ على 
العقاقير  كل  تراجع  ان  الكلى  وظيفة 
هذه  اشهر  ومن  تستخدمها،  التى 
الكلى هى عقاقير  تؤذى  التى  العقاقير 
مشتقاته  وكل  االسبيرين  وهى  االلم 
واليف  واالدفيل  االيبوبروفين  مثل 
مجموعة  وهى  وغيرها  وموترين 
تسبب  ال  باخرى  وتستبدلها  كبيرة 
الكلى، ومن اشهر  قصورا فى وظيفة 
عند  استخدامها  يجب  ال  التى  العقاقير 
القصور الكلوى هو عقار الميتفورمين 
لعالج مرض السكر واالستعاضة عنه 

بآخر.

ومن اهم العوامل التى تساعد الكلى 
بكمية  الماء  تناول  على  الحرص  هى 
ولكن  والنشاط،  الوزن  حسب  مناسبة 
 8 تناول  على  احرص  العموم  على 
فى  تاخذ  وال  يوميا،  الماء  من  اكواب 
والقهوة  الشاى  مرات  عدد  الحسبان 
الجسم،  من  الماء  فقد  الى  تؤدى  النها 
وشاى  الحساء  حساب  يمكنك  ولكن 

االعشاب.

االطعمة  من  االقالل  على  احرص 
الحيوانية اى اللحوم ومنتجات االلبان، 

الزبادى  فى  االلبان  منتجات  وحدد 
والجبن الكوتيج.

من  اكثر  النباتى  البروتين  استهلك 
البقول  تتناول  ان  بمعنى  الحيوانى 

وفول الصويا والحبوب الكاملة.

ملح  استخدام  من  تقلل  ان  حاول 
الطعام.

من  طعامك  اغلب  يكون  ان  حاول 
الخضر  اى  مطهية  الغير  االطعمة 

والفواكه والمكسرات.

مثل  للكلى  مفيدة  االطعمة  بعض 
ويمكن  والبطيخ،  والبقدونس  الكرفس 

تناول العصائر منها.

يوجد كثير من االعشاب التى يمكن 
مكمل  او  شاى  صورة  فى  تناولها 

غذائى للحفاظ على وظيفة الكلى.

هذه صورة عامة ولكن لكل مريض 
حالته الخاصة.

د.تباسيم جندي



Devry Smith Frank LLP ('DSF') welcomes Timothy Gindi who joins us as an associate lawyer in 
our Commercial Litigation, Employment law and Personal injury groups. He graduated from the 

University of Windsor and University of Detroit Mercy with a J.D. from Canada and a J.D. from the 
United States. Soon after, Timothy was called to the Bar in 2014. While in Law School, Timothy 

received the book award for Medical Malpractice and was 
the recipient of the Best Trial Notebook award for the Ernie 

Goodman Moot.

Prior to DSF, Timothy worked for a boutique firm in Toronto 
practicing in a number of areas including: Employment Law, 
Commercial Litigation, Property Damage, and Personal Injury. 

Timothy has appeared before all levels of court in Ontario, he has 
also represented clients before the Financial Services 

Commission of Ontario, the Human Rights Tribunal, the 
Social Benefits Tribunal, the License Appeal Tribunal, 

Ministry of Labour, Labour relations board.

Welcome Timothy!

DSF
مؤسسة تضم 185 محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في 3 مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى.

DSF
تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة. محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور 

القانونية التي تخدم مستخدمينا، كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في 
تورونتو وبارى وويتبى. ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط 

في حل املشاكل. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا. وفريقنا يضم 
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق 

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال 
ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم.

حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

 info@devrylaw.ca 
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